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 اقرأ في االعداد المقبلة " مفاوضات سحب القوّات األميركية من العراق"

تنشر " الصباح الجديد " اعتبار من يوم الثالثاء المقبل مقاطع 
أساسية من كتاب " مفاوضات سحب القوّات األميركية من 
العراق عام 2008" لمؤلفه محمد الحاج حمود، وكيل وزارة 
الخارجية السابق وكبير مفاوضي الوفد العراقي الذي واجه 

وفد االحتالل األميركي في حينه بشأن االنسحاب.
يتن��اول ه��ذا الكتاب التفصي��الت الحقيقية الت��ي دارت في 
أثناء التفاوض على انس��حاب القوّات األميركية من العراق 
ويس��لط الضوء على المهمة الش��اقة والمعقدة التي حمل 
عبأها الوفد العراقي، للوصول الى احسن الشروط المناسبة 

للوطن 

بغداد - أسامة نجاح:
حسم قرار احملكمة االحتادية العليا ، 
أمس األحد، اجلدل الدائر في مجلس 
الن��ّواب بش��أن تأجي��ل االنتخاب��ات 
النيابية وألزم البرملان بوجوب التقيد 
املعنية  احمل��ددة  الدس��تورية  بامل��دة 
بانتخ��اب أعض��اء مجل��س الن��ّواب 

وعدم جواز تغييرها .
وقال املتحدث الرس��مي للمحكمة 
إي��اس الس��اموك ف��ي حديث خاص 
إن  اجلدي��د‘‘   ‘‘الصب��اح  لصحيف��ة 
باالتفاق  أص��درت  االحتادية  "احملكمة 
ق��راراً تفس��يرياً ألحكام امل��ادة )56/ 
ثانياً( من الدس��تور بناء على الطلب 
ال��وارد من مجلس النواب بتاريخ 21/ 

 ."2018 /1
وأض��اف "قض��ت احملكم��ة بوج��وب 
التقي��د بامل��دة احمل��ددة ف��ي امل��ادة 
املذك��ورة النتخاب أعض��اء مجلس 
الن��واب اجلديد وعدم ج��واز تغييرها 
وحس��ب التفصيل الوارد في القرار 
التفس��يري رق��م 8/ احتادي��ة/ 2018 

بتاريخ 21/ 1/ 2018". 
وم��ن جانبها رحب��ت النائب جميلة 
العبيدي عن احتاد القوى ، أمس األحد 
، بقرار احملكمة االحتادية العليا بشأن 
ض��رورة إج��راء االنتخاب��ات النيابية 

مبوعدها . 
جميلة العبي��دي وفي حديث خاص 
لها لصحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ تقول 

أن" قرار احملكمة االحتادية بشأن عدم 
جواز تغيير موعد اج��راء االنتخابات 
البرملانية دس��توري ومرحب به ونحن 

مجبرون على االلتزام فيه".
وأوضح��ت عض��و احت��اد الق��وى ان 
الس��ؤال الذي وجهه مجلس النواب 
الى احملكم��ة االحتادية ه��و "هل من 
البرمل��ان اع��ان تأجي��ل  صاحي��ات 
أالنتخاب��ات ولي��س االيضاح بش��أن 
موعد اجراء االنتخابات البرملانية في 

أيار املقبل".
وأضافت اننا" مجب��رون على تنفيذ 

قرار احملكمة االحتادية وااللتزام به .
من جهتها ذكرت كتلة حزب الدعوة 
تنظيم الداخل النيابية، أمس أألحد، 
من أن العراق س��يكون عرضه خملاطر 
كثيرة بعد شهر آذار املقبل في حال 
ع��دم االتفاق على إج��راء االنتخابات 
مبوعدها املقرر، مشيرة إلى أن رواتب 

وامتيازات النواب ستكون مهددة. 
وق��ال رئي��س الكتل��ة النائ��ب علي 
اجلديد‘‘  ‘‘الصباح  البديري لصحيفة 
إن "تأجي��ل االنتخاب��ات يحت��اج إلى 
تعدي��ل امل��ادة التي تن��ص على عمر 
ه��ذا  وع��رض  واحلكوم��ة  البرمل��ان 
التعدي��ل على اس��تفتاء ش��عبي”، 
الفت��ا ال��ى ان من “احمل��ال إج��راء أي 
عملية تعديل للدستور خال الوقت 

احلاضر".
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بعد مناكفات ألسابيع..المحكمة االتحادية تحسم الجدل

االنتخابات في موعدها وتأجيلها مخالفة للدستور

من داخل مجلس النواب "ارشيف"

إيران تؤكد بذل جهودها
سجل الناخبين.. العقبة الكبرى2إلزالة العقبات بين بغداد وأربيل

3أمام انتخابات كردستان

متابعة الصباح الجديد :
دعت فرنس��ا مجلس األمن الى عقد 
اجتماع طاريء بشأن األحداث األخيرة 
اجلارية في س��وريا بع��د اختراق قّوات 
تركي��ة بري��ة أم��س األح��د األراضي 
السورية مستهدفة منطقة عفرين 
الكردي��ة املتاخمة للح��دود التركية 
في اليوم الثاني لهجوم واسع تخلله 
قصف مدفعي للمدينة لطرد فصائل 

كردية تعتبرها أنقرة "إرهابية".
و قال وزي��ر اخلارجية الفرنس��ي جان 
إي��ف لو دريان امس األحد في تويتر إن 
فرنسا  تطالب باجتماع عاجل جمللس 

األمن )من أج��ل الوضع في( الغوطة 
وإدل��ب وعفري��ن". وأض��اف أنه حتدث 
مع نظيره الترك��ي امس األحد بهذا 

الشأن.
وب��دأ اجليش التركي الس��بت عملية 
عس��كرية على عفرين اطلق عليها 
اس��م "غصن الزيتون" لطرد وحدات 
حماية الش��عب التي تس��يطر على 
املنطقة، وهي ق��وات كردية تعتبرها 
انقرة "ارهابية" لكن الواليات املتحدة 
رأس  بصفته��ا  تدعمه��ا عس��كريا 
حربة في املعارك ضد تنظيم الدولة 

االسامية من شمال سوريا.

بالتالي قد يضاعف الهجوم التوتر في 
العاقات بني تركيا والواليات املتحدة، 
حليفتها في االطلسي، فيما يحتاج 
في املقابل الى موافقة روس��يا، أقله 

ضمنيا، لتحقيق أهدافه.
وأك��د الرئي��س التركي رج��ب طيب 
اردوغان ام��ام انصاره ف��ي محافظة 
بورصة شمال غرب تركيا امس االحد 
"باذن اهلل س��تنتهي ه��ذه العملية 

خال وقت قريب جدا".
وأعل��ن رئي��س ال��وزراء الترك��ي ب��ن 
عل��ي يلديرمي دخول ق��وات تركية إلى 
املنطق��ة في انطاقا م��ن بلدة غول 

باب��ا احلدودية، على م��ا نقلت وكالة 
دوغان، في اول اعان رسمي على بدء 
مشاركة القوات البرية في العملية 

على االراضي السورية.
وه��ذا الهجوم ه��و التوغ��ل التركي 
الثاني الكبير في س��وريا اثناء النزاع 
املس��تمر من��ذ س��بع س��نوات، بعد 
عملي��ة "درع الفرات" ب��ني اب 2016 
واذار 2017 ف��ي منطق��ة تق��ع ال��ى 
واس��تهدفت  عفري��ن  م��ن  الش��رق 
وح��دات حماي��ة الش��عب وتنظيم" 

داعش " .
تفصيات ص6

هجوم بري للقّوات التركية في شمال سوريا

الصباح الجديد - وكاالت:
أول  اليم��ن أم��س األح��د  أعلن��ت 
ميزاني��ة له��ا من��ذ ان��دالع احلرب 
األهلية في الباد 2014 في مؤش��ر 
عل��ى أن احلكوم��ة الت��ي تدعمها 
السعودية تسعى لضبط االقتصاد 
الذي يعاني م��ن حالة من الفوضى 

في حني يهدد اجلوع املايني.
وتسيطر حكومة الرئيس هادي عبد 
ربه الت��ي مقرها ع��دن على البنك 
املركزي هناك لكنها تواجه صعوبة 
ف��ي ف��رض النظ��ام ف��ي املناط��ق 
اجلنوبية والشرقية في اليمن التي 
تس��يطر عليها أو طرد احلوثيني من 
األراض��ي الت��ي يس��يطرون عليها 

حول العاصمة صنعاء.
وقال رئي��س الوزراء أحم��د بن داغر 
للصحافي��ني إن "امليزاني��ة اجلديدة 
تق��در إجمال��ي اإلي��رادات املتوقعة 
لع��ام 2018 عن��د 978 ملي��ار ريال 
)2.22 ملي��ار دوالر( ف��ي حني تتوقع 
أن يبل��غ اإلنف��اق 1.46 تريليون ريال 

)3.32 مليار دوالر(.
وص��رح ب��ن داغ��ر للصحافيني في 

عدن ”إنها ميزانية تقشف. تشمل 
أجور العس��كريني واملدنيني في 12 
محافظة ام��ا األجور ف��ي املناطق 
احلوثي��ون  عليه��ا  يس��يطر  الت��ي 
س��تقتصر على قطاع��ي التعليم 

والصحة“.

أج��ور  احلكوم��ة  تص��رف  ول��م 
معظم القط��اع العام في املناطق 
الشمالية ملا يزيد على عام متهمة 
ب��إدراج أس��ماء مقاتليها  احلوثيني 
ومن عينته��م على قوائ��م األجور 

لكن احلوثيني ينفون ذلك.

وتواجه احلكومة صعوبة في صرف 
أجور اجلنود واملوظفني اآلخرين حتى 
ف��ي األراضي التي تس��يطر عليها 
إذ أن س��وء الوض��ع األمني وتعارض 
األجن��دات السياس��ية الداخلي��ة 

يضعف قدرتها على احلكم.

وف��ي ظل عدم صرف األجور وارتفاع 
األسعار أضحت الكثير من السلع 
األساس��ية بعيدة املنال لعدد كبير 

من اليمنيني.
وكانت إيرادات النفط تش��كل أكثر 
من ثلثي آخ��ر ميزانية لليمن والتي 
أُعلنت في كانون الثاني 2014 لكن 
احلرب أضرت بالقطاع كثيرا ويقول 
احمللل��ون إن الص��ادرات نزل��ت بنحو 

الربع.
وسئل بن داغر عن خطط احلكومة 
وإنع��اش قطاع  العج��ز  لتغطي��ة 
النفط لزي��ادة اإلي��رادات فأجاب أن 
البنك املركزي ووزارة املالية يدرسان 

األمر.
وساهمت وديعة س��عودية مبلياري 
دوالر للبنك املركزي اليمني األسبوع 
العمل��ة  اس��تقرار  ف��ي  املاض��ي 
اليمنية التي هوت ملس��توى متدن 
جديد فوق 500 ري��ال للدوالر لكنه 
تعافى منذ ذلك احلني ليسجل نحو 
440 رياال وهو ما يظل سعرا شديد 
االنخف��اض مقارن��ة م��ع 215 رياال 

قبل احلرب.

2.22 مليار دوالر ألول ميزانية يمنية منذ 2014

تقرير

تقريـر

بغداد - الصباح الجديد:
أعلن��ت وزارة الداخلية، أمس أألحد، 
االطاحة بخلية من االستشهاديني 
التابع��ة لزم��ر داع��ش االرهابي في 
3 عناص��ر،  كرك��وك مكون��ة م��ن 
فيم��ا اعلن��ت خلي��ة الصق��ور في 
االره��اب  ومكافح��ة  اس��تخبارات 

التابعة ل��وزارة الداخلية عن  تدمير 
25 هدفا إرهابيا  في منطقة هجني 
اخ��ر معاق��ل  داع��ش  ف��ي س��وريا  
أس��فرت عن قت��ل  ٢٠ ارهابيا كانوا 
يرومون تنفيذ عمليات انتحارية في 

بغداد.
وقال الناطق باسم الداخلية اللواء 

س��عد معن في حدي��ث لصحيفة 
بعملي��ة   " اجلدي��د‘‘،  ‘‘الصب��اح 
استباقية نوعية متكنت استخبارات 
الش��رطة االحتادي��ة العاملة ضمن 
وكال��ة االس��تخبارات م��ن القبض 
على ثاث��ة ارهابيني ف��ي محافظة 

كركوك".

وأض��اف أن "اإلرهابي��ني في صفوف 
داع��ش االرهاب��ي يعمل��ون ف��ي ما 
االستش��هاديني  بكتيب��ة  يس��مى 
وبدالل��ة أحده��م مت العث��ور عل��ى 

حزامني ناسفني".
فري��ق  العملي��ة  "نف��ذ  أن  وتاب��ع   
اس��تخباري مخت��ص بع��د متابعة 

ومت  حتركاته��م  ومراقب��ة  االه��داف 
التحفظ عليه��م واتخاذ اإلجراءات 

القانونية اصوليا".
من جانبه اعلن رئيس خلية الصقور 
واملدير العام الستخبارات ومكافحة 
االرهاب ف��ي وزارة الداخلية ابو علي 
البص��ري ف��ي تصري��ح ل��ه تابعته 

صحيف��ة ‘‘الصباح اجلدي��د‘‘  تدمير 
25 هدفا إرهابيا  في منطقة هجني 
اخر  معاقل  داعش  في سوريا  خال 
عمليات أسفرت عن قتل  ٢٠ ارهابيا 
مت جتهيزهم للقيام بعمليات ارهابية 

في بغداد واحملافظات العراقية ،
تتمة ص3

القّوات األمنية تقتل ٢٠ إرهابيًا خططوا لعمليات إرهابية في بغداد والمحافظات
فيما دّمرت 25 هدفا في آخر معقل سوري لداعش

اجلوع يهدد املاليني في اليمن

بغداد ـ الصباح الجديد:
ناق��ش األمني الع��ام جمللس ال��وزراء 
مه��دي الع��اق، أم��س األح��د، مع 
منظم��ة "الهبيت��ات" التابعة لألمم 
املتحدة مش��روع املنص��ة الوطنية 
إلعمار واستقرار العراق اإللكترونية.
وقالت األمان��ة العامة جمللس الوزراء 
ف��ي بيان تلق��ت "الصب��اح اجلديد" 
الع��ام  "األم��ني  إن  من��ه،  نس��خة 
جمللس ال��وزراء مهدي الع��اق ناقش 
التابع��ة  الهبيت��ات  م��ع منظم��ة 
املنص��ة  مش��روع  املتح��دة  ل��ألمم 
العراق  واس��تقرار  الوطنية إلعم��ار 

االلكترونية".
وأضاف��ت ان "املنظمة اس��تعرضت 

أب��رز مزايا املنصة التي تس��هم في 
رف��ع التداخل والتض��ارب في تنفيذ 
املش��اريع وإظهار املش��اريع املنجزة 
او املتلكئة على األرض، واس��تخراج 
للمش��اريع  اإلحصائي��ة  النتائ��ج 
املنف��ذة في عموم العراق، وتس��هم 
أيضا في تس��هيل عملي��ة البحث 
الس��ريع والس��هل عن نوع املشروع 

قطاعياً وحجمه وكلفته".
واك��د الع��اق عل��ى "ض��رورة اجناز 
العرض قبل شباط املقبل"، مشددا 
على "اهمية بحث كيفية االستفادة 
من املنصة وحتديد أهدافها وكيفية 

تقدمي اخلدمات للمستثمرين".
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بغداد ـ الصباح الجديد:
وص��ف رئي��س التحال��ف الوطني، 
الس��يد عمار احلكي��م، االنتخابات 

املقبلة ب�"املصيرية".
وذكر بيان لرئاس��ة التحالف تلقت 
"الصب��اح اجلديد" نس��خة منه ان 
الس��يد عم��ار احلكيم "اس��تقبل 
ع��دداً م��ن اإلعامي��ني البارزين في 

دولِة الكويت "
دول��ة  "مبواق��َف  احلكي��م  وأش��اد 
الكويت حكومًة وشعباً جتاه العراق 
العراقي،  الش��عب  ووقوفه��ا م��ع 
الكويت س��عيها  وش��كرنا لدولة 
وجهودها في مؤمتر املانحني إلعمار 

الع��راق املزمع عقده ف��ي الكويت 
الشهر املقبل".

وأك��د أنَّ "ه��ذا املؤمت��ر ه��و تعبيٌر 
عن ح��رِص األش��قاء ف��ي الكويِت 
عل��ى تعميِق وإدام��ِة العاقات بني 
البلدين، كما عبَّرنا عن ثقِتنا بقدرِة 
العراقي��ني عل��ى مفاجئ��ِة العالم 
ف��ي  الكبي��ر  االنتص��ار  بتحقي��ق 
حتدي بناء الدولة التي ترعى جميَع 
مواطنيه��ا م��ن دون متيي��ز ليأت��ي 
ه��ذا االنتص��ار تعزيزاً واس��تكماالً 
واجملتمعيِة  العسكريِة  لانتصاراِت 

والسياسيِة".
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد األمني العام حلزب املؤمتر الوطني 
العراق��ي آراس حبيب، أم��س األحد، 
أنه ل��ن يكون في مصلح��ة أحد مبن 
ف��ي ذل��ك األط��راف املؤي��دة لتأجيل 
االنتخاب��ات إدخ��ال الب��اد ف��ي فراغ 
دس��توري، مش��يرا ال��ى ان التأجيل 
س��يجعل الدس��تور م��ادة للتاعب 

السياسي.
وقال حبيب في بيان تلقت "الصباح 
اجلدي��د" نس��خة من��ه "ل��و نظرن��ا 
إلى املس��ألة م��ن جوانبه��ا اخملتلفة 
فالعم��ل اجل��اد نح��و إع��ادة الع��دد 

األكبر من النازحني وبقاء االنتخابات 
ف��ي موعدها أفضل مب��ا ال يقاس من 
تأجيلها دون وجود سقف دستوري". 

وأض��اف ان "التأس��يس لثقافة خرق 
الدس��تور بهذه احلج��ة أو تلك حتى 
لو بدت مقنعة أو ضاغطة يعني أننا 
نعمل بإرادتن��ا على إفراغ الدس��تور 
من مضمون��ه، فالي��وم نخرقه حتت 
هذا املبرر وغ��داً تظهر ذريعة جديدة 
وبالتال��ي س��يكون الدس��تور م��ادة 
للتاعب السياس��ي وه��و أخطر ما 
ميك��ن عمل��ه ألن نتائج��ه س��تكون 

كارثية".

منصة إلكترونية وطنية 
إلعمار العراق

الحكيم: االنتخابات المقبلة 
ترسيخ للديمقراطية في العراق

أمين عام المؤتمر الوطني يحّذر 
من التالعب السياسي بالدستور

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت هيئة النزاهة، أمس االثنني، 
عن وض��ع خارطة طري��ٍق ملكافحة 
الفس��اد في الع��راق عل��ى املديني 
القري��ب والبعي��د، وفيم��ا طالبت 
األح��زاب  بقان��ون  النظ��ر  بإع��ادة 
السياس��ية وتعديل قان��ون العفو 
العام، دع��ت البرملان إلى عدم منح 
الثق��ة ف��ي احلكوم��ة املقبلة ألي 
شخص متورط بقضايا الفساد أو 
مشمول بالعفو العام أو امتنع عن 

االفصاح عن ذمته املالية.
وقال��ت الهيئ��ة ف��ي بي��ان تلقت 
"الصب��اح اجلدي��د" نس��خة منه، 
طري��ٍق  خارط��ة  "وضع��ت  إنه��ا 
ملكافحة الفس��اد ف��ي العراق في 
املديني القريب والبعيد، انس��جاماً 
مع دعوات مكافحة الفس��اد التي 
أطلقته��ا احلكوم��ة والبرمل��ان في 

الوقت الراهن".
البرمل��ان  "دع��ت  أنه��ا  وأضاف��ت، 
ف��ي امل��دى القري��ب لإلس��راع في 
س��ن بع��ض التش��ريعات لتطوير 
الفس��اد  مكافح��ة  منظوم��ة 

القانوني��ة، مث��ل قانون الكس��ب 
غي��ر املش��روع – وقان��ون مكافحة 
الفس��اد، وتعديل التشريعات التي 
ال تتناس��ب مع منظومة مكافحة 
الفساد، كقانوني العقوبات وأصول 
اجلزائية لغرض تش��ديد  احملاكمات 
العقوب��ات عل��ى مرتكب��ي جرائم 
الفساد وتغيير التكييف القانوني 
-عب��ر التدخل التش��ريعي- جلرائم 
االعت��داء على امل��ال الع��ام لتغدو 

جنايات جميعها".
وطالب��ت الهيئة، ب�"إع��ادة النظر 
بقانون األحزاب السياسية لتعديل 
بعض نصوصه التي ال تنسجم مع 
توجهات مكافحة الفساد، إضافًة 
إل��ى تعدي��ل قان��ون العف��و العام 
بغية عدم ش��مول جرائم الفساد 
بأحكام��ه، إذ أفضى ه��ذا القانون 
إلى غلق آالف القضايا التي حققت 
فيها الهيئة واحالتها إلى القضاء، 
منها قضايا فس��ادٍ كبرى شملت 
وزراء ومحافظني، وقد أعدت الهيئة 
مس��ودة التعديل املطل��وب، فضاً 
عن اقتراحها إصدار قرارٍ من البرملان 

يبيح نشر وبث احملاكمات املتعلقة 
بقضايا الفس��اد احملالة من الهيئة 

إلى القضاء أمام الرأي العام".
وش��ددت الهيئ��ة، عل��ى "ض��رورة 
قي��ام مجل��س النواب بع��دم منح 
الثق��ة ف��ي احلكوم��ة املقبلة ألي 
ش��خص متورط بقضايا الفس��اد 
مع��ه  حقق��ت  أن  س��بق  م��ن  أو 
الهيئ��ة وأدانته حتقيق��اً في قضايا 
مهم��ة حتى مع ع��دم وجود حكٍم 
ه، كذل��ك عدم منح  باإلدان��ة بحقِّ
الثق��ة للمش��مولني بالعفو العام 
وملن امتنع م��ن اإلفصاح عن ذمته 

املالية".
وطالب��ت الهيئ��ة البرملان ب�"س��ن 
قان��ون يل��زم األح��زاب والتكت��ات 
اللج��ان  بإلغ��اء  السياس��ية 
االقتصادية التي تهيمن على عقود 
للقان��ون، وتفعيل  ال��وزارات خافاً 
مجل��س اخلدم��ة العام��ة االحتادي 
ش��ريطة أن يت��م اختي��ار أعضائه 
بأسلوب مهني بعيد عن التجاذبات 

السياسية احلزبية.
تتمة ص3

طالبت بتعديل قانوني األحزاب والعفو العام

النزاهة.. خارطة طريق لمكافحة الفساد
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السليمانية ـ عباس كاريزي:

 وص��ل وف��د م��ن حكوم��ة اقلي��م 
كردستان مساء السبت الى طهران 
في زيارة رسمية تستغرق يومني، بعد 
لقائ��ه رئيس الوزراء حي��در العبادي، 
من اجل حسم امللفات العالقة بني 

حكومتي بغداد واربيل.
بعد اللق��اء الذي تعه��د فيه الوفد 
احلكومة  بتلبي��ة ش��روط  الك��ردي 
االحتادية وفقا ملا ينص عليه الدستور، 
واملط��ارات  )النف��ط  ملف��ات  ف��ي 
واجلمارك واملناف��ذ احلدودية(، انطلق 
الوف��د الى اي��ران في خط��وة اعتبر 
معها املراقب��ون ان ايران رتبت اللقاء 
بني رئيس الوزراء حيدر العبادي ووفد 
حكومة االقليم، بعد ان ناشدت دول 
اوربي��ة ع��دة باإلضافة ال��ى اميركا، 
رئيس الوزراء العبادي احلوار مع إقليم 

كردستان.
 ولم تخف ايران س��عيها املس��تمر 
العادة بناء العالقة بني اربيل وبغداد 
على اس��س جدي��دة، بع��د التراجع 
ال��ذي ش��هده موقف االقلي��م جتاه 
العالقة مع بغداد، عقب الضغوطات 
االقتصادية والتداعيات التي خلفها 

اجراء االستفتاء. 
أمین اجمللس األعل��ى لألمن القومي 
اإليران��ي عل��ي ش��مخانی، اكد في 
بيان نش��ر صباح ام��س االحد عقب 
لقائ��ه وف��د حكوم��ة االقلي��م، ان 
اجلمهورية اإلسالمية تستعمل كل 
طاقاتها الزالة العقبات ودعم احلوار 
بی��ن اربیل وبغداد، نظرا لسياس��ات 
اربیل اجلدیدة في التركیز على احلوار 

والتعاون مع بغداد.
اس��تقباله  ل��دى  ق��ال  ش��مخاني 
رئيس وزراء إقليم كردس��تان العراق 
نيجيرفان بارزان��ي والوفد املرافق له، 
ان حتقيق النصر عل��ى داعش وحترير 
كام��ل األراض��ي العراقية وتخليص 
ش��عب الع��راق م��ن أكب��ر تهدي��د 
إرهابي في املنطقة، يبشر مبستقبل 
أفضل للع��راق املوحد والتغلب على 
الفنت اخلارجية التي كانت تريد خلق 

االنشقاق في هذا البلد.
وع��ّد ش��مخاني ام��ن اجلمهوري��ة 
االس��المية خطاً أحمر، مطالبا وفد 
االقلي��م مبنع نش��اط م��ن وصفها 
جماعات معادي��ة إليران على أراضي 

اإلقليم واض��اف »انها تقوم باغتيال 
انطالق��ا م��ن  جنودن��ا ومواطنين��ا 
االراض��ي الكردي��ة ث��م تع��ود ال��ى 
املناطق التي يسيطر عليها اإلقليم 
ث��م تعلن عن مس��ؤوليتها عن ذلك 
ف��ي مقاب��الت م��ع وس��ائل االعالم 
الكردي��ة الرس��مية، فه��ذا ال ميكن 

حتمله مطلقا«.
ولف��ت الى اخلطأ الس��تراتيجي في 
اجراء االس��تفتاء في اإلقليم والذي 
أدى ال��ى حتمي��ل أثم��ان اقتصادي��ة 
وسياس��ية وأمني��ة عل��ى ش��عب 
كردس��تان العراق ودول اجلوار، واردف 
»ان البعض كان��وا يعتقدون ان أمن 
الش��عب الكردي منفصل عن سائر 
املواطن��ني العراقي��ني واملنطقة، وأن 
هناك إمكاني��ة إلدارة تهديد داعش 

واإلرهاب عبر التفاوض والتعامل«.
واوضح شمخاني » نظرا لسياسات 
أربي��ل اجلديدة والتركي��ز على احلوار 
والتعاون مع بغ��داد، فإن اجلمهورية 
ستس��تعمل  االيرانية،  االس��المية 
كل امكانياتها من أجل دعم تسوية 

العقبات املوجودة ب��ني اربيل وبغداد 
واملساهمة في إجناح هذه العملية.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية لالنباء، 
ان رئيس وزراء اقليم كردستان العراق 
اس��تعرض م��ن جانب��ه خ��الل لقاء 
ام��ني اجمللس األعلى لألم��ن القومي 
االيران��ي علي ش��مخاني، تقريرا عن 
العراق  اقليم كردستان  مستجدات 
واملنطقة، مشيرا الى ان اجلمهورية 
االس��المية االيراني��ة كان��ت دائم��ا 

سنداً للشعب الكردي.
ولف��ت نيجيرفان بارزاني الى أن إيران 
قدمت إسنادا مصيريا ألمن اإلقليم 
وش��عب كردس��تان خ��الل هجمات 
تنظيم داع��ش اإلرهاب��ي على هذه 
املنطقة، وق��ال »ان تطوير العالقات 
والتعاون بني ايران وإقليم كردس��تان 
املغرض��ني،  مبح��اوالت  يتأث��ر  ل��ن 
وسنس��تعمل قص��ارى جهودنا من 
اجل احليلولة دون التهديدات األمنية 

ضد ايران«.
وكان وفد حكومة إقليم كردس��تان 
ق��د التقى صب��اح ام��س االحد مع 

الرئيس اإليراني، حسن روحاني، وقال 
روحاني وفقا لبيان كردي لنيجيرفان 
بارزاني إن��ه »ينبغ��ي أن تنال جميع 
املكونات ف��ي دول املنطقة حقوقها 
املش��روعة في إطار الدستور ووحدة 

األراضي، وخاصة كرد العراق«.
ولفت الرئيس اإليراني إلى دور وتأثير 
إقليم كردستان في تعزيز أمن العراق 
كج��زء مهم ف��ي الب��الد، متابعاً أن 
»األمن واالس��تقرار مهمان لتحقيق 
التنمية واالزدهار، وال ميكن السماح 
بزعزعة اس��تقرار الدول وأمنها حتت 

أي ذريعة«.
وكان الس��فير االيراني ل��دى العراق 
ايرج مس��جدي قد اعل��ن في احدث 
تصري��ح له، ان بالده ستس��تمر في 
مساعيها النهاء املشكالت العالقة 

بني اربيل وبغداد.
املس��تقبل  ف��ي  »س��نعمل  وق��ال 
القريب على ان تبدأ احلوارات املباشرة 
ب��ني اجلانبني على اعلى املس��تويات، 
مضيفاً ان املسؤولني في اجلمهورية 
م��ع  مباحث��ات  اج��روا  االس��المية 

حكومت��ي االقلي��م واملرك��ز متخض 
عنها توقيع اتفاق اولي ملعاجلة بعض 

القضايا وامللفات العالقة.
وفي س��ياق اجلهود املبذولة حللحلة 
اخلالفات ب��ني اربيل وبغ��داد اصدرت 
بيان��ا  كردس��تان  اقلي��م  حكوم��ة 
الزي��ارة  تفاصي��ل  خالل��ه  تناول��ت 
الت��ي قام بها وف��د حكومة االقليم 
الى بغ��داد في طريق��ه الى طهران، 
ولقائه برئي��س الوزراء حيدر العبادي 
مشيرا الى ان اجلانبني بحثا تطورات 
املناقش��ات اجلاري��ة بني ف��رق اربيل 
وبغ��داد  بخص��وص مس��ألة رواتب 
موظف��ي اقليم كردس��تان واملنافذ 

احلدودية ومطارات االقليم.
وتابع البيان »ان اجلانبني اكدا مواصلة 
ه��ذه االجتماعات واللق��اءات بغية 
االس��راع في امت��ام اجراءات ارس��ال 
اقليم كردس��تان  روات��ب موظف��ي 
وفت��ح املطارات، املواضي��ع املتعلقة 
بقطاعات النفط وااللتزام بالدستور 

العراقي. 
اعضاء في مجل��س النواب العراقي 

ع��ن الكت��ل الكردي��ة، عب��روا ع��ن 
اس��تغرابهم لزي��ارة وف��د حكومة 
االقلي��م ال��ى بغداد ولقائ��ه برئيس 
الوزراء حي��در العبادي واكدوا ان وفد 
االقليم لم يك��ن يحمل في جعبته 
اية مطالب، وامنا جاء بهدف املوافقة 
على اغلب الش��روط التي وضعتها 
احلكوم��ة االحتادي��ة باالس��تناد الى 

الدستور العراقي.
واستغرابهم  استيائهم  وعبروا عن 
جمليئ وف��د االقلي��م الى بغ��داد من 
دون عل��م او اخطار ملمثلي الكرد في 
بغداد، او ابالغهم بتفاصيل و اهداف 

الزيارة.
الصب��اح  اس��تطلعت  مواطن��ون 
اجلدي��د اراءهم توس��موا خي��را بان 
تس��هم زيارة وفد حكوم��ة االقليم 
الى بغداد وطه��ران بتحريك عجلة 
احلوارات، واذاب��ة اجلليد واجلمود الذي 
يعت��ري العالقة ب��ني اربي��ل وبغداد، 
واالوضاع  واالزمات  وانهاء املشكالت 
االقتصادية الصعبة التي يعيش��ها 

االقليم عقب اجراء االستفتاء. 

إيران تؤكد بذل جهودها إلزالة العقبات بين بغداد وأربيل
عّدت االستفتاء خطأ ستراتيجيا حّمل اإلقليم أثمانًا باهظة د. علي شمخي

ثم��ة انقط��اع وتقاط��ع ب��ني الكثير م��ن مرافق 
العمل في الدولة العراقية وعلى الرغم من وجود 
منظوم��ة اداري��ة ومالية تتحكم ب��دوران عجلة 
الدول��ة اال ان ذل��ك اليكفي ملواجه��ة الكثير من 
املعوق��ات الت��ي تواجه النش��اطات التي تنهض 
بها املؤسس��ات العامة واخلاص��ة ويعاني العراق 
منذ سنوات من حزمة من املشكالت االقتصادية 
واملالية تركت آثارها الس��لبية على عالقة املركز 
باقليم كردس��تان ومبراكز احملافظات االخرى وبات 
الكثي��ر م��ن ه��ذه املش��كالت يش��كو التأجيل 
واالهمال لس��نوات طويل��ة واذا كان��ت اخلالفات 
السياسية طاغية بني احلكومة االحتادية واقليم 
كردس��تان وانعكست على العالقات االقتصادية 
واالمني��ة واملالي��ة وتض��ررت م��ن ه��ذه اخلالفات 
احلكوم��ة االحتادي��ة ومدن اقليم كردس��تان على 
حد س��واء فان هناك مشكالت ادارية ومالية بني 
املرك��ز في بغ��داد ومحافظات الوس��ط واجلنوب 
لم يس��تطع ق��رار نقل الصالحيات حس��مها او 
جتاوزها وتتعاظم هذه املشكالت مع سريان حالة 
التقش��ف التي اتبعتها احلكوم��ة العراقية منذ 
اكث��ر م��ن ثالث س��نوات وكان ميك��ن للكثير من 
امللفات العالقة واملش��كالت املس��تحدثة ان جتد 
طريقها الى احلل ل��و مت ايجاد قاعدة حوار دائمية 
بني ه��ذه احملافظ��ات والعاصمة بغ��داد وفضلت 
احلكومة ممثلة باالمانة العامة جمللس الوزراء عقد 
اجتماع��ات متفرق��ة وغير منظمة م��ع اجملالس 
احمللية او االدارات احمللي��ة لهذه احملافظات من دون 
ان جتد آلية واضحة حللحلة املش��كالت املتعلقة 
باملشاريع املتلكئة والضعف الكبير في اخلدمات 
العام��ة التي يعان��ي منها ماليني الس��كان في 
هذه احملافظ��ات واقتصر الكثير م��ن التعاون بني 
الوزارات االحتادي��ة واالدارات املدنية في احملافظات 
على اخملاطب��ات العامة واص��دار التوجيهات الى 
احملافظ��ني او من ميثلهم وق��د ان االوان لبدء حوار 
داخلي عميق وشفاف بني احلكومة االحتادية وبني 
احملافظات او من ميثلها بكل عناوينها الستكشاف 
مكام��ن املعاناة والقصور والتلكؤ واالهمال الذي 
يرافق مظاهر واسعة في حياة ابناء العراق عامة 
وقد وفر االنتهاء من املع��ارك الكبرى مع االرهاب 
الفرص��ة للب��دء مبثل ه��ذا احلوار كم��ا ان انعقاد 
مؤمتر اعم��ار املدن احملررة في الكويت سيش��كل 
فرصة اخرى كي تعي��د احلكومة العراقية النظر 
ببرامجها وخططها العمار جميع املدن العراقية 
واع��ادة تأهي��ل املدمر واملهم��ل منه��ا فاملعاناة 
واضحة واالهمال واس��ع ويش��مل جميع املرافق 
اخلدمية من مدارس ومستشفيات وطرق وجسور 
واملل��ف  اليقتص��ر على املدن احمل��ررة ويحتاج الى 
جلسات طويلة من احلوار وليس جلسة واحدة او 

مؤمتر يتيم مثل مؤمتر الكويت املقبل.

مؤتمر
الكويت اليكفي !

تقـرير

ديفيد ماكوفسكي*

في الرابع عشر من كانون الثاني/يناير، 
ألقى رئيس الس��لطة الفلس��طينية 
محم��ود عب��اس خطاب��اً أم��ام اجمللس 
التحري��ر  ل�”منظم��ة  املرك��زي 
الفلس��طينية” أت��ى في��ه عل��ى ذكر 
الوالي��ات املتح��دة وإس��رائيل بعباراٍت 
مهين��ة للغاي��ة، وأش��ار إل��ى تعلي��ق 
التع��اون الفلس��طيني املباش��ر م��ع 
واش��نطن واله��ادف إل��ى التوصل إلى 
اتفاقي��ة س��الم وذلك بص��ورة مؤقتة. 
تفاصي��ل  توض��ع  أن  يُرتق��ب  وفيم��ا 
خطاب��ه حتت مجهر احمللل��ني في األيام 
املقبلة، وفي حني أنه قد يستطيع الّرد 
على بعضهم ف��ي املقابالت اإلعالمية 
أو قد يتعذر عليه ذلك، إال أن األس��ئلة 
األكث��ر عمق��اً حول موقف الس��لطة 
الدبلوماس��ية  م��ن  الفلس��طينية 

ستبقى مطروحة.
وعل��ى وج��ه اخلص��وص، ميك��ن للمرء 
أن يتس��اءل عما إذا كان��ت تصريحاته 
تن��ذر ب��زوال االهتم��ام الفلس��طيني 
بح��ّل الدولتني وبالتوّج��ه نحو خيارات 
راديكالي��ة. بي��د، نظراً لس��جل عباس 
- واملالحظ��ات الش��خصية التي وقف 
عليها كاتب هذه السطور خالل زيارته 
إلى رام اهلل بعد فترة وجيزة من اخلطاب 

- ينفي هذا االحتمال حتى اآلن.

بدائل رديئة
ك��ّرس الرئي��س عباس حيات��ه املهنية 
لنهج الدولتني، حت��ى وإن كان بإمكان 
امل��رء أن يس��أل بش��كل مش��روع عن 
الس��بب الذي منعه من املوافقة على 
حلول وسط جوهرية خالل مبادرة أوملرت 
للس��الم عام 2008، أو عن سبب عجزه 
عن الرد على التماس��ات واشنطن في 
آذار/ م��ارس 2014. وعل��ى الرغم من أن 
مثل هذه األسئلة تضع الرئيس عباس 
في موضع إشكالية، إال أنه يدرك جلياً 
أن البدائ��ل ع��ن من��وذج الدولت��ني - أي 

اإلسالم السياس��ي أو الصراع املسّلح 
أو “حل” الدول��ة الواحدة - ال توصل إال 

إلى طريق مسدود.
أوالً، يكره الرئيس عباس اإلس��الميني، 
ويعزى ذلك بدرجة ال يس��تهان بها إلى 
محاولته��م قتله بع��د االنقالب الذي 
ش��نته »حماس« في غ��زة. وقد تعثرت 
الفلس��طينية  املصاحل��ة  محادث��ات 
األخيرة بسبب املس��ألة نفسها على 
وجه التحديد والتي تسّبب الكثير من 
املعارضة اإلسرائيلية الشديدة حلركة 
»حماس«، وهي رفض التنظيم التخلي 
عن أس��لحته. بيد أن عباس قد ميضي 
قدماُ عل��ى طول طري��ق املصاحلة بناًء 
على إص��رار مصر، وبالفع��ل ثمة زيارة 
مرتقب��ة لوف��د من حرك��ة »فتح« إلى 
غزة قريباً ملناقش��ة هذه املسألة. ومع 
ذل��ك، ال تزال هن��اك عقبات رئيس��ية 
أم��ام التوصل إل��ى أي اتفاق نهائي بني 
احلركت��ني. وفي ظل الظ��روف الراهنة، 
يعتب��ر عباس أن اس��تعادة الس��لطة 
الفلسطينية لسيطرتها على غزة هي 
مبثاب��ة فّخ أكثر من كونها فرصة. كما 
أنه يعارض طلب »حماس« الدخول إلى 
“منظم��ة التحرير الفلس��طينية” ما 
لم تتخ��ذ احلركة اخلطوة املس��تبعدة 
بتسليم أسلحتها. وباختصار، فهو ال 
يريد أن يسّلم مفاتيح احلركة الوطنية 

الفلسطينية إلى »حماس«.
أم��ا فيم��ا يتعل��ق بالكفاح املس��لح، 
فحت��ى تهديدات امل��وت الت��ي تلقاها 
عباس على أرض الوطن لم تكن كافية 
لدفع��ه إلى التراجع عن رأيه املعلن بأن 
إضفاء الطابع العسكري على انتفاضة 
2004-2000 كان خط��أً. فلطاملا اعتبر 
أن الفلسطينيني ال يستطيعون هزمية 
إس��رائيل بالق��وة نظ��راً إلمكانياته��ا 
األمنية املتفوقة، وهو يعلم أن العنف 
قضى على مناصري السالم من اجلانب 
اإلس��رائيلي خالل االنتفاض��ة الثانية. 
وعلى الرغم من أن الكثيرين ينتقدونه 
عل��ى تس��مية القتلى الذي س��قطوا 
ف��ي خض��م الهجمات على إس��رائيل 
هن��اك  لي��س  أن��ه  إال  ب�”الش��هداء”، 

مسؤول أمني إس��رائيلي واحد يعتقد 
أنه يش��جع عل��ى ممارس��ة العنف من 

الناحية العملياتية.
أم��ا اخلي��ار الثالث فهو أق��ل واقعية - 
فالرئي��س عباس متمّرس ج��داً بحيث 
ال ميكنه االعتقاد بأن اإلس��رائيليني قد 
ينتح��رون بالتخل��ي ع��ن الصهيونية 
لصالح إقامة دولة واحدة فلسطينية 
-إسرائيلية ثنائية القومية. وقد يكون 
م��ن املفي��د التهدي��د ف��ي اخلطاب��ات 
بإمكانية س��عي الفلس��طينيني إلى 
مث��ل ه��ذا اخلي��ار، ولكن مستش��اري 
الرئيس الفلسطيني يؤكدون أنه على 

يقني بأن هذا اخليار غير واقعي.
أم��ٌر  االس��تقالة  أن  يب��دو  وال  ه��ذا 
مطروح في الوقت الراه��ن. ونظراً إلى 

تهديدات التنحي التي أطلقها عباس 
س��ابقاً ليع��ود ويتراج��ع عنه��ا، إاّل أن 
الفلس��طينيني واإلس��رائيليني ال يرون 
أنه قد يسلك هذا املسار في املستقبل 
القري��ب - على الرغم من أنه س��يبلغ 
س��ن الثالثة والثمانني ف��ي آذار/مارس. 
وتشهد استطالعات الرأي أن الشعب 
يريد منه التنازل عن منصبه. ولكن من 
غير الواضح س��بب رفضه االستقالة. 
فهل يكون الس��بب ألن لديه إحساس 
باملسؤولية الوطنية، أم أنه مدمن على 

السلطة؟ لرمبا كال االحتمالني وارد.
وم��ن ناحية التلميحات إل��ى إمكانية 
ال��دول  إل��ى  حالي��اً  عب��اس  التف��ات 
العربي��ة حل��ل القضي��ة اإلس��رائيلية 
-الفلسطينية، فهي تبدو نظرية أكثر 

من كونها حقيقية في الوقت احلاضر. 
فمن املع��روف أنه يش��عر بخيبة أمل 
عميقة من تلك الدول بسبب امتناعها 
عن تق��دمي الدعم العميق لقاء احلفاظ 
على مصاحلها اخلاصة. حتى أن خطابه 
تضّمن هجوماً علنياً نادراً على الزعماء 
الع��رب حني ملّ��ح إل��ى وزي��ر اخلارجية 
اإلماراتي عب��داهلل بن زايد دون أن يذكر 
اس��مه. وقد أفادت املص��ادر أن بن زايد 
ه��و الذي ن��ّدد في لق��اء عق��د مؤخراً 
جلامعة ال��دول العربية بأن التظاهرات 
الفلسطينية بش��أن القدس لم تكن 
كبيرة مبا في��ه الكفاية. ووفقاً ملا ذكره 
عب��اس، فإن هذا التندي��د هو الذي دفع 
وزي��ر اخلارجي��ة الفلس��طيني ري��اض 
املالك��ي إلى ال��رد قائ��الً إن االحتجاج 

أم��راً صعباً مع وج��ود دول عربية حتّظر 
للفلس��طينيني  املؤي��دة  التظاه��رات 

واملناهضة إلدارة ترامب.

اخلطوات التالية
نظراً إلى ه��ذه اجملموعة م��ن اخليارات 
السيئة أو غير الواقعية، من املرجح أن 
ينّف��ذ عباس ما قاله في خطابه، أي أن 
يكرر التزامه بحل الدولتني. واألمر املعّبر 
في هذا الس��ياق هو أن اجمللس املركزي 
التحرير الفلس��طينية”  ل� “منظم��ة 
أعطى ل��ه وللجن��ة التنفيذية مطلق 
الصالحية في التصرف بش��أن اجلوانب 
العملياتية للسياسات الفلسطينية، 
مم��ا أتاح له إبقاء زم��ام األمور بني يديه. 
وكان��ت احلكومات العربي��ة قد أعربت 
عن تفضيلها لهذا الوضع قبل اجتماع 
الفلس��طينية”.  التحري��ر  “منظم��ة 
وعلى أية حال، س��بق لعباس أن جتاهل 
توصي��ات اجملل��س في املاضي ب��دون أن 
يلق��ى العقاب، ولذلك فإن أي خطابات 
من قبل ]أعض��اء[ املنظم��ة يرفضون 
فيه��ا من��وذج الدولت��ني ل��ن تش��كل 
بالض��رورة دلي��الً موثوقاً عل��ى كيفية 

مضيه قدماً.
إذاً كي��ف يس��تطيع الرئي��س عب��اس 
املض��ي مبقارب��ة الدولتني ف��ي الوقت 
الذي يأبى فيه االجتماع مع املسؤولني 
األمريكي��ني الذين عادة م��ا اضطلعوا 
بدور الوس��اطة الرئيس��ي في عملية 
صن��ع الس��الم القائ��م على أس��اس 
ح��ل الدولت��ني؟ ف��ي ب��ادئ األم��ر، من 
املرج��ح أن يتبّنى فكرة تدويل العملية 
أعمال  وق��وع  لتف��ادي  الدبلوماس��ية 
العن��ف. ومن املق��رر أن يعقد اجتماعاً 
مع وزراء خارجية أوروبيني في بروكسل 
ف��ي 22 كان��ون الثاني/يناي��ر، علماً بأن 
الداف��ع األول��ي لالجتم��اع كان ضمان 
تساوي الفلسطينيني مع إسرائيل بعد 
ظهور رئي��س الوزراء بنيام��ني نتنياهو 
أمام “اجمللس األوروبي” في كانون األول/ 
ديس��مبر املنص��رم. إال أن توقيت زيارة 
عباس ال يب��دو متاماً من قبيل الصدفة 
- حيث أنها س��تجري في اليوم نفسه 

الذي يزور فيه نائ��ب الرئيس األميركي 
مايك بينس إسرائيل، مما يعطي عباس 

عذراً لتجنب االجتماع معه.
أما من ناحية فحوى االجتماع املرتقب 
في بروكس��ل، فيمكن االفتراض بأمان 
ب��أن األوروبي��ني سيس��تغلون الفرصة 
الدولت��ني.  بح��ل  التزامه��م  لتأكي��د 
وسيكون من املثير لالهتمام ما إذا كانوا 
س��يدعون الواليات املتح��دة إلى حذو 
حذوهم، فحتى اآلن اعتمد املسؤولون 
ف��ي إدارة ترامب مقاربة أكثر محدودية 
حيث اكتفوا بالقول إنهم سيوافقون 
على حل الدولتني إذا ما وافق عليه كلٌّ 
من إسرائيل والفلسطينيني. والسؤال 
اآلخ��ر ه��و م��ا إذا كان املس��ؤولون في 
بروكس��ل س��يطلبون متويالً إضافياً ل� 
“وكال��ة األمم املتحدة إلغاثة وتش��غيل 
الش��رق  الفلس��طينيني في  الالجئني 
األدن��ى” )“األون��روا”(. فف��ي 16 كان��ون 
الثاني/ يناير، أعلن��ت الواليات املتحدة 
أنها لن ترسل إلى هذه املنظمة سوى 
نصف قيمة مس��اعداتها املعتادة، بيد 
أن املس��ؤولني األوروبي��ني ق��د يرون في 
هذه اخلطوة من��اورة أميركية تقليدية 
- حيث يبدو اجلانب األميركي بأنه يحّد 
من قيمة املساعدات بينما مجرد يؤخر 
فعلي��اً اإلف��راج ع��ن األم��وال املتبقية 

لبضعة أشهر.
وأخيراً، في وقت الحق من هذا الش��هر 
ستستضيف النرويج االجتماع الطارئ 
ل� “جلنة االتصال اخملصصة” ملناقش��ة 
أح��كام االتف��اق املتعلق��ة باملس��ائل 
اإلنس��انية. وقد يكون انعقاد املزيد من 
جلسات اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
حول القضية الفلسطينية أمراً ممكناً 
أيض��اً، وخاصة أن عب��اس يعلم أنه لن 
يكون ألي قرارات جديدة أي تأثير عملي 
نظراً ال��ى متتع الوالي��ات املتحدة بحق 
“الفيت��و” ف��ي مجل��س األم��ن الدولي 
مم��ا يجعل هذه الق��رارات طريقة آمنة 
نس��بياً لصقل س��معته املتمثلة في 

التحدي ]السياسي[.
*ديفيد ماكوفسكي هو زميل “زيغلر” 

املميز في معهد واشنطن.

الرئيس الفلسطيني أمام بدائل غير مستحبة عن عملية السالم

اجتماع بني نيجيرفان بارزاني وشمخاني في طهران 

نيجيرفان بارزاني: 
ان تطوير العالقات 
والتعاون بين ايران 
وإقليم كردستان 

لن يتأثر بمحاوالت 
المغرضين، 

وسنستعمل قصارى 
جهودنا من اجل 

الحيلولة دون 
التهديدات األمنية ضد 

ايران
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بغداد ـ الصباح الجديد:
العام��ة جملل��س  أش��ارت األمان��ة 
ال��وزراء، أمس األح��د، أن احلكومة 
االحتادي��ة وافقت على قي��ام وزارة 
املالي��ة بص��رف روات��ب موظف��ي 
ومش��غلي الس��دود ف��ي إقلي��م 
كردس��تان من تخصيصات رواتب 

موظفي كردستان ومن خالل وزارة 
املوارد املائية.

وذك��رت األمانة في بي��ان اطلعت 
عليه »الصباح اجلديد«، ان مجلس 
ال��وزراء وافق على قيام وزارة املالية 
بصرف رواتب موظفي ومش��غلي 
الس��دود ف��ي إقلي��م كردس��تان 

م��ن تخصيصات روات��ب موظفي 
كردس��تان ومن خ��الل وزارة املوارد 
املائية، حيث جاء ق��رار اجمللس بناًء 
على م��ا عرضه وزير امل��وارد املائية 
ف��ي جلس��ة اجملل��س االعتيادي��ة 

الثالثة 2018.
وكان مجلس ال��وزراء، صوت خالل 

جلس��ته التي عقدت يوم الثالثاء 
املاض��ي، برئاس��ة رئي��س ال��وزراء 
حي��در العبادي، على ص��رف رواتب 
العاملني على تشغيل السدود في 

إقليم كردستان.
وأعلن��ت املديرية العامة لس��دود 
إقليم كردس��تان، في وقت سابق، 

ان احلكومة االحتادية أرسلت رواتب 
البالغ  موظف��ي س��دود اإلقلي��م 
لش��هر  موظ��ف،   400 عدده��م 
تش��رين الثان��ي املاض��ي، بعد عام 
متواصل من العمل بهذا الش��أن، 
مشيرة إلى أنها كانت وفق النظام 
املتب��ع في بغداد دون االعتماد على 

نظام إدخار الرواتب املعمول به في 
اإلقليم.

حي��در  ال��وزراء،  رئي��س  ان  يذك��ر 
العب��ادي، أكد خالل مؤمتر صحفي 
أس��بوعي عقد في ش��هر تشرين 
األول املاض��ي، ض��رورة دف��ع رواتب 

موظفي املوارد املائية في اإلقليم.

صرف رواتب الموظفين العاملين على تشغيل السدود في اإلقليم

رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس



ديالى – اعتقال مطلوب 
اعلن رئيس اللجنة االمنية في مجلس 
محافظة ديالى، صادق احلسيني امس 
االح��د، اعتقال "العق��ل املدبر" لعدة 

عمليات إرهابية في احملافظة.
وقال احلسيني إن "قوة امنية مشتركة 
جنحت وبعملي��ة نوعية م��ن اعتقال 
إرهابي مه��م وخطير متورط بالتدبير 
والتخطيط لسلس��لة من العمليات 
االرهابية في محافظة ديالى" مضيفا 
أن "عملية اعتق��ال العقل املدبر متت 
في احدى الضواحي التابعة لبعقوبة 
بع��د متابع��ة إس��تخبارية دقيقة"، 
مبينا أنه "مت نق��ل املعتقل الى مركز 
االعتقال للتحقي��ق واتخاذ االجراءات 

القانونية بحقه".

صالح الدين – مقتل انتحاريني 

اعلن مصدر في مديرية االستخبارات 
العس��كرية ام��س األحد، ع��ن مقتل 
انتحاريني اثنني وتدمير أربعة مضافات 
لداعش في قضاء س��امراء مبحافظة 

صالح الدين.
وقال املصدر "تنفيذاً ألمر القائد العام 
للق��وات املس��لحة وتوجيه��ات مدير 
املتضمنة  العس��كرية  االستخبارات 
التشديد على مالحقة خاليا فلول ما 
تبقى من عصاب��ات داعش املتهالكة 
والوصول الى اوكاره��م ومضافاتهم 
ومالذاته��م وتدميرها وبعملية نوعية 
ابط��ال مديري��ة  اس��تباقية نفذه��ا 
االستخبارات العس��كرية باالشتراك 
مع قيادة عمليات س��امراء ولواء 313 

حشد شعبي".

االنبار – عمليات دهم 
افاد مصدر امني في شرطة محافظة 

االنب��ار ام��س االحد ب��أن ق��وة امنية 
اعتقل��ت تس��عة من املش��تبه بهم 
بعملية دهم وتفتيش ش��مال مدينة 

الرمادي.
وقال املصدر الذي طلب عدم الكشف 
عن اس��مه إن "قوة من الفرقة ال�10 
باجلي��ش متكن��ت، اليوم، م��ن اعتقال 
تسعة من املشتبه بهم في منطقة 
الب��و ذياب ش��مال مدين��ة الرمادي" ، 
مضيف��ا ان "القوات تواص��ل تطويق 
املنطقة وعملي��ات التفتيش مازالت 

جارية".

النجف – اعتقال مطلوبني 
كش��ف مص��در امن��ي ف��ي مديرية 
ش��رطة محافظ��ة النجف االش��رف 
ام��س  األح��د، ع��ن القب��ض عل��ى ٦ 
مطلوب��ني عل��ى وف��ق م��واد قانونية 

مختلفة في احملافظة.

وقال املصدر الذي طلب عدم الكشف 
عن اسمه إن " مكافحة اجرام النجف 
ألقت القب��ض على س��تة مطلوبني 
وفق مواد قانونية مختلفة في أماكن 
متفرق��ة" ، مضيف��ا ان "اربع��ة م��ن 
املطلوب��ني مت الق��اء القب��ض عليهم 
بتهمة الس��رقة واثنني اخرين بتهمة 
القتل على وفق املادة ٤٠٦"، مبينة انه 
"مت إحالتهم للقضاء لينالوا جزاءهم 

العادل" .

الديوانية – اعتقال متهم 
اكد مصدر امني في مديرية ش��رطة 
الديواني��ة امس األحد، ان مفارز امنية 
الق��ت القبض على مته��م مطلوب 
بجرمي��ة قت��ل من��ذ ع��ام 2009 ف��ي 

احملافظة.
وق��ال املصدر إنه "من خ��الل عمليات 
متابع��ة املطلوب��ني للقض��اء توفرت 

دقيقة حول  اس��تخبارية  معلوم��ات 
م��كان تواج��د مته��م يرمز الس��مه 
)ج���. خ. ن( والصادر بحق��ه أمر القاء 
قبض استنادا إلحكام املادة )406 ق.ع( 

الرتكابه جرمية قتل عام 2009".

ذي قار – هجوم مسلح 
افاد مص��در امن��ي بقض��اء الرفاعي 
ش��مال محافظة ذي قار امس االحد، 
ب��أن منزال في اح��دى الق��رى الريفية 
بالقذائف  تع��رض لهج��وم مس��لح 
الصاروخي��ة، وذل��ك بس��بب خ��الف 

عشائري. 
وق��ال املصدر إن "من��زال بإحدى القرى 
الريفية بقضاء الرفاعي شمال ذي قار 
تعرض الى إطالق نار كثيف وصاروخي 
قاذفة دون وقوع اضرار بشرية باستثناء 
املادية منها"، الفتا الى ان "االستهداف 
يعود الى خالفات عشائرية سابقة" ، 

مضيف��ا أن "االجهزة االمنية حضرت 
مل��كان احل��ادث ودونت اق��وال اصحاب 
املنزل املس��تهدف، لتحديد اجلناة من 

اجل مالحقتهم قضائيا". 

بغداد - مقتل انتحاري 
ذك��ر مصدر امني في قي��ادة عمليات 
بغداد امس االحد مقتل انتحاري يرتدي 

حزاما ناسفا شمالي العاصمة.
وق��ال املصدر ال��ذئ رفض الكش��ف 
عن اس��مه إن "قواتنا االمنية متكنت 
من قت��ل إرهابي انتحاري يرتدي حزاما 
ناس��فا بع��د محاصرت��ه ف��ي احدى 

املناطق الزراعية شمالي بغداد".
يذك��ر أن العاصم��ة بغ��داد تش��هد 
بني احل��ني واآلخر تفجيرات بس��يارات 
مفخخ��ة وعب��وات وأحزمة ناس��فة، 
إضافة إلى هجمات متفرقة تستهدف 
املدنيني وعناص��ر األجهزة األمنية في 

مناطق متفرقة منها، ما يس��فر عن 
س��قوط العشرات من األشخاص بني 

قتيل وجريح.

البصرة – اعتقال مطلوب 
افاد مصدر أمني في شرطة محافظة 
البصرة امس االحد بأن قوة من طوارئ 
الش��رطة ألقت القب��ض على متهم 

بقتل وحرق جثة والده.
وقال املصدر الذي طلب عدم الكشف 
ع��ن اس��مه إن "قوة من ف��وج طوارئ 
القب��ض  ألق��ت  اخلام��س  الش��رطة 
في قض��اء أبي اخلصي��ب على متهم 
مت��ورط بقت��ل وال��ده، ومن ث��م حرق 
جثته إلخفاء معالم اجلرمية"، مبيناً أن 
"اجلرمية حدثت في منطقة تقع ضمن 
مركز احملافظة" ، الفتا الى أن "املتهم 
م��ن متعاطي اخمل��درات، ورمبا كان حتت 

تأثيرها عندما ارتكب اجلرمية".

اعتقال العقل المدبر لعمليات إرهابية في ديالى * القبض على ٦ مطلوبين في النجف
مقتل انتحاريين وتدمير أربع مضافات لداعش في صالح الدين * اعتقال 9 مشتبه بهم في األنبار

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
دع��ا رئي��س االدارة االنتخابية، ف��ي املفوضية 
العليا للالنتخابات، رياض البدران، أمس االحد، 
االحزاب واالطراف السياسية الى تقدمي قوائم 

مرشحيها.
وقال الب��دران في بيان تلقت "الصباح اجلديد" 
نس��خة منه ان "املفوضية حددت املدة املقررة 
لتسليم  قوائم املرشحني من 4/1/2018ولغاية 

."10/2/2018
واش��ار الى ان "املفوضية مستمرة باستقبال 
واالح��زاب  لالئتالف��ات  املرش��حني  قوائ��م 
الكفيل��ة  االج��راءات  التخ��اذ  السياس��ية، 
بخص��وص املرش��حني وف��ق القان��ون"، داعيا 
"االئتالف��ات واالح��زاب السياس��ية الى تقدمي 
قوائم مرش��حيها خ��الل املدة الت��ي حددتها 

املفوضية".

بغداد ـ الصباح الجديد:
أص��درت محكمة اجلناي��ات املركزية ف��ي بغداد 
حكما باإلعدام ش��نقاً حتى املوت بحق متهمة 
أملاني��ة اجلنس��ية م��ن أص��ول مغربي��ة تنتمي 

لعصابات داعش اإلرهابية.
وقال املتحدث الرس��مي جمللس القض��اء األعلى 
القاضي عبد الس��تار بيرقدار، في بيان له تلقت 
"الصب��اح اجلديد" نس��خة من��ه، إن "محكمة 
اجلنايات املركزية نظرت قضية متهمة باإلرهاب 
حتمل اجلنسية األملانية وأصدرت حكماً باإلعدام 
ش��نقاً حتى املوت بحقه��ا وفقاً ألح��كام املادة 

الرابعة /1 من قانون مكافحة اإلرهاب".
وأض��اف أن "املتهمة اعترف��ت في طور التحقيق 
بأنها س��افرت من أملانيا إلى س��وريا ومن ثم إلى 
الع��راق إلميانه��ا بداع��ش اإلرهاب��ي واصطحبت 
معه��ا بناته��ا االثنت��ني اللتني تزوجتا م��ن أفراد 

داعش اإلرهابي".

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن مكتب املفتش العام لوزارة املالية، أمس 
االحد، كش��ف عملي��ة تالع��ب بعائدية عقار 

تابع لوزارة املالية.
وقال املكتب في بيان له تلقت "الصباح اجلديد" 
نس��خة منه "مت الكش��ف عن عملية تالعب 
مبلكية عقار مبساحة اكثر من )251 دومن ( عائد 
لوزارة املالية / دائرة عق��ارات الدولة عن طريق 
اصدار كتب رس��مية من دائرة عقارات الدولة 
في احدى احملافظات وتواطؤ عدد من املوظفني 
في ادراج معلومات مغلوطة باحلاس��بة تشير 
الى بي��ع العقار بالرغم من ع��دم توفر اوليات 

تؤيد بيع العقار اصوليا".
واضاف املكتب "مت اتخ��اذ االجراءات القانونية 
الرادعة بحق املقصرين وعزلهم من الوظيفة 
واحالته��م ال��ى القضاء عب��ر هي��أة النزاهة 

لتجنب تكرار مثل هذا التالعب مستقبالً".

المفوضية تدعو 
االئتالفات واالحزاب 

لتقديم قوائم مرشحيها

اإلعدام إلرهابية زوجت 
بنتيها للدواعش

تالعب بعائدية عقار 
ضخم لوزارة المالية

الملف األمني

االنتخابات في موعدها 
وتأجيلها مخالفة للدستور

وأضاف أن "رواتب وامتيازات اعضاء 
مجل��س الن��واب س��تكون محط 
إش��كاالت كبيرة بعد انتهاء عمر 
البرمل��ان ال��ذي ح��دده الدس��تور”، 
مح��ذرا من “فراع دس��توري واضح 
بع��د آذار املقبل لكونه س��يجعل 

البالد عرضة للكثير من اخملاطر". 
الى ذلك أكد اخلبير القانوني طارق 
حرب ، أمس األحد ، ان قرار احملكمة 
االحتادي��ة بعدم ج��واز تغيير موعد 
االنتخاب��ات النيابي��ة املق��ررة في 
اي��ار املقبل انهى اجل��دل حول هذه 
القضية، مش��يرا إلى أنه ال قيمة 
ألي مقت��رح بش��ان التأجي��ل بعد 

صدور القرار.
 وق��ال ح��رب لصحيف��ة ‘‘الصباح 
اجلديد‘‘ إن " ق��رار احملكمة االحتادية 

العليا الذي صدر بش��أن عدم جواز 
تغيير موع��د االنتخاب��ات وضرورة 
التقي��د بالتوقيت��ات الدس��تورية 
مل��زم جلمي��ع الس��لطات طبق��ا 
للم��ادة الرابع��ة والتس��عني م��ن 

الدستور".
وأضاف أن "  كل اجلدل واالقتراحات 
موع��د  تغيي��ر  بش��أن  اخلاص��ة 
قيم��ة  ال  أضح��ت  االنتخاب��ات 
قانونية او واقعي��ة لها بعد صدور 

قرار احملكمة االحتادية العليا".

القّوات األمنية تقتل ٢٠ إرهابياً 
خططوا لعمليات إرهابية في 

بغداد واحملافظات
وأكد البصري أن" العمليات نفذت 
بتوجيه ثالثة صواريخ مباشرة على 
اجتماع خ��اص بالعناصر اإلرهابية 
املكلف��ة باإلش��راف والتنفيذ من 

ابرزه��م  االوزبك��ي  اب��و القعقاع  
املس��ؤول عن  العمليات اإلرهابية 
ف��ي اخل��ارج  واإلرهاب��ي  عبد اهلل 
الطاجيكي  احد  قيادات ما تسمى 
بفرق��ة الكواس��ر واملش��رف على 
صناعة الصواريخ واملواد الس��امة  
وكذلك ابو عباس السامرائي ممثل 
اجملرم ابراهيم السامرائي امللقب ب� 

)البغدادي(.
مديري��ة  اعلن��ت  جهته��ا  م��ن 
 ، العس��كرية  االس��تخبارات 
أم��س االح��د ، تدمي��ر 3 مضافات 
لداعش وحرق براميل وقود داخلها 

مبحافظة ديالى.
وقال��ت املديري��ة ف��ي بي��ان تلقته 
ان  اجلدي��د‘‘  ‘‘الصب��اح  صحيف��ة 
"إبطال االس��تخبارات العسكرية 
ف��ي الفرق��ة اخلامس��ة وبالتعاون 
مع اللواء الرابع واللواء 24 حش��د 

 3 تدمي��ر  م��ن  متكن��ت  ش��عبي 
مضاف��ات لداع��ش وح��رق براميل 

وقود داخلها مبحافظة ديالى".
وأضاف��ت ان "الفرقة متكنت ايضا 
من ح��رق زورقني واالس��تيالء على 
4 دراج��ات ناري��ة وتدمي��ر برامي��ل 
وق��ود ومولدات ومواد غذائية داخل 

املضافات".
وب��ني ان "العملي��ة ج��اءت تنفيذا 
للق��وات  الع��ام  القائ��د  ألوام��ر 
االس��تخبارات  ومدي��ر  املس��لحة 
تكثيف  واملتضمن��ة  العس��كرية 
جه��ود البح��ث واملداهم��ة ألوكار 
فل��ول  م��ن  ماتبق��ى  ومضاف��ات 
عصابات داعش املتهالكة"، مبينة 
ان "عملي��ة التفجي��ر كان��ت حتت 
الس��يطرة م��ن هندس��ة الفرقة 

اخلامسة".

احلكيم: االنتخابات املقبلة 
ترسيخ للدميقراطية في العراق

وبش��أن االنتخاب��اِت املقبل��ة أكد 
"عل��ى ض��رورِة  احلكي��م  الس��يد 
احمل��دد  موعِده��ا  ف��ي  إجرائه��ا 
وأهميته��ا إذ أنَّها تُع��د انتخاباٍت 
مصيري��ة وينتق��ُل فيه��ا الع��راُق 
م��ن مرحلِة بن��اء الدميقراطية إلى 
ترس��يخها ومن حالِة الال استقرار 
إلى االستقرارِ ، وهي ال تقُل أهميًة 

عن انتخاباِت ٢٠٠٥".
وعبر "عن تفاؤله بالتحالفاِت التي 
أُعلِنْت فهي حتالفاٌت وطنيٌة عابرٌة 

للطائفيِة والقوميِة".
وحوَل تأسيس وانطالق تيارُ احلكمة 
الوطن��ّي أكد زعيم التيار أنَُّه "جاَء 
اس��تجابًة ملتطلب��اِت املرحلة وهو 
تيارٌ وطنٌي ض��مَّ مختلَف مكوناِت 
الش��عب العراقّي في مؤمترِه العام 

��َن املرأُة  كم��ا أنَُّه تيارٌ ش��بابٌي مكَّ
وضمَن لها نس��بة ٢٥٪  في مؤمترِه 
العام ومكتبِه السياس��ّي، كما أنَّ 
تي��ارَ احلكمة ميتلُك رؤي��ًة واضحًة 
الدولة يس��عى لتطبيقها  لبن��اِء 

عبرَ برنامجه االنتخابي".

منصة إلكترونية
وطنية إلعمار العراق

ومن املق��رر ان يتم إط��الق املنصة 
خالل مؤمت��ر اعمار الع��راق الدولي 
املق��رر عقده في الكويت منتصف 

شباط املقبل.

النزاهة.. خارطة طريق
ملكافحة الفساد

وبخالف ذلك س��يغدو هذا اجمللس 
مش��كلة ال حال، وس��يفضي إلى 
أن تك��ون احملاصص��ة مش��رعنة"، 

كذل��ك طالبت الهيئ��ة ب�"إضافة 
نص ف��ي قانون االنتخاب��ات املزمع 
س��نه يقضي بعد جرائم الفساد 
املنصوص عليها في قانون الهيئة 

من اجلرائم اخمللة بالشرف".
ودعت الهيئة احلكومة إلى "توخي 
الدقة ف��ي اختي��ار ال��وزراء، وعدم 
ترشيح من شملهم قانون العفو 
العام ملنصب ال��وزارة، أو من يؤمن 
بج��واز أخ��ذ امل��ال الع��ام لكون��ه 
مجه��ول املال��ك والقي��ام بطلب 
س��حب الثقة مباشرة عمن يخل 
باملعايير الت��ي تضمنتها اخلارطة، 
دون التربص إلى انتهاء مدة الوالية 
الدس��تورية للحكوم��ة، وإنش��اء 
مبحاكمة  متخصص��ة  محكم��ة 
املس��ؤولني رفيع��ي املس��توى مع 
توفي��ر الضمانات الالزم��ة حلماية 

قضاتها".

تتمات ص1

هونر حمه رشيد*

مع اقت��راب موعد إجراء االنتخابات 
يحت��دم اجلدل في كردس��تان حول 
سجل الناخبني غير النظيف الذي 
سيش��كل العقب��ة الكب��رى أمام 

االنتخابات املقبلة.
تعت��رف معظم األطراف في اقليم 
كردس��تان ب��ان س��جل الناخب��ني 
غي��ر نظيف، إال ان بع��ض األطراف 
تذهب إلى ابعد من ذلك وتقول بان 
السجل يضم آالف األسماء الزائدة 

التي تستخدم للتزوير.
ومن املقرر إج��راء انتخابات البرملان 
احملافظات في  العراق��ي ومجل��س 
الثاني عش��ر من أيار )مايو( من هذا 
الع��ام، كما يجب إج��راء انتخابات 
برملان كردستان ورئاسة اإلقليم وان 

لم يحدد موعدها بعد.

سجل مشكوك فيه
س��جال  كردس��تان  اقلي��م  ميل��ك 
البطاقة  اع��د حس��ب  للناخب��ني 
التمويني��ة وتش��كك الكثي��ر من 
األطراف في األس��ماء املوجودة في 
السجل ويقولون ان عمليات التزوير 
ف��ي االنتخابات جتري عن طريق هذا 

السجل.
يقول املعارضون ان الس��جل يضم 
حوالي )400( ألف اس��م مشكوك 
في��ه، إال أن مصادر اخرى تذهب الى 

أكثر من ذلك بكثير.
وكش��ف معه��د "PAY" للتربي��ة 
والتنمية وهو معهد غير حكومي، 
ان متابعاته تش��ير الى وجود اكثر 
من )900( ألف اس��م "مزور" اي ما 

يعادل أكثر من اربعني مقعدا.
س��رور عبد الرحم��ن رئيس املعهد 
وهو نائب سابق عن االحتاد الوطني 
الكردستاني اعلن بداية هذا العام 
ان "الس��جل يضم أس��ماء مكررة 
ومش��كوكا فيه��ا واس��ماء مزورة 
وأس��ماء  أموات  واس��ماء  ووهمية 
العدي��د من أكراد أجزاء كردس��تان 
االخ��رى واملناط��ق املتن��ازع عليها 

خارج إدارة اإلقليم".
وتق��ول غرفة االنتخابات في حركة 
التغيير إن أرق��ام وزارة الصحة في 
حكوم��ة اإلقليم تفي��د بان حوالي 
اقلي��م  ف��ي  ش��خص  أل��ف   220
كردس��تان توفوا بني عام 2001 إلى 
2017، ولك��ن املفوضي��ة حذف��ت 

أسماء )440( متوفيا فقط.
فضال عن أن أسماء عناصر القوات 
االمنية والتي تقدر بأكثر من )200( 
الف اسم يش��ارك معظمهم في 
التصويت اخل��اص لم يتم حذفهم 
م��ن التصوي��ت الع��ام وميكنه��م 

اإلدالء باصواتهم مرة أخرى.
ويفي��د إحص��اء ملرك��ز االنتخابات 

للجماع��ة اإلس��المية ب��أن هناك 
أس��ماء مك��ررة ب��ني محافظ��ات 
وكرك��وك(  )الس��ليمانية 
و)اربي��ل  وديال��ى(  و)الس��ليمانية 
وكركوك( و)اربي��ل ونينوى( و)دهوك 
-100( يوج��د  بحي��ث  ونين��وى(، 

150( أل��ف اس��م ف��ي محافظتني 
مختلفت��ني يحق له��م التصويت 
في كلتيهم��ا، كم��ا ان هناك)96( 
أل��ف اس��م مش��ابه وس��تة آالف 
اسم مكرر وحوالي )42( ألف اسم 

أعمارهم أكثر من )90( عاما.
وتق��ول ق��وى املعارض��ة إن هن��اك 
أش��خاصاً من تركيا وإيران وسوريا 
ميكنه��م التصويت ف��ي انتخابات 
كردس��تان ولي��س داخ��ل الع��راق 
فقط، وذلك م��ن خالل منح القوى 
الكردي��ة املواطنني الك��رد في تلك 
الدول جنس��يات عراقي��ة من اجل 

املشاركة في التصويت.
صالح إبراهيم بور هو كردي مقيم 
اإليراني��ة  ف��ي مدين��ة سردش��ت 
الواقع��ة على احل��دود م��ع العراق 
أصدرت له وألس��رته هوية األحوال 

املدنية واجلنسية العراقية.
وقال إبراهيم بور وهو اسم مستعار 
استخدمناه بناء على طلبه : حول 
املوض��وع "إنن��ا نعيش ف��ي مدينة 
سردشت وقد أصدروا لنا اجلنسية 
وهوي��ة األحوال املدني��ة والبطاقة 
التموينية في مدين��ة قلعة دزة إذ 
ميكنن��ا التصوي��ت في كردس��تان 

للجه��ة التي س��هلت لن��ا إصدار 
تلك الوثائق".

ليس��ت األحزاب فق��ط وإمنا تعلم 
مفوضية االنتخاب��ات أيضا بوجود 
وح��ول  الس��جل،  ف��ي  النواق��ص 
ذل��ك ق��ال ش��يروان زرار املتح��دث 
باس��م املفوضية العليا املستقلة 
لالنتخابات واالس��تفتاء في إقليم 
كردس��تان "نحن أيضاً نش��ك في 
األرقام ونعمل على إصالح وتنظيف 

سجل الناخبني".
تعت��رف  الت��ي  االرق��ام  وحس��ب 
به��ا الق��وى واملفوضية أيض��اً فان 
التقديرات تشير إلى وجود 400 ألف 
اسم مشكوك فيه وان استخدمت 
هذه األسماء في االنتخابات فإنها 
تكف��ي للحصول عل��ى 15 مقعدا 

برملانيا.
غرف��ة  منس��ق  ج��الل  زمناك��و 
االنتخاب��ات التابعة حلركة التغيير 
وه��ي احد االط��راف الت��ي تطالب 
الناخب��ني قال:  بتنظي��ف س��جل 
"ستغير تلك االرقام والبيانات نتائج 
االنتخابات، يجب على املفوضية ان 
تب��ذل كل ما في وس��عها حلصول 
االطراف على االصوات حسب أعداد 
ناخبيه��ا، وليس عب��ر التزوير كما 

حدث في االنتخابات السابقة".
س��جل  ح��ول  الش��كوك  وع��ن 
الناخب��ني، قال كاروان ج��الل املدير 
العام للبيانات في املفوضية العليا 
املس��تقلة لالنتخابات واالستفتاء 

في االقليم ان "هناك مجموعة من 
األس��ماء في س��جل الناخبني في 

اإلقليم حتوم حولها الشكوك".
وأضاف: "لقد كبر موضوع س��جل 
الناخب��ني أكث��ر م��ن ال��الزم، اذ لم 
يب��ق الكثير لالنته��اء من تنظيف 

السجل".
مرك��ز  مس��ؤول  عم��ر  هاوزي��ن 
االنتخاب��ات للجماعة اإلس��المية 
ق��ال: "يتعهد مس��ؤولو املفوضية 
منذ أعوام بإج��راء عملية تنظيف 
س��جل الناخب��ني، ولكنه��م ل��م 
يقوموا بأية خطوة فعلية في هذا 

االجتاه".
هاوزي��ن اتهم الق��وى احلاكمة في 
إقليم كردستان )احلزب الدميقراطي 
الوطن��ي  واالحت��اد  الكردس��تاني 
الكردس��تاني( بالتدخل في شؤون 
املفوضي��ة قائ��ال: "ل��ن يس��محوا 
س��جل  ف��ي  إصالح��ات  بإج��راء 
الناخبني" األمر الذي ينفيه احلزبان 
متاما ويق��والن ان��ه إذا كانت هناك 
مئات اآلالف من االسماء املشكوك 
فيه��ا فه��ي ال تعود ملؤي��دي احلزب 
الدميقراط��ي واالحتاد الوطني فقط 
وان كان هن��اك تزوي��ر فه��و جلميع 

القوى.
ونفى خس��رو كوران مسؤول جهاز 
االنتخاب��ات للح��زب الدميقراط��ي 
تدخلهم في شؤون  الكردس��تاني 
املفوضي��ة وقال "نحن م��ع القيام 
بتنظيف س��جل الناخبني بأس��رع 

وق��ت ممك��ن وال��ذي يش��كك فيه 
الكثي��ر من األطراف وتري��د أن يتم 

تنظيفه".

خالفات مع املفوضية
عل��ى الرغم م��ن وج��ود مفوضية 
في  لالنتخاب��ات  علي��ا مس��تقلة 
العراق ف��ان لدى اقليم كردس��تان 
االن مفوضية خاصة به، وال يخفي 
املعترض��ة على  األط��راف  جمي��ع 
س��جل الناخب��ني اعتقاده��ا ب��ان 
مفوضية كردستان تعمل ملصلحة 
احل��زب الدميقراطي واالحتاد الوطني 
لذلك فه��ي حتاول ح��ل املفوضية 
في كردس��تان عن طريق مفوضية 

االنتخابات في بغداد.
مح��اوالت جدية جت��ري الي��وم في 
كردس��تان إلج��راء االنتخاب��ات في 
ش��هر آذار )م��ارس( الق��ادم، اال ان 
حركة التغيير واجلماعة اإلسالمية 
و"التحالف من اج��ل الدميقراطية 
والعدالة" – الذي أسس��ه القيادي 
الس��ابق في االحت��اد الوطني برهم 
صالح– ال يؤيدون هذا املوعد إلجراء 
االنتخابات ويرون ان إجراءها في ظل 
وجود املفوضية احلالية سيكون في 

صالح احلزب الدميقراطي فقط.
وتفي��د املعلوم��ات الت��ي حصلت 
عليها "نقاش" من مس��ؤولني في 
الق��وى الثالثة ان االط��راف الثالثة 
تريد اس��تغالل توس��ع نفوذ بغداد 
التخ��اذ ق��رار حل��ل املفوضي��ة في 

كردستان التي قرر برملان كردستان 
تش��كيلها عام 2015 وذلك بحجة 
"نفوذ الق��وى احلاكمة في اإلقليم 

عليها".
وأرس��لت حركة التغيير واجلماعة 
اإلس��المية والتحال��ف م��ن اج��ل 
الدميقراطي��ة والعدال��ة وف��دا إلى 
بغداد في الرابع من الش��هر احلالي 
للتباح��ث مع احلكوم��ة واألطراف 
العراقية وحس��ب ما قال��ه رئيس 
الوف��د فان احلديث ع��ن االنتخابات 
ف��ي إقليم كردس��تان والش��كوك 
ح��ول س��جل الناخب��ني كان احد 

محاور مباحثات الوفد هناك.
واكد ش��ورش حاجي عضو الهيئة 
التنفيذي��ة حلرك��ة التغيير ورئيس 
وفد القوى الثالث��ة الى بغداد، اكد 
املعلوم��ات الت��ي حصل��ت عليها 
"نقاش" قائال: "نحن حركة التغيير 
وأط��راف اخ��رى متش��ككون مئة 
في املئ��ة في نش��اطات املفوضية 
ف��ي اقلي��م كردس��تان، لذل��ك ال 
نريد ان تقوم تل��ك املفوضية بادارة 

االنتخابات".
واضاف حاجي: "طالبنا خالل زيارتنا 
الى بغ��داد رئيس احلكوم��ة )حيدر 
العبادي( بتكليف املفوضية العليا 
بالعمل  الع��راق  لالنتخاب��ات ف��ي 
على إج��راء االنتخاب��ات في اقليم 
كردس��تان وإدارتها ب��دل املفوضية 

املوجودة في اإلقليم".
* عن موقع نقاش

السجل يضم أسماء 
مكررة ومشكوكا 
فيها واسماء مزورة 
ووهمية واسماء 
أموات وأسماء العديد 
من أكراد أجزاء 
كردستان االخرى 
والمناطق المتنازع 
عليها خارج إدارة 
اإلقليم

جانب من استفتاء االنفصال في اقليم كردستان

شكوك تحوم حول آالف األسماء:

سجل الناخبين.. العقبة الكبرى أمام انتخابات كردستان
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شملت رعاية الفئات الضعيفة في المجتمع 

محليات 4

متابعة الصباح الجديد: 

والش��ؤون  العم��ل  وزارة  نف��ذت 
االجتماعي��ة وعل��ى م��دى االعوام 
 )2017-2014( املاضي��ة  االربع��ة 
معظ��م احملاور الت��ي تخص عملها 
م��ن اولويات البرنامج احلكومي في 
مج��االت رعاية الفئ��ات الضعيفة 
في اجملتم��ع من الفق��راء واليتامى 
وضحاي��ا  واالح��داث  واملعوق��ن 
العنف والتش��رد وغيره��م، فضال 
ع��ن تنش��يط منح الق��روض خللق 
ف��رص العم��ل وتنش��يط القطاع 
اخلاص المتص��اص البطالة وتقدمي 
العون واملس��اعدة لالس��ر النازحة 
االنس��اني  الواج��ب  اط��ار  ضم��ن 
والوطن��ي جتاههم برغ��م الظروف 
االقتصادية واالمنية الصعبة جراء 
توجيه مقدرات الدولة للحرب على 
داع��ش االرهابي الذي اندحر بفضل 
تضحي��ات ابط��ال قواتن��ا االمنية 

وحشدنا املقدس. 
وق��ال املتحدث باس��م وزارة العمل 
ووفق��ا  ال��وزارة  ان  منع��م  عم��ار 
الحصائي��ة اصدرتها عن منجزاتها 
املاضية كرس��ت  االربعة  لالع��وام 
عملها في حتقي��ق اهدافها بتقدمي 
افضل اخلدمات االجتماعية للفئات 
الت��ي ترعاها بدءاً من تأمن الرعاية 
باملس��توى  لالرتق��اء  االجتماعي��ة 
املعيش��ي للفئ��ات املس��تضعفة 
مبوجب قانون احلماي��ة االجتماعية 
رق��م 11 لس��نة 2014 الذي نفذته 
الوزارة باسلوب البحث االجتماعي 
من خالل )1250( باحثاً مت تعيينهم 
والول مرة ومتكنت من فلترة واخراج 
الطارئ��ن وغي��ر املس��تحقن م��ن 
مظلة احلماية االجتماعية وشمول 
فئات آخ��رى مس��تحقة على وفق 

معيار خط الفقر.
واض��اف منعم ان عدد املش��مولن 
بروات��ب االعان��ة االجتماعية وصل 
الى اكثر من مليون اسرة أي بحدود 
اربع��ة مالي��ن ش��خص ، مضيفا 
ان الوزارة س��عت لتأم��ن الضمان 
العمال متاش��يا  االجتماعي جلميع 
مع التوس��ع ف��ي ارضي��ة احلماية 
االجتماعي��ة، إذ بل��غ ع��دد العمال 
 )819219( بالضم��ان  املس��جلن 

لدم��ج  االس��تعداد  م��ع  عام��ال، 
االجتماع��ي  الضم��ان  صندوق��ي 
والتقاعد ضم��ن خريطة طريق بن 
ال��وزارة والبنك الدول��ي على  وفق 
قانون التامينات االجتماعية، فضال 
عن تعزيز اخالقيات العمل وتعميق 
املهنية  الس��المة  الوعي مبفاهيم 
وشروط حماية العامل، اذ بلغ عدد 
العم��ال املفحوصن من قبل املركز 
الوطني للصحة والسالمة املهنية 
)45577( عامال أجري لهم )271455( 

فحصا فسلجيا ومختبريا. 
واوض��ح منع��م ان ال��وزارة لها دور 
كبي��ر في تنمي��ة املوارد البش��رية 
وتأهيلي��ا حس��ب  للب��الد مهني��ا 
متطلبات س��وق العم��ل من خالل 
إش��راك العاطلن ب��دورات مهنية، 
إذ وص��ل عدد املتدربن الى )72903( 
متدرب��ن، وذل��ك يس��اعدهم على 
العام  التوظي��ف ف��ي القطاع��ن 
واخلاص والس��عي لتخفيف نسبة 

البطال��ة عن طريق من��ح القروض 
امليس��رة لدع��م املش��اريع امل��درة 
للدخل، وبلغ عدد القروض املمنوحة 
)33717( قرضا مبجموع مبالغ تصل 
ال��ى )81,900,552( دين��ارا بنس��بة 
اس��ترداد بلغت %95، مشيرا الى ان 
ال��وزارة تنفذ اس��تراتيجية رصينة 
لتنش��يط القطاع اخل��اص لتوفير 
العم��ل الالئ��ق ومكافح��ة عمالة 
االطف��ال والدفاع عن حق��وق املرأة 
العامل��ة وتنظي��م عم��ل القطاع 
غير املنظم من خ��الل وضع قوانن 
وتش��ريعات حتمي العمال في هذا 

القطاع. 
وب��ن منعم ان ال��وزارة تتولى ايضا 
تربوي��اً  املودع��ن  وتأهي��ل  رعاي��ة 
وس��لوكياً ومهنياً م��ن خالل توفير 
جملة من االج��راءات الوقائية التي 
حت��ول دون وقوع الس��لوك املنحرف 
مب��ا يضم��ن دمجه��م ف��ي عملية 
التنمي��ة. مؤكدا ان ال��وزارة تعمل 

ايض��ا على تأم��ن الرعاي��ة وتقدمي 
اخلدمات لذوي االعاقة واالحتياجات 
اخلاصة مبوجب قانون رقم 38 لسنة 
2013 العادة دمجهم في اجملتمع من 
ضمنها منح رواتب للمعن املتفرغ 
ال��ذي يتول��ى رعاي��ة املع��وق وبلغ 
عدد املس��تفيدين منه��ا اكثر من 
)37( ال��ف معن فض��ال عن )4700( 
موظف مجاز لرعاي��ة املعوق، كما 
مهدت الدامة التواصل االجتماعي 
م��ع املواط��ن والفئات املس��تفيدة 
لرفع مس��توى الوع��ي االجتماعي 
لديه��ا ، فضال عن تعزي��ز العالقات 
وتوس��يع التعاون والدع��م الدولي 
م��ع املنظمات الدولي��ة ومنظمات 

اجملتمع املدني في العراق. 
ال��وزارة عمل��ت  ان  وتاب��ع منع��م 
داعم��ة  سياس��ة  تبن��ي  عل��ى 
للح��وار االجتماعي مع الش��ركاء 
االجتماعين واقرت سياسة حماية 
الطف��ل بالتنس��يق م��ع منظمة 

اليونيس��يف العاملي��ة ، الفت��ا الى 
االهتم��ام بتمك��ن امل��رأة بوض��ع 
بها وكذلك  للنهوض  استراتيجية 
املش��اركة في تنفيذ استراتيجية 
التخفيف من الفقر واستراتيجية 
االم��ن  حلف��ظ  الوطن��ي  االم��ن 
واالس��تقرار ، مش��يرا الى اس��هام 
الوزارة في االس��تراتيجية الوطنية 
للتدريب والتعليم املهني والتقني 
واالنظم��ة  القوان��ن  وتطبي��ق 
واملش��ورة القانوني��ة لدوائرها ، في 
حن اعتم��دت تطبيق قان��ون رقم 
21 لس��نة 2018 املعدل بقانون 19 
لس��نة 2013 القاضي بفك ارتباط 
ال��ى  الدوائ��ر  صالحي��ات  وحتوي��ل 
احملافظات وتطبيق مبداً الالمركزية 
ف��ي العم��ل االداري وذلك على وفق 
رؤية تشاركية مع دوائر الوزارة كافة 

والتعاون مع احلكومات احمللية. 
واوضح منعم ان الوزارة ش��اركت 
وبش��كل فع��ال ف��ي العديد من 

املؤمترات العربي��ة والدولية حازت 
خاللها وبجهود ملموسة وكبيرة 
من وزير العم��ل املهندس محمد 
ش��ياع الس��وداني عل��ى مناصب 
مهم��ة اس��همت بع��ودة العراق 
وتفعي��ل دوره في احملي��ط العربي 
واالقليم��ي منه��ا حصولها على 
عضوي��ة مجل��س ادارة منظم��ة 
العم��ل الدولي��ة بصف��ة عض��و 
احلريات  من��اوب وعضوي��ة جلن��ة 
النقابي��ة في املنظمة ، ورئاس��ة 
العم��ل  منظم��ة  ادارة  مجل��س 
العربي��ة ،مش��يرا ال��ى ان العراق 
اجتماع��ات  اس��تضافة  بص��دد 
العم��ل  منظم��ة  ادارة  مجل��س 
العربي��ة خ��الل آذار 2018. واك��د 
منع��م أنه يض��اف الى م��ا تقدم 
جن��اح هيئة رعاي��ة الطفولة التي 
يرأسها وزير العمل وبالتعاون مع 
منظم��ة اليونيس��يف في اطالق 

وثيقة حماية الطفل العراقي.

العمل.. تنشيط منح القروض وامتصاص البطالة وإعانة النازحين

عدد المشمولين 
برواتب اإلعانة 

االجتماعية وصل 
الى أكثر من مليون 

أسرة أي بحدود 
أربعة ماليين شخص 
، مضيفا أن الوزارة 

سعت لتأمين الضمان 
االجتماعي لجميع 
العمال تماشيا مع 

التوسع في أرضية 
الحماية االجتماعية

جانب من االجتماع

التجارة تبحث تجهيز 
دوائر الدولة بالسيارات 

مع شركات تركية
بغداد - الصباح الجديد:

بحثت الش��ركة العام��ة لتجارة الس��يارات 
واملكائن مع ممثلي الش��ركات التركية الرائدة 
في هذا اجلانب في منطقة الش��رق االوس��ط 
ع��ن امكانية اس��تيراد وتس��ويق الس��يارات 

واملكائن واالليات .
واوض��ح ديرع��ام الش��ركة املهن��دس احمد 
ياس��ن ان املباحث��ات متخ��ض عنه��ا رغب��ة 
الطرف��ن رغبته��م بالتعاق��د ف��ي القري��ب 
العاجل الس��تيراد وتسويق س��يارات ومكائن 

بن شركته والشركات التركية 
م��ن جانب اخ��ر اش��ار ياس��ن بان ش��ركته 
وحس��ب العقود املبرمة مع عدد من الوزارات 
ودوائرالدول��ة قام��ت بتجهيز وتس��ليم )16( 
سيارة نوع توس��ان كورية املنشأ إلى مجلس 
الدولة و)5( س��يارة هونداي نوع توسان كورية 
املنش��أ وهونداي H1 بع��دد )6( س��يارات إلى 
هيئة االعالم واالتصاالت وتس��ليم س��يارات 
ن��وع تويوتا بي��ك آب هايلوكس بع��دد )3( مع 
مشويبشي بيك آب بعدد )3( سيارة إلى وزارة 

الزراعة .
ولف��ت املدي��ر العام الى ان ش��ركته تس��عى 
لتطوير قدراتها املاليه والتجارية ضمن الرؤى 
املس��تقبلية الت��ي وضعته��ا إدارة الش��ركة 
حي��ث بادرت بوضع خط��ة متطورة وطموحة 
لتطوي��ر ورش الصيانة العائ��دة لها وجعلها 
ورش امنوذجية تس��تطيع أن تواكب التطورات 
الكب��رى الت��ي تش��هدها صناعة الس��يارات 
العاملي��ة على وفق إح��دث املواصفات الفنية 

والتقنيه التي ترافقها .
وفي س��ياق اخر اوضح املدير العام ان اسطول 
نقل الش��ركة حق��ق 352 نقلة خالل ش��هر 
كان��ون االول املاض��ي لصالح ش��ركتي جتارة 
احلبوب وجتارة املواد الغذائية نتج عنها حتقيق 
ارباح مالية بلغت ٣٢٨.٧٠٩.٢٦٢ مليون دينار .
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)بغداد، 18 كانون الثاني 2018(: أعلنت 
ش��ركة »ك��رمي«، الش��ركة الرائدة في 
خدم��ة حج��ز س��يارات األج��رة عب��ر 
منطق��ة  ف��ي  الذكي��ة  التطبيق��ات 
الشرق األوسط الكبير وشمال أفريقيا 
وباكس��تان،  تركي��ا،  إل��ى  باإلضاف��ة 
ع��ن إط��الق خدماته��ا ف��ي جمهورية 
الع��راق، وذل��ك كج��زء م��ن خططها 
واس��تراتيجيتها التوس��عية والتزام��اً 
بتحس��ن قطاع النقل وإح��داث نقلة 

نوعية في املنطقة.
وتأت��ي هذه اخلطوة تأكي��داً على حرص 
ش��ركة »كرمي« على خل��ق فرص عمل 
للمواطنن العراقين، األمر الذي يؤكد 
على التزامها بتحقيق هدفها املتمثل 
ف��ي خلق أكثر من ملي��ون فرصة عمل 
في منطقة الش��رق األوس��ط وشمال 

أفريقيا بحلول عام 2018.
وم��ع إط��الق خدم��ات حجز س��يارات 
األجرة عبر تطبيق »كرمي« في العاصمة 
العراقي��ة بغداد، س��يتمكن املواطنون 
م��ن التمتع بخدم��ات تنق��ل موثوقة 
معقول��ة  بكلف��ة  ومريح��ة  وآمن��ة 
عل��ى مدار الس��اعة. ويتي��ح التطبيق 
للمستخدمن حتديد مسارهم وتأكيده 
باس��تخدام نظام حتديد املواقع العاملي 
)GPS(، باإلضاف��ة إل��ى إمكانية حتديد 
طريقة الدفع التي تناسبهم عن طريق 
االختي��ار بن الدفع نق��داً، أو عن طريق 
بطاقة االئتمان، أو عن طريق استخدام 

رصيد »كرمي«.
وتعليقاً على هذه اخلطوة، قال الرئيس 
التنفيذي لشركة »كرمي«، مدثر شيخة: 
»ميث��ل اليوم حدثاً هام��اً وإجنازاً عظيماً 
لش��ركة »كرمي« بضم العراق لألسواق 
التي تخدمه��ا. وقد جاءت هذه اخلطوة 
الع��راق االس��تراتيجية ف��ي  ألهمي��ة 
املنطق��ة وملا تتمتع ب��ه من إرث محلي 
عري��ق. ونح��ن ف��ي »ك��رمي« مصممون 
على التغلب على التحديات احمللية في 
السوق العراقي لتحقيق هدفنا الرامي 
لتبسيط حياة العراقين وحتسن سبل 
التنقل املتاحة أمامهم بإدخال خدمات 
تنقل آمنة وموثوقة تلبي احتياجاتهم. 
من خالل خلق املزي��د من الفرص املدرة 
للدخل لهم والتي تس��هم في االرتقاء 
بنوعية حياتهم وحياة أسرهم. ونأمل 
من خالل وجودنا على األراضي العراقية 
أن نسهم في جهود إعادة إعمار العراق 
عل��ى طري��ق إعادته إلى س��ابق عهده 
كإح��دى ال��دول الرائ��دة ف��ي منطقة 

الشرق األوسط.«
ومن جانبه، علق املدير العام لألس��واق 
الناش��ئة في ش��ركة »كرمي«، إبراهيم 
من��اع، قائالً: »فخ��ورون به��ذه اخلطوة 
التي تأتي في إطار الرؤية املس��تقبلية 
للش��ركة والت��ي ته��دف إلى حتس��ن 
وتس��هيل حي��اة الناس ف��ي املنطقة. 
ونح��ن على يقن ب��أن جوهر عملنا وما 
نقوم به يتمحور حول عناصر أساسية، 
ه��ي تعري��ف عمالئنا في الع��راق على 

مفهوم النق��ل الذكي واآلمن واملبتكر، 
وتأم��ن املزي��د من ف��رص العم��ل عبر 
تش��غيل الش��باب وضمه��م لقاعدة 
كبات��ن كرمي م��ا ميكنهم م��ن االرتقاء 
بحياتهم وحياة أسرهم.« واختتم مناع 
بالق��ول: »نتطل��ع عبر حلولن��ا الرائدة 
واملعتم��دة على التط��ور التكنولوجي 
والقائم��ة على التحالفات الفعالة في 
مج��ال النق��ل ألن نكون ق��وة محفزة 

وملهمة للمزيد من النمو واإلبداع.«

وباإلضاف��ة إلى خدمات حجز س��يارات 
األجرة التي توفرها ش��ركة »كرمي« في 
أكثر م��ن 13 دول في منطقة الش��رق 
أنش��أت  أفريقي��ا،  وش��مال  األوس��ط 
الش��ركة قس��ماً للبح��ث والتطوي��ر 
ومراك��ز اتص��ال متخصص��ة بخدمة 
ورعاية زبائنها وتقدمي الدعم الفني لهم 
في كل من الباكس��تان، ومصر، ودولة 
اإلمارات العربية املتحدة، والس��عودية، 
والكويت وقطر، ولبنان، واألردن، وأملانيا، 

تأكي��داً عل��ى هدفها املتمث��ل في دفع 
االبتكار املس��تمر والنم��و االقتصادي، 

وخلق فرص العمل على نطاق دولي. 
ه��ذا وكانت ش��ركة »ك��رمي« قد تلقت 
استثمارات ضخمة من شركات كبرى 
م��ن جميع أنح��اء املنطق��ة وخارجها 
ش��ملت »مجموعة الطاير« اإلماراتية 
)أكبر املستثمرين في »كرمي«(، و«شركة 
راكوتن«، و«شركة اململكة القابضة«، 
 Daimler( »و«ش��ركة داميل��ر إي��ه ج��ي

AG(، »وش��ركة ديدي ش��وكينغ«، أكبر 
منص��ة تنقل في الصن عب��ر الهاتف 
املتح��رك، و«إس ت��ي س��ي فينتش��رز« 
و«لومي��ا   ،)STC Ventures Fund(
كابيت��ال«، و«دي س��ي إم فينتش��رز«، 
و«كوات��و ماجنمنت احمل��دودة«، وومضة 
كابيتال حيث أن جميعهم يس��اهمون 
ف��ي دعم تس��ريع منو وتطور الش��ركة 

بشكل ملحوظ.  
حيث ستباشر ش��ركة »كرمي« عملها 
ف��ي بغ��داد ف��ي اخلام��س عش��ر م��ن 
ش��هر كان��ون الثان��ي 2018، مع خطة 
مس��تقبلية توسعية تشمل املزيد من 
املدن العراقية ليتمك��ن املواطنون من 
حجز س��يارات أجرة من خ��الل تطبيق 

»كرمي« بسهولة. 
ويشار إلى أن ش��ركة »كرمي« كانت قد 
تأسس��ت ف��ي ع��ام 2012، وتعمل في 
أكث��ر من 90 مدينة منتش��رة في أكثر 
من 13 دول في منطقة الشرق األوسط 
الكبي��ر باإلضافة إلى ش��مال أفريقيا، 
وتركيا، وباكس��تان، مع وجود أكثر من 
15 ملي��ون مس��تخدم وأكث��ر من 500 

ألف كابنت في أسواقها.
ه��ذا وميك��ن ألي ش��خص أن يصب��ح 
كابنت م��ن كباتن »كرمي« مبج��رد تقدمي 
www. طل��ب عل��ى املوق��ع اإللكتروني
معايي��ر  واس��تيفاء   careem.com
التوظي��ف املطلوب��ة؛ حي��ث يخض��ع 
األف��راد الذي��ن يتم اختياره��م لتدريب 
كامل يس��اعدهم على تأمن مدخول 

ألنفسهم وعائالتهم.

-انتهى-
نبذة عن كرمي:  

»كرمي« هي شركة رائدة في خدمة حجز 
س��يارات األج��رة، تقدم خدم��ات تنقل 
موثوق��ة وآمن��ة واقتصادي��ة للجميع. 
وتقدم ك��رمي خدماتها عبر تطبيق كرمي 
أو م��ن خالل املوق��ع اإللكتروني، أو عبر 
االتص��ال مبركز خدم��ة الزبائ��ن. وتُعد 
ش��ركة كرمي م��ن ش��ركات »االقتصاد 
املنطق��ة،  ف��ي  الرائ��دة  التش��اركي« 
وتتمثل مهمتها في جعل حياة الناس 
أكثر س��هولة، وفي توفي��ر املالين من 
لكونه��ا  وباإلضاف��ة  العم��ل.  ف��رص 
الش��ركة امللهم��ة حت��ت ش��عار »كن 
ك��رمي«، يعمل فريقها نحو إحداث نقلة 
نوعية في خدم��ات النقل في املنطقة 
لالنتق��ال بها نح��و حياة أفض��ل. وقد 
تأسست شركة كرمي في يوليوز 2012، 
وتعمل في أكثر من 90 مدينة منتشرة 
في أكثر من 13 دول في منطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا، باإلضافة إلى 
تركيا، وباكستان، مع وجود أكثر من 15 
مليون مس��تخدم وأكث��ر من 500,000 

كابنت في أسواقها.

للمزي��د م��ن املعلومات، يرج��ى زيارة 
موقع كرمي اإللكتروني على الرابط 

  www.careem.com

تقرير

شركة كريم تطلق خدماتها في جمهورية العراق
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منع صيد األسماك 
وتسويقها في ست 

محافظات
بغداد - الصباح الجديد:

منعت وزارة الزراعة الس��بت صيد األسماك 
وتس��ويقها ف��ي س��ت محافظ��ات، محذرة 
اخملالفن من تعرضه��م للعقوبات املنصوص 

عليها في القانون.
وق��ال مس��ؤول ش��عبة املصائ��د الداخلي��ة 
والبحري��ة التابع��ة ل��وزارة الزراعة ف��ي بيان 
اطلعت »الصباح اجلديد« على نس��خة منه، 
إن الوزارة »منعت صيد األس��ماك في س��ت 
محافظ��ات للفترة م��ن 2/15 ولغاي��ة 4/15 
لب��دء موس��م تكاثره��ا ، اضاف��ة ال��ى عدم 

تسويقها«.
واض��اف مس��ؤول الش��عبة ان »احملافظ��ات 
ش��ملت كال م��ن النجف، البصرة، ميس��ان، 
ذي ق��ار، املثن��ى، والقادس��ية، كذل��ك من��ع 
صيدها في املس��طحات الداخلي��ة ) االهوار، 
البحيرات، واألنهار(، وذلك لبدء موس��م تكاثر 

األسماك(«.
واشار مسؤول الشعبة الى ان »الوزارة اصدرت 
توجيه��ا إلى وزارة الداخلية لغرض تش��كيل 
جل��ان لتنفيذ البيان على وف��ق قانون تنظيم 
صيد واس��تغالل األحي��اء املائي��ة وحمايتها، 
فضال عن مراقبة عالوي األس��ماك« ، محذرا 
»اخملالف��ن بتعرضهم للعقوب��ات املنصوص 

عليها في القانون« .
يذكر أن الثروة احليواني��ة في العراق تعرضت 
وبشتى جوانبها إلى تدهور كبير وبخاصة في 
مجال تربية األسماك بعد عام 2003، وبشكل 
أدى لعزوف الكثير م��ن املربن والصيادين عن 
ممارس��ة هذه املهنة، اضافة الى الصيد اجلائر 

لالسماك ومن دون تنظيم. 

اعالم المحافظة 
وج��ه محاف��ظ واس��ط احلقوقي 
محم��ود عب��د الرض��ا م��ال طالل 
مديري��ة بلدي��ة الك��وت بإكم��ال 
جسور املشاة الواقعة على الشارع 
الع��ام ك��وت � بغ��داد بضمنه��ا 
جس��رين االول مقابل مرآب بغداد 
والثاني مقابل مستشفى الزهراء 

العام.
واكد احملافظ خالل زي��ارة ميدانية 
الى موقع أحد تلك اجلسور برفقة 
مع��اون احملافظ لش��ؤون اخلدمات 
املهندس نبيل شمه ومدير بلدية 
الكوت املهندس س��يف درع دهش 
ان هذه اجلس��ور س��يتم تنفيذها 
بطريقة التنفيذ املباش��ر من قبل 
امنوذجي��ة  ومبواصف��ات  البلدي��ة 
وبكلفة زهيدة مقارنة بالتكاليف 
العالية فيما لو مت��ت االحالة الى 

مقاولن وشركات أهلية.
كما وج��ه احملافظ مديرية البلدية 
على تأهيل املنطق��ة القريبة من 
املرآب بصورة جيدة وابراز الس��مة 
اجلمالي��ة له��ا وكذل��ك تنظي��م 
اماك��ن االكش��اك املوج��ودة بعد 

إرجاعها الى اخلل��ف لتكون خارج 
الرصيف والزام أصحابها بتنظيم 
واجهاته��ا على أن يتم اس��تيفاء 
ايج��ارات رمزي��ة م��ن أصحابه��ا 
حلس��اب البلدية به��دف تعظيم 

مواردها .

بغداد - الصباح الجديد:
الهندس��ية  امل��الكات  تواص��ل 
والفني��ة ف��ي املديري��ة العام��ة 
لطاق��ة اجلنوب بصيان��ة وتأهيل 

اخلطوط واحملطات التابعة لها.
واوضح املتحدث الرسمي باسم 
وزارة الكهرب��اء الدكتور مصعب 
سري املدرس ان االعمال تضمنت 
صيانة خط قادسية – حمزة 132 
ك ف م��ن خالل اس��تبدال عوازل 
برج ) 1, 2 (, الى جانب اس��تبدال 
لوب��ات االب��راج) -1 3 ( وإضاف��ة 
مخم��دات فراغية ب��ن االبراج ) 
1 , 2 (, اضاف��ة ال��ى صيانة خط 
هارثة حرارية – هارثه قدمية رقم) 
1 و 2 ( من خالل اس��تبدال عوازل 
ب��رج رقم) 3 ( وإعادة اخلط للعمل 
بعد اجراء الكش��ف املباشر على 

جميع ابراج اخلط املذكور.

وقال املدرس لق��د مت  اكمال ربط 
احملولة رق��م) 3 ( وإعادتها للعمل 
بعد اس��تكمال اعم��ال الصيانة 
والفح��ص باإلضاف��ة الى صيانة 
ومعاجلة محول��ة الفولتية على 
خ��ط رميل��ة الغازي��ة – رميل��ة 
جدي��دة رق��م) 2 (جه��ة محطة 
الرميل��ة الغازي��ة وإع��ادة اخل��ط 
للعمل, فضالً عن  صيانة فواصل 
)باص كوبلر( التابع ملشرك القوى 
رق��م ) 2 ( في محط��ة الناصرية 

احلرارية. 
عل��ى صعي��د متص��ل باش��رت 
املالكات الهندس��ية والفنية في 
مديري��ة توزي��ع كهرب��اء البصرة 
التابع��ة للمديرية العامة لتوزيع 
كهرب��اء اجلنوب حمالتها لتثبيت 
لوح��ات تعريفية خاصة باحملوالت 
الدعاي��ات  وإزال��ة  الكهربائي��ة 

اإلعالني��ة م��ن أعمدة الش��بكة 
محافظ��ة  ف��ي  الكهربائي��ة 

البصرة.
وقال املدرس ان احلمالت تضمنت 
نص��ب ) 100 ( لوح��ة تعريفي��ة 
للمحوالت العاملة على مغذيات 
) االربعة شوارع ، البلدية ، البشير 
، الدي��راوي ، األثي��ر ، الفهود(, الى 
جانب ازالة الدعايات والبوسترات 
ال��ى أصحاب  العائدة  اإلعالني��ة 
بعض احملال التجارية والصيدليات 
واملطاع��م  الطبي��ة  والعي��ادات 
والفن��ادق املثبت��ة عل��ى أعم��دة 
الشبكة الكهربائية في منطقة 
العباسية وشارع األطفاء وشارع 
املكات��ب ، وأن اله��دف م��ن تلك 
احلمالت هو لترتيب وضع الشبكة 
وأظهار جمالية املدينة وتسهيل 

عمل الصيانات الطارئة .

محافظ واسط يوّجه بإكمال جسور 
المشاة على طريق كوت بغداد 

طاقة الجنوب تواصل صيانة 
الخطوط والمحطات التابعة لها
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البصرة - سعدي السند:

اعلنت دائ��رة صحة البص��رة مواصلة 
جن��اح إجراء عمليات اس��تئصال الغدة 
الدرقي��ة بالناظورعن طري��ق الفم من 

دون جراحة او تشوهات في الرقبة. 
وأبدى مدير مستش��فى الشفاء العام 
الطبي��ب االستش��اري رحيم ش��رهان 
الفريجي في حديثه ل�«الصباح اجلديد«  
استعداد املستشفى الستقبال جميع 
املرضى الذين يعانون من مشكالت في 
الغدة الدرقي��ة في اجلناح العام واجراء 

العمليات لهم.

شمول احلاالت املعقدة ألورام الغدة 
الدرقية

الدكت��ور ص��ادق  ذل��ك كش��ف  ال��ى 
غالب الس��اعدي اختصاص��ي اجلراحة 
املنظارية في املستش��فى واملس��ؤول 
ع��ن إمكانية التوس��ع في إج��راء هذا 
النوع م��ن العمليات ليش��مل احلاالت 
املعقدة ألورام الغ��دة الدرقية وكذلك 
ش��مول الفئات العمرية األكبر من كال 
اجلنسني ، مؤكدا ان أول عملية ناجحة 
في العراق الس��تئصال الغدة الدرقية 
بالناظ��ور اجريناه��ا ف��ي مستش��فى 
الش��فاء الع��ام ف��ي بداي��ة ش��هر آب 
املاض��ي وقد نش��رت في اح��دى اجملالت 
العاملي��ة كأول عملية م��ن نوعها في 

العراق.
وأض��اف الدكتور الس��اعدي ان العمل 
اس��تمر و قد مت اج��راء العديد من هذا 
الن��وع م��ن العملي��ات وبنج��اح كبير 
ونتيجة للدعم الالمحدود من قبل ادارة 
صحة البص��رة في مواجهة التحديات 
التي كانت تواجه مستشفى الشفاء 
الع��ام حيث متكنت من تدريب املالكات 
املساعدة بش��كل جيد الختصار وقت 

العملية لتتمكن من التوسع

في اجراء هذا النوع من العمليات .
واش��ار الدكتور الس��اعدي ال��ى إن من 
فوائ��د ه��ذه العملي��ة للمري��ض عدم 
وجود اي جروح او تش��وهات في الرقبة 
أو بقية انحاء اجلس��م وتقلل من فترة 

رقود املريض في املستشفى ومن األلم 
بعد العملية ومن فترة رقود املريض في 
املستش��فى ومن نسبة اصابة عصب 
الصوت في أثناء العملية وعدم احلاجة 

الى رفع اي خيوط بعد العملية .

تفاصيل عن الغدة الدرقية
يذكر ان الغدة الدرقية تقع في جس��م 
األنس��ان وله��ا دور مهم ف��ي وظائف 
اجلسم ، وتقع في منطقة الرقبة، وهي 
أمام القصب��ة الهوائي��ة، ولونها يأتي 
على اللون البني احملم��ر وتتكون الغدة 
الدرقي��ة من فصني، وه��ي حتتوي على 
بعض اخلاليا اخلاصة وتقع في البطانة 

اخلاص��ة به��ا وتس��مى ه��ذه اخلالي��ا 
بعدة أس��ماء منها اخلاليا الكيس��ية ، 
والوظيفة الرئيس��ة له��ذه اخلاليا انها 
تقوم بأفراز الهرمون��ات اخلاصة بعمل 
الغدة الدرقية وهي ثالثي الثيروكسني 
وثالث��ي الي��ودو الثيرون��ني ، وتع��د هذه 
الغدة م��ن أنواع الغ��دد الصماء حيث 
تدخ��ل إفرازاتها مباش��رة الى الدم من 
دون احلاج��ة ال��ى قن��وات خاصة لذلك 
األمر ووظيفة الغ��دة الدرقية تتلخص 
في إفراز هرمون الثايرويد وهو من نوعني 
: )T4( الثيروكس��ني وهو يعد الهرمون 
الرئيس لهذه الغ��دة )T3( وهرمون آخر 
وله إسم ثالث يود الثيرونني ، وهو بدوره 

يتحول إلى ثيروكسني اي نقص هرمون 
الثيروكس��ني ف��ي ال��دم أو زي��ادة هذه 
الهرمونات وهذا ما يُس��مى بالتلقيم 
الراجع السلبي ، ومهمته هي احملافظة 
عل��ى املس��توى االعتي��ادي والطبيعي 
للهرمون في الدم ألداء عمله بش��كل 
صحي��ح وعلى اكم��ل وج��ه وإن تأثير 
الغ��دة الدرقي��ة يك��ون عل��ى عملية 
األيض في اجلس��م وذلك بشكل كبير 
وعند اختاللها قد يتس��بب ذلك بخلل 
في طاقة اجلس��م ووزن اجلس��م وعدم 
عالج مشكالت الغدة الدرقية قد يؤدي 
الى وجود مشكالت في القلب وأمراض 
القلب وس��قوط الش��عر وضعف في 

الرؤي��ة وضعف في اخلصوب��ة وإّن أهم 
األعراض التي تدل على وجود مشكالت 
ف��ي الغ��دة الدرقية تتلخ��ص بالتالي 
: وج��ود ألم ف��ي العض��الت واملفاصل 
مع ضعف في الس��اقني وأألذرع وحتول 
الش��عر الى ج��اف وخش��ن ويتقصف 
ويتس��اقط بس��هولة وتصبح البشرة 
خشنة وتقشر بعض في الرقبة وعدم 
األرتياح ملقدمة الرقبة ويصبح الصوت 
مبحوحا وأجش اضافة الى مش��كالت 
في اجلهاز الهضمي وخصوصا األمعاء 
ووجود إمس��اك مستمر مع مشكالت 
في القولون العصبي وتهيجه املستمر 
ق��د  أو  الكلس��ترول  نس��بة  وإرتف��اع 

يس��بب انخفاض نس��بة الكلسترول 
وهناك ايضا األكتئاب والتوتر النفسي 
وتغيير في وزن املصاب سواًء بالزيادة أو 
النقصان واإلجهاد املستمر ، اما  أمراض 
الغدة الدرقية  فهي نشاط زائد للغدة 
الدرقية )تسمم الغدة الدرقية(  خمول 
للغ��دة الدرقي��ة )امليكس��دمييا( وتورم 
للغدة الدرقية ويك��ون الورم إّما خبيثا 
أو حميدا ويكون التشخيص بواسطة 
التحاليل اخملتبري��ة والتصوير باملوجات 
ف��وق الصوتية ويك��ون الع��الج بأدوية 
الهرمون لتعويض نقص هرمون الغدة 
الدرقية أو أدوية لتثبيط عملها إذا كان 

الهرمون زائدا في الغدة الدرقية 

عملياتها تجرى بالناظور من الفم 

نجاح متواصل في استئصال الغدة الدرقية بالبصرة

تسعى صحة 
البصرة الى التوسع 
في إجراء هذا 
النوع من العمليات 
ليشمل الحاالت 
المعقدة ألورام 
الغدة الدرقية 
وكذلك شمول 
الفئات العمرية 
األكبر من كال 
الجنسين 

صورة أرشيفية عن فحص الغدة الدرقية

إزالة التجاوزات من أربع 
مناطق حيوية في بغداد

جوالت تفقدية لمتابعة 
تسويق الشلب 

بغداد - الصباح الجديد:
وجهت أمينة بغداد ذكرى علوش يوم الس��بت، بإزالة 
التجاوزات من أربع مناطق حيوية ش��مالي وش��رقي 

العاصمة. 
وقالت أمانة بغداد في بيان اطلعت »الصباح اجلديد« 
عل��ى نس��خة من��ه، إن »أمينة بغ��داد أم��رت، بإزالة 
التجاوزات عن س��احة صباح اخلياط وش��ارع القدس 
في منطقة الش��عب ش��مالي بغ��داد« ، مضيفة أن 
»التوجيهات شملت أيضا إزالة التجاوزات من ساحة 
وه��ران ومحيطها ف��ي مدينة الصدر وش��ارع 30 في 

الغدير شرقي بغداد«. 
على صعيد متصل أعلن��ت امانة بغداد، امس االحد، 
عن ازالة اكثر م��ن 95 ألف جتاوز من مناطق مختلفة 

من العاصمة خالل العام املاضي.
وقال��ت االمانة في بي��ان لها إنها »قامت بالتنس��يق 
والعمل املش��ترك م��ع قي��ادة عمليات بغ��داد بازالة 
95,153 جت��اوزاً من مناطق ش��تى من العاصمة بغداد 
خ��الل العام املاض��ي« ، مضيفة أن »التج��اوزات التي 
متت ازالته��ا تنوعت بني جتاوزات على اخلطوط الناقلة 
واكش��اك ومس��قفات وجت��اوزات عل��ى االرصفة ودور 

سكنية وغيرها«.

بغداد - الصباح الجديد:
اعلن��ت الش��ركة العام��ة لتج��ارة احلبوب ف��ي وزارة 
التج��ارة قيامه��ا بج��والت تفقدية ملتابع��ة عملية 
تسويق محصول الشلب وجتهيز اجملارش في محافظة 

الديوانية .
واوضح مدير عام الش��ركة املهندي��س هيثم جميل 
اخلش��الي ان هذه اجلوالت تاتي م��ن اجل الوقوف على 
عملية تسويق الشلب في سايلو الشامية ومناقشة 
املعوقات واملشكالت التي تواجه العمل وايجاد احللول 
واملقترحات التي باالمكان ان تساعد على رفع مستوى 
التس��لم وحماية االنت��اج الوطني واتخ��اذ االجراءات 
املناس��بة من اجل جتهيز اجملارش بكميات الشلب من 

اجل تصنيعها لدعم البطاقة التموينية 
وعلى الس��ياق ذاته اضاف اخلش��الي الى قيام قسم 
الس��يطرة النوعية في الشركة بجوالت تفقدية الى 
سايلو الدورة لالطالع على تسلم الكميات الواردة الى 
املوقع من سايلو مخمور ضمن عملية املناقلة اجلارية 
ومتابعة خزن احلبوب في معمل الس��ايلو واالستماع 
الى ش��رح مفصل عن الكميات اخملزونة واجملهزة منها 

خالل هذه الفترة .
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بغداد - الصباح الجديد:
انطالقا من الرؤية االس��تراتيجية 
اخلدم��ات  افض��ل  تق��دمي  ف��ي 
التحدي��ات  جت��اوز  و  للمواطن��ني 
أجتمعت هيئة االعالم واالتصاالت 
التنفي��ذي  برئيس��ها  متمثل��ة 
الدكتور عل��ي اخلويلدي مع االدارة 
التنفيذية لشركة زين العراق يوم 
الثالث��اء 16 كانون الثاني في مقر 

الهيئة في بغداد.
وقدمت زين العراق املش��اريع التي 
نف��ذت ف��ي العام املاض��ي ضمن 
تطوير الشبكة واعادة بناء البنى 
التحتي��ة ف��ي مختل��ف املناطق 
في العراق، ه��ذا وحضر االجتماع 
اريكس��ون  م��ن ش��ركة  ممثل��ني 
الس��ويدية وش��ركة نوكيا والتي 
اداء  ومعايي��ر  قدم��ت مؤش��رات 
شبكه زين العراق و مقارنتها مع 
املعايي��ر الدولية والت��ي تطبقها 

في دول العالم.
واك��د الدكت��ور عل��ي اخلويل��دي 
أهمي��ة  عل��ى  االجتم��اع  خ��الل 
حصول املشترك العراقي خدمات 
طموحات��ه  تناس��ب  اتص��االت 
وتطلعاته اس��وة ب��دول املنطقة 
والعال��م بقول��ه" دورن��ا الرقابي 
والتنظيم��ي ف��ي هيئ��ة االعالم 
واالتصاالت يحت��م علينا متابعة 
االداء واالط��الع على اخلطط التي 
تنفذها الش��ركات ونتاب��ع ادائها 
بش��كل مس��تمر ونتش��ارك مع 
املواطنني من خ��الل برامج صوت 

املستهلك التي تتيح للجميع من 
تس��جيل مالحظاتهم ليتس��نى 
لنا مناقشتها مع اجلهات املعنية 
لتق��دمي احللول واالرتقاء مبس��توى 

اخلدمة للمواطنني".
وق��دم الفريق الفني والهندس��ي 
في ش��ركة زين العراق مؤش��رات 
اداء الشبكة في مختلف املناطق 
وتأثي��ر التحديث��ات والتطوي��رات 
التي نف��ذت في الفت��رة املاضية 
وحج��م اس��تثمار الش��ركة في 
اعادة البن��ى التحتية في املناطق 
اس��تهالك  وخريط��ة  احمل��ررة 
البيان��ات خلدم��ات اجلي��ل الثالث 
ف��ي مختلف املناط��ق حيث أكد 
الرئي��س التنفي��ذي لش��ركة زين 
العراق الس��يد علي الزاهد خالل 
االجتماع على اهمية  دور الهيئة 
بقول��ة" نح��ن نعمل وف��ق مبدأ 
الش��راكة واملش��اركة مع اجلميع 
ابت��داءا م��ن مش��تركينا ووصوال 

التنفيذية  وادارته��ا  الهيئ��ة  الى 
والت��ي نق��دم له��ا الش��كرعلى 
مهنيته��ا واجتماعنا املثمر اليوم 
بحضور شركات س��اندة وداعمة 
دولية مثل اريكسون ونوكيا دليل 
واملش��اركة  الش��راكة  تلك  على 
والتي نطمح ان تستمر بأجتاهها 
الصحيح خدمة ملش��تركينا ومن 
اجل تطوير قط��اع االتصاالت في 

العراق".
هذا وقد قدمت زين العراق جدوال 
اخلدم��ة  تطوي��ر  يوض��ح  زمني��ا 
التي تعاني م��ن بعض التحديات 
واعلن��ت الش��ركة وبتأكي��د من 
ب��ان جمي��ع  اجمله��زة  الش��ركات 
الفرق س��تقدم ما بوس��عها حلل 
التحدي��ات وضمن  تل��ك  جمي��ع 
الزمن��ي احمل��دد لالرتق��اء  االط��ار 
مبس��توى اخلدمات وتق��دمي احللول 
التكنلوجية املبتكرة للمشتركني 

كأفراد كانوا ام مؤسسات.

متابعة الصباح الجديد:
والش��ؤون  العم��ل  وزارة  تس��عى 
االجتماعية بالتع��اون مع اجلهات 
املعني��ة ال��ى مكافح��ة ظاه��رة 
التسول والتش��رد بتفعيل قانون 
العقوبات  للحد من انتش��ار هذه 

الظاهرة. 
وقال مع��اون مدير عام دائرة رعاية 
ذوي االحتياج��ات اخلاص��ة د. عامر 
خزع��ل املوس��وي ف��ي تصريحات 
صحفية ان التس��ول ظاهرة غير 
حضاري��ة وتؤثر س��لبا عل��ى بناء 
ش��ريحة  والس��يما  اجملتمع��ات 
االطفال بصورة خاصة ، مش��ددا 
ه��ذه  مكافح��ة  ض��رورة  عل��ى 
الظاهرة املتفشية في مجتمعنا.  
وأضاف معاون املدي��ر العام ان دور 
وزارة العمل هو مخاطبة مجلس 
املواد   االعل��ى لتفعي��ل  القض��اء 
القانوني��ة ) 390 , 391 , 392 ( من 
قانون العقوبات رقم )111( لسنة 

1969 وكذلك املادة )22( من قانون 
رقم )28( لسنة 2013 لالشخاص 
ه��ذه  ملكافح��ة  االعاق��ة  ذوي 
الظاه��رة ، فضال ع��ن مخاطبات 
ال��ى  اخلص��وص  به��ذا  رس��مية 
اللج��ان املركزية للحد من ظاهرة 
التسول والتشرد في بغداد وبقية 

احملافظات.  
واوض��ح املوس��وي ان دائ��رة رعاية 
ذوي االحتياج��ات اخلاصة في وزارة 
العمل اس��تحدثت قسماً جديداً 
ع��ام 2016 حتت مس��مى )قس��م 
والتش��رد(  التس��ول  مكافح��ة 
البرامج ورسم  مهمته تقس��يم 
السياسات جلميع اللجان املعنية 
، مؤكدا ان هذه الظاهرة اصبحت 
متنامي��ة وتؤثر س��لبا على االمن 
الوطني كما ان اجلماعات االرهابية 
تتستر حتت مظلة التسول للقيام 
بأعمال اجرامية ، مشيرا الى ان دور 
وس��ائل االعالم في جانب التوعية 

مه��م ج��دا للحد منه��ا وكذلك 
تفعيل قان��ون التعلي��م االلزامي 
ومنع تسرب االطفال من املدارس. 
وتعد ظاهرة التس��ول اجتماعية 
كل  ف��ي  موج��ودة  »س��لبية« 
اجملتمعات اإلنسانية، بغض النظر 
عن درج��ة حتضره وتطوره وتقدمه 
االقتص��ادي واالجتماعي وموقعه 
اجلغراف��ي، فالتس��ول موجود في 
دول العال��م األول، كما أنه موجود 
ف��ي ال��دول النامي��ة واجملتمع��ات 
املتأخ��رة. لكن��ه يتواجد بنس��ب 
ودرجات متفاوتة وبصور مختلفة. 
ه��ذا االخت��الف والتف��اوت راج��ع 
إلى اختالف املس��توى االقتصادي 
والتط��ور االجتماعي واالس��تقرار 
السياس��ي ونس��بة التعليم بني 
اجملتمعات، بل أن ظاهرة التس��ول 
تختل��ف ف��ي اجملتم��ع الواحد من 
فترة زمنية ألخرى بسبب العوامل 

سالفة الذكر.

هيئة اإلعالم واالتصالت تتابع أداء 
شركة زين العراق وتستعرض معايير 

أدائها وخططها المستقبلية

التسول ظاهرة مقيتة تؤثر
 سلبا على المجتمعات
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واشنطن ـ أ ب ف:

يجري تصويت جديد اليوم االثنني على 
االرجح في مجلس الشيوخ االميركي 
للتوصييل الييى اتفاق بييني اجلمهوريني 
والدميوقراطيييني حول موازنة احلكومة 

إلخراجها من الشلل.
فبعد عام علييى تنصيب دونالد ترامب 
رئيسييا واجه االخير السبت مشكلة 
شييلل احلكوميية الفدرالييية بسييبب 
املفاوضات بشييأن املوازنيية اجلارية في 

الكونغرس.
وقييال ترامييب سيياخرا في سلسييلة 
تغريدات صباحية »انها الذكرى االولى 
لرئاستي واراد اجلمهوريون تقدمي هدية 

جميلة لي«.
واعليين زعيم الغالبييية اجلمهورية في 
مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل امس 
االحييد  انييه يدعو الييى تصويت جديد 
بعد فشييل تصويت اجلمعيية  املاضية 
الذي ادى الى شييلل احلكومة. وقال في 
بيان »اؤكد لكم ان التصويت سينجح 
اليييوم االثنييني اال اذا كانت هناك رغبة 

بان يتم قبل ذلك«.

فييي مييوازاة ذلييك تظاهر مئييات االف 
االشييخاص فييي واشيينطن ونيويورك 
وشيييكاغو في اطار »مسيرة النساء« 
التجمييع الييذي حتييدى ترامييب غييداة 

تنصيبه.
في الوقت الييذي اجتمع فيييه اعضاء 
الكونغييرس اعتبر الزعيييم اجلمهوري 
جمللس النواب بول راين ان الدميوقراطيني 
يتحملييون وحدهييم مسييؤولية املأزق 
السياسي. وقال »نقوم باشياء غريبة 
في واشنطن. لكن ما حصل ضرب من 

اجلنون«.
وهذا املأزق صعييب لترامب الذي اعتبر 
نفسييه ماهرا فييي التفيياوض. والغى 
ترامب زيارته املقررة في نهاية االسبوع 
الى ناديه اخلاص في فلوريدا حيث كان 
يفتييرض ان يحتفييل بالذكييرى االولى 
لوصولييه الى بيت االبيض خالل حفلة 

جلمع االموال.
للحكوميية  االخييير  الشييلل  ويعييود 
الفدرالييية الى 2013 في عهد الرئيس 
الدميوقراطي باراك اوباما ودام 16 يوما.

هييذا ويتوقييع ان تظهيير آثار الشييلل، 
املشييهد املتكرر في احلياة السياسية 
االميركية، اعتبارا من اليوم االثنني في 

حال عدم التوصل الى حل.

وسيييؤدي الشييلل الى بطاليية تقنية 
تطال مئييات االف املوظفني الفدراليني 
وسييتخفض  االساسيييني«.  »غييير 
كخدميية  وكاالت  عييدة  انشييطة 
الضرائييب لكيين االجهييزة االمنية لن 
تتأثر. وسيييواصل 1,4 مليون عسكري 
اميركييي عملياتهم ميين دون تقاضي 

راتب.
وقالييت نويل جول املوظفيية الفدرالية 
في اخلمسييني ميين العمر امييس االول 
البطاليية  شييملتها  التييي  السييبت 
التقنية في واشنطن لفرانس برس »ال 

ميكننا سوى الترقب انه امر مخيف«.
واعليين نائييب الرئيييس مايييك بينييس 
خييالل محطيية فييي شييانون )ايرلندا( 
حيث التقييى جنييود اميركيني »هناك 
يسييتعدون  اميركيييون  عسييكريون 
للتوجييه الى الكويت لسييتة اشييهر 
وانهم قلقون لعييدم تقاضي رواتبهم 

على الفور. انه امر غير مقبول«.
ميين االثييار اجلانبييية االخييرى املمكنة 
لهذا الشييلل، اعلن البيييت االبيض ان 
مشيياركة ترامييب في منتييدى دافوس 
منتصييف  )سويسييرا(  االقتصييادي 

االسبوع املقبل غير مؤكدة.
السييبت  االول  امييس  ترامييب  كثييف 

اتصاالته الهاتفية مع كبار املسؤولني 
فييي الكونغرس لكيين دون ان يلوح في 

االفق تقدم ملموس.
من جهته سييخر زعيم الدميوقراطيني 
في مجلس الشيييوخ تشييارك شومر 
لصعوبيية التفاوض مع رئيييس »يبدل 

موقفه باستمرار«.
بتجاهييل  املعارضيية  ترامييب  ويتهييم 
مصالح البالد االساسييية. وغرد قائال 
علييى  قلقييا  اكثيير  »الدميوقراطيييون 
املهاجرين غييير الشييرعيني منه على 
جيشيينا او امننا على حدودنا اجلنوبية 

اخلطيرة«.
ونقطة اخلالف الرئيسية هي مطالبة 
حييول  تقييدم  باحييراز  الدميوقراطيييني 
تسييوية اوضاع مئييات االف املهاجرين 
غير الشييرعيني الذين اتوا شييبابا الى 
الواليييات املتحييدة والغييي فييي ايلول 
وضعهم املوقييت الييذي منحته لهم 

ادارة الرئيس باراك اوباما.
وعندما الغى ترامب هذا البرنامج الذي 
سمح ل690 الف شاب اوضاعهم غير 
والدراسيية بصورة  بالعمييل  شييرعية 
شييرعية، امهل الكونغييرس حتى اذار 
اليجاد حل دائم لهييؤالء االفراد«. لكن 

اي خطوة لم تتخذ ذاك.

لندن ـ وكاالت:
أفادت صحيفة Sunday Times بأن وزارة الدفاع 
البريطانييية تضع خطة إلجالء البريطانيني من 
كوريا اجلنوبية في حال وجهت كوريا الشمالية 

ضربة مفاجئة جلارتها اجلنوبية.
وذكييرت الصحيفة أن شييخصيات عسييكرية 
رفيعيية زارت كوريييا اجلنوبييية ألسييبوعني في 
أكتوبر املاضي لتقييم الوضع على أراضيها، وأن 
العسييكريني البريطانيني تشاوروا مع زمالئهم 
األميركيني، وزاروا املنطقة منزوعة السالح بني 

الكوريتني.
وفييي الوقت الراهن عيياد الوفد ميين جديد إلى 
كوريييا اجلنوبية ملييدة 10 أيام ملواصليية العمل 

هناك.
ويثير قلق لندن، احتمال ضرب الواليات املتحدة 
كوريا الشييمالية، ما سيييدفع بيونغ يانغ على 

توجيه ضربات انتقامية لكوريا اجلنوبية.
8 آالف  وأشييارت الصحيفيية إلييى أن حوالييي 
مواطن بريطاني يقيمون بشكل دائم في كوريا 
اجلنوبييية التي يزورها سيينويا حوالي 100 ألف 

سائح بريطاني.
وفي حال نشييوب نزاع عسكري أو ظهور خطر 
قيامه، سييتجري توصييية هييؤالء باحلضور إلى 
نقيياط اإلجييالء، لكييي يتييم نقلهييم على منت 

طائرات عسكرية ومدنية.
وتقييول السييفارة البريطانييية في سيييئول إن 
سييلطات لندن مسييتعدة أيضا ملساعدة كل 
املتزوجني من مواطنييني بريطانيني وأطفالهم، 

بغض النظر عن اجلنسية.
جتييدر اإلشييارة إلييى أن التوتر في شييبه اجلزيرة 
الكورية قد احتدم بعد تنفيذ بيونغ سلسييلة 
ميين التجييارب النووييية والصاروخييية، وفييرض 
مجلس األمن عقوبات اقتصادية جديدة مؤخرا 

على كوريا الشمالية.

صنعاء ـ وكاالت:
انطلقييت فعاليييات االجتميياع الطييارئ لوزراء 
خارجييية منظمة التعاون اإلسييالمي في جدة 
امييس األحد لبحييث تداعيات األزميية اليمنية 
التييي كان آخرها اسييتهداف الرياض بصواريخ 

باليستية أطلقها احلوثيون.
وقييال وزير اخلارجية السييعودي عادل اجلبير، في 
كلمتييه خييالل اجللسيية االفتتاحييية إن »إيران 
ال تييزال تواصييل تهريييب الصواريييخ للحوثيني 
في اليمن، ما يشييكل تهديدا ألمن واسييتقرار 
املنطقة واألمن والسلم الدوليني«، داعيا جميع 
الدول إلى الوقوف معا ضد كل من يسعى إلى 

»متزيق العالم اإلسالمي«.
ودان اجلبير إطييالق احلوثيني املتكييرر للصواريخ 
فييي  مختلفيية  مناطييق  باجتيياه  البالسييتية 
السييعودية مشيييرا إلى أن عدد تلك الصواريخ 

جتاوز الي300.
وعلى صعيد املسيياعدات، لفييت اجلبير إلى أن 
السعودية لم تتوان يوما عن تقدمي املساعدات 
اإلنسانية للشعب اليمني والتي وصلت إلى 11 
مليار دوال، مذّكرا بأن احلوثيني قد اعترضوا أكثر 

من 85 سفينة حتمل مساعدات إنسانية.
ميين جانبه، دعييا أمني عييام منظميية التعاون 
اإلسالمي، يوسييف العثيمي إلى اتخاذ قرارات 
حاسييمة ملكافحيية ظاهييرة إطييالق احلوثيون 
للصواريييخ باجتيياه السييعودية، وأضيياف: »هذا 
االجتماع  يتطلب اتخاذ قرارات حاسييمة بشأن 
اعتداءات تلك امليليشيات اإلجرامية ومن يقف 

وراءها بالعتاد واملال والصواريخ البالستية«.
وأعييرب العثيمييي عيين تضامنييه الكامييل مع 
السييعودية فييي »كل مييا تتخييذه للدفاع عن 
أمنهييا، ويجييب الوقييوف ضييد كل ميين يدعم 
امليليشيييات اإلرهابية«، داعيا جميع الدول إلى 
مواصلة الدعم السياسي واألمني واالقتصادي 
للحكومة اليمنية وتأييد الشرعية الدستورية 

ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي.

العثيمي يدعو إلى 
إجراءات حاسمة تجاه 
الصواريخ البالستية 

إجالء البريطانيين
من كوريا الجنوبية 

متابعة ـ الصباح الجديد:

دخلت قوات تركية برية امس االحد 
االراضييي السييورية مسييتهدفة 
منطقة عفرين الكردية املتاخمة 
للحدود التركية شماال في اليوم 
الثاني لهجوم واسع تخلله قصف 
مدفعييي للمدينة لطييرد فصائل 
أنقييرة »ارهابية«،  كردية تعتبرها 
فيمييا ندد الرئيس بشييار األسييد 
امس األحد بالهجوم التركي الذي 
قال انه امتداد لسياسة أنقرة في 
دعم »التنظيمات االرهابية« منذ 

اندالع النزاع في 2011. » 
السييبت  التركييي  اجليييش  وبييدأ 
عملييية عسييكرية علييى عفرين 
اطلق عليها اسم »غصن الزيتون« 
لطرد وحدات حماية الشعب التي 
تسيطر على املنطقة، وهي قوات 
كردييية تعتبرها انقييرة »ارهابية« 
لكن الواليييات املتحييدة تدعمها 
عسييكريا بصفتهييا رأس حربيية 
في املعييارك ضد تنظيييم الدولة 

االسالمية من شمال سوريا.
الهجوم  يضاعييف  قييد  بالتالييي 
التوتيير فييي العالقات بييني تركيا 
حليفتهييا  املتحييدة،  والواليييات 
في االطلسييي، فيمييا يحتاج في 
املقابييل الى موافقة روسيييا، ولو 

بنحو ضمني، لتحقيق أهدافه.
وأكييد الرئيس التركي رجب طيب 
اردوغان امام انصاره في محافظة 
بورصة شييمال غييرب تركيا امس 
االحييد »باذن اهلل سييتنتهي هذه 

العملية خالل وقت قريب جدا«.
وأعليين رئيييس الييوزراء التركي بن 
علييي يلديرمي دخول قييوات تركية 
إلييى املنطقيية اثيير انطالقها من 
بلدة غييول بابا احلدودييية، على ما 
نقلت وكالة دوغان، في اول اعالن 
رسمي على بدء مشاركة القوات 
البرييية في العملية على االراضي 

السورية.
والطائييرات  املدفعييية  واصابييت 
التركية حتى اعييداد هذا التقرير 
153 هدفييا للفصيييل الكردي في 
محيييط عفرين وتشييمل مالذات 
ومخازن اسييلحة، علييى ما اعلن 

اجليش التركي.
وافييادت وكاليية انبيياء االناضييول 
القييوات  تقييدم  عيين  الرسييمية 
التركية التي لم حتدد عديدها إلى 
جانييب قوات من اجليش السييوري 
احلر الذي تدعمه أنقييرة وتوغلها 
خمسة كيلومترات داخل سوريا.

وشاهد مراسل وكالة فرانس برس 
على االطييراف اجلنوبييية الغربية 
ملنطقيية عفرييين طائييرة حربييية 
تقصف احمليط الغربي للمنطقة 

امس االحد.
واقامييت وحدة صغيرة من اجليش 
السييوري احلر نقطيية مراقبة في 
أعلييى تلة تشييرف علييى عدد من 
القرى التي تنتشيير فيها القوات 

الكردية.
وهذا الهجوم هو التوغل التركي 
الثانييي الكبييير في سييوريا اثناء 
النزاع املستمر منذ سبع سنوات، 
بعد عملييية »درع الفرات« بني اب 
2016 واذار 2017 في منطقة تقع 
الى الشرق من عفرين واستهدفت 
وحدات حماية الشعب وتنظيم« 

داعش » .
وكرر الرئيييس التركي رجب طيب 
اردوغييان التهديد بتدمييير »اوكار 
التابعة لوحدات حماية  االرهاب« 
الشييعب في سييوريا، فيما تتهم 
أنقره الفصيل بانه الفرع السوري 
الذي  الكردسييتاني  العمال  حلزب 
السييلطات  علييى  متييردا  يشيين 
التركية فييي جنوب شييرق البالد 
منذ نحييو ثالثني عامييا، وتصنفه 
تركيييا والييدول الغربييية تنظيما 

ارهابيا.
وتقييع عفرين فييي جيب منفصل 

عن الشييريط األبعد شييرقا الذي 
يسيطر عليه في شييمال سوريا 
ومتتد الى احلييدود العراقية. ويريد 
حماييية  وحييدات  دفييع  االتييراك 
الى الضفة الشييرقية  الشييعب 

لنهر الفرات.
وكشييف يلديييرمي لوكاليية دوغان 
ان القييوات التركية تسييعى الى 
انشاء منطقة امنية متتد حوالى 

30 كلم داخل سوريا.
وقتييل عشييرة أشييخاص بينهم 
سبعة مدنيني امس االول السبت 
علييى  التركييي  القصييف  جييراء 
منطقيية عفرييين ذات الغالبييية 
الكردييية، وفييق ما أفيياد متحدث 
كييردي لوكالة فرانييس برس. لكن 
اجليش التركي الذي اعلن سقوط 
ضحايا أصر على انهم جميعا من 
وحييدات حماية الشييعب او حزب 

العمال الكردستاني )التركي(.
وأفيياد متحييدث باسييم الفصيل 
الكردي ان القوات التركية حاولت 
دخييول عفرييين »لكننييا تصدينا 

للهجوم«.
وفي مؤشيير على اجملازفة التركية 
سقطت أربعة صواريخ اطلقتها 
وحدات حماية الشييعب في بلدة 
كيليييس التركييية امييس االحييد 
واسفرت عن اصابة سيدة بجروح 

طفيفة واضرار في احد املباني.

وصييرح حاكييم كيليييس محمد 
تكييني ارسييالن »لم يسييقط اي 
أن  »ميكنهييم  مضيفييا  قتيييل« 
يطلقييوا صاروخيياً علينا وسيينرد 

مبئة، فال حاجة للقلق«.
جتييازف تركيا بادخال نفسييها في 
حقل الغام دبلوماسي بعمليتها 
في سييوريا، وسييارعت خارجيتها 
الى دعوة سييفراء القييوى الكبرى 

البالغهم بالهجوم.
واكييدت اخلارجييية انهييا ابلغييت 
دمشييق بالهجوم عبر قنصليتها 
في اسييطنبول. اال ان السييلطات 
السييورية نفت تبلغها بالهجوم 
التركييي، ونقلييت وكاليية االنبيياء 
السييورية الرسمية »سييانا« عن 
مصدر رسييمي في وزارة اخلارجية 
السييورية قولييه »تنفييي سييوريا 
جملة وتفصيالً ادعيياءات النظام 
التركييي بابالغها بهييذه العملية 
العسييكرية التييي هي جييزء من 
اعتدنا  التي  االكاذيب  مسلسييل 

عليها من النظام التركي«.
وميين جانبييه، قييال األسييد خالل 
وفييق  إيرانييياً،  وفييداً  اسييتقباله 
تصريحييات نقلتهييا وكالة األنباء 
»العييدوان  ان  سييانا  الرسييمية 
التركييي الغاشييم علييى مدينيية 
عفرييين السييورية ال ميكن فصله 
عيين السياسيية التييي انتهجها 

النظييام التركي منييذ اليوم األول 
لألزميية في سييوريا والتييي بنيت 
االرهيياب  دعييم  علييى  أساسيياً 
علييى  االرهابييية  والتنظيمييات 

اختالف تسمياتها«.
وفييي باريس، قييال وزييير اخلارجية 
الفرنسي جان إيف لو دريان امس 
األحد إن فرنسييا دعييت إلى عقد 
اجتماع طارئ جمللس األمن بشييأن 
سوريا في أعقاب التوغل التركي 

في منطقة عفرين السورية.
وأضيياف لو دريييان على حسييابه 
تطالييب  »فرنسييا  تويتيير  علييى 
باجتماع عاجييل جمللس األمن )من 
أجييل الوضع فييي( الغوطة وإدلب 
وعفرييين«. وأضاف أنييه حتدث مع 

نظيره التركي امس األحد.
وحضت وزيرة اجليوش الفرنسييية 
فلورانييس بارلي امس االحد تركيا 
على انهيياء العملية، معتبرة عبر 
قناة »فرانييس 3« إن »هذه املعارك 
يجب ان تتوقييف«، ألنها قد تدفع 
الكردييية  املقاتليية  بي«القييوات 
جانييب  إلييى  بزخييم  املنخرطيية 
التحالف الذي تنتمي إليه فرنسا، 
بعيدا عيين املعركة االساسييية« 
ضد اإلرهاب وتنظيم »« داعش ».

ولييم يصييدر تعليق مباشيير من 
واشيينطن علييى الهجييوم لكيين 
اخلارجييية  فييي  مسييؤوال كبيييرا 

االميركية صييرح اجلمعة املاضية  
»ال نعتقييد ان عملية عسييكرية 
، تصييب في مصلحة االسييتقرار 
او  سييوريا  واسييتقرار  االقليمييي 
تهدئة مخيياوف تركيييا على امن 

حدودها«.
لكيين النقطة األهييم تكمن في 
موقف روسيا املتواجدة عسكريا 
في املنطقيية وتتعاون مييع تركيا 

من اجل انهاء احلرب.
ومييع تسييارع التطييورات ميدانيا 
اعربت روسيييا امس االول السبت 
عيين »القلق« ودعييت الى »ضبط 
النفييس«. واعلنييت وزارة الدفيياع 
الروسييية امس االول السييبت ان 
العسييكريني الييروس املنتشييرين 
فييي منطقيية عفرين قييد اخلوا 
مواقعهييم »جتنبييا السييتفزازات 

محتملة« قد يتعرضون لها.
وصرح الباحث في مجلس الشؤون 
الدولية الروسييي في انقرة تيمور 
احمييدوف لوكاليية فرانييس برس 
ان روسيييا علييى ما يبييدو اعطت 
»الضوء االخضر« للعملية شرط 
اال تؤدي الى زعزعة االستقرار في 

اي موقع آخر.
روسيييا  ان  اعتقييد  »ال  واضيياف 
سييتقبل باحتالل تركيييا الكامل 
ملنطقة عفرين، فهييي تصر على 

السيادة التامة ».

وزير خارجية فرنسا يدعو الجتماع طارئ لمجلس األمن بشأن دمشق

تركيا تشن هجومًا بريًا في شمال سوريا

مجلس الشيوخ األميركي

اجليش التركي

تقـرير

مجلس الشيوخ األميركي يحاول إخراج الحكومة الفدرالية من الشلل
تظاهر مئات اآلف األشخاص في واشنطن ونيويورك ضد ترامب 

عمان ـ وكاالت:
وصل نائب الرئيس األميركي مايك 
بنس امس االول السبت إلى األردن، 
بعييد أن التقى الرئيس املصري عبد 
الفتاح السيسي في القاهرة حيث 
بدأ جولة شييرق أوسييطية تنتهي 
فييي إسييرائيل. ويخيم علييى هذه 
اجلولة قرار الرئيس األمريكي دونالد 
ترامب االعتييراف بالقدس عاصمة 

إلسرائيل.
وكانت جولة بنس مقررة في نهاية 
كانون األول لكنها تأجلت وألغيت 
العديييد ميين االجتماعييات املقررة، 
بعد الغضب الذي أثاره قرار الرئيس 
األميركييي دونالد ترامييب االعتراف 

بالقدس عاصمة إلسرائيل.
واجرى بنييس، الييذي ترافقه زوجته 
كارييين، امييس األحييد فييي قصيير 

احلسييينية في عمان مباحثات مع 
العاهييل األردنييي امللييك عبييد اهلل 
الثانييي عقبهييا غييداء عمييل، قبل 
أن يسييتقل الطائييرة متوجها إلى 
إسييرائيل في زيييارة تسييتمر اليوم 

االثنني وغدا الثالثاء.
وأثار قرار الرئيييس األميركي دونالد 
ترامب فييي 6 كانييون األول املاضي 
اعتبييار مدينيية القييدس عاصميية 
إلسييرائيل، موجة رفييض وإدانة في 
األردن الييذي يشييهد منذ أسييابيع 
احتجاجية  ونشيياطات  تظاهييرات 
متفاوتيية بحجمهييا ووتيرتها تندد 

بالقرار.
قييد  األردنييية  احلكوميية  وكانييت 
اعتبييرت في السييادس ميين كانون 
األول أن اعتييراف الرئيس األميركي 
إلسييرائيل،  عاصميية  بالقييدس 

يشييكل »خرقا للشييرعية الدولية 
وميثاق األمم املتحييدة«، وحذرت من 
»تداعيييات خطيرة« للقرار. وتابعت 
فييي بيان رسييمي عن وزييير الدولة 
لشييؤون اإلعالم والناطق الرسمي 
باسييم احلكومة محمد املومني أن 
الشييرعية الدولية وامليثيياق األممي 
»يؤكييدان أن وضييع القييدس يتقرر 
بالتفاوض، وتعتبر جميع اإلجراءات 
األحادييية التييي تسييتهدف فييرض 
حقائييق جديدة علييى األرض الغية 
وباطلة«. وكانت القدس الشييرقية 
تتبع اململكة إداريييا قبل أن حتتلها 

إسرائيل عام 1967.
التييي وقعييت  وتعتييرف إسييرائيل 
معاهدة سالم مع األردن في 1994، 
بإشييراف اململكيية األردنييية علييى 

املقدسات اإلسالمية في املدينة.

وأجييرى بنس في وقت سييابق امس 
االول السبت في القاهرة محادثات 
مييع الرئيييس املصري عبييد الفتاح 
االحتادييية  قصيير  فييي  السيسييي 

الرئاسي بضاحية مصر اجلديدة.
وأكييد املتحييدث باسييم الرئاسيية 
املصرييية بسييام راضييي فييي بيان 
أن احملادثييات بييني السيسييي ونائب 
الرئيييس األميركييي تناولييت ضمن 
قضايا أخرى »مسييألة القدس في 
ضوء قييرار« االعتييراف بها عاصمة 
إلسييرائيل متهيدا لنقل السييفارة 

األميركية إليها.
وأكد الرئيس املصييري، وفق البيان، 
»موقف مصيير الثابت من القضية 
حلقييوق  والداعييم  الفلسييطينية 
الشييعب الفلسييطيني في إقامة 
وعاصمتهييا  املسييتقلة  دولتييه 

القييدس الشييرقية«. كمييا أشييار 
السيسييي إلى أن »تسييوية النزاع 
ليين  اإلسييرائيلي  الفلسييطيني 
تتحقق اال باملفاوضات حل الدولتني 
، مؤكييدا أهمية اسييتمرار الواليات 
املتحدة في القيييام بدورها احليوي 
في هذا اإلطييار«. وفييي تصريحات 
للصحافيني بعييد لقاء ثنائي وقبل 
اللقيياء املوسييع ألعضيياء الوفدين 
أكد بنييس أنييه أجرى مييع الرئيس 
املصييري »مناقشييات بنيياءة حييول 
مجموعة واسييعة من املوضوعات 
ذات االهتمام املشترك فيما يتعلق 
بالعالقييات بييني مصيير والواليييات 

املتحدة وباملنطقة«.
وأكد نائب الرئيس األميركي مجددا 
وقييوف الواليييات املتحييدة »كتفييا 
بكتييف إلى جانب مصيير في احلرب 

على اإلرهاب«.
وفيما هدأت املظاهرات واملواجهات 
األراضي  التييي شييهدتها  الدامية 
الفلسييطينية، لييم يتبييدد القلق 
بشييأن مصير وكاليية األمم املتحدة 
الالجئييني  وتشييغيل  لغييوث 
الفلسطينيني )أونروا( التي جمدت 
واشيينطن نصييف األمييوال التييي 
تخصصها لهييا أي 65 مليون دوالر 
سنوياً ما يهدد بجعلها عاجزة عن 
االسييتمرار في تنفيذ قسييم كبير 
من برامج تأمني الغييذاء والتعليم 
والعالج التي يستفيد منها ماليني 

الالجئني الفلسطينيني.
الفلسييطينية  القيييادة  ونييددت 
الغاضبة أساسا من القرار املتعلق 
بالقدس، باإلدارة األمريكية ورفضت 

لقاء بنس في كانون األول.

بنس يصل إلى األردن بعد لقائه السيسي 

الوحدات الكردية 
تنفي دخول قوات 

الجيش التركي 
منطقة عفرين ، 

مشيرة إلى تمكنها 
من صد الهجوم 

التركي



7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد:

اكدت ش��ركة غاز البصرة، أمس 
االحد، ان خطتها االنتاجية للعام 
املاضي شهدت اعلى انتاج للغاز 
في الع��راق، مبين��ة ان الكميات 
املنتج��ة ف��ي 2017 وصل��ت الى 
أكثر من 900 مليون قدم مكعب 

يوميا من الغاز اخلام.
للش��ركة  الع��ام  املدي��ر  وق��ال 
س��اميون دام��ان وليمز، ف��ي بيان 
صحاف��ي: »اس��تطعنا االلت��زام 
وقد  العراقية،  بوعدنا  للحكومة 
 طوين��ا  ع��ام 2017 بامتي��از  م��ن 
خالل  حتقيق كميات اس��تثنائية 
م��ن معاجلة الغ��از وصل��ت الى 
أكثر من 900 مليون قدم مكعب 
يوميا م��ن الغاز اخل��ام محققني 

أعلى إنتاج في تاريخ العراق«.  
أظهرت  » لق��د  وليم��ز،  واض��اف 
ش��ركة غ��از البصرة م��رة أخرى 
قدراته��ا املهني��ة وجنح��ت ف��ي 
التزاماتها مع احلكومة العراقية 
لتطوي��ر وحتويل م��وارد البالد  إلى 
طاقة تش��غيلية مفيدة – الغاز 
املنت��ج يق��وم بتوفي��ر الكهرباء 
ألكث��ر م��ن 8 ملي��ون بي��ت ف��ي 

العراق«.
من جهته، ق��ال وزير النفط جبار 
اللعيبي: »لقد حققنا زيادة كبيرة 
في اس��تثمار الغاز املصاحب في 
مشروع ش��ركة غاز البصرة في 
أوائ��ل كانون الثان��ي لعام 2018، 
مقارن��ة بالش��هر نفس��ه م��ن 
العام املاضي وق��د بلغت القدرة 
له��ذا  اإلنتاجي��ة  االس��تثمارية 
املشروع 900 مليون قدم مكعب 

 قياسي يومياً«.
وأض��اف ان »ه��ذا اإلجن��از  الكبير 
عزَّز قدرات الع��راق على مختلف 
األصع��دة، منه��ا  ص��ادرات غ��از 
البترول املسال واملكثفات،  وتعزيز 
وتوفي��ر  املس��تدامة  التنمي��ة 
الثقة الالزمة للمس��تثمرين في 

مشاريع البتروكيماويات«.
في الشأن النفطي، قال مسؤول 
ف��ي الهيئ��ة املصري��ة العام��ة 

للبت��رول أم��س األح��د إن مصر 
ج��ددت عقد ش��راء النفط اخلام 
م��ن الع��راق ف��ي كان��ون الثاني 

اجلاري ملدة عام.
وكانت مصر توصل��ت إلى اتفاق 
مع العراق في نيسان 2017 تبيع 
مبوجب��ه بغداد 12 ملي��ون برميل 

من النفط إلى مصر ملدة عام.
وأض��اف املس��ؤول ف��ي اتص��ال 
هاتفي مع رويترز »سيبدأ التوريد 
في كانون الثاني اجلاري على ست 
الواحدة مليونا  ش��حنات حجم 

برميل من النفط اخلام«.
وعاودت أرامكو الس��عودية أكبر 

ش��ركة نفط في العال��م إمداد 
مصر بنحو 700 ألف طن شهريا 
م��ن امل��واد البترولية نهاي��ة آذار 
2017 بعد أن توقفت في تش��رين 
األول 2016. عل��ى الصعيد ذاته، 
كش��ف تقرير ملؤسس��ة ديلويت 
االميركية للتدقيق الدولي، أمس 
األحد، أن ايرادات اقليم كردستان 
م��ن تصدي��ر النف��ط بلغت في 
االش��هر الس��تة االولى من عام 
2017 اكث��ر م��ن ثالث��ة مليارات 
بع��د خص��م املصروف��ات، حيث 
بلغ متوسط س��عر املبيعات في 
تلك الفت��رة 41.29 دوالر للبرميل 

الواحد عبر خطوط االنابيب.
وذك��ر موقع املؤسس��ة انه »في 
اطار توجيهات البنك الدولي دعا 
اجمللس اإلقليمي لش��ؤون النفط 
والغاز ش��ركات التدقيق الدولية 
األربع��ة الكبرى ف��ي العالم، ثم 
الرئيس��ة  اخلدمة  اتفاق��ات  وقع 
م��ع ش��ركة ديلوي��ت وإرنس��ت 
ويون��غ، وفق��ا للمعايي��ر الدولية 
لتقدمي العطاءات ووفقا التفاقية 
اخلدمات اإلدارية، سيخضع قطاع 
النفط والغ��از للمراجعة، مبا في 

ذلك البيانات التاريخية«.
واضاف أن »هذه ه��ي املرة األولى 

الش��ركات  فيه��ا  تق��وم  الت��ي 
العاملي��ة ذات الس��معة الطيبة 
بتدقيق قط��اع النفط والغاز في 
إقليم كردستان و في املستقبل 
القريب، سيتم اإلفراج عن األرقام 
املص��ادق عليها للنص��ف الثاني 

من عام 2017«.
صحيف��ة  ذك��رت  ذل��ك،  ال��ى 
ان »شركة  البريطانية  بلومبيرغ 
االميركية  النفطي��ة  ش��يفرون 
كانت قد توقفت ع��ن عملياتها 
في االقليم بنحو مؤقت بس��بب 
ازم��ة االس��تفتاء عل��ى انفصال 
كردس��تان بعد تصوي��ت االكراد 

لصالح االنفصال«.
واضاف��ت أن »ش��ركة ش��يفرون 
كان��ت قد اس��تولت عل��ى على 
حصة ٪80 من شركتي ريليانس 
وبرودكتي��ون  إكس��بلوراتيون 
دمسك في عقود تقاسم اإلنتاج 
التي تغطي كتل روفي وسرتا في 
عام 2012؛ ومتلك شركة أو إم في 
النمس��اوية الفائ��دة األخرى في 

احلصة و البالغة 20٪«.
وتقع ه��ذه الكتل ش��مال أربيل 
تبلغ  وتغطي مساحة مجتمعة 
490 مي��ال مربع��ا )1،124  نح��و 

كيلومترا مربعا( داخل االقليم.

مصر تجدد عقد شراء النفط الخام العراقي لمدة عام

900 مليون قدم مكعب يوميًا انتاج »غاز البصرة« في 2017

وزير النفط جبار 
اللعيبي: هذا 
اإلنجاز  الكبير عزز 
قدرات العراق على 
مختلف األصعدة، 
منها  صادرات غاز 
البترول المسال 
والمكثفات،  وتعزيز 
التنمية المستدامة 
وتوفير الثقة 
الالزمة للمستثمرين 
في مشاريع 
البتروكيماويات

غاز البصرة

بغداد ـ الصباح الجديد:
ارتفع��ت املعدالت الش��هرية للتضخم في العراق 
لتصع��د في كان��ون االول 2017 الى نس��بة 0.3% 
على أس��اس ش��هري، مقارنة باملعدالت الشهرية 

املسجلة في تشرين الثاني من نفس العام.
وقال املتحدث باس��م وزارة التخطيط عبد الزهرة 
الهن��داوي ف��ي بي��ان أم��س االح��د، ان »مع��دالت 
التضخ��م الش��هرية ارتفعت لتصع��د في كانون 
االول 2017 بنس��بة %0.3 عل��ى أس��اس ش��هري، 
مقارنة باملعدالت الش��هرية املس��جلة في تشرين 

الثاني من نفس العام«.
وأض��اف ان »االرتف��اع بفعل زيادة أس��عار التعليم 
%3.1، والس��كن %1.1، والصح��ة %0.3، واألغذي��ة 
واملشروبات غير الكحولية %0.1، وكذلك االتصاالت 

.« 0.1%
ومضى الهنداوي الى القول، ان »معدالت التضخم 
في العراق ارتفعت على اس��اس سنوي، خالل عام 
2017، بنس��بة %0.8، بس��بب زيادة أسعار السكن 
%2.5، واإليج��ار %0.8، واألغذي��ة واملش��روبات غي��ر 

الكحولية 0.4 %«.

بغداد ـ الصباح الجديد: 
تراجع��ت مبيع��ات البن��ك املرك��زي العراقي من 
العمل��ة األجنبي��ة خالل م��زاد، أمس األح��د، إلى 
135.26 ملي��ون دوالر، مقاب��ل 144.74 مليون دوالر 

مبزاد يوم اخلميس، بانخفاض 9.48 مليون دوالر.
وذكر املركزي في بيان صحافي، ان »مبيعات البنك 
املركزي من العملة االجنبية تراجعت في مزاد اليوم 
)أمس( الى 135.26 مليون دوالر، في مقابل 144.74 
ملي��ون دوالر مبزاد يوم اخلمي��س املاضي، بانخفاض 
9.48 مليون دوالر«، الفتا الى ان »س��عر الصرف بلغ 
1190 ديناراً لكل دوالر، في املزاد املنعقد مبش��اركة 

38 مصرفاً، و8 شركات للتحويل املالي«.
وتابع البنك، أن تلك املبيعات هي نتائج املزاد املقرر 
اليوم االثنني، موضحاً أن »إجمالي البيع الكلي بلغ 

نحو 173.46 مليون دوالر«.
واش��ار الى ان »حجم املبالغ املباعة لتعزيز أرصدة 
املص��ارف في اخلارج بلغ نح��و 134.18 مليون دوالر، 
في حني ُقدرت كميات البيع النقدي ب� 1.08 مليون 
دوالر«. وأوض��ح املركزي، في البي��ان، أن »بيع املبالغ 
احملولة حلس��ابات املصارف في اخلارج يكون بس��عر 
1190 ديناراً لكل دوالر، أما البيع النقدي فسيكون 

بالسعر نفسه«.

بغداد ـ الصباح الجديد: 
اغلق سوق العراق لالوراق املالية، أمس االحد، أولى 
جلس��ات األس��بوع، على انخفاض بنس��بة 0.55 

باملائة عند النقطة 561.98.
وق��ال س��وق االوراق املالي��ة في بي��ان صحافي، ان 
»س��وق العراق لالوراق املالية اغلق اولى جلس��ات 
االسبوع على انخفاض بنس��بة 0.55 باملائة عند 

النقطة 561.98«.
وأضاف ان »الس��وق تداول اسهم )29( شركة من 
اصل )101( ش��ركة مدرجة في الس��وق، بلغ عدد 
االس��هم املتداولة 1.1 مليار سهم بقيمة 837.5 

مليون دينار«.
وأوض��ح البيان ان »أس��هم بغداد الع��راق للنقل 
العام ارتفع��ت بنس��بة ٪2.41 واخلياطة احلديثة 
ارتفعت بنس��بة ٪1.75 واخلامت لالتصاالت بنسبة 
٪1.59، بينما انخفضت اس��هم شركات الكندي 
النت��اج اللقاحات بنس��بة ٪9.9 وإنتاج وتس��ويق 

اللحوم بنسبة ٪9.8 وفندق اشور 6.6٪«.
وتابع: ان »عدد االسهم املشترات من املستثمرين 
غير العراقيني بلغ 10.9 مليون سهم بقيمة بلغت 
28.2 مليون دينار من خالل تنفيذ 7 صفقات على 

اسهم اربع شركات«.

ارتفاع معدل التضخم 
بنسبة 0.3 %

تراجع مبيعات المركزي 
من العملة االجنبية

انخفاض مؤشر 
»األوراق المالية«

متابعة الصباح الجديد:

قالت وكالة اإلعالم الروس��ية أمس األحد نقال 
ع��ن بيان ملنظم��ة أوب��ك إن االجتم��اع التالي 
للجنة املشتركة بني املنظمة ومنتجي النفط 

اآلخرين سينعقد في نيسان بالسعودية.
وأضافت أن نس��بة امتثال دول أوبك واملنتجني 
غير األعض��اء باالتف��اق بلغ��ت 129 باملئة في 
كان��ون األول من 107 باملئة في املتوس��ط على 

مدى العام املاضي بأكمله.
وأع��رب وزير الطاقة الس��عودي خال��د الفالح 
ونظيره الروسي ألكسندر نوفاك خالل لقائهما 
في س��لطنة عمان أمس، عن ارتياحهما بشأن 

طريقة استعادة سوق النفط توازنها.
ونقل املوقع اإللكتروني لوزارة الطاقة الروسية 
ع��ن نوفاك قوله للفالح إن »الس��وق تش��هد 
جه��وداً مش��تركة ناجحة وتس��تجيب لها«، 
الفت��اً إل��ى أن »األس��عار اقتربت م��ن 70 دوالراً 

للبرميل«.
وخفض��ت منظم��ة البلدان املص��درة للبترول 
)أوبك( ومنتجون آخرون، بينهم روس��يا، اإلنتاج 
مبقدار نح��و 1.8 ملي��ون برميل يومي��اً مبوجب 

اتفاق ينتهي بحلول نهاية العام احلالي.
وح��ث وزير الطاقة الس��عودي أم��س املنتجني 
العاملي��ني على مواصل��ة التعاون بع��د 2018، 

لكنه قال إن ذلك رمبا يعني اتفاقا جديدا وليس 
مواصل��ة نفس خف��ض اإلمدادات ال��ذي دعم 

األسعار في األشهر األخيرة.
وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أمس، 
إن »هن��اك توافقا بني منظم��ة أوبك ومنتجي 
النف��ط غير األعض��اء على مواصل��ة التعاون 
بش��أن اإلنتاج ملا بعد 2018 عندما ينتهي أجل 

االتفاق احلالي خلفض اإلمدادات«.

وأض��اف الفال��ح: »إذا زادات اخملزونات في 2018 
كم��ا يتوقع البع��ض في الس��وق، فقد يتعني 
على املنتجني دراسة متديد اتفاق خفض اإلنتاج 
إلى 2019 لك��ن آلية محددة للتعاون لم تتقرر 

حتى اآلن«.
من جانبه، قال وزير النفط الكويتي إن اجتماع 
اللجنة الوزارية املش��تركة التي تش��رف على 
تطبي��ق االتفاق العاملي خلف��ض إنتاج اخلام لن 

يناقش ستراتيجية خروج من االتفاق.
وأض��اف الوزي��ر بخيث الرش��يدي للصحافيني 
أن أي نق��اش فيما يخص اتف��اق التخفيضات 

احلالي سيكون في اجتماع حزيران.
وب��دأت منظم��ة أوب��ك مدعوم��ة من روس��يا 
وغيرها من املنتجني املس��تقلني خفض اإلنتاج 
قبل عام لتقليص فائ��ض املعرض الذي تراكم 

على مدى عامني سابقني.
أما املوقف االماراتي فكان داعماً لتجديد اتفاق 
أوب��ك، إذ ق��ال وزي��ر الطاقة اإلماراتي س��هيل 
املزروع��ي أم��س أيض��اً، إن »اإلمارات س��تلتزم 
باتفاق خفض املعروض بشكل كامل وأن أوبك 

ال تستهني باملعروض من أي منتج للنفط«.
وتوق��ع املزروع��ي انتع��اش مع��روض النف��ط 
الصخ��ري، وأن يك��ون االلت��زام باتف��اق خفض 

املعروض جيدا في كانون األول.
وق��ال وزي��ر النف��ط العماني محم��د بن حمد 
الرمحي، ان »اتفاق خفض املعروض يس��تهدف 

اخملزونات ال األسعار«.
وب��ني إن اتفاق تخفيضات املعروض بني منتجي 
اخل��ام العاملي��ني يس��تهدف معاجل��ة فائ��ض 
اخملزونات النفطية التي ما زالت مرتفعة وليس 

مستويات السعر.
إن  الوزي��ر يتح��دث للصحافي��ني قائ��الً  وكان 
»االجتماع ل��ن يناقش س��تراتيجية خروج من 

تخفيضات املعروض«.

الرياض تضّيف اجتماع أوبك
والمنتجين خارجها في نيسان المقبل

ارتياح سعودي - روسي لتوازن سوق النفط
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
ارتفع عجز امليزان التجاري املغربي 
2.6 في املئة إلى 190 مليار درهم 
الع��ام  نهاي��ة  دوالر(  ملي��ار   20(

املاضي. 
وأفاد مكتب الصرف املشرف على 
التجارة اخلارجية والنقد األجنبي، 
ب��أن مب��ادالت املغرب م��ع اخلارج 
ق��درت ب���680 ملي��ار دره��م عام 
2017، منه��ا 434.7 ملي��ار واردات 
و245 ملياراً ص��ادرات منت 9.3 في 

املئة.
وأسهم ارتفاع واردات الطاقة 27 
ف��ي املئة، نتيجة حتّس��ن أس��عار 
النف��ط في الس��وق الدولية، في 
ارتفاع العجز التج��اري، إذ جتاوزت 
مش��ترياتها 69 ملي��ار درهم في 
أضخم فاتورة للطاقة منذ خريف 

 .2015

وتراه��ن الرب��اط عل��ى إنت��اج ربع 
حاجتها م��ن الكهرباء من طاقة 
 ،2020 ع��ام  والري��ح  الش��مس 
م��ا س��يقلص قيمة مش��تريات 
الطاق��ات األحفورية ف��ي العقد 
الثالث والرابع من األلفية الثالثة. 
95 في  ويس��تورد املغ��رب حالي��اً 
املئة م��ن حاجات��ه م��ن الطاقة، 
أي م��ا يع��ادل دخ��ل اململكة من 

السياحة.
في املقابل، زادت ص��ادرات املغرب 
مليار  ب���169  وقدرت  الصناعي��ة 
ص��ادرات  رأس��ها  عل��ى  دره��م، 
الس��يارات التي جاءت في املرتبة 
األول��ى ب���58 مليار دره��م، تليها 
الص��ادرات الغذائية ب���25 مليار، 
واملالبس والنسيج واألحذية ب�38 
ملياراً، ثم الطائ��رات ب�11 ملياراً، 
فالتكنولوجي��ا ب�9 ملي��ارات، ثم 

الصيدل��ة 1.1 ملي��ار، كم��ا زادت 
صادرات الفوس��فات 11 في املئة 

إلى 44 مليار درهم.
وبلغت إيرادات الس��ياحة نحو 70 
مليار درهم وحتويالت املهاجرين 65 
ملي��اراً، والتدفقات االس��تثمارية 
ملي��اراً،   24 املباش��رة  األجنبي��ة 
وس��اعد املوس��م الزراع��ي اجليد 
الع��ام املاضي ف��ي خفض كلفة 
التي تراجعت  مش��تريات القمح 
نحو 4.4 مليار درهم. وأكد مكتب 
احتس��اب  دون  م��ن  أن  الص��رف 
الطاقة، تكون الواردات ارتفعت 3 
في املئ��ة فقط، أي نحو 1.2 مليار 
دوالر، بينما زادت الصادرات 9.3 في 

املئة، أي 2.3 مليار دوالر.
الدخ��ل  مص��ادر  تن��وع  وبرغ��م 
تعان��ي  الصعب��ة،  بالعم��الت 
الصادرات ضعفاً في التنافس��ية 

األوروب��ي  االحت��اد  أس��واق  ف��ي 
املش��مولة باتفاق��ات الش��راكة، 
كم��ا تواج��ه صعوب��ة ف��ي دخل 
بعض األس��واق اجلديدة، بس��بب 

ارتفاع كلفة الشحن. 
ويق��در عج��ز مي��زان املدفوع��ات 
اخلارجية بني 4 و5 في املئة من الناجت 
احمللي اإلجمالي، بحس��ب تقلبات 
أس��عار الطاقة الدولية. وتعتقد 
احلكوم��ة أن بع��ض ال��واردات لم 
تعد ضرورية وميكن االس��تعاضة 
عنه��ا مبنتج��ات محلي��ة، مث��ل 
العربات ولوازم الكهرباء والتجهيز 
املنزلي واملطابخ وغيرها. وشرعت 
احلكومة ف��ي تعليق العمل بعدد 
من االتفاق��ات التجارية احلرة عبر 
إخضاعه��ا للرس��وم اجلمركي��ة، 
للحد من إغراق األس��واق بس��لع 

رخيصة، معظمها من تركيا. 

20 مليار دوالر عجز الميزان التجاري المغربي

تقـرير
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أخذت أش��كال أنظمة احلك��م بإهتمام 
الباحث��ن ف��ي احلقل السياس��ي حيث 
توقف��وا متدبري��ن م��ا س��اد م��ن أمناط 
السياسية  الكيانات  لتركيبة  ُمختلفة 
في اجمُلتمعات، وإنَّ الهدف وراء هذا اجملهود 
الفكري والتأمل الفلس��في هو معرفة 
امُل��ددات الت��ي تس��هُم في ظه��ور نوع 
مع��ن من منظومة سياس��ية في بيئة 
من دون غيرها، بالطبع فإن تطور اجمُلتمع 
عل��ى املس��توى اإلقتص��ادي والفك��ري 
يغذي وعي��اً جديداً األمر الذي س��يكون 
له تبدي��ات عل��ى الصعيد السياس��ي 
الس��يما فيما يتعلُق بآلي��ة العالقة بن 
السلطة والشعب، ودور األخير في رسم 
ش��كل جهاز احلُك��م، وهذا م��ا يعكس 
أهمية النظام السياسي بوصفه عامالً 
لترتيب مفاص��ل اجمُلتمع،وحتديد وظيفة 
الس��لطات ،من املَعلوم أنَّ الدميوقراطية 
هي الصيغ��ة التي توج��ت كل املاوالت 
ف��ي مضمار الفك��ر السياس��ي إليجاد 
مايُخفف على اجمُلتمع مثالب شطحات 

السلطة واجلنوح نحو اإلستبداد وإنفراد 
حفنة بإدارة مصائر العباد والبالد، وأنَّ ما 
يعطي األفضلي��ة للدميوقراطية من بن 
األنظمة السياس��ية األخ��رى هو مرونة 
املفه��وم الدميوقراط��ي إذ اليتوق��ف في 
طور ُمعن بل هو ف��ي تطور دائم وتقبل 
إضاف��ات جدي��دة تدعم أسس��ها،فلك 
أن تتأم��ل ما كانت علي��ه الدميوقراطية 
في بداياتها وم��ا وصلت إليه في الوقت 
الراه��ن،إذ تدرج��ت ف��ي التط��ور إلى أن 
أصب��َح الفضاُء ُمتاحاً ملش��اركة اجلميع 
في عملي��ة اإلنتخابات كما أن النس��اَء 
وصل��ن إل��ى قم��ة الس��لطة علم��اً أن 
امل��رأة لم يك��ن لها ح��ق للتصويت في 
الس��ابق،هنا ينبغي أن نف��رق بن اجلانب 
الدميواقراطية،  ف��ي  والفعلي  اإلجرائ��ي 
م��ن دون ه��ذا التفريق س��يكون الوعي 
مبفهوم الدميوقراطية ناقصاً، بل قد نقع 
ف��ي مطب التضلي��ل،إذا س��اد اإلعتقادُ 
بأنَّ الدميوقراطية تخت��زُل في مجموعة 
اإلجراءات الش��كلية، وغ��اب عن اإلدراك 

ب��أن الدميوقراطية هي نتيجة وليس��ت 
س��بباً كما يقوُل املفكر السوري )جورج 
طرابيش��ي(،أي البُ��دَّ م��ن وج��ود دعائم 
أساس��ية ُمتمثلًة في تط��ور اإلقتصاد 
املواطن��ة  مفه��وم  ونش��وء  والوع��ي 
مايتطل��ُب قي��ام مؤسس��اٍت حت��ُد من 
سلطة احلاكِم وتتابُع آلية صناعة القرار، 
وه��ذا مايعن��ى أنَّ احلاك��َم ف��ي النظام 
الدميوقراط��ي الميتلك س��لطة ُمطلقة 
مبجرد ف��وزه ف��ي اإلنتخاب��ات وحصوله 
على األغلبية الساحقة،واليتخُذ قرارات 
إال بع��د سلس��لة م��ن امل��داوالت على 
مستويات ُمختلفة إلقناع الرأي العام مبا 
يراه في مصلحة البلد ويخدُم املواطن،إذ 
قد يس��تقيُل احلاكم من منصبه مع أنَّه 
وصل إلى الس��لطة بأص��وات الناخبن 
حاملا يدرُك بأنَّ بق��اءُه في تلك الوظيفة 
يُ��َؤزُم األوضاع في بل��ده، وآخر من فضل 
اإلنس��حاب م��ن الس��لطة بعد فش��ل 
مش��روعه هو رئيس ال��وزراء البريطاني 
)ديفي��د كامي��رون( ، عل��ى ض��وء ماذكر 

سلفاً ميكُن مقاربة رهانات الدميوقراطية 
ف��ي عراق مابعد س��قوط النظام وفهم 
املناخ السياسي الس��ائد في هذا البلد 
م��ع األخذ بنظ��ر اإلعتبار تل��ك الظروف 
اإلس��تثنائية الت��ي مر بها الع��راُق على 
الصعيد األمني والنزاعات الطائفية ومن 
ثُم وقوع مس��احات واسعة من األراضي 
العراقية حت��ت س��يطرة تنظيم داعش 
ماح��دا باملراقبن إلى إعالن نهاية العراق  
ودار احلديث إعادة رسم إرثه على  شكل 
كانتونات ُمستقلة، كل ذلك كان نتيجًة 
لتراكم األخطاء املترتبة من س��وء إدارة 
احلكم ونظ��ام امُلاصصة ال��ذي يناقض 
جوه��ر الدميوقراطية،ويرس��ُخ الفس��اد 
في منظومة احلكم كم��ا يوفر حصانة 
منيعة للمفس��دين، بعد ه��ذه املرحلة 
أعلن رئيس الوزراء العراقي اإلنتصار على 
تنظيم داعش ومتكن اجليُش من إستعادة 
املدن والبل��دات التي كان��ت واقعة حتت 
اخلالفة،ويش��هُد  بدولة  مايُس��مى  إمرة 
س��وق التحالفات بن األحزاب والكيانات 

السياسية تس��ابقاً محموماً إستعداداً 
يف��رُض  املُقبل��ة  اإلنتخاب��ات  ملوس��م 
السؤال نفسه حول مستقبل العملية 
السياس��ية ف��ي الع��راق ومايتغي��ُر في 
س��تتحول  ه��ل  السياس��ي،  املش��هِد 
اإلنتخاب��ات ال��ى حلظة فارق��ة يتخلُص 
فيها العراُق من العقلية التي قادته إلى 
حالة التصادم بن مكوناته وراهنت على 
اخلطاب الطائفي والثارات التاريخية؟،أم 
أن العملي��ة اإلنتخابي��ة ليس��ت أكث��ر 
من خدع��ة إلع��ادة توزي��ع الغنيمة بن 
من ش��كلوا طبق��ة سياس��ية يصعُب 
إختراقه��ا وه��م يظه��رون ف��ي مواق��ع 
بالنظر  ُمختلفة  مِبُس��ميات  حساس��ة 
إلى ما أس��فر عن��ه نتيج��ة اإلنتخابات 
الس��ابقة في كل مناط��ق العراق حيُث 
تربَع عدد من السياس��ين على مناصب 
س��يادية وألقم��وا غيرهم مب��ا تبقى من 
يتناقُص منس��وب  الس��لطة،  كعك��ة 
التفاؤل لكن ما يص��ُح الرهان عليه هو 
إدراك املواطن ملاحل بالعراق من الكوارث 

جراء  هيمنة العقليات الرثة التي أخذت 
بتالبيب احلكم على مدار خمس عش��رة 
سنة وبلورة الوعي لديه بأن بلده اليقوم 
من كبوات��ه اإلقتصادية واإلدارية من دون 
إقص��اء م��ن كان متورط��اً في الفس��اد 
وَسوق ملشروعه الوهمي بإسم القومية 
أو الدي��ن أو الطائفية.نعتقُد بأن مكمن 
الداء في العملية السياس��ية العراقية 
هو نظام املاصص��ة وال أمل باخلروج من 
نفق األزمات املُس��تعصية من دون جتاوز 
ه��ذه الصيغ��ة اخلادعة، يقاُل ب��أن الداء 
الذي اليقتلك يقويك،هل إكتسب العراق 
مناع��ًة ويصب��ُح معافياً م��ن الطائفية 
والعقليات الضيقة بعد سنوات عجاف 
عاشها املواطنون في ظل ثالوث اإلرهاب 
والطائفية والفس��اد؟، العراق اليوم في 
ُمفت��رق الط��رق و اليفصلن��ا إال أش��هر 
قليلة ع��ن نتيجة اإلنتخاب��ات القادمة 
حيث س��يتضُح هل العراق يخطو نحو 
طريق الدميوقراطية أم سيبقى يراوح في 

مربع إعتبارات القومية والطائفية؟.
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المقاالت و اآلراء التي 
تنشر تعبر عن وجهة نظر 
أصحابها وال تمثل بالضرورة 
رأي الجريدة

ّ
ّ

كه يالن ُمَحَمد

غافن باترسون

كاتب عراقي

الرئيس التنفيذي 
لشركة بت غروب

م��ن  واح��دا  الس��يبراني  األم��ن  يَُع��د 
التحدي��ات البارزة في العص��ر الرقمي. 
واجلميع، من األس��ر إلى الش��ركات إلى 
احلكوم��ات، لهم مصلحة ف��ي حماية 
الس��لعة األعظ��م قيمة ف��ي عصرنا: 
البيانات. والسؤال هو كيف ميكن حتقيق 

هذه الغاية. 
ال ينبغ��ي لن��ا أن نس��تهن بحجم هذا 
التحدي. فمع اكتس��اب املهاجمن قدرا 
متزايدا من املهارة واإلبداع، وتس��لحهم 
مبجموعة متزايدة التنوع من األسلحة، 
بوتي��رة  الس��يبرانية  الهجم��ات  تق��ع 
أس��رع وقدر م��ن التطور أعظ��م من أي 
وقت مض��ى. والواق��ع أن الفريق األمني 
في ش��ركتي »بي تي«، الت��ي تعمل في 
مجال تشغيل الشبكات وتقدمي خدمة 
اإلنترنت، يكتش��ف 100 ألف عينة من 
البرمجيات اخلبيثة كل يوم �� وهذا أكثر 

من واحد في الثانية الواحدة.
الِفك��ر اإلبداع��ي ب��ن  ف��ي مواجه��ة 
املهاجم��ن الس��يبرانين يتع��ن علينا 

نح��ن الذي��ن نتصدى لهم أن نس��تعن 
بالفك��ر اإلبداعي. وهن��ا تتمثل اخلطوة 
األولى في ضمان وجود العدد الكافي من 
األفراد املوهوبن املدربن الذين يشاركون 
ف��ي املعرك��ة. فوفق��ا لدراس��ة حديثة 
أجرته��ا مؤسس��ة البيان��ات الدولي��ة، 
أعرب��ت %97 من املنظم��ات عن مخاوف 
بشأن مهاراتها األمنية. وتشير تقديرات 
دراس��ة أخ��رى إل��ى أن ع��دد الوظائ��ف 
الش��اغرة في مجال األمن الس��يبراني 
قد يبلغ 1.8 ملي��ون وظيفة بحلول عام 

.2022
من األهمية مبكان، وس��ط هذا النقص 
اخلطي��ر ف��ي املتخصص��ن ف��ي األمن 
تطوي��ر  عل��ى  نعم��ل  أن  الس��يبراني، 
أساليب جديدة الجتذاب وتثقيف األفراد 
املوهوبن واالحتفاظ بهم، من أجل خلق 
مجم��ع عميق من اخلبراء الس��يبرانين 
م��ن ذوي امله��ارات العالي��ة واجملهزي��ن 
للتغل��ب على اجملرمن الس��يبرانين في 

لعبتهم.

يكمن املفت��اح إلى حتقي��ق النجاح في 
تن��وع املواه��ب ووجه��ات النظ��ر. وهذا 
يش��مل التنوع العصب��ي، كذلك النوع 
الذي يُظِهره األشخاص الذين يعانون من 
التوح��د، ومتالزمة اس��برجر، واضطراب 
نق��ص االنتباه. على س��بيل املثال، مييل 
األشخاص املصابون مبتالزمة اسبرجر أو 
التوحد إل��ى التفكير بنحو أكثر َحرفية 
ومنهجية، مم��ا يجعله��م بارعن بنحو 
خ��اص ف��ي الرياضي��ات والتع��رف على 
األمن��اط �� وهي مه��ارات بالغة األهمية 

في مجال األمن السيبراني.
األش��خاص  أن  ه��ي  هن��ا  املش��كلة 
االستثنائين عصبيا مييلون إلى احلصول 
على تقييم��ات متدنية في إطار عملية 
املقابلة التقليدي��ة، والتي تعتمد بنحو 
كبير على مه��ارات االتص��ال اللفظي. 
ونتيجة لهذا، يكافح هؤالء األش��خاص 
عادة للعث��ور على عم��ل، وحتى عندما 
يجدون وظيفة ق��د ال تكون البيئة التي 
يعملون فيها قادرة على دعمهم بالقدر 

الكافي.
تش��ير تقارير اجلمعية الوطنية للتوحد 
في اململكة املتح��دة إلى أن %16 فقط 
م��ن البالغ��ن املصاب��ن بالتوح��د في 
بريطاني��ا يعملون ب��دوام كامل مدفوع 
األج��ر، و%32 منهم فقط ميارس��ون أي 
عم��ل مدفوع األجر، مقارن��ة بنحو 47% 
م��ن املعوقن و%80 م��ن األصحاء. وهذا 
يسلط الضوء على حجم التحدي الذي 
يواجه هؤالء املرش��حن، فضال عن عدم 

استغالل املورد الكبير الذي ميثلونه.
وانطالق��ا م��ن إدراكن��ا ف��ي مجموعة 
»ب��ي ت��ي« إلمكان��ات التن��وع العصبي 
وقدرته على املس��اهمة في تعزيز األمن 
السيبراني، قمنا بإعادة تأطير الكيفية 
التي نتفاع��ل بها مع املرش��حن خالل 
عل��ى  نش��جعهم  ونح��ن  املقاب��الت. 
التح��دث ع��ن اهتماماته��م، وال نتوقع 
منه��م أن يجيب��وا امنوذجي��ا ببس��اطة 
على أس��ئلة عن أهدافه��م الوظيفية 
أو أن يع��ددوا مواط��ن قوته��م ونق��اط 

ضعفهم. وق��د جرى تطبيق هذا النهج 
بالفع��ل بنجاح كبير في ش��ركات مثل 
مايكروس��وفت، وأم��ازون، وس��اب، ف��ي 
مجالت مثل الترميز وتطوير البرمجيات، 
االتص��االت  »مكات��ب  منظم��ة  وف��ي 
احلكومي��ة« لالس��تخبارات واألمن  في 
اململكة املتح��دة، والتي تع��د من أكبر 
أرباب العمل الذي��ن يوظفون املتوحدين 

في البالد.
النه��ج  ينج��ح  ل��ن  احل��ال،  بطبيع��ة 
املس��تحدث في مقابلة املرش��حن مع 
اجلميع. ولكنها بداية. وعلى نطاق أوسع، 
يتع��ن علين��ا أن نبذل املزي��د من اجلهد 
ليس فق��ط لتوس��يع الف��رص املتاحة 
للمرش��حن االس��تثنائين عصبيا، بل 
وأيضا لضمان نش��ر ه��ذه الفرص على 

نطاق واسع.
يتطلب هذا التغيير القيادة البارعة من 
ِقَبل احلكومات والش��ركات �� والتعاون 
بينها. ويسرني أن أقول إن مجموعة »بي 
تي« تضطلع بدور رائد على هذه اجلبهة 

بالفعل، مبا في ذلك من خالل العمل مع 
احلكومة البريطانية على حتسن برامج 
االستكش��اف الس��يبراني، وهي مبادرة 
خاص��ة الجت��ذاب تالميذ امل��دارس إلى 
الصناعة الس��يبرانية، ومن خالل دورات 

التدريب التي نقدمها.
ف��ي العص��ر الرقم��ي، ينبغ��ي لن��ا أن 
ننظ��ر إل��ى التن��وع العصب��ي باعتباره 
مي��زة تنافس��يه، ولي��س عائق��ا. واآلن 
لدينا الفرصة لالس��تثمار في املوهوبن 
الذي��ن يُترَكون خلف الركب عادة عندما 
يتعل��ق األمر بالعمل، عل��ى النحو الذي 
يعود عليهم والش��ركات واجملتمع ككل 
بالفائدة. ومن خ��الل إدراك مهارات هذا 
اجملمع م��ن املوهوبن املتجاهلن إلى حد 
كبي��ر، يُصِبح بوس��عنا معاجلة النقص 
احل��رج ف��ي امله��ارات ف��ي اقتصاداتن��ا 
وتعزي��ز قدرتنا عل��ى مكافح��ة اجلرمية 
الس��يبرانية. وال ينبغي لنا أبدا أن نفوت 

مثل هذه الفرص.

مكافحة الجريمة السيبرانية بالتنوع العصبي
PROJECT
SYNDICATE

السنة األوىل حلكم ترامب
طارق حرب

الموعد الدستوري 
لالنتخابات 

جلس��ة البرملان ي��وم اخلمي��س 2018/1/18واخلاصة 
بتحدي��د موعد الجراء انتخابات س��نة ٢٠١٨  ال بد 
ان تك��ون موض��ع تعقي��ب م��ن الوجه الدس��توري 

والقانوني وعلى الشكل التالي؛-
١- اعتم��اد مب��دأ الت��درج الهرم��ي ال��ذي يحك��م 
القواع��د القانونية عن��د تعارضها وه��و ان قواعد 
الدس��تور هي الت��ي يجب ان تطب��ق اوال كونها في 
اعل��ى اله��رم القانوني واهمال القواع��د القانونية 
الن القان��ون يأت��ي في املرحلة الثاني��ة وهذه قاعدة 
مطبقة في جميع االنظمة القانونية وس��بب ذلك 
يكمن في ان الدستور وافق عليه الشعب والقانون 
وافق عليه اعضاء البرملان والش��عب في قمة الهرم 
القانوني فارادة الش��عب الواردة بالدستور مقدمة 
على ارادة جزء من الش��عب وهم البرملانيون اعضاء 
مجل��س النواب وهذه القاع��دة مطبقة في جميع 
االنظم��ة القانونية في العالم ولي��س في النظام 
القانوني العراقي وتطبيقاً لذلك فان تعارض موعد 
االنتخابات الذي قرره قانون انتخابات مجلس النواب 
رقم )٤٥( لسنة ٢٠١٣ مع موعدها املقرر باملادة )٥٦( 
من الدس��تور وهي قب��ل ٤٥ يوما من انتهاء س��نة 
البرمل��ان الرابع��ة  يوج��ب تطبيق املوع��د الوارد في 

الدستور وال قيمة للموعد الذي حدده القانون 
٢- ان حتدي��د البرملان في قانون يصدره او قرار يصدره 
ملوع��د اجراء االنتخابات خالف��ا للموعد الذي حدده 
الدس��تور بامل��ادة )٥٦( م��ن الدس��تور يجعل موعد 
القانون والقرار غير دس��توري وباطال دستوريا طبقا 
للمادة )١٣( من الدس��تور التي قررت بطالن اي نص 
وقانون يتعارض مع الدستور ويكون عرضة للطعن 
امام املكمة االحتادية العليا التي س��تتولى اصدار 
حكم ببط��الن القان��ون والقرار لعدم الدس��تورية 
وحك��م املكمة االحتادية العلي��ا نهائي وبات وملزم 
جلميع الس��لطات مب��ا فيه مجلس الن��واب وهكذا 
ف��ال قيم��ة لقان��ون مجلس الن��واب او ق��راره الذي 
يح��دد موعدا غير املوعد الذي حدده الدس��تور وقد 
اص��درت املكم��ة االحتادية احكام��ا عديدة ببطالن 
قوان��ن اصدره��ا مجل��س الن��واب واخره��ا احلكم 
اخلاص ببطالن مواد كثي��رة اضافها البرملان لقانون 
موازن��ة ٢٠١٧ ولم يتم العمل بها اذ ليس كل مايرد 
بالقان��ون يتم العمل به اذ تهمل كثير من االحكام 

باحكام بطالن من املكمة االحتادية
٣- كذلك فأن تأجيل االنتخابات يخالف مبدأ التداول 
الس��لمي للسلطة اوان الشعب مصدر السلطات 
الوارد باملادة اخلامسة من الدستور ومبدأ دميقراطية 
نظ��ام احلكم الوارد في املادة االولى من الدس��تور اذ 
ان  االنتخاب��ات هي اعظم تطبيق��ات الدميقراطية 
ال��ذي تأت��ي جمي��ع التطبيق��ات الدميقراطية بعد 

االنتخابات  
٤- ان احكام الدستور واجبة التطبيق بصرف النظر 
ع��ن الظروف واالحوال واالس��باب خاصة وان ظروف 
الب��الد االن افضل بكثير من الظ��روف التي مت فيها 
اج��راء االنتخاب��ات للس��نوات ٢٠٠٥ و ٢٠٠٦ و٢٠١٠ 

و٢٠١٤.
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قراءة

الوضعي��ة  الفلس��فات  ق��راءة  عل��ى 
البوذي��ة  مث��ل  الوضعي��ة  األدي��ان  أو 
والطاوي��ة  والكونفوشيوس��ية 
والزرادش��تية وغيره��ا م��ن فلس��فات 
الش��رق األقص��ى. وبالطب��ع كن��ُت قد 
أمتمُت قراءة الديانات السماوية الثالث. 
كل ه��ذا صن��ع مني عق��ال تعدديًّا، غير 
إقصائّي. عقل منفتٌح على اآلخر. يقبل 
ا. عقل يدرك أن  اجلميع وال يُقصي أح��دً
ع ثراٌء وليس عداًء. تلك  االختالف والتن��وّ
القراءات في بداية تكّوني جعلتني أحّب 
»اإلنس��ان« مهم��ا اختلف عن��ي ِعرًقا 
ولغ��ًة وعقي��دًة وفك��رًا. جعلتني أؤمن 
مبقول��ة ماو تس��ي توجن: “دع أل��َف زهرة 
تتفت��ح«. احلديق��ة ذات الزه��ر الواحد، 
حديق��ة فقي��رة. والس��جادة ذات اللون 
الواح��د تعيس��ة. الث��راُء واجلم��ال في 

التنوع والتباين.

 األديب��ة والصحفي��ة لديها رس��الة 
وه��دف تري��د توصيلهما للق��ارئ هل 

تكتبني بلغة مبسطة حتى يفهمها 
اجلميع؟ أم أنك تكتبني للنخب فقط؟ 
وأعرف أنك تدبجني مقاالتك بش��كل 
أدبي بعي��داً عن االش��كال التقليدية 

في الكتابة؟
الكتاب��ة  حق��ل  دخول��ي  بداي��ة  ف��ي 
الصحفي��ة، خاف عل��ى قلم��ي األدبّي 
الكب��ار  والنق��اد  الكّت��اب  أس��اتذتي 
مث��ل .أ رج��اء النّق��اش، أ. محمود أمني 
العال��م، وغيرهما. حّذرني أس��اتذتي أن 
»الصحافة« تقتل »األدب«. وأن قلمي إن 
اعتاد الكتابة الصحفية الس��هلة في 
الصحف السّيارة، س��وف يفقد بريَقه 
األدب��ي مع الوق��ت. من وقته��ا وضعُت 
نصب عيني أن أعل��و باملقال الصحفي 
إلى خانة املق��ال األدبي الصحفي، ال أن 
أهبط بقلمي األدبي إلى بساطة املقال 
الصحف��ي الس��ّيار. وأعتق��ُد أنني إلى 
حد كبير جنحت في هذا. كل ش��يء في 
الدنيا بوس��عك أن تكتبه بصيغة أدبية 
جميل��ة َجزلة. فلم��اذا ال نفعل هذا من 
أج��ل متعة القارئ وفي الوقت نفس��ه 
من أج��ل احلف��اظ على الص��وغ األدبي 
الرفيع والنه��وض باللغة من كبوتها!؟ 
احملّك في األمر هو وصول الرسالة. وأظن 
أن رس��التي تصل عبر املقال الصحفي/

األدب��ي لكل ش��رائح اجملتم��ع. بدليل أن 
جمهوري ين��درج من أس��اتذة اجلامعة 
إل��ى العمال والفالحني م��رورًا بالطالب 

في شتى مراحل التعليم.

 أنِت مناصرة قوية حلقوق املرأة، ,برأيك 
هل حقوق املرأة تنت��زع انتزاعا أم تقر 
عب��ر قوانني ينتجه��ا مجتمع ذكوري 
ونحن نعلم أن امل��رأة في مجتمعاتنا 
العربية مستلبة احلقوق وينظر اليها 

نظرة دونية ؟
حقوق املرأة فطرية. ال تُستلب وال تُنتزع. 
حق املرأة هو حق اإلنسان. هو حق الكائن 
احل��ي ف��ي التنفس. ح��ني منن��ع الهواء 
ع��ن كائن حي، ثم نس��نُّ قانونً��ا لُنعيد 
ل��ه النف��س، ال نقول ب��أن قانونً��ا طيباً 
ُس��ّن لكي يتنف��س اإلنس��ان. وال نقول 
إنن��ا انتزعنا حق اإلنس��ان في التنفس. 
ب��ل نقول إن��ه حق!ٌ فط��ري طبيعي من 

العيب أن يغيب، ومن الطبيعي أن يكون 
موج��وداً. حق��وق امل��رأة املنقوص��ة في 
اجملتمع��ات العربية جرمية ارتكبها ذكورٌ 

وأّمنت عليها نساٌء. بكل أسف.

 ع��دم نه��وض مجتمعاتن��ا العربية 
واللحاق بالركب احلضاري املتسارع ملن 
تعزيه للجه��ل أم للهيمنة الذكورية 

أم لالستبداد والتسلط السياسي؟
اجلهل. اجلهُل جذر كل موبقات العالم. 
وف��ي مجتمعاتن��ا العربي��ة أمي��ل إلى 
تس��ميته »التجهيل العم��دي«. اجلهل 
هو جالٌب الفق��ر، وجالٌب املرض، وجالٌب 
االستبداد، وجالب الهيمنة والعنصرية 
واإلقصائي��ة والتطرف واإلرهاب ومعاداة 

الفكر والفن.

 هل تؤمنني بتجنيس األدب وتشطيره 
إل��ى أدب نس��وي وأدب رجال��ي؟ أم أن 
األدب هو فعل إبداعي إانساني بعيداً 

عن اجلندر؟ 
أقّس��م األدَب إلى أدب جميل وأدب رديء. 
واألخير ال نُطلق عليه »أدبًا«. وبهذا نعود 
إل��ى ع��دم تقس��يم األدب أو تصنيفه 
ليعود قس��ًما واح��ًدا اس��مه »األدب«. 
تصني��ف األدب تبعاً للقل��م الكاتب إن 
كان المرأة أو لرجل، يستوجب أن نُصّنف 
والعم��ارة  والغن��اء  املوس��يقى  أيًض��ا 
والنحت واملس��رح وهلم جّرا من صنوف 
الفن��ون إلى نس��وي وذك��وري. وهو أمر 
خ��ارج العق��ل. وحتى به��ذا التصنيف 
غي��ر املقبول، ه��ل نطلق عل��ى قصائد 
نزار قباني عن املرأة قصائد نسوية، وقد 
كتب على لس��ان املرأة ما لم تس��طع 
امرأة كتابته؟ األدب هو األدب، كتبه رجٌل 

أو امرأة أو ِجنيٌّ في فانوس.

 كيف ح��ال الثقافة املصرية اآلن من 
حيث حراكه��ا وتأثيرها داخل اجملتمع 

املصري؟ 
هناك مثقفون مصريون. ولكن ال يوجد 
حراك ثقافي بالنحو امُلرضي. كل مثقف، 
من أس��ف، يعمل في جزي��رة منفصلة 
فلم نس��تطع تكوي��ن جبه��ة ثقافية 
صل��دة؛ كم��ا كان ف��ي اخلمس��ينيات 
والس��تينيات م��ن القرن املاض��ي. لهذا 
يخترق جبهَتن��ا املتطرفون ويتصيدوننا 
واح��ًدا إثر واحد. أن س��بق ونّبهُت كثيراً 
وكث��راً إلى تلك الثغ��رة وذاك اخلطر في 
عديد املقاالت واللق��اءات التليفزيونية. 

وال ُمجيب وال ُمنِصت!

 هل تأثرت بكاتبات أو كتاب مصريني 
ألهموك في مس��ارك الثقافي )األدبي 
والصحفي( أم أنك خلقت لك بصمة 
خاص��ة بك من خالل فهمك اإليجابي 
برؤيت��ك  عنه��ا  والتعبي��ر  للحي��اة 

اخلاصة؟
لي آب��اٌء كثي��رون م��ن أدباء وفالس��فة 
ومفك��ري العالم، في مص��ر وخارجها، 
ومن كل العصور. طه حسني أبي، وجبران 
أب��ي، وعلي بن أبي طالب أب��ي، واملتنبي 
أب��ي، وغاندي أبي، وكونفوش��يوس أبي، 
وابن رش��د أب��ي، وشكس��بير وفرجينيا 
وول��ف وج��ون دون وجوت��ه وهوميروس 
وأحمد ش��وقي آبائ��ي. كل من قرأت له 
أو عن��ه وأحببته، ه��و أٌب ل��ي بالعماد. 
لكنني أقرأ الكثير والكثير وال أكتب إال 

نفسي أنا.

 هل اختراق التابوات )املسكوت عنه( 
ف��ي الدي��ن والسياس��ة واجلنس يعد 

مدخ��الً حل��ل إش��كالية مجتمعاتنا 
العربية في التح��رر والنهوض وجتنب 
اخل��وف م��ن تل��ك املفاهي��م وفهمها 
بوعي ونضج؟ أم ترين ذلك خطا احمر 
لتدني منظومتنا التربوية والتعليمية 

ازاء أفكار من هذا النوع؟
الصحيح هو النه��وض بالعقل العربي 
وتربويً��ا  تعليميًّ��ا  العرب��ي  وبالوع��ي 
س��وف  ووقته��ا  وأخالقي��ا،  وتثقيفيًّ��ا 
تس��قط التابوهات من تلق��اء ذاتها وال 
يكون ثمة مدعاة للخ��وف على النشء 
ألنه آنذاك س��وف يكون ناضًج��ا واعًيا؛ 

ُمحّصًنا بالعلم واألخالق.

 ماهي اهتماماتك االخرى ونشاطاتك 
وهواياتك؟

عدا القراءة وس��ماع املوس��يقى، أهوى 
مراقب��ة عصافي��ر الس��ماء واليمامات 
وهي حتطُّ على أس��وار ُش��رفتي لتأكل 
مما أضع لها من حبٍّ وش��عير وماء ومن 
رزق اهلل، وكثير من احلُب. وبالطبع هناك 

»ليزا« كلبتي يورك شاير وصديقتي.

)عزل��ة  العزل��ة  م��ن  تعان��ني  ه��ل   
فكرية ( بس��بب افكارك التي تؤمنني 
به��ا وتدرك��ني ع��دم نض��ج اآلخر في 
فيحص��ل  واحتوائه��ا  اس��تيعابها 
الكب��ت ف��ي داخل��ك أال ان يحص��ل 
تفجي��ر له��ذا الكب��ت تعبري��ن عنه 
بكتاباتك باخلروج عن الس��ياق العام 

أو املألوف فيثير زوبعة ما؟ 
بش��كل ع��ام، كل كات��ب تنوي��ري في 
مجتمع رجعي هو »ال منتمي«. ولكنني 
ال أستسلم لهذا الهاجس. دائًما أراهن 
عل��ى أن »اآلخ��ر« مثق��ٌف وواع وي��روم 
التنوي��ر مثلما أروُمه. وم��ن ال يفهمني 
اليوم ويخاصمني، سرعان ما يقرأ كتبي 
ويكتشفني ويُصاحلني غًدا؛ بعدما كان 
يلعنني باألمس. كل يوم تقريًبا تصلني 
رسائل اعتذار من أشخاص كانوا يرونني 
ش��يطانًا رجيًما ثم بع��د بعض التأمل 
والق��راءة الهادئة، لي أنا وليس ملا يُكتب 
عني من خزعبالت، س��رعان ما يعرفون 
أنهم ظلموني فيراس��لونني ويعتذرون. 
حتى الذي رفع ضدي القضية الشهيرة 
اعت��ذر ل��ي عل��ى امل��أ عل��ى صفحتي 
وشكرني على حتضري، ونشرُت رسالته 
في مقال بعن��وان »معاي��دة العيد من 
ألد خصومي«، بعمودي بجريدة املصري 
اليوم. كان هذا الش��خص يراني كافرة 
زنديق��ة ويصرُّ عل��ى س��جني، وبعدما 

تأمل األمر وقرأني عاد واعتذر.

 ماذا أضافت لك جتربتك في القضية 
التي اتهمت من خاللها بازدراء األديان 

إلى رصيدك االنساني والشخصي ؟ 
أضاف��ت ل��ي جب��ال هائ��ال ضخًم��ا من 
األصدقاء والداعم��ني، هم ثروتي وكنزي 
الث��رّي. وعّلمتن��ي أن قول احل��ق ونُصرة 
املظل��وم ل��ه ثمن باه��ظ علين��ا دفعه 

بنفس راضية.

 هل من كلمة اخيرة ؟ 
أُحييك على ه��ذا احلوار الذك��ي الثرّي. 
وأق��ول م��ع دروي��ش: »ُك��ن عراقيًّا تكن 
شاعرًا.” حتية لك وللعراق احلبيب. وكلي 
سعادة أن أشارك هذا العام في مهرجان 
املربد العاملي بالعراق احلبيب. دمَت ودام 

العراق.

حاورها احمد جبار غرب
 

هي إنس��انة متحررة عقلياً متقُت اجلمودَ 
الفكري. حتبُّ احلرية والعدالة االجتماعية 
وقيم اجلمال. درس��ت هندس��ة العمارة، 
بعدم��ا كادت تدرس الطب. لكنها غيرت 
رأيه��ا بعد أن ش��اهدت رأًس��ا مفصوال 
عن اجلس��د عندما ذهبت مع ش��قيقها 
الطبي��ب الى املش��رحة وفزعت. من هنا 
ب��دأت ثيم��ة حياته��ا في كراهي��ة الدم 
واالنتصار للحياة ب��كل ألوانها ودافعت 
بض��راوة عن حق احلياة جلمي��ع الكائنات 
احلية من اإلنس��ان واحلي��وان، ألنها أرواح 
خلقها اهلل، وهو وحده له حق اس��ترداد 

ما خلق.
مثقف��ة وأديبة متت��از بس��رعة البديهة 
واللباق��ة وس��رعة رد الفع��ل االيجابي. 
جس��ورٌ ال تخش��ى التعبير ع��ن آرائها. 
له��ا حت��ى اآلن ٢٦ كتابا ما ب��ني الكتب 
الش��عرية  واجملموع��ات  الفكري��ة 
والترجم��ات األدبية في الرواية والش��عر 
واجملموع��ات القصصي��ة. أث��ارت ج��دال 
واس��عاً ف��ي اإلع��الم املص��ري والعاملي 
عندما كتب��ت تغريدة في صفحتها عبر 
مواقع التواصل االجتماعي حول طريقة 
ذبح األضاحي بطرق بش��عة مما يؤدي إلى 
تعذيبه��ا بعيداً عما أوصى به اإلس��الم؛ 
مم��ا اعده البع��ُض ازدراء لأدي��ان. وُحكم 
عليه��ا بثالث س��نوات س��جن، ُخففت 
إلى ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ. إنها 
الكاتبة الصحفية واألديبة واملهندس��ة 
فاطم��ة ناع��وت. حاول��ُت التوغ��ل ف��ي 
أعماقه��ا واكتش��اف مجاهله��ا وتقدمي 
الوجه اآلخر لشخصيتها للقارئ الكرمي؛ 
فكانت رحلة معرفية جمالية ممتعة هي 

حصيلة حواري معها.

 هل تأثرت بفلس��فات معينة خلقت 
ف��ي  ترّس��خ  ��ا  فكريًّ امت��داًدا  لدي��ك 

شخصيتك االدبية؟
نع��م. ف��ي بدايات تك��ّون وعي��ي وتفّتح 
بق��راءة  ب��دأت  احلي��اة،  عل��ى  مدارك��ي 
الفلس��فات اإلغريقي��ة وامليثولوجي��ات 
اليوناني��ة واملصرية القدمي��ة. ثم عّرجت 

هذه املقدمة ) املتواضعة ( مرت حروفها 
أمام��ي وان��ا اطالع اجملموعة  الش��عرية 
( للش��اعر العراق��ي  التعاوي��ذ  ) فج��ر 
حس��ني نهاب��ة املطبوع��ة في بي��روت , 
ولهذه اجملموعة عالقة مبا قلته مس��بقاً 
, فالش��اعر فيها يحاول ان يتخلص من 
التقيد بأوزان الش��عر وقوافيه ويكتفي 
بش��عرية اجلمل��ة جاع��ال منه��ا أيقاعاً 
يش��كل عمودها الفقري الن��ه ينبع من 
داخل النفس ليالمس خلجات القارىء .

في قصائد حسني نهابه تكثيف ورمزية 
وخيال , فيها أقتصاد لغوي , وتناغم بني 
الش��كل واملضمون , كلمات تالمس ذات 
مايش��عر به انس��ان هذا الوطن املتعدد 

احلروب واملتغير الرايات .
مازلت أحلم بالسالم 

وكل الدروب تقود الى اجلحيم 
سالم حملته مرة في عيون طفلة تبتسم 

.

مليئة بااللم ه��ذه املفردات من قصيدة 
ضم��ن اجملموع��ة حت��ى الطفل��ة عند ) 
حس��ني نهابة ( التبتسم اال مرة واحدة , 

وليته أستوضح منها سر ابتسامتها !
امل��وت   , وانظمته��ا  غوايته��ا  للحي��اة 
عن��د  والعك��س  احلي��اة  ف��ي  يس��كن 
املتصوفني صحيح , الينفك الش��عر ان 
يك��ون جزءا م��ن الوجود الذي ل��ه دائماً 
أزمانه وأضطراباته , والش��اعر قد يكون 
احملظوظ الوحيد الذي يتنقل كالس��احر 
بعذاباته واهاته ويجسد كل وجوده داخل 
أي قصي��دة م��ن ) أوالده ( يجدها االقرب 
ملش��اركته مخاض هموم االزمنة وااليام 
. أن لغز االنس��ان الينف��ك اال عند موته 
, وعندم��ا تك��ون ) االمنيات مس��لوخة 
( كما تعب��ر عنها ) فج��ر التعاويذ( فأي 
حضور ه��ذا لوج��ود مس��تبق باليأس , 
ي��أس الدروب واالمنيات املوحش��ة . عند 
مطالعتن��ا االولى لقصائ��ده , ندرك أننا 

امام قلم يس��عى ان يقول كل ماالميكن 
قوله ويتمس��ك مبا هو قيد الغياب لديه 
, فه��و يتوقف عند حلظ��ات مرت لكنها 
ص��ارت أيقونات لزمن هو زمن ) حس��ني 

نهابة ( ذاته .
يوم كانت الصواريخ متطر سماء بغداد 

إعالناً عن حرب جديدة 
كنت أعد نفسي ملوعد غرامي !!

الش��اعر قضى ش��طرا من حياته في ) 
الترجمة ( لذا عندما يخوض في قصيدة 
كأنه يترجمها للعواطف من لغة احلرف 
الى لغة اجلسد الى لغة الفهم والقبول 
, أن��ه بيان تداخل املغزى بقلب الش��اعر 
م��ع مايحيط من ويالت أعت��اد التفاهم 
معه��ا .أجمل ماف��ي ) فج��ر التعاويذ ( 
أن الش��اعر يفص��ح عن خبيئه نفس��ه 

ومميزاته وصفاته الشخصية .
كم مرة خانني الدمع وأنا معك 

فأهرب منك الى عزلتي 

أنه يه��رب منها لكنه يعترف 
بأن الدم��ع النث��ى التعوض , 
فه��ي وحدها تخف��ف عنه 
, وحده��ا جتعله ش��خصية 
 , وأنفتاح��اً  تف��اؤال  أكث��ر 
ب��كل  مبني��ة  قصائ��ده 
مه��ارة , وحروفها منتقاة 
والتداخل  الت��وازن   , بدقة 
ميزته��ا  ب��ني عناصره��ا 
االول��ى وحتى تسلس��ل 
 , الس��الم   , مفرداته��ا 
 , الصواري��خ   , احل��روب 
املكيدة , الدمع , الوطن 

, مفردات يجد القارىء أن 
بينها قاسماً مشتركاً .

تتن��اول   ) نهاب��ة  حس��ني   ( قصائ��د 
موضوعات هامه بكلمات قليلة , أبيات 
حلل فيها عواطفه وأنفعاالته وخلجاته 

, ليس فيها معتقدات متناقضة .

لقد 
د  ا ر أ

في أن يؤثر في املتلقي  و
الوقت ذات��ه أراد نفي التهم��ة عن النثر 
بع��دم قدرته التأثيرية بس��بب ماوصف 

أنه غياب للموسيقى .

منشد االسدي 
 

خط��ت القصي��دة النثري��ة في العش��ر 
س��نوات االخيرة خطوات حثيثة في أجتاه 
املنافسة واالقناع بأنها البديل ) املؤقت ( 
ع��ن ) العمودي ( الذي ص��ار يلملم عباءة 
كبريائ��ه ويتنحى جانبا , وم��ازال الكثير 
من ) املتعصبني ( للش��عر الكالس��يكي 
يحاول��ون أزاحة الش��رعية م��ن النثر مع 
ان التراك��م االبداعي للنث��ر يتزايد حقباً 
بع��د حق��ب , وص��ار ي��رى ان االوان قد ان 
لعقد صل��ح للصراع االزل��ي بني نزعتني 
متعارضتني وال��ى الوقوف على ماتنتجه 
االجي��ال اجلديدة من ش��عر واملبني كثير 
منه��ا عل��ى ش��روط املوهب��ة والتجربة 
وعدم خروجها عن ش��روط قصيدة النثر 

املتعلقة بلغة التعبير وليس مباهيته .

فاطمة ناعوت.. الجهل جذر كل موبقات العالم

فجر التعاويذ.. قول ما اليمكن قوله 

في بدايات تكوّن وعيي وتفتّح 
مداركي على الحياة، بدأت 

بقراءة الفلسفات اإلغريقية 
والميثولوجيات اليونانية 

والمصرية القديمة. ثم عرّجت 
على قراءة الفلسفات الوضعية 
أو األديان الوضعية مثل البوذية 

والكونفوشيوسية والطاوية 
والزرادشتية وغيرها من 
فلسفات الشرق األقصى
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فاطمة ناعوت

* حقوق المرأة فطرية. ال ُتستلب وال ُتنتزع

* القراءات في بداية تكّوني جعلتني أحّب "اإلنسان" مهما اختلف عني

* األدب هو األدب، كتبه رجٌل أو امرأة أو ِجنيٌّ في فانوس

) دراسة نقدية لمجموعة حسين نهابة (



سنوات احلصار املدمرة  و بغداد 
بني 1992 -  2003

جانب آخر م��ن حياتنا االجتماعية ، 
توقف االعمال االستشارية ، دروس 
الرس��م  ، الفنان��ة وداد االورفل��ي ، 
الفنان الكبير األستاذ سلمان شكر 
، عازفة البيانو أكنس فكري بش��ير 
، منت��دى أمل اخلضي��ري ،مجموعة 
الصلي��خ ، هوايت��ي باآلث��ار ، بالطو 
القرية االس��المية ، زواجي الثاني ، 
جتربة عمان في التفتيش عن العمل 
، مجتمع عمان، من عمان الى بغداد 
، العمل االستش��اري مع الشركات 
الروس��ية ، مع الشركات الصينية ، 
زيارة الوركاء  ، السد الغاطس ، زيارة 
دير مار متي ، زي��ارة دير ربان هرمزد ، 
بيتي ومنتجعي ، مزرعتي في بغداد 
، ج��والت اثارية خ��الل فترة احلصار ، 
محم��ود ش��كري االلولس��ي ، نقل 
واغمار منارة عنه ، س��فرة إيطاليا ، 
وصول لندن واحلياه في لندن ، حصار 
االمم املتحدة , النس��يج االجتماعي 

خالل التسعينيات

حياتنا االجتماعية 
بانتهاء احلرب العاملية الثانية وبعد 
عدد من العقود ، كون املثقفون في 
بغداد فئة غير قليل��ة من الطبقة 
الوس��طى ، وظه��رت ف��ي مجتمع 
بغ��داد جتمع��ات االدباء والش��عراء 
والفنانني والرس��امني واملوسيقيني 
واملهنيني وهؤالء الذين صنعوا احلياة 

في بغداد . 
كما ظهر صغار التجار واملهندسون 

واالطباء واحملامون إلدامة احلياة .
وب��دأت الطبق��ة الوس��طى تق��ود 
االح��زاب  ظه��رت  كم��ا   . اجملمت��ع 
السياس��ية بع��د احل��رب العاملي��ة 
الثانية ومألت الصحف السياسية 
مكتب��ات  واملتخصص��ة  واالدبي��ة 
بغ��داد ، وانتش��رت من جان��ب آخر 
النش��اطات السياس��ية في البلد 
، وم��ن ناحية اخرى بدأت نش��اطات 
والتطرف��ات  احلكوم��ة  مقاوم��ة 
السياس��ية . فعلى مرحل��ة أربعة 
عقود من الزمن وحتى س��بعينيات 
القرن العش��رين نش��طت الطبقة 
الوس��طى وحقق��ت العدي��د م��ن 
االنتاج��ات . تكونت احت��ادات االدباء 
الفني��ة  واحل��ركات  والش��عراء 
والنقابات واملسارح وقاعات التمثيل 

وقاعات الفنون التشكيلية .
ومن كل هذا ، وعن طريق الصحافة 
والكت��اب كانت احلي��اة االجتماعية 
مبا فيها من لق��اءات فردية او عامة 
حتم��ل أف��كاراً غنية متث��ل مختلف 
جوانب املعرفة والتطور الفكري في 
العراق . عش��نا تل��ك االيام ونعيش 

بقاياها هذه االيام .
وكنتيج��ة للتحول السياس��ي في 
الع��راق بدءاً من ث��ورة 14 متوز 1958 
واالنقالبات السياسية حتى وصول 
ح��زب البع��ث العربي االش��تراكي 
الى الس��لطة في )8( شباط 1963 
.... الذي اطلق علي��ه )يوم القيامة( 
وبع��د ذل��ك انق��الب البعث س��نة 
1968 ، بدأت موجات هجرة املثقفني 

الى خارج العراق.
وان تقلص��ت مجتمعاتن��ا وهاج��ر 
الكثي��ر م��ن االصدق��اء واالق��ارب ، 
وهاجر قبلهم اوالدنا ، طلباً للعمل 
والعلم بسبب الظروف االقتصادية 
كنتيجة للحروب التي مر بها حزب 
البعث في العراق ، أقول ان ما تبقى 
من جيلنا في بغداد وبكل ما حتمله 
من امكانات فكري��ة وفنية وّفر لنا 
نعقدها  وثقافي��ة  فكري��ة  حلقات 
نس��تغلها  ان  اس��تطعنا  بينن��ا 
لتمضي��ة الزمن انتظ��اراً ملا يحدث 

مستقبالً .
وبالنس��بة لي ، كانت هواياتي هي 
زيارة املواقع اآلثاري��ة واملدن القدمية 
وم��ا تضم��ه م��ن معال��م ديني��ة 
وحضري��ة ، وق��د انش��غلت به��ذه 
الهواية خالل س��نوات احلصار بعد 
ح��رب الكوي��ت ، فضالً ع��ن التردد 
على ما تبق��ى من منتديات البحث 

والفكر والفن واملوسيقى.
توقف العمال االستش��ارية بس��ب 

احلصار والتضخم النقدي 
احلي��اه مملة وغي��ر اعتيادية بال عمل 
. وم��ا ان انته��ت احل��رب االيراني��ة 
رس��ميا بتأري��خ 1988/8/8 وانتهت 

فرح��ة الش��عب بالنصر ف��ي هذه 
احل��رب الت��ي أجنزنا خالله��ا الكثير 
من املش��اريع ومنها مشاريع إعمار 
بغداد ، حتى عم الركود االقتصادي 
بالتخصيص��ات  التقش��ف  وب��دأ 
والصرف م��ن قبل الدول��ة وحتددت 
وانحس��رت  جدا املش��اريع اجلديدة 
الضرورية عن  االعمال االستشارية 
القطاع اخل��اص لتك��ون محصورة 
بي��د القطاع الع��ام ومنه��ا املركز 
القومي لإلعمال االستش��ارية في 
التصميمية  واملراكز  وزارة االسكان 

املشابهة في الوزارات فقط . 
توقف��ت اعمالن��ا ف��ي املكتب بعد 
تس��ليم مش��روع 300 ال��ى دي��وان 
الرئاسة لعدم اقدامنا على مشروع 
آخر في ظروف تل��ك الفترة . إال أننا 
كنا النزال حتت صدمة انتهاء احلرب 
اجملتم��ع  وكان  االيراني��ة  العراقي��ة 
اجلي��وش  ع��ودة  بأجمع��ه  ينتظ��ر 
واملقاتلني من اجلبهات الى قواعدها 

وعودة احلياة الى طبيعتها. 
بدأت التحضيرات لعقد مؤمتر قمة 
رؤس��اء ال��دول العربية ف��ي بغداد  
ف��ي 1990 ، إال اننا ف��ي تلك الفترة 
من الزم��ن قررنا مع أخ��ي قحطان 
وفي خ��الل فترة انعق��اد املؤمتر ،  أن 
نسافر مع بناتنا »ابنتي غادة« وابنة  
قحطان » لينيا » الى شمال العراق 
ف��ي جولة لالطالع على كردس��تان 
ارض  س��جالت  ومتابع��ة  الع��راق 
تعود ال��ى والدي في قري��ة » أرادن« 
واخرى تعود الى قحطان في مدينة 
»ش��قالوة« . بقين��ا في كردس��تان 
الع��راق لعدد من األيام ومتتعنا بأيام 
وأجواء الربيع اجلميلة . لم نفلح في 
العثور على س��جل واضح في طابو 
قض��اء العمادية ل��ألرض التي جئنا 
من  أجلها ف��ي أرادن لكن نصحونا 
ب��ان نلتق��ي بكب��ار س��كان القرى 
وشيوخها اذ انهم قد يتذكرون تلك 
امللكيات . وعن��د عودتنا لزيارة تلك 
الق��رى الواقعة على س��فوح جبل 
)أرادن( املقاب��ل لفن��دق سرس��نك ،  
وجدنا تلك القرى قد اخليت ودمرت 
عب��ارة  واصبح��ت  »أرادن«  ومنه��ا 
ع��ن اك��وام من احلج��ر ، حيث قد مت 
األم��ر بهدمها أو نس��فها من قبل 
السلطات العس��كرية اسوة بكل 
الق��رى التي تقع ضم��ن 30 كم من 

احل��دود العراقي��ة االيراني��ة ، تامينا 
للق��رى هذه م��ن قذائ��ف املدفعية 
االيراني��ة خ��ارج احل��دود . ل��م تكن 
تل��ك املناظر مريحة لبناتنا فحبذنا 
الع��ودة واخلروج من ه��ذه املنطقة 

وترك موضوع األرض. 
وحس��ب املعلوم��ات الت��ي حصلنا 
عليه��ا م��ن االذاع��ة العراقي��ة ان 
الرئيس صدام حسني في تلك األيام 
قد اصطحب الشيخ زايد بن نهيان 
رئيس دولة االمارات العربية املتحدة 
، في جولة بالهيلوكوبتر لزيارة سد 
املوصل م��ن اجلو وبعدئذ اصطحاب 
ش��يخ زايد في زي��ارة لقصور صدام 
املشيدة في »اينشكي« وهو املنتجع 
الذي ش��يده صدام ليكون منتجعا 
خاصا له في جبال كردستان. اعجب 
الش��يخ زايد وهو يش��اهد من اجلو 
، س��عة األراضي املنتج��ة للحبوب 
في شمال العراق وباملناطق اجلبلية 

اخلضراء في شمال العراق . 
بدأ الوض��ع االقتصادي ف��ي العراق 
بالتده��ور بس��رعة وب��دأت العملة 
بس��رعة  بالتده��ور  العراقي��ة 
والتضخ��م النق��دي ي��زداد يومي��ا 
الهندس��ية  األعم��ال  وانحس��رت 
أكث��ر من االول ، وب��دأ بعض الزمالء 
املهندسني يتجهون  الى مهن اخرى 
لضم��ان العيش. أجابن��ي صديقي 
املهندس »س��واريوس« عند سؤالي 
له ، وهو املهندس الكفء الذي عمل 
معي في س��تينات القرن العشرين 
على قرية »العبارة« في ديالى ، بأنة 
اجته ال��ى بيع األقمش��ة عوضا عن 

التفرغ لألعمال الهندسية . 

دروس الرسم مع الفنان ابراهيم 
العبدلي  و بانتظار احلرب 1991

لالس��تفادة م��ن أوق��ات فراغنا في 
فت��رة احلصار ، اقترحت اخلزافة نهى 
الراض��ي أن نب��دأ بدروس رس��م في 
اول الس��نة يدرس��نا فيها االستاذ 
يفيدن��ا  م��ا  العبدل��ي  ابراهي��م 
واس��تعمال  الرس��م  مب��ادئ  م��ن 
األلوان. اش��تركت في هذه الدروس 
االس��بوعية التي تعقد على األكثر 
في ستوديو نهى الراضي وبستانها 
احمليطة به وأحيانا تعقد جلس��اتنا 
ف��ي بيوتاتن��ا  كتغيي��ر ع��ن رتابة 

استعمال املوقع.

م��ن املش��تركني في ه��ذه الدروس 
نهى الراضي وسهى البكري وسهى 
الطريحي وبش��رى زوج��ة املهندس 
س��عدي قط��ان و س��نا عط��ا عبد 
الوهاب ، التحق باحملاضرات هذه معنا 
أحيانا اصدقاء آخرين مثل الس��يدة 
اللبنانية ريت��ا ابراهيم التميمي و« 
بكي » زوجة ناجي عبد القادر وأمل 
اخلضي��ري.... كان االس��تاذ ابراهيم 
يوجهنا ح��ول املبادئ واالس��اليب , 

واستعمال الفرشاة واأللوان . 
وكانت احلوارات بيننا مفيدة وممتعة,  
ت��دور أم��ا ح��ول نق��د وتعليق��ات 
االس��تاذ ابراهي��م حول رس��وماتنا 
أو ح��ول الفنان��ني العراقيني وبحث 
املش��هورين من الفنان��ني العامليني 
الى  باإلضاف��ة  الرس��م  واس��اليب 
س��ماعنا ملا ي��دور ف��ي اجملتمع من 
أحاديث  ...  استمرت هذه احملاضرات 
الت��ي متتعن��ا به��ا كثيرا ال��ى آخر 
خالله��ا  ورس��منا    1991 س��نة 
بع��ض اللوح��ات الزيتي��ة مبختلف 
مستوياتها ملواضيع مختلفة على 
بساطتها . توطدت أواصر الصداقة 
بينن��ا إال أن السياس��ة العاملية قد 
العسكري  الهجوم  تبلورت وأصبح 
على العراق ش��به حتمي للتخلص 
من حك��م البعث و صدام حس��ني 
.  ودعن��ا في اليوم األخير من س��نة 
1991 بعضنا اآلخ��ر وال نعرف متاما 
ما س��يحدث في العراق من حرب أو 

هجوم أوانقالب عسكري. 

الفنانة الكبيرة وداد االورفلي 
وقاعة االورفلي – مركز فكر وفن

وداد االورفلي , رسامة فنانة متعددة 
املواهب , ترسم بامتياز وتعزف على 
الع��ود وتعزف عل��ى البيانو وتنظم 
الشعر احياناً وكل ما يدور حولها او 
من قبلها له عالقة بالفن واشكاله 
في تس��عينات القرن العشرين في 

بغداد ، 
ف��ي  االورفل��ي  وداد  قاع��ة  كون��ت 
املنصور – بغداد مركزا فنيا وثقافيا 
واجتماعيا مهما للنشاطات الفنية 
والثقافي��ة في الفت��رات قبل وبعد 

احلصار . كانت قاعة وداد امللتقى
 الرئيس ال��ذي يلتقي فيه الفنانون 
لتب��ادل اآلراء واألف��كار واخبار الفن 
وحتى اللق��اءات االجتماعية. وفرت 

وداد في فضاءات قاعتها الواس��عة 
العدي��د من املرافق التي يرتاح اليها 
وفيها الفنانون واملثقفون ومتذوقو 
الف��ن أو جتار الفنون  ، ولذا اصبحت 
ه��ذه القاعة محط أنظار ش��رائح 
املثقفني م��ن بغداد وانح��اء العراق 
وحيث يلق��ى كل من يحضر أو يزور 
مجم��ع كل��ري وداد ، يلقى الترحاب 
بص��ورة  الفنان��ة  م��ن  والتك��رمي 
مس��تمرة . حتى وان لم تكن هناك 
مناس��بة محددة لنش��اط معني ، 
كن��ا نلتقي واذا ب��وداد تعزف أحيانا 
على العود أو على البيانو في أحيان 
أخرى ، مس��لية نفسها أو لتسلية 
زوارها اآلخرين . حاولت وداد االورفلي 
التي قض��ت طيلة حياتها متفرغة 
ومتفانية ه��ي وعائلتها ومدعومة 
م��ن زوجها االس��تاذ حمي��د.  اقول 
التش��كيليني  حاولت ع��رض فنون 
من مختلف أنحاء العراق بالطريقة 
والش��كل الذي يتفهمه املتلقون او 
زوار املعرض. عبقت روح وداد االورفلي 
على جميع نشاطات كالري وداد وما 

تفرع منه من اقسام . 
احتوت قاع��ة االورفلي على العديد 
للفنان��ني  الفني��ة  اللوح��ات  م��ن 
العراقيني على اختالف مدارس��هم 
الفني��ة . م��ن اللوحات م��ا اعتبرت 
م��ن املصادر الرئيس��ية ف��ي بغداد 
للحص��ول  م��ن يس��عى  لتغذي��ة 
عل��ى األعم��ال الفني��ة للفنان��ني 
العراقيني بش��كل مهن��ي ومحترم 
. كون��ت قاع��ة االورفلي لنفس��ها 
والى جانبها مرك��زا فنيا مهما في 
بغ��داد . فهناك »كلري ومش��غل« 
الفنان الكبير راف��ع الناصري حيث 
يجد املتلقي نفس��ه ف��ي فكر فني 
ومدرسة فنية تختلف عن ما يجده 
عادة في معروض��ات وداد االورفلي ، 
كما جتد ضمن مرك��ز وداد االورفلي 
او جواره غ��رف متخصصة لتدريس 
الرسم والعزف على العود وإلعطاء 
محاض��رات وتدريب��ات عملية حول 
االتيكيت واللياقة وس��بل التصرف 
الصحي��ح ف��ي قواع��د اس��تقبال 
االصدق��اء واآلخري��ن واللياق��ة في 
واتكيت  اخملاطب��ة  واتكيت  ال��كالم 

األكل والتصرف على املائدة. 
تعلن قاعة االورفلي بني فترة واخرى 
ع��ن حدوث مناس��بة لتعرض فيها 

األعم��ال الفنية لفن��ان معني , واذا 
تعق��د مهرجانا  االورفل��ي  بقاع��ة 
الستقبال العديد من الزوار واصدقاء 
القاع��ة في الفن واصدق��اء الفنان، 
فالس��احات وحدائ��ق املركز حتتفل 
باستقبال ضيوفها ، منارة مبختلف 
األضوية والالفت��ات الفنية وعناصر 
االث��ارة كم��ا يجلب  انتباه��ك بائع 
اللبلبي وبائع الش��لغم والقهوجي 
يتج��ول ب��ني ال��زوار والش��اي يوزع 
على احلضور اجلالس��ني أحيانا على 
احلدائ��ق  ف��ي  اخملصص��ة  املقاع��د 
والس��احات، كل ذل��ك خللق جو من 
األلفة بني احلضور واالصدقاء وجتاذب 
أطراف احلديث حول نوعية ومستوى 
ومفاهي��م الفن��ون املعروضة داخل 
قاع��ات االورفل��ي العدي��دة . أق��ول 
حق��ا لقد أدت قاع��ات وداد االورفلي 
واجبها في احلركة الفنية في بغداد 
والعراق على مدى سنني عديدة في 
تلك احلقبات م��ن الزمن . الف الف 
شكر لكل اجلهود املبذولة من قبل 
من خلق ألجل الفن . تركت الفنانة 
وداد بغ��داد الس��باب امنية وبعد ان 
مت��ت احملاولة على االس��تحواذ على 
الكلري بعد دخول القوات االمريكية 

في 2003 .
تط��ورت كثيرا صداقت��ي و عالقتي 
ف��ي منتص��ف تس��عينات الق��رن 
العش��رين مع االستاذ الفنان عازف 
العود املش��هور »س��لمان ش��كر«, 
ذل��ك الفنان الب��ارز واألحس��ن في 
العراق ممن عزف القطع املوس��يقية 
الكالس��يكية على الع��ود واقصد 
املعزوف��ات  ه��ي  بالكالس��يكية 
املهم��ة التي كانت تع��زف من قبل 
املوس��يقيني الكب��ار خ��الل احلقبة 
الى  ون��زوالً  العباس��ية وخلفائه��ا 
وأصبح��ت   . العثماني��ة  احلقب��ات 
لقاءاتن��ا اس��بوعية أو كلم��ا رغب 
س��لمان وتوفر الوقت لدي . سلمان 
ش��كر وهو األبرز من اربعة في فنون 
الع��زف عل الع��ود ) جميل بش��ير 
وس��لمان ش��كر ومنير بشير و غامن 
حداد( درس��وا عل��ى يد اس��تاذهم 
الكبير عازف العود الشريف محيي 
الدي��ن حيدر . س��لمان ش��كر الذي 
بع��د تخرجه من بغداد ،درس العزف 
الكالسيكي على العود في جامعة 
»درم« البريطانية وعزف على العود 

ف��ي مختلف القاع��ات الكبيرة في 
دول العالم . 

سلمان ش��كر لم يعزف أبدا نوتات 
األغان��ي التي يتداوله��ا اجملتمع في 
افراحهم واجتماعاتهم مع املغنني 
واملطرب��ني. كنا أحيانا نلتقي وحدنا 
لنجلس ف��ي احلديقة بهدوء وتهيئ 
لنا بش��رى )مديرة منزلي( ما يتوفر 
عندها من الطعام واملزات بأنواعها. 
نتح��دث قلي��ال فيم��ا يح��دث في 
عاملن��ا في بغ��داد والع��راق ويتفرغ 
سلمان لعزف ما يحلو له من قطع 
موسيقية كالس��يكية على العود 
ويذكر انه��ا عزفت ف��ي القرن كذا 
من الزمن م��ن قبل فالن والى فالن . 
لم يكن سلمان شكر من العازفني 
االعتياديني ، بل كان بنظري الوحيد 
ال��ذي يع��زف القط��ع املوس��يقية 
الكالسيكية كما عزفها »األرموي« 
أو كم��ا عزف��ت في قص��ور اخللفاء 
بتواري��خ معين��ه ويش��رح مكونات 
القطعة املوسيقية وظروف عزفها 

وأبيات الشعر املصاحب
 لها وكما يش��رح بأنها عزفت تلك 
القطعة بحضور فالن أو فالن أو كما 
عزفته��ا اجلارية فالن��ة الى اخلليفة 
كذا . يحض��ر معنا أحيان��ا العديد 
م��ن االصدقاء واملع��ارف واملعجبني 
بف��ن العزف على العود لالس��تماع 
الى عزف االستاذ س��لمان والتمتع 
بذلك. تخل��ل لقاءاتن��ا العديد من 
القراءات الش��عرية في أبيات قالها 
الش��اعر عمر اخليام واحمد شوقي 
أو قيلت في مناس��بة ك��ذا. تكلم 
س��لمان ش��كر  اللغة الفارس��ية 
والتركي��ة باإلضاف��ة ال��ى الرصيد 
الكبي��ر الذي يحفظه من الش��عر 
العرب��ي الق��دمي وما غن��ى منه وما 
يحفظه م��ن قصائد لعم��ر اخليام 
أس��معني   . اآلخري��ن  والش��عراء 
س��لمان قطعة جميلة على العود 
وعل��ق ب��أن ه��ذه القطع��ة ألفها 
بشكل خاص الى أختي ميادة التي 
يعت��ز به��ا وبزوجها املرحوم س��عد 
ش��اكر .أمكنني تس��جيل العديد 
من األشرطة لعزف االستاذ سلمان 
شكر والتي احتوت على الكثير من 
اللق��اءات وما تخللها م��ن أحاديث 
م��ع أصدقائن��ا املتميزي��ن وبع��ض 
الصحفيني العرب أو األجانب الذين 

زاروا العراق . 
س��الم  االس��تاذ  ومع��ي  اش��تقت 
اآللوس��ي واالستاذ سلمان شكر الى 
س��ماع مقام��ات حس��ني األعظمي 
و اتصل��ت باألس��تاذ حس��ني ولب��ى 
الدع��وة مش��كورا . حض��ر مط��رب 
حس��ني  االس��تاذ  املش��هور  املق��ام 
األعظم��ي ويصحب��ه ع��ازف الع��ود 
علي االمام ال��ذي درس العود على يد 
سلمان شكر وعازف الطبلة املعروف 
س��امي عب��د األحد . ونحن نش��ترك 
باالحادي��ث واملش��روبات بينن��ا ، ق��رأ 
لنا س��لمان العديد من أش��عار عمر 
اخليام وأحاديث جلس��ات الطرب لدى 
العباس��يني ... روى لنا االستاذ سالم 
االلوس��ي العديد من أشعار العراقي 
الكبير مال عبود الكرخي ... أنعش��نا 
كثي��را االس��تاذ س��الم بغ��زارة م��ا 
يحفظ��ه لعبود الكرخي  من طرائف 
الش��عر ون��وادره.  وعدنا الى حس��ني 
األعظمي ليسمعنا ما يطيب له من 
املقام وفنون قراءات��ه ، التفت وطلب 
من علي األمام أن يباشر بعزف بعض 
املقدمات على الع��ود ...... اال أن علي 
االمام ) وه��و من املتميزي��ن جداً في 
الع��زف على آل��ة العود ف��ي العراق 
بعد س��لمان ش��كر( رفض املباشرة 
بالع��زف أم��ام اس��تاذه س��لمان ما 
لم يس��مح س��لمان بالع��زف ...... يا 
لها م��ن نظ��رة احترام واع��الء ملقام 
االس��تاذ ل��دى طالبه . ش��كرنا علي 
االمام عل��ى هذه الروحي��ة العلمية 
املتميزة وس��مح س��لمان له بالعزف 
واس��تمرت س��هرتنا في س��ماع فن 
املقام العراقي من حس��ني األعظمي 
ويرافقه من شروحات االستاذ سالم 
اآللوسي. حقا كانت امسية بغدادية 
جميل��ة بني األصدقاء س��معنا فيها 
من الش��عر واملقام واألغاني ما تهواه 

النفس.
ياله��ا م��ن امس��يات نقضيها في 
الط��رب والفك��ر واالدب ب��ني فت��رة 
السياس��ة  ع��ن  بعيدي��ن  وأخ��رى 

وتشنجاتها.
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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

الحلقة 42

الفنانة الكبيرة وداد االورفلي

االستاذ ابراهيم العبدلي ينقد لوحة رسم وخلفه بشرى

امام لوحة الرسم في داري باملنصور

السيدات نيرة الراضي وسعاد الراضي و الدكتورة ملياء الكيالني
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متابعة الصباح الجديد:

تعّد جائزة األوسكار التي متنحها 
س��نويًا أكادميية الفنون والعلوم 
الس��ينمائية األميركي��ة حلًم��ا 
يراود كثيرين من صناع السينما، 
وم��ع ذلك فهناك ع��دد كبير من 
هؤالء رفضوها لس��بب أو آلخر أو 
كانت هن��اك ظروف حتُول من دون 

حصولهم عليها.
وعرض موقع »بيزنس إنس��ايدر« 
ف��ي تقرير ترجم��ة قائمة بهؤالء 
مارل��ون  أوله��م  وكان  النج��وم 
بران��دو الذي رُّش��ح بق��وة للفوز 
بجائ��زة أفضل ممثل ع��ن دوره في 

ممثل األب الروحي. 
وقاطع براندو حفل األوسكار عام 
1973، وحلَّ��ت مكانه الناش��طة 
ساش��يت  األص��ل  األميركي��ة 
ليت��ل فيذر، وعندما صعدت على 
خش��بة املس��رح وقرأت خطابه 
ع��ن س��وء معامل��ة األميركيني 
األصلي��ني ف��ي الفيل��م رفضت 

اجلائزة.
أما رومان بوالنسكي فلم يتمكن 
من احلص��ول عل��ى جائزت��ه في 
2003 كأفضل مخ��رج عن فيلم 
عازف البيان��و، ألنه كان هاربًا من 

إدانة في جرمية جنسية.
كم��ا أّن انش��غال ماي��كل ك��ني 
املفترس«  »الف��ك  بتصوير فيلم 
كان س��بًبا ف��ي ع��دم احلص��ول 
على جائ��زة أفضل دور مس��اعد 
في فيل��م هانا وأخواته��ا، لكّنه 
تعلم ال��درس وظهر ع��ام 2000 

ليقبل جائزة مستحقة كأفضل 
دور مساعد عن فيلمه بيت نبيذ 

التفاح.
ريتش��ارد  نصيح��ة  وتس��ببت 
بيرت��ون لزوجته إليزابي��ث تايلور 
بع��دم حض��ور حف��ل األكادميية 

عام 1996، في عدم احلصول على 
جائزة أفضل ممثلة.

كم��ا رفض الكات��ب واخملرج وودي 
االن حضور حف��ل األكادميية في 
1978 عندم��ا ف��از بجائزة أفضل 
ممث��ل وأفض��ل س��يناريو أصل��ي 

وأفضل ص��ورة عن فيل��م »الني 
ه��ول«، ع��ادًا أّن مفه��وم اجلوائز 

سخيف. 
ح للجائزة 6  بول نيومان، الذي رُشِّ
م��رات وللتكرمي مرتني، لم يحضر 
حف��ل 1987، أم��ا املمثلة كاترين 

هيبرن لم تظهر في حفل اجلائزة 
س��وى في ع��ام 1974، برغم من 

فوزها بها 4 مرات. 
ول��م يتمك��ن فن��ان اجلرافيت��ي 
البريطاني الغامض بانكسي من 
احلصول على جائزة أفضل فيلم 

وثائقي في 2011، ألّنه قيل له لن 
تتمك��ن من حض��ور احلفل وأنت 

مرتديًا قناًعا.
وضاع��ت اجلائزة م��ن أليس برادي 
عندم��ا فازت به��ا كأفضل ممثلة 
مس��اعدة ف��ي 1937، لكنها لم 
تكن موج��ودة، وحضر رجل نيابة 
عنه��ا لكن��ه تبنّي بع��د ذلك أنه 

محتال وسرق اجلائزة.
ورفض جورج س��كوت تس��ميته 
كأفضل ممثل في عام 1970، وأبلغ 
اجلائزة  بأّنه س��يرفض  األكادميية 
لو فاز بها، واصًفا حفل األوسكار 

استعراضا ملدة ساعتني.
وبرغم من تس��مية ويل سميث 
للجائزة ف��ي 2016، إال أّنه تعهد 
بع��دم حض��ور احلف��ل احتجاًجا 

على غياب التنوع. 
وكان املمث��ل بيتر أوت��ول أول من 
يرف��ض تك��رمي األوس��كار، وذلك 
ع��ام 2003، حيث رش��ح من قبل 
للجائ��زة 8 م��رات ولم يف��ز بها 
مطلًقا، وكتب خطابًا لألكادميية 
ق��ال فيه: »ما زالت ف��ي اللعبة.. 
تأجي��ل  لألكادميي��ة  ه��ل ميك��ن 
التكرمي حتى أكون في الثمانني«.

بينم��ا رفض اخمل��رج األس��طورة 
ترين��س مالي��ك حض��ور حف��ل 
اجلائزة ألّن املنتجني الذين خدعوه 
سيحضرون، أما إميينيم الذي فاز 
بجائزة أفض��ل أغنية أصلية في 
2003، لم يك��ن حاضرًا ليقبلها، 
وكذلك لم يحضر اخملرج ستانلي 
كوبري��ك ال��ذي ف��از ف��ي 1969 
بأفضل تأثيرات بصرية للحصول 

على اجلائزة.

ألسباب غريبة..  نجوم رفضوا جائزة األوسكار

مارلون براندو

عمال نظافة يحولون
مصنعًا إلى مكتبة كبيرة

حول مجموع��ة من عم��ال النظاف��ة بالعاصمة 
التركي��ة أنقرة، مصنعا مهجورا منذ 20 عاًما إلى 
مكتبة مليئة بالكت��ب القيمة، والذي كان املكان 

الوحيد الستراحتهم.
وجمع العمال نحو 4750 كتابًا من سالت املهمالت 
األمر الذي دفعهم لعمل املكتبة ليس��تفيد منها 
أكب��ر قدر من األش��خاص، ولكي يتمك��ن العمال 

وعائالتهم من استعارة الكتب. 

ُمدرِّسة تعاقب المشاغبين
بطريقة مبتكرة

عاقبت ُمدرس��ة أملانية األطفال املش��اغبني الذين 
يعان��ون من ف��رط احلركة ونقص االنتب��اه وطلبت 
منهم أن يرتدوا ُسترات مملوءة بالرمل وتزن 13 رطالً 

حتى يستقروا في أماكنهم.
وذكرت صحيفة »ديلي ميل« البريطانية، أن معظم 
املدارس األملانية تستعمل السترات الرملية، على 

الرغم من حتفظات اآلباء واألطباء النفسيني.
وتصل تكلفة الس��ترات ما بني 124 إلى 150 يورو، 
وتقول إدارات املدارس التي تس��تعملها أنها فعالة 
جًدا في معاجلة األطفال املشاغبني، فهي تعد من 
أكثر الطرائق املباشرة التي تعالج الطفل بطريقة 

أقل تعقيًدا من األدوية.

نظام دقيق للتنبؤ
بموعد موت اإلنسان

زعم باحثون من جامعة »س��تانفورد« اكتشافهم 
نظام ذكاء اصطناعي جديد يتكون من خوارزميات 
مرض��ى  م��وت  مبوع��د  تتنب��أ  العمي��ق  التعل��م 

املستشفيات بدقة تصل نسبتها إلى 90%.
وقال األطباء: إن هذه الفكرة غير أخالقية ولكنها 
س��وف تس��تعمل في مواق��ف إنس��انية وبهدف 
توفي��ر الرعاي��ة املناس��بة في نهاي��ة عمر مرضى 
املستشفيات، كما أن هذه املعلومات سوف تفيد 
األطباء في معرفة أي األمراض التي تس��بب موت 

املرضى.

قط إيطالي يرث 30 ألف يورو
ذك��ر موقع »La Stampa«، أن قًطا إيطالًيا ورث 30 

ألف يورو عن صاحبته.
وق��ال املوقع: إن القط الذي يدعى جيري ورث ثالثني 
أل��ف يورو ع��ن صاحبت��ه، التي كانت حتب��ه بنحو 

مبالغ.
وأك��دت صاحبة القط :  أن ه��ذا احليوان هو األهم 
ف��ي حياته��ا وكتب��ت ف��ي وصيتها أنه ف��ي حال 
م��رض القط عل��ى عائلتها أال تبخ��ل بالنقود من 
أج��ل عالجه، وحت��ى إذا اضط��رت أن تبيع التحف 

واجملوهرات.
وقال��ت ابنة صاحبة الق��ط: إن والدتها كانت حتب 
القط أكثر من أوالدها، مش��يرة إلى أن القط يأكل 

الروبيان وينام على أربع أرائك مختلفة.

حكايات النوارس في بغداد »عدسة: زياد متي«لقطة

أمثال شعبية 

للمث��ل الش��عبي وقع ف��ي النف��وس .. فهو 
ترجمة لبعض تراث الشعوب ونقطة التقاء 
املاضي واحلاضر في ح��روف، فالتاريخ العربي 
ل��م يقتصر على الكت��ب واخملطوطات فقط، 
بل ش��مل أيًضا عدداً من األمثال الش��عبية 
التي سجلت مواقف البس��طاء.. فتناولتها 
األلسنة وسجلتها الذاكرة العربية للتعبير 

عن حال األمم بكلمات ال تنسى. 
»اخت��ار اجلار قبل ال��دار« .. هي كلمات يرددها 
البعض للتعبير عن تأثير وجود اجلار في حياة 
القائ��ل .. وخلف ه��ذا املثل قص��ة تعود إلى 
رج��ل كان جار ألب��ي دف البغدادي واش��تدت 
حاجة ه��ذا الرجل وكثرت علي��ه ديونه، فما 
كان من��ه إال أن يلج��أ لبي��ع بيت��ه، وبالفعل 
عرض منزله للبيع مقاب��ل 1000 دينار، وكان 
منزله يُقدر ب��� 500دينار فقط، وهكذا أخبره 

معظم جيرانه.
وعندما علم أبو دف البغدادي معلومة تقدير 
املنزل ب� 500 دينار، أخبر الرجل املذكور، وسأله 
ملا يضاعف القيم��ة املالية األصلية للمنزل، 
وإن كان يحتوي على ميزة خفية تساوي تلك 

النقود املضافة.
قال له إني أبيع املنزل ب� 500 دينار، واجليران ب� 
500 دينار فتفاجأ أبو دلف البغدادي برده، وأكد 
الرجل أنه عندما اشترى منزله قبل 20 عاًما 
كان يفكر في اجليرة التي ربطته بهم عالقة 

أخوة وصداقة ووجد منه��م طيبة أصل، وملا 
تزوج أبناؤه ورحلوا عنه رفض أن يترك عشرته 
وجيرت��ه التي يرى قيمتها م��ن قيمة منزله.. 
فما كان منه إال أن قدم له العون واملس��اعدة 

وسدد له ديونه.

متابعة الصباح الجديد: 
يُع��د جنيب الريحاني أح��د أبرز رُواد 
املس��رح والس��ينما ف��ي العال��م 
العربي اس��تطاع تأسيس مدرسة 
فريدة من نوعها في الكوميديا من 

دون منافس.
اس��مه احلقيق��ي »جني��ب إلي��اس 
ريحان » ولد في 21 يناير 1889 في 
حي باب الشعرية ألب عراقي، تزوج 
جني��ب الريحاني في بداي��ة حياته 
م��ن الراقص��ة الس��ورية » بديعة 

مصابني » إلى أن أجنب منها ابنته 
االولى ثم انفصال.

ب��رع الريحان��ي ف��ي العدي��د م��ن 
األعم��ال س��واء ف��ي التألي��ف أو 

اإلخراج.
توفي جني��ب الريحاني، بعد أن قدم 
فيل��م غزل البنات أم��ام ليلى مراد 
وأن��ور وج��دي، بعد إصابت��ه مبرض 
التيفوئي��د، ال��ذي كان س��بًبا في 
وفات��ه وأك��د أحد األطب��اء أن وفاة 
الريحان��ي، ج��اءت بس��بب إهمال 

ممرضته في املستش��فى اليوناني، 
بعدما قامت بإعطائه جرعة زائدة 
م��ن عق��ار االكرومايس��ني ، ومات 

جنيب الريحاني بعدها بثواني.
يذك��ر أن��ه مت الب��دء ف��ي تصوي��ر 
مسلس��ل » الضاح��ك الباك��ي » 
والتي ت��دور أحداثه حول الس��يرة 
الذاتي��ة لعم��الق الكوميديا، الذي 
الريحاني،  أضحكنا وأبكانا جني��ب 
وس��يقوم ببطولت��ه الفنان نضال 

الشافعي.

قصة »اختار الجار قبل الدار«

ملونشريط
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تعرف على الممرضة التي قتلت »الضاحك الباكي«
في ذكرى ميالد نجيب الريحاني الـ 129

الجوزاءالثورالحمل

الميزاناألسدالسرطان

القوسالعقربالعذراء

كن حذرا وال تفكر بهذه الطريقة الس��لبية. 
األم��ر ال يتعل��ق مبهاراتك أو خبرات��ك. القلق 
الذي تش��عر به بسبب انش��غالك بوضعك 
االقتصادي وق��د ينتج عنه تأجي��ل أو تعليق 

نشاط ما.

تفق��د الثق��ة في نفس��ك بس��بب تدهور 
األوضاع العاطفية بش��كل مبالغ فيه. رمبا 
تشعر بامللل طوال فترة الصباح. خفف من 
ضغطك وقلقك باالنشغال بأي نشاط ممتع 

أو باالستماع إلى املوسيقى الهادئة.

يع��دك ه��ذا الي��وم بالنج��اح واحل��ظ ف��ي 
مشاريعك ومساعيك، لكن حاول أن تتجنب 
اجلدال م��ع بعض الزمالء. ش��جارات ونزاعات 
مع الش��ريك على أمور غي��ر ذات أهمية توتر 

األجواء بينكما.

كن حذرا من تغيير بعض القرارات هذا اليوم. 
نحذرك من اخلالفات واملشاجرات. تعود األمور 
إل��ى طبيعته��ا مع الش��ريك بعدما تفهم 
وجهة نظرك. س��ارع إلى تنظي��م أعمالك 

وخذ قسطا وافرا من الراحة والنوم.

س��يكون ه��ذا الي��وم متاحا إلج��راء بعض 
املفاوضات واللقاءات مع أش��خاص مميزين، 
ولعروض جيدة عل��ى األرجح. تربطك بأحد 
مواليد برجك صداقة قدمية، قد تتحول إلى 

مشاعر أعمق ورمبا إلى حب.

قد تك��ون متش��ائما الي��وم بس��بب تدهور 
األوضاع املالية. كنت تظن أن دخلك الشهري 
س��يزداد الي��وم ولكن كل ش��يء كان عكس 
توقعاتك. كنت تخطط لشراء شيء ما اليوم 

ولكن ستغير رغبتك بسبب هذه الظروف.

توقع عالقة واعدة مع أحد األش��خاص ورمبا 
تتفقان على أمور كثي��رة وتتحليان بالذكاء 
وحب املعرف��ة. عليك االهتمام بجس��مك، 
اخ��رج إل��ى الطبيع��ة واستنش��ق اله��واء 

النقي.

أم��ور طارئ��ة تثي��ر بع��ض االنفعاالت،عليك 
القي��ام ببع��ض التعدي��الت لتالف��ي الوضع 
الحقا. األجواء احمليطة بالش��ريك تخلق نوعا 
من االرتياح، وهذا يدفعك إلى اتخاذ خطوات 

سريعة.

صحتك في حالة س��يئة ج��دا هذا اليوم. 
رمب��ا تك��ون ذكري��ات املاض��ي هي س��بب 
أوجاعك اليوم. حاول أن تنسى املاضي يكل 
أحداث��ه والتف��ت إلى مس��تقبلك املهني 

والعاطفي.

تتوت��ر األجواء في محيط األس��رة هذا اليوم. 
ال تتعج��ب أو تتفاج��أ إذا وج��دت أح��د أفراد 
أس��رتك يتش��اجر مع اآلخر. م��ن األفضل أن 
تبعدهما عن بعضهما طوال اليوم إن أمكن. 

في املساء.

املعلومات التي ستس��معها أو تطلع عليها 
اليوم قد تكون غير دقيقة. قد يروج أحد الزمالء 
بعض الش��ائعات فك��ن ح��ذرا وال تصدقها. 
استمع إذا كنت تريد، ولكن ال تصدق ما يقال 

إال إذا تأكدت من صحته بنفسك.

الدلو الحوتالجدي

تنشغل ببعض األعمال الطارئة وتعالج بعض 
التفاصيل املتعلقة بأحد البنود. تلبي رغبات 
من حتب محاوال تغيير بعض العادات ونسيان 
املاضي. تناول احلبوب الكاملة بانتظام، فهي 

تساعدك على الشعور باحليوية.
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سيدني ـ وكاالت:
صعد البريطان��ي كايل إدموند لدور 
الثماني��ة ف��ي بطولة كب��رى للمرة 

األولى خالل مسيرته مع اللعبة.
قل��ب إدموند تأخ��ره مبجموعة، وفاز 
عل��ى منافس��ه اإليطال��ي أندرياس 
ف��ي  و3-6  و2-6  و5-7   7-6 س��يبي 
دور 16 ببطولة أس��تراليا املفتوحة 

للتنس، أمس.
واستمرت املباراة أقل قليالاً من ثالث 
س��اعات، وأطلق خاللها إدموند )23 
��ا(، وهو البريطان��ي الوحيد في  عاماً
ف��ردي الرجال ف��ي ظل غي��اب آندي 
م��وراي بس��بب اإلصاب��ة، 63 ك��رة 
حاس��مة، ليضم��ن االس��تمرار في 

أولى البط��والت الكبرى للموس��م 
احلالي.

كما نفذ إدموند 25 ضربة إرسال من 
النوع الذي ال يرد، لكن كراته القوية 
احلاس��مة، وخاص��ة األمامية منها 
هي التي حس��مت النتيجة، بعد أن 
قل��ل الالعب البريطاني من أخطائه 
التي تسببت في خسارته اجملموعة 
األولى.وس��يلتقي إدمون��د في الدور 
املقبل مع البلغاري جريجور دمييتروف 
أو م��ع االس��ترالي ني��ك كيري��وس.

وبس��بب إصابة في الكت��ف، تلقى 
إدموند املصنف 49 مساعدة طبية 
في مباراة اليوم، لكنها لم تؤثر على 

أدائه كما يبدو.

بغداد ـ عبد الكريم ياسر:
الوطنية  قال كاب��ن منتخباتن��ا 
احل��ارس الدول��ي الس��ابق فت��اح 
مب��اراة  نهاي��ة  عق��ب  نصي��ف 
منتخبن��ا االوملبي أم��ام املنتخب 
الفيتنامي التي انتهت بخس��ارة 
اجل��زاء  ركالت  بف��ارق  منتخبن��ا 
وخ��رج على إثر هذه اخلس��ارة من 

البطولة.
العراق��ي م��ع  الفري��ق  واض��اف: 
ويلع��ب  منظ��م  غي��ر  االس��ف 
ويعتمد  الس��بيعينات  باس��لوب 
عل��ى الكرات العالي��ه فقط ولم 
يفع��ل اجلانب��ن عك��س الفري��ق 
الفيتنام��ي الذي أثب��ت من خالل 
األداء انه فريق منظم ويلعب كره 
حديث��ه كما ان تقصي��ر الالعبن 
له اثر كبير ف��ي النتيجه الن كل 
يلع��ب بطريق��ه فردي��ه مقيت��ه 
وال ارى اي الع��ب ف��ي الفريق ياتي 
بالفارق وع��دم وجود القائد له اثر 
كبير عل��ى الفريق امتنى ان نراجع 
انفس��نا  ونرى اي��ن وصلت الهند 

وماليزي��ا وفيتنام ونح��ن محلك 
سر مع االسف.

وخت��م نصيف حديث��ه قائال:  ما 
العراقية  الق��دم  نش��اهده بكرة 
الي��وم ش��يء مح��زن ويزيدن��ا املا 

الت��ي  الغرب��ة  األم  إل��ى  يض��اف 
نعيش��ها منذ عش��رات السنن 
ونح��ن بعيدين عن اهلنا وناس��نا 
وبلدنا مع ان كلمة احلق التي البد 
من قوله��ا ان األش��قاء في قطر 
لن يجعلوننا نش��عر بهذه الغربة 
االهل  يعاملوننا معاملة  كونهم 
اال ان الوط��ن يبق��ى عزي��ز وغالي 
ويسري في عروقنا وما ميسه ميسنا 
فعل نحن العراقين الذين نعمل 
في قطر بقط��اع الرياضة جنتمع 
س��وية في كل مب��اراة يكون أحد 
أطرافها منتخب من بلدنا لنتابع 
ونقرأ أحداث املباراة وما يؤس��فنا 
لم ولن جند اي تطور حاصل فقط 
لعب كالسيكي عقيم ال يتناسب 
مع التطور احلاصل في كرة القدم 
على مستوى كل دول العالم وهنا 
البد من ان يك��ون للناس املعنين 
بكرة القدم العراقية س��يما احتاد 
الك��رة ان تك��ون له��م أكث��ر من 
وقف��ة وإعادة نظر في ترتيب أوراق 

منتخباتنا الوطنية مستقبال.
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مجموعتان متوازنتان لممثلي 
العراق في »طائرة العرب«

نفط الوسط يتعاقد 
رسميا مع سعيد رضائي

كاظم عودة مقوما لحكام 
كأس االتحاد اآلسيوي

بغداد ـ عباس هندي*
اوقع��ت قرعة بطول��ة االندي��ة العربية للكرة 
الطائرة ممثلينا )البيش��مركة والش��رطة( في 
اجملموعة االولى والرابعة » والتي س��تحتضنها 
تونس للمدة من 14 ولغاية 22 من شهر شباط 

املقبل مبشاركة 20 فريق.
وضم��ت اجملموعة االول��ى كال من » الش��رطة 
العراقي وتنورين اللبناني واجليش امللكي املغربي 
واهلي بنغازي الليب��ي واالهلي البحريني، فيما 
تالف��ت  اجملموع��ة الرابعة التي ضم��ت ممثلنا 
الثان��ي )البيش��مركة وبرج بوعريري��ج اجلزائري 
واالمان السوداني والس��يب الُعماني والترجي 

التونسي(.

* املنسق اإلعالمي الحتاد الكرة الطائرة

بغداد ـ الصباح الجديد:
انضم مس��اء أول أمس الالعب اإليراني سعيد 
حميد رضائي، إلى صفوف فريق نفط الوسط، 
بش��كل رس��مي لتمثيل الفريق حت��ى نهاية 

املوسم احلالي.
وقال الالعب اإليران��ي، في تصريحات صحفية، 
إن��ه س��عيد بتجربت��ه اجلدي��دة ف��ي املالع��ب 
العراقي��ة، مضيف��ا أن البطولة مميزة وتش��هد 
تنافس��ا قويا بن األندية.. وأشار إلى أنه تعاقد 
م��ع أحد األندي��ة احملترمة ف��ي ال��دوري املمتاز، 
وال��ذي س��بق وأن توج بلقب ال��دوري، ويعد من 
األندية املرش��حة بشكل دائم للمنافسة على 

اللقب.
وب��ن أنه س��بق وأن خ��اض مع نفط الوس��ط 
توق��ف  أثن��اء  والبدني��ة  الفني��ة  االختب��ارات 
ال��دوري املمتاز، مضيف��ا أنه ينتظ��ر قيده في 
فترة االنتقاالت الش��توية خلوض أولى مبارياته 

الرسمية.
يش��ار إلى أن س��عيد رضائي، خ��اض مع نفط 
الوس��ط مباراة جتريبية أم��ام القوة اجلوية، في 
فترة توقف الدوري والتي انتهت بهدف من دون 

رد سجله رضائي.

بغداد ـ الصباح الجديد:
س��مت جلنة احلكام في االحتاد اآلس��يوي لكرة 
الق��دم، مق��وم احلكام الق��اري، كاظ��م عودة، 
مقومااً حلكام مب��اراة ضمن التصفيات اخلاصة 
باجملموعات، حيث س��يكون عودة مقوما حلكام 
مباراة إي��اب مباراة ممثل تركمانس��تان وضيفه 
دوردوي بش��كيك من قيرغس��تان التي ستقام 
ف��ي ملعب األول ي��وم 30 كان��ون الثاني اجلاري، 
اً إلى ان الفريقان سيتقابالن ذهابااً يوم  مش��يرا 

23 كانون الثاني اجلاري في قيرغستان.
وب��ن ع��ودة ان املهم��ة اجلديدة تأت��ي ضمن ما 
حقق��ه التحكي��م العراق��ي من حض��ور مؤثر 
اً إلى ان  ف��ي االس��تحقاقات اخلارجية، مش��يرا
اجلوالت األولى لبطولتي كأس االحتاد اآلس��يوي 
ودوري أبطال القارة سيشهدان اناطة املقومن 

واحلكام العراقين ملهمات جديدة.

بغداد ـ قسم اإلعالم:

والرياض��ة  الش��باب  وزارة  وقع��ت 
العراقي��ة م��ع نظيرته��ا اللبنانية 
اتفاقي��ة تع��اون ف��ي إط��ار إث��راء 
الشراكة بن البلدين وتعزيز التعاون 

الرياضي والشبابي بينهما.
وق��ال وزير الش��باب والرياضة عبد 
احلسن عبطان  في املؤمتر الصحفي 
الذي اعقب توقيع االتفاقية وحضره 
وزي��ر الش��باب والرياض��ة اللبناني 
محمد فنيش والوفد املرافق فضال 
ع��ن رئيس اللجن��ة االوملبي��ة رعد 
حمودي والكادر املتقدم في الوزارة، 
لقد  تش��رفنا بزيارة وزير الش��باب 
والرياضة اللبنان��ي ورئيس اللجنة 
االوملبية ورئيس احتاد الكرة ورؤساء 
اللبناني��ة،  الرياضي��ة  االحت��ادات 
وكان��ت الزيارة مثم��رة ونتج عنها 
االتف��اق على اقام��ة بطولة عربية 
حتمل اسم بطولة النصر لعدد من 
الفعاليات الرياضية وس��يتم قريبا 
االتفاق على عدد االلعاب املشاركة 
فضال عن التوقيات واملوازنة اخلاصة 

بالبطولة.
واض��اف عبطان ان وزارة الش��باب 
والرياض��ة اخ��ذت عل��ى عاتقه��ا 
خالل الفترة املاضية توقيع العديد 
م��ن اتفاقيات التع��اون في اجملالن 
الش��بابي والرياض��ي، اذ نت��ج عن 
الس��عودية  التعاون مع  اتفاقي��ة 
مج��يء منتخبه��ا الوطني للعب 
في البصرة في السابع والعشرين 
م��ن الش��هر املقب��ل وهو م��ا لم 

يتحقق منذ اربعة عقود من الزمن، 
ف��ي ح��ن ان اتفاقي��ة التعاون مع 
قطر متثلت بطلب االخوة في قطر 
خ��وض مباراة ودية ف��ي بغداد الى 
جانب فتح فرع الكادميية اس��باير 
في العراق وتأكيد مشاركتهم في 
البطولة الرباعية التي ساقام في 
االشرف  والنجف  املقدسة  كربالء 
وتوقيع اتفاقية بن القناة الرياضية 

العراقي��ة مع قناة الكأس، وننتظر 
تفعي��ل اتفاقياتنا مع لبنان وايران 
عقب اقامة جلان مشتركة لتنفيذ 
فق��رات االتفاقي��ات فض��ال عن ان 
االتفاقي��ات منحتنا فرصة توحيد 
املواقف والرؤى في االنتخابات التي 
تقام لالحتادات العربية واالس��يوية 
والدولي��ة ليك��ون ص��وت الع��راق 

عاليا ومؤثرا.

م��ن جانب��ه اك��د وزي��ر الش��باب 
والرياضة اللبنان��ي محمد فنيش 
ان توقي��ع االتفاقي��ة يتزام��ن مع 
االنتص��ارات التي حققتها القوات 
االمني��ة بكافة مس��مياتها على 
وه��ي  االرهاب��ي  داع��ش  تنظي��م 
فرص��ة لدف��ع العالق��ات الثنائية 
ب��ن اجلانب��ن، مب��اركا للحكومة 
والش��عب العراق��ي م��ا حتقق من 

انتصارات.
ولبن��ان  الع��راق  ان  فني��ش  وب��ن 
اثمرت  بعالق��ات صداقة  يتمتعان 
العدي��د م��ن املنجزات ف��ي كافة 
والرياضي��ة  الش��بابية  اجمل��االت 
وغيره��ا، وس��نعمل عل��ى تعزي��ز 
العالق��ات الرياضي��ة الت��ي تربط 
العراق بلبنان كونها عالقات وثيقة 
وقدمية قائمة على التعاون املتبادل 

التعاون املش��ترك  اوج��ه  وتعزي��ز 
وإثراء الش��راكة بن البلدين والذي 
بدا جليا باالعالم عن اقامة بطولة 
رياضية عربية خملتل��ف الفعاليات 
وااللع��اب الرياضية ما سيس��هم 
في خدمة ش��ريحة الرياضين بن 
الدول العربية.وفي نهاية اللقاءات 
مت توزيع الهدايا والدروع التذكارية.. 
وحض��ر اللق��اء امن ع��ام اللجنة 
االوملبي��ة حي��در اجلميلي وعضوي 
احت��اد الكرة فالح موس��ى ويحيى 

كرمي.
من جانب اخر، اطلع وزير الش��باب 
والرياض��ة عب��د احلس��ن عبطان، 
نظي��ره اللبنان��ي محم��د فنيش 
على املنشآت الرياضية في ملعب 
الشعب الدولي والتطورات االخيرة 
التي حصلت فيه من اجل تهيئته 

الستقبال املباريات الدولية.
وقال فينيش خالل زيارته ان ملعب 
الشعب حتفة معمارية متثل تاريخ 
الرياضة العراقية ونحن في سعادة 
اً  تام��ة مبناس��بة زيارت��ه، مش��يدا
بالث��ورة العمرانية الت��ي احدثتها 
الوزارة في ملعب الش��عب وباقي 
املنش��أت الرياضي��ة.. واض��اف انه 
سيكون هناك تعاون مشترك بن 
لبنان والعراق في تبادل اخلبرات من 

اجل تطوير املنشأت الرياضية .
وش��هدت الزي��ارة حض��ور رئي��س 
اللجنة االوملبي��ة اللبنانية ورئيس 
احتاد الكرة اللبناني والوفد املرافق، 
رع��د  االوملبي��ة  اللجن��ة  ورئي��س 
حمودي وعض��وي احتاد الكرة فالح 

موسى ويحيى كرمي.

»الشباب والرياضة« توقع اتفاقية تعاون مع نظيرتها اللبنانية
عبطان وفنيش يتفقدان ملعب الشعب الدولي

جانب من توقيع االتفاقية

نصيف

Mon. 22 Jan. 2018 issue )3863(

لندن ـ وكاالت:

س��يتي  مانشس��تر  املتص��ّدر  اس��تعاد 
عافيته، بعد اخلس��ارة في املباراة األخيرة 
أمام ليفرب��ول 3-4، ليتغّلب على ضيفه 
نيوكاس��ل يونايتد 3-1 مس��اء أول أمس، 
بفض��ل ثالثي��ة م��ن جنم��ه األرجنتين��ي 
س��يرجيو أجوي��رو، ضمن اجلول��ة 24 من 

الدوري اإلجنليزي.
وارتف��ع رصيد مانشس��تر س��يتي بهذا 
الفوز إلى 65 نقط��ة، متقّدما على أقرب 
مطاردي��ه مانشس��تر يونايت��د بفارق 12 
نقط��ة، أما نيوكاس��ل، فتوّق��ف رصيده 

عند 23 نقطة في املركز اخلامس عشر.
وأحرز أجويرو أهداف س��يتي في الدقائق 
34 و63 من ركلة جزاء و83، فيما س��ّجل 
جاكوب ميرفي هدف نيوكاس��ل الوحيد 

في الدقيقة 67.
وذكرت ش��بكة »أوبت��ا« لإلحصائيات أن 
أجويرو سجل أول هاتريك مثالي )بالقدم 
اليمنى وبالق��دم اليس��رى وبالرأس( في 
 ،2015 أول  تش��رين  من��ذ  البرميييرلي��ج 

عندما كرر األمر نفس��ه أمام نيوكاس��ل 
ا. أيضاً

وانته��ت مب��اراة 2015 بفوز مانشس��تر 
س��يتي بنتيج��ة )6-1(، وس��جل حينها 
األرجنتين��ي 5 أهداف، وأح��رز البلجيكي 

كيفن دي بروين الهدف السادس.
وأش��ارت الش��بكة إل��ى أن مانشس��تر 
س��يتي حقق الف��وز الثامن عش��ر على 
نيوكاسل في آخر 21 مباراة بن الفريقن 
في البرميييرليج، حيث فاز الفريق في 18 

مباراة وتعادل في 3 مباريات.
كما، حقق مانشستر يونايتد فوزا صعبا 
عل��ى حس��اب مضيف��ه بيرنل��ي بهدف 
نظي��ف، عل��ى ملع��ب »تيرف م��ور« في 

اجلولة 24 للدوري اإلجنليزي.
س��جل الهدف الوحيد الالع��ب أنطوني 
مارس��يال ف��ي الدقيقة 54، بع��د مباراة 
عصيب��ة وحافلة بالندية واإلث��ارة، ليرفع 
مانشس��تر يونايتد رصيده إلى 53 نقطة 
محتال املركز الثاني، ويتجمد بيرنلي عند 

34 نقطة في املركز الثامن.
وذكرت ش��بكة »أوبتا« أن دي خيا حافظ 
على نظافة ش��باكه في 14 مباراة، أكثر 

من أي ح��ارس مرم��ى آخر ف��ي الدوريات 
األوروبية اخلمسة الكبرى.

م��ن جانب اخ��ر، أجهش س��وملون روندون 
مهاجم فريق ويس��ت بروميت��ش ألبيون، 
بالبكاء، بعد تس��ببه في إصابة خطيرة 
لالعب ن��ادي إيفرتون جيمس مكارثي في 
املب��اراة التي جمع��ت الفريقن أول أمس 

بالبرميييرليج، وانتهت بالتعادل )1-1(.
وج��اءت اإلصاب��ة عندم��ا ح��اول روندون 
تس��ديد كرة على مرم��ى إيفرتون تدخل 
فيها مكارث��ي، ووضع قدمه، مما تس��بب 

في إصابة بليغة لالعب التوفيز.
وبع��د أن رأى رون��دون اإلصاب��ة اخلطي��رة 
ملكارثي، أجهش بالبكاء على أرض ملعب 
املب��اراة، وح��اول اجلمي��ع تهدئ��ة الالعب 
بسبب حالة البكاء الهستيرية التي دخل 
فيه��ا. وتوقفت املباراة حوال��ي 10 دقائق 
حيث تدخل األطباء ملعاجلة العب إيفرتون 
بش��كل أول��ي، م��ع دعمه باألكس��جن 
من أجل مس��اعدته عل��ى التنفس بعد 

اإلصابة اخلطيرة التي تعرض لها. 
م��ن جان��ب اخ��ر، أعل��ن ن��ادي واتف��ورد 
اإلجنلي��زي، أم��س، في بيان رس��مي إقالة 

مدرب��ه البرتغال��ي ماركو س��يلفا املدير 
الفني للفريق.

وق��ال واتف��ورد في بي��ان رس��مي: »إقالة 
ماركو س��يلفا قرار صع��ب، ولكن حاولنا 
تأمن مس��يرة الفري��ق، خاصة مع تراجع 
النتائ��ج، وتأثر واتف��ورد مبح��اوالت أندية 
أخرى للتعاقد مع س��يلفا، لذا االنفصال 

كان البد منه«.
وأش��ارت تقارير صحفية إل��ى أن تفاوض 
إيفرت��ون م��ع ماركو س��يلفا بع��د إقالة 
مدرب��ه رونال��د كوم��ان، أثر عل��ى تفكير 
امل��درب البرتغال��ي، حيث حق��ق إيفرتون 

انتصارين فقط في آخر 12 مباراة.
وأض��اف البيان: »ما فعله أندية أخرى غير 
مبرر، ووضع مس��تقبل واتفورد في خطر 
على املدى البعيد، س��نحاول التعاقد مع 
مدير فني جديد في أس��رع فرصة ممكنة، 
بعدما رأت اإلدارة أن احلاجة ملحة للغاية 
إلجراء تغيير في القيادة الفنية للفريق«.

ويحت��ل واتف��ورد املركز العاش��ر بجدول 
البرميي��ر لي��ج برصيد 26 نقط��ة، وتلقى 
أمس خسارة أمام ليستر سيتي بهدفن 

دون رد.

في الدوري اإلنجليزي

أجويرو بطل استفاقة مانشستر سيتي ويكرر إنجاز 2015

تقرير

أجويرو يسدد كرته في شباك نيوكاسل يونايتد

1:00 ظهرًا

10:45 مساًء

مفكرة اليوم

سوانزي سيتي ـ ليفربول

يوفنتوس   ـ جنوى

الدوري اإلنجليزي

الدوري اإليطالي

بغداد ـ الصباح الجديد:
حقق فري��ق نادي زاخو على ضيفه 
فري��ق الس��ماوة في املب��اراة التي 
جمعتهم��ا ام��س ضم��ن اجلولة 
العاشرة من املرحلة االولى لدوري 
الكرة املمتاز، بهدفن مقابل هدف 
واحد، تقدم الفريق الضيف بهدف 
الس��بق عن طري��ق الالعب احمد 
حس��ن ف��ي الدقيق��ة 23، فيم��ا 
سجل أهل الدار هدف التعدل عبر 
العب��ه احملت��رف الكاميرون��ي أمبو 
ف��ي الدقيق��ة 36، وف��ي الدقيقة 
االخيرة من الش��وط االول س��جل 
زاخو هدف الفوز بواسطة الالعب 
ميرام خسرو، ليعود فريق زاخو إلى 
س��كة االنتصارات بعد سلس��لة 
من النتائج السلبية رافعااً رصيده 
إلى 7 نقاط باملركز الثامن عش��ر، 
فيما جتم��د رصيد الس��ماوة عند 
النقطة ال�  11 واقفااً باملركز الرابع 

عشر.
وتختتم اليوم االثنن وذلك باقامة 
مب��اراة واحدة فق��ط، حيث يواجه 
فري��ق احلدود ضيف��ه الطلبة على 
ملعب التاجي، فيما مت تاجيل مباراة 
النجف وضيفه فريق احلسن التي 
كان م��ن املقرر اقامته��ا اليوم إلى 

اشعار اخر.
اً  وس��يكون يوم غد الثالث��اء موعدا
النط��الق مباري��ات اجلول��ة احلادية 
عش��ر من املس��ابقة احمللية بلقاء 
الكهربائي��ة  الصناع��ات  فريق��ي 
ملع��ب  عل��ى  كرب��الء  وضيف��ه 
الصناع��ة، وتتواص��ل منافس��ات 
اجلول��ة بعد غد االربع��اء باقامة 4 
مباريات، حيث جتم��ع االولى فريقا 
الزوراء وضيفه نفط الوسط على 
ملعب الشعب الدولي، وفي ملعب 
املدين��ة الرياضي��ة ف��ي محافظة 
البص��رة يق��ام دربي اجلن��وب الذي 

يجمع امليناء وضيفه نفط اجلنوب، 
ويحتض��ن ملع��ب الصناعة لقاء 
النف��ط والبح��ري، وف��ي ملع��ب 
امليمونة س��يكون لق��اء اهل الدار 
فري��ق  وضيف��ه  ميس��ان  نف��ط 
الديواني��ة، وتس��تكمل املباري��ات 
ي��وم اخلمي��س باقام��ة مبارات��ن، 
ففي املباراة االولى س��يكون لقاء 
الكهرب��اء وضيف��ه الق��وة اجلوية 
على ملعب التاج��ي ، وفي الثانية 
يتقاب��ل فريقا امانة بغ��داد وزاخو 
على ملعب االول، وتختتم مباريات 
اجلولة يوم اجلمعة باقامة املباريات 
الثالث��ة املتبقي��ة، اذ يواج��ه فريق 
الشرطة ضيفه النجف في ملعب 
الش��عب الدولي، ويتواج��ه فريقا 
احلس��ن وضيف��ه الطلب��ة عل��ى 
ملعب التاجي، ويشد فريق احلدود 
الرحال صوب محافظة الس��ماوة 

ملالقاة الفريق السماوي.

فوز مهم لكرة زاخو وغدًا بدء
 الجولة 11 لممتاز الكرة

نصيف ينتقد أداء األولمبي في الصين

إدموند

إنجاز تاريخي للبريطاني إدموند ببطولة أستراليا

بغداد ـ الصباح الجديد:
ياس��ن  العراق��ي،  امل��درب  التح��ق 
عمال، بامل��الكات التدريبية العاملة 
في أكادمية اسباير للتفوق الرياضي 
في دولة قطر، ليكون اضافة جديدة 
بصق��ل  تعن��ى  الت��ي  لالكادميي��ة 
املواه��ب الكروية باش��راف مالكات 

تدريبية محلية ومحترفة.
وكانت اخر محط��ة تدريبية لعمال 
قيادت��ه لفريق نادي الوحدات االردني 
لكرة القدم، وسبق له العمل مدربا 
ف��ي أندي��ة الرم��ادي وضم��ن املالك 

التدريبي املس��اعد لنادي الش��رطة 
بقي��ادة احمد راضي، ث��م محطات 
اخ��رى ش��هدت تفوق��ااً م��ع املدرب 
عدنان حم��د في أكث��ر من محطة 

تدريبية في العراق او خارجه.
يذك��ر ان امل��درب العراق��ي الدكتور 
موف��ق املول��ى يعمل بصف��ة خبير 
فني في األكادميية التي افتتحت في 
الع��ام 2005 ، اضافة إلى ان العديد 
م��ن املدربن العراقي��ن يعملون في 
تدريب االندية القطرية لفرق الفئات 

العمرية.

ياسين عمال ينضم 
ألكاديمة أسباير 
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كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

بغداد - عادل الصفار:
ضّيف البيت الثقافي الفيلي التابع 
لدائرة العالق��ات الثقافية العامة 
والس��ياحة،  الثقاف��ة  وزارة  ف��ي 
وبالتعاون مع احتاد االدباء والكتاب 
العراقيني، الباحث واالديب حسني 
اجل��اف، ضمن منهاج��ه املقرر في 

االدب والفن والتراث.
 اس��تحضر خ��الل الن��دوة الت��ي 
كانت بعنوان "محلة باب الش��يخ 
واالك��راد في الذاكرة الش��عبية"، 
ذل��ك التآلف االجتماع��ي املفعم 
بالروح الوطنية، والقيم اإلنسانية 
بني العرب والك��رد والتركمان، من 
الش��يعة والس��نة واملس��يحيني 
وتواج��د  والصابئ��ة،  واليه��ود 
الكنائ��س واملس��اجد م��ن دون أي 

موانع.
 تن��اول مق��دم اجللس��ة اإلعالمي 
عدنان راش��د القريش��ي نبذة عن 

حياة الضيف قائال: ان اجلاف قاص 
وش��اعر ومترج��م وباح��ث ادب��ي 
وتاريخ��ي، يش��غل منص��ب امني 
الشؤون الثقافية الكردية في احتاد 
االدباء والكت��اب العراقيني، وعضو 
العراقي��ني،  املترجم��ني  جمعي��ة 
الكردي��ة  الدراس��ة  ع��ام  ومدي��ر 
في وزارة التربية س��ابقا ويش��غل 
منصب رئيس حتري��ر مجلة االديب 

الكردي. 
وف��ي حديث��ه راح اجلاف يس��تذوق 
طع��م ذكريات املاض��ي الذي تربى 
في��ه، اذ وجد نفس��ه ف��ي خضم 
البس��يطة،  البغدادي��ة  احلي��اة 
وعالق��ات الن��اس في محل��ة باب 
تتش��ابك  كان��ت  الت��ي  الش��يخ 
فيه��ا الع��ادات والتقاليد اجلميلة 
مذاهبه��م  بش��تى  الن��اس  ب��ني 

وقومياتهم وانتماءاتهم.
 وق��دم الباح��ث حمل��ة تاريخية عن 

مرقد الشيخ عبد القادر الكيالني 
من��ذ إنش��ائه ع��ام 1548على يد 
القانون��ي:  س��ليمان  الس��لطان 
يحك��ي ه��ذا اجلام��ع الكبي��ر ذو 

القباب العالية واملآذن الش��امخة، 
والفناءات الواس��عة، قصة إنسان 
من أصل شريف نبيل، قصد بغداد 
لي��درس فيه��ا العل��م، ف��كان أن 

اس��تقر طالباً في احدى مدارسها 
الش��هيرة، وإذا بالطال��ب يصب��ح 
أستاذاً جليالً، يقصده الطلبة من 
كل صوب، فيطير صيته في اآلفاق 

ويعرف بني الناس.
 وتابع الباحث حديثه قائال: حظي 
هذا الطال��ب خللقه العالي وزهده 
وواف��ر علم��ه وروحانيت��ه األخاذة 
تقدي��ر اجلمي��ع، فكان الق��رار بعد 
موت��ه ان يدفن ف��ي إحدى حجرات 
باملدرس��ة  وإذا  املدرس��ة،  ه��ذه 
العلمية تلك تتحول الى مس��جد 

جامع، يؤمه الناس للصالة فيه.
وأضاف اجل��اف: اصبح اجلامع فيما 
بعد مركزاً جملموعة من املؤسسات 
إلطع��ام  زاوي��ة  منه��ا  النافع��ة، 
واحملتاجني، وحجرات إليواء  الفقراء 
وخزان��ة كتب تضم  املنقطع��ني، 
كل ثم��ني م��ن الكت��ب اخلطي��ة، 
ومقبرة تضم أع��الم الناس، فضالً 

عن مدرسة تلحق باجلامع، ينتظم 
فيها الطلب��ة الوافدون من أقطار 
املشرق واملغرب، إنه جامع الشيخ 
عبد الق��ادر الكيالني ف��ي محلة 

باب الشيخ ببغداد.
 ويواص��ل اجل��اف حديث��ه بذائقة 
ثقافية جمعته مع احمللة وذكرياتها 
املمتعة مع النساء والرجال، فيذكر 
أبرز شخصياتها من أطباء وفنانني 
وجناري��ن  وموس��يقيني  ورس��امني 
ومدرس��ني،  ومعلم��ني  وحالق��ني 

إضافة الى اشهر القابالت. 
تخللت اجللس��ة بعض املداخالت، 
تناولت شخصيات وعادات وتقاليد 
بغدادية كان��ت متارس بني األهالي. 
وفي اخلت��ام منحت مدي��رة البيت 
الثقاف��ي الفيلي فخرية جاس��م 
محمد ش��هادة تقديري��ة للباحث 
اجلاف لدوره املتميز، كما التقطت 

بعض الصور التذكارية.

الذاكرة الشعبية لمحلة باب الشيخ واألكراد
في البيت الثقافي الفيلي

محلة باب الشيخ

فريال حسين

كثيراً ما أطرح على نفسي هذه األسئلة: 
مل��اذا متكن��ت أوروبا م��ن تنفي��ذ دورة التطور 
العلم��ي والتكنولوج��ي الت��ي أدت في نهاية 
املط��اف إل��ى الرأس��مالية املزدهرة وس��يادة 

القانون والدميقراطية؟
كيف كان م��ن املمكن لألوروبي��ني، في نهاية 
املطاف، التخل��ص من اس��تغالل حكامهم، 

واحلد من عسف السلطة؟
كيف أقامت الدول األوروبية مؤسساتها التي 
تش��جع على االنت��اج واالس��تثمار والتنمية 

االقتصادية املستدامة؟
نعم، ملاذا وكيف؟

عك��ف املفكرون على معاجل��ة املوضوع وكان 
ل��كل منهم جوابه اخل��اص. منهم من رأى ما 
حصل نتيج��ة أوضاع اجتماعي��ة كامنة في 
امل��كان حيث أصب��ح األمر معه ممكن��اً وأكثر 
احتم��االً مم��ا كان علي��ه ف��ي مناط��ق أخرى. 
ومنهم من عزا األمر لعطاء البيئة الطبيعية 

ومزاياها. 
ويحضرني هنا تفسير كنت قد قرأته للمفكر 
املغربي عبد اهلل العروي لكنني ال أس��تطيع 
إرجاعه إلى كتاب معني من كتبه لبعد الزمن، 
فهو يرد أس��باب تقدم أوروبا إلى كل من املرأة 
واملط��ر، ذلك أن دخول املرأة س��وق العمل ترك 
أثره الكبي��ر اجتماعي��اً واقتصادي��اً وبالتالي 
سياسياً، في حني كان للمطر كل هذا الغنى 
في الزراعة، وفي مج��االت الصناعة املرتبطة 

بها.  
في انطالقته��ا نحو التطور، ل��م تكن ألوروبا 
� عل��ى س��بيل املثال � م��ا للعراق م��ن موارد 
نفطية أو ما للس��ودان من ثروة حيوانية األمر 
الذي يؤكد الدور اجلزئي واحملدود لإلقتصاد، على 
أهميته، في التكيفات التطورية ومساراتها، 
وكذلك احلال مع العوامل البيئية وتفاعالتها 

املادية. 
وميكننا أن نس��تنتج الكثير ع��ن آفاق التطور 
والتح��ول في دول العال��م احلديث مبا في ذلك 
دول خرجت للتو من احلقبة اإلس��تعمارية وأن 
نكتشف بسهولة أوجه الشبه مع "املعجزة 
األوروبية" بوصفها معادالً للظروف السببية 
التي نس��تطيع اختزالها باالختيار العلماني، 

وببساطة، فصل الدين عن الدولة 
وتركه شأناً خاصاً كما هو في األصل.

عل��ى عكس م��ا حص��ل لن��ا حي��ث أدخلت 
اجلماعات الكهنوتية الدين في صلب السلطة 
السياسية التي تتحكم في القرارات واملقررات 
املطلق��ة وغير قابل��ة للنقض، ظل��ت احلياة 
األوروبية في مأمن م��ن تدخل هذه اجلماعات 
ومح��اوالت س��يطرتها ف��كان نظ��ام الدولة 
األوروبي��ة أح��د العناصر املهمة ف��ي عملية 
التطوي��ر املطرد واس��تمرارها، ف��ي ما كانت 
حصتنا من خلط الدين بالسياسة مزيداً من 

املظالم والتعسفات.

لماذا.. وكيف؟

بلقيس  الفنان��ة  قدم��ت 
لوح��ات  فتح��ي  أحم��د 
غنائية موسيقية متعددة 
"مهرجان  مس��رح  عل��ى 
للموس��يقى  الش��ارقة 
فرقتها  برفق��ة  العاملية" 
بقي��ادة  املوس��يقية 
املايسترو وليد فايد، وذلك 
على مسرح اجملاز في إمارة 
اإلمارات  بدولة  الش��ارقة 
العربية املتحدة، وبحضور 
ومش��اركة الفن��ان عب��د 

اهلل الرويشد.
ع��ن  بلقي��س  وأعرب��ت 

على  بالوقوف  س��عادتها 
مسرح اجملاز، وتواجدها في 
إم��ارة الش��ارقة، عاصمة 
املش��رقة،  اإلبتس��امة 
وال��ذي أعادها إلى ذكريات 

الطفولة اجلميلة.

ف��ي مفاج��أة س��عيدة 
التركية  املمثلة  جلمهور 
العال��م  ف��ي  األش��هر 
العربي بيرين سات، أكد 
التركية  البرام��ج  أح��د 
أنه��ا حام��ل بش��هرها 
الثان��ي، اال أنه��ا ترفض 
بذلك  االعت��راف  حالي��اً 
م��ن  حال��ة  ف��ي  وه��ي 
الس��رية والتكت��م على 
املوض��وع، خصوصاً أنها 
أن  قب��ل  كثي��راً  عان��ت 
حتم��ل، وعمدت الى طرق 
طبية لكي حتقق حلمها 

باألمومة.
ال��ذي  التقري��ر  وأض��اف 
شاش��ة  عل��ى  ع��رض 

التلفزيون أن سات كانت 
ق��د إعتذرت ع��ن الكثير 
من األعمال السينمائية 
التي عرضت  والدرامي��ة 
لها بسبب حملها، فهي 
حالياً ال ترغب س��وى في 
احلص��ول عل��ى الراح��ة 
طفله��ا  تنج��ب  حت��ى 

بالسالمة.

خاصة  معلومات  أفادت 
ال��وكاالت  بع��ض  ال��ى 
أن  الفني��ة  اإلخباري��ة 
ال��ذي  املن��زل  صاح��ب 
يس��كنه الفن��ان جورج 
إط��ار  ضم��ن  وس��وف، 
لبنان  جب��ل  محافظ��ة 
عل��ى س��بيل الضيافة 
منذ ما يقارب السنتني، 
قرر رفع دع��وى قضائية 
إلخ��الء مس��كنه بع��د 
أن رف��ض املطرب تنفيذ 
طلب��ه، م��ع العل��م بأن 
كان��ت  صداق��ة  ثم��ة 

جتمعهما.

يتم  أن  املفت��رض  وم��ن 
اإلخالء قريبا ألن املطرب 
حسب مصادر مقربة ال 
املش��كالت  حدوث  يريد 
مع صاحب املن��زل، ورمبا 
ح��ول  اتف��اق  يحص��ل 

اإلقامة في البيت.

بلقيس

جورج وسوف

بيرين سات

أخبــارهــــــــــم

ASSABAH ALJADEED

الصباح الجديد - وكاالت:
كش��فت الفنان��ة الس��ورية أصالة 
نص��ري عن س��عادتها بصدور احلكم 
الع��ادل ف��ي قضي��ة س��رقة الفيال 
اخلاصة به��ا مع زوجها اخمل��رج طارق 
العري��ان ف��ي التجم��ع اخلام��س في 

مصر.
 وأشارت اصالة إلى أن محكمة جنح 
القاه��رة اجلديدة عاقب��ت الفاعلني 
على اجلرمية وقالت: "أشكر القضاء 

املصري والش��رطة املصرية على سرعة 
التصرف واملتابعة، وبالنهاية كل إنسان 
ف��ي احلي��اة مع��رض للغ��در والس��رقة 
واملواق��ف الصعبة، وامله��م هو العمل 
بحكم��ة من أجل الوص��ول إلى النتائج 

املهمة".
 وتابعت اصالة في حديث لها مع احدى 
ال��وكاالت اإلخباري��ة الفني��ة "أن��ا ضد 
الش��ماتة، لك��ن من املفت��رض أن يدفع 
كل انسان ثمن ما ارتكبه في احلياة من 

أخطاء، وهي ناحي��ة تفرض العدل على 
األرض، وتعي��د احلق إل��ى أصحابه. وكان 
زوج اصالة اخملرج طارق العريان قد تقدم 
ببالغ لدى الش��رطة بشأن سرقة مبلغ 
70 ألف جنيه من غرفة نومه في الفيال 
اخلاصة به مع زوجت��ه، وبدأت التحريات 
حتى مت اإليق��اع باخلادمت��ني اإلثيوبيتني 
ف��ري هوت تين��ي، وتي جيس��ت تيبوبو، 
وهما من غدرا بالنجم��ة خالل وجودها 

خارج بيتها".

لصوص أصالة نصري تعاقبهم جنح القاهرة

بغداد - الصباح الجديد:
نظ��م البي��ت الثقافي في الش��علة 
ندوة ثقافية بعن��وان "الكوميديا في 
العراقية" استضاف  والدراما  املسرح 

خاللها الفنان صادق الوالي .
حرص الفنان في مستهل الندوة على 
توضيح مفه��وم الدرام��ا بنحو عام، 
مبينا: أنها تعبي��ر عن قصة، أو رواية، 
أو حكاي��ة، يق��وم بتجس��يدها فريق 
يضم املؤلف، واخملرج، واملمثل، واملنتج، 
لينضج عن جهود ه��ذا الفريق عمل 
درامي يس��مى باملسلس��ل او الفيلم 

السينمائي.
تط��رق الوالي ال��ى واقع املس��رح في 
الب��الد، وكيف احتل وما ي��زال مكانة 
متقدمة بني مس��ارح املنطقة، معربا 
عن أمله بان يواصل املس��رح الس��ير 
بثبات على خطاه الس��ابقة، حفاظا 

على مكانته بني املسارح العربية.
وبش��أن واقع الكوميديا ف��ي الدراما 
امتعاض��ه  الوال��ي  أب��دى  واملس��رح، 
مما ي��روج له م��ن أعمال في املس��ارح 
الش��عبية واجلماهيري��ة عل��ى أنه��ا 
كوميديا، خصوصا وان من يقف خلف 

تلك األعمال ال ميت للفن بأي صلة.
وعد الوالي تلك األعمال مؤش��را على 
انح��دار خطي��ر بات يهدد مس��تقبل 

الدراما واملسرح في البالد.
الن��دوة بتق��دمي ش��هادة  واختتم��ت 
تقديرية للفنان صادق الوالي من مدير 
البيت الثقافي جواد الشوكي، تثمينا 
وذل��ك بحضور  القيم��ة،  ملش��اركته 
الفنان س��جاد علي، وحميد التميمي 
مدير منتدى ش��باب الشعلة، وممثلني 

عن الشرطة اجملتمعية.

الصباح الجديد - وكاالت:
 South China" ذك��رت صحيف��ة
الصيني��ة،   "Morning Post
أن  اإلجنليزي��ة  باللغ��ة  الناطق��ة 
فوه��ة عمالق��ة ش��وهدت ف��ي 
مدينة "ش��ان" ش��مالي غرب 
اله��واء من  لتنقية  الص��ني 
س��حب الغبار املنبعثة من 

املصانع.
نقال عن  الصحيفة  وقالت 
مصممي البرج الفوهة، إن 
ارتفاعه يبل��غ 100 متر، وهو 
فري��د من نوعه في العالم من 
حيث البني��ة والفعالية، ويعمل 
النظام في برج التنقية 
تنظي��ف  عل��ى 
الهواء املشبع 
بالغبار، الذي 
يس��خ��ن 

ء  ا ج�����ر
أش�ع��ة 

الشمس، بحيث يُسحب إلى البرج 
في املناطق الس��فلى من��ه، ويدفع 
ب��ه الى األعلى، ليم��ر بعدة مصاف، 
ويخ��رج م��ن فوه��ة الب��رج العليا 

نظيفا.
ووفقا للصحيفة، فإن مدينة ش��ان 
تع��د واح��دة م��ن أكثر عش��ر مدن 
صينية تلوثا. وبع��د قيام خبراء من 
معه��د أبحاث متخص��ص بالبيئة 
تابع لألكادميي��ة العلمية الصينية، 
بفح��ص النتائ��ج العملي��ة لب��رج 
التنقي��ة، توصلوا إل��ى أن العاملني 
على الب��رج متكنوا بفضل التقنيات 
املس��تعملة بتنقية مس��احة تزيد 
عل��ى عش��رة آالف كيلومت��ر مربع 

خالل أشهر عدة.
األكادميي��ة  خب��راء  تقري��ر  وأش��ار 
العلمي��ة الصيني��ة إل��ى أن حجم 
اله��واء النق��ي الذي طرح��ه البرج 
في الوس��ط احمليط منذ تش��غيله، 
يقدر ب�عشرة آالف متر مكعب، وأن 
املش��روع س��يعمم في ح��ال ثبتت 
جدواه على بقية امل��دن التي تعاني 

من تلوث الهواء.

الكوميديا في المسرح 
والدراما العراقية

أبراج عمالقة لتنقية الهواء 
الملوث في الصين

الصباح الجديد - وكاالت:
الصينية  الس��لطات  ق��ررت 
صناع��ي  قم��ر  أول  إط��الق 
مصغر خاص بطالب املدارس 
العل��وم  وطلب��ة  بأنواعه��ا، 
املهتمني بعملي��ات التطوير 
الصناعي  والقم��ر  والبن��اء. 

الذي أطلق عليه اسم "شو اين 
الي" رئيس وزراء الصني الراحل، مت 
إرساله من مقر إنتاجه في قاعدة 
التنمية الش��املة للشباب في 
مدين��ة "هواي��ان" الواقع��ة في 
إقليم جياجنس��و ش��رق الصني، 
إلى مركز "جينش��وان" إلطالق 

األقمار الصناعية ش��مال غرب 
الصني في مقاطعة جانسو.

وم��ن املقرر أن يق��وم صاروخ من 
طراز )سى زد11-( يعمل بالوقود 
الصل��ب بإطالق القم��ر التربوي 
إلى املدار اخلاص به في الفضاء، 
حس��ب وكالة أنباء )ش��ينخوا( 

الصينية الرسمية.
ولق��د رافق عش��رون ش��اباً ممن 
ش��اركوا ف��ي مش��روع تطوي��ر 
القم��ر الصناع��ي املصغر فريق 
النق��ل إل��ى منص��ة اإلط��الق، 
وسوف يش��اهدون أيضاَ عملية 

إطالقه للفضاء اخلارجي.

الصين تطلق أول قمر صناعي تربوي لطالب العلوم

سالمات
يدعو رئيس وأس�رة حترير 
الصب�اح اجلدي�د م�ن اهلل 
بالش�فاء  القدي�ر  العل�ي 
العزي�ز  للزمي�ل  العاج�ل 
جمع�ة احللفي مم�ا أمّل به 
من مرض، أحر التمنيات له 
بالصحة والس�امة والعمر 
املدي�د، س�امات وأل�ف 
س�امة من قل�وب مليئة 
باحملبة، وعم�ر وعافية أبو 

زينة...
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