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فيما تؤكد الحكومة فرض السيطرة على عموم البالد

إقليم كردستان مستعد لتسليم المنافذ الحدودية
تمهيدا لحوار شامل مع بغداد

بغداد  -أسامة نجاح:
كش��ف مكت��ب رئي��س ال��وزراء
حي��در العبادي ي��وم  ،أمس االثنني ،
ع��ن وجود ب��وادر ايجابي��ة من قبل
حكومة إقليم كردستان مبا يشمل
ف��رض س��لطة احلكوم��ة االحتادية
على جمي��ع األراضي املتنازع عليها
وكذلك املناف��ذ احلدودية على وفق
الدستور  ،مشيرا إلى إن  ،احلكومة
تطل��ب م��ن االقليم ترجم��ة هذه
الب��وادر على ارض الواق��ع وال تكون
حبرا عل��ى ورق حلل األزم��ة بصورة
س��لمية بني الطرف�ين  ،فيما أكد
االحتاد الوطني الكردستاني موافقة
إقليم كردس��تان لتس��ليم املنافذ
احلدودي��ة متهيدا لبدء حوار ش��امل
مع بغداد .
وق��ال الناطق باس��م مكتب رئيس
ال��وزراء س��عد احلديثي ف��ي حديث
خاص لصحيف��ة ‘‘الصباح اجلديد‘‘
بأن" الس��لطة االحتادية في العراق
يج��ب أن تف��رض س��يطرتها على
عمـ��وم الب�لاد وخاص��ة املعاب��ر
احلدودية ".
وأضاف إن" احلكومة االحتادية التريد
ترك األمور مفتوحة كما حصل في
السنوات الس��ابقة بل انها تعمل
عل��ى فرض س��يطرتها ف��ي عموم
البالد ومنافذها احلدودية  ،مش��يرا
إل��ى إن" اجلانب الك��ردي بطيء في
تنفيذ هذا األمر على ارض الواقع".

وبني ان " احلكومة العراقية ينبغي
أن تفرض س��يطرتها عل��ى املعابر
التي مي��ر منها النف��ط املصدر عبر
تركي��ا ،وإذا ل��م يتم ذلك ف��ان هذا
يتسبب في تفاقم األزمة  ،الفتا إلى
إن" احلكومة االحتادية ال تريد سفك
الدم��اء أو تده��ور األوض��اع ج��راء
حتريض اطراف في حكومة اإلقليم
واإلع�لام احلزبي في أربيل على قتال
القوات العراقية".
وأوضح ان" احلكومة تنتظر املوقف
االيجاب��ي م��ن اإلقلي��م مب��ا يخص
التعاون وتس��ليم املناف��ذ احلدودية
كم��ا ال حظنا ذلك م��ن تصريحات
الق��ادة الك��رد األخي��رة م��ع رئيس
الوزراء الفرنسي".
وتابع أن" احلكومة االحتادية حريصة
على إيجاد حلول س��لمية ليعيش
العراقيني معا ف��ي وطن واحد ،ولن
يتحق��ق ذل��ك م��ن دون وج��ود قوة
عراقي��ة رادع��ة متن��ع األوض��اع من
التدهور ".
من جانبه قال أري��ز عبد اهلل رئيس
كتلة االحتاد الوطني الكردس��تاني
ف��ي مجل��س الن��واب ،إن إقلي��م
كردستان مستعد لتسليم املنافذ
احلدودي��ة متهيدا لبدء حوار ش��امل
م��ع بغداد وينتظر ج��واب احلكومة
االحتادية " .
وقال عب��د اهلل لصحيفة ‘‘الصباح
اجلديد‘‘ أن حكومة إقليم كردستان

بوادر انفراج لألزمة بني بغداد واإلقليم تلوح في األفق
تنتظ��ر ج��واب احلكوم��ة االحتادية
بتحدي��د موعد لغرض إرس��ال وفد
م��ن حكوم��ة إقلي��م كردس��تان

بشأن مطالبها.
وقال عضو اللجنة رحيم صيهود
الدراجي في تصريح إلى "الصباح
اجلديد" ،إن "موضوع قانون املوازنة
م��ا زال رهن املباحث��ات بني الكتل

"التجارة" تشرف ميدانيا على متابعة
تسويق الشلب للموسم الحالي
تقرير

وممثلني م��ن جميع األحزاب الكردية
إل��ى بغ��داد لغ��رض بدء ح��وار حلل
املشكالت العالقة.

السياس��ية لكي يتم عرضه في
اجللسات مطلع العام املقبل".
وأض��اف الدراج��ي أن "الدس��تور
والقان��ون فرض��ا عل��ى مجل��س
الن��واب أن يص��وت للحس��ابات

وأوض��ح ب��أن" برمل��ان كردس��تان
وحكوم��ة اإلقلي��م ترغب��ان بإجراء
حوار مع بغ��داد بأق��رب وقت ممكن

ألن اإلقلي��م يحتاج إلى األموال حلل
مشكالت رواتب موظفي اإلقليم.
تتمة ص3
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تظاهرات عارمة في إقليم كردستان
تطالب بنهاية تسلط الديمقراطي

بغداد ـ الصباح الجديد:
انطلق��ت صب��اح ام��س االثنني
( 18من ديس��مبر كان��ون االول)
تظاه��رات عارم��ة مبحافظ��ة
الس��ليمانية وحلبج��ة واغلب
مدن وقصبات االقليم.
ورفع املتظاه��رون الذين اضرموا
النيران في بعض مقار ومكاتب
احلزب الدميقراطي الكردستاني،
ش��عارات دع��ت ال��ى اس��قاط

االوض��اع املعاش��ية مل�لاكات
حكوم��ة االقليم ،ومعاجلة ازمة
رواتب املوظفني وقوت الش��عب
املنهوب.
رئيس برملان كردس��تان الدكتور
يوس��ف محم��د ال��ذي ش��ارك
في التظاهرات وس��ط س��احة
السراي مبحافظة السليمانية،
ق��ال للصباح اجلديد ان ش��عب
كردس��تان ش��عب واع وح��ي

اخلتامي��ة اخلاص��ة بالع��ام احلالي
قبل املضي بتشريع موازنة العام
املقبل".
وأشار إلى أن "العادة جرت على أن
يتم جتاهل ه��ذه اجلنبة القانونية

لن ينج��ر إلى أي أعم��ال عنف،
وس��يحافظ عل��ى ممتل��كات
الش��عب واموال��ه ،مطالب��ا
املتظاهري��ن االبتع��اد ع��ن اي��ة
اعمال شغب اوعنف.
وتاب��ع محم��د ان الوع��ود التي
قطعتها سلطات االقليم الذين
وصفهم بالفاشلني ،كانت كلها
كذب وضحك على الذقون.
تفصيالت ص2

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت األمانة العامة جمللس الوزراء،
أم��س االثن�ين ،عن تش��كيل جلنة
علي��ا إلدارة سياس��ات التخفيف
من "الفقر" برئاس��ة رئيس اجمللس
حيدر العبادي.
وقال��ت األمان��ة ف��ي بي��ان تلقت
"الصب��اح اجلدي��د" نس��خة منه،
إن "مجل��س الوزراء قرر تش��كيل
اللجن��ة العلي��ا إلدارة سياس��ات
التخفيف من الفقر برئاسة رئيس
مجلس الوزراء حيدر العبادي".
وب�ين أن "اللجن��ة تض��م ف��ي
عضويته��ا وزراء (املالي��ة ،التجارة،

مصر ترفع حالة التأهب األمني استعدادا ألعياد الميالد ورأس السنة

القوات األمنية املصرية في حالة تأهب
امليدان��ي لكاف��ة املس��تويات
اإلش��راقية والقيادي��ة ،ملتابع��ة
سير األداء األمني وتنفيذ اخلطط
األمني��ة لضم��ان ع��دم ح��دوث
أي م��ا من ش��أنه تعكي��ر صفو
االحتفاالت".
وق��ال عبدالغف��ار إن "وزارة

الداخلية لن تسمح بأي ممارسات
من ش��أنها اخلروج على القانون،
ولن تتوانى ف��ي التعامل مبنتهى
احلزم واحلس��م مع كل من تسول
له نفسه املساس بأمن وسالمة
املواطنني ،وكل من يحاول املساس
باستقرار الوطن ،حفاظا ً على ما

حتقق من مكتسبات على جميع
األصعدة".
وح��ث عبدالغفار عل��ى "ضرورة
اس��تمرار توجي��ه الضرب��ات
األمنية االستباقية للتنظيمات
اإلرهابي��ة وإحب��اط مخططاتها
ومالحق��ة عناصرها" ،محذرا من

العراق يحث أطرافًا دولية على إنجاح

حي��ث فص��ل مجل��س الن��واب
التصويت بني املوازنة واحلس��ابات
اخلتامي��ة الس��باب ق��د تب��دو
سياسية".
تتمة ص3
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بغداد ـ الصباح الجديد:
عقدت األمانة العامة جمللس الوزراء،
ام��س االثن�ين ،اجتماع��ا موس��عا
م��ع ممثل��ي الس��فارات الدولية في
بغ��داد ومنظم��ات دولي��ة العاملة
في الع��راق إلجن��اح مؤمت��ر الكويت
لإلعم��ار والتنمي��ة عب��ر اطالعهم
على خطواته.
وقال��ت األمان��ة ف��ي بي��ان تلق��ت
"الصب��اح اجلدي��د" نس��خة من��ه،
"ت��رأس األم�ين العام جملل��س الوزراء
مهدي العالق اجتماعا موس��عا مع
ممثلي السفارات الدولية اخملتلفة في
بغ��داد اضافة الى ممثل��ي املنظمات

الدولية العامل��ة في العراق الطالع
هذه االطراف عل��ى خطوات االعداد
املتخ��ذة من قب��ل الفري��ق الوطني
العراق��ي والصن��دوق الكويت��ي
للتنمية االقتصادية العربية والبنك
الدول��ي إلجناح مؤمتر الكويت إلعمار
وتنمية العراق الذي من املقرر عقده
في شباط ".2018
وب�ين الع�لاق ،بحس��ب البي��ان ،أن
"أهمية الدراس��ات املنفذة من قبل
اجلان��ب العراقي ل��وزارة التخطيط
والهيئ��ة الوطني��ة لالس��تثمار
بالتعاون مع البنك الدولي...
تتمة ص3

الحكومة تشكل لجنة عليا إلدارة تخفيف الفقر

تقريـر

وكاالت ـ الصباح الجديد:
أم��ر وزي��ر الداخلي��ة املص��ري
مج��دي عبدالغفار ،برف��ع حالة
التأهب األمني للدرجة القصوى
خ�لال فت��رة األعياد املس��يحية
واالحتفاالت برأس السنة اجلديدة،
وذلك خ�لال اجتماع مع القيادات
األمني��ة بال��وزارة الس��تعراض
محاور خطة تأمني االحتفاالت.
وأف��اد بي��ان ل��وزارة الداخلية أن
عبدالغف��ار طال��ب "بالتواج��د
األمن��ي ف��ي الش��وارع وامليادين
لتأم�ين أماك��ن االحتف��االت
واملنشآت الهامة واحليوية ،ونشر
الدوري��ات األمني��ة بكافة الطرق
واحمل��اور ،وتعزي��ز ق��وات احلماي��ة
املدنية ،ونش��ر اخلدم��ات املرورية
لتس��يير احلرك��ة والتعام��ل مع
املواقف الطارئة".
وأكد وزير الداخلية على "أهمية
تكثيف التواج��د األمني مبحيط
دور العبادة املس��يحية ومتشيط
محيط كافة الكنائس بش��كل
متواص��ل" .ووج��ه بالتواج��د

بغداد ـ الصباح الجديد:
أك��د وكي��ل وزارة الكهرب��اء واملاء
الكويتي محمد بوش��هري ،امس
االثن�ين ،أن وفدا من وزارة الكهرباء
العراقية يبحث في الكويت دراسة
الربط الكهربائ��ي مع اخلليج عبر
فري��ق فني ب�ين ش��بكتي العراق
ومنظومة الربط اخلليجي.
وقال بوش��هري ف��ي بي��ان تلقت
"الصباح اجلديد" نس��خة منه ،ان
"اجتماع��ا عق��د بحضورالرئيس
التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي
لدول مجلس التعاون لدول اخلليج
العربي أحم��د االبراهيم والوكيل
املس��اعد لقطاع ش��بكات النقل

الكهربائي��ة م��ع وكي��ل وزارة
الكهرباء العراقية عادل الدليمي،
مت خالل��ه االتف��اق على تش��كيل
فري��ق فن��ي مش��ترك لدراس��ة
الرب��ط الكهربائ��ي التزامني على
ان يتم مناقش��ة نتائج الدراس��ة
ف��ي اجتماعات مقبل��ة باالضافة
ال��ى دراس��ة إمكاني��ة الربط بني
الشبكتني".
واش��ار الى ان "أهم وأبرز االجنازات
الت��ي حققته��ا منظوم��ة الربط
اخلليجي منذ تأسيسها احملافظة
عل��ى اس��تقرار ش��بكات كهرباء
الدول األعضاء".
تتمة ص3

مؤتمر اإلعمار والتنمية في الكويت

"العمل" تدعو الجهات الحكومية واألهلية
لتقديم المساعدات للمعاقين من ضحايا "داعش"

طالبوا العبادي بتدارك أوضاعهم

حكوم��ة االقلي��م ،ورحي��ل
الس��لطة التي قالوا ان الظلم
والفس��اد واحملس��وبية والفشل
ينخر جسدها.
وطال��ب ممثل��ون ع��ن امل�لاكات
التدريس��ية في كلمات القوها
ف��ي س��احة الس��راي وس��ط
السليمانية ،رئيس الوزراء حيدر
العبادي الى التدخل بنحو عاجل
والدخول على خط االزمة لتدارك

بغداد ـ الصباح الجديد:
اق��ر مجلس ال��وزراء ،أمس االثنني،
توصي��ة بتحديد احل��د األدنى ألجر
العامل ب  350الف دينار ش��هريا،
مش��يرا الى ان القرار جاء من اجل
مراعاة املس��توى العام لألجور في
الدولة.
وق��ال اجمللس ف��ي بيان ل��ه تلقت
"الصب��اح اجلدي��د" نس��خة منه
ان��ه "اق��ر توصي��ة بتحدي��د احلد
األدنى ألج��ر العام��ل ليكون 350
أل��ف دينار ش��هريا ً ب��دال ً من 250
أل��ف دين��ار ال��ذي ح��دده اجمللس

مبوجب ق��راره  178لس��نة ،2013
اس��تنادا ً الى اح��كام امل��ادة (/63
البند ثاني��اً) من قانون العمل رقم
( )37لس��نة  ،2015عل��ى ان ينفذ
هذا القرار بدءا ً من تاريخ االول من
كانون الثان��ي عام  ."2018واضاف
اجملل��س ان "الق��رار جاء م��ن اجل
مراعاة املس��توى العام لألجور في
الدولة ومراعاة تكاليف مس��توى
املعيش��ة ،باإلضاف��ة الى احلد من
امليزة التنافس��ية لأليدي العاملة
األجنبية".
تتمة ص3

مع المنظومة الخليجية

"المالية النيابية" تستبعد التصويت على الحسابات الختامية

بغداد  -وعد الشمري:
اس��تبعدت اللجن��ة املالي��ة في
مجل��س الن��واب ،أم��س االثن�ين،
عرض حسابات عام  2017اخلتامية
للتصويت قريباً ،وفيما أشارت إلى

العامل  350ألف دينار شهريًا

"الكهرباء" تبحث ربط شبكتها

تنتظر الرد على اعتراضات الموازنة..

أنها بانتظار الردود احلكومية على
اعتراضات مش��روع قانون موازنة
 ،2018نصحت الكتل السياسية
واالح��زاب بالذهاب مباش��رة إلى
مجلس ال��وزراء والتف��اوض معه

مجلس الوزراء :الحد األدنى ألجر

أن "املواجهات األمنية احلاس��مة
مع العناصر اإلرهابية في شمال
س��يناء ،ق��د تدف��ع بع��ض تلك
العناص��ر إل��ى الف��رار ومحاولة
التسلل إلى داخل املدن".
يذك��ر ان كنائ��س قبطي��ة ف��ي
مصر تعرضت لسلسة هجمات
منسقة استهدفت مص ّلني يوم
ّ
أحد الش��عانني؛ ومنه��ا الهجوم
األول ال��ذي اس��تهدف كنيس��ة
"م��ار جرج��س" بطنطا ،وس��ط
الدلتا املصرية ،والذي أصاب أغلب
أما البابا تواضروس
املُسته َدفنيّ .
الثاني ،بابا الكنيس��ة القبطية
األرثوذكس��ية ف��ي مص��ر ،فقد
ث��ان ّ
نفذه انتحاري
جنا من هجوم ٍ
وس��ط الكاتدرائي��ة املرقس��ية
اسا
باإلسكندرية؛ إذ كان يقيم ّ
قد ً
وس��ط حضور جماهي��ري كبير.
كما أفادت الشرطة أنها ّ
فككت
معدةً
س��يار ًة مفخخ�� ًة كان��ت
ّ
لالنفج��ار ف��ي ش��ارع قريب من
محيط كاتدرائية اإلسكندرية.
تتمة ص3

التربي��ة ،الصح��ة والبيئ��ة،
التخطي��ط ،االعم��ار واإلس��كان
والبلدي��ات ،العم��ل والش��ؤون
االجتماعي��ة ،الزراع��ة) ،باإلضافة
ال��ى األم�ين الع��ام جمللس ال��وزراء
ورئيس الهيئة الوطنية لالستثمار
ووزي��ر التخطي��ط ف��ي حكوم��ة
إقليم كردس��تان واملدير التنفيذي
الس��تراتيجية التخفي��ف م��ن
الفقر".
وأضاف��ت أن "اجمللس أناط باللجنة
املذك��ورة مه��ام املصادق��ة عل��ى
البرامج الس��نوية لالستراتيجية
م��ع االخ��ذ بع�ين النظ��ر رب��ط

مكوناته��ا ببرام��ج ومش��اريع
اخلطط الس��نوية واخلمس��ية مبا
يتماش��ى م��ع اله��دف األس��اس
له��ا ،وإص��دار الق��رارات واالوام��ر
والتعليمات حول تنفيذ مخرجات
وانش��طة االس��تراتيجية  ،فضالً
عن حتديد مهام الوزارات والشركاء
األساسيني في التنفيذ".
وتابعت "كما تتولى اللجنة دراسة
واختيار وتبني املش��اريع والبرامج
الواردة في االس��تراتيجية من قبل
الوزارات واملص��ادق عليها وتوجيه
الفعالي��ات املرتبط��ة مبراجع��ة
وتق��ومي االس��تراتيجية احلالي��ة

وصياغة أخ��رى جديدة مبا في ذلك
عمليات االش��راف عل��ى عمليات
املتابع��ة والتق��ومي ودع��م تنفي��ذ
بع��ض أنش��طة االس��تراتيجية
ضم��ن مش��اريع خاصة تش��ارك
ف��ي تنفيذه��ا او متويله��ا ال��دول
املانح��ة واملنظم��ات اإلقليمي��ة
والدولية واملصادقة على املشاريع
املقترحة".
وأشارت إلى أنه "ستتولى اللجنة
أيضا دراسة تقارير املتابعة الدورية
التي يرفعها املدير العام التنفيذي
بشأن سير تنفيذ االستراتيجية.
تتمة ص3

ارتفاع أسعار النفط رغم توقعات بوفرته في 2018
وكاالت ـ الصباح الجديد:
ارتفع��ت أس��عار النف��ط،
االثن�ين ،ف��ي ظ��ل اس��تمرار
انقط��اع خ��ط أنابي��ب ينقل
نفط بحر الش��مال ،ووس��ط
توقع��ات بأن طفرة من��و إنتاج
اخل��ام األميرك��ي رمب��ا تتباطأ
خالل العام املقبل.
وبحس��ب "رويترز" فأن أسعار

العق��ود اآلجلة خل��ام القياس
العاملي مزيج برنت ،زادت مبقدار
 36سنتا ،أمس االثنني ،لتصل
إلى  63,59دوالرا للبرميل ،فيما
بلغت العقود اآلجلة خلام غرب
تكس��اس الوسيط األميركي
 57,66دوالرا للبرمي��ل بارتفاع
 36سنتا.
وأك��د متعامل��ون في س��وق

النف��ط ،ان االرتفاع الطفيف
ف��ي األس��عار ج��اء عل��ى
خلفية تعطل خ��ط األنابيب
"فورتيس" الذي ينقل النفط
من بحر الش��مال والذي يوفر
نفطا يدعم خام برنت وكذلك
مؤش��رات عل��ى أن من��و إنتاج
اخلام األميركي رمبا يتباطأ.
تفصيالت ص11

بريطانيا تسمح للمحامي العراقي بممارسة
مهنته أمام المحاكم في إنكلترا وويلز

بغداد ـ الصباح الجديد:
أك��دت نقاب��ة احملام�ين العراقيني،
أن بريطاني��ا وافق��ت على ممارس��ة
احملامي العراقي مهنته أمام احملاكم
بانكلت��را وويل��ز ،معتب��رة ان ذل��ك
"س��يعظم من هيب��ة احملامي بني
بلدان العالم" ،حسب تعبيرها.
وبحس��ب بي��ان للنقاب��ة ،تلق��ت
"الصب��اح اجلدي��د" نس��خة منه،
فقد أصدرت الس��فارة البريطانية
في الع��راق ردا رس��ميا على طلب

تقدمت به نقابة احملامني العراقيني،
حي��ث حصل��ت النقاب��ة عل��ى
"موافق��ة هيئ��ة تنظي��م احملامني
في انكلترا إلدخ��ال العراق كأحدى
ال��دول احلاصلة عل��ى مركز الوالية
القضائي��ة املعترف بها في انكلترا
وويلز".
وأضاف البيان أن "رد الس��فارة يعد
مبادرة كبيرة لتعزيز مكانة احملامي
العراقي الدولية وتس��ريع الس��بل
املمكن��ة لتعظيم هيب��ة محامي

العراق بني بلدان العالم" ،مش��يرا
الى انه "ورد في كتاب السفارة بأن
العراق أدرج اآلن كإختصاص معترف
به مع هيئة تنظيم احملامني".
محام عراقي
واكدت النقابة ان "أي
ٍ
مؤه��ل ،أصبح مهي��أ ً اآلن لبرنامج
نق��ل احملام�ين املؤهل�ين - QLTS -
والتأهيل املتبادل ف��ي إجنلترا وويلز
عل��ى أن يكمل متطلب��ات النجاح
في اإلمتحانات املذكورة".
تتمة ص3
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شؤون عراقية

قاموا بإحراق العديد من مقار ومكاتب الحزب الديمقراطي الكردستاني

تظاهرات عارمة بمحافظات اإلقليم تطالب برحيل
السلطة وتدخل العبادي لمعالجة أزمة الرواتب

عبدالزهرة محمد الهنداوي

الفاسدون  :هذا من
فضل ربي !
ينص��رف الذهن في غال��ب االحيان عند س��ماع كلمة (
فس��اد) الى س��رقة االموال بالدرجة االساس او ما يعرف
اصطالحا «الفس��اد املال��ي»  ..وهو الى ح��د ما انصراف
ذهني يقترب من الواقع اذا ما اخذنا بنظر االعتبار ان هذا
النوع من الفس��اد ميثل االس احلقيق��ي لألصناف االخرى
من الفس��اد  ،وه��و يحتل الرقم واحد في اعلى الس�� ّلم
الهرمي للفساد  ،الس��يما في العراق الذي حطم ارقاما
قياس��ية في هذا الن��وع  ،وان كانت هن��اك دول اخرى قد
التقل منافس��ة لنا في هذا الش��أن  ،ولك��ن الفرق بيننا
وبينه��م هو انهم يعملون على وفق مبدأ « ان اهلل يحب
الس��اترين» !!  ..اما نحن فنعمل وفقا ملبدأ» الش��فافية
في كل شيء» فليس لدينا مامينع من ممارسة الشفافية
حتى في مجال الس��رقة والفس��اد  ،فهناك من يتحدث
بتفاخ��ر عن حج��م االم��وال التي متكن من االس��تحواذ
عليه��ا عبر ط��رق الس��رقة والفس��اد من دون خش��ية
املالحق��ة القانونية من باب «ان الدينار اقوى من القانون
«  ،كما كان يردد املرحوم مدني صالح !!..
املهم في االمر وما اردت ان اش��ير اليه هنا هو ان الفساد
لم يعد مجرد اس��تغالل هذا املس��ؤول او ذاك السياسي
حلال��ة وج��وده ف��ي الس��لطة او العملي��ة السياس��ية
لتس��خير امكان��ات الدول��ة ملصاحله الش��خصية  ،وان
كانت هذه هي الس��مة االبرز للفس��اد م��ع عدم تطبيق
مب��دأ « من اين لك ه��ذا»  ..وفي حال تطبي��ق هذا املبدأ
ف��ان االجابة س��تكون جاه��زة « :هذا م��ن فضل ربي»!!
فينجو الفاس��دون م��ن « القايش» !  ....الفس��اد اصبح
منظومة اجتماعية متكاملة تضرب في جميع مفاصل
احلي��اة م��ن خالل س��لوك الناس ف��ي حياته��م اليومية
 ،وبالتال��ي ف��ان خطة مكافحة الفس��اد يجب ان تكون
بعي��دة املدى تأخذ بنظر االعتبار االهتمام بالنشء اجلديد
م��ن خالل املناهج الدراس��ية والتعليمية  ،وهذه املناهج
تؤش��ر النواع الس��لوكيات االجتماعي��ة غير الصحيحة
واليات معاجلتها س��لوكيا وفكريا وثقافيا  ..فالذي يقوم
بحفر الش��ارع من اجل مد انبوب امل��اء من اجلانب االخر ،
هو فاسد  ،ومن يقوم ب»التجطيل» الكهربائي من احمللة
املقابلة  ،فهو فاسد  ،ومن يقطع الرصيف لتوسيع بيته
هو فاسد  ،ومن يرمي النفايات من نوافذ سيارته الفارهة
فهو فاس��د  ،ومن يس��ير عكس السير فهو فاسد  ،ومن
اليلتزم باالشارة املرورية هو فاسد  ،واملوظف الذي يقضي
معظم س��اعات عمله «تس��خيتا» او يقتطع ساعتني
«للريوگ» او يصر على تسويف وتأخير معامالت املواطنني
ويس��عى البتزازهم بأي طريقة فهو فاسد  ،وبائع اخلضر
الذي يخلط السيء باجليد ويبيعه بسعر اجليد هو فاسد
 ،وامل��زارع الذي ترك ارضه وهي صاحل��ة للزراعة وبامكانه
زراعتها فهو فاسد  ،والتاجر الذي يستورد السلع الرديئة
مس��تغال حاج��ة الناس والس��وق فهو فاس��د  ،واملقاول
الذي يتس��لم س��لفة املش��روع و»يطفر» فهو فاس��د ،
ومن يس��اعده على ذلك فهو فاس��د  ...الخ الخ  ..فثمة
الكثير من الس��لوكيات الفاسدة التي بات َمن يقوم بها
يعده��ا ش��طارة الن « العيش يحب اخلفي��ة»!!  ،وان «لم
تكن ذئبا اكلتك الثعالب»!! ..ومن املؤكد ان َمن تس��هل
عليه ممارسة هذه السلوكيات الفاسدة لديه االستعداد
للقيام مبا هو اعظم منها  ،ومن هنا س��عى الفاس��دون
الكب��ار الى التس��ابق فيم��ا بينهم جلمع اكب��ر ماميكن
جمع��ه من مغامن من خالل وجودهم ف��ي مراكز مهمة ،
لدرجة ان بعضهم لم يعد يش��عر باحل��رج عندما يعلن
ع��ن مقدار ثروته التي جمعها مس��تغال منصبه  ،وهذه
هي الكارثة الكبرى التي املّت بالوطن وتركته يترنح  ،ولم
تش��فع له كل امواله الطائلة الت��ي دخلت خزائنه على
م��دى عقود من الزمن النها لم تذه��ب لبناء الوطن  ،امنا
ذهبت الى اجليوب اخلاصة..
خالصة القول ان مهمة مكافحة الفساد ليست سهلة
على االطالق  ،فاالمبراطوريات التي اسس��ها الفاسدون
حتتاج الى خطط محكمة الختراقها والبأس ان تبدأ هذه
اخلطة بضرب الرؤوس الكبيرة  ،الن .االيقاع بالرأس يعني
انهيار االمبراطورية بكاملها فيس��هل االمساك بجميع
املتورطني .

السليمانية ـ عباس كاريزي:
انطلق��ت صباح امس االثنني ( 18من
ديسمبر كانون االول) تظاهرات عارمة
مبحافظ��ة الس��ليمانية وحلبج��ة
واغلب مدن وقصبات االقليم.
ورفع املتظاهرون ش��عارات دعت الى
اس��قاط حكوم��ة االقلي��م ،ورحيل
الس��لطة الت��ي قال��وا ان الظل��م
والفساد واحملس��وبية والفشل ينخر
جسدها.
املتظاهرون الذين جتمعوا امام مديرية
التربي��ة ف��ي ش��ارع س��الم وس��ط
محافظة الس��ليمانية ،توجهوا الى
ساحة الس��راي او ما اسموه بسراي
احلري��ة ،رددوا ش��عارات ضد حكومة
االقليم واحزاب الس��لطة مطالبني
املواطن�ين اخل��روج م��ن بيوته��م
واالنضم��ام الى جم��وع املتظاهرين
لتنظي��م انتفاض��ة ش��عبية تقتلع
جذور الفساد وتطيح برؤسه.
وف��ي ناحي��ة سنكس��ر اقتح��م
املتظاهرون مقر شرطة الناحية بعد
ان قام افراد من الشرطة باطالق النار
ف��وق رؤوس املتجمع�ين لتفريقه��م
وفي قض��اء رواندوز التاب��ع حملافظة
اربي��ل الت��ي يس��يطر عليه��ا احلزب
الدميقراطي بزعامة مسعود بارزاني،
اقتح��م اف��راد االم��ن مق��ر حرك��ة
التغيير الت��ي اتهموه��ا بالتحريض
على خ��روج املواطنني ف��ي تظاهرات
ض��د الس��لطة ،وف��ي محافظ��ة
السليمانية وقضاء جمجمال وسيد
صادق قام متظاه��رون برجم مقرات
احل��زب الدميقراط��ي باحلج��ارة فيما
حال��ت الش��رطة دون دخوله��م الى
املباني.
مواطن��ون حتدث��ت اليه��م الصباح
اجلدي��د وس��ط اجلم��وع املتظاه��رة،
بس��احة الس��راي وس��ط محافظة
الس��ليمانية ،قال��وا « ل��ن نتراج��ع
ولن نتخلى ع��ن مطالبنا ولن نخلي
س��احة الس��راي حلني تنفي��ذ جميع
مطالبن��ا ،مضيفني» ارادة الش��عب
اقوى م��ن اي حاكم او متس��لط ،ان
الظلم والسرقة لن يدوما الى االبد»،
وعلى الش��عب ان يقول كلمته بكل
صراح��ة ،للس��لطات الت��ي اثبت��ت
فش��لها وجرت الويالت على ش��عب
كردستان.

عقدت حركة التغيير
والجماعة االسالمية
اجتماع ًا في محافظة
السليمانية ،واعلنا
تأييدهما لمطالب
المتظاهرين فانهما
وفقا لمصادر مقربة
من االجتماع اوضحت
للصباح الجديد ،ان
الحزبين ناقشا اليات
البدء بمرحلة جديدة
الدارة االقليم
تظاهرات االقليم
متحدث��ون باس��م هيئ��ة املعلم�ين
وامل�لاكات التدريس��ية املعترض��ة
الت��ي ق��ادت التظاه��رات ،قال��وا ،ان
السياسات الفاشلة التي انتهجها
ح��كام االقلي��م خ�لال الس��نوات
االخيرة تس��ببت بخس��ارة اكثر من
خمسني باملئة من اراضي كردستان،
وكان اصرارهم على اجراء االستفتاء
م��ن دون دراس��ة او برنام��ج مس��بق
كالقشة التي قصمت ظهر البعير،
واتت عل��ى ما تبقى م��ن امل باجراء
اصالح��ات داخل الس��لطة احلاكمة
لتحس�ين االوضاع املعيشية املزرية
للمواطنني.
وطال��ب ممثل��ون ع��ن امل�لاكات
التدريس��ية في كلم��ات القوها في
ساحة السراي وس��ط السليمانية،
رئي��س ال��وزراء حي��در العب��ادي الى
التدخل بنحو عاج��ل والدخول على
خط االزمة لتدارك االوضاع املعاشية
مل�لاكات حكومة االقلي��م ،ومعاجلة

ازمة رواتب املوظفني وقوت الش��عب
املنهوب.
رئي��س برمل��ان كردس��تان الدكت��ور
يوس��ف محم��د ال��ذي ش��ارك في
التظاهرات وس��ط س��احة السراي
مبحافظة السليمانية ،قال للصباح
اجلديد ان شعب كردستان شعب واع
وحي ل��ن ينجر إل��ى أي أعمال عنف،
وس��يحافظ على ممتلكات الش��عب
وامواله ،مطالبا املتظاهرين االبتعاد
عن اية اعمال شغب اوعنف.
وتابع محمد ان الوعود التي قطعتها
س��لطات االقلي��م الذي��ن وصفهم
بالفاش��لني ،كان��ت كله��ا ك��ذب
وضحك على الذق��ون« ،قالوا لنا اننا
سنؤسس لكم دولة اال انهم اعادونا
الى الوراء ،وافضت سياس��تهم الى
حتمي��ل الش��عب تبعات سياس��ات
فاش��لة وتعنت اه��وج ،يعيش معه
املواطن��ون ف��ي حال��ة م��ن الفق��ر
والفاق��ة ،بينم��ا يعي��ش ه��ؤالء في

فلل وقص��ور وميتلك��ون املاليني التي
اس��تولوا عليه��ا من س��رقة اموال
وقوت الشعب.
واض��اف رئيس برمل��ان االقليم «الذين
يس��رقون وينهب��ون اموال الش��عب
اليع��دون انفس��هم مس��ؤولني عن
هذا البلد ،وسيتم اخراجهم من هذا
البلد «الننا نحن اصحاب هذا البلد»،
وعلينا احلفاظ عل��ى ثرواته واالبتعاد
عن العنف».
محم��د وبينم��ا اعل��ن مس��اندته
ملطالب الش��عب الهادفة الى رحيل
الس��لطة احلالي��ة ،طال��ب االحزاب
والقوى السياس��ية لدعم املواطنني
بتش��كيل ادارة جدي��دة عصرية في
االقليم ،تكون في مستوى طموحات
وتطلع��ات الش��عب ،وبخالف��ه فانا
اح��ذر م��ن «مرحلة مظلم��ة تنتظر
السلطات احلاكمة في االقليم».
وكان��ت مديري��ة امل��رور والعديد من
الدوائ��ر اخلدمي��ة ف��ي محافظ��ة

الس��ليمانية ،قد اعلن��ت اعتصاما ً
مفتوحا ً ومقاطعة الدوام الرس��مي،
احتجاج �ا ً عل��ى تأخير ص��رف رواتب
املوظفني.
وقال املتحدث باس��م املديرية كاروان
حم��ه صدي��ق ،إن املوظف�ين أعلنوا
عن تعليق ال��دوام ف��ي املديرية بدءا ً
من صبيحة يوم االثنني ،مش��يرا ً إلى
أن املديري��ة ل��م تفتح أبوابه��ا أمام
املواطن�ين املراجع�ين وق��ررت ع��دم
تسيير معامالتهم.
في غضون ذلك عقدت حركة التغيير
واجلماع��ة االس�لامية اجتماع �ا ً في
محافظة السليمانية ،وبينما اعلنا
تأييدهما ملطالب املتظاهرين فانهما
وفق��ا ملص��ادر مقربة م��ن االجتماع
اوضحت للصباح اجلدي��د ،ان احلزبني
ناقش��ا الي��ات البدء مبرحل��ة جديدة
الدارة االقليم ،والتنس��يق النسحاب
الطرفني من حكومة االقليم ،والعمل
على تشكيل حكومة انتقالية تأخذ

على عاتقها اج��راء انتخابات نزيهة
في كردستان.
عل��ى صعيد آخ��ر أعلن رئي��س وزراء
إقلي��م كردس��تان مج��ددا الت��زام
حكومت��ه واحترامه��ا لق��رارات
احملكمة االحتادية ،التي الغت مبوجبه
وعدت نتائجه غير ملزمة
االستفتاء ّ
وال تتوافق مع روح الدس��تور ،مؤكدا
اس��تعداد حكومته حلل املش��كالت
العالقة ب�ين بغداد وأربي��ل في إطار
الدستور العراقي.
بارزان��ي قال م��ن املانيا الت��ي يزورها
حاليا وخالل مؤمتر صحفي مش��ترك
م��ع وزي��ر اخلارجي��ة االملان��ي زيغمار
غابرييل ،امس االثنني »:نؤكد موقفنا
واس��تعدادنا حل��ل املش��كالت م��ع
بغداد عل��ى وفق الدس��تور العراقي،
وإنن��ا مس��تعدون حل��وار ج��دي م��ع
احلكوم��ة العراقي��ة» ،الفت��ا إلى ان
«حل املشكالت العالقة يحتاج إلرادة
قوية».

امانة بغداد ترفض تحمل مسؤولية وفاة
أي من متسببي حوادث طريق محمد القاسم
بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن��ت امانة بغداد انها لن تتحمل
مس��ؤلية وف��اة أي م��ن متس��ببي
احلوادث على طريق محمد القاسم
للمرور الس��ريع  ،مؤك��دة إتخاذها
االجراءات القانونية بحق من تسبب
بإحلاق االضرار بالطريق .
وأف��اد بي��ان المان��ة بغ��داد تلق��ت
«الصباح اجلديد» نسخة منه أمس

تقـرير

االثنني ان « أمينة بغداد ذكرى علوش
عقدت اجتماعا ً عاجالً مع مدير املرور
العام ومعاون قائ��د عمليات بغداد
للتباحث في االج��راءات االحترازية
للحيلولة دون وقوع احلوادث املماثلة
على الطريق وإع��ادة نصب عارضة
جديدة بدل التي تضررت «.
وأك��د ان « أمانة بغداد إس��تنفدت
جمي��ع االج��راءات االحترازي��ة عبر

نص��ب ع��دد كبير م��ن االش��ارات
والنش��رات الضوئي��ة املروري��ة
التحذيرية على خطوط ومس��افات
متباين��ة قب��ل نحو كيل��و متر عن
البواب��ة أو العارض��ة النهائية تبني
من��ع م��رور املركب��ات الت��ي يزي��د
إرتفاعه��ا عل��ى  2.5مترين ونصف
املتر والس��ماح للمركب��ات دون هذا
االرتفاع باملرور «.

وبني ان��ه « عل��ى الرغم م��ن وجود
عدد كبير من اللوح��ات التحذيرية
وتعاون مديري��ة املرور العامة وقيادة
عمليات بغ��داد واحلمالت االعالمية
الت��ي نفذته��ا مديري��ة العالق��ات
واالعالم ف��ي أمانة بغداد في توعية
أصحاب املركبات وإرش��ادهم وعلى
مدى ش��هرين والتنويه بان الطريق
س��يفتح امام العج�لات الصغيرة

فقط فقد تسبب عدد من املواطنني
بحوادث إصطدام وإتالف االش��ارات
املرورية الضوئية «.
واوضح ان « امانة بغداد س��تقاضي
متس��ببي احل��وادث وتعم��ل عل��ى
تغرميه��م تكالي��ف أض��رار الطريق
بحسب القوانني البلدية «  ،مشيرا
ال��ى ان « اعم��ال صيان��ة الطري��ق
متت إحالتها على احدى الش��ركات

املتخصص��ة وس��تعمل الش��ركة
على مدار  24س��اعة إلجناز االعمال
بوقت قياسي «.
وثمنت أمانة بغداد بحس��ب البيان
« جمي��ع اجله��ات االعالمي��ة التي
س��اندتها ف��ي توعي��ة أصح��اب
املركبات وواكبت آخر املس��تجدات
واالجراءات التي نفذتها أمانة بغداد
بخصوص الطريق».

ّ
تحولها إلى دعاية انتخابية:
مخاوف من

مكافحة الفساد« ..ال يصلح العطار ما أفسد الدهر»
مصطفى حبيب*
أصب��ح الفس��اد الش��غل الش��اغل
للعراقي�ين ه��ذه األيام ،فهن��اك بيانات
وتصريحات حكومية يومية عن مالحقة
فاسدين واس��تجوابات وزراء في البرملان
فيم��ا يزداد ع��دد األح��زاب الت��ي تعلن
تضامنها ضد الفس��اد لكن القضية ال
تبدو سهلة.
وق��ال رئي��س ال��وزراء العراق��ي حي��در
العب��ادي إن احل��رب عل��ى الفس��اد في
العراق قد تك��ون أصعب من احلرب ضد
تنظي��م «داعش» ،وهو مح��ق في ذلك،
فالفس��اد ال��ذي ينخر مفاص��ل الدولة
طيل��ة العق��د املاض��ي وتورط��ت فيه
غالبية القوى السياسية املشاركة في
احلكومة والبرملان لن يكون من السهل
كبح جماحه.
وبالتناغ��م م��ع خط��وات احلكومة ،بدأ
البرملان حملة استجوابات نيابية تشمل
وزراء ومس��ؤولني كب��ارا ً يتوقع ان تكون
حامي��ة وس��تفرز صراعات او تس��ويات
جدي��دة بني الكتل األساس��ية قد حت ّول
مسار االستجوابات في محاربة الفساد
نحو حتالفات جديدة.
فالعملي��ة السياس��ية الت��ي بني��ت
في الب�لاد بعد الع��ام  2003وفق نظام
احملاصص��ة الطائفي��ة تتجس��د ف��ي
توزيع املناص��ب احلكومية على األحزاب
العراقي��ة وفق نظ��ام دقي��ق يرتكز في
الواقع على مبدأي��ن ،األول حجم القوة
التي مينحها كل منصب ،والثاني قيمة

املوارد املالية التي تدرها املناصب.
كل حزب مش��ارك في الس��لطة اليوم
ميتلك ما يع��رف بـ»مكت��ب اقتصادي»
وظيفت��ه جم��ع األم��وال لصال��ح
احل��زب عب��ر املناص��ب احلكومي��ة التي
يش��غلها أعضاء احلزب أنفسهم ،ومن
مهامهم التنس��يق وعق��د الصفقات
خل��ف الكوالي��س لتقاس��م املقاوالت
واالستثمارات مع األحزاب األخرى ،وفقا
ملسؤول كبير في احلكومة.
ويكش��ف املس��ؤول ال��ذي طل��ب عدم
اإلش��ارة إل��ى اس��مه لع��دم تخويل��ه
بالتصري��ح لـ»نق��اش» أن «احلمل��ة
احلكومية ضد الفساد تستهدف ثالثة
ملفات أساسية ،األول استعادة األموال
املهربة الى خارج البالد خالل الس��نوات
املاضي��ة وتق��در قيمته��ا بنح��و ()100
مليار دوالر».
وق��ال ان العملية س��تتم «عبر إصدار
مذك��رات إلقاء قبض بح��ق العديد من
املتهمني ومفاحتة الدول لتسهيل إلقاء
القب��ض عل��ى الش��خصيات املتهمة،
والثاني العقود واملشاريع الفاشلة والتي
يقدر عددها بأكثر من ( )6028مش��روعا
ك ّلفت الدول��ة نحو ( )250ملي��ار دوالر،
والثال��ث مزاد بيع العمل��ة الذي يقيمه
البنك املرك��زي إذ حتوم حوله ش��بهات
فساد تورطت فيها احزاب وشخصيات
سياسية نافذة».
ويضيف أن «األح��زاب العراقية تتصارع
أم��ام اإلع�لام ح��ول ملفات سياس��ية
وأمنية ،ولكنها تب��رم الصفقات املالية
خل��ف الكوالي��س عب��ر ه��ذه املكاتب،

ومث�لا فان مناصب وزاري��ة في احلكومة
االحتادي��ة وأخ��رى محلية ف��ي مجالس
احملافظات تخضع للمزاد ويتم ش��راؤها
مببالغ مالية».
ويوضح هذا املس��ؤول وهو احد أعضاء
اللجن��ة احلكومي��ة العلي��ا ملكافح��ة
الفساد أن «عملية الفساد تتجاوز ذلك،
فاملس��ؤول الذي يتسلم منصبا يتعهد
بالعمل لتموي��ل حزبه من خالل موازنة
الدولة ،عبر منح عقود االس��تثمار الى
ش��ركات تابعة حلزبه ،وغالبية األحزاب
تق��وم بذلك ،وله��ذا ال يج��رأ احد على
الش��كوى ض��د الفس��اد ف��ي وزارات ال
تعود له خشية ان تقوم األحزاب األخرى
بشكوى مقابلة».
هيئ��ة النزاهة اح��د األجه��زة املكلفة
مبكافحة الفساد ،وتأسست بعد العام
 ،2003ولكنه��ا تبدو عاج��زة عن القيام
مبهامها ،وبرغم تورط عشرات املسؤولني
في صفقات الفس��اد على مدى األعوام
املاضية إال أن الهيئة لم تس��تطع إدانة
مس��ؤول إال بع��د هروب��ه خ��ارج البالد،
ومثال ف��ان وزي��ر التجارة الس��ابق عبد
الفالح الس��وداني الذي تورط بالفساد
ل��م تس��تطع الهيئ��ة القب��ض عليه،
وقبل��ه وزير الكهرباء أيهم الس��امرائي
ووزير الدفاع حازم الشعالن.
مكاتب املفتش�ين العام�ين وهو جهاز
آخر مهمته منع الفس��اد تأسس أيضا ً
بع��د الع��ام  ،2003ولكن فش��ل أيضا ً
في مهمت��ه ،إذ غالبا ما ينج��ح الوزراء
ووكالؤه��م م��ن الس��يطرة عل��ى هذه
املكاتب املوجودة في األصل داخل مباني

وبرغم أن غالبية
الكتل السياسية
أعلنت دعمها
لجهود العبادي في
مكافحة الفساد
إال أنها أبدت
مخاوفها من أن
تكون مجرد دعاية
انتخابية له النتزاع
والية ثانية للحكم

الوزارات.
حت��ى ان بع��ض املفتش�ين تورطوا في
صفقات فس��اد ومنعوا أجهزة قضائية
ونيابية من التحقيق في ملفات فساد،
ومثال فان املفت��ش العام لوزارة الصحة
عادل محس��ن ثب��ت تورط��ه بصفقات
فساد بعد تس��تره على ملفات ،والحقا
اضطر البرملان إلحالته الى هيئة النزاهة،
ولكن هرب أيضا ً إلى خارج البالد.

وفي ( )20تش��رين الثان��ي املاضي ص ّوت
البرمل��ان أخي��را ً عل��ى مش��روع قان��ون
إلغ��اء مكات��ب املفتش�ين العموميني،
في اعتراف رس��مي بفش��لها ف��ي اداء
مهامها.
ولهذا الس��بب اس��تعان رئي��س الوزراء
حيدر العبادي بفريقني دوليني ملساعدة
حكومت��ه في كش��ف الفس��اد بعدما
ثب��ت ان األجه��زة احمللي��ة اخملصص��ة
له��ذا الغ��رض فاش��لة ،وحت��ى اآلن ال
تتوف��ر معلوم��ات ع��ن طبيع��ة ه��ذا
الفريق وترفض احلكومة الكش��ف عن
التفاصي��ل ،ولك��ن معلومات مس��ربة
تش��ير إلى أن الفريق سيدرس تعاقدات
الدولة خالل الس��نوات العشر املاضية
وسيباشر عمله العام املقبل.
وب��دأ البرملان األس��بوع املاض��ي حملة
اس��تجوابات لعدد من ال��وزراء متهمني
بالفساد ،بدأت مع وزير االتصاالت حسن
الراش��د دون نتيجة ،فيما فشل النواب
في اس��تجواب وزي��ر الكهرباء قاس��م
الفه��داوي بع��د انس��حاب كتلته من
اجللسة وأدى ذلك الى اإلخالل بالنصاب
القانون��ي ،فالكت��ل السياس��ية حتمي
وزراءها عبر التحال��ف مع كتل أخرى او
لوحده��ا عبر تعطيل االس��تجواب بأي
ثمن ،وفقا للنائب حنان الفتالوي.
تق��ول الفت�لاوي لـ «نق��اش»« :كان من
املفترض استجواب وزير الكهرباء ،ولكن
الكتلة التي ينتمي إليها الوزير «حتالف
القوى العراقية» اتفقت على مقاطعة
اجللسة لكسر النصاب القانوني».
أب��رز التحدي��ات الت��ي تواج��ه جه��ود

احلكوم��ة العراقي��ة ف��ي مكافح��ة
الفس��اد هو اقتراب موع��د االنتخابات،
فالدعاية االنتخابية له��ذه االنتخابات
س��تركز هذه املرة على الفس��اد املالي
وليس احلرب عل��ى املتطرفني او امللفات
السياسية األخرى.
كتل سياس��ية سارعت منذ أشهر الى
االستعداد لذلك ،فاعلن الزعيم الديني
مقتدى الصدر طرد العشرات من أعضاء
حركت��ه السياس��ية ألنهم فاس��دون،
بينم��ا أعلن ح��زب «الدع��وة» طرد احد
أعضائ��ه البارزين من احل��زب وهو صالح
عبد الرزاق محافظ بغداد السابق.
وبرغ��م أن غالبي��ة الكتل السياس��ية
أعلن��ت دعمه��ا جله��ود العب��ادي ف��ي
مكافحة الفساد إال أنها أبدت مخاوفها
م��ن أن تكون مجرد دعاي��ة انتخابية له
النتزاع والي��ة ثانية للحكم ،بينما بدأت
أحزاب أخ��رى تهدي��د العب��ادي مبلفات
فس��اد ضده عندم��ا كان وزيرا س��ابقا
ونائبا في البرملان.
ويق��ول النائ��ب ع��ن «حتال��ف الق��وى
العراقية» ص�لاح اجلبوري ل��ـ «نقاش»:
«نحن م��ع مكافح��ة الفس��اد ولكننا
نخش��ى من حتويل القضي��ة الى دعاية
انتخابية ووس��يلة لتس��قيط اخلصوم
وتش��ويه س��معتهم قب��ل االنتخابات،
مالحقة الفاس��دين يجب ان جتري وفق
إجراءات قانونية تشمل اجلميع».
اجلبوري أضاف أن «املشكلة في الفساد
ال تقتص��ر عل��ى احلكوم��ة وال��وزارات
االحتادي��ة ب��ل حتى مجال��س احملافظات
احمللي��ة فهن��اك مبال��غ مالي��ة هائل��ة

صرفت خالل الس��نوات العشر املاضية
من قب��ل اجملال��س احمللي��ة دون أن حتقق
التنمية والتطور».
ام��ا نائب رئي��س اجلمهورية اي��اد عالوي
ف��كان أكث��ر صراحة ،وق��ال إن «احلديث
عن مكافحة الفس��اد مقت��رن باحلمى
االنتخابية وال يستطيع شخص مبفرده
القي��ام به��ذه املهم��ة ،كم��ا أن أول��ى
خط��وات القضاء على الفس��اد هو نبذ
احملاصصة السياسية واحلزبية».
مهمة احلكومة العراقية في مكافحة
الفس��اد ل��ن تك��ون س��هلة فغالبي��ة
الق��وى السياس��ية احلاكم��ة متورطة
فيه��ا ،ومثال فأن قرار رئيس الوزراء حيدر
العب��ادي ف��ي تش��رين الثان��ي (اكتوبر)
بحل مجلس ادارة مطار النجف بسبب
تورط��ه بالفس��اد لم يت��م تطبيقه ،إذ
أن مجل��س اإلدارة املؤل��ف م��ن أح��زاب
«الدع��وة» و»ب��در» و»التي��ار الص��دري»
و»احلكمة» يرفض تسليم اإلدارة بعدما
حتول��ت م��وارد املط��ار إلى خزين��ة هذه
األحزاب.
في املقابل تس��تخدم األحزاب س�لاحا
ضد العب��ادي ،إذ يتهمون إي��اه بالتورط
ف��ي صفق��ات فس��اد عندم��ا كان وزير
املالية في أول حكومة عراقية تشكلت
بع��د العام  ،2004إضاف��ة إلى صفقات
اس��تثمارية فاس��دة ج��رت عندما كان
رئيس��ا للجنة االقتصاد واالستثمار في
البرملان عام  ،2006ورئيس اللجنة املالية
في البرملان عام .2010
*عن موقع نقاش.
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فريق حكومي إلزالة

أكدت أهمية أدراجها ضمن أهداف التنمية المستدامة

تجاوزات الحصص المائية

"العمل" تدعو الجهات الحكومية واألهلية
لتقديم المساعدات للمعاقين من ضحايا "داعش"

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت األمانة العامة جمللس الوزراء ،أمس االثنني،
تشكيل فريق عمل ملتابعة وضع احلصص املائية
في احملافظات اجلنوبية.
وذكر بيان لالمانة تلقت "الصباح اجلديد" نسخة
منه "إس��تنادا ً الى موافقة رئيس مجلس الوزراء
على توصي��ات االجتماع اخملتص مبعاجلة ش��حة
املياه في احملافظات اجلنوبية املنعقد في اخلامس
والعش��رين من الش��هر املاضي ،تقرر تش��كيل
فريق عمل يتولى متابع��ة وضع احلصص املائية
في احملافظات اجلنوبية وازالة التجاوزات ،على ان
ينجز مهامه خالل ثالثة أشهر".
وأضاف ان "االمر الديواني رقم  133لسنة 2017
بني ان تش��كيل الفريق جاء لتنفي��ذ الفقرة 11
من التوصيات".
وأوض��ح البي��ان ان "الفري��ق يترأس��ه رئي��س
سكرتارية الهيئة العليا للتنسيق بني احملافظات
طوره��ان املفت��ي ،وعضوي��ة ممثل�ين ع��ن وزارة
املوارد املائي��ة ،ومحافظات (بغ��داد ،املثنى ،بابل،
الديوانية ،ذي قار ،واسط) ،باإلضافة الى ممثل عن
قيادة العمليات املشتركة".

متابعة الصباح الجديد:
دع��ا وزي��ر العم��ل والش��ؤون
االجتماعي��ة املهن��دس محم��د
شياع الس��وداني جميع الوزارات
والهيئات ومنظمات اجملتمع املدني
لالس��هام ف��ي تقدمي املس��اعدة
والعون لذوي اإلعاقة ،ورفع الضرر
واحليف الذي حل��ق باغلبهم جراء
االنته��اكات التي تعرضوا لها من
قبل عصابات داعش االجرامية.
وقال في كلمت��ه خالل احتفالية
اقيم��ت ي��وم االح��د مبناس��بة
الذكرى الس��نوية للي��وم العاملي
لالش��خاص ذوي االعاقة ان جميع
دول العال��م ملزم��ة بش��مول
املعوق�ين باحلق��وق واخلدم��ات
االساس��ية الت��ي ضمنتها لهم
االتفاقي��ات الدولي��ة واملب��ادئ
املنصوص عليها ف��ي ميثاق االمم
املتحدة  ،مشيرا الى اهمية ادماج
قضايا االعاق��ة ورعايتها باهداف
التنمية املستدامة التي تتضمن
ش��ؤونا اجتماعي��ة واقتصادي��ة
ورسم سياس��ات فاعلة ومتابعة
لقي��اس مؤش��رات التق��دم ف��ي
املساواة في الرعاية واالنصاف.
واض��اف الوزير الس��وداني ان وزارة
العمل بوصفها اجلهة الرس��مية
الراعي��ة للمجتم��ع معيش��يا
وتأهيليا وتش��غيليا تتحمل اوزار
مرحل��ة ما بعد داع��ش من خالل
التصدي الثار ومخلفات االحتالل
ومعاجلة افرازات نتائج احلرب على
االرهاب  ،مؤكدا ضرورة ان يسهم
اجلميع في رفع الضرر واحليف الذي
حل��ق باملواطنني وباالخ��ص الذين
تعرض��وا الحتالل فل��ول "داعش"
االرهابي��ة اجملرم��ة والنتهاكاته��ا
الوحشية حلقوق الطفل واالعاقة
واالنس��ان وتعريض الس��كان من
نس��اء واطفال الى قمع وتعذيب

أكد وزير العمل
أهمية ادماج قضايا
اإلعاقة ورعايتها
بأهداف التنمية
المستدامة التي
تتضمن شؤون ًا
اجتماعية واقتصادية
ورسم سياسات
فاعلة ومتابعة لقياس
مؤشرات التقدم في
المساواة

منح إجازة تأسيس

لثالثة أحزاب جديدة

بغداد ـ الصباح الجديد:

أحد ضحايا تنظيم "داعش"
واعاقة مقصودة.
واوض��ح الس��وداني ان القان��ون
رقم  38لسنة  2013اخلاص بذوي
االعاقة واالحتياجات اخلاصى ميثل
ارق��ى منجز اش��ادت ب��ه اجلهات
العربي��ة والدولي��ة املعنية بذوي
االعاقة النه الصيغة االنس��انية
الت��ي جتس��د قانوني��ا معاه��دة
حق��وق االش��خاص ذوي االعاق��ة
الت��ي اوص��ت بوض��ع سياس��ات
حمائي��ة وخط��ط عملي��ة ترقى
مبستوى فئات املعوقني فضال عن
توفي��ر الدعم املادي اجملزي للمعني
املتفرغ.
واش��ار وزي��ر العمل ال��ى ان لذوي

االحتياج��ات اخلاص��ة نصي��ب
كبي��ر من االهتم��ام والعناية في
قان��ون حماي��ة الطف��ل العراقي
ف��ي اط��ار االس��تثمار بالطفولة
والتغل��ب عل��ى التحدي��ات التي
تفرزها العوملة ثقافيا واجتماعيا
واقتصادي��ا ،الفت��ا ال��ى ان العمل
االس��تثنائي مس��تمر النق��اذ
الطفول��ة مهما كان��ت ظروفها
من تأثيرات عصابات داعش اجملرمة
من حيث الرعب واالعاقة وضراوة
املمارسات االجرامية.
ودعا وزير العمل السوداني اجلهات
الرس��مية م��ن وزارات وهيئ��ات
ومديري��ات الى ضرورة التنس��يق

والتع��اون م��ع هيئ��ة رعاي��ة ذوي
االعاق��ة واالحتياج��ات اخلاص��ة
لبلوغ كام��ل اهدافها  ،كما حث
منظم��ات اجملتم��ع املدن��ي عل��ى
التواص��ل م��ع مس��يرة اخلدمات
الت��ي تقدمه��ا ال��وزارة وتعزي��ز
قدراته��ا لتقدمي كل ما هو افضل
الى ذوي االعاقة.
عل��ى صعي��د متص��ل ناقش��ت
مدي��ر ع��ام دائ��رة رعاي��ة ذوي
االحتياجات اخلاصة مع منظمتي
"اليونيس��يف" الدولي��ة و "ارض
البش��ر" االيطالي��ة بن��اء قدرات
العامل�ين ف��ي مج��ال دور رعاية
االيت��ام ومعاه��د املعوق�ين خالل

االجتماع الذي عقد مؤخرا .
وقال��ت املدير الع��ام ان االجتماع
تضم��ن مناقش��ة مش��روع بناء
ق��درات العامل�ين في مج��ال دور
رعاية االيت��ام ومعاه��د املعوقني
وتطبيقه من خ�لال اقامة دورات
للم�لاكات لبن��اء قابلياته��م
العلمي��ة والعملية واس��تهداف
املالكات التي تعم��ل في املناطق
التي كانت حتت سيطرة عصابات
داع��ش االرهابي مم��ا ادى الى عدم
اكتس��ابهم اخلب��رات وغ��رس
مفاهيم تثي��ر العنف والطائفية
وتعرضه��م لصدم��ات نفس��ية
جراء االرهاب.

واضافت املديرة العام ان املش��روع
يهدف الى نوعني من الدورات النوع
االول يعم��ل على زيادة معرفتهم
بالقوان�ين والتعليم��ات اخلاص��ة
بضم��ان حق��وق الطف��ل والنوع
الثان��ي يتضم��ن بن��اء الق��درات
لتقدمي افضل اخلدمات النفسية
واالجتماعي��ة لش��ريحة اليتامى
واملعوق�ين  ،واثن��ت املدي��رة العام
على منظمتي يونيسيف الدولية
وارض البشر االيطالية لتعاونهما
في اجناح هذا املشروع الذي يهدف
ال��ى االعتم��اد عل��ى منهجي��ة
علمي��ة س��ليمة لتق��دمي افضل
اخلدمات لالطفال واملعوقني.

تتمات ص1
إقليم كردستان مستعد لتسليم
املنافذ احلدودية متهيدا حلوار
شامل مع بغداد
وإعطاء اإلقليم نس��بة م��ن املوازنة
العام��ة للس��ير بعملي��ة البن��اء
واإلعمار وأمور أخرى.
وكش��ف مص��در ك��ردي مطل��ع
لصحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ عن وجود
اتص��االت ومفاوضات مس��تمرة بني
احلكومة العراقي��ة وحكومة إقليم
كردس��تان على مس��توى عسكري
وبوساطة أميركية من أجل التوصل
التفاق نهائي بش��أن تس��لم املنافذ
احلدودية".
وأضاف املصدر الذي لم يكشف عن
أس��مه إن "اجلانب الكردي وافق على
طل��ب احلكومة العراقية بتس��ليم
املناف��ذ واملط��ارات وإي��رادات النفط
دفع��ة واح��دة ش��رط ع��دم تقليل
حصته م��ن املوازن��ة لع��ام ،"2018
موضح��ا ان "اإلقليم ب��ات غير قادر
على دفع رواتب املوظفني ولو لشهر
واحد بس��بب األزم��ة املالية التي مير
بها وقطع مصادر التمويل التي كان
يسيطر عليها".
وكان��ت احلكوم��ة العراقية وجهت،
األح��د ( 24أيل��ول  ،)2017إقلي��م
كردس��تان بتس��ليم جمي��ع املنافذ
احلدودية وكذلك املطارات إلى سلطة
احلكومة االحتادية ،داعي ًة جميع دول
العالم إلى التعامل معها "حصراً"
في ملفي املنافذ والنفط.
يذك��ر أن إقلي��م كردس��تان أج��رى،
االثن�ين ( 25أيلول  ،)2017اس��تفتاء
عل��ى انفصاله عن الع��راق ،بالرغم

من رفض بغ��داد وال��دول اإلقليمية
واجملتم��ع الدولي ،فضال ع��ن أطراف
كردية حتس��بت للمخاط��ر املترتبة
جراء هذه اخلطوة.
"املالية النيابية" تستبعد
التصويت على احلسابات اخلتامية
ولف��ت الدراج��ي إل��ى أن "موض��وع
أهم��ال احلس��ابات اخلتامي��ة للعام
احلال��ي س��وف يس��تمر ايض �اً ،ولن
يطل��ع مجل��س الن��واب عليه��ا اال
بع��د س��نوات عدة كم��ا حصل في
السابق".
ب��دوره ،ذك��ر عض��و اللجن��ة االخر،
هيث��م اجلب��وري ف��ي حدي��ث إل��ى
"الصب��اح اجلديد" ،أن "قانون املوازنة
للع��ام املقب��ل ينطوى عل��ى حقوق
واعتراضات من الكتل السياسية".
وأضاف اجلبوري أن "احلقوق مقبولة،
الس��يما احملافظ��ات الت��ي تطال��ب
بتوفي��ر اخلدم��ات البنائه��ا فهذه ال
غبار عليها ونحن سوف نعاجلها".
ون� ّوه إل��ى أن "اعتراض��ات ص��درت
م��ن بع��ض اجلهات ال ميك��ن القبول
به��ا ،مث��ل دع��وة اقليم كردس��تان
إل��ى التمس��ك بنس��بة  17%م��ن
تخصيص��ات املوازن��ة بعي��دا ً ع��ن
املعدالت السكانية ،ومبا يخلق تفاوتا ً
مع بقية احملافظات".
أم��ا بخص��وص طلب��ات احملافظات
املتضررة من العمليات العس��كرية
واالره��اب احمل��ررة ،أك��د اجلب��وري
"مس��اندة اللجن��ة املالي��ة له��ذه
الطلبات ،وأن الس��لطة التشريعية
لن تبخ��ل ماال ً عليها ك��ون اعادتها

بالقض��اء على داع��ش االرهابي جاء
غال".
بثمن ٍ
لكنه يش��ير إلى أن "التعامل يجب
أن يحص��ل عل��ى وف��ق املعطي��ات
املالية املوجودة على االرض ،وبالتالي
ال ميك��ن اعم��ار جمي��ع املناطق في
موازنة واحدة".
ويستبشر عضو اللجنة املالية خيرا ً
بـ "ارتفاع اس��عار النفط املس��تمر،
وه��ذا في��ه اث��ر جي��د س��واء عل��ى
صعيد توفير اخلدمات ،وكذلك وضع
التخصيص��ات املمكن��ة للمناطق
احملررة".
وأورد اجلب��وري أن "طلب��ات الكت��ل
واعتراضاته��ا الت��ي قدم��ت إل��ى
اللجن��ة املالية في وقت س��ابق متت
احالتها إلى احلكوم��ة وننتظر ردها
س��واء باملوافقة أو الرفض في ضوء
ذلك س��نتخذ االجراء املناسب على
وفق صالحياتنا الدستورية".
وفي مقاب��ل ذلك ،افاد عضو اللجنة
املالي��ة جبار عبد اخلال��ق في تعليق
إلى "الصباح اجلديد" ،بأن "الس��ياق
الذي اعتمد من قبل رئاسة مجلس
الن��واب ب��أن تتولى اللجن��ة مهمة
التفاوض م��ع احلكوم��ة بخصوص
املوازنة غير صحيح".
وأض��اف عب��د اخلال��ق ان "اللجن��ة
غير معني��ة على وف��ق صالحياتها
مبهمة التف��اوض ،أمن��ا واجبها فني
ومهن��ي يتعل��ق مبناقش��ة مفردات
املوازنة وتضمني نقاشات النواب في
اجللس��ات في مش��روع القانون قبل
اقراره".
وشدد على أن "مهمة التفاوض من

مس��ؤولية الكتل السياسية ،التي
عليها أن ترس��ل وفودا ً إلى احلكومة
للتباح��ث حول طلباته��ا ،وميكن أن
تتول��ى تلك املهمة رئاس��ة مجلس
النواب".
ويأمل عبد اخلالق بأن "ينجح مجلس
النواب ف��ي التصويت عل��ى املوازنة
باسرع وقت وكذلك حسم موضوع
احلسابات اخلتامية للعام احلالي".
مجلس الوزراء :احلد األدنى ألجر
العامل  350ألف دينار شهرياً
واعلن��ت وزارة العم��ل والش��ؤون
االجتماعي��ة العراقية في  2015عن
رفع احل��د األدنى ألج��ور العمال غير
املَهَ رة إلى  250ألف دينار في القطاع
اخلاص واخملتل��ط والتعاوني ،بدال من
 120الف دينار.
"الكهرباء" تبحث ربط شبكتها
مع املنظومة اخلليجية
مبين��ا أن "الرب��ط مع الع��راق ميهد
للربط م��ع تركيا والحقا م��ع اوروبا
وه��ذا ما تطم��ح اليه هيئ��ة الربط
اخلليجي من عملي��ة الربط بني دول
اخلليج ودول اجلوار".
وحض��ر االجتماع الوكيل املس��اعد
لقطاع ش��بكات النقل الكهربائية
املهن��دس جاس��م الن��وري ،وج��اء
مش��روع الربط الكهربائ��ي بني دول
التعاون تنفي��ذا لقرار اجمللس األعلى
ل��دول اجملل��س بدورت��ه ال��ـ  16التي
عق��دت ف��ي مس��قط ع��ام 1995
باملوافق��ة عل��ى الرب��ط الكهربائي
ب�ين دول اجمللس ومت تأس��يس الهيئة

عام  2001للقيام بإنش��اء املش��روع
وتشغيله وصيانته.
العراق يحث أطرافاً دولية على
إجناح مؤمتر اإلعمار والتنمية في
الكويت
اضاف��ة ال��ى دراس��ات مس��اندة
بالتع��اون مع منظم��ة االمم املتحدة
للمس��توطنات البش��رية ،والت��ي
س��تكون احلجر االس��اس في جذب
االس��تثمارات واملن��ح ال��ى اجلان��ب
العراق��ي ال��ذي تكبد خس��ائر حرب
شرس��ة خاضه��ا بالنياب��ة عن دول
العالم".
وأوض��ح اجملتمع��ون "اس��تعدادهم
العالي في االس��تمرار بدعم العراق
ف��ي مس��عاه لتحقيق االس��تقرار
واعادة االعمار واالس��تثمار مع توفر
آليات ش��فافة ورؤي��ة واضحة حول
ادارة هذه الفرص االقتصادية واملنهج
الذي ستعتمده اجلهات اخملتلفة ذات
الصل��ة بتحقيق املش��اريع اخملتلفة
ب��دءا م��ن الصغي��رة وص��وال ال��ى
االستراتيجية منها".
احلكومة تشكل جلنة عليا إلدارة
تخفيف الفقر
وإصدار التوصيات املالئمة ورفع تقارير
نصف س��نوية الى مجل��س الوزراء
بش��أن س��ير تنفيذ االس��تراتيجية
والتوصي��ة بأخ��ذ الق��رارات املالئمة
لضم��ان حتقي��ق األه��داف املرج��وة
منها على ان تقوم بعقد اجتماعات
فصلي��ة ملناقش��ة ومتابع��ة تنفيذ
الستراتيجية".

يشار الى ان االمر الديواني رقم ()132
لس��نة  2017قضى بإلغ��اء اللجنة
املشكلة مبوجب االمر الديواني رقم
( 91س) لس��نة  ،2014وتش��كلت
مبوجب��ه اللجن��ة العلي��ا إلدارة
سياسات التخفيف من الفقر.
مصر ترفع حالة التأهب األمني
استعدادا ألعياد امليالد ورأس
السنة
�جلت احلصيل��ة النهائي��ة
وق��د س� ّ
للضحايا نحو خمسني قتيلاً  ،عالو ًة
على ثالث��ة أضعاف ه��ذا العدد من
املصابني.
وأعلن تنظيم "الدولة اإلس�لامية"
(داع��ش) مس��ؤوليته ع��ن ه��ذه
الهجمات ،بحس��ب م��ا ب َّثته وكالة
"أعم��اق" التابع��ة ل��ه ،متوع � ًدا
األقب��اط مبزيد من الهجم��ات .وكان
التنظيم قد تبنّى هجو ًما استهدف
الكنيس��ة املرقس��ية بالكاتدرائية
الرئيسة بالقاهرة ،قبل أيام من أعياد
املي�لاد في كان��ون الثاني /ديس��مبر
املاضي ،أسفر عن مقتل  25فردًا في
الكنيسة.
بريطانيا تسمح للمحامي
العراقي مبمارسة مهنته أمام
احملاكم في إنكلترا وويلز
م��ن جانبه قال الس��فير البريطاني
في العراق جون ويلكس خالل البيان
"أعتقد ه��ذا إجناز هائ��ل لنقابتكم
املوق��رة" ،مش��ددا على ان��ه "يؤكد
الروابط القوية الثنائية بني اململكة
املتحدة والعراق".

أعل��ن عض��و مجل��س املفوضني ف��ي مفوضية
االنتخابات ،حازم الرديني ،أمس االثنني ،مصادقة
مجلس املفوضني على منح اجازة تأسيس لثالثة
احزاب جديدة.
وق��ال الرديني في بيان تلق��ت "الصباح اجلديد"
نس��خة منه ،إن "مجل��س املفوضني صادق على
منح اجازة تأسيس حلزب الترقي واالصالح ،وجتمع
رجال العراق ،احلركة املدنية الوطنية".
وأض��اف أن "االح��زاب املذك��ورة قد اس��تكملت
جمي��ع االج��راءات والتعليم��ات الص��ادرة ع��ن
املفوضية وقواعد الس��لوك وفقا لفقرات قانون
االحزاب السياس��ية املش��رع م��ن قبل مجلس
النواب".
ودع��ا الرديني جمي��ع االح��زاب املتقدمة لغرض
التأسيس والتي سجلت وقطعت املدة القانونية
لغ��رض اس��تكمال االج��راءات املتعلق��ة ال��ى
"التسجيل متهيدا ملنحهم اجازات التأسيس"
يذك��ر ان قان��ون االح��زاب السياس��ية رقم ٣٦
لس��نة  ، ٢٠١٥ش��رعه مجلس النواب وباشرت
املفوضي��ة العم��ل مبوجبه بعد ان مت نش��ره في
اجلريدة الرس��مية حيث متت املصادقة على 146
حزبا سياسيا مبا فيها االحزاب اجلديدة التي تروم
املشاركة في االس��تحقاقات االنتخابية املقبلة
والعمل مستمر في هذا االجتاه.

فتح باب التسجيل على

الحج لثالثة مواسم مقبلة
بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن��ت الهيئ��ة العلي��ا للحج والعم��رة ،امس
االثنني ،عن فتح باب التسجيل على احلج لثالثة
مواسم متتالية عبر التقدمي االلكتروني.
وقال املتحدث الرس��مي باس��م الهيئة حس��ن
فه��د الكناني في بيان تلق��ت "الصباح اجلديد"
نس��خة منه ،إنه "مت فتح باب التقدمي على احلج
لثالثة مواس��م متتالية عبر التقدمي االلكتروني
اعتبارا من  2018 / 1 / 7ولغاية ."2018 / 2 / 10
واضاف أن "الهيئة اصدرت ضوابط التقدمي على
احلج ملواسم ( ،)2021 – 2020 – 2019ومنها ان ال
يقل عمر املتقدم عن  18س��نة وعراقي اجلنسية
ولم يذهب للحج سابقا ،وان ال يقل عمر النساء
املتقدمات بش��كل مفرد عن  45سنة في سنة
الفوز وبعكس��ه يتوجب التق��دمي مع محرم لم
يحج س��ابقا" ,مبينا أن "تق��دمي املواطن يعتمد
حسب محل سكناه كما في بطاقة السكن".
وتاب��ع أن "الضواب��ط خصص��ت نس��بة 60%
لألعمار من  70سنة فما فوق بشرط اصطحاب
مراف��ق واحد من ذوي املتقدم من نفس جنس��ه،
وان ال يتجاوز عمره اخلمس��ون س��نة ولم يسبق
له الس��فر للحج" ،موضحا أن "آلية اختيارهم
ستكون على اساس االكبر سنا ونزوال ،على ان ال
يسمح لهم بالتنازل".
وأش��ار الكناني ،إلى أن "نسبة الـ  40%املتبقية
لألعمار من ( )59سنة فما دون ويضاف لهم كبار
السن ممن بقي بعد اختيار االكبر سنا وستجرى
لهم قرعة الكترونية ،وس��يتم احتساب نقطة
اضافي��ة في القرع��ة للمتقدمني عل��ى قرعتي
عامي ( .") 2016 – 2014

الملف األمني

ضبط خاليا إرهابية نائمة في الطارمية شمالي بغداد * مقتل أبرز قادة "داعش" بعملية نوعية شرقي بعقوبة

استهداف دورية للشرطة بقنبلة يدوية وسط كركوك * الحشد الشعبي يدمر عجلة لتنظيم داعش شمالي األنبار
بغداد – عمليات دهم
ذكر قائد عمليات بغداد امس االثنني،
ان مف��ارز امنية الق��ت القبض على
"خاليا نائمة" في منطقة الطارمية،
مش��يرا ال��ى أن تل��ك اخلالي��ا كانت
حتاول زعزع��ة الوضع االمني في تلك
املنطقة.
وقال الفريق جليل الربيعي إن "قوات
عملي��ات بغ��داد متكن��ت م��ن القاء
القبض على اخلاليا النائمة في قضاء
الطارمية( ،شمالي العاصمة)" ،مبينا
ان تل��ك اخلالي��ا "كانت تن��وي زعزعة
القضاء"  ،موضحا أن "اس��تخبارات
العملي��ات كان��ت له��م باملرص��اد"،
مضيفا أن "عملي��ة القبض عليهم
متت خالل عملي��ات تفتيش القضاء
بالكامل ومداهمة اوكارهم القذرة".

ديالى – مقتل ارهابي
كش��ف رئي��س اللجن��ة األمنية في
مجل��س محافظ��ة ديال��ى ص��ادق
احلسيني امس االثنني عن مقتل أحد
أبرز قادة ما يعرف بـ"والية ديالى" في
تنظي��م "داعش" امللق��ب بـ"زرقاوي
حوض الن��دا" ،بعملي��ة نوعية جرت
شرقي بعقوبة.
وق��ال رئيس اللجن��ة إن "قوة أمنية
من الفرقة اخلامس��ة جنحت وبجهد
اس��تخباري مميز بقتل أح��د أبرز قادة
والي��ة ديالى الداعش��ية ف��ي أطراف
حوض الندا (55كم ش��رق بعقوبة)"
 ،مضيفا ان "اإلرهابي القتيل يحمل
ألقاب��ا ً متعددة منه��ا زرقاوي حوض
الندا بسبب إجرامه في قتل األبرياء،
وعملي��ة قتله متثل ضربة قوية خلاليا
داعش النائمة في حوض الندا".

كركوك – استهداف دورية
اعل��ن مص��در امن��ي ف��ي ش��رطة
محافظ��ة كركوك ام��س االثنني عن
تعرض دورية تابعة للشرطة لهجوم
برمانة يدوية وسط احملافظة.
وقال املصدر الذي رفض الكشف عن
اسمه إن "مجموعة مسلحة ارهابية
هاجمت ،مس��اء ي��وم ام��س  ،دورية
تابعة لش��رطة الطوارئ في ش��ارع
املطار بحي تس��عني وسط كركوك"
 ،مضيفا أن "املهاجمني اس��تعملوا
رمانة يدوية دون اي خس��ائر مادية او
بشرية" ،مش��يرا ً الى ان "املهاجمني
كان��وا يس��تخدمون س��يارة حديثة
اجرة في الهجوم".

كرب�لاء امس االثنني ان مف��ارز امنية
ش��نت حمله أمنية موسعة لفرض
األم��ن واالس��تقرار وتنفي��ذ أوام��ر
القب��ض والتح��ري ونف��ذت أكثر من
 17أم��ر قبض على وفق مواد قانونية
مختلفة.
واوض��ح املص��در االمني ال��ذي رفض
الكش��ف ع��ن اس��مه ان املتهم�ين
القي القبض عليهم على وفق تهم
القت��ل والنص��ب واالحتيال فض عن
مواد قانونية مختلفة ،مش��يرة إلى
إحالة جميع املتهمني امللقى القبض
عليهم إلى القضاء التخاذ اإلجراءات
القانوني��ة بحقهم لينال��وا جزائهم
العادل.

كربالء – حملة امنية
افاد مصدر امني في شرطة محافظة

االنبار – اشتباك مسلح
اكد مصدر امني في مديرية شرطة

محافظ��ة االنب��ار ام��س االن�ين ان
قوات احلشد الشعبي دمرت عجلة
لداع��ش وقتلت م��ن بداخلها على
احلدود العراقية السورية.
وذك��ر املص��در االمن��ي ال��ذي رفض
الكش��ف ع��ن اس��مه ان "ق��وات
من اللواء األول باحلش��د الش��عبي
متكن��ت م��ن تدمير عجل��ة لداعش
عل��ى احلدود العراقية الس��ورية في
أثناء محاول��ة مجموعة من داعش
التعرض لقطعات احلشد الشعبي
املاسكة للحدود العراقية السورية"
 ،مضيفا ان ،ق��وات اللواء قتلت من
في العجلة واجبرت بقية الدواعش
عل��ى اله��روب" ،مبين��ا ان"،أح��د
مقاتلي اللواء اصيب برأس��ه بنيران
قناص داعشي".

املثنى – حترير مختطف
اف��اد مص��در أمن��ي ف��ي ش��رطة
محافظ��ة املثن��ى ام��س االثن�ين،
بتحرير مختطف واعتقال خاطفيه
اخلمسة بعد ساعتني من اختطافه
في مدينة الرميثة.
وأض��اف املصدر االمن��ي الذي رفض
الكش��ف ع��ن اس��مه أن��ه "خالل
س��اعتني فق��ط مت العث��ور عل��ى
العجل��ة املطلوب��ة ومطاردته��ا
والقب��ض عليها وه��ي عجلة النترا
ب��دون لوحات تس��جيل يس��تقلها
خمس��ة أش��خاص" ،مش��يرا الى
"القبض عليهم جميع��ا واعترفوا
بخط��ف اجملن��ي علي��ه ( ر  .ع ) كما
عثر لديهم على مسدس واحد ودرع
واقي ضد الرصاص اضافة الى هراوة
عدد  3وعصا كهربائية واحدة".

نينوى – انفجار يدوية
اف��اد مص��در امن��ي ف��ي ش��رطة
محافظة نينوى امس االثنني مبقتل
انتحاري يرتدي حزاما ناسفا في اثناء
محاولته تفجير نفس��ه في ناحية
القيارة جنوبي مدينة املوصل.
وأف��اد املص��در االمن��ي ال��ذي رفض
الكش��ف ع��ن اس��مه ان" إح��دى
القنابل اليدوي��ة التي كان يحملها
االنتح��اري انفجرت علي��ه في اثناء
محاولته تفجير نفس��ه امام منزل
والد قائممقام املوصل الس��ابق في
قري��ة رفيلة بناحي��ة القيارة جنوب
املوص��ل ،ما أدى إل��ى مقتله قبل أن
يفج��ر حزامه الناس��ف"  ،مش��يرا
ال��ى" عدم وقوع ضحاي��ا أو إصابات
في صفوف املدنيني".
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وزيرة الصحة ّ
عدت عام  2017متميزا

الصحة تبحث

تفعيل الخدمات

الوقائية والعالجية
بغداد  -الصباح الجديد:
عق��دت وزارة الصحة اجتماعا ً مع املنظمة
الش��رق اوس��طية للصحة اجملتمعية حول
اخلدم��ات املقدم��ة للنازح�ين والعائدي��ن
للمناطق احملررة  ،استنادا لتوجيهات الوزيرة
بتعزي��ز التع��اون م��ع املنظم��ات الدولي��ة
واحمللية في س��بيل تعزيز اخلدمات الوقائية
والعالجي��ة املقدم��ة للنازح�ين واملناط��ق
احملررة
وق��ال الدكتور محم��د جبر حوي��ل معاون
مدير عام دائ��رة الصحة العامة الذي ترأس
االجتماع أنه مت خالل االجتماع مع املنظمة
الدولية مناقش��ة تعزي��ز اخلدمات الوقائية
والعالجية للنازح�ين والعائدين من النزوح
في املناط��ق احملررة من خ�لال توفير االدوية
واالجه��زة الطبي��ة وتأهي��ل املؤسس��ات
الصحية مبا يخدم املواطنني الكرام.

«اإلعمار» تباشر تأهيل

طريق (مندلي  -بلدروز)
بغداد  -الصباح الجديد:
باش��رت وزارة االعم��ار واالس��كان والبلديات
واالشغال العامة العمل مبشروع اعادة تأهيل
طري��ق (مندلي – بلدروز) ف��ي محافظة ديالى
بتموي��ل م��ن القرض الط��ارئ الع��ادة اعمار
املناطق احملررة.
وذكر املركز االعالمي لل��وزارة ان مديرية طرق
وجسور محافظة ديالى التابعة لدائرة الطرق
واجلس��ور العام��ة اح��دى تش��كيالت الوزارة
باش��رت اعمالها ف��ي مش��روع تأهيل طريق
(مندلي – بلدروز) اجلزء (أ) بطول 15,5كم .
وتابع املركز االعالمي ان االعمال في املش��روع
تتضم��ن تكس��ير وازالة مناطق االس��فلت
املتضررة وقطعها بش��كل نظامي وترقيعها
ومعاجل��ة الش��قوق واحلفر وقش��ط املناطق
املتضررة وف��رش طبقات اس��فلت للمناطق
املقشوطة واملقلوعة  ،كما تتضمن االعمال
ف��رش طبق��ة اس��فلتية مبواصف��ات طبقة
س��طحية بس��مك ( )5س��م وعل��ى ط��ول
الطريق  ,اضافة الى طبقة من احلصى اخلابط
لالكتاف اخلارجية واع��ادة تهذيب االنحدارات
اجلانبية للطريق وغيرها من االعمال.

تفعيل خدمة متابعة
الشركات قيد

التأسيس إلكترونيا
بغداد  -الصباح الجديد:
اعلنت دائرة تس��جيل الش��ركات في وزارة
التج��ارة تفعيل خدمة متابعة الش��ركات
قيد التأسيس عبر موقعها االلكتروني.
واوض��ح مدير عام الدائرة عب��د العزير جبار
عبد العزير ان شركته وضمن اخلدمات التي
تقدمها لتس��هيل عملت الشركات قامت
بتفعي��ل خدم��ة متابع��ة الش��ركات قيد
التأسيس عبر موقع الش��ركة االلكتروني
على املوقع الرسمي لوزارة التجارة .
واضاف املدير العام ان هذه االجراء سيسهل
للشركات متابعة اكمال اجنار معامالتهم
من خالل زي��ارة املوق��ع االلكتروني ولتجاوز
االج��راءات الس��ابقة املتمثل��ة مبخاطب��ة
الش��ركة عن طري��ق موقعه��ا االلكتروني
وما قد يرافق ذلك في عدم وصول اخملاطبات
ملش��اكل تتعل��ق باالنترني��ت او خط��ا في
االمييالت.
واش��ار مدي��ر ع��ام الدائ��رة ال��ى ان دائرته
ستقوم كذلك بتفعيل خدمة متابعة اجناز
الشهادات للشركات من خالل موقع الدائرة
االلكتروني  ،وانها مستمرة بتطوير موقعها
االلكترون��ي باضافة خدم��ات جديدة اخرى
تس��هل على اصحاب الش��ركات الراغبني
بتسجيل شركاتهم اجناز معامالتهم وذلك
ضمن برنام��ج احلوكم��ة االلكترونية التي
تعمل بها الدائرة الذي يس��هم في تذليل
معوق��ات العمل وتقلي��ص حلقات الروتني
مب��ا يوفر افض��ل اخلدم��ات للمس��تثمرين
واصحاب الشركات الوطنية .

اختتام فعاليات المؤتمر العلمي العالمي لدائرة مدينة الطب
متابعة الصباح الجديد:

اختتمت فعالي��ات املؤمتر العلمي
العاملي لدائرة مدينة الطب االحد
على قاعة الش��هيد درب املوسوي
حتت شعار ( حققنا الريادة وتوجهنا
نحو خدمات البعد الرابع ) .
وكان��ت وزي��رة الصح��ة الدكتورة
عديلة حمود حس�ين قد اش��ادت
ف��ي كلمته��ا ف��ي حف��ل افتتاح
املؤمت��ر باالجن��ازات املتحقق��ة في
دائ��رة مدين��ة الطب خ�لال العام
احلال��ي اضاف��ة الى دوره��ا الكبير
ف��ي اس��ناد مع��ارك التحرير ضد
عصاب��ات داع��ش االرهابية كونها
املركز الرئيس الس��تقبال اجلرحى
االبط��ال م��ن املقاتلني وم��ن تلك
املنجزات الكبي��رة ادخال اكثر من
(  ) 15تخصص��ا دقيق��ا ال��ى بنية
خدماته��ا ذات القاعدة الواس��عة
ونش��ر اكثر م��ن  700بحث علمي
ف��ي مج�لات علمي��ة عاملي��ة
وعربية ومحلي��ة والنهوض بواقع
التخصص��ات الدقيق��ة وتكريس
االهتم��ام باجلوان��ب العلمي��ة
والبحثية املتعددة .
ولفت��ت الوزيرة الى ان العام احلالي
 2017يع��د عاما مميزا لالجنازات في
مدين��ة الط��ب برغ��م التحديات
الكبيرة التي تواج��ه االداء اضافة
ال��ى اخلدم��ات الروتيني��ة املقدمة
ومن تلك املشاريع العمالقة والتي
كان��ت متوقفة ومتلكئ��ة منذ 5
اع��وام مش��روع مصاع��د مدينة
الط��ب ومش��روع ش��راء اخلدم��ة
اخملتبرية التي توفر اخلدمة اخملتبرية
النوعي��ة ملراجع��ي مؤسس��اتنا
الصحية واستحداث مركز اختبار
املهارات الس��ريرية االوسكي الذي
يعد طفرة نوعية السناد امتحانات
طلبة كليات الطب والبورد العربي

تم ادخال أكثر من
( )15تخصصا دقيقا
الى بنية خدماتها
ذات القاعدة الواسعة
ونشر أكثر من 700
بحث علمي في مجالت
علمية عالمية وعربية
ومحلية والنهوض
بواقع التخصصات
الدقيقة

جانب من املؤمتر

والعراق��ي واحتض��ان االس��اتذة
والطلب��ة الع��رب الداء امتحان��ات
البورد العربي .
واش��ارت الدكت��ورة حم��ود ال��ى
استحداث املركز الوطني لالمراض
الس��رطانية  ،فندق القناة سابقا
والذي حظى باهتمام رئيس الوزراء
وال��ذي ميث��ل عم�لا جب��ارا الدارة
ومالكات مدين��ة الطب اذ مت اجنازه
بوقت قياس��ي وس��يكون له االثر
االكبر في حتسني اخلدمات العالجية
ملرضى االورام السرطانية والعمل
عل��ى اس��تكمال مراح��ل اخ��رى

مستش��فى بغ��داد التعليم��ي
واس��تحداث املرك��ز العراق��ي
الكوري للعناية احلرجة مؤكدة ان
جمي��ع تلك االجن��ازات حتققت من
خالل العمل ب��روح الفريق الواحد
والتفان��ي باجلهود خدم��ة لوطننا
العزيز.
وختمت الوزي��رة كلمتها بالتأكيد
عل��ى ان تزام��ن انعق��اد املؤمتر مع
نصرن��ا الضاف��ر عل��ى الدواع��ش
اجملرمني وفلوله��م اجلبانة يجعلنا
اكثر هم��ة وطموح��ا على حتقيق
اجن��ازات جدي��دة في الع��ام املقبل

للمرك��ز م��ن خالل اضافة قس��م
جراحة االورام وص��االت العمليات
واجهزة متقدمة ومنها املعجالت
اخلطي��ة والبت س��كان واخلدمات
اخملتبرية املتقدمة االخرى .
وتابع��ت الوزيرة الق��ول ،ان الوزارة
تتطل��ع ال��ى اجنازمش��اريع كبيرة
اخرى ف��ي الرب��ع االول م��ن العام
املقب��ل  2018والت��ي متثل اضافات
علمي��ة ونوعي��ة كإدخ��ال تقنية
الب��ت س��كان واس��تحداث املركز
الوطني لع�لاج التوح��د وتفعيل
التخصص��ات الدقيق��ة ف��ي

تعديالت لتنظيم عقود عمل المطاحن األهلية
بغداد  -الصباح الجديد:
اعلن��ت الش��ركة العامة لتصنيع
احلبوب في وزارة التجارة عن اقرارها
التعديالت املقترحة على بنود عقد
انتاج الطحني الذي ينظم العالقة
العقدية بني شركة تصنيع احلبوب
ومطاحن القطاع اخلاص .
واوضح مدير عام الشركة املهندس
طه ياس�ين عب��اس خالل ترؤس��ه
اجتماع��ا جملل��س ادارة الش��ركة
ان االجتم��اع ناق��ش التعدي�لات
املقترح��ة والت��ي تتناس��ب م��ع
املتغي��رات والظ��روف الت��ي طرأت
على عملية انتاج الطحني ومراعاة
ملصال��ح الطرفني كما مت بحث عدد
من املش��اريع والفرص االستثمارية
املقدم��ة من قبل جلن��ة دعم موارد
الش��ركة ودراس��ة بعض الطلبات
املقدمة في هذا اجملال.
واض��اف املدي��ر الع��ام ان االجتماع

تن��اول موض��وع امكاني��ة اع��ادة
اعمار مطاحن الش��ركة في صالح
الدين وميس��ان الت��ي تعرضت الى
اضرار جس��يمة نتيج��ة العمليات
العس��كرية او ح��وادث احلرائق عن
طري��ق ش��ركة باف��ان االيطالي��ة
كولفتو س��ابقا الشركة املصنعة
لتلك املطاحن ضمن مشروع انشاء
( )20مطحن��ة حكومية حديثة في
الع��راق واملنف��ذ من قبل ش��ركتي
بوهل��ر السويس��رية وكولفت��و
االيطالية .
من جانب اخر اشار املدير العام الى
ان املالك الهندسي والفني مبطحنة
بابل احلكومية استحدث منظومة
س��يطرة الكتروني��ة للتحك��م
بعملي��ة تش��غيل املطحن��ة بعد
اجناز املرحلة االولى من اس��تحداث
منظوم��ة الكتروني��ة  PLCحيث مت
برمجه تلك املنظومة وتش��غيلها

للتحكم بعملية تشغيل املطحنة
ومعاجل��ة املش��كالت الت��ي ترافق
عملية الطحن
ولف��ت املدير العام ال��ى ان املالكات
الهندسية والفنية باشرت باملرحلة
الثاني��ة العمال التحديث والتطوير
والت��ي تتضم��ن تنصي��ب لوح��ات
اش��ارة خاص��ة بالعمل لتس��هيل
اعم��ال تش��غيل ومتابع��ة عم��ل
املطحنة .
وفي سياق اخر اضاف املدير العام ان
املطاحن العاملة مبحافظة ميسان
قام��ت بانت��اج وجتهي��ز مخص��ص
احملافظ��ة من احلص��ة الثامنة ملادة
الطح�ين اضافة الى قي��ام اللجان
املشتركة باملباش��رة بعملية اجلرد
للمطاح��ن والتوجي��ه بعملي��ة
التنظي��ف م��ن اج��ل االس��تعداد
لطح��ن احلص��ة الالحق��ة ح��ال
اطالقها.

 36دورة تدريبية لتطوير
مالكات دائرة اإلعمار الهندسي
حامد عبد النبي*
أعدت دائرة االعمار الهندس��ي التابعة
ل��وزارة االعم��ار واالس��كان والبلديات
العامة خطة لتنظيم  36دورة تدريبية
لتطوي��ر مالكاته��ا الوظيفي��ة لع��ام
.2018
وقالت املهندس��ة أحالم س��عيد جواد
مدي��ر ع��ام الدائ��رة وكال��ة ان الدائرة
أجنزت أعداد خطتها السنوية لتنظيم
دوراته��ا التدريبي��ة الداخلي��ة اخلاصة
بتطوير مالكاتها الوظيفية لعام2018
 ،والت��ي تش��مل تنظي��م  36دورة في
ش��تى االختصاص��ات وكل ما تتطلبه
مالكاتنا الفنية والهندس��ية واالدارية
في تطوير قابلياتهم الوظيفية.
وأضافت جواد ان الدائرة تقوم ايضا بزج
املوظفني ف��ي ن��دوات ودورات خارجية

وزير التعليم العالي يؤكد إنها لكل العراقيين

تطبيق نظام المقررات في جامعاتنا العام المقبل
اعالم الوزارة
تتج��ه وزارة التعلي��م العال��ي
والبحث العلمي الى تطبيق نظام
املقررات في عدد من اجلامعات في
العام الدراسي 2018/2019
وقال الوزير العيس��ى اثناء ترؤسه
اجتماع��ا لهيئة ال��رأي إن التطور
احلاص��ل ف��ي أنظم��ة التعلي��م
ف��ي اجلامع��ات العاملي��ة يقتضي
مراجع��ة النظ��ام التعلي��م ف��ي
العراق واختيار املساحات العلمية
التي تكثف اجلهد وتوفر املرونة في
السقوف الزمنية للدراسة.

تقرير

وأض��اف وزي��ر التعلي��م العالي أن
أعض��اء هيئ��ة الرأي صوت��وا على
تطبي��ق نظ��ام املق��ررات ومغادرة
النظ��ام الس��نوي ف��ي جامع��ات
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
والكرخ للعل��وم والبصرة للنفط
والغاز  ،مؤكدا الش��روع بتطبيقه
في العام الدراسي .2018/2019
وعل��ى صعي��د متص��ل اك��د وزير
التعلي��م العالي والبحث العلمي
الدكت��ور عب��د ال��رزاق العيس��ى
اهمي��ة ان تاخذ اجلامعة دورها في
خدمة اجملتمع عب��ر تثقيف ابنائه

وتعزيز البيئة االجتماعية وحتصني
نق��اط الضع��ف التي ق��د يحاول
اذن��اب داعش توظيفه��ا وصناعة
ازمات جديدة.
وقال العيسى خالل حضوره حفل
تخ��رج طلبة جامعة كربالء للعام
الدراس��ي الس��ابق اننا ف��ي وزارة
التعلي��م العالي والبحث العلمي
لن نس��مح باس��تحواذ الثقافات
األحادية على اجلامعات ألنها لكل
العراقيني من ش��ماله الى جنوبه
ومن غربه الى شرقه .
واض��اف وزي��ر التعلي��م إن الوطن

 2018لتكون اضاف��ة نوعية لهذا
الصرح العلمي الكبير .
وش��هد املؤمتر حضورا واسعا ضم
ع��ددا كبي��را م��ن الش��خصيات
العلمية والعربية والدولية ورؤساء
اجلامعات وعمداء كليات الطب في
العراق ومن الش��خصيات النيابية
العراقية ايضا.
من جانبه اش��اد الدكتور حس��ن
التميم��ي مدير عام دائ��رة مدينة
الطب بدع��م الوزيرة واس��هامها
الفاع��ل في حتقيق االجن��ازات التي
متي��ز به��ا الع��ام  ، 2017مؤكدا ان

العم��ل اجلماع��ي والتكاملي بني
الوزارة ومجلس ادارة مدينة الطب
واللجن��ة العلمي��ة العلي��ا كان
ل��ه االثر البارز والرئي��س لكل تلك
االجنازات .
بع��د ذل��ك انطلق��ت اجللس��ات
والورش العلمي��ة للمؤمتر وافتتاح
املع��ارض العلمية للمؤمتر وافتتاح
املع��ارض العلمي��ة للمنتج��ات
الطبي��ة والدوائي��ة م��ن قبل عدد
من الشركات العاملية املتخصصة
بالصناع��ات الدوائي��ة واالجه��زة
الطبية .

بوصف��ه قيمة علي��ا كفيل بكل
الضمان��ات ,ول��ن نس��مح بأي��ة
مظاه��ر س��لبية ف��ي جامعاتنا ,
مبينا مس��ؤولية تدوير التداعيات
تقع على عاتق أهل العلم واملعرفة
ألنه��م جديرون بصناعة الس�لام
واشاعة احملبة وبناء الوطن.
وكرم وزير التعليم العالي الطلبة
األوائ��ل متمني��ا له��م النج��اح
ف��ي حياته��م العملي��ة واملهنية
وتطبيق املعارف التي اكتس��بوها
مبا يخدم اجملتمع ويسهم في تطور
العراق.

بشتى االختصاصات  ،مؤكدة ان تنفيذ
ه��ذه اخلطة التدريبية لهذا العام تأتي
ضمن توجيهات وزيرة االعمار واالسكان
والبلدي��ات العامة املهندس��ة آن نافع
أوسي من اجل تطوير قابليات مالكاتنا
الهندسية والفنية.
من جانبه أشار مدير قسم التخطيط
والدراس��ات ف��ي الدائ��رة رئي��س
مهندس�ين أقدم باسم محمد فرحان
الطائ��ي ان اه��م ال��دورات التي قامت
الدائ��رة ف��ي أعداده��ا للع��ام املقب��ل
 2018ه��ي دورات احمل��رك الكهربائ��ي
والوورد واحلفظ واالرش��يف والفحوص
االتالفي��ة واألأتالفي��ة ف��ي املع��ادن
والنظام احملاس��بي احلكومي والطاقة
واملس��تدامة والثقاف��ة القانوني��ة
وتقني��ات املصاعد الكهربائية وصيانة

الطابعات واللغ��ة العربية والعقوبات
االنضباطي��ة واحمل��والت الكهربائي��ة
والتدقيق الداخلي.
وتابع مدير قسم التخطيط والدراسات
ان بقي��ة الدورات ش��ملت أيضا دورات
تصميم منظوم��ات املراقبة الفديوية
وصيان��ة احلاس��بات ومواصفات اجلودة
واملولدات الكهربائية وأحتساب رواتب
املوظفني واحلسابات اخلتامية على وفق
متطلبات ديوان الرقابة املالية والفوتو
شوب وتهيئة قاعدة بيانات ألبنية دوائر
الدولة وقانون التقاع��د املوحد ووحدة
معاجلة املي��اه الثقيلة واملوازنة العامة
للدول��ة وكيفية أعداده��ا وغيرها من
الدورات االخرى.
*اعالم الدائرة

«الجنابي» يبحث معالجة شحة
المياه الناتجة عن انحباس األمطار

بغداد  -الصباح الجديد:
ترأس وزير املوارد املائية الدكتور حس��ن
اجلناب��ي امس االثن�ين اجتماع��ا طارئا
خللية االزمة الوزارية ملناقشة االجراءات
والتدابي��ر املطلوب��ة والعاجلة ملعاجلة
ش��حة املي��اه الناجت��ة ع��ن اانحب��اس
االمطار وقلة االي��رادات املائية واالضرار
الت��ي تلح��ق بالعراق نتيج��ة بدء امالء
س��د اليس��و الترك��ي مطل��ع الربي��ع
املقبل وتاثيراتها على الزراعة  .ومت خالل
االجتم��اع الطارئ تقس��يم احملافظات
الواقع��ة عل��ى حوضي دجل��ة والفرات
الى اربعة قواطع مرتبطة بخلية االزمة

الوزاري��ة املركزي��ة لالش��راف ومتابعة
االختناق��ات احلاصل��ة ف��ي احملافظ��ات
وحل مش��كالت الش��حة املائية وازالة
التج��اوزات عل��ى املش��اريع االروائي��ة .
عل��ى صعيد متص��ل بح��ث الوزير مع
الس��فير الترك��ي ف��احت يلدز ع��ددا من
املواضيع املهمة والتعاون املشترك في
اجملال االروائي  ،مشددا على اهمية عدم
االض��رار بالع��راق جراء البدء مبلء س��د
اليسو ومبا يؤمن حاجة العراق من املياه،
واالتفاق على ارسال فريق فني ملناقشة
خطة امالء الس��د مع اجلان��ب التركي
لتقليل االضرار الناجمة عن ملئه .

إيصال المفردات التموينية للمناطق المحررة حديثًا

التجارة تشرف ميدانيا على متابعة تسويق الشلب للموسم الحالي
بغداد  -الصباح الجديد:
اعلنت الشركة العامة لتجارة احلبوب
ع��ن قيام مدير عام الش��ركة املهندس
هيثم اخلشالي باالشراف امليداني لفرع
الش��ركة في النجف االش��رف ومراكز
التس��ويق حملصول الش��لب للموس��م
احلالي في احملافظة وهي سايلو الكوفة
ومجرشة ابو صخير احلكومية ملتابعة
احلمل��ة التس��ويقية حملصول الش��لب
واالط�لاع س��ير عملي��ة حتلي��ل مناذج
الشلب املسوقة .
واوضح مدي��ر عام الش��ركة املهندس
هيثم اخلش��الي بان��ه مت خ�لال الزيارة
امليداني��ة االط�لاع عل��ى عملية حتليل
من��اذج الش��لب املس��وق للس��ايلو من
الكميات املس��وقة واجراءات الفحص
التي شمات عملية التقسيم وفحص

الرطوبة وهبش االمنوذج ملعرفة نس��به
احلبوب احلمر وتدقيق س��جل الكميات
املسوقة والكميات التي مت رفضها وما
هي اسباب الرفض لكل كميه.
واض��اف املدي��ر الع��ام بان��ه مت توجيه
مالك وحدة اخملتبر بضرورة اخذ احليطة
واحل��ذر في عملية الفح��ص النها تعد
اه��م عملية ف��ي عمل وح��دة اخملتبر ،
مبينا انه مت االطالع كذلك على عملية
تصنيع الرز لكميات الشلب املتسلمة
لهذا املوس��م م��ن خ�لال التجول في
اقس��ام اجملرش��ة احلكومي��ة ومتابعة
عمله��ا ونس��ب االس��تخالص واللقاء
بالفالح�ين واملس��وقني املتواجدين في
الس��ايلو لتس��ويق محاصيلهم حيث
مت االس��تماع الى املعوقات واملشكالت
الت��ي تواجه خ�لال عملية التس��ويق
من اج��ل ايجاد احلل��ول الناجعة وعدم
تكرارها مس��تقبالً حيث مت حل الكثير

م��ن تل��ك املش��كالت الت��ي اعترضت
التسويق .
على صعيد متصل اعلنت وزارة التجارة
ع��ن متابعته��ا جتهي��ز وايص��ال املواد
التموينية للمناطق احملررة حديثا ً اضافة
الى استمرارها بجرد واحصاء العائالت
خمليمات ايواء النازحني بعد عودة الكثير
م��ن تل��ك العائ�لات ال��ى مناطقه��م
بعد حتري��ر كل املناط��ق املغتصبة من
عصابات داعش االرهابية .
وق��ال وكي��ل ال��وزارة االق��دم ولي��د
حبي��ب املوس��وي خ�لال االجتم��اع
الدوري االس��بوعي خللي��ة االزمة التي
يترأس��ها انه مت خ�لال االجتماع كذلك
اس��تعراض اخلطط التس��ويقية على
وفق اجل��داول املعدة لتجهي��ز العائالت
باحلص��ص التموينية ف��ي محافظات
املوصل واالنب��ار وصالح الدين وكركوك
وخصوص��ا ف��ي املناطق احمل��ررة حديثا ً

لتأم�ين االم��ن الغذائ��ي م��ن خزي��ن
الطوارئ املهئ لتلك املناطق اضافة الى
املواضيع االخ��رى التي تتعلق بالتدقيق
االمني وتأهيل مواقع فروع التجارة في
املوصل واملالحظات التي اشرها مكتب
املفتش العام في عمل الفروع التجارية
في املوصل .
واضاف املدير العام بانه مت في االجتماع
كذلك االش��ارة الى دور ال��وزارة ومتيزها
بالتواجد امليداني في امليدان مع القوات
االمني��ة لتوفي��ر االمن الغذائ��ي والتي
كانت س��باقة للوص��ول البعد نقطة
 ،مؤك��دا على ض��رورة توفي��ر اخلدمات
للمناط��ق احمل��ررة وخدم��ة الش��هداء
والعائالت واجلرحى واعادة االعمار لتلك
املناطق التي تدمرت من جراء س��يطرة
داع��ش االرهابي��ة التكفيري��ة والت��ي
تتطلب من اجلميع بذل املزيد من اجلهد
االستثنائي وفي كل امليادين .

اعالن
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قاتل الدبلوماسية

البريطانية في لبنان

يعترف بجريمته بالتفصيل
لندن ـ وكاالت:
أوردت وس��ائل إعالم لبناني��ة تفاصيل جديدة عن
جرمي��ة قت��ل الدبلوماس��ية البريطاني��ة ،ريبيكا
دايكس ،في ضواحي بيروت ،بعدما متكنت ش��عبة
املعلوم��ات في األمن الداخلي م��ن توقيف القاتل
امس االثنني.
وأفادت قن��اة « »OTVالعائدة للتي��ار الوطني احلر،
الذي يتزعمه رئيس اجلمهورية اللبنانية ،ميش��ال
عون ،أن التحقيقات كشفت أن املدعو «طارق ح».
وهو س��ائق تاكسي من اجلنس��ية اللبنانية ،كان
قد ّ
أقل دايكس من اجلم ّيزة في وس��ط بيروت ،ليل
اجلمعة املاضية ،حيث كانت تس��هر برفقة اثنتني
م��ن صديقاته��ا  ،وانتق��ل بها من األش��رفية إلى
منطقة خالء على أوتوتستراد املنت السريع.
وأضاف��ت القناة ،ح��اول الس��ائق اغتصابها على
جان��ب الطريق الس��ريع في منطق��ة مقفرة في
وق��ت متأخر من الليل  ،وانتهى بقتلها بواس��طة
حبل رفيع ،وبعد ذلك قام برمي ج ّثتها.
وبالفع��ل أش��ارت املعلومات إل��ى أ ّن اجلثة ألقيت
على جانب الطريق وأن الضحية البريطانية قتلت
خنقا «ألنه ُعثر على حبل حول رقبتها».
ووفق��ا ً للمعلومات ذاته��ا ،فإن املدع��ي العام في
جبل لبنان حنا بريدي يتو ّلى التحقيقات شخصيا ً
وبس��رية وتكتّم ش��ديدين ،إذ ال تزال التحقيقات
جاري��ة ليس فق��ط مع القات��ل بل وم��ع معارفه
وأصدقائه.

مجلس النواب المصري يدعو
لعزل الواليات المتحدة

القاهرة ـ رويترز :
دع��ت جلنة الش��ؤون العربية في مجل��س النواب
املص��ري إلى ف��رض عزل��ة دولية سياس��ية على
الواليات املتحدة كخطوة تأتي في إطار رد مناسب
على قرارها االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل.
وأص��درت جلنة الش��ؤون العربية مبجل��س النواب
عقب جلس��ة جرت برئاسة س��عد اجلمال ،امس
االول األح��د ،بيان��ا ش��ديد اللهج��ة ،مؤكدة فيه
أن «اإلدارة األميركي��ة ل��م تب��د أي جت��اوب مع كل
ردود الفع��ل الدولية والعربي��ة باإلدانة ،فضال عن
س��قوط الش��هداء واجلرح��ى ،بل مت��ادت في ذلك
بالتصريح��ات التي ص��درت عنها أخي��رًا باعتبار
حائط البراق تابعا إلسرائيل في تأكيد صريح على
انحيازها األعمى للكيان الصهيوني وانس��حابها
من عملية السالم».

ماكرون يتوقع

هزيمة تنظيم

«داعش» داخل سوريا
باريس ـ بي بي سي:
توق��ع الرئيس الفرنس��ي ،إميانويل ماك��رون ،هزمية
تنظيم « داعش «في سوريا بحلول شباط املقبل.
وقال الرئيس الفرنس��ي ،في تصريح��ات أدلى بها
امس االول األحد لتلفزيون فرانس  « :2في التاسع
م��ن كانون األول اجلاري ،أعلن رئيس الوزراء العراقي
حيدر العب��ادي النصر على داع��ش وانتهاء احلرب،
وأعتق��د أنه بحل��ول منتص��ف أو أواخر ش��باط،
سنكسب احلرب في سوريا».
ووص��ف ماكرون الرئيس الس��وري بش��ار األس��د
بـ»عدو الش��عب الس��وري» ،لكنه أك��د على أنه
«يجب علينا التحدث مع األسد وممثليه».
وعل��ى الرغ��م م��ن فش��ل اجلول��ة األخي��رة م��ن
املفاوضات ،التي ترعاها األمم املتحدة بشأن السالم
في سوريا ،في جنيف األسبوع اجلاري ،أبدى ماكرون
رغبته في أن يرى «عملية تبدأ مطلع العام املقبل
مع األسد وممثليه ،لكن آمل أيضا أن تشمل ممثلي
كل أطياف املعارضة السورية».
وأوض��ح ماك��رون أن األولوي��ة األول��ى لفرنس��ا،
باعتباره��ا جزءا من التحال��ف الدولي ،الذي تقوده
الواليات املتحدة ضد تنظيم الدولة ،هو «القضاء»
على تنظيم» داعش «.

شؤون عربية ودولية

فيما تسعى األمم المتحدة الى حكومة للوفاق في ليبيا

حفتر ُيعلن انتهاء صالحية الصخيرات ويرفض االعتراف بحكومة السراج
متابعة ـ الصباح الجديد:
أعلن املش��ير خليفة حفتر ،الرجل
القوي في ش��رق ليبي��ا  ،أن االتفاق
السياسي الليبي الذي ُو ّقع في 17
ديس��مبر (كان��ون األول)  2015في
مدينة الصخيرات املغربية« ،انتهت
صالحيت��ه» ،ومعه والي��ة حكومة
الوف��اق الوطن��ي الت��ي يدعمه��ا
اجملتمع الدولي ،ون��ص االتفاق الذي
ُو ّق��ع برعاي��ة األمم املتح��دة ،عل��ى
تش��كيل حكومة الوف��اق ملدة عام
قابل��ة للتمدي��د مرة واح��دة ،لكن
حفتر ال يعترف بهذه احلكومة.
وانته��ت والي��ة احلكوم��ة املذكورة
التي يترأس��ها فايز السراج نظريًا،
ام��س االول (األحد) ،رغ��م أنها لم
حت��ز ثق��ة البرمل��ان املنتخ��ب ،الذي
يوجد مقره في ش��رق البالد ويدعم
املش��ير حفتر ،لك��ن مجلس األمن
الدولي ش َّدد قبل أيام على أن اتفاق
الصخي��رات «يبقى اإلط��ار الوحيد
القابل لالستمرار لوضع حد لألزمة
السياس��ية في ليبيا» ،في انتظار
إجراء انتخابات مقررة العام املقبل.
وف��ي خط��اب متلف��ز ومفاج��ئ
اس��تغرق أق��ل م��ن س��بع دقائق،
مبناس��بة مرور عامني عل��ى توقيع
اتف��اق الصخي��رات ،رأى حفت��ر أنه
بحلول األمس انتهت «صالحية ما
يس��مى باالتفاق السياسي لتفقد
معه كل األجسام املنبثقة عن ذاك
االتفاق بصورة تلقائية ش��رعيتها
املطعون فيه��ا منذ اليوم األول من
مباشرة عملها».
وقال حفتر مرتديا ً زيه العس��كري،
ف��ي خطابه ال��ذي َك َت َبه بنفس��ه،
قب��ل أن يتم تس��جيله م��ن مقره
احلص�ين ف��ي منطق��ة الرجم��ة
خ��ارج بنغ��ازي« :رغم م��ا نواجهه
م��ن تهديدات ...نعل��ن بكل وضوح
انصياعن��ا الت��ام ألوام��ر الش��عب
الليبي احلر دون س��واه ،فهو الوصي
على نفس��ه والس��يد ف��ي أرضه،
ومصدر السلطات ،وصاحب القرار
ف��ي تقرير مصي��ره مبح��ض إرادته
احلرة».
وفي تأكي��د على رفض��ه االعتراف
بش��رعية حكومة الوفاق الوطني،
الت��ي يترأس��ها فائ��ز الس��راج،
املدعومة م��ن بعث��ة األمم املتحدة،
أبدى حفتر رفضه القاطع ألسلوب
التهديد والوعيد ،وتعهد للش��عب
الليبي بااللت��زام بحمايته والدفاع
عن��ه ،وع��ن مقدراته ومؤسس��اته
حتى آخ��ر جن��دي ،مؤك��دا ً رفضه
القاط��ع خلض��وع اجلي��ش الوطني
الليب��ي إل��ى أي جهة مهم��ا كان
مص��در ش��ريعتها ،م��ا ل��م تكن
منتَخَ بة من الشعب.
ولفت حفتر إلى أن صبر املواطن قد
نفد ،وأن مرحلة االستقرار والنهوض
الت��ي انتظرها بف��ارغ الصبر ودفع
م��ن أجلها األرواح والدماء أصبحت
بعي��دة املن��ال ،بس��بب تش��ابك

اتفاق الصخيرات
يمثل األرضية
الوحيدة لتحقيق
التوافق ،وله
من اآلليات التي
ّ
تمكنه من
تحقيق ذلك
بحل أي انسداد
سياسي

حفتر
املصالح الدولية في األزمة الليبية،
وس��قوط الوعود األممي��ة وتعهدات
الساس��ة املنخرطني في مسارات
ما يُسمى بالوفاق الوطني.
وتابع حفت��ر كالمه بنبرة متحدية:
«نشهد بكل مرارة وأسف مؤشرات
دخ��ول الدولة الليبية ف��ي مرحلة
خط��رة ،تنذر بتدهور حاد في جميع
الش��ؤون احمللية بال اس��تثناء ،وقد
ميتد م��داه إلى األط��راف اإلقليمية
والدولية ،ويفتح األب��واب أمام كل
االحتم��االت ،دون اكت��راث أو مباالة
من العال��م الذي يدعي قدرته على
إيجاد احلل وفرض��ه ،ودون أن يلمس
الش��عب م��ن املؤسس��ات احمللية
والدولي��ة ،الت��ي تدع��ي حرصه��ا
عل��ى معاجل��ة الوض��ع وتبنيها ما
يسمى مبسارات الوفاق ،أي إجراءات
اس��تباقية عملي��ة ج��ادة تطمئن
الش��عب على حاضره ومستقبله،
وجتن��ب البالد ه��ذا املنزل��ق اخلطير
نحو اجملهول» ،مبرزا ً في هذا السياق
أن احل��وارات التي جرت ف��ي تونس،
مرورا ً بجني��ف والصخيرات وغيرها
انتهت جميعها بحبر على ورق.
وأبرز حفت��ر أن قيادة اجليش عمدت
من��ذ أكث��ر من ع��ام ،م��ن منطلق
احلرص على جت��اوز األزمة التي طال
أمدها ،للتواصل املكثف واملباش��ر
م��ع اجملتم��ع الدول��ي ،وحتدي��دا ً مع
ال��دول املهتمة بالقضي��ة الليبية
وبعثة األمم املتحدة للدعم في ليبيا،
وتقدمي املب��ادرات للدف��ع بالعملية
السياس��ية لألم��ام ،والتحذير من
مغبة إطالة أمد األزمة ،والتغاضي
ع��ن معاناة الش��عب الليب��ي ،مع
التنبي��ه إلى ض��رورة اإلس��راع في
دف��ع األط��راف الليبي��ة املتصارعة
على السلطة إلى حل شامل قبل

حلول يوم أمس االول االحد  ،واتخاذ
ما يلزم م��ن إجراءات عاجلة متهيدا ً
النتخابات رئاس��ية وتشريعية في
وق��ت ممكن ،وذل��ك مقدمة
أس��رع
ٍ
لتحقيق االستقرار السياسي.
وأض��اف مس��تدركا ً أن «التراخ��ي
األممي والعناد احمللي ،وتغليب الذات
على مصلح��ة الوطن والش��عب،
أدت جميعه��ا إلى انقض��اء األجل
دون تق��دمي أي ضمان��ات ت��ؤدي إلى
ح��ل ش��امل وع��ادل ،حت��ى بل��غ
األم��ر ح��د التهدي��د والوعيد ضد
القي��ادة العامة للقوات املس��لحة
باتخ��اذ إجراءات دولي��ة صارمة في
مواجهته��ا ،إذا م��ا أقدم��ت عل��ى
أي خط��وة خ��ارج نط��اق اجملموعة
الدولية وبعثة األمم املتحدة للدعم
في ليبيا»
من جهت��ه ،قال الناطق الرس��مي
باس��م اجلي��ش الوطن��ي الليب��ي
العميد أحمد املس��ماري« ،إن قوات
اجلي��ش في حال��ة تأهب من��ذ أربع
س��نوات ،ونحن رهن أوامر الشعب
متى طلب منا التدخل حلسم األمر
وإنهاء الفوضى السياس��ية ،نحن
جاهزون».
ب��دوره ،أعل��ن املتح��دث باس��م
القوات اخلاصة (الصاعقة) التابعة
للجي��ش الوطن��ي العقي��د ميلود
ال��زوي ،أن حت��ركات اجلي��ش نح��و
العاصم��ة طرابل��س وضعت حتت
ما وصفه بـ»بند الس��رية التامة»،
وق��ال إن «قيادة للجي��ش قررت رفع
حالة التأهب القص��وى في جميع
الوح��دات العس��كرية ،واجلي��ش
س��ينتصر في طرابل��س ودون إراقة
قطرة دم واحدة» ،قبل أن يحث كل
م��ن ف��ي املدينة عل��ى الوقوف إلى
جانب جيش��هم ،باعتب��اره «طوق

النجاة» ،على حد قوله.
ف��ي املقاب��ل ،جتاهل فائز الس��راج،
رئي��س حكوم��ة الوف��اق الوطني،
ه��ذه التط��ورات واعتب��ر عق��ب
زيارت��ه املفاجئة إل��ى اجلزائر ،التقى
فيه��ا رئيس حكومته��ا ،أن «اتفاق
الصخيرات ميث��ل األرضية الوحيدة
لتحقي��ق التوافق ،ول��ه من اآلليات
الت��ي ّ
متكنه من حتقي��ق ذلك بحل
أي انس��داد سياسي ،وال يوجد حل
عسكري لألزمة».
رح َبا مبا
وقال الس��راج إن «الطرفني َّ
ورد في بيان مجل��س األمن الدولي،
ال��ذي ص��در باإلجماع من��ذ يومني،
والذي أك��د على اس��تمرار االتفاق
السياس��ي إلى أن جترى االنتخابات
العام املقبل».
واس��تضافت تونس األحد املاضي،
اجتماع��ا ً ثالثي��ا ً مبش��اركة وزراء
خارجية مصر وتون��س واجلزائر ،في
إطار ما وصفت��ه اخلارجية املصرية،
بآلي��ة دول اجل��وار العرب��ي الثالثية
لليبيا ،ملناقش��ة املسار السياسي
والوض��ع األمني في ليبي��ا ،وقالت
وزارة اخلارجي��ة التونس��ية في بيان
له��ا إن االجتم��اع كان مناس��بة
لتحدي��د خط��ة التح��رك عل��ى
املستوى الثالثي للمرحلة القادمة
وآلياتها ،ولدعم خطة منظمة األمم
املتحدة للحل في ليبيا ،وإس��نادها
ومرافقته��ا م��ع األط��راف الليبية
املعني��ة بإجن��از االس��تحقاقات
الدستورية واالنتخابية في أحسن
اآلجال ،مب��ا يضمن أمن واس��تقرار
ليبيا واملنطقة.
وكان رئي��س بعث��ة األمم املتح��دة
إل��ى ليبي��ا غس��ان س�لامة ،ق��د
ّ
بحث جميع
اس��تبق كلمة حفت��ر
األط��راف عل��ى اإلنص��ات ألصوات

مواطنيه��م ،واالمتن��اع عن القيام
بأي أعمال ميكن أن تقوض العملية
السياسية ،موضحا ً أن «االنتخابات
احل��رة والنزيهة ّ
تبش��ر بعودة احلياة
املؤسسية والسياس��ية في ليبيا
إلى مجراها الطبيعي ،ومن شأنها
أن توفر للش��عب الليب��ي غاية ما
يرغب فيه ،أال وهو شفافية احلكم
ومس��تويات معيشية الئقة وحياة
كرمية»
وأض��اف س�لامة أن «القص��د من
ه��ذه اخلطة ف��ي جمي��ع مراحلها
هو تهيئة الظ��روف املالئمة إلجراء
انتخابات حرة ونزيهة» ،مشيرا ً إلى
ح��رص البعثة األممي��ة على «تقدمي
الدعم الفن��ي الالزم إلى املفوضية
الوطني��ة العلي��ا لالنتخابات ،وهي
حتاول بشكل مكثف إيجاد الظروف
السياسية والتش��ريعية واألمنية
املناسبة لالنتخابات املقرر إجراؤها
قبل نهاية عام .»2018
إلى ذلك ،اس��تقال محمد شعيب،
النائب األول لرئيس مجلس النواب
املوجود مبدين��ة طبرق ،من منصبه،
ووجه رسالة إلى رئيس البرملان ،قال
فيه��ا إن «الظ��روف اخلاصة جعلت
من الصعوبة مبكان القيام مبهامي
على الوجه األكمل».
في غضون ذلك ،حت��دث أعضاء في
مجلس النواب عن صعوبات تكتنف
جلسته املزمع عقدها اليوم الثالثاء
ملناقشة اإلجراءات العملية لتنفيذ
مقترح تعديل االتفاق السياس��ي،
املق��دم من البعث��ة األممية ،وتعيني
محافظ جديد للبنك املركزي.
من جهة أخرى ،استنكرت حكومة
الس��راج تصريحات رئي��س الوزراء
التشيكي التي أعلن فيها اعتزامه
إرسال عسكريني إلى ليبيا في إطار

جهود وقف تدفق املهاجرين عبرها
إل��ى دول أوروب��ا اجلنوبية ،بحس��ب
ما أوردت��ه دورية «جينز» البريطانية
املتخصصة في شؤون الدفاع.
وأعرب��ت وزارة اخلارجي��ة باحلكومة
ع��ن اس��تغرابها م��ن تصريح��ات
رئيس احلكومة التشيكية ،وأكدت
ف��ي املقاب��ل س��يادة دول��ة ليبي��ا
واس��تقاللها ووحدة أراضيها ،ورأت
أن التع��اون ف��ي مج��ال مكافحة
الهج��رة غي��ر الش��رعية يقتص��ر
فقط على املساعدة اللوجيستية
واالستخباراتية ،وفقا ً ملا تنص عليه
االتفاقيات الثنائية املوقعة.
وش��دد رئي��س جلنة الدف��اع واألمن
القوم��ي على أنه «ال ميكن احلل في
وجود امليليشيات الراعية لإلرهاب»،
مؤكدا ً أن «هذه امليليشيات ال ميكن
أن تقب��ل بح��ل ميك��ن املؤسس��ة
العسكرية من بسط نفوذها على
الدول��ة ،فهن��اك ميليش��يات املال
رافض��ة وج��ود اجليش ألنه س��يتم
القض��اء على أعماله��ا من تهريب
وحرابة ،وهناك ميليشيات اإلرهاب
املدجلة املدعومة إقليميا» ،كما عبر
عن تش��اؤمه من مش��روع املبعوث
األمم��ي غس��ان س�لامة ،بقوله إن
«البعثة باستماعها ملن يتحكمون
في العاصمة وأرزاق الليبيني وبعمل
البعثة ،ل��ن تقدم ش��يئاً ،وبالتالي
العمل لن يتوقف حتى تتحرر ليبيا
من اإلرهاب ،ونقضى عليه متاماً».
وأضاف موضحاً« :اجليش موجود في
جميع مدن ليبيا و ِفي حلظة الوقت
املناس��ب س��يعلن حتري��ر الب�لاد»،
مؤكدا ً أن «البرملان س��وف يؤيد كل
ما من ش��أنه القضاء على اإلرهاب
والفوضى ،وجميع النواب متفقون
على محاربة اإلرهاب».

بدء حملة االنتخابات الرئاسية رسميا في روسيا
موسكو ـ وكاالت:
ب��دأت احلمل��ة االنتخابية رس��ميا
امس االثنني في روسيا قبل االقتراع
الرئاس��ي الذي سيجرى في  18آذار
ويب��دو الرئي��س الروس��ي فالدميير
بوتني االوفر حظا للفوز فيه لوالية
رابعة.
واطلق��ت احلملة بنش��ر مرس��وم
مجلس االحتاد في اجلريدة الرسمية

تقـرير

«روسيسكايا غازيتا».
ويؤكد هذا املرس��وم ايض��ا الثامن
عش��ر من آذار موع��دا لالنتخابات
مبوجب القرار ال��ذي اتخذه مجلس
االحتاد اجلمعة املاضية.
ويصادف الثامن عشر من آذار ذكرى
توقي��ع اتفاقية ضم ش��به جزيرة
الق��رم االوكرانية من قبل روس��يا
بعد يوم�ين على اس��تفتاء اعتبره

الغربيون وكييف غير شرعي.
وكان بوتني الذي وصل الى السلطة
ف��ي الع��ام  2000اعل��ن ترش��حه
لوالي��ة رئاس��ية رابعة .وف��ي حال
فوزه سيبقى على رأس البالد حتى
 2024وسيصبح الرئيس الذي بقي
ف��ي هذا املنصب الط��ول مدة بعد
جوزف ستالني.
واوض��ح اخلمي��س املاض��ي ان��ه

مرشح «مس��تقل» وليس مرشح
حزب روس��يا املوح��دة القريب من
الكرمل�ين ،ويعتم��د عل��ى «دع��م
واسع من مواطنيه».
وكش��ف اس��تطالع للرأي نش��ره
معه��د ليف��ادا املس��تقل االربعاء
املاضي ان بوتني الذي ال يتنافس مع
اي مرش��ح قوي فعليا ،يلقى تأييد
 75باملئة من نوايا التصويت.

ولم يتمكن املعارض الرئيس��ي له
اليكس��ي نافالني على االرجح من
الترش��ح بس��بب احكام قضائية
ص��ادرة علي��ه خصوص��ا بتهم��ة
اختالس ام��وال ،في قضاي��ا يؤكد
انها مفبركة.
وقالت رئيس��ة اللجنة االنتخابية
املركزي��ة اي�لا بامفيلوف��ا ان 23
مرش��حا «عب��روا حت��ى اآلن ع��ن

رغبته��م ف��ي املش��اركة» ف��ي
االنتخابات الرئاسية.
وبني هؤالء املرشحني زعيمي احلزب
الش��يوعي الروس��ي وحزب روسيا
الليبرال��ي الدميوقراط��ي املقبولني
من قبل النظام ويش��غالن مقاعد
ف��ي البرملان حيث ميث�لان معارضة
ش��كلية ،واملرش��حة الليبرالي��ة
كسينيا سوبتشاك.

بعد إحباط سلسلة من التفجيرات في بطرسبرغ

بوتين يتصل بترامب ليشكره على تعاون المخابرات األميركية مع بالده
موسكو ـ وكاالت :
أك��د الكرمل�ين إن الرئيس الروس��ي،
فالدميير بوتني ،اتصل بنظيره األميركي
دونال��د ترام��ب ،ام��س االول األح��د ،
هاتف ًي��ا لش��كره عل��ى تع��اون وكالة
اخملابرات املركزية األميركية في إحباط
سلس��لة من التفجيرات ف��ي مدينة
س��ان بطرس��برغ الروسية.وأش��ارت
السكريترة الصحافية للبيت األبيض،
سارة هكابي ساندرز ،احملادثة من خالل
موضحا
تغريدة نشرتها على «تويتر» ،
ً
أن بوتني أعرب عن امتنانه للمعلومات
التي قدمتها وكال��ة اخملابرات املركزية
والتي سمحت لوكالة األمن الداخلي
في روس��يا بتعقب واعتقال مجموعة
من املش��تبع فيه��م ،كانوا يخططون
لتفجير كاتدرائية كازان ،وأماكن أخرى
مزدحمة ،كم��ا طلب بوتني من ترامب،
أن يوصل امتنانه وشكره إلى اخملابرات،
مؤك ًدا أن وكاالت إنفاذ القانون الروسية
س��وف تس��لم أي معلوم��ات حتص��ل
عليه��ا بش��أن التهدي��دات املتطرفة
احملتمل��ة ض��د الواليات املتح��دة ،كما
كان يحدث في املاضي.
ويعد هذا االتصال الهاتفي الثاني بني
الرئيس�ين في أقل من أس��بوع ،حيث
حتدثا اخلميس املاضي ،بعدما أراد ترامب

أن يش��كر بوتني على تصريحاته التي
اعترف به��ا أن أداء االقتصاد األميركي
هو األقوى ،كما بحث الرئيسان العمل
م ًع��ا حلل الوضع اخلطير ج ًدا في كوريا
الشمالية ،وفقًا ملكتب ترامب.
وحتدث الرئيس��ان هاتف ًي��ا عقب املؤمتر
الصحاف��ي الس��نوي لبوت�ين ف��ي
موس��كو  ،وقال بوتني يوم اخلميس ،إن
الوالي��ات املتحدة فقط تضر نفس��ها
في التحقيقات اخلاص��ة مبزاعم تورط
روس��يا ف��ي االنتخاب��ات الرئاس��ية
األميركية وحملة ترامب.
وتعهد بوتني بعدم السماح للمعارضة
املتطرف��ة في الداخ��ل بتحدي الوضع
القائم ف��ي الوقت الذي يس��عى فيه
إلع��ادة انتخاب��ه م��رة أخرى ،وس��خر
الرئي��س الرس��ي م��ن ناق��ده األكب��ر،
أليكس��ي نافالني ،قائلاً إن مثل هؤالء
من زعماء املعارضة يريدون دفع روسيا
نحو الفوضى قبل االنتخابات الروسية
املقررة في  18آذار .2018
وعزز بوتني الثقة بنفس��ه خالل املؤمتر
الذي استمر أربع ساعات ،وأكد مجددًا
رفضه التدخل في االنتخابات الرئاسية
موضحا أنها
األميركي��ة لع��ام ،2016
ً
حج��ج اخترعه��ا معارض��ي ترام��ب
لتقويض شرعيته ،ومن يقومون بذلك

بوتني وترامب
ال يحترمون الناخبني الذين صوتوا له.
وقالت وكاالت االستخبارات األميركية
إن روس��يا تدخل��ت ف��ي االنتخاب��ات
ملساعدة ترامب ،املرشح اجلمهوري ،في
الفوز على هيالري كلينتون ،املرش��حة

الدميوقراطية.
وانتقد ترامب في الش��هر املاضي تلك
الوكاالت ،كما قال بوتني ،إن الس��فير
الروسي لدى الواليات املتحدة ،سيرغي
كيس��لياك ،والذي قيل إن��ه كان على

اتص��ال بحمل��ة ترام��ب ،كان يق��وم
بواجباته الروتينية.
وأك��د بوت�ين أن ه��ذه املمارس��ات
مقبول��ة عامليا حني يلتق��ي املبعوثني
الدبلوماسيني باملسؤولني واملرشحني

الرئاس�ين وفرقه��م؛ ملناقش��ة بعض
القضاي��ا وكيفي��ة التعام��ل إذا وصل
هؤالء املرش��حني للس��لطة ،متسائلاً
«ما هو غير العادي حول هذا املوضوع،
وملاذا يجب أن يق��ود إلى نوع من هوس
التجسس؟».
وأش��اد بوت�ين بنج��اح ترام��ب  ،قائلاً
إن األس��واق العاملي��ة أثبت��ت ثق��ة
املس��تثمرين في مس��اره االقتصادي،
لذلك ميكننا أن نرى بصورة موضوعية
اجن��ازات حقيقي��ة خ�لال فت��رة عمل
ترامب القصيرة».
وش��دد بوتني على ض��رورة التعاون مع
الدول في مواجهة التحديات العاملية،
وأن روس��يا مس��تعدة للتعاون البناء
في معاجلة األزمة الكورية الشمالية،
محذرًا من اس��تخدام واشنطن القوة
ضده��ا ألن العواقب س��تكون كارثية،
موضحا أن موسكو تعارض طموحات
ً
بيونغ يانغ النووية.
وأشار بوتني إلى أنه العقوبات األميركية
على روسيا ،وضعت موسكو على قدم
املس��اواة مع إيران وكوريا الش��مالية،
موضحا أن واش��نطن تب��دو غريبة ألن
ً
واش��نطن تتوقع تعاون موس��كو في
معاجلة األزمة الكورية الشمالية.
وأعرب الرئيس الروس��ي عن قلقه إزاء

الواليات املتحدة التي تدرس االنسحاب
من االتفاقيات الرئيس��ي للس��يطرة
على األس��لحة النووية ،مشيرًا إلى أن
روس��يا ترغب في احلفاظ على اتفاقية
«س��تارت» الت��ي وقعت بني موس��كو
وواش��نطن في عام  2010بش��أن احلد
م��ن الترس��انات النووي��ة األميركي��ة
والروسية إلى ما ال يزيد عن  1550رأسا
نوويا لكل بلد.
وسوف تنتهي املعاهدة في عام ،2021
ولك��ن ميك��ن للطرف�ين املوافقة على
متديدها ،وأوض��ح بوتني إلى أن البعض
في الواليات املتحدة يريد التخلص من
املعاهدة ،محذرًا أن العواقب س��تكون
س��يئة للغاية بالنس��بة لالس��تقرار
واألمن الدوليني.
وأعل��ن بوت�ين ترش��حة لالنتخاب��ات
الرئاس��ية الروس��ية في العام املقبل،
ومن ش��أن انتصاره أن ميد فترة حكمه
إلى س��تة أعوام مقبلة  ،وبذلك سوف
يصبح احلاكم صاح��ب الفترة األطول
ف��ي تاري��خ حكم الب�لاد من��ذ حكم
الرئيس الس��وفيتي جوزيف ستالني ،
مؤك ًدا أن بوتني ال يخش��ى املنافس��ة
ولكن احلكومة سوف حتبط أي محاولة
يقوم بها املتطرفون لزعزعة اس��تقرار
روسي.

غـدنـا
ملحق أسبوعي يصدر عن المؤتمر الوطني العراقي
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آراس حبيب :شاركنا وبقوة في تغيير النظام البائد
واليوم سنشارك في عملية دعم الشباب ونصرة المرأة
بحضور األمني العام للمؤمتر الوطني
العراقي املهندس آراس حبيب كرمي
وثلة م��ن قيادات احل��زب يتقدمهم
مس��ؤول مكت��ب النجف الس��يد
احلقوقي حس�ين لطيف عبد ،أقام
مكتب املؤمتر الوطني في محافظة
النجف األش��رف ،مس��اء السبت،
لق��ا ًء جماهيري��اً على قاع��ة كلية
التربية األساسية في املدينة.
وق��ال األم�ين الع��ام ف��ي كلمة له
“تسلمنا مهمة إدارة املؤمتر الوطني
العراق��ي اجلديد من��ذ أكثر من عام،
حي��ث ركزنا ف��ي عملن��ا على عدة
ش��رائح في اجملتمع أولهم الشباب،
امل��رأة والطف��ل ،الرياض��ة والفن”،
موضحاً أن “الش��باب ميثلون الفئة
األكبر في اجملتم��ع ويعانون الويالت
من��ذ أكث��ر م��ن  14عاماً ف�لا توجد
هنال��ك أي برام��ج إلحتضانهم وال
برامج إلستيعابهم” .
وأضاف “لو نظرنا إلى تونس أو مصر
سنجد أن من قام بالتغيير والثورات
ه��م من الش��باب فهم الش��ريحة
األهم ف��ي اجملتمع ،مؤكدا ً إننا ركزنا
في عملن��ا على تأهيله��م و إيجاد
احللول الناجعة ملش��اكلهم كوننا
أم��ام ماليني الش��باب مم��ن يعانون
البطالة وع��دم توفر ف��رص العمل

وكذلك عدم إميانهم بالدولة كونها
غير قادرة على إحتضانهم”.
وتاب��ع الس��يد حبي��ب “عملن��ا
عل��ى امل��رأة كونه��ا اجملتم��ع كل��ه
ولي��س نصف��ه ،حيث متثل األس��رة
وبتطويرها ومتكينها سنتمكن من
بن��اء مجتمعاً صاحلاً كون األس��رة
هي البنية األساسية للمجتمع”.
وأشار األمني العام إلى أن “الرياضة
ف��ي الع��راق مهمل��ة وتعان��ي م��ن
ضع��ف ف��ي إحت��واء اإلمكاني��ات
واملواه��ب ،و بدورنا قمنا وس��نقوم
بدعم النش��اطات الرياضية ودعم
الرياضي�ين كونهم يحملون إس��م
العراق”.
وتاب��ع املهن��دس آراس حبي��ب
حديثه “س��نطرح مبادارات عديدة
حل��ل مش��اكل قطاع��ي الزراع��ة و
الصناع��ة ،مبين��اً أن “لدين��ا رؤى
س��نطرحها تدريجياً ح��ول كيفية
إدارة اإلقتص��اد العراق��ي وإمكانية
متويل��ه م��ن قب��ل القط��اع اخلاص
واإلس��تفادة إقتصادي��اً م��ن بعض
املوارد املهملة”.
إس��تطرد األم�ين الع��ام مؤك��دا ً
“ش��اركنا وبقوة ف��ي تغيير النظام
البائد واليوم سنش��ارك في عملية
دعم الشباب ونصرة املرأة”.

األمين العام يلتقي المرجع الشيخ بشير النجفي
ويستعرض ما تشهده الساحة العراقية

إلتق��ى األم�ين الع��ام للمؤمت��ر الوطن��ي
العراقي الس � ّيد آراس حبي��ب مبعية وفد
قي��ادي م��ن احل��زب ي��وم الس��بت املاضي
س��ماحة آية اهلل ال ُعظمى الشيخ بشير
النجفي (دام ظل��ه) مبكتبه في محافظة
النجف األشرف .
وجرى خالل اللقاء إستعراض جملة جُ
املريات

على الساحة العراقية والسبل الكفيلة
بتقومي املس��ار السياسي واإلقتصادي في
البالد .وع ّبر الس ّيد األمني العام لسماحة
املرج��ع (دام ظل��ه) عن إمتنان��ه لتحقيق
هذا اللقاء وثقته العالي��ة بدور املرجعية
الدينية ال ُعليا في احلفاظ على مكتسبات
الش��عب وصون مطامحه املشروعة على

الرغم من الظروف التي يُعايش��ها العراق
منذ سنني .
وات��ت الزيارة ضم��ن اجلولة الت��ي قام بها
الس��يد األمني الع��ام آراس حبي��ب للقاء
جماهي��ر محافظ��ة النج��ف األش��رف
بغي��ة خل��ق التواصل الفعال ب�ين القادة
السياسيني واجلمهور.

األمين العام يلتقي بمجموعة من
ُنخب و وجهاء محافظة النجف األشرف

إلتقى األمني الع��ام للمؤمتر الوطني
العراق��ي املهن��دس آراس حبي��ب
كرمي ،مس��اء الس��بت ،مبجموعة من
النُخب األكادميي��ة النجفية ووجهاء
م��ن املدينة ف��ي محافظ��ة النجف
األشرف.
ويأت��ي هذا اللقاء ضم��ن زيارة األمني

العام للمحافظة ،حيث مت مناقش��ة
أبرز آليات عمل املؤسسات احلكومية،
واملعوق��ات الت��ي تواج��ه األكادمييني،
حي��ث إس��تمع الس��يد آراس حبيب
إل��ى مش��اكلهم و بح��ث إمكاني��ة
إيجاد احللول الالزمة من خالل العمل
املش��ترك ،فيما طرح بع��ض األفكار

الت��ي م��ن ش��أنها النه��وض بواقع
احملافظة.
هذا وإس��تعرض األم�ين العام جملة
م��ن احلل��ول املُقترح��ة واملقترن��ة
بتحقيق مش��روع دولة املواطنة الذي
بات يس��تقطب كل فئات وش��رائح
اجملتمع.

تقرير حول زيارة األمين العام لمحافظة النجف األشرف
زار وف��دا ً م��ن قي��ادي م��ن املؤمت��ر
الوطن��ي العراقي وعلى رأس��هم
األمني العام للمؤمتر املهندس آراس
حبيب كرمي ،الس��بت 2017/12/16
،محافظة النجف األشرف.
وتضمن��ت الزي��ارة ع��دة لق��اءات
م��ع ش��خصيات ديني��ة و أخ��رى
سياس��ية للتباحث ف��ي مجمل
األوضاع السياسية واإلقتصادية
ال س��يما ف��ي محافظ��ة النجف
ً
عامة.
األشرف والعراق
حيث إلتقى األمني العام املهندس
آراس حبي��ب آي��ة اهلل العظم��ى
سماحة الشيخ بش��ير النجفي
وذل��ك مبكت��ب س��ماحته ف��ي
محافظة النجف األشرف.
وج��رى خ�لال اللقاء إس��تعراض
جمل��ة اجملري��ات عل��ى الس��احة
العراقية والسبل الكفيلة بتقومي
املسار السياسي واإلقتصادي في
البالد .
فيما عبّر األمني العام لس��ماحة
الش��يخ النجف��ي ع��ن إمتنان��ه
لتحقيق هذا اللقاء وثقته العالية
بدور املرجعي��ة الدينية العليا في
احلفاظ على مكتسبات الشعب
وصون مطامحه املش��روعة على
الرغم من الظروف التي يعايشها
العراق منذ سنني .
كما ش��ارك األمني العام الس��يد

آراس حبي��ب ك��رمي ف��ي لق��اء مع
جماهي��ر محافظ��ة النج��ف
األش��رف بغي��ة خل��ق التواص��ل
الفعال ب�ين القادة السياس��يني

واجلمه��ور وال��ذي أكد م��ن خالل
كلمة له على أهمية الشباب في
اجملتمع وض��رورة إحتواهم وتنمية
مواهبه��م وقدراته��م كونه��م

النس��بة األكبر ف��ي اجملتمع وهم
بناة اجملتمع.
فيما أش��ار إلى إن هنالك مبادرات
عدي��دة س��تطرح حل��ل مش��اكل

قطاع��ي الزراع��ة و الصناعة ،وإن
هنال��ك رؤى ح��ول كيفي��ة إدارة
اإلقتص��اد العراق��ي وإمكاني��ة
متويل��ه م��ن قبل القط��اع اخلاص

واإلس��تفادة إقتصادي��اً من بعض
املوارد املهملة.
وه��ذا إلتق��ى املهن��دس آراس
حبيب كرمي مبجموعة من ال ُنخب
األكادميي��ة النجفي��ة و وجه��اء
من املدينة حيث مت مناقش��ة أبرز
آليات عمل املؤسسات احلكومية،
واملعوقات التي تواجه األكادمييني
و بح��ث إمكاني��ة إيج��اد احللول
الالزمة من خالل العمل املشترك.
وعل��ى هام��ش زيارت��ه حملافظ��ة
النج��ف إلتق��ى األم�ين الع��ام
للمؤمتر الوطني العراقي املهندس
آراس حبيب كرمي ،أمني عام حركة
الوف��اء العراقية األس��تاذ عدنان
الزرفي وذلك في مكتبه اخلاص في
محافظة النجف.
حيث جرى خالل اللقاء مناقش��ة
جملة م��ن القضاي��ا املتعلقة مبا
يؤمن اإلس��تقرار والبن��اء واإلعمار
والتنمي��ة ،و أك��د اجلانب��ان عل��ى
ض��رورة تظافر اجله��ود وتوحيدها
إلضف��اء ق��وة ق��ادرة عل��ى إعادة
البن��اء واإلعم��ار مبا يتماش��ى مع
التط��ور العص��ري و يس��هم في
حماية وتعزيز املواطنني ،باإلضافة
إلى آليات محاربة الفس��اد املالي
والقض��اء عل��ى ج��ذوره وعوام��ل
إنتاجه ،وبناء إقتصاد وطني متطور
ذي قاعدة إنتاجية متنوعة.
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إنتظام عدد من الشخصيات النخبوية إلى المؤتمر الوطني العراقي

األمين العام :مشروع دولة المواطنة سيسهم
في تقدم البلد وإنتشاله من مرض الفساد
اك��د األم�ين الع��ام للمؤمت��ر الوطني
العراقي الس�� ّيد آراس حبي��ب كرمي إ َن
مش��روع بناء دولة املواطنة سيسهم
في تق��دم البلد وإنتش��اله من مرض
يع��م اليوم ف��ي أغلب
الفس��اد الذي ّ
مؤسسات الدولة.
حبي��ب وخ�لال لقائ��ه نخب��ة م��ن
األكادميي�ين و الناش��طني واملفكري��ن
م��ن كاف��ة ش��رائح اجملتم��ع العراقي
ف��ي القاع��ة املركزية للح��زب ببغداد
رح��ب بنخب��ة املفكرين والناش��طني
واألكادمييني الذين انتظموا الى احلزب،
معتب��را ً وجوده��م وجود حي��وي يردف
البالد بالطاقة واألفكار .
من جهته قال الس ّيد رحيم أبو رغيف:
نتفق عل��ى أن العراق يحتاج إلى عمل
حقيق��ي ينق��ذه من طوفان الفس��اد
واإلره��اب ،والي��وم ونح��ن ف��ي املؤمتر
الوطني العراقي نش��د على يد امينه
العام والذي بدأ مبش��روع ورؤية جديدة
تقوم على إرساء دولة املواطنة كونها
أصبح��ت ض��رورة إنس��انية حتمي��ة،
مضيف��ا ان جميع احلاضري��ن يتفقون
الي��وم نحو بن��اء دولة مدني��ة كافلة
للحقوق تؤم��ن بروح املش��اركة التي
إتفقن��ا عليها وتطابق��ت أفكارنا مع
أف��كار األمني العام ،واش��اد ابو رغيف
بالعمل الدؤوب لالم�ين العام للمؤمتر
الوطني مؤك��دا ان انضمامهم اليوم
ج��اء من االي��ام املطلق مبش��روع دولة

املواطنة.
من جانبه ذك��ر الدكتور القاضي وائل
عب��د اللطي��ف ف��ي كلمة ل��ه (حزب
املؤمتر الوطني لم يأخذ دوره احلقيقي،

واملالح��ظ أن احملاصص��ة الطائفي��ة
إجتاحت مؤسس��ات الدولة وستكون
أول��ى أهدافنا هي الس��عي إللغاءها،
مضيفا :ان القوى السياس��ية ال تريد

للعاصم��ة بغ��داد أن تتمت��ع بقان��ون
سياس��ي يلي��ق به��ا ،وإن احملاس��بة
تستند إلى احملاصصة والفساد ،مبينا ً
أن للمؤمت��ر الوطني ومش��روعه يعتبر

رؤى كبيرة للنهوض بالواقع إقتصاديا ً
وسياسيا ً وإجتماعياً).
وتاب��ع د.عبداللطي��ف (إنتظمنا اليوم
مع املؤمتر الوطن��ي كونه يحمل أفكار

ناب��ذة للطائفي��ة وسنس��عى إلعادة
إس��م العراق وبناء دولة مس��تقبلية
ألبناءنا وأحفادنا واألجيال القادمة).
فيما ذكر الس��يد كاظم م��راد (علينا
مطابق��ة أفكارنا إذا ما أردنا أن ننطلق
بخطوة جدي��دة ،باعتبار العراق يعاني
من أزم��ة كبيرة ونحن الي��وم بحاجة
إلى نخب مخلصة قادرة على تخليص
الب�لاد م��ن الواق��ع املع��اش ،وال أح��د
ينسى موقف املؤمتر الوطني وما فعله
من جهود للمس��اهمة ف��ي تخليص
الع��راق م��ن الديكتاتوري��ة واليوم هو
ينطلق بأفكار جدي��دة قادرة على بناء
عراق املستقبل.
ف��ي ذات الوقت قال الس��يد س��عدي
الزكم  :سنكسر حاجز اخلوف وننطلق
لنوحد قرارنا مبينا ً أن معاناة الشعب
الذي تعب من التهميش منذ أكثر من
 14عاما ً أصبحت واضحة وسبب ذلك
هي احملاصصة والفس��اد املهيمن على
أغلب مؤسسات الدولة.
أما وزي��رة العمل الس��ابقة الدكتورة
ليل��ى عبداللطيف والت��ي قدمت في
كلمته��ا بعض ما عاش��ته من خالل
جتربته��ا حول واقع العم��ل في العراق
بكاف��ة حتديات��ه  ،تقدم��ت بالش��كر
ألمني عام املؤمتر الوطني الذي س��اهم
في جمع هذه الشخصيات األكادميية
واملفكري��ن والناش��طني حتت س��قف
واحد وهو املؤمتر الوطني العراقي.

األمين العام يزور مقر تنظيمات بغداد ويؤكد على
تفعيل دور الشباب ودعمهم في جميع الفعاليات

اك��د األمني العام حل��زب املؤمتر الوطني
االس��تاذ آراس حبيب خ�لال زيارته ملقر
تنظيمات بغداد على ضرورة تفعيل دور
الشباب ودعمهم في جميع الفعاليات
الرياضية والفنية.
وش��دد حبيب خالل الزيارة على وجوب
النزول إلى الشارع السيما في املناطق
الفقي��رة وح��زام بغ��داد للوص��ول إلى
احتياج��ات املواطن وتلبيته��ا وكيفية
خدمة ه��ذه املناطق ،كما ش��دد ايضا
عل��ى تعزيز دور املرأة ف��ي اجملتمع ملا لها
من أهمية بالغة.
م��ن جانب��ه ب�ين مس��ؤول تنظيم��ات
بغداد االس��تاذ غس��ان أبو رغيف عمل
التنظيم��ات واجل��والت امليداني��ة التي
تقوم بها الفرق اجلوالة لتقدمي اخلدمات
للمواطن�ين وإيج��اد احلل��ول الناجعة
للمش��اكل الت��ي تواجهه��م وحلها،
موضح��ا ان كل هذه األدوار الس��ابقة
قامت بها اإلدارة التنظيمية والعالقات
التنظيمية وفق خطة مس��بقة وعمل
منظم.

األمين العام:تخفيف القيود المفروضة على
المهندس آراس حبيب :خروج العراق من الفصل السابع
الشركات و رجال األعمال سيساهم في حل أزمة السكن
يعني تصفية آخر تركات الماضي السلبي
اك��د األم�ين الع��ام للمؤمت��ر الوطني
العراق��ي املهن��دس آراس حبي��ب ان
خ��روج العراق م��ن الفصل الس��ابع
مليثاق األمم املتحدة يعني تصفية آخر
تركات املاضي السلبي.
واوض��ح حبي��ب ان مغ��ادرة الع��راق
للفصل السابع يعتبر فرصة إلختبار
قدراتنا في بناء مس��تقبل ينعم فيه
اجلميع باألمن والس�لام والتقدم ،من
جهة اخرى ذكر السيد االمني العام ان
قمة املناخ في باريس تعد فرصة لكي
يعيد العالم ضبط إيقاع تعامله مع
البيئة ،مبينا بالق��ول :نحن معنيون
بها مثل س��وانا لذلك نحت��اج إعادة
تكيي��ف وضعنا املائي وم��ا يرتبط به
من حتديات.

لفت األمني العام للمؤمتر الوطني
العراق��ي املهن��دس آراس حبيب
الى ان تخفي��ف القيود املفروضة
على الش��ركات و رج��ال األعمال
سيس��اهم في حل أزمة السكن
املنتش��رة وبش��كل كبي��ر ف��ي
العراق.
واكد حبي��ب في تصريح صحفي
أن الس��كـن حـق لكـ��ل مواطن
عراق��ي وه��ذا مب��دأ ال ج��دال
في��ه ،مش��يــرا ال��ى ان املصارف
احلكوميـ��ة ب��دأت تنش��ط ف��ي
مجال اإلقـراض ألغراض الس��كن
وهذه اخلطوة جيدة لكنها المتثل
حالً نهائياً ألزمة مستفحلة منذ
عقود.

واض��اف االمني الع��ام أن الزيادات
السكانية لم يكن يقابلها وعلى
إمت��داد كل األنظم��ة الت��ي مرت
عل��ى العراق سياس��ة إقتصادية
منتج��ة بس��بب اإلعتم��اد على
اإلقتص��اد الريعي ،مش��ددا على
ضرورة إع��ادة النظر ف��ي اخلطط
والسياس��ات واإلجراءات اخلاصة
بصورة جذرية.
وتابع األمني العام  :العراق بلد غني
وبالتالي قادر على حل مش��كلة
الس��كن ل��كل مواطني��ه ،والبد
من تخفي��ف الضواب��ط والقيود
الت��ي ميك��ن أن تتي��ح للقط��اع
اخلاص والشركات ورجال األعمال
املساهمة الفاعلة في ذلك.

رحيم أبو رغيف:
نتفق على أن
العراق يحتاج إلى
عمل حقيقي
ينقذه من
طوفان الفساد
واإلرهاب،
واليوم ونحن في
المؤتمر الوطني
العراقي نشد
على يد امينه
العام والذي بدأ
بمشروع ورؤية
جديدة تقوم
على إرساء دولة
المواطنة كونها
أصبحت ضرورة
إنسانية حتمية
****
القاضي وائل
عبد اللطيف :ان
حزب المؤتمر
الوطني لم يأخذ
دوره الحقيقي،
والمالحظ أن
المحاصصة
الطائفية إجتاحت
مؤسسات
الدولة وستكون
أولى أهدافنا
هي السعي
إللغاءها ،اذ
القوى السياسية
ال تريد للعاصمة
بغداد أن تتمتع
بقانون سياسي
يليق بها ،وإن
المحاسبة تستند
إلى المحاصصة
والفساد

شدد حبيب خالل
الزيارة على
وجوب النزول إلى
الشارع السيما
في المناطق
الفقيرة وحزام
بغداد للوصول
إلى احتياجات
المواطن
وتلبيتها وكيفية
خدمة هذه
المناطق ،كما
شدد ايضا على
تعزيز دور المرأة
في المجتمع لما
لها من أهمية
بالغة.
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عقب بيان النصر الكبير  ..المهندس آراس حبيب:

العراقيون محقوا دويلة داعش الخرافية في وقت عجز

العالم عن مواجهتها

معركة النصر التقل أهمية عن معركة البناء والتنمية

اكد األم�ين العام للمؤمت��ر الوطني
العراق��ي آراس حبي��ب ان العراقيني
محق��وا دويل��ة داع��ش االرهاب��ي
اخلرافية في وقت عج��ز العالم عن
مواجهتها.
وق��ال حبيب ف��ي بيان ل��ه :في هذا
الي��وم اخلال��د ،وف��ي ه��ذه اللحظة
الفارق��ة م��ن تاري��خ بلدن��ا ،أحيي

ومبش��اعر فياضة باحلب واألمل كل
األبطال املقاتلني م��ن كل الصنوف
على ه��ذا النص��ر العظي��م ،فبعد
ثالث س��نوات عجاف حيث تكالب
علينا كل شذاذ اآلفاق من اإلرهابيني
الظالميني ،مح��ق العراقيون دويلة
داع��ش اخلرافي��ة ف��ي وق��ت عج��ز
العالم عن مواجهتها.

واضاف حبيب  :إن ماحتقق كان ثمرة
جهود جبارة بدءا من فتوى املرجعية
باجلهاد الكفائي مرورا ً بإعادة تنظيم
األجه��زة األمني��ة وإنته��ا ًء مب��ؤازرة
كل أبن��اء الوطن م��ن كل القوميات
واألدي��ان واملذاه��ب ،إننا ف��ي الوقت
ال��ذي نبارك فيه ه��ذا النصر اخلالد
فإننا ندعو الى إس��تثمار مخرجاته

ف��ي إعادة بن��اء بلدن��ا ووضعه على
سكة التقدم الصحيحة بإستثمار
م��وارده وطاقات��ه وق��درات أبنائ��ه
اخلالقة.
واختتم االمني العام البيان بالقول :
فإذا كنا حسمنا معركة النصر فإن
أمامن��ا معركة التق��ل عنها أهمية
وهي معركة البناء والتنمية.

األمين العام :قواتنا االمنية المشتركة أنجزت النصر
وأدت األمانة وتضحياتها ستظل محفورة في الضمير

قال األمني الع��ام للمؤمتر الوطني العراقي
املهن��دس آراس حبيب ان الق��وات االمنية
املش��تركة أجنزت النصر وأدت األمانة برغم
التكاليف الباهظة وتضحياتها س��تظل
محفورة في الوجدان والضمير.
واكد حبيب عقب اإلس��تعراض العسكري
مبناسبة إعالن النصر الكامل على اإلرهاب
أن ف��ي س��ماء بغ��داد الس�لام مثلما هو
إس��مها الذي ُعرف��ت به ،وف��ي أول صباح
صاف بعد هزمية داعش ،إس��تعرض أبطال
ٍ
النص��ر أم��ام اآلب��اء واألمه��ات والزوجات

واألخ��وات واحلبيبات ما يح��ق لهم الفخر
ب��ه ،مس��تطردا بالق��ول  :ف��ي منظر هو
األبه��ى كان��ت قواتن��ا األمني��ة مبختل��ف
صنوفها وتشكيالتها تؤدي فعاليتها بعزم
وتصميم ورشاقة وقوة ،فلقد أجنزت النصر،
وأدت األمان��ة برغ��م التكالي��ف الباهظة
وتضحياتها ستظل محفورة في الوجدان
والضمير ،فشكرا ً لها قادة وضباط وآمرين
ومقاتل�ين ،وحتي��ة إجالل للش��هداء الذين
جادوا بالنفس ،واجلود بالنفس أقصى غاية
اجلود ،وحتية للعوائل التي زغردت فرحا ً بهذا

الي��وم الذي س��يبقى مميزا ً ف��ي تاريخ هذه
البالد التي تستحق التضحية والفداء.
وذكر األمني العام على حس��ابه الرس��مي
ف��ي تويت��ر تغري��دة ج��اء فيه��ا (أن تب��دأ
صباح��ا ً جديدا ً ب�لا داعش يعن��ي أن تفتح
ناف��ذة مفعم��ة باألمل الواع��د نحو الغد،
وتطوي س��نوات احملنة الت��ي أوقفت عجلة
البن��اء والتنمية ،و تقترب مم��ا عزمت على
إجن��ازه ،فلنب��دأ العم��ل بهم��ة مضاعفة
الن املس��تقبل لنا وأولنا ش��بابنا املضحي
املبدع.

األمين العام يشيد بجهود نقابة الصحفيين العراقيين
في إقامة مؤتمر اإلعالم الدولي ببغداد

العراقي
الوطني
أشاد األمني العام للمؤمتر
ّ
ّ
الس�� ّيد آراس حبيب باجلهود الكبيرة التي
بذلتها نقاب��ة الصحفي�ين العراقيني في
إقامة مؤمت��ر اإلعالم الدولي الذي إحتضنه
العاصمة بغداد في التاس��ع من الش��هر
احلالي.

واكد حبيب إ َن من ح��ق الصحفيني علينا
كسياس��يني أن ننظ��ر اليه��م اليوم وهم
يزفون بشرى النصر الى كل أرجاء املعمورة،
مضيف��ا إن م��ا ش��اهده االع�لام العربي
واالجنبي في بغداد عبر عما نتمناه ونأمله
في نقل احلقيقة التي طاملا جرى تشويهها

في املاضي .
واثن��ى األم�ين العام عل��ى اجله��د الكبير
لنقاب��ة الصحفيني وفي مقدمتهم نقيب
الصحفيني مؤيد الالمي الذي طاملا إستثمر
موقعه العربي خلدم��ة قضية العراق التي
هي اليوم قضية كل العالم .

بعد احتضانها في بغداد..

بطولة العالم للكك بوكسينغ والمواي تاي تنال االشادة االعالمية
نال��ت بطولة العال��م للكك بوكس��ينغ
واملواي تاي التي جرت منافس��اتها الشهر
املاضي في العاصمة بغداد االشادة والثناء
االعالمي ملا لها من مردودات ايجابية على
الواقع الرياضي .
حي��ث وص��ف االعالم��ي اوس محم��ود
البطولة باحلدث التاريخي واالول في العراق
واملنطق��ة ،مش��يدا باجله��ود التنظيمية
العالية للبطولة.
واكد محم��ود ان ملعب الش��عب الدولي
احتض��ن وس��ط بغ��داد ،بطول��ة العالم
للكيك بوكس��نغ واملواي تاي في مهرجان
دولي تخللته املوس��يقى والغناء وبحضور
جماهي��ري كبي��ر ممل��وء بالف��رح إليصال
رس��الة لالحتاد الدولي لكرة القدم «فيفا»
مفاده��ا رفع احلظر عن املالع��ب العراقية،
مش��يرا ال��ى ان ه��ذه البطول��ة التي متت
برعاية منظمات عاملية بريطانية مختصة
برياض��ة الكي��ك بوكس��نك وامل��واي تاي
وحضرها ح��كام مختصني م��ن مختلف
دول العالم وش��ارك فيها  16العب��ا ً دوليا ً
بينهما العراقيان بطل العالم ست مرات
رياض العزاوي والبطل اكرم محسن اللذان
تشرفا باملشاركة والفوز كليهما بالضربة
الفنية القاضية على منافس��يها ،ضمن
البطولة.
واضاف محمود ان البطل العراقي العاملي
ري��اض الع��زاوي واالم�ين الع��ام للمؤمت��ر
الوطن��ي العراق��ي اراس حبي��ب اجتمع��ا
قبل فت��رة للتحضير ورعاية هذه البطولة
الجناحها وهو ما حتقق فعال ،حيث حضيت
البطولة باعجاب اجلمهور العراقي الكبير
ال��ذي حضر ملش��اهدة الن��زالت وأيضا من
قبل الالعبني احملترفني الذين شاركوا فيها
وعكس��وا ص��ورة ايجابية ل��دى عودتهم
الى بلدانهم بان العراق بلد مس��تقر وامن
ويعشق الرياضة بكافة تفاصيلها.
ب��دوره ق��ال الصحف��ي مؤنس عب��د اهلل:
حقيقة اجلميع كان س��عيدا باس��تضافة
ملعب الش��عب الدولي ملنافسات بطولة
ابط��ال العالم بالكيك بوكس��ينغ واملواي
تاي والتي ش��ارك فيه��ا مجموعة من ابرز
واقوى العبي العالم على مس��توى هاتني
الرياضت�ين ،وبالتالي ميك��ن لهذا البطولة

او تل��ك ان تت��رك انطباع��ا ايجابي��ا ل��دى
اجلمي��ع عل��ى ان الع��راق بل��د ام��ن ويعم
باخلير والس�لام وميكن ملنش��أته الرياضية
ان تس��تضيف مختلف البطوالت واحملافل
العربية واالسيوية وحتى الدولية.
واض��اف عبد اهلل  :ايضا كنا س��عداء جدا
باحلض��ور اجلماهي��ري الكبي��ر ال��ذي ملئ
مقصورات ملعب الش��عب الدولي ،حيث
شاهدنا الش��باب من كال اجلنسني وايضا
الشيوخ واالطفال وهم يزينون املنافسات
م��ن خالل حضورهم الكبي��ر الذي تفاجئ
ب��ه جميع م��ن حضر املنافس��ات العاملية
التي كنا منن��ي النفس ان يكون هنالد دورا
كبي��را الحت��اد الكيك بوكس��ينغ في جناح
ه��ذه املنافس��ات ولكن يب��دو ان اخلالفات
الش��خصية الس��ابقة بني رئي��س االحتاد
قاس��م الواس��طي وعدد من الالعبني ممن
ش��اركوا في تنظيم املنافس��ات اس��هم
في وج��ود غصة ف��ي القلب ،وف��ي نهاية
االمر نتمنى ان يتوح��د اجلميع ويعمل من
اجل الوطن ورياضته ويس��هم بش��كل او
باخر في جن��اح اي بطولة او محفل رياضي
يستضيفه العراق.
وكان بط��ل العالم واملتوج بلقب البطولة
العراق��ي رياض الع��زاوي قد ذك��ر إن رجل
األعم��ال واألمني الع��ام للمؤمت��ر الوطني
العراق��ي املهن��دس آراس حبي��ب قد تبرع
بتكاليف إقامة البطولة في بغداد بعدما
تبني عج��ز اجلهات احلكومي��ة املعنية عن
تبني هكذا بطولة حتضى بهذا املس��توى
العالي من املشاركة واحلضور  ،مشيرا ً إلى
إن البطولة متثل قفزة في الواقع الرياضي
العراقي كونها سلطت الضوء على بغداد
والعراق بشكل عام وما يحمله من طاقات
رياضي��ة ش��ابة ميكن لها املنافس��ة على
املستوى العاملي .
اجلدي��ر بالذك��ر ان رئي��س االحت��اد الدولي
للكيك بوكس��نك البريطاني كيرن كيدل
ومنظم البطولة واملش��رف مارك رامسي
قد اعربا عن سعادتهما بالتواجد في بغداد
ما يوجه رسالة صريحة الى جميع البلدان
للمشاركة في قادم االيام ببطوالت مماثلة
للبطول��ة املنظم��ة والتي كان له��ا االثر
الكبير في نفوس املتابعني لهذه الرياضة.

اقتصاد
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 3.8معدل تصدير النفط اليومي من الموانئ الجنوبية
بغداد ـ الصباح الجديد:
أفاد مص��در مالحي ،امس االثنني،
بوص��ول مع��دل تصدي��ر النفط
اخل��ام من موانئ الع��راق اجلنوبية
إل��ى نح��و  4مالي�ين برميل نفط
خام.
وقال املصدر في تصريح صحافي
إن «مع��دل الضخ بل��غ  159ألف
برمي��ل في الس��اعة عب��ر ميناء
البص��رة النفط��ي والعوام��ات
البحري��ة» ،موضحا «أي ما يعادل
ثالث��ة مالي�ين و 816أل��ف برميل
يوميا».
وأض��اف أن «باخرت�ين عمالقت�ين
اكتمل حتميلهما في حني يستمر
حتميل س��ت بواخ��ر أخرى موزعة
على األرصفة النفطية».
وأكد أن «العمل مستمر بشكل
اعتي��ادي وان ال معوق��ات توق��ف
تصدير النفط سواء على صعيد
املناخ أو عوامل أخرى».
وفي شهر تشرين الثاني املاضي،
كان��ت وزارة النف��ط قال��ت إن
«صادرات النفط من موانئ جنوب
الع��راق بلغت  3.9ملي��ون برميل
يومي��ا وه��و أعلى مس��توى على
اإلطالق للصادرات من املوانئ على
اخلليج».
ونقل بيان للوزارة عن وزير النفط
جبار عل��ي اللعيبي قوله «جهود
العامل�ين ف��ي حق��ول الوس��ط
واجلنوب أسفرت عن حتقيق أهداف
الوزارة ف��ي زيادة معدل الصادرات
النفطية من املوانئ اجلنوبية بعد
توق��ف الص��ادرات النفطية من
املنفذ الشمالي».
وأض��اف قائ�لا «م��ا حتق��ق يؤكد
قدرة الع��راق التصديرية في زيادة
الصادرات النفطية وبلوغ األهداف
املطلوبة ،لك��ن هذا ال يعني بقاء
الصادرات عند هذه املعدالت».
وكان��ت ال��وزارة كش��فت عن إن
ص��ادرات اخل��ام في تش��رين األول

باخرتين عمالقتين
اكتمل تحميلهما
في حين يستمر
تحميل ست بواخر
أخرى موزعة على
األرصفة النفطية
وأن العمل مستمر
بشكل اعتيادي وان
ال معوقات توقف
تصدير النفط سواء
على صعيد المناخ أو
عوامل أخرى

الصباح الجديد ـ وكاالت:
كشف املدير العام للجمارك ،السوري
ف��واز أس��عد ،ع��ن توقي��ع اتفاقي��ة
جمركي��ة م��ع احلكوم��ة الروس��ية،
للتعاون واملس��اعدة اإلداري��ة املتبادلة
في األمور اجلمركية.
وق��ال أس��عد لصحيف��ة «الوط��ن»
الس��ورية ،إن االتفاقية تفس��ح اجملال
أم��ام التع��اون التقن��ي واإلداري ب�ين
البلدين ،وتبادل املعلومات ،والتسليم
املراقب والتحقيقات وسرية املعلومات،
على أن يس��ري تنفي��ذ االتفاقية على
األراضي السورية والروسية.
ومبوجب االتفاق س��يجري تقييم دقيق

من أن التوقعات لعام  2018تشير
إلى إمدادات وفيرة حتى في وجود
تخفيضات اإلنت��اج التي تقودها
أوبك.
وارتفع��ت العق��ود اآلجل��ة خلام
القي��اس العاملي مزي��ج برنت إلى
 63.59دوالر للبرمي��ل بزي��ادة 36
س��نتا ،أو ما يع��ادل  0.6في املئة،
عن سعر التسوية السابقة.
وبلغت العق��ود اآلجلة خلام غرب
تكس��اس الوس��يط األميرك��ي
 57.66دوالر للبرمي��ل بارتفاع 36
سنتا أو ما يعادل  0.6في املئة عن

بدوره ،أكد املدير التنفيذي جمللس رجال
األعمال الس��وري -الروس��ي ،س��مير
حسن ،أن تنفيذ هذه االتفاقية سيبدأ
مع بداية العام القادم ،وس��تكون لها
آثار إيجابية مهمة على حركة التبادل
التجاري بني موسكو ودمشق.
ووفقا له ،تتضم��ن االتفاقية العديد
من التسهيالت اجلمركية بني البلدين
وتخفيض��ات للرس��وم حي��ث ترتبط
نس��بة التخفيضات بقيمة األس��عار
االسترش��ادية ،مبين �ا ً أن االتفاقي��ة
تش��مل جمي��ع الس��لع والبضائ��ع
املس��موح تصديرها واس��تيرادها مع
اجلانب الروسي.

سعر التسوية السابقة.
ويق��ول متعامل��ون إن االرتف��اع
الطفي��ف في األس��عار جاء على
خلفي��ة تعط��ل خ��ط األنابي��ب
فورتي��س الذي ينق��ل النفط من
بحر الش��مال وال��ذي يوفر نفطا
يدعم خام برنت وكذلك مؤشرات
على أن منو إنت��اج اخلام األميركي
رمبا يتباطأ.
وكان��ت إيني��وس املش��غلة خلط
أنابي��ب فورتي��س أعلن��ت حال��ة
القوة القاهرة في جميع شحنات
النف��ط والغ��از عبر خ��ط أنابيب

فورتيس األسبوع املاضي.
وف��ي الواليات املتح��دة ،خفضت
ش��ركات الطاق��ة ع��دد منصات
احلف��ر النفطية العامل��ة للمرة
األولى في س��تة أسابيع إلى 747
منصة حفر في األسبوع املنتهي
ف��ي  15كانون األول وفقا ملا قالته
شركة بيكر هيوز خلدمات الطاقة
يوم اجلمعة.
ويقوض تنام��ي اإلنتاج األميركي
أيض��ا جه��ود منظم��ة البل��دان
املص��درة للبت��رول (أوب��ك) الت��ي
تقوده��ا الس��عودية ومجموعة

م��ن املنتج�ين غير األعض��اء في
املنظم��ة ،مب��ا ف��ي ذلك روس��يا،
لكب��ح اإلنتاج من أج��ل تقليص
الفجوة ب�ين العرض والطلب في
السوق ودعم األسعار.
وكان��ت وكال��ة الطاق��ة الدولية
قالت إن أس��واق النف��ط العاملية
ستس��جل فائض��ا طفيف��ا في
اإلمدادات بنح��و  200ألف برميل
يومي��ا خ�لال النص��ف األول من
 2018ألس��باب عل��ى رأس��ها
ارتفاع إنتاج النفط الصخري في
الواليات املتحدة.

النقل توافق على إحالة مطار المنصورية
بديالى «فرصة استثمارية»
متابعة الصباح الجديد:
أعل��ن أم�ين مجل��س ديال��ى خضر
العبيدي ،أم��س االثنني ،عن موافقة
وزارة النقل على إحالة مشروع مطار
املنصورية ش��رقي احملافظة كفرصة
استثمارية.
وقال العبيدي ف��ي تصريح صحفي،
إن «س��لطة الطيران املدني في وزارة
النق��ل وبعد دراس��ة مس��تفيضة
مللف مش��روع مطار املنصورية50( ،
كم ش��رق بعقوبة) ،وافقت رس��ميا

عل��ى إحالت��ه كفرصة اس��تثمارية
بالشراكة مع القطاع اخلاص».
وأض��اف العبي��دي ،أن «املط��ار الذي
تزي��د مس��احته ع��ن  7آالف مت��ر
وكان مخصص��ا لالس��تخدامات
العس��كرية قبل  2003يتميز بوجود
بنى أساس��ية مهمة ومنها املدارج
باإلضافة الى موقعه االس��تراتيجي
القري��ب من حقول الغ��از في حوض
املنصورية ،فضال عن مرور طرق برية
محوري��ة بالق��رب من��ه م��ا يجعله

مطار مميز داعم لالقتصاد احمللي».
وأش��ار العبيدي الى أن «وزارة النقل
ستعلن عن مطار املنصورية كفرصة
استثمارية خالل أسابيع» ،الفتا الى
أن «االس��تقرار األمن��ي في منطقة
املنصورية ساعد في موافقة الوزارة
على إحالة املشروع لالستثمار».
يذكر أن مط��ار املنصوري��ة يعد من
املطارات العسكرية الكبيرة شرقي
ديالى ويقع في منطقة إستراتيجية
للغاية.

«النقد العربي» يحدد تدابير خفض الدين الخارجي لدول عربية
الصباح الجديد ـ وكاالت:
أك��د «صن��دوق النق��د العرب��ي»
أن خف��ض الدي��ن اخلارجي وعبء
خدمت��ه يعتم��د عل��ى حزم��ة
م��ن السياس��ات تتضم��ن تنويع
القاع��دة التصديري��ة وتطويرها،
واحلد من العجز املالي ،وتش��جيع
ّ
التدفق��ات الرأس��مالية اخلاصة،
مثل االستثمار املباشر واستثمار
احلافظة.
ولفت الصندوق خالل افتتاح دورة
تدريبي��ة ف��ي مقره ف��ي أبوظبي

ع��ن «إحصاءات ال َديْ��ن اخلارجي»،
إل��ى «وجود إجماع بض��رورة توافر
معلومات دقيقة وقابلة للمقارنة
دوليا ً عن ال َدين».
وأض��اف «تعزز ه��ذا اإلجماع بعد
بروز األزم��ات املالي��ة العاملية في
الس��نوات األخيرة وم��ا صاحبها
من مس��تويات مرتفعة في ال َدين
لدى العديد من الدول».
وق��ال مدي��ر معهد السياس��ات
االقتصادية في الصندوق س��عود
البريكان في كلم��ة ألقاها نيابة

بغداد ـ الصباح الجديد:
ارتفع��ت مبيع��ات البنك املرك��زي العراقي من
العملة األجنبية ،خالل م��زاد امس االثنني ،إلى
 121.93ملي��ون دوالر ،ف��ي مقابل بي��ع 121.09
ملي��ون دوالر مب��زاد األول من أمس األح��د ،بزيادة
 840ألف دوالر ،بحسب بيان للبنك.
وأضاف املركزي ،في بيانه ،أن س��عر الصرف بلغ
 1190دينارا ً لكل دوالر ،في املزاد املنعقد مبشاركة
 37مصرفاً ،و 8شركات للتحويل املالي.
ون��وه البنك ب��أن تلك املبيعات ه��ي نتائج املزاد
املق��رر اليوم الثالثاء ،موضح��ا ً أن إجمالي البيع
الكلي بلغ نحو  160.63مليون دوالر.
وبل��غ حج��م املبال��غ املباع��ة لتعزي��ز أرص��دة
املصارف في اخل��ارج نح��و  120.31مليون دوالر،
ف��ي حني ُق��درت كميات البيع النق��دي بـ 1.62
مليون دوالر.
وأوضح املركزي ،في البيان ،أن بيع املبالغ احملولة
حلسابات املصارف في اخلارج يكون بسعر 1190
دين��ارا ً ل��كل دوالر ،أما البيع النقدي فس��يكون
بالسعر نفسه.

األسهم األوروبية

تسهيالت جمركية بين روسيا وسوريا
للرسوم اجلمركية ،والرسوم والضرائب
األخ��رى احملصل��ة عل��ى االس��تيراد
والتصدير ،وتطبيق مناس��ب ألحكام
املن��ع والتقيي��د واحلصر في اس��تيراد
وتصدير البضائع.
وتتضم��ن االتفاقي��ة أيض��ا ،من��ع
االنتهاكات اجلمركية من خالل التعاون
ب�ين إدارت��ي اجلم��ارك ل��دى الطرفني،
واحلاج��ة لتفعيل التع��اون في مجال
حظر االجت��ار الدولي بالبضائع املزيفة،
واالجتار غير املش��روع بالعقاقير اخملدرة
وامل��واد املؤث��رة عل��ى الوع��ي والعقل،
وجمي��ع مواده��ا التي تش��كل خطرا ً
على الصحة العامة للمجتمع.

العراقي من العملة األجنبية

بيانات تجارية ترفع

أحد املوانئ النفطية في اجلنوب

م��ن املوان��ئ اجلنوبي��ة بلغت في
املتوس��ط  3.346ملي��ون برمي��ل
يوميا.
ويص��در العراق املزيد من اخلام من
حقول الوسط واجلنوب للتعويض
على توقف أو ارتباك الصادرات من
منطقة كركوك النفطية.
عل��ى مس��توى أس��عار النف��ط
عاملي��اً ،زادت ه��ذه ام��س االثنني
في ظ��ل اس��تمرار انقطاع خط
أنابيب ينقل نفط بحر الش��مال
وإش��ارات على أن طفرة منو إنتاج
اخلام األميركي رمبا تتباطأ بالرغم

ارتفاع مبيعات المركزي

عن املدي��ر العام للصن��دوق عبد
الرحمن بن عب��داهلل احلميدي ،إن
«اإلحصاءات والبيان��ات الدقيقة
مهمة جدا ً لرس��م السياس��ات
االقتصادي��ة وتنفيذه��ا ورصدها،
وأثره��ا ف��ي مختل��ف املتغيرات
االقتصادية واالجتماعية».
ولفت إلى أن «البيانات واإلحصاءات
الصحيحة واملتزامنة مع األحداث
االقتصادي��ة تب��رز مؤش��رات عن
مس��ار واالقتص��اد وس��لوكه،
وتساعد واضعي السياسات على

تقـرير

صياغة إجراءات تهدف إلى حتسني
األداء االقتصادي وتطويره».
وأض��اف« :يأت��ي تنظي��م ه��ذه
ال��دورة للمس��اهمة ف��ي إع��داد
الكوادر العربية الرسمية لتطوير
كفاءاته��ا م��ن خالل تبن��ي طرق
ممنهج��ة لفه��م املصطلح��ات
اإلحصائي��ة احلديثة ،للتمكن من
جمع بيانات دقيقة وش��فافة ،ما
سيساهم في حتسني مستويات
الثقة في هذه البيانات».
وأك��د البري��كان «أهمي��ة

اإلحص��اءات وجتميعه��ا ملعرف��ة
أس��باب ال َدين وإيج��اد حلول ملنع
تفاقمه وعدم اس��تدامته» ،عازيا ً
ارتفاع��ه اخلارجي إل��ى «عجوزات
ف��ي احلس��اب اجل��اري مصدره��ا
ضعف الق��درة التصديرية وعجز
في مالية احلكومة التي قد ت ُرغم
احلكوم��ات عل��ى االقت��راض من
اخل��ارج ،خصوص��ا ً في ح��ال عدم
توافر تدفق��ات رأس��مالية أخرى
لتمويل عجز احلساب اجلاري».
وس��تركز ال��دورة ،التي تس��تمر

 5أي��ام ،عل��ى ط��رح مواضي��ع
ع��دة تش��مل إحص��اءات ال َدي��ن
اخلارجي واإلحصاءات االقتصادية
اإلقليمي��ة ،وتصني��ف األص��ول
واخلص��وم املالي��ة وإحص��اءات
الفائدة على أس��اس االستحقاق
واملب��ادئ احملاس��بية إلحص��اءات
ال َدين اخلارجي ،وترابط إحصاءاته
م��ع دَي��ن القطاع الع��ام ،وجتميع
إحصاءات��ه وااللتزامات احملتملة أو
الطارئة وتواف��ق هذه اإلحصاءات
مع بيانات االقتصاد الكلي.

ميالنو ـ وكاالت:
ارتفع��ت األس��هم األوروبية ف��ي التعامالت
املبكرة امس االثنني مع التركيز علي صفقات
االستحواذ واالندماج فيما انتعشت معنويات
املس��تثمرين بفض��ل توقع��ات بإق��رار قانون
الضرائب األميركي قريبا.
وارتفع سهم تاليس  6.6باملئة بعدما وافقت
ش��ركة معدات الفضاء والدفاع الفرنس��ية
علي ش��راء جيمالتو لصناعة الرقائق مقابل
 4.8ملي��ار ي��ورو .وزاد س��هم جيمالت��و 6.1
باملئة.
وكان السهمان من أكبر الرابحني على املؤشر
ستوكس  600لألسهم األوروبية الذي زاد 0.8
باملئة بفضل مكاسب في جميع القطاعات.
وصع��د املؤش��ر س��توكس  50بنس��بة 0.9
باملئة بينما زاد املؤش��ر فايننش��ال تاميز 100
البريطاني  0.6باملئة.
وزاد ستوكس أكثر من سبعة باملئة منذ بداية
العام ويظل أقل من أعلى مستوى في عامني
الذي سجله في تش��رين الثاني بفضل جني
أرباح وجتدد اخملاوف بش��أن اخملاطر السياسية
في املنطقة.
وكان املؤش��ر كاك  40الفرنسي فتح مرتفعا
 0.72باملئ��ة بينم��ا زاد املؤش��ر داكس األملاني
 0.83باملئة.

بتكوين ..إلى

مستوى قياسي
لندن ـ وكاالت:
انخفض��ت عملة بتكوين ،أم��س االثنني ،واحد
باملئ��ة إل��ى  18ألف��ا و 764دوالرا ف��ي بورص��ة
بتس��تامب .وكان��ت العمل��ة بلغت مس��توى
قياسيا عند  19ألفا و 666دوالرا يوم األحد.
وهبط الدوالر أمام س��لة عمالت رئيس��ة امس
االثنني وسط حالة من احلذر قبيل التصويت في
الكوجنرس األميركي على إصالح ضريبي بعدما
حترك مش��روع القانون خطوة أخرى نحو إقراره
مطلع األسبوع املقبل.
وارتفع��ت العمل��ة األميركي��ة بعدم��ا وض��ع
اجلمهوريون في جلنة التفاوض مبجلس الشيوخ
األميركي يوم اجلمعة اللمس��ات النهائية على
إصالح ضريبي شامل يشمل خفضا كبيرا في
ضرائب الشركات.
لكنه هبط أمس بفعل بعض الضبابية بش��أن
ما إذا كان مش��روع القانون س��يتم متريره أم ال
ومع تس��لل بعض الشكوك بشأن األثر الداعم
للنمو الذي سيكون لإلصالحات الضريبية.
ومقابل س��لة عمالت رئيس��ة ،انخفض الدوالر
 0.2باملئة إلى .93.800
واس��تفاد اليورو من تراجع ال��دوالر حيث صعد
 0.25باملئة إلى  1.1777دوالر.
واس��تقرت العمل��ة األميركية أم��ام نظيرتها
الياباني��ة عن��د  112.70ي��ن بعدم��ا كان��ت قد
ارتفعت  0.2باملئة يوم اجلمعة.

بمعدات تعمل ألول مرة في العراق

«المشاريع النفطية» تنجز قريبا أنبوب
حقن الماء «كرمة علي ـ الرميلة الشمالية»
اعالم الشركة
تق��وم ش��ركة املش��اريع النفطية
( /)SCOPهيئ��ة مش��اريع بغ��داد
وبالتع��اون م��ع ش��ركة فلوتك��س
املصرية بأعمال تنفيذ عبورات احلفر
االفقي اخملفي ( )HDDملقطع املصب
الع��ام بطول  980متر ومقطع اخلط
السريع بطول  630متر في محافظة
البصرة.
وقال علي كاظم ب��دن ،مدير املوقع،
ان «اجناز العبور في مش��روع املصب
العام س��يتم خالل فترة ثالثني يوما
باملاكن��ة (هرن��ك ننش��ت) العائدة
لش��ركة املش��اريع النفطي��ة»،
متوقع��ا ً اجن��از العبورين خ�لال فترة

اقصاها خمسني يوما وتسليمهما
الى اجلهة املس��تفيدة شركة نفط
البصرة.
وأضاف ،ان «املعدة التي اس��تعملت
في هذا املش��روع مت اس��تيرادها من
قب��ل ش��ركة املش��اريع النفطي��ة/
هيئة ش��اريع بغ��داد ,ويت��م تنفيذ
االعمال بواسطتها من قبل مالكات
هيئة مشاريع بغداد» ،مشيرا ً الى ان
هذه املعدة ه��ي تخصصية للحفر
االفقي وبأقط��ار مختلفة تصل الى
48عقدة.
م��ن جانب��ه ،ق��ال املهن��دس حميد
جاسم مسؤول االعمال الكهربائية،
ان «ش��ركة املش��اريع النفطية هي
اول ش��ركة في العراق تدخل املعدة
الـ ( )HDDفي اعمال احلفر اخملفي ،إذ

معدة احلفر االفقي في املشروع

قامت بتنفيذ ثالث��ة عبورات بنجاح
وه��ي تعم��ل اآلن على اجن��از العبور
الرابع».
واض��اف أن��ه «مت تدري��ب امل�لاكات
العراقية من قبل ش��ركة فلوتكس
املصرية» ،مؤكدا ً ان «في املس��تقبل
القريب ستتمكن مالكات الشركة
من تنفيذ جميع العب��ورات من دون
االستعانة بالشركات االجنبية».
الى ذلك ،قال املهن��دس عالء فاضل
محمد مس��ؤول االعمال املدنية ،ان
«فريق العمل يق��وم حاليا ً على اجناز
االعمال املدنية واملساحية للمشروع
واخلاص��ة مبس��ار احلفر به��دف جتاوز
جمي��ع الع��وارض املوج��ودة داخ��ل
االرض بحي��ث يكون املس��ار مفتوح
للعمل» ،مؤكدا ً ان «هذا املشروع هو

الرابع م��ن نوعه الذي نقوم بتنفيذة
بأجهزة احلفر اخملفي».
يذكر ان شركة املش��اريع النفطية
تعد الذراع التنفي��ذي لوزارة النفط
وتعم��ل ،مبالكاته��ا العراقي��ة ،على
تش��ييد املنش��آت التخصصي��ة
بهيئاته��ا اجلغرافي��ة املوزع��ة على
عم��وم العراق فض�لاً ع��ن هيئاتها
واقسامها املركزية.
وتعمل الش��ركة حاليا ً على أضخم
املش��اريع النفطية ف��ي البالد منها
مصفاة كربالء وانب��وب نقل النفط
اخلام العراقي عب��ر االراضي األردنية،
فض�لاً عن بن��اء اخلزانات ومش��اريع
�د انابيب النفط اخل��ام الى املوانئ
م� ّ
اجلنوبية وغيرها من مشاريع البنية
التحتية.
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ثقافة

دراسة

من جمع وتقديم شقيقه نبيل العطية

(دراسات في اللهجات العربية) للراحل خليل ابراهيم العطية
عبد العليم البناء:

عبد الخالق الركابي يفتح

أفقا عراقيا للجوائز العربية
ميك��ن أ ْن نعد فوز عب��د اخلالق الركابي بجائزة س��لطان
العويس في حقل القصة والرواية واملسرحية في دورتها
تتويجا لتاريخ هذا املبدع املميز ،وجلهده
اخلامسة عشرة
ٌ
في تأصيل س��رديات تاريخ ذاكرة األم��ة العراقية ،مثلما
هو تقدي��ر لتاريخ الثقافة العراقي��ة ،وتعبير عن أهمية
االنتباه النقدي واملؤسساتي لسيرتها وملنجزها االبداعي،
إذ ب��ات حضور اس��ماء األدباء العراقيني ممي��زا ً والمعا ً في
عال��م اجلوائ��ز العربية ،وبق��در ما يحمله عال��م اجلوائز
م��ن قيم رمزي��ة للتنافس وقي��م مادي��ة لالحتفاء بهذا
املب��دع أو ذاك ،فإنها ليس��ت بعيدة عن م��ا يُثار حولها
من اجلدل ،الس��يما وأ ّن اغلب تل��ك اجلوائز متولها جهات
معينة ومؤسسات لها مصاحلها وحساباتها ،فضال عن
كون بعضها يحمل اسماء لشيوخ وشخصيات وجدوا
في الفضاء الثقافي مجاال انس��انيا ً وابداعيا ً يس��تحق
الدع��م والرعاية واالهتمام ،وه��و ماينبغي اعادة قراءته،
مقاب��ل عجز دول ومؤسس��ات رس��مية م��ن أ ْن تعطي
للجان��ب الثقاف��ي اهتمام �ا ً وانتباه �اً ،وتقدي��ر فاعلية
الثقافة ومنجزها االبداعي واالنساني.
ف��وز الركاب��ي بهذه اجلائ��زة يضعنا أمام األس��ئلة التي
تتعل��ق بخصوصية اجلوائز العربي��ة ،ومدى تأثيرها على
احلراك الثقافي العربي ،فبقدر أهمية التوصيف الثقافي
واالحتفال��ي ملثل هكذا جائزة أو لغيرها ،فإنها من جانب
آخ��ر تُثير ج��دال ح��ول آليات اختي��ار الفائزي��ن ،وماهي
الش��روط واملعايير ،فضال ع��ن عالقة الترش��يح والفوز
مبرجعيات اللجان النقدية املسؤولة عن اختيار الفائزين
بها..
إ ّن انتظ��ام العم��ل املؤسس��ي للجوائ��ز الثقافي ،وفي
�كل خاص،
دول معينة ،الس��يما في اخلليج العربي بش� ٍ
يعكس طبيعة اهتمامها مبا هو رمزي للثقافة ،واهمية
�د ا ّن هذه اجلوائ��ز حتولت الى
الدع��م املادي مل��ن يفوز ،ح� ّ
مؤسس��ات ،لها قانونها وس��ياقات عملها اخلاص ،وهذا
املوضوع مهم ف��ي النظر التنظيم��ي للعمل الثقافي،
وألبعاد مأسسته ،وانعكاس ذلك على طبيعة املشاركة
فيها والترش��يح لها ،فالفائز باجلائزة سيحظى مبا ميكن
تس��ميته ب(الس��عادات الثقافي��ة) والت��ي تعن��ي بأنه
س��يحوز على كثير من االهتم��ام واملتابعة ،والدعوات
اخلاص��ة باملهرجان��ات واملؤمت��رات ،والتي س��تجعل منه
جنما ً ثقافيا ً حتت��اج الثقافة العربية الى تأصيل ظاهرته،
عبر صناعة طقوس��ه وتقاليده ،على مس��توى الترويج
للص��ورة الثقافي��ة ،أو على مس��توى الكت��اب الثقافي
والفضاء الثقافي..
إن ما ورد في تقييم جلن��ة اختيار اجلائزة ألعمال الركابي
الروائية والقصصية الذي فاز فيها مناصفة مع الروائية
اللبناني��ة هدى ب��ركات هو تش��خيص نق��دي دقيق ،ملا
حتف��ل به ( نصوصهما اإلبداعية ،م��ن براع ٍة في تقنيات
الس��رد ،وقدرة على بناء عوالم ،تستوعب حتوالت الواقع،
وترددات الذات اإلنس��انية) فضال ع��ن كونها تواصال مع
مس��يرة(جوائزية) ألدب��اء عراقي�ين فازوا به��ا ،أو بجوائز
نظيرة ،أو وصلوا الى مس��تويات مهم��ة فيها ،فأول فوز
عراق��ي بجائزة العويس كان للروائي الرائد فؤاد التكرلي،
مثلم��ا هو ف��وز الروائي احمد س��عداوي بجائزة البوكر،
وفوز الكات��ب عبد اهلل ابراهيم والناقد س��عيد الغامني
بجائزة الش��يخ زايد ،وفوز الش��اعر شاكر لعيبي بجائزة
إب��ن بطوطة ،وفوز الروائي س��عد محم��د رحيم بجائزة
كت��ارا للرواي��ات غير املطبوع��ة ،واخيرا ً ترش��يح الناقد
فاضل ثامر ضمن القائمة الطويلة جلائزة الش��يخ زايد،
فضال عن فوز عدد من الشعراء والروائيني بجوائز عاملية،
لكنها محدودة األثر ،وبعيدة عن التوصيف االعالمي.
جدته
االهتمام بعالم اجلوائز الثقافية عربيا ً يعكس في ّ
توجه��ا ينبغي العمل على تأصيل��ه ،واالهتمام به ،على
ّ
مستوى حمايته قانونياً ،والعمل على مأسسته ،وعلى
مس��توى التعريف به وتعزي��ز قيمته الرمزي��ة ،واملادية،
وحتى اإلشهارية ،ليس على ما طريقة ما هو معروف في
العالم ،بقدر ما أ ّن احلاجة للجوائز واملس��ابقات وتوسيع
دائ��رة التنافس بني املثقفني العرب يحتاج الى اهتمامات
أكبر ،الس��يما ما يتعل��ق بالقيم االنس��انية واجلمالية
واملعرفية للثقافة للتواصل والتعريف الثقافيني ،فضال
عن تعميق فاعليتها بوصفها مصدرا مهما من مصادر
التنمية البش��رية ،وعنصرا ً فاعال في س��ياق التحوالت
االجتماعي��ة والتعليمية والتربوية ،ملواجهة ك ِّل مظاهر
القبح واجله��ل والتخ ّلف والعنف واالره��اب والكراهية،
فض�لا عن أ ّن سس��يولوجيا اجلائزة تعزز م��ا هو تفاعلي
وتواصلي مع فاعلية االجتماع العربي ،ومع ضروراته في
الوجه األكثر تعبيرا ً عن اس��ئلته
أن يك��ون الثقافي هو ّ
التي باتت احلاجة اليها الزمة وحقيقية..

حتظ��ى دراس��ة اللهج��ات العربي��ة
القدمي��ة بإهتمام فريق م��ن اللغويني
احملدثني ،ملا لهذه اللهجات من أهمية
ف��ي تع��رف جوانب م��ن تأري��خ اللغة
وفهم قوانينه��ا وإضاءة الغامض من
ظواهرها ،الس��يما في الع��راق حيث
يتواصل التأليف فيها.
ومن االص��دارات احلديثة التي كان لي
ش��رف احلص��ول عليها ،عبر نس��خة
مه��داة م��ن الباح��ث والناق��د االدبي
االستاذ نبيل العطية ،كتاب (دراسات
في اللهجات العربية) ملؤلفه استاذي
الدكتور خليل العطية ،الذي يعد أحد
الرواد في دراسة اللهجات العربية في
العراق ،وكان لي ش��رف التتلمذ على
يديه ف��ي قس��م اللغ��ة العربية في
كلية آداب البصرة (.)1976-1972
ه��ذا الكتاب ال��ذي تضمن خمس��ة
مباحث كان الراحل ينتوي نشرها في
كت��اب قبل رحيله ،قام بجمع بحوثها
والتق��دمي لها ش��قيقه نبيل العطية
ال��ذي أهدى جه��ده هذا بوف��اء أخوي
ن��ادر « إلى م��ن علمني العربي��ة ،وأنا
تلميذ في املدرسة االبتدائية ،ومازلت
أتعلم منه باالط�لاع على ثمار علمه
املقطوف��ة من كتب��ه ومباحث��ه ،وأنا
مس��ن في الس��بعني .......عس��ى أن
يكون ذرة وفاء ،مقابل عطاء سخي».
ش��مل الكت��اب خمس��ة مباحث في
اللهجات العربية :لهجة هذيل ،ولهجة
طي��يء ،وف��ي اللهج��ة الصنعاني��ة،
ولهجة بني زبيد ،فضالعن النحو في
لهجة قيس .وقد نش��رت أربعة منها
ف��ي حياة املؤلف ف��ي مجالت (اخلليج
العرب��ي) و(التراث الش��عبي) و(املورد)،
أم��ا املبح��ث اخلامس فقد نش��ر بعد
وفات��ه ،كما أكد ش��قيقه ،الذي رتبه
وفقا ً لتأريخ نشرها.
ويرجع اهتمام خليل العطية بدراسة
اللهج��ات العربي��ة الى الع��ام 1964
حس��ب ش��قيقه نبيل -حني نش��ربحث��ا ً ف��ي مجل��ة االق�لام العراقية
بعنوان (لغة هذيل) ،الذي لقي ترحيب
وثناء املرحوم هاشم الطعان فوصفه
باإلث��ارة والطراف��ة مبدي��ا ً مالحظات
أخ��ذت طريقها الى اجل��زء الثالث من
اجملل��ة ،نش��رها باس��م مس��تعار هو
غسان نور الدين كما صرح بذلك.
ويواص��ل نبيل العطية  ،ف��ي التقدمي

غالف الكتاب

هذا الكتاب الذي تضمن خمسة مباحث كان الراحل ينتوي نشرها
في كتاب قبل رحيله ،قام بجمع بحوثها والتقديم لها شقيقه
نبيل العطية الذي أهدى جهده هذا بوفاء أخوي نادر « إلى من
علمني العربية ،وأنا تلميذ في المدرسة االبتدائية ،ومازلت أتعلم
منه باالطالع على ثمار علمه المقطوفة من كتبه ومباحثه ،وأنا
مسن في السبعين .......عسى أن يكون ذرة وفاء ،مقابل عطاء
سخي».
واملراجع��ة  ،متن��اوال املنهج الوصفي الوص��ف والتفس��ير» ،ودلي��ل ذل��ك
الذي إعتمده الراحل في هذه الدراسات م��ا تناثر من تفس��ير وتعلي��ل ،وتأييد
 ،أو ماسمي ب( املهج الشكلي )  ،وهو أومخالفة آلراء جمه��رة من الباحثني
منهج يعن��ى» بوصف اللغ��ة بعيدا ً التي جلأ اليها الراحل بصورة واسعة.
ع��ن املؤث��رات اخلارجي��ة ،وه��و منهج وينتقل الى اخلصائ��ص التي يوجزها
عربي متقدم ،لسماع اللغة من أفواه ويجملها  ،وفقا ً لرس��الة ماجس��تير
أهلها ،وقي��دوا مالحظاتهم ،وخرجوا للباح��ث ماه��ر خضي��ر هاش��م
بإص��ول وقواعد وأح��كام» ،وهو ما لم ،واملوس��ومة (خليل ابراهيم العطية
يستوعبه بعض الباحثني الذين ظنوا وجه��وده ف��ي اللغ��ة والتحقي��ق):
أنه يعني الوصف اجمل��رد من دون إبداء تفس��ير وتعلي��ل الظواه��ر اللهجية
الرأي  ،والتحليل ،والتفسيرمتناس�ين صوتيا ً والعناية باملوضوعات النحوية
« ،أن الوظيف��ة األس��اس للعل��م هي  ،واالهتم��ام بالظواه��ر الصرفي��ة

والربط ب�ين العامي��ة والفصحى مع
رد العام��ي الى الفصيح  ،والتصحيح
اللغ��وي والتنبيه عل��ى بعض مظاهر
التصحي��ف والتحري��ف  ،مضيف��ا ً
لها (العطية نبيل)  ،كثرة الش��واهد
وش��يوع املنح��ى االكادميي ف��ي هذه
الدراس��ات الت��ي متثل��ت بالش��واهد
القرآني��ة والش��عرية  ،فض�لا عن أن
املنح��ى االكادميي إتضح ف��ي التوثيق
باالعتماد على أمهات املصادر مبا فيها
احلديثة وبيان االخت�لاف بني القدامى
واحملدثني  ،واجلدية في عرض املعلومات

في حس��ن اختيار املقتبس والتعليق
علي��ه ،ومن ثم تلخي��ص املباحث في
خامتتها تس��هيال ً ملهم��ة القاريء في
الفهم واالستيعاب .
وبع��د أن يتوقف عند احملتوى من حيث
مس��تويات االصوات والنحو والصرف
وداللة االلف��اظ لهذه اللهجات ،يصل
الى موق��ف القدام��ى واحملدثني منها
وتوافقه��م جتاهها نتيج��ة موقفهم
املتش��دد إزاءها ،لينتقل الى اللغويني
العراقي�ين وجهودهم ف��ي معاجلتها
اعتق��ادا ً منه��م بأهميتها في الدرس
اللغ��وي ،حي��ث رتبه��ا عل��ى وف��ق
أسمائهم.
هذا الكتاب قد ي��رى البعض أن جمع
مباحث��ه « ج��رى دون جه��د ،عل��ى
الرغم مما توحي ب��ه عملية اجلمع من
سهولة ويس��ر « حيث يؤكد العطية
نبي��ل :ل��م أطلع على مس��ودات هذه
املباح��ث بخ��ط صاحبه��ا مباش��رة،
معتم��دا ً عل��ى م��ا طب��ع ،وفي��ه من
الغلط املطبعي ما فيه حيث استعان
ب (املعج��م املفهرس أللف��اظ القرآن
الكرمي و(املعجم املفهرس آليات القرآن
الكرمي)  ،فضال عن الرجوع الى معظم
املقتبس��ات ال��واردة ف��ي ثناي��ا هذه
املباحث نثرا ً وشعرا ً .
وه��و مايؤك��د حج��م اجله��د املبذول
وال��روح االكادميية واملهني��ة العالية،
الت��ي أفضت الى أن ي��رى هذا الكتاب
النور ويصبح في متناول املعنيني ،بعد
أن كانت مباحثه موزعة على أكثر من
مجل��ة مع تقادم الزم��ن عليها وعدم
امكانية أو سهولة رمبا العثور عليها،
حي��ث يعد الكت��اب الثان��ي بعد وفاة
مصنفه عقب كتابه (الفكر الصوتي
عن��د اب��ن دري والكوفي�ين) املطب��وع
فيع��ام  ،2008وس��يليه (علم الصرف
عند الكوفيني).
وه��ذا ماس��عى اليه ش��قيق املؤلف
خليل العطي��ة ،الذي أس��دى خدمة
فاعل��ة ومهم��ة لالجي��ال التي جاءت
م��ن بعده وه��و راح��ل عنا ،وه��ذا ما
تتسم به وتتمخض عنه ثمار العلماء
واملفكرين الذين تخلدهم منجزاتهم
الفكرية والعلمي��ة ،لتصبح بصمات
ال ت��زول على م��ر االجي��ال والعصور،
حي��ث ذي��ل الكت��اب مبراج��ع ترجمة
ودراس��ة  ،الباح��ث والعال��م واملرب��ي
االستاذ الدكتور خليل العطية رحمه
اهلل ،مؤلف هذا الكت��اب الذي الغنى
عن��ه للباحث�ين والدارس�ين في علم
اللهجات العربية .
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مقتطفات أدبية «كلمات جان بول سارتر»
عن االسبانية ترجمة :حسين نهابة
«اصبح��ت خائنا ً وما زلت .مهما احاول
ُ
ان انغم��س بالكام��ل ف��ي اش��غالي
واستسلم من دون حتفظات الى العمل،
الى الغضب ،الى الصداقة ،اعرف انني
س��أرتد عنه في حلظة م��ا ،ألني هكذا
اريد ان اخون نفسي وبولع تام لهاجس
س��عيد حول خيانتي املقبلة .بش��كل
عام ،احافظ على التزاماتي مثل أي رجل
آخر ،فأنا مس��تقر ف��ي انفعاالتي وفي
س��لوكي لكني غير وفي لعواطفي ،اذ
كنت فيها
مرت
عل��ي حقبة من الزمن ُ
ّ
أكثر وس��ام ًة م��ن النص��ب التذكاري
األخير ،من اللوح��ة او من الرحلة التي
كنت من املفت��رض ان اقوم بها ،وأُزعج
ُ
اصدقائ��ي ُمثي��را ً الالمب��االة او التهور
–إلقناع نفسي بأني اشعر باالنفصال_
ازاء ذك��رى مش��تركة ميك��ن ان تك��ون
ثمينة بالنس��بة لهم .ولع��دم القدرة
عل��ى حب نفس��ي مب��ا في��ه الكفاية،
اهرب ال��ى األمام بنتيجة :ما زلت أحب

نفس��ي قليالً ،وان ه��ذا التصاعد الذي
ال يرح��م ،يجعلن��ي عاجزا ً ام��ام ذاتي
تصرفت
بص��ورة مس��تمرة :البارح��ة
ُ
بس��وء ألنه كان البارح��ة وتنبأت اليوم
باحلكم القاس��ي التي س��أصدره على
نفسي .ال شيء من االختالط على وجه
ماضي مبسافة
اخلصوص :احافظ على
ّ
محترم��ة .املراهق��ة ،وعم��ر النض��ج
وحتى السنة التي على وشك االنتهاء،
س��تكون دائم��ا ً «النظ��ام الق��دمي»،
و»اجلديد» يُعلن الساعة احلاضرة ،لكنه
ال يقوم ابداً :غدا ً سوف يشذبون مجاناً.
محوت سنواتي األولى ،وحني بدأت هذا
ُ
الكت��اب احتجت الى م��دة أكثر لفك
لدي اصدقاء
رموز كل املشطوبات .كان ّ
بلغت س��ن الثالثني
يس��تغربون ح�ين
ُ
«يق��ول انه يتيم ،ال طفولة له» .وكنت
أكث��ر حماق�� ًة من ان اش��عر بنفس��ي
لطيفاً .مع ذلك ،اقدر واحترم االخالص
املتواض��ع العنيد ال��ذي يحافظ عليه
بعض االشخاص –وخاصة النساء -من
خالل اذواقهم ،رغباتهم ،مش��اريعهم
القدمي��ة ،اعياده��م املُنقرضة ،وأُعجب

بإرادته��م ملواصل��ة طري��ق كينونتهم
وس��ط التغيي��ر ،وانق��اذ ذاكرته��م مما
ق��د يحمله املوت م��ن دميتهم األولى،
الض��رس اللبن��ي او ح��ب اول .تعرفت
على رج��ال يضطجع��ون مضطرمني
مع ام��رأة طاعنة في الس��ن لس��بب
واح��د ،ه��و رغبتهم بها في ش��بابها،
وآخرين كانوا يكرهون موتاهم او كانوا
سيتبارزون قبل االعتراف بخطأ طائش
ُمرتكب قبل عش��رين عاماً .األحقاد ال
تدوم بالنس��بة لي واعت��رف على نحو
اوجه لنفسي النقد
واع ،بأني غالبا ً ما ّ
ٍ
تدعون انه يتسلط
الذاتي شريطة ان ال ّ
علي .لقد انزعجوا كثيراً ،في عام 1936
ّ
و  ،1945م��ن الش��خصية الت��ي كانت
حتمل اس��مي ،ما عالقتي بهذا؟ فكنت
اس��تقبل االهانات وأضعه��ا في ميزان
ال َديْ��ن .هذا الس��فيه لم يك��ن يعرف
التقيت
حت��ى كيف مي��ارس االحت��رام.
ُ
بصديق عج��وز ،عرضة للم��رارة ،اجتّر
اهانة منذ سبعة عشر عاماً ،فعاملته
في ظرف معني بدون ادنى تقدير .اتذكر
بغم��وض بأني من��ذ ذلك احل�ين كنت

ادافع عن نفسي بشن هجوم معاكس
لدرجة كنت اعيب عليه حساس��يته،
هوس��ه باالضطه��اد ،وبكلم��ة ،كنت
احم��ل وجهة نظ��ر ش��خصية لهذه
الواقع��ة :اتخ��ذت احتياطاتي بعجلة
كبيرة ،ضغطت على نفسي وتصرفت
مث��ل مغ��رور ،مث��ل انان��ي ،ال قلب له.
كان��ت مجزرة س��عيدة ،تل��ذذت فيها
بجالء اس��لوبي ،واالعت��راف بأخطائي
ب��كل غف��ران ،والبرهان عل��ى انني لن
ارتكبه��ا .هل ه��ذا يُص��دق؟ ان وفائي
واعترافي الكرمي لم يفعال سوى اغاظة
املدعي .انكش��فت امام��ه ،وعرف بأني
ّ
كنت اس��تغله ،فكان يكرهني ،وميقت
ُ
وماضي ال��ذي كان
محي��اي وحاض��ري
ّ
دائم االملام به ،انا الذي اهملت وجوده ال
ُ
طفل ولد تواً.
لشيء سوى ألشعر بانني
م��ن جانبي حتملت ه��ذا الرجل الهائج
ال��ذي لم يتوقف عن اخ��راج املوتى من
قبورهم .وان ذكروني بأية مناس��بة لم
اقم فيها بدور س��يء ،حس��ب قولهم،
امس��ح هذه الذكرى بيدي ،فيتصورون
باني متواضع ف��ي حني انا عكس ذلك.

جان بول سارتر
اعتقد اني سعيد مبا افعل اليوم ،واكثر
س��عادة مب��ا س��أفعله غداً .بالنس��بة
للكتّ��اب في عمر النضوج ال يروق لهم
ان يهنئ��وا عن قناع��ة بعملهم األول،
لكن��ي واث��ق باني مثله��م ال يعجبني
على اي��ة حال .كتابي املُفضل هو الذي
انا بص��دد كتابته ،يلي��ه الكتاب الذي

نُشر قبله ،لكنني اتهيأ منذ اآلن حتى
يخ��ف اعجابي ب��ه .وان وج��ده النقاد
الي��وم س��يئاً ،فلرمب��ا يجرحونني لكن
في غضون س��تة اش��هر ل��ن يكلفني
كثيرا ً مش��اركتهم ال��رأي .مع ذلك ،اذا
كان حكمهم على ه��ذا العمل فقيرا ً
وباطالً ،فأح��ب ان يلموا املاما ً تاما ً بكل

اعمالي السابقة ،وسأقبل ساعتها ان
يزدردوا اجملموعة كلها بحيث يحافظوا
عل��ى مرتب��ة التسلس��ل التاريخ��ي،
وهو الش��يء الوحي��د ال��ذي ميهد لي
احتمالية ان اعمله غدا ً بصورة افضل
من املاضي ،ليتسنى لي ان اخرج بعمل
بارع».
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في مؤتمر صحفي

«األولمبية» تؤكد عملها «الشرعي» بمباركة نظيرتها الدولية
إعالم اللجنة األولمبية:
اصدرت اللجن��ة األوملبية الوطنية
العراقية مق��رارات مهمة في ضوء
مؤمتر صحفي عقد امس في مقرها،
وحخصلت «الصب��اح اجلديد» على
نس��خة منه ،ج��اء فيه :م��ن اجل
اط�لاع االوس��اط الرياضي��ة عل��ى
اخر املس��تجدات التي تخص عمل
اللجنة األوملبية الوطنية العراقية،
نود ان نبني تس��لمنا رسالة اللجنة
األوملبي��ة الدولية التي نوجز ما جاء
فيها كما يأتي:
ان اللجن��ة األوملبي��ة الوطني��ة
العراقي��ة تس��تند أساس��ا ال��ى
االعت��راف املمنوح له��ا من اللجنة
األوملبي��ة الدولية وبحس��ب امليثاق
األوملبي ..وتخض��ع اللجنة األوملبية
الوطنية العراقية باملقام األول الى
امليث��اق األوملبي والنظام األس��اس
صدقت عليه اللجنة األوملبية
الذي ّ
الدولية.
وان اللجن��ة األوملبي��ة الوطني��ة
العراقية كيان قانوني قائم منذ ان
مت االعت��راف بها عام  1948ولم يتم
حلها او س��حب االعتراف بها ،وقد
مت تعليق العمل به��ا مؤقتا بتاريخ
 2003/5/17بس��بب االح��داث ف��ي
العراق وملدة تس��عة اش��هر فقط،
وبفض��ل التع��اون املثم��ر والعمل
املش��ترك بني الس��لطات العراقية
اخملتص��ة وممثلي احلرك��ة الرياضية
في الع��راق من جهة وب�ين اللجنة
األوملبي��ة الدولية واجملل��س األوملبي
االس��يوي واالحت��ادات الرياضي��ة
الدولي��ة من جهة أخ��رى متت إعادة
تش��كيل اللجنة األوملبية الوطنية
العراقية م��ن خالل انتخاب املكتب
التنفيذي اجلديد بتاريخ 2004/1/29
وبإش��راف اللجنة األوملبية الدولية
صدقت على النظام األس��اس
التي ّ
للجنة األوملبية الوطنية العراقية،

جانب من املؤمتر الصحفي أمس «عدسة :قحطان سليم»
ومت رفع التعلي��ق عن عملها بتاريخ
 2004/2/27ما مكن اللجنة األوملبية
الوطني��ة العراقي��ة ورياضييها من
املشاركة في األلعاب األوملبية أثينا
.2004
ويج��ب ان يكون واضح��ا ان اللجان
األوملبي��ة الوطنية ليس��ت كيانات
حكومية ويجب اال تعامل على هذا
النحو ،بل هي منظمات مس��تقلة
غي��ر حكومي��ة وغير ربحي��ة ولها
وضعه��ا القانوني وهيئاتها اإلدارية
(اجلمعي��ة العمومي��ة واملكت��ب
التنفيذي) ..و ال ميكن ألية س��لطة
حكومي��ة ان تقرر م��ن جانب واحد
القي��ام بح��ل او تعلي��ق اللجن��ة

األوملبية الوطنية أيا كانت األسباب،
ويج��ب اال يك��ون هن��اك تدخل من
الس��لطات احلكومي��ة باختصاص
وس��لطة واإلدارة والعملي��ات
الداخلي��ة وهيكلي��ة وممتل��كات
اللجنة األوملبية الوطنية.
والتأكي��د عل��ى مبدأ االس��تقالل
الذاتي للحرك��ة األوملبية والقواعد
املعم��ول بها ف��ي امليث��اق األوملبي
وعلى وج��ه اخلصوص منها الفقرة
( )5من املب��ادئ األساس��ية للفكر
االوملبي؛ واملواد ( 5-27و 6-27و،)9-27
والق��رارات التي اعتمدته��ا مؤخرا
اجلمعية العامة لألمم املتحدة وهي:
(،)and A/71/L.38 6/A/RES/69

«نفط ميسان» يجري مباراتين

عبطان :مذكرة التفاهم مع السعودية
سيكون لها مردود إيجابي للعراق

بغداد ـ قسم اإلعالم:
أكد وزي��ر الش��باب والرياض��ة عبد
احلس�ين عبط��ان ،أن إب��رام مذك��رة
التفاهم مع الهيئة العليا للرياضة
في اململكة السعودية سيكون لها
مردود إيجابي في املرحلة املقبلة.
وقال عبطان في تصريح نشره املوقع
الرسمي لوزارة الشباب والرياضة إن
«ال��وزارة عملت بش��كل كبير على
توقي��ع ه��ذه املذك��رة م��ع اململكة
العربية السعودية ملا لها من أهمية
كبيرة في الشأن الشبابي والرياضي
والس��يما أن العراق مقبل على رفع
احلظر بش��كل تام» ،داعيا املنتخبات
واألندي��ة الرياضي��ة والهيئ��ات

عبطان

التي تقر وتدعم االستقالل واحلكم
الذات��ي للرياض��ة ومهم��ة اللجنة
األوملبية الدولية ف��ي قيادة احلركة
األوملبية في العالم.
وحتت��رم اللجن��ة األوملبي��ة الدولية
دائم��ا قوان�ين ال��دول واملتطلب��ات
القانوني��ة املعمول به��ا التي متكن
املنظمات الرياضية من التس��جيل
والتمت��ع بوضعية الكيان القانوني
واحلصول عل��ى الدع��م احلكومي،
وم��ع ذلك ف��ان القوان�ين الرياضية
واملتطلب��ات القانوني��ة يج��ب ان
تكون متوافقة مع مب��ادئ وقواعد
املنظم��ات الدولي��ة الت��ي تنتم��ي
اليها ،كما ميكن الرجوع الى توصية

اللجن��ة األوملبية الدولي��ة رقم 28
التي مت تعميمها مؤخرا على اللجان
األوملبي��ة الوطنية وعده��ا مرجعا
للمب��ادئ األساس��ية الت��ي تنظم
طبيع��ة العالق��ة بني الس��لطات
احلكومي��ة واملنظم��ات الرياضي��ة
الوطنية (اللجان األوملبية الوطنية
 /االحتادات الرياضية الوطنية).
ويجب أن يكون هناك حوار وتنسيق
دائمان ب�ين احلكوم��ات واملنظمات
الرياضية لضمان أن تكون القواعد
املعم��ول به��ا محلي��ا متوافق��ة
دائما مع مب��ادئ وقواعد املنظمات
الرياضي��ة الدولية لتفادى اخلالفات
أو النزاعات غي��ر الضرورية ..و قمنا

بدراس��ة مش��روع القانون املتعلق
بلجنتك��م األوملبي��ة الوطني��ة،
وأرسلنا إليكم عددا من التعليقات
والتوصيات عب��ر البريد اإللكتروني
في  17نوفمب��ر  ،2017التي ينبغي
أن تكون أساس��ا ملناقشة بناءة مع
السلطات احلكومية.
ونطل��ب م��ن اللجن��ة األوملبي��ة
الوطنية العراقية ان حتيل نس��خة
من هذه الرس��الة الى الس��لطات
احلكومي��ة اخملتص��ة ف��ي العراق
وعقد اجتماع عاجل لتوضيح هذه
القضايا وبش��كل نهائ��ي والعمل
مع��ا كش��ركاء لتطوي��ر الرياضة
والرياضي�ين ف��ي بلدك��م ..كم��ا
نأم��ل بإخ�لاص تفهم الس��لطات
احلكومي��ة ودعمه��ا وتعاونه��ا في
هذا النه��ج لتجنب أية مضاعفات
ال داع��ي له��ا ميك��ن أن ت ُّع��رض
اللجنة األوملبية الوطنية وبش��كل
مؤسف لإلجراءات الوقائية الرادعة
والعقوب��ات املنص��وص عليها في
امليثاق األوملبي (املادة  )9-27في حالة
تدخل ال مبرر له من احلكومة.
وتعب��ر اللجن��ة األوملبي��ة الدولية
ع��ن ثقتها بتفه��م اجلميع للعمل
كش��ركاء وإقامة تعاون مش��ترك
ونحن عل��ى اس��تعداد للبقاء حتت
تص��رف اجلمي��ع للتوضي��ح او اخذ
املزيد م��ن املعلومات او املس��اعدة
العاجل��ة وح��ل ه��ذه القضاي��ا
وبش��كل نهائي .يرجى اعالمنا باية
تط��ورات الحقة التي نأمل ان تكون
إيجابية.
وهنا الب��د ان نب�ين للجميع حرص
اللجن��ة األوملبي��ة عل��ى التح��اور
والتع��اون البن��اء م��ع املؤسس��ات
احلكومي��ة العراقي��ة وانهاء االزمة
مبا يؤمن ابعاد العقوبات عن رياضة
العراق وتام�ين وضع قواعد قانونية
للجنة األوملبي��ة الوطنية العراقية
بالتوافق بني القوانني احمللية وامليثاق
األوملبي.

وديتين في معسكره البغدادي

واملنظم��ات الش��بابية الس��عودية
لـ»زي��ارة العراق في أق��رب وقت ،من
خ�لال توجي��ه الدعوات ع��ن طريق
احتاداتنا الرياضية».
وأض��اف ،أن «مذك��رة التفاه��م بني
البلدي��ن ضمت عش��ر م��واد تعنى
مبجالي الش��باب والرياض��ة وأبرزها
تنس��يق املواقف في احملافل القارية
وتب��ادل اخلبرات وإقامة معس��كرات
تدريبية بني البلدين بالتناوب خملتلف
األلعاب سواء كانت أندية أم احتادات،
كما تضم مشاريع شبابية مشتركة
بش��كل متب��ادل وكم��ا حصل مع
برنامج الذاك��رة العربية الذي أقيم
مؤخرا بالعاصمة ببغداد».

بغداد ـ الصباح الجديد:
حدد فريق نفط ميسان خطة إعداد
الفريق خ�لال فترة توق��ف الدوري،
حي��ث س��ينتظم ف��ي معس��كر
تدريب��ي داخلي بالعاصم��ة بغداد،
األس��بوع املقبل ،ويتخلله مباراتني
وديتني.
وق��ال م��درب نف��ط ميس��ان ف��ي
تصريح��ات خاص��ة ل ،إن الفري��ق
س��يدخل ف��ي معس��كر تدريب��ي
بالعاصمة بغداد األس��بوع املقبل،
م��ن أج��ل احلف��اظ عل��ى جاهزية
الفريق بدن ًيا ،وإبقاء الالعبني بأجواء
املنافس��ة ،واس��تثمار فترة توقف
بالدوري بالشكل األمثل.

مدرب نفط ميسان

وأش��ار إل��ى أن الفريق س��يواصل
تدريبات��ه ،ويخ��وض مبارات�ين م��ع
أندي��ة الدرجة األولى في ميس��ان،
ومن��ح الالعب�ين الش��باب فرص��ة
املش��اركة في املب��اراة ،الفتًا إلى أن
بعض الالعبني الشباب ،لم يأخذوا
فرصتهم في الدوري لضغط جدول
املباري��ات ،وع��دم وج��ود الفرص��ة
الكافية الختبار بعضهم.
وأك��د أن فت��رة التوق��ف س��تكون
فرصة لتصحيح وضع الفريق ،رغم
الرض��ا ع��ن النتائ��ج واألداء بصورة
عام��ة ،لك��ن ترتي��ب أوراق الفريق
قبل استئناف الدوري ،أمر في غاية
األهمية.

قاسم يؤكد جاهزية األسود لمالقاة البحرين
متابعة الصباح الجديد:
وصف باسم قاسم ،مدرب منتخب
العراق ،اخلسارة بهدف دون مقابل
ودياً ،أم��ام مس��تضيفه املنتخب
اإلماراتي مس��اء أول أمس ،باملؤملة،
لكن��ه اس��تدرك قائ�لاً« :اآلن ،أن��ا
مطمئن على فريقي ،والتشكيلة
التي س��أخوض بها مباراتنا األولى
في كأس اخلليج بالكويت».
وق��ال في املؤمت��ر الصحفي ،عقب
املباراة الودية الت��ي جرت في دبي:
«حققن��ا الفائ��دة املنتظ��رة م��ن
التجرب��ة الودي��ة ،قب��ل البطولة
اخلليجية التي نخوضها في غياب
 7العب�ين أساس��يني ،وبفريق من
الشباب».
وأض��اف« :البطول��ة اخلليجي��ة

س��تكون قوي��ة ج��داً ،ف��ي ظ��ل
مشاركة باقي املنتخبات بالصف
األول ،وبالعب�ين محترف�ين ،وأع��د
البطول��ة اخلليجي��ة كأس عال��م
مصغ��رة ،مبش��اركة  5منتخبات
على مستوى عال ،وكلها تتنافس
عل��ى اللق��ب ،ومنه��م املنتخ��ب
العراقي».
من جانب��ه ،أكد اإليطال��ي ألبرتو
زاكيروني مدرب املنتخب اإلماراتي
األول لك��رة الق��دم ،أن أداء العبيه
أمام املنتخ��ب العراقي ،في املباراة
الودي��ة الت��ي جرت ب�ين املنتخبني
مس��اء أول ام��س ،وانته��ت بفوز
اإلم��ارات به��دف م��ن دون مقابل،
جاء مختلفا ً عن املباراتني الوديتني
األخرتني حتت قيادته.

تقرير

من مباراة سابقة للمنتخب الوطني

وأش��ار في املؤمتر الصحفي عقب
املباراة الودية التي جرت في استاد
زعبي��ل بن��ادي الوصل بدب��ي ،إلى
فائدة التجربة للمنتخب اإلماراتي
في هذا التوقيت ،ألنها جاءت أمام
منتخ��ب يس��تعد مث��ل اإلمارات
للمش��اركة في كأس دول اخلليج
العربي في الكويت خالل املدة من
 22كان��ون األول احلال��ي ،وحت��ى 5
كانون الثاني املقبل.
وقال زاكيروني« :الش��ئ اإليجابي
أنن��ا أش��ركنا ع��ددًا كبي��رًا م��ن
الالعب�ين الصغار ،وتقري ًب��ا  6أو 7
العبني ،هم املنضمون للمرة األولى
للمنتخب ،ويجب أن نلتمس لهم
الع��ذر إذا ارتكبوا بع��ض األخطاء
الصغي��رة ف��ي التجرب��ة الودي��ة،

ألنه��م يحتاج��ون إل��ى املزيد من
الوقت واملباريات».
وأض��اف« :طلب��ت م��ن العب��ي
اإلمارات التركيز أكثر على طريقة
اللعب اجلدي��دة ،بصرف النظر عن
نتيج��ة املب��اراة ،وأنا س��عيد بأداء
الالعب�ين وتطبيقه��م لطريق��ة
اللع��ب اجلديدة ،مع ع��دم رضائي
عن املستوى الهجومي للمنتخب
اإلمارات��ي ،ولكني ألتم��س العذر
للفريق ،لكث��رة الغيابات عن خط
املقدمة».
وكان املنتخ��ب العراق��ي خس��ر
مبارات��ه التجريبي��ة ،مس��اء أول
امس ،أمام مس��تضيفه اإلماراتي،
بهدف من دون رد ،على ملعب نادي
الوصل بدبي.

ناظم شاكر باق في
ٍ
تدريب النجف
بغداد ـ الصباح الجديد:
حس��م ناظم ش��اكر ،املدير الفن��ي لفريق النجف،
حقيقة األنباء التي ترددت في الفترة األخيرة ،بشأن
تقدمي استقالة من منصبه.
وقال ش��اكر« :االخبار التي ت��رددت مؤخرًا في بعض
وسائل اإلعالم ،بشأن تقدمي استقالتي ،لإلثارة فقط،
وش��ائعات ال أس��اس لها من الصحة ،فأنا مستمر
مع فريق��ي ،والنتائج التي حققناه��ا مميزة والفريق
يسير بخطوات ثابتة».
وأش��ار مدرب النجف إلى أنه س��يغادر إلى الكويت
للمش��اركة في حتليل مباريات بطولة خليجي ،23
مضي ًف��ا أن��ه يتفاوض م��ع إدارة النادي بش��أن هذا
األمر.
وأك��د ناظم ش��اكر« :ال يوجد أي خ�لاف بيني وبني
اإلدارة عل��ى موض��وع س��فري ،حيث ترغ��ب اإلدارة
بتواجدي مع الفريق كونها تخطط إلقامة معسكر
داخلي ،وأوضحت ملس��ؤولي النادي أن اجلهاز املعاون،
ميكنه تطبيق البرنامج التدريبي ،ونس��عى للوصول
إلى اتفاق في هذا املوضوع».
وواص��ل« :عم��ل اجلهاز الفني أثمر ع��ن نتائج مميزة،
واحتالل املركز الثالث بعد الزوراء والشرطة ،وبالتالي
احلديث عن االستقالة أمر من نسج اخليال».
يُش��ار إلى أن النج��ف يحتل املرك��ز الثالث برصيد
 12نقط��ة ،من ثالثة انتص��ارات وثالثة تعادالت ،دون
خسارة.

ثالث تجريبيات
لكرة النفط

بغداد ـ الصباح الجديد:
يخ��وض فريق النفط 3 ،مباري��ات ودية خالل فترة
توق��ف ال��دوري املمتاز ،بس��بب ارتب��اط املنتخب
العراقي باملشاركة في بطولة «خليجي .»23
وقال مدرب النفط ،حس��ن أحمد ،في تصريحات
صحفية ،إن الفريق يس��تأنف غ��دا تدريباته بعد
إج��ازة اس��تمرت  3أيام لتوقف ال��دوري ،الفتا إلى
أنه س��يخوض مب��اراة ودية يوم اخلمي��س املقبل
أمام الطلبة ،على أن يخوض الفريق باقي الوديات
األسبوع املقبل.
وأش��ار إلى أنه كان م��ن أش��د املنتقدين إليقاف
مباري��ات ال��دوري ،رغ��م أنه يصب ف��ي مصلحة
الفري��ق ،حيث ينتظر عودة  3من العبيه املصابني،
وه��م م��ازن فياض وقاس��م زيدان ومحم��د داود..
وبني أن ضغط املنافس��ات لم مينحه فرصة إقامة
وحدات تدريبية فعلية ،واقتص��رت تدريباته على
تصحيح األخط��اء واستش��فاء الالعبني فقط..
يش��ار إلى أن فريق النفط ،يحتل املركز الس��ادس
برصيد  10نقاط.

«عندليب الفرات» يفسخ
عقد لورنس بالتراضي

بغداد ـ الصباح الجديد:
فس��خ نادي نف��ط الوس��ط تعاقده م��ع احملترف
النيجيري لورنس بالتراضي بعد مرور ست جوالت
م��ن ال��دوري العراقي املمت��از ..وقال م��درب نفط
الوس��ط عادل نعمة ف��ي تصريحات صحفية «مت
االنتهاء من فس��خ التعاقد مع الالعب النيجيري
لورنس بالتراضي ،ألسباب فنية».
وأض��اف« :يخطط الن��ادي الس��تقطاب محترف
ف��ي مركز الهجوم وتدعيم اخل��ط األمامي ،حيث
أف��رزت اجل��والت حاجتن��ا ملهاجم على مس��توى
عال» ..وأكمل« :نفط الوس��ط س��يعاود تدريباته
بعد اس��تراحة مل��دة ثالثة أيام بع��د إعالن توقف
الدوري ،وسيباش��ر الفريق تدريباته اليوم الثالثاء
على ملعب النادي ،ورمبا نخوض عددًا من املباريات
التجريبية منها مباراتني في بغداد».
وأوضح أنه سيستغل فترة التوقف لترتيب أوراق
الفري��ق وتصحيح بعض األخط��اء التي وقع بها
في املباريات الس��ت التي خاضها نفط الوسط..
وواص��ل« :املباريات كش��فت لنا نق��اط الضعف
راض ع��ن أداء الفري��ق
ونس��عى ملعاجلته��ا ،أن��ا ٍ
لكن طموحن��ا أفضل مما قدمناه ف��ي املواجهات
املاضية».
يش��ار إل��ى أن نفط الوس��ط جمع عش��ر نقاط
ويحتل املركز اخلامس في جدول الترتيب.

النجم المصري يعزز صدارته لهدافي البرييميرليج

أرقام تاريخية لمحمد صالح بعد هدفه في شباك بورنموث
لندن ـ وكاالت:
واصل النجم الدولي املصري ،محمد
ص�لاح ،تألقه في املالع��ب اإلجنليزية،
بعدما ع��زز صدارت��ه لقائمة هدافي
ال��دوري املمت��از لك��رة الق��دم ،عقب
تس��جيله هدف��ا خ�لال ف��وز فريقه
ليفربول  4ـ  ،0على مضيفه بورمنوث
في املرحلة الثامنة عشر للمسابقة
مساء أول أمس.
أحرز صالح اله��دف الثالث لليفربول
ف��ي الدقيق��ة  44م��ن عمر املب��اراة،
بعدم��ا قام مبراوغة اثنني من مدافعي
بورمنوث ،قبل أن يسدد بقدمه اليسرى
واضعا الكرة عل��ى ميني حارس مرمى
الفريق املضيف.
رف��ع ص�لاح ،ال��ذي مت اس��تبداله في
الدقيقة  70من عم��ر املباراة ،رصيده

م��ن األه��داف ف��ي البطول��ة إلى 14
هدف��ا ،ليواص��ل حتليقه ف��ي صدارة
قائمة هدافي الدوري اإلجنليزي ،بفارق
هدفني أم��ام أق��رب مالحقيه النجم
الدولي اإلجنليزي ه��اري كني ،مهاجم
توتنهام هوتسبير.
وحق��ق جنم منتخ��ب الفراعنة ،الذي
انض��م لصفوف ليفرب��ول خالل فترة
االنتق��االت الصيفي��ة املاضية قادما
م��ن روم��ا اإليطال��ي ،بع��ض األرقام
القياسية عقب مباراة.
ورف��ع ص�لاح رصي��ده التهديفي مع
ليفرب��ول إلى  20هدف��ا في  26مباراة
مبختلف املس��ابقات احمللية والقارية،
ليع��ادل رقمه التهديفي الذي حققه
م��ع فريق ب��ازل السويس��ري ،عندما
س��جل نفس العدد م��ن األهداف في
 79مب��اراة ف��ي كل البط��والت خالل
موسمني ونصف املوسم.

محمد صالح يحتفل بهدفه

وأصبح صالح ،الذي عاد لهز الشباك
عقب غيابه عن التسجيل في مباراة
الفريق املاضية أمام وست بروميتش،
ثالث أس��رع العب في تاريخ ليفربول
يصل ل��ـ  20هدف��ا ً م��ع الفريق بعد
الثنائي إيان راش وروجر هانت.
وكان صالح قد أحرز خمس��ة أهداف
مع الفريق اإلجنليزي مبرحلة اجملموعات
لبطول��ة دوري أبط��ال أوروب��ا ه��ذا
املوسم ،باإلضافة لهدف خالل األدوار
التأهيلية للمسابقة القارية ،ليصبح
أول الع��ب بالدوري اإلجنليزي يس��جل
 20هدفا في جميع املس��ابقات خالل
املوسم احلالي.
وبه��ذا اله��دف ،حقق ص�لاح أفضل
موس��م تهديف��ي ف��ي مس��يرته
االحترافية مبختلف األندية األوروبية،
بعدما جتاوز رقمه القياس��ي السابق
الذي حققه م��ع فريق روما اإليطالي،

عندم��ا س��جل  19هدفا ف��ي جميع
البطوالت املوسم املاضي.
ويأت��ي تأل��ق ص�لاح قبل  24س��اعة
فقط من إعالن االحتاد األفريقي للعبة
(كاف) القائم��ة النهائي��ة اخملتص��رة
للمرش��حني جلائ��زة أفض��ل الع��ب
أفريقي لهذا العام  ،والتي تضم ثالثة
العبني فقط.
يش��ار إلى أن صالح كان ضمن قائمة
الالعب�ين ال��ـ  10األبرز ،التي تس��بق
القائمة النهائية املصغرة.
وكان ص�لاح ،ال��ذي ت��وج األس��بوع
املاض��ي بجائزة أفض��ل العب أفريقي
لع��ام  2017م��ن قبل هيئ��ة اإلذاعة
البريطاني��ة (ب��ي بي س��ي) ،ق��د فاز
أيضا بجائزة أفضل العب في بطولة
ال��دوري اإلجنليزي عن ش��هر تش��رين
الثان��ي املاض��ي ،ليصب��ح أول العب
عربي يحقق هذا اإلجناز.

ومضــة

صحيفة يومية سياسية مستقلة

جمال جصاني

رئيس التحرير
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ذيول "النخب" العشائرية والطائفية
غير القليل من الضاجني على مسرح أحداث املشهد الراهن،
من املنتسبني لنادي "النخب" (مثقفني وإعالميني وسياسيني
وأكادميي�ين واملتجحفلني معهم بدرج��ة "علمية") يحرصون
عل��ى عدم مفارق��ة أس��مائهم للختم القبلي والعش��ائري
أو الطائف��ي ،فهذا اجلبوري وذاك املوس��وي واحلس��يني وذاك
الساعدي والتميمي والعبيدي ،وغير ذلك من سكراب األلقاب
التي هجرتها سالالت بني آدم بعد سلسلة الثورات العلمية
والقيمية ال��ى حيث املعاني اجلديدة لعال��م هذبته القوانني
والتش��ريعات واملدونات احلضارية التي انتصرت لإلنس��ان من
دون متييز على أساس اجلنس أو الساللة أو االنتماءات البدائية
واملتخلف��ة .لق��د ش��كل العديد منهم قس��ما ً كبي��را ً من
غرائبية املش��هد الراهن ،ال س��يما عندما ينبرون للدفاع عن
قيم وفكر احلداثة وما بعدها ويرطنون مبا ضمته قواميس��ها
من مصطلحات ومفاهيم صاغها س��بينوزا أو كانط أو كارل
ماركس ،من دون اإلحساس بثقل الذيل اخلرافي الذي يكشف
مالمحهم الفعلية املتنافرة وسناين ما يدعون من منظومات
حداثوي��ة .طبع �ا ً ميكن تفه��م مثل ه��ذه االصطفافات لدى
سياس��يو حقب��ة "الفتح الدميقراط��ي املبني" وال��ى حد ما
إعالميوه��ا البراغماتي��ون جداً ،لكن يصع��ب فهم ذلك لدى
من صدع رؤوسنا بعش��قه الجترار ديباجات ويافطات التنوير
والتغيي��ر والدميقراطية واملواطنة واحلري��ات .بالتأكيد نحن ال
نتوق��ع منهم اقتفاء أثر تل��ك القافلة م��ن املفكرين األحرار
الذين ش��قوا مبآثره��م وإبداعهم وش��جاعتهم الدروب التي
أوصل��ت عاملن��ا الى م��ا هو علي��ه اليوم من رقي على ش��تى
اجلبه��ات املادية والروحية والتش��ريعية ،لك��ن نتمنى منهم
التخلص من ذيولهم اخلاصة وذلك أضعف اإلميان!..
جمي��ع التج��ارب الناجحة الت��ي صنعت ال��دول واجملتمعات
احلديث��ة املس��تقرة واملزده��رة ،كان وراءها زعام��ات ومالكات
اعتمدت املدونات احلداثوي��ة ال اخلرافية واملنقرضة ،وعبر ذلك
جنحت في انتشال شعوبها من مستنقعات التخلف الراكدة
ال��ى حيث التقدم والتنمية على ش��تى اجلبهات ،وهذا ما لم
يحصل لس��كان هذا الوطن املنكوب ،بعد زوال النظام املباد،
حيث اس��تردت القبائل والطوائف فتنتها وحيويتها لتبسط
س��طوتها الواسعة على كل مفاصل ما تبقى من حياة على
تضاريس��نا املنحوسة .لقد ش��هدنا جميعا ً حجم االهتمام
ال��ذي اواله س��كان املنطق��ة اخلض��راء ،للطوائ��ف والقبائل
وامللل على حس��اب ما تبقى من أسالب املواطنة وقيم احلياة
احلديثة ،حيث املؤمترات والكونفرنسات العشائرية وكرنفاالت
املبلغ�ين والدعاة واملبلغات واحتفاالت وصول األطفال لس��ن
التكليف الش��رعي وغير ذلك من هموم واهتمامات فرس��ان
مرحلة العدالة االنتقالية!..
مثل هذه البيئة والشروط  ،حيث "االنتلجينسيا" حترص على
تصدر مثل هذه النش��اطات والكرنف��االت مصطحبة معها
ذيولها وأس��مالها وديباجاتها املعتصم��ة بـ (ثوابت) األمة؛ ال
ميكن أن تفضي لغي��ر املزيد من اخليبات والكوارث على طريق
الرس��ائل اخلالدة وفردوسها املنش��ود .عندما نشير الى مثل
ه��ذه الظواهر ،فإننا نحاول أن نفكك ش��يئا ً من هذا النحس
العضال ال��ذي ال يكف عن مرافقتنا م��ن دون الناس جميعاً،
ودور ه��ذه الش��ريحة في نش��ر كل ه��ذا اللب��س والغموض
واملتاه��ة في املش��هد الراهن ،عب��ر نش��اطاتها اخملتلفة في
مج��ال الثقافة والفكر واإلعالم ،حيث س��تلتحق كل فزعات
"اإلصالح" و "التغيير" بسابقاتها من دون حصول حتول جذري
في منهجها وس��لوكها وممارس��اتها ،تب��دأ أول خطواته في
مفارقتها وتخففها من زوائد وذيول "الهويات القاتلة"..

احتفال بعيد الميالد يتحول
إلى كارثة في أستراليا

كاريكاتري ـ عاصم جهاد

تحت شعار ّ
(عبر بالعربي)

متابعة  -الصباح الجديد:
قتل��ت امرأت��ان اثر انهيار ش��رفة من��زل كان ق��د أقيم فيه
احتفال مبناسبة أعياد امليالد.
أصي��ب ف��ي احلادث ما ال يقل عن  17ش��خصا م��ن احلضور،
وأض��اف موقع "ذا صن" في نقله لتفاصيل احلادث انه وفيما
جتمعت النساء املوجودات في احلفل إللتقاط صورة جماعية،
أنهار هيكل خش��بي تقوم عليه الش��رفة التي وصل اليها
أكثر من  12شخصا ً للمساعدة في نقل املصابني.
ولقيت س��يدة تبلغ م��ن العمر  59عاما ً حتفه��ا في مكان
احلادث ،وتوفيت أخرى عمرها  37عاما ً في املستشفى.
وأفادت الش��رطة بأن أكثر من  30ش��خصا ً كانوا يقفون في
الشرفة وقت احلادث ،ممّا أدى إلى هذه الكارثة.

انطالق المهرجان األول

نصير شمة يحتفل بيوم اللغة العربية في اليونسكو

للفنون والشباب في حلبجة

�د اللغ��ة العرب ّية إح��دى اللغات
وتع� ّ
األكثر انتشارا ً واستعماال ً في العالم،
�د اللغ��ة األم ملا يزي��د على 290
إذ تع� ّ
مليون نسمة.
وتهدف مناقشات الطاولة املستديرة
أيضا ،إل��ى استكش��اف العالقة بني
اللغة العرب ّية والعلوم (التراث الثقافي
واملعارف) ،والتخطي��ط اللغوي ،ودوره
في تعميم اللغة العرب ّية ،والهندسة
اللغو ّي��ة واس��تعمال التكنولوج ّيات
احلديث��ة في تعلي��م اللغ��ة العرب ّية،
إضافة إلى مستقبل اللغة.
وينس��جم هذا االحتفال م��ع العقد
الدولي للتقارب بني الثقافات (-2013
تعد اليونس��كو الوكالة
 ،)2022الذي ّ
الرائدة في��ه ،إذ إ ّن اللغة العرب ّية لغة
ثر ّية للغاية نظرا ً ملا حتتويه من لهجات
�ددة ،ورواب��ط تاريخ ّي��ة قو ّية مع
متع� ّ
اللغ��ات األخرى التي تس��تعمل طرق
كتابته��ا ،أو كان��ت قد اس��تعملتها
سابقاً.

السليمانية  -الصباح الجديد:
حضر مدير عام دار الثقافة والنشر الكردية آوات حسن
أمني املهرجان االول للفنون وثقافة الشباب ،والذي اقيم
بالتعاون مع شباب حلبجة ،ومنظمة حمام السالم.
وف��ي كلمة لوزير الثقافة ،القاه��ا نيابة عنه مدير عام
دار الثقافة والنشر الكردية اكد دعم الوزارة لألنشطة
الثقافية ،وخاصة في مجال االبداع ،مؤكدا استمرارية
ه��ذه النش��اطات برغم قل��ة الدعم املال��ي ،واكد في
كلمت��ه ان حلبجة مدينة عزي��زة على قلوب العراقيني
بوصفها مدين��ة التضحية والفداء ،وراف��دا من روافد
الثقاف��ة الكردية والعراقية ،النها تع��د منبعا للكثير
من االدباء والشعراء الكبار ،والفنانني.
تضم��ن املهرجان مجموعة م��ن الفعاليات املتنوعة
منه��ا معزوفات ،واغان موس��يقية ،وعرض مس��رحي،
ومع��رض للص��ور الفوتوغرافي��ة ،ومع��رض لف��ن
السيراميك.
حضر املهرجان محافظ حلبجة االس��تاذ علي عثمان،
والنائ��ب ش��وان ال��داوودي ،والنائ��ب بختيار ش��اويس،
والنائب الدكتور بيس��تون محمد .ومت تكرمي املسؤولني
على تنظيم املهرجان بدرع االبداع.

بغداد  -عبد العليم البناء:
يقدم املوس��يقار نصير ش��مة حفال
موس��يقيا للج��از الش��رقي في مقر
اليونس��كو في العاصمة الفرنسية
باريس اليوم الثالثاء ،احيا ًء ليوم اللغة
العربي��ة الذي احتفى ب��ه العالم يوم
أمس ،حتت شعار "ع ّبر بالعربي".
يراف��ق ش��مة ف��ي احلف��ل أعض��اء
مجموعة جلوبال وهم :أمني بوحافة،
احلاص��ل عل��ى العدي��د م��ن اجلوائ��ز
العاملي��ة كملحن وموزع موس��يقي،
وجنم اإليقاع البرازيلي جورج باس��يرا،
والفنان العراقي العراقي علي شاكر،
ومن املرجح ان تتس��م موسيقى هذا
االحتفال بالتعبير الوجداني والروحي
واالبداعي عن مكنونات اللغة العربية
ودوره��ا الفاع��ل ،ف��ي اث��راء احلضارة
االنس��انية واش��اعة لغ��ة الس�لام،
سيما وانه سبق لشمة اظهار براعته
في مجاالت كهذه وملرات عدة.
يجتم��ع الفنان��ون ف��ي ه��ذا احلف��ل

نصير شمة
املوس��يقي لتس��ليط الض��وء عل��ى
رس��الة الس�لام ،واألمان ،والوئام بني
الش��عوب ،والتي جتس��د القيم التي
تعززها اليونس��كو بش��أن احلوار بني
األديان والسالم.
ونظمت اليونسكو هذا العام اجتماع

الدار العراقية لألزياء
تحتفل بعيد النصر الكبير

بغداد  -الصباح الجديد:
أقام��ت ال��دار العراقي��ة لألزياء
احتفاال بهيجا ،مبناس��بة النصر
وتطهي��ر كام��ل األرض م��ن دنس
داعش اإلرهابي على قاعة اجلواهري
في مقر الدار.
اس��تهل احلف��ل بق��راءة النش��يد
الوطن��ي والوق��وف دقيق��ة صم��ت
ح��دادا عل��ى أرواح ش��هدائنا اإلب��رار،
تلته��ا كلمة مدير عام الدار األس��تاذ
عقيل املندالوي ،هن��أ فيها احلضور
بانتص��ارات املقاتل�ين األبط��ال،
بجمي��ع صنوفهم األمنية
والقوات املس��لحة
ا لبطل��ة ،

واحلش��د الش��عبي ،وم��ا قدم��وه من
بس��الة وتضحي��ات ف��ي التص��دي
لإلره��اب ،وحتري��ر امل��دن واحملافظ��ات
العراقية ،مؤكدا ً على دور الشعب في
تعزي��ز الروح املعنوي��ة للجيش ،فكان
هذا هو النصر احلقيقي.
من جانبها القت مديرة عالقات وأعالم
ال��دار هدى يحيى كلم��ة قالت فيها:
بعد حتقق النصر ،س��تقع املسؤولية
عل��ى اجلمي��ع للعم��ل عل��ى محاربة
الفس��اد ،واجلميع مطال��ب أن يعمل
بجد م��ن اجل إرس��اء قواع��د الدولة
املدني��ة ،الت��ي ينع��م فيه��ا املواطن
بالع��دل واألنصاف ،وتس��اوي الفرص
في مجاالت العلم ،والعمل ،والصحة،
وحقوق اإلنسان.
تخلل احلفل الق��اء القصائد ،واألهازيج
الش��عرية ،واألغاني احلماس��ية ،التي
تتغن��ى بح��ب الوط��ن ،وانتصارات
أمن املسافة
جيشه البطل ،الذي ّ
عل��ى ط��ول احل��دود العراقي��ة
السورية ،وحقق النصر املبني.

طاول��ة مس��تديرة بخص��وص اللغة
العرب ّي��ة والتكنولوجيات احلديثة ،بدأ
امس ويس��تمر الي��وم يتن��اول اإلقرار
بإس��هام اللغ��ة العرب ّي��ة ف��ي إثراء
العل��وم والثقاف��ة العاملي��ة ،ومنه��ا
الفلسفة واآلداب والفنون.

الملتقى الثقافي يحتفل
بالذكرى الخامسة لتأسيسه
بغداد  -حذام يوسف:
احتف��ل ع��دد م��ن االدب��اء واملثقف�ين،
ورواد ش��ارع املتنبي ،بالذكرى اخلامسة
لتأسيس امللتقى الثقافي ،الذي يرأسه
منذ  5س��نوات الروائي واإلعالمي صادق
اجلمل.
جتس��د االحتفال ف��ي جلس��ة ادارتها
الش��اعرة آمن��ة محمود ،الت��ي رحبت
بالضيوف ،وثمنت جهد األس��تاذ اجلمل
عل��ى إدام��ة فعالي��ات امللتق��ى ملدة 5
س��نوات ،داعية رئيس امللتقى للحديث
عن بداية التأس��يس ،و ابرز الوجوه التي
احتفى بها على قاعة جواد سليم ،في
املركز الثقافي البغدادي.
حت��دث اجلم��ل ،ع��ن امللتق��ى الثقافي،
وكي��ف كان يحرص في جلس��اته على
احتواء األقالم الشابة ،من كال اجلنسني،
مؤك��دا ان ضيوف امللتقى كانوا جميعا
كب��ارا ً من وجهة نظ��ره ،برغم ان هناك
أس��ماء كبيرة ف��ي االدب اضافوا لهذه
املنص��ة به��اء ورفعة ،منهم الش��اعر
الفري��د س��معان ،واألمني الع��ام الحتاد

االدب��اء إبراهيم اخلياط ،وغيرهم الكثير
م��ن الش��خصيات األدبي��ة والفني��ة
واإلعالمية.
حض��ر االحتفالي��ة ،الش��اعر مزاح��م
التميمي ،والدكتور سعد مطر ،والنائبة
ازهار الشيخلي ،التي حتدثت عن اجلمل
ونشاطه ،متمنية له املزيد من النجاح
واالبداع.
يذك��ر ان صادق اجلمل عم��ل مؤخرا في
مجال االعالم من خ�لال تقدمي عدد من
البرام��ج التلفزيونية منها برنامج ( ما
اهملته الذاكرة).

سباق للقوارب بزي بابا نويل في البندقية
متابعة-الصباح الجديد:
انطلق��ت ف��ي مدين��ة
اإليطالي��ة
البندقي��ة
النس��خة الثامن��ة م��ن
س��باق الق��وارب ال��ذي
جامع��ة
تنظم��ه

كافوسكاري ،في س��احة القديس
مرقس ،وأقيم عل��ى القناة الكبرى
في املدينة وسط تشجيع وتصفيق
م��ن قبل اجلمه��ور الذي ت��وزع على
ضفتي القناة.
وش��ارك ف��ي الس��باق عش��رات

األش��خاص ،الذي��ن تنك��روا بلباس
س��انتا كل��وز ،من ه��واة ومحترفي
التجدي��ف ،وصع��دوا إل��ى ق��وارب
تقليدية في البندقية تعرف باسم
"ماس��كاريته" كان��ت مخصص��ة
سابقا لنقل الصيادين.

جون ترافولتا :ترادوني فكرة
إنتاج فيلم في السعودية
الصباح الجديد  -وكاالت:
ّ
حل املمثل العاملي جون
ترافولتا ضيفا ً في جلسة
حوارية حتت عنوان "ليلة مع
ج��ون ترافولتا" ،في مركز "أبكس
للمؤمت��رات واملعارض" ف��ي العاصمة
الس��عودية الري��اض ،وس��ط حض��ور
أكث��ر من  1500ش��خص م��ن الرجال،
والس��يدات ،ومش��اهير وجن��وم الف��ن
واإلعالم.

تن��اول احلديث العديد م��ن األمور منها ما
تع ّلق مبسيرته الفنية ،وكواليس أعماله،
وأفالمه ،وأس��رار هولي��وود ،كما حتدث عن
س��عادته باإلس��تقبال احلار والدفء الذي
حظي به من اجلمهور الس��عودي ،وتوجه
إل��ى الش��باب الس��عودي بدعوت��ه إل��ى
مالحق��ة طموحات��ه بالقول ":م��ن خانوا
أحالمهم هم أولئك الذين تخلوا عنها".
وكش��ف ترافولتا عن أنه س��يدرس فكرة
إنت��اج وتنفيذ فيلم في الس��عودية خالل

امل��دة القادم��ة ،مبدي��ا ً س��عادته بالقرار
التاريخ��ي للترخي��ص لدور الس��ينما في
اململكة.
يش��ار إل��ى ان زي��ارة ترافولت��ا ه��ذه إل��ى
الس��عودية ،األول��ى م��ن نوعه��ا ،وتأت��ي
مواكب�� ًة للنش��اطات الفن ّي��ة التي تقوم
به��ا الس��لطات ف��ي الب�لاد ،والت��ي تعد
إس��تثنائ ّية ،وأيضا ً بعد سياسة اإلنفتاح
التي تش��هدها الس��عودية على الصعد
كاف ًة.

أخبــارهــــــــــم
نادين الراسي
اطل��ت املمثل��ة نادي��ن
الراس��يعبر صفحته��ا
الرس��مية عل��ى مواق��ع
التواص��ل االجتماع��ي،
بصورة لها مع ابنها مارك
ال��ذي اجنبته م��ن زواجها
األول وه��ي حتم��ل معاني
احل��ب واحت��رام األموم��ة،
مع ّلق��ة عليه��ا بكلمات
مؤثرة ،قائلة " :هيدا بطلي،
و ت��اج راس��ي ،و فخ��ري،
و أعظ��م إجن��از بحيات��ي،
ش��كرًا لوج��ودَك بحياتي
حتملَك و ِحملَك
ي��ا إ ِّمي ،و ُّ
معي صليبي ،يا هد ّية من
السما ،يا رفيقي من عمر

الـ  ١٧سنة ،يا خ ِّيي و ب َ ّيي،
يا نعمة من ر ّبن��ا ،يا بَرَ ِكة
طريقي بهالدني".
األم��ر ا ّل��ذي أث��ار إعجاب
متابعيه��ا ،وا ّلذين ع ّلقوا
عل��ى منش��ور الراس��ي
عكس��ت
بكلم��ات
احترامهم لكلماتها.

مصطفى قمر
ع ّب��ر الفن��ان املص��ري
مصطفى قم��ر عن حبه
الكبير لنجله "إياد" وذلك
مبناسبة عيد ميالده ،فقد
احتف��ل قمر باملناس��بة
من خالل حس��ابه اخلاص
على احد مواقع التواصل
االجتماعي ،وقام بنش��ر
صورة مركبة إلياد ،مبرحلة
الطفولة والشباب.
وعلق قمر عل��ى الصورة
بالتالي" :أمتن��ى أن يكون
ي��وم عيد مي�لادك مليء
بالس��عادة واحلب واملرح..
بحب��ك ي��ا ابن��ي أكت��ر

مم��ا تتخي��ل ..عي��د ميالد
سعيد يا إياد".
وانهال��ت التعليقات من
قب��ل جمهور قم��ر على
الصورة حيث متن��وا إلياد
عاما ً مميزاً ،ولقمر وعائلته
دوام التوفيق واحملبة.

منة شلبي
كش��فت الفنان��ة من��ه
ش��لبي أن املصري�ين
"جدعان" في كل األوقات،
معرب��ة عن س��عادتها مبا
القته من قب��ول من قبل
معجبيها ،الذين تسابقوا
للتبرع مبالبسهم القدمية
للفق��راء ،مش��يرة إلى أن
املصري�ين :جدع��ان ف��ي
كل األوق��ات فنجده��م
ف��ي الش��دة يتس��ابقون
للمس��اندة ،وف��ي وق��ت
يتس��ابقوا
الف��رح
للمبارك��ة" ،ولفت��ت
أنه��ا س��عيدة للغاي��ة

بجمهوره��ا ،موضحة أن
الفنانة الكبيرة س��ميرة
أحم��د ،والفنان��ة نبيل��ة
عبيد ،هم��ا أول من تبرعا
مبالبس��هما للمصري�ين،
وألنهما قدوتان في الفن،
فجميعنا نحذو حذوهما.

