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بغداد ـ الصباح الجديد:
أك��دت وزارة الكهرب��اء، أم��س 
األحد، أن تس��عيرة اس��تهالك 
مدعومة  الكهربائي��ة  الطاقة 
من قبل احلكوم��ة، عادة أن من 
روج س��لبيا عن مشروع اخلدمة 
"ضرب��ت  م��ن  ه��م  واجلباي��ة 
مصاحله��م"، فيم��ا لفتت الى 
جناح املشروع في جميع املناطق 

التي نفذ فيها. 
وقالت ال��وزارة في بي��ان تلقت 
"الصباح اجلديد" نس��خة منه، 
إن "تس��عيرة أجور اس��تهالك 
مدعومة  الكهربائي��ة  الطاقة 
وتص��ل  احلكوم��ة  قب��ل  م��ن 
نس��بة الدع��م للمواط��ن الى 
الكيل��وواط/ وح��دة  وان   %٩٤

س��اعة، تكل��ف وزارة الكهرباء 
)١٠٨( ديناراً، بوجود دعم الوقود 
م��ن احلكوم��ة، وتكلفها )١٥٤( 
ديناراً، بعدم وجود دعم الوقود"، 

مبين��ة أن "وزارة الكهرباء تبيع 
وحدة االستهالك الى املواطنني 

بعشرة دنانير فقط". 
"قوائ��م  أن  ال��وزارة،  وأضاف��ت 
أج��ور االس��تهالك تص��در من 
تتدخ��ل  وال  الكهرب��اء  وزارة 

فيها ش��ركات القط��اع اخلاص 
وال تضي��ف عليه��ا أي مبل��غ"، 
مش��يرة الى أن "من روج ويروج 
بنحو س��لبي عن هذا املشروع 
ه��م م��ن ضرب��ت وس��تضرب 
مصاحله��م بتنفي��ذ وجناح هذا 

املشروع". 
الى "حتقي��ق قصص  وأش��ارت 
جناح ف��ي جميع املناط��ق التي 
نف��ذ فيها ه��ذا املش��روع، وقد 
حتقق رضا عال من قبل املواطنني 
واخلدم��ة  امليس��رة  للقوائ��م 

املتكاملة، جتهيزاً وصيانة".
وكان��ت وزارة الكهرب��اء حتدثت، 
الثالثاء )8 تشرين الثاني 2016(، 
ع��ن "جترب��ة اخلدم��ة واجلباية" 
ف��ي تزوي��د املواطن��ني بالتي��ار 
س��اعة   24 مل��دة  الكهربائ��ي 
مقاب��ل فواتير مالي��ة إضافية، 
مؤكدة أن املواطن سيسدد من 
خالل ه��ذه التجربة فواتير تقل 
ب� %80 عم��ا يدفعه للمولدات 
األهلي��ة، فيما أوضحت أن ذلك 
من ش��أنه إنه��اء "الضائعات" 
التي وصلت نس��بتها %50 من 

حجم اإلنتاج.
تتمة ص3

احتجاجات شعبية على أجور الكهرباء

تقريـر

بغداد - أسامة نجاح:
أعلنت قيادة العمليات املش��تركة 
العراقي��ة ، أمس األح��د ، عن قرب 
انط��الق الصفحة الثاني��ة لتحرير 
املناطق احملاذية للحدود مع س��وريا 
من س��يطرة داع��ش اإلرهابي بعد 
حتريرها ل��� 175 قرية ، فيما أش��ار 
قيادي في احلشد االنباري إلى مقتل 
17 عنص��راً م��ن مجامي��ع داع��ش 

بقصف جوي استهدف جتمعا لهم 
ف��ي وادي ح��وران غرب��ي محافظة  

االنبار. 
باس��م  الرس��مي  الناط��ق  وق��ال 
العميد  املشتركة  العمليات  قيادة 
الركن يحي��ى الزبيدي ف��ي حديث 
خاص لصحيف��ة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ 
أن" القطع��ات األمني��ة العراقي��ة 
املقبل��ة  األي��ام  خ��الل  ستش��رع 

بعملي��ات الصفح��ة الثاني��ة من 
املرحلة الثانية لعمليات استكمال 
حتري��ر صحراء األنبار ومناطق أعالي 
الف��رات غرب��ي العراق وص��وال إلى 

احلدود مع اجلارة سوريا. 
وأضاف أن" القوات األمنية  طهرت 
مس��احة 14 ألف كم من أصل 29 
ألف كم متر مربع من الصحراء من 

سيطرة تنظيم داعش اإلرهابي. 

وأوضح ب��ان" القوات طهرت ضمن 
املرحل��ة األول��ى 175 قري��ة ودمرت 
وفجرت أكثر من 18 سيارة مفخخة 
وأخرى حتمل أسلحة أحادية ورفعت 
ناس��فة  عب��وة   1000 م��ن  أكث��ر 
وس��يطرت على 5 جس��ور ومعابر 
إس��تراتيجية وقتل��ت العدي��د من 

العناصر اإلرهابية في الصحراء.
 تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
كش��فت وزارة التخطيط عن قرب 
انتهائه��ا من تنفيذ مس��ح رصد 
وتق��ومي الفق��ر ف��ي الع��راق الذي 
نفذته بالتعاون م��ع البنك الدولي 

واستمر ألكثر من شهر.
وأوض��ح املتحدث الرس��مي لوزارة 
التخطي��ط عبد الزه��رة الهنداوي 
في بيان له تلقت "الصباح اجلديد" 
نس��خة منه ان "املسح الذي نفذه 
اجلهاز املركزي لإلحصاء شمل وألول 
مرة محافظات االنبار وصالح الدين 
ونين��وى بعد حترير ه��ذه احملافظات 

من احتالل داعش البغيض".
وأضاف "كما انه يعد املس��ح االول 
من نوع��ه الذي ينفذ باس��تخدام 
العم��ل  ف��ي  احلديث��ة  التقني��ات 
امليداني، من خ��الل ادخال البيانات 
عب��ر االجه��زة اللوحي��ة )تابلت( اذ 
تصل البيانات مباشرة من الباحث 
امليداني إلى مركز االدخال واملعاجلة 
في مق��ر اجلهاز املرك��زي لإلحصاء 
وهذه التقنية من شأنها املساعدة 
في تس��ريع اظه��ار النتائج فضال 

عن دقتها العالية".
تتمة ص3

وكاالت ـ الصباح الجديد:
الباب��ا فرانس��يس زعماء  طال��ب 
العالم عل��ى "بالتراجع عن حافة 
الفناء احملتمل للبش��رية"، مشيرا 
إل��ى أن "بع��ض ه��ؤالء الزعم��اء 
ينتهج توجه��ا "ال عقالنيا"صوب 

األسلحة النووية".
وقال الباب��ا للصحفيني على منت 
الطائ��رة البابوية في طريق عودته 
إل��ى روما، بع��د زيارة إل��ى ميامنار 
وبنج��الدش هيمنت عليه��ا أزمة 
الجئ��ي الروهينجا، "م��ا تغير هو 
ال عقالني��ة املوقف من األس��لحة 

النووية"، وذلك عندما ُس��ئل على 
م��نت الطائرة ع��ن الس��بب الذي 
املوق��ف  دفع��ه لدراس��ة تغيي��ر 
الرسمي للكنيسة، وما يشعر به 
جت��اه احلرب الكالمية ب��ني الرئيس 
األمريك��ي دونالد ترام��ب والزعيم 

الكوري الشمالي كيم جوجن أون.
وأض��اف الباب��ا، "يج��ب اآلن إدانة 
مجرد امتالك أسلحة نووية، حيث 
يبدو أن قادة العالم ليست لديهم 
نية تذك��ر أو ال نية عل��ى اإلطالق 

لتقليص الترسانة النووية".
تتمة ص3

العمليات المشتركة تحرر 175 قرية في المناطق المحاذية 
للحدود السورية وتستعد للصفحة الثانية

بعد انتزاعها 14 ألف كيلومتر مربع من "داعش"

"التخطيط" ُتنهي مسحًا لرصد وتقويم 
الفقر بالتعاون مع البنك الدولي

البابا يحّذر زعماء العالم من
مخاطر الترسانات النووية

بغداد - وعد الشمري:
افاد مص��در نيابي، أمس االحد، 
بأن رئاس��ة البرملان قررت احالة 
مشروع قانون موازنة 2018 الى 

اللجنة املالية.
وقال املص��در ف��ي تصريح الى 
"الصب��اح اجلدي��د، ان "رئي��س 
مجلس النواب س��ليم اجلبوري 
قانون  باحال��ة مش��روع  وج��ه 
موازنة ع��ام 2018 الى اللجنة 

املالية".
واضاف املصدر الذي طلب عدم 
الكشف عن اسمه، ان "اللجنة 
املالحظ��ات  جتم��ع  بدوره��ا 
وتخول من قبل هيئة الرئاس��ة 
بالتفاهم م��ع احلكومة الدخال 
التعديالت عل��ى املوازنة واعداد 
صيغ��ة نهائي��ة"، مش��يرا الى 
ان��ه "يت��م بع��د ذلك اش��عار 
هيئة رئاس��ة اجملل��س من اجل 
اخرى  استثنائية  حتديد جلسة 

لعرضها".
وأفاد املصدر، بأن مجلس النواب 
عقد جلسته اس��تثنائية وبدأ 
املالية  املوازنة  مبناقش��ة قانون 

لعام 2018.
وفيما حّمل التحالف الوطني، 
احلكومة االحتادية تأخير ارسال 
املشروع ثالثة اشهر عن املوعد 
املق��رر، كش��ف حتال��ف القوى 
العراقية، ع��ن اعتراضاته على 
قان��ون املوازنة االحتادي��ة للعام 
املقبل، مهدداً مبقاطعة مجلس 
اس��تمرار  ح��ال  ف��ي  الن��واب 

جتاهلها، 
وق��ال رئي��س الكتل��ة النائ��ب 
صالح اجلبوري ف��ي تصريح إلى 
"الصب��اح اجلدي��د"، إن "ع��دداً 
من االعتراض��ات قدمناها على 
موازن��ة الع��ام املقب��ل، واذا لم 
يتم االخ��ذ بها س��وف نقاطع 

جلسات مجلس النواب".
"حتال��ف  أن  اجلب��وري  وأض��اف 
ق��راءة  خ��الل  وم��ن  الق��وى 
مس��تفيضة، وج��د أن قان��ون 
النس��خة  وفق  املوازن��ة عل��ى 
املقدمة من احلكومة يناس��ب 
دولة مستقرة ومتحققة فيها 

الرفاهية، وليس للعراق".
تتمة ص3

"القوى العراقية": موازنة 2018 غبنت
المناطق المحررة.. ولنا عليها 11 اعتراضًا

مجلس النواب "ارشيف"

وكاالت ـ الصباح الجديد:
املتح��دة  الوالي��ات  أعلن��ت 
امليثاق  األميركية انس��حابها من 
الدول��ي لتحس��ني التعام��ل مع 
أزم��ات املهاجري��ن والالجئني، ألنه 

"يتناقض" مع سياساتها.
وقالت بعثة الواليات املتحدة لدى 
األمم املتح��دة ف��ي بي��ان، "أبلغت 
بعثة الواليات املتحدة اليوم األمني 
الع��ام ل��أمم املتح��دة أن الواليات 
املتح��دة تعل��ق مش��اركتها في 

امليثاق العاملي للهجرة".
نيوي��ورك  "إع��الن  أن  وأضاف��ت، 
يتضمن أحكام��ا عديدة تتناقض 
واللج��وء  الهج��رة  قوان��ني  م��ع 
األميركي��ة ومب��ادئ الهج��رة في 
إدارة ترام��ب، ولذلك ق��رر الرئيس 
ترامب أن الوالي��ات املتحدة تنهي 

مش��اركتها ف��ي عملي��ة امليثاق، 
الت��ي ته��دف إل��ى التوص��ل إلى 
إجماع دولي ف��ي األمم املتحدة عام 

."2018
بينما أكدت الس��فيرة األميركية 
ل��دى األمم املتحدة، نيك��ي هايلي، 
"بسخائها"  بالدها س��تواصل  أن 
بدع��م املهاجري��ن والالجئني حول 
ح��ول  "قراراتن��ا  لك��ن  العال��م، 
سياسات الهجرة يجب أن يضعها 
األمريكي��ون دائم��ا واألمريكي��ون 

وحدهم".
وأضاف��ت هايل��ي، "نحن س��نقرر 
أفض��ل الط��رق للس��يطرة على 
حدودنا، ومن يحق له دخول بالدنا، 
املقاربة العاملية في إعالن نيويورك 
ببس��اطة ال تتوافق مع الس��يادة 

األميركية".

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أك��د املتح��دث باس��م احلكومة، 
س��عد احلديثي، أن اللجان الفنية 
بالتدقيق في سجالت  مس��تمرة 
موظفي إقليم كردس��تان متهيدا 

إلطالق رواتبهم.
وقال احلديثي في تصريح صحفي، 
ردا على س��ؤال ع��ن موعد انتهاء 
عملي��ات التدقي��ق، إن "هذا األمر 
تتابع��ه جلنة فني��ة مختصة في 
الرقابة املالية وفي اجلهات املعنية 
مبوض��وع التدقي��ق في س��جالت 
املوظف��ني"، مبين��ا أن العمل بدأ 

منذ مدة بهذا الصدد.
وأضاف احلديثي، أن "هذا املوضوع 

باملوازنة للس��نة  أيض��ا  مرتب��ط 
املالي��ة اجلدي��دة وإقرارها، وكذلك 
حس��م اخلالف��ات بش��أن النفط 
املصدر م��ن احلق��ول الواقعة في 

اإلقليم".
كم��ا عب��ر احلديثي، ع��ن اعتقاده 
ب��أن "هناك إمكانية حلس��م هذه 
خ��الل  كام��ل  بش��كل  امللف��ات 
الفت��رة املقبلة وبالتال��ي االتفاق 
على آلية لضمان حقوق موظفي 
اإلقلي��م مثلم��ا يحص��ل بقي��ة 
املوظفني في العراق على رواتبهم 
بصورة منتظمة على وفق س��لم 

الرواتب".
تتمة ص3

استمرار التدقيق في سجالت موظفي 
إقليم كردستان تمهيدًا إلطالق رواتبهم

أميركا تنسحب من الميثاق 
العالمي للهجرة

اللجنة المالية في برلمان إقليم كردستان
تكشف سيطرة األحزاب على آبار للنفط

خطاب الضمان لم يسلم من عمليات التزوير
وأغلب الضحايا من الدوائر الحكومية 23

"الكهرباء" تؤكد دعم الحكومة
لتسعيرة الطاقة بنسبة 94 %

"التحالف الوطني" يحّمل الحكومة مسؤولية تأخير إرسال المشروع ثالثة أشهر



مارك بييريني*

س��يبقى يوم 31 تش��رين األول/أكتوبر 
التاري��خ  كت��ب  ف��ي  مطبوع��اً   2017
بأن��ه الي��وم ال��ذي حتّطم في��ه حلمان 
باالس��تقالل – مبح��ض الصدف��ة – في 
الوقت نفس��ه، ألسباب متشابهة إلى 

حد ما.
فف��ي ذلك اليوم، قّدم مس��عود بارزاني 
استقالته بعد اثَني عشر عاماً أمضاها 
رئيساً إلقليم كردستان، تزامناً مع مؤمتر 
صحاف��ي عقده في بروكس��ل كارلس 
بيغدميون��ت، رئي��س إقلي��م كتالوني��ا 
ال��ذي أقالت��ه احلكومة اإلس��بانية من 
منصبه في أواخر تش��رين األول/أكتوبر 
املاض��ي. وكان املؤمت��ر مبثاب��ة محاولة 
أخيرة بائسة لبيغدميونت الذي قال إنه 
س��يمكث في العاصم��ة البلجيكية 
حفاظ��اً عل��ى أمن��ه وس��المته. كان 
الرمزيتني  القائدان الشخصيتني  هذان 
خلف االس��تفتاء على االس��تقالل في 
كل م��ن إقلي��م كردس��تان وكتالونيا 
واألول م��ن  أيلول/س��بتمبر   25 – ف��ي 
تش��رين األول/أكتوبر على التوالي. وقد 
انطلق االس��تفتاءان وس��ط حماس��ة 
سياس��ية ش��ديدة، وكان مصيرهم��ا، 
في نهاية املطاف، اإلخفاق السياس��ي. 
إذا كانت هناك من قواس��م مشتركة 
ب��ني احلالَتني، فهي تن��درج ضمن فئَتني 

مختلفتني.
كان القاسم املشترك األول هو الشعور 
الذي ساد لدى سكان كلٍّ من كردستان 
»حلظته��م  ب��أن  وكتالوني��ا  الع��راق 
التاريخي��ة« ق��د حانت، وبأنه��م »باتوا 
عل��ى اخلارطة العاملية«، وبأن اإلكراه لن 

ينجح أب��داً في جعله��م يعدلون عّما 
يؤمن��ون به. عالوًة عل��ى ذلك، كان لدى 
عدد كبير من األكراد العراقيني انطباٌع 
قوي بأن الغرب َمديٌن لهم ألنهم خاضوا 

قتاالً ناجحاً ضد الدولة اإلسالمية.
متّثل عنصر الش��به الثان��ي في الثقة 
القائَدي��ن،  ل��دى  بالنف��س  املفرط��ة 
مادفهم��ا إل��ى ارتكاب خط��أ فادح في 
قراءة املش��هد الدولي. ل��م يعر بارزاني 
آذان��اً صاغي��ة ال لنصائ��ح واش��نطن، 
وال لتهدي��دات بغ��داد وق��وى إقليمية 
على غرار إي��ران وتركيا. لعل جوس��ت 
هيلترمان من مجموع��ة اآلراء الدولية 
عّبر عن رأي الكثيرين عندما أشار إلى أن 
»األكراد درجوا على امتداد فترة طويلة 
من تاريخهم على إس��اءة قراءة النوايا 
األميركية«. أما بيغدميونت، من جهته، 
فل��م ينجح في أن يقي��س بدّقة حجم 
الدع��م الذي س��تحصل علي��ه مدريد 
م��ن العواص��م األوروبية ومؤسس��ات 
االحت��اد األوروبي، في وق��ٍت كانت متانة 
االحت��اد األوروب��ي قد تعّرض��ت للتحّدي 
م��ن ال�«بريكس��يت« وم��ن اخلالف��ات 

السياسية اجلوهرية مع اجملر وبولندا.
كذلك فِشَل القادة األكراد والكتالونيون 
ف��ي إدراك أن املنظوم��ات السياس��ية 
السابقة سوف تس��ود، وذلك للسبب 
نفس��ه في احلالَتني: اخلوف من اجملهول. 
لو ن��ال كردس��تان العراق االس��تقالل، 
لتس��ّبب ذل��ك به��ّزات ارتدادي��ة تصل 
وكان  وتركي��ا،  إي��ران  إل��ى  تداعياته��ا 
ليعّزز رمبا آمال األكراد الس��وريني، فيما 
أُنش��ئت »جمهوري��ة كتالوني��ا«،  ل��و 
النطلقت س��ابقة غير مرّحب بها في 
مناطق أخرى في إس��بانيا وس��ائر دول 

االحتاد األوروبي.

نتيج��ًة لذل��ك، يجري كبح س��لطات 
احلك��م الذاتي واس��عة النط��اق التي 
تتمت��ع بها حكومة إقليم كردس��تان، 
كما متّ تعلي��ق احلكم الذاتي في إقليم 
كتالونيا، وأطلق القضاء اإلسباني آلية 
قضائية ملالحقة املسؤولني الكتالونيني 
املؤيدين لالستقالل. في احلالَتني، سوف 
تعتمل مشاعر اإلحباط والغضب على 
امتداد السنوات املقبلة. يؤَمل في هذا 

اإلطار أن يتم احتواء العنف.
ف��ي حال��ة كردس��تان الع��راق، تل��وح 
في األف��ق تعقيدات كثي��رة، إمنا هناك 

أيض��اً عوام��ل تص��ّب ف��ي مصلحته، 
لق��د فقدت حكومة إقليم كردس��تان 
السيطرة على اجلزء األكبر من األراضي 
غي��ر الكردي��ة الواقع��ة خ��ارج نط��اق 
سلطتها الرس��مية، والسيما كركوك 
وسنجار وخانقني. نتيجًة لذلك، خسر 
اإلقلي��م أيضاً حوالى نص��ف إمكاناته 
ع��ن  فض��الً  النفطي��ة،  التصديري��ة 
املش��اكل البنيوي��ة الت��ي يعاني منها 
اقتص��اده – والتي تتمّث��ل في االعتماد 
النفطي��ة  الص��ادرات  عل��ى  املف��رط 
واملنتج��ات املس��تورَدة، ف��ي التنمي��ة 

االقتصادي��ة. وعلى ض��وء االضطرابات 
اآلف��اق  تب��دو  الراهن��ة،  السياس��ية 

االقتصادية أشّد قتامًة حتى.
بي��د أن هن��اك اهتمام��اً ش��ديداً م��ن 
جان��ب الوالي��ات املتح��دة، ودول االحتاد 
األوروبي، وروس��يا وتركي��ا ودول اخلليج 
بإعادة األمور إلى طبيعتها في اقتصاد 
إقليم كردستان. التزال شركات أوروبية 
وأميركي��ة وإماراتية وروس��ية تنخرط 
في مجال إنتاج النفط وتصديره، فيما 
تستمر تركيا في تشغيل خط األنابيب 
املمت��د م��ن كردس��تان إل��ى محط��ة 

جيه��ان التي لم تغلقه��ا، على الرغم 
م��ن التهديد بذل��ك. بدوره��ا، تواصل 
تركي��ا تعامالتها التجاري��ة مع إقليم 
كردس��تان، ال��ذي يُعتَب��ر أح��د أفضل 
أس��واقها اإلقليمية للس��لع املصنَّعة 
وم��واد البن��اء. وكانت اخلط��وط اجلوية 
التركي��ة جتن��ي أرباحاً جيدة ج��داً من 
رحالته��ا )املتوّقف��ة حالياً( إل��ى إربيل 
والس��ليمانية، كذلك األمر بالنس��بة 

إلى شركات الطيران األخرى.
تلوح في األفق مفاوضاٌت عس��يرة بني 
إربي��ل وبغداد، والس��يما ح��ول قضايا 
اإلي��رادات  وتقاس��م  احل��دود،  ضب��ط 
النفطية، ودور قوات البيش��مركة في 
املس��تقبل، وآلي��ات تس��وية النزاعات. 
فضالً عن ذلك، وبعد اس��تقالة بارزاني، 
أصبحت السلطة السياسية في إربيل 
منقس��مة في الش��كل ب��ني مجلس 
الن��واب ورئيس ال��وزراء والقضاء، فيما 
أرجئت االنتخابات الرئاسية والبرملانية 
مل��ّدة ثماني��ة أش��هر. ونظ��راً إلى هذه 
الصعوب��ات اجلوهرية، س��يصبح احلوار 
أش��ّد دقة وحساس��ية. وق��د يتفاقم 
الوض��ع بس��بب الرهانات السياس��ية 
والوض��ع  املنطق��ة  ف��ي  اإليراني��ة 
السياس��ي الداخلي الدقيق في تركيا، 
ال��ذي يحّفز راهناً س��رديات ذات لهجة 

قومية حاّدة.
سوف تشهد املرحلة املقبلة »تطبيعاً« 
للعالقات بني بغ��داد وإربيل، لكنها لن 
تكون س��هلة وبس��يطة. م��ن اخملاطر 
احملتمل��ة وق��وع ص��داٍم ب��ني حكوم��ة 
مركزية عراقية وبني األك��راد احملَبطني. 
وس��يتعنّي عل��ى األك��راد اآلن أن يبدأوا 
املفاوضات من موق��ع أضعف مما كانوا 
علي��ه قبل االس��تفتاء. وف��ي األول من 

تش��رين الثاني/نوفمبر اجلاري، ش��ّددت 
حكومة إقليم كردستان على »األهداف 
املشتركة للسالم واالستقرار واالزدهار 
وناش��دت  األوس��ع«،  املنطق��ة  ف��ي 
»ش��ركاءها اإلقليميني والدوليني تأدية 
دور اس��تباقي ف��ي احل��ؤول دون وق��وع 
مزيد من أعمال العنف، وإش��راك إربيل 
وبغ��داد في حوار بّناء من أجل تس��وية 
املسائل العالقة كافة مبا يتماشى مع 

الدستور«.
اجلدي��ر ذك��ره هنا أن��ه البّد م��ن تأمني 
مساعدة دولية محايدة، شرط موافقة 
الطرَف��ني، من أجل حتدي��د الطرق التي 
تتي��ح للع��راق تأدي��ة دور جدي��د ف��ي 
مايتعلق باحل��دود اخلارجية، فيما تعيد 
إقلي��م كردس��تان تنظي��م  حكوم��ة 
الس��لطات الت��ي تتمّتع به��ا في إطار 
احلك��م الذاتي. لق��د اكتس��ب االحتاد 
األوروبي خبرة في غرب البلقان في عدد 
كبير من املس��ائل العالقة في ش��مال 

العراق، وميكنه تقدمي الدعم الفّني.
ف��ي حالَتي الع��راق وإس��بانيا، اليجب 
أن تعم��د احلكومت��ان املركزيت��ان ف��ي 
داعم��ي  م��ن  الث��أر  إل��ى  املس��تقبل 
االس��تقالل، كم��ا أنه اليج��در باألكراد 
باحلن��ني  التمّس��ك  الكتالوني��ني  أو 
الدائم إلى االس��تقالل. يكمن التحّدي 
احلقيقي هنا في القدرة على الش��روع 
ف��ي مفاوض��ات س��لمية حول س��بل 
العيش املش��ترك القائم على املساواة 
ضمن إط��ار سياس��ي يحت��رم هويات 

جميع األفرقاء املعنيني.

* ينش��ر ه��ذا املق��ال باالتف��اق م��ع 
مؤسس��ة كارنيغي للسالم الدولي 
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السليمانية ـ عباس كاريزي:

توقع��ت اللجن��ة املالية وش��ؤون 
االقتص��اد ف��ي برمل��ان كردس��تان 
ان يك��ون ع��ام 2018 عام��ا صعبا 
وقاس��ياً اقتصادي��ا يواج��ه خالله 
اقليم كردستان حتديات اقتصادية 
ومالي��ة كبي��رة، في ظل الفس��اد 
املستشري والديون املتراكمة على 
حكومة اقليم كردستان لشركات 

النفط العاملية.
واوض��ح علي حم��ه صال��ح نائب 
رئي��س اللجن��ة املالية ف��ي برملان 
االقلي��م ف��ي تصري��ح خ��اص ب 
اس��تمرار  ان  اجلدي��د«،  »الصب��اح 
تهري��ب النفط م��ن االقلي��م الى 
اخلارج من عدد من احلقول التي تقع 
خارج س��يطرة ورقابة وزارة الثروات 
الطبيعية، مازال مستمرا، وتدخل 
وارداته في خزينة اشخاص وقيادات 
داخل االحزاب املتنفذة في االقليم، 
مؤكدا ان اية مساع حملاربة الفساد 
والتحقيق في الفساد الذي يشوب 
ملف النفط سيبوء بالفشل نظرا 
التي يضعه��ا مجلس  للعراقي��ل 
الوزراء، الذي اش��ار ال��ى انه يرفض 
البدء باجراء حتقيق جدي في ملف 
النفط ومصير وارداته في االقليم.

واس��تبعد حمه صال��ح ان يفضي 
باج��راء  مطالب��ات  او  حتقي��ق  اي 
حتقي��ق ش��فاف في مل��ف النفط 
ومساءلة وزير الثروات عن الفساد 
وتبديد ث��روات النفط ال��ى نتائج، 
نظرا للتدخل املباش��ر من االحزاب 
املس��يطرة على حكوم��ة االقليم 
وملف النفط وموارده املالية، مبيناً 
ان برملان االقليم االن ش��كلي، وهو 
يعمل على جتميل صورة السلطة 

في كردستان لدى املواطنني.
وتاب��ع حم��ه صالح »ان املش��كلة 
االساس��ية ف��ي االقلي��م تكم��ن 
ف��ي انخفاض انتاجه م��ن النفط، 
بينما تق��ع على عاتق��ه التزامات 
نفطية لش��ركات النفط العاملية، 
الت��ي دفعت ام��وال طائلة لالقليم 
مس��بقاً مقابل تس��ليمها حصة 
من النفط املنتج من نفط االقليم، 
وتس��اءل حمه صالح ع��ن اجملاالت 

الت��ي صرف��ت فيها االم��وال التي 
اس��تلمتها حكوم��ة االقليم من 
الشركات العاملية »اين ذهبت هذه 
االم��وال التي لم تدف��ع كرواتب او 

ميزانية للمواطنني في اإلقليم؟«.
واك��د حم��ه صال��ح ان حكوم��ة 
االقليم جن��ت 15 ملي��ار دوالر من 
حقل��ي هافان��ا وب��اي حس��ن في 
كرك��وك الذين س��يطرت عليهما 
من��ذ عام 2014 بع��د دخول داعش 
ال��ى الع��راق، مضيف��اً ان مصي��ر 
هذه االم��وال م��ا زال مجهوال حلد 
االن، مؤك��دا ان حكوم��ة االقلي��م 
مدينة مبا يق��رب من 28 مليار دوالر 
للمواطنني وش��ركات النفط ودول 
اجلوار، رغم حصوله��ا على واردات 
هائلة من بيعه��ا للنفط اخلام في 
اس��واق النفط العاملية، متس��اءالً 

»اين ذهبت كل هذه الواردات«.  

ملعلوم��ات  دور  منظم��ة  وكان��ت 
النفط في كردس��تان قد نش��رت 
 2017 للع��ام  الس��نوي  تقريره��ا 
الوضاع النفط والغاز في كردستان، 
والذي اش��ارت فيه ال��ى انخفاض 
انت��اج النف��ط بش��كل ملح��وظ 

وتدني مردوداته املالية.  
ووفق��ا للتقري��ر ال��ذي تأل��ف من 
عدد من االقس��ام س��لطت خالله 
املنظمة الضوء على قطاع النفط 
والغ��از في الع��راق وس��تراتيجية 
 ،  2040 الع��ام  لغاي��ة  الطاق��ة 
واالوضاع التي اعقب��ت احداث 16 
اكتوب��ر وتقييم مس��تقبل قطاع 
ف��ي  الطبيع��ي  والغ��از  النف��ط 

االقليم. 
ويقول وري��ا هورامي مدير منظمة 
دور للصب��اح اجلدي��د، ان التقري��ر 
يش��ير بدقة الى ان قط��اع النفط 

والغ��از في االقلي��م ال��ذي يعاني 
م��ن وض��ع، اذا لم يك��ن وصل الى 
حافة الهاوية فانه تعرض لنكسة 
كبي��رة، واردف اال انه م��ا زال هناك 
ع��دد من النق��اط االيجابي��ة التي 

بامكان االقليم العمل عليها. 
ويضف هورام��ي وفقا لالحصاءات 
الت��ي حصلت عليه��ا منظمة دور 
للعام 2017، فان اقليم كردس��تان 
خس��ر م��ن 500 – 550 بئر نفطي 
يق��ع 360 منها وهي اب��ار منتجة 
ف��ي حقلي هافنا وباي حس��ن في 
كركوك، اي ان االقليم خسر قرابة 
%50 م��ن م��وارده النفطية، والذي 
اكد ان مردوداتها املالية كانت تبلغ 

500 مليون دوالر شهرياً. 
واض��اف هورامي ان اوض��اع قطاع 
الطاقة )النفط والغاز( في االقليم 
وصل��ت ال��ى ح��د ميك��ن وصف��ه 

بالكارثي، جراء السياسة الفاشلة 
اتبعته��ا  الت��ي  الواضح��ة  غي��ر 
حكوم��ة االقلي��م، خ��الل االعوام 
واردات  توظي��ف  وع��دم  املاضي��ة، 
النفط لتنمي��ة واحياء القطاعات 

االخرى.  
عض��و برملان  كردس��تان عن كتلة 
الكردس��تاني  الوطن��ي  االحت��اد 
س��االر محمود دعا بدوره حكومة 
اإلقليم الى االعتراف ب�«فش��لها« 
في إدارة اإلقلي��م، داعيا الى إقامة 
»حتالف إصالحي« ملواجهة »حتالف 

الفساد« في إقليم كردستان.
وقال محمود ، إن��ه »على حكومة 
االقليم االعتراف بفشلها في إدارة 
اقليم كردستان، وأن عدم االعتراف 
ك��وارث  إل��ى  س��يؤدي  بالفش��ل 

كبيرة«.
»املطالب��ة  أن  محم��ود،  وأض��اف 

بإج��راء حتقي��ق برملان��ي م��ع وزي��ر 
الث��روات الطبيعي��ة ف��ي اإلقليم 
ال��ى  يه��دف  هورام��ي  آش��تي 
التوضيح والكشف قضايا عديدة 
متعلقة بحي��اة املواطنني والبنية 
التحتي��ة لإلقليم«، الفت��ا الى أنه 
»من الضروري توضيح املبالغ التي 
حص��ل عليها اإلقليم م��ن واردات 
النف��ط وكيفي��ة صرفه��ا وآليات 

عملية تسويق النفط«.
وأعتب��ر محم��ود، أن »هورامي هو 
مفت��اح لتحقيق الش��فافية وهو 
النفطي  القطاع  مهندس فش��ل 
في اقليم كردستان ومن الضروري 
إج��راء حتقي��ق مع��ه كون��ه ه��و 
وحكومت��ه فق��دا الثق��ة في هذا 
املل��ف«، داعيا ال��ى »إقامة حتالف 
إصالحي ملواجهة حتالف الفس��اد 

في إقليم كردستان«.

اللجنة المالية في برلمان إقليم كردستان
تكشف سيطرة األحزاب على آبار للنفط

مطالبة بفتح التحقيق مع وزير الثروات

مات��زال تداعي��ات االس��تفتاء ال��ذي اج��ري ف��ي اقليم 
كردستان قائمة وماتزال العناوين الرئيسة لهذه االزمة 
منشغلة بهذه التداعيات وعلى الرغم من مرور اسابيع 
على قرار احملكمة االحتادية الذي لم يجز هذا االس��تفتاء 
وعّد الغيا اال ان الوصول الى تطمينات كافية الغالق هذا 
امللف وطي صفحة االس��تفتاء ماتزال خطواته متعثرة 
وثمة مؤشرات تؤكد وجود نوايا الستنفاد كل اوراق هذا 
املل��ف بدال من التس��ليم باالخطاء الكبي��رة التي اصر 

عليها املسؤولون عن قرار االستفتاء واملسوقون له.
 وحت��اول بعض االط��راف الكردية االس��تفادة من الزمن 
من اجل احلصول على املزي��د من التنازالت من احلكومة 
االحتادي��ة فيما يصر رئي��س الوزراء حي��در العبادي على 
اعالن واضح وصريح بالغاء نتيجة االس��تفتاء كش��رط 
اس��اس الس��تكمال املش��اورات واملفاوض��ات حللحل��ة 
النقاط املتشابكة واملعقدة بني االقليم واملركز والميكن 
اغف��ال اخملاط��ر الكبيرة التي ميك��ن ان تنجم عن تأجيل 
وضع نهايات س��ليمة وس��ريعة وايجاد حل��ول مرضية 
ل��كال الطرفني حكومة املركز وحكومة اإلقليم فال احد 
يضمن ما الذي س��تجلبه التطورات ف��ي االيام املقبلة 
عل��ى الصعي��د الداخل��ي واخلارج��ي وبالتال��ي فإن من 
مصلحة احلكوم��ة االحتادية واالح��زاب الكردية البحث 
عن توافق��ات تعيد التع��اون بينهما الى س��ابق عهده 
وحتس��م امللفات العالقة مبا يؤم��ن للحكومة االحتادية 
مواصلة سعيها وش��وطها في ترتيب املهام واالولويات 
واستعادة زمام االمن والسيادة على كل احلدود العراقية 

مع الدول اجملاورة ..
وس��يكون من الصعب فهم االص��رار وتربص كل طرف 
بالطرف اآلخر في هذا امللف اخلطير وفي الوقت نفس��ه 
فان اإلصغ��اء الى ماتقوله الوالي��ات املتحدة االميركية 
ودول االحت��اد األوروبي واطراف دولية اخ��رى لن يغني عن 
تفاهم حقيقي بني املركز واالقليم ولالس��ف فان هناك 
ثمة اصوات نس��معها من بعض االطراف الكردية تريد 
التعويل على اصوات الدول االخرى من اجل االس��تقواء 
بها في محاولة ثني حكومة املركز عن سعيها لبسط 
الس��يادة العراقية عل��ى كل منافذ الدول��ة وهي حتاول 
التش��ويش وتضلي��ل هذه ال��دول عن ه��دف احلكومة 
العراقية وحرفه باجتاه االدع��اء بطمس احلقوق الكردية 
واضطهاد املكون الكردي واتباع سياسة التأزمي وكسب 
الوقت عل��ى أمل حصول متغي��رات تضعف من قدرات 
احلكوم��ة العراقية وتنامي قوتها االمنية والعس��كرية 
في مواجهة االرهاب وااللتفات ملعاجلة امللفات االخرى ..

م��ن هنا ينبغي على احلكومة العراقية ان التس��تجيب 
لهذه املس��اعي وان تبادر وبس��رعة لالعالن عن موقفها 
احلقيقي والثابت وافش��ال مرام��ي املتربصني وابعادهم 
عن املش��اركة في أية مفاوضات مس��تقبلية واش��راك 
من يؤمن��ون بالعراق االحت��ادي مثلما نادى به الدس��تور 
وضمان حرية وكرامة جميع مكوناته مبا اليثلم السيادة 

العراقية او ينتقص منها.

الثقة بداًل من التربص!

استفتاءان فاشالن ..تداعي أحالم كردستان العراق وكتالونيا باالستقالل
تقـرير

برملان كوردستان

استفتاء استقالل كوردستان

وكانت منظمة دور 
لمعلومات النفط في 
كردستان قد نشرت 
تقريرها السنوي 
للعام 2017 الوضاع 
النفط والغاز في 
كردستان، والذي 
اشارت فيه الى 
انخفاض انتاج النفط 
بشكل ملحوظ وتدني 
مردوداته المالية

االثنني 4 كانون االول 2017 العدد )3830(
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د.علي شمخي 

بغداد ـ الصباح الجديد:
أصدرت مؤسس��ة QS ترتيبا ألفضل 
اجلامع��ات ف��ي العالم للع��ام 2018، 
وجاءت من بينها جامعات عربية عدة 

شملت جامعتي بغداد والكوفة.
وقالت املؤسس��ة املعني��ة بالتطوير 
املهن��ي واألكادميي إنه��ا اعتمدت في 
تقييمه��ا ألكثر من 900 جامعة حول 
العال��م على ع��دة مؤش��رات تتمثل 
بالسمعة األكادميية وتوظيف طالبها 

بعد التخرج، وجودة التدريس والبحث 
للط��الب  جذبه��ا  وم��دى  العلم��ي، 

األجانب.
وحسب الترتيب العاملي، جاءت تراتبية 

اجلامعات العربية على هذا النحو
: جامعة املل��ك فهد للبترول واملعادن 
املل��ك  جامع��ة   ،)173( بالس��عودية 
س��عود )221(، جامع��ة املل��ك عب��د 
العزي��ز )267(، جامع��ة قط��ر )349(، 
جامعة اإلمارات )390(، جامعة اخلليج 

)411-420(، جامعة  بالبحرين  العربي 
خليفة بأبوظبي، وجامعة الس��لطان 
املل��ك  جامع��ة   ،)460-451( قاب��وس 
خالد بالسعودية )471-480(، جامعة 
بغداد  )481-490(، جامع��ة  القاه��رة 
)501-550(، جامع��ة األردن، وجامع��ة 
 ،)600-551( بالس��عودية  الق��رى  أم 
جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية، 
وجامع��ة الكوفة بالعراق )650-601(، 
جامعة الكوي��ت )651-700(، جامعة 

الش��ارقة باإلم��ارات، وجامع��ة ع��ني 
)701-750(، جامع��ة  ش��مس مبص��ر 
أبوظبي،  وجامعة  اإلسكندرية مبصر، 
وجامع��ة اإلم��ام محم��د بن س��عود 
اإلسالمية بالسعودية، وجامعة امللك 

فيصل بالسعودية )800-751(
الغربية،  بالضف��ة  بيرزي��ت  جامع��ة 
وجامعة األزهر مبصر، وجامعة محمد 
اخلامس باملغ��رب، وجامع��ة البحرين 

.)1000-801(

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد البنك املركزي العراقي، أمس االحد، 
ان��ه ال يتعام��ل م��ع عمل��ة البتكوي��ن 
Bitcoin، مح��ذرا م��ن ان املتعاملني بها 
غس��ل  قان��ون  ألح��كام  س��يخضعون 

االموال.
وقال البنك في بي��ان له تلقت »الصباح 
اجلديد« نسخة منه إن »عملة البتكوين 
Bitcoin ه��ي عملة الكترونية افتراضية 
تت��داول عب��ر االنترنيت فق��ط دون وجود 

مادي لها وتستخدم للشراء عبر االنترنت 
بطاق��ات  بإس��تعمال  الدف��ع  وتدع��م 
البتكوي��ن او ق��د حت��ول ال��ى العم��الت 

التقليدية في بعض االحيان«.
وأك��د البن��ك ان »هذه العمل��ة تنطوي 
عل��ى مخاط��ر ع��دة ق��د تنج��م ع��ن 
تداولها، س��يما املتعلق منها بالقرصنة 
االلكترونية واالحتي��ال وعلى الرغم من 
عدم وجود رواج لها داخل العراق«، مشيرا 
الى انه »يؤكد بضرورة عدم استخدامها 

وإخض��اع املتعاملنب بها الح��كام قانون 
غس��ل االموال رق��م )39( لس��نة 2015 

والقوانني ذات العالقة بهذا اخلصوص«.
يذكر ان بيتكوين، عمل��ة معماة ونظام 
دف��ع عامل��ي ميك��ن مقارنته��ا بالعمالت 
األخ��رى مثل ال��دوالر أو الي��ورو، لكن مع 
عدة فوارق أساس��ية، م��ن أبرزها أن هذه 
العملة، عملة إلكترونية بش��كل كامل 
تتداول عب��ر اإلنترنت فقط من دون وجود 

فيزيائي لها.

جامعتا بغداد والكوفة من بين أفضل الجامعات العربيةالبنك المركزي يحّذر من مخاطر عملة البتكوين



بعقوبة ـ اعتقال متهمني
أعلن��ت قيادة ش��رطة محافظ��ة ديالى، 
أمس االح��د، اعتقال خمس��ة مطلوبني 
بتهم��ة "االره��اب" ف��ي عملي��ات جرت 

جنوب غربي بعقوبة.
وقال��ت القيادة في بي��ان تلقت "الصباح 
اجلدي��د" نس��خة من��ه، ان "مف��ارز م��ن 
ش��عبة مكافحة اجرام ناحية بني سعد 
)20ك��م جنوب غرب��ي بعقوب��ة( التابعة 
ملكافح��ة اجرام ش��رطة ديال��ى القبض 
على خمسة مطلوبني وفق املادة ٤ ارهاب 

خالل ممارساتها االمنية ".
واضافت أن "املعتقلني مت اتخاذ االجراءات 
عل��ى  لعرضه��م  بحقه��م  القانوني��ة 

القضاء لينالوا جزائهم العادل".
وكانت االجهزة االمنية في ديالى اعتقلت 
العش��رات من املطلوبني للقضاء بتهمة 
"االرهاب" خالل االشهر املاضية، بحسب 

مصادر امنية.

بابل ـ  احلمايات االمنية 
وجهت مديرية ش��رطة بابل، أمس االحد، 
بس��حب احلمايات االمنية م��ن املصارف، 
عازية السبب الى عدم قبول تلك املصارف 

كفالة املنتسبني.
وقال املصدر باملديرية في تصريح صحفي، 
انه "خالل نداء مركزي الى جميع العناصر 
االمني��ة ف��ي بابل، فرغ��م ع��دم احترام 
الش��رطي وإعط��اء حقوق��ة املش��روعة 
وهي حق الكفال��ة والتي كفلها القانون 
والدستور، فأن الذي التُقَبل كفالته فمن 
باب أولى ع��دم الثق��ة بحمايته وحماية 
خزينة األموال، األمر الذي قد يضطرنا الى 

سحب احلمايات تطبيقاً لهذا املبدأ".
واض��اف املص��در ان "ش��رطة بابل كانت 
تعتق��د ان ال تص��ل األمور ال��ى هذا احلد، 
كون األطراف املعنية ل��م حتترم القوانني 

واخملاطبات املشروعة". 
م��ن جهة أخ��رى، اكد رئي��س جلنة األمن 
والدفاع في بابل ف��الح اخلفاجي انه "من 
املعيب عدم قبول كفالة املنتسب والذي 
ق��دم دمة من اج��ل الدفاع ع��ن الوطن"، 
متس��ائال "الي��س م��ن حق��ة ان تقب��ل 

كفالته".
ودع��ا اخلفاج��ي "اجله��ات اخملتص��ة الى 

مراعاة ذلك".
وهددت قيادة شرطة بابل، في وقت سابق، 
بسحب حماية املصارف اذا استمر رفض 

قبول كفالة الشرطة.

راوه ـ تفجير مفخخة 
أفاد مصدر عس��كري ف��ي األنبار، بأن قوة 
م��ن اجليش فجرت س��يارة مفخخة حتت 
السيطرة في مدينة راوه غربي احملافظة.

وق��ال املص��در ف��ي تصريح صحف��ي، إن 
"ق��وة من اجليش ضمن ل��واء 28 بالفرقة 

الس��ابعة متكنت من العثور على سيارة 
مفخخة في منطقة راوه اجلديدة وسط 
مدينة راوه، )230 كم غرب الرمادي(، وذلك 
خالل عمليات تفتيش وتطهير تقوم بها 

تلك القوات في املدينة".
وأضاف املصدر الذي طلب عدم الكشف 
عن اس��مه، أن "القوة متكنت من تفجير 
الس��يارة املفخخة حتت الس��يطرة، دون 
وقوع خس��ائر بصفوف املدني��ني أو القوة 

العسكرية". 
يذك��ر أن القوات األمنية متكنت من حترير 
راوه قبل أس��بوعني تقريب��ا، فيما تواصل 
تلك القوات تطهي��ر املدينة من اخمللفات 
احلربية والعبوات الناس��فة واأللغام التي 

خلفها "داعش".

السليمانية ـ قصف جوي
كش��ف مصدر مس��ؤول بقض��اء ماوت 
التابع حملافظة الس��ليمانية، امس األحد، 

عن تعرض جبل أسوس الى قصف عنيف 
من قبل طائرات تركية.

وقال املس��ؤول ف��ي تصري��ح صحفي ان 
"طائرات تركي��ة قصفت مواقع في جبل 
أس��وس بإحدى الق��رى التابع��ة لقضاء 
ماوت"، مبينا انه "لم يعرف بعد فيما اذا 

كانت هناك خسائر أو ال ".
وأض��اف، ان "القصف بدأ بعد ظهر اليوم 

بشكل متقطع".
وكش��ف مصدر مسؤول في قضاء ماوت 
التاب��ع حملافظ��ة الس��ليمانية ف��ي وقت 
سابق من امس األحد، عن ترك العديد من 
العوائل منازلهم ف��ي القرى القريبة من 
جبل أس��وس خوفاً من القصف التركي 

املستمر على املنطقة.

بغداد ـ القبض على مطلوبني 
ألق��ت ق��وة أمني��ة القبض عل��ى ثالثة 
مطلوبني عن جرائ��م مختلفة في جانب 

الرصافة في بغداد.
الداخلي��ة  وزارة  باس��م  الناط��ق  وذك��ر 
العميد س��عد مع��ن في بي��ان له تلقت 
"الصباح اجلديد" نس��خة منه ان "مفارز 
اس��تخبارات حماي��ة املنش��أت العاملة 
ضمن وكالة االستخبارات ألقت القبض 
عل��ى ثالث��ة متهمني مطلوب��ني عن عدة 
قضاي��ا منه��ا س��طو مس��لح وس��رقة 

ارتكبت في جانب الرصافة".
وبني ان "ه��ذه العملية نفذت بعد نصب 
كمائن للمتهمني الستدراجهم والقبض 
عليهم اصوليا واحالتهم جلهة الطلب".

ديالى وصالح الدين ـ مقتل قيادي 
بداعش

اعلن القيادي في احلش��د الشعبي جبار 
املعموري، مقتل قيادي بتنظيم "داعش" 
وأحد مرافقيه بإن��دالع صراع بني عناصر 
التنظيم في منطقة املطيبيجة الواقعة 

بني ديالى وصالح الدين، فيما ش��دد على 
ض��رورة اإلس��راع بحس��م معرك��ة "أم 

الشر" وإنهاء وجود التنظيم فيها.
وق��ال املعم��وري ف��ي تصري��ح صحفي، 
"لدين��ا معلومات مؤكدة بان��دالع صراع 
الش��ر،  أم  ف��ي  داعش��ية  قي��ادات  ب��ني 
)منطق��ة املطيبيج��ة(، عل��ى احلدود بني 
ديالى وصالح الدين وسط أنباء عن مقتل 
قيادي وأحد مرافقيه نتيجة تبادل اطالق 

النار بينهم".
وأض��اف املعم��وري، أن "املطيبيجة تضم 
قي��ادات خم��س والي��ات داعش��ية وكل 
منهم يحاول الهيمنة على االخر وهذا ما 
ول��د الصراعات فيما بينها"، مؤكدا على 
"ضرورة االسراع بحسم معركة أم الشر 
وإنهاء وجود داعش فيها قبل انتقال تلك 
النخ��ب الى مناطق اخ��رى لزعزعة األمن 

واالستقرار".

طائرات تركية تقصف جبل أسوس في السليمانية * اعتقال خمسة مطلوبين بتهمة "اإلرهاب" جنوب غربي بعقوبة
شرطة بابل توّجه بسحب الحمايات األمنية من المصارف* الجيش يفجر سيارة مفخخة تحت السيطرة في راوه

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعل��ن النائب عن محافظة نين��وى محمد نوري 
العبد ربه، أمس األحد، أن اليوم االثنني سيشهد 
حتديد موعد االس��تجواب اجلدي��د حملافظ نينوى 
نوفل العاك��وب في مجلس احملافظ��ة، مبيناً أن 
جلسة االستجواب ستعقد في مدينة املوصل. 
وقال العبد ربه في تصريح صحفي، إن "احملكمة 
االحتادية س��بق لها وأن ردت ق��رار إقالة محافظ 
نين��وى نوفل العاك��وب من الناحية الش��كلية 
وليس املضمون"، مبيناً أن "هناك تواقيع جديدة 
جمع��ت وقدمت إلى رئاس��ة مجل��س احملافظة 

إلعادة استجواب احملافظ".
وأضاف:" اليوم س��يتم حتديد موعد االستجواب 
اجلديد للمحافظ وإرس��ال كتاب اليه بشأن هذا 
املوعد واألس��ئلة وامللفات التي س��توجه اليه"، 
الفتاً إلى أن "اجللسة ستكون في مدينة املوصل 
بع��د حتريره��ا ألن الع��دد كاٍف للب��دء بعملي��ة 

االستجواب".

متابعة الصباح الجديد:
كش��ف املدير العام للمديرية العامة لش��ؤون 
اإليزدي��ة ف��ي وزارة األوق��اف بحكوم��ة اقليم 
كردس��تان خيري بوزاني، امس األحد، عن احدث 
احصائي��ة للضحايا اإليزديني عل��ى يد تنظيم 

داعش االرهابي.
وق��ال بوزان��ي ف��ي تصري��ح صحف��ي، إن عدد 
االيزيدي��ني ف��ي الع��راق  “ كان قب��ل أح��داث 
3/8/2014 نح��و )550,000( نس��مة إال أن ه��ذه 
اإلحصائية تراجعت كثيراً وأصبح عدد النازحني 

بسبب داعش نحو )360,000( نازحاً".
وأشار إلى أن "عدد القتلى من االيزديني في األيام 
االولى من ظه��ور داعش بلغ )1293( ش��خصاً 
وعدد االيتام م��ن االب )1759( ومن األم )407("، 
مبين��اً ان "ع��دد األيتام من الوالدي��ن )359( اما 
االطفال الذين والداهم بيد داعش يبلغ عددهم 

)220( واجملموع الكلي لأليتام )2745(".
وع��ن املقابر اجلماعية، أوض��ح بوزاني، أن "عدد 
املقابر اجلماعية املكتش��فة في س��نجار حتى 
االن )47( مقبرة جماعية إضافة الى العش��رات 
من مواق��ع املقابر الفردية"، مضيف��اً ان "عدد 
امل��زارات واملراق��د الديني��ة املفج��رة م��ن قبل 
داع��ش بلغ )68( مزاراً"، الفتاً إلى أن "عدد الذين 
هاجروا الى خارج البلد يق��در بنحو )100.000( 

شخصاً".

تحديد موعد 
االستجواب الجديد 

لمحافظ نينوى

الكشف عن أحدث 
إحصائية لضحايا داعش 

من اإليزيديين

الملف األمني

"القوى العراقية": موازنة 2018 غبنت
املناطق احملررة.. ولنا عليها 11 اعتراضاً

وأوضح أن "عدد ما قدمناه من مالحظات 
بل��غ 11 اعتراض��اً، ولم نلج��أ طيلة املدة 
املاضي��ة لالعالم كونن��ا اردنا أن نس��لك 
الط��رق الرس��مية االدارية بأم��ل تعديل 
القانون قبل وصوله إلى مجلس النواب".

وحّم��ل اجلب��وري "احلكوم��ة وم��ن بينها 
وزراء حتال��ف القوى العراقي��ة بعدم اخذ 
اعتراضاتن��ا ومالحظاتن��ا وتضمينها في 
نقاشات املشروع قبل وصوله إلى مجلس 

النواب".
وعن تل��ك االعتراضات ذكر أن "املش��روع 
لم يخصص دوالراً واحداً للمناطق احملّررة، 
بل اعتمد على القروض وصندوق املناطق 
احمل��ررة وهي ايرادات غير مثبتة فقد تكون 

موجودة او غير موجودة".
وأش��ار اجلبوري إلى "جتاهل طلبنا باعطاء 
رة قروضاً من  املواطنني ف��ي املناطق احمل��رّ
مص��ارف تتحم��ل وزارة املالي��ة فوائدها، 
ويجري تس��ديد اقس��اطها باجل طويل 
بنح��و 10 اعوام العادة ترمي��م من تهدم 
بيته نتيجة االعمال االرهابية أو العمليات 

العسكرية".
وأوض��ح أن "املش��روع تغاضى ع��ن اعادة 
موظف��ي  لروات��ب  االجب��اري  االدخ��ار 
محافظاتن��ا لعلها تس��عفهم في هذه 

الظروف الصعبة".
وأك��د اجلب��وري أن "املوازن��ات الس��ابقة 
قد تضمنت اس��تقطاعات م��ن الرواتب 
تنقس��م نس��بها ما بني %60 للحش��د 

الشعبي، و%40 للنازحني".
وأوضح أن "وزارة املالية قامت بتدوير مبالغ 
احلش��د الش��عبي على وفق الس��ياقات 
القانونية، لكنها لم تدور مبالغ النازحني 
فهناك 220 مليار دينار موضوعه كامانات 

لم تصرف لغاية االن".
وبني رئيس كتلة حتال��ف القوى العراقية 
أن "ابن��اء احملافظات احملررة لم يتس��لموا 
طيل��ة  التمويني��ة  البطاق��ة  مف��ردات 
بقائه��م حت��ت س��يطرة تنظي��م داعش 
االرهاب��ي، طلبن��ا ب��أن يت��م حتويلها إلى 

مبالغ مالية".
أن "560 ملي��اراً مخصص��ة  واس��تطرد 
وزارة  حص��ة  ضم��ن  واالي��واء  لالغاث��ة 
املهجري��ن طلبنا ب��أن تكون ف��ي االعمار 
لتوق��ف عمليات النزوح بعد جناح القوات 
العس��كرية ف��ي حتري��ر املناط��ق وهزمية 

تنظيم داعش االرهابي".
الق��وى  "حتال��ف  ان  اجلب��وري  ويواص��ل 
العراقية طالب ايض��اً بتحريك الوظائف 
ف��ي املناطق احمل��ررة كون لديه��ا 80 الف 
درج��ة ع��ن الس��نوات التي كان��ت فيها 
حرك��ة الوظائف اعتيادية ج��رى ايقافها 
بسبب سيطرة داعش االرهابي، وهي من 

صالحية االدارات احمللية".
وأعرب عن اسفه ل� "استمرار ايقاف نقل 
الصالحيات م��ن احلكوم��ة االحتادية إلى 
االنبار وصالح الدين ونينوى اس��وة ببقية 

احملافظات برغم حتريرها".
"الكت��ل  إن  بالق��ول  اجلب��وري  وأكم��ل 
السياس��ية عليه��ا أن تعرف ب��أن حتالف 

القوى العراقية لن يش��ترك في نقاشات 
املوازن��ة االحتادي��ة اذا ل��م تت��م معاجل��ة 
طلبات��ه كونه��ا نابعة من الدس��تور وال 

تخالف القانون".
م��ن جانبها، ذكرت النائب��ة عن التحالف 
الوطني ابتس��ام الهاللي في تصريح إلى 
"الصباح اجلدي��د"، أن "االعتراضات على 

قانون املوازنة ال تخص كتلة معينة".
اللجن��ة  عض��و  الهالل��ي،  وأضاف��ت 
القانونية ف��ي مجلس النواب، أن "الكتل 
الكردس��تانية والق��وى الس��نية اضافة 
إل��ى نواب البصرة لديهم اعتراضات على 
املوازن��ة كونه��ا ال تتضمن بن��وداً كانت 

موجودة في السابق".
وأش��ارت إل��ى ان "ابرز النقاط الس��لبية 
التي تؤاخ��ذ على املوازنة ه��ي التغاضي 
عن درجات احلذف واالس��تحداث بالنسبة 
للوظائ��ف وتعي��ني اخلريج��ني، فضالً عن 

استمرار االسقطاعات على الرواتب".
ولفتت الهاللي إل��ى ان "القانون بحاجة 
إلى نقاش��ات طويلة؛ ك��ون احلكومة قد 
تأخرت في ارسال مش��روعه ثالثة اشهر 

عن املوعد احملدد".
ومض��ت إل��ى ان "املؤش��رات االولية تدل 
عل��ى أن الع��ام احلال��ي س��يمر م��ن دون 
االتف��اق على قانون املوازنة بس��بب كثرة 

اخلالفات".

استمرار التدقيق في سجالت موظفي 
إقليم كردستان متهيداً إلطالق رواتبهم

وأوضح احلديثي، أنه "ال يس��تطيع حتديد 

زمن��ي، لالنته��اء م��ن عملي��ة  س��قف 
التدقيق"، مشيرا إلى أن "عملية التدقيق 

ليست سهلة وتستغرق بعض الوقت".
يذكر ان رئيس الوزراء حيدر العبادي تعهد 
بدفع رواتب قوات البيشمركة واملوظفني 

احلكوميني في اإلقليم. 
وقال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي 
في وق��ت س��ابق، إن احلكوم��ة العراقية 
تعت��زم الب��دء قريبا في دف��ع رواتب قوات 
احلكومي��ني  واملوظف��ني  البيش��مركة 

بإقليم كردستان. 

العمليات املشتركة حترر 175 قرية 
في املناطق احملاذية للحدود السورية 

وتستعد للصفحة الثانية
م��ن جانب��ه أعل��ن القي��ادي في حش��د 
محافظ��ة االنبار قطري الس��مرمد ، يوم 
أم��س األح��د ، عن مقت��ل 17 عنصرا من 
داع��ش الوهابي بقصف جوي اس��تهدف 

جتمعا لهم غربي االنبار. 
وقال الس��مرمد ل ‘‘الصب��اح اجلديد‘‘  إن 
"طي��ران اجلي��ش قصف جتمع��ا لعناصر 
داع��ش في منطقة احلس��ينيات القريبة 
م��ن وادي حوران ش��مالي قض��اء الرطبة 
 17 إل��ى مقت��ل  أدى  م��ا  االنب��ار  غرب��ي 
داعشيا معظمهم من جنسيات أجنبية 
بحس��ب مصادرنا القريبة م��ن املنطقة 

املستهدفة". 
وأض��اف إن "عناص��ر داع��ش كان��ت تروم 
مهاجمة القطعات العسكرية املتواجدة 
بالقرب من مكان اس��تهدافها ، مش��يرا 

إلى إن" املكان املستهدف يعد من أماكن 
تواج��د خاليا داعش النائم��ة في صحراء 

االنبار الغربية ذات التضاريس الوعرة".
وتاب��ع القي��ادي في احلش��د االنب��اري أن 
" قص��ف التجم��ع ج��اء عل��ى خلفي��ة 
معلومات اس��تخباراتية مكن��ت طيران 
اجليش من استهدافها وقتل الدواعش". 

م��ن جهته أفاد مص��در امني ف��ي قيادة 
عملي��ات االنبار خالل حديث��ه لصحيفة 
‘‘الصباح اجلديد‘‘  بان" القطعات األمنية 
من الفرق��ة 17 والق��وات األمنية األخرى 
الس��اندة له��ا ش��رعت بحمل��ة ده��م 
وتفتي��ش واس��عة النط��اق اس��تهدفت 
مناط��ق مختلف��ة م��ن ح��ي الش��هداء 
جنوب��ي مدين��ة الفلوج��ة متكن��ت م��ن 
خاللها من العثور على 91 عبوة ناس��فة 
على ش��كل غالون مفخخ سعة 20 لتراً 

من دون إعطاء أي تضحيات. 
وأضاف املصدر الذي لم يفصح عن أسمه 
إن" هذه القوات قام��ت بجمع املئات من 
العبوات الناس��فة واألجس��ام املفخخة 
الت��ي زرعه��ا إرهابي��و داع��ش املهزومني 
أبان س��يطرتهم عل��ى املدين��ة ومن ثم 
جرى تفجيرها في أطراف حي الش��هداء 
جنوبي مدين��ة الفلوجة ، الفت��ا إلى إن" 
ف��رق معاجلة املتفج��رات أبطلت مفعول 
املواد املتفج��رة بالكامل من دون وقوع أي 

إصابات في صفوف القوات األمنية. 
ومتكنت القوات املش��تركة، اجلمعة )17/

تشرين الثاني/2017(، من حترير قضاء راوة 
غربي األنبار بالكامل، من سيطرة تنظيم 

داع��ش اإلرهاب��ي، فيم��ا رفع��ت العل��م 
العراقي فوق مبانيه.

"التخطيط" تُنهي مسحاً لرصد 
وتقومي الفقر بالتعاون مع البنك الدولي
وأوضح الهنداوي ان "مسح وتقومي الفقر 
ف��ي العراق الذي س��تعلن نتائج��ه قريبا 
سيكش��ف املعدالت احلالي��ة للفقر بعد 
أكثر م��ن ثالث س��نوات على إج��راء اخر 
دراس��ة والتي اظهرت ان نسبة الفقر في 
الع��راق بلغت ف��ي ع��ام 2014 نحو 23% 
متأث��را بصدمتي داعش والنفط، اذ كانت 
الوزارة قد سجلت انخفاضاً ملحوظاً في 
معدالت الفقر في نهاية عام 2013 وصلت 
إلى نحو %16 بعد اطالق االس��تراتيجية 
الوطنية للتخفيف من الفقر في العراق 

."2014-2010
واش��ار إلى ان "املؤش��رات اجلدي��دة التي 
س��يظهرها املسح س��تكون لعام 2017 
وس��تتم االس��تفادة منه��ا ف��ي توجيه 
اهداف االستراتيجية الوطنية للتخفيف 
من الفقر الثانية التي اجنزتها الوزارة ومن 
املؤم��ل اطالقها قريبا للس��نوات -2018 

."2022

البابا يحّذر زعماء العالم من
مخاطر الترسانات النووية

وتاب��ع "الي��وم، بلغنا املدى، ميك��ن اجلدال 
في ه��ذا األمر لكن��ه رأي��ي وقناعتي أننا 
وصلنا ألقصى ما ه��و مباح )أخالقيا( من 
امتالك واس��تخدام األس��لحة النووية"، 

متس��ائال "ملاذا؟ ألنن��ا الي��وم ومبثل هذه 
الترس��انة النووية املتطورة فإننا نخاطر 
بتدمير البش��رية أو في األق��ل جزء كبير 

من البشرية".
واقترح البابا في املاضي أن تتوس��ط دولة 
ثالث��ة للتوصل إلى صفقة ب��ني الواليات 
املتحدة وكوريا الشمالية وحث الطرفني 
عل��ى تهدئ��ة احل��رب الكالمي��ة ووق��ف 

اإلهانات املتبادلة.
وأش��ار الباب��ا قائ��ال "لقد بلغن��ا املدى… 
ولذلك فإنني أس��أل نفس��ي سؤاال… هل 
من القانوني اليوم االحتفاظ بالترسانات 
النووي��ة كم��ا ه��ي علي��ه؟ ألي��س م��ن 
الض��روري الي��وم التراجع من أج��ل إنقاذ 

اخللق والبشرية؟".
وكانت كوريا اجلنوبية صرحت يوم اجلمعة 
املاض��ي أن "آخر اختب��ار صاروخي لكوريا 
الش��مالية يض��ع واش��نطن ف��ي مداه. 
لكن بيونغ يانغ ما زالت في حاجة إلثبات 

متكنها من تقنيات صاروخية متطورة".

"الكهرباء" تؤكد دعم احلكومة
لتسعيرة الطاقة بنسبة 94 %

الطاق��ة ف��ي مجل��س  أن جلن��ة  يذك��ر 
محافظة بغداد عّدت في وقت س��ابق، أن 
مش��روع وزارة الكهرباء في بعض مناطق 
العاصمة بغداد دليل على "فش��ل" وزارة 
الكهرباء، مش��يرة إلى أن الوزارة ال متتلك 
خطة واضحة ملعاجلة ملف الطاقة، فيما 
ش��هدت العديد من احملافظات تظاهرات 

حاشدة احتجاجاً على املشروع.

تتمات ص1

محمد سامي*

عم��ال  الضم��ان  خط��اب  يع��د 
املص��ارف  ب��ه  تق��وم  مصرفي��ا 
األهلي��ة أو احلكومي��ة بناء على 
او  ش��خص  قب��ل  م��ن  طل��ب 
ش��ركة مقبلة على إب��رام عقد 
م��ع دائ��رة حكومية بع��د طلب 
األخيرة ضمان تنفيذ اي مشروع 
من املش��اريع االس��تثمارية في 

العراق".
ومن املع��روف أن اإلقبال على أي 
مشروع من املشاريع االستثمارية 
في العراق يرتبط بشروط واجب 
توفره��ا في الش��ركة املتقدمة 
، وعندم��ا تتمك��ن األخي��رة من 
كسب هذا املشروع فمن الواجب 
أن تقدم خطاب ضمان مببلغ يقدر 
ب����)%5( من املبلغ الكلي لقيمة 

العقد للدائرة صاحبة املشروع.
 ويتح��دث قض��اة ع��ن ش��روط 
وأنواعه��ا،  الضم��ان  خطاب��ات 
مش��يرين إلى أن عملي��ات تزوير 
كثي��رة طالته��ا كان الضحاي��ا 
ف��ي معظمه��ا دوائر ومش��اريع 

حكومية.
الالم��ي  جب��ار  القاض��ي  وق��ال 
عض��و الهيئة االس��تئنافية في 
محكم��ة اس��تئناف الك��رخ إن 
العراق��ي عّرف  التج��ارة  "قانون 
خطاب الضمان عل��ى أنه عبارة 
عن تعّهد يصدر من مصرف بناًء 
عل��ى طل��ب من ش��خص بدفع 
مبل��غ معني لش��خص ثاٍن خالل 
مدة معينة مثبتة داخل اخلطاب 
ويح��دد الطل��ب ال��ذي صدر من 

أجله اخلطاب".
"خط��اب  أن  الالم��ي  واض��اف 
الضمان هو عمل مصرفي تقوم 
به املصارف األهلية أو احلكومية 
بناء على طلب من قبل شخص 
او شركة مقبلة على إبرام عقد 
م��ع دائ��رة حكومية بع��د طلب 
األخيرة ضمان تنفيذ املش��روع" 
، وفيم��ا يخ��ص أن��واع خطابات 
الضمان أك��د الالمي في حديثه 
إلى "القض��اء" أن "هناك أنواعا 
الضمان  عديدة منها خطاب��ات 

املهنية وخطابات ضمان مغادرة 
الس��فن وإخراج البضائع ونظام 
الضم��ان  وخطاب��ات  اإلي��داع 

الداخلية واخلارجية وغيرها".
وبشأن ش��روط خطاب الضمان 
أوضح الالمي ان "خطاب الضمان 
الص��ادر من املصرف س��واء كان 
حكوميا أو أهليا له شروط عدة 
منها أن يحتوي على تاريخ نفاد، 
وكذل��ك ف��ي حال طل��ب اجلهة 
املستفيدة من املصرف أن تصادر 
املبل��غ وحتويل��ه ال��ى حس��ابها 
فالب��د ان يتم ذلك م��ن دون قيد 
او ش��رط وليس للمص��رف احلق 
ف��ي ان يتدخ��ل او مين��ع عملية 
حتويل املبلغ وال حتى السؤال عن 
السبب" ، الفتا الى انه مبجرد ان 
تطلب اجلهة املس��تفيدة حتويل 
املبلغ لها يقوم املصرف بتحويله 
م��ادام خط��اب الضمان س��اري 
النفاذ ضمن املدة املعينة اما اذا 
جت��اوز املدة فيس��قط حق اجلهة 

املستفيدة باملطالبة".
خطاب��ات  تخلل��ت  إذا  وفيم��ا 
الضمان ح��االت تزوير، من جانبه 
القاض��ي ح��ارث عب��د  يوض��ح 
اجللي��ل قاضي محكم��ة حتقيق 
الك��رخ إن "حاالت تزوي��ر عديدة 
طالت خطابات الضمان املقدمة 
من قبل الشركات أو األشخاص" 
، مش��يرا إل��ى أن "قضاي��ا تزوير 
هذه اخلطابات تت��وزع على أكثر 
م��ن م��ادة ، ف��إذا كان اخلط��اب 
صادرا من مص��رف حكومي فأن 
تزوي��ره يدخل ضمن تزوير احملررات 
احلكومية ، أما إذا كان صادرا عن 
مص��رف أهلي ف��أن تزويره يدخل 

ضمن تزوير احملررات اخلاصة".
وأض��اف عبد اجللي��ل في حديث 
إل��ى "القض��اء" أن "هناك طرقا 
عديدة الكتشاف خطاب الضمان 
املزّور، فعند مرحلة تدقيق األوراق 
املقدم��ة يُطل��ب صح��ة صدور 
اخلط��اب م��ن املص��رف فيتضح 

أحيان��اً ان ه��ذا اخلط��اب املقدم 
مزور وليس ل��ه عالقة باملصرف" 
، وأف��اد ب��أن "عملي��ة التزوير قد 
اإلخ��الل  بع��د  أيض��اً  تكش��ف 
بعملي��ة اجن��از املش��روع وبع��د 
رجوع اجلهة املستفيدة وهي في 
تك��ون جه��ة حكومية  الغالب 
املص��رف لغرض مص��ادرة  إل��ى 
الضم��ان، يتضح ان هذا اخلطاب 
املقدم مزور وفي كال احلالتني تعّد 
عملية التزوير متوفرة سواء قبل 
سريان املشروع على الشركة او 

بعد الشروع في اجنازه".
اإلج��راءات  يخ��ص  م��ا  وف��ي 
التحقيقي��ة وآليتها، يقول عبد 
اجللي��ل إن "حق تقدمي الش��كوى 
ف��ي ح��ال وج��ود مخالف��ة هو 
املس��تفيدة من خطاب  للجهة 
الضم��ان وعل��ى األغل��ب تكون 
ويضي��ف   ، جه��ات حكومي��ة" 
أن "احملكم��ة تدون أق��وال املمثل 
بصفت��ه  للدائ��رة  القانون��ي 

مش��تكيا وتقوم بإجراءاتها في 
الى  وتس��تمع  التحقيق  عملية 
اقوال املتهم وبعده حتيل احملكمة 
املبرز اجلرم��ي واملتهم الى األدلة 
اجلنائي��ة إلج��راء املضاه��اة عما 
إذا كان هو من م��ن قام بعملية 

التزوير".
وافص��ح عبد اجللي��ل عن "وجود 
مجامي��ع تق��وم بتق��دمي عروض 
م��ن  بع��ض  الش��ركات  عل��ى 
خطابات الضمان املقدمة يصل 
الى املليارات من مصارف من دون 
أن يودع��وا املبال��غ فيه��ا مقابل 
نس��بة تكاد تكون %1 من قيمة 

خطاب الضمان".
وي��روي أن "ف��ي إح��دى الدعاوى 
املنظورة قام ممثل شركة بتقدمي 
لدائ��رة حكومية  خطاب ضمان 
لغ��رض القيام مبش��روع وبعد أن 
اخ��ل في العقد ش��رعت الدائرة 
مبصادرة خطاب الضمان واتضح 
بعدها ان هذا اخلط��اب مزور مع 

احلكومي��ة  الدائ��رة  ان  العل��م 
قام��ت بجل��ب صح��ة الصدور 
م��ن املصرف عن طري��ق معتمد 
اس��تدعاء  مت  ان  وبع��د  الدائ��رة 
املوظف املعتم��د قال ذهبت الى 
وكان بصحبتي صاحب  املصرف 
الش��ركة ومت الترحي��ب من قبل 
احل��رس وموظف��ي املص��رف بنا 
وجلس��ت داخ��ل املص��رف وقام 
الشخص بإكمال اإلجراءات ومن 
ثم عاد بصح��ة الصدور فأتضح 
تورط موظفني داخل املصرف في 

هذه العملية".
كم��ا لف��ت عب��د اجللي��ل إل��ى 
تزوي��ر  عملي��ات  ع��دة  "وج��ود 
خ��الل  م��ن  الضم��ان  خلط��اب 
اس��تخدام مستمسكات مزورة 
من جنسية وش��هادة اجلنسية 
والسكن فيكون املتقدم للعقد 
ه��و ش��خص وهمي ولي��س له 

وجود".
*اعالم القضاء  

عرف قانون التجارة 
العراقي خطاب 
الضمان على أنه 
تعهد يصدر من 
مصرف بناًء على 
طلب من شخص 
بدفع مبلغ معين 
لشخص ثانٍ خالل 
مدة معينة مثبتة 
داخل الخطاب

من مشاريع االستثمار في العراق "ارشيف"

خطاب الضمان لم يسلم من عمليات التزوير
وأغلب الضحايا من الدوائر الحكومية
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قدرة منتجاتها على المنافسة وتغطية الحاجة المحلية 

محليات 4

متابعة الصباح الجديد:

اعلنت ش��ركة الف��رات العامة 
للصناعات الكيمياوية واملبيدات 
اح��دى ش��ركات وزارة الصناعة 
واملعادن عن جناحها في تخفيض 
كلف مادة الكبريت املستعملة 
في صناع��ة حامض الكبريتيك 
الى النص��ف تنفيذا لتوجيهات 
وزي��ر الصناع��ة بتقلي��ل كلف 
اإلنت��اج وزي��ادة حج��م املبيعات 
األمر الذي سيس��هم في جعل 
الكبريتيك  إنتاجها من حامض 
املرك��ز واخملف��ف منافس��ا قويا 

وملبيا للحاجة احمللية . 
واوض��ح مدي��ر ع��ام الش��ركة 
املهن��دس عل��ي قاس��م كاظم 
للمركز  تصري��ح  في  الش��مري 
االعالمي في الوزارة بأن شركته 
متكنت وبعد مفاوضات مكثفة 
م��ادة  ش��راء  م��ن  ومتواصل��ة 
الكبري��ت املكي��س من ش��ركة 
نفط الوس��ط )حق��ل األحدب( 
بأس��عار مخفض��ة تص��ل الى 
اذ  الس��ابق  الس��عر  نص��ف 
تستعمل هذه املادة في صناعة 
وإنتاج مادتي حامض الكبريتيك 
املرك��ز واخملف��ف ، الفت��ا ال��ى ان 
كمي��ة م��ادة الكبري��ت التي مت 
)2000( طن  ش��راؤها والبالغ��ة 
س��تجهز عل��ى ش��كل دفعات 
وبدرجة نق��اوة عالية تصل الى 
%99,99 ، مشيرا الى ان الشركة 
اخذت على عاتقها وضع خطط 
واستراتيجات جديدة بهدف زيادة 
واملبيعات  التس��ويقية  املناف��ذ 
خللق سوق تنافسية مع املستورد 
وتغطي��ة حاجة البلد من منتج 
حامض الكبريتي��ك املركز لرفد 

وزارتي النفط والكهرباء.
واض��اف الش��مري إن ش��ركته 
س��عت ومنذ تولي��ه إدارتها الى 

خف��ض كل��ف االنت��اج وزيادته 
ومراجعة املف��ردات الداخلة في 
تكاليف انتاج الطن الواحد من 
مادتي حامض الكبريتيك املركز 
واخملف��ف به��دف تغطية حاجة 
البل��د الكلية من هذه املنتجات 

من دون احلاجة الى االستيراد .
واش��ار الش��مري الى أن العمل 
متواصل ومنذ اكثر من عام على 
حتقيق اله��دف في زيادة الطاقة 
االنتاجية ملصنع احلامض لتصل 
ال��ى حوالي )%95( م��ن الطاقة 
التصميمية للمصنع مااسهم 
بشكل كبير في تغطية نسبة 

) 80 الى %85( م��ن حاجة البلد 
، مفصح��ا عن توجه الش��ركة 
النشاء خط انتاجي ثاني اضافي 
للمصنع املذكور بهدف تغطية 
 100% بنس��بة  البل��د  حاج��ة 
حي��ث مت اس��تحصال موافق��ة 
الس��يد وزير الصناع��ة واملعادن 
على اس��تحداث وانش��اء اخلط 

اإلضافي اجلديد ..
ولف��ت الش��مري إل��ى أن البلد 
يعان��ي م��ن اإلغ��راق الس��لعي 
للمنتجات املستوردة والتي اثرت 
بش��كل كبي��ر عل��ى االقتصاد 
العراق��ي نتيجة عمليات الغش 

الصناع��ي للعدي��د م��ن تل��ك 
املنتج��ات والت��ي اثرت بش��كل 
كبي��ر عل��ى اس��عار املبيع��ات 
الوطنية  املنتجات  على حساب 
الت��ي متت��از باجل��ودة واملواصفة 
القياس��ية الرصين��ة ، مؤك��دا 
ف��ي الوقت ذات��ه عل��ى ان وزارة 
وش��ركاتها  واملعادن  الصناع��ة 
الميكنها احلياد عن سياستها في 
تطبيق ش��روط اجل��ودة وتطبيق 
والدلي��ل  العاملي��ة  املواصف��ات 
عل��ى ذل��ك ان اجله��از املرك��زي 
النوعية  والس��يطرة  للتقييس 
وملت��زم  وعري��ق  دقي��ق  جه��از 

واليجامل اي جهة منتجة على 
حس��اب اجل��ودة والنوعية كونه 
يجري عمليات فحص مستمرة 
ودائمة من خالل س��حب عينات 
لنم��اذج م��ن املنتج��ات س��واء 
ف��ي ش��ركة الف��رات العامة او 
في بقية ش��ركات الوزارة إذ لم 
ت��رد للش��ركة اي مالحظ��ة او 
مؤش��رات س��لبية من��ذ اعوام 
طويلة ولغاية هذا اليوم بش��ان 
الش��ركة  منتجات  مواصف��ات 

الكيمياوية املتميزة .
وذك��ر املدي��ر العام أن الش��ركة 
توجه��ات  وف��ق  عل��ى  تعم��ل 

احلكوم��ة املركزية بش��كل عام 
وتوجه��ات ال��وزارة ف��ي تفعيل 
دور املش��اركة واالس��تثمار م��ع 
القط��اع اخل��اص ، مش��يرا إلى 
اعداد ملفات استثمارية مهمة 
االستثماري النشاء  امللف  منها 
مصن��ع جديد للص��ودا والكلور 
وملف ملش��روع اضاف��ي ملصنع 
حامض الكبريتيك املركز وانتاج 
م��ادة الش��ب الت��ي تس��تخدم 
ف��ي تنقية مياه الش��رب والذي 
سيكون من املشاريع الصديقة 
للبيئة ويغطي جميع احتياجات 

البلد وبأقل تكلفة لالنتاج . 

شركة الفرات تخفض كلف شراء مادة الكبريت بنسبة 50 %  

أخذت الشركة على 
عاتقها وضع خطط 
واستراتيجات جديدة 
بهدف زيادة المنافذ 

التسويقية والمبيعات 
لخلق سوق تنافسية 

مع المستورد وتغطية 
حاجة البلد من منتج 
حامض الكبريتيك 

المركز 

تخفض كلف شراء مادة الكبريت بنسبة 50 %

»الهيدروليكية« توّقع 
عقدًا للمشاركة مع شركة 
المانية إلنتاج أسالك اللحام

بدء التشغيل التجريبي 
لمشروع ماء جديد في بغداد

التجارة تجّهز ذي قار 
باآلليات والكابسات 

والسيارات التخصصية 

اعالم الصناعة 
وقعت الشركة العامة للصناعات الهيدروليكية 
اح��دى ش��ركات وزارة الصناعة واملعادن مس��ودة 
عق��د مش��اركة مع ش��ركة ش��لوس ش��امبورغ 

االملانية النتاج اسالك اللحام.
وق��ال مدير ع��ام الش��ركة املهن��دس حيدرناصر 
ظاهر في تصري��ح ملركز االعالم والعالقات العامة 
في الوزارة ان الش��ركة وانطالقا من حرصها على 
تنويع منتجاتها وتعظيم مواردها املالية واكساب 
العاملني فيها مهارات وخبرات جديدة فقد قامت 
بتوقيع مسودة عقد مشاركة مع شركة شلوس 

شامبورغ االملانية لغرض انتاج اسالك اللحام .
واشار املدير العام الى ان الشركة االملانية ستكون 
ملزم��ة مبوجب عق��د املش��اركة بتجهيز ونصب 
مصن��ع النتاج اس��الك اللح��ام مع قط��ع الغيار 
اخلاص��ة باملصنع وتش��غيل مكائن ومعدات اخلط 
االنتاج��ي مجان��ا وبطاق��ة انتاجية ال تق��ل عن ) 
6500 ( ط��ن س��نويا على ان تك��ون جميع املكائن 
واملعدات اجملهزة جديدة وغير مس��تعملة ومبوجب 
املواصفات االوروبية من انتاج شركة ) ARA( فضال 
عن التزام الش��ركة االملاني��ة باملواصفات الفنية 
واجلودة وبأمتياز من ش��ركتي ايس��اب السويدية 

وكدك العاملية .

بغداد - الصباح الجديد:
اعلن��ت امانة بغداد عن بدء التش��غيل التجريبي 
جملم��ع ماء جديد بطاقة 200 م3 / الس��اعة ضمن 

قاطع بلدية الرشيد.
وذك��رت مديرية العالق��ات واالع��الم ان« املالكات 
املتخصص��ة في دائرة ماء بغ��داد وباإلعتماد على 
اجلهد الذاتي بدأت التش��غيل التجريبي جملمع املاء 
اجلديد الذي سيخدم مدينة الرضوانية وبالتحديد 
منطقة املكاس��بة واحملالت السكنية احمليطة بها 
بطاقة 200م3 / الساعة الذي سيقضي على ازمة 

شحة مياه الشرب التي تعاني منها املنطقة ».
واضافت ان« املالكات املتخصصة ستقوم بنصب 
مضخات جديدة لضخ مياه الش��رب الى املنطقة 
املذك��ورة ال��ى جانب املباش��رة بأعمال اس��تبدال 
االج��زاء املتض��ررة في ش��بكة املاء املوج��ودة في 
املنطقة لضمان وصول امل��اء الى املواطنني ضمن 

املواصفات املطلوبة.

بغداد - الصباح الجديد: 
اعلنت الش��ركة العامة لتجارة الس��يارات واملكائن 
عن قي��ام فرعها في محافظة ذي ق��ار بالتعاقد مع 
بلديات اقضية ) الفهود , البطحاء , الفجر , الرفاعي 
( لتجهيزه��م باالليات والكابس��ات ومببل��غ ملياري 

دينار .
واوض��ح مدير ع��ام الش��ركة وكالة احمد ياس��ني 
محم��د ان التعاق��د مت ايض��ا م��ع بلدي��ة احملافظ��ة 
ف��ي مناطق  )العكيك��ة , قلعة الس��كر , العصر , 
اجلباي��ش ( لتجهيزهم بعدد من االليات والس��يارات 
التخصصية والش��فالت املتنوعة وبس��عر اجمالي 

يقارب خمسمائة مليون دينار .
واضاف املدي��ر العام ان جتهيز اآللي��ات واملعدات يتم 
من قبل شركات القطاع اخلاص املتعاقدة مع شركة 
جتارة الس��يارات ولكل ش��ركة حسب اختصاصها ، 
مبينا بان فرع ش��ركته في ذي قار يس��عى من خالل 
اخملاطبات الرس��مية والترويج ملنتجات الشركة الى 

تسويقها في احملافظة .
من جانب اخر اش��ار ياس��ني الى قيام فرع ش��ركته 
في ميس��ان ببيع عدد من سيارات الصالون االيرانيه 
النق��دي  الدف��ع  بنظام��ي  أج��رة  )سمند،س��ايبا( 
واالقس��اط ومببل��غ إجمالي يق��ارب )95( مليون دينار 
اضافة الى االستمرار بأعمال اجلرد للمخازن واألدوات 
االحتياطية التابعه للف��روع لغرض مطابقة حركة 

الدخول واخلروج لألدوات االحتياطيه لفرع الشركة.
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بغداد - الصباح الجديد:

اطل��ع وزي��ر التخطي��ط الدكت��ور 
سلمان اجلميلي على واقع املشاريع 
اخلدمية واالس��تثمارية املتفذة في 

محافظة بابل .
مدل��ول  ص��ادق  احملاف��ظ  وق��دم 
الس��لطاني ش��رحا تفصيلي��ا عن 
عدد من املشاريع املستمرة املنفذة 
البرنام��ح  ضم��ن  احملافظ��ة  ف��ي 
وبرنام��ج  احلكوم��ي  االس��تثماري 
تنمي��ة االقالي��م ، مبين��ا ان ه��ذه 
املش��اريع املهمة تواجه مشكالت 

مالية بسبب قلة التخصيصات .
واش��ار احملافظ الى ان هذه املشاريع 
متثل اهمية كبيرة بالنس��بة البناء 
احملافظ��ة النها توفر خدمات افضل 
له��م فيما اكد وزي��ر التخطيط ان 
احلكوم��ة تواص��ل معاجلتها لواقع 
جمي��ع  ف��ي  التنموي��ة  املش��اريع 
احملافظ��ات ومنه��ا محافظة بابل ،  
الى ان نتائج هذه املعاجلات ستظهر 

على واقع املش��اريع وحض��ر اللقاء 
عدد من اعض��اء مجلس محافظة 

بابل ورؤساء دوائر احملافظة.
عل��ى صعي��د متص��ل اش��اد وزير 
تبذلها  الت��ي  باجلهود  التخطي��ط 
احلكوم��ات احمللي��ة ف��ي احملافظات 
ومنه��ا احلكوم��ة احمللي��ة حملافظة 
النج��ف م��ن خالل ماتق��وم به من 
متابعة وسعي حثيث من اجل اجناز 

املشاريع احليوية في احملافظة .
كم��ا بح��ث الوزي��ر خ��الل زيارت��ه 
حملافظة النجف والتقى محافظها 
لؤي الياسري واقع املشاريع احليوية 

في احملافظة . 
واك��د الوزير ان محافظ��ة النجف 
حتت��ل اهمية خاصة نظ��را ملا متثله 
من ثقل دين��ي وارث تاريخي عظيم 
وبالتال��ي فاننا نولي اهتماما الن ما 
تقدمه من خدم��ات اليقتصر على 
ابنائها امنا يشمل الزائرين من شتى 

دول العالم االسالمي 
واش��ار اجلميلي الى اننا لم نتمكن 
م��ن اس��تثمار الوفرة املالي��ة التي 

كات العراق يتمت��ع بها قبل ٢٠١٤ 
والتي كان باالم��كان ان يكون احلال 
افضل مم��ا هو علي��ه االن ، مؤكدا ، 
ان علينا النظر الى االمام فوضعنا 
االن افض��ل م��ن قبل س��نتني ومن 
املؤكد ان السنوات املقبلة ستكون 

افضل من االن ..
ودعا الوزي��ر احلكوم��ات احمللية الى 
وض��ع اولوي��ات تنموية عل��ى وفق 
سياس��ات واضح��ة وان نفتح افاق 
االستثمار امام الشركات واستثمار 
العالقات الطيبة ب��ني العراق ودول 
اجل��وار ، كاش��فا عن وج��ود تنافس 
كبير بني الش��ركات االس��تثمارية 
للحص��ول على فرص اس��تثمارية 
ف��ي  اس��تثمارها  ينبغ��ي  الت��ي 
التنمية  وحتقي��ق  الصناعة  توطني 

املستدامة .
تش��كيل  ع��ن  الوزي��ر  وكش��ف 
اللجنة العليا لالس��تثمار برئاسة 
رئيس الوزراء للعم��ل على معاجلة 
وتذليل جميع العقبات التي تواجه 
الع��راق  ان  ، مؤك��دا  املس��تثمرين 

س��يكون اكث��ر البلدان اس��تقرارا 
املرحل��ة املقبلة وس��يكون  خ��الل 
القطاع اخلاص هو رائد التنمية في 

العراق .
الى ذل��ك اوضح محاف��ظ النجف 
ل��ؤي الياس��ري ان هناك ع��ددا من 
املش��اريع املهمة في احملافظة التي 
االموال  اجنازه��ا تخصيص  يتطلب 
املناس��بة ، مبين��ا ان النجف ليس 
البنائها فق��ط امنا جلميع العراقيني 
فهي تس��تقبل اكثر من ١٦ مليون 
زائر سنويا االمر الذي جعلها تعاني 

من قلة اخلدمات .
واشار احملافظ الى ان من بني املشاريع 
املهة ف��ي النجف والت��ي تنعكس 
ايجاب��ا عل��ى العراق هي مش��روع 
طري��ق التبادل التج��اري بني العراق 
والس��عودية بط��ول ٢٢٨ كم وميتد 
م��ن النجف الى رفحة الس��عودية 
وهناك معمل الصمون الفرنس��ي 
ال��ذي يحت��اج ال��ى تش��غيل وغير 
ذل��ك .. داعيا الى تش��غيل املصانع 

الوطنية وشراء منتجاتها

تقرير

وزير التخطيط يبحث واقع المشاريع الخدمية في بابل والنجف
ضمن البرنامح االستثماري الحكومي وبرنامج تنمية األقاليم

الدكتور سلمان اجلميلي اثناء زيارته بابل

اعالم الفرات االعلى  
تنفي��ذا لتوجيهات وزي��ر الكهرباء 
املهندس قاسم الفهداوي بأحصاء 
االضرار في البن��ى التحتية لقطاع 
نقل الطاقة الكهربائية في مناطق 
) راوه ، عكاش��ات ، القائم ، الرطبة 
( والت��ي مت حتريره��ا م��ن عصاب��ات 
داع��ش االرهاب��ي لغرض املباش��رة 
باع��ادة الطاق��ة الكهربائي��ة ال��ى 
هذه امل��دن، زار املهندس خالد غزاي 
عطي��ة مدي��ر ع��ام نق��ل الطاقة 
االعلى  الفرات  ملنطقة  الكهربائية 
وامل��الك املتق��دم ف��ي املديرية مدن 
راوة وعكاش��ات والقائ��م والرطبة 
عل��ى  ميداني��ا  واطل��ع  املذك��وره 
حجم االض��رار الكبيرة في خطوط 
ومحطات نقل الطاقة الكهربائية 

فيها .
وكان��ت خط��وط نق��ل الطاق��ة ) 
عن��ه �� قائ��م ( 132 ك.ف وخطي ) 
قائ��م �� عكاش��ات اجلدي��دة ( 132 
ك.ف وخط��ي ) قائم �� عكاش��ات 
القدمي��ة ( 132ك.ف تعرض��ت ال��ى 

نسبة دمار %100 الى جانب تعرض 
خطي  )عكاش��ات اجلديدة �� رطبة 
) 132ك.ف الى عملية دمار بنس��بة 
تق��در %65 ، ام��ا خ��ط ) حديثة �� 
قائم ( 400 ك.ف فقد بلغت نس��بة 

الدمار فيه بحدود 50% .

بغداد - الصباح الجديد: 
اعلنت الش��ركة العامة لتج�ارة 
امل�واد اإلنشائية عن اجراء دراسة 
ش��املة لتحدي��د أس��عار م��ادة 
بأنواع��ه  املص��ري  الس��يراميك 
واجل��دران  األرضي��ات   ( ال�ثالث��ة 

والديكور ( .
واوضح مدير عام الش��ركة زهير 
احمد س��لمان بان الشركة وبعد 
إكم��ال عملي��ة تفري��غ احلاويات 
احململة بالسيراميك من ميناء أم 
قصر إل��ى جميع فروع الش��ركة 
في بغداد وبقية احملافظات عملت 
جلنة االس��تيراد على اجراء دراسة 
ش��املة لتحدي��د تس��عيرة مادة 
الس��يراميك بأنواعه وانس��جاما 
مع الضوابط والتعليمات احملددة .

واش��ار مدير ع��ام الش��ركة الى 
جمي��ع  تق��دمي  ص��وب  س��عيها 

البي��ع  م��ن حي��ث  التس��هيالت 
املباشر وباسعار مناسبة مقارنه 
باالس��واق احمللية خاصة وان مادة 
اس��تيرادها  التي مت  الس��يراميك 
ذات مودي��الت حديث��ة وباش��كال 

واحجام متنوعة .
ولف��ت املدي��ر العام بانه س��يتم 
االمنوذجي  الرئيس  املعرض  افتتاح 
اخل��اص بع��رض من��اذج م��ن مادة 
الس��يراميك بانواع��ه إضافة الى 
املواد اإلنش��ائية االخ��رى في مقر 
االنش��ائية في ساحة  الش��ركة 

االندلس .
م��ن جانب اخر ناقش��ت الش��ركة 
خالل اجتماع مجلس ادارة الشركة 
بجلس��تها ال�) 18( موضوع خطة 
ع��ام 2018 والت��ي مت��ت  املصادقة 
عليه��ا باإلجم��اع من قب��ل أعضاء 
مجلس اإلدارة اضافة الى مناقشة 

موض��وع م��ادة القرمي��د املعدن��ي 
الذي مت عرضه ف��ي أربع محافظات 
) بغداد – البصرة – النجف – كربالء 
( وكذلك مناقش��ة البيانات املالية 
التي تخص العمل املالي للش��ركة 
حيث قرر اجمللس باإلجماع تش��كيل 
جلن��ة فريق عمل برئاس��ة الس��يد 
مدي��ر  وعضوي��ة  اإلداري  املع��اون 
واملالي  والرقابي  القانوني  القس��م 
ومدي��رة ش��عبة امليزانية لدراس��ة 

اجلدوى االقتصادية للشركة. 
وعلى سياق اخر حقق فرع الشركة 
في محافظة كربالء مبيعات مالية 
خالل خمسة ايام من الشهر اجلاري 
جت��اوزت 34 ملي��ون دين��ار م��ن بيع 
املواد االنش��ائية الت��ي تتعامل بها 
الش��ركة ذات املواصف��ات العالية 
اجلودة ومن مناشئ عاملية واملطابقة 

للمواصفات واملعايير املعتمدة .

انطالق عمليات إحصاء أضرار البنى 
التحتية بعد تحريرها من »داعش«  

دراسة شاملة لتحديد أسعار مادة 
السيراميك المصري بأنواعه 

تشمل مناطق ) راوه ، عكاشات ، القائم، الرطبة (

بغداد - الصباح الجديد:
اكد وكيل وزارة العمل والش��ؤون 
العم��ل  لش��ؤون  االجتماعي��ة 
الدكت��ور عب��د الك��رمي عب��داهلل 
ضرورة ايجاد قواس��م مش��تركة 

وبلورة االفكار مع املعنيني بالشأن 
الصناعي للنهوض بواقع التدريب 

املهني والقطاع اخلاص.
واستعرض الوكيل خالل استقباله 
رئيس احتاد الصناعات العراقي علي 

صبيح الس��اعدي بحض��ور مدير 
عام دائ��رة التدري��ب املهني صادق 
خزعل ابراهيم الرؤية املستقبلية 
للتدريب املهني واملناهج املعتمدة 
وكيفي��ة  املهني��ة  ال��دورات  ف��ي 

املناهج  التواص��ل لتحديث تل��ك 
حس��ب تالق��ح االف��كار املوجودة  
والبحث عن مهن اخرى تتالءم مع 

متطلبات سوق العمل. 
وق��ال وكي��ل ال��وزارة ان املرحل��ة 

باالس��اس على  تعتم��د  املقبل��ة 
واملش��اريع  املهن��ي  التدري��ب 
الصغيرة والقطاع اخلاص ، مؤكدا 
احلاج��ة لتب��ادل اآلراء واالفكار بني 
احتاد الصناع��ات والتدريب املهني 

واصحاب العمل من اجل الصالح 
الع��ام، وكذل��ك ض��رورة تنظي��م 
باملش��اريع  واالهتم��ام  الق��روض 
الصغيرة كونها تؤس��س لقطاع 

عمل غير منظم.

العمل تبحث مع اتحاد الصناعات النهوض بواقع التدريب المهني
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فالح المرسومي* 

كع��ادة املركز العراق��ي للتنمية اإلعالمية 
بعقد ندواته نصف الش��هرية فقد مت عقد 
ندوت��ه األول��ى لهذا الش��هر يوم الس��بت 
س��ليم  الدكت��ور  باس��تضافة  املاض��ي 
اجلب���وري رئيس مجل��س النواب العراقي  
ف��ي قاع��ة عيون ، ف��ي جلس��ة أدارها كل 
من الدكت��ور حميد فاض��ل والدكتور واثق 

الهاشمي .
وقد بدأه��ا الدكتور عدنان الس��راج رئيس 
املرك��ز العراقي للتنمي��ة اإلعالمية مرحباً 
ب��ه أجمل ترحي��ب لتلبيت��ه دع��وة املركز 
وباحلض��ور الك��رمي من نواب ومستش��ارين 
ومثقف��ني  واكادميي��ة  اعالمي��ة  ونخ��ب 
ورؤس��اء حترير صحف ومراكز بحثية حيث 
بتواجده��م وبعقولهم النيرة تس��تكمل 
اشراقات ونشاطات املركز في كل جوانبها 
والتي لم تكن لقاءات الس��قاط التكليف 
وامن��ا لتأس��يس ش��راكة وطني��ة مع هذه 
النخب الكبيرة ف��ي قاماتها لنصل معها 
ال��ى بر االمان في وطن آم��ن موفور بنعمة 

احلياة احلرة الكرمية .
للتنمي��ة  عراق��ي  نبغ��ي كمرك��ز  نح��ن 
االعالمي��ة من خالل هذه اللقاءات أن نكون 
جزءاً من املس��ارات الوطنية التي تتجسد 
ف��ي الش��راكة الوطنية وبأصح��اب القرار 
وعابرين بها الى الش��عب الواحد في وطن 
واحد ال لطائفة معين��ة او قومية أو حزب 
أو كتلة ، وبه��ذا فاننا نريد من املتحدث أن 
يفيدن��ا ويضعنا في صورة احلدث واملوضوع 
الذي نبتغي بحضورنا هذا أن نتعرف عليه 
بكل ح��رص ومس��ؤولية وباقن��اع املقابل 
حي��ث القناعات مهمة لك��ي تصل وتؤدي 
الرس��الة االعالمي��ة دورها بش��كل واضح 
، أحب أن أش��ير الى أني التقي��ت الدكتور 
س��ليم احلبوري في الكثير من املناس��بات 
عبر الفضائيات وبح��وارات عدة فوجدته » 
رجل احل��وار »   مع التأكيد على أننا نعيش 
مع هذه اللحظات االنتصار الكبير بسحق 
»داعش« وانهاء وجوده من كل شبر من أرض 
وطننا احلبيب وال��ذي من املؤمل أن يكتمل 
هذا النصر في جانب وواقع آخر وهو النصر 

بالقضاء على الفساد وشخوصه وبؤره .
وهذا أيضاً يضعنا كاعالم وكمسؤولني من 
هذا املنبر احلر في هذا اللقاء الواسع الكبير 
مع قامة عراقي��ة مقتدرة أن نّحيي الرجال 
الذي��ن صنعوا ويصنعون ه��ذه االنتصارات 
وأن ال نغف��ل بالتحية واالجالل الش��هداء 
واجلرح��ى الذين اس��ترخصوا أرواحهم من 

أجل العراق العظيم .
بعده��ا قدم رئي��س املركز ضيف اجللس��ة 
الدكتور سليم اجلبوري قبل البدء بحديثه 

ف��ي  املتميزي��ن  م��ن  مجموع��ة  ليك��رم 
مس��يرتهم املهنية وهم كل من عبداهلل 
الالمي نقيب الصحفيني األسبق والعميد 
مدير اع��الم الدف��اع املدني كاظم بش��ير 
واإلعالم��ي والكات��ب الصحف��ي قاس��م 
عج��رش بعدها بدأ اجلب��وري حديثه بتقدمي  
الشكر الى املركز ورئيسه على اتاحة فرصة 
اللقاء به��ذا احلضور املتمي��ز لصناع الرأي 
وصناع القرار ومم��ن لهم التأثير في جوانب 
عديدة في اجملتم��ع ومع الدولة وأن ما أدلي 
به ميكن أن اس��ميه قناعات ووجهات نظر 
بعي��داً عن الرس��ميات ألكون أق��رب وأكثر 
وضوحاً مع احلضور املتلقي لقد بدأنا بخط 
الش��روع ملا بعد داعش وهو العمل الدؤوب 
باجتاه االستقرار السياسي واالجتماعي الى 
جانب االستقرار األمني الذي بدأنا نلمسه 
بش��كل أكبر حيث من خ��الل عملية بناء 
الدولة ننطلق الى ما نركز عليه االستقرار 
الفكري فأن في هذا االس��تقرار يبرز البعد 
االقتص��ادي واستش��راف املس��تقبل بكل 
حتدياته لالس��تقرار اجملتمعي ألن في خرقه 

تأثيرا كبيرا على بناء الدولة .
وهذا م��ا يعول عليه االع��داء وال أخفي أن 

الكت��ل لديه��ا تخوف من املرحل��ة املقبلة 
آلن هن��اك صراعا حقيقيا بني من يريد بناء 
الدول��ة وم��ن يريد الضد ، وتن��اول موضوع 
االنتخابات متسائالً ومجيباً بالوقت نفسه 
هل جتري في وقتها ؟ هل تؤجل ؟ أقول بأنه 
حل��د اآلن لم يت��م حتديد التاريخ الرس��مي 
له��ا فع��الً لك��ن البع��د القان��وي يفرض 
نفس��ه بعدم التأجي��ل وااللت��زام باملوعد 
على وفق ما أقره الدس��تور واحترام البعد 
الدميقراط��ي ألن خرق املواعيد الدس��تورية 
يؤدي الى اش��كاالت وانعكاس��ات سلبية 
وال أخف��ي أن هن��اك اراء ف��ي الكتل تطرح 
أن املف��روض أوالً توفي��ر كل مس��تلزماتها 
جناح قبل اجرائه��ا حيث الصعوبة اآلن في 
موضوعات عدة ومنها  النازحني واملهجرين 
، ورأي آخر يخش��ى أن التصويت س��يكون 
حتت تهديد الس��الح في املناطق التي كان 
ابناؤها يحملون الس��الح وله��ذا فانه غير 

متحمس في اجرائها مبوعدها .
وأمام وجهت��ي النظر هات��ني هناك وجهة 
أخرى ل��م تفصح ع��ن رأيها خوف��اً من أن 
ال تك��ون نتائج االنتخاب��ات بصاحلها ، وفي 
كل االحوال فأنه س��يحدد املوعد من قبل 

مجلس ال��وزاء ويصوت علي��ه في مجلس 
الن��واب بأق��رب وقت م��ن دون تأخير لوجود 
املتابعة ب��ني مؤسس��تينا لتحديد املوعد 
املناس��ب ، ولق��د كانت جلس��ة اليوم في 
البرملان اس��تثنائية ملناقشة قراري املوازنه 
واالنتخابات وتعطلت بسبب عدم اكتمال 
النص��اب لع��دم حض��ور اجللس��ة ن��واب 
البصرة ونواب من االقليم بس��بب املوازنه 
مما اضطرني إللغاء فقرة املوازنه ومناقشة 
فق��رة االنتخاب��ات فقط ، مؤك��داً على أن 
االنتخاب��ات س��تجري ف��ي عم��وم العراق 
الكتروني��اً وعلى الرغم من وجود قيود ال بد 
م��ن فكها منها االنتخاب��ات في يوم واحد 
جمللس النواب واجملالس احمللية وهل املفوضية 
قادرة على استكمال مستلزماتها ومسودة 
االتف��اق عل��ى انتخاب��ات ف��ي محافظ��ة 
كركوك بش��ان مجلس��ها اجلديد  وكذلك 
ما على مؤسس��ات الدولة من توفير بيئة 
مناسبة لتحقيقها وحتدث في محور الدور 
الرقابي ملكافحة الفس�����اد ليشر الى أن 
هناك إش��كالية مث��ارة في الظ��رف الذي 
نعيش��ه ونحن بهذا نحت��اج الى منهجية 
م��ع تضامن من قب��ل جميع املؤسس��ات 

الرقابية التي يتوج��ب ايضاً حتديد من هي 
لوج��ود جه��ات رقابية عدي��دة وهذا مهم 
جداً وحساس بقدر كبير وال نريد أن يحصل 

خلل جراء عدم اسهامه اي جهة رقابية .
وأك��د عل��ى أنه ال ب��د من خل��ق منظومه 
كامل��ة ومتكامل��ه للرقابة على الفس��اد 
م��ع وض��ع االس��س الكفيل��ة باملكافحة 
أوالً وكش��ف به��ذا الص��دد عن زي��ارة قام 
بها لرئي��س احملكمة والقض��اء العراقي ملا 
لدورهما م��ن تأثير عدلي كبير في مس��ار 
هذه املكافح��ة وقد بني أن االس��تجوابات 
التي يقوم به��ا البرملان لل��وزراء تدخل من 
ب��اب مكافحة الفس��اد ووق��ف الهدر في 
املال العام وقد مت خ��الل هذه الدورة القيام 
باس��تجواب لتسعة وزراء ومت سحب الثقة 
لثالثة منهم ولدينا اآلن ملا تبقى من الدورة 
7 حاالت اس��تجواب سننتهي منها ضمن 

املدة التشريعية .
وأكد على أن أه��م رقيب هو االعالم فدوره 
كبير جداً ومؤثر في جناح مكافحة الفساد 
والوقاي��ة منه مثلم��ا كان دوره التضحوي 
في مكافحة االرهاب والسعي لبناء اجملتمع 
والدولة على اس��س س��ليمة م��ن االدارة 

والتعاي��ش وقد جاء رئي��س مجلس النواب 
في محور آخر عل��ى موضوعة العالقة بني 
املركز واالقليم واألزم��ة التي حصلت بعد 
االس��تفتاء حيث اش��ار الى أن اجمللس كان 
واضح��اً من��ذ البداية م��ن أن االنفصال ال 
يقل ع��ن االرهاب خطورة ف��ي احلاق الضرر 
بالعراق وطن وشعب واحد وقد صدرت عنا 
قرارات سياسية واقتصادية واستراتيجية 
باملواجه��ة ومت اس��تضافة رئي��س مجلس 
ال��وزراء الذي اوضح املوق��ف بان ال حوار مع 

االقليم إال بالغاء االستفتاء .
وأك��د اجلبوري م��ن أنه في زيارت��ه لالقليم 
قب��ل االس��تفتاء كان قد طل��ب من رئيس 
االقليم الغاء االستفتاء لكنه قدم البديل 
بالتجمي��د أو التأجيل حت��ى يحصل على 
م��ا كان يطالب به من املركز وقد مت الرفض 
بغي��ر الغ��اء االس��تفتاء والرج��وع للحوار 
وق��د وصلت به��ذا الص��دد رس��التنا الى 
الدول��ة واجملتمع ، لقد فتحت االش��كالية 
الكبيرة التي احدثها االستفتاء وافصحت 
بنتائجه��ا لص��ورة واضح��ة للجميع في 
الداخ��ل واخل��ارج وه��ي بغاي��ة األهمية أن 
الش��عب العراقي بكل قومياته ومكوناته 

واطيافه يرفض أي عملية جتزأة أو تقسيم 
من الذي جرى بان أي رغبة جامحة ملثل هذا 

سترد في مهدها ولن يكتب لها النجاح .
وفي احمل��ور االقتصادي أش��ار رئيس اجمللس 
الى أنه وبرغم الظروف املالية واالقتصادية 
الصعب��ة فعالً وضغوط��ات صندوق النقد 
الدول��ي بش��أن االنفاق وعل��ى الدولة التي 
تقل��ق وال تطمئن لوض��ع اقتصادي أفضل 
خالل الع��ام املقبل فأن ه��ذا يضيف عبئاً 
كبيراً من املسؤولية على اجلهات الرسمية 
املعنية للبحث والدراسة لوضع اقتصادي 
مقبول  يدعو الى االسقرار املعيشي للفرد 
وم��ا لهذا من تأثير في خلق وضع نفس��ي 
عند املواط��ن ليم��ارس دورة البناء لصالح 

اجملتمع والدولة .
ف��ي اخلت��ام رد الس��يد رئي��س اجمللس على 
االستفس��ارات واألس��ئلة العدي��دة التي 
طرح��ت عليه من قبل احلض��ور في محاور 
اللق��اء ومنها ايضاً على قان��ون التأمينات 
املتداول في الش��ارع بصي��غ مختلفه وهو 
أص��الً لم يط��رح عل��ى البرملان مث��ل هذا 
حل��د اآلن وقد بني ب��ان تخصيصات الرعاية 
االجتماعي��ة العض��اء مجل��س النواب قد 
الغ��ي اصالً من موازن��ة البرملان وعن صرف 
مكاف��اءات ضباط اجليش الس��ابقني وعن 
ع��ودة املهجري��ن والنازح��ني وبن��اء األرض 
واالنس��ان في املناطق التي دمرها االرهاب 
وع��ن غي��اب االهتم��ام بالتربي��ة ونتائ��ج 

التعليم السلبية .
وعن أهمي��ة تعيني الرجل املناس��ب في 
امل��كان املناس��ب حت��ى ولو كن��ا نعمل 
مببدأ التواف��ق عبدومنهم من يس��ميه 
محاصصة وال عيب في ذلك إذا ما كانت 
االختي��ارات مالئم��ة لبن��اء املؤسس��ات 
بعي��داً عن ال��والءات للح��زب وللطائفة 
وعن الغ��اء مكاتب املفتش��ني وحقيقة 
دور البرمل��ان ببقائه��م أو الغائه��م على 
وفي التش��ريعات القانونية وأي البدائل 
األفضل بهذا الصدد وكذلك عن موضوع 
خصخص��ة الكهرب��اء والتي س��تطرح 
ايضاً في اس��تجواب وزير الكهرباء وعن 
أزمة املاء والتي ستستفحل بعد أفتتاح 
س��دها العمالق في بداية العام املقبل ، 
وأكد بهذا الصدد على ضرورة املباحثات 
م��ع اجلارتني تركيا وايران وعقد االتفاقات 
معهم��ا من أج��ل تالفي أي ض��رر مائي 
قد يتع��رض له الع��راق ، واختتم مؤكداً 
عل��ى نقطت��ني مهمتني عاجلت��ني ال بد 
من اجنازهما وحيث العمل جار بهما في 
احلكوم��ة والبرملان هما قانون االنتخابات 
وحتقيقها في موعده��ا واآلخر في اجناح 
ح��وار بن��اء عراق��ي خال��ص ب��ني املركز 
واالقليم حتت خيمة عراق واحد وش��عب 

واحد .

متابعة عبدالعليم البناء:
برعاي��ة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر 
العبادي أقيم حفل إطالق مشروع تصميم 
وتنفيذ 21 ساحة في بغداد والذي ميثل أحد 
محاور مب��ادرة » الق بغ��داد« التي أطلقها 
سفير اليونسكو للسالم املوسيقار نصير 
ش��مة قبل أكث��ر من ع��ام برعاي��ة رابطة 
املص��ارف اخلاص��ة العراقي��ة وبتمويل من 
27 مص��رف خاص ومص��رف حكومي واحد 
وبالتعاون مع األمان��ة العامة جمللس الوزراء 

والبنك املركزي العراقي وأمانة بغداد .
وحضر احلفل محاف��ظ البنك املركزي علي 
الع��الق وأمني بغ��داد ذكرى عل��وش ورئيس 
رابط��ة املصارف اخلاصة وديع احلنظل وممثل 
البن��ك الدولي ف��ي العراق وقائ��د عمليات 
بغ��داد الفريق الركن جلي��ل الربيعي وعدد 
من املس��ؤولني ومدي��ري املص��ارف اخلاصة 
واحلكومي��ة وأعضاء جلنة ألق بغ��داد التي 

يرأسها املوسيقار نصير شمة .
وقال رئيس جلنة ألق بغداد املوسيقار نصير 
ش��مة في كلمت��ه التي القاه��ا في حفل 
اطالق املش��روع ووضع حجر األس��اس الذي 
أقيم بساحة الواثق وسط بغداد إن »بغداد 
اليوم بدأت بارتداء حلتها اجلديدة من خالل 
مش��روع ألق بغداد الذي يه��دف إلى إعادة 
تصمي��م وتنفيذ 21 س��احة ف��ي بغداد« ، 

مضيفا أن » بغداد تنهض بأبنائها ونريدها 
أن تكون مبصاف العواصم العاملية ، مؤكدا 
أنن��ا » نريد أن نزيل عن وجهها ماش��هدته 
ه��ذه العاصم��ة العريقة من خ��راب ودمار 
والتي كانت تدعى ب��أم العواصم لقيمتها 
وماقدمت��ه  الكبي��ر  احلض��اري  وعمقه��ا 
لإلنس��انية م��ن منج��زات نوعي��ة فكرية 
وعلمي��ة وحضارية مازالت ش��اخصة الى 
الي��وم وكانت نتاج مفكريها وفالس��فتها 

وعلمائها في شتى اجملاالت »..
وأوضح ش��مة أن » بغداد كما في اسطورة 
العنقاء التي ظهرت من هذه األرض تنهض 
دوما من رم��اد احلروب كما العنقاء من رماد 
احلروب التي عصفت بها ونريدها أن تنهض 
باخليرين م��ن أبنائه��ا برؤية جدي��دة وبألق 

جديد« .
وأكد املوسيقار شمة أن » هناك عمال دؤوبا 
من كل املؤسس��ات ف��ي القطاع احلكومي 
والقط��اع اخل��اص واجملتمع املدن��ي من أجل 
ان تك��ون بغ��داد أجم��ل والئق��ة بقيمتها 
احلضارية والتاريخية وقد وصلنا الى صيغة 
عمل جديدة حتقق هذه الرؤية عبرتأكيد دور 
القطاع اخلاص وامكانات متقدمة وبتمويل 
مالي كبير وتقوم دوائربالتسهيالت املطلوبة 
لتنفيذ املشاريع بالشكل املطلوب واملتميز 
وقد جنحنا في ذلك ونتمنى اعمام ذلك على 

بقية املشاريع«.
من جانب آخر ق��ال محافظ البنك املركزي 
عل��ي الع��الق ف��ي كلمت��ه إن »مش��روع 
ألق بغداد س��يزيح ص��ورة القت��ل والدمار 
واخل��راب التي حدثت في بغ��داد« داعيا إلى 
»اطالق حملة أخرى إلزالة التشوهات التي 
تش��هدها ش��وارع العاصمة بغداد ، معربا 
عن »استعداد البنك وباقي اجلهات املعنية 
للتعاون اجلاد واملثمر من أجل اجناحه الظهار 

بغداد بالش��كل الالئق من جميع النواحي 
».ولفت إلى أن “مش��روع ألق بغداد يعد من 
املش��اريع املهمة التي عمل البنك املركزي 
عل��ى جناحه��ا بالتع��اون مع اجله��ات ذات 

العالقة«.
وأك��دت أمين��ة بغ��داد ذك��رى عل��وش في 
كلمتها إن »مش��روع مبادرة ألق بغداد يعد 
من املش��اريع الناجحة ب��ني القطاع اخلاص 
والعام« مبينة أن “القطاع اخلاص في الوقت 

الذي كان فيه املمول واملنفذ لهذا املشروع 
فإن القطاع العام قدم الدعم اللوجستي«. 
وأش��ارت إلى أن »مبادرة ألق بغداد سيكون 
لها تأثير كبير جدا ألنها ستسهم في ابراز 
جمالية بغداد واعمارها الس��يما من خالل 

تصميم وتنفيذ  21ساحة »،
وق��ال رئيس رابط��ة املص��ارف اخلاصة وديع 
احلنظل ف��ي كلمته إن »مب��ادرة ألق بغداد 
حتقق��ت من خ��الل تب��رع 27 مصرفا خاصا 

ومصرف حكومي واحد مببلغ 8.2 مليار دينار« 
مبينا أن »املشروع الذي وضع حجر األساس 
ل��ه اليوم س��يكون بداية حقيق��ة لتطوير 
العاصم��ة بغداد وإزالة جميع التش��وهات 
عنها«.وأوضح أن “بغداد تستحق أن نعمل 
لها لي��ال ونهارا وهذه املب��ادرة هي جزء من 
نش��اط القط��اع اخل��اص«، مضيف��ا أنه » 
للم��رة األول��ى يص��در أمر ديوان��ي من قبل 
احلكوم��ة بترأس القطاع اخل��اص إدارة مثل 
هذا املش��روع وهو ماميث��ل فرصة حقيقية 
الجناز املزيد من املش��اريع االساسية العمار 

وتطوير البلد في شتى اجملاالت .
فيما أعربت يارا ممثل��ة البنك الدولي في 
كلمتها عن سعادتها في »اسهام البنك 
الدولي في هذه املبادرة في اطار التزاماته 
في العراق حيث يس��هم ف��ي إعادة بناء 
املدن املدمرة والبني التحية فيها متمنية 
النج��اح ف��ي ه��ذه اخلط��وة واخلط��وات 
الالحق��ة التي يقودها املوس��يقار نصير 
ش��مة » مس��تعرضة » جمي��ع البرامج 
واألنش��طة التي س��يقوم البنك بها في 
الع��راق بالتعاون مع احلكوم��ة العراقية 
والدول املانحة والقطاع اخلاص في العراق 

 .«
وبعد ذلك إطلع محاف��ظ البنك املركزي 
وأمينة بغداد ذكرى علوش وقائد عمليات 

بغ��داد ورئي��س رابطة املص��ارف اخلاصة 
واملوس��يقار نصير ش��مة عل��ى املعرض 
الش��امل ال��ذي اقامت��ه إدارة املش��اريع 
ف��ي رابطة املصارف اخلاص��ة للتصاميم 
النهائية للس��احات التي سيبدأ العمل 
فيها في وقت متزامن  ومن ثم قام هؤالء 
الس��ادة بإرس��اء حجر االس��اس ملشروع 
االح��دى  الس��احات  وتنفي��ذ  تصمي��م 

والعشرين ضمن مبادرة ألق بغداد.
وش��هد احلف��ل أيض��ا توزيع الش��هادات 
الذي��ن  املهندس��ني  عل��ى  التقديري��ة 
اس��هموا في حتليل وفح��ص العطاءات 
املقدم��ة من الش��ركات املتقدم��ة وقام 
بتوزيعها الس��ادة املوسيقار نصير شمة 
وصالح ماهود مدير عام اإلدارة في البنك 
املرك��زي ومحمد البدري مدي��ر عام دائرة 
التصاميم في أمانة بغداد ووديع احلنظل 

رئيس رابطة املصارف اخلاصة .
ويذك��ر أن الس��احات املش��مولة ه��ي: ) 
االش��يخ معروف وعنترة بن ش��داد وعبد 
العرب��ي  والف��ارس  الكاظم��ي  احملس��ن 
والنس��ور واملتح��ف و الطي��ران ومظفر 
والتحري��ات والنادي التركماني وش��هيد 
احمل��راب والواث��ق واحلم��زة وجس��ر املثنى 
وجدة وحلة � بغداد والرس��تمية ووهران 

و83 واالئمة(.

رئيس مجلس النّواب في ضيافة المركز العراقي للتنمية اإلعالمية :

ساحة الواثق احتضنته

بدأنا بخط الشروع لما بعد »داعش« بالعمل الدؤوب باتجاه االستقرار السياسي واالجتماعي

انطالق مشروع تصميم وتنفيذ 21 ساحة في العاصمة  

 البعد القانوي يفرض 
نفسه بعدم التأجيل 
وااللتزام بالموعد 
على وفق ما أقره 
الدستور واحترام البعد 
الديمقراطي ألن خرق 
المواعيد الدستورية 
يؤدي الى اشكاالت 
وانعكاسات سلبية

جانب من استضافة املركز العراقي للتنمية االعالمية لرئيس مجلس النواب



لندن ـ وكاالت:
املكّل��ف  البريطان��ي  الوزي��ر  يس��تعد 
مبحادث��ات خ��روج بريطاني��ا م��ن االحتاد 
األوروب��ي، ديفي��د ديفي��س، إل��ى إع��ادة 
صياغة أجزاء من قانون البريكست، بعد 
اعتراض نواب محافظني اس��كتلنديني 
واحل��زب الوطن��ي االس��كتلندي، وأق��ّر 
ديفيس أن قانون االنس��حاب من االحتاد 
ملعاجل��ة  تعديل��ه؛  س��يتعني  األوروب��ي 
اخملاوف اخلاصة بالقانون احلالي، واخلاصة 
بانتزاع السلطة والتي يصر عليها نواب 
اس��كتلنديون في التعامل مع منطقة 

هوليرود.
ويأت��ي هذا الكش��ف في الوق��ت الذي 
يس��تعد فيه احملافظون االسكتلنديون 
وفي ويل��ز، باإلضافة إل��ى أعضاء احلزب 
واألعض��اء  االس��كتلندي  الوطن��ي 
املنتخب��ني، بتحذير الوزراء علنا بش��أن 
تأثير مشروع القانون على نقل السلطة 
في نق��اش اجلمعي��ة العمومي��ة، وقال 
أحد كبار حزب احملافظني » إنها ليس��ت 
حال��ة جيدة وم��ن املرجح أنه��ا صعبة، 
واحلج��ة الت��ي يس��تخدمها القوميون 

هي أن الصياغة احلالية ال تتماش��ي مع 
املستوطنات«.

وكش��ف مصدر آخر، أّن الوزراء يجهزون 
التعدي��ات اخلاصة بالبند احلادي عش��ر 
من مشروع القانون الذي يتناول مسألة 
نقل السلطة، وسيتم مناقشته اليوم 
االثن��ني، ولك��ن ألن بريطانيا واحلكومات 
التي مت تفويضها ال تزال تطرح تفاصيل 
احلل��ول الوس��طية املقترح��ة، ف��إن أي 
تعدي��ات حكومية قد ال يت��م طرحها 
ف��ي املرحل��ة التالي��ة من النق��اش في 
مجلس العم��وم، أو حتى ميكن طرحها 
إل��ى  التش��ريع  يص��ل  فق��ط عندم��ا 
مجلس الل��وردات في العام املقبل، وفي 
الوق��ت الذي يتم فيه صياغة مش��روع 
القان��ون هناك 111 س��لطة ستس��لم 
من بروكس��ل إلى لندن بش��أن مجاالت 
السياس��ة التي مت نقلها إل��ى هوليرود، 
وتش��مل هذه املس��ؤوليات عن جوانب 
الزراع��ة والسياس��ة البيئية، فضا عن 
ضوضاء الطيران ووض��ع العامات على 
األغذي��ة، وقد ح��ددت احلكومة الويلزية 
64 س��لطة تقول إنها تتعلق باملس��ائل 

التي مت نقلها.
ووضع زعيم احلزب القومي االسكتلندي، 

إيان باكفورد، اس��مه عل��ى التعديات 
التي سوف مترر جميع الصاحيات حول 
املس��ائل الت��ي مت نقله��ا مباش��رة إلى 
البرملان االسكتلندي واجلمعية الوطنية 

لويل��ز، ومن املعل��وم أن أعض��اء البرملان 
اجملموعة  تولوا  احملافظني  االسكتلنديني 
التي يبل��غ عددها 13 عض��وا، وهي ذات 
تأثير كبي��ر منذ تفكي��ك أغلبية تيريزا 

م��اي ف��ي االنتخابات، ومن غي��ر احملتمل 
أن يؤي��دوا االقتراح في حت��د للحكومة، 
ولكنه��م يصرون على مناقش��ة اليوم 
االثن��ني، للتعبي��ر ع��ن مخاوفهم حول 

الصياغة احلالية ملشروع القانون.
وجتري بريطانيا واحلكومات االسكتلندية 
محادث��ات عاجل��ة للتوصل إل��ى اتفاق 
ح��ول التعامل مع الس��لطات ال� 111، 
وكان ديفيد موندل س��كرتير اسكتلندا 
وداميان غرين الس��كرتير األول للسيدة 
تريزا ماي، في أدنبرة يوم اخلميس املقبل، 
االس��كتلنديني  ال��وزراء  م��ع  للبح��ث 
السلطات التي ميكن أن تذهب مباشرة 
إلى هوليرود، وكيف ميكن معاجلة اخملاوف 
بشأن السلطات األخرى، وأشار مونديل 
إلى أن��ه ميكن وضع »أط��ر« إلعطاء كل 
م��ن بريطاني��ا حقوقه��ا والتحويل بني 
احلكومات بشأن املس��ؤولية املشتركة 
والسلطات احملددة، وقال املتحدث باسم 
الدس��تور االس��كتلندي البروفسور آدم 
تومكينز »إن التقدم جيد وس��ريع على 

حد سواء، بعد البداية البطيئة. 
وأض��اف »أنا متفائل جدا بأننا س��نصل 
إل��ى حل، فكلتا احلكومت��ني ترغبان في 
التوصل إلى اتف��اق معقول في فهم أن 
اس��تعادة السيطرة ال تعني أن وايتهول 
خ��روج  وأن  ش��يء،  كل  ف��ي  تتحك��م 
بريطاني��ا من االحت��اد األوروب��ي يجب أن 
يتم بطريق��ة يعكس متاما التس��ويات 

املتعلقة بنقل السلطة ».
وكش��ف وزير اس��كتلندا املس��ؤول عن 
قضايا خروج بريطانيا من االحتاد األوروبي، 
ماي��كل راس��ل، ف��ي أعق��اب محادثات 
األسبوع املاضي، أّنه »مت إحراز تقدم جيد 
ف��ي عدة مجاالت، وعلى األخص بش��أن  
أطر بريطانيا، وهذا أمر جدير بالترحيب، 
بي��د أنه ل��م نتوصل بعد إل��ى حد كاف 
لكي توافق احلكومة االسكتلندية على 
موافقة البرملان على املوافقة التشريعية 
على مشروع قانون االنسحاب من االحتاد 
األوروبي«، وقال متحدث باس��م حكومة 
بريطاني��ا »اجتم��ع الوزراء واملس��ؤولون 
م��ع احلكومة االس��كتلندية ملناقش��ة 
ووافقت احلكومة  املقترحة،  تعدياتهم 
االس��كتلندية على أننا س��نحتاج إلى 
أطر مش��تركة في بع��ض اجملاالت، نحن 
نبح��ث عن كث��ب في االقتراح��ات التي 
طرحته��ا اإلدارات الت��ي مت نقلها، ولكن 
كنا واضحني بش��ان أن مشروع القانون 
هو في مصلحة الناس والش��ركات في 
جمي��ع أنح��اء بريطانيا، ول��ن تفعل أي 
ش��يء لتقويض ذلك، احلكومة تتوقع أن 
مغ��ادرة االحتاد األوروبي س��يزيد من قوة 

صنع القرار في كل إدارة منتخبة«.

شؤون عربية ودولية6

طهران ـ أ ب ف:
دع��ا الرئي��س االيراني حس��ن روحاني ام��س االحد 
الى تس��وية ازمات الش��رق االوس��ط »باحلوار« بني 
مختلف االطراف االقليميني من دون تدخل »القوى 

االجنبية«.
وق��ال روحاني في خط��اب بثه التلفزيون مبناس��بة 
تدش��ني مرفأ تشابهار بجنوب ش��رق ايران »نرى انه 
اذا كان��ت هناك مش��كلة في املنطق��ة فيمكن ان 

حتل باحلوار«.
واضاف »ال نحتاج الى ش��يء اهم« من احلوار. وتابع 
»لس��نا بحاج��ة الى اس��لحة وال ال��ى تدخل قوى 
اجنبية. ميكننا ان نحل بانفس��نا املش��اكل باحلوار، 

في اطار الوحدة واملساواة واالخوة«.
وتأتي تصريحات روحاني بينما تشهد العاقات بني 
اجلمهورية االس��امية والس��عودية توترا كبيرا في 

اطار املنافسة على النفوذ في املنطقة.
وتدعم الرياض وطهران اطرافا متناحرة في النزاعات 
الت��ي تدور في س��وريا واليمن والع��راق وكذلك في 

لبنان والبحرين.
وق��ال روحان��ي ان »البعض يعتق��دون ان منطقتنا، 
منطق��ة احل��رب، الن��زاع بني الش��يعة والس��نة ، 
منطقة تدخل الق��وى االجنبية، لكننا ابتعدنا عن 

كل ذلك«.
وكان��ت اي��ران رحب��ت ف��ي نهاي��ة تش��رين الثاني 
باالنتص��ارات االخي��رة عل��ى تنظي��م » داعش »في 
س��وريا والعراق. وش��اركت ايران فعلي��ا الى جانب 
القوات العراقية والس��ورية ف��ي محاربة التنظيم 

اجلهادي.
ويثير تدخل ايران في س��وريا والعراق قلق الغربيني. 
وتدعو فرنسا التي تشتبه »مبحاوالت للهيمنة« على 
املنطق��ة من قبل طهران، منذ اس��ابيع اجلمهورية 
االسامية الى املوافقة على محاورة االسرة الدولية 
حول سياس��تها االقليمية وبرنامجها البالس��تي. 

لكن طهران لم تصدر اي رد.

القدس ـ وكاالت:
تظاهر آالف اإلسرائيليني، امس االول السبت، في 
مدينة بيتاح تكفا شرقي تل أبيب، احتجاجا على 
الفس��اد احلكومي ورئيس الوزراء بنيامني نتنياهو 
ال��ذي يخض��ع لتحقيق��ات جنائي��ة ف��ي مزاعم 

استغال منصبه.
وتُق��در أعداد املتظاهرين بنحو 20 ألف ش��خص، 
خرجوا ف��ي مظاهرة تعد األكبر ضمن سلس��لة 
احتجاجات أس��بوعية ضد الفساد، على خلفية  

القضايا، املُثارة ضد نتنياهو.
ويُش��تبه بت��ورط نتنياه��و، ال��ذي تول��ى رئاس��ة 
احلكوم��ة أربع فترات، في قضيت��ني. تتمثل األولى 
في تلقيه هدايا من رج��ال أعمال أثرياء، وتتضمن 
الثانية التفاوض على صفقة مع ناش��ر صحيفة 
للحصول على تغطي��ة أفضل مقابل فرض قيود 

على صحيفة يومية منافسة.
وأثار احتجاج امس االول السبت مشروع قانون من 
املتوقع أن يصادق الكنيس��ت عليه هذا األسبوع 
من ش��أنه منع الش��رطة من نش��ر النتائج التي 

توصلت إليها خال إجرائه حتقيقني مع نتنياهو.
ويقول منتقدو مش��روع القانون إنه محاولة فجة 
حلماية نتنياهو وحرمان الناس من معرفة احلقيقة 
بشأن التحقيقات لكن املؤيدين للمشروع يقولون 

إنه يستهدف حماية حقوق املشتبه بهم.
ووص��ف نتنياه��و نفس��ه بأنه ضحي��ة ماحقة 
سياسية وقال عن القضايا ضده »لن يكون هناك 

شيء ألنه ال يوجد أصا شيء«.

إيران تدعو الى »حوار« 
إقليمي من دون تدخالت

مظاهرات في إسرائيل 
ضد نتنياهو احتجاجا 
على الفساد الحكومي

متابعة ـ الصباح الجديد:

اس��تيقظت العاصم��ة اليمني��ة 
صنع��اء على وق��ع أخب��ار مدوية، 
كلمت��ان، واحدة للرئي��س اليمني 
الس��ابق عل��ي عب��د اهلل صال��ح، 
وأخ��رى لعب��د امللك احلوث��ي زعيم 
احلوثيني، كانتا كفيلتان إلعان خلع 
صنعاء من قبل مليشيات احلوثيني 
من��ذ 21 أيل��ول 2014، وانهم��رت 
األخبار نح��و اش��تباكات اندلعت 
لتكمل عقد املناوشات التي بدأت 
منذ األربع��اء املاضي بني الفريقني، 
وحتدث س��كان ف��ي العاصمة عن 
اش��تباكات عنيفة في وقت مبكر 
من صب��اح أمس االول )الس��بت(، 
في شوارع منطقة حدة السكنية 
بجنوب صنعاء والتي يعيش فيها 
الكثير من أقارب صالح ومن بينهم 

طارق صالح جنل شقيقه. 
وق��ال الس��كان إن دويَّ انفج��ارات 
وإطاق نار تردد في أنحاء املنطقة، 
وتراجعت حدة املعارك بحلول بعد 
الظه��ر ام��س االول الس��بت  مع 
ف��رض أنص��ار صالح س��يطرتهم 
عل��ى املنطق��ة لك��ن م��ا زال دوي 
إط��اق أعي��رة ناري��ة يُس��مع بني 
احل��ني واآلخر فيه��ا، ونقل��ت قناة 
»العربي��ة« أن القوات املوالية حلزب 
املؤمتر الشعبي العام )حزب صالح( 
استولى على مقرات »وزارة الدفاع، 
والداخلي��ة، ومط��ار صنع��اء« مع 
تطويق تلفزيون قناة »اليمن اليوم« 
الفضائية، التابعة إلى احلزب، كما 
نقلت أن حتالف دعم الشرعية في 
اليمن ش��ن 5 غارات على جتمعات 
حوثي��ة جن��وب صنعاء ف��ي وقت 

متأخر أمس االول السبت .
وهددت ميليش��يات احلوثي ضمناً، 
بقت��ل  )الس��بت(،  االول  أم��س 
الرئيس اليمني الس��ابق علي عبد 
اهلل صال��ح. وقال الناطق باس��م 
احلج��ة  إن  احلوث��ي،  ميليش��يات 
لقت��ل الرئيس الس��ابق صالح قد 
أقيمت، وكشف مصدر مطلع، أن 
املواجهات تتجدد بني أنصار صالح، 
وميليشيا احلوثي في األحياء التي 
يسيطر عليها صالح وأتباعه، احلي 
السياسي ،اجلزائر، ومتتد املواجهات 
إل��ى جولة املصباح��ي وحي عصر 
وجولة الرويشان باجتاه منزل صالح 

غرب سوق الكميم.
صال��ح  أتب��اع  إن  املص��در  وق��ال 
س��يطروا، أم��س االول الس��بت ، 
على أح��د مقرات احلوثي��ني باحلي 
الروحاني،  السياس��ي في عم��ارة 
بج��وار مدرس��ة ابن ماج��د، ومنذ 
الس��اعة الواحدة فجر أمس االول 
الس��بت، امت��دت املواجه��ات بني 

أتب��اع صالح وامليليش��يات إلى دار 
س��لم واحلثيل��ي وش��ارع خ��والن، 
بينما ال تزال االشتباكات مستمرة، 
وأش��ار إلى أن احلوثيني قاموا بإنزال 
4 دبابات إلى شوارع حدة لتخويف 
العام��ة ف��ي صنع��اء وإرهابه��م، 
حت��ى ال يقف��وا في ص��ف صالح 
وأتباع��ه، واجتهت إح��دى الدبابات 
إل��ى احل��ي السياس��ي لكنها لم 
أّن  وأض��اف  الدخ��ول،  تس��تطع 
النجدة والش��رطة  »غالبية قوات 
القيادات  أوامر  العسكرية رفضت 
احلوثية للهج��وم الليلة على احلي 
السياس��ي وجامع الصالح وبدأت 
بالتم��رد في بع��ض الوحدات ضد 
احلوثي في صنع��اء، بينما القبائل 
الت��ي بدأت تتح��رك لتعزيز موقف 
صال��ح إلى اآلن تتك��ون من بعض 
املشايخ وأفراد من خوالن وسنحان 
فقط، وباتوا مسيطرين على بوابة 

صنعاء اجلنوبية«.
وتردد ش��عار »ال حوثي بعد اليوم«، 
والش��عب  الع��ام  ال��رأي  ويق��ف 
اليمن��ي جنباً إلى جن��ب مع حزب 
ال��ذي  الع��ام،  الش��عبي  املؤمت��ر 
يتزعم��ه الرئيس اليمني الس��ابق 
علي صالح، وأكد املصدر س��قوط 
3 قي��ادات حوثية من��ذ أمس االول 
الس��بت حتى اآلن، وه��م القيادي 
حمزة يحيى اخملت��ار، والقيادي علي 
خرمي، والقيادي عبد اهلل بن س��الم 
الش��ريف، إضاف��ة إل��ى عش��رات 
القتل��ى من األف��راد؛ كم��ا أكدت 
املعلومات أن القتل��ى في صفوف 

ميليش��يا احلوثي أكثر من القتلى 
في صفوف أتباع صالح.

قت��ل  االش��تباكات،  ع��ن  ونت��ج 
عاقل ح��ارة الف��وارس مبديرية آزال 
أمان��ة العاصم��ة، وه��و الش��يخ 
منص��ور الناهمي، وأثار قتله عامة 
املواطن��ني لكون��ه ل��م يق��ف مع 
أح��د من األط��راف، ف��ي حني جتري 
س��يطرة أتب��اع صال��ح عل��ى دار 
الرئاس��ة والنهدي��ن، وذل��ك على 
مواقع عسكرية كانت بيد احلوثي، 
ومت طرده��م من احل��رس اجلمهوري 
وق��وات ط��ارق صالح، ال س��يما أن 
الوضع العام في صنعاء مأس��اوي، 
والن��اس ف��ي حال��ة خ��وف وهلع 
غير مس��بوقة جراء االش��تباكات 

الطاحنة في صنعاء.
وقالت قيادات في املؤمتر الش��عبي 
الس��ابق  الرئي��س  الع��ام، جن��اح 
صال��ح، إن��ه مت أس��ر »ع��دد م��ن 
احلوثي��ني ف��ي صنعاء، وس��يطرته 
عل��ى ع��دد م��ن املواق��ع والنقاط 
العس��كرية التي كان��ت خاضعة 
وباملث��ل  احلوث��ي«،  مليليش��يات 
قطع��ت ميليش��يات احلوثي عدداً 
من الش��وارع الرئيس��ية واحليوية 
ف��ي العاصم��ة صنع��اء خصوصاً 
الش��مالي  املدخ��ل  م��ن  اآلتي��ة 
للعاصمة من جولة عصر وش��ارع 
الزبيري وش��ارع مجاه��د وعدد من 
الش��وارع التي تقود املواطنني إلى 
ش��ارع الس��بعني وجامع الصالح، 
وازدادت ح��دة الصراع بني الفريقني 
بع��د فش��ل مح��اوالت التس��وية 

من أطراف سياس��ية واجتماعية، 
خصوصاً بعد تعرض العميد طارق 
محمد صالح، للقصف باملدفعية 
من قبل ميليشيات احلوثي ومقتل 

عدد من حراسته الشخصية. 
احلوث��ي  ميليش��يات  وش��ددت 
االنقابي��ة حصاره��ا على مداخل 
صنع��اء، خصوص��اً م��ن منطقة 
»متنة«، املدخل الش��مالي الغربي 

للعاصمة صنعاء.
وذكر الطرفان أنه ما ال يقل عن 16 
شخصاً ُقتلوا في االشتباكات التي 
ب��دأت يوم األربع��اء  املاضي عندما 
اقتح��م حوثي��ون مجمع��اً يضم 
الرئيسي وأطلقوا  املدينة  مسجد 
قذائ��ف صاروخية وقناب��ل يدوية، 
واتهم حزب املؤمتر الشعبي العام، 
الذي ينتم��ي إليه صالح، احلوثيني، 
بعدم االلت��زام بالهدن��ة، وقال في 
بيان عل��ى موقع��ه اإللكتروني إن 
احلوثي��ني يتحملون مس��ؤولية جر 
الب��اد إلى احل��رب األهلي��ة، ووجه 
البي��ان حديث��ه إلى أنص��ار احلزب 
ومن بينهم مقاتلو القبائل، قائاً: 
»إنكم مدع��وون اليوم أكثر من أي 
وقت مضى لتضعوا حداً لتصرفات 
تلك العناصر املأزومة التي تريد أن 
تنتق��م منك��م ومن الوط��ن ومن 
الثورة واجلمهورية«. وناش��د احلزب، 
اجلي��ش وقوات األمن، الت��زام احلياد 

في الصراع.
ويقول عضو حزب املؤمتر الش��عبي 
العام، الدكتور عادل الش��جاع، إّنه 
»منذ 7 أش��هر كان هناك حوار بني 

املؤمت��ر واحلوثي��ني، وكان األول يصر 
على عودة العمل ملؤسسات الدولة 
وصرف املرتب��ات للموظفني، بينما 
رف��ض احلوثيون ذلك وأص��روا على 

مصادرة القرار بشكل منفرد«. 
وأض��اف أن األم��ور م��ّرت، وح��اول 
احلوثي��ون أن يفتعل��وا أكث��ر م��ن 
أزم��ة ابت��دأت قبل فعالي��ة املؤمتر 
الشعبي العام في 24 )آب( املاضي، 
وفي كل مرة كان املؤمتر الش��عبي 
يحاول أن يتجاوز االحتقان وتهدئة 
الوضع، إل��ى أن أصروا قب��ل 4 أيام 
عل��ى تفجي��ر الوض��ع م��ن خال 
الصالح  االس��تياء عل��ى جام��ع 
ومهاجم��ة بع��ض بي��وت ومنازل 
قي��ادات املؤمت��ر الش��عبي الع��ام 
وحلفائ��ه، فقرر املؤمت��ر أن يتوقف 
ع��ن مج��اراة مصادرة مؤسس��ات 
الدولة وانتهاك حقوق الناس التي 

استمراها التمرد احلوثي.
باملقابل أفادت وسائل إعام مينية، 
امس  األحد، بأن عناصر مس��لحة 
من جماع��ة احلوثيني اس��تهدفت 
من��زل الرئيس الس��ابق علي عبد 
اهلل صالح في قرية الدجاج شمال 

شرق العاصمة صنعاء.
وبحسب الس��كان احملليني، شهد 
مع��ارك  صال��ح  من��زل  محي��ط 
ضارية استخدمت فيها األسلحة 
املتوس��طة واخلفيف��ة، فيما دارت 
معارك أخ��رى في ش��مال صنعاء 
ب��ني جماعة احلوثي وق��وات احلرس 

اجلمهوري واحلرس اخلاص.
ويقع منزل الرئيس اليمني السابق 

ق��رب موقع وكالة األنب��اء اليمنية 
عليه��ا  يس��يطر  الت��ي  »س��بأ« 

احلوثيون ووزارة الثقافة.
وأك��د موق��ع »املش��هد اليمني« 
أن اش��تباكات شرس��ة وأص��وات 
انفج��ارات تس��مع ف��ي مناط��ق 
احلصب��ة، وجولة آي��ة، وأحياء بيت 
بوس، وش��ارع اخلمسني، وجولة دار 
س��لم واحلثيلي، ومنزلي املشرقي 

وجليدان في مديرية خمر بعمران.
عل��ى صعي��د آخ��ر، دع��ت قيادات 
في ح��زب املؤمت��ر الش��عبي العام 
اليمنيني، وأنصار احلزب، إلى اخلروج 
امس األحد ف��ي العاصمة صنعاء 
ميليش��يات  بإج��رام  »للتندي��د 

احلوثيني«.
وتخ��وض ق��وات موالي��ة للرئيس 
اليمني الس��ابق، معارك مستمرة 
ض��د احلوثيني في عدد من ش��وارع 
صنع��اء، في خطوة وضعت نقطة 
النهاي��ة لتحال��ف احلوثي��ني م��ع 
أنصار صالح في مواجهة احلكومة 
املعترف بها دوليا والبلدان الداعمة 

لها.
وق��د دع��ا صال��ح، دول التحال��ف 
العربي، إلى إيق��اف احلرب، وتعهد 
بفت��ح صفحة جديدة معها، األمر 
ال��ذي أث��ار ردود فع��ل غاضبة من 
قب��ل ق��وات احلوثيني، فيم��ا رحب 
التحالف مبوقف صال��ح، وقال إنه 
يث��ق ب��إرادة قي��ادات وأبن��اء »حزب 
املؤمتر الش��عبي«، التاب��ع للرئيس 
اليمني السابق، العودة إلى احمليط 

العربي.

استهداف منزل صالح في صنعاء وتهديد بقتله 

تقدم جديد لقّوات حزب المؤتمر
على محاور عدة في صنعاء وإب وذمار

دعا صالح، دول 
التحالف العربي، إلى 

إيقاف الحرب، وتعهد 
بفتح صفحة جديدة 

معها، األمر الذي أثار 
ردود فعل غاضبة من 

قبل قوات الحوثيين، 
فيما رحب التحالف 

بموقف صالح

استهداف منزل صالح في صنعاء

تقـرير
لمعالجة المخاوف الخاصة بانتزاع السلطة 
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شفيق في القاهرة وأسرته »ال تعرف مكانه«
القاهرة ـ بي بي سي:

وص��ل الى مطار القاه��رة الفريق 
أحمد ش��فيق رئي��س وزراء مصر 
الس��ابق قادما م��ن دولة االمارات 
على منت طائرة خاصة، و كان في 

استقباله أفراد من عائلته.
وخرج شفيق من صالة كبار الزوار 
اخملصصة للطائرات اخلاصة وكبار 

الشخصيات دون توقيف.
لكن أس��رة ش��فيق قال��ت بعد 

املط��ار  مغادرت��ه  م��ن  س��اعات 
إنها ال تعرف مكان��ه، ولم يصدر 

املسؤولون أي بيان بشأن مكانه.
محامي��ة  عدل��ي  دين��ا  وكان��ت 
الفريق احمد ش��فيق ق��د قالت 
الس��لطات  إن  س��ي  ب��ي  لب��ي 
اإلماراتية قام��ت بترحيل الفريق 
ش��فيق على منت طائ��رة خاصة 
إل��ي القاهرة، وأن��ه ليس مطلوبا 

على ذمة قضايا.

وقالت احملامية لبي بي سي »إنها 
تلق��ت معلومات بأن الس��لطات 
اإلماراتي��ة، قام��ت بترحيل��ه إلى 
مص��ر بطائرة خاص��ة، بعد إلقاء 

القبض عليه من منزله«.
اإلماراتية  األنب��اء  وأفادت وكال��ة 
بأن رئيس وزراء مصر السابق غادر 
اإلم��ارات متوجه��ا إل��ي القاهرة 
دون اس��رته، وأضاف��ت أن العائلة 
التي مازالت ف��ي األمارات حتظي 

بالرعاية من قبل السلطات.
يأتي هذا بعد إعان الفريق أحمد 
ش��فيق منذ أيام، نيته الترش��ح 

لانتخابات الرئاسية في مصر.
وكان ش��فيق ق��د قال ف��ي بيان 
مصور، األربع��اء املاضي إنه ممنوع 
من السفر ألس��باب »ال يفهمها 
وال يتفهمها«، معتبرا هذا تدخا 

إماراتيا في شؤون مصر.
وقال شفيق إنه ينوي السفر إلى 

فرنس��ا والواليات املتحدة، بعدما 
إنه  اإلماراتية  قال��ت الس��لطات 
ميكنه مغادرة الباد عندما يشاء.

وأض��اف ش��فيق: »وإن��ي إذ أدعو 
األخوة القادة واملسؤولني بالتوجيه 
برفع أي عوائق أمام حرية حركتي 
أو س��فري، فإنن��ي أتعه��د ألبناء 
وطن��ي ب��أال أتراج��ع إطاق��ا عن 
واجبي متقبا في سبيل ذلك أي 

متاعب أو مصاعب«.

كان شفيق مرشحا أمام محمد 
مرسي، مرش��ح اإلخوان، في أول 
انتخاب��ات رئاس��ية اُجري��ت ف��ي 
منتصف ع��ام 2012، وف��از فيها 

مرسي.
ول��م يتأخر ال��رد اإلماراتي وقتها، 
وأكدت أنه ليس ممنوعا من السفر 

وميكنه مغادرة الباد.
وقال وزير الدولة للشؤون اخلارجية 
اإلماراتي، أنور قرقاش، في تغريدة 

على تويتر :« تأسف دولة اإلمارات 
الفري��ق أحم��د ش��فيق  ي��رد  أن 
اجلمي��ل بالنك��ران، فق��د جلأ الى 
اإلم��ارات هاربا من مصر إثر إعان 
نتائ��ج االنتخابات الرئاس��ية عام 
2012، وقدمنا له كل التسهيات 
وواجبات الضياف��ة الكرمية، رغم 
حتفظن��ا الش��ديد عل��ى بع��ض 

مواقفه«.
وج��اء حدي��ث أحمد ش��فيق عن 

منع��ه من مغادرة اإلم��ارات، بعد 
الترش��ح  إعان��ه  س��اعات م��ن 
لانتخاب��ات الرئاس��ية املصري��ة 
تعه��د  إذ   .2018 ع��ام  القادم��ة 
ش��فيق في بيان إعان ترش��حه 
ب��� »مصر قوية منتجة مس��املة 
صديقة للجمي��ع، لن تكون عبئا 
عل��ى اجملتمع العاملي، بل ش��ريكا 
قويا وأمينا، يضيف للمجتمع، وال 

ينتقص منه«، على حد تعبيره.



7 اقتصاد

متابعة الصباح الجديد;

طم��أن وزي��ر التخطي��ط الدكت��ور 
سلمان اجلميلي الش��عب العراقي 
بان الوضع االقتصاد للبلد سيكون 
افضل بكثير خ��ال املرحلة املقبلة 
الس��باب عدة في مقدمتها ان كل 
االيرادات التي س��تدخل الى املوازنة 
س��تخصص لاعمار والتنمية بعد 
االنتهاء من التحرير الكامل للتراب 

العراقي من دنس االرهاب .
وقال الوزير خال الندوة التي نظمها 
مركز الرافدين للحوار في محافظة 
التخطيط  ع��ن  للحديث  النج��ف 
وبناء الدولة ، ان االفاق االستثمارية 
املتوق��ع دخولها الى العراق تقابلها 
رغب��ة واقب��ال كبير من الش��ركات 
واالجانب، كما  العرب  واملستثمرين 
ان العاق��ات م��ع جمي��ع دول اجلوار 
تش��هد مرحل��ة متطورة ج��دا لم 
تش��هدها من قب��ل ، كاش��فا عن 
اجن��از وزارة التخطي��ط لع��دد م��ن 
االس��تراتيجيات واخلطط التنموية 

بعيدة املدى.
الن��دوة  ف��ي  اجلميل��ي  واض��اف 
الت��ي حضره��ا نخب��ة م��ن اخلبراء 
واالس��اتذة واخملتصني ورج��ال الدين 
ان وزارة التخطي��ط اجن��زت خط��ة 
 ٢٠١٨-٢٠٢٢ اخلمس��ية  التنمي��ة 
واس��تراجتية التخفيف م��ن الفقر 
٢٠١٨-٢٠٢٢ واس��تراتيجية معاجلة 
اجملمع��ات العش��وائية ف��ي العراق 
وخطة اس��تحداث صندوق التنمية 
االجتماع��ي فضا عن اس��تراجتية 
تطوير القط��اع اخلاص ٢٠١٥-٢٠٣٠ 
وكذلك وثيقة االطار الوطني العادة 
اعم��ار املناط��ق احمل��ررة للس��نوات 

. ٢٠١٨-٢٠٢٧
وبني وزي��ر التخطيط ان جميع هذه 
اع��دت  واالس��تراتيجيات  اخلط��ط 
والتنس��يق م��ع اجلهات  بالتع��اون 
املعني��ة وش��ركاء م��ن املنظم��ات 
الدولي��ة وبالتالي فانه��ا جاءت من 

رح��م الواقع آخ��ذًة بنظ��ر االعتبار 
الظ��روف والتحدي��ات الت��ي مير بها 
العراق ومنها الظ��روف االقتصادية 
.  الفت��ا ال��ى ان العراق لي��س فقيرا 
امنا لدي��ه امكانات اقتصادية تؤهله 
ليكون اقتصادا متماسكا من خال 

االدارة الرشيدة .
واس��تعرض اجلميل��ي جانب��ا م��ن 
املؤشرات السكانية ، مبينا ان عدد 
س��كان الع��راق بلغ ف��ي نهاية عام 
٢٠١٦ نح��و ٣٧ مليون��ا و٨٠٠ ال��ف 
نس��مة ، واصف��ا اجملتم��ع العراقي 
نس��بة  تبل��غ  اذ  الفت��ي  باجملتم��ع 
الس��كان دون اخلمس��ة عشر عاما 
٤١٪ م��ن مجم��وع الس��كان وتبلغ 

نسبة س��كان احلضر ٦٨٪ وسكان 
الريف ٣٢٪.

واكد الوزير اجلميلي خال الندوة ان 
القط��اع اخلاص العراق��ي لديه من 
االمكانات واملؤهات التي تؤهله ان 
يكون شريكا فاعا للقطاع العام من 
خال تتفيذ املش��اريع االستثمارية 
.. مش��يرا الى ان هن��اك الكثير من 
املدرجة في  املشاريع االس��تثمارية 
املنه��اج االس��تثماري وكان��ت قيد 
التنفي��ذ عن��د بداية االزم��ة املالية 
ع��ام ٢٠١٤ وق��د اتخ��ذت احلكومة 
سلسلة من االجراءات ملعاجلة هذه 
املش��كلة من خال حتديد االولويات 
وعرضه��ا كفرص اس��تثمارية  من 

دون ان ينسى االشارة الى التحديات 
التي واجه��ت التنمية ف��ي العراق 
والت��ي  املاضي��ة  الس��نوات  خ��ال 
اثرت س��لبا على اخلط��ط التنموية 
السيما خطة التنمية ٢٠١٣-٢٠١٧ 
ومن تلك التحديات عدم االستقرار 
السياس��ي واالمني والفساد فضا 

عن حتديات بيئية.
واش��ار الوزي��ر الى ض��رورة ان تكون 
خطة التنمية اجلديدة ٢٠١٨-٢٠٢٢ 
خط��ة ملزم��ة التنفي��ذ لضم��ان 
تنفيذها من قبل جميع اجلهات ذات 
العاقة ، مشيرا الى ان الوزارة تعّول 
كثيرا على دور احلكومات احمللية في 

التنمية. 

فمن املع��روف ان عملية التخطيط 
عموماً س��اعدت في حش��د املوارد 
املتاحة واملطلوبة لتحقيق األهداف 
التنموي��ة مبا يؤدي إلي��ه من وضوح 
الرؤية ، ويس��اعد ف��ي وضع اآلليات 
والسياس��ات واإلج��راءات للوصول 

إلى الهدف النهائي. 
ويق��وم التخطيط التأش��يري على 
االقتصادي��ة  التخطي��ط  مب��ادئ 
بع��ض  م��ع  نفس��ها  العام��ة 
االختافات األساس��ية فيما يتعلق 
التخطيط  ع��ن  املس��ئولة  باجلهة 
واملشاركني في وضع اخلطة، إضافة 
إل��ى االختافات ف��ي اآلليات وأدوات 
تنفيذ اخلطة بأنها تضم ممثلني عن 

القط��اع اخلاص والهيئ��ات اخلاصة 
ومنظم��ات اجملتمع املدن��ي، بجانب 
جهة حكومية مسئولة ومشاركة 

بقية اجلهات احلكومية.
أما من حيث اآلليات فإن التخطيط 
التأش��يري يعتم��د أساس��اً عل��ى 
احلواف��ز واإلقن��اع وحتقي��ق مصالح 
مختف األط��راف، بدياًُ ع��ن اإللزام 
باألوام��ر املباش��رة، وتطب��ق بل��دان 
متقدمة ه��ذا األس��لوب منذ فترة 
طويلة خاصة بلد مثل فرنسا التي 
بدأته منذ اخلمس��ينات م��ن القرن 
املاضي ، كم��ا حاولت مصر تطبيق 
ه��ذا النوع م��ن التخطي��ط والذي 
أطلق عليه التخطيط باملشاركة. 

إيرادات البالد ستخصص لإلعمار والتنمية

وزير التخطيط: المرحلة المقبلة ستشهد تغييرًا
في الواقع التنموي العراقي

 أكد وزير
 التخطيط ان
 اآلفاق االستثمارية
 المتوقع دخولها
 الى العراق تقابلها
 رغبة واقبال كبير
 من الشركات
 والمستثمرين
 العرب واألجانب

مؤمتر صحفي لسلمان اجلميلي »ارشيف«

بغداد ـ الصباح الجديد:
س��جل س��وق العراق لألوراق املالية، امس األحد، 
تداول اكثر من 616 مليون سهم وبقيمة جتاوزت 
ال�300 مليون دينار بعدد شركات بلغ 26 شركة.

وق��ال املدي��ر التنفيذي للس��وق ط��ه أحمد عبد 
الس��ام في تصريح صحفي، إن »السوق سجل 
اليوم تداول اس��هم بلغت 616,427,881 سهم، 
بقيمة بلغت 378,134,171 دينار، مبينا ان مؤشر 
االس��عار ISX 60 اغل��ق في جلس��ة اليوم على 
)569.06( نقط��ة منخفض��ا بنس��بة )0.44( عن 
اغاقه في اجللس��ة الس��ابقة البال��غ )571.55( 

نقطة«.
وأك��د عب��د الس��ام ان »الس��وق س��جل تداول 
له��ذا الي��وم اس��هم )26( ش��ركة م��ن اص��ل 
)101( ش��ركة مدرج��ة في الس��وق، واصبح عدد 
الش��ركات املتوقفة بقرار من هيئة االوراق املالية 
لعدم التزامه��ا بتعليمات االفص��اح املالي )23( 

شرك�ة«.
وبالنسبة لعدد االسهم املشتراة من املستثمرين 
غير العراقيني، بنّي عبد السام انها »بلغت )170( 
الف سهم بقيمة بلغت )5,767( مليون دينار من 

خال تنفيذ )5( صفقة على شركة واحدة«. 

شنغهاي - أ ف ب: 
أعلن وزير االقتصاد الفرنس��ي برونو لومير في 
شنغهاي أن االستثمارات الصينية مرحب بها 
في فرنسا ش��رط أن تكون على املدى الطويل، 

ودعا إلى »معاملة باملثل« في هذا اجملال.
وقال لومير في كلم��ة في جامعة »غياوتونغ« 
ف��ي خت��ام زيارة اس��تمرت ثاث��ة أي��ام إلى إن 
»الص��ني حتقق تقدماً بس��رعة ملفتة في كل 
اجملاالت«. وأضاف أنها »متضي بس��رعة وتضرب 
بقوة. وذل��ك يثير بعض القل��ق كما تعلمون« 
في أوروبا، وذكر أن فرنس��ا تظل منفتحة أمام 
االس��تثمارات الصيني��ة إذا مت تخط��ي ه��ذه 

اخملاوف«.
ومض��ى يقول أن الك��رة اآلن في ملعب الصني 
مذكراً بضرورة »املعامل��ة باملثل« بني البلدين، 
وه��ي رس��الة ش��دد عليه��ا في بك��ني خال 
محادثاته مع نائب رئيس الوزراء ما كاي ، وشدد 
مص��در فرنس��ي قريب من املش��اورات على أن 
فرنس��ا تريد أن تؤكد للصني أن »االستثمارات 
االنتهازي��ة« والقصي��رة امل��دى »لي��س مرحباً 

بها«. 

دبي ـ رويترز: 
أبرمت ش��ركتان إيرانيتان صفقة بقيمة 720 
ملي��ون ي��ورو )856 ملي��ون دوالر( مع ش��ركة 
»هيونداي روتيم« الكوري��ة اجلنوبية لتصنيع 

عربات قطار.
اإلس��امية  اجلمهوري��ة  وكال��ة  وأوضح��ت 
اإليراني��ة لألنب��اء أن »هيئة الس��كك احلديد« 
اإليرانية احلكومية وش��ركة »تطوير صناعات 
الس��كك احلديد« اإليراني��ة احلكومية وقعتا 
العقد، الذي تبلغ مدته س��تة أع��وام، لتوريد 
450 عربة مخصصة لقطارات ضواحي املدن.

ول��م تتض��ح تفاصي��ل متوي��ل االتف��اق، لكن 
وكالة »مهر« نقلت عن رئيس »هيئة السكك 
احلدي��د« س��عيد محم��د زاده قول��ه »اجلانب 
الكوري س��يوفر التمويل الكامل للمش��روع 

الذي تبلغ قيمته 720 مليون يورو«. 

األوراق المالية تتداول نحو 
616 مليون سهم بقيمة 
تجاوزت 300 مليون دينار

فرنسا ترحب 
باالستثمارات الصينية 

طويلة المدى

إيران تستورد عربات 
قطار من »هيونداي« 

الكورية

العواصم ـ ا ف ب:

تعهدت 24 دولة متثل اكثر من نصف 
االنت��اج العاملي للخ��ام على متديد 
خفض انتاجها الرامي الى تقليص 
الفائض العاملي ورفع اسعار النفط 

اخلام، الى اخر العام 2018.
وع��زز اتفاق ال��دول املنتجة للنفط 
ف��ي اوب��ك وخارجه��ا عل��ى متدي��د 
خف��ض االنت��اج ال��ى نهاي��ة 2018 
الروس���ي  الس��ع�ودي  التحال��ف 
لضب�ط الس��وق النفطي��ة، لكنه 
ل��م يطمئن اخمل��اوف الروس��ية ازاء 
االميركي��ني،  املنتج��ني  طموح��ات 

بحسب محللني.
وتعه��دت 24 دول��ة متث��ل اكثر من 
نص��ف االنتاج العامل��ي للخام على 
متديد خف��ض انتاجه��ا الرامي الى 
تقلي��ص الفائ��ض العامل��ي ورف��ع 
أس��عار النفط اخلام، الى اخر العام 
2018. وه��ذا اخليار هو ال��ذي ايدته 
الس��عودية، األولى عاملي��ا في انتاج 
النف��ط، الت��ي تطال��ب من��ذ فترة 
بتمديد من تس��عة اش��هر لاتفاق 
ال��ذي يحل أجله ف��ي 31 اذار/مارس 

املقبل.
وعلق محللو مصرف »سوس��ييتي 
جن��رال« اجلمع��ة »ف��ي م��ا يتعلق 
مبنظم��ة ال��دول املنتج��ة للنف��ط 
)اوب��ك( غالبا ما حتصل الس��عودية 
على ما تريد«. فيما بدأت السعودية 
عميق��ة  اقتصادي��ة  اصاح��ات 
تضاعفت حدة هذه االنعطافة في 
االش��هر االخيرة مع طموحات ولي 
العهد الس��عودي االمير محمد بن 
س��لمان وبات ارتفاع س��عر النفط 
أساس��يا لتغذية اخلزين��ة العامة. 
وجنحت السعودية في اقناع روسيا 
مبواصلة االلت��زام باتفاق التخفيض 
غير املس��بوق املبرم ف��ي اخر 2016 
رغم قلة صبر الش��ركات النفطية 
الروسية الس��اعية لاستفادة من 
حتس��ن س��عر اخلام الذي لم يتجاوز 

60 دوالرا منذ اشهر.
وع��د محللو بنك باركل��ي ان »عدم 
احت��رام االتف��اق ق��د ي��ؤول به��ذه 
الش��ركات )الروس��ية( ال��ى فقدان 
اعف��اءات ضريبي��ة خاص��ة يج��ب 
جتديده��ا في 2019«. وق��ال احملللون 
إن��ه بالنس��بة ال��ى روس��يا، ف��ان 
املتصلة  اجليوسياس��ية  »الرهانات 

بالتق��ارب مع اوبك وكب��ار املنتجني 
تتجاوز بشكل كبير الثمن الذي قد 

تتكبده شركات نفطية مستاءة«.

ويس��عى الرئيس الروس��ي فادميير 
توس��ي�ع  إل��ى  صراح���ة  بوتي���ن 
الش��رق  ف��ي  الروس��ي  الوج���ود 

االوس��ط، املنطق���ة الت���ي يع�اد 
فيه���ا تركي���ب لت���وازن الق���وى 

والتحالف�ات.

ف��ي املقابل كان لق��اء اخلميس في 
فيينا حيث مقر أوبك »طويا نسبيا، 
ما يش��ير الى امكانية التطرق الى 
اخمل��اوف« ب��ني الش��ركاء، بحس��ب 
محللي »جاي بي سي انرجي«. وعلق 
وزير النفط السعودي خالد الفالح 
مس��اء اخلميس »يجب االق��رار بان 
روس��يا بلد مختلف عن السعودية 

وبنيته االقتصادية مختلفة«.
وم��ن أب��رز اخمل��اوف تل��ك املتعلقة 
بشهية منتجي النفط االميركيني 
التي س��يضاعفها ارتفاع االسعار، 
وه��ي تب��دو جلي��ة في املعس��كر 
الروس��ي بحس��ب احمللل��ني. فم��ن 
املتوق��ع ان تس��تغل ش��ركات هذه 
الق��وة النفطي��ة الكب��رى ارتف��اع 
واس��تثمار  امل��ال  جلن��ي  االس��عار 
النفط الصخري )نفط الشيس��ت( 

األميركي املُكلف.
وع��د  محللو باركل��ي ان »املنتجني 
االميركيني سبق ان استفادوا كثيرا 
االتفاق وسيواصلون االستفادة  من 
حت��ى 2018«. واضاف��وا ان »بيانات 
احلكومة االميركية تشير الى زيادة 
م��ن 300 الف برميل ف��ي اليوم الى 
انت��اج الواليات املتحدة ف��ي ايلول/

بآب/اغس��طس،  مقارنة  س��بتمبر 
م��ا يعكس ارتفاعا ي��وازي 900 الف 
بايلول/س��بتمبر  مقارن��ة  برمي��ل 
2016«. كم��ا عدو ان »الوزير الفالح 
رمبا أساء فهم ما يستطيع املنتجون 

االميركيون فعله«.
اختارت اوبك خفض االنتاج لضبط 
تدهور اسعار الذهب االسود بسبب 
احلرب التي شنتها السعودية على 
الغاز والنفط الصخريني االميركيني 

بني 2015 و2016.
في مؤش��ر على قلق املوقعني على 
االتفاق ادرج��ت ماحظة في البيان 
الرسمي بشأن االجتماع املقبل في 
حزيران/يوني��و الذي يش��كل فرصة 
العادة طرح مدى جدوى احلصص، إن 

دعت احلاجة الى ذلك.
وعلى عكس اجتماع اوبك الس��ابق 
في الربيع الذي خيب أمل االس��واق 
واغرق االسعار إلى ادنى مستوياتها 
هذا العام، بقيت االسعار مستقرة 
بعد االعان ع��ن متديد االتفاق نظرا 
الى توقع القرار مسبقا والتخطيط 
العان��ات الكارتيل بحس��ب احمللل 
بيارن��ه س��كيلدروب ل��دى »اس اي 

بي«. 

السعودية تقنع روسيا بمواصلة االلتزام باالتفاق غير المسبوقتقـرير

األميركيون يستفيدون من خفض اإلنتاج النفطي لدول أوبك وروسيا

منظمة أوبك

القاهرة ـ رويترز:   
قال محللون اقتصاديون إن الهجوم 
الذى استهدف مسجد الروضة فى 
س��يناء مبصر يعزز ال��رأى القائل إن 
الب��اد بحاجة لدعم مس��تمر من 
صن��دوق النقد الدول��ى، كما اتفق 
عليه الع��ام املاض��ى وإن االقتصاد 
س��يتخلص بس��رعة على األرجح 
من أى تداعيات س��لبية، وأن احلادث 

لن يثنى السياح واملستثمرين. 

وقال��ت ريه��ام الدس��وقى اخلبيرة 
االقتصادي��ة: ل��ن يكون ل��ه أى أثر 
أى  أو  األوروبي��ة  الس��ياحة  عل��ى 
س��ياحة أخ��رى ملص��ر«، ويتعاف��ى 
قط��اع الس��ياحة تدريجي��ا من أثر 
االضطرابات التى حدثت فى 2011

وقال مس��ؤول فى إحدى ش��ركات 
الس��ياحة األكبر فى مص��ر طالبا 
عدم نش��ر اس��مه: إن من السابق 
ألوان��ه التكه��ن باألث��ر الن��اجت عن 

الهج��وم ال��ذى وق��ع ي��وم اجلمعة 
املاض��ي ، وأردف قائ��ا »لم نش��عر 
ب��ه ف��ى حجوزاتن��ا. بع��د بع��ض 
الهجم��ات، كن��ا نش��هد إلغاءات 
وانخفاضا ف��ى احلجوزات. لكن إلى 
اآلن ل��م نلمس أى ش��يء هذه املرة 
ألنها كانت عطلة نهاية األسبوع... 
األمر يس��ير بساسة إلى اآلن ودون 

مشكات«.
وقال متحدث باس��م توماس كوك 

إن��ه لم يكن هن��اك أى أثر ملحوظ 
للهجوم على طلب قضاء عطات 
األعي��اد ف��ى مص��ر وإن املبيع��ات 
ملصر اليوم االثن��ني تتجه إلى جتاوز 

مبيعات العام املاضي.
للتعبئ��ة  املرك��زى  اجله��از  وق��ال 
العام��ة واإلحص��اء ف��ى مص��ر إن 
826 ألف س��ائح وصل��وا إلى الباد 
فى أكتوبر تش��رين األول وهو أكبر 
ع��دد فى عام��ني لكنه م��ازال دون 

مستوى 1.49 مليون شخص الذين 
زاروا الباد فى أكتوبر تش��رين األول 

.2010
وق��ال اقتصادي��ون إن مس��تثمرى 
األج��ل القصي��ر ف��ى أس��واق املال 
م��ن غي��ر املرجح أيض��ا أن يثنيهم 
هجوم س��يناء عن االس��تمرار فى 
االس��تثمار ، ووضع��ت مص��ر آلية 
تضم��ن س��عر الص��رف ملش��ترى 
أذون اخلزان��ة باجلني��ه املص��رى من 

األجانب فى وقت االسترداد. وقالت 
الدس��وقى إن مخاط��ر االقتص��اد 
وس��عر ص��رف العم��ات األجنبية 
عند أدنى مستوياتها فى سنوات ، 
وزاد املستثمرون األجانب حيازاتهم 
م��ن أذون اخلزانة املصري��ة إلى أكثر 
من 330 ملي��ار جنيه مصرى )18.6 
مليار دوالر( متشجعني باالنخفاض 
احلاد فى قيمة اجلنيه املصرى العام 

املاضى ورفع أسعار الفائدة.

أبوظبي ـ وكاالت:  
أبوظب��ي لطاق��ة  وقع��ت ش��ركة 
الطاق��ة  وش��ركة  املس��تقبل« 
اإلندونيس��ية »جاوا بال��ي« التابعة 
لش��ركة الكهرب��اء احلكومية »بي 
مش��روع  لتطوي��ر  اتفاق��اً  أن«،  أل 
شمس��ية  طاق��ة  محط��ة  أكب��ر 

كهروضوئية عائمة في العالم.
وأك��دت مص��ادر ف��ي الش��ركة أن 

الشمس��ية  الطاق��ة  »محط��ة 
الت��ي  العائم��ة،  الكهروضوئي��ة 
 200 اإلنتاجي��ة  قدرته��ا  س��تبلغ 
ميغاواط، س��تغطي مس��احة 225 
هكت��اراً عل��ى س��طح مي��اه س��د 
س��يراتا في مقاطعة جاوة الغربية 
في إندونيسيا« ، ويُّشغل حالياً سد 
»س��يراتا« املبن��ي على مس��احة 6 
آالف هكتار محطة لتوليد الطاقة 

الكهرومائية بقدرة غيغاواط واحد.
ووق��ع االتفاق ف��ي جاكرت��ا الرئيس 
التنفيذي لش��ركة ابو ظبي محمد 
جميل الرمحي، واملدير العام لشركة 
»جاوا بالي« إيوان أغونغ فيرستانتارا، 
بحضور نائ��ب وزير الطاق��ة واملوارد 
املعدنية في إندونيس��يا أرتشاندرا، 
وعدد م��ن ممثلي وكالة االس��تثمار 

اإلندونيسية.

وقال الرمح��ي: »يعد االتفاق خطوة 
أول��ى النطاق أعمال الش��ركة في 
منطق��ة جنوب ش��رق آس��يا، وهو 
مش��روعنا األول في مج��ال تطوير 
الشمس��ية  الطاق��ة  محط��ات 
العائم��ة«. ويس��لط االتفاق الضوء 
عل��ى رؤية الش��ركة وس��عيها إلى 
تعزي��ز مكانته��ا كأبرز الش��ركات 
الرائدة في مجاالت الطاقة املتجددة 

في العالم، ويؤكد أهمية الدور الذي 
تلعبه الشراكات في هذا القطاع«.

إلى  »التطل��ع  فيرس��تانتارا  وأك��د 
العم��ل م��ع الش��ركة إلجن��از هذا 
املش��روع ال��ذي يُع��د نقل��ة نوعية 
ف��ي مس��يرتنا لتطوي��ر محط��ات 
الطاقة الشمس��ية الكهروضوئية 
العائم��ة، وس��تكون احملط��ة عن��د 
قدرته��ا  والبالغ��ة  اكتماله��ا 

اإلنتاجي��ة 200 ميغاواط، األكبر من 
نوعها في إندونيس��يا. كما ستعزز 
م��ن مكانة الش��ركتني ك��رواد في 
مجال تطوي��ر تكنولوجيا محطات 
الطاقة الشمس��ية الكهروضوئية 
العائم��ة، ونحن على ثق��ة بأن هذا 
املش��روع س��يحقق جناح��اً كبي��راً 
وس��يكون مثابة إجناز ومصدر فخر 

ألندونيسيا«.

محللون: االقتصاد المصرى لن يتأثر بحادث الروضة اإلرهابى

اتفاق إماراتي - إندونيسي لبناء محطة شمسية

من السابق ألوانه التكهن باألثر الناتج عن الهجوم 
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عرض: مروة صبحي منتصر *

رك��زت عديد من الكتاب��ات الغربية عن 
السياسة اخلارجية الروسية في منطقة 
الش��رق األوس��ط على دور موسكو في 
س��وريا، بعد تدخلها العسكري لدعم 
حليفها »بشار األسد«، مع اهتمام أقل 
بعالقاتها بالدول األخ��رى في املنطقة. 
وهو م��ا دف��ع مؤلفي تقرير مؤسس��ة 
»راند« املُعنون »االستراتيجية الروسية 
ف��ي الش��رق األوس��ط« إلى التس��اؤل 
عن احمل��ددات التي م��ن احملتمل أن تكون 
ُفق��دت لفه��م مصالح روس��يا بنحو 
أكثر فعالي��ة، وأهدافها، ومنظورها في 
املنطقة بعيًدا عن التركيز على سوريا.

السياس��ة  أن  م��ن  التقري��ر  ينطل��ق 
الروس��ية في منطقة الشرق األوسط 
تُعبر عن اس��تراتيجية وظيفية تسعى 
باستمرار لتحقيق أهداف قصيرة املدى، 
مع تعظيم اخلسائر خلصومها احملتملني 

على املدى القصير.

مالمح السياسة:
مع بداية عام 2005، زاد التدخل الروسي 
في املنطقة بش��كل ملح��وظ عن ذي 
قبل، لكنه لم يترجم إلى نفوذ حقيقي، 
حسب التقرير، حيث لم تُبلور موسكو 
اس��تراتيجية موح��دة للتعام��ل م��ع 
»الربي��ع العربي«، بل َقيَّمت أثره في كل 
دول��ة على حدة، فل��م تنظر له بوصفه 

حدثًا شاماًل على مستوى املنطقة.
وفًق��ا  أن��ه  إل��ى  التقري��ر  ويش��ير 
الس��تراتيجية األم��ن القومي لروس��يا 
فإن منطقة الش��رق األوس��ط تأتي في 
ذيل أولويات موس��كو بعد أوروبا وآسيا. 
وبالرغم من ذلك، فإنها وضعت موطئ 
قدم لها في املنطقة اعتقادًا منها أنها 
قوة عاملية، ويج��ب عليها أن متتلك دورًا 
مؤثرًا، وأن يكون لها مقعد على طاولة 

املفاوضات، والقرارات الرئيسة.
وتتمثل العناصر األساسية للسياسة 
اخلارجية الروسية التي تشكل نهجها 

في املنطقة -وفًقا للتقرير- فيما يلي:
أوالً- أنها سياس��ة براجماتية انتهازية 
تس��تطيع التعام��ل م��ع كل األطراف 
الوق��ت  ف��ي  واملتناقض��ة  املتصارع��ة 
ذات��ه. وبذلك تعتقد روس��يا أنها تتميز 
عن الق��وى الغربية الت��ي توصف بأنها 

متحيزة وغير مرنة.
ثانًي��ا- ال متتلك خطًطا طويلة املدى في 
املنطق��ة، لكن لديه��ا مصالح طويلة 
اإلقليمي،  باالس��تقرار  تتعل��ق  األج��ل 
واألس��عار العاملي��ة للنف��ط، والت��ي ال 
تتع��ارض م��ع خياراتها قصي��رة املدى؛ 
ألنه��ا ليس��ت منخرطة حت��ى أذنيها 
ف��ي املنطق��ة مث��ل الوالي��ات املتحدة 
األميركي��ة. غي��ر أن لديها قلًق��ا أمنيًّا 
ا ف��ي املنطق��ة يتعل��ق بانتش��ار  ممت��دًّ
اإلرهاب الدولي وب��دول جوارها، واخملاوف 

من عودة 3200 مواطن روس��ي سافروا 
إلى العراق وسوريا منذ عام 2014.

ثالًث��ا- يعتقد صناع القرار الروس��ي أن 
التغيي��ر في املنطقة يج��ب أن يتم من 
خ��الل الوس��ائل الدس��تورية، وأجهزة 
الدول��ة الس��يادية، ولي��س ع��ن طريق 
»االنتفاضات« الشعبية. وينسجم هذا 
الرأي م��ع موقفها من الث��ورات امللونة 
ف��ي دول االحت��اد الس��وفيتي الس��ابق. 
وتؤك��د موس��كو فش��ل السياس��ات 
الغربية بالش��رق األوس��ط ف��ي تقدمي 
نفس��ها كبديل موثوق فيه لدى القادة 

التقليديني باملنطقة.
ويُعد املوقف الروس��ي في هذا الش��أن 
متناقًض��ا إلى حدٍّ كبي��ر؛ حيث قدمت 
روس��يا نفس��ها كق��وة محافظة في 
املنطق��ة، ولكن في جواره��ا اجلغرافي 
تُع��د ق��وة متدخل��ة في ش��ؤون الدول 
اجمل��اورة له��ا مث��ل أوكراني��ا، فضاًل عن 
سعيها إلى زعزعة استقرار أجزاء أخرى 

من أوروبا.
ويضيف التقرير أن السياسة الروسية 
ف��ي املنطق��ة تق��وض دعم موس��كو 
ملبدأ س��يادة الدولة وع��دم التدخل في 
ش��ئونها، حي��ث تعمل مع إي��ران التي 
تتدخ��ل ف��ي أرج��اء املنطق��ة، ولديها 
-وفًقا ملعدي التقرير- عالقات مثمرة مع 

اجلماعات املسلحة في ليبيا.

عالقات تبادلية:
الروس��ية  العالق��ات  طبيع��ة  وع��ن 
بدول املنطقة، أش��ار التقري��ر إلى أنها 
عالقات تبادلية حتقق املنافع املش��تركة 
لطرفيه��ا. وتقوم تل��ك العالقات على 
النهج الواقعي مع ع��دم االنخراط في 
قضاي��ا اإلص��الح االقتص��ادي وحق��وق 
اإلنسان كما تفعل احلكومات الغربية. 
ويُضي��ف ُمع��ّدو التقرير أنها ليس��ت 
بالض��رورة حتالفات طويلة املدى أو حتى 

شراكات استراتيجية.
ويؤك��د التقري��ر أن العالقات الروس��ية 
ب��دول املنطق��ة تق��وم عل��ى النه��ج 
البراجماتي التبادلي املرن. ويضرب مثااًل 
على ذلك بالعالقات الروسية- اإليرانية، 
فيبني أن��ه برغم تأييد روس��يا وطهران 
لنظام بش��ار األس��د، إال أنهما اختلفا 
حول اس��تعمال القواع��د اإليرانية في 
العمليات السورية. ولهذا، فإن العالقات 
بينهم��ا تتصف بعدم الثقة، والش��ك، 

الختالفات سياسية وتاريخية.
لك��ن التقرير حت��دث عن عقب��ات أمام 
تطوير تلك العالقات التبادلية، بعضها 
يرتبط باحلقائق اجليوسياس��ية والنهج 
اإلقليمية  للعالق��ات  األيديولوجي  غير 
لروس��يا، األمر الذي يقوض من إمكانية 
تأس��يس عالقات طويلة امل��دى. فعلى 

س��بيل املث��ال، تس��عى روس��يا لبن��اء 
عالقات جيدة مع كلٍّ من إيران وإسرائيل، 
ولكنها ق��د أوقفت بي��ع صفقة نظام 
صواريخ مضادة للطائرات S-300 إليران 

بعد ضغط إسرائيل عليها.
ويضيف التقري��ر بُعًدا آخ��ر يقف أمام 
تطوير العالقات، يتمثل في اس��تخدام 
دول الش��رق األوس��ط لروس��يا كبديل 
ع��ن الغ��رب. فعل��ى الرغ��م م��ن قلق 
حكوم��ات املنطقة جت��اه نوايا روس��يا، 
إال أنه��ا تنظر إليها كبدي��ل مفيد عن 
الوالي��ات املتح��دة األميركي��ة والقوى 
الغربي��ة، خاص��ة عندما يفش��ل قادة 
املنطق��ة ف��ي احلص��ول عل��ى النتائج 
املرغوب فيها من واش��نطن. كما أنهم 
االقتصادي��ة  الصفق��ات  يس��تعملون 
والسياسية مع روسيا كإنذار للواليات 
املتحدة بأن لديه��م خيارات أخرى. وفي 
الوقت ذاته، ال تُعرِّض حكومات الش��رق 
األوس��ط عالقات بلدانها مع واشنطن 
للخط��ر، لكنها تس��عى إلى توس��يع 
نطاق خياراتها بالتعامل مع موس��كو 
لتعظي��م فائدتها، وتعي روس��يا جيًدا 

ذلك التوازن.

القطاعات احليوية:
وع��ن القطاع��ات التي تش��كل املكون 
األساسي للسياسة اخلارجية الروسية 

ف��ي منطقة الش��رق األوس��ط، حتدث 
التقرير عن قطاعني رئيسني، هما:

أواًل- قط��اع الطاقة )الطاق��ة النووية، 
والنفط والغاز الطبيعي(، حيث تسعى 
روس��يا لتعزي��ز مصاحله��ا االقتصادية 
والتجارية في قطاع الطاقة باملنطقة. 
وتلعب ش��ركتا »غازبروم« و«روساتوم« 
ا في احلفاظ على  الروس��يتان دورًا مهمًّ
املصالح الروس��ية ف��ي املنطقة، والتي 
تتمث��ل في: إقامة س��وق اس��تهالكي 
رئيس��ي، واالس��تثمار في حق��ول الغاز 
والبت��رول، والبني��ة التحتي��ة للطاق��ة 
النووي��ة في دول مث��ل: إي��ران، والعراق، 

وتركيا، وإقليم كردستان العراق.
وفي هذا الس��ياق، يشير التقرير إلى أن 
شركة »روس��اتوم« زادت من أنشطتها 
مؤخ��رًا في إيران ومص��ر واألردن وتركيا. 
وقد دفع تقلب أس��عار النفط في سوق 
الطاق��ة العامل��ي والعقوب��ات الغربية 
تعظي��م  عل��ى  العم��ل  إل��ى  عليه��ا 
مكاس��بها ف��ي قط��اع الطاق��ة ف��ي 

املنطقة.
ثانًي��ا- صفق��ات األس��لحة الروس��ية: 
م��ع تبن��ي الوالي��ات املتحدة سياس��ة 
االنس��حاب األمريك��ي م��ن املنطق��ة، 
والتوج��ه آلس��يا، وبعد تأخ��ر عدد من 
صفقات التسلح لدول املنطقة بسبب 
مواق��ف واش��نطن م��ن دول »الث��ورات 

العربي��ة« أو للحف��اظ عل��ى التف��وق 
العس��كري النوعي إلسرائيل؛ أصبحت 

املنطقة سوًقا للسالح الروسي.
وما ُييِّز روس��يا ع��ن الوالي��ات املتحدة 
أنها تس��تطيع توصيل أكثر األسلحة 
احتياًج��ا في أس��رع وق��ت، إضافة إلى 
قطع الغيار لألسلحة وخدمات الصيانة 
م��ن دون أن تكون مش��روطة باعتبارات 
سياس��ية أو مخاوف حقوق اإلنس��ان. 
ويشير التقرير إلى أن مبيعات األسلحة 
الروس��ية باملنطقة زادت بنس��بة 36% 
ف��ي الفت��رة ب��ني ع��ام 2011 إل��ى عام 
2015؛ إلمدادها األطراف املتصارعة في 

املنطقة باألسلحة في الوقت نفسه.

استغالل الفرص:
ف��ي إطار اإلجابة على تس��اؤل حول ما 
إذا كان��ت هناك اس��تراتيجية روس��ية 
في املنطقة؛ ع��رض التقرير لثالثة آراء 
حتليلية. يؤكد الرأي األول على وجودها، 
أم��ا الثان��ي في��رى أن موس��كو متتلك 
اس��تراتيجية لكنه��ا ال تعم��ل وفًق��ا 
ملراده��ا، أم��ا الثال��ث فينف��ي وجود أي 

استراتيجية لها في املنطقة.
وم��ن بني تل��ك اآلراء، يعتب��ر التقرير أن 
اس��تراتيجية روس��يا في املنطقة هي 
ح��وار بني الس��ياق احلالي واملس��تقبل 
عليه��ا  أطل��ق  والت��ي  القري��ب، 

»استراتيجية الوسائل واآلليات«. وذلك 
يعن��ي أن محددات الس��ياق احلالي في 
املنطقة مع قدرات روسيا تشكل أهم 

مالمح استراتيجيتها في املنطقة.
وبالنس��بة للس��ياق احلال��ي، يوض��ح 
التقري��ر أن األح��داث الت��ي م��رت بها 
املنطق��ة ف��ي أعق��اب ث��ورات »الربيع 
العرب��ي« أتاح��ت لروس��يا اجمل��ال لكي 
تلع��ب دورًا غي��ر اعتي��ادي له��ا، وق��د 
اس��تغلته موس��كو مدعية احترامها 
ملبدأ سيادة الدولة، كما ناشد »بوتني« 
بذل��ك في الدورة الس��بعني للجمعية 
العامة لألمم املتحدة )س��بتمبر ٢٠١٥(. 
وقد وضع الرئيس الروس��ي هذا النهج 
كبدي��ل للتدخ��ل الغرب��ي ف��ي أزمات 
املنطقة. وتطبيًقا له عرضت موسكو 
صفق��ات اقتصادية وجتاري��ة على دول 
املنطقة دون حاجة إلى طلب إصالحات 
سياس��ية أو في مجال حقوق اإلنسان 

كما تدعو إليها احلكومات الغربية.
وقد تعزز الدور الروس��ي ف��ي املنطقة 
مع اس��تنزاف الواليات املتحدة والقوى 
الغربية خالل حروبها غير احلاسمة في 
العراق وأفغانس��تان، وعدم رغبتها في 

التدخل عسكريًّا في سوريا.
وحملدودي��ة موارده��ا، أش��ار التقرير إلى 
أن روسيا تس��عى إلى تعظيم فرصها 
بأق��ل امل��وارد أو اخلس��ائر احملتمل��ة، مع 
استثناء ما يحدث في سوريا. وما يؤكد 
محدودية املوارد الروس��ية في املنطقة 
هو تبنيه��ا لنهجها البراجماتي قصير 

األجل.
وفيم��ا يخ��ص القي��ود الت��ي تعت��ري 
االس��تراتيجية الروس��ية في الش��رق 
األوس��ط أوض��ح التقرير أن موس��كو 
االقتصادي��ة  الق��درات  إل��ى  تفتق��ر 
لبناء استراتيجية طويلة  والعسكرية 
امل��دى، خاصة في س��وريا، إل��ى جانب 
افتقارها للقوة الناعم��ة في املنطقة 
التي ليس لها صدى مقارنة باألميركية 
واألوروبي��ة. فضاًل ع��ن أن فاعلية وقوة 
دول الش��رق األوس��ط -التي تغيب في 
املناقش��ات حول الوجود الروس��ي في 
املنطقة- تش��كل قيودًا حاسمة تقرر 

مدى بقاء أي استراتيجية روسية.
خالصة القول، إن النجاحات الروس��ية 
ق��وة  إل��ى  ترج��ع  ال  املنطق��ة  ف��ي 
استراتيجيتها، لكن إلى إتاحة السياق 
احلالي الفرص التي اس��تغلتها بصورة 
جي��دة. ومن وجه��ة النظر الروس��ية، 
فإنها حققت مكاسب في أسرع وقت، 
لكنها -في رأي التقرير- سريعة الزوال، 
حي��ث ما زالت روس��يا غير ق��ادرة على 
التحكم في مخرجات أزمات املنطقة. 
ويرتبط تقييد أو تعظيم الدور الروسي 
اإلقليمي��ة  بالفواع��ل  املنطق��ة  ف��ي 

والدولية بها.

*مركز املستقبل لالبحاث والدراسات 
املتقدمة 

عبدالجبارنوري

مثلم��ا وقفنا ض��د داع��ش --- لنكن 
جبه��ة واح��دة ض��د الفس��اد ، نحن 
مثقلون مبس��ؤولية أخالقي��ة قبل أن 
تك��ون مس��ؤولية وطني��ة ملواجه��ة 
البعد األنساني املغّيْب اليوم ، بفضل 
تدني الوعي الطبقي وأشاعة الفئوية 
أّرق��ْت تقاطع��ات  الت��ي  والهوياتي��ة 
وجودنا وتلك منس��لخة م��ن موجات 
الفوض��ى الغائص��ة ف��ي مس��تنقع 
نظريات التفكك واألنقسام والفوضى 
التدميري��ة بقيادة البع��ض من أعداء 
املس��يرة الديقراطي��ة اجلدي��دة م��ن 
سماس��رة الس��لطة والدم ، أن أعالن 
احل��رب عل��ى الفس��اد املالي ول��و جاء 
متأخ��را و يبق��ى احلض��ور أفضل من 
الغي��اب ، وأن الفس��اد املال��ي واألداري 
هو س��بب كل األش��كاالت املتفاقمة 
على اجملتمع وس��بب مباشر في فشل 
املش��اريع التنموية وظه��ور تداعيات 
ومردوداته��ا  واملال��ي  األداري  الفس��اد 
عل��ى عموم  واألس��تالبية  الس��لبية 
اجملتمع العراق��ي ، وبالتأكي��د أن هذه 
الظواه��ر األقتصادي��ة املعيب��ة تؤدي 
حتماً إلى الفوضى السياس��ية والتي 
س��ببها ذاتوية تدفع الف��رد للتقّمص 
بالنرجس��ية ، ورمبا عن ح��ب الظهور 
وأس��قاط اآلخرين أو رمبا ورمبا لدعوات 
أنتخابي��ة فكله��ا ت��ؤدي إل��ى غياب 
املوضوعية ، وآلن احلكومات املتعاقبة 
على الس��لطة بعد 2004 وحلد اليوم 
غير جادة في مكافحة الفساد األداري 
ونهب املال العام لذا أصبح ينخر عظم 
اجملتمع العراقي وأنتشرت تلك الظاهرة 
الطفيلي��ة لترق��ى أن تك��ون ش��بحاً 
مخيف��اً بهيئ��ة مؤسس��ات يديره��ا 
مافيات أحرق��ت األخضر فاألخضر ثُّم 
الياب��س ، وعج��ز في ميزاني��ة الدولة 
مبقدار 37 ملياردوالر ناهيك عن أرتهان 
البلد بديون خارجية بس��بب الفساد 
األداري ونه��ب املال الع��ام ، مما أضطّر 
الع��راق – وه��ي الكارثة الكب��رى – أن 
يلتجئ إل��ى صندوق النقد الدولي في 
األستدانة لس��د العجز ووقوع العراق 
ضمن ه��ذا األخطب��وط الرأس��مالي 
بدف��ع احلكومة لنهج فوضوي أرجتالي 
غير مدروس م��ن الناحية األقتصادية 
، بأنته��اج سياس��ة التقش��ف من��ُذ 
2016  تنفيذأ لتوصيات صندوق النقد 

الدول��ي ، وهو م��ا جعل السياس��ات 
األقتصادي��ة للع��راق خاضع��ة ملراكز 
الق��رار اخلارج��ي ، والذي دف��ع املواطن 
فاتورت��ه منذ الس��نوات األربع األخيرة 
ف��ي نتائ��ج األصالح��ات األقتصادي��ة 
العرجاء بتوجيه من الصندوق الدولي 
أدى إل��ى تفكي��ك نظام دع��م املنتج 
الوطني في الغ��ذاء والنفط ) صندوق 
املقاّص��ة ( وأس��تبدالها مبس��اعدات 
مباشرة بها ، ورفع سن التقاعد إلى 65 
سنة وأس��تقطاع من رواتب املوظفني 
واملتقاعدين وغيرها من األجراءات التي 
شرعت احلكومة بأتباعها ، وأن اجلميع 
متفق اليوم حول ضعف تدابير س��ير 
املالية العامة ف��ي بالدنا حيث التردي 
في األداء وغياب الش��فافية ومواكبة 
 ، املعصرن��ة  الرقمي��ة  املعلوماتي��ة 
وجم��ود وتخل��ف ف��ي س��ن القوانني 
واأللتحاق  النه��وض  لثقافة  الداعمة 
بال��دول املتقدمة بل تقادم في تطبيق 
قوانني قدي��ة رمبا ترجع لعهد مجلس 
قي��ادة الث��ورة املنحل ، ولك��ن مع هذا 
وهذه أني لس��ُت س��وداوياً في مبادرة 

مكافحة الفساد صحيح أنها ليست 
سهلة بيد أنها ليس��ت صعبة فيما 
أذا جتاوزنا اخلطوط الهوياتية والفئوية 
ووحدنا اخلط��اب السياس��ي ووجهنا 
بوصلتنا حسب ثقافة املواطنة والوالء 
املطلق لتربة العراق وأستحضار أرواح 
شهداء أمتناالذين ضحوا باجلود بالدم 
من أج��ل الكلمة احلرة ودف��ع الظلم 

والشر عن وطننا العراق . 

رؤى ومالحظات في أيقاف نزيف 
الفساد املدمر!؟

املواطن هو مص��در املال العام )لكونه 
املش��مول باألقتط��اع الضريبي ( فهو 
يعد محور التنمي��ة ومحرك التأريخ ، 
فيجب األرتباط ب��ِه وحمايتِه والعمل 
عل��ى خدمته وتوفير العيش الكرمي لُه 
، أنطالقاً م��ن هذِه الديباجة القصيرة  

املعبرة نطرح بعض هذه اآلراء:
-أصالح املالية العامة اليوم في وطننا 
الع��راق ننظ��ر أليها ضمن س��ياقات 
تأريخي��ة وسياس��ية وأجتماعية في 
عهده��ا الديقراطي اجلدي��د ، فنكون 

ملزمني في أس��تثمار اجلو الديقرطي 
وحريات��ه ف��ي رس��م هوي��ة عراقي��ة 
تشخصن تأريخها وقيمها السماوية 
والوضعية فتكون احملّصلة رسم هوية 
حتكمه��ا فلس��فة جديدة نس��يجها 
اله��ادف  والتحدي��ث  العقالني��ة 
واملوضوع��ي ، فاألنتفاض��ات والثورات 
غالباً ما كانت حتصل بس��بب ضعف 
أو سوء تدبير مالية الدولة واجلماعات 
في ظل أنعدام الش��فافية في صرف 
النفقات ، وضع��ف العدالة في فرض 
والفئوية  الفس��اد  التكاليف وشيوع 
والكتلوي��ة ونظ��م األمتي��ازات غي��ر 

املسبوقة في العراق .
- على مجل��س النواب أن يكون لُه دور 
ري��ادي في تش��ريع القوان��ني كقانون 
وقان��ون   ، مش��روع  الغي��ر  الكس��ب 
كشف الذّمة للمس��ؤولني أبندءاً من 
السلطات الثالثة وإلى جميع الوزارات 
واملؤسسات احلكومية ويكون القانون 
األردن��ي/ كاالمن��وذج  صارم��اً  تأديبي��ا 
القان��ون  : يعاق��ب  لألط��الع فق��ط  
باألش��غال الش��اقة املؤقت��ة كل من 

حصل على ثراء غير مش��روع لنفسِه 
أو لغي��ره وبغرامة تع��ادل مقدار ذلك 
األث��راء ، ورد مثلُه إل��ى خزينة الدولة ، 
ويعاق��ب القان��ون األردن��ي باحلبس أو 
بالغرام��ة أو بكلت��ي هاتني العقوبتني 
أي ش��خص ش��ملتُه أحكام القانون 
أذا تخلف دون عذر مش��روع عن تقدمي 
أق��رارات ) الذّمة ( املالية رغم تكليفِه 
لذلك ، كما يعاقب باحلبس مدة ستة 
أشهر ألى ثالث سنوات كل من قام بأي 
فع��ل من األفعال التالية او قدم عمداً 

بيانات كاذبة عن األثراء غير املشروع .
- س��ماع رأي احلراك املدني الش��عبي 
في الش��ارع العراقي وملدة 6 س��نوات 
معبري��ن ع��ن رفضه��م بأحتجاجات 
مليونية بش��عارات سلمية تدعو ألى 
أس��تمرار النضال ضد الفساد األداري 
ونهب املال العام واألفالت من العقاب 
، وتفعيل املس��اءلة في حق املتورطني 
وفت��ح التحقي��ق الف��وري وال ضير أن 
تدّوْل وتكون بأش��راف األمم املتحدة في 

العراق وفي كل وزارة على حدة . 
بأنه��اء  تب��دأ  الفس��اد  محارب��ة   -

احملاصصة ، أنش��اء محكم��ة خاصة 
ف��ي  اخلاص��ة   عل��ى غ��رار احملكم��ة 
محاكم��ة نظ��ام البع��ث ،  بديلة عن 
الهيئ��ات القضائي��ة ، وع��دم ألغ��اء 
 ، العمومي��ني  املفتش��ني  مكات��ب 
وتقدمي ملفات الكسب الغير مشروع 
والكش��ف عن الفارين وأحالتهم ألى 
القضاء ، نش��ر ثقافة النزاهة والقيم 
اخللقي��ة النبيلة بني أطياف الش��عب 
، والتع��اون م��ع الش��رطة الدولي��ة ) 
األنترب��ول ( لتعريف��ه على املدانني في 
كشف ملفات الفساد ، ضمان حيادية 
التحقيق��ات وع��دم تأثره��ا بالصراع 
السياسي ، واحلذر من الثالوث الوبائي 
القاتل  احملاصصي والطائفي والقومي 
( وأن الفس��اد واألرهاب وجهان لعملة 
واحدة ) مقتبسات من جريدة الطريق 

/ الشيوعي العراقي ( . 
- التش��ديد عل��ى املتهم عن��د أدانته 
،ونتس��اءل : أية عدالة عندما نس��مع 
حتك��م   العراقي��ة  اجلناي��ات  عقوب��ة 
بس��نة واحدة لس��ارق ملي��ار دوالر ؟!! 
أو وق��ف التنفيذ لكبر س��نه أو كونه 

موظف��ا حكومي��ا مس��تمرا باخلدمة  
وع��دم مصادرة أموال��ه املنقولة وغير 
املنقول��ة لرد أم��وال الدول��ة منُه في 
األقل ، األغلبية الساحقة من اجملتمع 
العراق��ي يطل��ب احل��ل اجل��ذري ف��ي 
مكافحة الفساد واجلرية األقتصادية 
واملتمثل��ة باحلراك اجلماهي��ري املدني 
الش��عبي كم��ا ذك��رُت س��لفاً ، م��ن 
املف��روض بحكومة الدكت��ور العبادي 
أعتم��اد خط��ة عمل وخارط��ة طريق 
وحصره��ا بخلية أزم��ة كما متبع في 
مكافحة األرهاب مستندة على ركائز 
قانونية ودستورية ومبشاركة ملنظمة 
حقوق األنس��ان في الع��راق بالوقوف 
ضد اخلونة والفاسدين وبائعي الوطن 
والضمي��ر في تطبيق فقرة الدس��تور 
التي تخ��ص أزدواجية اجلنس��ية عند 
أصحاب الق��رار ، وأص��دار قائمة منع 
سفر باملتهمني بس��رقة املال العام أو 
األقتصادية  اجلرائ��م  هدره ومرتكب��ي 

املضّرة بالبلد والشعب . 
- وأثن��ي عل��ى مب��ادرة احلكوم��ة في 
تكلي��ف املدعي الع��ام العراقي اليوم 
بخبر عاجل } تش��كيل جل��ان وهيئات 
قضائية ملتابعة الفس��اد ف��ي العراق 
{ ، وتفعي��ل دور الهيئات املس��تقلة ) 
جل��ان الرقابة املالي��ة وهيئ��ة النزاهة 
واملفتش��ني العمومي��ني ( وه��م أمام 
أمتحان وطن��ي مجتمعي ف��ي أذكاء 
الوع��ي الوطني ف��ي ثقاف��ة النزاهة 
أضاف��ة ألى عملها الرقابي الذي ليس 
من الضروري أن يكون بوليسياً بل تربوياً 
ووطنياً وذلك ملنع الفس��اد ومحاربته 
وآلذكاء وعي الناس فيما يتعلق بوجود 
الفساد وأس��بابُه وجسامتُه وما يثل 
من خط��ر بالقيام بأنش��طة أعالمية 
التس��امح م��ع  تس��هم ف��ي ع��دم 
الفس��اد ، وكذلك نشر وعي مدرسي 
لتشمل املناهج املدرسية واجلامعية ، 
وأخيراً أنها رس��الة ألى فخامة رئيس 
الوزل��راء أنها فرصتك الذهبية أمامك 
ف��ي مكافح��ة األره��اب ألن املرجعية 
الدينية معك و حش��ود احلراك املدني 
مؤيد ألستئصال الفس��اد في العراق 
والص��وت العامل��ي للمواثي��ق األممي��ة 
في تكريس الس��الم واألم��ان والعيش 
الرغي��د لبن��ي البش��ر----  ولنكم��ل 
عل��ى  وش��عبنا  جيش��نا  أنتص��ارات 
األره��اب تلك الفئ��ة الضال��ة ونبني 
عراقاً آمناً محايداً بعيدا عن ظهور بؤر 

احملاور واهلل من وراء القصد.

آفاق8

قوات اجليش الروسي في سوريا

احتجاجات ضد الفاسدين )أرشيف(

محاربة الفساد .. واقع األزمة ومخاض التغيير

كيف غيرت روسيا موازين القوى لصالحها في الشرق األوسط؟
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دراسة

اصدار

حوار

كما يش��ك في رواية تفيد مبقتل س��تة 
ماليني من اليهود. هكذا تنتظم األحداث 
واملرويات املتع��ددة، ضمن وحدات )العدد 

الصفر(

مشروع الصحيفة
تأت��ي أقس��ام الرواي��ة مرتب��ًة على وفق 
تواري��خ ُمح��ددة، وه��ذا األس��لوب أقرب 

م��ن ف��ن اليومي��ات، إذ يفتت��ح ال��راوي 
القس��م األول باإلسترس��ال في احلديث 
ع��ن هواجس��ه، م��ا يظهره ف��ي صورة 
ش��خصية ُمطاردة، األمر الذي يتأكد في 
نهاي��ة الرواية، ومْن ثمَّ يذكر إس��تفادته 
من جدته لتعل��م اللغة األملانية، وبذلك 
ترج��م الكتب من تلك اللغة، ما س��هل 
له حتمل كلفة الدراس��ة اجلامعية، ملدة 
معينة، كما إلتحق بدورة اللغة األملانية، 
مقترحاً موضوع دراسة عن سخرية لدي 

)هاينه(.
 ويحاوُل التحول من الدكتور دي ساميس، 
إل��ى فيريو، لك��ن األصدق��اء ينصحونه 
بالتمس��ك ب)دي س��اميس(، فضالً عن 
ذلك يشتغُل مربيا لطفل أملاني، فاألخير 
كان مح��دود ال��ذكاء، وإس��تمر في هذا 
العمل ملدة س��نة، إلى أن تركه بس��بب 

خالف بينه وبني أم الولد.
 وبعد ذلك إشتغُل في مجال الصحافة، 
ونش��ر مقاالت في الصح��ف احمللية عن 
النقد املس��رحي، مراقباً عن كثب عالم 
الراقصات، ومن هنا تبدأُ جتاربه اجلنسية 

األولى مع مغنية.
 الفت��اً إل��ى إقامته في عدة م��دن ماعدا 
ميالن��و، إل��ى أْن تش��هَد حيات��ه منحى 
جدي��داً م��ع زيارت��ه مليالنو، ملبي��ا دعوة 
س��يماي، قبل ذلك إختب��ر جتربة الكاتب 

 .)ghostwriter( الظل
تردُ في هذا السياق أسماء كتاب الرواية 
البوليس��ية، مث��ل تش��اندلر، أو ميكي 
س��بيالن، وينتهي القسم األول باإلشارة 
إلى تلق��ي عرض عمل في الصحافة من 
سيماي، فاألخير على ما يبدو شخصية 
غامضة، وكم��ا يقوُل ال��راوي ال ُيكن أن 
تتذكر من س��يماي وجه��ه، ألنَّه يتخيل 

إليك وجه شخص آخر ليس شخصه.
جدي��ر بالذك��ر أنَّ املؤل��ف ي��رر عب��ارات 
محمل��ة بطاق��ة إيحائي��ة، م��ا يحفظ 
شحنة التوتر لبناء العمل، وبهذا يشرك 

املتلقي في تصور السيناريوهات.
يتفاجأُ الراوي مبا هو مطلوب القيام به، إذ 
يكلفه سيماي بكتابة مذكرات صحفي، 
عمل خالل س��نة إلعداد جري��دة يومية، 
واألغ��رب في األمر أنَّ س��يماي على علم 
دقائ��ق حياة ال��راوي، ويبوح ل��ه بأن األمر 
ليس أكثر من مقايضة مع شخص يول 
اجلري��دة، وه��و )الكومندت��ور فيمركاتي( 
صاحب عش��رة فن��ادق س��ياحية، ويدير 
بع��ض احملط��ات التلفازي��ة املش��بوهة، 
إضافة إلى املطبوع��ات، ويهدف من وراء 
إصدار جريدة مس��تعدة لقول احلقيقة، 
الول��وج إلى الصال��ون الرس��مي للمال 

والسياس��ة، إذ س��تصدر أعداد جتريبية 
من الصحيفة.

 حاملا يتسرب اخلبُر إلى وسط املتنفذين، 
يطالبونه بوقف مش��روع اجلريدة مقابل 
وجوده ف��ي الصالون الرس��مي، فاملوكل 
م��ن جانبه س��يدون يومي��ات جريدة لن 
تبص��ر النور إلبتزاز جهات معينة، مدعياً 
أن املشروع أجهض بفعل ضغوط كبيرة 

من أطراف ال تروق لها أصوات حرة. 
)كولون��ا(  ال��راوي  وظيف��ة  إذ س��تكون 
مس��اعد اإلدارة، ويقرر على دقة التعابير 

واملُصطلح��ات، ومن ثُمَّ يدور النقاش بني 
العاملني في الصحيفة لتحديد موضوع 
الصفحات، إذ لدى كل واحد منهم اخلبرة 
ف��ي الصحافة، وثم��ة من إش��تغل في 
صحيفة )العالقات احلميمة(، أو كس��ب 
خبرة في األبراج، وفقرات األلغاز، أو أخبار 

الطقس.
 وم��ا يلفت النظ��ر في ه��ذا الصدد، هو 
بينه��م،  املتداول��ة  التحاي��ل  أس��اليب 
إلستفزاز أشخاص بعينهم، كما يتفقون 
على إس��تعمال لغة بس��يطة، مقدرين 

سن متابعيهم مبن وصل خمسني سنة.
يومي��اً  النق��اش  طاول��ة  عل��ى  يط��رُح 
مواضي��ع متنوعة، كما أن تطور العالقة 
بني مايا وكولونا من جهة، وتوثيق أواصر 
الصداق��ة بني كولوناو برغادوتش��يو من 
جهة أخرى، تش��كُل ركناً أساس��ياً في 

تركيبة العمل.

فرضية برغادوتشيو
يس��تأثر برغادوتش��يو بإهتم��ام ال��راوي 
أكث��ر م��ن غي��ره  املتضم��ن )كولون��ا(، 
بإس��تثناء ماي��ا التي تصبُح عيش��قته، 

على الرغم من فارق السن بني اإلثنني.
ومب��ا أن برغادوتش��يو ج��اء م��ن عائل��ة 
سياس��ية بإمتياز، ورث م��ن والده رغبة 
التش��كك ف��ي املعطيات السياس��ية، 
لذلك فب��دال من أن يش��تغل على تقرير 
ح��ول املاخ��ورات الت��ي كانت منتش��رة 
ف��ي ميالنو، يب��دأُ بجم��ع املعلومات عن 
مالبس��ات هرب موس��وليني، ويقارن بني 
آخر صورة له، وما بقيت من صورة جثته، 
فض��الً عن متابعة نتائج التش��ريح، وما 
تفيد به بشأن األمراض التي يعاني منها 

الزعيم الفاشي.
هنا تتوالى الفرضيات عن اجلهة املنقذة 
أوت��و  بإس��م  وإستش��هاد  للدوتش��ي، 
س��كوزيني، الذي أعاد الزعيم إلى سدة 
احلكم س��نة 1943 م��ن دون أن يحاكمه 

احللفاء على ذلك.
أكثر من ذلك يفكر رغادوتيش��و بالبحث 
عن جثة موس��ولينى في كنيس��ة س��ا 
ن برن��اردو التاريخي��ة، متوقع��ا وجودها 
هناك، زدْ على ذلك، يتوقف برغادوتيش��و 
عند اجلرائم التي إنتس��بت إلى اليس��ار 
اإليطال��ي، وضخم��ت في أثن��اء إحتدام 
 cia احلرب الباردة، مع التلميح إلى إعفاء
لشخصيات متضلعة في النظام النازي. 
ويأتي ذلك ضمن ما يسمى ب�)البقاء من 
اخلل��ف( وهو عبارة أطلق��ت على خليط 
من الفاش��يني والنازيني، تستفيد منهم 

أميركا حملاربة الشيوعية.
ش��خصيات  بأس��ماء  الرواي��ة  تع��ُج   
وجماعات س��رية، ولكن ما يوفر عنصراً 
للرواية هو مصير برغادوتيشو الذي يعثر 
على جثته، اخلبر الذي يكدر ما ش��عر به 
كولون��ا من ل��ذة احلب مع مايا، ويس��رع 
بنهاية مشروع الصحيفة، مع تلقي كل 

موظف مبلغا ماليا.
 م��ن املهم اإلش��ارة إلى ان زم��ن الرواية 
ه��و س��نة 1992 أي س��نة بع��د انهيار 
اإلحتاد الس��وفياتي، وما تبعه من مظاهر 

التسيب في بعض البلدان األوروبية.

كه يالن ُمَحَمد

مع مضي املتلقي في متابعة وقائع رواية 
الفيلس��وف الس��يميائي )إمبريتو إيكو( 
األخي��رة )الع��دد الصف��ر( 2017 ع��ن دار 
الكتاب اجلدي��د بيروت. يس��تعيُد تلقائياً 
توصي��ف )هيغ��ل( ل��دور الصحاف��ة في 

العالم اجلديد.
 إذ قال صاحب ُمنظر فلسفة الديالكتيك: 
أنَّ الصحافة مبنزلة صالة لإلنسان املُعاصر، 
تُضيء هذه املقولة ما كان للصحافة من 
أهمي��ة مع تباش��ير العص��ر التنويري، إذ 
أتاحت الفرصة لوصول املفاهيم املعرفية 
لشرائح إجتماعية متعددة، غير أن ما تراه 
في رواية )الع��دد الصفر(، صورة ُمختلفة 

متاماً.
يتن��اوُل  الكات��ُب غي��اب املهني��ة، وحتول 
الصحاف��ة إل��ى وك��ر، حُتاك في��ه خيوط 
التآمر، هذا إضافة إلى أنَّ هناك من يتخُذ 
الصحاف��ة مطي��ة لتصفي��ة حس��ابات 
مع جه��ات معينة، ويجن��ُد لهذا الغرض 
كتيبة من احملرري��ن والصحافيني، الذين ال 
يس��تكنه أغلبه��م ما يكم��ُن وراء ظاهر 
األُم��ور، احلال��ة التي تصبُح مح��وراً لهذا 
املنج��ز الروائ��ي، ال��ذي يُبن��ى عل��ى طرز 
القصص البوليسية، ذات إيقاع ُمتسارع، 
إذ يتضاعُف عنصر اإلث��ارة نتيجة تداخل 
األحداث، وحضور شخصيات ُمتباينة في 

الوعي واإلهتمامات.
 غير أن ما يتوخاه صاحب )إسم الوردة( مما 
يعرضُه في س��ياق روايته، هو إبراز تدهور 
الصحاف��ة، وما وصلت الي��ه املهنية من 
التدن��ي والتراجع، وفي ذل��ك يتقاطع مع 
ما قاله جنيب محفوظ على لس��ان بطل 
)الش��حاذ(، ب��أن غير صفح��ة الوفيات، ال 
يوج��د ف��ي الصحافة ما يس��توفي قيم 
الص��دق واملهنية. تعتم��ُد رواي��ُة )العدد 
الصفر( عل��ى خطني، من جانب يش��دكَّ 
الس��ردُ إل��ى تفاصي��ل مش��روع إص��دار 

صحيفة الغد.
 كما متش��ي مع ما يقصُه برغادوتش��يو 
ع��ن فرضيت��ه ح��ول إختفاء ش��خصية 
موس��ولينى، وأنَّ م��ن ُقت��ل في التاس��ع 
والعش��رين م��ن أبري��ل 1945في س��احة 

لوريتو لم يكْن إال شبيهاً ل�)دوتشي(.
ويس��تعيُد مبوازاة ذل��ك، جزءاً م��ن تاريخ 
عائلت��ه، ف��كان ج��دُه قيادياً ف��ي النظام 
الفاشي، شنقوه املقامون، وعلى أثر ذلك 
يلتح��ق إبن��ه بالفيلق العاش��ر للبحرية 
اإليطالي��ة، فاألخير يقتن��ع بأن املعارضني 
إختلقوا حكايات فظيعة إلدانة الفاشية، 

إمبرتو إيكو.. نشر غسيل اإلعالم

غالف الرواية

إمبرتو إيكو

قال صاحب منظر فلسفة 
الديالكتيك: أنَّ الصحافة 

بمنزلة صالة لإلنسان 
المعاصر، تضيء هذه 

المقولة ما كان للصحافة 
من أهمية مع تباشير 

العصر التنويري، إذ أتاحت 
الفرصة لوصول المفاهيم 
المعرفية لشرائح إجتماعية 
متعددة، غير أن ما تراه في 
رواية )العدد الصفر(، صورة 

مختلفة تمامًا.

أبوظبي ـ الصباح الجديد:

دخلت كتب عديدة ومن جنس��يات متعددة الى 
القائمة الطويل��ة جلائزة الش��يخ زايد للكتاب 
لف��رع الفنون والدراس��ات النقدية ف��ي دورتها 

الثانية عشرة.
ضم��ت القائمة س��بعة اعمال م��ن أصل 123 
عم��الً مش��اركاً م��ن عش��رين دولة. وش��ملت 
القائمة كتاب »التاريخي والس��ردي في الرواية 

العربية« للناقد العراقي فاضل ثامر، 
ودخ��ل القائم��ة الطويل��ة أيضا كت��اب ما بعد 
قصي��دة النث��ر: نحو خط��اب جديد للش��عرية 
اهلل  عب��د  املص��ري س��يد  للباح��ث  العربي��ة 
السيس��ي، وكت��اب »ف��ي بالغة احلج��اج: نحو 

مقاربة بالغي��ة حجاجية لتحلي��ل اخلطاب« 
للباحث األكاديي املغربي محمد مشبال.

كما شملت القائمة كتاب األكاديية السورية 
أسماء معيكل »س��يرة العنقاء: من مركزية 
الذكورة إلى ما بع��د مركزية األنوثة«. وكتاب 
»الكتابة وبناء الش��عر عند أدونيس« للباحث 
التونس��ي عمر حفي��ظ، وكت��اب »العالمات 
واألش��ياء كيف نعي��د اكتش��اف العالم في 
اخلط��اب؟« لألكادي��ي املص��ري عب��د الفتاح 
أحمد يوس��ف، القائم��ة الطويل��ة للجائزة، 
وكتاب »تطوير احلرف العربي وحتديات العوملة« 

للباحث األكاديي املغربي عبد الرزاق تورابي.
وينتظ��ر اع��الن قوائ��م بقي��ة الف��روع خالل 
األس��ابيع القليل��ة املقبل��ة، وكان��ت جائ��زة 
الشيخ زايد للكتاب قد أعلنت في وقت سابق 

القائم��ة الطويل��ة لفرع��ي اآلداب، واملؤل��ف 
الشاب.

يبلغ إجمالي قيمة اجلائزة سبعة ماليني درهم 
إماراتي )نحو 1.9 مليون دوالر( موزعة على تسع 
فئ��ات، إذ يحص��ل الفائز بجائزة »ش��خصية 
العام الثقافية« على مليون درهم، فيما توزع 
املاليني الس��تة األخرى على ثمانية فروع، ينال 

الفائز في كل منها 750 ألف درهم.
يذكر ان جائزة الشيخ زايد للكتاب، جائزة أدبية 
إماراتية تُقدم سنويا منذ 2007 وترعاها هيئة 
أبوظب��ي للثقاف��ة والتراث، ومُتن��ح للمبدعني 
م��ن املفكري��ن، والناش��رين، والش��باب، ع��ن 
اس��هاماتهم في مجالي التأليف، والترجمة 
في العلوم اإلنس��انية، التي لها أثر واضح في 
إث��راء احلي��اة الثقافية واألدبي��ة واالجتماعية، 

وذلك على وفق معايير علمية وموضوعية.
تهدف اجلائزة الى تشجيع املبدعني واملفكرين 
في مجاالت املعرفة والفنون والثقافة العربية 
واإلنسانية. وتكرمي الشخصيات األكثر عطاء 

وإبداعاً وتأثيراً في حركة الثقافة العربية.
وم��ن اه��داف اجلائ��زة األخ��رى، االس��هام في 
تشجيع النش��ر العربي، وحث الناشرين على 
تق��دمي كل ما يس��هم ف��ي االرتق��اء بالعقل 
العرب��ي، ويرفد الثقاف��ة العربية مبا هو جديد 
ومميز، ومواكب لقضايا العصر، كذلك االرتقاء 
باإلنت��اج االبداع��ي ف��ي مج��االت التقني��ة، 
واالستفادة منها في تطوير الثقافة والتعليم، 
وأيضا تنش��يط حركة الترجمة اجلادة، ودعم 
األعمال املميزة التي تس��هم في رفع مستوى 

العلوم والفنون والثقافة في الوطن العربي.

العراق يدخل ضمن القائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد
للكتاب لفرع الفنون والدراسات النقدية

حاورته ـ حذام يوسف:
ع��دد كبي��ر م��ن االدب��اء واملثقف��ني ضمهم 
معرض بيروت العرب��ي الدولي األخير للكتاب 
بدورته ال��� 61 لهذا العام، وم��ن بني احلضور، 
الروائي س��عد محمد رحيم كاتب رواية )بائع 
الكتب(، التي رش��حت للقائمة القصيرة في 

جائزة البوكر.
سبق للروائي رحيم ان شارك في دورة سابقة 
ملع��رض بي��روت للكت��اب، وان زار العاصم��ة 
اللبنانية في نيس��ان املاضي لتصوير مقاطع 
خاص��ة حلفل البوكر، وهذه الزيارة هي الثالثة 
لبيروت، يق��ول:« لي مجموعة من الكتب في 
دور نشر متعددة، لكن أبرز هذه الكتب روايتي 
اجلديدة فس��حة للجنون، التي صدرت عن دار 
س��طور، وس��يكون حفل التوقيع لها اليوم، 
وهذه الرواية أعدها جتربة جيدة ومختلفة عن 
كتاباتي الس��ابقة في مجال الرواية، وان شاء 

اهلل جتد صداها مثل رواية بائع الكتب.

 هل كنت تتوقع ترشح بائع الكتب جلائزة 
البوكر؟

      كان هن��اك هاج��س ف��ي داخل��ي، ع��ن 
إمكانية ترش��يح الرواية جلائزة البوكر، ألني 
دائم��ا اكت��ب بت��أن، واهتمام وص��دق، ولكن 
يبقى موضوع اجلوائز امرا غير محسوم، ومن 
الصعب التكهن به، سيما حني يتعلق االمر 
بعدم معرفة املعايير املعتمدة في الترشيح، 
وال نستطيع ان ندرك آلية العمل داخل جلنة 
الترشيح برئيسها واعضائها، ولكننا نعمل 
وجنته��د ونكتب ألج��ل ان نتواص��ل، ونكون 
ش��هودhW عل��ى مرحلة مهمة م��ن تاريخ 

البلد.

 هل كانت رواية مقتل بائع الكتب حتاكي 
الواقع؟

- لم أكن الس��ارد العليم، ولكن الكثير من 
احداثه��ا حقيقي��ة، ومن صل��ب الواقع، بل 
عايش��ت بعض احداثها بصورة مباشرة في 

بعقوبة.

 كيف وج��دت املعرض لهذا العام ومب متيز 
عن الدورات السابقة؟

- ال اعتقد ان هناك تغييرا كبيرا عن الدورات 
الس��ابقة، إذ ان الفعاليات تكرر دائما ما بني 
الكت��ب املعروض��ة للبيع داخ��ل اجنحة دور 
النشر، واالمسيات ايضا لم تختلف، وتعقد 
ندوات كثيرة للحوار والنقاش حول القضايا 
الثقافي��ة التي تهم الق��ارئ العربي عموما، 
ايض��ا حف��الت توقي��ع الكتب ل��م تختلف 
كثي��را، ولكن مث��ل هذه الفعالي��ات اجدها 
مهمة جدا، والبد منه��ا، ألجل التواصل بني 
ثقافات الشعوب، س��يما وان املعرض عربي 

دولي.

واملس��ابقات  باملهرجان��ات  املش��اركة   
الدولي��ة ه��ل تضي��ف لتجرب��ة الكات��ب 

وتخدم رسالته؟
- التواص��ل واملش��اركات ف��ي مث��ل ه��ذه 
الفعالي��ات حتم��ا تضي��ف الكثي��ر عل��ى 
مس��توى االنتش��ار، فمثل هذه الفعاليات، 
تس��هل على الكاتب التواصل مع اجلمهور، 

وه��ي وس��يلة تروي��ج ملطبوعات��ه، وجتربته 
والتعري��ف عن نفس��ه، والوص��ول الى عدد 

كبير من االصدقاء واملتابعني.

س��عد محمد رحيم كاتب ومؤلف قصص 
عراق��ي، عمل ف��ي التدري��س والصحافة، 
صدرت لُه ست مجموعات قصصية منها 
) ظ��ل التوت األحم��ر(، )احملطات القصية(، 
)حتري��ض(، )زه��ر الل��وز(، كما أص��در ثالث 
رواي��ات: هي رواية »غس��ق الكراكي« التي 
فازت بجائزة اإلبداع الروائي العراقي سنة 
2000، ورواية »ترنيمة امرأة، شفق البحر«، 

ورواية »مقتل بائع الكتب«
حصل على جائزة »كتارا« للرواية العربية 
ديال��ى   ، وه��و م��ن موالي��د   2000 س��نة 
1957، حاص��ل على بكالوري��وس اقتصاد، 
ل��ه مقاالت ف��ي النق��د األدب��ي والقضايا 
الفكري��ة، نش��رت في الصح��ف واجملالت 
العراقية وم��ن الدراس��ات والبحوث التي 
نشرها )عوملة اإلعالم وثقافة االستهالك(، 

)استعادة ماركس(.
 حائ��ز عل��ى جائ��زة اإلب��داع العراقية في 
الرواية 2000 وف��ي القصة القصيرة 2010 
ع��ن روايتِه غير املنش��ورة »ظالل جس��د.. 

ضفاف الرغبة«.

حوار خاص مع الروائي »سعد محمد رحيم« على هامش معرض بيروت للكتاب

»فسحة للجنون« رواية جديدة بتجربة مختلفة

احملررة مع الروائي سعد محمد رحيم

عن منش��ورات أحم��د املالكي ف��ي بغداد، 
ص��درت للش��اعر العراق��ي حم��دان طاهر 
املالكي مجموعة شعرية بعنوان )مايضيئه 
الظ��الم، ويطفئ��ه الضوء( وه��ي اجملموعة 
اخلامس��ة بع��د "نخل��ة احلل��م"، و"مجرد 
ش��جرة" اللتني صدرتا ببغ��داد، ومجموعة 
غ��رق جماعي الت��ي صدرت ع��ن دار أدب فن 
في هولن��دا، ومجموعة مختارات ش��عرية 
مترجم��ة إل��ى اللغ��ة الفرنس��ية صدرت 
مؤخرا بعنوان  "قبل موتك بقليل"، ترجمها 
محمد صالح بن عمر، وصدرت عن دار أدليفر 

الفرنسية.
الض��وء"  ويطفئ��ه  الظ��الم  "مايضيئ��ه 
مجموعة ش��عرية تقع في 43 نصا، توزعت 
نصوصه��ا ما ب��ني القصيرة واملتوس��طة، 

ويغلب على اجملموعة 
اإلنس��اني،  احل��س 
ر  س��تحضا ال ا و
التاريخ��ي ومزج��ه 
املعاش،  الواقع  مع 
مس��حة  م��ع 
واسعة من النداء 
ال��ذي  اإلنس��اني 

مناديا  الش��اعر،  يطلقه 
البش��ر، واحلجر، والشجر، لش��رح ما حدث 

ويحدث من مآس أحدثتها احلروب . 
رس��م لوحة الغالف الفن��ان أحمد املالكي، 
فيما جاء الغالف اخللفي بصورة ش��خصية 
واملترج��م  للناق��د  كلم��ة  م��ع  للش��اعر، 
التونس��ي محمد صالح بن عمر، عن جتربة 

الشاعر الشعرية

صدور  المجموعة الشعرية 
"مايضيئه الظالم ويطفئه الضوء" 

لحمدان طاهر المالكي
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شفيق كمال

املقدمة
ل��م تق��و س��امية عل��ى مقاومة 
املش��هد املؤلم فودع��ت احلياة في 
28/ نيسان/ ابريل 2003 بعد مضي 
اقل من ثالثة اس��ابيع على احتالل 
القوات االجنبية بغداد فرقدت الى 
جانب زوجه��ا في مقبرة الش��يخ 
معروف مبنطقة الك��رخ من بغداد 
لسيدال سويا الستار على مسيرة 

حياتهما ونضالهما املشترك.
امني ع��ام من بلد عرب��ي آخر لهذا 
رآت بغداد ان استقالتي قبل انتهاء 
املدة تعني ارب��اكا خلططها وقد مت 
له��ا ذلك فعال وتول��ى املهمة بعد 
الس��يد مهدي العبيدي الذي كان 

يشغل منصب وكيل وزارة.
ويبدو م��ن التطبيق ان ذهنية وراثة 
املناصب العربية تنطلق من ذهنية 
الوراثة العائلية ألنظمة احلكم في 

غالبية البلدان العربية.
بعد امتام مقابالتي مع رمضان وثامر 
وحس��ن عل��ي وحم��ادي والعزاوي 
توجه��ت ي��وم 30 حزي��ران/ يوني��و 
1982 ملديرية الس��فر الستحصال 
التأش��يرة على جواز سفري طبقا 
ب��ي  رح��ب  الس��ائدة  لإلج��راءات 
الضباط املسؤول وقدم لي فنجانا 
م��ن الش��اي م��ن دون أي معرف��ة 
س��ابقة به مناديا على مس��اعدة 
إلج��راء املطل��وب وبعد بره��ة عاد 

الس��فر  خت��م  رافض��اً  املس��اعد 
بحج��ة وج��وب قيام��ي اوال بإمالء 
اس��تمارات معينة ألخذ موافقات 
التي تس��تغرق  اجله��ات اخملتص��ة 
اسبوعني او ثالثة اسابيع وكاد االمر 
يتط��ور الى مش��ادة ب��ني الضباط 
الضاب��ط  وس��معت  ومس��اعده 
يخاط��ب املس��اعد بنب��رة انفعال 
)هل وضعت االس��تمارات للدكتور 
ق��دوري وامثاله؟( اضط��ر الضابط 
ان يطلب من مساعده جلب اخلتم 
وقام بنفسه بالتأش��ير على جواز 
س��فري فتوجهت عل��ى الفور الى 
املطار حيث كانت الطائرة تستعد 

لإلقالع بعد ساعتني.
وف��ي املطار مررت كم��ا هي العادة 
بقسم جوازات السفر حيث كانت 

تلك حلظات عصبية اخرى.
تصفح املس��ؤول االمني الس��جل 
الكبير امامه وتطلع الى املالحظة 
املس��جلة على اسمي مبنع السفر 
ثم ع��اد يقل��ب الصفح��ات مرات 
عديدة ويقرأ مالحظات لم استطع 
التعرف عليها وبقيت واقفاً امامه 
والعرق يتصبب م��ن جبيني فتلك 

دقائق قد تقرر مصيري.
وحمل��ت ضابط كان يراقب املش��هد 
م��ن بعيد مس��رعاً باجمل��يء نحونا 
وهكذا شكل دخوله السجن ألول 
م��رة منعطف��اً في حيات��ه االدبية 
والسياس��ية وكان وهو اليافع في 
السن قلقاً من ردة فعل والدته التي 

يك��ن لها حب��اً كبيراً الت��ي قابلته 
بح��ب مي��زه ع��ن اخوان��ه االخرين 
واستمر تعلق شفيق بوالدته حتى 
الكب��ر ولطاملا ناداها بكلمة حبابة 

االثيرة على نفسه.
لم يك��ن يخش��ى االحتج��از وهو 
الذي عرف اليتيم بع��د فقد والده 
من��ذ الصغ��ر لكنه كان يحس��ب 
لتأني��ب الوالدة اكثر من حس��اب 
اال ان م��ا ح��دث كان عكس التوقع 
اذ دخلت الس��جن متفق��دة ابنها 
مالئ��ة جنباته بالزغاريد العتقادها 

انه حول ابنها الى رجل!
وق��د ع��ززت تل��ك الكلم��ات ثقة 
ش��فيق بنفس��ه ومنحته قوة في 
ال��ى  فانض��م  الوطن��ي  نش��اطه 
ح��زب البعث مع تصاعد س��خونة 
االحداث الوطني��ة والقومية أواخر 
الرف��اق  اح��د  وكان  االربعيني��ات 
البارزين في كلي��ة اآلداب بجامعة 
بغداد حيث تخرج شفيق عبد اجلبار 
ق��دوري من قس��م اللغ��ة العربية 
فيها عام 1955 واستمر حتى ذلك 

التاريخ يحمل هذا االسم.
كان يكث��ر م��ن الفرار الى س��وريا 
لإلقامة بني اهله في البو كمال ودير 
الزور لنشاطه السياسي وتعرضه 
واالعتقال  املط��اردة  الى  املس��تمر 
وخ��الل اح��دى حاالت الف��رار وصل 
طريق الهرب حتى مصر وكان ذلك 

وراء تغيير لقبه.
افلت شفيق من قبضة السلطات 

االمنية بجوازه سفر زور فيه اسمه 
ليصب��ح ش��فيق الكمال��ي ب��دل 
ش��فيق قدوري ووق��ف وراء اختياره 
اللق��ب الكمالي اعتب��اران االول ان 
اخ��اه االكبر عب��د اللطي��ف الذي 
س��بقه في االقامة ببغ��داد اتخذ 
ه��ذا اللقب نس��به الى مس��قط 
رأس��ه البو كم��ال واصب��ح يعرف 
عبد اللطي��ف الكمالي وكان اديباً 
معروف��اً ذو مي��ول قومي��ة واجت��اه 
ناص��ري ويكم��ن الثان��ي في بحث 
االجه��زة االمني��ة عن الش��خص 
املسمى ش��فيق قدوري من دون ان 
يدري في خلدها ان شقيقها ل عبد 
اللطيف الكمال��ي صاحب النفوذ 
الواس��عة  السياس��ية  والعالقات 
ميك��ن ان يك��ون مطلوب��اً من قبل 

السلطة.
وح��ني وصل ش��فيق ال��ى القاهرة 
ال��ح علي��ه اصدق��اؤه باالحتفاظ 
بلقبه اجلدي��د الكمالي ورأوا ان في 
تسميته شفيق الكمالي جمالية 
افضل فأبقى عليها وعرف به حتى 

يوم مماته.
اغتنم ش��فيق فرص��ة اقامته في 
مصر الجئاً فحصل على املاجستير 
من جامعة عني ش��مس عام 1962 
حي��ث ج��اءت اطروحت��ه الش��عر 
عن��د البدو عاكس��ه حب��ه للبيئة 
والطبيع��ة البدوية وحي��اة البداوة 
الفريدة تل��ك التي طبعت معظم 
ش��عره وأدب��ه فجم��ع ف��ي كتابه 

الشعر عند البدو ما يسره الظرف 
من ش��عرهم واخبارهم وعاداتهم 

وقيمهم.
كان شفيق عاشقاً هذه البيئة يزور 
الب��وادي حيثما وجد فرصة فيقيم 
ب��ني العش��ائر ويح��اور الب��دو في 
الى نطقهم  ويس��تمع  اشعارهم 
ب��كل ش��غف  النص��وص  وي��دون 

واعجاب.
بعد تخرجه من كلية االدب بجامعة 
بغداد عام 1955 عني مدرساً معيًدا 
فيه��ا وزاول التدريس ف��ي معاهد 

عدة في بغداد واملوصل.
وبع��د اح��داث 8 ش��باط/ فبراي��ر 
1963 ع��ني مدي��رًا عاماً ف��ي وزارة 
االرش��اد. والى جان��ب عضويته في 
القيادت��ني القومية والقطرية كان 
يتمتع بثقة واحترام رفاقه في قمة 
الهرم احلزبي وفي مقدمتهم احمد 

حسن البكر.
صاغ ش��فيق البيان االول الذي تاله 
البكر على الشعب من راديو بغداد 

صبيحة 17 متوز/ يوليو 1968.
وعلى اثر احداث الثالثني من الشهر 
ذاته وتسلم حزب البعث السلطة 
كامال كلف شفيق في اليوم التالي 
بحمل قرار تش��كيلة الوزارة االولى 
الى دار االذاعة إلعالنه وتس��نم هو 

حقيبة الشباب.
 وقد عني عض��ًوا في مجلس قيادة 
الث��ورة في تش��رين الثاني/ نوفمبر 
1969 واخ��رج منه ع��ام 1970 كما 

اعف��ى م��ن وزارة الش��باب وع��ني 
سفيرا في اس��بانيا حيث بقي في 
مدريد للفترة 1970-1971 ثم جرى 
تعيين��ه وزي��راً لإلع��الم واعفى من 
املنصب اواس��ط اي��ار/ مايو 1972 
وعني عض��واً في مكتب الش��ؤون 
التربوية التابع جمللس  قيادة الثورة.

م��ا يرويه صحبه عن��ه خالل جوده 
على رأس مؤسسة افاق عربية انه 
فرح على مناداة نائبه في املؤسسة 
املرحوم عبد اجلبار العمر )بالس��يد 
النائ��ب( وكان��ت اجللس��ة تعق��د 
السنة جالس��ه كون لقب السيد 
النائب حكرًا على صدام في حينه 
وال يس��تبعد متام��ا ان تك��ون مثل 
ه��ذه الدعايات بثت ف��ي حينه الى 
صدام الذي ع��رف عنه التربص ملن 

يحاول النيل منه.
ف��ي الفترة التي عاش��ها ش��فيق 
منب��وذا م��ن ص��دام ومبع��دا عن 
املناصب املتقدمة جنح في تكريس 
وقته لعالم احبه منذ الصغر عالم 
الشعر واالدب فكان رئيس احتاد ادباء 
الع��راق واالمني العام الحت��اد االدباء 
والكتاب العرب ورئيس حترير مجلة 
الفكرية الشهيرة افاق عربية منذ 
ع��ام 1976 ال��ى جان��ب  عضويته 
ف��ي اجمللس الوطن��ي لدورته االولى 
املبتدئ��ة ع��ام 1980 ورئي��س  جلنه 
العالقات الدولي��ة في اجمللس حلني 
احالته عل��ى التقاعد في االول من 
كانون االول/ ديس��مبر 1983 عقب 

اطالق اخملابرات سراحه
واخيراً.... كلمة حق بعد مماته

الوح��د  رفاق��ه  ص��دام  بإع��دام 
والعشرين عام 1979 خيم على اجلو 
العام وجوم وترقب وقلق شفيق من 
احتمال ان يك��ون هو املقبل ضمن 

قائمة اعدام مفبركة جديدة.
وحتت غيوم حم��راء مفزعة غطت 
سماء العراق حاول شفيق ان يدفع 
عنه ه��ذا االحتمال وه��و يعلم ان 
ص��دام ال ينظر ال��ى الرف��اق الذي 
سبقوه انتماء الى احلزب ويحضون 
مبكان��ه اجتماعي��ة بع��ني الرض��ا 
فاستخدم شعره حتت مظلة هذه 
الغي��وم في اطراء ص��دام والنظام 
لكن هذا ل��م يجده رحمه اهلل في 
ش��يء فدفع الثم��ن الباهض الذي 
دفعه غاليا السابقون والذين حلقوا 

به.
وبرأيي ان التقيي��م االيجابي العام 
للرج��ال الكب��ار ال متس��حه وقفة 
تاريخهم  قصي��رة )خاطئ��ة( ف��ي 
الطويل خاصة بالنس��بة لشفيق 
ال��ذي احاطت��ه ظروف مميت��ه بعد 

نضال وطني طويل مشهود له.
فها هم ش��عراء اف��ذاذ في التاريخ 
الق��دمي واحلدي��ث يتمتع��ون بقمة 
الش��هرة واالكبار من امثال املتنبي 
ومحمد مه��دي اجلواهري برغم ما 
سطروا في شعرهم ما هو اضعاف 
ما ب��در من ش��فيق وهو ف��ي زمن 

عصيب.

د. فخري قدوري
الدكتور فخري قدوري من أوائل البعثيين في العراق يكشف في كتاب " هكذا عرفت البكر وصدام.. رحلة 35عامًا في 

حزب البعث" معلومات عن صدام حسين الذي جمعته به عالقة عمل فرضت مالقاته يوميًا لمدة ثماني سنوات، ويقدم صورة 
واضحة لشخصية متواضعة في البداية، ومنتهية بتسلط ونكبات متتالية، حسب تعبير المؤلف.

وفي الكتاب أوصاف دقيقة ألحمد حسن البكر وصدام حسين وجوانب من عاداتهما الشخصية لم يطلع عليها غير المقربين 
منهما.ويصف المؤلف كيفية انتمائه إلى حزب البعث وسيرته الحزبية وتجاربه مع رفاقه في الحزب "بعد أن أصبح الحزب في 

نهاية األمر محكومًا من قبل شخص واحد وأصبحت تنظيماته تحت مظلة اإلرهاب تنفذ رغبات الحاكم المستبد".  
"الصباح الجديد" تنشر فصواًل من هذا الكتاب نظرًا لدقة المعلومات التي سردها الدكتور فخري قدوري حول مرحلة 

االستبداد والتفرد وطغيان صدام حسين.

هكذا عرفت البكر وصدام.. رحلة 35عامًا في حزب البعث
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جاسم محمد*

االخوان تتبنى الفكر “اجلهادي ” 
من اوروبا

وفي مقال نش��رته “نيوي��ورك "ريفيو 
ذه��ب    2011 ع��ام  بوك��س"  اوف 
الصحفي الكندي “ايان جونسون” الى 
وص��ف العالقة بني االخ��وان واميركا 
بانه��ا اكثر م��ن حميمية، وكش��ف 
صاحب كتاب ”مس��جد في ميونيخ 
″2010، الذي يعرض نش��اط االخوان 
ف��ي اوروبا ودورهم ف��ى جتنيد عناصر 
تبنت فيم��ا بعد الفكر اجله��ادى، ان 
م��ا ب��ني االخ��وان واخملاب��رات الغربية 
يرجع  تراضياً حقيقي��اً،  واالميركي��ة 
الى اخلمس��ينيات من القرن املاضي، 
وهو تراض صامت، مت مبقتضاه االتفاق 
عل��ى مع��اداة الش��يوعية، وتهدئ��ة 
اي توت��رات للمس��لمني ف��ي اوروب��ا. 
اكد جونس��ون ف��ي مقال��ه اطالعه 
عل��ى احد الكت��ب للرئيس االميركي 
االس��بق “ايزنهاور” يروي فيه تفاصل 
رمض��ان  س��عيد  حض��ره  اجتم��اع 
من��دوب االخ��وان املس��لمني، وصهر 
مؤسس ومرشد اجلماعة حسن البنا 
وه��و والد طارق رمض��ان الذي يحمل 
اجلنسية السويسرية، مشيرا الى ان 
ال�”سي اي ايه” دعمت سعيد رمضان 
بنح��و علن��ي، وكان��ت تع��ّده عميال 
للواليات املتحدة، وس��اعدته بالتالي 
ف��ي اخلمس��ينيات والس��تينيات في 
االستيالء على ارض مسجد ميونيخ.

االخوان في بريطانيا
مي��ارس عدد م��ن القي��ادات االخوانية 
الهاربة انش��طتها ف��ي بريطانيا من 
خ��الل عدد م��ن الواجه��ات التجارية 
حت��ت مس��ميات مؤسس��ات خيرية 

ف��ي  امواله��ا  تس��تثمر  ومالي��ة 
قطاعات مختلفة. وقرر رئيس الوزراء 
البريطان��ي، ديفيد كاميرون في ابريل 
2014 بإج��راء حتقي��ق حول انش��طة 
جماع��ة االخوان املس��لمني املصرية، 
وس��ط مخ��اوف م��ن انه��ا تخطط 
للقيام بأنش��طة متطرفة باململكة 
لصحيف��ة  تقري��ر  وذك��ر  املتح��دة. 
الغارديان في تقرير لكبير مراس��ليها 
السياسيني “نيكوالس وات” ان جهاز 
اي  “ام  البريطان��ي  الداخل��ي  االم��ن 
″5س��يعكف ه��و االخر عل��ى وضع 
الئحة بأسماء قادة االخوان املسلمني، 
الذي��ن انتقلوا لإلقامة ف��ي بريطانيا 

عقب ثورة 30 يونيو 2013. 
مي��ل  "الديل��ي  صحيف��ة  ونش��رت 
البريطانية" في اعق��اب ذلك تقريرا، 
قال��ت فيه ان رئيس الوزراء البريطاني 
ديفيد كامي��رون، يواجه موقفاً حرجاً 
بس��بب العالقة الوثيق��ة التي تربط 
بني احد مستشاري احلكومة للشئون 
الديني��ة وجماعة االخوان املس��لمني 
التحقي��ق   قي��د  حالي��اً  املوضوع��ة 
”املستش��ار  الصحيف��ة  وتضي��ف 
املعني باألمر هو طارق رمضان حفيد 
مؤسس اجلماعة حسن البنا وابن احد 
القي��ادات الهامة للجماعة س��عيد 
رمض��ان. ويحمل رمض��ان البالغ من 
العمر 51 عاماً اجلنسية السويسرية، 
وكان ممنوع��ا عليه لس��نوات طويلة 
الس��فر للوالي��ات املتح��دة بتهم��ة 
مس��اندة جماعة ارهابي��ة ولم يرفع 
احلظ��ر على دخوله اال بعد جلس��ات 
قضائية. وكان رمضان قد فقد عمله 
ف��ي جامعتني هولنديتني بعد ان قدم 
برنامجا على قن��اة تلفزيونية متولها 
اي��ران، وبعد ان رف��ض االعالن صراحة 

عن معارضته لعقوبة الرجم. 

اجلماعة تنشط في اخلارج
كان االخوان يراهنون منذ البداية على 
الدعم اخلارجي اي الدعم السياس��ي 
واالعالم��ي وامل��ادي ،ه��ذا يع��ود الى 
جس��ور االخوان في الواليات املتحدة 
االميركي  التدخ��ل  والعالم.  واوروب��ا 
واالحتاد االوروبي بنحو مباشر كشف 
الكثي��ر م��ن ه��ذه العالق��ات الت��ي 
تعود ال��ى الفترة ما قبل تس��لمهم 
السلطة. وكان اصرار الواليات املتحدة 
واالحت��اد االوروب��ي على انق��اذ قيادات 
التنظيم يرجع الى محاولتهم بعدم 
كش��ف احلقائق التي كشفت عنها 

التحقيقات القضائية.
ان املالحق��ات الى قي��ادة االخوان في 
مصر، بدون شك دفعت الى االعتماد 
عل��ى التنظي��م الدولي  ف��ي اخلارج، 
اضافة الى العمل السري، الذي حتول 
ال��ى نش��اط خالي��ا مس��لحة تقوم 
بأعم��ال قت��ل وتفجير ب��ني املدنيني. 
وتع��ّد لندن مرك��ز اجلماعة االعالمي 
اضافة ال��ى مركز نش��اط للتنظيم 
. احل��ركات االس��الموية دائم��اً تضع 
تنظي��م  ظ��ل إلدارة التنظي��م عند 
االزمات. فاحتفظت على سبيل املثال 
ب مني��ر ابراهيم في لن��دن، املتحدث 
باس��م اجلماعة ف��ي لن��دن وجمعة 
ام��ني وكذل��ك زهي��ر س��الم، مركز 
الش��رق للدراس��ات  في لن��دن،  وفي 
املاني��ا احتفظت ب ابراهي��م الزيات، 
مس��ؤول اللجن��ة املالي��ة للتنظيم 
وكذلك مصطفى الطحان والعراقي 
س��عد الراوي وغيرهم م��ن القيادات 

في اخلارج.
ان لن��دن، ه��ي موطن لإلخ��وان خارج 
مص��ر، وكان به��ا املكتب الرئيس��ي 
ملوقع االخ��وان باللغة االجنليزية الذى 

انطلق ع��ام 2005 كوج��ه التنظيم 
تواج��د  اول  وكان  للغ��رب  الصدي��ق 
للجماعة االس��المية في لندن يعود 
ال��ى اخلمس��ينيات واعقبتها موجة 
في التسعينيات عندما فتحت مركز 
املعلوم��ات العاملي التي س��عت من 
خالله الى نقل “رسالة” اجلماعة الى 

وسائل االعالم العاملية.
يعّد تنظيم االخ��وان تنظيماً هرمياً، 
التنظي��م  ان قي��ادات  وه��ذا يعن��ي 
التنظي��م  خارط��ة  عل��ى  مطلع��ة 
واالتص��االت،  والعناوي��ن  باألس��ماء 
ومبا ان التنظيم مر س��ابقاً بعدد من 
املس��لحة  واملواجهات  االنتكاس��ات 
خ��الل اكثر م��ن ثمان عق��ود، فيعني 
اع��ادة  باس��تطاعتها  اجلماع��ة  ان 
االتصال بأنصارها واخوانها في اخلارج 

والداخل.
وما يش��جع ذل��ك هو وج��ود االمانة 
العام��ة في اخل��ارج واملس��ؤول املالي 
ايض��ا. فه��و تنظيم وش��بكة دولية 
وليس تنظيما محلي��ا. وخالل حكم 
املعزول كش��فت وثيقة رس��مية عن 
ارتف��اع نفق��ات الس��فر للجماع��ة 
للخارج لتصل الى 431.2 مليون دوالر 
وبلغت قيمتها 3 مليارات جنيه خالل 
الع��ام وتأكلت اص��ول البنك املركزي 
م��ن فائض 28 مليون دوالر لتصل الى 

سالب 9.8 مليون دوالر.
احلقائ��ق كش��فت الكثير م��ن تورط 
االخ��وان ف��ي عمليات عن��ف وارهاب 
داخ��ل وخارج مص��ر، وه��ذا يعزز من 
خطوات احلكومة التي اتخذتها بعزل 
وحظ��ر اجلماعة وف��ق ق��رار قضائي. 
وكذل��ك تع��زز اخلط��وة البريطاني��ة 
بأنش��طة  بالتحق��ق  والكندي��ة 
اجلماع��ة وممك��ن ان تلتح��ق بها دول 
اخرى. اجلماعة تنشط بالتنسيق مع 

اجلماع��ات "الس��لفية اجلهادية" في 
املاني��ا، لنش��ر الفك��ر املتطرف، حتت 
اس��ماء منظم��ات ومس��اجد وجمع 

االموال.

"جهاد" العائالت من كازاخستان 
الى سوريا !

آسيا الوسطى وهجرة "اجلهاد" 
عند "الدولة االسالمية"

اعلن��ت جلن��ة االم��ن القوم��ي ف��ي 
كازاخس��تان ي��وم 20 نوفمب��ر 2014 
ع��ن وج��ود اكثر م��ن 300 ش��خص 
م��ن مواطنيه��ا يقاتلون ال��ى جانب 
تنظيم "داعش" في العراق وس��وريا،.

وقال��ت اللجنة في بي��ان صحفي ان: 
اكثر من 300 كازاخس��تانيا يقاتلون 
الى جانب تنظيم داع��ش في العراق 
وس��وريا، وان نص��ف ع��دد املقاتل��ني 
يحارب��ون  الذي��ن  الكازاخس��تانيني 
ال��ى جانب داع��ش اإلرهاب��ي هم من 
تنظي��م  اس��تقطاب  ان  النس��اء. 
"الدول��ة االس��المية" ال��ى مقاتلني 
من اس��يا الوسطى ابرزها الشيشان 
� القوق��از وكازاخس��تان، يأتي ضمن 
تواص��ل ه��ذه اجلماعات فيم��ا بينها 
أي تواص��ل "التنظيم��ات اجلهادي��ة" 
بش��تى انواعه��ا ودرجاته��ا، لكنه��ا 
باألخر تلتقي حتت مظلة الس��لفية" 
اجلهادية" واحتاد "اجلهاد" العاملي التي 
تقوم على حتويل الفكر" الس��لفي" 
ال��ى الي��ة تنظيمي��ة ملقاتل��ة م��ن 
يخالفها. لذا شهدت سوريا اكثر من 
غيرها ولو بنحو متأخر عن مش��اركة 
بعض اجلماعات "اجلهادية" ولو بنحو 
رم��زي داخل س��وريا واالن ف��ي العراق 
ضم��ن تنظيم "الدولة االس��المية" 
التقارير  والقاعدة. واظهرت  والنصرة 
عن مش��اركات رمزية على مس��توى 

كتائب على س��بيل املثال من طالبان 
ام��ا  وغيره��ا.  خراس��ان  جماع��ة  و 
مش��اركة القوقازي��ن � الشيش��ان، 
فيأتي ضمن مناص��رة هذه اجلماعات 
القوقاز  لبع��ض، فجماع��ة  بعضها 
تتطل��ع ال��ى حصوله��ا عل��ى دعم 
التنظيم��ات "اجلهادية" في منطقة 
الش��رق االوس��ط ابرزها االن تنظيم 
"الدولة االس��المية" م��ن اجل دعم 
مواجهته��ا ضد خصومها � روس��يا 
وكسر عزلتها. عرفت اسيا الوسطى 
ومنه��ا القوق��از مبجموعة  النس��اء 
االرامل التي اشتهرن بتنفيذ عمليات 
انتحارية في روسيا، ورمبا هذا ينعكس 

ايضا على نساء كازاخستان. 
ومتابعة الى اس��باب تركيز التنظيم 
عل��ى النس��اء، تبني بس��بب تأثيرهن 
املقاتل��ني  كس��ب  ف��ي  االعالم��ي 
كش��فت  ان  بع��د  واملقات��الت، 
االستخبارات عن وجود شبكة نساء 
س��لفيات على الشبكة العنكبوتية 
التواصل االجتماعي  تستغل وسائل 
التحقيقات كشفت  على االنترنيت. 
بان التحاق النس��اء حتديدا بالتنظيم 
في سوريا ورمبا العراق، ألسباب ال تتعلق 
بالدين، بقدر ما يتعلق ارتباط البعض 
منهن بش��باب من مقاتلي التنظيم  
عبر وس��ائل التواصل االجتماعي في 
االنترني��ت. ان اس��تقطاب التنظيم 
لعائ��الت وافراد م��ن اط��راف العالم 
الى س��وريا، بات ميثل هدفاً للتنظيم، 
ولم يكن نتيجة عرضية، وهذا تغيير 
نوعي في اهداف ووس��ائل اجلماعات 
"اجلهادية" فهي تعم��ل على احداث 
تغيي��ر بعي��د جغرافي��اً ودميوغرافي��اً 
واصوله  االجتماعي  للنس��يج  وخرق 
أي تهج��ني املنطقة، وتصنيفها على 
اس��اس الدين واملذه��ب، لتكون على 

غرار بعض دول املنطقة.

كازاخستان
وفقاً الى معلومات موس��وعية،  تقع 
دولة كازاخستان معظمها في اسيا 
الوس��طى بينم��ا يقع قس��م منها 
غ��رب نهر االورال في اوروبا الش��رقية 
من ناحية املساحة، كازاخستان هي 
تاس��ع اكبر بلد مس��احة في العالم 
واكب��ر بل��د ال يج��اور احمليط��ات كما 
انه اكبر بلد اس��المي مساحة. تبلغ 
مساحة اراضيه 2،727،300 كيلومتر 
مرب��ع مم��ا يجعله اكبر من مس��احة 
اوروبا الغربية مجتمعة. يحده روسيا 
واوزبكستان  وقيرغيزس��تان  والصني 
وتركمانس��تان ل��ه ش��واطئ طويله 
على بحر قزوي��ن تتكون طبيعته من 
تضاري��س متنوعة وعدد س��كانه 17 
ملي��ون ش��خص بتقدير ع��ام 2013. 
وفق��اً لتع��داد 2009، ف��ان ٪70 م��ن 
السكان هم من املسلمني، و٪26 من 
والبقية  منبوذين،  و0.1٪  املسيحيني، 
0.5 ٪  متفرقة. ووفقاً للدس��تور فان 

كازاخستان دولة علمانية.
روجت مواق��ع التواصل "اجلهادية" عام 
2013 فيديو دعائي "للدولة االسالمية" 
بعن��وان ملحم��ي "رس��ائل م��ن ارض 
املالح��م"  في ضياف��ة عائلة مهاجرة"  
يظهر فيها جهاد العائالت، الفيديو في 
حينها كش��ف نوع جدي��د من الهجرة 
"اجلهادي��ة" وهو "العائالت" التي تضم 

في الغالب ثالث اجيال مختلفة.

* باحث عراق��ي، مقيم ف��ي املانيا، 
متخصص ف��ي مكافح��ة اإلرهاب 

واالستخبارات
و الكتاب صادر عن  دار نش��ر وتوزيع 

املكتب العربي للمعارف – القاهرة

يتناول هذا الكتاب تعريف اإلرهاب وقضية المقاتلين األجانب، وتنقلهم  ما بين دول أوروبا ـ وسوريا 
والعراق، لغرض القتال إلى جانب داعش هناك أو تنفيذ عمليات إرهابية في دول أوروبا والغرب.

وناقش الكاتب درجة تهديد المقاتلين األجانب إلى األمن القومي لدول أوروبا بشتى درجات خطورة المقاتلين 
العائدين، مع تفصيالت وإحصائيات عن أعدادهم وخلفياتهم وطرائق التجنيد وأسباب التجنيد ودول تواجدهم 

بنحو بيانات واستقصاء وبوابات العبور إلى سوريا والعراق عبر تركيا.
وألهمية الكتاب تنشر " الصباح الجديد" فصواًل منه.

مكافحة اإلرهاب: االستراتيجيات والسياسات
)مواجهة المقاتلين األجانب والدعاية الجهادية(

الحلقة 28
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بغداد - وداد إبراهيم: 

احتفل عدد من املثقفني والكتاب 
واالعالميني بتوقيع كتاب الهوية 
املس��يحية في الرواي��ة العراقية 
والباح��ث  العراق��ي  للكات��ب 
االعالم��ي عم��اد جاس��م صباح 
2017/11/30، ف��ي مقه��ى  ي��وم 
رضا علوان في منطق��ة الكرادة 
بغ��داد، وتضمن  الش��رقية ف��ي 
حف��ل التوقيع ع��زف مقطوعات 
الع��ود  ال��ة  عل��ى  موس��يقية 
ومداخالت قدمه��ا احلاضرون في 

االمسية. 
وكت��اب »الهوية املس��يحية في 
دراسة حتليلية  العراقية«  الرواية 
م��ا بع��د ٢٠٠٣، تضمن دراس��ة 
رواي��ة  حتليلي��ة لس��بع عش��رة 
عراقية، تناولت قصصاً وحكايات 
للمسيحيني في فترات من تاريخ 
العراق وعالقتهم باألرض والبيئة 
الت��ي عاش��وا به��ا اضاف��ة الى 

اسباب الهجرة.  
الدكتور جاس��م  الباحث  وق��دم 
مفه��وم  ع��ن  ش��رحاً  الس��اري 
الهويات الفرعية وحتديدا الهوية 
املس��يحية، وكيف سلط كتاب 
مس��لمون الضوء عل��ى تاريخها 
وشخصياتها لدورهم في التنوير 
والثقافة، مش��يرًا الى أن دراس��ة 
الش��خصية املس��يحية ليست 

ترفا فكريا بل نش��اطا إنس��انيا 
ضروريا يسهم في حتديد الهوية 

واالرتقاء بها.

وب��ني االعالمي عماد جاس��م: أن 
الكتاب محاولة وطنية واخالقية 
وانس��انية ملك��ون عراق��ي مهم، 

نري��د ان نتمس��ك به م��ن خالل 
الفك��ر واالدب الروائ��ي الذي قدم 
بعد ٢٠٠٣، وكان ترجمة حقيقية 

ملش��اعر املس��يحيني واملسلمني 
جتاه املس��يحيني، منوه��اً الى أنه 
باألصل دراس��ة ماجستير حصل 

خاللها الكاتب على درجة االمتياز 
في مجال النقد واالدب احلديث.

وأض��اف جاس��م: أن الكتاب يعد 
م��ن الدراس��ات الن��ادرة واجلريئة 
من وجهة نظر بعض األكادمييني 
الفرعي��ة م��ع ق��راءة  للهوي��ات 
معمقة للهوية العراقية والهوية 

املسيحية.
وأسترس��ل االعالمي احلديث، عن 
كتابه الذي ش��مل ٢٨٨ صفحة 
من القط��ع املتوس��ط ومبقدمة 
ونتائج،  وثالث��ة فص��ول وخامت��ة 
تضمن إلق��اء الضوء على اعمال 
أح��د عش��ر روائي��ا بعضهم من 
املسيحيني داخل العراق وخارجه، 
امث��ال انعام كجه ج��ي والروائي 
سنان انطوان والكاتبة ميسلون 
ه��ادي واحم��د س��عداوي وميثم 

احللو والروائي ناظم العبيدي.
وكان للكاتب حس��ن هادي زبون، 
إطالل��ة عل��ى هام��ش االحتفاء 
كت��اب  أن  ال��ى  خالله��ا  اش��ار 
»الهوية املس��يحية ف��ي الرواية 
العراقية« يعد بحثا استقصائيا 
رواي��ة   ١٧ دراس��ة  خ��الل  م��ن 
ب��ني ٢٠٠٤و٢٠١٥،  م��ا  محصورة 
وموضوع��ات لم يس��لط عليها 
الض��وء عب��ر مناقش��ة حيادي��ة 
زواي��ا  م��ن  املس��يحية  للهوي��ة 
متع��ددة واهمه��ا دوره��م املميز 
في رسم الصورة املدنية واجلانب 

التثقيفي.

الهوية المسيحية في الرواية العراقية.. أمسية ثقافية

جانب من أمسية توقيع الكتاب

cinemaسينما

التاريخ السري لكوثر
بدأت املمثلة ليلى علوي تصوير مشاهد فيلمها الدرامي اجلديد 
»التاريخ الس��ري لكوثر« في إحدى الفي��الت الكبرى بالقاهرة، 
مبش��اركة عدد من جنوم الدراما املصري��ة والعربية منهم: زينة، 
محس��ن محيي الدين، أحمد حامت، إيناس كامل، فراس سعيد، 

عبد الرحيم حسن.
وتظه��ر علوي ف��ي الفيلم للم��رة االولى وهي ترت��دي احلجاب، 
خالل مش��وارها الفني، حيث تدور حوادثه حول شخصية ليلى 
امللتزمة بالعادات والقيم اإلسالمية والتي بسببها تواجه عدداً 

من مشكالت اجملتمع.
الفيلم كتابة محمد أم��ني وإخراجه، مدير تصوير مروان صابر، 
منتج فني علي حس��ن، ومش��رف عام عل��ى اإلنتاج مصطفى 
شفيق، وإنتاج حتالف املاسة هشام عبد اخلالق، وسكاي دكتور 
وليد مصطفى، ورمياس إس��حاق إبراهيم، تنفيذ إنتاج س��كاي، 
ويأتي ضمن باكورة أعمال س��ينمائية ودرامية مقبلة جتمع بني 
التحال��ف، والتي حضر ممثالً عنها بالنياب��ة في أول أيام تصوير 

الفيلم وليد مصطفى.

تراب الماس
يقوم الفنان آس��ر ياسني بالتحضيرات األولى للشخصية التي 
يجس��دها ضمن أحداث فيلمه اجلديد، حي��ث يتابع في الوقت 
احلال��ي مع طبي��ب تغذية لك��ي يقلل من وزن��ه 15 كيلو على 
األقل، ألن الش��خصية تتطلب منه أن يكون شاباً رفيع للغاية، 

كما يتعلم كيفية العزف على الدرامز. 
فيلم »تراب املاس« كما هو معروف تدور أحداثه حول قصة شاب 
يعيش حي��اة باهتة، ويعمل كمندوب دعاية طبية في ش��ركة 
لألدوي��ة، حتدث جرمية قتل غامضة، ويبدأ في اكتش��اف الكثير 

من األسرار عنها التي تدخل به إلى عالم اجلرمية والفساد.

بني آدم
يس��تعد الفنان يوسف الش��ريف، لتصوير فيلمه اجلديد »بني 
ادم«، الذي يعود به إلى الس��ينما بعد فت��رة غياب طويلة، وهو 

فيلم تشويقي أكشن.
 يشارك يوس��ف البطولة دينا الشربيني، وأحمد رزق، ومحمود 
اجلندي، ومحمود البزاوي، وهنا الزاهد، وجاري اس��تكمال اختيار 

الكاست.
 الفيلم من انتاج يونايتد برازرز للمنتج وليد صبري وس��ينرجي 
للمنتج تامر مرسي، وفكرة يوس��ف الشريف وسيناريو وحوار 

عمرو سمير عاطف، اخراج احمد نادر جالل.
واجلدير بالذكر أن أخر أعمال يوس��ف الدرامية مسلسل »كفر 

دلهاب« الذي عرض رمضان السابق.

نصر
منحت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ال� 39، الفيلم 
اللبناني »نصر«، جائزة صالح أبو س��يف ألفضل إس��هام فني، 
واملقدمة من نقابة املهن الس��ينمائية، ضمن مس��ابقة »آفاق 

السينما العربية« لألفالم الروائية والتسجيلية.
ج��اء ذلك خ��الل حفل خت��ام الفعالي��ات، املقام بقص��ر املنارة 

للمؤمترات بالتجمع اخلامس.
وقد كونت جلنة حتكيم مس��ابقة »آفاق السينما العربية«، من 
الناقد أحمد شوقي رئيس اللجنة، اخملرج األردني محمود املّساد، 
مدير التصوير أحمد املرسي، والفنانة التونسية رمي بن مسعود، 
وش��ارك بها 8 أفالم من دول س��وريا، لبنان، الكويت، فلسطني، 

تونس، واملغرب.
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هل تعلم أن »الح��رج« يقتل آالف 
األشخاص سنويًا؟

آالف  أن  ح��ذر مس��ؤولون صحي��ون م��ن 
األش��خاص ميوتون جراء س��رطان األمعاء 
ألنه��م يش��عرون باحلرج الش��ديد للقيام 

بالفحص.
م��ن   %٤١ أن  اجلدي��دة  األرق��ام  وأظه��رت 
األش��خاص الذي��ن جتاوزوا س��ن الس��تني 
جتاهلوا دعواتهم للمشاركة في البرنامج 
الوطني لفحص س��رطان األمع��اء، العام 

املاضي.
وحذرت الصحة العامة في إنكلترا من أن: 
احلرج هو السبب الرئيس في عدم املشاركة 

في البرنامج وعدم إجراء الفحص.
ويتطلب برنامج الفحص الذي يس��تهدف 
األش��خاص الذين تتراوح أعمارهم بني 6٠ 
و٧٤ عاماً، تقدمي عينة من البراز وإرس��الها 
إل��ى اخملتبر ف��ي كي��س محك��م اإلغالق، 
ويتعني على كل ش��خص م��ن هذه الفئة 
العمري��ة إجراء هذا الفحص كل س��نتني، 
إال أن ٤٥% من الرجال و٤٠% من النساء لم 
يقوم��وا بإجراء الفحص، وتعد املش��اركة 
ف��ي ه��ذا البرنام��ج ه��ي األق��ل م��ن بني 
البرام��ج اخملصصة لفحوص���ات أم�راض 

السرط�ان.
وحث املسؤولون على تشجيع أفراد األسرة 
للرجال األكبر س��نا على، التغلب على أي 
إحراج، وإرس��ال عينات لالختبار، حيث قال 
البروفس��ور آن ماكي، مدير قسم الرعاية 
الصحي��ة: إن الرجال عل��ى وجه اخلصوص 
هم األقل مش��اركة في هذه الفحوصات، 
لذل��ك نحن نطلب من األطف��ال واألحفاد 
تش��جيعهم على القيام بذلك، موضًحا: 
أن احلرج من إعطاء العينات لفحصها قد 
تس��بب في اآلالف م��ن الوفيات التي ميكن 

جتنبها.
               

ماذا يفع��ل اإلدمان على الهواتف 
الذكية بأدمغتنا؟

ميك��ن أن يس��بب اإلدمان على اس��تعمال 
الهوات��ف الذكي��ة اضطراباً خطي��راً في 

الدماغ، وفقاً لدراسة جديدة.
وق��د درس الباحث��ون حال��ة املدمنني على 
هواتفه��م ومواقع التواص��ل االجتماعي. 
ووجدت الدراس��ة أن هذا األمر يضر بعمل 
الدماغ ما يس��بب اضطراب��ات كيميائية 
ميكن أن تس��بب حالة من القلق الش��ديد 

والتعب.
وخضع املشاركون املدمنون على استعمال 
الهوات��ف الذكي��ة، الختبار يعرف باس��م 

MRS يحل��ل التنظي��م الكيميائ��ي ف��ي 
األدمغة. 

حم��ض  مس��تويات  الباحث��ون  وق��اس 
غام��ا أمينوبوتيري��ك )GABA(، وهي مادة 

كيميائية تبطئ اإلشارات في الدماغ.
 GABA وقارن��وا نس��بة امل��ادة الكيميائية
بناق��ل عصبي آخر مهم لدى األش��خاص 
الذين ُش��خصت حالتهم بأنهم مدمنني 

على الهواتف واإلنترنت. 
وق��ال الباحث��ون إن ذلك قد يك��ون له آثار 

عميقة على طريقة عمل الدماغ.
وربطت الدراس��ات الس��ابقة ه��ذه املادة 
احمل��ركات  عم��ل  بطريق��ة  الكيميائي��ة 
وتنظي��م وظائف الدم��اغ اخملتلفة، مبا في 

ذلك القلق.
وبه��ذا الص��دد، قال هيونغ س��وك س��يو، 
أس��تاذ جامعة كوريا ال��ذي أجرى البحث، 
إن »التغي��رات في الدماغ ميك��ن أن ترتبط 
مبشكالت معاجلة املعلومات والعواطف ».

وشارك في الدراسة ١9 شاباً مت تشخيصهم 
جميع��اً بحال��ة اإلدم��ان عل��ى اإلنترن��ت 
والهات��ف الذكي، كما قورنت حاالتهم مع 
مجموعة أخرى من األش��خاص الذين لم 

يكونوا في العمر واجلنس نفسه. 
وأوضح الباحثون أن اإلدمان على استعمال 
الهات��ف الذك��ي دم��ر إنتاجي��ة الدم��اغ 

ووظيفة النوم.

لماذا يعّد البنجر غذاًء أنموذجيًا 
لصحة القلب؟

يعد البنجر مادة غذائية رخيصة ومتوفرة، 
وتؤثر إيجابياً على القلب واألوعية الدموية 

وأجهزة أخرى في اجلسم.
هذا ويحتوي البنجر على نسبة عالية من 
الصوديوم والكالس��يوم، ما ينعكس على 
صحة األوعية الدموية، التي تزداد مرونتها 
وتصب��ح محمي��ة م��ن التصل��ب، وبدوره 
مين��ع ارتف��اع ضغط ال��دم وغي��ر ذلك من 
أمراض القلب واألوعية الدموية بحس��ب 

.»»Health
ويرى اخلبراء أن تناول عصير البنجر بصورة 
دورية ومنتظمة يساعد في توسيع األوعية 
الدموية، عالوة على أنه يسهم في حتسني 

عمل اجلهاز العصبي والهدوء.
وينصح اخملتص��ون بتناول ٥٠-١٠٠ ملليلتر 
م��ن عصير البنج��ر ٣-٤ مرات ف��ي اليوم، 

للوقاية من أمراض األوعية الدموية.
كما أن تن��اول عصير البنجر يس��هم في 
الوقاي��ة من أمراض الغدة الدرقية، بفضل 

ارتفاع نسبة اليود فيه.

واشنطن � وكاالت: 
 قالت شركة فيس��بوك إنها تعتزم 
التوس��ع ف��ي برنامج التع��رف على 
دواًل  ليش��مل  الس��لوكية  األمن��اط 
أخرى بع��د جناح جتارب ف��ي الواليات 
املتحدة للكشف عمن لديهم نوايا 

لالنتحار.
ش��بكة  أكب��ر  فيس��بوك،  وب��دأت 
العالم،  االجتماعي ف��ي  للتواص��ل 
الوالي��ات  ف��ي  البرنام��ج  بتجرب��ة 
املتحدة ف��ي م��ارس آذار حيث بدأت 
بإج��راء مس��ح حتليل��ي لنص��وص 
املنش��ورات والتعليقات للبحث عن 
عب��ارات ق��د تن��م عن اإلق��دام على 

االنتحار.

ولم تكشف فيسبوك تفاصيل فنية 
كثيرة عن البرنام��ج ولكنها قالت: 
إن برنامجها يبحث عن عبارات دالة 
كأسئلة من قبيل »هل أنت بخير؟« 

و«كيف ميكنني أن أساعدك؟«.
وحني يرصد البرنامج نزعة لالنتحار 
فإنه ينب��ه فريقاً م��ن العاملني في 
فيس��بوك متخصص��ني ف��ي تولي 
مثل ه��ذه التقارير. ويق��دم النظام 
أو  املعن��ي  للش��خص  اقتراح��ات 
ألصدقائ��ه مث��ل خط للمس��اعدة 
الهاتفية، ويتصل موظفو فيسبوك 

أحياناً بالسلطات احمللية للتدخل.
وق��ال ج��اي روزن نائ��ب مدي��ر إدارة 
املنتجات في ش��ركة فيس��بوك، إن 

الش��ركة ش��رعت في التوسع في 
البرنامج بحي��ث ميتد خارج الواليات 

املتحدة بعد جناح التجارب بها.
وأوضح��ت فيس��بوك إنه��ا حت��اول 
توفي��ر موظف��ني متخصصني على 
مدار الس��اعة لالتصال بالسلطات 

املعنية باللغات احمللية.
وقال روزن ان »عامل الس��رعة مهم 
علينا أن نقدم املس��اعدة في الوقت 

املناسب«.
ول��م يذك��ر روزن الدول اجل��اري طرح 
البرنامج بها ولكنه قال، إنه سيكون 
متاح��اً في النهاية في ش��تى أرجاء 
العال��م عدا االحتاد األوروبي بس��بب 

حساسيات رفض التطرق إليها.

واشنطن � وكاالت: 
 مح��ا موق��ع يوتي��وب االميرك��ي 
التابع ل� »غوغل« االلف االش��رطة 
الت��ي تتعلق بأطفال وتترافق معها 
تعليق��ات غير مناس��بة ذات طابع 
اباح��ي احيانًا على م��ا اعلنت هذه 
املنصة التي حتاول طمأنة املعلنني.

وب��دأت القضي��ة بعدم��ا نش��رت 
صحيف��ة »ذي تامي��ز« البريطاني��ة 
يوم اجلمع��ة املاضي مق��اال ذكر ان 
اعالنات لش��ركات كبي��رة )اديداس 
وامازون وم��ارس خصوًص��ا( تظهر 
الى جانب اشرطة فيديو ألطفال او 
مراهقني تنش��ر في غالبية االحيان 
بنية س��ليمة م��ن قب��ل القيمني 

عليها اال انها تثير تعليقات اباحية 
من جانب املستخدمني.

ان  اخ��رى  اع��الم  وذك��رت وس��ائل 
معلن��ني ع��دة ق��رروا التوق��ف عن 
مترير اعالنات عبر يوتيوب لألس��باب 

نفسها.
ب��ي«  »إت��ش  مجموع��ة  واك��دت 
لوكالة  للمعلوماتي��ة  االميركي��ة 
فران��س برس »انه��ا طلبت فورًا من 
غوغ��ل تعلي��ق اي اعالن له��ا« عبر 

هذه اخلدمة.
وقال��ت »يوتيوب« رداً على اس��ئلة 
وكالة فرانس برس انها »الغت مئات 
االف احلس��ابات وأكثر من ١٥٠ ألف 

شريط« كانت تطرح مشكلة.

م��ن  اململوك��ة  املنص��ة  ومنع��ت 
»غوغ��ل« والتي تش��كل االعالنات 
الرئيس��ي  املص��در  الرقمي��ة 
لعائداته��ا، االع��الن »على أكثر من 
مليوني شريط و٥٠ ألف قناة تشبه 
احملتويات العائلي��ة اال انها لم تكن 
كذل��ك«. وق��د عطل��ت »يوتيوب«، 

التعليقات على ٣٢٥ ألف شريط.
واكد ناطق باس��م اخلدم��ة »لدينا 
سياس��ات واضح��ة فيم��ا يتعلق 
باألشرطة والتعليقات عبر يوتيوب 
الت��ي تعط��ي طابًع��ا جنس��ًيا او 
ونطبقها  االطف��ال  انها تس��تغل 
بطريق��ة صارمة ف��ي كل مرة يتم 

فيها تبلغينا مبحتوى كهذا«.

فيسبوك تتوسع في الذكاء الصناعي 
لصد نوايا االنتحار

»يوتيوب» ينقذ الطفولة بحذف 
الفيديوهات المسيئة لهم

الجوزاءالثورالحمل

الميزاناألسدالسرطان

القوسالعقربالعذراء

مهني��اً: يب��دأ الش��هر مبش��روع جديد مهم 
جداً يفس��ح أمامك فرصاً تتعلق مبستقبلك 
املهن��ي. عاطفياً: تغّي��رات ملحوظة وتغتني 
عالقتك مب��ن حت��ب باملغامرات والرومنس��ية 

والتفاهم املتبادل.

مهنياً: يبشر هذا اليوم باألفضل وبالتخلص 
من بعض املش��كالت املهنية املستعصية. 
عاطفي��اً: تتمت��ع بطاق��ة كبي��رة لتعيش 
حي��اة عاطفية صاخبة تضي��ف اإلثارة إلى 

حياتك.

مهني��اً: يتراجع احلظ الس��يئ ما يش��ير إلى 
بعض التحسن في العمل، وتصب كل األمور 
في مصلحتك. عاطفياً: اجلّو لطيف يشّجع 
عل��ى اللقاءات احلميمة، ل��ذا عليك أن تصّب 

اهتمامك على احلبيب وأن تشعره بالراحة.

مهني��اً: اح��ذر األخط��ار ف��ي ح��ال جازفت في 
مج��االت دقيقة، وانتبه الس��تقرار موازنتك، وال 
حتّمل نفسك أكثر مما تستطيع. عاطفياً: حياتك 
االجتماعية غنية وخصوص��اً في األعياد حيث 

جتتمع بالعائلة واألصدقاء برفقة الشريك.

مهنياً: يبدأ الش��هر مبش��راً بف��رص آتية 
إليك تتعلق بعقد تناقش��ه مع مسؤولني 
كبار. عاطفياً: متر حياتك بفترة من الرتابة، 
ويب��دو كأن ال ش��يء مثيراً أو جدي��داً يطرأ 

عليه.

مهني��اً: يب��دأ الش��هر مبا يتح��دث عن فرص 
جديدة تتعلق ببعض العائدات ومصادر الربح. 
عاطفي��اً: حتاول الس��يطرة على مش��اعرك 
جتنباً جلرح مشاعر الش��ريك، وتلجأ إلى أحد 

األصدقاء طلباً للمساعدة والنصح.

مهني��اً: وض��ح كالم��ك تفادي��اً حلص��ول أي 
التباس أو سوء تفاهم، وُكن ليناً وتعامل مع 
اآلخرين ب��ذكاء. عاطفياً: جتد أن الوقت مؤات 
لتكريس عالقة متين��ة بعائلتك وباألصدقاء 

الذين ابتعدت عنهم فترة.

مهني��اً: يخف س��وء الطال��ع فتع��ود األمور 
ال��ى مجاريه��ا الطبيعية، وترتف��ع املعنويات 
وتنفرج اس��اريرك. عاطفياً: تنتعش العالقات 
العاطفية، ورمبا تط��ور عالقة بزميل أو صديق 

تكون نهايتها سعيدة.

مهنياً: تتحمس لفك��رة تراودك، حللم ال جترؤ 
على الب��وح به، تتوضح أم��ور ويأتيك اجلواب 
بعد طول انتظار، فتشعر باالرتياح. عاطفياً: 
كي��ف تع��رف تضف��ي اإلث��ارة عل��ى حياتك 

العاطفية بفضل مخيلتك الواسعة.

الدلو الحوتالجدي

مهنياً: تس��تهل هذا الشهر مع فرص تأتيك 
لكي تعّدل ف��ي بعض األعمال التي اعتقدت 
أنه��ا نهائي��ة. عاطفي��اً: االج��واء العاطفية 
هادئة، وهذا مؤش��ر ايجابي قياس��اً مبا كانت 

عليه األحوال في السابق.

مهني��اً: تطل��ع ه��ذا الي��وم عل��ى احلقائ��ق 
وتكتش��ف أموراً جديدة وتخرج للقاء الناس 
وتزداد شعبيتك. عاطفياً: تختفي املشكالت 
مع احلبيب الذي يظه��ر كان بعض العدائية 

جتاهك، وتصفو القلوب.

مهني��اً: يحم��ل هذا الي��وم بع��ض الفرص 
إليجاجد تسوية ملشكلة ما، وأنت غير غافل 
عما ي��دور حول��ك. عاطفياً: اس��تيقظ من 
سباتك العميق، وراقب كل ما يجري حولك، 

وإال ضاع الشريك منك.

حظك اليـوم

عاموديأفقي
1 – بح��ار ورائ��د إيطالي ق��ام بعدة 

رحالت إستكش��افية إل��ى العالم 

اجلديد – كرب.

2 – دخول – رفعة.

3 – راهب روسي مشهور.

4 – نهر أوروبي.

5 – عاصمة أوروبية.

6 – متشابهة – هرب.

7 – غفلة ونس��يان – دولة أميركية 

جنوبية.

8 – عاصمة أوروبية – عنق .

9 – متشابهة – مطربة لبنانية .

عم��ل   – الق��ارات  إح��دى   –  1  
إبداعي.

مس��رحي  ش��اعر   – عبَّ��أ   –  2
فرنسي.

3 – مخرج مصري.
4 – شهر هجري – عكسها أسم 

علم مؤنث.
5 – متشابهة – مقياس أرضي.

6 – أدركت – حل محل.
7 – عملة عربية – يفقد وعيه.

م��ن   – مذك��ر  عل��م  أس��م   –  8
الفاكهة.

ش��اعر   – موص��ول  أس��م   –  9
التشيلي الراحل .

كلمات متقاطعة
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بغداد ـ ميادة السلطاني*
العمل مع الفئات العمرية يش��به 
إلى ح��د كبير النق��ش على احلجر، 
ك��ي نخل��ق م��ن املوه��وب عنصراً 
إيجابي��اً خلدمة الرياض��ة، هذا ديدن 
العامل��ن ف��ي تدريب الصغ��ار، وال 
سيما ضمن فرق كرة القدم للفئات 
العمرية، حيث صقل مواهب هؤالء 
الصغار م��ن أجل تعزي��ز جدارتهم 
فوي املس��تطيل االخض��ر، يتطلب 
الصبر واالجتهاد والدقة في االختيار 
والتعليم، االمر الذي يتطلب امتالك 
امل��درب العام��ل م��ع ه��ذه الفئات 
اخلبرات والكف��اءة لكي يتمكن من 
ترجمة افكاره وما جمعه من خزين 

تراكمي وتقدميه للموهوبن.
عن هذا اجلانب، ألتقينا باملدرب علي 
عباس الذي يدير اكادميية علي عباس 
للموهوبن بكرة القدم للحديث عن 
جتربته التدريبية ونقاط اخرى، حيث 
ق��ال: العمل م��ع الفئ��ات العمرية 
صع��ب جداً ألننا نعم��ل مع العبن 
صغ��ار قليل��ي االس��تيعاب ولهذا 
يتطلب عملنا إع��ادة التمرين مرات 
عديدة ك��ي يتعلم الالعب الصغير 
التدريبية ويطبق مفرداتها  الوحدة 
بنج��اح، االمر يتطلب ايض��اً تركيزاً 
من املدربن، فالعمل مع هذه الفئات 
مه��م ج��داً، فهو يش��كل اس��اس 
لالعبن، وبرغم تل��ك الصعوبة، اال 
انه يبقى جمياًل بفضل جني الثمار 

في املستقبل.
واضاف: في الس��نوات املاضية، كان 
هنال��ك تهميش��اً ل��دوري الفئ��ات 

العمرية، لكن ع��ادت احلياة للدوري 
من جديد املوس��م املاضي، بطوالت 
الفئات العمرية هي االساس لتطور 
الك��رة العراقية، من هذه البطوالت 
يت��درج الالع��ب بص��ورة صحيحة 
ليص��ل إل��ى املنتخب��ات واألندي��ة 
باملسابقات  العمل  اعادة  املتقدمة، 
يع��د  العمري��ة،  للفئ��ات  اخلاص��ة 
لبن��اء منتخبات  الطريق الصحيح 

متميزة زاخرة باملواهب.
وانتقد ظاهرة تزوير االعمار، بقوله: 
ظاهرة موجودة، هي ليس��ت وليدة 
الي��وم، من��ذ عق��ود هنال��ك بحث 
عن حتقيق جناحات عبر االس��تعانة 
بالعب��ن تفوق اعماره��م احلقيقية 
ما مطلوب، وهذا يأتي على حساب 
أجيال  هنال��ك مص��ادرة  املواه��ب، 
كثيرة، بس��بب اس��تقطاب العبن 
كبار يحقق��ون اإلجناز ويكونوا بوابة 
يقتل��ون  ه��ؤالء  املدرب��ن،  لتف��وق 

املواهب بدم بارد لألسف.
وتاب��ع ان��ه م��ن املمك��ن ان تعيد 
الفئ��ات العمري��ة اجي��ال الك��رة 
الذهبي��ة: نعم، هنالك الكثير من 
املواه��ب الواع��دة التي تس��تحق 
اإلش��ادة، اإلنها بحاجة إلى عامل 
الزمن كي يتم صقل تلك املواهب 
الصحيح حت��ى تكون  بالش��كل 
ق��ادرة على حتقيق النجاحات، كما 
ان املوهوب��ن بحاجة إل��ى الدعم 
املادي واملعن��وي الن ذلك يؤدي إلى 

تطوير املستوى الفني وتقدمه.
وتاب��ع: م��ا زلت ف��ي بداي��ة الرحلة 
التدريبية، اسعى إلى صقل مواهبي 
ف��ي املي��دان وتعزيز خبرات��ي وقتها 
سابحث بالتأكيد عن فرصة العمل 
مع املتقدمن، وهو طموح مش��روع 

لكل مدرب.

* كاتبة عراقية

بغداد ـ رحيم الدراجي*
االوملبي��ة  اللجن��ة  رئي��س  ش��دد 
الوطنية، رع��د حمودي، على ضرورة 
الت��زام االحت��ادات الرياضي��ة، الت��ي 
اعلنت مش��اركتها ب��دورة االلعاب 
االس��يوية العام 2018 في عاصمة 
اندونيسيا جاكارتا ، بتقدمي برامجها 
الفني��ة التي تتضمن املعس��كرات 
واخلارجي��ة  الداخلي��ة  التدريبي��ة 
واعتم��اد املدربن االكف��اء واجللوس 
م��ع جلنة اخلبراء بغي��ة االتفاق على 

والتحضي��ر  االس��تعداد  عملي��ة 
خ��الل  حم��ودي،  واش��ار  لل��دورة.. 
االجتماع الذي عقده مع جلنة اخلبراء 
بحضور االمن العام حيدر حس��ن 
الس��هالني  التنفيذي جزائر  واملدير 
ومدير اللجان حتس��ن احلسون، الى: 
ان على االحت��ادات ان تقدم برامجها 
القصوى لغرض  بالس��رعة  الفنية 
التحضير واالس��تعداد لتلك الدورة 
االس��يوية املهمة الت��ي من املؤمل 
املش��اركة فيه��ا لتحقي��ق االجن��از 

ولي��س للتواجد فقط، م��ا يجعلنا 
النوعي��ة  املش��اركة  عل��ى  نؤك��د 

وليست الكمية .
وتاب��ع رئي��س اللجن��ة االوملبية: ان 
هن��اك احت��ادات حتت��اج ال��ى برامج 
تأهيل  الى  ال��دورة عن طريق نظام 
التأهي��ل اخل��اص ب��كل فعالية ما 
يتطل��ب منه��ا االس��تعداد العالي 

لغرض حجز بطاقة الوصول .

* إعالم اللجنة األوملبية

مينسك ـ حيدر العتابي
تأه��ل )٧( العبن عراقين ال��ى األدوار 
النهائية في منافسات بطولة العالم 
لق��وة الرمي اجلاري��ة أحداثها األن في 
مينس��ك  البيالروس��ية  العاصم��ة 
، حي��ث متك��ن كل م��ن )ك��رار حميد 
ومحمد سعيد وصالح حسن ومهند 
داود وعيس��ى س��الم ومنتظر قاسم 
وطه س��امر( م��ن التأهل ال��ى املباراة 
النهائية التي من املؤمل ان تقام اليوم 
األثن��ن، فيما حص��ل كل من )محمد 
محمود بوزن ٦٠كغم وأمنار عبد القادر 
بوزن ٥٥ كغم على املركز الثالث مكرر 
وكذلك محمد قاس��م بوزن ٦٥ كغم 

وحم��اده صكر ب��وزن ٧٥ كغ��م( على 
امليداليات البرونزية. بارك رئيس األحتاد 
العراق��ي املرك��زي للكيوكوش��نكاي 
الدكت��ور عمار عدنان وهيب باألجنازات 
الت��ي حصل عليه��ا وفد ق��وة الرمي 
لغاي��ة األن، مش��يرا ال��ى ان الذه��ب 
س��يطرز صدور العبينا ان ش��اء اهلل، 
كما س��يكون الع��راق منافس��ا قويا 
على املراك��ز الثالث األول��ى فرقيا في 
البطول��ة. ووع��د رئيس ن��ادي الديوان 
الدكتور محمد عدنان بتكرمي الالعبن 
احلاصلن على امليداليات الذهبية في 
بطولة العالم  لقوة الرمي ،حيث يعد 
معظم العبي منتخبنا الوطني لقوة 

الرمي من ن��ادي الديوان بقيادة املدرب 
الدولي احم��د جميل عب��اس، منوها 
الى ان األجن��ازات التي حققها العبونا 
في مختلف املش��اركات الدولية هي 
مفخ��رة للعراق اوال ولنادينا على وجه 
الوطني  وتلق��ى منتخبنا  اخلصوص.. 
لقوة الرمي دعوى رس��مية من نظيره 
األوكران��ي ألقام��ة معس��كر تدريبي 
خارجي مش��ترك بن املنتخبن وذلك 
عبر التنس��يق مع الدكتور طه سامر 

االعب العراقي املقيم في أوكرانيا.

ألحت��اد  األعالم��ي  املنس��ق   *
الكيوكيشنكاي
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عبطان يكّرم الفائزين في 
ماراثون نينوى الدولي

»بانوراما« يوثق إنجازي 
المونديال وآسيا

علي صباح ومهند قاسم 
يديران النهائيات األولمبية

بغداد ـ قسم اإلعالم:
احلس��ن  عب��د  والرياض��ة  الش��باب  وزي��ر  ك��رم 
عبطان،الفائزين مباراثون نينوى الدولي للسالم االول 

بدرع الوزارة تثمينا جلهودهم.
وقدم عبطان شكره وتقديره للقائمن على تنظيم 
املاراثون، مضيفا ان ماراثون السالم الدولي في نينوى 
يعتبر رسالة بليغة الى العالم بأن العراق امن وقادر 
على تنظي��م املهرجانات الرياضية في عموم البالد، 
وان مش��اركة الش��باب املوصلي في املاراثون منحه 
قوة كبيرة ودعم مللف العراق في مشروع رفع احلظر 

عن املالعب الرياضية.

بغداد  ـ الصباح الجديد:
يفتت��ح في الس��اعة الواحدة من بع��د ظهر اليوم 
االثنن في مق��ر احتاد الكرة البانوراما اخلاص  برحلة 
املنتخب في مونديال املكسيك 1986 وبطولة اسيا 
2007 التي احرز لقبها منتخبنا الوطني فضال على 
اقامة معرض للص��ور الفوتوغرافية خاص بالدوري 
املمت��از للموس��م املاض��ي بالتعاون م��ع اجلمعية 

العراقية للتصوير الرياضي.
ودعا احتاد الكرة جيل��ي 1986 و2007 حلضور افتتاح 
البانوراما ال��ذي يحاكي جزءا مهما من تاريخ الكرة 

العراقية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أس��ندت جلنة احلكام في االحتاد اآلسيوي لكرة القدم، 
مهم��ة قيادة مباري��ات ضمن نهائيات آس��يا األوملبية 
ملنتخب��ات حت��ت 23 عام��اً حلكمي النخبة اآلس��يوية 
الدولي��ان، علي صباح ومهند قاس��م، حيث س��تقام 
البطولة في الصن للمدة من 9 ولغاية 27 من ش��هر 

كانون الثاني املقبل.
عل��ي صب��اح، أك��د ان��ه س��عيد باختي��اره للمهمة 
اآلس��يوية الت��ي تعد فرص��ة جديدة لتأكي��د مقدرة 
احلكم العراقي في احملفل القاري الذي سيش��ارك فيه 
16 منتخب��اً، وبن ان الثقة الت��ي يوليها االحتاد القاري 
لكرة القدم بالطواقم التحكيمي��ة العراقية كبيرة، 
وهذا س��يضاعف مس��ؤولية القضاة املشاركن في 
احملاف��ل اخلارجية املقبل��ة، منوهاً إل��ى ان اختياره مع 
زميله مهند قاس��م إلدارة مباريات ف��ي البطولة بن 
24 حكماً لوس��ط نخبة آس��يا فئة )أ(، يع��د اعترافاً 
باالمكان��ات الت��ي ميلكها احلك��م العراقي ف��ي إدارة 

مباريات ضمن البطولة.
من جانبه، اش��ار احلكم الدولي، مهند قاسم، إلى ان 
االختيار جاء عن قناعات االحتاد اآلس��يوي، وهذا يعني 
متيز احلكم العراقي في االستحقاقات السابقة ليتم 
اختي��اره ضم��ن قوائم النخب��ة األول��ى املعتمدة في 
االحتاد اآلس��يوي لقيادة مباريات نهائيات بطولة آسيا 
األوملبي��ة بكرة القدم حتت 23 عاماً املؤهلة إلى أوملبياد 
طوكي��و 2020. واوضح انه س��يغادر م��ع زميله علي 
صباح إلى الصن يوم 3 من شهر كانون الثاني املقبل 
لغ��رض الدخول في دورة الصقل الت��ي تبدأ في اليوم 

التالي وتستمر لغاية بدء املنافسات.
يش��ار إلى ان بطولة آس��يا األوملبية بكرة القدم حتت 
23 عام��اً، يش��ارك فيه��ا 16 منتخب��اً مت توزيعها بن 
4 مجموع��ات، تتأل��ف األول��ى من منتخب��ات الصن 
البلد املضيف، وقطر وأوزبكس��تان وس��لطنة عمان، 
واجملموع��ة الثاني��ة تضم الياب��ان وكوريا الش��مالية 
وتايالند وفلس��طن، واجملموعة الثالثة تضم منتخبنا 
العراقي واألردن والسعودية وماليزيا، وتتكون اجملموعة 
الرابعة من كوريا اجلنوبية وأستراليا وسوريا وفيتنام.. 

وتتأهل أول 3 منتخبات إلى أوملبياد طوكيو 2020.

بغداد ـ الصباح الجديد:

حقق فري��ق القوة اجلوية فوزاً مهماً 
عاد ب��ه لس��كة االنتص��ارات على 
حساب فريق الطلبة بهدف سجله 
س��امال س��عيد في الدقيقة 90 + 
3  ضم��ن منافس��ات ال��دور الراب��ع 
للمرحلة االولى لدوري الكرة املمتاز، 
في املباراة التي اقيمت مساء امس 
والفوز  الدول��ي..  الش��عب  مبلع��ب 
يع��د أول 3 نقاط للجوية حتت قيادة 

املدرب اجلديد راضي شنيشل.
كم��ا متكن فري��ق الزوراء م��ن الفوز 
عل��ى فريق كربالء أمس ف��ي املباراة 
الت��ي اقيم��ت ف��ي ملع��ب كربالء 
الدولي من دون جمهور ملعاقبة نادي 

كربالء الرياضي.
إلى ذلك، جتري اليوم االثنن في بغداد 
والبصرة والنجف خمس مباريات في 
الس��اعة الثانية والنصف من بعد 
الظه��ر حيث يضي��ف نفط اجلنوب 
ج��اره نف��ط ميس��ان عل��ى ملعب 
الزبير في محافظة البصرة، ويواجه 
الشمالي  الشرطة ضيفه  املتصدر 
زاخو مبلعب الش��عب الدولي، ويحل 
النفط ضيفا عل��ى امانة بغداد في 
ملعب االخير ويضيف نفط الوسط 
ف��ي ملعبه ج��اره الديواني��ة، فيما 
س��يكون ملعب ج��ذع النخلة في 
البصرة مس��رحا لديرب��ي احملافظة 
وتختت��م  والبح��ري،  املين��اء  ب��ن 
اجلولة الرابعة غ��ٍد باقامة املباراتن 
املتبقيت��ن وجتمع االولى الصناعات 
الكهربائية والس��ماوة على ملعب 
الصناعة ويالع��ب الكهرباء ضيفه 
النجف على ملعب التاجي، ويتصدر 
الشرطة ترتيب فرق الدوري العشرين 
برصيد 9 نقاط متقدما على الزوراء 
الثاني الذي ميلك الرصيد ذاته لكنه 
يتخل��ف ع��ن االول بف��ارق االهداف 
يليهم��ا النجف واحل��دود باملركزين 
الثال��ث والرابع برصي��د 7 نقاط مع 

ارجحية فارق االهداف لالول. 
م��ن جانبه، ق��ال عالء ني��روز، املدرب 
املس��اعد لفري��ق نفط اجلن��وب ، إن 
الثالثي  الفري��ق س��يفتقد جه��ود 
أحمد جالل وحس��ن علي وحسن 
جواد، ف��ي مب��اراة اجلار أم��ام نفط 
مبلع��ب  س��تقام  والت��ي  ميس��ان، 
»الزبي��ر« بالبص��رة، الفًت��ا إل��ى أن 
الثالثة مختلفة،  الالعب��ن  إصابات 

وتتطلب راحة سلبية.
وأضاف نيروز: »برغم غياب الالعبن 
الثالثة، إال أنن��ا عازمون على حصد 
النقاط الثالثة، خاصة بعد اخلسارة 
املفاجأة وغير املستحقة أمام احلدود 
ف��ي اجلولة املاضية، بع��د أن حرمنا 

احلكم من ركلة جزاء واضحة«.
نف��ط ميس��ان،  وواص��ل: »مب��اراة 
فرص��ة للتعوي��ض، الس��يما أنه��ا 
ستقام مبلعبنا ووس��ط جماهيرنا، 
واجلهاز الفني أعد الفريق بالشكل 
األمثل، ونأمل أن نحقق الفوز«.يُذكر 
أن نف��ط اجلنوب، حص��د ثالث نقاط 
فقط، من فوز واحد وخس��ارتن في 

اجلوالت املاضية
في ملع��ب ن��ادي أمانة بغ��داد في 
متن��زه ال��زوراء، تقام مب��اراة فريقي 
أمان��ة بغ��داد والنفط ضم��ن الدور 
الراب��ع م��ن املرحل��ة االول��ى لدوري 
الكرة املمتاز للموسم 2018/2017.. 
الفريقان ميلكان 5 نقاط من اجلوالت 

الثالث السابقة، حققها فوزأً واحدأً 
وتع��ادالً مرت��ن، أه��ل ال��دار باملركز 
التاس��ع، فيما يسبقه ضيفه مبركز 

واحد مترجحاً بفارق األهداف.
فري��ق أمانة بغداد تعادل س��لباً في 
اجلول��ة االولى ام��ام الس��ماوة في 
ملعب االخير، ثم حقق الفوز مبلعبه 
عل��ى فري��ق نف��ط اجلن��وب بهدف، 
وخرج متع��ادالً م��ن دون أهداف في 
مبارات��ه الثالثة امام نفط ميس��ان 
في ملعب األخي��ر، اما النفط، فقد 
تعادل سلباً امام النجف في ملعب 
االخير بالدور األول، وفاز على النفط 
به��دف في الدور الثاني��ة، ثم تعادل 
ام��ام الس��ماوة به��دف ملثل��ه في 

ملعب السماوة.
م��درب أمان��ة بغداد، أحم��د خلف: 
اك��د ان مب��اراة الي��وم، صعبة على 
الفريق��ن، حيث يتس��اويان برصيد 
النق��اط، م��ع ف��ارق األه��داف الذي 
يرج��ح كف��ة النفط، وه��ي فرصة 
لفض ش��راكة النق��اط والقفز إلى 
موق��ع أفض��ل ف��ي الئح��ة ترتيب 

الدوري املمتاز.
واض��اف: ان نحقق النق��اط الثالث، 
يجب ان نكون جيدين قبل كل شيء، 
ننظر لفريقن��ا أن يكون متميزاً أوالً، 
نس��عى إلى نيل النقاط الثالث وهو 
مطلب للمباريات التي ستجرى في 
ملعبنا، س��نفتقد خدمات احملترفن 

النيجيريان أكاتش��و أكوري ويحيى 
أدامو، بس��بب االصاب��ة التي تغيب 

أيضا محمود عيال وأمين أرزيج.
واوضح خل��ف ان امنياته ان يحقق 
فريق��ه الف��وز، وان يق��دم الفريقان 
مباراة تلي��ق بامكاناتهم��ا الفنية، 
مش��يراً إل��ى ان النفط ب��ات فريقاً 
ينافس عل��ى املراكز االولى، وظهوره 
في صورة جميلة باملوس��م املاضي 
ونيل��ه لقب وصي��ف ال��دوري، يعد 

تأكيداً بأنه فريق كبير.
من جانبه، يرى م��درب نادي النفط، 
أحم��د خل��ف، ان ضغ��ط املباريات 
يس��هم في أره��اق الالعب��ن، فيما 
الت��ي  املفرط��ة  اخلش��ونة  أنتق��د 
يستخدمها العبي االندية املنافسة 
ضد العبي فريق النفط، عادأً العبيه 
ثروة وطنية اس��وة بالنجوم االخرين 
واملفروض ان يتعام��ل احلكام بحزم 
مع من يس��تخدم اللعب اخلش��ن.. 
واش��ار ف��ي ه��ذا الص��دد: اإلصابة 
تس��هم في ابتع��اد الالعب��ن مازن 
فياض ال��ذي اجرى عملي��ة ناجحة 
ف��ي تركي��ا، كذلك زميلي��ه محمد 
داود وقاس��م زيدان، واملالك التدريبي 
لن��ادي النف��ط يعتمد مب��دأ تدوير 
الالعب��ن فوق املس��تطيل االخضر 
من أجل االس��تفادة م��ن طاقاتهم 

لتقدمي االفضل.
واوضح ان الفري��ق النفطي، ميلك 
العب��ن جيدي��ن ب��دالء يقدم��ون 
مس��تويات فني��ة عالي��ة اس��وة 
بالالعب االصيل، مما يؤكد ان النفط 
س��يكون متمي��زاً ف��ي املباري��ات 
املقبل��ة، مؤك��داً ان 5 نقاط من 3 
مباري��ات يعد ش��يئاً جي��داً، حيث 
املباري��ات الت��ي تقام ف��ي مالعب 
احملافظ��ات تع��د صعب��ة لظروف 
عدة.. وب��ن ان النفط يحترم قدرة 
الفريق املضيف، لكنه يسعى إلى 
حتقيق النجاح في اللقاء والوصول 
إل��ى موقع متقدم ف��ي ترتيب فرق 

الدوري املمتاز.
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جانب من مباراة أمس بني اجلوية والطلبة » عدسة: قحطان سليم«

علي عباس مع املوهوبني

الجوية يحقق أول فوز بقيادة شنيشل.. والزوراء يخطف 3 نقاط من كربالء  
اليوم.. 5 مباريات في الجولة الرابعة لدوري الكرة الممتاز

العواصم ـ وكاالت:

س��قط برش��لونة ف��ي ف��خ التعادل 
أمام س��لتا فيغو واكتفى ريال مدريد 
بالتعادل س��لبا مع اتلتيك بلباو، وعاد 
يونايت��د منتص��را م��ن ملع��ب غرميه 
ارس��نال، فيم��ا اس��تفاد باي��رن م��ن 
سقوط اليبزيغ وتعثر شالكه لالبتعاد 
في الصدارة، وجترع سان جيرمان طعم 

الهزمية للمرة األولى.
فقد أهدر برش��لونة املتصدر نقطتن 
جديدت��ن عندم��ا س��قط ف��ي ف��خ 
التع��ادل أم��ام ضيف��ه س��لتا فيغو 
2-2،ف��ي املرحل��ة الرابعة عش��رة من 
الدوري االس��باني لكرة الق��دم، فيما 
حقق اتلتيكو مدريد فوزا متأخرا على 
ضيفه ريال سوس��ييداد 2-1 متجنبا 

هزمية اولى.
»وان��دا  اجلدي��د  ملعب��ه  وعل��ى 
متروبوليتان��و«، جتن��ب اتلتيكو مدريد 
اح��د ثالثة ف��رق لم تهزم حت��ى اليوم 
وفالنس��يا،  املتصدرين برش��لونة  مع 
اخلسارة االولى، وحول تخلفه صفر1- 

الى فوز على ضيفه ريال سوس��ييداد 
2-1 رافعا رصيده الى 30 نقطة ومعززا 

موقعه في املركز الثالث.
واستمرت عقدة البرتغالي كريستيانو 
رونال��دو، مهاجم ريال مدريد، وفش��ل 
في التس��جيل في س��ادس زيارة على 
التوال��ي مللعب س��ان ماميس اجلديد، 
واكتفى الفريق امللكي بالتعادل سلبا 
م��ع مضيفه اتلتيك بلب��او في مباراة 
كث��رت فيه��ا الف��رص الضائع��ة من 

اجلانبن.
ورفع التع��ادل رصيد ري��ال مدريد الى 
28 نقط��ة مقابل 14 التلتي��ك بلباو، 
وحاف��ظ بالتال��ي عل��ى املرك��ز الرابع 
بف��ارق االه��داف امام اش��بيلية الذي 
ه��زم ضيف��ه ديبورتيف��و ال كوروني��ا 

بهدفن نظيفن.
وسجل التونسي وسام بن يدر االول اثر 
متريرة بيني��ة من نوليتو وانفراد)1+45(، 
واض��اف البدي��ل الدمنارك��ي ميكايل 
كرون ديلي الثاني بكرة قوية من خارج 
املنطقة مرت من حتت ابط احلارس روبن 
)78( فتوقف رصيد ال كورونيا عند 12 

نقطة في املركز السابع عشر.

إل��ى ذل��ك، ع��اد مانشس��تر يونايتد 
منتصرا من »اس��تاد االمارات« اخلاص 
بغرميه ارسنال للمرة األولى منذ اواخر 
2014، وذلك بفوزه عليه 3-1 أول أمس 
في املرحلة اخلامسة عشرة من الدوري 

االجنليزي لكرة القدم.
ووضع يونايتد حدا ملسلسل انتصارات 
ارسنال على ارضه عند 12 مباراة على 
التوالي، ليتجمد رصيد »املدفعجية« 
عن��د 28 نقطة فتراجع��وا الى املركز 

اخلامس لصالح ليفربول.
وبقي تشلسي حامل اللقب على بعد 
ثالث نقاط م��ن غرميه يونايت��د بفوزه 
على ضيف��ه نيوكاس��ل يونايتد 1-3 
ايض��ا بفضل ثنائي��ة للبلجيكي ادين 

هازار.
ول��م يكن الفوز الس��ادس في املراحل 
الس��بع األخيرة س��هال بالنسبة الى 
تشلسي لكن هازار، العائد الى الفريق 
بعدما اراحه مدرب��ه االيطالي انتونيو 
كونتي في مباراة منتصف االس��بوع 
ضد سوانسي سيتي )-1صفر(، فرض 

نفسه جنم اللقاء.
اجلي��دة  نتائج��ه  ليفرب��ول  وواص��ل 

بتحقي��ق ف��وزه الثالث عل��ى التوالي 
خ��ارج قواع��ده وج��اء على حس��اب 

ضيفه برايتون 1-5.
وحس��م فري��ق امل��درب األملان��ي يورغن 
كل��وب اللقاء بش��كل كبي��ر بهدفن 
فصلت بينهما 79 ثانية فقط، لألملاني 
اميري جان )30( والبرازيلي روبرتو فيرمينو 
)32( الذي اضاف هدفا ثانيا له في بداية 
الشوط الثاني )48(، قبل أن يرد برايتون 

بركلة جزاء سجلها غلن موراي )51(.
فيليب��ي  اآلخ��ر  البرازيل��ي  وكوف��ىء 
كوتينيو على جهوده املميزة في اللقاء 
بهدف راب��ع لفريقه من ركلة حرة )87( 
ث��م أهدى مداف��ع برايت��ون لويس دانك 
الضي��وف هدفه��م اخلام��س بتحويله 

كرة كوتينيو في شباك فريقه )89(.
ورف��ع ليفربول رصيده، بف��وزه اخلامس 
في املراحل الس��ت األخيرة وال�15 هذا 
املوسم، الى 29 نقطة في املركز الرابع، 

مستفيدا من سقوط ارسنال.
وتواصلت معاناة توتنهام وصيف بطل 
املوسم املاضي باكتفائه بفوز واحد في 
املراحل الس��ت األخيرة، وذلك بتعادله 

مع مضيفه واتفورد بهدف ملثله.

في الدوريات األوروبية بكرة القدم

تعثر برشلونة وريال مدريد في الليجا.. ويونايتد ُيسقط أرسنال في البرييميرليج

تقرير

فرحة العبي سيلتا فيغو بنقطة التعادل

مفكرة الصباح الجديد

9:00 مساًء كروتوني ـ أودينيزي
الدوري اإليطالي

المدرب علي عباس يناشد بدعم
 بطوالت الفئات العمرية الكروية

»األولمبية« تدعو اتحاداتها لتقديم 
برامج المشاركة في ألعاب آسيا 2018

7 العبين عراقيين على منصات
 التتويج في بطولة العالم لقوة الرمي
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كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

اللبناني  كش��ف الفن��ان 
راغ��ب عالم��ة، أن عملية 
األفضل  األغني��ة  انتق��اء 
عل��ى  س��هلة  ليس��ت 
إياه��ا  واصًف��ا  اإلط��الق، 
ألنها  املهم��ات،  بأصع��ب 
إحس��اس  عل��ى  تعتم��د 
الفنان، و رؤيته للمستقبل، 
إل��ى جانب مجاراة املوضة 
املوس��يقية، واملزاج العام، 
التركيبة بحس��ب  و تلك 
تعبي��ره معقدة، مش��يرًا 
الفنية  "احلنك��ة  أّن  إل��ى 

تلعب دورها في ذلك اجملال، 
الذي يشمل الترقب اجليد 
الوس��ط  ف��ي  للحرك��ة 
منطل��ق  م��ن  الفن��ي 

حيادي".

الش��اب  الفن��ان  أع��رب 
آس��ر ياس��ني عن سعادته 
وفخ��ره، بس��بب تواج��ده 
في حف��ل افتتاح مهرجان 
الس��ينمائي  القاه��رة 
الدول��ي، على م��دى ثالثة 
أع��وام متتالي��ة، مش��يرًا 
بقوله إلى أّن��ه دائًما يقوم 
بروفات على حفل  "بإجراء 
أن��ال إعجاب  االفتتاح كّي 
الش��كر  موّجًها  اجلميع"، 
االستش��ارية  اللجنة  إلى 
ملهرج��ان القاهرة بس��بب 
وضعته��ا  الت��ي  الثق��ة 
فيه، الفًتا إلى أنه س��عيد 
بتكرمي النجم��ة اإلجنليزية 
الت��ي  هي��الري،  إليزابي��ث 

طامل��ا حل��م مبصافحتها، 
متمنًيا  أن ين��ال املهرجان 
وإقبال  استحسان اجلميع، 
كبار النجوم عليه، وتطّرق 
ع��ن  احلدي��ث  إل��ى  آس��ر 
أعمال��ه الفني��ة، مؤك��داً 
أّن��ه بصدد قراءة مجموعة 
من األعمال الس��ينمائية، 

لالختيار ما يناسبه.

املصرية  املمثلة  كشفت 
أنه��ا  فضال��ي  من��ة 
تواصل تصوي��ر دورها في 
مسلس��ل "احلب احلرام"، 
املقرر عرضه خارج املوسم 
الرمضاني املقبل. ونشرت 
صورة جديدة من كواليس 
املسلس��ل،  تصوي��ر 
اخل��اص  حس��ابها  عب��ر 
التواص��ل  موق��ع  عل��ى 
"فيس��بوك"  االجتماعي 
حازم س��مير،  الفنان  مع 
وكتب��ت: "انتظ��روا خالد 
وملك في مسلسل احلب 

احلرام قريًبا".

  يش��ار إلى أن مسلسل 
"احل��ب احلرام" م��ن إنتاج 
وتأليف  محمود شميس، 
حسني مصطفى محرم، 
عب��د  محم��د  وإخ��راج 
اخلالق، وينتمي إلى نوعية 
مسلسالت ال�60 حلقة. 

راغب عالمة

منة فضالي 

آسر ياسين

أخبــارهــــــــــم

الصباح الجديد - وكاالت:
تعتزم ش��ركة "سبايس إيكس" األميركية، إرسال سيارة 
من طراز "تيس��ال" على منت صاروخ جديد، يرتقب إطالقه 
في كانون الثاني املقبل ص��وب املريخ، على وفق ما نقلت 

صحيفة "واشنطن بوست" األميركية.
وأعلن مؤس��س الشركة إيلون موس��ك، في تغريدة على 
"تويتر" أنه سيبعث بسيارته "رودستر تيسال" احلمراء في 

أعلى الصاروخ.
وأوضح أنه معجب بفكرة س��ير الس��يارة في مكان غير 
متناه، فضال عن إمكانية العث��ور عليها من قبل كائنات 

فضائية، بعد ماليني السنوات.
وفي حال جنحت عملية اإلطالق كما هو مرتب لها، ستصل 
الس��يارة إلى مدار كوكب املريخ، وهو ما س��يكون دعاية 

غير مسبوقة لشركتي "سبيس إيكس" و"تيسال".
يذكر أنه ج��رى تأجيل إطالق صاروخ "فالكون هيفي" من 
قبل، بسبب مخاوف من فشله، سواء تعلق األمر باحتمال 

انفجار على األرض أو في أثناء النزول.
وتراهن الشركة األميركية على إظهار قدرتها على إرسال 
شيء مفيد، ألول مرة، صوب الفضاء، حتى وإن يكون ثمة 

من سيستفيد من العربة في محيط املريخ حتى اآلن.

الصباح الجديد - وكاالت:
ش��ارك املئات في إعادة متثيل ملعركة "أوس��ترليتز" 
التي حقق فيها اإلمبراطور الفرنسي نابليون بونابرت، 
أش��هر انتصاراته، حني دوت أص��وات املدافع، وضربت 

سنابك اخليل األرض في ساحة تلك املعركة.
وكان��ت املعرك��ة أحد أه��م النزاعات احلاس��مة في 
احل��روب النابليوني��ة،  وقعت معركة" أوس��ترليتز" 
ف��ي الثاني من ديس��مبر 1805 بني ق��وات التحالف 
وهي اإلمبراطورية الروسية بقيادة القيصر الروسي 
ألكس��ندر األول، واإلمبراطورية الرومانية املقدس��ة 
بقي��ادة اإلمبراط��ور فرانس��يس الثاني. م��ن جانب، 
وم��ن اجلانب اآلخ��ر االمبراطورية الفرنس��ية بقيادة 
اإلمبراطور نابليون بونابرت ، وانتهت املعركة بانتصار 

حاسم للفرنسيني.
وارتدى املش��اركون ف��ي االحتفال به��ذا احلدث الذي 
تقيمه التش��يك س��نويا، أزياء عس��كرية تاريخية، 
ولوحوا ببنادق، ومسدس��ات، وسيوف، وهم يعيدون 
متثيل املعركة الت��ي يعدها مؤرخون، واحدة من أهم 

املعارك في حروب نابليون.

"سبايس إيكس" 
األميركية تعتزم إرسال 

سيارة إلى المريخ

التشيك تحتفي بعبقرية 
نابليون في "أوسترليتز"

بغداد - عبد العليم البناء: 
ف��ي ظل إدارته��ا اجلديدة، تع��اود دائرة 
ف��ي  جتربته��ا  واملس��رح  الس��ينما 
الش��عبية  املس��رحية  االعمال  تقدمي 
االنت��اج  عب��ر  الهادف��ة،  الكوميدي��ة 
العائل��ة  املباش��ر لتكري��س مس��رح 

العراقية.
وتتواص��ل التدريب��ات اليومي��ة عل��ى 
الكوميدي��ة  الش��عبية  املس��رحية 
"ماك��و مثلنه" التي كتبه��ا الدكتور 
جم��ال الش��اطيء، ويق��وم باخراجها 
الفن��ان طالل هادي، ال��ذي ترك بصمة 
مهمة عل��ى العديد من املس��رحيات 

التي القت اقباال جماهيريا جيدا.
يش��ارك ف��ي املس��رحية نخب��ة م��ن 
جن��وم الكوميدي��ا في الع��راق بينهم: 
كاظم القريش��ي، وميالد سري، وازهار 
العس��لي، وعل��ي جاب��ر، وخضي��ر ابو 
العب��اس، ونزار علوان، و ص��ادق الوالي، 
واملطرب فقار س��عدي احللي، واخرين.. 
وم��ن املؤم��ل عرضها مطلع الش��هر 

املقبل في املسرح الوطني ... 

حتدث هادي عن فكرة املس��رحية قائال: 
"ه��ي محاكاة ملا حصل في البالد بعد 
2003 والتغيي��ر ال��ذي حص��ل فجأة، 
واختلت بعده موازين الكثير من الناس، 
ووجدوا أنفس��هم ب��ني ليلة وضحاها 
ام��ام هجم��ة االنترن��ت، واملوباي��الت، 
والس��يارات املظللة، بإط��ار كوميدي 
ساخر مبرارة، وضحك كالبكاء، واالدوار 
تتب��دل ب��ني االفراد م��ن الهب��وط الى 

االرتفاع وبالعكس.
وعما مييز هذا العمل عن بقية االعمال 
الكوميدي��ة  الش��عبية  املس��رحية 
االخرى أكد هادي: "ما مييز هذا العرض 
انه يحاول مس��ك العصا من الوسط، 
وحفاظ��ه على جوهر الف��ن والثقافة، 
بعي��دا ع��ن ه��وس امل��ادة، واالنتف��اع 
عل��ى حس��اب الذائق��ة العام��ة، هي 
محاولة الس��تعادة اجلمهور املسرحي 
املس��رح،  ع��ن  كثي��را  ابتع��د  ال��ذي 
بس��بب الهب��وط احلاد بال��ذوق الفني 

واالجتماعي، وأسباب أخرى.
وأوضح ه��ادي: انه��ا مواجهة صعبة 

ومس��ؤولية كبي��رة، فاملس��رح عاملنا 
الرح��ب اجلميل، الذي نس��عى ان يعود 
نقيا كما كان، نعتمد على امكانياتنا 
الذاتية كدائرة لها تاريخها املش��رف، 
ونس��ير بخطى واثقة، معتمدين على 

هم��ة الغيارى م��ن الفنان��ني األصالء، 
الذين يقفون اليوم بكل صبرالستعادة 
وف��ي  وجمهوره��م،  مس��رحهم 
مقدمته��م العائل��ة العراقية، اذ البد 
لن��ا ان ننتف��ض، معبري��ن ع��ن امالنا 

ان  للخ��راب  ميك��ن  وال  وطموحاتن��ا، 
يس��تمر، فاذا ل��م نتح��رك نحن فمن 

سيقوم باملهمة؟".
وعن خياراته على صعيد النص، وجنوم 
االخرى  الفنية  والعناص��ر  الكوميديا، 
من اغان، وموسيقى، وديكورات، كافية 
الس��تقطاب اجلمهور االوسع، وحتديدا 
العائلة العراقية بكل ش��رائحها، أكد 
هادي: اجلمهور يعرفنا، ويدرك حرصنا، 
لس��نوات طويل��ة كن��ا ننح��ت ف��ي 
الصخ��ر، ونحن ايضا نع��رف جمهورنا 
وم��ا يتمن��اه ويطم��ح الي��ه، فاجلميع 
يعاتبنا على رداءة مايقدمه )االخرون(، 
ويحثونا عل��ى تغيير هذا الواقع املزري، 
فكان ذلك سببا خلوض هذه التجربة. 

يس��عى هادي الى ايصال رس��ائل عدة 
من خالل ه��ذه املس��رحية حيث قال: 
نريد من خالل هذا العمل ايصال رسائل 
كثيرة، منها ان املسرح العراقي مازال 
فيه الفرس��ان الذين نهلوا من الرعيل 
االول الش��يء الكثير، وان االنسان قادر 
ان يغير حاله إذا عقد العزم، وقبل كل 

شيء اننا سنكون في الصدارة لفضح 
الفاس��دين، ومن تعاون معهم، ومهد 
له��م الس��بيل كي يهدم��وا، ويعيثوا 

فسادا في البالد والعباد.
ما ال��ذي تراهن عليه ف��ي هذا العمل 

الشعبي الكوميدي اجلديد؟
عل��ى  االس��اس  بالدرج��ة  اراه��ن   -
ق��درة االدارة الت��ي تقود هذا املش��روع 
االصالح��ي الكبي��ر، وصب��ر الفنان��ني 
الرائع��ني الذي��ن يعملون مع��ي بكل 
اخ��الص، م��ن دون كلل او مل��ل، برغم 
عدم توف��ر األموال، وايض��ا اراهن على 
وعي اجلمهور ال��ذي يطمح الى تغيير 

حقيقي في الفن واحلياة. 
وخت��م اخملرج ط��الل ه��ادي حديثه مع 
)الصباح اجلديد( بالقول: " ليس لنا اال 
ان نواصل الشوط في املسرح، واحلياة، 
النع��رف طريق اليأس، او االستس��الم، 
رمبا نتعب، او نحارب، ولكن في النهاية 
النص��ر س��يكون نتيج��ة كل عم��ل 
بناء في��ه صالح االنس��ان .. واهلل ولي 

التوفيق".

المخرج طالل هادي: )ماكو مثلنه( محاولة الستعادة الجمهور والعائلة العراقية

اخملرج طالل هادي

متابعة - الصباح الجديد:
م��ا زالت الس��عودية مس��تمرة مبفاجآته��ا، خاصة فيما 
يتعل��ق بامل��رأة الس��عودية، وأيض��ا احلفالت املوس��يقية 
والغنائي��ة التي أعلن��ت عنها هيئة الترفيه الس��عودية 

خالل األسابيع املاضية.
إذ تفاجئنا السعودية اليوم بعرض مثير لألزياء في افتتاح 
اكادميية للتجميل في مدينة الرياض، وتداول نشطاء في 
موقع التواص��ل االجتماعي الفيس��بوك، الفيديو اخلاص 
بحفل االفتتاح، والذي يظهر مجموعة من عارضات األزياء 

وهن يستعرضن ازيائهن على منصة العرض.
وأظه��ر الفيدي��و تفاصي��ل احلف��ل الذي تضم��ن فقرات 
منوعة إضافة الى عرض األزياء، وقد انقس��مت ردود فعل 
النشطاء ما بني مؤيد لألكادميية والتطور املطلوب للمهن 
النس��ائية، وبني معارض للحفل، وعرض األزياء واصفا إياه 

بانه نوع من أنواع التبرج، احملرم شرعا.

عرض أزياء في افتتاح 
أكاديمية للتجميل بالرياض

الصباح الجديد - وكاالت:
تستكمل الفنانة املصرية روجينا 
م��ع كل م��ن ماجد املص��ري، ومي 
س��ليم، ومحم��ود عب��د املغن��ي، 
"أه��ل  فيل��م  مش��اهد  تصوي��ر 
الكه��ف" ف��ي منطقة ب��والق أبو 
الع��ال وجتمع املش��اهد بينها وبني 

أن  عل��ى  العم��ل،  أبط��ال  بقي��ة 
يس��تمر التصوير ملدة أسبوع، ثم 
ينتق��ل فريق العم��ل إلى منطقة 
األباجية، الس��تكمال تصوير بقية 

املشاهد .
ويجس��د عب��د املغنى ش��خصية 
"عبد اهلل" شخص بسيط، ينتمى 

إلى أسرة فقيرة، يعمل عامال بأحد 
املتاج��ر، وت��دور األحداث ف��ي إطار 
تش��ويقي، ويعيد املؤلف من خالل 
الفيلم، القي��م، واألخالق، واملبادئ 
التي نفتقدها في هذه األيام، كما 
يرصد مفه��وم الصداقة احلقيقة، 

وملاذا اصبحت عمله نادرة .

يذكر ان فيلم "أهل الكهف" 
بطولة محم��ود عبد املغنى، 
وروجين��ا،  وماج��د املص��ري، 
نصر،  وإبراهيم  ومى سليم، 
وإيهاب فهم��ى، ومن تأليف 
س��امح س��ر اخلتم، وإخراج 

أمير شوقي.

روجينا تستكمل مشاهدها في "أهل الكهف"

ميدل ايست أونالين:
أجرى عالم أميركي، عمل سابقا 
ف��ي وكال��ة الفض��اء والطي��ران 
األميركي��ة "ناس��ا" جترب��ة غي��ر 
تعدي��ل  أساس��ها  مس��بوقة، 
وحتويل جس��م  الن��ووي،  احلمض 
اإلنس��ان، إل��ى كتلة م��ن القوة 
وغي��ر  االس��تثنائية،  العضلي��ة 

احملدودة.
وأورد موقع مجلة "توب سونتي" 
الفرنسية، أن "جوسيا زاينر"، قام 

بإجراء تقنية جديدة يطلق عليها 
وهدفه��ا  اجلزيئي��ة"  "املقص��ات 
تعدي��ل مهام اجلين��ات من خالل 
تبديل قس��م من احلمض النووي 
للجسم نفسه بقسم آخر، وهي 
تقني��ة مس��تلهمة م��ن ظاهرة 
طبيعي��ة معروفة ل��دى العلماء، 
حيث إنها مستعملة لدى بعض 
أنواع البكتيريا التي تقوم مبحاربة 

الفيروسات.
ويقول العالم بحسب ما جاء في 

مجلة "توب سونتي" إنه قد متكن 
بفض��ل تطبيق هذه التقنية، من 
إزال��ة جين��ة "ميوس��تاتني" من 
س��اعده، وه��و بروت��ني يكبح منو 
العض��الت، وذل��ك بع��د أن حقن 
نفس��ه بجرعة من محلول يقوم 
بإبدال جينات "ميوس��تاتني" من 
خالل تقنية " املقصات اجلزيئية".  
وأكد زاينر، أن��ه وبعد تعديل هذه 
اخلاليا العضلية، فإنه من املنتظر 
مينح��ه  م��ا  ي��داه،  تتضخ��م  أن 

ق��وة اس��تثنائية، وباحملصلة 
"إنس��انا  ه��ذا  س��يجعله 
خارقا". وقال زاينر في فيديو 
يظه��ره وهو يحقن نفس��ه 
م��ن محل��ول العين��ة التي 
إليها، ونش��ره على  توص��ل 
حسابه الرسمي في يوتيوب 
ف��ي ش��هر اكتوبر/تش��رين 
االول: "إنه��ا امل��رة األول��ى 
في التاريخ التي لن نكون 

فيها عبيدا جليناتنا".

أول مغامرة علمية للوصول إلى اإلنسان الخارق

بغداد - الصباح الجديد:
اكتظ��ت قاعة منت��دى ش��باب جميلة 
بالش��باب الواعي، امل��درك ألهمية الفن 
بش��تى انواعه واش��كاله، ف��ي اصبوحة 
ثقافي��ة ع��رض خالله��ا فيل��م املقدس 

للمخرج حميد الرماحي.
تضمن��ت االصبوحة أيض��ا محاضرة عن 
العوام��ل التي أس��همت ب��والدة تنظيم 
داعش اإلرهابي للدكتور عباس احملمداوي.

يتح��دث الفيلم ع��ن االنعطافة التي مر 
بها الش��باب العراقي، بع��د فتوى اجلهاد 
الكفائ��ي الت��ي أطلقها املرج��ع الديني 
السيد السيستاني، بعد ان احتل تنظيم 
داع��ش ع��دداً من امل��دن العراقي��ة وعاث 
الفساد فيها. واندفاع الشباب بحماسة 
للتطوع في تشكيالت احلشد الشعبي، 

غير ابهني باملوت.
أطل��ق الرماح��ي اس��م )املق��دس( على 
فيلم��ه لإلش��ارة إل��ى قدس��ية الفتوى 
اجلهادية بتحري��ر مدننا من دنس إرهابيي 
داعش، جاء ذلك خالل حديثه عن طبيعة 
فيلم��ه، والعراقيل التي اعترضت س��بل 
س��ير عملي��ة التس��جيل، والس��يما أن 

بعض مش��اهد الفيلم اقتضت التوثيق 
املباشر من قبل الشخصيات، والقيادات 

في تشكيالت احلشد الشعبي.
ق��دم  احملاض��رة،  لطبيع��ة  واس��تكماال 
الدكت��ور عباس احملمداوي س��رداً تاريخياً 
جلذور نش��أة داعش اإلرهابي، وس��يطرته 
عل��ى ثلث مس��احة الع��راق، فيم��ا كان 
لفتوى املرجعية الرش��يدة الدور الفعال 

في طرده من مدن العراق.

الصباح الجديد - وكاالت:
الذك��رى،  األح��د،  أم��س  ي��وم  حل��ت 

عل��ى  والعش��رون  اخلامس��ة 
ارسال اول رسالة نصية 

وس��ط     "SMS  "
هائلة  تقنية  ثورة 

أوج��دت بدائ��ل 
عدة في مجال 

االتصال.
م��ا  وبخ��الف 
ق��د يعتق��ده 
 ، لبع��ض ا

يج��ر  فل��م 
الرسالة  إرسال 

م��ن  القصي��رة 
ب��ل  هات��ف ج��وال، 

من جه��از كمبيوتر، ومت 
اس��تقبال النص املُرسل في 

هاتف محمول.
وتعرف الرسائل القصيرة ب�)SMS(، وهي 
أحرف اختصار الس��م اخلدم��ة باللغة 
اإلجنليزي��ة "خدمة الرس��ائل القصيرة 

Short message" "service"

وبع��ث املهن��دس البريطاني، نيل 
بابوورث، بالرس��الة س��نة 1993، 
اخلدم��ة  تل��ك  تك��ن  ول��م 
معروف��ة او منتش��رة 

في ذلك الوقت
ويعود االنتش��ار 
احملدود للخدمة 

الس��وق  ف��ي 
ف��ي  األميركي��ة، 

إلى فرض  البداية، 
شركات االتصاالت 
على  أعلى  رسوما 

الرس��ائل، كم��ا 
إمكانية  أن 

بع��ث 
الرسالة 

م��ن 
ب  س��و حا
حاس��وب  إل��ى 
جعل��ت  آخ��ر، 
ف��ي غنى  الناس 
ال�رس��ائل  ع��ن 
. (SMS( النصية

عرض فيلم )المقدس(
 لحميد الرماحي 

الذكرى الخامسة والعشرون 
" SMS " لكتابة أول رسالة نصية
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