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بغداد - خاص:
شكا مستثمرون عراقيون واجانب 
واصحاب مش��اريع خدمية دولية، 
عج��ز اجلهات احلكومي��ة االحتادية 
واحلكوم��ات احمللي��ة عن تس��هيل 
مش��اريعهم  الجن��از  املعام��ات 
التحتي��ة واعادة  البنى  لتحدي��ث 
اعمار امل��دن التي دمرتها عصابات 
داعش، يأتي ذلك في وقت تستعد 
دولة الكوي��ت هذه االي��ام لرعاية 
مؤمتر الدول املانحة لاس��هام في 
اع��ادة االعمار واحلاج��ة الى ايجاد 
والتس��هيات  التعاون  من  ارضية 

التي كلفت بها اجلهات العراقية.
 وش��دد عدي��د من رج��ال االعمال 
على شكاواهم من وزارتي االعمار 
واالس��كان والبلدي��ات، وقال��وا ان 
موظف��ني كب��ار ف��ي دوائ��ر هاتني 
الوزارتني، وف��ي احملافظات يعرقلون 
عن عمد تطبيق توجيهات حكومة 
العبادي بصدد تبس��يط االجراءات 
التهدي��دات  وماحق��ة  ومن��ع 
واالبت��زازات الت��ي يواجهها اولئك 
املس��تثمرون واصح��اب مش��اريع 
االقتصادي��ة  البن��ى  حتدي��ث 

واالجتماعية في العراق.
وقال رجل اعمال عراقي طلب عدم 
ذك��ر اس��مه ل�"الصب��اح اجلديد" 
ان الدول��ة تتكبد خس��ائر كبيرة 

ج��راء التلكؤ املتعمد ف��ي تنفيذ 
الوزارة اللتزاماتها جتاه الش��ركات 
واصحاب مشاريع التحديث او من 
اضطرار اصحاب املشاريع اخلدمية 
للقط��اع اخلاص ايق��اف اعمالهم 
بالص��ورة الت��ي تتحمله��ا الوزارة 
وموظفيه��ا، واضاف، "في البصرة 
مثا، احيل مسؤول ملف مشاريع 
املي��اه ال��ى التحقي��ق عن فس��اد 
وعرقل��ة متعم��دة لك��ن احدا لم 
يع��رف نتائج التحقيق ولم يحدث 
حتس��ن في التعامل وقد اس��تمر 

احلال على حاله".
واك��د رج��ل االعم��ال "املش��كلة 
واختصاص��ات  هي��اكل  ان  ه��ي 
وزارة االعم��ار واالس��كان اصبحت 
تتض��ارب م��ع مس��ؤوليتها ع��ن 
متابعة املش��اريع االس��تراتيجية 
لتحديث البنى التحتية لشبكات 
اخلدمات، االمر الذي يؤثر على تلك 
املش��اريع التي يتطلع لها العراق 
من ال��دول املانحة، وقال "ان بعض 
رجال االعمال واملستثمرين التقوا 
في بغداد االسبوع املاضي وتداولوا 
واجمع��وا على  اعمالهم  ش��ؤون 
احلاج��ة ال��ى تدخ��ل احلكومة في 
تس��ريع االج��راءات ومن��ع التلكؤ 
ف��ي مراف��ق الدول��ة ذات العاقة 
وبخاصة وزارة االعم��ار والبلديات، 

واضاف "اننا بصدد توجيه مذكرة 
بهذا الصدد إلى رئاسة الوزراء".

يذك��ر ان صن��دوق إع��ادة اعم��ار 

املناط��ق املدم��رة تلق��ى االربع��اء 
املاض��ي  دع��وة من دول��ة الكويت 
إلقامة مؤمتر موسع للدول املانحة 

للع��راق في الكويت خ��ال الفترة 
الدع��م  تق��دمي  به��دف  املقبل��ة 
للعراق إلعادة إعمار املدن والبلدات 

العراقي��ة املدمرة ج��راء العمليات 
العسكرية.
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يستثمرون دعوة العبادي لمحاربة الفساد ويستنجدون به

رجال أعمال يطالبون بوقف موظفين كبار
عن عرقلة مشاريع البنى التحتية

مجلس الوزراء في جلسته األخيرة

الحكم االستبدادي وسياسة
"اتحاد القوى العراقية" يؤّكد عزمه2أردوغان في تركيا

3المطالبة الرسمية بتأجيل االنتخابات

بغداد - وعد الشمري:
أنهى مش��روع املوازن��ة االحتادية 
ال��ذي  2018، االس��تثناء  للع��ام 
كان يتمت��ع به اقليم كردس��تان 
ضمنه��ا، وجع��ل حصته اس��وة 
ببقية محافظات الباد على وفق 
املعدالت الس��كانية، وفيما أكد 
التحالف الوطني استمرار االتفاق 
النفطي مبوج��ب القانون اجلديد، 
الكردس��تاني  التحال��ف  اب��دى 

رفض��ه الش��ديد له��ذا التوجه، 
داعياً إلى جراء التعداد السكاني 

قبل الغاء نسبة )17%(.
وق��ال عضو الهيئة السياس��ية 
للتحال��ف الوطن��ي النائب عامر 
املوازن��ة  "مش��روع  أن  الفاي��ز 
االس��بوع  نهاية  وص��ل  االحتادية 
املاضي إل��ى مجلس النواب بأمل 

مناقشتها والتصويت عليها".
وتاب��ع الفاي��ز ف��ي حدي��ث إل��ى 

"الصب��اح اجلدي��د"، أن "النقطة 
االب��رز املوجودة في املش��روع هي 
ع��دم حتديد مق��دار حصة اقليم 
كردس��تان، بل تُ��رك املوضوع إلى 
النسب الس��كانية اسوة ببقية 

احملافظات".
الس��ابقة  "املوازنات  أن  وأوض��ح 
كانت تتضمن اس��تثناًء وهي أن 
تخصص لاقليم نسبة %17 من 
املوازنة، وبزوال ذلك االستثناء فأنَّ 

محافظاته ستأخذ حصتها على 
وف��ق آليات غيرها من محافظات 

العراق".
وزاد الفاي��ز أن "املش��روع تضمن 
الش��رط الذي وضع في الس��ابق 
وهو أن تس��ّلم حكوم��ة االقليم 
انتاجه��ا النفطي إل��ى احلكومة 
االحتادي��ة مقابل تلقيها حصتها 

من املوازنة".
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الحكومة االتحادية تلزم إقليم كردستان
بتسليم اإلنتاج النفطي مقابل حصته

موازنة 2018 تنهي االستثناء الكردي

بغداد ـ الصباح الجديد:
أك��دت وزارة الكهرب��اء ان عق��ود 
اخلدمة واجلباية ف��ي قطاع توزيع 
الطاق��ة الكهربائي��ة ه��ي عقود 
شراكة مع القطاع اخلاص وليست 
خصخص��ة كم��ا يطل��ق عليها 
من قبل وس��ائل االعام والشارع 
العراقي، وق��د نوهت عنها الوزارة 
منذ اليوم االول لتنفيذ املش��روع، 
وقد اس��تندت وزارة الكهرباء الى 
م��واد قانونية ف��ي موازنات عامي 

)٢٠١٦، و٢٠١٧( في تنفيذه.
وذك��ر بيان للوزارة تلقت "الصباح 
الي��وم  من��ه  نس��خة  اجلدي��د" 
ان��ه " مت إع��داد العق��ود من قبل 
الدوائ��ر القانوني��ة ف��ي )مجلس 
ال��وزراء، ودي��وان الرقاب��ة املالي��ة، 
لاس��تثمار،  الوطني��ة  والهيئ��ة 
ووزارة الكهرب��اء(، ومت األخ��ذ بعني 
االعتبار حتص��ني احلكومة والوزارة 

ومصلحة املواطن".
اج��ور  تس��عيرة   " ان  واض��اف 
اس��تهاك الطاق��ة الكهربائي��ة 

مدعومة من احلكومة وال تتدخل 
قوائ��م  وان  الش��ركات،  فيه��ا 
وزارة  م��ن  تص��در  االس��تهاك 

الكهرباء، وان النس��بة املمنوحة 
للش��ركات م��ن مبال��غ اجلباية ال 
تتعدى )١٢.٩٪( من اجمالي مبلغ 

اجلباي��ة، تدف��ع منها الش��ركات 
منتس��بي  م��ن   )٪٨٠( روات��ب 
التابعني لوزارة  قطاعات الصيانة 

الكهرباء ضمن الرقعة اجلغرافية 
ملس��ؤولية الش��ركات، فضا عن 
قيام الش��ركات بتصفي��ر وانهاء 
وصيانة  والتج��اوزات  الضائع��ات 
وجباية  الطاق��ة  توزيع  ش��بكات 
اجور االستهاك ونصب املقاييس 
الذكي��ة مجان��اً ال��ى املواطن��ني 
والدوائر احلكومية واحملال التجارية 
واملصانع ضمن الرقعة اجلغرافية 

ملسؤوليتها".
وب��ني ان " م��دة العق��ود خم��س 
س��نوات قابل��ة للتمدي��د وهناك 
تقيي��م ش��هري وس��نوي لعمل 
هذه الشركات من قبل جلنة فنية 
من قب��ل وزارة الكهرب��اء، إضافة 
الى ديوان الرقاب��ة املالية ومكتب 
املفتش الع��ام ومنظمات اجملتمع 

املدني ووجهاء املناطق".
واش��ار ال��ى ان��ه " بإم��كان وزارة 
الكهرباء ان تقوم بفس��خ العقد 
بع��د ع��ام واحد م��ن التنفيذ في 
حال وجود سلبيات بتقدمي اخلدمة 

الى املواطنني".

"الكهرباء" تؤكد عدم وجود عالقة
بين عقود الخدمة والجباية بالخصخصة

تقرير

تقريـر

بغداد - أسامة نجاح:
املش��تركة  الق��وات  تس��تعد 
العراقية خل��وض أصعب املعارك 
ف��ي الصح��راء الغربي��ة املمتدة 
الى احلدود الس��ورية الس��تعادة 

وادي حوران ضمن حملافظة االنبار 
حيث تواج��د آخر معاقل تنظيم 

داعش .
وأعل��ن القائ��د الع��ام للق��وات 
املسلحة حيدر العبادي , الثاثاء 

املاض��ي , عن حتري��ر 14 ألف كم 
وأعالي  اجلزي��رة  ضمن عملي��ات 

الفرات.
مؤمت��ره  خ��ال  العب��ادي  وق��ال 
وتابعته  األس��بوعي  الصحف��ي 

اجلدي��د‘‘   ‘‘الصب��اح  صحيف��ة 
إن��ه “من��ذ 100 عام ل��م تتمكن 
احلكومات املتعاقبة من الوصول 
إل��ى احل��دود بش��كل كامل مع 

سوريا".

وأضاف أن “القوات األمنية ّطهرت 
14 ألف ك��م في منطقة اجلزيرة 

وأنهت وجود داعش عسكرياً".
وأش��ار إل��ى أن " أحداث س��يناء 
األخي��رة ف��ي مص��ر تؤك��د رؤية 

الع��راق ح��ول خط��ر اإلره��اب”, 
“زعم��اء  إل��ى  الدع��وة  موجه��اً 
املنطق��ة للتع��اون ف��ي محاربة 

اإلرهاب”.
تتمة ص3

القّوات المشتركة تطّهر 60 من المائة من الصحراء الغربية
تمّهد الى إعالن الخالص النهائي من تنظيم داعش بالسيطرة على 29000 كيلومتر مربع 

احتجاجات واسعة بشأن أجور الكهرباء "ارشيف"

السليمانية ـ عباس كاريزي:
قال فريد اسس��رد القيادي في االحتاد 
بع��ض  ان  الكردس��تاني،  الوطن��ي 
قيادات مكتبه السياس��ي التي آثرت 
تس��ببت  الش��خصية،  مصاحله��ا 
بتجري��د االحتاد م��ن ثوابت��ه الوطنية 
وابعاده عن النهج الذي رسخه امينه 
الع��ام جالل طالباني منذ تأسيس��ه 

سنة 1975.
وأض��اف ف��ي لق��اء للصب��اح اجلديد 

مع��ه، ان هذه القي��ادات انقادت جراء 
تلك املصالح وراء سياسات اعتمدها 
الكردس��تاني  الدميقراط��ي  اجل��زب 
فكان��ت وب��اال عل��ى اإلقلي��م عموما 
وعل��ى االحت��اد الوطني بنح��و خاص، 
وهذا ما أفق��د احلزب عمقه التاريخي 
ومتثيله لتطلع��ات مالكاته وجماهير 
كردس��تان. اسرد، احد ابرز قادة اجلناح 
القي��ادي  اجملل��س  داخ��ل  االصالح��ي 
لالحتاد الوطني الكردس��تاني، اتس��م 

بالصراح��ة والوضوح في ه��ذا اللقاء 
ال��ذي تناول االزمة احل��ادة التي مير بها 
حزبه، والرؤي��ة الت��ي يتبناها ملعاجلة 
املش��كالت واخلالفات السياسية في 
االقلي��م وب��ن اربيل وبغ��داد، وقال ان 
االحتاد يواجه االن اوضاعاً اس��تثنائية 
بع��د وفاة س��كرتيره وخض��وع نائب 
السكرتير كوس��رت رسول الى عالج 

خارج البالد.
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد وزي��ر النفط جب��ار اللعيبي، 
أمس السبت، التزام العراق بقرار 
منظمة أوبك الذي جرى التوصل 
والقاض��ي بخفض  اليه مؤخ��راً 
االنتاج، مبيناً أن ذلك يأتي حرصاً 
م��ن الع��راق على إجن��اح إجراءات 
املنظمة في إعادة التوازن للسوق 

النفطية العاملية.
وقالت وزارة النفط في بيان تلقت 

"الصباح اجلديد" نسخة منه، إن 
"وزير النفط جبار اللعيبي التقى 
بنظيره الس��عودي خالد الفالح 
واألمير عبد العزيز بن سلمان في 
العاصمة النمس��اوية فينا على 
اوبك"،  اجتماعات  انعقاد  هامش 
مبين��ًة أن اللعيب��ي "أك��د على 
أهمي��ة تعزيز العاق��ات الثنائية 
وتوس��يع افاق التعاون بني العراق 
واألش��قاء في اململك��ة العربية 

السعودية".
وذكر اللعيبي، بحسب البيان، أن 
رئيسة  "االجتماع تضمن محاور 
العاقات  وتنمي��ة  لتعزيز  تهدف 
الثنائي��ة ب��ني األش��قاء وتوحيد 
ال��رؤى واملواق��ف مبنظم��ة اوبك 
املصالح املش��تركة  ومبا يحق��ق 
واستقرار السوق النفطية ودعم 

أسعار النفط".
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قيادي في االتحاد الوطني: أزمة حادة
تعصف بحزبنا بعد أن حاد عن نهجه

وزير النفط يؤكد التزام العراق بقرار خفض اإلنتاج

بغداد ـ الصباح الجديد:
بح��ث رئي��س اجلمهوري��ة ف��ؤاد 
معصوم، امس الس��بت، مع أمير 
اجلماعة اإلسامية الكردستانية، 
علي بابير، املستجدات السياسية 
واألمني��ة ف��ي اقليم كردس��تان 
والع��راق واملنطق��ة، حي��ث اكد 
اجلانبان على ضرورة قطع الطريق 

امام تفاقم املشكات الراهنة.
وق��ال بي��ان ص��ادر ع��ن رئاس��ة 
"الصب��اح  تلق��ت  اجلمهوري��ة 
اجلديد" نس��خة من��ه، إن "رئيس 
معص��وم،  ف��ؤاد  اجلمهوري��ة، 

اس��تقبل ببغ��داد أم��س، أمي��ر 
اجلماعة اإلسامية الكردستانية، 
علي بابير وبحث معه املستجدات 
السياس��ية واألمني��ة في إقليم 

كردستان والعراق واملنطقة".
واضاف البي��ان أن "اللقاء، ناقش 
اجله��ود املبذولة حلل اخلافات بني 
احلكومة االحتادية وحكومة إقليم 
كردس��تان وس��بل تعزي��ز الثقة 
ومتت��ني التفاه��م ب��ني العراقيني 
في جميع اجملاالت في إش��ارة إلى 
ضرورة قط��ع الطريق أمام تراكم 

وتفاقم املشكات الراهنة".

بغداد ـ الصباح الجديد:
عثرت قوات احلش��د الشعبي، 
امس الس��بت، على رفات نحو 
140 مدني��اً ضم��ن مقبرت��ني 
احداهم��ا تض��م رفات نس��اء 

وأطفال جنوب قضاء سنجار.
وقال اعام احلشد الشعبي في 
بي��ان تلقت "الصب��اح اجلديد" 
نسخة منه اليوم ان، " قوة من 
اللواء 15 في احلش��د الشعبي 
عل��ى  أم��س،  صب��اح  عث��رت، 
مقب��رة جماعي��ة ف��ي مجمع 
اجلزي��رة جنوب قضاء س��نجار 

تض��م 80 مدين��ا اغلبهم من 
االيزيديي�ن".

وأض��اف أن،" ق��وة اخ��رى م��ن 
الل��واء 53 باحلش��د الش��عبي 
عث��رت عل��ى مقب��رة جماعية 
في قرية قابوسي جنوب قضاء 
س��نجار تضم اكث��ر من رفات 
20 امرأة وعشرات االطفال من 

االيزيديني ايضا".
احلش��د  ق��وات   " أن  وأش��ار 
الشعبي تنتظر الفرق اخملتصة 
للتع��رف على رف��ات املغدورين 

."DNA عبر حتليل

بغداد ـ الصباح الجديد:
انتخب املؤمتر التأسيسي العام 
لتي��ار احلكمة، أمس الس��بت، 
رئيس التحال��ف الوطني عمار 

احلكيم رئيسا للتيار.
وقال مص��در في تي��ار احلكمة 
في تصريح صحفي، إن "املؤمتر 
التأسيسي العام لتيار احلكمة 
الوطني ب��دأ، اليوم الس��بت"، 
مبين��ا أنه مت "انتخاب الش��يخ 
حمي��د معلة باإلجماع رئيس��اً 
للمؤمت��ر الع��ام للتي��ار وليل��ى 

اخلفاجي نائبا اول للرئيس".
وأض��اف املص��در ال��ذي طل��ب 

ع��دم ذك��ر اس��مه، أن "املؤمتر 
التأسيسي العام لتيار احلكمة 
احلكيم  انتخب عم��ار  الوطني 

باإلجماع لرئاسة للتيار".
وكان رئي��س التحالف الوطني 
عم��ار احلكي��م أعلن، ف��ي ) 24 
مت��وز 2017(، ع��ن تأس��يس تيار 
احلكم��ة الوطن��ي، فيم��ا أكد 
أن الع��راق يحتاج ال��ى ان يُقاد 
الش��جاعة  قب��ل كفاءاته  من 
واملقدامة، وفيما كشف مصدر 
مطلع في وقت سابق من اليوم 
نفس��ه بأن احلكيم قرر مغادرة 

اجمللس االسامي االعلى.

معصوم يدعو إلى قطع الطريق 
أمام تفاقم المشكالت الراهنة

العثور على مقبرتين
جماعيتين جنوب سنجار

انتخاب عمار الحكيم
رئيسًا لتيار الحكمة

بغداد ـ الصباح الجديد:
كش��ف املتحدث باس��م زعيم التيار 
أم��س   ، العبي��دي  ص��اح  الص��دري 
السبت، عن شكل التكتل السياسي 
ال��ذي س��يدعمه الصدر مس��تقبا، 
مشددا على ضرورة ان يكون التحالف 
اجلديد ليس لغرض االنتخابات فقط.

وق��ال العبيدي ف��ي تصريح صحفي 
إن "الس��يد الص��در قرر ع��دم تقدمي 
الدع��م االنتخابي الى كتل��ة االحرار 
ف��ي االنتخابات املقبلة، وذلك لكونها 
اخذت فرصتها في الدورات الس��ابقة 

ومن املفت��رض ان تعطي فرصة اخرى 
جديدة للتكنوقراط املستقل".

ان  بالض��رورة  "لي��س  أن��ه  وأض��اف 
يك��ون الش��باب واملدنيون ف��ي كتلة 
التكنوقراط، امنا االهم هو االستعداد 
للوقوف امام مافيات الفساد والوقوف 
بنح��و  والعم��ل  الطائفي��ة  بوج��ه 
مشترك مع جميع االطراف العراقية 
بغ��ض النظ��ر ع��ن الدي��ن والثقافة 

واملبدأ".
وأك��د انه "ل��م يت��م حتدي��د الكتلة 
اآلن"،  حل��د  وتفاصيله��ا  وترتيبه��ا 

موضح��ا ان "عدة قوائ��م من األحزاب 
والقوائ��م املس��جلة، تش��جعت من 

أجل التكتل مع الصدريني".
وتاب��ع أن "الص��در اش��ترط أن يكون 
التحال��ف ليس انتخاب��ي فقط، كما 
حصل م��ع التحالف الوطن��ي واحتاد 
القوى والكردستاني، الذي كان مجرد 
حتال��ف غايته االس��تمرار ف��ي اقامة 
احلكم وعندما تتشكل احلكومة كل 
ح��زب يذه��ب بحصته ليس��تفيد ال 

أكثر من ذلك".
تتمة ص3

الصدر يسحب تأييده لكتلة األحرار
ويدعو إلى تكتل يقف ضد الفساد والطائفية

مقتدى الصدر



إيس تيملكوران
روبرت فين

و سونر اغاپتاي*

جتري أح��داث رواية تيملك��وران األخيرة 
ف��ي أنقرة خ��الل العقود الثالث��ة التي 
سبقت انقالب العام 1980، وهي قّصة 
لم تعالَج بالقدر الكافي بعد. وتتأرجح 
رواي��ة »زم��ن التم األخرس« ب��ن اخليال 
والواق��ع، علًم��ا بأن األح��داث الفعلية 
التي ألهم��ت الكاتبة غالًب��ا ما كانت 
مثي��رة لالهتم��ام أكثر م��ن القصص 

اخليالية املنسوجة حولها.
دارت أح��داث إح��دى ه��ذه القص��ص 
احلقيقية في الفترة التي تلت االنقالب. 
فقد أراد اجلنرال القائد في تلك احلبكة، 
ويدعى كين��ان إيفرين، بن��اء منتزه في 
أنق��رة. بالرغم من املنتزه��ات العديدة 
املوجودة في املدينة ومن بينهما منتزه 
ش��هير فيه مت )إوز(، بنى إيفرين متنزًها 
خاًص��ا ب��ه ونق��ل اإلوز إلي��ه. فحاولت 
طيور اإلوز التعيسة العودة إلى منزلها 
األصلي في »سوان بارك«، إال أنها توفيت 
الواح��دة تل��و األخرى ف��ي رحلتها غير 
املأمون��ة عبر املدين��ة. وملنع هجرة هذه 
الطيور، أمر إيفري��ن األطباء البيطرين 
بإيجاد وسيلة للحد من قدرة اإلوز على 
التنقل، فكمن حّلهم في إجراء عملية 

إلزالة عظمة من أجنحة اإلوز.
وبع��د أربع��ة عق��ود، عندم��ا س��ألت 
تيملكوران س��كان أنقرة عم��ا إذا كان 
بإم��كان اإلوز الطي��ران، أجاب��وا ب��دون 
اس��تثناء بالنفي. هذا هو بالتحديد ما 
فعل��ه االنقالب العس��كري: لقد جعل 
الن��اس ينس��ون أن طي��ور اإلوز التي ال 
تطير كان��ت ضحية عملي��ة مخالفة 

للطبيعة وليس ظاهرة طبيعية.
قضت تيملكوران ستة أشهر تتصّفح 
احملفوظات البرملاني��ة في أنقرة للبحث 

عن الس��رد الذي نس��جه انقالب العام 
1980. فهي تعتقد أن بذور االس��تبداد 
السياس��ي املزروع��ة في ذل��ك الوقت 

باتت اليوم تنمو وتكبر.
جادل اجلي��ش لتبرير تدخل��ه في العام 
1980 ب��أن تركيا كانت ف��ي حالة حرب 
أهلي��ة من��ذ س��نوات، حيث ش��هدت 
وق��وع قتلى مدنين ونقًصا في األغذية 
وضغوطات أخرى ال ميكن وقفها إال من 
خالل االنقالب. غير أن هذا السرد جتاهل 
ثالث نقاط رئيس��ية، أولها أن الطبقة 
الوس��طى كانت قوية في سبعينيات 
الق��رن العش��رين، وثانيه��ا أن اخلطاب 
الدين��ي ل��م يك��ن يحتك��ر مفهوَمي 
اللطف والك��رم، والنقطة الثالثة هي 
أن التضامن واملش��اركة كان��ا ال يزاالن 
س��ائَدين بدالً من االنقس��ام ب��ن فائز 

وخاسر.
في اآلون��ة األخي��رة، أصبح��ت النزعة 
الش��عبوية رائجة مرة أخرى كموضوع 
األمريكي��ن  املفّكري��ن  ب��ن  للنق��اش 
واألوروبي��ن. ومع ذل��ك، يتصّرف بعض 
ه��ؤالء املفكرين كما لو أن الش��عبوية 
ظهرت م��ن الع��دم. في الواق��ع، تعود 
السابقة التاريخية للموجة الشعبوية 
التركي��ة احلالية إل��ى ثمانينيات القرن 
املاضي عندما أنس��ى اجليش الناس أن 
اإلوز ق��ادر على التحلي��ق. وكذلك ال بد 
من التدقي��ق في الرواية الس��ائدة في 
الش��عبوية األمريكية بغية اس��تعادة 
اجل��زء املفق��ود م��ن القصة واس��تقاء 

الدروس التحذيرية املناسبة.
ال الصحافة وال األدب قادران على تغيير 
العال��م. فالكلمات هّش��ة جًدا. ولكن 
ميك��ن أن حتاف��ظ الكتابة عل��ى اجلمال 
وتذّكر الناس بقدرتهم كبش��ر. فالشر 
ال ينتصر بن ليلة وضحاها، بل يحاصر 
العق��ل ويجب��ر الن��اس عل��ى نس��يان 
قدرتهم على اإلنت��اج واخللق والتخيل، 

واألهم من ذلك، التذكر.
في أواخر س��بعينيات القرن العشرين، 
بصف��ة  يعي��ش  ف��ن  روب��رت  كان 

دبلوماسية في اسطنبول، حيث كانت 
زوجت��ه تعط��ي دروًس��ا ف��ي اجلامعة. 
اعت��ادا ليالً س��ماع طلق��ات نارية من 
اجلماع��ات اليس��ارية واليميني��ة ف��ي 
الش��وارع. وعندما كانا يغ��ادران املنزل 
من أج��ل التزاماتهما املس��ائية، غالًبا 
ما كان يس��توقفهما رجال مجهولون 
يرت��دون املعاط��ف املطري��ة ويطلب��ون 
منهما أوراق هويتهما. وتوقع الناس أنه 
مبجرد أن يصل عدد القتلى اليومي إلى 
عشرين، سيتدّخل اجليش حتًما. وحتّقق 

هذا التوقع في العام 1980.
منذ ب��روز الرئيس الترك��ي رجب طيب 
أردوغ��ان ف��ي الع��ام 2003، غالًب��ا م��ا 
ش��ّجعت الصحاف��ة الغربي��ة اجملتمع 
الدول��ي على دعم��ه وحكومته. ولكن 
تغطيته��ا لتركي��ا - في الع��ام 1980 
والي��وم أيًضا – تبقى مح��دودة للغاية 

بس��بب افتقارها إلى إمكانية الوصول 
التركي��ة. فالصحفيون  إل��ى املص��ادر 
يجي��دون  ال  واألمريكي��ون  األوروبي��ون 
بالع��ادة اللغ��ة التركية، ومييل��ون إلى 
البقاء في اسطنبول أثناء تواجدهم في 
الب��الد، وهذا يخلق نظ��رة متحيزة جًدا 
عن تركي��ا. لذلك أتى ق��رار تيملكوران 

استثنائًيا في الكتابة عن أنقرة.
باإلضافة إلى االستعارة اجملازية اجلميلة 
عن اإلوز، تسّجل الكاتبة تفكك اجملتمع 
التركي في سبعينيات القرن العشرين 
ف��ي اثنن من أحياء أنق��رة، واحد مييني 
وآخ��ر يس��اري، يفص��ل بينهم��ا نه��ٌر 
صغير. وتروى أحداث القصة من منظار 
أطف��اٍل ينقل��ون األح��داث التاريخي��ة 
الت��ي تدور حولهم م��ن دون أن يفهموا 
بالض��رورة األس��باب الكامن��ة وراءها. 
في��رى القارئ في ذهن��ه كيف تتفكك 

عالق��ات الش��خصيات بالت��وازي م��ع 
املباني املتداعية. وتروي تيملكوران هذا 
االنهي��ار بطريقة لم تس��ردها التقارير 

السياسية املعاصرة قط.
أُجب��ر   ،1980 الع��ام  انق��الب  خ��الل 
املواطنون على اتخاذ خيارات سياسية 
أو  اليمين��ي  الط��رف  ف��ي  وّرطته��م 
اليساري. كما أن السيطرة العسكرية 
ا  واالس��تقطاب اإليديولوجي وضعا حدًّ
للح��وار السياس��ي، ولم يَُت��ح أي حل 
وس��ط. وبالتالي، ف��إّن الوض��ع الراهن 
ليس س��وى اإلرث الذي ورثته تركيا من 

تلك احلقبة.
خالل نش��أته ف��ي تركيا، اعتاد س��ونر 
كاغابت��اي قض��اء الصي��ف ف��ي أنقرة 
حيث كان ي��زور أس��رته ويقصد متنزه 
»س��وان بارك«. وكان ال ي��زال يعتقد أن 
اإلوز عاجز ع��ن الطيران حتى قرأ كتاب 

تيملكوران.
بع��د انق��الب الع��ام 1980، أراد اجليش 
إنشاء مجتمع جديد وإحداث حتول حاد 
عن مس��ار الس��بعينيات. ف��أدى توّليه 
السلطة إلى سجن نحو نصف مليون 
يس��اري )تعّرض كثير منهم للتعذيب( 
وتدمير احلركات اليس��ارية النش��يطة 
ف��ي تركي��ا، لُتقطع بذل��ك الصلة بن 
اليس��ار السياس��ي والطبقة العاملة 
االقتصادي��ة بش��كل دائ��م. ول��م يعد 
بإم��كان أعضاء احل��زب أن ينتم��وا إلى 
االحت��ادات )والعك��س صحي��ح(، كم��ا 
ُحّظر على االحتادات التبرع باألموال إلى 
أحزاب الطبقة العاملة. واضطّرت هذه 
الفصائ��ل ألن تصبح أح��زاب الطبقة 
املتوس��طة، في حن مأل اإلس��الميون 
ف��ي  الن��اجت  الف��راغ  السياس��يون 
أقضي��ة الطبقة العاملة ط��وال فترة 
الثمانيني��ات والتس��عينيات. ومن هنا 

نشأ »حزب العدالة والتنمية«.
وم��ن التأثي��رات األخرى لالنق��الب كان 
الس��ماح بدخول الدين بعض الش��يء 
ف��ي احلكومة والتعلي��م بهدف تلقيح 
تركيا ض��د احلركات اليس��ارية. فألغى 
اجلي��ش ج��دار احلماي��ة العلمان��ي بن 
الدولة والدي��ن، ومتّ إدخال دورات إلزامية 
عن اإلس��الم الس��ني جلمي��ع الطالب، 
وبدأت ش��بكة التلفزي��ون الوحيدة في 
 TRT »الب��الد، وهي ش��بكة »ت��ي أر تي
التي تديرها احلكومة، ببث برامج دينية 
تعط��ي األفضلي��ة للطائفة الس��نية 
وتتجاه��ل الطوائ��ف الديني��ة األخرى. 
وهك��ذا فتح اجلي��ش العلمان��ي اجملال 
أمام حتول اجملتم��ع التركي إلى مجتمع 
ذي طابع إسالمي بصورة ال رجوع فيها، 
وبالتال��ي مّك��ن أع��داءه اإلس��المين 

السياسين.
ويأت��ي انش��قاق وس��ط اليم��ن، وهو 
الركيزة السياس��ية املهيمنة تقليديًا 
في تركيا، ليس��ّجل تغيي��رًا جذريًا آخر 
في أعقاب االنق��الب. إذ وضع اجلنراالت 
حظرًا على السياس��ين الذي��ن كانوا 

يدي��رون الب��الد في الس��بعينيات، ومن 
بينه��م زعي��م وس��ط اليم��ن ورئيس 
الوزراء الس��ابق س��ليمان دمييريل. وفي 
غيابه، شكل سياس��يو وسط اليمن 
فصيل��ة أخرى هي »ح��زب الوطن األم« 
برئاس��ة تورغوت أوزال. ولك��ن دمييريل 
ع��اد إلى معت��رك السياس��ة بعد رفع 
احلظر عنه وأنش��أ حركت��ه اخلاصة أال 
وهي »ح��زب الطريق الق��ومي«. وقد أّدى 
ذلك بش��كل قاطع إلى تقسيم وسط 
اليمن إلى طرفن. ومبا أن وسط اليمن 
ق��د هيمن على تركيا من��ذ حتّولها إلى 
دميقراطية متعددة األح��زاب في العام 
1950، اسُتضعفت تركيا عندما قامت 
هذه األحزاب بتفكيك بعضها البعض 
وتراجعت إلى ما دون العتبة االنتخابية 

الالزمة لدخول البرملان.
والواقع أن هذه العتبة التي تبلغ 10 في 
املائ��ة من األصوات الوطنية هي نقطة 
حتّول هامة س��محت ألردوغان بامتالك 
نفوذ غير متكافئ عل��ى تركيا. واجلدير 
بالذك��ر هو أن هذه العتب��ة االنتخابية 
ه��ي األعلى ب��ن كاف��ة الدميقراطيات 
األخرى، وق��د وضعها اجليش في األصل 
إلبقاء األح��زاب القومية الكردية خارج 
البرملان. وفي انتخابات العام 2002، حّل 
حزبا وس��ط اليمن دون نسبة العشرة 
ف��ي املائة فيم��ا متّكن »ح��زب العدالة 
والتنمي��ة« م��ن احلص��ول عل��ى ثلَثي 
مقاعد البرملان بالرغم من فوزه بنسبة 

34 في املائة فقط من األصوات.
لقد متّ تدمير نظام األحزاب التركي خالل 
ثمانينيات وتس��عينيات القرن املاضي، 
وتُعّد العتبة االنتخابية واحدة من أكثر 
تأثي��رات تلك احلقب��ة ض��ررًا. ذلك أنها 
عززت قوة أردوغان بأغلبيات تش��ريعية 
غير متكافئة وغي��ر متثيلية، وأزالت أي 
حافز له لالعتدال، ومّهدت الطريق أمام 

حكمه االستبدادي الراهن.

*أعد ه��ذا امللخص ملعهد واش��نطن 
أويا روز أكتاس.

شؤون عراقية2

السليمانية ـ عباس كاريزي:

ق��ال فري��د اسس��رد القي��ادي في 
االحت��اد الوطن��ي الكردس��تاني، ان 
بعض قي��ادات مكتبه السياس��ي 
الت��ي آثرت مصاحلها الش��خصية، 
تس��ببت بتجريد االحت��اد من ثوابته 
الوطني��ة وابعاده ع��ن النهج الذي 
رس��خه امينه العام جالل طالباني 

منذ تأسيسه سنة 1975.
وأض��اف في لق��اء للصب��اح اجلديد 
مع��ه، ان ه��ذه القي��ادات انق��ادت 
ج��راء تلك املصالح وراء سياس��ات 
الدميقراط��ي  اجل��زب  اعتمده��ا 
الكردس��تاني فكان��ت وب��اال عل��ى 
اإلقليم عموما وعلى االحتاد الوطني 
بنحو خ��اص، وهذا م��ا أفقد احلزب 
عمق��ه التاريخي ومتثيله لتطلعات 

مالكاته وجماهير كردستان.
   اسس��رد، اح��د اب��رز ق��ادة اجلناح 
االصالح��ي داخ��ل اجملل��س القيادي 
لالحتاد الوطني الكردستاني، اتسم 
بالصراحة والوضوح في هذا اللقاء 
الذي تناول االزمة احلادة التي مير بها 
حزبه، والرؤي��ة التي يتبناها ملعاجلة 
املشكالت واخلالفات السياسية في 
االقليم وبن اربي��ل وبغداد، وقال ان 
االحتاد يواجه االن اوضاعاً استثنائية 
بع��د وفاة س��كرتيره وخضوع نائب 
السكرتير كوسرت رسول الى عالج 
خارج البالد، مش��يرا الى ان غالبية 
قدم��وا  القي��ادي  اجملل��س  اعض��اء 
مشروعا الصالح االوضاع الداخلية 
ب��دأوه بح��ل املكت��ب السياس��ي، 
وال��ذي لم تس��تكمل بقية نقاطه 
الت��ي تنته��ي باملطالب��ة باخيت��ار 
مكتب سياس��ي جديد، يأخذ على 
عاتقه التحضير الجراء املؤمتر العام 
الراب��ع للحزب.، وأض��اف:« نحن في 
االقلي��م االن نعي��ش ف��ي عصر ما 
ما  الكارزمية،  الش��خصيات  بع��د 
يقتض��ي ان يك��ون لالحت��اد برنامج 
الواق��ع ومتطلبات  ينس��جم م��ع 
املرحلة الراهنة، وتابع وفقا للنظام 
الداخلي كان ينبغي ان يعقد االحتاد 
املؤمتر العام الراب��ع في )2014-1-1( 
ولك��ن مت تأجيله نظ��را لعدم وجود 

األرضية املناسبة الجرائه.
وفي معرض رده على س��ؤال بشأن 
مدى اتف��اق الك��وادر والقيادة على 
تس��مية س��كرتير جدي��د للحزب 
بع��د وفاة الرئيس م��ام جالل، يقول 
اسس��رد ان احلدي��ث عن ه��ذا االمر 
سابق آلوانه الننا مازلنا محكومن 
بالنظ��ام الداخل��ي للمؤمت��ر العام 
الثال��ث، وان هناك افكارا س��تقدم 
الى املؤمتر املقبل بشأن آلية انتخاب 
اعض��اء اجملل��س القي��ادي املقب��ل، 
س��تدرج ضم��ن النظ��ام الداخلي 
اجلديد الذي س��يقره املؤمت��ر الرابع 
سيبت في جميع املسائل العالقة.

وعن االس��باب التي دفعت الى حل 
املكتب السياس��ي اوضح اسسرد، 
كان هن��اك الكثير من املش��كالت 
داخل املكتب السياس��ي، وان احلزب 
يحت��اج الى مكتب سياس��ي اكثر 
انسجاما و ديناميكية مع االحداث، 
يأخذ بنظر االعتبار املصالح العامة 
يعمل عل��ى ان يكون لالحت��اد قراره 
التصوي��ت  ان  مؤك��دا  املس��تقل، 
عل��ى حل املكت��ب السياس��ي لم 
يكن يه��دف الى االطاح��ة ببعض 
االش��خاص، معرب��ا ع��ن امله في 
القي��ادي  اجملل��س  يس��تكمل  ان 
اجتماعات��ه للتصوي��ت على موعد 
عقد املؤمتر الع��ام وانتخاب اللجنة 
العلي��ا التي س��تعمل على تهيئة 

مستلزمات عقد املؤمتر.
وح��ول  منفص��ل  صعي��د  وعل��ى 
عالقات االحت��اد الوطني م��ع بغداد 
والتأثيرات والتداعي��ات التي ترتبت 
على اج��راء االس��تفتاء، ل��م ينكر 
كبي��رة  فج��وة  حص��ول  اسس��رد 
ب��ن بغ��داد واربي��ل خلفه��ا اجراء 
االس��تفتاء، اال انه تدارك »االوضاع 
التي ترتبت بعد االس��تفتاء خلقت 
فرص��ة ملراجع��ة جمي��ع العالقات 
بن املرك��ز واالقليم ووضع اس��اس 
متن لهذه العالقة«، مشيرا الى ان 
االحتاد اليتنصل من مسؤوليته عن 
تأيي��د اجراء االس��تفتاء، وهو يدعو 
الى تأطير العالقة بن بغداد واربيل 

وفقا للدستور العراقي، مشيرا الى 
ان املكتب السياسي السابق لالحتاد 
لم يكن مبس��توى املسؤولية امللقاة 
على عاتق��ه، وحاد عن السياس��ة 
التي كانت متبعة، ليقع بذلك حتت 
تأثي��ر وهيمنة احل��زب الدميقراطي، 
ما ادى الى ابتع��اد االحتاد عن ثوابته 
التي كانت تشدد دائما على العودة 
الى احلوار مع بغداد وحل املشكالت 

مع احلكومة االحتادية.
وق��ال فري��د اسس��رد وه��و ايض��اً 
الدراس��ات  مرك��ز  مس��ؤول 
االس��تراتيجية، ان االحت��اد الوطني 
يعتقد بضرورة االسراع في معاجلة 
مش��كلة املناط��ق املتن��ازع عليها 
حل��ول  وايج��اد  للدس��تور،  وفق��ا 
جذري��ة ملش��كلة احلدود ب��ن اربيل 
وبغ��داد الت��ي عّدها مبنزل��ة قنبلة 
موقوتة، مؤك��دا ان االقليم وبغداد 
يحتاجان الى مرحل��ة طويلة االمد 
من االس��تقرار والتع��اون عبر اتفاق 
سياسي اداري راسخ ينظم العالقة 
الراهن��ة  للمرحل��ة  اجلانب��ن  ب��ن 

واملراحل املستقبلية.
واكد اسس��رد ان مش��كلة احلدود 
التأريخية ينبغ��ي ان تنتهي باتفاق 
التاريخية،  متوازن ينهي املشكالت 
ما من شأنه ان يقي االجيال املقبلة 
من حدوث صراعات مستقبلية بن 

الطرفن.
واش��ار ال��ى انه ش��خصياً كعضو 

في اجمللس القي��ادي لالحتاد الوطني 
يقر بأن محاولة حتقيق االس��تقالل 
لكردس��تان باءت بالفشل، وال مانع 
ان تق��ر حكوم��ة االقليم بفش��ل 
التي  نتائج��ه،  والغ��اء  االس��تفتاء 
تعد العقبة الرئيس��ة ام��ام البدء 
بحوار مع بغداد، مؤكدا انه بامكان 
حكوم��ة االقلي��م، ان تلغ��ي نتائج 
االستفتاء، النها ايدت سابقاً قرارات 
احملكمة االحتادية، التي فسرت املادة 
االولى من الدستور، الذي ينص على 
ان العراق دولة فيدرالية موحدة غير 
قابلة للتقسيم، واردف »ان اخلطوة 
الثاني��ة الت��ي اتخذته��ا حكوم��ة 
االقليم بتجميد نتائج االس��تفتاء، 
يخولها بالغاء نتائجه، واذا ما كانت 
تشعر باحلرج بامكانها ان تلجأ الى 
برمل��ان االقليم«، كي يص��در قانونا 
يلغي مبوجبه نتائج االس��تفتاء«، او 
ان يؤيد ق��رار احملكمة االحتادية الذي 
يع��د االس��تفتاء ونتائجه ال س��ند 
له من الدس��تور ومخالف ألحكام 
امل��ادة )1( من الدس��تور والتي تنص 
على )جمهورية العراق دولة احتادية 
واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة 
, نظام احلكم فيها جمهوري نيابي 
)برملاني( دميقراطي، وهذا الدس��تور 

ضامن لوحدة العراق.
الوطن��ي  االحت��اد  عالق��ة  وح��ول 
االط��راف  م��ع  الكردس��تاني 
السياس��ية في العراق ومدى تضرر 

هذه العالقة باجراء االستفتاء، قال 
اسسرد ان االحتاد الوطني متمسك 
بعالقات��ه التأريخي��ة م��ع جمي��ع 
القوى السياس��ية في العراق، وهو 
يقدر النظرة اخملتلفة التي تنظر بها 
اليه احلكومة واالطراف السياسية 
محك��وم  ان��ه  اال  الع��راق،  ف��ي 
مبش��اركته في احلكومة االئتالفية 
ف��ي كردس��تان، مبين��اً ان اي اتفاق 
يعقب حوارا يك��ون من طرف واحد 
م��ع بغداد ل��ن يطبق ف��ي االقليم، 
ل��ذا فان عل��ى حكوم��ة االقليم او 
اي حكوم��ة تليه��ا ان تب��دأ بحوار 
مع بغ��داد لتطوي��ر العالقات وطي 
صفحة التوتر والتشنج، مؤكدا ان 
االحتاد عاكف على متتن عالقاته مع 
بقية االطراف السياسية العراقية، 
اال انه اليريد ان تفس��ر هذه الرغبة 
عل��ى انه ينتهز الفرصة لتقس��يم 
االقلي��م وتفكيك وحدت��ه، مؤكدا 
ان االحت��اد ال يري��د ان يكون جزءا من 
رغبة بغداد في التعامل مع االقليم 
كمجموع��ة محافظ��ات وانه يريد 
بق��اء االقلي��م كوح��دة ادارية غير 

قابلة للتقسيم.
وح��ول موق��ف االحت��اد من بق��اء او 
ح��ل احلكومة احلالية ف��ي االقليم، 
بعد الفش��ل الذي مني��ت به خالل 
س��نوات حكمه��ا، ق��ال اسس��رد 
ان االوض��اع الراهن��ة ف��ي االقلي��م 
كردس��تان  برمل��ان  م��دد  ان  وبع��د 

االقلي��م  حكوم��ة  ووالي��ة  عم��ره 
احلالية مل��دة ثمانية اش��هر، فضالً 
عن العام��ل الزمني، غي��ر مالئمن 
حل��ل احلكوم��ة احلالي��ة وتش��كيل 
حكومة اخرى محلها، واردف »احلل 
االمثل ه��و اجراء تعدي��الت جذرية 
احلالي��ة، وتصغيرها  على احلكومة 
لتكون منس��جمة م��ع مرحلة ما 
بعد االستفتاء وما قبل االنتخابات 

الترشيعية في االقليم«.
وفي معرض رده عن سؤال حول رأي 
االحتاد الوطني من مطالبة احلكومة 
االحتادية لتس��ليم املنافذ احلدودية 
واملط��ارات، قبي��ل الب��دء بحوار مع 
االقليم، اكد اسسرد ان االحتاد يؤيد 
ما جاء في املادة 110 من الدس��تور 
العراقي ع��ن الصالحيات احلصرية 
للحكومة االحتادية، التي تنص على 
ان املعاب��ر احلدودي��ة واس��تحصال 
الكم��ارك من الس��لطات احلصرية 
للحكومة الفيدرالية، التي قال انه 
ميكن ان تطبق بالتعاون بن اجلانبن 
مبا يضم��ن مصالح الطرفن، وحول 
عقود النفط الت��ي وقعها االقليم 
مع ش��ركات النفط العاليمة، تابع 
اسس��رد »ان تس��ليم النف��ط الى 
بغ��داد امر ه��ن، اال ان التعامل مع 
تفرضها  التي  وااللتزام��ات  العقود 
ه��ذه العق��ود امر صع��ب، يتطلب 
ح��ال اس��تثنائيا خاصا بع��د اتفاق 

الطرفن عليه.

قيادي في االتحاد الوطني: أزمة حادة
تعصف بحزبنا بعد أن حاد عن نهجه

أكد على وجوب إلغاء نتائج االستفتاء والحل مع الحكومة االتحادية

تصويت مجلس النواب ي��وم 2017/11/27 على قبول 
مقترح قان��ون الغ��اء مكاتب املفتش��ن العمومين 
يوافق الدس��تور ،الن الدس��تور لم يذكر هذه املكاتب 
في احكامه والن هذه املكاتب متارس سلطات قضائية 
وهي التحقيق وهي مس��ائل من اختصاص السلطة 
القضائي��ة دس��توريا وال يج��وز الية جهة ممارس��تها 
ولصدور القانون رقم )٤٩( لس��نة ٢٠١٧ قانون االدعاء 
الع��ام الذي اوكل س��لطة اقامة الدع��وى في قضايا 
الفساد املالي واالداري ومتابعتها باالدعاء العام طبقا 
للفقرة اوال  والفقرة الثانية عش��ر من املادة اخلامسة 
من قان��ون االدعاء العام املذكور جعل س��لطة اقامة 
الدعوى باحلق العام في قضايا الفس��اد املالي واالداري 
والتحقيق في جرائم الفس��اد املال��ي واالداري وجميع 
اجلرائم اخمللة بواجبات الوظيفة من اختصاص االدعاء 

العام فقط.
 وبذلك فانه نزع ما يباشره املفتشون العموميون في 
قضايا الفساد املالي واالداري حالياً واودعه الى االدعاء 
العام كذلك فان قانون انضباط موظفي الدولة الذي 
نظ��م التحقيق االداري مع املوظ��ف لم يذكر مكاتب 
املفتش��ن العمومين فهذا القانون رقم )١٤( لسنة 
١٩٩١ اخل��اص بكل م��ا  يتعلق بالتحقيق��ات االدارية 
للموظف��ن العمومين ل��م يورد املفت��ش العام ولم 
يخول املفتش العام او مكتبه اية صالحية او سلطة 
ادارية واذا كان قانون املفتش��ن العمومين رقم )٥٧( 
لس��نة ٢٠٠٤ ال��ذي اصدره ) برامير( يت��م تطبيقه من 
قبل املفتش��ن فان صدور الدستور وعدم ذكر املفتش 
العام كس��لطة وص��دور القانون )٤٩( لس��نة ٢٠١٧ 
قانون االدعاء العام محددا س��لطة معينة بالتحقيق 
واالدع��اء ه��ي االدعاء وال يج��وز الية جهة مش��اركة 
االدع��اء العام س��لطته ف��ي التحقي��ق واالدعاء في 
جميع اجلرائم اخمللة بواجبات الوظيفة حتى املفتشن 
العمومي��ن وحتقيق واالدعاء في جرائم الوظيفة كان 
بال سند قانوني يقوم عليه من  2017/3/6 تاريخ نشر 
قانون االدعاء العام رقم )٤٩( لس��نة ٢٠١٧ في اجلريدة 
الرسمية جريدة الوقائع العراقية طاملا ان هذا القانون 
لم يذكر املفتشن العمومين خاصة وان هذا القانون 
اوجب تأس��يس مكت��ب لالدعاء العام املال��ي واالداري 
يرأس��ه مدع ع��ام في ال��وزارات والهيئات املس��تقلة 
يتول��ى ه��ذه الواجب��ات الجله ال بد من االس��تعجال 
بالغ��اء هذه املكات��ب خللو القان��ون )٤٩( من صالحية 

مخولة لها بالتحقيق مع املوظفن العمومين.
 اما ما يق��ال من ان االمم املتحدة متنع االلغاء او توجب 
بق��اء ه��ذه املكات��ب او انه��ا تضفي الش��رعية على 
املكاتب املذك��ورة فلم جند في ق��رارات مجلس االمن 
الدولي التي صدرت وتوصيات اجلمعية العمومية الالمم 
املتحدة ما يعارض االلغاء كما يدعي احد الفضالء اذ 
ال ب��د من ذكر رقم وتاريخ القرار لكي يتم الرجوع اليه 
اذ ل��م يتم العثور على مثل ه��ذا القرار لعدم صدوره 
اما محاربة الفس��اد في دوائر الدولة فقد اضحى من 

اختصاص السلطة القضائية ممثال باالدعاء العام.
ام��ا موضوع ورود احكام في اي��ة اتفاقية ال تعد ملزم 
للدول��ة ما لم يصدر قان��ون يتضمن هذه االحكام وال 
يكفي في ذلك مجرد مصادقة البرملان على االتفاقية 
كما هو حاصل في اتفاقية مكافحة الفساد التي لم 
تتطرق الى املفتش��ن في اية دولة وامنا اوردت احكاما 

عامة ملكافحة الفساد .

مقترح قانون إلغاء 
مكاتب المفتش العام

الحكم االستبدادي وسياسة أردوغان في تركيا
تقـرير

االحتاد الوطني الكردستاني

اردوغان

اسسرد: مشكلة 
الحدود التأريخية 
ينبغي ان تنتهي 
باتفاق متوازن ينهي 
المشكالت التاريخية، 
ما من شأنه ان يقي 
االجيال المقبلة من 
حدوث صراعات 
مستقبلية بين 
الطرفين
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بغداد – سطو مسلح 
ذك��ر مص��در امن��ي ف��ي الش��رطة 
العراقية امس السبت، بأن مسلحني 
الهوات��ف  لبي��ع  مكتب��اً  اقتحم��وا 
النقالة ش��رقي بغداد وسرقوا مبلغ 
الهوات��ف  م��ن  وع��دداً  دوالر   2000

النقالة.
وقال املصدر الذي طلب عدم الكشف 
عن اس��مه إن "مس��لحني اقتحموا 
مكتب��ا لبي��ع الهوات��ف النقالة في 
منطقة النعيرية ش��رقي العاصمة 

بغداد ". 
على صعي��د متصل اف��اد املصدر إن 
"عبوة ناس��فة موضوعة قرب محال 
جتارية في منطقة احلماميات بقضاء 
التاجي شمالي بغداد انفجرت صباح 
يوم امس ما أسفر عن إصابة خمسة 

أشخاص"

ديالى – عملية تسلل 
أك��د عض��و اللجن��ة األمني��ة ف��ي 
مجلس محافظ��ة ديالى عبد اخلالق 
العزاوي امس الس��بت، عودة تس��لل 
عناص��ر تنظيم "داع��ش" من صالح 

الدين باجتاه ديالى عبر ثالثة ممرات.
إن  اللجن��ة االمني��ة   وق��ال عض��و 
"املؤش��رات األمني��ة املتوف��رة لدينا 
تؤكد مبا ال يقبل الش��ك عودة تسلل 
مس��لحي داع��ش من ص��الح الدين 
ص��وب ح��دود ديالى عب��ر ثالثة ممرات 
ضمن حدود ناحي��ة العظيم)60كم 
أبرزه��ا امليت��ة" ،  ش��مال بعقوب��ة( 
مضيفا أن "تسلل داعش هو السبب 
الرئيس في تك��رار أعمال العنف في 

بعض مناطق ديالى مؤخرا ".

كركوك – عملية امنية 
اعل��ن قائ��د عمليات كرك��وك اللواء 

عل��ي فاضل عم��ران امس الس��بت 
ع��ن تطهي��ر 40 ك��م م��ن اخلطوط 
الناقل��ة للنف��ط اخل��ام م��ن مناطق 
غربي كرك��وك ورفع 800 عبوة كانت 

مزروعة على طول الطريق.
"الف��رق  إن  عم��ران   الل��واء  وق��ال 
الهندسية والفنية في قيادة عمليات 
كركوك والتش��كيالت األمنية اجنزت 
عملي��ة تطهي��ر اكث��ر م��ن 40 كم 
وتأم��ني احلماي��ة لالنابي��ب الناقل��ة 
للنفط اخل��ام من حقول كركوك الى 
منطقة الفتح��ة غربي كركوك )65 
كم جنوب غربي كركوك("، مبينة ان 
"الف��رق اخملتصة متكنت من رفع اكثر 
من 800 عبوة ناسفة كانت منصوبة 

على طول الطريق".

بابل – اعتقال مطلوبني 
كشفت قيادة شرطة محافظة بابل 

امس الس��بت عن اعتقال شخصني 
بع��د اقل م��ن 24 س��اعة لقيامهما 
بتس��ليب عجل��ة وقت��ل صاحبه��ا 

شمالي احملافظة.
وقال املتحدث باسم القيادة العقيد 
عادل احلسيني ان "قوة مشتركة من 
مركز شرطة النيل ومكافحة االجرام 
بالتعاون والتنسيق مع االمن الوطني 
وش��عبة امن وافراد احملاويل برئاس��ة 
مدير قس��م ش��رطة احملاويل، متكنت 
من تنفيذ عملي��ة نوعية في ناحية 
النيل ش��مالي احملافظة، اسفرت عن 
اعتقال شخصني وضبط عجلة نوع 
هونداي النترا قاما بتس��ليبها وقتل 

صاحبها".

صالح الدين – قذائف هاون 
قض��اء  ف��ي  أمن��ي  مص��در  اف��اد 
طوزخورمات��و ش��رقي ص��الح الدين 

امس الس��بت ب��ان القض��اء تعرض 
الى قص��ف بقذائف اله��اون، مبينا 
أن احلش��د الش��عبي رد على مصدر 

القصف.
وقال املصدر الذي طلب عدم الكشف 
ع��ن اس��مه إن "ع��ددا م��ن قذائف 
الهاون س��قطت على مرك��ز قضاء 
طوزخورمات��و ش��رقي ص��الح الدين 
اطلقته��ا جهة مجهولة، من دون ان 
يتم تس��جيل اي حالة إصابات فقط 
أس��فرت عن أضرار مادية " ، مضيفا 
ان "احلشد الش��عبي رد على مصدر 
القص��ف بقذائ��ف اله��اون وحتديدا 
عل��ى مرتفع��ات هنجي��رة املتاخمة 
حل��دود القض��اء من اجلهة الش��مال 

الشرقية".

ميسان – عملية استباقية 
محافظ��ة  ش��رطة  قي��ادة  اك��دت 

ان مف��ارز  الس��بت  ام��س  ميس��ان 
امني��ة نف���ذت عمليات اس��تباقية 
اس��ف�رت عن اعتق��ال )75(  متهم�ا 
بجرائ�م جنائي�ة مختلفة في عموم 

احملافظ�ة .
وكش��ف قائ��د ش��رطة محافظ��ة 
ميسان واملنشآت  العميد نزار موهي 
ألس��اعدي  ع��ن تواصل تش��كيالت 
القيادة من تنفي��ذ حمالتها األمنية 
و االس��تباقيه في احملافظة ومتكنها 
م��ن إلق��اء القب��ض عل��ى ع��دد من 
املطلوب��ني بجرائم جنائي��ة متنوعة 
خ��الل األس��بوع املنصرم ف��ي عموم 
احملافظة ، مش��يرا إل��ى إحالة جميع 
املتهم��ني امللقى القبض عليهم إلى 
اجلهات اخملتصة الستكمال اإلجراءات 
القانوني��ة بحقه��م لينالوا جزائهم 

العادل.

نينوى – العثور على مقابر 
كشف مصدر امني في قوات احلشد 
الش��عبي امس السبت، انه مت العثور 
عل��ى رفات أكثر من 100 مدني ضمن 
مقبرتني تضم احداهما رفات نس��اء 
وأطفال جنوب قضاء سنجار، شمال 

غربي املوصل.
وقال املصدر الذي طلب عدم الكشف 
إن "ق��وة م��ن الل��واء 15 في احلش��د 
الش��عبي عث��رت، صب��اح ي��وم امس 
، عل��ى مقب��رة جماعية ف��ي مجمع 
اجلزيرة جنوب قضاء س��نجار، شمال 
غربي املوصل، تضم 80 مدنيا اغلبهم 
م��ن االيزيدي��ني" ، مضيف��ا أن "ق��وة 
اخرى من اللواء 53 باحلش��د الشعبي 
عثرت على مقب��رة جماعية في قرية 
قابوس��ي جنوب قضاء سنجار تضم 
اكث��ر م��ن رف��ات 20 امرأة وعش��رات 

االطفال من االيزيديني ايضا".

اقتحام مكتب للهواتف النقالة في النعيرية شرقي بغداد * رصد عمليات تسلل مجاميع إرهابية شمالي بعقوبة 
تطهير 40 كم من خطوط النفط الخام غربي كركوك * اعتقال 75 مطلوبا بعمليات استباقية في عموم ميسان

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
احالت احلكومة احمللية في محافظة املثنى عدد 
من االشخاص الى القضاء بتهم ممارسة عمليات 
ابتزاز ضد مستثمرين يعملون في احملافظة، فيما 
اكدت على تعهدها بتوفير مناخ امني مناس��ب 
للشركات االستثمارية التي ترغب بالعمل داخل 

احملافظة.
وقال احملافظ فالح الزيادي في تصريح صحفي ان 
" الفترة املاضية وبعد متابعة لواقع االس��تثمار 
ش��هدت إحال��ة عدد م��ن االش��خاص للقضاء 
ملمارس��تهم عمليات ابت��زاز ضد مس��تثمرين، 
مش��يراً ال��ى ان حكومت��ه ابلغ��ت م��ن خ��الل 
اجتماعات موس��عه جميع ش��رائح اجملتمع مبنع 
مثل هذه املمارس��ات وضمان مناخ اس��تثماري 

جاذب وامن".
وأك��د الزيادي ان " اصحاب االراضي التي تش��يد 
عليها مش��اريع اس��تثمارية ميكنه��م احلصول 
على ف��رص للعم��ل لكن الميكنهم الس��يطرة 

على املشروع والتحكم فيه".

السليمانية ـ الصباح الجديد:
أكد املتحدث باس��م ش��رطة منطقة كرميان، 
عل��ي قدوري، أمس الس��بت، ان ق��وة من اجليش 
إح��دى  ال��ى  ام��س،  العراق��ي وصل��ت صب��اح 
الس��يطرات املش��تركة بني قض��اء كالر وناحية 
جلوالء وذلك بهدف الس��يطرة عل��ى حدود عام 

2003 و"إخراج القوات الكردية منها ".
وق��ال قدوري في تصريح صحف��ي، إن قوة كبيرة 
م��ن اجلي��ش العراق��ي تقدم��ت صب��اح أم��س 
وانتش��رت في املنطقة بني جل��والء وكالر، حيث 
حاول��وا إنش��اء س��يطرة خاصة بهم، مش��يرا 
إل��ى انهم بذل��وا جهودا ملنع تقدمه��م وحاولوا 
حل املس��ألة عن طريق احلوار وع��دم اللجوء إلى 

استخدام القوة.
وأض��اف انه��ا الق��وة الثاني��ة التي تتق��دم في 
املنطقة، بعد ان سبقتها يوم األول من أمس قوة 
م��ن "عصائب أهل احلق"،مبينا أنهم كش��رطة 
كرميان لن ينس��حبوا من الس��يطرة املشتركة 
ب��ني كالر وجلوالء حت��ت ضغط الق��وات األمنية 

العراقية.
وأش��ار إلى انه مت إرس��ال قوة كردية إلى منطقة 
"شيخ باوا" ش��مال ناحية جلوالء، وذلك "لصد 
أي تق��دم للقوات العراقي��ة إذا حاول��وا التقدم 

باستخدام األسلحة الثقيلة".
اجلدي��ر بالذك��ر ان الق��وات األمني��ة العراقي��ة 
أعادت في منتصف ش��هر تشرين األول املاضي، 
انتش��ارها في املناطق املتن��ازع عليها مع إقليم 
كردس��تان، حي��ث أخل��ت  ق��وات البيش��مركة 
مواقعه��ا ف��ي ناحية جل��والء وناحية ق��ره تبة، 

شمال شرق محافظة ديالى.

بغداد  ـ الصباح الجديد:
وجه وزير التربي��ة، محمد اقابل الصيدلي، امس 
السبت، مبتابعة حثيثة باعادة احلياة التربوية في 
محافظة نينوى وترميم وتأهيل االبنية املدرسية 

بشكل عاجل.
وذك��ر املكت��ب اإلعالم��ي للوزير في بي��ان تلقت 
"الصباح اجلديد" نس��خة منه، إن "عدد املدارس 
يبلغ 150 مدرسة ما عدا املنطقة القدمية حيث 
مت رفع الكشوفات حلجم الضرر ومدى االستفادة 

منها".
واوضحت املديرية العامة لتربية نينوى بحس��ب 
البيان انه "بدعم الوزي��ر مت خالل الفترة القليلة 
املاضي��ة ترميم وتأهيل أكثر من 35 مدرس��ة ومت 
جتهيزها بالكتب واملستلزمات وبدء الدوام فيها 
واملباش��رة بترميم 25 مدرس��ة جديدة االسبوع 

املاضي في امين املوصل".
وأش��ار الى انه "سيتم تأهيل جميع مدارس امين 
املوصل وفق خطة منظمة وس��يتم االتفاق بني 
وزارة التربي��ة واملنظم��ات الدولية لإلس��راع في 

تأهيل وترميم املؤسسات التربوية".

اعتقال أشخاص في 
المثنى بتهمة ابتزاز 

المستثمرين

القّوات االتحادية 
تتتشر بين كالر 

وجلوالء

"التربية" توّجه 
بتأهيل مدارس أيمن 
الموصل بنحو عاجل

الملف األمني

رجال أعمال يطالبون بوقف 
موظفني كبار عن عرقلة 
مشاريع البنى التحتية

وما خربت��ه داعش ف��ي مدينة 
املوص��ل وغيره��ا م��ن البلدات 

العراقية.
اعم��ار  إع��ادة  صن��دوق  وكان 
العراق  ف��ي  املتضررة  املناط��ق 
ق��د كش��ف ف��ي وقت س��ابق 
عن عملي��ات مس��ح ميدانية 
ش��ملت 228 مدرس��ة وع��ددا 
كبي��را م��ن مراك��ز الش��رطة 
واملراكز الصحية التي تعرضت 
للضرر والتدمير جراء العمليات 
العس��كرية واإلرهابي��ة، والتي 
تقدر خسائرها بنحو 112 مليار 

دينار عراقي.
يذك��ر ان��ه م��ن ب��ني اس��ماء 
املتداولة،  الفاس��دين "الكبار" 
ف��ي  معروف��ني  مس��ؤولني 
كردس��تان  واقليم  العاصم��ة 
واحملافظ��ات لعبوا دورا في تردي 
اخلدم��ات ومن��ع حتدي��ث البنى 
مش��خص  وذل��ك  التحتي��ة 
ف��ي وقائ��ع وش��هادات ووثائق 
س��واء عن طريق تزوير البيانات 
الرش��اوى  او  العق��ود  ببي��ع  او 
يتلقونها مقابل متش��ية  التي 
تخريبية  او  مش��اريع موهومة 
او غير متطابقة مع املواصفات 
انش��اء  مل��ف  وكان  امللزم��ة، 
ش��بكات املي��اه ف��ي البص��رة 
ومش��اريع التحلي��ة م��ن اب��رز 
امللفات التي عرقلها الفاسدون 
الذين اس��ماهم رئي��س الوزراء 

حيدر العبادي باملافيات. 

القّوات املشتركة تطّهر 
60 من املائة من الصحراء 

الغربية
املتح��دث باس��م قيادة  وق��ال 
العملي��ات املش��تركة العميد 
الركن يحيى رس��ول في حديث 
‘‘الصب��اح  لصحيف��ة  خ��اص 
اجلدي��د‘‘  إن "قطعاتنا األمنية 
طهرت 60 باملائة من الصحراء 
الغربي��ة البالغ��ة مس��احتها 
الكلية 29000 كيلومتر مربع ، 
مشيرا إلى ان" الصفحة األولى 
انته��ت م��ن املرحل��ة الثاني��ة 
وستش��رع  التطهير  لعمليات 
لتطهير  بالتق��دم  القطع��ات 
الصحراوي��ة  املناط��ق  بقي��ة 

ومنها وادي حوران".
وأض��اف أن "وادي حوران، عميق 
ويص��ل إلى احل��دود الس��ورية 
واملهمة ه��ي تدمير كل األوكار 
واخملابئ في الصح��راء والوديان 
وصوال إلى تأمني احلدود الغربية 

للعراق مع سورية". 
قي��ادة  م��ن جانبه��ا ش��رعت 
عملي��ات اجلزي��رة والبادية، يوم 
األربعاء املاضي ، بإنش��اء ساتر 
تراب��ي بط��ول أكث��ر م��ن 130 
ك��م من ناحي��ة الرمانة وصوالً 
إلى بحيرة حديثة ملنع تس��لل 

اإلرهابيني إلى املناطق احملررة.
وقال رئيس اللجنة األمنية جمللس 
محافظ��ة االنبار نعيم الكعود 
لصحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘  إن 
" ق��وات من الفرقة الس��ابعة 
التابعة لقيادة عمليات اجلزيرة 
واحلش��د العش��ائري ومبساندة 
طيران اجليش ش��رعوا بعملية 

بن��اء س��اتر ترابي بط��ول أكثر 
من 130 كم يب��دأ من منطقة 
ناحية الرمانة إلى ش��رق قضاء 
راوة وص��وال إلى منطقة بحيرة 
حديثة غربي االنبار ضمن خطة 
أعدتها القيادات األمنية لتأمني 

املناطق الصحراوية ". 
وأضاف إن" هذه اإلجراءات تأتي 
ضمن خطة ته��دف إلى فصل 
صحراء قض��اء راوة عن املناطق 
احمل��ررة ملن��ع تس��لل اإلرهابيني 
إلى املدن احمل��ررة"، الفتا إلى إن" 
هذه اإلجراءات تندرج أيضاً نحو 

إقامة صحراء آمنة”. 
وأوض��ح أن" الق��وات األمني��ة 
نش��رت للمرة األولى منذ أكثر 
من ثالثة أع��وام نقاط تفتيش 
ومراصد في صحراء قضاء راوة 

ملنع وقوع أي خرق امني".
والى ذلك واصلت فرق هندسة 
للحش��د  التابع��ة  املي��دان 
الشعبي ، يوم األربعاء ، عمليات 
تطهي��ر بادي��ة اجلزي��رة للي��وم 
الرابع عل��ى التوالي منذ إعالن 
حتري��ر نح��و 50 % م��ن صحراء 

صالح الدين واالنبار ونينوى. 
وذكر بيان للحش��د الش��عبي 
حصل��ت صحيف��ة ‘‘الصب��اح 
اجلدي��د‘‘  عل��ى نس��خة منه " 
إن فرق هندسة امليدان التابعة 
واصل��ت  الش��عبي  للحش��د 
للي��وم الرابع عملي��ات تطهير 
الق��رى واملنش��آت والطرق من 
واأللغ��ام  الناس��فة  العب��وات 
التي زرعها عناص��ر داعش في 

صحراء البادية". 
وأوض��ح " ان ف��رق الهندس��ة 

الش��عبي  للحش��د  التابع��ة 
فككت مئات العبوات الناسفة 
واأللغ��ام خالل عملي��ات حترير 

بادية اجلزيرة". 
آخ��ر  العملي��ة  ه��ذه  وتع��د 
العمليات التي م��ن املتوقع أن 
يعلن في نهايتها رئيس الوزراء 
حيدر العبادي الهزمية النهائية 

للتنظيم املتطرف في العراق.
 ومتكن��ت الق��وات املش��تركة، 
)17/تش��رين  اجلمع��ة 
الثاني/2017(، م��ن حترير قضاء 
بالكام��ل،  األنب��ار  غرب��ي  راوة 
م��ن س��يطرة تنظي��م داعش 
العلم  اإلرهاب��ي، فيما رفع��ت 

العراقي فوق مبانيه.

احلكومة االحتادية تلزم إقليم 
كردستان بتسليم اإلنتاج 

النفطي مقابل حصته
ودع��ا الفاي��ز "مجل��س النواب 
س��ريان هذا الشرط باثر رجعي 
منذ تخلي االقليم عن التزامه 
النفطية  احلص��ص  بتس��ليم 
وبيعها مباشرة خالفاً للدستور، 
وهذا يعن��ي أن ديوناً ترتبت في 

ذمته عليه سدادها".
لكن��ه يتح��دث ع��ن "خالفات 
كبي��رة ف��ي القان��ون ال تتعلق 
فقط بالتحالف الكردستاني"، 
متوقعاً أن "يس��تغرق النقاش 

فيها وقتاً طويالً".
وأكمل بالقول إن "املش��كالت 
س��تظهر عند الق��راءة الثانية 
وجود  مع  بالتزامن  للمش��روع، 
مطال��ب م��ن حتال��ف الق��وى 
العراقية ون��واب من محافظة 

البص��رة لتعدي��ل القانون قبل 
اقراره".

م��ن جانب��ه، أف��اد النائ��ب عن 
التحال��ف الكردس��تاني ماجد 
ش��نكالي ف��ي تصري��ح إل��ى 
"الصب��اح اجلديد"، بأن "املوازنة 
حتمل طابعاً سياس��ياً واضحاً 
بداي��ة عندم��ا ج��اءت بعب��ارة 
غي��ر دس��تورية وه��ي حكومة 

محافظات اقليم كردستان".
وأضاف ش��نكالي أن "الدستور 
اقلي��م  حكوم��ة  عل��ى  ن��ص 
املمث��ل  بوصفه��ا  كردس��تان 
العب��ارة  لك��ن  الش��رعي، 
املستعملة في مشروع املوازنة 
غايات سياسية معروفة  فيها 

للجميع".
وأشار إلى أن "عدم وضع نسبة 
لالقليم يعن��ي ذهاب احلكومة 
وزارت��ي  بيان��ات  اعتم��اد  إل��ى 
التخطيط والتجارة في معرفة 
للس��كان"،  التقريبة  االع��داد 
م��ا  "صح��ة  ب����  مش��ككاً 
س��تدلي به هاتني الوزارتني من 

معلومات".
س��يرضى  "االقلي��م  أن  وب��ني 
بأي نس��بة تظهره��ا نتائج أي 
تعداد س��كاني جتريه احلكومة 
االحتادي��ة عل��ى وف��ق املعايي��ر 
الصحيحة"، داعيا إلى "االبقاء 
على نس��بة )%17( حل��ني اجراء 

ذلك التعداد".
"امكانية  إلى  واملح ش��نكالي 
بالبيان��ات  االقلي��م  قب��ول 
التخمينية للتجارة والتخطيط 
والتخلي عن )%17( شرط عدم 
اس��تقطاع النفقات السيادية 

منه".
سياس��ية  "جه��ات  ان  وتاب��ع 
تّدع��ي بانن��ا حصلن��ا طيل��ة 
الس��نوات املاضية على )17%( 
لك��ن احلقيقي��ة اننا ل��م نتلق 
كل  ف��ي   )11%( س��وى  منه��ا 

عام".
احلكوم��ة  ش��نكالي،  وأته��م 
م��ع  "التعام��ل  ب���  االحتادي��ة 
االقليم على وفق مبدأ املنتصر 
وامله��زوم، على وف��ق املعطيات 

االخيرة على الساحة".
وأورد أن "النص احلالي ال يكفي 
لسداد س��وى )%40( من رواتب 
موظفي كردس��تان"، متساءالً 
عن "كيفية ادارة بقية النفقات 

التشغيلية واخلدمية".
أن  إل��ى  ش��نكالي  ومض��ى 
"مش��روع املوازن��ة بنح��و عام 
ليس في��ه اي تعظيم لاليرادات 
وال تنمي��ة للقطاعات الزراعية 
والتجاري��ة والصناعي��ة؛ ألن��ه 
اقتص��ر على ضغ��ط النفقات 

وتسديد اقيام القروض".

الصدر يسحب تأييده لكتلة 
األحرار ويدعو إلى تكتل يقف 

ضد الفساد والطائفية
ان  "املطل��وب  ان  ال��ى  وأش��ار 
يتش��كل تكتل سياسي لديه 
ابعاد ووجهات نظر سياس��ية 
الدول��ة  ادارة  ف��ي  مش��تركة 
واص��الح الفس��اد"، مؤكدا انه 
"في ح��ال تكّون ه��ذا التكتل، 
االنتخاب��ي  الدع��م  س��يلقى 
م��ن الصدري��ني بتوجي��ه م��ن 

زعيمهم".

تتمات ص1

بغداد- هاجر عزيز:
كش��ف حتالف الق��وى العراقية، 
أمس الس��بت، ع��ن عزمه اصدار 
بي��ان يطلب فيه رس��مياً تأجيل 
انتخاب��ات مجل��س الن��واب إلى 
موع��د الحق، مش��دداً على عدم 
امكاني��ة اجرائها ف��ي ظل عدم 
عودة النازحني إل��ى ديارهم، لكن 
التحالف الوطن��ي حذر من فراغ 
دس��توري في حال مت الذهاب إلى 

خيار التأجيل.
وق��ال النائ��ب عن حتال��ف القوى 
العراقي��ة خال��د املفرج��ي ف��ي 
تصريح ال��ى "الصباح اجلديد" إن 
"الهيئ��ة العام��ة لكتلة حتالف 
الق��وى العراقي��ة تعت��زم اصدار 
بيان رسمي تطالب فيه احلكومة 
البرملاني��ة  االنتخاب��ات  بتأجي��ل 
املزمع اجراؤها ف��ي ال�15 من ايار 
املقبل حلني استقرار االوضاع في 

املناطق احملررة".
"ه��ذه  ان  املفرج��ي  واض��اف 
مجل��س  تخ��ص  االنتخاب��ات 
الن��واب، وليس��ت محلي��ة ل��ذا 
ال ب��د من اش��راك اجلمي��ع فيها 
واختيار ممثليهم داخل الس��لطة 
اهمية  لها  وبالتالي  التشريعية، 

خاصة".
وشّدد على "ضرورة تهيئة االجواء 
املالئمة في املناط��ق التي حررت 
م��ن س��يطرة داع��ش االرهاب��ي، 
كونه��ا تعان��ي م��ن مش��كالت 

عديدة".
واش��ار املفرج��ي ال��ى ان "غياب 
ش��ريحة واس��عة وعدم قدرتها 
عل��ى تأدي��ة االنتخابات بس��بب 

العملي��ة  س��يعيق  تهجيره��ا 
االنتخابي��ة برمتها ال س��يما وان 
الع��د التنازل��ي قد ب��دأ ولم يبق 
س��وى اش��هر قليل��ة إلجرائه��ا 
ما يقتض��ي التعامل م��ع امللف 

بجدية".
بدورها اكدت النائبة عن التحالف 
ذات��ه زيتون الدليم��ي في حديث 
الى الصب��اح اجلدي��د ان "حتالف 
ائتالف الق��وى العراقية مع اجراء 

االنتخابات البرملانية في موعدها 
الدستوري ش��ريطة عودة جميع 
النازح��ني ال��ى دياره��م بتوفي��ر 
ابس��ط البنى التحتية ليتسنى 
لهم  املش��اركة الفاعلة كبقية 

املدن".
واوضحت الدليمي ان "منظمات 
دولي��ة تعم��ل على وض��ع برامج 
معين��ة حتدد وفقه��ا الية لعودة 
جمي��ع العائ��الت النازح��ة ال��ى 

مناطقهم بعد اعمارها".
ولفتت ال��ى ان "املكون الس��ني 
يخشى من اجراء االنتخابات في 
موعدها احملدد في ظل اس��تمرار 
وج��ود املالي��ني م��ن النازحني في 

اخمليمات".
وزادت الدليم��ي أن "ه��ذا االم��ر 
يتطل��ب تظافر اجلهود احلكومية 
بالتع��اون م��ع تل��ك املنظم��ات 
حلسم مس��ألة املهجرين سريعا 

ومن ثم اجراء االنتخابات من دون 
أي عائق".

النائ��ب ع��ن  م��ن جانب��ه ذك��ر 
التحالف الوطني توفيق الكعبي 
ف��ي تصريح ال��ى الصباح اجلديد 
ان "مكون��ات التحال��ف ترف��ض 
صدور أي قرار بتأجيل االنتخابات 
بحس��ب ما يطلبه السياسيون 
من املكون الس��ني، ب��ل يجب أن 

حتصل في موعدها".

وتابع ان "مجل��س النواب هو من 
يص��وت عل��ى متدي��د دورت��ه فاذا 
ماانتهت مدته التشريعية، فأنه 
ال ميلك ح��ق متديد عم��ره إلى ما 

بعد املوعد املقرر".
وبني الكعبي أن "اللجوء إلى خيار 
التأجي��ل يدخ��ل البلد ف��ي فراغ 
دستوري وبالتالي ستلجأ اطراف 
سياس��ية ودولية ال��ى املطالبة 

بتشكيل حكومة طوارئ".

نائب عن تحالف 
القوى: الهيئة العامة 
لكتلة تحالف القوى 
العراقية تعتزم 
إصدار بيان رسمي 
تطالب فيه الحكومة 
بتأجيل االنتخابات 
البرلمانية المزمع 
إجراؤها في الـ15 
من آيار المقبل لحين 
استقرار األوضاع في 
المناطق المحررة

احتاد القوى العراقية "ارشيف"

فيما يحّذر التحالف الوطني من "الفراغ الدستوري"

"اتحاد القوى العراقية" يؤّكد عزمه
المطالبة الرسمية بتأجيل االنتخابات
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مدير عام شركة النقل البحري يتحدث لـ«الصباح الجديد« :

محليات 4

البصرة - سعدي علي السند:

قال مدير عام الش��ركة العامة 
للنقل البحري عبدالكرمي كنهل 
لقد وقعنا في األس��بوع املاضي 
في فيتن��ام وبحضور وفد عراقي 
اتفاقا على نق��ل الرز الفيتنامي 
حلس��اب الش��ركة العراقي��ة  - 
الفيتنامي��ة اح��دى تش��كيالت 
م��ن  العراقي��ة  التج��ارة  وزارة 
الفيتنامي  ميناء »هوشي منة« 
ال��ى مين��اء ام قصر وبواس��طة 
اس��طولنا البح��ري وبواق��ع 60 
الف طن وبهذا التعاقد اصبحت 
الكبرى  شركتنا من الش��ركات 
املعتمدة عامليا واملنافسة لنقل 
احلموالت ودرس��نا قب��ل ذلك ادق 
التفاصي��ل التي حتق��ق لنا هذا 
النجاح الذي يعد خطوة مهمة 
جدا في دعم االقتصاد الوطني اذ 
ان الشركة العراقية الفيتنامية 
تدعم خزين��ة الدولة ب%55 من 
وارداته��ا فيم��ا نق��دم نحن في 
الش��ركة العامة للنقل البحري 

%45 لدعم اخلزينة .

نأمل ان تسارع جميع وزاراتنا 
الى ابرام العقود مع شركتنا

وقال مدي��ر عام النق��ل البحري 
أيضا في لقاء خص به »الصباح 
اجلدي��د« لقد ابرمن��ا هذا العقد 
املعني��ن  م��ع  درس��نا  ان  بع��د 
والتج��ارة  النق��ل  وزارات  ف��ي 
والتخطي��ط كل مايحق��ق ل��ه 
النجاح��ات ونحن عل��ى ثقة ومبا 
متتل��ك ش��ركتنا م��ن امكانيات 
وم��ن خب��رة ان تس��ارع جمي��ع 
وزاراتن��ا ال��ى اب��رام العق��ود مع 
شركتنا لنقل اس��تيراداتها من 
جميع موانئ العالم الى موانئنا 
إضافة الى امكانية نقل مفردات 
البطاق��ة التمويني��ة وليس الرز 

الفيتنامي فقط .

شركتنا أصبحت تنافس 
شركات النقل البحري 

العاملية
واضاف كنهل ان شركتنا وعلى 
الرغ��م من قل��ة ع��دد بواخرها 
انه��ا  اال  احلال��ي  الوق��ت  ف��ي 
أصبحت تنافس ش��ركات النقل 

التابعة للقطاع اخلاص،  البحري 
السيما وان شركتنا لديها مزايا 
تنافس��ية، منها ان بواخرنا جتهز 
بالوق��ود بأس��عار مدعوم��ة مما 
يقلل أس��عار الش��حن، كما ان 
بواخرن��ا عندما تص��ل للموانئ 
ترس��و بش��كل  فإنها  العراقية 
مباشر على األرصفة من دون أن 
تضطر إلى التوقف في منطقة 

االنتظار .

بواخرنا اجلديدة ستكون ذات 
منشأ ياباني

واشار املدير العام الى اننا كنا قد 
اعلنا ف��ي األيام القليلة املاضية 
ع��ن اس��تكمال كل التفاصيل 
اإلداري��ة اخلاص��ة بش��راء بواخر 
جديدة حلساب شركتنا من خالل 
اجتماع نهائ��ي عقدناه بحضور 
رؤساء أقسام الشركة واللجنة 
الغرض ألختيار  لهذا  املش��كلة 
البواخ��ر م��ن أفض��ل املناش��ئ 
والرصين��ة  املعروف��ة  العاملي��ة 

للبدء بتعزيز اس��طولنا البحري 
العراقي بعد أن حصلنا على كل 
املوافق��ات األصولية من اجلهات 
العليا لتمكيننا من حتقيق واجناز 
هذه املهم��ة الوطني��ة الكبيرة 
ومت االتفاق بأن يكون ش��راء هذه 
البواخر من منشأ ياباني ودرسنا 
كل اجلوانب املتعلقة بنجاح هذه 
الذي  العملية ومنه��ا الغاطس 
اتفقنا على ان اليتأثر باحلموالت 
وحسبنا حس��اب مدخل قناة ام 
قصر وكذل��ك مالءم��ة البواخر 
لنق��ل ش��تى احلم��والت اضافة 
وان  له��ا  املناس��ب  للس��عر 
للمتطلب��ات  مطابق��ة  تك��ون 
االن  ومعن��ا  الدولي��ة  واملعايي��ر 
في ه��ذا اللقاء باس��كال بواليو 
ال��ذي حض��ر الى مقر ش��ركتنا 
وه��و الرئي��س االقليم��ي لهيئة 
الدولية  الفرنس��ية  التصني��ف 
ف��ي الش��رق االوس��ط وهي من 
املعروف��ة  العاملي��ة  الش��ركات 
من بن 12 ش��ركة ف��ي العالم 

والذي ستتولى شركته مسألة 
التصنيف لبواخرنا .

اللجنة االقتصادية في 
مجلس الوزراء منحتنا الثقة 

التامة 
وأَوضح مدير عام ش��ركة النقل 
البحري في اللقاء ان س��بب هذا 
النج��اح ه��و ان الكاب��ن كاظم 
فنجان احلمامي وزير النقل كان قد 
أوصل صوت شركتنا الى اللجنة 
األقتصادي��ة في مجل��س الوزراء 
لغرض استحصال املوافقة على 
للنهوض  املطروحة  مقترحاتن��ا 
الشركة لتستعيد سابق  مبهام 
عهده��ا ال��ذي كان��ت عليه في 
س��بعينيات القرن املاضي حيث 
مت عق��د اكث��ر م��ن اجتم��اع مع 
اللجن��ة الت��ي كان��ت متفهمة 
جدا حلاجة الشركة لبواخر تعزز 
م��ن خدماته��ا ومن اس��طولها 
الت��ي  االرادة  مبس��توى  ليك��ون 
تس��عى م��ن خاللها الش��ركة 

لتفعيل خططه��ا وقد حصلنا 
م��ن اللجن��ة االقتصادي��ة على 
موافقته��ا لش��راء البواخ��ر ومت 
تش��كيل جلنة فني��ة عليا لهذا 
الغرض من مالك فني متخصص 
ف��ي ش��ركتنا ألختي��ار أفض��ل 
العاملية  وباملواصف��ات  البواخ��ر 
اختيارن��ا وكما  املعتم��دة وكان 
اس��لفنا م��ن منش��أ يابان��ي ملا 
تتمتع به املناش��ئ اليابانية من 

خبرة كبرى في هذا اجملال .
علم��ا بأنن��ا س��نقوم بتس��لم 
البواخ��ر م��ن موان��ئ التحميل 
ونأت��ي به��ا محملة ال��ى موانئ 
العراق ، مؤكدا ان عملية الشراء 
هذه تعد نقل��ة نوعية في تاريخ 
النق��ل البحري ف��ي العراق منذ 
اآلن  وحل��د  الش��ركة  تأس��يس 
خصوصا مامت اجنازه من اجراءات 
اداري��ة اذ متت بس��هولة ويس��ر 
برغم صعوبة ذلك بسبب الروتن 
االداري والس��بب الذي تيس��رت 
في��ه االج��راءات بهذا الش��كل 

املتميز هو ان اللجنة االقتصادية 
ف��ي مجل��س ال��وزاراء منح��ت 
الثقة التامة لش��ركتنا  الختيار 
البواخر ولم نواجه اية تعقيدات 
لتت��م األمور بش��كل مريح جدا 
ونؤكد هنا ومبس��ؤولية وفرح ان 
ه��ذه البواخر اجلديدة س��تحقق 
قفزة في ايرادات الشركة كناقل 
وطني يدخ��ل الى ه��ذه املهمة 

بفخر كبير.
علما ب��أن بواخ��ر ش��ركتنا التي 
تعم��ل في البح��ار خ��ارج العراق 
حتقق ايرادات كبيرة للدولة وتقوم 
برف��د خزين��ة الدول��ة بالعمل��ة 
الصعبة مش��يرا الى ان ش��ركة 
النقل البح��ري العراقية حصلت 
على ش��كر وتقدير ن��ادي احلماية 
اجنلت��را  ف��ي  ومق��ره  األجنلي��زي 
احلماي��ة  بجوان��ب  واملتخص��ص 
الدقي��ق  أللتزامن��ا  والتعوي��ض 
باملواثيق واملعايير الدولية وترتبط 
شركتنا بعالقات مهمة مع نوادي 

احلماية والتعويض في العالم .

وّقعنا عقدا بنقل الرز بواسطة بواخرنا من الموانئ الفيتنامية الى أم قصر  

 إن شركتنا وعلى 
الرغم من قلة عدد 

بواخرها في الوقت 
الحالي إال أنها 

أصبحت تنافس 
شركات النقل البحري 

التابعة للقطاع 
الخاص، السيما وأن 
شركتنا لديها مزايا 

تنافسية

النقل البحري تتعاقد مع شركة عراقية فيتنامية مشتركة لنقل الرز حلساب التجارة

صحة الرصافة تباشر 
بالحمالت التلقيحية 
لإلنفلونزا الموسمية

إغالق عيادات ومجّمعات طبية 
مخالفة للضوابط في البصرة 

»العمل« تجري )2291( 
زيارة تفتيشية للمشاريع 
في بغداد والمحافظات  

اعالم الصحة 
باش��رت الفرق التلقيحية ف��ي املراكز الصحية 
التابعة  لقطاع االستقالل/ دائرة صحة الرصافة 
باحلمالت االس��تباقية التلقيحية ضد اإلنفلونزا 
املوسمية  التي تقوم بها الفرق الصحية الراجلة 

والثابتة في املراكز الصحية التابعة للقطاع .
وذكر الدكتور بارزان اس��ماعيل مدير القطاع ان 
الفئ��ات العمرية املش��مولة باللق��اح هم كبار 
السن واالطفال من  6 اشهر الى خمس سنوات 
وطالب املدارس واملواطنن الراغبن باللقاح ذلك 
للوقاية من مرض االنفلونزا املوسمية التي تقوم 
به��ا الفرق الصحية اجلوال��ة والثابتة في املراكز 
الصحي ، مضيفاً ان  الهدف من اللقاح هو زيادة 
املناعة للش��خص ملنع اإلصابة ببعض األمراض 
املعدي��ة ومضاعفاته��ا الت��ي تصي��ب اجله��از 
التنفس��ي، وبالتالي تؤدي إل��ى مجتمع معافى 

خاٍل من هذه األمراض املعدية .
وأش��ار الدكتور اس��ماعيل  إلى أن احلملة لقاح 
اإلنفلون��زا مت تنفيذه��ا ف��ي مراك��ز ، فضال عن 
حمالت التوعي��ة الصحية للمواطنن والنازحن 
حول الوقاية من االمراض االنتقالية  ) االنفلونزا 
( التي تقوم بها الفرق الصحية في وحدات تعزيز 

الصحة باملراكز الصحية .

البصرة - الصباح الجديد:
أعلن��ت دائ��رة صحة البص��رة عن اغ��الق عدد من 
العي��ادات واجملمعات الطبي��ة مخالفة للضوابط 

االدارية والقانونية في قضاء الزبير.
وقال مدير قسم التفتيش الدكتور ابراهيم العبادي 
بع��د ورود معلوم��ات بوج��ود عي��ادات ومجمعات 
طبي��ة غير مجازة في الزبير مت التوجه بالتنس��يق 
مع االمن الوطني واجلهات االمنية الس��اندة وتبن 
بوجود احلال��ة حيث مت غلق ٣ مجمعات طبية غير 
قانونية مع طبيبة اس��نان س��ورية غير مجازة ومت 

اتخاذ االجراءات القانونية بحقها.
واكد العبادي احلملة التفتيشية مستمرة ملتابعة 
املؤسسات الصحية غير احلكومية والسعي ملنع 
املتجاوزي��ن واخملالف��ن كونه��ا قد تتس��بب بضرر 

للمرضى املترددين على هذه العيادات.
وأس��فرت حمالت تفتيش��ية نفذتها دائرة صحة 
البص��رة عن ضب��ط مخالفات في عيادة أس��نان 
لطبيبة س��ورية مخالف��ة للضوابط وغير مجازة 
اضاف��ة لثالث��ة مجمعات طبي��ة وعي��ادات تزاول 
عمله��ا م��ن دون احلص��ول عل��ى تس��جيل م��ن 
اجلهات اخملتصة، إضاف��ة إلى بعض اخملالفات التي 
تض��ر بصحة املرض��ى املترددين على ه��ذه املراكز 
واجملمعات ، وكشف مدير قسم التفتيش ستقوم 
دائرة صحة البصرة بالتنس��يق مع االمن الوطني 
واألمن االقتصادي بااليام املقبلة بحملة تفتيشية 
واسعة النطاق على املؤسسات العالجية اخلاصة 

واخملالفة .

بغداد - الصباح الجديد:
اجرت جل��ان التفتي��ش التابعة لدائرة التش��غيل 
والق��روض في وزارة العمل والش��ؤون االجتماعية 
بغ��داد  زي��ارة ميداني��ة للمش��اريع ف��ي   )2291(

واحملافظات خالل تشرين االول املاضي. 
واوضح مدير عام الدائرة املهندس عمار عبد الواحد 
ان عدد الزيارات للمشاريع اخملالفة بلغ )265( زيارة، 
مش��يرا الى انه مت توجيه )245( تنبيهاً، فضال عن 

احالة )20( مشروعا الى محاكم العمل.
واض��اف املدير الع��ام ان عدد اللجان التفتيش��ية 
التابعة للدائرة تبلغ )60( جلنة ، تضم )96( مفتش 
عمل ، مبش��اركة )38( ممثال ع��ن نقابة العمال في 
الزيارات و)15( ممثال عن احتادات الصناعات العراقي، 

و)13( ممثال عن دائرة السالمة املهنية .
ولفت املدي��ر العام الى انها جتري زي��ارات ميدانية 
ملواق��ع العمل ف��ي القطاع اخل��اص لغرض ضبط 
اخملالفات لدى ارباب العمل وحفظ حقوق العاملن 
في املش��اريع على وفق قانون العمل رقم 71 لعام 

.1987
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بغداد - الصباح الجديد:

افتتحت الشركة العامة لالسمنت 
وزارة  ش��ركات  اح��دى  العراقي��ة 
الصناعة واملعادن معملي اسمنت 
حمام العليل واس��منت احلدباء في 
محافظة نينوى بعد اكمال اعمال 
التأهيل والتش��غيل مبدة قياس��ية 
وبجه��ود وامكاني��ات ذاتي��ة بدعم 
وتوجيه وإش��راف مباش��ر من قبل 
وزي��ر الصناع��ة واملع��ادن املهندس 

محمد شياع السوداني . 
وقال مدي��ر مركز اإلعالم والعالقات 
العامة في الوزارة عبدالواحد علوان 
الش��مري أن مدي��ر عام الش��ركة 
املهن��دس حس��ن محس��ن عبيد 
اخلفاج��ي افتت��ح معمل اس��منت 
ومعم��ل  اجلدي��د  العلي��ل  حم��ام 

اس��منت احلدباء في مدينة املوصل 
ليعلن عن ب��دء العمل واإلنتاج في 
احملافظة بع��د حتريرها من عصابات 
داعش اإلجرامية. واش��ار الش��مري 
املعمل��ن  افتت��اح هذي��ن  أن  إل��ى 
والدع��م  للمتابع��ة  ثم��رة  ج��اء 
الالمحدود من قب��ل وزير الصناعة 
واخلطط املبرمجة واملدروس��ة التي 
وضعته��ا الش��ركة إلع��ادة تأهيل 
معام��ل الش��ركة ف��ي احملافظات 
احملررة وبجهود منتس��بي الشركة 
وإمكانياته��ا الذاتي��ة وبتجاوز كل 
العقب��ات واملعوق��ات ومب��دة زمنية 
قياسية بلغت 100 يوم برغم حجم 
األضرار التي حلقت بهذين املعملن 

بنسبة جتاوزت ال� 60% .
وتابع الش��مري بالقول أن الشركة 
لديه��ا 18 معمال موزعة في جميع 
أنحاء البلد )6( منها في محافظة 

نين��وى ومات��زال أعم��ال الصيان��ة 
والتأهيل للمعامل األربعة املتبقية 
وس��يتم إعادة جمي��ع املعامل إلى 
اخلدمة على وفق خطط مدروس��ة 
معدة س��ابقاً حسب األولوية لكل 
معمل على وفق اجلدوى االقتصادية 
وحج��م األضرار ، كاش��فاً عن عزم 
الش��ركة افتتاح املعام��ل املتبقية 
خالل الشهرين املقبلن في مجمع 
ب��ادوش اذ وصلت أعم��ال الصيانة 

والتأهيل إلى مراحلها النهائية .
واك��د الش��مري عل��ى ان افتت��اح 
هذه املعام��ل وحتقيق هذه االجنازات 
سيسهم في توفير مردودات مالية 
الس��وق  وتلبي��ة حاجة  للش��ركة 
احمللية ، الفتاً الى انه بامكان معامل 
الش��ركة تغطية ماحتتاجه مدينة 
املوص��ل م��ن م��ادة االس��منت في 
إعادة البناء واإلعمار وبأجود األنواع 

وأنس��ب األس��عار دعماً منا إلعادة 
احلياة لهذه احملافظة العزيزة.

كما أكد الش��مري سعي الشركة 
لتطبيق توجيهات الوزير وتوجهات 
احلكوم��ة العراقية للنهوض بواقع 
الصناع��ة احمللي��ة وجعله��ا أح��د 
رواف��د الدخ��ل الوطن��ي للخ��روج 
من االعتم��اد على مص��در الدخل 
الريعي بعد تع��رض هذه الصناعة 
االس��تراتيجية إلى حتدي��ات كبيرة 
بعد ع��ام 2003 كبقية الصناعات 
احمللي��ة ، مش��ددا عل��ى ان صناعة 
العراق مس��تمرة  ف��ي  االس��منت 
وحريص��ة عل��ى حتقي��ق االكتف��اء 
العراقي��ة مهما  للس��وق  الذات��ي 
بلغ��ت كمي��ات الطلب عل��ى مادة 
االس��منت ف��ي كل احملافظات ولن 
يك��ون هناك حاجة الس��تيراد هذه 

املادة احليوية من اخلارج .

تقرير

افتتاح وتشغيل معملي اسمنت حمام العليل والحدباء في نينوى 
بعد إعادة تأهيل خطوطهما اإلنتاجية 

بغداد - الصباح الجديد:
انطلقت في بغداد اعمال الدورة 
18 للجنة العراقية - السودانية 
املشتركة بحضور ممثلي الوزارات 
م��ن البلدي��ن ، وت��رأس اجلان��ب 
العراق��ي ف��ي املباحث��ات وزي��ر 
الزراع��ة املهندس فالح حس��ن 
زيدان اللهيبي فيما ترأس الوفد 
السوداني الدكتور عبداللطيف 
الزراع��ة  وزي��ر  محم��د  احم��د 

والغابات .
ويأت��ي اس��تئناف املباحثات بن 
ألعم��ال  اس��تكماالً  اجلانب��ن 
اللجان السابقة التي تهدف الى 
تعضيد وتطوي��ر الواقع الزراعي  
واالقتصادي واخلدمي بن البلدين 
الش��قيقن وفي شتى مفاصل 
العم��ل املش��ترك ، فيما عقدت 
بن  اجتماع��ات حتضيرية  ع��دة 
اللج��ان الفرعية لوض��ع املبادئ 
االساس��ية واالولي��ة والش��روع 
بالنه��وض بش��تى القطاع��ات 
التي من شانها خدمة الشعبن 
اعم��ال  وتس��تمر  الش��قيقن، 

اللجنة ومن املؤمل توقيع مذكرة 
بن البلدين الشقيقن

وكان وزير الزراعة قد ترأس اجلانب 
العراق��ي في املباحث��ات اخلاصة 
بتفعيل التع��اون مع جمهورية 

السودان
اللجن��ة  مباحث��ات  ضم��ن 
املش��تركة ، الت��ي افض��ت الى 
تفعيل التعاون بن البلدين والتي 
الزراعي  الواق��ع  تناول��ت تطوير 
واخلدمي واالقتصادي في البلدين 
الشقيقن  من خالل االستفادة 
من مذكرة تعاون س��ابقة ضمن 
يت��م  ان  عل��ى  نفس��ه  االط��ار 
تنفي��ذ االتفاق��ات م��ن خ��الل 
الدبلوماس��ي��ة  القن����وات 

املتخصص��ة.
واكد الوزير خالل املباحثات على 
عمق العالقات الثنائية والروابط 
االخوي��ة ، مش��يرا ال��ى اهمية 
النصر ال��ذي حققه العراق على 
االرهابية وس��عي  داع��ش  زم��ر 
احلكوم��ة لالنفت��اح على احمليط 

العربي واالقليمي.

مش��ددا على اهمي��ة  النهوض 
التع��اون والعم��ل مبا  مبس��توى 

يخدم مصالح الشعبن.
 مؤك��دا ان اجلان��ب الس��وداني 
ق��دم مقترح��ات ع��دة وفقرات 
اجمل��االت  ف��ي  حيوي��ة ومهم��ة 
احليواني����ة  والث��روة  النباتي��ة 
ملوض��وع  التط��رق  ع��ن  فض��ال 
س��تتم  حي��ث  االس��تثمارات 
دراس��ة ه��ذه املقترح��ات م���ن 

قب��ل اخملتص�ن.
من جانب��ه عبر الوزي��ر الضيف 
عن س��روره بالتواجد  في بغداد 
 ، االس��تقبال  حف��اوة  ش��اكرا 
مؤك��دا اس��تعداد ب��الده لفتح 
افاق جديدة والنهوض مبس��توى 
بالعم��ل  والش��روع  العالق��ات 
ونقل االتفاق الى الواقع امليداني 
خدم��ة للش��عبن الش��قيقن 
واالستفادة من املوارد الطبيعية 
الش��روع  بغي��ة  واالقتصادي��ة 
اط��ار  ف��ي  حقيقي��ة  بتنمي��ة 
العم����ل والتع����اون العرب��ي 

املشت�رك.

بغداد - الصباح الجديد:
ش��اركت وزارة الصناع��ة واملع��ادن في 
املؤمتر االول لتطوير استراتيجية النظام 
الصح��ي في ظ��ل التحدي��ات الراهنة 
ومنه��ا نق��ل الصالحي��ات ال��ذي اقيم 
برعاي��ة رئيس مجلس الن��واب الدكتور 
س��ليم اجلبوري بحضور وكي��ل الوزارة 
لش��ؤون التخطي��ط الدكت��ور محمد 

هاشم عبداجمليد نيابة عن الوزير ومدير 
عام دائرة االس��تثمارات سعدي محمد 
عاي��ش ومدي��ر ع��ام الش��ركة العامة 
للتصمي��م وتنفيذ املش��اريع املهندس 
هادي جلوب. واس��تعرض املؤمتر مراحل 
العمل ومناقش��ة التوصي��ات املنبثقة 
عن الورش التي سبق ان مت عقدها متهيدا 
النعقاد هذا املؤمتر ، وتأتي مشاركة وزارة 

الصناعة واملع��ادن انطالقا من حرصها 
وورش  الن��دوات  املش��اركة ف��ي  عل��ى 
العم��ل واملؤمترات بهدف زي��ادة التعاون 
والتنسيق مع وزارات ومؤسسات الدولة 
لبيان جهودها ومساعيها الهادفة الى 
االسهام الفاعل بدعم هذه املؤسسات 
ورفده��ا باملنتج��ات احمللي��ة الرصين��ة 

ومنها صناعة االدوية .

بغداد - الصباح الجديد:
اطلقت الش��ركة العامة لالتصاالت 
خدمة القن��وات املش��فرة الكثر من 
 ) OSN ( 50 قن��اة ضمن باقة قن��وات
الرياضي��ة والوثائقي��ة واالفالم بدقة 
متناهية بتقنية  HD 1080 وباس��عار 
رمزي��ة وتكون ضمن اجور االش��تراك 
الشهري خلدمة االنترنت في مشاريع 
شبكات النفاذ الضوئي التي مت اطالق 

خدماتها مؤخرا في مناطق الطالبية 
وحي الطاق��ة والتربي��ة والبنوك في 

الرصافة .
وق��ال مدير ع��ام رئيس مجل��س ادارة 
الش��ركة العامة لالتصاالت الدكتور 
ناظم لفتة خش��جوري ان ش��ركتنا 
عملت على حتس��ن وتطوير خدمات 
واالنترن��ت في مش��اريع  االتص��االت 
مت  الت��ي  للمن��ازل  الضوئ��ي  النف��اذ 

اطالقها للعمل ف��ي بغداد وعدد من 
احملافظات بتقنيات متطورة وباسعار 
تنافس��ية واضاف نس��عى بش��كل 
حثيث لتحس��ن اخلدمات وتخفيض 
االسعار للتخفيف عن كاهل املواطن 
العراق��ي ونعمل على حتس��ن االداء 
بشكل عام ملش��اريع النفاذ الضوئي 
احلديث��ة  التقني��ات  باس��تعمال 

واملتطورة .

وزير الزراعة يترأس أعمال اللجنة 
العراقية السودانية المشتركة

الصناعة تشارك في المؤتمر األول 
لتطوير استراتيجية النظام الصحي 

»االتصاالت« تطلق خدمة القنوات 
المشفرة بأسعار رمزية   



بغداد - الصباح الجديد:
رعى وزي��ر النقل كاظ��م فنجان 
احلمام��ي مؤمت��را لتطوي��ر عمل 
وتش��جيع  العراقي��ة  املوان��ئ 
وال��ذي عق��د حتت  املس��تثمرين 
ش��عار ) النه��وض بواقع وحماية 
املس��تثمرين على وف��ق القوانني 
الناف��ذة( ، بحضور الوكيل الفني 
عب��اس عم��ران والوكي��ل االداري 
احم��د ك��رمي عب��د اي��وب وع��دد 
م��ن امل��دراء العامني في ال��وزارة 
ع��دد  ومش��اركة  وتش��كيالتها 
من شركات التش��غيل املشترك 
ومختص��ني ف��ي ش��ركة املوانئ 

العراقية.
وقال الوزير احلمام��ي في كلمته 
االفتتاحي��ة ان املوان��ئ العراقية 
حققت قف��زات نوعية في مجال 
عملها عب��ر التعاون والش��راكة 
مع القطاع اخل��اص والذي أضفى 
ف��ي  ومملوس��ة  خدم��ات جي��دة 
مي��دان العمل ، مضيفا ان الوزارة 
عازمة على دع��م القطاع اخلاص 
واالستثمار في العمل بعد جتربة 
ناجحة في التش��غيل املش��ترك 
بتط��ورات  أس��همت  والت��ي 

ملحوظة بإشادة اجلميع.
واكد الوزير ف��ي كلمته ان املوقع 
اجلغراف��ي امله��م للع��راق جعله 
متمي��زا بني ث��الث قارات ) اس��يا 
، افريقي��ا ، أوروب��ا ( ليك��ون دوره 
محوريا في حرك��ة النقل وتنقل 

لشتى البضائع.

م��ن جانبه ب��ني الوكي��ل الفني 
لل��وزارة ان حجم االس��تثمار في 
عمل املوانئ العراقية تعد االكبر 
على بقية تش��كيالت ال��وزارة ملا 
حتققه اليوم من نسب كبيرة من 

االجنازات على أرصفتها العاملة.
بدوره اشار الوكيل االداري للوزارة  
ان هناك تغيرات واضحة في معدل 
اإليرادات املالية للش��ركة العامة 
ملوان��ئ العراق بعد الش��راكة مع 
التشغيل املش��ترك والتي ألقت 
بنتائج ومردودات مالية عكس��ت 
اثارها على خزينة الدولة وكذلك 

واقع الشركة وموظفيها.
وكم��ا اش��اد ع��دد م��ن الن��واب 
خ��الل املؤمتر بجه��ود وزارة النقل 
والنجاح��ات التي حتققه��ا الَْيْوَم 
مما يتطلب دعمها بش��تى الطرق 

للوص��ول الى مرحل��ة متكاملة 
من العم��ل واالداء اجليد من خالل 
األس��اليب احلديثة واملتطورة في 

عمل  املوانئ العراقية.
وبعد جلس��ة نقاش��ية جمعت 
الوزي��ر م��ع مجموعة م��ن مدراء 
شركات التش��غيل املشترك في 
املوان��ئ العراقي��ة، خ��رج املؤمت��ر  
بع��دة توصيات أهمها تش��كيل 
جلن��ة علي��ا يش��رف عليه��ا وزير 
النقل وبرئاس��ة مدير ع��ام دائرة 
الوزارة  العق��ود والتراخيص ف��ي 
وبع��ض املعني��ني تش��رف عل��ى 
وض��ع  معايير ثابتة لعمل جميع 
التش��كيالت كم��ا ته��دف ال��ى 
خلق روح املنافسة بني الشركات 
االس��تثمارية وآلي��ة عمله��ا في 

املوانئ العراقية. 
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متابعة الصباح الجديد:

اعلن��ت وزارة التجارة عن اس��تمرارها 
بتجهي��ز املناط��ق احملررة ف��ي املوصل 
وغ��رب االنب��ار باحلص��ص التمويني��ة 
اضاف��ة ال��ى ج��رد واحص��اء العائالت 
ف��ي مخيم��ات النازحني ف��ي املوصل 
بعد ع��ودة الكثير منها ال��ى مناطق 

سكناهم .
واوضح وكيل الوزارة االقدم وليد حبيب 
املوس��وي خالل االجتماع االس��بوعي 
خللية االزمة املركزية ان نسب التجهيز 
للكمي��ات املوزعة ف��ي مناطق نينوى 
بلغت نهاية الش��هر املاضي الس��كر 
%80 وزيت الطعام %40 واحلويجة 75% 
من مواد الس��كر والزيت والش��رقاط 
%100 للس��كر والزيت وغ��رب االنبار ) 
عنه – القائم (%100 للس��كر والزيت 
اضافة ال��ى جتهيز مادة الطحني لتلك 

املناطق .
وقال وكيل الوزارة ان الوزارة وفرت خزين 
طوارئ في مخازنها باالنبار لقضاء راوة 
والتي س��يتم جتهيزها بعد استكمال 
جرد العائالت من قبل دائرة التخطيط 
واملتابعة وكذلك توفير خزين من املواد 

في صالح الدين وحمام العليل. 
ال��وزارة  ان  ال��وزارة  وكي��ل  واض��اف 
مستمرة بتأمني االمن الغذائي لكل 
املناطق الت��ي تتحرر حديث��ا وجميع 
محافظ��ات البالد عب��ر العقود التي 
مف��ردات  لتوفي��ر  ال��وزارة  ابرمته��ا 
البطاقة التموينية من احلنطة والرز 
ومن املناش��ئ الرصينة وملواد السكر 

والزيت من املنتج احمللي. 
ولفت وكي��ل الوزارة ال��ى ان اللجنة 
ناقش��ت عدة مواضيع منها التقرير 
االس��بوعي ملكتب املفتش العام في 
املوصل واملالحظات التي مت تأش��يرها 
حول عمل فروع التجارة بعد استقرار 
الوضع االمن��ي فيها وع��ودة الكثير 

من العائالت واملوظف��ني الى مناطق 
س��كناهم اضافة الى مامت تأش��يره 
من ورود كميات من مادة السيراميك 
املص��ري لش��ركة امل��واد االنش��ائية 
والول مرة منذ احتالل داعش االرهابي 
ملدينة املوصل عام 2014 حيث بلغت 
الكمي��ات مليون��ا و382 الف��ا و400 
مت��ر مرب��ع ، حي��ث مت التوجي��ه الى 
ايج��اد صيغة لترويج وتس��ويق تلك 
املواد لالس��هام ف��ي عمليات االعمار 
والبناء وكذلك تأشير استمرار جتهيز 

املناط��ق مبواد احلص��ة التموينية من 
السكر والزيت والطحني . 

واشار وكيل الوزارة الى االيعاز كذلك 
الى دائرة التخطيط واملتابعة الجراء 
جرد عاج��ل للعائالت ف��ي مخيمات 
ايواء النازح��ني خصوصا بعد مغادرة 
اع��داد كبي��رة جدا م��ن العائالت من 
اخمليم��ات الى مناطق س��كناهم في 
املوصل من اجل حصر العائالت فيها 
قبل املباش��رة بتجهيزهم باحلصص 

التموينية . 

ومن اجلدي��ر بالذكر ان خلي��ة االزمة 
املشكلة التي يترأسها وكيل الوزارة 
االقدم وليد املوسوي تضم بعضويتها 
مدراء عامني ش��ركات الغ��ذاء ودوائر 

الرقابة والتخطيط والقانونية .
على صعيد متصل اعلنت الش��ركة 
العام��ة لتج��ارة احلب��وب ان املراك��ز 
التسويقية ش��هدت اقباال متواصال 
م��ن قب��ل الفالح��ني واملزارعني خالل 
املوس��م التس��ويقي احلالي حملصول 

الشلب في محافظة بابل .

واوض��ح مدير ع��ام الش��ركة هيثم 
جميل اخلش��الي ان فرع الشركة في 
في بابل شهد خالل االيام املاضية من 
عملية التسويق تزايد وتدفق االليات 
احململة مبحصول الشلب حيث بلغت 
الكمي��ة املتس��لمة م��ن محص��ول 
الش��لب في املراكز التس��ويقية في 
احملافظ��ة )1301( ط��ن ومبع��دل )25 
( س��يارة يومي��ا وان هناك ع��ددا من 
الس��يارات املرفوضة بسبب الرطوبة 
ولتاثرها بس��وء االحوال اجلوية وعدم 

مطابقته��ا للمواصف��ات املطلوب��ة 
املعدة من قبل املقرالعام 

ان  الش��ركة  ع��ام  مدي��ر  واض��اف 
الش��لب  تس��لم محصول  عملي��ة 
م��ن الفالح��ني واملزارعني ف��ي املراكز 
التسويقية تس��ير بانسيابية عالية 
وش��فافية حيث ان امل��الكات الفنية 
ومالكات الس��يطرة النوعية تواصل 
عمله��ا خ��الل ايام العط��ل من اجل 
تسلم احملصول من الفالحني ومن دون 

معوقات ومشكالت .

جرد واحصاء العائالت في مخّيمات إيواء النازحين 

تجهيز المناطق المحررة في الموصل وغرب األنبار بالحصص التموينية 

 وفرت وزارة التجارة 
خزين طوارئ في 
مخازنها باألنبار 
لقضاء راوة والتي 
سيتم تجهيزها 
بعد استكمال جرد 
العائالت وكذلك 
توفير خزين من 
المواد في صالح 
الدين وحمام العليل

جتهيز املناطق احملررة باحلصص التموينية 

وزير النقل كاظم فنجان احلمامي

جامعة النهرين تحتفل 
بتخّرج طلبة دورتها )24(  

بغداد - الصباح الجديد:
احتفل��ت جامع��ة النهري��ن بتخ��رج دورته��ا الرابع��ة 
والعش��رين بحض��ور وزي��ر التعلي��م العال��ي والبح��ث 
العلمي االس��تاذ الدكتور عبد الرزاق العيسى وعدد من 

الشخصيات النيابية والسياسية.
وقال وزير التعليم في كلمته خالل حفل التخرج إن من 
أهم مس��ؤوليات اجلامعات واملؤسسات التعليمية بعد 
هزمية اإلرهاب هو اس��تئصال الفك��ر املتطرف وتقويض 
ثقاف��ة العنف وتطويق مخلفات احلروب عبر اعادة تدوير 
التداعيات واعادة انت��اج القيم االصيلة التي ينبض بها 

اجملتمع العراقي.
واضاف أن وزارة التعليم ومؤسساتها ماضية في رعاية 
املبدعني ودعم املبتكرين واخملترعني بغية استثمار النتاج 
العلمي املتميز وتوظيفه علميا وعمليا للمساهمة في 

حركة التنمية العلمية في العراق.
ب��دوره قال رئيس جامعة النهري��ن الدكتور نبيل كاظم 
عب��د الصاح��ب إن جامعة النهري��ن ومالكاتها ملتزمة 
ببرامجها العلمية وخططها التطويرية على مس��توى 
الدراس��ات االولية والعليا حاث��ا الطلبة املتخرجني على 

توظيف املهارات والطاقات مبا يخدم متطلبات املرحلة.
وف��ي هذا الس��ياق ك��رم وزي��ر التعليم العال��ي ورئيس 
جامع��ة النهري��ن الطلبة االوائ��ل متمنني له��م حياة 
حافلة بالنجاح والتوفيق في قابل ايامهم العملية التي 
ينتظ��ر منها اجنازا يخدم اجملتمع ويس��هم في بناء بلدنا 

العراق. 

االتصاالت تطلق 
مشروع خدمات التوقيع 

اإللكتروني في العراق
بغداد - الصباح الجديد:

اعلن��ت وزارة االتص��االت عن اطالق مش��روع خدمات 
التوقيع االلكتروني في العراق والذي يعد من املشاريع 
املهمة واحليوية التي تس��هم في احداث قفزة نوعية 
في تقدمي اخلدم��ات االلكترونية ضمن جه��ود الوزارة 

والشركات التابعة لها .
وق��ال وزي��ر االتصاالت  حس��ن كاظم الراش��د خالل 
حض��وره مؤمت��ر اط��الق مش��روع خدم��ات التوقي��ع 
اإللكترون��ي ف��ي فندق باب��ل إن اطالق املش��روع يأتي 
ضمن االجنازات املتحققة في الوقت احلاضر والتي تعد 
جتربة جديدة خلدمات تقدمها املؤسس��ات احلكومية 
من خالل وزارة االتصاالت للمواطن مع تس��هيالت في 

االجراءآت االدارية والروتينية .
واضاف الراش��د ان املشروع يتضمن كذلك االستفادة 
م��ن اخلدم��ات التي تع��د ركي��زة اساس��ية لتطوير 
احلكومة الرقمية ومش��روع احلكومة االلكترونية ، مبا 
فيها من فوائد تعود على املواطن والدوائر واملؤسسات 

احلكومية .

بغداد - الصباح الجديد:
واالس��كان  االعم��ار  وزارة  اعلن��ت 
والبلدي��ات واالش��غال العامة عن 
تواص��ل اعم��ال تنفي��ذ محط��ة 

كهرباء الفضيلية الثانوية لصالح 
مديري��ة كهرب��اء الص��در التابعة 

لوزارة الكهرباء.
وذك��ر املرك��ز االعالمي لل��وزارة ان 

والفني��ة  الهندس��ية  امل��الكات 
في ش��ركة س��عد العام��ة احدى 
تش��كيالت ال��وزارة مس��تمرة في 
تنفيذ اعمالها في مشروع محطة 

كهرباء الفضيلية الثانوية س��عة 
تعاقدي��ة  وبكلف��ة   11KVA/33
بلغ��ت 612 مليونا و243 الفا و500 
دين��ار ومب��دة زمنية مح��ددة له ب� 

270يوماً . 
وب��ني املرك��ز االعالم��ي ان��ه مت��ت 
املباش��رة في املش��روع بعد تهيئة 
االجراءات  املوقعية، حيث يتواصل 

العم��ل في تنفي��ذ جميع األعمال 
املدني��ة وامليكانيكية والكهربائية 
اخلاصة بأنشاء محطة حتويل ثانوية 

11KVA/33 ومبساحة 34X21 م.

تواصل تنفيذ محطة كهرباء الفضيلية الثانوية في بغداد

بغداد - الصباح الجديد:
برعاي��ة وزيرة االعمار واالس��كان 
والبلدي��ات واالش��غال العامة د. 
املهندس��ة آن نافع أوسي اقامت 
الوزارة ، احتفاالً مركزياً مبناسبة 
يوم اجلودة العاملي بحضور وكيل 
الوزارة املهندس دارا حسن رشيد 
ي��ارا واملدراء العامني ومنتس��بي 

الوزارة.
والقى وكي��ل الوزارة كلمة خالل 
االحتف��ال نياب��ة ع��ن الوزيرة ان 
ال��وزارة تع��د م��ن ال��وزارت التي 
قطع��ت اش��واطاً كبي��رة ف��ي 
نظام اجلودة العاملية والش��هادة 
الوطني��ة حي��ث تس��عى الوزارة 
بصفته��ا وزارة خدمي��ة تخ��دم 
ش��ريحة واس��عة من ابناء بلدنا 
الى تق��دمي افض��ل اخلدمات من 
خ��الل بن��اء وتش��ييد اجملمع��ات 
املواطن  السكنية لس��د حاجة 
العراقي في بغ��داد واحملافظات , 

وادامة وصيانة الطرق واجلس��ور 
 , اجلانبية  والقوال��ب  واالرصف��ة 
واعادة اعمار املدن احملررة, واقراض 
املواطن بقروض صندوق االسكان 
لبناء وترمي��م واضافة بناء للدور 
االستشارات  وتقدمي  الس��كنية 
الهندسية والفحوصات اخملتبرية 
للم��واد الداخل��ة ف��ي البن��اء , 
واع��داد التصامي��م االساس��ية 
اع��داد   , للم��دن  والتفصلي��ة 
اخلطط الهيكلية للمحافظات , 
املتنوعة  اخلدمية  املرافق  وانشاء 
مث��ل االس��واق واحمل��ال التجارية 
االماك��ن  وانش��اء  والصيان��ة 
العام��ة  واملراف��ق  الترفيهي��ة 
واملتنزه��ات , وتنظي��م اجل��زرات 
مش��اريع  وتنفي��ذ  الوس��طية 
املاء الصالح للش��رب وتش��غيل 
وصيانة مشاريع الصرف الصحي 
وشبكاتها واالشراف على اعمال 

التصفية والتنقية.

ي��وم اجل��ودة  ان  الوكي��ل  وتاب��ع 
جلمي��ع  فرص��ة  يع��د  العامل��ي 
املهتمني من املهنيني واملنش��أت 
بق��اع  ش��تى  ف��ي  واملنظم��ات 
العالم لالحتف��اء مبا وصلوا أليه 
من اجنازات ومعرفة التغيرات في 
نتائج االعمال واخلدمات املقدمة 
وقياس مدى التطوير والتحسني 
في االداء , ولكون اجلودة اصبحت 
جزءاً مهما ف��ي كل مفصل من 
مفاصل احلياة املتطورة واملعاصرة 
فأنه ليس من املس��تغرب ان يتم 
واتقان  االهتمام مبوضوع اجل��ودة 

العمل .
 وتخل��ل احلفل ع��رًض يوضح فيه 
التشكيالت احلاصلة على شهادة 
االي��زو وعرض اجنازات قس��م ادارة 
اجل��ودة ف��ي ال��وزارة , فض��ال عن 
توزيع ش��هادات التدقيق الداخلي 
املعتمدة دولياً على فريق املدققني 

الداخليني في مقر الوزارة.

وزير النقل يرعى مؤتمرًا 
لتطوير عمل الموانئ العراقية 

وزارة »اإلعمار« تحتفل باليوم العالمي للجودة  



واشنطن ـ وكاالت:

ش��هدت قضي��ة تدخ��ل روس��يا في 
االنتخابات الرئاسية األميركية تطورًا 
الفًتا، ام��س االول  اجلمعة، مع توجيه 
القضاء تهم��ة الكذب على محققي 
مكت��ب التحقيقات الفدرال��ي ، إلى 
مستش��ار األم��ن القوم��ي الس��ابق 
للرئي��س دونالد ترام��ب، مايكل فلني، 
وإق��راره بالذن��ب ف��ي هذه املس��الة، 
والتحقيق واس��ع النطاق الذي يجريه 
املدعي العام روبرت مولر بشأن التدخل 
الروسي في االنتخابات الرئاسية عام 
2016 والرواب��ط احملتمل��ة بني مقربني 
من ترامب وموسكو، يلقي بثقله منذ 

عدة أشهر على البيت األبيض.
االس��تخبارات  مدي��ر  فل��ني  ومث��ل 
العسكرية السابق امس االول اجلمعة 
أمام ق��اض في واش��نطن حي��ث أقر 
بالذنب بتهم��ة الكذب على احملققني، 
ويأتي هذا التطور في حلظة حساسة 
جدا بالنس��بة للبي��ت األبيض، حيث 
يستعد ترامب وزعماء جمهوريني في 
الكونغرس لدفع خطة كبيرة خلفض 
الضرائب، ليصبح الق��رار غير مرحب 
به، ف��ي الوقت الذي يأم��ل فيه فريق 
الرئيس تركيز اهتمام األميركيني على 
ما يقولونه وم��ا يفعلونه من إجنازات 
في الس��نة األولى من رئاس��ة ترامب، 
ولم يص��در البيت األبي��ض أي تعليق 
عل��ى م��ا ح��دث ام��س االول اجلمعة 

واعت��راف فلني بالذنب، وق��ال محامو 
فلني مؤخرا للفريق القانوني للرئيس، 
إنه��م لم يع��د بإمكانهم مناقش��ة 
التحقيق��ات الت��ي أق��ر فيه��ا فل��ني 

بالتعاون مع روسيا للنيابة العامة.
ويشكل هذا التحقيق معضلة خالل 
الس��نة األولى لتول��ي ترامب منصب 
رئي��س الوالي��ات املتح��دة، ويعد فلني 
رابع ش��خص كان مستشارا لترامب 
توجه له اتهامات بالتعاون مع روسيا، 
واته��م أيضا ب��إدالء تصريحات كاذبة 
ملكتب التحقيقات الفيدرالي، بش��أن 
اثن��ني م��ن املناقش��ات مع الس��فير 
املتح��دة،  الوالي��ات  ل��دى  الروس��ي 
سيرغي كيس��لياك، وعقوبة الكذب 
عل��ى مكتب التحقيق��ات الفيدرالي 
هي الس��جن مل��دة تصل إل��ى خمس 

سنوات.
وق��ال القاض��ي رودول��ف كونتريراس 
»اقبل اقرار فلني بالذنب« مضيفا »لن 
يك��ون هناك محاكمة«، واقر فلني بأن 
تصرفاته كان��ت »خاطئة« مؤكدا أنه 
وافق على التعاون مع القضاء، وكتب 
في بيان »اقر بأن األفعال التي اعترفت 
بها اليوم أمام احملكمة تش��كل خطأ 
فادح��ا« مضيف��ا أن »اعترافي بالذنب 
واملوافق��ة عل��ى التعاون م��ع مكتب 
املدعي اخلاص يعكسان قرارا اتخذته مبا 
فيه افضل مصلحة لعائلتي وبالدنا«، 
وأض��اف »احتمل املس��ؤولية الكاملة 
عن تصرفات��ي«، وفي اح��دى احملادثات 
الت��ي عرضتها وثائ��ق احملكمة، ناقش 

فلني مع الس��فير الروسي التصويت 
ف��ي مجل��س األم��ن الدول��ي بش��أن 
إدانة بناء املس��توطنات اإلس��رائيلية، 
وحينه��ا كان��ت إدارة الرئي��س ب��اراك 
أوباما، تستعد للتصويت في مجلس 

األمن بشأن هذه املسألة.
واطل��ع محقق��و مول��ر م��ن خ��الل 
الش��هود والوثائق التي طلبها رئيس 
نتنياهو،  بنيامني  اإلس��رائيلي،  الوزراء 
من فري��ق ترام��ب االنتقالي للضغط 

عل��ى دول أخرى ملس��اعدة إس��رائيل، 
وفق��ا مل��ا ذك��ره ش��خصان محاطان 
بالتحقيق، وقد علم احملققون أن فلني 
وصه��ر ترام��ب، جاريد كوش��نر، أخذا 
زمام املب��ادرة ف��ي هذه اجله��ود، وفي 

مناقش��ة أخرى، وفقا لوثائق احملكمة، 
طل��ب فلني م��ن كيس��لياك أن متتنع 
موسكو عن تصعيد املوقف، ردا على 
العقوبات التي أعلنتها إدارة أوباما في 
ذلك اليوم ضد روس��يا بشأن تدخلها 

في االنتخابات الرئاسية.
وب��دأ مكتب التحقيق��ات الفيدرالية 
التحقي��ق مع فلني بعد أربعة أيام من 
تول��ي الرئي��س منصبه، كم��ا أعربت 
االس��تخبارات األميركي��ة عن قلقها 
بش��أن تعاون فلني واتصاله بالسفير 
الروسي السيد كيسلياك، وخدم فلني 
ف��ي إدارة ترام��ب مل��دة 24 يوما فقط، 
ومن ثم قدم استقالته في 13 شباط 
املاضي، بعد الكشف عن محادثته مع 
السفير الروسي، وبعد قبول استقالة 
فلني، أكد ترامب أن فلني كان شخصا 
جي��د ج��دا، متهم��ا وس��ائل اإلعالم 
مبنح ما ح��دث أكبر من حجمه، وكان 
للرئيس  الس��ابق مستش��ارا  اجلنرال 
ترامب، ولي��س ف��ي اإلدارة األميركية 
حني حصل��ت الوقائع التي يتهم بها، 
وأصبح الحقا ولبضعة أسابيع فقط 
للرئيس،  القوم��ي  مستش��ار األم��ن 
وسبق أن اتهم مولر في نهاية تشرين 
االول اثن��ني م��ن اعضاء فري��ق حملة 
ترامب هما مانافورت وريتشارد غيتس، 
أم��ا الثالث ج��ورج بابادوبولوس، فقد 
أق��ر بذنب��ه بانه كذب عل��ى محققي 
مكت��ب التحقيق��ات الفدرالي ووافق 

على التعاون مع احملققني.
م��ع  بتس��امحه  املع��روف  وفل��ني 

روس��يا ونهجه املتش��دد ازاء التطرف 
أساسية  يعتبر شخصية  اإلسالمي، 
في هذا التحقي��ق، وفي كانون األول ، 
مت اس��تبعاد جنله مايكل فلني جونيور 
م��ن فريق ترامب بس��بب ما نقله عن 
نظري��ات مؤام��رة، وحت��ى قب��ل تعني 
ترام��ب لفلني كمستش��ار له، كانت 
هن��اك أس��ئلة ت��دور بش��أنه ، حيث 
حض��ر حف��ل عش��اء ف��ي العاصمة 
الروس��ية موس��كو ليلة عيد امليالد، 
وكان م��ع الرئي��س لروس��ي فالدميي��ر 
بوت��ني عل��ى طاول��ة واحدة ف��ي عام 
2015، وطوال احلمل��ة االنتخابية كان 
معروفا أنه مؤيدا لروس��يا، ويس��عى 
للتع��اون الوثيق ب��ني البلدي��ن، وكان 
فل��ني ش��خصية مثيرة للج��دل في 
مجتم��ع الدفاع واالس��تخبارات قبل 
انضمام��ه إل��ى حملة تراك��ب، وكان 
رئيسا لوكالة االستخبارات الدفاعية 
التابع��ة ألوبام��ا، ولكن��ه دوم��ا م��ا 
اشتبك بش��كل متكرر مع مسؤولي 
إدارة أوباما، وبعد أن غ��ادر إدارة أوباما، 
ش��كل فريقا استشاريا أدى إلى إجراء 
حتريات ع��ن الضغط املش��كوك فيه 
على احلكوم��ات األجنبية، مبا في ذلك 
احلكومة التركية، والعالقات التجارية 
الضبابي��ة مع دول الش��رق األوس��ط، 
وتس��اءل احملققون بش��أن عالقة فلني 
م��ع احلكومة التركية، حيث كش��ف 
بعد ذل��ك أنه حصل عل��ى مبلغ 500 
ألف دوالر من تركيا لتمثيل مصاحلها 

في النزاع مع الواليات املتحدة.
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واشنطن ـ أ ب ف:
س��عى الرئيس االميركي دونالد ترامب امس االول 
اجلمعة الى تبديد االش��اعات بشأن رحيل وشيك 
لوزي��ر خارجيته ريك��س تيلرس��ون مقدما دعمه 
باحل��د االدنى له بعد ان غذى بنفس��ه الش��كوك 

بشان رحيله.
وكت��ب ترامب ف��ي تغريدة »ان »تكهنات وس��ائل 
اإلع��الم بأنن��ي ط��ردت ريك��س تيلرس��ون او انه 
س��يغادر قريبا هي اخب��ار كاذبة« مهاجما مجددا 
عبر تويتر »االخبار الكاذبة« التي ترددها بحس��ب 

قوله معظم وسائل االعالم االميركية.
واض��اف ترام��ب ان تيلرس��ون »ليس عل��ى ابواب 
املغادرة« ونش��ر صورة تعود الى شباط 2017 عند 
اداء تيلرس��ون القسم وزيرا للخارجية. كما تناول 
ترامب وتيلرس��ون الغداء معا امس االول اجلمعة 

رفقة وزير الدفاع جيم ماتيس.
لك��ن وم��ع جتديد دعم��ه له ف��ان ترام��ب اغتنم 
الفرصة ليش��ير الى خالفاته معه ويؤكد مجددا 

انه االعلى سلطة.

بريشتينا ـ رويترز:
ق��ال وزير الع��دل في كوس��وفو أبي��الر تاهيري إن 
الش��رطة الدولية )اإلنتربول( رفعت اس��م رئيس 
ال��وزراء راموش هاراديناي من قائمة املطلوبني وهو 

ما يتيح له حرية السفر إلى خارج البالد.
وكان��ت فرنس��ا اعتقل��ت هاراديناي، ال��ذي تولى 
رئاس��ة ال��وزراء في أيل��ول وكان أحد ق��ادة احلرب 
السابقني في كوسوفو، هذا العام مبوجب مذكرة 
توقي��ف أصدرتها صربيا. لكن محكمة فرنس��ية 

قضت برفض طلب تسليمه إلى بلجراد.
ورغم محاوالت كوس��وفو الكثيرة، رفضت صربيا 
س��حب اس��م هارادين��اي م��ن قائم��ة املطلوبني 

الدولية.
وقال تاهي��ري لرويترز امس االول اجلمعة »أبلغوني 
الي��وم ب��أن اإلنتربول رفع اس��م 18 ش��خصا من 
كوس��وفو تطل��ب صربي��ا تس��ليمهم وأن ه��ذه 

القائمة تتضمن أيضا رئيس الوزراء«.

وكاالت ـ الصباح الجديد:
أطلق��ت إس��رائيل عددا م��ن الصواري��خ من نوع 
أرض-أرض على قاعدة عس��كرية خارج العاصمة 
الس��ورية دمش��ق، حس��ب تقرير أورده التلفزيون 

السوري الرسمي.
وأض��اف التقرير أن القصف أحلق أضرارا بالقاعدة، 
ولك��ن الدفاع��ات الس��ورية تص��دت لصاروخني 

اثنني.
ولم يؤكد اجليش اإلسرائيلي هذا الهجوم.

وأورد املرصد الس��وري حلقوق اإلنسان، املوجود في 
بريطاني��ا، في تقاريره س��ماع دوي انفجارات قرب 
دمش��ق، أرجعها إلى هجوم صاورخي إس��رائيلي 

محتمل.
وال يعرف م��دى اخلس��ائر التي س��ببها الهجوم، 
ولكن القناة الس��ورية حتدثت عن »خسائر مادية 

باملوقع في ريف دمشق«.
وق��ال مدير املرص��د، رامي عبد الرحم��ن، لفرانس 
برس إن الصورايخ دمرت مخزنا لألس��لحة، ولكن 

املرصد لم يؤكد من ميلك اخملزن.
وس��بق أن استهدفت إس��رائيل مواقع لألسلحة 
في س��وريا تقول إنها متنع وصولها إلى حزب اهلل 

في لبنان.
وأوضح املرصد السوري أن الهجوم وقع على ناحية 

الكسوة على بعد بضع أميال من دمشق.
وكشفت بي بي سي الشهر املاضي أن إيران تبني 

قاعدة عسكرية دائمة قرب املدينة.

ترامب يؤكد بقاء 
تيلرسون في منصبه

اإلنتربول يرفع اسم 
رئيس وزراء كوسوفو
من قائمة مطلوبين

إسرائيل تستهدف قاعدة 
عسكرية قرب دمشق

متابعة ـ الصباح الجديد:

انتق��د الوف��د احلكومي الس��وري 
في ختام املرحلة األولى من جولة 
مفاوضات جنيف خطاب املعارضة 
»االس��تفزازي« وطرحها ش��روطاً 
»غير واقعية« جلهة تنحي الرئيس 
بش��ار األس��د، من دون أن يحسم 
ما إذا كان سيعود األسبوع املقبل 
الس��تئناف احملادث��ات، فيم��ا طرح 
املبع��وث األمم��ي اخلاص س��تيفان 
دي ميس��تورا في اجلول��ة الثامنة 
من مفاوضات جني��ف وثيقة غير 
رسمية تضم املبادئ ال�12 املعّدلة 

بشأن التسوية السورية.
وال تذك��ر الوثيق��ة املعدلة إال في 
حاشية قرار مجلس األمن الدولي 
2254 وال��ذي ينص عل��ى االلتزام 
بس��يادة س��وريا ووح��دة أراضيها 
ودعم احلوار السوري الشامل حتت 

الرعاية األممية.
إلى ذلك، ال تضم الوثيقة املعدلة 
باالنتق��ال  املتعلق��ة  النقط��ة 
السياسي وصياغة دستور جديد 
انتخابات حرة وش��فافة  وتنظيم 
حتت الرعاي��ة األممية أثن��اء الفترة 

االنتقالية.
وال تتطرق الوثيق��ة املعدلة أيضا 
إلى مس��ألة املعتقلني واخملطوفني 
واملفقودي��ن، كم��ا ال تن��ص على 
ضرورة س��حب الق��وات األجنبية 

من األراضي السورية.
وصدر عن هذا االجتماع بيان جدد 
التمسك مبطلب تنحي األسد مع 
بدء مرحلة االنتقال السياسي، ما 
أثار امتعاض دمش��ق التي اعتبرت 
أن هذا الطرح يعي��د النقاش الى 

املربع األول.
ودخلت احملادث��ات اجلارية ، على ما 
يب��دو، في طريق مس��دود، إذ أعلن 
رئيس وفد احلكومة بشار اجلعفري 
عن رفض دمشق خوض مفاوضات 
مباش��رة م��ع املعارض��ة، متهما 
املبع��وث األمم��ي بارت��كاب أخطاء 

جسيمة أثناء املفاوضات.
وقال اجلعفري »من يعود الى طرح 
شروط مس��بقة غير واقعي، هذه 
لغ��ة قدمية لم تعد تتناس��ب مع 

املعطيات اجلديدة«.
وتاب��ع »بي��ان الري��اض 2 مرفوض 
ه��ذا  ،وطامل��ا  وتفصي��الً  جمل��ة 
البي��ان االس��تفزازي موجود يعني 

أن��ه ال ميكن أن ندخ��ل في أي حوار 
مباشر«.

األس��د  ولطامل��ا ش��كل مصي��ر 
العقبة التي اصطدمت بها كافة 
ج��والت التف��اوض الس��ابقة، مع 
اصرار دمشق على أن املسألة غير 

مطروحة للنقاش.
وتوقع��ت مصادر دبلوماس��ية في 
جنيف أن تخفض املعارضة سقف 
شروطها إلعطاء دفع للمحادثات. 
لك��ن قيادي��ني في وف��د املعارضة 
ينفون تعرضهم ألي ضغوط بهذا 

الصدد.
اخلمي��س  ميس��تورا  دي  وأك��د 
املاض��ي ال��ذي كان يطم��ح ال��ى 
عق��د مفاوضات مباش��رة أيدتها 
املعارضة، أن »مسألة الرئاسة لم 
تناق��ش« خالل اللق��اءات الثنائية 
الت��ي عقدها م��ع الوفدي��ن منذ 

الثالثاء املاضي.
وتشارك دمشق في جولة احملادثات 
الراهن��ة بعدم��ا حقق��ت القوات 
احلكومي��ة ف��ي األش��هر األخيرة 
بدع��م م��ن حلفائه��ا وخصوصاً 
انتص��ارات  سلس��لة  روس��يا، 
ميداني��ة على حس��اب الفصائل 
املعارض��ة والتنظيم��ات اجلهادية 

في آن معاً.
وش��دد اجلعفري اجلمع��ة على أن 
»هناك واقعاً سياسياً على األرض، 
نحن طرف قوي وجيش��نا ينتصر 
املعارضة  على االره��اب«، مطالباً 
أن تأخ��ذ ذلك بع��ني االعتبار، »وإال 

نكون ندور في حلقة مفرغة«.
وكان قيادي مع��ارض قال لفرانس 
ب��رس ف��ي وق��ت س��ابق »اذا كان 
النظام قادراً على احلسم والتوصل 
مبف��رده ال��ى تس��وية سياس��ية، 
فلم��اذا يقب��ل اجمليء ال��ى جنيف 

للتفاوض معنا؟«.
وبرغم دعوة دي ميستورا الوفدين 
للعودة الثالثاء املقبل الى جنيف، 
إال أن الوفد الرس��مي لم يحسم 
موقفه بعد، معتبراً أن السلطات 

في دمشق ستقرر ذلك.
وقال اجلعفري »بالنسبة لنا كوفد 
اليوم.  انته��ت  اجلول��ة  حكوم��ي 
أبلغناه رس��مياً اننا س��نغادر غداً 

وقبل هذا الكالم«.
وقال املتحدث الرس��مي باسمها 
يحيى العريضي للصحافيني، قبل 
برئاس��ة  اجتماع مجموعة منها 
نائب رئيس الوفد جمال س��ليمان 
م��ع مس��اعد دي ميس��تورا رمزي 

عز الدين رمزي امس االول اجلمعة 
العملية  ف��ي ه��ذه  »س��ننخرط 

السياسية باستمرار«.
ونش��ر مكتب دي ميس��تورا امس 
االول اجلمعة ورقة من 12 بنداً، قال 
إن��ه طرحها على وف��دي احلكومة 
واملعارضة اخلميس، على أن تبقى 
والتطوي��ر  للنق��اش  »خاضع��ة 
والتعدي��ل« م��ن قبل��ه »لتقوي��ة 
القواس��م املش��تركة م��ن خالل 

املفاوضات«.
وطلب دي ميس��تورا من الوفدين 
تزوي��ده بردودهم��ا عليه��ا، تزامناً 
مع االنخراط في مناقش��ة سلتي 
»املس��ار واجلدول الزمني للعملية 
ف��ي  واالنتخاب��ات  الدس��تورية 

مشاورات األسبوع املقبل.
وتتضمن الورقة مبادئ أساس��ية 
أبرزها »االحت��رام وااللتزام الكامل 
»يق��رر  وأن  س��وريا«،  بس��يادة 
الشعب السوري وحده مستقبل 
بلده بالوسائل الدميوقراطية وعن 
طريق صناديق االقتراع« ،باإلضافة 
ال��ى »بناء جي��ش ق��وي وموحد« 
و«حماية حقوق االنس��ان واحلريات 

العامة ال سيما أوقات األزمات«.
ورغم سعي عواصم غربية إلعادة 

جني��ف  محادث��ات  ال��ى  الزخ��م 
الهادف��ة الى تس��وية النزاع، تبدو 
مهمة دي ميستورا صعبة وبالغة 
التعقيد. ولم حتقق اجلوالت السبع 
الت��ي قاده��ا منذ الع��ام 2016 أي 

تقدم يذكر.
من��ذ  الس��وري  الن��زاع  وتس��بب 
اندالع��ه ف��ي الع��ام 2011 مبقتل 
أكث��ر من 340 ألف س��وري وبدمار 
هائل في البنى التحتية، ما يجعل 
اعادة االعمار من أبرز التحديات ما 

بعد احلرب.
وتقدر األمم املتحدة حاجة س��وريا 
ال��ى 250 ملي��ار دوالر عل��ى األقل 

إلعادة إعمارها.
وأعل��ن املبع��وث الصين��ي اخلاص 
الى س��وريا ش��ي ش��ياويان امس 
االول اجلمع��ة في جني��ف أن بالده 
اعادة  »مستعدة« للمشاركة في 
اعم��ار س��وريا م��ن دون ش��روط 
مس��بقة، عندم��ا يصب��ح األمن 

»مضمونا«.
وقال »الصني مستعدة للمشاركة 
ف��ي مرحلة اعادة االعم��ار عندما 
تبدأ واحلكومة الصينية ستشجع 
الش��ركات الصينية عل��ى إقامة 

مشاريع«.

وتواجه الس��لطات السورية حتدياً 
طموح��ات  ف��ي  يتمث��ل  داخلي��اً 
األك��راد الراغب��ني بتكريس احلكم 
الذاتي في مناطق سيطرتهم في 

شمال سوريا.
وتواف��د املقيمون في مناطق نفوذ 
األكراد اجلمعة إلى مراكز االقتراع 
للمشاركة في املرحلة الثانية من 
انتخابات تنظمه��ا اإلدارة الذاتية 

الكردية على ثالث مراحل.
وج��رت املرحل��ة األول��ى م��ن هذه 
االنتخاب��ات غي��ر املس��بوقة ف��ي 
أيل��ول املاض��ي، وه��ي األولى منذ 
اعالن النظام الفدرالي في روج أفا، 

أي غرب كردستان.
ورفضت دمش��ق في وقت س��ابق 
اعالن األك��راد للفدرالية ووصفت 
االنتخاب��ات الت��ي تت��م على ثالث 

مراحل ب�«املزحة«.
وقال اجلعفري م��ن جنيف تعليقاً 
على االنتخاب��ات »أي عمل أحادي 
اجلان��ب يت��م دون التنس��يق م��ع 
احلكومة هو أمر مرفوض باملطلق« 
مضيف��اً »من لديه أف��كار فليأت 
ويطرحها على احلكومة السورية 
الت��ي تق��رر املوقف املالئ��م لهذا 

الشكل«.

توقعات بخفض المعارضة سقف شروطها إلعطاء دفع للمحادثات

المفاوضات السورية في جنيف تستأنف
الثالثاء وعودة الوفد الحكومي غير محسومة

توقعت مصادر 
دبلوماسية في 

جنيف أن تخفض 
المعارضة سقف 
شروطها إلعطاء 

دفع للمحادثات. لكن 
قياديين في وفد 

المعارضة ينفون 
تعرضهم ألي ضغوط 

بهذا الصدد

املبعوث األممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا مع أعضاء في وفد املعارضة السورية قبيل انطالق جنيف

تقـرير
كشف عن تعاونه مع روسيا في االنتخابات الرئاسية األميركية

مستشار األمن القومي السابق لترامب يقر بالكذب على محققي »إف بي آي«
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تصريحات نارية لعلي عبد اهلل صالح يقلب بها الطاولة على الحوثيين
صنعاء ـ وكاالت:

دع��ا الرئي��س اليمني الس��ابق علي 
التحال��ف  دول  صال��ح  اهلل  عب��د 
العربي إل��ى إيقاف احل��رب، متعهدا 
بفتح صفحة جديدة معها، متهما 
جماعة »أنصار اهلل« بارتكاب أعمال 

عدوانية وترهيب املدنيني بصنعاء.
وتعه��د »صالح« ف��ي كلمته، بفتح 
اجل��وار،  دول  م��ع  جدي��دة  صفح��ة 
مضيف��ا: ندعو إلى الصف��ح واحلوار 

ومن��د أيدينا للخ��ارج«، مش��يرا إلى 
أن املمثل الش��رعي والذي س��يكون 
الط��رف اآلخر في احل��وار هو مجلس 
النواب، داعيا لوق��ف إطالق النار في 

كل جبهات القتال بكل احملافظات.
وق��ال الرئي��س اليمن��ي الس��ابق إن 
»الشعب انتفض ضد عدوان احلوثيني 
الس��افر بعد م��ا عان��ى الوطن منه 
على مدى 3 س��نوات عجاف منذ أن 
حتملوا املسؤولية بعد فرار )الرئيس( 

عبد رب��ه منصور هادي، ال مرتبات وال 
دواء وال م��أكل وال مش��رب وال أمان، 
يقومون بتجيي��ش األطفال الصغار 

ويزجون بهم في معارك عبثية«.
وأض��اف أنه »صحيح يوج��د عدوان، 
ع��دوان غاش��م، ولكنه��م ج��زء ال 
يتج��زأ من س��بب العدوان، بس��بب 
تصرفاتهم احلمقى، ليس في الداخل 

ولكن مع اآلخرين«.
ودع��ا صالح كل اليمني��ني »في كل 

احملافظ��ات وف��ي كل م��كان إلى أن 
يهب��وا هبة رج��ل واح��د للدفاع عن 
والوحدة واحلرية  الثورة واجلمهوري��ة 
ض��د ه��ذه العناص��ر، الت��ي تعب��ث 
مبقدرات الشعب على مدى 3 سنوات 
وتنهب املؤسسات وتقتحم املصالح 

احلكومية والوزارات«.
وق��ال صال��ح »أدع��و األش��قاء في 
دول اجل��وار واملتحالف��ني أن يوقف��وا 
عدوانه��م وأن يرفع��وا احلص��ار وأن 

يس��محوا  وأن  املط��ارات  يفتح��وا 
للمواد الغذائية والطبية إلس��عاف 
اجلرحى وتسهيل عودة العالقني في 

اخلارج ».
وكرر صالح دعوته قائال: »يا جماهير 
شعبنا انتفضوا لثورتكم وانتفضوا 
لوحدتك��م ، حافظوا عل��ى أمنكم 
وعلى استقراركم، أما نحن فقد مر 
علين��ا الزمن وأدين��ا واجبنا خالل 33 
عاما ال نبحث عن سلطة، السلطة 

ملك للش��عب ه��و مصدره��ا وهو 
مالكه��ا، خ��الل الفت��رة االنتقالية 
يحض��ر الش��عب اليمن��ي نفس��ه 
الختي��ار قيادة جدي��دة وتنتهي هذه 
املليشيات الغير قانونية سواء كانت 
مليش��يات أنصار اهلل أو مليشيات 
هادي«، داعيا كل القوى السياس��ية 
ف��ي الداخ��ل واخل��ارج إل��ى الصفح 
مش��اكلنا  نح��ل  و«أن  والتفاه��م 

بأنفسنا«.

ميكل فلني
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متابعة الصباح الجديد:

أكد وزير النفط جبار اللعيبي امس 
السبت، التزام العراق بقرار منظمة 
أوبك الذي جرى التوصل اليه مؤخراً 
والقاضي بخفض االنتاج، مبيناً أن 
ذلك يأت��ي حرصاً من الع��راق على 
إجن��اح إجراءات املنظم��ة في إعادة 

التوازن للسوق النفطية العاملية.
وقالت وزارة النفط في بيان اطلعت 
» الصباح اجلديد« على نسخة منه 
إن »وزير النفط جبار اللعيبي التقى 
بنظي��ره الس��عودي خال��د الفالح 
واألمير عبد العزيز بن س��لمان في 
النمس��اوية فينا على  العاصم��ة 
هام��ش انعقاد اجتماع��ات اوبك«، 
مبينًة أن اللعيبي »أكد على أهمية 
تعزي��ز العالقات الثنائية وتوس��يع 
افاق التعاون بني العراق واألش��قاء 

في اململكة العربية السعودية«.
وذك��ر اللعيبي، بحس��ب البيان، أن 
»االجتماع تضمن محاور رئيس��ية 
ته��دف لتعزي��ز وتنمي��ة العالقات 
الثنائية بني األشقاء وتوحيد الرؤى 
واملواقف مبنظم��ة اوبك ومبا يحقق 
واس��تقرار  املش��تركة  املصال��ح 
النفطي��ة ودعم أس��عار  الس��وق 
»الت��زام العراق  النف��ط«، مؤك��داً 
بق��رار خف��ض االنت��اج حرصا منه 
على إجن��اح إج��راءات املنظمة في 
اع��ادة الت��وازن للس��وق النفطية 

العاملية«.
وشدد اللعيبي، على أن »العراق قد 
لعب دورا محوري��ا في االجتماعات 
الس��ابقة من اجل حتقيق االهداف 
ب��ني  ال��رؤى  وتوحي��د  املش��تركة 
املنتج��ني« ، مضيف��ا أن »االجتماع 
مع الفالح واألمير عبد العزيز تناول 
أهمية افتتاح القنصلية السعودية 
ف��ي محافظة البصرة واس��تئناف 

والصناع��ي  التج��اري  النش��اط 
واالس��تثماري بني البلدين«، متابعاً 
أن »قض��اء الزبي��ر ف��ي محافظ��ة 
البص��رة كان ميثل محورا مهما في 
التجارة ب��ني البلدين طيلة العقود 
املاضي��ة فضال ع��ن وج��ود امتداد 
للعوائ��ل والعش��ائر بني األش��قاء 
وهذا مايس��هم ف��ي بن��اء قاعدة 
متينة إلقامة املش��اريع املشتركة 

في اجملاالت كافة«.
وكان وزي��ر النف��د قد رج��ح متديد 
خف��ض االنت��اج لتس��عة أش��هر 
جدي��دة، مش��يرا ال��ى ان خف��ض 

االنتاج اسهم بإيقاف تدهور اسعار 
النفط. 

وق��ال اللعيب��ي إن��ه »م��ن املرجح 
متديد قرار خفض االنتاج لتس��عة 
أشهر اضافية في االجتماع الوزاري 
العض��اء منظمة اوبك مبش��اركة 
روس��يا ال��ذي س��يعقد الي��وم« ، 
مضيف��ا ان »جميع املؤش��رات مع 
قرار التمديد لتسعة أشهر جديدة 
وال��ذي يه��دف األعض��اء من خالل 
حتقي��ق اس��تقرار اكث��ر لالس��واق 
العاملية«، مؤك��دا ان »قرارات اوبك 
س��اهمت في ايقاف تدهور أسعار 

النفط«.
م��ن جانبه، ق��ال املتحدث باس��م 
ال��وزارة عاصم جه��اد ان »منظمة 
اوب��ك احتفلت مبناس��بة مرور عام 
عل��ى التضام��ن م��ع املنتجني من 
خارجها والذي انعكس ايجابا على 

دعم أسعار النفط«.
ويعق��د اجتم��اع أوب��ك ف��ي مقر 
النمس��اوية  بالعاصمة  املنظم��ة 
فيينا ويش��ارك فيه وزراء نفط من 
دول منتج��ة م��ن خ��ارج املنظمة 
خ��الل  وينتظ��ر  روس��يا،  أهمه��ا 
ف��ي  س��يعقد  ال��ذي  االجتم��اع 

التاس��عة بتوقي��ت جرينت���ش ان 
يت���م االتفاق عل��ى متديد خلف�ض 
االنت���اج ال��ذي مت االتف���اق علي�ه 

قب�ل ع�ام.
وكانت اس��عار النفط، قد سجلت 
ارتفاعا تدريجيا مع توقعات بتمديد 
االتفاق خلف��ض اإلنتاج ، فيما بدأت 
أس��عار النفط باالرتف��اع تدريجيا 
من��ذ بداي��ة تش��رين األول املاضي 
مدفوعة بتوقع��ات بتمديد االتفاق 
خلفض اإلنت��اج خ��الل اجتماعهم 
املقبل في 30 تشرين الثاني احلالي، 
والتي ج��اءت على لس��ان عدد من 

وزراء النف��ط لل��دول املنضوية في 
منظمة أوبك وخارجها.

وبلغ س��عر خ��ام القي��اس العاملي 
مزي��ج برن��ت ف��ي العق��ود اآلجلة 
62.55 دوالر للبرميل في التعامالت 
املبك��رة الي��وم االثن��ني، ويزيد ذلك 
أكثر من 40 باملئة عن أدنى مستوى 
ف��ي 2017 الذي س��جله اخلام في 
حزي��ران املاض��ي ، وبلغ خ��ام غرب 
تكس��اس الوس��يط األمريكي 56 
التعام��الت  ف��ي  للبرمي��ل  دوالرا 
املبكرة، واخلام مرتفع مبقدار الثلث 

عن أدنى مستوى في عام 2017.

بهدف إنجاح إجراءات المنظمة في إعادة التوازن للسوق العالمية

وزير النفط يؤكد التزام العراق بقرار »أوبك» بخفض اإلنتاج

 تضمن االجتماع
 محاور رئيسة
 تهدف لتعزيز
 وتنمية العالقات
 الثنائية بين
 األشقاء وتوحيد
 الرؤى والمواقف
 بمنظمة أوبك وبما
 يحقق المصالح
 المشتركة
 واستقرار السوق
النفطية

أحد حقول النفط العراقية

القاهرة ـ وكاالت:
قالت وزارة النفط املصرية إن حقل ُظهر البحري 
العمالق اجلديد للغاز الواقع في البحر املتوس��ط 
سيبدأ اإلنتاج قبل نهاية العام مبعدل 350 مليون 
قدم مكعب يوميا ، مضيفا أن اإلنتاج س��يرتفع 
تدريجي��اً إلى حوالى بليون قدم مكعب يومياً في 

منتصف العام 2018.
وكان رئيس الوزراء املصري شريف إسماعيل قال 
في أيل��ول )س��بتمبر( املاضي إن م��ن املنتظر أن 
ينتج حقل ُظهر 500 ملي��ون قدم مكعب يومياً 
م��ن الغاز بنهاي��ة العام 2017 ، فيم��ا وقال بيان 
وزارة النفط »باكتمال مراحل تنمية املشروع في 
أواخر العام 2019 س��يصل اإلنتاج إلى 2.7 بليون 

قدم مكعب يومياً.
واكتشفت ش��ركة »إيني« اإليطالية حقل ُظهر 
ف��ي العام 2015 ويحوي احلقل احتياطات تقدر ب� 

30 تريليون قدم مكعب من الغاز.

واشنطن - وكاالت:
أق��ر مجل��س الش��يوخ األميركي امس الس��بت 
مشروع إصالح مالي تاريخي ينص على خفوضات 
ضريبية كبرى، ف��ي انتصار مه��م للرئيس دونالد 

ترامب.
ويتحت��م اآلن التوفي��ق ب��ني النص ال��ذي أقر ب�51 
صوتاً مقاب��ل 46، والصيغة الت��ي تبناها مجلس 

النواب في 16 تشرين الثاني )نوفمبر( املاضي.
وقال السيناتور اجلمهوري جون كورنني: »إنها حلظة 
مهم��ة للعائالت األميركية والش��ركات الصغرى 
التي تنتظر لط��ي صفحة االنتع��اش االقتصادي 

البطيء في عهد أوباما«.
ويأتي ذلك في وقت ش��هد التحقيق حول التدخل 
الروسي في س��ير االنتخابات الرئاسية األميركية 
تطوراً الفت��اً، مع توجيه القضاء التهمة أمس إلى 
مستش��ار ترامب الس��ابق لألمن القومي مايكل 
فلني بالكذب على مفتش��ي »مكتب التحقيقات 
الفيديرالي��ة« )إف ب��ي آي( ال��ذي أق��ر بذنب��ه في 

املسألة.

جدة ـ وكاالت: 
أوض��ح نائب رئيس مجل��س إدارة الغرفة التجارية 
الصناعي��ة مازن بترجي أمسمس��أم ، خالل لقائه 
القنصل الع��ام املاليزي في جدة محمد س��المة 
في مقر الغرفة في مدينة جدة، أن عدد الشركات 
املس��جلة لدى الهيئة العامة لالس��تثمار بلغ 90 

شركة ماليزية.
ومت خ��الل اللقاء اس��تعراض مجموعة من الفرص 
االستثمارية في قطاعات البناء واخلدمات املساندة 
واملشاريع والهندس��ة وإمدادات مواد البناء واملواد 
الكهربائي��ة واإللكترونية للقطاعات الس��كنية 
والصناعي��ة ومختل��ف التخصص��ات ذات املردود 

االستثماري الواعد.
وأك��د نائب رئيس مجل��س إدارة غرفة جدة ضرورة 
تعزيز العالقات التجارية واالقتصادية بني البلدين، 

التي منت بشكل ملحوظ أخيراً.

حقل مصري للغاز يبدأ 
اإلنتاج نهاية العام الحالي

مجلس الشيوخ األميركي 
يقر اإلصالح الضريبي

90 شركة ماليزية مسجلة 
لدى هيئة االستثمار

دبي ـ وكاالت:
بورصات  ث��الث  تراجع��ت مؤش��رات 
خليجي��ة وارتفعت ث��الث، إذ هبطت 
األس��واق الدبياني��ة 1.18 ف��ي املئة 
والكويتية 0.69 في املئة والظبيانية 
0.09 في املئة. بينما صعدت األسواق 
السعودية 1.83 في املئة والبحرينية 
0.56 ف��ي املئ��ة، والُعمانية 0.46 في 

املئة.
ورأى رئيس »مجموعة صحارى« أحمد 
الس��امرائي في حتليله األس��بوعي، 
أن »األداء الع��ام للبورص��ات العربية 
س��جل ت��داوالت دون التوقعات على 
مس��توى القيمة واألحج��ام وإقفال 
أسعار األس��هم املتداولة واملؤشرات 
نتيج��ة  ج��اءت  والت��ي  الرئيس��ة، 

اس��تمرار التداوالت العش��وائية من 
واملؤسس��ات عل��ى  األف��راد  جان��ب 
معظم األسهم املتداولة، ألن القدرة 
على اتخاذ قرار الش��راء أو البيع على 
األس��هم املتداول��ة أو احملمولة باتت 
أصع��ب، كم��ا بات��ت الق��درة عل��ى 
حتديد الف��رص االس��تثمارية اجليدة 
أكثر ضبابية، في ظل املسارات التي 
تس��جلها أس��واق املال بني جلس��ة 
وأخرى، م��ا أخضع البورص��ات حلالة 
م��ن عدم الوض��وح أفقدته��ا نقاطاً 

كثيرة والقيمة الرأسمالية«.
األس��بوع  ت��داوالت  أن  إل��ى  ولف��ت 
فح��ّل  بامتي��از،  قطاعي��ة  »ج��اءت 
القطاع املصرفي ف��ي املقدمة على 
مس��توى التأثير اإليجاب��ي واإلقفال 

ونتائ��ج األداء م��ن نس��ب االحتفاظ 
ومس��توى العائدات احملققة، وقطاع 
الطاقة في املنتصف ليس��اهم في 
االس��تقرار والتعويض عل��ى املراكز 
الهابطة تارة ويدف��ع البورصات إلى 
مزيد م��ن التراجع تارة أخ��رى«. وفي 
املقاب��ل، »ل��م تظهر االجتاه��ات ذات 
العالقة باإلصدارات األولية السابقة 
أو املقبل��ة، تأثي��رات إيجابي��ة باحلد 
ت��داوالت األس��بوع،  املتوق��ع خ��الل 
نتيج��ة بق��اء قيمة الس��يولة عند 
مس��تويات متدنية وغي��ر قادرة على 
االس��تفادة من املؤش��رات اإليجابية 

عند حدوثها«.
اإلقف��ال  »كان  الس��امرائي:  وق��ال 
األس��بوعي والش��هري للمؤش��رات 

في تش��رين الثاني )نوفمبر( املاضي، 
إيجابي��اً باحلد األدنى على مس��توى 
الرئيس��ة  املؤش��رات  إغالق أس��عار 
للبورص��ات، إذ لم يالحظ تس��جيل 
ارتف��اع كبي��ر في أس��عار األس��هم 
املتداولة، كذلك لم يكن االنخفاض 
حاداً، باس��تثناء البورص��ة الكويتية 
التي سجلت هبوطاً ملحوظاً خالل 

تداوالت الشهر املاضي«.
وأش��ار إلى أن »التحسن في أسواق 
النفط وما تبعه من تعافي املعنويات 
ل��دى املتعامل��ني األف��راد والتداوالت 
واملتوس��طة  القصي��رة  االنتقائي��ة 
األجل التي نفذها بعض املؤسسات 
واحملاف��ظ، كان ل��ه تأثي��رات إيجابية 
على احل��د من التراجع وس��اهم في 

احلفاظ على نس��ب تعوي��ض وارتداد 
إيجابية، وعلى القيمة الرأس��مالية 
للبورصات عند حدود مس��جلة في 

السابق«.
وأكد السامرائي »استمرار الضغوط 
على األداء اليومي للبورصات، ما لم 
حت��دث تط��ورات إيجابي��ة مؤثرة في 
التداوالت اليومية وقرارات املتعاملني 
احملمول��ة  باملراك��ز  االحتف��اظ  ف��ي 
وزيادته��ا«. وعل��ى رغ��م تدن��ي قيم 
الت��داوالت اليومية املس��جلة، توقع 
أن »تس��جل بع��ض البورصات مزيداً 
من التراج��ع نتيجة اجتاه الس��يولة 
والت��ي  اجلدي��دة،  االكتتاب��ات  نح��و 
تؤثر في وتيرة النش��اط ومس��تويات 
أسعار إقفال األسهم خالل تداوالت 

األسبوع املقبل، مع األخذ في االعتبار 
أن م��ا حتققه البورصات من أداء على 
أساس يومي يوازي مع يسجله األداء 
االقتص��ادي الع��ام ف��ي االقتصادات 
من��و  مع��دالت  م��ن  العالق��ة،  ذات 
واستقرار وتوقعات بنتائج أفضل في 

املستقبل«.
 وارت��دت الس��وق الس��عودية إل��ى 
اإليجابي��ة ف��ي تعام��الت األس��بوع 
لتحقق مكاس��ب جي��دة بدعم من 
معظم األسهم والقطاعات. وارتفع 
مؤشر السوق العام 125.76 نقطة أو 
1.83 ف��ي املئة ليقفل عند 7003.97 
نقط��ة، بعدما ت��داول املس��تثمرون 
893 مليون س��هم ب���17 بليون ريال 

)4.5 بليون دوالر( في 448.2 صفقة.
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إنا هلل وإنا الي��ه راجعون.. اعلنت 
 17 ان  الداخلي��ة  وزارة  مص��ادر 
س��قطوا  جريح��اً  و28  ش��هيداً 
بعد عملية ارهابي��ة نفذها اثنني 
النه��روان..  م��ن االرهابي��ني ف��ي 
وذكرت مصادر اخرى ان 3 ارهابيني 
ويرت��دون  عربت��ني،  يس��تقلون 
هاجم��وا  العس��كرية،  املالب��س 
املارة باس��تعمال القنابل اليدوية 
واط��الق الن��ار عش��وائياً، وقامت 
الق��وات االمني��ة بقت��ل احدهم 
وفج��ر الثان��ي نفس��ه، او بقت��ل 
اثنني وفجر الثالث نفسه، حسب 
مصادر اخ��رى. ونُقل عن »اعماق« 
ل�«داع��ش«  املنس��وبة  الوكال��ة 
»مقت��ل 35 عنص��راً من احلش��د 

الذي  االنغماس��ي  الهج��وم  اث��ر 
اس��تهدف مواقعهم ف��ي ناحية 
النهروان جن��وب بعقوبة«.. ويغرد 
»داعشي« قائالً »سترون اكثر من 
س��بايكر«.. فه��ل هو مسلس��ل 
جديد، ام انها عمليات مش��اغلة 
ومح��اوالت يائس��ة بع��د انتصار 

قواتنا االخير؟
1 - ح��دث الهج��وم ف��ي »س��وق 
من  املارة  واس��تهدف  الش��مري« 
رج��ال واطفال ونس��اء، ولم يكن 
هجوماً ضد »احلشد« او اية قوات 
امنية اخ��رى. وهو يأت��ي بعد ايام 
من هج��وم »طوزخورماتو«. فبعد 
س��قوط جمي��ع االراض��ي تقريباً 
التي كان يسيطر عليها »داعش«، 

املتس��للني  انتش��ار  كان متوقعاً 
والهاربني بني السكان في مناطق 
العراق اخملتلفة، برغم ان املعلومات 
الت��ي تؤكدها العملي��ات االخيرة 
تش��ير الى وجود خاليا في حمرين 

وصالح الدين وديالى، الخ.
»داع��ش«  سيس��تمر   -  2
بتنفي��ذ عمليات��ه هن��ا وهناك.. 
باس��تعدادات  س��تكون  لكنه��ا 
لوجس��تيكية اق��ل بكثي��ر م��ن 
السابق. وسيلجأ لالنتحاريني اكثر 
م��ن الهجوم بجبه��ات، او باعداد 
كبي��رة، او بالس��يارات املفخخة، 
والت��ي يتطل��ب اعداده��ا مناطق 
آمن��ة، وعناصر كثيرة، وش��بكات 

معقدة ومكلفة.

3 - ال نتوق��ع اس��تعادة »داعش« 
قوت��ه مجدداً ف��ي الع��راق.. نعم 
سيس��عى بصورت��ه الداعش��ية 
او باي��ة صورة اخرى للنش��اط في 
بلدان اخرى، كما يحاول في سيناء، 
او مناطق اخرى في افريقيا واسيا. 
»داع��ش« عراقي��اً ضع��ف كثيراً، 
لكن االرهاب لم ميت ال في العراق 
وال ف��ي غيره.. ويتطلب لتصفيته 
اتف��اق جمي��ع ال��دول واجملتمعات 
الفك��ر  عل��ى  نهائي��اً  القض��اء 
التكفيري، وعدم اخللط بينه وبني 

اخلالفات السياسية االخرى.
4 - الظ��روف جي��دة ف��ي الع��راق 
اإلرهاب  لتصفية  للمضي قدم��اً 

نهائياً، شرط:

أ - انه��اء لغ��ة الكراهي��ة واحلقد 
والتالي��ب عل��ى االخ��ر.. وتعميق 
الشيعي/الس��ني  التعاي��ش 
احلقيقي، النهاء اي احساس لدى 
الشيعة بان املناطق السنية هي 
واي احس��اس  لالرهاب،  حواض��ن 
ل��دى الس��نة بانهم مهمش��ون 
اس��س  وارس��اء  ومس��تهدفون.. 
س��ليمة لتع��اون بغ��داد واربي��ل 
بعد االح��داث االخي��رة، والتركيز 
املباني االساس��ية لعالقات  على 
ينظمه��ا الدس��تور.. والت��ي من 

شأنها حل القضايا الفرعية..
كاف��ة  اجل��وار  دول  اتف��اق  ب - 
الدولي( عل��ى محاربة  )واجملتم��ع 
االره��اب والفكر التكفيري، وعدم 

خلط ذلك باخلالفات السياس��ية. 
وان يك��ون للعراق عالق��ات جيدة 
ومتطورة مع جميع دول اجلوار دون 

استثناء، ناهيك عن دول العالم.
 ج- اع��ادة هيكل��ة التش��كيالت 
العس��كرية واألمنية مبا يناس��ب 
واالهتم��ام  اجلدي��د،  الوض��ع 
بالن��وع واملهني��ة، والوق��وف ضد 
العسكراتية في الدولة واجملتمع.. 
وتقنني اوضاع »احلش��د الشعبي 
والعشائري« و«البيشمركة« واية 
فصائ��ل مس��لحة، ومن��ع وجود 
اي س��الح خارج س��لطة الدولة، 
مع تعمي��ق مفهوم ان الش��عب 
هو القوة األمنية األساس��ية في 

البالد..

د- اعطاء االولوية لتعزيز س��لطة 
القان��ون والقض��اء، وبن��اء دول��ة 
املواطن��ة واملؤسس��ات واحلق��وق 
اخلدم��ات  لتق��دمي  الدس��تورية، 
وانطالق االقتصاد، كأساس حملاربة 

الفقر والفساد واالرهاب.
ان نش��وة النصر والغرق مبزايدات 
االنتخاب��ات ق��د تنس��ينا اهمية 
هذه االمور، التي من دون اعطائها 
االهتمام املطلوب، فانها قد تعيد 
التي  نفس��ها  واألرضيات  األجواء 
االرهاب اساس��اً.  انطل��ق منه��ا 
فامل��رض موج��ود دائم��اً، ينتظ��ر 
االجس��ام الضعيفة ليغزوها، اما 
االجس��ام القوية، فلها مناعاتها 

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

ّ
ّ

عادل عبد المهدي

آنا باالسيو

وزير النفط السابق

وزيرة الخارجية 
اإلسبانية السابقة

عل��ى م��دار القرن��ني املنصرمني، 
أحدث��ت »املس��ألة األملاني��ة« ���� 
كيفية احتواء أملاني��ا التي كانت 
بحجمه��ا  مدعوم��ة  هيمنته��ا 
اإلنتاجي��ة  وقدرته��ا  املس��يطر، 
اجلغرافي في  العالية، وموقعه��ا 
قلب أوروبا �� قدرا كبيرا من القلق 
فضال عن حروب كبرى. واليوم، مع 
انهيار مفاوضات تش��كيل ائتالف 
حكوم��ي جديد، انقلب الس��ؤال 
رأس��ا على عقب. فاآلن، يخش��ى 
زعم��اء أوروب��ا أن تُصِب��ح أملاني��ا 
عاج��زة ع��ن تولي الق��در الكافي 
من القيادة لتوجيه أوروبا والدفاع 

عنها في عالَم حتكمه العوملة. 
من��ذ احلرب العاملي��ة الثانية، كان 
احل��ل للمس��ألة األملانية األصلية 
يتلخص في تس��كني أملانيا داخل 
املؤسسات األوروبية. ومن معاهدة 
الس��وق  أسس��ت  الت��ي  روم��ا، 
األوروبية املش��تركة، إلى معاهدة 
ماس��تريخت، التي أنشأت االحتاد 
األوروبي ومنطق��ة اليورو، خدمت 
أملاني��ا كنص��ف احملور الفرنس��ي 
األملاني البالغ األهمية الذي يكمن 

في قلب املشروع األوروبي.

بحل��ول العق��د األول م��ن القرن 
احل��ادي والعش��رين، كان��ت أملانيا 
تغلب��ت عل��ى التحدي��ات الت��ي 
فرضته��ا إع��ادة توحيد ش��طري 
الب��الد، وكان��ت في وضع س��مح 
لها بف��رض املزيد من النفوذ على 
أوروبا. غير أن فرنسا لم تكن على 
قدر كبير من اليقني بش��أن املزيد 
من التكامل، وهو ما انعكس في 
التصويت ضد الدس��تور األوروبي 
املقت��رح في عام 2005. وبهذا، بدأ 

عصر الصعود األملاني.
كان��ت أملاني��ا ه��ي الت��ي دفعت 
لالحت��اد  اخلامس��ة«  »التوس��عة 
األوروبي �� انضمام عشر دول من 
أوروبا الوس��طى والشرقية بنحو 
متزام��ن، وه��و األمر الذي ش��غل 
أوروب��ا م��ن ع��ام 2004 إل��ى عام 
2008. ولكن األزمة املالية العاملية 
هي التي وطدت حقا موقف أملانيا 
بوصفه��ا زعيم��ة ألوروب��ا. وق��د 
تول��ى اجمللس األوروب��ي قيادة هذه 
االس��تجابة، وكان من الواضح أن 
املستشارة أجنيال ميركل هي التي 

تتخذ القرارات.
في الس��نوات التالية، م��ع تزايد 

هيمن��ة أملانيا، اس��تمرت القيادة 
الفرنس��ية في االضمحالل. كما 
تراجع��ت ق��وى أخرى مؤث��رة في 
أوروب��ا م��ن الق��ارة: فل��م تصوت 
اململك��ة املتح��دة لصالح اخلروج 
بالكام��ل  األوروب��ي  االحت��اد  م��ن 
فحس��ب؛ ب��ل إن الوالي��ات، التي 
دعم��ت لفت��رة طويل��ة »باك��س 
األميركي(  )الس��الم  أميريكان��ا« 
ال��ذي كان عظيم األهمية ألوروبا، 
حولت اهتمامها هي أيضا بعيدا 
ع��ن املنطق��ة. وكان��ت النتيجة 
اجللية هي أن يتحول مركز الِثَقل 

األوروبي بثبات إلى برلني.
انتش��رت  أخ��رى،  ناحي��ة  م��ن 
األزمات، وقادت أملانيا االس��تجابة 
له��ا جميع��ا. وبعيدا ع��ن األزمة 
املالية، واجه��ت أوروبا أزمة هجرة 
حادة وأزم��ة أمني��ة متأصلة في 
الرجعي��ة االنتقامي��ة الروس��ية. 
ولكن زعامة ميركل لم تكن دوما 
موضع احتفاء، وخاصة في سياق 
أزمة الهج��رة. بل عل��ى العكس 
من ذل��ك، عملت الزعامة األملانية 
عل��ى تغذية اإلحباط في منطقة 
جن��وب أوروبا املتعث��رة اقتصاديا، 

وف��ي أوروبا الش��رقية الضعيفة 
جغرافيا، وفي أملانيا ذاتها.

 كان ه��ذا االجت��اه األخي��ر بنح��و 
خ��اص س��ببا ف��ي تعقي��د الدور 
ال��ذي تضطلع به أملانيا في أوروبا. 
فعل��ى م��دار األش��هر الثماني��ة 
عش��رة األخي��رة أو ما إل��ى ذلك، 
تنظ��ر  أملاني��ا  قي��ادة  أصبح��ت 
إل��ى الداخل عل��ى نح��و متزايد، 
وهو م��ا يُعزى إلى ح��د كبير إلى 
االنتخابات االحتادية في سبتمبر/
أيلول. ونتيجة لهذا، جرى إلى حد 
تعلي��ق تس��اؤالت جوهرية  كبير 
حول مس��تقبل االحتاد األوروبي �� 
في م��ا يتصل مبفاوض��ات اخلروج 
البريطان��ي، وسياس��ة الهج��رة، 
والتعاون الدفاعي، وتأسيس االحتاد 
املصرفي، ورمبا األمر األكثر أهمية، 

إصالح املؤسسات األوروبية.
بي��ت القصيد هنا ه��و أن ميركل 
مبجرد تأمني واليته��ا الرابعة، بات 
بوس��عها أخي��را أن تش��مر ع��ن 
ساعديها وتدفع في اجتاه اإلصالح 
إلي��ه  ال��ذي يحت��اج  املؤسس��ي 
االحتاد األوروبي بش��دة. ولكن بعد 
ش��هرين من االنتخاب��ات، ما تزال 

أوروبا تنتظر.
وف��ي ح��ني متكن��ت مي��ركل من 
تأم��ني والي��ة رابع��ة، فإنه��ا ل��م 
تقترب حتى من املس��توى املتوقع 
له��ا من الق��وة. وعلى ه��ذا فقد 
اضط��ر حزبها، االحتاد الدميقراطي 
الباف��اري  وش��قيقه  املس��يحي، 
االحتاد االجتماعي املس��يحي، إلى 
االنخ��راط في محادث��ات مطولة 
ح��زب  م��ع  االئت��الف  لتش��كيل 
الدميقراطيني األحرار وحزب اخلُضر 
اللذي��ن يؤي��دان األعم��ال �� وكل 
منهما يجلب إلى الطاولة أجندة 

مختلفة ورؤية مختلفة ألوروبا.
أفض��ل  ظ��ل  ف��ي  وحت��ى 
االئت��الف  ب��دا  الس��يناريوهات، 
للحف��اظ  مس��تعدا  املفت��رض 
على نه��ج اللعب اآلم��ن الضيق 
األف��ق الذي س��اد منذ م��ا يقرب 
من العام��ني. ولكن األمور أس��وأ 
من ذل��ك: فقد انه��ارت محادثات 
االئت��الف، األمر ال��ذي يؤهل أملانيا 
وأوروب��ا لفت��رة مطول��ة من عدم 
اليق��ني. وفي غي��اب حالة طوارئ 
حقيقية كفيل��ة بتحفيز العمل 
األملان��ي، يواج��ه االحت��اد األوروبي 

االحتمال احلقيقي للغاية املتمثل 
ف��ي البقاء في حالة من اجلمود �� 
وه��ي النتيجة التي ال تس��تطيع 
أن تتحمله��ا الكتلة التي تش��ق 

طريقها بجهد جهيد.
م��ن املؤك��د أن انتخ��اب إميانويل 
لفرنسا  رئيس��ا  املفاجئ  ماكرون 
أمط��ر األم��ل ف��ي ق��درة احمل��ور 
الفرنس��ي األملاني بعد استعادته 
لقوت��ه ونش��اطه على تش��ريب 
املش��روع األوروب��ي الفات��ر الهمة 
باحلماس الذي يحتاج إليه بشدة. 
ولكن في ح��ني يقول ماكرون كل 
األش��ياء الصحيح��ة، وبرغم أنه 
يتمتع برؤية ثاقبة، فإن فرنس��ا ال 
تس��تطيع أن تدفع برؤي��ة جريئة 
ألوروب��ا وحدها، خاص��ة وأنها هي 
أيضا تسعى إلى تنفيذ إصالحات 
أملاني��ا  وتظ��ل  داخلي��ة حيوي��ة. 
الش��ريك األوروب��ي ال��ذي ال غنى 

عنه.
الواقع أن االحتاد األوروبي ال يساوي 
ش��يئا ف��ي غي��اب أملاني��ا. ولهذا 
الس��بب ال متلك أوروبا ببس��اطة 
تَ��رَف االنتظ��ار على أم��ل أن تقرر 
أملاني��ا فج��أة اس��تئناف القيادة. 

بل يتعني عليها ب��دال من ذلك أن 
تتعامل مع املسألة األملانية بنحو 
مباش��ر، متام��ا كما فعل��ت بعد 
احل��رب العاملي��ة الثانية، من خالل 
العمل بنش��اط على إعادة إرساء 
س��فينة البالد على مرفأ املشروع 

األوروبي.
ولكن ف��ي غض��ون ذل��ك، يتعني 
عل��ى االحت��اد األوروب��ي أن يج��ري 
تغييرات أكث��ر جوهرية. فبحلول 
وقت حص��ول أملانيا على حكومة 
جديدة، سيكون االحتاد األوروبي في 
خضم اإلع��داد النتخابات البرملان 
األوروبي واختيار مفوضية أوروبية 
جديدة ف��ي يونيو/حزي��ران 2019. 
وهذا من ش��أنه أن يؤخ��ر العمل 
املطل��وب لفت��رة أط��ول. وما لم 
يغير االحتاد األوروب��ي النهج الذي 
يس��لكه، فإنه بذلك يحكم على 
نفسه ببس��اطة بحبس أنفاسه 
من انتخابات إلى التي تليها. ومن 
املؤك��د أن االنهم��اك في حمالت 
انتخابية س��رمدية ليس الطريق 

إلى بناء مستقبل أفضل.

مخاطر تهدد أوروبا في غياب ألمانيا
PROJECT
SYNDICATE

عزل كوريا الشمالية

عبدالمنعم األعسم 

جملة مفيدة

5 - الفساد.. ثالثة منظورات
1

كل الذي يقال صحيح بان معركة الفساد بالصورة التي 
يُعلن عنها وما يتسرب من اسماء تاُلحق ميكن ان تطيح 
مبس��تقبل )او توافق��ات( العملي��ة السياس��ية وبكتل 
وزعامات نافذة، لكن ه��ذه املعركة لم تبدأ، ودليل ذلك، 
ان الرؤوس الفاس��دة التي يُشار لها، ومئات من اتباعها 
الفاس��دين م��ا يزالون ف��ي مواقعه��م، ويالحقوننا الى 
منازلنا، مبتس��مني ومتش��فني، عبر الشاشات امللونة، 
وان امبراطورياته��م التي اغتصبوا اراضيها ومنش��آتها 
وقصورها لم تزل شاخصة ومحروسة، واالكثر من ذلك 
انه��م يواصلون النهب املنهجي للث��روات واملصالح من 

دون حتسب خلطر او لقصاص. 
واحس��ب، من موقعي كمحلل حر، ان معركة الفس��اد 
س��تبدأ م��ن جبهة م��ا، على ش��كل ضرب��ة نحو عش 
الدبابير، وعلينا ان نترقب املشهد على وجوه الفاسدين، 
فه��ي تبدأ م��ن ام��ارات الهلع عل��ى تلك الوج��وه قبل 

غيرها.
2

قبل ان يضرب الفساد الهيكل االقتصادي واملالي للدولة 
فقد ضرب االداء)والعقل( السياسي للكتل والشخصيات 
وادارات الدول��ة في احلكومة ومجال��س احملافظات، لكن 
القلي��ل م��ن املعاجلات متعن النظر ف��ي الفصل االخطر 
لهذا الفساد، املوصول بإثاره اجملتمعية املدمرة، ويكتفي 
غالبي��ة الذين يتصدون الى املوضوع بالتعريف االكادميي 
للفس��اد السياس��ي الذي وضعه البنك الدولي كونه، 
ومبعناه األوس��ع، إس��اءة اس��تعمال الس��لطة العامة 
)احلكومية( وممارس��ة النفوذ واالحتيال ومحاباة األقارب، 
االمر الذي يغّيب )ويضّيع( تلك املعطيات التي افس��دت 
ال��ذمم واس��تعملت اآللي��ات الدميقراطي��ة لتزوي��ر ارادة 
الشعب، وصناعة الثقافة السياسية للفساد، واشاعة 
االضطراب االعالمي بحيث تظهر رؤوس الفساد كآلهة 
للنزاهة، بل وكمحاربني أش��داء للفساد، وينعكس ذلك 
ف��ي ما هو معروف من مصدات و«حصانات« تش��ريعية 
للفاسدين السياسيني، أخذا باالعتبار ان الكثير من بؤر 
ونشاطات الفساد تدار )بنحو غير مباشر( من سياسيني 
فاس��دين عبر ش��بكة معقدة م��ن االتب��اع ومحترفي 
النصب واللصوصية والتهريب وغس��يل االموال ووكالء 

الشركات واالستثمارات الوهمية.
 وهذا ايضا، ليس س��وى الوجه ال��ذي يُرى عادة باملعاينة 

والتداول. 
3

 يظه��ر الفس��اد ايض��ا في خل��ق اجيال محس��نة من 
الفاسدين تتخذ من العمل السياسي وسيلة للوصول 
الى حلقات خطيرة وحساس��ة في ادارة الدولة وكابينة 
الس��لطة التنفيذية، وفي االخص منها، املراكز االدارية 
التي تتحكم باملال واالس��تثمارات واملش��اريع، وهي، في 
س��بيل »الصعود« ال��ى تلك املفاصل اخلطي��رة، وتلميع 
سيرتها وسمعتها، تدير ماكنة رشوات وإفساد منهجية 
عبر دعاة سياسيني واعالميني ودينيني وقانونيني، وايضا 
)انتباه( عب��ر عصابات للجرمية املنظم��ة تقدم خدمات 
االختط��اف والتهدي��دات والس��طو محس��وبة عل��ى 

سياسيني في مواقع السلطة وخارجها..
 *******

ابن عساكر:  
»قال النبي محمد ص« شرار أمتي الذين غذوا بالنعيم، 
الذي��ن يأكل��ون ألوان الطعام، ويلبس��ون أل��وان الثياب، 

ويتشدقون بالكالم«.

إعادة تركيب ما جرى.. 
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حقق شارع املتنبي في الشهور األخيرة انتصارات 
ساحقة، أثبت خاللها أنه باق ويتمدد! وبدأ يضيق 
اخلناق على األس��واق املالصقة ل��ه، ويزاحمها في 
عق��ر داره��ا، وعلى رأس��ها س��وق ه��رج العتيدة، 

املوغلة في القدم، والضاربة في عمق التاريخ!
إن ذوبان »خط التماس« بني سوق »الكتاب«، وسوق 
»اخلردة«، له بحس��ب املنطق األرس��طي، معنيان. 
فأما أن تكون السوق األولى قد بدأت باالنتعاش، أو 
أن الثانية شرعت باالنحسار. ولالثنني إذا ما حتققا، 
م��ردودات إيجابي��ة تضعهم��ا في س��ياق التطور 

االجتماعي البطئ في البالد!
وكن��ت أود ل��و أن مث��ل ه��ذا االحتم��ال ق��د وقع 
بالفع��ل. فازدياد الطلب عل��ى الكتاب، يعني ميل 
اجلي��ل اجلديد لالنتفاع بهذه الث��روة الباذخة، التي 
حتمل في طياتها احلافز األقوى على صنع التغيير، 
مثلما أن تضاؤل س��وق »الهرج« يشير إلى تنامي 
القدرة الشرائية للناس، وعزوفهم عن اقتناء املواد 
املستعملة، بل ورغبتهم في احلصول على كل ما 

هو جديد، وعصري، وجميل!
ولك��ن احلقيقة أن كال األمرين لم يحدثا على وجه 
القط��ع، فال س��وق الكتاب انتعش��ت، وال س��وق 
الهرج انحس��رت، ب��ل إن العكس رمب��ا يبدو األدنى 

للصواب.
فأكداس الكت��ب التي تناثرت على جهتي ش��ارع 
الرش��يد ه��ي أق��رب إلى س��وق الهرج من س��وق 
الكت��اب، ألن م��ا فيه��ا م��ن كت��ب يباع بأس��عار 
»تنافسية« ال تتناسب مع ما أنفق على طباعتها 
م��ن جهد وم��ال، ومعن��ى ذلك أن الطل��ب عليها 

قليل، على وفق نظرية اقتصاد السوق الشهيرة.
 أم��ا في ش��ارع املتنبي ليس بعي��داً عن »خطوط 
التم��اس« ه��ذه، ف��إن أس��عار الكتب جتن��ح نحو 
الكم��ال. إذ أن القيم��ة العلمي��ة للكت��اب في��ه 
تتناس��ب طردي��اً – مع بع��ض االس��تثناءات – مع 

قيمته املادية.
واألمر مختلف جداً بالنس��بة لس��وق الهرج، فال 
ش��ئ ي��دل على أنه��ا أصيب��ت باله��زال، بل على 
العكس م��ن ذلك، بات��ت تغص بالزبائ��ن، ومتتلك 
عناص��ر القوة التي ميزتها عبر عش��رات، أو مئات 
الس��نني. وال شك أن انتعاش س��وق »اخلردة« دليل 
عل��ى تردي الوضع املعاش��ي لألف��راد، إلى درجة ال 

تبشر باخلير أبداً.
وعلى أي��ة حال فإن االجتار بالس��لع املس��تهلكة 
ال يخل��و من نف��ع، فهو يعني فيم��ا يعنيه تقليل 
االس��تهالك وخفض مع��دالت االس��تيراد، وهما 
أمران جديران باالعتب��ار حقاً، مثلما أن ظاهرة بيع 
الكتب بأسعار زهيدة، تش��جع الراغبني بالقراءة، 

وترفع من رصيد املكتبات املنزلية.
إن ذوبان خط التماس في ش��ارع الرش��يد، ظاهرة 
تس��تحق التأمل، فبالرغم مما فيها من إيجابيات، 
إال أنه��ا تؤش��ر إل��ى تراج��ع اقتص��ادي ملحوظ، 
وتن��ذر بازدياد مع��دالت الفقر مرة أخ��رى، وكذلك 
ف��إن العودة القتناء الس��لع القدمية يعني تعاظم 
س��لطة املاض��ي، في وق��ت يتج��ه العال��م فيه 

بخطوات حثيثة نحو املستقبل.

سوق هرج

محمد زكي ابراهيم

 حسين علي خضير
                                           

ال شك ان االدب الروسي املعاصر ال ينحصر 
بأسماٍء عَدة، »تلك التي سنتطرق اليها«، 
ولك��ن كل همن��ا ان نبني للق��ارئ العربي، 
ول��و جزءاً يس��يراً م��ن ه��ذا االدب العريق، 
ال��ذي يس��ير بخطوات ثابت��ة، ويحمل في 
طياته صوراً انسانيًة، كانت ومازالت تعبر 
عن احلاضر، واملاضي، واملس��تقبل، متمثلًة 
بالص��راع الدائم بني البش��رية، وما يتركه 
م��ن أثر في احلي��اة اليومية، ب��ل انه ناقش 
حتى أبس��ط االم��ور التي تدور ف��ي احلياة 

الروسية.
ول��كل ذلك فان ما أريده من هذا املقال، هو 
ان أوض��ح اهمية االدب الروس��ي املعاصر، 
وم��دى تأثي��ره على الفك��ر املعاص��ر، وما 
دفعن��ي ايض��اً لكتابة ه��ذا املق��ال، حني 
قرأت آراء لبعض املثقفني يقولون ان االدب 
الروسي املعاصر أصبح ضعيفاً، مبعنى انه 
ل��م يُعد بقوت��ه التي كان يتمت��ع بها في 
»العصر الذهبي« كما يحلو للروس هكذا 

تسمية القرن التاسع عشر.
يقول الكاتب الروس��ي غيورغي فريدلندر 
) .. ثم��ة كَتاب عظام، وأدب��اء بارزون، كانت 
اهميتهم تزداد وتتعاظ��م مع مرور الزمن، 
عظمته��م  لإلنس��انية  تنكش��ف  ول��م 
وعبقريته��م بصورة كامل��ة، اال في األفق 

التاريخي الرحب لعصرنا هذا.(.
لو متعنا قليال بهذا الرأي، لوجدنا فيه كثيراً 
من اإلش��ارات واالمياءات التي توحي لنا بأن 
اهمية الكَت��اب وعظمتهم تزداد كلما مر 
الزمن، وكأنه يتحدث عن موضوعنا. لذلك 
ارج��و من الذي��ن يتهمون الكت��اب الروس 
املعاصرين اتهامات ش��تى.. ان ال يسارعوا 
باحلكم على هؤالء الكتاب، ألن عظمتهم 
وعبقريتهم رمبا تتكش��ف لإلنسانية بعد 

مَدة.
     لذلك امتنى ان ال تطلق االتهامات جزافاً، 
وزد عل��ى ذل��ك أن لكل مرحلة م��ن الزمن 
خصوصيتها، فلو انبعث غوغول في عاملنا 
هذا مرة أخرى، فإن من املستحيل أن يكتب 
لن��ا موضوعاً ع��ن ) األنفس امليت��ة (، ألننا 
بكل بس��اطة ال نعيش في القرن التاسع 

عشر.
      نعود الى موضوعنا الرئيس، س��أتناول 
كتاب��اً معاصرين عَدة في االدب الروس��ي، 

وسأحتدث عن اهميتهم.
     نأخذ الكاتب الروس��ي املعاصر فيكتور 
بيليف��ني ) 1962 ( – يعد ه��ذا الكاتب من 
الكَتاب الذين اغنوا االدب الروسي بأعماله، 
وق��د ترجم��ت اعماله الى لغ��ات عَدة من 
ضمنه��ا اللغتني الصيني��ة واليابانية، وال 
أريد ان أحتدث بإس��هاب عن ه��ذا الكاتب، 

وسأحاول ان أختصر قدر اإلمكان.
     فيما يخص بيليفني، فقد اجريت دراسة 
ف��ي عام 2009 على موقع ) اوبني س��بيس 
دوت رو (، واظه��رت النتائ��ج ب��أن الكات��ب 
بيليف��ني يع��د واح��داً م��ن اكث��ر الكتاب 
تأثيراً عل��ى الفكر املعاصر، وأدرجت مجلة 
فرنس��ية الكاتب بيليفني ضم��ن الكَتاب 

الذين لهم تأثير في الثقافة املعاصرة.
     بع��د ه��ذه املقدم��ة البس��يطة ع��ن 
بيليف��ني، دعون��ا ن��رى اهميتُه ف��ي االدب 

الروسي املعاصر.
 كتب الناقد الروسي املعاصر ستانيسالف 
غورين في مقال معروف له هو ) بيليفني بني 
البوذية واملس��يحية (، وعبر في هذا املقال 
قائ��الً: ) .. كت��ب بيليفني – هي موس��وعة 
حقيقية للحي��اة الروحي��ة والفكرية في 
روس��يا، انته��اًء بالقرن العش��رين، وابتداًء 

بالقرن احلادي والعشرين.
 اظه��رت نصوصه مس��ائل مهم��ًة جداً، 
ينبغي على القارئ ان يكون واسع االطالع، 
فليس كل ش��خص متعلم قادراً على فك 

شفرة مراجع اعمالُه التناصية جميعها.
 ف��ي نص��وص بيليف��ني جن��د كثي��راً م��ن 
واملقارن��ات،  واملراج��ع،  االقتباس��ات، 
والتص��ورات، لذل��ك ف��إن الق��ارئ يحتاج 
باستمرار الى فك رموز اعماله،اما الكاتب 
ان��دري مينكيفيت��ش فق��د وصف��ُه ف��ي 
مقالت��ه ) جيل بيليفني ( قائ��الً: انه كاتب 

ما بعد احلداثة .
 ال أري��د أن أعل��ق عل��ى م��ا ج��اء م��ن آراء 
قيمة ومهمة بخص��وص الكاتب فيكتور 
بيليفني، الن النصوص املترجمة ببس��اطة 

واضحة، وال حتتاج توضيحاً. 
دعون��ا ننتقل ال��ى كاتب اخر ه��و فالدميير 
ماكان��ني ) -1937 2017 ( – ه��ذا الكات��ب 
ل��ه اهمي��ة كبي��رة ف��ي االدب الروس��ي 
املعاص��ر، ترجمت اعماله ال��ى لغات عَدة 
منها: الفرنس��ية، واألملانية، واالس��بانية، 
واالجنليزي��ة، وحت��ى الياباني��ة، والصينية، 

ونشرت في كثير من البلدان العالم. 
     حاز ماكان��ني على جوائز عاملية، ومنها 
جائ��زة ) بين��ي ( االيطالي��ة عل��ى روايت��ه 
املعروف��ة ) انديغراون��د، او بط��ل م��ن هذا 
الزم��ن (، التي كتبها ع��ام 1998، وكذلك 
حائ��ز على ) جائزة االوروبية في االدب ( عام 

 .2012
    دعون��ا نأخ��ذ اه��م ما ل��دى الكاتب من 
اعم��ال وهي رواية ) انديغراوند، او بطل من 
ه��ذا الزمن(، ه��ذه الرواية جلب��ت للكاتب 
اجلائ��زة الدولية، وبال ش��ك، هي اس��تمرار 
لتقليد بوش��كني وليرمنتوف، وتولستوي، 
ودوستويفس��كي، لذلك حتدث الناقد ك.أ. 
س��تيبنيان عن اهمية ه��ذه الرواية، قائالً: 
) هي امنوذج كالس��يكي لألدب الروسي ما 

بعد احلداثة(. 
ه��ذه الرواية م��ن االعمال التي اس��همت 
االدب  ألن  الروس��ي،  االدب  تط��ور  ف��ي 
الروس��ي املعاص��ر في ه��ذه املرحل��ة، مر 
مبرحلة انتقالية، وحتدي��داً بني الثمانينيات 
والتس��عينيات م��ن القرن املاض��ي، حيث 
قدم��وا الكتاب ال��روس املعاصرين امنوذجاً 
حديث��اً، يختلف اختالفاً جوهرياً من ناحية 
الشكل الكلي لألدب الكالسيكي، وكذلك 
متي��زت هذه املرحلة مبوضوعة تقليد النص 

الكالسيكي، والتجديد.
    تع��د ه��ذه املرحلة من اه��م املرحل في 
االدب الروسي املعاصر. اذن، نحن امام كاتب 
ال ميكن االستهانة به، وال ميكن جتاوزه، ألنه 
واحد من الكًتاب ال��روس املعاصرين الذين 
أس��هموا في عملية تطور االدب الروس��ي 

احلديث.
     بعد هذا الكاتب سنتحدث عن الكاتب 
فالدميي��ر س��وروكني ) 1955 (، ال��ذي ب��دأ 
مس��يرته االبداعي��ة بنش��ر اعماله خارج 
االحت��اد الس��وفيتي، ونش��ر العدي��د م��ن 
اعماله باللغتني الفرنس��ية واالملانية منذ 

عام 1985. 
     حائز على الكثير من اجلوائز، كان أهمها 
جائزة وزارة الثقافة االملانية في عام 2005. 
شغل هذا الكاتب مكانة كبيرة في االدب 
الروس��ي املعاص��ر، اذ ان الناق��د الروس��ي 
املعروف م. ليبوفيتسكي قال عنه: )الكاتب 
االجتماعي الوحي��د بكل معنى الكلمة – 

في احلقيقة هو فالدميير سوروكني (.
     هذا ال��رأي يبنَيُ لنا مكانة هذا الكاتب، 
واهميتُه في االدب الروس��ي املعاصر، وهذا 
دليل قاطع على أن هذا الكاتب اس��تطاع 
بكل ج��دارة ان يترك بصمة كبيرة ال ميكن 

التغاضي عنها.
     بع��د فالدميير س��وروكني دعونا نرى ماذا 
يق��ول الناق��د االملان��ي فولف��كاك كازاك 
(-1927 2003 ( ع��ن اعم��ال اح��د الكتاب 
ال��روس املعاصري��ن، وهو فالي��ري بوبوف ) 
1939 (، قائ��الً: ) ح��ني يكتب بوب��وف فإنه 
يج��ذب الق��اريء، ويش��َده من��ذ البداي��ة 
بأحداثه غي��ر االعتيادي��ة، وحواراته احلية، 
والت��ي عكس��ت موضوعات متع��ددة عن 
احلياة السوفيتية. وهذا اعتراف واضح من 
ناق��د املاني، ملا لهذا الكاتب من تأثير كبير 

في القاريء الغربي.
 وهنال��ك قائم��ة طويلة بأس��ماء الكَتاب 
املعاصري��ن الذي��ن ال ميكن لن��ا ان نتحدث 
عنهم بالتفصيل، ولكن بإمكاننا ان نذكر 
اس��ماءهم للقارئ ليتس��نى ل��ُه البحث 
عنهم ومعرف��ة ما احدثوا م��ن تغيير في 
االدب الروسي املعاصر، وهم: بوريس اكونني، 
ويفغين��ي  بيتروشيفس��كايا،  ولودمي��ال 
بوب��وف، ونينا س��ادور، وتاتيانا تولس��تايا، 
اوليتس��كايا،  ودميتري بيك��وف، ولودميال 
ورومان س��ينجني، وميخائيل شيش��كني، 
وغيرهم م��ن الكَتاب الذي��ن أحدثوا تغيراً 
كبيراً في االدب الروسي املعاصر، واعمالهم 
تترجم، وتقرأ ف��ي هذا العالم، لذلك احب 
ان اطمئن القارئ العربي، أن االدب الروسي 
املعاصر لم ميُْت، ولن ميوت، مادام يوجد فيه 

كتاب مثل هؤالء.     

املصادر
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أهمية األدب الروسي المعاصر

فالدميير سوروكني

فيكتور بيليفني

فاليري بوبوف

فالدميير ماكانني

دراسة

قصة قصيرة

شعرخبر

نايف عبوش
خرج م��ن قاعة احملاض��رات مرهقا.. 
حزم مالبسه املتسخة في حقيبته، 
فالي��وم اخلمي��س نهاية األس��بوع، 
وعلي��ه ان يس��تعجل الن��زول إلى 
مركز املدينة، ليلح��ق باص القرية 
اخلشبي، قبل ان يغادر الكراج عائداً 
إلى القرية بعي��د الظهر، وإال فاته 

النزول إلى اهله.
صع��د ب��اص املصلحة ال��ذي كان 
مزدحما بال��ركاب، لم يجد مقعدا 
خالياً يجل��س عليه، كان��ت عيناه 
تنظ��ران الركاب، فذل��ك رجل كبير 
السن اتكأ على كتف شاب جالس 
بجنبه، وتلك ام��رأة حتضن طفلها 
ال��ذي ازعجها بكث��رة بكائه، وذلك 
طال��ب يتأبط كتبه، وميس��ك بيده 
األخرى حاف��ة املقعد بجنبه، وذلك 
اجلاب��ي يقط��ع التذاك��ر، وبال��كاد 

يستطيع احلركة بني الركاب، اكتظ 
الزح��ام داخ��ل ب��اص املصلحة مع 

اقترابه من مركز املدينة.
بقرب��ه،  التداف��ع  س��اقها  ام��رأة 
لتجل��س،  ملس��اعدتها  مج��ال  ال 
فاملقاعد مش��غولة، تناول حقيبة 
كان��ت حتملها بيده��ا، كي مينحها 
فرص��ة اإلمس��اك بحاف��ة املقعد 
بجانبها، ومتسك طفلها املتشبث 

بجلبابها بيدها األخرى.
 نهض من املقعد، واجلسها مكانه 

احتراماً ألنوثتها، وما ان وصل باص 
املصلح��ة محطته مبرك��ز املدينة، 
حتى تهيأ للنزول، ناولها حقيبتها 
بعد ان ش��كرته على معروفه، غذ 
الس��ير مس��رعاً نحو زق��اق مرآب 
الباص، ليجده قد تهي��أ للمغادرة، 
أخذ مكانه في مؤخرة الباص الذي 
غ��ص بال��ركاب، وهو ميني نفس��ه 
بالوصول الس��ريع ك��ي يتجول في 
ربوع القرية، ويتعلل هذه الليلة مع 

الربع.

وأجلسها مكانه

بغداد - رجاء حميد:
والبح��وث  الدراس��ات  قس��م  أق��ام 
بعن��وان  حواري��ة  فكري��ة  محاض��رة 
"الالواقعية العلمي��ة فكر جديد يهم 
اجملتمع "للباحث مخلف شريدة، برعاية 
معال��ي وزير الثقافة والس��ياحة واآلثار 
فري��اد روان��دزي، على قاعة عش��تار في 

مقر الوزارة.
تن��اول الباحث في محاضرته تفس��ير 
الظواه��ر الطبيعي��ة، في أط��ار علمي 
دقيق خاضع ألسلوب إحصائي رياضي، 
يؤك��د علمي��ة النظري��ة، ومالئمته��ا 
كأفكار للواقع الذي نعيش��ه اليوم مع 
تعريف ملخص النظرية، التي تتضمن 
أكث��ر من مائة معادلة، تش��رح وتعالج 
ش��تى اجلوان��ب العلمي��ة، والفكري��ة 
للنظرية، وجتيب على تس��اؤالتها، فيما 
عرفت الالواقعية بأنها فكر يستند الى 

مجموعة براهني رياضية، تعالج اجلانب 
الالواقعي من النشاط املعرفي النظري 
والعلمي لإلنس��ان، في جمي��ع امليادين 
العلمي��ة، والفلس��فية، والعقائدي��ة، 
مقدماَ ش��رحاَ موجزاَ لفلسفة نظرية 

الالواقعية العلمية ومنطلقاتها .
وعن ه��ذه احملاضرة ق��ال الدكتور رياض 
محمد كاظ��م مدير مركز الدراس��ات 
والبحوث: تأت��ي محاضرتنا اليوم ضمن 
سلس��لة الندوات الش��هرية من خالل 
واحلواري��ة  الفكري��ة  الن��دوات  إقام��ة 
الثقافية، والتي تهدف للتعريف بالواقع 
الثقافي ف��ي العراق، وإعط��اء الصورة 
االيجابية عنها، واملشكالت، والتحديات 
الت��ي تواج��ه الثقافة عموم��اَ، مؤكداَ 
على ضرورة توعي��ة املوظف للمواطن، 
بجميع اجلوانب الثقافية، واملش��كالت 

التي تعتري املشهد الثقافي.

عمرو أبوالعطا

 
ال تسأليني، ما عدت أنا

مضى العمر، مضى أوان الورد
وبقيت وردة واحدة معي

أرويها فتعطيني روائح املاضي
بحثت عنِك في جسدي، في
أحالمي، في ذاكرتي الفارغة

مختلف��ة  جميل��ة  زل��ِت  م��ا 
مسمومة

م��ا أزك��ى عط��ورك، األجمل بني 
العطور

التسأليني.. ما عدت أنا
أتأمل النجوم والكواكب

مازلِت هناك جالس��ة في مكاننا 
األول

أراِك تبتسمني فتنبت األزهار
يأتي الربيع، يخجل القمر
ال تسأليني... ما عدت أنا

أحرقنا الشمع وحملنا الكذب
املنس��ية،  دفاترن��ا  كل  فتحن��ا 

تذكرنا بعد هذا العمر
ال تسأليني... ما عدت أنا

وجهي القدمي ماض
وأيام كحطام غريق

في بحار األلم
ذكري ندم

تتشابه األشياء
أمي وجهها شاحب

تسقي في املساء
نباتات الفناء

تكبر فجأة
ال تسأليني... ما عدت أنا

األيام
محتومة وموهومة

تسقط من يدي كاملاء
قطرة... قطرة
أقف مهووسا

في انتظار األمس
للغائبني

والراحلني بال رجعة
ال تسأليني... ما عدت أنا

في املكان نفسه
آخر الليل

مع النجوم
وسيلة تقربني

للسماء
أفتقدك الليلة

والشوق املسجون في قلبي
سيطير إليك

حامال معه النجوم املتساقطة

سعادة غابرة
ما تبقي لي منها

روحا بريئة
ظلي هرب

خوفا من أحزاني
ال تسأليني... ما عدت أنا

)الالواقعية العلمية فكر
جديد يهم المجتمع( ندوة

مركز الدراسات والبحوث

ال تسأليني

 تص��درت رواي��ة "هارد ك��ور 24" 
عل��ى  ايفانوفيت��ش  جلاني��ت 
مس��توى األعمال األدبية، قائمة 
نيوي��ورك تامي��ز ألعل��ى مبيعات 
الكت��ب، فيما حل��ت رواية "البار 
لبراندون ساندرسون  بالقس��م" 

في املركز الثاني.
اللعبة"  "نهاي��ة  رواي��ة  وج��اءت 
لديفي��د بالدتش��ي ف��ي املرك��ز 
الثال��ث، ف��ي حني احتل��ت رواية 
لل��ي  اللي��ل"  منتص��ف  "خ��ط 

تشايلد املركز الرابع.
وف��ي املركز اخلام��س واألخير في 
قائم��ة نيويورك تاميز لألس��بوع 
األخير، جاءت رواية "حانة الديك" 

جلون جريشام.
أما على مس��توى األعم��ال غير 
األدبي��ة للكت��ب األكث��ر مبيع��ا 
للنس��خ الورقي��ة، وااللكترونية، 
ف��ي األس��بوع األخي��ر، فجاءت 

كالتالى :
احتل كت��اب "عدن��ي ياأبي" جلو 
باي��دن نائ��ب الرئي��س األميركي 
الس��ابق املركز األول، وجاء كتاب 
"اوبام��ا" لبيتي س��وزا في املركز 

الثاني.
"ليون��اردو  كت��اب  ج��اء  وثالث��ا 
دافينشي" لوالتر ايزاكسون، وحل 
كت��اب "بوبي كيني��دي" لكريس 

ماثيوس في املركز الرابع.
لدون��ا  "اختراق��ات"  ام��ا كت��اب 
برازيل، فحل ف��ي املركز اخلامس 
واألخير في قائم��ة نيويورك تاميز 

ألعلى مبيعات الكتب.

أعلى الكتب 
مبيعا حسب 

نيويورك تايمز 
في األسبوع 

األخير

من أعمال الراحل أحمد الربيعي

من أعمال الراحل ابراهيم زاير



الفصل الثاني عشر
من مشاريع تطوير بغداد

عبد الوهاب املفتي ومنصب 
الوكيل الفني

  عندم��ا طلب رئيس اجلمهورية من 
وزير االس��كان والتعمير في س��نة 
1983 ف��ي اثن��اء احل��رب االيراني��ة ، 
انش��اء طريق يربط الك��وت بالقرنة 
ش��مالي البصرة ، ويخت��رق مناطق 
االهوار ، كبديل للطريق احلالي الذي 
يربط الكوت بالعمارة فالقرنة . بني 
الوزي��ر محمد احلبوب��ي ان فترة اجناز 
هذا الطريق تستغرق زهاء السنتني 
. غي��ر ان عبد الوه��اب املفتي الذي 
كلف��ه رئي��س اجلمهوري��ة مبهم��ة 
انشاء الطريق املذكور ، لم يستغرق 
في اجنازه س��وى ستة اشهر فقط . 
وقد شاهدنا على التلفزيون االعمال 
اجلب��ارة الت��ي ق��ام بها مهندس��و 
وعم��ال املؤسس��ة العام��ة للطرق 
واجلس��ور بقيادة عبد الوهاب املفتي 
، والفرحة العارم��ة لفرقتي العمل 
عن��د التقائهما في نقط��ة اللقاء 
لهذا الطريق املهم عسكريا واحلرب 
قائمة على اشدها . وقد قلد املفتي 
الجنازه الهندس��ي املهم هذا وسام 

الرافدين من الدرجة االولى.
ف��ي الي��وم االول م��ن ع��ام 1983 ، 
وبس��بب اس��تمرار احلرب وتطورها ، 
توقف الصرف بالعملة الصعبة على 
مشاريع التش��ييد . وطلب من كل 
وزير ان يتصرف بتمويل مشاريعه ان 
اراد استمرارها واجنازها، اما التمويل 
عن طريق البنوك او بالطرق املمكنة 
االخرى . وبغية اكمال شراء املعدات 
واملكائ��ن الالزم��ة ال��ى مؤسس��ة 
الطرق واجلسور ، طلب عبد الوهاب 
املوافقة خارج العرف الرسمي على 
بيع فوس��فات بكمي��ات كبيرة الى 
االس��واق العاملي��ة ، وحص��ل عل��ى 
املوافقة . فاستدعى بعض معارفه 
من التجار الكويتيني ، وامت الصفقة 
بعشرات املاليني من الدوالرات . وقد 
ام��ر رئي��س اجلمهورية ان تقتس��م 
املبال��غ ب��ني وزارة االس��كان وامانة 

العاصمة .
  اس��تطاع املفتي وبطريقة يسيرة 
املكائ��ن  كل��ف جمي��ع  يس��دد  ان 
واملع��دات التي اس��توردها حلس��اب 
وزارة االس��كان وامانة العاصمة ، اذ 
مت استيراد مئات السيارات احلوضية 
وجم��ع النفاي��ات واملع��دات االخرى 
. واتض��ح ان عب��د الوه��اب كان قد 
طلب من التجار الكويتيني )بشكل 
غي��ر قانون��ي ( ان يترك��وا باس��مه 
مقدار خمس��ة باملئة من مبلغ تلك 
الصفق��ة في احد البنوك الكويتية 
. والس��بب ف��ي ذلك ، كم��ا روى لي 
في حينه ، مع استغرابي ، هو شراء 
احلاجيات اآلنية لدائرته من الكويت 
دون اللج��وء ال��ى طل��ب مبالغ من 
الدولة . وقد استرجعت تلك املبالغ 
م��ن بنوك الكويت ف��ي فترة الحقة 
)عندم��ا القي القب��ض عليه وقدم 

حسابات ما موجود لديه هناك (.
 روى لي عبد التواب املال حويش وهو 
نائ��ب رئيس الوزراء ،ان��ه التقى عبد 
الوه��اب املفت��ي ، وهو ف��ي الفندق 
ال��ذي اقام في��ه عند حض��وره احد 
املؤمترات الرسمية في باريس ، وكان 
املفت��ي مقيما في الفندق نفس��ه 
)خالل س��نوات احلرب االيرانية ( .وقد 
ش��عر عبد الت��واب باحراج ش��ديد 
عندما عل��م ان الس��فارة العراقية 
ال ميكنه��ا ص��رف نفق��ات الفندق ، 
وكانت عدة آالف م��ن الدوالرات عن 
اقامة الوفد . وعن��د بحثه االمر مع 
عب��د الوه��اب املفتي اليج��اد احلل ، 
اخذ عب��د الوه��اب قوائ��م الفندق 
وسجلها على حسابه ودفعها كما 
قال منهيا تلك االزمة احملرجة للوفد 

العراقي .
مهام خطيرة – نقل مدينة البصرة 

غرباً 
 أني��ط بعب��د الوه��اب املفتي خالل 
احل��رب العراقي��ة االيراني��ة العديد 
م��ن امله��ام ، وق��د اجنزه��ا بنج��اح 
كام��ل . واود ان اذكر هنا موضوعني 
، ق��د ال يعرف عنهم��ا اال القلة من 
. غي��ر ان  املس��ؤولني واملهندس��ني 
هذي��ن املوضوعني ، كان��ا من االمور 
املهم��ة ، والناجمة ع��ن متطلبات 
احل��رب االيراني��ة يومئ��ذ . وتعبر عن 
التفكير العسكري للدولة في تلك 

املرحلة .
ف��ي مس��اء اح��د االي��ام ، كنت في 
مكتبي بأمان��ة العاصمة ، وخابرني 
عبد الوهاب املفتي ، وطلب حضوري 

ال��ى مكتبه . جلس��ت ال��ى جانب 
منضدت��ه حي��ث اعت��دت ان اجلس 
رئي��س  م��ن  رس��الة  فس��لمني   ،
اجلمهورية ، مؤطرة باالطار االعتيادي 
ملراسالت الرئاسة ، وموقعة بتوقيع 
الرئيس نفس��ه ، ومعنونة الى امني 
العاصمة بصفته املسؤول عن اجلهد 
املدن��ي املواكب للجهد العس��كري 

في العمليات العسكرية .
  تضمنت الرس��الة امراً بتش��كيل 
جلنة برئاس��ة امني العاصمة ، تقوم 
باج��راءات نقل مدين��ة البصرة الى 
مسافة ثالثني كيلو مترا غربا . وعلى 
امني العاصمة تنفيذ االمر . وواضح 
ان االمر غي��ر منطقي وغير صحيح 
، وهذا ماقلت��ه لألمني . ولكن يجب 
تنفي��ذ االم��ر ، فاس��تدعاني البداء 
النصيحة الالزمة لتنفيذ هذا االمر 
الرئاس��ي الغري��ب . واحل��رب حتت��م 
تنفي��ذ املطال��ب العس��كرية قبل 
كل ش��يء ، وهي في أش��دها على 

مشارف البصرة .
 بع��د التح��اور مع ام��ني العاصمة 
حول هذا االمر الرئاس��ي العجيب ، 
واسبابه ،واس��لوب تنفيذه . تذكرت 
ان احل��رب م��ع اي��ران مض��ى عليها 
نح��و اخلمس س��نوات ، وق��د دمرت 
تل��ك احلرب معظم الق��رى الواقعة 
عل��ى احل��دود للطرف��ني املتحاربني ، 
وباالخ��ص ف��ي منطقة كردس��تان 
اجلبلية . وبغية احلفاظ على املدنيني 
، فقد هّجرت القوات العس��كرية ) 
او انه��ا دفعت ال��ى الداخل ( جميع 
س��كان تلك القرى ملس��افات التقل 
ع��ن ثالث��ني كيلو مت��را ع��ن احلدود 
، بغ��ض النظ��ر عن توفر مس��اكن 
لهم ف��ي اماكنه��م اجلدي��دة . لذا 
تكونت قرب امل��دن الكبيرة جتمعات 
س��كنية او مس��توطنات اشبه ما 
تك��ون بس��كان الصرائف س��ابقا . 
وهي جتمع��ات خالية م��ن اخلدمات 
البلدية والصحية كافة . واس��تمر 
تذاكرنا باملوضوع ، ولم جند اي سبب 
آخر س��وى تأثير قيادات اجليش على 
رئاس��ة اجلمهورية لتصدر هذا االمر 

العجيب .
  ماهي اخلط��وة االولى لتنفيذ ذلك 
؟ ، وماه��ي املنطق��ة املناس��بة في 
غرب البصرة الستيعاب نحو مليون 
نس��مة م��ن س��كانها ؟ ، ومن هم 
املرش��حون لتاليف اللجنة اخملتصة 
م��ع ام��ني العاصم��ة . واليخفى ان 

االمر يحتاج الى اجراءات تخطيطية 
وحتضيري��ة قب��ل املباش��رة بعم��ٍل 
خطي��ر كهذا ، على الرغ��م من انه 

اجراء مؤقت . 
وان��ا اكت��ب ه��ذه الس��طور اكاد ال 
اص��دق نفس��ي بان��ي اطلعت على 
ه��ذا االمر الرئاس��ي ، واس��تدعيت 
لتقدمي املشوره فيه ! . تركت مكتب 
ام��ني العاصمة بني مصدق ومكذب 
،ولكن علي ان اقدم النصيحة المني 
العاصمة الذي استدعي على عجل 
الى منطقة العمليات العس��كرية 
في القاطع اجلنوبي . وقد بقي هناك 
لع��دة ايام . وم��ن العجيب امللفت ) 
ورمبا املفرح ايضا ( ان امني العاصمة 
املفتي ، ترك بحث هذا املوضوع بعد 
عودت��ه . كم��ا اني ل��م ابحثه معه 
مرة اخرى . ويبدو ان البعض ادرك ان 
مدينة كالبص��رة بتاريخها الطويل 
وس��عتها ، الميكن ان تعامل كقرية 

مثل القرى احلدودية .

أنشاء ميناء الفاو الكبير
  واملوض��وع الثاني الذي اود ذكره في 
هذه االوراق ، هو انش��اء ميناء الفاو 
الكبي��ر وهو عبارة عن لس��ان ترابي 
يخرج من االراض��ي العراقية ، غرب 
مصب ش��ط العرب ميت��د الى مياه 
اخللي��ج العرب��ي ، بط��ول اليقل عن 
عشرة كيلو مترات . بحيث تستخدم 
جوانبه  كميناء عراقي على اخلليج 
، اضاف��ة ال��ى مينائي البص��رة وأُم 
عب��د  خابرن��ي  وكاملعت��اد   . قص��ر 
الوهاب املفتي مساء ، مبجرد وصوله 
الى مكتب��ه باألمان��ة ، وطلب مني 
احلض��ور في مكتب��ه .  فعرض علّي 
االمر التحريري من رئيس اجلمهورية 
، املتضمن ان يق��وم امني العاصمة 
عب��د الوه��اب املفتي بتنفي��ذ هذا 
االمر خالل خمس��ة سنوات ويخول 
لتنفيذ  اجلمهورية  رئي��س  صالحية 

املشروع . 
وعن��د البح��ث في املوض��وع عرفُت 
ان املفتي بحث ف��ي االمر مع رئيس 
اجلمهورية قب��ل صدور االمر ، والتزم 
ام��ام الرئي��س ب��ان تنفيذه س��يتم 
خالل خمس س��نوات . وعرفت ايضا 
ان طه ياس��ني رمضان ، الشخصية 
القيادية في احل��زب والدولة آنذاك ، 
قد اعلمه ان االش��غال العسكرية 
ف��ي وزارة الدف��اع قد ع��رض عليها 
املوضوع ، واجاب��ت بان مدة التنفيذ 

قد تس��تغرق س��نوات طويلة ، وان 
امل��دة التي الت��زم بها عب��د الوهاب 
املفتي غي��ر كافية ، بل قصيرة جدا 
! ، لذا طلب من��ي ان افكر معه في 

مبادئ ومنهج تنفيذ املشروع .
  تبادر الى ذهني ونحن نبحث في االمر 
بعض االعمال املماثل��ة في العالم 
واس��اليب تنفيذها ، ومنها املشروع 
الهولندي ) zider zea (، وهو الساتر 
ال��ذي وضعته احلكوم��ة الهولندية 
في بحر الش��مال لتمنع مياه البحر 
من الوص��ول الى مس��احات كبيرة 
من االراضي ودفنه��ا بعدئذ بالتراب 
لتكوين اراٍض جديدة واضافتها الى 
االراضي الهولندي��ة . كما تبادر الى 
ذهني ايض��ا العوامات الكونكريتية 
باحج��ام 50 × 10 مت��ر ، وعمق نحو 
3 أمت��ار الت��ي صممه��ا املهن��دس 
االيطالي املشهور ) NERVY (، التي 
وضعت ف��ي الس��واحل البريطانية 
وس��حبت يوم االنزال العسكري في 
احلرب العاملية الثانية على السواحل 
الفرنسية ، وفوقها اجلنود واملعدات 
احلربية ، ثم اغرقت على الس��واحل 
الفرنس��ية لتكون قواعد ومنصات 

للجنود النازلني الى البر.
  افترضن��ا ان اللس��ان الترابي الذي 
نن��وي تنفي��ذه ، يك��ون عرضه 200 
مت��ر ، ليوف��ر مجاال للخ��زن املؤقت 
وللطرق والسكك واخلدمات للميناء 
املقت��رح . ف��ان اعتمدن��ا العوامات 
الواحدة فوق  الكونكريتية ترص��ف 
االخ��رى ، ثم تُك��دس فوقه��ا كتل 
وتّك��ون  الفج��وات  مل��لء  حجري��ة 
جس��م اللس��ان املطلوب . ويجلب 
احلج��ر عن طريق احزم��ة ناقلة ، قد 
تبل��غ اطوالها عش��رين كيلومتر  ، 
من جبل س��نام الواقع في املنطقة 
الصحراوي��ة القريب��ة جن��وب غرب 
مدين��ة البص��رة . كل ه��ذه اف��كار 
اولي��ة وبدائية ، فكرن��ا بها في تلك 
الس��اعة .ولكن قبل كل هذه االمور 
وللتفكير بش��كل علمي س��ليم ، 
اقترح��ت على عبد الوه��اب املفتي 
ان  نعتمد مهندس��ني استش��اريني 
بريطاني��ني لكونه��م اكث��ر اخلبراء 
بالتعاون  العرب��ي،  معرفه باخللي��ج 
مع مهندسني وذوي خبرة هولنديني 
لكونهم اكث��ر خبرة بأم��ور مماثلة ، 
الج��راء املس��وح البري��ة والبحرية ، 
والقيام بالدراسات املطلوبة ، ووضع 

خطة واضحة للعمل .

  في اليوم التالي ، طلب عبد الوهاب 
املفت��ي من وزي��ر التخطيط اضافة 
مبلغ ق��دره مائة ملي��ون دينار لهذا 
املش��روع . وادخ��ل وزي��ر التخطيط 
هذا املبلغ في املنهاج االس��تثماري 
للس��نة تلك . وبعد اي��ام من بحث 
هذا االم��ر ، غادر عبد الوهاب املفتي 
املهندس��ة س��ميرة رضاعة  ومعه 

الى 
االتص��االت  الس��تكمال   ، انكلت��را 
ح��ول  االستش��اريني  م��ع  االولي��ة 
املش��روع . غي��ر ان اعمال املش��روع 
كاف��ة ، توقفت بعد الق��اء القبض 
على عب��د الوهاب املفت��ي في ربيع 
1986 ، ولم تنفذ من املشروع سوى 
الدراس��ات االولية . انتهت خدمات 
عبد الوه��اب املفتي في 1980/6/23 
لق��د كان مهندس��اً جريئ��اً واجن��ز 

مشاريع عمالقة في ظروف احلرب .

توقف الصرف بالدوالر
   ف��ي كان��ون االول 1982 التقي��ُت 
رفع��ة اجلادرجي ف��ي لن��دن بعد ان 
انه��ى عمله م��ع امان��ة العاصمة 
وسألني : هل تعلم بتوقف الصرف 
بال��دوالر ف��ي الع��راق  ابت��داًء م��ن 
1983/1/1 بأمر من رئيس اجلمهورية 
؟ ل��م اكن اعرف ذلك فبينت له هذا 
. وعن��د عودتي الى بغ��داد تاكد لي 
االمر . وقد اثر هذا القرار على جميع 
املش��اريع احلكومي��ة وم��ن ضمنها 
امان��ة العاصمة ، اذ كيف س��تدفع 
املبالغ وس��لف املقاول��ني وحتول الى 

العملة الصعبة ؟.
  أوضحت احلكومة العراقية موقفها 
، ب��أن عل��ى املقاول ال��ذي يرغب في 
استمرار عمله بال توقف ، ان يحصل 
على قرض من البن��وك لتغطية ما 
تبقى له من العملة الصعبة ، ويقوم 
البنك املركزي العراقي بضمان ذلك 
القرض .اربك القرار جميع املقاولني 
وارب��اب االعمال واملص��ارف والعمال 
ومجهزي امل��واد . حضر اح��د مدراء 
كبارالبن��وك البريطاني��ني من لندن 
عل��ى وج��ه الس��رعة الى بغ��داد ، 
فقابلن��ي وحتدثن��ا باالم��ر ، وطل��ب 
ف��ي ان اجي��ب عل��ى س��ؤال واحد ، 
هل ه��ذا املوض��وع صحي��ح ام ال ؟ 
ويب��دو انه ج��اء الى بغ��داد للتأكد 
بنفس��ه من املوضوع . عندما علم 
باحلقيق��ة اجابن��ي وه��و بحيرة من 
أمره ، ب��أن البن��وك االوربية التعرف 

كيف تتعامل مع العراق حاليا .. ألن 
العراق كان دائما وعلى مدى السنني 
يدفع املس��تحقات نق��دا ، والتوجد 
لديهم سابقة في كيفية التعامل 
مع العراق عن طريق القروض ، وعلى 
الس��وق االوربية املشتركة ان تتفق 
على صيغة للتعامل مع العراق عن 

طريق القروض .
  كنت ممثال ألمانة العاصمة لبحث 
تل��ك املواضيع ف��ي اللجنة اخملتصة 
برئاس��ة نائ��ب رئي��س ال��وزراء طه 
التخطيط  ووزي��ر  ياس��ني رمض��ان 
س��امان مجيد واخرين . وقد وجهنا 
رئيس جلنتنا و وزي��ر التخطيط بأنه 
م��ن غي��ر املس��موح التس��امح او 
املوافقة على صرف اي مبلغ بصورة 
غير صحيحة . ويب��دو ان هذا الوزير 
كان غير متفه��م لتقاليد االعمال 
واساليب وش��روط املقاوالت و وضع 
احللول للمشاكل التعاقدية ، لذلك 
لم يفلح في عمل جلنته . ش��كلت 
الدول��ة جلان��اً اخرى ، وق��د رأس وزير 
االس��كان محم��د فض��ل احلبوب��ي 
جلنة الش��ركات االوربي��ة هذه . ولم 
يس��تطع التوصل الى حلول عملية 

لتمويل املشاريع .
  لتمويل اي مشروع ، تطلب البنوك 
معرفة مبالغ التموي��ل ، وذلك بعد 
حس��م جميع املش��اكل التعاقدية 
م��ن ناحية املطالب��ات واالعتراضات 
ومدد العمل . كما تطلب ضماناً من 
البنك املركزي العراقي بكفالة دفع 
املبال��غ . ق��ررت القيادة ان تتش��كل 
جلن��ة ف��ي كل وزارة له��ذا املوضوع 
وترتبط بنائب رئيس الوزراء مباشرة 
. كلفن��ي امني العاصمة وترأس��ت 
ش��خصياً جلن��ة امان��ة العاصمة ، 
يس��اعدني ممثل من البن��ك املركزي 
وهو االس��تاذ عبد االح��د والدكتور 
فائ��ق عب��د الرس��ول م��ن اللجن��ة 
االقتصادية ، وعضو من كل مشروع 
خضع لتلك التغييرات املالية . وفي 
خض��م النقاش��ات ومخاطر توقف 
املش��اريع ، وف��ي اح��دى جوالتي مع 
امني العاصمة س��مير الش��يخلي 
في ش��ارع حيفا في ش��باط 1983 
طل��ب من��ي اال يتوق��ف اي )كرين ( 
ع��ن العم��ل ، للداللة عل��ى اهمية 
االس��تمرار بالعمل ، وع��دم تاثره مبا 

وقع .
  كانت اجتماعاتنا تعقد مساًء كل 
يوم تقريباً وللتغلب على الصعوبات 

التعاقدية قررت االستعانة مبساحي 
دائرتي  م��ن  واملهندس��ني  الكميات 
لبح��ث وحتليل ومناقش��ة املقاولني 
املطلوب البح��ث معهم من جلنتنا 
ومعرف��ة وجه��ات نظره��م ونقاط 
العق��ود  مبوج��ب  لالتف��اق  اخل��الف 
عل��ى املبال��غ املتبقي��ة للمقاولني ، 
وحتديد ش��روط ومدة اجناز االعمال . 
بعد ان ننجز هذه االتفاقات نرس��ل 
تقاريرن��ا املوجزة واملرك��زة عن املبلغ 
املطل��وب وامل��دة ال��ى نائ��ب رئيس 
ال��وزراء ، ومبج��رد ان يواف��ق عليها ، 
تصب��ح اتفاقات نهائية ترس��ل الى 
البن��ك املرك��زي . به��ذه الطريق��ة 
اس��تطعت ومبس��اعدة ممثل البنك 
املركزي االس��تاذ عبد االحد ....وممثل 
الدائ��رة االقتصادي��ة ف��ي مجل��س 
الوزراء االس��تاذ فائق عبد الرس��ول. 
وومثل��ي الدوائر الفنية ومس��احي 
الكميات ان اتفق مع جميع مقاولي 
مش��اريع امانة العاصمة باستثناء 
مق��اول حيف��ا / 2 البلجيك��ي على 
اكم��ال االعمال . وحتولت املش��اكل 
التعاقدية من مش��اكل حس��ابية 
موقعية الى قضايا مالية بني البنك 
العاملي��ة لتمويل  والبنوك  املرك��زي 
املش��اريع . واذكر هن��ا ان مجموعة 
التي نفذت  الفرنس��ية  الش��ركات 
مش��روع م��د انابي��ب م��اء الكرخ ، 
قدم��ت مطالبات مببل��غ يتجاوز 96 
مليون دينار عراقي عن عدد كبير من 
التعاقدي��ة اخملتلف عليها  القضايا 
. وبع��د تدقي��ق التفاصي��ل مبوجب 
العقود املبرمة مت االتفاق مع املقاول 

على تسلم 12 مليون دينار فقط .
طلبُت م��ن عدنان جاب��رو مدير عام 
مصلحة اس��الة امل��اء ان يق��در ما 
يحتاجه من مواد احتياطية ملشاريع 
م��اء بغ��داد خ��الل خمس��ة اعوام 
قادمة إلدخالها في املبالغ املطلوبة 
ولضمان توفر مواد احتياطية ملشروع 
ماء الك��رخ . قدمُت تقريرنا النهائي 
ال��ى نائب رئي��س ال��وزراء للموافقة 
عل��ى مبلغ 18 ملي��ون دينار كاتفاق 
نهائي . وافق نائب رئيس الوزراء بعد 
24 س��اعة من تقدمي التقرير. وبذلك 
اس��تمرت جميع ) كرينات( مشاريع 
امان��ة العاصم��ة بالعم��ل احلثيث 
حلني انتهاء االعمال ، بعد ان كسبنا 
خبرات كبيرة في اساليب التفاوض 
مع املقاولني العامليني ، وطرق االتفاق 
مع البنوك العاملية لتمويل املشاريع 

.
  طلبني س��مير الش��يخلي صباح 
احد االيام ، فالتقيُت به قرب معرض 
بغ��داد الدولي في املنص��ور . ترجل 
من س��يارته وطلب عودتها الى مقر 
امان��ة العاصم��ة ، وجل��س بجواري 
بس��يارتي فاغل��ق جه��از اخملاطب��ة 
، وق��ال ل��ي : اود ان اذكر لك ش��يئاً 
مهم��اً ، ق��ال لدي قطع��ة ارض في 
ش��ارع 52 في الكرادة ، واود ان أشيد 
دارا لي على هذه االرض . ش��جعته 
على البناء بالطريقة التي اش��جع 
اصدقائ��ي االخرين ، وقل��ت له دعنا 
نضع التصاميم ، وميكنك املباش��رة 
بالبن��اء وبأي مبل��غ متوف��ر لديك ، 
ولعل رئي��س اجلمهورية يس��اعدك 
مبنحك مبلغاً كافياً . فوجئُت عندما 
اخبرني الشيخلي بألم واضح بعدم 
وجود ما يكفيه للمباشرة . قلت له 
: مهما كان انا واثق من انك س��توفر 
من وارداتك ما يساعد تدريجيا على 
البن��اء . ق��ال : هش��ام .. هل تصدق 
بأن��ي لدى عودتي ليل��ة البارحة الى 
داري في منطق��ة القصر اجلمهوري 
وه��ي دارٌ تع��ود الى الدول��ة ، وجدُت 
جمي��ع اث��اث داري مرم��ٌي باحلديقة 
، وهن��اك م��ن يُريد االس��تيالء على 
ال��دار تل��ك واالنتق��ال اليه��ا . هل 
تصدق ما اقول وان��ا امني العاصمة 
؟ بالطبع التصدق .. ولكن املنافسة 
واحملسوبية داخل املنطقة الرئاسية 
ش��يٌء اليصدق ، وهذا م��ا حدَث لي 
الى ان اتصلُت باجلهات العليا إلعادة 

االمور الى نصابها .
 التزم س��مير الشيخلي بنصيحتي 
، وكل��ف رفع��ة اجلادرج��ي بوض��ع 
تصاميم داره اجلدي��دة ، وكلف احد 
املقاول��ني وباش��راف املهندس معاذ 
االلوس��ي لبن��اء تل��ك ال��دار . تاكد 
ل��ي بعد ذل��ك بأن مس��اعدة رئيس 
اجلمهورية له كانت سخية ، بحيث 
امكن��ه تش��ييد دار كبي��رة بط��راز 
حدي��ث ل��م اتفق م��ع رفع��ة على 
تصاميم الدار ، لعدم دخول اش��عة 
بالش��كل  غرفه��ا  ال��ى  الش��مس 

الصحي املطلوب .
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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

الحلقة 29

عبد الوهاب املفتي عند وصوله الى موقع  مشروع بناية وقوف السيارات في الباب الشرقي

تسليم احدى هدايا امانة العاصمة الى رئيس شركة هاينداي عند زيارتي الى كوريا اجلنوبية

عبد الوهاب املفتي يقطع شريط  افتتاح مشروع بناية وقوف السيارات في الباب الشرقي

طلب مني عبد الوهاب املفتي لقاء رئيس شركة هاينداي
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متابعة الصباح الجديد: 

في مس��اء يوم الثالثاء املاضي اختار 
املوت الفنانة الكبيرة ش��ادية، فقد 
توق��ف ش��ريط حياتها ف��ي احملطة 

رقم 86.
 رحلت تاركة خلفها ميراثاً كبيراً من 
الفن واإلبداع احلقيقي وتركت وجعاً 
ل��ه عمق وارتفاع في قلب جمهورها 
العريض داخل مصر والعالم العربي 

من احمليط إلى اخلليج.
رحلت ش��ادية، وترك��ت وراءها قلوبا 
تتجرع لوعة الفراق، فبرغم ابتعادها 
عن الساحة الفنية منذ عام 1986، 

إال أن صوتها لم يغب أبداً.
رحيله��ا جعله��ا تعي��ش أكث��ر في 
ذاك��رة املاليني من عش��اقها ومهما 
مرت العصور وتبدلت مالمح اجلمل 
املوسيقية تبقى شادية كالشمس 

التي متأل الكون.
ولدت ش��ادية بالقاهرة ع��ام 1931، 
واس��مها احلقيق��ي فاطم��ة أحمد 
كمال شاكر، ألب يهوى العزف على 
الع��ود، ويح��ب الغناء مما ش��جعها 

على العمل بالفن.
وقد قدمت ش��ادية أفالًم��ا متنوعة 
في بداية مس��يرتها حملت الطابع 
الكوميدي، واش��تهرت ب��دور الفتاة 
املدلل��ة حت��ى أطل��ق عليه��ا لقب 
»دلوعة السينما« إال أنها تخلت عن 
الغن��اء في عدد م��ن أفالمها لتثبت 
أنها ممثلة متمكنة، وليس��ت مجرد 

فنانة خفيفة الظل أو جنمة غنائية.
وأطل��ت على اجلمه��ور ألول مرة في 
دور ثانوي في فيلم »أزهار وأش��واك« 
عام 1947، قبل أن تش��ارك في العام 

نفسه في فيلم »العقل في إجازة« 
أمام املطرب محمد فوزي من إخراج 

حلمي رفلة.
كانت شادية قد أعلنت اعتزال الفن 

ع��ام 1986 بع��د أن جت��اوز رصيده��ا 
112 فيلم��اً م��ن أبرزها »ش��يء من 
اخلوف« و«امل��رأة اجملهولة« و«معبودة 
اجلماهي��ر« و«دليل��ة« و«نحن ال نزرع 

الش��وك« و«أضواء املدينة« و«مراتي 
مدير عام« و«الزوجة 13«.

وم��ن بني أفالمها ع��دد كبير مأخوذ 
ع��ن رواي��ات األدي��ب الراح��ل جنيب 

محف��وظ منه��ا »الل��ص والكالب« 
و«ميرامار« و«زقاق املدق«.

ولش��ادية نح��و 650 أغنية متنوعة 
منه��ا  والكثي��ر  وطن��ي  بعضه��ا 

عاطفي ضمن معظم أفالمها.
نالت ف��ي الس��تينيات لقب »صوت 
مصر«، حني قدمت عدداً من األغاني 
الوطنية التي حلن معظمها الراحل 
بلي��غ حمدي، ومنها »ي��ا حبيبتي يا 

مصر« و«قولوا لعني الشمس«.
قدمت آخر أفالمها »ال تس��ألني من 
أنا« عام 1984، بعد مش��اركتها في 
املسرحية الوحيدة التي ظهرت فيها 
على خشبة املسرح »ريا وسكينة« 

مع املمثلة سهير البابلي.
ومنح��ت أكادميية الفن��ون بالقاهرة 
شادية الدكتوراه الفخرية في حفل 
أقيم يوم 27 أبريل/نيس��ان 2015 إال 
أنها لم حتضر حفل التكرمي وتسلم 
الدكتوراه الفخرية نيابة عنها خالد 

شاكر ابن أخيها.
ش��ادية  الفنان��ة  جثم��ان  وش��يع 
مبس��جد السيدة نفيسة في جنوب 

القاهرة.
 ويذكر أن الفنانة ش��ادية رحلت عن 
عاملنا بعد إصابتها بجلطة في املخ 
دخلت عل��ى إثرها العناي��ة املركزة، 
وبالرغم من إصابة ش��ادية بجلطة، 
إال أن األطباء املعاجلني لها كش��فوا 
أن الس��بب وراء وفاتها يعود لضيق 
ف��ي التنفس عانت منه قبل وفاتها، 
بع��د إصابتها بالته��اب رئوي عقب 

جتاوزها جلطة املخ.

»دلوعة السينما« شادية صارعت المرض طوياًل قبل وفاتها
نالت لقب »صوت مصر« في الستينيات

الفنانة شادية

شريط ملون
للمرة األولى »بيكاسو في بغداد«

انطل��ق معرض فني يضم للمرة االولى ف��ي بغداد 24 لوحة 
ليتوغرافي��ا للرس��ام العاملي بيكاس��و تعود إلى س��تينيات 
القرن املاض��ي، اقتناها هاوي جمع حت��ف فنية عراقي يعيش 

في اإلمارات على مدى ثالثني عاًما.
وقال قاس��م س��بتي رئيس جمعية التش��كيليني العراقيني 
وصاح��ب قاع��ة »حوار« حيث يق��ام املع��رض لوكالة فرانس 
برس: إن »هذه األعمال هي من أصل مئة لوحة تعود لشخص 
عراقي مقيم في اإلمارات كان يس��عى إلقامة متحف خاص 
بأعمال بيكاسو في العاصمة بغداد أو كربالء مدينته احمللية، 

إال أنه لم يتمكن من ذلك لكونه ال يضمن حمايتها«.
واع��د س��بتي ان إقامة معرض »بيكاس��و في بغ��داد« الذي 
يس��تمر ثالثة أيام، يش��كل »نقلة تاريخية في مسار قاعات 
العرض في العاصمة بغداد ليّطل��ع الفنانون وطلبة كليات 
ومعاه��د الفن��ون اجلميل��ة ع��ن ق��رب عل��ى ه��ذه التجربة 
العاملية لفنان ش��هير شكل مدرسة خاصة في حداثة الفن 

التشكيلي«.
ويضم املعرض في اجملموع 42 عمال لفنانني عامليني من أمثال 
س��لفادور دالي، من بينها 24 حتمل توقيع بيكاس��و، بعضها 
لوح��ات صغي��رة وأخرى متوس��طة احلج��م اجن��زت بتقنية 
الليتوغرافي��ا وطبعت في متاحف ومع��ارض عاملية مبوافقة 

الفنان نفسه.
وأضاف س��بتي أن »األعمال املعروضة ثمينة جدا ومت جمعها 
على مدى 30 عاما من خالل مزادات ومتاحف«، ويعود بعضها 

إلى خمسينيات وستينيات القرن املاضي.

ماراثون في بغداد يحارب العنف ضد النساء
أنطلق في بغداد أمس الس��بت ماراثون مبشاركة األالف حتت 
عنوان »ال للعنف ضد النس��اء« برعاية األمم املتحدة وبإشراف 
مباش��ر من األمان��ة العام��ة جملل��س ال��وزراء ووزارة الرياضة 

والشباب.
وانطلق املاراثون الذي شارك فيه الرجال والنساء من منطقة 
الباب الشرقي وسط بغداد وصوال الى شارع على ضفاف نهر 

دجلة وسط العاصمة.
ويأت��ي تنظيم املاراثون مبناس��بة احلملة ال� 16 التي تنظمها 
مؤسس��ات حكومية س��نويا لرف��ض العنف ضد النس��اء، 

وبرعاية بعثة االمم املتحدة »يونامي« ملساعدة العراق.
وقالت الناش��طة هناء ادوارد، رئيس��ة منظم��ة األمل لدعم 
النس��اء إن »املاراث��ون خط��وة مهم��ة نح��و تعمي��ق ثقافة 
التس��امح ونبذ العنف ضد النساء، املشكلة في تفاقم في 
العراق، وهناك س��لوكيات يجب القض��اء عليها في اجملتمع 

العراقي«.
وأوضحت ادوارد أن »جميع األنش��طة س��واء كانت ثقافية او 
اجتماعية او رياضية مهمة لتعزيز مبدأ محاربة العنف ضد 
النس��اء وضد االطفال والعنف االس��ري الذي يتفاقم بنحو 

مخيف في اجملتمع العراقي«.
واس��تحدثت وزارة الداخلية العراقية قب��ل نحو عامني دائرة 
خاص��ة تعنى مبتابع��ة قضية العنف األس��ري، ومحاس��بة 

املتجاوزين على حقوق النساء واالطفال.
وتق��ول منظم��ات محلي��ة، إن تقليل مع��دالت العنف ضد 
النس��اء واالطف��ال بحاجة الى حملة واس��عة تب��دأ بتغيير 
املناهج الدراسة، والغاء الثقافة السائدة في اجملتمع العراقي 
الت��ي تعط��ي االولية للرجال ف��ي اتخاذ الق��رارات في احلياة 

اليومية.
ودف��ع ارتفاع معدالت االنتحار بني النس��اء وتفش��ي ظاهرة 
العن��ف ضدهن غس��ال للعار او ألس��باب اجتماعي��ة اخرى 
بحكومة اقليم كردس��تان العراق الى اس��تحداث اول مركز 

يعنى مبعاجلة قضايا العنف ضد املرأة.
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سينما وغناء

متابعة الصباح الجديد: 
األغان��ي كاألف��الم حتم��ل الكثير من 
الكواليس واحلكايات وراء تأليفها، وإذا 
نظرنا إلى األغاني العاطفية سنجد 
أن أغلبها كتب بدموع حقيقية حملبني 
تعذب��وا ف��ي احلي��اة، فالبعض صدم 
واآلخ��ر حرم وفي النهاي��ة حولوا كل 
ه��ذه اآلالم إلى أعمال فني��ة خالدة، 
يتذكره��ا الكثي��ر لك��ن ال يعرف عن 
حكاياتها سوى القليل، إليكم بعض 

كواليس هذه األغاني.

حيرت قلبي معاك 
وصفت ه��ذه األغنية مش��اعر احلب 
التي يكنها الش��اعر أحمد رامي ألم 
كلثوم، الت��ي جمعتهما عالقة عمل 
وصداق��ة قوي��ة حتولت ملش��اعر حب 
واضحة من جه��ة أحمد رامي إال أنه 
ل��م يطلبه��ا أبدا لل��زواج بعكس ما 
يش��اع عنهما، وكان يرد أن أم كلثوم 
رمز مص��ري كاله��رم والنيل هل ترى 

أحدا من قبل تزوج الهرم؟
وم��ا يؤك��د أيضاً مدى ح��ب وتعلق » 
رام��ي« ب��أم كلث��وم أنه بع��د وفاتها 
كس��ر قلم��ه وهجر الش��عر والناس 
وجلس في حالة اكتئاب وعزلة، حتى 
أنه لم يكتب قصيدة في رثاءها، وظل 
اخلامت الذي أعطته له هدية زواجه في 
يده ملدة 40 عاماً ش��اهًدا على قصة 

حبه.

الهوى هوايا 
بعد جناح أغنية »التوبة« التي شهدت 
التعاون األول ب��ني عبد احلليم حافظ 
والش��اعر عب��د الرحم��ن األبن��ودي، 
كان هناك جلس��ة جتم��ع العندليب 
واألبن��ودي وبليغ حم��دي، وفجأة قال 
األبن��ودي: »اله��وى هواي��ا«، فضحك 
عب��د احلليم حاف��ظ وق��ال: »إيه دي 
مطل��ع قصيدة؟«، ف��رد األبن��ودي: » 
ابنيلك قص��ر عالي«، فضحك حليم 
األبن��ودي:  أخ��رى، فاس��تكمل  م��رة 
الليالي«، واس��تمر  »واخط��ف جن��م 

حليم في الضح���ك واألبن�ودي ف�ي 
سرد كلمات القصيدة حتى اكتملت 
األغنية التي غناها »عبد احلليم« في 
آخ��ر أعماله الس��ينمائية » أبي فوق 

الشجرة«.

بودعك
في آخر أيام الش��اعر الغنائي الكبير 
بليغ حمدي، واجه اتهاما ظلما بالقتل 
وصدر ضده قرارا بالنفي خارج مصر، 
وفي تلك الفترة كان يعيش أسوأ أيام 
حياته متنقالً ب��ني باريس وغيرها من 
الدول، حتى تدهورت حالته الصحية 
فأرس��ل لوردة كلم��ات أغنية بودعك 
التي كتب مطلعه��ا فقط واكملها 
الش��اعر الغنائ��ي منصور الش��ادي، 
وبذلك تكون آخر ما عمل يهديه بليغ 

لعشقه الوحيد وردة.

وحدن
إلى جانب الكلم��ات الرائعة واللحن 
الفات��ن وص��وت في��روز، حتم��ل هذه 
بطول��ة  قص��ة  بداخله��ا  األغني��ة 

ومقاومة ووطنية.
كان الش��اعر ط��الل حي��در يختل��ي 
بنفس��ه في منزل��ه ال��ذي يقع عند 
أطراف الغابة اللبنانية، حيث يجلس 
ف��ي ش��رفته ويتطل��ع ف��ي منظ��ر 
الغاب��ات الرائ��ع ويح��اول أو يكت��ب 
قصائ��ده، وف��ي ذلك الوق��ت كان مير 
عليه 3 ش��باب يلقون عليه الس��الم 
ثم يدخلون الغابة وال يعودوا منها إال 
في الليل، ويعادوا إلقاء السالم عليه 
وكأنه حارس الغابة، وظلوا على تلك 
احلالة 3 أيام حت��ى عزم »حيدر« على 
سؤالهم عن س��بب زيارتهم للغابة 
وظ��ل ينتظ��ر عودته��م إال أنهم لم 

يعودوا أبدا.
قرأ حيدر في الصحف بعدها أن هؤالء 
الش��باب عبروا الغاب��ة احلدودية إلى 
أرض فلسطني احملتلة لتنفيذ عملية 
انتحاري��ة كنوع م��ن أن��واع مقاومة 

االحتالل اإلسرائيلي.

بغداد - الصباح الجديد: 
أطلق��ت أمان��ة بغداد مش��روع ألق 
بغداد لتطوير ٢١ س��احة في بغداد 
مببادرة من املوس��يقار نصير ش��مة 
وبالتعاون مع البنك املركزي العراقي 

ورابطة املصارف اخلاصة العراقية. 
وقالت مديرية العالقات واالعالم في 
بيان تلقت »الصباح اجلديد«  نسخة 
من��ه : ان حف��ل االنط��الق أقيم في 
س��احة الواثق برعاية رئي��س الوزراء 
الدكتورة  بغ��داد  أمين��ة  وبحض��ور 
ذكرى علوش ومحافظ البنك املركزي 
الدكتور عل��ي العالق وقائد عمليات 

بغداد املوسيقار نصير شمة ورابطة 
املص��ارف اخلاص��ة العراقية بتمويل 
م��ن )٢7( مص��رف خ��اص ومصرف 
حكومي واحد الى جانب حضور عدد 

من املديرين العامني ألمانة بغداد.
واض��اف البي��ان ان » احلف��ل تضمن 
كش��ف الستار عن تصاميم سيتم 
اعتمادها للس��احات العشرين التي 
تق��ع في جانب��ي الك��رخ والرصافة 
حيث ستباش��ر الش��ركات املنفذة 
بالشروع بالعمل في هذه الساحات 
في وق��ت متزام��ن ومل��دة ال تتجاوز 
ال�)٢00( يوم لتسلم بعدها الى ادارة 

أمانة بغداد » .
اختياره��ا  مت  الس��احات   « ان  وب��ني 
عل��ى  تطويره��ا  وس��يتم  بعناي��ة 
وفق أح��دث املواصف��ات العاملية »، 
موضحا بان » الساحات التي سيتم 
تطويرها هي الشيخ معروف و عنتر 
بن ش��داد و عبد احملس��ن الكاظمي 
والفارس العربي  والنسور و املتحف 
و الطي��ران و مظف��ر و التحري��ات و 
النادي التركماني و ش��هيد احملراب و 
الواثق و احلمزة  و جسر املثنى و جدة 
و حلة � بغداد و الرس��تمية و وهران  

و 83 و االئمة  .

بغداد - الصباح الجديد:
ح��ّل اخمل��رج الوثائق��ي البريطاني 
مي��ك جاك��ي ضيف��اً عل��ى وزارة 
واآلث��ار  والس��ياحة  الثقاف��ة 

العراقية.
وزي��ر  قب��ل  ومت اس��تقباله م��ن   
الثقاف��ة  فري��اد روان��دزي وتبادال 
احلدي��ث ع��ن أهمية إنت��اج فيلم 
موس��يقي غنائ��ي ع��ن انتص��ار 

العراق على تنظيم داعش.
يح��رص  بأن��ه  جاك��ي:  واك��د 
واجملموع��ة الفني��ة الت��ي تتعاون 
معه، على اس��تثمار هذا الفيلم، 

واحلف��ل العامل��ي، جلم��ع األموال، 
إلعادة إعمار املوصل.

ورح��ب الوزير بطروح��ات الضيف 
الفني��ة، واهتمام��ه مبعاجلة اآلثار 
النفسية والفكرية التي خلفتها 
الهجم��ة الظالمي��ة لإلرهاب في 
املوص��ل، وبقي��ة املناط��ق الت��ي 

تعرضت للغزو. 
واكد راوندزي: عل��ى ضرورة إعداد 
خط��ة عمل توض��ح كل خطوات 
لتنفيذ احلفل املوسيقي، وتسويق 
التوثي��ق  ه��ذا  ليك��ون  فيلم��ه، 
مشروع عمل الورقة التي تصادق 

عليه��ا ال��وزارة لصي��غ التع��اون 
الثنائي.

 وأش��ار الى ترحيب��ه بكل األفكار 
حملارب��ة اإلره��اب، وم��داواة ج��راح 
العراقي��ني الذي��ن عانوا بس��ببه، 

بالتعاون مع العراق.
وقد حضر اللقاء مس��اعدة اخملرج 
البريطاني��ة اللبنانية األصل زهرة 
مكاوي، واملدير اإلقليمي ملؤسسة 
الدولي��ة، ومفتش  آم��ار اخليري��ة 
ع��ام الوزارة الدكت��ور علي حميد 
كاظم، ومدير إعالم الوزارة عمران 

العبيدي.

فيلم غنائي عن انتصارات العراق على »داعش«انطالق مشروع ألق بغداد

قصص مؤثرة وراء أشهر 
األغاني العربية

عمودي أفقي

1 –أسم ثاني لشاعر معاصر 
2 – ممثلة مصرية – مس��رحية 

لفيروز
3 – وضع خلس��ة – نسبة إلى 

لغة سامية 
4–وقعة لنابليون – متشابهان 
فاكه��ة   – متش��ابهة   –  5

صيفية 
6 – نص��ف أريج – مركز قضاء 

لبناني
7 – جمع سلك – خمرة 

8 – يخفيه – سقي 
9 – مدينة في شمال الهند .

 1 – دولة أسيوية 
 2 – مدينة أميركية

3 – هرب – مث��ل – جدها في 
والد

عاصم��ة   – يس��جن   –4
أفريقية

5 – عكس��ها زعي��م ن��ازي – 
بحر

6 – جدها في أيوبي – جنيعها  
7 – خاط الثوب – لدى 
8 – ينظرون – أشاهد 

9 – كلمت��ان : أح��د األنبياء + 
رتبة عسكرية .

كلمات متقاطعة
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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الميزاناألسدالسرطانص

القوسالعقربالعذراء

برج السرطان
مهنياً: تش��عر باالرتباك وتخ��اف على موقع 
أو عالق��ة، لكّن��ه يدفعك إل��ى ارتكاب بعض 
أعمال التهّور عاطفياً: ال تس��تفز الش��ريك 

مبواقف متشّددة فالظروف احلالية سيئة

مهنياً: خطوة نوعية تعيدك إلى دائرة الضوء 
مج��دداً، وخصوصا أن��ك واجهت ف��ي االيام 
املاضية تراجعاً الفتاً في عملك عاطفياً: جتد 
نفسك مندفعا للقيام بخطوات مستقبلية 
جتاه الشريك، لكّنه قد يعلمك بأنه غير جاهز 

لذلك بعد

مهنياً: تأثيرات إيجابية وجّيدة على الصعيد 
املهني، وتتلقى مكافأة قريبا  عاطفياً: تسير 
األوضاع مع الش��ريك من أحسن إلى أحسن، 
بع��د س��وء التفاه��م البس��بط الذي س��اد 

ً بينكما أخيرا

مهنياً: ال تس��َع إلبعاد الزمالء بغية الوصول 
إل��ى أهداف��ك، فق��د تنقل��ب األدوار وتصبح 
الضحي��ة عاطفي��اً: تقّب��ل النصائ��ح م��ن 
الش��ريك واعمل بها، فهو األكث��ر قرباً منك 
والقادر الوحيد على جتنيبك ارتكاب األخطاء

مهني��اً: الثق��ة مطلوب��ة في العم��ل، وهي 
تفت��ح أمام��ك مج��االت متع��ددة وآفاقاً لم 
تك��ن تتوقعها عاطفياً: اس��تعدادك للدفاع 
عن الش��ريك حتى النهاية، عالمة فارقة في 

حياتك ويعزز موقعك في قلبه

مهني��اً: ال تتدخل في قضاي��ا ال تخّصك، وال 
س��يما أن رياح التغيير ب��دأت تعصف وتنذر 
بحس��م قريب عاطفياً: س��ارع إلى تلطيف 
األجواء مع الش��ريك، بعد التردد الذي اعتراك 

في األيام املاضية لئال تدفع الثمن

مهنياً: اس��تفد من احليوية والنش��اط لديك 
لالنط��الق في مش��اريع جدي��دة والتألق في 
مجال��ك عاطفي��اً: ل��ن تط��رق الرومنس��ية 
واللهفة ومش��اعر احلب باب��ك بل تدخل من 

دون استئذان

مهني��اً: املش��اركة في العمل تس��اعد على 
تأمني فرص النجاح وزيادتها، كما تخلق نوعاً 
من االنس��جام التام بني الزم��الء عاطفياً: أّي 
جناح للعالقة بالشريك يلزمك أن تقّدم بعض 

التنازالت، وهذا ليس معيباً أو مهيناً

مهني��اً: تته��ور كثيراً بس��بب الس��رعة في 
اتخ��اذ الق��رارات املهمة، لذا علي��ك أن تكون 
أكثر ح��ذراً في تصرفات��ك عاطفياً:عليك أن 
تقوم مبا يتوجب جتاه الش��ريك، وال س��يما أن 

هناك بعض احلقوق املهدورة التي تزعجه

مهنياً: حني تواجه مواقف حاس��مة يسيطر 
عليك القل��ق، لكن ذلك لن ي��دوم طويالً ألّن 
األسباب املوجبة ستزول قريباً عاطفياً: عليك 
أن تك��ون متس��امحاً لتتمّكن من حل بعض 
املش��اكل مع الش��ريك، وهذا م��ا يجّنبكما 

الوقوع في اخلطأ

مهنياً: مس��اع متواصلة للحد من طموحك 
الكبي��ر في العمل، لكّن ذل��ك لن يثنيك عن 
االستمرار في ما أنت مصمم عليه عاطفياً: 
ما يضمره لك الش��ريك قد يفاجئك، لكنك 

قادر على استيعاب األمور بسرعة

الحوتالجديالدلو

مهنياً: حتظ��ى بعروض مغرية تس��اهم في 
حتس��ني دخلك امل��ادي ويبتس��م ل��ك احلظ 
ويأتيك باألخبار الساّرة عاطفياً: ال تقدم على 
أّي خطوة جديدة ما دمت تشعر بعجزك عن 

التواصل مع الشريك

حظك اليـوم

أم كلثوم

عبد احلليم حافظ

وردة

فيروز
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إعالم اتحاد الكرة
قررت جلنة االنضباط في احتاد الكرة 
اقام��ة مباراتني لفري��ق كربالء على 
ارضه املفترضة ب��ال جمهور نتيجة 
االس��اءات الت��ي ب��درت م��ن بعض 
احملس��وبني على جمهور الفريق في 
مبارات��ه الس��ابقة ام��ام امليناء في 
اجلول��ة الثالثة م��ن ال��دوري املمتاز 

بكرة القدم .
وق��ال امني س��ر اللجنة ط��ارق عبد 
احلاف��ظ ان اللجن��ة عق��دت أم��س 
تقري��ري  في��ه  ناقش��ت  اجتماع��ا 
حكم مباراة فريق��ي كربالء وامليناء 
ومش��رفها اتخ��ذت عل��ى اثرهم��ا 
قرارا باقامة مبارات��ني لفريق كربالء 
بال جمه��ور بدء من اجلول��ة املقبلة 
من ال��دوري امام ال��زوراء فضال على 
حرم��ان امل��درب املس��اعد للفري��ق 
حس��ن عب��اس واداري الفريق صادق 
عظيم م��ن مرافق��ة الفري��ق ثالث 
مباريات متتالية لكل منهما وعدم 
اجللوس عل��ى مصطبة االحتياط او 
التواج��د في مي��دان امللعب بدء من 

اجلولة الرابعة من الدوري املمتاز.
ه��ذا وتنطل��ق منافس��ات اجلول��ة 
الرابع��ة م��ن املرحلة االول��ى لدوري 
الك��رة املمت��از، اليوم االح��د باقامة 
مباراتان، االأولى بني اجلولة والطلبة 
ف��ي الس��اعة 5 عصراً ف��ي ملعب 
ف��ي  ويتواج��ه  الدول��ي،  الش��عب 
الس��اعة 2 ونص��ف ظه��راً فريقي 
كرب��الء وال��زوراء في ملع��ب كربالء 
الدول��ي، فيما جترى يوم غ��ٍد األثنني 
نف��ط  يلع��ب  حي��ث  مباري��ات،   5

اجلنوب ونفط ميس��ان ف��ي ملعب 
الزبير، فيم��ا يضيف ملعب النجف 
مب��اراة نف��ط الوس��ط والديواني��ة 
وجت��رى جميع املباريات في الس��اعة 
2 ونص��ف ظهراً، وف��ي ملعب جذع 
النخل��ة جترى في الس��اعة 5 عصرا 
مباراة امليناء والبح��ري، ويلتقي في 
الس��اعة 2ونصف مبلعب الش��عب 
فريقا الشرطة وزاخو، فيما يضيف 
أمان��ة بغ��داد عل��ى ملعب��ه فري��ق 
النف��ط، وتق��ام بع��د غ��ٍد الثالث��اء 
مبارات��ان األولى في ملع��ب التاجي 
بني الكهرب��اء والنجف، والثانية بني 
الصناع��ات الكهربائية والس��ماوة 
في ملع��ب الصناع��ة وتقامان في 
الس��اعة 2 ونصف ظهرا، وتقام في 
الساعة 2 ونصف ظهر يوم االربعاء 
املقب��ل في ملع��ب التاج��ي مباراة 

فريقي احلدود ونادي احلسني.
جلن��ة  طالب��ت  اخ��ر،  جان��ب  م��ن 
املس��ابقات في احتاد الكرة العراقي، 

أندي��ة ال��زوراء والش��رطة والطلبة 
والقوة اجلوية، بإيجاد مالعب جديدة 
مرخص��ة ف��ي اجلولت��ني اخلامس��ة 
األول��ى  املرحل��ة  م��ن  والسادس��ة 
الش��عب  لدخ��ول ملعب  لل��دوري، 
الدولي مرحلة الصيانة.. وقال مدير 
اللجنة شهاب أحمد في تصريحات 
احتاد  أبلغت  الشباب  صحفية"وزارة 
الكرة بدخول ملعب الشعب الدولي 
مرحل��ة صيانة، ما يعني عدم إقامة 
مباريات الف��رق األربع عل��ى امللعب 
للجولتني اخلامس��ة والسادس��ة".. 
وبني أن ال��وزارة كانت اعتمدت على 
توقف الدوري القام��ة بطولة غربي 
آس��يا، واتفقت مع شركة مختصة 
لرش البذور ألرضي��ة امللعب، منوها 
ب��أن إلغ��اء البطول��ة "أدخلن��ا في 
إحراج".. واشار أحمد إلى أن اللجنة 
طلب��ت م��ن األندية اختي��ار مالعب 
جديدة مرخصة، أو اللعب في ملعب 

الفريق املنافس لتفادي اإلرباك".

بغداد ـ الصباح الجديد:
ميلك الس��باح الواعد، محمد رحاب 
الدراج��ي، موالي��د 2007، مؤه��الت 
فني��ة جيدة يح��رص عل��ى االلتزام 
بالتدريبات واالستفادة من توجيهات 
مدربه س��يف التميم��ي، كما ميلك 
التش��كيلي،  الف��ن  ف��ي  موهب��ة 
نظراً الن��ه من أس��رة رياضية فنية 
متخصص��ة، كما يطمح ان يس��ير 
على خطى ش��قيقه زي��ن العابدين 
البط��ل املتمي��ز عل��ى الصعيدي��ن 
احمللي واخلارجي باللعبة. حاز السباح 
الشبل، على شهادة تقديرية قدمها 
رئيس رابطة التوجيه املعنوي واحلرب 
النفس��ي/ اإلعالم احل��رب، املهندس 
العميد رعد جميل، حيث قدم رئيس 

الرابطة ش��هادات تقديرية جملموعة 
دعم��اً  الواعدي��ن  الس��باحني  م��ن 

لتفوقه��م واالرتقاء باجلانب املعنوي 
من اج��ل حتقي��ق أفضل اإلجن��ازات، 
وجرى التكرمي ملواهب مدرس��ة احتاد 
الس��باحة املرك��زي بحض��ور اللواء 
الرك��ن عص��ام العباس��ي ممثالً عن 
وزارة الدفاع. أمنية، محمد، الوصول 
إلى افضل املستويات ونيل الكؤوس 
ومتثيل العراق ف��ي احملافل اخلارجية، 
لكون امتداد ألبط��ال اللعبة الذين 
تفوقوا في احلصول على األوس��مة 
واعت��الء منصات التتوي��ج.. كذلك، 
الفوز بشهادات وجوائز في موهبته 
بالفن التش��كيلي، ويحرص محمد، 
عل��ى متابع��ة ك��رة الق��دم، وه��و 
م��ن مش��جعي فري��ق ري��ال مدريد 

اإلسباني.

بغداد ـ الصباح الجديد:
لألشبال،  العراق  اختتم منتخب 
معس��كره التدريب��ي الداخل��ي 
ال��ذي امتد أس��بوعني، وتوزع بني 
محافظت��ي ميس��ان والبص��رة، 
االس��تعداد  إط��ار  ف��ي  وذل��ك 
للمش��اركة ف��ي تصفيات كأس 
والت��ي  عاًم��ا،   ١٥ حت��ت  آس��يا 

س��تنطلق في ش��هر شباط من 
العام  املقبل.

وخاض صغار »أسود الرافدين« ٦ 
مباريات خالل املعسكر، استطاع 
حتقي��ق الفوز في ٥ منه��ا، فيما 
تع��ادل بنتيج��ة ٢-٢ م��ع فري��ق 

املركز التخصصي في البصرة.
وقال سعد هاشم مدرب منتخب 

العراقي، في تصريحات  األشبال 
صحفية، إن املعس��كر الداخلي 
كان ناجًحا بامتياز، وس��اهم في 
اختب��ار اجلاهزية الفنية واملهارية 
اكتش��اف  إلى  إضافة  لالعب��ني، 
محافظ��ة  م��ن  اثن��ني  العب��ني 
بعناصر  س��يلتحقون  البص��رة، 

املنتخب في األيام املقبلة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أجرى م��ازن فياض، الع��ب املنتخب 
النفط،  العراق��ي، وفري��ق  األوملب��ي 
جراحة في القدم اليمنى، أول امس 
اجلمعة، ف��ي إحدى املستش��فيات 

التركية، بعد اإلصاب��ة التي تعرض 
لها في مباراة فريق النجف.

لن��ادي  اإلعالم��ي  املنس��ق  وق��ال   
النفط، جمعة الثامر، في تصريحات 
صحفي��ة: »مت��ت العملي��ة بنجاح 

في تركي��ا وإدارة النادي تتواصل مع 
الالعب، العتزازها به وبجهوده التي 
قدمها خلدمة فريق النفط ، ونتمنى 
عودة س��ريعة لفياض مل��ا ميثله من 

قوة للفريق«.
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»الدراجات« يحصد
 3 أوسمة عربيًا

بطولة أولمبية ألندية 
المحافظات المحررة

بغداد- إعالم االولمبية:
رف��ع العبو منتخبنا الوطني للدراجات غلة االوس��مة 
الى ثالثة ، بعد ان حققوا  الوس��ام الفضي في س��باق  
الفرق��ي ضمن  منافس��ات بطولة الع��رب التي جتري 
فعالياته��ا في جمهوري��ة مصر العربية، ومبش��اركة 

عشرة منتخبات.
وقال امني س��ر احتاد الدراجات، احمد صبري: ان الوسام 
الفضي  ال��ذي حققه الع��راق جاء ضمن مس��ابقات 
الفرق��ي لفئة املتقدمني، وبهذا يصبح عدد االوس��مة 

ثالثة بواقع فضي وبرونزيني.
يذكر ان الوفد العراقي املش��ارك في البطولة العربية 
يتال��ف م��ن ميري عب��د رئيس��ا ويضم ف��ي عضويته 
كال من س��امي لعيب��ي لفتة و س��امان رحمن اداريني 
وطعم��ة روم��ي رويض وعب��د الكرمي لطي��ف حكمني  
لقي��ادة منافس��ات البطولة العربية للعبة وموس��ى 
محسن ياسني مدربا ملنتخب الشباب لفعالية الفردي 
الع��ام وعب��د اخلض��ر طعني مدرب��ا ملنتخب الش��باب 
وطارق س��عيد عبد الرحم��ن مدربا ملنتخب الش��باب 
لفعالية فردي ضد الس��اعة وعل��ي حميد عبد الكرمي 
مدرب��ا ملنتخب الناش��ئني وفاضل راج��ي عبيس مدربا 
ملنتخ��ب الناش��ئني لفعالي��ة الف��ردي الع��ام وفرمان 
رحمن رحي��م مدربا ملنتخب الناش��ئني لفعالية فردي 
ضد الس��اعة وكنعان اسماعيل احمد وحاكم سعيد 
محم��د مدرب��ني ملنتخب النس��اء وهان��ي عقيل جبار 
ميكانيكيا والالعبني مصطفى سليم حتسني واحمد 
عب��د اخلضر طعني وزيكر طاهر ويس وعمر اس��ماعيل 
عبد اهلل وحس��نني محم��د جواد ومصطفى اس��عد 
صبيح ومحمد س��عدون كامل لفئة الش��باب وعلي 
عب��د اخلضر طع��ني ومحمد عبد اخلض��ر طعني لفئة 
املتقدم��ني ومصطفى ماجد عبد ومه��دي حازم عبد 
علي وحس��ني فاضل راجي وعب��اس فاضل راجي وعلي 
حس��ن طعمة ونوزاد مصطفى صادق وبرفان قاس��م 
بدع لفئة الناش��ئني والالعبات مزده رفيق غريب وهدير 
نعمة احم��د وناريز رفيق غريب وزهراء كطران اس��عد 

وريان مغديد احمد وايناس محمد احمد.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اك��د وزي��ر الش��باب والرياض��ة عبد احلس��ني 
عبط��ان، أول أمس، ان الوزارة س��تنظم بطولة 
اوملبي��ة بكافة االلعاب الندية احملافظات احملررة.. 
وقال عبطان خالل لقائه رؤس��اء االندية والفرق 
الش��عبية ف��ي محافظ��ة نين��وى، ان ال��وزارة 
تس��عى وبقوة لعودة االنش��طة الرياضية الى 
احملافظ��ة وان ع��ودة الرياض��ة يعتب��ر مكم��ال 
لعملي��ات التحرير، داعيا جميع اجلهات املعنية 

الى التعاون مع الوزارة الجناح هذه البطولة.
واضاف ان الوزارة تسعى ايضا لتنظيم بطوالت 
الفرق الشعبية التي تستقطب االف الشباب 
فضال عن اجلمهور التواق ملشاهدة فرقهم التي 
تعتب��ر رافدا اساس��يا الندية الدرج��ة املمتازة 
واملنتخب��ات الوطنية، وان تنظي��م بطولة في 
هذا الوقت س��يكون جتربة جميلة ورائعة، كما 
ان االهتمام بالفرق الش��عبية يجنب الش��باب 

العديد من املشكالت.

بغداد ـ  الصباح الجديد:

العراق«  أختتم��ت بطولة »كلن��ا 
خلماس��ي سيدات كرة القدم التي 
نظمها مجل��س محافظة بغداد/ 
جلنة الش��باب والرياض��ة، بتتويج 
فريق مديرية الرصاف��ة في املباراة 
النهائي��ة التي اقيم��ت في قاعة 
نادي الك��رخ الرياضي، وذلك بفوزه 
عل��ى فري��ق ديال��ى بف��ارق ركالت 
اجلزاء الترجيحية 1/3 بعد التعادل 
اإليجاب��ي بهدف ملثل��ه في الوقت 
االصل��ي للمباراة، فيم��ا حل فريق 

مديرية الصدر باملركز الثالث.
 6 فيه��ا  اش��تركت  البطول��ة، 
مديري��ات ه��ي )الرصاف��ة ومدينة 
الص��در والك��رخ األول��ى والك��رخ 
الثاني��ة وبابل وديالى(، واس��تمرت 
منافس��اتها 3 أيام في قاعة نادي 
الك��رخ.. وإدار املنافس��ات طاق��م 
حتكيم��ي تألف من أحم��د عباس 
عبد الرحمن رئيساً للجنة احلكام 
وأغر مزاحم وأكرم مهدي وحسني 
أمير ومحمد عدنان وبارق مرش��د 

وأمل صدام.
املب��اراة النهائية، ش��هدت حضور 
رس��مي ممثالً باآلنس��ة سارة، جنلة 
نائب رئيس اجلمهوري��ة اياد عالوي 
واملدير التنفي��ذي للجنة األوملبية 
جزائ��ر الس��هالني،  وممث��ال احت��اد 
كرة الق��دم، الدكتور أس��عد الزم 
وكاظ��م ص��دام، و امل��درب ع��ادل 
عب��د القادر، وبطل��ة ألعاب القوى 

الس��ابقثة الدكتورة أميان صبيح، 
ورئيس اللجنة النسوية في االحتاد 
املرك��زي للكرة الطائ��رة الدكتورة 
ش��هباء أحمد، إل��ى جانب مديري 
املديريات املشاركة وجمهور حضر 

ملؤازرة الفريقني.

ب��دأت بق��راءة النش��يد الوطن��ي 
وس��ورة الفاحتة ترحما على أرواح 
شهداء العراق، وكلمة رئيس جلنة 
الش��باب والرياض��ة ف��ي مجلس 
محافظ��ة بغداد عل��ي ثامر، الذي 
أك��د فيها ح��رص احملافظ��ة على 

دع��م ش��ريحة النس��اء بتنظيم 
امل��دة  ان  إل��ى  مبين��اً  البطول��ة، 
املقبلة ستش��هد اقام��ة العديد 

من الفعاليات الرياضية.
وقدم ش��كره إلى املس��اهمني في 
إجن��اح حف��ل اختت��ام البطول��ة، 

مؤكداً ان تطور القطاع النس��وي 
ودعمه مسؤولية جميع املسؤولني 

على اجلانب الرياضي.
اما مش��رفة البطولة، عضو جلنة 
الش��باب والرياضة ف��ي احملافظة، 
ثن��اء صاب��ر، فأك��دت ان مجل��س 

محافظ��ة بغ��داد، يس��عى إل��ى 
دعم الرياضة النس��وية من خالل 
االهتمام بتطوير نشاطات اللجنة 
البطول��ة  ان  مبين��ة  الرياضي��ة، 
تأت��ي ضمن منهاج جلنة الش��باب 
مش��رفة  وقدم��ت  والرياض��ة، 
البطولة ش��كرها إل��ى إدارة نادي 
الك��رخ الرياض��ي لتعاونه��ا ف��ي 

تضييف مباريات البطولة.
وقالت، ان املس��تويات الفنية التي 
قدمته��ا العبات الفرق املش��اركة 
كان��ت عالية، مما يؤك��د ان هنالك 
والرعاية  االهتمام  جيل يس��تحق 
وس��يكون داعم لف��رق املنتخبات 
الوطنية النس��وية خلماس��ي كرة 

القدم.
ه��ذا ووزع��ت اجلوائز عل��ى الفرق 
الفائ��زة باملراك��ز االول��ى، كذل��ك 
دروع جلن��ة الش��باب والرياضة في 
محافظة بغ��داد إل��ى ممثلة نائب 
التنفيذي  رئيس اجلمهورية واملدير 
للجنة األوملبية، وإلى مديري الفرق 
تقديري��ة  وش��هادات  املش��اركة، 
للحضور، فيما ح��ازت زهراء عماد 
على كأس أفض��ل العبة من فريق 
الرصافة وزميلتها س��ارة محمود 

نالت لقب أفضل حارس مرمى.
فيم��ا نال��ت مب��ادرة فري��ق ديالى 
اإلشادة بعد تقدمي »البرتقال« إلى 
جمي��ع احلضور ف��ي القاع��ة، في 
خط��وة جميلة تؤك��د ان الرياضة 
جتمع الشباب وتسهم في توحيد 
الكلمة نحو تعزيز دور النساء في 
تطور القطاع الرياضي في العراق.
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جانب من تتويج الفائزين

جولة جديدة لدوري الكرة تبدأ اليوم

الرصافة يتّوج بكأس »كلنا العراق« لخماسي السيدات
برعاية مجلس محافظة بغداد

العواصم ـ وكاالت:

لم ترحم قرع��ة نهائيات كأس العالم 
لكرة القدم روسيا 2018، والتي أقيمت 
أول ام��س، ف��ي موس��كو، املنتخب��ات 
العربي��ة الس��عودية ومص��ر وتون��س 
واملغ��رب، واوقعته��ا ف��ي مجموع��ات 
صعبة بينها منتخب��ان في مجموعة 

واحدة )مصر والسعودية(.
وف��ي كأس العالم األول��ى التي يصل 
فيها عدد املشاركني العرب الى أربعة، 
س��يكون منتخ��ب عرب��ي ف��ي املباراة 
االفتتاحية، وذلك عندما تالقي روس��يا 
ملع��ب  عل��ى  الس��عودية  املضيف��ة 
لوجنيكي في موس��كو في 14 حزيران 
، علما ان امللعب نفسه سيستضيف 

املباراة النهائية.
وفي مشاركتها اخلامسة في املونديال، 
جتد السعودية نفسها للمرة الثالثة الى 
جانب منتخب عربي في دور اجملموعات، 
س��يكون هذه املرة مص��ر التي تخوض 
النهائي��ات االولى من��ذ 1990 والثالثة 
ف��ي تاريخها. وس��يكون املنتخبان الى 
جانب روس��يا واالوروغواي بطلة 1930 
السعودية شوطها  وتستهل  و1950.. 
امام روس��يا افتتاحا، ثم االوروغواي في 
20 حزي��ران ، ومصر ف��ي اجلولة الثالثة 

االخيرة في 25 منه.
املنتخ��ب  أوقع��ت  القرع��ة  وكان��ت 

الس��عودي في مواجهة منتخب عربي 
ف��ي دور اجملموع��ات للم��رة األولى في 
مشاركتها األولى عام 1994، وذلك في 
اجملموعة السادسة مع املغرب وبلجيكا 
وهولن��دا. وتغلب��ت الس��عودية عل��ى 
املغرب 2-1 وبلجيكا -1صفر وخس��رت 
امام هولندا، لكنها بلغت الدور الثاني 

قبل ان تخسر امام السويد 3-1.
وكانت امل��رة الثانية في مونديال 2006 
عندما وقعت في اجملموعة الثامنة مع 
تونس واوكرانيا واسبانيا، فتعادلت مع 
االول 1-1 وخسرت امام الثاني صفر4- 
والثال��ث صف��ر1-.. ف��ي املقاب��ل، تبدأ 
مصر مش��وارها في 15 حزي��ران بلقاء 
االوروغواي ثم روس��يا في 19 منه، قبل 

مواجهة السعودية..
وأوقع��ت القرع��ة منتخ��ب تونس في 
اجملموعة الس��ابعة الى جانب بلجيكا 
وانكلت��را وبنما. وتش��ارك تونس للمرة 
ف��ي  واخلامس��ة   2006 من��ذ  االول��ى 

تاريخها بعد 1978 و1998 و2002.
وه��ي امل��رة الثاني��ة الت��ي تق��ع فيها 
تونس في مجموعة واحدة مع انكلترا 
وبلجيكا في الع��رس العاملي. والتقت 
تون��س مع انكلت��را في اجلول��ة االولى 
من منافس��ات اجملموعة السابعة في 
حلي��ف  الف��وز  وكان   1998 موندي��ال 
االنكلي��ز بهدفني نظيفني س��جلهما 

آلن شيرر وبول سكولز.
وواجه��ت تون��س بلجيكا ف��ي اجلولة 

الثانية من منافسات اجملموعة الثامنة 
في موندي��ال 2002، وتعادال 1-1. ومنح 
مارك فيلموتس التق��دم لبلجيكا في 
الدقيق��ة 13، ورد رؤوف بوزي��ان بع��د 4 

دقائق.
وعل��ق مدرب تونس نبي��ل معلول على 
القرع��ة قائ��ال »ليس��ت هن��اك قرعة 
سهلة او صعبة كل املنتخبات ستكون 

جاهزة لتشريف كرة القدم في بالدها، 
س��نلعب ضد افض��ل املنتخب��ات في 
الس��نوات االخي��رة، فبلجي��كا حتت��ل 
املرك��ز اخلامس عامليا، وانكلترا حتس��ن 
مس��تواها كثي��را بعد تغيي��ر مدربها 

)غاريث ساوثغيت حاليا(«.
التونس��ي س��يدافع  أضاف »املنتخب 
عن حظوظه كاملة، نحن س��نخوض 

املب��اراة االول��ى ض��د االنكلي��ز ونحن 
نع��رف الك��رة االنكليزية جي��دا، يجب 
ان نظه��ر ان��ه بامكانن��ا اللع��ب على 
اعلى مس��توى، وامامن��ا فرصة خوض 
مباري��ات ودية ضد منتخبات مبس��توى 
انكلت��را وبلجيكا حت��ى نكون على أمت 
االستعداد ملواجهتهما في املونديال«.. 
وتاب��ع »ال يج��ب إغف��ال بنم��ا ال��ذي 

ستس��عى لتك��ون مفاج��أة البطولة 
)...( لي��س لدين��ا ما نخس��ره يجب ان 
نظهر الوجه املشرف للكرة التونسية 
وهذه املش��اركة يجب ان تكون افضل 

مشاركة في تاريخنا«.
ول��م تك��ن ح��ال املغ��رب أفض��ل من 
تون��س، اذ أوقعته القرعة في اجملموعة 
الثانية الى جانب البرتغال بطلة اوروبا 

واسبانيا بطلة العالم 2010 وايران.
ويش��ارك املغرب ف��ي النهائيات للمرة 
االولى منذ 1998 واخلامسة في تاريخه 

بعد 1970 و1986 و1994.
وه��ي املرة الثانية التي س��يالقي فيها 
املغ��رب البرتغ��ال في الع��رس العاملي 
بعد االولى في اجلول��ة الثالثة االخيرة 
من منافسات اجملموعة السادسة عام 

.1986
وميني املغرب النف��س بتكرار اجنازه في 
1986 حيث لم ترحمه القرعة حينها، 
اال انه ق��دم أداء القى إعجاب املتابعني، 
اذ أرغم بولندا بقي��ادة جنمها زبينييك 
بونييك وفلودمييير سموالريك، وانكلترا 
بقي��ادة بيتر ش��يلتون وغ��اري لينيكر 
وكري��س وودل وبراي��ن روبس��ون عل��ى 
التعادل الس��لبي، قبل ان يفوز »أسود 
االطلس« على البرتغ��ال بثالثية لعبد 
 )62( وكرمي��و  و26(   19( ال��رزاق خي��ري 

مقابل هدف لديامانتينو )80(.
وبات املغ��رب في حينه��ا أول منتخب 
عربي وافريق��ي يبلغ الدور الثاني حيث 

سقط أمام املانيا الغربية بهدف للوتار 
ماتيوس في الدقيقة 87.

وعلق مدرب املغرب الفرنس��ي هيرفيه 
رين��ار عل��ى القرع��ة قائ��ال »اعتقد ان 
اجلمي��ع كان يري��د ان يتفادى اس��بانيا 
نقب��ل  ان  ويج��ب  القرع��ة  ولكنه��ا 
به��ذا التحدي. هذه ه��ي كأس العالم 
واملس��توى العاملي ويج��ب ان نواجهه 

بقوة«.
أض��اف »إنه ش��رف وحتدي ف��ي الوقت 
ذاته، بعد فرحة التأهل، يجب ان نذهب 
ال��ى روس��يا بطموح ولي��س بلعب دور 
املتف��رج، يجب ان نثق ف��ي امكانياتنا. 
ك��رة الق��دم صعبة على ال��ورق ولكن 
ارضية امللعب ش��يء اخر. ان شاء اهلل 

نتمنى كل اخلير للمغرب«.
وج��اء اجملموع��ات على النح��و التالي: 
اجملموع��ة االولى: روس��يا والس��عودية 
ومص��ر واالوروغواي، و اجملموعة الثانية: 
البرتغ��ال واس��بانيا واملغ��رب وايران، و 
اجملموع��ة الثالثة: فرنس��ا واس��تراليا 
والبي��رو والدمن��ارك، و اجملموعة الرابعة: 
االرجنتني وايسلندا وكرواتيا ونيجيريا، 
واجملموعة اخلامسة: البرازيل وسويسرا 
واجملموع��ة  وصربي��ا،  وكوس��تاريكا 
اللق��ب(  )حامل��ة  املاني��ا  السادس��ة: 
واملكسيك والس��ويد وكوريا اجلنوبية، 
واجملموع��ة الس��ابعة: بلجي��كا وبنما 
وتون��س وانكلترا، و اجملموع��ة الثامنة: 

بولندا والسنغال وكولومبيا واليابان.

في حفل قرعة مونديال روسيا

مهمة صعبة للعرب.. والسعودية ومصر في مجموعة واحدة

تقرير

لقطة من قرعة كأس العالم

مفكرة الصباح الجديد

7:00 مساًء

2:30 ظهرًا
5:00 عصرًا

مان سيتي ـ وست هام

بينفينتو ـ ميالن
إنتر ـ فرونا

الدوري اإلنجليزي

الدوري اإليطالي

االنضباط تقرر إقامة مباراة كربالء 
والزوراء بال جمهور وتعاقب مدربا وإداريا 

محمد رحاب.. أمنيات التفوق في أحواض السباحة 

»األشبال« يستعد لتصفيات كأس آسيا

جراحة ناجحة لمازن فياض في تركيا

الجوية والطلبة يفتتحان الجولة الرابعة.. اليوم  

السباح محمد يتسلم شهادة تقديرية
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من لإليزيديات؟

جمال جصاني

ــات حملة الـ  ــاطات وفعالي ــش العالم هذه األيام نش يعي
ــكال  ــاً للتضامن مع املرأة في كفاحها ضد كل أش 16 يوم
ــة التي تبدأ في  ــم والعنف املوجه ضدها، هذه احلمل الظل
ــهر كانون  ــر من ش ــرين الثاني، وتنتهي في العاش 25/ تش
ــاء  ــاءل من للنس ــبة نتس األول من كل عام. وبهذه املناس
ــات داعش،  ــم على يد عصاب ــي تعد نكبته ــات؟ الت اإليزدي
ــاء  ــاكات التي تعّرض لها جنس النس ــع االنته أكبر وأبش
ــذه اللحظة وبالرغم من حترير  ــي العصر احلديث. حتى ه ف
كامل التراب العراقي من االحتالل الداعشي، ما زال مصير 
أكثر من ثالثة آالف امراة وفتاة إيزيدية مجهوالً، وهذا وحده 
يكفي للتعرف على حجم الظلم واحليف الذي ما زال يرافق 
ــكل  ــي. ما جرى لإليزيديني بش ــاني املنس هذا امللف اإلنس
ــاء والفتيات واألطفال منهم بشكل خاص، لم  عام والنس
ــويف  ــل فجأة من دون مقدمات، وكل من يحاول تس يحص
ــد واملناخات  ــوع القوى والعقائ ــق األحداث ون ومتويه حقائ
ــا ضمير  ــة التي اهتز له ــذه الكارث ــي صنع ه ــة ف املتورط
ــانية جمعاء؛ هو شريك بهذه االنتهاكات الوحشية  اإلنس
ــاء  ــفت محنة النس ــي كان أم من دون وعي. لقد كش بوع
ــوع املعايير  ــن العيار الثقيل لن ــات عن فضيحة م اإليزيدي
واملنظومة القيمية السائدة في مضاربنا املنحوسة، حيث 
احلس اإلنساني والتعاطف الشعبي والرسمي معها، كان 
ــتوى التضامن الذي  ــاً ولم يرتق ملس ــا زال خجوال وباهت وم
ــه مجتمعات ودول بعيدة عنا بآالف الكيلومترات، وقد  أبدت
ــاء  ــس ذلك بحمالت التضامن األممي مع قضية النس انعك
ــبي وقتل واستعباد اآلالف منهن، وفي  اإليزديات وجرمية س
ــبي الهمجي  ــرز ضحايا ذلك الس ــتقبال نادية مراد، أب اس
ــفيرة األمم املتحدة للنوايا احلسنة، وتقدمي  ومنحها لقب س
كل العون لها لعرض قضيتها العادلة في احملافل الدولية.

ــرعي  ــون لهن من مش ــار الع ــد ال ميكن انتظ ــكل تأكي ب
ــاته األممية  "األمة" الذين صدموا اجملتمع الدولي ومؤسس
ــخصية  ــل قانون األحوال الش ــروعهم األخير لتعدي مبش
ــات التنفيذية املتفرعة  ــام 1959 وال بالتالي من الهيئ لع
ــق االقتراع  ــي حددتها صنادي ــاً للحصص الت عنهم، وفق
ــي  ــرذم اإلثن ــراء التش ــة ألم ــد البيع ــة بتجدي املتخصص
ــدت داعش  ــروط التي أوج ــات والش ــي. إن املناخ والطائف
ــن وجمهوريات رجال  ــورى اجملاهدي ومن قبلها القاعدة وش
ــالموية  ــجرة اإلس ــن وجماعة التكفير والهجرة وش الدي
ــا )جماعة اإلخوان( وغير ذلك من  العاملية وغرفة عملياته
عقائد الغيبوبة وكراهة اآلخر اخملتلف وشيطنته، ما زالت 
ــذه املضارب  ــا ونفوذها على ه ــة ومطمئنة لوجوده باقي
املنكوبة. وهذا ما يدركه الضحايا جيداً، فبالرغم من حترر 
ــوا  ــكرية إال أنهم لم يلمس مناطقهم من الناحية العس
ــريع والتنفيذ تضمن  ــوالت نوعية على صعيد التش أي حت
ــدورة والعيش  ــم وكرامتهم امله ــترداد حقوقه ــم اس له
ــهد  ــكل آمن ومطمئن. لذلك لم تش ــي مناطقهم بش ف
مناطقهم بعد حتريرها عودة واسعة للنازحني واملهاجرين 
ــدي واآليديولوجي املهيمن على  ــا. إن احلنديري العقائ عنه
املشهد الراهن، يحجب عنا كل إمكانية لرؤية حقيقة ما 
جرى للنساء واألطفال اإليزيديني، وهذا ما سيدونه التاريخ 
ــد واخمللوقات التي  ــوع القوى والعقائ ــن مرحلتنا هذه ون ع
ــاء  صنعت كل هذا احلضيض، ولهذا ال ميكن أن نعد النس
ــات بأية مواقف وقرارات وطنية على املدى املنظور،  اإليزيدي
تتناسب وحجم النكبة التي حلت بهم، وليس لهن حالياً 
ــكال الدعشنة( واألمم التي  ــوى اهلل )البعيد عن كل أش س
ــان  ــرعة اإلعالن العاملي حلقوق اإلنس ــا األقدار بش أكرمته
ــاس العرق  ــه من دون متييز على أس ــات التي أكرمت واملدون

واللون واجلنس واالعتقاد..    

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

أكد الفنان اللبناني ملحم 
ــاس  زين، أّن ثقة الناس أس
ــون  يك أن  ــد  بع ــاح،  النج
الفنان قد حرص على تقدمي 
ــل، و اختار النوعية،  األفض
ــتقبل  املس ــى  إل ــس  وأس
ــادرة على  ــة، ق ــني ثاقب بع
ــيرًا  تلبية كل األذواق، مش
ــي  ف ــؤولية  املس أن  ــى  إل
ــت سهلة على  الفن ليس
اإلطالق، وأّن "املوضوع ليس 
فقط الصعود إلى خشبة 
املسرح، بل إدارة مؤسسة 

ويجب  ومتكاملة،  كاملة، 
أن تكون محاًطا بالوعي و 
ــة واحليوية، والقدرة  الطاق
كل  ــي  ف ــّدد  التج ــى  عل

الظروف".

ــات  عدس ــت  التقط
ــاء  ــة الغن ــن جنم املصوري
سبيرز  بريتني  ــهيرة  الش
ــاهد  "36" عاماً، وهي تش
مباراة كرة السلة، برفقة 
ــري،  ــام أصغ ــا س حبيبه
ــن العمر " 23"  والبالغ م
عاماً، وولديها شون "12" 

عاماً، وجايدن "11" عاماً.
وظهرت سبيرز في الصور 
ومبزاج  مرتفعة،  مبعنويات 
رائع، وكانت تضحك بعدما 
وهي  الكاميرات  الحقتها 
ــتمتع  تقبل حبيبها، وتس
بكل حلظة من وقتها الى 

جانب ولديها.
ــبيرز عن بداية  وحتدثت س
ــت  ــا حتدث ــا بانه عالقته
ــع حبيبها مطوالً خالل  م

ــة  أغني ــب  كلي ــر  تصوي
Slumber   Party   وقررت 
ــاول  ــه تن ــرض علي أن تع
العشاء معا بعد 5 أشهر 
ــد  وتؤك ــارف،  التع ــن  م
ــة  ــت محتفظ ــا ظل أنه
ــهر  ــم هاتفه لـ5 أش برق
وقالت:  ــا،  حقيبته داخل 
ــف  لطي ــخص  ش ــه  "أن
ــن  ــس م ــه ح ــا ولدي حق

الفكاهة".

ــة  ــة التركي ــررت النجم ق
ــزال  اعت ــال  كوب ــينيم  س
ــل، إال أنها لن تبعد  التمثي
ــواء كثيراً،  ــن عالم األض ع
ــم  النج ــة  زوج ــا  كونه
أميرزالي  ــان  ــي كين الترك

الشهير بـ"إيزيل".
ــام  اقتح ــررت  ق ــينيم  س
ــو تصميم  وه آخر،  مجال 
ــة  األزياء، حيث تنوي دراس
ــا،  ــي إيطالي ــم ف التصمي
ــا تخطط إلطالق  كما أنه

خط أزياء باسمها.

وفي الوقت الذي صدم قرار 
ربط  ــن،  الكثيري ــينيم  س
ــل  ــض بينه وبني فش البع
مسلسل النجمة التركية 

األخير "وجهاً لوجه".

ملحم زين

سينيم كوبال

بريتني سبيرز

أخبــارهــــــــــم

بيروت - حذام يوسف:
ــروت العربي  ــرض بي ــدا مع      "غ
ــارزاً  ــاً ب ــاً حضاري ــاب، معلم للكت
ــة اللبنانية  ــم العاصم من معال

بوصفها عاصمة للثقافة".
ــرض  املع ــر  عب ــل  "تتفاع       
ــي جو  ــرؤى، ف ــكار، واآلراء، وال األف
ــة التعبير، ليغدو املعرض  من حري
ــكار  ــكل االف ــا ل ــرا دميقراطي منب

والثقافات".
ــرض  ــا ملع ــر ابتكارن       "ان جوه
ــا  اعتقادن ــى  ــل عل يدل ــاب،  الكت
ــم  تعمي ــرورة  بض ــخ  الراس
ــرائح  ــع الش الثقافة، لتطال أوس
ــرا  ــى حك ــة، ال أن تبق االجتماعي
ــذا النهج  ــة، أو طبقة ما، وه لفئ
الذي نسلكه، يدل على ان تعميم 
ــي النفس،  ــة ليس هوًى ف الثقاف
ــر الرفاه الفكري، امنا  أو ألمال بنش

يتخطى ذلك بوصفه واجبا..". 
ــاء في تقدمي  ــض ما ج ــذا بع      ه
رئيس النادي الثقافي العربي فادي 

ــاح خاص  ــارك في جن ــم، املش متي
ــة معرض  ــن أجنح ــادي، ضم للن
ــي للكتاب  ــي الدول ــروت العرب بي

بدورته الـ 61.
ــرين الثاني  املعرض بدأ في 30 تش
ــون األول  ــة 13 كان ــتمر لغاي ويس
ــن  م ــعة  واس ــاركة  مبش  ،2017
ــر العربية،  قبل عدد من دور النش
ــة، واللبنانية، ومن اجلزائر،  العراقي

وسوريا، ولبنان، ومصر.
ــابقة  ــدورات الس ــي ال ــا ف   وكم
ــن  والعناوي ــات  األجتاه ــت  تنوع
ــالم،  واالع ــة،  والثقاف االدب،  ــني  ب
ــة،  الديني ــب  والكت ــة،  والسياس
ــة  ــن اخلاص ــى العناوي ــة ال اضاف
ــال، إذ كان هناك أكثر من  باألطف
ــرض القصص وااللعاب،  جناح لع
ــورات في  ــتعراضا آلخر التط واس

الشبكة العنكبوتية.
ــي أثناء جتوالنا في اجنحة         وف
ــأن  ــرض، كان هناك حوار بش املع
ــم  ــر، واه ــات، ودور النش املطبوع

ــاال على  ــت إقب ــي الق ــب الت الكت
ــة  خاص ــارات  اش ــع  م ــرائها،  ش
مبوضوع الكتاب الورقي، ومنافسة 
ــام  ــة له، حس ــب االلكتروني الكت
ــر  ابراهيم مندوب احدى دور النش

ــاركتنا في  ــاركة، قال:" مش املش
ــة  معرض بيروت بدأت منذ خمس
ــن  ــدد م ــا ع ــنة، ولدين ــر س عش
املطبوعات املتنوعة من الفلسفة، 
ــات  والرواي ــة،  التراثي ــب  والكت

ــعر،  والش ــة،  املترجم ــة  العاملي
ــرت وبنحو  ــة تبادل اث ــي عملي وه
ــات، وعملية  ــر، على املطبوع كبي
اقتنائها، سيما عند اجليل احلالي 
من الشباب، بخالف اجليل السابق 
ــدا بالكتاب الورقي،  الذي يهتم ج
ويجد فيه سحرا خاصا، ال يحسه 

مع الكتاب اإللكتروني.
ــاح آخر،  ــد جن ــة عن ــي وقف      وف
سألنا السيد علي عساف مندوب 
ــي املعرض، حول  ــر اخرى ف دار نش
ــى الكتاب  ــب عل ــتوى الطل مس
ــي  ــة االلكترون ــي، ومنافس الورق
ــاك فرق كبير،  له وقال:" أكيد هن
ــازال له  ــاب الورقي م ــن الكت ولك
ــة كبيرة، نعم  جمهوره، وله قيم
الكتاب االلكتروني أثر بنحو كبير 
ــى اقتناء  ــم االقبال عل ــى حج عل
ــتطيع  ــاب الورقي، ولكن أس الكت
ــاب الورقي مازال  ــول ان الكت ان اق

حاضرا.
ــى القدرة  ــارة ال ــن االش ــد م  والب

ــارئ العربي، ومدى  ــرائية للق الش
ــى تراجع  ــذا املوضوع عل ــر ه تأثي
القدرة الشرائية للكتاب، فالكتب 
االلكترونية بكل عناوينها متوفرة 

على النت وباجملان.
ــس  تناف ــوع  ــأن موض        وبش
والدينية  ــية  السياس املطبوعات 
ــراء،  ــن قبل الق ــرائها م ــى ش عل
ان  ــى  عل ــاف  ــيد عس الس ــد  أك
ــية والدينية،  املطبوعات السياس
حتتل الصدارة في موضوع الشراء، 
ــات االدبية  ــي بعدها املطبوع وتأت
ــعر، وحتى  ــات، والش الرواي ــل  مث
ــا  ــا جمهوره ــخ، له ــب الطب كت

اخلاص، واملتابع للجديد.
     تبقى معارض الكتب محطات 
ــني اجملتمعات،  ــادل الثقافات ب لتب
وهي  املطبوعات،  ــادل  لتب وفرصة 
ــع الفعاليات  ــرب للمهرجان، م أق
ــام على هامش  الثقافية التي تق
ــدوات، الى معارض  ــرض، من ن املع

فوتوغرافية، واشغال يدوية.
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الصباح الجديد - وكاالت:
   بيعت في مزاد علني بباريس مجموعة نقوش لبيكاسو، 
تتكون من 100 لوحة، يطلق عليها "سويت أوف ووالرس" 

)suite of wollars( مببلغ 1.9 مليون يورو.
ــذه اجملموعة من النقوش خالل أعوام  ــو ه     وأبدع بيكاس
1930-1937 بطلب من أمبرويز ووالر، الذي كان أول فرنسي 
ــتمرت عالقتهما  ــو، حيث اس يتاجر بأعمال بابلو بيكاس
ــد بداية  ــاء" التي تع ــة" و"الزرق ــني "الوردي ــالل املرحلت خ
ــو  ــه الفنية. بعدها رفض ووالر التعامل مع بيكاس أعمال

لعدم رضاه عن جتارب بيكاسو التكعيبية.
   وبلغت نسخ هذه اجملموعة التي باعها التاجر الفرنسي، 
310 نسخا، اشترى إحداها املتحف البريطاني عام 2011 

مببلغ مليون جنيه إسترليني.
    أما اجملموعة احلالية فلم يكشف عن اسم الشخص أو 

اجلهة التي اشترتها.

بيع نقوش لبيكاسو 
بـ 1.9 مليون يورو

متابعة - سالم البغدادي:
ــن الفنانات  ــدد م ــول ع ــد دخ    بع
ــى عالم  ــات ال ــات واملطرب اللبناني
ــاؤالت حتيط  ــل، بدأت التس التمثي
ــوال الزغبي  ــة ن ــة اللبناني بالفنان
ــزم دخول  ــا إذا كانت تعت ــول م وح

جتربة التمثيل مستقبال.
ــك  ــى تل ــت ردا عل ــي أعلن    الزغب
التساؤالت عن رفضها دخول عالم 
ــروض املغرية  ــم الع ــل برغ التمثي
ــا من قبل عدد  ــي طرحت عليه الت
من املنتجني ألنها حسب ما ذكرت 
تريد التفرغ التام للغناء "عشقها 

األول".
ــائل  ــت الزغبي لبعض وس     وقال
ــأن: "أحب فن  ــذا الش ــالم به االع
ــي في  التمثيل، لكنني أجد نفس
الغناء أكثر، واألهم أن يكون للمرء 
ــاة، برغم أن  ــي احلي ــه ف اختصاص
تعدد املواهب موجود لدى أكثر من 
ــن العربي،  ــي لبنان، و الوط فنان ف
ــو كليب، ميكن أن  وحتى أن الفيدي
ــل داخل  ــوء على املمث ــي الض يلق

اإلنسان".
ــي أن عجلة أغنياتها  وبيَّنت الزغب
ــن تتوقف، متهيداً إلطالق  اجلديدة ل

ــد  اجلدي ــا  ألبومه
النور  ــيرى  س ــذي  ال
ــوع  من ــو  وه ــاً،  قريب
على صعيد املضمون 
العام، وقالت: "التنويع 
ــاء جميع  ــم إلرض مه
اهلل  ــل  وبفض األذواق، 
ــح  الصحي ــار  واالختي
ــي  ــال الت ــع األعم جمي

ــدة نالت  ــا قبل م طرحته
ــان  واالستحس ــول  القب

ــة من قبل  ــاوة املطلوب واحلف
اجلمهور".

نوال الزغبي: لن أخوض تجربة 
التمثيل والغناء همي األول

بغداد-الصباح الجديد:
ــدر عن دار ثقافة األطفال العدد      ص
اخلامس من مجلة مجلتي اخملصصة 

لألطفال من عمر 6-13 عام
ــدد أبواب اجمللة الثابتة،      تضمن الع
ــاب "كتابة القصة املصورة"  ومنها ب
ــن القصص،  ــه عدد م ــذي نقرأ في ال
ــفيق  منها "املعلمة الصغيرة"، لش
املهدي، وحكاية "الشبكة والكلب" 
ــي  ــي، و"درس ف ــرزاق املطلب ــد ال لعب
االمومة" وهي سيناريو ورسوم عماد 
ــتي"  ــا "نظافة مدرس ــس، وأيض يون

ملائدة كرمي.
ــب رئيس التحرير مقاالَ في باب      كت
"واحتي" عن التكنولوجيا ليست كل 

شيء، وكتب د.شفيق مهدي )حالقة 
ــان  ــالم غضب ــت أح ــي(، وكتب العش
سيناريو قصة مصورة بعنوان )طيبة 
ــرة الغابة"  ــاب "مفك ــل(، وفي ب جب
ــدان عبد  ــر" لوج ــام النم ــة "أم قص

العباس، والرسوم خلتام حميد.
    العدد تضمن مواضيع منها حكاية 
ــياء "املوبايل" إعداد مائدة كرمي،  األش
وفي باب يوميات باسمة كتبت أحالم 
غضبان قصة "وفاء األصدقاء"، فيما 
ــياء من حولي" تعليم  تناول باب "أش
ــرات باللغة  ــماء احلش ــال أس األطف
والرياضة،  ــوعتي،  وموس ــة،  اإلجنليزي
واملستكشف الصغير، ورحلة ممتعة، 

وتسلية، وأصدقاء مجلتي.

بغداد - الصباح اجلديد:
ــياحة  ــع وزير الثقافة والس  اجتم
واآلثار فرياد رواندزي بعدد من املدراء 
ــة،  الثقاف وزارة  ووكالء  ــن  العام
ــتعدادات لالحتفال  ملناقشة االس

بيوم النصر النهائي.
ــر الثقافة فرياد راوندزي   وابدى وزي
ان  ــى  عل ــده  وتأكي ــه،  توجيهات
ــداد لالحتفال متكامال،  يكون اإلع
ــبة، وان تقدم دوائر  ــق باملناس ليلي
ــي  ــا ف ــا ومنهاجه ــوزارة رؤيته ال
ــر. وان تكون الفعاليات  وقت مبك
ــر كل  ــل الدوائ ــن قب ــة م املقدم
حسب اختصاصها إلعداد صيغة 
ــة يتفق عليها في االجتماع  نهائي

ــبوع  ــري للمهرجان األس التحضي
املقبل.

 من جهتها عرضت دوائر الوزارة 
ــأنها ان  خططها التي من ش
ــة  احتفالي ــة  بإقام ــهم  تس
مناسبة، ومن جملة البرامج، 
ــي  ــرح الوطن ــون املس ان يك
الفعاليات،  ــالق  انط ــكان  م
ــار التي  ــة معرض لآلث وإقام
ــتردادها مؤخرا، وصور  مت اس
ــات  عصاب ــن  تدي ــق  ووثائ
ــازات  اإلجن ــك  كذل ــش،  داع
ــا الدوائر في  ــي حققته الت
استرداد االثار في مرحلة ما 

بعد داعش.

مجلتي "لألطفال" تصدر 
عددها الخامس

استعدادات الحتفالية
 يوم النصر النهائي

 متابعة - الصباح الجديد:
 تعهد إيلون ماسك رئيس مجلس إدارة تسال 
امللقب بالعبقري في وقت سابق ببناء بطارية 
ــي 100 يوم  ــة بطاقة 100 ميغاوات ف عمالق

فقط، أو تقدميها مجانا، وقد وفى بوعده.
ــك وعده بعد ازمة انقطاع التيار   أعلن ماس
الكهربائي في جنوبي استراليا العام املاضي، 
وقد بدأت البطارية بإنتاج الكهرباء، وارسالها 
ــبكة العامة بعد ظهر يوم اجلمعة،  الى الش

ــث ارتفعت درجات احلرارة الى أكثر من 30  حي
درجة مئوية.

ــرل، بعملية  ــوزراء، جاي ويثي ــاد رئيس ال  وأش
ــي بيان  ــاون، وقال ف ــي جيمس ت ــل ف التحوي
ــي للعمال الذين  ــد أن أعبر عن امتنان له: أري
ــيدوا هذه البطارية، فلهم احلق في الفخر  ش

مبا شيدوه".
ــتكون أكبر بطارية "إيون   وأضاف ويثيرل:"س
الليثيوم" في العالم، جزءا مهما من شبكة 

ــالة، بأن  ــل رس ــا، وسترس ــة لدين الطاق
جنوب أستراليا، ستكون رائدة الطاقة 

املتجددة بهذه البطاريات".
ــة مبزرعة  ــل البطاري ــم توصي     ويت

ــاح،  الري ــة  لطاق ــل  هورنزدي
واململوكة من قبل شركة نيون 

ــق املزيد  ــية، لتحقي الفرنس
ــبكة  ــتقرار لش ــن االس م

الكهرباء في الدولة.

تشغيل أكبر بطارية في العالم إلنتاج الكهرباء
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