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في حوار مع "الصباح الجديد":

الحمامي يقترح نقل

مستشار رئيس الجمهورية :حكومة اإلقليم
ليست جادة في حل مشكالتها مع بغداد

السليمانية ـ خاص:
حمل مستش��ار رئيس اجلمهورية
ّ
عب��د اللطي��ف رش��يد مس��عود
البارزان��ي مس��ؤولية التصعي��د
وتفاق��م اخلالف��ات ب�ين حكوم��ة
اإلقليم واحلكومة االحتادية.
وقال رش��يد في حوار أجرته معه
" الصب��اح اجلديد" أن " مس��عود
البارزاني يتحم��ل اجلزء األكبر من
تفاقم اخلالف��ات بني أربيل وبغداد،
ثم انتقل هذا السلوك الى أطراف
أخرى مارس��ت نف��س النهج في
حتديد عالقتها باآلخرين".
وأضاف أن " البارزاني ما زال ميارس
دوره السياس��ي وميتلك صالحيات
واس��عة ويدي��ر األمور م��ن خلف
الستار ،فحكومة اإلقليم مازالت
قائمة وهي بيد حزبه ،وحلد االن لم
يح��دث أي تغيير على سياس��ات
هذه احلكومة".
وأوضح " أن هن��اك قيادات كردية
أصيبت بن��وع من الغرور والتعالي
بع��د تس��لم الك��رد العدي��د من
املناص��ب وال��وزارات الس��يادية ،
وتعاظ��م دوره��م ف��ي العملي��ة
السياس��ية .وتزام��ن ذل��ك م��ع
حدوث نهضة اقتصادية واس��عة
ف��ي كردس��تان عب��ر حصوله��ا
على حص��ة  17باملائة من موزانة
الدول��ة العراقية ،وبدال من ان تدمي

هذه القي��ادات قيمة دورها ،ظنت
ب��أن التغيي��ر الذي حص��ل يجب
أن يك��رس ملصاحلها الش��خصية
واحلزبي��ة الضيق��ة .وه��ذا ما أدى
الى ظه��ور الصراع��ات واخلالفات
الحق��اً .ويب��دو أن ه��ذه القيادات
ل��م تتع��ظ م��ن دروس التاري��خ
فإرتكب��ت أخط��اء قاتل��ة ح�ين
ظنت أيضا بأنه��ا أصبحت متتلك
السلطة بكل القرارات وأصبحت
تخ��وض صراع��ات ال تص��ب ف��ي
مصلحة ش��عب كردس��تان ،وامنا
تتمحور حول مكاسب شخصية
وامتي��ازات حزبية ..فعلى س��بيل
املث��ال ،جل��أت ه��ذه القي��ادة الى
استخراج النفط وتصديره بغياب
السلطة االحتادية في حني يفرض
الدستور ملكية الشعب العراقي
كل��ه للنف��ط والغ��از وأن إيراداته
يج��ب ان تودع في حس��ابات تعود
للحكومة االحتادية ".
وحمل مستشار رئيس اجلمهورية
احلكومة االحتادية ايضا َ مس��ؤلية
سكوتها عن جتاوزات بارزاني على
الدس��تور ":وما أقول��ه هنا ليس
دفاعا عن سياسات العراق وتبرئة
قادت��ه م��ن املس��ؤولية ،الن ج��زء
من املس��ؤولية يقع على عاتقها
أيضا"
نص احلوار ص9

جثامين العراقيين المتوفين
في الخارج مجانًا

بغداد ـ الصباح الجديد:
ق��دم وزي��ر النقل كاظ��م فنجان
احلمام��ي مقترح��ا الى ش��ركة
اخلط��وط اجلوي��ة العراقي��ة
للموافق��ة على نق��ل جثمان اي
عراقي يتوفى باخل��ارج الى العراق
مجانا.
وق��ال وزي��ر النقل ف��ي مقترحه
لقد عانى االنس��ان العراقي على
م��ر العص��ور م��ن حي��ف كبير،
وقهر روحي اليس��تهان به ،وال بد
لنا كمس��ؤولني ام��ام اهلل وامام
ضمائرن��ا ان ال جنع��ل اق��دام هذا
العراقي تظل س��ائرة على اجلمر

المفوضية تطلب قروضًا
مالية إلجراء االنتخابات

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن املتحدث باس��م مفوضية
االنتخاب��ات ك��رمي التميم��ي،
أمس األح��د ،حاج��ة املفوضية
ال��ى تخصي��ص ق��روض مالية
له��ا من أجل إج��راء االنتخابات،
تأخر إق��رار املوازن��ة املالية لعام
 ،2018وأضاف انها فاحتت رئاسة
مجلس الوزراء بهذا الشأن
وقال التميمي في بيان صحفي:
إن "املفوضي��ة ولغ��رض تنفيذ
جانب من االحتجاجات في السليمانية

ّ
النواب بإعادة الموازنة الى الحكومة ليس دستوريًا
"المالية النيابية" :إجراء مجلس

بغداد  -وعد الشمري:
اعترض أعضاء في اللجنة املالية
جمللس النواب على اتخاذ رئاس��ة
اجمللس قرارا ً باع��ادة قانون موازنة
 2018م��ع مالحظ��ات الكت��ل
السياس��ية عليه إل��ى مجلس

ال��وزراء لصياغته مج��دداً ،ودعوا
الى التراجع عنه وعرض املشروع
للق��راءة االولى واجراء التعديالت
عليه وفقا ً للسياقات الدستورية،
س��يما وان ه��ذه اإلع��ادة تع��د
مخالفة قانوني��ة واضحة ،ألنها

تتقاطع واملادة  62من الدستور.
وقال عضو اللجنة املالية العبادي
في حديث إلى "الصباح اجلديد"،
إن "رئاس��ة مجل��س الن��واب
اتخ��ذت ق��رارا ً باع��ادة مش��روع
قان��ون املوازن��ة إل��ى احلكوم��ة

االتحاد اإلسالمي يؤجل انسحابه من
حكومة اإلقليم

م��رة اخ��رى لتضم�ين مقترحات
الكتل السياس��ية" ،مضيفا ً ان
يعد غي��ر صحيحا من
"االج��راء ّ
الناحيتني الدستورية والقانونية
 ،ألن السياقات الرسمية فرضت
عل��ى مجل��س الن��واب اج��راء

2

التعدي��ل داخ��ل قبة الس��لطة
التشريعية".
وأشار إلى أن "اعادة املشروع إلى
مجلس الوزراء يعني عدم عرضه
م��رة اخرى خالل ال��دورة النيابية
احلالية".

تقرير

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد رئيس التحال��ف الوطني
الس��يد عم��ار احلكي��م ان
الع��راق الي��وم يعي��ش مرحلة
املش��روع الوطن��ي  ،مش��يرا
ال��ى ان الب�لاد غ��ادرت مرحلة
الصراع��ات الداخلية التي لم
يس��تفد منها الش��عب فيما
عادت بالنفع على ش��خصيات
سياس��ية اعتم��دت اس��لوب
الش��حن والتصعيد لتحقيق
الكسب االنتخابي .
تقريـر

امن��ا االزمة ازم��ة ادارة حكيمة
قادرة على حتويل االمكانات الى
واقع معاش��ي جيد للمواطن
العراقي" .
واش��ار ال��ى االنتص��ارات التي
حققه��ا الع��راق ،داعي��ا ال��ى
" احملافظ��ة عليه��ا النه��ا
ج��اءت بفت��وى املرجعية ودماء
الش��هداء  ،موضح��ا ان "
االنتص��ارات كان��ت انتصارات
عسكرية على داعش االرهابي
وسياسية على حتديات الوحدة

الوطني��ة واجتماعي��ة عندما
مت التص��دي حمل��اوالت الفرق��ة
واخلطاب الطائفي والعنصري
".
وأك��د الس��يد عم��ار احلكيم
ان " التح��دي االخي��ر هو حتدي
اخلدم��ات وبناء الدول��ة القوية
وس��ينجح به العراق " ،مشيرا
ال��ى "اهمي��ة وح��دة االرض
والشعب والدولة واملؤسسات
ك��ي ينع��م املواط��ن بالع��زة
والكرامة من دون متييز".

فرنس��ا اعتمدت هذا العام زيادة
عناصرها االمنية ،بينما ش��هد
العام الفائت نشر  7000شرطي

أي أكثر بـ 400شرطي متمركزين
عل��ى حماي��ة أماك��ن العب��ادة
خاص��ة املس��يحية منه��ا مثل

كاتدرائية نوتردام في باريس.
وخالل األع��وام الثالث��ة املاضية
شهدت فرنسا هجمات إرهابية

ُ
ً
هنغارية للموظفين
زمالة
70

والطلبة لنيل الماجستير والدكتوراه
بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن��ت وزارة التعلي��م العال��ي
والبح��ث العلمي ،توف��ر  70زمالة
دراسية هنغارية للموظفني وغير
املوظفني لنيل شهادتي املاجستير
والدكتوراه في تخصصات علمية
وإنس��انية ،مبين��ة أن آخ��ر موعد
للتق��دمي الذي س��يكون الكترونيا
عب��ر الرابط اخلاص بدائرة البعثات
يوم االثنني املواف��ق لليوم اخلامس
عشر من الشهر املقبل .
وق��ال املتح��دث الرس��مي للوزارة
الدكتور حيدر العبودي إن الزماالت
الهنغارية توزعت بواقع ( )30زمالة

لدراس��ة املاجس��تير مخصص��ة
لغي��ر املوظف�ين ف��ي تخصصات
هندس��ة النف��ط ،وهندس��ة
الطائرات ،وهندسة اجهزة طبية،
والتخطي��ط احلض��ري واالقليمي،
وعلوم الفل��ك والفضاء ،موضحا
ان��ه مت تخصي��ص ( )40زمال��ة
للموظف�ين لدراس��ة الدكت��وراه
في تخصص��ات االع�لام الرقمي،
واالجتماع ،واالثار ،وادارة املش��اريع،
والفلس��فة ،وهندس��ة النف��ط،
وهندسة الس��دود واملوارد املائية،
وهندسة اجهزة طبية.
تتمة ص3

حقوق إقامة الفلسطينيين في العراق ثابتة ومحترمة
بغداد ـ الصباح الجديد:
أص��درت األمان��ة العام��ة لمجلس
الوزراء ،توضيحا بش��أن قانون إقامة
األجانب رقم  ٧٦لس��نة  ،٢٠١٧فيما
حذرت أي جهة حتاول اإلساءة وخلط
األوراق.
وقال��ت االمان��ة ف��ي بي��ان تلق��ت
"الصباح اجلديد" ،نس��خة منه "نود
ان نوض��ح ما تناولته بعض وس��ائل
االعالم بش��أن قانون اقامة االجانب
رقم  ٧٦لسنة  ٢٠١٧وعالقته بحقوق
الضي��وف الالجئني الفلس��طينيني

ّ
فرنسا تحشد  97000رجل أمن

انتشار كثيف لرجال األمن في باريس
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اجل��دول الزمني لها اس��تعدادا
ملوعد االنتخابات وللحفاظ على
املواعيد الدس��تورية والقانونية
لالس��تحقاقات االنتخابي��ة
املقبل��ة وألن تأخر إق��رار املوازنة
س��وف يؤث��ر على س��ير اجلدول
الزمني فقد متت مفاحتة مجلس
ال��وزراء طالبة من��ه تخصيص
ق��روض مالية للس��ير قدما في
اجلدول الزمني لالنتخابات".
تتمة ص3

أمانة مجلس الوزراء توضح:
في الع��راق" ،مبينة ان "قانون اقامة
االجان��ب رقم  ٧٦لس��نة  ٢٠١٧جاء
لينظم اقامة االجانب وال يتطرق من
قري��ب او بعيد الى مس��ألة اللجوء
لك��ون االمر املذك��ور معالج مبوجب
قانون الالجئني رقم  ٥١لسنة ١٩٧١
وقد اقر مجلس الوزراء مؤخرا مشروع
قانون جديد لالجئني الذي راعى فيه
حق��وق الالجئ�ين الفلس��طينيني
عندما ابقى القرارات واالنظمة التي
تنظم حقوقهم نافذة مبا ال يتعارض
واحكام القانون".

واضاف��ت ان "القان��ون الذي س��بق
ان اقترح��ه مجل��س ال��وزراء بقراره
رقم  ٩٨لس��نة  ٢٠٠٩مت سحبه من
مجل��س ال��وزراء ع��ام  2015إلعادة
النظ��ر مب��ا جاء في��ه ومبا ينس��جم
مع توجهات احلكومة وإن تش��ريعه
ق��د مت م��ن قب��ل مجل��س الن��واب
مؤخراً" ،مش��يرة الى ان "الغاء قرار
مجل��س قي��ادة الث��ورة املنحل رقم
 ٢٠٢لس��نة  ٢٠٠١الذي كان يعامل
الفلس��طيني معاملة العراقي في
احلق��وق والواجبات باس��تثناء حقه

ف��ي احلصول على اجلنس��ية مبوجب
قانون اقامة االجانب رقم  ٧٦لس��نة
 ٢٠١٧ال يخ��ل بأي ح��ال من االحوال
بحق��وق الفلس��طيني املقي��م في
العراق التي نظمتها قرارات وانظمة
ما زالت نافذة منها".
وتابعت ان "من ه��ذه القرارات حقه
ف��ي التعيني ،وحق��ه ف��ي التعليم
االلزام��ي والدخ��ول ال��ى اجلامعات
والكليات ،واعفاء الطلبة منهم من
رسوم سمات الدخول الى العراق.
تتمة ص3

تصدير نحو  105ماليين برميل من الخام في تشرين الثاني

لتوفير الحماية في أعياد رأس السنة

وكاالت ـ الصباح الجديد:
أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية
أن  97000رج��ل ش��رطة
س��يضطلعون بحماية املناطق
احليوية التي تعج باملواطنني من
أي تهديد إرهابي محتمل عشية
رأس السنة.
وق��ال وزي��ر الداخلي��ة جي��رار
كولوم��ب في بي��ان نش��ر على
موق��ع وزارة الداخلي��ة ،أن "عيد
امليالد اجملي��د يأتي في ظل ارتفاع
للتهديد اإلرهابي" ،مشيرا ً إلى أن
"هن��اك تهديدا ً حقيقيا ً من قبل
أش��خاص قد يتصرفون بشكل
فردي مستخدمني وسائل بدائية
لتنفيذ اعتداءات".
وم��ن ضم��ن ه��ذا الع��دد التي
نشرته الوزارة سيتم نشر 54000
شرطي و 36000رجل أمن و7000
عس��كري عل��ى كاف��ة األراضي
الفرنسية ،بحسب البيان.
ومبقارنة م��ع الع��ام الفائت فأن

وب�ين العب��ادي أن "اعض��اء ف��ي
اللجنة املالية طلبوا من رئاس��ة
اجملل��س التراجع عن القرار وعرض
املش��روع للقراءة االول��ى في اول
جلسات البرملان".
تتمة ص3

خمسة ماليين طفل عراقي بحاجة الى
الدعم النفسي والمساعدات اإلنسانية

الحكيم :العراق يعيش اليوم مرحلة
المشروع الوطني بعد مغادرته الصراعات الداخلية
ونق��ل بي��ان ملكتب��ه تلق��ت
"الصب��اح اجلدي��د" نس��خة
من��ه قوله خالل حضوره مؤمتر
اعل��ن في��ه انضم��ام حرك��ة
الع��راق املوحد لتي��ار احلكمة
ان " :الع��راق ق��ادر عل��ى بن��اء
دول��ة عصري��ة قوي��ة وعادلة
 ،مستش��هدا ببع��ض جت��ارب
النجاح التي حققت منجزا في
زمن التقش��ف ،مبينا ان ازمة
الع��راق ابدا لم تك��ن ازمة رؤى
او ف��رص او امكان��ات او موقع

الى ما ال نهاية.
واضاف احلمام��ي ان اي فعل يزيد
م��ن كرام��ة العراق��ي ويحف��ظ
م��اء وجه��ه حي��ا او ميت��ا ما هو
اال التقدي��ر االعل��ى ملعاني احلياة
الس��امية ،اذ ال يكف��ي ش��رف
االفص��اح ع��ن ص��دق النواي��ا اذا
ل��م تقترن تل��ك النواي��ا بالفعل
امللموس ،له��ذا اضع بني ايديكم
هذا املقترح  ،واننا حني نقوم بهذا
الفعل االنس��اني ال نريد منة من
احد بقدر ما جنعل من املسؤولية
نافذتنا الوحيدة خلدمة العراقيني
على شتى مشاربهم.

متك��ررة ،أس��فرت ع��ن مقت��ل
املئ��ات ،م��ن بينها مقت��ل أكثر
من  130ش��خصا في تفجيرات
انتحاري��ة ،وإط�لاق ن��ار جماعي،
وس��ط العاصم��ة باري��س ف��ي
تشرين الثاني .2015
يذكر ان حسابات تابعة لتنظيم
"داع��ش" عل��ى اإلنترن��ت بث��ت
تهديدات باس��تهداف األوروبيني
خ�لال احتف��االت أعي��اد املي�لاد
ورأس السنة التي تستمر طوال
الشهر اجلاري ،وهو التهديد الذي
تتعام��ل مع��ه وس��ائل اإلعالم
وأجه��زة األم��ن األوروبي��ة على
محم��ل اجل��د ،بس��بب أن نفس
املوس��م الع��ام املاض��ي ش��هد
عملي��ات إرهابي��ة اس��تهدفت
متسوقني ومحتفلني ،كان أبرزها
عملية الدهس التي استهدفت
أحد أس��واق العاصم��ة األملانية
برلني.
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت وزارة النفط ،أمس االحد،
االحصائي��ة النهائية للكميات
املصدرة من النفط اخلام لشهر
تش��رين الثاني املاضي ،مشيرة
ال��ى ان الكمي��ات املص��درة مت
حتميله��ا م��ن قبل  40ش��ركة
عاملية.
وق��ال املتح��دث باس��م وزارة

النف��ط عاصم جه��اد في بيان
تلقت "الصباح اجلديد" نسخة
من��ه ان "مجم��وع الكمي��ات
املصدرة للنفط اخلام وااليرادات
املتحققة لشهر تشرين الثاني
املاض��ي ،بحس��ب االحصائي��ة
النهائي��ة الصادرة عن ش��ركة
تس��ويق النف��ط العراقي��ة
(س��ومو) بلغت  105مليون و50

الف و 819برميل" ،مش��يرا الى
ان "االحصائي��ة لم تس��جل اي
صادرات من حقول كركوك".
واضاف جهاد ان "االيرادات جراء
ه��ذه الص��ادرات بلغت س��تة
مليارات و 21ملي��ون و 113الف
دوالر ،في حني بلغ معدل س��عر
البرميل الواحد  57,316دوالر".
تفصيالت أوسع ص7

إمعانًا في خروقات تسبب بها إقليم كردستان

ّ
حزب العمال يشكل إدارة مستقل في جبال قنديل

السليمانية ـ الصباح الجديد:
يواصل حزب العمال الكردستاني
املناه��ض للحكوم��ة التركي��ة
جتاوزات��ه على األراض��ي العراقية
فق��د اعلن امس االحد تش��كيل
إدارة مستقلة خاضعة لسيطرته
ف��ي مناطق جبل قندي��ل التابعة
حملافظة أربيل.
وأوردت وسائل إعالم مقربة منه،
معلوم��ات تابعته��ا " الصب��اح
اجلدي��د " تش��كيل مجل��س
للشعب في جبال قنديل" ،مبينة

أن "اجمللس سيش��رف عل��ى إدارة
مناطق بالييان وناودشت وقالتوكا
وماردوو الواقعة في س��فح جبال
قنديل".
وأضاف��ت أن "اجمللس يه��دف الى
العم��ل من أجل تنمي��ة املنطقة
وإعمارها" ،الفتا الى أن "للمجلس
جل��ان ثقافي��ة وصحي��ة وأمني��ة
وتربوية وبيئية".
وتابعت أن��ه "ال عالقة للمجلس
بإدارة إقليم كردس��تان ،إال أنه في
نفس الوقت يحترم قوانينه".

وتقع سلس��لة جب��ال قنديل في
املثل��ث احل��دودي العراقي التركي
اإليراني وهي منطقة استراتيجية
ووعرة يصعب الوصول إليها ،وتعد
املعق��ل الرئي��س ملس��لحي حزب
العمال الكردستاني الـ.PKK
وتتعرض جب��ال قنديل للهجمات
اجلوي��ة واملدفعي��ة التركي��ة
بإس��تمرار ف��ي مس��عى لضرب
معس��كرات ح��زب العم��ال
الكردستاني.
تتمة ص3
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شؤون عراقية

صراعاته الداخلية منعته من اتخاذ موقف حاسم

االتحاد اإلسالمي يؤجل انسحابه من حكومة اإلقليم
السليمانية ـ عباس كاريزي:

د.علي شمخي

تسييس العشيرة !
الميكن فصل االدوار التي تؤديها العش��ائر في
املشهد السياسي في العراق ولطاملا تشكلت
ه��ذه االدوار وحت��ددت مالمحه��ا تبعا ملواقف
احلكومات املتعاقبة في العراق ..تاريخيا كانت
العش��يرة النواة الرئيس��ة التي تتبلور فيها
مواقف الرأي الع��ام وتنبثق منها ردود الفعل
جتاه االح��داث وقب��ل ظهور االس�لام تعرفت
القبائل العربية في العراق على اولى اشكال
التحالفات السياسية من اجل تثبيت معالم
االستقرار والدفاع عن مصالح القبيلة وتأمني
اس��تقرارها ونش��اطها التج��اري وعزز ظهور
االس�لام دور القبيل��ة لكن��ه ح��اول ترصينه
وتنقيت��ه م��ن معال��م التعص��ب وتوظي��ف
قدرات العشائر في سبيل تدعيم قوة الدولة
االس�لامية وفي العهد العثمان��ي لم يغفل
العثمانيون اهمية االعتماد على العشائر في
تس��ويق احتاللهم والتلويح باملغامن واملصالح
تبع��ا ملواقف العش��ائر العراقية من بس��ط
سلطة االحتالل العثماني في املدن العراقية
ومث��ل ذلك فعل البريطاني��ون ابان احتاللهم
للعراق وفي كل هذه املفاصل لم يكن الوعي
العش��ائري غائبا عن املش��هد السياسي في
الع��راق ولرمبا ش��كل تنامي ه��ذا الوعي لدى
عش��رات الزعماء في العش��ائر العراقية من
حتديد مالم��ح املقاومة واملعارض��ة لالحتالل
ولم تس��تطع س��لطة االحت�لال وال انظمة
احلكم امللك��ي واجلمهوري الغاء او تهميش او
اضعاف احلضور العشائري في تشكيل النظام
السياسي في العراق ويؤكد املعنيون بالتاريخ
االجتماعي والسياسي لبالد مابني النهرين ان
النس��يج االجتماعي في العراق يتمحور حول
العشيرة وتتجسد في هذه العشيرة عناوين
االنتماء وتتش��كل فيه��ا كل مظاه��ر الرأي
الع��ام وان البالد العربية عام��ة حتمل الهوية
القبلية وتس��ود فيها اعراف وتقاليد القبيلة
ولرمب��ا طغت ف��ي كثي��ر منها ه��ذه االعراف
عل��ى القوانني املرعي��ة في هذه ال��دول وتبرز
اهمية العشيرة في االزمات واحلروب ويضغط
فيه��ا احلكام على العش��ائر م��ن اجل تثبيت
معالم االمن واالس��تقرار اكثر من اعتمادهم
عل��ى الق��وات االمني��ة ام��ا ف��ي االنتخابات
فتتصاعد اجلهود وتتسابق االحزاب وتتنافس
الستقطاب دورالعشائر وكسب اصوات االفراد
املنضويني حتت لوائه��ا ومايهمنا هو ان تكون
العش��ائر العراقية جزءا من مساحات الوعي
الذي يتفاع��ل فيه الوطني��ون واخمللصون من
النخ��ب العراقية بش��تى عناوينها من الذين
يرفضون االجن��رار حملاوالت التس��ييس في كل
مفاصل التنافس االنتخابي ويش��وه العملية
الدميقراطية ويحرفها عن مس��ارها التاريخي
والوطني ومما يؤس��ف له ان الكثير من زعماء
العشائر فضلوا االنغماس في هذا الدور على
حساب وطنهم وعلى حساب قضايا مصيرية
تهم ش��عبهم ..مايفتق��ده العراقيون اليوم
هو احلضور العش��ائري املدع��م باملواقف جتاه
الفس��اد وجتاه االنتهاكات الكبي��رة من رموز
العملية السياس��ية وتغافل بعض رؤوس��اء
العشائر عنها وركونهم الى املصالح الفردية
الضيق��ة ..ننتظ��ر صحوة عش��ائرية وطنية
وانهاء ملف تسييسها وتلوينها بالوان حزبية
مبا يعي��د الصفحات املضيئة لل��دور الوطني
الذي لعبته العش��يرة ف��ي محطات بارزة من
تاريخ العراق .

اخف��ق االحت��اد االس�لامي ف��ي
كردس��تان في اتخاذ موقف نهائي
بش��أن انس��حابه م��ن حكوم��ة
االقلي��م او بقائ��ه فيه��ا ،واكتفى
عقب اجتماع مطول بتقدمي جملة
م��ن املقترح��ات وحتدي��د س��قف
زمني حلكومة االقليم لالستجابة
ملطالب املتظاهرين وتنفيذها.
عض��و اجملل��س القي��ادي املتحدث
باس��م االحتاد االسالمي هادي علي
عق��د مؤمت��را صحفي��ا ً ف��ي اربيل،
عقب اجتماع غي��ر اعتيادي مطول
عق��ده االحت��اد االس�لامي يوم��ي
الس��بت واالحد ( )24 23-من شهر
كانون االول اجلاري ،مبشاركة اعضاء
اجمللس القيادي ومس��ؤولي املكاتب
التنظيمي��ة ،مبين��ا ً ان االجتم��اع
تن��اول االوض��اع الراهن��ة واالوضاع
املعيش��ية الصعب��ة للمواطن�ين
والتظاهرات التي شهدها االقليم
خ�لال االي��ام املاضي��ة ،اضافة الى
ًموقف االحتاد االس�لامي من البقاء
في حكومة االقليم او االنس��حاب
منها ،عقب الضغوطات الشعبية
املتنامية عليه بعد انسحاب حركة
التغيي��ر واجلماعة االس�لامية من
حكومة االقليم االسبوع املنصرم.
عل��ي اض��اف ان االجتم��اع ال��ذي
استمر لـ  12ساعة ،قرر بقاء االحتاد
االسالمي في حكومة االقليم وفقا
جلملة من الش��روط بضمنها منح
مهل��ة حلكوم��ة االقلي��م لتنفيذ
مطالبه.
واضاف عل��ي ان حزبه اتخ��ذ قراره
النهائ��ي بخصوص االنس��حاب او
البقاء ف��ي حكومة االقليم ،والذي
متث��ل بالبقاء ف��ي حكومة االقليم
وفق��ا جلملة م��ن الش��روط ،واردف
«في حال اخفقت حكومة االقليم
من تنفيذ شروط االحتاد االسالمي،
ف��ان االحتاد ميهل حكوم��ة االقليم
لغاية  2018-1-15وس��يتخذ قرارا
اخر يتالءم مع مقتضيات املرحلة.
واوض��ح ه��ادي عل��ي ان االجتماع
خ��رج بعدة ق��رارات اذ طالب االحتاد
بتش��كيل جلنة متابعة م��ن برملان
كردس��تان لدراس��ة االوض��اع

دعا االتحاد
االسالمي الى انهاء
عسكرة المدن
نظرا الن اللجوء
الى الحلول األمنية
لمعالجة االوضاع
سيؤدي الى مزيد
من التدهور

املتحدث باسم االحتاد االسالمي هادي علي
االستثائية التي ش��هدها االقليم
خالل االيام القليل��ة املاضية ،التي
ش��هدت االبتع��اد ع��ن التوجهات
املدني��ة والس��لمية لالعتراض��ات
والتظاهرات ،الت��ي خلفت العديد
من االح��داث والكوارث املؤس��فة،
وتش��كيل جلن��ة تنظر ف��ي اطالق
س��راح املعتقلني االبرياء والكشف
عن االيادي واالشخاص الذين اجتهوا
بالتظاه��رات ال��ى ان تأخذ منحى
العنف والشغب ،والتحقيق معهم
وفق��ا للقان��ون ،كما دع��ا حكومة
االقلي��م الى االس��تجابة العاجلة
ملطالب املتظاهرين املشروعة ،عبر
تأمني الروات��ب في اوقاته��ا احملددة
وحتس�ين االوضاع املعيشية وتقدمي
اخلدمات العامة للمواطنني.
كما دعا االحتاد االسالمي الى انهاء
عسكرة املدن نظرا الن اللجوء الى
احلل��ول األمني��ة ملعاجل��ة االوضاع

س��يؤدي ال��ى مزي��د م��ن التدهور،
واض��اف البي��ان «كما نرف��ض اية
مس��اع لتكمي��م واغالق وس��ائل
ٍ
االعالم احلرة خارج نطاق القانون».
ام��ا الفقرة الثانية م��ن بيان االحتاد
االسالمي فتضمنت حتديد سقف
زمني ينتهي في  2018/1/15والذي
سوف يسلم خالله االحتاد االسالمي
قائم��ة حلكومة االقلي��م تتضمن
مطالبه ومطالب املواطنني ،والذي
يطال��ب في��ه ان تعم��ل حكوم��ة
االقلي��م على اصدار ق��رارات جدية
عاجل��ة لتنفيذه��ا ،بعده��ا يق��رر
بشكل حاسم مس��ألة بقائه في
حكومة االقليم من عدمه.
وخت��م البي��ان « وف��ي ح��ال عدم
جت��اوب حكومة االقلي��م وفي حال
انته��اء امل��دة الزمنية ف��ان االحتاد
االسالمي س��يتخذ موقفا حاسما ً
في حينها.

وق��ال املتح��دث باس��م االحت��اد
االس�لامي ف��ي مع��رض رده عل��ى
س��ؤال عن امكانية جتاوب حكومة
االقلي��م م��ع مطالبه��م نظ��را
للعوام��ل االقتصادي��ة والفس��اد
املستش��ري والفش��ل االداري ف��ي
مؤسس��اتها ،قال علي ان االوضاع
االس��تثنائية االن في االقليم غاية
في احلساس��ية ،تتطل��ب التعامل
معها بحذر« ،وعلينا نحن ان منارس
ضغوط��ا عل��ى حكوم��ة االقليم
لالستجابة ملطالب املتظاهرين.
وعلى صعيد ذي صل��ة قال مصدر
مطلع ش��ارك في االجتم��اع الذي
عقده االحت��اد االس�لامي للصباح
اجلدي��د ،ان جناح منطق��ة بادينان
ف��ي تنظيم��ات االحت��اد الوطن��ي
رفض انس��حاب احلزب من حكومة
االقليم ،بينما ايده جناح ومالكات
منطق��ة س��وران اي محافظت��ي

السليمانية واربيل.
واش��ار الى ان قرار االنس��حاب من
حكوم��ة االقلي��م حظ��ي بتأيي��د
االغلبي��ة الس��احقة م��ن مالكات
وقي��ادات منطق��ة س��وران ،بينما
عارضه م�لاكات منطق��ة بادينان،
الذي��ن علل��وا ذل��ك بحص��ول
ضغوطات عليهم م��ن قبل احلزب
اليمقراط��ي الكردس��تاني ال��ذي
يهيم��ن عل��ى احلكوم��ة احمللي��ة
واالدارات ف��ي محافظ��ة ده��وك
واالقضية والنواحي التابعة له.
وبني ان االحتاد االسالمي نظرا لعدم
قدرته على اتخاذ قرار حاسم باجتاه
تأيي��د احلراك الش��عبي وبقائه في
حكوم��ة االقلي��م الت��ي وصفه��ا
بالفاس��دة حت��ى النخ��اع ،فان��ه
س��يضحي بالبقي��ة املتبقي��ة من
اص��وات مؤيديه ال��ذي ضاقوا ذرعا
مبواقف قيادات احلزب ،ومجاملتهم

احل��زب الدميقراط��ي على حس��اب
مصالح االقليم وشعب كردستان
العليا.
وعل��ى صعي��د ذي صل��ة كش��ف
عضو مجل��س النواب ع��ن حركة
التغيي��ر امني بك��ر ان رئيس الوزراء
حيدر العبادي مستعد لدفع رواتب
موظفي االقليمن شريطة تسليم
املنافذ احلدودية واملعابر الى بغداد.
بكر اضاف ان اجتم��اع العبادي مع
نائب رئيس مجلس النواب آرام شيخ
محمد ،تناول سبل حل املشكالت
العالق��ة بني بغ��داد واربيل ،وصرف
رواتب موظفي االقليم.
واوض��ح ان العب��ادي اك��د خ�لال
االجتماع احترام��ه لكيان االقليم
الدس��توري ،واس��تعداده لص��رف
رواتب موظفي االقليم ،حال تسليم
اربيل املنافذ احلدودية واملطارات الى
بغداد.

عالوي يدعو لوضع ثالث ركائز أساسية لمواجهة اإلرهاب
متابعة الصباح الجديد:
دع��ا نائ��ب رئي��س اجلمهوري��ة
العراق��ي ،اياد عالوي ،امس األحد،
السعودية الى الوقوف مع العراق
«من زاخو حتى الفاو» ،وفيما اكد
ان املعرك��ة مع االرهاب والتطرف
س��تطول ،ش��دد عل��ى أن تقوم
تل��ك املعرك��ة على ث�لاث ركائز
أساسية.
وق��ال ع�لاوي ف��ي مقابل��ة م��ع
صحيف��ة «الرياض» الس��عودية
وتابعته��ا «الصب��اح اجلديد» ،إن
«املعرك��ة مع االره��اب والتطرف
س��تطول ،مش��ددا ً عل��ى أن
تق��وم تل��ك املعركة عل��ى ثالث
ركائز أساس��ية ،تتمث��ل باجلهد

االستخباري وتكوين قوات خاصة
ق��ادرة على الرد الس��ريع والقيام
بعمليات نوعية تس��تأصل الورم
اخلبي��ث ب��كل ب��ؤره وأش��كاله،
وكذل��ك بإيجاد بيئة سياس��ية
حاضنة لالعتدال وليست طاردة
له».
واضاف ان «زعيم حزب الدميقراطي
الكردس��تاني ،مس��عود بارزاني،
أق��دم على قضية ف��ي وقت غير
مناس��ب فوصل إل��ى نتائج غير
مريح��ة وتراجع عنه��ا فورا ،لكن
برغم ذلك لم يس��ارع أحد ال من
الق��وى الدولي��ة وال م��ن الق��وى
االقليمي��ة وال حتى من احلكومة
العراقية باتباع أس��لوب الوقاية

خير من الع�لاج» ،مبينا ً أن «أحد إلى تعاون سياس��ي اس��تخباري
الق��ادة العرب اس��تجاب لطلبي وعس��كري وبن��اء ومجابه��ة
بأن يدعو العب��ادي وبارزاني بعيدا ً املش��كالت الت��ي تعص��ف
عن اإلعالم للجلوس على طاولة باملنطقة».
عشاء مش��تركة ملناقشة االمر وزاد إن» تنظي��م داع��ش اإلرهابي
وقد وافق بارزان��ي على ذلك لكن سيستمر لفترة طويلة وبشكل
رئيس احلكومة ،حيدر العبادي لم آخر عل��ى األغل��ب ،وبالتالي فإن
يوافق».
�دل املن��اخ
عل��ى الع��راق أن يع� ّ
وتابع عالوي إن «السعودية كانت السياس��ي في الب�لاد بالتخلي
خير س��ند للعراق في صراعه مع ع��ن احملاصص��ة والطائفي��ة
قوى االرهاب الباغية سواء كانت السياس��ية وتس��ييس الدي��ن
القاعدة أو غيره��ا» ،معتبرا ً هذه وكذل��ك التهمي��ش واإلقص��اء،
«املواق��ف مهمة وأساس��ية وأن أي مبعن��ى آخ��ر أن يك��ون مناخا ً
التع��اون والتنس��يق مع اململكة سياس��يا ً واجتماعي��ا ً واقتصاديا ً
يج��ب أن ال يك��ون فق��ط باجملال طاردا ً لإلره��اب وليس حاضنا ً له،
االقتص��ادي بل يج��ب أن يتعداه ولضمان س�لامة الع��راق البد أن

تقوم العملية السياس��ية على
إشراك جميع األطراف والشرائح
العراقية باس��تثناء من عمل مع
نهج اإلره��اب باإلضافة للقضاء
على الفساد».
وبخص��وص امللف��ات الت��ي متت
مناقش��تها ف��ي االجتماع��ات
األخيرة مع الرئيس فؤاد معصوم
ونائبه ن��وري املالك قال عالوي إنه
«مت مناقش��ة مل��ف االنتخاب��ات
وهن��اك توجه��ان األول :ي��رى أن
تأجي��ل االنتخابات لفت��رة زمنية
بسيطة مسألة أساسية ،واآلخر:
يعمل عل��ى أن جت��ري االنتخابات
في موعدها ،ل��ذا اتفقنا على أن
يكون هناك اجتماع أوس��ع يضم

بعض القوى املهمة ملناقشة هذا
األمر ،نحن م��ع أن توفر احلكومة
اإلج��راءات الت��ي ت��ؤدي إلى خلق
بيئة س��ليمة لالنتخابات بجهد
اإلمكان».
وخت��م ع�لاوي قول��ه «أدع��و
الس��عودية كي تقف مع العراق
من زاخو وحتى الفاو ،فنحن نريد
للدور الس��عودي أن يكون شامالً
وداعم��ا وأنا أجد ض��رورة تواصل
اللق��اءات بني القادة واملس��ؤولني
الس��عوديني والعراقي�ين من دون
اس��تثناء وأن يكون هناك برنامج
ومنهاج يؤدي بالنتيجة الستقرار
العراق م��ن دون االنحي��از لطرف
على حساب طرف آخر».

()2-2

تقـرير

ٌ
عودة إلى القرن التاسع عشر؟
استراتيجية ترامب لألمن القومي :أهي
جيمس جيفري*
توضح «اس��تراتيجية األمن القومي»
أن الوالي��ات املتح��دة تواج��ه «ث�لاث
مجموع��ات رئيس��ية من املنافس�ين
 وه��ي القوت��ان التعديليتان روس��ياوالص�ين ،وإي��ران وكوري��ا الش��مالية،
ّ
تش��كل خط��را ً عابرا ً
واملنظمات التي
س��يما اجلماعات اإلرهابية
لألوطان ،ال ّ
اجلهادية» ،وك ّلها «تنافس بنشاط ضد
الواليات املتحدة وحلفاءنا وشركاءنا».
باإلضاف��ة إلى ذل��ك ،ه��ذه «صراعات
بش��كل أساسي بني أولئك
سياسية
ٍ
يفضلون األنظمة القمعية و َمن
الذين ّ
يفضل��ون اجملتمعات احل�� ّرة» ،مما يجعل
ّ
العالَ
وضع معلَّق حيث ال يعيش
في
م
ٍ
«حرب»،
«س�لام» أو
اخلصوم في حالة
ٍ
ٍ
بل في «ميدان املنافس��ة املس��تمرة».
وعل��ى الرغم من إق��رار ترام��ب بهذه
ٌ
مرحب به عن
التهديدات هو
اخت�لاف َّ
«اس��تراتيجية األم��ن القوم��ي» لعام
( 2015والت��ي ،لكي نكون منصفني ،مت
إصدارها قبل إطالق كوريا الش��مالية
الصواريخ البالس��تية العابرة للقارات
وتدخل روسيا في سوريا) ،إلاّ أنّه يس ّلط
الضوء عل��ى كيفية تصديها للواليات
املتح��دة ،وليس للنظ��ام العاملي الذي
تُديره أميركا.
إن عدم الق��درة على إنش��اء رابط بني
هذين األمرين تدفع إلى التساؤل حول
حتدي
ما ال��ذي يُلزم ه��ذه ال��دول على ّ
واش��نطن بهذا الش��كل املباش��ر ،مبا

أن��ه ال يبدو أن أحدا ً منها يس��عى إلى
الهيمنة العاملية الفعلية (باس��تثناء
الص�ين ،وهو موض��وع قاب��ل للجدل).
واإلجاب��ة الواضحة ه��ي أن هذه الدول
ال تتح��دى الوالي��ات املتح��دة بق��در
م��ا تتح��دى قي��ود «النظ��ام الدول��ي
تقدمه
القائ��م عل��ى القواع��د ال��ذي ّ
القي��ادة األميركي��ة» ،وفقا ً مل��ا ورد في
«اس��تراتيجية األمن القومي» اخلاصة
بأوباما .وإذا اعتبرت إدارة ترامب أن هذا
النظ��ام غير جدير بالذك��ر ،ناهيك عن
التأييد ،فقد يتس��اءل املرء عما يوقف
أمري��كا وأعداءه��ا م��ن تخفيف حدة
اخملاطر احملتملة على بعضهما البعض
من خ�لال تقاس��م العالَم عل��ى غرار
«مؤمتر فيينا» عام .1815
إ ّن االس��تنتاج األه��م ال��ذي ميك��ن
اس��تخالصه من «اس��تراتيجية األمن
القوم��ي» هذه هو أن إدارة ترامب تُعلن
موقفها رسم ّيا ً وتؤ ّيد أمرين متناقضني
على ما يبدو وهما :الرؤية احملورية التي
حد كبير عن التركيز على
تنحرف إلى ّ
«النظام العاملي» كاإلدارات الس��ابقة،
ومجموع��ة القيم واألعم��ال املألوفة
التي ال بد أن تخدم هذا النظام العالمَ ي.
وإذا كانت اإلدارة األميركية تلتزم بهذه
االس��تراتيجية ككل ،فستتماش��ى
مقاربتها مع السياسة التقليدية التي
اتُبعت على مدى الس��نوات السبعني
املاضي��ة (وأيدته��ا بش��كل مده��ش
نس��بة كبي��رة م��ن األمريكي�ين ف��ي
استطالع للرأي أجراه مؤخرا ً «مجلس
ش��يكاغو للش��ؤون العاملية») ،ولكن

من دون أي حجة ملزمة وشاملة تدفع
إلى القيام بذلك خارج نطاق «املصالح
األمريكي��ة» .حت��ى أن أس��ماء األركان
األساس��ية ف��ي «اس��تراتيجية األمن
القوم��ي» يرجتع صداها قب��ل محاولة

جتريد جه��ود هذه االس��تراتيجية من
الش��عور القوم��ي« :حماية الش��عب
األميرك��ي وأرض الوط��ن ومنط العيش
األمريكي»؛ و»تعزيز االزدهار األميركي»؛
و»احلف��اظ على الس�لام عب��ر القوة»؛

و»دفع النفوذ األمريكي قدماً» .كما أن
الالئح��ة الطويلة م��ن األعمال احملددة
التي تدعم ه��ذه األركان مألوفة أكثر،
باإلضاف��ة إل��ى التركي��ز األكب��ر على
اجلوان��ب العس��كرية واالقتصادي��ة

فضالً عن ذك��ر التهدي��دات الصاعدة
كالسيبرانية منها بكثافة أكبر.
وم��ن اجلدي��ر بالذك��ر أن العدي��د م��ن
اجملاالت ق��د ج��رت تغطيتها
بش��كل
ٍ
س��ريع
ج��داً .فلم يس��تحق الش��رق
ّ
ٍ
األوسط إال جزءا ً واحدا ً قصيرا ً ُجمعت
فيه عناصر التوس��ع اإليران��ي وانهيار
الدولة واإليديولوجيا اجلهادية والركود
االجتماع��ي واالقتص��ادي واخلصومات
اإلقليمية كمو ّلدات لعدم االس��تقرار،
م��ن دون تقدمي أي عالج ناجع .باإلضافة
إل��ى ذل��ك ،تص��رف الوثيق��ة النظ��ر
ع��ن
مقاربتي ب��وش وأوبام��ا (التحول
ْ
الدميقراط��ي وف��ك االرتب��اط ،عل��ى
التوال��ي) في حني تقدم القليل كبديل
عنهما ،فال ت ِعد إلاّ بأن تكون «واقعية»
فيما يخص توقع��ات الواليات املتحدة
ّ
يشكل ندا ًء خافتا ً
بشأن املنطقة  -مما
للتأهب.
وعل��ى أقل تقدير ،تو ّلد «اس��تراتيجية
األم��ن القوم��ي» وردود الفع��ل احمللية
األولية إزاءها نقاشا ً تشتد احلاجة إليه
ح��ول احلد الذي يج��ب أن حتافظ عليه
الوالي��ات املتحدة من النظ��ام العاملي
التقلي��دي .على س��بيل املث��ال ،كتب
ديفيد فروم في مجل��ة «ذي أتالنتيك»
مقال ًة نقدية دولية كالسيكية ،وأشار
بش��كل خ��اص إل��ى افتق��ار الوثيقة
ٍ
للتش��ديد عل��ى القي��م الدميقراطية
اخلاص��ة بـ»الق��وة الناعم��ة» ،الت��ي
يراه��ا محورية للنف��وذ األمريكي .غير
أن مبالغ��ة إدارة ب��وش في التش��ديد
على ه��ذه القيم في أماك��ن كالعراق

وأفغانستان ك ّلفت أمريكا ثمنا ً باهظا ً
 وهي مش��كلة لم يع ّبر عنها ترامبفحس��ب ،بل أيضا ً كثي��رون من اجلناح
الدول��ي املناهض لترامب عموماً .حتى
األمة (بصرف
أن الرئيس أوباما جتنّب بناء ّ
النظر عن اجلهود الفات��رة التي بُذلت،
واملتراصفة مع الطفرة األفغانية) ولم
يفعل الكثير لنش��ر القيم األمريكية
خارج ميدان اخلطاب .ويستشهد فروم
أيضا ً بعدم ش��عبية ترام��ب كنتيجة
التخل��ي عن
نظام مبن��ي على القيم.
ٍ
لك��ن نق��دا ً كه��ذا يفت��رض أن الدور
ّ
العاملي ألمريكا يقتصر على الشعبية
 وهي فكرة سيتصدى لها العديد مناملراقبني بعيدا ً عن الرئيس األميركي.
وفي النهاية ،ال ميكن إطالق أحكام على
هذه «االستراتيجية لألمن القومي» إال
من خ�لال مراقبة درج��ة تق ّيد الرئيس
األميركي وكبار مستشاريه بها ككل.
ف��إذا ّ
نفذوه��ا بحذافيره��ا ،س��يختبر
العالَ
ً
ا
منوذج��
��م
خاصا ً بترام��ب فيما
ّ
يتعلق بالسياسة اخلارجية األميركية
التقليدي��ة .ولك��ن إذا أرادوا االنح��راف
عن تلك السياس��ة ،فإن الوثيقة توفر
ما يكفي من التبريرات إلطالق مقارب ٍة
ج��دا ً للعالَ��م ،كما أش��ار
مختلف��ة
ّ
الرئيس بنفسه على األقل عند إشادته
ببوتني ف��ي خطابه الذي أعلن فيه عن
«استراتيجية األمن القومي».
*جيمس جيفري هو زميل متميز في
زمالة «فيليب س��ولوندز» في معهد
واشنطن.
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خمسة ماليين طفل عراقي بحاجة الى
الدعم النفسي والمساعدات اإلنسانية

"النزاهة" تكشف
ً
مخالفة في مجال
13
تضارب المصالح

بغداد ـ الصباح الجديد:
كش��فت دائرة الوقاية في هيئ��ة النزاهة ،امس
األح��د ،وج��ود  13مخالف��ة في مج��ال تضارب
املصال��ح أثن��اء قيامها بالبح��ث والتقصي عن
أم��وال املكلف�ين خ�لال ش��هر تش��رين الثاني
املاضي.
وذكر بيان لدائرة الوقاية تلقت "الصباح اجلديد"
نسخة منه " ،أن مالكاتها كشفت  13مخالف ًة
في مجال تضارب املصالح أثناء قيامها بالبحث
والتقصي عن أموال خمس��مائة مكلَّف خملتلف
اجله��ات احلكومية عبر قيامها بـ ( )168زيارة إلى
مصارف حكوم َية وأهل َية ،وس��وق العراق لألوراق
املالية ،ومس��جل الش��ركات ،ودائرة التس��جيل
العقاري ،ومديرية املرور العامة ،إضاف ًة إلى حتليل
معلوم��ات ( )83من املكلَّف�ين للبحث عن وجود
ح��االت تضخُّ ٍم في األموال م��ن عدمه من خالل
تدقيق ( )330استمارةً".
وأضافت أ َّن "عدد استمارات كشف الذمة املالية
املتس��لَّمة واملد َّققة خالل ش��هر تشرين الثاني،
بل��غ ( )257اس��تمارة" ،مبين ًة "قيامه��ا بتوثيق
( )1188اس��تمار ًة خ�لال املدة ذاته��ا ،إضاف ًة إلى
عمل للتعريف بالئحة السلوك
إقامة ثالثة ورش
ٍ
الوظيف��ي رقم ( )1لس��نة  2016والتعديل األول
ِّ
لع��ام  2017لعدد م��ن منتس��بي وزارة الصحة
ورئاسة جامعتي املستنصرية والتكنولوجية".

متابعة الصباح الجديد:
ي��ورد تقرير لليونيس��ف بعنوان
"ال مكان للذهاب اليه " تفاصيل
آثار العنف املستمر على األطفال
العراقيني .ووفقا له��ذا التقرير،
يحتاج خمسة ماليني طفل من
مجموع األطفال البالغ عددهم
 20مليونا إلى الدعم النفس��ي
واملساعدة اإلنس��انية .واحد من
كل خمس��ة أطفال ق��د توقف
عن النمو وأكثر من سبعة باملئة
م��ن األطف��ال دون س��ن خمس
س��نوات يعانون من الهزال ،وهو
مرض تلف االنس��جة العضلية
والذهنية بشكل كبير.
وأض��اف التقري��ر أن األطف��ال
يتعرضون آلث��ار املعادن الثقيلة
والس��موم العصبية الناجتة عن
انفج��ارات القناب��ل وغيرها من
الذخائر ،ألن تلك األسلحة ال تؤثر
فقط على أولئك املستهدفني بل
على كل من يعيشون في اجلوار.
وباإلضافة إل��ى ذلك ،فإن التلوث
الناجم عن اليورانيوم املستنفد
وغي��ره م��ن التل��وث ذي الصلة
باحل��روب هو على األرجح س��بب
ارتف��اع العي��وب اخللقية للوالدة
والسرطان .وجد موزغان سافابيا
س��فاهاني ،وه��و خبي��ر ايران��ي
ف��ي علم الس��موم مس��تويات
"مقلق��ة" م��ن الرص��اص ف��ي
أسنان األطفال العراقيني الذين
يعانون من عيوب خلقية.
وتابع التقرير أن احلرب واس��تمرار
العنف قد اثرت ف��ي البلد تأثيرا
خطي��را عل��ى تعلي��م األطفال،
ووفقا للدراس��ات الت��ي أجرتها
اليونيس��يف ،ال يلتحق  3ماليني
طفل بامل��دارس بانتظام ،كما أن
 1.2مليون طف��ل غير ملتحقني
بامل��دارس اص�لاً .وباإلضافة إلى
ذل��ك ،ف��إن نص��ف امل��دارس في
الع��راق بحاج��ة إل��ى إصالحات

إن األطفال
يتعرضون آلثار
المعادن الثقيلة
والسموم العصبية
الناتجة عن انفجارات
القنابل وغيرها من
الذخائر ،ألن تلك
األسلحة ال تؤثر
فقط على أولئك
المستهدفين بل على
كل من يعيشوا في
الجوار
واقع األطفال في مخيمات النزوح

عاجلة.
وق��د أدت البنية التحتية للمياه
والصرف الصح��ي ،التي تضررت
جراء القصف العنيف ،ولم يتم
إصالحها بنح��و كامل بعد ،إلى
ضعف نظام الرعاي��ة الصحية
ال��ذي يع��رض صح��ة األطف��ال
وبقائهم للخطر .وقد غاب ما ال
يقل عن  70في املائة من األطفال
النازحني (من مجموع  1.5مليون
طفل مش��رد) س��نة كاملة من
الدراس��ة .وال يحص��ل األطفال
ذوي االعاقة على التعليم.
وفي الفت��رة ما بني كانون الثاني
 2014وأي��ار  ،2017قت��ل 1،075
طف�لا وج��رح  1،130آخري��ن،
وباإلضافة إلى ذلك ،مت جتنيد 231
طفال في القتال .وعلى الرغم من

قوانني مكافح��ة عمل األطفال،
فإن أع��دادا كبيرة م��ن األطفال
يضط��رون إل��ى العم��ل لك��ي
يتمكنوا من تلبية احتياجاتهم
األساسية ومساعدة أسرهم.
وق��د فش��لت ق��وات االحت�لال
والبريطاني��ة
األميركي��ة
واحلكوم��ة العراقية ف��ي الوفاء
بأهم واجباتهم األساس��ية جتاه
أطفال الع��راق ،وفق��ا التفاقية
األمم املتحدة حلقوق الطفل.
وهناك ضرورة أخالقية ملساعدة
األطف��ال العراقي�ين عل��ى أن
يعيش��وا حي��اة طبيعي��ة .وقد
تس��ببت احل��رب الت��ي قادته��ا
الوالي��ات املتح��دة في خس��ائر
هائلة للبني��ة التحتية للصحة
العام��ة والنس��يج االجتماعي

في البالد وعلى الرغم من انتهاء
احلرب ضد الع��راق ،فإن الهجوم
ال��ذي ال يرح��م ض��د األطف��ال
العراقيني ما زال مستمرا.
لق��د كان األطف��ال العراقي��ون
ضحاي��ا للحال��ة السياس��ية
السيئة في البالد حتى قبل بدء
احل��رب بقيادة الوالي��ات املتحدة.
وقد ب��دأت اآلثار الس��لبية على
األطف��ال بالعقوب��ات الصارمة
التي فرضته��ا األمم املتحدة على
نظ��ام صدام حس�ين ،وتفاقمت
كثي��را بس��بب احل��رب ،الت��ي ال
تزال آثارها ملموس��ة الى الوقت
احلالي.
حتى االن ،ال يكاد مير أس��بوع في
الع��راق م��ن دون وج��ود عالمات
عن��ف يت��رك كال م��ن األطف��ال

والكب��ار الذي��ن يعانون م��ن آثار
نفس��ية وجس��دية دائمة ،فيما
حذر خبراء مث��ل الدكتور هيثم
الس��عدي م��ن مرك��ز البح��وث
النفس��ية في جامعة بغداد من
ارتفاع عدد األطفال الذين يعانون
من اضطراب ما بعد الصدمة.
اضطراب ما بعد الصدمة ميكن
أن تك��ون ل��ه آث��ار مدم��رة على
ادمغ��ة األطف��ال مما يؤثر س��لبا
على منوه��ا فيما ميك��ن أن تؤدي
الى انخفاض في منطقة الدماغ
تعرف باس��م احلص�ين ،وهو أمر
بال��غ األهمي��ة ملعاجل��ة الذاكرة
والعاطف��ة .وباإلضافة إلى ذلك،
إذا ل��م يعال��ج ،ميك��ن اضطراب
م��ا بع��د الصدم��ة ي��ؤدي إل��ى
مجموعة واس��عة من مشاكل

الصحة العقلية في وقت الحق
في احلياة.
معظم األطفال العراقيني الذين
يعانون من مش��اكل نفس��ية ال
يت��م عالجهم ،ألن ع��دد األطباء
النفس��يني األطفال ف��ي البالد
غي��ر كاف للتعام��ل م��ع أولئك
الذين يحتاجون إلى املس��اعدة.
الدكت��ور حي��در املالك��ي ،وه��و
طبي��ب نفس��ي عس��كري في
اجلي��ش الس��ابق يعم��ل اآلن
كطبيب نفس��ي لألطف��ال في
مستش��فى أبن رشد في بغداد.
وه��و واحد م��ن عدد قلي��ل جدا
من األطباء النفس��يني اخملتصني
باألطفال املتبقني في البالد.
* عن كاونتر بنج األميركي

حرائق جديدة في بساتين ديالى
متابعة الصباح الجديد:
اخمدت فرق الدف��اع املدني حرائق
كادت تلته��م بس��اتني كبي��رة
ش��رقي محافظ��ة ديال��ى ،واف��اد
مص��در محلي فيه��ا أمس األحد،
ب��أن" :حرائق اندلعت في بس��اتني

ح��واش البزانية قرب قضاء بلدروز،
( 30ك��م ش��رق بعقوب��ة) ،وكادت
تلتهم مساحات كبيرة لوال تدخل
ف��رق الدف��اع املدني الت��ي متكنت
م��ن إخماده��ا ف��ي وقت قياس��ي
ومنع انتشارها الى مناطق زراعية

قريبة".
وأضاف املص��در ال��ذي طلب عدم
الكش��ف عن اس��مه ،أن "أسباب
احلريق م��ا تزال مجهول��ة فيما مت
فتح حتقيق فيها".
وع��رف ف��ي وقت س��ابق حس��ب

تصريحات محلية وتقارير صحفية
ان ديالى ش��هدت تس��جيل حريق
بس��تان كل يوم�ين خ�لال ه��ذه
الس��نة  ،2017وان اغل��ب احلرائ��ق
كان��ت بفعل فاعل ،وعزا مطلعون
م��ن ذوي االختص��اص ان الغاي��ة

املتعمدة من احلرائق ،جتريف اآلرض
وحتوبلها الى اراض سكنيةن جراء
ارتفاع اسعارها((
يذكر ان ديالى كانت اجملهز الرئيس
ألغلب ان��واع الفواكه الش��توية،
س��يما احلمضيات منه��ا والرمان

فض�لا ع��ن انتاجه��ا العال��ي في
محاصيل اخلضر صيفا وشتاء ،اال
انها تأثرت كثيرا بش��ح املياه جراء
انقطاع الروافد التي كانت تعتمد
عليها الزراعة ف��ي هذه احملافظة،
والتي كانت تأتي من دول اجلوار

شحنة دجاج صيني
منتهي الصالحية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أفاد مص��در أمني في محافظ��ة البصرة ،أمس
األحد ،بأن مفرزة أمنية ضبطت  35حاوية شحن
مبردة حتمل ش��حنة كبيرة من أوص��ال الدجاج
الصيني منتهية الصالحية مستوردة عبر ميناء
أم قصر الشمالي على انها أردنية املنشأ.
وق��ال املصدر ف��ي تصريح صحف��ي ،إن "مفرزة
م��ن جهاز األم��ن الوطني في البص��رة ضبطت
 35حاوي��ة ش��حن مب��ردة حتمل ش��حنة كبيرة
م��ن أوصال الدج��اج الصين��ي اجملم��د املنتهية
الصالحية" ،مبينا ً أن "الش��حنة مت ضبطها في
ميناء أم قصر الش��مالي خالل محاولة اخراجها
من امليناء".
ولفت املصدر الى أن "الشحنة مت استيرادها على
انها أردنية املنش��أ خالفا ً حلقيقتها" ،مضيفا ً أن
" وزارة الصحة العراقية حتظر استيراد منتجات
الدواجن من بعض الدول وبينها الصني ".
يذكر أن الق��وات األمنية في البصرة تضبط من
حني آلخر ش��حنات من البضائع املس��توردة عبر
املناف��ذ احلدودي��ة البرية والبحري��ة في احملافظة
خملالف��ات م��ن أبرزه��ا التالع��ب أو الته��رب من
الرس��وم اجلمركية ،أو تزوير بلد املنشأ ،أو انتهاء
فترة صالحية البضاعة لالستهالك ،أو شحنها
بشكل مخالف للضوابط.

مجلس السليمانية
يدعو لإلفراج عن

المتظاهرين المعتقلين

تتمات ص1
"املالية النيابية" :إجراء
مجلس النوّاب بإعادة املوازنة
الى احلكومة ليس دستورياً
واك��د عض��و اللجن��ة املالية أن
"املادة  62من الدستور نصت على
أن مجلس الوزراء يرس��ل مشروع
املوازنة واحلسابات اخلتامية جمللس
النوب القراره وبالتالي هناك الزام
على االخير".
واوض��ح العبادي أن "امل��ادة ذاتها
تضمنت في الفقرة الثانية منها
صالحي��ات جملل��س الن��واب فيما
يخص التعدي��ل أو املناقلة ،لكن
موض��وع ارجاعها من حيث املبدأ
يعد مخالفة قانونية واضحة".
م��ن جانب��ه ،ذك��ر النائ��ب إي��اد
الش��مري ف��ي تصري��ح إل��ى
"الصب��اح اجلدي��د" ،إن "موضوع
املوازنة تعترضه ثالث مش��كالت
تخص نوابا م��ن مختلف الكتل
السياسية".
وأضاف الش��مري أن "املش��كلة
االول��ى تتعل��ق بع��دم وج��ود
تخصيص��ات مالي��ة للنازح�ين
ورواتب ملقاتلي احلشد الشعبي".
وزاد أن "قس��ما ً م��ن النواب وفي
هذا االطار طالبوا احلكومة برفع

ً
حاوية تحمل
ضبط 35

اس��تقطاعات روات��ب املوظف�ين
النتفاء احلاجة لها".
ويسترسل الشمري أن "املشكلة
الثاني��ة تتعل��ق بتجاه��ل وجود
نس��بة للمحافظ��ات املنتج��ة
للنفط ،الت��ي كانت موجودة في
الس��نة املاضي��ة لكنه��ا بقيت
حبرا ً على ورق".
وأورد أن "املشكلة الثالثة تتعلق
بنس��بة تخصيص��ات اقلي��م
كردستان التي خفضها مجلس
ال��وزراء بحس��ب املش��روع إل��ى
 12.67%وفقا ً للنسب السكانية
في ح�ين يطالب االقليم باالبقاء
على نسبة ."17%
ومض��ى الش��مري ال��ى الق��ول:
"ازاء ه��ذه املش��كالت يتطل��ب
اقرار املوازنة مباحثات مس��تمرة
من أج��ل التوصل إلى حل نهائي
وتواف��ق على بنوده��ا بنحو يزيح
السند الدستوري للحكومة في
الطعن بها بعد اقرارها".
لكن اخلبي��ر القانوني طارق حرب
ذك��ر ف��ي تصريح إل��ى "الصباح
اجلدي��د" ،إن "مش��روع املوازنة ما
زال موج��ودا ً ف��ي مكت��ب رئيس
مجل��س الن��واب ول��م يع��رض

للتصويت املبدئي على النواب".
وأض��اف ح��رب أن "املوازن��ة وفق
ما هو عليه مش��روعها حاليا ً ال
تزال ف��ي عهدة احلكوم��ة ،وأنها
ال تعتب��ر داخ��ل مجل��س النواب
ما لم تع��رض للتصويت املبدئي
باملوافق��ة أو الرفض ومن ثَم حتال
على اللجان اخملتصة".
وأوض��ح أن "جمللس الن��واب اتخاذ
ق��رار بالتصوي��ت عل��ى ارج��اع
املوازنة إلى مجلس الوزراء الجراء
التعديالت الالزمة على مشروعها
وهو حق كفله له القانون".
وب�ين اخلبير القانون��ي أن "اجمللس
وف��ي ح��ال املض��ي بالتصوي��ت
على املشروع عليه اجراء القراءة
االولى له ،ومن ثم القراءة الثانية
واالس��تماع إلى املقترحات اخذا
ما ميكن االستعانة به وصوال ً إلى
التصويت".
ويواص��ل ح��رب ان "صالحي��ة
مجلس النواب في تعديل املوازنة
تكم��ن بتخفي��ض مجمله��ا
أو املناقل��ة ،أم��ا الزي��ادة فتكون
مبوافق��ة مجل��س ال��وزراء وف��ق
ما نص��ت علي��ه امل��ادة ( )61من
الدستور".

املفوضية تطلب قروضاً
مالية إلجراء االنتخابات
يش��ار إلى أن مجلس الوزراء حدد،
في اخلامس من الشهر اجلاري يوم
الثاني عشر من أيار املقبل موعدا ً
جدي��دا ً لالنتخاب��ات النيابية بدال
من منتصفه والذي حدد في وقت
سابق.
ُ
ً
هنغارية للموظفني
زمالة
70
والطلبة لنيل املاجستير
والدكتوراه
وتاب��ع املتح��دث الرس��مي أن
الش��روط املطلوبة للمتق��دم االّ
يكون منتس��با للدراسات العليا
داخل العراق ،واالّ يقل معدله عن
 70%أو ان يكون تسلس��ل تخرجه
ضمن الربع االول مشفوعا بكتاب
تأيي��د من اجلامع��ة املتخرج منها
بالنسبة للمتقدمني لنيل شهادة
املاجستير ،وكذلك ال يقل معدله
ع��ن  70%لدراس��ة الدكت��وراه،
وال يزي��د عم��ره عل��ى ( )24س��نة
بالنسبة للمتقدمني للماجستير
و ( )50س��نة للدكت��وراه ،مبين��ا
نصت ايض��ا على االّ
ان الش��روط ّ
تقل خدمة املتقدم للدكتوراه عن

سنتني بعد اخر شهادة باستثناء
املش��مولني بالق��رار  518لس��نة
 1986مش��فوعا بكتاب تأييد من
جهة ايفاده (س��نة خدمة فعلية
بعد آخر شهادة) ،ويخضع لشروط
الدولة املانحة.
وأوضح العبودي أن املستمسكات
املطلوبة للتقدمي ،كتاب ترش��يح
مثبت فيه اس��م املرشح واملعدل
واخلدم��ة الوظيفي��ة بع��د اخ��ر
ش��هادة واملواليد واللقب العلمي
وخالصة اخلدمة ،فضال عن وثيقة
البكالوري��وس مترجمة ومصدقة
للماجس��تير،
للمتقدم�ين
البكالوري��وس
ووثيقت��ي
واملاجس��تير للدكتوراه ،ومشروع
بح��ث املاجس��تير للمتقدم�ين
للماجس��تير ومش��روع اطروح��ة
دكت��وراه للمتقدم�ين للدكتوراه
وتوصيات عدد  3باللغة االجنليزية
من أستاذ او أستاذ مساعد.
ودع��ا املتحدث الرس��مي الراغبني
بالتقدمي من املوظفني في الوزارات
واجلامع��ات كافة والهيئ��ات غير
املرتبط��ة ب��وزارة وكذل��ك غي��ر
املوظفني ال��ى التقدمي عبر الرابط
اإللكترون��ي اخل��اص بالزم��االت

.scrdgate.scrdiraq.gov.iq
حقوق إقامة الفلسطينيني في
العراق ثابتة ومحترمة
وارس��اله الى البعثات الدراسية،
وحقه ف��ي احلصول عل��ى االجازة
الدراسية وغير ذلك" ،محذرة "اي
جهة حتاول االس��اءة وخلط االوراق
وتوظي��ف االدوات اإلعالمية بعدم
اظهار حقيقة القرارات الصادرة".
واك��دت ان "احلق��وق التي أش��رنا
اليه��ا فيم��ا يتعل��ق بأش��قائنا
الفلسطينيني ثابتة ومحترمة".
يذك��ر ان قانون اقام��ة االجانب مت
تشريعه بهدف تشجيع االستثمار
والسياحة وتسهيل احلصول على
س��مة الدخول لألجانب وتنظيم
إقامتهم داخل البالد .
ّ
يشكل إدارة
حزب العمال
مستقل في جبال قنديل
وتؤكد املصادر املطلع��ة بأن أكثر
من  15مدنيا قت��ل وأصيب اخرون
جراء الهجم��ات التركية في تلك
املنطقة من��ذ ع��ام  ،2011فضال
عن إحلاق خس��ائر مادية باملشاريع
الزراعية واخلدمية.

السليمانية ـ الصباح الجديد:
دعا مجلس محافظة الس��ليمانية ،أمس االحد،
الس��لطات األمنية الى االفراج ع��ن املتظاهرين
والنش��طاء املدني�ين املعتقل�ين ،مطالب��ا ف��ي
الوقت نفس��ه بخروج الق��وات األمنية من املدن
والقصبات.
وقال رئيس اجمللس آزاد حمة أمني في مؤمتر صحفي
تابعته "الصباح اجلدي��د" إن "مجلس محافظة
الس��ليمانية يطالب السلطات األمنية باالفراج
عن املتظاهرين والنشطاء املدنيني املشاركني في
املظاهرات" ،مطالبا في الوقت نفس��ه "بخروج
القوات األمنية من املدن والقصبات".
ودع��ا حم��ة أم�ين كافة االط��راف ال��ى "العمل
من أج��ل احلفاظ عل��ى الس��لم االجتماعي بني
املواطنني واحلكومة واالطراف السياسية".
وش��هدت غالبية مدن إقليم كردستان ،االسبوع
املاضي ،تظاهرات حاش��دة للمطالبة بتحس�ين
املعيشة وصرف رواتبهم املتأخرة منذ اشهر ،فيما
اتسعت التظاهرات الى مدن اخرى ومت احراق مقار
االحزاب الكردس��تانية في ه��ذه املناطق ،وقامت
القوات االمني��ة بتفريق املتظاهري��ن ما ادى الى
مقتل ثالثة منهم واصابة  80من املتظاهرين.
فيم��ا دعا رئيس ال��وزراء حيدر العب��ادي ،في (19
كان��ون االول  )2017س��لطات كردس��تان إل��ى
احترام التظاهرات السلمية ،مؤكدا ً أن احلكومة
االحتادي��ة "لن تقف مكتوفة األي��دي" في حال مت
"االعتداء" على أي مواطن في اإلقليم.

الملف األمني

انفجار عبوة ناسفة في حي الوحدة جنوبي بغداد * مقتل وإصابة  9من الحشد في قضاء الدور بصالح الدين

تنفيذ  55مذكرة اعتقال في عموم مناطق كربالء * اعتقال  12متهمًا بنزاع مسلح في الكحالء شرقي ميسان
بغداد – انفجار عبوة
ذكر مصدر أمني في الشرطة العراقية
امس األحد ،بأن ش��خصا ً قتل وأصيب
ثالث��ة آخ��رون بانفج��ار عبوة ناس��فة،
جنوبي العاصمة بغداد.
وق��ال املص��در ال��ذي رفض الكش��ف
ع��ن اس��مه إن "عب��وة ناس��فة كانت
موضوع��ة بالقرب من س��وق ش��عبي
بح��ي الوحدة ،جنوب بغ��داد ،انفجرت،
ما اس��فر ع��ن مقتل ش��خص واصابة
ثالث��ة اخري��ن"  ،مضيفا أن��ه "مت نقل
اجلرحى الى مستش��فى قري��ب وجثة

القتيل الى دائ��رة الطب العدلي ،فيما
قامت القوات االمنية بتطويق املنطقة
واجراء عمليات تفتيش".

اجازته الدوري��ة"  ،مضيفا أن "االجهزة
االمنية فتحت حتقيقا باحلادث لكشف
مالبساته واجلهة التي تقف وراءه".

ديالى – مقتل جندي
افاد مصدر امني في شرطة محافظة
ديالى ام��س االحد ب��أن جنديا قتل في
ظ��روف غامض��ة ق��رب منزله ش��مال
شرقي احملافظة.
وق��ال رافضا ً الكش��ف عن اس��مه إن
"جندي��ا قتل في ظ��روف غامضة قرب
منزل��ه في اط��راف قرية زهي��رات27( ،
كم ش��مال ش��رقي بعقوبة) في اثناء

كركوك – اطالق نار
اعل��ن املفتش الع��ام ل��وزارة الداخلية
ف��ي محافظة كركوك واملش��رف على
أف��واج حتري��ر احلويجة ام��س االحد عن
تعرض منزله إلطالق��ات نارية من قبل
مسلحني جنوبي احملافظة.
وق��ال العقي��د اركان حم��د لطيف ان
"منزل��ي بح��ي دوميز جنوب��ي كركوك
تع��رض إلطالق��ات ناري��ة م��ن قب��ل

مسلحني مجهولني يستقلون مركبه
ن��وع كورال" ،مبينا ان "املس��لحني الذوا
بالف��رار"  ،مضيف��ا ان "قوات مكافحة
االٍره��اب اعتقلت املهاجمني وهم ثالثة
".
بابل – اعتقال مطلوب
كشفت قيادة ش��رطة محافظة بابل
ام��س األح��د ،القب��ض على ش��خص
حليازته س�لاحا ومخازن ذخيرة بشكل
غي��ر قانون��ي ف��ي س��يطرة الباش��ية
جنوبي احملافظة.
وق��ال الناطق باس��م القي��ادة العقيد

احلقوقي عادل احلس��يني إن "مفارز من
س��يطرة الباش��ية في ناحي��ة احلمزة
الغرب��ي جن��وب احملافظ��ة متكن��ت من
اعتقال الش��خص لدى محاولته املرور
بعجلته نوع س��بكترا  ،وضبط بحوزته
س�لاح بندقية  RBKم��ع  240اطالقة
بندقية كالشنكوف فضال عن  6مخازن
سالح متنوعة ".
وأضاف العقيد احلقوقي احلس��يني أن
"عملية االعتقال متت نتيجة التفتيش
الدقيق لألشخاص والعجالت املارة عبر
السيطرة .

كربالء – عمليات دهم
اعلن��ت مديري��ة ش��رطة محافظ��ة
كربالء واملنش��آت امس االحد ان مفارز
امني��ة متكنت م��ن تنفي��ذ  55مذكرة
أمر قب��ض وحتر بعمليات دهم وتفتيش
لشتى اجلرائم اجلنائية في عموم أنحاء
احملافظة.
وقال قائد ش��رطة كرب�لاء اللواء احمد
علي زويني ان "املتهمني امللقى القبض
عليهم مطلوبون الى القضاء العراقي
وبش��تى اجلرائ��م من بينه��م متهمني
اثن�ين على وفق احكام املادة ( /٣اوال من
قانون تهريب املنتجات النفطية)".

الديوانية – ضبط عصابة
اعلن��ت مديري��ة ش��رطة محافظ��ة
الديوانية عن ضبط عصابة تضم اثنني
من املتهمني يتاجران باحلبوب اخملدرة في
عدد من مناطق احملافظة .
وقال مدير ش��رطة الديواني��ة ان مفارز
مكافح��ة اخمل��درات متكن��ت ومن خالل
متابعته��ا ملروجي ومتعاط��ي اخملدرات
واملؤث��رات العقلي��ة من الق��اء القبض
على شخصني في منطقة حي رفعت
بع��د نص��ب كمني له��م بالق��رب من
اعدادية الزراعة .
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أمانة بغداد ..ندوة
لترشيد استهالك
الماء الصافي

بغداد  -الصباح الجديد:
نظم��ت امان��ة بغ��داد بالتع��اون م��ع اجلامعة
التكنولوجي��ة ندوة ح��ول املش��كالت واحللول
والصعوب��ات في عم��ل دائرة ماء بغ��داد والرؤى
املس��تقبلية والتوصي��ات اخلاص��ة بترش��يد
استهالك املاء الصافي .
وبين��ت مديري��ة العالقات واإلع�لام ان « الندوة
التي عقدت في قاعة املؤمترات اخلاصة بقس��م
هندسة البناء واالنش��اءات متت بحضور رئيس
اجلامع��ة التكنولوجي��ة ومدي��ر ع��ام دائرة ماء
بغداد ومدير برنامج املياه واإلصحاح البيئي ممثل
منظمة اليونسيف وعدد كبير من التدريسيني
والطلب��ة تناول��ت مجموع��ة م��ن املوضوعات
والدراس��ات واالقتراحات منها االس��تفادة من
الدراس��ات والبحوث التي يقوم بها تدريس��يو
وطلبة اجلامعة ومناقش��ة عدد من الدراس��ات
ح��ول مس��تقبل املي��اه الصاحلة للش��رب في
الع��راق وآليات ترش��يدها والتوعي��ة بأهميتها
واحلفاظ عليه كونه عمود احلياة «.
وأضاف��ت أن « الن��دوة التي أقيم��ت حتت عنوان
ش��بكات امل��اء ف��ي مدينة بغ��داد ب�ين الواقع
والطم��وح تناول��ت أيض��ا ادارة ش��بكات مياه
الش��رب بإس��تعمال تقنيات نظ��م املعلومات
اجلغرافية ( )GiSواملشروع الريادي خلطة سالمة
املياه في العاصمة بغداد «.

«اإلعمار» تشارك في

المنتدى الوزاري العربي

الثاني لإلسكان بالمغرب
بغداد  -الصباح الجديد:
شارك العراق ممثال باملهندس استبرق أبراهيم
الش��وك وكي��ل وزارة االعم��ار واإلس��كان في
وقائع املنتدى الوزاري العربي الثاني لألس��كان
والتنمي��ة احلضري��ة املس��تدامة والذي يعقد
حالي��ا ً ف��ي اململك��ة املغربي��ة بالتزام��ن مع
انعق��اد ال��دورة ( )34جملل��س وزراء االس��كان
والتعميرالعرب.
وذك��ر الوكيل ب��أن املنتدى يعقد حتت ش��عار
(تنفيذ اخلطة احلضري��ة اجلديدة في املنطقة
العربية) مبشاركة جميع الدول العربية ومنها
العراق لبحث واقع االسكان وكيفية مواجهة
التحدي��ات لتأم�ين الس��كن امليس��ر والالئق
واألمن وتوفير اخلدمات االساس��ية في حواضر
املدن.
وأوض��ح الوكيل ان العراق يش��ارك في اعمال
املنتدى بع��دد من العروض وأوراق العمل منها
مراحل حتديث سياس��ة األس��كان في العراق
وبورق��ة عم��ل ع��ن سياس��ة اع��ادة التأهيل
للمدن ملرحلة ما بعد النزاعات وكذلك اخلطة
الس��كانية ضمن خطة التنمية الوطنية في
الع��راق وبعرض عن دور التموي��ل العقاري في
العراق ودوره في زيادة الرصيد السكني.

العراق يبحث مع

تركيا تسهيل عمليات
التبادل التجاري

بغداد  -الصباح الجديد:
بح��ث مدير ع��ام دائ��رة العالق��ات االقتصادية
اخلارجي��ة ف��ي وزارة التج��ارة م��ع املستش��ار
التجاري في الس��فارة التركية في بغداد حسن
كوس��جاي والوفد املرافق له العالقات التجارية
وتسهيل عملية التبادل التجاري بني البلدين
واوض��ح مدير ع��ام الدائرة ع��ادل خضير عباس
انه بحث مع الوفد التركي الذي ضم مجموعة
من رج��ال االعم��ال وممثلي الش��ركات التركية
وجمعي��ة املصدري��ن االت��راك وممث�لا ع��ن وزارة
االقتصاد التركية توس��يع العالق��ات التجارية
ب�ين العراق وتركيا وتس��هيل عملي��ات التبادل
التجاري بني البلدين .

أوصى باعتماد السياقات الحديثة في التسويق

وزير الصناعة ّ
يوجه بتحسين اإلنتاج والتنسيق الفاعل مع مؤسسات الدولة
متابعة الصباح الجديد:

اطل��ع وزي��ر الصناع��ة واملعادن
املهن��دس محم��د ش��ياع
الس��وداني الس��بت على سير
العم��ل واإلنت��اج ف��ي مصان��ع
ومعام��ل ال��وزارة مبحافظ��ة
النجف االش��رف ومنها مصنع
إط��ارات باب��ل أح��د مصان��ع
الش��ركة العام��ة للصناع��ات
املطاطي��ة واإلط��ارات النت��اج
اإلطارات الصغيرة واملتوس��طة
واإلط��ارات الزراعي��ة عل��ى وفق
تكنولوجي��ا عاملي��ة رصينة من
ش��ركات ايطالي��ة واجنليزي��ة
وبطاقات وجودة وكفاءة عالية .
ومعم��ل االلبس��ة الرجالي��ة
اح��د معامل الش��ركة العامة
لصناع��ات النس��يج واجلل��ود
الذي يخت��ص بإنتاج األلبس��ة
املدني��ة والعس��كرية والبدالت
الرجالية وال��درع الواقي واخلوذة
وااللبس��ة الرياضي��ة ومعملي
اس��منت الكوف��ة والنجف في
معاوني��ة االس��منت اجلنوبي��ة
التابع��ة للش��ركة العام��ة
لالس��منت العراقي��ة وذل��ك
ضمن سلسلة جوالته امليدانية
وزيارات��ه التفقدي��ة لش��ركات
ومعامل ال��وزارة املنتش��رة في
بغداد واحملافظات بهدف الوقوف
عل��ى واق��ع ه��ذه الش��ركات
واملعامل ومتابعة سير العملية
اإلنتاجية والتس��ويقية وتفقد
احوال العاملني فيها.
وقال الس��وداني خالل اجتماعه
باعضاء مجلس ادارة الش��ركة
العامة للصناعات املطاطية أن
املرحلة املقبلة متثل مرحلة حتد
اقتص��ادي في ظل األزمة املالية
والتزامات احل��رب املكلفة والتي
أثرت بشكل واضح على مجمل
جوانب احلياة وباالخص املستوى
املعيش��ي  ،مؤكدا أن الصناعة

تمثل المرحلة المقبلة
تحديا اقتصاديا في
ظل األزمة المالية
والتزامات الحرب
المكلفة والتي أثرت
بشكل واضح على
مجمل جوانب الحياة
وال سيما المستوى
المعيشي

جانب من االجتماع

والزراعة هي القطاعات احملركة
القتص��اد البل��د مايس��توجب
تنش��يطها وتفعيلها  ،مشيرا
في الوق��ت ذاته إلى رؤية وتوجه
احلكومة نحو تفعي��ل القطاع
اخلاص وادخاله كشريك حقيقي
مع القطاع احلكومي على أن يتم
اختيار شركات رصينة معروفة
مبايحقق تقدمي أفضل الش��روط
واالرتق��اء بالواق��ع الصناع��ي
الوطني واإلنتاج احمللي.
وأوص��ى الوزير بدراس��ة ملفات
وعروض االس��تثمار والش��راكة
بش��كل دقي��ق واالس��تعانة
بدوائ��ر ال��وزارة املعني��ة لتقدمي
الدعم واالسناد واملبادرة بجذب

واس��تقطاب ودعوة الش��ركات
العاملية  ،كما أوعز بالتنس��يق
الفاعل والقوي مع مؤسس��ات
الدول��ة لتلبي��ة احتياجاته��ا
وتصري��ف املنتج��ات لضم��ان
دميومة احلركة الصناعية .
واكد الوزير خ�لال زيارته معمل
األلبس��ة الرجالي��ة واجتماعه
بأعضاء مجلس أدارة الش��ركة
العام��ة لصناع��ات النس��يج
واجلل��ود على أن معمل البس��ة
النجف يحظى بس��معة طيبة
ويتمي��ز بنوعي��ة منتجات��ه وان
الش��ركة دؤوب��ة ف��ي عمله��ا
وق��د حقق��ت نقل��ة واضح��ة
في مس��توى التعاق��دات خالل

دعمًا للثقافة والفنون

زين العراق تشارك برعاية المهرجان
السنوي العاشر لإلبداع العربي
بغداد  -الصباح الجديد:
ش��اركت زين العراق إحدى شركات
مجموع��ة زين الرائدة ف��ي خدمات
االتص��االت والبيان��ات املتنقل��ة في
منطقة الش��رق االوس��ط وشمال
افريقي��ا برعاية مهرجان مؤسس��ة
عي��ون للثقافة والفنون بنس��خته
العاشرة وحتت شعار "املبدعون صناع
احلياة ومجد الوط��ن" (دورة الفنانة
فاطمة الربيعي) التي اس��تضافتها
العاصمة بغ��داد وبتواج��د كوكبة
من اإلعالميني واإلعالميات والفنانني
العراقي�ين إضاف��ة الى حض��ور مميز
لفنان��ات واعالميات م��ن دول عربية
ش��ملت ليبي��ا ومصر والس��عودية
واالم��ارات ولبنان ملش��اركة النجاح
والفرحة مع نظيراتهن العراقيات.
ج��اءت ه��ذه الرعاي��ة انطالق��ا من
إميان زين الع��راق بأهمية دور االعالم
والفن��ون في بن��اء اجملتم��ع وايصال
رس��ائل س�لام الى العال��م في دور
وابداعات املرأة العراقية واسهاماتها
في النهوض باجملتم��ع وتطوره على
جمي��ع االصعدة ،وض��رورة متكينها
من خالل تقدمي الدعم لها في جميع
امليادين والقطاع��ات ،األمر الذي من

تقرير

شأنه أن يس��هم في تعزيز موقعها
وحتقيق ما تصبوا اليه.
وتخل��ل املهرج��ان العدي��د م��ن
االنش��طة الفنية املتنوعة كعزف
م��ن الفلكل��ور العراق��ي وغن��اء
االغان��ي التراثي��ة اعت��زازا بهوي��ة
الع��راق الثقافي��ة ،كذل��ك توزي��ع
جوائ��ز االب��داع عل��ى العدي��د من
الفنان��ات واالعالمي��ات العراقيات
وعدد من الفنانني تثمينا جلهودهم
واجنازاته��م الفني��ة واالعالمي��ة
واس��تذكارا لنجاحاته��م خ�لال

مسيرتهم الفنية.
بهذا اخلصوص جتدر االش��ارة الى ان
هذا الدعم هو جزء من سلسلة من
نش��اطات زين العراق املستمرة في
دعم مجال الفن واالعالم واالهتمام
بهذه الشريحة املثقفة حيث فامت
زي��ن العراق مؤخ��را بدع��م الدراما
العراقية بالتب��رع مببلغ  500مليون
دينار وايضا املش��اركة برعاية مؤمتر
بغ��داد االعالمي الدول��ي باإلضافة
الى العديد من الفعاليات الداعمة
لهذا اجملال.

العام احلال��ي  ، 2017معربا عن
أمله بأن تس��هم الش��ركة في
تغطية رواتب موظفيها  ،ووجه
باعتماد السياقات احلديثة وإبراز
إمكاني��ات الش��ركة ومواكبة
متطلب��ات الس��وق كم��ا أوعز
بتس��ريع إجراءات الشراكة مع
القطاع اخلاص لتحسني وتنويع
املنتجات .
ودع��ا الوزي��ر أيض��ا عن��د زيارة
معاوني��ة االس��منت اجلنوبي��ة
واجتماعه بأعضاء مجلس إدارة
الش��ركة العام��ة لالس��منت
العراقي��ة وعدد من املس��ؤولني
في املعاونية إلى إبرام شراكات
حقيقي��ة مع ش��ركات رصينة

عل��ى وف��ق إج��راءات ش��فافة
وواضح��ة وحس��ب القوان�ين
وجتاوز سلبيات العقود السابقة
وماس��ببته من س��معة سيئة
وعدم ثق��ة مؤسس��ات الدولة
بش��ركات ال��وزارة  ،مؤكدا على
ضرورة وضع خطط ورؤى تتوافق
م��ع توج��ه احلكوم��ة وال��وزارة
للنه��وض باملصان��ع م��ن خالل
الشراكة مع القطاع اخلاص مع
وجود الدعم احلكومي امللموس
للصناع��ة الوطني��ة ف��ي إقرار
العديد من القوان�ين والقرارات
الداعم��ة للمنت��ج احمللي  ،الفتا
إل��ى أن ل��دى الش��ركة جترب��ة
واضحة في قرار منع االسمنت

وانعكاس��ه اإليجاب��ي الكبي��ر
على واقع صناعة االسمنت في
العراق .
وناق��ش الس��وداني املؤش��رات
املتحقق��ة واإلج��راءات املتخذة
بخصوص إع��ادة إعمار املعامل
في املدن احملررة وعمليات التأهيل
واالس��تثمار وموضوع املنافسة
ف��ي الس��وق واس��تحقاقات
العامل�ين وباألخص توزيع قطع
األراضي وبناء اجملمعات السكنية
وأبدى مالحظاته بش��أن تطوير
النشاط الصناعي لهذه املعامل
واالرتقاء مبنتجاتها كما استمع
ال��ى طلبات وش��كاوى عدد من
املوظفني.

ّ
مجمع
إنجاز بناية مكتب بريد
بسماية السكني ..قريبًا
بغداد  -الصباح الجديد:
اعلن��ت وزارة االعم��ار واالس��كان
والبلدي��ات واالش��غال العام��ة عن
قرب اجناز بناي��ة مكتب بريد مجمع
بسماية السكني واخلاص مبدينة()A
مبساحة ()2000م. 2
وذك��ر املرك��ز االعالم��ي لل��وزارة ان
دائرة املباني احدى تشكيالت الوزارة
حقق��ت مراحل متقدم��ة بتنفيذ
اعماله��ا االش��رافية  ،مؤكدة قرب
اجن��از اعم��ال بناي��ة البري��د (post
 )officeنوع ( )Largeاخلاص باملدينة
( )Aف��ي مش��روع مجمع بس��ماية
الس��كني وان االعم��ال حالي��ا ً في

مرحلة االنهاءات حي��ث يتم بعدها
تس��ليمه ال��ى اجله��ة املس��تفيدة
(وزارة االتص��االت ) خ�لال االي��ام
القليل��ة املقبل��ة  ،مش��يرا ال��ى ان
هذه البناي��ة تعد من ب�ين  7بنايات
مماثلة س��يتم تش��ييدها مستقبال
وفقا للمخططات الرئيسة ملشروع
مجمع بسماية السكنية.
وبني املركز ان البناية تتكون من ثالثة
طوابق من ضمنه��ا الطابق االرضي
الذي سيضم اقس��ام (حتميل وخزن
الرس��ائل ،خزن املعلوم��ات والوثائق،
اخلدمات  ،التحكم ) اضافة الى غرفة
(حصين��ة)  ،اما الطابق االول يحتوي

على ( املكاتب  ،قاعات االجتماعات ،
االدارة ) وكذلك يضم الغرف اخلاصة
للعاملني وغرفة احلماية (، )security
فضالً عن الطابق الثاني الذي يحوي
غرف��ا (لالجتماع��ات  ،امليكاني��ك،
الكهرباء).
واض��اف ان بناي��ة البري��د تع��د من
املبان��ي املتخصص��ة الت��ي نف��ذت
على وفق احدث املواصفات العاملية
لتكون اضافة حضارية وسيتم بناء
 7منه��ا واح��دة ف��ي كل مدينة من
املدن املكونة للمشروع  ،مشيرا الى
وجود ابني��ة ملحقة بالبناية خاصة
باعمال امليكانيك والكهرباء .

عودة  550نازحا من محافظة واسط الى مدينة الموصل
بغداد  -الصباح الجديد:
اعلن��ت الش��ركة العام��ة لنقل
املس��افرين والوف��ود ع��ن نقله��ا
اكث��ر  550نازح��ا م��ن محافظ��ة
واس��ط الى مدينة املوصل ضمن
جهود اللجنة العليا الغاثة وايواء
النازحني.
وقال مدير عام الش��ركة املهندس
عب��د اهلل لعيب��ي ان��ه اس��تنادا

لتوجهي��ات وزي��ر النق��ل كاظ��م
فنج��ان احلمام��ي وبالتنس��يق
املباش��ر مع وزارة الهج��رة مت نقل
العوائ��ل النازح��ة بواق��ع خمس
حافالت من محافظة واس��ط الى
محافظ��ة نين��وى بحض��ور ممثل
املرجعي��ة الدينية الس��يد حبيب
اخلطيب وعضو مجلس محافظة
واس��ط الس��يد صاح��ب عوي��د

والنائبة نهلة حسني الهبابي.
واوض��ح املدي��ر الع��ام ان عملية
النق��ل تأت��ي ضم��ن مل��ف اعادة
توط�ين النازح�ين الت��ي وضع��ت
بالتعاون مع وزارة الهجرة ورئاسة
الفري��ق املش��ترك الع��ادة كل
العائالت ال��ى مناطقهم األصلية
الت��ي نزح��وا منه��ا خ�لال تواجد
العصابات اإلرهابية.

لتسهيل رحلة الحجاج العراقيين الى الديار المقدسة

العراق والسعودية يبحثان موسم الحج المقبل
بغداد  -الصباح الجديد:
أعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة
الس��بت عن عق��د اجتم��اع وزاري
مش��ترك ب�ين العراق والس��عودية
استعدادا ملوسم احلج املقبل.
واك��د املتح��دث الرس��مي باس��م
الهيئ��ة حس��ن فه��د الكناني في
تصريح��ات صحفية ان « الش��يخ
الدكت��ور خال��د العطي��ة عق��د
اجتماعا م��ع وزير احلج الس��عودي
الدكت��ور محم��د صالح ب��ن طاهر
بننت في اململكة العربية السعودية
وبحث مع��ه تنظيم امور موس��م
احلج املقبل وتأمني افضل اخلدمات
للحج��اج العراقي�ين من اج��ل اداء
مناسكهم بسهولة ويسر «.
وذك��ر ان « رئيس الهيئة س��يجري
لقاءات متتالي��ة للمطالبة مبراعاة
الزي��ادة الس��كانية احلاصل��ة ف��ي
الع��راق نس��بة الى ع��ام  2013وان
تعتمد اململكة العربية السعودية

االحص��اء الس��كاني االخير ومنح
مقاع��د احلج مبا يتناس��ب مع عدد
النف��وس احلال��ي  ،كما س��يطالب
مبنح سمات الدخول اخلاصة باحلج
( الفيزا ) من الس��فارة الس��عودية
ف��ي بغ��داد»  ،مش��يرا ال��ى ان «
الشيخ العطية سيناقش موضوع
احلج البري وامكانية تفعيل املنافذ
البرية خالل موس��م العمرة ملا فيه
من فوائد اقتصادية كبيرة للبلدين ،
اضافة الى توفير اخلدمات املطلوبة
لتس��هيل رحلة احلجاج العراقيني
ال��ى الدي��ار املقدس��ة من��ذ حلظة
انطالقهم وتفويجهم واسكانهم
ونقله��م حتى ارجاعه��م الى ارض
الوطن بسالم».
م��ن جانبه قدم وزي��ر احلج والعمرة
السعودي ش��كره وتقديره لرئاسة
الهيئ��ة وادارتها ومالكاتها على ما
بذلوه من جهود في اجناح موس��م
احلج املاض��ي  ،واثنى عل��ى االلتزام
بتنفي��ذ جمي��ع بن��ود االتف��اق في
احملضر الوزاري السابق.

في س��ياق متص��ل التقى العطية
رئي��س مجلس التنمية االس�لامي
الس��عودي الدكتور بندر بن محمد
حجار وتباحثا في عدد من القضايا
منها عملية تنظيم ذبح االضاحي
وكيفي��ة االس��تفادة م��ن حلومها
بالطريق��ة الت��ي تفي��د مواطن��ي
البلدان االسالمية الفقيرة.
على صعي��د متصل بحث الدكتور
خال��د العطي��ة م��ع نائ��ب رئيس
مجلس ادارة مؤسسة االدالء عصام
بن عبدالعزيز س��رعة اجناز تصاريح
سكن احلجاج العراقيني في املدينة
املنورة.
وق��ال املتح��دث الرس��مي باس��م
الهيئة حس��ن فه��د الكناني ان «
رئيس الهيئة الشيخ الدكتور خالد
العطية التقى نائب رئيس مجلس
ادارة مؤسس��ة االدالء عص��ام ب��ن
عبدالعزي��ز وتباحث��ا ف��ي ض��رورة
االس��راع باجن��از تصاري��ح س��كن
احلج��اج ف��ي املدينة املن��ورة بوقت
مبك��ر من هذا العام لضمان جتهيز

الفن��ادق اجليدة التي تلي��ق مبكانة
احلاج العراقي الكرمي».
واوض��ح الدكت��ور العطي��ة ان «
الطرف�ين بحثا االم��ور التنظيمية
ملوس��م احل��ج املقب��ل ومناقش��ة
اخلدمات واالجنازات التي حتققت في
موس��م احلج املاضي برغ��م ارتفاع
اعداد احلجاج نس��بة الى السنوات
الس��ابقة بع��د ارج��اع احلص��ص
الكاملة للدول االسالمية والعمل
على تدارك املش��كالت التي حدثت
ووضع احللول الناجعة حللها».
اجلدي��ر بالذك��ر ان املؤسس��ة
األهلية ل�لأدالء في املدين��ة املنورة
إح��دى املؤسس��ات الت��ي تق��دم
جمي��ع اخلدمات للحج��اج بد ًءا من
وصولهم واس��تقبالهم وتزويدهم
باملعلوم��ات الوافي��ة املتصل��ة
بالزيارة وإسكانهم واإلشراف على
راحتهم طيلة إقامتهم في املدينة
املنورة م��ع متابعة احلالة الصحية
للحجاج وتق��دمي اخلدمات لهم في
املستشفيات على مدار الساعة .
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الكهربـاء تعقـد مؤتمـرًا عـن تنفيـذ
البنـى التحتيـة للمشاريـع االستثماريـة

ندوة تعريفية عن مشروع

توطين الرواتب إلكترونيا
بغداد  -الصباح الجديد:
نظم��ت الش��ركة العام��ة لالتص��االت ندو ًة
تعريفي ًة مبش��روع توط�ين الروات��ب إلكترونيا ً
بالتنس��يق مع مصرف��ي (الرافدي��ن ،واخلليج
التجاري).
وتناولت الندوة ش��رحا ً مستفيضا ً عن اهمية
نظ��ام توطني الروات��ب ملا يتمتع ب��ه من مزايا
تعود بفوائد مالي��ة وخدمية  ،ومن خالله يتم
حتوي��ل الرواتب م��ن يدوية يتم تس��لمها عن
طريق الدوائر الى الكترونية ميكن تسلمها من
البن��وك واملصارف احلكومي��ة او االهلية وذلك
عن طريق حس��اب خاص يفت��ح للموظف في
املصرف ويقوم بالسحب منه بواسطة بطاقة
الدفع االلكترونية .
واس��تعرض املش��اركون ف��ي الن��دوة اخملاط��ر
الناجمة عن نقل رواتب املوظفني نقدا ً واحلرية
الكاملة في السحب وااليداع والتحويل املالي
بن��اء» عل��ى رغبته��م اضافة الى تس��هيالت
الق��روض  ،وان ه��ذا املش��روع س��يعمم على
جميع الوزارات واملؤسسات احلكومية استنادا ً
لقرار مجلس الوزراء املرقم  ٣١٣لسنة . ٢٠١٦

متابعة الصباح الجديد:
برعاي��ة وكي��ل وزارة الكهرب��اء
لش��ؤون التوزيع والنقل الدكتور
عب��د احلم��زة هادي عق��دت دائرة
التخطيط والدراس��ات الس��بت
مؤمت��را ً ح��ول مش��روع (خدمات
البن��ى التحتي��ة للمش��اريع
االستثمارية).
وحت��دث املهندس قاس��م محمد
عل��ي اح��د مهندس��ي دائ��رة
التخطيط والدراس��ات في مقر
الوزارة ع��ن القوانني والتعليمات
التي تخص االستثمار والتعديالت
التي طرأت على تلك القوانني في
اعوام ( 2006و 2015و ، )2016داعيا
السلطات احمللية ان تلتزم بايصال
خدمات البنى التحتية اخلارجية
الى حدود املش��اريع االستثمارية
 ،وان القان��ون يوضح مس��ؤولية
احلكومات احمللي��ة املتمثلة بادارة
احملافظ��ات (الس��لطات احمللي��ة)
اليصال خدمات البنى التحتية.
وق��ال املهن��دس علي لق��د متت
مفاحت��ة االمان��ة العام��ة جمللس
الوزراء عن طريق الهيئة الوطنية
لالس��تثمار بااليعاز الى الوزارات
املعني��ة واحملافظ��ات لتخصيص
مبال��غ خدم��ات البن��ى التحتية
اخلارجية للمشاريع االستثمارية
ضمن موازنتها السنوية  ،وصوال ً
ال��ى الس��ياج اخلارج��ي بس��بب
تأخر اجناز املش��اريع االستثمارية
ف��ي احملافظات  ،اضاف��ة الى ذلك
حيث مت احتس��اب املبال��غ املالية
املطلوبة اليصال التيار الكهربائي
للمش��اريع االس��تثمارية وتب�ين
ان موازن��ة ال��وزارة االس��تثمارية
التغطي كلف االيصال  ،وكذلك
ان املوازن��ة اخلاص��ة بال��وزارة
التتضم��ن اي��ة مبال��غ اليص��ال
خدم��ات الكهرباء الى املش��اريع
االستثمارية في احملافظات لوجود
عجز في مجمل املوازنة.
واوض��ح املهن��دس عل��ي ان

دعت وزارة
الكهرباء
السلطات
المحلية أن تلتزم
بإيصال خدمات
البنى التحتية
الخارجية الى
حدود المشاريع
االستثمارية

الصناعة تبحث مع التعليم

الحصول على األلقاب العلمية

جانب من االجتماع

املش��اريع املطلوب ايص��ال التيار
الكهربائي اليها موزعة حس��ب
احملافظ��ات  ،وان اجملم��وع الكل��ي
للمبال��غ املطلوب��ة اليص��ال
الطاق��ة الكهربائية للمش��اريع
االستثمارية في عموم احملافظات
تبلغ ( )231مليار دينار ،في حني ان
تخصيص��ات معاجلة االختناقات
املنظوم��ة الكهربائي��ة لع��ام
 2017يبل��غ ( )155ملي��ار دين��ار,
وكذلك ع��دم وجود اي تخصيص
ملعاجلة اختناقات املنظومة لعام
 ,2018وان ال��وزارة لن تتمكن من
تأم�ين خدم��ات البن��ى التحتية
(ايصال التي��ار الكهربائي) لهذه

املشاريع االستثمارية ,مما سيؤدي
الى االخ�لال بالت��زام الدولة جتاه
املستثمرين ,وهذا ينعكس سلبا ً
عل��ى عوامل ج��ذب االس��تثمار
للعراق .
واكد عل��ى ض��رورة التوصل الى
اتف��اق مع جمي��ع االطراف لكي
تك��ون املبال��غ املالي��ة املطلوبة
لتنفيذ خدمات البن��ى التحتية
للمش��اريع االس��تثمارية عل��ى
حس��اب املس��تثمر  ،ال��ى جانب
ان تكون املبال��غ املالية املطلوبة
لتنفيذ خدمات البن��ى التحتية
للمش��اريع االس��تثمارية عل��ى
حس��اب موزانة تنمي��ة االقاليم

تنفيذ حمالت خدمية واسعة
لتأهيل شوارع الموصل
بغداد  -الصباح الجديد:
أعلن��ت وزارة اإلعم��ار واإلس��كان
والبلدي��ات واألش��غال العام��ة،
مواصلة أعمالها بتنفيذ حمالت
خدمي��ة كب��رى بإع��ادة تأهي��ل
وتطوير وإكس��اء الشوارع املهمة
واحليوية أمين مدينة املوصل .
وذكر املرك��ز االعالمي لل��وزارة ان
املالكات الهندس��ية والفنية في
مديري��ة بلدي��ة املوص��ل التابعة
ملديري��ة البلديات العام��ة احدى
تش��كيالت الوزارة باشرت بتنفيذ

اعمالها بأطالق حمالت واس��عة
الكس��اء وتعبيد الشوراع املهمة
واحليوية في امين مدينة املوصل.
وب�ين ان االعمال ش��ملت تبليط
الش��ارع املؤدي لتقاط��ع الزجنيلي
ورف��ع االنق��اض وفت��ح ش��ارع
وحمالت تنظيف ف��ي حي نابلس
ش��ارع البدال��ة اضافة ال��ى ازالة
جتاوز لساحة لبيع املواد االنشائية
و  4مح�لات ف��ي منطق��ة دورة
الرسالة .
واض��اف املرك��ز ان مديري��ة بلدية

للمحافظ��ات ,وكذل��ك ادراج
مشروع البنى التحتية للمشاريع
االس��تثمارية كمشروع مستقل
ويت��م رص��د تخصي��ص ل��ه من
تخصيص��ات ال��وزارة لتجن��ب
تأخر تنفيذ التزام��ات الوزارة مع
املستثمر.
كما اس��تعرض وكيل ال��وزارة ان
هن��اك قانون��ا الب��د م��ن االلتزام
به وه��و على الس��لطات احمللية
ان تلت��زم بايص��ال خدمات البنى
التحتي��ة اخلارجي��ة ال��ى ح��دود
املش��اريع االس��تثمارية  ،واذا ما
اردن��ا تعديل ه��ذا القان��ون البد
من اللج��وء الى مجل��س الوزراء

ومجلس النواب لتعديله .
من جان��ب اخر تواص��ل املالكات
الهندس��ية والفنية في مديرية
توزي��ع كهرب��اء البص��رة التابعة
للمديري��ة العامة لتوزيع كهرباء
اجلنوب ,حمالتها لرفع التجاوزات
احلاصل��ة عل��ى الش��بكة
الكهربائي��ة في عموم محافظة
البصرة.
وقال املتحدث الرس��مي باس��م
وزارة الكهرب��اء الدكتور مصعب
سري املدرس ان احلمالت تضمنت
رف��ع ( )94حال��ة جت��اوز مختلفة
على جميع األصناف ،حيث كانت
موزعة عل��ى ( )78منزال متجاوزا

بس��حب خط واحد ,و( )11منزال
نظامي��ا متجاوزا ،فض�لاً عن ()5
جتاوزات م��ن االصن��اف التجارية
والصناعية واحلكومية والزراعية,
وش��ملت احلم�لات مناطق ( حي
امل��دراء  ،القبل��ة  ،ح��ي احلس�ين
،ح��ي اجلهاد  ،ح��ي العباس  ،حي
املهندسني  ،اجلبيلة ) ,الى جانب
تنظيم ( )137إس��تمارة إشتراك
جدي��دة للمواطن�ين للصنف�ين
املنزلي والتجاري ,وتنظيم ()117
استمارة للمتجاوز املنزلي بخط
واح��د ،وتنظي��م ( )20اس��تمارة
أش��تراك جدي��دة للمتج��اوز
املنزلي.

«التنمية الصناعية تسعى
الى دعم الخريجين والشباب

املوص��ل بقطاعاته��ا ف��ي اجلانب
االيس��ر للمدينة متمثلة بقطاع
احلدباء ونركال والس�لام بالتعاون
م��ع اجله��د اخلدمي و الهندس��ي
للمديري��ة قامت بتنفي��ذ اعمال
يومية واس��عة ف��ي ع��دة احياء
م��ن املدين��ة  ،مش��يرا ً ال��ى ان
االعمال شملت التبليط في حي
احلدب��اء وتقاطع الوحدة وتنظيف
للكيترات ورفع نفايات من مناطق
ع��دة  ،فضالً عن صب وردم بعض
احلفر من شوارع املدينة .

بغداد  -الصباح الجديد:
عقدت املديرية العامة للتنمية
الصناعي��ة ومبتابعة من مديرها
العام املهندس س�لام س��عيد
احمد لقاء مش��تركا ضم مدير
ومالك مش��روع ابتكار من اجل
التنمي��ة وممثل�ين عن ال��وزارات
والدوائر املعنية لبحث الس��بل
واالليات الت��ي ميكن من خاللها
اس��تقطاب ودع��م وتش��جيع
اخلريجني والشباب املبدعني في
الع��راق ضمن برنامج ومش��روع

ابتكار من اجل التنمية .
وتناول اللقاء ش��رح وبيان جتربة
وبرنامج ابتكار من اجل التنمية
واس��تعراض االنش��طة الت��ي
اقامه��ا ف��ي عم��وم احملافظات
وع��رض مجموعة من االبداعات
واملشاريع التي نفذها اخلريجون
والش��باب م��ن املبدع�ين
واملبتكري��ن وكذل��ك مناقش��ة
الية العمل واالجراءات املتبعــة
الستقطــاب الشبـاب ضمـن
املشـروع.

التجارة تنفي حرمان أي مواطن
من مفردات التموينية

م��ن جانبه��م اس��تعرض ممثلو
ال��وزارات املعني��ة باملوض��وع،
منفردي��ن االنش��طة واخلدمات
الت��ي ميك��ن م��ن خالله��ا دعم
اخلريج�ين والش��باب وخل��ق
روح االب��داع والتأل��ق لديه��م
ووس��ائل الدعم الت��ي باالمكان
ان تقدمه��ا ه��ذه ال��وزارات كل
حسب تخصصها وامكانياتها
املتاح��ة ،اذ ج��رى االتف��اق على
دع��م وتفعيل ه��ذه املش��اريع
واحتضانها والترويج لها .

 200شاحنة لنقل النازحين من السليمانية الى صالح الدين
بغداد  -الصباح الجديد:
أعلنت الش��ركة العام��ة للنقل
الب��ري ،إس��تعدادها لتوفير أكثر
م��ن (  ) 200ش��احنة لنق��ل أثاث
النازحني م��ن مخيمات محافظة

السليمانية الى مناطق سكناهم
في محافظة صالح الدين /ناحية
يثرب والبالغ عددهم أكثر من (10
) آالف عائلة بعد استقرار األوضاع
األمنية.

وقال مدير عام الشركة عماد عبد
الرزاق األس��دي ان ذل��ك جاء بعد
مخاطبة وزارة الهجرة واملهجرين
للش��ركة ف��ي أمكاني��ة توفي��ر
الشاحنات املطلوبة التي كان لها

دور كبي��ر ف��ي نق��ل النازحني الى
مخيم��ات النزوح أب��ان العمليات
العسكرية واالسهام بتوفير املؤن
وامل��واد الغذائية لهم عبر العديد
من الرح�لات املكوكية بني موانئ

البصرة واحملافظات الش��مالية مما
اسهم في إستقرار الوضع األمني
واالجتماعي للنازحني .
واضاف املدير العام ان هذه اجلهود
تأتي إس��تجابة لتوجيه��ات وزير

إعادة تأهيل وتشغيل مشروع ماء أبي غريب
بغداد  -الصباح الجديد:
افتتحت وزيرة اإلعمار واإلس��كان
والبلدي��ات واالش��غال العام��ة
د.املهندس��ة آن ناف��ع أوس��ي
مش��روع ماء أبوغري��ب في بغداد
خالل زيارته��ا القض��اء ،بحضور
عض��و مجل��س النواب عائش��ة
املساري وجمع من أهالي ووجهاء
القضاء.
وذكرت الوزيرة في كلمة لها خالل

حفل االفتتاح ان الوزارة وبأشراف
مديرية املاء العامة التابعة للوزارة
وبالتنسيق مع صندوق إعادة اعمار
املناط��ق احمل��ررة ومنظمة UNDP
التابعة لألمم املتحدة ،أجنزت إعادة
تأهيل وتش��غيل مشروع (ماء أبو
غريب) ليوفر املاء الصالح للشرب
ألهالي املنطقة.
وأوضح��ت الوزي��رة أن العمل في
املش��روع تضم��ن إع��ادة تأهي��ل

وجتهي��ز املضخ��ات واح��واض
الترس��يب وكذل��ك منظوم��ة
الكل��ور ،فض�لا عن تنفي��ذ اخلط
الناق��ل ال��ذي يرب��ط املش��روع
بناحي��ة النصر والس�لام وناحية
عكرك��وف ،حي��ث مت اجن��از جميع
االعمال فيه على وفق املواصفات
الفنية املطلوبة ،مش��يرة الى ان
املش��روع حديث التنفي��ذ أي في
عام  2014والذي كان يعمل مبعدل

10.000م /3س��اعة قب��ل تعرضه
للدم��ار من قب��ل عصابات داعش
اإلرهابي��ة ،ليعمل املش��روع بعد
تأهيل��ه حاليا ً بنس��بة ضخ تبلغ
 40%م��ن الطاقة التصميمية له
وبقدر 4000م /3ساعة.
وأكدت الوزي��رة حرص الوزارة على
النه��وض بواقع البن��ى التحتية
وتوفير افضل اخلدمات للمواطنني
في بقية مناطق بغداد واحملافظات

انطالقا من مسؤوليتها بصفتها
اجله��ة القطاعية املس��ؤولة عن
توفي��ر اخلدم��ات والت��ي هي على
متاس مباشر مع املواطنني .
م��ن جانبهم رح��ب أهالي قضاء
أبي غري��ب بزيارة الس��يدة الوزير
وإفتت��اح وتش��غيل املش��روع،
مقدمني ش��كرهم للجهود التي
بذلت في سبيل إجنازه ليكون في
خدمة أهالي القضاء.

إغالق وإنذار أنشطة صناعية وخدمية مخالفة في الديوانية
بغداد  -الصباح الجديد:
أغلق��ت وزارة الصح��ة والبيئ��ة
بع��ض االنش��طة الصناعي��ة
واخلدمي��ة ،فيم��ا ان��ذرت بعض��ا ً
آخر بالغل��ق خملالفتها الش��روط
والضوابط البيئية احملددة .
وق��ال مدي��ر ع��ام دائ��رة التوعية
واالعالم البيئي أمير علي احلسون
ان الفرق الرقابية التابعة ملديرية
بيئ��ة الديواني��ة رص��دت خ�لال
جوالته��ا التفتيش��ية مجموعة
من اخملالف��ات البيئي��ة لعدد من
األنش��طة الصناعي��ة واخلدمية

فق��د اغلقت احملط��ة التحويلية
لتجم��ع النفايات  ،كم��ا اغلقت
احد كراجات غس��ل وتش��حيم
الس��يارات في ناحية الشافعية
ملدة  30يوما قابلة للتمديد.
وبين��ت مدي��ر بيئ��ة الديواني��ة
س��اهرة خلي��ل ان املديرية قامت
بان��ذار مجموعة من األنش��طة
اخملالف��ة االخرى ش��ملت خمس
كراج��ات ومعمل�ين للطاب��وق
ومعمل�ين للنس��يج وخباط��ة
مركزية وانش��طة زراعية اخرى ,
مؤك��دة ان وزارة الصحة والبيئة

مس��تمرة م��ن خالل س��لطتها
الرقابية على وف��ق قانون حماية
وحتس�ين البيئة رقم ( )27لسنة
 2009مبتابع��ة ومراقب��ة جمي��ع
االنش��طة الصناعي��ة واخلدمية
ملعرفة م��دى التزامها بالضوابط
والقوانني البيئية .
يذك��ر ان الف��رق الفني��ة التابعة
ملديري��ات البيئ��ة ف��ي بغ��داد
واحملافظ��ات تقوم بج��والت دورية
لالطالع على مدى التزام اصحاب
االنشطة الصناعية واخلدمية في
القطاعني العام واخلاص والقوانني

والضوابط التي وضعتها الوزارة.
وق��ال مدي��ر ع��ام دائ��رة التوعية
واالع�لام البيئي ان الفرق التابعة
ملديري��ة بيئ��ة النجف األش��رف
أجرت كشفا بيئيا موقعيا ألنشاء
مجم��ع س��كني مبس��احة 120
دومنا في قض��اء الكوفة منطقة
الكريشات ومتت املوافقة إلنشاء
اجملم��ع وانش��اء ش��بكة ص��رف
صح��ي متكامل��ة كم��ا منحت
موافقة بيئية لثالث مجارش للرز
في قض��اء املناذرة ناحي��ة احليرة
أللتزامه��ا بالضواب��ط واحملددات

البيئية .
وأوضح مدي��ر بيئة النجف ماجد
ف��راس ان وزارة الصح��ة والبيئة
منح��ت موافقات بيئية لعدد من
االنش��طة الصناعي��ة واخلدمية
في محافظ��ة النجف االش��رف
أللتزامه��ا بالضواب��ط واحملددات
البيئي��ة ،وتق��وم ال��وزارة مبن��ح
املوافق��ات البيئي��ة بع��د التأكد
م��ن تنفي��ذ الضواب��ط واحملددات
التي تضعها الوزارة مبا ينس��جم
واالس��تراتيجية الوطنية حلماية
وحتسني البيئة في العراق.

بغداد  -الصباح الجديد:
جتري الهيئة العامة للبحث والتطوير الصناعي
التابعة الى وزارة الصناعة واملعادن لقاءات مع
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للبحث
في السبل الكفيلة بحصول املالكات العلمية
في هيئة البحث على األلقاب العلمية .
وقال املهندس عبد الغني فخري ال جعفر مدير
عام الهيئة في تصريح ملركز االعالم والعالقات
العامة ملقر الوزارة ان االلقاب العلمية تسهم
بش��كل كبي��ر ف��ي تس��هيل املش��اركة في
االش��راف واملنافس��ة على االطاري��ح اخلاصة
بالدراس��ات العليا لطلبة اجلامعات  ،مش��ددا
عل��ى اهمي��ة اج��راء التقييم املس��تمر حول
البح��وث املقترحة للخط��ة البحثية لضمان
االختي��ار االمث��ل للبحوث العلمي��ة الرصينة
والتي تتماش��ى م��ع توجهات ال��وزارة بصورة
عامة والهيئة بصورة خاصة .
واكد املدير العام على ان تكون عملية التقييم
للبحوث من قبل مالكات ذات خبرة وبتخصص
مالئ��م وطبيع��ة البحوث املنج��زة ،فيما اوعز
املدير العام الى اللجنة االستش��ارية بتعريف
اجلامع��ات العراقي��ة باالمكاني��ات واخلب��رات
العلمية التي متتلكها مالكات الهيئة اضافة
المتالكه��ا لالجه��زة املتط��ورة لغ��رض زيادة
التواص��ل والتع��اون مع املؤسس��ات العلمية
فيما يخص البحوث وطلبة الدراسات.

النق��ل الذي ش��دد عل��ى أهمية
توفي��ر الدع��م الكام��ل جله��ود
احلكومة في تأمني عودة النازحني
ال��ى مناطق س��كناهم بالتزامن
مع قرب االنتخابات املقبلة.

بغداد  -الصباح الجديد:
نفت دائرة التخطي��ط واملتابعة بوزارة التجارة
حرم��ان أي مواط��ن م��ن مف��ردات البطاق��ة
التموينية وأنها ملتزمة بتجهيز اجلميع باملواد
الغذائية من دون استثناء .
وأوضح��ت ابتهال هاش��م صاب��ط مدير عام
الدائ��رة ان ما أثير من لغط حول حتديث بيانات
املواطنني من أجل تس ّلم بطاقاتهم التموينية
هو إجراء روتيني ال يه��دف الى حرمان املواطن
من مفرداته��ا امنا الهدف من��ه حتديث بيانات
البطاقة التمويني��ة وذلك لوجود أعداد كبيرة
م��ن املواطنني لم يت��م حتدي��ث بياناتهم منذ
انتخاب��ات  ٢٠١٤ومن أجل التأكد من وجودهم
داخل الوطن لغرض جتهيزه��م باملفردات التي
هي حق من حقوقهم.
وأضافت صابط أن التعليمات تقضي بحجب
مف��ردات البطاق��ة التموينية عن املس��افرين
واملتوف�ين م��ن أجل حص��ر األع��داد احلقيقية
 ،املش��مولة بالبطاق��ة التمويني��ة بحس��ب
دراس��ات التخفيف من الفقر وأيضا للحد من
حاالت التالعب التي قد حتصل بهذا الشأن.

(سكراب) محطة كهرباء
الدورة خال من التلوث اإلشعاعي
ٍ

بغداد  -الصباح الجديد:
أكدت وزارة الصحة والبيئة خلو
اخمللف��ات احلديدية ( الس��كراب)
التاب��ع حملطة كهرباء الدورة من
التلوث اإلشعاعي .
وق��ال مدير ع��ام دائ��رة التوعية
واالع�لام امي��ر عل��ي احلس��ون
ان تقاريراملس��ح االش��عاعي
والفح��ص املوقعي التي اجرتها
ف��رق الوقاي��ة م��ن االش��عاع
للمخلفات احلديدية (السكراب)
التاب��ع حملط��ة كهرب��اء الدورة
النت��اج الطاق��ة الكهربائي��ة
للمنطقة الوسطى خالية من
اي تل��وث اش��عاعي  ،مؤكدا ان
الق��راءات جاءت ضم��ن اخللفية
االشعاعية االعتيادية املعتمدة
عامليا.
من جانبها اوضحت بشرى علي
احم��د مدير عام مرك��ز الوقاية
من االشعاع ان املركز اعتمد في
عمليات الفحص واملسح احدث
التقني��ات املتبع��ة ف��ي تقييم
املواقع امللوثة واجراء املسوحات
االش��عاعية املتكامل��ة عل��ى
الس��كراب واج��زاء م��ن احملطة

والتي خضعت مسبقا لعمليات
الصيان��ة الدورية وباس��تعمال
اجهزة قياس مس��توى االشعاع
احلديث��ة املتضم��ن ع��دد م��ن
الكيب�لات الكهربائية وحاويات
حتت��وي عل��ى م��ادة النح��اس
املس��تعملة ف��ي احملط��ة وان
النتائ��ج اثبتت خلو الس��كراب
من التلوث االشعاعي .
وأوضحت مدير عام املركز ان فرق
وزارة الصحة والبيئة مس��تمرة
بعملي��ات الفح��ص واملس��ح
االش��عاعي ل��كل املواق��ع التي

تعرض��ت للقصف خ�لال احلرب
االخيرة للتأكد من عدم وجود اي
تلوث اشعاعي .
وكان��ت وزارة الصح��ة والبيئ��ة
افتتحت منظومة االنذار املبكر
للتحسس االشعاعي في مركز
الوقاي��ة م��ن االش��عاع تتول��ى
مهم��ة مراقب��ة النش��اطات
االش��عاعية في الع��راق واعداد
خارط��ة بيان��ات يت��م حتديثه��ا
بش��كل يوم��ي للتع��رف عل��ى
املتغي��رات الت��ي ق��د تطرأعلى
النشاط االشعاعي .
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فصل  2756حكوميًا

من مناصبهم في تركيا
انقرة ـ رويترز:
قالت السلطات التركية ،امس األحد ،إنها فصلت
 2756ش��خصا م��ن أعماله��م ف��ي مؤسس��ات
حكومية ،م��ن بينهم جنود ومعلم��ون وموظفو
وزارات ،وذلك بس��بب ص�لات تربطهم بتنظيمات
«إرهابية».
وجاء في مرس��وم نش��رته اجلريدة الرس��مية ،أن
صالت اتضحت بني املفصولني وجماعات وكيانات
إرهابية تعمل ضد األمن القومي.
وألق��ي القب��ض على نحو  50ألف ش��خص ،منذ
محاولة انق�لاب جرت في متوز م��ن العام املاضي،
كما صدرت قرارات إقالة أو إيقاف عن العمل بحق
نح��و  150ألفا آخرين ،ومن بينهم جنود وأفراد في
الشرطة ،ومعلمون وموظفون حكوميون ،بسبب
صالت مزعومة بينهم وبني حركة فتح اهلل غولن
رجل الدين املقيم في الواليات املتحدة.
وتخشى جماعات معنية باحلقوق وحلفاء غربيون،
أن يتخ��ذ الرئيس التركي رج��ب طيب أردوغان من
االنقالب الفاشل ذريعة إلسكات املعارضة.
لك��ن احلكومة تق��ول إن اإلج��راءات التي تتخذها
ضروري��ة بس��بب محاول��ة االنق�لاب الت��ي راح
ضحيتها  240شخصا.

تجمعات لدعم ترشيح

المعارض اليكسي نافالني
لالنتخابات في روسيا

موسكو ـ أ ب ف:
نظم��ت جتمعات ام��س االحد ،في نحو عش��رين
مدينة في روسيا لدعم ترشيح اليكسي نافالني
ال��ذي يأمل في حت��دي الرئيس فالدميي��ر بوتني في
االقتراع الرئاسي الذي سيجري في آذار .2018
وم��ن فالديفوس��توك ف��ي اقص��ى الش��رق ال��ى
روس��توف اون دون بجنوب غ��رب البالد وكذلك في
موسكو وسان بطرسبورغ (شمال غرب) ،سيلبي
انصار احملامي الذي يتمتع بشخصية قوية واملدون
في قضايا مكافحة الفس��اد ،دعوت��ه للمطالبة
بترشحه.
وكانت اللجنة االنتخابية قررت في تش��رين االول
ان نافالني ال يس��تطيع املش��اركة في االنتخابات
حتى  2028بس��بب حك��م قضائي ص��در بحقه
الختالس اموال ،وهي قضي��ة يؤكد انها مفبركة
بالكامل.
ووج��ه نافالن��ي ( 41عاما) في تغري��دة على تويتر
امس االول الس��بت رسالة الى مؤيديه قائال «اريد
التأكد من دعمكم!» .واضاف «اظهروا للسلطات
ان هناك اش��خاصا حقيقيني يرغب��ون في اختيار
مرشحهم بينما ال متلك السلطات سوى حججا
ادارية».
واكد املعارض الروسي الذي سيشارك في التجمع
الرئيس��ي املقرر في موس��كو« ،من املستحيل اال
يسمحوا لنا باملشاركة في االقتراع».

 3قتلى و 6جرحى

روما وموسكو تعمالن على إقناع األطراف
الليبية باالنخراط في تسوية سياسية

متابعة ـ الصباح الجديد:
تزايد عدد الالعبني الدوليني في امللف
الليبي ،فبعد م��رور يوم واحد فقط
على اجلولة املكوكية لوزير اخلارجية
الفرنسي جان إيف لو دريان بني شرق
وغرب ليبياَّ ،
حل أمس وزير اخلارجية
اإليطال��ي أجنلين��و ألفان��و ضيف��ا ً
مفاجئ��ا ً على العاصم��ة طرابلس،
حيث التقى رئي��س حكومة الوفاق
الوطني ،فائز الس��راج ،فيما أعلنت
موسكو اس��تعدادها للعمل على
إقناع األط��راف الليبي��ة باالنخراط
في تسوية سياسية.
وكشفت الس��فارة اإليطالية لدى
ليبيا ف��ي تغريدتني منفصلتني عبر
موق��ع «توتير» ،عن وجود عس��كري
إليطالي��ا عل��ى األراض��ي الليبي��ة،
وقبل س��اعات من وصول ألفانو إلى
طرابلس ،نقلت السفارة اإليطالية
أيض��ا ً ع��ن الرئي��س اإليطال��ي
سيرجيو متاريال تلميحه إلى املهام
العس��كرية التي تقوم بها القوات
اإليطالية في ليبيا ،عبر قوله خالل
مؤمتر عبر الفيديو مع العس��كريني
اإليطالي�ين املوجودي��ن باخل��ارج،
«ع��ن طريق مهماتنا باخل��ارج نقوم
مبس��اعدة ليبيا باحت��رام وصداقة،
هي بلد صديق ،أمر مهم جداً».
ووسط مالحقة دبلوماسية إيطالية
للوساطة الفرنسية إثر الزيارة التي
قام بها وزير اخلارجية الفرنس��ي لو
دريان أول م��ن أمس إلى ليبيا ،قالت
اخلارجية اإليطالية أن وزير اخلارجية
اإليطالي ألفانو أكد للس��راج لدى
اجتماعهما ف��ي العاصمة الليبية
طرابل��س ،أن إيطالي��ا «تدعم بقوة
اإلط��ار املؤسس��ي املتوخ��ى ف��ي
اتفاق الصخيرات واجمللس الرئاس��ي
وحكومة الوفاق الوطني ،وتش��جع
القي��ادة الليبي��ة عل��ى مواصل��ة
الس��ير على طريق احلوار السياسي
الش��امل» ،وأش��ارت إل��ى أن ألفانو
بح��ث أيض��ا ً م��ع أحم��د معيتيق
نائب الس��راج “تعميق وجهات نظر
الش��راكة الثنائية وتعزيز املبادرات
الت��ي مت إعداده��ا بالفع��ل في هذه
الشهور من العمل لتقدمي املساعدة
إلى املؤسسات الليبية».
وبحسب بيان أصدره السراج ،الذي

اوروبا تدعم بقوة
اإلطار المؤسسي
المتوخى في
اتفاق الصخيرات
والمجلس
الرئاسي وحكومة
الوفاق الوطني

روما وموسكو حتاوالن اقناع الطرفني باالنخراط في احلكومة
يحظى بدعم من بعثة األمم املتحدة،
فق��د ج��دد ألفانو دع��م إيطاليا ملا
س��ماه بـ»نهج��ه التوافق��ي» ،ومبا
يبذل��ه م��ن جهد للم الش��مل من
أجل حتقي��ق األمن واالس��تقرار في
ليبي��ا ،مؤك��دا ً تأيي��د ب�لاده جلهود
املبعوث األممي غس��ان س�لامة آمالً
أن تفض��ي هذه اجلهود س��ريعا ً إلى
انتخابات.
وكرر السراج شكواه الضمنية من
املش��ير خليفة حفتر القائد العام
للجي��ش الوطن��ي الليب��ي ،حي��ث
اعتبر أن «عدم التزام بعض األطراف
وتراجعه��ا غي��ر املبرر عم��ا اتفقت
بش��أنه ،يربك املش��هد السياسي
ومب��ا يتطل��ب مواق��ف حازم��ة من
اجملتم��ع الدولي ضد كافة املعرقلني
لالتف��اق السياس��ي» ،وك��ان وزي��ر
الداخلية اإليطال��ي ماركو مينّيتي
ورئيس مجلس األساقفة اإليطاليني
باس��يتّي ،قد
الكاردين��ال غوالتييرو ّ
اس��تقبال أول دفعة الجئ�ين أفارقة
مت إجالؤه��م من ليبيا ممن يحق لهم
احلصول على احلماية الدولية.

ونقلت طائ��رة عس��كرية إيطالية
 162الجئ��ا ً من مخيم��ات في ليبيا
إلى روما ،في سابقة هي األولى من
نوعها ،حيث ق��ال مينيتي «إنه يوم
تاريخي ،إنها املرة األولى التي يفتح
فيها ممر إنساني من ليبيا إلى أوروبا»،
مؤك��دا ً عزم ب�لاده مواصلة العمل
مع مفوضية األمم املتحدة لش��ؤون
الالجئ�ين في ه��ذا الش��أن ،وقالت
الس��فارة اإليطالية لدى ليبيا إنه مت
نق��ل  161من املهاجري��ن الضعفاء
من ليبيا إلى إيطاليا في ممر إنساني
نظمت��ه احلكوم��ة اإليطالي��ة،
بالتعاون مع األمم املتحدة واحلكومة
الليبية ،تعزيزا ً الستراتيجية إيطاليا
في مكافحة الهجرة غير الشرعية
واالجتار بالبشر من خالل إنشاء أُطر
قانونية لدخول املهاجرين احملتاجني،
وب��دأت األمم املتح��دة نق��ل الجئني
أفارقة إل��ى إيطاليا من ليبيا ،حيث
أجلتهم م��ن مراكز احتجاز وجهت
انتق��ادات لألوضاع
جماع��ات إغاثة
ُ
ٍ
فيها بوصفها غير إنسانية.
وقال فينسينت كوشيتيل مبعوث

املفوضية اخلاص إلى وس��ط البحر
املتوس��ط ،ف��ي بي��ان ،بع��د وصول
الطائرة األولى «نأم��ل حقا ً أن تتبع
دول أخرى نفس الس��بيل ،بعض من
مت إجالؤهم عانوا بش��دة واحتجزوا
في ظ��روف غير إنس��انية وهم في
ليبيا ،وضعت خمس نس��اء مواليد
وه��ن ره��ن االحتج��از دون احلصول
إال عل��ى أق��ل ق��در من املس��اعدة
الطبية».
وه��ؤالء الالجئون فارون م��ن إريتريا
وإثيوبيا والصومال واليمن ،وبينهم
عائ�لات وأمهات وعازب��ات وقاصرون
من دون مرافقني راشدين ،وأشخاص
معوقون ،وهم جميعا ً بحاجة ملحة
ملس��اعدة طبي��ة ودع��م نفس��ي،
وتتكون اجملموعة من  160ش��خصا ً
من الفئات األشد ضعفا ً من النساء
واألطفال واملسنني ،كانوا في مراكز
إيواء ليبية حددته��ا مفوضية األمم
املتحدة السامية لشؤون الالجئني.
وكش��فت مؤسس��ة «كاريت��اس»
املس��يحية اخليري��ة إن الكنيس��ة
الكاثوليكي��ة ف��ي إيطاليا س��وف

تس��تضيف الكثي��ر م��ن الوافدين
اجل��دد ف��ي مالج��ئ تابع��ة لها في
أنحاء البالد ،فيما يخضع املهاجرون،
وهم من إريتري��ا وإثيوبيا والصومال
واليم��ن ،إلج��راءات فح��ص طلبات
اللج��وء ،وج��اءت خط��وة إيطالي��ا
لفتح ممر آمن لبعض املهاجرين بعد
أن تعرضت النتق��ادات من جماعات
معني��ة بحق��وق اإلنس��ان أدان��ت
جهودها ملن��ع املهاجرين ف��ي ليبيا
من الوص��ول إليه��ا مقاب��ل تقدمي
مس��اعدات وتدريب وعتاد ملكافحة
تهريب البشر.
وأبل��غ نائب وزي��ر اخلارجية واملبعوث
اخل��اص للرئي��س الروس��ي فالدميير
بوت�ين للش��رق األوس��ط وأفريقيا
ميخائيل بوغدانوف ،محمد الدايري
وزي��ر خارجي��ة احلكوم��ة املؤقت��ة
املوالية جمللس النواب الليبي ،موقف
بالده املبدئي بدعم احلوار السياسي
املوس��ع بني الليبيني حتت رعاية األمم
املتحدة ،واس��تعدادها للمساهمة
في دعم التق��دم الناجح للعملية
السياس��ية ،وذلك عبر االتصال مع

ممثلي القوى السياسية اخملتلفة في
ليبيا.
وأفاد الدايري بأنه أبلغ بوغدانوف لدى
لقائهما أول من أمس في العاصمة
الروس��ية موس��كو ،امتع��اض
قطاع��ات عريض��ة م��ن الش��عب
الليبي من بطء املس��ار السياسي،
وعدم التوصل إلى أي حل سياس��ي
يوحد البالد ،وأك��دت وزارة اخلارجية
الروس��ية في بي��ان لها ،أن روس��يا
مس��تعدة للمس��اهمة ف��ي تعزيز
العملية السياس��ية في ليبيا من
خالل القيام باتصاالت مع مختلف
ممثلي الق��وى السياس��ية الليبية،
واجتمع غسان سالمة رئيس البعثة
األممية أول من أم��س في تونس ،مع
محمد ش��كري الذي أعلن مجلس
الن��واب الليبي مؤخرا ً ع��ن انتخابه
محافظ��ا ً جدي��دا ً للبن��ك املركزي،
حيث اس��تمع س�لامة إلى خطته
املالي��ة إلنقاذ االقتصاد الليبي الذي
يش��هد تراجع��ا ً في إي��رادات النقد
األجنبي ،وش��ح الس��يولة النقدية
في البنوك التجارية

لمنع هجمات قد يشنها متطرفون على المصلين أو دور العبادة

بإطالق نار في الجيزة
القاهرة ـ وكاالت:
قتل  3أش��خاص وأصيب  6آخرون ،أمس الس��بت،
حني أقدم  4ملثمني يس��تقلون دراجات نارية على
فت��ح النار باجتاه أحد املقاهي ف��ي قرية العامرية،
التابعة ملركز العياط في محافظة اجليزة.
وتلقى قسم شرطة مركز العياط ،بالغا من عدد
من األهال��ي ،يفيد بقيام مجموع��ة من امللثمني
بفتح النيران على أحد مقاهي قرية العامرية.
وانتقل اللواء رضا العمدة نائب مدير اإلدارة العامة
للمباحث ،إلى مسرح اجلرمية لفحص البالغ ،وأمر
بخروج عدة مأموريات لتتبع اجلناة والبحث عنهم
وضبطه��م ،وتباين��ت أقوال الش��هود ح��ول عدد
مطلقي النيران ما بني ملثم أو ملثمني اثنني ،وما
زالت قوات األمن تطارد اجلناة.
ويواص��ل فري��ق املباحث برئاس��ة العمي��د ناجي
كامل ،رئيس مباح��ث قطاع جنوب اجليزة واملقدم
مروان احلس��يني رئيس مباحث العياط مناقش��ة
شهود العيان من رواد املقهي.

شؤون عربية ودولية

«تعبئة» أمنية واسعة في دول عدة لتأمين أعياد الميالد
لندن ـ وكاالت:
تشهد دول عدة ،أوروبية وآسيوية،
«تعبئ��ة» أمني��ة واس��عة لتأمني
أعي��اد امليالد حتس��با ً لهجمات قد
يش��نها متطرفون عل��ى املصلني
أو دور العب��ادة أو احملتفل�ين به��ذه
لك��ن ه��ذه األج��واء
املناس��بة.
ّ
األمنية ل��م متنع بع��ض اللفتات،
وعلى رأس��ها عودة “بي��غ بن” الى
احلي��اة لس��اعات ُقرع��ت خالله��ا
أجراسها إيذانا ً باالحتفاالت ،فبعد
أش��هر من الصم��تُ ،قرعت أمس
أجراس س��اعة «بيغ بن» ملناس��بة
االحتفاالت بامليالد والعام اجلديد.
ويس��تأنف الناقوس الكبير دقاته

حتى الواحدة مس��اء ( 12بتوقيت
غرينتش) من أول أيام العام اجلديد،
بعدم��ا توقف عن العم��ل في 21
آب (أغس��طس) املاضي .وستلتزم
الس��اعة الصمت معظ��م فترات
الس��نوات األرب��ع املقبلة بس��بب
أعم��ال ترمي��م البرج الذي ُ
ش�� ّيد
قبل  157عام��اً ،لكن أجواء األعياد
س��يكدرها ه��ذا الع��ام اضط��رار
املس��يحيني ،بس��بب هجم��ات
كنائس ،الى االحتفال
اس��ته َدفت
َ
أم��ام عدس��ات كامي��رات املراقبة
األمني��ة وحت��ت أنظ��ار ح��راس
مس��لحني ،وه��ؤالء سينتش��رون
بعش��رات اآلالف ف��ي م��دن مث��ل

باريس وبون .وأعلنت وزارة الداخلية
الفرنس��ية ،أنه��ا تول��ي أولوي��ة
مطلقة ألمن الفرنسيني والسياح
ملناس��بة أعي��اد نهاي��ة الع��ام،
محذرة من أن إجراءات اس��تثنائية
اتُخ��ذت ،وتش��مل تعبئ��ة حوالى
مئة ألف عنص��ر أمني اليوم وغدا ً
حلماية األماكن احلساس��ة واألكثر
ازدحاماً .فهذه الفترة من الس��نة
تُعد بالغة احلساس��ية بالنس��بة
ال��ى األجه��زة األمني��ة نظ��را ً ألن
مؤش��ر التهديد اإلرهاب��ي مرتفع
في البالد ،ويُلزم السلطات العمل
لطمأن��ة املواطنني .وحس��ب وزارة
الداخلي��ة ،ف��إن  ٥٤ألف ش��رطي،

و ٣٦ألف عنصر م��ن اجلندرمة ،و٧
آالف جن��دي ،أي م��ا مجموعه ٩٧
ألف عنصر أمني ،سينتشرون في
املناط��ق اخملتلفة ،ما يفوق بحوالي
 ٦آالف عنص��ر عدي��د القوات التي
تو ّلت حفظ األمن العام املاضي.
ومبوج��ب قانون مكافح��ة اإلرهاب
ال��ذي أُق��ر اخلري��ف املاض��ي ،يحق
للق��وات األمني��ة إخ�لاء مواق��ع
معينة وضرب طوق حول املنشآت
الس��ياحية والعام��ة اذا اقتضت
احلاجة ،علما ً أن فرنسا تعيش منذ
سنوات في ظل خطة «فيجيبيرات»
اخلاصة مبكافحة األعمال اإلرهابية،
وتقض��ي خصوصا بالس��هر على

أمن محطات القطارات واملطارات
واألسواق وأماكن العبادة.
ف��ي هذا اإلط��ار ،عملت ش��بكات
املتاج��ر الكب��رى على االس��تعانة
بش��ركات خاص��ة تزوده��ا عناصر
حفظ األمن تفتش حقائب الزبائن
قب��ل دخولهم ال��ى متاجرها ،وفي
أملانيا ،اس��تدعت الش��رطة خبراء
املتفجرات وإنس��انا ً آلي��ا ً لفحص
طرد ُمريب ُعثر عليه في سوق في
مدين��ة ب��ون في س��اعة متقدمة
السبت املاضي.
وق��ال ناط��ق إن الش��رطة طوقت
منطق��ة واس��عة م��ن الس��وق
وأخلته��ا لفح��ص الط��رد ،علما ً

أن أملاني��ا ف��ي حال تأه��ب قصوى
بعد عام عل��ى قتل أنيس العامري
التونس��ي  12ش��خصا ً عندم��ا
خط��ف حافلة واقتح��م بها أحد
أس��واق عي��د املي�لاد املزدحمة في
برلني.
واعتق��ل مكت��ب التحقيق��ات
الفيديرال��ي «أف بي آي» في س��ان
فرانسيس��كو ،اجلمع��ة املاضي��ة
عنصرا ً س��ابقا ً في س�لاح مشاة
البحرية األميركي��ة (مارينز) أعلن
انه م��ن «قناصي النخب��ة» ،وذلك
بتهم��ة التخطيط لش��ن هجوم
جهادي في مركز تسوق شهير في
املدينة.

تقـرير

جونسون يهاجم موسكو لمحاولة تخريب االنتخابات في بريطانيا
لندن ـ وكاالت:
ت��و ّرط وزي��ر اخلارجي��ة البريطان��ي
بوريس جونس��ون ،في نقاش��ات غير
دبلوماسية مع نظيره الروسي عقب
محادثاتهما في موسكو ،وتبادل وزير
اخلارجي��ة الروس��ي س��يرغي الفروف
مع جونس��ون الكلمات احلادة بعد أن
أوضح «جونس��ون» أن بالده مستعدة
لالنتق��ام من هجم��ات القرصنة وأي
مح��اوالت «للتدخل ف��ي انتخاباتنا»،
وبع��د م��ا تصاف��ح االثن��ان بش��كل
«مح��رج» أم��ام الكامي��رات ُعق��دت
س��اعة من املناقش��ات ،اته��م فيها
الفروف بريطانيا بـ «العدوان» ،محذرا ً
م��ن أن املش��كالت ف��ي العالق��ة –
البريطانية الروسية -تتراكم.
وس��أل أحد الصحافي�ين عما إذا كانا
يثق��ان ببعضهم��ا البع��ض ،فق��ال
جونس��ون ،إنه كان س��عيدا ً بتسليم
كل ش��يء إلى «الفروف» عندما وصل
إل��ى مبن��ى وزارة اخلارجي��ة ،وس��خر
الفروف من جونس��ون مؤك��دا ً أنه ال
ميلك أي دليل على التدخل الروسي في
السياس��ة البريطانية ،قائال إن «هذه
االدعاءات واهية ،وينبغ��ي أن يتعامل
معها س��را ً في البداي��ة» ،وفي مؤمتر
صحافي مش��ترك ،لم يح��اول الوزراء
إخفاء خالفاتهم ،حيث ّ
أكد الفروف أن

بريطانيا ليس لديها دليل على تدخل
روسيا في السياسة البريطانية.
وأعل��ن جونس��ون ،أ ّن هن��اك «أدل��ة
وفي��رة» عل��ى التدخ��ل الروس��ي في
االنتخابات في الواليات املتحدة وأملانيا
والدمنارك وفرنس��ا ،وادعى الفروف أنه
ال يس��تطيع أن «يتذك��ر أي عمل من
أعمال روس��يا كان من شأنه أن يكون
عدوانيا ً جتاه بريطانيا مع أننا نس��مع
بع��ض التصريح��ات العدواني��ة من
لندن» ،مضيفا أنّه «أستطيع أن أقول
إنه ل��م يكن هناك ش��يء في جيوب
معطف بوريس» ،كتهكم من جانبه،
ف��رد عليه «جونس��ون» ف��ي مفاجأة
“هذا يعنى انك قد بحثت بالفعل؟» .
وكش��ف «جونس��ون» أنه كان يتبنى
النه��ج الذي اتخذه رونال��د ريغان مع
ميخائيل غورباتش��وف وه��و «الثقة،
ولكن التحقق» ،وقال الفروف إن األدلة
الت��ي مت التوصل إليها حت��ى اآلن من
احملاوالت الروس��ية للتدخ��ل لم تبلغ
أكث��ر من إنفاق على إعالنات وس��ائل
التواص��ل االجتماعي��ة ،وانتق��دت
بريطاني��ا لقطع عالقاته��ا مع جهاز
األم��ن الفيدرالي في قضي��ة اغتيال
ألكس��ندر ليتفينينك��و ف��ي لن��دن،
متضررة من أن السلطات البريطانية
رفض��ت تس��ليم املعلوم��ات ف��ي
القضية.
ّ
وأكد الفروف أن االس��تيالء على شبه

الفروف و جونسون
جزي��رة الق��رم مت باملوافق��ة عليه من
خالل استفتاء ملواطنيها على عكس
تفكك «يوغوسالفيا السابقة» ،وجاء
اللقاء الثنائي بعد أن حذر «جونسون»
م��ن أن بريطانيا «مس��تعدة وقادرة»
عل��ى ش��ن هجم��ات إلكتروني��ة
انتقامية واسعة النطاق ضد روسيا،
وأص��ر عل��ى أن بريطاني��ا «ال ميكن أن

تقب��ل» النش��اط اإللكتروني “املزعزع
لالستقرار» الروسي ضد الغرب.
واس��تخدم «جونس��ون» احملادث��ات،
للش��كوى م��ن جه��ود القراصن��ة
املدعومة من روس��يا ملهاجمة البنية
التحتية األساسية في بريطانيا -مثل
محطات الطاقة وشبكات االتصاالت
،التي تؤثر على االنتخابات ،ونشر أخبار

مزيفة ،مش��يرًا إلى أن قدرة بريطانيا
اإللكتروني��ة الهجومية متزايدة بعد
أن كشفت اللجنة األس��بوعية أنها
وضع��ت أس��لحة متط��ورة ميكن أن
تشل دولة معادية.
وق��ال «جونس��ون» لـ «الف��روف» إنه
على الرغم م��ن أن لندن تعرضت إلى
أذى مزع��وم عل��ى اإلنترن��ت من قبل

ال��روس ،كان عل��ى كال اجلانبني واجب
العمل مع��ا ً على األولوي��ات العاملية
مثل الس��يطرة على االتف��اق النووي
اإليراني ومواجه��ة التهديد من كوريا
الش��مالية ،مضي ًف��ا «يج��ب علين��ا
أال نس��مح ألنفس��نا بالتغاضي عن
هذه املش��اكل» ،ورحب بعالمات زيادة
التجارة من ّو ًها إل��ى أن مبيعات رقائق
البطاط��س البريطاني��ة ق��د تزايدت،
مازح��ا بأنه مت بيع  300س��يارة
وأف��اد
ً
بنتل��ي ف��ي روس��يا الع��ام املاض��ي،
«ال أعتق��د ،بالض��رورة ملوظف��ي وزارة
اخلارجية».
وف��ي خط��وة م��ن املرج��ح أن تزي��د
م��ن تفاق��م املضيفني ال��روس ،وضع
جونس��ون في وقت الح��ق مجموعة
م��ن «الورود احلمراء» عل��ى الفور على
جسر «بولشوي موسكفوريتسكي»
حيث اغتيل زعيم املعارضة ألكسندر
نيمتسوف في عام .2015
وكان «نيمتس��وف» نائبا لرئيس وزراء
روسيا في عهد بوريس يلتسني ،وأعرب
عن إعجابه بـ «مارغريت تاتشر» وحاول
إج��راء إصالح��ات لدفع روس��يا نحو
الدميقراطية واألس��واق احلرة ،وأضاف
جونس��ون زهوره إلى كوم��ة ورود من
أنصار «نيمتسوف» ،التي تركت على
اجلسر على أساس يومي ،ولكنها تزال
كل ليلة ،وفي وقت س��ابق ،وضع وزير
اخلارجي��ة إكليال من الزه��ور على قبر

اجلن��دي اجملهول ف��ي الكرمل�ين وقام
بجولة ف��ي امليدان األحم��ر ،وقال إنّه
يجب أن نفهم أن بريطانيا قد وضعت
راد ًعا قويًا لإلنترنت «وانها مس��تعدة
بالتأكي��د وقادرة على االس��تجابة إذا
رغبنا في ذلك».
ويعتبر «جونس��ون» أول وزير خارجية
ف��ي بريطانيا يزور روس��يا منذ خمس
س��نواتّ ،
وأكد أ ّن العالقات «لم تكن
س��يئة للغاي��ة لفترة طويل��ة جدا»،
وأ ّن موس��كو تتصرف «بطريقة أكثر
عدائي��ة» جت��اه املصال��ح البريطانية
أكث��ر م��ن أي وقت مض��ى منذ احلرب
الب��اردة ،وردا عل��ى س��ؤاله عم��ا إذا
ك��ان يث��ق باحلكوم��ة الروس��ية قال
إنّ��ه «من الصعب ج��دا أن نعلق على
بع��ض األش��ياء الت��ي حدث��ت خالل
الس��نوات القليلة املاضي��ة» ،ويحذر
«الف��روف» م��ن أن بريطاني��ا لن تقبل
مطلقا ً ضم روسيا للقرم ،أو أعمالها
العدوانية في أوكراني��ا أو التهديدات
الت��ي تواجهه��ا ض��د حلف��اء الناتو
ف��ي البلقان ،وس��يجرى وزير اخلارجية
محادثات م��ع املعارضني ال��روس ،مبن
فيهم نش��طاء حق��وق املثليني الذين
يواجه��ون اضطه��ادًا متزايد من قبل
نظ��ام «فالدميي��ر بوتني» ،وف��ي الليلة
املاضي��ة اته��م «جونس��ون» الرئيس
«بوتني» بوضع روس��يا ف��ي معارضة
مباشرة للغرب.
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حقل شرقي بغداد بعهدة «جنهوا» الصينية

 % 4.9حجم العمالة

 6.2مليارات دوالر قيمة صادرات تشرين الثاني النفطية
بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت وزارة النفط ارتفاع معدل
الصادرات النفطي��ة وااليرادات
املتحققة منها لش��هر تشرين
الثان��ي املاضي مقارنة بش��هر
تش��رين االول املاضي ،بحس��ب
االحصائي��ة النهائي��ة الصادرة
ع��ن ش��ركة تس��ويق النف��ط
«سومو».
وق��ال املتح��دث باس��م وزارة
النفط عاصم جهاد ان «مجموع
الكمي��ات املصدرة م��ن النفط
اخل��ام لش��هر تش��رين الثان��ي
املاضي م��ن احلق��ول النفطية
في وس��ط وجنوب البالد بلغت
 105,5مالي�ين برمي��ل نف��ط
خ��ام ،حققت ايرادات قدرها 6,2
ملي��ارات دوالر مبع��دل بيع قدره
 57,3دوالرا للبرميل الواحد».
واشار الى ان «الكميات املصدرة
مت حتميلها من قبل  40ش��ركة
عاملية مختلفة اجلنسيات ،من
موان��ئ البصرة وخ��ور العمية
والعوام��ات االحادي��ة عل��ى
اخلليج».
ومتثل ه��ذه الص��ادرات ،ارتفاعا
كبيرا مقارنة بش��هر تش��رين
األول املاض��ي ،ال��ذي متكن فيه
الع��راق م��ن بي��ع  97,2ملي��ون
برمي��ل باي��رادات قدره��ا 4,86
مليارات دوالر ،وبسعر بيع وصل
الى  50دوالرا للبرميل الواحد.
ويأتي االرتفاع باالنتاج النفطي
العراق��ي عل��ى خلفي��ة رف��ع
الطاق��ات االنتاجي��ة حلق��ول
وس��ط وجنوب البالد ،في وقت
رفعت فيه شركة نفط ميسان
انتاجه��ا ليصل ال��ى نحو 450
الف برميل يوميا بعد اجناز حفر
آبار جديدة في احملافظة.

عاصم جهاد :مجموع
الكميات المصدرة من
النفط الخام لشهر
تشرين الثاني الماضي
من الحقول النفطية
في وسط وجنوب
البالد بلغت 105,5
ماليين برميل نفط
خام ،حققت ايرادات
قدرها  6,2مليارات
دوالر بمعدل بيع قدره
 57,3دوالرا للبرميل
الواحد

«األوراق المالية»

لس��قف  200أل��ف برميل من
خالل تنفي��ذ برنام��ج تطويري
بتنفيذ مش��اريع رف��ع معدالت
االنت��اج اليوم��ي الضاف��ة 100
ال��ف برميل يومي��ا ً جديدة الى
الطاقة احلالي��ة التي تبلغ نحو
 90الف برميل يومياً.
عل��ى صعي��د متص��ل ،أعلنت
وزارة النف��ط ع��ن التوقي��ع
باالح��رف االول��ى م��ع ش��ركة

«جنه��وا» الصيني��ة النفطية
لتطوي��ر حق��ل ش��رقي بغداد-
اجلزء اجلنوبي.
وق��ال املتحدث بإس��م ال��وزارة
عاصم جهاد ان «الوزارة ستقوم
يوم غد (اليوم االثنني) بالتوقيع
باالح��رف االول��ى عل��ى عق��د
لتطوي��ر حق��ل ش��رقي بغداد-
اجلزء اجلنوبي مع شركة جنهوا
الصينية النفطية».

واضاف جه��اد ان «وزارة النفط
تهدف من خالل هذا العقد الى
تطوير احلقل والوصول باالنتاج
الى  40الف برميل يوميا ً خالل 5
سنوات من تاريخ نفاذ العقد».
ومضى الى القول ،ان الش��ركة
الصينية س��تقوم ايض��ا ببناء
مدينة سكنية نفطية تشمل
وحدات سكنية ومرافق خدمية
متكامل��ة من ضمنها انش��اء

مدرس��ة وحضانة ومستوصف
طبي».
وأش��ار جهاد الى ان العقد يلزم
الشركة املقاولة باالعتماد على
االيدي العاملة الوطنية بنسبة
( )50%تزداد تدريجيا لتصل الى
(.)80%
يذكر أن الش��ركة املس��تفيدة
من املش��روع هي ش��ركة نفط
الوسط التابعة لوزارة النفط.

مستويات مرتفعة للبورصات الخليجية
الصباح الجديد ـ وكاالت:
ارتفع��ت جمي��ع البورص��ات
اخلليجي��ة خ�لال األس��بوع،
فصع��دت الس��وق الس��عودية
 1.9ف��ي املئ��ة ،والكويتي��ة ،1.3
والبحريني��ة  ،1.23والدبياني��ة
 ،0.29والظبياني��ة ،0.23
والعمانية  0.03في املئة.
ورأى رئيس «مجموعة صحارى»
أحم��د الس��امرائي ف��ي حتليل
أس��بوعي ،أن «األداء الع��ام
للبورص��ات العربي��ة س��جل

تداوالت مس��تقرة على األسهم
املتراجع��ة واملرتفع��ة ،ومتقلبة
على مس��توى قيم��ة التداوالت
اليومية وحجمه��ا ،وجيدة على
مس��توى اإلغالقات الس��عرية،
والت��ي تعتب��ر متدني��ة مقارنة
بالقيمة العادل��ة التي يجب أن
تتداول بها غالبية األس��هم في
الظروف املشابهة».
وأض��اف« :ش��كلت األس��عار
املتداول��ة أح��د أهم مؤش��رات
احلواف��ز ورف��ع وتيرة الت��داوالت

خالل األسبوع ،مدعومة بارتفاع
التركيز على ش��ريحة األسهم
القيادي��ة ،إذ تنش��ط التداوالت
عليها كلما تراجعت أسعارها».
وأك��د أن «مس��ارات الت��داول
أظه��رت اس��تمرار التقلب على
قيمة الس��يولة املتداولة والتي
ش��كلت املص��در الرئي��س حلال
الضعف والتقلب املس��جلة في
البورص��ات منذ مطلع الس��نة
حتى نهاية تداوالت األسبوع».
ولف��ت إل��ى أن «األنظ��ار خ�لال

جلسات التداول املاضية اجتهت
نحو إقرار املوازنات العامة للعام
املقب��ل ومضامينه��ا وما حتمله
من مؤش��رات حافزة على قيمة
السيولة في االقتصادات احمللية،
ليرتفع عدد من البورصات نتيجة
إقرار موازنات توسعية تستهدف
القطاع��ات االقتصادي��ة كافة،
م��ا س��اهم بتعدي��ل االغالقات
وحتس�ين ش��هية املتعامل�ين
باالحتف��اظ باملراك��ز احلالي��ة
والبح��ث عن فرص اس��تثمارية

جيدة».
وأض��اف الس��امرائي« :ال ب��د
م��ن اإلش��ارة هنا إل��ى أن قيمة
الس��يولة بات��ت تتأث��ر إيجاب��ا ً
مبس��توى املعنوي��ات ل��دى
املتعامل�ين ،إضاف��ة إل��ى توافر
معطي��ات حقيقي��ة مؤك��دة،
وتتفاعل س��لبا ً م��ع كل األخبار
واالعالنات أي� ً�ا كان مصدرها ،ما
يحد من استقرارها ودفعها إلى
االرتفاع».
وأش��ار إل��ى أن «األداء اليوم��ي

للبورص��ات تخل��ص م��ن أح��د
أكث��ر املؤث��رات ضغط��ا ً عل��ى
جلس��ات الت��داول ،وتأثي��را ً في
األداء االقتص��ادي الع��ام ،برغم
أن االنعكاس��ات الس��لبية
لتراج��ع عائدات النف��ط ال تزال
ش��اهدة عل��ى قيمة الس��يولة
االس��تثمارية وعل��ى العجوزات
املتراكم��ة وحج��م املش��اريع
املطروح��ة وخط��ط اإلنف��اق
احلكوم��ي وعددها خ�لال الفترة
املاضية».

انفصال كتالونيا يضغط على االقتصاد اإلسباني
الصباح الجديد ـ وكاالت:
تراجعت قيمة األسهم اإلسبانية
بعد إعالن نتائ��ج انتخابات تؤيد
انفص��ال إقلي��م كتالوني��ا ع��ن
احلكم في مدريد.
وانخفض مؤش��ر «إيبكس « 35
القياس��ي  ،1.6%بس��بب تقلص
قيمة أس��هم بنكي «كايكسا»
و»بانك��و س��اباديل»  ،% 3كم��ا
تراجعت قيمة الي��ورو بنحو 0.2
.%
وتشكل كتالونيا التي لها لغتها

وثقافته��ا اخلاص��ة  ،% 6.3م��ن
مس��احة إسبانيا و % 16من عدد
سكانها ،وخمس إجمالي ناجتها
احمللي .كما جتتذب كتالونيا 22.5
 ،%من السياحة في البالد.
وتعد كتالوني��ا مركز الصناعات
احلديث��ة ومراكز أبح��اث مهمة،
ومتث��ل رب��ع ص��ادرات إس��بانيا،
وتشهد نسبة بطالة تبلغ 13.2
 ،%أي أق��ل بأربع نق��اط عن بقية
أنحاء البالد.
لكنها أيضا إحدى املناطق األكثر

بغداد ـ الصباح الجديد:
اصدر اجله��از املركزي لإلحصاء ،أمس االحد ،تقريرا
ع��ن عمالة األطفال والوض��ع التغذوي في العراق،
مبينا ان نسبة عمالة األطفال بلغت .4.9%
وقال اجله��از التابع ل��وزارة التخطيط ان «نس��بة
عمال��ة األطف��ال للفئ��ة العمرية ما ب�ين 17 5-
س��نة بلغت  4.9%وشكلت نسبة الذكور من هذه
العمالة  7.1%فيما شكلت نسبة االناث .»2.5%
وأض��اف اجله��از ان «نس��بة التقزم ل��دى األطفال
بلغت نس��بته  16.6%ونقص الوزن  ،5.9%في حني
بلغ نس��بة األطفال الذي��ن يعانون من الس��منة
 ،4.6%ونسبة الهزال .»7.8%
واعلن��ت وزارة التخطي��ط والتع��اون االمنائي ،في
مطلع األس��بوع الفائت ،ان التقديرات السكانية
ف��ي العراق لع��ام  2017تش��ير الى اكث��ر من 37
مليون نسمة ،مؤكدة ان منو السكان في البالد ما
يزال مرتفعا عند معدالته السابقة.

ارتفاع في تعامالت

منصة عائمة لتصدير النفط جنوبي البالد

وقالت الش��ركة انها «ستُربط
ف��ي املنظوم��ة اإلنتاجي��ة
للشركة وستس��هم في زيادة
س��قف إنت��اج حقول ميس��ان
(الب��زركان ،والفك��ة وأبو غرب)
والبالغ حالي��ا ً بحدود  180الف
برميل يوميا».
م��ن جانبها ،تس��عى ش��ركة
نفط ذي ق��ار املُش��كلة حديثا ً
الى الوصول بطاقتها االنتاجية

في العراق

مديونية م��ع دين عام يوازي 35.2
 ،%م��ن إجمال��ي ناجته��ا احملل��ي،
وحتص��ل بانتظ��ام على س��يولة
من صن��دوق خاص تاب��ع للدولة
اإلس��بانية ،وتندد ه��ذه املنطقة
بتقاس��م غي��ر ع��ادل للعائدات
العام��ة في إس��بانيا ،وتعد ذلك
س��ببا ف��ي اختناقه��ا اقتصاديا
وهو ما تنفيه مدريد.
وقال إيثل باركلي أستاذ االقتصاد
األوروب��ي« :االقتص��اد الكتالوني
ميثل نح��و خم��س الن��اجت احمللي

تقـرير

اإلجمالي اإلسباني ،أي ما يساوي
االقتصاد البرتغالي تقريبا ،وهو ما
يعزز من حجج االنفصاليني بأنه
في حالة نيل االستقالل سيكون
لديه��م اإلمكاني��ة االقتصادية
إلقامة دولة مس��تقلة متطورة،
إال أن تلك احلج��ة على وجاهتها
تتجاهل حقيقة ،وهي أن إسبانيا
يستحيل أن تقبل بفقدان خمس
ناجته��ا احملل��ي اإلجمال��ي بهذه
السهولة».
واستطاعت إس��بانيا أن تتجاوز

ه��ذا الع��ام ،وللم��رة األولى منذ
ع��ام  2010معدل من��و االقتصاد
الكتالون��ي ،إذ يتوق��ع صن��دوق
النق��د الدول��ي أن يرتف��ع الناجت
احملل��ي اإلجمالي إلس��بانيا بنحو
 ،% 3.1مدفوع��ا بنم��و قط��اع
اخلدم��ات وقطاع��ات التصدي��ر
التنافسية.
ب��دوره ،قال سبس��تيان إليخندر
رجل األعم��ال الكتالوني املقيم
في بريطانيا ،للصحيفة نفسها:
« 18%م��ن س��كان إس��بانيا

يعيش��ون في كتالوني��ا ،وبرغم
ذل��ك ننت��ج  % 20م��ن االقتصاد
الكل��ي للب�لاد ،أي  191ملي��ار
جنيه اس��ترليني س��نويا ،وهذا
الرقم أكثر مما تنتجه العديد من
بل��دان منطقة الي��ورو ،وصادرتنا
تبل��غ  65.2ملي��ار ي��ورو ،أي رب��ع
صادرات إس��بانيا ،واالستثمارات
الدولية ف��ي اإلقلي��م تصل إلى
 37مليار ي��ورو ،وهو ما يزيد على
 % 25من التدفقات األجنبية في
إسبانيا».

بغداد ـ الصباح الجديد:
عاود املؤش��ر العام لس��وق العراق ل�لأوراق املالية
صعوده مجددا بعد هبوطه على مدار اجللس��تني
السابقتني.
وأنهى املؤشر تعامالت أمس األحد ،مرتفعا ،1.44%
رابحا ً  8.29نقطة ،بإغالقه عند مس��توى 582.62
نقطة.
ودفع املؤش��ر للصعود ،ارتفاع أس��هم  12شركة،
تقدمها إنتاج وتسويق اللحوم بـ ،10%تاله مصرف
اخلليج ب��ـ ،8.33%ثم مصرف كردس��تان بـ،6.67%
واألهلي��ة للتأم�ين ب��ـ ،5.26%واملص��رف األهل��ي
بـ.4.44%
ف��ي املقاب��ل ،تراجع أداء أس��هم  7ش��ركات ،على
رأس��ها مص��رف الش��رق األوس��ط ب��ـ ،2.7%يليه
املصرف اإلس�لامي ب��ـ ،1.85%ثم اخللي��ج للتأمني
 ،1.85%ومص��رف االئتم��ان ب��ـ ،1.45%وبغ��داد
للمشروبات الغازية بـ.0.37%
وتراجع حجم وقيم��ة تعامالت أمس ،بتداول 3.38
مليار س��هم ،بقيمة  1.88ملي��ار دينار ،في مقابل
تداول  11.88مليار سهم ،بقيمة  10.19مليار دينار
بجلسة اخلميس املاضي.
وتصدر س��هم مصرف الشرق األوسط التعامالت
حجم��ا ً وقيمة ،بتداول  1.02مليار س��هم ،بقيمة
 364.73مليون دينار.
واشترى املستثمرون األجانب  49.06مليون سهم،
بقيم��ة  131.2ملي��ون دينار ،من خ�لال تنفيذ 43
صفقة على أسهم  7شركات.

حظر استيراد الدواجن

السعودية ومشتقاتها
بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن��ت وزارة الزراع��ة ،أم��س االح��د ،حظ��ر
استيراد الدواجن ومشتقاتها من السعودية،
مشيرة الى ان املنع يأتي على اساس اصدارات
منظمة الصحة احليوانية العاملية.
وقال وكيل الوزارة مهدي ضمد القيس��ي في
حديث صحاف��ي ،إن «دائرة البيط��رة التابعة
للوزارة اصدرت منعا مبوجب الصالحيات اخملولة
للوزير بحظر اس��تيراد الدواجن ومشتقاتها
م��ن الس��عودية» ،عازيا الس��بب الى «ظهور
مرض انفلونزا الطيور في السعودية».
واشار القيسي الى ان «املنع يأتي على اساس
اصدارات منظم��ة الصحة احليوانية العاملية
التي تنظم التجارة الدولية على ضوء املوقف
الوبائ��ي ل��دول العال��م» ،مبين��ا ان «احلظ��ر
سيش��مل كاف��ة حل��وم الدواج��ن والطيور،
ومنتوجاته من البيض والريش».
يذكر أن «العراق يتخذ بني احلني واآلخر اجراءات
وقائي��ة بحظ��ر اس��تيراد الطي��ور والدواجن
من ال��دول التي تظهر بها اصاب��ات بانفلونزا
الطيور بعد انتش��ار هذا املرض بشكل كبير
في عام  2009في الكثير من دول العالم».

العنف وراء تراجع الناتج المحلي العراقي إلى % 42

نزاعات الشرق األوسط وشمال أفريقيا تعرقل جهود القضاء على الجوع
الصباح الجديد ـ وكاالت:
تعرقل النزاعات واألزمات الطويلة
في عدد من دول الش��رق األوس��ط
وش��مال أفريقيا ،اجله��ود لتحقيق
ه��دف القض��اء عل��ى اجل��وع ف��ي
املنطق��ة بحل��ول  ،2030على وفق
ما أكدت منظمة األغذية والزراعة
لألمم املتح��دة (فاو) في تقرير جديد
أعلنته بعنوان «نظرة إقليمية حول
األمن الغذائي في الشرق األوسط
وشمال أفريقيا لعام .»2017
ّ
ورك��زت في��ه حتديدا ً عل��ى «فجوة
اجل��وع» الواس��عة الناجم��ة ع��ن
التصعي��د املتواص��ل للعن��ف بني
الدول التي تش��هد نزاع��ات ،وتلك
التي ال تش��هد مثل هذه النزاعات
في املنطقة.
فف��ي العراق ،لف��ت التقرير إلى أن
العن��ف «أفضى إل��ى انخفاض ما
نسبته  58في املئة في الناجت احمللي
اإلجمالي ..الى  ،% 42وتس��بب في
حاجة  30في املئة من السكان إلى
مس��اعدات إنس��انية ،و 9في املئة
منهم إلى مساعدات غذائية».

وأشار التقرير إلى أن « 27.2في املئة
من الس��كان عانوا اجلوع املزمن أو
نقصا ً في التغذية بني عامي 2014
و ،2016ف��ي دول منطقة الش��رق
األوس��ط وش��مال أفريقيا املتأثرة
ف��ي ش��كل مباش��ر بالن��زاع ،أي
أعلى بس��ت مرات من نس��بة عدد
الس��كان الذين يعان��ون نقصا ً في
التغذية ،في الدول التي ال تش��هد
نزاعات خالل الفترة ذاتها والبالغة
 4.6في املئة في املعدل».
ووص��ل مس��توى «انع��دام األم��ن
الغذائي احلاد» الذي يُعتبر مقياسا ً
آخر من مقاييس «فاو» ملس��تويات
اجل��وع ،ف��ي ال��دول الت��ي تش��هد
نزاعات ضعف مس��تواه في الدول
األخرى».
ويلقي ذلك بظالل قامتة على قدرة
منطقة الش��رق األوسط وشمال
أفريقيا ،على حتقيق الهدف الثاني
م��ن أه��داف التنمية املس��تدامة
بالقض��اء على اجلوع بحلول ،2030
على وفق ما حذر التقرير.
وف��ي ه��ذه املنطق��ة الت��ي يع��د
معظم دولها من الدول متوسطة
الدخل ،والتي ال يتجاوز معدل اجلوع

اجلوع يدق أبواب مواطني الشرق األوسط

املزمن فيها عادة خمس��ة في املئة
من السكان ،فإن العنف في بعض

دولها تس��بب في ارتفاع كبير في
نس��بة س��كانها الذين يواجهون

اجل��وع املزمن ،بحي��ث وصلت هذه
النس��بة إل��ى املعدالت املس��جلة

ف��ي دول العال��م األكثر فق��راً ،ما
يتسبب في تراجع كبير في جهود
خفض مستوى اجلوع في منطقة
الش��رق األوسط وش��مال أفريقيا.
�يصعب ذل��ك الق��درة عل��ى
وس�
ّ
حتقي��ق تق��دم حقيق��ي ف��ي اجتاه
القض��اء على اجلوع ف��ي املنطقة
باس��تخدام األدوات التقليدي��ة
لصن��ع السياس��ات ،إال إذا اتخذت
خطوات جدية وحاس��مة لتحقيق
السالم واالستقرار ،وفق التقرير.
واعتبر التقرير أن العنف في سوريا
«أدى إل��ى انخف��اض الن��اجت احمللي
اإلجمال��ي بنس��بة  67ف��ي املئة،
كما قوض األمن الغذائي بش��كل
كبير ،إذ أصبح  70إلى  80في املئة
من الس��وريني يحتاج��ون اآلن إلى
مساعدات إنس��انية ،و 50في املئة
إلى مساعدات غذائية».
وفي اليمن ،أفرز العنف احلاجة لدى
 70إل��ى  80في املئة من الس��كان
إل��ى املس��اعدات اإلنس��انية ،و50
في املئة إلى املساعدات الغذائية.
وفي ليبيا الت��ي تعتبر من املناطق
الس��اخنة ف��ي املنطق��ة ،ق��وض
الن��زاع األم��ن الغـــذائ��ي حي��ث

يحتاج  6في املئة من السكان إلى
املساعدات الغذائية ،وفق التقرير.
وأك��د مس��اعد املدي��ر الع��ام ل��ـ
«فاو» املمث��ل اإلقليمي في مكتب
املنظمة اإلقليمي للشرق األوسط
وش��مال أفريقيا عبد الس�لام ولد
أحم��د« ،األهمي��ة لبن��اء الصمود
وإدام��ة الس�لام ف��ي املنطق��ة
لتحسني رفاهية السكان».
ورأى أن «الض��رورة تتزاي��د لتطبيق
سياسات وممارسات شاملة وطويلة
األم��د للقضاء على اجل��وع بحلول
 .»2030وق��ال« :عندم��ا تعاني دول
املنطق��ة من تصاع��د العنف ،فإن
حتقيق هدف معاجلة أهم مشاكل
املنطق��ة من س��وء التغذية وندرة
املي��اه والتغير املناخي ،يصبح أكثر
صعوبة وإحلاحاً».
ويرك��ز التقري��ر عل��ى العوام��ل
األساسية التي كانت وراء التحسن
في مستويات األمن الغذائي وسوء
التغذي��ة ،وه��ي انخف��اض الفقر
والنمو االقتصادي والتحس��ن في
تغذي��ة األم والطف��ل والصح��ة
العامة ،وزيادة جودة الغذاء وكميته
ووقف العنف.
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دعا برلمان كردستان الى سحب الثقة من الحكومة وتغييرها

ّ
عبد اللطيف رشيد :حكومة اإلقليم ال تمثل شعب
كردستان والبارزاني يدير األمور من خلف الستار

السليمانية ـ خاص:

الخالفات المزمنة بين الحكومتين االتحادية وإقليم
كردستان تتعقد يوما بعد يوم ،فالطرفان يتناوشان
حمالت إعالمية مكثفة يسعى كل منهما خاللها أن
يبريء نفسه من تداعيات المعاناة التي يعانيها شعب
كردستان الذي أصبح على حافة كارثة إنسانية بسبب
توقف رواتب الموظفين وركود األسواق وتراكم
المشكالت األسرية بسبب الجوع والفقر..والقيادات
السياسية سواء في بغداد وأربيل اصبحت تصم
أذانها عن سماع صوت المحرومين ما أدى الى خروج
تظاهرات الجائعين في األيام األخيرة بمعظم مناطق
كردستان وهي تناشد الحكومة االتحادية بالنجدة
واإلسراع بدفعة إنعاشية إن جاز التعبير .ومازالت
الخالفات على أشدها وهذا ما أدى بالسياسي الكردي
الدكتور عبد اللطيف رشيد الوزير السابق وكبير
مستشاري رئيس الجمهورية أن يعلي صوته مرة أخرى
لمناشدة الطرفين بالجلوس الى مائدة المفاوضات
إلجراء حوار جدي لحل الخالفات والدخول في مرحلة
جديدة من العالقات تحكمها األسس الدستورية
والقانونية .وفي هذا الحوار يضع اإلصبع بكل جرأة
على الجرح ،مؤشرا مكامن الخلل في تلك العالقة،
والحلول الممكنة للخروج من هذا المأزق العميق:

ما هي أسباب التعقيدات التي
جتعل العالق��ة بني أربيل وبغداد
تخت��ل يوما بعد آخر ،ال س��يما
واألفق ال يش��ي بأية بوادر حللول
مناسبة في ظل عدم استعداد
الطرفني لتقدمي التنازالت؟
 لألس��ف ال أجد س��ببا حقيقيالكل ه��ذه التعقيدات ،فاخلالفات
ليس��ت آيديولوجي��ة وال طائفية
وال إقتصادية ،والس��بب احلقيقي
ال��ذي أدى الى تعقي��د األزمة هو
املزاج الش��خصي فحس��ب ،فإذا
عدن��ا ال��ى ماقب��ل ع��ام ، 2003
سنجد بأن اجلانب الكردي كانت له
عالقات جيدة مع أطراف املعارضة
العراقية بجميع فصائلها  ،ويجب
أن ال ننس��ى ب��أن جمي��ع حتركات
وجه��ود الرئيس الراحل مام جالل
كان��ت تنصب بإجت��اه تعزيز الدور
الكردي في املسألة العراقية عبر
تعميق أواصر األخوة مع املكونات
العراقي��ة مبجمله��ا .وكان االحتاد
الوطن��ي س��باقا في ه��ذا اجملال
ول��ه عالق��ات نضالي��ة ميدانية
م��ع الق��وى الفاعل��ة باملعارضة
العراقية .وكانت هذه القوى على
قناعة كاملة ب��أن االحتاد الوطني
س��يكون هو الطرف األساس��ي
ف��ي جه��ود إع��ادة بن��اء الع��راق
اجلدي��د ،وكانت تع��د الرئيس مام
جالل بإعتباره أبرز الش��خصيات
العراقية لتول��ي قيادة مرحلة ما
بعد س��قوط النظام الدكتاتوري
الس��ابق ،وهو لم يقصر للحظة
ب��أداء ه��ذا ال��دور من خ�لال بناء
عالقات متينة م��ع جميع القوى
العراقي��ة وتوحي��د صفوفه��ا
ملقارعة الدكتاتورية ،كما أنه قام
ب��دور كبير على مس��توى احملافل
الدولية لكس��ب دعمها من أجل
القضية العراقية.
هذا قبل سقوط النظام ،وماذا
بعده؟
 بعد س��قوط النظام الس��ابقأعط��ت الق��وى العراقي��ة الدور
األكبر ملام جالل ولالحتاد الوطني،
حت��ى قب��ل تش��كيل مجل��س
احلك��م كان��ت القي��ادة الكردية
وبش��خص م��ام ج�لال متواجدة
في بغداد ،وكانت القوى العراقية
واإلدارة األميركي��ة والبريطاني��ة
تتش��اور مع��ه ف��ي كيفي��ة بناء
العراق اجلديد وترس��يخ األس��س
الدميقراطية فيه .وبعد تش��كيل
مجلس احلكم ش��ارك مام جالل
ومس��عود بارزان��ي وغيرهم��ا من
الك��رد ف��ي ه��ذا اجملل��س  ،وكان

دوره��م فاعال في إتخ��اذ القرارات
ال��ى ح�ين مت إج��راء االنتخاب��ات
البرملاني��ة وش��كل الك��رد كتلة
قوية داخ��ل البرملان .وف��ي الدورة
الثانية مت انتخاب مام جالل رئيسا
للعراق  ،وتس��لم الك��رد العديد
من املناصب والوزارات الس��يادية
 ،وأصب��ح دوره��م متعاظم��ا في
العملي��ة السياس��ية .وتزام��ن
ذلك مع حدوث نهضة اقتصادية
واس��عة ف��ي كردس��تان عب��ر
حصوله��ا على حص��ة  17باملائة
م��ن موزان��ة الدول��ة العراقي��ة .
ولكن لألس��ف حدثت مش��اكل
بس��بب األداء الس��يء لبع��ض
القي��ادات الكردي��ة الت��ي ظن��ت
ب��أن التغيي��ر الذي حص��ل يجب
أن يكرس ملصاحلها الش��خصية
واحلزبية الضيقة .وهذا ما أدى الى
ظهور الصراعات واخلالفات الحقاً.
ويب��دو أن هذه القيادات لم تتعظ
من دروس التاري��خ ولهذا إرتكبت
تلك األخط��اء القاتلة حني ظنت
بأنه��ا أصبحت متتلك الس��لطة
بكل القرارات .وما أقوله هنا ليس
دفاعا عن سياسات العراق وتبرئة
قادته من املس��ؤولية ،الن جزء من
املس��ؤولية يق��ع عل��ى عاتقهم
أيضا.

ح��ددت الس��بب األس��اس
للصراع��ات بأنه ناجم عن مزاج
ش��خصي لبعض الق��ادة ،فمن
تقصد من القادة ؟
 بالدرجة األولى أرى بأن الس��يدمس��عود البارزان��ي يتحمل اجلزء
األكب��ر م��ن تفاقم اخلالف��ات بني
أربي��ل وبغ��داد ،ث��م إنتق��ل هذا
السلوك الى أطراف أخرى مارست
نفس النهج ف��ي حتديد عالقتها
باآلخرين.
ولكن السيد البارزاني لم يعد
يحكم اليوم ،فلماذا ال تتحسن
العالقات؟
 ه��ذا غي��ر صحي��ح ،فالس��يدالبارزان��ي م��ا زال مي��ارس دوره
السياس��ي وميتل��ك صالحي��ات
واس��عة ويدي��ر األمور م��ن خلف
الس��تار ،فحكوم��ة اإلقلي��م ما
زالت قائمة وه��ي بيد حزبه ،وحلد
اآلن ل��م يح��دث أي تغيي��ر عل��ى
سياسات هذه احلكومة.
إذن ماذا نفعل اآلن لتجاوز تلك
اخلالفات؟
 أقول بصراحة بأن هناك قياداتكردية لألس��ف أصيبت بنوع من
الغ��رور والتعال��ي ،وبات��ت تفكر
وتض��ع مصاحله��ا قب��ل مصالح
ش��عبها ،وأصبح��ت تخ��وض
صراع��ات ال تصب ف��ي مصلحة
ش��عب كردس��تان ،وكل ه��ذه
الصراعات تتمحور حول مكاسب
شخصية واحلصول على إمتيازات
حزبية ..فعلى س��بيل املثال ،ملاذا
جلأت هذه القيادة الى اس��تخراج
النفط وتصديره بغياب السلطة
االحتادي��ة ؟ اذا ان��ه وبحس��ب
الدس��تور فان النفط والغاز هما
ملك للش��عب العراق��ي عموما
ويجب إيداع إيراداته في حسابات
تعود للحكوم��ة االحتادية ،ولكن
لألسف ذهبت عوائده الى جيوب
أقطاب السلطة .فلو كانت هناك
حكوم��ة حقيقي��ة ف��ي االقليم
مس��ؤولة لكان م��ن املفترض أن
تتعام��ل وفق��ا للدس��تور وتلتزم
بالقانون  .ثم كنا باألساس نستلم
حصة  17باملائة من موازنة الدولة
ولم تكن هناك أية مشاكل ،فما
احلاج��ة الى إس��تخراج النفط ؟.
ول��دي وثيقة تبني ب��أن مام جالل
كان ضد هذه السياسة النفطية
بإقليم كردس��تان ،هذا من جهة.
ومن جهة أخرى ما دمت تتس��لم
حصت��ك م��ن ميزاني��ة الدول��ة ،
يفت��رض أن تدفع جمي��ع إيراداتك
الى حكومة املرك��ز لتضمن دفع
تلك احلصة س��نويا .ثم أن احلصة
اخملصص��ة لإلقليم ه��ي ميزانية
 ،ولذل��ك يتوجب علي��ك ان جتري
نهاية كل سنة تصفية حسابات
وحتدد باألرق��ام كيف صرفت تلك
امليزانية  ،فهذا قانون وليس األمر
أن تدف��ع ل��ي وال حتاس��بني ،هذه
دولة الميكن التصرف معها بهذا
الش��كل .ولذلك أٌق��ول بصراحة
أن الطرفني يتحمالن املس��ؤولية
 ،ف��كان عل��ى حكوم��ة اإلقليم

هناك قيادات كردية لألسف
أصيبت بنوع من الغرور والتعالي،
وباتت تفكر وتضع مصالحها
قبل مصالح شعبها ،وأصبحت
تخوض صراعات ال تصب في
مصلحة شعب كردستان ،وكل
هذه الصراعات تتمحور حول
مكاسب شخصية والحصول على
امتيازات حزبية ..فعلى سبيل
المثال ،لماذا لجأت هذه القيادة
الى استخراج النفط وتصديره
بغياب السلطة االتحادية ؟

صياغته .

أن التتص��رف بهذا الش��كل غير
القانوني مع حصتها من امليزانية،
وكان على احلكومة االحتادية أيضا لكن أال يشكل ذلك تهديدا
أن التس��كت عما حص��ل ،ولكن مباش��را عل��ى اإلقلي��م
بس��بب الفس��اد في الطرفني مت ككي��ان مس��تقل ع��ن
بغداد؟
التغاضي عما جرى.
 هن��اك توزي��عق��د يك��ون موق��ف احلكوم��ة للصال حي��ا ت
االحتادية مبررا لتحاشي الصدام والس��لطات ف��ي
مع قيادة اإلقليم ،ال سيما وهي الدس��تور ،فهن��اك
كانت تخوض حربا ضد اإلرهاب صالحي��ات حصرية
والطائفية ما أدى الى تغاضيها مرتبط��ة باحلكومة
االحتادي��ة  ،وأخ��رى
عن تصرفات حكومة اإلقليم؟
 نعم قد يكون األمر كذلك ،ولكن خاص��ة بحكومةهذا األمر اليعفيها من املسؤولية ،اإلقليم ،فلتلتزم
والنقط��ة اخلالفي��ة الثانية التي حكومة اإلقليم
أود اإلش��ارة إليه��ا تتعلق برواتب بواجباته��ا جتاه
البيش��مركة .وقي��ل م��رارا ب��أن املركز عندها حتل
احلكومة االحتادي��ة أوقفت صرف جميع املش��اكل
تخصيصات البيشمركة  ،ولكن وفق��ا للدس��تور.
حسب علمي لم يكن األمر كذلك ،في ه��ذا البلد كل
فهذه احلكوم��ة وافقت على دفع ش��يء مكت��وب
تخصيصات البيش��مركة ،ولكن بالوثائ��ق  ،ولك��ن
ليس كق��وات بيش��مركة تابعة املشكلة أن ال أحدا
لألحزاب ،بل بإعتبارها قوات حرس يلتزم ب��ه  .طيب إذا
احل��دود وهذا مثبت في الدس��تور كانت هذه املشاكل
العراق��ي ،وميزانية ه��ذه القوات واخلالف��ات قائم��ة
يجب أن تدفعها حكومة اإلقليم ،منذ أكثر من عش��ر
أما البقية من قوات البيشمركة س��نوات ،فلم��اذا لم
والتي يفت��رض أن تكون جزءا من تعمل حكومة اإلقليم
املنظوم��ة الدفاعي��ة العراقي��ة ملعاجلتها عبر الدستور؟.
فميزانيته��ا تدخل ضمن ميزانية
حاول��ت حكومة
وزارة الدفاع باحلكوم��ة االحتادية.
ولكن يجب أن تكون تخصيصات
ه��ذه احلصة معلوم��ة ،من حيث
عدد الفرق واأللوية وعدد أفرادها
وتس��ليحها وجتهيزه��ا وما
الى ذلك.
اإلقلي��م اآلن
يعان��ي م��ن كارثة
اقتصادية جتاوزت
ح��دود األزمة،
واملواطن��ون
اليوم يعانون
م��ن الفق��ر
و ا لفا ق��ة
واجل��وع ،أال يفت��رض باحلكومة
االحتادية أن تتحمل مسؤولياتها
جتاه ش��عب جائ��ع ال يجد قوت
يومه؟
 املسألة ليست مجرد مسؤوليةأخالقية ،بل ه��ذا فرض عني على
احلكوم��ة االحتادي��ة أن تعال��ج
املش��كلة ،فالناس العالقة لهم
باخلصومات واخلالف��ات احلزبية أو
السياس��ية ،فلتتحمل احلكومة
االحتادية مس��ؤوليتها مبحاس��بة
الفاس��دين وس��راق امل��ال العام،
ولك��ن اليج��ب أن تت��رك ش��عب
كردستان ملصير مجهول ،فرئيس
الوزراء هو رئيس وزراء لكل العراق
وتقع عليه مس��ؤولية كبرى في
معاجل��ة مش��كالت الن��اس ف��ي
كردس��تان .نع��م هن��اك فس��اد
وعلي��ه أن يحاس��ب الفاس��دين
ويس��ترجع األموال منهم ،ولكن
معاقبة الش��عب بجريرة اآلخرين
أم��ر غير مقبول ويخالف أس��س
الدس��تور “ .لق��د أثرت مس��ألة
رواتب موظفي كردستان في أكثر
من مناسبة  ،وها أنا أعيد إثارتها
م��رة أخ��رى وأصر عل��ى املطالبة
بدف��ع روات��ب املوظف�ين ،وأرفض
أي��ة تبري��رات أو أع��ذار تصدر من
احلكوم��ة االحتادي��ة” .وال أعتق��د
ب��أن هناك ش��عبا مثل الش��عب
الكردي حتم��ل ما يج��ري له منذ
ثالث سنوات من تقليص الرواتب
ووقفه��ا ف��ي بع��ض األحي��ان.
واجلزء األكبر من مس��ؤولية هذه
اإلجراءات التعس��فية تتحملها
حكومة اإلقلي��م ،فال أحد يعرف
م��ا ه��ي إيراداتها وكي��ف تصرف
وال��ى أين تذه��ب عوائ��د النفط
والضرائب في اإلقليم .
احلكوم��ة االحتادي��ة تطال��ب
بتسليم جميع املنافذ واإليرادات
اجلمركي��ة ،وكذل��ك جمي��ع
العوائ��د النفطي��ة باإلقلي��م،
الى جان��ب الضرائب والرس��وم
وغيرها ،السؤال هو “إذا وافقت
حكومة اإلقلي��م على كل هذه
الش��روط ،فماذا يتبقى لها من
هيبة وسلطة في اإلقليم” ؟
 التنس��ى بأن حكوم��ة اإلقليمهي تابع��ة للحكوم��ة االحتادية،
وهذا أمر اتفقنا عليه وثبتناه في
الدستور الذي ش��اركنا نحن في

عبد اللطيف رشيد
اإلقلي��م ذلك ،وخاض��ت العديد
من جوالت التف��اوض مع بغداد
ولكنها لم تثمر عن شيء!
 أنا كنت في بغداد ورأيت عشراتاملرات وفود اإلقليم تأتي الى بغداد
وجتل��س عل��ى مائ��دة املفاوضات
لساعة أو س��اعتني وتتحدث عن
مش��كلة النفط والبيش��مركة
والعوائد ،ثم حتمل حقائبها وتعود
ال��ى أربيل .ويخرجون في وس��ائل
اإلعالم الحقا ويدلون بتصريحات
طنانة رنانة ،سنفعل كذا ونعمل
كذا ولكن من دون أية نتيجة  .لو
أنهم كرسوا ربع أوقات أسفارهم
الى أنقرة واسطنبول في سفرهم
الى بغداد لكانت جميع املشكالت
حتل عبر التفاوض .السؤال هو كم
مقترح��ا قدمه برملان كردس��تان
حلل املش��اكل العالق��ة ؟ أين هي
مقترحات األطراف السياس��ية ؟
ال ش��يء! .يجب أن يتقدم البرملان
بحلول لتلك املشاكل ويسلمها
للحكومة لك��ي تتفاوض عليها
مع بغداد .كم مرة ذهبت رئاس��ة

برمل��ان كردس��تان ال��ى مجل��س
النواب ملناقش��ة تلك املشاكل و
ايجاد حل��ول مش��تركة للنقاط
اخلالفي��ة ؟ .م��رة أخرى ال ش��ي !.
كيف ميكن حل كل هذه اخلالفات
العميق��ة بني احلكومت�ين مبجرد
زي��ارة رئي��س حكوم��ة اإلقلي��م
لس��اعة أو س��اعتني ؟ .أو كي��ف
ميكن حل اخلالفات النفطية بزيارة
واح��دة لوزير النف��ط االحتادي الى
أربيل؟ .هذه احملاوالت ليست جدية
وال تسمن أو تغني من جوع .

أن يكون له دور  ،ويجب أن يجتمع
البرملان ويعرض كل اخلالفات على
طاول��ة البح��ث ويص��وغ احللول
الالزم��ة له��ا .ويذه��ب وف��د من
البرمل��ان الى بغداد للتنس��يق مع
مجلس النواب للبحث في احللول
املمكنة  .كما يجب على البرملان
أن يس��عى لس��حب الثق��ة من
احلكوم��ة احلالية ،فهذه احلكومة
فشلت في أداء مهامها ،ويفترض
بالبرمل��ان أن يعمل عل��ى تغييرها
بحكومة كف��اءات أو تكنوقراط،
املهم أن تكون حكومة مخلصة
للشعب  ..حتى احلكومة االحتادية
بات��ت عل��ى قناعة ب��أن حكومة
اإلقلي��م ل��م تعد متثل الش��عب
الكردس��تاني ،وتعل��م بأنه��ا
حكومة حزبي��ة تعمل ملصاحلها
الش��خصية  ،فل��و كان��ت هناك
حكومة مخلصة فإنها ستضطر
الى التعامل معها بكل إحترام .

م��ع كل ما حتدث��ت به ،هل ترى
آفاقا حلل تلك اخلالفات؟
 ال أرى ذل��ك  ،فحكوم��ة اإلقليمالمتتلك الكفاءة السياس��ية وال
اإلرادة اجلدية حلل مش��اكلها مع
بغداد ،فلكي نتجاوز هذه املرحلة
وندخل مبفاوض��ات جدية ومثمرة
مع بغ��داد ،يج��ب أوال تفعيل دور
برمل��ان كردس��تان .فالبرمل��ان هو
مؤسس��ة منتخبة من الشعب هذا يعني بأن اخللل يكمن فينا
ويتمتع بالشرعية ،وعليه ينبفغي وليس باحلكومة االحتادية؟
 ال أق��ول ب��أن ق��ادة بغ��داد م��ناملالئك��ة .ه��م أيض��ا له��م
ومش��اكلهم،
إخفاقاته��م
ولك��ن كان م��ن املف��روض أن ال
تس��كت احلكوم��ة االحتادية عن
تعطي��ل البرمل��ان في كردس��تان
وال عن الكثير م��ن اإلجراءات غير
حكومة اإلقليم ال تمتلك الكفاءة
القانوني��ة الت��ي أقدم��ت عليها
السياسية وال اإلرادة الجدية لحل
حكوم��ة اإلقلي��م س��واء كانت
إج��راءات سياس��ية أم حزبي��ة أو
مشكالتها مع بغداد ،فلكي
إقتصادي��ة ،فكردس��تان ليس��ت
دولة مس��تقلة ،بل ه��ي جزء من
نتجاوز هذه المرحلة وندخل
دولة احتادية وفق الدستور ،ولذلك
بمفاوضات جدية ومثمرة مع
يفت��رض أن يك��ون للحكوم��ة
االحتادية دور بهذا اجملال .
بغداد ،يجب أوال تفعيل دور برلمان

كردستان .فالبرلمان هو مؤسسة
منتخبة من الشعب ويتمتع
بالشرعية ،وعليه ينبغي أن يكون
له دور  ،ويجب أن يجتمع البرلمان
ويعرض كل الخالفات على طاولة
البحث ويصوغ الحلول الالزمة لها.

إذا حقق��ت حكوم��ة اإلقليم
كل ه��ذه األم��ور وذهب��ت ال��ى
بغداد بوف��د مفاوض جديد ،هل
م��ن املمكن أن حت��ل جميع هذه
اخلالفات واملشكالت القائمة؟
 نع��م أعتق��د ذل��ك ،ف��إذا ل��متتج��اوب احلكوم��ة االحتادية حلل
لتلك املش��اكل ،عندها سنكون
ق��د كس��بنا العال��م كل��ه الى
جانبنا  ،وستتبني حقيقة مواقف
وسياسات احلكومة االحتادية أمام
اجلميع..
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دراسة

النسق األوديبي في رواية السقشخي
د.خالد عبدالغني
النس��ق األوديب��ي في الكتاب��ة الروائية
أو الش��عرية قصد به استلهام مالمح
األس��طورة اليوناني��ة «أودي��ب مل��كا»
واستدماجها داخل النص األدبي بحيث
تس��يطر روح القدر على البطل الذي ال
يرتكب جرمية ولكن��ه يعاقب علي فعل
غي��ر آثم  ،ب��إرادة القدر وق��د متثل جنيب
محفوظ هذا النسق في روايته الشهيرة
اللص والكالب ،وفي األسطورة أن كاهنا ً
(ترياس��يس) أخبر (الي��وس) ملك طيبة،
وزوجته (جوكاستا) أنه إذا ُولِد لهما ولد
فس��يقتل أباه ويتزوج أم��ه ،وقد عاقبه
القدر بأن فقأ عينيه وعاش طريدا هائما
عل��ى وجهه ف��ي الصح��راء ال تقدم له
العون س��وى ابنته (انتيجونا) .وتنطوي
املس��رحية عل��ى العدي��د م��ن األفكار
والقضاي��ا الفكرية والفلس��فية فهي
تبحث في األخطار الت��ي يواجهها املرء
في رحلته الطويل��ة على طريق البحث
ع��ن ال��ذات وتبحث في مش��اعر الذنب
وتكش��ف ع��ن طبيع��ة الق��در وتدرس
العالقة بني الف��رد وقدره ،فحرص أوديب
عل��ى البحث ع��ن الذات وثقت��ه التي ال
تعرف احلدود بنفس��ه وسرعة غضبه –
وكلها خصائص تتميز بها شخصيته –
هي السبب وراء املواجهة مع قدره وهي
احلافز في حتقق النبوءات.
وف��ي رواية «السقش��خي» لالديب على
لفته س��عيد تتجل��ى مالمح النس��ق
األوديب��ي في ه��رب ماجد من الس��جن

بالع��راق مثلما خرج أودي��ب من بلدته
صغيرا فيقول « هربت من العراق في أول
شهر بعد مغادرتي السجن «  ،ويدفعه
القدر للجلوس ف��ي املطعم في لبنان
ليتعرف على زين��ب ويحبها ويتزوجها
فيقول «كنت ساهما في احد املقاهي
في ش��ارع احلم��را ..أخاف م��ن رؤية أية
شخصية عراقية قد تعرفني  ..وكانت
ه��ي جتلس وحي��دة ..ومثل ق��در ال نراه
إال في اخمليلة ابتس��م أحدنا لالخر ورمبا

تنطوي المسرحية على العديد
من األفكار والقضايا الفكرية
والفلسفية فهي تبحث في األخطار
التي يواجهها المرء في رحلته
الطويلة على طريق البحث عن الذات
وتبحث في مشاعر الذنب وتكشف
عن طبيعة القدر وتدرس العالقة
بين الفرد وقدره ،فحرص أوديب
على البحث عن الذات وثقته التي
ال تعرف الحدود بنفسه وسرعة
غضبه – وكلها خصائص تتميز
بها شخصيته – هي السبب وراء
المواجهة مع قدره وهي الحافز
في تحقق النبوءات

الوقت الطويل الذي أمضيناه جلوس��ا
منفردين أوح��ي لبعضينا أننا في مأزق
حيات��ي «  ،وتكون زينب فيما بعد دليله
للدخول الى امريكا  ،مثلما دخل اوديب
طيبة بع��د ان حل اللغ��ز  ،دخل ماجد
أمري��كا بعد زواجه من زين��ب  ،ومثلما
أس��لمت جوكاستا ابنها للقدر عندما
هربته خارج املدين��ة طفال  ،تقود زينب
ماجد الى برج التجارة بس��يارتها ليتم
اتهامه بعد ذل��ك بالضلوع في تفجير
البرجني ،ولعل ماجد يدرك في اعماقه
املصير والنسق األوديبي حني يقول «فأنا
أعرف هذا احلظ التعيس الذي يالحقني
في أي مكان أكون فيه..ال فرحة تكتمل
إال مبضايق��ة او اختن��اق احل��زن ملفاصل
العمر»  .ومثلما كان الكاهن ترياسيس
ذل��ك العراف الذي لديه النبؤة واملعرفة
طوال األسطورة ،كان في السقشخي
يونس خال ماجد ذلك الرجل الشيوعي
املثقف ال��ذي لديه املعرف��ة والنبؤءات
أيضا فيقول ماج��د عنه « ولكن كيف
له��ا أن تقتن��ع أن خالي يون��س هو من
زرع ف��ي رأس��ي أن في هذي��ن البرجني
يكمن كل ش��يء أقتصاد وقدر ليرسم
العال��م» نالح��ظ ان��ه حت��ى ف��ي ذكر
يون��س تصاحب��ه كلمة الق��در ايضا ،
ويتم القبض على ماجد جملرد مصادفة
وجوده وتصويره لتفجير البرجني برغبة
داخلي��ة «دفينة» من حب االس��تطالع
واملعرفة مثلما كان أوديب يعاقب على
حب املعرف��ة وبحثه عن اصوله ومكان
عائلت��ه – املعرف��ة بش��كلها الرمزي-
فيقول ماجد «رفعت رأسي وبال شعور

غالف الرواية

كان��ت الكامير بيدي وان��ا اصور حلظة
ارتطام الطائرة ..باحثا عن فسحة أكبر
من نافذة الس��يارة ..وثمة خفقان كبير
يضرب صدري ويجادل حلظة االنغماس
في ش��عور االطالع والرغبة في معرفة
االشياء التي حولي ..نزلت من السيارة
الري املشهد كامال في االجتاه املستقيم
للش��اع املؤدي الى املاساة « ،وبهذا أدت
الرغبة ف��ي املعرفة في التمهيد للقدر
ك��ي يقوم ب��دوره ف��ي معاقب��ة ماجد
وأديب معا.
ال جنادل في أن الرواية من حيث شكلها
الفني وغرضها املباش��ر قد توحي لدى
كثير من النقاد أنها تعبر عن ش��خص
يواجه اخلوف من��ذ طفولته وتربيته اّأل
يكون في مواجهة القوة وأن يبحث عن
احلياة ف��ي مس��يرها الطبيعي ..ولكن
كلم ًة واحدة تقوده الى السجن مثلما
قادت��ه وه��و طفل مش��اجرة ل��م يكن
فيها غير اخلاس��ر الى مركز الش��رطة
ايض��ا ..وألن��ه يكتش��ف إن البقاء في
البلد أضحى محكوما بالضياع واخلوف
وترق��ب املوت في أية حلظ��ة يهرب الى
األردن ويالحق��ه اخلوف ايض��ا ثم يهرب
ال��ى لبن��ان فيص��ادف ام��رأة لبناني��ة
أمريكية ج��اءت لزيارة أهله��ا فيقعان
في احلب لتبدأ رحل��ة أخرى الى أمريكا
حي��ث يتزوجها .وتبدأ هناك سلس��لة
أخ��رى من املتاعب واملآس��ي  .ولكن في
بعده��ا الرم��زي والتحلي��ل النفس��ي
تكش��ف ع��ن فمهوم�ين كبيرين هما
النسق االوديبي كما الحظنا  ،واحلتمية
النفسية واسقاط الذات أيضا.

خبر

بضفاف عراقية الهوى

علي نعمة يجسد الواقع بعين العاشق
مانشستر ـ محسن الذهبي:
(عل��ي نعم��ة ) فنان ش��اب عراقي فرض
وجوده في املش��هد التش��كيلي العراقي
املعاصر ،فهو س��ليل عائل��ة ابرزت ثالث
وجوه فنية مؤثرة في التش��كيل العراقي
احلدي��ث ،ه��و االخ االصغر للفن��ان رياض
نعمة وحتس�ين نعمة كل أش��تغل على
وجهة مختلفة في التعبير واالسلوبية .
أختص الفنان (علي نعمة ) باالش��تغال
بجهد ابداعي على ضفاف واقعية حتمل
س��مة التفجير اللون��ي وأيج��اد مقاربة
ابداعية جتعل الواقع اقرب في ابهاره لعني
املشاهد .
فه��و يحتفي باالج��واء الواقعية والرموز
الش��رقية والبغدادية خاصه واالشتغال
على جمالية االبهار املشهدي دون التقيد
ب��روح الواقع بل يضيف له ملس��ات لونية
جتع��ل منه أكثر تاثيرا ف��ي متعة الفرجة
التشكيلية ليجعل املشاهد يحلم بروح
املاضي بفرح احلاضر املفقود ،أزقة وخيول
ونساء بغداديات وحاالت عشق ووجوه ذات
حض��ور في الذاكرة مف��ردات ثيم لوحات
الفن��ان  .وم��ع ذلك ه��و ال يخف��ي تأثره

الواض��ح بنهج رواد التش��كيل العراقي
من امث��ال فائق حس��ن وغيره م��ن رواد
الواقعية في التشكيل العراقي .
وهن��ا ال ميك��ن ان نهمل االش��ارة الى
التأثي��ر النس��قي وتطابقه م��ع الواقع،
فالعمل الفني عنده مبني اساسا على
كون��ه نت��اج ارادة واعية ف��ي الصياغة
والتكوي��ن البنائي الع��ام للوحة متاتيا
من منط ادرك ابداعي مرتكز على مخزون
املدرس��ة الواقعية التي بدأ بها شوطه
الفني وبقى محافظا على روحها حتى
وصل به��ا مراحل متقدمة م��ن االتقان
احلرفي والس��يطرة اللوني��ة ،حتى عرف
باسلوبيته املتميزة عن كل اقرانه .
واعمال��ه االبداعي��ة ماه��ي اال محاولة
لفت��ح افق جدي��دة امام منج��زه الفني
واجلمالي في توظيف مضمونية الشكل
الواقع��ي في خدم��ة اخلط��اب التأويلي
واجلمالي عبر دراس��ة املف��ردات اليومية
املؤلفة للمحيط االنساني وما يدور في
فلكها من اشياء .
فه��و ميازج ف��ي اعماله ب�ين الثيم حد
االخت�لاط والذوبان تاركا للفراغ والرموز
املرافق��ة للواق��ع بعدا ايحائيا يش��كل
الل��ون فيه س��طوة الس��طوع من اجل

ايجاد الت��وازن والتوافق التكويني وخلق
املعنى االش��اري للرمز الشيئي املتراكم
واملتداخل والذي يتحول الى ارتس��امات
باطنية ذات طابع جمالي س��يكولوجي
يس��توحي عالم��ات خارجي��ة ويعي��د
صياغته��ا وفق نس��ق فكري انس��اني
واضح املعالم .
أن الفن��ان ( علي نعم��ة ) يقوم بعملية
تفكي��ك منتظ��م وواع��ي للعناص��ر
املكون��ه للموض��وع الى اج��زاء ويذيبها
ف��ي البناء الش��كلي للوح��ة ،فهو اذن
لم يح��اول التعم��ق في دراس��ة اجلذر
الواقعي في البني��ة التصويرية محاوال
تهشيم بعض املالمح اخلارجية من اجل
أعادة بناء املفردات التشكيلية وفق منط
اخر يقترب م��ن الواقع وليس مغاير له
 ،كم��ا انه في الوقت ذات��ه ال يرمتي في
حضن التجريد اجملاني للواقع واالش��ياء
بل يحاول جاهدا ان يعيد صياغة الواقع
املتخي��ل البرازالهم االنس��اني ومعاجلة
هموم��ه بش��كل يبتع��د عن مباش��رة
الواقعي��ة والتش��خيص التفصيل��ي،
مرتكزا الى التشخيص الرمزي التفاعلي
املتراكم بتركيبات شكلية خللق الصورة
املوحي��ة ذات املداليل املتعددة عبر ايجاد

مجموع��ة م��ن العالقات ب�ين مختلف
عناصر التكوين وربطها مبفهوم تكاملي،
قد يكون قريب في بع��ض االحيان منه،
لكنه بالتأكيد منظم بش��كل قصدي
ويرتك��ز على مرتكزين اساس��يني االول
هو النصية التي متثل العوالم الداخليه
للمب��دع بخطاب��ه اجلمالي عب��ر اللون
وخل��ق واعادة تركيب االنس��اق املصغرة
كمف��ردات مكونة للعم��ل الفني حيث
يتجس��د الوع��ي داخل الش��كل واللون
اذ يندمج في حال��ة نوعية فاللون احلار
مثال والذي يغرق مس��احات واسعة من
لوحات��ه يحمل خصوصية ح��رارة اللون
وكمون��ه البص��ري( كل��ون مس��يطر )
ويحاور ما جاوره من الوان ليعطيها بعدا
متثيلي��ا ورمزيا اكثر ايضاح��ا للقصدية
الت��ي حتدثنا عنها ،اما املرتكز االخر فهو
البعد اخلارجي الذي يجس��د ويستوعب
اخلطاب النقدي الذي يريد الفنان طرحه
فكريا واملس��توحاة من اص��ول متعددة
يختزلها في اط��ار تفاعل قصدي فاعل
وديناميكي ،عبر نزعة تصويرية تتس��م
باالقت��راب م��ن الواقعي��ة وان غلفه��ا
ف��ي بع��ض االحي��ان بغموض م��ن نوع
خاص ،وباس��لوب يتي��ح للخيال اقصى

درجات احلرية واعادة تش��كيل االش��ياء
وف��ق منطلق العقل الباط��ن وبتراكيب
متداخلة خللق عال��م اخر مبنظور يجمع
ب�ين عالم الواقع ويتج��اوزه الى ما ميكن
ان نس��ميه ( ما بعد الواقع ) في شعور
املتلقي .
ال ش��ك أن مداليل اللون وثيم االنس��ان
بيوميات��ه حال��ة جوهري��ة عن��د الفنان
ه��ي مداليل ديناميكية حتاول تنش��يط
العملي��ة التاويلية للمتلقي حيث يترك
الفنان العن��ان للطاقة الذاتية لالنعتاق
في التعبير التلقائي ومحاولة اسقاطها
على الواقع اخلارج��ي بنزعة احتجاجيه
واضحة تبرز ما يتعرض له االنس��ان من
معاناة  .فهو احد املبدعني الذين يريدون
ان يكونوا واعني بفنهم مس��اهمني قدر
املستطاع في رفع االستالب عن االنسان
فما وظيفة الفن عنده اال الكشف عن
داللته املتمردة.
فهو في الوق��ت الذي يلجا إلى الواقع
اجمل��رد هارب��ا من��ه محتمي��ا م��ن عنفه
واختالفه ،وتشظيه الى غرائبيه واقعيه
تتنوع على مستوى املضامني وبرصد ذكي
للواقع املمتل��يء باملتناقضات والفواجع
م��ن أجل البح��ث عن اإلنس��ان املفتقد

لهويت��ه واملس��لوب اإلرادة هائم��ا على
وجه��ه يبحث عن ذات��ه املغتربة كفنان
وانس��ان مب��دع فاغل��ب تش��خيصات
الفنان تبدو عاجزة عن ادراك هذا الواقع
كش��يء متكامل ونهائي ف��ي التعبير
الفن��ي لذا فهو ال يهرب الى الرمز ليعبر
عن الواق��ع الفاعل واملؤثر في اجملتمع بل
يعود له ويجس��ده بع�ين تختلف وتعبر
عن عني الفنان في الرؤيا .
إن اعمال��ه تعبر ع��ن موقف ورؤية من
م��ا يح��دث في ه��ذا العال��م ،انها كما
يب��دو رغب��ة الوعي النق��دي لديه والتي
تدفعه نحو مزيد من االبتكار املوضوعي
ل��رؤى مغاي��رة ومختلفة ف��ي مصدرها
و مرجعيته��ا خلل��ق النص التش��كيلي
غير املألوف فق��د كان من إيجابيات هذا
االسلوب الذي استخدمه أنه استطاع
وبوع��ي أن يحاص��ر املنه��ج النصوصي
والش��كل ذا النزع��ة الظاهرية ليطوره
بعيداعن الش��كالنية والقراءة احلرفية
اجلام��دة للش��كل والواقع ،عب��ر حرفية
دمج��ت التش��بيه والتجس��يم باجواء
اللوح��ة كم��ا أدخل��ت الس��طح املؤثر
والتفكي��ك القيمي إلى جس��د اللوحة
بنحو الفت ومميز .

رأي

عقيل علي ُيعيدنا الى كتابة قصيدة االكتفاء
علي حسن الفواز
حتتفي الناصرية بش��اعرها الراحل عقيل
عل��ي ،وتضعه عنوان��ا ً ملهرج��ان احلبوبي
الثقاف��ي ،وبق��در أهمي��ة ه��ذا االحتفاء
برمزيته ،وباجرائيته في السياق الثقافي،
فإنه يضعنا من جديد أمام غابة االسئلة
�س ،والتي تتعل��ق مبا غامض
الت��ي لم تمُ � ْ
في تاريخنا الش��عري ،وطبيع��ة األجيال
الش��عرية التي أثارت حولها جدال كبيراً،
والت��ي كان عقيل علي واح��دا ً من أولئك
الذين انش��غل به��م الوس��ط الثقافي،
مقاب��ل االحتف��اء الكبي��ر ب��ه عربي��اً ،إذ
حملت قصيدت��ه غرابة في صورتها ،وفي
اشتغالها ،وفي رؤيتها للوجود.
عقي��ل عل��ي يع��ود م��ع الناصري��ة الى
الواجه��ة ،الى لعبة التدوي��ن واحملو ،وكأن
هذه اللعبة هي الس��ر الذي يتع ّلق دائما ً
بالش��عراء املثيري��ن للصخ��ب والقل��ق،
فرامب��و وبودلي��ر وهولدري��ن والش��ابي
والس��ياب كلهم عاش��وا أعمارا قصيرة،
لكن تاريخهم الشعري ظل مفتوحا ً مثل
ّ
التفجر دائماً.
بركان ،له احتمال
ّ
عقيل علي واالستعادة
قبل عام�ين أصدرت «مؤسس��ة أوروك»
ضم مجموعتني شعريتني
كتابا ً استعاديا ً ّ
للش��اعر عقيل علي مع مجموعة ثالثة
حمل��ت عنوان «دوزنات» والتي لم تنش��ر
س��ابقاً .هذا اإلصدار عم� ٌ
�ل يضيء جتربة

هذا الش��اعر املُثير للج��دل ،والذي عاش
حياته لصيقا ً باخلوف واحلزن والهشاشة،
مثلم��ا ضم الكتاب ع��ددا ً من الكتابات
بقلم نقاد وشعراء عرفوه عن كثب..
اس��تعادة الش��اعر إلى الذاكرة تش��به
الى حد كبير الدعوة الس��تعادة احلديث
ع��ن حكاية لم تنت��ه فصولها ،أو حلظة
وج ٍد عتيقة له��ا رائحة األلفة ،أل ّن فعل
االس��تعادة سيكون ش��غفا ً أكثر مما هو
هاجس للق��راءة ،مثلما س��يكون باعثا ً
للتحريض على تفتيش سرائر القصيدة
وحموالتها ومجازاتها .الكتاب الشعري
اجلام��ع الذي أصدرته «مؤسس��ة أوروك
لإلنت��اج الثقاف��ي» عن الش��اعر الراحل
عقي��ل علي بعنوانه االس��تعادي «طائر
آخر يت��وارى وقصائد أخ��رى /انطولوجيا
ش��عرية» (بغداد ـ��ـ  )2015يضعنا أمام
ه��ذا الهاج��س .عقيل عل��ي ( 1949ـــ
 )2005ش��اعر اختل��ف كثي��رون حوله،
برغم أن قصائده الت��ي جمعها وأعدها
الش��اعر واملترجم كاظ��م جهاد حتولت
إلى أثر ش��عري لتجربته املثيرة للجدل،
وص��درت ف��ي كتاب�ين ش��عريني حم�لا
عنوانني هم��ا «جنائ��ن آدم» و«طائر آخر
يت��وارى» .ص��در األول ع��ن «دار توبقال»
ف��ي املغرب ع��ام  ،1990واآلخ��ر عن «دار
اجلم��ل» (باريس ــ كولوني��ا) عام .1992
عقيل علي لم يشأ أن يكتب سيرته في
القصيدة ،بقدر ما كان يكتب حدوس��ه،
ويلتاذ باللغة ألنها منقذه الطهراني من
بش��اعة ما يحوطه ،وما يثير في نفسه

الضآل��ة واالنكس��ار .كان بـ«الرغم من
هشاشته الظاهرية ،يتمتع بقدرة على
«شعش��عة» اجلراح .قدرة ن��ادرة ّ
مكنته
م��ن بلورة نش��يده الش��عري بعيدا ً عن
الن��واح املتفج��ع ومنعه م��ن أن يتنازل
عن كثافة اللغة الش��عرية» كما يقول
كاظم جهاد (ص.)381
ض��م الكت��اب مجموعتيه الس��ابقتني
م��ع مجموع��ة ثالث��ة حمل��ت عن��وان
«دوزن��ات» لم تنش��ر س��ابقاً .قصائدها
تنوش ذاكرة احلرب التي عاش��ها جندياً،
واحلي��اة الت��ي عاش��ها لصيق��ا ً باخلوف
واحلزن والهشاش��ة ،فضال ً ع��ن العديد
من الكتابات النقدية حول حياة الشاعر
وجتربته ،بقلم نقاد وشعراء عرفوا جتربته
عن كث��ب (كاظم جهاد ،ح��امت الصكر،
أوروك عل��ي ،ك��رمي ناص��ر ،عل��ي الب��زاز،
خلي��ل مزهر الغالبي ،كرمي ش�لال ومازن
معروف).
عقيل علي واحلساسية الشعرية..
حاول��ت ه��ذه الكتاب��ات أن تالم��س
حساس��يته الش��عرية ،وقلق��ه
الش��خصي ،وهربه من الشهرة ،ورؤيته
الش��عرية الت��ي انحاز فيه��ا الى كتابة
قصي��دة النثر ،متاهيا ً مع روادها ،أنس��ي
احلاج بشكل خاص ،دومنا تأثير واضح من
أقرانه الش��عراء الذين انش��غلوا بهوس
املغامرة والتجريب أمثال :شاكر لعيبي،
خزعل املاج��دي ،زاهر اجليزاني وهاش��م
ش��فيق وغيره��م .حتى ب��دت قصيدته

لصفائه��ا متيل إلى االكتفاء بنفس��ها،
ف�لا جند تناص��ات واضح��ة ،وال مقاربات
مجاورة لش��فرات التاري��خ أو للخطاب
الديني واألس��طوري .انشغلت قصيدته
بفكرة البحث عن املعنى ،والتوقف عند
اجلملة القصيرة احملببة التي تس��تغرقه
بإحس��اس غام��ر بكثاف��ة الوج��ود ،مع
افتض��اح ملتبس لره��اب «األن��ا» التي
تتكئ على احللم كثي��راً .برغم قصرها،
تكتظ جملته باالستعارات التي تكشف
عن قسوة اغترابه الداخلي ،وإحساسه
العميق باملوت.
اس��تعادة عقيل علي املول��ود عام 1949
بع��د رحيل��ه ف��ي  2005/5/15تكش��ف
عن جوان��ب خبيئة في الزمن الش��عري
العراق��ي ،إذ ي��رث الش��اعر الكثي��ر من
مراثي اخل��وف القدمي ،فهو يكتب موتوراً،
فزعاً ،يخشى أن تطاله أشباح السلطة،
أو أش��باحه الش��خصية .يبح��ث عب��ر
الكتاب��ة عن اطمئنانات واهمة ال تنقذه
من «سأم املدينة» البودليرية التي جاءها
متأخ��را ً ف��ي التس��عينيات باحث��ا ً عن
ش��غف قدمي .لكنها لم ت ُسعفه ،ألنها
مدينة محاصرة مثل��ه ،وأفقدته الكثير
من توازنه برغم توهجه الش��عري الذي
أثار حس��د اآلخرين وش��ككوا بتجربته
الش��عرية .ولوال جهود صديقه الشاعر
واملترج��م كاظم جه��اد بالعم��ل على
جمع قصائ��ده لفقدنا أثره ،فقد نش��ر
ديوانه األول «جنائ��ن آدم» عام  1990في
«دار توبقال» ،وكذلك طبع ديوانه الثاني

الفواز

«طائر آخر يتوارى» عام .1992
تكت� ّ
�ظ جملت��ه باالس��تعارات الت��ي
تكش��ف عن قس��وة اغتراب��ه الداخلي،
وعن وحشته إزاء عالم املدينة وسأمها،
وعوال��م صراعاته��ا الت��ي أفقدت��ه
االطمئنان ،فلم يجد أمامه سوى اللغة
لك��ي تكون نش��يد اعتراف��ه ،وخالصه،
وزاويته التي ميارس عندها طقوس بوحه
ولذته اخلبيئة..
يقت��رح كاظ��م جه��اد ق��راء ًة خاص��ة
لش��عرية عقي��ل عل��ي عب��ر عنون��ة
مقدمت��ه النقدي��ة للكت��اب «أبعد من
الصمت ينتش��ر /كدح فضاء شاسع»،
إذ يضع القارئ أمام الكثير من فيوضات

الش��عر الذي يس��اكنه ،وال��ذي يضعه
عن��د حلظ��ة اس��تنفار غري��ب ،يهي��م
باحلي��اة ،لكن��ه ال يطمئن إليه��ا .يطارد
املعنى فيوخزه عبر شفراته ليكون أكثر
ش��راهة في التعبير عن وجوده املضلل،
والعائ��م ،إذ تكون صعلكت��ه الوجودية
والكحولي��ة احتجاجا ً على هذا الوجود.
ويضعنا الناقد حامت الصكر أمام شعرية
الس��بعينيات وحضور عقي��ل علي في
أجوائه��ا الصاخب��ة .يج��د ف��ي انعزال
عقيل علي عنهم مبنزلة احلضور الضد،
إلب��راز خصوصي��ة قصائ��ده ومذاقه��ا
اخلاص ،ومتردها على الصوت األيديولوجي
احلاض��ر بق��وة ف��ي الوس��ط الش��عري
العراق��ي .ه��ذا الكتاب االس��تعادي عن
الش��اعر عقي��ل علي يتي��ح للكثير من
قرائه معرفت��ه عن كث��ب ،فكتبه التي
صدرت في التس��عينيات ل��م تصل من
نس��خها الى بغداد إال مجموعة قليلة.
وهذا ما دفع صاحب «مؤسس��ة أوروك»
ّ
مستهل الكتاب« :تتبعت
إلى القول في
املؤسسة كل نتاجه وأوراقه الشخصية
ونش��رت بعض القصاص��ات بخط يده
للتوثي��ق .ه��ذه النص��وص كامل��ة م��ا
ع��دا ثالثة نصوص ه��ي «دوزنات» بحوزة
الش��اعر الس��وري ن��وري اجل��راح ول��م
نس��تطع احلصول عليه��ا» .هذا احلرص
على اس��تعادة موروث الش��اعر وأوراقه
يلقي بظالله على «فقدانات» كثيرة في
الذاكرة الش��عرية العراقي��ة املعطوبة
برعب التاريخ واحلروب والهجرات.
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نحو عراق جديد

سبعون عامًا من البناء واإلعمار
هشام المدفعي

اعتادت الصباح الجديد  ،انطالقًا من مبادئ أخالقيات المهنة أن تولي اهتمامًا كبيرًا لرموز العراق ورواده في مجاالت المعرفة والفكر واإلبداع
 ،وممن أسهم في إغناء مسيرة العراق من خالل المنجز الوطني الذي ترك بصماته عبر سفر التاريخ  ،لتكون شاهداً على حجم العطاء الثري
واالنتمائية العراقية .
واستعرضنا في أعداد سابقة العديد من الكتب والمذكرات التي تناولت شتى صنوف المعرفة والتخصص وفي مجاالت متنوعة  ،بهدف أن
نسهم في إيصال ما تحمله من أفكار ورؤى  ،نعتقد أن فيها الكثير مما يمكن أن يحقق إضافات في إغناء المسيرة اإلنمائية للتجربة العراقية
الجديدة .
وبناء على ذلك تبدأ الصباح الجديد بنشر فصول من كتاب المهندس المعماري الرائد هشام المدفعي  ،تقديرًا واعتزازًا بهذا الجهد التوثيقي
ً
والعلمي في مجال الفن المعماري  ،والذي شكل إضافة مهمة في مجال الهندسة العمرانية والبنائية وما يحيط بهما في تأريخ العراق .
الكتاب يقع في ( )670صفحة من القطع الكبير ،صدر حديثًا عن مطابع دار األديب في عمان-األردن ،وموثق بعشرات الصور التأريخية.
الفصل الرابع عشر
املؤمترات الدولية
مؤمترات األمم املتحدة للمس��توطنات
البشرية  ،مؤمترات منظمة العواصم
وامل��دن العربي��ة  ،مؤمت��رات منظم��ة
العواصم واملدن اإلسالمية
مؤمترات األمم املتحدة للمستوطنات
البشرية
 .1حضور مؤمت��ر األمم املتحدة املنعقد
ف��ي مدين��ة فانكوف��ر – كندا س��نة
 1976لتكوين منظمة املس��توطنات
البشرية
كنا نعمل من��ذ  1975في دار العمارة
على مخطط االس��كان العام للعراق
لوضع سياس��ة س��كنية حل��ل ازمة
الس��كن في العراق بني 2000 1980-
بالتعاون مع االستشاريني البولنديني
بول س��رفس حني اعلنت االمم املتحدة
ع��ن انعق��اد املؤمتر االول التأسيس��ي
للمستوطنات البشرية في فانكوفر
– كن��دا ب�ين  27ماي��س  11 -حزي��ران
 . 1976ق��رر اخي قحطان ان نش��ترك
في املؤمتر بصفتنا من القطاع اخلاص
واملكاتب االستشارية  .وجهت الدعوة
الى العراق كعض��و في االمم املتحدة ,
وألهمية املؤمت��ر والق��رارات املطلوب
اتخاذها.تكون وفد من العراق برئاسة
الوزي��ر رش��يد الرفاع��ي ويس��اعده
حكم��ة احلديث��ي وع��دد م��ن وكالء
ال��وزارات واملدراء العام�ين واخلبراء من
وزارة االسكان ومنهم سهير السنوي
ومنير زينل من وزارة التخطيط .
غادرنا انا واخ��ي قحطان الى فانكوفر
عن طريق باري��س وتورنتو وبعد املبيت
في باري��س ومغادرتنا صباح��ا ً وصلنا
الى تورنتو عصرا ً وتوجهنا الى جامعه
فانكوفر عصرا ً .س��كنا في االقس��ام
الداخلي��ة ف��ي اجلامع��ة وكانت لكل
واحد منا غرفة خاصة به .
انعق��د املؤمت��ر على قس��مني  :مؤمتر
حكوم��ات العالم وهو القس��م االول
ال��ذي حضرت��ه جمي��ع دول العال��م
والع��راق بصفته��ا اعض��اء ف��ي االمم
املتح��دة وكانت لهم الفنادق املتميزة
وقاع��ات املؤمترات الرس��مية ومناهج
الزيارات املتخصصة .
اما مؤمتر س��كان العال��م فتكون من
( )25ش��خصية عاملية اختارتهم االمم
املتحدة ميثلون سكان العالم ومنهم
العلم��اء والفالس��فة واملفك��رون
املعروفون عامليا ً ومنهم عاملة االجتماع
( )Morgret Meedوميثل��ون س��كان
االرض ومن يهتم بس��كن واستيطان
سكان العالم من مكاتب استشارية
ومعماريني ومفكرين وعلماء اجتماع
ومهندسني .
اختي��ر كمق��ر النعقاد مؤمتر س��كان
العالم في فانكوفر  ,مطار قدمي  ,طورت
س��احاته ومس��قفاته لتك��ون قاعه
االجتم��اع الرئيس��ية املدرجة منصه
للمتكلم�ين  .احلقت بها قاعات اخرى
لتكون قاع��ات محاض��رات ومعارض
للتصامي��م وقاعات اجتم��اع وقاعات
خدمات ومطاعم وس��احات منتشرة
في املطار  .حضر ممن يهتم من سكان
العال��م موض��وع املؤمت��ر مايقرب من
 25000الف خبير مختص.
مت اعتم��اد ممثل ملؤمتر س��كان العالم,
يحضر ال��ى مؤمتر حكوم��ات العالم
يومي��ا ً ويس��جل خالص��ة املباحث��ات
وامل��داوالت اليومي��ة وينقله��ا صباح
اليوم التالي الى مؤمتر س��كان العالم
ويش��رح ما دار هن��اك م��ن مباحثات
ومناقش��ات على مدى نصف س��اعة
 .يتم اتص��ال يومي بني ممثلي املؤتمَ َري ْن
وبالتال��ي يتم التواص��ل .يتم اجتماع
مؤمت��ر س��كان العال��م ف��ي مس��رح
خشبي مدرج يحتوي على مصطبات
تستوعب مئات االشخاص ,اال ان هذا
املسرح لم يتم اجناز االعمال فيه عند
االفتتاح اال بعد بدء االجتماعات ,بينما
كان اجلو باردا ً مما دعا مس��ؤولي املؤمتر
الى توزيع بطانيات علينا حلمايتنا من
تيارات الهواء الباردة .
واثناء احدى احل��وارات بني ممثل الهنود
احلمر في كندا مع ممثل املؤمتر  ,ظهرت
خالفات ح��ادة بني ممث��ل الهنود احلمر
والسلطة  ...مما دعا مدير جلسة احلوار
الى توجيه سؤال الى رئيس وزراء كندا
طالب��ا ً االجاب��ة منه وكأمن��ا كان هذا
بينن��ا .التفتنا الى اخلل��ف واذا برئيس
وزراء كن��دا واق��ف مع احلضور البس��ا ً
قمصلة جلد ويحمل إبنه على كتفيه

أشجار جميلة في إحدى اجلوالت

أنا أؤشر على خط العرض للدائرة القطبية الشمالية

األستاذ علي شبو  .مرتاح في مدخل املنظمة في نايروبي

بيت تقليدي شمال الدائرة القطبية

في دعوة األمني العام للمنظمة مع رؤساء بلديات

ممثلو السعودية واليمن والسودان

في أثناء أحد الحوارات بين ممثل الهنود الحمر في كندا مع ممثل المؤتمر  ,ظهرت
خالفات حادة بين ممثل الهنود الحمر والسلطة  ...مما دعا مدير جلسة الحوار الى توجيه
سؤال الى رئيس وزراء كندا طالب ًا اإلجابة منه وكأنما كان هذا بيننا .التفتنا الى الخلف وإذا
برئيس وزراء كندا واقف مع الحضور البس ًا قمصلة جلد ويحمل إبنه على كتفيه (الذي أصبح
رئيس ًا للوزراء حالي ًا بعد والده)  ,وقال إن هذا الموضوع يبحث حالي ًا مع ممثلي الهنود الحمر
ويتوقع االتفاق على أمور معينة
(الذي اصبح رئيس��ا ً للوزراء حاليا ً بعد
وال��ده)  ,وقال ان ه��ذا املوضوع يبحث
حاليا ً مع ممثلي الهن��ود احلمر ويتوقع
االتفاق على امور معينة .
من نشاطات احلضور ان هيأ الكثير من
مخططي املستقبل مش��اريع لقرى
سكنية في حالة زيادة نفوس سكان
العال��م مس��تقبالً وعدم اس��تيعاب
االرض للزي��ادة الس��كانية  ,وج��اءت
اح��دى تصامي��م الق��رى ف��ي اليابان
مصممة على ش��كل حلزونات هائلة
تش��يد في محيطات العالم ويحتوي
كل واح��د منه��ا عل��ى دور س��كنية
عديدة مع خدمات داخل احللزون  .وفي
فك��رة اخرى انش��اء فقاعات معزولة
بيئيا ً تش��يد ف��ي الصح��راء لتحتوي
ق��رى كبيرة م��ع كل م��ا تتطلب من
تصاميم الحياء املستقبل .
حض��ور بع��ض اخلبراء باع��داد كبيرة
ف��ي س��احات املؤمت��ر م��ع زوجاته��م
يقت��ادون اطفالهم بعرب��ات االطفال
وحضور الشخصية العاملية املعماري
 Buck Munister Fullerيق��ف ف��ي
وس��ط س��احه فوق بع��ض الصخور
ويتجمه��ر حوله الكثي��ر من احلضور
 ،ش��باب ونس��اء واطف��ال وخب��راء
وه��و يتحدث ح��ول ثب��وت وزن الكرة
االرضية ومس��تقبليات زيادة س��كان
العال��م  ،كل هذه تبني م��دى اهتمام
س��كان العال��م وخبرائه��م بأهمية
املستوطنات البشرية.
خ��رج املؤمت��ر االول ف��ي نهاي��ة
اجتماعات��ه بالتوصي��ات التالية بعد
اس��بوعني كامل�ين م��ن ح��وارات بني
احلكومات وس��كان العال��م االهداف
التس��عة االساس��ية ملؤمتر فانكوفر
للمس��توطنات البش��رية تدع��و دول
العالم الى:
 .1املوافقة على اس��تحداث منظمة
عاملي��ة باس��م ()UNHABITANT
«منظمة االمم املتحدة للمستوطنات
البشرية» ومقرها «نايروبي – كينيا»
 .2رس��م خطط وطنية للسياس��ات
السكنية
 .3مش��اركة القط��اع اخل��اص
بالتخطيط والتنفيذ
 .4رس��م العالق��ة بني املس��توطنات
البشرية واملفهوم االقتصادي العاملي

 .5االستيطان الريفي
 .6املس��اهمة اجملتمعي��ة لتحس�ين
نوعية املعيشة
 .7اس��تعمال األرض وامللكية ( كانت
ه��ذه نقط��ة خ�لاف كبيرة ب�ين وفد
حكومة االحتاد الس��وفيتي والواليات
املتحدة االمريكية )
 .8تطبي��ق التقني��ات املوجه��ة
لالس��تعمال واملصنعة يدويا والبيئة
الطبيعية
 .9العدال��ة االجتماعي��ة ومس��ألة
الثقافات اخملتلفة والقيم
كم��ا تق��رر ان تعق��د دول العالم عن
طريق املنظم��ة اجلديدة مؤمت��را ً دوريا ً
س��نويا ً لبحث حتدي الس��كن وبيئته
لتحسني معيشة االنسان.
 .2حضور مؤمتر منظمة املستوطنات
البشرية السادس في نايروبي – كينيا
لالمم املتحدة:
كنت قد بين��ت الى أم�ين العاصمة
بأن مدينة بغداد هي أكبر مستوطنة
بش��رية في العراق وعلينا ان نشترك
ف��ي الوف��د احلكوم��ي  .واف��ق عل��ى
ذلك ووافق مجلس ال��وزراء على هذه
اخلطوة  .تشكل وفد العراق الرسمي
من سفير العراق في نايروبي – كينيا
وه��و االس��تاذ زي��د حي��در وعضوية
هشام املدفعي ممثالً ألمانة العاصمة
ومني��ر زينيل ممث�لاً ل��وزارة التخطيط
واملهندس��ة س��هير الس��نوي ممثالً
لوزارة االسكان
والتعمير .حلضور عقد املؤمتر السادس
في كينيا – نايروبي بتاريخ  26نيسان
–  7مايس . 1982
 .1مبوج��ب ق��رار الهيئ��ة العامة لألمم
املتح��دة رق��م  37 :و تقري��ر منظمة
املستوطنات البشرية في اجتماعها
اخلامس .
 .2تضمن جدول األعمال قبول قرارات
اللجنة االول��ى – الفقرات  5و  6وهي
:
 .3ح��ول تخطي��ط املس��توطنات
البش��رية في مناطق الكوارث وحول
النق��ل للمناطق احلضري��ة والريفية
مع التركيز على اجملموعات ذات املوارد
احملدودة وقبول قرارات اللجنة الثانية
– الفق��رات  7و  8و  9ح��ول الس��نة
العاملية للمشردين (من ليس لديهم

س��كن) و تقري��ر املس��اعدات املالية
واملساعدات االخرى
 .4كانت مساهمات العراق هي االعالن
عن اجن��از العراق ملش��روع « مخطط
االسكان العام للعراق « وبعد التداول
ح��ول اهمية ه��ذا احلدث ف��ي العراق
اعتب��رت الهيئ��ة العام��ة ان اجنازات
العراق هي منوذج للدول النامية جدير
بالدراسة واعتباره منوذج يتبع.
اله��دف احملدد من قبل��ي حلضور هذه
املؤمت��رات ه��و لي��س فق��ط حض��ور
االجتماع��ات الرس��مية واالتف��اق
على ق��رارات  .ب��ل هو التع��رف على
املس��توطنات في ذلك البلد والتعرف
عل��ى ع��ادات وتقالي��د اجملتمع��ات
ومعيش��ة العائل��ة  ،وباالح��رى على
معيشة االنسان.
ل��ذا قررت اصطحاب م��ن أيدني أليام
عطلة املؤمتر الس��بت واالحد واالثنني
ال��ى غابات كينيا ف��ي جولة للتعرف
عل��ى الق��رى املنتش��رة هن��اك داخل
الغاب��ات .أجرنا س��يارة تاكس��ي مع
س��ائقها ليكون دلي�لاً لنا خالل هذه
اجلول��ة  .التقينا في وس��ط غابة مع
مجموعة اخرى من الس��ياح يش��رح
له��م اح��د االدالء البريطانني كيفية
التصرف مع االنسان في قريته .
والتقين��ا م��ع ع��دد م��ن النحات�ين
الفطريني واقتنين��ا منهم منحوتات
خشبية وحجرية  .اطلعنا على طرق
معيشة العائلة في الغابات االفريقية
وكيفية تشييد مساكنها.
بتنا في الليلة االولى في فندق فخم
عل��ى البحر يع��ود الى اح��د املمثلني
عال وخدماته
األميركيني وهو مبستوى ٍ
متميزة.
وفي اليوم الثاني خالل الغابة شاهدنا
عددا ً من الفيلة والغ��زالن وعلمنا ان
احليوان��ات األخرى كاالس��ود والنمور
تظهر لي�لاً .وصلنا عص��را ً الى فندق
مش��يد على اش��جار عمالقة «Tree
 .« Top Hotelوعل��ى ارتف��اع نح��و
خمسة امتار ربطت االشجار بجذوع
ش��جر افقية وعلى مس��احة تقارب
 200م 2ش��يدت م��ن جذوع الش��جر
غرف��ة اس��تقبال وصاالت اس��تقبال
وطع��ام وغرف ن��وم  .حجزنا لكل منا
غرفة صغيرة وحماما ً مشتركا ً .

الفندق عجيب وغريب يؤمه من يهتم
بالغابات واحليوانات ليالً ونهارا ً  .اسمي
مس��جل في الزوار وعرف��ت ان ملكة
بريطانيا مع زوجها فيليب قد سجال
اس��ميهما كذل��ك ف��ي الي��وم الذي
اعلنت ملكة على العرش البريطاني
بعد وفاة والدها  .ترفع ادراج الصعود
في اخلامس��ة مس��ا ًء ملن��ع صعود اي
انس��ان او حيوان  .كان��ت الليلة التي
قضيناه��ا متميزة وتضاهي احس��ن
الفنادق ف��ي مدن العال��م وباالخص
عند ظهور احليوانات لش��رب املاء ليالً
من البحيرة الصغي��رة بجوار الفندق
 ،حي��ث تعرف س��اعة حض��ور اي من
احليوانات لشرب املاء.
 .5املؤمت��ر الس��ابع ف��ي فنلن��دا –
هلس��نكي بتاري��خ  25نيس��ان – 6
ماي��س  1983مبوج��ب ق��رار الهيئ��ة
العام��ة لألمم املتح��دة رقم  38تقرير
منظمة املس��توطنات البش��رية في
اجتماعها الس��ادس  ,تضمن جدول
االعمال التالية :
اقرار قرارات اللجنة االولى – الفقرة 5
وهي  :تخصيص األرض للمستوطنات
البشرية
اقرار قرارات اللجنة الثانية – الفقرات
 5و  6وهي :
 .6التركي��ز عل��ى الس��نة الدولي��ة
للمشردين (ليس لديهم دور)
 .7تق��دم العمل في مرك��ز الهابتات
للسنوات  1984و1985
مساهمات العراق كانت االعالن عن
ان العراق بدأ منذ س��نوات بتخطيط
وتوزيع األراضي الصحاب االستحقاق
لبناء دورهم وفق مخططات موضوعة
من قبل وزارة االسكان العراقية .
دعان��ا رئي��س الوف��ود صال��ح مهدي
عم��اش عندم��ا كان في بغ��داد وهو
سفير العراق في فنلندا الى االجتماع
في وزارة اخلارجية للتداول في مواضيع
اجتم��اع االمم املتح��دة  .التقينا معه
وش��رح لن��ا ما يفك��ر به عل��ى ضوء
املنه��اج املقت��رح  .الحظت بس��اطة
ش��خصيته واندفاع��ه ال��ى املؤمت��ر
وه��و نائب رئيس اجلمهورية الس��ابق
والضاب��ط الكبي��ر والدبلوماس��ي
والشاعر .
التقيناه في هلس��نكي واس��تقبلنا

في مبنى الس��فارة املتميز تخطيطا ً
وعم��ارة وال��ذي اصبح اح��د املعالم
السياحية في هلسنكي ويؤمه الزوار
لالطالع على عمارته .
دعان��ا ال��ى بي��ت الس��فير الواق��ع
عل��ى بحي��رة جميلة في هلس��نكي
ووجدته مثال الس��كن لس��فير مثل
صالح مهدي عم��اش  .واثناء وجودنا
مع��ه حدثنا ع��ن ما يفكر ب��ه النهاء
احل��رب االيراني��ة مع الع��راق وعالقته
الش��خصية م��ع رئي��س جمهوري��ة
فنلندا الت��ي جنمت عن هوايتهما في
الصي��د  .في ه��ذه اجللس��ة قدم لي
مس��ودة الكلمة التي ين��وي القاءها
وعن��د االطالع عليها اس��تغربت من
اجلملة التالية التي رجوت منه رفعها
من الكلم��ة  ،حيث ذك��ر (ان العديد
من العراقيني اليتمتعون في السكن
مثلما يتمتع به الكلب االوربي).
حضر قاع��ة االجتماع ل�لام املتحدة
وب��كل احترام عن��د مدخ��ل القاعة
توق��ف وأدى التحي��ة العس��كرية
للحض��ور وتق��دم لاللتح��اق بالوفد
العراق��ي وذك��ر الكلم��ة كامل��ة مما
جل��ب انتب��اه العدي��د م��ن الوف��ود .
دعتن��ا ش��ركة  YITال��ى رحلة صيد
س��مك في إحدى البحيرات  ،وشارك
معنا الس��فير صال��ح مهدي عماش
وشعرت باالهتمام العالي الذي يكنه
للرياضة .
ومل��ا كن��ت ارغ��ب دائم��ا ً ف��ي اتعرف
على س��كان االرض األصلي�ين كلما
حضرت اح��د مؤمترات املس��توطنات
البش��رية  ..وبعد زيارتي ملدير شركة
 YITالذي كانت ش��ركته تش��يد لنا
مش��روع جزيرة بغداد  ..فقد تش��جع
ورافقني بزي��ارة الى الدائرة القطبية
الش��مالية للتع��رف عل��ى س��كان
 Lap Landوف��ي منطق��ة ش��مالية
مغطاة بالثلوج تبعد  200كم شمال
الدائرة القطبية الش��مالية التقيت
شخصني من كبار السن يساعدهما
ش��اب في اخلدم��ات املنزلية وهم من
الس��كان االصلي��ون  .حتدث��وا معن��ا
حول اس��لوب معيش��تهم وعملهم
وبين��وا ان احلي��اة هنا حالي��ا ً تختلف
عن الس��كان االصليني  .فلدينا حاليا ً
العربات الكهربائية التي تتنقل على

اجلليد عوض اس��تعمال غ��زال الرنة
ونحصل على الطعام بشكل احسن
واس��هل  ،ثم لبس��وا الزي التقليدي
القدمي احتراما ً لنا.
وملا عدت الى هلسنكي التقيت عددا ً
م��ن م��دراء الش��ركة حيث ق��ال لي
احده��م ما كان علي��ك ان تذهب الى
القطب الشمالي للقاء (الالب لندرز)
فأنا واحد منهم وكان في الزي االوربي
لكن سماته ووجهه يدل على انه من
سكان االرض االصليني.
 .8عق��د املؤمتر الثامن ف��ي الكابون –
ليبرفي��ل ف��ي غربي افريقي��ا بني 30
نيس��ان –  11مايس  1984مبوجب قرار
الهيئ��ة العامة لألمم املتحدة رقم 39
وتقرير منظمة املستوطنات البشرية
في اجتماعها السابع  .تضمن جدول
االعمال:
اختي��ار اجلن��رال «ب��ا عم��ر « وزي��ر
املس��توطنات الكابوني رئيسا كما مت
اختيار املساعدين .
اقرار قرارات اللجنة االولى – الفقرات
 5و 5أ وهي :
 .9تبني منهاج منظم وشامل لتدريب
العاملني على نشاطات املستوطنات
 .10اق��رار منه��اج منظ��م وش��امل
ح��ول نش��ر االع�لام ع��ن نش��اطات
املستوطنات البشرية
اقرار قرارات اللجنة الثانية – الفقرات
 6و  7وهي :
 .11التركي��ز عل��ى الس��نة الدولي��ة
للمشردين (ليس لديهم دور)
 .12اق��رار تقري��ر املس��اعدات املالية
ونشاطات منظمة الهابتات .
مس��اهمات الع��راق كان��ت تأيي��د
الق��رارات والعمل على تبنيها  .تكون
الوفد من كل من عبد املطلب العريبي
 /رئيس املؤسس��ة العامة لإلس��كان
رئيس��ا ً وهش��ام املدفعي ممثل امانة
العاصمة و د .وليد عباس حلمي ممثل
وزارة التخطي��ط  .لم يكن لدى الوفد
العراقي شيء رئيس للنقاش حوله او
تقدميه الى املنظم��ة  .ايدنا القرارات
وساهمنا بالنقاشات .
كان كل م��ن عب��د املطل��ب ود .وليد
زمالئي  .كنت س��ابقا ً رئي��س الدائرة
التي عينت فيها عبد املطلب العريبي
وعندم��ا كان مهندس��ا ً ف��ي املوصل
ادعمه وارشده قدر االمكان  ،ودعمته
عندما عني في مؤسس��ة االس��كان
رئيس��ا ً  .اال ان د.ولي��د عب��اس حلمي
بتصرفات��ه غير املوزون��ة قد لعب دورا ً
غي��ر محمود في التفرق��ة بيني وبني
زميلي عبد املطلب  .ش��عرت بشكل
او آخر ان ولي��د يلتصق بعبد املطلب
بشكل يبعده عني  ،مع أننا كنا وفدا ً
وعلينا ان نكون متحدين مبهمتنا في
املؤمت��ر  .ان��ا ال اهتم به��ذه األالعيب
الوقحة ونحن في مؤمتر عاملي  .أشعر
باخلج��ل وانا اكتب هذه الكلمات جتاه
مهندس يفتقر الى القيم وعمل في
مكتبي سابقا ً ورعيته طيلة عالقاتنا
الهندسية.
اس��تقبلني مهن��دس يوغس�لافي
عملت ش��ركته معن��ا في بغ��داد ..
واتفقن��ا عل��ى زي��ارة اح��دى الغابات
املهم��ة والوصول ال��ى منتجع طلب
مني زيارته.
اخترقن��ا الغاب��ة الكبيرة وان��ا اصور
مختل��ف املعالم من أش��جار عالية
وكثيفة وما بينها من طيور وحيوانات
حت��ى وصلنا الى س��وق ش��عبي في
وس��ط الغابة حي��ث قررن��ا التوقف
لالستراحة  .ونحن نتجول في السوق
نتع��رف ونص��ور مختل��ف املنتجات
الزراعي��ة واحليواني��ة ونتع��رف عل��ى
س��كان الغابة  ،واذا بش��رطي يحتج
عل��ي وتقدم واخذ الكامي��را من يدي
ّ
وه��و يتكلم بالفرنس��ية قائ�لاً كما
ترجم لي صديقي ان االجانب يحضرون
لتصويرنا وتنش��ر الصور حول العالم
مشهرين بنا  ...طلب مني زميلي عدم
االجاب��ة وعدم االهتم��ام االن .جتولت
في الس��وق الش��عبي وانفرد زميلي
بالش��رطي موضحا ً ل��ه اننا مدعوون
من قبل رئيس اجلمهورية وامور اخرى
ومتك��ن من اس��ترداد الكاميرا بعد ان
خسرت الفلم .
اس��تمرينا عل��ى طريقنا ف��ي الغابة
وانتهين��ا مبنتجع جمي��ل على البحر
يجاوره س��احل يرقص عليه ش��باب
الغاب��ة وقراها  .انه��ا لفرصة جميلة
ان التق��ي الس��كان االصلي�ين ال في
الفندق ولكن خارجه .
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أهم قصص الحب التي ّ
توجت بالزواج

ملون

 2017شهد خطوبة وارتباط الكثير
من مشاهير ونجوم العالم

امرأة تشم رائحة المرض
قبل اكتشافه بسنوات
متتل��ك ممرضة متقاعدة قدرة غير اعتيادية على ش��م رائحة
مرض الش��لل االرتعاشي (باركنسون) قبل سنوات من متكن
الطبيب من تشخيصه.
وقالت املمرضة التي تدعى جوي ميلن« :أمتلك حاس��ة شم
حساسة للغاية ميكنني متييز الرائحة باألساس على جبهة
املريض واجلانب اخللفي من رقبته».
واكتش��فت املمرضة املتقاعدة ه��ذه املوهبة غير االعتيادية
ألول مرة عندما اشتمت رائحة غريبة على زوجها ،واعتقدت
ف��ي البداي��ة أن األمر متعل��ق بنظافة زوجها ،ول��م تدرك ما
يح��دث إال عندما حض��رت مؤمترًا برفقة مرضى باركنس��ون
آخرين .وفهمت أنها اشتمت رائحة املرض لدى زوجها الراحل
قبل  10إلى  12سنة من تشخيص األطباء ،حيث تقول ميلن:
إنه كلما ساءت حالة زوجها ازدادت الرائحة.
ووفقًا مليلن ،فإن مرض باركنس��ون لدي��ه رائحة كثيفة جدا
تش��به العطور القوية مثل املس��ك ،وعلى الرغ��م من أنها
متتلك هذه املوهبة ،إال أن زوجها توفي لألس��ف في س��ن 65
عاما ،بعد  20عاما من التشخيص الرسمي من قبل األطباء
إلصابته باملرض .وتعمل ميلن اآلن مع العلماء إلنشاء اختبار
ميكنه الكشف عن باركنسون في مرحلة مبكرة من املرض.

حض��ر احلفل املئات من مش��اهير
الفن األت��راك ،الذين جاؤوا لتهنئة
العروس�ين قبل أن يحلقا لقضاء
شهر العسل بجزر املالديف.

متابعة الصباح الجديد:
باق��ة م��ن األخب��ار الس��ارة،
زفه��ا مش��اهير وجن��وم العالم
ملعجبيهم ومتابعيهم من حول
العالم خالل ه��ذا العام ،تنوعت
بني إعالن زف��اف ،وخطوبة وأنباء
ارتباط توجت قصص حب رائعة
جمع��ت ب�ين ع��دد رم��وز الفن
والرياضة.
وف��ي حص��اد  ،2017نس��تعرض
أهم قص��ص احلب الت��ي توجت
بال��زواج واخلطوب��ة خ�لال ه��ذا
العام ،بجان��ب مفاجآت االرتباط
الت��ي أعلنها كبار األس��ماء في
عالم الشهرة.
زواج ميسي
اقتران لقب زواج العام ،باملفاجأة
الس��ارة الت��ي أعدها جن��م فريق
برش��لونة ليونيل ميسي بزواجه
م��ن صديقة طفولت��ه «أنتونيال
روكوزو» ،في حفل زفاف أسطوري
مبدينة روساريو باألرجنتني.
وحضر احلفل املئات من املشاهير
من جنوم الفن والرياضة من حول
العالم ،م��ن بينهم زم�لاؤه في
فريق برش��لونة لويس س��واريز،
ونيم��ار ،وجيرارد بيكي��ه وزوجته
جنمة أغاني الب��وب الكولومبية
ش��اكيرا ،وسط حراس��ة أمنية
مشددة.
وكان ميس��ي تعرَّف على روكوزو

ارتباط الدوق البريطاني
«هيو ريتشارد»
بعد ش��هور عديدة م��ن حصوله
عل��ى لق��ب دوق وستمنس��تر
الس��ابع ،أعل��ن امللياردي��ر
البريطان��ي «هيو ريتش��ارد لويس
جروس��فينور» ارتباط��ه بزميلته
«هاريت تيمس��لون» ،بع��د أن أثار
ظهورهما املتكرر سويًا موجة من
الشائعات.
ارتباط املطربة الشهيرة
«ريهانا»
وضع��ت املطرب��ة الباربادوس��ية
«ريهانا» ح ًدا لعاصفة الشائعات
التي طالته��ا مطلع ه��ذا العام،
بإع�لان ارتباطه��ا بامللياردي��ر
الس��عودي جمي��ل ،بعد انتش��ار
مقطع فيديو لهما خالل وجودهما
بحمام س��باحة بأحد املنتجعات
السياحية األميركية.
فاج��أت ريهانا معجبيها من حول
العال��م األس��بوع املاض��ي ،بخامت
ماس��ي ضخ��م بيده��ا اليمن��ي
خالل قضائها إجازة الكريسماس
مبدين��ة نيوي��ورك بصحبة جميل،
لتش��عل م��ن جدي��د املزي��د من
الشائعات حول ارتباطهما رسم ًيا
واستعدادهما للزواج.

جانب من زواج الثنائي «أوزجفيت» و «أفجان»
عندم��ا كان طفال قبل أن ينتقل
للعيش في إس��بانيا عندما كان
عمره  13عاما فقط.
خطبة األمير هاري
بع��د ارتب��اط دام أكثر م��ن عام،
ت��وج األمير ه��اري ،ول��ي العهد
البريطان��ي اخلام��س ف��ي ترتيب
والية الع��رش ،وصديقته املمثلة

األميركي��ة قص��ة حبهم��ا
باخلطوبة ،شهر نوفمبر املاضي.
اس��تطاع هاري ،البالغ من العمر
 34عا ًما ،حتطيم عشرات األعراف
والتقاليد امللكي��ة الصارمة في
س��بيل االرتباط مبيج��ان ،والتي
كان على رأسها ارتباطه بسيدة
مطلق��ة ،بجانب وجود س��وابق
لها ف��ي متثيل مش��اهد إباحية

بسلس��لة مسلس��ل «»Suits
الذي ش��اركت في بطولته لعدة
سنوات.
أطل��ت ميج��ان بصحب��ة األمير
أواخر ش��هر نوفمبر من حديقة
قصر كينجستون امللكي معلنني
نبأ خطبتهما للصحفيني الذين
توافدوا لتوثيق ارتباط أشهر أمير
عازب في العالم.

روبوت يضايق المتشردين
اعلنت منظمة فرانسيس��كو ملنع القس��وة على احليوانات،
توقي��ف روبوت أمني عن العمل بالش��وارع ،بعد ورود ادعاءات
بأنه يضايق املشردين.
وقال��ت رئيس املنظمة جنيفر س��كارليت لصحيفة «س��ان
فرانسيس��كو بيزنس تاميز» ،إن« :الروبوت مت نشره كمحاولة
لتعزيز األمن واحلد من اجلرائم التي أصبحت متفش��ية حول
مقر املنظمة» ،مبينة أنه « ال يهدف إلى التعرض للمشردين
الذين يسكنون الشارع».
وأضافت س��كارليت أن« :الناس الذين يقيمون في املعسكر
تعامل��وا مع املق��ر بنحو عدواني ،وتلقت مئات من الرس��ائل
الت��ي حترض عل��ى العن��ف والتخريب ،وتش��جع الناس على
االنتقام».

زواج الثنائي
«أوزجفيت» و «أفجان»
عق��د املمث��ل ب��وراك قران��ه على
زميلته فهرية في حفل زفاف فخم
عل��ى الطريق��ة األوروبي��ة بقصر
س��عيد حلي��م باش��ا بالعاصمة
التركية إس��طنبول ،بعد ش��هور
قليلة من إعالن خطبتهما رسم ًيا
خالل إجازة قضياها سويًا بأملانيا.

مستشفى لعالج الدمى المريضة
يقدم «مستشفى الدمى» في قلب احلي القدمي في العاصمة
البرتغالية لشبونة منذ خمسة أجيال خدمات خاصة جلمع
ه��ذه األلع��اب وإصالحها بأيدي نس��اء متخصص��ات يولني
اهتمام �ا ً كبيرا ً بهذه اجملس��مات الهش��ة ويوظفن خبرتهن
الطويلة في خدمتها.
فكل دمية لها «استمارة مريض» خاصة بها في املستشفى
غي��ر املألوف وه��ي تودع في امل��كان لعناية ث�لاث «طبيبات»
ماه��رات يعملن على تصحيح ما تش��وه لديها كالعينني أو
الذراع�ين أو الش��عر ببراعة الفتة باالس��تعانة مبئات «قطع
الغيار» املوضبة في أدراج صغيرة لها نوافذ شفافة.
ان هذه املؤسس��ة التي رأت النور في ع��ام  1830مدرجة في
املراجع السياحية على أنها من أقدم «مستشفيات الدمى»
التي ما تزال تنش��ط في العالم ،كما يصفها بعض الكتب
األخرى لإلرش��اد الس��ياحي بأنها من بني أكثر عشرة متاجر
ألعاب إثارة لالهتمام في العالم.

ّ
تنمي دماغ األطفال
بيضة واحدة يوميًا
متابعة الصباح الجديد:
كشفت دراسة علمية حديثة اجراها
باحث��ون م��ن جامعة «واش��نطن» ،
أن تغذي��ة الرضع بالبي��ض يعزز منو
وظيف��ة دماغه وجس��مه بطريقة
جيدة.
وجد الباحثون وفقا ً لصحيفة «ديلي
ميل» البريطانية ،أن « تناول الطفل
بيضة واحدة فقط يوميا ً ملدة س��تة
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أش��هر يزيد مادة (الكولني) و()DHA
ف��ي امل��خ ،وكالهم��ا يش��اركان في
صحة الدماغ».
وقالت املؤلفة الرئيس��ة للدراس��ة
«ل��ورا إنوت��ي « م��ن مدرس��ة براون
ف��ي جامع��ة واش��نطن « ،البي��ض
يوفر األحماض الدهنية األساس��ية
والبروتينات والكولني والفيتامينات
 Aو  B12والس��يلينيوم ،وامل��واد

الغذائي��ة املهم��ة األخ��رى املماثلة
لتل��ك املوج��ودة ف��ي غيره��ا م��ن
املنتجات الغذائية احليوانية ،لكنها
بأسعار معقولة نسبياً».
وق��ام الباحثون بفح��ص  163طفالً
تتراوح أعمارهم بني س��تة وتسعة
أش��هر من اإلكوادور ف��ي عام ،2015
ومن بينهم مت تغذية  80طفل فقط
بـ بيض��ة واح��دة يوميا ملدة س��تة

أش��هر ،في حني لم يعط البقية أي
شيء ،ومت تقييم مستويات الفيتامني
واملعادن من خالل اختبارات الدم.
وأظهرت النتائج أن « :األطفال الذين
يتناولون البيض لديهم مس��تويات
أعلى بكثير م��ن (الكولني) و ()DHA
وه��و حم��ض أوميج��ا  3الدهن��ي،
وكالهم��ا يلع��ب دورا ً حيوي �ا ً في منو
الدماغ ووظيفته».

ماذا تعرف عن مصوري البرية

ومغامراتهم من أجل فيلم وثائقي ناجح ؟
متابعة الصباح الجديد:
تلك الصورة القريبة من أسنان القرش ،أو ذلك
الفيلم الطويل عن احلياة اليومية لدب قطبي
مفت��رس ،أو من يقضي عا ًما كاملاً بني أس��رة
من احليوانات املفترس��ة ،واالقت��راب من اخلطر
والتضحي��ة بالنف��س ،هذا م��ا يفعله مصورو
البرية والطبيعة ،حتى تصلك األفالم الوثائقية
التي تشاهدها في منزلك وأنت تشعر باألمان.
هن��اك عدد من مص��وري البري��ة الذين خاضوا
مغام��رات بعضه��ا هدد حياته��م ليخرج إلى
احلياة مجموعة ممي��زة وعاملية من أفالم البرية
نذكر منهم.
 غوردون بوكانان ..طعام للدب القطبي؟كاد املص ّور غوردون بوكانان يكون طعا ًما للدب
القطب��ي ،والذي كان يعمل عل��ى تصويره من
أج��ل أحد األف�لام الوثائقية التابعة لش��بكة
الـ«ب��ي ب��ي س��ي» ،ولذلك ل��م تك��ن البرودة
القاسية همه األول في ذاك الوقت.
«لم يكن أكبر دب في فصائل الدببة القطبية،
ولكن��ه م��ا زال كبير احلجم وخطي��رًا»  ،هكذا
صرح غ��وردون وهو يتحدث عن جتربته مع الدب
القطب��ي ،وال��ذي يُعرف عنه قدرت��ه على قتل
واضحا على صوت
البش��ر ،ومع أن الرعب كان
ً
غوردون في أثناء هجوم الدب القطبي عليه  ،إال
أنه واصل عمله وص ّور املش��اهد معلقًا عليها
مبعلومات عن هذا الدب الشرس.
وأك��د غ��وردون اس��تعداده الت��ام قب��ل بداية
تصوي��ر هذا احليوان اخلطي��ر ،من خالل مذاكرة
كل م��ا يخص طباع الدب حتى يش��عر بالثقة
وه��و قريب منه ،وبرغ��م من التزام��ه بكتيب
اإلرش��ادات اخلاص بتلك الفصائ��ل من الدببة
،إال أن��ه لم يكن مرح ًبا به في هذا اليوم ،حيث
توت��ر الدب وب��دأ يعلن عن انزعاج��ه من تواجد
غوردون قري ًبا منه بعدس��ة الكاميرا ،حتى وإن
كان – غوردون – في صندوق زجاجي عازل ،ولكن
ه��ذا كان أول يوم ف��ي العمل فقط ،وكان على
غ��وردون التأقلم ألنه م��ا زال أمامه أيام طويلة
من العمل بني الدببة القطبية بالنرويج.
ش��غف غوردون واقترابه من اخلطر لم ينحصر
في جتربة واح��دة ،قد تكون جترب��ة فيلم «The
( Bear Family and Meعائلة الدببة وأنا)» هي
األخط��ر ،ح�ين كان على غ��وردون االندماج مع
عائلة من عائالت الدب األس��ود ملدة عام كامل،
حت��ى أصبح واح ًدا منهم ،من أجل إخراج هذا
الفيل��م بالش��كل املثالي ،والفيل��م من إنتاج
شبكة الـ«بي بي سي» في عام .2010
وأش��ار غوردون أن األمر كان صع ًبا في البداية،

 -2رايتشل بوتلر ..ال تسيء الظن بالقروش
«لس��ت أن��ا بطل��ة ه��ذه األف�لام ،احليوان��ات
ه��م أبط��ال أفالمه��م» ،ه��ذا م��ا صرحت به
صانعة أفالم الطبيعة رايتش��ل بوتلر لإلعالم،
واهتم��ام رايتش��ل بالطبيع��ة يتمرك��ز حول
احلي��اة حت��ت البح��ار واحمليطات ،ولذل��ك كانت
من أحد املصورين املش��اركني ف��ي فيلم «The
 Blue Planetالكوك��ب األزرق» ،والذي يعد من
أه��م األفالم الوثائقية الت��ي أنتجت عن احلياة
البحرية.
إذا كنت تعتقد أن تصوير احلياة البرية واالقتراب
من احليوانات فوق سطح األرض ،جتربة خطيرة
ومغام��رة غي��ر مضمون��ة ،فعلي��ك أن تتخيل
كيف ميكن لبيئة العمل أن تكون أصعب وأكثر
إرها ًقا حتت س��طح املاء ،حي��ث الطبيعة التي
ال تنتم��ي إليها ،ومع��دات الغطس التي تثقل
اجلسد ،إضافة إلى املعدات خُ
املصصة للتصوير
حتت امل��اء ،تلك جترب��ة كما وصفتها رايتش��ل
أيضا جتربة تستحق
ليس��ت بالهينة ،ولكنها ً
املعاناة.
مبجرد أن تغطس رايتش��ل ف��ي عمق احمليطات،

دوائر خدمية

هواتف تهمك

خاص��ة عندما ظن أنه يس��تطيع التعامل مع
الدببة الس��وداء على كونها كائنات مش��عرة
أخ��رى تس��ير على أرب��ع ،ولكنه أك��د أن الدب
األس��ود طباعه تختلف عن الكالب واحليوانات
األليفة ،له لغة جس��دية مختلفة عن باققية
الكائن��ات احلية ،فعلى س��بيل املثال :إذا تثاءب
الدب؛ فهذا معناه أنه غضب ،وإذا لعق شفتيه؛
فهذا معناه أنه يستعد للهجوم.

الحريق:

115 104

األنواء الجوية:

7788927

ليس��ت فق��ط الكائن��ات البحري��ة ،أو املي��اه
أيضا األصوات
النقية هي ما يثير ش��غفها ،بل ً
حتت املياه متنحها متعة وراحة نفس��ية ،حتى
إنها س��جلت هذا الصوت وعرضته على بعض
اجلماهير في أحد اللقاءات املفتوحة معها.
«عند تصوير أول مش��هد ل��ي حتت املياه ،كنت
أش��عر بالذعر ،وإذا كان أحدهم قد أخبرني أني
فيم��ا بعد س��تكون متعتي ه��ي االقتراب من
القروش واألس��ماك الكبي��رة ،لقلت إنه مجرد
مجنون» ،هذا ما صرحت به رايتشل ،ووضحت
أنها مثل كل البش��ر ،نش��أت عل��ى اخلوف من
الق��روش ،واألف�لام الس��ينمائية الت��ي ت��روج
الصورة الوحشية عنهم ،وقدموها لها.
كم��ا أك��دت وكأنها كائن��ات ته��دف للفتك
باإلنسان ،ولكن هذا اخلوف زاد من شغفها جتاه
تلك الكائنات الضخمة املهيبة ،ورمبا كان هذا
س��بب دراس��تها لألحياء البحرية في البداية،
وم��ن ثم أصبح��ت صانعة أف�لام للحياة حتت
سطح البحار واحمليطات.
م��ا أكدت��ه رايتش��ل من خ�لال قض��اء عامني
متواصلني تسبح فيهم مع أسماك القرش ،أن
القروش من أكثر احليوانات التي أس��اء فهمها
البش��ر ،وهي ال تنوي أي شر ألي إنسان ،وأكدت
أنها ل��م تتع��رض ألي أذى في أي م��رة اقتربت
فيها من قرش كبير ،بل بالعكس عادة ما تكون
تلك احليوانات مذعورة بسبب وجود البشر في
بيئتها اخلاصة وهي ال تدرك نيتهم جتاهها ،وإذا
تخلصت من خوفها ،فهي تظل خجولة بعض
الش��يء .وهناك العديد من املبدعني واالسماء
املعروفة في هذا اجملال.

المستشفيات واألماكن الطبية
النعمــان
الكاظمية
اليرموك

4222074
5222111
5429120

العلوية
الكرخ للوالدة
ابن البلدي

كلمات متقاطعة

أفقي

عامودي

 - 1مدين��ة ومرف��أ عل��ى بح��ر
ُعمان
 – 2ممثل��ة أملاني��ة راحل��ة – 3
عكس��ها علم قراءة الوجوه –
زهر
 – 4تفسيرية – عكسها مشى
ليالً
 – 5عاصم��ة أوروبي��ة – ممثل��ة
مصرية
 – 6مدينة إيطالية – ملكه – 7
األسم الثاني لصحافي لبناني
راحل
 – 8كات��ب قص��ة – للتنف��س
 – 9شاعر لبناني راحل .

 – 1لعبة رياضية
 –2موس��يقي إيطال��ي –
متشابهان
 – 3ح��رف تنبيه ويكث��ر بعدها
القسم – أشارات
 – 4عاصـمة أوروبـية – ركيزة
 – 5شرش��ف مبعث��رة – غال��ي
الثمن
 – 6عملة أسيوية – فرح
 – 7نصف أمني – يشاهد
 – 8ممثل كوميدي عربي شهير
 – 9أسد – متشابهة .
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الحمل

الثور

الجوزاء

مهنياً :يكون النجاح من نصيبك وتس��تعيد
حيويت��ك ،وتتلق��ى جواب��ا ً او اش��ارة وتنطلق
مبرحلة جديدة عاطفياً :سعادة كبيرة جدا ً في
طريقها اليك ،وهذا س��ببه التفاهم التام مع
الشريك على العناوين األساسية

مهني��اً :حتق��ق األرب��اح ف��ي االس��تثمارات
التي أجنزتها أخيراً ،إنه يوم مناس��ب لش��راء
األس��هم وعقد الصفقات الكبيرة عاطفياً:
مت ّر بي��وم رائع وممتاز مع احلبي��ب وهو األفضل
في العالقة مقارنة مبا سبق

مهنياً :قد يثور غضبك على بعض التصرفات
أو املواقف وتتكلم على نحو جارح فتتسبب
بخ�لاف م��ع الزم�لاء عاطفي��اً :الغي��رة من
األس��باب الس��لبية في العالقة بالش��ريك،
حاسب نفسك قبل اآلخرين فترتاح أكثر

السرطان

األسد

الميزان

مهني �اً :تط��رأ بع��ض األح��داث لتس � ّبب لك
املشكالت او الفشل ،أنصح لك تعزيز العالقات
املهني��ة عاطفياً :إس��داء النصائح للش��ريك
لكن العم��ل مبوجبه��ا يفرض
يك��ون مفي��داًّ ،
عليكما قيودا ً لم تكونا تتوقعاها

مهني��اً :ح��اول أن تبتع��د ع��ن العدائية غير
املب ّررة في العمل ،فاملرحلة املقبلة ستفرض
عليك التعامل م��ع اآلخرين بجدية عاطفياً:
حب مفاج��ىء ولقاءات رومانس��ية متعددة،
تسعد على تغيير مزاجك

مهني��اً :حواف��ز جدي��دة في العم��ل جتعلك
أكثر حماس��ة ونش��اطاً ،وفرص جناح متعدد
عاطفياً :ال حتكم على الشريك بتس ّرع ،فهو
ّ
حد كبير ،وسيثبت لك
شفاف
وحساس إلى ّ
ّ
أنك أخطأت في تس ّرعك بحقه

العذراء

العقرب

القوس

مهنياً :إياك والتس��رع في اتخاذ القرارات املصيرية،
راجع حساباتك وال سيما عالقاتك املهنية عاطفياً:
التساهل مع الشريك يزيده حبا ً بك ويق ّدر تص ّرفك
معه ،وه��ذا ما يجعل��ه ينتظر الفرصة املناس��بة
ليبادلك باملثل في احلب والعطاء

مهنياً :ها أنت تواجه سلبيات تعاطيك مع اآلخرين
خالفا ً مل��ا اعتادوه من��ك ،ما الذي غ ّي��رك أو ح ّولك
إلى ش��خص آخر؟ عاطفيا قد جتد املس��اعدة التي
كنت تبحث عنها عند الشريك ،لذا يستحسن أن
تستفيد من وجوده بقربك قدر املستطاع

إحذر س��وء تفاهم أو التباسا ً في أحاديثك ،وكن
واعيا ً لكل ما يقال حولك ود ّون املالحظات ،وتتاح
لك ف��رص مهنية ممي��زة ،ويحالفك احلظ وحتقق
أرباحا ً عاطفي �اً :تقدم غير متوق��ع في العالقة
بالشريك ،بسبب اقدامك على دعمه دائما

الجدي

الدلو

الحوت

مهني��اً :تواج��ه حقيق��ة م��ا ،وتضط��ر رمبا
إلى إلغاء بع��ض املواعيد ملعاجل��ة أمر طارئ
عاطفياً :جتاربك السابقة في اجملال العاطفي
لم تكن جيدة ،لكن ما تواجهه اليوم يختلف
كليا ً عن التجارب السابقة

مهني �اً :احلظوظ جميل��ة وممي��زةّ ،
حتفزك على
االجته��اد واملواظب��ة ،ويرافقك احل��ظ عاطفياً:
عال من املنطق والنزاهة في تقييم
تتمتع بقدر ٍ
الشريك ولو كان من أعز األشخاص على قلبك
واهمهم في حياتك

مهني��اً :إح��ذر نفق��ات ل��م تتوقعه��ا لدفع
بعض املس��تحقات ،أو لتغطية عملية شراء
عاطفياً :مؤهالتك تلفت أنظار الشريك وتثير
إعجابه ،فأنت قادر على تنفيذ كل ما يطلبه
منك من دون أن تشعره أنك خاضع له

7191218
2512288
8212061

لالبالغ عن الجريمة

07901737723
07901737727
07901737726

للمشاركة على صفحة منوعات الصباح الجديد
التواصل معنا عبر اإلميالت أدناه
assabahaljaded@yahoo.com
assabahaljaded@newsabah.com
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كروزيرو يتعاقد رسميًا
مع المخضرم فريد

ريودي جانيرو ـ وكاالت:
أعلن ن��ادي كروزي��رو البرازيل��ي رس��ميا تعاقده مع
املهاج��م اخملض��رم فري��د ( 34عاما) لثالثة مواس��م
قادمة.
وانضم املهاجم الدولي الس��ابق لصف��وف كروزيرو
بعد أن فس��خ تعاقده مع الغرمي التقليدي ،أتلتيكو
ميني��رو ،الذي كان يلعب مع��ه منذ  2016إلى جانب
العب ري��ال مدريد اإلس��باني س��ابقا ،روبينيو ،الذي
حتوم الشكوك حول إمكانية رحيله أيضا.
وس��جل فريد  56هدفا أثناء فترته األولى مع الفريق
( )05-2004في  71مباراة وهو ما منحه فرصة الرحيل
للمالعب األوروبية عبر بوابة أوملبيك ليون الفرنسي..
وت��وج فريد مع الفريق الفرنس��ي بلقب الدوري ثالث
مرات خالل الفترة من  2006وحتى .2008
كما خاض مع «السيليساو» مونديالي  2006و2014
 ،قبل أن يسدل الستار على مسيرته الدولية ببلوغه
 30عاما.

السد يتوج بطالً لدوري
الطاولة القطري

الدوحة ـ وكاالت:
ت��وج فريق كرة الطاولة بنادي الس��د القطري بلقب
طول��ة ال��دوري املمت��از رس��ميا عق��ب تغلب��ه في
املب��اراة الفاصلة على فريق نادي قط��ر بنتيجة 1-3
في املواجه��ة التي احتضنتها صال��ة مركز اإلعداد
والتدريب في لقاء جنح فيه الفريق الس��داوي بتفادي
اللجوء الى كس��ر التعادل ليرد الدين خلسارته ذهابا
امام نادي قطر بنتيجة . 3-2
واعطى الصيني فان ش��ينج األسبقية للملك بعد
فوزه على احم��د مثنى العولقي بنتيجة 5-11( 0-3
و 6-11و )2-11قبل ان يعدل احملترف السداوي زهو يي
النتيجة للس��د بعد ان تغلب عل��ى الدولي محمد
عب��د الوه��اب  6-11( 0-3و 4-11و )5-11وجنح النجم
السداوي عبد الرحمن النجار من قلب الطاولة على
قائ��د العنابي احم��د خليل املهن��دي مقدما اجمل
عروضه منذ عدة مواس��م بعد ف��وزه عليه بنتيجة
 6-11( 1-3و 11-8و 6-11و.)9-11
ووسع الصيني زهو يي الفارق للملك بعد تغلبه على
فان ش��ينج بنتيج��ة  2-1( 0-3و 6-11و )9-11ليقود
الس��د ال��ى درع الدوري بجدارة ويس��حب البس��اط
م��ن امللك القطراوي الذي تص��در الترتيب على مدار
األسابيع املاضية.

مونتويا ينتقل إلى

الدوري المكسيكي
مدريد ـ وكاالت:
س��ينتقل العب الوس��ط األرجنتيني ،والتر مونتويا،
خ�لال األي��ام القليلة املقبل��ة ،لصفوف ك��روز أزول
املكسيكي ،من إشبيلية اإلسباني ،في انتظار فقط
اجتيازه للكشف الطبي.
وأعلن النادي األندلس��ي  ،أنه «توصل التفاق مبدئي،
من أجل انتقال والتر مونتويا للفريق املكسيكي».
ول��م يحظ الالعب الش��اب ( 24عام��ا) ،الذي انضم
لصفوف إش��بيلية خالل امليركاتو الش��توي املاضي،
قادم��ا من روس��اريو س��نترال األرجنتين��ي ،بفرصة
كبي��رة خالل النص��ف الثاني من املوس��م املنصرم،
عندم��ا كان مواطن��ه خورخي س��امباولي ،يش��غل
منصب املدير الفني.
وفي املوسم اجلاري ،لم يش��ارك مونتويا مع الفريق،
حتى حت��ت قيادة مواطنه اآلخ��ر ،إدواردو بيريزو ،الذي
أقيل من منصبه اجلمعة ،بسبب سوء النتائج ،حتى
أنه لم يدخل في قائمة املباريات.

مفكرة اليوم

خليجي 23

اإلمارات ـ السعودية
الكويت ـ عمان

5:30
مساء
ً
مساء
8:00
ً

رياضة

في البطوالت األوروبية لكرة القدم

ليستر ينتزع اً
تعادل اً
قاتل في البرييميريلج ..ويوفنتوس ّ
يروض «ذئاب» في الكاليتشيو
العواصم ـ وكاالت:
أهدر مانشس��تر يونايتد فوزا كان
ف��ي متن��اول الي��د ،حي��ث تعادل
ف��ي الرمق األخير م��ن املباراة ،مع
مضيف��ه ليس��تر س��يتي (،)2-2
مس��اء أول أم��س ،عل��ى ملع��ب
«كين��ج ب��اور» ،في خت��ام اجلولة
الـ 19من الدوري اإلجنليزي املمتاز.
وتق��دم ليس��تر أوال عب��ر جيمي
ف��اردي (ق ،)27قب��ل أن يس��جل
خ��وان ماتا هدف�ين للضيوف ،في
الدقيقتني  40و.60
منقوص��ا ،من��ذ
ولع��ب ليس��تر
ً
الدقيق��ة  ،73بع��د ط��رد العبه،
داني أمارت��ي ،إال أن ذلك لم مينعه
من إحراز هدف التعادل ،عبر هاري
ماجواير ،في الدقيقة .5+90
وارتفع رصيد مانشس��تر يونايتد
بهذا التعادل ،إل��ى  42نقطة في
املرك��ز الثان��ي ،بف��ارق  13نقطة
عن املتصدر مانشس��تر س��يتي،
أما ليس��تر فرفع رصي��ده إلى 27
نقطة ،في املركز الثامن.
وقالت ش��بكة «أوبتا» اإلجنليزية
إن ف��اردي وصل إلى الهدف  50في
الدوري اإلجنلي��زي املمتاز ،في 124
مباراة خاضها في البطولة.
وأفادت شبكة «سكاي سبورتس»
لإلحصائيات إن  21هد ًفا من أصل
 50جاءت أمام الفرق الست الكبرى
ف��ي البرميرلي��ج ،حيث س��جل 6
أم��ام ليفرب��ول ،و 5ضد آرس��نال،
و 3في مرمى مانشس��تر سيتي،

العبو ليستر سيتي
 3أمام مانشس��تر يونايتد 2 ،ضد
تشيلسي ،و 2أمام توتنهام.
ووض��ع نيوكاس��ل يونايت��د حدا
ملسيرة خالية من االنتصارات في
تس��ع مباريات بال��دوري اإلجنليزي

املمت��از لكرة القدم بف��وزه ()2-3
على وس��ت هام يونايتد باس��تاد
لن��دن ليبتع��د ع��ن منطق��ة
الهبوط.
وافتت��ح مارك��و أرناوتوفيت��ش

الكالسيكو يجبر إدارة ريال
مدريد على معارضة زيدان
مدريد ـ وكاالت:
كش��فت تقارير صحفي��ة ،موقف
ن��ادي ريال مدريد من إبرام تعاقدات
جدي��دة ،خ�لال فت��رة االنتق��االت
الش��توية ،بعد اخلس��ارة الثقيلة
ف��ي الكالس��يكو أمام برش��لونة
أول أمس على ملعب "س��انتياجو
برنابيو" بثالثية نظيفة.
وقال الفرنس��ي زين الدي��ن زيدان،
املدير الفني لنادي ريال مدريد عقب
الكالس��يكو إنه لن يغير أي شيء،
في إش��ارة إل��ى أنه ل��ن يرغب في
إضاف��ة العبني جدد للفريق امللكي
خالل شهر كانون الثاني املقبل.
ف��ي املقاب��ل قال��ت صحيف��ة
"ماركا" اإلس��بانية إن اخلسارة في
الكالس��يكو وتوس��يع الفارق مع
برش��لونة املتصدر إل��ى  14نقطة
س��يفتح باب التعاق��دات للفريق
امللك��ي ف��ي امليركات��و الش��توي
املقبل.
وأش��ارت الصحيفة إل��ى أن املدير

زيدان
العام لريال مدريد خوس��يه أنخيل
سانشيز ،والرئيس فلورنتينو بيريز
ق��ررا الدخول في س��وق االنتقاالت
الش��توية املقبل��ة ،لتدعي��م
املرينجي.

التس��جيل لوس��ت ه��ام لك��ن
هن��ري س��ايفت ومحم��د ديامي
وكريستيان أتس��و هزوا الشباك
لصالح نيوكاسل ليتقدم للمركز
 15برصيد  18نقطة بفارق نقطة

واحدة أمام وست هام الذي تراجع
للمركز الـ.17
وأوق��ف س��توك س��يتي تراجعه
املقل��ق ف��ي الترتي��ب وف��از 1-3
عل��ى وس��ت بروميت��ش ألبي��ون

صاح��ب املركز قب��ل األخير فيما
تع��ادل س��وانزي س��يتي متذيل
الترتي��ب ،ال��ذي أق��ال مدربه بول
كليمنت األس��بوع املاض��ي1-1 ،
م��ع ضيف��ه كريس��تال ب��االس
وتعادل س��اوثهامبتون مع ضيفه
هيديرسفيلد تاون 1/ 1
وخف��ف برايتون آند ه��وف البيون
م��ن مخ��اوف الهب��وط عندم��ا
أح��رز باس��كال ج��روس اله��دف
الوحي��د ليق��وده للف��وز 1-صفر
عل��ى واتفورد ،وه��و انتصاره األول
ف��ي ثمان��ي مباريات ،وه��ذه هي
رابع هزمية عل��ى التوالي لواتفورد
واخلامسة في اخر ست مباريات.
إل��ى ذل��ك ،ض��رب يوفنت��وس
شدد
عصفورين بحجر واحد حيث ّ
اخلناق على نابولي املتصدر بفارق
نقطة ومنع روما من مش��اركته
الوصافت��ه عقب ف��وزه عليه 0-1
أول أمس في قمة املرحلة الثامنة
عشرة من الدوري اإليطالي.
عل��ى ملع��ب «األليان��ز» ،ب��دا
يوفنت��وس ضاغط��ا ً م��ن البداية
وهو ما أسهم سريعا ً في خطف
هدف الفوز الوحيد برأسية املدافع
املغربي املهدي بن عطية (.)18
به��ذا الف��وز العس��ير والثم�ين،
جن��ح يوفنتوس ف��ي تعزيز رصيده
ليصب��ح  44نقطة بف��ارق نقطة
واح��دة ع��ن نابولي املتص��در (45
نقطة) والذي ف��از اليوم بصعوبة
هو اآلخر على ضيفه س��امبدوريا
جتمد رصيده
(ّ ،)2-3
أم��ا روما فقد ّ
عند  38نقطة وبقي رابعاً.

كيتا ممنوع من ركوب  2153حصانًا

ويع��رف مس��ؤولو ري��ال مدريد أن
الفريق امللكي مير بأس��وأ حلظة له
منذ أن تولى زين الدين زيدان تدريب
الفريق ،في كانون الثاني عام 2016
ويدركون أنه حان الوقت لضخ دماء
جديدة في صفوف املرينجي.
وأوضحت أن قائمة ريال مدريد في
الكالسيكو ش��هدت تواجد العب
واحد م��ن الصفقات الصيفية في
الصيف املاضي وهو ثيو هيرنانديز
ال��ذي ل��م يش��ارك ف��ي املب��اراة،
وغاب ع��ن الفريق امللك��ي كل من
س��يبايوس وماي��ورال وفاييخ��و
أيضا.
ولورينتي ً
وأك��دت الصحيف��ة أن كيب��ا
أريزاباالج��ا ح��ارس أتلتي��ك بيلباو
س��يكون أول تعاق��دات الفري��ق
امللك��ي ف��ي امليركات��و الش��توي،
مش��يرة إل��ى أن اإلدارة تبحث عن
العب�ين جدد ف��ي مراك��ز الهجوم
برغم موافقته��ا على جتديد عقد
جاريث بيل.

ميونيخ ـ وكاالت:
ميتل��ك الع��ب خط وس��ط اليبزج
ناب��ي كيت��ا أربع س��يارات رياضية
بقدرات عالية ،مركونة في منزله،
وال يس��مح ل��ه بقيادتها لس��بب
منطقي ج ًدا ،يب��دو أن الالعب لم
يفكر فيه بجدية قبل شرائه لُ َع ِبه
كبيرة احلجم.
ُمنع نابي كيتا ( 22عا ًما) من قيادة
السيارة لس��بب بس��يط ج ًدا ،إذ
رفعت بحقه دعوى جنائية بغرامة
قد تصل إلى  415ألف يورو بسبب
قيادت��ه س��يارة م��ن دون رخص��ة
قيادة.
وقدم محامي الالعب استئنا ًفا ضد
القرار ،ومن املقرر أن تعقد احملكمة
بداي��ة العام الق��ادم إلصدار حكم
حول حجم الغرامة ،لكن س��يارة
كيتا اجلدي��دة لي��س الوحيدة في
منزله؛ إذ ميلك س��يارة مرس��يدس
 AMG GTبق��درة حصاني��ة تصل
إل��ى  476حصان��اً ،وبجانبها تقف
بورش بانامي��را مبحرك توربو بقدرة
 550حصان ً��ا ،وأخي��رًا مرس��يدس
أيض��ا  GLEكوبي��ه بق��درة 557
ً

كيتا
حصان ًا.
أي أن كيت��ا يحتف��ظ ف��ي منزله
بحوال��ي  2153حصان ًا لس��يارات
رياضي��ة وال يس��مح ل��ه س��وى
مبش��اهدتها أو اجلل��وس بجان��ب
سائق خاص محظوظ ،يعمل عند
الع��ب كرة ق��دم يحب الس��يارات
الرياضية ،وال ميلك رخصة قيادة.

يذك��ر أن احلص��ول عل��ى رخص��ة
القيادة في أملانيا ليس��ت باملهمة
الس��هلة ،إذ يجب دراس��ة قواعد
القيادة ،ثم جت��اوز اختبارات نظرية
وعملية صعبة.
وكم��ا يب��دو ف��إن فرص��ة كيت��ا
في قي��ادة س��ياراته عل��ى الطرق
الس��ريعة في أملانيا تب��دو بعيدة
ج�� ًدا ،إذ أن��ه س��ينتقل الصي��ف
املقبل للعب ف��ي الدوري اإلجنليزي
املمتاز مع ليفربول.
ولعل احل��ظ س��يحالفه ويجلس
عل��ى الش��مال هن��اك ،لكن ليس
خل��ف إط��ار القي��ادة ه��ذه املرة،
فمقعد السائق في بريطانيا على
جهة اليمني ال الش��مال ،كما هو
احلال في أملانيا ،وعلى كيتا احلصول
على رخصة قيادة هناك متكنه من
قيادة سياراته الرياضية.
ويبقى س��ؤال أخي��ر ،إن كان عليه
االحتف��اظ به��ذه الس��يارات حال
انتقال��ه إل��ى ليفرب��ول ،فقواعد
القي��ادة ف��ي بريطاني��ا تالئ��م
الس��يارات اإلجنليزية الطراز بإطار
القيادة على اليمني.

جولدن ستيت يواصل انتصاراته في دوري السلة األميركي
نيويورك ـ وكاالت:
عاد جولدن ستيت واريورز ،حامل
اللق��ب إل��ى ص��دارة القس��م
الغرب��ي ،بعد أن حق��ق فوزه الـ
 11عل��ى التوالي ،في دوري كرة
السلة األمريكي للمحترفني.
وف��ي ملعب��ه ،ع��وض واري��ورز،
تأخره في الربع األخير وفاز على
لوس أجنل��وس ليكرز ،106-113
ليحقق فوزه الـ  26هذا املوسم
مقابل  6هزائم.
وحتقق الفوز بفضل تألق كيفن

تقرير

دورانت ،الذي سجل  33نقطة،
وج��وردان ب��ول ال��ذي أح��رز 20
نقطة ،وس��يطر على  10كرات
مرتدة إلى جانب دراميوند جرين،
العائد من إصابة ،والذي سجل
 13نقطة وسيطر على  11كرة
مرتدة.
وكان الصاع��د كاي��ل كوزم��ا،
وزميل��ه لون��زو ب��ول ،أفض��ل
مسجلي ليكرز برصيد  27و24
نقطة على الترتيب.
وف��ي مباري��ات أخ��رى ،ف��از

لقطة من دوري السلة األميركي

أوكالهوما س��يتي ثان��در ،على
ضيف��ه أتالنت��ا هوك��س -120
 ،117وبفض��ل  36نقط��ة م��ن
العبه أوس�تن ريفرز ،الذي تألق
بص��ورة الفت��ة ف��ي النص��ف
الثان��ي من املب��اراة ،ف��از لوس
أجنل��وس كليبــرز خ��ارج أرضه
على هيوستون روكتــس -128
.118
وقدم جنم كرة الس��لة ،األملاني
اخملض��رم دي��رك نوفوتس��كي،
أفض��ل مباريات��ه في املوس��م

احلالي ،لكنه فش��ل ف��ي إنقاذ
فريق��ه م��ن الهزمية ،ليخس��ر
داالس مافريك��س أمم مضيف��ه
ميامي هيت .113-101
وسجل نوفوتسكي 20 ،نقطة
ليك��ون أعل��ى رصي��د ل��ه في
أي مب��اراة خاضه��ا باملوس��م
احلال��ي ،لك��ن ه��ذا ل��م يك��ن
كافيا إلنقاذ الفريق من الهزمية
الت��ي أصبح��ت الس��ابعة له،
في آخر  9مباريـ��ات خاضهــا
باملسابقـة.

هاميلتون يبحث عن ألقاب جديدة

مرسيدس يواصل سيطرته على فورموال 1في 2017
العواصم ـ وكاالت:
برغ��م وجود مالك ج��دد ،ودوافع أقوى،
وصراع مري��ر على اللقب ،جاءت نتائج
بطولة العالم لس��باقات الس��يارات
«فورم��وال »1للع��ام  2017كمثيالتها
ف��ي الس��نوات الس��ابقة ،وظل��ت
البطول��ة خاضع��ة حت��ت س��يطرة
ونفوذ فريق مرس��يدس ،الذي س��اعد
الس��ائق البريطاني لوي��س هاميلتون
عل��ى التتوي��ج باللقب الراب��ع له في
مس��يرته ف��ي البطولة األش��هر في
عالم احملركات.
وإذا كان املوس��م املاضي الصراع فيه
ب�ين س��ائقي مرس��يدس هاميلت��ون
ونيك��و روزبي��رج ،ال��ذي ف��از باللق��ب
آنذاك ،ش��هد املوس��م احلال��ي عودة
فري��ق فيراري بقوة وهي��أ كل الظروف
املواتية لس��ائقه وأب��رز جنومه األملاني
سيباستيان فيتيل ،للمنافسة بندية
مع هاميلتون.
وكانت هذه املنافس��ة الشرس��ة هي
م��ا أراده كل من تش��اس كاري ،وروس
براون وش��يان براتش��يز ،الثالثي الذي

ميث��ل اإلدارة اجلدي��دة ل��ـ «فورموال»1
خلف��ا ملالكها ومديره��ا القدمي بيرني
ايكليس��تون ،ال��ذي أطب��ق قبضت��ه
احلديدية على ش��ؤونها اإلدارية طوال
عقود.
وأحدث ه��ذا الثالثي املذك��ور ،املكون
م��ن املدير التنفي��ذي للبطولة واملدير
الرياض��ي واملدير التج��اري ،تغييرا في
شكل السباق وراهن على «فورموال»1
أكثر قربا واتصاال باجلماهير ،باإلضافة
إل��ى تطويره��ا لتتماش��ى م��ع لغة
العصر احلديث عبر االنتشار من خالل
وسائل التكنولوجيا الرقمية.
وق��ال كاري ف��ي تصريح��ات خاص��ة،
ف��ي أكتوبر املاض��ي« :هدفنا هو خلق
منافس��ة أكبر خالل األع��وام املقبلة،
املنافسة بدأت في التراجع ،نرغب في
وجود املزيد من السائقني والفرق التي
تتنافس على اللقب».
وجن��ح املنظم��ون اجل��دد ف��ي تطبيق
فكرتهم هذا املوس��م ،رغم أن اللقب
اس��تقر ف��ي جعب��ة هاميلت��ون ف��ي
النهاية عندما فاز بس��باق املكسيك
للجائ��زة الكب��رى ،قبل س��باقني من
نهاية املوس��م ،الذي تربع فيتيل خالل

هاميلون على منصة التتويج

فت��رة ليس��ت بالقصي��رة من��ه على
الصدارة.
ولم يتمكن السائق األملاني من حصد
اللق��ب ف��ي النهاي��ة ،ألن انطالقت��ه
القوية في بداية الع��ام ،عندما حقق
الفوز بـ  4سباقات وصعد إلى منصة
التتويج في  4سباقات أخرى ،بدأت في
التراجع بداية من سباق اجملر ،حيث لم
يعد للفوز بأي سباق قبل وصول قطار
«فورموال »1إل��ى البرازي��ل ،أي بعد أن
حسم هاميلتون لقبه العاملي الرابع.
ودخل هاميلتون إلى تاريخ «فورموال»1
بعد أن عادل رقم الس��ائق الفرنس��ي
السابق الن بروس��ت ( 4ألقاب) ،مثله
في ذلك مثل فيتي��ل ،ليكون التحدي
الق��ادم أمام��ه ه��و معادل��ة ألق��اب
األرجنتين��ي خوان مانوي��ل فانخيو (5
ألقاب) واألملاني مايكل شوماخر ،امللك
املتوج على عرش هذه البطولة برصيد
سبعة ألقاب.
وش��هد املوس��م احلال��ي الكثي��ر من
التقلب��ات والتغيي��رات ،س��واء بإقرار
لوائح جديدة جنحت إلى حد بعيد في
تخفي��ف وطأة نفوذ فريق مرس��يدس
وس��يطرته عل��ى الس��باق ،أو بوجود

تصميم��ات جدي��دة للس��يارات التي
أصبح��ت مس��طحة بش��كل أكب��ر
وتتح��رك محدث��ة جلب��ة ممي��زة جراء
أصوات محركاتها الهجينة اجلديدة.
وبالنظ��ر إلى ما حدث ه��ذا العام ،فإن
موس��م  ،2018ال��ذي ينطل��ق ف��ي 25
مارس القادم بأس��تراليا ،ينبئ بالعديد
م��ن التقلب��ات والس��باقات املفتوحة
على كافة االحتماالت.
وعلى ضوء هذه املعطيات ،يثور التساؤل
هنا هل يس��تطيع بوتاس وفيرس��تابن
ودانييل ريش��ياردو مع ريد بول الدخول
بقوة إلى الصراع وهل يضطلع ألونسو
بدور أكب��ر مع مكالرين ف��ي ظل وجود
محركات رينو اجلديدة؟
وقد يحصد هاميلتون أو فيتيل لقبهما
اخلامس في املوسم املقبل ،ولكن يهدد
أحالمهم��ا في هذا الصدد الس��ائقون
األخ��رون والصاع��دون بقوة ف��ي اآلونة
األخيرة.
وبعي��دا ع��ن التفاصي��ل الفني��ة ،مت��ر
«فورم��وال »1مبرحلة انتقالية تس��عى
خاللها إلى خلق أج��واء أكثر إثارة فرمبا
تخ��رج للعالم بطال جديدا كما حظت
مبالك جدد.
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منتخبنا يخرج بنقطة أمام البحرين ويالقي قطر غدًا
التي خرج به��ا منتخبنا الوطني أمام
البحري��ن مش��يرا إلى ع��زم الالعبني
وإصرارهم عل��ى التعويض أمام قطر
وحتقيق الفوز مش��يرا إلى أن النقطة
أمام البحرين أفضل من ال شيء
وفي االجت��اه ذاته ذه��ب املدافع احمد
ابراهي��م قائ�لا الق��ادم افض��ل طاملا
هن��اك اص��رار ورغبة كبي��رة لتحقيق
الف��وز في املباراة املقبلة لنعود عمليا
الى املنافسات

الكوي��ت – موف��دا االتحاد

العراقي لإلعالم الرياضي

منتخبنا الوطني يس��تهل مشوار
خليج��ي  23بتع��ادل مفاجئ أمام
البحريني املثابر
املنتخ��ب يخ��رج بنقط��ة واح��دة
وينتظ��ر مباراة مصيري��ة مع قطر
الثالثاء
قم��ة خليجي��ة خالص��ة ب�ين
السعودية واإلمارات
الكويت وعم��ان يبحثان عن فرصة
البقاء في مواجهة منتظرة
بع��د تع��ادل مفاج��ئ كان خ��ارج
حس��ابات التوقع��ات النطالق��ة
منتخبنا الوطن��ي لكرة القدم في
منافس��ات خليجي  23واستهالله
املش��وار بنقط��ة واح��دة بتعادله
أم��ام املنتخ��ب البحرين��ي املثاب��ر
به��دف ملثله،أصب��ح منتخبن��ا
مطالب��ا بتعوي��ض م��ا فق��ده في
مباراته األولى وتعويضه في اجلولة
الثاني��ة للمجموعة الثانية عندما
يالقي املنتخب القطري الثالثاء في
مواجهة تكاد تكون مصيرية لكي
يعود س��ريعا إلى دائرة املنافس��ة
في بطولة كاس اخلليج املتواصلة
في الكويت.
وتص��در املنتخب القط��ري ترتيب
اجملموع��ة الثاني��ة بانته��اء اجلولة
األولى بع��د النتيجة بدايته النارية
الساحقة بتخطيه نظيره اليمني
برباعي��ة بيض��اء على إس��تاد نادي
الكويت في مباراة سبقت مواجهة
العراق والبحرين
يغيب في شوط ويظهر في أخر
على الرغم من رغبة املدرب باس��م
قاسم في خروج منتخبنا الوطني
متقدما في الش��وط األول ملباراته
أمام البحرين بل وحسم اللقاء في
الش��وط األول ،إال ان ه��ذه الرغبة
ذهب��ت في أدراج الرياح وهو يتفاجا
باملس��توى ال��ذي قدم��ه االحم��ر
البحرين��ي بقيادة مدربه س��كوب
الذي كان��ت بصماته واضحة على
مسار املنتخب البحريني منتخبنا
اثار االس��تغراب منذ انطالق املباراة
الت��ي قادها طاقم حتكي��م اماراتي
ض��م علي اجلنيبي واحمد س��عيد
الراشدي وجاسم عبد اهلل .
اذ بدأ املباراة من دون اس��تقرار فني
عبر اهتم��ام وتركيز على منظومة
الهجوم باش��راكة ثالث مهاجمني

جانب من مباراة منتخبنا امام البحرين
على حساب منطقة الوسط التي
كان��ت غي��ر حيوي��ة وس��مح ذلك
للبحريني�ين لالقتراب كثيرا واغلب
أوق��ات الش��وط األول م��ن احلارس
جالل حسن
في الش��وط الثاني تغي��رت أحوال
منتخبن��ا الوطن��ي مثلم��ا كان
واضحا في ظل إجراء تغييرات بدات
مبشاركة علي حصني لتغيير بعد
ذلك طريقة وأس��لوب اللعب الذي
ازدادت وتيرته اثر سلسلة التغييرات
التي عمد اليها املدرب بزج الالعبني
همام ط��ارق ومهند عب��د الرحيم
والعودة للعب مبهاجمني اثنني ليبدا
بذل��ك املنتخ��ب البحريني بتنفيذ
اس��لوب دفاعي بفض��ل تعليمات
مدربه واستغالله لالرتداد السريع
واستمر ذلك فعال في تقدمه عند
الدقيقة ()79
تق��دم البحري��ن اس��تفز منتخبنا
واس��تجمع كل ق��واه ومتك��ن من
الع��ودة في وق��ت متاخر براس��ية
مهن��د عب��د الرحيم قب��ل انتهاء
اللقاء بثالث دقائق.
قاسم يدافع عن التعادل
قال مدرب منتخبنا الوطني باسم
قاس��م في املؤمت��ر الصحفي الذي
عقب املباراة بان املنتخب

باسم قاسم  :لعبنا من اجل الفوز
والتعادل في املباراة األولى ليس
سيئاً
ق��ال الكاب�تن باس��م قاس��م مدرب
منتخبن��ا الوطن��ي بكرة الق��دم في
املؤمتر الصحفي الذي عقد بعد انتهاء
الع��راق ان التعادل في بداية املش��وار
ليس سيئا بعد ما كنا نلعب من اجل
الفوز وحسمه في الشوط االول
واضاف قاسم لعبنا بثالثة مهاجمني
م��ن اجل مباغتة املنتخ��ب البحريني
لكن األمور لم جتري بالصورة املطلوبة
ودفعنا ذلك للع��ودة للعب مبهاجمني
اثنني.
وأوضح قاس��م ب��ان التع��ادل في أول
املش��وار لي��س س��يئا ً كم��ا يعتقده
البعض الن املباراة األولى لها حسابات
خاصة وكدن��ا ان نخطف هدف الفوز
ف��ي الدقائق األخيرة بعدما س��يطرنا
بص��ورة نس��بية مضيف��ا :املنتخ��ب
البحريني الشاب ميتلك العبني جيدين
مت إعداده��م بصورة طيب��ة للبطولة
بينما عانينا نحن كثيرا ً بغياب س��تة
من اب��رز العب��ي منتخبنا ال��ذي كان
يشهد استقرارا ً بوجودهم .
مبينا ً ب��ان الالعبني الش��باب البدالء
كان��وا بحاج��ة إلى عدد م��ن املباريات
التجريبي��ة لك��ي يش��هد أدائه��م

عبطان يزور المتحف الرياضي
للمؤرخ الكويتي حسين البلوشي
بغداد ـ قسم اإلعالم:
زار وزي��ر الش��باب والرياض��ة عب��د
احلس�ين عبطان املتح��ف الرياضي
للمؤرخ التاريخي الكويتي حس�ين
البلوش��ي ،ف��ي مدين��ة الكوي��ت
بحض��ور الالع��ب الدولي الس��ابق
ليث حسني .
وق��ال عبط��ان خ�لال الزي��ارة ان
ماش��اهدته م��ن توثي��ق ف��ي هذا
املكان الرياض��ي اجلميل مفرح جدا ً
والسيما انه يضم مقتنيات مهمة
في تاريخ الرياضة العربية والعاملية

بش��كل ع��ام والعراقي��ة بش��كل
خ��اص ..وب�ين ان االهتم��ام بقضايا
التوثيق الرياض��ي يجب دعمها من
قب��ل املؤسس��ات الرياضي��ة النها
رس��الة ت��دل عل��ى أهميته��ا عند
الش��عوب واعدا ً البلوش��ي بتقدمي
بع��ض االش��ياء املهمة الت��ي لها
عالقة بوزارة الشباب والرياضة.
م��ن جانب��ه عب��ر البلوش��ي ع��ن
سعادته الكبيرة بزيارة وزير الشباب
والرياضة ،مؤكدا ً انها تشكل دافعا
معنوي��ا كبي��را ملواصل��ة املش��وار،

مؤكدا ان املتح��ف يضم مقتنيات
وكتب عن ك��رة القدم ف��ي العالم
ويضم اقسام كثيرة وهي االحتادات
القاري��ة ال��ي جان��ب مقتنياته��ا
وكؤوسها ومعظم الكتب املتعلقة
بنشاط الكرة في القارة كما يضم
قس��م لالحتاد الدولي لك��رة القدم
(الفيفا) واالحت��اد العربي ،كما ميكن
لألكادميي�ين واالعالمي�ين احلص��ول
على املواد واحملتويات التي من شأنها
مساعدتهم في االطالع علي تاريخ
دورات كاس اخلليج العربي.

االستقرار وبالتالي التعود على أجواء
اللع��ب للمنتخ��ب الوطن��ي وع��ن
توقعاته ملن س��ينتقل ل�لأدوار التالية
بعدم��ا توضح��ت ص��ورة املنتخب��ات
أكد املدرب باس��م قاس��م عل��ى انه
من السابق الونه ترش��يح احد الفرق
واعت��رف م��درب منتخبن��ا الوطن��ي
ب��ان املراحل املقبلة س��تكون أصعب
والتكه��ن مبالم��ح البط��ل له��ذه
النسخة ال ميكن احلديث عنه اآلن.
سكوب :مسرور بنقطة ثمينة
واوراق اجملموعة لم تختلط
أشاد مدرب املنتخب البحريني اجليكي
ميروسالف س��كوب بأداء العبيه أمام
منتخبنا في بداية مش��واره خلليجي
 23وأب��دى س��عادته بخطف نقطة
ثمين��ة من منتخب قوي ميتلك العبني
مهاريني
وذك��ر س��كوب أم��ام الصحفي�ين :
نتيج��ة التع��ادل مرضي��ة للفريقني
قياس �ا ً لألداء العام في املباراة بالرغم
من جاهزيتنا للفوز
وع��ن أداء فريق��ه وطريق��ة لعبه في
املباراة أوضح مدرب املنتخب البحريني
بأنه ابلغ العبيه بغلق املساحات أمام
العب��ي املنتخ��ب العراق��ي وااللت��زام
الت��ام بالتعليم��ات واالس��تفادة من
سرعة الالعبني

واعتبر س��كوب االنضباط التكتيكي
لالعبيه كان سببا في إحراج املنتخب
العراق��ي والتقلي��ل م��ن خطورت��ه
خصوصا وان��ه منتخ��ب يتقدم على
ً
البحرين بكثير ف��ي قائمة التصنيف
الدولي حسب قوله.
وأش��ار إل��ى أن النقطة أم��ام العراق
ستس��اعدنا ف��ي حتس�ين وضعن��ا
وستمنحنا الثقة لتقدمي األفضل وان
أوراق اجملموع��ة لم تختل��ط و ال اعلم
من س��ينتقل لألدوار الالحقة الن من
واجبنا ان نركز عل��ى ما نريد آن نهتم
به وهو تقدمي العطاء األفضل
/عازمون على التعويض/
حتدث عدد من العبي منتخبنا الوطني
لكرة القدم عقب مباراتنا مع البحرين
التي انتهت بالتعادل االيجابي بهدف
ملثل��ه مؤدين عزمهم عل��ى التعويض
ف��ي مباراته��م املقبل��ة أم��ام قط��ر
وذكر الالعب مه��دي كامل بان هناك
بع��ض األخط��اء والهف��وات حصلت
أثن��اء املباراة س��محت للبحرينيني أن
يس��تغلوها ويس��جلوا هدفهم لكن
األمر لم ينتهي ونس��تطيع التعويض
أم��ام قط��ر وانت��زاع أول ث�لاث نقاط
منتظرة
من جهته اعرب أمين حس�ين عن عدم
رض��اه وكذل��ك زمالئه ع��ن النتيجة

/جمهور البحرين يحتفل بتعادل
منتخبه/
احتفلت جماهي��ر املنتخب البحريني
وعش��اقه بع��د انته��اء مب��اراة خارج
إستاد نادي الكويت تعبيرا عن رضاهم
عن املس��توى ال��ذي قدم��ه املنتخب
البحرين��ي أمام منتخبن��ا وبالنقطة
الثمينة التي انتزعها البحرينيون في
مستهل املشوار
فرق فنية ش��عبية ومئ��ات من أنصار
املنتخب البحريني امتدت احتفاالتهم
بع��د املب��اراة لوق��ت طوي��ل مانحني
العبيهم دافعا معنويا لعطاء أفضل
في مباراته املقبلة التي س��يخوضها
األحم��ر البحريني أمام نظيره اليمني
الثالثاء على إستاد نادي الكويت وتبدو
للوهلة األولى ان هذه املباراة ستكون
في متناول البحرينيني وفق احلسابات
اجلاري��ة عل��ى ال��ورق بع��د انط�لاق
منافسات اجملموعة الثانية
/سانشيز تابع منتخبنا/
تاب��ع م��درب املنتخ��ب القط��ري،
االس��باني فيليك��س سانش��يز
منتخبن��ا الوطن��ي عب��ر مبارات��ه
م��ع البحري��ن وح��رص سانش��يز
عل��ى البقاء ف��ي املدرج��ات ملتابعة
املنتخ��ب العراقي وس��جل الكثير
من املالحظات وعن طريقة وأسلوب
املنتخب وحتركاته التكتيكية فضال
ع��ن م��ا متابعة مس��اعديه عندما
رافقاه ملتابعة مباراة العراق والبحرين
وقام��ا أثناء ذل��ك بتصوير الكثر من
اللقطات الفيديوية باستخدامهما
كامي��را صغي��رة كان��ت تس��جل
لقطات ع��ن منتخبنا وبالطبع هذا
يأتي في إطار اس��تعداداته ملواجهة
منتخب��ا الثالث��اء والتع��رف ع��ن
خطوطه ومراكز قواه.
سانش��يز اعتب��ر مواجه��ة العراق
الثالث��اء م��ن أصع��ب املواجهات له
ف��ي خليجي  23بحك��م خبرة وقوة
املنتخب العراق��ي الذي يحتاج الى
الكثير من التخطيط واالس��تعداد
والدراسة عنه على حد قوله.

سعد هاشم :منتخب تحت  15عامًا
ال يملك ملعب للتدريبات
بغداد ـ الصباح الجديد:
قال م��درب منتخب حت��ت  15عاما ً
بك��رة الق��دم ،س��عد هاش��م ،ان
املعاناة التي يتكبدها فريقه كبيرة
جدا ،وهي تتمثل بعدم وجود ملعب
للتدريبات ،منوها إلى ان فريقه يجري
تدريب��ات وفقا ً لعالقات ش��خصية
م��ع إدارات أندي��ة ،حيث ال تش��هد
انتظاماً ،ب��ل يعتمد تبليغ الالعبني
على اوقات التدريبات بالهاتف عند
تأمني ملعبا ً للتدريب!.
وذك��ر ان تدريبات اقيمت في ملعب

ن��ادي الش��باب وكذلك ف��ي ملعب
الراح��ل علي حس�ين ش��هاب في
املدين��ة الش��بابية ،اال ان اإلدام��ة
املتواصلة لهذه املالعب حترم الفريق
م��ن االس��تمرار والتدريب بش��كل
منتظ��م ،فيما تق��ام ايضا تدريبات
ف��ي ملع��ب اخلمس��ة االف بع��د
انته��اء الوح��دات التدريبية لفريق
نادي احلس�ين ،حيث ال مكان محدد
وال موع��د ثاب��ت ،وهذا يس��هم في
غياب االس��تقرار لالعبني ومالكهم
التدريبي لتطبيق االفكار التدريبية

بشكل متواصل ومتصاعد.
وب�ين ان منتخ��ب حت��ت  15عام �اً،
ينتظره استحقاقان خارجيان ،وهما
املش��اركة في بطولتي غربي آسيا
وتصفيات آس��يا ،وه��ذه البطوالت
اخلارجي��ة تتطل��ب تهيئ��ة اج��واء
مثالية من اجل املش��اركة والنجاح
فيهم��ا ابت��داء من امللع��ب اخلاص
الذي يحتض��ن التدريبات املنتظمة
وفيها س��يكون التدري��ب مختلفا ً
مبنهاج جديد وآلية مناس��بة لبناء
فريق ينافس على الصعيد اخلارجي.

رؤوف يتفقد تدريبات المصارعة ويشيد بالتعاون مع األندية
بغداد ـ الصباح الجديد:
تفقد مدير قسم املركز الوطني
لرعاي��ة املوهب��ة الرياضية في
دائ��رة األقالي��م واحملافظ��ات،

الكاب�تن بس��ام رؤوف ،الوحدة
التدريبي��ة للمرك��ز الوطن��ي
باملصارعة.
والتق��ى رؤوف بامل�لاكات

التدريبية العاملة ،مطلعا ً على
متطلبات العمل والوقوف عند
احتياجات املدرب�ين واملوهوبني،
كم��ا اثنى عل��ى تع��اون املركز

تقرير

الوطني مع االندي��ة الرياضية،
حيث زار اليوم فريقي احلس�ين
واحل��دود ،واجري��ا تدريب��ات
مشتركة مع املوهوبني.

وبني ان االب��واب تبقى مفتوحة
جلميع االندية م��ن اجل تطوير
واق��ع الرياض��ة وتعزي��ز دوره��ا
احليوي في بن��اء اجملتمع ،منوها

ًإل��ى ان توجهات ال��وزارة تصب
في اجتاه تطوير العمل الرياضي
ابت��داء من االهتمام باألس��اس
وتأهيل اجليل اجلديد.

اليوم ..أمانة بغداد

يالعب الصناعات تجريبيًا
بغداد ـ الصباح الجديد:
اق��ر امل�لاك التدريبي لك��رة ن��ادي أمانة بغ��داد بكثرة
اإلصابات التي اربكت مس��يرة الفريق في منافس��ات
دوري الدرج��ة املمتازة لهذا املوس��م ،وبني عضو املالك
التدريب��ي املس��اعد وس��ام طال��ب ،ان فريق��ه افتقد
خدمات احملترفني اكوري ويحيى دامو ،كما عانى اصابات
متالحقة لالعبني امين أرزيج وحيدر فايق ومحمود عيال
وفاضل مقداد.
واوض��ح ان حس��ابات امل�لاك التدريبي كان��ت مربكة
بس��بب كثرة اإلصابات التي س��بقت بدء منافس��ات
الدوري ،مبينا ً ان الطموح��ات كبيرة بتعويض النتائج
في املباريات املقبلة.
وتابع طال��ب ،ان فريقه اعتمد اجراء  4مباريات جتريبية
بعد توقف الدوري املمت��از ،حيث لعب أولى املواجهات
ام��س االول امام فريق الكاظمي��ة وفاز بثالثية نظيفة
تناوب على تس��جيلها مرتضى هديب وجاسم محمد
وياس��ر عبداحملسن ،فيما س��يواجه اليوم االثنني فريق
الصناع��ات الكهربائية ،وس��يلعب االربعاء امام نفط
ميس��ان ،فيم��ا يلع��ب يوم االثن�ين املقبل ام��ام فريق
االتصاالت.
وابدى املدرب الش��اب ،س��عادته بدعوة الالعب سجاد
حس�ين إلى صف��وف املنتخ��ب الوطني املش��ارك في
منافس��ات خليجي  23بالكويت بقيادة املدرب باس��م
قاس��م ،فيما حاز الالعبان نياز محمد وعلي محس��ن
وهو ح��ارس مرمى ثق��ة امل�لاك التدريب��ي للمنتخب
االوملب��ي بقي��ادة املدرب عبدالغني ش��هد اس��تعدادا ً
للمش��اركة في نهائيات آس��يا بالصني ش��هر كانون
الثاني املقبل.
يذك��ر ان فري��ق أمانة بغ��داد يقف س��ابعا ً في الئحة
الدوري املمتاز بعد مضي  6جوالت ،حيث ميلك  9نقاط
جمعها من الفوز في مباراتني وتعادل في ثالث وخس��ر
مباراة واحدة ،سجل  4أهداف وهزت شباكه  3كرات.

الرصافة  3/تحرز لقبي

الكوكاكوال بنين وبنات
بغداد ـ الصباح الجديد:
احرزت مديري��ة تربية الرصافة الثالثة لقبي بطولة
الكوكاك��وال لتربيات العراق بخماس��ي كرة القدم
للمرحلة املتوسطة (بنني ،بنات) التي اختتمت امس
الثالثاء مبشاركة واسعة ،وقال مدير قسم النشاط
الرياض��ي واملدرس��ي ف��ي مديري��ة تربي��ة الرصافة
الثالثة حكمت عطية ان فريق املديرية (بنات).
احرز املركز االول بعد فوزه على مديرية تربية الكرخ
الثالث��ة ،مبينا ً ان فريق البنني احرز اللقب ايضا ً بعد
ف��وزه على فري��ق مديري��ة تربية بابل بف��ارق ركالت
اجل��زاء ،واضاف ان حفل اخلتام ش��هد حض��ورا ً مميزا ً
تقدمه النائب االول جمللس محافظة بغداد جاس��م
البخات��ي ومدير ع��ام التربي��ة الرياضة والنش��اط
املدرسي احمد عسل واملعاون الفني ملديرية التربية
الرياضي��ة محمد ابراهي��م العبودي ومدير قس��م
النشاط الرياضي واملدرسي في الوزارة جنم عبود.
واش��ار الى ان الدع��م املتواصل من قب��ل مدير عام
تربية الرصافة حسن العبودي كان وراء ما حتقق من
اجن��ازات لرياضة املديرية فضالً عل��ى اجلهود االدارية
والفنية لكوادر املديرية والالعبني.

«شباب الصدر» تحصد المراكز
األولى في ماراثون النصر

بغداد ـ كريمة الركابي*
ش��اركت مديرية ش��باب ورياضة مدينه الصدر في
ماراثون ي��وم النصر الذي نظمت��ه محافظة بغداد،
بحضور محافظ بغ��داد عطوان العطواني واعضاء
مجل��س محافظ��ه بغداد ورؤس��اء جلن��ة الصحة
والرياضه والشباب واخلدمات والذي اقيمت فعالياته
على حدائق متنزه ابو نؤاس مبشاركة مديريات شباب
ورياضة بغ��داد متمثلة بالصدر والك��رخ والرصافة
وق��د حصلت مديرية ش��باب ورياض��ة الصدر على
املرتبت�ين االول والثاني للس��يدات واالول لالش��بال
فيم��ا حصلت مديري��ه الكرخ على االول للش��باب
وقد اش��رف على وفد مديرية شباب الصدر مسؤول
الش��عبة الرياضي��ة علي عيس��ى و يس��رى جميل
مسؤولة الشعبة النسوية والكابنت جواد هليل.
* إعالم شباب الصدر

أحمد صباح ..يقتفي أثر أسرته في التحكيم:

طموحاتي كبيرة في الحصول على الباج الدولي
حتكي��م دوري الفئات العمرية ،مرورا ً
بالدرجة االول��ى ،وبعدها في الدوري
بغداد ـ فالح الناصر:
املمت��از الذي بدأ يق��ود املباريات فيه
م��ن مدرس��ة التحكي��م الت��ي كحكم مساعد في املوسم الكروي
أسس��ها احت��اد الك��رة قب��ل نح��و  ،2014/2013فيم��ا كان حض��وره
 10س��نوات ،وضم��ت العدي��د م��ن إيجابيا هذا املوسم ،فقد أسهم في
الش��باب الذي يقود الي��وم مباريات إدارة مباريات ضم��ن اجلوالت األولى،
ال��دوري املمت��از ويؤك��د جدارته في منه��ا كربالء والش��رطة في ملعب
املباري��ات كاحلك��م محم��د ط��ارق كربالء بقيادة احلك��م زيد ثامر ،وفي
واحمد نعيم ومصطفى عبد الكرمي مب��اراة أمان��ة بغداد ونف��ط اجلنوب
وياسر هاش��م وغيرهم ،بدأ احلكم بقيادة احلكم واث��ق محمد ،ومباراة
أحمد صباح قاسم مسيرته متأثرا ً السماوة والنفط التي قادها احلكم
بأسرته العريقة في عالم التحكيم علي صباح.
الك��روي ،نال ش��هادة حتكي��م فئة يعتز احلكم الش��اب باملباريات التي
درج��ة ثالثة ،وفي ع��ام  2010ارتقى قادها في املوس��م الس��ابق ،وبينها
ملص��اف الدرج��ة الثاني��ة ،وفي عام مباراة القمة اجلماهيرية بني الزوراء
 2013انض��م لقضاة التحكيم فئة والق��وة اجلوي��ة مبلع��ب الش��عب
الدولي ،وانتهت بالتعادل 1ـ ،1وكان
درجة اولى.
احمد صباح قاس��م ،ال��ذي يواصل مع��ه محم��د ط��ارق وواث��ق مدلل
دراس��ته ف��ي مرحل��ة املاجس��تير ،وحيدر عبد احلس��ن واحم��د نعيم.
ميلك مؤه�لات فني��ة عالية أفصح فيما ينوه إلى :انه اش��ترك في إدارة
عنها في املباريات التي اش��ترك في مباراة مهمة ج��دا بني فريقي اربيل
إدارتها س��واء ف��ي انطالقته ضمن وزاخو في املوس��م قبل املاضي إلى

أحمد صباح قاسم

جانب احلكمني الدوليني علي صباح
واملعت��زل ل��ؤي صبح��ي ،وانته��ت
بالتع��ادل الس��لبي ،حي��ث تتمي��ز
املباري��ات الت��ي جتمع فرق الش��مال
بالندية واإلثارة.
يش��ير صب��اح إل��ى :ان دور اس��رته
اخلبي��رة في عال��م التحكي��م كان
مثالي��ا ً في تقدمي الدعم واملس��اندة
له والتش��جيع ،وضرورة االستفادة
من االخطاء لتصحيح املسار وعدم
التأث��ر باجلمه��ور ،واحت��رام املهمة
والتعامل مع اجلميع ب��روح القانون
وتطبيق��ه م��ن أجل احلص��ول على
ارفع درج��ات التميز من املش��رفني،
وكذلك اجلمهور واإلعالم الرياضي.
ويضي��ف :ان��ه ي��ؤدي تدريبات��ه في
مالعب كلية التربية البدنية وعلوم
الرياضة بحضور دائم للدوليني علي
صب��اح وزيد ثام��ر ،وكذل��ك احلكم
املعتزل لؤي صبحي ،حيث يستفيد
منه��م كثي��را ً ف��ي التوجي��ه ونيل
اخلبرات في التعامل مع املباريات من
أجل الوصول إلى حتقيق النجاحات.

ويؤك��د :ان جلن��ة احلكام ف��ي االحتاد
املرك��زي ،برئاس��ة ط��ارق احم��د،
تسهم في منح العناصر الشبابية
الفرص��ة في اثب��ات جدارتها ،حيث
توس��عت القائمة الدولية لتشمل
الطاق��ات الش��بابية الت��ي برهنت
جدارته��ا في ادارة املباريات ،وبالتالي
اصبحت املنافسة مثيرة بني االسرة
التحكيمية للحص��ول على موقع
في القائمة الدولية ،حيث حصدت
االس��رة التحكيمي��ة النج��اح في
املهم��ات محليا وخارجيا بعد تقدمي
االداء الفني العالي في املباريات.
ويختتم حديثه باالش��ارة إلى :انه بدأ
العب��ا بالفرق الش��عبية ،وحتديدا في
وسط امللعب مبنطقة حي العامل ،ثم
بدأ بتحكيم مباريات الفرق الشعبية
في ح��ي العامل ،حي��ث منحته تلك
املباري��ات دافعا كبيرا على املضي في
حتقيق حلم��ه ليصبح حكما ً يش��ار
إلي��ه بالبن��ان .مبين��ا :ان طموحات��ه
كبي��رة في نيل الب��اج الدولي ،ومتثيل
العراق في احملافل اخلارجية.

صحيفة يومية سياسية مستقلة
رئيس التحرير

اسمــاعيــل زايــر
ALJADEED
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الصين تغلق أكثر من

 13ألف موقع إلكتروني

الصباح الجديد  -وكاالت:
قالت وكالة أنباء الصني اجلديدة (شينخوا) إن بكني أغلقت أكثر
م��ن  13ألف موق��ع إلكتروني منذ مطلع ع��ام  2015خملالفتها
القان��ون ،أو قواعد أخ��رى ،وإن غالبية املواطن�ين يؤيدون جهود
احلكومة لتطهير الفضاء اإللكتروني.
وع��ززت احلكومة بالفعل الضوابط الصارمة على اإلنترنت منذ
تولي الرئيس شي جني بينغ السلطة قبل خمس سنوات ،وذلك
في مس��عى يقول منتقدون إنه يه��دف لفرض قيود على حرية
التعبير ،ومنع انتقاد احلزب الشيوعي احلاكم.
وتقول احلكومة إن كل الدول تفرض ضوابط تنظيمية لإلنترنت،
وإن قواعده��ا ته��دف إل��ى حماية األم��ن القومي واالس��تقرار
االجتماعي.
وقال��ت ش��ينخوا" :األم��ن اإللكترون��ي مهم لس��يطرة احلزب
املمتدة على السلطة ،ولالستقرار والسالم في البالد على املدى
البعي��د ،وكذلك التنمي��ة االجتماعي��ة واالقتصادية واملصالح
الشخصية للشعب".
وأضاف��ت الوكال��ة أن أكث��ر م��ن  90باملئ��ة من بني أش��خاص
اس��تطلعت آراؤهم عبروا عن تأييده��م جلهود احلكومة لفرض
ضوابط على اإلنترنت ،كما قال  63.5باملئة منهم إن الس��نوات
القليلة املاضية شهدت انحسارا واضحا في احملتوى اإللكتروني
الضار.
وتفرض الصني نظاما صارما للرقابة ،وال تس��مح بزيارة العديد
م��ن املناف��ذ اإلخباري��ة األجنبية ومح��ركات البح��ث ،ومواقع
التواصل االجتماعي مبا في ذلك جوجل وفيسبوك.

بوتن يشارك في مباراة
للهوكي على الجليد

كاريكاتري ـ عاصم جهاد

العراقيون القدامى كانوا يحتفلون بالنماء في رأس السنة

افتتاح أول سجن فاخر
في العالم بالدنمارك

الصباح الجديد  -وكاالت:
افتتحت السلطات الدمناركية سجن " "Storstømقرب
بل��دة "جوندزليف" ف��ي البالد ،ويبدو م��ن أول وهلة أنه
مبنى جامعي ،أو فندقا فاخرا.
وبلغ��ت تكلف��ة الس��جن أكثر م��ن  130ملي��ون دوالر،
واستغرق انشاؤه خمس سنوات ،وميكنه استيعاب 250
سجينا في أربعني مقصورة.
ف��ي كل مقص��ورة ،توج��د ثالجة ،وشاش��ة تلف��از 22
بوصة ،ونوافذ كبيرة ،إضافة إلى فرش نظيفة ،ومطابخ
حديثة.
وتشبه املقصورات غرفا فندقية فاخرة ،كما توجد أيضا
غرف لتدريب وتعليم السجناء تغيير سلوكياتهم نحو
األفضل ،من أجل انخراط س��ليم في اجملتمع ،كما يتاح
للنزالء صناعة األطعمة املفضلة لديهم بأنفسهم.
وتوجد في مبنى الس��جن أيضا ورش للعمل ،وكنيسة،
ر يـــا ضـ��ي ،
ومكتبة ،ومتج��ر بقالة ،وملعب
أهـالي
وساحة مخصصة لزيارة
الس��جناء ،فض�لا عن
جــدول محاضــرات،
وتـــدريبـات علـــى
الفنون.

الصباح اجلديد -أحالم يوسف
احتفاالت رأس السنة لم تكن شائعة في
الع��راق ،إال لدى بع��ض العائالت العراقية،
إذ كانت الغالبية جتد أن املناس��بة خاصة
بإخواننا من املسيحيني.
احل��ال تغ ّي��ر منذ س��نني ع��دة ،وأصبحت
بالنس��بة للعراقي�ين مناس��بة إلش��اعة
الف��رح وأج��واء االحتف��ال ،والبهجة التي
نفتق��ر إليها ف��ي ظل الظ��روف الصعبة
التي مررنا ومنر بها منذ سنني طويلة.
وبدأ العدي��د من العراقي�ين اليوم بإطالق
األلعاب النارية مثلما جرت العادة في دول
الغرب ،بليلة رأس الس��نة امليالدية ،والتي
تصادف ليل��ة احلادي والثالث�ين من كانون
األول /ديس��مبر م��ن نهاي��ة الع��ام .وهذا
احلدث يتم إحي��اؤه في كل العالم بالتزاور
بني الن��اس ،وف��ي احتفاالت ذات أش��كال
متنوع��ة ،س��واء بالرق��ص ،أم مش��اهدة
األلعاب النارية أم بغيرها.
ومن املعل��وم أن االحتفاالت التي تقام في
ش��تى مدن العالم في ليلة رأس السنة ال
حتدث في وقت واحد ،وإمنا تنطلق مع دقات
الس��اعة من أقصى الش��رق إل��ى أقصى
الغرب ،مرورًا بأوروبا والش��رق األوس��ط ،إذ

احتفاالت رأس السنة
يلعب فارق الوق��ت دورا في هذا االختالف،
في املدن الشرقية والغربية تختلف عادات
االحتفال ،ولكنها تتفق في صيغة واحدة
هي االحتفال عبر عروض األلعاب النارية.
الباحث واملنتقب اآلث��اري عامر عبد الرزاق
حتدث عن احتفاالت رأس السنة في العراق
القدمي وقال :كانت هن��اك احتفاالت برأس
السنة في العراق القدمي ،وكانت احتفاالت
بهية وجميلة ،لكن رأس السنة في العراق

القدمي كانت تقام في األول من نيس��ان ،أي
بداي��ة الربيع ،وهذا اليوم في العراق القدمي
والذي يتس��اوى فيه الليل والنهار ،هو يوم
احل��ادي والعش��رين م��ن آذار نفس��ه الذي
نحتفل اليوم به بعيد الربيع.
وتاب��ع عبد الرزاق :يس��مى ي��وم االحتفال
"حجيت��و اكيت��و" ،ويعن��ي رأس الس��نة،
وهناك في العراق القدمي بيت كبير وواسع
يقع على أطراف كل مدينة ،ويسمى بيت

االكيت��و أي بي��ت احتفاالت رأس الس��نة،
وكانوا يختارون أرياف املدن لبناء بيت اكيتو
ألنها أرض واس��عة ،وطبيعة خالبة ،ويقال
أن االحتفاالت كانت متتد الى  11يوما.
وأض��اف عبد ال��رزاق :كان��ت االحتفاالت
تتمث��ل بإلق��اء قصائد الش��عر ،والغناء،
وإش��عال البخ��ور ،وطق��وس معني��ة
بالعب��ادة .العائ�لات ف��ي الع��راق القدمي
جتتمع بهذه املناسبة على مائدة واحدة،
وتتب��ادل العائ�لات األكالت الطيبة فيما
بينه��ا ،وتقي��م احتف��االت موس��يقية،
ومن العادات التي كانوا ميارس��ونها بعد
االحتفاالت هو أن كل شخص يقوم بزرع
شجرة ،ويكون مسؤوال على االعتناء بها،
وتبدأ أيضا عملية تنظيف املدن في هذا
اليوم ،والبناء س��واء ترميم ،ام مش��اريع
مد اجلسور وبناء املعابد ،وما كان يسمى
في العراق القدمي بـ "صب القالب" ألنها
تعد بداية احلياة اجلدي��دة ،فقد كان حب
الوطن ه��و ما يجمعهم ،ويس��عون الى
احلفاظ عليه.
هل يعي��د العراقي��ون أمج��اد أجدادهم
في حب الوط��ن واألرض فيفعلوا ما كان
يفعل األقدمون.

معرض وثائقي بمناسبة
توقعات بابا فانغا لعام 2018
الصباح الجديد  -وكاالت:
احتفاالت النصر في "دار الكتب"
تناقلت وس��ائل اإلعالم على مدى س��نوات

اس��م العراف��ة باب��ا فانغ��ا الت��ي تتنب��أ
باملس��تقبل ،والتي تنبأت بأحداث  11أيلول،
وبظه��ور تنظيم داعش ،وتس��ونامي
ع��ام  ،2004عل��ى وف��ق م��ا نقل
موقع "الدايلي ريكورد".
وتنب��أت بابا فانغ��ا بأن الصني
ف��ي الع��ام  2018س��تصبح
دول��ة عظم��ى .وأن ال أح��د
س��يتمكن م��ن اس��تغالل
الب�لاد النامية ،ب��ل هي من
سيستغل البلدان األخرى.
كذلك تنبأت أن يتبدل مدار
كوكب األرض ،وأشارت إلى
أن ه��ذا التغ ّير ل��ن يكون
ملحوظ �ا ً ف��ي البداي��ة،
ولك��ن م��ع م��رور الوقت
سيختلف احلال.
أم��ا لألع��وام املقبل��ة،

فتوقع��ت باب��ا فانغ��ا أن يُخت��رع مص��در
طاقة جديد ،وس��يبدأ القض��اء على اجلوع
ف��ي العالم بني األع��وام  2025و .2028ورأت
باب��ا فانغا أن القطبني الش��مالي واجلنوبي
سيذوبان بني األعوام  2033و 2045ما سيؤثر
على ارتفاع منس��وب احمليطات ،وفي الوقت
نفسه سيحكم اإلس�لام أوروبا ،وسيزدهر
االقتص��اد .وس��يتطور االستنس��اخ األمر
الذي سيساعد األطباء على معاجلة أي نوع
م��ن األمراض .وختم��ت توقعاتها بأن نهاية
العالم ستكون في العام .5079

بغداد  -الصباح الجديد:
افتتح معاون مدير عام دار الكتب والوثائق
الوطني��ة فراس خضير تركي ومبناس��بة
احتف��االت النص��ر ،املع��رض الوثائق��ي
اخل��اص بالوثائق املهمة التي تعود للنهج
التكفي��ري لعصاب��ات داع��ش اإلرهابية،
وتعاليمهم الوحش��ية لط�لاب املدارس،
وري��اض األطف��ال ،واخملاطبات الرس��مية
جلند اخلرافة في دولتهم املزعومة ،إضافة
إلى مشاهد حية من بطوالت أبناء العراق
الغيارى من منتس��بي اجلي��ش العراقي،
والش��رطة االحتادي��ة ،ومقاتل��ي احلش��د
الشعبي.
وافتتح معاون املدي��ر العام معرض الفن
التش��كيلي اخل��اص بإبداع��ات فنان��ي
الدار ،والتش��كيليني العراقيني من الرواد
والش��باب ،حي��ث جس��دت معروضات��ه

االنتص��ارات الباهرة والتي حتققت بجهد
وس��واعد القوات األمنية ضد قوى الشر
الداعش��ي ،وتطهير الت��راب العراقي من
رجسهم والى األبد.

قطة بوجهين تثير حيرة األطباء
الصباح الجديد  -وكاالت:
أث��ارت قط��ة ولي��دة حي��رة
األطباء البيطريني في جنوب
أفريقيا ،بعد أن صمدت حية
لع��دة أيام برغم أنها ولدت
بوجهني.
وقد فوجئت أس��رة متتلك
قط��ة أليفة في منطقة

كيب الش��رقية ،بأنه��ا وضعت 3
صغار ،واحدة منهم بوجه كبير به
أنفان وفمان و 3أعني ،ولدى عرضها
على األطباء توقعوا أنها ستموت
سريعا.
وأرس��لت األس��رة القط��ة ،الت��ي
أطلق عليها اس��م "بيتي بي" إلى
مرك��ز لرعاي��ة احليوان��ات األليفة،

لالعتن��اء بها ،حي��ث حصلت على
التغذية املطلوبة عن طريق أنبوب،
حس��ب صحيفــ��ة "نيوزويـ��ك"
األميركيـة.
وق��ال األطب��اء إن كال الفم�ين
ل��دى "بيتي ب��ي" يعم�لان بصورة
جي��دة ،وإنهــا تعيــ��ش بنحــو
طبيعــي.

وتعرف ه��ذه احلالة علميا باس��م
"ثنائي��ة الوج��ه" ،وتنت��ج عــ��ن
خــل��ل جين��ي ش��ديد النــ��درة،
حيث تتكــرر كل ،أو بعض أعضاء
الوجه لــدى احلي��وان الوليد .وفي
معظم احل��االت ،ال يتمكن احليوان
الذي يعاني هــذا اخللل من العيش
إال لساعات معـدودة.

منى زكي تعرب عن سعادتها
بتكريمها في مهرجان أسوان
الصباح الجديد  -وكاالت:
اختارت إدارة مهرجان أسوان الدولي
ألف�لام امل��رأة النجمة من��ى زكي،
لتكرميه��ا في ال��دورة الثانية من
املهرج��ان ،والت��ي س��تنعقد في
املدة م��ن  20إلى  26م��ن فبراير/
ش��باط املقب��ل ،وحتم��ل اس��م
املناضل��ة اجلزائري��ة "جميلة بو
حيرد".
وأعرب��ت النجم��ة من��ى زكي عن
س��عادتها بالتك��رمي ف��ي ال��دورة
الثانية من مهرجان أس��وان ،مشيرة
إل��ى أن ه��ذا التكرمي يحم��ل نوعا من

اخلصوصي��ة ،لكون��ه يأتي م��ن مهرجان
مص��ري ،متخصص في أف�لام املرأة ،وفي
دورة حتمل اس��م رمز نس��ائي عربي كبير
مثل املناضلة "جميلة بو حيرد".
وقالت أمي��رة عاطف ،أمني عام املهرجان،
إن تكرمي منى زكي في الدورة الثانية يأتي
إلسهامها الكبير على شاشة السينما،
من��ذ بداية ش��وطها الفن��ي وحتى اآلن،
مؤك ًدة أن منى زكي تعد امنوذجا للفنانة
املوهوب��ة التي برعت في جتس��يد ش��تى
الشخصيات.
وأضاف��ت أمي��رة عاط��ف أن من��ى زكي
عب��رت عن قضاي��ا املرأة ف��ي العديد من

أفالمها ،وجسدت معاناة شرائح متعددة
من النساء على الشاشة الفضية ،مثل
أدوارها ف��ي أفالم "عن العش��ق والهوى،
واحك��ى يا ش��هرزاد ،وتيمور وش��فيقة،
وس��هر الليالي ،واضح��ك الصورة تطلع
حلوة ،ودم الغزال".
يذك��ر أن مهرج��ان أس��وان ألف�لام املرأة
ينظم مسابقتني ،األولى للفيلم الطويل
"أكثر م��ن  60دقيق��ة" والثانية للفيلم
القصي��ر "أقل م��ن  30دقيق��ة" ،إضافة
إلى قسم رس��مي خارج املسابقة ،ويتم
تنظيم املهرجان برعاي��ة وزارتي الثقافة،
والسياحة ،واجمللس القومي للمرأة.

الصباح الجديد  -وكاالت:
ش��ارك الرئيس الروسي فالدميير بوتن في مباراة للهوكي على
اجلليد مع جنوم هذه الرياضة في الساحة احلمراء ،على وفق ما
أفاد املكتب اإلعالمي للرئاسة الروسية.
وجرت املباراة وس��ط زينة أعياد امليالد الت��ي ازدانت بها احللبة
الواقعة عند سور الكرملني.
وواج��ه بوتن جنوم رياضة الهوكي ،مثل البطل الس��ابق بافيل
ب��ور ،الذي حاز امليدالية الذهبية ف��ي أوملبياد ناغانو في ،1998
والالعب االسطوري فياتشسالف فيتيسوف.
وش��ارك أيضا وزير الدفاع الروسي س��يرغي شويغو ،بحسب
صور وزعها الكرملني.
ويشارك بوتن ،وهو العب جودو محترف ،ويهوى رياضة الهوكي،
كل عام في مباراة للهوكي على اجلليد مع النجوم.

فيسبوك تطلق اإلعالنات في بداية
الفيديوهات رسميًا خالل 2018

الصباح الجديد  -وكاالت:
كشف تقرير حديث من موقع  recodeاألميركي ،أن فيس
ب��وك بدأ بالفعل ف��ي وضع اإلعالنات ف��ي بداية مقاطع
الفيديو التي تندرج حتت عالمة تبويب .Watch
وكان امل��دراء التنفيذيون لش��ركة فيس��بوك قد جتادلوا
عل��ى م��دار الس��نوات املاضي��ة بش��أن إمكاني��ة ضم
اإلعالنات في بداية مقاطع الفيديو ،وهذا ألن املشتركني
ال يفضلونها.
وه��ذا ال يعنى أن الـ newsfeedس��تكون مليئة بإعالنات
الفيديو التي لم تطلب مش��اهدتها ،لكن هذا النوع من
اإلعالنات س��يتم تشغيله ملدة تصل إلى ست ثوان ،على
مقاطع الفيديو في قسم "."Watch
وتق��ول فيس��بوك إنها س��تبدأ رس��ميا اختبار ش��كل
اإلعالن��ات اجلديد ف��ي بداية عام  2018املقب��ل ،وهذا الى
جان��ب اإلعالنات الت��ي تظهر في أثناء التش��غيل ،والتي
أثبتت الدراس��ات أنه��ا ال حتقق عائدا كبيرا لفيس��بوك،
أو للناش��رين الذي��ن يضع��ون الفيديوه��ات اخلاصة في
.Watch
جدير بالذكر أن اإلعالنات داخل الفيديوهات لن تظهر إال
بع��د مرور  20ثانية ،وال ميكن تش��غيلها إال إذا كانت مدة
الفيديو ثالث دقائق في األقل.

أخبــارهــــــــــم
مات دايمون
توف��ي كينت دامي��ون والد
النجم م��ات دامي��ون بعد
ص��راع مع مرض س��رطان
الدم ،وذلك عن عمر يناهز
الـ  74عاما بعدما س��اءت
حالت��ه خ�لال الش��هور
األخي��رة كثيرا ،بحس��ب
بوسطن غلوب.
وحت��دث م��ات دامي��ون
ع��ن م��رض وال��ده وق��ت
اإلع�لان ع��ن فيلم��ه
األخي��ر"،"Downsizing
وكش��ف حينها ان األمور
ليست جيدة بشأن صحة
وال��ده ،ومن��ذ تش��خيص
حالة والده كيت في ،2010
ق��ام دامي��ون باملس��اعدة

ماليا في األبحاث اخلاصة
مبرض الس��رطان ،حس��ب
بوسطن غلوب.
كم��ا اس��تضاف م��ات
دامي��ون صنادي��ق جم��ع
األم��وال ،ملستش��فى
ماساتشوس��تس اخلاصة
مب��رض الس��رطان ف��ي
بوسطن ،ولوس اجنليس.

كاتي بيري
ألقت الش��رطة القبض
عل��ى أح��د معجب��ي
النجم��ة العاملي��ة كاتي
بي��ري بس��بب مطاردت��ه
لها وذلك خ�لال جولتها
"Witness
الغنائي��ة
."Tour
املته��م يبلغ م��ن العمر
 37عام��ا ً ويدع��ى ب��اول
جورس��كي ومت الق��اء
القب��ض علي��ه مبيام��ي
ال��وكاالت
بحس��ب

اإلعالمي��ة العاملية ،وهو
يواجه اآلن تهمة جنائية
بسبب املطاردة املستمرة
لبيري.

يارا
أحي��ت الفنانة يارا حفل
جمعه��ا بالفنان عاصي
احلالن��ي ي��وم اخلمي��س
مبناس��بة عي��د املي�لاد،
وعلى هامش مشاركتها
اش��ارت ي��ارا ال��ى ان
امنياته��ا به��ذا العي��د
تكمن ب��أن تكون بصحة
جي��دة ه��ي وعائلته��ا،
وايض��ا امنياته��ا ه��ي
عل��ى الصعيد العام فأن
نعيش بسالم واستقرار.
وش��ددت يارا الى ان عيد
امليالد ل��ه نكهة خاصة
بالنس��بة لها وهو أكثر
عي��د تكون به س��عيدة
خصوص��ا وان االغني��ات
التي قدمتها للميالد ما

زال��ت اجلمهور يحفظها
ويتبادلها مع األصدقاء.
وكان��ت ي��ارا ق��د زارت
أطفال مرضى السرطان
وزرع��ت البس��مة عل��ى
وجوه��م ،متمني��ة لهم
الشفاء.
ونش��رت الصور معهم
لتشارك املتابعني بأجواء
العيد على طريقتها .

