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متابعة الصباح الجديد:
أوردت تقارييير ملراقبيين ومطلعيين 
على الشؤون اإليرانية ان ما يحدث 
في ايران اليوم ليس احتجاجات او 
تظاهييرات مثل تلييك التي حدثت 
في 2009 او قبلها، اذ يرى املراقبون 
انييه اشييتعال طرف  واملطلعييون، 
فتيييل، طرفييه اآلخيير فييي مخزن 
للبارود، سيما وان عود الثقاب الذي 
اشعل طرف الفتيل كان مشهدياً، 
وان املظاهرات التي انطلقت باديء 
األمر في مشييهد، وعمت سييتن 
مدينيية إيرانية، تشييبه الى حدما 
التظاهييرات التي انهت حكم رضا 

بهلوي شاه ايران السابق.
سبب التظاهرات األول وكما أوردت 
التقارييير ارتفيياع األسييعار، وعييزم 
الرئيس  روحانييي  حكومة حسيين 
اإليراني، زيادة أسييعار الوقود واخلبز 
فييي موازنة هييذه السيينة 2018، 
ولكن ثمة تقارير حكومية إيرانية 
أخرى  وتقارييير  ودولييية،  ومحلييية 

خلبراء ومطلعيين تضيف الى هذا 
السييبب أسييبابا أخييرى، أهمهييا 
الفقر‘ اذ سبق لوزير العمل والرفاه 
ربيعي،  اإليرانييي، علي  االجتماعي 
ان حتدث في كانون األول من سيينة 

2014، عيين حتديييد أكثيير ميين 12 
مليييون فقير، ومعانيياة أكثر من 8 

مليون إيراني من سوء التغذية.
ووفقيياُ لوكاليية مهر نيييوز لألنباء 
اإليرانية، أعليين وزير العمل والرفاه 

االجتماعييي اإليرانييي عيين خطيية 
حكومة حسيين روحاني ملكافحة 
الفقيير املتزايييد وسييوء التغذييية، 
وقال إن أكثر من 8 مليون شخص 
يعانون من سوء التغذية بحيث مت 
تقييدمي الدعم لهم ضميين برنامج 

»األمن الغذائي«.
وكشف علي ربيعي عن حتديد هذه 
الوزارة ألكثر ميين 12 مليون فقيراً 
آخر في أنحاء البالد مبساعدة مركز 
اإلحصيياء اإليراني وأكييد أنه يجب 
تقدمي الدعم الالزم لهؤالء الفقراء 

ضمن برنامج »األمن الغذائي«.
     وخالل السيينوات التي تلت ذلك 
التصريييح تنامييت اعييداد الفقراء 
في ايييران على الرغم ميين ان هذه 
السيينوات ذاتهييا شييهدت توقيع 
االتفيياق النييووي اإليرانييي وخفض 
العقوبييات ضد ايييران، فلقد زادت 
اعييداد الفقييراء لتبلييغ 13 مليون 

حتى نهاية 2016 .
تفصيالت ص6

جانب من تظاهرات الشارع اإليراني

تقريـر

بغداد - أسامة نجاح:
القانونييية  اللجنيية  كشييفت 
النيابييية، يييوم أمييس االثنيين ، 
السياسييية  اخلالفات  اسييتمرار 
بيين أعضيياء اللجنة ميين جهة 
وبن الكتل السياسية من جهة 
أخرى بشأن مسودة قانون اجمللس 
االحتييادي، فيما أشييارت الييى ان، 
جوهر اخلييالف الدائر بيين الكتل 
اللجنيية  وأعضيياء  السياسييية 

يتركييز حول املييواد الدسييتورية 
60 و61 و62 التييي متنييح مجلس 
النييواب اختصاصات حصرية في 
التشريع تسييلب مجلس االحتاد 

العديد من صالحياته.
وقال عضييو القانونييية النيابية 
سييليم شييوقي، أمييس االثنيين 
االحتيياد  مجلييس  مسييودة  ان   ،
متنحييه ممارسيية الوصاييية على 
مجلييس النييواب فييي مراجعيية 

جميييع القوانن التي يشييرعها 
البرملييان عبر أربعة ممثلن عن كل 
محافظيية والذي سيييتكون من 
80 عضواً فييي حن عدد مجلس 

النواب 328 نائباً".
لصحيفيية  شييوقي  وأضيياف 
‘‘الصباح اجلديد‘‘  بان" هذا اجمللس 
واسييعة  صالحيييات  سييُيمنح 
وكبيييرة ملمارسيية الوصاية على 
البرملان العراقي، مشيييرا الى انه 

"فييي حال عييدم موافقتييه على 
القوانن املشييرعة سييتعود إلى 
مجلييس النواب مييرة أخرى وهذا 
الكثييير من  عرقليية  سيسييبب 

القوانن".
وأكد عضييو القانونييية النيابية 
بان" "هذه الصالحيات مرفوضة 
ميين اغلييب الكتل السياسييية 

وبالتالي حتتاج إلى مراجعة".
تفصيالت ص3

وكاالت ـ الصباح الجديد:
وجييه األمن العييام لييألمم املتحدة 
انطونيييو غوتيريس رسييالة بثمان 
لغات، إلى العالم مبناسييبة حلول 
العييام اجلديييد 2018 ارسييل ميين 
خاللهييا إنييذار قويا فييي مواجهة 
التحديييات التي يعيشييها العالم 
اليييوم، داعيييا إلى االحتيياد والعمل 
معييا من أجييل التغلييب على تلك 

التحديات .
وقييال غوتيريييس إنييه حيين تولى 
منصبه قبل عام دعا إلى أن يكون 
عييام 2017 هو عام للسييالم ولكن 

ما حدث هييو أن العالم انكفأ إلى 
الوراء من عدة نواح أساسية حيث 
تفاقمييت النزاعات وظهرت أخطار 
جديدة كما بلغت مؤشرات القلق 
العاملي بشييأن األسييلحة النووية 
أعلى درجاتها منذ احلرب الباردة، في 
حن أن تغير املناخ يتسييارع بوتيرة 
تفوق اجلهود في هذا اجملال، مضيفا 
أن أوجه عدم املسيياواة تتزايد كما 
يشييهد العالم انتهيياكات مروعة 
النزعات  وتتصاعد  اإلنسان  حلقوق 

القومية وكراهية األجانب.
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
تسييلمت بلغاريييا أمييس االثنن 
رئاسيية الييدورة احلالييية لالحتيياد 
وذلييك  اسييتونيا  ميين  االوروبييي 
للمرة االولى منذ انضمامها الى 

عضوية االحتاد في عام 2007.
وقالييت الرئاسيية البلغارييية في 
بيييان انه فييي مجييال مكافحة 
االرهاب سييوف يتم التركيز على 
كفيياءة تطبيييق نظييام )سييجل 
اسييماء الركاب( املسافرين واحلد 
والتصييدي لظاهرة  التطرف  من 

احملاربن االجانب.

البلغارييية  الرئاسيية  وتعهييدت 
بالعمل على دعم جهود املمثلة 
العليييا لالحتاد االوروبي للشييؤون 
واألمنية  والسياسييية  اخلارجية 
الرامييية  موغيرينييي  فيديريييكا 
الييى ايجاد حييل سييلمي لألزمة 
في سييوريا واستئناف مفاوضات 
جنيييف حتت رعاييية االمم املتحدة 
وكذلك دعييم جهودها لتحقيق 
املصاحلة الوطنية واعادة االعمار 
في العراق وايجاد حل سياسييي 

لألزمة في ليبيا.
تتمة ص3

حصر الصالحيات بيد السلطة التشريعية
يؤخر إقرار قانون مجلس االتحاد

األمين العام لألمم المتحدة يحذر من مخاطر 
جسيمة تهدد العالم في العام الجديد

بلغاريا تتسلم رئاسة االتحاد األوروبي 
وتتعهد بدعم إعمار العراق

بغداد - وعد الشمري:
أكد مجلس الوزراء، أمس االثنن، 
ضييرورة انطالق احلييوارات الفنية 
مع اقليييم كردسييتان، الفتاً إلى 
أنها تعتمد على جلان تبحث في 
موضوعات اآلبار النفطية واملوارد 
املائييية واملعابر احلدودييية وتوزيع 
رواتب املوظفن، فيما اشييار إلى 
اسييتمرار منع الرحالت اخلارجية 
من مطيياري اربيل والسييلمانية 
حلن تسييليمها إلى السييلطات 

االحتادية.
وقييال املتحدث الرسييمي جمللس 
الوزراء سعد احلديثي في تصريح 
إلى "الصباح اجلديييد"، إن "فتح 
احلكوميية  بيين  احلييوار  قنييوات 
السياسييية  والقييوى  االحتادييية 
الفاعليية واحلكوميية احمللييية في 
اقليييم كردسييتان اميير ضييروري 
جييداً وميثل خطوة علييى الطريق 
الصحيييح النهاء األزميية الناجتة 
عن اجراء استفتاء االنفصال في 

يوم 25 ايلول املاضي".
وفييد  "اي  أن  احلديثييي  وأضيياف 
حكومييي ميين اإلقليم لييم يأت 

إلييى بغييداد لغاييية اآلن، لكننييا 
نسييمع عن امكانية وصول وفود 
متثييل اطرافيياً حزبييية وهييو امر 
ضييروري كييون االزمة مييع اقليم 
كردسييتان تخص جميييع القوى 

السياسية".
وأورد أن "احلكوميية االحتادية تركز 
حالياً على ضرورة انطالق حوارات 
فنية مع اقليم كردستان للجان 
ميدانييية تعمييل علييى تسييوية 

امللفات العالقة".
وأوضح احلديثي أن "امللفات التي 
يجب عرضها علييى تلك اللجان 
هييي املعابيير احلدودييية مبييا فيها 
موضوع املطييارات، وكذلك اآلبار 
واملييوارد  وصادراتهييا،  النفطييية 
املائييية، وتوزيييع رواتييب موظفي 

االقليم".
ولفت املتحدث باسييم احلكومة 
إلى أن "اقليم كردسييتان ما يزال 
يصدر النفط من احلقول الواقعة 
حتت سيطرته خارج العراق بعيداً 
عيين احلكومة االحتادية وهذا ميثل 

غياباً واضحاً للشفافية".
تتمة ص3

مجلس الوزراء: الحوار مع القوى الكردية 
ضرورة إلنهاء أزمة االستفتاء  

جانب من املفاوضات السابقة بني بغداد ووفد اإلقليم

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشييف املبعوث اخلاص للرئيس 
األميركييي ملكافحيية "داعييش" 
بريييت ماكغييورك، أن التحالف 
الدولي بقيادة واشنطن سيتخذ 
سلسييلة إجراءات غييرب العراق 
كي ال تظهر نسخة جديدة من 

داعش.
وقال ماكغييورك في بيان وجهه 
إلى شركاء الواليات املتحدة في 
التحالف الدولي، إن" عملنا  في 
عام 2018 سيتركز على تنشيط 
اجلهود من أجل استقرار املناطق 

احملررة".
ولفت إلييى أن "عييدد العراقين 
الذي عييادوا إلييى منازلهم بعد 
هزمييية التنظيييم بلييغ نحو 2.8 
مليون شييخص، ولَم يسييتطع 

التنظيم إدراك سيييطرته على 
متر واحد من األراضي التي متت 
استعادتها منه بدءاً من املوصل 

حتى مدينة تكريت".
وتابع أن "مبادرات البنك وصندوق 
النقد الدولين واإلصالحات التي 
قامت بهييا احلكوميية العراقية 
أسهمت في استقرار االقتصاد 
الدوالرات  احمللي وضخ مليييارات 
املناطييق األكثيير احتياجاً"،  في 
الفتييا الييى أن "قييوى التحالف 
سييتظل تركييز علييى مواجهة 
داعييش خييارج العراق وسييوريا، 
من خالل القضاء على القنوات 
وآلتييه  للتنظيييم  التمويلييية 
اإلعالمية التي يستخدمها في 
جذب املقاتلن من جميع أنحاء 

العالم".

بغداد ـ الصباح الجديد:
قيمة  الرافدييين  حدد مصييرف 
الوحدات  الدفعة األولى لشراء 
السكنية في مشروع بسماية، 
مبييا يبلييغ ١٠ باملئة ميين قيمة 

الوحدة السكنية.
وقال املكتب اإلعالمي للمصرف 
في بيان تلقت "الصباح اجلديد" 
نسخة منه، ان "قيمة الدفعة 
األولى للوحدة السييكنية التي 
متيير   100 مسيياحتها  تكييون 
بلغت 7 مالين و560 الف دينار، 
كمييا بلغ سييعر الدفعة االولى 
للوحييدة السييكنية مبسيياحة 
120 متيير 13 مليوناً و608 االف 

دينار".
وأضاف "أن سعر الدفعة االولى 
التي تصل  للوحدة السييكنية 
مسيياحتها 140 متر فيبلغ 21 

مليوناً و168 الف دينار".
واوضح البيان ان "دفع االقساط 
الشييهرية للوحدة السييكنية 
تكييون بعييد شييهر ميين تاريخ 
تنظيييم العقييد ملنييح القرض 
ويكون القسط الشهري للدفع 
437 الفيياً و360 ديناراً للشييقة 
مبسيياحة 100 متيير، و492 الفاً 
و30 ديناراً للشقة مبساحة 120 
متييراً، و535 الفيياً و766 دينيياراً، 

للشقة مبساحة 140 متراً".

الرافدين يحدد قيمة الدفعة األولى 
لشراء الوحدات السكنية في بسماية

التحالف الدولي يتخذ اجراءات للحؤول 
دون ظهور نسخة جديدة من "داعش"

مفوضية كردستان مستعدة إلجراء 
االنتخابات البرلمانية بداية نيسان المقبل

»حمورابي« تنجز المقطع الثاني 
من طريق ديوانية/ عفك/ البدير 24

الفقر والبطالة وارتفاع األسعار
وراء التظاهرات في ايران

دعا إلى تشكيل لجان لتسوية الملفات العالقة
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السليمانية ـ عباس كاريزي:

أعلنت املفوضية العليا املس��تقلة 
لالنتخاب��ات ف��ي اقليم كردس��تان 
برملان  انتخابات  اس��تعدادها إلجراء 
كردس��تان ورئاس��ة االقلي��م بداية 
شهر نيس��ان املقبل، اذا توفرت لها 
االمكانات وامليزاني��ة الالزمة إلجراء 

عملية االقتراع.   
وق��ال املتح��دث الرس��مي باس��م 
املفوضي��ة العلي��ا لالنتخاب��ات في 
االقلي��م ش��يروان زرار ف��ي حدي��ث 
املفوضي��ة  ان  اجلدي��د،  للصب��اح 
مس��تعدة إلج��راء االنتخاب��ات في 
االقلي��م ف��ي اق��رب فرص��ة ممكنة، 
اذا توف��رت له��ا مس��تلزمات اجراء 
االنتخاب��ات، من ميزانية ودعم اداري 
ومال��ي م��ن قب��ل حكوم��ة اقليم 
كردس��تان، مشيراً الى ان املفوضية 
رئاس��تي  م��ع  س��تعقد اجتماع��اً 
حكوم��ة االقليم وبرملان كردس��تان 
املقب��ل، لتحدي��د موعد  االس��بوع 
قريب إلج��راء االنتخاب��ات البرملانية 

والرئاسية في االقليم.
واض��اف زرار، ان حتدي��د ي��وم اج��راء 
االنتخاب��ات البرملاني��ة ف��ي اقلي��م 
كردس��تان يعتمد على مدى االرادة 
لدى حكومة االقليم، ومدى تعاونها 
مع املفوضية لإلس��راع ف��ي تنفيذ 
االجراءات املطلوبة، مش��يرا الى ان 
املفوضي��ة طالب��ت بتخصيص 23 
مليار دينار ميزانية إلجراء االنتخابات 

البرملانية.
وح��ول امكاني��ة تنقي��ة وتصحيح 
ان  زرار  ب��ن  الناخب��ن،  س��جالت 
املفوضية قطعت شوطاً مهما في 
هذا االجتاه ومتكنت من ازالة الكثير 
من اسماء الوفيات واالسماء املكررة 
واملهجرين الت��ي كانت موجودة في 
سجالت الناخبن، مؤكدا ان املهمة 
االكث��ر تعقي��داً تكم��ن ف��ي مدى 
جتاوب الوزارات املعنية مع املفوضية 
لتدقيق الس��جالت والغاء االسماء 

الوهمية.
وحول الية اجراء االقتراع والتصويت 
واالجهزة واملعدات التي ستعتمدها 
املفوضية في اجراء عملية االقتراع، 

ليس��ت  االجه��زة  ان  زرار  اوض��ح 
كل ش��يء وان املفوضي��ة تس��عى 
الس��تخدام الكاش��ف الذك��ي، اذا 
م��ا وافق��ت حكوم��ة االقليم على 
توفير امليزانية الالزمة لشراء اجهزة 
ومعدات متطورة الستخدامها في 
مراكز التس��جيل ومراك��ز االقتراع 
وال��ذي م��ن ش��أنه ان يح��د من اي 

تالعب او تزوير.
باس��م مفوضية  املتح��دث  وتاب��ع 
انتخاب��ات االقلي��م » ال يوج��د حلد 
االن اي احص��اء او ج��رد دقيق لعدد 
السكان في االقليم، سوى البطاقة 
التموينية التي قال انها غير دقيقة، 
وال ميكن ان تستند عليها املفوضية 
في احتس��اب عدد السكان و تنقية 
سجالت الناخبن«، مش��يرا الى ان 
م��ا يقال عن وج��ود ع��دد هائل من 

االس��ماء الوهمي��ة ف��ي س��جالت 
الناخب��ن، التي قد تص��ل الى قرابة 
35 ال��ى 40 مقع��دا، غي��ر صحيح 
وبعي��د ع��ن الواق��ع وان املفوضية 
لديها االدلة التي تثبت عكس ذلك. 
قدم��ت  املفوضي��ة  ان  واض��اف 
او مش��روعا ميكنه��ا من  برنامج��اً 
اج��راء االنتخاب��ات في الس��ابع من 
نيس��ان املقب��ل، اذا وافقت حكومة 
االقليم واصدر البرمل��ان قرارا بذلك، 
عل��ى ان يس��بقه تنقية س��جالت 
الناخبن وتدقيق اس��ماء مرشحي 
الكيانات السياسية واالعداد للبدء 
بإجراء احلم��الت الدعائية للكيانات 

السياسية.
وكان رئي��س معهد )PAE( للمراقبة 
والتربية الدكتور سرور عبد الرحمن، 
قد اعلن عن اج��راء معهده متابعة 

ألعداد االس��ماء الوهمي��ة املوجودة 
الناخب��ن باالقليم،  ف��ي س��جالت 
حتتوى عل��ى قرابة 900 الف اس��ماً 
وهمي��ا وهذا ميثل أربعن مقعدا في 

برملان االقليم.
واض��اف عب��د الرحمن ف��ي تصريح 
تابعت��ه الصباح اجلديد، ان س��جل 
ف��ي  االن  املعتم��د حل��د  الناخب��ن 
االقلي��م، عدا عن ان��ه يضم الكثير 
م��ن االس��ماء الوهمي��ة والتك��رار 
والوفيات، فهو يضم كذلك اسماء 
مواطنن من اجزاء كردستان االخرى 
واس��ماء كرد م��ن املناط��ق املتنازع 

عليها.  
رئي��س معه��د )PAE( وفيم��ا وجه 
انتقادات ش��ديدة حلزبي الس��لطة 
وقوى املعارضة اشار الى عدم وجود 
ارادة سياس��ية لتنقي��ة س��جالت 

الناخب��ن م��ن االس��ماء الوهمي��ة 
ان��ه  مؤك��دا  والوفي��ات،  والتك��رار 
كعضو س��ابق ف��ي برمل��ان االقليم 
ح��اول م��ن خ��الل اللج��ان املعنية 
ان  اال  الناخب��ن،  تنقي��ة س��جالت 
االحزاب املتنف��ذة كانت تضع دائماً 
العراقي��ل امام هذه املس��اعي، الن 
بق��اء االس��ماء الوهمي��ة والتكرار 
ضمن سجالت الناخبن كان يحقق 
لها عددا اكبر من املقاعد في برملان 

االقليم.  
ال��ى ذل��ك دع��ا القيادي ف��ي االحتاد 
االسالمي الكردستاني ابو بكر علي 
القوى الت��ي لديها برنامج واجندات 
جبه��ة  تش��كيل  ال��ى  لإلص��الح 
اصالحية واس��عة من كافة القوى 
والتيارات والش��خصيات املستقلة، 
وتشكيل حتالف انتخابي عبر قائمة 

ش��به مفتوح��ة للمش��اركة ف��ي 
االنتخابات املقبلة.

واعتب��ر عل��ي اجلبه��ة االصالحي��ة 
املرتقبة التي قال انها ميكن ان تضم 
التغيير واجلماعة االسالمية  حركة 
واالحتاد االس��المي والتيارات االخرى، 
الس��بيل االمث��ل ملواجه��ة هيمنة 
الدميقراط��ي  الس��لطة  حزب��ي 
الوطن��ي،  واالحت��اد  الكردس��تاني 
اللذين عدهما الس��بب الرئيس وراء 
كل االخفاقات والفشل الذي منيت 
به العملية السياسية في االقليم 
خ��الل الس��نوات ال��� 26 املنصرمة 
التي  الق��رارات الفاش��لة  وحتدي��دا 
اتخذاها خالل الس��نتن املاضيتن، 

وفي مقدمتها اجراء االستفتاء .
وكانت اخر انتخابات، شهدها اقليم 

كردستان قد اجريت عام 2013 

مفوضية كردستان مستعدة إلجراء االنتخابات 
البرلمانية بداية نيسان المقبل

نافيًة وجود أعداد هائلة في سجالت الناخبين عبد الزهرة محمد الهنداوي

ابى عام 2017 ان ميضي إلى حال س��بيله من دون ان يقدم 
خللف��ه 2018 هدية اعي��اد امليالد ، وهو به��ذا اختلف عن 
اس��الفه من االعوام املاضية الت��ي كانت متضي  مخلفة 
وراءها الكثير من املش��كالت ، من دون ح��ل ، ليأتي العام 
ال��ذي يلي ويبق��ى حائرا في البحث ع��ن حلول ومعاجلات 
لتلك املش��كالت ، متاما كما هو احلال في مجلس النواب 
العراقي الذي انتهج سياسة ترحيل املشكالت عاما بعد 
عام اخر حتى تكاثرت وتضخمت وباتت مستعصية على 
احلل ونشير هنا إلى قانون النفط والغاز ومجلس اخلدمة 
االحت��ادي وملف املناط��ق اخملتلف عليها وس��وى ذلك من 

املشكالت العويصة .. 
ام��ا الهدية الكبيرة الت��ي قدمها عامن��ا الراحل لعامنا 
اجلديد فتمثلت بنج��اح العراقين من حترير كامل ترابهم 
من دن��س داع��ش االرهابي واحلف��اظ على وح��دة الوطن 
واخل��روج من االزم��ة االقتصادية احل��ادة بأقل اخلس��ائر .. 
وعندما نقول  هدية ، فهي فعال هدية بل هدايا تس��تحق 
منا ان نق��ف بإجالل واحترام للعام 2017 الن املش��كالت 
والتحدي��ات التي واجهه��ا العراقيون ومتكن��وا من حلها 
نهائيا لم تكن وليدة العام نفس��ه ، امنا ورثها من اسالفه 
السابقن وحتديدا العام 2014 الذي كان عاما اسود ، فهو 
الع��ام الوحيد الذي مر من دون موازن��ة .. وهو العام الذي 
ظهرت فيه داعش لتحتل ثلث العراق ، وهو عام الضائقة 
الهدي��ة  العراقي��ون قيم��ة  ادرك  .. وق��د   ، االقتصادي��ة 
العظيمة لعامنا املاضي فودع��وه وداع االبطال اذ عقدوا 
ف��ي ليلة رحيله اجملالس وأقاموا االحتفاالت في كل بقعة 
من بقاع الوطن وأناروا الس��ماء باأللع��اب النارية ، ولعل 
االحتفاالت التي ش��هدتها بغداد لم تش��هدها عاصمة 
م��ن عواصم العال��م ، فقد خرج الناس ع��ن بكرة ابيهم 
إلى الش��وارع ف��ي ليلة كأن فيها الطق��س في اجمل ما 
يك��ون ، وكان الس��ماء كانت تش��ارك العراقين فرحهم 

واحتفالهم بنصرهم وعامهم اجلديد .. 
وحن نتحدث عن املنجز الذي حتقق في عام 2017 فان هذا 
اليعني مطلقا ان امنياتنا الصغيرة والكبيرة قد حتققت 
بالكام��ل ، امنا ميكن القول ان عظمة ما حتقق في غضون 
الع��ام املنصرم فت��ح االفاق الرحبة امامنا لنطلق س��يال 
من االمنيات التي رمبا كنا نخشى البوح بها لكي ال يقال 
عنا اننا )بطرانون( .. فأمنياتنا  ليس��ت ضالة ابدا ، بل هي 
امنيات جميلة كنا نؤجلها دائما ريثما تتحس��ن االحوال 
، اما وق��د حتقق النصر ، فآن لتلك االمنيات ان تنطلق في 

رحاب الوطن الواحد املوحد .. 
نتمنى ان يعود جميع النازح��ن إلى مناطقهم وبيوتهم 
.. نتمنى ان ينجح مجل��س النواب في اقرار موازنة عامنا 
اجلديد 2018 لكي يتمكن من تنفيذ وصايا س��لفه 2017 
.. نتمن��ى ان جت��ري االنتخابات في موعده��ا املقرر من دون 
تأخير ، الن التأخير يعني تس��ويفها ورمبا عدم تنفيذها .. 
نتمنى ان يش��فى االقتصاد العراقي من مرضه النفطي 
املزمن من خالل االعتماد على مصادر اخرى ال تقل اهمية 
عن النفط ، فلدينا  ارض صاحلة للزراعة ، ولدينا س��ياحة 
لي��س له��ا نظير ف��ي االرض ، ولدينا امكان��ات صناعية ، 
ولدينا الكثير من االمكانات البشرية .. نتمنى ان تختفي 
ظاهرة الرمي العش��وائي في كل مناسبة متر علينا ، في 
الف��واحت واألعراس واس��تقبال احلجاج والفص��ل والدكة 
العش��ائرية وف��وز املنتخ��ب ، ففي مثل هذه املناس��بات 
حتترق الس��ماء وينهمر الرصاص كما املطر ، لتغص بعد 
ذلك ردهات املستش��فيات باملصابن واجلرحى من ش��تى 
االعم��ار .. نتمن��ى ان تتمكن احلكومة م��ن طي صفحة 
االس��لحة في البيوت واتخاذ اجراءات صارمة ورادعة بحق 
مطلقي العيارات النارية وبعضهم من منتسبي القوات 

االمنية !!
نتمنى ان تشهد الرياضة العراقية نقلة نوعية في جميع 
الرياض��ات وفي مقدمتها كرة القدم وانطالقا من بطولة 
خليجي 23 .. نتمنى ان يحظى العراق بدعم دولي واس��ع 
النط��اق في مؤمت��ر الكويت لل��دول املانح��ة ليكون هذا 
الدعم عونًا لنا في عمليات اعادة االعمار للمناطق احملررة 

.. نتمنى ان تدوم الفرحة في ربوع الوطن . 

2018 .. أمنيات 
مؤجلة قيد التنفيذ

تقـرير

آنا بورشفسكايا*

في اخلامس من تش��رين األول/ أكتوبر 
م��ن الع��ام املنص��رم، عندم��ا أصبح 
املل��ك س��لمان أول عاه��ل س��عودي 
يزور موس��كو، أش��اد الرئيس الروسي 
فالدميير بوتن بتلك الزيارة معتبراً أنها 
“حدث تاريخي”. كم��ا رّحبت اللوحات 
اإلعالنية املرصوفة في ش��وارع املدينة 
بالعاهل الس��عودي باللغتن العربية 

والروسية.
وعق��ب مؤمت��ر القم��ة وّقع س��لمان 
وبوتن عل��ى مجموعة من الوثائق في 
مج��االت الطاق��ة والتج��ارة والدفاع، 
واتفقا على ]الدخول في[ استثمارات 
ملي��ارات  قيمته��ا  تبل��غ  مش��تركة 
الدوالرات. وباإلضاف��ة إلى ذلك، أفادت 
بعض التقارير بأن الس��عودية وافقت 
على شراء نظام الدفاع اجلوي الروسي 
“S-400”، ممّ��ا جعله��ا ثان��ي حلي��ف 
للوالي��ات املتحدة يق��وم بذلك. )تركيا 

هي األولى(.
ويُع��د اجتم��اع القمة خط��وة أخرى 
نح��و توطي��د العالق��ات الروس��ية - 
الس��عودية. ففي حزيران/يونيو 2015، 
حضر ولي العهد في ذلك احلن األمير 
محمد بن سلمان “املنتدى االقتصادي” 
الس��نوي في س��انت بطرسبرغ حيث 
التق��ى بالرئيس بوت��ن، ووفقاً لتقارير 
صحفية في ذلك الوق��ت، كانت تلك 
امل��رة األولى التي يش��ارك فيها األمير 
علناً في قضايا الطاقة. وفي الش��هر 

التالي، تعّهد صندوق الثروة السيادية 
السعودي باس��تثمار 10 مليارات دوالر 
في روس��يا على مدى خمس سنوات، 
وه��و أكب��ر اس��تثمار أجنبي مباش��ر 
في البالد وفقاً ل� “الصندوق الروس��ي 
لالستثمار املباشر”. وفي غضون ذلك، 
فخالل زيارة األمير محمد بن س��لمان 
ملوس��كو في الربي��ع املنصرم قال ولي 
العه��د إّن “العالقات بن الس��عودية 
وروس��يا متر بإح��دى أفض��ل حلظاتها 

على اإلطالق”.
وبالنظ��ر إل��ى التوجهات املعاكس��ة 
ل��كال البلدين الت��ي تعود إل��ى احلرب 
الب��اردة، فإن ه��ذه التط��ورات األخيرة 
جديرة باملالحظة. وال تزال اس��تمرارية 
ه��ذا التقارب غي��ر واضح��ة املعالم. 
ومع ذلك، فما ه��و مؤكد أّن العالقات 
الس��عودية اجلدي��دة تُظه��ر أن نفوذ 
بوتن في الش��رق األوس��ط ال يزال في 

تصاعد.

تاريخ من عدم الثقة
العربي��ة  اململك��ة  تأس��يس  من��ذ 
السعودية رسمياً في عام 1932، كانت 
موسكو والرياض تتناقضان تقريباً في 
كل حرب أو نزاع في الش��رق األوس��ط 
باستثناء الصراع العربي- اإلسرائيلي. 
وبالرغم من كل ذلك، كانت موس��كو 
ت��درك دائم��اً أهمي��ة الس��عودية في 
املنطق��ة، ومتّكنت من م��د يدها على 
نح��و دوري إلى البالد من أجل إضعاف، 

ولو قليالً، حتالف الرياض مع الغرب.
كة  وبعد أن رفضت السعودية املشكِّ
قرض��اً وعدداً من املعاه��دات املتعلقة 

بالتج��ارة والصداق��ة م��ن موس��كو، 
تخلى جوزيف ستالن أخيراً عن رغبته 
في التودد إلى امللك ابن سعود وسحب 
إلى  الدبلوماسية السوفيتية  البعثة 
البالد في عام 1938. وبعد وفاة ستالن 
في عام 1953، جدد الكرملن مبادراته، 
لكن��ه لم يتمك��ن ثانية م��ن زحزحة 
الس��عودية من املعسكر الغربي. وقد 
عكس اندالع احلرب األهلية في اليمن 
عام 1962 ما ح��دث من تقارب ضئيل 
حيث وجدت كل من الرياض وموسكو 
نفس��ها على الطرفن النقيضن من 
النزاع. وعلى مدى الس��نوات الالحقة، 
واص��ل االحت��اد الس��وفياتي واململكة 
العربي��ة الس��عودية املدعوم��ة م��ن 
الواليات املتحدة املنافسة على النفوذ 
في بلدان مثل سلطنة ُعمان والدولة 

االشتراكية السابقة جنوب اليمن.
وح��ن تدهورت العالق��ات األمريكية - 
الس��عودية على خلفية حرب أكتوبر 
ع��ام 1973 واحلظر النفط��ي الالحق، 
بدأت الرياض أكثر جتاوباً مع موس��كو. 
ومع ذلك، مت أيضاً قضم هذا التقارب في 
مهده عندما غزت القوات السوفيتية 
التمويل  فق��د س��اهم  أفغانس��تان. 
الس��عودي للمجاهدي��ن األفغاني��ن، 
إلى جانب توفير األس��لحة األميركية 
إلى  الباكستاني،  اللوجستي  والدعم 
ح��ّد كبير ف��ي الهزمية النك��راء التي 

حلقت باالحتاد السوفيتي.
ول��م يتف��ق البل��دان على اس��تعادة 
العالق��ات إاّل ف��ي ع��ام 1990، أي بعد 
عامن من االنس��حاب السوفيتي من 
أفغانس��تان. وق��د فتح انهي��ار االحتاد 

الس��وفيتي آفاقاً جديدة، ولكن لفترة 
وجي��زة فق��ط. وعل��ى الرغ��م من أن 
الس��عودية قّدمت مساعدات بقيمة 
2.5 مليار دوالر لروس��يا في عام 1991، 
إاّل أّن موس��كو اتهمت الرياض بإبقاء 
أس��عار النف��ط منخفض��ة ومن ثم 
ف��ي  االقتص��ادي  االنتع��اش  عرقل��ة 
روس��يا. كما انتق��دت الدع��م املالي 
الس��عودي للمعارض��ة الشيش��انية 
واإلس��المين في روس��يا. وفي الوقت 
نفس��ه، س��اور اإلحب��اط الس��لطات 
األس��لحة  إزاء مبيع��ات  الس��عودية 
اإلقليمين مثل  للمنافسن  الروسية 

إيران.
وعندما تولى بوتن الس��لطة في أيار/

ماي��و عام 2000، وضع هدفه أن يجعل 
روسيا وس��يطاً في الش��رق األوسط 
وس��عى إلى اس��تغالل التوت��رات في 
الس��عودية.   - األمريكي��ة  العالق��ات 
وأصبح أول رئيس روس��ي يزور الرياض 
في ع��ام 2007 على خلفي��ة اإلحباط 
الس��عودي إزاء احل��رب األمريكي��ة في 
الع��راق ودع��م واش��نطن للحكومة 
الشيعية في بغداد. إاّل أّن اندالع احلرب 
األهلية الس��ورية في عام 2011 عرقل 
أي تطور حقيقي في العالقات الثنائية، 
حيث وجدت الدولتان نفس��يهما مرة 
أخرى في اجلهة املعاكسة من الصراع 

اإلقليمي.

فصل جديد!
بالنظ��ر إلى هذا التاري��خ الطويل من 
انع��دام الثق��ة، يج��در استكش��اف 
الس��بب وراء إعط��اء دفع��ة جدي��دة 

لتحس��ن العالقات الثنائية. وتتطّلع 
تعزي��ز  إل��ى  موس��كو م��ن جانبه��ا 
عالقاته��ا االقتصادي��ة م��ع الري��اض. 
فالرئي��س بوت��ن ه��و مجرد ش��خص 
عملي وواقعي، وهو يعلم أن االقتصاد 
الراكد في روسيا يحتاج إلى استثمار 
أجنبي. وال يزال يتعّن على السعودية 
الوف��اء بتعهداتها الس��ابقة البالغة 
10 مليارات دوالر، وهناك أيضاً مصالح 
نفطية مشتركة. يُذكر أّنه في كانون 
األول/ديس��مبر 2016، وافقت روس��يا 
ومنظم��ة “أوبك” على خف��ض إنتاج 
النف��ط، األم��ر الذي س��اعد على رفع 
س��عر النفط إل��ى 50 دوالراً للبرميل 
الواح��د، وما يزال أق��ل بكثير من 100 
دوالر للبرميل تقريب��اً الذي حتتاج إليه 
ميزانية روس��يا، ولكن، مع ذلك، يعتبر 
ذلك حتسناً متواضعاً من الوقت الذي 
انخفض فيه س��عر النفط إلى ما دون 
40 دوالراً للبرميل. وجتدر اإلشارة إلى أّن 
مثل هذا التعاون حول أس��عار النفط 
يبن��ي الثقة، وميك��ن أن يحقق ارتفاعاً 

في األسعار على املدى القريب.
وفض��الً عن ذلك، يواصل الرئيس بوتن 
السعي إلى جتريد الواليات املتحدة من 
حلفائه��ا، كجزء من احلال��ة املتعادلة 
التي يتبعه��ا إزاء الدبلوماس��ية، في 
حن يقترب أيضاً من العالم الشيعي 
م��ن خ��الل املش��اركة املتعمق��ة مع 
إيران، والعمل مع »حزب اهلل«، وضمان 
بقاء الرئيس الس��وري بشار األسد في 
دمش��ق. ومن هن��ا، س��تقّدم العالقة 
الوطيدة مع الرياض مفهوماً للتوازن.

وتكمن مصالح الري��اض على األرجح 

ف��ي أماكن أخرى. إذ تدرك الس��عودية 
بأن األس��د لن يتنحى ويترك السلطة 
قريباً، وبالتالي، تسعى إلى فتح الباب 
أم��ام املصاحلة ع��ن طريق موس��كو. 
باإلضاف��ة إل��ى ذلك، يب��دو أن الرئيس 
األمريك��ي دونال��د ترامب، مث��ل باراك 
للس��ماح  مس��تعداً  قبل��ه،  أوبام��ا 
لروس��يا بأخذ زمام املبادرة في سوريا. 
ومن وجهة نظ��ر واقعية بحتة، يجب 
على الس��عودية التعامل مع روس��يا 
اآلن بغ��ض النظر عّما إذا كانت ترغب 

في ذلك أم ال.
وف��ي هذا الس��ياق، تأمل الس��عودية 
على األرجح في أّنه من خالل تقدميها 
حوافز اقتصادية لروسيا، فإن ذلك قد 
يحّث موسكو على النأي بنفسها عن 
إيران، حيث كان هذا أملها بالفعل في 
الصفقات االقتصادية الس��ابقة. وقد 
تتمنى أيضاً أن تكون روسيا أكثر عوناً 
للس��عودية في اليم��ن، حيث تخوض 
اململكة حرباً بالوكالة مع إيران. ولكن، 
من املرجح أن تنتهي هذه اآلمال بخيبة 
كبيرة. وس��يأخذ بوتن املال السعودي 
بكل س��رور، لكن��ه لن يغّي��ر موقفه 
من إي��ران مقابل ذلك. ويقين��اً، هناك 
خالفات بن موسكو وطهران، لكنهما 
يضعانهم��ا جانب��اً خلدم��ة املصلحة 
املش��تركة، التي تتمثل ف��ي تقليص 
النف��وذ األميركي ف��ي املنطقة. وهذا 
الهدف مهّم جداً بالنسبة لبوتن ولن 
يتخّلى عنه. كما أّن زرع الش��قاق بن 
روسيا وإيران ميّثل حتدياً أكبر بكثير ممّا 
يقر به العديد من احملللن. وبالنس��بة 
لبوتن، إن التحوط ضّد الرهانات ودعم 

كال اجلانبن ف��ي اليمن، وفي صراعات 
إقليمي��ة أخ��رى أيض��اً مث��ل ذلك مع 

قطر، يشّكل موقفاً أكثر واقعية.
ونظ��راً للتاري��خ الطوي��ل م��ن التوتر 
وانع��دام الثق��ة بن روس��يا واململكة 
العربي��ة الس��عودية، ق��د يك��ون من 
السابق ألوانه احلديث عن حدوث حتول 
جوه��ري في العالق��ة. ويبقى من غير 
املعلوم حتى اآلن ما إذا كان كل جانب 
س��يلتزم بوع��وده أم ال. وعل��ى الرغم 
من أن الرياض قد ب��دأت بالتوجه نحو 
موقف موس��كو إزاء س��وريا والنفوذ 
اإلقليم��ي املتنامي لروس��يا على نحو 
أوس��ع، إاّل أّن��ه م��ن غي��ر احملتم��ل أن 
تنخفض مخاوف الس��عودين بش��أن 
النفوذ اإليراني املتنام��ي، ومن املرجح 
أن تبقى الرياض قلقة بش��أن معاملة 
روسيا للمسلمن داخل حدودها. ومن 
جانبه، يس��ّر الرئيس بوتن االستفادة 
من االس��تثمارات السعودية، ولكنها 
ليس��ت مهم��ة مب��ا يكف��ي لتغيي��ر 
روس��يا  خدم��ت  الت��ي  السياس��ات 
بش��كل جيد. فعلى س��بيل املثال، ال 
تعتبر موسكو التصدير اإليراني للثورة 
]اإلسالمية[ تهديداً وجودياً كما تنظر 
إلي��ه الس��عودية. وبالنس��بة لبوتن، 
تُعتب��ر إيران ورقة رابح��ة ضّد الواليات 
املتح��دة وال يرغب ف��ي التخلي عنها. 
وفي نهاية املطاف، ميلك الرئيس بوتن 
أوراق رابحة أكثر من امللك س��لمان أو 

ولي العهد السعودي.

• آنا بورشفسكايا..زميلة “آيرا وينر” 
في معهد واشنطن.

هل ستستمر العالقات الروسية - السعودية في التحسن؟

املتحدث الرسمي باسم املفوضية العليا لالنتخابات في اإلقليم شيروان زرار

شيروان زرار: ان 
المفوضية مستعدة 

إلجراء االنتخابات في 
االقليم في اقرب 

فرصة ممكنة، اذا 
توفرت لها مستلزمات 

اجراء االنتخابات، 
من ميزانية ودعم 
اداري ومالي من 

قبل حكومة اقليم 
كردستان
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أعل��ن نائب رئي��س مجلس قضاء 
ط��وز خورمات��و عل��ي احلس��يني، 
أمس االثنن، ان قوات الرد السريع 
تس��لمت مهمات كان��ت موكلة 
للحش��د الش��عبي حلفظ االمن 
في قضاء طوزخورماتو مبحافظة 

صالح الدين.
تصري��ح  ف��ي  احلس��يني  وق��ال 
التدخ��ل  "ق��وات  إن  صحف��ي، 
السريع االحتادية تسلمت، مهمات 
كانت موكلة الى احلشد الشعبي 
ال��ذي كان يق��وم باملش��اركة في 
حفظ أم��ن قضاء ط��وز خورماتو 

مع الش��رطة احمللية وفوج طوارئ 
الطوز واجليش العراقي، حيث كان 
لقوات االمن في احلشد الشعبي 
دور مه��م في دع��م امللف االمني 

ومنع حدوث خروقات أمنية ".
أن "عملي��ة  وأض��اف احلس��يني، 
التبادل جرت ضمن تنس��يق أمني 
ع��اٍل وتأتي ف��ي أطار امت��ام قوات 
االمن في احلشد الشعبي للمهام 
املوكلة اليها، وجرى تسليم موقع 
امن احلشد لقوات التدخل السريع 
الت��ي باتت ج��زءا م��ن املنظومة 
االمنية في قض��اء طوزخورماتو ) 
75 كم شرق تكريت("، مشيراً الى 

أن "الق��وات االمنية ف��ي القضاء 
تعم��ل بحرفي��ة ومهني��ة عالية 
الستباب األمن في القضاء وضرب 
اوكار االرهاب التي تريد املس��اس 

بأمن املواطنن في القضاء".
يذكر أن القوات االحتادية العراقية 
متكنت ف��ي 16 تش��رين االول من 
الع��ام املاضي من ف��رض القانون 
املتن��ازع  املناط��ق  جمي��ع  عل��ى 
عليه��ا، فيما يش��هد قضاء طوز 
خورمات��و ش��رق محافظة صالح 
امني��ة مختلفة،  الدي��ن احداث��ا 
وفيه خليط من العرب والتركمان 

والكرد.

بغداد ـ الصباح الجديد:
وزارة  مفتش��ية  أعلن��ت 
الداخلي��ة، ام��س االثن��ن، عن 
احباط محاول��ة إلدخال بضائع 
غير مرس��مة جمركياً ومهربة 

إلى بغداد.
وقال مكت��ب املفتش العام في 
بي��ان تلقت »الصب��اح اجلديد« 
نسخة منه، إن »عملية الضبط 
مت��ت بع��د ورود معلوم��ات من 
مصادر خاص��ة ملكتب املفتش 
العام، قام��ت على اثرها مفرزة 
والطرق  الس��يطرات  تفتي��ش 
اخلارجية بضبط شاحنة كبيرة 

ن��وع )س��كانيا( م��ع س��ائقها 
محمل��ة مب��واد مهرب��ة وغي��ر 

مرسمة جمركياً«.
التفتيشية  »املفرزة  أن  وأضاف 
الش��احنة  داخ��ل  ضبط��ت 
)كونتكترات( ومحوالت ضخمة 
وقواط��ع دورات تس��تخدم في 
وزارة الكهرب��اء ودوائ��ر الدولة، 
كما ضبط��ت أيض��اً خباطات 
)عجانات( ضخمة تستخدم في 
املعامل، اضافة الى مواد منزلية 
بس��يطة مرس��مة جمركي��اً، 
حاول صاحب الش��حنة أن ميرر 

من خاللها حمولته املهربة«.

وتاب��ع ان »املفرزة التفتيش��ية 
نظمت محض��ر ضبط اصولي 
بامل��واد ودون��ت اف��ادة الس��ائق 
ال��ذي اعت��رف صراح��ة بإدخال 
الشاحنة عبر إحدى السيطرات 
الرئيس��ة ببغ��داد«، مبين��ا انه 
»مت تس��ليمه الى مركز شرطة 
العلوية بغي��ة اتخاذ االجراءات 
بحق��ه«،  الالزم��ة  القانوني��ة 
»التحقي��ق  ان  ال��ى  مش��يرا 
م��ازال جارٍ مع أفراد الس��يطرة 
الت��ي ادخلت الش��احنة عبرها 
واملتورطن  املقصري��ن  ملعرف��ة 

بتمريرها«.

الرد السريع تتسّلم مهمات موكلة
للحشد الشعبي في طوزخورماتو

»الداخلية« تضبط بضائع
غير مرّسمة دخلت بغداد



بغداد – هجوم مسلح 
ذك��ر مص��در أمن��ي ف��ي الش��رطة 
العراقية أمس االثنني، بأن مجموعة 
مس��لحة قتلت صاحب محل لبيع 

املواد اإلنشائية غربي العاصمة.
وقال املص��در الذي رفض الكش��ف 
عن  اس��مه ان "مجموعة مسلحة 
اطلق��ت الن��ار صباح ي��وم امس من 
اس��لحة كامتة باجت��اه صاحب محل 
لبيع املواد االنش��ائية ف��ي منطقة 
النص��ر والس��ام بقضاء اب��و غريب 
غرب��ي بغ��داد، م��ا ادى ال��ى مقتله 
ف��ي احلال" ، مضيف��ا ان "قوة امنية 
طوقت احلادث، ونقل��ت جثة القتيل 
ال��ى الط��ب العدلي، فيم��ا فتحت 
حتقيق��ا ملعرف��ة مابس��اته واجلهة 

التي تقف وراءه". 

ديالى – قصف جوي 
أعلن قائد عمليات دجلة الفريق الركن 
مزه��ر العزاوي أمس االثنني مقتل 11 
من مسلحي "داعش" بقصف جوي 
للتنظيم ش��مال  اس��تهدف وك��را 

شرقي ديالى. 
وقال الفريق الركن العزاوي ان "تعاون 
عمليات دجلة مع احلش��د الشعبي 
أثمر ف��ي حتديد وكر مه��م لتنظيم 
داع��ش ف��ي قاط��ع ش��مال قض��اء 
املقدادي��ة )35ك��م ش��مال ش��رقي 
بعقوبة("، مبينا ان "الوكر مت قصفه 
من قبل الطيران ما اسفر عن مقتل 
11 من مسلحي التنظيم" ، مضيفا 
ان "داع��ش تكب��د خس��ائر بش��رية 
فادحة في األش��هر املاضي��ة نتيجة 
قصف اوكاره ومضافاته في مناطق 

عدة من ديالى".

كركوك – استهداف دورية 
أفاد مصدر أمني في شرطة محافظة 
كرك��وك أمس االثن��ني بتعرض دورية 
اإلره��اب  مكافح��ة  جه��از  لق��وات 
بهج��وم مس��لح بقذيفة ش��مالي 
احملافظ��ة، فيم��ا ب��ني أن الهجوم لم 

يسفر عن أي خسائر.
ع��دم  طل��ب  ال��ذي  املص��در  وق��ال 
الكش��ف عن اس��مه إن "مجموعة 
مس��لحة ارهابية اطلق��ت ، قذيفة 
RPG مستهدفة دورية تابعة لقوات 
مكافحة االرهاب قرب مطعم حمه 
ناص��ر ف��ي حي الش��ورجة، ش��مال 
كركوك"، مش��يرا الى أن��ه "ال توجد 

اية خسائر مادية او بشرية ".

صالح الدين – اشتباكات مسلحة
كشفت قيادة عمليات سامراء، امس 
االثن��ني، ع��ن القيام بعملي��ة أمنية 

مش��تركة لتطهير ثاث مناطق في 
القض��اء والبح��ث عن م��ا تبقى من 

خايا "داعش" فيها.
وقالت القيادة "انطلقت منذ صباح 
ي��وم ام��س الباك��ر قطع��ات قي��ادة 
بل��واء  املتمثل��ة  عملي��ات س��امراء 
مغاوي��ر القي��ادة والل��واء 74 وألوية 
15 و17 ش��رطة احتادي��ة، فض��ا عن 
سرايا السام وبإسناد طيران اجليش 
الفرحاتية  لتفتيش وتطهير مناطق 
والرفيعات والسيد غريب للبحث عن 
ماتبقى من خايا داعش اإلرهابية ". 

األنبار – عملية نوعية 
أعل��ن قائ��د عملي��ات اجلزي��رة اللواء 
الركن قاس��م احملمدي أم��س االثنني 
مقت��ل خمس��ة انتحاري��ني وتفجير 
عجلة ملغمة جنوب شرقي القائم.

وقال الل��واء الركن احملم��دي إن "قوة 

من دوريات الصحراء التابعة حلش��د 
حديثة والق��وات األمنية متكنت من 
القي��ام بعملية نوعي��ة في منطقة 
الظايع جنوب شرق القائم )300كم 

غرب الرمادي(".

الديوانية – اعتقال مطلوبني 
ش��رطة  ف��ي  أمن��ي  مص��در  أك��د 
محافظ��ة الديواني��ة ام��س االثنني 
ان دوري��ات ومفارز مش��تركة تواصل 
ممارس��اتها األمني��ة ملتابع��ة تنفيذ 
أوامر إلقاء القبض والتحري الصادرة 
من القضاء بحق املطلوبني اذ متكنت 
مفارز مركزي الش��امية وغماس من 
إلقاء القبض على خمس��ة متهمني 
مطلوب��ني للقضاء بقضايا مختلفة 
كان م��ن بينه��ا بأخ��ذ امل��ال بالقوة 

والسرقة . 
واض��اف املص��در ال��ذي طل��ب عدم 

ألق��ت مف��ارز مراكز  الكش��ففيما 
والتح��دي   واإلس��كان  اجلمه��وري 
القبض على ثاثة مطلوبني بقضايا 
التش��اجر ، ال��ى ذلك متكن��ت  مفارز 
مركز الدغارة والس��نية والوحدة من  
القب��ض على 3 متهمني بالتش��اجر 
والتهدي��د ف��ي ح��ني ألق��ت دوريات 
قس��م األس��رة ومركز عفك القبض 
عل��ى اربعة متهم��ني مطلوبني مبواد 

قانونية مختلفة .

ميسان – إطالق نار
ش��رطة  ف��ي  امن��ي  مص��در  أف��اد 
محافظ��ة ميس��ان ام��س االثنني ان 
مجموعة مسلحة مجهولة الهوية 
اقدمت على قتل سائق شاحنة بعد 
عودته من منفذ الشيب احلدودي في 

محافظة ميسان.
وأف��اد املص��در االمن��ي ال��ذي رفض 

الكش��ف عن اس��مه ان" مجموعة 
اطلقت  الهوية  مس��لحة مجهولة 
النار على س��ائق شاحنة بعد عودته 
من منفذ الشيب احلدودي ما أدى الى 

وفاته على الفور". 

نينوى – عملية امنية 
كش��ف قائد ش��رطة نينوى العميد 
واث��ق احلمدان��ي، أم��س االثن��ني عن 
مقتل 17 عنصرا من عصابات داعش 

اإلرهابية جنوب مدينة املوصل.
وق��ال احلمداني إن " قوة من س��وات 
نين��وى وباس��ناد من املغاوي��ر، نفذت 
عملية عبور بواسطة الزوارق ووصلت 
الى جزيرة وس��طية  تقع بني منطقة 
الب��و س��يف والشمس��يات جنوبي 
املوص��ل، وقام��ت بتطوي��ق املنطقة 
ومداهمتها أس��فرت ع��ن قتل 5 من 

عناصر داعش وتدمير اوكارهم".

مسلحون مجهولون يطلقون النار على مواطن غربي بغداد * الطيران يقتل 11 إرهابيا شمال شرقي ديالى 
استهداف دورية لمكافحة اإلرهاب بهجوم شمالي كركوك * مقتل 5 انتحاريين وتفجير ملغمة جنوبي القائم

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن��ت قي��ادة عملي��ات بغ��داد، أم��س االثنني، 
القاء القب��ض على احد االرهابيني املش��تركني 
في جرمية س��بايكر، مبينة إنه مت اعتقاله غربي 

العاصمة بغداد.
وذكرت القيادة في بيان تلقت "الصباح اجلديد" 
نس��خة منه، " اس��تمراراً لعملي��ات التفتيش 
والبح��ث وبعملية نوعية نفذت أث��ر معلومات 
دقيقة متكنت القوات االمنية من القاء القبض 
عل��ى اح��د االرهابي��ني املش��تركني ف��ي جرمية 
سبايكر في سيطرة )40( في منطقة ابو غريب 

غربي بغداد".
يش��ار الى ان قي��ادة عمليات بغ��داد قد متكنت 
يوم ام��س األول االحد، من اعتقال اخطر ارهابي 
ش��ارك ف��ي جرمية س��بايكر حلظ��ة دخوله الى 
قاط��ع عمليات بغداد الش��مالي واملطلوب وفق 

املادة )4( ارهاب.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن��ت املديري��ة العام��ة لتربية نين��وى، امس 
االثنني، ع��ن افتتاح مراكز مح��و األمية بجميع 
دوائر الدولة في احملافظ��ة، مؤكدة ان القرار جاء 

تنفيذا ألوامر وزير التربية محمد اقبال.
وق��ال املكتب االعام��ي لوزير التربي��ة في بيان 
تلقت "الصباح اجلديد" نسخة منه، إن "املديرية 
قامت بزي��ارة عدد من مؤسس��ات الدولة واحتاد 
نقاب��ات العمال ف��ي نينوى ودائ��رة زراعة نينوى 
ومت االتف��اق على فتح مراكز مح��و االمية فيها 
كونها تضم شريحة كبيرة سيتم استيعابهم 

في هذه املراكز".
وأكد ان "دعم الوزير مس��تمر من اجل ان تكون 
نين��وى وبقي��ة احملافظ��ات العراقي��ة خالية من 
االمي��ة وان تطبق نينوى الق��رارات التي صدرت 
س��ابقا اثناء احت��ال داعش االرهاب��ي من اجل 
التقدم في اجملال التربوي والغاء ما تركه االرهاب 

من فكر متطرف".

بغداد  ـ الصباح الجديد:
أعلنت مديرية االستخبارات العسكرية، امس 
االثن��ني، عن ضب��ط مضافة لتنظي��م داعش 
االرهابي، تضم كدساً كبيراً للعتاد في ديالى.

وقالت املديرية في بيان تلقت "الصباح اجلديد" 
نس��خة من��ه، "اس��تمراراً لعملي��ات البحث 
والتفتي��ش ع��ن مخلف��ات إرهابي��ي داع��ش، 
وتنفي��ذاً ألوامر وزير الدف��اع واخلاصة بالقضاء 
عل��ى اخلايا النائمة ومخلف��ات اإلرهاب، وبناًء 
عل��ى أوام��ر مدير االس��تخبارات العس��كرية 
اخلاص��ة بالتعق��ب والبح��ث والتفتي��ش عن 
مص��ادر تس��ليح عصاب��ات داع��ش ومخ��ازن 
ومس��تودعات أس��لحته وعت��اده ومبعلوم��ات 
دقيق��ة، نف��ذ أبط��ال مديري��ة االس��تخبارات 
العس��كرية عملي��ة مداهمة عل��ى مضافة 
تضم كدس��اً كبيراً للعتاد في منطقة حاوي 

العظيم بقضاء اخلالص في ديالى".
وأضاف��ت "مت ضبط داخل املضاف��ة 110رمانة 
يدوي��ة هجومي��ة ودفاعي��ة، و95 قنب��رة هاون 
اصط��دام  صم��ام  و70  العي��ارات،  مختلف��ة 
لتفجي��ر  كهربائي��ة  دائ��رة  و60  للتفجي��ر، 
العبوات، و56 مس��طرة تفجير، و24 خرطوش 
هاون )120( ملم، و31 حشوة هاون )120( ملم، 
و22 مقذوفه متنوعة، و13علبة عتاد 5/ 14 و5/ 

12 ملم 
وأك��دت ان��ه "مت العث��ور داخ��ل املضافة على 
مجم��دة تضم م��واد غذائية معلب��ة وخيمة 
حتت��وي عل��ى عفش، وبع��د ذلك قام��ت القوة 
املداهم��ة بتدمي��ر املضافة بعد نق��ل االعتدة 

منها".

اعتقال أحد منفذي 
جريمة سبايكر غربي 

بغداد

تربية نينوى تطلق 
حملة واسعة لمحو 

األمية

ضبط مضافة تضم 
كدسًا كبيرًا للعتاد 

في ديالى

الملف األمني

مجلس الوزراء: احلوار مع 
القوى الكردية ضرورة إلنهاء 

أزمة االستفتاء
إل��ى  االقلي��م  احلديث��ي  ودع��ا 
"اط��اع الرأي العام على طبيعة 
صادراته وكم ه��ي الواردات وملاذا 
لم تنفق لدف��ع رواتب موظفيه، 
فعلى الرغم من تفرده بعمليات 
التصدي��ر م��ا ت��زال محافظاته 
تعاني من ازمات مالية واقتصادية 

وهو امر يثير الريبة".
وفي مقاب��ل ذل��ك، رأى أن "احلل 
االمثل يكمن في اخضاع صادرات 
االقلي��م إلى احلكوم��ة االحتادية 
الدس��تورية  للس��ياقات  وفق��اً 
لكي تباشر االخيرة بتوزيع رواتب 
موظف��ي االقليم اس��وة ببقية 

احملافظات".
وأك��د احلديثي "اس��تمرار ايقاف 
الرحات اجلوية من مطاري اربيل 

والسليمانية لغاية تنفيذ مطلب 
احلكومة االحتادي��ة باخضاعهما 
إلى س��يطرتها كونهما معبرين 
موض��وع  ويخص��ان  حدودي��ني 
االمن الوطني واالقامة وس��مات 

الدخول إلى العراق".
إن  بالق��ول  احلديث��ي  وخل��ص 
"مل��ف احل��دود مبا في��ه الطيران 
س��يادي على وفق اح��كام املادة 
)110( م��ن الدس��تور ويندرج في 
صاحي��ات الس��لطات االحتادية، 
فه��ي املعني��ة مبوض��وع الرقابة 
اجلوية وس��لطة الطيران وهبوط 
ومغ��ادرة الطائ��رات ف��ي جميع 

انحاء العراق".
م��ن جانب��ه، ذك��ر النائ��ب ع��ن 
اجلماعة االسامية الكردستانية 
زانا سعيد أن "الوضع في اقليم 
كردس��تان صع��ب للغاية وعلى 
اجلمي��ع أن يتحمل مس��وؤلياته 

الدستورية".
وأضاف س��عيد ف��ي حديث إلى 
"الصباح اجلديد"، أن "املسؤولية 
االكبر تقع عل��ى حكومة اقليم 
كردس��تان فنحن وكتلة التغيير 
انسحبنا منها كونها فشلت في 

تنفيذ واجباتها جتاه املواطنني".
كم��ا حّم��ل "حكوم��ة االقليم 
مس��ؤولية عدم الب��دء بحوارات 
مع بغ��داد"، واتهمه��ا ب� "رفض 
الرض��وخ إلى نصوص الدس��تور 

وابداء املرونة املطلوبة لذلك".
ويواص��ل س��عيد أن "حكوم��ة 
تعاني من مشكات  كردس��تان 
داخلي��ة كونه��ا ال متث��ل بنح��و 
مش��روع املواطنني ف��ي االقليم، 
كونه��ا تعبر فق��ط عن مصالح 
احلزب الدميقراطي الكردس��تاني 
واالحت��اد الوطن��ي الكردس��تاني 
وبالتال��ي ه��ي غي��ر ق��ادرة على 

حتمل مس��ؤولياتها والبحث عن 
حلول للمشكات العالقة".

ومضى س��عيد إلى ان "االقليم 
يحت��اج إل��ى حكوم��ة جدي��دة 
الطي��ف  متث��ل كام��ل  وطني��ة 
ارس��ال  عل��ى  وق��ادرة  الك��ردي 
وف��د إل��ى بغ��داد وتعم��ل على 
وف��ق الدس��تور العراقي بوصفه 
العقد االجتماع��ي بني مكونات 

الشعب".

األمني العام لألمم املتحدة يحذر 
من مخاطر جسيمة تهدد 

العالم في العام اجلديد
كم��ا دع��ا العال��م إل��ى االحتاد، 
بأن��ه  قناعت��ه  عل��ى  مؤك��دا 
باإلمكان إيجاد عال��م أكثر أمنا 
إمكانية تس��وية  وكذلك  وأمانا 
النزاعات والتغلب على الكراهية 
العال��م  قي��م  ع��ن  والدف��اع 

املش��تركة، وش��دد األمني العام 
عل��ى أن العالم ل��ن يتمكن من 
حتقيق ذل��ك ما لم يعمل اجلميع 
معا وحث في رسالته القادة في 
كل مكان عل��ى التعهد بالعمل 
في الس��نة اجلديدة على تنفيذ 
ق��رار يتضمن تضيي��ق الفجوات 
ورأب الص��دع، وإع��ادة بناء الثقة 
بتوحيد صفوف الش��عوب حول 
األهداف املش��تركة مشددا على 
أن االحت��اد هو الس��بيل الوحيد.. 
ومتنى في رسالته مع بداية العام 
اجلديد للعالم أن ينعم بالسام 

والصحة.

بلغاريا تتسلم رئاسة االحتاد 
األوروبي وتتعهد بدعم إعمار 

العراق
عل��ى  بالعم��ل  تعه��دت  كم��ا 
التطبي��ق الفاع��ل آللي��ات رفع 

االحت��اد  ام��ن س��كان  مس��توى 
االوروب��ي وتعزيز التحكم باحلدود 
اضافة الى ادارة عمليات الهجرة 

على نحو افضل.
واك��دت اس��تمرار العم��ل لدفع 
املبذولة  االوروب��ي  جهود االحت��اد 
لدعم عملية السام في الشرق 
االوس��ط من اج��ل التوصل الى 
ح��ل الدولت��ني ولدع��م التعاون 
بني االحتاد االوروبي وحلف شمال 

االطلسي )ناتو(.
وس��تتولى بلغاريا رئاسة الدورة 
احلالي��ة لاحت��اد االوروبي لس��تة 
اش��هر حت��ت ش��عار "متح��دون 

نقف أقوياء".
االحتاد  رئاس��ة  برنامج  وتتص��در 
ه��ي  اولوي��ات  ارب��ع  االوروب��ي 
مستقبل اوروبا والشباب وقضايا 
غرب البلقان واألمن واالس��تقرار 

واالقتصاد الرقمي.

تتمات ص1

بغداد - أسامة نجاح:

كش��فت اللجنة القانونية النيابية، 
يوم أمس االثنني، اس��تمرار اخلافات 
السياس��ية بني أعض��اء اللجنة من 
جه��ة وب��ني الكتل السياس��ية من 
جهة أخ��رى بش��أن مس��ودة قانون 
اجملل��س االحت��ادي، فيما أش��ارت الى 
ان جوه��ر اخل��اف الدائر ب��ني الكتل 
السياس��ية وأعض��اء اللجنة يتركز 
و61   60 الدس��تورية  امل��واد  ح��ول 
الن��واب  مجل��س  متن��ح  الت��ي  و62 
اختصاص��ات حصرية في التش��ريع 
تس��لب مجل��س االحت��اد العديد من 

صاحياته.
وقال عضو القانونية النيابية سليم 
ش��وقي، أم��س االثنني، ان مس��ودة 
مجلس االحتاد متنحه ممارسة الوصاية 
عل��ى مجل��س النواب ف��ي مراجعة 
جميع القوانني التي يشرعها البرملان 
عبر أربعة ممثلني ع��ن كل محافظة 
والذي س��يتكون م��ن 80 عضواً في 
حني عدد مجلس النواب 328 نائباً".

وأضاف ش��وقي لصحيفة ‘‘الصباح 
اجلديد‘‘  ب��ان" هذا اجمللس س��ُيمنح 
صاحيات واس��عة وكبيرة ملمارسة 
العراق��ي،  البرمل��ان  الوصاي��ة عل��ى 
مش��يرا ال��ى ان��ه "ف��ي ح��ال عدم 
موافقت��ه عل��ى القوانني املش��رعة 
س��تعود إل��ى مجل��س الن��واب مرة 
أخرى وهذا سيس��بب عرقلة الكثير 

من القوانني".
وأكد عضو القانوني��ة النيابية بان" 
"هذه الصاحيات مرفوضة من اغلب 
الكتل السياسية وبالتالي حتتاج إلى 
مراجعة"، الفتا إلى أن "كل القوانني 
الت��ي تش��رع ف��ي مجل��س النواب 
بحسب املس��ودة احلالية تذهب إلى 
مجل��س االحتاد ليدققه��ا ليبت بها 
إما بالقبول أو الرفض ليتم إرجاعها 

مرة أخرى إلى البرملان".
وأوض��ح أن "مجل��س االحت��اد مبثابة 
مجل��س أعلى من البرمل��ان وال نعرف 
بحسب مسودة القانون من سيكون 
القضاي��ا  ف��ي  الطول��ى  الي��د  ل��ه 
التش��ريعية والتي سيتشارك فيها 
البرملان ومجلس االحتاد في املستقبل، 
فهل س��يكون رئيس مجلس النواب 

أم رئيس مجلس االحتاد".

وبني ان "مجلس النواب ال يستطيع 
التنازل ع��ن صاحيات��ه التي يتمتع 

بها".
م��ن جانبه��ا قال��ت عض��و اللجنة 
القانونية ابتسام الهالي لصحيفة 
‘‘الصب��اح اجلدي��د‘‘  ان" هذا القانون، 
م��ن القوان��ني املهمة ب��ل الضرورية 
الت��ي ن��ص عليه��ا الدس��تور وكما 
معروف ان اجمللس االحتادي يعد مكما 
التي يصدرها مجلس  للتش��ريعات 
الن��واب وبالتالي ان ه��ذا اجمللس هو 

للعراقيني جميعاً وحملافظاتهم.
وأضافت " يجب ان يكون هناك ممثان 
لكل محافظ��ة األول يأتي بالتعيني 
والثاني باالنتخ��اب مع مراعاة بعض 
احملافظات التي يكون عدد س��كانها 
كبي��راً وكذلك حتتوي عل��ى قوميات 
وادي��ان مختلف��ة، فيج��ب أن يكفل 

متثيلها في مثل هذا األمر".
وش��ددت عل��ى ، ض��رورة أن يك��ون 
م��ن  تعيينه��م  امل��راد  املرش��حون 

أصح��اب الش��هادات العلي��ا وغي��ر 
املتحزب��ني ألن ه��ذا اجملل��س يجب ان 
يوازي مجلس النواب فبالتالي يجب 

أن نأتي بأصحاب االختصاصات .
م��ن جهته أوض��ح اخلبي��ر القانوني 
عل��ى التميم��ي، أن بقاء الس��لطة 
التشريعية ناقصة التكوين يجعلنا 
أمام ش��كوك ح��ول مدى ش��رعية 
العديد من القوانني التي مت التصويت 

عليها خال السنوات املاضية.
‘‘الصباح  التميمي لصحيف��ة  وقال 
اجلديد‘‘ أن " الدستور العراقي  حتدث 
عن ش��قني للس��لطة التش��ريعية 
العراق��ي  الن��واب  مجل��س  وهم��ا 
ومجلس االحت��اد واألخير يضم ممثلني 

عن احملافظات ".
وب��ني أن “اجملل��س املعطل تش��كيله 
من��ذ ال��دورة النيابي��ة الثاني��ة عام 
2006 وض��ع خلل��ق التوازن ف��ي إقرار 
القوان��ني وليضمن حق��وق املكونات 
من أي جت��اوز يحص��ل عليها بحجة 

األغلبية في البرملان".
وأوض��ح ب��ان" دوال عدي��دة س��بقت 
العراق في إيجاد جناحني للس��لطة 
التش��ريعية وفي مقدمتها الواليات 
املتحدة األميركية وبريطانيا وكذلك 
اإلقليم��ي”،  املس��توى  عل��ى  األردن 
مشيرا إلى أن "هذه التجارب تعطي 
االولوي��ة للمتخصص��ني في مجال 
القانون ومن ميتلك��ون خبرات كبيرة 
في السياس��ة لتس��نم مقاعد في 
تش��كيات شبيهة جمللس االحتاد في 

العراق".
وتاب��ع أن " البرمل��ان العراق��ي يتولى 
تشريع القوانني ومجلس االحتاد فهو 
يقوم باملصادقة على ما مت تش��ريعه 
لك��ي تأخ��ذ طريقه��ا للتنفيذ بعد 
رئاسة اجلمهورية والنشر في اجلريدة 

الرسمية )الوقائع العراقية(.
مجل��س  قان��ون  مش��روع  وين��ص 
االحت��اد املع��روض ف��ي البرمل��ان على 
ضم��ان مش��اركة أبن��اء احملافظ��ات 

ف��ي مؤسس��ات الدولة كم��ا ينص 
املش��روع ال��ذي حال��ت اخلافات بني 
الكت��ل النيابي��ة دون التوص��ل إلى 
إقراره حت��ى أالن على من��ح أعضاء 
اجملل��س حق نق��ض ق��رارات مجلس 

النواب العراقي.
وورد في مشروع القانون ، ان "اعضاء 
اجمللس يتم اختيارهم عبر االنتخابات 
الس��لطة  مجلس��ي  اح��د  ويع��د 
التش��ريعية االحتادية وميثل مصالح 
األقالي��م واحملافظات غي��ر املنتظمة 
ف��ي اقليم ويضم أربع��ة أعضاء عن 

كل محافظة".
ومينح مشروع القانون ممثلي األقاليم 
حق نق��ض القوانني والق��رارات التي 
يس��نها مجل��س الن��واب ف��ي حال 
مس��اس القوانني والقرارات بحقوق 
والصاحي��ات الدس��تورية لألقاليم 
ومن امله��ام امللقاة على عاتق اجمللس 
السعي لتسوية اخلافات التي حتصل 
ب��ني األقالي��م أو بينه��ا واحملافظات 

غي��ر املنتظم��ة ف��ي إقلي��م أو بني 
احملافظ��ات ومراقب��ة ضم��ان حقوق 
األقالي��م واحملافظات غي��ر املنتظمة 
في إقلي��م ف��ي املش��اركة العادلة 
في إدارة مؤسس��ات الدولة ومراقبة 

تخصيصات اإليرادات االحتادية".
ويشترط مشروع القانون في املرشح 
لعضوية مجلس االحتاد ما يُش��ترط 
في املرشح لعضوية مجلس النواب 
باإلضاف��ة إل��ى كون��ه من س��كنة 
احملافظة التي ميثلها وان يكون قد أمت 

ثاثني عاما من عمره".
وبحس��ب مش��روع القان��ون "تكون 
مدة دورة مجلس االحتاد أربع سنوات 
تقوميية ويختص بتقدمي مش��روعات 
وأفكار للحق��وق املتعلقة باألقاليم 
واحملافظ��ات غير املنتظمة في إقليم 
إل��ى مجلس الن��واب لصياغتها في 
مقترحات قوان��ني إضافة إلى النظر 
ف��ي القوان��ني والق��رارات املقرة من 

مجلس النواب احملالة إليه".

سليم شوقي: ان 
مسودة مجلس االتحاد 
تمنحه ممارسة 
الوصاية على مجلس 
النواب في مراجعة 
جميع القوانين التي 
يشرعها البرلمان 
عبر أربعة ممثلين عن 
كل محافظة والذي 
سيتكون من 80 عضوًا 
في حين عدد مجلس 
النواب 328 نائبًا

جانب من جلسة نيابية سابقة

حصر الصالحيات بيد السلطة التشريعية
يؤخر إقرار قانون مجلس االتحاد  
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بغداد ـ الصباح الجديد:
اك��دت األمان��ة العام��ة ل مجل��س 
الوزراء، أن برنام��ج إعادة االعمار في 
الع��راق س��يغطي كل احملافظ��ات، 
مشيرة الى أن إعادة االعمار الشامل 
أصب��ح هدف��اً اساس��ياً لتوجيهات 
رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي.

وقال��ت االمان��ة ف��ي بي��ان تلق��ت 
"الصب��اح اجلديد" نس��خة منه، إن 
"مجل��س ال��وزراء اصدر الق��رار رقم 
438 لس��نة 2017 بتكليف الوزارات 
واحملافظات املعني��ة بأخذ اإلجراءات 
التنفيذية الازمة فيما يتعلق بإعادة 
االعم��ار والتنمي��ة ف��ي احملافظ��ات 

املتض��ررة جراء العملي��ات اإلرهابية 
واحلربية بحسب وثيقة اإلطار العام 
للخطة التي أقره��ا مجلس الوزراء 

في قرارين سابقني".
وأضاف��ت االمان��ة، أن "ذل��ك يأت��ي 
لغرض إل��زام تلك اجله��ات بالتقيد 
مبضام��ني اخلط��ة التي بُني��ت على 

اس��تقراء دقي��ق حلجم االض��رار في 
كل احملافظات الت��ي تضرّرت نتيجة 
االعت��داءات اإلرهابي��ة الت��ي طالت 
املنشآت االقتصادية والبنى التحتية 
واملس��اكن، والتي ل��م تقتصر على 
احملافظات احملررة فقط"، مشيرة الى 
أن "س��عي احلكوم��ة، والتوجيهات 

املس��تمرة لرئي��س مجلس ال��وزراء 
حيدر العب��ادي، بالعمل على ضمان 
عودة النازحني الذين مازال نصفهم 
تقريب��اً )بحدود 2.5 مليون نس��مة( 
في اخمليمات، او ف��ي املناطق األخرى، 
اخلدم��ات  توفي��ر  إي��اء  يقتض��ي 
واالهتمام  للمواطن��ني  األساس��ية 

الصال��ح  امل��اء  واهمه��ا  املطل��وب 
الكهربائي��ة،  الطاق��ة  للش��رب، 
اخلدمات التربوية، اخلدمات الصحية، 
فضاً عن إزالة األلغ��ام واملتفجرات 
الت��ي ته��دد حي��اة املواطن��ني ف��ي 
العدي��د من املناطق، وه��و ما يطلق 

عليه برنامج دعم االستقرار".

أمانة مجلس الوزراء: برنامج إعادة االعمار في العراق يغطي كل المحافظات



مدير عام دائرة صحة البصرة لـ«الصباح الجديد« :

محليات 4

البصرة - سعدي السند:

ش��هدت دائ��رة صح��ة البصرة 
خالل األس��بوع املاض��ي افتتاح 
مشاريع صحية جديدة واختتام 
املوس��ع  الدولي  املؤمتر  فعاليات 

للرعاية الصحية األولية.
وق��ال مدي��ر ع��ام دائ��رة صحة 
البص��رة الدكت��ور ري��اض عب��د 
االمي��ر لق��د مت افتت��اح الرده��ة 
ف��ي  والتولي��د  النس��ائية 
مستشفى الفيحاء العام بواقع 
115 س��ريرا و 5 صاالت عمليات 

والدة حديثة. 
وأضاف املدي��ر الع��ام ان افتتاح 
النس��ائية سيس��هم  الرده��ة 
في توس��يع اخلدم��ات الصحية 
املقدم��ة للمواطن��ات ، اذ ارتفع 
عدد االس��رة م��ن ٢٨ ال��ى ١١٥ 
س��ريرا وتعد ه��ي ايضا مجمعا 
يضم عدة ردهات للرقود وصالة 
لل��والدة وصال��ة للعمليات في 
البناية نفسها من اجل تسهيل 
عملية تقدمي اخلدمات الصحية 
للنس��اء ، موضحا ان املش��روع 
واج��ه العدي��د م��ن الصعوبات 
العامة  االمان��ة  ق��رار  الس��يما 
يقض��ى  ال��ذى  ال��وزراء  جملل��س 
بإيقاف متويل املشاريع احلكومية 
لك��ن جه��ود ادارة مستش��فى 
الفيحاء وامل��الكات العاملة في 
دائ��رة صح��ة البص��رة حتمل��ت 
مس��ؤولية امتام املش��روع الذي 
كانت قد وصلت نس��بة العمل 
فيه ال��ى اكثر م��ن %90 واجنزت 
املراح��ل النهائي��ة عل��ى نفقة 

دائرة الصحة.

افتتاح ردهة للعناية املركزة 
ومعمل أوكسجني

وأوض��ح املدي��ر الع��ام ان دائرتنا 
ش��هدت افتتاح مش��روع ردهة 
ومعم��ل  املرك��زة  للعناي��ة 
مستش��فى  في  لألوكس��جني 
البص��رة للنس��ائية واالطف��ال 
اللذي��ن يع��دان م��ن املش��اريع 

املهمة واحليوية في املستشفى 
بع��د ان مت توفي��ر رده��ة عناي��ة 
أجه��زة  عل��ى  حتت��وي  مرك��زة 
حديث��ة ومتط��ورة م��ع مراعاة 
واالجه��زة  النوعي��ة  املقايي��س 
الطبي��ة املنقذة للحياة ، اذ كان 
املستش��فى ومن��ذ انش��ائه ال 
ميتلك رده��ة للعناية وال معمال 
لالوكسجني وهذا بدوره سيقلل 
من نقل احلاالت الطارئة واحلرجة 

للمستشفيات االخرى .
م��ن جانبه��ا اوضح��ت مدي��رة 
رسمية  الدكتورة  املستش��فى 
املذحجي ان  الردهة تس��توعب 
قرابة 11 سريراً للنساء واالطفال 
مزودة باجهزة حديثة ، فيما يقوم 
الرده��ة وبعض  بتزويد  املعم��ل 
الرده��ات االخرى باالوكس��جني 

عن طريق االنابيب بكمية تتراوح 
ب��ني 90 ال��ى 100 قنين��ة يوميا 
وهذا بدوره سيوفر الوقت ويرفع 
من مس��توى اخلدم��ات الطبية 

املقدمة للمواطنني.

املؤمتر الدولي للرعاية 
الصحية األولية بالبصرة

وأش��ار املدير العام ف��ي حديثه 
ال��ى ان دائ��رة صح��ة البص��رة 
اختتمت فعاليات املؤمتر املوسع 
الذي  األولية  الصحي��ة  للرعاية 
عقد ف��ي املركز الثقافي الطبي 
وباحث��ني  أطب��اء  مبش��اركة   ،
متخصصني ، ملناقشة القضايا 
التي تهم هذا القطاع ، مضيفة 
إن املؤمت��ر ج��اء للتأكيد على دور 
مؤسس��ات الرعاي��ة الصحي��ة 

خدم��ات  تبن��ي  ف��ي  األولي��ة 
متميزة على مس��توى مراكزها 
الصحي��ة ف��ي عم��وم احملافظة 
، كأولوي��ة ف��ي إس��تراتيجيتها 
لتحقيق أعلى مستويات الراحة 
واألطمئنان  للمرضى ، ودراس��ة 
متطلب��ات وأولويات واحتياجات 
املواطن��ني الت��ي ش��هد تفاعالً 
حول الرعاي��ة الصحية من قبل 
اخلب��راء واملش��اركني ، وهذا يدل 
على حرص واهتمام دائرة صحة 
البص��رة باخلدمات في هذا اجملال 
النابعة م��ن رؤي��ة االدارة والتي 
تول��ي أهمي��ة كبي��رة لصح��ة 
ورعاية املواطنني ، مثمنا اإلشادة 
الت��ي حظي به��ا املؤمتر من قبل 
التنظي��م  حلس��ن  املش��اركني 
وأهمية القضايا التي نوقش��ت 

خالل املؤمتر والتي تضمنت محاور 
بحثي��ة محلية وعاملي��ة، حيث 
قامت اللجن��ة العلمية للمؤمتر 
باتب��اع معايير علمي��ة لتحديد 
احملاور واملوضوع��ات ، اضافة الى 
الدولية  التجارب  االستفادة من 
في اجملال الصح��ي ، حيث رُوعي 

تنوع املتحدثني،في هذا اجملال .

مشاريع صحية قيد اإلجناز
وأض��اف الدكت��ور ري��اض عب��د 
االمير لقد تفقدنا هذا األسبوع 
عددا من املش��اريع الصحية في 
احملافظة وان هذه املش��اريع التي 
وص��ل بعضها ال��ى مراحل اجناز 

متقدمة .
م��ن جانب��ه اطل��ع مدير قس��م 
الهندس��ة ف��ي صح��ة البص��رة 

نوري اس��عد على سير العمل في 
املش��اريع الصحية منها قس��م 
احل��روق في مستش��فى الفيحاء 
العام والذي يع��د من اكبر املراكز 
املتخصصة في عالج مرضى احلروق 
في العراق ، كما تفقد املدير العام 
مش��روع مركز عالج امراض الدم 
الطفل  الوراثية في مستش��فى 
التخصص��ي وه��و ف��ي مراحل��ه 
النهائية ومش��روع )الكاما نايف( 
لعالج أورام الرأس باالش��عاع في 
مستشفى الصدر التعليمي التي 
متثل إضافة كبيرة للمؤسس��ات 
الصحي��ة في احملافظ��ة وذلك الن 
بأح��دث  مت  وبناءه��ا  تصميمه��ا 
املواصف��ات وس��وف يت��م جتهيزه 
بأحدث األجهزة الطبية وستقدم 

خدماته للمواطنني .

افتتاح ردهات جديدة للنسائية والتوليد والعناية المركزة ومعمل لألوكسجين 

يضم المجمع 
الصحي عدة ردهات 

للرقود وصالة 
للوالدة وصالة 

للعمليات في البناية 
نفسها من أجل 

تسهيل عملية 
تقديم الخدمات 
الصحية للنساء

جانب من افتتاح ردهة النسائية والتوليد مبستشفى الفيحاء بالبصرة

السكك الحديد: 
تشغيل خط بغداد 

سامراء قريبا 

الخطوط الكويتية 
تسّير رحالتها عبر 
األجواء العراقية

التنمية الصناعية 
تمنح إجازات تأسيس 

مشاريع جديدة

بغداد - الصباح الجديد:
أعلن مدير الش��ركة العامة لسكك حديد العراق 
املهن��دس س��الم جبر س��لوم عن تش��غيل خط 
س��كك حديد بغداد – س��امراء االس��بوع املقبل 
خلدمة املس��افرين والبضائع بعد ان قام مهندسو 
وفني��و الش��ركة بصيانت��ه وتأهيله م��ن األضرار 

البسيطة التي حلقت به. 
وأضاف مدير الش��ركة اننا سنالحظ مدى اجلدوى 
من تش��غيل اخل��ط وخدمة النقل في��ه واالهداف 
التي يحققها في نقل املس��افرين والبضائع كما 
ان العمل جار على تشغيل خط بغداد - الفلوجة 
ومضين��ا بخطى م��ع االمم املتحدة الت��ي تعاقدت 
مع ش��ركة بريطاني��ة لتطهير ه��ذا القطاع من 
األلغ��ام ومن املؤمل االنتهاء منه في الثلث االخير 
من ش��هر كان��ون الثاني اجلاري وبعدها ستس��ير 
الش��ركة القطارات باجت��اه الفلوجة س��واء كان 

للمسافرين او للبضائع.
وأش��ار مدير الش��ركة ان خطوات الش��ركة بعد 
الفلوجة س��تكون باجت��اه الرمادي وم��ن ثم هيت 
فحديثة والقائم لتأهيل هذه اخلطوط من االضرار 
اجلس��يمة التي حلق��ت بها باألخص في اجلس��ور 
والتعم��ق ف��ي وض��ع خط��ة متكامل��ة لالصالح 

لتكون الكلف دقيقة في عملية إعمارها. 

بغداد - الصباح الجديد:
ب��دأت اخلط��وط اجلوي��ة الكويتي��ة بتس��يير 
رحالتها عب��ر االجواء العراقي��ة املتوجهة الى 

بعض الدول العربية واألجنبية. 
وق��ال الوكيل الفن��ي لوزارة النق��ل مدير عام 
س��لطة الطيران املدني العراقي عباس عمران 
ان اخلط��وط اجلوية الكويتية باش��رت معظم 
رحالته��ا عب��ر االج��واء العراقي��ة املتوجه��ة 
ال��ى اوروب��ا وبعض ال��دول العربي��ة ، مبينا ان 
اخلط��وط اجلوية الهولندية بدأت باس��تعمال 
االجواء العراقية في تسيير رحالتها ، موضحا 
ان الكثي��ر م��ن الدول س��تبدأ امل��رور باالجواء 
العراقي��ة ف��ي اغلب رحالته��ا والتي اصبحت 

آمنة 100 % . 

حسين حسن*
تواصل املديرية العامة للتنمية الصناعية التابعة 
لوزارة الصناعة واملعادن منح  اصحاب املش��اريع 

اجازات لتأسيس مشاريع صناعية جديدة .
وق��ال املهندس س��الم س��عيد احم��د مدير عام 
املديرية في تصريح ملركز االعالم والعالقات العامة 
في الوزارة ان املديرية منحت)82( اجازة لتأس��يس 
مش��اريع صناعية جديدة ، وحصل��ت الصناعات 
الغذائية على العدد االكبر منها بواقع )30( اجازة 
، فيم��ا حازت محافظة بغ��داد على املرتبة االولى 
بتأس��يس مش��اريع جديدة خالل الشهر املاضي 
اذ بلغ��ت )16( اج��ازة ، تلته��ا محافظ��ة االنب��ار 
بع��دد )12( اج��ازة ، فيم��ا خصص��ت)27( قطعة 
ارض القامة املش��اريع موزعة ب��ني احملافظات وقد 
حصلت محافظتي البصرة ونينوى على النسبة 

االكبر منها باربع قطع لكل منهما .

*إعالم الصناعة 
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متابعة الصباح الجديد:

أعلنت شركة ابن ماجد العامة إحدى 
شركات وزارة الصناعة واملعادن عن 
موافقة محاف��ظ البصرة ومجلس 
احملافظة على قيامها باعمال نصب 
وتشييد وتشغيل الفتحة املالحية 
املتحركة نوع )lifting type( جلس��ر 
التنوم��ة )الش��هيد كنع��ان ( على 

شط العرب .
وقال مدير عام الشركة عبداملطلب 
مطرود فيصل ف��ي تصريح للمركز 
االعالم��ي في ال��وزارة ان الش��ركة 
ستقوم بتنفيذ هذا العمل بإشراف 
ش��ركة »واكن��ر بيرو« النمس��اوية 
املتخصص��ة عاملي��ا باجلس��ور ذات 
الفتحات املالحية املتحركة والدوارة 
، مش��يرا ال��ى ان الفتح��ة املالحية 
املتحرك��ة تتك��ون  م��ن اب��راج رفع 
حديدي��ة ثابتة يبل��غ ارتفاعها )٥٨) 
مترا من سطح املاء بابعاد )٩.٦:٨.٣)

مت��را ويبلغ وزن كل برج منها )١٥٠) 
طنا وجسر ترست حديدي متحرك 
يزن )٣٠٠( طن بابع��اد )٦٠:٩.٦( مترا 
ميكنه الصعود الى ارتفاع )٤٨( مترا 
من س��طح امل��اء والنزول بش��كل 
مبرم��ج آليا باس��تعمال منظومة 
رف��ع كهروميكانيكية متطورة مع  

منظومة س��يطرة وتنظيم احلركة 
آليا ، وكاميرات لتنظم مرور البواخر 
والس��فن خ��الل الفتح��ة املالحية 
وايضاً تنظم حركة السيارات على 

اجلسر بني ضفتي شط العرب.
واش��ار املدي��ر الع��ام ال��ى ان نصب 
املالحي��ة  الفتح��ة  وتش��غيل 
املتحركة جلسر التنومة على شط 
العرب س��يجعل ميناء املعقل في 
محافظ��ة البص��رة يعم��ل بكامل 
البواخ��ر  متك��ن  نتيج��ة  طاقت��ه 
والسفن بش��تى أحجامها وارتفاع 
صواريه��ا وحمولتها من املرور خالل 
ه��ذه الفتح��ة املالحية الت��ي يبلغ 
عرضه��ا )٦٠( مت��را والوص��ول الى 
مين��اء املعق��ل عل��ى ضفة ش��ط 
الع��رب ، مؤك��دا ان ه��ذه الفتحة 
املالحية املتحركة تنفذ ألول مرة في 
الع��راق وتعد اعل��ى فتحة مالحية 
متحركة في الشرق األوسط وثاني 
اعلى فتحة مالحية متحركة على 
مستوى العالم تقريبا وبعد إجنازها 
س��وف تكون احد معال��م البصرة 

الهندسية . 
عل��ى صعي��د وزارة الصناعة ايضاً، 
وقعت ش��ركة ديالى العامة احدى 
ش��ركات وزارة الصناع��ة واملع��ادن 
عق��دا م��ع املديرية العام��ة لتوزيع 
كهرباء الشمال لتجهيزها بانتاجها 

من احملوالت الكهربائية .
وق��ال مدير عام الش��ركة املهندس 
ف��ي  عبدالرس��ول محم��د ع��ارف 
تصريح للمركز االعالمي في الوزارة 
ب��أن العقد ال��ذي مت توقيعه يقضي 

بتجهيز املديرية املذكورة ب���) 189 
(  محول��ة توزيع متنوعة الس��عات 
بواق��ع  )114( محولة توزيع س��عة 
250/ 11  ك��ي في أي و )75( محولة 
توزي��ع س��عة 11/400 ك��ي في اي 

ومببلغ اجمالي ق��دره مليار و) 499) 
مليون��ا و)400( ال��ف دين��ار وبفترة 
إجن��از وجتهيز تبل��غ ) 15( يوما فقط 
من تاريخ تس��ديد الدفعة املقدمة 
، مبدي��ا اس��تعداد الش��ركة لرفد 

العام  والقطاع��ني  الكهرب��اء  وزارة 
باحتياجاتها م��ن احملوالت  واخل��اص 
بجمي��ع  الكهربائي��ة  واملقايي��س 
انواعها وسعاتها واطوارها بأسعار 

تنافسية وبوقت استثنائي .
واضاف بأن الشركة جهزت املديرية 
الف��رات  العام��ة لتوزي��ع كهرب��اء 
االوس��ط ب��)18( الفا و500 مقياس 
بش��تى االنواع واالطوار من اجمالي 
الكمي��ة املتعاقد عليه��ا والبالغة 
)19( الف��ا و500 مقياس ومن املؤمل 
جتهيز الكمي��ة املتبقي��ة والبالغة 
)1000( مقياس باقرب وقت  ، مؤكدا 
عل��ى توفر االمكاني��ة والقدرة لدى 
الش��ركة لتأم��ني حاج��ة مديريات 
وشركات وزارة الكهرباء من احملوالت 
واملقايي��س الكهربائي��ة بالكميات 

واملواصفات املطلوبة .
م��ن جانب آخ��ر، بحث وكي��ل وزارة 
الصناعة واملع��ادن الدكتور محمد 
رئي��س  م��ع  عبداجملي��د  هاش��م 
مجل��س محافظة املثن��ى الدكتور 
حاكم مس��لم هاش��م الياس��ري 
والوف��د املرافق له آخر مس��تجدات 
عق��د اس��تثمار معم��ل اس��منت 
املثن��ى وأس��باب التلك��ؤ احلاصلة 
ف��ي تنفي��ذه واإلج��راءات املقترحة 
لتجاوزه��ا وحلها بحضور مدير عام 
دائرة االستثمارات في الوزارة ومدير 

ع��ام الش��ركة العامة لالس��منت 
العراقية .

اس��تعراض  اللق��اء  خ��الل  وج��رى 
ومناقشة جميع التفاصيل املتعلقة 
بعقد تأهيل وتشغيل معمل اسمنت 
املثنى وأس��باب اإلخف��اق في تنفيذه 
واإلجراءات والس��بل الكفيلة بإيجاد 
احللول املناسبة للمضي بتنفيذ هذا 
العقد إلعادة تشغيل املعمل الهميته 
ف��ي كون��ه مرفق��ا حيوي��ا اقتصاديا 
مهما سيس��هم في حال تش��غيله 
بتطوير صناعة االس��منت في العراق 
وحتقيق عوائ��د مالية وفوائ��د كبيرة 

للشركة واحملافظة .
وأك��د الوكيل خ��الل اللق��اء اهتمام 
الوزير مبتابعته املباشرة لهذا املوضوع 
وانه��اء  بض��رورة جت��اوز  وتوجيهات��ه 
بالعقد  املعوقات واملشكالت احمليطة 
واملضي بتنفيذه بالشكل الذي يخدم 
الهدف  العام��ة ويحق��ق  املصلح��ة 
في تش��غيل املعمل وتوفير االيرادات 
، مبدي��ا اس��تعداد ال��وزارة للتع��اون 
م��ع احملافظة في التوص��ل إلى حلول 

حلسم هذا املوضوع .
م��ن جانب��ه أب��دى الياس��ري ترحيبه 
باملقت��رح ال��ذي مت التوص��ل اليه حلل 
اجلادة  ورغبت��ه  واس��تعداده  املوضوع 
بإعادة التفاوض وإع��داد ملحق عقد 

لتنفيذ العمل .

تقرير

»ابن ماجد« تنفذ جسرًا بفتحة مالحية على شط العرب 
فيما تجّهز وزارة الصناعة الكهرباء بالمحوالت

بغداد - الصباح الجديد:
أعلنت شركة حمورابي للمقاوالت 
االنش��ائية احدى تش��كيالت وزارة 
االعمار واالسكان والبلديات العامة 
ع��ن إجناز املقط��ع الثاني م��ن املمر 
الثاني لطريق ديوانية /عفك /البدير 

في محافظة الديوانية .
وأوضح مدير عام الشركة املهندس 
سعد الدين محمد امني ان املالكات 
الفنية والهندس��ية اجنزت املشروع 
بوقت قياس��ي ، وش��ملت االعمال 
اجن��از املقطع الثاني من املمر الثاني 
لطريق ديوانية /عفك/ البدير بطول 
انش��اء  وش��ملت  كيلومت��رات   7
جسر نفر بطول 30 مترا وقنطرتني 
صندوقيت��ني واجناز اعم��ال التعلية 
الترابية وفرش طبقتني من احلصى 
اخلابط بسمك كلي 40 سم وطبقة 
االس��اس القيري بس��مك 10 سم 
واجن��از الطبقة الرابط��ة من اعمال 

التبليط بس��مك 7س��م والطبقة 
الس��طحية م��ن اعم��ال التبليط 
بس��مك 5س��م اضافة الى تثبيت 

أكتاف الطريق من اجلانبني .
وأوض��ح املدي��ر الع��ام ان م��الكات 
الشركة اس��تنفرت جهودها الجناز 
العم��ل الهميته خاصة بعد ارتفاع 
نسبة احلوادث املرورية ، وقد مت اجنازه 

بفترة قياس��ية مبوج��ب املواصفات 
وباش��راف مديرية الطرق و اجلسور 
النوعية  والس��يطرة  الديوانية  في 
الديواني��ة  مختب��ر  مديري��ة  ف��ي 
االنشائي حيث واصلت العمل ليال 
ونهارا ، مؤكدا اس��تعداد الشركة 
العادة بناء واعمار جميع احملافظات 

احملررة بهمة اخمللصني .

بغداد - الصباح الجديد:
العم��ل والش��ؤون  ش��دد وزي��ر 
محمد  املهن��دس  االجتماعي��ة 
ان  عل��ى  الس��وداني  ش��ياع 
منهجي��ة ال��وزارة ف��ي معاجلة 
بع��ض الظواه��ر الس��لبية في 
اجملتمع تعتمد على الشراكة مع 
املؤسسات احلكومية ومنظمات 

اجملتمع املدني الفاعلة .
وأكد الوزير خالل افتتاحه )البيت 
االمن( او املركز املتخصص إليواء 
املتضررين وضحايا االجتار بالبشر 
ال��ذي يع��د  االول م��ن نوعه في 
العراق ، انه بافتتاح البيت االمن  
تك��ون حلقات  قان��ون رقم )28) 
اس��تكملت  ق��د   2012 لس��نة 
، مثمن��ا جه��ود العامل��ني ف��ي 
دائ��رة  وخاص��ة  العم��ل  وزارة 
االحتياج��ات اخلاص��ة مل��ا بذلوه 

في اجناز هذا املركز برغم ش��حة 
االمكانيات املادي��ة وكذلك ثمن 
تع��اون منظمات اجملتم��ع املدني 
الفاعلة في مجال محاربة االجتار 

بالبشر. 
وبني الوزي��ر اهمية وضرورة وجود 
الدار او املركز في تأهيل الضحايا 
واجنازه ميثل جزءا مهما من التزام 
االتفاقي��ات  وبحك��م  الدول��ة 
الدولية في تنفيذ قانون احلد من 
االجتار بالبشر ، وهو من القوانني 
الظاهرة  املهمة ملكافحة ه��ذه 
الت��ي نتج��ت بس��بب اله��زات 
االمنية واالقتصادية التي تعرض 

لها اجملتمع .
وأشار وزير العمل الى بروز بعض 
اجملتمع  ف��ي  الس��لبية  احل��االت 
ووج��ود اجلرمي��ة املنظم��ة الت��ي 
استغلت االفراد ابشع االستغالل 

بانواع��ه كاف��ة وهو االم��ر الذي 
الضمان��ات  ب��ه مس��توى  تأث��ر 
واحلقوق للفرد ، مبديا اس��تعداد 
وزارة العم��ل للتعاطي بإيجابية 
م��ع  منظم��ات اجملتم��ع املدني 
التي تعم��ل في مجال مكافحة 
االجتار بالبشر ومن خالل اللجنة 
املركزية لتنفيذ القانون ومقرها 
في الداخلي��ة خدمة للمجتمع 
، مش��يرا الى ان املرك��ز او البيت 
االمن سيكون منفذا ملا مطلوب 
منه وعل��ى وفق القانون للتعاون 
بني االط��راف املعني��ة مبكافحة 

االجتار بالبشر .
م��ن جانبه ذكر مع��اون مدير عام 
دائ��رة االحتياج��ات اخلاص��ة ب��أن 
الطاق��ة االس��تيعابية للدار تبلغ 
100 سرير وبأمكان الدار استقبال 

الفئات كأفراد او اسرة . 

»حمورابي« ُتنجز المقطع الثاني 
من طريق ديوانية/ عفك/ البدير

افتتاح أول دار إليواء
 ضحايا االتجار بالبشر
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متابعة الصباح الجديد:

ت��رأس وزي��ر العم��ل والش��ؤون 
املهن��دس محمد  االجتماعي��ة 
اجتماع��ا  الس��وداني  ش��ياع 
لهيئة الرأي في الوزارة ، مشيدا 
قدمته��ا  الت��ي  بالتضحي��ات 
واحلش��د  املس��لحة  الق��وات 
االنتصارات  لتحقيق  الش��عبي 
بداعش،  املتمث��ل  اإلره��اب  ضد 
داعيا الى تقدمي املبادرات ملساعدة 
ابناء عائالت الش��هداء واجلرحى 
االنتص��ارات  ه��ذه  واس��تذكار 

واالحتفال بها دائما. 
كما وجه الوزي��ر الهيئات ودوائر 
اع��ادة  عل��ى  بالعم��ل  ال��وزارة 
تأهيل االقس��ام التابعة لها في 
احملافظ��ات الت��ي مت حتريره��ا من 
اج��ل ان تقوم مبمارس��ة عملها 
وتقدمي اخلدمات الى املستحقني 
من املواطنني ، الفتا الى ان الوزارة 
جنحت ف��ي تنفيذ قانون احلماية 
االجتماعي��ة رق��م )11( لس��نة 
2014 وتأم��ني ص��رف االعان��ات 
ف��ي موعده��ا عل��ى الرغم من 

العقبات التي واجهتها. 
واشار الوزير الى ان الوزارة خدمية 
الهش��ة  الفئات  م��ع  تتعام��ل 
والضعيفة والفقي��رة فيما دعا 
الى العمل ب��كل جهد للقضاء 
على البطال��ة والفقر من خالل 
االس��تفادة م��ن الق��روض التي 
متنحها دائرة التشغيل والقروض 
واعطاء االولوية للنساء فاقدات 
املعيل ملس��اعدتهن في انش��اء 
مش��اريع له��ن لغ��رض اعان��ة 
ووج��ه  واطفاله��ن.  انفس��هن 
الوزي��ر ايض��ا باط��الق الروات��ب 
املتأخرة بالنس��بة الى املوظفني 
في املناطق الت��ي مت حتريرها في 
حال صدور وورود التعليمات من 

االمانة العامة جمللس الوزراء. 
وجرت خالل االجتماع مناقش��ة 
إذ  موض��وع نق��ل الصالحي��ات 
استفسر الوزير عن اسباب تأخر 
ال��وزارة بنقله��ا ال��ى احملافظات 
عل��ى الرغ��م م��ن انه��ا كانت 
ف��ي مقدم��ة ال��وزارات بتنفيذ 
االجراءات اخلاصة بذلك ، مشددا 
على نق��ل الصالحيات باس��رع 
وقت ممكن على وفق التوجيهات 

الصادرة بصدده. 
من جانب��ه عرض الوكيل االقدم 
للوزارة املهن��دس فالح العامري 

موضوع قان��ون يانصيب الرعاية 
االجتماعي��ة رق��م )58( لس��نة 
2000 بص��ورة تفصيلي��ة وبعد 
وج��ه  واآلراء  املالحظ��ات  اب��داء 
الوزي��ر مبفاحت��ة دي��وان الوق��ف 
الس��ني وعرض املوض��وع عليه 
التعليم��ات  بص��دور  واعالم��ه 
اجلدي��دة واملصادق��ة عليها من 
قب��ل مجل��س الدول��ة، فض��ال 
عن اس��تحصال موافق��ة وزارة 
الوزارة  اجراءات  على  التخطيط 
التي قام��ت بها لغ��رض اصدار 
ه��ذا القان��ون وان يت��م االعالن 
عنه في الصحف لتأمني الكثير 
من املش��اركني من دون االعتماد 
على ش��ركة واحدة على ان يتم 
ع��رض املوض��وع عل��ى االمان��ة 
العامة جمللس الوزراء بعد اكمال 
اس��تحصال  لغرض  االج��راءات 
وفق��ا  االصولي��ة  املوافق��ات 

للقانون. 
االجتم��اع  خ��الل  وصودق��ت 
مس��ودة مش��روع قانون تعديل 
الصناعي��ة  اخلدم��ات  تنظي��م 

رقم )30( لس��نة 2000 واالتفاق 
على ارساله الى مجلس الدولة 
لغرض تدقيقه ، اضافة الى اقرار 
اخلطة التنفيذية لعام 2018 بعد 
ان عرض��ت بش��كل مفصل من 
حيث االهداف والرؤية مع االخذ 
بنظر االعتبار املالحظات التي مت 
ذكره��ا من قبل اعض��اء الهيئة 
من حيث نق��ل الصالحيات الى 
والنتائ��ج  والتق��ومي  احملافظ��ات 
الرؤي��ة  ب��ني  التميي��ز  وكذل��ك 
واله��دف واالخذ بنظ��ر االعتبار 
حماي��ة  اس��تراتيجية  ايض��ا 
الطف��ل الت��ي دخلت ف��ي طور 
التنفي��ذ لع��ام 2018 وكذل��ك 
االعان��ات املش��روطة على وفق 

قانون احلماية اجلديد. 
ومت خ��الل االجتم��اع ايضا عرض 
مس��ودة مذك��رة التفاه��م مع 
للدراس��ات  العلم��ني  معه��د 
العليا في النجف االشرف وبعد 
االنته��اء م��ن املناقش��ة وابداء 
االراء ق��ررت الهيئ��ة املصادق��ة 
عل��ى مذكرة التفاه��م والقيام 

باالجراءات املطلوبة .      
من جانبها شاركت دائرة حماية 
املرأة في وزارة العمل والش��ؤون 
االجتماعية في دورة تدريبية عن 
توثيق العنف ف��ي حاالت النزاع 
بدعم من البرنامج االمنائي لألمم 
املتحدة مبشاركة )30( باحثة من 
الدائ��رة واالقس��ام التابعة لها 
في بغداد ومحافظات )واس��ط، 

وديالى، وبابل(.  
وزارة  باس��م  املتح��دث  وق��ال 
العمل عمار منعم ان الدكتورة 
مستش��ارة  عب��اس  س��ندس 
البرنامج  التنوع االجتماعي في 
اإلمنائ��ي، حاض��رت ف��ي ال��دورة 
مبين��ة انه��ا تهدف ال��ى تعزيز 
قدرات الباحثات في توثيق جرائم 
العنف اجلنسي في حاالت النزاع 
وجرائم األنظمة اجلائرة التي مر 

بها العراق . 
واش��ار منعم الى ان اليوم االول 
من ال��دورة تضمن مواضيع عدة 
وآليات  املس��ارات،  منها حتوي��ل 
التعامل مع املاضي، وقد تخلله 

طرح األس��ئلة واالستفس��ارات 
بني الباحث��ات واملدربة ، مضيفا 
ان الي��وم الثان��ي تضم��ن األطر 
م��ع  للتعام��ل  القانوني��ة 
املاض��ي، والبرتوك��والت الدولية 
للتوثي��ق، وتفه��م الصدمة وما 
ه��و االضط��راب بع��د الصدمة 
األش��خاص  م��ع  والتعام��ل 
املعرض��ني لها، مش��يرا الى انه 
جرى خ��الل الي��وم الثالث طرح 
مواضي��ع ع��دة كعالق��ة قصة 
بالصدم��ة م��ع تطبيق  احلي��اة 
متري��ن ع��ن الكتاب��ة التعبيرية 
والتوثي��ق، فض��ال ع��ن معايي��ر 
املتمثلة  والتوثي��ق  املصداقي��ة 
بالس��رية واملصداقي��ة وحماية 
املعلومة مهما  واحت��رام  احلالة 

كان نوعها. 
واوض��ح ان ال��دورة تناولت مراحل 
اإلعداد لعملي��ة التوثيق وكيفية 
التخطيط لهذه احلالة، وخطوات 
جمع البيان��ات واالعداد كمقابلة 
احلالة وم��ا هي املب��ادئ املطلوبة 
في عملية التوثيق، وكذلك آليات 

حفظ الوثائ��ق واملعلومات املادية 
األخرى ألنه��ا عرض��ة للمخاطر، 
ف��ي حني ج��رى اختب��ار للباحثات 
باملعلومات التي اكتسبنها خالل 
مدة التدريب في مج��ال الكتابة 
التعبيرية وخطوات كتابة الرواية 
التعبيرية، ومنه��ج اخذ البيانات 
والي��ات املقابل��ة وط��رق التعامل 
م��ع الضحية، واألجواء املناس��بة 
للقاء الضحية وإج��راء املقابالت، 
وتس��جيل  إجرائه��ا  وتقني��ات 

معلومات املقابالت.  
وفي خت��ام الدورة وزعت مدير عام 
الدائ��رة الدكتورة عطور حس��ني 
املوس��وي ش��هادات التخ��رج بني 
الباحثات املشاركات شاكرة املدربة 
مستشارة النوع االجتماعي على 
اجلهود املبذول��ة من قبلها مثنية 
على دع��م صن��دوق األمم املتحدة 
العراقية فيما  للحكومة  اإلمنائي 
يخص بن��اء ق��درات الباحثني في 
هذا اجمل��ال، كما حث��ت الباحثات 
على ض��رورة تكثي��ف اجلهود في 

هذا البرنامج . 

على الرغم من العقبات التي واجهتها 

العمل نجحت في تنفيذ قانون الحماية
 االجتماعية وصرف اإلعانات في موعدها 

أعلنت وزارة 
العمل أنها نجحت 
في تنفيذ قانون 
الحماية االجتماعية 
رقم )11( لسنة 
2014 وتأمين 
صرف اإلعانات 
في موعدها على 
الرغم من العقبات 
التي واجهتها

السوداني خالل توزيع اإلعانات

النفط توزع 1600 قطعة 
أرض سكنية بين منتسبيها 

التجارة تزّود النفط 
واألنبار بسيارات وآليات 

من مناشئ رصينة 

بغداد - الصباح الجديد:
اوع��ز وزير النفط جبار علي اللعيبي بتوزيع 1600 
قطع��ة ارض س��كنية على منتس��بي ش��ركة 
نفط الوس��ط 400 قطعة منها الى مركز الوزارة 
وحس��ب االليات وضوابط التوزيع واالس��تحقاق 
املعم��ول به��ا من خ��الل اللجان املش��كلة لهذا 

الغرض .
واكد وزير النفط خالل ترؤسه  اجتماع هيئة الرأى 
في الوزارة العمل عل��ى توفيراحلياة احلرة الكرمية 
البن��اء القط��اع النفط��ي وحتس��ني اوضاعه��م 
املعيش��ية ومبا يليق مبا يقدمونه من عطاء وتفان 
وتضحية واخ��الص من اجل زي��ادة وإدامة االنتاج 

وتطوير صناعة النفط والغاز في العراق .
واض��اف اللعيب��ي انه اوع��ز في وقت س��ابق الى 
جميع الشركات والتشكيالت النفطية باإلسراع 
لتخصي��ص قطع االراضي ملنتس��بيها فضال عن 
بناء اجملمعات والوحدات الس��كنية احلديثة لهم 
، وان املوض��وع متابع من قبله ش��خصيا من اجل 
تنفيذ جميع اخلطط التي مت اقرار بشأن العاملني 
في جميع الش��ركات والتشكيالت النفطية  وان 
الفت��رة القليل��ة املقبل��ة ستش��هد وضع حجر 

االساس إلنشاء عدد من الوحدات السكنية .
وكانت عدد من الش��ركات النفطي��ة  قد قامت 
في وقت س��ابق من العام 2017 بتوزيع س��ندات 
قطع االراضي على منتسبيها استجابة لتوجيه 
الس��يد وزير النف��ط وان اللجان املش��كلة لهذا 
الغ��رض عاكفة على تخصيص قطع أراض اخرى 

ملنتسبيها .

بغداد - الصباح الجديد:
اعلن��ت الش��ركة العام��ة لتج��ارة الس��يارات 
واملكائن ف��ي وزارة التجارة ع��ن اجراء مفاوضات 
مع وفد م��ن وزارة النف��ط لتزويدهم بس��يارات 

مختلفة االنواع واملناشئ .
واوضح مدير عام الش��ركة وكالة احمد ياس��ني 
بان��ه مت التف��اوض م��ع وزارة النف��ط لتزويدهم 
بس��يارات هونداي س��نتافيا وبيك اب نيس��ان ) 
نيفارا( وسيارات دفع الرباعي نوع )باترول( حيث مت 
االتفاق على الشروط التي مت التداول عليها حيث 
مت تزويدهم بنسخة من العقد ألجل توقيعه بني 

الطرفني.
واض��اف املدير العام للش��ركة بأن ش��ركته بناء 
عل��ى العقد املب��رم مع محافظ��ة االنبار جهزت 
مديرية بلديات احملافظة بآليات ومعدات ومكائن 
حي��ث مت جتهيزهم بكابس��ات نفاي��ات عدد )10( 
وشفل نوع كاواساكي عدد )3( وقالبات مختلفة 

االنواع عدد )4( موديل 2016.
م��ن جان��ب اخر اش��ار ياس��ني الى ان الش��ركة 
وضمن س��عيها لتحقيق إي��رادات مالية كونها 
من ش��ركات التموي��ل الذاتي فقد  بادر قس��م 
اخمل��ازن إلى حتريك آلية البي��ع لقطع الغيار لعدد 
من أنواع الس��يارات املس��توردة من قبل القسم 
لتصريف أكبر عدد ممكن من األدوات االحتياطيه 
املوجوده في مخازن الشركة بالتعاون مع اجلهات 
املس��تفيدة وحتقيق مردود مال��ي يدعم املوقف 

املالي للشركة ولتوفير املصروفات العامة .  

إعادة فتح عدد من الطرق في 
الدورة لتسهيل حركة المرور 

بغداد - الصباح الجديد:
اعلن��ت امانة بغ��داد ع��ن إعادة فت��ح جميع 
الطرق املغلقة ضمن اكبر حيني س��كنيني في 

منطقة الدورة بجانب الكرخ«.
وذكرت مديري��ة العالقات واالعالم ان« املالكات 
املتخصصة في دائرة بلدية الدورة بالتنس��يق 
م��ع قيادة عملي��ات بغداد اع��ادت فتح الطرق 
املغلق��ة واالزق��ة الداخلية ف��ي حيي الصحة 
وامليكانيك لتس��هيل حركة انسيابية السير 

في املنطقتني ».
واضاف��ت ان« عملي��ة فتح الش��وارع رافقتها 
حمل��ة خدمي��ة كب��رى ش��ملت رف��ع الكتل 
الكونكريتي��ة واالنق��اض والنفاي��ات وإج��راء 
حملة تنظيف واس��عة باس��تعمال اجلهدين 
اآللي والبشري ومباش��رة قسم الطرق باجراء 
عمليات الصيانة لطبقات االسفلت والقالب 
اجلانب��ي املتض��رر« ، مؤك��دة اس��تمرارها في 
حمالت إعادة فت��ح الطرق املغلقة في مناطق 
العاصمة بغداد لتس��هيل حركة انس��يابية 
س��ير املركبات واملواطنني وتخفيف الزحامات 

املرورية«.

بغداد - الصباح الجديد:
اعلن��ت وزي��ر االعم��ار واإلس��كان 
د.  والبلدي��ات واألش��غال ألعام��ة 
املندس��ة آن نافع أوس��ي ان الوزارة 
شارفت على اجناز وافتتاح مشروع 
جس��ر املوصل الرابع في محافظة 
نين��وى بنس��بة اجناز بلغ��ت 90% 
بتمويل م��ن قرض البن��ك الدولي 
الطارئ إلعادة اعمار املناطق احملررة 

وبكلفة مليار و 993 مليون دينار .
وذك��رت الوزي��ر ان ش��ركة الف��او 
العام��ة وبأش��راف دائ��رة الط��رق 
واجلس��ور التابعتني للوزارة شارفتا 
على اجناز اعمال مش��روع اجلس��ر 
الراب��ع، والذي يرب��ط اجلانبني االمين 
وااليس��ر م��ن حي��ي )الضب��اط �� 
االعم��ال  ان  ، مؤك��دة  الدواس��ة( 
ف��ي املش��روع وصلت ال��ى مراحل 
متقدمة وتس��ير بش��كل س��ريع 
وبوت��ائ��ر متصاع��دة وبس��ب��اق 

م����ع الزمن م��ن دون اي معوقات، 
م��ن اج��ل إجن��ازه بأس����رع وقت 
ممكن وعلى وفق املواصفات الفنية 
املطلوب��ة ليك��ون متاح��ا ألهالي 
املوص��ل حيث بلغت نس��بة االجناز 
في��ه %90 ، مبينة ان طول اجلس��ر 
يبل��غ160 مت��را وبع��رض 7.5 أمتار 

ونص��ف ذه��ابا وإياب��ا.
وأكدت الوزير انه من املؤمل افتتاح 
اجلس��ر نهاي��ة الش��هر املق��ب��ل 
بجه��ود العامل��ني ف��ي املش��روع 
الذي��ن يواصل���ون العم����ل لي��الً 
ونه����ارً وبوجبت��ني عمل صباحيه 
التمت��ع  ورفض��وا  ومس��ائية 
وعطل��ة  الرس��مية  بالعطل��ة 
اعي��اد امليالد مفضل��ني البقاء في 
س��احات العمل من اج��ل اع��ادة 
اعم��ار محافظتهم التي دمرته��ا 
عصابات داع��ش اإلرهابية، حيث مت 
اجناز جمي��ع اإلعمال ف��ي الركيزة 

األولى والثاني��ة والثالث��ة. 
وأوضحت الوزير بأن العمل يتواصل 
حاليا بتركيب أجزاء اجلسر احلديدي 
بكل ملحقاته والبدء بإعمال الدفع 

من اجلانب األيسر إلى اجلانب األمين 
للمدين��ة مثمنة اجله��ود الكبيرة 
التي يبذلوها العاملني في املشروع 
ليالً ونهاراً ، متمنية لهم املوفقية 

والنج��اح مبناس��بة حل��ول الع��ام 
اجلديد وان تع��ود مدينة املوصل أم 
الربيع��ني كم��ا كانت س��ابقا وان 
يعم األم��ن واألمان في ربوع عراقنا 

العزيز.
يذك��ر ان العم��ل ف��ي املش����روع 
تضم��ن تكس��ير ورف��ع اجزاء من 
الفض��اءات املتض��ررة للتمكن من 
دفن الفضاء االول من جهة الساحل 
االمي��ن من املوص��ل ودق الركائز في 
منطق��ة الفضائني الثاني والثالث 
م��ع تنظي��ف ح��وض النه��ر م��ن 
االنقاض ف��ي املناط��ق التي تعيق 
دق الركائ��ز للدعامات الوس��طية 
مع تنفيذ ونصب مجس��ر حديدي 
واستعمال مجسرات حديدية عدد 
)3( وبطول )42,5( م للفضاء الواحد 
مع رمبات بط��ول )12( م تنقل من 
مخ��ازن مديرية املرور الس��ريع في 

محافظة البصرة 

نهاية الشهر المقبل..افتتاح جسر الموصل الرابع 

بغداد - الصباح الجديد:
اعلنت الش��ركة العامة لكبريت 
وزارة  ش��ركات  اح��دى  املش��راق 
الواقعة في  واملع��ادن  الصناع��ة 
محافظة نينوى عن حتقيق نسب 
اجن��از متقدمة في اعم��ال تأهيل 
معامله��ا وخطوطه��ا االنتاجية 
وبناه��ا التحتي��ة بع��د تعرضها 
للضرر والتدمير من قبل عصابات 
واملباش��رة  االجرامي��ة  داع��ش 
باالنت��اج الفعل��ي ملادتي الش��ب 

والكبريت الزراعي .
وبني مدير عام الش��ركة املهندس 
س��عد امني فيصل ف��ي تصريح 
نش��ره املركز االعالمي في الوزارة 
اخلط��ط  لتنفي��ذ  نتيج��ة  بأن��ه 
املوضوع��ة واملدروس��ة باالعتماد 
على اجله��ود واالمكانيات الذاتية 
ب��دأت الش��ركة مرحل��ة جديدة 
م��ن العمل واالنت��اج بعد جناحها 
امل��واد  اس��ترجاع  م��ن  ومتكنه��ا 
املس��روقة  وااللي��ات  واملع��دات 

وتأهيل جميع مفاصل الش��ركة 
ومعاملها االنتاجية .

واوض��ح املدير الع��ام ان العاملني 
في الش��ركة باش��روا بتش��غيل 
معم��ل امل��واد املطحون��ة ال��ذي 
يختص بطح��ن الكبريت الزراعي 
املغربل والكبري��ت فائق النعومة 
املس��تعمل ف��ي القض��اء عل��ى 
ال��ى  اضاف��ة  الزراعي��ة  االف��ات 
الصناع��ات  ف��ي  اس��تعماالته 
االخ��رى  والصناع��ات  الطبي��ة 
وتش��غيل معم��ل الش��ب الذي 
يعد املعم��ل الوحيد ف��ي العراق 
بطاقة )20( طنا يوميا املستعمل 
ف��ي محط��ات تصفي��ة املي��اه ، 
داعي��ا مؤسس��ات الدول��ة كافة 
وباالخ��ص وزارة الزراع��ة وامان��ة 
بغ��داد واحلكومات احمللية للتعاون 
م��ع الش��ركة وش��راء منتجاتها 
م��ن الكبري��ت الزراعي والش��ب 
ذات اجل��ودة العالي��ة واملواصف��ة 

القياسية .

واس��تعرض املدي��ر الع��ام بعض 
اعم��ال التأهيل بقوله ان مالكات 
الشركة متكنت من اعادة صيانة 
وتأهيل حفارة ابار الكبريت فيلينك 
الت��ي تعم��ل  املنش��أ  اميركي��ة 
بنظ��ام الديجيت��ال بع��د العثور 
بالتعاون مع  عليها واسترجاعها 
الق��وات االمنية م��ن خالل تأهيل 
ومنظومة  الهيدروليك  منظومة 
ال��ى  واعادته��ا  بالدي��زل  احلف��ر 
احلفر  باعمال  للمباش��رة  اخلدمة 
واس��تخراج الكبري��ت حيث تبلغ 
التخصصية  قيمة هذه احلف��ارة 
نح��و مليون ونص��ف املليون دوالر 
، مضيف��ا ب��أن اعم��ال التأهي��ل 
ش��ملت ايض��ا تأهي��ل محط��ة 
الوقود وتأهيل مختبر الس��يطرة 
النوعي��ة بع��د جتهي��زه باملعدات 
املطلوب��ة  اخملتبري��ة  واالجه��زة 
الهميته في قياس صالحية املواد 
االولي��ة وفحص املنتجات وجلميع 

مراحل االنتاج.

بغداد – الصباح الجديد:
أعلنت الشركة العامة لتجارة احلبوب 
ف��ي وزارة التج��ارة ع��ن اس��تمرارها 
بتوزيع الصكوك اخلاصة مبستحقات 
الفالح��ني واملزارعني لالع��وام الثالثة 
املاضي��ة اضافة ال��ى جتهيز املطاحن 
باحلنط��ة احمللي��ة واخمللوط��ة لدع��م 

البطاقة التموينية .

واوضح مدير عام الش��ركة املهندس 
هيث��م اخلش��الي ان ف��رع الش��ركة 
مس��تمر  املثن��ى  محافظ��ة  ف��ي 
بتوزي��ع املس��تحقات املالية للعامني 
االس��بقية  وحس��ب   ٢٠١٥-٢٠١٦
في التس��ويق حي��ث مت اجن��از جميع 
معام��الت ومس��تندات الصرف لعام 
٢٠١٥ ونس��بة صرف صك��وك بلغت 

اكث��ر م��ن ٩٥% فضال عن املباش��رة 
بتوزي��ع الصك��وك لع��ام 2016 كما 
باش��ر س��ايلو الطوز بعملي��ة توزيع 
الصكوك للعامني 2014-2015 حيث 
بلغت نسبة صرف الصكوك اكثر من 
%50 وكذلك استمرار مجمع التاجي 
بتوزي��ع الصك��وك عل��ى الفالح��ني 

واملسوقني للمواسم السابقة.

بغداد - الصباح الجديد:
اق��ر مجل��س ادارة الش��ركة العامة 
االتص��االت  وزارة  ف��ي  لالتص��االت 
تخفي��ض اس��عار بطاق��ات الدف��ع 
املسبق للهواتف االرضية والعمومية 
بنس��بة %10 عن��د ش��راء بطاق��ات 
تعبئ��ة االرض��ي والعموم��ي بقيمة 
100 الف دينار متاش��ياً مع توجيهات 
وزير االتصاالت حسن كاظم الراشد 

م��ن اجل تق��دمي خدم��ات االتصاالت 
باس��عار مناسبة والسعي للنهوض 
بالواقع التسويقي خلدمات الهواتف 
كل  وتق��دمي  واالرضي��ة  العمومي��ة 
والقوانني املعمول  يتناس��ب  مقترح 

بها وتصب في خدمة املواطن.
واكدت ش��ركة االتصاالت املباش��رة 
باتخ��اذ عدد م��ن الق��رارات التي من 
النه��وض بعم��ل قطاعها  ش��أنها 

احلكوم��ي وتق��دمي الدعم ل��ه وازالة 
املعوق��ات التي تعرقل س��ير العمل 
، موضح��ة ان هذا الق��رار اكد مبدأ 
التواص��ل م��ع مديري��ات الش��ركة 
لتعزيز روح التعاون وتشجيع  العمل 
املش��ترك حيث جاء ذلك اس��تجابة 
ملقترح تقدمت ب��ه مديرية اتصاالت 
كربالء ليصبح مبتناول الراغبني شراء 
البطاقات لقاء تخفيض قدره 10% . 

»المشراق« تباشر بإنتاج مادتي
 الشب والكبريت الزراعي

استمرار توزيع مستحقات الفالحين لألعوام الماضية 

تخفيض أسعار بطاقات الدفع
 المسبق للهواتف بنسبة 10 %



متابعة ـ الصباح الجديد
 ما يحدث في إي��ران اليوم ليس احتجاجات أو 
تظاه��رات مثل تلك التي حدث��ت في 2009 أو 
قبلها، إذ يرى املراقبون واملطلعون على الش��أن 
اإليراني أو اخلبراء فيه، إنه اشتعال طرف فتيل، 
طرف��ه اآلخر ف��ي مخزن للب��ارود، س��يما وأن 
ع��ود الثقاب الذي أش��عل ط��رف الفتيل كان 
مش��هدياً، وأن املظاهرات التي انطلقت باديء 
األمر في مشهد، وعمت ستني مدينة إيرانية، 
تشبه الى حدما التظاهرات التي أنهت حكم 

رضا بهلوي شاه إيران السابق.
س��بب التظاه��رات األول كم��ا أوردت التقارير 
ارتفاع األس��عار، وعزم حكومة حسن روحاني 
الرئيس اإليراني، زيادة أس��عار الوقود واخلبز في 
موازنة هذه الس��نة 2018، ولك��ن ثمة تقارير 
حكومية إيرانية ومحلية ودولية، وتقارير أخرى 
خلب��راء ومطلع��ني تضي��ف الى هذا الس��بب 

أسبابا أخرى، أهمها الفقر.

أرقام ودالالت
في كان��ون األول من س��نة 2014، حت��دث وزير 
العمل والرفاه االجتماعي اإليراني، علي ربيعي، 
عن حتدي��د أكثر من 12 ملي��ون فقير، ومعاناة 

أكثر من 8 ماليني إيراني من سوء التغذية.
ووفق��اُ لوكال��ة مه��ر ني��وز لألنب��اء اإليرانية، 
أعلن وزي��ر العمل والرف��اه االجتماعي اإليراني 
ع��ن خطة حكومة حس��ن روحان��ي ملكافحة 
الفق��ر املتزايد وس��وء التغذية، وق��ال إن أكثر 
من 8 مليون شخص يعانون من سوء التغذية 
بحي��ث مت تق��دمي الدع��م لهم ضم��ن برنامج 

»األمن الغذائي«.
وكش��ف علي ربيعي ع��ن حتديد ه��ذه الوزارة 
ألكث��ر من 12 مليون فقيراً آخر في أنحاء البالد 
مبس��اعدة مركز اإلحص��اء اإليران��ي، وأكد أنه 
يجب تقدمي الدعم الالزم لهؤالء الفقراء ضمن 

برنامج »األمن الغذائي«.
ويختل��ف اخلبراء واملس��ؤولون حول مبلغ خط 
الفقر وعدد األشخاص الذين لديهم دخل أقل 
من هذا املبلغ. وفي تش��رين الثاني من السنة 
نفس��ها، صرح رئيس مرك��ز اإلحصاء اإليراني، 
عادل آذر، أن متوس��ط التكلفة الش��هرية في 
ربيع تلك الس��نة لألس��ر التي تس��كن املدن، 
يع��ادل 18 مليون و220 ألف ري��ال إيراني، كما 
أعلن مركز اإلحصاء اإليراني نفسه أن تكلفة 
املعيشة للعوائل اإليرانية ازدادت بنسبة 25.4 
ف��ي املئة خالل ع��ام واحد فق��ط، وارتفع هذا 
املبلغ من 164 مليون و281 ألف ريال إيراني في 
عام 2012 إلى مبلغ 205 مليون و982 ألف ريال 
إيران��ي لعام 2013، بعد فت��رة طويلة من عدم 

حتديد مبلغ تكلفة احلياة للعوائل في إيران.
 وبينما حددت احلكومة اإليرانية مبلغ 6 مليون 
و900 ألف ريال إيراني حدا ادنى لألجر الشهري، 
عاشت نسبة كبيرة من العوائل اإليرانية حتت 

خط الفقر.
 وفي ه��ذا الصدد قال أس��تاذ جامعة الزهراء 
في طه��ران وخبير االقتصاد اإليراني، حس��ني 
راغفر، إن:« خط الفقر لعائلة من 5 أش��خاص 
ف��ي طهران هو 25 مليون ريال إيراني وفي أدنى 
مس��توى للعوائل التي تس��كن القرى هو 10 

ماليني ريال إيراني، للعام احلالي » أي 2012.
وأضاف حسني راغفر أن:« ما يقارب 40 في املئة 
من سكان إيران يعيشون حتت خطر الفقر في 
عام 2012، وأن هذه النسبة ازدادت بشكل غير 
مسبوق نظراً لنسبة التضخم الكبيرة خالل 

العامني املاضيني ».
وفي 28 تش��رين األول من نفس الس��نة، أعلن 
وزي��ر العم��ل والرف��اه االجتماع��ي اإليراني، أن 
سبعة مليون إيراني يعيشون في حالة الفقر 
املدقع في إيران، وأكد أن األمن الغذائي لهؤالء 
في حال��ة خطيرة إذ ل��م يتمكنوا م��ن توفير 

الطعام الكافي.

ووفق��اً إلحصائي��ة البن��ك املرك��زي اإليران��ي 
انخفض متوس��ط االس��تهالك الس��نوي من 
امل��واد الغذائي��ة بنس��بة 30 ف��ي املئ��ة خالل 
السنوات ال�عشر املاضية لدى اإليرانيني. وأفاد 
تقرير البنك املركزي اإليراني أن انخفاضا يقدر 
ب� 27 إلى 37 باملئة في نسبة استهالك جميع 
العناصر األساس��ية في الس��لة الغذائية من 
اللح��وم واألرز والبيض، فضالً عن انخفاض 37 
باملئة في اس��تهالك اخلبز الذي يعتبر العنصر 
اإليراني��ة  الغذائي��ة  الس��لة  الرئيس��ي ف��ي 
واألرخ��ص ف��ي الوقت ذات��ه. واملوض��وع املثير 
لالهتمام في هذه اإلحصائية هو أن استهالك 
احلليب، الطع��ام الذي ليس له بديل، انخفض 
بنسبة 31 في املئة خالل فترة السنوات ال�10 

املاضية.
وتظهر دراسات وزارة الصحة والتعليم الطبي 
اإليرانية أن 47 مليون إيراني ال يتناولون الطعام 
الكاف��ي أو املناس��ب، وقد أدى ذل��ك إلى ازدياد 
مش��كلة نقص فيتامني D بني اإليرانيني بنحو 
س��تة اضعاف خالل الس��نوات ال�10 املاضية، 
بحي��ث إن 91 باملئ��ة من النس��اء احلوامل و76 
ف��ي املئة من املراهقني يعان��ون أعلى معدالت 

.D النقص في فيتامني

تنامي املاليني
على م��دى الس��نوات الت��ي تل��ت تصريحات 
وزي��ر العمل والرفاه االجتماع��ي، تعرض الريال 
اإليران��ي الى انهي��ارات وانتكاس��ات متتالية، 
األم��ر الذي تس��بب ف��ي تنامي الفق��ر وعلى 
الرغم م��ن ان ه��ذه احلقبة الزمنية ش��هدت 
االتفاق النووي بني ايران من جهة ودول مجلس 
األم��ن وأملاني��ا م��ن جه��ة أخ��رى، اال ان الريال 
هب��ط إلى مس��تويات متدنية ام��ام العمالت 
االجنبية االخرى، وانعكس التراجع القياس��ي 
للري��ال االيراني عل��ى مس��تواه التداولي امام 
الدوالر الكندي واإلسترليني البريطاني واليورو 
األوروب��ي وحتى بلغ س��عر الص��رف ابن توقيع 

ذلك االتفاق 41300 ريال ايراني لكل دوالر.
     م��ا زاد من تفاقم االزمات س��واء بالنس��بة 
للري��ال ام احلكومة اإليراني��ة، انتخاب الرئيس 
االميركي دونالد ترامب في 8 تشرين الثاني من 
س��نة 2016، وصعوده مطلع الس��نة املاضية 
ال��ى س��دة الس��لطة، اذ تداع��ت التهديدات 
املتصاعدة من فري��ق دونالد ترامب بوجه إيران 
على قيمة صرف الريال االيراني، وتواصل انهيار 
الريال م��ع تلوي��ح  االدارة االميركي��ة اجلديدة 
بإع��ادة النظ��ر ف��ي اإلتف��اق الن��ووي االيراني، 
وإمكاني��ة إلغائه، األمر الذي عمق الفجوة بني 

الريال االيراني والعمالت األخرى.
    وكم��ا توقع احمللل��ون االقتصاديون اإليرانيون 
انهار الريال فيما رفض ع��دد كبير من البنوك 
االوروبية ترفض العودة إلى إيران إلنش��اء فروع 

لها رغم رفع العقوبات االميركية عنها.
وعلى الرغ��م من ارتفاع تصدي��ر ايران للنفط 
بنس��بة %19 بعد توقيع اتفاقيات اوبيك الذي 
يحدد مس��توى ع��دد من ال��دول ف��ي تصدير 
ادارة  النفطي��ة، حس��ب  امل��وارد  واس��تخراج 
معلوم��ات الطاق��ة األميركية وال��ذي أوردته 
وكال��ة تس��نيم اإليراني��ة، إال انه وف��ي اجلهة 
املقابلة اش��ارت ابحاث عن اجملتمع االيراني إلى 
ان نس��بة الفقر تفوق املتوق��ع وبدأت تتفاقم 
وس��تؤدي إلى ازمات جدي��دة داخل اجملتمع وقد 
ألقى املرص��د االيران��ي في نس��خته العربية 
الضوء على وجود 13 مليون فقير في إيران، أي 

بزيادة مليون فقير خالل اقل من اربع سنوات.
ه��ذه األبح��اث كانت فرصة ل��كل من يعارض 
احلكوم��ة احلالي��ة ف��ي اي��ران،  اذ وج��ه رئيس 
ايران الس��ابق احمدي جناد كلمة له عبر موقع 
الرسمي للقيادة االيرانية قال فيها “مع أنني ال 
أرغب في ذكر حقيقة من شأنها أن يستغلها 
الع��دو غير أن��ه ال بد من دق ج��رس اإلنذار في 

الظ��روف املتأزمة حيث لم ي��ر هذا احلجم من 
ح��االت متراكم��ة لدى الش��عب م��ن غضب 
وكراهي��ة وعقدة وحقد يوش��ك على الفوران 
حت��ى اآلن وحتى في ذروة الهياج اإلنتخابي في 
سنة 2009 وإن بارود أعصاب الشعب مستعد 

لالنفجار”.
كذلك وج��ه عضو برملان النظ��ام محمد رضا 
ملكش��اهي كلمة قاس��ية للرئي��س االيراني 
احلالي حس��ن روحاني من داخ��ل البرملان، قال 
فيها “البطالة والفقر قد أربكا األمن النفسي 
ف��ي اجملمت��ع ويعي��ش عدي��د من عوائ��ل خرم 
آب��اد حتت خ��ط الفق��ر”. وأضاف ملكش��اهي 
“الش��بان االيرانيون يتوجهون لإلنتحار بسبب 
الفقر وهذا عليه ان يدفع املسؤولني االيرانيني 

للتفكير ملياً في معاجلة مشاكل الشباب.”
وفي الس��ياق نفس��ه كتب الباح��ث االيراني 
عصام أم��ان اهلل بخ��اري مقاالً بعن��وان “ملاذا 

ينتح��ر االيرانيني” واش��ار بخاري إل��ى الدوافع 
اجلمة التي تدفع الشباب االيراني لالنتحار ومن 
بينها الفقر والتهميش ويس��تند الكاتب إلى 
دراس��ات اجرتها مراكز ابحاث ايرانية ويابانية 
تستند إلى شهادات حية مع اشخاص لديهم 

دوافع انتحارية في إيران.
وأش��ار بخاري إلى ان النسبة االعلى للراغبني 
باالنتح��ار تتراوح اعمارهم بني 14 و25 س��نة، 
واغلبهم عبر عن رغبته باالنتحار بسبب عدم 
رضاه عن مستوى حياته االجتماعية وظروفه 

االقتصادية.
 وع��دا ما تق��دم، اش��ارت صفح��ة املعارضة 
اخلارجية االيرانية إلى وجود ثالثة ماليني إيراني 

يعيشون في املناطق العشوائية.

الشعارات تطال الرموز
واذن الفق��ر وارتف��اع نس��ب البطال��ة وي��أس 

الش��باب م��ن التغيير وت��ردي األم��ن الغذائي، 
بحس��ب املراقبني والتقارير، عوامل س��اهمت 
كلها في انط��الق االحتجاج��ات والتظاهرات 
التي بدأت في مدينة مش��هد )ثاني أكبر املدن 
اإليراني��ة(، لتص��ل إل��ى كل من طه��ران وقم 
وأصفهان ورش��ت وبندر عباس وكرمنش��اه و 

األهواز.
ف��ي بداي��ة االم��ر ردد املتظاه��رون ش��عارات 
مناهضة الرتف��اع األس��عار وإلرتفاع معدالت 
البطالة، والحقا برزت شعارات منددة بالنظام 
نالت حتديداً من رموزه ومن قدس��ية مرش��ده 
الس��يد علي خامنئي، بل ان هذه االحتجاجات 
التي بدأت س��لمية في يومه��ا األولى، حتّولت 
الحقاً إلى أعمال عنف، وذلك بحس��ب الصور 
وأش��رطة الفيدي��و التي يت��ّم تداوله��ا، وردد 
املتظاهرون في تظاهراتهم شعارات مستفزة 
للسلطة اإليرانية من بينها “املوت للدكتاتور”، 
و“ال غ��زة، ال لبن��ان، حياتي في إي��ران”، و “املوت 

للشاه”.
الش��عارات االس��تفزازية التي اطلق��ت اثناء 
التظاه��رات واعمال العن��ف، ربطها متابعون 
للش��أن اإليراني بأحمدي جناد، ومنهم من قال 
ان الرئي��س الس��ابق كان وراءه��ا ألن احكام��ا 
قضائية ص��درت بحق مستش��اره اثر اتهامه 
بقضايا فساد، لكن محللني سياسيني رفضوا 
ه��ذا الربط ومنه��م خير اهلل خي��ر اهلل الذي 
قال:« ال عالقة للتحرك الشعبي الذي تشهده 

إيران ».

اخلسائر والبنوك 
والفساد أسباب أخرى

ثم��ة م��ن املطلع��ني م��ن رب��ط التظاه��رات 
واالحتجاج��ات األخيرة بتل��ك التي حدثت في 
2009 ومنهم من ش��بهها بالثورة ضد الشاه 
س��نة 1979 من القرن املاضي، غير ان الناشط 
اإليران��ي محمد مجي��د االح��وازي رأى غير ما 
تعلل به اآلخرون اذ نشر عدة تغريدات في األول 
من ام��س ذكر فيها م��ا ميكن اعتباره ش��رحا 
لالمر برمته واألس��باب التي أدت الى انطالقها 

من مشهد، اذ قال:
 انطالق��ة هذه املظاهرات من مدينة مش��هد 
 160 خس��رت  اوال:  التالي��ة،  لألس��باب  كان 
ال��ف عائل��ة مش��هدية اموالها في مش��روع 
ش��انديز الس��كني وكان هذا املش��روع عبارة 
عن أكب��ر عملية نصب واحتي��ال واملتورط في 
هذه الس��رقة مس��ؤولون في النظام لم يتم 
محاسبتهم وخس��ر أهالي مشهد أموالهم 

وحلمهم باحلصول على السكن.
أكث��ر البن��وك االيرانية التي اعلنت افالس��ها 
ه��ي من مدينة مش��هد االيرانية وفقد الناس 
امواله��م بس��بب اع��الن ه��ذه البن��وك ع��ن 
افالس��ها واحلكومة االيرانية جتاهلت مطالب 
الش��عب االيراني ف��ي قضية اف��الس البنوك 

وركزت على االتفاق النووي اإليراني.
 بعد ايق��اف الرحالت الس��ياحية الدينية بني 
دول اخلليج وايران ، خسر اهالي مدينة مشهد 
واس��تثماراتهم  االالف م��ن ف��رص عمله��م 
الصغي��رة  املصان��ع  م��ن  العدي��د  واغلق��ت 
واحمل��الت التجاري��ة ألنه��ا كان��ت تعتمد على 
الزوار الش��يعة اخلليجيني وبعد حرق السفارة 

السعودية انتهى كل ذلك .
 أكب��ر جالي��ة أفغاني��ة توجد مبدينة مش��هد 
وتنافس أهالي املدينة على فرص العمل وبعد 
أزمة االس��كان وازمة افالس البن��وك وفقدان 
املدينة املداخيل الس��ياحية وارتفاع االس��عار 
وازدياد نس��بة البطالة، أصب��ح الفقر واالدمان 
والبطال��ة ينه��ش ف��ي جس��د ه��ذه املدينة 

وسكانها اكثر من ثالث مليون نسمة .”
م��ن هنا كل االس��باب املوضوعي��ة توفر بيئة 
جاه��زة النطالقة أي حراك ش��عبي ضد الفقر 

والبطالة وما يعاني منه أهالي مشهد .

 نفس املطالب التي خرج ألجلها اهالي مشهد 
تتوفر ايضا في كل او اغلب املدن االيرانية لهذا 
ن��رى بأن مدن االط��راف اجنذب��ت لالحتجاجات 
واملظاه��رات اكث��ر من املركز عك��س ثورة عام 

2009م.”
 م��ا مييز ه��ذه احلرك��ة اجملتمعي��ة ع��ن الثورة 
اخلضراء التي شهدتها ايران في عام 2009 هي 
أنه��ا ال تعتمد على املرك��ز في حراكها الثوري 
عكس ثورة عام 2009 حيث كان الثقل الثوري 
ف��ي طهران وش��يراز واملدن الفارس��ية االخرى 
وهمشت االطراف السباب قومية ومذهبية .”

 الث��ورة اخلض��راء في ع��ام 2009 كان��ت متتلك 
قيادات واضحة كمير حسني موسوي ومهدي 
كروب��ي ومطلبهم كان يدور ح��ول االنتخابات 
فقط ولكن هذه احلركة االحتجاجية الشعبية 
التي تشهدها ايران ال متتلك قيادات سياسية 
وال مذهبي��ة وش��عاراتها جت��اوزت االصالحيني 
وب��دأت تن��ادي بتنح��ي املرش��د خامنئ��ي من 

السلطة.
 صحي��ح أن هذه احلرك��ة االحتجاجية دافعها 
الرئيس للخروج إلى الشارع هو عامل االقتصاد 
ولكن ال ننسى بأن في جميع الثورات اإليرانية 
السابقة كان عامل االقتصاد لعب دورا محوريا 
في االطاحة بالنظام امللكي الشاهنشاهي .”

 كان اخلمين��ي يس��تخدم العام��ل االقتصادي 
لتحريك الشعب االيراني ضد شاه ايران وهذه 
صحيف��ة كيهان يقول فيه��ا اخلميني ان املاء 
والكهرب��اء مجان��ا وال حت��ذف الضرائ��ب وكل 
ايراني يحصل على س��كن مجانا،، إذن العامل 
االقتص��ادي ه��و األه��م واألس��اس ف��ي اجناح 

الثورات واسقاط االنظمة داخل ايران .
  م��ا مييز هذه االحتجاج��ات األن هي أنها ليس 
مسيس��ة ألي تيار او حزب سياس��ي في ايران 
، وايض��ا اس��تطاعت تنتش��ر خ��الل اليومني 
وتتوسع إلى اجلنوب والش��مال والغرب وشرق 
البالد عكس الثورة اخلضراء التي فش��لت في 
االنتق��ال من طه��ران الى االطراف واس��تطاع 

احلرس الثوري قمعها بسهولة .
 الطبقة التي ش��اركت في الثورة اخلضراء عام 
2009 كان��ت م��ن الطبقة املرفه��ة والطبقة 
اجلامع��ات  ف��ي  الطلب��ة  وايض��ا  الوس��طى 
االيراني��ة؛ ولك��ن الي��وم الطبقة املس��حوقة 
والفقيرة والتي تعيش حتت خط الفقر هي من 
تقود وحت��رك هذه املظاهرات واالحتجاجات في 

ايران .
في ع��ام 2009 كان املتظاه��رون غاضبون من 
تيار احملافظني وتزوي��ر االنتخابات وكان الصراع 
ب��ني منحص��ر ب��ني االصالحي��ني واحملافظ��ني، 
أم��ا اآلن املتظاه��رون غاضبون على سياس��ة 
احلكوم��ة االقتصادية وغاضب��ون على النظام 
السياس��ي الذي يقوده املرش��د خامنئي لهذا 
كانت الش��عارات توجه ضد روحاني واملرش��د 

ومتزق صورهم.
 أهم إجناز لهذه االحتجاجات حتى اآلن هي أنها 
حذفت دور االصالحيني في هذا احلراك الشعبي 
وله��ذا فأن في حال اس��تمرارها س��تؤدي إلى 

تغيير النظام وليس احلكومة .
  ال أحد يس��تطيع أن يتكهن ماذا يحدث اليوم 
أو غ��دا ولكن ما ميكن أن نش��اهده ونلمس��ه 
ه��و أن النظام احلالي غير مس��تعد لتقدمي أي 
تنازالت له��ذه احلرك��ة االحتجاجي��ة واحلرس 
الث��وري ايض��ا جاهز لقمع ه��ذه االحتجاجات 

بالقوة املفرطة .
 ولك��ن األهم في كل ه��ذا هو أن ه��ذه الفئة 
املس��حوقة التي تقود ه��ذه االحتجاجات في 
ايران وليس لديها أي قيادة سياس��ية مركزية 
حتى يتس��طيع احلرس اعتقاله��ا وايضا ليس 
لديها ما تخس��ره وجاه��زة تصعد وتدخل في 
مواجهات دامية مع احلرس والش��رطة واالمن 
االيراني من اجل حتقيق مطالبها العادلة. ومن 

هنا يبدأ كل شي.

شؤون عربية ودولية6
الفقر والبطالة وارتفاع األسعار وراء التظاهرات في إيران

13 مليون إيراني بحاجة الى الغذاء وثالثة ماليين يسكنون العشوائيات
خسائر البنوك والسياحة الدينية من أسباب اندالع االحتجاجات في مشهد
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في عام 2009 كان المتظاهرون غاضبين من 
تيار المحافظين وتزوير االنتخابات وكان الصراع 
منحصرًا بين اإلصالحيين والمحافظين، أما اآلن 
المتظاهرون غاضبون على سياسة الحكومة 
االقتصادية وغاضبون على النظام السياسي 

الذي يقوده المرشد خامنئي لهذا كانت 
الشعارات توجه ضد روحاني والمرشد وتمزق 

صورهم

متظاهرون يحملون شعارات ضد سياسة احلكومة االقتصادية في إيران



7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد:

قال مسؤوالن بقطاع النفط أمس 
االثنني إن ص��ادرات العراق من اخلام 
من موانئ البصرة اجلنوبية ارتفعت 
الى مس��توى قياس��ي عند 3.535 
مليون برميل يوميا في كانون األول 
م��ن 3.5 مليون برميل في الش��هر 

الذي سبقه. بحسب رويترز.
وترتف��ع صادرات اجلنوب مع س��عي 
توق��ف  لتعوي��ض  النف��ط  وزارة 
الش��حنات من حقول كركوك في 
الشمال في منتصف تشرين األول 
بعدما اس��تعادت القوات العراقية 
السيطرة على احلقول من سيطرة 

األكراد.
يذك��ر أن معظ��م اخل��ام العراق��ي 
يجري تصديره عبر املوانئ اجلنوبية 

للبالد.
عل��ى صعي��د متص��ل، اعل��ن وزير 
النف��ط جب��ار عل��ي اللعيب��ي عن 
حتقي��ق »اجناز زيادة غير مس��بوقة« 
في اس��تثمار الغاز اخلام املصاحب 
للعملي��ات النفطية في مش��روع 
غاز البصرة بنس��بة تصل الى 80% 
في مطلع ش��هر كانون الثاني من 
العام اجلديد 2018 مقارنة بالشهر 

نفسه من العام 2017.
وقال في بيان لل��وزارة، ان »القدرات 
االس��تثمارية لهذا املشروع وصلت 
الى معدل 900 مليون قدم مكعب 
قياسي يومياً، فضال عن حتقيق زيادة 
اخرى في اس��تثمار الغ��از اخلام من 
حقول ش��ركة غاز اجلنوب وشركة 
نفط ميسان تصل الى معدل 230 
مليون قدم مكعب قياسي يومياً«.

واض��اف اللعيب��ي، ان »ه��ذا اإلجناز 
الكبي��ر س��يعزز ق��درات البالد في 
تصدي��ر الغ��از الس��ائل والغازولني 
الطبيعي وس��يعظم من التنمية 
املستدامة ويزيد من ثقة املستثمرين 
البتروكيماويات واألسمدة  ملشاريع 
لوجود استقرار في وفرة املادة اخلام 
لهذه الصناعات وهو الغاز املكرر«.

ويخط��ط الع��راق لزي��ارات حج��م 
اإلس��تثمارات في الغ��از املصاحب 
للنفط اخلام، من أج��ل رفع اإلنتاج 
إلى 1.3 مليار قدم مكعب قياس��ي 
يومياً، من نصف مليار قدم مكعب 

قياسي في الوقت احلالي.
وقال وزير النفط أن »استثمار الغاز 

سيش��هد قفزات كبيرة وسيصل 
االنتاج إلى 1300 مقمق )1.3 مليار 

قدم مكعب( يومياً«.
وتش��ير التقديرات، إل��ى أن العراق 
ميتل��ك مخزوناً يقدر ب���112 ترليون 
قدم مكع��ب من الغ��از، إال أن 700 
مليون قدم مكعب منه كان يحترق 
يومي��اً، نتيج��ة ع��دم االس��تثمار 

األمثل طيلة العقود املاضية.
وأوضح اللعيبي أن »الوزارة تخطط 
لتعظي��م مع��دالت التصدي��ر من 
املكثف��ات وصوالً إل��ى 50 ألف متر 
مكعب من املكثف��ات و5 آالف طن 

من الغاز السائل يومياً«.
وفي كانون األول املاضي، قالت وزارة 
النفط، انها شرعت باملرحلة االولى 
النت��اج الغ��از املصاح��ب من حقل 

بدرة النفطي.
وأضافت، إن »حقل بدرة بدأ باملرحلة 

االول��ى النتاج الغ��از املصاحب بعد 
معاجلته ف��ي حقل ب��درة النفطي 
ضم��ن مش��روع متكام��ل ومبعدل 
200 ط��ن يوميا من الغاز الس��ائل، 
اضافة ال��ى انت��اج 50 متر مكعب 

قياسي من الغاز اجلاف«.
وأكدت، ان »االنتاج سيزداد تدريجيا 
التصميمية  الطاق��ة  ال��ى  ليصل 
للحقل والبالغ مليون قدم مكعب 
قياسي من الغاز مبا يحقق مردودات 
مالية تعظم اخلزينة االحتادية، فضال 
عن االثر البيئي والصحي للمناطق 
احمليطة باحلق��ول النفطية، اضافة 
ع��ن تزوي��د احملط��ات الكهربائي��ة 
بالغاز اجلاف الذي من ش��أنه حتقيق 

االكتفاء الذاتي من الوقود«.
واشارت الى انها »تسعى الستغالل 
الغاز املصاحب ف��ي جميع احلقول 
النفطي��ة«، مبين��ة انه��ا »س��بق 

وان اعلن��ت ع��ن تطوير تس��ع رقع 
استكشافية اس��تثمارية في عدد 

من احملافظات العراقية«.
م��ن جانب��ه ق��ال الوزي��ر الروس��ي 
الكس��اندر نوف��اك، عل��ى هام��ش 
إن  االنتاجي��ة  الوح��دة  افتت��اح 
تقوم  الت��ي  النفطية  »الش��ركات 
بتطوير حق��ل بدرة النفطية والتي 
تترأس��ه ش��ركة غازبروم الروسية 
متكن��ت خالل 7 س��نوات م��ن زيادة 
االنت��اج النفط��ي في احلق��ل بعد 
تطويره ليصل ال��ى 90 الف برميل 

يوميا«.
واضاف نوف��اك انه »مت إكمال البنى 
التحتية للمشروع وسيكون هناك 
انت��اج وافر م��ن النف��ط والغاز في 
هذا احلقل«، مبينا ان »االستثمارات 
األجنبي��ة في هذا املش��روع بلغت 
ع��دد  وان  دوالر  ملي��ارات  اربع��ة 

العاملني العراقي��ني في احلقل بلغ 
ثالثة آالف عامل«.

واش��ار نوف��اك ال��ى ان »العالق��ات 
بني البلدين تس��مح لن��ا بالتعاون 
السياس��ي والعس��كري وان اه��م 
مجال للتعاون هو الطاقة حيث ان 
البلدين يتعاونان وينسقان بشكل 

فعال في أسواق النفط العاملية«.
وكان��ت وزارة النف��ط، قال��ت ف��ي 
نيس��ان املاض��ي، إن إنت��اج العراق 
من الغ��از الطبيعي س��يتضاعف 
لثالثة أمثاله إلى 1700 مليون قدم 
مكعبة يوميا بحلول عام 2018 مع 
تنفيذ الدول��ة العضو في منظمة 
أوب��ك مش��روعات للحد م��ن حرق 

الغاز.
وفي 2016، بدأ العراق تصدير سوائل 
الغاز من إنتاج ش��ركة غاز البصرة 
وهي مش��روع مشترك بني شركات 

غاز اجلنوب وشل وميتسوبيشي.
وجتم��ع الش��ركة الغ��از املصاحب 
لعملي��ات إنت��اج النفط من حقول 
جنوب البالد وتعاجله ليصبح وقودا 
حملط��ات الكهرب��اء وس��وائل وغ��از 

للطهي.
وقالت شركة غاز اجلنوب، في وقت 
س��ابق، إنه��ا تتوق��ع أن يضاع��ف 
العراق صادرات غاز البترول املس��ال 
لثالثة أمثاله��ا ومضاعفة صادرات 
مكثف��ات الغ��از لثالث��ة أمثاله��ا 
بفضل جمع كمي��ات أكبر منهما 

من حقول النفط اجلنوبية.
أكث��ر  م��ن  واح��داً  الع��راق  ويع��د 
البل��دان النفطي��ة تض��رراً بهبوط 
أسعار النفط، خصوصاً بعد تدني 
األس��عار إلى أقل م��ن 50 دوالراً، ما 
تسبب مبضاعفة العجز في املوازنة 

السنوية.

زيادة غير مسبوقة في استثمار الغاز المصاحب

3.533 مليون برميل يوميًا صادرات العراق الجنوبية

ترتفع صادرات 
الجنوب مع سعي 
وزارة النفط 
لتعويض توقف 
الشحنات من حقول 
كركوك في الشمال 
في منتصف تشرين 
األول بعدما استعادت 
القوات العراقية 
السيطرة على 
الحقول من سيطرة 
األكراد

منصة لتصدير النفط جنوبي العراق

القاهرة ـ رويترز:
قالت وزارة املالية املصرية في بيان إن مصر ستثبت 
س��عر الدوالر اجلمركي عند 16 جنيها للدوالر في 

يناير كانون الثاني.
وقال البيان ”قرار تثبيت سعر الدوالر اجلمركي يأتي 
اتساقا مع استقرار سعر العملة، وذلك في احلدود 
التي تستهدفها وزارة املالية لتحديد سعر الدوالر 
اجلمرك��ي خ��الل الفت��رة املاضية في ض��وء حالة 

االستقرار التي يشهدها االقتصاد املصري“.
ب��دأت مص��ر حتديد س��عر ش��هري ثاب��ت للدوالر 
اجلمركي في كانون الثاني عقب حترير س��عر صرف 
اجلنيه في تشرين الثاني 2016. وحتدد مصر السعر 

منذ ذلك احلني على أساس شهري.
يُس��تخدم ال��دوالر اجلمرك��ي في حس��اب قيمة 
الرس��وم التي يدفعه��ا املس��تورد بالعملة احمللية 

نظير اإلفراج اجلمركي عن البضائع املستوردة.
وظل اجلنيه مس��تقرا تقريبا عند املستوى نفسه 
في األشهر األخيرة ليجرى تداوله عند نحو 17.69 

جنيه للدوالر في تداوالت يوم األحد.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أظهر مس��ح أجرته وكالة »األناض��ول« التركية، 
ارتفاع أس��عار الوقود املباعة محلي��ا في أربع دول 
خليجية ه��ي اإلمارات وقطر وُعمان والس��عودية 
لش��هر كانون الثاني اجلاري، مقارن��ة بكانون األول 

املاضي.
وتأتي هذه الزيادات اعتمادا على تغيرات األس��عار 
في األس��واق العاملية، ع��الوة على الب��دء بتنفيذ 
ضريبة القيمة املضافة في اإلمارات والس��عودية، 

وتطبيق الدعم في سلطنة ُعمان.
وه��ذه الزيادة هي الثانية على التوالي في اإلمارات 
وُعم��ان، والرابع��ة ف��ي قط��ر منذ ب��دء مقاطعة 
دول عربي��ة للدوح��ة قبل 7 أش��هر بتهمة »دعم 

اإلرهاب«.
وصعدت أس��عار احملروقات في الس��عودية، اعتبارا 

من اليوم )أمس( بنسب وصلت 127%.
واس��تنادا إلى البيانات املعلنة من الدول الس��ت، 
جاءت اإلمارات األولى كأعلى أسعار للوقود بني دول 

اخلليج خالل كانون الثاني.
وارتفعت أس��عار الوقود باإلمارات ب��ني 3.9 و4.2% 
للبنزي��ن و%5.9 للديزل، بع��د أن قفزت خالل 2017 
بنس��بة %20 لبنزي��ن 98، وبنزين 95، و22 % لبنزين 

»91 بلس« والديزل.
وبلغ س��عر لتر البنزين املمت��از في محطات التزود 
بالوق��ود اإلماراتية 2.24 درهم )0.58 دوالر(، و«بنزين 
95« )األكثر ش��عبية( 2.12 دره��م )0.58 دوالر(، في 
ح��ني وصل »بنزي��ن 91« إل��ى 2.05 دره��م )0.558 

دوالر(.
وزادت أسعار الديزل من 2.2 درهم )0.599 دوالر( إلى 

2.33 درهم )0.634 دوالر(.
وفي سلطنة عمان، ارتفع سعر لتر البنزين املمتاز 
)95( نح��و %2 إل��ى 0.213 ري��ال )0.554 دوالر(، كما 
زاد الن��وع الع��ادي )بنزين 91( 7 % إل��ى 0.199 ريال 

)0.517 دوالر(.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أظه��رت بيان��ات رس��مية أن االحتياطي��ات 
الدولي��ة والس��يولة بالعمل��ة األجنبية لدى 
مصرف قطر املركزي ارتفعت قليال في تشرين 

الثاني املاضي.
ويأت��ي ذلك في وقت تنحس��ر في��ه تدفقات 
رؤوس األم��وال النازحة ج��راء املقاطعة، التي 

فرضتها دول عربية على الدوحة.
وزادت االحتياطيات والس��يولة، وهي مؤش��ر 
على قدرة البنك املركزي على دعم الريال، إلى 
36.9 مليار دوالر الشهر املاضي من 36.1 مليار 

دوالر في تشرين األول.

مصر: الدوالر الجمركي 
عند 16 جنيهًا 

4 دول خليجية ترفع 
أسعار الوقود

نمو احتياطيات قطر 
الدولية

بغداد ـ الصباح الجديد: 

شهد حجم التبادل التجاري العراقي- 
اإليراني خالل 2017، أعلى ارتفاع منذ 
ع��ام 2003 وبلغ 13 ملي��ار دوالر، فيما 
أجرى »احت��اد رجال األعمال العراقيني« 
م��ع نظرائه��م اإليراني��ني اجتماعات 
التعاون  لرسم س��تراتيجية  مكثفة 
الصناعي والتج��اري بني البلدين بعد 
ق��رار مجل��س األم��ن األخي��ر بإخراج 

العراق من البند السابع.
وتضاعف��ت صادرات إي��ران إلى العراق 
األخي��ر،  العق��د  خ��الل  ضعف��اً   17
وشكلت اخلدمات الفنية والهندسية 
والس��يارات واملواد الغذائي��ة واأللبان، 

جزءاً ملحوظاً من الصادرات.
وأعل��ن امللح��ق التج��اري اإليراني في 
الع��راق محم��د رض��ا زادة، أن التبادل 
التجاري ب��ني البلدين يبل��غ 13 مليار 
دوالر س��نوياً، يتضمن نحو 6 مليارات 
و200 ملي��ون دوالر صادرات س��لع غير 

نفطية إيرانية إلى العراق. 
وأضاف خ��الل كلم��ة ف��ي االجتماع 
املشترك جمللس احلوار وتبادل الرأي مع 
الناش��طني االقتصاديني في إيران، أن 
»غالبية الس��لع املص��درة إلى العراق 
ه��ي ذات قيم��ة مضاف��ة«، وفي وقت 
أش��ار فيه إلى أن »ص��ادرات إيران إلى 

العراق تضاعفت 17 مرة خالل العقد 
األخير«، لفت إلى »اجلانب الس��ياحي 
الس��ائحني  إي��ران  واس��تقبال م��دن 

العراقيني على مدار السنة«.
من جه��ة أخ��رى، عقد رج��ال أعمال 
إيراني��ون وعراقي��ون أول اجتماع لهم 
في مقر الس��فارة اإليرانية في بغداد، 
حض��ره رئيس االحت��اد الع��ام للغرف 
التجاري��ة العراقي��ة ورؤس��اء الغرف 
العراقية،  احملافظ��ات  التجاري��ة ف��ي 
واحتاد الصناعات وجلنة االس��تثمارات 
العراقي��ة، إضافة إل��ى مجموعة من 
رجال األعمال واملستثمرين العراقيني 
اإليراني��ة  الش��ركات  ع��ن  وممثل��ني 

الناشطة في العراق.
وشدد ممثلو الصناعة والتجارة اإليرانية 
والعراقي��ة على ض��رورة االس��تفادة 
من الف��رص املتاحة لتطوير العالقات 
الثنائي��ة ورف��ع العوائ��ق، إضافة إلى 
ضرورة تعزيز االس��تثمارات املشتركة 
ف��ي اجملاالت كافة، وتس��هيل إجراءات 
تأش��يرات الدخول بني البلدين ووضع 
حد للقوانني املقيدة للتبادل التجاري 
والوف��اء بااللتزام��ات املالية التي تقع 
عل��ى اجلانب العراقي جتاه الش��ركات 

االيرانية.
وأك��د س��فير إي��ران لدى بغ��داد ايرج 
مسجدي، بحس��ب »احلياة« الدولية، 
ض��رورة االس��تفادة م��ن اإلمكان��ات 

التج��اري  التب��ادل  املتاح��ة لتطوي��ر 
واالس��تثماري ب��ني البلدين، مش��يراً 
إل��ى أنه أبل��غ اجلانب العراقي بش��أن 
بالتأش��يرات  املتعلق��ة  املش��اكل 
وضرورة إلغاء التأش��يرات بني البلدين 

لتس��هيل س��فر املواطن��ني ورج��ال 
األعمال واملستثمرين. 

وأش��ار إلى الف��رص املتاح��ة لتطوير 
العالق��ات التجاري��ة واالقتصادية بني 
البلدي��ن، الفت��اً إلى إنش��اء منطقة 

جتاري��ة حرة في خرمش��هر وأخرى في 
آبادان إلفساح اجملال أمام املستثمرين 

العراقيني.
»األمم  ملستش��ار  تقري��ر  وكش��ف 
املتحدة« في ش��أن االقتصاد العراقي 

فالح الالمي، أن دوالً عدة أبدت رغبتها 
في التعاون االقتصادي مع بغداد بعد 
إعالن انتصارها الكامل على اإلرهاب، 
مضيفاً أن خالل األشهر األخيرة زارت 
وفود وش��ركات حكومية وخاصة في 
أوروبا والواليات املتحدة، العراق، مشيراً 
على وج��ه اخلصوص إل��ى »االجتماع 
الذي عقد أخيراً بني مس��ؤولي البنك 
املركزي العراقي وممثلي شركات آرباص 
وتوتال، فضالً عن زيارة رئيس��ة الوزراء 
البريطاني��ة تيريزا ماي ومجموعة من 

الشركات األميركية«. 
وأكد أن »كل هذا يش��ير إلى انتعاش 
الع��راق، فبعد إعالن النص��ر النهائي 
عل��ى اإلره��اب أش��ار كثي��رون إل��ى 
أنهم يريدون االس��تثمار في مجاالت 
مختلف��ة م��ن االقتص��اد العراق��ي، 
وأصب��ح العراق مكاناً مربح��اً وجذاباً 

للتعاون االقتصادي«. 
وتاب��ع أن »بعد هبوط أس��عار النفط، 
فإن بغداد في حاجة ماسة إلى رؤوس 
الش��ركات  وبدأت  األجنبية،  األم��وال 
في  اس��تثمارها  بالفع��ل  الصيني��ة 

االقتصاد العراقي«.
م��ن جانبه��ا، أوضح��ت نائ��ب رئيس 
جلنة االقتص��اد واالس��تثمار النيابية 
نورة البج��اري، أن »زيادة حجم التبادل 
التج��اري خالل فترة وجي��زة تعود إلى 
حتول التعام��الت التجاري��ة العراقية 

إل��ى م��ا تؤمن��ه الصناع��ة والزراعة 
وقط��اع الطاقة اإليراني��ة، وخصوصاً 
بعد تدهور األوضاع األمنية في شمال 
العراق وغربه بفعل سيطرة عصابات 
داع��ش عل��ى مناط��ق شاس��عة من 
األراض��ي وأث��رت في ط��رق املواصالت 
ما بني العراق وكل من تركيا وس��وريا 

واألردن«.
وتابع��ت أن »التاج��ر العراق��ي يبحث 
دائم��اً عن تأمني بضائعه مبا يناس��به 
م��ن جهة الس��عر والنقل وس��هولة 
الوص��ول وم��دى تقب��ل املس��تهلك 
العراق��ي. كما أن إي��ران منافس قوي 
لوجود معابر حدودية عدة، وس��هولة 
وتصاري��ح  الدخ��ول  س��مات  من��ح 

التصدير ورخص البضائع«.
وفي شأن إمكان تراجع هذه املعدالت 
ف��ي التب��ادل بع��د ع��ودة التعام��ل 
التج��اري م��ع س��وريا وتركي��ا، قالت 
البج��اري، أن »ل��كل دول��ة تخص��ص 
معني في مجال اإلنتاج، وهذا املوضوع 
يحدده املستهلك، فمثالً جتارة األغذية 
وخصوصاً األلبان من نصيب اململكة 
العربية الس��عودية، فيما تس��تحوذ 
تركيا على جتارة األلبس��ة واألقمشة 
واملعدات، وجتارة املنتجات الزراعية هي 
من حصة إيران وس��وريا، وهنا سيعاد 
ترتيب األولوي��ات وفقاً ملا يالئم التاجر 

العراقي«.

تضاعف 17 مرة خالل العقد األخيرتقـرير

13 مليار دوالر.. التبادل التجاري السنوي بين بغداد وطهران

منفذ حدودي بني العراق وايران

بغداد ـ الصباح الجديد:
قال عضو بالبرملان الكردس��تاني 
إن »إغ��الق احلدود م��ع اجلمهورية 
اإلسالمية في إيران كبدت اقتصاد 
 2.5 قيمتها  كردس��تان خس��ائر 
مليار دوالر ما يقارب 2.99 تريليون 

دينار عراقي«.
وأضاف حشمت اهلل فالحاتبيشة 
في بيان صحافي، أمس االثنني، أن 
»اخلس��ائر امتدت أيضا لتش��مل 
اجلانب اإليراني جراء استمرار إغالق 

املنافذ احلدودية مع كردستان«.
م��ن جانب��ه، دع��ا رئي��س غرف��ة 
جت��ارة وصناعة املناج��م والزراعة 
مبحافظ��ة كرمنش��اه احلدودي��ة 
اإليرانية، إلى اتخاذ إجراءات إعادة 

املغلقة  احلدودي��ة  املعاب��ر  فت��ح 
بأقرب وقت ممكن.

أن  كاش��في،  كيف��ان  وأوض��ح 
الص��ادرات والعب��ور عب��ر املعب��ر 
احلدودي مع كردستان تصل إلى 3 
مليارات دوالر س��نويا، مشيرا إلى 
أن إغ��الق املعابر أدى إل��ى فقدان 

نحو 3 أالف فرصة عمل.
الس��لطات  إع��الن  إل��ى  يش��ار 
اإليراني��ة، في ال�18 من الش��هر 
اجل��اري، إلى إع��ادة فت��ح معبري 
باش��ماج ومترج��ني احلدوديني مع 
كردس��تان واالقت��راب م��ن فت��ح 

معبر برويزخان.
اإليراني��ة  الس��لطات  وأغلق��ت 
املناف��د احلدودي��ة م��ع ش��مالي 

العراق بناًء على طلب السلطات 
العراقي��ة تزامن��اً م��ع اس��تفتاء 
االنفص��ال، في ايلول املاضي.، في 
خطوات متفق عليها ك�”إجراءات 

مضادة”
وال ت��زال كردس��تان تطالب برفع 
احلكوم��ة  فرضته��ا  عقوب��ات 
االحتادي��ة، عل��ى خلفي��ة إج��راء 
الس��تفتاء  اإلقلي��م  حكوم��ة 

اإلنفصال عن العراق.
واخلميس املاضي، نفت وزارة النقل، 
متديده��ا لق��رار تعلي��ق الرحالت 
الدولي��ة ملطارات كردس��تان إلى 
ش��باط املقبل، مع دخ��ول حظر 
الرابع  الدولي للش��هر  الطي��ران 

على التوالي حتى اآلن.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
كش��ف وزي��ر االقتصاد اإلس��باني 
لويس دي غوين��دوس، أمس االثنني، 
ل�«أزم��ة  االقتصادي��ة  الكلف��ة 
النزعة االس��تقاللية« في كتالونيا 
ب�«مليار يورو«، نتيجة تباطؤ النمو 

في املنطقة. 
أن  ل�«رويت��رز«،  غوين��دوس  وق��ال 
النزعة  االقتصادية ألزمة  »الكلفة 
االس��تقاللية ف��ي كتالوني��ا مبليار 
ي��ورو، نتيج��ة تباط��ؤ النم��و ف��ي 
املنطق��ة، ف��ي الفص��ل الرابع من 
2017 قد يكون كلف حتى اآلن نحو 

مليار يورو«. 
وأضاف أن »كان النمو في كتالونيا 
يف��وق النم��و ف��ي إس��بانيا، إن��ه 

م��ن احمل��ركات اجلوهري��ة النتعاش 
االقتصاد اإلس��باني، غي��ر أنه حتول 

إلى عبء في الفصل الرابع«.
ومضى الى القول، ان »تباطئ النمو 
في االقلي��م الكاتلوني الذي يؤمن 

19 % م��ن إجمالي الن��اجت الداخلي 
اإلس��باني، إلى »الغم��وض الكبير 
والقلق وفقدان الثقة نتيجة قرارات 
احلكوم��ة الس��ابقة« االنفصالية 

برئاسة كارليس بودجيمون«.

2.5 مليار دوالر خسائر كردستان
جّراء إغالق معابرها

أزمة كتلونيا تكّبد إسبانيا
خسائر بنحو مليار يورو
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الدس��تور واضح في مس��ألة اجراء 
االنتخاب��ات البرملانية، حيث انه نص 
عل��ى ان عمر مجلس الن��واب هو 4 
س��نوات تقوميي��ة، واي م��دة تتجاوز 
األربع سنوات، ستجعل من احلكومة 
غير دستورية وقراراتها غير شرعية، 
وس��يدخل البلد في فراغ دس��توري، 
الدس��تور  مخالف��ة  ال��ى  إضاف��ة 
والقوانني. رئيس الوزراء صرح مؤخرا 
ب��أن موعد اج��راء االنتخابات هو 12 
آيار 2018 التزاما باملوعد الدستوري. 
وان حتديد هذا املوعد، وان كان التزاما 
م��ن احلكوم��ة بالدس��تور، اال انه ال 
يكف��ي حتدي��د موع��د فق��ط، وامنا 
يجب ان يت��م توفير وتهيئة األرضية 

املناس��بة لضمان جن��اح االنتخابات، 
خصوصا وان هنال��ك حتديات كبيرة 
تواجه احلكومة في س��بيل اجناحها. 
اهم تل��ك التحديات هو االنقس��ام 
السياس��ي ح��ول موع��د اجرائه��ا 
وعدم وجود موقف موحد من الكتل 
السياسية، بني رافض لقرار مجلس 
الوزراء وموافق ل��ه، وكل طرف لديه 
مب��ررات لتأجيلها وبع��ض األطراف 
تضع شروطا لغرض اجراء االنتخابات 
أصال، من دون مراعاة للدستور. ممثلو 
املناط��ق احملررة من داع��ش، يرفضون 
موعده��ا،  ف��ي  االنتخاب��ات  اج��راء 
ويرفضون حتديد أي موعد لها اال بعد 
واعم��ار مناطقهم  النازح��ني  عودة 

املتض��ررة م��ن احلرب عل��ى اإلرهاب. 
وهذه تبدو شروطا تعجيزية، في ظل 
الواقع الذي تعيش��ه تل��ك املناطق 
م��ع القدرة املالي��ة للدولة، حيث ان 
املوازنة في طريقها ال��ى اإلقرار، وان 
أي تخصيص مالي إضافي للمناطق 
احملررة او غيرها يحمل املوازنة مبالغ 
إضافية ق��د ال تس��تطيع احلكومة 
توفيره��ا، وحت��ى ل��و مت توفي��ر تلك 
املبال��غ، فإن الصراعات السياس��ية 
التي تش��هدها تلك املناطق وتبادل 
االتهامات بني األحزاب التي لها نفوذ 
ومناصب في وسائل االعالم، تعطي 
صورة واضحة حول مصير اية مبالغ 
تخص��ص للمدن احمل��ررة. لذلك، من 

باإلعم��ار حتى  املباش��رة  الصعوبة 
ل��و توف��رت املبال��غ املالية ك��ون ان 
الفس��اد مستش��ر وان هنالك ترقبا 
ألية مبالغ ترصد لتلك املناطق بغية 
االس��تيالء عليه��ا. فاملوافق��ة على 
هذين الش��رطني، يعني ع��دم اجراء 
االنتخاب��ات في املس��تقبل القريب. 
الفئ��ة األخرى مع اج��راء االنتخابات 
في موعدها، على اعتبار ان الدستور 
واج��ب االحترام وال ميك��ن ألي جهة 
ان تتج��اوزه. املفوضية م��ن جانبها 
طلبت م��ن احلكومة توفير س��لفة 
مالية له��ا لغرض اج��راء الترتيبات 
املطلوب��ة إلج��راء االنتخاب��ات على 
اعتب��ار ان املوازن��ة ل��م تق��ر بع��د. 

باملقاب��ل، عل��ى احلكوم��ة ان تعالج 
مسألة النازحني، وحتدد اآلليات التي 
من ش��أنها ضمان مشاركتهم في 
االنتخاب��ات، بص��ورة تضم��ن لهم 
انتخ��اب ما يرون��ه مناس��با، بعيدا 
عن الترغيب والترهي��ب والتأثير في 
اختيارهم من قبل اجلهات واألحزاب 
التي لها نفوذ في مناطق تواجدهم 
ف��ي إقليم كردس��تان. كما يفترض 
باحلكومة واملنظم��ات املعنية بهم، 
ان ت��زور النازحني لبي��ان رأيهم، فيما 
إذا رأيهم يش��ابه رأي السياس��يني 
الذي��ن صرحوا بع��دم القبول بإجراء 
االنتخاب��ات اال بع��د رجوعه��م الى 
مناطقه��م وإع��ادة اعمارها. جانب 

آخر ي��رى صعوبة اج��راء االنتخابات 
في ظ��ل ع��دم إق��رار قان��ون جديد 
لالنتخاب��ات، على اعتب��ار ان هنالك 
رغب��ة ل��دى بع��ض الكت��ل لتغيير 
بعض بنود وفق��رات القانون احلالي، 
ليتالءم مع الوضع اجلديد، لكن عدم 
إقرار القانون، يعن��ي بالنهاية اجراء 
انتخابات وفق��ا للقانون النافذ، وهو 
أمر ال تقبل به كتل سياسية وجهات 
حزبية. االنتخابات، ضرورة البد منها، 
وأم��ر اجرائه��ا في موعده��ا يعتمد 
بشكل رئيس على ما تبذله احلكومة 
من جه��ود لغرض توفي��ر متطلبات 
اجرائها، وليس االقتصار على حتديد 
موعدها او تسليف املفوضية مبالغ 

مالية لغ��رض اقامتها. النقاط التي 
أثي��رت من قبل املطالب��ني بتأجيلها 
البد م��ن ان تض��ع احلكوم��ة حلوال 
له��ا، ك��ي تطمئ��ن أهال��ي املناطق 
احملررة وتبعث لهم رسائل اطمئنان، 
ان حقهم في الترش��يح واالنتخاب 
مضمون وميكنهم ممارسة ذلك احلق 
بحرية مثله��م مثل بقية العراقيني 
في املناطق األخرى. نستطيع القول 
ان بق��اء األوضاع على حالها من دون 
إيالء احلكومة اهتماما اكبر لقضية 
اجراء االنتخابات في موعدها، حيث 
انه��ا متثل التح��دي األكب��ر لها في 

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

ّ
ّ

سالم مكي

أندريس فيالسكو

كاتب عراقي

المرشح الرئاسي 
السابق ووزير المالية 

في شيلي

ف��ي انتخابات الش��يلي في نوفمبر 
/ تش��رين الثاني من العام املنصرم، 
كان التصويت املناهض للمؤسسة 
مهم��ا للغاي��ة. وحاز حزب يس��اري 
ش��عبي جدي��د، عل��ى غ��رار ح��زب 
بودمي��وس االس��باني، عل��ى ُخمس 
م��ن  العدي��د  وفق��دت  األص��وات. 
فيها  مب��ا  املعروف��ة،  الش��خصيات 
رئي��س مجلس الش��يوخ، مقاعدها 
ف��ي الكونغرس. وس��ارع اخلبراء إلى 
وص��ف التحول بالتحول الكبير إلى 

اليسار. 
بع��د اجلولة الثانية م��ن االنتخابات 
التي جرت في 17 ديس��مبر / كانون 
األول، أرسل الشيليون سيباستيان 
بيني��را، الرئي��س امللياردير الس��ابق 
والطفل املدلل للمؤسسة احملافظة 
)القص��ر  موني��دا  ال  إل��ى  احمللي��ة، 
الرئاس��ي). كيف مت ذل��ك؟ وما الذي 
تكش��فه ه��ذه املفارقة ع��ن حالة 

السياسة في الشيلي واملنطقة؟
في كثي��ر م��ن الصح��ف الدولية، 
يق��ول الس��رد املعي��اري ش��يئا من 
هذا القبي��ل: ألن أمي��ركا الالتينية 
لديه��ا توزي��ع الدخل األكث��ر تفاوتا 
في العال��م، فإنها متيل إلى انتخاب 
اليس��اريني. فعندم��ا  اإلصالحي��ني 

يوفي املصلحون بوعودهم ويقدمون 
مناف��ع اجتماعية س��خية، يفوزون 
بحب الناخبني، فيس��ارع هؤالء إلى 
صنادي��ق االقتراع إلبقاء الش��خص 

نفسه أو احلزب في منصبه.
لو اس��تطاع العالم حتقيق النجاح 
لكانت  البس��يطة،  الطريقة  بهذه 
ميشيل باش��يليت، رئيسة تشيلي 
االش��تراكية - التي رفعت الضرائب 
على األغني��اء وزادت التحويالت إلى 
الفقراء، وجعل��ت التعليم اجلامعي 
مجانيا، وأرسلت مشروع قانون إلى 
الكونغرس، بهدف توفير معاش��ات 
تقاعدي��ة أكثر س��خاء - قد متكنت 
م��ن انتق��اء خلفه��ا. لكنه��ا ل��م 

تستطع.
الي��وم، واف��ق اثن��ان فق��ط من كل 
خمسة شيليني على الطريقة التي 
نفذت من خالله��ا تلك اإلصالحات. 
وق��د انقس��م ائتالفه��ا اليس��اري، 
االش��تراكية  األح��زاب  وفق��دت 
والدميقراطية االجتماعية التقليدية 
املقاعد في الكونغرس، وحتول أسوأ 
كاب��وس ف��ي حياتها إل��ى حقيقة: 
ومرة أخ��رى )وقد حدث ذلك بالفعل 
في ع��ام 2010) س��وف تضطر إلى 
تس��ليم منصب الرئاس��ة لعدوها 

احملافظ، بينيرا.
لي��س الش��يلي حال��ة فري��دة من 
نوعها في هذا الص��دد. فقد فضل 
الناخبون في األرجنتني وبيرو مؤخرا 
رجال األعمال الناجحني )موريس��يو 
ماكري وبيدرو بابلو كوكزينس��كي، 
على التوالي) عن بدائل الشعبويني، 
س��واء من اليس��ار أو اليم��ني. وفي 
البرازي��ل، مت ع��زل ديلم��ا روس��يف 
وإقالته��ا م��ن منصبها، ل��م تُهزم 
في صنادي��ق االقتراع، ولكن االنهيار 
الش��عبي حلزب العمال )PT) واإلدارة 
املوالي��ة لألعم��ال الت��ي تل��ت ذلك 
تت��الءم بش��كل كبي��ر م��ع االجتاه 

اإلقليمي. 
إذن مل��اذا يبتع��د الناخب��ون بأميركا 
الالتينية عن اليس��ار الش��عبوي أو 
شبه الشعبوي؟ إن السبب املنطقي 
ھو الفساد. في األرجنتني والبرازيل، 
التغي��رات  فه��م  للم��رء  ميك��ن  ال 
السياس��ية األخيرة من دون اإلشارة 
إلى سلوك البيرونيني وأعضاء حزب 
العم��ال. إن أفض��ل هدي��ة حصلت 
عليه��ا إدارة ماك��ري عل��ى اإلطالق 
كانت عبارة عن مشهد لوزير بيروني 
سابق يحاول إخفاء ماليني الدوالرات 

واليورو في دير محلي.

لك��ن ه��ذا التفس��ير البس��يط ال 
يتناس��ب م��ع الش��يلي. صحي��ح، 
كان ابن باش��ليت وزوجته متورطني 
ف��ي صفق��ات عقارية مش��بوهة. 
لكن بينيرا ليس قديس��ا. ففي عام 
2007، عل��ى س��بيل املث��ال، فرضت 
عليه هيئ��ة تنظي��م األوراق املالية 
في ش��يلي غرامة بس��بب خالفات 
داخلية. وف��ي العديد م��ن البلدان، 
كانت ه��ذه الواقعة لتك��ون نهاية 
حيات��ه السياس��ية - وكان��ت لديه 

العديد من اخلالفات مع القانون.
فلماذا صوت الشيليون لصاحله؟

أحد األسباب هو أن حزب باتشيليت 
اليساري ش��خص الشيلي بشكل 
خاط��ئ. عندما تظاه��ر الطالب في 
الش��ارع ف��ي ع��ام 2011، وتبعتهم 
مجموع��ات أخرى، فس��ر املثقفون 
اليس��اريون ه��ذا عل��ى أن��ه رفض 
كل��ي مل��ا ي��ودون أن يطلق��وا عليه 
اٍس��م »االمنوذج«: اقتصاد قائم على 
السوق مفتوح للعالم، مع دور كبير 
للقطاع اخلاص ف��ي توفير اخلدمات 
العام��ة مث��ل الصح��ة والتعلي��م 

واملعاشات التقاعدية.
وق��د عمل��ت إدارة باش��يليت على 
ووقف  اخلاص��ة،  امل��دارس  تقلي��ص 

بن��اء  ورف��ض  الربح��ي،  التعلي��م 
مستش��فيات جدي��دة ع��ن طريق 
الش��راكات ب��ني القطاع��ني العام 
واخلاص، كما لم تس��مح للشركات 
التقاعد  ب��إدارة مدخ��رات  اخلاص��ة 

اإلضافية.
كانت بعض هذه األمور متداولة، وقد 
كان لكثير منها نتائج عكسية. أما 
األس��ر من الطبقة املتوسطة التي 
تكاف��ح من أج��ل إرس��ال أطفالها 
إل��ى املدارس اخلاص��ة )نحو ٪60 من 
جميع التالميذ الذين يحضرون هذه 
املؤسس��ات) فلم تُرح��ب مبا عدتها 
تدخ��ال حكومي��ا غي��ر مب��رر. وق��د 
أعرب املرضى الذين يواجهون قوائم 
االنتظار الطويلة لتلقي العالج عن 
حسرتهم لعدم بناء املستشفيات.

وم��ن املؤكد أن املواطنني يش��عرون 
الَتآُم��رِّي،  الس��لوك  إزاء  بالقل��ق 
والتالعب في األس��عار، والتجاوزات 
اخلاصة.  الش��ركات  ترتكبه��ا  التي 
لكنه��م قاموا بتظاه��رات إلصالح 
النظام، وليس لتدميره واس��تبداله 
بش��يء آخ��ر. لق��د أرادوا اإلص��الح 

والتقدم، وليس الثورة.
إضافة إلى مش��كالت باتش��يليت، 
ص��ار اقتص��اد بطيئ��ا للغاي��ة، في 

األقل جزئيا بس��بب س��وء تصميم 
الضرائ��ب وإصالحات س��وق العمل 
)لع��ب انخف��اض أس��عار الس��لع 
األساسية في الفترة 2014 - 2016 
دورا أيض��ا). وف��ي أوس��اط الطبقة 
املتوس��طة ف��ي أمي��ركا الالتينية، 
يُعد العمل اجليد بأج��ور جيدة أمرا 
مهم��ا. وال يبدو أن احلزب الیس��اري 
في املنطقة، مث��ل حزب العمل في 
اململک��ة املتحدة ف��ي الثمانینیات 

من القرن املاضي، جازا إلنتاجا.
بنم��و  الوع��د  عل��ى  بيني��را  رك��ز 
اقتصادي أسرع. وقد مت وقف العديد 
حت��ى  التجاري��ة  الصفق��ات  م��ن 
االنتخابات، وبالتالي فإن االس��تثمار 
س��وف يرتفع في ع��ام 2018. ولكن 
من��و إنتاجي��ة الش��يلي كان بالكاد 
يُذك��ر من��ذ م��ا يقرب م��ن عقدين، 
وكذلك تنوي��ع الصادرات. ما خطط 
بينيرا للقيام به بهذا الش��أن ليس 

واضحا على اإلطالق.
وف��ي بل��د أكث��ر تعليم��ا بكثير مما 
كان علي��ه في اجليل الس��ابق، كان 
األدن��ى  احل��د  يتوقع��ون  الناخب��ون 
م��ن الكف��اءة م��ن قادته��م. بينيرا 
خط��اب  )كان  متواض��ع  متح��دث 
نص��ره متناقضا، لدرج��ة أن زوجته 

وأطفال��ه ل��م يعي��روه أي اهتمام)، 
لك��ن ش��هادته ف��ي االقتص��اد من 
جامعة هارف��ارد تتجلى في ضبطه 
للحقائ��ق واألرقام. وعل��ى النقيض 
من ذلك، أظهر أليخان��درو غيلييه، 
منافس��ه في اجلول��ة الثانية، خبرة 
ضئيل��ة في أهم قضايا السياس��ة 

األساسية.
كان بيني��را اختي��ار ٪36 فق��ط من 
الناخبني في اجلولة األولى. لكن في 
اجلول��ة الثانية، عده أغلب الناخبون 
أهون الش��رين لتمكين��ه من الفوز 
بفارق تس��ع نقاط فق��ط. لن يكون 
ل��ه أغلبي��ة ف��ي الكونغ��رس، ومن 
املرج��ح أن يعود الط��الب والنقابات 
إلى التظاهر في الشوارع بعد فترة 
وجيزة من تسلمه مهامه في مارس 
/ آذار. يأم��ل بيني��را أن يك��ون مث��ل 
ماكري، الذي حافظ على ش��عبيته. 
وق��د يش��به ميش��ال تيم��ر، الذي 
حل محل روس��يف وكوزينس��كي، 
وكالهما فقدا كل الدعم الشعبي 
الذي حصال عليه بعد بضعة أشهر 

فقط من توليهما مناصبهما.
وس��وف نع��رف قريب��ا أي واحد من 

االثنني سيكون.

لماذا ابتعدت أميركا الالتينية عن األحزاب اليسارية؟
PROJECT
SYNDICATE

عام سعيد
ايمان عبد الملك

بالعدل تبنى اجملتمعات، وتتحقق املساواة بعيدا« 
عن ممارس��ة الظلم،وذلك بوض��ع قوانني منصفة 
داخل الدولة وإدارتها بالشكل الصحيح،وكيفية 
اس��تعمالها بني الناس وتطبيقه��ا على اجلميع 
م��ن دون اس��تثناء .فاالنصاف ف��ي اجملتمع يكمن 
في املس��اواة بني املواطنني وع��دم التمييز بينهم 
وحرمانهم م��ن حقوقهم ومكتس��باتهم،لكي 
ال  يخل��ق ج��وا« من الفوضى ينتش��ر م��ن بعده 

الفساد.
العدالة كفيلة في نش��ر السالم واالمن، خاصة 
عندم��ا تتوزع امل��وارد والثروات بالتس��اوي ما بني 
املواطنني واشعارهم باألمان، وهذا يتطلب جهدا 
من احلكومات وأصح��اب القرارات لتنفيذها على 
أر ض الواقع من خالل رفع املستويات االقتصادية 
لألف��راد والعائالت ليتمكنوا م��ن العيش بكرامة 

واستقرار مادي ومعنوي.
يأتي العدل باالحترام والتقدير بعيدا عن املنفعة 
املادية واملعنوية، وذلك بعدم االنحياز في محاكمة 
او قرار خارج عن القانون،يكون ذلك باالس��تقامة 
وصيغ��ة عيش مش��تركة بني البش��ر ،والتحلي 
بالفضيل��ة، فالعدال��ة تتغير م��ن مجتمع آلخر 
وفقا لتغيير مصالح االقوى فيها وال تكون فردية 

وامنا مرتبطة بنحو مباشر مع العدالة العامة.
عل��ى االنس��ان أن يكون عادال بأحكام��ه وقراراته 
،فاالنصاف واملوضوعية بالتعامل مع اآلخر  تقرب 
م��ا بني الن��اس وتزرع امل��ودة واحملبة فيم��ا بينهم 
وتس��اعد على فض النزاعات،يعود ذلك لطريقة 
التفكيرااليجابي��ة  الت��ي تقرب وجه��ات النظر 

وتوضح الرؤية الصحيحة للمواقف.
هناك ش��عب ذاق االمرين ولم يزل، منذ خمسني 
سنة ونيف واالحتالل ينشد سرقة ارضه، ويطمع 
باملزيد من املتبقي منها ، يرزح حتت أنظمة دموية 
،كل الوس��ائل اجلهنمية تس��تعمل في تدميره، 
مس��تبعد ،منتهك��ة حقوقه ُمداس��ة كرامته 
،ُش��رد من بلده، ُقتلت أطفاله، أدخل في حروب ال 
طائ��ل من ورائها وال هدف،عل��ى مرأى من العالم 
أجم��ع ،من دون رادع م��ن املنظومة الدولية برغم 

انتهاك العدو للقوانني  .
العدال��ة ف��ي فلس��طني مطل��ب ق��وى التقدم 
وانتص��ار حلق��وق االنس��ان املدنية والسياس��ية 
والثقافية.هناك حق  واالجتماعي��ة  واالقتصادية 
الع��ودة واس��تعادة األرض، واعط��اء اه��ل البل��د 
حقوقهم مبا في ذلك حق تقرير املصير واحلق  في 
التنمية ، ومناصرة القيم التي ترتكز عليها اآلمال 
ف��ي عالم أفضل وأكثر عدال وأكث��ر أمنا« لنصل 
الى املس��اواة والكرامة  لكل انس��ان ، والنهوض 

بحقوق االنسان في جميع انحاء االرض.
 ال سالم من دون عدالة، خاصة عندما تكون حقوق 
الش��عب مهدورة ويكون هناك متييز عنصري بني 
فئ��ات عرقية وديني��ة وأثنية، مم��ا يجعلنا نطالب 
مبن��ع االنته��اكات ، وانصاف كل مظل��وم، واقرار 
قوان��ني وضمان��ات حتمي الش��عوب من التش��رد 
والضياع.هن��اك ش��عب هج��ر، واغتصبت أرضه 
،وه��درت حقوق��ه ،قضيت��ه مهمش��ة ،مغّيبة، 
العال��م بأس��ره يراقب م��ن البعيد ، م��ن دون أن 
يطالب القانون الدولي بردع االحتالل وانقاذ البلد 

من خطر االنهيار..

بالعدل تبنى المجتمعات
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لي��س بوس��عي اآلن أن أتذك��ر س��حنات أولئ��ك 
الدراوي��ش الذين كانوا ميرون بقريتنا، ويس��تريحون 
قلي��اً قرب دارنا. ولكنني ماأزال أتبني العبوس الذي 
ارتسم على وجوههم، والصمت املطبق الذي خيم 
على هيآتهم. في م��ا بعد اختفى هؤالء متاماً، ولم 
أر أحداً منهم باس��تثناء مناس��بة واحدة على ما 
أظن، في مسجد الس��ليمانية الكبير، أواخر عقد 

السبعينيات.
كان االنطب��اع ال��ذي خرج��ت به في كلت��ا احلالني 
س��يئاً. فبالنس��بة لفتى مثلي آنذاك كان املظهر 
اجلميل أكثر أهمية من أي ش��ئ آخ��ر. وكان هؤالء 
بش��عورهم املنس��دلة، وثيابه��م الرث��ة، أقرب ما 

يكونون إلى مخلوقات منقرضة بالية.
وزاد ف��ي الطني بل��ة أن دعاة التحدي��ث في بلداننا 
كانوا يشنون الهجمات عليهم في الكتب ووسائل 
اإلعام. وكانت بعض احلركات اإلس��امية حتملهم 
وزر التخل��ف الذي أص��اب مجتمعاتن��ا، والضعف 
الذي حل بش��عوبنا. في ما كانوا ه��م غير ميالني 

للدفاع عن أنفسهم على اإلطاق.
ولكنني حينما ش��رعت بق��راءة نتاجهم الفكري، 
ومدوناته��م األدبي��ة، علمت أنهم ب��راء من كل ما 
نس��ب إليهم. وأنهم أقرب للعصر من خصومهم 
اآلنف��ي الذك��ر، وأكث��ر اس��تنارة منه��م. وأدركت 
أن التص��وف أو العرف��ان اإللهي ه��و »علم إصاح 
القل��وب وتطهي��ر النفوس وتصفي��ة البواطن من 
الرذائ��ل«. ومثل هذه القيم النبيلة ال ميكن أن تقود 

إلى التخلف، أو تفضي إلى اجلمود.
ب��ل إن ه��ذه القيم إذا ما ش��اعت ف��ي مجتمع ما 
فإنها س��تقيه م��ن املوبقات، وحتفظه م��ن الزلل، 

وتعينه على تلمس طريقه وسط الظام.
ولعل واح��دة من أفض��ل ما دعت إلي��ه الصوفية 
ه��ي فضيلة التس��امح. وقد روي عن ج��ال الدين 
الروم��ي )ت 1273 للمي��اد( أنه لم يك��ن يؤثر ديناً 
على دين، وال ملة على ملة أخرى. وكان يتعامل مع 
املس��لمني واملسيحيني واليهود على قدم املساواة، 
وي��رى أنهم ال يختلف��ون عن بعضه��م بعضا في 
الباطن. وله ش��عر غزير في هذا املوضوع باللغتني 
العربية والفارس��ية، ترجم إلى لغات عديدة، حتى 
بات أكثر الشعراء تأثيراُ في الواليات املتحدة. وغنى 
له مطرب��ون كثر، من بينهم على س��بيل املثال ال 

احلصر: مادونا !
لقد باتت مفردة التصوف شائعة في األدب العربي 
احلديث. وطفق الش��عراء اجل��دد يتغنون به في كل 
مناسبة. منذ أن اكتشفوا احلاج الدرويش املصلوب، 
ومنذ أن عرفوا ابن الفارض الش��اعر احمللق. ومنذ أن 
قرأوا الس��هروردي الفيلسوف القتيل. والكثير من 

األسماء الامعة األخرى في تراثنا العظيم.
لم يعد من ش��روط املهنة أن يس��دل املريد شعره، 
ويضع اخلرقة على جسده. ففي هذا وسواه إلزام ال 
ل��زوم له، وقيد ال ضرورة فيه. وقد يكون الصوفي ذا 
شعر أسود براق، أو صلعة المعة أنيقة! وقد يكون 
شاباً في غاية الوس��امة واحليوية، أو امرأة حسناء 
ذات خفر ودالل. فالرثاثة لم تعد هي املعيار الوحيد 
للصوفية في هذا العصر مثلما كانت في املاضي. 
وقد تغيرت مفاهيم كثي��رة في هذا العالم. وهذه 

واحدة منها من دون شك. 
أليست هذه الفكرة بدياً مقبوالً للدعوات الصارمة 
الت��ي حاولت إصاح العالم فدمرته، وس��عت  إلى 
نشر الوعي فأجهزت عليه، وقررت أن تصنع السام 

فلم يصدر عنها غير اآلالم واملشكات واحلروب؟

دراويش

محمد زكي ابراهيـم

عبد علي حسن

 أولت املناهج النقدية احلديثة عنوان 
املنج��ز اإلبداع��ي أهمية اس��تثنائية 
العدي��دة  الدراس��ات  ووضع��ت   ،
والتنظي��رات حول العن��وان وأهدافه 
وأنواع��ه ، ولع��ل وراء ه��ذا االهتمام، 
التق��دم احلاصل ف��ي رؤي��ة املبدعني 
ب��ه  واالهتم��ام  املنج��ز  عن��وان  ازاء 
بعده العتبة األول��ى التي يلتقي بها 
الق��اريء وامكانية عدها بنية صغرى 
تعاني اإلفتق��ار حلاجتها الى مايكمل 
فضاءها الداللي ، وب��ذا فقد مت حتويل 
مهمة العنوان من التفس��ير وتقدمي 
املعن��ى جاه��زا الى امكاني��ة التأويل 
الذي تس��مح ب��ه ايح��اءات الفضاء 
الداللي ، وعدها دالة مس��تقلة حينا 
وباحث��ة ع��ن مدلولها ال��ذي يتوصل 
اليه املتلقي ف��ي تأويله بقطع النظر 
عن الرجوع للنص ، وحينا آخر الميكن 
التوص��ل الى مدلولها اال بالعودة الى 
املنت وعدها جزءا منه . وفي احلالني فإن 
العن��وان يتمتع بق��درة حتقق الفضاء 
الداللي ال��ذي يفضي الى مدلول يتم 
التوص��ل الي��ه من قب��ل املتلقي عبر 

آلية التأويل .
وعل��ى وف��ق ماذك��ر آنف��ا س��نقوم 
بالكش��ف عن ش��عرية عن��وان رواية 
)كم أك��ره القرن العش��رين( للروائي 
العراقي عبد الكرمي العبيدي الصادرة 
عن دار قناديل للنش��ر والتوزيع /بغداد 

الطبعة األولى /2017 .
والش��عرية الت��ي نعنيها ه��ي قدرة 
العن��وان ف��ي تخلي��ق بني��ة داللي��ة 
تتطلب تدخ��ل املتلق��ي للبحث عن 
مدل��ول ينس��جم م��ع تل��ك البنية ، 
واليت��م ذل��ك اال عبر فاعلي��ة التأويل 
التي يتطلبها التشويش أو الغموض 

او املفارقة التي ينتجها العنوان. 
ففي موضوع ورقتنا فإن عنوان الرواية 
يتخذ وضعا اش��كاليا يحاور املتلقي 
الذي اليصادف س��هولة او تبس��بطا 
دالليا اس��تهاكيا وامنا يضع املتلقي 
في منطقة دهشة ازاء جملة خبرية 
ش��كلت بنية عن��وان عده��ا الروائي 
العبي��دي مدخا ملنت روايته ، اذ ان اداة 
االستفهام )كم( تخلت عن وظيفتها 
االستفهامية الى وظيفة لغوية أخرى 
تعن��ي الكث��رة أو تعظي��م الكراهية 
للقرن العشرين ، ولعل هذا التعظيم 
يدفع املتلقي ال��ى البحث عن مدلول 

الدالة التي ثبتها العنوان.
 لذا فقد انتجت هذه البنية الصغرى 
بنية افقار بحاجة الى بنية أكبر لفك 
التش��ويش والغم��وض ف��ي العتب��ة 
األول��ى للرواي��ة وس��يندفع املتلق��ي 
ف��ي دخوله الى امل��نت احلكائي للرواية 
مبوجه��ات ذلك التعظي��م للكراهية 
بحثا عن دوافعها واسبابها ، لذا فقد 
حقق العنوان مهمة ووظيفة العنوان 
من خال إثارة املتلقي وإغرائه للدخول 
الى م��نت الرواي��ة ومتابع��ة أحداثها 
ليصل ال��ى املغزى املنت��ج تأويا يعد 
مدلوال لدال��ة العنوان الذي توضحت 
وظيفته بعدها وظيفة إغرائية حتفيزا 

ملرجعية املتلقي  واستدعاء مكونات 
منظومته��ا الفردي��ة واجلمعية أثناء 
وبعد قراءت��ه للرواية التي متكنت من 
بث العديد من وجهات النظر املتعلقة 
مبس��ببات الكراهية للقرن العشرين 
الذي إتصف باجلنون وإحداث الفوضى 
ونشر عوامل االنتهاك وتهديد الوجود 

البشري.
 هذا القرن الذي بدأ -- على مس��توى 
انساني -- بحرب عاملية اولى وانتصف 
في حرب عاملية ثانية في حني شكلت 
عاش��تها  الت��ي  الداخلي��ة  احل��روب 
الدكتاتوري��ات  بفع��ل  الش��عوب 
البغيظ��ة في آخره حرب��ا ثالثة ، ومن 

العراقي  ءالش��عب  الش��عوب  ه��ذه 
الذي عانى وي��ات احلروب واإلضطهاد 
السياس��ي واالجتماعي مادفع ابناءه 
مغادرة الوطن  على كراهة كانت من 
عوامل االحس��اس باالحباط واملهانة 
ف��ي بلدان االغت��راب من��ذ ثمانينيات 
القرن العشرين ورمبا منذ سبعينياته 
، وظلت الهوية الوطنية  في منطقة 

وسطى بني الوطن واملهجر.
 كل ذلك جرى تفصيليا ومبقدرة سردية 
اوجدت شكلها املناسب لتكون حياة 
) مولود( الشخصية املركزية الغائبة 
احلاضرة والدفاتر واألوراق التي ضمها 
والثاني  األول  الصندوق��ان األس��ودان 

مادة الرواي��ة احلكائي��ة لتعلن بذلك 
دخول منطقة امليتاسرد ، اذ ان الروائي 
قد بذل جهدا كبي��را في جتميع املادة 
احلكائية لش��خصية من شخصيات 
الهام��ش االجتماع��ي بانتمائها الى 
أط��راف  يس��كنون  الذي��ن  البل��وش 
امل��دن خاصة في م��دن جنوبي العراق 
، وحال��ة الغرب��ة والترح��ال بني الدول 
اجملاورة لبلده الع��راق الذي هاجر منه 
كما فعل العديد م��ن العراقيني منذ 
ثمانينيات القرن املاضي حتى استقر 
به احلال غريبا في هولندا ليواجه موتا 
بالسرطان اسهم الوضع االستثنائي 
حلياته في متهيد االصابة به ) اقس��م 

لكم ان الهرب هو اللون اآلخر للحرب 
، لي��س لله��رب ف��رق بني ماه��و فوق 
وماهو حتت ، كاهم��ا هرب ، واذا وجد 
ثمة دخيل فهو خائن .....النص ص 48( 
لذا ف )مولو( يدرك متاما ان الهرب من 
حرب داخلي��ة هو الذهاب والهرب الى 

حرب أخرى قد اليجد فيها ذاته.
اخلي��وط  جتمي��ع  املتلق��ي  وبإم��كان 
احلكائي��ة مل��نت الرواي��ة ليص��ل ال��ى 
مدل��ول دالة العنوان فيعرف اس��باب 
تكري��س بني��ة الكراهي��ة املعظم��ة 
للق��رن العش��رين ، ق��رن الغرب��ة عن 
ال��ذات واألوط��ان وق��رن اخل��وف بكل 
وتهديد  االنتهاكات  وقرن  تش��ظياته 
الوجود البش��ري ..قرن يس��تحق تلك 

الكراهية .
وتس��هم العنوان��ات الداخلي��ة ف��ي 
تكريس ش��عرية العنونة ، ولطبيعة 
الس��رد املاورائي فإن الروائي يلجأ الى 
وضع امل��ادة احلكائية التي تس��لمها 
م��ن اخ��ت مول��ود على ش��كل أوراق 
ودفات��ر ، حت��ت عنوانات اس��همت في 
تخليق احلاف��ز القرائ��ي للوصول الى 
مدل��والت تلك العنوانات ،  فيقس��م 
مادته احلكائية الى صندوقني يحمان 
صفة الصندوق األس��ود األول والثاني 
، واذا ماعرفن��ا مدل��ول ومعن��ى هذا 
الصندوق االس��ود قب��ل الدخول الى 
محتوياته فإننا سنعرف بأن في هذين 
الصندوق��ني اخملف��ي في حي��اة مولود 
الت��ي أراد أن يطل��ع عليه��ا صديق��ه 
الروائي -- الراوي كلي العلم -- ليكتب 
عنه رواية عبر ماوفره من دفاتر واوراق 
وهذيانات لتكون أحداث رواية حياته ، 
فقد تبدت الوظيفة اإلغرائية لعنوان 
الفرعية  والعنوانات  الرئيسي  الرواية 
الداخلي��ة عل��ى نحو واض��ح وكانت 
حاف��زا ودافع��ا إلثارة فض��ول املتلقي 
للدخول ال��ى املنت الروائ��ي والوصول 
عب��ر فعالي��ة التأوي��ل ال��ى مدل��ول 
تل��ك العنوانات التي احس��ن الروائي 
صياغته��ا لتحوز على وظيفة قرائية 
التبتعد عن الصياغات احملدثة للعنوان 
بعده عتبة النص األولى، وكلما تقدم 
املتلقي في قراءة الرواية التي بلغ عدد 
صفحاته��ا )434( صفحة يدرك مدى 
الظام��ات واالنته��اكات التي تعرض 
لها الفرد العراقي عب��ر هذه املعلقة 
الت��ي من املمكن عدها ش��اهد عصر 

على قرن خلق كراهيته الطواغيت .
لقد قدم الروائي عبد الكرمي العبيدي 
ف��ي روايته اجلدي��دة هذه ) ك��م أكره 
القرن العشرين( خاصة املعاناة التي 
حتم��ل وزرها املواطن العراقي في بلده 
وفي بل��دان املنافي ليظ��ل غريبا عن 
بل��ده وذات��ه ، كل ذل��ك عب��ر صياغة 
سردية واعية ومدركة للعبة السردية 
ب��دءا من العنوان غن��ي الداللة وحتى 
آخ��ر صفحة من الرواية التي اتصفت 
بسعة احداثها ومحاولتها االستفادة 
من تقنيات امليتاس��رد وتنوي��ع الروي 
وتوزيع��ه على ال��راوي العليم والراوي 
كلي العلم لتغدو -- الرواية -- واحدة 
من املنجزات الروائية العراقية املهمة 
واملمتعة بخطابها اجلمالي واملعرفي.

شعرية العنونة.. في رواية )كم أكره القرن العشرين(

غالف الرواية

قصة قصيرة

أخبار

 محمد بتش مسعود

ّاف��ذة ميت��د أف��ق بعيد,موحش  خل��ف الن�
كئيب,كان يجلس أبوحلية وقد أثنى

ركبتيه,تنساب حّب�ات املسبحة بني أنامله.
مطقطقة بني الفينة والفينة األخرى.

تس���ّلل صوت بومة إلى أذنيه,لم يعره أّي 
اهتمام فأّمه كانت دوما تقول له

ّا.إس��تغفر  من��ه حظ� أحس��ن  الب��وم  أّن 
رّبه,تنّفس الّصعداء وأرخى قدميه
العاريتني على حلٍس كان يفترشه.

لم يكن في الصّف سوى بعض االفراد,لقد 
عِهد هذا املشهد منذ سنني, برغم خطب
اإلمام املتكّررة عن فضل صاة الفجر, لكن 

لم يكترث ألمره أحد.فقد قال
أحده��م ذات مّرة م��ا أعذب الّن��وم واآلذان 

مرتفع.
راجت في القرية الّصغيرة أقاويل وأحاديث 

عجائز عن لّص فتك بدجاج القرية,
قيل إّنه محت��رف بامتّياز,لقد أبكى عجائز 

القرية فمنهّن من فقدت دجاجة
وأكثر.وبرغم محاوالت اجلميع الّنيل منه إالّ 

أّن كل ّ ذلك باء بالفشل, لم
يس��تطع أّي أح��د أن يقب��ض علي��ه وال أن 

تُعرَف هوّيته.لقد كان ملث�ّ�ما عندما
رآه أحد األوالد ذات مّرة.

عندم��ا كان أبوحلية-كما اعتاد أهل القرية 
مناداته فوجهه زّينته حلية

كثيفة- عائدا لبيته ذات مّرة ترّجته عجوز 
وسألته إن كان قد رأى

دجاجاته��ا, بحك��م عمله كبائ��ع متنّقل 
للمابس, فهو يطوف أرجاء القرية يومّيا

ج��اّرا عربت��ه الّصغي��رة, كان صوت��ه مي��أ 

األرجاء...فساتني...فساتني...فأهل
القرية يعرفونه جّيدا.

ذات صب��اح قال له أحد الّصبية ..لقد رأيُت 
سارق الّدجاج, لم يعره أّي

انتباه, كّشر في وجهه وزمجر, رمقه بنظرة 
غضب قائا...اذهب والعب مع

أترابك...فهذه األمور التعنيك يا ولد.
بق��ي في القرية بضع دجاج��ات الغير,لقد 

استراح الّسارق اجملهول هذه األّيام,
رمّبا سيعيد الكّرة من جديد حني يستعيد 

نشاطه وخططه فا أحد يعرفه.
ل��م يخرج أبوحلي��ة هذا الي��وم, عند صاة 

الفجر سأل عنه اإلمام, لكن الأحد
رآه,ل��م يعرف أحد وجهته.م��ّرت أّيام وال أثر 

له .
ليل��ة مقمرة هادئ��ة تخّللها ص��راخ كبير 

وصّياح...أمسكوه...أمسكوه...لقد عاد

السارق من جديد , لكن حلسن حّظه تسّلل 
بخّفة مطلقا ساقيه للّريح.تعالت

صيحات الّدجاج من م��كان قريب,إّنه بيت 

أبوحلية ,قال أحدهم لم أسمع يوما
أّن له دجاجا, ق��ال آخر حني يصبح الّدجاج 

قضّية...رمّبا وضعها الّسارق

...قال آخر ضاحكا وق��د فقد جّل دجاجاته 
رمّبا سرقها أبوحلية...تساءل

اجلميع واحليرة متأ أفكارهم.
الضباب يكتس��ح األفق ,جاء صوت صارخ 

من أطراف
القرية...فساتني...فساتني...س��راويل....

خرجت العجائز وبعض الّرجال, لقد
ع��اد ذو الّلحية, كان الّص��وت يقترب رويدا 

رويدا على أنغام صدى
الضباب....أسرع أحد الّصبية نحوه وسرعان 

ما عاد راكضا وقد تقّطعت أنفاسه
...اليشبه أبوحلية أبدا..إّنه رجل غريب.

حينها كان الضّ�باب يزداد عتمة,ومّر الّرجل 
بني جنبات البيوت ورزمة

املابس عل��ى كتفيه , لم يعرفه أحد... لم 
يكن أبوحلية....حتما لم يكن هو.

اجلزائر27نوفمبر2017

حتما لم يكن هو

دراسة
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بغداد - الصباح الجديد:

اس��تقبل وزير الثقافة والس��ياحة واآلث��ار فرياد 
روان��دزي ف��ي مكتبة الرس��مي في مق��ر الوزارة 

الفنانة التشكيلة فاطمة العبيدي. 
وكّرمها تثمين��ا جلهودها الفنية ومش��اركاتها 
احملل��ي  الصعيدي��ن  عل��ى  واملتمي��زة  الفاعل��ة 
والدول��ي، والتي تق��دم املرأة، بص��ورة مميزة نالت 
من خالها لقب س��فيرة "السام" في املهرجان 
الدولي للرسم في دولة سلوفاكيا، واملقدمة من 

مؤسس��ة الش��رق للفن )إحدى منظمات االحتاد 
أألورب��ي(. وجه وزير الثقافة كتاب ش��كر وتقدير 

للفنانة العبيدي. 
وعن هذا التكرمي قالت العبيدي: ان التكرمي اليوم 
يأتي من خال دوري برفع اس��م العراق في احملافل 
العربية واالوربية من خال مش��اركاتنا باألعمال 
الفنية والتشكيلية في اكثر من 47 دولة، واكثر 
من خمس��ني مشاركة دولية جتس��د املرأة والتي 
مت من خالها حصولي على العديد من املداليات 
واجلوائز وتكرميات، ومنها حصولي على امليدالية 
الذهبية اخلاصة بفرنس��ا سنة 2015 ومت تكرميي 

ضمن عش��رين فن��ان من جميع ال��دول من قبل 
مجل��ة ارت��ور الدولي��ة التي تصدر ف��ي نيويورك 
بتمثال مصنوع من البورسالني ومطلي بالذهب 
عي��ار 24 لكل فن��ان. إضافة ال��ى اقامة معرض 

لهم في مدينة فلورنسا.
واضافت العبيدي: "اس��همت بأكثر من عشرين 
مش��اركة في مقر ال��وزارة وقاع��ة كولبنكيان، 
وهن��اك مش��اركات محلي��ة ف��ي كرك��وك، وان 
كل لوحة حتمل رس��الة للعال��م ان املرأة وبرغم 
معاناته��ا وآالمه��ا فهي متث��ل التف��اؤل واالمل، 
وبرغم الصعوب��ات التي تعيش��ها لكنها قوية 

وصاب��رة كنخيل الع��راق، فاملرأة تنتج وتش��ارك 
وتفوز في عقر الباد االجنبية.

يذك��ر ان الفنان��ة التش��كيلية فاطم�ة ع��ادل 
جمع��ة العبيدي من مواليد مدينة كركوك عام 
1974، عضو في جمعية الفنانني التش��كيليني 
العراقيني، وعضو في نقاب��ة الفنانني العراقيني، 
وعضو ف��ي رابط��ة املبدعني العراقي��ني للفنون 
اجلميلة، وعضو في جمعية الفنانني التشكيليني 
العراقي��ني/ بريطاني��ا IFAA، وعض��و ف��ي أملركز 
ألعاملي للفنون ألتش��كيلية، وعضو في جمعية 

SAKÜDER للفن والثقافة/ تركيا.

الفنانة التشكيلية فاطمة العبيدي في ضيافة الثقافة
بغداد - الصباح الجديد:

الفن��ون  دائ��رة  ع��ام  مدي��ر  أفتت��ح 
التش��كيلية د.ش��فيق املهدي معرض 
الفن املعاص��ر ذاكرة املس��تقبل، الذي 
أقامته دائرة الفنون التشكيلية ضمن 
منهاجه��ا الس��نوي عل��ى قاعة مركز 

الوزارة.
وع��ن هذا املعرض قال املهدي مدير عام 
دائرة الفنون التش��كيلية: تعد لوحات 
املع��رض الي��وم متثي��ا حقيقي��ا للفن 
املعاص��ر ال��ذي يحمل أعم��ال متميزة 

جدا، وهو صرخة مهمة في عالم الفن 
التش��كيلي، وأن��ا أراه خاص��ة باجت��اه 
اخلزف والنحت واللوحات التش��كيلية، 
مؤكداَ بأنه مت اختيار أعمال كثيرة جدا 

خاضعة للجنة سرية.
وأضاف املهدي: ان هذا املعرض الشامل 
للف��ن املعاصر هو خاص��ة جهد دأبت 
عليه دائرة الفنون التشكيلية ملدة ثاث 
سنوات لكي نتوصل إلى هذه النتيجة 
النوعي��ة، حيث جتاوزن��ا الكميات وأالن 

نعمل على األعمال النوعية

افتتاح معرض الفن المعاصر..
ذاكرة المستقبل 

من أعمال الراحل أحمد الربيعي



الفصل اخلامس عشر
أيام احملنة

اعتقال عبد الوهاب املفتي ، إشكالية 
مرمر نصب الش��هيد ، اعتقالي من 
قبل اخملابرات ، اعترافات عبد الوهاب 
املفتي ، الوقوف أمام محكمة الثورة 
واحلك��م باإلعدام ، في زنزانة اإلعدام 
، في الطري��ق لتنفيذ حكم اإلعدام 
، زنزان��ة اإلعدام مرة أخرى ، س��جن 
األح��كام اخلاص��ة ، التحقي��ق م��رة 
أخرى والسجن االنفرادي ملدة سبعة 
اشهر، هشام املدفعي غير مشمول 
بالعفو الع��ام عن األك��راد ، مغادرة 

سجن أبو غريب فوراً.

اعتقال عبدالوهاب املفتي
منذ ان اعتقل ام��ن العاصمة عبد 
الوه��اب املفتي في احد ايام ش��هر 
مايس 1986 ، وتبن في اليوم الثاني 
انه ق��د الق��ي القبض علي��ه واودع 
التحقي��ق ف��ي ام��ر مه��م . كن��ت 
وانا مبنص��ب الوكيل الفن��ي المانة 
العاصمة اقوم مقام االمن بالكثير 
من مهامه ومس��ؤولياته والس��يما 
االعمال الفنية . وكانت االش��اعات 
قد تفش��ت ، واس��تدعي الكثير من 
موظف��ي االمانة للتحقي��ق ، وعلى 
االخ��ص العاملون ف��ي مكتب امن 
العاصمة . وقد بدأت التحقيقات مع 
عدد كبير من مس��ؤولي ومهندسي 
الت��ي  العام��ة للط��رق  املؤسس��ة 
يرأس��ها عبد الوه��اب املفتي ، حتى 

جتاوز عدد املوقوفن الثالثن .
ملاذا ؟ .. لم يكن لدي اي علم عن ذلك  
النها قد تقود الى مؤسس��ة املفتي 
الس��ابقة ، ولك��ن االقاوي��ل كث��رت 

واختفى امن العاصمة .
  اتصل بي الس��فير الفرنس��ي في 
بغداد ، وبن انه قد وصل وفد رسمي 
من فرنسا الى بغداد ، وهو مرسل من 
امن العاصمة الفرنس��ية املنتخب 
جاك شيراك ، ويحمل رسالة خاصة 
الى رئيس اجلمهورية صدام حس��ن 

عن طريق امن العاصمة العراقية .
  رحبت بلقاء الوفد في اليوم التالي 
، وجرى احلدي��ث بيننا على العالقات 
الطيبة بن شيراك وصدام حسن . 
وبن الوفد بان جاك ش��يراك بحكم 
منصبه اجلدي��د امينا لباريس يرغب 
للعاصمة  املطل��وب  الع��ون  بتقدمي 
العراقي��ة ، من خ��الل التع��اون عن 
واخملتص��ن  اخلب��راء  تق��دمي  طري��ق 
واملع��دات واملكائ��ن وم��ا نحتاج��ه 

لتطوير بغداد .
 تسلمت الرسالة باللغة الفرنسية 
لتهيئته��ا مترجم��ة وم��ا يتطل��ب 
تقدميه��ا ، ومب��ا ان االم��ن ل��م يكن 
موجودا ، فق��د اتصلت مبكتب نائب 
رئي��س ال��وزراء طه ياس��ن رمضان ، 
وبينت له تفاصي��ل املهمة والعرض 
ال��ذي قدمه الوفد الفرنس��ي . وفي 
الي��وم الثان��ي اس��تقبلنا رمض��ان 
وبصحبتي الس��فير الفرنسي ووفد 
امان��ة العاصمة الفرنس��ية . وبعد 
تق��دمي الرس��ائل الى النائ��ب ، جرى 
التداول حول اجلوانب اخملتلفة للتعاون 
، واخلط��وط العام��ة للمس��اعدات 
واوج��ه التع��اون ، ومتطلبات مدينة 
بغداد يومئ��ذ . وانتهى اللقاء بقبول 
التبرع السخي من بلدية باريس ، على 
ان توضع التفاصي��ل في اجتماعات 
الحق��ة . وق��د قدم��ت املتطلب��ات 
االساس��ية من قبل مسؤولي امانة 
العاصمة الى اجلانب الفرنس��ي ، وال 
ادري م��ا حدث بعد ذل��ك ملا جرى لي 

كما سأبينه .
 واك��رر هنا ان األعوام 1982 �� 1985 
كان��ت مليئة باملش��اريع التطويرية 
في مدينة بغداد ومنها اعادة انشاء 
البنى التحتية ، كمشروع ماء الكرخ 
الذي يتضمن انشاء محطة تصفية 
الطارمي��ة الت��ي جتهز ك��ذا مليون 
لتر م��ن امل��اء يوميا ، وكان��ت احدى 
الش��ركات الهندية تقوم بتنفيذه . 
اما شبكات املاء واخلطوط الرئيسة 
لتوصي��ل املاء ال��ى بغ��داد ، فكانت 
شركة فرنس��ية تقوم بتنفيذ ذلك 
املش��روع م��د خط��ن  ويتضم��ن   ،
رئيس��ين ، قط��ر االنب��وب الواح��د 
منها )2.2( مت��ر من حديد الدكتايل 
الش��بكات  م��د  ال��ى  باالضاف��ة   ،
الرئيس��ة والفرعي��ة ملعظ��م احياء 
بغ��داد ومحالتها . كم��ا كان العمل 
يجري على قدم وس��اق ملد شبكات 

مجاري املياه القذرة ملدينة بغداد من 
قبل شركة        ) مدماك ( اللبنانية 
، وانشاء محطات التصفية والضخ 
من قبل ش��ركات يابانية . ومت جتديد 
والهاتف  الكهرباء  جميع ش��بكات 
والب��داالت الهاتفي��ة . وكان العمل 
مستمرا العادة رصف وتبليط الطرق 
الداخلية في محالت بغداد القدمية ، 
فضال عن االحياء اجلديدة . كما كان 
العمل يجري إلنش��اء شبكات املرور 
الس��ريع داخل وحول مدينة بغداد . 
كل ه��ذا يج��ري في الوقت نفس��ه 
الذي جتري فيه عمليات تطوير بغداد 

كما ذكرناه في الفصول السابقة .
 لقد استوعبت هذه املشاريع مئات 
االل��وف من العم��ال االجان��ب ، في 
الوقت الذي كانت جبهات احلرب مع 
ايران قد س��حبت معظم الش��باب 
العراقي . التحق جميع املهندس��ن 
وخريجي الكلي��ات بجبهات القتال 
، وترك العمل للعمال واملهندس��ن 
في الش��ركات االجنبي��ة  وكان ذلك 
خس��ارة كبيرة ، فقدنا فيها فرصة 
واكتس��اب  التدريب  التع��وض م��ن 
اخلبرات والتجارب من تلك الشركات 
واغلبه��ا ش��ركات مرموق��ة . ومن 
الغري��ب ان اليتاح الم��ن العاصمة 
اال س��حب وانت��داب ع��دد مح��دود 
من املهندس��ن من جبه��ات احلرب ، 
اليتجاوز العش��رين مهندسا . وكان 
ه��ذا امرا مؤملا للغاية لم ازل اتذكره 
بكل حزن . لقد كان كل شيء يجري 
في العراق من اجل الدفاع عن العراق 

وحماية حدوده الشرقية .
  كن��ت اعل��م بوجود نح��و مليوني 
عامل عربي ، معظمهم من العمال 
والفني��ن املصرين . ولم يس��تطع 
العام��ل العراق��ي م��ن العم��ل مع 
الشركات االجنبية بسهولة ، حيث 
ان العم��ال االجانب الذين عملوا في 
العراق وهم من العمال االسيوين او 
من اوربا الشرقية ، كان نظام عملهم 
يختلف ع��ن نظام او قان��ون العمل 
العراق��ي . فالعام��ل العراقي يعمل 
مبوجب القانون ملدة ثماني س��اعات 
يومي��ة ، واحيان��ا بعض الس��اعات 
االضافية ، ويرغ��ب بالتمتع بعطلة 
نهاية االسبوع مع اسرته واصدقائه 
. اما العمال االجانب فكانوا يعملون 
وفق قانون ) 157 ( واليخضع لقوانن 
وانظم��ة العمل في الع��راق . فعلى 
سبيل املثال كان الكوريون العاملون 
في شركة هيونداي في شارع حيفا 
ياخ��ذون يوماً واح��داً للراحة كل 13 
يوما ، وعدد س��اعات العمل اليومي 
12 ساعة ، ثمان منها هي الساعات 
املق��ررة ، والس��اعات االرب��ع اعمال 

اضافية بأجور .
  م��ن كل ذل��ك كن��ت ارغ��ب دائما 
بالبحث عن عمال او مقاولن ثانوين 
عراقين للعمل مع تلك الشركات ، 
ولكن �� لالس��ف � لم اس��تطع من 
حتقيق ذلك لالس��باب الت��ي ذكرتها 

قبل قليل .

اشكالية مرمر نصب الشهيد

كن��ت ق��د حتدثت ع��ن املش��كالت 
الفني��ة الت��ي كان��ت تواجهن��ا في 
مش��اريع تطوي��ر بغ��داد . ومن هذه 
املشكالت ، مش��كلة كان لها تاثير 
كبير على مسيرتي في خدمة بلدي 
وش��عبي ، اتذكره��ا بأل��م وحرقة ، 
وس��أذكرها في ه��ذا الفصل خدمة 
للحقيقة والتاريخ ، بالش��كل الذي 
حدثت في��ه ، وما تبعها من اجراءات 

مؤسفة .
  تطرقت سابقا الى مشكلة املمرات 
والساحات اخلارجية لنصب الشهيد 
. فقد تضمنت املواصفات املوضوعة 
م��ن قب��ل االستش��ارين املعمارين 
). الزبي��دي ، ووج��دان نعم��ان ماهر 
وس��امان كمال ( تبليط الس��احات 
اخلارجية واملمرات في نصب الشهيد 
، باس��تعمال مرمر ايطالي من نوع ) 
ك��رارا ( و بأبعاد ) 60 × 60 × 2 س��م 
( . وع��رض املقاول الياباني ) ش��ركة 
كاجيما متسو بيشي ( انواع املرمر ، 
ومناذج منه على االستشاري املعماري 
سامان كمال . وبعد تدقيق النموذج 
والنوعية ومطابقت��ه للمواصفات ، 
متت املوافقة على اس��تعمال املادة ، 
وبذلك حصل املق��اول املوافقة على 
اس��تيراد املرم��ر املطل��وب مبوج��ب 

شروط املقاولة .
  كانت املس��احات الكلي��ة للمرمر 
احمليط��ة  والس��احات  )للمقترب��ات 
بالنصب( ، تبلغ زه��اء 120 الف متر 
مرب��ع ، وتتع��رض ه��ذه املقتربات او 
املمرات الرئيس��ة الى اثقال سيارات 
الضيوف وال��زوار . مت تنفي��ذ العمل 
 ، متخصص��ن  عم��ال  قب��ل  م��ن 
وباش��راف كامل من قبل مهندسن 
غي��ر  ظاه��رة  ان  اال   . استش��ارين 
اعتيادي��ة ق��د ظه��رت عل��ى جميع 
البالطات في املمرات اخلارجية خالل 
فترة الصيانة ، وهي تقعر البالطات 
، اي ارتفاع الزواي��ا االربع من اجلوانب 
االربع��ة ، لتصبح البالطة ش��بيهة 
لعب��ت  لق��د   . االن��اء  او  بالصح��ن 
الظ��روف املناخية م��ن تباين درجات 
احلرارة ليال ونهارا وصيفا وشتاء ، دورا 

أساسيا في تكوين هذه الظاهرة .
  اقلقن��ا بروز هذه الظاه��رة كثيرا ، 
فبدأنا بالتفكير عن س��بب ظهورها 
، وم��ن املس��ؤول عنه��ا ، وكيفي��ة 
معاجلته��ا ، والكلف املطلوبة لذلك 
يس��ألوا  ان  مهندس��ينا  وجه��ُت   .
املقاول ، وهو م��ن املقاولن العاملين 
ذوي اخلب��رة والتجرب��ة ع��ن س��بب 
ذلك وكيف س��يمكنه معاجلة هذه 
املس��احات الكبي��رة املبلطة باملرمر 
. اجابن��ا املق��اول وبكل وض��وح بانه 
اس��تعمل املرمر مبوج��ب املواصفات 
، مب��ا واف��ق علي��ه االستش��اريون ، 
ومبوج��ب ش��روط املقاول��ة ، وحت��ت 

 . واستشاريينا  اشراف مهندس��ينا 
وه��و بذلك غير مس��ؤول عن ظهور 

تلك الظاهرة .
اذن م��ن املس��ؤول عن ه��ذه الكارثة 
الهندس��ية ؟ ه��ل هو االستش��اري 
املعماري الذي حدد املواصفات وصادق 
على النم��وذج؟ ام املقاول الذي نفذ 
التعليمات بشكل دقيق كما يبدو ؟ 

انه لسؤال خطير وصعب جدا ..
 م��ن خالل جتربتي وخبرتي في مجال 
املقاوالت االنش��ائية ، ومن دراساتي 
للشروط العاملية العمال الهندسة 
املدنية ، فان��ي اعلم ان خبرة املقاول 
العامل��ي هي امر مهم ف��ي اعماله ، 
وان علي��ه ان يس��تثمر ه��ذه اخلبرة 
ف��ي تنفيذ عمل��ه . باالضافة الى ان 
املقاول مس��ؤول مسؤولية رئيسية 
عن تنفيذ االعمال باحس��ن ماميكن 
مبوجب املواصفات املوضوعة ، وعليه 
ان يبن رأيه في صالحية التصاميم او 
املواصفات . وعلى هذا االساس ، وان 
كنت اعتقد ان االستشاري املصمم 
التق��ل مس��ؤوليته عن مس��ؤولية 
املقاول ، لكونه ق��د وافق على املادة 
حتري��راً ، اال ان عل��ى املق��اول ان يبن 
رأي��ه بعدم صالحيتها في اول االمر . 
ومن هنا قررت ابالغ ش��ركة ميتسو 
بيش��ي بذلك ، انها املسؤولة عن ما 
حدث ، وعليها ايجاد احللول املناسبة 
. اعت��رض املقاول على هذا القرار في 
البداي��ة ، اال ان امياني بصحة قراري ، 
دفعني ان اجبر املقاول مبوجب شروط 
املقاولة ان يتحمل املسؤولية ويجد 

احل��ل املناس��ب للمش��كلة . وبعد 
اجتماع��ات وم��داوالت عدي��دة على 
مختلف املس��تويات وملدة اسابيع  ، 
وافق املقاول على حتمل املس��ؤولية 
واستبدال املرمر . فشعرت باالرتياح 

لذلك االتفاق .

   ماهي املادة البديلة لهذه املشكلة 
اذاً ؟ .. لم تسعفني اراء االستشارين 
)OVE ARUP( ، الن اي حل يوضع من 
قبلهم ، يجب ان يس��تند الى امرين 
رئيس��ين هما ن��وع امل��ادة البديلة ، 
والثاني تاثي��ر الظروف املناخية على 
تلك املادة . وبحكم كوني مهندس��ا 
ه��ذه  عش��ت  فق��د   ، استش��اريا 
املش��كلة ملدة اس��ابيع ، افكر فيها 
في احلل البديل الصحيح ، وان كنت 

بانتظار احلل البديل من املقاول .
 وان��ا افك��ر بهذا االم��ر ، الحظت ان 
بالطات كراج داري املبلط بالبالطات 
الكونكريتية بس��مك 4 وبابعاد 40 
× 20 س��م ، ق��د م��ر عل��ى رصفها 
س��نوات عدي��دة ، ولم تزل س��ليمة 
بنس��بة ال تقل عن %95 ، فتبادر الى 
ذهني ان اس��تعمال م��ادة الكرانيت 
التي تفوق الكونكريت صالبة بنحو 
ثمانية اضعاف ، هي احلل املناس��ب 
ملش��كلتنا . عرض��ت الفك��رة على 
ف��ي  ومهندس��ينا  االستش��ارين 
املش��روع . وبعد حتليل كامل للمادة 
وتفاصيل مقترح��ي مت االتفاق عليه 
وعرضه على املقاول الذي قبله ، بعد 
نقاشات حول مصدر مادة الكرانيت 

وكلفتها ، وكيفية العمل بها .
 انتش��ر خبر هذه املش��كلة ببغداد ، 
وملعرفت��ي بأن الش��ركة االجنبية قد 
ترحل بعد انته��اء العمل ، فقد بدأت 
افك��ر بايج��اد مق��اول عراق��ي ثانوي 
لتنفيذ االعمال وب��اق في العراق بعد 
تنفيذ االعمال ، على غرار تنفيذ اعمال 
مرمر ارضيات مشروع اجلندي اجملهول 
التي نفذها املقاول املتخصص موفق 
العالف . وقد ابدى العالف اس��تعداده 
للقي��ام بالعمل مبا لدي��ه من معمل 
متخصص وخبرة طويلة ، فاوضحت 
ل��ه ان ش��ركة متسيوبيش��ي ه��ي 
املس��ؤولة عن االمر وعليه مراجعتها 

واالتفاق معها ان رغب بذلك .
  اقت��رح العالف اس��تعمال كرانيت ) 
ك��رارا ( ف��ي ايطالي��ا . زرت في احدى 
املناسبات حسب طلب ميتسوبيشي 
مقالع هذه امل��ادة في ايطاليا ، وتاكد 
لن��ا النوعية اجلي��دة مل��ادة الكرانيت 
هن��اك . اال ان ميتسوبيش��ي فضلت 
اس��تعمال مادة مماثلة م��ن الكرانيت 
، يك��ون مصدرها م��ن كوريا اجلنوبية 
، عل��ى ان ش��روط وتكالي��ف العمل 
مبوج��ب املتطلب��ات الت��ي وضعناها 
لتك��ون ابعاد بالط��ة الكرنايت 40 × 
20 س��م ، وس��مك 5 س��م . اصدرت 

موافقتي على ذلك وبوشر بالعمل .
 راجعني موفق الع��الف طالبا تغيير 
س��مك بالطات الكرانيت من 5س��م 
الى 4س��م ، بس��بب نوعي��ة املكائن 
املناشير  املس��تعملة لديه وس��مك 
 OVE( لقطع املرمر . وبعد استش��ارة
AROP ( وقناعتي ان الس��مك اجلديد 
مقبول ايضا ، بينت لش��ركة ميتسو 
بيشي موافقتنا على السمك اجلديد 
، على ان تنظر هي باألس��عار وشروط 

العمل مع املقاول الثانوي .
ب��دأ العم��ل بش��كل جي��د وجمي��ع 
االط��راف راضي��ة ب��ه ، غير ان��ه بعد 
باملوقع  اعلمني مهندس��ونا  اسابيع 
ان س��مك الكرانيت اجملهز مؤخرا في 
املوق��ع هو اقل من 40 ملم وبس��مك 
36 وحتى 32 ملم . حسب توجيهاتي 
أبع��د مهندس��ونا جمي��ع كمي��ات 
الكرانيت التي س��مكها اقل من 40 
ملم ال��ى خ��ارج املوقع ، وق��د بلغت 
نس��بة هذه الكميات املرفوضة نحو 
%60 من الكمي��ات اجملهزة الى املوقع 

، وقد مت ابالغ املقاول بذلك .
 اتص��ل ب��ي ام��ن العاصم��ة عب��د 
الوه��اب املفت��ي وطلب من��ي ايضاح 
االمر وس��بب رفضي تل��ك الكميات 
من الكرانيت ، فش��رحت له ما حدث 
، فاي��د اجراءاتي وقال : نعم ما عملت 
، اال ان��ه قال ان املراف��ق االقدم لرئيس 
اجلمهورية العميد ارش��د ياس��ن قد 
اتص��ل به وطلب من��ه الضغط علي 
لقب��ول تلك امل��واد . اكد لي املفتي ان 
ه��ؤالء املقاولن لهم ارتباطات باعلى 
املس��تويات ، ولك��ن مبا نح��ن نطبق 
ش��روط العم��ل ، فعلينا االس��تمرار 

كما متفق عليه .
  بعد تس��ارع األح��داث وتوقيف عبد 
الوهاب املفتي ، وتعين الس��يد خالد 
عبد املنعم رش��يد امينا للعاصمة ، 
اتصل بي العقيد الركن ) عبد  ( كما 
قال وطلب مني عدم ايفاد اي مهندس 
ال��ى خ��ارج العراق خالل ه��ذه الفترة 
، فاخبرت��ه باني مدع��و حلضور مؤمتر 
في عمان تعق��ده منظمة العواصم 
واملدن العربية ،وهو االجتماع اخملصص 
للمجل��س التنفي��ذي ، وعلي احلضور 

ممثال ملدينة بغداد ملدة اربعة ايام .
  حض��رت املؤمت��ر ، وبع��د عودتي الى 
بغ��داد ، اتص��ل ب��ي موف��ق الع��الف 
وطل��ب زيارتي في مكتب��ي في امانة 
العاصم��ة . وف��ي اثن��اء احلديث معه 
طل��ب من��ي رقم حس��ابي ف��ي احد 
البن��وك خ��ارج الع��راق الي��داع مبلغ 
باس��مي . رفضت هذا املوضوع مبينا 
ان راتب��ي هو كاف ومج��ز ، وال احتاج 
الى اية عمولة ، وعليه تنفيذ العمل 
مبوجب املواصف��ات ، كما طلبت منه 
انواع ومناذج من املرمرالستخدامه في 
مشاريع اخرى . فقال لي انه ذاهب الى 
املطار الس��تقبال صديق له ، وسيمر 
علي مس��اء لعرض النم��اذج . حضر 
العالف مس��اء ال��ى داري وفي مدخل 
ك��راج داري معت��ذرا ع��ن ع��دم جلب 
النم��اذج ، وهو على عجال��ة  .. واعاد 
علي موضوع ايداع مبلغ في حسابي 
في احد البنوك االجنبية ، رفضت مرة 

اخرى فودعني وخرج .
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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 شاهدًا 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 .

 وبناًء 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 )670( صفحة من القطع الكبير، صدر حديثًا عن مطابع دار األديب في عمان-األردن، وموثق بعشرات الصور التأريخية.

نحو عراق جديد
سبعون عامًا من البناء واإلعمار

بدأ العمل بشكل جيد وجميع األطراف راضية 
به ، غير أنه بعد أسابيع أعلمني مهندسونا 
بالموقع أن سمك الكرانيت المجهز مؤخرا 
في الموقع هو أقل من 40 ملم وبسمك 
36 وحتى 32 ملم . حسب توجيهاتي أبعد 

مهندسونا جميع كميات الكرانيت التي 
سمكها أقل من 40 ملم الى خارج الموقع 
، وقد بلغت نسبة هذه الكميات المرفوضة 

نحو 60 % من الكميات المجهزة الى الموقع 
، وقد تم إبالغ المقاول بذلك

لقد استوعبت هذه المشاريع مئات اآلالف 
من العمال األجانب ، في الوقت الذي 

كانت جبهات الحرب مع إيران قد سحبت 
معظم الشباب العراقي . التحق جميع 

المهندسين وخريجي الكليات بجبهات 
القتال ، وترك العمل للعمال والمهندسين 
في الشركات األجنبية  وكان ذلك خسارة 
كبيرة ، فقدنا فيها فرصة ال تعوض من 

التدريب واكتساب الخبرات والتجارب من تلك 
الشركات وأغلبها شركات مرموقة

الحلقة 35

رؤساء بلديات املوصل والبصرة بجانبي

في استراحة الفندق في عاصمة جامايكا مع عبد املطلب العريبي

مع امني جّدة في املؤمتر

مع رئيس بلدية البصرة

مؤسس اململكة عبد العزيز ابن سعود

عند قبر شاه ايران في القاهرة
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بغداد ـ فالح الناصر:

شاركت الفنانة التشكيلة مروة 
احلائك بلوحتيين في معرض يوم 
النصيير العظيم الييذي اقيم في 
قاعة جواد سييليم بييدار الكتب 
لييي  احلائييك  وقالييت  والوثائييق، 
»الصبيياح اجلديد« شيياركت في 
املعييرض بلوحتيين األولييى داللة 
على والدة مدينتي »املوصل« من 
جديييد وكيف انتصر العراق على 
االرهاب الداعشي، والثانية ايضا 
تؤكد مقدرة العراق على سييحق 

دولة اخلالفة.
واوضحييت انها سييعيدة بعرض 
لوحاتها التي نالت اإلشييادة من 
النقيياد، مؤكدة انها ستشييارك 
فييي مسييابقة متحف احلشييد 
للرسييم والنحت الذي سيييقام 
يييوم 3 ميين الشييهر اجليياري في 
املركز الثقافي في شارع املتنبي 
وهو نشاط يقام بإشراف مديرية 
الشييهداء واملضحن حتت شعار 
» تخليدا لدماء شييهداء احلشد 
وتضحياتهم بالدفاع عن العراق 
ومقدساته«، وهي فرصة جديدة 
لعرض لوحاتها التي حتمل فيها 
قصييص املعاناة التييي واجهتها 
فييي مدينتها املوصل قبل الهرب 

مع لوحاتها ميين قبضة اإلرهاب 
ميين  سيينتن  بعييد  الداعشييي 
األلم والبقاء حبيسيية املنزل مع 

أسرتها.
والفنانة التشكيلة مروة احلائك، 
خريجة معهييد الفنون اجلميلة، 

بكالوريوس كلية الفنون اجلميلة 
ميين جامعيية املوصل، سييبق ان 
اقامت 8 معارض شييخصية بدأ 

اولهييا فييي العييام 2010 بعنوان 
مدينيية  فييي  بجزأييين  »األمييل« 
املوصييل، والثالييث فييي املوصييل 

أيضييا بعنييوان »العييراق اجلريح« 
والرابييع »العييراق السييجن« اما 
اخلامييس فنظمته في محافظة 
أربيل بعنييوان »العييراق الصابر« 
ومعرضها السييادس فييي البيت 
بعنييوان  باملوصييل  الثقافييي 
السييابع كان  واملعرض  »خطوة« 
في وزارة الثقافة ببغداد »اناشيد 
األلوان حتت لهيب النار« والثامن 
فييي محافظة بابل وحمل عنوان 
حتييت  ميين  تنهييض  »األنقيياض 
الرماد«، فيما متلك املشاركة في 
العشرات من املعارض املشتركة 
في املوصل وبغييداد بعد نزوحها 

مع أسرتها قبل سنتن.
تؤكد انها تدعييم املرأة العراقية 
لوحاتهييا، حيث  واملوصلييية في 
جتسييد الشييجاعة في مواجهة 
إليييه  تعرضييت  الييذي  االرهيياب 
حيييث  الربيعيين،  أم  مدينتهييا 
مكثييت داخييل منزلهييا ترسييم 
وتوثق قسيياوة الظروف وشدتها 
فييي املوصييل، اال أنها عييادت من 
الشجاعة  بفضل  للحياة  جديد 
ميين القييوات االمنييية واحلشييد 
الذين  الشرفاء  الشعبي وجميع 
حاربييوا االرهاب وحييرروا االراضي 
وقدموا التضحيات لنصرة أهالي 
التييي عانت  املنكوبيية  املناطييق 

الكثير بعد سطوة اإلرهاب.

مروة الحائك: لوحاتي تنتصر للمرأة
وتوّثق نصرنا العظيم على اإلرهاب

فنانة تشكيلية تمتلك 8 معارض شخصية

مروة احلائك

أكثر من مائتي إصابة
بسبب األلعاب النارية 

سييجلت دائرة صحيية بغداد الرصافة أكثر ميين مائتي اصابة 
جراء اطالق االلعاب النارية خالل االحتفال بأعياد رأس السنة 

امليالدية. 
وقييال مدييير اعالم صحيية الرصافة قاسييم عبد الهييادي: ان 

مستشفيات صحة الرصافة سجلت )201( اصابة. 
وأضيياف ان مستشييفى الشيييخ زايييد سييجل االعلييى بيين 
املستشييفيات اذ سجل )103( في حن سجلت مستشفيات 
الكندي واالمام علي )25( اصابة، ومستشفى الشهيد الصدر 
)15(، إضافيية الييى مستشييفى الزعفرانية سييجل )15( في 
حن سجل مستشفى الواسييطي )11( اصابة، ومستشفى 

النعمان اصابتن ومستشفى ضاري الفياض اصابة واحدة.

صانع نجوم الكارتون ودعنا قبل ايام 
توفي قبل ايام رسييام الرسييوم املتحركة الكارتون األميركي، 
بوب غيفنز، الذي قدم للعالم شييخصيات شييهيرة ارتبطت 

بطفولة املالين حول العالم عن عمر ناهز 99 عاما.
وامتييدت مسيييرة غيفنييز على مييدار 60 عاما، قييدم خاللها 
شييخصيات كارتونييية أيقونية مثل توم وجيييري، وباغز باني، 

ودونالد داك، وباباي، وسنو وايت، وألفن والسناجب.
وحصييل غيفنز على وظيفتييه األولى في شييركة ديزني عام 

1937، عندما عمل على شخصيات دونالد داك وسنو وايت.

ندوة عن مخاطر التجميل في وزارة التجارة 
نظمييت دائييرة تطوييير القطيياع اخليياص فييي وزارة التجييارة 
وبالتنسيييق مييع جمعية الهييالل االحمر نييدوة تثقيفية عن 
مخاطر عمليات التجميل التي تنجز بنحو غير قانوني وتهدد 

احلياة والسالمة اجلسدية
وأفيياد مدير عييام الدائرة رياض الهاشييمي: ان النييدوة تناولت 
شقن الشييق االول اخملاطر الصحية والشييق الثاني التبعات 
القانونية املترتبة على وفق التشييريعات القانونية املقررة في 

هذا اجلانب.
وأضاف: ان الندوة بينت من خالل احملاضرين عن اسباب انتشار 
هييذه العمليات بعييد 2003 واالضييرار واملشييكالت والفوائد 
والسييلبيات واملضاعفات املترتبة من جراء ذلييك، اضافة الى 

كيفية الوقاية وجتنب تلك املشكالت واملضاعفات لها.

أول بريطانية تعيش
بقلب داخل حقيبة ظهر

 حتولت سيييدة بريطانية مسييلمة من أصييول عربية الى أول 
امرأة تعيش بقلب تعويضي خارج جسمها في العالم.

وبحسييب صحيفة »ديلي ميل« البريطانية، تخضع »سلوى 
حسيين«، البالغة من العمر 39 عاًما، لتجربيية علمية رائدة، 
حيث تعتمد على حقيبة ظهيير معدة طبًيا حلاالت للحفاظ 
علييى قلبهييا بداخلها، مييزودة بأنابيييب طبية تصييل الدماء 

محملة باألوكسجن من اجلسم إلى القلب.
وأشييارت الصحيفيية الى أن احلقيبيية، التي تييزن نحو7 كيلو 
جرامات، حتوي علبة مخصصة حلفظ القلب، ومحركا يعمل 
بالبطاريييات لعمل القلب، ودفع الدميياء إليه، إضافة ألنابيب 
نقييل الدميياء التي تصل القلب باجلسييم. وكانت سييلوى قد 

اكتشفت وجود خلل بعضلة قلبها قبل 6 أشهر.

شارع أبو نؤاس في بغداد »عدسة: زياد متي«لقطة

هاشتاك

بغداد – زينب الحسني: 
مييع عام جديد تبييدأ أحداث جديدة تسييجلها 
الذاكرة مبسيياندة مواقع التواصل االجتماعي، 
بأحداثهييا  واألعييوام  السيينن  مييرت  فكلمييا 
اجلميليية واحلزينة ال يبقى منها سييوى الذكرى 
و«هاشييتاك »و« تغريدة« دونت في أحد مواقع 

التواصل االجتماعي. 
فالعام املاضييي رحل ورحلت معييه الكثير من 
األحييداث التييي تصييدرت أعلى الهاشييتاكات 

املتداولة في البالد.
وسيينعرض اهم وألطييف الهاشييتاكات التي 
حصييدت عدداً كبيييراً من التفاعييل في مواقع 
التواصل االجتماعي، وقد اختلفت الهاشتاكات 
فمييا بن النصيير والهزة األرضييية وبن لطيفة 

وخفيفة دم وما بن احداث وقصص إنسانية.
عبيير عدد كبير من املشييتركن عيين تفاعلهم 

معها نذكر منها: 
من اهم وأبرز الهاشتاكات التي تفاعل اجلميع 
معها فييي مواقييع التواصييل االجتماعي كان 
هاشييتاك # يييوم النصر  ملا له ميين أهمية في 
نفوس العراقين جميعاً فييكان الفرح واضحاً 
من خالل إطالق العديد من الهاشييتاكات التي 
تعبيير عن الفرح بهذا النصر العظيم وملا لهذا 
احلدث من أهمية كبيرة على العراقين والعالم 

العربي.

وكان من أبرزها هاشييتاكات # املوصل تزف الى 
أهلها ،و # انتصرنا بجنودنا 

-وايضاً كان هاشتاك حول الهزة األرضية التي 
ضربت العييراق فقد تناول نشييطاء ومتداولون 
في املوقع االجتماعييي التفاعل مع هذا احلدث 
املهم، وأطلق حوله العديد من الهاشييتاكات 
الطريفيية من باب املزحة، واخييذ العديد يطلق 
النييكات والبوسييتات وحتتها هاشييتاك # هزة 

أرضية.
-ومن اهييم االحييداث التي اخييذت صداها في 
مواقييع التواصل االجتماعييي حادثة الطفلة » 
بتول » التي هزت الضمير واخذ اجلميع يتفاعل 
مع هييذه احلادثة الغريبة واملعجييزة في الوقت 
نفسييه واخييذ الييكل بالتعاطف بنحييو جدي 
مع قصة الطفلة املعجييزة وأطلق العديد من 
نشطاء الفيس بوك إطالق هاشتاك # الطفلة 
املعجزة  وكانت حادثة مؤملة ومؤسفة بالنسبة 

جلميع العراقين.
- وكان ملوقع التواصل االجتماعي دور كبير في 
تغطية االحداث اإلنسييانية ومنهييا االحتفال 
بيييوم املعييوق والييذي أطلييق فيييه العديد من 
الهاشييتاكات التي تناشييد وتسيياند » املعوق 
» من خييالل دمجه في اجملتمييع وحصولِه على 
جميع حقوقه وقد أطلق العديد من النشطاء 

هاشتاك # يوم املعاق ، # وكلنا نحبك.

-وميين الهاشييتاكات اجلميليية التييي أطلقت 
هاشتاك # براحتك هو انت تطرب على الغريب 
، هييذا مقطييع من قصيدة شييعبية للشيياعر 
مييروان العنزي اخييذت صدى كبيييراً فقد جمع 
هذا الشييعر بن اجلمال والعتاب، لذا استعمل 

وبكثرة بن متداولي الفيس بوك.
- # اسييتغفر اهلل جنييان هذا الهاشييتاك الذي 
أطلقه عدد من املشييتركن في موقع التواصل 
االجتماعي من باب الطرفة كونه يحمل الكثير 
من املعانييي ويعود هذا املصطلح الى غسييان 

إسماعيل أحد اهم ابطال » والية بطيخ ».
- وكان فييوز املنتخييب العراقييي علييى نظيييره 
القطري في دورة اخلليييج العربي »23« واضحاً 
جداً من خالل إطالق العديد من الهاشييتاكات 
اجلميليية التي تبيين لنا وحدة أبنيياء العراق من 
خالل التفاعل الشييديد مع هييذا احلدث املهم، 
وقد أطلق عدد من نشطاء التواصل االجتماعي 

# مبروك لألسود الفوز.
وكان هنيياك ايضيياً العديد من الهاشييتاكات 
املهميية التي عبييرت عن تفاعييل العراقين مع 
االحييداث العربييية والعاملية من خييالل مواقع 

التواصل االجتماعي.
وسييننتظر هاشييتاكات جديييدة وجميلة عبر 
املييارد األزرق خالل العييام املقبييل فوداعاً 2017 

واهاًل بي 2018.

متابعة الصباح الجديد: 
املواقييع  بعييض  نشييرت 
بأغييرب  قائميية  االلكترونييية 
وأطييرف األخبييار التييي حدثت 

خالل عام 2017 نذكر منها.

سجن مسنة هولندية 
لتحقيق حلم غريب

ألقييت الشييرطة الهولندييية 
القبييض على سيييدة تبلغ من 
العمر نحو 100 عام، بناء على 
رغبتهييا، حيييث أرادت حتقيييق 

حلم راودها منييذ صغرها وهو 
أن تدخييل زنزانيية، وعلى الرغم 
من دهشيية رجييال الشييرطة 
عندما طلبييت منهم العجوز 
هذا الطلب فإنهم وافقوا في 

النهاية على تلبيته لها.

ثمرة الفراولة الواحدة بـ 20 
يورو

أثار أحييد املتاجر في هوجن كوجن 
جييداًل، بعييد أن عييرض فاكهة 
الفراوليية بسييعر مبالييغ فيه، 

إذ بلغ سييعر الثمييرة الواحدة 
يييورو،   20 يعييادل  مييا  منهييا 
ودافعييت إدارة املتجيير عن هذا 
السييعر املرتفع بأن هذا النوع 
ميين الفراولة عالي اجلودة ونادر 
جًدا وال يييزرع إال في اليابان، ما 
يتطلب مصاريييف نقل كبيرة 

للمحافظة عليها.

باع منزله خوفاً من 
الكائنات الفضائية 

عرض رجل أميركييي من والية 

للبيع، لسييبب  أريزونييا منزله 
عجيييب، إذ يقييول: إنه سييئم 
من احملاوالت املتكررة للكائنات 

الفضائية سرقته.

تغيير رائحة غازات املعدة
ابتكيير علميياء دمناركيييون حاًل 
للغييازات  الكريهيية  للرائحيية 
املنطلقة من أمعاء اإلنسييان، 
إذ جنحييوا فييي حتضييير وصفة 
معملية باسييتعمال أنواع من 
البكتيريا تغييير روائح الغازات 

روائييح  لتجعلهييا  املعوييية 
مقبولة ورمبا محببة.

امرأة تعود ملنزلها
بعد 40 عاًما من وفاتها

هنديتييان  أختييان  أصيبييت 
بصدميية بالغة عندمييا عادت 
البالغة من  والدتهمييا  لهمييا 
العمر 82 عاًمييا، بعد 40 عاًما 
من إعييالن وفاتها إثر لدغة من 
ثعبان الكوبييري، الغريب أنه مت 
إلقيياء جثتهييا في نهيير الغاجن 

اجلنائزييية  الطقييوس  ضميين 
الهندية.

رجل لم يتحدث إلى زوجته 
منذ 20 عاًما

بعكييس األزواج الذييين تتطور 
اخلالفات بينهم إلى خصام قد 
يطول أيام أو حتى يتطور ليصل 
إلى الطالق، قييرر الياباني أوكو 
كاتايامييا أال يتحييدث لزوجته 
طيلة 20 عاًما سوى باإلمياءات 

واإلشارات البسيطة.

غرائب وعجائب عام 2017
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القوسالعقربالعذراء

ميين مميييزات مواليييد بييرج السييرطان أنهم 
يقومييون بأعمالهييم على أفضل مييا ميكن. 
لديك رؤية جيدة في اإلدارة يحسييدك عليها 
كل من حولك ولذلك ستترقى في الوظائف 

فأنت قادر على قيادة فريق عمل بنجاح. 

يتييم تقييم أدائك فييي العمل بدقيية أكثر من 
املعتيياد، فييال تتييردد كثيييرا، وإمنييا تخلييص من 
املشييكالت املزعجة قبل أن تتضخييم، وبذلك 
تسييتطيع أن حتقييق كل مييا ترغب فيييه بدون 

مشكالت أو إزعاج.

حالتك الصحييية جيدة هذه األيييام، ولكن هذا 
األمر يعنييي أنك يجب أن حتافييظ على صحتك 
وتبتعد عن كل ما يسييبب لييك املرض أو اخلطر، 
خاصة أنك تهتم هذه الفترة بتناول غذاء صحي. 

يجب أن تعلم أن الوقاية خير من العالج.

بييدأت احلييياة بينييك وبيين الشييريك بالهدوء 
واالسييتقرار، حاول أن تسييتغل هذه الفترة من 
حياتكما لتكون فترة سييعيدة، ال تتردد بتقدمي 
هدية للحبيب مبناسييبة العام اجلديد. ال تهتم 

بثمن الهدايا بل األهم من ذلك قيمتها.

ميين املعييروف أن مواليد برج القوس يتسييمون 
باإلخييالص، ويظهيير ذلييك فييي مجييال العمل 
ممييا يجعلهم محل ثقيية من اآلخرييين، الزمالء 
يسعون ألخذ رأيك في أعمالهم فهم يعرفون 

مقدار خبرتك في مجال العمل.

احذر ميين االنطباعات اخلاطئة التي تقدمها 
عن نفسك لزمالء العمل. رغم أنك متر مبرحلة 
صعبيية إال أنك يجب أن تكييون متواضعا وال 
تثق في نفسييك ثقيية مبالغ فيهييا تزيد من 

غرورك.

تواجه بعض املشكالت غير املتوقعة مع شريك 
حياتك، لذا يجب أن جتد حال لهذه املشييكالت، 
كما أن األمور ال تسييير بشكل جيد في حياتك 
اخلاصة. تتخذ مجموعة من القرارات الصعبة 

في حياتك.

حتيياول أن تكييون قائدا في مجييال عملك ولكن 
الظروف ال تسمح لك بذلك. رمبا ال تستطيع أن 
تكون قائدا ولكنك قادر على تنفيذ التعليمات 
بدقة شييديدة فتكون عنصييرا مهما في فريق 

العمل.

أن املشيياكل بينييك وبيين احلبيب بييدأت في 
التالشييي متاما، وتسييتمر عالقات الود واحلب 
بينكمييا، حافظ على شييريكك الذى يحبك 
بكل قوة ومتسك به وابتعد عن كل ما يسبب 

املشكالت بينكما.

علييى اجلانييب املهني، هنيياك أجييواء هادئة في 
العمييل في الفترة األخيرة بشييكل عام، مما قد 
يسيياعدك على إجناز العمل املطلوب منك دون 
قلق. علييى اجلانييب العاطفي، اليوم سيييكون 

هناك لقاء جيد يجمع بالشريك

ستغير منط وأسلوب حياتك في العمل، خاصة 
مع زمالئك، فالوقت مناسييب لتنفيذ مشاريع 
جماعييية، حتى يتم تقديرك ميين قبل زمالئك، 
ويجييب أن تعلم أنك تتميز بشييكل واضح في 

األعمال اجلماعية وفي العمل ضمن فريق.

الدلو الحوتالجدي

اليييوم تواجه مشييكلة في العمييل من قبل 
بعض الزمالء، لذا يجييب التوصل إلى خطة 
شيياملة الجتياز اليوم واالنتهاء من مهامك 
في وقت قياسي، لذا ال تقيد نفسك بخطط 

ال تستطيع تنفيذها.

حظك اليـوم



لندن ـ وكاالت:
املص��ري، محمد  الدولي  احتفى 
ص��اح، الع��ب فري��ق ليفرب��ول 
اإلجنلي��زي، بأب��رز إجنازاته في عام 
2017، وال��ذي ش��هد العديد من 

األحداث الرائعة له كاعب.
تغريدة  املصري،  الفرعون  ونش��ر 
"تويت��ر"  مبوق��ع  حس��ابه  عب��ر 
للتواص��ل االجتماعي، قال فيها: 
"ال ميكنن��ي حًق��ا أن أش��كو من 
2017، وأتطلع  الع��ام العظي��م 

لألمام في عام 2018".
ونش��ر الاعب صورًا ع��ن أبرز ما 

فعله في ع��ام 2017، أولها كان 
تس��جيل ه��دف تأه��ل منتخب 
الفراعنة إلى كأس العالم 2018، 
وثانًيا كانت صورة توقيعه عقود 

انتقاله لليفربول اإلجنليزي.
كما نش��ر ص��ورة حصوله على 
أفريق��ي  أفض��ل الع��ب  جائ��زة 
لع��ام 2017، م��ن هيئ��ة اإلذاعة 
البريطاني��ة، كم��ا نش��ر صورة 
ل��ه بقمي��ص فريق��ه الس��ابق 
أثناء اس��تبداله  اإليطالي  روم��ا 
فرانشيس��ك�و  باألس��طورة 

توت�ي.

مدريد  وكاالت:
كان لثاثي هجوم فريق فالنسيا، 
مين��ا  وس��انتي  زازا،  س��يموني 
ورودريج��و مورينو، نصيب األس��د 
من األهداف التي سجلها الفريق 
ف��ي ع��ام 2017، بع��د أن تن��اوب 
الاعب��ون ال� 3 على زيارة ش��باك 
املنافس��ن ف��ي 38 مناس��بة من 

إجمالي 79.
وتصدر اإليطالي زازا قائمة هدافي 
»اخلفافي��ش« برصي��د 16 هدف��ا 
خ��ال 44 مب��اراة )40 ف��ي الليجا 
و4 ف��ي كأس امللك(، أي مبعدل 1.8 

هدف في كل مباراة.. وجاء سانتي 
مينا في املرتبة الثانية برصيد 12 
هدفا، متفوقا على رودريجو الذي 

سجل 10 أهداف.
كما ضمت القائم��ة القائد داني 
باريخ��و صاحب ال�7 أه��داف، ثم 
كارلوس س��ولير ومني��ر احلدادي، 
ال��ذي يلع��ب حاليا ف��ي صفوف 
ديبورتيف��و أالفي��س على س��بيل 

اإلعارة، بأربعة أهداف.
واستطاع الفريق أن يزور الشباك 
45 م��رة، وس��ط جماهي��ره على 
ملعب »املستايا«، في حن سجل 

 71( مبع��دل  قواع��ده  خ��ارج   34
في الليج��ا و8 ف��ي كأس امللك(.. 
وس��جل »اخلفافي��ش« 7 أه��داف 
من عام��ة اجلزاء، أربعة منها عبر 
باريخو، في الوقت الذي فشل فيه 
في التس��جيل في 8 مباريات من 

إجمالي 44.
نتيج��ة حققه��ا  أكب��ر  وكان��ت 
فالنسيا الفوز بخماسية نظيفة، 
على ملعبه أمام ماالجا في بداية 
املوس��م اجلاري، بينم��ا كان أكبر 
انتصار خارج أرضه على حس��اب 

بيتيس بنتيجة )6-3(.

نيويورك ـ وكاالت:
 عاد س��تيفن كوري بع��د غياب 
اس��تمر 11 مباراة بسبب إصابة 
ليق��ود جول��دن  الكاح��ل،  ف��ي 
 128-141 س��تيت وريورز للف��وز 
على ممفي��س جريزليز ف��ي دوري 
كرة السلة األمريكي للمحترفن 

الليلة املاضية.
وفي مباراته األولى منذ 4 كانون 

األول، أحرز كوري 38 نقطة مبا في 
ذلك 10 تصويبات ثاثية.. وأضاف 
كاي طومس��ون 21 نقطة، ومن 
ثاثي��ة،  تصويب��ات   5 ضمنه��ا 
في حن س��اهم كيف��ن دورانت 
20 نقط��ة لصال��ح  بتس��جيل 
وريورز حام��ل اللقب )29 انتصارًا 

مقابل ثماني هزائم(.
وأح��رز املبتدئ دونوفان ميتش��ل 

يوت��ا ج��از  ليمن��ح  29 نقط��ة، 
الف��وز 104-101 عل��ى كليفاند 

كافاليرز.
 وأضاف ديري��ك فافورز 19 نقطة 
وس��جل ريكي روبي��و 16 نقطة، 
واس��تحوذ على 10 كرات مرتدة 
عل��ى   )21-16( يوت��ا  ليتغل��ب 
كليفان��د للم��رة الرابع��ة على 

التوالي.
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لندن  وكاالت:

حق��ق الفرنس��ي آرس��ن فينجر، 
آرس��نال  لفري��ق  الفن��ي  املدي��ر 
اإلجنليزي، رقما قياسيا في الدوري 
اإلجنلي��زي املمت��از، متفوًق��ا على 
األس��طورة أليك��س فيرجس��ون، 
مدرب مانشستر يونايتد األسبق.

ص��ن«  »ذا  صحيف��ة  وقال��ت 
اإلجنليزي��ة، إن فينج��ر بعدما قاد 
مباراة فريقه أمام وست بروميتش 
ألبي��ون، بات لدي��ه 811 مباراة في 
الدوري اإلجنليزي املمتاز، ليتخطى 

رقم فيرجسون )810(.
لفري��ق  مدربً��ا  فينج��ر  وأصب��ح 
آرس��نال اإلجنليزي ف��ي عام 1996، 
وفاز مع الفري��ق بثاثة ألقاب في 
الدوري اإلجنليزي، وسبعة في كأس 

االحتاد اإلجنليزي.
وخال 811 مباراة له مع آرس��نال، 
فاز فينجر في 468 مباراة، وتعادل 

في 198 وخسر في 145.
وأوضحت الصحيفة أن فيرجسون 
أدار ملانشستر يونايتد 223 مباراة، 
قبل انطاق املس��ابقة مبس��ماها 
اجلدي��د »البرميييرليج« عام 1992، 
 1033 ميل��ك  فيرجس��ون  أن  أي 
مباراة مع مانشس��تر يونايتد في 
مسابقة الدوري اإلجنليزي مبختلف 

مسمياتها.
وعندما يخوض املدرب الفرنس��ي 
أرسن فينغر مباراته رقم 811 في 
الدوري االجنليزي املمتاز مع فريقه 
أرس��نال محطم��اً رق��م الس��ير 
أليك��س فيرغس��ون ال��ذي خاض 
810 مباراة مع مانشستر يونايتد.

مع نهاية كل ع��ام يطالب أنصار 
بض��رورة  الفري��ق  إدارة  أرس��نال 
التخل��ي عن أرس��ن فينغر، لكن 
األمور تؤول ف��ي النهاية إلى بقاء 
اخلبير الفرنس��ي على رأس اإلدارة 

الفنية للنادي اللندني.
 

وول��د الفرنس��ي أرس��ن فينغ��ر 
ي��وم 22 تش��رين األول1949 ف��ي 
مدينة س��ترازبورغ الفرنسي، وبدأ 

مس��يرته مع ك��رة القدم كاعب 
وس��ط مي��دان ف��ي ن��ادي موتزيغ 
ب��ن عام��ي 1969 و1973، قبل أن 
ينتق��ل للعب م��ع مولهاوس بن 
لع��ب  ث��م  و1975،   1973 عام��ي 
عامن من 1975 إلى1978 مع نادي 
)أ.س.ب.ف��ي س��ترازبورغ(، وخت��م 
مسيرته مع نادي س��ترازبورغ بن 

عامي 1978 و1981.
خال هذه املسيرة القصيرة خاض 
فينغر 67 مب��اراة مع األندية التي 
لع��ب له��ا واكتفى بتس��جيل 4 
أهداف فقط كانت كلها مع فريق 

مولهاوس.
بعد ثاثة أعوام على اعتزال اللعب 
وحتديداً عام 1984 استهل أرسن 
فينغر مش��واره التدريبي مع نادي 

نانسي الفرنسي الذي خاض معه 
114 مباراة خال 3 مواسم انتهت 
بانتقاله لإلش��راف عل��ى موناكو 
الفرنسي بن عامي 1987 و1994.

قاد فينغ��ر موناكو لتحقيق لقب 
الدوري الفرنس��ي في أول موسم 
ل��ه )1987-1988(، ث��م جن��ح ف��ي 
قي��ادة الفري��ق إلى حتقي��ق لقب 
كأس فرنسا موسم 1991-1990.

إثر 7 مواس��م جيدة م��ع موناكو، 
توق��ع اجلمي��ع أن ينتق��ل فينغ��ر 
إل��ى جتربة أكثر ج��رأة، لكنه فاجأ 
ال��دوري  إل��ى  بالذه��اب  اجلمي��ع 
الياباني لإلشراف على فريق ناغويا 
غرامب��وس ال��ذي اس��تمر مع��ه 
موس��ماً واحداً ف��از خاله بكأس 
السوبر الياباني وكأس االمبراطور، 

قب��ل أن يحط الرحال في لندن مع 
أحد أع��رق أنديتها أرس��نال الذي 
كان يتخبط في دوامة من النتائج 

السيئة حينذاك.
ف��ي أكتوب��ر ع��ام 1996 فاج��أت 
إدارة أرس��نال اجلميع بالتعاقد مع 
م��درب مغمور ق��ادم م��ن الدوري 
اليابان��ي للنه��وض بالفريق الذي 
اخلامس موس��م  باملركز  اكتف��ى 
1995-1996، حت��ى أن الصحاف��ة 
اإلجنليزية سخرت من هذه اخلطوة 
ووصف��ت فينغر بامل��درب املغمور 

النحيف.
م��ع  لفينغ��ر  موس��م  أول  ف��ي 
املدفعجية أنهى الفريق املوس��م 
في املرك��ز الثالث بف��ارق 7 نقاط 
ع��ن البط��ل مانشس��تر يونايتد، 

وترك فينغ��ر انطباعاً جي��داً لدى 
جماهير أرسنال.

ف��ي املوس��م الثان��ي لفينغر مع 
أرس��نال جن��ح ف��ي قي��ادة الفريق 
إلى الفوز بلق��ب الدوري االجنليزي 
للمرة العاش��رة في تاريخه وأعاد 
اللقب الغائب ع��ن خزائن الفريق 

منذ 6 مواسم.
في ذلك املوس��م التاريخي أضاف 
فينغر لقب الكأس للدوري محققاً 
الثنائي��ة في موس��مه الثاني مع 

الفريق اللندني العريق.
تتالت النجاحات وبات أرسنال دائم 
احلضور في مس��ابقة دوري أبطال 
أوروبا، واش��تعلت املنافس��ة بينه 
وبن مانشستر يونايتد على لقب 
الدوري الذي حققه في مناسبتن 

بع��د ذل��ك وحتديداً في موس��مي 
2001-2002 و2004-2003.

موسم 2003-2004 كان استثنائياً 
ف��ي تاريخ الدوري االجنليزي املمتاز، 
إذ جنح خاله أرسنال بقيادة فينغر 
في الفوز باللقب دون التعرض ألي 
خس��ارة بواقع 38 مباراة )26 فوزاً 
اللق��ب  ه��ذا  وكان  تع��ادالً(،  و12 
األخي��ر لفينغ��ر مع أرس��نال في 

الدوري.
منذ ع��ام 1996 إل��ى اليوم خاض 
فينغ��ر 1205 مباراة مع أرس��نال 
ف��ي كل املس��ابقات )ف��از ب� 694 
وتع��ادل 275 مباراة وخس��ر 236(، 
أم��ا في ال��دوري اإلجنلي��زي املمتاز 
فبات فينغر صاحب أكبر عدد من 
املباريات ب� 811 مباراة متفوقاً على 
املدرب  فيرغس��ون  أليكس  س��ير 

األسطوري ملانشستر يونايتد.
خال هذه الس��نوات الطويلة مع 
أرس��نال فاز فينغر ب� 17 لقباً مع 
أرس��نال )3 دوري و7 كأس إنكلترا 

و7 درع خيرية(.
قياس��ية  أرقام��اً  وميل��ك فينغ��ر 
أهمه��ا  أرس��نال  م��ع  تاريخي��ة 
فوزه ب��دوري الع��ام 2004 من دون 

خسارة.
أرس��ن فينغ��ر جن��ح ف��ي تأهيل 
أرس��نال إلى مسابقة دوري أبطال 
أوروب��ا 19 موس��ماً متتالي��اً م��ن 

1998 إلى 2017.
غاب أرس��نال ع��ن التتويج بلقب 
ال��دوري اإلنكليزي املمتاز منذ عام 
2004، إذ اكتف��ى الفري��ق بأح��د 
املراك��ز الثاث��ة الت��ي تأت��ي بعد 
الص��دارة حتى أنه أنهى املوس��م 
املاضي في املركز اخلامس وفش��ل 

في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.
تتال��ي الس��نوات العج��اف ف��ي 
الدوري لم يخفف من وطأته الفوز 
بلقب الكأس في بعض املواس��م 
وه��و م��ا دف��ع جماهير أرس��نال 
إل��ى املطالب��ة برحي��ل فينغر مع 
نهاية كل موس��م، لكن عش��اق 
املدفعجية ينقس��مون في أغلب 
األحيان بن داعم الستمرار فينغر 

ومطالب برحيله.

مّلته األرقام ولم يترّجل قيادة أرسنال

آرسين فينجر يحقق رقمًا تاريخيًا في البريمييرليج

فينجر

محمد صالح

العواصم ـ وكاالت:
أعلن��ت اللجنة الوطنية االنتخابية في ليبيريا أن 
جنم كرة القدم الس��ابق والسناتور جورج وياه فاز 
في الدورة الثانية من االنتخابات الرئاسية ب� 61,5 
باملئة م��ن األص��وات مقاب��ل 38,5 باملئة خلصمه 
نائب الرئيس��ة جوزف بواكاي، بعد فرز 98,1 باملئة 

من األصوات.
وس��يتولى وياه، جن��م ناديي باريس س��ان جيرمان 
الفرنس��ي ومي��ان اإليطال��ي في العق��د األخير 
م��ن القرن املاض��ي، واإلفريقي الوحي��د الذي تّوج 
بجائزة أفض��ل العب في العال��م، مهامه في 22 
كان��ون الثاني اجلاري 2018 خلفا إليلن جونس��ون 

سيرليف.
وس��تكون ه��ذه أول عملي��ة انتق��ال دميوقراطية 
منذ أكثر من س��بعن عاما في هذا البلد الناطق 

باإلنكليزية في غربي أفريقيا.

 لندن ـ وكاالت:
أعلن االحتاد االجنلي��زي لكرة القدم، أول أمس، إيقاف 
العب مانشس��تر يونايتد آشلي يونغ ثاث مباريات، 
بسبب ضربة باملرفق وجهها إلى العب ساوثامبتون 
الصرب��ي دوس��ان تاديت��ش خ��ال مب��اراة الفريقن 

السبت.
وتع��ادل يونايت��د ومضيفه س��اوثمبتون س��لباً في 
لقائهما ضمن املرحل��ة 21 من الدوري املمتاز. وبعد 
نهاي��ة املباراة، أظهرت أش��رطة مص��ورة قيام يونغ 

بتوجيه ضربة إلى تاديتش لم يتنبه لها احلكام.
وقال االحتاد احمللي في بيان ان »آش��لي يونغ سيوقف 
ف��ي املباري��ات الثاث املقبل��ة ملانشس��تر يونايتد«، 
مش��يراً إلى أن الاعب أقر بذنبه بعدما وجهت إليه 
»تهمة التصرف العنيف خال مباراة الس��بت ضد 
س��اوثمبتون، إال أنه اعتب��ر أن عقوبة اإليقاف مبالغ 
بها«.. أضاف االحتاد ان هذا االعتراض »رفضته« جلنة 

تابعة له.
وسيغيب يونغ )32 عاماً( عن املباريات الثاث املقبلة 
لفريقه )اثنتان في الدوري وواحدة في كأس اجنلترا(.

الدوحة ـ وكاالت:
يعق��د ن��ادي الغرافة مؤمت��رًا صحفًيا مس��اء أمس 
اإلثنن بقاعة املؤمترات بالنادي، وذلك لتقدمي التركي 
بولنت املدير الفني اجلديد، لوسائل اإلعام واجلماهير 

وتوقيع العقد الرسمي أمام وسائل اإلعام.
وعقد بولنت اجتماعا مع إدارة نادي الغرافة برئاسة 
الش��يخ جاس��م بن ثامر آل ثاني ومحم��ود الغزال 
رئيس جهاز الكرة بالنادي وس��عد سطام الشمري 

نائب رئيس اجلهاز.
وجاء اللق��اء من أجل ترتيب كافة األمور بالنس��بة 
للفري��ق خال املرحل��ة املقبلة ووض��ع النقاط فوق 
احلروف بش��أن كل ما يخص الفري��ق وخطة العمل 

في املرحلة املقبلة.
وكان الغرافة قد أقال الفرنسي جان فيرنانديز املدير 
الفني الس��ابق بعدم��ا تدهورت نتائ��ج الفريق في 

بطولة الدوري.

جورج وياه أول رئيس 
دولة »رياضي«

إيقاف يونغ
 ثالث مباريات

بولنت مدرب للغرافة

العواصم ـ وكاالت:

أك��د األس��كتلندي أندي م��وراي أنه 
سيراهن على لياقته البدنية لينهي 
فت��رة غيابه عن ماع��ب التنس التي 
اس��تمرت لس��تة أش��هر ويس��جل 

عودته عبر بطولة برزبن الدولية.
وتوج��ه م��وراي ال��ذي خس��ر صدارة 
التصني��ف العامل��ي بس��بب إصابته 
ف��ي الفخ��ذ الت��ي اس��تمرت مع��ه 
منذ املوس��م املاضي، إلى أس��تراليا 
للمش��اركة في أول بطول��ة له منذ 

وميبلدون في متوز املاضي.
الت��ي  التدريبي��ة  احلص��ص  وخ��ال 
خض��ع له��ا في أب��و ظبي األس��بوع 
املاضي وخال املباراة التجريبية التي 
خس��رها، بدا م��وراي، 30 عاما، بعيدا 
عن مس��تواه بعد أش��هر من العاج 
والتأهي��ل.. وم��ن املق��رر أن يش��ارك 
موراي في بطولة كوينزالند من الدور 

الثاني.

وقال م��وراي »فقط أريد االس��تمتاع 
مجددا باللعب، افتقد لألمر حقا، أريد 
أن ألع��ب التنس، ال أكترث ملس��توى 
البطولة في التصنيف العاملي، فقط 
أريد اللع��ب«.. وأضاف »عندما تبتعد 
عن لعبة التنس فإنك تكتشف مدى 

أهميتها بالنسبة لك«.
ويعد موراي واحدا من بن جنوم اللعبة 
الذي��ن غابوا عن النص��ف الثاني من 
موسم 2017 بسبب اإلصابة، بجانب 
اإلس��باني رافايي��ل ن��ادال والصرب��ي 
والسويس��ري  ديوكوفيت��ش  نوف��اك 

ستانيساس فافرينكا.
وأوض��ح »أدرك م��ا حدث ف��ي نهاية 
املوس��م املاض��ي، هذا أم��ر غير جيد 
للتنس وللرياضة بش��كل عام، أمتنى 
أال يس��تمر األمر«.. وأكد موراي الذي 
تفادى إجراء جراحة في الفخذ مؤخرا 

»أمتنى اللعب ألطول فترة ممكنة«.
ويش��ارك موراي في بطولة بريسبان 
بصفت��ه املصن��ف الثان��ي للبطولة 
خل��ف البلغ��اري جريج��ور دمييتروف، 

البطولة  وسيس��تهل مش��واره في 
مبواجه��ة الفائ��ز من ريان هاريس��ون 

وليوناردو ماير.
من جان��ب اخر، توج اجلن��وب أفريقي 
كيفن أندرسون، بلقب بطولة مبادلة 
االستعراضية للتنس بأبوظبي وذلك 
إثر تغلب��ه في املب��اراة النهائية على 
اإلس��باني روبرت��و باوتيس��تا أج��وت 
مبجموعتن من دون رد 6-4 و6-7 )0-7(.. 
وظه��ر املصنف ال�14 عامليا أكثر قوة 
صابة من منافسه اإلسباني وأحكم 

قبضته على اللقاء.
وتعد هذه ه��ي املرة األولى التي يتوج 
فيها الاع��ب بلقب البطولة األخيرة 
ه��ذا الع��ام والت��ي كان��ت دائما من 
نصيب أحد أفض��ل أربعة العبن في 

التصنيف.
إلى ذل��ك، يفتتح مال��ك اجلزيري عام 
2018 باملش��اركة ف��ي بطول��ة قطر 
املفتوح��ة للتنس، حي��ث تلقى دعوة 
من اللجنة املنظمة للدخول مباشرة 
ف��ي اجلدول النهائ��ي، برغم أن ترتيبه 

احلالي 98 عاملًيا ال يس��مح له بذلك.. 
وس��يفتتح اجلزيري مشاركته مباقاة 
البريطان��ي اجن��از بي��دان املصنف 49 

عاملًيا.
وجت��در اإلش��ارة إل��ى أن 2017 كانت 
األفضل في مس��يرة مال��ك اجلزيري، 
حيُث حق��ق أفضل ترتي��ب عاملي له 
في ش��باط 2017 حن وصل للمركز 

47 عاملًيا.
وانتصر البطل التونس��ي خال العام 
اجل��اري في 16 مب��اراة، وانهزم في 22 
مباراة لتكون نس��بة االنتصارات في 
الع��ام الذي س��نودعه بعد س��اعات 

.42%
وتوج اجلزيري بلقب بطولة إسطنبول، 
كما تأه��ل للدور الثال��ث من بطولة 
الثمن  وال��دور  املفتوح��ة،  أس��تراليا 
النهائي من بطولة أنديان ويلز، والدور 
الثال��ث لبطول��ة ميام��ي، وأفض��ل 
انتصار حققه البطل التونس��ي كان 
على حساب على شوارتزمان املصنف 

26 حالًيا مبجموعتن من دون رد.

موراي يعود إلى مالعب الكرة الصفراء في بطولة برزبين الدولية
أندرسون يتوج بلقب مبادلة االستعراضية تقرير

موراي
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عمان ـ البحرين
العراق ـ اإلمارات

نابولي ـ اتالنتا

مان سيتي ـ واتفورد

خليجي 23

كاس إيطاليا

الدوري اإلنجليزي

روما ـ وكاالت:
انش��غلت الصحاف��ة اإليطالي��ة 
في آخر أيام ع��ام 2017، باالحتفاء 
بعودة باولو ديباال القوية مع فريق 
يوفنت��وس، وع��ن أح��داث مباريات 
أول أمس التي شهدت تعثر جديد 
إلنتر ميان، وتعادل بش��ق األنفس 

جلاره ميان في معقل فيورنتينا.
 وضع��ت صحيف��ة كوري��ري ديلو 
س��بورت باول��و ديب��اال عل��ى رأس 
صفحتها الرئيس��ية، بعد هدفيه 
ف��ي مرم��ى هي��اس فيرون��ا ليلة 
أم��س وكتب��ت »متع��ة جميل��ة، 
سوبر ديباال يعود بثنائية، هزم بها 
فيرونا، وضمن لليوفي االس��تمرار 

في مطاردة نابولي«.
واهتمت الصحيفة كذلك بسوق 
انتقاالت كان��ون الثان��ي الذي بدأ 
أم��س، وكتبت »انطاق��ة لنابولي 
ف��ي الس��وق بض��م أم��ن يونس، 

بوليتانو يعرض نفس��ه على روما، 
وإنت��ر يضغ��ط ألج��ل التوقيع مع 

البرازيلي راميريس«.

توتو س��بورت كذلك  وخصص��ت 
الصفح��ة األول��ى لديب��اال، حيث 
كتب��ت بع��د تألق��ه باألمس »حلن 
املتعة، اس��تعادة ديب��اال لتحقيق 
الفوز في فيرونا، بثنائية رائعة بعد 
هدف من ماتوي��دي، وبعد التعادل 
م��ن كاس��يريس، اليوف��ي يبق��ى 
بفارق نقطة عن نابولي، 2018 يعد 

بسنة مذهلة«.
أما جازيتا ديلو س��بورت، فوصفت 
آخ��ر انتص��ار ليوفنت��وس في عام 
االحتفال��ي  ب�«العش��اء   2017
األق��رب  يبق��ى  اليوف��ي  لديب��اال، 

ملطاردة نابولي«.
وع��ن تعثر قطبي ميانو، بالتعادل 
ي��وم أمس مع فيورنتينا والتس��يو 
كتبت »عش��اء ميانو ف��ي نهاية 
تهديف��ي،  وجف��اف  إنت��ر  الع��ام: 
والتس��يو إنزاج��ي يعت��رض عل��ى 

تقنية اإلعادات التلفزيونية«.

محمد صالح يحتفي بأفضل
 ذكرياته للعام الماضي

رقم مميز لثالثي فالنسيا في 2017

ثالثيات كوري تقود جولدن ستيت إلسقاط ممفيس

سوبر ديباال يحتكر أغلفة صحف إيطاليا

ديباال في الصحافة



بغداد ـ قسم اإلعالم:
أك��د وزي��ر الش��باب و الرياضة عبد 
احلس��ن عبط��ان عم��ق العالق��ات 
املشتركة واملتينة بن العراق وايران 
ف��ي مختلف اجمل��االت وق��وة اواصر 
احملبة والسالم والتعاون بن البلدين.

وق��ال عبط��ان خ��الل لقائ��ه وزي��ر 
الشباب والرياضة اإليراني سلطاني 
فر ف��ي العاصمة اإليراني��ة طهران 
تلبي��ة لدعوة رس��مية م��ن اجلانب 
اإليران��ي، بهدف تفعي��ل االتفاقات 
الس��ابقة بن الوزارتن ف��ي اجملالن 
الش��بابي والرياض��ي، ان اي��ران اول 
دولة نوق��ع معها بروتوك��ول تعاون 
الش��بابي  اجملال��ن  ف��ي  مش��ترك 
والرياضي ونتطل��ع لتفعيل اللجان 
املشتركة بغية تبادل اخلبرات وعقد 
املؤمت��رات والن��دوات العلمي��ة ف��ي 
اجملال الش��بابي واقامة املعسكرات 
التدريبية والتحضيرية في مختلف 
االلعاب الرياضية ودورات التخطيط 

االداري والفني.
وأضاف عبطان ان ال��وزارة افتتحت 
خ��الل عام��ي 2016 و2017 مالعب 
دولية واوملبية هي من افضل املالعب 
في اسيا ومنها ملعب كربالء الدولي 
االوملب��ي ومالعب  وملعب ميس��ان 
رياضية ومس��ابح  وقاع��ات  اخ��رى 
وسيش��هد الع��ام املقب��ل افتت��اح 
ملعب ال��زوراء الرياض��ي بعد عودة 

اخلدمية  ملرافقه  االنشائية  االعمال 
والفنية باالضافة الى افتتاح ملعب 
النج��ف الدولي بعد وصول االعمال 
ال��ى مراحلها النهائي��ة، فضال عن 
تضيي��ف العدي��د م��ن البط��والت 
الدولية ف��ي مختلف االلعاب خالل 
العام املقبل، س��يما في كرة القدم 
بعد إقناع االحتاد الدولي برفع احلظر 
اجلزئ��ي عن الك��رة العراقية وجناحه 
ف��ي تنظي��م مباري��ات دولي��ة ودية 
على ملعبي كربالء ومدينة البصرة 
الرياضي��ة باس��تضافة منتخب��ات 
االردن وس��وريا و كيني��ا وتنظيم��ه 
مباراة أس��اطير العالم وجنوم الكرة 

العراقية.
تفعي��ل  عل��ى  اجلانب��ان  وأتف��ق 

واللجن��ة  الس��ابقة  االتفاقي��ات 
املشتركة، اذ س��يحضر الى العراق 
وف��دا رياضي��ا ميثل وزارة الش��باب و 
الرياضة اإليراني��ة واللجنة االوملبية 
اإليراني��ة و ١١ احت��ادا رياضيا في ١٧ 
كانون الثاني املقبل للقاء املسؤولن 
واللجن��ة  ال��وزارة  الرياضي��ن ف��ي 
الرياضي��ة  واالحت��ادات  االوملبي��ة 
وتفعي��ل بن��ود وفق��رات بروتوكول 
التعاون املش��ترك الس��ابق وبصورة 
فعلية وس��يتم على أثره الش��روع 
بتبادل املعسكرات الرياضية واقامة 
املنافس��ات الودي��ة ف��ي مختل��ف 
االلعاب وعقد املؤمترات وورش العمل 
املعنية بتطوير قابليات الشباب في 

البلدين .

بغداد ـ  فالح خابط * 
املرك��زي  العراق��ي  االحت��اد  تلق��ى 
م��ن  رس��مية  دع��وات  للكاب��ادي 
مختلف قارات العالم للمش��اركة 
في بط��والت دولي��ة بع��د حتقيقه 
لق��ب عامل��ي وحصوله عل��ى لقب 
بطولة سوتي كينيا الدولية.. وقال 
حميد نعمه احلمداني آمن سر احتاد 
الكاب��ادي العراقي ان االحت��اد تلقى 
دعوة رس��مية من الواليات املتحدة 

األمريكي��ة للمش��اركة في بطولة 
يقيمه��ا االحت��اد األمريك��ي للعبة 
وكما تلق��ى أيضا دعوة م��ن القارة 
الس��مراء م��ن احت��اد الكاب��ادي في 
للمش��اركة في  األفريقية  زميبابوي 

بطولة دولية تقام هناك .
وأض��اف احلمدان��ي ان االحت��اد تلقى 
أيض��ا دعوتن رس��ميتن من االحتاد 
الهندي من اندي��ه ) بوجناب و باتيال( 
الهندي��ة املتخصص��ة ف��ي لعب��ة 

الكابادي.. مبين��ا أن إحراز منتخبنا 
الوطني على بطولة سوتي الدولية 
ف��ي كينيا كان له األث��ر الفاعل في 
تلقي االحتاد ه��ذه الدعوات الكثيرة 
من مختل��ف دول العالم والتي رفع 
فيه��ا أبطالنا علم العراق عاليا في 

احملافل الدولية.

للجن��ة  اإلعالم��ي  املنس��ق   *
الكابادي

بغداد ـ سيف المالكي*
اعل��ن رئيس احتاد غربي اس��يا لرفع 
االثق��ال الدكت��ور مصطفى صالح 
اقامة بطولة غربي آس��يا اخلامسة 
للرج��ال والنس��اء لفئة الناش��ئن 
والش��باب واملتقدمن في العاصمة 
البحريني��ة املنام��ة في ش��هر اذار 

املقبل.
واك��د الدكت��ور مصطف��ى صالح 
ان الدعوات ارس��لت ال��ى االحتادات 
املنضوي��ة حت��ت ل��واء احت��اد غرب��ي 
آس��يا لرفع االثقال ونتوقع ان تكون 
املشاركة في البطولة كبيرة كونها 
البطول��ة االول��ى ونقطة الش��روع 
الحت��اد غرب��ي آس��يا بع��د انتخابه 

مؤخ��را لذل��ك س��نعمل بجد على 
اجناح البطولة ونقدم شكرنا لالحتاد 
البحرين��ي ال��ذي رغ��ب بتضيي��ف 

البطولة.
دول��ة  ل��كل  يح��ق  ان��ه  وكش��ف 
املشاركة بثمانية العبن ومثلها من 
الالعبات واثنن احتياط لكل منهما 
عل��ى ان ال يزيد عدد املش��اركن في 
الوزن الواحد ع��ن اثنتن وذلك وفقا 
لقانون االحتاد الدولي وس��يتم اجراء 
فحص كشف املنشطات لعدد من 
الالعب��ن والالعبات املش��اركن في 
الس��باقات وس��يقام ف��ي اخلامس 
عش��ر من ش��هر اذار املقب��ل املؤمتر 
الفن��ي للبطول��ة عل��ى ان يعقبها 

بيوم اقامة منافس��ات النساء لوزن 
و90  و75  و69  و63  و58  و53  و48   44
و90+ كغم على ان يقام في السابع 
عش��ر من الش��هر ذاته منافس��ات 
 -  62  -  56  -  50( ل��الوزان  الرج��ال 
69 - 77( كغ��م ويق��ام ف��ي الثامن 
عشر منه منافس��ات وزن 85 كغم 
ومنافسات املاستر واجتماع املكتب 
التنفي��ذي الحت��اد غربي آس��يا وفي 
اليوم اخلتامي سيقام منافسات 94 
و94+ كغم فضال عن وزن 105 و105+ 

كغم.

* املنس��ق اإلعالم��ي الحت��اد غربي 
آسيا لرفع األثقال
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غدًا.. »األولمبي« 
يالقي نادي قطر

كوفند مشرفًا لنهائيات 
»رابعة آسيا« األولمبية

91% نسب اإلنجاز في 
ملعب النجف الدولي 

بغداد ـ الصباح الجديد:
يلعب منتخبن��ا االوملبي لكرة القدم ي��وم غٍد االربعاء 
مباراة جتريبي��ة يالقي فيها نادي قط��ر القطري ضمن 
برنامج��ه التحضي��ري لنهائيات آس��يا االوملبية التي 
ستنطلق في مدينة تش��اجنو الصينية ابتداء من يوم 

9 كانون الثاني اجلاري.
وكان منتخبن��ا األوملب��ي خس��ر جتريبي��ا ام��ام نظيره 
القط��ري بهدف من دون رد في لقاء ودي أقيم بالكويت 
اخلميس غادر بعدها في اليوم التالي إلى الدوحة ليبدأ 
معسكره التدريبي الذي يستمر حتى لقاءه التجريبي 

امام نادي قطر ثم يغادر إلى الصن.
ويلع��ب األوملبي في اجملموعة الثالث��ة بالنهائيات أمام 
ماليزيا يوم 10 من هذا الش��هر ويالقي السعودية في 
13 منه، ثم يختت��م مبارياته في اجملموعة بلقاء األردن 

يوم 16 من الشهر نفسه.
يشار إلى ان النهائيات تضم 16 منتخبا يتأهل اصحاب 

املراكز الثالثة األولى إلى أوملبياد طوكيو 2020. 

بغداد ـ الصباح الجديد:
عن االحتاد االسيوي لكرة القدم ، كوفند عبد اخلالق 
مس��عود ، مدي��را ومش��رفا على اجملموع��ة الرابعة 
لبطولة اسيا حتت سن 23 عاما . وجاء اختيار كوفند 
في ضوء جناحه ومتيزه في االش��راف االداري ببطوالت 
رسمية سابقة ، فضال عن انه عضو بارز في الهيئة 
االداري��ة بنادي اربيل الرياضي، وس��بق له وان حصل 

على شهادات ادارية متطورة من مستوى عالي.
واجملموع��ة الرابعة تضم منتخب��ات كوريا اجلنوبية 
وأستراليا وسوريا وفيتنام، وجترى مبارياتها في كوريا 

اجلنوبية ابتداء من يوم 11 كانون الثاني اجلاري.

بغداد ـ قسم اإلعالم:
يش��هد ملعب النجف الدولي س��عة 30 الف متفرج 
مراح��ل متقدمة ف��ي التنفي��ذ ليضاف ال��ى املالعب 
االخرى واملنش��آت الرياضية التي تنفذها وزارة الشباب 

والرياضة.
وبن مدير املش��روع املهندس جميل حس��ن ان العمل 
مس��تمر بامللعبن الرئيس��ي والثانوي ونس��ب االجناز 
وصلت الى 91 % حيث قاربت االعمال على االنتهاء في 
الهيكل احلدي��دي احلامل للقش��رة اخلارجية للملعب 
الرئيس��ي فضال ع��ن اعمال الهي��كل احلديدي احلامل 
للمسقف للملعب الثانوي سعة 2000 متفرج وايضا 
اعم��ال تهيئة وتنصيب الكراس��ي اخلاصة باملتفرجن 
الت��ي وصل��ت ال��ى اكث��ر من عش��رة االف كرس��ي مت 
تنصيبها، وس��يتم اكمال باقي الكراس��ي خالل املدة 
املقبلة، موضحا ان العمل مس��تمر في تهيئة القالب 
اخلاص بأبراج االنارة، فضال عن قرب االنتهاء من املقرنص 

اخلارجي للملعب ومناطق مرائب السيارات.
واضاف حس��ن انه مت االنتهاء من ص��ب التارتان اخلاص 
بامللع��ب الثانوي، فيما تش��هد الس��احة الرئيس��ية 
للملع��ب تطورا ملحوظا وس��ريعا الس��يما بعد رش 
السماد اخلاص لألرض مع بداية فصل الشتاء مما جعل 
النجيل الطبيعي ينمو بالش��كل الصحيح، مبينا ان 
االعم��ال الكهربائية والصحي��ة متواصلة هي االخرى 
في امللعبن الرئيس��ي والثانوي ومنها االعمال اخلاصة 
في مد انابيب التسليك اخلاصة بالكيبالت الكهربائية 
وغرف تبديل مالبس الالعبن فضال عن االس��تمرار في 
اعمال مد انابيب التصريف للمياه في امللعب الرئيسي 
ومالع��ب التدريب واعم��ال منظوم��ات امليكانيك من 
م��اء ومجاري للملعب الرئيس��ي واالس��تمرار بأعمال 
التس��ليح اخلاص بالس��ياج اخلارجي فضال عن اعمال 
االدام��ة والصب��غ للهي��كل احلديدي اخل��اص بامللعب 
الرئيس��ي. واكد مدير املش��روع ان توجيهات ومتابعة 
وزير الش��باب والرياضة الس��يد عبد احلسن عبطان، 
ذللت الكثي��ر من العقبات واس��همت بارتف��اع وتيرة 
العمل الس��يما وان ملعب النجف االش��رف سيكون 
م��ن ضمن املالعب التي دخلت في ملف رفع احلظر عن 
املالعب العراقية والذي شكل دافعا كبيرا من اجل اجناز 
املش��روع الكبير وفق التوقيتات احملددة، ملا يشكله من 
اضافة نوعية للمحافظة الس��يما وانها تتمتع باالمن 
واالمان وتوفر العديد من الفنادق الكبيرة التي ميكنها 

استقبال العديد من الفرق واجلماهير الرياضية.

ــدا االتحاد  ــت ـ موف  الكوي
العراقي لإلعالم الرياضي

مبعنوي��ات عالية  أنه��ى منتخبنا 
الوطن��ي لك��رة الق��دم تدريبات��ه 
احلس��م  جلول��ة  واس��تعدادت 
املرتقب��ة  الي��وم الثالث��اء  ام��ام 
االمارات في نصف نهائي خليجي 
٢٣ املتواصلة في الكويت وس��ط 
تفاؤل كبير تعيشه بعثة املنتخب 
بعبور اإلمارات والوصول الى املباراة 

النهائية عبر بوابة اإلمارات.
بع��د  احمل��ارب  اس��تراحة  فبع��د 
ال��دور االول اس��تكمل منتخبن��ا 
الوطن��ي خالل اليوم��ن املاضين 
التحضي��رات املنس��جمة له��ذه 
املواجهة التي باتت حديثأ وساط 
البطول��ة ف��ي الكوي��ت اكثر من 
احلديث ع��ن املب��اراة الثانية التي 
يلتق��ي فيه��ا منتخبا س��لطنة 
عم��ان والبحرين ف��ي الَْي��ْوَم ذاته 
نظرا لألهمية الالفتة التي ينطوي 
عليها لقاء العراق واإلمارات الذي 
أطلقت عليه األوس��ط اخلليجية 
بلق��اء التحدي تع��اد فيه فصول 
املب��اراة اخلتامية خلليجي البحرين 
وما عاشته تلك املواجهة من اثارة 

ما زالت حاضرة في الذاكرة.
ومما  يزيد من ثقتنا الكبيرة مبهمة 
اإلم��ارات  مب��اراة  ف��ي  املنتخ��ب 
االس��تقرار  هوحال��ة  املنتظ��رة 
والتفاؤل التي يعيش��ها املنتخب 
والتركي��ز اخل��اص به��ذه املب��اراة 
واملعن��وي  النفس��ي  والتحضي��ر 
قبل املباراة ودع��م االحتاد العراقي 
لكرة القدم ومتابعته الرئيس��ية 
الالعب��ن  ملتطلب��ات  املس��تمرة 
وحثهم على تقدمي صورة مشرفة 
ف��ي ه��ذه املب��اراة لك��ي يفخ��ر 
حس��ب  مبنتخبه��م  العراقي��ون 
ما ذك��ر رئيس االحتاد عب��د اخلالق 
مس��عود بعد ان بات حلم اللقب 
الرابع يسيطر على اجلميع وسط 
اص��رار عل��ى حتقيق��ه ف��ي ظ��ل 

حال��ة االرتياح والتف��اؤل بتحقيق 
ذلك الس��يما ان جمي��ع الالعبن 
يتس��لحون بإصرار كبي��ر الجتياز 

اإلمارات والذهاب الى النهائي.
وقبل ه��ذه املواجهة رفع املنتخب 
اإلمارات��ي وخصوص��ا مدرب��ه من 
مستوى التحدي عندما أشار الى 
ان منتخب��ه ميتلك نزعة هجومية 
ودفاعي��ة ف��ي ان واحد وه��و غير 
مكت��رث لإلصاب��ات الت��ي يعاني 

منها بعض الالعبن.
اإلمارات��ي  اجلان��ب  ان  والالف��ت 
كثي��را م��ا يتح��دث ع��ن موضوع 
اإلصابات بطريقة أش��به باملناورة 
وارب��اك احلس��ابات وخل��ط األوراق 
اال ان املدرب باس��م قاسم وبقية 
أعضاء اجلهاز الفني حتسبوا لكل 
املتغي��رات بعد ان واجهوا مباريات 

اإلمارات في الدور االول.

 س��يلعب منتخبن��ا الوطني في 
مباراته م��ع اإلم��ارات الثالثاء في 
نص��ف نهائي خليج��ي ٢٣ باللون 
األبيض بينما يخ��وض االماراتيون 
املباراة باللون األحم��ر وِفي املباراة 
الثاني��ة يرتدي املنتخ��ب الُعماني 
كعادت��ه الفانيلة احلم��راء ويلعب 

منتخب البحرين باللون األبيض.
ه��ذا وس��تقام املب��اراة االولى بن 
البحري��ن وعم��ان ف��ي اخلامس��ة 
والرب��ع تليه��ا مب��اراة منتخبن��ا 
الوطن��ي ونظي��ره اإلمارات��ي ف��ي 
الثامنة والنص��ف واملباراة التالية 
على إس��تاد جاب��ر الدول��ي الذي 
اتخذت اللجن��ة املنظمة ومعهاا 
الكويتي��ة  احلكومي��ة  جله��ات 
للحضور  نظ��را  إج��راءات معينة 
اجلماهيري الكبير كما يتوقع بعد 
وصول إعداد كبيرة من مشجعي 

وانصار املنتخبات األربعة املتأهلة 
خلوض نص��ف نهائي كاس اخلليج 
في الكويت..  فقد كش��ف الوفد 
الُعمان��ي ان  اكث��ر  م��ن عش��ر 
طائرات  تقل مش��جعي املنتخب 
الُعمان��ي س��تصل ال��ى الكويت 
ي��وم املب��اراة فظ��ال ع��ن اإلع��داد 
الكبي��رة من مش��جعي املنتخب 
املتواجدي��ن ف��ي الكوي��ت واحلال 
ذاته بالنسبة للمنتخب اإلماراتي 
حي��ث وصل��ت إع��داد الفت��ة من 
املش��جعن الى الكوي��ت ووصول 
أيض��ا لتش��جيع منتخب  عوائل 
بالدهم.. وينتظر ان يصل عدد من 
املشجعن العراقين الى الكويت 
حي��ث يبذل االحت��اد العراقي لكرة 
ه��ؤالء  لوص��ول  جه��ودا  الق��دم 
املش��جعن فإلى ساعات متاخرة 
من الليل امتدت ال��ى الفجر تابع  

ري��س االحتاد الس��يد عب��د اخلالق 
والزميل محم��د خلف  مس��عود 
عضو اللجنة اإلعالمية للبطولة 

هذه القضية. 
التقى منتخبنا الوطني مع نظيره 
اإلماراتي في بطوالت كاس اخلليج 
ف��ي تس��ع مباريات مثلما تش��ير 
ال��ى ذل��ك احصائي��ات البطول��ة 
وق��د اح��رز منتخبن��ا الفوزعل��ى 
اإلم��ارات مرت��ن ومثلهم��ا حقق 
االنتصار االماراتيون بن ما انتهت 
خمس مباري��ات بالتعادل، والتقى 
املنتخب��ان في البطول��ة اخر مرة 

في خليجي البحرين.
 أف��اد االيطال��ي البرت��و زاكيروني 
م��درب املنتخ��ب االمارات��ي بأن��ه 
يع��رف متام��اً ق��درات وإمكاني��ات 
املنتخب العراقية الفنية وس��بق 
له مواجهت��ه في مباراة ودية قبل 

البطول��ة مبيناً بأنه ميتلك العبن 
مهاري��ن ومميزين وق��د اظهر قدراً 
كبيراً من املنافس��ة في البطولة 
املنتخ��ب  لع��ب  أس��لوب  وع��ن 
االماراتي املتحفظ دفاعياً وضعف 
الق��درة الهجومي��ة للفري��ق قال 
: انن��ا ال ننته��ج أس��لوب دفاعي 
ولن��ا تكتيك يتوافق مع إمكانيات 
وق��درات العبينا وخبرت��ي املمتدة 
تعطين��ا  س��نة   45 م��ن  ألكث��ر 
الثقة مبا نذه��ب إليه حيث نلعب 
الدف��اع  ف��ي  مت��وازن  بأس��لوب 
والهج��وم أم��ا بالنس��بة لع��دم 
التس��جيل واالكتفاء يهدف واحد 
ف��ي دوري اجملموعات فان ذلك ليس 
مشكلة طاملا النتيجة في صاحلنا 
ومتنحن��ا األفضلي��ة مبين��اً بأن��ه 
ميتل��ك العبن مميزين وكب��ار إال ان 
اإلصابة أبعدتهم عن اللعب ورمبا 
سيش��اركون في املب��اراة املقبلة 
أمام العراق الن معس��كر الفريق 
ف��ي الكويت واجلرع��ات التدريبية 
والتمارين طورت  تأهيله��م  إعادة 
ليكون��وا جاهزي��ن  أدائه��م  م��ن 
الذي  العراقي  للهجوم  وبالنسبة 
س��جل س��تة أه��داف ف��ي دوري 
اجملموعات فانا أبارك لهم وبال شك 
انه محصلو على فرص وجنحوا في 

استغاللها.
فيم��ا، أكد باس��م قاس��م مدرب 
املؤمت��ر  ف��ي  الوطن��ي  منتخبن��ا 
الصحفي الذي عق��د قبل مباراة 
منتخبن��ا أمام اإلم��ارات في الدور 
نصف النهائي ب��ان منتخبنا قادر 
عل��ى الفوز ف��ي املب��اراة والتأهل 
خلط��ف اللق��ب اخلليج��ي مبيناً 
ب��ان املباراة س��تكون صعبة على 
الفريقن . وأضاف قاس��م أكملنا 
حتضيراتن��ا اخلاصة للمواجهة مع 
املنتخ��ب االماراتي ال��ذي يعد من 
املنتخبات املنظمة والقوية ويضم 
أس��ماء مؤثرة وكبيرة واحلال ذاته 
بالنس��بة لنا لدين��ا أوراق حيوية 
نس��تعن بها ولدينا أسماء شابة 
أثبت��ت جدارتها س��تكون مفتاح 

الفوز في املباراة ان شاء اهلل .

»الوطني« يكمل تحضيراته ويرفع شعار الفوز لمواجهة اإلمارات 
اليوم.. في نصف نهائي خليجي 23

بغداد ميادة السلطاني*

س��حر أحمد هي مدربة طموح متلك 
والتح��دي عل��ى اكتش��اف  االص��رار 
الطاقات الشبابية في رياضة االجداد 
»املبارزة« التي قلم��ا جند اقباالً عليها 
من العنصر النس��وي، املدربة س��حر 
تقف في مقدمة امل��الكات التدريبية 
احمللي��ة الت��ي تس��عى إل��ى العم��ل 
الصحيح مبساندة احتاد املبارزة املركزي، 
حيث سبق لها اللعب في املبارزة قبل 

التحاقها بالعمل التدريبي.
عن عملها ف��ي تدريب برياضة املبارزة 
لفئة النساء، تقول: مستوى الطموح 
لدي كبير ج��داً، فاخلبرة التي حصلت 
عليه��ا جي��دة بع��د اش��راف العديد 
من املدربن عل��ى تدريبي ومتكنت من 
احلص��ول على فائدة فنية عالية، كما 
ان هدفي التفوق في تدريب املبارزة بعد 
الفرصة التي وفرها لي مشكوراً احتاد 
اللعبة بقيادة الكابنت زياد حسن وهذا 
يأتي بفض��ل وجود الالعبات الواعدات 

اللوات��ي ميلك��ن الثق��ة ف��ي التفوق 
برياضة املبارزة، حيث هنالك استجابة 
للتدريبات األساس��ية  الالعب��ات  من 
وهنالك تركيزاً عل��ى تطبيق مفردات 
الوحدة التدريبية، فالالعبات يحرصن 
عل��ى االنتظام في احلض��ور للوحدات 
التدريبي��ة واتق��ان مف��ردات تدري��ب 
املب��ارزة، وهنالك تش��جيعاً كبيراً من 
احتاد املبارزة برئاسة زياد حسن وبقية 

زمالءه اعضاء اإلدارة واملدربن.
التدريبي��ة  الوح��دات  ان  وقال��ت: 
متواصلة للعنصر النسوي في قاعة 
املرك��ز التدريب��ي باملدينة الش��بابية 
حي��ث تنتظم الالعب��ات اجلدد باقامة 
وباالم��كان  األس��بوع،  ف��ي  وحدت��ن 
اضاف��ة أوقات جدي��دة للتدريب، لكن 
الت��زام الالعب��ات بامل��دارس والكليات 
يح��ول دون ذلك، وكلن��ا ثقة في جناح 
الالعبات عل��ى الصعيدي��ن الرياضي 
والدراس��ي، برغ��م طموحنا كمدربن 
ان تتوفر تدريبات اضافية لالعبات في 
امل��دة املقبلة من اجل تطوير قدراتهن 
الفنية بالتنس��يق مع املركز الوطني 

لرعاية املوهبة الرياضية.
للطاق��ات  دع��م  هنال��ك  وتابع��ت: 

الش��بابية اجلدي��دة، اذ نالح��ظ ف��ي 
البطوالت االخيرة الت��ي نظمها احتاد 

املبارزة املركزي، منح الفرصة للوجوه 
اجلدي��دة الواعدة الت��ي أكدت حضوراً 

فنياً جيداً، مما يؤك��د ان قاعدة املبارزة 
العراقية واسعة ورصينة.

وذكرت ان مستوى اللعبة يبشر باخلير، 
فهنالك توافد كبي��ر لعناصر جديدة 
للتدريب��ات واالنضم��ام إلى املدرس��ة 
التخصصية باملبارزة التي تعد منجم 
الكتش��اف الطاق��ات الواع��دة بع��د 
تقدميه��ا لعش��رات املوهوب��ن الذين 
نال��وا الفرص��ة في املرحل��ة الالحقة 
مع االندية واملنتخبات الوطنية، نظراً 
للتدري��ب الصحيح والتعل��م املثالي 
والكف��اءة الفنية الت��ي ميلكونها ومت 
صقلها على ايدي الطاقات التدريبية 

العراقية.
وأوضحت بشان سؤال عن االستعانة 
باملدربن األجانب، قائلة: لست مبوضع 
محامي الدفاع عن املدرب احمللي، ومن 
وجهة نظري الش��خصية، اجد لدينا 
كف��اءات تدريبية متمي��زة في اللعبة 
ان يحقق��وا أفضل  وباس��تطاعتهم 
النتائج واإلجنازات في االس��تحقاقات 
ف��ي  اش��راكهم  بش��رط  اخلارجي��ة 
دورات تدريبي��ة متط��ورة ف��ي بل��دان 

متقدم��ة برياض��ة املب��ارزة م��ن اجل 
كس��ب اخلب��رة واالطالع عل��ى احدث 
اس��اليب علم التدريب احلديث اخلاص 
باللعب��ة، كم��ا ان امل��درب احملل��ي هو 
قريب جداً من الالعبن، يس��تطيع ان 
يؤش��ر معاناتهم، وامتنى االس��تعانة 
بالقدرات التدريبية احمللية ومساندته 
من اجل الوصول إل��ى اإلجنازات بتوفر 
مقوم��ات التفوق والظروف اجليدة من 
املعسكرات التدريبية والبنى التحتية 
والدعم املادي واملعنوي وبهذا نؤسس 
لنجاح��ات مقبل��ة بطاق��ات عراقية 
م��ن دون احلاجة إلى امل��درب األجنبي، 
وهنالك حرصا من رئاسة احتاد املبارزة 
املرك��زي على الوص��ول بالالعبن إلى 
افضل املس��تويات عبر اقامة بطوالت 
ومنافسات محلية تسهم في تطوير 
اجلانب الفن��ي لالعبي املب��ارزة ولكال 
اجلنس��ن، وف��ي ضوء النتائ��ج احمللية 
يت��م تس��مية املنتخب��ات الوطني��ة 

للمشاركة في احملافل اخلارجية.

• اعالم دار االزياء

مدربة المبارزة سحر أحمد لـ »الصباح الجديد«:

اللعبة تملك أساسًا رصينًا.. والكفاءة المحلية مطلوبة 

تقرير

سحر أحمد مع العبات املبارزة

فرحة العبي منتخبنا الوطني

وفدنا في إيران
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العراق وإيران يوّقعان بروتوكول 
تعاون في المجالين الشبابي والرياضي

دعوتان أميركية وأفريقية للجنة الكابادي

اتحاد غربي آسيا لرفع األثقال يقيم 
بطولته الخامسة في البحرين



بغداد - الصباح الجديد:
أقي��م حفل "إع��ادة" افتتاح "الس��وق 
العراقية لألزياء"، برعاية وإشراف مدير 
عام الدار العراقي��ة لألزياء وذلك مببنى 

الدار.
 ض��م الس��وق مجموعة م��ن نتاجات 
الدار، واطالالت لعباءات متنوعة األلوان، 
متنوع��ة،  وتصامي��م  مقاس��ات  ذات 
طرزت بحروف وابيات شعرية، واشكال 
هندسية وتراثية ش��ملت كامل أجزاء 

العباءة، وأشغال تراثية اخرى.
حضر احلفل سفير اليابان لدى العراق، 
فومي��و اي��واي، ورئيس جلن��ة االقتصاد 
النائ��ب حارث  البرملاني��ة  واالس��تثمار 
احلارث��ي، ووزي��ر العل��وم والتكنولوجيا 
االس��بق، ف��ارس جج��و، ومدي��ر قصر 
املؤمت��رات محم��ود االس��ود، والدكتور 
حس��ني اجلاف، وع��دد م��ن االكادمييني 
ومدراء اع��الم دوائر ال��وزارة، واملثقفني، 
وم��دراء ع��دد م��ن املراك��ز التجاري��ة 
والتجميلي��ة، ومتذوقي الف��ن، وكانت 
هناك تغطية واس��عة من الفضائيات 

والوكاالت االعالمية.
اس��تهل احلفل بعزف النشيد الوطني، 
والوق��وف دقيق��ة صمت ترحم��اً على 
ارواح ش��هدائنا األبرار، ثم القت مديرة 
مرك��ز التدري��ب ف��ي ال��دار، املصممة 
ش��روق اخلزعل��ي، كلمة أش��ادت فيها 

بدع��م املدير العام للطاق��ات املوهوبة 
ف��ي مجال التصمي��م، وحرص الطلبة 
املتدربني على تصميم وتنفيذ مجموعة 
من األزي��اء بأناملهم "املبدع��ة"، التي 
قدمته��ا عارض��ات الدار عل��ى االنغام 
املوس��يقية البغدادي��ة اجلميلة. ")ذكر 

ان دورة التدريب مدتها ش��هرين يتعلم 
الطالب فيها ف��ن التصميم واخلياطة 

والتطريز(.
وعلى هامش افتتاح السوق، كان هناك 
عرض أزياء ملشاريع تخرج طلبة "مركز 
التدريب"، قدمته عارض��ات الدار، على 

قاعة اجلواهري.
اختتم احلفل بتوزيع ش��هادات التخرج 
على طلب��ة "مركز التدريب" وش��ارك 
املندالوي عددا من الس��ادة ضيوف الدار 

بتقدمي شهادات التخرج.
من جان��ب اخ��ر، اجتمع املن��دالوي مع 
س��فير الياب��ان "فوميو اي��واي" وقدم 
له ش��رحا موج��زا عن نش��اطات الدار 
املتنوع��ة واملتع��ددة، وق��دم ل��ه هدية 
باس��م دار االزي��اء العراقي��ة )عبارة عن 
لوحة فنية من عم��ل مبدعي الديكور 
واالكسس��وار في الدار(، وب��دوره اعرب 
"فومي��و اي��واي" ع��ن ش��كره واعتزازه 
بالهدي��ة املقدمة، ومتمني��ا املزيد من 
التط��ور وادخ��ال التقني��ة احلديثة في 

العمل الفني االبداعي للدار.

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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العام 2018 والتطلعات المنشودة

جمال جصاني

ه��ل مبقدورن��ا إبعاد الع��ام اجلدي��د )2018( قليالً ع��ن مصائر 
وس��يناريوهات األع��وام الت��ي س��بقته؟ لإلجاب��ة عل��ى هذا 
الس��ؤال، نحتاج الى شيء من الوعي واجلرأة في التعاطي مع 
العلل واآلليات والقوى والعقائد واملصالح التي تقف خلف ما 
جرى من ك��وارث وآالم ومحن. صحي��ح أن العام الذي انقضى 
)2017( ق��د حم��ل معه خب��ر حترير كامل الت��راب الوطني من 
عصابات الدولة اإلس��المية في العراق والش��ام )داعش(، وهو 
حدث كبير يضع بصمته الواضحة على مالمح العام اجلديد، 
إال أن مخلفات أكثر من ثالثة أعوام من ذلك االحتالل الغاشم، 
س��تثقل بأوزاره��ا عل��ى حركة وحيوي��ة التوجه��ات املقبلة. 
إن ظل��ت األمور عل��ى ما هي علي��ه من اصطفاف��ات للقوى 
التقليدية نفسها، ومتكنت من إعادة تدوير بضائعها النافقة 
مع ش��يء من اإلكسسوارات الرائجة ش��عبوياً وعقائدياً؛ فإن 
العام اجلديد لن يش��ذ عن خارطة الطريق التي رس��متها لنا 
كتل وحيتان احملاصص��ة العتيدة، والتي تعرفنا على ما متلكه 
من مواهب وتقنيات طوال 15 عاماً من "التغيير". لقد جنحت 
ق��وى اللصوصي��ة والتخل��ف من توري��ط قطاعات واس��عة 
بشبكات فسادها املالي والقيمي والفكري، وعبر ذلك العمل 
املمنهج والواسع، تكون قد ضمنت دميومة واستمرار هيمنتها 
ونفوذها على مقاليد أم��ور الدولة واجملتمع، كما أن املعطيات 
الراهنة تشير على أنها تعول على مناخات الغيبوبة والفساد 
هذه، كي تعيد تدوير ممثليها على س��نام السلطات في الدورة 
االنتخابي��ة املقبلة، واملقرر إجراؤها منتص��ف العام 2018. إن 
ج��رت الرياح وفقاً ملا تش��تهيه ذائقتها املتخلفة والش��رهة، 
فعلينا االستعداد الس��تقبال أربعة اعوام أخرى ال عالقة لها 
بكل ما ل��ه صلة بهموم وحتدي��ات عالم اليوم، من اس��تقرار 

وازدهار وخدمات وتنمية اقتصادية واجتماعية وقيمية.
من جانب آخر حملت لنا األس��ابيع األخيرة من العام املنصرم، 
بواكي��ر انبثاق��ات ميكن أن ترس��م ش��يئاً من مالم��ح الوعي 
املنشود في املشهد العراقي الراكد، حملتها لنا االحتجاجات 
الش��عبية ف��ي مدينة الس��ليمانية وع��دد من م��دن إقليم 
كوردس��تان، عندم��ا تطورت التظاه��رات املطلبي��ة الى طور 
آخ��ر دونته ش��عاراتها املطالبة بالتحرر من س��لطة األحزاب 
التقليدية والعش��ائرية واألسرية، والدعوة لتشكيل حكومة 
إنقاذ تنتش��لهم م��ن املأزق االقتص��ادي والسياس��ي احلالي. 
إنه��ا انعطافة نوعية ص��وب األهداف الواقعي��ة التي تصون 
حق اإلنس��ان في العيش بحرية وكرامة، بعيداً عن مسلس��ل 
احلرائ��ق والنزاع��ات واحلروب التي ال ناقة له��م فيها وال جمل. 
لق��د برهن��ت األح��داث والوقائع عن عج��ز الكت��ل واألحزاب 
واجلماعات املتنفذة )قبل التغيير وبعده( عن إجراء أية تغّيرات 
فعلي��ة داخل صفوفها ونوع املنظومات املعتمدة لديها، وهذا 
ما عكسته احتجاجات س��كان  املدينة األكثر وعياً وتنظيماً 

بني املدن العراقية )السليمانية(.
ف��ي الع��ام اجلدي��د )2018( س��يبقى التح��دي األول واملزم��ن 
لس��كان هذا الوطن القدمي من ش��تى الرطانات والهلوس��ات 
واألزياء، محصوراً مبهمة امتالكه��م للدولة الوطنية احلديثة 
ومؤسس��اتها ومعاييره��ا اجملربة، ذلك التحدي الذي فش��لوا 
في��ه طوال قرن من حي��اة العراق احلدي��ث )1921-2018(، هذه 
املهمة التي كشفت عن إفالس األحزاب واجلماعات العقائدية 
واآليديولوجي��ة الضيق��ة في التصدي لها زم��ن النظام املباد 
وبعده. من دون وعي مثل هذا املأزق احلضاري وتخطيه بقرارات 
ش��جاعة ومؤملة تضع مصالح الوطن وس��كانه من دون متييز 
عل��ى رأس أولوياته��ا، لن نش��هد عاماً مختلفاً عم��ا وّلى من 

أعوام..

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

تس��تعد املمثلة س��الي 
للمش��اركة في  هوكينز 
 "Eternal Beauty" فيلم
من إخ��راج كريغ روبرتس، 
ثان��ي أعمال��ه اإلخراجية 

."Just Jim" بعد
روبرتس  إن  قالت  هوكينز 
ميي��ز للغاي��ة، وأضافت: 
لقد كتب س��يناريو رائعاً 
بع��د م��دة طويل��ة م��ن 
االنتظ��ار، ونأم��ل أن نبدأ 
التصوي��ر ف��ي الربي��ع أو 

الصيف املقبلني".
وأضافت: "أنا سعيدة ألن 
بإعطائي  فك��ر  روبرت��س 

دوراً رائعاً في الفيلم".

الهندية  النجمة  تبحث 
بريانكا شوبرا عن شريك 
حي��اة مناس��ب يتفهم 
طبيع��ة عمله��ا، ويقدر 
لها ما أجنزته في حياتها 
استطاعت  وما  املهنية، 
إح��رازه حت��ى االن عل��ى 
احملل��ي  الصعيدي��ن 

والعاملي.
تتواجد في  التي  بريانكا 
بلدها الهن��د، لالحتفال 
م��ع  اجلدي��د  بالع��ام 
ح��ول  قال��ت  عائلته��ا، 
خططه��ا  ع��ن  س��ؤال 
املتعلق��ة بال��زواج "لقد 
أخبرتن��ي أم��ي أن أتزوج 
رجالً يقدر العمل الشاق 
ال��ذي قم��ت ب��ه حت��ى 

اآلن".
ان  "أري��د  وأضاف��ت: 
أت��زوج وأجنب دس��تة من 

األطف��ال، ولك��ن العثور 
على رجل مناس��ب يبدو 

مهمة صعبة".
تع��ود  أن  املتوق��ع  م��ن 
بريانكا إلى نيويورك بعد 
االنته��اء م��ن احتفاالت 
حي��ث  الس��نة،  رأس 
تعمل حالياً على تصوير 
مشاهد اجلزء الثالث من 
التلفزيون��ي  املسلس��ل 
كوانتيك��و،  األميرك��ي 
مش��اريعها  إلى  إضافة 

في هوليوود.

فاج��أ النج��م جاس��تني 
حني  جمهوره،  تيمبرليك 
أمل��ح ع��ن عودت��ه قريب��اً 
لعالم املوسيقى والغناء، 
وه��و األمر ال��ذي ينتظره 
البالغ  النج��م،  معجب��و 

من العمر 36 عاما.
تيمبرلي��ك  وتوّج��ه 
عب��ر  غامض��ة  برس��الة 
عبارة  الرس��مي،  موقعة 
 ،"MOTW" ح��روف  ع��ن 
 TMZ ف��ي ح��ني كش��ف
ح��ل لغز ه��ذه احل��روف، 

حي��ث أعلن أن جاس��تني 
 Man Of The"�ل يس��وق 
Woods"، من دون اإلعالن 
ع��ن أي��ة تفاصي��ل حول 

موعد اإلطالق.

سالي هوكينز

جاستين تيمبرليك

بريانكا شوبرا

أخبــارهــــــــــم

نتاجات جديدة للسوق العراقية لألزياء

السوق العراقية لألزياء.. عودة بنتاجات جديدة

فريال حسين

اعت��دت النظر إلى األم��ور نظرة واقعي��ة، وكنت أعتقد 
أنني أفع��ل ما هو صواب، وأنن��ي منطقية في التعامل 
مع نفس��ي ومع اآلخري��ن، ومع ذلك، فإن مش��وار احلياة 
يُظه��ر لي أنني كثي��راً ما أخطئ، وأقع ف��ي هفوات، وال 
أحس��ب حس��اباً للصدفة. وقد كانت لدي الش��جاعة 

دائماً لالعتراف عندما أكون مخطئة.
كم��ا اعتقدت أن معظم الناس يفكرون بالطريقة التي 
أفك��ر بها، قب��ل أن أدرك أن هذه ليس��ت الطريقة التي 
يتبعونها، خصوصاً حيال القضايا ذات الطابع االنساني. 
ليس ذلك فحس��ب، إذ وجدت أن بعضهم يتخذ مواقف 

سلبية منها، ويفعل عكس ما ميليه الضمير.
وكنت أش��عر أنني قد تعلمت الكثي��ر منذ أول وظيفة 
صغيرة ش��غلتها بعد تخرجي مباشرة من اجلامعة، وأن 
املثابرة تدف��ع، على املدى الطويل، إلى حتقيق أي هدف أو 
التزام حتى لو كان صعباً، غير أن ظروفاً قاهرة تطرأ على 
حني غرة حتيل املمكن إلى مس��تحيل، وتزيد في صعوبة 
م��ا هو صع��ب، حيث ال ج��دوى من املواصلة والس��عي 

لتحقيق ما يستحيل حتقيقه.
لقد رسمت لنفسي خططاً كثيرة، ووضعت مثلها من 
األه��داف، لك��ن الكتابة الصحفية ل��م تكن واحدة من 
خططي وأهداف��ي، رغم أنني كتب��ت للتلفزيون، وعلى 
مدار س��نوات، نصوصاً ثقافية أعتد به��ا، كما اطلعت 
عل��ى جتارب كت��اب عراقي��ني وعرب وحت��ى عامليني، ومن 

خاللهم تعلمت أشياء مفيدة جداً.
كنت أكتب لنفس��ي حني أجد األمر ضرورياً، وقد كتبت 
مئات الصفحات أي��ام الدكتاتورية البغيضة بني ما هو 
نقد أو وقائع يومية ومتابعات، وحني قررت مغادرة الوطن 
قب��ل ثالثني عام��ا تقريباً، اضطررت إل��ى متزيق ما كتبت 

حتى ال تقع بني أيدي اخملبرين.
وط��وال الفترة املاضي��ة كنت منصرف��ة للقراءة، لم 
أفك��ر يوم��اً بالنش��ر حتى فاجأن��ي الصدي��ق العزيز 
إسماعيل زاير باقتراحه الكتابة ل� "الصباح اجلديد"، 
وكن��ت وقته��ا أقرأ في رواي��ة "قصر احلل��وى" ألليف 
شافاك. ترددت في البداية ثم وجدت نفسي مدفوعة 
بالغواية نفسها التي دفعت من سبقوني إلى خوض 
التجربة. وأنا س��عيدة للغاية ألنن��ي اخترت أن أفعل 

ذلك.
ال أدعي أنني كاتبة متمكنة متاماً من أدواتي، وليست 
ل��دي أوهام ع��ن نفس��ي، وال أريد أن أجبره��ا على أن 
تقول ما ال ت��ود قوله. ومع كثرة األفكار التي تدور في 
رأس��ي، وإضافة إلى ما تلهمني به وس��ائل التواصل 
االجتماع��ي والفضائيات أجدني، ف��ي بعض األحيان، 
عاجزة عن الوصول إلى الفكرة التي تصلح موضوعاً 

للنشر في صحيفة متميزة مثل "الصباح اجلديد".

عام جديد في الصباح الجديد

ASSABAH ALJADEED

الصباح الجديد - وكاالت:
صرح��ت الفنان��ة منة فضال��ي، بعد 
متاثلها للش��فاء م��ن األزمة الصحية 
التي حلقت بها أخيرًا، بأنها استأنفت 
تصوي��ر دورها ف��ي مسلس��ل "احلب 
احلرام" مع الفنانة بوس��ي، ويشاركها 
البطولة أحمد صالح حسني، وعمرو 
رم��زي ،وهو عمل للمخرج محمد عبد 

اخلالق.
 وأوضحت منة أنها س��عيدة بالوقوف 
مج��ددًا أمام الفنانة الكبيرة بوس��ي 
التي تعده��ا من أهم األس��اتذة التي 
تعلم��ت منه��م ف��ي بداي��ة عمله��ا 
بالف��ن، حيث قامت بعم��ل دور معها 
في مسلس��ل أح��الم هند اخلش��اب، 
مضيفة أن بوسي من الفنانات الالتي 
يضفن مش��اعر األلفة والبهجة على 

أماكن التصوير.

 وف��ي حديثها ع��ن تفاصي��ل العمل 
أِش��ارت فضال��ي إلى أنه يق��ع في 60 
حلق��ة وانه س��يكون خارج الس��باق 
ح��ول  أحداث��ه  وت��دور  الرمضان��ي. 
مجموع��ة من املش��كالت العاطفية 
واالجتماعية التي يقع فيها الشباب، 
والعم��ل يوج��د حل��واًل كثي��رة لهذه 
املشكالت املهمة ولم يكتف بعرضها 

فقط.
 وعلق��ت عل��ى ابتعادها ع��ن الدراما 
الصعيدية قائلة إنه��ا أرادت أن تخرج 
م��ن الدرام��ا الصعيدي��ة، وتتنوع في 
موضحة  االجتماعي��ة،  املسلس��الت 
أنه��ا قدم��ت مجموعة م��ن األعمال 
الدرامي��ة الت��ي ترض��ى عنه��ا طوال 
ش��وطها الفن��ي، مش��يرة إل��ى أنها 
تتمن��ى أن يجمعه��ا عم��ل بالفن��ان 
يحي��ى الفخران��ي من جدي��د بعد أن 

قدم��ت مع��ه مسلس��لني، وهما 
الليل  س��كة الهاللي، وقبله��ا 

وآخره .
 وأعلن��ت من��ة فضال��ي، أنها 
تنتظر دورًا مناس��ًبا لها لتعود 
به إلى الس��ينما بعد تقدميها 

مجموع��ة من األعم��ال املهمة 
منها الش��بح م��ع أحمد عز، 

والديلر مع أحمد السقا، 
والباش��ا تلمي��ذ م��ع 
العزي��ز،  عب��د  ك��رمي 
ون��ور عيني م��ع تامر 
من  وغيرها  حس��ني، 

أن  موضح��ة  األعم��ال، 
السينما تاريخ، والبد من 
خاصة  موضوعها  اختيار 

إذا كان الفن��ان لدي��ه تاري��خ 
جيد في الدراما التليفزيونية. 

منة فضالي تستأنف العمل بعد شفائها

أحالم يوسف:
الناري��ة  األلع��اب  إط��الق  تس��بب 
ابتهاج��ا برأس الس��نة ف��ي بغداد 
واحملافظ��ات ال��ى إصاب��ة ع��دد من 
الشباب واألطفال بإصابات متعددة 
وص��ل بعضه��ا ال��ى ح��د اخلطورة 
بسبب اجلهل بطريقة استعمالها، 
وباألماك��ن الت��ي يج��ب ان يحصر 

استعمالها بها.
م��ع  الظاه��رة  ان  وج��د  البع��ض 
مس��اوئها، صحية، ألنها دليل على 
ان الش��عب العراقي مس��تعد الى 
ان ينح��ت بصخر اإلره��اب والتعب 

ليظفر بالفرح.
مصع��ب التميم��ي صاح��ب محل 
لبيع املواد الغذائية وعرض في احملل 
حزم لأللعاب النارية يقول: بصراحة، 
مع اني وجدت ان االمر مبالغ به جدا 
من قبل الكل بكثرة اطالق األلعاب، 
لكني اجد ان ذلك افضل كثيرا من 
انتش��ار الفكر املتطرف الذي يحرم 

االحتفال برأس السنة.
في كل العالم يت��م إطالق األلعاب 
النارية بعد ان تدق الس��اعة الثانية 
عش��ر م��ن منتص��ف ليل��ة احلادي 
والثالثني معلنة بداية العام اجلديد، 
لك��ن في الع��راق يبدو ان الش��عب 
الف��رح،  ع��ن  لإلع��الن  متعط��ش 
وملمارس��ته بأي طريقة، حيث بدأوا 

من��ذ صباح ي��وم االح��د بإطالقها، 
إضافة الى انهم يطلقونها من دون 
ان يعيروا انتباها الى خطورتها فيما 
ل��و أطلقت قرب مخزن يحتوي على 
مواد سريعة االشتعال، وقد حدثت 
بالفعل حرائق مبدن معينة بس��بب 

تلك احلالة غير املنضبطة.
نحتاج اليوم الى تعزيز ثقافة الفرح، 
لكناالحتف��ال م��ن دون وعي وإدراك 
يتحول الى فوضى وارباك للش��ارع، 

فثقافة الفرح تعني السالم 

الصباح الجديد - وكاالت:
قالت صحيفة اجلاردي��ان البريطانية 
إن الص��ني حتتف��ل ه��ذا الع��ام بعام 
الكلب، ولالحتفاء بهذا العام، عكف 
القائم��ون على أحد مراكز التس��وق 
عل��ى إع��الن الع��ام "كل��ب ترامب"، 
ووضعوا متثاال ضخما يحمل تشابها 
ملحوظ��ا للرئيس األميرك��ي دونالد 

ترامب إلى حد كبير. 
التمث��ال  أن  الصحيف��ة  وأوضح��ت 
يب��دو عابس��ا، وتش��ير س��بابته إلى 
األم��ام وش��عره ذهب��ي، الل��ون الذى 
يعتقد أنه ل��ون ترامب املفضل. كما 
يحم��ل الكل��ب أيضا مندي��ال أحمر، 

على الرغ��م من أنه أقص��ر بكثير 
من ربط��ات العنق الت��ي يرتديها 
الرئيس ع��ادة. واحتفت صحيفة 
الشعب اليومية، بالتمثال، قائلة 

 .""Trumpdog مرحبا"
وأوضح��ت الصحيف��ة أن مرك��ز 

"فيستفال واك" التجاري في تايوان، 
أقام التمثال مع بداية العام القمري 
اجلدي��د، وال��ذى يب��دأ ف��ي 16 فبراير 

"اجلارديان"  وأش��ارت  املقبل. 
إل��ى أن املرك��ز التجاري 

أق��ام متثاال آخر يحمل 
الرئي��س  ش��كل 

ترامب كديك. 

الصباح الجديد - وكاالت:
أس��فرت العاصفة كارم��ن، الثالثة 
ه��ذا املوس��م الت��ي تض��رب غربي 
أوروبا، ع��ن قتيل في فرنس��ا حيث 
اجتاحتها ري��اح ليلة رأس الس��نة 
تصل س��رعتها ال��ى 140 كلم في 

الساعة.
وقضى رجل ستيني نحبه بسقوط 
شجرة على سيارته قرب سان-جان-
بييه-دو-بور في جنوب غرب فرنسا.

الس��لطات  وكان��ت 
توقع��ت  الفرنس��ية 
وص��ول كارم��ن، وه��ي 
العاصف��ة الثالثة التي 
تض��رب أوروب��ا بع��د آنا 

وبرونو في ديسمبر. 
وأفادت األرصاد الفرنس��ية 
أن هذا النوع "من العواصف 
الش��تائية العنيف��ة يهب 

ثالث إلى أربع مرات سنويا.

األلعاب النارية في العراق 
تحتاج إلى انضباط

تمثال كلبي لترامب في الصين

"كارمن" تداهم فرنسا 
في ليلة رأس السنة
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