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البصرة ـ الصباح الجديد:
وقع مس��ؤلون ف��ي وزارة النفط 
العراقي��ة، ونظرائهم م��ن وزارة 
الطاق��ة الس��عودية ع��دداً من 
وعق��ود  التفاه��م  مذك��رات 
احلق��ول  لتطوي��ر  االس��تثمار، 
العراقي��ة ف��ي وس��ط وجنوبي 
الب��اد، عل��ى هام��ش مع��رض 

البصرة الدولي بدورته ال� )7(.
التوقي��ع  عملي��ة  وس��بقت 
ه��ذه،  افتت��اح مع��رض البصرة 
الدول��ي للنف��ط والغ��از ال��ذي 
أقيم ام��س للنفط والغاز املقام 
عل��ى أرض مين��اء املعق��ل ف��ي 
أيام،  لثاث��ة  احملافظة ويس��تمر 
النفطي��ة  الش��ركات  وكان��ت 
العراقية ومنها شركة املشاريع 
النفطي��ة، نفط البص��رة، نفط 
ميسان، ومصافي اجلنوب من بني 
الش��ركات التي عقدت صفقات 
تطوي��ر وتأهيل احلقول النفطية 

والغازية التابعة لها. 
   وكان وزي��ر النف��ط جب��ار علي 
وزي��ر  اس��تقبل  ق��د  اللعيب��ي، 
الطاقة الس��عودي خالد الفالح 
والوف��د املراف��ق بع��د وصولهم 
ف��ي  للمش��اركة  األول  ام��س 

املعرض الذي تش��ارك فيه كبرى 
الشركات املتخصصة في مجال 

النفط والغاز والطاقة.
  حضر حف��ل توقيع العقود كل 
من وزي��ر النفط جب��ار اللعيبي 
ومدير هيئة االستثمار الوطنية 
سامي االعرجي ومحافظ ورئيس 
مجلس محافظة البصرة واملدراء 
النفطية،  للش��ركات  العام��ني 
ووزير الطاقة الس��عودي والوفد 

املرافق له.
الثاث��اء،  ام��س  وانطلق��ت، 
فعاليات معرض البصرة الدولي 
بدورت��ه ال� )7( عل��ى أرض ميناء 
ش��ركات  مبش��اركة  املعق��ل، 
أجنبي��ة منها ايطالي��ة وإيرانية 
وتركية واماراتية ومصرية، لكن 
احلض��ور األق��وى هو للش��ركات 
السعودية والعراقية التي متثلها 
الش��ركات النفطي��ة وأهمه��ا 
شركة املشاريع النفطية، نفط 
البصرة، نفط ميس��ان، نفط ذي 
ق��ار، مصافي اجلن��وب، مصافي 
البصرة وش��ركة  غاز  الوس��ط، 
غاز اجلنوب، عاوة على ش��ركات 

أخرى متعددة االهتمامات.
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على هامش معرض البصرة الدولي للنفط والغاز

العراق والسعودية يوّقعان مذكرات تفاهم 
لتطوير الحقول النفطية العراقية

جانب من عملية توقيع مذكرات التفاهم في البصرة

جيل جديد يتسّلم زمام الحكم
"العمل" تستنفر مالكاتها إلنجاز معامالت 2في إقليم كردستان

3المستفيدات من الحماية االجتماعية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أك��د الس��فير األميرك��ي ل��دى 
العراق، دوغاس س��يليمان، أمس 
الثاثاء، ان باده تعمل على تأمني 
منحة دولي��ة للعراق بقيمة 115 
ملي��ون دوالر أميرك��ي، لتموي��ل 
عملية إعادة اإلعمار، بعد ان كانت 
قد رص��دت مبالغ تقدر بنحو 1.7 
مليار دوالر لرف��ع اخمللفات احلربية 
من املناطق التي متت استعادتها 

من داعش.
وقال سيليمان في مؤمتر صحفي 

إن  اجلدي��د"،  "الصب��اح  تابعت��ه 
العراق دخ��ل مرحلة جديدة وهي 
تتطلب عما كثيرا في مرحلة ما 
بعد داعش، وتتمثل في إصاح ما 
خلفه التنظيم من دمار، كما ان 
هناك نحو 3 مايني نازح س��يتم 
العمل على تأم��ني عودتهم إلى 

مناطقهم املستعادة.
وأض��اف أن واش��نطن لديها ثقة 
العراقية  الق��وات  كبيرة بق��درة 
على جت��اوز مرحلة ما بعد داعش، 
الفت��ا إل��ى ان أكثر م��ن 70 دولة 

دعم��ت الع��راق للقض��اء عل��ى 
تنظيم داعش.

واوضح س��يليمان أن باده تدعو 
ف��ي  اجملتمعي��ة  املصاحل��ة  إل��ى 
العراق بدال م��ن التعصب، مبينا 
أن "واش��نطن على دراي��ة بقيام 
عش��ائر في االنبار واملوصل بطرد 
عوائل ينتمي أبناؤها إلى تنظيم 
داع��ش، وه��ي س��تقدم الدع��م 
واحلكومة  اجملتمعية  للمنظمات 

العراقية حلل تلك املشكات".
وبش��أن إرس��ال ق��وات أميركية 

إلى كركوك، قال س��يليميان، ان 
ق��وات التحال��ف الدول��ي كانت 
متواجدة في كرك��وك منذ وقت 
طويل، وما حص��ل مؤخرا لم يزد 
ع��ن حتريك ونقل بع��ض املعدات 
العس��كرية م��ن وال��ى القواعد 
العس��كرية للتحال��ف املوجودة 
في كركوك فقط، وليس ارس��ال 
ق��وات اميركية جدي��دة الى هذه 
املنطق��ة كم��ا نش��رت بع��ض 

وسائل االعام .
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السفير األميركي: منحة دولية
للعراق بقيمة 115 مليون دوالر

وكاالت ـ الصباح الجديد:
وافقت احملكمة األميركية العليا 
على التطبيق الكامل للمرسوم 
ال��ذي وقع��ه الرئي��س األميركي 
دونالد ترامب الذي يقضي بحظر 
دخ��ول مواطني 6 دول مس��لمة 
إلى الواليات املتحدة هي، تش��اد 
وإيران والصومال وسوريا واليمن 
وليبي��ا ما ي��زال يواج��ه حتديات 

قانونية.
ورفع سبعة من القضاة التسعة 
األوام��ر القضائي��ة الت��ي كانت 
ق��د أوقف��ت تنفي��ذ ه��ذا القرار 

التنفيذي.
ووافق��ت احملكمة العلي��ا - أرفع 
محكمة ف��ي الواليات املتحدة - 
على النس��خة الثالث��ة من هذا 

املرسوم الذي قدمه ترامب.
وتضمن مرس��وم حظر الس��فر 
أيض��اً قي��وداً عل��ى املس��افرين 

م��ن كوري��ا الش��مالية وبع��ض 
ف��ي  احلكومي��ني  املس��ؤولني 

فنزويا.

وكان ق��اض فيدرال��ي ق��د أوقف 
العمل بأمر ترامب التنفيذي في 
يونيو/حزي��ران، معتبرا إياه " غير 

الواليات  مبصالح  وضاراً  دستوري 
املتحدة".

وس��تنظر محاكم فيدرالية في 

س��ان فرانسيس��كو ف��ي والية 
كاليفورني��ا ، وريتش��موند ف��ي 
والي��ة فيرجين��ا ف��ي مزي��د من 
احلجج القانونية اخلاصة باحلظر 

هذا األسبوع.
وكان��ت احملكم��ة العلي��ا رفعت 
جزئي��ا األوام��ر القضائي��ة التي 
منعت تنفيذ ق��رارات ترامب في 

يونيو/حزيران.
وقد أوقف��ت احملاكم ق��رار حظر 
الس��فر إل��ى ح��د ما ف��ي وقت 

سابق:
يذكر ان الرئيس األميركي ترامب 
وقع ف��ي يناير/كانون الثاني على 
قرار احلظر كما علق دخول جميع 
طالب��ي اللج��وء، وق��د أدى هذا 
القرار إلى موجة من االحتجاجات 
والتحديات القانونية في الكثير 

من الواليات األميركية.
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المحكمة األميركية العليا تقر مرسومًا
يحظر دخول مواطني 6 دول إسالمية

أصر عليه ترامب ورفضه قاٍض فيدرالي

تقرير

تقريـر

بغداد - وعد الشمري:
أك��دت احلكوم��ة االحتادي��ة، أمس 
إقلي��م  م��ع  احل��وار  أن  الثاث��اء، 
كردستان يجب أن يسبقه حسم 
بانتشار  تتعلق  ملفات دس��تورية 
الق��وات املس��لحة ف��ي املناط��ق 
املتن��ازع عليها، والس��يطرة على 
احلقول النفطية واملعابر احلدودية، 
لكنها أش��ارت إلى ب��وادر ايجابية 

بدأت تظهر على الساحة تسهم 
في تسوية اخلافات قريباً.

وف��ي مقاب��ل ذل��ك، رأى التحالف 
الكردس��تاني أن إلغ��اء احملكم��ة 
الس��تفتاء  العلي��ا  االحتادي��ة 
االنفص��ال يغن��ي عن ص��دور قرار 
من اإلقلي��م بإلغائ��ه كونه أعلن 
التزام��ه بالقرار القضائ��ي، داعيا 
رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي 

إلى "عدم املماطلة والبدء سريعا 
بحوار على وفق اطر الدستور".

وق��ال املتح��دث باس��م احلكومة 
س��عد احلديث��ي في تصري��ح إلى 
"الصب��اح اجلدي��د"، أن "العاق��ة 
مع إقليم كردس��تان ب��دأت تأخذ 
منحى آخر فهناك بداية لتسوية 
القانونية  لاطر  املش��كات وفقاً 

الصحيحة".

"اإلقلي��م  أن  احلديث��ي  وأض��اف 
بدأ م��ن خ��ال تصريحات��ه يلتزم 
بالدس��تور، وكذلك م��ا صدر عن 
احملكمة االحتادية العليا من قرارات 
تخص موضوع استفتاء االنفصال 

وإلغائه".
وأش��ار إل��ى ان "الش��رخ الكبي��ر 
الذي حصل بني احلكومة االحتادية 
واإلقلي��م خ��ال املرحل��ة املاضية 

يحت��اج إلى أرضي��ة توف��ر احلوار، 
وإع��ادة م��د جس��ور الثق��ة ب��ني 

الطرفني".
ويق��ّر احلديثي بأن "م��ا حصل من 
خال املسعى االنفصالي لاقليم 
لي��س باالج��راء الس��هل"، لكنه 
حتدث عن "مواقف عقانية تصدر 
من الطرف اآلخر )كردستان( وتعزز 
ومنع  الوطني��ة  الوح��دة  مفهوم 

التجزئة".
وأك��د املتح��دث باس��م احلكومة 
"وج��ود إج��راءات ميداني��ة عل��ى 
األرض يج��ب اكتماله��ا واجنازه��ا 
السياس��ي  احلوار  لتكون فرص��ة 
بنح��و أفضل ومب��ا يحق��ق نتائج 
العامة  املصلحة  تخ��دم  ايجابية 

وتنهي اخلافات".
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تسّلم الحقول النفطية والحدود والمناطق المتنازع عليها.. ترجيء حوار الحكومة وكردستان

احملكمة األميركية العليا

وكاالت ـ الصباح الجديد:
اعلن بنك جولدمان ساكس، أمس 
الثاثاء، رفع توقعاته ألسعار النفط 
في 2018 ف��ي العام املقبل نتيجة 
القوي  وااللتزام  اخملزونات،  انخفاض 
ال��ذي أبدت��ه روس��يا والس��عودية 
بتمدي��د تخفيض��ات اخل��ام خال 
االجتم��اع الذي قادت��ه" أوبك" في 

فيينا األسبوع املاضي.

وذكر البن��ك في مذك��رة اصدرها 
أم��س واطلع��ت عليه��ا "الصباح 
اجلدي��د" انه "رفع توقعاته لس��عر 
خ��ام برنت في العام املقبل إلى 62 
دوالرا للبرميل وخلام غرب تكساس 
الوسيط األميركي إلى 57.50 دوالر 

للبرميل".
 وأض��اف، ان التعدي��ل يرجع أيضا 
إلى فرض رسوم أعلى على خطوط 

األنابيب األميركية واتس��اع الفارق 
ب��ني اخل��ام األميرك��ي وبرن��ت إلى 
4.50 دوالر للبرميل. وكانت اس��عار 
النفط قد انخفض��ت خال االيام 
املاضية نتيجة زيادة انشطة احلفر 
في الواليات املتحدة، اال ان االسعار 
تتلق��ى حاليا الدعم م��ن توقعات 

بانخفاض اخملزونات األميركية.
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بغداد ـ الصباح الجديد:
اعل��ن التحال��ف الدول��ي، أمس 
عناص��ر  ع��دد  ع��ن  الثاث��اء، 
"داعش" املتواجدي��ن في العراق 
وس��وريا، فيما اشار الى تواصله 
"لتفادي  الروس��ية  الق��وات  مع 

االصطدام".
ونقل��ت مص��ادر صحفي��ة عن 
التحال��ف  باس��م  املتح��دث 
الكولوني��ل رايان ديل��ون قوله ان 

"ع��دد مقاتل��ي داع��ش املتبقني 
في العراق وسوريا، بعد استعادة 
الرق��ة واملوصل، نح��و ثاثة آالف 

عنصرا".
"التحال��ف  ان  ديل��ون  واض��اف 
الدول��ي يتواص��ل م��ع الق��وات 
الروس��ية مرات عدة ف��ي اليوم، 
عبر خطني جوي وأرضي"، مشيرا 
ال��ى ان "اجلانب��ني عق��دا ثاث��ة 
لق��اءات وجها لوج��ه على األقل 

خال األش��هر املاضي��ة، لتفادي 
االصطدام وضمان أمن القوات".

يذك��ر ان الس��فارة االميركي��ة 
ف��ي الع��راق ح��ذرت ف��ي الثاني 
والعش��رين م��ن تش��رين الثاني 
املاض��ي، من اس��تمرار مجاميع 
ارهابي��ة متبقي��ة مبحاول��ة زرع 
الش��عب  قل��وب  ف��ي  الرع��ب 
العراق��ي ع��ن طري��ق هجم��ات 

معزولة ال جدوى منها.

توقعات بارتفاع أسعار النفط في 2018 
بفعل تراجع المخزون وخفض اإلنتاج

التحالف الدولي: ثالثة آالف من عناصر "داعش"
ما زالت في العراق وسوريا

بغداد ـ الصباح الجديد: 
دع��ا البن��ك املرك��زي العراق��ي الى 
ضرورة احملافظة على العملة احمللية، 
مش��يرا ال��ى عزمه تعزي��ز املصارف 
احمللية بعمات محلي��ة من الفئات 

الصغيرة. 
وقال مصدر م��ن البنك املركزي في 
تصري��ح صحفي، ام��س الثاثاء، أن 
"البن��ك يدع��و الى احملافظ��ة على 
العمل��ة احمللي��ة وتعزي��ز املص��ارف 
بالفئ��ات الصغي��رة م��ن العمل��ة 
احمللية"، الفتا ال��ى ان"طبع العملة 

العراقية واس��تبدالها تكلف مبالغ 
كبيرة"، داعي��ا املواطنني الى احلرص 
واحملافظ��ة على األوراق النقدية عند 

التداول".
وكشف أن"البنك املركزي قام بإعان 
مناقصة لطبع أوراق نقدية جديدة 
)من الفئات الصغيرة( لدى شركات 
املصدر  وأك��د  العاملية".  الطباع��ة 
ان"املركزي يق��وم بدفع أوراق نقدية 
من الفئات الصغي��رة الى املصارف 

احلكومية واملصارف االهلية.
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بغداد ـ الصباح الجديد:
اك��د وزي��ر امل��وارد املائية حس��ن 
اجلناب��ي، أم��س الثاث��اء، ان الباد 
تعان��ي م��ن ش��حة مائي��ة خال 
الع��ام احلالي، الن العراق لم يعقد 
اتفاقي��ات طويل��ة األم��د مع دول 

اجلوار بشأن املياه.
وقال اجلناب��ي في حديث لعدد من 
وس��ائل االعام وتابعته "الصباح 
اجلدي��د" ان "هناك ش��حة مائية 
ف��ي بلدن��ا خ��ال الع��ام احلالي" 
واضاف اجلنابي ان "اشتداد البرودة 
وتس��اقط الثل��وج ف��وق االنه��ار 
س��يكون عاما مس��اعدا في حل 

ازمة ش��حة املي��اه في الع��راق"، 
مؤكدا ان "األزمة املائية في العراق 

لم تصل الى حد اجلفاف".
وتاب��ع اجلناب��ي ان "اس��تراتيجية 
ال��وزارة في ح��دوث اي أزمة مائية 
تتمث��ل بتوزيعه��ا عل��ى اجلمي��ع 
لتخفي��ف االض��رار املتأتية منها، 
اضاف��ة ال��ى التحذي��ر والتثقيف 
والتوعي��ة بأهمية املي��اه واحلفاظ 
عليها وع��دم تلويثها او تبذيرها"، 
الفتا ال��ى ان "%70 م��ن املياه في 
الع��راق تأت��ي م��ن تركي��ا واي��ران 

وسوريا.
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بغداد ـ الصباح الجديد:
نف��ذت الق��وة البحري��ة العراقية، 
مترين��اً ملواجه��ة اي اعت��داء إرهابي 
محتم��ل على املنص��ات النفطية 

في املياه العراقية االقليمية.
وذك��ر بي��ان ل��وزارة الدف��اع تلقت 
"الصب��اح اجلديد" نس��خة منه ان 
""قوات قيادة القوة البحرية نفذت 
متريناً تعبوياً باس��م )جبل الصوان( 
داخ��ل املي��اه اإلقليمي��ة العراقية، 
بحضور رئيس أركان القيادة العميد 
البحري الركن عب��د الواحد كاظم 
سهر، وقائد قاعدة أم قصر البحرية 
العميد البحري الركن حميد رسن 

عاوي، مديراً للتمرين".
وبني ان "س��فينة االس��ناد البصرة 

)401( وزورق الدورية )p306( وزورقني 
زوارق  لكتيب��ة  التابع��ة  دفن��در 
الصولة الس��ريعة وق��وة من فوج 
املش��اة البحري األول اشتركت في 
التمرين". وأوضح البيان ان "الغاية 
من التمرين هو التخطيط الناجح 
إلدارة معرك��ة مكافح��ة اإلره��اب 
مبس��توى مجموعة واج��ب بحرية 
ضد عدو غير نظامي لتأمني حماية 
املنصات النفطية وتبادل املعلومات 
ب��ني القطع��ات املش��تركة ورف��ع 
كف��اءة منتس��بي الق��وة البحرية 
املتواجدي��ن على املوان��ئ النفطية 
م��ن املش��اة البح��ري ملواجه��ة اي 
أعتداء إرهابي يس��تهدف املنصات 

النفطية".

"المركزي" يعزز المصارف بعمالت 
محلية من الفئات الصغيرة

"الموارد المائية": عدم عقد اتفاقيات 
طويلة اآلماد سبب شحة المياه

تمرين تعبوي لحماية المنصات 
النفطية من اإلرهاب

وكاالت ـ الصباح الجديد:
ذك��رت وس��ائل إع��ام كويتي��ة، 
أمس الثاثاء، ان قادة الس��عودية 
واإلمارات والبحرين سيغيبون عن 
قمة دول مجلس التعاون اخلليجي 
، فيم��ا وص��ل أمير قط��ر متيم بن 
حمد، إلى الكويت للمشاركة في 

االجتماعات.
"تلفزي��ون  نقل��ه  م��ا  وبحس��ب 
الكوي��ت"، أم��س الثاث��اء، ف��ان 
ملك الس��عودية، سلمان بن عبد 
العزيز، وجنل��ه ولي العهد، محمد 

بن س��لمان، س��يغيبان عن قمة 
دول مجل��س التع��اون اخلليج��ي. 
بعد ان اكتفت الرياض بإيفاد وزير 
خارجيتها، عادل اجلبير ليرأس وفد 
اململك��ة ف��ي القم��ة اخلليجية، 
فيم��ا وصل وزير الدول��ة اإلماراتي 
للشؤون اخلارجية أنور قرقاش، إلى 
الكويت للمش��اركة ف��ى أعمال 

القمة.
وأض��اف أن نائ��ب رئي��س مجلس 
الوزراء البحريني محمد بن مبارك 
آل خليف��ة، وصل ظهرا، على رأس 

وفد من اململكة للمش��اركة في 
القم��ة اخلليجي��ة، حي��ث تأك��د 
غي��اب امللك حمد بن عيس��ى آل 

خليفة عن القمة.
من جانبه��ا أعربت املمثلة العليا 
اخلارجية  للشؤون  األوروبي  لاحتاد 
والسياس��ية واألمنية "فيديريكا 
موغيرين��ي"، ف��ي وق��ت س��ابق، 
ع��ن س��عادتها بانعق��اد القم��ة 
اخلليجي��ة الثامن��ة والثاثني في 

دولة الكويت .
وبحس��ب مراقب��ني ف��ان القم��ة 

تنعقد على م��دار يوم واحد، كما 
ان هن��اك اجتاه��ا لع��دم عقد أي 
اجتماع��ات الي��وم حس��بما كان 
مقررا في وقت سابق، ومن املتوقع 
مناقش��ة العدي��د م��ن امللف��ات 
العربية واخلليجية وفي مقدمتها 
أزم��ة اليمن، بعد مقت��ل الرئيس 

السابق علي عبداهلل صالح.
ويرج��ح مراقبون أن يكون س��بب 
تغي��ب ق��ادة اخللي��ج ع��ن قم��ة 
الكويت يعود إلى مش��اركة أمير 

قطر فيها.

حضور أمير قطر يبعد قادة السعودية
واإلمارات والبحرين عن قّمة الكويت



هستيار قادر*

انتهى بتنّحي مسعود بارزاني رئيس 
ر لعشرات  إقليم كردستان تقليٌد عمَّ
الس��نني في كردستان، وانتقل معه 
زمام احلك��م من »جي��ل اجلبل« إلى 
»جيل املدينة«، ولكن السؤال يبقى 
م��اذا ميك��ن أن يفعل اجلي��ل اجلديد 

لكردستان؟
بتنحى مس��عود بارزاني عن منصب 
رئيس إقليم كردس��تان في األول من 
الش��هر املاضي ع��ن منصبه انتهى 
آخر رم��وز جيل اجلبل ضم��ن دعائم 
احلكم ف��ي كردس��تان وب��دأ حكم 
جي��ل جديد من االك��راد الذين ولدوا 

وترعرعوا في املدينة.
ويطل��ق »جي��ل اجلبل« عل��ى القادة 
العس��كريني والسياس��يني الذي��ن 
من��ذ  النض��ال  مي��دان  خاض��وا 
الس��تينات من القرن املاضي والذين 
تس��لموا زمام احلكم في كردستان 
بع��د انتفاضة آذار )م��ارس( من عام 
1991، ومن أبرز هؤالء جالل طالباني 
الس��ابق ومسعود  العراقي  الرئيس 
املتنح��ي  اإلقلي��م  رئي��س  بارزان��ي 
العام  املنسق  ونوشيروان مصطفى 
حلرك��ة التغيي��ر الت��ي كان��ت اكبر 
حرك��ة معارض��ة في كردس��تان، إذ 
رح��ل األول والثال��ث بس��بب املرض 
فيم��ا ال يزال الثان��ي على قيد احلياة 

وهو متنٍح عن منصبه.
وط��وال )26( عاما من احلكم الكردي 
كان إص��دار جميع الق��رارات في يد 
جي��ل اجلب��ل، إال أن ج��الل طالبان��ي 
ونوش��يروان مصطفى قد رحال هذا 

الع��ام فيما بق��ي مس��عود بارزاني 
كحاكم وحيد في املنصب.

عندم��ا ق��رر التنح��ي كان بارزان��ي 
في اعل��ى منصب إداري وسياس��ي 
وعسكري إلقليم كردستان، إذ وزعت 
س��لطاته عل��ى احلكوم��ة والبرملان 
والسلطة القضائية، ويدير املوقعني 

األول والثاني »جيل املدينة«.
أم��ا عبارة »جي��ل املدين��ة« فتطلق 
على تلك اجملموعة من السياس��يني 
ممن لم يشاركوا في ثورات كردستان 
بشكل مباشر بل كانوا في معظم 
االحي��ان ف��ي امل��دن وخ��ارج العراق، 
وبعض هؤالء هم م��ن أحفاد وأقارب 
قادة اجلب��ل، فيما أوصل��ت الظروف 
السياس��ية اخملتلف��ة البعض اآلخر 

إلى تلك املناصب.
ويتك��ون اجليل الثاني بعد مس��عود 
بارزان��ي داخ��ل احل��زب الدميقراط��ي 
الكردس��تاني من نيجيرف��ان بارزاني 
ابن اخ مسعود بارزاني وابنه مسرور 
بارزان��ي، فاألول هو رئي��س احلكومة 
أم��ا الثاني فيش��غل منصب رئيس 

مجلس امن كردستان.
أما اجلي��ل الثاني بعد جالل طالباني 
فيتكون م��ن قوباد وباف��ل طالباني 
ابني مام جالل والهور ش��يخ جنكي 
اب��ن أخي��ه، واألول ه��و نائ��ب رئيس 
احلكومة أم��ا االثنان اآلخ��ران فهما 
متنف��ذان في الس��لك األمني وإدارة 
الس��لطة الكردية حتولت فعليا إلى 
اجلي��ل اجلديد الذي قد يختلف كثيرا 
عن اجليل األول ف��ي تفكيره ونظرته 

إلى العالم.
فريد اسس��رد العض��و القيادي في 
االحت��اد الوطني الكردس��تاني الذي 

يحس��ب عل��ى »جي��ل اجلب��ل« قال 
ل�«نق��اش«: ح��ول تعاق��ب األجيال 
في احلكم »ن��كاد نقترب من مرحلة 
انتهاء الق��ادة الكاريزمي��ني والقادة 
الذين س��يظهرون بعد اآلن ليس��وا 
كاريزمي��ني ويجب عليه��م التفريق 
بني السياسة والتحزب والفساد، وان 
متكن��وا من ذلك فس��يكون هم هذا 
اجليل اجلديد هو الرفاهية والس��الم 

وحتقيقهما سيكون سليما«.
ويحتف��ظ معظ��م أصدق��اء »جيل 
اجلبل« بعضوية املكتب السياس��ي 
داخ��ل اغلب األح��زاب الكردية وهم 

متنفذون فيها، إال ان قرار احلكم قد 
حتول فعليا إلى اجليل الثاني.

ومع انه من الصحيح ان اجليل اجلديد 
ش��ارك في جزء مهم من »انتصارات 
وفش��ل« اجليل الق��دمي، ولكن يؤمل 
من��ه أحيان��ا ان يح��دث تغيي��را في 
التفكي��ر السياس��ي ويتن��ازل ع��ن 
تقلي��د »العن��اد السياس��ي« الذي 
كان س��ببا في الكثير من مشكالت 

كردستان.
اختالف آخر بني هذين اجليلني يكمن 
في أن اجليل األول يدعو إلى االهتمام 
اجليل  أم��ا  القومي��ة«،  ب�«الش��ؤون 

الثان��ي فقد رف��ع »خدم��ة الناس« 
ش��عارا ل��ه مع تش��ديد اق��ل على 

الشؤون القومية.
وق��ال آري هرس��ني العض��و القيادي 
في احلزب الدميقراطي الكردس��تاني 
وال��ذي يحس��ب على »جي��ل املدن« 
ل�«نق��اش«: انه »ليس م��ن املهم ان 
يك��ون من في احلكم هو ابن اجلبل او 
املدينة، ب��ل املهم هو نظام تفكيره، 
اذ يوج��د من جيل ما بعد االنتفاضة 

من هو فارغ في نظام تفكيره«.
وأضاف هرس��ني: »ال ميك��ن التفريق 
بني الشؤون القومية وخدمة الناس 

والبد أن يكون��ا محاذيني، وان تعامل 
اجلي��ل اجلدي��د م��ع واقع كردس��تان 
ومشكالتها يشكل مهمة صعبة«.
ورمبا كان احد زعماء هذا التغيير هو 
نوش��يروان مصطفى املنسق العام 
حلركة التغيير، اذ بدأ منذ عام 2009 
بالدع��وة الى منح دعائم احلكم إلى 
الش��باب وجيل املدينة، وبالفعل زج 
بالعدي��د من ال��وزراء الش��باب إلى 
احلكومة، كما يعتبر كل من يوسف 
محمد رئيس برملان كردس��تان وآرام 
الش��يخ محمد نائ��ب رئيس البرملان 
العراق��ي ضم��ن احلرك��ة م��ن جيل 

املدينة.
األح��زاب األخ��رى أيضاً ح��ذت احلذو 
نفسه تدريجيا وظهر عدد من القادة 
الش��باب م��ن جي��ل املدين��ة ضمن 

األحزاب الكردستانية األخرى.
وق��ال ريبوار محمد املتحدث باس��م 
اجلماعة اإلس��المية في كردس��تان 
ل�«نق��اش«: »تتألف قي��ادة اجلماعة 
اإلس��المية اآلن من مزي��ج من قادة 
اجلب��ل وجي��ل م��ا بع��د االنتفاضة، 
ويتواجد هذا اجليل في أوساط القرار 
ولدي��ه وزراء ونواب أيض��اً، وهذا جزء 

من رؤيتنا حول تداول السلطة«.
وظه��ر التغيير أيضا خ��ارج األحزاب 
السياسية، فقد أعلن رجل األعمال 
شاس��وار عبد الواحد خ��الل الفترة 
احلال��ي«  الوق��ت  ف��ي  »ال  املاضي��ة 
إج��راء االس��تفتاء وحول  ملواجه��ة 
قائم��ة  إل��ى  بع��د  فيم��ا  حركت��ه 
سياس��ية تدع��ى »اجلي��ل اجلدي��د« 
من اجل املش��اركة ف��ي االنتخابات 

القادمة.
ومع أن اجليل اجلديد الذي يس��تحوذ 

االداري��ة  املناص��ب  عل��ى  اآلن 
والسياسية في اإلقليم لم ينخرط 
متام��ا في جتربة ه��ذه املرحلة، إال انه 
يالم على كونه من مس��ببي معاناة 
كردس��تان بس��بب مش��اركته في 
جزء مهم من القرارات التي اتخذها 

اجليل السابق.
وأم��ام ه��ذا اجلي��ل »جي��ل املدينة« 
االنتخاب��ات  ثماني��ة أش��هر حت��ى 
القادم��ة إلظهار قدرت��ه وإمكانياته 
على اتخاذ القرار من دون وجود »جيل 
اجلبل«، ولكنه أيضا يواجه معضلة 
تأمني املعيشة والرواتب للمواطنني.

وي��رى د. ام��ني ف��رج أس��تاذ العلوم 
ص��الح  جامع��ة  ف��ي  السياس��ية 
الدي��ن ف��ي أربي��ل أن »جي��ل اجلبل« 
كان يس��عى للمكاسب السياسية 
عبر »الش��رعية الثوري��ة«، أما اجليل 
اجلديد فعليه خدم��ة املواطنني عبر 

املشاريع.
وأضاف فرج ل�«نق��اش«: »من املهم 
أن يك��ون مواطنو اإلقليم قد وصلوا 
إل��ى ذل��ك املس��توى م��ن الثقاف��ة 
ال��ذي ميكنه��م م��ن تخط��ي اجليل 
الكالس��يكي الس��ابق ع��ن طري��ق 
االنتخابات، فاملواطنون يطالبون اآلن 

بالرفاهية«.
ويتحم��ل كال اجليلني في كردس��تان 
والهزائم،  االنتصارات  حصتهما من 
ولك��ن املواطنني ينتظرون معرفة ما 
إذا كان جي��ل املدين��ة ميكنه إحداث 
تغيي��ر ف��ي كردس��تان ل��م يتمكن 

»جيل اجلبل« من حتقيقه؟

*عن موقع نقاش.

شؤون عراقية2

السليمانية ـ عباس كاريزي:

بدأت عضوات برملان كردستان عن 
االحزاب والقوى السياسية كافة 
املعنية  املنظم��ات  بالتعاون م��ع 
بشؤون املرأة حملة لتعديل نسبة 
الكوت��ا ف��ي برملان كردس��تان من 
اجل زيادة احلص��ة املقررة لتمثيل 

املرأة في برملان االقليم.
وكان قانون رقم )5( الذي صدر عن 
برملان كردستان عام 2014 قد حدد 
نس��بة  ٣٠ % لتمثي��ل امل��رأة في 
برملان كردستان ، االمر الذي تعمل 
امل��رأة البرملانية ف��ي االقليم على 
تعديل القانون ليش��مل احلكومة 
االقلي��م  مؤسس��ات  ومفاص��ل 

االخرى.
وتقول نس��وة في برمل��ان االقليم 
نضمن جلس��ة حوارية لدراس��ة 
اوض��اع امل��رأة ودورها ف��ي احلراك 
السياس��ي واالجتماع��ي اجل��اري 
الكوت��ا  نس��بة  ان  بكردس��تان، 
املعتم��دة لتمثي��ل النس��وة في 
االقلي��م جي��دة، اال ان بروز العديد 
من التي��ارات واحل��ركات واالحزاب 
السياس��ية اجلديدة الى العملية 
السياسية في االقليم، يستوجب 
اتاحة الفرصة ام��ام املرأة لتكون 
السياس��ي  القرار  مش��اركة في 
الكردستاني على مستوى اوسع.  
نائب رئي��س اللجنة القانونية في 
برملان االقليم بهار محمود بدورها 
قالت في تصريح للصباح اجلديد، 
ان النس��بة املعتمدة لكوتا املرأة 
ف��ي برمل��ان االقليم جي��دة ويجب 
ان تبقى وتوس��ع وتعمم لتشمل 
االقلي��م  حكوم��ة  مؤسس��ات 

كافة.
وتابعت محمود ان استمرار العمل 
بالكوت��ا في اقليم كردس��تان، ما 
زال مطلوب��اً حل��ني حص��ول تطور 
ف��ي الوعي الثقافي ل��دى اجملتمع، 
ال��ذي م��ا زال ينظ��ر ال��ى امل��رأة 

بنظرة دونية سياس��يا وادارياً، الن 
املواطنني ال يثقون باملرأة بالشكل 
اعترافه��م  برغ��م  املطل��وب، 
بامكانياته��ا وحقوقه��ا في ادارة 
السياسية  املؤسسس��ات  كافة 

واحلكومية.
باعم��ام  محم��ود  وطالب��ت 
نس��بة الكوت��ا على جمي��ع دوائر 
وتعدي��ل  االقلي��م،  ومؤسس��ات 
القان��ون احلالي مبا يتي��ح ايالء دور 

اكبر للمرأة ف��ي حكومة االقليم 
ومؤسساتها.

من جانبها قالت س��كرتير برملان 
بيكرد طالباني،  النائبة  كردستان 
ان للمرأة تواجدا ملفتا في املراكز 
القيادية لدى االحزاب السياسية، 
اال انه��ا ليس��ت مش��اركة ف��ي 
صناع��ة واصدار القرارات ورس��م 
سياسة االقليم وتوجيه العملية 
السياسية، مؤكدة ان هذا الواقع 

الميثل الطموح الذي تس��عى اليه 
املرأة في االقليم.

مؤك��دة العم��ل على زي��ادة هذه 
ف��ي  مس��تمر  بنح��و  النس��بة 
برمل��ان االقلي��م وهو م��ا يتطلب 
اجماعاً سياس��يا من قبل القوى 

السياسية.
ايفار ابراهيم وهي عضو في برملان 
االقليم عن حركة التغيير عبرت عن 
اس��فها من عدم تعاطي حكومة 

االقليم واالحزاب السياس��ية، مع 
ه��ذا املوض��وع بالنح��و املطلوب، 
واالهتم��ام بامل��رأة ودعم حقوقها 
كي تضطل��ع بدورها ف��ي جميع 
احملافل السياس��ية واالجتماعية، 
مش��يرة الى ان ماتبق��ى من عمر 
برمل��ان االقلي��م، غي��ر كاٍف الجراء 
التعدي��الت املطلوب��ة عل��ى هذا 
القانون مطالب��ة مبراعاة التمثيل 
املناس��ب للمرأة في مؤسس��ات 

االقليم.
يش��ار ال��ى انه من مجم��وع 111 
مقعدا من برملان كردستان تشغل 
املرأة 33 مقع��داً تتوزعها  القوى 
واالحزاب السياس��ية كافة، اال ان 
هذه النسبة لم تراِع في تشكيل 
املتعاقب��ة،  االقلي��م  حكوم��ات 
حي��ث مت من��ح وزارة واحدة للمرأة 
ف��ي الكابين��ة الثامن��ة حلكومة 

االقليم.

بغداد ـ الصباح الجديد:
ف��ي  كش��ف مس��ؤول محل��ي 
محافظ��ة ديالى، أم��س الثالثاء، 
اس��تحداث منظوم��ة طرق  عن 
للوص��ول الى بس��اتني واراضي 4 
مناطق لم تدخله��ا قوات أمنية 

منذ عام 2003.
وقال رئي��س اجمللس احمللي لناحية 
بن��ي س��عد، رس��ول احلس��يني، 
ف��ي تصري��ح صحف��ي، إن��ه »مت 

جدي��دة  منظوم��ة  اس��تحداث 
مكون��ة من 4 طرق ف��ي االراضي 
والبس��اتني الكثيفة ف��ي 4 قرى 
ضمن املناطق الش��رقية لناحية 
بني س��عد جنوب غ��رب بعقوبة 
امت��داداً ال��ى اطراف به��رز ونهر 

ديالى«.
وأض��اف ان »اله��دف م��ن ه��ذه 
القوات  الطرقK تس��هيل دخول 
ال��ى عم��ق البس��اتني  االمني��ة 

والقرى في مناطق حسني حمادي 
واب��و س��ير واالص��الح والعي��ط 
لتأمينه��ا وتطهيره��ا من اخلاليا 
االرهابي��ة التي تتخذه��ا مالذات 
آمنة لها بس��هولة، خاصة وانها 
لم تدخله��ا اية قوات امنية منذ 

عام 2003«.
ولف��ت احلس��يني الى ان »ش��ق 
الطرق سيس��هم بدخول القوى 
االمنية الى تل��ك االراضي مبرونة 

عالية للح��د من خطر اجلماعات 
املتطرف��ة واعادة احي��اء االراضي 
الزراعية الت��ي هجرها اصحابها 

بسبب عمليات االستهداف«.
يش��ار ال��ى ان اخلالي��ا االرهابي��ة 
اجلنوبية  البس��اتني  م��ن  تتخ��ذ 
واجلنوبي��ة الغربية من محافظة 
ديالى اوكاراً لها نتيجة كثافتها 
التي يصعب  الواسعة  واراضيها 

السيطرة عليها امنياً .

بغداد ـ الصباح الجديد:
اتهمت مفوضية حقوق اإلنسان 
العراقية، امس الثالثاء، منظمة 
»هيومن رايتس ووتش« باالستناد 
إلى معلومات »غير واقعية« في 
تقاريرها املتعلقة بالعراق، وذلك 
ردا على أح��دث تقرير للمنظمة 
قالت فيه إن السلطات العراقية 
بانتمائه��م  املش��تبه  تخض��ع 
لتنظيم داع��ش إلى محاكمات 

»معيبة«.
وق��ال عض��و املفوضي��ة فاضل 
الغ��راوي ف��ي تصري��ح صحفي: 
»توجد الكثير من االش��كاليات 
على مث��ل هكذا تقاري��ر كونها 
ال تبنى عل��ى معلومات واقعية، 
خاصة ان هذه املنظمة ليس لها 
مواقع داخل العراق لتستفس��ر 

عن مثل هذه املعلومات«.
ل��دى  يثب��ت  :«ل��م  واض��اف 

املفوضية وجود مثل هذه احلاالت 
االمنية  الق��وات  العك��س  على 
على  القائمة  املؤسسات  وبقية 
قدمت  التحقيقي��ة  اإلج��راءات 
الكثي��ر م��ن املتهم��ني للعدالة 
وف��ق الس��ياقات القانوني��ة في 

العراق«.
ان«هناك  ال��ى  الغ��راوي  ولف��ت 
العديد من املنظم��ات التي لها 
اجن��دات سياس��ية ومايتعل��ق 

بطبيع��ة عملها للحصول على 
معون��ات او مايتعلق باملعلومات 
ال��ى  حتت��اج  الت��ي  املضلل��ة 

اصدارها«.
يذك��ر ان منظمة هيومن رايتس 
ووت��ش اتهم��ت، ام��س الثالثاء، 
باخضاع  العراقي��ة  الس��لطات 
املش��تبه بانتمائه��م لتنظي��م 
داعش إل��ى محاكمات »معيبة« 
واحتجازهم بشكل »تعسفي«.

ديالى تستحدث »منظومة طرق« لمناطق
لم تدخلها قوات أمنية منذ 2003

العراق يعدُّ معلومات هيومن
رايتس ووتش غير واقعية

المـرأة تطالـب بتوسيـع دورهـا
في العمليـة السياسيـة في اإلقليم

تسعى لتعديل قانون الكوتا وضمان تمثيلها العادل في كردستان

النظ��ام الدميقراط��ي في أي��ة دولة يتي��ح ملنظومة 
القوان��ني أن تأخذ مداها التش��ريعي مب��ا ميكنها من 
الوص��ول ال��ى كل تفاصي��ل امله��ام واالعم��ال التي 
يزاوله��ا االفراد داخ��ل اجملتمع ..وكلما قويت ش��وكة 
القان��ون ضعف��ت االنتهاكات واملمارس��ات ملنظومة 
القوانني ..ومن املهم جداً ان حترص الس��لطات الثالث 
التش��ريعية والتنفيذي��ة والقضائي��ة على س��ريان 
تطبي��ق هذه القوان��ني على كل اف��راد اجملتمع مهما 

كانت عناوينهم وهوياتهم ومناصبهم.
 وحت��ى ميكن القول ان ثم��ار الدميقراطية اتت اؤكلها 
فالب��د ان يتمتع كل العاملني في مؤسس��ات الدولة 
باحلقوق التي وفرها هذا النظام وفي مقدمتها احلماية 
القانوني��ة م��ن أية ممارس��ات او ق��رارات او ضغوطات 
متارس��ها الس��لطة ممثلة باالح��زاب احلاكمة حينها 
يطمئن اجلميع بان مظل��ة الدولة املتمثلة مبنظومة 

القوانني هي احلاكم الفعلي في البالد .
ولالس��ف مايزال بلد مثل العراق الذي يتمتع دستوره 
اجلديد مبس��احات واس��عة من التعددي��ة ويتخذ من 
الدميقراطية عنواناً عريضاً في فعالياته السياس��ية 
مايزال بعيد جدا ع��ن مضامني التجربة الدميقراطية 
احلقيقية وغير املزيفة فثمة انتهاكات يومية تفضح 
االدع��اء باالنتم��اء الى هذه التجرب��ة وثمة تطبيقات 
ومشاهد على ارض الواقع تؤكد وجود بون شاسع بني 
ماهو مشرع ومسطر في منظومة االنظمة والقوانني 
وب��ني مايج��ري التعامل فيه داخل اروقة املؤسس��ات 
ومفاص��ل الدول��ة وفي احلي��اة العامة وم��ن بني تلك 
املش��اهد مايحصل من جتاذبات وممارس��ات في ملف 
االتهامات بالفساد وتداول التصريحات بني مسؤولني 
كب��ار في هيئ��ة النزاهة وزعم��اء اح��زاب او ممثليهم 
داخل قبة البرملان او في وس��ائل االعالم حيث تش��يع 
في ه��ذه االجواء الضغ��وط السياس��ية وطمطمة 
الكثير من القضايا وامللف��ات تبعا للمصالح احلزبية 
وتختف��ي وتضعف الكثي��ر من اإلج��راءات العقابية 
الت��ي يفترض ان تن��ال من الفاس��دين او م��ن الذين 
انتهكوا منظومة القوانني وجتاوزوا نصوص الدستور 
حتت ضغط وتهديد السلطة احلاكمة ممثلة باالحزاب 
املتنفذة حتى باتت هذه السلطة متتلك سوطا مماثال 
لس��وط النظام االس��تبدادي الديكتاتوري الذي كان 
يجل��د فيه مناوئي��ه ومعارضيه او الذي��ن يعبرون عن 
وجهات نظر مخالفة ملا يريد قوله او يؤمن به وخالفا 
ملا تريده الدميقراطية يريد هؤالء لس��وط السلطة ان 
يحل محل سوط القانون وذلك هو االنتهاك األعظم 

ملا يسمى الدميقراطية ..

سوط السلطة !

جيل جديد يتسّلم زمام الحكم في إقليم كردستان
تقـرير

برملان كوردستان )أرشيف(

قوباد ونيجرفان

من مجموع 111 
مقعدا من برلمان 
كردستان تشغل 
المرأة 33 مقعدًا 
تتوزعها  القوى 
واالحزاب السياسية 
كافة، اال ان هذه 
النسبة لم تراِع في 
تشكيل حكومات 
االقليم المتعاقبة، 
حيث تم منح وزارة 
واحدة للمرأة في 
الكابينة الثامنة 
لحكومة االقليم
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بغداد – انفجار عبوتني 
ذكر مصدر امني في الشرطة العراقية 
امييس الثالثاء، بييأن مدنيييني اثنني قتال 
واصيييب آخر بانفجييار عبوتني بحادثني 
منفصلييني شييرقي وغربييي العاصمة 

بغداد.
وقال املصدر الذي طلب عدم الكشييف 
عيين اسييمه إن "عبييوة الصقيية كانت 
مثبتيية اسييفل عجلة مدنييية يقودها 
موظييف بوزارة الكهربيياء انفجرت، يوم 
امس فييي اثناء مروره مبنطقة الرشيياد 
شييرقي بغداد، ما اسفر عن مقتله في 
احلال" ، مضيفا  أن "عبوة ناسفة كانت 
موضوعيية بالقرب من احلييي الصناعي 
مبنطقة الزيدان بقضاء ابو غريب غربي 
بغييداد انفجييرت صبيياح يييوم امس ما 
اسييفر عن مقتل شييخص واصابة آخر 

بجروح مختلفة". 

ديالى – مقتل انتحاري 
كشييف قائد عمليييات دجليية الفريق 
الركن مزهر العييزاوي امس الثالثاء عن 
قتل انتحاري واعتقييال ثالثة اخرين من 
جنسيييات اجنبية في عملييية نوعية 

جرت شرقي احملافظة.
وقييال الفريق الركن العييزاوي ان "مفارز 
اسييتخبارات ومكافحيية االرهيياب في 
شييرطة ديالييى جنحت بعملييية نوعية 
من قتل انتحيياري واعتقال ثالثة اخرين 
ميين جنسيييات اجنبييية فييي عملييية 
جرت فييي عمق تييالل حمرييين )55كم 
شييرق بعقوبة(" ، مضيفا ان "العملية 
تؤكييد قدرة االجهزة االسييتخبارية في 
واالنقضاض  االرهابيييني  ومتابعة  رصد 

عليهم .

كركوك – اعتقال مطلوب 
اكد مصدر امني في شرطة محافظة 
كركييوك امس الثالثيياء أن قييوة امنية 
اعتقلييت مدير املتابعيية بكلية العلوم 
فييي جامعيية كركييوك علييى خلفييية 
مشيياجرة جرت بني طالب بشييأن انزال 

العلم العراقي.
وقال املصدر  الذي طلب عدم الكشف 
عن اسمه إن "قوة امنية اعتقلت، ظهر 
يوم امس مدييير املتابعة بكلية العلوم 
فييي جامعيية كركييوك علييى خلفييية 
مشاجرة حصلت بني طالب بشأن انزال 
العلم العراقي في الكلية وعدم اتخاذ 

اي اجراء من قبله"

صالح الدين – عملية نوعية 
اكد مصدر امني في شرطة محافظة 

صالح الدين امس الثالثاء ان قوة أمنية 
القت ، القبض على ارهابي مطلوب في 

مدينة تكريت مركز احملافظة.
وذكيير املصييدر ان "اسييتخبارات قيادة 
عمليييات صييالح الدييين وعلييى وفييق 
منهجهييا القائم على االسييتمرار في 
مطيياردة وتعقييب اإلرهابيييني واخلاليييا 
اإلرهابية، وبعملييية نوعية ومعلومات 
ومتابعة دقيقة ألقت القبض على احد 
اإلرهابيييني الذييين اتخذوا من الشييقق 
السييكنية فييي تكريت مييالذا آمنا في 
محاولة منه للتخفي والهرب عن أعني 
األجهزة األمنية ، مبينا ان االرهابي "هو 
من املطلوبني للقضيياء على وفق املادة 
4/1 إرهاب مبوجب مذكرة إلقاء قبض".

االنبار – قصف جوي 
اعلن قائد عمليات األنبار اللواء الركن 

محمود الفالحي امييس الثالثاء، عن 
مقتييل ثمانية عناصر ميين "داعش" 

وتدمير عجلة جنوب غرب الرطبة.
وقال الفالحييي  إن "طيران التحالف 
الدولييي متكيين ميين قصييف عجلة 
وجتمييع لإلرهابيني في منطقة الي75 
كيلييو جنوب غييرب الرطبة )310كم 
غرب الرمادي(" ، مضيفا أن القصف 
اسييفر عن مقتييل ثمانييية إرهابيني 
وتدمييير العجلة، الفتا الييى أن "قوة 
من الفرقيية األولى متكنت من تدمير 
املنطقيية  فييي  لداعييش  معسييكر 

املذكورة".

ميسان – اعتقال مطلوبني 
افييادت مديرييية شييرطة محافظيية 
ميسان امس الثالثاء ان مفارز امنية 
متكنييت ميين إجييراء حملة واسييعة 

بحق املطلوبني للقضاء أسفرت عن 
إلقاء القبييض على متهمني بجرائم 
اسييتناداً إلحييكام قضائييية وضمن 
إطار العمليات األمنية واالستباقية 

والقبض على املطلوبني.
واكد قائد شييرطة ميسان والعميد 
نييزار موهييي ألسيياعدي لي"الصباح 
اجلديد" ان اقسييام شييرطته متكنوا 
ميين إلقاء القبض علييى )37( متهم 
اسييتناداً إلحييكام قانونييية بينهييم  
تسييعة   متهمني بجرائم السرقات 
آخرييين على  والتهديييد، ومتهمييني 
وفق جرائم وحيازة وتعاطي اخملدرات، 
ومييواد قانونييية أخييرى ، موضحا ان 
مفارز أقسام شرطة البلدة وحطني 
و مكافحيية اإلجرام متكنت من إلقاء 
القبض على املتهمني بجرائم تنوعت 
بييني الشييروع بالقتييل و السييرقات 

اخملدرات ومواد قانونية أخرى . 

ذي قار – عمليات دهم 
شييرطة  فييي  امنييي  مصييدر  افيياد 
محافظيية ذي قييار امييس الثالثاء ان 
مفارز امنية متكنت من القاء القبض 
على مطلوبني وضبط مواد منتهية 

الصالحية  في احملافظة .
وذكر بيان لشرطة احملافظة انه " من 
خالل العمل امليداني املستمر ملديرية 
شؤون السيييطرات والطرق اخلارجية 
لتنفيييذ أوامر القبييض الصادرة من 
قبل  القضاء العراقي لبسط سلطة 
باالعتميياد  األميين  وفييرض  القانييون 
وتدقيييق  الدقيييق  التفتيييش  علييى 
قواعد  باسييتخدام  املستمسييكات 
 بيانات املطلوبني احململة على أجهزة 

حاسوب واحملدثة بصورة دورية". 

مقتل موظف بوزارة الكهرباء بانفجار الصقة شرقي بغداد * اعتقال إرهابي بعملية نوعية شمالي صالح الدين 
الطيران يقتل 8 إرهابيين ويدمر عجلة غربي الرطبة * مفارز أمنية تلقي القبض على مطلوبين بذي قار

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعليين عضييو مجلييس املفوضني فييي مفوضية 
االنتخابات احمد رحيم بشارة، أمس الثالثاء، عن 
مصادقة اجمللس على منح اجازة تأسيس ألربعة 

احزاب جديدة.
وقال بشييارة فييي بيان تلقت "الصبيياح اجلديد:" 
نسييخة منه، إن "االحزاب االربعيية اجلديدة التي 
منحييت مفوضييية االنتخابات أجازات تأسيييس 
لها هي )حركة حرية مجتمع كردسييتان، حركة 
العييراق االسييالمية، حركيية النييور - االنتفاضة 

والتغيير وحزب وطني اوال( ".
واكد بشارة ان "االحزاب املذكورة قد استكملت 
جميييع االجييراءات والتعليمييات الصييادرة عيين 
املفوضية وقواعد السييلوك، وفقا لفقرات قانون 
االحزاب السياسييية املشييرع ميين قبل مجلس 

النواب". 
ودعا عضييو مجلس املفوضييية "جميع االحزاب 
املتقدميية لغييرض التأسيييس والتييي سييجلت 
وقطعييت املييدة القانونييية لغييرض اسييتكمال 
االجراءات املتعلقة بالتسييجيل متهيدا ملنحهم 

االجازات".

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشييف الناطق عن املفوضية العليا املستقلة 
في االنتخابات كرمي التميمي، عن صرف بطاقات 
الناخييب البايومترييية لييي 930 الييف عسييكري 

النسيابية التصويت اخلاص.
وأوضييح التميمييي فييي تصريييح صحفييي، ان 
"العسييكريني وفييق االحصائيييات بلييغ عددهم 
930 الف عسييكري، صرفت لهييم بطاقة ناخب 
بايومترية حتتوي على صييورة الناخب وبصماته؛ 
النسيييابية التصويت اخلاص، وتبديد كل اخملاوف 

لدى الكتل السياسية".
وأضاف ان" نسبة التحديث في سجل الناخبني 
وصلييت الى %46، فيمييا اجنز مايقييارب %90 من 
األجهزة اخلاصة باالقتييراع"، منوها الى انه" مع 
اقتييراب موعييد االنتخابات سييتوزع على مخازن 

احملافظات".
وأشييار الييى" التعاقييد مييع شييركات لفحييص 
البرنامييج االلكترونييي إلجنيياح عمييل األجهييزة 
االلكترونية بشكل كامل، كما سنضع خططاً 

زمنية للناخبني في اخلارج".

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعليين وزييير النفط جبييار علييي اللعيبي عن 
انطالق احلمليية الوطنية لغرس مليون نخلة 

في محافظة البصرة.
وأكد اللعيبي خالل احتفال بغرس أول نخلة 
ضميين احلملة أمييس الثالثاء فييي البصرة ان 
"النخلة تعد رمزا حضاريييا حملافظة البصرة 
وللعراق عموما سيييما وانها تعرضت للضرر 
في هذه احملافظة واحملافظات االخرى بسييبب 
احلروب والظييروف التي مرت بها البالد، فضال 
عيين االهمال الييذي حلق بها خالل السيينوات 
املاضية مما ادى الى انخفاض عدد النخيل في 

البالد بشكل ملحوظ".
وأضيياف "من هنييا تأتي أهمية مسيياهمتنا 
حكومييية  ومؤسسييات  كييوزارات  جميعييا 
من اجييل اعييادة زراعة النخيل الييى وضعها 
الطبيعييي في البالد، ومن موقع املسييؤولية 
الوطنييية بييادرت وزارة النفييط الييى القيييام 

بحملة لزراعة هذه االعداد من النخيل".
وأشييار وزييير النفط الى "حرص الييوزارة على 
زيادة املسيياحات اخلضييراء في عمييوم البالد، 
ادى الييى تبني حملة غييرس مليون نخلة في 
محافظة البصرة بالتنسيييق مييع احملافظة 
واملؤسسييات والدوائر التابعة لييوزارة الزراعة 

واجلامعات".
وأوضح انه "مت تخصيص مسيياحات محددة 
ومبواقع متفرقة ميين البصرة لزراعة النخيل 
ضميين احلملة التي اطلقتها الوزارة لتعميم 

املبادرة واجناحها".
وتابع اللعيبي "كما مت تشييكيل جلنة ملتابعة 
عملية زراعة النخيل وباالعداد املشييار اليها 

ومت غرس أول نخلة هذا اليوم".

منح إجازة تأسيس 
ألربعة أحزاب جديدة

930 ألف عسكري 
تسلموا بطاقاتهم 

االنتخابية

بدء حملة زراعة مليون 
نخلة في البصرة

الملف األمني

تسّلم احلقول النفطية واحلدود 
واملناطق املتنازع عليها.. ترجيء 

حوار احلكومة وكردستان
وأوضح احلديثي أن " لدى احلكومة 
االحتادييية بنييوداً دسييتورية تتعلق 
باستكمال انتشار القوات االحتادية 

في املناطق املتنازع عليها".
اجلهييود  "اسييتمرار  إلييى  ولفييت 
والعمل ميين السييلطات االحتادية 
لبسييط سيييطرتها علييى املنافذ 
احلدودية بنحو تام، وكذلك موضوع 
تصدير النفط بنحييو مركزي وفقاً 
للدسييتور وميين ضمنهييا احلقول 

الواقعة في إقليم كردستان".
ومضييى احلديثييي إلييى أن "هييذه 
امللفييات أساسييية، ومتييى مييا مت 
اجنازهييا من خييالل اللجييان الفنية 
املشييتركة سييتكون اجييواء احلوار 

أكثر مالئمة".
إلى ذلك، ذكر النائب عن التحالف 
في  ماجد شنكالي  الكردسييتاني 
حديييث إلييى "الصبيياح اجلديييد"، 
أن "االقليييم سييواء علييى النطاق 
يرفييض  السياسييي  أو  الشييعبي 
تعامييل بغييداد معه على اسيياس 

املنتصر واملهزوم".
وأضاف شنكالي أن "تعاطي بغداد 
مع األزمة يجب أن ينطلق من احلوار 
الوطني غير املشروط بوصف الكرد 

هم جزء من الشعب العراقي".
وأكييد "التييزام إقليييم كردسييتان 
بقييرارات احملكمة االحتادييية العليا، 
لكن احلكومة وجدناها تسييتعمل 

عبارات وسياقات غير دستورية".
"إلغيياء  أن  شيينكالي  وأوضييح 
االسييتفتاء كان بقرار من القضاء 
الدستوري العراقي وال داعي لصدور 
قييرار من اإلقليم بذلييك كونه أكد 

التزامه به".
ودعييا "احلكومة إلى إلغيياء جميع 
القرارات التي صدرت بحق اإلقليم 
على اثر االسييتفتاء امللغى"، معرباً 
عن اسييتغرابه ملا اسييماه "جتاهل 
السلطات االحتادية للمبادرات التي 

نطلقها يومياً حلل األزمة".
وأردف شيينكالي أن "رئيييس الوزراء 
حيدر العبادي وعدنا بأنه سيييدقق 
بيانييات رواتييب املوظفييني لغييرض 
إرسالها لكنه لم يفعل ذلك حتى 
اآلن ولم يرسييل وفييداً فنييياً لهذا 

الغرض".
وطالييب "رئيييس اجلمهورييية فؤاد 
معصوم بأن يأخذ دوره في السلطة 
التنفيذييية ويقّرب وجهييات النظر 

بني بغداد واربيل".
التحالييف  عيين  النائييب  ويتهييم 
الكردستاني، العبادي بي "املماطلة 
وإهمييال إيجاد حييل واقعي ويعمل 

علييى إطاليية الوقييت وهييذا فييي 
النهاييية ليين يكون فييي مصلحة 

جميع األطراف".
ويرى شيينكالي أن "اجملتمع الدولي 
بدأ يدعم حكومة اقليم كردستان 
بعييد قرارهييا االلتزام مبييا صدر من 
احملكمة االحتادية وتصر على ضرورة 

احلوار".

"املركزي" يعزز املصارف بعمالت 
محلية من الفئات الصغيرة

وقد توزعييت املبالغ التييي اعطيت 
للمصييارف خييالل شييهر تشييرين 
الثانييي املاضي ميين العييام احلالي 
دينيييار   )554,000,000( بواقييع 
ومبلييغ  دينييار   1000 فئيييية  ميين 
)202,500,000( دينيييار لفئيية 500 
دينييار"، مضيفييا الييى ان "البنييك 
املركزي العراقي يدفع الى مصرفي 
الرافدين والرشيد مبلغاً اليقل عن 
)200,000,000( دينار تقريباً في كل 
عملية سحب من األرصدة اخلاصة 

به.

"املوارد املائية": عدم عقد 
اتفاقيات طويلة اآلماد سبب 

شحة املياه
وبالتالييي فان التفاهييم والعالقات 
الثنائييية مييع هييذه الييدول يكون 

منطلقا للحفيياظ على االطالقات 
املائية لنهري دجلة والفرات".

واكييد ان "العييراق لييم يعقييد اية 
اتفاقيييات طويليية األمد مييع دول 

اجلوار بهذا الشأن ".
وقامييت تركيا ببناء 14 سييداً على 
نهر الفييرات وروافده داخل أراضيها 
وثمانييية سييدود علييى نهيير دجلة 
وروافده، وحتتاج تركيا عدة سنوات 
ملأل البحيييرات االصطناعية خلف 
هذه السدود، في حني أنشأت سوريا 
خمسة سييدود، ثالثة منها كبيرة 
شيييدت في منتصف الستينيات، 
وغالبا ما تقوم تركيا بالتحكم في 
اطالقات املياه ما يجعلها قليلة اال 

في موسم الفيضانات.

السفير األميركي: منحة دولية
للعراق بقيمة 115 مليون دوالر

وتابييع بالقييول إنه مت اجييراء حتقيق 
اميركي عراقي مشترك بخصوص 
تعويييض طائرتييي الييي إف 16 التي 
سقطت اثناء التدريب في االراضي 
فيهمييا  واستشييهد  االميركييية 
طيارين عراقيني، مبينا ان " برنامج 
الييي إف 16 صعييب جييدا ومكثف، 
القييوات  بييني  تنسيييق  وهنيياك 
العراقييية  والقييوات  االميركييية 
وحتييدث هناك اصابييات ووفيات في 

التدريب ونقدم التعازي احلارة لذوي 
الضحايا ".

وأشار إلى ان دعم الواليات املتحدة 
للعييراق من اجلانب االنسيياني كان 
مقدمييا للنازحني، مبينييا ان تركيز 
احلكومتييني األميركييية والعراقية 
سيييكون  اجلديييد،  العييام  خييالل 
فييي إعييادة البنى التحتييية وعوده 
النازحييني إضافيية إلعييادة الوضييع 
االقتصييادي واملعنوي فييي املناطق 

املستعادة من داعش.
وأردف سيييليمان قائال إن "حكومة 
الكويت تسعى لعقد مؤمتر لدعم 
العييراق، ونحيين نقييوم بتشييجيع 
وإنعيياش  لالسييتثمار  الكويييت 
القطاع االقتصادي واالستثماري"، 
موضحا أن بييالده تعمل على دعم 
وزارة النفط العراقية بطرق جديدة 
لتطوير اسييتخراج النفط بدال من 

صرف املليارات.

احملكمة األميركية العليا تقر 
مرسوماً يحظر دخول مواطني 6 

دول إسالمية
وفييي مييارس/آذار، أعفييت نسييخة 
معدلة ميين قييرار ترامييب حاملي 
وأصحاب  "الغرييين كارد"  بطاقيية 
اجلنسيييات املزدوجيية، وفييي يونيو/

حزيران رفعت احملكمة العليا جزئيا 

األواميير القضائييية التييي منعييت 
تنفيييذ قرارات ترامييب، مبا في ذلك 
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يوما.
وأضاف ترامب في أيلول/سييبتمبر 
إلى الئحة الدول التي يحظر دخول 
مواطنيها إلى أمريكا دولتني ليس 
بهييا أغلبية مسييلمة هييي: كوريا 

الشمالية وفنزويال.

توقعات بارتفاع أسعار النفط 
في 2018 بفعل تراجع اخملزون 

وخفض اإلنتاج
واشييارت املذكييرة، إلييى ان "اخملاطر 
مازالت باقية، لكننا نرى ان اسييعار 
النفط متيل لالجتاه التصاعدي في 
2018 ، نتيجيية اخمليياوف من شييح 
مفرط سييواء نتيجيية تعطيالت أو 
طلب أعلى ميين توقعاتنا املتفائلة 
أو أن تتييرك أوبييك اخملزونييات تهبط 

سريعا".
جدير بالذكر ان الدول األعضاء في 
منظميية البلدان املصييدرة للنفط 
دوليية   12 اوبييك ونظراءهييم ميين 
منتجة مسييتقلة بقيادة روسيييا، 
اتفقت االسبوع املاضي على متديد 
خفييض اإلنتاج النفطي املشييترك 
البالغ نحو 1.8 مليون برميل يوميا 

حتى نهاية عام 2018.

تتمات ص1

بغداد - زينب الحسني: 
اسييتنفرت وزارة العمل والشؤون 
إلجنيياز  مالكاتهييا  االجتماعييية 
معامييالت املسييتفيدات لغييرض 
إطييالق اعانتهيين، فيما كشييفت 
جتيياوز اعييداد املشييموالت برواتب 
احلماية النصف مليون مستفيدة 
حتييى  واحملافظييات  بغييداد  فييي 

منتصف العام احلالي .
وقالييت مديييرة عام دائييرة حماية 
املييرأة التابعة لوزارة العمل عطور 
املوسييوي في تصريح صحفي: ان 
الدائييرة تعكف على حييل جميع 
املشييكالت التي تواجييه إجراءات 
حماييية  وإعانييات  رواتييب  منييح 
املييرأة، فضيياًل عن حل مشييكالت 
املسييتفيدات واهم االسباب التي 
ادت الى ايقيياف اعاناتهن احترازياً 
لغييرض اطالقها بعد اسييتكمال 
االجييراءات، واهم املعوقييات التي 
تواجييه مالكاتييه لغييرض ايجيياد 
احللول املناسييبة لهييا، داعية الى 
ضرورة االسييراع بترميز اعتراضات 
ضميين  وادخالهييا  املسييتفيدات 
اسييتمارات )pmt( لتكييون جاهزة 

لإلطالق.
واوعزت املوسوي بتكليف موظف 
من كل قسييم في الدائرة للعمل 
ملييدة اسييبوع فييي قسييم الصدر 
بسييرعة،  العمييل  اجنيياز  لغييرض 
بأنشيياء مسييقفات في  موجهة 
الباحة اخلارجية حلماية املراجعات 
من اشييعة الشييمس ليتم بحث 
مشييكالتهن ومعاجلتها، الفتا ان 
الدائرة تسييعى الييى تقدمي أفضل 
اخلدمات للمستفيدات املسجالت 
في قاعدة بيانات الوزارة من خالل 
برامج تعليمية ونفسييية  تنفيذ 
وتسييهيل معامالتهيين والعديييد 
من اخلدمات لتحسييني اوضاعهن 
واالجتماعييية  االقتصادييية 

والنفسية. 
كاشييفة عن عييدد املسييتفيدات 
ميين إعانة جتيياوز النصييف مليون 
مسييتفيدة في بغداد واحملافظات 

املشييموالت نصف  اعييداد  جتيياوز 
مليون مشييمول حتييى منتصف 
العييام احلالي، متوقعة زيادة اعداد 
العام  نهاييية  املسييتفيدات حتى 
اجلاري نتيجة زيييادة اعداد االرامل 

واملطلقات بنسب مخيفة.
واوضحت مدييير الدائرة ان اللجان 
مسييتمرة في عملهييا برغم كل 
الصعيياب التييي تواجههييا وقريًبا 
ستنهي عمليات البحث امليداني 
باسييتثناء   ، املسييتفيدات  جلميع 
اللواتييي رفضن حتديييث بياناتهن 
او زيارتهييا ميين قبييل اللجييان لذا 
يتييم قطييع االعانة عنهييا، الفتة 
الييى ان العمييل جييارٍ مييع  وزارة 
الصحيية بجعييل العييالج مجاني 
مليين حتمل هوييية رعاية املييرأة في 
جميييع املؤسسييات الصحية في 
بغداد واحملافظات بهدف تسييهيل 
الصحية  الرعاية  على  حصولهن 

للمستفيدات ومن املؤمل اطالقة 
خالل العام املقبل  وهذه اخلدمات  
ستشمل جميع املستفيدات من 
ارامييل ومطلقييات و فاقدة املعيل 
ويتيمة األبوين والعاجزة والنازحات 

في املناطق االمنة والساخنة .
هذا وقد اوعزت املوسوي بتحديث 
االيزيديييات  ميين  عييدد  بيانييات 
الناجيييات ميين سييهل نينوى في 
محافظيية املوصل، جاء ذلك خالل 
اسييتقبالهن فييي مقيير الدائرة إذ 
طاليين بأطالق رواتبهيين املتوقفة 
باحييث  وصييول  عييدم  بسييبب 
اجتماعي لهن لتحديث البيانات. 
واشييارت املدييير العييام الييى قيام 
االجتماعييي  البحييث  قسييم 
بتحديث بيانات النساء االيزيديات 
ميين قبل جلنيية احلاسييبة ألطالق 
رواتبهن بأسييرع وقييت ممكن نظرًا 
لظروفهن الصعبة التي يعشنها، 

مؤكدة حرص الييوزارة على تقدمي 
العييون جلميييع االيزيديييات علييى 
جميع األصعييدة، والتخفيف من 
الصعوبات التي تواجههن، داعية 
الى االخبار عيين أي ايزيدية تعيش 
الفقيير ملسيياعدتها  حتييت خييط 

وشمولها باإلعانة االجتماعية.
 وبينييت ان وزارة العمل والشييؤون 
االجتماعية نفذت برامج متنوعة 
بحييق االيزيديات منهييا ما يتعلق 
منهيين  املسييتحقني  بشييمول 
وادخييال  االجتماعييية  باإلعانيية 
الراغبات منهن في دورات تدريبية 
تؤهلهيين لالنخييراط فييي سييوق 

العمل. 
من جانبهن أعربت االيزيديات عن 
شكرهن جلهود الوزارة ممثلة بدائرة 
االسييتقبال  املرأة حلسيين  حماية 

والتعاون اجلاد معهن. 
يذكيير ان وزييير العمل والشييؤون 

محمييد  املهنييدس  االجتماعييية 
شييياع السييوداني وجه بشييمول 
النسيياء االيزيديييات الناجيات من 
بإعانيية احلماية  عصابييات داعش 
ميين  واسييتثنائهن  االجتماعييية 
جميييع الضوابط املعمول بها في 

دوائر احلماية االجتماعية.
من جانب آخر دعييت دائرة حماية 
اعانيية  ميين  املسييتفيدات  املييرأة 
احلماية االجتماعية الى املشاركة 
فييي دورات تدريبييية فييي مجييال 
واحلالقيية  واحلاسييوب  )اخلياطيية 
وابتكار االعمار واللغة االجنليزية(، 
فضيياًل عيين دورة ابتييكار االعمال 

ودورات محو االمية.
دورة  ان  املوسييوي:  واوضحييت 
)ابتييكار االعمييال( تسييهم فييي 
تدريب املسييتفيدات على كيفية 
اسييتعمال القرض او املييال املتاح 
فييي عمل مشييروع مييدر للدخل، 

وان الييدورات التدريبية املهنية كي 
)احلالقة واخلياطيية( تعد تكميلية 
تسيياعدهن علييى تعلييم مهنة، 
الفتة الى ان املتدربات سيحصلن 
على اجور النقل البالغة خمسيية 
االف دينييار عيين كل يييوم تدريبي 

فعلي. 
الييوزارة  ان  املوسييوي:  واكييدت 
تسعى من خالل هذه الدورات الى 
الفئات املسييتضعفة  مسيياعدة 
فييي اجملتمييع واعانتها علييى رفع 
واملييادي  الثقافييي  مسييتواها 
اقامة  فييي  احتياجاتهييا  وتلبييية 
مشيياريع مدرة للربح تسيياعدهن 
على حتسييني وضعهن املعيشييي 
داعييية  اقتصادييياً،  ومتكينهيين 
الراغبييات باملشيياركة فييي هييذه 
الدورات الى تسييجيل اسييمائهن 
منافذهييا  او  الدائييرة  مقيير  فييي 

القريبة من محال سكناهن.

مديرة عام دائرة حماية 
المرأة: إن الدائرة 
تعكف على حل جميع 
المشكالت التي تواجه 
إجراءات منح رواتب 
وإعانات حماية المرأة، 
فضالاً عن حل مشكالت 
المستفيدات وأهم 
األسباب التي أدت الى 
إيقاف إعاناتهن احترازيااً 
لغرض إطالقها بعد 
استكمال اإلجراءات

املستفيدات من احلماية االجتماعية

سجلت أكثر من نصف مليون أرملة حتى منتصف العام الحالي

 "العمل" تستنفر مالكاتها إلنجاز معامالت المستفيدات 
من الحماية االجتماعية لغرض إطالق إعاناتهن
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تعد احتياطيات الكبريت الحر األولى في العالم تليها الفوسفات  

محليات 4

متابعة الصباح الجديد:

برعاي��ة وزي��ر الصناع��ة واملعادن 
املهندس محمد شياع السوداني 
الش��فافية  مب��ادرة  اقام��ت 
االس��تخراجية  للصناع��ات 
بالتع��اون م��ع وزارة النف��ط في 
مق��ر وزارة الصناعة ندوة بش��أن 
تراخي��ص التعدي��ن ف��ي العراق 
ملناقش��ة ع��دد من احمل��اور منها 
الصناعة ملس��تقبل  وزارة  رؤي��ة 
التعدي��ن ف��ي الع��راق وج��والت 
وزارة  البترولية ف��ي  التراخي��ص 
النفط وجتارب جوالت التراخيص 

في الدول االخرى 
كما ناقشت الندوة التي حضرها 
واملفتش  واملستش��ارون  الوكالء 
الع��ام وعدد من امل��دراء العامني 
ف��ي  مقر وزارة الصناعة واملعادن 
وش��ركاتها العام��ة اضافة الى 
ام��ني ع��ام مب��ادرة الش��فافية 
االس��تخراجية  للصناع��ات 
الدين واملستش��ار  عالء محي��ي 
القانوني ل��وزارة النفط الدكتور 
صباح الساعدي ومدير عام دائرة 
العقود والتراخيص البترولية في 
وزارة النفط عبد املهدي العميدي 
وع��دد م��ن ذوي االختصاص في 

الوزارتني .
اس��تعراض  الن��دوة  وتناول��ت 
ومناقش��ة عدد من احمل��اور منها 
الصناعة ملس��تقبل  وزارة  رؤي��ة 
التعدي��ن ف��ي الع��راق وج��والت 
وزارة  البترولية ف��ي  التراخي��ص 
النفط وجتارب جوالت التراخيص 
في ال��دول االخ��رى اضاف��ة الى 
اجلوان��ب القانوني��ة ف��ي عق��ود 
ج��والت التراخي��ص ومناقش��ة 
اه��م التحديات الت��ي واجهتها 
فضال عن خط��ة وزارة الصناعة 
التعدين وغيرها  لتطوير قط��اع 

من احملاور.

واك��د الوزير في كلم��ة له خالل 
الندوة عل��ى ان العراق يعد العبا 
اقليمي��ا منافس��ا ف��ي صناعة 
التعدي��ن الت��ي تع��د القاع��دة 
االساسية للنمو الصناعي وسد 
حاجة الس��وق احمللية والتصدير 
حي��ث متتاز معظ��م اخلامات في 
الع��راق بطبيعته��ا البس��يطة 
وثب��ات  الواس��عة  وامتداداته��ا 
تراكيبها املعدني��ة والكيميائية 
وس��هولة اس��تخراجها  حي��ث 
توجد في الع��راق مصادر مهمة 
والصخور  املعدني��ة  اخلامات  من 
احتياطيات  تع��د  اذ  الصناعي��ة 

الكبريت احلر االولى في العالم من 
ناحية الكمية وتأتي احتياطيات 
الفوس��فات في املرتب��ة الثانية 
فض��ال ع��ن مص��ادر وفي��رة من 
حجر الكل��س الصالح لصناعة 
الس��يليكا  ورم��ال  االس��منت 
واطي��ان الكاؤول��ني والبنتونايت 
واطيان الطابوق واالمالح واحلصى 
والرمال واجلبسم الصاحلة للمواد 
االنش��ائية كم��ا توجد ش��واهد 
عديدة للخامات املعدنية الفلزية 
ف��ي اقلي��م  كردس��تان  اهمها 
والنحاس  واخلارص��ني  الرص��اص 
تنقي��ب  عملي��ات  ال��ى  حتت��اج 

ومس��وحات معدنية لتقييمها ، 
مبين��ا ان وزارة الصناعة واملعادن 
ته��دف وم��ن خ��الل االس��تثمار 
املعدن��ي ال��ى اقام��ة صناع��ات 
متع��ددة  وانش��ائية  تعديني��ة 
ومهمة داخل الع��راق عن طريق 
اخل��اص  القط��اع  التع��اون م��ع 
والتوجه نحو االس��تثمار بهدف 
حتقيق مردود مالي افضل للدولة 
م��ن تصديرها كم��واد خام لكي 
تك��ون الثروة املعدني��ة العراقية 
راف��دا مهما لألقتص��اد الوطني 

الى جانب النفط والغاز .
وتابع السوداني بقوله ان الصناعة 

الوطني��ة اصبح��ت م��ن اخليارات 
الدخل  لتنوي��ع مص��ادر  املهم��ة 
وق��د حرص��ت  ال��وزارة على وضع 
اس��تراتيجية صناعية كجزء من 
عملية االص��الح لوضع االقتصاد 
العراقي على مسار واعد للتنمية 
في االجل��ني املتوس��ط والطويل 
من خ��الل النظر ال��ى ماهو ابعد 
اخلاصة  الفورية  االحتياج��ات  من 
البني��ة  وبن��اء  االم��ن  بتحقي��ق 
التحتي��ة في بلوغ صناعة وطنية 
تعتمد  وعامليا  اقليميا  منافس��ة 
التميي��ز واالبداع وحتق��ق اقتصادا 
عم��ل  ف��رص  وتخل��ق  متنوع��ا 

بفاعلي��ة  امل��وارد  باس��تعمالها 
وكف��اءة ومس��ؤولية ، معلنا عن 
البدء والول م��رة بأجراءات انطالق 
لالس��تثمار  التراخي��ص  ج��والت 

املعدني في العراق .
كما استعرض السادة املسؤولني 
في وزارة النف��ط االجراءات املالية 
املتعلق��ة  والقانوني��ة  والفني��ة 
باالعالن ع��ن التراخيص النفطية 
واب��رز املعوق��ات الت��ي واجهته��ا 
وانعكاس��ات ذل��ك عل��ى قط��اع 
الع��راق وامكاني��ة  النف��ط ف��ي 
اعمام ه��ذه التجربة لغرض البدء 

بالتراخيص لالستثمار املعدني .

السوداني: العراق العب إقليمي منافس في صناعة التعدين

يعد العراق العبا 
إقليميا منافسا في 

صناعة التعدين التي 
تعد القاعدة األساسية 

للنمو الصناعي وسد 
حاجة السوق المحلية 

والتصدير

السوداني

»الدخيلي« يؤكد: 
استمرار تجاوز واسط 

على حصة ذي قار المائية

كهرباء الوسطى تواصل 
أعمال الصيانة الدورية 

لمحطاتها التحويلية

اتصاالت المثنى تعيد 
الخدمات الهاتفية في 
السماوة وصالح الدين

ذي قار - الصباح الجديد: 
أك��د النائب األول حملاف��ظ ذي قار ع��ادل الدخيلي 
اس��تمرار محافظ��ة واس��ط ف��ي جتاوزاتها على 
حصة ذي قار املائية وتسببها بانخفاض منسوب 
املي��اه في نهر الغراف املتفرع من نهر دجلة ، داعياً 
إل��ى تعديل موقفه��ا بالتحكم في بوابات س��دة 

الكوت .
وق��ال الدخيلي إن محافظة واس��ط عادت مجدداً 
ال تباع سياس��ة التجاوز على حصة ذي قار املائية 
، وبعل��م وزارة امل��وارد املائي��ة م��ن دون أن يطرأ اي 
تعديل لغاية اآلن من خالل التحكم ببوابات سدة 
الكوت » ، مضيفا أن تصريف نهر الغراف بلغ نحو 
) 150م3 / ثا ( غير قابلة لالنخفاض إذا ما أستمرت 
جتاوزات واسط واالستهالك العالي حملافظة املثنى 
مما يؤثر بش��كل كبير على احلصص املائية املقررة 

لذي قار » .

بغداد - الصباح الجديد:
تواص��ل املالكات الهندس��ية والفنية في املديرية 
العام��ة لنق��ل الطاق��ة الكهربائي��ة  املنطق��ة 
الوس��طى اعم��ال الصيان��ة الدوري��ة  لع��دد من 
محطاتها التحويلية . واوضح املتحدث الرس��مي 
باس��م وزارة الكهرب��اء الدكت��ور مصعب س��ري 
املدرس ان االعمال تضمنت أطفاء احملولة الرئيسة 
رق��م )1( الجراء الفحوصات املطلوبة على املقطع 
اجلدي��د رق��م )1( جه��ة 11 ك.ف واعادتها للعمل 
، ال��ى جان��ب اجراء الفح��ص على دوائ��ر الفصل 
والغل��ق للتأكد من عمل من��اوالت احلماية ملغذي 
اجمل��اري 11 ك.ف في محطة العزيزي��ة التحويلية, 
وكذلك صيانة مغذيات 11 ك.ف واخلاصة مبتنقلة 
ش��رق بغداد في محطة ش��رق بغ��داد 400 ك.ف, 
اضافة الى تفكيك جمي��ع خانات املقطع الثالث 
الق��دمي جهة 11 ك.ف الس��تبدالها بأخرى جديدة 
ف��ي محطة ش��مال بغ��داد 132 ك.ف, فضالً عن 
معاجلة نضوح الزيت على احملولة الرئيسة رقم )2( 

في محطة احلرية التحويلية.

بغداد - الصباح الجديد:
قامت هيئة الكابل  الضوئي في بدالة املركز التابعة 
ملديري��ة إتصاالت املثنى باص��الح القطع احلاصل في 
مس��ار الكاب��ل الضوئي ) س��ماوه/ديوانيه ( س��عة 
24 ش��عيرة ضمن مسار اخلط الس��ريع والذي يبعد 
مسافة 58كم عن مركز الضوئي بسبب كري االنهر  
حي��ث مت ربط 2 عق��دة مع مد كاب��ل 200 م وإصالح 
العارضة وإع��ادة اخلدمة الهاتفية ف��ي الكابل بعد 

انتهاء أعمال الصيانة .
وفي س��ياق متص��ل مت اإلنتهاء من تنفيذ مش��روع 
ربط مس��ار القنوات الضوئية في منطقه القشله 
عبر جسر السماوة احلديدي لشمول دوائر حكومية 
منها السجن املركزي ورئاسة الصحة وكلية الطب 
لألستفادة منها في مش��روع احلوكمة اإللكترونية 

FTTH وبنسبة إجناز  % 100 .
م��ن جانب أخر متكنت املالكات الهندس��ية والفنية 
في مديري��ة إتصاالت صالح الدين من إصالح الكابل 
الضوئ��ي ب��ني قضائ��ي س��امراء وبلد ال��ذي تعرض 
للتوقف بس��بب أعمال احلفريات على الشارع العام 
ومبس��افة 150م وأدى توقف��ه إلى إنقط��اع خدمات 
اإلتصاالت واإلنترنت بإجتاه مدينتي س��امراء وتكريت 
، ومت إجناز األعمال وإعادة خدمات االتصاالت واالنترنت 

للعمل . 
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بغداد - الصباح الجديد:

العام��ة لتصنيع  اعلنت الش��ركة 
احلبوب ف��ي وزارة التج��ارة عن قيام 
بزي��ارات  مش��تركة  رقابي��ة  جل��ان 
العامل��ة   للمطاح��ن  تفتيش��ية 
ملتابعة انت��اج الطحني املوزع ضمن 

البطاقة التموينية .
واوضح مدير عام الشركة املهندس 
طه ياسني عباس ان جلنة مشتركة 
مؤلف��ة م��ن م��دراء ف��روع تصنيع 
احلب��وب ودائ��رة الرقاب��ة التجاري��ة 
ومكتب املفت��ش العام ف��ي ذي قار 
نفذت عدة زيارات تفتيشية شملت 
عددا من املطاحن العاملة باحملافظة 
لالطالع على نوعيات خلطة احلبوب 
اجمله��زة للمطاح��ن ونس��ب اخللط 
والطحني املنتج اضافة الى متابعة 
عم��ل اجهزة التنظي��ف ومنظومة 
اآلر واقس��ام االنت��اج والتعبئ��ة في 

املطاحن التي متت زيارتها.
واضاف املدير العام ان الزيارة شملت 
س��حب مناذج من احلبوب والطحني 
اخملتب��ري اضافة  الفح��ص  لغ��رض 
الى االش��راف على اخلبازة املوقعية 
الطح��ني  اكي��اس  اوزان  ومعاين��ة 

وتاري��خ االنت��اج فضال ع��ن الوقوف 
على عملية حتميل الطحني وتدقيق 

الكميات احململة وختم االنتاج.
وفي السياق ذاته اش��ار املدير العام 
الى ان جلانا رقابية مش��تركة تابعة 
لفرع  الش��ركة في ميس��ان قامت 
بزيارات تفتيشية مكثفة للمطاحن 
العامل��ة باحملافظة ملتابع��ة االنتاج 
والتجهي��ز وآلي��ة العم��ل املتبع��ة 
ف��ي مراحل عملي��ة الطحن اضافة 
ال��ى االط��الع عل��ى نوعي��ة احلبوب 
والطحني  الطحن  املس��تعملة في 
املنت��ج والتأك��د م��ن اوزان اكي��اس 
االنت��اج  وتاري��خ  املعب��أة  الطح��ني 
اضافة الى  سحب مناذج من احلبوب 
والطحني لغ��رض الفحص اخملتبري 
، مضيف��ا ان جلن��ة رقابي��ة تابع��ة 
لفرع الش��ركة في الديوانية نفذت 
ايضا زي��ارات الى مطحنة الديوانية 
احلكومي��ة حي��ث مت خ��الل الزي��ارة 
س��حب لنماذج من الطحني املنتج 
واالش��راف عل��ى اخلب��ازة املوقعي��ة 

داخل املطحنة. 
عل��ى صعيد متص��ل اعلن��ت وزارة 
التج��ارة ع��ن قي��ام جلن��ة رقابي��ة 
بجوالت رقابية وتفتيش��ية ملتابعة 
سير العملية التس��ويقية حملصول 

النج��ف  ف��ي محافظ��ة  الش��لب 
االشرف .

وقال مدير عام دائرة الرقابة التجارية 
واملالية حس��ني فرحان خ��الل زيارته 

للمحافظ��ة ان هذه الزيارة تأتي من 
اج��ل األطالع عل��ى س��ير العملية 
التس��ويقية اجلاري��ة ف��ي احملافظة 
فض��ال ع��ن االلي��ة املتبع��ة خ��الل 

التسويق ومتابعة الفحص اخملتبري 
للنم��اذج املتس��لمة م��ن الش��لب 
وعملي��ة خزنها على وف��ق الظروف 

املالئمة للخزن.

اجلول��ة  ان  الع��ام  املدي��ر  واض��اف 
شملت ايضا زيارة سايلو ابوصخير 
و الس��يطرة النوعي��ة ف��ي س��ايلو 
الكوف��ة حي��ث مت متابع��ة مخ��ازن 
الش��لب املكي��س ونوعية الش��لب 
وجودت��ه اضافة ال��ى عملية فحص 
النماذج ومتابعة السجالت اخلاصة 
باالس��تعالمات ودخ��ول الس��يارات 
وكذل��ك االط��الع عل��ى الكاميرات 

وابراج املراقبة احمليطة بالسايلو.
مت  ان��ه  ال��ى  الع��ام  املدي��ر  واش��ار 
واملعوقات  املشكالت  الى  االستماع 
التي تواج��ه العملية التس��ويقية 
له��ا  املناس��بة  احلل��ول  وايج��اد 
ومناقش��ة االراء واملقترحات اخلاصة 
وكذل��ك  التس��ويقية  بالعملي��ة 
اللق��اء بالفالحني واملس��وقني خالل 
تسليمهم حملصولهم من الشلب .

من جه��ة اخرى بحثت وزارة التجارة  
ممثلة بشركتي جتارة احلبوب وتصنيع 
احلب��وب في م��ع عدد م��ن اصحاب 
املطاحن االهلية آلية تأمني احلنطة 
املستوردة لتصنيع الطحني الصفر.

واوضح مدير عام الش��ركة العامة 
لتج��ارة احلب��وب املهن��دس هيث��م 
اخلش��الي ان االجتماع ناقش عملية 
ووض��ع  املنظ��م  غي��ر  االس��تيراد 

االيات املناس��بة الس��تيراد احلنطة 
للمطاح��ن عل��ى وف��ق املواصفات 
املعتم��دة ونوعية ومنش��أ احلنطة 
املالئم النتاج الطحني الصفر والتي 
التجارية  املطاحن  اصحاب  يحددها 
الت��ي تعمل على تصني��ع الطحني 

الصفر التجاري .
االجتم��اع  ان  الع��ام  املدي��ر  وب��ني 
ناق��ش دعم االنت��اج احمللي للطحني 
ايقاف  ف��ي  الصفروال��ذي يس��هم 
اس��تيراد الطحني الصفر من اخلارج 
وتشجيع الصناعة الوطنية وتوفير 
وحتقيق  للعاطل��ني  العم��ل  ف��رص 
واحلفاظ على  االقتصادي  االستقرار 
العملة الصعبة كما انها س��تكون 
القطاع��ات  لبقي��ة  مش��جعة 

الصناعية االخرى.  
 م��ن جانب��ه اس��تعرض اصح��اب 
املطاحن العدي��د من االفكار والرؤى 
التي تس��هم في  دعم االنتاج احمللي 
والتي من خاللها وض��ع االلية التي  
تؤمن تدفق احلنطة م��ن دون تلكوء 
وحسب االصناف املقررة  مع شركتي 
جتارة احلب��وب وتصنيع احلبوب االلية 
م��ن اج��ل انت��اج  الطح��ني الصفر 
داخ��ل البلد دون اللجوء لالس��تيراد 

بالعملة الصعبة . 

تقرير

فرق تفتيش مشتركة لمتابعة اإلنتاج في المطاحن األهلية 
آلية جديدة لتأمين الحنطة المستوردة لتصنيع الطحين الصفر

جولة تفتيشية

بغداد - الصباح الجديد:
اعلن الوكيل االق��دم لوزارة العمل 
والشؤون االجتماعية املهندس فالح 
العامري ان احلكومة تولي اهتماما 
كبيرا بدراسة ظاهرة اخملدرات واحلد 
من انتش��ارها وذلك من خالل جلنة 
عليا مشكلة برئاسة وزيرة الصحة 

والبيئة وعضوية اغلب الوزارات. 
واك��د الوكي��ل االق��دم ان البطالة 
ليست السبب الرئيس في انحراف 
االدم��ان  عملي��ة  نح��و  الش��باب 
وتعاطي اخملدرات واملؤثرات العقلية 
، الفت��ا ال��ى ان اس��باباً اجتماعية 
ونفس��ية اخرى تدفع الشباب نحو 
هذه الظاه��رة فضال عن الضغوط 
والتوترات التي يعاني منها الشاب 
ف��ي ظل الظ��رف العصي��ب للبالد 

نتيجة للكبت واحلرمان. 
واوض��ح الوكيل االق��دم ان اجملتمع 

العراق��ي لي��س مجتمع��ا متدينا 
بالكامل إذ ان الكثير من املمارسات 
متارس��ها  الدي��ن  يحرمه��ا  الت��ي 
غالبية كبيرة من الشباب وبالتالي 
املؤسس��ات الدينية لم تأخذ دورها 
بهذا اجلانب ، مشيرا الى ان اجلوانب 
االقتصادي��ة فيم��ا يتعل��ق بالفقر 
وافرازاته على السلوك تدفع الشاب 
ايضا للهرب من املصاعب واملآسي 

نحو االدمان. 
وبني العام��ري ان تأثي��ر اغلب هذه 
العقاقي��ر م��ن الصع��ب ان تُخرج 
الشاب من حالة االدمان اال ببرنامج 
عالج��ي متكام��ل ويحت��اج ايض��ا 
تعاط��ي لبعض امل��واد الكيمياوية 
، مبين��ا ان الع��راق ال توج��د في��ه 
مستش��فيات خاص��ة الس��تقبال 
هذه احلاالت ، ودعا الى ضرورة نش��ر 
ثقاف��ة التوعي��ة وافه��ام اجملتم��ع 

وخصوص��ا الش��باب ب��أن جمي��ع 
وتؤدي  بالصح��ة  اخمل��درات مض��رة 
لتلف الدماغ والشبكة العصبية ، 
فضال عن امراض وتداعيات نفسية 
االنفص��ام  م��رض  ضمنه��ا  م��ن 
الش��خصي والكثير م��ن االمراض 

يسببها تعاطي اخملدرات .
واستعرض الوكيل االقدم مجموعة 
والعقاقي��ر  اخمل��درة  احلب��وب  م��ن 
واملؤث��رات العقلي��ة وم��دى تأثيرها 
على جسم االنسان ، مشيرا الى ان 
اغلب املؤثرات العقلية هي عقاقير 
طبي��ة وبالتال��ي تق��ع عل��ى عاتق 
وزارة الصحة مهمة الضغط على 
اصحاب الصيدلي��ات ملنع بيع هذه 
االدوية لك��ون الكثي��ر منها يؤخذ 
بوصف��ة طبية مزورة ، مش��يرا الى 
ان ظاهرة انتش��ار اخملدرات يجب ان 

تعالج بسرعة من قبل الدولة.

متابعة الصباح الجديد
اعلن��ت وزي��رة الصح��ة والبيئة 
د. عديل��ة حم��ود حس��ني تبني 
ال��وزراء الدكت��ور حي��در  رئي��س 
العب��ادي ملش��روع ري��ادي يتمثل 
العليا والسفلى  بزراعة االطراف 
الذكية ل��� 45 معوقا من ابطال 
املبارك  قواتنا املسلحة وحشدنا 
م��ن قبل فريق طب��ي متخصص 
سيباش��ر عمله في مستشفى 

ابن سينا .
واش��ارت الوزيرة ف��ي كلمة لها 
خالل الندوة اخلاصة التي اقامتها 
ال��وزارة مبناس��بة الي��وم العاملي 
لالعاقة الى السعي اجلاد والدؤوب 
الكفوء لشريحة  اخلدمة  لتقدمي 

اإلعاق��ة،  ذوي  م��ن  االش��خاص 
س��يما وانها متثل شريحة كبيرة 
ف��ي الع��راق  خاصة م��ع تعرض 
بلدن��ا للعديد م��ن احلروب ومنها 
حرب حترير مدننا العزيزة من دنس 

الدواعش اجملرمني .
وبين��ت الوزيرة ان ه��ذه اخلدمات 
املؤسس��ات  خ��الل  م��ن  تق��دم 
التأهيلي��ة وتش��مل 18 مرك��زا 
تأهيلي��اً للمعوق��ني و15 ورش��ة 
اطراف صناعية مع مستشفيني 
لتأهيل اصابات احلبل الش��وكي 
ومبا يس��هم في دمج االشخاص 
ذوي االعاق��ة ف��ي اجملتم��ع م��ن 
الصناعية  االط��راف  توفير  خالل 
الطبية من  واملعينات  واملس��اند 

كراس��ي كهربائي��ة ومتحرك��ة 
الى مس��تحقيها في احملافظات 
حي��ث مت جتهي��ز م��ا يق��رب م��ن 
213 ال��ف معينة طبي��ة اضافة 
توزي��ع اكثر م��ن 251  الف طرف 
صناعي ومس��ند طبي ش��ملت 
والنازح��ني  االبط��ال  مقاتلين��ا 
ف��ي خت��ام حديثه��ا  ، مؤك��دة 
عل��ى ان تق��دمي خدم��ات وقائية 
وتأهيلي��ة متكامل��ة  وعالجي��ة 
للمعوقني يتطلب التنس��يق بني 
جميع ال��وزارات وهيئة رعاية ذوي 
االعاق��ة واالحتياج��ات اخلاصة ، 
كم��ا افتتح��ت الوزي��رة معرضا 
اخملتلف��ة  الطبي��ة  للمعين��ات 

واالطراف الصناعية في الوزارة .

لجنة عليا لدراسة ظاهرة تعاطي 
وزيرة الصحة والبيئة: الحكومة تبنت المخدرات والحد من انتشارها

مشروعا رياديا لزراعة األطراف الذكية

ترعى احتفالية اليوم العالمي لإلعاقة 

متابعة الصباح الجديد:
العال��ي  التعلي��م  وزارة  اعلن��ت 
والبحث العلم��ي ضوابط االجازات 

الدراس��ية ملنتس��بي تش��كيالتها 
للعام الدراسي 2018/2019

وق��ال املتحدث الرس��مي للوزارة إن 

ejaza. (التق��دمي يكون عبر موق��ع
rdd.edu.iq( وضم��ن س��قف زمني 
يب��دأ من الرابع عش��ر من الش��هر 

اجلاري وينتهي باخلامس عش��ر من 
شهر كانون الثاني املقبل. 

واض��اف أن التقدمي يكون بحس��ب 

احتياج اجلامعات والتشكيالت من 
شهادات الدبلوم العالي واملاجستير 
والدكتوراه ، وتابع أن معايير التقدمي 

واملفاضل��ة بني املتقدمني تس��تند 
الى تعليمات اإلجازة الدراسية رقم 

165 للعام 2011.

التعليم تعلن ضوابط اإلجازات الدراسية لمنتسبي تشكيالتها
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بغداد - الصباح الجديد:

عقللدت املللاكات املتقدمة في 
هيئة احلماية االجتماعية بوزارة 
العمللل والشللؤون االجتماعية 
اجتماعا تشللاوريا ملناقشة آخر 
مراحللل خطللوات وآليللة تنفيذ 
البيللان السللنوي للمشللمولني 
برواتللب االعانللات االجتماعيللة 
وايضا مناقشة االلية القانونية 
املعتمللدة لتسللريع االسللترداد 
لغلللق ملف االيقافللات، حضره 
املديرون العامللون ومدير مكتب 

رئيس الهيئة
وذكللر املتحللدث باسللم هيئللة 
عمللار  االجتماعيللة  احلمايللة 
ان احلضللور اسللتمعوا  منعللم 
الى شللرح مستفيض من مدير 
عام تكنولوجيللا املعلومات في 
الهيئللة املهنللدس جمللال عبد 
الرسللول عن آلية ملء استمارة 
البيان السللنوي الللذي حدد وزير 
العمل رئيللس الهيئة املهندس 
بداية  محمد شياع السللوداني 
العللام املقبل النطاقة عمليات 
املسح امليداني للبيان الذي يعد 
قانون  تنفيذ  اسللتحقاقات  من 
احلمايللة االجتماعيللة رقللم 11 
لسنة 2014 ، مؤكدا ان املهندس 
جمال ابلللغ اجملتمعني ان الدائرة 
جاهزة إلطاق املسللح وبدءاً من 
2-1-2018 اذا مللا مت اسللتكمال 
االجراءات اللوجسللتية للباحث 
االجتماعي ومستلزمات العمل 

الرئيسة. 
ولفت منعم الللى ان املعلومات 
فللي اسللتمارة البيان السللنوي 
سللتكون قابلللة للتعديللل في 
للعائللات  متغيللر  اي  ضللوء 
املشللمولة مللع وجللود مرونللة 
للباحللث االجتماعللي، مشلليرا 
الى ان الباحث هو من سيكتب 
اسللتمارة  علللى  املعلومللات 
مطبللوع فيهللا اسللمه واغلب 
املشللمولة  العائات  معلومات 
بناء على آخر حتديث اجرته تلك 

العائات قبل اطللاق الدفعتني 
االخيرتللني ، مؤكللدا ان الباحث 
نفسلله سلليعمل علللى تغذية 
باالسللتمارة  اخلاصة  الواجهات 
»pmt« حتللى تكون املسللؤولية 
محللددة بالباحث نفسلله جتنبا 

ألي اشكاليات. 
واتفللق اجملتمعللون علللى تهيئة 
الفنيللة  املسللتلزمات  جميللع 
واللوجستية في ضوء توجيهات 
وزيللر العمللل خللال اجتماعلله 
االخير مع املاكات املتقدمة في 

هيئة احلماية االجتماعية. 
وقللال املتحللدث باسللم هيئللة 
احلماية ان اجملتمعني اسللتمعوا 
الللى الللرأي القانونللي وبعللض 
املقترحللات مللن اجل التسللريع 

بعمليللات اسللترداد االموال من 
هذا  غلق  وامكانيللة  املتجاوزين 

امللف قريبا . 
وكان وزيللر العمللل رئيس هيئة 
احلمايللة االجتماعيللة قد ترأس 
اجتماعا مهما خال االسللبوع 
املنصرم مع املللاكات املتقدمة 
اجلميللع  فيهللا  حللث  للهيئللة 
على ضللرورة توفير احلللد االدنى 
مللن متطلبات عمللل الباحثني 
االجتماعيللني النهللم الركيللزة 
قانون  تطبيللق  االساسللية في 
احلمايللة االجتماعيللة رقللم 11 
لسللنة 2014 ، محللددا بدايللة 
املقبللل موعللدا إلطاق  العللام 
املسللح اخلاص بالبيان السنوي 

للعائات املشمولة بالقانون. 

علللى صعيد متصل قللال مدير 
املهنللي  التدريللب  دائللرة  عللام 
والشللؤون  العمللل  وزارة  فللي 
خزعللل  صللادق  االجتماعيللة 
تزايللد  مشللكلة  ان  ابراهيللم 
البطالة في الباد هي مشكلة 
مجتمللع وذلك لنقصللان فرص 
العمل وان حلها يجب ان يكون 
الدولة  تضامنيا بني مؤسسات 

ومؤسسات اجملتمع املدني. 
واضاف ان الدولة تنظر باهتمام 
لتفعيللل سللتراتيجية تطويللر 
القطللاع اخلاص لكللون القطاع 
العللام اصبللح قطاعللا مترها 
يسللتوعب  ان  يسللتطيع  ال 
البطالة او قوى العمل املتزايدة. 
تسللهم  الللوزارة  ان  موضحللا 

ضمن امكانياتهللا املتاحلة في 
معاجلللللة هللذه املشللكلة من 
خللال توفيللللر رواتللب احلماية 
االجتماعيللة للفئات الضعيفة 
اجملللاالت  فللي  دورات  واعطللاء 
كافللة  واملهنيللللة  العلميللة 
للباحثني عن العمل لتعليمهم 
املشللاريع  ادارة  كيفيللللة 
املسللتقبلية اخلاصة بهم ومن 
ثم منحهم قروضللاً تتراوح بني 
مليللون  و25  مايللني  خمسللة 
دينار ملسللاعدتهم على انشللاء 
مشللاريع صغيرة مللدرة للدخل 

لهم. 
واشللار الللى ان مراكللز التدريب 
املهني التابعة للوزارة تستقبل 
الباحثللني عللن العمللل من كا 

مهنيللة  دورات  فللي  اجلنسللني 
وتعليميللة لاعمار مللن 50-15 
سللنة ، الفتللا الللى ان الللدورات 
)التكييللف  تتضمللن  املهنيللة 
السلليارات  وتصليح  والتبريللد، 
والتأسيسللات  واخلراطللة، 
املوبايل،  الكهربائيللة، وصيانللة 
واخلياطة والكوافير النسللائية، 
واحلاقة الرجالية، والتأسيسات 
الصحيللة، واالجهللزة املنزليللة. 

وغيرها من الدورات(. 
وبللني ابراهيللم ان مللن حللق اي 
مواطن يرغللب بتطوير مهاراته 
واحللدة  دورة  علللى  التسللجيل 
مللن هللذه الللدورات ومدتها من 
شهرين الى ثاثة اشهر حسب 

االختصاص.   

بهدف إغالق ملف القروض الممنوحة للمستفيدين

وزارة العمل تطلق مسحا ميدانيا لتسريع استرداد الديون

تكون المعلومات 
في استمارة البيان 
السنوي قابلة 
للتعديل في ضوء 
أي متغير للعائالت 
المشمولة مع 
وجود مرونة للباحث 
االجتماعي

جانب من االجتماع

الموانئ تنفذ مشروع 
محطة استيراد وتصدير 

المشتقات النفطية
بغداد - الصباح الجديد:

برعاية وزير النقل كاظللم فنجان احلمامي وضعت 
الشللركة العامللة ملوانللئ العللراق حجر االسللاس 
إلنشاء محطة تصدير واستيراد املنتجات النفطية 
السللائلة ) BLpt( بعقد شراكة مع شركة فينول 

الهولندية بحضور مديرها اإلقليمي. 
وقال مدير عام الشللركة املهندس رياض سوادي ان 
ذلك املنجز املتحقق اليوم هو ضمن عقد تشللغيل 
مشللترك بللني الطرفللني بهللدف انشللاء محطللة 
تصديللر واسللتيراد للمنتجات النفطية السللائلة 
مللع منظومة ضخ وبنللاء خزانللات عماقة تكفي 
خلللزن املنتج املصللدر واملسللتورد  مبسللاحة 420 م 
عمللق وواجهة 600 م في منطقة خور الزبير ما بني 
رصيللف الغاز السللائل وميناء اخلور على شللواطئ 
خللور الزبير ببعد 4 كم عن الطريق العام ، مضيفا 
ان الشللركة باشللرت منذ اللحظات االولى بأعمال 
التنظيللف مللن اخمللفللات احلربية جلعللل املنطقة 
نظيفة وأمينة للشللروع باملراحل االولى من العمل 
، كما تعد شركة فينول من الشركات العاملية في 

ادارة االعمال النفطية. 

حملة خدمية واسعة 
لصيانة محطات وشبكات 

المجاري في األنبار 
بغداد - الصباح الجديد:

اعلنت وزارة االعمار واالسكان والبلديات واالشغال 
العامللة تواصللل تنفيللذ حملللة خدمية واسللعة 
لصيانللة محطات وخطوط نقل وشللبكات اجملاري 

في محافظة االنبار. 
وذكر املركز االعامي للوزارة ان فرق الصيانة التابعة 
للمديرية العامة للمجاري احدى تشكيات الوزارة 
تواصللل تنفيذ حملة واسللعة لصيانللة محطات 
معاجلللة وخطوط نقل وشللبكات اجملللاري باآلليات 

التخصصية املتوفرة في مديرية مجاري االنبار .
واشللار املركللز االعامي الللى ان احلملللة تضمنت 
صيانة وتأهيل محطات الرفع واملعاجلة ، وتسللليك 
وتنظيف خطوط نقل وشللبكات اجملاري بشللقيها 
) الصللرف الصحي واالمطار ( فللي عدد من االحياء 
واملناطللق الواقعة ضمن الرقعللة اجلغرافية حلدود 
املراكللز ) الرمللادي ، الفلوجللة ( لاحيللاء ) جوالن - 
حي الضباط - شللارع االطباء ( وغيرها من املناطق 
القريبللة منها ، اضافة الى املراكللز االخرى التابعة 
للمديريللة ، يذكللر ان املديريللة العامللة للمجللاري 
مسللتمرة في تنفيذ حمللات الصيانللة تزامناً مع 

موسم االمطار في احملافظات كافة .

متابعة الصباح الجديد:
رئيللس  نائللب  اسللتعرض 
اياد عاوي  الدكتللور  اجلمهورية 
مللع محافظ واسللط احلقوقي 
محمللود عبد الرضللا ما طال 
واقع البلد ،السلليما مع مرحلة 
االستقراراجلديد التي نشهدها 
بعللد القضللاء علللى  اإلرهللاب 

الداعشي ،فيما مت التأكيد على 
وحللدة صللف العللراق والتوجه 
البنللاء  مرحلللة  نحللو  اجلللدي 
احلقيقي وضمان منح  واألعمار 
حقللوق احملافظللات مللن خللال 
إعطائهللا الصاحيات الكاملة 
التي كفلها الدسللتور العراقي 

والقانون .

بغداد - الصباح الجديد:
الصناعللة  وزارة  شللاركت 
املوسللعة   الندوة  في  واملعادن 
الفريللق  اقامهللا  التللي 
االستشاري للتنمية الوطنية 
برعاية االمانللة العامة جمللس 
الوزراء حتت عنوان ) الشللراكة 
بني القطللاع العللام والقطاع 
اخلاص هي احلل االمثل لتأهيل 
وأنشللاء بنللى حتتيللة عراقية 

حديثة ومتطورة ( .
االعللام  مركللز  مديللر  وذكللر 
عبدالواحد  العامة  والعاقات 
علللوان الشللمري ان الهللدف 
من املشاركة في هذه  الندوة 
التللي حضرهللا وكيل الللوزارة 
لشللؤون التخطيللط الدكتور 
محمللد هاشللم عبللد اجمليللد 
الللوزارة لشللؤون  ومستشللار 
عبللاس  املهنللدس  التنميللة 
نصللراهلل محللان ومستشللار 
الوزارة الدكتور حمودي عباس 
وعللدد من املللدراء العامني في 
مقر الوزارة  وشركاتها وجمع 
وزارات  فللي  املسللؤولني  مللن 
الدولة وأصحللاب االختصاص 
فللي هللذا اجملللال هللو لاطاع 
على جتارب الدول الناجحة في 
مجال الشراكة بني القطاعني 

العام واخلاص وسبل تطويرها 
لزيادة اخلبرات سلليما وان هذة 
فعاليتهللا  اثبتللت  التجللارب 
ومتكنت مللن تعزيزاقتصاديات 
املنطقللة  فللي  عديللدة  دول 
ورفللع مسللتوياتها ، مبينا بان 
العاملللي  التنمللوي  البرنامللج 
الللذي جللرى مناقشللته هللو) 
االوفزيت ( الذي يسهم كذلك 
في ارساء االستقرار في الدول 
التللي خاضللت حروبللا اضافة 
الللى كونلله يدعللم عمليللات 
متويل وتطوير مشللاريع النقل 
الشراكات  وتنشيط  والطاقة 
واخلاص  العللام  القطاعني  بني 
ويعمل ضمن مبدأ الشفافية 
مكافحللة  علللى  ويسللاعد 
االصللاح  حتقيللق  و  الفسللاد 

االقتصادي للدول .
وزاد بالقول بللان هذا البرنامج 
للله دور كبير في تنظيم عقود 
الشللراكة وصياغتها بشكل 
صحيللح يجنللب املتعاقديللن 
التللي  القانونيللة  االخطللاء 
تصاحللب تنفيللذ العقللد املر 
الذي قد يكلللف دوائر القطاع 
العللام اموال طائلللة تضعف 
مللن اقتصادهللا نتيجللة تلك 

االخطاء.

عالوي يبحث مع محافظ واسط 
الواقع األمني والخدمي للمحافظة

الصناعة تشارك في الندوة 
الموسعة عن الشراكة بين 

القّطاعين العام والخاص 



بروكسل ـ أ ب ف :

أجتمع وزير اخلارجية االميركي ريكس 
تيلرسون مع نظرائه في االحتاد االوروبي 
وحلف ش��مال االطلسي امس الثالثاء 
ف��ي بروكس��ل للتأكيد عل��ى موقف 
موحد ازاء كوريا الش��مالية وايضا في 
مس��عى لتج��اوز اخلالف��ات العميقة 
واالوروبي��ن،  االميركي��ة  االدارة  ب��ن 
فيما توجه مس��اعد األمن العام لالمم 
املتحدة للشؤون السياسية األميركي 
جيفري فيلتمان امس الثالثاء من بكن 
إلى كوريا الشمالية حيث يقوم بزيارة 
نادرة تس��تمر أربعة أي��ام، وذلك بعيد 
إط��الق بيونغ يان��غ صاروخا بالس��تيا 

عابرا للقارات.
وتن��اول تيلرس��ون الغداء م��ع نظرائه 
ال���28 م��ن التكت��ل بدعوة م��ن وزيرة 
خارجية االحتاد فيدريكا موغيريني قبل 
اجتم��اع للحلف االطلس��ي يس��تمر 
يوم��ن ويركز على التحدي��ات االمنية 
الكب��رى وخصوصا كوريا الش��مالية 

وروسيا.
وش��دد االم��ن الع��ام للحل��ف ينس 
س��تولتنبرغ عل��ى ان »اط��الق كوري��ا 
الش��مالية صاروخ��ا بالس��تيا عاب��را 
للقارات االس��بوع املاضي أظهر ان كل 
ال��دول احلليفة ميكن ان تس��تهدفها« 

صواريخ بيونغ يانغ.
وتاب��ع س��تولتنبرغ ان »ش��ركاءنا في 
املنطق��ة في خط��ر ، وال ب��د ان متارس 

دول العالم كلها ضغوطا قصوى على 
كوريا الشمالية من اجل التوصل الى 
ح��ل س��لمي بالتفاوض«، مذك��را بان 
ال��دول ال�29 االعضاء في احللف كانت 
»واضحة وثابتة في اداناتها« للتجربة 
النووي��ة التي قامت بها بيونغ يانغ في 

مطلع ايلول.
واذا كان االوروبيون ال يزالون يش��عرون 
بانهم في مأمن اال انهم ابدوا حزما ال 
تردد فيه وشددوا العقوبات االقتصادية 
عل��ى بيونغ يان��غ م��ع تأكيدهم على 

ضرورة حل املسألة سلميا.
بعي��دا عن املوق��ف املوح��د ازاء كوريا 
الشمالية، هناك مواضيع خالفية عدة 
بن جانبي االطلس��ي، أولها مكافحة 
االحتراز املناخي بعد انسحاب الواليات 
املتح��دة من اتف��اق باريس بق��رار من 
الرئيس االميرك��ي دونالد ترامب. كما 
تش��عر اوروب��ا بالقلق من تش��كيكه 
التجاري��ة  االتفاق��ات  م��ن  بالعدي��د 
املتع��ددة األط��راف في اط��ار منظمة 

التجارة العاملية أو حتى االمم املتحدة.
الش��ديدة  الهجم��ات  وكش��فت 
واالنتق��ادات الالذع��ة الت��ي يوجهه��ا 
ترام��ب الى االتف��اق النووي م��ع ايران 
والذي رفض في تش��رين االول »االقرار« 
بالتزام إيران به، ع��ن خالف عميق آخر 
مع االوروبين الذين احتدوا للدفاع عنه.

وشددت موغيريني قبل بضعة أيام على 
ضرورة »احلفاظ على االتفاق النووي مع 
اي��ران وتطبيقه في كل جوانبه أولوية 

أمنية أساسية الوروبا«.

منظم��ة  االطلس��ي،  احلل��ف  حت��ى 
التعاون العسكري التي تهيمن عليها 
الوالي��ات املتح��دة من��ذ البداي��ة، لم 
تس��لم من انتقادات ترام��ب الذي لم 
يخف غضبه من التباين في »تقاسم 
األعب��اء« مطالب��ا بصراح��ة حلف��اءه 
االوروبي��ن وكن��دا بزي��ادة ميزانياته��ا 

العسكرية.
هذا وب��دأت جولة تيلرس��ون االوروبية 
االع��الم  وس��ائل  كش��فت  ان  بع��د 
االميركي��ة االس��بوع املاض��ي التوت��ر 
املس��تمر ب��ن الرئيس الس��ابق جمللس 
وترام��ب،  موبي��ل«  »ايكس��ون  إدارة 
يعت��زم  االبي��ض  البي��ت  ان  أوردت  اذ 

استبدال تيلرس��ون قريبا مبدير وكالة 
االستخبارات االميركية مايك بومبيو 

او حتى دفعه الى االستقالة.
وانتظر ترامب اكثر من 24 ساعة قبل 
ان يؤكد باحلد االدنى في األول من كانون 
األول دعم��ه لتيلرس��ون مع تش��ديده 
على وجود »خالفات في الرأي« بينهما. 

وكتب الرئي��س االميركي عل��ى تويتر 
»الكلمة االخيرة لي«.

اما ستولتنبرغ فقال امس االول االثنن 
»رأينا مرارا كيف أن احللف األطلس��ي 
ووزراءه لديهم القدرة على التركيز على 
املهم��ة اجلوهرية والعم��ل الذي علينا 

اجنازه رغم التكهنات والشائعات«.
واضاف »انني على ثقة بأن االمر نفسه 
س��يحصل االن« فنح��ن »بحاجة الى 
مؤسسات قوية مثل احللف االطلسي 
خصوصا م��ع تزايد القل��ق والغموض 

والتهديدات« في العالم.
واشاد ستولتنبرغ ب�«الدور االساسي« 
لتيلرس��ون من اجل |«توجيه رس��الة 
ردع ووحدة وحزم من احللف برمته« في 
مواجهة كوريا الش��مالية »إمنا كذلك 
)رس��الة( مفادها أن��ه ينبغي مواصلة 

العمل من أجل حل سلمي«.
ووصل فيلتمان امس الثالثاء إلى مطار 
بك��ن الدولي على ما أف��اد صحافيون 

في وكالة فرانس برس.
وتأتي ه��ذه الزيارة الت��ي أعلنت عنها 
األمم املتحدة امس االول االثنن في ظل 
توتر ش��ديد بعد ستة أيام على إطالق 
نظام كيم جونغ أون صاروخا بالستيا 
عابرا للقارات قادرا بحسبه على إصابة 

أي موقع على األراضي األميركية.
وباش��رت كوري��ا اجلنوبي��ة والوالي��ات 
املتح��دة ام��س االول االثن��ن مناورات 
عس��كرية جوية هي أكبر تدريبات من 
نوعها بن البلدين حتى اآلن مبش��اركة 
230 طائ��رات بينه��ا مقات��الت خفية 

اميركية من طراز »اف22-«.
ودانت بيونغ يانغ هذه املناورات باعتبارها 
»اس��تفزازا تاما« متهمة ادارة الرئيس 
االميركي دونالد ترامب »بالسعي الى 

احلرب النووية باي ثمن«.
وق��ال املتح��دث باس��م االمم املتح��دة 
س��تيفان دوجاريك ام��س االول االثنن 
محادث��ات  س��يجري  فيلتم��ان  أن 
ش��مالين  كوري��ن  مس��ؤولن  م��ع 
تتن��اول »مواضي��ع ذات اهتم��ام وقلق 
مش��تركن«، من غي��ر أن يؤكد إن كان 

سيلتقي كيم جونغ أون.
كما س��يقابل فيلتمان دبلوماس��ين 
أجانب وفريق األمم املتحدة املنتشر في 
كوريا الشمالية ضمن مهمة انسانية. 
وس��يزور عدة مواقع تنشط فيها االمم 
املتحدة، بحس��ب املتحدث الذي اشار 
الى ان الزيارة ستجري بصورة رئيسية 

في منطقة العاصمة بيونغ يانغ.
وتأت��ي زيارة فيلتمان بدعوة س��لمتها 
كوريا الش��مالية إل��ى األمانة العامة 
لألمم املتح��دة خالل اجلمعي��ة العامة 
السنوية للمنظمة في أيلول ، على ما 

أوضح دوجاريك.
وسئل املتحدث عما إذا كان هدف هذه 
اخلطوة التمهي��د لزيارة الحقة لألمن 
الع��ام لألمم املتحدة أنطونيو غوتيريش 
إل��ى بيونغ يان��غ، فاكتف��ى بالقول إن 
غوتيريش أبدى على الدوام اس��تعداده 
للقيام مبهمة مس��اع حميدة إذا دعت 
احلاجة من دون أن يضيف أي توضيحات 

أخرى.

شؤون عربية ودولية6

صنعاء ــ أ ب ف :
ش��ن التحالف العس��كري بقيادة الس��عودية في 
اليم��ن غ��ارات جوية ام��س الثالثاء ش��ملت قصر 
الرئاس��ة الذي يس��يطر عليه احلوثيون في صنعاء، 
بعد س��اعات على مقتل الرئيس اليمني الس��ابق 
علي عبداهلل صالح عل��ى أيدي املتمردين إثر انهيار 

حتالفه معهم، حسب ما أفاد سكان.
وأف��اد ش��هود عيان أن الغ��ارات ترافق��ت مع حتليق 
مكثف لطائرات التحالف على علو منخفض فوق 
صنعاء التي أخلى الس��كان ش��وارعها خشية من 

القصف.
وأش��ار س��كان العاصمة إلى أن طي��ران التحالف 
اس��تهدف س��بع مرات على األقل قصر الرئاس��ة 
الواق��ع في وس��ط صنع��اء، في قلب ح��ي مكتظ 

بالسكان.
وطلب التحالف العسكري بقيادة السعودية امس 
االول اإلثن��ن من املدنين في صنع��اء »االبتعاد عن 
آليات وجتمعات« احلوثين مشير إلى وجوب االبتعاد 
م��ا »ال يقل ع��ن 500 مت��ر« من املناط��ق اخلاضعة 

لسيطرتهم، في مؤشر إلى تكثيف غاراته.
ُقت��ل الرئيس اليمني الس��ابق علي عبداهلل صالح 
امس االول االثنن على أي��دي احلوثين الذين حتالف 
معه��م منذ ثالث س��نوات ف��ي مواجه��ة القوات 

اليمنية احلكومية املدعومة من السعودية.

انقرة ـ بي بي سي :
مثل 150 م��ن األكادميين األترك امس الثالثاء أمام 

احملكمة بتهم تشمل الترويج لإلرهاب.
وكانت هذه الشخصيات ضمن ألف أكادميي تركي 
وقعوا عريضة حتث الس��لطات على إنهاء الصراع 

املسلح مع األكراد.
ويُحاكم األكادمييون بع��د فصلهم من وظائفهم 
في املؤسس��ات العلمي��ة. وكان الرئي��س التركي 

رجب طيب أردوغان قد اتهمهم باخليانة.
كما وجه��ت اليهم اتهامات مبخالف��ة املادة 301 
املثيرة للجدل في قان��ون العقوبات التركي، والتي 

تعاقب كل من يسب مؤسسات األمة التركية.
واعتقلت الس��لطات التركية حوالي س��تن ألف 
ش��خص منذ محاول��ة االنقالب الفاش��لة العام 
املاض��ي في إطار حملة احلكوم��ة ل� »اقتالع جذور 

املتآمرين«.
لك��ن األكادميين الذي��ن يُحاكمون نف��وا أن تكون 
لهم أي صلة مبحاولة االنقالب، متهمن احلكومة 

بقمع املعارضة.

بيروت ـ وكاالت :
أعل��ن رئي��س ال��وزراء اللبناني س��عد احلريري في 
أعقاب اجتماع احلكومة امس الثالثاء تراجعه عن 

قرار االستقالة من منصب رئيس الوزراء.
وت��ال احلريري البيان الصادر ع��ن اجتماع احلكومة، 
ال��ذي ج��اء في��ه أن احلكومة ق��ررت الت��زام النأي 
بنفسها »عن أي نزاعات أو صراعات أو حروب وعن 
الش��ؤون الداخلية لل��دول العربي��ة حفاظا على 
عالقات لبنان السياسية واالقتصادية مع أشقائه 

العرب«.
وتاب��ع البي��ان أن »مجل��س ال��وزراء يجدد متس��ك 
احلكومة باتفاق الطائف ووثيقة الوفاق الوطنية، 
وال س��يما البند الثاني من املب��ادئ العامة، والتي 
تن��ص على أن لبن��ان عربي الهوي��ة واالنتماء وهو 
عضو مؤس��س وعامل في جامعة الدول العربية 

وملتزم مبواثيقها«.

التحالف العسكري يشّن 
غارات جوية على صنعاء

150 أكاديميا يحاكمون 
بتهم الترويج لإلرهاب 

في تركيا

الحريري يتراجع عن 
استقالته من رئاسة 

الوزارة اللبنانية

 
متابعة الصباح الجديد:

ح��ذر مجل��س اجلامع��ة العربي��ة 
ام��س الثالث��اء الوالي��ات املتح��دة 
بالق��دس عاصمة  االعت��راف  م��ن 
إلس��رائيل، مضيفا أن هذا املوقف 
سيمثل »اعتداء صريحا على األمة 

العربية«.
وقال مجل��س اجلامعة العربية في 
بي��ان، بعد اجتماع غي��ر عادي على 
مستوى املندوبن في مقر اجلامعة 
مبدين��ة  اعت��راف  »أي  بالقاه��رة 
الق��دس عاصمة لدول��ة االحتالل، 
أو إنش��اء أي بعثة دبلوماسية في 
القدس أو نقلها إلى املدينة، اعتداء 
صريح عل��ى األمة العربية، وحقوق 
وجمي��ع  الفلس��طيني  الش��عب 
وانتهاك  واملس��يحين،  املس��لمن 

خطير للقانون الدولي«.
وأضاف البيان أن من شأن االعتراف 
غي��ر القانون��ي بالق��دس عاصمة 
إلس��رائيل أن ينسف فرص السالم 
وح��ل الدولت��ن وتعزي��ز التط��رف 

والعنف.
وطال��ب اجملل��س الوالي��ات املتحدة 
وجمي��ع ال��دول بااللت��زام بكاف��ة 
قرارات األمم املتحدة ومجلس األمن 
بالقدس ومبادئ  املتعلق��ة  الدولي 
القان��ون الدولي »الت��ي تعتبر كل 
اإلس��رائيلية  والقوانن  اإلج��راءات 
املستهدفة تغيير الوضع القانوني 
والتاريخي ملدينة القدس الشرقية 
ومقدس��اتها وهويته��ا وتركيبتها 

الدميغرافية، الغية وباطلة«.
ودعا أحمد أبو الغيط األمن العام 
للجامع��ة العربي��ة ام��س الثالثاء 
الوالي��ات املتح��دة إل��ى االمتن��اع 
ع��ن أية مب��ادرات م��ن ش��أنها أن 
تفضي إل��ى تغيير وضعية القدس 

القانونية والسياسية.
وق��ال أب��و الغي��ط في مس��تهل 
اجتم��اع اجلامعة العربي��ة إن مثل 
هذا »اإلج��راء اخلطير س��تكون له 

عواقب وتداعيات«.
وأضاف أن ”العبث مبصير القدس، مبا 
لها من مكانة في قلب كل العرب، 
من ش��أنه تأجيج مشاعر التطرف 
ونع��رات العنف والعداء والكراهية 

في العاملن العربي واإلسالمي“.
احمل��ذرة  الفع��ل  ردود  وتواصل��ت 
م��ن مغبة اعت��راف دونال��د ترامب 
بالقدس عاصمة إلسرائيل، عشية 
يُحّدد  األميرك��ي  للرئي��س  خطاب 
فيه سياس��ة إدارته حي��ال عملية 
األوس��ط،  الش��رق  ف��ي  الس��الم 
ويحس��م فيه قراره في شأن وضع 
مدين��ة الق��دس ونق��ل الس��فارة 
إليها، وذكر اخلبير في معهد »وودرو 
ويلس��ون« واملسؤول الس��ابق آرون 
ميل��ر، أن ترامب لم يحس��م قراره 
بع��د، إمن��ا م��ن املرجح ع��دم نقل 
السفارة مباش��رة، وبالتالي جتديد 
املرسوم الرئاسي املطلوب توقيعه 
كل 6 أش��هر لوقف نقل الس��فارة 
مبوج��ب قرار م��ن الكونغ��رس عام 

 .١٩٩٥
ترام��ب  يوق��ع  أن  يفت��رض  وكان 
املرسوم اجلمعة املاضي، إال أن عدم 
توقيع��ه طرح أس��ئلة عما إذا كان 
الرئي��س األميرك��ي س��يعلن نقل 

السفارة أو فتح س��فارة أخرى في 
القدس.

ورجح��ت تقارير إعالمي��ة أميركية 
أن يعل��ن ترام��ب الق��دس عاصمة 
إلس��رائيل، كما أش��ارت صحيفة 
»نيويورك تاميز«، إال أن مسؤولن في 
اإلدارة أكدوا أن الرئيس لم يحسم 
ق��راره بع��د، وأوضح ميل��ر أن أمام 
ترامب ثالثة خيارات: توقيع املرسوم 
وانتظ��ار فترة س��تة أش��هر أخرى 
وم��ا حتمل��ه املفاوض��ات، أو إع��الن 
القدس أو القدس الغربية عاصمة 
إلس��رائيل، أو الذهاب إلى أبعد حد 
و  نقل السفارة واالعتراف بالقدس 

عاصمة إلسرائيل. 
»أي  هن��اك  لي��س  أن  ميل��ر  ورأى 
مصلح��ة قومي��ة أميركي��ة ف��ي 
نقل الس��فارة واالعت��راف بالقدس 
احل��ل  مفاوض��ات  قب��ل  عاصم��ة 
النهائ��ي«، وتخ��ّوف م��ن ردود فعل 
أمني��ة عل��ى األرض م��ن حركت��ي 

»حماس« و »اجلهاد اإلسالمي«.
وقال املدي��ر التنفي��ذي في معهد 
األدنى  واشنطن لدراس��ات الشرق 
روبرت ساتلوف، إن »ردود الفعل قد 

تكون مبالغاً فيها«.
ف��ي  »الكثيري��ن  أن  إل��ى  ولف��ت   
العال��م العربي يتس��اءلون ملاذا ال 
تعترف حليفة إسرائيل األساسية 
بعاصمته��ا م��ن دون اخل��وض في 
ف��ي  واألحي��اء  احل��دود  تفاصي��ل 
الرئي��س  صه��ر  وكان  الق��دس«، 
جاري��د  ومستش��اره  األميرك��ي 
كوشنر، صّرح امس االول األحد بأن 
»ترامب ل��م يتخذ حت��ى اآلن قراراً 
بخصوص االعتراف رسمياً بالقدس 
عاصم��ة إلس��رائيل«، وف��ي مؤمتر 
سنوي عن السياس��ات األميركية 
في الش��رق األوسط نظمه معهد 
»بروكينغز« لألبحاث في واشنطن، 
أوضح أن الرئيس األميركي »ال يزال 
ي��درس الكثير من احلقائق اخملتلفة، 
وحينما يتخذ قراره س��يكون )هو( 

م��ن يبلغك��م ب��ه ، عل��ى أن يقوم 
بذلك في الوقت املناسب”.

وأكد كوش��نر ضرورة التركيز على 
“حل القضية الكبرى”، مشيراً إلى 
أن الرئي��س متفائل بإم��كان إقناع 
األط��راف بالع��ودة إل��ى مفاوضات 
الس��الم وحتقي��ق إجناز ف��ي عملية 
السالم في الش��رق األوسط، وذّكر 
بحل الدولت��ن واعتبار القدس من 
قضاي��ا احل��ل النهائ��ي، م��ا يوحي 
بترّي��ث أميرك��ي في هذا الش��أن، 
وتواصلت أمس ردود الفعل العربية 
واإلسالمية احملذرة من مغبة اعتراف 
الرئيس األميركي بالقدس عاصمة 
إلس��رائيل، فيم��ا تعق��د اجلامعة 
العربية اليوم، اجتماعاً طارئاً على 
مستوى املندوبن للبحث في سبل 

التصدي للقرار األميركي املتوقع.
ودعت منظمة التعاون اإلس��المي 
اإلدارة األميركي��ة إلى ع��دم اتخاذ 
أي قرار بشأن القدس، وأعلنت أنها 
س��تدعو إلى عقد قمة استثنائية 
لل��دول اإلس��المية في ح��ال قررت 
بالق��دس  االعت��راف  واش��نطن 
عاصم��ة إلس��رائيل، ف��ي خط��وة 
اعتب��رت املنظمة أنها ستش��كل 
»اعت��داء« على العرب واملس��لمن، 
وأجرى وزيرا خارجية مصر س��امح 
الصف��دي،  أمي��ن  واألردن  ش��كري 
اتصالن هاتفين مع وزير اخلارجية 
األميرك��ي ريكس تيلرس��ون، حذرا 
فيهم��ا م��ن التأثي��رات الس��لبية 
احمُلتملة لهذا القرار. كما حذر نائب 
رئيس الوزراء التركي بكر بوزداغ من 
»حدوث كارثة كب��رى وصراع جديد 
في الشرق األوسط«، وفي القدس، 
اإلس��رائيلي  الدف��اع  وزي��ر  اعتب��ر 
أفيغدور ليبرمان امس االول اإلثنن، 
أن احتمال نقل السفارة األميركية 
»فرص��ة  يش��كل  الق��دس  إل��ى 
تاريخي��ة«، محذراً من أن إس��رائيل 
ستواجه أي أعمال عنف قد تندلع 

بفعل قرار مماثل.

وكثفت الس��لطة الفلس��طينية 
جهوده��ا واتصاالته��ا م��ع ال��دول 
الصديق��ة  واإلس��المية  العربي��ة 
الالزم��ة  اخلط��وات  ف��ي  للبح��ث 
ملواجه��ة القرار األميرك��ي املتوقع 
اليوم )األربع��اء( باالعتراف بالقدس 
وأبلغ��ت  إلس��رائيل،  عاصم��ة 
اإلدارة  الفلس��طينية  الس��لطة 
األميركي��ة رفضه��ا أي ق��رار بنقل 
القدس  ال��ى  األميركية  الس��فارة 
عاصم��ة  بالق��دس  االعت��راف  أو 
رئي��س  نائ��ب  ونق��ل  إلس��رائيل، 
احلكوم��ة الفلس��طينية زي��اد أبو 
عمرو رسالة رسمية من السلطة 
الفلسطينية الى اإلدارة األميركية، 
خالل لقاء جمعه في مكتبه في رام 
اهلل مع القنص��ل األميركي العام 
دونالد بل��وم، وقال بيان إن أبو عمرو 
أبل��غ القنص��ل األميرك��ي »رفض 
الس��لطة الفلس��طينية أي إجراء 
أو ق��رار تتخ��ذه اإلدارة األميركي��ة 
للمّس بالوض��ع القائم في مدينة 

القدس«. 
اإلدارة  إق��دام  »أن  إل��ى  وأش��ار 
األميركية على إجراء من هذا النوع 
يعتبر عمالً مس��تهجناً، ويتعارض 
مع دور اإلدارة األميركية كوس��يط 
وراٍع لعملي��ة الس��الم، ويخرجه��ا 
من هذا ال��دور، ويغلق كل باب أمام 

االستمرار في عملية سالم جادة”.
وأضاف أن نقل السفارة األميركية 
إلى الق��دس أو االعت��راف بالقدس 
عاصمة إلس��رائيل »أم��ر مرفوض 
ال حتم��د  أخط��ار  عل��ى  وينط��وي 
عقباها«، محذراً من »أن ذلك يدفع 
باملنطق��ة برمته��ا إل��ى املزيد من 

التوتر وعدم االستقرار«.
وأكد أبو عمرو« أن أي إجراء في اجتاه 
نقل الس��فارة أو االعترف بالقدس 
س��يجابه  إلس��رائيل،  عاصم��ًة 
باحتجاجات واسعة داخل األراضي 
الفلس��طينية، وف��ي أنح��اء أخرى 
م��ن العال��م اإلس��المي”، وحّم��ل 

»اإلدارة األميركي��ة املس��ؤولية عن 
الناجمة” عن  اخلطي��رة  التداعيات 
مثل ه��ذا الق��رار، وطال��ب “اإلدارة 
موقفه��ا  مبراجع��ة  األميركي��ة 
للحف��اظ على ما تبق��ى من فرص 
وكان مستشار  السالم«،  لتحقيق 
للش��ؤون  الفلس��طيني  الرئي��س 
اخلارجية والعالق��ات الدولية، نبيل 
ش��عث، هدد بأن الفلسطينين لن 
يقبل��وا »بأي عملية س��الم ترعاها 
الوالي��ات املتح��دة األميركية« في 
ح��ال االعت��راف بالق��دس عاصمة 
العربية  اجلامعة  وتعقد  إلسرائيل، 
اليوم اجتماعاً طارئاً على مستوى 
املندوبن، للبحث في سبل التصدي 
للق��رار األميركي املتوقع الذي ميس 

مكانة مدينة القدس.
املس��اعد  الع��ام  األم��ن  وق��ال 
للجامعة العربية، حسام زكي، إنه 
»تقرر عقد اجتماع على مس��توى 
املندوب��ن الدائم��ن ام��س الثالثاء 
بن��اء على طلب فلس��طن، لبحث 
التطورات التي متس مبكانة القدس«، 
الفلس��طينية  املمثلي��ة  وكان��ت 
ل��دى اجلامعة العربي��ة طلبت في 
مذك��رة قدمته��ا لألمان��ة العامة 
للجامعة امس االول األحد، ضرورة 
عقد اجتماع طارئ ملناقش��ة ملف 
مدينة الق��دس، وقال وزير اخلارجية 
الفلسطيني رياض املالكي إن وزراء 
في  العرب س��يجتمعون  اخلارجية 
القاهرة السبت املقبل للبحث في 
القرار األميركي، ورمب��ا تتم الدعوة 

الى عقد قمة عربية.
وكش��ف املالكي أّن االجتماع حدد 
السبت املاضي  ملعرفة ما سيعلنه 
الرئيس دونالد ترامب اليوم األربعاء، 
واتخ��اذ القرارات الالزم��ة بناء على 
ذل��ك. ورجح أن يق��ر وزراء اخلارجية 
الع��رب عق��د مؤمت��ر قم��ة عرب��ي 
ملواجه��ة املوق��ف األميرك��ي م��ن 
القدس، ف��ي حال أعل��ن ترامب أن 
الق��دس عاصم��ة إلس��رائيل، وأن 

الرئي��س محمود عب��اس طلب من 
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان 
عقد قم��ة للدول اإلس��المية، في 
حال إع��الن ترامب القدس عاصمة 
إلسرائيل، وأن الرئيس التركي رحب 

باالقتراح.
وأجرى عب��اس، في األي��ام األخيرة، 
عشرات االتصاالت مع قادة ورؤساء 
االقليمي��ة  واملنظم��ات  ال��دول 
والدولي��ة وحضه��م فيه��ا عل��ى 
التدخل ملنع اإلدارة األميركية من أي 
إعالن ميس األراضي الفلس��طينية 
وف��ي مقدمته��ا الق��دس احملتل��ة، 
وقال مس��ؤولون فلس��طينيون إن 
القدس ليس��ت فقط مس��ؤولية 
مس��ؤولية  وامن��ا  الفلس��طينين 
مش��يرين  واملس��لمن،  الع��رب 
ال��ى أن الس��لطة الفلس��طينية 
اخملتلف��ة  ووزاراته��ا  مبؤسس��اتها 
جت��ري اتصاالت مع مختل��ق القوى 
واملنظم��ات املؤث��رة، لوقف التوجه 
األميركي الذي سيش��كل انتهاكاً 

صارخاً لقرارات املنظمة الدولية.
وتنته��ي ام��س االول االثنن املهلة 
احمل��ددة التخ��اذ الرئي��س األميركي 
دونالد ترامب ق��راراً حول ما اذا كان 
س��يمدد ق��رار جتميد نقل س��فارة 
الواليات املتحدة في إس��رائيل الى 
الكونغرس  لق��رار  القدس، خالف��اً 
الذي طلب منذ 1995 نقلها، ورغم 
أن ق��رار الكونغ��رس مل��زم، لكنه 
يتضم��ن بن��داً يس��مح للرؤس��اء 
بتأجيل نقل الس��فارة ستة أشهر 

حلماية »مصالح األمن القومي«. 
األميركي��ون  الرؤس��اء  وق��ام 
املتعاقبون بصورة منتظمة بتوقيع 
أم��ر تأجيل نق��ل الس��فارة مرتن 
س��نوياً، معتبري��ن أن الظ��روف لم 
تنض��ج لذلك بعد. وه��ذا ما فعله 
ترام��ب في حزيران املاض��ي، واخليار 
اآلخ��ر هو أن يعط��ي ترامب الضوء 
األخضر لنقل الس��فارة، كما وعد 

خالل حملته االنتخابية.

السلطة الفلسطينية تكّثف جهودها واتصاالتها مع الدول العربية واإلسالمية

االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل
ليس قانونيا وينسف فرص السالم

تعتبر كل 
اإلجراءات والقوانين 

اإلسرائيلية 
المستهدفة تغييرا 

للوضع القانوني 
والتاريخي لمدينة 
القدس الشرقية 

ومقدساتها 
وهويتها 
وتركيبتها

مجلس اجلامعة العربية

تقـرير
مبعوث األمم المتحدة يقوم بزيارة نادرة الى »بيونغ يانغ »

االتحاد األوروبي والحلف األطلسي موحدان إزاء كوريا الشمالية برغم الخالفات العميقة
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7 اقتصاد

البصرة ـ خاص:

وقع اجلانبان العراقي والس��عودي 
عل��ى هام��ش مع��رض البص��رة 
ع��ددا  والغ��از  للنف��ط  الدول��ي 
م��ن مذك��رات التفاه��م وعقود 
الش��ركات  وكان��ت  اس��تثمار، 
النفطية العراقية ومنها شركة 
املشاريع النفطية، نفط البصرة، 
نف��ط ميس��ان، ومصافي اجلنوب 
عق��دت صفقات تطوي��ر وتأهيل 
احلقول النفطية والغازية التابعة 

لها
وقد اس��تقبل وزي��ر النفط جبار 
عل��ي اللعيب��ي، مس��اء االثن��ن، 
وزي��ر الطاق��ة الس��عودي خال��د 
الفال��ح والوف��د املراف��ق له الذي 
يزور البص��رة على هامش معرض 
البص��رة الدول��ي للنف��ط والغاز 
املق��ام عل��ى أرض مين��اء املعقل 
ف��ي احملافظ��ة ويس��تمر لثالث��ة 
الش��ركات  أيام مبش��اركة كبرى 
النفط  املتخصص��ة في مج��ال 

والغاز والطاقة عموماً.
راف��ق الوزي��ر الس��عودي م��دراء 
ش��ركات ورجال أعمال سعودين، 
ووق��ع اجلانبان عدد م��ن مذكرات 
التفاهم وعقود استثمار، وكانت 
الش��ركات النفطي��ة العراقي��ة 
ومنها شركة املشاريع النفطية، 
نف��ط البص��رة، نف��ط ميس��ان، 
ومصافي اجلنوب عقدت صفقات 
تطوير وتأهيل احلق��ول النفطية 

والغازية التابعة لها. 
وترك��زت العق��ود الت��ي ابرم��ت 
ب��ن اجلانبن عل��ى تطوير احلقول 
العراقية في جنوب ووسط البالد 
، فيم��ا حضر حفل توقيع العقود 

كل من وزير النفط جبار اللعيبي 
ومدير هيئة االس��تثمار الوطنية 
سامي االعرجي ومحافظ ورئيس 
مجلس محافظة البصرة ومدراء 

عامن الشركات النفطية.  
وانطلقت، امس الثالثاء، فعاليات 
معرض البص��رة الدول��ي بدورته 
ال��� )7( على أرض مين��اء املعقل، 
مبشاركة ش��ركات أجنبية منها 
ايطالية وإيرانية وتركية واماراتية 
ومصرية، لكن احلضور األقوى هو 

للشركات الس��عودية والعراقية 
التي متثلها الش��ركات النفطية 
وأهمها شركة املشاريع النفطية، 
نفط البصرة، نفط ميسان، نفط 
ذي ق��ار، مصافي اجلنوب، مصافي 
الوسط، غاز البصرة وشركة غاز 
اجلنوب، عالوة على شركات أخرى 

متعددة االهتمامات.
الى ذل��ك، قال الوزير الس��عودي، 
أن »العراق والسعودية جتمعهما 
العزمي��ة لتطوي��ر الق��درات وبناء 

ش��راكات عل��ى قاع��دة صلب��ة 
للتعاون بن البلدين«.

وأض��اف أن »التع��اون بن البلدين 
م��ن أولوياتنا، فخالل الش��هرين 
املاضين حققن��ا خطوات مهمة 
تتضم��ن  التع��اون  مج��ال  ف��ي 
تشكيل جلنة للطاقة والصناعة 

للتواصل مع اجلانب العراقي«.
ومض��ى الفال��ح الى الق��ول، انه 
»مت ح��ث الش��ركات الس��عودية 
على اإلس��راع بالدخول للس��وق 

العراقي��ة وتنفي��ذ اس��تثمارات، 
 13 عل��ى  التوقي��ع  مت  وكذل��ك 
ش��ركات  ب��ن  تفاه��م  مذك��رة 
والغاز،  للنفط  وعراقية  سعودية 
فضالً عن افتتاح مكتب لشركة 
)طاق��ة( الس��عودية ف��ي العراق، 
ومت تش��كيل جلن��ة للعم��ل على 
مشروع عمالق للربط الكهربائي 
أن  الفال��ح  وأوض��ح   ، البلدي��ن« 
»اجلن��اح الس��عودي ف��ي معرض 
البصرة يضم وجود 22 من كبرى 

الشركات السعودية املتخصصة 
في النفط والغاز«.

من جانبه، ق��ال وزير النفط جبار 
»املش��اركة  إن  اللعيب��ي  عل��ي 
الس��عودية متثل فرص��ة تاريخية 
لتأس��يس قاعدة للتعاون واقامة 
مشاريع مش��تركة بن البلدين« 
، مضيف��ا أن »احلكوم��ة حريصة 
على املض��ي بتعزيز العالقات مع 
الس��عودية في الس��عي للعمل 

بجهد لتقوية هذه العالقات«.

على هامش معرض البصرة الدولي للنفط والغاز

»النفط« توّقع ونظيرتها السعودية
عقود تطوير الحقول العراقية

 انطلقت، امس
 فعاليات معرض
 البصرة الدولي
 بدورته الـ )7( على
 أرض ميناء المعقل،
 بمشاركة شركات
 أجنبية منها عاملة
 في الحقول النفطية
 العراقية ضمن
جوالت التراخيص

جانب من معرض البصرة الدولي

لندن - رويترز:   
أظهر مسح أن نشاط قطاع األعمال في منطقة 
اليورو تسارع في تشرين الثاني )نوفمبر( مع معاناة 
الش��ركات لتلبية الطلب املزدهر في أحدث مؤشر 
عل��ى أداء قوي القتصاد املنطق��ة في العام احلالي 
، وتنبئ املؤشرات املس��تقبلية في املسح بأن قوة 

الدفع ستستمر هذا العام.
وجاءت القراءة اجملمعة النهائية ملؤش��ر »ماركت« 
ملديري املش��تريات في منطقة اليورو، وهي مؤشر 
جيد على النمو، تأكيداً للقراءة األولية الس��ابقة 
عند 57.5 ارتفاعاً من 56 في تشرين األول )أكتوبر( 
املاض��ي ، فيم��ا بل��غ املؤش��ر أعلى مس��توى منذ 
نيس��ان )أبريل( 2011 وهو أعلى كثيراً من مستوى 

50 نقطة الذي يفصل بن النمو واالنكماش.
وق��ال كبير االقتصادين ف��ي »آي اتش اس« كريس 
وليامس��ون »نعمت منطقة الي��ورو بأداء قوي في 
تش��رين الثاني )نوفمبر(، ما ميهد خلتام قوي للعام 
احلال��ي« ، مضيفا إن البيان��ات تتفق مع معدل منو 
اقتصادي 0.8 في املئة في الربع األخير في منطقة 
الي��ورو، وه��و مس��توى أكثر تف��اؤالً م��ن توقعات 
»رويت��رز« في اس��تطالع أج��ري األس��بوع املاضي 

والبالغة 0.6 في املئة.

فيينا ـ رويترز:  
واصل��ت أس��عار النف��ط اخل��ام انخفاضها خالل 
ت��داوالت ام��س الثالثاء، م��ع اس��تمرار اخملاوف من 
ارتفاع إنتاج النفط الصخري في الواليات املتحدة 
ال��ذي ق��د يضع��ف اجله��ود الرامية إل��ى خفض 

إمدادات النفط العاملية. 
فقد تراجعت العقود اآلجلة خلام برنت في بورصة 
ايس االجلة مبقدار 0.09 س��نتا أو نحو 0.14 ٪ عند 
62.36 دوالر للبرميل، فيم��ا تراجعت العقود اخلام 

االمريكي 57.42 دوالر بانخفاض بلغ 0.05 سنتا.
وذكرت رويترز ان أس��عار النفط انخفضت بعد ان 
ذكرت بيكر هيوز ان ش��ركات الطاق��ة األمريكية 
ادخلت اثنن من منصات النفط في األسبوع االول 
من كان��ون االول، ليصل إجمالي الع��دد إلى 749، 
وهو األعلى من��ذ ايول ، فيما انتع��ش الناجت احمللي 
احمللي بنس��بة ٪15 تقريبا منذ آخ��ر انخفاض في 
منتص��ف ع��ام 2016، وتعن��ي زيادة نش��اط احلفر 
إلنتاج وس��ائل اإلنتاج اجلديدة ان يكون هناك زيادة 

أكثر، حيث يجذب املنتجون ارتفاع االسعار. 

بغداد ـ الصباح الجديد: 
ارتفع��ت مبيع��ات البن��ك املرك��زي م��ن العملة 
األجنبية، خ��الل مزاد، امس  الثالث��اء، إلى 116,41 
ملي��ون دوالر، مقابل بي��ع 107,89 مليون دوالر مبزاد 
أمس االثنن، بزيادة 8,52 مليون دوالر، بحسب بيان 

للبنك.
وأضاف املركزي، في بيان تلقته »عن العراق نيوز«، 
أن »س��عر الصرف بلغ 1190 دين��اراً لكل دوالر، في 
املزاد املنعقد مبش��اركة 39 مصرفاً، و10 ش��ركات 

للتحويل املالي«.
ونوه البنك بأن »تلك املبيعات هي نتائج املزاد املقرر 
غ��داً األربعاء«، موضحاً أن »إجمال��ي البيع الكلي 

لهذا اليوم بلغ نحو 147,21 مليون دوالر«.
وبلغ حجم املبالغ املباع��ة لتعزيز أرصدة املصارف 
ف��ي اخلارج نح��و 115,33 ملي��ون دوالر، فيما ُقدرت 

كميات البيع النقدي ب�1,08 مليون دوالر.
وأوض��ح املركزي، في البيان، أن طبيع املبالغ احملولة 
حلس��ابات املصارف في اخلارج يكون بس��عر 1190 

ديناراً لكل دوالر، أما البيع النقدي«.

قّطاع األعمال بمنطقة 
اليورو يسجل نموًا قويًا 

الشهر الماضي

تراجع النفط الخام 
وسط مخاوف من ارتفاع 

اإلنتاج األميركي 

مبيعات البنك 
المركزي ترتفع الى 

116 مليون دوالر

عّمان ـ وكاالت: 

رعى رئيس الوزراء األردني هاني امللقي، 
ممثالً عن املل��ك عبداهلل الثاني، افتتاح 
أعم��ال »منتدى سياس��ات الش��مول 
املال��ي« الذي نظم��ه البن��ك املركزي 
األردن��ي بالتعاون مع »الوكالة األملانية 
للتنمية«، بدعم من حتالف االشتمال 
املالي وصندوق النقد العربي. وأطلقت 
خالل املنتدى االس��تراتيجية الوطنية 
للش��مول املالي والت��ي تعتبر خطوة 
مهمة ف��ي تعزي��ز النم��و االقتصادي 

املستدام والشامل.
وق��ال محافظ البنك املركزي زياد فريز، 
إن »احلكوم��ة األردنية ج��ادة وملتزمة 
تطبي��ق سياس��ات وبرام��ج طموحة 
تهدف إلى حتقيق منو اقتصادي مستدام 
واجتماعية شاملة  اقتصادية  وتنمية 
تس��تهدف القطاعات كاف��ة وجميع 

شرائح اجملتمع«.
وأشار إلى أن »اس��تراتيجية الشمول 
املال��ي تعد خارطة الطريق نحو تنفيذ 
سياس��ات وبرام��ج ومب��ادرات وطنية 
ش��املة ومع��ززة للنم��و االقتص��ادي 
وتعك��س أعل��ى درج��ات االلت��زام من 
مؤسسات الدولة ومن احلكومة، خللق 
بيئة تش��ريعية وتقنية متك��ن األفراد 
واملؤسس��ات من االدخار واالس��تثمار 

واحلص��ول على الق��روض الالزمة وفقاً 
عل��ى  واحلص��ول  املؤسس��ة،  حلج��م 
خدمات التأمن للحد من األخطار في 

املستقبل«.
وأوضح أن »االس��تراتيجية ستساهم 
أيضاً في اس��تخدام التحويالت املالية 
اآلمنة من خ��الل القنوات الرس��مية، 
وغيره��ا م��ن اخلدم��ات املالي��ة الت��ي 
ستنعكس إيجاباً على رفع مستويات 
الدخل وحتسن املستوى املعيشي، ما 
سيساهم في متكن األفراد والعائالت 
األردنية م��ن اخلروج من ح��االت الفقر 

وبناء أصول مالية بأخطار أقل«.
املال��ي  »االش��تمال  أن  فري��ز  وأك��د 
يع��زز النمو املس��تدام وميك��ن اجلميع 
من املش��اركة ف��ي عائ��دات التنمية 
واالس��تفادة منه��ا وتعزيز املش��اركة 
ويقل��ل  واالجتماعي��ة،  االقتصادي��ة 
والتفاوت  والبطالة  الفقر  مس��تويات 
الكبير في الدخل وحتس��ن املس��توى 
املعيشي، ما س��ينعكس إيجاباً على 
كل مح��اور التنمي��ة، مث��ل التعليم 
والصح��ة«. ولفت إلى أن »الدراس��ات 
الدولية أشارت عامي 2014 و2015 إلى 
تدني نس��ب االشتمال املالي للبالغن 
في األردن، وكانت أقل من 25 في املئة، 
إضاف��ة إل��ى اس��تمرار ارتفاع نس��ب 
البطالة والفقر ب��ن فئات اجملتمع إلى 
جانب التحدي��ات االقتصادية واألمنية 
نتيجة حال عدم االس��تقرار في الدول 

اجملاورة«.
وأك��د أن »ه��ذه األمور دفع��ت البنك 
املرك��زي إل��ى العم��ل لوض��ع أهداف 
وسياس��ات الش��مول املال��ي ضم��ن 
األردن  ميل��ك  إذ  الوطني��ة،  األولوي��ات 

نظام��اً مالياً ومصرفي��اً يتميز باملتانة 
والق��وة والس��يولة، إلى جان��ب بنية 

حتتية الكترونية شاملة«.
وأشار إلى »املوافقة أخيراً على منحة 
للبن��ك املركزي األردني من مؤسس��ة 

بي��ل أن��د ميلن��دا غيت��س قيمتها 3 
مالي��ن دوالر لدع��م الوص��ول املال��ي 
الرقم��ي للفئات األكثر فقراً ولالجئن، 
وهو املش��روع األول من نوعه ملؤسسة 
غيتس ف��ي العالم وللمؤسس��ة في 

األردن«.
إدارة  مجل��س  رئي��س  أك��د  ب��دوره، 
صندوق النق��د العربي عبدالرحمن بن 
عب��داهلل احلميدي »أهمية سياس��ات 
الش��مول املال��ي ملواجه��ة التحديات 
الدول  االقتصادي��ة واالجتماعية ف��ي 
العربية«، مش��يراً إلى أن »تعزيز فرص 
الوص��ول للخدمات املالي��ة والتمويل، 
يتطلب جهوداً متواصلة وعلى محاور 
عدة، مث��ل تقوية التش��ريعات واألطر 
البني��ة  بنظ��م  واالرتق��اء  الرقابي��ة، 
التحتي��ة املالئمة، إلى جان��ب العمل 
على تشجيع املنافسة بن املؤسسات 
املالي��ة واملصرفي��ة، وزي��ادة التثقيف 
والوع��ي املالي، وت��ع��زي��ز ج���وانب 

ح��م���اية املستهلك«.
وأش��اد باجله��ود الكبيرة الت��ي بذلها 
البنك املركزي األردني خالل الس��نوات 
املاضي��ة، إذ ج��اء بناء االس��تراتيجية 
له��ا، م��ن خ��الل  تتويج��اً  الوطني��ة 
وقانونية  توفير منظوم��ة تش��ريعية 
متكاملة تغطي اجلوان��ب كافة، مثل 
حماية مس��تهلكي اخلدم��ات املالية، 
والعمليات املالية الرقمية، واملؤسسات 
والثقاف��ة  املصرفي��ة،  غي��ر  املالي��ة 
املالي��ة، والش��يك اإللكتروني، وتطوير 
نظم وخدمات الدفع والتس��وية، إلى 
جانب بناء منظوم��ة متكاملة للدفع 
اإللكتروني وبنية حتتية شاملة مَكنت 
اململكة من االنتقال إلى اقتصاد رقمي 

والتحول من الدف��ع الورقي إلى الدفع 
اإللكتروني«.

وأكد »جه��ود البنك املرك��زي األردني، 
الت��ي أثم��رت في حتس��ن مؤش��رات 
الشمول املالي في األردن في السنوات 
األخيرة«، مش��يراً إلى »ارتفاع نس��بة 
حس��ابات  لديه��م  الذي��ن  البالغ��ن 
مصرفية رس��مية من أقل من 25 في 
املئ��ة ع��ام 2014 إل��ى نح��و 33.1 في 
املئ��ة خالل العام احلال��ي، وارتفاع عدد 
املستفيدين املقترضن من مؤسسات 
التموي��ل األصغ��ر بنحو 17 ف��ي املئة 
إل��ى حوال��ى 397 ألف مقت��رض، إلى 
جانب ارتفاع نس��بة املستخدمن من 
البالغن خلدمات الدفع اإللكتروني من 

نحو 11 إلى 18 في املئة«.
وأّكد س��فير االحتاد األوروبي في األردن 
أندريا ماثيو فونتانا »التزام االحتاد بدعم 
احلكوم��ة األردنية، في إط��ار جهودها 
الرامية إلى تعزيز الش��مول املالي من 
خالل حتسن احلوكمة وفرص الوصول 

للتمويل املتناهي الصغر«.
وأشار إلى »أهمية إطالق االستراتيجية 
الوطنية للش��مول املال��ي ليس فقط 
ل��أردن، ب��ل لكافة ال��دول اجمل��اورة، إذ 
ستس��اهم االس��تراتيجية ف��ي زيادة 
فرص الوصول إلى اخلدمات املالية، التي 
ستس��اهم بدورها في دعم االستقرار 
االجتماعي وتعزيز النمو وبالتالي خلق 

فرص عمل«. 

بالتعاون مع الوكالة األلمانية للتنمية تقـرير

األردن تطلق استراتيجية وطنية للشمول المالي لتعزيز النمو االقتصادي 

رئيس الوزراء األردني هاني امللقي

دبي ـ وكاالت: 
قعت ش��ركة االستش��ارات اإلدارية 
»ستراتيجي & الشرق األوسط« بروزاً 
أكبر لعملي��ات دمج كبرى ونش��وء 
ش��ركات رقمية عمالقة، اس��تمراراً 
لعمليات الدمج والتملك في قطاع 
االتص��االت العاملي منذ ع��ام 2009، 
مشيرة إلى أن عدد صفقات شركات 
االتصاالت العاملي��ة بلغ 884 صفقة 
عام��ي 2015 و2016، ق��درت قيمتها 

ب�200 بليون دوالر. 
وأكدت الش��ركة في تقرير لها امس 
الثالثاء »س��عي ش��ركات االتصاالت 
في منطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقي��ا إل��ى تعزي��ز ف��رص النم��و 
ف��ي قط��اع تكنولوجي��ا املعلومات 
واالتصاالت الواعد، من خالل عمليات 
الدم��ج والتملك، ف��ي إطار جهودها 
احلالية«.  بإمكاناتها  الثغرات  لس��د 
وأش��ارت إلى أن »شركات االتصاالت 
العاملي��ة بدأت التح��ول تدريجاً نحو 
الرقمي��ة  اجمل��االت  ف��ي  االس��تثمار 
الناشئة واألس��واق املتخصصة، من 
خالل هذه الصفقات، بدالً من حصر 

نفسها في قطاع االتصاالت«.

وق��ال الش��ريك في »س��تراتيجي & 
الش��رق األوس��ط« شادي س��مّيرة: 
»سيحافظ حجم عمليات الشركات 
عل��ى أهميته بالنس��بة ال��ى قطاع 
االتصاالت، وس��يبقى احملرك األساس 
لدم��ج العملي��ات وتوحيده��ا، إذ إن 
العالق��ة بن هوام��ش الربح وحجم 
العملي��ات أصبح��ت متقارب��ة إلى 
ح��د كبير«. وأضاف: »مع ذلك، تعمل 
الرقمن��ة عل��ى تغيي��ر احل��دود ف��ي 
القطاع��ات التقليدي��ة، في ش��كل 
يس��مح لعمالقة التكنولوجيا مثل 
أبل وآلفابيت من التوس��ع بال هوادة، 
ليس فق��ط ألنهم ال يول��ون أهمية 
كبيرة للعوائق املوجودة عند دخولهم 
مج��االً معيناً، ب��ل المتالكهم بنية 
حتتي��ة رقمية قوي��ة تخولهم إطالق 
القطاعات  ف��ي  منتج��ات وخدمات 
كاف��ة«. وش��دد على ضرورة »س��ير 
كل مشغلي االتصاالت على اخلطى 
ذاته��ا، والتوس��ع في اجمل��ال الرقمي 
ليصبحوا تكتالت رقمية«، الفتاً إلى 
أن »عمليات الدمج واالس��تحواذ في 
منطقة الش��رق األوس��ط وش��مال 
أفريقي��ا ال ت��زال خجولة نس��بياً، إذ 

بلغ��ت نس��بتها 1 في املئ��ة عامي 
2015 و2016، ولك��ن نتوقع تغّيراً في 

هذا التوجه«.
وقال الش��ريك اآلخر عمرو القسوس 
ف��ي  التوس��ع  نح��و  »التح��ول  إن 
قطاعات ذات صلة له هدف أس��اس، 
إذ تس��عى ش��ركات االتص��االت إلى 
تصنيف نفس��ها كم��زود متكامل 
لتكنولوجي��ا املعلومات واالتصاالت، 
الس��يما كشركات تعمل على تزويد 
الشركات األخرى بحلول ألعمالها«.

ومن املتوقع منو سوق اخلدمات املقدمة 
للش��ركات وتلك املقدمة لأفراد في 
اخلليج، 12 في املئة خالل الس��نوات 
الثالث املقبلة، ليصل إلى 14.3 بليون 
دوالر بحلول عام 2020. وستش��كل 
استش��ارات تكنولوجي��ا املعلومات 
وتكام��ل األنظمة وعملي��ات تطوير 
البرمجي��ات جزءاً كبيراً م��ن املوازنة 
املعلومات  لتكنولوجي��ا  اخملصص��ة 
اخلط��ط  واالتص��االت، وستس��اهم 
والتح��ول  الوطني��ة  االقتصادي��ة 
الرقمي في جزء كبير من هذا النمو، 
مع إفساح اجملال أمام الشراكات بن 

القطاعن العام واخلاص. 

بغداد ـ الصباح الجديد: 
يتقدم املص��رف العراقي للتجارة 
الى  والتبري��كات  التهان��ي  بأح��ر 
السيدة الهام عبود مبناسبة فوزها 
ب���)10( مالين دينار في الس��حبة 

التاسعة ملنتج »تستاهل« .
 2017/12/4 االثن��ن  ي��وم  وج��رت 
لش��هادة  التاس��عة  الس��حبة 
ايداع تس��تاهل في بابل��ون مول ، 
وليد  املركزي  البن��ك  بحضورممثل 
عيدي وحضر من املصرف العراقي 
للتجارة كل من مدير عام املصرف 
فيصل الهيمص ، وعضو مجلس 
جب��ار  عبدالعزي��ز  املص��رف  ادارة 
وقس��م  املديرالع��ام  ومعاون��ي   ،
م��ن  وبع��ض  التجزئ��ة  صيرف��ة 
مس��تثمرين منتج ش��هادة ايداع 

تستاهل.
اح��د  بأي��دي  الس��حبة  مت��ت 
تس��تاهل  مبنت��ج  املس��تثمرين 
لزي��ادة تفاعل املصرف مع عمالئه 
وش��فافية عمليات��ه حي��ث دعى 
املس��تثمرين  كعادت��ه  املص��رف 

باملنتج حلضور السحبة الشهرية 
عن طريق االس��تمارة االلكترونية 
في صفحة الفيس بوك الرسمية 

للمصرف.
منت��ج  ان  بالذك��ر  اجلدي��ر  م��ن 
تستاهل هو احد املنتجات اجلديدة 
م��ن املص��رف العراق��ي للتج��ارة 
حاصل عل��ى موافقة م��ن البنك 

املركزي العراقي وميكن ألي مواطن 
ان يش��ترك به��ا عن طري��ق ايداع 
500 الف دينار بأحد فروع املصرف 
للحصول على فرص��ة ربح جوائز 
قيمة من خالل س��حبات شهرية 
، ونصف س��نوية ، وجائزة سنوية 
بقيمة 100مليون دينار ، وبشروط 

مت ذكرها سابقاً.

TBI مقدمة من المصرف العراقي للتجارة

إعالن اسم الفائزالتاسع لسحبة
شهادة إيداع »تستاهل« 

شركات االتصاالت العالمية تتجه
نحو صفقات الدمج واالستحواذ
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تتآكل املوارد املالية للدولة بسبب 
والترهل  النف��ط،  تراجع اس��عار 
بايقاف  التعليمات  والهدر، برغم 
التعيينيات، واحل��د من النفقات، 
واالج��ازات  واالس��تقطاعات، 
الرقاب��ة.  واج��راءات  الطويل��ة، 
املوظف��ن  تعويض��ات  فتمث��ل 
)روات��ب، تقاعد، الخ( ف��ي موازنة 
الدولة فقط، نحو %80 من املوارد 
النفطية البالغة 72 ترليون دينار 
حسب تقديرات مس��ودة موازنة 
2018.  في��زداد اع��داد اخلريج��ن 
والعاطلن عن العمل والفس��اد، 
ويواجه االقتصاد اختناقات مؤملة. 
فالث��روات واملوج��ودات حتتكره��ا 
الدولة، واالس��تثمارات احلكومية 
ش��به معدومة، والقطاع االهلي 
ضعي��ف، مم��ا يقل��ل ف��رص زيادة 

وف��رص  النفطي��ة  غي��ر  امل��وارد 
العمالة، خصوص��اً مع التغيرات 
النفط،  اس��واق  االساس��ية في 
الس��كاني  النم��و  ومع��دالت 
املرتفعة لدينا، وتوجهات العالم 
للطاق��ة النظيف��ة، ناهي��ك عن 

التحديات وضرورات التقدم.
البد من حل��ول فاعل��ة. فاحللول 
الت��ي تطال��ب باالنتظ��ار وش��د 
االحزم��ة، ق��د ال تعط��ي ثمارها، 
خصوص��اً مع االحس��اس بوجود 
واملطل��وب  وق��درات.  امكاني��ات 
ناجحة تضم��ن مصالح  حل��ول 
اجلمي��ع، وتس��تثمر ف��ي طاقات 
احلواف��ز  وتتضم��ن  معطل��ة، 
شروط  لتحس��ن  واملش��جعات 
احلي��اة، بتحويل االزم��ة الى حل، 
والالمنتج  ايجابي،  الى  والسلبي 

الى منتج.
هناك جتارب ناجحة. وميكن للدولة 
تش��ريع سياس��ة ترعاه��ا، عب��ر 
واملصارف، تسمح  املركزي  البنك 
الروات��ب والتقاع��د  باس��تعمال 
رس��اميل  لتكوي��ن  كضمان��ات 
حملفظ��ات وش��ركات ومش��اريع، 
حتفز االستثمار، وتؤسس لدورات 
اقتصادية مولدة لقيم حقيقية، 
وتفتح مج��االت عمل للخريجن 
والعاطلن والقادمن اجلدد لسوق 
العمل. رساميل تتكون من نسبة 
معينة من ايداع��ات صلبة، كأن 
تكون %20 من رأس مال املشروع، 
يضعها املؤسس��ون. اما البقية 
فيغطى عبر اكتتاب يس��هم به 
الراتب  الرواتب بضم��ان  اصحاب 
وبنس��بة محددة.. ولنق��ل ثلثي 

الرات��ب واق��ل.. فالقوان��ن عاملياً 
–عن��د التخلف- ال حتج��ز الدخل 
الضروري للحياة، وبعضها يحجز 

الثلثن، وعندنا اخلُمس. 
سياس��ة  وكأنه��ا  س��تبدو 
تضخمية، وض��خ عملة من دون 
غطاء ومعادل لس��لع ونشاطات 
حقيقي��ة.. لكن��ه تضخم وضخ 
ايجاب��ي، وغط��اؤه الح��ق وليس 
حاض��ر. مم��ا سيس��مح بتولي��د 
نش��اط اقتص��ادي فع��ال ميتص 
احلال��ة التضخمية ليحولها الى 
تقابل  قيم ونش��اطات حقيقية 
السيوالت التي مت ضخها، وهكذا 
املكتتب، من  دوالي��ك. فيصب��ح 
دون االقتط��اع من راتب��ه، حامل 
اسهم في مش��روع منتج، يولد 
العمال��ة، ويرب��ي عل��ى اخل��روج 

م��ن منط��ق الوظيف��ة وروتينها 
وجمودها.. ب��ل يوفر موارد جديدة 
حلاملي االسهم، وليتحول الراتب 
–باملقابل- الى غطاء حقيقي، يوفر 
لالقتصاد وعاء متويلياً آمناً سنوياً 
بعشرات ترليونات الدنانير.. وهذه 
اسهل واكثر مرونة واستحصاالً 
وضمانة من العق��ار والضمانات 
وسيش��جع  املعق��دة.  االخ��رى 
واس��تعمال  املصرفي��ة  الع��ادة 
 Broad الواس��عة  العم��الت 
Money كالصكوك والكمبياالت 
ب��دل  االلكتروني��ة،  والعم��الت 
 Narrow الورقي��ة   العمل��ة 
Money. وال يختل��ف االجراء -حلد 
كبي��ر- ع��ن التس��ليف بضمان 
الراتب، مع فارق ان التسليف ميثل 
حراكاً فردياً، وس��حباً للسيوالت 

املتوفرة، وانفاق��اً في مجاالت قد 
ال تك��ون اس��تثمارية، او تتج��ه 
للخارج.. بينما سيسمح املقترح 
مبب��ادرات  الرس��اميل  تكوي��ن 
وس��يزيد  ومنظم��ة،  جماعي��ة 
الس��يولة املطلوب��ة، ويوجهه��ا 
نحو االس��تثمار وم��ا تطلقه من 

ايجابيات.
يحدثني االخ عبد احلس��ن هنن، 
وناش��ط  ناجح،  وه��و مهن��دس 
واجتماع��ي مع��روف،  سياس��ي 
ومكافح عرف الس��جون في ظل 
النظ��ام الس��ابق، ان��ه وإخوان��ه 
في الديوانية يس��عون لتأسيس 
برأس��مال  اس��تثمارية  ش��ركة 
2 ملي��ار دينار، النش��اء مش��اريع 
صناعي��ة. وحقق��وا خ��الل فترة 
ب���650 مليون  قصي��رة إكتتاب��اً 

دين��ار. ماذا س��يحصل ل��و تبنت 
قبول  املرك��زي  واملصرف  الدول��ة 
واملتقاعدين  املوظفن  مساهمة 
بضمان��ة رواتبه��م. وكيف ميكن 
ان  س��نوياً  الدناني��ر  لترليون��ات 
الس��تثمارات  غط��اء  تصب��ح 
تس��هم بانق��اذ البالد، وتس��اعد 
في حتس��ن اداء املصارف، لتقوم 
لتشجيع  االساس��ية  بواجباتها 
فنح��ول  واالس��تثمار.  االدخ��ار 
الدولة  كتره��ل  ظاهرة س��لبية 
وبيروقراطيته��ا  واس��تهالكها 
وبطالته��ا املقنعة، الى وس��يلة 
الس��تيعاب العمالة، وزي��ادة دور 
االنت��اج غير النفطي، وتش��جيع 
االقتص��اد الوطن��ي وتوفير موارد 
للدولة عب��ر الضرائب املباش��رة 

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

ّ
ّ

عادل عبد المهدي

كارل بيلدت

وزير النفط السابق

وزير الخارجية 
السويدي السابق

هل ميكن أن يش��هد العالم قريبا 
حرب��ا مدم��رة أخ��رى على ش��به 
ه��ذا  يخي��م  الكوري��ة؟  اجلزي��رة 
الس��ؤال على  كثي��ر من احملادثات 

هذه األيام. 
بطبيعة احلال، فإن اخملاوف بش��أن 
برنامج األس��لحة النووية لنظام 
كوريا الش��مالية ليس��ت شيئا 
جدي��دا. لق��د حاول��ت الوالي��ات 
املتحدة أوال حل املسألة مرة أخرى 
في ع��ام 1994، في إط��ار االتفاق 
وكوري��ا  املتح��دة  الوالي��ات  ب��ن 
الشمالية؛ ولكن هذا اجلهد انهار 
تدريجيا بسبب اإلجراءات املتخذة 
- وغير املتخذة - من قبل اجلانبن. 
وفي ع��ام 2006، فجر نظام كيم 
جونغ ايل أول جه��از نووي لكوريا 
بالل��وم مرة  وألق��ى  الش��مالية، 
أخرى على سياسة مجلس األمن 

التابع لألمم املتحدة.
وف��ي الِعقد ال��ذي أعق��ب ذلك، 
أجرت كوريا الش��مالية خمس��ة 
جتارب نووي��ة أخ��رى - كان آخرها 
في أيل��ول / س��بتمبر - وأظهرت 
التمك��ن التكنولوج��ي املطلوب 
لتطوي��ر أس��لحة نووي��ة حرارية 

متقدم��ة. وحتت قيادة كيم جونغ 
أون، س��اء الوضع أكثر عندما بدأ 
النظام بإح��راز تق��دم كبير نحو 
عابر  باليس��تي  تطوي��ر ص��اروخ 
للقارات ق��ادر عل��ى الوصول إلى 
املتحدة.  للواليات  الرئيس��ي  البر 
وتزام��ن ه��ذا التطور م��ع وصول 
الرئي��س االميرك��ي دونالد ترامب 
ال��ذي وعد بنهج جديد للش��ؤون 

العاملية.
وقد أوضح��ت كوريا الش��مالية 
التزامها بتطوير قدرة بعيدة املدى 
للضرب��ات النووية. وي��رى النظام 
أن األس��لحة النووية هي التأمن 
الوحي��د ض��د الهج��وم. ويعتقد 
كيم انه من دونها سيلقى مصير 
اآلخرين الذين تخلوا عن سعيهم 
في احلصول على أس��لحة نووية 
مث��ل صدام حس��ن ف��ي العراق 

ومعمر القذافى في ليبيا.
وفي هذا الس��ياق، ال ميكن حتقيق 
الهدف االميركي املتمثل في نزع 
س��الح كوريا الش��مالية اخلالية 
من األس��لحة النووي��ة عن طريق 
الوس��ائل الدبلوماس��ية. وعل��ى 
أي��ة ح��ال، فق��د أعل��ن ترامب أن 

الدبلوماس��ية مج��رد »مضيعة 
للوق��ت«، وح��ذر بش��ؤم م��ن أن 
»ش��يئا واحدا فقط س��ينجح«، 
على الرغ��م من أنه لم يوضح ما 

يعنيه ذلك.
ونظ��را إل��ى أن الوالي��ات املتحدة 
وكوريا الش��مالية ل��م تظهرا أي 
حم��اس إلج��راء محادث��ات، ميكن 
للم��رء أن يس��تنتج أن احلرب أمر 
ال مف��ر منه. ومع ذل��ك، فمن غير 
احملتم��ل أن يبدأ النظ��ام الكوري 
الشمالي، بس��بب كل ما يعانيه 
عس��كريا  صراع��ا  ص��راع،  م��ن 
شامال، ألن ذلك سيؤدي بالتأكيد 
إل��ى نهايته. وفي الوقت نفس��ه، 
ال متلك الوالي��ات املتحدة خيارات 
جيدة. الضربات اجلراحية قد تبدو 
واعدة، لكنها ليس��ت مضمونة. 
وكم��ا يعلم القادة العس��كريون 
الضربات  ف��إن  االميركيون جيدا، 
الت��ي فش��لت في القض��اء على 
لكوريا  النووية  األس��لحة  جميع 
الشمالية في وقت واحد قد تؤدي 
إلى حرب إقليمي��ة أو حرب نووية 

ستكلف مالين األرواح.
 في الوالي��ات املتح��دة، غالبا ما 

يعتقد أولئك الذين يدعون للعمل 
العسكري أن الردع لن ينجح ضد 
نظ��ام »غير عقالني«. ولكن ليس 
هن��اك ما يدع��و إلى افت��راض أن 
كيم عازم على االنتحار اجلماعي. 
وبع��د كل ش��يء، عندم��ا قمت 
الص��ن حتت قيادة م��او بانطالقة 
لألسلحة النووية في الستينيات، 
قلي��ال  كان منطقه��ا مختل��ف 
عن وضع كوريا الش��مالية اليوم، 
ولكن ال أحد يش��ك ف��ي أن الردع 

سوف ينجح.
ومع ذل��ك، وحتى م��ع افتراض أن 
الردع - الذي يتجس��د في تهديد 
ترامب بأن الواليات املتحدة سوف 
»تدم��ر كلي��ا« كوريا الش��مالية 
- س��ينجح، فإنه لن مين��ع كوريا 
بالصواريخ  املس��لحة  الشمالية 
النووية من القي��ام بتغيير جذري 
والتكام��ل  التفاض��ل  حلس��اب 
االس��تراتيجي في ش��مال شرق 
آس��يا. إن الردع الن��ووي االميركي 
يحمي الواليات املتحدة أوال وقبل 
كل ش��يء. ويبق��ى أن ن��رى ما إذا 
للوالي��ات  املمت��د«   »ال��ردع  كان 
املتحدة سيواصل حماية احللفاء 

االميركي��ن مثل كوري��ا اجلنوبية 
واليابان. إذا أصبح البر الرئيس��ي 
االميركي هدف��ا محتمال لضربة 
نووي��ة لكوري��ا الش��مالية، ف��إن 
مصداقية ال��ردع ميكن أن تعتمد 
على ما إذا كانت الواليات املتحدة 
بس��ان  للتضحي��ة  مس��تعدة 
فرانسيس��كو إلنق��اذ س��يول أو 

طوكيو.
إن الش��ك ح��ول املظل��ة النووية 
االميركية ف��ي املنطقة ميكن أن 
يؤدي بكوريا اجلنوبية واليابان إلى 
اتخاذ قرار بش��أن تطوير اخليارات 
النووية اخلاصة بهما. في الواقع، 
كانت تتوفر كوري��ا اجلنوبية على 
النووية قبل  برنام��ج لألس��لحة 
التخل��ي  ومت  الش��مالية.  كوري��ا 
ع��ن هذا البرنام��ج عندما وقعت 
كوريا اجلنوبية على معاهدة عدم 
انتشار األسلحة النووية في عام 
إع��ادة تش��غيلها  1975، ولك��ن 
أصبح��ت موض��وع نق��اش ف��ي 
س��يول. ومن اجلل��ي أن املزيد من 
التصعيد النووي في شبه اجلزيرة 
للغاية،  الكورية س��يكون خطرا 
إذ سيش��عر نظام كيم بالتهديد 

أكثر من السابق ليس إال.
النه��ج  ه��دف  كان  اآلن  وحت��ى 
االميرك��ي جتاه كوريا الش��مالية 
يكم��ن ف��ي تش��ديد العقوب��ات 
واالس��تعانة مبصادر خارجية حلل 
املش��كلة في الصن. في حن أن 
الصن لديها عالق��ات اقتصادية 
قوية مع كوريا الش��مالية، فمن 
غير الواضح م��ا إذا كانت الصن 
لديها النفوذ لتغيير سلوك نظام 
كي��م، حتى ل��و أرادت ذل��ك. ورمبا 
يتطل��ب النجاح ش��يئا قريبا من 

تغيير النظام.
ومن ث��م فاٍن��ه من غي��ر احلكمة 
االعتماد اعتمادا كليا على الصن. 
وم��ن الواضح أن هناك حاجة إلى 
نه��ج دبلوماس��ي أوس��ع نطاقا، 
وينبغ��ي أن يبدأ مبعاجلة مس��ألة 
أساس��ية في صميم املش��كلة 
أال وه��ي عدم توقي��ع أي معاهدة 
س��الم على اإلطالق إلنهاء احلرب 

الكورية 1953-1950.
ومن ش��أن إجراء حوار الس��تبدال 
الهدنة التي تبلغ 64 عاما باتفاق 
رسمي للس��الم أن ميهد الطريق 
نطاقا  أوس��ع  إلجراء مناقش��ات 

بش��أن التصعي��د الن��ووي وغيره 
م��ن التهدي��دات الت��ي يتع��رض 
لها االس��تقرار اإلقليمي. وميكن، 
كحد أدنى، التخلص من املشكل 
وإعط��اء  احلال��ي  الدبلوماس��ي 
أكب��ر  املعني��ة س��ببا  األط��راف 
لالمتناع عن االستفزازات األخرى.

وعلى نطاق أوس��ع، سيكون على 
جول��ة جديدة من الدبلوماس��ية 
معاجل��ة اخمل��اوف األمني��ة لكوريا 
الش��مالية، وتوفير اجمل��ال أمامها 
لكي تتطور سياس��يا واقتصاديا، 
كم��ا فعل��ت الصن عل��ى مدى 
العق��ود القليلة املاضية. هذا قد 
يبدو وكأنه احتم��ال بعيد. ولكن 
إذا مت ح��ل املش��كل األمن��ي ف��ي 
ش��به اجلزي��رة، فلن يك��ون األمر 

مستحيال.
الس��ير  والبدي��ل ه��و مواصل��ة 
عل��ى الطري��ق احلال��ي واجملازف��ة 
بح��دوث ن��زاع عس��كري أو حرب 
ش��املة. وحتى لو أمك��ن تفادي 
الس��يئة،  الس��يناريوهات  ه��ذه 
ف��إن املنطقة ل��ن يك��ون لها ما 
تتطلع إليه سوى عدم االستقرار 

لسنوات قادمة.

الطريقة الوحيدة للمضي قدمًا في حالة كوريا الشمالية
PROJECT
SYNDICATE

معضلة ترامب مع مكتب التحقيقات الفدرالي
ايمان عبد الملك 

من منا لم يطمح بوجود جسم سياسي قوي في 
بل��ده ,طموح يُصل��ح حالة البالد ويس��عى لراحة 
العباد،يجم��ع ما بن املواطن��ن مبحبة واخاء،ميحي 
الطائفي��ة املقيتة، يصون كرامة الفرد يحميه من 

الشرور ويؤمن له الطبابة والعلم والزاد.
لبناء وطن متن يحمي شعبه من  كل عدو غاشم  
يح��اول رمي الف��ن, يلزمنا أفراد تؤم��ن بالتعددية 
الفكرية والتنوع ,جتمع كل الطوائف مبحبة ،تغذيها 
بال��روح الوطنية،ح��رة مثقفة وإنس��انية ,صارمة 
باتخ��اذ الق��رارات ,لديه��ا صناعات اس��تراتيجية 
وغير اس��تهالكية , تقرأ بتمع��ن ما يحدت حولها 
وم��ا يح��اك م��ن مؤام��رات داخ��ل البلد،تس��عى 
جاه��دة حلمايته باخ��الص وصدقي��ة. جند معظم 
السياس��ين ف��ي بالدن��ا ينظرون للس��لطة على 
انها ميزة وليس��ت مسؤولية،مراكزهم تعطيهم 
حقوقا استثنائية،يسنون القوانن التي تتالءم مع 
مصاحلهم،جتعلهم مييزون أنفسهم عن املواطنن, 
احلراس،س��ياراتهم  م��ن  هال��ة  حوله��م  يلت��ف 
مظللة جدران بيوتهم عازل��ة ،همهم مصاحلهم 
الشخصية بعيدا عن معاناة الشعوب وحاجتهم 

ومشكالتهم اليومية.
الراس��خ  الش��جاع  الرج��ل  ذل��ك  جن��د  اي��ن 
بقناعاته,ش��غوف صل��ب يواجه املصاع��ب بقوة 
إرادته، يحترم احلرية الفردية وحقوق اإلنسان،مؤمنا 
بحداثة الدولة،يقوم بالربط بن العدالة والس��لم 
األهلي وحماية الش��عب، لنمس��ك بي��ده ونعمل 
س��وية إلنق��اذ البلد م��ن براثن اجله��ل والفوضى 

وانتشار الشغب.
السياسي الكفؤ هو الذي يتميز بثقافة االحساس 
والفك��ر ,جريء باالختيارات الصحيحة التي تخدم 
الوطن وحتمي حق��وق املواطنن,يعمل جاهدا على 
حتمل املس��ؤولية واتخ��اذ القرارات احلاس��مة من 
خ��الل تقربه م��ن الن��اس والس��ماع لتطلعاتهم 
ومشاركتهم همومهم,يعمل بصدق وواقعية ،ذو 
شخصية محببة ، رأيه مستقل يّعبر عن قناعاته 
دون االنقي��اد وراء االخري��ن يتمتع بنض��وج  فكري 
وسياس��ي قراراته تنموية  تّطبق على ارض الواقع  

وتكرس حلماية البلد واهله.
حلمنا يتالش��ى يوما بعد ي��وم من خالل الضبابية 
وغي��اب الرؤي��ة الواضح��ة لألوض��اع واملش��كالت 
والق��رارات االرجتالية ،فغياب اخلطط املس��تقبلية 
والتخطيط املس��بق جلميع هياكل الدولة ، حتبط  
من عزمي��ة املواطن البعي��د عن صن��ع القرار.لكن 
يبق��ى لديه أمل وتس��اؤالت حول رؤية سياس��ية  
مستقبلية بناءة من خالل  جسم سياسي سليم 
دائمة,رس��الته  والفكري��ة  االصالحي��ة  ،حركت��ه 
املصاحل��ة الداخلية ,عمله مرتكز على وحدة البالد 
وبن��اء دولة دميقراطية قوية م��ن الداخل منفتحة 
عل��ى العروبة والعالم ,هدفها زرع الس��الم ومناذج 

العيش املشترك.

أمنيات سياسية .. 
بعقلية قلم حالم
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دراسة

قصة قصيرة

ولعلنا نلحظ احلضور الطاغي للمحبوبة 
داخل النص - على األنا الس��اردة - برغم 
غيابها، فالوحدة القاتلة التي تعيش��ها 
الطاغ��ي  احلض��ور  إث��ر  الس��اردة  األن��ا 
للمحبوب��ة عند الس��ارد.. )يف��رش هذا 

الفناء نفسه في وحدة قاتلة(.
يتخ��ذ الغي��اب ش��كال آخر لل��ذات في 
ن��ص »قال��ت ل��ه« املعن��ون ب��ه قصص 
اجملموع��ة، فبرغم احلضور اجلس��دي من 
خ��الل احملبوبة، التي تتع��دى دالالتها إلى 

)حتسس��ت  احلبيبة/األم/الوطن/إل��خ.. 
رأسك، وجهك، عينيك، شفتيك، أذنيك، 
شعرك، ذراعيك، س��اقيك. وملا قالت: أنا 

أعضاؤك انتثرت(
إال أن��ا الغياب النفس��ي الروحي أش��د 
وط��أة، برغ��م كل التفاصي��ل احلياتي��ة 
الصغيرة التي يعتني بها النص، تأكيدا 
)تدحرج��ت  اجلس��دي..  احلض��ور  عل��ى 
أقدام��ك املثقل��ة ف��ي ح��ارات واطئ��ة، 
مليئة باألوساخ، وشوارع تضيق، تضيق، 
والدوران ميضغ أحش��اءك، ويثقب بازدواج 
صميم وجدان��ك املنهزم(.. إال أنه حضور 
كاملوت.. )مثل كل امليتني تغادر اجلس��د، 
وغادرت(.. ألن الغياب عند أشرف اخلريبي 
كما هو عند املتصوفة حضور.. واحلضور 
غياب.. )كان الس��راب ُمحكما وبارعا في 
ج��ذب تفاصيل الدني��ا(.. أو كما يقول د. 
عدنان حسني العوادي في كتابه الشعر 
الصوفي: )يجوز أن نقول إن الغياب أصل، 
وإن احلض��ور فرع، أو أن الغياب جوهر، وأن 
احلض��ور ع��رض، أو أن احلض��ور دال��ة في 

الغياب(.
فاحلاجة إلى احلب في »قالت له« ليست 
حاجة جسدية يلبيها اإلشباع اجلسدي، 
بق��در ما حتتاج إلى إش��باع روحي، غيابه 
يحول األشياء إلى فراغ هائل )الفراغ ثمة 
شيء ال تعرفه يستغرقك، تعبت(. إشباع 
اجلس��د ق��د يوه��م باتقاد ما، )مش��يت 
متوق��دا(، لك��ن وع��ي ال��ذات بالغي��اب 
النفس��ي، جتع��ل األنا الس��اردة تنكر أي 
عالقة باحلضور اجلس��دي املتقد.. )ال . بل 
جلس��ت منكبا، تقفل منافذ جسمك، 
تودع كل احتماالت البقاء، مكتظا بخلع 

أعضائك للريح(.

إنه��ا الرغب��ة التي تعتمل ف��ي النفس، 
بالتش��يؤ أمام الفقد والغي��اب واملوت.. 
أمام أنا منهوكة في طرح األس��ئلة حد 

التعب.
• القهر/الغياب.. في نص طفولة:

احلض��ور  مس��احات  الكات��ب  يتلم��س 
والغياب عبر نصوصه، وفي نص »طفولة« 
تع��ي األنا الس��اردة تفتتها، وتالش��يها، 
وغيابه��ا من��ذ الطفولة البعي��دة. )هل 
تف��ارق الطفولة اللذيذة عيني، أم تبعث 
األشالء والذكري من املاضي السحيق(. 

ه��ذا الوعي الذي جعل م��ن القهر الذي 

عاش��ته األنا )القيود( غياب احلرية سببا 
للغياب، ف��ال يجد مخرجا إال البحث عن 
مس��احات احلري��ة )احلض��ور( احلي��اة في 
طفولة بعيدة غائبة تستدعيها الذاكرة، 
مس��احات صغيرة وضيقة، وسط غيالن 
من القهر حتتش��د بهم الذاكرة، لكنها 

كافية الس��تدعاء حضور ال��ذات، )كلما 
عانقتن��ي الطفول��ة في ف��راغ الذاكرة 
اخلبيئة، مساحات ضيقة جدا من احللم 

تتوالي هنا وهناك(.
احلض��ور األه��م ف��ي النص ه��و حضور 
هدى، حني اس��تدعاها السارد في نهاية 

النص م��ن دون تقدمي، أو تهيئ��ة للقارئ 
)مسكينة هدى .. تركتها هناك وحيدة، 

يتيمة بال أي كلمة أخيرة(.
واحلقيقة أن السارد ميارس لعبته الفنية 
م��ع قارئه كما أس��لفنا، فغيابها طيلة 
الن��ص قبيل نهايته، هو تأكيد حلضورها 
في كل مف��ردة، وكل جملة صيغت بها 
القص��ة، فه��دى هن��ا ت��رادف )احملبوبة(، 
املس��احات الضيقة للحلم الذي غادرته 
األنا الس��اردة، مبغ��ادرة طفولتها »احلب 
الذي خنقته اجل��دران وقتله القهر« حتل 
محل األنا الس��اردة بعذاباتها ووحدتها 
واس��تالبها. )أنت ما زلت ضيقا كالفراغ، 
ومب��ا رحب��ت األرض م��ن هواء لي��س لنا، 
وعبي��ر لي��س لن��ا، كانت بالد تن��ام على 
أفق الغيم، ملا اس��تنزفت جذور األشواق 
عري��ك املفض��وح، كاب��وس كان يغطي 
أح��الم نومك، ما زال يف��رش الزمن(. قوة 
احلض��ور له��دى )احملبوب��ة(، كان��ت ف��ي 
غيابه��ا عن الس��رد، ومبج��رد أن حضرت 
سرديا.. )مسكينة هدى .. تركتها هناك 
وحيدة، يتيمة بال أي كلمة أخيرة.(. غابت 
في واقع النص باملوت، واالس��تالب، حني 
حلت في األنا الس��اردة، أو حلت األنا بها 

ومتاهيا معا.
احلال كذلك في قص��ة هجر )واحدة من 
أجمل نص��وص اجملموعة( حني خرج األب 
ول��م يعد، فول��د غيابه غياب��ا الفتا لألم 
)احلاضرة جس��دا(، )غير أنه��ا نامت أمام 
الشباك لسنوات طويلة بال فائدة، برغم 
أن الرجل )الزوج(، أبي، ما زال يسكن برج 
احلمام صوته، وهديل غنائه، يفرش املوج 
بالشباك الكبيرة كي تقع األسماك في 

الفخ..

ينادي يا حسن...

لكنه لم يعد..(.
وحضور األب في مفردات احلياة أكثر من 
الوج��ود املادي برغم الغي��اب، حتى يحالاّ 
معا في حضور واضح لألنا الس��اردة في 
نهاية النص، )إذ أنها في هذا املساء البارد 
التال��ي، رأيتها بعيني مت��رر يدها الطيبة 
عل��ى رأس الرجل الذي ما يزال حتى هذه 
اللحظة أبي.. وهو يغفو على حجر أمي 

الواسع.. في حلظة فاصلة(.

يتبع

أحمد طوسون
 

تسعى األنا الس��اردة في نصوص أشرف 
اخلريبي »قالت له« إلى اكتشاف كينونتها 
واألش��ياء  العال��م  تفتي��ت  م��ن خ��الل 
واملشاعر، وطرح أسئلة الغياب واحلضور/ 
املوت واحلياة/ احللم والواقع/القهر واحلرية، 
ف��ي االعتم��اد على تش��كيالت س��ردية، 
تتك��ئ على املعجم الصوفي بنية، ولغة، 

وداللة، في كثير من نصوص اجملموعة.
كما يأنس باللغة الش��عرية في نصوص 
مجموعت��ه القصصية.. الت��ي تتخطى 
املأل��وف م��ن تراكيب اللغة، واالش��تغال 
على قاموس��ها وتراكيبها اخلاصة، والتي 
أراها نابعة من احلس الصوفي الذي يغلف 

نصوص اجملموعة بغاللته الشفيفة.
وإذا كان السارد يعمد إلى أن يواري احلدث 
داخل النصوص، حد كشف الكاتب داخل 
أحد نصوصه تلك التقنية الس��ردية في 
نص »حكاية يتيم��ة«، حني يقول: )قصة 
تواري احلدث ع��ن اآلخرين في خجل( وهي 
س��مة عامة في كتابات املتصوفة، بحثا 
عن انفتاح الن��ص للتأويل، وعدم تقييده 

باحلدث احملدد بالزمان واملكان.
يل��ح الغياب على نص��وص اجملموعة منذ 
القص��ة األولى »صباح.. مس��اء«، من أول 
جمل��ة ف��ي مفتت��ح النص: )صب��اح من 
دونك ال معنى ل��ه(.. الغياب الذي يحاصر 
األنا الساردة، ويجعلها وحيدة متشظية، 
حتاول تفتيت العالم، واألش��ياء، واملشاعر 
إلى قطع س��ردية صغيرة حملاولة فهمها، 
أو محاولة فهم سؤال الغياب امللح دوما 
على األن��ا الس��اردة في جمي��ع نصوص 

العمل.

يبدأ الس��ارد بالصباح املوسوم في النص 
ب�� )الالمعنى( مسبقا.. )صباح من دونك 
ال معن��ى له(، وينتهي في )مس��اء يحط 
فيه الظالم إس��داله(، ليعود ف��ي دائرية 
ال متناهي��ة إلى صباح ومس��اء جديدين، 

)يأتي الصباح فيمحو كل شيء ..
فأمضي

هكذا غائباً
فأع��ود للصباح ف��ي انتظ��ار الضجيج، 
(.. حيث تتوحد الذات م��ع اآلخر)احملبوبة( 

وتغيب بغيابها.

أشرف الخريبي يأنس باللغة الشعرية في نصوصه القصصية التي تتخطى المألوف

ثنائية الحضور والغياب في قصص »قالت له«

غالف  اجملموعة القصصية

يلح الغياب على نصوص 
المجموعة منذ القصة 
األولى »صباح.. مساء«، 

من أول جملة في مفتتح 
النص: )صباح من دونك 

ال معنى له(.. الغياب 
الذي يحاصر األنا الساردة، 

ويجعلها وحيدة متشظية، 
تحاول تفتيت العالم، 

واألشياء، والمشاعر إلى 
قطع سردية صغيرة 

لمحاولة فهمها، أو 
محاولة فهم سؤال الغياب 

الملح دوما على األنا 
الساردة في جميع نصوص 

العمل.

بيروت - حذام يوسف
 

  تش��غل معارض الكت��اب املثقفني واالدباء 
أينم��ا أقيم��ت، وم��ن هن��ا جن��د لبعضهم 
متابع��ات متكنه��م من رس��م م��آالت هذا 

املعرض.
  الروائ��ي حميد اخملتار واحد من بني املتابعني 
ه��ؤالء، فهو على س��بيل املث��ال زار معرض 
بي��روت العربي الدولي للكتاب وش��ارك فيه 
لث��الث س��نوات متتالية، األمر ال��ذي مكنه 
من ان يرس��م واقع املعرض احلالي املقام في 

العاصمة اللبنانية..يقول:
- مع��رض بي��روت له��ذا الع��ام دخ��ل العد 
التنازلي لألسف، فقد وجدت اجلمهور قليالً 
ج��دا مقارن��ة بالس��نة املاضية، ول��م اجد 

لكثير من دور النش��ر العاملية مشاركة، اذ 
اقتص��رت على دور النش��ر العربية، إضافة 
الى غياب الكثير من دور النش��ر العراقية، 
ومن بني املؤاخ��ذات األخرى عل��ى املعرض، 
ارتفاع االس��عار بنحو كبير جدا، مما اثر رواج 
الكت��ب على الرغ��م م��ن ان املعرض ضم 

اصدارات جديدة.
ويع��زو اخملت��ار قلة مش��اركة دور النش��ر 
االح��داث  ال��ى  والعربي��ة  العراقي��ة 

السياسية:
- ف��ي مقدمة أس��باب قلة املش��اركة في 
االقتص��ادي  الوضع��ني  ارتب��اك  املع��رض 
والسياس��ي ف��ي بي��روت، وأيض��ا ارتب��اك 
الوضع السياس��ي عربيا، ويض��اف الى ما 
تق��دم عوائق فني��ة مثل املش��كالت التي 
تعيق ش��حن كتب دور النش��ر التي ترغب 

باملش��اركة، االمر الذي يتس��بب مبشكالت 
أخ��رى موضوعي��ة وجانبي��ة  له��ذه الدور، 
وحقيقة ال ادري هل هناك تعمد باملوضوع، 

للضغط على املثقف العربي؟!.
 ضم��ن نش��اطات املع��رض كان توقي��ع 
املؤلفني لكتبهم املش��اركة، وكان اخملتار 
من بني ه��ؤالء اذ وقع روايته حرائق ايروس 
التي كان كتبها قبل خمس سنوات، ومن 

هنا سألناه سبب تأخيره لنشر الرواية؟
- هذه الرواية تصنف في خانة ادب السجون، 
وتصنف ايضا م��ن االدب االيروتيكي، ولقد 
تعم��دت اخفاءها ألن موضوعها حس��اس 
ج��دا. نعم كتبته��ا قبل خمس س��نوات، 
ولكن��ي كنت مت��ردداً في نش��رها، واعدها 
الي��وم مجازف��ة، ب��ان تظهرللجمهور، ألن 
وصع��ب  حس��اس  موض��وع  االيروس��ية 

القبول في مجتمعنا، لكنني اليوم اجد ان 
الوضع العام رمبا حتس��ن كثيرا عن السابق، 
واصب��ح افضل من ناحي��ة اخلطوط احلمر، 
ومتيع��ت الكثير من احملرم��ات التي صنعها 
اجملتم��ع عموما، واقول صدقا، قد تالقي من 
بع��ض اجلهات احلزبي��ة الرفض، ومن بعض 
املتطرفني، لكن الوس��ط الثقافي واالدبي، 
س��يتقبل هذه الرواية، س��يما وهذا االدب 
منتش��ر في  العالم عموما، وألنه من ادب 

السجون فمهم جدا ان تظهر الرواية.
� هل وزعت الرواية في بغداد؟

الرواي��ة الى االن ل��م توزع في بغ��داد ألني 
تس��لمتها قبل س��فري لبي��روت بيومني، 
لكن��ي اتوقع ان تطبع طبع��ة ثانية، ونحن 
بانتظ��ار العودة الى بغ��داد لتوزيعها على 

األصدقاء، واملتابعني ألعمالنا.

نادية المحمداوي
   كان��ت م��رمي ابنه ال��� 15ربيعا، تعي��ش وأختها 
م��ع جدتها ألبيه��ا، وكانت زوج��ة األب تُذيقهما 
الع��ذاب، الن والدتهم��ا قد طلق��ت وحتول حكم 

الوصاية للبنتني الى ألب واجلدة. 
   كانت م��رمي تكمل عمل البيت وتذهب كل يوم 
الى املدرس��ة ه��ي وأختها الت��ي تصغرها بثالث 
س��نني. تتحس��ران على كل ش��يء/ علم��ا انها 

كانت متفوقة جدا باملدرسة. 
ف��ي أحد األي��ام رجعت وكاملعتاد ال��ى البيت، وإذ 
بجاره��م قام بتأجير حديقة البيت لش��اب لديه 
مولدة كهرباء في إحد األحياء السكنية، مبنطقة 
البياع في بغداد. وقد بدأ العمل على قدم وس��اق 

إلنقاذ الناس من الم انقطاع الكهرباء املزمن. 
    تفاجأت مرمي وكذلك أختها الصغيرة من وجود 
هذا الك��م الكبير م��ن الن��اس مجتمعني حول 
املولدة الصف��راء اجلديدة، التي س��تنقذهم من 

ويالت االنقطاع املستمر.
    انته��ى ه��ذا الي��وم، وقد مدت األس��الك لكل 
البيوت، في صباح اليوم الثالث كان آدم يقف أمام 
الباب اخلاص باملولدة، وهو ينفث دخان سيجارته 

لألعلى، وينظر ملرمي خلس��ة، متس��ك بيد أختها 
الصغيرة نايا، خوفا عليها من التعثر بأي شيء 

في الطريق غير املعبدة. 
تالقت النظرات بني آدم وم��رمي، وتكررت كل يوم 
محاوالته ليغريها بجمال طلعته، وابتس��امته 

املشعة كالشمس.
 مرت األيام، ومرت األش��هر، وأحست زوجة األب 
بنظ��رات االثنني لبعضهم��ا البعض، وكان هذا 
يؤمله��ا، إذ إنها تريد أن تس��تأنس بعذاب هاتني 

البنتني.
    كان��ت نهاية العام الدراس��ي/ ومرمي انتقلت 
بعد جناحها من املرحلة املتوس��طة الى املرحلة 
اإلعدادية. اس��توقفها آدم قرب املدرس��ة قائال 
له��ا: مرمي ه��ل تتزوجين��ي، وم��ن دون مقدمات 

قالت له نعم أتزوجك.
     اقت��رب إليه��ا وتفرس ب��كل وجهها اجلميل، 
وش��فاهها الوردية، وأمس��ك يده��ا وهو يعيد 
عليها ما قاله، فسمعها وهي تبكي نعم اقبل 
بال��زواج منك. ح��دد آدم يوم اخلطوب��ة مع والد 

مرمي، بعد ان اخذ والدها موافقتها ورضاها.
      وأتى يوم اجلمعة، اليوم الذي سوف تتخلص 
م��ن هذا املرأة التي ال متت له��ا باي صلة، فقط 

كونها زوجة أبيها، »إال لعنه اهلل عليها ».
     كان��ت مرمي تلعنها وهي تنظف البيت، وهي 

تطبخ، وهي تغس��ل املالب��س، وأيضا وهي تقرأ، 
كانت تقف على ش��باك ناف��ذة غرفتها املطلة 
عل��ى الش��ارع تراق��ب آدم كلما س��نحت لها 
الفرصة، وهو يلوح لها بيده، ويرسل لها قبالته 

مع الهواء، لترقد روحها مبحبة وسالم.
    مت��ت اخلطب��ة، وعقد الق��ران، وأيضا مت حتديد 
يوم الزفاف، في نهاية األسبوع األخير من شهر 

السابع عام ٢٠٠٢.
عاش��ت مرمي م��ع آدم بعد زواجه��ا منه مبحبة 
كبيرة، ومرت األش��هر وأجنب��ت اليه مصطفى، 
وكب��ر مصطفى، وأجنبت له بنتا هذه املرة، وظل 

احلب يجمعهما باجمل حاالته.  
    وف��ي يوم م��ن األيام فاجأها بحضور س��يدة 
مع��ه ال��ى البيت في الوق��ت املعت��اد لرجوعه 
م��ن العم��ل، فتوقفت وبيدها الطش��ت حيث 
هي تعودت ان تغس��ل قدم��ي ادم كل يوم بعد 
رجوعه من العمل، وجتففهم باملنشفة، وحتضر 

له ولألطفال الطعام.
    توقفت متسائلة: من هذه؟ فلم يجب، كررت 
الس��ؤال مرة أخ��رى، من هذه؟ فل��م يجب، نفذ 
صبرها وضربت الطشت وإبريق املاء على األرض، 
وانساب املاء حتت أقدامها، وهي تردد وكأنها ولَم 
يثنيها ش��يء حني تقدمت من��ه، وهي تضربه 
بكلتا يديها، والدمع يهطل كاملطر، ومصطفى 

ومينا يبك��ون لبكاء أمهم، وال تع��رف ما الذي 
يعتريها اآلن من الوجع بكل روحها. 

     أغم��ي عليها، فحملها ادم متوجها بها الى 
املستشفى، وبعد الفحص تبني أنها باألسابيع 
األولى م��ن حمل جديد، لم تس��كت مرمي هذه 
الليل��ة، ولَ��م ت��رحت، وآدم حائر بينها وب��ني املرأة 

اجلديدة وأطفاله.
    م��رت األي��ام، ومرمي في غرفتها ال تس��تطيع 
اجملادل��ة م��ع أح��د، وصحته��ا ب��دأت باالنهيار، 
توس��لها بش��تى الط��رق ان تنتب��ه لصحتها، 

ولكنها ال تستجيب. 
    كان الوضع في العراق س��يء جدا، فس��افرت 
أمها وأختها بعد ان أعطاها أبوها المها، وبهذا 
أصبح��ت اختها بأمان مع والدتها، وهاجروا الى 

عمان، واتخذوا منها مكانا لسكناهم.  
   اتص��ل ادم بوالدتها طلبا للمش��ورة، فقالت 
له حاول ان تذهب لدائرة اجلوازات من اجل منح 

مرمي وأوالدها اجلواز العراقي.
 اخذ االمر أس��بوعا، وحصلت مرمي وأوالدها على 
اجلواز العراقي، ومت تس��فيرهم الى عمان لتبقى 
قرب والدتها إل��ى ان »يبرد« املوضوع، وهذا كله 

كان من تخطيط والدتها. 
    وصل��ت مرمي الى عمان، ودخلت املستش��فى 
ملعاجلته��ا بإش��راف والدتها، ولكنه��ا ظلت ال 

تستسيغ الطعام أيا كان نوعيته.
    وعاش��ت ما يقارب األس��بوعني على املغذي، 
وحالته��ا يرثى لها. من جانب آخر س��جلت األم 
أحفاده��ا باملدرس��ة، وظلت م��رمي بجانب أمها 

تتلقى املساعدات من منظمة األمم املتحدة.
 م��رت أي��ام طويلة وم��رمي بعيدة ع��ن ادم، وآدم 
يعيش ويس��تمتع بلذة احلياة، وهي تعاني األلم 
واملرض، وحتم��ل طفلها الثال��ث ببطنها. وكان 
البد ان تقوم بش��يء وهي بعيدة كل هذا البعد 
عن أحضان وطنها، وأحضان حبيبها، وال تعرف 

ماذا تفعل سوى البكاء وحتمل األلم.
    وكان الوقت صباحا حني أدركتها االم الوالدة، 
فلم يبق أمام والدته��ا إال ان تذهب الى مكتب 
األمم املتحدة، وتخبرهم بحالة ابنتها، ولَم ميض 
وقت حت��ى مت نقله��ا الى ملستش��فى، وأجنبت 
البن��ت الثاني��ة، وأس��متها ش��مس بلحظ��ة 
والدتها، ومت جرد اس��مها، واسم أمها، واألطفال 

من ضمن قائمة ألالجئني . 
     م��رت األي��ام، واألب لَم يتفق��د حاله زوجته 
وأطفال��ه. اس��تعادت م��رمي عافيته��ا ومللم��ة 
نفس��ها، وطلبت م��ن والدته��ا ان تبعث بأوراق 
ابنته��ا ألبيها م��ن اجل اس��تخراج له��ا جواز 

وهوية أحوال مدنية.
      وظل��ت تنتظ��ر الى ان وصل��ت األوراق، وكان 

يوم��ا تنتظ��ره بف��ارغ الصب��ر حني ذهب��ت الى 
مكت��ب املنظمة وطلب��ت منه��م ان يرحلوها 
ألميركا لتبدأ حي��اة جديدة هي وأوالدها، بعيدا 
عن املأس��اة، وحصل كل ش��يء بوق��ت قصير، 

وعليها ان تخبر والدهم بسفرها وإياهم.
    وصل األب الى عمان لالستفس��ار عن س��فر 
زوجته وأطفاله، وأعلن احلرب عليها، عندما علم 
بنيتها الس��فر الى امي��ركا، وهددها بحرمانها 
م��ن أوالدها، وس��حب جوازاتهم منه��ا بالقوة، 
وهو يغادرها مودعا إياها بكلماته النابية، وهي 

تبكي وال تعرف ملاذا حل بهم كل هذا الدمار.
    خرج ادم من البيت، ومصطفى متعلق بأذيال 
س��رواله، ويتوس��له ان يت��رك جوازاتهم، ولكن 
ال مجي��ب، خرج األب وبأثره م��رمي وأوالدها، وقف 
األب واحتضن ابنه، وابنته وفي هذه االثناء فتح 
مصطفى جي��ب حقيبة أبيه، وس��رق اجلوازات 
بس��رية، وتناولت مرمي اجل��وازات، ووضعتهم في 
حقيبتها، ومازال األب يحتضن ابنته الصغيرة، 

وهو يبكي.
     ق��ام بتوديعه��م، وكان ه��ذا آخ��ر لقاء بينه 
وبني زوجته وأوالده. صباحا كانت مرمي وأطفالها 
الث��الث يحضرون حقائبه��م الصغيرة للتوجه 
ال��ى مطار عالية، والذهاب ال��ى »ارض األحالم« 

أميركا.

وهو يوّقع »حرائق ايروس«

الروائي حميد المختار: معرض 
بيروت للكتاب دخل العد التنازلي

قصة مريم

حميد اخملتار في معرض بيروت
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زينب الحسني
فضفضة نسوة 

سنوات حنين 
أخف��ت اوجاع الس��نني املرتس��مة على مالمح 
وجهه��ا خلف نقاب حمل من غبار الس��نني ما 
يكف��ي جلعله��ا تتخذ م��ن الصم��ت رفيقاً في 

رحلتها اليومية في عالم التسول.
حن��ني ذات العش��رين ربيع��اً تزوج��ت في س��ن 
الثالث��ة عش��رة وكانت فرحة بفس��تان الزفاف 
وبأنها سوف تضع مستحضرات التجميل ألول 

مرة في حياتها، ولم تكن تتوقع انها األخيرة.
تزوجت شاباً يكبرها بخمس سنوات كان يعمل 
حماالً ف��ي علوة جميلة. كان االثنان س��عيدين 
برغم بس��اطة حياتهم��ا والفقر والع��وز اال ان 
إصابة زوجها في اثن��اء العمل بتفريغ احلموالت 
وس��قوط أحد األجهزة الكهربائية عليه تسبب 
ف��ي اصابته بالش��لل بأطرافه الس��فلى وترتب 
عليه عجزه التام عن العمل وابقائه مقعداً في 

البيت.
ل��م يك��ن لديهما م��ن االه��ل واالق��ارب الذين 
يتمكن��ون من مس��اعدتهما في العي��ش، ازداد 
الوض��ع صعوب��ة عليهم��ا باعا كل م��ا ميلكان 
لتوفير ثمن العالج ومتطلبات احلياة، س��يما وان 

لديهما طفلني.
ازداد همهما ومعاناتهما، اذ لم يستطيعا توفير 
ما يس��د رمقهما فال حلي��ب وال طعام وال عالج 
لألطف��ال، مما دفع حن��ني الى ان تفك��ر بالعمل 
طرق��ت جميع األب��واب اال انها ل��م توفق بإيجاد 
عمل كونها ال متتلك املؤه��الت او اخلبرة او حتى 

موهبة في أي مجال.
اغلق��ت كل األب��واب ومنافذ النج��اة من الفقر 
وقف��ت حائ��رة ب��ني ان تظ��ل صامت��ة واحبابها 
يهلكون م��ن حولها او ان تتس��ول وكان األخير 
هو خيارها مضت ثالث سنوات وحنني تلعب دور 
املعيل ووضع زوجها يزداد سوءاً مما يتطلب جهداً 

مضاعفاً منها.
تخرج قبل بزوغ الش��مس حتى ال يراها جيرانها 
وتعود بعد غروبها وهي منهكة لتقوم مبهماتها 

األخرى وهي متريض زوجها ومراعاة اطفالها.
ال ميك��ن ان مت��ر من تقاطع او ش��ارع م��ن دون ان 
تالحظ نس��اًء يتخذن من التسول مهنة بعد ان 
ضاقت بهن الس��بل وتقطعت أس��باب العيش 

الكرمي.
نس��اء كان الش��ارع هو مالذهن الوحيد في ظل 
الفقر والعوز الذي طغ��ى على حياتهن من دون 
س��ابق انذار بعد غياب املعي��ل او حتى في حال 
وجوده لكون العديد من النسوة هن واطفالهن 

وازواجهن وجدن التسول مصدر للعيش.

بغداد - وداد ابراهيم: 
ابن��ة التاس��عة عش��ر العراقية 
الت��ي كان��ت حتل��م ب��أن تك��ون 
معلم��ة تعل��م االطف��ال حتل��م 
ب��أن تك��ون ف��ي ي��وم م��ا امرأة 
عراقية لها ش��أن عظيم ، ألنها 
تعيش ف��ي قرية كبيرة بقيمتها 
واحلضارية  واالنسانية  التاريخية 
اذ متثل احد القوميات في العراق 
وله��ا ش��عب ع��اش عل��ى هذه 
االرض اخلصبة منذ آالف السنني 
م��ن دون ان تتع��رض لالنته��اك 
او القت��ل او التهجي��ر او البي��ع، 
اال ان س��رعان ما تب��دد احللم بل 
وحتول الى كابوس كبير يطاردها 
واقرانها م��ن الفتيات في القرية 
ح��ني دخل داعش بكل وحش��ية 
وهمجية ليقتل ويعذب وينتهك 
كل م��ن في ه��ذه القرية، ولتبدأ 
رحلة خالل عش��رين شهرا حتت 
التعذي��ب والتنكي��ل م��ن قب��ل 

الدواعش.
 في خضم ع��رض االفكار وتنازع 
وش��يوع  وتزاحمه��ا  الثقاف��ات 
ثقافة الس��الم بني جيل الشباب 
كان للع��راق وللم��رأة العراقي��ة 
وجودها القوي في مؤمتر الشباب 
القاه��رة  ف��ي  املق��ام  العامل��ي 
بحض��ور اكث��ر من 2500 ش��اب 
وش��ابة من 110دول��ة،  بل كانت 
الت��ي  العراقي��ة  امل��رأة  قضي��ة 

تعرضت للقتل والتعذيب والبيع 
في س��وق النخاس��ة والس��بي، 
القضي��ة االكث��ر تأثي��را والت��ي 
اثارت احلاضري��ن فوقفوا يحييون 
ملي��اء ح��اج وهي ت��روي حكايتها 
خالل عش��رين ش��هراً في االسر 
والتعذي��ب، لتضع ام��ام العالم 
كي��ف تتعام��ل املرأة م��ع احلدث 
كي��ف تصن��ع من نفس��ها ومن 
للعالم وقضية  قضيتها رسالة 
للتمعن والتفكر في كيف يكون 
التعايش الس��لمي ف��ي مرحلة 
ما بع��د داع��ش وكي��ف تتوافق 
االدي��ان والقومي��ات لتعيش في 
ع��راق متنوع متعدد اجلنس��يات 
واالجناس واالديان انه عراق اليوم 
عراق بال داعش ب��ال حروب وقالت 

ملياء في كلمتها:  
  اشكركم على هذه الدعوة وعلى 
الرغم من اني ال اعرف العربية اال 
انني س��أقول كلمتي بهذا اللغة 
لتصل قضيتي الى كل احلاضرين 
فأن��ا الفت��اة اإليزيدي��ة التي تبلغ 
ال�19عاماً كن��ت اعيش في قرية 
كوج��و في س��نجار وه��ي احدى 
القرى التي تقع في مدينة املوصل 
ضمن اقلية مس��املة ف��ي العراق 
عالقتن��ا مع اجلميع ه��ي عالقات 
محبة واحت��رام كن��ت احلم بأن 
اكون معلمة اعل��م االطفال الن 
العل��م هو اهم ما يغير االنس��ان 

نافع��اً  ش��خصاً  من��ه  ويجع��ل 
للمجتمع، لم ادخل في السياسة 
ولم اعرف ماهي السياسة اعرف 
السياسة يوما بعد ان دخل داعش 
اإلرهاب��ي  ف��ي س��نجار انقلبت 
بع��ض  العش��ائر وبايعت داعش 
اخذون��ي مع عائلت��ي باعوني الى 

س��وريا في منطقة الرقة وهناك  
وج��دت االف البن��ات في الس��وق 
كل واح��د مي��ر س��وق النخاس��ة 
فيخت��ار فت��اة ويش��تريها وبع��د 
شهرين جنحت بالهرب لكن أوقع 
بي الدواع��ش وتعرضت للتعذيب 
من قبل الدواعش الني إيزيدية أي 

كافرة بعدها اعادوني الى املوصل  
،وهرب��ت مرتني وامس��كت ووفي 
كل مرة ميس��كوني كنت اتعرض 
للتعذيب بعدها بقيت 6 اش��هر 
مع امير وكنت اشاهدهم يعذبون 
الكبار  النس��اء  البن��ات ويقتلون 
في الس��ن ويغتصب��ون االطفال 

فحاول��ت اله��رب م��ع مجموعة 
عب��وة  علين��ا  فانفج��رت  بن��ات 
واستش��هدن صديقات��ي وبقيت 
لوحدي ومتت مس��اعدتي من قبل 
منظمة املانية وعوجلت في املانيا 
من آثار االنفج��ار ،واعتقد ان اهلل 
قد انقذني ألكون صوتاً لكل امرأة 
في العال��م وألحت��دث للعالم ما 
حدث للنس��اء من تعذيب واهانة 
وقت��ل وهن��اك اكث��ر م��ن 3500 
امرأة يحتجزه��ن داعش االرهابي، 
هن ضحايا وان��ا ايًضا ضحية لذا 
فالعال��م كل��ه يج��ب ان يحارب 
االره��اب وداعش لنعيش بس��الم 
وعلى دول العال��م ان تتعاون ضد 
االرهاب حتى نبني السالم وندعو 
نح��ن  الش��عوب  ب��ني  للتق��ارب 
نس��امح لكن املعت��دي يجب ان 
يعت��رف بجرميته واخيرًا رس��التي 
للش��باب في كل انح��اء العالم 
احالمكم كبيرة وطاقتكم كبيرة 
لتك��ن من اج��ل البناء والس��الم 

اكبر واكبر.
خرجت الصحاف��ة املصرية مبدى 
تأث��ر احلاضري��ن بكلم��ة الفت��اة 
العراقي��ة ملياء حاج بش��ير والتي 
تعد رس��الة هامة إلحالل السالم 
واألمان في العالم. ودعوة للعالم 
لنبذ الطائفية الدينية والعرقية 
والعم��ل من اج��ل البن��اء واحملبة 

والسالم.           

من قرية كوجك في سنجار »لمياء حجي« تطلق رسالتها للعالم 

ملياء حجي

مقديشو - وكاالت:
املغترب��ة  أطلق��ت  فردي��ة،  بجه��ود 
الصومالي��ة، زه��رة محم��د أول مركز 
للياق��ة البدنية خاص بالس��يدات في 
بالدها، في مش��هد رياضي غير مألوف 
داخ��ل مجتمع تع��د غالبيته ممارس��ة 
النس��اء للرياضة خروجاً ع��ن التقاليد 

املتوارثة.
في ش��ارع مكة بالعاصمة مقديش��و 
يس��تقبل املركز املتواض��ع، وهو يحمل 
اسم »خمسة جنوم« سيدات بالعشرات 
يأتني يومياً من ش��تى أحياء العاصمة 
ملمارس��ة الرياض��ة عل��ى ي��د مغتربة 

مختصة في التمارين الرياضية.
زهور عثم��ان )40 عاماً(، إحدى املترددات 
على املركز، قالت إن »ممارس��ة الرياضة 
مفيدة لكل ش��خص، ولهذا انضممت 
للمرك��ز، الذي أنش��أ حديث��اً، من أجل 
إنق��اص وزن��ي، ال��ذي جت��اوز 95 كيل��و 

غراماً«.
التماري��ن  ه��ذه  »بفض��ل  وتابع��ت: 
الرياضي��ة اليومية متكن��ت من إنقاص 
خالل أس��بوعني، وأش��عر باتزان ومرونة 
في جس��دي في أثناء عملي في املنزل، 

فضالً عن ش��عوري باالرتياح وعدم األرق 
في الليل«.

أمراض القلب
غياب مراكز اللياق��ة البدنية في البلد 
العرب��ي الواقع مبنطقة القرن اإلفريقي 
يع��ود إلى تدهور األوض��اع األمنية منذ 

نحو عقدين من الزمن.
وجعل البق��اء في املنازل ألوقات طويلة 
امل��رأة الصومالي��ة عرض��ة للس��منة 
بحس��ب  القل��ب،  وأم��راض  املفرط��ة 

القائمني على املركز الرياضي.
وقالت زينب علي: »كنت أمارس الرياضة 
يومي��اً، لكن مع عودت��ي للبالد تدهورت 
حالت��ي الصحية، بس��بب غياب مراكز 
الرياضية  واملالع��ب  البدني��ة  اللياق��ة 

النسوية«.
ومض��ت قائلة: »من��ذ انضمامي ملركز 
»خمسة جنوم« للياقة البدنية حتسنت 
حالتي الصحية، حيث مارست أنشطة 
رياضية متنوعة تس��اعد على احلد من 
وزني وتخفيف أوجاعي املصاحبة ملرض 

القلب«.

لياقة وصحة
وبرغم اختالف الغرض من انضمامهن 
القاس��م  أن  إال  الرياض��ي  للمرك��ز 
املشترك بينهن هو البحث عن اللياقة 
البدنية واحلفاظ على الصحة وتطويع 

أجس��ادهن ليرتدين مالبس أنيقة، بدالً 
من البقاء طويالً في املنازل«.

ويتوفر في مركز »خمسة جنوم« جميع 
أدوات ومستلزمات الرياضة، إضافة إلى 
صال��ة متارين وس��احة للرك��ض وبركة 

سباحة، كما ان املشروع اجلديد يحارب 
الهيمنة الذكورية على اجملتمع.

زه��رة محمد، مالك��ة ومدرب��ة املركز، 
قال��ت : إن »ممارس��ة النس��اء للرياضة 
في بل��د كالصومال ليس أمراً س��هالً، 

لك��ن التحس��ن األمني الذي تش��هده 
البالد يدفعنا إلى صقل مهارتنا وإطالق 

مشاريع ترفيهيه ورياضية«.
وأضاف��ت: »يوج��د ع��زوف كبي��ر م��ن 
الس��يدات عن ممارس��ة الرياضية علناً، 
بس��بب األعراف والتقاليد السائدة في 
الصومال، لكن منذ بدء عودة املغتربني 
أخذ اجملتمع الصومالي يتأقلم ويتواكب 
مع أنشطة ومش��روعات لم تشهدها 

البالد منذ سنوات طويلة«.
وأردف��ت إن »وجود مالكات نس��وية في 
هذا اجمل��ال، وقلة االش��تراك الش��هري 
للمرك��ز، البالغ نح��و25 دوالراً أميركيا 
)نح��و 550 ش��لن صومال��ي(، يش��جع 
السيدات على ممارس��ة الرياضة، رغبة 
في جس��م س��ليم خاٍل م��ن األمراض 

الناجتة عن السمنة املفرطة«.

عادات وتقاليد
التقاليد السائدة في اجملتمع الصومالي 
ترف��ض انخ��راط امل��رأة ف��ي أنش��طة 
رياضية، حيث تعد الرياضة حكراً على 

الرجال.
شمس��ة أحمد، وهي واحدة ممن حتدين 

التقالي��د، قال��ت: »عندم��ا فكرت في 
االنضم��ام إل��ى مرك��ز خمس��ة جنوم 
للياق��ة البدنية واجهتني حتديات جمة 
من جانب أس��رتي ومعارفي الذين يرون 
أن الفكرة غريبة ومتس ش��رفي وشرف 

أسرتي«.
وبتح��د تابع��ت شمس��ة: »متس��كت 
مبوقفي وأقنع��ت والدتي بهذه الفكرة، 
لدرج��ة أنن��ي أصطحبتها مع��ي إلى 
املرك��ز حتى غيرت أفكاره��ا التقليدية 

رويداً رويداً«.
وال يقتص��ر دور مركز »خمس��ة جنوم« 
الرياضي��ة  األنش��طة  ممارس��ة  عل��ى 
فحسب، إذ يوفر، عبر مختصني، احلمية 
الغذائي��ة املطلوبة للس��يدات، س��واء 
كان الهدف هو إنقاص الوزن أو احلفاظ 

عليه أو زيادته.
ويش��كل العائ��دون م��ن دول املهج��ر 
العم��ود الفق��ري القتص��اد الصومال، 
م��ن خالل إطالق مش��روعات مختلفة، 
بفضل التحس��ن األمني الذي شهدته 
البالد في السنوات املاضية، مع تضييق 
اخلناق على حركة »الشباب« املسلحة 

املتمردة.

في الصومال أول مركز للياقة البدنية للنساء يتحدى التقاليد
من أجل أجسام رشيقة خالية من األمراض

القاهرة - وكاالت: 
عاش��ت الفنانة الراحلة »ش��ادية« 
أول قص��ة حب ف��ي حياتها، عندما 
خطب��ت لش��اب من صعي��د مصر 
يعم��ل ضابطاً في اجلي��ش املصري، 
وهي في عمر 19 عاماً، ولكن زواجهم 
لم يكتم��ل بعدما استش��هد في 

حرب حترير فلسطني عام 1948.
وذكرت الراحلة »ش��ادية« في حوار 
ق��دمي له��ا مع مجل��ة »س��یدتي«، 
أنه��ا علمت باخلب��ر عندم��ا كانت 
عائدة من الع��رض اخلاص لفیلمها 
األول، وانهارت وقتها من البكاء من 
ش��دة حزنه��ا علي��ه، ورفضت بعد 
وفاته االرتباط م��ن كل من تقدموا 
إليها بع��روض الزواج، وقررت حينها 
التفرغ بنحو كام��ل للفن، هربًا من 
معاناتها، وأمال أن يخفف ذلك عنها 

أحزانها، على وفق ما قالت.
وكان��ت »ش��ادية« ق��د طلبت من 
خطيبه��ا أن يكت��ب له��ا كل يوم 
رس��الة من جبهة القت��ال، يحكي 

له��ا م��ا يح��دث ويش��رح لها كل 
صغيرة وكبي��رة، كم��ا كان يفعل 
عندما كان يدرس بالكلية احلربية، 
لكن مرت األي��ام طويلة من دون أن 
تتلقى رس��الة واحدة، حتى وصلت 
ألس��رتها رس��الة في ظرف أصفر 
يحمل ختم اجلي��ش املصري، كتب 
في��ه بكلم��ات مع��دودة: »توف��ي 
الضابط أحمد ش��هيداً في ساحة 

القتال«.
حينه��ا، نص��ح اجلمي��ع عائلته��ا 
باالنتقال واإلقامة في شقة أخرى، 
وذل��ك لتخفيف الصدم��ة عليها، 
وبالفعل توجهت األس��رة لإلقامة 
وعاش��ت  بالزمال��ك،  ش��قة  ف��ي 
فيه��ا حت��ى انتقلت ملن��زل زوجها 
الفنان عم��اد حمدي، الذي كان أول 

أزواجها.

مدريد -وكاالت: 
تظهر احلبوب على البش��رة بسبب 
تكاثر البكتيريا على طبقات اجللد، 
أو عند ح��دوث اضطراب��ات باجلهاز 
الهضمي أو املثانة، كما تظهر على 
األنف والوجنتني نتيجة أحد أمراض 
اجله��از التنفس��ي، وعل��ى الوج��ه 
بس��بب تغييرات هرمونية مفاجئة 
عل��ى مس��توى الذق��ن، إضافة إلى 
الضغوط النفس��ية كأعباء العمل 

أو الدراسة.
وقالت لوبي دي بي��ورو، اختصاصية 
إّن  اإلس��بانية:  اجللدي��ة  األم��راض 
قش��ر املوز يحتوي عل��ى مواد غنية 
مبضادات األكسدة التي تقضي على 
البكتيريا واجلراثيم املسببة لتكون 
احلبوب على البشرة، كما تخلصها 
من الزيوت الزائدة التي تتراكم على 
الطبق��ة اخلارجي��ة وتعي��ق عملية 
تنف��س اجللد مما ي��ؤدي إل��ى ظهور 

احلبوب والبثور أيضاً.
لهذا ينصح باس��تغالل فوائد قشر 
املوز للتخلص من مش��كلة احلبوب 
على الوجه، حيث تعمل ك�«صنفرة 
»طبيعية قادرة على تطهير طبقة 
الطبق��ة  وإزال��ة  اخلارجي��ة  اجلل��د 

السطحية التالفة من اجللد.
امل��وز:  قش��ر  اس��تعمال  طريق��ة 

تضاف قش��رة موزة مهروس��ة إلى 
3 مالع��ق م��ن الش��وفان وملعقة 
من السكر وملعقة عسل، وتطبق 
الوصف��ة عل��ى الوجه م��دة نصف 
س��اعة ثم تدلك البش��رة بحركات 
دائرية وتغسل باملاء الدافئ وجتفف 
جي��داً، وتكرر الوصف��ة 3 مرات في 

األسبوع.

واشنطن - وكاالت: 
 بالنس��بة لكثي��ر من النس��اء، فإن 
احلم��ل يب��دو وكأن��ه الوق��ت املثالي 
للجلوس واالس��ترخاء، وبالطبع كل 
حامل تريد االس��تمتاع بهذه املرحلة 
للصال��ة  والذه��اب  األموم��ة،  م��ن 
الرياضية قد يكون آخر ش��يء يخطر 
ف��ي عقل احلام��ل، عالوة عل��ى ذلك، 
ف��إن التع��ب والصداع ف��ي الصباح 
بسبب حمل الوزن الزائد قد يجعلك 
تشعرين وكأنك جالسه طوال اليوم 
ف��ي راح��ة وال تفعلني أي ش��يء في 

األساس.
قلي��ل  ممارس��ة  أو  التح��رك  ع��دم 
م��ن الرياضة ميك��ن أن يكون س��يئا 
لصحتِك وكذل��ك لطفلك الذي لم 
يولد بع��د، وهن��اك مجموعة كبيرة 
م��ن البحوث تش��ير إلى أن ممارس��ة 

التمارين الرياضي��ة لها فوائد كبيرة 
للجنني واالم.

هذا وتوصي الكلية األميركية لطب 
النساء والتوليد املرأة احلامل ان متارس 
م��ا ال يقل عن 20 إل��ى 30 دقيقة من 

التمارين املعتدلة الشدة في معظم 
أو كل أي��ام األس��بوع، ام��ا إذا كانت 
تعان��ي م��ن مضاعفات وق��د أوصى 
طبيبك بالراحة في الفراش، فعليك 

جتنب أي نوع من التمارين الرياضية.

قصة حب »شادية« من ضابط 
جيش ووفاته قبل الزواج

فوائد قشر الموز للبشرة
مدريد - وكاالت: 

اثبتت دراس��ة حديثة أن النس��اء 
أقل عرضة للقيام بحوادث السير 

في أثناء قيادة السيارات.
واك��دت الدراس��ة أن الس��ائقني 

الشباب أكثر عرضة خلطر حوادث 
السير في أثناء القيادة.

ويذك��ر أن أخط��اء الس��ائق ه��ي 
املس��ؤولة ع��ن %12 ف��ي األق��ل 
من جميع ح��وادث الطرق، مبا في 

ذلك اس��تعمال الهواتف الذكية 
وأجهزة الراديو.

الدراسة شملت 1100 طالب من 
تالميذ املدارس الثانوية، و617 من 

البالغني.

أولي جوهانسون:  الباحث  ويقول 
»لق��د وج��دت أن الش��بان كانوا 
من بني األش��خاص األكثر عرضة 
للح��وادث الناجم��ة ع��ن اإللهاء 

سواء بهاتف احملمول او الراديو«.

الصح��ة  منظم��ة  أن  ويش��ار 
العاملية ذكرت سابقا أن أكثر من 
مليون شخص في العالم يلقون 
مصرعه��م ف��ي ح��وادث الطرق 

سنوياً.

بيروت - وكاالت: 
يُعد الفحم من أق��ّل العناصر 
انتش��ارًا في منتج��ات العناية 
خصائص��ه  برغ��م  بالبش��رة، 
املذهل��ة ف��ي تطهير البش��رة 
والعناي��ة به��ا، إضاف��ة إلى أّن 
الفح��م النبات��ّي ال يُع��د م��ن 
العناص��ر املكلفة، فقد جتدينه 
في الصيدلّيات بسهولة، على 
شكل كبسوالت ميكنِك مزجها 
م��ع منّظف��ك اخل��اص، أو ع��ن 
طريق إضافته إلى أحد األقنعة 
التي تفّضلينها، للحصول على 

بشرة أكثر إشراًقا ونضارة.
قناع للبشرة:

مب��زج كبس��ولة من  1.قوم��ي 
م��ن  ملعق��ة  م��ع  الفح��م، 
األلوفيرا في وعاء، حتى حتصلي 

على عجينة ناعمة.
2.إبدأي بوضعها على بش��رتك 
بواس��طة فرش��اة الوج��ه، مع 

جتّنب منطقة العني.
3.أتركيه��ا ملدة ربع س��اعة، ثم 

اشطفي بشرتِك باملاء الفاتر.
4.ك��رري ذلك مرتني أس��بوعيًّا، 
لتحصل��ي عل��ى بش��رة نضرة 

خالية من األوساخ.
للتخّلص من البثور املزعجة:

كبس��ولة  بخل��ط  1.قوم��ي 
م��ن الفح��م، م��ع ملعقة من 
زي��ت اجلوجوبا، أو ب��ذور العنب، 
ش��جرة  زي��ت  م��ن  وقطرت��ني 

الشاي.
2.ضعي اخلليط على بش��رتك، 
واتركي��ه مل��دة ربع س��اعة، ثم 

اشطفي بشرتِك باملاء الفاتر.
يوميًّ��ا،  ذل��ك مرت��ني  3.ك��رري 
لتحصل��ي على بش��رة خالية 

من البثور.

تطهير البشرة:
مب��زج كبس��ولة من  1.قوم��ي 
م��ن  ملعق��ة  م��ع  الفح��م، 
لنوع  املناسب  الطني  مسحوق 
بش��رتك، وملعق��ة م��ن زي��ت 

اجلوجوبا أو زيت الزيتون.
2.ضع��ي املزيج على بش��رتك، 
واتركيه من عشر دقائق إلى ربع 

ساعة.
3.اشطفي بشرتك باملاء الفاتر، 
وك��رري ذل��ك مرتني أس��بوعيًّا 
العمي��ق  التطهي��ر  لضم��ان 

لبشرتك.

دراسة تنصف النساء في قيادة السيارة

استعملي قناع الفحم لبشرتِك 

ما أهمية ممارسة
 التمارين الرياضية للحامل؟
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بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن االحت��اد املركزي للمبارزة، انه، 
تعاقد مل��دة عام واحد م��ع املدرب 
األرميني كوريك مودريان لألشراف 
عل��ى منتخب س��يف املبارزة بعد 
األصولة  املوافق��ات  اس��تحصال 
وبدأ يش��رف على اع��داد الالعبني 

منذ 3 وحدات تدريبية.
ذك��ر ذلك رئي��س االحت��اد املركزي، 
زياد حس��ن، وب��ني ان منهاج احتاده 
للمدة املقبلة يتضمن املش��اركة 
في بطوالت العرب والقارة والعالم 
والتأهيلي��ة إلى أوملبياد الش��باب 
في األرجنتني،وبني ان نحو 40 العباً 
من العبي املنتخبات الوطنية في 
األسلحة الثالث باشراف الطواقم 
التدريبي��ة العراقية م��ع احملترفان 
حام��د الصياد من إي��ران وكاكيك 

مودريان وهو من أرمينيا.
واش��ار إل��ى ان منتخب الس��يف 
العربي يس��عى إلى املشاركة في 
بطوالت العرب والبحر املتوس��ط 
والتأهيلي��ة إلى أوملبياد الش��باب 
ان  ًإل��ى  منوه��ا  األرجنت��ني،  ف��ي 
الس��يف العرب��ي يق��ف خام��س 
الق��ارة و16 في تصني��ف العالم 
بحب االحتاد الدولي للعبة، وأوضح 

ان منتخب س��يف املبارزة يواصل 
لألس��تحقاقات  حتضيراته  ايض��اً 
املقبلة وهو سابع قارياً و21 عاملياً 

بالتصنيف.
وتاب��ع ان منتخ��ب الع��راق لفئ��ة 
نهاية  العربي س��يغادر  الس��يف 
الع��ام احلالي إل��ى اجلزائر من أجل 
الدخول مبعسكر تدريبي مشترك 
م��ع اجلزائر وبل��دان أخ��رى لتعزيز 
رحلة التحضير أستعدادأً لبطولة 
العرب، مش��يداً بدور رئيس االحتاد 
برن��اوي  رؤوف  للمب��ارزة  اجلزائ��ري 

ودعمه للمبارزة العراقية.
الع��راق  منتخب��ات  ان  وق��ال: 

العرب  ستش��ارك ف��ي بط��والت 
في مطلع ش��هر ش��باط املقبل، 
اإلمارات  والق��ارة اآلس��يوية ف��ي 
تعقبه��ا  ذات��ه،  الش��هر  أواخ��ر 
املش��اركة في منافسات التأهيل 
والبحر املتوس��ط وبطولة فيرونا، 
ولدينا منهاج مثالي العداد العبني 
للمش��اركة في بطول��ة التأهيل 
إلى األوملبياد العاملي للش��باب في 
األرجنت��ني، حيث تضي��ف أميركا 
وس��بق  التأهيلي��ة،  التصفي��ات 
للع��راق ان حج��ز مقع��داً واحداً، 
لكنه سيش��ارك بالعبني جدد من 

أجل حتسني التصنيف الدولي.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أقيمت ظهر أمس مباراتان في الدور 
الرابع ملنافسات املرحلة االولى لدوري 
الكرة املمت��از، حيث ضي��ف ملعب 
الصناعة، مب��اراة فريقي الصناعات 
الكهربائية والس��ماوة التي أنتهت 
بالتع��ادل 2� 2 ، فيما ش��هد ملعب 
التاج��ي مب��اراة الكهرب��اء والنجف 
الذي ش��هد تع��ادل الفريقان بهدف 
ملثله، هدف الكهرباء سجله احملترف 
أبو كوني في الدقيقة ، وعادل الكفة 
للنج��ف أمج��د عطاون، وس��تقام 
اليوم االربعاء في الساعة 2 ونصف 
ظهر اليوم االربعاء اخر مباريات الدور، 
حيث يلتقي في ملعب التاجي فريق 

احلدود بفريق نادي احلسني.
يش��ار إلى ان فريق الشرطة يتصدر 
الدوري وله 12 نقط��ة متفوقاً على 
الزوراء بفارق األهداف، فيما يقف في 
مقدمة الهدافني 3 العبني س��جلوا 
4 أه��داف ل��كل منهم، وه��م )أمين 
حس��ني من الش��رطة وعالء عباس 
العب نفط الوس��ط وزياد احمد من 

النفط(.
من جانب��ه، قال م��درب فري��ق نادي 
احل��دود بك��رة الق��دم، مظف��ر جبار 
ان فريق��ه جاه��ز للق��اء فري��ق نادي 
احلس��ني في ملع��ب التاج��ي اليوم 
االربع��اء ضمن الدور الرابع، س��اعياً  
إل��ى خط��ف نق��اط اللق��اء لتعزيز 
موقف��ه ف��ي الالئحة، م��ع احترامه 
الكام��ل لق��درات الفريق الش��بابي 
الذي ميلك مؤهالت فنية جيدة وكان 
ايض��ا العبيه حت��ت مجه��ر االندية 

اجلماهيرية.
وبني ان فريقه س��يقدم مس��تويات 
فنية متصاعدة في املباريات املقبلة، 
وال س��يما ف��ي ضوء م��ا حققه من 
نتائ��ج ايجابية ف��ي املباريات الثالث 
الس��ابقة الت��ي حققها ف��ي أثنني 
منها الفوز على حس��اب فريق زاخو 

ونفط اجلنوب بنتيجة هدف من دون 
رد، وتع��ادل في اجلول��ة االولى بهدف 

ملثله امام مضيفه الديوانية.
وذكر ان االستقرار في اقامة املباريات 
بصورة منتظمة يسهم في االرتقاء 
باجلان��ب الفني جلمي��ع االندية التي 
تلعب ف��ي املنافس��ات، حيث يقتل 
التأجي��ل املتكرر طموحات الالعبني، 
فيم��ا املنافس��ة املتواصل��ة متن��ح 

املسابقة جمالية واثارة اكثر.
وذك��ر ان النتائ��ج االيجابي��ة تأت��ي 
بتع��اون كبي��ر م��ن إدارة الن��ادي وال 
س��يما نائب رئيس الهيئ��ة اإلدارية 
س��عد مال��ح وبقية اعض��اء اجلهاز 
التدريبي املس��اعد وجميع العاملني 
في نادي احلدود الذين يحرصون على 
تأم��ني متطلبات الفريق واملضي في 
مس��يرته املتألقة وتعزيز رصيده من 
النقاط من أجل احلصول على موقع 

جيد.
واوضح ان فريق احلدود يعد من أندية 
الوسط، التي تكمح أوالً بالبقاء بني 
فرق االضواء ملوس��م جديد، لكن مع 
ذلك فاحلصول على النتائج املتميزة 
ه��و طموح مش��روع لالعبي الفريق 

وال  واإلداري،  التدريب��ي  ومالكه��م 
سيما بعد التغييرات التي شهدتها 
تش��كيلة الفري��ق، فنح��و 9 العبني 
غ��ادروا الفري��ق والتحق��وا بصفوف 
االندي��ة املتقدم��ة، ومت التعاق��د مع 
عناص��ر جدي��دة، وكان اجل��دد عن��د 

حسن الظن.
من جانب اخر، وص��ل إلى العاصمة 
املاليزي��ة، كواالملب��ور، نائ��ب رئي��س 
الهيئة اإلدارية لن��ادي القوة اجلوية، 
وليد الزيدي، حلض��ور امللتقى اخلاص 
باالحتاد اآلسيوي، وحضور قرعة كأس 

االحتاد اآلسيوي اليوم األربعاء.
وقال املنسق اإلعالمي للنادي، حسام 
الدراجي، في تصريحات صحفية، إن 
الزيدي، وصل إلى ماليزيا للمشاركة 
االحت��اد  كأس  بطول��ة  قرع��ة  ف��ي 
اآلس��يوي، الت��ي ميثل فيه��ا العراق، 
الق��وة اجلوية، احلاصل عل��ى اللقب 

في آخر نسختني، بجانب الزوراء.
أن  يتمن��ى  الن��ادي  أن  إل��ى  وأش��ار 
تنصفه القرعة، ليحافظ على لقبه 
للم��رة الثالث��ة على التوال��ي، الفتا 
إلى أن املش��وار طويل ومن الصعب 

احلديث عن الطموحات.
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»الطائرة« يحرم العب 
نفط ميسان لمدة عام

»السباحة« يشارك في 
بطولة العالم العسكرية

إدارة النفط  تطالب 
االتحاد بنقاط السماوة

بغداد ـ عباس هندي*
ع��د االحتاد املرك��زي للك��رة الطائرة فريق نفط ميس��ان 
خاسرا امام اجلبايش إلشراكه العبا مخالفا للوائح جلنة 
املسابقات.. وقال رئيس اللجنة الفنية سوادي حسني ان 
االحتاد وبعد التحقيق باالعتراض املقدم من نادي اجلبايش 
على العب نادي نفط ميسان »احلسن سالم فليح« اتضح 
انه مخالفا للمواليد املطلوبة. واضاف ان االحتاد عد فريق 
اجلبايش فائزا على نفط ميس��ان بثالثة اش��واط من دون 
رد و«-75 صف��ر« م��ن النقاط مع حرم��ان الالعب املذكور 
من اللعب في نش��اطات االحتاد ملدة س��نة ابتداء من 28 
تش��رين الثاني املاضي.. اجلدير بالذكر ان االحتاد استجاب 
لطلب ادارة نادي اجلبايش بعد تصريح مدرب فريقها زهير 

عبداحلي عبر حديث صحفي في االسبوع املاضي.

* املنسق اإلعالمي الحتاد الطائرة

بغداد ـ امير ابراهيم*
يش��ارك منتخب العراق العسكري بالس��باحة االوملبية 
في منافس��ات بطولة العالم العسكرية التي تضيفها 
العاصمة البرازيلية ريو جونيرو  للمدة من العاشر ولغاية 

السابع عشر من شهر كانون االول اجلاري.
اعل��ن ذلك معاون مدي��ر التدريب البدن��ي والعاب اجليش 
العمي��د زي��د ف��اروق وق��ال: ان الوف��د ال��ذي حصل على 
موافقة الس��يد وزير الدف��اع عرفان احليالي باملش��اركة 
يتألف من املتحدث كرئيس��ا للوفد ، واحمد ضياء مدربا 
واربعة سباحني وهم  احمد اجود وامير عدنان وبكر سالم 
واحم��د عقيل واس��تنادا ال��ى  االمكاني��ات الفنية التي 
يتمتعون به��ا ، والفعالي��ات التي يختص��ون فيها على 
مس��توى البريد واحلرة والظهر والصدر وملس��افات 100م 

و50 م ، املني حتقيق عدد من االوسمة.

* املنسق اإلعالمي الحتاد السباحة

بغداد ـ الصباح الجديد:
قدم��ت الهيئة االداري��ة لن��ادي النفط اعتراض��ا لالحتاد 
العراقي املركزي لكرة القدم على نادي السماوة ألشراكها 

العبا مازال مسجال في بيانات النادي املعترض .
وق��ال مش��رف الفري��ق مش��تاق كاظ��م ان ادارة النادي 
قدمت اعتراضا رس��ميا الى االحتاد العراقي الش��راكهم 
الالعب محمد عبد احلس��ن في املباراة التي جرت حلساب 
اجلولة الثالثة من املس��ابقة مع فريقنا وانتهت بالتعادل 
االيجاب��ي وه��و ملتزم بعقد مل��دة ثالث س��نوات مع ادارة 
نادينا » النفط » ولم مننحه االس��تغناء .. واضاف ان ادارة 
النف��ط ل��م متنح الالعب اي اس��تغناء والنع��رف كيفية 
متثيل فريق الس��ماوة ونحن بدورنا نطال��ب باعتبار فريق 
الس��ماوة خاسرا ومنحنا النقاط الثالث .. واجلدير بالذكر 
ان ادارة النفط منحت الالعب جميع مس��تحقاته املالية 

في املوسم السابق.

بغداد ـ فالح الناصر:

ط��ارق  ع��دي  الدكت��ور  بح��ث 
الربيع��ي، عمي��د كلي��ة التربية 
ف��ي  الرياض��ة  وعل��وم  البدني��ة 
جامعة بغ��داد، مع البروفيس��ور 
كلي��ة  عمي��د  ديليني��ه  ديدي��ه 
التربي��ة البدنية وعل��وم الرياضة 
/ جامع��ة مونبيليه الفرنس��ية، 
س��بل دعم العراق وتهيئة اجواء 
متميزة ميكن لها أن تس��هم في 
تطوير املالكات التدريسية وطلبة 

الدراسات العليا.
الربيعي، قال ف��ي اتصال هاتفي، 
من العاصمة الفرنس��ية، باريس، 
إلى ان��ه تلقى دع��وة من جامعة 
مونبيلي��ه الفرنس��ية، التي تعد 
صاحب��ة املرتب��ة اخلامس��ة ف��ي 
التصني��ف بني جامعات فرنس��ا، 
حيث جرى اللقاء أمس، بينه وبني 
عميد الكلية ديلينيه، ومت االتفاق 
عل��ى ان تضي��ف اجلامع��ة ف��ي 
التدريسية  املالكات  املقبلة  املدة 
العراقية وطلبة الدراسات العليا 
م��ن الباحث��ني، وان يطلعوا على 
التجرب��ة الفرنس��ية ف��ي ه��ذا 
الص��دد، إل��ى جانب االس��تفادة 
في البح��وث واالطاري��ح وتطوير 
الكف��اءة ونق��اط اخ��رى تخ��ص 
والبح��ث  العال��ي  التعلي��م 

العلمي.
وتاب��ع الربيع��ي إل��ى ان الرحل��ة 
كان��ت مثم��رة، ومت فيه��ا اطالع 
واق��ع  عل��ى  الفرنس��ي  اجلان��ب 

التربي��ة  كلي��ة  ف��ي  العم��ل 
البدنية وعل��وم الرياضة وكيفية 
إلى ان  تخريجها االبطال، مؤكداً 
اجلانب املضيف، اثنى على جهود 
العراق في دعم املسيرة العلمية 
برغ��م  والرياضي��ة  االكادميي��ة 
الظروف التي عان��ى منها، لكنه 

تغل��ب عليه��ا بالصب��ر والثبات 
والتضحيات.

مت  اخ��رى  نق��اط  ان  واض��اف 
مناقش��تها مع اجلانب الفرنسي 
من اج��ل دعم املس��يرة العلمية 
ودع��م  الع��راق  ف��ي  الرياضي��ة 
ش��ريحة الطلبة الذين يواصلون 

ويس��هم  االكادميي��ة  الدراس��ة 
رياضيا  بامكاناتهم  االرتق��اء  في 

ودراسيا.
وتعد، جامعة مونبلييه واحدة من 
أهم اجلامع��ات البحثية املكثفة 
الفرنسية ، و تضم اجلامعة عدد 
من اجمل��االت اخملتلف��ة العلمية و 

االكادميي��ة .. تق��ع اجلامع��ة في 
جنوب فرنس��ا بالقرب من البحر 
األبي��ض املتوس��ط ، و تعتبر من 
أهم س��تة جامعات في فرنس��ا 
.. تضم اجلامع��ة حوالي 45 ألف 
طال��ب ، و ع��دد كبير م��ن هؤالء 
أخرى  الطالب يحملون جنسيات 

غير اجلنسية الفرنسية .
تعتب��ر اجلامعة واح��دة من أقدم 
اجلامع��ات ف��ي فرنس��ا ، حي��ث 
أنه��ا قد مت بنائها ف��ي عام 1220 
، و ق��د مرت بالعدي��د من مراحل 
التطوير.. تضم اجلامعة تس��عة 
كليات و ستة معاهد و مدرستني 
متخصص��ني ، فض��ال عن مرصد 
لألبحاث العلمية متخصص في 

العديد من العلوم.
تخصص��ات جامع��ة مونبليي��ة 
اإلدارة  كلي��ة  ه��ي  الفرنس��ية.. 
االقتصادية و االجتماعية، وكلية 
الط��ب، وكلي��ة ط��ب األس��نان 
وكلية العل��وم، والكليات األخرى 
التابع��ة للجامع��ة، مث��ل كلية 
احلق��وق و العلوم السياس��ية ، و 
كلية االقتص��اد و كلية التربية و 
كلية العلوم و تقنيات األنشطة 
البدنية و الرياضية ، هذا باإلضافة 
إل��ى ثالثة معاه��د ، و هم معهد 
إدارة األعمال و معهد علوم اإلدارة 
و األعمال و معهد إعداد لإلدارة و 

األعمال .
يش��ار إلى ان الربيعي، التقى في 
املدة املاضي��ة، الس��يد ) فردريك 
مارتن ( مدير اكادمييات برش��لونة 
خ��ارج أس��بانيا ، ومت االتفاق على 
عدة نقاط مهمة الس��اتذة كلية 
التربية البدنية وعلوم الرياضة في 
جامعة بغداد، واملالكات التدريبية 
العامل��ة فيها، إل��ى جانب اقامة 
دورات تدريبية بأشرافه، فضالً عن 
املدربني  تسهيل مهمة ملعايشة 

في االندية االسبانية.
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جانب من لقاء الدكتور عدي الربيعي مع عميد جامعة مونبيليه

مظفر جبار

كاكيك مودريان

فرنسا تضّيف أساتذة وطلبة الدراسات العليا من كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة
الدكتور عدي الربيعي يبحث مع ديلينيه سبل دعم العراق

بوينس آيرس ـ وكاالت:

األرجنتيني��ة،  الس��لطات  اعتقل��ت 
الشقيق األكبر لالعب ليونيل ميسي، 
جن��م ن��ادي برش��لونة اإلس��باني لكرة 
الق��دم، بعدم��ا عث��رت بحوزت��ه على 
سالح ناري ووجدت آثار دماء على قاربه.. 
ونقلت صحيفة »صن« البريطانية عن 
مصادر لها أّن ماتياس ميس��ي، البالغ 
من العمر 35 عاماً، قال للشرطة التي 
استجوبته إنه اصطدم قاربه برصيف 
رمل��ي، مم��ا أدى إلى إصابت��ه في وجهه 

ونزول الدم منه.
لكن الس��لطات عندما عاينت القارب 
الراب��ض في نادي الصيد مبدينة فيغيرا 
ووج��دت دم��اء ف��ي مختل��ف أنحائه 
وبندقية.. وينتظ��ر ماتياس الذي وضع 
قي��د االعتق��ال إج��راء جراح��ة عل��ى 
مس��توى الفك في عيادة خاصة ببلدة 
»س��اناتوريو دل بارك��ي«، ليس��تكمل 

التحقيق بعد ذلك.
وج��اء أم��ر االعتقال من ط��رف النائب 

الع��ام ملدين��ة روزاري��و، خ��وزي لوي��س 
كاتيرين��ا، خاصة وأّن ماتياس ميس��ي 
الذي سبق وأن عوقب من طرف العدالة 
ذات  بأعم��ال  بالقي��ام  األرجنتيني��ة 
منفعة عامة بس��بب حيازته لس��الح 

ناري من دون رخصة.
م��ن جان��ب اخر، اس��فرت قرع��ة ثمن 
لك��رة  إس��بانيا  مل��ك  كأس  نهائ��ي 
القدم التي س��حبت أمس الثالثاء، عن 
مواجه��ة س��هلة لريال مدري��د، فيما 
أوقع��ت برش��لونة، حام��ل اللقب، في 

صدام صعب.
نومانس��يا  مدري��د،  ري��ال  وس��يواجه 
)أح��د فرق دوري الدرج��ة الثانية(، فيما 
يصط��دم برش��لونة بس��يلتا فيج��و، 
فيما يلتقي أتلتيك��و مدريد مع لييدا 
ايس��بورتيفو، بينما يصطدم فالنسيا 

بالس باملاس.
وأس��فرت باق��ي املواجهات ع��ن وقوع 
وإس��بانيول  ق��ادش،  أم��ام  إش��بيلية 
ضد ليفانتي، وفياري��ال مع ليجانيس، 

وأالفيس أمام أالفيس.
وسُتجرى مباريات الذهاب من هذا الدور 

خالل أي��ام 2، و3، و4 م��ن كانون الثاني 
املقبل على أرضية ميدان الفريق األول، 
بينما اإلياب فس��يكون ف��ي ال� 9 و10 

و11 من الشهر نفسه.
فيج��و  س��يلتا  مواجه��ة  وس��تكون 
بالنس��بة لبرش��لونة، صعبة للغاية، 
خاص��ة وأنَّه تعادل معه هذا األس��بوع 
)2-2( ف��ي الليج��ا، وهو التع��ادل األول 
للفريق الكتالوني في الكامب نو، هذا 

املوسم.
 كما أنَّ سيلتا فيجو، سيكون مستعًدا 
فج��ر  مثلم��ا  ببرش��لونة،  لإلطاح��ة 
مفاجأة املوس��م املاض��ي، وأطاح بريال 
مدريد من الدور ربع النهائي..  وسيكون 
طريق ري��ال مدريد مفتوًحا لبلوغ الدور 
ربع النهائي، حيث سيواجه نومانسيا، 

الذي أطاح مباالجا من دور ال�32.
مواجه��ة  ع��ن  القرع��ة  وأس��فرت 
س��هلة ألتلتيك��و مدري��د أم��ام لييدا 
ايس��بورتيفو، وكذلك إش��بيلية أمام 
ق��ادش، وأالفي��س أم��ام فورمينتي��را.. 
فيما جاءت 3 مواجهات متوازنة؛ حيث 
يلتق��ي ليجاني��س مع فياري��ال، والس 

باملاس أمام فالنس��يا، وإسبانيول ضد 
ليفانتي.

البرتغال��ي  يس��تعد  جانب��ه،  م��ن 
كريس��تيانو رونالدو جنم ري��ال مدريد، 
الي��وم  دورمتون��د  بوروس��يا  ملواجه��ة 
األربعاء ، في اجلولة السادس��ة من دور 

اجملموعات بدوري أبطال أوروبا.
البرتغال��ي رونال��دو قائم��ة  ويتص��در 
هدافي دوري أبطال أوروبا هذا املوس��م 
برصيد 8 أهداف حتى اآلن، ومازال قادرًا 
على تس��جيل املزيد، خاصة أن فريقه 

تأهل للدور القادم من البطولة.
ديبورتيفو«  وتقول صحيف��ة »مون��دو 
رونال��دو  كريس��تيانو  إن  الكتالوني��ة 
على بعد ه��دف واحد من معادلة رقم 
األرجنتيني ليونيل ميس��ي، الذي ميلك 
60 هدف��ا ف��ي دور اجملموع��ات ب��دوري 
أبطال أوروب��ا، بينما أحرز البرتغالي 59 

هدًفا فقط.
وميلك البرغ��وث األرجنتيني فرصة رفع 
غلته م��ن األهداف ف��ي دور اجملموعات، 
عندما يس��تضيف فريق��ه أمس فريق 

سبورتنج لشبونة البرتغالي.

قرعة سهلة لريال مدريد بكأس الملك وصعبة لبرشلونة

اعتقال شقيق النجم األرجنتيني ليونيل ميسي بعد حادث بحري

تقرير

ميسي مع شقيقه

مفكرة الصباح الجديد

10:45 مساًء

10:45 مساًء
10:45 مساًء

10:45 مساًء
10:45 مساًء

10:45 مساًء
10:45 مساًء

10:45 مساًء

ريال مدريد ـ دورتموند

دونيتسك ـ مان سيتي
ليفربول ـ موسكو

روتردام ـ نابولي
هوتسبيرز ـ نيقوسيا

ماريبور ـ إشبيلية
بورتو ـ موناكو 

اليبزيج ـ بيشكتاش

دوري أبطال اوروبا

بغداد ـ رحيم الدراجي*
اص��درت االمان��ة العام��ة للجن��ة 
االوملبية الوطنية اعماما، اس��تنادا 
لقرار املكتب التنفيذي املرقم 2938 
ال��ى جمي��ع   ،2017/11/27 بتاري��خ 
االحت��ادات املركزية يتضم��ن ضرورة 
تزويد اللجنة االوملبية بالنش��اطات 
الرياضي��ة  لالحت��ادات  الداخلي��ة 

للموسم 2017/2016 .
وق��ال االمني العام للجن��ة االوملبية 
: ان االمان��ة  حي��در حس��ني عل��ي 

العامة اصدرت اعماما رس��ميا الى 
جمي��ع االحت��ادات املركزي��ة تضمن 
تزوي��د اللجنة االوملبي��ة بالبطوالت 
ف��ي  املش��اركة  االندي��ة  واس��ماء 

البطوالت وبالنتائج الفرقية .
وتابع االمني العام: ان االعمام تضمن 
ايضا تزويد اللجنة االوملبية بالدورات 
التدريبي��ة وال��دورات التحكيمي��ة 
دورة  كل  ف��ي  املش��اركني  وع��دد 
وتصنيفه��ا وتاريخ انعقادها ومكان 
اقامتها وكذلك النتائج التي حصل 

عليها املشاركني في هذه الدورات .
وكش��ف علي عن: ان اخ��ر موعد 
لتس��لم تقارير االحت��ادات املركزية 
هو اخلامس عش��ر من شهر كانون 
االول اجلاري، وفي ح��ال عدم التزام 
االحتادات بهذا املوعد احملدد س��وف 
التعام��الت  ايق��اف جمي��ع  يت��م 
االدارية واملالية مع اي احتاد مركزي 

اليلتزم بالوعد.

* إعالم اللجنة األوملبية

»األولمبية« تدعو اتحاداتها لتزويدها 
بالنشاطات المحلية لموسم 2017/2016

األرميني مودريان يقود منتخب سيف المبارزة

تعادالن إيجابيان في مباراتي أمس.. 
ومظفر جبار يطمح بنقاط »ملعب التاجي«

العراق في قرعة كأس االتحاد اآلسيوي
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كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

نعى جنم الغن��اء العاملي 
الش��هير الس��ير إلت��ون 
التي توفيت  جون والدته، 
عن عم��ر ناهز ال�92 عاماً 

بعد صراع مع املرض.
"ش��يال"  وف��اة  وش��كل 
صدمة ل� جون، عبر عنها 
في منشور عبر صفحته 
الرسمية على أحد مواقع 
االجتماع��ي،  التواص��ل 
بقوله: انا حزين وأنا أعلن 
وفاة والدتي هذا الصباح، 
أنا ل��م أرها إال يوم اإلثنني 
وأن��ا مص��دوم،  املاض��ي، 
سافري بأمان أمي، شكراً 

على كل شيء، سأشتاق 
إلي��ك كثيراً، م��ع حبي..

إلتون"، وفور انتشار اخلبر 
بدأ املغني الشهير بتلقي 
التع��ازي م��ن متابعي��ه، 
وع��دد م��ن جن��وم الف��ن، 

والغناء حول العالم.

املغربي  الفن��ان  كش��ف 
س��عد جمل��رد أن��ه يق��وم 
بالتحضي��ر ف��ي الوق��ت 
اغنيت��ني  إلجن��از  احلال��ي 
قبل حل��ول العام اجلديد، 
واحدة منهما سترى النور 
قريًب��ا، إلى جان��ب فيديو 
كليب سيتم تصويره في 

باريس.
وأض��اف جمل��رد أن  احلركة 
ال��ي  بالنس��بة  الفني��ة 
محط��ة مهم��ة لتجاوز 
املصاع��ب  م��ن  العدي��د 
التي رمبا صادفها في املدة 
األخي��رة وق��ال :"جديدي 
الفني لن يتوقف، فالناس 
ألعمال��ي،  متش��وقون 

نفس��ي  أجد  أنا كذل��ك 
به��م،  للق��اء  محتاج��ا 
والتواص��ل معه��م عب��ر 
تبدو  لذا  وأغنيات��ي،  فني 
وغي��ر  كبي��رة،  حركت��ي 
محدودة، واآلتي س��يكون 
أفض��ل مم��ا قدمت��ه في 
السابق، ألنني أهدف إلى 

النوعية والتجدد".

انتهت الفنانة اللبنانية 
تصوير  نيكول سابا من 
أغنية جديدة لها حتمل 
س��يلفي  "صورة  عنوان 
"، والت��ي تعاون��ت فيها 
مع اخملرج املصري ياس��ر 
س��امي، وحتدثت س��ابا 
عن تلك اخلط��وة قائلة: 
“األغني��ة م��ن كلم��ات 
وأحل��ان محم��د رحي��م، 
وأتوق��ع  توم��ا،  وتوزي��ع 
أن تك��ون ب��ادرة خير مع 
اجلدي��د،  الع��ام  حل��ول 

بعد  أراهن عليها  كوني 
أن اخترتها على أس��س 
صحيح��ة، وطبًع��ا من 
خالل خبرتي و إحساسي 

الفني .

إلتون جون

نيكول سابا

سعد لمجرد

أخبــارهــــــــــم

الهاي - الصباح الجديد:
     حتتفي تنسيقية التيار الدميقراطي العراقي في هولندا، 
بالفنان التشكيلي )بش��ير مهدي( مساء السبت املقبل، 
9-12-2017 ف��ي متام الس��اعة السادس��ة والنصف، على 

قاعة النادي الثقافي املندائي في الهاي. 
     يقدم األمس��ية ويدير احلوار الشاعر والناقد التشكيلي 
كرمي النجار، وس��يتخللها عرض بع��ض اللوحات احلديثة، 
والش��رائح املصورة "ساليدات" ألعمال الفنان التي نفذها 
طوال العقود الثالثة املاضي��ة، إضافة الى عرض فيلم عن 

حياته، وأعماله الفنية.
     معظم األشياء اجلامدة، ومقاطع احلياة الصامتة تتحول 
عند فرشاة بشير، إلى كائنات ناطقة، وكأنه يضيف الكثير 
من س��حر روحه حول تلك األمكنة املهملة، أو املتروكة، أو 
التي مر خاللها العابرون، ولم يتركوا أثرا يذكر، فآثر بش��ير 
أن يحوله��ا إلى حيوات، بحساس��ية تفصح عن مكنونها 
بكل قوة. هنا يكمن جوهر السحر لدى هذا الفنان والرائي، 
واملش��بع بعبق األثر. في أعماله تأثيث ألحالم راودته كثيرا، 
فم��ا كان عليه إال أن يش��حذ خياله، ويس��تل م��ن الواقع 
الص��ور الكثي��رة، لكنه في احملصلة، رس��م ص��ور خياله، 
وجدرانه، وبحره، وأس��رته، وكرسيه، والستارة التي تخفي 
خلفها امرأة مكتملة باحلياة، واحلب، واالشتهاء، وهي تقفز 
حاجز األنوثة أوال، وحاجز الس��تارة التي صنعناها جميعا، 

لنخفي خلفها صورة اجلمال والسحر واحلياة.

وكاالت - الصباح الجديد:
     فاز فتى س��وري، بجائزة الس��الم الدولية لألطفال، وقال 
محم��د اجلندي )16 س��نة( لوكالة فرانس ب��رس في الهاي 
حي��ث تس��لم اجلائ��زة: "ال نريد س��وى ان يعطين��ا الناس 
فرصة إلثب��ات قدراتن��ا، وان يعاملوننا على اننا اش��خاص 

طبيعيون".
   وتخص��ص هذه اجلائزة املهمة س��نويا من��ذ العام 2005 

لفتيان قصر، أثبتوا جدارة بااللتزام بحقوق االطفال.
    ومتك��ن الفتى محمد اجلندي، مبس��اعدة عائلته، من بناء 
مدرسة تتسع لنحو 200 طفل الجئ في أحد اخمليمات في 
لبن��ان، حيث كان يقوم بتدريس األطف��ال اللغة اإلجنليزية، 

والرياضيات.
     وتلق��ى محمد جائزته من حاملة هذه اجلائزة عام 2013 
واحلائزة على جائزة نوبل لعام 2014 الناشطة الباكستانية 

مالال يوسفزاي. 
      وعلقت مالال على منح اجلائزة للفتى الس��وري بالقول: 
"إن مستقبل س��وريا بأيدي هؤالء األطفال، ومستقبلهم 
يبق��ى مرتبط��ا بتعليمه��م"، عل��ى وف��ق بيان ص��ادر عن 
مؤسسة كيدس رايتس التي متنح هذه اجلائزة. وتبلغ قيمة 

جائزة السالم الدولية لألطفال 100 ألف يورو.

أمسية وحوار مع الفنان 
بشير مهدي في الهاي

سوري يفوز بجائزة 
متابعة - الصباح الجديد:السالم الدولية لألطفال

سوق الصفافير، أو الصفارين، هو 
سوق ترجع تسميته بهذا االسم 
نسبة للصفر، "معدن النحاس"، 
حيث يشتهر هذا السوق بصناعة 
الصحون، واألواني املنزلية، وأباريق 
واملالع��ق،  والكاس��ات،  الش��اي، 
والفواني��س  الص��ور،  وإط��ارات 

النحاسية والنقش عليها.
 يقع س��وق الصفافير في بغداد، 
وهو عبارة عن مجموعة من احملال 
املنتش��رة ف��ي األزق��ة الضيق��ة، 
الواقعة ف��ي منطقة ب��اب األغا، 
قريب��ا م��ن س��وق الش��ورجة في 
املصنوعات  في��ِه  وتباع  الرش��يد، 

واألدوات النحاسية.
ويعد سوق الصفافير من األسواق 
القدمية الت��ي تعود لعصر اخلالفة 
العباس��ية،  وكانت قدمياً س��وقاً 
قائمة في درب املسعودة في محلة 
س��وق الثالثاء، لتوفي��ر احتياجات 
النظامي��ة،  املدرس��ة  ط��الب 

واملدرسة املستنصرية.
      عل��ى مدار نحو مائتي عام في 
بغداد، كان هن��اك أعدادا ال حصر 
لها م��ن اآلب��اء واألبن��اء، حيث ان 
املهن��ة تعد م��ن امله��ن املتوارثة، 
فكانوا يصوغ��ون معدن النحاس 
وأطب��اق،  أوان��ي،  ش��كل  عل��ى 
الش��ارع  ه��ذا  ف��ي  ومصابي��ح، 
الضيق اخملصص للمش��اة، والذي 
أصبح اآلن مكانا حملال األقمش��ة، 
واملش��غوالت اجلاه��زة، ب��دالً م��ن 

محالت الصفارين.
      س��وق الصفافير هو واحد من 
دروب محل��ة بغدادي��ة ف��ي عصر 
الدولة العباس��ية، تسمى محلة 
س��وق الثالثاء، وه��ذه احمللة كانت 
قريب��ة من دار اخلالفة العباس��ية، 
معاه��د  اخلالف��ة  ب��دار  وحتي��ط 
ومدارس إسالمية، مما يستبعد إن 
يكون أهل هذه املهنة قد شغلوه 
في ذلك العص��ر، مبا يعرف عنهم 
م��ن ضجيج ناجت ع��ن الطرق على 

معدن النحاس، وغير ذلك.
       ويعرف السوق بسوق مسعود، 
أو درب املس��عودة، كم��ا وصف��ُه 
امل��ؤرخ ابن عبد احلق بأنه درب نافذ 
إلى مقر املدرسة النظامية، والتي 
كان��ت تقع إل��ى جنوب��ِه، وتتصل 
ب��ِه دروب وطرق غير ناف��ذة، وهذا 

الوصف ينطبق على هيئة س��وق 
الصفافير.

     يحت��وي س��وق الصفافير على 
مسجد أثري قدمي، يسمى مسجد 
الصفارين، وهو من مساجد بغداد 
التراثية، وتبلغ مس��احتُه 250م2 
تقريباً، ويحتوي على حرم مصلى 

صغير يتسع ألكثر من 40 مصل، 
ولق��د بني هذا املس��جد من قبل 
أح��د احملس��نني ف��ي زم��ن الدولة 
العثمانية، وحتدي��داً في منتصف 

القرن الثامن عشر.
    ويق��ول ه��ؤالء احلرفي��ون إنه��ا 
مس��ألة وق��ت قب��ل أن تختف��ي 
والت��ي متتلئ  القليلة،  محاله��م 
واملس��امير،  واملطارق،  باألزامي��ل، 
وقواطع املع��دن الصدئة، واجلدران 
املتس��خة،  حيث يجلس احلرفيون 
عل��ى  الصفافي��ر  س��وق  ف��ي 
مقاعده��م الصغي��رة، أو يقفون 
حفاة م��ن دون أحذي��ة على الورق 
املق��وى، وه��م يس��حقون قط��ع 
املعدن، وهم يعلمون أن مهنتهم 
عل��ى وش��ك االنق��راض، وأنه��م 
ينتمون إلى هذه الطريق الضيقة 
املنح��درة ذات اجل��دران الصف��راء 

باالسم فقط.
    ان العامل األس��اس الذي أطاح 
بالسوق وساعد على اندثارِه متثل 

في إس��تيراد البضائع النحاسية 
الرخيصة من املصان��ع األجنبية، 
ولقد كان األجانب سابقاً يشترون 
التح��ف م��ن س��وق الصفافي��ر 
الت��ي تش��تهر مبصابي��ح الزي��ت 
الصن��ع،  ودقيق��ة  النحاس��ية، 
واللوح��ات املعدني��ة الت��ي كانت 
تتزين بآيات الق��رآن، والتي كتبت 
بخط عربي جميل، وزخرفة رائعة.

   يقول أحد احلرفيني في الس��وق 
من الصفاري��ن: "لقد كنا نبيع أي 
شيء نضعه في احملل". كما كانت 
املكاتب احلكومية تبعث بطلبات 
خاصة للحصول على الهدايا من 
مصنوع��ات الس��وق، حيث كانت 
الس��وق تبق��ى مفتوح��ة حت��ى 
املس��اء، ولكن في الوق��ت احلالي 
فإنها تغلق أبوابها في وقت مبكر، 
فالي��وم هن��اك القليل ج��دا من 
األفراد س��واء كانوا من العراقيني، 
أو األجان��ب يأتون للش��راء، بعدما 

كان يزهو بهم.

سوق الصفافير.. معلم لبغداد القديمة يوشك على االنقراض

سوق الصفافير

وكاالت - الصباح الجديد:
تعتزم أوروبا تقدمي تذاكر قطار مجانية، للشباب األوروبيني 

الذين يبلغون 18 عاما بداية من العام املقبل.
وس��يتم إطالق مش��روع جتريبي تبلغ تكلفت��ه 12 مليون 
يورو ع��ام 2018، ومن املقرر أن يتم إطالق مش��روع تذكرة 
"االنت��ر- ريل" اجملانية بنحو رس��مي ع��ام 2020، وتعليقا 
على اخلبر، قالت العضوة البرملانية أنيلني فان بوس��ويت: 

أن أوروبا اليوم تلعب دور سانتا كلوز.
وكانت قد طالبت مجموعة من حزب "الشعب األوروبي" 

البرملان األوروبي، تنفيذ هذه الفكرة العام املاضي.

تذكرة قطار مجانية لكل أوروبي 
يبلغ 18 عامًا الكتشاف قارتهم

وكاالت - الصباح الجديد:
الفنان��ة عبير صبري  صرحت 
أنها تتابع ردود فعل املشاهدين 
مسلس��ل  ع��رض  بع��د 

 ، "الطوف��ان" 

موضحة أنه��ا توقعت جناح هذا 
العمل، وهذا ما مت، مش��يرة إلى 
أن العمل برغم أنه ُقدم كفيلم 
في الثمانيني��ات، وقام ببطولته 
مجموع��ة م��ن النج��وم منهم 
الفن��ان الراح��ل محم��ود عبد 
أن  إال  العزي��ز، 

املسلس��ل قدم معاجلة جديدة 
متاًما للفيلم، ومن يرى املسلسل 
قص��ة  ام��ام  نفس��ه  س��يجد 

جديدة.
     وأوضح��ت صب��ري أن العمل 
يناق��ش قضي��ة مهم��ة وه��ي 
قضي��ة الطمع، وهي مش��كلة 
واجهت اإلنس��ان منذ أول جرمية 
ارتكب��ت على األرض ب��ني قابيل 
كان س��بب  وهابي��ل، حي��ث 

اجلرمية الطمع.
    وأشارت صبري إلى أنها 

تش��تاق للقي��ام ب��دور صعيدي، 
حي��ث أنه��ا ابتعدت كثي��رًا عن 
ه��ذه األدوار منذ أع��وام طويلة، 
بعد أن قدمت دورًا في مسلسل 
"الف��رار م��ن احلب" م��ع الفنان 
الكبير  واخمل��رج  اخلول��ي،  ري��اض 

مجدي أبو عميرة.
 وأوضح��ت صبري أنه��ا تفتقد 
الكتابة الصعيدي��ة، حيث تريد 
أن تق��دم مجموع��ة م��ن األدوار 
املتنوع��ة، منه��ا الرومانس��ية، 
والصعيدي��ة،  واالجتماعي��ة، 

مشيرة الى أن السينما هي أهم 
ذاكرة لألمة.

 يذك��ر أن عبي��ر صبري درس��ت 
في كلي��ة احلقوق، ث��م احترفت 
الف��ن من خالل أعم��ال عدة في 
السينما، واملسرح، والتليفزيون، 
من أه��م مسلس��التها "خلف 
اهلل" م��ع الفنان نور الش��ريف، 
و"السيدة األولى" مع غادة عبد 
ال��رازق، وف��ي الس��ينما قدمت 
"اللي اختشوا ماتو"، و"فالح في 

الكونغرس"، و"عصافير النيل"

عبير صبري: توقعت نجاح لـ"الطوفان" ألنه يحمل قضية خطيرة

بغداد - الصباح الجديد:
    ص��در ع��ن دار ثقاف��ة األطف��ال التابع 
لوزارة الثقافة والسياحة واآلثار العدد 
السادس والسابع من مجلة املزمار، 
اخملصص��ة لألعمار م��ن 13 - 16 

عام.
صفحاته��ا  ضم��ت      
الثابتة  أبوابهما  وضمن 
كثيراً من املوضوعات 
واملسلية  الهادفة 
تس��هم  الت��ي 
بن��اء  ف��ي 
ش��خصية 

الطفل.
باب  تناول 
ن  م��د "
 " لم معا و
ين��ة  مد
بابل، وآثارها، 
"قص��ر  منه��ا 

العاش��ق" الذي اعدته ضح��ى عبد اجلبار، 
والرسوم لنوال محمود.

     كتبت أنعام ندى عن احلالقة بني األمس 

والي��وم، وعربة الرب��ل. وم��ن األدب العاملي 
اخت��ار لنا بش��ير عب��اس قص��ة مترجمة 
و"الكشمش  بعنوان "عاش��ق احلكايات"، 
األس��ود"، وحكاي��ة "بطة بري��ة"، وقصة 
"مس��مار من بيتنا"، رسمها هشام ناصر، 
وقص��ة "الش��جرة امللتوية"، رس��وم مها 

طالب.
     وكتب��ت وج��دان صال��ح حتقيق��اَ ع��ن 
العملة النقدية عب��ر التاريخ، وضمن باب 
"احلوارات" نش��ر حوار مع "نسرين جورج" 
مقدمة برنامج "سينما األطفال" حاورتها 

أنعام كاطع.
    ونقرأ في باب "رياضة" عن فوائد املشي، 
وعن البطل الرياضي علي الكيار، واألوقات 
املناس��بة ملمارس��ة الرياض��ة، وف��ي باب 
"القص��ص" نق��را قصة النج��ار الصغير، 
وهي من تأليف قيس هادي، والرسوم لفاخر 
حس��ني، وأيضا قصة عن "س��ر احلصالة" 
كتاب��ة سوس��ن عبد اجمليد، ورس��وم عماد 

يونس.

عددان جديدان لمجلة المزمار لألطفال

     باع��ت س��يراليون 
واح��دة م��ن أضخ��م قطع 
ف��ي  املصق��ول  غي��ر  امل��اس 
العال��م، مقاب��ل 6.5 ملي��ون 
دوالر، في مزاد مبدينة نيويورك 
األم��وال  جلم��ع  األميركي��ة، 
لتموي��ل مش��اريع للتنمي��ة، 
في الدول��ة الواقع��ة في غرب 

أفريقيا.

    وق��ال مارتن رباب��ورت رئيس مجلس 
إدارة مجموعة ربابورت لألملاس، والتي 
أدارت املزاد: إن صانع اجملوهرات الفاخرة 
البريطان��ي لورن��س ج��راف، اش��ترى 
األملاس��ة، واملعروفة باس��م "أملاس��ة 

السالم".
    وقال ربابورت للصحفيني: "سيوجه 
عائ��د بيع ه��ذه املاس��ة بالكامل من 
خالل املزاد، حلكومة وشعب سيراليون. 

وهذا لم يحدث قط من قبل".

    وكانت هذه ثاني محاولة من جانب 
حكومة سيراليون لبيع املاسة، بعد أن 
رفضت أعلى سعر لبيعها مقابل 7.8 
ملي��ون دوالر في م��زاد أول في فريتاون 

عاصمة سيراليون في مايو أيار.
    وقال ربابورت إن املاسة عرضت على 
نح��و 70 مش��تريا محتم��ال، وجذبت 

سبعة عروض قبل املزاد.
   ورفع��ت األمم املتح��دة في عام 2003 
حظ��را فرضته على صادرات املاس من 

سيراليون، برغم أن القطاع الذي تقدر 
قيمته بنح��و 113 مليون دوالر، يعاني 

من التهريب.
    وأج��ج املاس حربا أهلية اس��تمرت 
عشر س��نوات في سيراليون، وانتهت 
في عام 2002 أجب��ر خاللها املتمردون 
مدني��ني عل��ى العم��ل ف��ي تعدي��ن 
األحج��ار الكرمية، واش��تروا أس��لحة 
باإلي��رادات، فيما تس��بب ف��ي ظهور 

مصطلح "أملاس الدم".

سيراليون تبيع "ألماسة السالم" مقابل 6.5 مليون دوالر
وكاالت - الصباح الجديد:
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