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وكاالت ـ الصباح الجديد:
الروس��ي فالدميير  الرئي��س  أم��ر 
بوتني، ال��ذي وصل صب��اح امس 
االثن��ني إل��ى قاع��دة حميمي��م 
الروسية، بالبدء بسحب القوات 

الروسية من سوريا.
وق��ال بوتني ف��ي كلم��ة ألقاها 
أم��ام اجلن��ود ال��روس: "آم��ر وزير 
العامة  األركان  ورئي��س  الدف��اع 
ببدء س��حب مجموع��ة القوات 
الروس��ية إل��ى نق��اط متركزه��ا 

الدائم".
وش��كر الرئيس الروسي فالدميير 
بوتني اجلن��ود الروس ف��ي قاعدة 
حميمي��م، مش��يرا إل��ى أنه��م 
س��يعودون إلى وطنهم حاملني 

للنصر.
وأض��اف: "إنك��م تع��ودون إل��ى 
وأهلك��م  وأقاربك��م  وطنك��م 
وزوجاتكم وأوالدكم وأصدقائكم 
حامل��ني للنص��ر. وطنك��م في 

عل��ى  أش��كركم  انتظارك��م. 
اخلدمة".

الق��وات  أن  إل��ى  بوت��ني  وأش��ار 
الروس��ية ف��ي حميمي��م أجنزت 

مهتمها ببراعة في سوريا.
محارب��ة  مهم��ة  "إن  وق��ال: 

العصابات املس��لحة في سوريا 
ه��ي مهم��ة كان يتع��ني حلها 
املسلحة على  القوات  مبساعدة 
نطاق واسع. وقد مت حلها ببراعة. 

أهنئكم".
وأك��د الرئيس الروس��ي على أن 

موسكو لن تنس��ى التضحيات 
واخلس��ائر التي قدمت في احلرب 
ض��د اإلره��اب في س��وريا، قائال: 
"ل��ن ننس��ى أب��دا التضحي��ات 
واخلسائر التي قدمت أثناء احلرب 
ضد اإلرهاب هنا في س��وريا وفي 

روسيا".
وأعلن الرئيس بوتني أن جزءا كبيرا 
من القوات الروسية سيبقى في 
س��وريا. وأوضح: "خ��الل عامني، 
هزمت القوات املسلحة الروسية 
بالتع��اون م��ع اجليش الس��وري 
وبهذا  اإلرهابية.  اجملموعات  أقوى 
الصدد اتخذت ق��رارا بعودة اجلزء 
األكبر من القوات الروس��ية إلى 

الوطن روسيا".
وأش��ار بوت��ني إل��ى أن مركزي��ن 
روسيني في طرطوس وحميميم 
س��يواصالن العم��ل في س��وريا 

بشكل دائم.
تفصيالت ص6

القوات الروسية في سوريا

تقريـر

بغداد ـ الصباح الجديد:
وّجه زعي��م التيار الصدري مقتدى 
الص��در أمس االثنني، قوات س��رايا 
أس��لحتها  بتس��ليم  الس��الم 
ال��ى الدول��ة، فيم��ا وض��ع ع��ددا 
من املطال��ب ام��ام احلكومة قبل 
حتويل س��رايا السالم الى منظمة 
خدمي��ة، بينه��ا االعتن��اء بعوائل 
وتوفير  الش��هداء وعالج اجلرح��ى 

فرص العمل. 
وق��ال الصدر ف��ي كلم��ة متلفزة 
الكامل  النص��ر  اع��الن  مبناس��بة 
على تنظيم "داع��ش" في العراق، 

وتابعتها "الصباح اجلديد"،" أوجه 
بتس��ليم سالح  الس��الم  س��رايا 
الدول��ة ال��ى الدولة بأس��رع وقت 
ممكن، وغلق اغلب مقرات الس��رايا 
إال املركزية منها لالستفادة منها 
ف��ي العم��ل اخلدم��ي واإلنس��اني 
م��ن  مباش��ر  وبإش��راف  واملدن��ي 
املع��اون اجله��ادي وبالتنس��يق مع 

املكتب اخلاص".
وش��دد الصدر كذلك على ضرورة 
"دمج بعض عناصر سرايا السالم 
باجليش العراقي او القوات االمنية 
الوق��ت  ف��ي  مؤك��دا  االخ��رى"، 

نفسه "استمرار بقاء السرايا في 
سامراء حصرا الى اشعار اخر، مع 
التنسيق التام مع الدولة لقدسية 
املكان وحساس��ية املوقف االمني 
والعسكري ولو بعد حتولهم ضمن 
القوات االمنية، وتكرميهم مبا يليق 
بهم ماديا ومعنويا قدر االمكان". 

وأض��اف، "يج��ب تس��ليم املواقع 
احملررة ما عدا س��امراء الى القوات 
م��دة  خ��الل  الرس��مية  األمني��ة 
أقصاه��ا 45 يوم��ا"، موضح��ا أن 
"خ��روج العراق من البند الس��ابع 
كل  عم��ل  جتمي��د  يقتض��ي 

التنظيمات العس��كرية السابقة 
التابعة لنا الى إش��عار آخر أو الى 
أن تتبني حقيقة اس��تقالل العراق 

من جميع النواحي". 
وق��ال الص��در إن "ي��وم النصر هو 
الكبي��ر"، مبينا  الوطن��ي  العي��د 
"قب��ل ان نقدم على حتويل س��رايا 
الس��الم ال��ى منظم��ة خدمية او 
انس��انية او حت��ى مدنية فينبغي 
عل��ى احلكوم��ة مراعاة اس��تمرار 
اكراما  الش��هداء  بعوائل  االعتناء 

لدمائهم وتضحياتهم الكبيرة".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعل��ن مص��رف الرافدي��ن، أم��س 
االثن��ني، عن قرض جدي��د يبلغ ٢٠ 
مليون دينار لألساتذة التدريسيني 
في اجلامع��ات، و10 ماليني ملن هم 

بصفة مدرس.
اإلعالمي للمصرف  املكت��ب  وقال 
في بيان تلق��ت "الصباح اجلديد" 
نس��خة منه: "تقرر منح س��لف 
لألس��اتذة التدريس��يني تصل الى 
٢٠ ملي��ون دين��ار ملن ه��م بدرجة 

أستاذ وأستاذ مساعد".
واضاف ان��ه "تقرر ايض��ا منح ١٠ 
ماليني دينار ملن هم بدرجة مدرس 
ومس��اعد مدرس"، مشيرا الى ان 
"املصرف يولي اهتماما بش��ريحة 
األس��اتذة ملا يقدموه م��ن خدمة 

للصالح العام".
يذكر ان مص��رف الرافدين باش��ر 
خ��الل ع��ام 2016، مبن��ح ق��روض 
ملوظف��ي دوائر الدول��ة وقطاعات 

اخرى.

وكاالت ـ الصباح الجديد:
قال وزير الطاقة اإلماراتي س��هيل 
بن محمد املزروعي أمس االثنني إن 
منظمة أوبك واملنتجني املستقلني 
استراتيجية  اإلعالن عن  يعتزمون 
خروج من تخفيض��ات اإلنتاج في 

يونيو حزيران.
وصرح املزروعي للصحفيني أن من 
الس��ابق ألوانه احلديث عن شكل 
ه��ذه االس��تراتيجية قب��ل يونيو 
حزيران وه��و املوعد احملدد الجتماع 

أوبك وروس��يا واملنتج��ني اآلخرين 
املش��اركني في االتف��اق. وقال في 
أبوظبي ”س��نعلن.. االستراتيجية 
في اجتماع يوني��و )حزيران(. وهذا 
ال يعن��ي أننا س��نخرج ف��ي يونيو 
)حزي��ران(. هذا يعني أننا س��نضع 

استراتيجية.“
وأضاف ”نأمل أن تكون السوق في 
وض��ع أفضل كثي��را لكي نتوصل 

الستراتيجية خروج ونعلنها“.
تفصيالت ص7

الصدر يوّجه بتسليم سالح "سرايا السالم" الى الدولة 
ويطالبها بالتحول الى منظمة خدمية

"الرافدين" يعلن منح قرض ٢٠ مليون 
دينار لألساتذة الجامعيين

أوبك وحلفاؤها يعلنون استراتيجية 
خروج من التخفيضات في حزيران المقبل

بغداد - وعد الشمري:
كشفت قيادة العمليات املشتركة، 
امس االثنني، عن القضاء على 90% 
م��ن اخلاليا النائمة لتنظيم داعش 
املعلوم��ات  أن  مبين��ة  االرهاب��ي، 
املتوفرة لديها تفيد بان تلك اخلاليا 
كانت تنوي شن هجمات في املدن 
بعد اع��الن النصر النهائي، والفتة 
إلى عزمها تنفي��ذ حملة تفتيش 

كبرى في املناطق احملررة سريعاً.
وق��ال املتح��دث الرس��مي لقيادة 
العملي��ات العميد يحيى رس��ول 
"الصب��اح  إل��ى  تصري��ح  ف��ي 
اجلدي��د"، إن "القوات العس��كرية 
النصر  بش��تى صنوفها حقق��ت 
العس��كري عل��ى تنظي��م داعش 
جمي��ع  باس��تعادتها  اإلرهاب��ي 
املناطق التي كانت حتت سيطرته 
طيلة السنوات الثالث املاضية، وان 
اجلهود تنصب حالياً على مالحقة 
اخلالي��ا النائمة الف��ارة من املعارك 
باجت��اه امل��دن م��ن أج��ل القض��اء 

عليها".
وأش��ار إلى أن "القوات العسكرية 
جنح��ت ف��ي االجه��از عل��ى 90% 

م��ن هذه اخلالي��ا من خ��الل اجلهد 
واملالحقة  واالمن��ي  االس��تخباري 

االستباقية".
اخلالي��ا  "ه��ذه  أن  رس��ول  وب��ني 
لدينا  املتوفرة  املعلومات  وبحسب 
كانت ته��دف إلى القيام بعمليات 
ارهابي��ة ف��ي مناطق عدي��دة بعد 
االع��الن ع��ن النص��ر ألج��ل اثبات 

وجودها".
وأورد أن "هناك عمال ينتظر اجلهات 
التنفيذي��ة يتعل��ق باحلفاظ على 
النصر عن طري��ق محاربة االفكار 
التي زرعه��ا التنظي��م في عقول 

الشباب".
ورأى رس��ول أن "الطري��ق م��ا زال 
طويالً امام القطعات العس��كرية 
واجله��ات الس��اندة لالنته��اء من 

ملف اإلرهاب بنحو تام".
قي��ادة  باس��م  املتح��دث  ولف��ت 
االول��ى  "املرحل��ة  ان  العملي��ات 
انته��ت بإح��كام الس��يطرة على 
احل��دود العراقي��ة الس��ورية ب��ني 
والقائم مبس��احة  ربيع��ة  معبري 

667 كيلومترا مربعا".
تتمة ص3

القضاء على 90 % من الخاليا النائمة
وطائرات لمراقبة الحدود

القوات املشتركة في صحراء األنبار

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت امانة بغ��داد، امس االثنني، 
محم��د  طري��ق  افتت��اح  تأجي��ل 
القاس��م ال��ى يوم األح��د املقبل، 
مش��يرة الى انه مت احالة املشروع 

إلى شركة عراقية متخصصة.
وق��ال مدي��ر العالق��ات واالع��الم 
ألمان��ة بغداد حكي��م عبد الزهرة 
ف��ي تصريح صحفي، إن " الطريق 
الس��ريع محمد القاسم مت غلقه 
بعد ان وصل ال��ى مرحلة خطيرة 
ته��دد حي��اة املواطن��ني"، مبين��ا 
ان��ه "مت الغل��ق بعد اس��تحصال 

املوافقات من اجلهات األمنية ".
واش��ار الى ان "امانة بغداد احالت 
املش��روع ال��ى اح��دى الش��ركات 

العراقية املتخصص��ة، بعد دعوة 
عدد من الشركات التي لها اعمال 
مماثلة"، رافضا في الوقت ذاته" ذكر 
اسم الشركة التي احيل املشروع 

اليها او املبلغ املتفق عليه".
وتاب��ع ان "امان��ة بغداد س��تعلن 
في وق��ت قريب اس��م الش��ركة 
الت��ي احيل املش��روع له��ا واملبلغ 
املتفق علي��ه"، مؤك��دا ان "امانة 
بغداد حددت في وقت س��ابق فتح 
طريق محمد القاس��م في 15 من 
الش��هر اجلاري ، اال انه سيصادف 
ي��وم اجلمع��ة لذل��ك حددن��ا يوم 
االحد املوافق 17 من الشهر اجلاري 

الفتتاح الطريق السريع ".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
أصدرت محكمة حتقيق الرصافة 
اخملتص��ة بقضايا النزاهة، أمس 
االثن��ني، قراراً بتوقيف مدير عام 
في وزارة الصناعة واملعادن على 

خلفية قضية فساد مالي.
الرس��مي جمللس  املتحدث  وقال 
القض��اء األعل��ى القاضي عبد 
الس��تار بيرقدار، في بيان تلقت 
"الصباح اجلديد"، نسخة منه، 
إن "محكم��ة حتقي��ق الرصافة 
اخملتص��ة بنظر قضاي��ا النزاهة 
قّررت توقيف مدير عام في وزارة 
الصناعة واملعادن لتسببه بهدر 
مبلغ 4 مليارات دينار عراقي من 

املال العام".
وأضاف بيرقدار أن "قرار احملكمة 

يأت��ي وفق��ا ألحكام امل��ادة 340 
من قان��ون العقوبات العراقي"، 
الفت��ا إل��ى أن "احملكم��ة بصدد 
إكمال التحقيق��ات واإلجراءات 
القانوني��ة الالزمة بغية إحالته 

على محكمة املوضوع".
الفس��اد  ظاه��رة  وتفش��ت 
اإلداري واملالي ف��ي العراق أواخر 
عه��د النظام الس��ابق، وازدادت 
 2003 الع��ام  بع��د  نس��بتها 
ف��ي مختلف الدوائ��ر والوزارات 
العراقية عل��ى الرغم من وجود 
املفتش  ودائ��رة  للنزاهة  هيئ��ة 
الع��ام، ودي��وان الرقاب��ة املالية، 
وجلان خاصة مبكافح�ة الفساد 
في احلكومات احمللية وكل دوائر 

الدولة.

توقيف مدير عام في وزارة
الصناعة على خلفية قضية فساد

أمانة بغداد تؤجل افتتاح طريق 
"محمد القاسم" الى األحد المقبل

األحـزاب الكرديـة تدعـو إلى اإلسـراع
 فـي إجـراء االنتخابـات البرلمانيـة

الممثل األممي يحثُّ العراقيين على بناء 
مستقبٍل أفضَل للجميع في بلدهم الموحد 23

بوتين يأمر بسحب الجزء األكبر
من القّوات الروسية من سوريا

فيما تالحق العمليات المشتركة الفلول الفارة لداعش



هستيار قادر*

اخلام��س  اس��تفتاء  بع��د  ظه��رت 
والعشرين من ايلول )سبتمبر( املاضي 
موج��ة قوي��ة تطالب بح��ل حكومة 
اإلقليم احلالية حيث تعتبرها السبب 
الرئيس الزمة اإلقليم بعد االستفتاء 
ل��م  فيم��ا  الس��ابقة،  واملش��كالت 
تتحمس الس��لطات في املقابل لهذا 

الطلب ووقفت ضده.
 ويرى مؤيدو حل احلكومة أن احلكومة 
احلالية ليس��ت في مس��توى األزمات 
االقتصادية والسياس��ية فيما يعتبر 
معارضو هذا الطلب املدة املتاحة أمام 
تشكيل حكومة أخرى قليلة ويؤيدون 
تغيي��رات نس��بية ف��ي التش��كيلة 

الوزارية.
وقد ال يك��ون بإمكان حكومة جديدة 
ف��ي هذه املرحلة أن تطفئ نار األزمات 
الت��ي يعان��ي منها إقليم كردس��تان 
باعتب��ار ان تل��ك اخلط��وة س��تحدث 
فراغا قانونيا قبل االنتخابات اجلديدة 
من جهة وقد ال تكون أية ش��خصية 
لترث حكومة  سياس��ية مس��تعدة 
غارقة في الديون احمللية واخلارجية من 

جهة أخرى.
حرك��ة التغيي��ر أعلن��ت ف��ي الثالث 
والعشرين من تشرين الثاني )نوفمبر( 
حزم��ة م��ن املطال��ب س��لمتها إلى 

حكوم��ة إقلي��م كردس��تان كان من 
أبرز نقاطها تشكيل حكومة مؤقتة 
بدل احلكومة احلالية حتى االنتخابات 

املقبلة.
وقبل ش��هر م��ن ذلك كان��ت احلركة 
نفس��ها ق��د طالب��ت م��ع اجلماعة 
اإلس��المية ف��ي كردس��تان وقائم��ة 
الدميقراطي��ة  اج��ل  م��ن  التحال��ف 
والعدال��ة برئاس��ة الدكت��ور بره��م 
صال��ح النائب الس��ابق لالمني العام 
لالحتاد الوطني الكردس��تاني طالبت 

بتشكيل حكومة إنقاذ وطني.
دان��ا عبدالكرمي عضو غرف��ة متابعة 
حلرك��ة  والبرمل��ان  احلكوم��ة  ش��ؤون 
التغيير ق��ال  ل�«نق��اش«: حول االمر 
»في اجتماعنا االخير مع وفد احلكومة 
قالوا لنا إنهم يفضلون بقاء احلكومة 
احلالي��ة ولكنه��م ال يرفض��ون فكرة 
احلكومة املؤقتة وسيردون علينا بعد 

بحثها«.
وأضاف عبد الكرمي: »نش��عر أن احلزب 
بدورن��ا  ونح��ن  مياط��ل  الدميقراط��ي 
سنستمر في املطالبة بفكرة تشكيل 
احلكوم��ة املؤقتة وبعد ذلك س��نبدأ 

حملة إعالمية ضد احلكومة«.
احل��زب الدميقراط��ي يحتفظ مبنصب 
الرئي��س واالحتاد الوطني مبنصب نائب 
الرئيس في حكومة اقليم كردس��تان 
احلالية كما بس��ط اجلانبان نفوذهما 
على معظم الوزارات فيما يبدو انهما 

ال يريدان اخلضوع لتش��كيل حكومة 
جديدة بسهولة.

 وقال نيجيرفان بارزاني رئيس حكومة 
اقليم كردس��تان ف��ي مؤمتر صحفي 
عقده في العشرين من تشرين الثاني 
)نوفمب��ر( ان »احلكوم��ة احلالي��ة هي 
مؤقتة وان تش��كيل حكومة جديدة 

سيأخذ وقتا طويال«.
برملان كردستان سبق ومدد عمله في 
الرابع والعش��رين من تش��رين الثاني 
)نوفمبر( ملدة ثمانية اش��هر وبالتالي 
س��يمتد عم��ر التش��كيلة الوزاري��ة 
احلالية للمدة نفسها والتي بقي من 

عمرها حوالي ستة اشهر.
وج��اء متديد عم��ر البرمل��ان واحلكومة 
في وقت مت اس��تبعاد أربع��ة وزراء من 
احلالي��ة  التش��كيلة  وزراء  مجم��وع 
العشرين وهم الوزراء التابعون حلركة 
التغيير فيما استقال اثنان آخران عن 

االحتاد االسالمي واملسيحيني.
عبد الستار مجيد وزير الزراعة واملوارد 
املائية عن اجلماعة االسالمية انه قام 
بتحري��ك موضوع تش��كيل احلكومة 

املؤقتة خالل اجتماع مجلس الوزراء.
وقال مجي��د ل�«نق��اش«: »لم ترفض 
الفكرة، ولكن اجمللس قرر اتخاذ القرار 
حول االمر بعد مناقشته مع األطراف 

السياسية«.
فيم��ا ت��رأس نيجيرف��ان بارزاني خالل 
األس��ابيع الثالثة املاضي��ة فريقا من 

األط��راف  م��ع  للتباح��ث  حكومت��ه 
السياس��ية وكان موضوع تش��كيل 
اخلي��ارات  اح��د  املؤقت��ة  احلكوم��ة 

املطروحة.
مص��در ف��ي احلكوم��ة فض��ل ع��دم 
ذكر اس��مه حلساس��ية املوضوع قال 
ل�«نق��اش«: ان »جنيرف��ان بارزاني يؤيد 
البت ف��ي موضوع احلكوم��ة املؤقتة 

خالل اجتماع خماسي«.
ولي��س من الس��هل رمي الك��رة الى 
ملع��ب االجتم��اع اخلماس��ي ال��ذي 
واحل��زب  الوطن��ي  االحت��اد  س��يضم 
الدميقراطي وحركة التغيير واجلماعة 
االس��المية واالحت��اد االس��المي ف��ي 
ما يخص مش��كلة كبي��رة كمصير 

احلكومة.
كما ان مش��كالت إقليم كردس��تان 
الس��ابقة ل��م حت��ل ف��ي مث��ل هذه 
االجتماع��ات س��ابقا خصوص��ا وانه 
مت عقد تس��عة اجتماعات خماس��ية 
مثله��ا حول موضوع رئاس��ة اإلقليم 
ف��ي عام 2015 وعل��ى الرغم من عدم 
توصله��ا ال��ى اتف��اق فانه��ا عقدت 

االزمة أكثر.
وش��هدت حكومة اقليم كردس��تان 
من��ذ تأسيس��ها ع��ام 1992 ثمانية 
تش��كيالت ولكن لم حتل أيا منها مع 
ان اإلقليم مرَ خ��الل 24 عاما املاضية 
من عمره بأزمات شديدة كانت أبرزها 
احل��رب األهلي��ة واألزمة السياس��ية 

واالقتصادي��ة ف��ي األع��وام القليل��ة 
املاضية بس��بب اش��تداد خالفاته مع 

احلكومة املركزية.
ولم جت��ر االنتخابات التش��ريعية في 
إقليم كردس��تان على م��دى 12 عاما 
عل��ى الرغم م��ن ارتباط التش��كيلة 
احلكومي��ة بدورة برملاني��ة مدتها أربع 

سنوات.
عندم��ا اندلع��ت احل��رب األهلية عام 
1994 قسمت اإلقليم إلى منطقتني 
إداريتني، ولم حت��ل احلكومة في أربيل 
بل بقي احلزب الدميقراطي مس��يطرا 
عليه��ا فيما ش��كل االحت��اد الوطني 
حكوم��ة أخ��رى ف��ي احل��دود اإلدارية 

للسليمانية.
ول��م تتغي��ر حت��ى اآلن وبع��د األزمة 
التي نشبت بس��بب إجراء االستفتاء 
لم تتغير رؤية الطرفني السياس��يني 
الرئيس��يني ف��ي اإلقلي��م ح��ول حل 

احلكومة كثيرا.
رئي��س كتل��ة  دلي��ر ماوات��ي   وق��ال 
االحتاد الوطن��ي في برملان كردس��تان 
ل�«نقاش«: »نحن ال نؤيد حل احلكومة 
بل م��ن األفض��ل إجراء تغيي��رات في 

الوزراء وتغيير بعض الوجوه«.
وب��ني اتخاذ ق��رار لتش��كيل حكومة 
مؤقت��ة واس��تمرار حكوم��ة اقلي��م 
كردس��تان احلالي��ة تبق��ى الهوة بني 
األطراف كما هي فيما يبدو ان ثقافة 
حل احلكومة في اقليم كردستان لم 

تنض��ج بعد وقد بات األمر خطاً احمر 
بالنسبة لألطراف التي حتكم منذ 25 

عاماً.
حركة التغيير س��بق وطالبت عندما 
كان��ت ف��ي املعارضة ع��ام 2011 في 
بيان بحل احلكومة والبرملان ورئاس��ة 
اقلي��م كردس��تان وقد وص��ف االحتاد 
الوطن��ي واحلزب الدميقراط��ي اللذين 
كان لهما حصة األسد في السلطة 
ب�«االنق��الب«، وبعد  الطل��ب  آن��ذاك 
س��تة اعوام من ذلك ال يزال طلب حل 
احلكومة من قبل حركة التغيير تأخذ 

بحساسية.
وعقب االجتماع االخير لوفد احلكومة 
واحل��زب الدميقراط��ي ال��ذي عقد في 
اربيل في الثامن والعشرين من تشرين 
الثان��ي )نوفمبر( ق��ال محمود محمد 
املتح��دث باس��م احل��زب الدميقراطي 
ف��ي مؤمتر صحافي: »نحن لس��نا مع 
ح��ل احلكوم��ة ألن ذلك س��يؤدي الى 

مشكالت«.
تتعلق مالحظات احل��زب الدميقراطي 
حول طلب حل احلكومة بالوقت كما 
يقول علي حس��ني مسؤول العالقات 
الكردس��تانية ف��ي احل��زب واض��اف: 
»الطل��ب غير واقعي وغي��ر منطقي، 
فليس من السهل حل احلكومة واعادة 
تشكيلها والسيما وان عمر احلكومة 

لم يبق له سوى اشهر قليلة«.
وقال علي حس��ني ل�«نقاش« ان »مثل 

ه��ذه املطالب هي مراهنة على صوت 
الش��ارع لالنتخابات«، لكن ومن جهة 
اخرى يبدو ان حل احلكومة وتش��كيل 
حكوم��ة انتقالي��ة ليس امرا س��هال 
حت��ى بالنس��بة للذين يطالب��ون به، 
وستقع اية شخصية سياسية تريد 
ان ت��رث احلكوم��ة احلالي��ة ف��ي ازمة 
مليارات ال��دوالرات من ديون املوظفني 

والشركات النفطية.
ويتف��ق رئي��س كتلة االحت��اد الوطني 
في برمل��ان كردس��تان مع وج��ود هذا 
اخلطر ويقول: »ال احد يريد ان يتسلم 

حكومة عليها كل هذه الديون«.
فضال عن أن حل احلكومة احلالية من 
دون اتفاق مسبق رمبا سيأتي بجوالت 
عدي��دة م��ن املفاوضات ب��ني األطراف 
احلكوم��ة  برنام��ج  ح��ول  لالتف��اق 
وتش��كيلتها وش��خصياتها وحصة 

األطراف فيها.
 وي��رى د. احمد ورتي النائب الس��ابق 
في برملان كردس��تان واخلبير القانوني 
أن ح��ل احلكومة وتش��كيل حكومة 
جدي��دة دون اتفاق مس��بق س��يخلق 
فراغا قانونيا باعتب��ار انه مت نقل عدد 
من صالحي��ات رئاس��ة اإلقليم إليها 
بعد إلغائها في التاسع والعشرين من 
تش��رين األول )اكتوبر( بقرار من برملان 

كردستان باالضافة الى صالحياتها.

*عن موقع نقاش.
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السليمانية ـ عباس كاريزي:

واالط��راف  الق��وى  اجمع��ت 
ف��ي  املعارض��ة  السياس��ية 
كردس��تان على ان اخمل��رج الوحيد 
من االزمات التي تعصف باالقليم 
يتمثل باجراء االنتخابات البرملانية 
س��نتني،  م��ن  ألكث��ر  املعطل��ة 
باش��راف دول��ي، وفيم��ا طالب��ت 
الناخبني وحتديد  بتنقية سجالت 
موع��د الجرائها، رفض��ت حركة 
االس��المية  واجلماع��ة  التغيي��ر 
في كردستان  االس��المي  واالحتاد 
واحلرك��ة االس��المية، وغيرها من 
االطراف السياس��ية منح الثقة 
مج��ددا حلكومة اإلقلي��م احلالية 
بدعوى انها تسببت بحدوث اغلب 
الكوارث السياسية واالقتصادية 
املتراكمة  واخلدمية  واالجتماعية 
ف��ي االقلي��م على مدار س��نوات 

حكمها السابقة.
السياس��ي  واحمللل  الكاتب  يقول 
احم��د اس��ماعيل ف��ي حدي��ث 
للصب��اح اجلدي��د ان »م��ا حصل 
ويحص��ل في االقليم من فس��اد 
اداري ومالي وس��رقة وتبديد قوت 
الش��عب كان بعل��م وتأيي��د من 
هذه احلكوم��ة« ويتابع »في كثير 
م��ن األحيان يتس��تر الفاس��دون 
حت��ت مناصبهم ومؤسس��اتهم 

في حكومة اإلقليم«.
ويضيف ان »هذه احلكومة فقدت 
ثقة الش��عب في كردستان وهي 
االش��خاص  اث��راء  عل��ى  تعم��ل 
واالح��زاب على حس��اب الصالح 
الع��ام، النها حكومة حزبية بكل 
املعايير، وتقط��ع رواتب املوظفني 
وتبيع ثروات االقليم الى دول اجلوار 
وشركات النفط بابخس االسعار 
لتضم��ن بق��اء عائ��الت حاكمة 

التستحق ان حتكم في اإلقليم«.
وس��يطرة  »هيمن��ة  ان  واك��د 
بع��ض االحزاب على مؤسس��ات 
والتش��ريعية  التنفيذية  االقليم 
يزي��د من مس��توى  والقضائي��ة 
نزاه��ة  او  بنج��اح  الش��كوك 
أي��ة انتخاب��ات جديدة ق��د جتري 
مس��تقبال، وهو ما يتطلب اعادة 
بن��اء هي��كل املؤسس��ات والي��ة 
وش��كل احلكم ونوعه مجددا في 
االقليم، وفقا لالسس الصحيحة 
احلديث��ة، بع��د ان نخ��ر الفس��اد 

واحملس��وبية جس��د احلك��م ف��ي 
اإلقليم«.    

وكان��ت اخ��ر انتخاب��ات جرت في 
االقليم في 21 من ايلول سبتمبر 
ع��ام 2013 ق��د افرزت ف��وز احلزب 
باملرتبة  الكردستاني  الدميقراطي 
األولى 38 مقعدا وحركة التغيير 
باملرتبة الثانية 24 مقعدا، تالهما 
الكردس��تاني في  الوطني  اإلحتاد 
املرتب��ة الثالثة ب��� 18 مقعدا، ثم 
االحتاد االس��المي الكردستاني ب� 
االس��المية  واجلماعة  10 مقاعد 
بس��تة  اخلامس��ة  املرتب��ة  ف��ي 

مقاعد.
رفض��ت  الت��ي  التغيي��ر  حرك��ة 
ع��دة مقترح��ات قدمه��ا االحتاد 
الوطني واحلزب الدميقراطي لبقاء 
احلكوم��ة احلالية وقي��ادة املرحلة 
مبفاوض��ات  والب��دء  االنتقالي��ة 
جدي��دة مع بغ��داد، اكدت مجددا 

ان حكومة االقليم على شكلها 
احلالي برغم انها فاقدة للشرعية 
وثق��ة املواطنني، فه��ي غير قادرة 
عل��ى اجراء االصالح��ات او القيام 
بالتحضير الجراء انتخابات نزيهة 

في االقليم.
رحي��م  توفي��ق  محم��د  واك��د 
مس��ؤول العالقات الدبلوماسية 
في احلركة، ان اخمل��رج الوحيد في 
الوق��ت الراهن الزمات االقليم هو 
ح��ل حكومة االقليم وتش��كيل 
حكومة انتقالي��ة مصغرة، تأخذ 
عل��ى عاتقها االس��تعداد الجراء 
االنتخاب��ات وتنظي��ف س��جالت 
الناخب��ني من االس��ماء الوهمية 
والوفي��ات وترطي��ب االج��واء مع 
العاصمة للب��دء بحوار جديد مع 

بغداد.
م��ن جانب��ه طالب رئي��س قائمة 
حتالف نحو الدميقراطية والعدالة 

االحت��اد  ف��ي  الس��ابق  القي��ادي 
الوطني الكردستاني برهم صالح 
بدع��م اجملتم��ع الدول��ي، لضمان 
اج��راء انتخابات نزيهة وش��فافة 

في االقليم العام املقبل.  
واضاف خالل لقائه وفدا فرنسيا، 
امس االثن��ني ان اج��راء انتخابات 
نزيه��ة ضمان الس��تقرار االقليم 
والع��راق على حد س��واء، مطالبا 
باالس��راع في معاجلة املشكالت 
ب��ني اربيل وبغداد وفقا للدس��تور 
حفاظ��ا عل��ى ق��وت املواطن��ني، 
املناطق  ف��ي  واالس��تقرار  واالمن 

املتنازع عليها.
وكان نائب رئي��س حكومة اقليم 
كردس��تان قوب��اد طالباني قد اقر 
بفشل حكومته في مواجهة من 
اس��ماهم بفراعنة وش��خصيات 
ف��ي  الفس��اد  ترع��ى  متنف��ذة 

كردستان.

وتاب��ع ف��ي تصريح أدل��ى به على 
هام��ش زي��ارة ق��ام به��ا لهيئ��ة 
النزاه��ة في إقليم كردس��تان، ان 
إجراءات مالحقة الفاس��دين في 
اإلقليم، اقتصرت على املسؤولني 
ف��ي الدرجات الدني��ا، فيما أفلت 

الكبار من املالحقات القانونية.
واضاف طالباني ان هناك فراعنة 
ف��ي كردس��تان يس��تولون على 
االراض��ي ويعملون ف��ي التهريب 
ويغتال��ون الن��اس والصحفي��ني، 
ويرتكب��ون جرائ��م وأعماالً مخلة 
بالقانون بس��بب غياب اجلرأة في 

مالحقتهم.  
ب��دوره اك��د رئي��س برمل��ان اقليم 
أن  محم��د  يوس��ف  كردس��تان 
الفساد في اقليم كردستان شوه 
جميع مفاصل احلياة السياسية 
الفت��ا   ، واالمني��ة  واالقتصادي��ة 
الى ان الفس��اد وصل الى مرحلة 

بات��ت املافي��ات الفاس��دة حتكم 
كردستان.

وق��ال محم��د في بيان تس��لمت 
الصب��اح اجلديد نس��خة منه ان 
الفساد في كردستان لم يتسبب 
بهدر مليارات الدوالرات من الثروة 
العامة فقط، وإمنا تسبب بإغراق 
اقتصاد االقليم بالديون والقروض 

احمللية واألجنبية.
ودعا محم��د الذين ل��م يتورطوا 
ف��ي الفس��اد ال��ى قيادة ش��عب 
كردستان خلوض معركة مواجهة 

الفاسدين بجميع االشكال.
ال  احلالي��ة  احلكوم��ة  أن  وتاب��ع 
تس��تطيع ب��أي ش��كل مواجهة 
االصالح��ات«،  واج��راء  الفس��اد 
موضح��ا ان »ج��زءاَ كبي��را منها 
أن  كم��ا  الفس��اد  ف��ي  مت��ورط 
ه��در  ع��ن  مس��ؤولة  احلكوم��ة 

الثروات العامة.

األحـزاب الكرديـة تدعـو إلى اإلسـراع
 فـي إجـراء االنتخابـات البرلمانيـة

أكدت أنها المخرج الوحيد لألزمات المتراكمة

س��ائالن اساس��يان يتحكمان بحياتنا لدرجة البقاء 
عل��ى قيد الوجود او العدم ، وفقدان احدهما يس��بب 
لن��ا مش��كالت كبي��رة وكثي��رة .. احدهم��ا ينزل من 
الس��ماء  ش��فافا نقيا من دون لون او طعم او رائحة 
والثان��ي يخرج م��ن باطن االرض برائح��ة كريهة ولون 
داك��ن وطعم اليطاق !!..  و الس��ائالن هما ، املاء الذي 
ينزل من الس��ماء ليحيي االرض بعد موتها ، والنفط 
الذي يخرج من باطن ه��ذه االرض ليحيي اخلزائن بعد 

خوائها !
ومن مفارقات القدر ! ان العراق له من الس��ائلني حظ 
وفير ، ولكن عل��ى الرغم مما لديه منهما ، اال ان احلياة 
مجدب��ة واخلزائن يصيح فيها حضيري ابو عزيز رحمه 

اهلل !!
واذا اردن��ا احلدي��ث ع��ن ماء الع��راق فهو م��ن البلدان 
الت��ي متتلك قيمة مائية هائل��ة متمثلة بنهري دجلة 
والف��رات .. وهذان النهران مازاال يجريان ماء عذبا فراتا 
م��ذ ُوجدا في هذه االرض الت��ي ُكنيت بهما ، ..وكانت 
الزراع��ة على مدى تاريخ العراق متث��ل املصدر الرئيس 
ورمبا الوحي��د للحياة ، الى ان مت اكتش��اف النفط في 
ع��ام ١٩٠٢ حني مت حفر اول بئر ،.. وش��يئاً فش��يئاً، بدأ 
النفط ينافس الزراعة ف��ي توفير االموال الى ان متكن 
من طردها متاما من س��احة املنافس��ة في ثمانينيات 
الق��رن املاضي بعد ان اصابنا م��رض الرخاء النفطي ، 
فاالموال كثيرة وبامكانن��ا حتقيق كل ما نريد من دون 
عن��اء او تع��ب !! .. ومن املؤكد ان ه��ذا املرض  اخلبيث 
تس��بب في ترك الثروة املائي��ة تذهب هدرا ، فكان كل 
ما ترس��له لنا الس��ماء من مياه س��واء داخل حدودنا 
االقليمي��ة او مبا يأت��ي به النهرين دجل��ة والفرات من 
خ��ارج احلدود ، كانت كل تلك املياه تأخذ طريقها وهي 
حزينة بعيدا الى اجلن��وب لتختلط هناك مبياه اخلليج 
املاحلة فتضيع هويتها وتفقد عذوبتها املميزة ولتبقى 
البص��رة الى يوم الناس هذا محرومة من املياه العذبة 
، اذ لم ينفعها بحر النفط الذي تطفو على س��طحه  

في جلب املاء احللو ، فالنفط سائل اليُشرب !! .. 
املصيبة ، اننا خسرنا املشيتني ،فال نحن حافظنا على 
مياهنا من خالل االهتمام بانش��اء املش��اريع االروائية 
والس��دود التي ميكن من خالله��ا احملافظة على املياه 
م��ن الضياع واالس��تفادة منه��ا في توس��يع الرقعة 
الزراعية ، فتالش��ت بس��اتني النخيل ولم يعد العراق 
بل��د الثالثني مليون نخلة واختفت حقول الش��لب او 
كادت ،. وال اس��تطعنا من استثمار الثروات النفطية 
الهائل��ة  في بناء اقتصاد بهيكلية متينة نس��تطيع 
من خالله مواجهة الطواريء واالزمات كما فعلت دول 

نفطية اخرى .
وعل��ى كل ح��ال فإننا قد  وصلنا الى  م��ا وصلنا اليه 
من تداعيات اقتصادية كان باإلمكان تفاديها لو كانت 
لدينا تنمية مستدامة حقيقية ..أما وقد ادركنا هذه 
احلقيقة  ،فعلينا ان نلتفت الى واقعنا الزراعي واملائي 
محاول��ني العم��ل على وض��ع مش��اريع اروائية تقوم  
بالدرج��ة االس��اس  على كيفية االس��تفادة من مياه 
االمطار على الرغم من تراجع معدالتها بنحو ملحوظ 
خالل الس��نوات االخيرة ، وكذلك امكانية االستفادة 
من املياه اجلوفية   ، اذ املعروف ان بعض مناطق العراق 
تطف��و على مي��اه جوفي��ة بكميات كبيرة الس��يما 
مناط��ق الوس��ط واجلنوب .. فضال ع��ن  التفاوض مع 
الدول املتشاطئة معنا في حوضي دجلة والفرات وفي 
مقدمتها تركيا لضمان عدم تقليل االطالقات املائية 
بس��بب انشاء س��دود جديدة ومنها سد اليسو الذي 
س��تبدأ عمليات ملؤه باملياه في ش��هر اذار من العام 
املقبل .. اما في اجملال النفطي ، فاعتقد اننا استوعبنا 
الدرس وهو ان هذا الس��ائل ذا الرائحة الكريهة ليس 
له م��ن صاحب او صديق  ، لذل��ك فاملطلوب التفكير 
في االس��تفادة مم��ا بقي لدين��ا من اموال ق��د يوفرها 
النفط في غضون السنوات القليلة املقبلة املتبقية 
من عمره ! في اح��داث تنمية متوازنة واقتصاد متنام 
.. فنكون في االقل مبنآى عن حتكم احد الس��ائلنينْ في 

حياتنا الذي ميكننا االستغناء عنه وهو النفط .

حياتنا .. بين النفط والماء !

العوائق التي تقف حائاًل امام تشكيل حكومة إنقاذ في إقليم كردستان
تقـرير

جانب من اجتماع األحزاب الكردية في أربيل )أرشيف(

كانت اخر انتخابات 
جرت في االقليم 
في 21 من ايلول 
سبتمبر عام 2013 
قد افرزت فوز 
الحزب الديمقراطي 
الكردستاني بالمرتبة 
األولى 38 مقعدا 
وحركة التغيير 
بالمرتبة الثانية 24 
مقعدا، تالهما 
اإلتحاد الوطني 
الكردستاني في 
المرتبة الثالثة بـ 18 
مقعدا

الثالثاء 12 كانون االول 2017 العدد )3836(

Tue . 12 Dec. 2017 issue )3836(

عبدالزهرة محمد الهنداوي 

بغداد ـ الصباح الجديد:
اخلارجي��ة  وزارة  مكت��ب  ق��دم   
االحتادية األملانية مبلغ 30 مليون 
ي��ورو )34.8 مليون دوالر أميركي( 
إل��ى صندوق التمويل اإلنس��اني 
في الع��راق، وهو صندوق األموال 
اجمُلّمعة ملس��اعدة العراق، يقوده 
اإلنس��انية،  الش��ؤون  منس��ق 
فيما يديره مكت��ب األمم املتحدة 

لتنسيق الشؤون اإلنسانية.

الش��ؤون  منس��قة  وقال��ت 
اإلنسانية في العراق ليز غراندي 
في بيان ورد الى »الصباح اجلديد«، 
بامتن��ان عمي��ق  نش��عر  »إنن��ا 
للحكوم��ة األملاني��ة والش��عب 
املس��اهمة  األملان��ي على ه��ذه 

السخية جداً«.
األملاني��ة  احلكوم��ة  ووجه��ت 
بالفعل مبل��غ 10.9 مليون دوالر 
إل��ى صندوق التمويل اإلنس��اني 

في العراق، وبذلك يصل إجمالي 
ه��ذا  إل��ى  أملاني��ا  مس��اهمة 
الصندوق إل��ى 45.7 مليون دوالر 

أميركي.
وأضاف��ت غران��دي »أن صن��دوق 
األم��وال اجمُلّمع��ة ه��و العم��ود 
الفقري للعملية االنس��انية في 
العراق«. مبينًة أنَّ »أكثر من 125 
مش��روعاً يس��تهدف 4.2 مليون 
عراق��ي ف��ي تس��ع محافظ��ات 

تلقوا متويالً م��ن خالل الصندوق 
في عام 2017 وحده«.

واوضح��ت غران��دي: »إن احلملة 
ق��د  داع��ش  ض��د  العس��كرية 
انتهت، لكن األزمة اإلنسانية لم 
تنتِه بعد«. وقال��ت أيضاً »هناك 
أكثر م��ن 3.3 مليون عراقي نازح 
ويعيش مئ��ات االالف منهم في 
اخمليمات واملالج��ئ، وهم بحاجة 

الى املساعدة.«

وقام صندوق التمويل اإلنس��اني 
في الع��راق بتق��دمي أكثر من 70 
ملي��ون دوالر أميركي للش��ركاء 
في اجملال اإلنس��اني في اخلطوط 
العملي��ة  لدع��م  األمامي��ة 
اإلنس��انية ف��ي املوص��ل. وف��ي 
 ،2017 أكتوب��ر  األول/  تش��رين 
 14 مبل��غ  الصن��دوق  خص��ص 
مليون دوالر أميرك��ي للعمليات 

اإلنسانية في احلويجة.

واضاف��ت غران��دي: »لق��د عانى 
ماليني العراقيني معاناة شديدة. 
وإن أولويتنا القصوى اآلن تكمن 
ف��ي ضم��ان وص��ول املس��اعدة 
يحتاج��ون  الذي��ن  لألش��خاص 
إليه��ا. وف��ي األش��هر املقبل��ة 
س��نعمل مع احلكومة بش��كل 
وثي��ق حت��ى يتمكن الن��اس من 
العودة إلى ديارهم بأمان وبصورة 

طوعية وكرمية ».

ألمانيا تقدم 30 مليون يورو لمساعدة النازحين في العراق



بغداد – اعتقال مطلوب 
ذكر الناطق باس��م وزارة الداخلية امس 
االثنني ان استخبارات الشرطة االحتادية 
الق��ت القب��ض عل��ى داعش��يني اثنني 
ينتميان ملا يس��مى ب� "والية ديالى" في 

جانب الرصافة ببغداد.
وذكر الناط��ق العميد س��عد معن ان" 
مف��ارز مديرية اس��تخبارات الش��رطة 
وكال��ة  ضم��ن  العامل��ة  االحتادي��ة 
عل��ى  القب��ض  الق��ت  االس��تخبارات 
متهم��ني اثن��ني ينتميان إل��ى عصابات 
داعش االرهابية ما يس��مى والية ديالى 
ف��ي جانب الرصاف��ة" ، مضيفا انه بعد 
التحقي��ق معهم��ا مت ضب��ط مضاف��ة 

تضم بنادق وعبوتني ناسفتني".
واش��ار املتح��دث العميد مع��ن الى ان 
" العملي��ة نف��ذت اس��تنادا ملعلومات 

اس��تخبارية ملتابعة ومالحقة العناصر 
االرهابي��ة واجه��اض مخططاتهم في 
العمليات االستباقية اتخذت بحقهما 

االجراءات القانونية".

ديالى – ممارسة امنية 
أعل��ن مصدر امن��ي في قيادة ش��رطة 
محافظة ديالى امس االثنني عن اعتقال 
14 مطلوب��اً عل��ى قضاي��ا "إرهابي��ة" 

وجنائية داخل احملافظة. 
وقال املص��در الذي رفض الكش��ف عن 
اس��مه انه "ضمن املمارس��ات االمنية 
التي تنفذه��ا قيادة ش��رطة محافظة 
ديال��ى اعتقل��ت دوري��ات ومف��ارز م��ن 
اقس��ام بعقوب��ة وبني س��عد وجلوالء 
وبهرز واخلالص ومكافحة االجرام وفوج 
طوارئ ديالى االول في ش��رطة ديالى 14 
مطلوباً من بينه��م مطلوب واحد على 

وف��ق امل��ادة 4 إره��اب في ع��دة مناطق 
م��ن احملافظة" ، مضيفا لق��د "مت اتخاذ 
االج��راءات القانونية بحقهم لعرضهم 

على القضاء".

كركوك – العثور على جثة 
أفاد مصدر أمني في ش��رطة محافظة 
كركوك امس االثنني بأن القوات األمنية 
عث��رت على جثة لش��خص ف��ي العقد 
الثالث من عمره باحدى النواحي التابعة 

للمحافظة.
وق��ال املص��در  ان "اح��د رع��اة األغنام 
أخبر الش��رطة احمللية بوجود جثة ألحد 
األش��خاص في احدى املناط��ق بناحية 
س��ركران"، مضيفاً ان "القوات األمنية 
وصل��ت ال��ى م��كان تواج��د اجلث��ة فور 

تلقيها املعلومات".
وأشار إلى أن "اجلثة بدت عليها آثار اطالق 

ثالث رصاص��ات إال أنه حلد اآلن لم تعرف 
بعد أية معلومات عن املقتول وأس��باب 
القتل"، مؤك��داً انه "مت نق��ل اجلثة الى 

دائرة الطب العدلي في احملافظة".

بابل – عمليات دهم 
كشف مصدر امني في مديرية شرطة 
محافظة باب��ل امس االثن��ني عن القاء 
القب��ض بعملي��ات دهم عل��ى عدد من 
املطلوب��ني بقضايا جنائي��ة ومخالفات 
قانونية متنوعة في مناطق متفرقة من 

احملافظة.
وب��ني املص��در الذي رفض الكش��ف عن 
اسمه ان مفارز ودوريات أقسام الشرطة 
ف��ي احملافظ��ة القت القب��ض بعمليات 
دهم على ع��دد من املتهمني واملطلوبني 
قانونية  بقضاي��ا جنائي��ة ومخالف��ات 
متنوعة ، مشيرة الى ان عملية القبض 

متت استنادا ملعلومات امنية وعلى وفق 
مذكرات قبض قضائية. 

نينوى – ضبط مسروقات 
افاد مص��در امني ف��ي قي��ادة عمليات 
نين��وى امس االثنني، ب��أن اهالي املوصل 
عثروا على مسروقات تنظيم داعش في 

املنطقة القدمية.
وق��ال املص��در إن "هناك بالغ��ات تصل 
من االهال��ي الذين عادوا ال��ى منازلهم 
واالس��واق في املنطقة القدمي��ة والتي 
ق��د تركوها خالل عمليات التحرير تفيد 
بظه��ور مكائن اخلياط��ة وآالت معامل 
املوصل الصناعية التي مت س��رقتها من 
قبل تنظيم داع��ش االرهابي" ، مضيفا 
ان "الش��رطة االحتادي��ة وبالتع��اون مع 
قيادة عمليات نينوى جتري عملية احصاء 
لتلك املع��دات التي يعثر عليها االهالي 

ويت��م تس��ليمها للجه��ات املس��ؤولة 
عنها".

ذي قار – اعتقال مطلوبني 
اكد مصدر أمني في ش��رطة محافظة 
ذي قار امس االثنني، بأن االجهزة االمنية 
ش��مالي  متهم��اً   24 عل��ى  قبض��ت 

احملافظة.
وقال املص��در الذي رفض الكش��ف عن 
اس��مه إن "االجه��زة االمني��ة قبض��ت 
عل��ى 24 متهماً ومخالف��اً للتعليمات 
احلكومي��ة بعملي��ة امنية ف��ي قضاء 
الشطرة ش��مال مدينة الناصرية مركز 
محافظ��ة ذي ق��ار "، مش��يرا ال��ى ان 
"االجهزة االمنية ستحيل املتهمني الى 
القضاء بعد اكمال اوراقهم التحقيقية، 

لينالوا جزاءهم العادل ".

البصرة – اطالق نار 
افاد مصدر أمني في ش��رطة محافظة 
البصرة امس االثنني، بأن قوة من الشرطة 
ألقت القبض على متهم بتجارة اخملدرات 
بع��د تبادل اط��الق النار مع��ه في قضاء 
الزبير، مبينا انها ضبطت بحوزته كمية 

من املواد اخملدرة ومسدس.
وق��ال املص��در الذي رفض الكش��ف عن  
اسمه إن "قوة من أفواج طوارئ الشرطة 
نف��ذت مداهمة في إحدى مناطق قضاء 
الزبير أدت الى القاء القبض على متهم 
بتج��ارة اخمل��درات"، مبين��اً أن "العملية 
تخللها تب��ادل إلطالق النار مع املتهم" ، 
مضيفا أن "القوة ضبطت بحوزة املتهم 
كمي��ة من م��ادة )الكرس��تال( وعقاقير 
)الكبتاجون(، فضالً عن مس��دس"، الفتا 
الى أن "املتهم يخضع للتحقيق متهيداً 

إلحالته الى القضاء".

اعتقال اثنين من داعش بجانب الرصافة غربي بغداد * القبض على 14 إرهابيًا في عدد من مناطق ديالى
ضبط مسروقات لتنظيم داعش بمنطقة الموصل القديمة * تبادل إطالق نار بين الشرطة ومسلحين في الزبير

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن��ت اخلط��وط اجلوي��ة العراقية، ب��دء حملة 
لتطوير اقس��امها وشعبها استعداداً للموسم 
الس��ياحي املقبل مع اقتراب اعياد رأس الس��نة 

امليالدية.
وقال مدير عام ش��ركة اخلطوط اجلوية العراقية 
ميران فريد في بيان تلقته "الصباح اجلديد""، ان 
"اجتماعاً مهماً عقد مع مدراء اقس��ام وشعب 
املتعلق��ة  االس��تعدادات  ملناقش��ة  الش��ركة 
باملوس��م السياحي املقبل مع اقتراب اعياد رأس 
الس��نة امليالدي��ة"، الفتاً ال��ى ان "االجتماع اكد 
على تكثيف جميع اجلهود من اجل تقدمي افضل 
اخلدمات للمسافرين, فضالً عن تهيئة الطائرات 

اخملصصة لنقل املعتمرين للديار املقدسة".
وب��ني ان "االجتم��اع ش��مل مناقش��ة الوض��ع 
الداخل��ي للش��ركة ومتابع��ة عم��ل االقس��ام 
والش��عب وض��رورة االهتمام بها وس��بل تطوير 
املكات��ب الداخلي��ة للحج��وزات، اضاف��ة ال��ى 
موضوع اخلدم��ات االرضية املقدمة للش��ركات 
االجنبية واحمللية، واالهتمام باخلدمات التي تقدم 
عن طريق مالكات الشركة من مهندسني وفنني 

وطواقم الطائرات للمسافرين.

بغداد ـ الصباح الجديد:
دع��ت جلن��ة األم��ن والدف��اع النيابي��ة، أم��س 
االثنني، القائ��د العام للقوات املس��لحة حيدر 
العب��ادي لتكرمي األبطال من القوات املس��لحة 
واحلشد الشعبي ممن ساهموا بتحقيق النصر 
بتخصي��ص قط��ع أراض��ي واحتض��ان عوائل 
الشهداء واجلرحى منهم، مؤكدا أهمية صدور 
القرارات الالزمة لتنفيذ هذا املطلب اإلنساني 

والضروري ألولئك األبطال. 
وقال نائب رئيس اللجنة النائب نايف الش��مري 
في تصريح صحفي، "ما حتقق من انتصار كبير 
لقواتنا املس��لحة واحلشد الش��عبي على زمر 
الظالل واإلرهاب املتمثلة بداعش، اجناز تأريخي 
حتقق بتضحيات األبطال من القوات املسلحة 
واحلش��د الشعبي"، مبينا أن "يوم إعالن النصر 
ه��و البداية احلقيقي��ة ملرحلة االعم��ار وإعادة 
النازحني وبن��اء املدن وتصوي��ب العمل بطريق 

عدم تكرار األخطاء السابقة".
وأضاف الش��مري، "هنالك الكثير من األبطال 
ممن قدموا أرواحهم وأجزاء من أجسادهم عربون 
ف��داء للبلد، وهم وعوائله��م األولى بتكرميهم 
بأق��ل عرب��ون ش��كر عل��ى تل��ك التضحيات 
م��ن خالل توزي��ع قطع أراضي له��م واحتضان 

عوائلهم".

السليمانية ـ الصباح الجديد:
أك��د املتح��دث بإس��م هيئ��ة س��ياحة اقلي��م 
كردس��تان نادر روستاي، أمس االثنني، أن االحداث 
األخي��رة تس��ببت ف��ي تراجع حركة الس��ياحة 
الش��توية بإقليم كردس��تان، موضح��ا أن قطع 
الط��رق وإعاقة املواصالت ب��ني االقليم واملناطق 
العراقية االخرى تسببت في تراجع قدوم السياح 

الى االقليم.
وقال روس��تاي ف��ي تصريح صحف��ي، إن "هيئة 
الس��ياحة خططت جلذب عدد أكبر من السياح 
خالل فصل الش��تاء"، مش��يرا الى أن "األحداث 
االخي��رة وقط��ع الطرق عل��ى إقليم كردس��تان 
تس��ببت في إعاقة وصول الس��ياح من مناطق 

الوسط واجلنوب الى اإلقليم".
وأضاف روس��تاي، أن "حركة السياحة الشتوية 
تراجع��ت في اإلقليم بش��كل ملح��وظ مقارنة 
مع االعوام السابقة"، مبينا أن "هيئة السياحة 
والش��ركات  الرس��مية  اجله��ات  م��ع  تواص��ل 
الس��ياحية العراقية بهدف جذب الس��ياح الى 

كردستان".
وتاب��ع روس��تاي، أن "االقلي��م ليس��ت لديه أية 
مشكلة في عملية استقبال السياح"، موضحا 
أن "قط��ع الطرق وإعاقة املواص��الت بني االقليم 
واملناطق العراقية االخرى بسبب االوضاع االخيرة 
هي املش��كلة الرئيسة في تراجع قدوم السياح 

الى االقليم".

الخطوط الجوية 
العراقية تبدأ حملة 

لتطوير خدماتها

"الدفاع النيابية" تدعو 
العبادي لتكريم القّوات 

المسلحة

تراجع السياحة في إقليم 
كردستان بنحو ملحوظ

الملف األمني

القضاء على 90 % من اخلاليا 
النائمة وطائرات ملراقبة احلدود

العملي��ات  "قي��ادة  أن  وتاب��ع 
نص��ب  س��تتولى  املش��تركة 
كاميرات حرارية من اجل متابعة 
وض��ع احلدود بش��كل مس��تمر 
طائ��رات  حتلي��ق  إل��ى  اضاف��ة 
واس��تعمال  فوقه��ا  مس��يرة 

التكنولوجيا".
وش��دد رس��ول على "اس��تمرار 
عمليات التمشيط في منطقة 
اجلزيرة الواقع��ة بني محافظات 
االنبار ونينوى وصالح الدين ألجل 

اقتفاء اثر اإلرهاب".
وحت��دث ع��ن "عملي��ات تفتيش 
كبرى ستنطلق قريباً في املناطق 

احملررة س��ريعاً ملالحقة العناصر 
املوج��ودة فيه��ا ومختبئ��ة في 

املنازل أو االنفاق".
ومض��ى رس��ول إل��ى ان "قيادة 
العمليات املشتركة لن تسمح 
بعودة االرهاب كونها جنحت في 
مد جس��ور الثقة مع املواطنني 
وق��د جتلى ذلك في معركة حترير 
املوصل واملعلومات التي حصلنا 
عليه��ا م��ن خ��الل املدنيني عن 

تواجد العناصر االرهابية".
م��ن جانبه قال عضو جلنة االمن 
والدف��اع النائب نايف الش��مري 
أن "الع��راق يحت��اج إل��ى حتالف 
دول��ي من اجل اع��ادة احلياة إلى 
املناطق املدمرة بس��بب االرهاب 

والعمليات العسكرية".
العراقية  "احلكوم��ة  أن  وأوضح 
تق��ّر بع��دم وج��ود تخصيصات 
مالي��ة كافية ف��ي موازنة العام 
املقبل بسبب االزمة االقتصادية 
اس��عار  تراج��ع  ع��ن  الناجت��ة 

النفط".
وطال��ب الش��مري ب��� "اط��الق 
الدرجات الوظيفية للمحافظات 
التي كانت حتت سيطرة تنظيم 
داعش، وكذلك اعادة املفصولني 
م��ن منتس��بي قوات الش��رطة 
واجلي��ش والتش��كيالت االمنية 

االخرى".
واس��تطرد الش��مري أن "ابن��اء 
القوات املس��لحة لتلك املناطق 

ضاق��وا ذرع��اً بس��بب التنظيم 
فبعضه��م قتل، واالخ��ر تفجر 
منزله، فضالً عن الفارين منهم 
ف��ي ظ��روف انس��انية صعب��ة، 
إلى  اعادتهم  ينبغ��ي  وبالتال��ي 

وظائفهم".

أمانة بغداد تؤجل افتتاح 
طريق "محمد القاسم" الى 

األحد املقبل
واشار الى ان "الكلف التخمينية 
للمشروع كانت بحدود 13 مليار 
دينار، لكنه��ا ال متثل املبلغ الذي 
اتفق علي��ه مع الش��ركة التي 

احيل اليها املشروع "  

الصدر يوّجه بتسليم سالح 
"سرايا السالم" الى الدولة 

ويطالبها بالتحول الى 
منظمة خدمية

كما طلب من احلكومة، "اكمال 
معاجل��ة اجلرح��ى ليع��ودوا الى 
اعماله��م  ومزاول��ة  عوائله��م 
س��املني غامنني"، داعيا ايضا الى 
"العم��ل اجل��اد من اج��ل ايجاد 
ف��رص عم��ل لهم بأس��رع وقت 
الف��راغ  ع��ن  إلبعاده��م  ممك��ن 
والبطالة التي قد تتسبب بضرر 

عام وليس بضرر خاص".
وتابع الصدر، "يجب فصل قضية 
الق��دس ع��ن الع��راق والعم��ل 
بس��رية تام��ة مع ع��دم اإلضرار 

بالعراق وشعبه وحكومته".
وتعد "سرايا الس��الم" تنظيما 
مسلحا يتبع إلى التيار الصدري 
الذي يقوده الصدر، ومت تشكيله 
بع��د س��يطرة "داع��ش" عل��ى 
محافظة نينوى واجزاء واس��عة 

من مناطق البالد.
ومت تش��كيل هذه السرايا كقوة 
دفاعي��ة ع��ن املس��اجد واملراقد 
الش��يعية والس��نية عل��ى حد 
س��واء، وانخ��رط عناصره��ا في 
القت��ال ضد تنظي��م داعش في 
عدد من مناطق العراق كسامراء 
وديال��ى وآمرلي وج��رف الصخر 
واالسحاقي وكان لها دور واضح 

في تلك املناطق.

تتمات ص1

متابعة الصباح الجديد:

اعرب املمثل اخلاص لألمني العام لألمم 
املتحدة في الع��راق يان كوبيش عن 
واحلكومَة  العراقي  للشعَب  تهانيه 
على التحري��ر الكامل جلميع أراضي 
الع��راق م��ن دن��س إرهابي��ي داعش 
وبتحقي��ق  املزعوم��ة.  وخالفته��م 
هذا النصر، ف��إن العراقيني مدعّوون 
إلى العمل من أجل بناء مس��تقبٍل 
للجميع  ومصي��ٍر مش��ترٍك  أفضَل 
في بلدهم املوّحد بال��روح الوطنية 
والعزم نفسهما اللذين مّيزا حربهم 

الوطنيَة ضد اإلرهاب.  
وقال كوبيش "لقد كّلف هذا النصُر 
التاريخ��يُّ عل��ى داعش ثمن��اً غالياً 
نتيجًة لسنواٍت من التضحيات، وما 
كان ليتحق��ق لوال وحدة الش��عب 
التي ال يقّل التمّس��ُك به��ا أهميًة 
ف��ي فت��رة م��ا بع��د داع��ش ، لق��د 
سارع العالم إلى مس��اعدة العراق 
ض��د داعش، حيث قّدم املس��اعدات 
العس��كرية واإلنس��انية، إال أن هذا 
االنتصار يعود إلى العراقيني األبطال 
وبجميع مكّون��ات قواتهم األمنية، 
مبا في ذلك قوات احلش��د الش��عبي 
والبيشمركة واآلالف من املتطوعني 
احملليني والعشائريني وكذلك املدنيني 
الذين تفانوا ف��ي دعمهم والنازحني 

من خالل الكثير من التضحيات. 
واضاف املمث��ل االممي في هذا اليوم، 
نستذكر جميع أولئك الذين ضحوا 
بأرواحهم. إن مشاعرنا وتعاطفنا مع 
أسر الش��هداء واملقاتلني من جميع 
أنح��اء البالد ممّن هّبوا إلنقاذ بالدهم، 
ومع املاليني الذي��ن اضطروا للنزوح، 
وهم ينتظرون بف��ارغ الصبرِ العودَة 

إلى ديارهم إلعادة بناء حياتهم."  
وأثن��ى املمث��ل اخلاص عل��ى جميع 
الق��وات احملرِّرة، وال س��يما الس��يد 
رئي��س مجلس الوزراء الدكتور حيدر 
العب��ادي، على ما بذل��وه من جهودٍ 
أرواح  وحماي��ة  إلنق��اذ  اس��تثنائيٍة 
املدني��ني، عل��ى النقي��ض متام��اً مما 
فعل��ه اإلرهابيون الذين اس��تهدفوا 
هجماته��م،  ف��ي  املدني��ني  عم��داً 

بش��ريٍة  ك��دروٍع  واس��تخدموهم 
وارتكب��وا األعمال الالإنس��انية من 
بينه��ا مج��ازرُ بح��ّق األقليات خالل 
املعركة التي اس��تمرت 3 س��نواٍت 
ونصف، والتي حدث��ت في كثيٍر من 
احلاالت في املناطق املأهولة واألحياء 

املكتّظة بالسّكان. 
ومع ذلك، ف��إن املعركة ضد اإلرهاب 
العامل��ي ال تنتهي مع ه��ذا االنتصار 
الب��ارز. إذ م��ا زال اإلره��اب يش��ّكل 
تهديداً مس��تمراً، وما تزال املعركة 
ضد جذوره ومرّوجيه مس��تمرًة. وال 
مُيكن القض��اء على ه��ذا التنظيم 
اإلرهابّي ف��ي نهاية املط��اف إال من 
خ��الل القض��اء عل��ى أيديولوجيته 
"التكفيري��ة" البغيض��ة وجتفي��ف 
ومعاجل��ة  اخلارج��ّي  دعم��ه  مناب��ع 
األس��باب الت��ي دفع��ت الكثير من 
العراقي��ني لالنضمام إل��ى داعش أو 

التسامح معها. وخالل القيام بذلك، 
يبق��ى لزام��اً أن تواصل الس��لطات 
اتخ��اذ جمي��ع التدابي��ر املطلوب��ة 

حلماية املدنيني من اإلرهابيني.
إن انته��اء القت��ال ضد داع��ش يُبّرزُ 
املتمثلَة بإجراء  الرئيس��َة  األولويات 
ف��ي موعدها  العام��ة  االنتخاب��ات 
املق��ّرر ف��ي 12 أي��ار 2018 والع��ودة 
الطوعية للنازح��ني إلى ديارهم في 
أماٍن وكرامٍة خالل األش��هر املقبلة. 
ولضمان أاّل يجَد اإلرهابيون مرًة أخرى 
أرضيًة خصبًة للعمل والتنامي، فإن 
الع��راق يحت��اج أيضاً إل��ى الدخول 
ف��ي ح��وارٍ وطنّي ش��امٍل وتس��ويٍة 
القواعد  م��ن  بعملي��ٍة  مصحوب��ٍة 
الشعبية واملصاحلة اجملتمعية. ومن 
األولوي��ات األخ��رى إيجادُ ح��ّل عادٍل 
للمسائل  عاجٍل  وبنحو  ومس��تداٍم 
العالقة بني بغ��داد وأربيل من خالل 

ح��وار ش��راكٍة يقوم عل��ى االحترام 
الكامل للدستور.

وم��ن ب��ني أه��م األولوي��ات كذل��ك 
ضماُن إعادة االستقرار وإعادة البناء 
والتنمية ف��ي العديد م��ن املناطق 
الت��ي تدمرت ف��ي أعق��اب املعركة 
للقض��اء عل��ى داع��ش وف��ي البالد 
َكُكّل، وتوفيُر مستقبٍل ُمزدهٍر وكرميٍ 
جلمي��ع الش��عب العراق��ي، مب��ا في 
ذلك النس��اُء والش��باب. إن النجاح 
في هذه املس��اعي يتطلب بناء دولٍة 
دميقراطي��ٍة على أرضّي��ٍة صلبٍة من 
املس��اواة والعدال��ة للجمي��ع على 
أس��اس املواطنة، وإج��راء إصالحاٍت 
ج��ذرٍي  تغيي��ٍر  إلح��داث  عميق��ٍة 
لالقتصاد غير املنتج وحتسني احلكم 
وإدارة امل��ال العام وتعزيز منو القطاع 
اإلدارية  اإلجراءات  وتبس��يط  اخلاص 

والقضاء على الفساد.

وال ميكُن أن تكون الدولُة الدميقراطيُة 
مس��تقرًة من دون عدالٍة ومساءلٍة 
واحت��راٍم حلقوق اإلنس��ان. ويجب أن 
تكون س��يادة القانون ف��وق اجلميع 
حلمايتهم وتعزي��ز حقوقهم، مبا في 
ذلك حقوق املرأة واألقليات. وال مُيكن 
لعراِق املستقبل أن يتمتع باالستقرار 
الكامل والنزاهة والس��يادة من دون 
وضع الس��الح في ي��د الدولة وحتت 

سيطرتها حصراً.
وقال الس��يد كوبي��ش: "إنني على 
ثق��ٍة م��ن أن العراقي��ني، ومن خالل 
اجله��ود املتضاف��رة لق��ادة الع��راق 
م��ن  وش��عبه  السياس��ية  وق��واه 
جمي��ع مكوناته العرقي��ة والدينية 
ووطنيتهم، وبالدع��م املتواصل من 
اجملتم��ع الدولي، س��يكونون قادرين 
كذلك على مواجهة هذه التحديات 
بع��د داعش وبناء مس��تقبٍل أفضل 

ومصي��رٍ مش��ترٍك للجميع في ظّل 
دٍة ودميقراطيٍة واحتادية." دولٍة موحَّ

كذلك، تزام��ن االنتصار على داعش 
م��ع عتب��ٍة أخ��رى تخّل��ص الع��راق 
باجتيازه��ا م��ن ماٍض مؤل��م. حيث 
َخلُ��ص مجل��س األمن التاب��ع لألمم 
املتح��دة ف��ي 8 كان��ون األول إلى أن 
جمي��ع التدابير املفروضة في قراريه 
)2016( عم��الً  و2335   )2010(  1958
بالفص��ل الس��ابع من ميث��اق األمم 
املتحدة فيما يتعلق ببرنامج العراق 
للنفط مقابل الغذاء قد مت تنفيذها 

بالكامل. 
وق��د رّحب كوبي��ش به��ذا التطور، 
"العراقي��ني اس��تعادوا  أن  وأض��اف 
بالدهم بتحريره��ا من داعش، وبهذا 
الق��رار األخير جمللس األمن، اس��تعاد 
العراق كامل مكانته كعضٍو فخورٍ 

ومتساٍو بني األمم." 

كّلف هذا النصرُ 
التاريخيُّ على 
داعش ثمنًا غاليًا 
نتيجًة لسنواتٍ من 
التضحيات، وما كان 
ليتحقق لوال وحدة 
الشعب التي ال يقّل 
التمسّكُ بها أهميًة 
في فترة ما بعد 
داعش

يان كوبيش

مهنئًا بالنصر على "داعش" والخروج من البند السابع

الممثل األممي يحثُّ العراقيين على
د بناء مستقبٍل أفضَل للجميع في بلدهم الموحَّ
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أف��اد مس��ؤول محل��ي مبحافظ��ة 
حلبج��ة، أم��س االثن��ني، ب��أن هزة 
أرضية عنيف��ة ضربت املدينة قبل 

دقائق من االن.
وقال املسؤول في تصريح صحافي، 
ان "اله��زة وقع��ت بق��وة 6 درجات 
على مقياس ريختر وشملت جميع 

املناطق التابعة للمحافظة".
وأض��اف، ان "املواطن��ني بات��وا في 
حالة قل��ق خوفا من تك��رار الهزة 

لكونها كانت عنيفة جداً".
وأف��اد مص��در مواك��ب، ان اله��زة 
األرضي��ة "جدي��دة" ضرب��ت أربيل 
وخانق��ني  ودربندخ��ان  وحلبج��ة 

وكالر.

وسبق وأن س��ّجل املرصد الزالزالي 
العراقي، في تشرين الثاني املاضي، 
ست هزات أرضية غير محسوسة 
معظمه��ا ضمن املناط��ق احملاذية 

أليران.
وق��ال املرص��د ان��ه "اس��تمر تأثير 
العربي��ة مع  الصفيح��ة  تص��ادم 
الصفيحة االيرانية حيث س��جلت 

مراصدنا الزلزالية س��تة هزات غير 
محسوسة ثالث منها قرب احلدود 
م��ع ايران, م��ع واحدة ضم��ن حزام 

زكراوس )ايران(".
وأش��ار البي��ان ال��ى "ظه��ور هزة 
اخرى 30 كم ش��مال شرق تكريت 
ضمن الفعالي��ة التكتونية حلركة 

الصفيحة العربية".

اجلوي��ة  األح��وال  دائ��رة  وكان��ت 
ف��ي منطق��ة كرميان ف��ي إقليم 
كردستان قد أفادت في وقت سابق 
ان ه��زة أرضي��ة ضرب��ت منطق��ة 
ش��رقي  جن��وب  "دربنديخ��ان" 

محافظة السليمانية.
وذك��رت الدائ��رة، ان "ه��زة أرضية 
بق��وة درجت��ني على وف��ق مقياس 

ريختر س��جلت في مناطق بحيرة 
دربنديخان".

وبحس��ب املتنبئ��ني اجلوي��ني ف��إن 
منطق��ة دربنديخ��ان اكثر املناطق 
املعرض��ة لله��زات األرضي��ة وق��د 
تتط��ور في املس��تقبل ال��ى زالزل 
لقربه��ا من ايران الت��ي تقع ضمن 

اخلط الزلزالي. 

هزة أرضية بقوة 6 درجات تضرب أربيل وحلبجة



ضمن سلسلة جوالتها الميدانية للمشاريع التي تنفذها الوزارة

محليات 4

متابعة الصباح الجديد:

اطلعت د. مهندس آن نافع أوس��ي 
وزيرة االعمار واالس��كان والبلديات 
واالشغال العامة على سير العمل 
في مش��روعي مجاري احلس��ينية 
شمالي بغداد ومشروع ماء الزهور 
املركزي، ضمن سلس��لة جوالتها 
امليدانية ملتابعة س��ير العمل في 

املشاريع التي تنفذها الوزارة .
جولته��ا  خ��ال  اوس��ي  وأك��دت 
التفقدي��ة لقض��اء احلس��ينية ان 
اس��تكمال العم��ل في املش��اريع 
االزم��ة  بس��بب  توقف��ت  الت��ي 
املالي��ة التي م��ر بها البل��د، ثمرة 
جهد  ال��وزارة في مجل��س الوزراء 
لتمويل املشاريع املتوقفة وخاصة 
مشاريع البنى التحتية بالتنسيق 
مع وزارت��ي )املالي��ة ، التخطيط ( 
من اج��ل تق��دمي افض��ل اخلدمات 

للمواطنني.
واضاف��ت الوزي��رة ا ان م��ن ضمن 
املشاريع املتوقفة والتي مت متويلها، 
والذي  احلس��ينية  مشروع مجاري 
مت متويل��ه مببلغ ) 6 مليارات ونصف 
امللي��ار دين��ار( لغ��رض اجن��ازه على 
االقل بش��كل جزئي نهاية العام ، 
مش��يرة الى ان الوزارة ماضية  في 
سعيها لتمويل هذا املشروع املهم 
لتش��غيله بش��كل كام��ل حيث 
يخدم 350 الف نس��مة من اهالي 
قضاء احلس��ينية فيما تبلغ طاقة 

املشروع 65 الف م3 في اليوم .
امليداني��ة  جولته��ا  اثن��اء  وف��ي 
للمش��روع وجهت الوزير الشركة 
املنفذة بزيادة عدد اجملاميع العاملة 
في��ه وخاص��ة الف��رق العاملة مبد 
لانابيب بالشبكات وربطها بالدور 
املنه��والت  واعم��ال  الس��كنية   
مؤكدة على اهمية اجناز املش��روع 
بالسرعة املمكنة ووفق املواصفات 

الفنية املطلوبة ليكون في خدمة 
اهالي املنطقة .

كما زارت الوزير مشروع ماء الزهور 
املرك��زي وأوع��زت بأزال��ة املعوقات 
فيما يخ��ص التجاوزات على اخلط 
الناق��ل وح��ل مش��كلة الفضلة 
في املش��روع ، مؤكدة بأن املتابعة 
مس��تمرة  للمش��اريع  امليداني��ة 
ومعوق��ات  الصعوب��ات  لتذلي��ل 
العمل ووضع احللول املناسبة لها 
ومتابعة الش��ركات املنف��ذة ، وان 
مش��روع ماء الزهور يعمل بطاقة 

1000م3 / ساعة فيما تبلغ نسبة 
اجنازه 52% .

عل��ى صعيد متصل اعلن��ت وزارة 
والبلدي��ات  واالس��كان  االعم��ار 
واالش��غال العامة تواص��ل تنفيذ 
اعماله��ا في مش��روع ركائز نفط 
 / النف��ط  وزارة  البص��رة لصال��ح 

مصافي البصرة. 
لل��وزارة  االعام��ي  املرك��ز  وذك��ر 
ان ش��ركة الف��او العام��ة اح��دى 
تشكيات الوزارة أجنزت إعمال حفر 
وتس��ليح وصب الركائز التجريبية 

س���م   )60( وبقط��ر   )3( بع��دد 
وبعمق )20( م وقد جنحت عمليات 
التحميل لفحص هذه الركائز بعد 
)28( يوما من عملية الصب وبحمل 
)90( طنا أي ما يعادل ثاثة إضعاف 
احلمل التصميمي ، مشيرا الى ان 
كلفة املش��روع تبل��غ )6( مليارات 

دينار ومبدة تنفيذ )9( أشهر.
الى ذلك تواصل وزارة االعمار العمل 
في تنفيذ مش��روع عبارة على نهر 
الفرات لقضاء هيت في محافظة 
االنبار , بتمويل م��ن صندوق إعادة 

أعمار املناطق املتضررة. 
لل��وزارة  االعام��ي  املرك��ز  وذك��ر 
ان ش��ركة الف��او العام��ة اح��دى 
اعمال  تنف��ذ  ال��وزارة  تش��كيات 
تصني��ع بانتون��ة كبي��رة بأبع��اد )  
, حي��ث  9*16( م وبعم��ق )1،65(م 
يشمل العمل تثبيت أبراج لغرض 
رب��ط أس��اك حديدية عب��ر النهر 
لتحديد مس��ار العب��ارة مع جتهيز 
وربط محرك لغرض سحب العبارة 
داخل النهر إضافة إلى عمل رمبات 
عن��د ضفتي النه��ر لغرض صعود 

ونزول العجات.
ه��ذا  ان  االعام��ي  املرك��ز  وتاب��ع 
املش��روع له أهمية كبيرة ألهالي 
املنف��ذ  س��يكون  ألن��ه  القض��اء 
الوحيد والبديل لعبور األش��خاص 
والعج��ات لكونه اجلس��ر الوحيد 
ف��ي القض��اء ال��ذي تع��رض إل��ى 
تفجي��ر إرهابي من قب��ل عصابات 
داعش اجملرمة مما أدى إلى سقوطه 
بالكام��ل ، مبينا انه س��يتم اجناز 
العمل خال شهر واحد ليكون في 

خدمة أهالي القضاء.

وزيرة اإلعمار تطلع على سير العمل في مشروعي
 مجاري الحسينية وماء الزهور المركزي 

يعد استكمال العمل 
في المشاريع التي 

توقفت بسبب االزمة 
المالية التي مر بها 

البلد هو ثمرة جهد  
الوزارة لتمويل 

المشاريع المتوقفة 
والسيما البنى التحتية 

بالتنسيق مع المالية 
والتخطيط

اعمال صيانة مجاري احلسينية

»التنمية« تمنح 17 
إجازة تأسيس ألصحاب 

المشاريع الصناعية

العيادات الشعبية 
تجّهز النازحين بأدوية 

األمراض المزمنة 

أراٍض سكنية لذوي 
الشهداء في ذي قار

حسين حسن*
تواص��ل املديرية العامة للتنمي��ة الصناعية 
التابعة ل��وزارة الصناعة واملعادن منح اجازات 

لتاسيس مشاريع صناعية جديدة.
وقال املهندس س��ام س��عيد احمد مديرعام 
املديري��ة في تصريح ملركز االع��ام والعاقات 
العامة ف��ي ال��وزارة ان املديري��ة منحت )17( 
اج��ازة تاس��يس ملش��اريع صناعي��ة  مطل��ع 
الش��هر اجلاري ، فيم��ا خصصت خمس قطع  
اراض جديدة لتأسيس مشاريع صناعية اخرى 
فضا عن منح  اربع شهادات  اكمال تأسيس 
للمشاريع الصناعية التي استوفت الشروط  
القانوني��ة والفنية املطلوبة ، مبيناً ان العمل 
جار لتلبي��ة احتياجات الصناعي��ني من املواد 
االولية واحملروقات من خال التعاون مع اجلهات 
ذات العاق��ة وحس��م االج��راءات القانوني��ة 

اخلاصة بنقل امللكية.
 واشار س��ام الى ان املديرية العامة للتنمية 
الصناعي��ة ماضي��ة في بذل اجله��ود احلثيثة 
لغرض خدمة اكبر عدد من اصحاب املش��اريع 
الصناعية وتس��هيل اجراءات سير العمل مع 
التأكيد على س��امة اجلودة والش��فافية مبا 
يخص االرتقاء بالقطاع اخلاص والنهوض به. 
اعالم الصناعة

بغداد ـ الصباح الجديد:
جه��زت دائ��رة العي��ادات الطبية الش��عبية 
النازح��ني في بغ��داد بأدوية االم��راض املزمنة 
لش��هري تش��رين الثاني وكان��ون االول للعام 

احلالي 2017 .
وقال��ت مدي��رة قس��م الصيدلة واخمل��ازن في 
الدائ��رة الصيدالني��ة حذامة محمد حس��ني 
لقد مت جتهيز النازحني في بعض مناطق بغداد 
بأدوية االم��راض املزمنة ومن خال القطاعات 
الصحي��ة ليق��وم العاملون فيه��ا بتوزيعها 
على املراكز الصحية في املناطق التي يتواجد 
فيه��ا النازحون اليصالها لهم ، مش��يرة الى 
ان االدوية تش��مل حصتي الشهرين االخيرين 
تش��رين الثان��ي وكان��ون االول وتوزع حس��ب 
احصائيات لدى املركز الصحي بأسماء واعداد 

النازحني .
واضافت مديرة القس��م ان التجهيز يش��مل 
قط��اع الرعاية الصحي��ة االولية ف��ي بغداد 
اجلديدة ليت��وزع في مركز الضب��اط الصحي 
ومخي��م اش��وريني هن��اك وقط��اع الرعاي��ة 
الصحية االولية في حي العامل وتوزع االدوية 
في ثاثة مراكز صحية وهي الشهداء واحلوراء 

والفرات.

ذي قار ـ الصباح الجديد:
وزع��ت مديرية بلديات محافظ��ة ذي قار 365 
قطعة ارض س��كنية لذوي ش��هداء احلش��د 
الش��عبي والق��وات االمني��ة وبقي��ة الفئات 
املش��مولة وبحض��ور محاف��ظ ذي ق��ار ووفد 
مديرية الشهداء في احملافظة متمثلة بكاظم 
الغريب , والتي جرت عبر نظام القرعة اليدوي 
بحضور اللجنة العلي��ا اخملتصة بتوزيع قطع 

االراض في احملافظة .
وأكد محافظ ذي قارعلى ان » األس��بقية في 
التوزيع لذوي الشهداء وأن الدوائر املعنية في 
عموم االقضية والنواحي بلغت بس��رعة إجناز 

معامات حسب هذه االسبقية«.
اجلدي��ر بالذك��ر ان قان��ون املوازن��ة االحتادي��ة 
ال��زم وزارة األعمار واإلس��كان ووزارة البلديات 
واالش��غال العام��ة ووزارة املالية وامانة بغداد 
وبلديات احملافظات بتخصيص قطع أراض في 

أماكن جيدة لذوي الشهداء .
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وداد ابراهيم

أق��ام املنت��دى االجتماع��ي العراق��ي 
فعاليات متنوعة ضمن برنامج املوسم 
الرابع على مدى ثاثة ايام ، في قاعات 
الدومنيكيان  لألب��اء  بغ��داد  أكادميية 
للعلوم االنسانية ، حمل شعار »عراق 
اخر ممكن للسام والتسامح« ، جتاوزت 
40 ورش��ة وجلس��ة وعرض لش��باب 
ومنها  وناش��طني،  ومنظمات مدنية 
انطل��ق مهرج��ان مارثون ونش��اطات 
رياضة ضد العنف في ش��ارع وحدائق 

ابي نؤاس وسط العاصمة بغداد  .
الوطني��ة  اللجن��ة  عض��و  وبين��ت 
للمنتدى الناش��طة جن��ان صليوة ان 
، املوس��م الرابع للبرنامج امتاز بورش 
وجلس��ات نقاش وبحجم مش��اركة 
وأخ��ذت  وتنوع��ت فعاليات��ه،  كبي��ر 
بالتط��ور موس��ما بع��د اخ��ر ليصل 
عدد املس��اهمني ألكثر م��ن ٧٠ جهة 
مش��اركة ، ما بني منظمات مجتمع 

عمالي��ة  ونقاب��ات  واحت��ادات  مدن��ي 
واختلف��ت  واجتماعي��ة،  ومهني��ة 
النشاطات لهذا العام بوجود مسارات 
متخصصة عن حقوق املراة واملساواة 
وحقوق االنس��ان املدنية والسياسية 
واحلق��وق االقتصادي��ة واالجتماعي��ة 
للع��دل والبيئة واحلق��وق املائية وبناء 
ال��ى  اضاف��ة   ، والاعن��ف  الس��ام 
مس��ارات العم��ل االجتماعي االخرى 

اخملتلفة .
وتابع��ت صليوة ان املنظمات واجلهات 
االجتماعي��ة املش��اركة عقدت ورش 
به��دف تعش��يق العمل بينه��م ، مبا 
يس��هم في دعم وتطوير األنش��طة 
اجملتمعية ف��ي العراق ، وتتمتع الورش 
باإلدارة الذاتية بحيث تتمكن اجلمعية 
املشاركة ان تكون منظمة في الوقت 
ذات��ه عبر اإلعداد للنش��اط بش��كل 

متكامل مع األنشطة االخرى. .
فيما أكد الناش��ط محمد السامي 
ان النش��اطات ترك��زت عل��ى تن��اول 
وقضاي��ا عامة ومتخصص��ة مهمة 

للمجتمع واجلمه��ور، منها مناهضة 
العنف وسبل بناء السام في اجملتمع 
املس��تدامة  والتنمي��ة   ، العراق��ي 
وقضية األهوار العراقية، ومس��تقبل 
العراق االقتص��ادي في ظل التحوالت 
التنموي��ة، ودور اجملتم��ع املدن��ي ف��ي 
مكافح��ة الفس��اد ورف��ع ش��عار يد 
بي��د إلنه��اءه ، والتوعي��ة ، وتطبي��ق 
اجلودة في اجلامعات العراقية وس��بل 
تذلي��ل املعوقات ، واحل��وار االجتماعي 
التعبي��ر  وحري��ة   ، العرب��ي  الك��ردي 
والتحديات  واحلفاظ على االثار ، وتأثير 
الس��دود على األنهار العراقية  وواقع 
ومس��تقبل الضمان��ات االجتماعية، 
واهمية تنوع اجملتمع، والتغير املناخي 
وتأثي��ره على ش��حة املياه، وجلس��ة 
حوارية عن اإلس��عاف األول��ي، واالنبار 

ما بعد التحرير .
واشار السامي الى ان نشاطات اخرى 
تناولت م��دن عراقية تبني الس��ام ، 
وتلوث مياه األنه��ار والتنوع اإلحيائي 
ف��ي األه��وار والعن��ف ضد امل��راة في 

مواق��ع العم��ل واألقلي��ات والهوي��ة 
الوطني��ة وقانون جرائ��م املعلوماتية 
الدولية والقانون  والتعريف باحلرك��ة 
الدولي اإلنس��اني وأوضاع الناشطات 
ولف��ت  الع��راق  ف��ي  السياس��يات 
الس��امي الى ان النش��اطات تناولت 
ايضا عرض فلم عن معاناتهن في زمن 
األنظمة السابقة ، وحق تقرير مصير 
الفدرالية في العراق امنوذجاً ، ومس��ار 
البيئة واملي��اه ، ولق��اء تعريفي مبؤمتر 
الش��باب املدني الثاني ، ودراس��ة في 
القوانني احلامية حلقوق املراة ، والعنف 
املدرسي األس��باب واالثار املستقبلية 
، واألقلي��ات ودورها في حضارة العراق 
، ومس��ارات حري��ة التعبير  والاعنف 
االقتصادية  وحلق��وق  الس��ام  وبن��اء 
واالجتماعية ومسار كهرمانة وحقوق 
امل��راة ، واإلدارة ومالي��ة املش��اريع غير 
الربحية ، وحقوق االنس��ان والس��ام 
 ، الاعنف��ي  التش��جيع  وثقاف��ة   ،
واختتمه��ا بفعاليات مهرجان مارثون 

رياضة ضد العنف .

تقرير

مهرجان ماراثون ونشاطات رياضة ضمن موسم المنتدى االجتماعي العراقي 
على وفق مفهوم«عراق التسامح والسالم«

املنتدى االجتماعي العراقي 

بغداد ـ الصباح الجديد:
وجه وزير التعليم العالي والبحث 
العلم��ي عب��د الرزاق العيس��ى 
ام��س االثن��ني، بتخفيض األجور 
املقبول��ني  للطلب��ة  الدراس��ية 
عل��ى قن��اة التعلي��م احلكومي 
اخلاص الصباحي »املوازي« للعام 
الق��رى  ابن��اء  م��ن   2018/2017
النازح��ة  والعائ��ات  والنواح��ي 

وذوي الدخل احملدود .
وقال املتحدث الرس��مي باس��م 
ال��وزارة حيدر العب��ودي، في بيان 
إن »وزير التعليم العالي والبحث 
العلم��ي عب��د الرزاق العيس��ى 
وجه بتشجيع الطلبة املتفوقني 

اجلامع��ات  مجال��س  وتخوي��ل 
االج��ور  تخفي��ض  صاحي��ة 
املقبول��ني  للطلب��ة  الدراس��ية 
عل��ى قن��اة التعلي��م احلكومي 
اخلاص الصباحي » املوازي« للعام 
2018/2017 مب��ا اليزيد على 10% 
للطلبة من ابناء القرى والنواحي 
والعوائل النازحة وابناء املوظفني 
م��ن الدخ��ل احمل��دود، فضا عن 
احل��االت االنس��انية االخرى التي 

تستوجب ذلك«.
واض��اف العب��ودي أن »تخفيض 
س��يكون  الدراس��ية  األج��ور 
ايض��ا للطلب��ة املقبولني ضمن 
قن��اة التعلي��م احلكومي اخلاص 

للع��ام  امل��وازي«  الصباح��ي« 
عل��ى  احلاصل��ني   2018/2017
اعلى املعدالت«، مش��يرا الى أن 
»التخفي��ض س��يكون بنس��بة 
الدراس��ية  األج��ور  م��ن   %  25
للطلب��ة ضم��ن اعل��ى 5 % من 
الطلب��ة املقبولني وتخفيض 15 
% من االجور الدراس��ية للطلبة 
م��ن ثاني اعل��ى 5 % من الطلبة 

املقبولني«.
واشار العبودي الى أن »التخفيض 
س��يكون ايضا بنسبة 10 % من 
االجور الدراس��ية للطلبة ضمن 
ثال��ث اعل��ى 5 % م��ن الطلب��ة 

املقبولني«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن��ت الش��ركة العام��ة لتجارة 
ع��ن  التج��ارة  وزارة  ف��ي  احلب��وب 
قيامها بج��والت تفقدي��ة ملتابعة 
س��ير العمل في س��ايلو الشرقاط 
واالطاع على حج��م االضرار التي 
خلفتها العصابات الداعش��ية في 

سايلو مخمور
واوضح مدير عام الشركة املهندس 
هيثم اخلشالي ان زيارته التفقدية 
ش��ملت متابعة س��ير العمل في 
سايلو الش��رقاط في صاح الدين 
والذي مت تش��غيله جتريبي��ا بنجاح 

بعد حتريره من ايدي عصابات داعش 
االجرامي��ة حيث مت االس��تماع الى 
ش��رح مفصل عن وضع الس��ايلو 
واملعم��ل وجتهيز املطاحن فضاعن 
اع��داد خط��ة عاجل��ة م��ن اج��ل 
االسراع في ان يكون السايلو جاهزا 
للعم��ل في املوس��م التس��ويقي 
ليكون اضافة للطاقات اخلزنية في 

محافظة صاح الدين . 
ودعا املدير العام للشركة احلكومات 
احمللي��ة في املناطق احمل��ررة الى بذل 
اجلهود من اجل اع��ادة تاهيل وبناء 
الس��ايلوات واخمل��ازن النه��ا توم��ن 

س��امة الغذاء وامن��ه للمواطن ، 
مضيف��ا ان جولت��ه ش��ملت ايضا 
زي��ارة س��ايلو مخم��ور ف��ي نينوى 
واالطاع على حج��م االضرار التي 
تعرض لها الس��ايلو خ��ال احتال 
العصاب��ات الداعش��ية للمدين��ة 
ومت التوجي��ه بتش��كيل جلن��ة من 
الس��ايلو لتحدي��د تل��ك االض��رار 
وتأم��ني جمي��ع االحتياج��ات التي 
تس��رع في اع��ادة تش��غيل املوقع 
والب��دء بالعم��ل الفعل��ي كم��ا مت 
االس��تماع الى مشكات املوظفني 

ومناقشة تأمني الرواتب.

تخفيض أجور التعليم الموازي
جوالت تفقدية لفرق التفتيش لمتابعة  للنازحين وذوي الدخل المحدود

سير العمل في مخازن الحبوب 

اطلعت على حجم األضرار التي خلفها داعش في سايلو مخمور 

خالد واهم * 
نف��ط ميس��ان  أعلن��ت ش��ركة 
عن اجن��از عملي��ات حف��ر ثمانية 
آبار جدي��دة في حقول ميس��ان ) 
البزركان والفكة  وأبو غرب ( التي 
تخضع لعمليات التطوير من قبل 

شركة سينوك الصينية . 
وق��ال مدي��ر ع��ام ش��ركة نف��ط 

ميس��ان املهندس عدنان نوش��ي 
س��اجت أن اجن��از حفر ه��ذه اآلبار 
يأت��ي ضم��ن عملي��ات التطوي��ر 
الش��ركة  حق��ول  ف��ي  اجلاري��ة 
باجلهدي��ن الوطني واالس��تثماري 
اللذين تديرهما وتش��رف عليهما 
املاكات الهندس��ية والفنية في 

الشركة . 

واضاف مدير عام الشركة بان اآلبار 
اجلديدة مت حفرها من قبل شركتي 
كوس��ل وبوهاي الصينيتني اللتان 
نفذت��ا عمليات حفر خمس��ة آبار 
في حقول الب��زركان والفكه وأبو 
غرب , إضافة لش��ركة يو سي دي 
اللبنانية التي نفذت عمليات حفر 
ثاث��ة آبار أخرى في حقل البزركان 

النفطي . 
وأش��ار مدي��ر ع��ام الش��ركة إلى 
أن س��بعة م��ن هذه اآلب��ار نفذت 
باس��تعمال تقنية احلف��ر األفقي 
بينما نفذت تقنية احلفر العمودي 
في البئر الثام��ن ، إال أن املهم في 
هذا االجن��از هو اس��تعمال تقنية 
احلف��ر األفقي ألول م��رة في حقل 

أب��و غ��رب من خ��ال حف��ر البئر ) 
AGCS/47 ( ضمن تكوين أألسمري 
وه��ذا األمر يتم ألول مرة في حقل 
أبو غ��رب وهو البئ��ر الوحيد الذي 
ينج��ز به��ذه التقني��ة من��ذ بدء 
العمليات النفطية في احلقل عام 
1967 . وب��ني املدير الع��ام أن هذه 
اآلب��ار س��تربط ضم��ن املنظومة 

اإلنتاجية للشركة وستسهم في 
زيادة س��قف إنتاج حقول ميسان 
) الب��زركان , والفك��ه , وأبو غرب ( 
والبالغة حالياً بحدود 180 ألف ب 
/ ي ، وما يترتب على ذلك من دعم 
االقتص��اد الوطني وتعزيز صادرات 

الشركة من النفط اخلام . 
أعالم نفط ميسان

حفر أول بئر نفطي في حقل »أبو غرب« بتقنية الحفر األفقي
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متابعة الصباح الجديد:

ش��ارك العراق ممثال بوزارة العمل 
والشؤون االجتماعية في الورشة 
التي اقيمت في محافظة اربيل 
عن تقومي أليات العمل املتعلقة 

باحلد من العنف اجملتمعي.
وذكر املتحدث باسم الوزارة عمار 
منع��م امس االثنني ان الورش��ة 
اقيم��ت ضمن فعالي��ات حملة 
الس��نوية مبناس��بة  يوما  ال�16 
الي��وم العامل��ي ملناهضة العنف 
ضد امل��رأة وتلبية لدعوة صندوق 
 ، )UNFPA( االمم املتحدة للسكان
مضيفا ان وزيرة العمل والشؤون 
االجتماعي��ة اس��تعرضت خالل 
الورش��ة برام��ج وخط��ط دوائر 
ال��وزارة املوضوع��ة ع��ن العنف 
ضد املرأة ف��ي مجاالت التمكني 
االقتصادي والتمكني االجتماعي 
وبرام��ج  النفس��ي  والدع��م 
التدريب املهني والقروض ورعاية 

املعوقني .
واكد املتحدث باس��م الوزارة ان 
احلاضري��ن اطلع��وا على نس��ب 
االجن��از املتحققة في تنفيذ تلك 
اخلط��ط والبرام��ج ، مش��يدين 
باجله��ود االس��تثنائية والنوعية 
للوزارة ودوائره��ا  في التخفيف 
املعنف��ات وخاصة  النس��اء  عن 

بعد احداث داعش االرهابية .
يذك��ر إن مب��ادرة )احت��دوا إلنهاء 
العن��ف ض��د امل��رأة 16 يوما من 
النش��اط(، حملة اممي��ة  تهدف 
إلى زي��ادة الوعي الع��ام وتعبئة 
الن��اس ف��ي كل م��كان إلحداث 
التغيي��ر. وتبدأ تل��ك احلملة من 
25 تش��رين الثاني إلى 10 كانون 
األول م��ن كل ع��ام ، وه��و ي��وم 
حقوق اإلنسان. وموضوع احلملة 
لع��ام 2017 ) ل��ن نخل��ف أحدا 
وراءنا: لينتِه العنف ضد النساء 
والفتي��ات(. ويعزز ه��ذا املوضوع 

التزام احلملة بإنهاء العنف ضد 
والفتي��ات ف��ي جميع  النس��اء 
أنح��اء العالم، م��ع الوصول إلى 
أكثر الفئات ضعفا وتهميش��ا، 
مبن فيهن الالجئ��ات واملهاجرات 
األصلية  والش��عوب  واألقلي��ات 
والس��كان املتأثري��ن بالصراعات 

والكوارث الطبيعية.
على صعيد متصل اقامت وزارة 
االجتماعية  والش��ؤون  العم��ل 
بالتعاون مع منظمة اليونسكو 
الدورة التدريبية الثانية لتقنيات 
التدري��ب املبن��ي عل��ى الكفاءة 
)CBT( ف��ي العاصم��ة االردني��ة 

عمان .
الدولي  ال��دورة اخلبي��ر  وافتت��ح 
اليونس��كو غسان  في منظمة 
الصف��ار بحضور )28( مش��اركا 
من مراك��ز التدري��ب املهني في 
)البص��رة ، والنج��ف ، وكرب��الء ، 
واالسكندرية ، ومركزي الشعلة 
والولي��د ف��ي بغ��داد( فضال عن 
خمس��ة من ممثلي دائرة التدريب 
م��ن  مش��اركا  و)11(  املهن��ي 
مركزي أربيل وسيروان في اقليم 

كردستان.
وقال اخلبي��ر غس��ان الصفار ان 
ال��دورة ش��هدت توزيع اس��ئلة 

ب��ني مجامي��ع العم��ل تتعل��ق 
مبصطلح��ات ومفاهيم التدريب 
املهني ومناه��ج التدريب املبني 
الكفاءة ومتت مناقش��تها  على 
مع املشاركني ، فيما ثمن موقف 
مدير عام دائ��رة التدريب املهني 
ص��ادق خزع��ل ابراهي��م ودعمه 
واك��د  للمش��روع،  املتواص��ل 
اهمي��ة قط��ف ثم��رة املش��روع 
بع��د التطبي��ق التجريب��ي ومن 
خالل الوسائل التي سيتعلمها 
املش��اركون في الدورة التدريبية 
ليكون��وا فاعلني م��ن اجل اعداد 
تنفي��ذ  اس��تمارات  وتهيئ��ة 

للمناهج  التجريب��ي  التطبي��ق 
التكييف  الثالثة )صيانة اجهزة 
الس��يدات  وكوافي��ر  املنزلي��ة 
الكهربائي��ة  والتأسيس��ات 

املنزلية(.
م��ن جانب��ه اك��د مع��اون املدير 
العام غس��ان فاخر شامخ خالل 
زي��ارة تفقدي��ة ملرك��ز التدري��ب 
املهن��ي العراق��ي الك��وري على 
ضرورة توعية الش��باب الباحثني 
ع��ن العمل م��ن خ��الل املدربني 
او وس��ائل االع��الم وتغيير فكرة 
البح��ث ع��ن فرص��ة عم��ل في 
القط��اع احلكومي ال��ى القطاع 

اخل��اص كون��ه اصب��ح حالياً هو 
االع��داد  الس��تيعاب  املؤه��ل 

املتزايدة للعاطلني من العمل.
واوض��ح مع��اون املدي��ر العام ان 
ال��دورات املهنية الت��ي تقيمها 
املراك��ز التدريبي��ة تس��هم في 
خل��ق مس��احة اوس��ع لتنفيذ 
ف��ي  ال��وزارة  اس��تراتيجية 
والبطال��ة  الفق��ر  مكافحته��ا 
املتدرب��ني  اكس��اب  وهدفه��ا 
مه��ارات متكنه��م م��ن اقام��ة 
ومب��ا  به��م  خاص��ة  مش��اريع 
يتناسب مع طبيعة واحتياجات 

سوق العمل.

)UNFPA( تلبية لدعوة صندوق األمم المتحدة للسكان

العراق يشارك العالم حملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة

أقيمت الورشة 
ضمن فعاليات حملة 
الـ16 يوما السنوية 
بمناسبة اليوم 
العالمي لمناهضة 
العنف ضد المرأة 
وتلبية لدعوة 
صندوق االمم 
المتحدة للسكان 
»UNFPA«

حملة الـ16 يوماً ملناهضة العنف ضد املرأة

رصد 27 مخالفًة للمطاحن 
والوكالء و143 للناقلين 

والمخابز واألفران 

تسهيالت مالية 
ألمانية للمصرف 
العراقي للتجارة 

بغداد - الصباح الجديد:
اعلنت الش��ركة العامة لتصنيع احلبوب في وزارة 
التج��ارة عن رص��د اللجان الرقابي��ة )27( مخالفة 
للمطاحن والوكالء في بغداد ، فيما اش��رت )143( 
مخالفة للمخابز واالفران والناقلني خالل تش��رين 

الثاني املاضي .
واوض��ح مدير عام الش��ركة املهندس طه ياس��ني 
عب��اس ان اللج��ان الرقابي��ة املش��تركة التابع��ة 
لقس��مي الرقابة والس��يطرة النوعية نفذت عدة 
زي��ارات للمطاح��ن العامل��ة ووكالء الطح��ني في 
بغداد مت خالله��ا رصد عدد من اخملالفات للمطاحن 

ووكالء الطحني فضالً عن اخملابز واالفران. 
واض��اف مدي��ر ع��ام الش��ركة ان اللج��ان الرقابة 
س��حبت )15( عين��ة من احلب��وب والطحني لغرض 
الفحص اخملتبري ومت تاشير14 مخالفة فيما نفذت 
جلان رقابة الوكالء )65( زيارة لوكالء الطحني ضمن 
قواط��ع محافظة بغداد جرى خاللها س��حب )25( 
عين��ة طحني لغ��رض الفحص اخملتب��ري مت خاللها 
رص��د )13( مخالف��ة فضال ع��ن تأش��ير مخالفة 

واحدة للناقلني . 
ولفت مدير عام الش��ركة الى ان جلان شعبة رقابة 
اخملاب��ز واالف��ران ف��ي الش��ركة نف��ذت )361( زيارة 
تفتيش��ية للمخاب��ز واالفران في ع��دد من مناطق 
بغداد نتج عنها تأش��ير )142( مخالفة احيلت الى 
اللج��ان اخملتصة فيما احيل��ت مخالفات املطاحن 
الى قس��م املطابقة ومخالفات ال��وكالء الى دائرة 
التخطي��ط واملتابع��ة لتطبيق الش��روط اجلزائية 

بحقه. 

بغداد - الصباح الجديد: 
متكن املص��رف العراقي للتج��ارة TBI من احلصول 
 EUlEr عل��ى تس��هيالت ائتمانية م��ن مؤسس��ة

HErmEz املؤسسة الداعمة للصادرات االملانية.

وعب��ر ه��ذه التس��هيالت س��تتمكن مؤسس��ات 
القطاع��ني العام واخلاص من ش��راء مواد مصنعه 
في اجلمهورية االملانية االحتادية بضمانات مؤسسة 

دعم الصادرات االملانية. 
من اجلدي��ر بالذك��ر ان هذه التس��هيالت اعتمدت 
املصرف العراق��ي للتجارة كمص��رف معتمد بناء 
على متانته بصفته املصرف االول في متكني التبادل 

التجاري بني العراق ودول العالم.
من جانبِه صرح مدير عام املصرف العراقي للتجارة 
TBI  الس��يد فيصل الهيم��ص »نحن نحرص على 
تق��دمي كل مايدع��م التج��ارة اخلارجي��ة العراقية 
للقطاع��ني العام واخلاص ، وتق��دمي خدمات بصورة 
مميزة دعماُ القتصاد بلدنا احلبيب العراق ، أن رصانة 
املصرف ومصداقيتِه والشفافية التي يتعامل بها 
منتس��بو املصرف تؤدي دوماً لنتائج ايجابية وقفزة 
نوعي��ة ، ونحن فخورون مبا نقدم ونس��عى ان نقدم 

اكثر«

إعادة افتتاح الشارع 
الرئيس الموازي 

لطريق بغداد / كركوك 
بغداد - الصباح الجديد:

أعادت امانة بغداد افتتاح الشارع اخلدمي الرئيسي 
امل��وازي لطري��ق بغداد كركوك بط��ول )3( كم بعد 
إغالق دام ألكثر من )10( سنوات بالتعاون مع قيادة 

عمليات بغداد  .
وبين��ت مديرية العالقات واالع��الم ان » دائرة بلدية 
الش��عب افتتحت الش��ارع اخلدمي احملاذي لطريق 
بغ��داد كرك��وك البال��غ طول��ه )3( ك��م وميتد من 
مديرية التربي��ة حتى قوس بغداد لتخفيف الزخم 
امل��روري عن بع��ض احياء قاط��ع البلدي��ة وأهمها 
منطقة )بوب الشام (  ، وتابعت ان » الدائرة فتحت 
ايضاً عدد من الش��وارع الفرعية وهي شارع جامع 
الراش��دي و ش��ارع املش��ايخي و ش��ارع السايلو و 

شارع السوق و شارع التربية » .
واش��ارت ال��ى ان » الدائ��رة املذكورة نف��ذت حملة 
لرفع احلواج��ز وازالة االتربة ورفع اخمللفات واالنقاض 

وتأهيله بالكامل » .
يذكر ان » امانة بغداد مستمرة بالتنسيق مع قيادة 
عمليات بغداد لفتح الش��وارع واملساهمة في حل 

ازمة املرور التي تعاني منها العاصمة بغداد .

البصرة - الصباح الجديد:
انه��ت ش��ركة زي��ن الع��راق إحدى 
ش��ركات مجموع��ة زي��ن الرائ��دة 
ف��ي خدم��ات االتص��االت والبيانات 
األوس��ط  الش��رق  ف��ي  املتنّقل��ة 
مش��اركتها  إفريقي��ا،  وش��مال 
وبنج��اح في مع��رض النفط والغاز 
للش��ركات بدورته الس��ابعة الذي 
اقيم ف��ي مدين��ة البص��رة بتاريخ 
5-7 كان��ون االول احلالي برعاية وزارة 
النفط العراقي��ة وحكومة البصرة 
احمللية، حي��ث حرصت ش��ركة زين 

العراق على تق��دمي افضل العروض 
واخلدمات للمشتركني من املواطنني 

والشركات العاملة في العراق. 
وتأتي مش��اركة زين العراق في هذه 
ال��دورة للوق��وف عل��ى احتياج��ات 
املشتركني من الش��ركات من اجل 
ان توف��ر له��م الع��روض واخلدمات 
الت��ي تناس��ب متطلباته��م وتزيد 
من القدرة االنتاجية للشركات من 

خالل التواصل بني املوظفني. 
واشارت شركة زين العراق بان "هذه 
املشاركة تأتي من اجل التوصل مع 

املشتركني من الش��ركات العاملة 
في العراق والوقوف على احتياجاتها 
من اج��ل رف��ع الق��درات االنتاجية 
لديها مما سينعكس باإليجاب على 

االقتصاد والسوق العراقي." 
وقد عك��س احلضور واالقبال الكبير 
على جناح ش��ركة زي��ن العراق في 
املعرض اهتم��ام العراقيني  بأحدث 
وس��ائل االتص��ال وحرصه��م على 
االطالع على اخلدمات التي تقدمها 
الشركة في هذا اإلطار خصوصا وان 
الشركة قد ادرجت في استراتيجية 

عملها ادخال اخر احللول واملبتكرات 
الذكي��ة التي تس��اعد عل��ى تقدمي 
للمس��تهلك  افض��ل  خدم��ات 
العراق��ي، وهذا من ش��أنه أن يعّمق 
فهم الشركة للمستهلك من أجل 
خدمت��ه بطريق��ة افض��ل، كما أن 
هذا التواصل املباش��ر مع الشركاء 
يفت��ح  واملش��تركني  واملس��ؤولني 
اجملال أمام تب��ادل اآلراء واالقتراحات 
واألف��كار لتطوي��ر خدماته��ا ك��ي 
تبقى خيارهم األول كش��ركة رائدة 

في عالم االتصاالت. 

زين العراق تختتم مشاركتها في معرض النفط والغاز للشركات في مدينة البصرة بنجاح

بغداد - الصباح الجديد: 
أك��دت التقاري��ر الفني��ة لعمليات 
املس��ح االش��عاعي التي ق��ام بها 
مرك��ز الوقاي��ة م��ن اإلش��عاع في 
وزارة الصحة والبيئة خلو مدرس��ة 
رف��ح االبتدائية مبنطق��ة الغزالية 
في محافظ��ة بغداد م��ن اي تلوث 

إشعاعي.
وق��ال مدير دائ��رة التوعية واالعالم 
البيئي امير علي احلس��ون ان نتائج 
املس��وحات االش��عاعية امليداني��ة 
للنم��اذج  اخملتبري��ة  والفحوص��ات 
الى  للمدرسة خضعت  التحليلية 

عملي��ة حتلي��ل علمي��ة دقيقة من 
قب��ل خب��راء من مرك��ز الوقاية من 
االش��عاع للتأكد من سالمتها من 

اي تلوث اشعاعي .
من جانبها أش��ارت مدير عام مركز 
الوقاية من االش��عاع بش��رى علي 
احم��د ال��ى ان الفحوص��ات جاءت 
اس��تجابة لطلب املديري��ة العامة 
لتربي��ة محافظ��ة بغ��داد / الكرخ 
التقييم االش��عاعي  باجراء  االولى 
للمدرس��ة للتأك��د من س��المتها 
اش��عاعيا وان املرك��ز أرس��ل فريقا 
فني��ا تفتيش��يا الج��راء التقيي��م 

بجمي��ع  للمدرس��ة  االش��عاعي 
اروقته��ا وس��احاتها اضاف��ة ال��ى 
الس��كراب التابع له��ا للتأكد من 
سالمتها اشعاعيا من خالل اجراء 
املس��وحات االش��عاعية امليداني��ة 
باس��تعمال اجهزة قياس مستوى 
االش��عاع احلديثة وسحب العينات 
واج��راء  املدرس��ة  م��ن  البيئي��ة 
الفحوص��ات اخملتبري��ة عليه��ا في 
مختب��رات املركز وق��د اثبتت نتائج 
التقييم االش��عاعي عدم وجود أي 
مؤش��رات للتلوث االش��عاعي في 

املدرسة .

بغداد - الصباح الجديد:
ابن سينا  يس��تقبل مستش��فى 
التدريب��ي قريب��ا الفري��ق الطب��ي 
االسترالي برئاسة الطبيب املغترب 
الدكتور) منجد املدرس( املتخصص 
بعمليات زراعة االطراف الصناعية 
الوطني  املش��روع  الذكية ضم��ن 
لزراعة االطراف الصناعية الذكية 
جلرحى العمليات العس��كرية من 
اجليش والشرطة وجهاز مكافحة 
االرهاب واحلش��د الشعبي املقدس 
, فضال عن اجراء العمليات ملرضى 
االخ��الء الطبي ف��ي وزاره الصحة 

بدال من ارسالهم الى خارج العراق 
لتقلي��ل النفقات ولتدريب االطباء 
العمليات  اج��راء  العراقيني عل��ى 

املعقدة.
واوض��ح الدكتور ياس��ر التميمي 
الفري��ق  ان  املستش��فى   مدي��ر 
االس��ترالي س��يجري ع��دد كبي��ر 
من العملي��ات اجلراحي��ة املعقدة 
لزراعة االط��راف الصناعية جلرحى 
قواتن��ا االمني��ة البطلة واحلش��د 
الش��عبي واملواطنني ، مشيرا الى 
ان املستش��فى قد اكم��ل جميع 
االستعدادات املطلوبة الجراء هذه 

العمليات.
عل��ى صعيد اخر تاب��ع املدير العام 
الدكت��ور حس��ن  الط��ب  ملدين��ة 
محم��د التميمي املرك��ز الوطني 
لالط��الع  الس��رطانية  لالم��راض 
عل��ى اخلدمات املقدم��ة للمرضى 
واملراجعني ، وشملت اجلولة تفقد 
سير عمل االستش��اريات وشعبة 
اخملتب��ر ووح��دة ال��زرق الكيم��اوي 
، وج��دد التميم��ي خ��الل لقائ��ه 
بامل��الكات العاملة عل��ى االهتمام 
باملرض��ى وتقدمي افض��ل اخلدمات 

لهم .

البيئة: خلو مدرسة رفح االبتدائية
 من أي تلوث إشعاعي

قريبا .. فريق أسترالي يجري
 عمليات زراعة األطراف الذكية 

بهدف دعم االقتصاد والسوق العراقي وتعزيز فرص االستثمار للشركات 
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طرابلس - وكاالت :
أعلن��ت احلكومة النيجيرية، وجود خمس��ة 
آالف مواط��ن نيجي��ري، داخ��ل معس��كرات 

احتجاز في غرب ليبيا.
ونقل��ت وكال��ة األنب��اء الليبية ع��ن القائم 
بأعم��ال س��فير نيجيريا في طرابل��س إيليا 
»خمس��ة  إن  للصحفي��ن،  قول��ه  فاهان��و 
آالف نيجي��ري متواج��دون في معس��كرات 
االعتقال الليبية، ونحن بحاجة إلى الشرطة 
الدبلوماس��ية حت��ى ترافقن��ا ملعس��كرات 

االعتقال الستخراجهم«.
ولفت الدبلوماسي النيجيري إلى أن »هناك 
مخيم��ات معروف��ة لدينا ف��ي مناطق غرب 
وجن��وب ليبي��ا، ولك��ن يتعذر الوص��ول إلى 
بعضها بس��بب حتدي��ات الدخ��ول حيث إن 
س��هولة االتصاالت مطلوبة قبل متكننا من 

الوصول إلى هذه اخمليمات«.
وأش��ار فاهان��و إل��ى أن حكومة ب��اده جتري 
محادثات مع اجمللس الرئاس��ي .. حول كيفية 
الوص��ول إل��ى بع��ض اخمليم��ات الس��تعادة 
رعاياه���ا، مضيف��ا » لقد طالبن��ا احلكومة 
س��فارتها  متوي��ل  بتحس��ن  النيجيري����ة 
ف��ي ليبيا وإرس����ال طائ��رة كبي��رة إلجاء 
النيجيري��ن الذي��ن وافقوا عل��ى العودة إلى 

نيجيري�ا طواعي�ة«.
وكشف الدبلوماسي النيجيري بأن حكومة 
باده »أعادت من ليبيا في اآلونة األخيرة 3250 
نيجيريا، باإلضافة إلى عودة 300 نيجيري آخر 

في كل أسبوع«.
وش��دد فاهان��و عل��ى أن حكوم��ة نيجيري��ا 
س��تواصل ب��ذل اجله��ود إلنق��اذ مواطنيها 
احملاصرين في ليبيا، مش��يرا إلى أن »س��فارة 
نيجيري��ا في طرابلس تب��ذل قصارى جهدها 

لتسجيل النيجيرين املتواجدين في ليبيا«.
وق��ال القائ��م بأعم��ال س��فارة نيجيريا في 
طرابلس: »زرنا معس��كرات االعتقال وتعاونا 
أيضا مع املنظمة الدولية للهجرة في إعادة 

املهاجرين أسبوعيا«.

الكويت - رويترز:
قال��ت وكالة األنب��اء الكويتي��ة )كونا( امس 
اإلثنن إن أمير الكويت الشيخ صباح األحمد 
اجلاب��ر الصب��اح أصدر مرس��وما بتش��كيل 

احلكومة اجلديدة.
يأتي هذا التش��كيل برئاس��ة الش��يخ جابر 
املبارك الصباح بعد أكثر من شهر على قبول 
اس��تقالة احلكومة السابقة في 30 تشرين 
األول بعد أن اس��تجوب نواب في البرملان وزير 
الدولة لش��ؤون مجلس ال��وزراء ووزير اإلعام 
بالوكالة الش��يخ محمد العبداهلل الصباح 
وقدموا طلبا للتصويت على طرح الثقة به.

وقالت كونا إنه مت تعين الشيخ ناصر صباح 
األحمد اجلابر الصباح نائبا أول لرئيس الوزراء 
ووزيرا للدف��اع خلفا للش��يخ محمد اخلالد 

الصباح.
كما اعيد تعين الشيخ صباح اخلالد الصباح 
وزيرا للخارجية والشيخ خالد اجلراح الصباح 

وزيرا للداخلية.
ومت تعي��ن وزير املالية الس��ابق أنس الصالح 
نائب��ا لرئي��س ال��وزراء ووزي��ر دول��ة لش��ؤون 
مجلس الوزراء وتعي��ن نايف احلج��رف وزيرا 

للمالي�ة.

نيجيريا تعلن محاصرة 
5000 مواطن من 

رعاياها في غرب ليبيا

أمير الكويت يصدر 
مرسوما بتشكيل 
الحكومة الجديدة

متابعة - الصباح الجديد:

أمر الرئيس الروس��ي فادميير بوتن 
بسحب القسم األكبر من القوات 
الروسية من س��وريا بدءا من اليوم 
الثاثاء، حس��بما كشف متحدث 

باسم الكرملن، امس االثنن.
وأعط��ى بوتن ه��ذه األوام��ر خال 
اجتم��اع م��ع وزي��ر الدف��اع، وق��د 
أبل��غ عب��ر الهات��ف أيض��ا الرئيس 
السوري بشار االسد، باخلطوة غير 

املتوقعة.
وكان��ت قوات روس��ية ق��د وصلت 
منذ أكثر من 5 أش��هر إلى س��وريا 
ومترك��زت ف��ي قواعد ع��دة، أبرزها 
قاعدة حميميم مبحافظة الاذقية، 

لدعم القوات احلكومية.
وق��ال بوت��ن، خ��ال اجتم��اع ف��ي 
الدف��اع  وزي��ري  م��ع  الكرمل��ن 
واخلارجي��ة الروس��ي، ف��ي معرض 
التدخ��ل  إن  لانس��حاب،  تبري��ره 
العس��كري الروسي »حقق أهدافه 

إلى حد كبير«.
وبعد نشر القوات الروسية بسوريا، 
أكدت موسكو مرارا على أن الهدف 
م��ن وراء ذل��ك مس��اعدة الق��وات 
احلكومي��ة للقضاء عل��ى تنظيم 
»داعش« الذي يسيطر على مناطق 

سورية عدة.
إال أن دوال غربية وعربية عدة اتهمت 
الطائرات الروسية بقصف مدنين 
وفصائل م��ن املعارضة املس��لحة 
»املعتدلة«، وسط متسك موسكو 
أن غاراته��ا تس��تهدف اجلماع��ات 

املتشددة.
وق��رار بوت��ن بب��دء س��حب اجل��زء 
الرئيس��ي من القوة الروسية يأتي 
رغ��م اس��تمرار س��يطرة تنظي��م 
»داعش« على بعض املناطق، أبرزها 
معقله في س��وريا مدين��ة الرقة، 

فضا عن مدينة تدمر.
ويبدو أن الرئيس الروسي بات يعول 
أكثر على العملية السلمية إلنهاء 
الن��زاع الس��وري الذي دخ��ل عامه 
الس��ادس، على وقع استمرار هدنة 

بن القوات السورية واملعارضة.
وتزام��ن القرار الروس��ي مع انطاق 
جول��ة جديدة م��ن املفاوضات غير 
املباش��رة بن دمشق واملعارضة في 
جني��ف، حت��ت رعاية مبع��وث األمم 
املتح��دة إلى س��وريا س��تافان دي 

ميستورا.
وفي هذا السياق، قال الكرملن إن 
األس��د أكد في االتص��ال الهاتفي 
م��ع بوتن، عل��ى احلاجة إل��ى وجود 
عملية سياسية بباده، وعلى أمله 
بأن تقود عملية السام اجلارية إلى 

نتائج ملموسة.

كما طال��ب بوتن، ب��دوره، من وزارة 
دور  تكثي��ف  الروس��ية  اخلارجي��ة 
روس��يا ف��ي الوس��اطة م��ن أجل 
التوصل التفاق س��ام ينهي احلرب 
الس��ورية، الت��ي أوقع��ت أكثر من 

300 ألف قتيل وشردت املاين. 
يش��ار إلى أن لقاءات جنيف تعقد 
ف��ي إطار ق��رار مجل��س األمن رقم 
2254، ال��ذي يطال��ب بوقف إطاق 
الن��ار كخط��وة أولى ف��ي خريطة 
طري��ق تبدأ مبفاوض��ات بن النظام 
حكوم��ة  وتش��كيل  واملعارض��ة، 
انتقالي��ة ف��ي غض��ون 6 أش��هر، 
وتنظيم انتخابات رئاسية خال 18 

شهرا.

*بوتني في قاعدة حميميم 
السورية

الرئي��س  زار  ذل��ك  غض��ون  وف��ي 
الروسي فادميير بوتن امس االثنن 
قاع��دة حميميم اجلوية الروس��ية 

في سوريا.
وكان في استقبال الرئيس الروسي 
الس��وري  الرئي��س  القاع��دة  ف��ي 
بشار األس��د ووزير الدفاع الروسي 
س��يرغي ش��ويغو وقائد مجموعة 
القوات الروسية في سوريا الفريق 

أول سيرغي سوروفكن.
وأمر بوتن ببدء التحضير لس��حب 
القوات الروس��ية من س��وريا. وقال 

بوت��ن أمام العس��كرين: »آمر وزير 
الدفاع ورئيس هيئة األركان العامة 
القوات  بب��دء س��حب مجموع��ة 
الروس��ية إل��ى نق��اط مرابطته��ا 

الدائمة«.
وأض��اف بوت��ن: »خ��ال أكث��ر من 
القوات املس��لحة  عام��ن قام��ت 
الروسية، مع اجليش السوري بدحر 
أقوى اجلماع��ات اإلرهابية الدولية. 
ونظ��را لذل��ك اتخذت ق��رارا بعودة 
ج��زء كبير م��ن القوة العس��كرية 
الروس��ية املوجودة ف��ي اجلمهورية 

العربية السورية إلى روسيا«.
وتاب��ع الرئيس الروس��ي قائا: »في 
ح��ال رف��ع اإلرهابيون رأس��هم من 
جديد، س��نوجه إليهم ضربات لم 
يروه��ا من قبل«، مضيفا: »نحن لن 
ننسى أبدا الضحايا واخلسائر التي 
تكبدناها أثناء محاربة اإلرهاب هنا 

في سوريا وفي روسيا أيضا«.
وأكد بوتن أنه متت تهيئة الظروف 
للتس��وية السياس��ية في سوريا. 
وق��ال إن��ه »مت احلفاظ على س��وريا 
كدولة مستقلة ذات سيادة. ويعود 
الاجئون إلى منازلهم. ومتت تهيئة 
السياس��ية  للتس��وية  الظ��روف 

برعاية األمم املتحدة«.
وأضاف: »ووفقا لاتفاقيات الدولية 
للمصاحلة  الروس��ي  املركز  يواصل 
عمله في سوريا. ومت إنشاء قاعدتن 

ف��ي طرطوس وهنا ف��ي حميميم، 
وهما ستستخدمان بشكل دائم«.

وهن��أ الرئي��س بوتن العس��كرين 
ال��روس بنج��اح مهم��ة محارب��ة 
اإلرهاب في س��وريا وشكرهم على 

أداء اخلدمة.
الزي��ارة  أن ه��ذه  بالذك��ر  واجلدي��ر 
اخلاطفة لس��وريا أصبح��ت األولى 

للرئيس الروسي فادميير بوتن.
فيم��ا تواص��ل وحدات م��ن اجليش 
الس��وري والقوات الرديفة تقدمها 
نحو احلدود اإلدارية حملافظتي حماة 
وإدلب في إطار العملية العسكرية 
ضد تنظيم��ي النصرة وداعش بعد 
تقدم األخير للس��يطرة على إدلب، 
ونقلت صحيفة »الوطن« السورية 
عن مصدر ميدان��ي، أن وحدات من 
توغلت  الرديف��ة،  والق��وات  اجليش 
فج��ر أم��س االول االحد ب��ن ريفي 
حم��اة الش��مالي وإدل��ب اجلنوبي 
وس��يطرت على عدة نق��اط وتال، 
بإس��ناد ناري كثيف م��ن املدفعية 
والطيران احلربي السوري والروسي.

كم��ا س��يطر اجلي��ش عل��ى قرية 
اجلنوب��ي  إدل��ب  بري��ف  الظافري��ة 
حم��اة  لري��ف  احمل��اذي  الش��رقي 
الش��مالي، بعد اشتباكات عنيفة 

مع مسلحي النصرة.
وكشف املصدر حسب »الوطن« أن 
الطيران احلربي الس��وري والروسي 

شن منذ أمس االول االحد أكثر من 
30 غارة جوية على مواقع في بلدة 
الرهج��ان ومحيطه��ا، م��ا أدى إلى 

تدمير مجموعات إرهابية.
ويتقدم اجليش على 3 محاور باجتاه 
مط��ار أب��و الظه��ور العس��كري، 
الذي تتخذ من��ه »النصرة« قاعدة 
عسكرية لها، األول من ريف حماة 
يتخذ  بينما  الش��رقي،  الش��مالي 
اجلي��ش م��ن أثري��ا- الشاكوس��ية 
مح��وره الثاني، ومن ري��ف خناصر 
اجلنوب��ي الغرب��ي مح��وره الثال��ث 

للوصول إلى املطار.

*هزمية داعش في دير الزور 
وف��ي تطور مفاجئ على الس��احة 
السورية، وبعد هزمية داعش في دير 
الزور، بات التنظيم يحشد عناصره 
للس��يطرة  إدل��ب  نح��و  للتوج��ه 
عليها وهي املعقل الرئيسي جلبهة 
النص��رة، وأصبح��ت وح��دات م��ن 
التنظي��م على بعد 10 كيلومترات 
م��ن إدلب بعد وص��ول عناصره إلى 
منطق��ة قلع��ة احلواي��س، حي��ث 
س��يطرت مجموعات من التنظيم 

املتشدد على أراض شمال إدلب.
األمر الذي أثار مخاوف بعض أطياف 
والفصائ��ل  الس��ورية  املعارض��ة 
املعارضة املسلحة في إدلب خشية 
الوق��وع بن فكي كماش��ة نتيجة 

تقدم اجليش السوري وداعش.
من جه��ة أخرى اعتب��ر مراقبون أن 
ع��ودة تنظي��م »داعش« إل��ى تلك 
املناطق قد تش��كل ظاهرة خطرة، 
خصوصا في ظل التقارب اإلرهابي 
ب��ن تنظي��م داع��ش وما يس��مى 
ب�«هيئ��ة حتري��ر الش��ام« )النصرة 
عناص��ر  أن  معتبري��ن  س��ابقا(، 
التنظيم��ن ت��دور في فل��ك واحد 

وبوتقة واحدة كتنظيم إرهابي.
كم��ا يرى محلل��ون أن تقدم داعش 
باجتاه إدلب س��يعيد خل��ط األوراق 
ورمب��ا  الش��مالية،  املناط��ق  ف��ي 
ستكون هناك مواجهة طويلة بن 
هذا التنظي��م وفصائل اجليش احلر 

في املنطقة.
هذا ومتكن »داعش« من الس��يطرة 
مؤخ��را عل��ى قرية باش��كون قرب 
إدل��ب بعد اش��تباكات م��ع هيئة 
حتري��ر الش��ام، وجاء ذل��ك بعد أيام 
من املواجهات ب��ن داعش والهيئة 
ف��ي محافظة حماة اجمل��اورة، متكن 
خاله��ا التنظي��م املتط��رف م��ن 
الس��يطرة على مجموعة من قرى 
شمال شرق احملافظة واالقتراب في 

زحفه من إدلب مع تراجع النصرة.
وتعي��د الس��يطرة على باش��كون 
»داع��ش« إل��ى إدل��ب بع��د حوالي 
أربع سنوات من طرده من احملافظة 

الواقعة شمال غرب سوريا.

الجيش السوري يتقدم نحو الحدود االدارية لـ«حماة وادلب«

القوات الروسية تبدأ بسحب القسم االكبر من قواتها من سوريا 

الرئيس الروسي 
يستقبل بشار 

االسد في قاعدة 
االخير ووزير 

الدفاع الروسي 
سيرغي شويغو 
وقائد مجموعة 
القوات الروسية

بوتن يلتقي االسد

كاركاس ــ أ ب ف :

أعل��ن الرئي��س الفنزويل��ي نيكوالس 
مادورو ان احلزب التشافي الذي يتزعمه 
حقق فوزا كبيرا في االنتخابات البلدية 
التي قاطعتها االحزاب الرئيسية في 
املعارض��ة التي س��يتم إقصاؤها من 
املش��اركة في االنتخابات الرئاس��ية 

املقبلة في 2018.
وقال الرئيس االش��تراكي امام حشد 
م��ن انصاره ف��ي كراكاس ف��ي ختام 
النه��ار االنتخابي الطويل الذي بلغت 
نس��بة املش��اركة في��ه 47,32 باملئة 
بحس��ب اجملل��س الوطن��ي االنتخابي 
»فزنا باكثر م��ن 300 بلدية في الباد 
من اص��ل البلديات ال���335«، مقابل 

242 حاليا.
وجاء تصريح مادورو بعيد اعان اجمللس 
الوطني االنتخابي ان احلزب التشافي 
)نسبة للرئيس الراحل هوغو تشافيز 
ال��ذي حكم الباد من��ذ 1999 ولغاية 
وفاته في 2013( اكتسح عشرين على 
االق��ل من بلدي��ات عواص��م الواليات 

ال�23.
كذلك، فاز احلزب االش��تراكي احلاكم 
مبنص��ب حاك��م والي��ة زولي��ا )غرب(. 
وكان��ت الب��اد ش��هدت في تش��رين 
الوالي��ات  جملال��س  انتخاب��ات  االول 
وحكامه��ا، وقد ف��از في والي��ة زوليا 
يومها مرش��ح املعارضة لكن االخير 

رف��ض ان ي��ؤدي قس��م اليم��ن امام 
التأسيسية. وبالتالي يكون  اجلمعية 
احلزب االشتراكي فاز في 19 من اصل 

بلديات عواصم الواليات ال�23.
وبعد ستة أشهر من التظاهرات التي 
طالبت باستقالته، وقتل خالها 125 
ش��خصا في باد غني��ة باالحتياطات 
النفطي��ة وتش��هد ازم��ة اقتصادية 
ح��ادة بس��بب تراجع اس��عار النفط، 
يب��دو ان مادورو اس��تعاد زم��ام االمور 

وعزز سيطرته على الباد.
اعل��ن م��ادورو ام��س االول االح��د ان 
الرئيس��ية ف��ي املعارض��ة  االح��زاب 
س��يتم إقصاؤه��ا من املش��اركة في 
االنتخابات الرئاسية املقبلة في 2018 

ألنها قاطعت االنتخابات البلدية.
وقال م��ادورو خال مؤمت��ر صحافي إن 
»كل حزب لم يش��ارك اليوم ودعا الى 
مقاطع��ة االنتخابات ل��ن يتمكن من 
املش��اركة« ف��ي االنتخاب��ات املقبلة، 
مشددا على ان هذا واحد من »معايير 
اجلمعية التأسيس��ية« التي ال تضم 

سوى مؤيدين له.
الثاث��ة  املعارض��ة  اح��زاب  وق��ررت 
بزعامة انريك��ي كابريليس وليوبولدو 
لوبي��ز وهنري رامون ال��وب عدم تقدمي 
البلدي��ة،  لانتخاب��ات  مرش��حن 
منددة ب�«غي��اب الضمانات« ومعربة 
ع��ن تخوفها م��ن ان يتكرر س��يناريو 
انتخابات احلكام التي جرت في تشرين 
االول وحقق فيها املعس��كر الرئاسي 

فوزا كبيرا عل��ى الرغم من االتهامات 
الكثيرة بالتزوير.

وبالتال��ي س��تحرم ه��ذه االحزاب من 
املش��اركة في االنتخابات الرئاس��ية 
املق��ررة في كان��ون االول 2018، والتي 
يرج��ح محلل��ون ان��ه س��يتم تقريب 

موعده��ا الى الرب��ع االول م��ن العام 
املقبل.

وقال مادورو الذي ش��ّكلت االنتخابات 
البلدي��ة االقت��راع امله��م االخي��ر له 
قب��ل االس��تحقاق الرئاس��ي »علينا 
لانتخاب��ات  اآلن  من��ذ  نس��تعد  ان 

الرئاسية«.
وكان نائ��ب الرئي��س الفنزويلي طارق 
العيس��مي اعلن في تش��رين الثاني 
املاض��ي ان م��ادورو املنتخب في 2013 
سيترش��ح لوالي��ة ثانية ف��ي 2018، 
وذلك على الرغم من تراجع شعبيته 

وفي خض��م ازمة اقتصادي��ة خانقة 
وتنديد اجملتم��ع الدولي بطريقة ادارته 

لازمة في الباد.
وقال مادورو ان »الرسالة واضحة جدا، 
نريد اعتماد املسار االنتخابي للتوصل 

الى حلول في الباد«.
وكان النه��ار االنتخاب��ي ج��رى بهدوء 
وبق��ي العديد من املراك��ز االنتخابية 
ش��به مقفر في العاصم��ة كراكاس 
ومدن اخرى كس��ان كريستوبال قرب 
احلدود مع كولومبيا، بحس��ب ما افاد 

صحافيو فرانس برس.
وال تش��هد االنتخاب��ات البلدية عادة 
اقب��اال كثيف��ا، وق��د بلغ��ت نس��بة 

املشاركة 42 باملئة في 2013.
وبع��د موجة الغض��ب واالحتجاجات 
من��ذ الربي��ع يب��دو ان االحب��اط وجد 
طريقه ال��ى الفنزويلين في مواجهة 
ازمة اقتصادية ونق��ص حاد في املواد 
وتس��ارع  كم��ا  واالدوي��ة،  الغذائي��ة 
التضخم الذي يتوق��ع صندوق النقد 
الدول��ي ان تبل��غ نس��بته %2300 في 

.2018
ويق��ول فيكت��ور توريس وه��و يعمل 
س��ائقا في ماكارايبو )شمال -شرق( 
»ذهبت ذلك اليوم لشراء موزة: صباحا 
كان ثمنها 1900 بوليفار ليصبح في 

املساء 3000 بوليفار.
واالحباط تس��ببت به املعارضة ايضا، 
فبعد سنتن على انتصارها التاريخي 
في االنتخابات التشريعية والذي اتاح 

له��ا الفوز للم��رة االولى من��ذ 1999 
باالكثرية في البرمل��ان، تبدو املعارضة 
ممزقة ب��ن تيارين يدع��و احدهما الى 
احلوار بينما يريد اآلخر اتباع خط اكثر 

تشددا.
وه��ي ل��م تس��تفق بعد م��ن صدمة 
االنتخاب��ات احمللية في تش��رين االول 
والت��ي حقق فيها احل��زب احلاكم فوزا 
كاس��حا على الرغم م��ن االتهامات 

بحصول تزوير.
وبحسب استطاع للرأي اجراه مركز 
فينيبارومترو بن تشرين االول وتشرين 
الثاني فقد ارتفعت نسبة االمتعاض 
من املعارضة من 46,1 باملئة الى 65،7 
باملئ��ة، فيما ارتفعت ش��عبية مادورو 

من 24,4 باملئة الى 31,1 باملئة.
ولم تنجح اي استراتيجية »لتحالف 
س��واء  الدميوقراطي��ة«  الطاول��ة 
باملواجه��ة في الش��ارع او بالتفاوض 
في زعزع��ة التش��افيزية التي ال تزال 

تسيطر على غالبية املؤسسات.
التأسيس��ية  اجلمعي��ة  وتعتب��ر 
بصاحياته��ا الواس��عة مث��اال لهذه 
الهيمن��ة، وه��ي ص��ادرت س��لطات 
البرملان الذي كان الس��لطة الوحيدة 

بيد املعارضة.
وعلى رؤس��اء البلدي��ات الفائزين في 
االنتخاب��ات لكي يتمكن��وا من تولي 
مناصبهم اداء القسم امام اجلمعية 
ادانات  الت��ي حص��دت  التأسيس��ية 

قسم كبير من اجملتمع الدولي.

اكتسح عشرين من عواصم 23 واليةتقـرير

مادورو يحقق فوزا كبيرا في االنتخابات البلدية ويتطلع الى والية رئاسية جديدة

مادروا يكتسح االنتخابات الفنزويال
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القدس - أ ب ف :
أش��اد رئي��س ال��وزراء اإلس��رائيلي 
بنيام��ن نتنياهو باعت��راف الرئيس 
بالقدس  ترام��ب  دونالد  األميرك��ي 
عاصمة إلس��رائيل، وتوق��ع أن حتذو 
دول أوروبي��ة حذو الق��رار األميركي، 
ف��ي وق��ت أك��دت وزي��رة خارجي��ة 
االحتاد األوروبى فيديريكا موجيرينى 
ونظيره��ا األردن��ي أمي��ن الصف��دي 
اجلمعة املاض��ي ، أن االحتاد األوروبي 
واألردن ل��ن يتخليا عن حل الدولتن 
كأساس لتسوية النزاع اإلسرائيلي 

الفلسطيني .

وقب��ل اجتم��اع م��ع وزراء خارجية 
بروكس��ل  ف��ي  األوروب��ي  االحت��اد 
امس االثن��ن، قال نتنياه��و إن قرار 
الفلس��طينيون  أدانه  الذي  ترامب، 
وحكوم��ات أوروبية، سيس��هم في 
حتريك عملية الس��ام في الش��رق 
األوس��ط. ودعا الفلسطينين إلى 
االعتراف بإس��رائيل كدولة يهودية 

والقبول بالقدس عاصمة لها.
وأكد نتنياهو، الذي وقف إلى جانب 
مس��ؤولة السياس��ة اخلارجية في 
االحتاد األوروبي فيديريكا موغيريني 
إن "الق��دس عاصمة إس��رائيل وال 

أحد يس��تطيع أن ينك��ر ذلك ،هذا 
يجعل الس��ام ممكن��ا ألن االعتراف 

بالواقع هو جوهر السام".
اخملاب��رات  أن  نتنياه��و  وأض��اف 
وق��وع  دون  حال��ت  اإلس��رائيلية 
عش��رات الهجم��ات بعضه��ا فى 
أوروب��ا، مؤك��دا أن ب��اده حت��ول دون 
س��يطرة تنظيم داعش على أجزاء 

من الشرق األوسط.
وقبل ذلك بدقائق، قالت مس��ؤولة 
السياس��ة اخلارجي��ة ف��ي االحت��اد 
موغيرين��ي  فيدري��كا  األوروب��ي 
االحتاد س��يواصل  إن  للصحفي��ن، 

الدول��ي"  اآلراء  "بتواف��ق  االلت��زام 
بشأن القدس.

وك��ررت موغيرين��ي موق��ف االحتاد 
األوروبي الداعم الدولتن، إسرائيلية 
وفلس��طينية، تعيش��ان جنبا إلى 

جنب، وعاصمتهما القدس.
وقالت موغيريني " نحن كش��ركاء 
نعتق��د  إلس��رائيل،  وأصدق��اء 
إلس��رائيل  األمني��ة  املصال��ح  أن 
تقتضي إيجاد حل قابل لاستمرار 
إس��رائيل  ب��ن  للن��زاع  وش��امل" 

والفلسطينين.
كذل��ك قالت وزي��رة خارجية االحتاد 

األوروب��ي: "أدي��ن بأش��د العب��ارات 
املمكنة كل هجوم على اليهود في 
كل م��كان في العال��م، مبا في ذلك 
في أوروبا وإسرائيل، وعلى املواطنن 

اإلسرائيلين".
وف��ي غض��ون ذل��ك أك��دت وزي��رة 
خارجي��ة االحتاد األوروب��ى فيديريكا 
موجيرين��ى ونظيره��ا األردن��ي أمين 
الصفدى اجلمعة، أن االحتاد األوروبى 
واألردن ل��ن يتخليا عن حل الدولتن 
كأساس لتسوية النزاع اإلسرائيلى 

الفلسطينى.
ل��ن  "حتم��ا  موجيرين��ى  وقال��ت 

نستس��لم"، بع��د أن اث��ار اعتراف 
الرئيس األمريكى بالقدس عاصمة 
إلس��رائيل موج��ة م��ن الصدم��ة 
والغضب والتظاهرات في املنطقة.
وتابعت أن اتفاقات أوس��لو املوقعة 
عام��ي 1993 و1995 والتي أطلقت 
عملية هدفت إل��ى الوصول التفاق 
الش��عب  "ح��ق  وحتقي��ق  س��ام 
الفلس��طيني ف��ي تقري��ر املصير" 

تظل هي الهدف األساسي.
وأضافت أن "احل��ل الواقعي الوحيد 
يرتك��ز على دولتن بوج��ود القدس 

كعاصمة لكل منهما".

نتنياهو يتوقع أن تعترف أوروبا بالقدس عاصمة إلسرائيل



7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعل��ن وزي��ر النف��ط ع��ن إجن��از 
الوح��دة الثاني��ة م��ن مصف��اة 
 13 بطاقة  النفطي��ة  كرك��وك 
ألف برمي��ل يوميا، لتصل بذلك 
الطاقة اإلنتاجية للمصفاة إلى 

56 ألف برميل يوميا.
وقال جبار اللعيبي، أمس االثنني، 
إن وزارة النفط اس��تطاعت هذا 
العام، إجناز وتأهيل مصافي نفط 
والصينية(،  واحلديث��ة  )القي��ارة 
إل��ى جان��ب الوح��دة األولى من 
مصفاة كركوك، بحس�ب بي�ان 

لل�وزارة.
وأوض��ح اللعيب��ي، أن إنتاج تلك 
املصاف��ي يؤم��ن تغطي��ة جل��زء 
كبير من احلاجة احمللية لس��كان 
كركوك واحملافظ��ات اجملاورة لها، 
فضال عن توفير العملة الصعبة 
نتيجة تقليل نس��بة اس��تيراد 

الوقود من اخلارج.
وفي نهاية الش��هر املاضي، قال 
تس��تعد  ال��وزارة  إن  اللعيب��ي، 
لتحوي��ل معظ��م إنت��اج حقل 
النفط في كركوك إلى املصافي 
احمللية وس��ط اس��تمرار اخلالف 
مع الس��لطات الكردية بش��أن 
اس��تخدام خط أنابيب كركوك 

جيهان النفطي.
وكان اللعيب��ي ق��ال وزير النفط 
العراقي جبار اللعيبي، في األول 
من أمس األحد، إن االتفاق املبرم 
م��ع اي��ران لتب��ادل كمي��ات من 
النفط اخلام تت��راوح بني 30 و60 
ألف برميل يوميا من حقل نفط 
كركوك الش��مالي س��اري ملدة 

سنة واحدة وميكن جتديده.
وقال اللعیبي للصحفیین على 

هامش اجتماع أوابك فی الكویت 
»ه��ذه االتفاقی��ة مت عقدها ملدة 
سنة.. وس��وف نرى بعد السنة 

ماذا یكون« بشأن جتدیدها.
ویقضي االتفاق بین اجلانبین بأن 
یس��لم العراق ما بی��ن 30 ألف 
إل��ى 60 ألف برمی��ل من النفط 
اخلام یومیا م��ن حقول كركوك 
إلى اجلانب اإلیراني في مقابل أن 
تقوم طهران بتسلیم »الكمیات 
نفس��ها وباملواصفات نفس��ها 

عبر موانئ جن��وب العراق« على 
اخللیج.

وسوف یتم نقل النفط العراقي 
عب��ر ش��احنات صهری��ج ال��ى 
منطق��ة كرمانش��اه احلدودی��ة 

حیث توجد مصفاة نفط.
ویتیح االتفاق للعراق اس��تئناف 
مبیع��ات النف��ط م��ن حق��ول 
كرك��وك والتي توقف��ت منذ أن 
العراقی��ة  الق��وات  اس��تعادت 
الس��یطرة عل��ى احلق��ول م��ن 

األكراد فی تشرین األول.
وأوض��ح الوزی��ر أن الصفقة بین 
اجلانبین ه��ی »مجرد تبادل.. )ألن 
عنده��م مش��اكل  اإلیرانیی��ن( 
لوجس��تیة ف��ی مصافیهم فی 
من  والغربیة  الش��مالیة  اجلهة 
إیران وهذا )االتفاق( یسهل لهم 

أمر املصافي«.
وصرح اللعیب��ي أن بغداد تعتزم 
االنته��اء من مد أنب��وب النفط 
بین جیه��ان وكركوك خالل عام 

واحد.
وأضاف الوزیر أنه ینوی زیارة حقل 
كرك��وك ی��وم اخلمی��س املقبل 
التنفی��ذي  الرئی��س  بصحب��ة 
لشركة بی.بی لتفعیل اتفاقیة 
موقعة مع الش��ركة ملس��اعدة 
الع��راق على وق��ف تراجع كبیر 
فی إنتاج احلقل بل وزیادة إنتاجه 

وحتسین املكامن فیه.
وطلب العراق من ش��ركة بي.بي 
املس��اعدة على زیادة االنتاج من 

حقل كركوك إلى أكثر من 700 
الف برمیل یومیا.

اللعیبی »عندن��ا مذكرة  وق��ال 
تفاهم م��ع بی.بی لتقییم وضع 
زی��ادة  به��دف  حق��ل كرك��وك 
االنتاج وبهدف حتس��ین املكامن 
وهذه االتفاقی��ة مت تفعیلها فی 

الوقت احلاضر«.
وتوقع اللعیبي بقاء سعر النفط 
عند مس��توى 60 دوالرا للبرمیل 

فی 2018.

أكدت سعيها للحّد من استيراد الوقود

»النفط«: 56 ألف برميل يوميًا إنتاج مصفاة كركوك

جبار اللعيبي: 
إن وزارة النفط 
استطاعت هذا 
العام، إنجاز وتأهيل 
مصافي نفط )القيارة 
والحديثة والصينية(، 
إلى جانب الوحدة 
األولى من مصفاة 
كركوك، بحسـب 
بيـان للـوزارة

مصفاة كركوك

الصباح الجديد ـ وكاالت:
بدأت إحدى البورصات الرئيسة في مدينة شيكاغو 
األميركي��ة، أول تداول لعملة »بيتكوين«، كخطوة 

للسيطرة على عشوائيتها وقفزاتها الكبيرة.
وبدأت بورصة ش��يكاغو بورد اوبشنز اكستشينج 
»سي بي إو إي« عمليات التداول بعملة »بيتكوين« 

في عقود آجلة.
وكانت قيمة العملة عند بدء التداول 15 ألف دوالر، 
لك��ن العقود اآلجلة بالعمل��ة اإللكترونية تقلبت 
خالل العش��رين دقيقة األولى م��ن التداول، وصعد 

سعرها إلى 16600 دوالر، قبل أن يتراجع الحقا.
ونقلت »بي بي س��ي« عن  بوب فتس��يمونس، من 
ش��ركة ويدبوش ل��أوراق املالية، قول��ه إنه مت إجراء 
نح��و 150 صفقة خ��الل الدقائق القليل��ة األولى، 

مضيفا أن »األمور هادئة«.
وأدت التوقع��ات، بش��أن أول إدراج لعملة بيتكوين 
في البورصات التقليدية، إلى ارتفاع قيمة العملة

وال تخض��ع عملة بيتكوي��ن ألي تنظيم من جانب 
بن��ك مرك��زي ألي��ة دول��ة، وليس لها س��عر صرف 

معترف به عامليا.
وانتق��دت رابط��ة صناع��ة العق��ود اآلجل��ة، التي 
تضم بعض كبريات ش��ركات الوساطة في مجال 
املش��تقات املالية، قرار جلنة تداول السلع والعقود 
اآلجل��ة األميركي��ة، معتبرة أنها لم ت��ول اهتماما 

كافيا للمخاطر التي تتضمنها تلك اخلطوة.

لندن ـ رويترز:
ارتفعت أسعار الذهب قليال في ظل تراجع الدوالر 
أم��س االثنني، لكنها افتقرت إلى الزخم الالزم كي 
ترتفع أكثر لتأثرها س��لبا بتوقعات بزيادة أس��عار 

الفائدة في الواليات املتحدة.
وصعد الذه��ب في التعامالت الفوري��ة 0.2 باملئة 
إل��ى 1249.90 دوالر لأوقي��ة )األونصة( بعد أن بلغ 
أدنى مس��توياته منذ 26 متوز عن��د 1243.71 دوالر 

األسبوع املاضي.
وارتف��ع الذهب في العق��ود األميركية اآلجلة 0.3 

باملئة إلى 1251.70 دوالر.
وتخلى الدوالر عن بعض مكاس��به املبكرة أمس، 
لكن بيانات الوظائف األميركية التي فاقت املتوقع 
والتوقع��ات بزي��ادة أس��عار الفائدة ف��ي الواليات 

املتحدة كبحت اخلسائر وقدمت دعما أساسيا.
وأظه��رت بيان��ات الوظائ��ف ي��وم اجلمع��ة زي��ادة 
الوظائ��ف ف��ي تش��رين الثان��ي مبا يرس��م صورة 
القتصاد متني يقول احملللون إنه ال يحتاج إلى حتفيز 
مالي من النوع الذي يقترحه الرئيس دونالد ترامب 

حتى مع استمرار زيادات األجور املتوسطة.

ميالنو ـ رويترز:
ارتفع��ت األس��هم األوروبي��ة مقترب��ة م��ن أعلى 
مستوى في أربعة أسابيع أمس االثنني إثر مكاسب 
األسواق في آسيا خالل الليل في حني لقيت دعما 
إضافيا من األداء القوي ألس��هم الشركات املالية 

والصناعية.
وارتفع املؤشر س��توكس 600 األوروبي 0.22 باملئة 
وقادت البنوك املكاس��ب على مستوى القطاعات 
وزاد مؤش��رها 0.6 باملئ��ة عق��ب اتف��اق األس��بوع 

املاضي بشأن قواعد مصرفية عاملية جديدة.
وتعافي املؤش��ر جزئيا من اخلس��ائر التي مني بها 
ف��ي تش��رين الثاني لكنه يظل أقل بنس��بة اثنني 
باملئة عن أعلى مس��توى في شهرين الذي سجله 

الشهر املاضي.
وتص��در املكاس��ب عل��ى س��توكس 600 س��هم 
ش��تاينهوف ال��ذي زاد 13 باملئ��ة ليكس��ر موجة 
خس��ائر حادة دامت لثالث جلسات بعد اكتشاف 
مخالفات محاسبية ومع سهم ليوناردو اإليطالية 
للصناعات العس��كرية الذي صعد ثالثة باملئة إثر 
مذكرة تبعث على التفاؤل من جولدمان ساكس.

إدراج «بيتكوين«
في بورصة أميركية

الذهب عند 1250 
دوالرًا لألوقية

أعلى مستوى 
لألسهم األوروبية

متابعة الصباح الجديد:

قال وزير الطاقة اإلماراتي س��هيل 
بن محمد املزروعي أمس االثنني إن 
منظمة أوبك واملنتجني املستقلني 
يعتزمون اإلعالن عن س��تراتيجية 
خروج من تخفيض��ات اإلنتاج في 

حزيران.
وصرح املزروعي للصحفيني أن من 
الس��ابق ألوانه احلديث عن شكل 
ه��ذه الس��تراتيجية قب��ل يوني��و 
حزيران وه��و املوعد احملدد الجتماع 
أوبك وروس��يا واملنتج��ني اآلخرين 

املشاركني في االتفاق.
»س��نعلن..  أبوظب��ي  ف��ي  وق��ال 
الستراتيجية في اجتماع حزيران. 
وه��ذا ال يعن��ي أننا س��نخرج في 
حزي��ران. ه��ذا يعني أننا س��نضع 

ستراتيجية«.
وأضاف »نأمل أن تكون السوق في 
وض��ع أفضل كثيرا لك��ي نتوصل 

لستراتيجية خروج ونعلنها«.
وقال »م��ا تلك الس��تراتيجية؟ ال 
ميك��ن أن يتكهن أح��د بهيئتها أو 
شكلها أو كيف س��تنفذ قبل أن 
يجتمع اجلميع. كل صوت في هذه 

اجملموع��ة له أهمية. من الظلم ان 
يأتي أي شخص ويحاول التوقع«.

وتتول��ي اإلمارات رئاس��ة منظمة 
أوبك في 2018.

وي��وم األح��د ق��ال وزي��ر النف��ط 
أوب��ك  منظم��ة  إن  الكويت��ي 
واملنتجون من خارجها سيدرسون 
قبل يوني��و حزيران املقبل إمكانية 
وضع س��تراتيجية لكيفية اخلروج 

من اتفاق خفض اإلنتاج.
وق��ال املزروعي »أعتق��د أن االتفاق 
جنح متام��ا. نحن متفائلون بش��أن 
النمو في العام املقبل، س��واء منو 
االقتص��اد العاملي أو من��و الطلب«، 
مضيف��ا أن أوبك »س��تفعل دائما 

األفضل للسوق«.
وخفضت روس��يا اإلنتاج بش��كل 
كبي��ر الع��ام احلالي بالتع��اون مع 
أوب��ك ألول مرة وه��ي تضغط من 
أجل توجيه رس��الة واضحة بشأن 
توقي��ت اخل��روج م��ن تخفيض��ات 
اإلنتاج كي ال تتحول السوق لعجز 
قبل األوان أو ترتفع األسعار بوتيرة 
س��ريعة أو ترفع ش��ركات النفط 

الصخري األميركية اإلنتاج أكثر.
الروس��ي  الطاق��ة  وزي��ر  وق��ال 
ألكس��ندر نوفاك ي��وم األربعاء إن 

من املبكر ج��دا احلديث عن خروج 
محتمل من االتفاق العاملي خلفض 
انت��اج النفط وإن االنس��حاب من 

االتف��اق في نهاية املطاف يجب أن 
يكون تدريجيا.

وقال نوف��اك إن عملية اخلروج من 

االتف��اق قد تس��تمر ما ب��ني ثالثة 
إل��ى س��تة أش��هر وتعتم��د على 
مدى تعافي سوق النفط العاملية 

والطلب على اخلام.
ومبوج��ب االتف��اق احلال��ى يخفض 
املنتجون املعروض نحو 1.8 مليون 

برميل يوميا.
الى ذلك، اس��تقرت أسعار النفط 
أم��س االثن��ني ف��ي ح��ني يقاب��ل 
تخفيض��ات اإلنتاج الت��ي تقودها 
منظمة البل��دان املصدرة للبترول 
)أوبك( في الوق��ت احلالي زيادة في 
عدد منص��ات احلفر ف��ي الواليات 
املتح��دة ما يعني زي��ادة أخرى في 

اإلنتاج األميركي.
وبلغ س��عر العق��ود اآلجل��ة خلام 
غرب تكساس الوسيط األميركي 
متراجع��ا  للبرمي��ل  دوالر   57.32
أربعة س��نتات عن سعر التسوية 

السابقة.
ولم يط��رأ تغير يذكر على س��عر 
القي��اس  خل��ام  اآلجل��ة  العق��ود 
العامل��ي مزي��ج برنت عن��د 63.40 

دوالر للبرميل.
مب��ا  النف��ط  أس��عار  وارتفع��ت 
ي��وازي أكثر م��ن الثلث م��ن أدنى 
مس��توياتها ف��ي 2017 مم��ا يرجع 
بصفة أساس��ية إلى تخفيضات 
إنتاج أوبك ومجموعة من املنتجني 
املس��تقلني م��ن بينه��م روس��يا 

املطبقة منذ بداية العام.
لك��ن احمللل��ني يقول��ون إن ارتفاع 
اإلنتاج م��ن الواليات املتحدة، التي 
لم تشارك في اتفاق خفض اإلنتاج، 

قد يقوض تأثير التخفيضات.
وقالت ش��ركة بيكر هيوز خلدمات 
الطاقة ي��وم اجلمعة إن ش��ركات 
احلف��ر أضاف��ت حفاري��ن نفطيني 
اثن��ني ف��ي األس��بوع املنتهي في 
الثام��ن م��ن كان��ون األول ليرتفع 
الع��دد اإلجمالي إل��ى 751 حفارا 

وهو أعلى مستوى منذ أيلول.
وتش��ير زيادة عدد منص��ات احلفر 
إلى زيادة أخرى ف��ي إنتاج الواليات 
املتحدة من النفط اخلام والذي زاد 
بالفع��ل أكثر من 15 في املئة منذ 
منتص��ف 2016 إل��ى 9.71 مليون 

برميل يوميا.
ويع��د ه��ذا أعلى مس��توى إلنتاج 
بداي��ة  من��ذ  املتح��دة  الوالي��ات 
الس��بعينات ويقترب من مستوى 
أكبر  والس��عودية  روس��يا  إنت��اج 

منتجني للنفط اخلام.
ويهدد ارتفاع إنتاج الواليات املتحدة 
بتقوي��ض جه��ود دع��م األس��عار 
م��ن خ��الل تقليص املع��روض من 

النفط.

استقرار خام »برنت« عند 63.40 دوالرًاتقـرير

أوبك وحلفاؤها: ستراتيجية خروج من التخفيضات في حزيران

اجتماع سابق ألوبك

الصباح الجديد ـ وكاالت:
اعتمد حاك��م إمارة دبي الش��يخ 
محمد بن راشد آل مكتوم موازنة 
الع��ام 2018، بزي��ادة 19.5 % ع��ن 
خط��ة املوازنة األصلية لعام 2017 
بس��بب قف��زة ف��ي اإلنف��اق على 

البنية التحتية.
وص��ادق حاك��م دبي عل��ى املوازنة 
القياس��ية التي تقدر بقيمه 56.6 
ملي��ار دره��م أي )15.4 مليار دوالر( 

للعام املقبل.
ووفق��ا حلكوم��ة اإلمارة، ف��إن دبي 

تتوق��ع زيادة ف��ي اإلنفاق بنس��بة 
46.5 % عل��ى البني��ة التحتية في 
2018، مبا يع��ادل 21 % من إجمالي 
اإلنف��اق، في الوقت الذي تس��تعد 
في��ه اإلم��ارة الس��تضافة معرض 
»إكس��بو« العامل��ي 2020، إضافة 
إلى توس��عة ش��بكة املت��رو وبناء 

مشروعات أخرى. 
ومن املتوق��ع أن ترتفع رواتب وأجور 
موظفي احلكومة 10 %، لتش��كل 
مخصصاته��ا 30 % م��ن إجمالي 
اإلنفاق، م��ع خلق أكث��ر من 3100 

وظيفة بالقطاع العام.
املصروف��ات  ترتف��ع  أن  ويعتق��د 
ومصروفات  واإلداري��ة  العمومي��ة 
 ،%  11.5 بنس��بة  والدع��م  املن��ح 
لتمث��ل 41 % من إجمال��ي اإلنفاق 
لإلمارة. ويتوقع أن تش��هد املوازنة 
ارتفاع اإليرادات احلكومية بنس��به 
12 % إلى 50.4 مليار درهم، على أن 
تس��اهم الرسوم بنسبة 71 % من 
اإليرادات، في حني تسهم الضرائب 
واالس��تثمارات   %  21 بنس��بة 

احلكومية ب� 2 %.

بغداد ـ الصباح الجديد:
كش��فت احلكوم��ة احمللي��ة في 
محافظة كرب��الء، أمس االثنني، 
عن وجود ما يقارب 500 مشروع 
خدم��ي متوق��ف ف��ي املدين��ة 
بسبب االزمة املالية التي مير بها 

البلد بشكل عام.
كرب��الء  محاف��ظ  نائ��ب  وق��ال 
جاس��م الفت��الوي ف��ي حدي��ث 
مش��روع   500« ان  صحاف��ي، 
توقفت في احملافظة لعدم وجود 
اموال كافي��ة لتغطيتها«، الفتا 

الى »عدم وجود مشاريع جديدة 
في احملافظة«.

واضاف الفتالوي، ان »االزمة اثرت 
كثي��راً على احملافظ��ة ولم تنجز 
املش��اريع التي من بينها مدراس 
الصح��ي  للص��رف  ومش��اريع 
ومشاريع املاء وغيره�ا الكثي�ر«، 
الفت���اً ال��ى، ان »املش��اريع التي 
الى  إجنازه���ا  وصل���ت نس���ب 
مراحل متقدم�ه بحس��ب ق�رار 
مجل��س الوزراء ب���ان مت�ول م�ن 
احلكوم��ات احمللي���ة ل���م يج��ر 

تنفي��ذ س��وى البع���ض منها، 
الكافي�ة  االم���وال  توفير  لعدم 

له�ا«.
واش��ار ال��ى ، ان »األي��راد احملل��ي 
يذهب لسد النقص احلاصل في 
الدوائ��ر احلكومي��ة للمحافظة 
للعملي��ات  يذه��ب  والبع��ض 
داعي��ا  للمواطن��ني«،  اجلراحي��ة 
ال��ى »توفير تخصيص��ات مالية 
إضافية خالل العام املقبل ألجناز 
املش��اريع وس��د دي��ون املقاولني 

والشركات«.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أظهرت مؤشرات اقتصادية رئيسة 
املصري، كنتيجة  االقتصاد  حتسن 
لإلصالح الذي يق��وده الرئيس عبد 

الفتاح السيسي.
ورصدت صحيفة »اليوم السابع«، 
باألرق��ام، دالئ��ل حتس��ن االقتصاد 
الفائض  بارتف��اع  املصري متمثلة 
املدفوع��ات  مي��زان  ف��ي  الكل��ي 
املصري، ليبلغ نحو 5.1 مليار دوالر 
خالل الربع األول من السنة املالية 
2018/2017   )مقابل نحو 1.9  مليار 
دوالر خالل الفترة املقابلة(. وتراجع 
كبي��ر في عجز حس��اب املعامالت 
اجلارية مبع��دل %65.7 خالل الفترة 

من متوز إل��ى أيل��ول 2017 مقارنة 
بالفترة املقابلة، ليقتصر على نحو 
1.6 مليار دوالر، وهو أدنى مس��توى 
له منذ تش��رين األول وحتى كانون 
عج��ز  وانخف��اض   .2014 األول 
احلس��اب اجلاري خ��الل الفترة من 
متوز إلى ايل��ول 2017 بنحو 65.7% 
مقارنة بالفت��رة املقابلة، ليقتصر 
على نحو 1.6 مليار دوالر، وهو أدنى 
مستوى له من تشرين األول وحتى 

كانون األول 2014.
اضاف��ة الى اس��تمرار تراجع عجز 
حس��اب املعامالت اجلارية بالوتيرة 
األعل��ى )%65 خالل فترة متوز/أيلول 
2017( للم��رة الرابعة على التوالي 

منذ قرار التعومي. 
وجتدر اإلشارة إلى تراجع هذا العجز 
مبعدل %13.1 و%37.7، و%50 خالل 
فترات تش��رين األول - كانون األول 
2016، وكانون الثاني/آذار، ونيس��ان 

/حزيران 2017 على التوالي.
وتراجع العجز ف��ي امليزان التجاري 
مبعدل %5   مقارنة بالفترة املقابلة 
م��ن الس��نة املالي��ة الس��ابقة،   

ليسجل نحو 8.9 مليار دوالر.
الص��ادرات  حصيل��ة  وارتف��اع 
الس��لعية مبعدل %11 لتصل إلى 
نح��و 5.8 ملي��ار دوالر، انعكاس��ا 
درج��ة  التنافس��ية  لتحس��ن 
األس��واق  املصرية في  للص��ادرات 

العاملي��ة عق��ب ق��رار حترير س��عر 
الصرف.

وتضاع��ف الفائ��ض ف��ي مي��زان 
اخلدمات، ليس��جل نحو 2.8 مليار 

دوالر )مقابل نحو 1.4 مليار دوالر( .
عالوة عل��ى ارتف��اع إي��رادات قناة 
الس��ويس مبعدل %6.3. وتراجع في 
املدفوع��ات باس��تخدام بطاق��ات 
باخل��ارج،  اإللكتروني��ة  الدف��ع 
289.4  ملي��ون  عل��ى  لتقتص��ر 
دوالر )ف��ي مقاب��ل 767.7 ملي��ون 
دوالر(.  وتصاعد حتوي��الت املصريني 
العامل��ني باخلارج، لتس��جل نحو 
6 مليار دوالر انعكاس��ا لقرار حترير 

سعر  الصرف.  
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آثار مش��روع قانون إلغاء مكاتب 
ج��دال  العمومي��ن  املفتش��ن 
ذلك  واس��عا،  قانونيا وسياس��يا 
ان هنالك جه��ات تؤيد إلغاء تلك 
املكات��ب وجه��ات ض��د إلغائها، 
وكل جهة تدع��م رأيها بنصوص 
قانونية ودستورية. هيئة النزاهة، 
بوصفها اجلهة األقرب الى املفتش 
العام، وتش��ترك معه في جوانب 
كثي��رة ومهم��ة، رأيها ف��ي الغاء 
تلك املكاتب، هو الرفض، استنادا 
ال��ى األس��باب الت��ي بينتها في 
البيان الصحفي الذي صدر عنها 
الرف��ض يس��تند  مؤخ��را.. وكان 
عل��ى أس��باب قانوني��ة وإداري��ة 
وس��بب دس��توري، يتمث��ل في ان 
الغاء تلك املكاتب وإحالل االدعاء 

العام محلها هو مخالفة للنص 
الدس��توري 47 ال��ذي ن��ص على 
مبدأ الفصل بن السلطات، على 
اعتبار ان امل��ادة 5 ف13 من قانون 
االدعاء الع��ام اجلديد، نصت على 
استحداث دائرة في رئاسة االدعاء 
العام تس��مى دائرة املدعي العام 
االداري واملال��ي وقضايا املال العام 
يديرها مدعي عام ال تقل خدمته 
ع��ن )15( س��نة تتولى االش��راف 
على مكاتب االدع��اء العام املالي 

واالداري في دوائر الدولة.
  كم��ا نص��ت الفق��رة 14 عل��ى 
تأس��يس مكت��ب لالدع��اء العام 
املالي واالداري في الوزارات والهيآت 
املستقلة ميارس اختصاصه طبقاً 
ألح��كام الفق��رة احلادية عش��رة 

من هذه امل��ادة. فهيئ��ة النزاهة، 
وكذلك بقي��ة اجله��ات التي ترى 
في ان قانون االدع��اء العام يخرق 
مبدأ الفصل بن السلطات،  في 
حن يقوم بدور التفتيش والرقابة 
والتحقي��ق ف��ي قضايا الفس��اد 
اإلداري واملال��ي، ذلك ان الس��لطة 
القضائي��ة ال ميكنه��ا ان تقح��م 
نفس��ها في األم��ور التي تخص 
الس��لطة التنفيذي��ة. وان ه��ذا 
يع��د تدخال في اعمال الس��لطة 

التنفيذية.
 ان الق��ول ب��أن وج��ود م��دع عام 
في ال��وزارات والدوائ��ر احلكومية 
ام��ر يخال��ف الدس��تور، يعني ان 
االدعاء العام، ميارس وظيفة إدارية 
وليس��ت قانونية وهذا ما ال وجود 

ل��ه، حيث ان وج��ود االدعاء العام، 
يقتص��ر على ممارس��ة صالحياته 
املنصوص عليها ف��ي الفقرة 12 
وهي: التحقيق في جرائم الفساد 
املال��ي واإلداري وجمي��ع اجلرائ��م 
اخمللة بواجب��ات الوظيفة العامة 
قان��ون  ف��ي  عليه��ا  املنص��وص 
العقوبات رقم )111( لسنة 1969 
)املعدل( طبقا ألحكام قانون اصول 
احملاكمات اجلزائية رقم )23( لسنة 
1971 املع��دل والقوان��ن اجلزائية 
املكملة له عل��ى ان حتال الدعوى 
خالل 24 ساعة من تاريخ توقيف 
املته��م ال��ى قاض��ي التحقي��ق. 
واستعمال  والتفتيش  والتحقيق 
القانونية لغرض  الوسائل  جميع 
الفس��اد  الكش��ف ع��ن ملفات 

ومحاربة الفاسدين، أمر ال يخالف 
مب��دأ الفص��ل ب��ن الس��لطات، 
بل العكس، فحماي��ة املال العام 
واس��تعمال الوس��ائل الكفيل��ة 
مطل��ب  ه��و  علي��ه،  باحلف��اظ 
للقض��اء. املفتش العام وكما هو 
مب��ن في قانون��ه، ميلك صالحية 
محدودة تتمثل بالتحقيق اإلداري 
الذي يتم رفعه الى الوزير اخملتص 
للمصادقة عليه ث��م يحيله الى 
النزاه��ة لتق��وم بالتحقي��ق هي 
األخرى ومن ثم يحال املوظف الى 

احملكمة اخملتصة.
ه��ذه  مين��ح  ان  أراد  املش��رع 
الصالحي��ة الى جهة واحدة وهي 
القض��اء، حيث يقوم ع��ن طريق 
االدعاء العام مبمارس��ة صالحيات 

التحقي��ق واالحال��ة ال��ى ق��اض 
التحقي��ق. ووجودها في كل وزارة 
أمر ض��روري على اعتبار ان االدعاء 
العام عل��ى عكس املفتش العام، 
ليس خاضعا لس��لطة الوزير، وال 
يرتب��ط باحلكومة، كما ان وجوده، 
يع��ده البع��ض حلقة زائ��دة في 
ظ��ل وجود دي��وان الرقاب��ة املالية 
الذي ميارس ذات الدور الذي ميارسه 
املفتش العام. مب��دأ الفصل بن 
الس��لطات، يعني ان متارس احدى 
الس��لطات، س��لطة صالحي��ات 
السلطة األخرى، وهو ما لم يقرره 
قانون االدعاء الع��ام، فكل ما في 
األم��ر ان االدع��اء الع��ام، مي��ارس 
وظيف��ة احلفاظ عل��ى املال العام 
ووجوده في ال��وزارات، ال يعني انه 

ج��زء منه��ا.. وهو أمر حس��ن، اذا 
ما قورن بجه��از ميارس دور الرقابة 
على مؤسسة هو جزء منها، كما 
ان آلي��ات اختي��ار املفت��ش العام، 
تختل��ف كثيرا عن آلي��ات اختيار 
املدع��ي العام، م��ن حيث خضوع 
األول للس��ياقات املعمول بها في 
املناصب السياس��ية، في حن ان 
العام، يخضع لس��ياقات  االدعاء 
اآلخ��ر  األم��ر  صرف��ة..  قانوني��ة 
واأله��م، ان حماية املال العام هي 
اختص��اص اصيل وق��دمي لإلدعاء 
الع��ام، حيث ان ه��ذه الصالحية 
وردت ف��ي املادة األول��ى من قانون 
االدع��اء العام الصادر عام 1979 .. 
لذلك، ميكن القول ان قانون االدعاء 

العام اجلديد، أعاد احلق ألهله.
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المقاالت و اآلراء التي 
تنشر تعبر عن وجهة نظر 
أصحابها وال تمثل بالضرورة 
رأي الجريدة
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سالم مكي

جيفري ساكس

كاتب عراقي

أستاذ التنمية 
المستدامة وأستاذ 

السياسة واإلدارة 
الصحية في جامعة 

كولومبيا

نيويورك - كان أصدقاء أملانيا وأوروبا 
ف��ي جميع أنحاء العالم س��عداء 
ج��راء االس��تعدادات اجلديدة التي 
قام بها الدميقراطيون املسيحيون 
في  االش��تراكيون  والدميقراطيون 
إعادة تش��كيل  أملاني��ا ملناقش��ة 
حكومته��م االئتالفي��ة الكب��رى. 
العال��م بحاج��ة إلى أملاني��ا قوية 
وطالئعية في احت��اد أوروبي حيوي. 
وم��ن ش��أن ائت��الف كبي��ر جديد 
يعمل جنبا إلى جنب مع حكومة 
الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون 

أن يجعل ذلك ممكنا. 
وقد يكون القرار األول الذي اتخذه 
الدميقراط��ي االش��تراكي  احل��زب 
باالنضم��ام إل��ى املعارض��ة بع��د 
نتائج انتخاباته السيئة في أيلول 
/ سبتمبر صادقا، بل واستراتيجيا. 
ولك��ن هذا الق��رار ل��م يتخذ في 
الوقت املناس��ب. إن الدبلوماسية 
تعان��ي م��ن االنقس��ام ف��ي كل 

مكان.
إن الوالي��ات املتح��دة تتعامل مع 
رئي��س غير مس��تقر نفس��يا، مع 
حكومة بلوتوقراطية، وأغلبية من 
اجلمهورين في الكونغرس. وتوجد 
أوروبا ف��ي خضم أزمات اقتصادية 
واجتماعية وسياسية ومؤسسية 
متع��ددة. وعلى النقيض من ذلك، 
تب��دو الص��ن نش��طة ومنفتحة 
- وذلك يوفر س��ببا وجيها لالحتاد 

قوي��ة  قي��ادة  لتول��ي  األوروب��ي 
واملش��اركة في شراكات بناءة مع 
الصن بش��أن املبادرات الرئيس��ة 
)مثل البنية التحتية املس��تدامة 

في جميع أنحاء أوراسيا(.
باختصار شديد، ينبغي على أملانيا 
وأوروب��ا توفير الرؤية واالس��تقرار، 
ومتت��د ه��ذه  العاملي��ة.  والقي��ادة 
الدميقراطي  إل��ى االحت��اد  األولوية 
أجني��ال  للمستش��ارة  املس��يحي 
ميركل )CDU(، وحزبها الش��قيق 
االجتماع��ي  واالحت��اد  الباف��اري، 
واحل��زب   ،)CSU( املس��يحي 

الدميقراطي االشتراكي.
لك��ن عل��ى االحت��اد الدميقراط��ي 
االجتماع��ي  واالحت��اد  املس��يحي، 
املس��يحي، واحل��زب الدميقراط��ي 
االشتراكي القيام بأكثر من مجرد 
توسيع للحكومة السابقة، التي 
تعد ج��د مح��دودة ومزاجي��ة. إن 
العالم وأوروبا يحتاجون إلى أملانيا 
املنفتح��ة الت��ي تق��دم املزيد من 
االبت��كار املؤسس��ي واملالي، لكي 
تكون أوروبا نظيرا حقيقيا للواليات 
املتحدة والصن بش��أن الش��ؤون 
العاملية. أقول هذا كشخص يؤمن 
بالتزام وقيادة أوروبا، عندما يتعلق 
األمر بالتنمية املستدامة، املطلب 

األساسي في عصرنا.
ويع��د النمو االقتصادي الش��امل 
اجتماعي��ا واملس��تدام بيئيا فكرة 

أوروبي��ة بحثة، وق��د مت تبني هذه 
الفك��رة على الصعيد العاملي في 
خط��ة األمم املتح��دة لع��ام 2030 
املس��تدامة  اإلمنائي��ة  وأهدافه��ا 
الس��بعة عشر، وكذلك في اتفاق 
باريس بش��أن املناخ لع��ام 2015. 
إن جترب��ة أوروب��ا م��ع الدميقراطية 
والدميقراطي��ة  االجتماعي��ة 
الرؤية  املس��يحية جعل��ت ه��ذه 
العاملي��ة ممكنة. ولك��ن اآلن، بعد 
أن اعُتمدت سياس��تها في جميع 
حتقي��ق  أصب��ح  العال��م،  أنح��اء 
هذه السياس��ة من قب��ل القيادة 

األوروبية أمرا أساسيا.
 ويج��ب عل��ى حكوم��ة ائتالفية 
كب��رى في أملانيا أن تس��اعد أوروبا 
على القي��ادة. وقد أش��ار الرئيس 
الفرنسي إميانويل ماكرون لبعض 
املالي��ة  وزي��ر  املهم��ة:  األف��كار 
األوروبي؛ س��ندات أوروبية لتمويل 
برنام��ج اس��تثماري أوروبي جديد؛ 
مزيد م��ن التركيز عل��ى االبتكار؛ 
لتمويل  املالية  املعام��الت  ضريبة 
املعون��ة املقدم��ة إل��ى أفريقي��ا، 
حي��ث إن أوروب��ا لديه��ا مصلحة 
استراتيجية في التنمية الطويلة 
األجل؛ وتنس��يق الضرائب بشكل 
ع��ام، قبل أن تثير الواليات املتحدة 
سباقا عامليا نحو خفض الضرائب 

على الشركات واألغنياء.
الذي��ن يعارضون  وخالف��ا لألمل��ان 

مثل هذه األف��كار، فإن وزير املالية 
األوروبي��ة  والس��ندات  األوروب��ي 
ل��ن يؤدي��ا وال ينبغ��ي أن يؤديا إلى 
التف��وق املالي، بل إلى إحياء النمو 
الذي يقوده االس��تثمار في أوروبا. 
كما اقترحت الصن مبادرة احلزام 
والطريق لبناء بنية حتتية خضراء 
تربط جنوب ش��رق آس��يا وآس��يا 
الوس��طى بأوروبا. هذا هو الوقت 
املناس��ب ألوروب��ا لتق��دمي نف��س 
الرؤية اجلريئة، وخلق ش��راكة مع 
الص��ن لتجديد البني��ة التحتية 
ف��ي أوراس��يا من أجل مس��تقبل 

خالي من الكربون.
إذا كان��ت أوروب��ا تعم��ل بطريقة 
صحيح��ة، ف��إن التف��وق العلمي 
والتقني في أوروبا )والصن( سوف 
يزده��ر في ظل هذه الرؤية. وإذا لم 
يكن األم��ر كذلك، فإنن��ا جميعا 
س��نقود الس��يارات الكهربائي��ة 
باخلالي��ا  املش��حونة  الصيني��ة 
الضوئية الصينية في املستقبل، 
في حن أن صناعة الس��يارات في 

أملانيا ستصبح حاشية تاريخية.
وع��الوة على ذل��ك، س��يضع وزير 
املالية األوروبي أخي��را حدا ملعاناة 
أوروب��ا في أعق��اب األزم��ة املالية 
لعام 2008. ومن الصعب، كما هو 
معتقد، أن تس��تمر أزم��ة اليونان 
حتى يومنا هذا، في نطاق الكساد 
العظيم، بعد عش��ر س��نوات من 

بداية األزمة.
ويرج��ع ذلك إلى عدم ق��درة أوروبا، 
وعدم رغبة أملانيا، إلنهاء الفوضى 
املالية )مب��ا في ذلك دي��ون اليونان 
غير القابلة للدفع( بطريقة عادلة 
وتطلعي��ة )على غ��رار اتفاق لندن 
لعام 1953 بشأن الديون اخلارجية 
األملاني��ة، كما ذكر ذل��ك أصدقاء 
أملانيا مرارا وتكرارا(. وإذا لم تسهم 
أملانيا بقيادتها حلل هذه املشكلة، 
ستواجه أوروبا برمتها أزمة طويلة 
األمد تترتب عليها آثار اجتماعية 

واقتصادية وسياسية حادة.
وخ��الل ثالث��ة أس��ابيع، س��يدعو 
ماكرون قادة العالم للحضور إلى 
باريس مبناس��بة الذك��رى الثانية 
التف��اق املناخ. يجب على فرنس��ا 
تلبي��ة الدع��وة، وكذل��ك أملاني��ا. 
وخالل رئاسة مجموعة العشرين 
أملاني��ا، احتفظ��ت مي��ركل  ف��ي 
ب 19 عض��وا م��ن ب��ن 20 عضوا 
ف��ي اجملموعة 20 امللتزم��ة باتفاق 
باري��س، على الرغم م��ن محاولة 
الرئي��س األميركي دونال��د ترامب 

اخملزية لتدميرها.
السياس��ة  فس��اد  إن  نع��م، 
األميركية )وخاص��ة متويل احلملة 
من قب��ل صناعة النف��ط والغاز( 
هدد اإلجم��اع العاملي ح��ول تغير 
املناخ. لكن موقف أملانيا كان ثابتا. 
ويتع��ن على االئتالف اجلديد أيضا 

أن يضمن أن »الطاقة االنتقالية« 
في البالد تخدم أهداف عام 2020 
التي حددتها احلكومات السابقة. 
وينبغي أال تكون ه��ذه االلتزامات 
القابلة للتحقي��ق واملهمة عبارة 
عن صفقة مساومة في محادثات 

االئتالف.
وميك��ن للتحال��ف املش��ترك بن 
املس��يحي  الدميقراط��ي  االحت��اد 
املس��يحي  االجتماع��ي  واالحت��اد 
واحل��زب الدميقراطي االش��تراكي، 
العمل مع فرنس��ا وبقي��ة أوروبا، 
والقيام بالكثير بشأن تغير املناخ. 
واأله��م من ذل��ك أن أوروب��ا حتتاج 
إلى خطة ش��املة للطاقة إلزالة 
الكرب��ون بالكام��ل بحل��ول ع��ام 
2050. وس��يتطلب ذلك ش��بكة 
كهرباء ذكي��ة خالية من الكربون 
متت��د عب��ر الق��ارة وتنقس��م إلى 
والطاقة الشمسية  الرياح  طاقة 
ليس فقط في جنوب أوروبا ولكن 
أيض��ا في ش��مال أفريقيا وش��رق 
البح��ر األبي��ض املتوس��ط. ومرة 
أخ��رى، ميكن للس��ندات األوروبية، 
وهي ش��راكة خضراء مع الصن، 
واحت��اد داخل أوروب��ا، أن حتدث حتوال 

كبيرا.
وس��يمنح هذا التحالف سياسة 
وه��ي  خارجي��ة جدي��دة ألوروب��ا، 
سياس��ة تعزز الس��الم والتنمية 
تدعمه��ا  والت��ي  املس��تدامة، 

ترتيب��ات أمنية جدي��دة ال تعتمد 
املتحدة بش��كل  الوالي��ات  عل��ى 
كبي��ر. وأعتق��د جازما أن��ه ميكن 
ألوروبا، وهي حلم مئات املالين من 
املهاجري��ن االقتصادين احملتملن، 
استعادة السيطرة على حدودها، 
فذلك سيمكنها من تعزيز وإنفاذ 

احلدود الالزمة للهجرة.
السياس��ية  الش��روط  وتب��دو 
حلكوم��ة ائتالفي��ة كب��رى جديدة 
واضح��ة. يج��ب أن يحافظ احلزب 
عل��ى  االش��تراكي  الدميقراط��ي 
القي��ادة الوزاري��ة في السياس��ة 
االقتصادي��ة واملالي��ة، ف��ي ح��ن 
الدميقراط��ي  االحت��اد  يحتف��ظ 
االجتماع��ي  واالحت��اد  املس��يحي 
املستشاري.  باملنصب  املس��يحي 
وهذا من ش��أنه أن يشكل حتالفا 
حقيقيا، وليس حتالفا يدمر احلزب 
يرفض  أو  الدميقراط��ي سياس��يا 
الوس��ائل لدع��م خط��ة التنمية 
املس��تدامة الش��املة في االحتاد 

األوروبي.
م��ع وجود مي��ركل وزعي��م احلزب 
الدميقراط��ي االش��تراكي مارت��ن 
شولتز في الصدارة، فإن احلكومة 
األملانية س��تكون في أيادي خبيرة 
ومس��ؤولة. ويأمل أصدق��اء أملانيا 
ومحبيها، وجميع مؤيدي التنمية 
املس��تدامة العاملي��ة، حتقيق هذا 

التقدم.

تحالف كبير جديد من أجل ألمانيا وأوروبا
PROJECT
SYNDICATE

خطورة عملة البتيكوين المذهلة
طارق حرب 

اميركا تريد اقليماً قوياً وليس حزباً دميقراطياً 
كردستانياً قوياً فالقوة املطلوبة حكم جميع 
األحزاب الكردية فحكومة كردستان احلالية 
حكومة ضعيفة باملعيار االميركي وال يكون 
االقليم قويا وال تك��ون حكومته قوية مالم 
تضم حكومة االقليم وبرملان االقليم اجلميع 
وليس احلزب الدميقراطي الكردستاني فقط.

 واذا كان الدميقراط��ي الكردس��تاني وقيادته 
السيد مس��عود البارزاني وحكومة االقليم 
وقيادتها  نيجرف��ان البارزاني لم يفهما هذا 
التوج��ه االميرك��ي ولم يصال ال��ى املقصد 
األميركي حن فسرا ان قول اميركا باالقليم 
الق��وي يعني دفع وتأييد الس��يدين البارزاني 
واحلكوم��ة احلالية وهذا من اخلطأ البن الذي 
يدرك��ه املبتدئ في معرفة التوجه االميركي 
ذل��ك ان امي��ركا اليهمها احل��زب وال يهمها 

احلاكم وامنا يهمها الكيان واالقليم.
 وال نعل��م كي��ف ل��م يس��تجب الس��ادة 
البارزانيون للتوجيه االميركي اخلاص باقليم 
للتوج��ه  االس��تجابة  ق��وي وكان عليه��م 
االميركي بتقوية االقليم وحكومته وبرملانه 
م��ع مقاطع��ة حتى االحت��اد االس��المي يوم 
2017/11/18وال��ذي اصدر بيانا يخالف توجه 
احلكوم��ه الت��ي يقودها احل��زب الدميقراطي 
الكردس��تاني ويخال��ف البيان ال��ذي اصدره 
السيد البارزاني قبل يومن وبذلك فان االحتاد 
االسالمي انضم الى كتلة التغيير واجلماعة 
االس��المية واالكث��ر م��ن االحت��اد الوطن��ي 
املس��ؤول  ان مقابل��ة  الكردس��تاني  الب��ل 
االميرك��ي في مقابلته للسياس��ي الكردي 
املع��روف بره��م صال��ح الذي يق��ف موقف 
هذه االحزاب في مقابل��ة احلزب الدميقراطي 
الكردس��تاني الذي يبدو ان بقى وحده فقط 
يعني الضعف وليس القوة املطلوبة اميركيا 
وهو كذلك ال يلقى ترحيبا من حكومة بغداد 
ف��ي حن ان��ه لو اش��تركت جمي��ع االحزاب 
الكردي��ة ف��ي حكومة االقليم ف��ان االقليم 
س��يكون قويا باملعيار االميرك��ي اوال ويكون 
مح��ل ترحي��ب في بغ��داد النه��اء جميع ما 
متعلق بن بغداد واربيل كما ان ذلك سيبعد 
شبح التقس��يم الواقعي لالقليم بن اربيل 
والس��ليمانية م��ا يعني ع��ودة االقليم قويا 
بالش��كل املطل��وب بغدادي��ا قب��ل ان يكون 
مطلوب��ا اميركيا فه��ل تعود اربي��ل لقراءة 
جدي��دة ملصطلح اقليم قوي ام تبقى بحزب 
واحد وقي��ادة واحدة اضعف م��ن الضعيفة 

باملعيار البغدادي واملعيار االميركي .

ماذا يتوجب على اإلقليم 
إلنهاء أزمة االستفتاء؟
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قصيدةاصدار

 املستوى األول: التوثيقي واألرشيفي
 هو املس��توى ال��ذي ميثل الوج��ه املعلن 
والواض��ح واملهيمن على مجمل الفضاء 
الس��ردي ف��ي الرواية، حيث تب��دأ الرواية 
باستهالل يلخص من خالله املؤلف زمن 
الرواية وطبيعة حياة بطلها الوحيد الذي 
يقوم بسرد حكاية أبناء طائفته )اليهود( 
وحياتهم ف��ي العراق وأعمالهم وطريقة 
عيش��هم وجتارتهم وطقوسهم ورؤاهم 
السياسية والتاريخية وأماكن سكناهم 
وشكل وطبيعة عالقتهم باآلخر العربي 
وغير العربي واملسلم حتديداً، وأبرز آثارهم 
الت��ي تركوها خلفهم بفع��ل التحديات 
والتحوالت السياس��ية في العراق  )هذه 
الرواي��ة حتك��ي قص��ة اليه��ودي يعقوب 
ش��كر اهلل داني��ال وعائلت��ه وه��و الذي 
فض��ل الهج��رة ال��ى متصرفي��ة كربالء 
بدل اس��رائيل ... بدأت أحداث احلكاية في 
نهاية ع��ام 1918 وانتهت بع��د أكثر من 
عقدين ( ص6. كما جند في هذا املس��توى 
واألس��واق  واألماك��ن  األس��ماء  توثي��ق 
وامله��ن والعملة وال��زي احمللي والطقوس 
الدينية والعادات التي كانت تشتهر بها 
متصرفية كربالء والت��ي قد اندثر الكثير 

منها اليوم. 

املستوى الثاني: األدبي والفني 

هو املستوى الذي يرتبط بتمثالته الفنية 
واجلمالية داخل النص، خصوصاً في تقنية 
بناء الشخصيات، ومنها شخصية بطل 
الرواي��ة الذي متكن املؤلف من اإلمس��اك  
بأبرز س��مات الش��خصية اليهودية وفي 
أدق تناقضاته��ا واس��تطاع أن يكش��ف 
واالجتماعية  النفس��ية  عن صراعاته��ا 
الداخلي��ة، وردود أفعاله��ا اخلارجي��ة من 
حيث الق��وة ،والضع��ف، لدرج��ة إننا ال 
نش��عر أبداً ونحن نعيش ونراقب طريقة 
تطورها أننا أمام شخصية غير حقيقية، 
أي شخصية)ملفقة ( او مفتعلة، وهو ما 
يحس��ب لبراعة املؤلف، كذلك جند هذه 
التمث��الت في صورة امل��كان املعيش عبر 
تقني��ة املكان املتخيل )احلّمام( الش��وارع 
واألزق��ة املندث��رة وال��ذي أعاد تش��ييدها 
الس��ارد ببراعة معتم��دا ذاكرة متخيلة، 
وه��و ما أعطى زخماً فني��اً مميزاً من خالل 
قدرة الكات��ب على جعل معمارية املكان 
تنفتح على ما قبل وما بعد، وهو ما يعزز 
م��ن دور املتخيل الفن��ي واالدبي للمكان، 
كم��ا تعكس  قدرة الكات��ب على الولوج 
عميقاً داخل اخمليال اجلمعي من أجل رسم 
طبيعة امل��كان في تل��ك احلقبة وعكس 
وتصوراته��م  طبيع��ة حي��اة س��اكنيه 
وانطباعاته��م اجتاه امل��كان املعيش، وهو 
مس��توى يتوزع داخل فصول الرواية على 
وفق تطور بياني صعوداً، وهو ما جتلى عبر 
دقة رسم الشخصيات وأبعادها النفسية 
واالجتماعية ومعمارية املكان من جهة - 
ونزوال باعتم��اد املؤلف على تكرار الصيغ 
الوصفية والتوثيقية التي متيل إلى رصد 
حقيقة األث��ر املكاني والثقاف��ي وأبعاده 
التاريخية أكثر من األثر اجلمالي املتخيل 
) فك��رت أن أذهب إلى خارج س��ور املدينة 
عس��ى أن أج��د ل��ي دكاناً ف��ي منطقة 
العباس��ية الت��ي تفاج��أت بش��وارعها 
املستقيمة والواس��عة واملتعامدة وطراز 
عمارتها الهندسي البديع ،هذه املنطقة 
التي أستحدثها الوالي مدحت باشا بعد 

زيارته لكربالء (ص36.
كما أن اعتماد الصوت الواحد أو الس��ارد 
العلي��م كل��ي العلم جعل م��ن  طريقة 
س��رد األح��داث تتخذ ش��كل األس��لوب 
الس��ير ذات��ي، وهو ص��وت بط��ل الرواية 
يس��رد  اهلل  ش��كر  يعق��وب   الوحي��د 
حكايت��ه الش��خصية ، وهو م��ا عزز من 
اجلان��ب التوثيقي أكثر من غيره حتى أننا 
جن��د اعتماد لغ��ة الوصف املباش��ر او ما 
يسمى بتقنية الكاميرا لألسواق واملهن 
والطقوس قد تكررت  في أغلب مفاصل 
الرواي��ة وكأننا أمام ج��رد وتوثيق للمهن 
والطقوس وأمناط العيش السائدة آنذاك، 
إضاف��ة إل��ى دخ��ول حكاية ق��رة العني 

بش��كل مفاجئ – خارج س��ياق األحداث 
التي ترص��د حي��اة اليه��ود االجتماعية 
والسياسية، أسهم ذلك في إبطاء الزمن 
الس��ردي حلرك��ة األحداث وش��ّتت صورة 
األح��داث حتى لو كان ذلك ينس��جم مع  
الهدف السردي )كربالء مدينة التعايش( 
لك��ن وبنحو عام متكن املؤلف من تدعيم 
وترس��يخ البعد اجلمالي والفني )أدبية ( 

النص.

املستوى الثالث: الفكري والثقافي 
هو املس��توى الذي تبثُّ من خالله الرواية 
أس��ئلتها السياس��ية والثقافي��ة التي 
تأجل��ت اإلجابة عنها بفع��ل الصراعات 
األدي��ان  ب��ني  م��ا  والديني��ة  العرقي��ة 

والثقاف��ات في تل��ك املرحل��ة التاريخية 
م��ن العراق والتي حتول��ت بفعل االحتالل 
واألطم��اع اإلقليمية للدول��ة العثمانية 
والدولة البريطانية إل��ى بؤرة للصراعات 
والتقاطع��ات م��ا ب��ني  اليه��ود األقلية 
واملسلمني األكثرية من  صراع رمزي ديني 
)الطهارة والنجاس��ة املرتبطة في داللة 
حّم��ام اليهودي الذي ظل مثار جدل ديني 
لدى املس��لمني ح��ول حرمة االغتس��ال 
ف��ي األماكن الت��ي يديره��ا اليهود حتى 
اضطر يعقوب ش��كر إل��ى تأجيره وبيعه 
لعدة م��رات برغم تعلقه ب��ه( إلى صراع 
سياس��ي وثقاف��ي هوياتي، حي��ث أثارت 
قضية تسليم جزء من فلسطني لليهود 
حساسيات تاريخية حول الوطن القومي 

والدين��ي والذي ب��دوره أثار س��ؤال صراع 
والدينية  والعرقي��ة  الطائفية  الهوي��ات 
الذي ابتلي العراق به قدمياً وحديثاً، وهو ما 
يرسم شكل العالقات الظاهرة واخملفية 
)املضمرة( داخل الالوعي اجلمعي ملكونات 
الش��عب العراق��ي وه��و يب��رر نظرته��ا 
تعاطيها  السياس��ية وطريقة  لألحداث 
معه��ا وه��و ما ظه��ر بش��كل جلي في 
الرواي��ة التي حتاول اإلجابة عن األس��ئلة 
املؤجل��ة واملس��كوت عنه��ا م��ن خ��الل  
طائفة يهود العراق التي مّثَل العراُق لها 
وطناً اقتصادياً دينياً أكثر من كونه وطناً 
وجودياً ) هوي��ة ( لذا كانت أغلب مخاوف 
يه��ود الع��راق متعلقة بش��كل الهوية 
وكيفي��ة حتقيقه��ا داخل بيئ��ة عراقية 
متوج بالصراعات والتحديات السياس��ية 
التاريخية )كنت أس��مع هسيس الناس 
وعداءه��ا اجت��اه اليهود م��ن دون ان يفرق 
بعضهم بني اليهود كمواطنني عراقيني، 
وب��ني الصهاين��ة (ص220 وهو م��ا يعيد 
لطائفة مثل اليهود أسئلتهم التاريخية 
؛ ملاذا ال نشعر باالنتماء لوطن مثل العراق 
ولدنا فيه وعشنا فيه ؟ ملاذا نترك أماكننا 
الدينية والقومية لليهود ، لتأتي اإلجابة 
اجلاهزة من قلب التاريخ اليهودي والثقافة 
،ألن الع��راق أرض الس��بي األول لليه��ود 
)باب��ل( عل��ى الرغم  من مح��اوالت بطل 
الرواية يعقوب تأجي��ل اإلجابة وتفنيدها 
ومواجهتها بإعالن مدينة كربالء أمنوذجاً 
واالنس��جام  الس��لمي  للتعاي��ش  حّي��اً 
االجتماعي بني ش��تى األديان والثقافات، 
لكن شعور يعقوب وزوجته باالنتماء إلى 
املكان العراقي ورفض كل أسباب الهجرة 
ال��ى فلس��طني ظل ش��عوراً فردي��اً بعد 
هجرة جميع أقاربه وأبنائه يس��ع ودانيال 
ومسعودة إلى إسرائيل جعل من موقف  
يعق��وب وزوجته رمي مج��رد حلظة وحيدة 
عابرة ال تشكل ش��يئا أمام  حلم الدولة 
األم وأرض امليعاد الديني إسرائيل )ضاقت 
كربالء بنا بل ضاق الع��راق مبا رحب، فقد 
هاجر اجلميع ... ،أضحت رمي يأكلها الفراغ 

مثل شجرة عارية (ص235.
 في اخلتام الرواية حتاول إعادة الربط ما بني 
صورة املاضي )املشكلة القومية والدينية 
املتمثلة بيهود العراق، وبني صورة احلاضر 
املتمثلة بدخول داعش والصراع الطائفي 

والديني اليوم( .
وف��ي مجم��ل الق��ول إن رواي��ة )حّم��ام 
اليه��ودي( ق��د متكن��ت من فتح��ت باب 
األسئلة املغلقة حول هجرة طائفة طاملا 
كان لها حضور اقتصادي وسياس��ي مميز 
وفاعل ف��ي دولة حديثة مثل العراق تزخر 
املتعايش��ة سلميا  بالطوائف واالقليات 

منذ آالف السنني.  

حيدر جمعة العابدي

لم يعد الس��رد ذلك املنتج املعني بإظهار 
اجلانب األدبي واجلمالي فقط  في األجناس 
األدبية التي تدخل ضمن إطار ما يس��مى 
بالسرد ؛ الرواية والقصة والشعر واملسرح 
ب��ل أصب��ح بفع��ل التح��والت التقني��ة 
والفكري��ة احلاصلة ، بنيًة ذات مس��تويات 
متع��ددة ومختلف��ة تض��م ب��ني دفتيها 
العديد م��ن املوضوعات املتباينة واخملتلفة 
فني��اً وفكرياً ، مثل: الفلس��فة والش��عر 
واالجتماعي��ة  النفس��ية  واملوضوع��ات 
والتاريخية والسياس��ية، بحك��م املرونة 
واحلرية الت��ي متتاز به��ا طبيعتها الفنية 
واملوضوعي��ة  كطول نفس��ها الس��ردي 
وزمنها احلكائي، وهو ما دفع أغلب كّتابها 
إلى تكسير أشكال وأمناط الوعي السردي 
التقلي��دي والتغري��د خ��ارج أط��ار احلدود 
والثوابت املرس��ومة له) حبكة ،شخصية 

،زمكان ،أحداث (.
متث��ل رواية )حّمام اليه��ودي( للروائي عالء 
مش��ذوب الصادرة عن دار س��طور- بغداد  
لس��نة 2017 واح��دة م��ن الرواي��ات التي 
تعتم��د مس��تويات متع��ددة ف��ي بنائها 
الس��ردي، حيث تق��وم ه��ذه الرواية على 
بنيات س��ردية متباين��ة ومتداخلة في ما 
بينه��ا ، من خ��الل  بناء أحداثها ، ورس��م 
شخصياتها ،وتراكيبها اللغوية والتقنية، 
من خالل اعتماد تقنية  التداخل واجملاورة ما 
بني األجناس واحلق��ول املعرفية والثقافية 

األخرى.
ظهر تعدد املس��تويات من خالل أساليب 
س��رد متباينة م��ن حيث الش��كل الفني 
والنوعي ومتجاورة ومتس��اوقة من حيث 
الهدف واملوضوع ،أي اعتماد رؤية وخطاب 
س��ردي ذي أهداف ش��املة، وهو ما يؤشر 
على ب��زوغ وع��ي س��ردي عراق��ي متقدم 
يس��عى لتجاوز احلالة القارة والثابتة التي 
حتكم العمل الس��ردي ضمن جنس معني 
محك��وم بقوانني ثابتة إل��ى حالة جديدة 
ومختلف��ة تعتمد التفاعلي��ة والتداولية 
كإطار ثقافي عام   ما بني األجناس اخملتلفة، 
وهو ما أس��هم في إعطاء سمات جديدة 
وشكل ورؤية جديدة  للرواية  العراقية ما 

بعد 2003 .
يتش��كل الفضاء السردي على وفق ثالثة 
مستويات نسقية تتباعد ضمن حقولها 
لكنها تتش��ابك وتّتحد ف��ي مضامينها 
وأبعادها الفكرية، وهو ما تسعى إلظهاره 
ه��ذه الورقة عبر كش��ف أب��رز املهيمنات 
النس��قية، الفكري��ة والفنية ف��ي رواية 
)حّم��ام اليه��ودي( بنح��و خ��اص والرواية 

العراقية ما بعد 2003 بنحوعام .

تعدد مستويات السرد في الرواية العراقية ما بعد 2003
رواية )حّمام اليهودي( لـ«عالء مشذوب« أنموذجًا

غالف الرواية

ظهر تعدد المستويات من 
خالل أساليب سرد متباينة من 

حيث الشكل الفني والنوعي 
ومتجاورة ومتساوقة من حيث 

الهدف والموضوع ،أي اعتماد 
رؤية وخطاب سردي ذي أهداف 

شاملة، وهو ما يؤشر على بزوغ 
وعي سردي عراقي متقدم يسعى 

لتجاوز الحالة القارة والثابتة التي 
تحكم العمل السردي ضمن جنس 

معين محكوم بقوانين ثابتة إلى 
حالة جديدة ومختلفة تعتمد 

التفاعلية والتداولية كإطار 
ثقافي عام  ما بين األجناس 

المختلفة

بغداد - أحالم يوسف:
 

    اقامت جمعية الثقافة للجميع، أمسية 
حوارية للكاتب املسرحي، واإلعالمي صادق 
اجلمل، للحديث عن جتربته، وآخر نشاطاته 
األدبية واإلعالمية، قدم اجللس��ة الش��اعر 

جاسم العلي.
   ابتدأت اجللس��ة بكلمة للعلي قال فيها 
»ال ميك��ن ان تنمو الش��جرة من دون جذور، 
حتى وان كان��ت هوائية، كذلك هو كاتبنا، 
ابن مدينة عريقة مبدع��ة، متتلك صيرورة 
اجلمال، يش��رق ويغرب، ويع��ود اليها، ألنها 
متنحه مس��احة وارفة م��ن احملبة، واجلمال، 
واالنتم��اء، هو يك��ره املدن العائم��ة، التي 

تتحدى اجلميع.
وتابع كلمته بقراءة مميزة للسيرة الذاتية: 
» ص��ادق اجلمل كات��ب واعالم��ي، يجتهد 

ف��ي كتاباته لتكون عاب��رة للحدود، يوثق 
لألزمنة ويعي��د كتابة التاري��خ، وانتاجه 
بلغة س��ردية عالية مقرون��ة برمزية من 
خالل إع��ادة ق��راءة التاريخ واالس��طورة، 
ويكتب ف��ي املناطق العميق��ة ومناطق 

الوعي، واخلوض في املدن وقاعها«.
  واب��دى احملتف��ى ب��ه تقدي��ره وش��كره 
للحاضري��ن، الذي��ن أت��وا محملني باحلب 
لصادق اجلمل الروائي واالنسان، واالسئلة 
الت��ي أج��اب عليه��ا بأريحي��ة وصراحة 

عاليتني. 
للناق��د  مداخ��الت  اجللس��ة  تخلل��ت    
إس��ماعيل إبراهيم عبد، الذي عد صادق 
اجلم��ل: ثال��ث ثالث��ة يكتب��ون بتقمص 
لشخصية املرأة نفس��ياً، وجسدياً، وهي 
مهمة صعب��ة ان يكتب الرجل عن املرأة. 
وحتدث أيضا عن »سفينة نوح الفضائية« 
كونه��ا رواية عاملية، » في طريقها الى ان 

تترجم الى اللغة اإلجنليزية، وتنش��ر على 
موقع امازون«، وتكلم عن ثالثية »نيرفانا« 
التي يتحدث فيها عن التاريخ السياسي، 
واالجتماعي العراقي من ثالثينيات  القرن 

املاضي الى عام 2003 .
  وحتدث��ت القاص��ة اين��اس الب��دران عن 
فلس��فة القصة، وعن طريق��ة »اجلمل« 
ف��ي كتاب��ة الرواي��ة اجتماعي��اً، واله��م 
كان  وأيض��ا  واالجتماع��ي،  السياس��ي 
ضمن املداخلني النائب محمد الش��مري، 

والدكتورة اكرام ال عقيل.
   تط��رق بع��ض املداخلني ال��ى رواية »ال 
الناهية« التي قدمت الصراع املناطقي بني 

الكرخ والرصافة، ابان فترة الشقاوات.
  حص��ل ص��ادق اجلمل عل��ى بكالوريوس 
هندسة ميكانيك، لكنه وجد نفسه في 
الكتاب��ة، لكونها أقرب الى روحه وعقله، 
وألنها وس��يلته للتعبير عما بداخله من 

مكنونات، لم تس��تطع العل��وم منحها 
إي��اه، فكت��ب مجموعة من املس��رحيات 
وهو ف��ي مرحلة اإلعدادية، في عام 1982 
عرض له التلفزيون العراقي عمل بعنوان 

»اجلار«.
   م��ن اه��م مؤلفاته )مس��رحية مثلث 
برم��ودا عام 1982، التي حتكي عن معاناة 
املعتق��ل السياس��ي، ورواي��ة ارض احلرام 
ع��ام 1988 وهي عن ح��رب اخلليج األولى، 
وبحث ف��ي اخلالفة الراش��دية عام 1993 
وه��و بحث تاريخي في الدولة املنش��ودة، 
ورواية مرافئ هالمي��ة 2007، ومجموعة 
قصصي��ة مؤمت��ر الفئ��ران 2010، ورواية 
س��فينة ن��وح الفضائي��ة وه��ي رواي��ة 
تصنف ضمن اخليال العلمي، إضافة الى 
اعمال أخرى منه��ا، »نيرفانا« عام 2012، 
و«ال الناهية« ع��ام 2015، و«ولد توا« عام 

.1016

الصباح الجديد وكاالت :
 

»رئيس التحرير.. أهواء السيرة الذاتية«؛ آخر ما 
صدر للشاعر والكاتب الصحفي أحمد فضل 
ش��بلول في مجال الرواية، ع��ن دار »اآلن« في 
العاصمة األردنية عم��ان؛ بغالف من تصميم 

محمد خضير.
وتصدر العمل اإلهداء التالي: »إلى منى فارس 
واجلوهرة إبراهيم وحل يبحث عن مش��كلة«، 
ومنى واجلوهرة هما شخصيتان محوريتان في 
الرواية التي تتقاطع مع سيرة الكاتب الذاتية، 
وخصوصاً خ��الل جتربة عمل��ه الصحافي في 

إحدى دول اخلليج العربي.
تتألف الرواية م��ن 27 فصال في 178 صفحة، 
وكما ج��اء على الغ��الف اخللفي ف��إن »رئيس 

التحرير«، وثيقة أدبية فنية سياسية ورمزية 
للكثير م��ن األحداث التي مرت على املنطقة 
العربية من خالل استعمال تقنيات الصحافة 
واإلعالم داخ��ل فصوله��ا املتفاوتة من حيث 
احلج��م، حيث جن��د التقري��ر واملق��ال واحلوار 
الصحفي واالس��تطالع والتحقيق وغير ذلك 
من أش��كال الصحافة، إل��ى جانب التقنيات 
الروائية من س��رد ووص��ف ومونولوج داخلي 
وعودة إلى الوراء )فالش باك( إضافة إلى وجود 
قصائد ش��عرية، فلم ينس السارد أنه شاعر 
ف��ي املق��ام األول؛ دخل عال��م الصحافة من 

أوسع أبوابه.
يكتب ش��بلول الدراس��ات األدبية والنقدية، 
وله 17 كتاباً في هذا اجملال؛ أحدثها »ش��عراء 
يس��كنهم الس��حاب«، وحصل عل��ى جائزة 
اجملل��س األعلى للثقافة –ش��عبة الدراس��ات 

األدبية- عام 1999؛ عن بحثه »تكنولوجيا أدب 
األطفال«، وأصدر أحمد فضل ش��بلول عدداً 
من املعاج��م، منها معج��م الدهر، ومعجم 
أوائل األشياء املبسط، ومعجم الطفولة في 

الوطن العربي خالل القرن العشرين.

عمرو أبوالعطا 

الغرفة ..
في ركِن منسيٍّ  داخل البيت ..

تتحامي بأربعة جدران ..
وسقف يتهاوي ..

كلما تأخر وقت الرحيل ..
مدينة بال هوية ..

نافذة ال تتسع لعصفور حزين ...
في الصباح الباكر ..

تنهض ذاكرتي ..
بني أشجار وأرواقها الصفر ...

على أرصفة الطرقات املبللة بأمطار 
الشتاء ...

داخل أزقة املتاجر ...

أنتظرها أن تأتي ...
هي .. تهوي اإلختفاء 

تأخر اللقاء طويال ..
التفاصيل داخل ظلي ...

الذي ذهب من تلقاء نفسه ...
التقي بظلها ...
وعاد سعيدا ...

أراه من النافذة ...
يجلس بجوار أشجار احلديقة ...

يداعب زهور النسرين ...
ظلي وجد طريقه .. وجد ظلها 

يتسلل من حتت الباب كل ليلة ..
لم يخبرني ...

كنت أراقبه جيداً...
ف��ي  أجل��س   .. صب��اح  كل  ف��ي 

حديقتي 

على كرسي هزاز ..
ومتر العابرات من النساء  ...

في وجوههن مالمح حبيبتي ...
يحملن رسائل أحبتهم ...

لكنها لن تأتي .. 
سَتغيُب طويالً ... 

في األمس البعيد ... كان املوعد 
ما ال��ذي يحدَث ب��نَي اثن��نْي بينهم 

موعد ؟؟؟ 
عليهما أن ينتظرا طويال ...

ويكتفيا بالصمت ...
في كل ليلة ..

أش��عل ش��معة .. وأرتش��ف كأس 
نبيذ 

أنتظر ظلي ...
ليخبرني عن ظلها . 

جمعية الثقافة للجميع تحتفي
بتجربة اإلعالمي والروائي صادق الجمل

جانب من فعاليات األمسية

»رئيس التحرير« رواية للشاعر
 والكاتب الصحفي »أحمد فضل شبلول«

 تأخر اللقاء طويال
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ادنبره ـ وكاالت: 

انض��م مش��اهير ال��ى آالف م��ن 
ملس��اعدة  التبرع��ات  جامع��ي 
املشردين ناموا في العراء بحديقة 
أسكتلندية وس��ط البرد القارس 
فيما وصفه املنظم��ون بانه أكبر 

حدث من نوعه في العالم.
وجتمع نحو ثمانية آالف ش��خص 
ف��ي حديق��ة برينس��يز س��تريت 
غاردنز في وسط ادنبره لالستماع 
الى فنان��ني من مغن��ني ومؤلفني 
موسيقيني من امثال ليام غاليغر 
وامي��ي ماكدونالد وف��رق من بينها 

»ديكن بلو« و«فرايتند رابيت«.
وم��ن املش��اهير الذي��ن ش��اركوا 
الفن��ان بوب غيل��دوف الذي يقف 
وراء حف��الت »الي��ف اي��د« جلم��ع 
املس��اعدات، واملمث��ل ج��ون كليز 
م��ن »مونت��ي بايث��ن« والرياض��ي 
االوملبي كريس ه��وي واملمثل روب 
برادي��ن، فضالً عن رئيس��ة الوزراء 
األس��كتلندية نيكوال س��تورجن، 
وقد س��اعدوا في تقدمي االكل الى 
املش��اركني وف��ي الترفي��ه عنهم 

طوال الليل.
واش��اد غيل��دوف ال��ذي ق��ال، انه 
اضطر الى النوم في الش��ارع في 
لندن عندما وص��ل الى العاصمة 
البريطاني��ة قبل عق��ود، باحلضور 
»الرائع« وقال ان االمر يتجاوز كونه 

مجرد بادرة تضامن.
وقال لوكالة »فرانس برس«: »انهم 
سيمضون الليل في العراء تعبيراً 
عن تنديدهم مبا يحصل في واحدة 

من اغنى دول العالم«.

احلدث جمعية »سوشل  ونظمت 
باي��ت« اخليرية التي اس��تقطبت 
في السنوات االخيرة دعم الكثير 

من املشاهير.
االميركي��ان  املمث��الن  زار  فق��د 
جورج كلون��ي وليوناردو دي كابريو 
التي  مطاعمها ف��ي اس��كتلندا 
يعم��ل فيها بنحو عام اش��خاص 

عانوا من التشرد.
وأفاد غيلدوف انها مطاعم ومقاه 

»يستعيد فيها املرء كرامته«.
أح��د  ليتلج��ون  ج��وش  واك��د 
باي��ت«،  »سوش��ل  مؤسس��ي 
فع��ال  محظوظ��ني  كن��ا  »لق��د 
بقيام اش��خاص مش��هورين جدا 

بزيارتنا«.

واوضح »س��لط ذلك الضوء على 
منظمتن��ا ووفر لنا منصة للقيام 
بأشياء كهذه من اجل دفع االمور 
قدر االم��كان وللتأثير ورفع الوعي 

بشأن املشردين«.
واض��اف: ان »كل ش��خص حاضر 
اليوم جمع املال، بعضهم كميات 
كبي��رة من املال ونأمل ان يس��مح 

هذا احلدث بجم��ع 3 الى 4 ماليني 
 5,4 ال��ى   4( اس��ترليني  جني��ه 
مالي��ني دوالر( للمش��ردين، فض��الً 
عن وضع هذه القضية في صدارة 

االهتمامات السياسية«.
واظهرت دراس��ة اعدت بطلب من 
»سوشل بايت« ملرافقة هذا احلدث 
ان الفقر ف��ي صفوف االطفال هو 

الدافع الرئيس��ي الى التشرد في 
اسكتلندا.

واك��د ليتلجون »نحن ن��درك من 
خ��الل خبرتن��ا م��ع الكثي��ر م��ن 
املش��ردين ان الغالبي��ة العظمى 
منهم عانوا ظروفاً صعبة للغاية 

في حياتهم«.
وتاب��ع »عندما يدرك امل��رء ان هذا 
الوض��ع لي��س ناجماً عن ق��رارات 
فردي��ة ب��ل بس��بب بني��ة اجملتمع 
االفراد،  التي يواجهها  واملشكالت 
يصبح أكثر تعاطف��اً حيال هؤالء 
االش��خاص وأكثر ميال الى العمل 
إلعادة بناء اجملتمع حتى ال يستمر 

تهميشهم«.
واظه��رت سلس��لة م��ن التقارير 
في االس��ابيع االخيرة حجم عدم 

املساواة في بريطانيا.
فق��د خلص��ت جلن��ة ش��كلتها 
احلكوم��ة البريطاني��ة ال��ى وجود 
ه��وة هائلة ب��ني الف��رص املتاحة 
لألش��خاص املقيم��ني ف��ي لندن 

واالخرين في بقية ارجاء البالد.
»ج��وزف  مؤسس��ة  وكش��فت 
راونت��ري فانديش��ن« قب��ل م��دة 
قصيرة ع��ن اول ارتف��اع متواصل 
االطف��ال  صف��وف  ف��ي  للفق��ر 
واملتقاعدي��ن في غضون عش��رين 
سنة، مع زيادة بنسبة %50 تقريباً 
في عدد املشردين بني 2010-2009 

و2017-2016.
اال ان عدد املش��ردين تراجع بالثلث 
تقريباً في اسكتلندا التي تديرها 
حكومة قومية ش��به مس��تقلة 
وتس��جل فيه��ا أدنى مس��تويات 
الفق��ر ف��ي بريطاني��ا عل��ى وفق 

املؤسسة نفسها.

مشاهير ينامون في العراء دعمًا للمشردين
في أكبر حدث من نوعه بالعالم

شريط ملونمشاهير ينامون في العراء

التواصل االجتماعي يحسن
األعراض السلبية للذهان والفصام

أظهرت دراس��ة جديدة أجريت من خ��الل مراجعة وحتليل 
إحصائ��ي لدراس��ات قائم��ة أن التدري��ب عل��ى امله��ارات 
االجتماعي��ة فعال في حتس��ني أعراض الذه��ان والفصام 
الت��ي ال يكون فيها املريض طرفاً فاعالً والتي توصف بأنها 

أعراض سلبية.
وقال الدكت��ور ديفيد تي تيرنر من جامعة في أمس��تردام 
وه��و أحد باحثي الدراس��ة اجلدي��دة خلدمة رويت��رز هيلث 
ف��ي مقابلة عبر الهاتف: »فيما يخص التدخل النفس��ي 
االجتماع��ي ملعاجل��ة األعراض الس��لبية للذه��ان يبدو أن 

التدريب على املهارات االجتماعية يأتي بأفضل تأثير«.
دوري��ة  ف��ي  الباحث��ني  وفري��ق  تيرن��ر  الدكت��ور  وأش��ار 
)سكتس��وفرينيا بول��ن( على اإلنترنت إل��ى أن، » التدريب 
عل��ى امله��ارات االجتماعي��ة ضمن مجموع��ة يهدف إلى 
تطوي��ر ق��درات التواصل الش��خصي وعادة م��ا يقدم ملن 

يعانون من اضطرابات تصنف ضمن الذهان والفصام«.
ويق��ول الباحث��ون: إن األعراض الس��لبية في األش��خاص 
املصابني بالذهان تشمل االنسحاب االجتماعي ومواجهة 
صعوبات في االتصال والتفاعل مع اآلخرين وتبلد املشاعر 
واألف��كار النمطية صعبة التغيير وق��د ركزت أغلب طرق 
الع��الج واألبحاث عل��ى األعراض التي توص��ف باإليجابية 
أي الت��ي يكون فيها املري��ض طرفا فاعال مث��ل الضالالت 

واألوهام وتسارع األفكار.
وفح��ص تيرن��ر وزم��الؤه 27 دراس��ة عش��وائية جتريبي��ة 
منضبطة للتدريب على املهارات االجتماعية ش��ملت في 

اإلجمال 1437 شخصا.

خفض الوزن يساعد
على التخلص من السكري

كش��ف أطباء من جامعتي »نيوكاس��ل« و«غالسكو«إن 
نحو 50 % من مرضى السكري من النوع الثاني قد تغلبوا 
عل��ى املرض ف��ي جتربة متثل عالم��ة فارقة ف��ي عالج هذا 

املرض.
وقضى املرضى ما يصل إلى خمسة أشهر في اتباع نظام 
غذائي منخفض الس��عرات احلرارية بهدف فقدان الكثير 

من الوزن.
وكان وزن إيزوبي��ل موراي )65 عام��اً( من مدينة الرجس في 
اس��كتلندا، يصل إلى نحو 95 كيل��و غراماً، لكنها فقدت 
أكث��ر من 25 كيل��و غراما ولم تعد حتت��اج إلى تناول عالج 
م��رض الس��كري، تقول م��وراي، » لقد ع��ادت حياتي كما 

كانت في املاضي«.
وأوضحت املؤسسة اخليرية للسكري في اململكة املتحدة 
إن: »التجرب��ة تعد عالمة فارقة وميكن أن تس��اعد ماليني 

املرضى«.
وكانت مس��تويات الس��كر في دم موراي مرتفعة للغاية، 
وفي كل م��رة كانت تذهب لألطباء كان��وا يزيدون جرعات 

العالج التي تتناولها.
واتبعت م��وراي نظاماً غذائياً يعتم��د بصورة كاملة على 
الس��وائل ملدة 17 أسبوًعا، وتوقفت عن الطهي والتسوق، 

كما كانت تتناول الطعام بعيداً عن زوجها، جيم.
وافاد األس��تاذ بجامعة نيوكاس��ل روي تايلور، إنها »حلظة 
فاصلة حقيقي��ة«، مضيًفا: » قبل أن نبدأ هذا النمط من 
العمل، كان األطباء واملتخصصون ينظرون إلى الس��كري 

من النوع الثاني على أنه غير قابل للشفاء«.
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طارق حرب:

ش��هدت دار الش��فاء في الك��رخ أول فلم 
س��ينمائي س��نة ١٩٠٩ وقي��ام البغ��دادي 
اليهودي بلوكي بإقامة س��ينما في بستان 
الواوي��ة ف��ي املنطقة ب��ني الس��نك وباب 
الش��يخ وعرضه فان��ه ترتب على اتس��اع 
الع��روض ف��ي بغ��داد ودوره��ا ج��رت عدة 
محاوالت إلنتاج فلم س��ينمائي في بغداد 
كان��ت اولها س��نة ١٩٣٠ اذ س��افر التاجر 
املع��روف حافظ القاضي ال��ى إجنلترا جللب 
اجه��زة ولوازم س��ينمائية كي يت��م انتاج 
فلم، اال انه لم يوفق في مس��عاه لكن في 
بداية االربعينيات ش��رع بع��ض البغداديني 

بتكوين الشركات السينمائية.
وان كان��ت ش��ركة فوكس إلنت��اج االفالم 
العاملي��ة كلف��ت الفن��ان حقي الش��بلي 
إلنتاج فل��م روائي وثائقي يق��وم ببطولته 
وروايت��ه عن االثار العراقي��ة ومعالم بغداد 

واملدن العراقية وكان ذلك سنة ١٩٣٤.
وف��ي س��نة ١٩٤٢ مت تأس��يس اول ش��ركة 
االف��الم  إلنت��اج  بغ��داد  ف��ي  س��ينمائية 
الس��ينمائية وه��ي ش��ركة اف��الم بغداد 
احملدودة من مؤسس��ي هذه الشركة ناصر 
نعي��م تاجر وصناعي اذ كان صاحب معمل 
والتاجر مه��دي البص��ام وصاحب االمالك 

حسن حسني برأسمال متواضع.
وكان س��عر الس��هم الواح��د دين��ار واحد 
لكن هذه الش��ركة فش��لت ف��ي انتاج اي 
فلم وفي س��نة ١٩٤٦، مت تأس��يس شركة 
عراقية مصرية إلنتاج االفالم الس��ينمائية 
باسم شركة افالم الرشيد انتجت فلم ابن 
الش��رق الذي اخرجه اخملرج املصري املعروف 
ني��ازي مصطف��ى ومث��ل في��ه م��ن مصر 
مديحة يسري ونورهان وبشارة واكيم ومن 
الع��راق املط��رب الريفي حضي��ري ابو عزيز 
وعزي��ز عل��ي وعادل عب��د الوه��اب وكذلك 

ممثلني من السودان .
وقد مت عرض الفلم في العيد وفي س��ينما 
غازي وجنح جناحاً كبي��راً ،وكان هذا النجاح 
س��ينما  اصح��اب  ش��ركة  تأس��يس  وراء 
احلم��راء العراقي��ة ،وكان صاحب س��ينما 
احلم��راء اس��ماعيل ش��ريف حي��ث قامت 
هذه الش��ركة بالتعاون مع احت��اد الفنانني 
املصريني من انتاج فلم القاهرة / بغداد الذي 
كتب قصته حقي الشبلي ويوسف جوهر، 
ومثله م��ن العراق عميد املس��رح العراقي 
حقي الش��بلي ،وابراهيم ج��الل ،وعفيفة 

اس��كندر وفخري الزبيدي ،وسلمان اجلوهر 
وعدد م��ن طلبة الفن��ون اجلميلة والفنانة 
املصري��ة مديح��ة يس��ري وق��ام بإخراجه 
املصري احم��د بدر خان وع��رض الفلم في 
س��ينما احلم��راء س��نة ١٩٤٧ . وجن��ح هذا 
الفلم كس��ابقه وقام عدد من املستثمرين 
البغداديني بأنش��اء اول ستوديو سينمائي 
في بغداد باس��م )اس��توديو( وكان مكانه 
على الش��ارع العام الذي يخرج من الكرادة 
ويتوجه الى معس��كر الرشيد والزعفرانية 

وقبل الوصول الى املعسكر.
وكان اول فل��م انتجوه في بغ��داد هو فلم 
»عليا وعصام » ال��ذي كتب قصته احملامي 
واالدي��ب البغ��دادي اليه��ودي انور ش��اؤول 
واملس��توحى من قص��ة رومي��و وجولييت 
ولكن بأس��لوب بدوي واشترك في التمثيل 
ابراهي��م ج��الل ،وعزمي��ة توفي��ق وجعف��ر 
الس��عدي ،وفوزي محس��ن االم��ني ،ويحي 
فائ��ق وعب��د اهلل الع��زاوي ،وس��ليمة مراد 
واخرج��ه اخملرج الفرنس��ي اندريه ش��وتان 
،وس��اعده يحيى فائق وقام بتصويره وعمل 
االن��ارة فيه الفرنس��ي جاك الم��ار ،وعرض 
الفلم في س��ينما روكسي س��نة ١٩٤٩ ، 
وحقق الفلم جناحاً هائالً بسبب موضوعة 
وتناول��ه حي��اة البادية وتقنيت��ه املتقدمة 
،ولك��ن التجرب��ة الثاني��ة لهذه الش��ركة 
ولهذا االس��توديو فلم »ليل��ى في العراق » 
كان نصيبها الفشل فقد فشل فلم ليلى 
ف��ي الع��راق فش��الً ذريعا عل��ى الرغم من 

بطولة اللبنانيني محمد س��لمان ونورهان 
، وم��ن بغ��داد عفيفة إس��كندر، وابراهيم 
جالل ،وجعفر السعدي وعبد اهلل العزاوي ، 
واخرجه املصري احمد كامل مرسي وعرض 
في س��ينما روكس��ي س��نة ١٩٤٩ ، االمر 
الذي ترتب عليه انتهاء الش��ركة وس��حب 

املسهمون اموالهم .
وفي سنة ١٩٥٣ استطاع ياس علي الناصر 
تأسيس شركة دنيا الفن على قدرات عراقية 
خالص��ة بإنت��اج اول فلم بغ��دادي عراقي 
صمي��م هو فل��م فتنة وحس��ن عن قصة 
وسيناريو واخراج حيدر العمر وادى النجاح 
الى تشجيع هواة السينما واصحاب رؤوس 
االموال على تأسيس ش��ركات سينمائية 
والش��روع بإنتاج االفالم فتم انتاج فلم من 
املسؤول سنة ١٩٥٧ ، وهو من انتاج شركة 
س��ومر للس��ينما مثل فيه خليل ش��رقي 
وس��امي عبد احلميد ، ورضا الش��اطئ عن 
قصة ادمون صبري وص��وره الهندي دفيجا 
ومثلت��ه ناهدة الرماح وه��و اول فلم تناول 
الواق��ع العراق��ي ، وبعد ذل��ك مت انتاج فلم 
سعيد افندي سنة ١٩٥٨ ، الذي يعد عالمة 
بارزة في االف��الم البغدادية حيث مثل فيه 
يوس��ف العان��ي وزين��ب واخرج��ه كامران 
حس��ني الذي تكلم عن احلياة االجتماعية 
في احمل��ال واحل��ارات البغدادي��ة والعالقات 
االجتماعي��ة وانتق��اد لبعض احل��االت في 
اجملتمع البغدادي وبعد انقالب ١٩٥٨ دخلت 

الدولة في هذا املضمار .

متابعة الصباح الجديد: 
 ل��م يع��رف كثي��ر م��ن محب��ي 
الفنان��ة زبي��دة ث��روت صاحب��ة 
أجمل عيون، أن لها شقيقة توأم 
تكبرها بعش��ر دقائق فقط، ولم 
يختلف جمالها كثيرًا عن ملكة 

جمال الشرق.
حكمت ثروت هي شقيقة زبيدة 
الت��ؤام التي رفض��ت دخول عالم 
الش��هرة واألض��واء، بالرغ��م من 

وبع��ض  ش��قيقتها  مح��اوالت 
اخملرج��ني في إقناعها دخول عالم 
الس��ينما، ومتثيل فيلم مشترك 

مع شقيقتها.
 لق��د كان��ت طبيع��ة حكم��ت 
الهدوء واخلجل الش��ديد، بجانب 
جماله��ا الرائع الطبيعي، لكنها 
لم تقتنع في يوم بأن تدخل اجملال 
الفن��ي، وفضل��ت ال��زواج واملنزل 

وتكوين أسرة على العمل.

وفي أح��د لق��اءات الفنانة زبيدة 
ثروت جملل��ة »املص��ور«، قالت عن 
»إنها ش��عرت  زواج ش��قيقتها: 
بأكثر م��ن الفراغ وهو ش��عورها 

بالغيرة«.
 وأضاف��ت ث��روت: »إذ كيف تتزوج 
ش��قيقتي وأن��ا ال أت��زوج، ولهذا 
عندم��ا كان أب��ي يتح��دث ع��ن 
العرس��ان الذين تقدموا لي كنت 
أحس بس��عادة ونشوة، وقلت له 

ذات يوم وأنا أهرب بعيني من عينه 
أنا أريد أن أت��زوج يا أبي، فقال من 
األفضل أن تنتظري حتى تكملي 
دراستك«.  إما عن حكمت كانت 
لديها ع��دة هوايات، منها العزف 

على آلة املندولني.
وقد أطلق عل��ى زبيدة ثروت لقب 
)قطة السينما العربية(، وجنحت 
زبيدة في )مسابقة ملكة جمال 
الش��رق(، الت��ي أقامته��ا مجلة 

اجليل و )مس��ابقة أجمل عش��رة 
أقامتها  الت��ي  للس��ينما(  وجوه 
مجلة الكواكب املصرية، اختارها 
حس��ني حلمي املهن��دس جلمال 
عيونه��ا ومثلت مع الفنان يحيى 
شاهني فيلم املالك الصغير، وهي 
صاحبة أجمل عيون في السينما 

املصرية.
وكان أول فيل��م س��ينمائي له��ا 
)دليلة( ع��ام ١٩٥٦، والذي ظهرت 

في��ه لبضع دقائ��ق مع ش��ادية، 
وعبد احلليم حاف��ظ، ومن أجمل 
افالمه��ا مع عب��د احلليم حافظ 
فيلم )ي��وم من عم��ري(، اذ أطلق 
عليها بع��ض النقاد لقب )ملكة 
الرومانس��ية(. وقام��ت ببطول��ة 
العديد من األفالم الس��ينمائية.  
توفي��ت الفنانة زبي��دة ثروت في 
١٣ديس��مبر م��ن الع��ام املاضي 
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من هي شقيقة زبيدة ثروت التوأم وما حكاية غيرتها منها ؟

أول شركات اإلنتاج السينمائي في بغداد

الجوزاءالثورالحمل

الميزاناألسدالسرطانص

القوسالعقربالعذراء

مهنياً:تسمع بعض األخبار التى تزعجك في 
العمل و تؤثر على أدائك لليوم عاطفيا:ال تنظر 
فقط الى س��يئات احلبي��ب انظر الى اجلوانب 
اإليجابية في شخصيته و حدث إيجابي يغير 

مصير عالقتك العاطفية اليوم. 

مهنياً:ك��ن أكثر ودا ف��ي تعامالتك مع زمالء 
العم��ل و ح��اول أن تتعامل معه��م بطريقة 
أفضل عاطفيا:س��وء تفاهم ق��د يقع اليوم 
بين��ك و ب��ني احلبي��ب و لكن��ك جت��د له حل 

سريع.    

مهنيا:عليك أن تكون أكثر س��رعة اليوم في 
تنفيذ املهام التى تعرض عليك حتسبا حلدوث 
أية مش��اكل مفاجئة  عاطفيا:تعيش أجمل 
قصة حتب هذه الفترة و تتمنى أن تقدم على 

خطوة االرتباط.  

مهنيا:عليك أن تكون أكثر تنظيما في عملك 
و أن تعرف كيف حتدد األولويات لتنفيذ املهام 
عاطفياً:ال تتجاهل احلبيب و حدد معه موعد 
للقاء، كن أكثر جدية في عالقتك مع احلبيب 

وال تعتبرها مجرد عالقة عابرة.    

مهنيا:مشكلتك أنك تضيع وقتك في الكثير 
من التفاصيل الغير مهمة عليك أن تركز أكثر 
على الوضع العام عاطفياً:تطلب السماح من 
احلبي��ب لتعيد بناء عالقتك به، ال تدع النقاش 
يزيد بينك وبني احلبيب وتعامل معه بهدوء.    

مهنيا:أخب��ار جيدة تصل��ك اليوم في العمل 
حول ترقية قريبة أو مكافأة عاطفيا:تش��عر 
أن طباع احلبيب صعبه و ال تستطيع التأقلم 
معها، لديك اليوم الكثير من الفرص الذهبية 

الستثمار أموالك فحاول أن تستغلها.

مهني��ا: تبدو س��عيد و مش��رق الي��وم فكل 
أم��ورك ميس��ره و احل��ظ يقف ال��ى جانبك 
عاطفي��ا:ان كنت معجب بش��خص ال تتردد 
في املبادرة ال��ى التعرف عليه أكثر، ال تقحم 

مشاكل العمل في عالقتك مع احلبيب.

مهنياً:ال يأت��ي النجاح مرة واحدة عليك أن تكون 
أكث��ر صبرا لتحصد ثمار ما زرع��ت  عاطفياً:كن 
صادقا في تعاملك مع احلبيب فهو ما س��يقربك 
منه أكثر. الظروف التى متر بها صعبة ال تستطيع 

أن تفعل شيئا حيالها سوى التحلي بالصبر.

مهنياً:ال تتجاهل نصائح رؤسائك في العمل 
و اح��رص على أن تتبع التعليمات بحذافيرها 
عاطفياً:أن��ت تعلم ما الذى يس��عد احلبيب 
فبادر الى تنفيذه قد يح��دث أمر طارئ اليوم 
يتطلب منك أن تتخذ قرارا سريعا بشأنه.     

مهنيا:الكل يشتكي من الفوضى التى تسببها 
عليك أن تكون أكث��ر تنظيما في ادارة أعمالك  
عاطفي��ا:ال تتردد ف��ي اخبار احلبيب مبش��اكلك 
فق��د جت��د عنده احلل املناس��ب، ال حت��اول فرض 

آرائك على احلبيب واستمع الى وجهة نظره.

مهنياً:علي��ك أن تب��ذل املزي��د م��ن اجله��د 
هذه الفت��رة لتصل الى النج��اح الذى تريده 
عاطفياً:احلبيب يضغك عليك لتقرر االرتباط 
أو انه��اء العالقة. أنت تعلم إمكانياتك جيدا 

فال حتمل نفسك أكثر من طاقتها.

الحوتالجديالدلو

مهنيا:تتوس��ع أعمالك هذه الفترة و تشمل 
العديد من النش��اطات علي��ك أن تقون على 
قدر من هذه املس��ؤولية  عاطفياً:تنزعج من 
تذم��رات احلبيب و تش��عر أن��ه ال يقدر ظروف 

عملك.

حظك اليـوم

عاموديأفقي
1.أقسى املواد في الطبيعة o يرق ويتقبل 

التغيير
2.أرق أنواع احلرير o في أقدام اخليل

3.أعلن��ت للم��أل o خيرات يهبه��ا اخلالق 
خمللوقه ويزيدها

4. ليث )معكوسة( o ثلثا واد
 o 5. نعم��ل عم��ال ون��داوم عل��ى عمل��ه

عكس
6. بقايا زائدة في آخر الطعام o من أطراف 

االنسان
 o رمز الكبريت في الكيمياء o 7. ثلثا جاد

تقوى ومراقبة احكام الدين
8. تقال للموافقة o اسناد o دافع وحمى

9. أميرة ويلز الراحلة o ما يعتليه امللك
 o )10. من مش��تقات احلليب )معكوس��ة

واضع نظرية التطور

1. في الفم o نوع صغير من اجلراد
2. قارب مبحرك o من أوزان الشعر

3. معلمات o غفا )معكوسة(
4. العودة عن رأي خاطئ

5. من صفات النظ��م الدكتاتورية 
والعنصرية واحملتلة

6. ود شديد
7. عنصر مشع

8. وزن )معكوس��ة( o م��ن جواه��ر 
البحر o ثلثا عون

9. يجتم��ع للمناقش��ة لتحقي��ق 
أكبر كس��ب o حديث وفيه سمات 

االعصر
10. نزوره ونتردد عليه o أعلن صدور 

أو االنتهاء من عمل شيء جديد

كلمات متقاطعة
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
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بغداد ـ رحيم الدراجي*
 نفى االمني العام للجنة االوملبية 
الوطنييية حيييدر حسييني علي أي 
تعاون او اشييراف من قبل املكتب 
التنفيييذي على مهرجييان بطولة 
ابطييال العالم للكيك بوكسيينغ 
واملييواي تيياي التييي اقيمييت فييي 
ملعييب الشييعب الدولييي خييال 
االشييهر املنصرميية ، جيياء ذلييك 
خال استقباله نائب رئيس االحتاد 
الدولييي للكيييك بوكسيينغ ناصر 
نصيري رئيس االحتاد االسيوي في 
مقر اللجنة االوملبية صباح أمس.

خييال  العييام  االمييني  وأضيياف 
اللقيياء الذي حضييره رئيس االحتاد 
ان  الواسييطي  قاسييم  املركييزي 
اللجنة االوملبييية لن تقبل باقامة 
البطوالت مهما كانت مسمياتها 
اذا لم تكن حتت االشييراف املباشر 
ميين االحتييادات املركزييية وبالتالي 
اقامة بطوالت خارج هذا السييياق 
الرسييمي غييير معترف  االوملبييي 
بهييا ومرفوضيية ميين قبييل رئيس 
للجنة  التنفيذي  املكتب  واعضاء 
االوملبية الذين يحترمون الشرعية 
لاحتييادات  الدولييية  والقوانييني 

املركزية.
من جانبه اشاد نائب رئيس االحتاد 
الدولييي للكيييك بوكسيينغ ناصر 
نصيييري رئيييس االحتاد االسيييوي 
بدعييم ورعاييية اللجنيية االوملبية 
الحتاد الكيك بوكسيينغ السيييما 
العشيير االخيرة  السيينوات  خال 

التييي متكيين  خالها ميين حتقيق 
االوسييمة املنوعة على مسييتوى 
القييارة الصفييراء مشيييرا الى ان 
تاريخ لعبة الكيك بوكسيينغ في 
العييراق كبييير ولهييا عشيياق بعد 
سلسييلة النجاحات التي حتققت 

.
وكشييف نصيري عن رغبة االحتاد 
االسيييوي باقامة بطوليية مهمة 
فييي العييراق بعييد اربعيية اشييهر 
القييارة  ابطييال  فيهييا  يشييارك 
الصفراء احلاصلييون على املركزين 
االول والثانييي في البطوالت مبينا  
ان االحتيياد املركييزي حتت مشييرط 
الواسييطي يعييد ميين االحتييادات 
برعاييية  حتظييى  والتييي  املميييزة 

واهتمام االحتاد االسيوي .
هييذا وعبر رئيييس االحتيياد املركزي 

قاسييم الواسييطي عيين شييكره 
وتقديييره الييى امني عييام اللجنة 
االوملبية حيدر حسني علي حلفاوة 
االستقبال واالستماع املطول الى 
كل ما يخص واقييع لعبة الكيك 

بوكسنغ .
وبني الواسطي انه سيقدم تقريرا 
خاصا باقامة البطولة االسيييوية 
الى االمانة العامة للجنة االوملبية 
الوطنية  لغرض اكمال االجراءات 
باملشاركني  اخلاصة  اللوجسييتية 
التييي  تسييهم فييي اجناحهييا ، اذ 
تعهييد االمييني العام بتقييدمي كل 
انييواع الدعم اللوجسييتي لاحتاد 
وحتمييل جييزء ميين نفقييات اقامة 

البطولة االسيوية.

* إعالم اللجنة األوملبية

العواصم ـ وكاالت:
أسييفرت قرعة دور الي 16 من بطولة 
دوري أبطييال أوروبييا عيين مواجهات 
نارية لبعض الفييرق كما هو متوقع 
حيييث يصطييدم ريييال مدريييد مييع 
باريس سييان جيرمان، فيمييا يواجه 

برشييلونة تشيلسييي في لقاء ناري 
فييي  يوفنتييوس  القرعيية  وأوقعييت 
مواجهيية توتنهام، فييي حني ياقي 
ويواجييه   .. بورتييو  فريييق  ليفربييول 
مانشسييتر يونايتد غرميه إشبيلية 
وياقي مانشسييتر سيتي فريق بازل 

السويسري ،ويصطدم بايرن ميونيخ 
مييع بشييكتاش أمييا اللقيياء االخير 
فيجمع رومييا وشيياختار..  واقيمت 
السويسييرية  نيون  القرعة مبدينيية 
وشارك فيها تشييابي ألونسو الذي 

فاز باللقب مع ليفربول عام 2005.

بغداد ـ الصباح الجديد:
تبدأ اليييوم الثاثاء مباريييات اجلولة 
السادسيية من املرحلة االولى لدوري 
الكييرة املمتيياز، حيييث يتواجييه في 
ملعب الصناعة املتصدر فريق الزوراء 
وله 15 نقطة امييام الديوانية، فيما 

يلعب في البصرة فريقا امليناء وزاخو. 
وتقام غٍد االربعيياء 3 مباريات، حيث 
يلتقييي اجلوييية وأمانة بغييداد، فيما 
والنجف، ويضيف  البحييري  يتواجه 
الصناعييات  فريييق  نفييط ميسييان 
الكهربائية. وتقام اخلميس، مباريات 

كرباء أمام الطلبيية، ونفط اجلنوب 
يضيييف النفييط، واحلسييني ياعب 
الشرطة ويلتقي نفط الوسط امام 
فريييق احلدود، فيمييا تختتم اجلمعة 
مباريييات اجلوليية بلقيياء الكهربيياء 

والسماوة.

إعالم المركز الوطني
عقد مدير قسم املوهبة الرياضية 
بدائرة شؤون االقاليم واحملافظات 
، مدير املركز الوطني لكرة القدم 
اجتماعيياً  رؤوف  بسييام  الكابيين 
تنظيمييياً ضييم مديييري املراكييز 
الوطنية لرعاية املوهبة الرياضية 
في بغداد بحضور معاونه محمد 
امير ومسؤول شعبة بغداد علي 

عوض.
ميين  العديييد  بحييث  االجتميياع 
الداخلية  التنظيمييية  القضايييا 
فضاً عن موضييوع اقامة أوملبياد 
االلعاب الفردييية االول ٢٠١٧الذي 
املركز  قاعات مجمع  سييتّضيفه 
الوطني بالدائرة ، نهاية الشييهر 
التوجيييه  عيين  فضيياً  اجليياري.. 

بتزويد قسييم املوهبة باملعلومات 
الازمة إلعداد اخصائية شيياملة 
عن مخرجييات املراكز فييي بغداد 
ميين  احملافظييات  فييي  وفروعهييا 
الاعبييني املنضمني إلييى صفوف 

 ، األندييية واملنتخبييات الوطنييية 
واملتميزييين من الاعبييني احلاليني 
املتفوقييني دراسييياً لغرض  فنييياً 
تكرميهم فييي احتفالييية خاصة 

تقام نهاية العام احلالي.
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»الشباب والرياضة« ترعى 
منافسات النساء بالطائرة

مسعود يؤكد دعم »الصاالت« 
في نهائيات القارة

رباعان في بطولة 
العرب المقبلة

بغداد ـ قسم اإلعالم:
اعلن وزير الشييباب والرياضة عبد احلسييني عبطان، 
انهيياء كافة االسييتعدادات النطيياق بطولة العراق 
بكرة الطائرة للنسيياء التي سييتكون برعاية ودعم 

وزارة الشباب والرياضة .
وقال عبطان خال اسييتقباله رئيس االحتاد العراقي 
لكرة الطائييرة مناف فاضل ان الييوزارة بالتعاون مع 
احتيياد اللعبيية اكملت كافة االسييتعدادات النطاق 
البطوليية التي ميين املقييرر افتتاحها يوم السييبت 
املصادف 16 من الشهر اجلاري مبشاركة 12 ناديا من 

كافة محافظات العراق.
واضيياف ان الييوزارة وميين منطلق دعمهييا للرياضة 
النسييوية، تسييعى الى تهيئيية االرضية املناسييبة 
القامة العديييد من البطوالت النسييوية فضا عن 
تخصيييص قاعة مغلقة للرياضة النسييوية فقط، 
وان الييوزارة ستسييتمر بالدعم والرعاييية للرياضة 
النسييوية لتحقيق االجنازات علييى الصعيد الدولي 

ورفع اسم العراق عاليا.

بغداد ـ الصباح الجديد:
التقى رئيس االحتيياد املركزي لكرة القدم عبد اخلالق 
مسييعود مبدرب منتخب كرة الصاالت هيثم عباس 
بعيوي، لبحث منهاج إعداد الفريق لنهائيات آسيييا 

والتي ستقام في الصني تايبيه.
وقييال مسييعود في تصريحييات صحفييية إن االحتاد 
مهتم بكرة الصاالت بشييكل عييام وباملنتخب على 
وجه  اخلصييوص، مبا ميكنه من أن يحقق نتائج طيبة 
في في نهائيات آسيييا املقبلة، ال سيييما وأن العراق 
يصنييف ميين املنتخبات االولييى في الترتيييب العام 

للقرعة.
وبني أن االحتاد سيييجتهد من أجل توفير معسكرات 
داخلية وخارجية حسييب البرنامج املقدم من مدير 
اجلهيياز الفني  للمنتخب، لتسييهيل مهمة اإلعداد.

وأشييار إلييى أن العييراق أصبييح رقمييا صعبييا فرض 
نفسه وبقوة على الساحة اآلسيوية في لعبة كرة 
 الصيياالت، برغم الظييروف الصعبة التي يعيشييها 

البلد وعدم وجود بنى حتتيه خاصة بهذه اللعبة.
 يشييار الييى ان املنتخب العراقي تأهييل إلى نهائيات 

آسيا ثانيا في مجموعته بعد املنتخب البحريني.

بغداد ـ الصباح الجديد:
يواصل املنتخييب الوطني برفع االثقال اسييتعداته 
لبطوليية العرب التي ميين املؤهييل انطاقها نهاية 
الشييهر اجلاري في العاصميية املصرية القاهرة، اكد 
ذلييك مدرب املنتخييب عباس احمد حيث اشييار الى 
ان التدريبييات مسييتمرة منذ اسييابيع اذ من املؤمل 
ان يشييارك الرباعييان محمد قدوري وهديل سييالم 
التي ستشييارك بثيياث فئات مختلفيية، وهذا ياتي 
لامكانات التييي متتلكها الاعبة هديل عذ سييبق 
وان قدمييت نزالت مميزة في مشيياركات عدة، كذلك 
ينطبييق احلال علييى زميلها محمد قييدوري الذي له 

اجنازات كبيرة في استحقاقات مماثلة.
واضاف: خال التدريبات اسييتطعنا تاهيل الاعبني 
نفسيييا وبدنيا باالضافة الى تطوير املستوى الفني، 
نتمنى ان تكون مشيياركتنا مميييزة في ظل ما ميتلك 
الرباعان من امكانات متميزة وحصد عدة اوسييمة 

في البطولة.

دبي ـ حسين الشمري* 

يسييتهل اليوم الثاثاء منتخبنا 
اولييى  للشييباب  االثقييال  برفييع 
منافسيياته في بطوليية االلعاب 
االسيييوية الباراملبييية للشييباب 
مبشاركة 5 رباعني في ملعب دبي 
وفي الوقت نفسييه.. وسييتجري 
منافسييات السباحة في مسبح 
مجمع حمدان كما سييتتواصل 
البوتشيييا  فعاليتي  منافسييات 
ايضييا  اليييوم  الطاوليية  وتنييس 
في ملعبييي دبي والشييباب بعد 

انطاقها يوم امس .
تلقييى منتخبنييا بكييرة الهييدف 
للمكفوفييني خسييارته الثانييية 
صباح امس االثنني امام منافسه 
)صفر  بنتيجة  الصيني  املنتخب 
اصبحييت  النتيجيية  وبهييذه   )9/
حظييوظ منتخبنييا خييارج نطاق 
املنافسيية علييى املراكييز الثاثة 
االولى وسيييواجه اليييوم الثاثاء 
صباحا منافسه املنتخب االيراني 

في ختام منافسات اجملموعة.
االول  امييس  مسيياء  انطلقييت 
الطاوليية  تنييس  منافسييات 
مبشيياركة ثاثيية العبييني منتظر 
فاروق الذي خسيير امام منافسه 
اليابانييي بنتيجيية )3/1( بعييد ان 
كان متقدمييا في الشييوط االول 
بنتيجيية )7/11( نقطة ليخسيير 
بعدها االشييواط الثاثة بنتيجة 
نقطيية  و)11/8(  نقطيية   )11/9(
)13/11( نقطة . فيما حقق زميله 
الاعب حسيين حمزة الفوز على 
منافسه الكازاخستاني بنتيجة 
ثاثة اشواط مقابل شوط واحد 
وهي )7/11( نقطة )9/11( نقطة 
نقطيية   )8/11( نقطيية   )11/9(
كمييا اخفييق زميلهمييا الثالييث 
رسييول جعفر بعد خسارته امام 

املاليييزي بنتيجيية ثاثة اشييواط 
مقابل شوط واحد بعد ان حسم 
الشييوط االول لصاحلييه بنتيجة  
)6/11( نقطيية ليخسيير بعدهييا 
نقطيية  و)11/7(  نقطيية   )11/9(
و)8/11( نقطيية , وميين املؤمل ان 
يكون قييد خاض العبونا مسيياء 
امس منافسات اليوم التالي في 

فرصة التعويض.
جنح رئيييس االحتاد العراقي لتنس 
فييي  الكييردي  الطاوليية سييمير 
اعتراضييه علييى نظييام البطولة 
وقد اسييتجابت اللجنة املنظمة 
لطلبه واعتراضييه بعد ان انضم 

اليييه عدد ميين املنتخبات االخرى 
ايدت  التييي  واالسيييوية  العربية 
اعتراضه وسيييقام نظام الفرقي 
بعييد االنتهيياء ميين منافسييات 

الفردي والزوجي .
العراقييي  الوفييد  رئيييس  وقييال 
الدكتييور احمد العانييي ان نتائج 
تنييس الطاوليية مييا زالييت لييم 
تتضح بعد حيييث لدينا عدد من 
الاعبييني والاعبييات لييم يبدأوا 
بعد مشييوارهم في البطولة اما 
بالنسييبة الى نتائييج اليوم االول 
فاعتقد انهييا طبيعية جدا وهذا 
هييو حييال الرياضة فوز وخسييارة 

وعلينييا ان نتقبل اخلسييارة مثل 
ما نفرح بالفوز علما بان فرصتنا 
للتعويييض في  مازالييت قائميية 
حصد اكثر من وسام في فعالية 

الطاولة .
واضاف العاني اما بالنسييبة الى 
كييرة الهييدف فاجد بييان النتائج 
طبيعية في ظل هييذه اجملموعة 
القوية التي وقييع فيها منتخبنا 
تعييد  وان  سيييما  ال  الشييبابي 
املشيياركة االولى ملعظم العبينا 
ولكيين مع هذا نحيين نطلب احتاد 
اللعبة ومدرب املنتخب بدراسيية 
اسباب اخلسييارة وتوضيحها لنا 

كي نتجاوزها في االسييحقاقات 
املقبلة.

وميين جانبه قييال رئيييس البعثة 
عبيد عنيييد ان صورة نتائج تنس 
الطاولة لييم تفصح عن وجهها 
احلقيقي وانا شييخصياً اتوقع ان 
يخطييف العبونييا والعباتنييا في 
تنس الطاولة احد اوسييمة الفوز 
اذا تييدارك مدربونا وضييع الفريق 
االفضل  وتصحيح مسيياره نحو 
السيما وان هناك العبني والعبات 
لم يشاركوا بعد في املنافسات.

امييا بخصييوص منتخييب كييرة 
الهدف فييارى بييان النتائج كانت 

مخيبة لامييال وان منتخبنا قد 
وقع في مجموعة صعبة جدا اال 
انه كان باالمييكان حتقيق افضل 

مما حصل وكان.
وانهى عبيد حديثييه: نحن نعول 
االثقييال  رفييع  منتخبييي  علييى 
والسييباحة فييي حصد اوسييمة 
التي  الفييوز فييي منافسيياتهما 

ستنطلق اليوم الثاثاء.
وقييال رئيييس احتيياد كييرة الهدف 
ان  للمكفوفني سييعد عبداجمليد 
نتائجييه فريقه كانييت مظابقة 
للتوقعات السيييما وان اجملموعة 
التي وضييع فيهييا منتخبنا تعد 

هي االقوى.
واضيياف  انييا شييخصيا اطالييب 
بتوفييير مييدرب اجنبييي للعمييل 
مع املنتخب مييع زج مدربنا معه 
لكسييب اخلبييرة واالطيياع على 
احداث خطط عالم التدريب في 
كرة الهدف واذا استمر احلال على 
ما هييو عليه فالنتائج سييتكون 
مخيبة لامييال مع جل احترامي 
التدريييية  للميياكات  وتقديييري 
احمللية. علمييا بان رئيس احتاد كرة 
الهدف سييعد عبد اجمليد قد قاد 
عييددا ميين مباريات كييرة الهدف 
للبطوليية نفسييها كونه حكم 

دولي
وقييال مييدرب رفييع االثقييال رافد 
القيسييي:  انييا ال اريد ان اسييبق 
االحييداث ولكيين منتخبنييا قادم 
حلصد اوسمة الفوز , وهذه الثقة 
نابعيية من خييال اصييرار وعزمية 

رباعبينا على حتقيق االجناز.
واشييار الييى ان هييذه املشيياركة 
سييتؤكد علو كعييب رياضة رفع 
االثقال فييي حتقيق االجنازات التي 

تليق بها وبرياضة الباراملبية.

* موفد االحت��اد العراقي لإلعالم 
الرياضي
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رفع االثقال والسباحة تستهل شوطها اليوم في اآلسياد 
كرة الهدف تودع بالخسارة أمام الصين

العواصم ـ وكاالت:

أحرز األرجنتيني ليونيل ميسي، جنم 
برشييلونة اإلسييباني الهدف الثاني 
لفريقه الكتالوني في مرمى فياريال 
باملبيياراة التي جمعييت بني الفريقني 
على ملعب »ال سيييراميكا« مسيياء 
أول أمييس، فييي اجلوليية الييي15 ميين 

الليجا.
لنييادي  الرسييمي  احلسيياب  وقييال 
برشلونة اإلسباني إن ليونيل ميسي 
وصييل إلييى الهييدف رقييم 525 مييع 
برشييلونة في مختلف املسييابقات.

وأوضح أن ميسييي عييادل بهذا، رقم 
الهييداف األملانييي التاريخييي جيييرد 
مولر أسييطورة بايرن ميونيخ كأكثر 
الاعبني تسجيًا لألهداف مع فريق 
واحد فييي الدوريات الكبييرى برصيد 

525 هدًفا.
ورفع ميسييي رصيده إلييى 14 هدًفا 
في الدوري اإلسييباني، لهذا املوسم 
في صدارة ترتيب هدافي املسييابقة 

بعد 15 جولة على انطاق الليجا.
من جانب اخر، عزز مانشستر سيتي، 
آماله في إحراز لقب الدوري اإلجنليزي 
املمتيياز هييذا املوسييم، بعدما تغلب 
علييى مضيفييه وجيياره مانشسييتر 
يونايتييد 2-1، مسيياء أول أمس، على 
ملعييب »أولييد ترافييورد«، فييي ختام 

اجلولة الي 16.
فييي  التسييجيل  سيييتي  وافتتييح 
الدقيقيية 43، عبيير دافيييد سيييلفا، 
قبييل أن يعييادل يونايتييد النتيجيية 
فييييي الدقيقيية 45+2 عيين طريييق 
ماركييوس راشفورد، وأعاد نيكوالس 
أوتامينييدي التقدم لسيييتي بهدف 
فييي الدقيقيية 53.. وارتفييع رصييد 
سيتي بهذه النتيجة إلى 46 نقطة 
فييي الصيدارة، بفييارق 11 نقطة عن 
يونايتييد الذي تلقى أول خسييارة له 
على ملعبه بعد 40 مبيياراة بكافية 

املسابقيات.
فيمييا، أهدر فريق ليفربول اإلنكليزي 
فييوزاً كان فييي متنازل اليييد، بعدما 
فرط في تقدمه بهدف جنمه محمد 

صاح متصدر ترتيب هدافي الدوري 
اإلنكليييري لكييرة القييدم، ليقع في 
فييخ التعادل مييع ايفرتييون في دربي 
ميرسيسايد األحد ضمن منافسات 
املرحلة السادسة عشرة من الدوري 

اإلنكليزي املمتاز,
افتتييح محمييد صيياح التسييجيل 
لفريقه من تسييديدة قوية بيسيياره 
فييي الزاوييية اليمنييى العليييا ملرمى 
ايفرتون فييي الدقيقيية 42 وكاد في 
مطلع الشييوط الثانييي أن يضاعف 
غلتييه لكن كرته لييم تصب املرمى.. 
هدف محمد صاح فى ايفرتون جاء 
في الدقيقة 42 وبه رفع رصيده إلى 

13 هدفاً
املبيياراة  وفييي حييني كانييت دقائييق 
تتناقص وتقترب من نهايتها، ارتكب 
املدافييع الكرواتي ديييان لوفرن خطأ 
داخل املنطقة احملرمة على دومينيك 
كالفرت لوين ليحتسب احلكم ركلة 
جييزاء انبييرى لها اخملضييرم واين روني 
بنجيياح وحولها إلى هييدف التعادل 
)77(.. وانفرد صيياح بصدارة هدافي 

الييدوري، بعدما رفع رصيييده إلى 13 
هدفيياً متقدماً على العييب توتنهام 

هاري كاين بفارق هدف واحد.
ورفع ليفربول رصيده إلى 30 نقطة 
فييي املركز الرابع، فيمييا رفع إيفرتون 
رصيييده إلييى 19 نقطيية فييي املركز 

العاشر.
ولييم يخييرج أرسيينال من خسييارته 
أمام مانشسييتر يونايتييد في اجلولة 
السييابقة وسييقط بالتعييادل أمام 
 ..   1  1- سيياوثهامبتون  مضيفييه 
ولييم يقدم دفاع أرسيينال املسييتوى 
املأمييول مجييدداً وتلقييى هدفيياً مع 
الدقائق األولى سييجله أوسييتني )3( 
في الوقت الذي عجزت به أسييلحته 
الهجومية عن إيجاد احللول أو حتى 
تهديد مرمى الفائز بفرص حقيقية، 
حتييى الدقائق األخيييرة عندما عّدل 
البديييل الفرنسييي جيييرو النتيجة 
)87(.. وصار رصيد أرسنال 29 نقطة 
فييي املركز اخلامس مؤقتيياً، في حني 
رفع سيياوثهامبتون رصيييده إلى 18 

نقطة.

في البطوالت األوروبية بكرة القدم

ميسي يعادل رقم أسطورة ألمانيا.. ومانشستر سيتي يغّرد خارج السرب

تقرير

فرحة برشلونية بالفوز

البطل رسول كاظم يطلق صرخة النصر »أرشيف«

اجلميلي يلتقي نصيري

جانب من االجتماع

مفكرة اليوم

10:45 مساًء

11:00 مساًء
11:00 مساًء

بيرنلي ـ ستوك سيتي

باالس ـ واتفورد
سفيلد تاون ـ تشيلسي

الدوري اإلنجليزي

»األولمبية« تنفي أشرافها على مهرجان 
الكيك بوكسنك والمواي تاي بملعب الشعب

مواجهات نارية بدوري أبطال أوروبا

اليوم.. مباراتان في »سادسة ممتاز الكرة«

اجتماع تنظيمي لمراكز الموهوبين

»اآلسيوي« يسعى لتنظيم بطولة كبرى في بغداد



متابعة - سالم البغدادي:
   اس��تعمل فنان تشكيلي 
يابان��ي ثالث��ن أل��ف ع��ود 
كبري��ت، لتصميم حش��رة 
اخلنفس��اء او كم��ا يطل��ق 
عليه��ا البعض ف��ي العراق 
وبحج��م  "غزال��ة"،  اس��م 
األحم��ر  باللون��ن  ضخ��م، 

واألسود. 
   الغري��ب ف��ي األم��ر أنه أش��عل 

النيران بالتصميم بعد أن انتهى منه 
قائ��ال: إن��ه ال يكتم��ل إال بذلك! وقد 
كان اش��عاله النار محص��ورا بدوائر 
وزعها على جس��د "الدعسوقة"، مما 
اثار صياح ودهشة احلاضرين للعرض، 
فق��د كان من املتوق��ع ان تصل النار 
ال��ى الكبري��ت عل��ى رأس العيدان، 
ويتحول اجملس��م الى رماد، لكن تبن 
فيما بعد ان النار اضرمها بحدود ورق 
املنيوم، وزعه على شكل دوائر، وبعد 

ثوان مع��دودات انطفأت الن��ار وازاح 
ورق االملنيوم، وترك مكانه اثرا زاد من 
جمال اجملس��م، وقربه الى الش��كل 
احلقيقي للدعسوقة، وسط تصفيق 

حار.
    اثار العرض دهش��ة اجلمهور الذي 
أتى بش��غف لرؤية آخر ابتكارات هذا 
الفنان الذي اعت��اد على مفاجأتهم 
بأش��كال ومواد غير مألوفة، يتم بها 

الشكل املراد العمل عليه.

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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العقارات واالمالك المستباحة

جمال جصاني

عندما اس��تباحت عصابات الهمجية واالجرام )داعش(  ثاني 
املدن )املوصل( وثلث االراضي العراقية؛ لم يش��كل ذلك أمراً 
غريباً على ثوابت هذه االمة وتقاليدها في مجال االستباحات 
والغ��زوات عند القدرة واالس��تطاعة، وهذا ما يقره الس��واد 
األعظم من "علماء" خير امة، ومدوناتهم التي حتتفي بفقه 
)ذو الش��وكة( حيث امللك والسلطة والشرعية لألشد فتكاً 
من العصابات واجلماعات املتناهش��ة على الس��لطة واجلاه 
والث��روات والعقارات واالطي��ان. داعش حولت ما جاء في تلك 
املدونات الى واقع من دون مواربة وبش��كل س��افر وواضح، ال 
كما يحصل مع من ما زال مس��تلقياً عل��ى عقارات وامالك 
الدولة واالقليات الدينية واجلماعات التي اس��تضعفت بعد 
الفتح الدميقراطي املبن ربيع العام 2003. لم يبق سوى ثالثة 
أش��هر على مرور 15 عام��اً على زوال النظ��ام املباد وانطالق 
احلوسمة الشاملة واملس��يرة العظمى الستيطان املنطقة 
اخلض��راء وما يتجحفل معها من أس��الب، حت��ت وابل كثيف 
من قذائف ما يعرف ب��� "الثروات مجهولة املالك" وغير ذلك 
من ابت��كارات القرن الس��ابع الهجري العبقري��ة، رغم مرور 
كل ه��ذا الوقت ما زال��ت تلك االمالك والعقارات املس��لوبة 
بيد اللصوص حتت ش��تى الذرائع اخملزية، وما زالت مؤسسات 
الدولة واجهزتها املعنية بهذا الشأن عاجزة أو متواطئة مع 

هذه االوضاع الشاذة.
ان احلرب ضد الفس��اد والتي اعلنت حكومة السيد العبادي 
بانها تش��كل رأس أولوياتها املقبلة، ال حتت��اج الى املزيد من 
الش��عارات واالهازيج والوالئم واملؤمترات واحلمالت االعالمية 
البائس��ة واململ��ة؛ ب��ل ال��ى خط��وات واضحة وملموس��ة، 
ومبقدورها كس��ب املصداقية من خ��الل حترير جميع االمالك 
املس��تباحة ومقاضاة من اباح لنفسه مثل تلك االنتهاكات 
لالمالك العامة وعقارات اآلخرين، عبر تلك اخلطوات والقرارات 
ميك��ن التاكد من جدية احلرب املعلنة ضد الفس��اد بش��تى 
اشكاله وجتلياته. يفترض بهذا الكم الهائل من املستشارين 
واخملتصن وحامل��ي االلقاب والعناوي��ن "العلمية" احمليطن 
بالس��يد العبادي وفريقه، ان ينهضوا مبهمتهم االس��اس اال 
وهي اعادة ترتيب االولويات وعلى رأسها ملف الثروة تراكمها 
وتوزيعه��ا وحيازتها، فم��ن دون معرفة مصدر ث��روات االفراد 
واجلماعات قبل "التغيير" وبعده؛ يكون امر التصدي للملفات 
االخرى )االمنية واالقتصادية واالجتماعية واملعرفية و..( أقرب 
الى املستحيل، وهذا ما برهنت عليه جتارب الدول واجملتمعات 

التي شقت طريقها الى االستقرار واالزدهار.
لم يعد لدين��ا املزيد من الوقت لنهدره في منهج تش��كيل 
واعادة تش��كيل اللجان، ذلك الس��بيل الذي حت��ول الى ركن 
من اركان الفساد وش��بكاته املمتدة لكل تفصيالت حياتنا، 
ان اس��تعانة احلكومة باحملققن واخلبراء الدولين في الشان 
املالي، يعد خطوة ج��ادة وحكيمة على هذا الطريق، كما ان 
طرح مش��روع قانون )من أين لك ه��ذا؟( على مجلس النواب 
واالصرار على اقراره س��ريعاً، ميكن أن يش��كل بداية رصينة، 
وهي حتت��اج الى م��الكات وفريق عمل مهني وش��جاع وغير 
مرتبط ببرك احملاصصة اآلسنة، والى حراك داعم لها عبر زج 
كل الروافد السليمة في اجملتمع ومؤسسات الدولة اخملتلفة 
ف��ي هذه احل��رب املتع��ددة اجلبه��ات. ان حتديد مهم��ة حترير 
العقارات واالمالك املس��تباحة كمنطلق وبوابة لهذه احلرب 
املصيرية، هي خطوة س��ليمة وتعبر عن وعي مبتطلبات هذه 
احلرب الشاملة، والتي ستكشف بدورها نوع احللقات املقبلة 
وأش��كال املواجهة مع هذا االخطبوط الذي متتد جذوره الى 

والقدمي..  اعم��اق تاريخن��ا احلديث 

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

علق الفنان اللبناني راغب 
عالمة على مراس��م وداع 
الراحل  الفرنس��ي  النجم 
جوني هولي��داي، بانه يدل 
على حضارة ورقي الشعب 
الفرنسي، الذي وٌدعه بنحو 
يليق به، ومبسيرته الفنية 
الكبي��رة التي أس��عد بها 

املالين.
ونش��ر عالمة عبر حسابه 
أح��د مواقع  اخلاص عل��ى 
االجتماع��ي،  التواص��ل 
صورة ملراسم الوداع، وعلق 

عليها بالتالي:
للس��وبر  الكبير  "ال��وداع 
الفرنس��ي جون��ي  س��تار 

هولي��داي، امن��ا ي��دل على 
حضارة ورقي هذا الشعب، 
الذي وٌدعه بصورة تليق به 
الكبيرة  الفنية  ومبسيرته 
التي أس��عد بها املالين...

جنمهم  الفرنسيون  خسر 
الكبير، وستبقى ذكراه في 

قلوب اجلميع إلى األبد."

بع��د األخب��ار الت��ي حتدثت 
ع��ن اصابته ب��ورم في املخ، 
املص��ري خال��د  املمث��ل  رد 
الش��ائعات  على  الص��اوي 
عبر حس��ابه اخل��اص على 
التواص��ل  مواق��ع  أح��د 
االجتماع��ي، حي��ث كت��ب 
التال��ي: "أحبائي اخمللصن، 
وعزوت��ي احلقيقي��ة، أعتذر 
لو كنت أوصلت لكم خطأً 
ع��ن حالت��ي الصحية، عبر 
صحف��ي محت��رم، وجريدة 
مح��ل ثق��ة نق��ال كالم��ي 

احلمد هلل  بنح��و خط��أ.... 
الفح��ص أثب��ت أن مخ��ي 
سليم، بس متركب شمال 
على رأي أمي، أحبكم وممنت 

الهتمامكم".

اعت��ذرت الفنانة اللبنانية 
م��ن  س��ماحة  كارول 
ومتابعيه��ا،  جمهوره��ا 
بسبب تأخر صدور ألبومها 
الذي كان م��ن املقرر خالل 
موس��م عيد امليالد، واعدة 
إّياهم مبفاجأة قريبة عوضاً 
عن األلبوم الذي مت تأجيله 

حلن االنتهاء منه.
خ��الل  م��ن  ذل��ك  وج��اء 
مقط��ع  س��ماحة  نش��ر 
تواجده��ا  خ��الل  فيدي��و 
الفرنس��ية  العاصمة  في 
باري��س، أش��ارت في��ه إلى 
جلمهوره��ا  تعت��ذر  أنه��ا 
الفرنس��ية  العاصمة  من 

باريس، بس��بب تأخر طرح 
ألبومها األخير الذي كانت 
قد وعدته به في احتفاالت 
امليالد، النشغالها بتصوير 
أحد األفالم، وأنها تستعد 
في املدة املقبلة للكشف 
س��عيدة  مفاج��أة  ع��ن 

لهم".

راغب عالمة

كارول سماحة

خالد الصاوي

أخبــارهــــــــــم

بغداد - الصباح الجديد:
     أق��ام البيت الثقاف��ي في مدينة الصدر 
التابع لدائ��رة العالقات الثقافي��ة العامة، 
أصبوحة ثقافية مبناس��بة اعتماد طقوس 
القائم��ة  ف��ي  التاريخ��ي  اخلض��ر  موق��ع 
التمثيلي��ة للتراث االنس��اني الالمادي لدى 
اليونس��كو، على حدائق ه��ذا املوقع األثري 

املطل على نهر دجلة اخلالد. 
     ش��ارك ف��ي األصبوح��ة ش��خصيات 
ثقافي��ة واعالمي��ة، بينهم الدكت��ورة ندى 
لفت��ة البياتي نائ��ب رئيس االحت��اد العربي 
لألع��الم اإللكترون��ي، وصف��اء محمود عن 
وكالة احلدث العراقية، ووهاب السيد مدير 
مؤسس��ة الفنون الثقافية العربية، وعادل 
املالكي امن س��ر االحت��اد العرب��ي لإلعالم 
اإللكترون��ي.    القى كلم��ة االفتتاح مدير 
البي��ت الثقافي محمد حس��ن دهش، قال 
فيها: يعد التراث الثقاف��ي غير املادي جزًءا 
مهماً م��ن الذاك��رة الش��عبية والوطنية 
واإلنس��انية، ينبغ��ي للمعنين في كل بلد 

االهتمام به، وتوثيقه، وحمايته من الضياع 
والنسيان، س��يما أنه تراث روحي ومعنوي، 
ي��ؤدي إهمال��ه او التهاون ف��ي حفظه الى 
جعل��ه ك��ذرات تنثرها ري��ح الزم��ن، حتى 
تختفي، وبذلك يُنسى تدريجيا، وقد يجيء 

زمن ال يذكر عنه شيئا، كأّنه لم يكن يوماً، 
ويفقد بذلك خصوصيته، وهويته التراثية، 
النتفاء صفة استمراريته عنه، نظرا لغياب 
شرط التناقل جيال بعد جيل، ذلك الشرط 
الذي يج��ب توفره، كي نطلق على ش��يء، 

او أم��ر ما، بانه التراث الذي يش��كل هويتنا 
الثقافية واالجتماعية.

   فيم��ا اثنت الدكتورة ن��دى لفتة البياتي 
عل��ى اجله��ود الكبيرة الت��ي يبذلها البيت 
الثقاف��ي ف��ي مدين��ة الص��در لالهتم��ام 
باملناس��بات الوطنية، والس��عي الى إقامة 

الندوات التثقيفية املهمة.
     وف��ي اخلت��ام وزع مدي��ر البي��ت الثقافي 
ف��ي مدينة الص��در محمد حس��ن دهش 
الش��هادات التقديرية، وال��دروع التذكارية 
عل��ى الدكتورة ندى لفت��ة البياتي، وصفاء 
محم��ود، ووهاب الس��يد، وع��ادل املالكي، 
ورع��د الرس��ام، متمنيا له��م التوفيق في 
عمله��م الدؤوب خدم��ة للصال��ح العام. 
وللمواق��ع األثري��ة، وبحث ض��رورة احلفاظ 
علي��ه بوصفه��ا ج��زًءا مهماً م��ن الذاكرة 

الشعبية والوطنية واإلنسانية.
   عل��ى هام��ش االصبوح��ة اقي��م معرض 
تش��كيلي ضم عددا من اللوحات اجلميلة 

التي حتاكي التراث العراقي األصيل.

أصبوحة ثقافية بمناسبة اعتماد طقوس موقع الخضر 
في قائمة التراث اإلنساني الالمادي لدى اليونسكو

جانب من املعرض

الصباح الجديد - رويترز: 
بيعت مجموعة كبيرة من القطارات املصغرة للمغني 
واملؤل��ف نيل ينج بنح��و 300 ألف دوالر، ف��ي مزاد إلى 
جانب س��يارات تقليدي��ة وأجهزة موس��يقية ميلكها 

مغني الروك البالغ من العمر 72 عاما.
  وينج مولع بالقطارات املصغرة منذ عشرات السنن، 
وقد عرض أكثر من 230 امنوذجا في مزاد دار جوليان في 
لوس اجنليس، من مجموعت��ه من قطارات ليونيل، من 

بينها قاطرة ذات ألوان مميزة بيعت بعشرة آالف دوالر.
وبيعت عدة سيارات مملوكة لينج أيضا. وبيعت سيارة 
من طراز بويك رودماستر سكايالرك موديل 1953 مببلغ 

400 ألف دوالر، حسبما قالت دار املزادات.
  ويش��تهر ين��ج بأغانيه في فترة مهرجان وودس��توك، 
إضاف��ة إل��ى عمل��ه مع ف��رق بافال��و س��برينج فيلد، 
وكروس��بي، وس��تيلز، ون��اش أن��د ين��ج. وق��ال ينج إن 
تصميماته لنماذج القطارات في مزرعته بكاليفورنيا، 
س��اعدت عل��ى التواصل م��ع ابنه بن املصاب بش��لل 

دماغي.
  ومن بن األش��ياء األخرى التي عرضت في املزاد بعض 

من جيتارات، ومكبرات صوت، وسماعات ينج.
   وس��يخصص جزء من العائدات لبريدج س��كول في 
كاليفورنيا، والتي ش��اركت بيجي زوجة ينج السابقة 

في إنشائها في 1986 لألطفال املعوقن.

الصباح الجديد - وكاالت:
حطم��ت األوروغ��واي األحد الرق��م القياس��ي املدرج في 
موسوعة غينيس ألكبر حفلة شواء في العالم، بإعدادها 
أكث��ر من عش��رة أطنان م��ن اللحم، في إطار منافس��ة 

تتواجه فيها منذ عقد تقريبا مع األرجنتن اجملاورة.
ونظم احل��دث في مدينة ميناس الصغي��رة جنوبي البالد 
التي تعد 40 ألف نس��مة، وقد تطلب 60 طنا من اخلشب 
ومشاركة أكثر من ستن طاهيا قاموا بشي اللحم على 

مدى ساعات ليل السبت- األحد.
وحفالت ش��واء اللحم تقليد منتشر جدا في األوروغواي 
واألرجنتن اجملاورة، وهو رقم قياسي يتنافس عليه البلدان 
منذ العام 2008 عندما جنحت األولى في تنظيم أول حدث 
ضخم من هذا النوع. وف��ي العام 2011 تغلبت األرجنتن 
عليها ما زاد املنافس��ة بن البلدين اجلارين مع اقتناع كل 

منهما أنه يحضر أفضل اللحم.  
وعل��ق راؤول وه��و أحد الطهاة املش��اركن في هذا اجلهد 
الوطن��ي بجدية تام��ة "نحن ال نقوم ب��كل ذلك من أجل 

موسوعة غينيس بل لنلحق الهزمية باألرجنتينين".
وب��دأ العم��ل مس��اء الس��بت عندما ش��ارك نح��و 200 
ش��خص في نزع حلوم أكثر من مئة  بقرة ووزنها ووضعها 

على شوايات. 

قطارات مصغرة مملوكة للمغني 
نيل ينج تباع بنحو 300 ألف دوالر

حفل شواء ضخم يدخل 
موسوعة غينيس

 الصباح الجديد - وكاالت:
هن��أت الفنانة دنيا س��مير غامن 
الفنانة نادية لطفي بعد منحها 
الدكت��وراه الفخري��ة، واعتذرت 
لها عن عدم حضورها، ونشرت 
صورة عبر حس��ابها على موقع 
الفنانة  لوالدتها  "إنس��تغرام" 

دالل عبدالعزي��ز، وزوجه��ا اإلعالم��ي 
رامى رضوان، وشقيقتها إميى وزوجها 
حس��ن ال��رداد، م��ن فعالي��ات تكرمي 
الفنانة، وعلق��ت عليها قائلة: "ألف 
مب��روك للفنانة القديرة نادية لطفي 
على الدكتوراه الفخرية، ربنا يديكي 
الصحة، ويس��عدك زي ما أسعدتينا 

ف��ي أعمال��ك اجلميل��ة، كن��ت أمتنى 
احلض��ور، لكن ظروفي ماس��محتش، 
ب��س كفاي��ة إن جمهورك يش��وفك 

ويفرح معاكي".
   يذكر أن أحالم يونس، رئيس أكادميية 
الفنون، كرمت نادية لطفي، ومنحتها 
الدكتوراه الفخرية، في مستش��فى 

املع��ادي العس��كري، بحض��ور وزي��ر 
الثقافة حلمي النمنم، وعدد من جنوم 
الفن على رأسهم ميرفت أمن، وليلى 
عل��وي، ودالل عبدالعزيز، وس��ميحة 
أيوب، ورجاء اجلداوي، وإميي سمير غامن، 
وسمير صبري، وأشرف زكي، وسامح 

الصريطي، وحسن الرداد.

دنيا سمير غانم توّجه رسالة اعتذار لنادية لطفي

البصرة - سعدي السند:
  ش��هد قص��ر الثقاف��ة والفن��ون ف��ي 
البصرة، افتتاح املع��ارض الفنية ملدارس 
قطاع مناطق البصرة القدمية، واملشراق، 
واملطيحة، والزيتون، بالتعاون مع شعبة 

النشاط املدرسي بتربية البصرة.
    وق��د مثل��ت الفعالي��ات عرس��ا فنيا، 
حضره مدير ع��ام تربية البصرة الدكتور 
عب��د احلس��ن س��لمان، ال��ذي افتت��ح 
املعارض، بحضور مدي��ر القصر الثقافي 
في البص��رة عبداحلق املظف��ر، وموظفو 
التربوي��ة للمدارس  وامل��الكات  القص��ر، 

املشاركة.
    من جانبه، أش��اد املدي��ر العام بأعمال 
املدارس املش��اركة، ملا متثل��ه فعال تربويا 
غي��ر تقلي��دي، نحتاج��ه جميع��ا ضمن 
األنش��طة الالصفية، ألنها تنمي قدرات 
اجلمي��ع، وتفت��ح أمامه��م آفاق��ا رحبة 

لألبداع.
للجمي��ع  ب��ارك  الدكت��ور س��لمان      
مشاركتهم وروعة ابداعاتهم وحرصهم 
التربوي��ن  بروحي��ة  املش��اركة  عل��ى 

الناجحن اخمللصن.

   وف��ي ختام الكرنف��ال الفني اإلبداعي، 
والتربوي وزع الدكتور عبد احلسن سلمان 
الش��هادات التقديرية على املش��اركن، 
وخ��ّص ف��ي البدء مدي��ر قص��ر الثقافة 
والفنون ف��ي البصرة األس��تاذ عبداحلق 
املظفر بالش��هادة األولى، مش��يدا بدور 
القصر ف��ي احتضان األب��داع، ثم أكمل 
توزيع الشهادات على املدارس املشاركة، 
متمنيا للجمي��ع املزيد من األلق التربوي 

واإلبداعي، من أجل العراق الغالي.

الصباح الجديد - وكاالت:
  وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للمرئي 
واملس��موع ف��ي الس��عودية عل��ى إصدار 
تراخي��ص للراغبن في فت��ح دور للعرض 

السينمائي باململكة.
ومن املق��رر البدء مبن��ح التراخيص، بعد 
االنته��اء م��ن إع��داد اللوائ��ح اخلاصة 
بتنظيم العروض املرئية واملسموعة 
ف��ي األماكن العامة خ��الل مدة ال 

تتجاوز 90 يوما.
  وقال��ت وزارة الثقاف��ة واإلعالم 
ف��ي بيان صحف��ي إن: "الهيئة 
املرئ��ي  لإلع��الم  العام��ة 
ف��ي  س��تبدأ  واملس��موع، 
اإلجراءات  إعداد خط��وات 
املطلوب��ة  التنفيذي��ة 
الفتتاح دور الس��ينما في 
اململك��ة بصفته��ا اجلهة 

املنظمة للقطاع".
"س��يخضع  وأضاف��ت:    
للرقاب��ة  الع��روض  محت��وى 
على وفق معايير السياس��ة 
للمملك��ة"،  اإلعالمي��ة 
كم��ا أكدت ب��أن: "العروض 
القي��م  م��ع  س��تتوافق 
مب��ا  املرعي��ة،  والثواب��ت 

يتضمن تقدمي محت��وى هادف، ال يتعارض 
مع األحكام الشرعية، وال يخل باالعتبارات 

األخالقية في اململكة".
  وق��ال البي��ان إن الوزارة تس��عى لالرتقاء 
بالعمل الثقافي واإلعالمي، في إطار دعمها 
لألنش��طة والفعاليات، وتأمل أن تسهم 
ه��ذه اخلطوة ف��ي حتفي��ز النم��و والتنّوع 
االقتص��ادي، عبر تطوير اقتص��اد القطاع 
الثقاف��ي واإلعالم��ي ككل، وتوفير فرص 
وظيفية في مجاالت جديدة للسعودين، 
وإمكاني��ة تعليمه��م وتدريبهم من أجل 

اكتساب مهارات جديدة.

قصر الثقافة في البصرة 
يحتضن معارض فنية مدرسية

دور للسينما في السعودية

ياباني يشعل النار بآخر تصميماته بعد االنتهاء منه
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