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بغداد ـ الصباح الجديد:
امه��ل مجلس محافظ��ة نينوى، 
ح��زب  مقاتل��ي  األح��د،  أم��س 
املتواجدين  الكردس��تاني  العمال 
في س��نجار عش��رة أي��ام ملغادرة 

القضاء.
ونقل��ت وس��ائل اعالم ع��ن رئيس 
مجل��س نين��وى، بش��ار الكيكي، 
قول��ه ف��ي تصري��ح صحف��ي، إن 
ع��ددا م��ن مقاتلي ح��زب العمال 
من��ذ  ينتش��رون  الكردس��تاني، 
اس��تعادة الس��يطرة على نينوى 
في ع��دد م��ن األبني��ة احلكومية 
بقضاء سنجار، مضيفا ان اجمللس 
امهلهم عش��رة أيام للخروج من 

القضاء.
وأوض��ح أن ق��رار إمهالهم ملغادرة 
سنجار، جاء بعد اجتماع بني اجمللس 
واحلكوم��ة املركزية ف��ي بغداد، اذ 
أكد الكيك��ي، أن "اجمللس ال يقبل 
مترك��ز عناصر PKK في س��نجار، 
مضاعف��ة  جه��ودا  يب��ذل  وأن��ه 

إلخراجهم من القضاء".
وأش��ار إل��ى ان��ه "بس��بب تواجد 
عناص��ر من العمال الكردس��تاني 
املس��ؤولني  ف��إن  القض��اء،  ف��ي 
ال يس��تطيعون  اإلداري��ني هن��اك 
بأعمالهم، ونسعى إلعادة  القيام 
اإلداريني إلى عمله��م خالل األيام 

العشرة".
وكان مقاتل��ون من ح��زب العمال 
انتش��روا في قضاء  الكردستاني، 
س��نجار صيف عام 2014، بحجة 
الوقوف في وج��ه هجمات داعش 
ضد اإليزيديني، وبعد إعادة القوات 
األمني��ة ف��ي كرك��وك واملناط��ق 
املتن��ازع عليه��ا ف��ي ال��� 16 من 
تشرين االول املاضي، اضطر احلزب 
لالنس��حاب م��ن مواقع ع��دة في 

القضاء.
م��ن جانبه، اك��د مص��در محلي 
يعمل مع ال���"PKK" في تصريح 
صحف��ي، ان "قوات ح��زب العمال 
الكردس��تاني لي��س ف��ي جدولها 
االنسحاب من س��نجار وستبقى 

هناك".
واض��اف ان "ق��وات ح��زب العمال 
الفضل  الكردستاني هي صاحبة 
ف��ي انق��اذ االيزيديني م��ن تنظيم 
عالق��ني  كان��وا  عندم��ا  داع��ش، 
ومحاصري��ن من قب��ل التنظيم"، 
مضيف��ا "ه��ذه القوات تس��هم 
ف��ي فرض االم��ن واالس��تقرار في 

سنجار".
وقال ان "ال�PKK ال ترى االنسحاب 
في صال��ح اس��تمرار االس��تقرار 

االمني".
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بعلم الحكومة المركزية 

"نينوى" يمهل العمال الكردستاني 10 أيام 
لمغادرة سنجار و"ايزيدخان " مستعدة لطرده

معبد إيزيدي خلف جتمع للعمال الكردستاني في سنجار

»الديمقراطي الكردستاني« يستغل مناصبه 
الهجرة األممية تناشد العالم2الحكومية ألجل عودته الى الواجهة السياسية

3لدعم استقرار النازحين في العراق

بغداد - وعد الشمري:
أك��دت هيئة املس��اءلة والعدالة، 
أم��س االح��د، أن ام��ام املتضررين 
مم��ن وردت أس��ماءهم ف��ي قائمة 
حج��ز ومص��ادرة ام��وال النظ��ام 
الس��ابق طريق��ان للطع��ن ف��ي 
ق��رار ش��مولهم، وفيم��ا أك��دت 
أن القان��ون الذي ص��درت مبوجبه 
القائم��ة ينط��وي عل��ى خلل في 
أن  أوضح��ت  نصوص��ه،  بع��ض 
مطابق��ة  عل��ى  اقتص��ر  دوره��ا 
املعايير القانونية لغرض ش��مول 

االشخاص من عدمه.
وقال عضو الهيئة فارس الباكوع 
في حدي��ث إلى "الصباح اجلديد"، 
إن "حج��ز ومصادرة اموال النظام 
الس��ابق مبوجب القانون رقم )72( 
لس��نة 2017 ليس باالمر اجلديد، 
فقد كان هناك قراران بالرقم )٧٦( 
و )٨٨( الصادري��ن ف��ي ع��ام 2003 

للغرض ذاته".
وأضاف الباكوع إن "هذين القرارين 
تضّمنا حجز االموال املنقولة وغير 
املنقول��ة، وجرى العمل بهما منذ 

س��قوط النظام الس��ابق ولغاية 
االن، وقد انطويا على قائمة اوسع 
من عدد االس��ماء الت��ي مت االعالن 

عنها مؤخراً".
وأش��ار إلى ان "القائم��ة اجلديدة 
 4000 م��ن  اكث��ر  ضم��ت  الت��ي 
ش��خص صدرت على وف��ق قانون 
ش��رعه مجلس الن��واب الذي قام 
بإعداده مجلس ال��وزراء، ومت اقراره 

وفقاً للسياقات الدستورية".
وأوض��ح الباك��وع أن دور الهيئة " 
اقتصر  على مطابقة االشخاص 

مع املعايير التي وضعها القانون، 
فهي لم تختر فرداً وتفّضله على 

غيره".
املس��اءلة  هيئ��ة  عض��و  ونف��ى 
والعدالة م��ا "اطلقه البعض من 
ازدواجي��ة في عملن��ا"، مؤكداً ان 
"اخلط��أ الوحيد ال��ذي حصل هو 
أن شخصاً أو اكثر جاء في قائمة 
باس��م ثنائ��ي ولقب، وتك��رر في 
قائمة اخ��رى باس��م رباعي وهذا 

امر ميكن تالفيه".
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد األمني الع��ام جمللس الوزراء 
مه��دي العالق، أهمي��ة العمل 
لتحقي��ق  متوازي��ة  بخط��ط 
االس��تقرار م��ن جان��ب وإعادة 
االعمار من جانب اخر، من خالل 
تنفيذ املش��اريع املق��ررة، والتي 
وصل عددها إلى 288 مشروعا 

في شرق وغرب املوصل.
وذك��رت األمان��ة العام��ة ف��ي 
بي��ان اطلعت علي��ه "الصباح 
اجلدي��د"، ان العالق، بحث خالل 
اس��تقباله مدي��ر برنام��ج األمم 

املتح��دة اإلمنائ��ي ف��ي الع��راق 
مني��ر تاب��ت، وفري��ق عمله اخر 
بتنفيذ  املتعلقة  املس��تجدات 
مش��اريع إعادة االس��تقرار في 
وذل��ك  املس��تعادة،  املناط��ق 
بحسب االولويات التي وضعتها 
احلكومة بالتنسيق مع اجلهات 

الدولية ذات العالقة.
وأوض��ح الع��الق، ان احلكوم��ة 
بصدد طرح مصفوفة متكاملة 
ع��ن أولوي��ات وأنواع مش��اريع 
إعادة االعمار واالس��تقرار وفقا 
لسقوف زمنية محددة، بعد ان 

تس��تكمل االستمارات اخلاصة 
الت��ي  الدولي��ة  بااللتزام��ات 

أطلقت في مؤمتر الكويت.
كما ناقش اجلانبان مجموعة من 
التحديات الت��ي ترافق االعمال 
الت��ي تبنى البرنامج االش��راف 
عل��ى تنفيذه��ا ف��ي املوص��ل، 
أهمه��ا مبال��غ التموي��ل التي 
اعلنت ال��دول الصديقة عنها، 
وحتديد مواقع لتجميع األنقاض 
وركام ومخلفات املباني واملنازل 
املهدمة وإمكانية اس��تثمارها 

في اعمال التدوير.

من جانبه أشار رئيس فريق إعادة 
االستقرار لبرنامج األمم املتحدة 
اإلمنائ��ي ال��ى ان عدد املش��اريع 
املقرر تنفيذها في ش��رق وغرب 
املوصل بلغت )288( مش��روعاً، 
م��ن  مجموع��ة  ع��ن  فض��ال 
املش��اريع في املناطق املتضررة 

بضمنها قضاء سنجار.
وتناول االجتماع أيضا مناقشة 
اخلاص��ة  اللوجس��تية  األم��ور 
مبؤمتر املصاحلة اجملتمعية املزمع 
عقده خالل الش��هر اجلاري في 

ناحية برطلة.

المساءلة والعدالة: دورنا اقتصر على تطبيق القانون

طريقان للطعن أمام المتضررين من مصادرة أموال النظام السابق
288 مشروعا إلعادة االستقرار واالعمار في الموصل

متابعة ـ الصباح الجديد :

اعتبرت صحيف��ة "نيويورك تاميز"، أن 
تعذر التنبؤ بقرارات الرئيس األميركي 
دونال��د ترامب، بش��أن التجارة وكوريا 
الش��مالية يفتح األبواب أمام تنامى 

نفوذ الصني في آسيا.
وذكرت الصحيفة األميركية في تقرير 
نشرته على موقعها اإللكتروني، امس 
األحد، أنه في ظل الظروف الطبيعية، 
تثي��ر ق��رارات ترامب مخ��اوف حلفاء 
الواليات املتحدة في آسيا، ولكن على 
غي��ر الع��ادة، جنح الرئي��س األميركي 
مؤخرا في زعزعة اس��تقرار املنطقة 
لي��س فقط عل��ى جبهة واح��دة بل 
اثنتني، وأضافت أنه بعد س��اعات من 
توقيع ترام��ب قرارات بفرض تعريفات 
جمركية صارمة على واردات الصلب 
واأللومنيوم، من حلفاء رئيسيني مثل 
اليابان وكوري��ا اجلنوبية، قبل الرئيس 
األميرك��ي دع��وة ش��خصية للق��اء 

زعي��م كوري��ا الش��مالية كيم جوجن 
أون، إلج��راء مفاوضات حول البرنامج 

النووي لكوريا الشمالية.

واعتبرت الصحيفة، أن إجراءات ترامب 
مبثاب��ة صدم��ة درامي��ة تض��خ حالة 
جديدة من عدم اليقني في حس��ابات 

الواليات املتحدة االس��تراتيجية فيما 
يتعلق بآس��يا، حيث تس��عى الصني 
لتحل محل الوالي��ات املتحدة كقوة 

عظم��ى، ونقلت عن إي��ان برمير رئيس 
مجموع��ة أوراس��يا لدراس��ة اخملاطر 
السياسية، قوله إن "تصرفات ترامب 
ب��ال ش��ك فرصة كبي��رة للص��ني، إذ 
بات��ت الوالي��ات املتح��دة ف��ي الوقت 
الراهن ش��ريًكا أقل ضمانا لفترة من 

الوقت".
ولفت��ت الصحيف��ة، إل��ى أن��ه بكل 
ترام��ب  ق��رارات  كان��ت  املقايي��س، 
االرجتالية ح��ول التعريفات اجلمركية 
ومحادث��ات القمة مع الزعيم الكوري 
الش��مالي، إما عك��س نصيحة كبار 
املس��ئولني اإلداريني واملستش��ارين أو 
من دون علمهم، وأفادت بأن سلسلة 
ترامب من التح��ركات غير املنتظمة 
الت��ي ال ميك��ن وقفها س��اعدت على 
م��ا يبدو على جعل الص��ني قوة أكثر 
اس��تقرارًا في آس��يا، غير أنها حولت 
االنتباه أيضا عن التصرفات الصينية 
التي كانت س��تثير خالفات أكثر من 

ذلك.
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بعد ساعات من توقيعه قرارات برسوم جمركية صارمة

قرارات ترامب بشأن التجارة وكوريا الشمالية تزيد نفوذ الصين

تقرير

تقريـر

بغداد - أسامة نجاح:
أعلن��ت قيادة العمليات املش��تركة 
ي��وم ام��س االح��د ، ع��ن انط��الق 
عمليات عسكرية من أربعة محاور 
لتطهير ق��رى وأحياء جنوب ش��رق 
محافظ��ة كركوك م��ن بقايا فلول 

مجاميع داع��ش اإلرهابية وأصحاب 
الراي��ات البي��ض، الفت��ة ال��ى قتل 
اكثر من خمس��ة عناص��ر في أثناء 
عمليات التطهير ، محذرة أي جهة 
من محاول��ة التقدم ال��ى احملافظة 
وزعزعة االمن فيها وخلق حاالت من 

الرعب بني صفوف مواطنيها، فيما 
اكد قائم مق��ام طوزخورماتو عودة 
اكثرم��ن 3800 عائل��ة اليه��ا خالل 

األيام الثالثة املاضية .
وقال الناطق باسم قيادة العمليات 
املش��تركة العمي��د الرك��ن يحيى 

رس��ول في حديث خاص لصحيفة 
‘‘الصب��اح اجلدي��د‘‘ أن" ق��وات م��ن 
ال��رد  وفرق��ة  االحتادي��ة  الش��رطة 
الس��ريع وأربع��ة ألوي��ة م��ن قوات 
احلشد الشعبي شرعت صباح يوم 
أمس االحد بعملية عسكرية كبرى 

لتطهي��ر جنوب ش��رق كركوك من 
بعض فلول داعش وأصحاب الرايات 
البيض الذين سببوا حالة من الرعب 
ب��ني صف��وف املواطن��ني فضال عن 
قيامهم ببعض العمليات اإلرهابية 
داخ��ل احملافظ��ة من اج��ل اجندات 

سياس��ية كردية ، مش��يرا الى ان" 
العمليات اس��فرت عن مقتل اكثر 
من خمسة عناصر منهم وتفكيك 
الكثير من العبوات الناسفة فضال 

عن تفجير البعض منها".
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عودة 3800 عائلة الى ديارها في الطوز

عمليات عسكرية لتطهير كركوك من العناصر اإلرهابية واالنفصالية

دونالد ترامب

بغداد ـ الصباح الجديد:
 أكدت وزارة التربية، عدم وجود 
تغيي��ر ف��ي املواعي��د اخلاص��ة 
باالمتحانات النهائية للمراحل 
املنتهي��ة،  وغي��ر  املنتهي��ة 
وأص��درت التعليم��ات اخلاصة 

بها.
وذك��ر بيان ملكت��ب وزير التربية 
اجلدي��د"  "الصب��اح  تلق��ت 
"املديري��ة  أن  من��ه،  نس��خة 
العام��ة للتق��ومي واالمتحانات 
حددت 17 من شهر آيار املقبل، 
موعداً ألداء امتحانات السادس 
نف��س  م��ن  و27  االبتدائ��ي، 
امتحانات  الشهر، موعدا ألداء 

الثالث املتوسط".
التربي��ة  وزارة  ح��ددت  كم��ا 
بحس��ب البيان "21 من شهر 
حزي��ران املقب��ل، موع��دا ألداء 
امتحان��ات الس��ادس االعدادي 

بفروعه كافة".
"مواعي��د  ان  البي��ان  وأض��اف 
امتحانات الدراس��ة االبتدائية 

للمراحل غي��ر املنتهية حددت 
ف��ي الثان��ي م��ن آي��ار املقبل، 
فيم��ا مت حتديد اخلامس عش��ر 
من الش��هر ذاته، موع��دا ألداء 
الثانوي��ة  املرحل��ة  امتحان��ات 
واإلعدادي��ة(  )املتوس��طة 

للصفوف غير املنتهية".
واش��ار إلى إن "ال��وزارة جعلت 
االمتحان��ات  ف��ي  املش��اركة 
النهائي��ة، للثال��ث املتوس��ط 
والس��ادس االع��دادي تش��مل 
الناجح��ني  الطلب��ة  جمي��ع 
واملكملني بثالث دروس وعشرة 
درج��ات وما ع��دا ه��ذه احلالة 
يعتبر الطالب راسبا في صفه 
االمتحان��ات  اداء  ميكن��ه  وال 

النهائية".
كم��ا ب��ني إن "دخ��ول طلب��ة 
س��يكون  االبتدائي  الس��ادس 
للذي��ن حصلوا على الس��عي 
الطلب��ة  ع��دا  الس��نوي، 
املفصولني بالغياب او املتورطني 

مبشاكل تربوية".

"التربية": ال تغيير في
مواعيد االمتحانات النهائية

بغداد ـ الصباح الجديد:
نفت احلكوم��ة األنباء املتداولة عن 
رفض صندوق النقد الدولي املوازنة 
املالي��ة االحتادية لع��ام 2018، ألنها 
ال تتماش��ى مع االتفاق املوقع بينه 

وبني العراق.
وقال سعد احلديثي املتحدث باسم 
رئيس الوزراء ف��ي تصريح صحفي، 
 2018 لع��ام  املالي��ة  "املوازن��ة  إن 
أقرت وفق الس��ياقات القانونية بني 
مؤسس��ات الدول��ة العراقي��ة من 
حكومة وبرملان وجميع ما ورد فيها 
م��ن م��واد ال يتع��ارض مع ش��روط 

صندوق النقد الدولي".
وأوضح احلديثي، أن األنباء عن رفض 

صن��دوق النق��د الدول��ي للموازنة 
"غير صحيحة"، مؤكدا أن احلكومة 
العراقية لم تتلق أي موقف رسمي 

من الصندوق برفض املوازنة.
وكان مقرر اللجنة املالية النيابية، 
احمد حمه رشيد، أكد في تصريح 
صحفي أمس الس��بت، ان صندوق 
النقد الدولي رف��ض املوازنة املالية 
والت��ي   ،2018 للع��ام  العراقي��ة 
صوت مجلس الن��واب على متريرها 

األسبوع املاضي.
وأضاف حمه رش��يد، ان "احلكومة 
االحتادية فش��لت في إقناع صندوق 

النقد الدولي بشان مترير املوازنة".
تتمة ص3

بغداد - الصباح الجديد:
أورد بي��ان ل��وزارة التعلي��م العال��ي 
والبحث العلمي، امس االحد، وتلقت 
الصباح اجلديد نسخة منه ان الوزارة 
متجه��ة ص��وب منح جامع��ة بابل 

استقاللها اإلداري واالكادميي.
وأضاف البي��ان ان خط��ة متكاملة 
الس��تقالل هذه اجلامعة قد وضعت 
وس��تنفذ عل��ى مراح��ل، وإن "وزارة 
التعلي��م العالي والبح��ث العلمي 
ناقش��ت االط��ار الع��ام الس��تقالل 
بخطته��ا  عم��ال  باب��ل  جامع��ة 
االس��تراتيجية لدع��م اس��تقاللية 

اجلامعات".

وقال وكيل الوزارة للش��ؤون االدارية 
محمد الس��راج، في اجتماع حضره 
والتق��ومي  االش��راف  جه��از  رئي��س 
ورئي��س  األعرج��ي  نبي��ل  العلم��ي 
جامع��ة بابل عادل البغ��دادي وعدد 
"ال��وزارة  إن  العام��ني،  امل��دراء  م��ن 
ف��ي  برنامجه��ا  بتنفي��ذ  ماضي��ة 
منح اجلامع��ات االس��تقالل االداري 
واألكادمي��ي مبا يس��هم ف��ي تطوير 
واالرتق��اء  التعليمي��ة  العملي��ة 
ال��ى مص��اف  مبس��توى اجلامع��ات 
اجلامع��ات املتقدم��ة ف��ي املنطقة 

والعالم".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
أقترحت اللجنة العليا القامة صرح 
)النص��ر(، إقامة 10 صروح في بغداد 
واملدن احملررة لتخلي��د انتصار العراق 

على قوى الشر واالرهاب.
وق��ال مستش��ار وزير الدف��اع حامد 
املالكي، عض��و اللجنة، في تصريح 
صحفي ان "صرح النصر الذي اعلن 
عن مسابقة تصميمه، هو الرابع في 
تاريخ الع��راق بعد نصب احلرية جلواد 
الشهيد السماعيل  ونصب  سليم، 
فت��اح الترك، واجلن��دي اجملهول خلالد 

الرحال".

وأش��ار الى ان "هذا النصب سيكون 
األضخم في تاريخ النصب اذ سيقام 
على مس��احة تقدر ب��� 25 دومنا في 
مط��ار املثنى قريبا من منطقة علي 

الصالح، في العاصمة بغداد".
واوضح املالك��ي، ان "هناك مقترحا 
القامة صروح في املناطق احملررة التي 
حتق��ق فيها النص��ر،" مبيناً ان "هذا 
املقترح مس��تقبلي ونأمل بحصول 
موافق��ة علي��ه ليفتخر ابن��اء تلك 
املناط��ق بنصرهم على قوى الش��ر 

والظالم".
تتمة ص3

مكتب العبادي ينفي رفض صندوق 
النقد الدولي للموازنة االتحادية

في اتجاه اللغاء وزارة التعليم 
العالي.. خطة الستقالل جامعة بابل

مطار المثنى موقعًا
إلنشاء صرح "النصر"

#عدالة_اجتماعية

٤
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السليمانية ـ عباس كاريزي: 

الدميقراط��ي  احل��زب  كث��ف 
مس��عود  بزعام��ة  الكردس��تاني 
بارزاني اتصاالته االقليمية والدولية 
لكس��ر العزل��ة التي يعان��ي منها 
بع��د الفش��ل الذي من��ي به عقب 
اج��راء االس��تفتاء على اس��تقالل 
اقليم كردس��تان ف��ي 25 من ايلول 
املنص��رم، وذلك عبر جه��ود يبذلها 
رئي��س حكومة االقلي��م نيجيرفان 
بارزاني وابن عمه رئيس مجلس امن 

االقليم مسرور بارزاني.
مطلع��ة  سياس��ية  مص��ادر 
قال��ت للصب��اح اجلدي��د، ان احل��زب 
الدميقراطي متك��ن عقب احداث 16 
اكتوبر التي تلت اجراء االس��تفتاء، 
من اع��ادة ترميم عالقات��ه مع ايران 
على وجه مختل��ف، االمر الذي ولد 
اس��تياء لدى تركيا التي كان احلزب 
الدميقراط��ي يعول عليه��ا لضمان 
س��طوته وهيمنته عل��ى مفاصل 
ومؤسسات االقليم، وتأثيره محلياً 
واقليماً عل��ى مجريات االوضاع في 

العراق واملنطقة.  
وتابعت املصادر ان االش��هر اخلمس 
املنصرمة التي تلت اجراء االستفتاء 
ش��هدت تطورا ف��ي عالق��ة احلزب 
الدميقراط��ي م��ع ايران عل��ى وجه 
اخلصوص، حيث شهدت تلك الفترة 
زي��ارة العديد من الوفود الرس��مية 
االيراني��ة الى االقليم، وزيارة س��رية 
ق��ام ب��ه رئي��س حكوم��ة االقليم 
نيجرفان بارزاني الى طهران، تبعتها 
زي��ارة قام بها نهاية ش��هر ش��باط 
املنصرم، وفد ايراني رفيع املس��توى 
ال��ى االقلي��م تأل��ف من الس��فير 
االيراني الس��ابق لدى العراق حسن 
دانايي فر ومستشار املرشد االعلى 
للثورة في ايران وحاجي مس��كريان 
نائ��ب قائ��د فيل��ق ق��دس االيراني 
والتقى الوفد باغلب االحزاب والقوى 
السياس��ية الكردس��تانية، وبحث 
مع املسؤولني في احلزب الدميقراطي 
الس��بل الكفيلة بتطبيع العالقات 
بني ايران واالقليم وعد خالله الوفد 
االيراني بالعمل عل��ى اعادة الزخم 
ال��ى العالق��ات ب��ني اربي��ل وبغداد 
وفقا لتفاهمات جديدة باالس��تناد 
الى الدس��تور العراقي، وذلك عقب 

اقرار االقلي��م موافقته على قرارات 
احملكم��ة االحتادية القاضي��ة بالغاء 

االستفتاء وعدم االخذ بنتائجه.
االقلي��م  حكوم��ة  رئي��س  وكان 
نيجيرفان بارزاني قد قام بزيارة سرية 
ال��ى اي��ران ف��ي 2018/1/21 التقى 
خاللها باملس��ؤولني في اجلمهورية 
االس��المية، وابلغه��م خالله��ا ان 
اعتم��اد اقلي��م كردس��تان الزائ��د 
ع��ن حده عل��ى تركي��ا ودول الغرب 
وحتدي��دا اميركا لم يكن في محله، 
وان االقلي��م االن يعم��ل على اعادة 
النظر في عالقاته السابقة، وياخذ 
بنظر االعتبار دور ايران االيجابي في 

كردستان والعراق واملنطقة.
رئي��س  ان  املص��ادر  واضاف��ت 
حكومة االقلي��م نائب رئيس احلزب 
الدميقراطي نيجيرفان بارزاني قد زار 
الشهر املنصرم عقب مشاركته في 
منتدى دافوس سرا تركيا وبريطانيا، 

وخص��ص ج��زءا كبيرا م��ن جدول 
اعمال زيارته مع املس��ؤولني االتراك 
لبحث مستقبل العالقات بني تركيا 
واحل��زب الدميقراطي كما اخذ ملف 
النفط في االقلي��م حيزا ال بأس به 

من تفاصيل تلك اللقاءات.
وتابع��ت املص��ادر ان بارزاني حصل 
عل��ى موافق��ة احلكوم��ة التركية 
ملرور رئيس اقليم كردستان السابق 
االراض��ي  عب��ر  بارزان��ي،  مس��عود 
التركي��ة ال��ى اوروبا ف��ي جولة من 

املقرر ان يقوم بها قريباً.
رئي��س احل��زب  ان  وقال��ت املص��ادر 
يرفض  بارزاني  الدميقراطي مسعود 
جملة وتفصيالً آلية تعامل االقليم 
احلالي��ة مع بغ��داد ويعتق��د بانها 
خاطئ��ة، وانه ينبغ��ي على االقليم 
االحتادية  رفض مطال��ب احلكوم��ة 
كاف��ة، كما دع��ا بارزان��ي حكومة 
االقليم الى منع وطرد جلان التدقيق 

االحتادية  احلكوم��ة  ارس��لتها  التي 
لتدقيق س��جالت مرتبات موظفي 

االقليم.
وطالب بارزاني وفقا للمصادر رئيس 
حكوم��ة االقليم ونائب��ه الى منح 
رواتب موظف��ي االقليم من االموال 
التي حتصل عليها حكومة االقليم 
من بيع النفط، وهو ما عده عدد من 
اعضاء املكتب السياسي في احلزب 
لتوجه��ات  املؤيدي��ن  الدميقراط��ي 
رئي��س حكوم��ة االقلي��م نيجرفان 
بارزان��ي الذي��ن ميثلون توجه��اً ثانياً 
داخل احلزب، اجراء غير فاعل و طالبوا 
بارزاني بالتريث والتعامل مع بغداد 
وفقا لبنود الدس��تور العراقي، حلني 
االنتهاء م��ن االنتخاب��ات البرملانية 

املقبلة لرؤية ما ستفرزه.
وكان رئي��س مجل��س ام��ن اقلي��م 
كردس��تان مس��رور بارزاني ق��د زار 
االس��بوع املنصرم الواليات املتحدة 

االميركية والتق��ى هناك بعدد من 
املس��ؤولني واعضاء في الكونغرس 
االميركي، في اطار مساعيه لكسر 
احلصار املفروض على حزبه اقليميا 

ودولياً.
وعل��ى صعي��د ذي صل��ة حصل��ت 
ملص��ادر  وفق��ا  اجلدي��د  الصب��اح 
حكومي��ة عل��ى تفاصي��ل االتفاق 
ال��ذي توصلت الي��ه حكومتا املركز 
واالقليم، بعد ان ابدى رئيس حكومة 
االقليم نيجرفان بازراني في اتصال 
هاتفي اجراه مع رئيس الوزراء حيدر 
العبادي االسبوع املنصرم، استعداد 
حكومت��ه لتنفي��ذ ج��زء كبير من 
مطال��ب احلكوم��ة االحتادي��ة، حلني 
اجراء االنتخاب��ات البرملانية املقبلة، 
شريطة ان يقدم العبادي من جانبه 
مرون��ة جتاه املطالب الت��ي قدمتها 

حكومة االقليم.
واضافت املصادر ان حكومة االقليم 

توصل��ت الى اتف��اق م��ع احلكومة 
االحتادية على عدد من النقاط وهي 
كالتال��ي: تس��ليم 300 الف برميل 
يومياً من نفط االقليم الى ش��ركة 
واعادة  الوطني��ة س��ومو،  النف��ط 
مردوداته املالية الى حكومة االقليم 
لتوزع��ه بدورها على ش��كل رواتب 
ملوظفي االقليم، عدا وزارتي الصحة 
والتربي��ة. وكذلك ترس��ل احلكومة 
االحتادي��ة مراقبني امني��ني للمنافذ 
احلدودي��ة ومطارات االقليم، على ان 
يت��م نقل مالكات قس��م من قوات 
االسايش التي تقوم بتأمني مطارات 
الش��رطة  م��الك  عل��ى  االقلي��م، 
االحتادي��ة ف��ي احلكوم��ة االحتادية. 
كم��ا تتكف��ل احلكوم��ة االحتادي��ة 
ش��هريا بدفع رواتب وزارتي الصحة 
والتربية في حكومة االقليم، فيما 
تقوم حكومة االقليم بتأمني رواتب 

الوزارات املتبقية.

»الديمقراطي الكردستاني« يستغل مناصبه
الحكومية ألجل عودته الى الواجهة السياسية

كّثف في هذا اإلطار من اتصاالته اإلقليمية والدولية   د. علي شمخي

يخ��وض املرش��حون لالنتخاب��ات ف��ي العراق 
جتربة جديدة للفوز بثقة الناخبني في موسم 
انتخابي صعب تتش��كل في��ه مجموعة من 
التحدي��ات ف��ي مقدمته��ا تنامي الش��عور 
اجلمعي لدى الراي الع��ام العراقي بعدم قدرة 
املرش��حني في االس��تجابة الم��ال وتطلعات 
مالي��ني العراقيني على حتقيق اختراق انتخابي 
يتمك��ن في��ه ذوو الكف��اءات واخمللص��ون في 
الفوز باغلبية املقاعد النيابية ومغادرة حقبة 
االستحواذ احلزبي وس��يادة احملاصصة احلزبية  
املقيت��ة على ه��ذه االغلبية ط��وال اكثر من 
ث��الث دورات انتخابي��ة فالتج��ارب االنتخابية 
الس��ابقة رس��خت من التقالي��د احلزبية في 
التعاطي مع االس��تحقاق االنتخابي وشوهت 
كثيرا م��ن املضامني الدميقراطية وبات الكثير 
من املرش��حني اجل��دد يدركون ب��ان خوضهم 
االنتخاب��ات اجلدي��دة ف��ي قوائ��م منف��ردة او 
مس��تقلة م��ن دون دع��م االح��زاب الكبي��رة 
يعني ببس��اطة تضاؤل فرص حصولهم على 
االص��وات الكافي��ة الت��ي تؤهله��م للدخول 
ف��ي قبة البرمل��ان انطالقا من وقائ��ع وحقائق 
تتعلق باحلمالت االنتخابي��ة ومتويلها والدعم 
احملل��ي واالقليم��ي لها بغياب تطبيق س��ليم 
وش��فاف لقانون االحزاب ولرمبا س��تكون هذه 
االنتخابات فرص��ة كبيرة للتعرف على حركة 
الرأي العام العراق��ي ومدى قدرته في التعبير 
ع��ن الرفض ل��كل ه��ذه التقالي��د التي جرى 
تكريس��ها على م��دى اكثر من اربعة عش��ر 
عام��ا بعد الفش��ل الكبير ال��ذي صاحب اداء 
االحزاب الكبيرة داخل السلطتني التشريعية 
والتنفيذي��ة فالي��وم هناك قطاعات واس��عة 
من الش��باب العراقي تش��كل الثق��ل االكبر 
من اجلمهور االنتخابي لديها تطلعات جديدة 
تتمثل ببحثها عن مرشحني جدد لم يجربهم 
ش��عبهم ولم تتلطخ اياديهم بالفساد ولم 
يع��رف له��م فش��ل متك��رر في تس��لمهم 
للمهام واملسؤوليات داخل مؤسسات الدولة 
وه��ؤالء الش��باب يحملون الكثي��ر من االمال 
واالص��رار عل��ى دعم اي��ة جهة سياس��ية او 
كتلة انتخابية تري��د حتقيق االصالح والتغيير 
بضمانات  تتمثل برفض استنس��اخ التجارب 
الس��ابقة ف��ي ادارة الدولة العراقي��ة واتاحة 
الفرص��ة لوجوه جدي��دة من اجل املش��اركة 
في صنع القرار وبن��اء الدولة وعلى الرغم من 
تش��ظي الكيانات واالحزاب املس��تقلة وتوزع 
الكثي��ر من الوج��وه اجلديدة عل��ى االئتالفات 
احلزبي��ة اال ان االمل مايزال قائما بحيازة نخبة 
سياسية جديدة على اصوات كافية لتحقيق 
ائت��الف عريض يزيح هيمن��ة االحزاب القدمية 
التي دخلت االنتخابات اجلديدة باسماء جديدة 
لكنها مصرة على تكرار جتاربها السابقة في 
ادارة الدولة ومن املهم جدا ان يترجم الناخبون 
رغبته��م العارم��ة بالتغيير وميتلك��وا القدرة 
عل��ى االختي��ار الصائ��ب وان يج��ري تثقي��ف 
مس��تمر وعالي املستوى للحيلولة دون ضياع 
اصوات ماليني الش��باب العراق��ي والداعمني 
لهم في االنتخابات املقبلة وفي الوقت نفسه 
م��ن املهم ايض��ا ان يترجم املرش��حون الذين 
س��يختارهم جيل جديد من الشعب العراقي 
االمال والتطلعات وينفذونها على ارض الواقع 
باسرع وقت تعويضا عن ضياع وتشتت احللم 
العراق��ي الكبير بالتغيير ال��ذي مايزال حلما 

يبحث عن من يجعله حقيقة ملموسة . 

تطلعات جديدة

تقـرير

جانب من زيارة نيجيرفان بارزاني الى طهران »ارشيف«

ان االشهر الخمس 
المنصرمة التي تلت 

اجراء االستفتاء شهدت 
تطورا في عالقة الحزب 

الديمقراطي مع ايران 
على وجه الخصوص، 

حيث شهدت تلك الفترة 
زيارة العديد من الوفود 

الرسمية االيرانية الى 
االقليم، وزيارة سرية 
قام به رئيس حكومة 

االقليم نيجرفان بارزاني 
الى طهران

جيمس جيفري
و مايكل نايتس*

عل��ى الرغم م��ن األزم��ة األمنية في 
الع��راق الت��ي دامت خمس��ة عش��ر 
عام��اً والتي كان من ش��أنها أن تغرق 
معظ��م اجملتمع��ات، تس��جل البالد 
زيادات س��نوية في إنت��اج النفط، مما 
جع��ل قطاع الطاق��ة العراقي قصة 
جناح عاملية. وفي املرحلة القادمة، قد 
تستغل إيران وحلفاؤها الغاز والنفط 
العراق��ي أو س��يتم اس��تخدامهما 
لصالح العراق، مما سيحّول البالد إلى 
مركز لتصدير الطاقة بني دول اخلليج 
وتركيا وأوروبا. ل��دى الواليات املتحدة 
مصلحة استراتيجية قوية في تعزيز 

االحتمال األخير.

قطاع سريع النمو
في مؤمتر »نفط العراق« الذي عقدته 
 CWC( »»مجموعة »سي دبليو سي«
Group( ف��ي برلني في أواخر الش��هر 
املاض��ي، مت إب��الغ املس��ؤولني وممثلي 
الش��ركات واحمللل��ني بأن الع��راق قد 
أصبح دولًة قوية حتت��ل املركز الثاني 
في إنتاج النفط في »منظمة الدول 
املص��درة للنفط« )»أوب��ك«(، مقترباً 
م��ن إنتاج 5 ماليني برمي��ل يومياً في 
العام املاضي، مع تصدير ما يقرب من 
4 ماليني برمي��ل. باإلضافة إلى ذلك، 

تخطط بغداد إلنشاء برنامج ضخم 
لضخ مياه البحر بهدف زيادة اإلنتاج 
أوالً إلى 7 ماليني برميل يومياً، والحقاً 
إلى 9 ماليني برميل. وجتدر اإلشارة إلى 
أن الهدف األخير سيضع العراق على 
مستوى اململكة العربية السعودية 

والواليات املتحدة وروسيا.
كم��ا إن إمكان��ات العراق ف��ي إنتاج 
الغ��از هائلة ه��ي األخ��رى � إذ تهدر 
الب��الد كمية غي��ر عادي��ة قدرها 16 
ملي��ار متر مكعب س��نوياً من إحراق 
الغاز وح��ده، أو 0.5 باملائة من اإلنتاج 
العاملي. وس��يكون املشروع املشترك 
بني شركتي »شل« و«ميتسوبيشي« 
واحلكوم��ة العراقية أكبر جهد يبذل 
لتجميع الغ��از في العال��م، مما يوفر 
2 ملي��ار متر مكعب س��نوياً لتوليد 
الكهرب��اء التي تش��تد احلاجة إليها. 
وتتمث��ل خط��ة الع��راق الطموح��ة 
ف��ي جتمي��ع كل إنتاج��ه م��ن الغ��از 
واس��تخدامه دون إحداث أي تس��رب 
بحل��ول عام 2021. أم��ا الهدف األول 
فه��و اس��تبدال املنتج��ات النفطية 
األكثر تكلفًة، واألقل فعاليًة، واألكثر 
تلويث��اً، لك��ن إذا وص��ل الع��راق إلى 
هدفه في جتميع الغاز، فقد ال يصبح 
ُمص��ّدراً للغاز فحس��ب، ب��ل محوراً 
أيضاً لعبور الغاز يرب��ط تركيا وإيران 
وس��وريا واألردن واململك��ة العربي��ة 
الس��عودية، وغيرها من االقتصادات 

الرئيسية.

نفط كردستان وكركوك
له��ذه  إحلاح��اً  األكث��ر  العقب��ة  إن 
اخلط��ط هي ص��راع بغداد املس��تمر 
مع »حكومة إقليم كردس��تان« على 
النفط من ش��مال الع��راق. فحقول 

كركوك شائكة بشكل خاص، حيث 
أدت إلى نش��وب نزاع توّرطت فيه كل 
م��ن تركيا وإيران، مع قيام واش��نطن 

بدور الوسيط في بعض األحيان.
وق��د ب��دأت املش��كلة عندم��ا منح 

ل���  مهم��اً  دوراً   2005 ع��ام  دس��تور 
»حكومة إقليم كردستان« في تطوير 
احلق��ول »اجلدي��دة«، وهو م��ا فعلته 
برغب��ة االنتق��ام م��ن خ��الل م��راودة 
ش��ركات النف��ط العاملي��ة وتوقي��ع 

عق��ود تقضي مبش��اركة اإلنتاج. غير 
أن الدستور تطلب أيضاً من احلكومة 
االحتادية - عبر »شركة تسويق النفط 
العراقية« )SOMO( - تس��ويق اإلنتاج 
م��ن كل مكان في الب��الد، مبا في ذلك 
من »إقليم كردس��تان«، وفي املقابل، 
خصص��ت امليزانية االحتادي��ة حوالي 
17 ف��ي املائ��ة من عائ��دات النفط ل� 
»حكومة إقليم كردستان« )ما يقرب 
من 12 في املائة عندما مت االس��تغناء 
ع��ن بع��ض النفقات الوطني��ة، رغم 
أن األرق��ام والتعريف��ات املرتبطة بها 
كان��ت غامضة من��ذ فت��رة طويلة(. 
وع��ادًة لم تس��مح »حكوم��ة إقليم 
كردستان« ل� »شركة تسويق النفط 
العراقية« بتسويق نفطها، لذلك لم 
يت��م دفع اإلي��رادات االحتادية في كثير 
من األحي��ان. أما اليوم، ف��إن امليزانية 
العراقية األخيرة ال متنح األكراد سوى 
ما يقرب من 12.5 في املائة من الدخل 
النفطي املتوقع. وقد سعى الطرفان 
مراراً وتكراراً إلى مناقشة خالفاتهما 
مبساعدة الواليات املتحدة، لكن دائماً 
ما انتهى بهم��ا األمر في اإلخالل في 

اتفاقاتهما وجتديد النزاع.
»الدول��ة  تنظي��م  اجت��اح  وعندم��ا 
اإلس��المية« ش��مال البالد ف��ي عام 
2014، لم يداف��ع اجليش العراقي عن 
النفطية،  مدينة كركوك وحقوله��ا 
بل كانت قوات البيش��مركة الكردية 
ه��ي الت��ي قام��ت بذلك، واس��تولت 
عل��ى احلقول وب��دأت بتصدير النفط 

من كركوك عبر خ��ط أنابيب »إقليم 
كردس��تان« إلى احل��دود التركية ومن 
ثم إل��ى ميناء جيه��ان. وفي معظم 
النف��ط  بتس��ويق  قام��ت  األحي��ان، 
نفس��ه بدالً م��ن املنتج��ات الثانوية. 
فل��م يروق األمر لبغداد ولكن لم يكن 

لديها خيار في ذلك الوقت.
ومع هزمية تنظيم »الدولة اإلسالمية«، 
فرصته��ا،  املركزي��ة  احلكوم��ة  رأت 
وخاصًة بعد اخلطأ االستراتيجي الذي 
ارتكبته »حكومة إقليم كردس��تان« 
في إجراء اس��تفتاء حول االس��تقالل 
في أيلول/س��بتمبر املاضي. فوس��ط 
ضغوط إقليمي��ة كبيرة على األكراد، 
حتقي��ق  محاول��ة  بغ��داد  س��حقت 

استقاللهم واستعادت كركوك.
ويتمح��ور اخل��الف اآلن ح��ول كيفية 
تصدي��ر نف��ط كرك��وك وتس��ويقه، 
ومن سيس��ّوق نفط »حكومة إقليم 
كردس��تان« الذي ال ي��زال يتدفق إلى 
ميناء جيه��ان. وفي غضون ذلك، يتم 
حصر ما يق��ّدر بنحو 300,000 برميل 

في اليوم ]من نفط[ كركوك.

في الغد احللقة الثانية من املقال
*جيمس إف. جيف��ري، زميل متميز 
في زمال��ة »فيليب س��ولوندز« في 
معهد واشنطن، والسفير األمريكي 
الس��ابق في العراق وتركيا. ومايكل 
نايتس، زميل »ليفر« في املعهد وقد 
عمل على نطاق واسع في مشاريع 

الطاقة داخل العراق.

مستقبل الطاقة العراقي يكمن في الشمال

حقول نفط كركوك

بغداد ـ الصباح الجديد:
أصدرت االدارة االنتخابية في املفوضية 
العلي��ا املس��تقلة لالنتخاب��ات، أمرا 
يقضي باملوافقة على الدول املقترحة 
الن��واب  مجل��س  انتخاب��ات  الج��راء 

املقبلة في اخلارج.
عليه��ا  اطلع��ت  وثيق��ة  وبحس��ب 
»الصباح اجلديد« فان اإلدارة االنتخابية 
أص��درت أمرا إداريا رق��م )1197( تاريخ 
باملوافق��ة على  2018/2/22، يقض��ي 
ال��دول املقترح��ة الج��راء انتخاب��ات 
مج��س النواب املقبلة في اخلارج، بعد 
موافق��ة مجل��س املفوض��ني عليها، 

وهي كل من »أميركا، تركيا ، السويد، 
فنلندا، النروي��ج، املانيا، إيران، انكلترا، 
استراليا، هولندا، الدامنارك، نيوزيلندا، 
األردن، لبن��ان، اإلمارات، مص��ر، كندا، 

النمسا، بلجيكا«.
 وكان رئي��س االدارة االنتخابي��ة رياض 
البدران، أعلن في وقت سابق عن حتديد 
مفوضي��ة االنتخابات انتش��ار مراكز 
ومحط��ات االقتراع بش��كل اولي في 
الدول التي س��تجرى فيه��ا انتخابات 
العراقي��ني املقيمني ف��ي اخلارج، حيث 
أك��د البدران، ان وح��دة ادارة انتخابات 
اخلارج حددت بشكل اولي )136( مركز 

اقتراع تش��مل )684( محط��ة اقتراع 
ف��ي )13( دولة س��يتم افتتاح مكاتب 
انتخابية فيها و)6( دول سيتم افتتاح 

مراكز اقتراع فيها.
 وأش��ار الى ان ه��ذا االنتش��ار االولي 
جاء بناء على االعداد اخملمنة للجالية 
العراقية خ��ارج البلد التي مت احلصول 
عليها وفق تقدي��رات وزارتي اخلارجية 
ع��ن  فض��الً  واملهجري��ن  والهج��رة 
االحصائي��ات الس��ابقة املتوفرة لدى 
املفوضي��ة اس��تناداً عل��ى العمليات 
االنتخابية الس��ابقة الت��ي جرت في 

االنتخابات البرملانية السابقة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اللجن��ة  عض��و  اس��تبعد 
عل��ي  النيابي��ة  القانوني���ة 
املرشدي، أم�س االحد، امكانية 
متري��ر بع��ض القوان��ني خ���الل 
املرحل���ة احلالي���ة، فيما اش��ار 
ال��ى ان قانوني احملكمة االحتادية 
والنف��ط والغ��از بحاج��ة ال��ى 
توافق��ات وجلس��ات مناقش��ة 

طويلة النضاجهما.
تصري��ح  ف��ي  املرش��دي  وق��ال 

العدي��د  »هن��اك  إن  صحف��ي، 
من القوان��ني املهمة واملصيرية 
واحملكمة  والغاز  النفط  كقانون 
االحتادية ومجلس االحتاد، بحاجة 
وتفاهمات  وانسجام  توافق  الى 
كبيرة ب��ني الكتل السياس��ية 

لتمريرها«.
واض��اف املرش��دي، ان »مجلس 
الن��واب ومع ق��رب نهاي��ة عمر 
دورت��ه البرملاني��ة احلالي��ة م��ن 
الصعب عليه مترير هكذا قوانني 

بحاجة الى جلسات واجتماعات 
بالشكل  لتنضيجها  مستمرة 
ال��ذي يفس��ح اجمل��ال للمض��ي 
بالتصوي��ت عليه��ا باالغلبي��ة 

املريحة«.
واكد املرش��دي، ان »اس��تكمال 
النص��اب اصب��ح ام��را صع��ب 
التحق��ق خ��الل ه��ذه املرحلة، 
وبالتال��ي نتوق��ع ترحي��ل تل��ك 
القوانني ال��ى ال��دورة البرملانية 

املقبلة«.

القانونية النيابية تتوقع ترحيل قانونيتحديد 19 دولة أجنبية النتخابات الخارج
النفط والمحكمة االتحادية الى البرلمان المقبل
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بغداد – انفجار ناسفة 
ذك��ر مص��در امن��ي ف��ي الش��رطة 
العراقي��ة امس االح��د، ان مدنيا قتل 
واصي��ب ثالث��ة اخرين بانفج��ار عبوة 
ناس��فة قرب س��وق ش��عبي جنوبي 

بغداد.
وقال املصدر إن "عبوة ناس��فة كانت 
موضوع��ة عل��ى جان��ب الطريق قرب 
اليوس��فية  س��وق ش��عبي مبنطقة 
جنوب��ي بغ��داد انفجرت، صب��اح يوم 
ام��س ما ادى الى مقتل مدني واصابة 
ثالثة اخرين بجروح" ، مضيفا أن "قوة 
امنية وصلت الى مكان احلادث ونقلت 
املصابني الى مستش��فى قريب وجثة 

القتيل الى دائرة الطب العدلي".
ديالى – انفجار عبوة 

اكد رئيس مجلس قضاء املقدادية في 

محافظة ديالى عدنان التميمي امس 
االحد، أن عبوة ناس��فة انفجرت على 

طريق زراعي شرقي القضاء.
وق��ال رئيس اجمللس ان "عبوة ناس��فة 
كان��ت موضوع��ة على جان��ب طريق 
زراعي في محيط قرية الرشاد شرقي 
املقدادي��ة، انفجرت، صباح يوم امس ، 
م��ا ادى الى هالك ثعلب كان قريبا من 
موق��ع االنفجار" ، مضيف��ا ان "فريقا 
امني��ا ب��دأ التحقي��ق في مالبس��ات 

احلادثة".

كركوك – استهداف دورية 
افاد مصدر امني في شرطة محافظة 
كرك��وك ام��س االحد مبقت��ل واصابة 
س��بعة من عناصر احلش��د الشعبي 
بتفجي��ر عبوة ناس��فة اس��تهدفت 

دورية جنوب غربي احملافظة.

ناس��فة  "عب��وة  إن  املص��در  وق��ال 
انفجرت، مس��اء يوم ام��س لدى مرور 
دورية للحش��د الش��عبي الل��واء ٥٦ 
من ابناء املنطقة ف��ي قرية النجاتية 
التابع��ة لقض��اء احلويج��ة، )55 كم 
جنوب غربي كركوك(، واسفر االنفجار 
عن مقتل أحد عناصر احلشد واصابة 

ستة اخرين".

بابل – ضبط عتاد 
اعلن مصدر امني في مديرية شرطة 
بابل امس االح��د عن متكن قوة امنية 
مش��تركة م��ن العث��ور عل��ى كدس 
للعت��اد ش��مال احملافظ��ة فضال عن 
القاء القبض عل��ى عدد من املتهمني 
واملطلوب��ني عل��ى وفق م��واد قانونية 

وجنائية مختلفة.
وبني املصدر إن  قوة امنية مش��تركة 

من االفواج وش��رطة الرافدين وقوات 
مكافح��ة  مبف��ارز  مع��ززة  النخب��ة 
املتفج��رات، نف��ذت فج��ر ي��وم امس 
بالتع��اون م��ع االمن الوطن��ي وخلية 
في  تفتي��ش  االس��تخبارات عملي��ة 
ناحية جبلة ، واس��فرت العملية عن 
العثور على كدس للعتاد ضم عدد من 
العبوات الناسفة وااللغام ومقذوفات 

متنوعة ومواد تستعمل للتلغيم . 

صالح الدين – ضبط متفجرات 
اكد مصدر امني في شرطة محافظة 
صالح الدين امس االحد ان مفرزة من 
قسم مكافحة املتفجرات في مديرية 
احملافظ��ة متكنت م��ن رف��ع 35 عبوة 
ناسفة عبارة عن جلكانات سعة )٣٠( 
لترا و 21 عبوة من املعروفة بالقمعية 

والتي تعمل بنظام الضغط .

وافاد املصدر ان املفرزة قامت بتفكيك 
العب��وات وتفجيرها حتت الس��يطرة 
في جزيرة تكريت من دون تسجيل اي 

حادث يذكر.

النجف – عمليات دهم 
كش��ف مص��در امن��ي ف��ي مديرية 
ش��رطة محافظ��ة النجف االش��رف 
واملنش��آت ام��س االح��د ع��ن إلق��اء 
القب��ض بعمليات دهم وتفتيش على 
ثالثة مطلوبني على وف��ق املادة 4 من 

قانون مكافحة االرهاب .  
وبني املصدر ان عملي��ة إلقاء القبض 
عليهم متت من قبل إحدى س��يطرات 
فوج ط��وارئ النجف الثاني س��يطرة 
املظفر خالل محاولتهم الدخول إلى 
مرك��ز املدين��ة، مؤك��دة ان املتهمني 
مطلوبني إلى القض��اء في محافظة 

الكوت. 

ذي قار – اعتقال مطلوب 
اكد مصدر امني في شرطة محافظة 
ذي ق��ار ام��س االح��د، ب��ان االجه��زة 
االمني��ة متكنت من القبض على احد 

االرهابيني املطلوبني.
وقال املصدر ان "جهاز االس��تخبارات 
متكن من القبض على ارهابي مبنطقة 
س��ومر في مدينة الناصرية مركز ذي 
ق��ار"، الفتا ال��ى ان "املته��م يبلغ من 
العم��ر 30 عاما ومطل��وب على وفق 
امل��ادة 4 ارهاب"، مضيف��ا ان "املتهم 
مت��ت احالت��ه ال��ى اجله��ات اخملتصة 

الكمال االجراءات القانونية بحقه".

البصرة – ضبط متفجرات 
اعلن مصدر امني في شرطة محافظة 

البصرة امس االحد ان القوات االمنية 
احبط��ت محاولة لتنفي��ذ تفجيرات 
ارهابي��ة، بعد ضبطها مل��واد متفجرة 

في اثناء نقلها داخل احملافظة.
وقال املصدر االمن��ي ان "إحدى املفارز 
التابع��ة لس��يطرة مط��ار  االمني��ة 
البص��رة الدول��ي، عث��رت عل��ى مواد 
متفج��رة وقنابل يدوي��ة داخل احدى 
السيارات في اثناء تفتيشها"، مبينا 
ان "املفرزة في اثناء تفتيشها لسيارة 
عث��رت عل��ى اربع��ة قوالب م��ن مادة 
)C4( ش��ديدة االنفجار، وقنابل يدوية 
هجومية ودفاعي��ة، فضال عن لتر من 
البارود االس��ود" ، مضيف��ا أن املفرزة 
األمنية "احالت صاحب الس��يارة الى 

التحقيق مع املضبوطات والسيارة".

انفجار ناسفة قرب سوق شعبي جنوبي بغداد * استهداف دورية للحشد في الحويجة غربي كركوك 
رفع 56 عبوة ناسفة في محافظة صالح الدين * إحباط محاولة لتنفيذ تفجيرات إرهابية وسط البصرة

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكدت ادارة محافظ كركوك أن "دائرة املنتوجات 
رفع��ت جتهيز احملافظ��ة الى مليون لت��ر يومياً"، 
فيما اش��ارت الى ان " وصول الكوبونات )بطاقة 
جتهي��ز البنزين ٢٥ لتر للس��يارات الصغيرة و٤٠ 
لتر للس��يارات احلمل( الى الباعة، يقف خلفها 
اصح��اب املركب��ات"، مبين��ة ان "كرك��وك هي 
احملافظة الوحيدة التي تستخدم هذه البطاقات 

للتعئبة وأصبحت تثقل كاهل املواطنني".
وأعرب��ت إدارة احملافظة عن امله��ا ان "يتم الغاء 
ه��ذه البطاقات خ��الل ثالثة ش��هور"، بعد زيادة 

كميات البنزين اخلاصة بها.
ويق��ف أحمد عبد العزيز وهو بائع كوبونات أمام 
محطة للتعئبة البنزين في ش��ارع طريق بغداد 
وس��ط كركوك، ومثله العش��رات من الشباب 
الذي��ن ينتش��رون عل��ى ط��ول الطرق��ات حول 
محط��ات التعئبة احلكومية يبيعون ويش��ترون 
بالكوبونات، والت��ي تعد مصدر رزق لهم. ويقول 
عب��د العزيز إن "مهنة بيع الكوبون يوفر لنا رزق، 
حي��ث يوجد هناك عش��رات م��ن العاطلني عن 
العمل ميتهنون هذه املهنة ونبيع يوميا ما يقارب 
م��ن 30 ال��ى 40 بطاقة وهي عبرة عن قس��مني 
قس��م يجهز 25 لترا م��ن البنزين واحلمل يجهز 
ب� 40 لتر يومياً"، الفتا الى "بيع البطاقة اجملهزة 
)25 لترا( بس��عر ثالث��ة االف وخمس��مائة دينار 

وسعر البطاقة 40 لترا بخمسة االف دينار".

الصباح الجديد - وكاالت:
تظاهر العشرات من الناشطني في الصرة، أمس 
االحد، للمطالبة بايجاد حلول س��ريعة ملشكلة 

تراكم النفايات في املناطق السكنية.
وقال مصدر مطلع ان عشرات الناشطني تظاهروا 
امس، قرب دي��وان محافظة البص��رة، للمطالبة 
بايجاد حلول سريعة ملشكلة تراكم النفايات في 

املناطق السكنية.
واضاف ان هذه املشكلة ناجمة عن توقف شركة 
التنظي��ف ع��ن العمل قب��ل انتهاء م��دة العقد 
املب��رم معها فض��ال عن ضعف امكاني��ات بلدية 
البص��رة وع��دم حص��ول احملافظة عل��ى االموال 
الالزم��ة العم��ال التنظيف. ومن املق��رر ان يعقد 
محافظ البصرة اسعد العيداني مؤمترا صحافيا 
بعد ساعات بخصوص مش��كلة النفايات. ويبني 
ان" لفظ��ة البح��ارة تطلق على الفاس��دين من 
التجار وبعض املوظفني في احملطات النهم أشبه 
م��ا يكونون يبحرون وس��ط البح��ر ويكونون هم 
اصحاب اليد الطويلة في هذه االمر ونس��ميهم 

البحارة".

سوق سوداء للبنزين 
في كركوك

تظاهرات في البصرة 
تطالب بحل مشكلة 

النفايات

الملف األمني

"نينوى" ميهل العمال الكردستاني 
10 أيام ملغادرة سنجار و"ايزيدخان " 

مستعدة لطرده
ويس��يطر ح��زب العمال الكردس��تاني 
على سنجار التي تعد معقل االيزيديني 
من��ذ 2014، وهي على خ��الف مع قوات 
"ايزي��د خ��ان" االيزيدية وع��ادة ما تقع 

بينهم نزاعات مسلحة.
وقال مص��در في قوات "ايزي��د خان" ان 
"ق��وات ايزيد خ��ان، على اس��تعداد تام 
لط��رد ح��زب العمال الكردس��تاني من 
س��نجار وإع��ادة القضاء الى س��لطة 

احلكومة".

عمليات عسكرية لتطهير كركوك 
من العناصر اإلرهابية واالنفصالية

وأض��اف ان" العمليات ستس��تمر الى 
ح��ني تطهي��ر احملافظ��ة بالكام��ل من 
اإلرهابيني واالنفصاليني الذين يتحركون 
اخل��وف  تب��ث  خاص��ة  اجن��دات  وف��ق 
والرع��ب لزعزعة االمن داخ��ل احملافظة 
وكذل��ك لدف��ع التعرض ع��ن احملافظة 
وحمايته��ا م��ن الهاون��ات والقنص "، 
مح��ذرا ، "بع��ض صفح��ات التواص��ل 
االجتماعي واملؤسس��ات اإلعالمية من 
بث الش��ائعات املغرض��ة التي تتضمن 
انس��حاب القطع��ات العس��كرية من 
معلوم��ات  وإعط��اء  احملافظ��ة  داخ��ل 
خاطئة عن املوقف األمني داخل كركوك 

ألنه ستنال جزاءها العادل". 
وب��ني أن" هنالك جه��وداً اس��تخبارية 
مكثفة للحد من هذه اجملاميع اخلارجة 
عن القان��ون ومعرفة بع��ض مصادرها 

املوجودة م��ع العائالت الت��ي عادت الى 
احملافظ��ة وتدقيقه��ا بني احل��ني واحلني 

األخر". 
وتاب��ع أن" العمليات املش��تركة لديها 
ع��دة أوامر قب��ض بح��ق مطلوبني من 
القي��ادات اإلرهابي��ة وبع��ض املتعاونني 
العملي��ات  خ��الل  س��تنفذ  معه��ا 

العسكرية".
من جانبه قال قائد قوات محور الشمال 
ف��ي محافظة كركوك علي احلس��يني 
لصحيفة ‘‘الصباح أجلديد‘‘ أن" القوات 
العراقية اس��تطاعت الس��يطرة على 
بع��ض املناط��ق الواقعه جنوب ش��رق 
كرك��وك من مف��رق كفري وص��وال الى 
شرق احملافظة  وخاصة في طوزخورماتو 
ومت ضب��ط 3 مق��رات و6 انف��اق تابع��ة 
واصح��اب  اإلرهابي��ة  داع��ش  جملامي��ع 
التق��دم  اثن��اء  ف��ي  البي��ض  الراي��ات 
العس��كري على تلك املناطق فضال عن 
رفع اكثر من 400 عبوة ناسفة وتفجير 
سيارتني مفخختني من قبل فرق اجلهد 
الهندسي الذي كان له الدور الكبير في 

تقدم القطعات العسكرية".
وأضاف أن" القوات املشتركة وصلت الى 
حدود البيش��مركة الت��ي حتيط ببعض 
من املناط��ق التي يتواجد فيها أصحاب 
الرايات البيض وبعض اجملاميع اإلرهابية 

من اجلهة الشرقية للمحافظة".
وب��ني ان" ثالث��ة أف��واج م��ن التركمان 
في محافظ��ة كركوك ش��اركوا خالل 
العمليات العسكرية في محور الزركة 

ومطيبيجة".  
من جهته أكد قائم مقام طوزخورماتو 

ليث حميد إع��ادة اكثر من 3800 عائلة 
الى القضاء خالل األيام الثالثة املاضية.

وقال حميد لصحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ 
ان" الق��وات األمني��ة اع��ادت اكث��ر من 
3800 عائل��ة ال��ى القضاء بع��د تدقيق 
األسماء والبحث عن مطلوبني من قبل 
جهاز مكافح��ة اإلرهاب املس��ؤول عن 

هذا امللف ".  
يذكر ان رئيس الوزراء حيدر العبادي اكد، 
أم��س األول الس��بت، انته��اء “اإلرهاب” 
عسكرياً في العراق، وشدد على ضرورة 

القضاء على أفكاره ومنهجه
وقال العبادي ف��ي كلمته مبعرض األمن 
والدف��اع في بغداد، بحس��ب التلفزيون 
الرس��مي، إن “اإلرهاب انتهى عس��كريا 
ويج��ب القضاء على أف��كاره ومنهجه 
الطائف��ي التكفي��ري”، في إش��ارة الى 
عزم احلكومة مواصلة مقارعة اإلرهاب 
حت��ى النهاي��ة الكامل��ة ل��ه على كل 

املستويات 

مكتب العبادي ينفي رفض صندوق 
النقد الدولي للموازنة االحتادية

مش��يرا  إل��ى أن "صن��دوق النقد ابدي 
امتعاضه الش��ديد م��ن زي��ادة اإلنفاق 

احلكومي وإدراج درجات وظيفية".
اجلدي��ر بالذك��ر ان��ه وبحس��ب خب��راء 
اقتصادي��ني، ف��ان "االتفاق ب��ني العراق 
وصن��دوق النق��د الدولي، يل��زم العراق 
بتنفي��ذ مجموعة من الش��روط منها 
إلغ��اء الوظائ��ف وع��دم إضاف��ة أعباء 

مالية على املوازنة".

في اجتاه اللغاء وزارة التعليم العالي.. 
خطة الستقالل جامعة بابل

واضاف السراج، حسب البيان أن "هناك 
خط��ة متكاملة تنفذ عل��ى مراحل من 
أج��ل اس��تقالل جامع��ة باب��ل لتكون 
اجلامع��ة الثاني��ة الت��ي تس��تقل بع��د 
جناح جتربة اجلامع��ة التكنولوجية التي 
اس��تقلت في الع��ام الدراس��ي 2017 – 

."2018
وكان وزي��ر التعلي��م العال��ي والبح��ث 
العلم��ي عب��د ال��رزاق العيس��ى اعلن، 
االربع��اء )19 مت��وز 2017(، عن اس��تقالل 
اجلامعة التكنولوجية، فيما كشف عن 

التوجه اللغاء الوزارة.
ب��ادارة  العال��ي  التعلي��م  وزارة  وتق��وم 
جامعات بغداد والنهرين واملس��تنصرية 
والعراقي��ة واجلامع��ات احلكومي��ة ف��ي 
عليه��ا  واالش��راف  احملافظ��ات،  باق��ي 
بصورة مركزي��ة وحتى في االمور املالية، 
وكان��ت اجلامع��ة التكنولوجية تدار من 
الوزارة أيضا، قبل اس��تقاللها في العام 

الدراسي 2018-2017

مطار املثنى موقعاً
إلنشاء صرح "النصر"

وكان��ت األمان��ة العامة جمللس ال��وزراء، 
أطلق��ت ف��ي الثامن من الش��هر اجلاري 

مسابقة صرح النصر.
وقال رئيس الّلجنة العليا اخلاصة بأنشاء 
ص��رح النصر األمني الع��ام جمللس الوزراء 
مهدي الع��الق ان "الصرح يأت��ي اكراما 
االبطال  وتضحي��ات  الش��هداء  لدم��اء 
واملقاتل��ني من صنوف قواتنا املس��لحة 

ومن احلشدين الشعبي والعشائري".
واوضح ان "الصرح سيقام على مساحة 
25 دومن في موقع متميز من بغداد ويكون 
متاحاً لكافة املواطنني" مش��يرا الى ان 
"هناك دلي��الً تعريفياً نُش��ر على موقع 
األمانة العامة بُينت فيه كافة تفاصيل 

املسابقة". 
واكد العالق ان "الدليل يأتي اس��تكماالً 
ملتطلبات املس��ابقة الت��ي أعلنت عنها 
الّلجنة في ش��باط املاض��ي،" الفتاً الى 
"اخلصوصي��ة الت��ي يحمله��ا النص��ب 
الت��ذكاري الكبير الذي س��يخلد النصر 
على داعش اإلرهاب��ي الذي حتقق بفضل 
دم��اء الش��هداء، ويؤك��د وح��دة العراق 

وسيادته".
وقام��ت الّلجنة بتس��مية أعضاء جلنة 
التحكيم التي س��تتولى عملية تقييم 
النماذج واختيار النصب الذي س��تجده 

األمثل في جتسيد النصر الكبير.
يش��ار ان الّلجنة التحكيمية س��تضم 
عدداً م��ن املعماريني والنحات��ني واالدباء 

والرسامني والفنانني واألكادمييني.

طريقان للطعن أمام املتضررين من 
مصادرة أموال النظام السابق

وأوض��ح أن "توقيت اعالن االس��ماء غير 
مرتب��ط بقرب االنتخاب��ات النيابية، ألنه 
جاء عل��ى وفق زم��ن حدده قان��ون صدر 
عن مجلس النواب ش��ارك في صياغته 

املعترضون عليه اآلن".
وحت��ّدث الباك��وع ع��ن "طريق��ني ام��ام 
املتض��ّرر من القان��ون للطع��ن" ، مبيناً 
أن "االول اداري يتمث��ل باللجوء إلى جلنة 

سوف يتم تشكيلها في االمانة العامة 
جمللس ال��وزراء مهمتها نظ��ر االعتراض 

خالل مدة زمنية محددة".
وف��ي ح��ال مت رف��ض االعت��راض، يؤّك��د 
الباك��وع أن "هن��اك طريق��ا ثاني��ا عبر 
القضاء بدعوى تقام لهذا الغرض حيث 
س��يصدر حينه��ا حك��م قضائ��ي ميثل 

كلمة الفصل".
كافي��ان  الطريق��ني  "هذي��ن  أن  وي��رى 
للمتضرر ويوفران له الضمانة القانونية 
م��ن أج��ل احلص��ول عل��ى حق��ه وعدم 

تعرضه للظلم".
ول��م يخ��ف الباك��وع "وج��ود خلل في 
بعض الصياغات التش��ريعية للقانون"، 
وأكمل القول إن "ابرز املش��كالت تتعلق 
بنص��وص مطلق��ة الزمن س��يما التي 
حتدث��ت ع��ن ش��مول جمي��ع احملافظني 
واعضاء الف��روع حلزب البعث املنحل من 
دون حتدي��د مدة زمنية، وه��ذا ما جعلنا 
نش��عر باحل��رج واجبرنا على احتس��اب 
املدة الزمني��ة املفتوحة بني عامي 1968 

إلى 2003".
بدوره، ذكر رئيس جلنة املساءلة والعدالة 
واملصاحل��ة النيابي��ة هش��ام الس��هيل 
إن "االس��ماء االخيرة ص��درت على وفق 
قانون جاءن��ا من احلكومة، وادخلنا عليه 
تعديالت س��هلت تنفي��ذه ولم نكن مع 

تشديده".
وأضاف السهيل في حديث إلى "الصباح 
اجلدي��د"، أن "القانون عل��ى وفق ما جاء 
م��ن احلكومة ل��م ينّص على اس��تثناء 
ش��خصية معينة، اما مجل��س النواب 
فقد ق��ام بواجبه التش��ريعي من خالل 

التصويت عليه".
وفيما أكد أن "القانون مت تش��ريعه قبل 
نحو ستة اش��هر وال عالقة له بالصراع 
االنتخاب��ي"، أق��ّر بأنه "قد ط��ال بعض 
الشخصيات املعارضة للنظام السابق، 
واخري��ن استش��هدوا في مع��ارك ضد 

االرهاب".
وب��ني الس��هيل أن "هيئة املس��اءلة قد 
عّطلت اعالن االس��ماء ملدة شهر حيث 
أن القانون نص على وجود س��قف زمني 
له��ذه العملي��ة، لك��ن التأخي��ر حصل 
نتيجة تدقيق��ات حصلت لكي ال حتدث 

خروق كما في السابق".
وأردف أن "املعترض��ني عل��ى القانون من 
النواب كان دورهم سلبياً، فممثليهم في 
جلنة املس��اءلة النيابية لم يحضروا إلى 
االجتماعات لغرض تثبيت مالحظاتهم، 
كما أن دورهم كان س��لبياً خالل القراءة 
الثانية للمشروع وفي مرحلة التصويت 

في قبة البرملان بعدم ابداء اي موقف".
وبرغم تأكيد الس��هيل "حاجة القانون 
ال��ى تعدي��ل بغي��ة اس��تثناء البعض"، 
أوضح أن "الصيغة احلالية اسهمت في 
اعفاء مئات االالف كانوا مش��مولني في 
الس��ابق بحجز االموال بحجة أنهم من 
اقارب مسؤولني في النظام السابق إلى 

الدرجة الرابعة".
واصدرت هيئ��ة املس��اءلة والعدالة في 
5 اذار 2018 قائمت��ني االول��ى تضمن��ت 
مصادرة االم��وال املنقولة وغير املنقولة 
ل�52 ش��خصا من اركان النظام السابق 
والثاني��ة احلج��ز على ام��الك 4257 من 

املسؤولني خالل تلك احلقبة.

تتمات ص1

متابعة الصباح الجديد:

ناشدت وكالة االمم املتحدة للهجرة 
دول العالم بش��أن متويل املش��اريع 
الت��ي مته��د حل��ل ازم��ة النازح��ني 
والعائدي��ن في الع��راق الذين يزيد 
عدده��م ف��ي الوقت احلال��ي على 
مليونني و300 الف ، فيما اش��ارت 
الى ان عدد العائدين إلى مناطقهم 
يصل إلى أكثر م��ن 3 ماليني و500 
الف مواطن بحيث يتجاوز ال� 100 

ألف شهريا .
واوضحت الوكال��ة االممية في بيان 
له��ا تس��لمت "الصب��اح اجلديد" 
اإلس��تجابة  إن  من��ه  نس��خة 
إلحتياجات هذه الفئ��ات املتضررة 
تع��د من ب��ني األولويات الرئيس��ة 
للمنظم��ة الدولي��ة للهجرة كما 
ه��و وارد ف��ي مناش��دة وكالة األمم 
املتحدة للهج��رة لعام 2018 حول 

متويل األزمة في العراق.
وقالت الوكالة في بيانها ان املنظمة 
الدولية للهج��رة بحاجة الى 26.7 
مليون دوالر، لكي تتمكن من تلبية 
اإلحتياجات العاجلة ألكثر من 700 
ألف عراقي م��ن العائدين وأعضاء 
اجملتمعات املضيف��ة والنازحني في 
جميع أنح��اء البالد، وخاصة أولئك 
الذين ما زالوا في اخمليمات أو املواقع 
غير الرس��مية، وكذل��ك الذين قد 

يتعرضون للنزوح مرة ثانية.
التي أطلقتها  وتتماشى املناشدة 
املنظمة الدولية للهجرة مع خطة 
األمم املتحدة لإلستجابة اإلنسانية 
في الع��راق والتي ب��دأت في بغداد 
إلى جانب خطة احلكومة العراقية 
لعام 2018 إلغاثة وإيواء واس��تقرار 

النازحني.
واش��ارت املنظم��ة ال��ى ان الدعم 
الف��وري مطلوب مع اس��تمرار تأثر 
العراقي��ني في جمي��ع أنحاء البالد 
مبخلفات الن��زاع األخي��ر"، هذا ما 
قال��ه رئيس بعثة املنظمة الدولية 
للهج��رة في العراق جي��رارد وايت ، 
مضيف��ا إن التموي��ل املطلوب هو 

ضروري الستمرار توفير املساعدات 
اإلنسانية للنازحني ودعم العائدين 
إلستعادة البنى التحتية اجملتمعية 
حت��ى  واإلس��كانية  والصحي��ة 

يتمكنوا من إعادة بناء حياتهم".
ان أكث��ر م��ن نص��ف املناش��دات 
للمنظم��ة الدولي��ة للهج��رة في 
مس��اعدة  لغ��رض  ه��ي  الع��راق 
م��ن خ��الل  والعائدي��ن  النازح��ني 
توفي��ر اإليواء املوس��مي واملواد غير 
الغذائية ، كما تش��مل املناشدات 
على دعم إدارة وتنس��يق اخمليمات، 
الدعم النفس��ي، خدمات الرعاية 
الصحية وسبل كسب العيش في 
ح��االت الطوارئ ف��ي املناطق التي 
مت اس��تعادتها، وكذل��ك إلجن��ازات 

مصفوفة تتبع النزوح.
ووفقاً ملصفوف��ة املنظمة الدولية 
للهج��رة لتتبع الن��زوح في العراق 

منذ بداي��ة النزاع في كانون الثاني 
2014، عاد 3.5 مليون ش��خص إلى 
مناطقهم، في حني أن هناك أكثر 
م��ن 2.3 مليون ش��خص م��ا زالوا 
نازح��ني. ومن ب��ني النازحني، يعيش 
أكث��ر م��ن 631 ألف ش��خص في 
اخمليمات، ونحو 260 ألف ش��خص 
يعيشون في ترتيبات اإليواء احلرجة 
مثل املس��توطنات غير الرس��مية 
واملبان��ي غي��ر املكتمل��ة واملبان��ي 

الدينية واملدارس. 
على صعيد متصل كشفت وكالة 
الهج��رة التابع��ة ل��أمم املتح��دة 
ف��ي الع��راق، عن ان ع��دد النازحني 
داخ��ل الع��راق حالياً أكث��ر من 2.3 
مليون، والذين عادوا إلى مواطنهم 
األصلية أكثر من 3.5 مليون ، الفتة 
إلى ان االستجابة الحتياجات هذه 
الفئ��ات الضعيف��ة متث��ل أولوي��ة 

قصوى بالنس��بة للمنظمة، كما 
ه��و موضح في ن��داء متوي��ل أزمة 

2018 الذي قدمته املنظمة.
وأوضحت الوكالة أن نداء التمويل 
للهج��رة  الدولي��ة  للمنظم��ة 
مقاب��ل 26.7 مليون دوالر يس��لط 
الضوء عل��ى االحتياجات العاجلة 
للنازح��ني واملهجري��ن ف��ي جميع 
أنحاء الب��الد والعائدي��ن ، وأعضاء 
اجملتمع املضيف، واملشردين داخليا، 
وخاص��ة أولئك الذين م��ا زالوا في 
اخمليمات أو األماكن غير الرس��مية، 

والذين قد يواجهون نزوحا ثانويا.
ويتماش��ى الن��داء ال��ذي أطلقته 
املنظم��ة الدولي��ة للهج��رة ف��ي 
الع��راق م��ع خط��ة األمم املتح��دة 
لالستجابة اإلنس��انية في العراق، 
التي بدأت في 6 آذار في بغداد، إلى 
جان��ب خط��ة احلكوم��ة العراقية 

لعام 2018 لإلغاثة واملأوى واستقرار 
النازحني.

وفي جمي��ع أنحاء البالد، يس��تمر 
تأثر العراقي��ني بأثر الن��زاع األخير، 
ويتطل��ب الدع��م الف��وري، اذا قال 
رئي��س بعث��ة الع��راق ف��ي العراق 
جيرارد وايت، إن "التمويل املطلوب 
ضروري لتوفير املساعدة اإلنسانية 
املستمرة للنازحني، ودعم العائدين 
التحتي��ة  البني��ة  الس��تعادة 
االجتماعية والصحية واإلسكانية 
واجملتمعي��ة حت��ى يتمكن��وا م��ن 

استئناف حياتهم".
ويهدف أكث��ر من نصف نداء متويل 
املنظم��ة الدولي��ة للهج��رة ف��ي 
الع��راق إل��ى مس��اعدة النازح��ني 
والعائدين مبأوى موسمي ومواد غير 
غذائي��ة، كما يغطي الن��داء دعم 
فرق تنسيق اخمليمات وإدارة اخمليمات، 

والرعاي��ة النفس��ية واالجتماعية 
الصحية؛ وسبل  الرعاية  وخدمات 
العي��ش في ح��االت الط��وارئ في 
املناطق التي مت استعادتها وتنفيذ 

.)DTM( مصفوفة تتبع النزوح
ووفقاً إلحصائي��ات DTM العراقية 
للمنظمة الدولية للهجرة، فإن ما 
يقدر ب� 697277 ش��خصا ما زالوا 
مشردين، وعاد 3511،602 شخصا 
منذ بداي��ة النزاع في كانون الثاني 
إل��ى  النازح��ني  وعائ��دات   ،2014
منطقته��م األصلية تتجاوز حالًيا 

100،000 شخص شهريًا.
وم��ن ب��ني 2.3 مليون ن��ازح يعيش 
أكث��ر م��ن 631 الفا ف��ي اخمليمات، 
ويعيش نح��و 260،الفا في ترتيبات 
امل��أوى احلرجة، مثل املس��توطنات 
العش��وائية واملباني غير املكتملة 

واملباني الدينية واملدارس. 

المنظمة الدولية للهجرة 
بحاجة الى 26.7 مليون 
دوالر، لكي تتمكن من 
تلبية اإلحتياجات العاجلة 
ألكثر من 700 ألف عراقي 
من العائدين وأعضاء 
المجتمعات المضيفة 
والنازحين في جميع 
أنحاء البالد، وخاصة 
أولئك الذين ما زالوا في 
المخيمات أو المواقع غير 
الرسمية، وكذلك الذين قد 
يتعرضون للنزوح مرة ثانية

جانب من مخيمات النازحني في العراق "ارشيف"

تأهيل البنى التحتية تمهيدًا إلعادة الحياة الطبيعية

الهجرة األممية تناشد العالم
لدعم استقرار النازحين في العراق
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محليات 4

متابعة الصباح الجديد:

العام��ة  الش��ركة  كش��فت 
احدى  الهيدروليكية  للصناعات 
ش��ركات وزارة الصناعة واملعادن 
وبدع��م  عرض��ا  تقدميه��ا  ع��ن 
وموافق��ة م��ن الوزي��ر املهندس 
محمد ش��ياع الس��وداني بتوفر 
االمكاني��ة واالس��تعداد لديه��ا 
النشاء منظومة حدود متكاملة 

ومتطورة .
الش��ركة  ع��ام  مدي��ر  وذك��ر 
املهن��دس حيدر ناص��ر ظاهر في 
تصريح خ��اص للمركز اإلعالمي 
ش��ركته  ل��دى  ان  ال��وزارة  ف��ي 
االستعداد والقدرة لدعم اجلانب 
االمني في البالد من خالل انشاء 
منظومات حدود على وفق احدث 
املواصفات العاملية ، مش��يرا الى 
ان��ه قد مت تش��كيل فري��ق عمل 
الجراء اللقاءات واالجتماعات مع 
اجله��ات االمني��ة املعنية لغرض 
بلورة هذا املوض��وع وادخاله حيز 

التنفيذ .
ولف��ت املدي��ر الع��ام للش��ركة 
الى انه لدى الش��ركة انش��طة 
املؤسس��ات  لدع��م  س��ابقة 
وزيارات عدي��دة متبادلة  االمنية 
حيث سبق ان قام قائد الشرطة 
االحتادية الفريق رائد شاكر جودت 
بزي��ارة مق��ر الش��ركة واالطالع 
عل��ى امكانياته��ا فيم��ا اج��رت 
ادارة الش��ركة لقاء مشتركا مع 
وكيل وزارة الداخلية للبحث في 
امكاني��ة التع��اون والتعاقد بني 
اجلانبني فضال عن لقاءات وزيارات 

اخرى .
ع��ن  الع��ام  املدي��ر  وافص��ح 
ع��زم الش��ركة النش��اء ورش��ة 
وتصليح  متخصص��ة لصيان��ة 
املع��دات العس��كرية املتنوع��ة 
ذات املناشئ الغربية واالميركية 
، كاش��فا ع��ن الني��ة للتع��اون 
واملش��اركة م��ع ش��ركة عاملية 

رصين��ة النش��اء ه��ذه الورش��ة 
وتغطية احلاجة .

وقع��ت  عل��ى صعي��د متص��ل 
للصناع��ات  العام��ة  الش��ركة 
احدى  وااللكترونية  الكهربائي��ة 
ش��ركات وزارة الصناعة واملعادن 
مذك��رة تفاه��م  م��ع اجلامع��ة 
التكنلوجي��ة بهدف بناء وحتقيق 
التكام��ل بني اجلوان��ب العملية 
واالكادميي��ة ل��كال الطرف��ني في 

جميع اجملاالت واالنشطة .
وقال مدير عام الشركة املهندس 
ف��ي  قاس��م  هاش��م  س��عدي 
تصري��ح  للمرك��ز االعالمي في 
ال��وزارة ان ه��ذه االتفاقية والتي 
ج��رى توقيعها  في مقر رئاس��ة 

اجلامع��ة تهدف الى مد جس��ور 
التع��اون بني  اجلانب��ني من خالل 
املراك��ز  امكاني��ات  اس��تغالل 
التدريبية املتاحة في كال الطرفني  
والدخ��ول مبش��اريع مش��تركة ، 
مؤكداً اس��تعداد الش��ركة اجلاد 
للتع��اون مع اجلامعة في ش��تى 
اجملاالت مبا يس��هم  ف��ي مواكبة 
التط��ورات التكنلوجية العاملية 

التي تخدم اجلانبني. 
من جانب اخر اش��ار املدير العام 
الى ان مدير ع��ام الدائرة الفنية 
واملع��ادن  الصناع��ة  وزارة  ف��ي 
املدني  ادري��س  املهن��دس ناص��ر 
قام بزيارة ميدانية الى الش��ركة 
الكهربائية  للصناع��ات  العامة 

ح��ول  للتباح��ث  وااللكتروني��ة 
اخلطط الكفيل��ة التي باالمكان 
ان تسهم في رفع كفاءة االنتاج 
وتطوي��ره وض��رورة ايجاد س��بل 
وزارات ومؤسس��ات  للتعاون مع 
الدول��ة االخ��رى لغرض تس��ويق 

املنتجات .
جانبه��ا حقق��ت ش��ركة  م��ن 
للصناع��ات  العام��ة  الف��رات 
اح��دى  واملبي��دات  الكيمياوي��ة 
ش��ركات وزارة الصناعة واملعادن 
تط��ورا ملحوظا ف��ي انتاج وبيع 
م��ادة حام��ض الكبريتيك املركز 
املاض��ي  ش��باط  ش��هر  خ��الل 
مقارنة بش��هر كانون الثاني من 

هذا العام  .

وذكر مدير عام الشركة املهندس 
علي قاسم الشمري في تصريح 
للمرك��ز اإلعالمي في ال��وزارة ان 
ش��ركته حقق��ت نس��ب تطور 
عالية في حجم االنتاج واملبيعات 
ملنتج حام��ض الكبريتيك املركز 
خالل شهر شباط من هذا العام 
اذ بلغ��ت كمية االنت��اج )1064( 
طنا وبنسبة تطور )%64( مقارنة 
بشهر كانون الثاني املاضي فيما 
بلغ��ت كمية املبيع��ات للمنتج 
نفس��ه من الش��هر ذات��ه )623( 
طنا وبنسبة تطور )%33( مقارنة 
بشهر كانون الثاني من هذا العام 
، مبينا بان حتقيق هذا التطور جاء 
نتيجة للسياس��ة التس��ويقية 

الش��ركة ف��ي  ل��دى  املعتم��دة 
توس��يع املس��احة التس��ويقية 
لتش��مل جمي��ع مناط��ق البالد 
الش��مالية والوسطى واجلنوبية 
موزعة على اجلهات املس��تفيدة 
في وزارات ودوائر النفط والكهرباء 
والقطاعني  الصناعة  وش��ركات 

اخلاص واخملتلط .
ف��ي  الع��ام  املدي��ر  واض��اف 
أن  للمركز الصحفي  تصريحاته 
هذا التطور ه��و حصيلة اعمال 
الصيان��ة والتأهي��ل التي اجريت 
عل��ى مع��دات مصن��ع حامض 
الكبريتيك في مطلع هذا العام 
مااسهم بشكل كبير في حتقيق 

نسب التطور املذكورة .

لدعم الجانب األمني في البالد 

»الهيدروليكية« تسعى إلنشاء منظومة حدود متكاملة ومتطورة 

 أكدت شركة 
الصناعات 

الهيدروليكية بأن 
لديها االستعداد 

والقدرة لدعم الجانب 
األمني في البالد من 

خالل إنشاء منظومات 
حدود على وفق أحدث 
المواصفات العالمية 

الشركة العامة للصناعات الهيدروليكية
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تنظيف ضفاف األنهر 
والجداول في بابل 

بغداد - الصباح الجديد:
تواصل مديرية املوارد املائية ما بني النهرين / شعبة 
ري اللطيفي��ة اعماله��ا برفع التج��اوزات من على 
مجاري االنه��ر وبضمنها الش��اخة /5 بهدف تأمني 
وصول احلصص املائية وايصاله��ا لالراضي الواقعة 

في ذنائب الشاخة .
وتضم��ن العمل ازال��ة جميع املضخ��ات وردم وغلق 
الفتح��ات املتجاوزة ، كما واصلت املديرية /ش��عبة 
ري االس��كندرية وبالتنسيق مع قيادة عمليات بابل 
اعماله��ا برفع جميع التجاوزات احلاصلة على عمود 
نهر الفرات ونهر االسكندرية لغرض ايصال احلصص 
املائية والتقليل من الهدر في عملية التوزيع تضمن 
العمل ردم املنافذ املتجاوزة وغلق الفتحات املنش��أة 

من دون دراسة وتخطيط .
كما باش��رت مديرية صيانة مش��اريع ال��ري والبزل 
ف��ي محافظة باب��ل بأعم��ال تنظيف ش��ط احللة 
داخل منتجع بابل الس��ياحي بهدف اضاء اللمسة 
اجلمالية وتس��هيل عملي��ة مرور االلي��ات لتطهير 

وكري النهر .

انتهاء الحملة شبه 
الوطنية للتلقيح ضد 

شلل األطفال في ميسان 

افتتاح وتأهيل مراكز 
صحية في جانب الكرخ

ميسان - خاص:   
اختتمت دائرة صحة ميس��ان احلملة شبه الوطنية 
للق��اح ضد ش��لل االطف��ال في القط��اع الصحي 

الثاني والثالث  شمال مدينة العمارة .
وقال  مدير قس��م الصح��ة العام��ة الدكتور علي 
نعمة النوري »للصباح اجلديد« ان احلملة هدفت إلى 
تلقيح األطفال دون س��ن اخلامسة من العمر بغض 
النظ��ر عن موقفهم التلقيحي الس��ابق ، موضحا 
ان الفرق الصحية الثابتة واجلوالة باش��رت  عملها 
لتغطي��ة أهدافه��ا ومواقعها اجلغرافي��ة بعد توفر 
جميع االس��تعدادات واملس��تلزمات إلجن��اح احلملة 
من امل��الكات الصحية واللقاح��ات ، اذ بلغت الفرق 

الصحية )120( فرقة آلية وراجلة وثابتة.  
واض��اف مدير قس��م الصح��ة الدكتور الن��وري ان 
ال��وزارة تواصل حمالتها للتلقيح ضد مرض ش��لل 
االطف��ال من اجل حماي��ة أطفالنا م��ن هذا املرض 
اخلطير واالرتقاء مبس��توى الصحة العامة للحفاظ 
عل��ى أطفالنا من العوق مش��يراً الى ع��دد الفئات 

املستهدفة والبالغ أكثر من ) 60( الف طفل .  

بغداد - الصباح الجديد:
افتتح مدير عام صحة بغداد الكرخ الدكتور جاسب 
لطيف احلجامي مركز صحي الفرات الرئيس ومركز 
صح��ي العام��ل التابع��ة لقطاع العام��ل للرعاية 
الصحية االولية واعادة تأهيل مركز صحي اجنادين 

التابع لقطاع اإلعالم للرعاية الصحية االولية .
وق��ال املدير العام انه وبرغ��م انعدام التخصيصات 
املالية فان دائرته مس��تمرة وبجه��ود ذاتية وتعاون 
مش��ترك م��ن قبل امل��الكات الهندس��ية وقس��م 
الصح��ة العامة بع��د ان كانت ه��ذه املراكز ضمن 
االس��تئجار ، وحلرصن��ا الش��ديد على ابق��اء تقدمي 
اخلدمات الصحية ملواطنينا في تلك املناطق فقد مت 
إعادة تأهيل وافتتاح املراكز صحية خدمة للصالح 

العام 
من جانبه بني مدير القس��م الهندس��ي املهندس 
عالء العبيدي ان عملية التأهيل ش��ملت استبدال 
االرضي��ة وإع��ادة الش��بكة الكهربائي��ة وصيان��ة 
االجه��زة الكهربائي��ة والتبريد واالجه��زة الطبية 
فيما اش��ار الى تهيئ��ة كرفانات جاه��زة مصممة 
ضم��ن املواصف��ات املعتمدة الفتت��اح مركز صحي 
الف��رات الرئيس��ي وبجه��ود ذاتية من اج��ل تقدمي 

اخلدمة الصحية للمواطنني .
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ديالى - الصباح الجديد:
أعلن عضو مجل��س النواب عن 
محافظ��ة ديالى رع��د املاس عن 
عودة عمل املطاحن في احملافظة 
ش��حنة  "ازم��ة  انته��اء  بع��د 
القمح" املس��توردة، فيما طمأن 
ال��رأي الع��ام ب��أن كل التقاري��ر 
اثبتت بانها صاحلة لالس��تهالك 

البشري.
وقال عضو اجمللس في تصريحات 
صحفية إن "أزمة شحنة القمح 
املستوردة في مخازن وزارة التجارة 
اس��ابيع  بعد  انتهت  ببعقوب��ة 
من ايقاف اس��تعمالها بس��بب 
وجود ش��بهات بأنها غير صاحلة 
لالستهالك البشري، وهناك من 

روج بأنها مسرطنة".
أن  اجملل��س  عض��و  وأض��اف 
"الش��حنة والتي تبلغ كميتها 
6 االف ط��ن اثبت��ت كل تقاري��ر 

الفح��ص بأنها غير مس��رطنة 
البشري"،  لالس��تهالك  وصاحلة 
ال��ى أن "املطاح��ن بدأت  الفت��اً 
بتس��لم حصصها املق��ررة من 
القم��ح لطحنها لتوفي��ر مادة 
الطحني ضمن مفردات البطاقة 

التموينية".
وكان رئي��س مجل��س ديالى علي 
الداين��ي قد كش��ف ع��ن توقف 
ش��امل للمطاح��ن بس��بب ازمة 
احلنطة داخ��ل احملافظة، فيما دعا 
الى اتخاذ اجراءات ملواجهة ارتفاع 

اسعار الطحني في االسواق.
وقال رئيس اجمللس ان "كل مطاحن 
ديال��ى س��واء كان��ت حكومية ام 
اهلية توقفت عن العمل بس��بب 
ازم��ة ع��دم توفر احلنطة بس��بب 
احتجاز ش��حنة مس��توردة تقدر 
باكث��ر من 6 االف ط��ن في مخازن 
ال��وزارة ببعقوبة لوجود ش��بهات 

حيال ملف صالحيتها لالستهالك 
البشري".

"توق��ف  ان  الداين��ي،  واض��اف 
مطاحن ديالى عن العمل ولد ازمة 
اخ��رى بدات تثقل كاه��ل الفقراء 
الطح��ني  اس��عار  ارتف��اع  وه��ي 
بش��كل الفت في االسواق نتجية 
عدم توزي��ع املادة ضم��ن مفردات 
البطاقة التموينية لعدة اشهر"، 
داعيا وزارة التج��ارة الى "اجراءات 
عاجل��ة ملواجه��ة ارتفاع اس��عار 
الطحني في االسواق وايجاد بدائل 
العادة تش��غيل مطاحن احملافظة 
م��ن جدي��د لتام��ني توزي��ع مادة 
الطحني ضمن مف��ردات البطاقة 

التموينية".
وتعتم��د ديال��ى عل��ى سلس��لة 
مطاحن اهلي��ة وحكومية كبيرة 
ف��ي تأمني م��ادة الطح��ني ضمن 

مفردات البطاقة التموينية

كركوك - الصباح الجديد:
ناشدت عضو مجلس محافظة 
كرك��وك هالة نورالدين املفرجي 
رئي��س ال��وزراء حي��در العب��ادي 
ووزارتي التجارة واملالية س��رعة 
فالح��ي  مس��تحقات  ص��رف 
بينت  فيما  محافظة كرك��وك، 
يتس��لموا   ل��م  الفالح��ني  أن 
مس��تحقاتهم لثالثة مواس��م 
وبقيم��ة إجمالية تبلغ أكثر من 

50 مليار دينار.
وقال��ت املفرجي ف��ي تصريحات 
صحفي��ة ان هذه املناش��دة من 
اجل صرف مستحقات عشرات 
فالح��ي كركوك والت��ي توقفت 
ارهاب داعش، واالوضاع  بس��بب 
االقتصادية، وسيطرة اإلرهابيني 
عل��ى مناط��ق جنوب��ي كركوك 
ع���ام  حزي��ران  ف��ي  وغربيه��ا 

.»2014

أن  اجملل��س  عض��و  واضاف��ت 
»عشرات الفالحني لم يتسلموا 
 ،2014 للمواسم  مستحقاتهم 
تتج��اوزت  والت��ي   2016  ،2015
أقيامه��ا اكثر من 50 مليار دينار 
في عموم احملافظة خاصة فالحي 
احلويج��ة ونواحي الزاب والرياض 
والعباس��ي والرش��اد وامللتق��ى 

وقضائي داقوق والدبس«.
أن  املفرج����ي،  وأك����دت 
»الفل����اح في كرك��وك خاصة 
املناطق احمل��ررة بحاجة للدع��م 
واإلس��ن��اد املال��ي لكي يتمكن 
م��ن تطوي����ر وتنفي��ذ اخلط��ة 
الزراعي����ة ودعم��ه لتش��جيع 
خطة اع��ادة االس��تقرار وتأمني 
دوره  العم����ار  الس��يولة 
املهدم��ة وسد ديونه ومواجهة 
التي  املعاناة  وتخفي��ف  األزمات 

خلفها االٍرهاب«.

 مشددة ان »دعم فالحي كركوك 
اليق��ل أهمية ع��ن النصر على 
داع��ش إلع��ادة احلي��اة للحقول 
الزراعي��ة واحلفاظ عل��ى مكانة 
كرك��وك االقتصادي��ة والزراعية 
التي تعد شريان غذاء العراقيني 

صيفا وشتاء«.
يذك��ر أن محافظ��ة كرك��وك 
أك�ب��ر  م��ن  واح����دة  تع����د 
املنتجة  الش��مالية  احملافظ��ات 
والش��عير  احلنط��ة  حملصول��ي 
بعد نينوى، فض��ال عن احملاصيل 
االخرى ، إال أن اإلنتاج فيها شهد 
تراجع��ا بعد عام 2003 بس��بب 
قل��ة مي��اه ال��ري وع��دم هطول 
ومن  األمط��ار بكميات كبي��رة، 
ثم بس��بب االح��داث التي تلت 
»داعش« على مناطق  س��يطرة 
واس��عة فيه��ا ع��ام 2014 قبل 

حتريرها بالكامل.

عودة مطاحن ديالى للعمل بعد انتهاء 
أزمة شحنة القمح المستوردة

كركوك تناشد لصرف مستحقات 
الفالحين للمواسم الماضية
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متابعة ـ الصباح الجديد:

ف��ي الوقت ال��ذي تزدحم في��ه احلركة 
السياس��ية على مس��افة اي��ام قليلة 
من اع��ان الق��وى املس��يحية الكبرى 
مرش��حيها وبرامجها، متهي��دا لبلورة 
مصي��ر التحالف��ات التي س��تتحكم 
بتش��كيل اللوائ��ح، اش��تعلت اجلبهة 
مجددا بني »التيار الوطني احلر« وحركة 
» ام��ل«، بع��د هدنة قس��رية فرضتها 
التس��وية عل��ى مس��توى  املصاحل��ة، 
قيادت��ي التيار واحلرك��ة بعد قفل ملف 
مرس��وم األقدمي��ة، وخف��ض س��قف 

التخاطب السياسي بينهما.
ويش��هد لبنان في الس��ادس من مايو 
املقب��ل، انتخاب��ات نيابي��ة ل��ن تك��ون 
كس��ائر االنتخابات، خاصة مع ترش��ح 
عدد م��ن جن��وم اإلع��ام والف��ن الذين 

يحظون بشعبية كبيرة في الباد.
ومن األس��ماء املرش��حة مذيعة نشرة 
أخبار قناة »MTV« اللبنانية جيس��يكا 
ع��ازار، التي أعلنت النب��أ بعد تعرضها 
لهج��وم ق��اس بس��بب انتقاده��ا أحد 
السياسيني األسبوع املاضي، وتصدرها 
املش��هد اإلعام��ي بع��د أن حظي��ت 
بحمل��ة دعم م��ن قب��ل املدافعني عن 

احلريات العامة.
لق��د تقدم��ت اليوم ب��أوراق ترش��حي 
لانتخاب��ات النيابية ع��ن مقعد الروم 

األورثوذكس في املنت الشمالي. 
املس��ؤولية امللقاة على عاتقي كبيرة، 
ولكنني أثق ب��إرادة اللبنانيني بالتغيير 
الفعلي، وبإعطاء الفرصة جليل يحمل 
الكثي��ر من األح��ام والتطلع��ات إلى 

املستقبل. 
وحظي ترشح جيس��يكا بتأييد واسع 
لدى فئة الش��باب املطالب��ة بالتغيير، 

وبدخ��ول عناص��ر جديدة إل��ى البرملان 
اللبناني، في حني رأى معارضو ترشحها 
أن تاريخه��ا املهني ال يؤهلها ألن تكون 

ممثلة للشباب اللبناني.
ب��دوره، أعل��ن اإلعامي طون��ي خليفة 
ترش��حه عن مدينة طرابلس، رغم أنه 
ابن منطقة عمش��يت، بعد أن اعترض 
عل��ى ترش��ح زميلته جيس��يكا عازار، 
معتب��را أن ثم��ة م��ن ه��و أح��ق منها 
باملقع��د النيابي، من أهالي »ش��هداء 

ومناضلني« ضحوا في سبيل الوطن.
كم��ا أعلنت اإلعامية ب��وال يعقوبيان، 
التي عملت لس��نني طويلة في مجال 
تق��دمي البرامج السياس��ية ف��ي لبنان 
في تلفزيون »املستقبل« التابع لرئيس 
الوزراء اللبناني سعد احلريري، ترشحها 
لانتخابات، عل��ى الئحة اجملتمع املدني 
بوجه الائحة السياسية املدعومة من 

احلريري.
ومن بني األسماء املرشحة أيضا مديرة 
مكت��ب جري��دة »احلياة« ف��ي نيويورك 
اإلعامي��ة راغ��دة درغام، الت��ي أعلنت 
ترش��حها إلى االنتخابات، بعد سنوات 
طويلة م��ن العمل اإلعامي كرس��ها 

كواحدة من أهم احملللني السياسيني.
وبعي��دا عن اإلعام، لم يك��ن للفنانني 
حص��ة كبيرة م��ن الترش��يحات، بعد 
النكس��ة التي ُمني بها الفنان غسان 
الرحباني في االنتخابات املاضية، حيث 
فش��ل ولم يشفع له اس��م عائلته وال 

تاريخها.
فق��د أعلن��ت عارض��ة األزي��اء ميريام 
كلينك عن ترش��حها إل��ى االنتخابات، 

قبل أن يتم رفض طلبها.
وس��جلت ميريام اعتراض��ا على رفض 
طلب ترش��يحها عبر حس��ابها اخلاص 
عل��ى »انس��تغرام« جاء في��ه »مت رفض 

العس��كرية  احملكم��ة  ألن  ترش��يحي 
وحم��ل  الن��ار  بإط��اق  زورا  اتهمتن��ي 

الساح ولطخت سجلي«.
الذي��ن  وتس��اءلت: »كل السياس��يني 
وكان��وا  وح��روب  وقت��ل  دم  بيده��م 
محبوس��ني؟ لي��ش س��جلهم نظيف 
س��نني  وصرل��ن  وس��خ  وتاريخه��م 

يحكمون؟... مسخرة«.
ب��دوره، كان الفن��ان اللبنان��ي جو رعد 
قد أعلن عن ترش��حه إل��ى االنتخابات 
مؤك��دا أن��ه مس��تقل وال يخضع ألي 
جهة سياسية، قبل أن يفاجأ بأن قانون 
االنتخابات اجلديد يفرض على املرش��ح 
أن يش��كل الئح��ة، وألنه غي��ر مدعوم 

من قب��ل أي طرف سياس��ي، عزف عن 
أن��ه س��يخوض  االنتخاب��ات، مؤك��دا 
انتخابات 2022، وأن األمر مؤجل وليس 

ملغيا.
وف��ي غض��ون ذل��ك اش��تعلت اجلبهة 
مجددا بني »التيار الوطني احلر« وحركة 
» ام��ل«، بع��د هدنة قس��رية فرضتها 

التس��وية عل��ى مس��توى  املصاحل��ة، 
قيادت��ي التيار واحلرك��ة بعد قفل ملف 
مرس��وم األقدمي��ة، وخف��ض س��قف 

التخاطب السياسي بينهما.
وجتدر االش��ارة الى ان رئيس اجمللس نبيه 
ب��ري اكد انه تلق��ى وعدا بأن يتس��ّلم 
اجملل��س املوازنة غ��دا االثن��ني أو الثاثاء 
املقبل��ة عل��ى أبع��د تقدي��ر، كاش��فا 
أنه س��يحيل مش��روعها إل��ى اللجنة 
النيابي��ة للم��ال واملوازن��ة ف��ور وروده، 
وأن التوّجه هو لعقد جلس��ات نهارية 
ومس��ائية للجنة مبا ميّكنه��ا من إجناز 
مهمِتها خال أس��بوعني أو ثاثة على 
االكث��ر، مب��ا يعني إمكان عقد جلس��ة 
إلقرار املوازنة أواخر آذار اجلاري، أو مطلع 

نيسان املقبل.«
والس��جاالت املس��تجدة ل��م تش��تت 
االتصاالت الكثيفة اجلارية عشية توجه 
حزب��ي الكتائب و » الق��وات اللبنانية« 
ف��ي ١٤ آذار ال��ى اع��ان مرش��حيهما 
وبرامجهما ف��ي احتفالني احدهما من 
مجم��ع في نه��ر الكلب، فيم��ا تطلق 

القوات مهرجانها من مسرح باتيا.
تي��ار املس��تقبل أطل��ق برنامج��ه عن 
مرش��حيه ف��ي احتف��ال اقام��ه امس 
األحد في البيال حيث حدد رئيس التيار 
الرئيس احلريري في الكلمة التي القاها 
املس��ار الذي يسلكه وعناوين معركته 
االنتخابية والتي فهم انها ستركز على 
الش��قني السياس��ي واالقتصادي حتت 
عناوين حماية االس��تقرار واالستقال 
وحتصني االقتصاد واحلفاظ على العملة 

الوطنية.
واملفارقة ان »املبادرة الوطنية« اجتمعت 
امس األحد ايضا في فندق البريس��تول 
»إلطاق معارضة وطنية في وجه احلكم 
واحلكومة واإلرتكاز الى ش��رعيات ثاث: 

اللبناني��ة، العربية والدولية«، على حد 
تعبير النائب السابق فارس سعيد.

وحسمت كلمة احلريري مسار حتالفات 
تي��اره مع الق��وات ومع التي��ار الوطني 
احلر، مبا يترجم نتائج زيارته االخيرة الى 
اململكة السعودية. اذ تترقب االوساط 
يبلغ��ه  ال��ذي  الس��قف  السياس��ية 
احلري��ري ،وم��ا اذا كان س��يعيد احل��رارة 
الى التحال��ف اآلذاري مع جعجع او انه 
س��يوازن بينه وبني التحالف املستجد 
م��ع التيار احلر. علما ان هذه االوس��اط 
تس��تبعد ع��ودة احل��رارة م��ع جعج��ع 
ال��ى م��ا كانت علي��ه، مش��يرة الى ان 
املصالح االنتخابية تتحكم اليوم بكل 
التحالفات ومشهدية ما بعد ٦ أيار لن 

تكون كما قبله أبدا.
وكان��ت االتص��االت بني مع��راب وبيت 
الوس��ط، تواصلت امس االول الس��بت 
غداة زيارة موف��د احلريري الوزير غطاس 
خ��وري ملقر قيادة الق��وات، موضحة ان 
االج��واء ايجابي��ة وان احلزب ي��درس ما 
حمله خ��وري من اقتراح��ات لكنه في 
ص��دد ادخال بع��ض اللمس��ات عليها 

قبل ان يبلغ موقفه النهائي منها.
واذ تش��ير االوس��اط الى ان االقتراحات 
تأخ��ذ ف��ي االعتب��ار طبيع��ة القانون 
االنتخابي الذي سيفرض على الطرفني 
التحال��ف في بعض املناط��ق والتباعد 
في أخرى، تدعو ال��ى عدم الوقوف عند 
هذه املرحلة ومستلزماتها االنتخابية، 
كاش��فة ان االتصاالت ب��ني اجلانبني لن 
تتوق��ف عند ح��دود املل��ف االنتخابي 
ب��ل تتجاوزه إلعادة رس��م اط��ر جديدة 
بع��د  م��ا  ملرحل��ة  تؤس��س  للعاق��ة 
االنتخاب��ات والتحدي��ات املقبل��ة التي 
س��تواجهها الباد نتيجة ميزان القوى 

الذي ستفرزه صناديق االقتراع.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
صّوت شعب كوبا امس األحد الختيار 
البال��غ  الوطني��ة  اجلمعي��ة  أعض��اء 
عدده��م 605 من أصل ع��دد مماثل من 
املرش��حني، بينه��م خليف��ة الرئيس 
راؤول كاس��ترو الذي يفترض أن يتولى 

مهامه في أبريل املقبل.
وبع��د نح��و س��تني عاما م��ن انتصار 
الثورة الكوبية، س��تؤول للمرة األولى 
رئاس��ة جزيرة احلرية، إلى شخص لم 
يقاتل خال الثورة في 1959، وسيعرف 
اس��مه في 19 أبريل املقب��ل، ليخلف 
عه��د األخوين كاس��ترو، في��دل الذي 
توف��ي ف��ي 2016، وراؤول الزاه��د في 

االستمرار في السلطة.
وحتدي��د موعد إجراء ه��ذه االنتخابات 
ليس مصادفة، إذ أنه يأتي في الذكرى 
57 النتص��ار كوبا في خلي��ج اخلنازير 

هزمي��ة  »أول  هافان��ا  تعتب��ره  ال��ذي 
لإلمبريالي��ة األمريكي��ة ف��ي أمريكا 
الاتيني��ة التي تعتبرها مجرد حديقة 

خلفية لها«.
ودع��ي أكثر من ثماني��ة مايني كوبي 
إلى التصويت الختيار أعضاء مجالس 
األقالي��م وأعضاء اجلمعي��ة الوطنية 
البال��غ عدده��م 605، ومت اختياره��م 
بدقة من قبل احلزب الشيوعي الكوبي 
احلاك��م ال��ذي ميثل مختلف ش��رائح 

وفئات الشعب.
هذا وأكثر من نصف املرش��حني لهذه 
االنتخابات ليس��وا أعض��اء في احلزب 
الش��يوعي الكوبي، وإن كان بعضهم 
ينتم��ي ملنظم��ات نقابي��ة أو طابية 

قريبة من احلكومة.
وتضم الئح��ة األعض��اء املقبلني في 
قي��ادة  أعض��اء  الوطني��ة  اجلمعي��ة 

احلزب الش��يوعي الكوب��ي مبن فيهم 
راؤول كاس��ترو، واألمني العام للحزب، 
وشخصيات الثورة التاريخية التي ما 
زالت على قيد احلياة. وأكثر من نصف 
األعض��اء، أي نحو 322، هم من اجلنس 
اللطيف. وفي خضم هذه االنتخابات، 
س��يعني البرملان بدوره األعضاء ال�31 
ف��ي مجل��س الدول��ة الذي س��يختار 

بدوره الرئيس الكوبي اجلديد.
إل��ى  احمللل��ني  م��ن  اجلمي��ع  ويتوق��ع 
املواطن��ني العاديني أن يصب��ح النائب 
األول للرئي��س ميغيل دياز كانيل الذي 
يبلغ من العمر 57 عاما رئيس��ا للباد 

خلفا له.
وكانيل تعه��د بضمان االس��تمرارية 
في بناء وصون االشتراكية في »جزيرة 
احلري��ة« الواقع��ة على بعد عش��رات 
األميال من الشواطئ األميركية. وقال 

ف��ي نوفمبر املاضي: »س��يكون هناك 
دائم��ا رئيس في كوبا يدافع عن الثورة 
وسيكون من رفاق جاؤوا من الشعب«. 
وكاني��ل مولود بعد الث��ورة وال ينتمي 
إلى صفوف الشخصيات »التاريخية« 

في الثورة واحلزب.
وقال��ت املنش��قة روزا ماري��ا بايا التي 
تنتمي إل��ى حركة »كوبا تقرر« وتدعو 
إلى استفتاء لتعديل نظام احلكم في 
اجلزيرة، إن حزبها س��يرصد اإلش��ارات 
إلى »رف��ض العملية االنتخابية حيث 
في الواقع ال ميكن انتخاب« أي شخص. 
وعادة يق��وم الكوبيون الذي��ن يريدون 
التعبي��ر عن معارضتهم بتش��طيب 

بطاقات التصويت.
وتدع��و حرك��ة »اوت��رو18« أيض��ا إلى 
تغييرات، عل��ى قول زعيمه��ا مانويل 

موروا.

نجوم اإلعالم والفن يزيدون سخونة االنتخابات اللبنانية

كوبا ستقرر اسم خليفة كاسترو في نيسان
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7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد:

ق��ال رئي��س جلن��ة الزراع��ة واملي��اه 
مبجل��س الن��واب، إن زي��ادة نس��بة 
س��قوط األمطار في الفترة املاضية 
عزز من اخملزون الس��تراتيجي للمياه 
بالس��دود، وس��اعد بدوره على جتاوز 
أزمة اجلف��اف في موس��م الصيف 

املقبل.
وأش��ار ف��رات التميم��ي، إلى خطة 
نق��ص  إلدارة  املائي��ة،  امل��وارد  وزارة 
منس��وب املياه بالبالد قبل موس��م 
األمطار؛ عبر نصب محطات عائمة 
في بحيرة الثرثار وكري ناظم الثرثار 
وازال��ة الترس��بات وحفر آب��ار ورفع 

التجاوزات.
وأض��اف التميمي، أن احل��ل النهائي 
لستراتيجية امللف املائي لن يقتصر 
على هذا األمر من ِقَبل »املوارد املائية 

العراقية«.
وأوض��ح، أن أغلب األط��راف املعنية 
بالقضي��ة ل��م تتعام��ل بجدية مع 
باإلش��ارة  العراق��ي،  املائ��ي  املل��ف 
إل��ى رئاس��ة احلكوم��ة واخلارجي��ة 
ومس��تعملي املي��اه للزراع��ة ووزارة 
االعم��ار والبلدي��ات وامان��ة بغ��داد 

وتلوث املياه من وزارة النفط.
ولف��ت، إلى أن الس��دود ف��ي أعالي 
دجل��ة العراق لم تصل إلى الطموح 
في معاجلة االزمة، منوهاً بأن العراق 
ف��ي انتظ��ار إي��رادات فص��ل الربيع 
املقبل من خالل ذوبان الثلوج، معرباً 

عن أمله بزيادة مخزون املياه.
وب���نّ ف��رات التميم��ي، أن��ه -وألول 
مرة بتاريخه- أُطِفَئت محطة س��د 
املوص��ل، مش��يراً إلى عدم حتس��ن 

وضع السد من اإليرادات املائية.
وميتل��ك الع��راق حزمة م��ن األنهار 

واجملاري املائية العذبة، على رأس��ها 
نه��ري دجل��ة والف��رات، أكب��ر أنهار 
الب��الد وأعظمها عل��ى اإلطالق، إلى 
جان��ب أنه��ار )ديالى، ش��ط العرب، 
الصغي��ر،  وال��زاب  الكبي��ر  ال��زاب 
العشار، املندرس، اخلابور، احلسينية، 
اخلازر، املصب العام، ش��ط الكوفة، 

وغيرهم الكثير(.
كبي��رة  أزم��ة  الع��راق  ويواج��ه 
بفع��ل جف��اف الطقس وانحس��ار 
مناسيب املياه باألنهار الفرعية في 

احملافظات.
وقبل س��نوات قليلة، امتنعت إيران 
عن تزويد جارتها العراق مبياه األنهار، 

وم��ن بينها نه��ر الوند؛ مما تس��بب 
بتدمي��ر قطاع واس��ع م��ن األراضي 
العراقي��ة  باحملافظ��ات  اخلصب��ة 

الشرقية واجلنوبية.
كما تس��عى تركيا إلقامة مشاريع 
س��دود على اجملاري املائية املشتركة 
بينه��ا وب� الع��راق، مثل مش��روع 

س��د أليس��و، والذي أثر على جفاف 
دجل��ة  بنه��ري  الصغي��رة  األف��رع 
بتراجع  بالع��راق،  الكبيرين  والفرات 
معدل التدفق بنحو 10 مليارات متر 

مكعب سنوياً.
وأعلن مس��ؤول مبحافظة ميس��ان 
في شباط املاضي، توقف جريان نهر 

دجلة في احملافظة بسبب شح املياه، 
مما تس��بب في توقف ت��ام مبحطات 

املياه في عشرات القرى مبيسان.
ق��ع رئي��س الهيئة  م��ن جانب��ه، تونّ
الوطنية لالس��تثمار بالعراق ارتفاع 
واردات احلب��وب العراقية خالل العام 
اجلاري 2018 متأثرة بالطقس اجلاف.

توقعات بتجاوز أزمة الجفاف في العراق
األمطار عززت المخزون الستراتيجي

أغلب األطراف المعنية 
بالقضية لم تتعامل 
بجدية مع الملف المائي 
العراقي، باإلشارة 
إلى رئاسة الحكومة 
والخارجية ومستعملي 
المياه للزراعة ووزارة 
االعمار والبلديات 
وامانة بغداد وتلوث 
المياه من وزارة النفط

جانب من مظاهر اجلفاف جنوبي العراق 

بغداد ـ الصباح الجديد:
س��جلت مبيع��ات البن��ك املرك��زي م��ن العملة 
األجنبية، أم��س األحد، تراجعا إل��ى 161.5 مليون 
دوالر، ف��ي مقاب��ل 161.54 ملي��ون دوالر مب��زاد يوم 

اخلميس املاضي، بانخفاض 40 ألف دوالر.
وذك��ر بيان للبن��ك املركزي، أن »س��عر الصرف بلغ 
1190 ديناراً لكل دوالر، في املزاد املنعقد مبش��اركة 

41 مصرفاً، و6 شركات للتحويل املالي«.
وأض��اف البي��ان أن »تلك املبيعات ه��ي نتائج املزاد 
املقرر غدا )الي��وم( االثن�«، موضح��اً أن »إجمالي 

البيع الكلي بلغ نحو 199.8 مليون دوالر«.
وتاب��ع ان »حج��م املبال��غ املبيعة لتعزي��ز أرصدة 
املص��ارف في اخلارج بلغ نح��و 159.98 مليون دوالر، 
في ح� ُقدرت كميات البيع النقدي ب� 1.52 مليون 

دوالر«.
وأش��ار إلى ان بيع املبالغ احملولة حلسابات املصارف 
في اخلارج يكون بس��عر 1190 ديناراً لكل دوالر، أما 

البيع النقدي فسيكون بالسعر نفسه.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أنهى مؤش��ر س��وق العراق لألوراق املالية، تداوالت 
أمس األحد، مرتفعاً بنس��بة %0.77، عند مستوى 
النقطة 640.84، رابحاً 4.9 نقطة، مقارنة مبستوى 

إغالق اخلميس املاضي.
ودعم أداء املؤشر، ارتفاع 19 سهم، تقدمها املعدنية 
والدراج��ات ب���%10، والكيماوي��ة والبالس��تيكية 
ب���%9.89، واله��الل الصناعي��ة ب���%9.43، وفنادق 

املنصور ب�%8.84، واملعمورة العقارية ب�7.89%.
في املقابل، تراجع 11سهم 11، تصدرها فندقا بابل 
وأشور بنسب %10 و%5.34 على التوالي، ومصرفا 
الش��مال واخلليج التجاري ب���%4.76 و%3.03 على 

التوالي، وإنتاج األلبسة اجلاهزة ب�2.46%.
وتراجع حجم التداول، أمس، إلى 2.41 مليار سهم، 
في مقابل 3.46 مليار س��هم باجللس��ة السابقة، 
كم��ا انخفضت قيم��ة التداوالت إل��ى 1.64 مليار 
دين��ار، في مقاب��ل 2.2 ملي��ار دينار، ي��وم اخلميس 

املاضي.
وتصدر سهم مصرف االستثمار التداوالت حجماً 
وقيمة للجلسة الثانية على التوالي، بتداول 951 

مليون سهم، بقيمة 456.78 مليون دينار.
وبل��غ ع��دد األس��هم املش��تراة من املس��تثمرين 
األجان��ب 148.68 مليون س��هم، بقيم��ة 211.51 
ملي��ون دين��ار، من خ��الل تنفي��ذ 66 صفقة على 

أسهم 5 شركات.
ف��ي ح� باع املس��تثمرون األجان��ب 89.38 مليون 
سهم، بقيمة 75.86 مليون دينار، من خالل تنفيذ 

14 صفقة على أسهم 4 شركات.

القاهرة ـ رويترز:
ذكر بيان من رئاس��ة اجلمهورية أن مصر تس��تهدف 
عج��زا في املوازنة يتراوح ب� 9.5 و9.7 باملئة من الناجت 
احمللي اإلجمالي في الس��نة املالية 2017-2018 التي 
تنتهي في حزيران مقارنة مع 10.9 باملئة في الس��نة 

املالية السابقة.
وتداع��ى النمو االقتصادي في مص��ر بعد االنتفاضة 
الش��عبية التي اندلعت في عام 2011 وتسببت في 
عزوف الس��ائح� واملس��تثمرين األجان��ب عن البالد، 
لك��ن اإلصالحات املرتبطة باتفاق ق��رض من صندوق 
النق��د الدولي قيمته 12 مليار دوالر جرى توقيعه في 
عام 2016 أفضت في األش��هر األخيرة إلى حتسن في 

املؤشرات االقتصادية للبالد.
وكانت وزارة املالية قالت يوم اخلميس إنها تتوقع عجزا 

يتراوح ب� 9.6 و9.8 باملئة للسنة املالية احلالية.
وذكر بيان الرئاسة أن مصر تسعى خلفض العجز في 
ميزانيته��ا إل��ى 8.5 باملئة في الس��نة املالية 2018-

.2019
وكان وزير املالي��ة املصري عمرو اجلارحي قال في وقت 
س��ابق من هذا األسبوع إن بالده تستهدف عجزا في 
املوازن��ة يت��راوح ب��� 8.5 و8.8 باملئة م��ن الناجت احمللي 
اإلجمالي في الس��نة املالي��ة 2018-2019 التي تبدأ 

في متوز.

تراجع مبيعات 
البنك المركزي

ارتفاع طفيف لمؤشر 
»األوراق المالية«

9.7 % توقعات عجز 
الموازنة المصرية

بغداد � الصباح اجلديد:
كش��ف تقرير ملنظمة الدول املصدرة 
للبت��رول أوبك، أمس االحد، بأن النفط 
اخلام والغاز سيستمران في السيطرة 
عل��ى مزيج الطاقة في العالم لعقود 
طويل��ة مقبل��ة، مش��يراُ إل��ى وجود 
ما يقرب م��ن 1.5 تريلي��ون برميل من 
النفطي��ة  االحتياطي��ات  إجمال��ي 

املؤكدة.
ولفت تقرير اوبك الى ان »النفط اخلام 
والغاز سيستمران في السيطرة على 
مزيج الطاقة في العالم لعقود طويلة 
مقبل��ة، مش��يراُ إلى وجود م��ا يقرب 
م��ن 1.5 تريلي��ون برميل م��ن إجمالي 
االحتياطيات النفطية املؤكدة، مبينا 
الى أن��ه ال ميكن إهمال تل��ك األصول 
واملوارد الضخمة في وقت يوجد كثير 
من الناس ممن يعيش��ون في حالة فقر 

حاد في احتياجات الطاقة«.
وش��دد التقرير على »احلاجة العاجلة 
إلى معاجلة فقر الطاقة، الفتا الى أنه 
في الوقت احلالي لدينا أكثر من ملياري 
ش��خص في إفريقيا وآس��يا وأميركا 
اجلنوبية ال يحصلون على االحتياجات 

األساس��ية من الطاقة األولية خاصة 
من النفط اخلام، بحس��ب م��ا نقبله 

صحيفة »االقتصادية«.
وق��ال األم� الع��ام ملنظم��ة »أوبك« 
إن  التقري��ر،  ف��ي  باركين��دو  محم��د 
»صناع��ة النف��ط اخل��ام ب��دأت ف��ي 
الش��عور بحالة من الوهج واالنتعاش 
وإن ذلك حتقق في ظل وجود أساسيات 
س��وق شاملة وقوية«، مش��يراً إلى أن 
االنتعاش في االقتص��اد العاملي حتقق 
بش��كل عام في الع��ام املاضي 2017، 
حيث من املتوق��ع أن يتم احلفاظ على 
هذه احلالة أيضا ف��ي العام 2018 في 
ظل مع��دل منو عاملي صحي بنس��بة 

.»3.8%
وأش��ار التقرير إلى أن��ه »هناك منو في 
الطلب العاملي على النفط اخلام مبعدل 
قوي يبل��غ 1.6 مليون برميل يومياً في 
2018، وهو املس��توى نفسه في العام 
2017، الفتا إلى أننا نرى حالياً الطلب 
العاملي على النفط يقترب من كس��ر 
حاجز 100 ملي��ون برميل يومياً، وذلك 
ف��ي وقت مبك��ر مقارن��ة بالتقديرات 

والتوقعات السابقة.
في ش��أن آخر، قالت مؤسسة البترول 
الكويتي��ة الت��ي تنض��وي حتته��ا كل 

الش��ركات النفطي��ة احلكومية، إنها 
احتجزت أرباحها السنوية ولم حتولها 
للميزانية العامة الحتياجها في متويل 
االستثمارية  وخططها  مش��روعاتها 

خلمس سنوات مقبلة.
وتواجه مؤسسة البترول استفسارات 
وضغوطا من الس��لطات التشريعية 
والرقابية بس��بب احتجازها عش��رات 
املليارات من أرباحها الس��نوية وعدم 
حتويله��ا للميزاني��ة العام��ة، ما فتح 
ش��كوكا بش��أن عمليات فس��اد في 

استخدام املال العام.
وقالت املؤسس��ة إن ع��دم االحتفاظ 
بتل��ك األرب��اح قد يعرض املش��روعات 
النفطية للتوق��ف وتعطيل تنفيذها 
واإلخ��الل بتعاق��دات املؤسس��ة م��ع 
الش��ركات القائمة عل��ى تنفيذ تلك 
وثيق��ة  حس��ب  وذل��ك  املش��روعات، 

نشرتها صحيفة األنباء الكويتية.
وتوقعت املؤسس��ة أن يص��ل العجز 
احلقيق��ي لديها إل��ى 50 ملي��ار دينار 
دوالر،  ملي��ار   165.8 أو   2021 بحل��ول 
وعل��ى مدار 4 س��نوات مالية في حال 
للميزاني��ة  األرب��اح  بتحوي��ل  قام��ت 
املؤسس��ة  وأوضحت  للدولة.  العامة 
أن��ه ف��ي حال��ة اس��تمرار احتجازها 

لألرباح السنوية فس��يتقلص العجز 
املالي إلى 20.3 مليار دينار.

»البت��رول«  ف��إن  للبيان��ات،  ووفق��ا 
وش��ركاتها التابع��ة حتتف��ظ بنق��د 
متوافر بقيم��ة 10.4 مليار دينار خالل 
السنوات املمتدة من 2017/2016 إلى 
2021/2020، ويبلغ حجم االحتياجات 
للمش��اريع  الرأس��مالية  املالي��ة 
املستقبلية 26.4 مليار دينار، في ح� 
س��تصل توزيع��ات األرب��اح متضمنة 
أرباح 2007 و2008 )أعوام الطفرة( إلى 

نحو 10 مليارات دينار.
ويأت��ي تبري��ر املؤسس��ة لل��رد عل��ى 
تقارير اجله��ات الرقابية التي حتفظت 
الرأس��مالية  االحتياجات  على حجم 
السنوية احملتسبة، ورأت أن االحتياجات 
الرأس��مالية مت احتس��ابها م��ن دون 
اس��تبعاد املش��روعات الت��ي مت تدبير 
متويله��ا من االقت��راض اخلارجي وعلى 
رأسها مشروع الوقود البيئي، وكذلك 
متت إضافة املش��روعات الرأس��مالية 
املتعلق��ة بالش��ركة الكويتية لنفط 
اخللي��ج والبالغ��ة قيمته��ا 1.9 مليار 
دينار بالرغم م��ن عدم موافقة اجلانب 
اآلخر عليها خاصة ان نشاط الشركة 

متوقف حاليا.

تقـرير

1.5 تريليون برميل نفط االحتياطي العالمي
أوبك: الحاجة عاجلة إلى معالجة فقر الطاقة  

مبنى منظمة »اوبك«

الصباح الجديد ـ وكاالت:
تراجعت مؤش��رات معظ��م البورصات 
اخلليجي��ة خ��الل األس��بوع، فهبط��ت 
املئ��ة،  ف��ي   1.6 الدبياني��ة  الس��وق 
والظبياني��ة 1.56 في املئ��ة، والكويتية 
0.44 ف��ي املئ��ة، والبحريني��ة 0.23 في 
املئ��ة، والعماني��ة 1.64 ف��ي املئة، فيما 
ارتفع��ت الس��وق الس��عودية 2.04 في 

املئة.
وأشار رئيس »مجموعة صحارى« أحمد 

الس��امرائي في حتليل أسبوعي، إلى أن 
»األداء العام للبورصات العربية س��جل 
إيجابية على مستوى مقاومة الضغوط 
والتطورات املالية واالقتصادية اإلقليمية 
والعاملية، في ح� كان األداء سلبياً على 
مستوى اإلغالقات السعرية للمؤشرات 
الرئيس��ة، وأقل فعالية على مس��توى 
التأثي��ر اإلجمال��ي لقيم��ة الس��يولة 
املتداولة على قرارات املتعامل� واحلوافز 

وفرز فرص استثمارية جديدة«.

وأضاف: »تركزت السيولة على األسهم 
األقل تأثي��راً ف��ي أداء البورصة وقدرتها 
على التماس��ك واالرتداد، إال أنها كانت 
إيجابي��ة بالنس��بة للمتعامل��� ألنها 
س��يولة مضاربة، وتخدم موجات جني 
األرب��اح ب��� جلس��ة وأخ��رى، لتغل��ق 
البورص��ات تداوالته��ا األس��بوعية دون 
املستويات املستهدفة وأكثر استعداداً 
لتحقيق مستويات سعرية أعلى خالل 

التداوالت املقبلة«.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ق��ال وزير التجارة الصيني تش��ونغ ش��ان 
أم��س األحد إن أي حرب جتارية مع الواليات 
املتحدة س��تجلب فقط كارثة لالقتصاد 
العاملي، في الوقت الذي زادت فيه انتقادات 
بك��� لفرض واش��نطن رس��وم جمركية 
على املعادن في ظ��ل مخاوف من أنها قد 

تلحق أضرارا باالقتصاد العاملي.
وبع��د ضغ��ط مارس��ه حلف��اء الوالي��ات 
املتحدة، فتحت واشنطن الباب أمام املزيد 
من اإلعفاءات من رسوم جمركية بنسبة 
25 باملئ��ة عل��ى واردات الصل��ب وعش��رة 
باملئة على األلومنيوم والتي أقرها الرئيس 

األميركي األسبوع املاضي.
ويوم الس��بت، حث االحتاد األوروبي واليابان 
الواليات املتحدة عل��ى منحهما إعفاءات 
م��ن الرس��وم اجلمركية على املع��ادن، مع 

دعوة طوكيو إلى ”سلوك متعقل“.
لكن سخط ترامب يستهدف الص�، التي 

س��اعدت الزيادات في طاقته��ا اإلنتاجية 
في تعزيز الفوائ��ض العاملية من الصلب. 
وتعهدت الص� على نحو متكرر بالدفاع 
عن ”حقوقه��ا ومصاحلها املش��روعة“ إذا 

استهدفتها إجراءات جتارية أميركية.
وقال تش��ونغ على هامش جلسة سنوية 
للبرملان إن الص� ال تريد حربا جتارية وإنها 

لن تبدأ حربا جتارية.
وق��ال تش��ونغ ”ال يوجد فائ��زون في احلرب 
التجارية...ل��ن جتلب س��وى كارثة للص� 

والواليات املتحدة والعالم“.
وأضاف أن الص� باس��تطاعتها التعامل 
م��ع أي حتدي��ات وإنه��ا س��تحمي بق��وة 
مصاحلها بقوة لكن البلدين س��يواصالن 

احملادثات.
وق��ال ”ال أح��د يريد خ��وض ح��رب جتارية، 
واجلميع يعلم أن خوض حرب يؤذي اآلخرين 

وال يفيده“.
وع��زز إع��الن ترام��ب للرس��وم اجلمركية 

اخمل��اوف بش��أن زي��ادة احلماي��ة التجاري��ة 
األميركية، وهي اخملاوف التي كانت س��ببا 
ف��ي اضط��راب في أس��واق امل��ال العاملية 
خ��الل الع��ام الس��ابق ف��ي الوق��ت الذي 
يخش��ى فيه املس��تثمرون م��ن أن خالفا 
جتاريا مدمرا س��يقوض التحسن املتزامن 

للنمو العاملي.
وص��درت أكث��ر التهدي��دات صراحة حتى 
اآلن ع��ن قطاع صناعة املع��ادن الصينية، 
إذ ح��ث احلكومة ي��وم اجلمعة عل��ى الرد 
عب��ر اس��تهداف الفحم األميرك��ي، وهو 
قطاع مركزي لقاعدة ترامب السياس��ية 
الصناعات  باس��تعادة  االنتخابي  وتعهده 

األميركية.
والواليات املتحدة أكبر مس��تورد للصلب 
في العالم، واش��ترت 35 ملي��ون طن من 
اخل��ام ف��ي 2017. وم��ن ب� تلك ال��واردات 
ش��كلت كوريا اجلنوبي��ة واليابان والص� 

والهند 6.6 مليون طن.

انخفاض معظم البورصات الخليجية

الحرب الصينية األميركية التجارية..
مخاوف من كارثة على االقتصاد العالمي
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عمرو عادلي*
التنمية ليست محددة سلًفا بعوامل 
خارجة عن اإلرادة، مثل شروط صندوق 
النقد، بق��در ما تتحرك في مس��احة 
م��ع  اإلرادة  فيه��ا  تتفاع��ل  واس��عة 

محددات خارجة عنها.
وكان إنش��اء صن��دوق النق��د الدولي، 
بجانب البنك الدول��ي للتنمية وإعادة 
اإلعم��ار، ف��ي 1944، جزًءا م��ن ترتيب 
يه��دف لتحقي��ق التوازن ف��ي النظام 
االقتص��ادي الدولي بع��د انتهاء احلرب 

العاملية الثانية.
ممثل��ي  ل��دى  الغال��ب  املس��عى  كان 
احلكوم��ات املتفاوض��ة ف��ي »بريت��ون 
وودز« هو احليلولة دون تكرار »الكس��اد 
العظي��م«، وال��ذي كان يُنظ��ر إلي��ه 
كح��دث جلل انه��ار عن��ده االقتصاد 
الرأس��مالي عل��ى مس��توى العال��م، 
نتيجة غي��اب آلية حتتوي املش��كالت 
النقدية التي ظهرت في بعض الدول، 
ثم ما لبثت أن امتدت إلى العالم ككل، 
مؤدية النكماش التجارة وتوقف حركة 
رأس امل��ال، وممّهدة النهيار الدميقراطية 
وصعود الفاش��ية، ومن ثم اندالع أكبر 

حرب في تاريخ اإلنسانية.
ومع انتهاء احلرب، أُس��ندت للصندوق 
النقدي��ة  االخت��الالت  ع��الج  مهم��ة 
واملتصل��ة  األم��د،  قصي��رة  واملالي��ة 
بالعجز في ميزان املدفوعات أو الوضع 
احتوائها  املال��ي للحكومات، بغ��رض 
عب��ر إق��راض ال��دول األعض��اء مقابل 
قيام األخيرة بتصحيح أوجه اخللل في 
موازينه��ا، ومن ثم حتقيق االس��تقرار 
في مؤش��رات االقتصاد الكلي، والتي 
ت��دور ف��ي مجمله��ا ح��ول األس��عار، 
سواء كانت أسعار املنتجات أو أسعار 

الفائدة والصرف وهلم جرًا.
بحل��ول الس��بعينيات، لع��ب صندوق 
النقد دورًا مختلًفا عما كان معقودًا له 
ف��ي البداية، إذ أصبحت الدول النامية 
هي س��احة تدخالته، وذلك أن العديد 
من تلك الدول بات يعاني من مديونيات 
خارجية بالغة الضخامة، اسُتخدمت 
لتمويل عجوزات متس��عة في موازين 
املدفوعات، وهو ما لم تنجح في فعله 
هذه الدول، ما انتهى باألمر إلى اقتراب 
دول كب��رى ف��ي اجلن��وب، وخاصة في 
أميركا الالتينية كالبرازيل واألرجنتني، 
م��ن اإلفالس ف��ي الثمانيني��ات، حتى 
كانت املكس��يك أولى ال��دول الكبرى 
الت��ي أعلنت اإلفالس فع��اًل في 1982، 
كما دخل��ت مصر في حوم��ة البلدان 

املهددة باإلفالس في 1987.

البل��دان  كان عل��ى حكوم��ات ه��ذه 
اللج��وء لصن��دوق النق��د ليقرضه��ا 
م��ا ميّكنها م��ن اإلفالت م��ن اإلفالس، 
في مقاب��ل االلتزام بتطبي��ق إجراءات 
تقش��فية، وعل��ى رأس��ها تخفي��ض 
عمالته��ا الوطني��ة لزي��ادة الصادرات 
وتخفيض ال��واردات والس��يطرة على 
التضخ��م وتقليص العجز في املوازنة 
العامة للدول��ة، وغيرها من اإلجراءات 
التي ما تزال متثل »ش��روط« االقتراض 

من صندوق النقد.
بي��د أن آثار تدخل صن��دوق النقد على 
اقتص��ادات ومجتمع��ات تل��ك الدول 
كان��ت أكبر م��ن مجرد احلص��ول على 
قروض قصيرة األجل، وذلك ألنها كانت 
اخلطوة األولى، ورمبا احلاسمة، في فتح 
االقتص��ادات في العال��م النامي أمام 
حركة التجارة العاملية، وتفكيك مناذج 
التنمية املوّجهة محلًيا، مثل »التصنيع 
من أجل إحالل محل ال��واردات«، واحلد 

من حجم اإلنفاق احلكومي، وال س��يما 
ف��ي مجال االس��تثمار، على نحو فتح 
اجملال أمام جيل ث��ان من التحوالت في 
هيكل االقتصادات نفس��ها، بتوسيع 
نط��اق االس��تثمارات األجنبي��ة وحترير 
وبي��ع  امل��ال  ورأس  التج��ارة  حركت��ي 
الش��ركات اململوكة للدول��ة لصالح 
القطاع اخل��اص، أي باختصار ش��ديد: 
إع��ادة صياغ��ة العالق��ات داخ��ل تلك 
االقتصادات وما بينه��ا وبني االقتصاد 

العاملي.
م��ن هن��ا ُول��دت النظ��رة املناهض��ة 
لصندوق النقد، بوصفه ذراًعا من أذرع 
اإلمبريالية، أو أداة من أدوات السياسة 
اخلارجي��ة األمريكي��ة، صاحب��ة أكب��ر 
الصن��دوق  م��ال  رأس  ف��ي  حص��ة 
واملهيمنة على الكثير من سياس��اته 
العام��ة وقرارات��ه، أو باعتب��اره يهدف 
إلعادة دمج اقتص��ادات الدول النامية 
ف��ي االقتصاد العاملي، مب��ا يفقدها أي 

اس��تقاللية أو اكتفاء ذاتي كانت تلك 
الدول قد متتعت بهما في اخلمسينيات 

والستينيات.
وجدت ه��ذه التحفظ��ات الطريق إلى 
األدبي��ات اليس��ارية والقومي��ة الت��ي 
تط��ورت ف��ي مص��ر باجت��اه معارضة 
وانتق��ال مصر  االنفت��اح االقتص��ادي 
من االس��تقالل إلى التبعية، وشّكلت 
النظري��ة  اخللفي��ة  إل��ى ح��د كبي��ر 
واأليديولوجية لعدم ش��عبية البرامج 
املفروض��ة م��ن قب��ل صن��دوق النقد، 
والتي عادة م��ا كانت تترَجم إلى املزيد 
م��ن األعب��اء على القاع��دة األكبر من 
املصريني، عبر إلغ��اء الدعم احلكومي 
ورف��ع األس��عار وغيره��ا من إج��راءات 

التقشف.
ال يه��دف ه��ذا املق��ال ف��ي احلقيق��ة 
للدف��اع ع��ن صن��دوق النق��د الدولي، 
فس��جله في العالم أقل ما يقال عنه 
أنه مختلط وحافل بحاالت من النجاح 

وأخرى من الفشل وثالثة بني بني. ومن 
املثي��ر لالنتباه أن تدخل صندوق النقد، 
على مدى األربعني س��نة املاضية، في 
بل��دان العال��م النامي، ق��د حدث عبر 
ذات البرنامج تقريًب��ا دون تغيير كبير، 
في األغلب انطالًقا من إميان مبسلمات 
اقتصادية طاملا رأى اقتصاديو الصندوق 
أنه��ا صاحلة ل��كل زمان وم��كان. كما 
أن البوصلة الت��ي طاملا وجهت تدخل 
الصن��دوق كانت االختالالت على املدى 
القصي��ر، ف��ال اهتمام ل��دى الصندوق 
من األصل بأس��ئلة التنمية أو هيكل 
االقتصاد أو مش��كالت توزي��ع الدخل 
والث��روة أو عالق��ات اإلنت��اج، بق��در ما 
كان يُس��تدعى للمشهد باعتباره آخر 
ُمقرض متاح على الس��احة حلكومات 
تقترب من اإلف��الس أو تدير اقتصادات 

أوصلتها اختالالتها للشلل.
ولعل التنوع في نتائج تدخالت صندوق 
النقد، وهي التدخ��الت املتطابقة بني 

حالة وأخرى في أغلب األحيان، يش��ير 
إل��ى أن الصن��دوق في حد ذات��ه قد ال 
يك��ون املش��كلة وال احل��ل. صحي��ح 
أن��ه أداة مؤث��رة بالطب��ع، وصحيح أن 
لدي��ه التمويل ولديه املفت��اح للمزيد 
م��ن التموي��ل لبلدان فقي��رة في رأس 
امل��ال، ولكن ش��كل ه��ذا التأثير على 
التنمي��ة ف��ي امل��دى البعي��د يرتب��ط 
بعوامل أخرى، يتحدد كثير منها على 
املس��توى الوطني، بدًءا من مؤسسات 
الدولة وم��دى كفاءتها ف��ي تصميم 
وتطبيقه��ا،  العام��ة  السياس��ات 
والعالقات بني الدولة والقطاع اخلاص، 
والعالق��ات بني عنص��ري العمل ورأس 
امل��ال، وغيرها كثي��ر، ويب��دو أنها هي 
من ترس��م حظوظ الدول النامية في 
التعامل م��ع احملددات والقيود والفرص 
املتش��ابهة، على نحو يؤدي إلى نتائج 

متباينة وأحيانا متناقضة.
التنمية ليست محددة سلًفا بعوامل 

خارجة عن اإلرادة، مثل شروط صندوق 
النقد، بق��در ما تتحرك في مس��احة 
م��ع  اإلرادة  فيه��ا  تتفاع��ل  واس��عة 
مح��ددات خارجة عنه��ا، كما يتفاعل 
»الدول��ي«،  م��ع  »الوطن��ي«  فيه��ا 

و»احلاضر« مع »املوروث من املاضي«.
التنمي��ة ليس��ت عملية جت��رى بنحو 
»طبيعي« مع إطالق قوى الس��وق احلر، 
كما يدعي أشد املؤمنني بالليبرالية، وال 
هي عملي��ة حتمية آتية ال محالة، بل 
إن حتسني فرص معيشة الغالبية من 
مواطني دولة بعينها هو ما طاملا كان 
املس��ألة الصعبة واملعقدة واخلاضعة 
السياس��ية  العوام��ل  للعدي��د م��ن 
واالجتماعي��ة، والكثي��ر منها خارجي، 
والكثير منه��ا تاريخي وآت من املاضي 
وال ميك��ن صنع��ه أو صياغت��ه ب��إرادة 

متخذي القرار، مهما خلصت النوايا.
كم��ا أن التنمي��ة في الوقت نفس��ه 
ليس��ت محددة سلًفا بعوامل خارجة 
عن اإلرادة، مثل ش��روط صندوق النقد 
أو االلت��زام مبعايي��ر منظم��ة التجارة 
العاملي��ة، بقدر م��ا تتح��رك التنمية، 
وكم��ا تظهر جتربة الب��الد التي جنحت 
ف��ي حتقيق ق��در منه��ا لقطاعات من 
مواطنيه��ا ف��ي العق��ود املاضية، في 
مساحة واس��عة تتفاعل فيها اإلرادة 
مع مح��ددات خارجة عنه��ا من فرص 
وقي��ود، كما يتفاعل فيه��ا »الوطني« 
مع »الدولي«، و»احلاض��ر« مع »املوروث 

من املاضي«.
ال يش��كل صن��دوق النق��د الدول��ي، 
بجمي��ع عالقات الق��وة التي يحملها، 
والتي جتس��د الكثير من مالمح غياب 
التوازن بني دول ومناطق العالم، سوى 
دات عدة  د واح��د ضم��ن مح��دِّ مح��دِّ
تتفاعل معه��ا حكومات البلدان التي 
تواجه ضغوط التنمية، فال قبول متويله 
وشروطه ميثل مشكلة في حد ذاته، وال 
هو احلل كذلك، وإمنا يتخلل الرابط بني 
التعامل مع الصندوق وسجل التنمية 
الوس��يطة،  املتغي��رات  م��ن  الكثي��ر 
والتي تق��رر حظوظ بلد عن آخر، وهذه 
املتغيرات ه��ي ما يجب أن تكون محل 

النقاش واجلدل السياسي.

* ينش��ر ه��ذا املق��ال باالتف��اق م��ع 
مؤسس��ة كارنيغي للسالم الدولي 

   ٢٠١٤
اتب��ع  األصل��ي٬  الن��ص  لق��راءة 
http:// التال��ي:  الراب��ط 
carnegieendowment.org/

sada

د.عبد اللطيف جمال رشيد*
جتاوزنا مرحلة االس��تفتاء وأصبحت 
فت��رة  ف��ي  ودخلن��ا  ظهورن��ا،  وراء 
االنتخابات التشريعية املزمع عقدها 
ف��ي آيار املقبل، وه��ي مرحلة تفرض 
والس��عي  التفكير  علين��ا جميع��ا 
احلثي��ث اليجاد عالق��ات متوازنة بني 
مش��تى أطي��اف الش��عب العراقي، 
خصوص��اً بعد مختل��ف التداعيات 
التي شهدها إقليم كردستان وعلى 
جمي��ع األصعدة بعد ي��وم 25 أيلول 

املاضي.
   صحي��ح أن اإلس��تفتاء ه��و ح��ق 
مشروٌع للشعب الكردي كما لغيره 
من الش��عوب، وكان مؤّي��داً من قبل 
اجلماهي��ر الكردية، ولكن املش��كلة 
كانت تكم��ن في اآللي��ات والظروف 
أن  ينبغ��ي  كان  الت��ي  املوضوعي��ة 
تتوّف��ر إلمتام��ه، وقد نّبهن��ا إلى هذا 
األمر املهم في مقال س��ابق نشرناه 
قب��ل إجرائ��ه بنح��و ش��هرين وقلنا 
ف��ي حينه »ال ينبغ��ي إضاعة فرصة 
تاريخية أخرى من دون أخذ األس��باب 
الضامن��ة للوص��ول الى م��ا يتمناه 
الش��عب الكردي منذ أمٍد بعيد جملرد 
حتقي��ق أمج��اد حزبي��ة أو طموحات 
ش��خصية لف��رد أو مجموع��ة على 
حس��اب ش��عب كردس��تان وحلمه 
املشروع«.. ولكن حصل الذي حصل، 
وأّدت القرارات الفردية لبعض القوى 
السياس��ية الى ما نحن عليه اليوم 
م��ن ضياع ش��به تام حلقوق ش��عب 
كردس��تان وتراجع الثقل الكردي في 
الس��احة العراقية. وأشرنا في مّراٍت 
س��ابقة كذلك الى أن ه��ذه احلقوق 
ه��ي مس��تغّلًة من قب��ل أطراف في 
حكوم��ة االقلي��م وبع��ض االحزاب 
السياسية ولم يتنعم بها الشعب 

الكردي كما ينبغي. 
    ولألس��ف الش��ديد م��ا زالت هذه 
االطراف نفسها تعمل على أن تبقى 
كثيرا من األم��ور معلقًة مثل واردات 
النفط وانعدام الشفافية والتنّصل 
من تنفيذ املادة 140 الدستورية وعدم 
انتخ��اب مجلس محافظة لكركوك 
لس��نوات عديدة واس��تغالل ظروف 
املدينة من قبل بعض الش��خصيات 
السياس��ية، وقطع الرواتب وسحب 
احمللي��ة  واملص��ارف  التج��ار  أم��وال 
واخلارجي��ة، فض��الً عن تقيي��د حرية 
على  والهجوم  والصحاف��ة  القضاء 

االعالميني والشخصيات التي تنادي 
بالشفافية .. كل هذا أّدى الى ضغط 
اقتصادي واجتماعي ونفس��ي كبير 
على الش��عب الكردي وأس��اءت الى 

سمعة اإلقليم.
   يق��ع الل��وم على جمي��ع األطراف 
السياسية س��واء في اإلقليم أو في 
العراق؛ إلفس��احهم اجملال لكثير من 
باألعمال  القي��ام  الش��خصيات في 
غي��ر القانونية وت��رك اجملال لهم كل 
هذه املدة الطويل��ة. وقد كان األولى 
باحلكوم��ة االحتادية »املركزية« اتخاذ 
االج��راءات التي من ش��أنها أن تردع 
الفاس��دين وس��البي حقوق الناس، 
ولك��ن الوج��وه بقت هي نفس��ها، 
واألمور بقت بيد األشخاص املسّببني 

نفسهم لهذه الفوضى العارمة. 

   كان م��ن املفت��رض بع��د انته��اء 
مرحل��ة االس��تفتاء أن يك��ون جتاوب 
احلكوم��ة االحتادي��ة م��ع مطالب��ات 
أكب��ر  بجدي��ة  املش��روعة  الن��اس 
وبوتي��رة أكثر س��رعًة، تتناس��ب مع 
ما مي��ّر ب��ه الش��عب ال��ذي قطعت 
الرواتب ع��ن معظمه ومنذ ش��هور 
عديدة، وما س��ّببه ذل��ك من معاناة 
حقيقية لشرائح كبيرة من اجملتمع، 
خصوص��اً وأن ذريعة »اإلنفصال« قد 
انته��ت، وأصبحن��ا في وق��ت يحّتم 
على أصحاب القرار التفكير بجدية 
أكبر في إس��تحقاقات هذه املرحلة 
التاريخي��ة املهمة في ش��كل ونوع 
االحتادي��ة  احلكوم��ة  ب��ني  العالق��ة 

واإلقليم.
نح��ن اليوم فع��الً في مرحلة أس��وأ 

مم��ا كّنا نتوقعه، وقوائ��م اإلنتخابات 
بش��كلها احلالي ال تؤّشر على تفاؤل 
مرج��و ف��ي املس��تقبل، وخاصة في 
إقلي��م كردس��تان وكرك��وك، وق��د 
واملادية  الشخصية  الصراعات  بدأت 
داخل األح��زاب الكردية واملس��ؤولني 
املس��تقبل  وس��يكون  احلكومي��ني. 
أكثر س��وءاً إذا ما لم يتم محاس��بة 
الفاس��دين وبكل وضوح، ال أن يترك 
الفاسدون ليكونوا هم من يحاسب 
الفاسدين! يجب أن يتم إفراز قيادات 
مس��ؤولة جديدة ونظيفة من خالل 
عقد مؤمترات لألح��زاب وهذه مهمة 
وطني��ة ملّحة وضروري��ة، وبغير هذا 
س��تكون األمور أخطر وأصعب على 

الشعب الكردي.
     ويج��ب على احلكومة االحتادية أن 

تق��وم بالدفاع عن حق��وق العراقيني 
جميعاً والكرد منه��م، واحترام هذه 
احلقوق حس��ب الدستور. واذا تطلب 
األم��ر إج��راء بعض التعدي��الت على 
الدس��تور م��ن أجل توطي��د التوافق 
الوطني بني العراقيني، فليكن.  يجب 
ع��دم اس��تغالل أخطاء املس��ؤولني 
ملعاقب��ة الش��عب الك��ردي، وإنه��اء 
احلص��ار عل��ى اجلماهي��ر ف��ي إقليم 
كردس��تان ودف��ع روات��ب املوظف��ني؛ 
خصوصاً بعد انتهاء احلرب مع داعش 
وانتعاش أس��عار النف��ط مما ال يبقى 
مع��ه أّي مبّرر الس��تمرار مثل هكذا 

سياسات.  
   إن العم��ل الوطن��ي احلقيق��ي هو 
الضام��ن األكي��د حلق��وق العراقيني 
جميعاً من دون متييز، وهو ما يجعلنا 

نؤّكد ض��رورة قيام احلكومة االحتادية 
والبرملان بالعمل على النقاط التالية 
- وس��واها كثي��ر- التي تش��كل في 
رأين��ا اللبن��ة األساس��ية ف��ي بناء 
مش��روع وطني يس��هم في توطيد 
دولة املؤسس��ات التي نطمح اليها 
جميعاً، دون أن تقصي أحداً أو تضيِّع 
حق��وق أيٍّ م��ن مكون��ات الش��عب 

العراقي:
-  وضع خطة فنية جدية لتش��كيل 
جيش عراقي وطني حس��ب معايير 
الكف��اءة  واملهني��ة والنزاهة؛ يعمل 
عل��ى حماي��ة أمن الع��راق في كافة 

أنحاءه.
- تش��ريع قان��ون تفصيل��ي للنفط 
والغ��از )Hydrocarbon( يوض��ع 
قب��ل متخصص��ني ملصلح��ة  م��ن 

الش��عب العراقي وحسب الدستور، 
وإناط��ة عمل املؤسس��ات النفطية 
الفني��ة  اإلختصاص��ات  ذوي  بي��د 
ت��رك  وع��دم  حص��راً  واإلقتصادي��ة 
الق��رارات اخلاصة به��ذا احلقل املهم 
لألحزاب السياس��ية الت��ي دائماً ما 

يستغلونها ملصاحلهم الفئوية.
املؤسس��ات  بتقوي��ة  الش��روع   -
احلكومي��ة واالعتماد عل��ى النزيهني 
م��ن الكف��اءات واحل��د من س��طوة 
االحزاب السياس��ية عل��ى مقّدرات 
الدولة، ومحاربة الفساد الذي يجب 
أن يتحول من مرحلة الش��عارات الى 
مرحلة التنفيذ الفعلي وعلى شتى 
األصع��دة بدءاً م��ن س��وء األداء الى 
اإلس��تغالل الوظيفي ولي��س انتهاًء 

بهدر أموال الشعب.
- العم��ل على ان تك��ون االنتخابات 
القادمة شفافة وأن يتم فسح اجملال 
واخمللصة  الكف��وءة  الق��درات  أم��ام 
لتحم��ل املس��ؤولية في بن��اء البلد، 
وهنا نس��تغرب ع��دم تق��دمي أيٍّ من 
برنامجه��ا  السياس��ية  االط��راف 
اإلنتخاب��ي، كما أننا نالح��ظ الدفع 
بالشخصيات احملس��وبة على بعض 
القيادات أو االحزاب فقط مللء الفراغ 

وليس ملصلحة البلد.  
لن تتمّكن حكومة االقليم بوضعها 
احلال��ي من القيام بدورها كس��لطة 
قانونية أو فعلية؛ بس��بب س��يطرة 
الكردس��تاني  الدميقراط��ي  احل��زب 
عليها. وقيام بعض االحزاب املشاركة 
ف��ي احلكوم��ة بس��حب ي��د وزرائها 
م��ن اإلئت��الف. وكذلك ع��دم حضور 
معظم الوزراء في مكاتبهم ملباشرة 
مهامه��م. وتفيد بع��ض املعلومات 
بأن هناك وزارء ممّن تس��نموا حقائب 
حساس��ة ليس��وا موجودي��ن ال في 

أربيل وال في بغداد ولفترات طويلة.
يحدث هذا في ظل أجواء من )التخادم 
السياس��ي( بني املتطرف��ني احلزبيني 
وأربي��ل.  ببغ��داد  الس��لطتني،  ف��ي 
ف��كلُّ منهم��ا يفّك��ر ب��أّن املزيد من 
التش��ّدد ضد الطرف اآلخر يساعده 
ويس��تفيد منه انتخابياً، وبهذا فإّن 
املتطرفني يخدمون بعضهم البعض 
عل��ى حس��اب معان��اة املالي��ني من 
الكرد، وعلى حس��اب البناء الوطني 

للسلطة في العراق. 

*وزير املوارد املائية السابق 
ومستشار رئيس اجلمهورية

استحقاقات مرحلة ما بعد االستفتاء

صندوق النقد ال هو المشكلة، وال الحل

صندوق النقد الدولي



عش��ُت خ��ال االس��بوع املاض��ي جتربة 
قاس��ية جداً حملت لي وللقريبني مني 
الكثير من االلم االنس��اني .. وذلك بعد 
ص��دور حكم بحق��ي يقض��ي بإعدامي 
م��ن دون جرم او ذنب ارتكبت��ه  !!..واملثير 
ف��ي االمر ان ه��ذا احلكم ل��م تصدره اي 
محكمة من احملاكم العراقية ، امنا صدر 
م��ن جهة اخ��رى العاقة له��ا بالقضاء 
مطلقاً !! .. وهنا لس��ُت بوارد شخصنة 
القضي��ة او ان��ي احاول اس��تغال هذه 
املس��احة التي تع��ود ملكيته��ا للقراء 
للحديث عن قضية شخصية .. امنا اريد 
ان اش��ير الى قضية في غاي��ة االهمية 
ه��ي ان الكثير من االبرياء يتعرضون ملثل 
هذا االح��كام ، وقد تُنفذ بحقهم ان لم 
يتمكنوا من متييزها في الوقت املتاح !!.... 
اما عن  قصة اعدامي فسأحاول اختصار 
تفاصيلها والتركيز على احملطات املهمة 
ف��ي حيثياته��ا ... ف��ي مطلع االس��بوع 
املاض��ي داهمني الم حاد  جدا ومفاجيء  
في منطقة البطن  ش��عرت ازاءه بانني 
س��أغادر هذه احلي��اة املليئ��ة بالفوضى 
غي��ر اخلاق��ة !! .. نُقل��ُت عل��ى اثر تلك 
العاصفة االملية الى احد مستش��فيات 
العاصمة بغ��داد الكون ضيفاً في صالة 
الطوارئ التي كانت تغص بحاالت اخرى 
، .. لم اكن اش��عر باي ش��يء يحيط بي 

فق��د كان��ت صرخات��ي من ش��دة االلم 
تختلط بصرخ��ات اخرين ، ث��م مالبثت 
تلك الصرخ��ات اخملتنق��ة واملتداخلة ان 
تعال��ت كثيراً ، بعد وف��اة احد الداخلني 
الى الردهة بعد حلظ��ات من وصوله !! .. 
كانت في تل��ك الردهة الكبيرة طبيبتان 
ش��ابتان يرافقهما اثنان من املمرضني .. 
جاءت احداهما اليَّ متش��ي على مهل .. 
سألتني عددا من االسئلة ، لم اكن قادرا 
على اجابتها بسبب سياط االلم الاهبة 
.. فهمس��ت في اذن  املم��رض الذي بادر 
الى زرقي بحقنتني عنيفتني ولكن االالم 
مافتئت تشتد حتى فقدت القدرة على 
الصراخ واكتفي��ت بأنني مكتوم .. املهم 
بع��د م��رور زهاء خم��س س��اعات وبعد 
اعطائي الكثير من العاجات عبر جهاز 
)املغذّي(تراجعت حدة االلم ، وبدأت اشعر  
بامل��كان واحمليط��ني ب��ي .. عن��د ذاك جاء 
طبيب ش��اب وفحصني سريريا ، واصدر 
ام��را بامكاني��ة مغادرتي املستش��فى ، 
وقال »ناصح��اً« علي��ك مبراجعة طبيب 
اختص��اص لتش��خيص حالتك املرضية 
بدقة .. غ��ادرت املكان بجس��م مرتعش 
اليق��وى عل��ى الوق��وف ، وتوجهن��ا الى 
طبيب معروف ، وحني وصلنا الى العيادة  
; كان��ت  تكتض باملراجعني .. وحني علم 
الطبيب بحالتي س��مح بدخولي ، وبعد 

الفحص الس��ريري ، طلب اجراء فحص 
بالسونار  .. ومن هنا بدأت مصيبة اخرى 
.. فقد »اكتشف« صاحب السونار ، انني 
مصاب بورم خبيث. في منطقة الكبد !! 
وهذا الورم بحجم برتقالة وقد وصل الى 
مراح��ل متقدمة !!!... ي��اهلل ، انا مصاب 
بالس��رطان وال اعل��م ؟!!.. ن��زل اخلبر بني 
افراد اس��رتي واحمليطني ، نزول الصاعقة 
.. قلنا للطبيب ، وما العمل اذن ؟!.. قال ، 
االم��ر خطير وال يحتمل االنتظار .. علينا 
القي��ام مبجموعة م��ن التحاليل املهمة 
لنبدأ بعدها اخلطوات العملية ، وجميع 

االحتماالت  واردة !!..
خرجنا من العيادة ونحن نخط باقدامنا 
ف��ي االرض .. ام��ام نظرة االش��فاق التي 
ش��يعنا به��ا املراجعون الذين س��معوا 
حديث الطبيب .. انتش��ر اخلبر بني االهل 
واالقرب��اء واصب��ح املوض��وع حديث من 
الحديث !!.. وكنت اشاهد تلك الشفقة 
التي يغمرن��ي بها احمليطون بي من خال 
نظراتهم وهمساتهم .. حتى ان البعض 
اش��ار. ب��ا ج��دوى املراجع��ات ، فاالم��ر 
محس��وم ، ول��كل اجل كت��اب !!!!.. في 
الي��وم الثاني توجهن��ا الى طبيب صيته 
ذائع في العاصمة  وهو بروفيسور جراح 
ومتخصص في هذه القضايا ويتقاضى 
٥٠ ال��ف دين��ار اج��رة »الكش��فية« !! .. 

وبعد ان اطّلع على نتيجة »السونار« زّم 
ش��فتيه وانحنى الى طاولته مستبدال 
نظارة باخرى وهو يحّدق في وجهي بدقة 
! طالبا مني الصعود الى سرير الفحص 
»السدية« .. فحصني بعناية فائقة من 
دون ان يتوصل ال��ى نتيجة ... ثم تركني 
وع��اد ال��ى مكتبه وس��حب ورق��ة وراح 
ي��دون فيها عددا م��ن املاحظات باللغة 
االجنليزية ، ثم سحب اخرى وكتب فيها 
اش��ياء كثيرة  ، ودفعها  نحوي وقال آمراً 
، علي��ك اجراء هذه التحاليل بس��رعة .. 
ل��م اتأخر امامه ، فبمج��رد ان دفعت له 
ال«٥٠« الف��ا توجه��ت ال��ى اخملتبر الذي 
اش��ار اليه ، وهناك س��حبوا مني كمية 
م��ن الدم ومعها ١٥٠ ال��ف دينار .. وبعد 
س��اعتني كان��ت النتائج ام��ام الطبيب 
، نظ��ر فيه��ا. بامع��ان ، وق��ال ، النتائج 
ايجابية ، ولكنه��ا غير كافية للتطمني 
!!.. وم��ا العمل دكتور ؟ س��ألته زوجتي 
وهي باكية .. قال اريد فحص » مفراس« 
!!! ، ومعن��ى هذا ان علينا ان ننتظر يوما 
آخ��ر .. وف��ي ذلك اليوم االخ��ر ذهبنا الى 
عي��ادة املفراس ، وعلى الف��ور قاموا بزرع 
»الكالول��ة« في كفي بعد ان دفعنا ٣٥٠ 
الف دينار ثم دخلت الى اجلهاز في غرفة 
تقترب حرارته��ا من الصفر !! وبعد نحو 
ساعة جترعت فيها جرعتني من الصبغة 

اخلاص��ة باجلهاز وما له��ذه الصبغة من 
اثار خطيرة على الكل��ى، انتظرت دقائق 
التس��لم النتيجة واتوج��ه الى الطبيب 
الذي نظر بعناية الى الصور املفراس��ية 
وقرأ التقرير املرافق ، ثم تبس��م ضاحكا 
وق��ال، ه��ذا غي��ر كاف !!!! نحت��اج الى 
فحص اكث��ر دقة بالرنني املغناطيس��ي 
وبابصبغ��ة ملون��ة !!! .. وف��ي ي��وم اخر 
جدي��د .. كن��ت حتت رحمة جه��از الرنني 
.. اوال ، علي��ك ان تدف��ع ٣٥٠ ال��ف دينار ، 
امرتني الس��كرتيرة ذات الشعر الذهبي  
.. دفعت وانا من الصاغرين !!.. ثم دخلت 
الى غرفة اخرى ش��ديدة البرودة ، وفيها 
خلعت مابس��ي وارتديت  مابس��ا زرقا 
، وللحظ��ة تخيل��ت ان لونه��ا برتقالي 
وسأدخل بعد قليل الى املقصلة لتنفيذ 
حك��م االعدام !! .. دخلت في ذلك اجلهاز 
االسطواني الذي يشبه التابوت !! وبدأت 
اسمع اصواتا« مختلفة كأنها تأتي من 
عوالم او كواكب اخرى .. ثم احسس��ت  
بي��د تس��حب ي��دي اليمن��ي لتزرقن��ي 
بحقن��ة مؤمل��ة ف��ي الوريد  ..  ش��عرت 
بعده��ا بدم يس��يل م��ن ذلك امل��كان .. 
استغرقت عملية الفحص بجهاز الرنني 
٤٥ دقيقة.. خرج��ت بعدها متجمدا من 
الب��رد .. واذ تس��لمت النتيجة ، توجهت 
فورا الى الطبيب، الذي اخذ مني التقرير 

وراح يق��رأ ويقرأ ويق��رأ !! .. ثم ما لبث ان 
ضحك بصوت عاليا حتى استلقى على 

قفاه !!! 
ماخلب��ر دكتور ؟ س��ألته ممتعض��ا« .. لم 
يجبن��ي ب��ل واص��ل ضحكه وه��و يّلوح 
بذل��ك التقري��ر الرنين��ي !! .. بعدها عاد 
الى وضعه اجلاد الصارم .. ليطلق جملة 
العاقة لها بعالم الطب !! قال .. مبروك 
فقد ثبتت براءتك ايها الرجل .. وفي هذا 
التقري��ر ق��ول صريح بان حك��م االعدام 
ال��ذي ص��در بحقك ، لم يك��ن عادال  بل 
حال��ة اش��تباه ، وفي احلقيق��ة ال يوجد 
اي ش��يء لديك ال ورم وال برتقالة وال هم 
يحزن��ون .. عليك ان تذه��ب االن وحتتفل 
به��ذه الب��راءة ،  ولكن قبل ذل��ك - قال 
الطبيب مستركاً - عليك ان تذهب الى 
ذلك الرجل السوناري وتستوفي منه كل 
اخلسائر التي تعرضت لها بسبب خطأه 

الفادح هذا !!!
ترى ك��م م��ن االبري��اء االصح��اء الذين 
يذهب��ون ضحي��ة ملث��ل ه��ذه االخط��اء 
الفادحة ،.. تخيل��وا لو ان االمر حدث مع 
احدكم ؟!  فماذا كنتم ستفعلون ؟ ..هل 
تنصحوني مبمارس��ة حقي العش��ائري 
بح��ق من اس��اء بحق��ي .. ولكن من من 
ه��ؤالء س��اقوم ب�)دك��ه( عش��ائريا ؟؟ !! 

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

ّ
ّ

عبدالزهرة محمد الهنداوي

نيكوالي كوبوشوف

أستاذ زائر في 
الدراسات الروسية 

وأوروبا الشرقية في 
جامعة إيموري

المتحدث باسم وزارة 
التخطيط

ظهرت قوانني الذاكرة في الدميقراطيات 
القدمي��ة ف��ي أوروب��ا الغربية كوس��يلة 
لتش��جيع املصاحلة بعد احل��رب العاملية 
الثاني��ة. واآلن ، أصبحت ه��ذه القوانني 
ل��دى  املفضل��ة  األدوات  م��ن  واح��دة 
الشعوبيني الذين يحاولون تعزيز قوتهم 
النزع��ة  عل��ى  والتحري��ض   - اخلاص��ة 
القومية املعادية لألجانب التي توفر تربة 

خصبة للهولوكوست.
ين��ص القان��ون على أنه ميك��ن للمرء أن 
يواج��ه عقوب��ة بالس��جن أو بالس��جن 
مل��دة تصل إل��ى ث��اث س��نوات بتهمة 
»العلن واخلاف للحقائق« التي تنس��ب 
احلكوم��ة  أو  البولن��دي  الش��عب  إل��ى 
املش��تركة  املس��ؤولية  أو  »املس��ؤولية 
عن اجلرائم النازي��ة« أو »اجلرائم األخرى« 
التي تش��كل جرائم ض��د أو جرائم ضد 

اإلنسانية أو جرائم حرب.
صحي��ح أن »اجلرائم النازية« ارتكبت من 
قبل النازيني، وال ينبغ��ي لوم البولنديني 

عليها. وباملثل، في حني كانت معسكرات 
اإلبادة النازية موجودة في بولندا، إال أنها 
ل��م تكن البولندية بأي حال من األحوال. 
ولكن هذا هو ذكر »جرائم أخرى« ينبغي 

أن تهمنا.
احلقيقة هي أنه في العديد من األماكن 
ف��ي أوروبا الش��رقية، أدى وصول القوات 
األملاني��ة خال احلرب العاملية الثانية إلى 
اندالع ف��وري ملع��اداة الس��امية. مت قتل 
العديد من اليه��ود من قبل جيرانهم أو 
ق��وة الش��رطة احمللية، فق��ط في بعض 
األحي��ان وفق��ا ألوامر األملاني��ة. في حني 
كانت النازية هي احملفز ملثل هذه اجلرائم 
- التي تش��مل املذابح ف��ي جميع أنحاء 
أوروب��ا الت��ي تس��يطر عليه��ا أملانيا ، ال 
س��يما في الش��رق - هل ينبغ��ي إلقاء 

اللوم على النازيني وحدهم؟
حكومة PiS في بولندا بعيدة كل البعد 
عن تقدمي »قوان��ني الذاكرة« التي تهدف 
إل��ى إعادة صياغ��ة الرواي��ات التاريخية 

عن طريق جت��رمي بعض التصريحات حول 
املاض��ي. توجد مث��ل ه��ذه القوانني في 
حوال��ي 30 دول��ة أوروبي��ة ، وكذلك في 

إسرائيل وروسيا ورواندا وتركيا.
مت ألول م��رة تطبيق القوان��ني التي جترم 
إنكار احملرق��ة أو غيرها م��ن اجلرائم ضد 
اإلنس��انية - أكثر أنواع قوان��ني الذاكرة 
شيوًعا - في الثمانينيات والتسعينيات 
في الدميقراطيات األوروبية الغربية التي 
تورط��ت في تل��ك اجلرائم ، مب��ا في ذلك 
النمسا وفرنس��ا وأملانيا. وسواء كان من 
املس��تصوب اس��تخدام القانون اجلنائي 
بهذه الطريقة أم ال ، فليس هناك ش��ك 
في نوايا األش��خاص الذي��ن يقفون وراء 
هذه اجلهود: حلماية ذاكرة الضحايا ، مع 
والندم  االعتراف باملس��ؤولية املشتركة 

على أفعال املاضي السيئة. 
كما حظرت بعض دول أوروبا الش��رقية 
إن��كار الهولوكوس��ت. لكنه��م أدخلوا 
قوان��ني الذاك��رة مع الهدف األساس��ي 

املعاك��س بش��كل أساس��ي: لتطهي��ر 
الرواي��ات القومي��ة ع��ن طري��ق حتوي��ل 
التاريخي��ة  الفظائ��ع  ع��ن  املس��ؤولية 
بالكامل إلى اآلخرين ، سواء أملانيا هتلر أو 
االحتاد السوفيتي ستالني. قدمت بولندا 
مث��ل هذا القانون في ع��ام 1998. توجد 
قواع��د مماثلة ف��ي جمهورية التش��يك 

واجملر والتفيا وليتوانيا.
م��ن خ��ال حج��ب ال��دور ال��ذي لعبته 
الش��عوب احمللي��ة ف��ي كل م��ن اجلرائم 
النازي��ة والش��يوعية، ف��إن مث��ل ه��ذه 
القوان��ني تس��اعد ف��ي تعزي��ز الروايات 
القومي��ة، الت��ي ميكن أن تك��ون مفيدة 
للغاية للسياسيني الذين يتطلعون إلى 
كس��ب التأييد الش��عبي. على س��بيل 
املث��ال، حصل ح��زب العدال��ة والتنمية 
على دعم انتخابي كبير، ويرجع الفضل 
في ذل��ك جزئياً إلى اس��تغاله ملآس��ي 

املاضي لتحقيق أهداف سياسية.
هن��اك ح��االت أكث��ر تطرًف��ا م��ن حالة 

بولندا. في روس��يا، يحظ��ر قانون 2014 
أي انتقاد لسياس��ة ستالني خال احلرب 
العاملي��ة الثانية. في تركيا، يحظر قانون 
عام 2005 تس��مية إبادة األرمن في ظل 
اإلبادة العرقية لإلمبراطورية العثمانية. 
تختلف هذه القوانني بش��كل أساسي 
ع��ن قوان��ني الذاكرة في أوروب��ا الغربية، 
ألنه��ا حتم��ي بفعالي��ة ذك��رى مرتكبي 
اجلرائم، وليس الضحايا، من اجلرائم التي 

ترعاها الدولة.
بطبيع��ة احل��ال، ال ميكن وص��ف تركيا، 
وال س��يما روس��يا، بالدميقراطي��ة، كما 
أنها ليس��ت عضوا في االحت��اد األوروبي. 
لكن بولن��دا - وحكومتها أيضا ، تعمل 
اآلن بنش��اط على حماية ذاكرة مرتكبي 
اجلرائم ضد اإلنسانية ، رغم أنهم كانوا 
مواطن��ني فردي��ني ، ولي��س مس��ئولني 

حكوميني يعملون باسم حكومتهم.
وليست هذه هي املرة األولى التي يحاول 
فيها ح��زب القان��ون والعدال��ة تطبيق 

مثل هذا القانون. ف��ي عام 2008، اقترح 
القان��ون ال��ذي يعاقب »التش��هير ضد 
األم��ة البولندية«، مبا في ذلك االتهامات 
بش��أن ت��ورط البولندي��ني ف��ي اجلرائ��م 
النازية والشيوعية. احملكمة الدستورية 
ف��ي الباد تبط��ل هذا القانون ألس��باب 

إجرائية.
ظهرت قوانني الذاكرة في الدميقراطيات 
القدمي��ة ف��ي أوروب��ا الغربية كوس��يلة 
لتعزيز احلقيقة والسام واملصاحلة. ولكن 
في محاولة لتجنب املآسي املستقبلية، 
رمب��ا تك��ون ه��ذه ال��دول ق��د ش��كلت 
س��ابقة خطي��رة. واآلن، أصبحت قوانني 
الذاكرة واحدة من األدوات املفضلة لدى 
الش��عوبيني الوطني��ني الذي��ن يحاولون 
تعزي��ز قوتهم اخلاصة - والتحريض على 
النزعة القومية املعادي��ة لألجانب التي 
كان��ت توفر ف��ي وقت من األوق��ات تربة 

خصبة للمحرقة.

قوانين الذاكرة وأكاذيب القوميين
PROJECT
SYNDICATE

دعوة السالم لكيم جونغ اون
طارق حرب

المرأة وقيادة
القائمة االنتخابية 

اآلن ولم يبق على موعد االنتخابات اقل من ش��هرين 
فقط واس��تكمال القوائم االنتخابية فأن الس��ؤال 
هو ملاذا كان��ت املرأة ضميرا منفص��ا وليس ضميرا 
متصا ف��ي ح��ني ان امل��رأة االعامية والسياس��ية 
تق��ول بأن املرأة ضمي��ر منفصل عل��ى الرغم من ان 
القوائم االنتخابية خلت من قيادة ورئاسة اية قائمة 
انتخابي��ة باس��تثناء الس��يدة حنان الفت��اوي التي 
ترأس��ت وقادت القائمة االنتخابية باسم ارادة علما 
ان السيدة الفتاوي حصلت في االنتخابات البرملانية 
الس��ابقة على اصوات تكفي لدخول ثاثة نواب الى 
البرملان اي ان اس��تقالية الس��يدة الفتاوي كان ما 

يؤيده وكشفته االنتخابات السابقة.
 لكن جميع القوائم االنتخابية التي  اش��ترك فيها 
اكث��ر من مائت��ي حزب ج��اءت خالية من رئاس��ة او 
قيادة  النساء وكانت جميعها برئاسة وقيادة الرجل 
حيث انضمت النس��اء الى قوائم ذكورية ولم تتجرأ 
ام��رأة عل��ى الش��جاعة االنتخابية بحيث تش��كل 
قائمة انتخابية ترأس��ها ام��رأة انثى على الرغم من 
كثرة القوائ��م االنتخابية فأن امل��رأة قبلت بالدخول 
واملش��اركة باالنتخابات حت��ت رعاية الذك��ر والرجل 
وكانت عضوا في القوائم االنتخابية حتت ظل الرجل 
الذك��ر الب��ل حتى النائب��ة هدى س��جاد التي كانت 
والس��يدة حنان الفت��اوي النائبت��ني الوحيدتني ممن  
حصلن عل��ى عدد من االص��وات مكنتهن من دخول 
البرمل��ان باصواته��ن ولي��س على اس��اس احملاصصة 
اجلنس��ية اي نس��بة ٪25 من عدد املقاع��د كما قرر 
الدس��تور ذلك من محاصصة للمرأة سماها كوتا او 
حص��ة املرأة فكان دخول جميع النس��اء الى البرملان 
باص��وات القائمة ألن االصوات الت��ي حصلت عليها 
جميع النس��اء لم يصل الى  عدد االصوات املطلوبة 
للدخ��ول الى البرملان باس��تثناء س��يدتان هما حنان 

الفتاوي وهدى سجاد .
وهذه النتيج��ة اي عدم قيادة امرأة لقائمة انتخابية 
اك��دت ان املاي��ني من ال��دوالرات الت��ي صرفتها االمم 
املتحدة واملنظمات الدولية واميركا والدول االوروبية 
واملنظمات النس��وية ف��ي العراق  كانت فش��ل في 
فش��ل وب��ا نتيجة وذهب��ت ال��دوالرات اخلض��ر الى 
الشط كما يقول ابن البلد لعجز جميع تلك اجلهات 
واموالها من خلق امراة قائدة او رئيسة بحيث تقدم 
على قي��ادة او رئاس��ة قائمة انتخابية وثبت فس��اد 
القول بأن املرأة ضمير منفصل اذ تأكد ان املرأة ضمير 
متص��ل بالرج��ل وخلفه وحتت رحمت��ه بقبوله املرأة 
عض��وا في قائمته او رفض قبول املرأة وتبني ان اقوال 
منظمات اجملتمع املدني النس��ائية لم تعمل ش��يئا 
خللق امرأة قيادية او رئيس��ة لقائم��ة انتخابية هذه 
املسألة البسيطة التي لم تستطع املرأة من االقدام 
عليه��ا في االنتخابات املقبل��ة وتأكد ان املرأة ضمير 

متصل وليس ضميرا منفصا كما تقول املرأة .
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دراسة

خبر

افضل منكم ايها الشعراء
فالن��ص يكش��ف ع��ن ق��وة التدف��ق 
العاطفية وتكثيف الرؤيا مع استخدام 
لالنزي��اح  احملقق��ة  اجملازي��ة  االلف��اظ 
باعتماد)االيج��از واالخت��زال وتكثي��ف 
العب��ارة الذي أودى الى عم��ق املعنى..( 
م��ع اتكاء عل��ى حق��ول داللية)زمانية 
ومكانية ..( لتش��كل خطاب��ا اتصاليا 
يثير االنفعاالت وينبش الذاكرة..اضافة 
الى مغادرته املس��توى التفسيري الى 
املس��توى التأويلي م��ع توظيف تقنية 
الس��رد وعام��ل املفارق��ة االس��لوبية 

االدهاشية..
تبعها الش��اعر فوزي اك��رم ترزي بنص 
وام��ض  اتخذ من االيج��از والتركيز مع 
اقتصاد لغوي اسلوبا فنيا في هندسته  

مبنى ومعنى..
انا غيمة عراقية تركمانية عاشقة

مهما تلف بي الرياح وتدور
مهما تتوسل بي اجلبال والبحور

لن أمطر
اال في وطني

الن شهوة الشوق في دمي
تعشق كل ما في بالدي

  فالش��اعر يوظ��ف تقان��ة املنول��وج 
الداخلي)ح��وار ال��ذات( للكش��ف عن 
دواخ��ل النفس عب��ر تداعيا تفس��يريا 
لتك��ون االن��ا الش��اعرة ج��زء عضويا 
م��ن النص..وه��ذا يعن��ي ان الش��اعر 
املتكلم)ان��ا( تعبيرا  يس��تخدم ضمير 
عن الذات للدالل��ة على الذات اجلمعي 
اآلخر..فضال ع��ن انه يركز على الفكرة 
باعتم��اد البناء الش��عري القائم على 
لغة االستعارة واجملاز بوحدة موضوعية 
منفتحة على آفاق داللية مشبعة بها 
الذاك��رة املنتجة التي تتش��ابك فيها 
االلف��اظ اخلالقة جلمله��ا التي تتجاوز 
اللغة(على حد  واقعها)بانزياح معي��ار 

تعبير جان كوهن..
وتس��تمر القصائ��د منش��دة لوط��ن 
االنتص��ارات وبغداد الرمز والش��هادة..
فيعتلي املنصة الشاعر محمد آمرلي.. 

منشدا..
في املقبرة : شهداء  وشعراء 

على املنصة  طفل 
من رموش البكاء  يفصل

 ثيابا للقصيدة 
يفتح شباكا للفقراء

 القصيدة رغيف، مدفاءة،
 غطاء نوم 

القصيدة أشجار
 األشجار لها أمنيات أيضا ،

 مثلنا متاما نحن الشعراء 
واألنبياء والعشاق الفرسان، 

فالش��اعر يكتب عن احلياة مبوجوداتها 
خلل��ق ص��وره املتوال��دة م��ن بعضه��ا 
بصفته��ا اداة الكش��ف ع��ن اصال��ة 
التجربة وجوهر الن��ص وفيها تتحقق 
ذات الش��اعر موضوعيا اذ يتنقل بوعي 
بني مس��احاته املشهدية  بلغة يومية 
وس��رد ش��عري للمواقف املتوالدة من 

تفجير فعل الشهادة..
فالش��اعر زكي دميرجي يعتلي املنصة 

ويقدم نصا يتغنى بعيد النصر..
ورد وحلوى زينة االعياد
وارق من جورية بغدادي

فالش��اعرة آيهان رش��يد اورانقاي وهي 
تنشد..

ياعراق الصابرين
ياعراق الثائرين

تالها الشاعر قره وهاب مغنيا..
وجهك غابة

وجهك صحراء يا عراق
ال والف ال

ف��ي الغابة الت��دري اين ومت��ى يلدغك 
الثعبان

وف��ي الع��راء ال تدري كي��ف ومتى تثور 
عليك الكثبان

دون شك
وجهك اجمل من الغابة ياعراق

وجهك غابة..ال
وجهك بحر..ال

وجهك عيد...ال
دون ريب وجهك اجمل من الكل ياعراق
  فالن��ص يكش��ف عن ق��درة تعبيرية 
وافق متس��ع ال��رؤى بتخطي��ه املبنى 
واملعنى وخلقه حلقله الداللي املنحصر 
ف��ي ترجم��ة االحاس��يس واالنفعاالت 
الذاتية..بتوظي��ف الطاق��ات احلس��ية 
بايج��از جملي..فض��ال عن  ونس��جها 
اعتماد الشاعر اسلوب تعبيري)اسلوب 
التكرار( الذي اضفى على النص حركية 

فاعلة..
فالش��اعر وجدي نياز الدي��ن اكبر الذي 
يجي��ب عن ذات��ه في نصه)س��لني من 
انا(..فالش��اعر حسن هاش��م دمرجي 
وصداقت��ه للقل��م والتاخي حب��ر ودم..
فالش��اعر اي��دن اص��الن ال��ذي تغن��ى 
بعراقيته وانتمائه الوطني  فقدم نصا 
ينبثق من موقف انفعالي يتكىء على 
حقول مكانية حتتضن الفعل الشعري 
وزماني��ة  مختصرة املدي��ات..  فمهند 
قهوه جي وبوحه الشعري االقرب حلوار 

الذات....
  وبذلك قدم الشعراء نصوصا دغدغت 
املش��اعر محقق��ة لعنص��ر االض��اءة 
الس��ريعة للحظة املس��تفزة للذاكرة 
مبا حتمله من معن��ى ايحائي معبر عن 
احلالة النفس��ية التي انعشتها حلظة 

االنتصار..

علوان السلمان
 

مع ظهور جماعة )شفق( 1991)عصمت 
اوزج��ان ومحم��د عمر قازاجن��ي ونصرت 
مردان( واصدارها بيانها الش��عري الذي 
ح��رص عل��ى االرتباط بنس��غ الش��عر 
وروح��ه وعدم االنزالق ف��ي التجريب الى 
متاه��ات ال متت للش��عر بش��يء..كون 
) الش��عر لي��س اطالق��ا لالنفعالية وال 
تعبيرا عن الشخصية ولكنه هروب من 

الشخصية( كما يقول ت.س.اليوت..
  وبدعوة من مكتب الثقافة التركمانية 
في االحت��اد الع��ام لالدب��اء والكتاب في 
الع��راق وحت��ت ش��عار االدب التركماني 
في بغداد يغني االنتصار.. وباستحضار 
قدمه��ا  الت��ي  الش��عرية  النص��وص 
حصلن��ا  والت��ي  التركم��ان  الش��عراء 
عليها نس��تطيع ان نق��ول عنها افرزت 
اصواتا شعرية تتكىء في كتابة نصها 
عل��ى لغة صافي��ة بالفاظه��ا البعيدة 
ع��ن التقعر م��ع خلوها م��ن الغموض 
فض��اءات  عل��ى  واالنفت��اح  املفتع��ل 
مس��كونة بالهواج��س ومنبثق��ة م��ن 
وعي ش��عري يكش��ف عن دالالته ورؤاه 
واكتن��از مضامينه االنس��انية املؤطرة 
لص��وره الش��عرية املس��تفزة لذاك��رة 
للتأمل  واملفضية  املس��تهلك)املتلقي( 
من اجل الكشف عما خلف مشاهدها 
الصورية..فكان صوت الشاعرة منور مال 
حس��ون مغردا ومفتتحا اجللس��ة وهي 

تغني العراق..
)و.ط.ن( أحرف

تهمس لي مكابرة:
قدري ان اكتحل بجرحي

يابتهاالت الشوق..
لتعود الوان فجري لفجري

ترى...
من يعشقني وطنا..

ومن يتغنى بي..

ملش��اهدة الرقص أيًضا. مشغول فكري 
بِك، ل��و تعرفني ك��م أفكر أن��ِك جميلة 

ورائعة!.... 

 
»احلب شيء رائع يا فتى!«

***
ليس واضًحا متى س��تبدأ جلستنا؛ فلم 
تصل بع��د مذكرات االتهام، ب��ل يبدو أن 

التحقيقات لم تنته بعد.   
هل ترين نادية وحمي��دة هامن؟ لو تكتبني 

لي باختصار عن أخبارهم.
واآلن انظري! رمبا أكتب لك مجددًا ش��يئاً 
يثير غضب��ك. ماذا أفعل؟ لن أخفي عنِك 

ما يخطر ببالي...! 
تقولني: يكتب كل منا صفحة. حس��ًنا، 

لكن انظري إلى صغر كتاباتي. 
إياِك أن تغضبي يا جميلتي. 

أتوسل إليِك ال تغضبي.
عندما أكتب لِك جوابًا، أكون متاًما كطفل 
حساس؛ أريد أن أتدلل وأشكو باستمرار!

****
بسبب عدم معرفتي متاًما بعنوان أورهان، 
أض��ع اجلواب ال��ذي كتبته ل��ه في نفس 
مظروفك. أرس��ليه له بسرعة بالبريد أو 

سلميه له شخصًيا يا غزالتي.   
لم يبَق عل��ّي أي دين لكم��ال جناتي. هذا 

هراء.
أرجو من وداد أن يتحدث مع)3( محس��ن؟ 
أكتب أوبريت، فهل يريدها إلى دار البداية 
(2(؟، كان هن��اك مال متبق من )4(«صاري 

زيبك«، اجعليه يسأله عن هذا أيًضا... 
وإلى أن ألق��اِك، أقّبل عي��ون وداد وفيفي 

وسلمى، ويدي والدتِك، وأحضن محمد. 
(1( ن��وع من الرق��ص الش��عبي التركي، 
يعتم��د على حتري��ك اليدين والس��اقني، 

ميكن تشبيهها بالدبكة.
(2( دار البداية: أول مسرح في إسطنبول، 

افتتح عام 1914
 :)-1979  1892( أرطغ��رل  محس��ن   )3)
مخ��رج وممثل مس��رحي تركي ش��هير ، 
جمعت��ه صداق��ة وعالقة عم��ل بناظم 

حكمت.
(4( »صاري زيبك«: في األصل صاري تعني 
أصفر، زيبك تعني جس��ور أو مقدام، وهو 
لقب يطل��ق عل��ى أتات��ورك، ولكنه هنا 

اسم أوبريت.
 

استعيد شبابي بالتفكير فيِك
5 متوز 1933
خطيبتي!

   كتب��ُت رس��التي األول��ى. وف��ي نف��س 
منفصاًل. جاءت رسالتك الثالثة.... لذلك أكتب ردًا اللحظة التي كنت أغل��ق فيها الظرف، 

اجتزتني مبراحل. يكمن في داخلي خجل 
واالمتن��ان،  واالبته��اج  بالفخ��ر،  مم��زوج 
ولكنن��ي فقط َعِجٌب بعض الش��يء من 
ع��دم تلقي��ك رس��ائل مني ه��ذه األيام. 
رمبا تتلقينها بعدما كتبت لي رس��التِك 
الثالثة. عل��ى أي حال ال بد أن تكتبي لي، 
إذا كانت قد وصلتِك أي رسالة مني قبل 
ه��ذا اجل��واب أم ال، وبعدم��ا كتب��ت ثالث 
رس��ائل. قال عرف��ان أمني: »لي��س هناك 
أهمية من ك��ون القاضي في عطلة. وأن 
احملكمة املناوبة س��تبت في أم��رك، ورمبا 

يكون هذا أفضل بالنسبة لنا«.
خطيبتي، ملا تزل هناك املزيد من األماكن 
الت��ي س��نذهب إليها، س��نتأمل س��ويًا 
النجوم، ووجوه األصدق��اء، عيني محمد 
ابنن��ا، واأليام اجلميلة..... م��ا زالت أمامنا 
حياة مفعم��ة باحليوية، وقوي��ة، وممتلئة 
وذات معن��ى. فال تدعي فؤادك يش��يخ يا 
خطيبت��ي. انظ��ري، فجس��دي ذو القدم 
العرجاء والذي يشبه شجرة دلب شائخة، 
يحم��ل بداخل��ه قلًب��ا ملتمًع��ا، متقداً 
بنارك باس��تمرار، لم يتآكل، وكذلك قويًا 
ونضرًا. حينما أفكر بِك أستعيد شبابي، 
ويتوقف وخز س��اقي. وأن��ِت أيًضا كوني 

شابة، وقوية حينما تفكرين بي.
أقبل يديك،

سأتذكرك يا خطيبتي.

مي عاشور

صغيرتي
وصلتن��ي رس��التِك التي تش��به الفلفل 
األحمر احلار؛ فكوتني حزنًا. لن ألومِك، ولن 
أقول حذار! وأنِك لست على حق! ولكنني 
س��أقول أنِك غي��ر منصفة وحس��ب!...... 
فأن��ِت على ح��ق. ولكنني س��جني، وثائر، 
وأنِت بعي��دة عني، وأنا بعي��د عن أحبائي. 
ف��ال تغضبي من��ي، وإي��اِك أن تظني أنني 
أريد أن أك��رر مجدداً ما س��بق ودمرته في 
س��طرين. إن كنت كس��رتِك، فأنا متأكد 
أنِك ستغفرين لي خطئي، حينما تفكرين 
ب��ي، وتتخيل��ني ش��كل قدم��ي العرجاء، 
وخيالي الضخم أش��عث الش��عر، وعيني 
اللتني تتطلعان دوًم��ا إلى عينيِك من دون 

أن تشبعا منهما. 
يرّفه الس��جناء عن أنفسهم في الردهة، 
بينما أخطُّ لِك هذه الرسالة.... قبل قليل 
خرجت وألقي��ت نظرة عليهم، فوجدتهم 
مقرفص��ني بأبدانه��م عل��ى اجل��دران من 
الناحيت��ني.... وهن��اك مزم��ار ناش��ز، و41 
دف��اً، وفي املنتصف أناس ش��احبو الوجوه 
إيق��اع  م��ع  التش��يفتتلي  يرقص��ون)1( 

املوسيقى العنيف.   
ها أنا ف��ي الداخل مبفردي، ذهب الش��باب 

وإنزياحاته��ا اللغوي��ة وص��والً إل��ى املعن��ى 
احلقيقي الذي يس��تهدفه الش��اعر ويرسم 

الطريق إليه بحرفية عالية .
وق��ال : إن أخط��ر م��ا ف��ي الش��عر أن يكون 
بس��يطا ً، ولكنه بنفس الوقت له من القوة 
ما يجعل��ه األعمق دالل��ة وحتقيقيا للهدف 
وللمعن��ى ال��ذي يبتغي��ه الش��اعر بوصفه 

خالقاً للجمال ومبتكراً للدهشة .
وحتدث الش��اعر ك��رمي جخيور مقدم��اً رؤيته 
اإلبداعية والفلسفية إزاء القضايا اجلوهرية 
الت��ي تناوله��ا ف��ي قصائ��ده ف��ي دواوين��ه 
الش��عرية الت��ي أصدرها ،فيما ق��دم عرضا 
ملضامني عتب��ة مجموعتة ) يطعنون الهواء 
برم��اح م��ن خش��ب ( ق��رأ بعدها من��اذج من 
قصائ��د اجملموعة بينه��ا : ) حمائم الضريح 
،ال أحب��ك عاري��ة ، أوالد احلياني��ة ، ورقة ثانية 
ف��ي الرثاء ( وقد حازت تل��ك القراءات اعجاب 
اجلمهور النوعي الذي حضر اجللس��ة معقبا 
بالتصفيق للش��اعر الذي نب��ض قلبه بحب 

أرض والوطن والفقراء املتعبني .

وقدم الناقد علوان السلمان قراءته النقدية 
ع��ن الش��اعر موك��دا ً أن اجملموع��ة يغل��ب 
على جمله��ا س��مات تنبض باحل��ب واأللم 
والتوهج العاطفي إضافة الى توظيفها نبرة 
االس��ترجاع والتذكر التي ص��ارت فاعلة في 

نصوصها برؤية تأمليه مشبعة باالنتظار .
وق��ال أن الش��اعر يدخ��ل عامل��ه الش��عري 
اس��تهالال بضمير املتكلم )أن��ا ( كي يحقق 
التوحد ف��ي األداء وال��ذات اجلمعي اآلخر من 
خالل التعبير عن اشكالية املوضوع بكل ما 
فيه من حقائق تس��هم ف��ي تصاعد النص 
دراميا عبر التقانة الفنية التي تضفي عليه 
عمق��ا وثراء ، مش��يراً إلى س��عي الش��اعر 
الس��تخدام التنقي��ط بوصفه نص��ا صامتا 
والذي يس��تدعي القاريء للول��وج الى عالم 

النص بعمق وتصور أشمل .
وأض��اف عل��وان الس��لمان : إن الف��ردي لدى 
الش��اعر يتح��ول إل��ى موضوع��ي مكت��ظ 
بفاعلي��ة الذات مع التزام الش��اعر بش��رط 
الن��ص الفن��ي لتحقي��ق إدان��ة بالذوبان في 

هموم اآلخ��ر والتعبير عن أزمته األجتماعية 
والسياس��ية والنفسية باعتماد الرمز الدال 
واحمل��رض للفاعلي��ة الش��عرية للتأل��ق في 
مالمس��ة أعماق النفس .. مستشهدا بعدد 

من نصوص اجملموعة .
كم��ا وق��دم الناق��د عب��د الغف��ار العطوي 
مداخلة في اجللس��ة أستعرض فيها جوانب 
م��ن جتربة الش��اعر كرمي جخي��ور وأبرز نقاط 
توهجه��ا مؤك��دا عل��ى الس��مات الفني��ة 
لقصيدت��ه باعتب��اره وأحداً م��ن أهم كتاب 

قصيدة النثر املعاصرين .
كما ش��ارك في مداخالت اجللس��ة الشعراء 
جابر محم��د جابر ، ماج��د العقابي : صباح 

محمد علي ، حياة الشمري ، صباح نايف .
ج��رت بعده��ا مراس��يم توقي��ع مجموعة ) 
يطعن��ون الهواء برماح من خش��ب ( وتقدمي 
نس��خ منها للحاضرين، وفي ختام اجللس��ة 
قدم��ت مدي��رة مؤسس��ة ومركز الن��ور في 
بغداد س��حر الطائي شهادة تقديرية بأسم 

املؤسسة للشاعر كرمي جخيور ..

متابعات الصباح الجديد
 

احتفت مؤسسة النورللثقافة واإلعالم اليوم 
السبت املاضي بالش��اعر البصري املبدع كرمي 
جخي��ور وذل��ك ملناس��بة ص��دور مجموعتة 
اجلدي��دة ) يطعنون الهواء برماح من خش��ب 
( والتي أدارها الش��اعر الدكتور س��عد ياسني 
يوسف وذلك في قاعة نازك املالئكة في املركز 

الثقافي البغدادي .
وأكد الدكتور س��عد ياسني يوسف في كلمة 
أفتت��ح بها اجللس��ة : إن املبدع ك��رمي جخيور 
ش��اعر يدرك معنى أن يكون الشعر مالذاً من 
وحش��تني ، هما وحشة فقد احلبيبة ،ووحشة 
فق��د الوطن ، وما بني الوحش��تني يأخذنا هذا 
الّشاعر البصري النابض بالرهافة واجلمال إلى 
فضاءات إبداعه الشعري بقصائد تنبض فيها 
احلروف وتتش��كل راس��مة جمالً ش��عرية قد 
تبدو للوهلة اإلولى بسيطة لكنها متتلك من 
العمق م��ا يجعلها تتألق بصورها الش��عرية 

انطباعات عن نصوص شعرية 
تركمانية

نصرت مردان محمد عمر قازاجني

من أعمال الراحل أحمد الربيعي

الشاعر يوظف تقانة المنولوج 
الداخلي)حوار الذات( للكشف عن 

دواخل النفس عبر تداعيا تفسيريا 
لتكون االنا الشاعرة جزء عضويا 
من النص..وهذا يعني ان الشاعر 

يستخدم ضمير المتكلم)انا( 
تعبيرا عن الذات للداللة على الذات 
الجمعي اآلخر..فضال عن انه يركز 

على الفكرة باعتماد البناء الشعري 
القائم على لغة االستعارة والمجاز 

بوحدة موضوعية منفتحة على 
آفاق داللية مشبعة بها الذاكرة 

المنتجة التي تتشابك فيها 
االلفاظ الخالقة لجملها التي 
تتجاوز واقعها)بانزياح معيار 

اللغة(على حد تعبير جان كوهن..

ترجمات من رسائل ناظم حكمت: 
الحب شيء رائع يا فتى

»النور الثقافية» تحتفي بكريم جخيور ومجموعته الجديدة
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العواصم ـ وكاالت:

أعلنت ش��ركة 1 بوك��س أوفس، 
تذاك��ر  بي��ع  ف��ي  املتخصص��ة 
مباري��ات كرة الق��دم العاملية، أن 
العربي��ة على  اجلماهي��ر  إقب��ال 
مب��اراة نهائي دوري أبط��ال أوروبا 
لهذا املوس��م، يتزايد أس��بوعيا، 

وبشكل ملفت للنظر.
ورجحت الشركة أن يكون سبب 
هذا اإلقبال الكبير أن الفرق التي 
تتناف��س في املس��ابقة األوروبية 
متل��ك ش��عبية كبي��رة، وتض��م 
النجوم األب��رز ح��ول العالم في 
الوقت احلالي، ما يجذب اجلماهير 

العربية.
أن  أوف��س«  بوك��س  وتتوق��ع »1 
اجلماهير  تزاي��د طل��ب  يس��تمر 
تذاك��ر  ش��راء  عل��ى  العربي��ة 
النهائ��ي، ال��ذي س��يقام يوم 26 
آي��ار املقبل مبدين��ة كييف، خالل 

األسبوع املقبل.
ومن املقرر أن تسحب قرعة الدور 
ربع النهائي للبطولة يوم 16 آذار 
املقب��ل، علما ب��أن 4 فرق حجزت 
مقاعدها في هذا الدور، هي ريال 
مدري��د، وليفرب��ول، ويوفنت��وس، 
ومانشس��تر س��يتي، ف��ي ح��ني 
تتحدد املقاع��د األربعة املتبقية 

يومي الثالثاء واألربعاء املقبلني.
وميكنكم مشاهدة أفضل الفرق 
والالعبني مباشرة من أهم وأعرق 
املالع��ب األوروبي��ة العاملي��ة من 
املباريات  خ��الل حج��ز بطاق��ات 
اخلاص��ة ب��دوري األبط��ال عل��ى 
www.1boxoffice. موقعك��م:

com
ويعتب��ر 1Boxoffice م��ن املواقع 
الرائدة في عمليات حجز التذاكر 
لعدد م��ن أهم البط��والت حول 

العالم، وفي مقدمتها »الليجا«، 
م��ن  وغيره��ا  و«البرمييرلي��ج«، 
بطوالت الدوري والكؤوس الكبرى 

في أوروبا.
 1Boxoffice كم��ا يق��دم موق��ع
خدم��ة بيع تذاك��ر كأس العالم 
2018، إضافًة إل��ى تقدميه تذاكر 
خاص��ة، ملتابع��ة مباري��ات أكبر 
الف��رق األوروبية، مثل برش��لونة، 
وريال مدريد، ومانشستر يونايتد، 
وتشيلس��ي، ومانشستر سيتي، 
ويوفنتوس، وباريس سان جيرمان.

ومتتد خدمات املوقع إلى الرياضات 
الكبيرة،  الش��عبية  ذات  األخرى، 
التنس، وس��باقات  مثل بطوالت 
الفورم��وال 1، وس��باقات اخلي��ل، 
وكرة الس��لة، واملالكمة والفنون 
القتالي��ة، وغيره��ا م��ن األلعاب 
والبط��والت الرياضي��ة، املطلوبة 

بشكل كبير.
 1Boxoffice وال تتوق��ف مجاالت
عند الرياضة فق��ط، بل متتد إلى 
مج��االت الترفي��ه األخ��رى، التي 
توفر الفرصة لعشاق املوسيقى، 

والف��رق  الفنان��ني  ملش��اهدة 
املفضل��ة لديه��م، عل��ى الهواء 
مباشرًة، من أي مكان في العالم، 
م��ن خالل احلف��الت املوس��يقية 

واملسرح.
هذا إضافة إل��ى تنظيم اجلوالت 
واألزي��اء،  الس��ينما  وع��روض 
ف��ي  واألنش��طة  واملهرجان��ات 

جهات عديدة.
وتقوم شركة 1Boxoffice بتقدمي 
تذاكر مضمون��ة، ألهم األحداث، 
والت��ي يت��م حجزه��ا م��ن خالل 

املوث��وق بها  العاملية،  ش��بكتها 
في قط��اع الترفيه، حول العالم، 

بأسعار مناسبة للجميع.
 »1Boxoffice« ش��ركة  وأك��دت 
الرائدة في عمليات حجز التذاكر 
ملشاهدة أهم البطوالت العاملية، 
اإلقبال الكبير على ش��راء تذاكر 
ثم��ن نهائ��ي دوري أبط��ال أوروبا، 
وال��دوري اإلس��باني، وكأس ملك 

إسبانيا، والدوري األوروبي.
أنَّ قطاًعا  الش��ركة،  وأوضح��ت 
كبيرًا من اجلماهير العربية، خاصة 

ولبنان،  واإلم��ارات،  بالس��عودية، 
يش��جع العمالقني اإلس��بانيني، 
ريال مدريد، وبرشلونة.وش��هدت 
»1Boxoffice«، من خالل  شركة 
بيعها لتذاكر املباريات للبطوالت 
العريقة، في آخر 3 سنوات، توافد 
وإقبال أكبر من اجلمهور العربي، 
ريال  القتن��اء تذاك��ر مواجه��ات 
مدري��د، مقارنة باللق��اءات التي 
الكتالوني،  الفريق  فيها  يشترك 
بنس��بة ما يق��ارب 3 باملئة أكثر، 

ملصلحة امللكي.
وتُبره��ن ه��ذه اإلحصائيات، التي 
أجرتها شركة »1 بوكس أوفس«، 
عل��ى تزاي��د مش��جعي الع��رب 
للن��ادي املدري��دي، عل��ى نظي��ره 

الكتالوني.
م��ن   ،»1Boxoffice« ويعتب��ر 
املواقع الرائدة، في عمليات حجز 
التذاكر، لعدد من أهم البطوالت 
وف��ي مقدمتها  العال��م،  ح��ول 
ودوري  و«البرميييرليج«،  »الليجا«، 
األبط��ال، وغيرها م��ن البطوالت 

املميزة بالقارة أوروبا.
 ،»1Boxoffice«  كما يقدم موقع
خدم��ة بيع تذاك��ر كأس العالم 
2018، إضافة إل��ى تقدميه تذاكر 
خاص��ة، ملتابع��ة مباري��ات أكبر 
الف��رق األوروبية، مثل برش��لونة، 
وريال مدريد، ومانشستر يونايتد، 
وتشيلس��ي، ومانشستر سيتي، 
ويوفنتوس، وباريس سان جيرمان 
والف��رق  األندي��ة  م��ن  وغيره��ا 

العريقة.
وميكنكم مش��اهدة أفضل الفرق، 
والالعبني، مباشرة من أهم وأفخم 
املالعب األوروبية العاملية، من خالل 
حجز تذاكر املباريات اخلاصة بدوري 
أبط��ال أوروب��ا، والدوري اإلس��باني 
عل��ى   »2018-2017« موس��م 

www.1boxoffice.com:موقع

تضّيفه كييف األوكرانية يوم 26 آيار المقبل

غزو عربي لنهائي دوري أبطال أوروبا

مباراة سابقة لدوري أبطال اوروبا

مدريد ـ وكاالت:
 أعلن برشلونة اإلسباني رسميا، أنه توصل التفاق 
مع جرمييو البرازيلي للتعاقد مع املوهبة الش��ابة 
آرثر ميلو.وقال برشلونة أمس في بيان على موقعه 
الرس��مي »توصل ناديا برش��لونة و جرمييو التفاق 

بشأن خيار شراء الالعب آرثر«.
وأض��اف »إذا فعل برش��لونة اخليار، وه��و ما ميكن 
حدوثه في شهر متوز 2018، فإن الصفقة ستكلف 
30 مليون يورو، إضاف��ة إلى 9 ماليني كمتغيرات«.

وارتبط العب الوسط صاحب ال�21 عاما باالنتقال 
لبرش��لونة خالل األش��هر القليل��ة املاضية، فيما 
س��افر مس��ؤولون من البارس��ا للبرازيل، وأرس��ل 
جرميي��و وفدا لكتالونيا للتف��اوض حول الصفقة.

وكانت تقارير سابقة أشارت إلى إن برشلونة يتجه 
لتأجيل ضم الالعب حتى كانون الثاني 2019.

ميونيخ ـ وكاالت:
أعلن نادي بوروس��يا دورمتوند، ثالث الدوري األملاني 
لك��رة الق��دم، اجلمعة أن��ه مدد عق��د مهاجمه 
الدول��ي ماركو رويس حت��ى 2023.وينتهي العقد 

احلالي لرويس )28 عاماً( في 30 حزيران 2019.
وقال رويس املولود في مدينة دورمتوند »منذ 2012 
وأنا ارتدي قميص بوروسيا، وأنا سعيد وفخور جداً 
بأن أعلن أني سأس��تمر في ارتدائه«.وأضاف »منذ 
أن كن��ت صغي��راً، كن��ت أحلم بارت��داء القميص 

األصفر واألسود« اخلاص ببوروسيا دورمتوند.
ويتمتع رويس مبوهبة كبيرة، لكنه تعرض إلصابات 
عديدة خالل مس��يرته، وهو اآلن في ذروة مستواه، 
ويأمل بأن يكون أحد الالعبني في تشكيلة املدرب 
يواكيم لوف للدفاع عن اللقب في مونديال 2018 

في روسيا.

رسميا.. برشلونة 
يعلن عن صفقة آرثر

رويس يمدد تعاقده 
مع بوروسيا دورتموند
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11:00 مساًء

6:30 مساًء

مفكرة اليوم

ستوك سيتي ـ مان سيتي

الزوراء ـ المنامة

الدوري اإلنجليزي

مدريد ـ وكاالت:كأس االتحاد اآلسيوي
رزق األرجنتين��ي ليوني��ل ميس��ي 
وزوجته انتونيال روكوتس��و بصبي 
ثال��ث س��مياه س��يرو، بحس��ب 
م��ا ذكر جنم برش��لونة االس��باني 

ال��ذي غاب ف��ي اللحظ��ة االخيرة 
ع��ن مب��اراة مضيفه ملق��ة التي 
حقق فيها برش��لونة فوزا بهدفني 
نظيفني، مس��اء أول أمس.وسجل 
لوي��س س��واريز  املب��اراة،  هدف��ي 

بالدقيق��ة "15"، وفيليب كوتينيو 
ليحق��ق   ،"28" الدقيق��ة  ف��ي 
البارس��ا فوزًا مهًما، قبل مواجهة 
دوري  ف��ي  املرتقب��ة،  تشيلس��ي 

أبطال أوروبا.

ورفع برش��لونة بذل��ك رصيده إلى 
72 نقط��ة، في الص��دارة، في حني 
جتمد رصيد ماالج��ا عند النقطة 

ال�13، مبؤخرة اجلدول.
وعلق ميس��ي ف��ي صفحته على 

"فيس��بوك" عل��ى صورة  موق��ع 
ميسك فيها بأصابع مولوده اجلديد: 
"أهال وسهال سيرو!!! بفضل اهلل 
س��ارت األم��ور بش��كل ممت��از. هو 
ووالدت��ه بح��ال جيدة ج��دا. نحن 

سعداء كثيرا!!!".
وكان الثنائ��ي أعل��ن في تش��رين 
الس��عيد،  النب��أ  املاض��ي  االول 
لينضم سيرو الى شقيقيه تيغاو 

(5 اعوام( وماتيو )عامان(.

ميسي وزوجته انتونيال يرزقان بمولودهما الثالث



 بغداد ـ الصباح الجديد:
قررت اللجن��ة التنفيذية في االحتاد 
الرياضي��ة  للصحاف��ة  العرب��ي 
املغ��رب  ترش��ح  دع��م  باالجم��اع 
الس��تضافة بطول��ة كأس العالم 
الش��قيقة  اململك��ة  ف��ي   2026
االع��ام  وس��ائل  عل��ى  والتمن��ي 
الرياض��ي في الوط��ن العربي منح 
املل��ف املغرب��ي املزيد م��ن االهمية 
مثلم��ا تق��رر كذلك اعتب��ار مدينة 
لاعام  الش��ريف عاصمة  القدس 
الرياض��ي العرب��ي 2018 ج��اء ذلك 
خال االجتماع اخلامس للجنة الذي 
عقدته  في قاع��ة فندق املرادي في 
العاصمة التونس��ية مس��اء امس 

االول برئاسة الزميل محمد جميل 
عبد القادر رئيس االحتاد وحضور نواب 
الرئيس رضوان الزياتي من مصر وبدر 
الدين االدريسي من املغرب ومحمد 
املري م��ن قطر واعض��اء اللجنة د. 
ه��ادي عب��د اهلل من الع��راق وعبد 
الفت��اح زكري م��ن ليبيا وحس��ن 
الزناقي من اجلزائ��ر ومحمد اللحام 
من فلس��طن وعون��ي فريج االمن 
العام لاحتاد الناطق االعامي الذي 

افضى باخلبر.
م��ن جه��ة اخ��رى ق��ررت اللجن��ة 
ايل��ول  ش��هر  حتدي��د  التنفيذي��ة 
س��بتمر من الع��ام احلال��ي موعدا 
لعق��د اجلمعي��ة العمومية لاحتاد 

االردني��ة  العاصم��ة  ف��ي  العرب��ي 
عمان على ان يت��م تفويض الزميل 

رئيس االحت��اد لتحدي��د تاريخ عقد 
التنظيمي��ة  واالم��ور  االجتم��اع 

االخ��رى ومخاطبة االحت��ادات وجلان 
االع��ام الرياضي في الوطن العربي 
لبح��ث اقامة حفل عيد االعامين 
الرياضين العرب الذي واظب االحتاد 
على اقامته بانتظام باعتباره واحد 
م��ن أهم االنش��طة التي ق��ام بها 
خال مسيرته الطويلة على ان يتم 
البحث ف��ي امكاني��ة اقامة حفل 
عي��د االعامين الرياضي��ن تزامنا 
مع موع��د عقد اجتم��اع اجلمعية 
العمومي��ة في عمان.. وتقرر كذلك 
وبع��د ان اف��رز االس��تفتاء االخي��ر 
الختي��ار افض��ل الع��ب م��ن خال 
اللجنة الت��ي يرأس��ها الزميل بدر 
الدي��ن االدريس��ي عن ف��وز النجم 

الدول��ي املصري محم��د صاح جنم 
منتخ��ب مص��ر وفري��ق ليفرب��ول 
االجنليزي بلق��ب افضل العب عربي 
بك��رة القدم لع��ام 2017 تقرر قيام 
الزميان محم��د جميل عبد القادر 
رئيس االحتاد ونائبه الس��يد رضوان 
الزيات��ي بتق��دمي اجلائ��زة اخملصصة 
له خ��ال تواجد املنتخ��ب الوطني 
القام��ة  سويس��را  ف��ي  املص��ري 
معس��كر تدريبي هناك اس��تعدادا 
لبطول��ة كأس العالم في روس��يا 
2018 مثلم��ا تق��رر ان يجري رئيس 
االحتاد اتصاالت للتع��اون مع االحتاد 
العرب��ي لكرة القدم في كل اجملاالت 

التي تخدم اجلانبن.. 
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مدربان في معايشة 
مع نادي إسبانيول 

غدا.. مباراتان في الجولة 
19 لممتاز الكرة 

22 الجاري بدء الدور 
الثاني ألندية القوى

بغداد ـ الصباح الجديد:
ب��دأ املدرب��ان عب��اس عبي��د وس��امي بح��ت 
معايشتهما التدريبية في نادي إسبانيول الذي 

يلعب في دوري االضواء اإلسباني.
 وسبق لعبيد الذي يعمل ضمن املاك التدريبي 
املس��اعد للمنتخب األوملبي حالي��ا، ان احترف 
اللعب مع فريق بوهانغ ستيلرز الكوري اجلنوبي، 
فيما كان بحت الذي انفصل مؤخرا عن تدريب 
فريق السماوة، مدربا لفريق نادي رديف الشمال 

القطري لعدة سنوات.
يذكر ان املعايشة التدريبية تسهم في تطوير 
امكان��ات املدربن العراقين نظ��راً لقوة الدوري 

اإلسباني.

بغداد ـ الصباح الجديد:
جت��رى يوم غ��ٍد الثاثاء مباراتان حلس��اب اجلولة 
19 االخي��رة م��ن املرحل��ة االولى ل��دوري الكرة 
املمت��از، فف��ي ملعب زاخ��و يلتقي أه��ل الدار 
مع فري��ق الديوانية، ويضيف أمان��ة بغداد في 
ملعب��ه فريق الطلبة، وتقام االربعاء 4 مباريات، 
فيلعب النجف ونفط ميس��ان والبحري ياقي 
احلدود ويتقاب��ل الصناعات الكهربائية وامليناء، 
فيما يضيف كرباء فريق نادي احلس��ن، وجترى 
اخلميس مباراتان، نفط اجلنوب يضيف السماوة 
والش��رطة ياقي الكهرباء، فيم��ا تقام مباراة 
اجلوية ونفط الوس��ط اجلمعة وجترى الس��بت 

مباراة الزوراء امام النفط.
يشار إلى ان فريق الزوراء يقف في صدارة ترتيب 
الدوري وله 46 نقطة ثم الش��رطة  برصيد 39 
واجلوي��ة 37 والنفط 32 ثم الكهرباء خامس��اً 

وله 28 نقطة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
د االحتاد املرك��زي أللعاب الق��وى، ال�22 من  ح��دَّ
الش��هر اجلاري، موعًدا النط��اق بطولة األندية 
بدوره��ا الثان��ي، عل��ى مضم��ار كلي��ة التربية 
البدني��ة، وعلوم الرياضة ف��ي العاصمة بغداد، 

ملدة 3 أيام.
وقال األمن املالي لاحتاد زي��دون جواد، إنَّ االحتاد 
قرَّر إقامة بطول��ة أندية العراق أللعاب املضمار 
واملي��دان، في 22 من الش��هر اجلاري، وملدة 3 أيام 
عل��ى مضمار كلي��ة التربي��ة البدني��ة، وعلوم 

الرياضة في اجلادرية.
ولف��ت إل��ى أنَّ البطولة، متثل ال��دور الثاني من 
الدوري الع��ام أللعاب القوى؛ حي��ث أقيم الدور 
األول الش��هر املاض��ي، واملتمث��ل ف��ي بطول��ة 
الضاحية.وب��نَّ أنَّ نتائ��ج البطول��ة، س��تكون 
القاعدة التي س��يعتمد عليها االحتاد لتسمية 
العبي املنتخ��ب املش��ارك بالبطول��ة العربية 
للش��باب، املق��ررة الش��هر املقب��ل بالعاصمة 

األردنية عمان.
وواصل »كما أنها س��تكون االختبار األول لاعبي 
املنتخب الذي س��يتم اختياره��م لتمثيل العراق 
ب��دورة األلع��اب اآلس��يوية بجاكرت��ا، باإلضاف��ة 
العتماد األرقام املميزة لاعبي املسافات الطويلة 

للمشاركة ببطولة العرب للضاحية.
وأشار إلى أن املؤمتر الفني سيسبق البطولة بيوم 
واحد، وس��يقام بكلية التربية البدنية، وتس��لم 
من خاله كشوفات األندية املشاركة واعتمادها 
رسمًيا، كما أن فعالية الزانة ستكون يوم 20 من 

الشهر اجلاري في محافظة النجف.

بغداد ـ الصباح الجديد:

جرى ظهر أمس املؤمتر التنسيقي 
ملباراة املنامة والزوراء ضمن اجلولة 
الرابع��ة ل��كأس االحتاد االس��يوي 
لك��رة الق��دم ومت االتف��اق عل��ى 
وموعد  االدارية  التفاصي��ل  كافة 
وصول الفريقن للملعب وكذلك 
قمصان الفريقن حيث س��يرتدي 
الزوراء اللون االبيض الكامل على 
ان يرتدي احلارس االس��ود الكامل 
بينما س��يرتدي الفريق البحريني 
الل��ون االزرق الكام��ل وس��يكون 
الكام��ل  املارون��ي  احل��ارس  رداء 
واجرى الفريق مساء أمس وحدته 
التدريبي��ة عل��ى اس��تاد خليفة 
الذي سيس��تضيف املباراة مساء 

اليوم.
ويواصل فريق ال��زوراء ، حتضيراته 
ف��ي البحرين، بع��د وصوله ظهر  
أول أمس الس��بت إل��ى اململكة، 
حتضي��را ملواجهة املنامة، مس��اء 
الي��وم االثن��ن، ضمن منافس��ات 
مرحل��ة  م��ن  الرابع��ة  اجلول��ة 
اجملموعات لكأس االحتاد اآلسيوي.

وقال عضو الهيئ��ة اإلدارية لنادي 
رش��يد،  الرحم��ن  عب��د  ال��زوراء، 
في تصريح��ات صحفي��ة: »لقاء 
الذهاب ب��ن الفريقن تأجل بقرار 
من االحتاد اآلس��يوي إل��ى ما بعد 
انته��اء اجتم��اع كوجن��رس االحتاد 
الدول��ي للعب��ة، واتخ��اذ الق��رار 
النهائي مبلف العراق، ورفع احلظر 

عن ماعبه«.
وأضاف: »الزوراء مكتمل الصفوف، 
ووصلنا البحرين، ونحن في صدارة 
املمت��از، وهناك اس��تقرار  الدوري 
فن��ي ونفس��ي، ونأم��ل أن نحقق 

الف��وز، واعت��اء قم��ة اجملموع��ة 
الثانية من البطولة اآلسيوية«.

وشدد رشيد: »املنامة ليس فريقا 
سها، كما س��يلعب على أرضه 
وب��ن جماهي��ره، إال أنن��ا عازمون 
على حتقي��ق الفوز، بع��د تعادلن 
أم��ام العه��د اللبنان��ي واجلي��ش 
الس��وري، وبالتالي نحن مطالبون 

بالنقاط الثاث، واملنافس��ة على 
صدارة اجملموعة«.

يش��ار إلى أن ال��زوراء يحتل املركز 
الثالث برصي��د نقطتن، في حن 
يتذي��ل املنام��ة ترتي��ب اجملموعة 
بنقطة واحدة م��ن مباراتن لكل 

منهما.
إل��ى ذل��ك، ثم��ن وزي��ر الش��باب 

والرياض��ة عب��د احلس��ن عبطان 
مبادرة االش��قاء في قطر وسوريا 
في املش��اركة ببطولة الصداقة 
الدولية التي س��تقام خال شهر 
اذار اجل��اري، ومس��اهمتهما ف��ي 
رفع احلظ��ر املفروض عل��ى الكرة 

العراقية.
وبن عبطان ان البطولة س��تؤكد 

تنتظي��م  عل��ى  الع��راق  ق��درة 
البط��والت الدولي��ة بالتعاون مع 
االحت��اد العراق��ي املرك��زي لك��رة 
مدخ��ا  الت��ي س��تكون  الق��دم 
لتضيي��ف البط��والت الرس��مية 
مس��تقبا بعد رفع احلظر الكلي 

عن املاعب العراقية.
واوع��ز الس��يد الوزير ال��ى الدوائر 

املعنية في الوزارة بالتهيء الكمال 
التحضي��رات ف��ي ملع��ب كرباء 
الدولي حتى نرسم صورة حقيقية 
عن مدى قدرة الع��راق على اقامة 
البطوالت من خال استثمار البنى 
التحتية التي اجنزتها الوزارة خال 
الس��نوات الث��اث املاضي��ة والتي 
ش��هدت بناء صروحا رياضية تعد 

االفضل بن الدول اجملاورة.
م��ن جان��ب اخ��ر، كش��ف املدرب 
الوطن��ي،  للمنتخ��ب  املس��اعد 
ش��اكر محمود، ع��ن موعد جتمع 
الفريق، حتضيرا لبطولة الصداقة.. 
وق��ال محم��ود، ف��ي تصريح��ات 
يوم  التجمع  صحفية »س��يكون 
الثامن عش��ر من الش��هر اجلاري، 
أي بعد توقف ال��دوري بعد انتهاء 
املرحلة األولى ف��ي احملافظة التي 

ستحضنت البطولة«.
وأضاف »أم��ا عن دع��وة الاعبن 
فس��يقع االختي��ار عل��ى األكث��ر 
جاهزي��ة لبطول��ة الصداق��ة مبا 
أن املنتخب��ن القطري والس��وري 
عل��ى أمت االس��تعداد واجلاهزي��ة، 
لذلك نحن مطالبون بحضور مميز، 

وسناقي منتخبن قوين«.
وتابع »سنعلن عن قائمة املنتخب 
منتص��ف هذا األس��بوع من خال 
مؤمت��ر صحف��ي من قب��ل املكتب 
اإلعام��ي لاحت��اد العراق��ي، وهذا 
الس��ياق س��نعمل عليه بش��كل 
مستمر، ونكون مع جميع إخواننا 
اإلعامي��ن عل��ى مس��افة واحدة 
بكل ما يخ��ص املنتخب الوطني، 
ولن يتم اإلعان عن القائمة وطرح 
أي اس��م إال من قبل اجلهاز الفني، 
ولي��س مثلم��ا مت التروي��ج له في 
بعض القن��وات أو مواقع التواصل 

االجتماعي«.

عبطان يوعز بتهيئة ملعب كربالء.. والوطني يتجمع 18 الجاري
الزوراء يكّثف تحضيراته لمالقاة المنامة اليوم آسيويًا
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Mon. 12 Mar. 2018 issue (3898)

بغداد ـ رافد البدري*

اعلن االحتاد املركزي للش��طرجن موافقة 
بطول��ة  ف��ي  للمش��اركة  دول��ة   14
الدولية السادس��ة للش��طرجن  العراق 
الت��ي س��تقام بع��د غ��د الثاث��اء في 
قاع��ة فن��دق االنت��ر ببغداد وتس��تمر 
لغاي��ة 20 من ش��هر اذار اجل��اري، وقال 
رئيس االحت��اد ظافر عبداالمير: تس��لم 
احتادن��ا موافق��ات 14 دول��ة حت��ى االن 
الفعلي��ة  اعلن��ت مش��اركتها  الت��ي 
ف��ي البطولة وه��ي: البحرين وس��وريا 
ومص��ر وتون��س واملغرب واي��ران ولبنان 
وفلس��طن وتركيا وبلجيكا واذربيجان 
واوزبكستان وارمينيا واوكرانيا، مضيفاً 
اننا بص��دد اكم��ال االج��راءات االدارية 
للحص��ول على تأش��يرات الدخول من 
اج��ل تس��هيل وص��ول العب��ي الدول 
املذك��ورة ال��ى العاصمة بغ��داد، الفتاً 
ال��ى ان االحتاد تلق��ى موافقات مبدئية 
من بعض الدول التي ابدت مشاركتها 
ف��ي البطول��ة، وم��ن املمك��ن ان يصل 
الرد خال الس��اعات القليل��ة املقبلة، 
من اج��ل االس��راع باجراءات تس��هيل 
مهم��ة الدخ��ول، عبداالمي��ر اك��د انه 
ارس��ل دع��وة خاصة الى رئي��س االحتاد 
الدولي كيرس��ان الينجينوف للحضور 

الى بغداد واملش��اركة في حفل افتتاح 
البطول��ة، الذي يس��هم كثيراً في رفع 
احلظر الدول��ي املفروض على بلدنا بعد 
ان عادت االم��ور الى نصابها الطبيعي، 
من خال القضاء عل��ى الزمر االرهابية 

ودحرها.
من جان��ب اخر، تصدر ن��ادي االتصاالت 
بطل املوس��م املاض��ي، بطول��ة اندية 
العراق للدرج��ة املمتاز بانتهاء التجمع 
االول ال��ذي جرى في قاع��ة فندق االنتر 
ببغداد على مدى 3 ايام، ومبشاركة اكثر 
م��ن 140 العب والعبة، مثل��وا 14 نادياً 
وم��ن جميع محافظ��ات العراق، ومتكن 
ن��ادي االتصاالت م��ن حتقي��ق العامة 
الكامل��ة )10( نق��اط م��ن 5 ج��والت، 
الصح��اب  بالنس��بة  احل��ال  وكذل��ك 
املركزين الثاني والثالث، حيث جمع نادي 
البيشمركة من محافظة السليمانية 
(10(نقاط ايضاً، كما جمع نادي خان زاد 
من محافظ��ة اربيل )10( نق��اط ، بعد 
ان متك��ن العبيه من الف��وز في اجلوالت 
اخلمسة، ولكن نقاط الطاوالت هي من 
حس��م املوقف وحدد اصح��اب املراكز 
الثاثة االولى، وقال اس��عد اس��ماعيل 
توفي��ق رئي��س جلن��ة احل��كام وعض��و 
جلنة احلكام العرب: ش��هدت البطولة 
تنافساً قوياً جداً بن االندية املشاركة، 
بسبب تقارب مستويات العبي االندية 

اصحاب املراك��ز االربع��ة االولى، حيث 
ميث��ل اغلبيته��م املنتخب��ات الوطنية 
العراقية، واس��تطيع ان اقول بانها من 
اقوى البط��والت الت��ي ينظمها االحتاد 
العراق��ي للعبة، اذ انه��ا تضم العبن 
املتقدمن  فمنه��م  االعم��ار،  مبختلف 
ال��ى  اضاف��ًة  والناش��ئن،  والش��باب 

مش��اركة عدد كبير من الاعبن الذي 
وصل عددهم ال��ى اكثر من 140 العب 
والعب��ة ، ميثل��ون 14 نادي��اً وم��ن اغلب 
محافظات الع��راق، وهذا عامل ايجابي 
يبشر بخير، ويؤكد اتساع رقعة اللعبة، 
كما ش��كل الاعبب��ن احملترفن عامة 

فارقة في البطولة،

احتل��ت  الت��ي  االندي��ة  ان  واض��اف 
املراك��ز الثاثة االولى وه��ي االتصاالت 
والبيش��مركة وخان زاد عل��ى التوالي، 
متكن��ت م��ن جم��ع العام��ة الكاملة 
(10( نق��اط، من خ��ال الفوز في جميع 
اجل��والت الت��ي خاضتها، ولك��ن نقاط 
الطاوالت حددت املراكز، وهذا يدل على 

الكبي��رة لاعبيها، حيث  االمكاني��ات 
يضم نادي االتص��االت محترفن ااثنن 
احدهم��ا م��ن بلجي��كا واالخ��ر ايراني 
اجلنسية، ويضم نادي البيشمركة من 
محافظة السليمانية محترفاً مصرياً 
، ام��ا نادي خان زاد م��ن محافظة اربيل 
فان��ه يضم العبن ايرانن اثنن، كما ان 
ن��ادي الكهرباء يضم ايضاً العباً ايرانياً، 
ونادي الرس��يل من محافظ��ة البصرة 

ضم في صفوفه العباً ارمينياً،
واشرف على البطولة 10 حكام ميثلون 
نخبة حكام لعبة الشطرجن في العراق 
وهم: احلكم الدولي اسماعيل ابراهيم 
واحلكم الدولي سعد محسن الكناني 
والدولي عباس عب��د الزهرة واحلكمتن 
الدوليتن دن��ز فائق وامل قادر، وكل من 
احلكام الوطنين عمر ابراهيم والدكتور 
عم��ر احمد ذياب ودلش��اد اس��ماعيل 
وحس��ن علي مط��رود وط��ارق مهدي، 
حيث استطاع هؤالء من قيادة اجلوالت 
اخلمس��ة التي لعبت في التجمع االول 
مبهنية عالية، نالت استحسان اعضاء 

احتاد اللعبة.
احتل ن��ادي االتصاالت ص��دارة الترتيب 
برصي��د 10 نقاط بعد انته��اء التجمع 
االول وال��ذي لعبت فيه االندية املتبارية 
5 ج��والت، وجاء نادي البيش��مركة من 
محافظ��ة الس��ليمانية باملركز الثاني 

بنفس الرصيد 10 نق��اط، ولكن بفارق 
نق��اط الطاوالت، وبنف��س الرصيد حل 
نادي خان زاد من محافظة اربيل باملركز 
الثال��ث برصي��د 10 نقاط ايض��اً، وجاء 
ن��ادي الكهرب��اء رابعاً برصي��د 6 نقاط، 
بعد عودة ميمونة للمنافس��ة، بعد ان 
غ��اب عنها ف��ي املوس��م املاضي، وحل 
نادي املهندسن باملركز اخلامس برصيد 
5 نق��اط  5 نق��اط، وبنف��س الرصي��د 
احت��ل ن��ادي اله��دف املركز الس��ادس، 
وبف��ارق نقاط الط��اوالت، وكذلك احلال 
بالنس��بة لن��ادي القادس��ية صاح��ب 
الترتيب الس��ابع برصيد 5 نقاط ايضاً، 
وجم��ع كل م��ن نادي��ي القيث��ارة م��ن 
الناصري��ة والفكر الكربائ��ي 4 نقاط، 
ليحتا املركزين الثامن والتاس��ع على 
التوالي، وبنف��س الطريقة احتل ناديي 
عش��تار من محافظة بابل والنعمانية 
م��ن الك��وت املركزين العاش��ر واحلادي 
عش��ر عل��ى التوال��ي برصي��د 3 نقاط 
ل��كل منهما، وج��اء نادي الرس��يل من 
محافظ��ة البصرة باملرك��ز 12 برصيد 
نقطتن، وحل نادي االس��حاقي باملركز 
13 برصي��د برصيد نقط��ة واحدة، ومن 
ثم ن��ادي بعقوبة باملركز 14 واالخير من 

دون نقاط.

* املنسق اإلعالمي الحتاد الشطرجن

االتصاالت يتصدر التجمع األول لدوري أندية الممتاز

14 دولة تعلن مشاركتها في بطولة العراق الدولية للشطرنج 

تقرير

جانب من منافسات دوري أندية الدرجة املمتازة بالشطرجن

هادي عبد اهلل في تشكيلة االحتاد العربي للصحافة الرياضية

بغداد ـ رحيم الدراجي*
اكد امن عام اللجن��ة االوملبية: 
التنفي��ذي،  املكت��ب  رئي��س  ان 
رع��د حم��ودي، ثمن دور س��فارة 
اندونيس��يا في بغ��داد من خال 
تقدميه��ا كل التس��هيات  امام 
املش��اركة  العراقي��ة  البعث��ة 
ب��دورة االلع��اب االس��يوية التي 
س��تقام في جاكارت��ا.. جاء ذلك 
خال اس��تقبال حمودي  سفير 

انتاريكس��و  بامباجن  اندونيس��يا 
في مقر اللجنة االوملبية .

للجن��ة  الع��ام  االم��ن  وق��ال 
االوملبي��ة، حيدر حس��ن علي: ان 
اللقاء ش��هد احلدي��ث عن تاريخ 
الرياض��ة ب��ن البلدي��ن واعجاب 
جمهوري��ة اندونيس��يا برياض��ة 
الع��راق، وباخلصوص ك��رة القدم 
العراقي��ة التي حتظ��ى باهتمام 
اجلماهير االندونيس��ية. مش��يرا 

ال��ى: ان الس��فير اك��د حرص�ه 
الدع��م  كل  تق���دمي  عل���ى 
واالسناد للرياضة العراقية التي 
س��تكون حاض��رة ف���ي ال�دورة 

باندونيسي�ا.
 هذا وتبادل السيد رئيس اللجنة 
االندونيسي  والس��فير  االوملبية 

الهدايا التذكارية فيما بينهم .

* إعالم اللجنة األوملبية

بغداد ـ الصباح الجديد:
احتفظ فريق نادي الشرطة بلقب 
دوري اندي��ة الدرج��ة املمتازة لكرة 
اليد للموسم الثالث على التوالي 
بقيادة مدرب��ه ظافر صاحب وذلك 
بعد تغلبه في ختام املوس��م على 
فريق اجلي��ش بنتيج��ة 28 مقابل 
21 هدفا في املباراة التي ضيفتها 
قاعة ن��ادي الك��رخ بحضور رئيس 
اللجن��ة االوملبي��ة الكاب��نت رع��د 

اللجن��ة  ع��ن  وممثل��ن  حم��ودي، 
األوملبي��ة ودائ��رة التربي��ة البدنية 
ورئي��س احتاد الي��د املرك��زي وإدارة 

نادي الشرطة وجمهور كبير.
وفي خت��ام املباراة س��لم الكابنت 
رعد حمودي درع الدوري الى الاعب 
حس��ن علي حم��زة كاب��نت فريق 
الشرطة، كما س��لم مدرب فريق 
اجلي��ش حي��در غ��ازي كأس الفائز 
الثاني، ومدرب فري��ق الكرخ خالد 

عدنان كأس الفائز الثالث.
يش��ار إلى ان نادي الشرطة اعتذر 
عن املش��اركة ف��ي بطولة االندية 
العربي��ة املق��ررة بتونس منتصف 
الشهر اجلاري الس��باب مالية، في 
وقت س��بق ان ت��وج باملركز الثالث 
في البطولة ذاته��ا العام املاضي، 
وح��از ايضا على املركز اخلامس في 
بطولة آس��يا للع��ام احلالي التي 

اقيمت في الهند.

»األولمبية« تثّمن جهود السفارة في 
أندونيسيا لدعم المشاركة بالدورة اآلسيوية

الشرطة يحتفظ بلقب الدوري الممتاز 
لكرة اليد للموسم الثالث تواليا

دعم ملف المغرب للمونديال.. والقدس عاصمة لإلعالم الرياضي العربي
في اجتماع »تنفيذي عربي الصحافة الرياضية«
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كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

بغداد - محمد صبيح الخفاجي:
احتضنت قاعة املركز الثقافي البغدادي 
في ش��ارع املتنبي املعرض التش��كيلي 
الذي اقامته مؤسسة هواجس للثقافة 
والفنون مبناسبة يوم املرأة العاملي حتت 

عنوان ) لوالها ملا كانت احلياة (.
 شارك في املعرض اكثر من ثالثني فنانا 
تش��كيليا ونحاتا من جميع احملافظات 
تنوع��ت أعماله��م م��ا ب��ني الواقعية 

والسريالية والتعبيرية. 
الصباح اجلديد جتولت في أروقة املعرض 
والتق��ت بعدد من الفنانني املش��اركني 

باملعرض.
 حدثنا رحيم الس��يد رئيس املؤسس��ة 
ع��ن املع��رض قائ��الً: متيز ه��ذا املعرض 
بانطب��اع مفت��وح اذ اس��تطاع الفنان 
التشكيلي بريش��ته والوانه ان يجسد 
صورة املرأة العراقي��ة الصابرة والقوية 

التي وقفت الى جانب الرجل. 
وأض��اف الس��يد ب��أن هذا املع��رض هو 
مبنزلة عرفان وتقدير لدور املرأة العراقية 
الت��ي كان لها الدور الكبير في بناء هذا 

اجملتمع. 

 تع��ددت أعمال الفنانني املش��اركني ما 
بني الت��راث البغ��دادي، والنحت، وعمل 
الفنانني بأس��لوب مختلف، بوصفهم 
املرأة م��ن خ��الل اللوحة التش��كيلية 
واملتلق��ي  اخملت��ص  يفهمه��ا  بص��ورة 

البسيط.
وذك��رت الفنان��ة التش��كيلية اصيله 

س��لوم في حديثها عن مشاركتها في 
املعرض قائلة: ش��اركت بلوحتني، وكان 
ل��كل لوحة عن��وان يحكي واق��ع املرأة. 
اللوح��ة االول��ى والت��ي حمل��ت عنوان 
"ج��دران فنجان" وصفتة س��لوم بانها 
حتم��ل امنياته��ا التي لم حتق��ق والتي 
ال تس��تطيع ان تبوح بها، ام��ا اللوحة 

الثاني��ة والت��ي كان عنوانه��ا "ام��رأة 
مجتمع الش��طرجن فقد وصفتها بانها 
ال��ذي  الذك��وري  للمجتم��ع  تش��ريح 
ال يعط��ي امل��رأة حقه��ا ال��ذي منحها 
إياه��ا اهلل وجميع القوانني الس��ماوية 

والوضعية في كل العالم.
ام��ا الناق��د والفنان التش��كيلي فهد 
صكر فوصف مش��اهداته في املعرض 
قائ��ال: اللوح��ات س��جلت أكث��ر م��ن 
واقع��ة مختلف��ة املعان��ي ل��دور املرأة، 
رمب��ا ذلك ال��ذي ل��م تس��جله مدونات 
االعالم والسياس��ة، ورمبا تغافلت عنه 
عن قصد، لكن لوح��ات فناني وفنانات 
والفنون  مؤسس��ة هواجس للثقاف��ة 
أرش��فت وأرخت هذا املغّيب من حياتنا 
وحي��اة امل��رأة ليحض��ر لون��ا ومنحوتة 

بأبهى التشكيل.
ش��هد املع��رض حض��ورا متمي��زا من 
الفنان��ني واملثقفني واإلعالميني. إضافة 
الى زوار املتنب��ي وضيوفه من املواظبني 
عل��ى زي��ارة املرك��ز واالط��الع عل��ى ما 
انتجته اي��ادي الفنانني من لوحات ومن 

اشغال يدوية.

لوحات تشكيلية تجسد المرأة العراقية

فريال حسين

حم��ل ي��وم 8 آذار، يوم امل��رأة العامل��ي، أخباراً 
مختلف��ة ح��ول أوضاع النس��اء ف��ي العالم، 
تتصدره��ا األخب��ار ع��ن ع��دم املس��اواة ب��ني 
اجلنس��ني في كل شيء، من الرعاية الصحية 
إلى العم��ل وحتى املناص��ب والترقيات. لكن 

هناك فجوة بدأت تضيق تدريجياً: الثروة.
ووفق��اُ جملل��ة "اإليكونوميس��ت" البريطانية، 
ارتفعت الثروة اخلاصة التي متلكها النساء من 
34 تريليون دوالر إلى 51 تريليون دوالر بني عامي 
2010 و2015، كما ارتفعت نسبة ثروة النساء 
بني مجموع الثروات اخلاصة من 28 إلى 30 في 
املئة. وبحلول ع��ام 2020 من املتوقع أن تصل 
ثروته��ن إلى 72 ترليوناً، والنس��بة بني اجملموع 
إلى 32 في املئة. ومن املرجح أن تذهب معظم 

الثروة اخلاصة في العقود القادمة للنساء. 
وحتتل النساء في أمريكا الشمالية واستراليا 
ونيوزيلندا وآس��يا )باس��تثناء الياب��ان( مبا في 
ذل��ك دول اخلليج العربي النس��ب األعلى من 

هذه الثروات.
وكانت قائمة فوربس ألغنى 100 ش��خص في 
العالم عام 2000 ضمت أربع نس��اء فقط، أما 
اليوم فهناك عش��ر نس��اء ي��درن أفضل 100 
شركة. وعلى الرغم من أن هذه النسبة قد ال 
تتغير في وقت قريب، إال أن الفرنسية فرانسواز 
بيتنكورت مايرس، وريثة شركة لوريال عمالق 
صناعة التجمي��ل العاملية، س��تحافظ على 
مركزه��ا ب��ني كبار األثري��اء بثروة تق��در ب� 42 
مليار دوالر، وقد أضافت العام املاضي أكثر من 
مليار دوالر لصافيها لتصبح بذلك أغنى امرأة 
في العالم، وهو اللقب الذي كانت حتتفظ به 

أمها لليان.
لقد كان يوم املرأة العاملي مناس��بة لالحتفال 
بقوة املرأة االقتصادية املتنامية، وقدرتها على 

ممارسة هذه القوة نيابة عن نساء العالم. 
تشكل النساء أكثر من نصف سكان العالم 
وم��ع ذلك ميثلن نس��بة مذهلة تبل��غ 70 في 
املئة م��ن فقرائه. وتفيد تقاري��ر منظمة األمم 
املتح��دة حول امل��رأة أن غالبي��ة مليار ونصف 
مليار ش��خص يعيش��ون بأقل من دوالر واحد 
في اليوم هي من النس��اء. وعلى مدى العقد 
املاضي، ازدادت الفجوة بني النساء والرجال في 
الفقر، وفي جميع أنحاء العالم، تكسب املرأة 
أكث��ر بقليل من نص��ف ما يكس��به الرجال، 
عدا تعرضها للتهميش بش��كل ال يتناس��ب 

ومؤهالتها.
إن تعزيز املس��اواة والعدال��ة ألكثر من نصف 
س��كان العالم هو الش��يء الصحي��ح الذي 
ينبغ��ي عمله، حيث س��يتمتع كل ش��خص 
بالفرص املتكافئة، وتكافؤ الفرص ميثل الرؤية 

البصيرة املقنعة لعالم أفضل.

قوة المرأة 
االقتصادية

فاجأت النجم��ة العاملية 
نيك��ول كيدم��ان جميع 
محبيه��ا وجمهورها في 
انتش��رت  بعدما  العالم، 
له��ا ص��ورة ب��دت فيه��ا 
معامله��ا مختلف��ة جداً، 
اذ ظه��رت عليها عالمات 
بنح��و  بالعم��ر  التق��دم 

مفاجئ.
وبعد بحث بس��يط تبني 
أن الص��ورة مت التقاطه��ا 
ف��ي موقع تصوي��ر فيلم 
 The اجلدي��د  كيدم��ان 
والي��ة  ف��ي   Goldfinch

األميركي��ة،  نيوي��ورك 
وبدت مالمح العجز على 
دورها في  وجهها بسبب 
يتطل��ب  ال��ذي  الفيل��م 
ان تطل بش��كل س��يدة 

عجوز.

نش��رت إح��دى صديقات 
توب��ا  التركي��ة  املمثل��ة 
من  صورة  بويوكس��تون، 
اقمنها،  التي  س��هرتهن 
امل��رأة  عي��د  مبناس��بة 
بويوكس��تون  وظه��رت 
ب�"ل��وك" كاجوال عفوي 
عكس مدى إنس��جامها 
م��ع  وإس��تمتاعها 
صديقاته��ا، بعي��داً ع��ن 

ضغط العمل والتصوير.
وتعي��ش توب��ا قصة حب 
جديدة م��ع رجل األعمال 
والذي  أفيرج��ان،  أوم��وت 
ظهرت عالقتها به للعلن 

بع��د أي��ام عل��ى طالقها 
م��ن النجم الترك��ي أنور 
انفصلت  ال��ذي  صايالك، 
عنه في حزيران/يونيو عام 
2017، بعد س��ت سنوات 
زواج، وأثم��ر عن توأم هما 

"مايا وتوبراك".

رّد املمث��ل نيكوال معوض 
الت��ي  االنتق��ادات  عل��ى 
طالت��ه مؤخ��رًا بس��بب 
م��ع  اجلريئ��ة  مش��اهده 
املصري��ة هيدي  املمثل��ة 
مسلس��ل  ف��ي  ك��رم 
الذي يعرض  "سابع جار" 
 CBC حالي��ا عل��ى قن��اة
الفضائي��ة، مش��يرا إلى 
أن اجلمهور من املمكن أن 
يكون فس��رها على أنها 
مش��اهد إغ��راء بس��بب 
ال��ذي  ال��دور  طبيع��ة 
تقدمه هيدي والتي تؤدي 

دور زوجته.
وتاب��ع أنه يكم��ن القول 
أن خيانت��ه لهي��دي كرم 

التي  املسلس��ل هي  في 
أثرت ف��ي اجلمهور، فبعد 
أن كان متعاطًف��ا مع��ه 
في البداية أصبح يكرهه 
بس��بب خيانت��ه، مع��داً 
أن ه��ذا جن��اح ل��ه ألن��ه 
اجلمهور  إقناع  اس��تطاع 
بالدور، وسعيد بردود فعل 

اجلمهور.

نيكول كيدمان

نيكوال معوض

توبا بويوكستون

أخبــارهــــــــــم

ASSABAH ALJADEED

جانب من املعرض

الصباح الجديد - وكاالت:
خصصت حكومة إقليم سيتش��وان عش��رة مليارات يوان 
)1.58 مليار دوالر( إلنفاقها خالل الس��نوات اخلمس املقبلة، 
إلنشاء متنزه وطني للباندا العمالقة، على أن تبلغ مساحته 

ثالثة أمثال مساحة متنزه يلوستون الوطني األميركي.
ونقلت صحيفة "تش��اينا ديلي" الصينية، عن مسؤول في 
مج��ال التخطيط قوله إن املتنزه س��يوفر احلماية حليوانات 
الباندا في البرية بأقاليم سيتش��وان، وشانش��ي، وقانسو، 
في حني سيسهم التمويل في تخفيف الفقر عن السكان 

املقيمني ضمن حدود املتنزه وحتسني البنية التحتية.
وقال��ت وزارة البيئة الصينية الش��هر املاض��ي إنها وافقت 
عل��ى خط��ط15 إقليم��ا ومنطقة لوضع "خط��وط حمر" 
حتظر إقامة أي مش��روعات للتنمية عل��ى أجزاء كبيرة من 
أراضيه��ا، مبا ف��ي ذلك املس��تنقعات والغاب��ات واملتنزهات 

الوطنية واحملميات.

الصباح الجديد - وكاالت:
صب��اح جبار ه��ادي اجلبوري طوله مترين و)42 س��م( 
ولد ألبويني طولهما طبيعي جدا، بدأت أطرافه تنمو 
بنحو مفاجئ وسريع في عمر الثالثة عشرة، ومازال 
طول��ه مس��تمراً بالنمو برغ��م محاوالت��ه املتكررة 
إليق��اف ذلك النم��و لغاية اليوم من خ��الل مراجعة 

الطبيب.
يقول صباح وهو يبتس��م: "األه��ل واألصدقاء بحثوا 
ل��ي كثيرا عن امرأة بطول متر و)90س��م( في األقل، 
إال أن جمي��ع محاوالته��م باءت بالفش��ل فلم يتبق 
أمامي سوى البحث في الدول األجنبية حيث تعيش 
الطوي��الت واجلميالت، ف��ال ضير من انتظار فارس��ة 

أحالمي التي رمبا تكون أملانية او روسية".
لصباح س��تة اخوة من الذك��ور هم وأوالدهم بطول 
طبيعي، يعيشون في منازل مستقلة لكنها قريبة 
على "بيت الطويل" الذي يعيش مع والدته، ويعدها 
الصديق��ة املقربة الت��ي يلجأ اليها في كل ش��يء، 
وللطرفة صب��اح يقول "عندما يُط��رق بابنا ال اتعب 
حالي بالس��ؤال من هناك ألنن��ي مبجرد الوقوف عند 

الباب اعرف هوية الطارق".

1.58 مليار دوالر 
من أجل "بيت الباندا"

الذي يعرف من يطرق بابه..
يبحث عن زوجة ألمانية

الصباح الجديد - وكاالت:
تستكمل الفنانة هنا شيحة 
بحض��ور  العزي��ز  عب��د  ودالل 
هني��دي  محم��د  النج��م 
تصوي��ر مش��اهدهم ضم��ن 
الس��ياق الدرام��ي ملسلس��ل 
"أرض النف��اق" ف��ي الديك��ور 
اخل��اص بالعمل في أس��توديو 

ح��ارة الع��دل، حت��ى االنتقال 
املقب��ل  األس��بوع  منتص��ف 
لتصوير العديد من املش��اهد 
اخلارجية ف��ي مناطق متفرقة 
ف��ي القاه��رة والس��ادس من 

أكتوبر .
يش��ار إلى أن مسلسل "أرض 
النف��اق" رواي��ة قدمه��ا فؤاد 

املهن��دس ف��ي فيل��م يحمل 
االس��م نفسه وأخرجه فطني 

عبد الوهاب عام 1949.
 تتح��دث الرواية ع��ن اجملتمع 
املص��ري والعرب��ي ف��ي نهاية 
األربعيني��ات في إط��ار خيالي 
فانت��ازي، ولكنه��ا واقعية في 
الوقت نفس��ه، ويش��ارك في 

هن��ا  البطول��ة 
وإبراهيم  شيحة، 
عيسى، ودالل عبد 
العزي��ز، ومحم��د 
ثروت، وعدد آخر من 

الفنانني، السيناريو 
واحل��وار ألحم��د عبد 

اهلل.

هنا شيحة تتابع تصوير 
مشاهدها في "أرض النفاق"

بغداد - عدنان راشد القريشي:
احتفى نادي الش��عر في احت��اد االدباء 
والكت��اب العراقي��ني بالش��اعر هزب��ز 
محم��ود الفائ��ز بجائزة س��وق عكاظ 
في اململكة العربية السعودية والذي 
س��ّجل حض��ورا متمي��زا ف��ي فضاء 
الش��عر العربي بحصول��ه على لقب 

"أمير الشعراء".
قدم اجللس��ة الش��اعرة افياء االسدي 
الت��ي ابتدأت بق��راءة لس��يرة احملتفى 
ب��ه الذاتي��ة: موالي��د مدين��ة ديال��ى 
1973. كتب الش��عر العمودي وش��عر 

التفعيلة. 
حصل على املركز األول في مس��ابقة 
)ش��اعر احلري��ة( الت��ي أقامته��ا قناة 
اجلزي��رة عام 2011 في دولة قطر وعلى 
اجلائ��زة الثالثة في مس��ابقة )ش��اعر 
العرب( التي قدمتها قناة املس��تقلة. 
ثم الوصول إلى نهائيات مسابقة أمير 

الشعراء عام 2013. 
قرأ احملتفى ب��ه مجموعة من قصائده 

تخللها حديث عن جتربته مع الش��عر 
منذ النشأة األولى حتى سوق عكاظ، 
اذ يق��ول: في هذا املس��ار الذي ال ميكن 
ألح��د مراجعته س��واي، يب��دو أن كل 
محطة م��ن احملطات ل��و حذفت منه، 
أو تأخ��رت عن وقتها، أو ُوجدْت في غير 

مكانها ملا كان هزبر الشاعر. 
امل��دارس  مبس��ابقة  ش��اركت  وتاب��ع: 
بكرك��وك، فُط��ردُت م��ن املس��ابقة ومت 
توبيخي، والسبب أن القصيدة بحسب 
رأيه��م ال ميك��ن أن تك��ون فكرت��ي، وال 
نس��جي في هذا العم��ر. لكني عديتها 
ش��هادة عظيم��ة لي، فال ش��هادة أكبر 
من ش��خص ال يثق ب��ك. وتوالت بعدها 
القصائ��د واجلوائز، حصل��ت على املركز 
األول ف��ي املس��ابقة اإلبداعي��ة جلامعة 
12 جائ��زة م��ن  1993، تلته��ا  املوص��ل 
اجلامعة، ثم املركز الثاني في مس��ابقة 
شعراء شباب العراق عام 1997. هذا وقد 
تخللت اجللس��ة عدة مداخالت أش��ادت 

جميعها بالشاعر ومستوى قصائده.

الصباح الجديد - وكاالت:
جنحت شركة هواوي في تعزيز مكانتها 
العاملي��ة مؤخ��راً كأول ش��ركة تصنيع 
إمكان��ات  توظ��ف  احملمول��ة  لألجه��زة 
هواتفه��ا الذكي��ة املدعوم��ة بال��ذكاء 
االصطناعي، لقيادة السيارات والتحكم 

بها. 
إذ يسهم مشروع هواوي للسيارات ذاتية 
 RoadReader القيادة والذى يحمل اسم
فى س��بر آفاٍق جدي��دة لتقنّيات التعّرف 
على األشياء، إضافة إلى تسخير قدرات 
التعّلم املتطّورة والسرعة واألداء املتميز 
لألجهزة احملمولة املزودة بإمكانات الذكاء 

االصطناعي.
وبخالف الس��يارات األخرى ذاتية القيادة 
والتي تقوم ببساطة باكتشاف العقبات 
أمامها ف��ي الطريق، عملت هواوي على 
حتوي��ل س��يارة "بورش��ه بانامي��را" إلى 
مركب��ة ذكية ق��ادرة على رص��د جميع 
العوائق التي تقف ف��ي طريقها، وفهم 
احمليط من حولها. وميكن لهذه الس��يارة 

التميي��ز بني حوالي 1000 من األجس��ام 
وال��كالب،  القط��ط،  مث��ل  والكائن��ات 
والكرات، والدراجات، كما تستطيع اتخاذ 
املس��ار الصحيح واإلجراءات املناس��بة 

عن وقوف أي عقبة في طريقها.
 RoadReader ويرتكز مش��روع ه��واوي
على ق��درات الذكاء االصطناعي املتاحة 

فعلي��اً في هات��ف "ماي��ت 10 برو". 
اذ يس��تخدم ه��ذا اجلهاز 

االصطناعي  ال��ذكاء 
للتعّرف تلقائياً على 
واألشياء  األجسام 
والك���ائن����ات، 
وذل�ك ملس��اعدة 
املس��تخ��دمني 
عل��ى التق��اط 
ص����ور رائع��ة 
وعالي��ة اجل��ودة 
متام�����اً مث���ل 
املص��وري�����ن 

احملترفني.

اتحاد االدباء والكتاب العراقيين 
يحتفي بامير الشعراء 

هاتف هواوي يتحكم بقيادة 
السيارة ويمّيز األشياء  

الصباح الجديد - وكاالت:
نش��رت إذاعة "فري رادي��و أوروبا"، 
فيدي��و لظاهرة طبيعي��ة مذهلة 
وفريدة م��ن نوعها، حتدث في قرية 
دينوش��ا، جن��وب ش��رق  تس��مى 
مونتينيغرو أو اجلبل األسود جنوب 

أوروبا. 
وفي ه��ذه البل��دة الهادئ��ة تقف 

ش��جرة التوت بني امل��روج لتتحول 
إل��ى ناف��ورة طبيعية كلم��ا نزلت 
األمط��ار بغ��زارة، اذ تتدف��ق املياه 
بوف��رة م��ن ج��ذع الش��جرة ف��ي 

مشهد خيالي.
وأوضحت اإلذاعة أن األمطار غمرت 
الينابيع اجلوفية، وأدى الضغط إلى 
تدفق املياه عبر جذع الش��جرة من 

خ��الل الش��قوق، لتنس��كب على 
األرض مكون��ة بركة مي��اه، ووفًقا 
للسكان احملليني فإن هذه الظاهرة 
الطبيعي��ة حتدث من��ذ 20 إلى 25 

عاًما أو رمبا لفترة أطول. 
ويعتقد أن عمر الش��جرة جتاوز مائة 
ع��ام. وناف��ورة األش��جار ف��ي اجلبل 
األسود ليس��ت املثال الوحيد، ففي 

اإلستونية،  توهاال  قرية 
تتدفق منه  بئ��ر  هناك 
املياه بقوة بعد موسم 
ووفًق��ا  األمط��ار، 
لألهال��ي يتدف��ق من 
البئ��ر أكث��ر من 100 
لتر من املياه في كل 

ثانية.

شجرة تتحول الى نافورة
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