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بغداد - أسامة نجاح:
أعلن��ت قيادة جه��از مكافحة 
اإلره��اب ، أم��س أالثن��ن ، عن 
تدمي��ر خط��وط الص��د الت��ي 
اجلامع  ق��رب  داع��ش  وضعه��ا 
الكبير الذي يضم منارة احلدباء 
في الس��احل األمي��ن للموصل 
، مش��يرة إل��ى أن ، حترير اجلامع 

بات قريباً جًدا .  
وقال القائد في جهاز مكافحة 
اإلره��اب الفري��ق الرك��ن عب��د 
الوه��اب الس��اعدي في حديث 
‘‘الصب��اح  لصحيف��ة  خ��اص 
اجلدي��د‘‘ إن " ق��درة الدفاع��ات 
وخط��وط صد تنظي��م داعش 
بنح��و  تدميره��ا  مت  اإلجرام��ي 
نهائ��ي ق��رب اجلام��ع الكبي��ر، 
الفت��اً إلى أن" حتري��ر اجلامع من 
س��يطرة التنظي��م  اإلجرامي 

سيتم قريباً جداً”. 
وأضاف الساعدي إن" داعش لم 
يتمكن من مواجهة القطعات 
قت��ل  بس��بب  العس��كرية 
وه��رب أغلب قادت��ه"، مبيناً أن 
"القصف الذي يشنه التنظيم 
انتقام��اً من الس��كان املدنين 
يأتي بسبب هزائمه املتكررة". 

األمني��ة  الق��وات   " أن  وتاب��ع 
تتقدم ف��ي بقية املناطق بنحو 
س��ريع ألن اغلب عناصر داعش 

مواقعه��م  م��ن  انس��حبوا 
األمني��ة  الق��وات  وقناص��ة 
انتش��روا على أس��طح املباني 

لضرب أهداف التنظيم". 
ومن جانبه أعل��ن مصدر أمني 
في قيادة عمليات نينوى ، أمس 
أالثنن ع��ن قيام تنظيم داعش 
اإلجرامي باحتجاز مئات املدنين 
وإعدام العديد من الشباب في 
اجلانب الغربي من املوصل، فيما 
أكد ، اس��تمرار القوات األمنية 
املشتركة بالتقدم في الساحل 

األمين من املدينة. 
وقال املصدر لصحيفة ‘‘الصباح 
اجلدي��د‘‘ إن "املعلومات املتوفرة 
لدين��ا تفي��د بوج��ود املئات من 
اإلجرامي  داعش  لدى  احملتجزين 
من أطفال ونس��اء قرب اجلامع 
التنظيم  يتخ��ذه  الذي  الكبير 
مق��راً ل��ه فض��ال ع��ن إعدامه 
الكثي��ر من الش��باب بس��بب 

عدم التعاون معه". 
وأضاف املصدر الذي لم يفصح 
عن أسمه أن " داعش اإلجرامي 
ما زال مستمرًا بقصف األحياء 
السكنية في مناطق القتال ما 
أدى إلى استشهاد العشرات من 
السكان احملاصرين"، مشيرًا إلى 
أن " القوات العراقية املشتركة 
مس��تمرة في تقدمها مبناطق 

الساحل األمين من املوصل".
وتاب��ع ان" اجلان��ب االمي��ن ف��ي 

الناحية  انته��ى م��ن  املوص��ل 
العسكرية ولكن تنظيم داعش 

مازال يستخدم املدنين كدروع 
بشرية إلعاقة تقدم القطعات 

األمنية في األحياء املتبقية. 
تتمة ص3

تدمير الخطوط األمامية لـ "داعش" قرب 
الجامع الكبير ومنارة الحدباء في أيمن الموصل

القوات املشتركة داخل أحياء اجلانب األمين للموصل

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت االس��تخبارات العسكرية، 
ع��ن قتل 3 ق��ادة بارزي��ن بتنظيم 

داعش بقصف في تلعفر.
بيان لالس��تخبارات اطلعت  وذكر 
ان��ه  اجلدي��د"،  "الصب��اح  علي��ه 
مديري��ة  معلوم��ات  عل��ى  بن��اء 
االس��تخبارات العسكرية طائرات 
الق��وة اجلوية تدمر موقع��اً مهماً 

لق��ادة داعش ف��ي تلعف��ر وتقتل 
عدداً منهم.

وأضافت ان القتلى هم:
- محمود خلف حس��ن املتيوتي/ 

املسؤول العسكري لتلعفر.
- عبد الك��رمي صال��ح.. امللقب ابو 
مرمي الفرنس��ي / مس��ؤول كتائب 

املدفعية لقاطع تلعفر.
- ناظ��م الفرح��ات..  امللق��ب اب��و 

تب��ارك العف��ري/ املس��ؤول اإلداري 
لتلعفر.

وف��ي س��ياق آخ��ر أعلن��ت قي��ادة 
العمليات املش��تركة، ع��ن تدمير 
معسكر خاص لتنظيم داعش في 

اجلانب االمين من املوصل.
وذك��ر بيان للقي��ادة اطلعت عليه 
"الصب��اح اجلدي��د"، انه اس��تناداً 
ملعلوم��ات وكال��ة االس��تخبارات 

طي��ران  االحتادي��ة  والتحقيق��ات 
اجلي��ش يوجه ضربة جوية تس��فر 
لتدري��ب  معس��كر  تدمي��ر  ع��ن 
تاب��ع لعناصر داع��ش في منطقة 
الس��رچخانة ف��ي اجلان��ب االمي��ن 

للموصل.
وأضاف انه مت قتل ١٤ إرهابياً كانوا 
داخ��ل املعس��كر وم��ن ضمنهم 
االرهاب��ي املدعو ابو ثابت االنصاري 

الذي يش��غل منصب مبا يس��مى 
ملنطق��ة  العس��كري  باألمي��ر 

الفاروق.
من جهة أخرى قال مصدر أمني إن 
30 مدنياً متكنوا من الفرار من حي 
خاضع لسيطرة تنظيم داعش في 

الساحل األمين ملدينة املوصل.
وأوضح املصدر في تصريح صحفي، 
ان "30 مدنياً بينهم نساء وأطفال 

وكبار س��ن متكنوا م��ن الفرار من 
منطق��ة 17 مت��وز غرب��ي مدين��ة 
املوص��ل والت��ي مات��زال خاضع��ة 

لسيطرة تنظيم داعش".
وأضاف أن املدني��ن الفارين وصلوا 
الى مواقع القطعات العس��كرية 
في منطقة بادوش التابعة لناحية 
حميدات غرب املوصل والتي حررت 

مؤخرًا من سيطرة التنظيم.

تصفية قادة بارزين بداعش بضربات جوية في تلعفر

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد القائد العام للقوات املسلحة 
حيدر العبادي، ان "هزمية عصابات 
داعش اإلرهابية محسومة سلفا"، 
الفتاً الى ان السالم يحتاج "ألكثر 

بكثير من االنتصار في احلرب".
وأض��اف العب��ادي خالل لق��اء مع 
ش��بكة "فوك��س ني��وز" أن هزمية 
عصابات داعش اإلرهابية في العراق 
محددة س��لفاً، وسريعاً جداً خالل 
املقبلة سيتم  القليلة  األس��ابيع 
القضاء عليه، مؤك��داً أن "العراق 

سيفوز على داعش عسكريا".
وع��ن الدع��م االميرك��ي ق��ال ان 
"الع��راق يحت��اج إلى مس��اعدات 

تق��دمي  م��ن  األميركي��ة  الق��وات 
والدعم  العراقية  التدريب للقوات 
واالس��تخباراتي،  اللوجيس��تي 
وأن ه��ذه العناص��ر الثالثة املهمة 
ه��ي الت��ي نحتاجها م��ن القوات 

األميركية في العراق".
وبن ان "بعد هزمية عصابات داعش 
اإلرهابي��ة س��يحتاج الع��راق الى 

قوات اميركية اقل".
واش��ار الى ان "مكافح��ة اإلرهاب 
ه��ي أولوي��ة احلكوم��ة العراقية، 
وأنه ينبغي أن تك��ون أيضا أولوية 
اجلمي��ع"، الفت��اً إلى أن "الس��الم 
يحتاج "ألكث��ر بكثير من االنتصار 

في احلرب".

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعرب رئي��س التحالف الوطني عمار 
احلكي��م، يوم األول م��ن امس االحد، 
عن قلق��ه مما ورد في خط��اب زعيم 
التيار الصدري السيد مقتدى الصدر 
من إش��ارات الى تهدي��دات خطيرة 
تستهدف شخصه، فيما دعا الصدر 
الى اط��الع التحال��ف الوطني على 

تلك التهديدات.
وق��ال احلكيم في بيان اطلعت عليه 
"الصب��اح اجلديد" "تابعن��ا باهتمام 
بالغ خطاب الس��يد مقتدى الصدر 
ي��وم اجلمع��ة املاض��ي، وإذ نعلن عن 
دعمن��ا ل��كل املش��اريع اإلصالحية 

الهادفة ،فإننا نعبر عن قلقنا مما ورد 
في اخلطاب من إشارات الى تهديدات 
خطيرة تستهدف ش��خصه الكرمي 

أمنيا".
ودع��ا احلكيم الص��در واملعنين في 
التيار الصدري الى "إطالع إخوانهم 
ف��ي التحال��ف الوطن��ي، واألجهزة 
اخملتص��ة ف��ي احلكومة، عل��ى تلك 
احلكوم��ة  مطالب��اً  التهدي��دات"، 
واألجه��زة األمنية املعني��ة ب�"اتخاذ 
ما يلزم من إج��راءات وتدابير، حلماية 
الصدر، وس��ائر القيادات السياسية 
ومنع إي إنزالق أمني غير محسوب".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
بح��ث وزير الدف��اع عرف��ان احليالي 
مع الس��فير األميركي ف��ي بغداد 
دوغ��الس س��يليمان ما س��يقدمه 
العالم للعراق في ما بعد عصابات 
داع��ش االرهابي��ة في بناء جيش��ه 

وإعادة أعمار.
وذك��ر بيان ل��وزارة الدف��اع اطلعت 
عليه "الصب��اح اجلدي��د" ان " وزير 
الدف��اع عرف��ان محم��ود احليالي ، 
اس��تقبل ف��ي مكتب��ه ، الس��فير 

دوغ��الس  بغ��داد  ف��ي  األميرك��ي 
سيليمان".

وأضاف " وجرى خالل اللقاء مناقشة 
ما مت تقدميه م��ن دعم دولي للعراق 
خالل مؤمتر واش��نطن الذي حضره 
وزير الدفاع، ومناقشة ما سيقدمه 
العالم للعراق في ما بعد داعش من 
إعادة األعمار ومساعدة العراق في 
بناء جيشه، كذلك بنيته التحتية 
واحملافظ��ة على األمن الذي حققته 

قواتنا املسلحة".

العبادي يؤكد بأن السالم يحتاج 
"ألكثر من االنتصار في الحرب"

الحكيم يدعو الصدر إلى إطالع 
التحالف الوطني على التهديدات 

التي تعّرض لها

العراق يبحث مع أميركا تقديم 
المساعدات الدولية ما بعد داعش

القوّات العراقية تبدأ باصطياد
»داعش« من أعلى المباني

داعش يستعد لتزوير هويات األبرياء 
تمهيدًا للهرب من أيمن الموصل 23

بغداد ـ الصباح الجديد:
نشرت صحيفة التاميز في عددها 
الص��ادر، ام��س االثن��ن، تقري��راً 
بعن��وان "تنظي��م داعش يوظف 
هجوم لندن الس��تقطاب عناصر 

جديدة على اليوتيوب".
وقال التقري��ر، إن "تنظيم داعش 
تس��جيالت  م��ن  املئ��ات  نش��ر 
الفيديو العنيف��ة عبر اليوتيوب 
بعد هجوم لندن األسبوع املاضي 
ف��ي محاول��ة لالس��تفادة م��ن 

املأساة".
وأض��اف التقري��ر أن "غوغل التي 
متل��ك يوتيوب فش��لت ف��ي منع 
عرض ه��ذه الفيديوهات برغم أن 
العشرات منها نشر حتت أسماء 
ت��دل عل��ى عالقته��ا بالتنظيم 
وكي��ل  أو  اخلالف��ة  دول��ة  مث��ل، 

تنظيم داعش".
وأش��ار التقرير إلى أن العديد من 
ش��رائط الفيدي��و التي نش��رت 
عل��ى اليوتي��وب أنتجه��ا اجلناح 
اإلعالم��ي للتنظي��م وبتقني��ات 

عالي��ة، وغلبت عليه��ا عمليات 
قطع رؤوس ومشاهد عنيفة جداً 

يظهر فيها أطفال.
وأوضح التقرير أن أحد الشرائط 
املسجلة املتداولة على اليوتيوب 

جاء بعنوان "خمسة كفار قتلوا 
ف��ي لن��دن، وآالف م��ن املؤمن��ن 
قتل��وا بس��بب الضرب��ات اجلوية 
أن فيديو  األميركي��ة"، مضيف��اً 
آخ��ر جاء حت��ت عن��وان "من هم 

اإلرهابيون احلقيقيون؟".
وأض��اف أن فيدي��و آخ��ر أنتجته 
اإلعالمي��ة  الوكال��ة  "األنب��ار"، 
للتنظيم، جاء حتت عنوان "توثيق 
)يج��ب  وستمنس��تر  هج��وم 

مشاهدته(".
ونشر على يوتيوب بيان للتنظيم 
أن  يزع��م  لن��دن  هج��وم  بع��د 
"مسعود كان جندياً من داعش"، 
وما يزال الفيدي��و على اليوتيوب 
وكت��ب أحد الداعم��ن واملؤيدين 
للتنظي��م " اهلل أكب��ر، ش��اكراً 

اهلل"، بحسب التقرير.
وفي فيديو آخر، بث على اليوتيوب 
أمس يظهر تسجيل بطيء لقتل 
أحد السجناء بإطالق رصاصة في 
رأس��ه، وفيديو آخر يظهر عناصر 
م��ن التنظيم يصدح��ون بأغنية 
أعناقهم بسكاكن  "س��نقطع 
ح��ادة وسنش��رب م��ن دمائهم، 

اللذيذة واحلمراء الغامقة".
وقال التقرير إنه "بعد الكش��ف 
املصورة  التس��جيالت  عن ه��ذه 
عل��ى  واملنتش��رة  للتنظي��م 
اليوتيوب، سيتوجب على غوغل 
تفسير ملاذا يتمكن تنظيم الدولة 
من احلص��ول على منصة لترويج 

نشاطاته على مواقعها".

"داعش" يوّظف هجوم لندن الستقطاب
عناصر جديدة على اليوتيوب

بغداد ـ الصباح الجديد:
الع��رب  اخلارجي��ة  وزراء  ب��دأ 
عن��د  التحضي��ري  اجتماعه��م 
البح��ر املي��ت ف��ي األردن، إلعداد 
العربية  القم��ة  أعم��ال  ج��دول 
ال�28 ومشروع إعالن قمة عمان، 
فيما س��يرأس وفد العراق رئيس 

الوزراء حيدر العبادي
وكش��ف وزير اخلارجي��ة ابراهيم 
اجلعف��ري، ان رئيس ال��وزراء حيدر 
العبادي سيترأس وفد العراق في 
القم��ة العربية التي س��تنطلق 

غداً االربعاء في العاصمة االردنية 
عمان بدالً من رئي��س اجلمهورية 

فؤاد معصوم.
وقال اجلعفري ال��ذي وصل عمان 
ي��وم األول من أمس ف��ي تصريح 
صحف��ي ، ان "في جعبة العبادي 
أف��كار وأخب��ار يج��ب ان تص��ل 
ال��ى القمة العربي��ة وهو احترام 
لها من ان يس��تمعوا من الرجل 

التنفيذي األول في البلد".
وأضاف "يبق��ى الرئيس معصوم 
ش��خصاً محترم��اً ميثل س��يادة 

العراق حسب الدستور لكن هذا 
ال مين��ع مش��اركة رئيس ال��وزراء 
خاص��ة في مث��ل ه��ذه الظروف 

التي مير بها العراق واملنطقة".
وبن ان "العبادي هو القائد العام 
للق��وات املس��لحة وق��د ألتقى 
العالم،  في  بش��خصيات كثيرة 
وأرى أن مشاركته مهمة للغاية 

وفيها إثراء للقمة العربية".
أن يحض��ر ه��ذه  املرج��ح  وم��ن 
االجتماع��ات املبع��وث األممي إلى 
س��وريا س��تيفان دي ميس��تورا، 

روس��يا  ع��ن  ممثل��ون  وكذل��ك 
والواليات املتحدة، وتشهد القمة 

حضوراً إعالمياً ضخماً.
املاض��ي،  الس��بت  وانطلق��ت 
مبنطق��ة البحر املي��ت )55 كلم 
مجل��س  أعم��ال  عّم��ان(  غ��رب 
جامع��ة ال��دول العربي��ة عل��ى 

مستوى املندوبن الدائمن.
وم��ن املقرر أن تنعقد القمة على 
مستوى زعماء الدول العربية في 

دورتها ال�28، غدا األربعاء.
تفصيالت أوسع ص6

بغداد - وعد الشمري:
كش��ف احت��اد الق��وى العراقي��ة، 
أم��س االثن��ن، ع��ن وع��ود حصل 
عليها م��ن رئيس مجل��س الوزراء 
املقصرين  العبادي مبحاسبة  حيدر 
بحادث��ة اس��تهداف املواطنن في 
إلى  منطقة املوصل اجلديدة، الفتاً 
تطمينات تلقاها أيضاً بفتح اكثر 
من منف��ذ ب��ن محافظ��ة االنبار 
وبغ��داد المتصاص الزخ��م، وإعادة 
النازح��ن إل��ى احملافظ��ة وتأهي��ل 
املنافذ احلدودية مع دول اجلوار خالل 

مدة اقصاها ستة أشهر.
وق��ال النائ��ب ع��ن احت��اد الق��وى 
العراقية فارس الفارس في حديث 
م��ع "الصب��اح اجلدي��د"، إن "لقاء 
م��ع  السياس��ية  الكت��ل  ممثل��ي 
رئيس الوزراء حي��در العبادي ناقش 
ثالثة ملفات رئيس��ة، وأنه من قام 

بتحديدها".
وتاب��ع الف��ارس، ال��ذي كان حاضراً 
اللق��اء، أن "العب��ادي تباحث معنا 
حول زيارت��ه االخيرة إل��ى الواليات 
املتحدة ولقائه بإدارة البيت االبيض 

وما متخض عن تلك اجلولة من نتائج 
ايجابية تصب في مصلحة العراق 
السياس��ية  األصعدة   ajn عل��ى 

واالقتصادية والعسكرية".
ولف��ت إل��ى أن "احملور االخ��ر تطرق 
إلى العالقة بن احلكومة ومجلس 
النواب السيما مع التصعيد األخير 
ح��ول قان��ون املوازن��ة والطعن في 
بعض بنوده ل��دى احملكمة االحتادية 
العلي��ا واالتهام��ات املتبادل��ة بن 
السلطتن التشريعية والتنفيذية 

وضرورة تسويتها".

وأش��ار إل��ى أن "احمل��ور الذي يخص 
املكّون الس��ني متت إضافته الحقاً 
معرك��ة  االول  بجانب��ن  ويتعل��ق 
حتري��ر املوصل، واألخ��ر االوضاع في 

االنبار".
وأوض��ح الفارس أن "نواب الس��ّنة 
طرحوا عل��ى رئيس الوزراء موضوع 
االس��تهداف ال��ذي حص��ل ملدينة 
املوص��ل اجلدي��دة بضرب��ة جوي��ة 
اس��فرت عن مقتل ابرياء لم يعرف 

عددهم حتى االن".
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وزراء الخارجية العرب يجتمعون
تمهيدًا لمؤتمر القّمة والعبادي يرأس وفد العراق

طرح ملفي محافظة األنبار ومعركة الموصل على رئيس الوزراء

اتحاد القوى: العبادي وعد بتأهيل المنافذ الحدودية خالل 6 أشهر

متابعة

تقريـر

بغداد ـ الصباح الجديد:
ق��ال رئي��س مجل��س محافظ��ة 
نينوى بش��ار الكيك��ي إن اجمللس 
صوت على ع��ّد احملافظة منكوبة 
بعد أكثر من خمس��ة أش��هر من 
املع��ارك العنيف��ة بن مس��لحي 

داعش والقوات العراقية.
وأوض��ح الكيك��ي ف��ي تصري��ح 
اطلعت عليه "الصب��اح اجلديد"، 

أن "مجلس محافظة نينوى صوت 
باإلجماع خالل جلسته االعتيادية 
املرقمة 55 والتي عقدت في ناحية 
بعش��يقة على اعتب��ار محافظة 

نينوى محافظة منكوبة".
وبدأت القوات العراقية في تشرين 
األول املاض��ي حمل��ة عس��كرية 
م��ن  بدع��م  النط��اق  واس��عة 
التحالف الدول��ي بقيادة الواليات 

املتح��دة الس��تعادة احملافظة من 
قبضة داعش.

ومن��ذ ذلك الوقت كان��ت املوصل 
مرك��ز احملافظة واملناط��ق األخرى 
ملع��ارك  س��احة  احملافظ��ة  ف��ي 
عنيف��ة دمرت ج��زءاً واس��عاً من 
والدور الس��كنية  التحتية  البنى 

للمواطنن.
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
نف��ت ق��وات س��وريا الدميقراطي��ة 
صحة األخبار التي نش��رها تنظيم 
"داعش" حول س��د الفرات، مؤكدة 
الق��وات  وح��رص  الس��د  س��المة 
التي تقات��ل التنظي��م هناك على 

حمايته.
وقال املتحدث الرسمي باسم قوات 
سوريا الدميقراطية طالل علي سلو، 
ف��ي بي��ان اطلعت علي��ه "الصباح 
اجلدي��د"، إن األخب��ار التي نش��رها 
تنظي��م داع��ش بخص��وص خط��ر 

انهيار س��د الفرات، هي " شائعات 
ودعايات إعالمية كاذبة ومغرضة".

وأكد س��لو في البيان "عدم صحة 
اس��تهداف طيران التحالف الدولي 
ملكافحة اإلرهاب محيط أو جس��م 
س��د الفرات، ولهذا قمن��ا بعملية 
اإلنزال مبحيط مدينة الطبقة وتتم 
التحري��ر عبر اش��تباكات  عملي��ة 
مباش��رة م��ع إرهابي��ي داعش ومن 
أجل أن ال يلحق األذى بس��د الفرات 
وألن إرهابي���ي داع��ش يتحصن��ون 

فيه".

يذكر ان انهيار سد الفرات سيضع 
حياة أكثر من 3 مالين شخص في 
دائ��رة اخلط��ر، ناهيك ع��ن التهديد 
الذي يطال معظ��م مناطق جنوب 

شرق سوريا بالغرق.
وكان تنظي��م "داعش" قد حذر في 
وقت س��ابق من أن سد الطبقة، أو 
الفرات، في سوريا الذي حتاول قوات 
سوريا الدميقراطية انتزاع السيطرة 
عليه يواجه خطر االنهيار بس��بب 
الضرب��ات اجلوية وارتفاع منس��وب 

املياه.

قّوات سوريا الديمقراطية تؤكد
سالمة سد الفرات وتحرص على حمايته

مجلس نينوى يصّوت على عّد المحافظة منكوبة

إجراءات الشرطة اللندنية بعد حادثة الهجوم األخيرة
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بغداد ـ حذام يوسف طاهر:

»إن التطرف الفكري، ال ميكن حصره 
بفئ��ة معين��ة او منطق��ة معينة، 
فمن املالحظ أن الشريحة الواضحة 
للعيان من املتطرف��ن هم املنتمون 
ال��ى اجملموع��ات االرهابي��ة ؟، ولكن 
التطرف يتم��دد داخل فئات متعددة 
م��ن اجملتم��ع ق��د ال تك��ون ظاه��رة 
للعي��ان، ومب��ا ان التط��رف واالرهاب 
كلم��ات صعبة ومتش��عبة في أقل 
تقدي��ر يجب أن يك��ون لدينا نوع من 
االتفاق مبا نعنيه بالعنف والتطرف، 
أم  إقتصادي��ة،  أس��بابهما  وه��ل 
إجتماعي��ة، أم سياس��ية، أم كلها 
مجتمع��ة ؟ »، هذا بعض ما جاء في 
الكلمة التي ألقتها النائبة س��روة 
عبد الواحد، في الندوة التي أقيمت 
النيابي��ة،  الثقاف��ة  جلن��ة  برعاي��ة 
بالتعاون م��ع مجموعة ش��باب بال 
تط��رف، ف��ي قاع��ة عش��تار بفندق 
بابل، الن��دوة التي حضرها جمع من 
اإلعالم��ي ضياء  أدارها  االعالمي��ن، 
الناصري، مرحبا باحلضور واملشاركن 
في عنوان الندوة ) دور وسائل اإلعالم 
في مكافح��ة التطرف (، عبر محاور 
النقاش والتي كان��ت حول التطرف 
التطرف  املذهبي،  التط��رف  الديني، 
القوم��ي، البداية كان��ت مع كلمة 
النائبة س��روة عب��د الواح��د والتي 
ش��رحت بها الفكرة من إقامة هذه 
الندوة، وهي التركيز على الش��باب 
ألنهم مس��تهدفون حسب ما ترى، 
وبينت » إن هذه اجللس��ة هي االولى، 
التي نبدأ بها سلس��لة من الندوات 
س��تتوزع على عدد م��ن احملافظات، 
ملعرفة ماذا تريد املؤسسات اإلعالمية 
.. »، وتواصل النائبة كلمتها لتؤكد 
إن الهدف األس��اس لنا ه��و العمل 
عل��ى احل��د م��ن التط��رف الفكري، 
والعنف الذي س��اد اجملتمع العراقي، 
والواج��ب أن ال نبقى متفرجن على 
الوضع املرير في العراق، واملرش��ح أن 
يكون أس��وأ إذا إس��تمر الوضع من 
دون إيجاد السبل والوسائل إلنهائه، 
» فقد كان��ت لدينا آمال وطموحات 
ف��ي 2003، ولكن ل��م يتحقق منها 
شيء، فاملشكالت متعددة ومرتبطة 
ببعضها، وكانت املشكلة األكبر هي 
مش��كلة التطرف الفكري والعنف 
املرتبط ب��ه، فالتطرف الفكري ليس 

ظاه��رة مح��دودة، بل أصب��ح فكرا 
متفش��يا لدى أغلب فئ��ات اجملتمع، 
ومقبوال عند الكثير !، إذ مت التعايش 
مع��ه بنح��و طبيعي، حت��ى إن غير 
املتطرفن والذين ال ميارسون العنف 
استس��لموا لفكرة التط��رف وباتوا 
يتعايشون معها ، ولذلك نحن نرى أن 
علينا مسؤولية وطنية وإجتماعية، 
الظاهرة  لهذه  للتصدي  وإنس��انية 

اخلطيرة . » .
ومب��ا إن تأثي��ر اإلع��الم أصب��ح قويا 
ومباش��را على املواطن، إذن البد من 
إع��ادة النظ��ر في مضام��ن العمل 
الصحف��ي واإلعالمي، واس��تبدالها 
مبضامن تركز على معاجلة إنتش��ار 
وحتقيقا  والعن��ف،  االره��اب  ظاهرة 
له��دف الن��دوة فق��د كان��ت اغلب 
املش��اركات واآلراء الت��ي ادل��ى بها 
االعالمي��ون، تص��ب ف��ي موض��وع 
التصدي لوسائل االعالم التي متارس 
أدوارا حتريضي��ة مدم��رة، تهدف الى 

التأثي��ر في عقول الش��باب وتهديد 
أمن اجملتمعات والشعوب .

كان من بن املش��اركن ف��ي الندوة 
م��ن  اهلل  عب��د  عل��ي  الدكت��ور 
مستش��ارية األم��ن الوطن��ي، الذي 
وطني��ة  اس��تراتيجية  ع��ن  حت��دث 
ش��املة في الع��راق، قام به��ا فريق 
وطن��ي منتخ��ب لع��الج التط��رف، 
عبر توظيف م��وارد الدولة ملواجهة 
التط��رف، فالعالم بدأ يدرك خطورة 
امل��د الدين��ي املتط��رف، الن��اجت عن 
اس��باب سياس��ية، مثل سياسات 
بعض دول اجلوار، وهناك ايضا اجلانب 
الديني، عبر خطاب ديني على اسس 
سياس��ية، إضافة ال��ى عامل مهم 
وه��و اإلنهي��ار االمن��ي، ومحدودي��ة 
مواجه��ة  ف��ي  التربوي��ة  املناه��ج 

التطرف .
االعالمي سالم مش��كور عن هيئة 
االع��الم واالتصاالت حت��دث حول ما 
تقوم ب��ه الهيئة من برامج ملواجهة 

التط��رف، مرك��زا على تأثي��ر البيئة 
االجتماعية في انتاج التطرف، وذكر 
مثاال ع��ن لبنان ، والف��رق مابن ابن 
اجلن��وب وابن بعلبك احل��اد املتطرف، 
مؤك��دا على ان البيئ��ة االجتماعية 
تخل��ق من الفرد انس��انا مس��املا او 
)خش��نا(، معرجا بنحو س��ريع على 
مش��روع بس��ماية بقوله » املواطن 
العراقي هناك يختل��ف بنحو كبير 
ع��ن املواطن الس��اكن ف��ي املناطق 
الشعبية، بس��بب البيئة النظيفة 
والهادئة التي تنعكس على س��لوك 

اجلماعات .. » .
كما حتدث��ت ممثلة صحيفة الصباح 
اجلدي��د االعالمي��ة ح��ذام يوس��ف، 
بكلمة أكدت بها عل��ى ان التطرف 
البيئ��ة  او  اجله��ل  بس��بب  لي��س 
االجتماعي��ة، فهن��اك الكثي��ر م��ن 
العراقين، يعيش��ون في بيئة خارج 
املناطق الشعبية ، بل خارج العراق، 
ويتمتعون بخدم��ات كثيرة تقدمها 

لهم ال��دول احلاضنة لهم، ومع ذلك 
جند في طروحاتهم على صفحاتهم 
في مواقع التواصل االجتماعي كما 
هائال من التط��رف والتعصب جلهة 
من دون جهة أخرى !، مؤكدة ان عدد 
كبير من املثقفن واألدباء س��قطوا 
ف��ي متاهة التطرف، ودعت وس��ائل 
االع��الم أن تكون ه��ي البوابة االولى 
للقض��اء عل��ى التطرف م��ن خالل 
اس��تقالليتها وع��د اجنراره��ا خلف 

الداعمن لها .
تخلل��ت الندوة مداخ��الت من قبل 
احلض��ور ال��ذي إزدحمت ب��ه قاعة 
عشتار في فندق بابل، منهم االستاذ 
عبد احلليم الرهيمي الذي ركز على 
أهمي��ة مالحق��ة مناب��ع التطرف، 
واحلذر م��ن تفس��ير اخلطابات وفق 
مزاجية املتلقي !، او نقل اخلطابات 
وتهويله��ا بطريقة تس��تفز االخر، 
كما شاركت االعالمية رفل مهدي 
من قناة احل��رة عب��ر تأكيدها على 

توجه اخلطاب االعالمي مؤخرا نحو 
االعتدال، وتخشى اليوم من مرحلة 
ما بع��د التحرير، وكيف س��نواجه 
التطرف في ه��ذه املناطق، لتقترح 
في خت��ام حديثه��ا ان تكون هناك 
حصة تثقيفية ف��ي املدارس توجه 
الطلبة للخطاب االنساني املعتدل 

مع االخر . 
في ختام الن��دوة أكد احلضور على 
أهمي��ة تأس��يس برنام��ج للعمل 
املشترك بن وسائل االعالم، لوضع 
وتش��ريعات، تس��اعد في  ضوابط 
تعميق املش��تركات داخ��ل اجملتمع 
العراقي، وجتس��يدها بنحو عملي، 
من خ��الل دع��وة ال��وزارات املعنية 
وزارة  والتعلي��م،  التربي��ة  ك��وزارة 
االجتماعي��ة،  والش��ؤون  العم��ل 
إضاف��ة ال��ى، وزارة االوق��اف، وتلك 
هي مهم��ة نبيلة تقع على عاتقنا 
جميعا، لندعو الى تثبيتها كثقافة 

عامة .

النائبة سروة عبد الواحد: إن الهدف األساس 
لنا هو العمل على الحد من التطّرف الفكري

في ندوة تحت عنوان »دور وسائل اإلعالم في مكافحة التطّرف«
عبد الزهرة محمد الهنداوي

ه��ل التط��رف مجب��ول ف��ي طباعن��ا ؟ أم إنن��ا 
اكتس��بناه بس��بب ما تعرضنا  له م��ن اعاصير 
متطرف��ة  اجتاحت اجلمال والس��الم اخملبأين في 
تالفي��ف نفوس��نا لتحيلها إلى صح��راء قاحلة 
ليس فيها سوى الرمال واألفاعي والعقارب ؟ .. ما 
حقيقة التطرف ، أهو تطرف بالفكر ام بالسلوك 
ام بالكالم ام بجميعها ؟ .... وهل التطرف يقتصر 
على البالد االس��المية فق��ط ام انه ميتد في كل 
ارج��اء املعم��ورة ؟ .. هل فعال ان الع��راق يعد من 
اكث��ر البلدان الت��ي تأوي التط��رف  ؟ ام ثمة بالد 

أخرى تشبه ما نحن فيه ؟ 
تس��اؤالت تفيض مرارة لها أول وليس لها آخر اذا 
م��ا اردنا ان نطل��ق لها العنان .. بي��ادر من اخليبة 
واأللم واخلراب والدمار جنيناها من حقول التطرف 
،.. وبطبيع��ة احلال ان ثمة اس��باب منطقية من 
ش��أنها ان توف��ر البيئة املناس��بة لنمو التطرف 
، ف��ي مقدمته��ا انهي��ار املنظوم��ة االقتصادية 
وانتش��ار احلرمان الذي يؤدي إل��ى ارتفاع معدالت 
الفقر واملرض والبطالة وتردي املستوى املعيشي 
، فيتم اس��تغالل ه��ذا الواقع من قب��ل منتجي 
التطرف من خالل اس��تهداف الشريحة االخطر 

واألكبر في اجملتمع وهي شريحة الشباب . 
وفي س��ياق احلديث ع��ن بيئة وانتش��ار التطرف 
وعندما نتح��دث عن واقعنا العراقي الذي اكتوى 
بن��ار التطرف بش��كله العنيف، فإننا س��نكون 
ام��ام  حقائق مرعبة متتد على مدى اربعة عش��ر 
عاماً ش��هدنا فيها اسوأ وأبش��ع انواع التطرف 
العني��ف ، فكان اخطر ما حصدناه هو ان بعضنا 
ل��م يعد قادراً على اس��تيعاب اآلخ��ر ، فضال عن 
تل��ك املوجات من االنتحارين ، التي ال متت للواقع 
العراق��ي بصلة  ، فالفرد العراقي وان كان يحمل 
ش��يئاً من التطرف في بعض طباعه اال انه يحب 
احلي��اة ، ومعن��ى ه��ذا ان آالف االنتحارين الذين 
فجروا انفسهم في العراق امنا هم ادوات رخيصة 
لفكر ش��يطاني متطرف رمبا استغل حاجاتهم 
احلياتية )االموال – اجلنس( وتأطيرها برؤية »دينية« 
ليتمك��ن ف��ي نهاية املط��اف من تطوي��ع هؤالء 
الش��باب الفقراء احلاملن بحياة وردية  وحتويلهم 
من ش��باب يعش��قون احلياة إلى قنابل بحثاً عن 

»حياة أخرى اكثر »فرفشة« 
الس��ؤال االكبر ال��ذي يطرح  نفس��ه بقوة ، هل 
باإلم��كان ان نحاص��ر التطرف متهي��داً  للقضاء 
علي��ه وص��وال جملتمع خال من التط��رف ؟ ..  االمر 
ال يبدو س��هال على االطالق ألننا نس��ير في ارض 
شديدة الوعورة ، لذلك نحن نحتاج إلى عمليات 
تنقي��ة مل��ا علق في النف��وس م��ن ادران التطرف 
..نح��ن نحتاج إلى جتفي��ف منابع التطرف ، ليس 
عس��كرياً وحسب  ، امنا من خالل وضع سياسات 
اقتصادي��ة واجتماعية وتربوي��ة ودينية وإعالمية 
نس��تطيع م��ن خالله��ا محاص��رة »منتج��ي« 
التط��رف على وج��ه التحديد .. ال��كالم وحده ال 
يكف��ي فقد س��معنا من��ه الكثير ، ب��ل ،  علينا 
ان نب��دأ ب��دال م��ن االس��تمرار في لع��ن االرهاب 
والتطرف بالكالم واملؤمت��رات .. وقد تكون املبادرة 
التي اطلقها مجموعة من الش��باب االعالمين 
يتقدمهم الصحفي الش��اب املثابر جعفر الونان 
بدعم من جلنة الثقافة واإلعالم النيابية برئاسة 
النائبة س��روة عبد الواحد .. وحملت هذه املبادرة 
عنوان )ش��باب بالد تطرف( ، متث��ل خطوة مهمة 
تبعث الش��جاعة والقوة ل��دى االخرين لالنطالق 
مع��اً في محاربة االرهاب م��ن اجل مجتمع خال 
من التط��رف ، نبارك لهؤالء الش��باب مبادرتهم 
املهمة هذه ، وعلى اجلميع )سلطات تشريعية – 
تنفيذية –قضائية – مجتمع مدني – اعالم(  تقدمي 

كل انواع الدعم ملبادرة )# شباب –بال – تطرف(.

#شباب - بال - تطّرف..

تقـرير

السليمانية ـ عباس كاريزي:

اك��دت حركة التغيي��ر ان التصريحات 
الت��ي ادلى به��ا رئيس حكوم��ة اقليم 
كردس��تان نيجيرفان بارزاني عن اجراء 
االس��تفتاء عل��ى اس��تقالل االقلي��م 
خالل العام احلالي، تصب في مصلحة 
احلملة االنتخابية املبكرة التي دشنها 

احلزب الدميقراطي الكردستاني.
واضاف عضو مجل��س النواب القيادي 
ف��ي حركة التغيير هوش��يار عبد اهلل 
في حدي��ث للصب��اح اجلدي��د، ان تلك 
التصريح��ات تعك��س من جان��ب آخر 
الفش��ل الذريع ال��ذي مني ب��ه احلزب 
الدميقراط��ي، ف��ي ادارة احلكوم��ة بعد 
الوعود الكبيرة التي قطعها للمواطنن 
والت��ي  الس��ابقة  االنتخاب��ات  خ��الل 
افضت الى الش��يء، وكان��ت نتائجها 
عكسية تسببت بقطع ارزاق املواطنن 
وحرمانه��م م��ن اخلدمات االساس��ية 
من ماء وكهرباء ومتطلبات املعيش��ة 
االخرى، ما حدا باحلزب الدميقراطي الى 
اس��تعمال آخر ورقة لديه وهي دغدغة 
مشاعر املواطنن بتقدمي الوعود الرنانة 

ببناء الدولة الكردية.
الوع��ود  تل��ك  ان  واوض��ح عب��د اهلل 

مرتبط��ة بنح��و كام��ل بالوع��ود الى 
قطعه��ا اردوغان لبارزان��ي ببناء امارة 
ف��ي كردس��تان ت��دار من قب��ل عائلة 
الس��يد مس��عود بارزاني تكون تابعة 
النق��رة، مؤك��داً ان ه��ذا احلل��م ح��ق 
مش��روع لش��عب كردس��تان واليحق 
للبارزاني وحزبه ان ال يجهض هذا احلق 

بهذا النحو.
وبينما دعا النائ��ب عن حركة التغيير 
ال��ى ان يك��ون لالقليم اجل��رأة لالقرار 
بفشل ادارة احلكم والعمل بنحو جدي 
العادة بناء اسس الدولة الكردية التي 
دمره��ا البارزان��ي وحزبه، اك��د ان احلل 
الوحيد خدمة ملصال��ح املواطنن هو 
الذهاب الى حل املش��كالت مع بغداد 
وليس مع انقرة، مبيناً ان بارزاني وحزبه 
دمر أي اس��س واه��در امل��وارد وانتهك 
احلريات العامة واخلاص��ة عبر حمالت 
لنش��طاء  السياس��ية  االعتق��االت 
ان كل  ومعارض��ن حلكم��ه، مؤك��ًدا 
تل��ك التصريحات ضحك على الذقون 

وليس لها صلة على ارض الواقع.  
م��ن جانبها اعلن��ت املفوضية العليا 
املس��تقلة لالنتخاب��ات ان احلديث عن 
اجراء االس��تفتاء على مصير االقليم 
من دون اعادة تفعيل برملان كردس��تان 

امر غير واقعي    

وق��ال ش��يروان زرار املتح��دث باس��م 
ف��ي  االقلي��م  انتخاب��ات  مفوضي��ة 
تصريح لقن��اة )ان ار تي( »ان مس��ألة 
اجراء االنتخابات تقع ضمن صالحيات 

رئيس االقلي��م، واردف »اال ان املطالبة 
باج��راء االس��تفتاء هي م��ن صالحية 

برملان االقليم وليس رئاسة االقليم.
لالحت��اد  الع��ام  االم��ن  ع��ّد  ب��دوره 

االس��المي ص��الح الدين به��اء الدين 
احلديث عن الدولة الكردية واستقالل 
كردستان في الوقت الراهن القيمة له 
وغي��ر مجد من دون ان يس��بقه اجراء 

املصاحلة الداخلية وانهاء اخلالفات بن 
القوى الكردية.

واض��اف بهاء الدين ف��ي كلمة القاها 
خالل اجتماع حلزبه ان الكالم الدائر االن 
عن االستقالل وبناء الدولة الكردية من 
دون ان تسبقه تهيئة ارضية مناسبة 
واج��راء املصاحلة الوطني��ة القيمة له 
وهو غير مج��ٍد ولن ميهد الطريق امام 
احلصول على االعتراف املطلوب بتلك 

الدولة.
وتابع االم��ن العام لالحتاد االس��المي 
والق��وى  ان تتف��ق االط��راف  ينبغ��ي 
البي��ت  ترتي��ب  عل��ى  الكردس��تانية 
الكردي واتخاذ االستعدادات املطلوبة 
اقليمي��اً ودولياً الجراء االس��فتاء على 

استقالل االقليم.
وكان رئيس حكومة اقليم كردس��تان 
ان  اعل��ن  ق��د  البارزان��ي  نيجيرف��ان 
االقليم  االس��تفتاء عل��ى اس��تقالل 
س��يجرى هذا العام، مبدياً اس��تعداد 
قاع��دة  الفتت��اح  كردس��تان  إقلي��م 

عسكرية أميركية في اإلقليم.
وقال بارزاني ف��ي مقابلة مع صحفية 
فيالدلفيا إنكوايرر االميركية إن »اجراء 
االس��تفتاء مه��م كي يعل��م اجملتمع 
الدولي أي خيار س��يوافق عليه شعب 
إقليم كردستان، االستقالل أم البقاء 

في إطار العراق املوحد«، مشيراً الى ان 
أربيل تريد حل مش��كالتها مع بغداد 
عبر احل��وار وأن »تنفصال عن بعضهما 
بالتفاهم »، مش��يراً إلى أن املباحثات 
في هذا اجلانب لم تأِت بنتائج مرجوة.

وتابع أن »النتيجة ال تعني أننا سنعلن 
االستقالل مباش��رًة، لكن االستفتاء 
س��يظهر رغبة الش��عب الى اجملتمع 

الدولي«.
ومض��ى بالق��ول: »اذا كان��ت الواليات 
املتح��دة تريد عراقاً موح��داً، فإن هذه 
الدول��ة لم تع��د موج��ودة على أرض 
الواق��ع، واذا ما كانت تريد االس��تقرار 
قضي��ة  م��ع  تتعام��ل  أن  فعليه��ا 

كردستان األساسية«.
إقلي��م  اس��تقالل  مناقش��ة  وح��ول 
كردس��تان م��ع تركي��ا، قال إن��ه »لم 
يت��م التباحث حول هذا الش��أن بنحو 
رس��مي، إال أننا نعتقد أن املس��ؤولن 
األتراك مستعدون لالستماع الى هذا 

األمر«.
وفي جان��ب آخر م��ن املقابل��ة، حتدث 
البارزاني عن انش��اء قاعدة عسكرية 
ف��ي إقلي��م كردس��تان، بالق��ول: »اذا 
كان��ت الوالي��ات املتح��دة حتت��اج الى 
قاعدة عس��كرية في كردس��تان، فإن 

القيادة الكردية ترحب بذلك«.

قالت إن حل أزمات ومشكالت اإلقليم يكمن بالعودة الى التفاهم مع بغداد

»التغيير« تعدُّ تصريحات بارزاني حول االستفتاء واالستقالل مزايدة انتخابية مبكرة

ان عدد كبير من 
المثقفين واألدباء 
سقطوا في متاهة 
التطرف، ودعت وسائل 
االعالم أن تكون 
هي البوابة االولى 
للقضاء على التطرف 
من خالل استقالليتها 
وعدم انجرارها خلف 
الداعمين لها

جانب من الندوة

بغداد ـ الصسباح الجديد:
قناص��ة  العراقي��ة  الق��وات  نش��رت 
على مبان الصطي��اد مقاتلي تنظيم 
“داع��ش” الذين يس��تخدمون مدنين 
دروعا بش��رية في غرب املوصل، فيما 
باشر العراق التحقيق في سقوط عدد 
كبير من الضحايا جراء ضربات جوية 
في ه��ذا اجلانب من ثاني م��دن البالد. 
وقال املتحدث باس��م قيادة العمليات 

املش��تركة العمي��د يحيى رس��ول ل� 
»فران��س ب��رس« إن تنظي��م »داعش« 
الذي يداف��ع عن آخر أكب��ر معقل له 
في الع��راق “بدأ يس��تخدم املواطنن 
ك��دروع بش��رية ونحاول اس��تهدافه 
بضربات من الرجال القناصة للقضاء 

عليهم”.
وتاب��ع “تقدمن��ا يج��ري بدق��ة وحذر 
للمحافظ��ة عل��ى أرواح املواطن��ن” 

موضح��ا “نعتم��د عل��ى اس��تخدام 
أس��لحة متوس��طة وخفيفة وبينها 
القناص��ة، الصطي��اد عناص��ر داعش 

وحتديدهم عن املواطنين”.
وأك��د أن “ه��ذا التنظي��م االرهاب��ي 
يستخدم الصهاريج اخملففة )…( يقوم 
بجمع املواطنن واجبارهم ووضعهم 
في بيوت معينة ثم يبدأ بتفجير هذه 

العجالت على هذه البيوت”.

بغداد ـ الصباح الجديد:
ابلغ��ت دائرة العالق��ات اخلارجية 
في حكومة اقليم كردستان، االمم 
املتحدة رسميا قلقها من املوقف 
الذي اتخذته املنظمة الدولية من 
قضي��ة رفع العلم الكردس��تاني 
ف��ي  الرس��مية  الدوائ��ر  عل��ى 

محافظة كركوك.
وج��اء في بي��ان للدائ��رة اطلعت 

علي��ه »الصباح اجلديد«، ان رئيس 
الدائرة ف��الح مصطفى ابلغ قلق 
حكوم��ة االقليم للمث��ل اخلاص 
لالم��ن العام ل��المم املتح��دة يان 
كوبيش خالل لقاء جمعهما في 

اربيل.
عق��د  اللق��اء   ، البي��ان  وق��ال 
االمم  بحض��ور مس��ؤول مكت��ب 
املتحدة في اقليم كردس��تان في 

باربي��ل ري��كاردو رودريغ��ز، وتطرق 
اجلانب��ان فيه التعاون والتنس��يق 
املتواصل بن وكاالت االمم املتحدة 
ومؤسس��ات حكوم��ة االقلي��م، 
وس��لطا االض��واء عل��ى مرحل�ة 
مابع��د ح��رب »داع��ش« وتثبيت 
النازحن  واعادة  االستقرار  دعائم 
واالوضاع االنسانية في كردستان 

والعراق بصورة عامة.

القّوات العراقية تبدأ باصطياد »داعش«
من اعلى المباني

إقليم كردستان يبلغ البعثة األممية 
قلقها من أزمة كركوك
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بغداد – انفجار ناسفة 
ذك��ر  مص��در امن��ي ف��ي الش��رطة 
العراقي��ة ام��س االثنني، ب��أن مدنيني 
أصيبا بانفج��ار عبوة ناس��فة جنوب 

غربي بغداد.
وقال املصدر  إن "عبوة ناسفة مزروعة 
على جانب طريق قرب س��وق ش��عبي 
في منطق��ة الرضواني��ة جنوب غربي 
بغ��داد انفج��رت، ظهر ي��وم امس ، ما 

أسفر عن إصابة مدنيني اثنني". 

ديالى – اسقاط مسيرة 
اعلن��ت اللجن��ة األمنية ف��ي مجلس 
محافظ��ة ديال��ى ام��س االثن��ني عن 
إسقاط احلشد الشعبي طائرة مسيرة 
لتنظي��م "داعش" في ح��وض حمرين 

شمال شرقي ب عقوبة.
وقال رئيس اللجنة صادق احلسيني إن 

"مقاتلي لواء 110 في احلشد الشعبي 
جنح��وا في التص��دي لطائرة مس��يرة 
ف��ي س��ماء ح��وض حمري��ن )55 كم 
شمال شرق بعقوبة( وإسقاطها على 

األرض".
وأضاف احلس��يني أن "عملية إسقاط 
الطائرة املس��يرة متت بعد رصدها من 
قبل مقاتلي احلشد الشعبي"، مشيدا 
ب�"جهود احلشد في مقارعة اإلرهاب". 

كركوك – استهداف دورية 
افاد مصدر أمني في شرطة محافظة 
كرك��وك ام��س االثنني بأن ش��رطيني 
اصيبا بانفجار عبوة ناسفة استهدفت 

دوريتهما شمال غربي احملافظة.
وقال املصدر إن "عبوة ناسفة انفجرت، 
صباح يوم امس على دورية للش��رطة 
ف��ي منطقة ك��راو بناحية س��ركالن 
ضم��ن قض��اء الدب��س ش��مال غربي 

كركوك، ما أسفر عن إصابة شرطيني 
اثنني بجروح".

وأضاف املصدر الذي طلب عدم الكشف 
عن اسمه، أن "قوة من الشرطة نقلت 
املصابني الى مستشفى قريب وفتحت 

حتقيقا باحلادثة". 

صالح الدين – هجوم مسلح 
اك��د مص��در محل��ي ف��ي محافظة 
ص��الح الدين ام��س االثنني، ب��ان ثالثة 
من افراد ما يسمى مبفرزة امنية تابعة 
ل�"داعش" في ايسر الشرقاط شمالي 
احملافظ��ة س��قطوا بني قتي��ل وجريح 

بهجوم شنه مجهولون.
وقال املصدر  ان "احد افراد ما يس��مى 
باملف��رزة االمنية لتنظي��م داعش في 
ايسر قضاء الش��رقاط شمالي صالح 
الدين قتل واصيب اثنان اخران، بهجوم 
شنة مجهولني اس��تهدف مركبتهم 

على طريق زراعي في اطراف القضاء".

االنبار – انفجار ناسفة
اف��اد مصدر عس��كري ف��ي محافظة 
األنب��ار امس االثنني، بأن ثالثة من قوات 
ح��رس احل��دود اصيبوا بتفجي��ر غربي 

احملافظة .
وقال املصدر  إن "عبوة ناسفة انفجرت، 
ظه��ر ي��وم امس ، عل��ى دوري��ة حلرس 
احلدود عل��ى الطريق الدولي الس��ريع 
قرب منفذ طريبي��ل احلدودي مع األردن 

غربي االنبار".

النجف – محاولة اغتيال 
كش��ف مص��در امن��ي ف��ي ش��رطة 
محافظ��ة النج��ف امس االث��نءن ان 
مس��ؤول التوجي��ه العقائدي في فوج 
فجر بس��رايا اجله��اد )اح��دى فصائل 
احلش��د الش��عبي( جن��ا م��ن محاولة 

اغتي��ال ف��ي ح��ي الرحم��ة مبحافظة 
النجف االشرف.

وذك��ر املصدر ان "مجموعة مس��لحة 
مجهولة حاولت اقتحام منزل الشيخ 
بش��ير املطي��ري، مس��ؤول التوجي��ه 
العقائ��دي ف��ي فوج ) فج��ر( ، في حي 
الرحمة، وبعد االش��تباك معهم الذوا 

بالفرار"

الديوانية – خطة امنية 
عق��د العميد فرقد زغير مجهول قائد 
ش��رطة محافظ��ة الديواني��ة مؤمتراً 
امنياً موس��عاً بحضور عدد من مدراء 
االقس��ام وضباط االجهزة االمنية في 
احملافظ��ة .مت خالل��ه مناقش��ة الوضع 
االمني��ة االحترازية  واالجراءات  االمني 
التي من ش��أنها ان تس��هم باالرتقاء 

باجلانب االمني نحو االفضل . 
واشاد قائد الشرطة باالجنازات الكبيرة 

الت��ي حققها رجال ش��رطة الديوانية 
االبطال في احلفاظ على الوضع االمني 

املستتب الذي تعيشه احملافظة .  

ميسان – اعتقال مطلوبني 
كش��فت مديري��ة ش��رطة محافظة 
ميس��ان امس االثنني ان مفارز قس��م 
شرطة علي الغربي شمال مركز قضاء 
العمارة متكنت من إلقاء القبض على 

متهمني اثنني خالل عملية أمنية .
وقال قائد ش��رطة محافظة ميس��ان 
واملنشآت العميد نزار موهي ألساعدي 
ان مفارز القس��م املذك��ور متكنت من 
إلقاء القبض على متهم مطلوب وفق 
امل��ادة )430( جرائم الس��رقات إضافة 
إل��ى مته���م أخ���ر ضب���ط بحوزته 
كمي��ات م��ن األس���الك الكهربائي�ة 

داخ�ل منزل�ة.

نينوى – قصف جوي
اعلن��ت خلي��ة اإلع��الم احلرب��ي ف��ي 
محافظة نينوى امس االثنني عن مقتل 
14 عنصرا م��ن "داعش" بينهم قيادي 
يدعى "أب��و ثابت األنص��اري" بقصف 
لطيران اجليش اس��تهدف معس��كرا 
للتنظيم في اجلانب األمين من املوصل.

اجلي��ش  "طي��ران  إن  اخللي��ة  وقال��ت 
واستناداً ملعلومات وكالة االستخبارات 
والتحقيقات االحتادية وجه ضربة جوية 
إلى معس��كر للتدريب تاب��ع لعناصر 
الس��رچخانة  منطق��ة  ف��ي  داع��ش 

باجلانب األمين للموصل".
وأضاف��ت أن "الضرب��ة أس��فرت ع��ن 
تدمير املعسكر وقتل 14 إرهابيا كانوا 
داخل��ه بينه��م اإلرهاب��ي املدع��و أبو 
ثاب��ت األنصاري الذي يش��غل منصب 
ما يس��مى باألمير العسكري ملنطقة 

الفاروق". 

انفجار عبوة في منطقة الرضوانية غربي بغداد * إسقاط طائرة مسّيرة لداعش في حمرين شرقي بعقوبة
استهداف دورية للشرطة بالدبس شمالي كركوك * الطيران يستهدف معسكرًا إرهابيًا أيمن مدينة الموصل

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أوض��ح مص��رف الرافدي��ن عملية توط��ني رواتب 
موظف��ي دوائر الدولة ف��ي حس��ابات الكترونية 

خاصة لتسلم رواتبهم الشهرية.
وقال املكتب االعالم��ي للمصرف في بياناطلعت 
عليه "الصباح اجلديد"، ان "توطني الرواتب تكون 
عبر حتويل رواتب املوظفني بالقطاع اخلاص او العام 
من رواتب يدوية يتم استالمها من دوائرهم الى ان 

يتم استالمها من البنوك واملصارف احلكومية".
وأش��ار إلى ان "هذا النظام بدأ بالعمل في العراق 
باقت��راح مص��رف الرافدي��ن مبكافئ��ة موظف��ي 
الدوائ��ر املوطن��ة رواتبهم وذلك مبنحهم س��لفا 
وقروض��ا وخدمات اخرى بع��د ان يتم خلق قاعدة 
بيانات لكافة العاملني في دوائر الدولة وسهولة 

املتابعة".
واوض��ح البي��ان ان "م��ن مي��زات ه��ذا العمل ان 
التوط��ني س��يحد من مخاطر نقل م��ال املوظف 
نقدا وسيمنح كل موظف يستوطن راتبه بطاقة 
خاصة للراتب ميكنه من خاللها ان يسحب راتبه 
ف��ي اي م��كان محلي��ا وعامليا وللموظ��ف حرية 
كامل��ة في الس��حب واالي��داع والتحوي��ل املالي 
وحسب رغبته وفي اي وقت ويعفى راتب املوظف 
من العموالت الش��هرية الدوري��ة للموظف مثل 
)عمول��ة الرصي��د املتدن��ي/ ادارة احلس��اب( كما 
يساعد املوظف على االدخار التلقائي وان يسحب 

حاجته فقط".

بغداد ـ الصباح الجديد:
انهت الش��ركة العامة للنق��ل البحري، ، قرعة 
توزيع ارق��ام قطع االراضي اخملصصة ملنتس��بي 

الشركة.
وق��ال مدي��ر ع��ام الش��ركة عبد الك��رمي كنهل 
ف��ي بي��ان اطلعت علي��ه "الصباح اجلدي��د"، ان 
"الش��ركة انهت ، اج��راءات توزيع قطع االراضي 
وبالسرعة املمكنة ليتم الشروع بتوزيعها على 

املستحقني من املوظفني".
واش��ار كنهل ان بحس��ب البيان "القرعة جرت 
لتوزي��ع ارق��ام قطع االراض��ي املف��رزة في طالع 
احلم��زة والعائدة لش��كرتنا، مبينا: ان الش��ركة 
بذل��ك قد انه��ت توزيع جمي��ع القط��ع املفرزة 
واملوزع��ة على اس��ماء املوظف��ني العاملني في 

كافة االختصاصات واملستويات". 

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت أمانة بغداد ع��ن قيامها برفع )1500( طن 
من النفايات يوميا من مدينة الصدر، مشيرة الى 
تفعيل العمل بثالث نوبات مس��تمرة للسيطرة 

على هذه الكميات.
وقال��ت دائرة بلدية الصدر االولى في بيان اطلعت 
علي��ه "الصب��اح اجلدي��د"، ان امل��الكات اخلدمية 
وااللي��ات التخصصية لبلدية الصدر االولى تقوم 
برفع )750( الف طن من النفايات يوميا فيما تقوم 
بلدية الصدر الثانية برفع كمية مماثلة من شوارع 
وأزقة وأسواق مدينة الصدر وبذلك يصبح اجملموع 
الكلي للنفاي��ات واخمللفات املنقولة الى محطات 

كبس النفايات قرابة )1500( طن يوميا.
واوضح��ت ان زي��ادة النفايات املفرزة م��ن مدينة 
الص��در مرده ال��ى الكثاف��ة الس��كانية العالية 
يصاحبها وجود شكل استهالكي جديد السيما 
م��ع زيادة االس��واق واملراك��ز التجاري��ة واملطاعم 
والفعالي��ات اخلدمي��ة املتنوعة ال��ى جانب وجود 
سوق جميلة التجاري وعلوة جميلة اخلاصة ببيع 

الفواكه واخلضر".
واضافت ان " هذه الكميات الكبيرة من النفايات 
تطلبت تفعيل ثالث نوبات عمل مس��تمرة حتى 
س��اعات متاخ��رة من الليل مبش��اركة عش��رات 
االلي��ات التخصصي��ة ومئ��ات العم��ال وضم��ن 
اإلمكاني��ات واجله��ود الذاتي��ة للدائ��رة بس��بب 

الظروف االقتصادية التي مير بها البلد".

"الرافدين" يوضح توطين 
رواتب الموظفين 

انتهاء قرعة توزيع  
األراضي بين المنتسبين 

في الموانئ

"األمانة" تطلق حمالت 
توعية للمواطنين

على التعاون

الملف األمني

تدمير اخلطوط األمامية لـ 
"داعش" قرب اجلامع الكبير 
ومنارة احلدباء في أمين املوصل

ال��ى ذل��ك اعلنت خلي��ة االعالم 
احلرب��ي ، أمس االثن��ني ، عن تقدم 
لتحرير  العس��كرية  القطع��ات 
املوص��ل ضمن عملي��ات قادمون 
ياني��وى ، فيما أش��ارت الى حترير 
وتطهي��ر عدد م��ن املناطق وقتل 
وتدمي��ر  االرهابي��ني  عش��رات 

العجالت املفخخة. 
وذك��ر بي��ان خللية االع��الم تلقت 
صحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ نسخة 
من��ه ان “قطعات اجليش املتمثلة 
التاس��عة  املدرع��ة  بالفرق��ة 
االحتادي��ة  الش��رطة  وقطع��ات 
املتمثلة بقوات الرد السريع وفق3 
وف��ق5 وفق6 النخب��ه وفق االلية 
وقوات مكافحة االرهاب ش��رعت 
بالتق��دم باجتاه اهدافه��ا لتحرير 
الساحل االمين وبإس��ناد رائع من 
قبل ابط��ال طيران اجليش والقوة 

اجلوية”. 
واض��اف ان “قطع��ات الش��رطة 
والرد الس��ريع استمرت  االحتادية 
بالتقدم باجت��اه باب الطوب  وباب 
والتوغل  وب��اب اجلدي��د  االبي��ض 
داخ��ل املدين��ة القدمي��ة ومتكنت 
من تطهير العديد م��ن البنايات 
واملناط��ق والط��رق ف��ي االحي��اء 
املطه��رة واقتح��ام ح��ي قضيب 
البان ، ومازالت مستمرة بالتقدم 
م��ن  ع��دد  قت��ل  م��ن  ومتكن��ت 
االرهابي��ني بضمنه��م 3 قناصني 
وتدمير عجل��ة مفخخة  وتدمير 

اربع دراجات نارية وتفجير عش��ر 
عبوات ناسفة وتدمير مفرزة هاون 

عدد2 وست عجالت مختلفة”. 
الفرق��ة  “قطع��ات  ان  واض��اف 
مس��تمرة  التاس��عة  املدرع��ة 
بتطهي��ر القرى واملناط��ق احملررة 
من العب��وات الناس��فة ومتكنت 
م��ن حترير معمل س��منت بادوش 
ب��ادوش  س��د  وحتري��ر  بالكام��ل 
)سنحاريب( بالكامل ومتكنت من 
قت��ل عدد م��ن االرهابيني  وتدمير 
عج��الت مفخخه عدد 6 وتفجير 
12 عب��وة ناس��فة وتدمير عجلة 
حتم��ل رشاش��ة احادي��ة وتدمير 

مفرزة هاون عدد3”. 
وتابع ان “قطعات قوات مكافحة 
اإلره��اب باش��رت بالتق��دم بعدة 
اجتاهات ومتكنت من التقدم  وحترير 
حي العروبة واملنطقة الصناعية 
وإدام��ة التم��اس مع ح��ي الثورة 
وحترير حي رجم احلديد وحي وادي 
الع��ني اجلنوب��ي وإدام��ة التماس 
م��ع حي التن��ك  وحتري��ر عدد من 
البناي��ات واملناطق”، مش��يراً الى 
بالتقدم  “مازالت مس��تمرة  انها 
والقيام بتطهير البنايات والطرق 
داخل االحياء احمل��ررة ومتكنت من 
قتل ع��دد من االرهابي��ني وتدمير 
14وتدمير  ع��دد  عجلة مفخخة 
15موضعاً دفاعي��اً وتدمير مفارز 
ه��اون عدد 2 وتدمي��ر موانع على 
الطرق ع��دد 6  وتدمير رشاش��ة 
متوسطة عدد 2 وتدمير قاذفة ار 
بي جي 7واسقاط طائرة مسيرة 

عدد 5”.

وب��ني ان “االس��ناد اجل��وي قد آمن 
وض��رب  املتقدم��ة  للقطع��ات 
انه “مت  االهداف بالعم��ق”، معلناً 
تنفي��ذ 14 طلعة قتالية من قبل 
طي��ران اجليش ومتكن��ت من قتل 
عدد من االرهابيني وتدمير وكرين 
مفخخني وتدمير عجلة مختلفة 
ع��دد2 و مفرزة ه��اون ومفرزة بي 

كي سي”. 
وأشار الى انه “مت تنفيذ 6 ضربات 
جوي��ة م��ن قب��ل ابط��ال الق��وة 
اجلوي��ة ومتكن��ت م��ن قت��ل عدد 
من االرهابي��ني وتدمير مقر قيادة 
وس��يطرة ومعمل للتفخيخ في 
البع��اج وتدمير معم��ل لتصنيع  
االس��لحة واالعت��دة ف��ي تلعفر 
ومخ��زن لألس��لحة واالعتدة في 
وتدمي��ر جتمع ومضافة  القيروان 

لالرهابيني في العياضية”.

احلكيم يدعو الصدر إلى 
إطالع التحالف الوطني على 

التهديدات التي تعّرض لها
وكش��ف املتحدث باس��م زعيم 
التي��ار الصدري جعفر املوس��وي، 
ي��وم الس��بت، عن وج��ود جهات 
داخلية وخارجية تقف وراء تهديد 
الس��يد مقتدى الص��در، مؤكداً 
"معرفت��ه" بتلك اجله��ات، فيما 
اش��ار الى ان زعيم التيار الس��يد 
مقتدى الصدر "تصدى لعمليات 
الفساد" من خالل تغيير مفوضية 

االنتخابات وقانون االنتخابات.
يذك��ر ان املئ��ات م��ن املواطن��ني، 
أم��ام منزل زعي��م التيار الصدري 

السيد مقتدى الصدر استنكروا 
الت��ي  اغتيال��ه"  ل�"مح��اوالت 
كشف عنها الصدر في خطبته 

للمتظاهرين يوم اجلمعة.
وج��اء ذل��ك بعدم��ا ق��دم زعيم 
الس��يد مقتدى  الص��دري  التيار 
الصدر، اجلمعة املاضية، عدداً من 
الوصايا ال��ى أتباعه واملتظاهرين 
وس��ط  التحري��ر  س��احة  ف��ي 
باغتيال��ه"،  "جنح��وا  إن  بغ��داد 
داعي��اً إياهم الى اس��تمرار "ثورة 
اإلصالح السلمية" للقضاء على 

الفساد.

احتاد القوى: العبادي وعد 
بتأهيل املنافذ احلدودية خالل 

6 أشهر
واس��تطرد النائب عن احتاد القوى 
ابلغن��ا  "العب��ادي  أن  العراقي��ة 
بتشكيله جلنة حتقيقية القتفاء 
اثر احل��ادث لكنها لم تتوصل إلى 
نتائ��ج لغاي��ة اللحظ��ة"، مبيناً 
ان "االج��راءات مس��تمرة ملعرفة 
اجله��ة املقص��رة وإحالته��ا hلى 

القضاء".
وأكد الف��ارس أن "رئي��س الوزراء 
ح��ذر م��ن مواق��ف غاضب��ة من 
اطراف لم يسمها ازاء االنتصارات 

املتحققة في املوصل".
وأردف أن "احلدي��ث جاء ايضاً على 
مشاركة التحالف الدولي، حيث 
تكل��م العبادي ع��ن جهات حتاول 
اجل��وي  االس��تهداف  اس��تغالل 
ملوص��ل اجلدي��دة من أج��ل ابعاد 
هذا التحالف ع��ن املعركة وهذا 

قد ي��ؤدي إل��ى خس��ارة املعركة 
برمتها".

وأوضح الف��ارس أن "نوابنا ابلغوا 
حتق��ق  أن  بض��رورة  احلاضري��ن 
املعرك��ة اهدافه��ا بتحرير االرض 
وكذلك حماية املواطن من اخطاء 

العمليات العسكرية".
ويسترس��ل أن "املوض��وع االخ��ر 
ال��ذي طرحناه يتعل��ق مبحافظة 
جمي��ع  اع��ادة  وض��رورة  االنب��ار 
النازحني اليها واس��تكمال حترير 

املناطق".
"طلب��اً  أن  إل��ى  الف��ارس  ونب��ه 
تقدمن��ا ب��ه مبعاجل��ة الزخم في 
بغ��داد  ب��ني  الصق��ور  س��يطرة 
واالنب��ار، والعبادي وعدن��ا بإيجاد 
أكث��ر م��ن منفذ يرب��ط احملافظة 

بالعاصمة".
وذك��ر النائ��ب ع��ن احت��اد القوى 
الدول��ي  "الطري��ق  أن  العراقي��ة 
واع��ادة تأهيله من ب��ني الطلبات 
الت��ي تقدمن��ا به��ا مل��ا ل��ه من 
أهمية عل��ى الصعيد االقتصادي 
وكذلك توفير فرص عاملة البناء 

احملافظة".
وحت��دث  عن "تطمين��ات حصلنا 
عليها في االجتماع بإعادة تأهيل 
املنافذ احلدودية س��وف يستغرق 

من شهرين إلى ستة أشهر".
وأكمل الفارس بالق��ول إن "ادارة 
احلش��د  وقطع��ات  احملافظ��ة 
الش��عبي من ابن��اء االنبار كانت 
حاضرة ايضاً، حيث أكدنا حرصنا 
جمي��ع  اش��راك  ض��رورة  عل��ى 
املكونات السياس��ية والشعبية 

فيها وعدم اقتصارها على جهات 
محددة فقط".

م��ن جانبه، يأم��ل النائ��ب االخر 
ع��ن احتاد القوى أحم��د اجلربا في 
تعليق إلى "الصباح اجلديد"، بان 
"تترج��م نتائج هذه اللقاءات إلى 
واق��ع ملم��وس مبا يخ��دم جميع 

العراقيني".
وتابع اجلرب��ا أن "ابن��اء احملافظات 
إل��ى  االن  يطمح��ون  الس��اخنة 
التخل��ص م��ن تنظي��م داع��ش 
وبالتالي  دياره��م  إل��ى  والع��ودة 
جه��ود  إل��ى  مس��اندون  ه��م 
القوات العس��كرية في عمليات 

التحرير".
ولف��ت إل��ى أن "تنظي��م داعش 
يستخدم املواطنني دروعاً بشرية 
كآخر احللول لدي��ه امالً بتحقيق 
انتصار بعد ان خس��ر اغلب قوته 

خالل معارك التحرير".
ودع��ا اجلرب��ا "احلكوم��ة االحتادية 
إلى تكثي��ف دورها على الصعيد 
مبل��ف  واالهتم��ام  االنس��اني 
النازح��ني واعادة تأهي��ل املناطق 
احمل��ررة وكذلك حماي��ة املواطنني 
الذي��ن ه��م مبنزل��ة االس��رى بيد 

التنظيم االرهابي".

مجلس نينوى يصّوت على عّد 
احملافظة منكوبة

وتعتق��د احلكوم��ة العراقي��ة أن 
إع��ادة إعم��ار محافظ��ة األنب��ار 
ومدين��ة املوص��ل ف��ي محافظة 
نين��وى س��وف تتكل��ف نحو 50 

مليار دوالر.

تتمات ص1

نينوى ـ خدر خالت:

فيما يستعد تنظيم داعش لتزوير 
هوي��ات االهال��ي متهي��داً لله��رب 
من اجلان��ب االمين ملدين��ة املوصل، 
ارتكب��ت عناص��ره مج��ازر جديدة 
واعدمت العش��رات م��ن الهاربني 
العائالت  من جحيمه بضمنه��م 

كاملة.
وق��ال مصدر امن��ي عراقي مطلع 
في محافظة نينوى الى "الصباح 
اجلديد" ان "تنظيم داعش االرهابي 
يس��تغل حاجة االهالي احملاصرين 
ف��ي االحياء اخلاضعة لس��يطرته 
في اجلانب االمين من مدينة املوصل، 
الى الطعام والغذاء ويقوم بتوزيع 
كميات مح��دودة من مادة القمح 

عليهم مقابل شروط".
واض��اف "التنظي��م يطل��ب م��ن 
االهالي جلب هوية االحوال املدنية 
واجلنس��ية العراقية ش��ريطة ان 
تكون��ا اصليت��ني، ويقوم بنس��خ 
املعلوم��ات بالكام��ل مث��ل رق��م 
الس��جل والصفح��ة وغيرها من 
املعلوم��ات التفصيلي��ة اخلاص��ة 
بتل��ك  ويحتف��ظ  باصحابه��ا، 
املعلومات والبيانات الشخصية".

"ع��دداً  ان  ال��ى  املص��در  واش��ار 
وض��ع  رفض��وا  االهال��ي  م��ن 
عناص��ر  بي��د  مستمس��كاتهم 
التنظيم، على وفق روايات وصلتنا 
من عدد من النازحني الذين متكنوا 
م��ن الف��رار في وقت الح��ق، علماً 
ان داعش ق��ام بتوزيع مادة القمح 
الرسمية  املستمس��كات  مقابل 
ف��ي حيي الرفاع��ي و 17 متوز، ورمبا 
س��يقوم باالمر نفس��ه في أحياء 

أخرى".
وتابع "التنظيم االرهابي يس��عى 
م��زورة مبعلومات  الصدار هوي��ات 
حقيقية لبعض عناصره وخاصة 
القيادات منهم، م��ع تزوير هويات 
ألفراد عائالتهم، بهدف االندساس 

بني االهالي واالفالت من العقوبات 
التي تنتظرهم عند وصول القوات 
االمنية املشتركة الى تلك االحياء 

السكنية".
ون��وه املصدر ال��ى ان "الع��دو لن 
يتوانى عن سلوك أي طريق بهدف 
الفرار واخلالص من قبضة القانون، 
واالعيب��ه ل��ن مت��ر عل��ى االجهزة 
االمني��ة، وذلك بفض��ل االبالغات 
الت��ي يوصله��ا االهال��ي لالجهزة 
االمنية، والتي متثل ركيزة اساسية 
تس��اعد ف��ي الق��اء القبض على 
الدواع��ش ومناصريه��م وتأش��ير 

عائالتهم".
قواع��د  ان  م��ن  "بالرغ��م  وتاب��ع 
البيان��ات االساس��ية الت��ي ه��ي 

بحوزة االجهزة االمنية تضم كماً 
هائال م��ن املعلومات عن اس��ماء 
الدواع��ش وجرائمه��م وبعضه��ا 
تضم صوره��م ايضاً، لكن هنالك 
اساليب متوفرة تساعد في كشف 
من يحمل هوية مزورة مهما كانت 

درجة اتقان اصدارها".
ودعا املص��در "االهالي الباقني في 
االحي��اء غي��ر احملررة بامي��ن املوصل 
الى عدم تسليم مستمسكاتهم 
داع��ش،  لعناص��ر  الش��خصية 
ح��ني  ال��ى  بالصب��ر  والتمس��ك 
حتريرهم من قب��ل القوات االمنية 
التي باتت حترز تقدماً ملموساً في 

شتى احملاور".
ويشار الى ان سكان االحياء البقية 

حتت سيطرة تنظيم داعش يعانون 
من اوضاع معاش��ية صعبة جداً، 
خاصة في مس��ألة الشح اخلطير 
باملواد الغذائية االساسية وحليب 
االطف��ال وانع��دام مياه الش��رب 
وفق��دان االدوي��ة املطلوبة، ويرافق 
ذلك خوف وهلع ش��ديدان بسبب 
اجل��وي  والقص��ف  االش��تباكات 

العنيف على مواقع داعش.

داعش يرتكب مجازر جديدة
برغم ان التنظيم املتطرف يلفظ 
انفاس��ه االخيرة في اجلانب االمين 
من مدين��ة املوص��ل، اال انه مصّر 
عل��ى ارت��كاب املزيد م��ن اجلرائم 

البشعة بحق االهالي.

احلقوق��ي  الناش��ط  وبحس��ب 
واملدن��ي "لقم��ان عم��ر الطائي" 
ف��ان التنظي��م اقدم عل��ى اعدام 
العش��رات م��ن االهال��ي في حي 
17 مت��وز، الذي��ن وفدوا م��ن احياء 
أخرى به��دف العبور باجتاه القوات 
االمنية الزاحفة من محور بادوش 

غربي املوصل".
واضاف في تصريحه الى "الصباح 
اجلديد" ان "روايات عدد من االهالي 
الذين جنحوا في العبور تش��ير الى 
ان عناصر داعش اعدموا العشرات 
م��ن االهالي بضمنه��م العائالت 
بالرص��اص م��ع  باكمله��ا، رمي��اً 
اطالق شتائم وتخوين ضد االهالي 

االبرياء".

ونوه الطائي ال��ى ان "هذه اجلرائم 
التي يرتكبه��ا عناصر داعش ضد 
املدني��ني ه��ي ال��رأس الظاهر من 
جبل اجلليد، حي��ث هنالك جرائم 
عديدة ل��م يتلقفه��ا االعالم حلد 
اآلن، والت��ي تفضح وحش��ية هذا 

التنظيم".
ومض��ى بالقول "كم��ا ان عناصر 
داعش قاموا باعدام 5 من الشبان 
املراهقني بع��د ان رموهم من فوق 
احدى البنايات بعد تلفيق اتهامات 
باللواطة لهم، كما قاموا برجمهم 
حت��ى املوت، الن اغلب البنايات في 
االحي��اء اخلاضع��ة لس��يطرتهم 
ليس��ت ش��اهقة مبا يكفي لقتل 

من يسقط من اعالها".

تنظيم داعش 
اإلرهابي يستغل 
حاجة األهالي 
المحاصرين في 
األحياء الخاضعة 
لسيطرته في 
الجانب األيمن من 
مدينة الموصل، 
إلى الطعام والغذاء 
ويقوم بتوزيع كميات 
محدودة من مادة 
القمح بينهم مقابل 
شروط

داعش يزور مستمسكات األهالي النازحني من املوصل

التنظيم يعدم العشرات بضمنهم عائالت بأكملها

داعش يستعد لتزوير هويات األبرياء تمهيدًا للهرب من أيمن الموصل
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متابعة الصباح الجديد:

اعلنت الش��ركة العام��ة لتصنيع 
ع��ن  التج��ارة  وزارة  ف��ي  احلب��وب 
مناقش��ة عق��د التش��غيل اخلاص 
بانت��اج الطح��ن وامكاني��ة جتهيز 
املطاحن احلكومية باكياس التعبئة 

املنتجة مبصانع وزارة الصناعة  .
واوضح مدير عام الشركة املهندس 
ط��ه ياس��ن عب��اس خالل ترؤس��ه 
اجتماع هيئة املديرين في الش��ركة 
بان��ه مت خ��الل االجتماع مناقش��ة 
بنود وفقرات عقد التشغيل اخلاص 
بانتاج الطحن واملالحظات املقدمة 
من دوائر الوزارة ذات العالقة ومكتب 

املفتش العام .
وق��ال املدي��ر العام انه مت مناقش��ة 
اه��م املالحظ��ات املقدم��ة وعرض 
املوضوع على االقسام ذات العالقة 
ورفعها  النهائية  املقترحات  لتقدمي 
الى الوزير للمصادقة عليها اضافة 
الى تطرق ملقترحات االقس��ام حول 
والتوصية  الش��ركة  تعظيم موارد 
بتوحيد جميع املقترحات للبت بها 
وتطبيقها بعد استكمال جوانبها 
القانونية واحلص��ول على املوافقات 

املطلوبة .
واض��اف املدي��ر الع��ام ان االجتماع 
بح��ث امكاني��ة جتهي��ز املطاح��ن 
احلكومية باكياس التعبئة املنتجة 
مبصان��ع وزارة الصناع��ة ، مش��يرا 
الى ان جلانا فني��ة تتفاوض مع ادارة 
املصانع املنتجة للوصول الى صيغة 
حتظى باملقبولية من ناحية االسعار 

واملواصفات والنقل.
م��ن جانب اخ��ر اك��د املهندس طه 
ياس��ن مدير ع��ام ش��ركة تصنيع 
احلبوب ان عملية مناقلة احلبوب من 
احملافظات الشمالية الى احملافظات 
الت��ي تعان��ي م��ن نق��ص بحب��وب 
انت��اج  الطح��ن اس��هم بتس��ريع 

وجتهيز املواطنن مبادة الطحن .
واض��اف ان جهد الوزارة الس��طول 
النقل مس��تنفر ملناقلة احلبوب بن 
احملافظات مما س��يحقق رفع سقف 
االنت��اج والتجهي��ز عب��ر املطاح��ن 
العاملة ,الفتا الى ان الفرق الرقابية 
تضاع��ف جهودها ملتابع��ة عملية 
االنت��اج والتوزيع ونوعي��ة الطحن 

املنت��ج وقد اس��فرت تل��ك اجلوالت 
عن رصد 228 مخالف��ة للمطاحن 
وال��وكالء والناقلن خ��الل النصف 
االول من ش��هر اذار اجل��اري وتوزعت 
مخالف��ة   34 ب  اخملالف��ات  تل��ك 
للمطاح��ن و 150 مخالفة للوكالء 
اضافة ال��ى 44 مخالف��ة للناقلن 
وق��د احيل��ت تل��ك اخملالف��ات الى 
واللجان املعنية لتطبيق  االقس��ام 

الشروط اجلزائية بحقها . 
وكان��ت وزارة التجارة ق��د اعلنت ان 
خطة تس��ويق احلنطة هذا املوسم 
جتري استنادا للخطة الزراعية ومن 
دون اي تغيير عن االعوام السابقة .

واوضح��ت ال��وزارة في بي��ان اصدره 
املكت��ب االعالمي اطلعت »الصباح 
ان  من��ه  نس��خة  عل��ى  اجلدي��د« 
االس��تعدادات متواصلة للموس��م 

التس��ويقي حملص��ول احلنط��ة هذا 
العام من خ��الل تهيئة مواقع اخلزن 
والس��ايلوات والس��احات القريب��ة 
منه��ا فض��ال ع��ن تهيئ��ة مراك��ز 
الفحص اخملتبري ضم��ن املواقع ومبا 
يس��اعد على االس��راع في تس��لم 
م��ن  املس��وقة  احلنط��ة  كمي��ات 

الفالحن واملزارعن .
واشارت الوزارة في بيانها ان تسويق 
احلنطة هذا املوس��م اليختلف عن 
الس��نوات الس��ابقة ويأتي استنادا 
للخط��ة الزاعي��ة الت��ي مت اعدادها 
بالتنسيق مع وزارة الزراعة واجلهات 
ذات العالق��ة وق��د مت تهيئة جميع 
االستعدادات  الجناح حملة التسويق  
مبا يس��هم في االعتماد على املنتج 
واملزارعن  الوطني ودعم الفالح��ن 

املسوقن حملصول احلنطة .

ولفت��ت ال��وزارة ال��ى انها تس��عى 
لالهتم��ام باملنت��ج الوطن��ي وزجه 
في عملية جتهيز املفردات الغذائية 
التي توزعها الوزارة ضمن مش��روع 
البطاقة التموينية في ظل التوجه 
احلكوم��ي اجلاد في دع��م الفالحن 
واملزارع��ن وتوفير املناخ املالئم لهم 
للمش��اركة ف��ي حملة التس��ويق 

ودعم املنتج الوطني
على صعيد متص��ل واصلت خلية 
االزمة املش��كلة  ف��ي وزارة التجارة 
الج��راء مناقل��ة احلنطة م��ن احملور 
الش��مالي الى محافظات الوسط 
واالش��راف  النقل  واجلنوب عمليات 
من خالل االس��طول الناق��ل لوزارة 

التجارة
وقال��ت ابتهال هاش��م مدي��ر عام 
وزارة  ف��ي  واملتابع��ة  التخطي��ط 

التجارة ومس��ؤولة خلية االزمة ان 
العم��ل يتواصل من��ذ يومن لنقل 
احلنط��ة م��ن مناطق ط��وز خرماتو 
وكرك��وك ال��ى احملافظ��ات بع��د ان 
جتاوزنا بعض الظ��روف والتعقيدات 
الت��ي واجهتنا في الي��وم االول من 

احلملة .
واش��ارت الى ان عملي��ات التحميل 
مستمرة من مخازن احملور الشمالي 
الت��ي  الكثيف��ة  االمط��ار  برغ��م 
تس��اقطت على املنطق��ة لكن لم 
مينع مالكات الوزارة من ان تس��تمر 
بجهوده��ا ملعاجل��ة ازم��ة الطحن 
وايص��ال كمي��ات من احلنط��ة الى 
واملباش��رة  احملافظ��ات  مطاح��ن 
والتجهي��ز  الطح��ن  بعملي��ات 

مباشرة 
ولفت��ت ال��ى ان فريق��ا من ال��وزارة 

يعالج ايض��ا موضوع الس��يطرات 
وعدم تأخر وقوف الشاحنات اخلاصة 
بالوزارة من املرور بش��كل سريع من 
دون التوق��ف في هذه الس��يطرات 
اوقاتا قد تسبب تأخيرا في عمليات 
نقل احلنط��ة وايصالها الى املناطق 

التي تعاني شحة 
واكدت ان اخللية التي متثل  من دوائر 
الوزارة وشركة احلبوب تبذل جهودا 
غير اعتيادية وفي ظل ظروف امنية 
غاي��ة ف��ي التعقي��د اال ان النتائج 
ايجابية جدا ومثمرة بعد استكمال 
حتميل عشرات الشاحنات وتوجهها 
بشكل مباشر الى احملافظات النهاء 
ش��حة احلبوب وجتهيزة وهذا مؤشر 
بش��كل  التعام��ل  عل��ى  ايجاب��ي 
س��ريع مع متطلبات وحاجات ابناء 

شعبنا.

الحبوب تبحث إنتاج الطحين وتجهيز المطاحن الحكومية بأكياس التعبئة

 تم بحث إمكانية 
تجهيز المطاحن 

الحكومية بأكياس 
التعبئة المنتجة 
بمصانع وزارة 
الصناعة ، وأن 

لجانا فنية تتفاوض 
للوصول الى صيغة 

من ناحية األسعار 
والمواصفات والنقل 

جانب من االجتماع

السكك تسّير قطارًا 
سياحيًا إلى محطة 

سوق الشيوخ

النقل البري تبحث مع 
نفط الجنوب االستفادة 

من أسطولها 

العمل تتابع مستوى 
الخدمات في معهد 

الروابي للعوق العقلي

بغداد - الصباح الجديد:
اسهاما منها باحياء مشروع ضم اثار واهوار العراق 
الى الئحة التراث العاملي ملنظمة )اليونسكو( قام 
قسم النقل والتشغيل في مقر الشركة العامة 
للسكك بتهيئة قطار مسافرين لرحلة الى االهوار 
بالتنسيق مع ممثلي مهرجان لقاء االشقاء وقسم 
الشؤون السياحية ومدير املتحف البغدادي التابع 

المانة بغداد.
وس��ينطلق القط��ار بعد غ��د اخلميس الس��اعة 
العاشرة ليال ليصل صباح يوم اجلمعة الى محطة 
قطار س��وق الش��يوخ وس��تكون هن��اك حافالت 
كبيرة تنتظر املس��افرين في احملطة لتنقلهم الى 
مدينة اور التاريخية والزقورة ومقام النبي ابراهيم 
)ع( واهوار اجلبايش لركوب املش��احيف ومشاهدة 
اله��ور والب��ردي والقص��ب وزيارة نصب ش��هداء 

االنتفاضة الشعبانية قرب االهوار .
وتصاحب هذه الزيارة ايضا جولة حرة في اس��واق 
ومحال مركز مدينة  الناصرية والعودة يوم اجلمعة 
نفس��ه بحيث ينطلق القطار م��ن محطة قطار 
الناصري��ة ليال ليصل الى محط��ة بغداد املركزية 

صباح يوم السبت .

بغداد - الصباح الجديد:
عق��د مدير ع��ام الش��ركة العامة للنق��ل البري 
عب��د االمير كرمي احملم��داوي مع نظي��ره مدير عام 
الش��ركة العامة لنفط اجلن��وب حيان عبد الغني 
اجتماع��ا مش��تركا جرى فيه اس��تعراض س��بل 
التعاون املشترك وامكانية االستفادة من اسطول 

الشركة كونها متثل الناقل الوطني في العراق.
واك��د احملم��داوي املدير الع��ام ان الش��ركة وخالل 
مس��يرتها احلافل��ة قد اثبت��ت ج��دارة كبيرة في 
خدماتها اللوجس��تية وسرعة ايصالها للبضائع 
من املنش��أ ال��ى اجله��ة املس��تفيدة كونها متلك 
تنس��يقا عاليا مع قيادات عمليات بغداد، ودجلة، 

والفرات االوسط.
واض��اف املدير الع��ام ان الش��ركة تربطها عقودا 
استراتيجية مع وزارات الدولة مبختلف تشكيالتها 
كالتجارة والكهرباء والزراعة اضافة الى الصناعة 
ولديه��ا م��ن اآللي��ات التخصصي��ة الت��ي تصل 

حموالتها الى) 700( طن .

بغداد - الصباح الجديد:
اج��رت دائ��رة رعاي��ة ذوي االحتياج��ات اخلاصة 
التابع��ة لوزارة العم��ل والش��ؤون االجتماعية 
زيارة ميدانية ملعهد الروابي الواقع في منطقة 

اليرموك ببغداد. 
وقالت مديرة عام الدائرة د.عبير اجللبي ان قسم 
الع��وق العقلي في الدائرة نظ��م زيارة ميدانية 
الى معهد الروابي نفذها الباحثون االجتماعيون 
العاملون في القسم للوقوف على سير العمل 
م��ن النواحي كافة ومتابع��ة العملية التربوية 

والتعليمية في املعهد. 
واوضح��ت الدكتورة اجللب��ي ان الزيارة تضمنت 
كذلك االطالع على مس��توى اخلدمات املقدمة 
للمستفيدين في املعهد والتأكيد على االلتزام 
بضواب��ط منح إج��ازات ممارس��ة العم��ل التي 

متنحها الدائرة للمعاهد االهلية. 

سمير غطاس

بعقوبة، العراق- لطاملا ُعرفت محافظة 
ديالى ببرتقالها ووف��رة محاصيلها من 
الفاكهة، بيد أنها دفعت خالل السنوات 
األخيرة ثمن��اً باهظاً من ّج��راء اإلرهاب 
والعن��ف واالنقس��امات الطائفية. لذا 
فليس م��ن املس��تغرب أن تلقى كلمة 
»املصاحلة« صدى واس��عاً لدى الشباب 
في هذه احملافظة التي تقع شمال شرق 
بغ��داد وتض��م خليطاً عرقي��اً وطائفياً 

متنوعاً.
وه��ذا ما يفس��ر عقد املنت��دى املتنقل 
»الع��راق: ش��باٌب وتعايش« ف��ي ديالى، 
لك��ي مُين��ح الش��باب فرص��ة النقاش 
-وأحيان��اً اجلدال- بش��أن القضايا التي 
حتتل مكانة خاصة في نفوسهم وتقدمي 
التوصي��ات والتعبي��ر عن اخمل��اوف التي 
تس��اورهم، وذلك أس��هم بال أدنى شك 
في إثراء النقاش��ات الرامية إلى معرفة 

آراء جيل الشباب حول املصاحلة.
ويُعدُّ منت��دى ديالى، والذي أقيم في 25 
آذار 2017، الرابع في سلس��لة منتديات 
للش��باب تقام في أرج��اء البالد، وترمي 
إل��ى التعبير عن صوت الش��باب، وذلك 
لدورهم احلاس��م في رسم الطريق إلى 
تعايش س��لمي ف��ي عراق املس��تقبل. 
ومنذ كان��ون الثاني 2017، جاب املنتدى 
عدة محافظات بدءاً مبحافظة البصرة، 
وش��هد  أربي��ل،  ث��م  النج��ف  تلته��ا 
مشاركة ما يزيد على 400 شاب وشابة 

من احملافظات التي اس��تضافت املنتدى 
واحملافظ��ات اجملاورة. وس��تقام املنتديات 
املقبل��ة ف��ي محافظات الس��ليمانية 
وكرك��وك وبغ��داد وصالح الدي��ن، قبل 
أن تتوج ه��ذه السلس��لة مبؤمتر وطني 
ش��امل يعقد في بغداد خالل شهر أيار، 
ويحضره ممثلون عن منتديات الش��باب 
من جميع تلك املناطق إلدراج التوصيات 
الصادرة عن تلك املنتديات في القرارات 
التي تدعم عملية املصاحلة والتعايش.

وكما هو النهج املتب��ع في جميع هذه 
املؤمترات، انقسم املشاركون في منتدى 
ديال��ى إل��ى مجموعات عم��ل للتداول 
والرد على األسئلة التي طرحت حول ما 
يتطلعون إلى رؤيته في عراق املستقبل 
وس��بل إس��هامهم في ذل��ك. وناقش 
املش��اركون في نهاية االجتم��اع ألردود 
التي أدلوا به��ا واعتمدوا مجموعة من 

التوصيات.
إح��دى  كاظ��م  ج��واد  رن��دة  وكان��ت 
املش��اركات في منتدى ديالى من ضمن 
68 ش��ابا وش��ابة من الفئ��ة العمرية 
18-35 عاماً والذين ناقش��وا مجموعة 
األس��ئلة التي طرحها منظمو املنتدى 
وهم بعثة األمم املتحدة ملساعدة العراق 

بالتعاون مع جمعية األمل العراقية.
وقال��ت رن��دة، الت��ي تبل��غ م��ن العمر 
26 عام��اً وه��ي خريج��ة جامعي��ة، إن 
مجموعة العمل التي كانت جزءاً منها 
لم ينقصه��ا املعرفة أو احلافز. وأضافت 
ف��ي حديثها للمكت��ب اإلعالمي التابع 
للبعث��ة »ميتلك أف��راد اجملموع��ة آفاقاً 

واسعة للتفكير وهم مثقفون. كما أن 
لديهم مبادرات بشأن احلوار ومقترحات 
من شأنها ان تعود بالنفع على اجملتمع«. 
واختتمت حديثها بالقول إن »احلافز هو 
العنصر األكثر أهمية، ومن دون ال ميكن 

حتقيق أي شيء«.
ول��م يغ��ب ذل��ك ع��ن املش��اركن في 
املنتدى إذ انهمكوا في نقاشات حامية، 

بيد أنها كانت نقاشات ودية، حول عدة 
قضايا شملت صياغة النص والتفسير 
القوانن  وتنفي��ذ  وتش��ريع  والتعلي��م 
وجترمي التحري��ض الطائفي وإنهاء نظام 
احملاصصة وخلق فرص العمل والتوعية 
م��ن خالل احلم��الت اإلعالمية ومنح دور 
أكبر للش��باب في مكافح��ة التطرف 
ونبذ الطائفية. وقال مش��ارٌك مخاطباً 

زم��الءه »نح��ن مجتمع نري��د أن نعيش 
بس��الم«، وأضاف »كيف لنا ذلك؟...من 

خالل تعزيز املصاحلة الوطنية«.
وحتدث مشارٌك آخر بانفعال عما شهده 
املاض��ي من عن��ف، قائ��الً: »لق��د نزف 
العراق مبا يكفي«. وركز أحد املش��اركن 
على الفائ��دة االقتصادية التي تتحقق 
باستتباب األمن واالستقرار، ضارباً ملثٍل 

عندما تعرضت ش��بكة توزيع الكهرباء 
في املنطقة للتخري��ب، حيث لم تُقِدم 
أي شركة كهرباء على اجمليء إلصالحها 
أو أن تستثمر في املنظومة الكهربائية 
بس��بب إنعدام األم��ن. وأردف قائالً »إن 
دعم استتباب األمن يشجع االستثمار 

في العراق«.
وكان لدى املش��ارك محمد ماجد، وهو 
مص��ور فوتوغرافي يبلغ م��ن العمر 21 
عام��اً، توضي��ح– وح��ل أكثر بس��اطة، 
الت��ي  املش��كالت  »إن جمي��ع  ق��ال  إذ 
يعاني منها الن��اس، من قبيل التعايش 
باخلط��اب  املُثقل��ة  واللغ��ة  الس��لمي 
الدين��ي والعس��كرة وس��ائر القضاي��ا 
الس��لبية، كلها ترتب��ط بالوعي، وكل 
ما علينا القيام به هو أن نرفع مس��توى 

الوعي«.
وقالت هديل عدنان حسن إن الوقت لم 
يتس��ع ملناقش��ة جميع القضايا على 
نحو موس��ع، ولك��ن برغم ذل��ك فأنها 
متفق��ة تقريب��اً مع جمي��ع التوصيات 
التي خرجت بها مجموعة العمل التي 
تنتم��ي اليه��ا. وأضافت هدي��ل، والتي 
تبلغ من العمر 28 عاماً وحتمل ش��هادة 
جامعية في احملاسبة، أن »الفائدة تكمن 

في إيصال توصياتنا وإسماع صوتنا«.
وعبر البع��ض عن ش��كوكهم، قائلن 
إنه لن ينصت الى ما يقوله الشباب إال 

القليلون على أية حال.
وللتأكي��د عل��ى حال��ة اإلحب��اط التي 
أح��د  اقتب��س  الش��باب،  يعيش��ها 
املش��اركن ف��ي اجللس��ة اخلتامية بيتا 

ش��عريا ألحد الش��عراء العرب جاء فيه 
» لقد أس��مْعَت لو ناديَْت حّياً، ولكن ال 

حياة ملن تنادِي«.
وخاطب الس��يد خضر مس��لم حافظ، 
مق��رر مجل��س محافظة ديال��ى والذي 
حضر ممثالً عن احملافظ، خاطب الشباب 
خالل اجللس��ة االفتتاحية قائ��اًل »لقد 
آن األوان لإلنكب��اب عل��ى كيفية إعادة 
اللحمة الوطنية وتوحيد الكلمة بِنّية 
صادق��ة وإرادة قوي��ة«. كم��ا أثنى خالل 
اجللس��ة اخلتامية على جهود الش��باب 
قائ��ال له��م: “إن توصياتكم هي خطوة 
إياهم لط��رح أفكارهم  جبارة«، داعي��اً 

وشواغلهم على مجلس احملافظة.
اخل��اص  املمث��ل  نائ��ب  ب��دوره، طم��أن 
لأم��ن الع��ام ل��أمم املتحدة للش��ؤون 
السياسية واالنتخابية السيد جورجي 
بوسنت، طمأن الش��باب بأن توصياتهم 
س��تنقل الى بغداد وسُتقدم الى رئيس 
ال��وزراء ملراعاته��ا في جه��ود املصاحلة 

املستقبلية.
وقال السيد بوسنت: »كل مقترحاتكم 
س��تصل الى أعل��ى املس��تويات. هناك 
آراء كثي��رة ، وأحياناً متناقضة، ولكنها 
تخدم القضية املشتركة. إن التحديات 
ف��ي هذه احملافظ��ة املتمي��زة - حقيقة 
يق��ال أنها ع��راق مصّغر- ه��ي حتديات 
حقيقية، ونح��ن نريد للمحافظة، كما 

نريد لكل العراق، االستقرار واالزدهار«.

بعثة األمم املتحدة ملس��اعدة العراق – 
يونامي

تقرير

أهالي ديالى يسعون الى تجاوز الشك وإرث العنف
في منتدى العراق »شباب وتعايش«

اعالم المحافظة 
املهندس  واس��ط  افتت��ح محافظ 
مال��ك خل��ف وادي الدريع��ي، دائرة 
قض��اء  ف��ي  الوطني��ة  البطاق��ة 

النعمانية.
واوض��ح احملاف��ظ ان افتت��اح ه��ذه 
الدائرة هو جزء من الواجب الوطني، 
ف��ي تق��دمي اخلدم��ات للمواطن��ن، 
وتقليل اجله��ود الت��ي يبذلها ابناء 
مدين��ة النعماني��ة، عن��د ذهابهم 
الى مدينة الك��وت للحصول على 
البطاق��ة الوطنية، حيث س��يؤدي 
الى ه��در الوق��ت واجلهد؛ بس��بب 
زي��ادة العدد، لذا فقد مت افتتاح هذه 

الدائرة في مدينة النعمانية.
وأض��اف احملاف��ظ ان الدائرة تضم 9 
مداخل ، اي 9 حاس��بات الكترونية، 

تقوم باس��تقبال بيانات ومعلومات 
املواطنن، التي ستوحد في ملفات 
بعده��ا  يس��تخرج  ش��خصية، 

البديل��ة ع��ن  البطاق��ة املوح��دة، 
املستمسكات الرسمية كاجلنسية 

وشهادة اجلنسية.

حامد عبد النبي* 
الهندس��ي  االعم��ار  دائ��رة  أعلن��ت 
التابع��ة ل��وزارة االعم��ار واالس��كان 
والبلديات العامة عن توقيعها عقدا 
مع مجلس محافظة بغداد من أجل 
ميث��ل  درع خش��بي   200 تصنيعه��ا 

شعار محافظة بغداد.
وقال��ت مدي��رة ع��ام دائ��رة االعم��ار 
الهندس��ي وكالة املهندس��ة أحالم 
س��عيد جواد ان الدائرة وقعت عقدا 
مع مجلس محافظة بغداد بكلفة 6 
مالين دينار لتصنيع 200 درع خشبي 
ميثل شعار محافظة بغداد ، مبينة ان 
الدائرة حددت مدة 60 يوما لتجهيزها 
هذه الدروع وبواقع 50 قطعة تس��لم 
كل 15 يوم��ا. وأضاف��ت مدي��رة عام 
الدائرة ان توقيع هذا العقد جاء على 

خلفية زيارة  رئيس مجلس محافظة 
بغ��داد الدكتور رياض ناصر العضاض 
للمعرض النوعي لتصاميم املشاريع 
ومنتجات ال��ورش التخصصية الذي 
نظمته الدائرة والذي بدوره أكد على 
ضرورة التعاون مع مؤسسات القطاع 
الع��ام لغ��رض تغطي��ة احتياج��ات 

احملافظة بشتى قطاعاتها.
وأش��ارت مديرة عام الدائرة ان الدائرة 
متتلك مشروع خاص بالورش االنتاجية 
دومن��ات   10 مس��احتها  ارض  عل��ى 
مخص��ص ألعمال االملني��وم واحلدادة 
والنجارة وصيانة االليات واخملازن والذي 
مت جتهي��زه بجميع املع��دات واالجهزة 
واملكائ��ن واالليات احلديث��ة املطلوبة 
للعمل ومن مناشيء عاملية رصينة .

ولفت��ت ال��ى ان ه��ذا املش��روع يعد  

من املش��اريع املهم��ه واحليوية والتي 
بأستقطاب  فاعل  تس��هم بش��كل 
جميع تشكيالت الوزارة لسد حاجتها 
ملثل هك��ذا اعم��ال في اثن��اء تنفيذ 
اجملمعات السكنية واملشاريع االخرى.  
وقال��ت ان هذا املش��روع سيس��اعد 
ايضا وبش��كل كبي��ر بتقليل كلفة 
ش��راء هذه املواد من االس��واق احمللية 
والعاملية ، مضيف��ة ان الدائرة متتلك 
م��الكات وأمكانيات كبي��رة جدا في 
قس��م االنتاج والبال��غ عددهم أكثر 
من 400 منتس��ب وله ثقله من خالل 
مالكات��ه التي مت تدريبها داخل العراق 
وخارج��ه وخاص��ة في االعم��ال التي 

حتتاج الى حرفية عالية.

*اعالم الدائرة 

محافظ واسط يفتتح دائرة 
البطاقة الوطنية في النعمانية

دائرة اإلعمار الهندسي توقع عقدًا 
لتصنيع 200 درع خشبي



البصرة - سعدي علي السند:

التقن��ي  البح��ث   « ش��عار  حت��ت 
طريقن��ا الى املس��تقبل » اختتمت 
فعالي��ات املؤمت��ر العلم��ي الدول��ي 
الثان��ي للجامعة التقني��ة اجلنوبية 
ومبش��اركة يابانية وتركية ، ومحاور 
بح��وث هندس��ية، وبح��وث طبيبة 
وبيئي��ة ، إضافة ال��ى محور البحوث 

االدارية واملالية .
الدكتور مظفر صادق الزهيري قال ان 
مؤمترنا يهدف الى تسخير االمكانات 
البحثي��ة العلمي��ة التقنية خلدمة 
اجملتم��ع ،ودميوم��ة التق��دم واالزدهار 
العلمي للبلد من خالل اس��تقطاب 
الباحثني املبدعني ،كذلك تبادل اآلراء 
واخلب��رات العلمية لذوي االختصاص 
في اجمل��االت التقنية وتوفير الفرصة 
لألساتذة والباحثني وطالب الدراسات 
العلي��ا ، لالط��الع عل��ى اح��داث ما 
توصلت الي��ه التكنولوجيا العلمية 
وزي��ادة معارفهم العلمي��ة ، إضافة 
ال��ى تس��ويق اكب��ر ع��دد للبحوث 
االبداعية التقنية ألصحاب املصالح 
في القطاع الع��ام واخلاص واخملتلط 
وال سيما الش��ركات العاملية احمللية 

خصوصاً.

اهمية التعاون املشترك بني 
اجلامعات

واضاف الزهيري ان املؤمتر تضمن في 
حفل افتتاح��ه القاء كلمة الدكتور 
عبدال��رزاق العيس��ى وزي��ر التعليم 
العال��ي والبح��ث العلم��ي القي��ت 
بالنياب��ة عن��ه م��ن قب��ل الدكت��ور 
ثامر احمد احلمدان��ي رئيس جامعة 
البصرة اكد بها على اهمية التعاون 
املش��ترك ب��ني اجلامع��ات العراقية 
واالرتق��اء بالبح��ث العلم��ي خدمة 

للبلد .
واشار الى ان جامعة البصرة داعمة 

الى اجلامع��ة التقني��ة اجلنوبية في 
جمي��ع اجمل��االت العلمي��ة الثقافية 
والفني��ة ، واكدنا نحن ف��ي كلمتنا 
باملؤمتر عل��ى حرص اجلامعة التقنية 
باحلف��اظ عل��ى هويته��ا  اجلنوبي��ة 
التقنية حيث يتم التركيز في جميع 
املف��رادات الدراس��ية عل��ى اجلان��ب 
العلمي الذي يش��كل 60 – 70 % من 
املفردات ومبا يضم��ن حصول اخلريج 
عل��ى امله��ارة املطلوب��ة للولوج الى 

سوق العمل .

تقليل الفجوة بني نوعية اخملرجات 
وما يتطلبه سوق العمل

واض��اف الزهي��ري ال��ى ان جامعتنا 
تس��عى لتقليل الفج��وة بني نوعية 
اخملرج��ات وما يتطلبه س��وق العمل 
من خالل التنسيق املستمر مع شتى 
القطاعات العام واخلاص واخملتلط مبا 
في ذلك الشركات االجنبية العاملة 

في قطاع النفط والغاز .
وقال رئيس اجلامع��ة لقد مت مؤخرا 
وفي مبادرات نوعية تنظيم العديد 
التطويرية  والدورات  الفعاليات  من 
املس��تمرين  الطلب��ة  لش��ريحة 
بالدراس��ة وكذل��ك اخلريج��ني في 
قس��م التعلي��م املس��تمر تتعلق 
ب��ادارة املش��اريع وكتاب��ة مقت��رح 
دراس��ة واع��داد الس��يرة الذاتي��ة 
التدريب ومهارات  وبرامج مه��ارات 

أخرى في التواصل واللغة ملساعدة 
الطلبة ف��ي احلصول عل��ى فرصة 

عمل مناسبة .

نظرة عامة على تكنولوجيا 
الطاقة

واش��ار الزهيري الى انه خالل حفل 
االفتتاح  مت تقدمي دراس��ة عن نظرة 
الطاقة  تكنولوجي��ا  عام��ة عل��ى 
احلديث��ة واالمكاني��ات ف��ي العراق 

الوح��دة  مش��روع  مدي��ر  قدمه��ا 
الرابع��ة حملط��ة كهرب��اء الهارث��ة 
مدي��ر   ، ناص��ر  ناظ��م  املهن��دس 
تأهي��ل محط��ة كهرباء  مش��روع 
الهارث��ة التركي أوك��زان كونيل ،و 
الدكتور وليم استشاري في شركة 
نيبوكوي��ا اليابانية  وان اجللس��ات 
البحثي��ة بدأت بع��د االفتتاح على 
احملاور  الهندسية واالدارية والطبية 

وتوزعت على قاعات اجلامعة .
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يهدف المؤتمر 
الى تسخير 
اإلمكانات البحثية 
العلمية التقنية 
لخدمة المجتمع 
وديمومة التقدم 
واالزدهار العلمي 
للبلد من خالل 
استقطاب الباحثين 
المبدعين

الدكتور مظفر صادق الزهيري رئيس اجلامعة التقنية اجلنوبية

رئيس الجامعة التقنية الجنوبية لـ« الصباح الجديد« :

الجامعة تحرص للحفاظ على هويتها التقنية والتركيز على الجانب العلمي

الحمامي يستجيب 
للراغبين بإكمال دراستهم 

في أكاديميات الطيران

وزير العمل يدعو إلى 
الحد من اآلثار السلبية 

لعمالة األطفال

بغداد - الصباح الجديد:
اس��تقبل وزير النقل كاظم فنج��ان احلمامي النائبة 
صب��اح التميمي برفقة عدد من الطلبة الذين س��بق 
ان قدم��وا في عام 2014 الكمال دراس��تهم في علوم 
الطي��ران ف��ي اكادميي��ة اكس��فورد واجت��ازوا جميع 
الفحوص��ات الطبي��ة، اال انهم لم يلتحق��وا بالدورة 

السباب ادارية.
واستجاب الوزير ملناشدة بعض الطلبة وقرر احلاقهم 
ب��دورة لعلوم الطيران في اكادميية )س��كايز( من اجل 
افساح الفرصة امامهم لتحقيق امنيتهم في خدمة 
بلده��م. وبينت عضو جلنة اخلدم��ات البرملانية النائبة 
صباح التميمي ان الوزير  اس��تجاب ملناش��دة الطلبة 
في اكمال دراس��تهم ف��ي احدى أكادميي��ات الطيران 
بع��د تق��دمي جمي��ع التس��هيالت املمكن��ة أمامهم  
بهدف االس��تفادة منهم  لرفد الطيران املدني بشتى 
االختصاص��ات . واضافت النائبة التميم��ي ان الوزارة 
تسعى لالرتقاء بواقع خدماتها من خالل تطوير قدرات 
العاملني واستقطاب الكفاءات العلمية القادرة على 

تقدمي عطائها في ميادين عمل الوزارة املتعددة .
وعبر عدد من الطلبة عن ش��كرهم وامتنانهم جلهود 
وزير النقل في حتقيق أمنياتهم الكمال دراس��تهم مما 
س��يعطي لهم حافزاً كبيراً بتحمل املسؤولية امللقاة 
عل��ى عاتقهم برفد ال��وزارة باخلب��رات والطاقات التي 

ستعطي اضافة مكملة لواقع عملها وأدائها 

بغداد - الصباح الجديد:
دعا وزي��ر العمل والش��ؤون االجتماعي��ة رئيس هيئة 
رعاية الطفولة املهندس محمد شياع السوداني الى 
ضرورة متابعة التوصيات الصادرة عن التقومي السريع 
السوأ اشكال عمل االطفال الذي اجرته منظمة االمم 
املتحدة للطفولة )اليونيسيف( بالتعاون مع  جمعية 
االمل العراقية وش��عبة مكافح��ة عمل االطفال في 
الوزارة. ووجه الوزير بضرورة التواصل مع اجلهات املعنية 
ومتابعة ما مت تنفيذه من انشطة واجراءات الجل احلد 
من ظاهرة عمالة االطفال وما تخلفه من آثار سلبية 

على حاضر ومستقبل الطفولة في البالد. 
يذكر ان توصيات التقومي السريع السوأ اشكال عمالة 
االطفال الذي اجري في 5 محافظات ) بغداد ، والبصرة 
، وذي ق��ار، وكرك��وك، والنج��ف االش��رف ( تضمن��ت 
مجموعة من االجراءات التي ينبغي تنفيذها من قبل 

الوزارات واجلهات املعنية. 

بغداد - الصباح الجديد:
نظمت دائرة رعاية ذوي االحتياجات 
العم��ل  ل��وزارة  التابع��ة  اخلاص��ة 
والش��ؤون االجتماعية دورة تدريبية 
خاص��ة باع��داد مقدم��ي الرعاي��ة 

االولية الطفال التوحد. 

وقالت مدي��رة عام الدائرة الدكتورة 
الع��وق  قس��م  ان  اجللب��ي  عبي��ر 
العقلي في الدائرة نظم دورة العداد 
مقدم��ي الرعاي��ة االولي��ة الطفال 
التوح��د في مقر اجلمعية العراقية 
للعالج النفسي ش��ارك فيها )25( 

من مقدمي الرعاي��ة االولية بواقع 
ثالث��ة مش��اركني ل��كل معهد من 

املعاهد احلكومية. 
واضافت ان الدورة تضمنت محاضرة 
ع��ن التوح��د والتط��ور التاريخ��ي 
واملعايي��ر  وعالج��ه  وخصائص��ه 

الدولية لتشخيص التوحد وانواعه 
، فض��ال عن انتش��ار التوح��د دولياً 

لغاية عام 2017. 
واوضحت الدكتورة اجللبي ان الدورة 
شهدت في يومها الثاني محاضرات 
ع��ن التغذي��ة الصحي��ة للطف��ل 

املتوحد واملؤش��رات الفسيولوجية 
التوح��د  لتش��خيص  والعصبي��ة 
الثال��ث  الي��وم  تضم��ن  فيم��ا   ،
محاض��رات عن تش��خيص التوحد 
العاملي��ة  االختب��ارات  وف��ق  عل��ى 
املعتمدة وقي��اس الذكاء والتخلف 

العقلي لالطف��ال ومتابعة التطور 
والفس��يولوجي  والعقلي  البدن��ي 
للطف��ل عب��ر س��نوات الطفولة ، 
مشيرة الى ان القسم اجرى اختباراً 
للمش��اركني وق��د اجت��ازوا الدورة 

بنسبة جناح وصلت 75 %. 

دورة تدريبية إلعداد مقدمي الرعاية األولية ألطفال التوحد
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بروكسل ـ أ ب ف: 
دع��ا االحتاد االوروب��ي امس االثنني روس��يا الى 
االفراج »بال تأخير عن املتظاهرين السلميني« 
الذي��ن أوقف��وا باملئ��ات االحد خ��الل حتركات 

احتجاج ضد الفساد.
وقالت ناطقة باسم االحتاد االوروبي في بيان ان 
»عمليات الشرطة في االحتاد الروسي حاولت 
تفري��ق متظاهري��ن وأوقفت مئ��ات املواطنني 
بينه��م زعيم املعارض��ة اليكس��ي نافالني، 
ومنعتهم من ممارس��ة حرياتهم االساس��ية 
مبا فيه��ا حرية التعبي��ر والتجمع الس��لمي 
الدس��تور  ف��ي  كله��ا  املدرج��ة  واالجتم��اع 

الروسي«.
واضاف��ت »ندع��و الس��لطات الروس��ية الى 
احترام التزاماتها الدولية بالكامل، الى احترام 
هذه احلقوق واالفراج بال تأخير عن املتظاهرين 

السلميني الذين اوقفوا«.
واعتق��ل املعارض الروس��ي ألكس��ي نافالني 
ومئات م��ن أنصاره األحد ف��ي مختلف أنحاء 
روس��يا خالل تظاهرات ضد الفس��اد شّكلت 
أحد أكبر التحركات التي تس��تهدف فالدميير 

بوتني منذ عودته إلى الكرملني في 2012.
وكان نافالني دعا إل��ى هذه التحركات بعدما 
نش��ر تقريراً اتهم في��ه رئيس ال��وزراء دميتري 
مدفيديف بأن��ه على رأس امبراطورية عقارية 

ميّولها أثرياء.
ومت��ت مش��اهدة التقرير 11 ملي��ون مرة على 
موق��ع يوتيوب، لكن��ه لم يُث��ر أي رد فعل من 
جانب الس��لطات. وس��بق ملنظمة يترأس��ها 
نافالني ان نش��رت تقارير أخرى مماثلة من قبل. 
وب��ات نافلني املعارض االول للكرملني انطالقا 

من تنديده بفساد النخبة الروسية.

دمشق ـ رويترز:
أفادت وكالة »س��انا« الس��ورية بب��دء مغادرة 
الدفع��ة الثانية م��ن املقاتلني وأس��رهم حي 

الوعر في مدينة حمص إلى محافظة إدلب.
ونقل��ت الوكال��ة أن��ه إل��ى اآلن غ��ادرت احلي 
القافلة األولى من احلافالت التي تقل مقاتلني 
للمعارض��ة وأف��راد أس��رهم، وتوجه��ت إل��ى 

محافظة إدلب.
يذك��ر أن محافظ حمص طالل الب��رازي أعلن 
في منتصف آذار احلالي عن التوصل مبش��اركة 
روس��يا إلى اتفاق مع املنظمات املسلحة حول 
مغادرتها حي الوعر تدريجيا خالل 6-8 أسابيع. 
ومت إجالء اجملموعة األولى للمقاتلني املعارضني 
وأس��رهم م��ن حم��ص ،وأكدت اجله��ات التي 
ش��اركت في هذه العملي��ة أنها جرت من دون 

وقوع أي حوادث معقدة أو استفزازات.
جتدر اإلشارة إلى أن حترير حي الوعر في حمص 
ل��ه أهمي��ة بالغة فبع��د انس��حاب اجملموعة 
األخي��رة للمس��لحني م��ن املدين��ة س��تعود 
الس��يطرة عليه��ا لق��وات اجليش الس��وري، 
كم��ا حصل في مدينة حلب ف��ي كانون األول 

املاضي.

االتحاد األوروبي يدعو 
روسيا إلى اإلفراج عن 
متظاهرين موقوفين

الدفعة الثانية من مسلحي 
الوعر تغادر حمص

متابعة الصباح الجديد: 

بدأ وزراء اخلارجية العرب اجتماعهم 
املي��ت  البح��ر  ف��ي  االثن��ني  ام��س 
للتحضي��ر ملش��اريع الق��رارات التي 

ستقدم للقادة العرب إلقرارها.
وافتتح��ت اجللس��ة بكلم��ة لوزي��ر 
اخلارجية املوريتاني إسلكو ولد أحمد 
إزيد بيه، الذي س��لم بعدها رئاس��ة 
القم��ة العربية إلى نظي��ره األردني 

أمين الصفدي.
وحتتل القضية الفلسطينية إضافة 
إلى قضاي��ا أخرى تتعلق بالوضع في 
اليمن وس��وريا والعراق وليبيا اجلانب 

األكبر من أعمال القمة.
وقال ري��اض املالك��ي وزي��ر خارجية 
فلس��طني امس االثنني إن مش��روع 
الق��رار الفلس��طيني املق��دم إل��ى 
القم��ة العربية س��يكتفي مبطالبة 
جميع ال��دول بعدم نقل س��فاراتها 
من تل أبيت إلى القدس دون اإلشارة 

إلى دولة بعينها.
وأضاف املالكي في مقابلة مع رويترز 
»نحن نعال��ج املبدأ. ه��و واضح في 
بند مشروع القرار الذي يقول كيفية 
التصرف م��ع الدول الت��ي تفكر في 
نقل بعثتها أو سفارتها من تل أبيب 
إل��ى الق��دس وبالتالي ق��د ال تكون 

األمور منحصرة في دولة بعينها.«
وي��رى املالك��ي ال��ذي ش��ارك امس 
االثن��ني ف��ي اجتم��اع وزراء اخلارجية 
العرب في القمة العربية في دورتها 
الثامن��ة والعش��رين املنعق��دة في 
البحر امليت أنه لن يتم اإلش��ارة إلى 
الواليات املتحدة التي أعلن رئيس��ها 
خالل حملت��ه االنتخابي��ة عن نيته 
نقل السفارة األميركية من تل أبيب 

إلى القدس.
وقال »من امله��م مبكان أن يصدر عن 
القم��ة بي��ان واضح بخص��وص هذا 
املوضوع لكي يصل إلى كل عواصم 
ال��دول فك��رت أو قد تفك��ر في نقل 

سفاراتها.«
وق��ال ماي��ك بن��س نائ��ب الرئي��س 
األميرك��ي ف��ي كلم��ة أم��ام جلن��ة 
األميركي��ة  العام��ة  الش��ؤون 
اإلس��رائيلية )أيباك(، وه��ي جماعة 
موالي��ة  قوي��ة  أميركي��ة  ضغ��ط 
إلس��رائيل، ام��س االول األح��د »بعد 
عقود م��ن احلديث عنه فقط.. يدرس 
بجدي��ة  املتح��دة  الوالي��ات  رئي��س 
مسألة نقل السفارة األمريكية من 

تل أبيب إلى القدس.«
وينص مش��روع القرار الفلسطيني 
املق��دم إل��ى القم��ة العربي��ة على 
»مطالب��ة جمي��ع ال��دول بااللت��زام 
بقراري مجلس األمن 476 و478 لعام 
1980 اللذي��ن يعتب��ران أن القان��ون 
اإلس��رائيلي بضم القدس الشرقية 

احملتلة الغ وباطل.«
وفي خصوص القمة املقبلة، أوضح 
املص��در أن��ه طبق��اً آللي��ة االنعقاد 
التي بدأت ع��ام 2001 في األردن، فإن 
القم��ة املقبل��ة تس��تضيفها دولة 
اإلمارات املتحدة أو دولة املقر. وكانت 
اإلمارات أهدت استضافة القمة عام 
2002 للبنان حتية لصمود الش��عب 

اللبناني، وعقدت فعالً في بيروت.
وش��ارك املبعوث األممي إلى س��ورية 
س��تيفان دي ميس��تورا في اجتماع 
وزراء اخلارجي��ة امس االثنني ، إذ أطلع 
ال��وزراء عل��ى مس��تجدات العملية 
السياس��ية املس��تمرة ف��ي جنيف 
بدءاً م��ن نتائج اجتماع��ات »جنيف 
1« وحتى اآلن، وهي عملية التفاوض 

السياسي بني احلكومة واملعارضة.
الق��رار  مش��روع  ص��وغ  وع��ن 
الفلس��طيني ال��ذي قدم إل��ى وزراء 
اخلارجي��ة امس االثنني ، قال س��فير 
دول��ة فلس��طني، ومندوبه��ا الدائم 
ل��دى اجلامعة جمال الش��وبكي في 
تصريح��ات صحفي��ة ، إن »اجتماع 
املندوب��ني الدائمني أك��د مجدداً في 
مشروع القرار الثوابت التي طرحتها 
االلت��زام  أهمه��ا  وم��ن  فلس��طني، 
الكامل والتمس��ك مببادرة الس��الم 
العربية كما طرح��ت عام 2002 من 
دون تغيي��ر، وضرورة متكني الش��عب 
الفلس��طيني من ممارس��ة حقوقه 
غي��ر القابل��ة للتص��رف، وموض��وع 
االستيطان وخطورته وضرورة تنفيذ 
ق��رار مجل��س األم��ن الرق��م 2334 

اخلاص بعدم ش��رعنة االس��تيطان، 
كما أك��دوا أن املس��توطنات باطلة 

والغية ولن تشكل أمراً واقعاً.«
وكان الناط��ق باس��م األم��ني العام 
للجامعة الس��فير محمود عفيفي 
قال في تصريحات امس االول : »ليس 
هناك أي مشروع جديد بالنسبة إلى 
القضية الفلسطينية«، موضحاً أن 
اجلانب الفلس��طيني أرسل مشروع 
القرار الى ألمان��ة العامة للجامعة 
فعالً، ثم بعد ذل��ك أجريت اتصاالت 
عدة به��دف إجراء بعض التنقيحات 
على املش��روع، ولم يكن من املمكن 
تق��دمي املش��روع قب��ل االنته��اء من 

تعديالته. 
وأك��د أن مش��روع القرار ل��ن يخرج 
ع��ن الثوابت، وه��ي مبادرة الس��الم 
والتأييد  الدولت��ني،  العربي��ة، وح��ل 
الكام��ل للقضي��ة الفلس��طينية، 
وه��ذه هي العناصر الت��ي لم تتغير، 
املتوق��ع أن يحص��ل أي  وم��ن غي��ر 
تغي��ر في هذه القمة ف��ي ما يتعلق 
بالتعامل معها، مش��يراً إلى أنه في 
ضوء مسار االجتماعات التحضيرية 
للقم��ة العربية ليس هن��اك تغيير 
في ما يتعل��ق بالنظرة جتاه القضية 

الفلسطينية.
وذكرت الصحيفة، أن مشروع القرار 
املتعلق بقضية فلس��طني والصراع 
اإلسرائيلي سيؤكد مركزية  العربي 
قضية فلسطني بالنسبة إلى األمة 
العربية  والهوي��ة  العربية جمع��اء، 
للقدس الش��رقية احملتل��ة، عاصمة 

التأكي��د  وإع��ادة  فلس��طني  دول��ة 
على حق فلس��طني بالس��يادة على 
األراض��ي الفلس��طينية احملتلة عام 
1967، مب��ا فيه��ا القدس الش��رقية، 
ومجالها اجلوي، ومياهها اإلقليمية، 

وحدودها مع دول اجلوار. 
كما سيؤكد مشروع القرار أن السالم 
العادل والش��امل خيار استراتيجي، 
وأن الش��رط املس��بق لتحقيقه هو 
إنه��اء االحتالل اإلس��رائيلي لكامل 
األراضي الفلسطينية والعربية التي 
احتل��ت عام 1967، ومتكني الش��عب 
الفلس��طيني من ممارس��ة حقوقه 
غي��ر القابلة للتص��رف، مبا فيها حق 
تقرير املصير وإقامة دولة فلس��طني 
املس��تقلة كاملة الس��يادة، وإطالق 
جميع األس��رى من سجون االحتالل، 
وحل قضية الالجئني الفلسطينيني 
استناداً إلى القانون الدولي، وقرارات 
الش��رعية الدولية، وق��رارات القمم 
العربية، والتمس��ك مببادرة الس��الم 
العربية والتزامه��ا كما ُطرحت عام 

.2002
وكان املندوب��ون الدائم��ون أقروا في 
االجتماعات التحضيرية للقمة بنداً 
جديداً طلبت األردن إضافته هو »أزمة 
الالجئني الس��وريني« وصيغ مشروع 
اخلارجي��ة »لش��كره  ل��وزراء  يق��دم 
والدول املضيف��ة لالجئني والنازحني، 
وتق��دمي الدعم م��ن اجلامع��ة لهذه 
الدول وفق مبدأ تقاسم األعباء« مع 
تكليف مجل��س اجلامعة وضع آلية 

تنفيذية.

كم��ا رفع املندوبون للوزراء مش��اريع 
قرارات حول قضاي��ا اإلرهاب وضرورة 
التع��اون العرب��ي ملواجهت��ه وصون 
األمن القومي العربي، بينما لن تطرح 
فك��رة »الق��وة العربية املش��تركة« 

على هذه القمة. 
وترحب مش��اريع القرارات بتشكيل 
لبح��ث  أخي��راً  الرباعي��ة  اللجن��ة 
التطورات في ليبيا مببادرة من األمني 
الع��ام للجامع��ة، وتض��م اجلامعة 
واالحت��اد األفريق��ي واالحت��اد األوروبي، 
وم��ن املق��رر أن يصدر ق��رار بتوصية 
لعقد قمة عربية - أوروبية والترحيب 
بها، عل��ى أن يُت��رك األمر للتش��اور 
مع اجلان��ب األوروب��ي لتحديد موعد 

انعقادها ومكانه.
أم��ا ق��رار التضامن مع لبن��ان، رحب 
بانتخاب العماد ميشال عون رئيساً 
كخط��وة  اللبناني��ة  للجمهوري��ة 
حاس��مة لضم��ان قدرة لبن��ان على 
السياس��ية  التحدي��ات  مواجه��ة 
واألمني��ة واالقتصادية واالجتماعية 
الضاغطة والتغل��ب عليها وضمان 
حسن س��ير العمل الدس��توري في 
والترحي��ب  اللبناني��ة  املؤسس��ات 
بتش��كيل حكوم��ة وح��دة وطنية 
وجتدي��د  احلري��ري  س��عد  برئاس��ة 
التضام��ن الكامل م��ع لبنان وتوفير 
الدع��م السياس��ي واالقتصادي له 
الدستورية  وملؤسس��اته  وحلكومته 
مبا يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية 
وأمن لبنان واستقراره وسيادته على 
كامل أراضيه، وتأكيد حق اللبنانيني 

في حترير أو اس��ترجاع مزارع ش��بعا 
وت��الل كفرش��وبا اللبناني��ة واجل��زء 
اللبنان��ي من بلدة الغج��ر، وحقهم 
ف��ي مقاوم��ة أي اعتداء بالوس��ائل 
املش��روعة، والتأكي��د عل��ى أهمية 
وضرورة التفريق بني اإلرهاب واملقاومة 
املش��روعة ضد االحتالل اإلسرائيلي 
التي هي حق أقرت��ه املواثيق الدولية 
ومبادئ القانون الدولي، وعدم اعتبار 

العمل املقاوم عمالً إرهابياً.
وأش��ارت املصادر الى أن مشروع قرار 
خاص س��يرفض ترش��يح إس��رائيل 
لش��غل مقعد غير دائم في مجلس 
األم��ن لعامي 2019-2020 باعتبارها 
قوة احت��الل مخالفة ألحكام ميثاق 
الش��رعية  وق��رارات  املتح��دة  األمم 
وف��ي  الدول��ي،  والقان��ون  الدولي��ة، 
ضوء استمرار سياس��اتها املعطلة 
للسالم واملس��تمرة في االستيطان 
غير القانوني، وإجهاض حل الدولتني. 
وتكلي��ف األم��ني الع��ام للجامعة، 
واجملموع��ة العربي��ة ف��ي نيوي��ورك، 
وبعث��ات اجلامع��ة، باتخ��اذ التدابير 
حص��ول  دون  للحيلول��ة  الالزم��ة 
إس��رائيل )القوة القائمة باالحتالل( 

على عضوية مجلس األمن.
وع��ن تط��ورات الوضع في س��ورية، 
يؤكد مش��روع القرار مجدداً االلتزام 
الثابت باحلفاظ على س��يادة سورية 
واس��تقرارها  أراضيه��ا  ووح��دة 
استناداً  وذلك  اإلقليمية،  وسالمتها 
ومبادئه،  العربي��ة  اجلامع��ة  مليث��اق 
ودع��م احلل السياس��ي القائم على 
مش��اركة جميع األطراف الس��ورية 
مبا يلبي تطلعات الش��عب السوري، 
والترحيب في هذا اإلطار باس��تئناف 
مفاوضات جنيف بتاريخ 23 ش��باط 
)فبراير( ع��ام 2017 حت��ت رعاية األمم 
املتح��دة، ودع��وة اجلامع��ة العربية 
إلى التعاون م��ع األمم املتحدة إلجناح 
جت��ري  الت��ي  الس��ورية  املفاوض��ات 
برعايته��ا إلنه��اء الص��راع وإرس��اء 

السلم واالستقرار في سورية.
ش��أن  ف��ي  ق��رار  مش��روع  ويؤك��د 
تطورات الوضع في اليمن على أمنه 
واستقراره ووحدته وسالمة وسيادة 
أراضيه، والتأكيد على دعم ومساندة 
الش��رعية الدس��تورية ممثل��ة ف��ي 
الرئيس عبد رب��ه منصور هادي. كما 
يؤك��د أن احلل الس��لمي ف��ي اليمن 
يستند إلى املرجعيات الثالث املتفق 
عليها، املتمثلة في املبادرة اخلليجية 
التنفيذية، ومخرجات مؤمتر  وآليتها 
احل��وار الوطن��ي الش��امل، وق��رارات 
مجل��س األمن ذات الصلة، خصوصاً 
القرار الرقم 2216، واإلشادة بجهود 
مبعوث األم��ني العام ل��أمم املتحدة 
إل��ى اليمن إس��ماعيل ولد الش��يخ 
أحمد الستئناف العملية السلمية 

بناء على املرجعيات املشار إليها.

واشنطن ـ بي بي سي:
أثار نائ��ب الرئيس األميركي، مايك 
بنس، مجددا موضوع نقل السفارة 
األميركية في إسرائيل إلى القدس 
من تل أبيب، قائال إن الرئيس دونالد 

ترامب يدرس األمر بجدية.
وق��ال بنس ف��ي كلمة أم��ام جلنة 
األميركي��ة  العام��ة  الش��ؤون 

اإلس��رائيلية )أيباك(، وهي جماعة 
ضغط أميركي��ة ذات نفوذ موالية 
إلس��رائيل، األحد »رئي��س الواليات 
املتحدة ي��درس بجدية، بعد عقود 
م��ن احلدي��ث فقط، مس��ألة نقل 
الس��فارة األمريكية م��ن تل أبيب 

إلى القدس.«
وكان فري��ق ترامب ق��د حتدث مرارا 

إب��ان حمل��ة انتخاب��ات الرئاس��ة 
ف��ي 2016 عن نقل الس��فارة إلى 
القدس. لكن بحث هذه املس��ألة 
املثيرة للخالفات تأجل ، فيما يبدو 

، منذ أن تولى ترامب السلطة.
نق��ل  إل��ى  إس��رائيل  وتس��عى 
سفارات جميع الدول إلى القدس، 
قائلة إنه��ا عاصمتها األبدية، غير 

القابلة للتقسيم، على الرغم من 
أن سياسيني إس��رائيليني يدركون 
أيضا أن نقل الس��فارة األميركية 

هناك قد يثير اضطرابات.
رئي��س الوالي��ات املتح��دة ي��درس 
بجدي��ة، بعد عق��ود م��ن احلديث 
الس��فارة  نق��ل  فق��ط، مس��ألة 
إل��ى  أبي��ب  ت��ل  األمريكي��ة م��ن 

القدس
ويعارض كثير م��ن حلفاء الواليات 
ألن  نظ��را  بق��وة  ذل��ك  املتح��دة 
الفلس��طينيني يعتب��رون مدين��ة 

القدس عاصمتهم.
ومن املفترض حتديد الوضع النهائي 
مفاوض��ات  خ��الل  م��ن  للق��دس 
اإلس��رائيليني  ب��ني  مباش��رة 

والفلسطينيني.
وكان ق��د حتدث أول م��رة عن نقل 
السفارة عندما خالل كلمة القاها 
»إيب��اك«  أم��ام مؤمت��ر  كمرش��ح 
نفس��ه في العام املاضي، وأش��ار 
م��رارا إلى نيته تنفي��ذ وعده خالل 

الفترة االنتقالية.
ول��م يش��ر ترامب ،منذ تس��لمه 

تنفيذ  مقاليد احلكم ومسؤولية 
السياسة اخلارجية، إلى أي خطة 
م��ن هذا القبيل، لكنه أش��ار إلى 
رغبته ف��ي القيام به��ذه اخلطوة 
في نهاية املطاف، وإن كان قد قال 

إن ذلك لن يحدث قريبا.
وتطرق نائب الرئي��س في خطابه 
، بحس��ب ما ذكرته وكالة رويترز 

لأنب��اء - إل��ى تعزي��ز العالق��ات 
ومن��ع  األمريكية-اإلس��رائيلية، 
عل��ى  احلص��ول  م��ن  طه��ران 
ترس��انة نووي��ة، والس��عي إل��ى 
اتفاق س��الم ش��امل بني إسرائيل 
وإيج��اد  والفلس��طينيني، 
للص��راع  وع��ادل  منص��ف  ح��ل 

اإلسرائيلي،الفلسطيني.

نائب ترامب يثير موضوع نقل السفارة األميركية في إسرائيل إلى القدس

ترجيحات بـ«قرار« لعقد قمة عربية - أوروبية

وزراء الخارجية العرب يجتمعون إلعداد جدول 
أعمال القّمة الثامنة والعشرين

شارك المبعوث األممي إلى 
سورية ستيفان دي ميستورا 
في اجتماع وزراء الخارجية 

امس االثنين ، إذ أطلع 
الوزراء على مستجدات 

العملية السياسية المستمرة 
في جنيف بدءًا من نتائج 

اجتماعات »جنيف 1« وحتى 
اآلن، وهي عملية التفاوض 

السياسي بين الحكومة 
والمعارضة

اجتماعات وزراء العرب في عمان

تقـرير

برلين ـ أ ب ف:

حقق ح��زب املستش��ارة األملانية أنغيال 
مي��ركل فوزاً كبيراً امس االول األحد في 
انتخاب��ات إقليمية ج��رت في مقاطعة 
الس��ار، ووج��ه بالتال��ي صفع��ة إل��ى 

االشتراكيني الدميوقراطيني.
ونال املس��يحيون الدميوقراطيون 40،7% 
من األصوات بحس��ب النتائج النهائية 
التي نُش��رت ام��س االول األحد، أي أكثر 
بخمس نق��اط من آخ��ر انتخابات جرت 
في هذه املقاطعة املش��هورة مبناجمها 

على مقربة من احلدود مع فرنسا.
وج��اء احل��زب االش��تراكي الدميوقراطي 
ثانياً، إال أّنه لم يجمع س��وى %29،6 من 

األصوات.
واعتبرت هذه االنتخابات اختباراً فاش��اًل 
لقدرة الزعيم اجلديد للحزب االشتراكي 
الدميوقراطي مارتن ش��ولتز على زعزعة 
موقع ميركل بعد بقائها في الس��لطة 

12 عاما.

وتبني أن احلزب االش��تراكي الدميوقراطي 
تراجع ع��ن النتائج الت��ي حققها خالل 
جتديد البرمل��ان اإلقليمي ف��ي مقاطعة 

السار عام 2012.
وقال ش��ولتز تعليقاً عل��ى هذه النتائج 
»لم تكن ه��ذه الليلة جيدة بالنس��بة 
إلينا، إال أّن ه��ذا ال يعني أننا لن نتمكن 
من حتقي��ق هدفن��ا بإح��داث تغيير في 
املستش��ارية« ف��ي أيل��ول املقبل خالل 

االنتخابات التشريعية العامة.
وم��ع أن مقاطع��ة الس��ار صغي��رة وال 
يعي��ش فيها س��وى 800 ألف نس��مة 
أي م��ا ي��وازي تقريب��اً واح��داً باملئة من 
الش��عب األملاني، ف��إن املراقب��ني كانوا 
يترقبون نتائجه��ا ملعرفة اجتاهات األملان 
لالنتخاب��ات  اس��تعدادا  السياس��ية 

التشريعية العامة في 24 أيلول.
كبي��راً  ف��وزاً  النتيج��ة  ه��ذه  وتعتب��ر 
للمستش��ارة مي��ركل الت��ي تعّرض��ت 
لضغوط حتى من معسكرها اليميني 
بسبب سياس��ة االنفتاح التي اتبعتها 

في مسألة الهجرة.
وم��ا يزي��د م��ن أهمي��ة ه��ذا الف��وز أّن 

اس��تطالعات ال��رأي كان��ت تش��ير إلى 
زي��ادة ف��ي ش��عبية احلزب االش��تراكي 
الدميوقراطي بعيد تس��لم مارتن شولتز 
رئاس��ته، وهو الرئيس الس��ابق للبرملان 

االوروبي.
وقال بيتر ألتمايي��ر اليد اليمنى ألنغيال 
ميركل ف��ي املستش��ارية »إنها نتيجة 
تع��زز موق��ع ح��زب االحت��اد املس��يحي 

الدميوقراطي«.
واعتمدت ميركل اس��تراتيجية تقضي 
بالثبات أمام التحدي��ات واالعتماد على 
صورتها التي توحي بالثقة للفوز. وهذا 

ما حصل.
وتعتبر خس��ارة مقاطعة السار الهزمية 
احل��زب  لزعي��م  الش��خصية  األول��ى 

االشتراكي الدميوقراطي مارتن شولتز.
وتب��نّي لأخي��ر أن اخلط��اب السياس��ي 
اليس��اري الواض��ح ال��ذي انتهجه منذ 
وصوله الى رئاس��ة احلزب والذي يش��دد 
عل��ى القضاي��ا االجتماعي��ة لم يحقق 

النتائج املتوخاة.
وكان احل��زب االش��تراكي الدميوقراط��ي 
يأم��ل باحلص��ول عل��ى نتيج��ة أفضل 

متّكنه من تس��لم احلكوم��ة اإلقليمية 
ف��ي مقاطع��ة الس��ار بالتع��اون م��ع 
اليس��ار الراديكالي الذي نال 12،9 % من 

االصوات.
إال أن ما حصل عليه احلزبان اليساريان ال 
يكفي للحصول على األكثرية وتس��لم 

السلطة في املقاطعة.
وكش��فت اس��تطالعات للرأي ان احلزب 
االش��تراكي الدميوقراطي تعثر في هذه 
االنتخابات ألّن قس��ما اليستهان به من 
الناخب��ني يرفضون حتالفه مع اليس��ار 
الراديكالي الذي يعتبر بالنس��بة إليهم 
امت��دادا للحزب الش��يوعي ف��ي أملانيا 

الشرقية سابقا.
وحص��ل اليم��ني القوم��ي ممث��ال بحزب 
البديل ألملانيا على %6،2 من األصوات ما 
س��يخّوله التمثل في البرملان االقليمي. 
وبات ممثالً في 11 برملانا اقليمياً من أصل 

مقاطعات البالد ال�16.
غي��ر أّن ه��ذا احلزب لم يحس��ن نتائجه 
الس��ابقة وبالتال��ي ل��م يتمك��ن م��ن 
االستفادة من حملته املناهضة للهجرة 

لتعزيز شعبيته كما كان يأمل.

أكثر بخمس نقاط من آخر انتخابات جرت في هذه المقاطعة المشهورة

حزب ميركل يفوز في مقاطعة السار ويوّجه ضربة قوية لالشتراكيين الديموقراطيين
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7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد:

والث��روة  البت��رول  وزارة  كش��فت 
مازال��ت  أن��ه  املصري��ة،  املعدني��ة 
املفاوضات جارية حتى اآلن الستيراد 
نف��ط العراق، وحت��ى اآلن لم يتوقع 
توقيع العقود التجارية مع ش��ركة 
تس��ويق النف��ط »س��ومو« لتوريد 
مليون برميل نفط ش��هريا من خام 

البصرة اخلفيف. 
وقال طارق املال، وزير البترول املصري، 
أن املفاوض��ات مع س��ومو م��ا زالت 
مس��تمرة للوص��ول إل��ى الصيغة 

النهائية للعقد التجاري.
واستبعد املال، توقيع العقد التجاري 

مع العراق فى منتصف آذار اجلاري.
وتس��عى مص��ر إل��ى التعاق��د مع 
العراق لتوريد مليون برميل زيت خام 
ش��هريا من نف��ط البص��رة، لتأمني 
احتياجات السوق احمللية من الوقود.

وكان��ت وزارة البترول املصرية، قالت 
ف��ي وقت س��ابق، إن االتفاق بني كل 
من مص��ر والعراق، يعك��س التطور 
العراقية،  العالق��ات املصري��ة  ف��ي 
حي��ث تدخل بغ��داد حالي��اً كبديل 
للس��عودية، التي أوقف��ت تعاقدها 
مع مصر بش��أن البت��رول، بناء على 

مواقف سياسية.
وذك��رت تقاري��ر مصري��ة، نق��ال عن 
املس��ؤول أن االتفاق مت عقده بني كل 
من مص��ر والعراق، ولكن��ه لم يتم 
حتدي��د مدة زمنية لبدء س��ريانه، إال 
أن��ه أوض��ح أن االتفاق مج��رد بداية 
التعاون املشترك  للنهوض مبستوى 
في جمي��ع اجمل��االت، وخصوصاً في 

مجال النفط.
واض��اف أن مص��ر بإمكانها فس��خ 
التعاق��د بنح��و كامل مع ش��ركة 
»آرامكو« الس��عودية، بعدما أكدت 

والغربي��ة  العربي��ة  ال��دول  بع��ض 
استعدادها ملساعدة مصر ودعمها 
مب��ا حتتاجه من مواد بترولية، وجميع 
العروض الت��ي حصلت عليها مصر 
ف��ي  تضمن��ت تس��هيالت كبي��رة 

الدفع.
وأضاف “االتفاق مع العراق لن يكون 
األخي��ر، فهناك عدة ع��روض مهمة 
تس��اعد مصر عل��ى جت��اوز أزماتها 
الدولي  والتعاون  بالطاقة،  املتعلقة 
في ه��ذا الش��أن فاج��أ اجلميع في 
مصر، بسبب حجم العروض وقوتها، 
وبالتالي فاخلالف مع الس��عودية لن 

يكون مؤثراً على اإلطالق”.

وكان س��فير الع��راق ل��دى القاهرة 
حبيب الصدر أكد أن هناك مس��اع 
بني البلدي��ن لتطوي��ر العالقات في 
الفترة املقبل��ة، معلناً عن قيام وفد 
م��ن رج��ال األعم��ال واملس��تثمرين 
العراقي��ني بزيارة للقاهرة األس��بوع 
املقبل، وذلك لبحث تأسيس مجلس 
أعم��ال مصري عراقي والتعرف على 
الف��رص االس��تثمارية واإلمكان��ات 

املتاحة لدخول السوق املصرية.
وب��ني الس��فير أن هن��اك تفاهمات 
بني الوزيرين املعني��ني بالتجارة لدى 
البلدين لتوريد بعض الس��لع ملصر 
لتدخل في احلص��ة التموينية، كما 

أن هناك مجاالت واس��عة س��تتاح 
للعمال��ة والش��ركات املصري��ة في 
عملي��ات إع��ادة إعمار الع��راق بعد 

انتهاء احلرب على تنظيم “داعش”.
وقال أنه وفقاً لالتفاق الذي مت توقيعه 
بني املس��ؤولني املصري��ة والعراقيني 
فإن العراق س��يقوم بتصدير مليون 
برمي��ل م��ن النف��ط خ��الل األي��ام 

القليلة املقبلة.
وعلى اث��ر اندالع الصراع في مواقف 
السياسة اخلارجية الرياض والقاهرة، 
رفضت أكبر شركة نفط في العالم 
أرامكو الس��عودية في تشرين األول 
املاضي، بيع النفط إلى مصر بالرغم 

من أنها وقعت عقداً لتصدير النفط 
ملدة خمس سنوات.

في الش��أن ذاته، أعل��ن وزير النفط 
جبار اللعيبي، تخفيض انتاج النفط 

اخلام بنحو 185 ألف برميل يوميا.
هام��ش  عل��ى  اللعيب��ي  وص��رح 
الوزارية  الثان��ي للجن��ة  االجتم��اع 
املش��تركة املعني��ة مبراقب��ة تنفيذ 
بن��ود خف��ض انتاج النف��ط الذي مت 
التوصل إليه في فيينا في تش��رين 
الثان��ي املاض��ي واس��تضافته دولة 
الكويت ، أن تصدي��ر العراق للنفط 
اخل��ام يتواف��ق وبنود اتف��اق خفض 
االنت��اج ال��ذي توصلت إلي��ه الدول 

االعضاء في منظمة الدول املصدرة 
للبترول أوبك ومن خارجها.

كم��ا ب��ني أن انتاج الع��راق بلغ نحو 
4.31 مليون برمي��ل يوميا خالل آذار 
اجل��اري، الفت��ا إل��ى أن التخفيض مت 
من التصدير وليس من االنتاج الذي 
مازال في معدالته ثابتة، الفتا إلى أن 
املراقبة تكون عل��ى التصدير وليس 
اإلنت��اج. وأوضح الوزي��ر أن منظمة 
أوبك تدرس ما إذا كانت هناك حاجة 
لتمديد العمل باالتفاق بني منتجي 
النف��ط خلفض اإلنت��اج، الفتا وجود 
عوامل مشجعة تش��ير إلى حتسن 

سوق النفط.

»بغداد«: استثناء 5 مشاريع من قرار حكومي بإيقافها

الـ»ناتو« يّعزز أمنه الغذائي بـ 3.2 بليون دوالر

بغداد ـ الصباح الجديد:
بغ��داد، أمس  اعلن��ت محافظ��ة 
االثنني، اس��تثناء خمس مش��اريع 
من ق��رار رئي��س ال��وزراء القاضي 
املش��اريع  ان  مبين��ة  بايقافه��ا، 
ستسهم في تقدمي مستوى كبيرا 

من اخلدمات الهالي مدينة بغداد.
وقال��ت محافظة بغ��داد في بيان 
لها، ان »خمس��ة مش��اريع كبرى 
للعاصم��ة بغ��داد مت اس��تثناءها 
من ق��رار رئي��س ال��وزراء القاضي 
بايقافها«، مشيرا الى ان »املشاريع 

شملت مشروع مجاري احلسيني�ة 
واحملمودية ومش��اريع ماء النهروان 
واملعام��ل ضمن مش��روع الكربلة 
للم��اء ومش��روع تبلي��ط قض��اء 

احلسينية«.
واض��اف ان »املش��اريع تع��د م��ن 
املواطنني كونها  االهمية خلدم��ة 
تسهم في تقدمي مس��توى كبيرا 
مدين��ة  الهال��ي  اخلدم��ات  م��ن 

بغداد«.
ومض��ى ال��ى الق��ول، ان »االي��ام 
املقبلة ستشهد عقد اجتماعات 

ال��وزارات  مش��تركة بني احملافظة 
اخلدمي��ة م��ن اج��ل اإلس��راع في 
الضروري��ة كافة  املش��اريع  اجن��از 
والتي تس��هم في خدمة املواطن 

البغدادي«.
عل��ى صعيد آخ��ر، اعلن��ت أمانة 
بغداد ع��ن قيامها برفع 1500 طن 
م��ن النفاي��ات يوميا م��ن مدينة 
الصدر، مشيرة الى تفعيل العمل 
بثالث نوبات مس��تمرة للسيطرة 

على هذه الكميات.
وقال��ت دائرة بلدي��ة الصدر االولى 

ف��ي بي��ان صحاف��ي، ان امل��الكات 
اخلدمي��ة وااللي��ات التخصصي��ة 
لبلدي��ة الصدر االول��ى تقوم برفع 
750 الف طن م��ن النفايات يوميا 
في حني تقوم بلدية الصدر الثانية 
برفع كمية مماثلة من شوارع وأزقة 
وأس��واق مدين��ة الص��در وبذل��ك 
يصبح اجملم��وع الكل��ي للنفايات 
واخمللف��ات املنقولة ال��ى محطات 
كب��س النفايات قراب��ة 1500 طن 

يوميا.
واوضحت ان زي��ادة النفايات املفرزة 

من مدينة الصدر مرده الى الكثافة 
السكانية العالية يصاحبها وجود 
ش��كل اس��تهالكي جديد السيما 
مع زيادة االس��واق واملراكز التجارية 
اخلدمي��ة  والفعالي��ات  واملطاع��م 
املتنوع��ة ال��ى جانب وجود س��وق 
وعل��وة جميلة  التج��اري  جميل��ة 
اخلاصة ببيع الفواكه واخلضروات«.

واضافت ان »هذه الكميات الكبيرة 
من النفايات تطلب��ت تفعيل ثالث 
نوبات عمل مستمرة حتى ساعات 
متاخرة من الليل مبشاركة عشرات 

االليات التخصصية ومئات العمال 
الذاتية  وضمن اإلمكانيات واجلهود 
للدائرة بسبب الظروف االقتصادية 

التي مير بها البلد«.
واشارت الى »تفعيل حمالت الوعي 
البلدي حلث املواطنني على التعاون 
مع املالكات اخلدمية وحتديد أوقات 
اخ��راج النفاي��ات وإنش��اء مرك��ز 
إلكترون��ي الس��تقبال الش��كاوى 
على مدار الساعة لوضع املعاجلات 
للمشكالت  واملناس��بة  السريعة 

اخلدمية«.

بروكسيل ـ رويترز: 
قال مسؤول بارز من حلف »شمال 
األطلسي« )ناتو( أنه يعتزم إنفاق 
ثالث��ة بالي��ني ي��ورو )3.24 بلي��ون 
دوالر( على حتديث تقنيات األقمار 
ف��ي  واإلنترن��ت  االصطناعي��ة 
األع��وام الثالثة املقبل��ة في إطار 
سعيه لزيادة قدرته على مواجهة 

األخطار اجلديدة.
وتلقي هذه االس��تثمارات الضوء 
على اعتراف احللف بأن الصراعات 
تدار من طريق شبكات الكمبيوتر 
بقدر ما تدار في اجلو والبر والبحر. 

ويسعى احللف إلى ردع املتسللني 
إلى جانب تهدي��دات أخرى منها 

الصواريخ اإليرانية.
وأوضح مس��ؤول ب��ارز في »هيئة 
املعلومات واالتصاالت« في احللف 
أن اخلطة تش��مل استثماراً قدره 
1.7 بليون يورو على االتصاالت عبر 
األقم��ار االصطناعية لتحس��ني 
دعم اجلنود والسفن املنشورة في 
أرجاء احمليط األطلسي، فضالً عن 
مساعدة استخدام الطائرات من 

دون طيار.
ولم يتضح على الفور ما إذا كانت 

الدول األعضاء في احللف ستمول 
قمراً اصطناعياً جديداً لالتصاالت 
يطلق في الفضاء أم س��تزيد من 
سعة النطاق العريض من األقمار 
األميركية  القائمة  االصطناعية 

والتابعة حللفاء آخرين.
وأطلقت اليابان وهي ليس��ت من 
أعضاء احلل��ف أول قمر اتصاالت 

عسكري في كانون الثاني.
وأشار املس��ؤول الذي طلب عدم 
نش��ر اس��مه إلى أن االس��تثمار 
املقت��رح، وال��ذي م��ا زال��ت أجزاء 
من متويله تنتظ��ر موافقة الدول 

األعض��اء، يتضمن كذل��ك إنفاق 
800 ملي��ون ي��ورو عل��ى أنظمة 
كومبيوتر تساعد في التحكم في 

الدفاعات اجلوية والصاروخية.
وس��يوجه مبلغ 71 ملي��ون يورو 
موقع��اً   32 حماي��ة  لتحس��ني 
للحل��ف م��ن هجمات  رئيس��ياً 

املتسللني على اإلنترنت.
ويق��ول احلل��ف أن��ه ش��هد زيادة 
األح��داث املريب��ة على ش��بكاته 
إلى خمس��ة أضعاف في األعوام 
الثالث��ة املاضي��ة. وتلق��ي أجهزة 
بالل��وم  الغربي��ة  االس��تخبارات 

»أي  الروس��ية  اجملموع��ة  عل��ى 
ب��ي ت��ي 28« ف��ي التس��لل على 
البري��د اإللكترون��ي ل��� »احل��زب 
الدميوقراط��ي« األميرك��ي أثن��اء 

انتخابات الرئاسة العام املاضي.
احلل��ف  م��ن  مس��ؤولون  وذك��ر 
أنهم يش��تبهون بأن روسيا رعت 
هجم��ات عل��ى ش��بكات احللف 

قبل اجتماعات قمة مهمة.
وس��ينفق مبل��غ 180 مليون يورو 
عل��ى تأم��ني اتص��االت الهواتف 
احملمولة جلن��ود احللف في امليدان. 
احتياجات��ه  احلل��ف  ويع��رض 

بأوت��اوا  ف��ي مؤمت��ر  بالتفصي��ل 
ف��ي نيس��ان ث��م يبدأ ف��ي طرح 

العطاءات.
وأضاف أن العط��اءات من املتوقع 
أن جتتذب ش��ركات دفاعية غربية 
كب��رى منها »آرب��اص« و»ريثيون« 
و»لوكهيد مارتن« ألنه »ال يسمح 
بدخول مكونات ال تأتي من الدول 

األعضاء في احللف«. 
ومتنع قواعد احلل��ف التعامل مع 
موردي��ن روس أو صيني��ني م��ا لم 
يكن هناك احتياج محدد ال ميكن 

دول احللف توفيره.

القاهرة تنتظر مليون برميل شهريًا من خام البصرة

استمرار مفاوضات تصدير النفط العراقي إلى مصر

أن االتفاق تم عقده بين 
كل من مصر والعراق، 
ولكنه لم يتم تحديد مدة 
زمنية لبدء سريانه، إال أنه 
أوضح أن االتفاق مجرد 
بداية للنهوض بمستوى 
التعاون المشترك في 
جميع المجاالت، وال سيما 
في مجال النفط

قالت ش��ركة هيونداي موت��ور الكورية اجلنوبية 
أم��س االثن��ني إنه��ا علق��ت اإلنت��اج ف��ي أحد 
مصانعه��ا بالصني ملدة أس��بوع مما أذكى اخملاوف 
من تضرر مبيعات الش��ركة في أكبر أس��واقها 

بسبب خالف دبلوماسي.
وتق��ول ش��ركات كوري��ة جنوبي��ة تعم��ل ف��ي 
قطاع��ات مختلفة تت��راوح بني مس��تحضرات 
التجمي��ل والبي��ع بالتجزئ��ة إنها مس��تهدفة 
في الصني بس��بب معارضة بكني خلطط نش��ر 
نظ��ام ثاد األمريكي املض��اد للصواريخ في كوريا 
اجلنوبي��ة. وتخش��ى الصني من أن ال��رادار القوي 

للنظام ميكن أن يخترق أراضيها.
ودفعت أنباء إغالق مصن��ع هيونداي في الصني، 
والتي نُشرت على موقع تشوسون بيز اإللكتروني 
يوم األحد، أس��هم الش��ركة إلى االنخفاض مبا 
يصل إل��ى ثالثة في املئة. وارتفع الس��هم قليال 

لينهي التعامالت منخفضا 1.2 في املئة.
وأنهت أس��هم ش��ركتا كيا موت��ورز وهيونداي 
موبي��س التابعت��ان لهيونداي أيض��ا التعامالت 

على انخفاض.
وقال��ت هيونداي إنها توق��ف العمل في مصنع 
مقاطعة خبي في الفترة من 24 مارس آذار حتى 
األول من أبريل نيسان بهدف فحص خط إنتاجها 
من أجل إجراء تعدي��ل فني. ولدى هيونداي ثالثة 
مصانع أخرى لس��يارات الركوب في الصني التي 

تشكل نحو ربع إجمالي مبيعات الشركة.
ويقول مس��ؤولون بالقطاع ومحللون إن اإليقاف 
رمب��ا يه��دف لتخفيض اخملزون��ات نظ��را لتباطؤ 
املبيع��ات في الصني بس��بب التوتر السياس��ي 

وزيادة املنافسة.

أوقفت محكمة في بكني قراراً إداريا أدان شركة 
»أبل« بانتهاك براءة اختراع ملصنع محلي، وأمرت 
الش��ركة األميركي��ة بوق��ف مبيع��ات هاتفها 

الذكي »آي فون 6« في الصني.
وكان��ت الش��ركة األميركية قد اتهم��ت بأنها 
»نس��خت« التصمي��م اخلارج��ي لهواتف »100 
سي« املصنعة من ش��ركة »بايلي« والتي تتميز 

بجانبها املنحني وزواياها املستديرة.
وكان هذا األمر الصادرعن مكتب امللكية الفكرية 
في بكني في أيار 2016، يطالب بوقف بيع هواتف 
»آي فون 6« و«آي فون 6 بالس«، لكن سرعان ما مت 

تعليقه بسبب الطعن الذي تقدمت به »أبل«.
وج��اء في احلكم أن احملكمة »تبطل قرار املكتب« 
و«تقر بأن آبل لم تنتهك براءة التصميم املقدمة 

من شركة شنزن بايلي«.
واعتبر مكتب امللكية الفردية أن طرازي الهواتف 
موضوع الش��كوى »ينته��كان ب��راءة تصميم« 
عائ��دة لش��ركة »بايل��ي« املصنع��ة للهوات��ف 

الذكية.
وتواجه آبل ضغوطا ف��ي الصني والتي تعد ثاني 

أكبر أسواقها بعد الواليات املتحدة.

اتفقت Amazon.com االميركية من حيث املبدأ 
على شراء ش��ركة التجارة اإللكترونية العربية 

سوق. كوم بالكامل من مساهميها.
ونقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة قولها أن 

غولدمان ساكس ساعد في ترتيب الصفقة.
وأحجم��ت أمازون عن التعليق ولم يتس��ن على 
الف��ور االتص��ال مبتح��دث باس��م س��وق. كوم 

للحصول على تعقيب.
ويعد موقع »س��وق. كوم« مه��م للغاية ألمازون 
كونه املس��يطر األكبر على التجارة اإللكترونية 
فى منطقة الش��رق األوس��ط، حي��ث ميتلك ما 
يصل إلى %78 من املبيعات فى الش��رق األوسط 

وشمال أفريقيا.
وبلغ��ت قيمة »س��وق.كوم« نحو 1 ملي��ار دوالر 
فى اجلولة األخي��رة للتمويل الذي مت خالله جمع 
275 مليون دوالر من املس��تثمرين، في حني يقدم 
»س��وق. كوم« مجموع��ة كبيرة م��ن املنتجات 

يصل عددها إلى 8.4 مليون منتج«.

هيونداي موتور 

أبل

أمازون

تقـرير

الصباح الجديد ـ وكاالت:

تبحث ش��ركات نف��ط وغاز روس��ية 
فرص مش��اركتها في مشاريع طاقة 
ف��ي الكوي��ت، فض��ال ع��ن طرحه��ا 
مش��روعات اس��تثمارية واع��دة ف��ي 
روس��يا على ش��ركات القطاع اخلاص 

الكويتي.
وصل وزير الطاقة الروس��ي ألكسندر 
نوفاك إلى الكوي��ت حلضور االجتماع 
واملراقب��ة  املتابع��ة  للجن��ة  الثان��ي 
التف��اق خفض اإلنت��اج. وعلى هامش 
االجتم��اع، عق��د نوف��اك، مبش��اركة 
الروس��ية، مفاوضات مع  الش��ركات 

شركات كويتية.
وتهدف االجتماعات إلى تعزيز التعاون 
املشترك وتفعيل عدد من املشروعات 
املش��تركة وتبادل اخلبرات بني البلدين 
ف��ى مج��االت التنقي��ب واس��تخراج 

النفط والغاز.
وفي ه��ذا اإلط��ار، أكد نوف��اك، خالل 
مقابل��ة م��ع صحيفة »السياس��ة« 
الكويتي��ة، أن ش��ركة »ل��وك أوي��ل«، 
التي تع��د أكبر ش��ركة نفط خاصة 
في روس��يا، مستعدة للمشاركة في 
مش��اريع طاقة في القطاع النفطي 

الكويتي.  
م��ن جه��ة أخ��رى، طرح��ت ش��ركة 
»غازب��روم نف��ط«، ال��ذراع النفط��ي 
لعم��الق الغ��از الروس��ي »غازب��روم«، 
بعض املشروعات االستثمارية املتاحة 
في القط��اع النفطي الروس��ي أمام 

شركات القطاع اخلاص الكويتي.
ووفقا للوزير نوفاك، هناك العديد من 
الفرص غي��ر املس��تغلة للتعاون مع 
الكويت كقطاعي اخلدمات النفطية، 

والطاقة املتجددة.
واقترب��ت ش��ركة نف��ط الكويت من 
انتاج 3.15 ملي��ون برميل يوميا، على 

أن تتج��اوز هذا املس��توى خالل العام 
املقب��ل 2018 ، خاص��ة أن الش��ركة 
رفعت ق��درات احلفر %40 ه��ذا العام، 
بإدخال عدد م��ن األبراج وصيانة اآلبار، 
لتص��ل إل��ى 137، بحس��ب الرئي��س 

التنفيذي ل� “نفط الكويت” 
وقال جعفر خ��الل اجتماع مع قيادات 
ش��رك “نف��ط الكويت” أن الش��ركة 
متكنت من احلفاظ عل��ى إنتاج فعلي 
من النفط عن��د نحو 3 ماليني برميل 
يومياً حتى عقد اتفاق »أوبك« بخفض 
اإلنتاج، والذي اس��تجابت له الكويت 

بشكل فاعل، وفقا لصحيفة الراي.
وتوق��ع أن تص��ل الطاق��ة اإلنتاجي��ة 
م��ن الغاز احل��ر إلى 500 ملي��ون قدم 
مكع��ب م��ع دخ��ول وح��دات اإلنتاج 
اجلوراس��ية واجملدولة للخدمة السنة 
املالية املقبلة، بواقع 100 مليون قدم 

مكعبة لكل منها.
رف��ع  الكوي��ت”  “نف��ط  وتس��تهدف 

الطاق��ة اإلنتاجية إل��ى 3.650 مليون 
برميل يومياً بحلول عام 2020.

كم��ا توقع أن تنتج الش��ركة 60 ألف 
برميل يومي��ا في املرحل��ة االولى من 
مشروع النفط الثقيل، الذي ستدشن 

الشركة العام املقبل.
وفي جانب توظيف املواطنني، املعروف 
بالتكوي��ت، أفاد رئيس ش��ركة نفط 
الكويت أن الش��ركة جتاوزت النس��ب 
املق��ررة من قب��ل مؤسس��ة البترول 
البالغ��ة %25 لتكوي��ت العمالة في 

العقود القابلة لذلك.
ولف��ت جعفر إل��ى أن عمليات “نفط 
الكويت” حققت 240 مليون س��اعة 
عم��ل ف��ي مش��اريعها دون إصاب��ة، 
منوها إلى أن نفط الكويت مستمرة 
بحماية البيئة واستمرار خفض حرق 
الغاز، واحلفاظ على نس��ب حرقه دون 
املس��تويات العاملية ليكون قرابة 1 % 

مقارنة ب� 17 %عام 2007.

اقتربت من انتاج 3.15 مليون برميل يوميًا

الكويت تجذب شركات الطاقة الروسية
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واشنطن العاصمة – تخيل إنك شخص 
دول��ي ملتزم خالل فت��رة مضطربة من 
السياسة العاملية وأنك حتاول التعامل 
الرئاس��ية  اإلنتخاب��ات  نتيج��ة  م��ع 
االميركية الت��ي كانت متقاربة للغاية 
. لق��د كان الفائ��ز جمهوري��اً وكان��ت 
حملت��ه اإلنتخابي��ة تق��وم جزئياً على 
سياسة تخفيض النفقات فيما يتعلق 
بالسياس��ة اخلارجي��ة ف��ي مواجه��ة 
مرش��ح دميقراطي كان ميثل إستمرارية 

اإلدارة املنصرفة .
تخيل اآلن أن اإلدارة املقبلة ستتعاون مع 
دول أخرى من أجل املس��اعدة في إنقاذ 
حي��اة 25 مليون إنس��ان خ��الل اخلمس 
عش��رة س��نة املقبلة وقبل الكش��ف 
عن هذه املعلوم��ة األخيرة كان العديد 
من القراء يش��عرون أن هذا الس��يناريو 
يبدو حديث��اً علماً أن عدداً كبيراً منهم 
ما يزال يحاول أن يتأقلم مع حقيقة أن 
يصبح دونالد ترمب رئيس��اً ولكن هذا 
ما شعر به العديد من الناس في سنة 
2001 عندما هزم ج��ورج بوش اإلبن آل 
جور بعد قرار احملكمة العليا اإلستثنائي 

بإنهاء إعادة عد األصوات في فلوريدا.
إن م��ن املؤك��د أن هن��اك ح��دوداً إلي 
مقارنة ب��ن تلك الفت��رة واليوم ولكن 
م��ن اجلدير مالحظة أن ج��زء كبيراً من 
العالم بدا وكأنه غارق في الفوضى في 
بداية العقد املاضي كذلك فلقد كانت 
العديد من املناط��ق تعاني من األزمات 
اإلحتجاج��ات  وكان��ت  اإلقتصادي��ة 
السياس��ية تنتظر قادة العالم في أي 
م��كان كانوا يجتمعون ب��ه. لقد كانت 

سياس��ة حكوم��ة الوالي��ات املتح��دة 
االميركية جتاه الشرق األوسط تتناقض 
بنحو مباش��ر م��ع األمم املتح��دة وكان 

التطرف العنيف في إزدياد.
وفي سياق تلك اخللفية مت إنقاذ حياة 25 
مليون إنسان – معظمهم من األطفال 
حت��ت س��ن اخلامس��ة وأن��اس مصابن 
بنقض املناعة املكتسبة/اإليدز- بسبب 
تس��ارع التقدم ف��ي التنمي��ة العاملية 
منذ س��نة 2001 وذلك م��ن أوائل إدارة 
بوش وحت��ى 2015 أي عندما ش��ارفت 
فترة الرئاسة الثانية لباراك أوباما على 

النهاية .
لق��د نش��رت أن��ا وزميلتي م��ن معهد 
بروكنغز كريس��تا راسموس��ن مؤخرا 
دراس��ة من أج��ل تقيي��م تغي��ر وتيرة 
التق��دم خ��الل حقب��ة أه��داف تنمية 
األلفي��ة والتي إتفق عليها قادة العالم 
س��نة 2000 ملعاجل��ة أكثر املش��كالت 
صعوب��ة واملرتبط��ة بالفق��ر العامل��ي 
بحلول سنة 2015 . لقد وجدنا أن نحو 
ثلث��ي الن��اس الذي��ن مت إنقاذهم خالل 
تلك الفترة كانوا ف��ي إفريقيا في حن 
نح��و اخلمس كانوا ف��ي الصن والهند 
والبقية كانوا منتشرين في بقية أرجاء 

العالم النامي.
لقد تس��ارع التقدم في مجاالت أخرى 
كذل��ك فمن��ذ س��نة 2000 كان ع��دد 
تعليمه��م  أكمل��وا  الذي��ن  األطف��ال 
اإلبتدائي يزيد مب��ا ال يقل عن 59 مليون 
طفل مقارنة مبا كان سيكون عليه احلال 
لو إستمرت توجهات التسعينيات كما 
مت إنتش��ال 470 مليون إنس��ان إضافي 
م��ن براثن الفقر املدق��ع مقارنة مبا كان 
سيكون عليه احلال لو إستمر التحسن 

الذي حصل من س��نة 1990 إلى 2002 
بالوتيرة نفسها.

لإلس��ف وجدنا أن التق��دم جتاه حتقيق 
األهداف األخ��رى كان أقل جناحا فبينما 
حق��ق العال��م مكاس��ب كبي��رة في 
مكافحة اجلوع وزيادة قدرة الناس على 
الوصول ملياه الشرب ،إال أنه لم يتمكن 
م��ن حتس��ن م��ا كان متوقع��ا بنح��و 
كبي��ر مقارنة بتوجهات التس��عينيات 

الصح��ي وخاصة  وبالنس��بة للصرف 
القدرة على الوص��ول للمراحيض فإنه 
ل��م يحصل تس��ارع ف��ي وتي��رة النمو 

البطيئة أصال.
إن ه��ذه النتائ��ج تش��ير لثالث��ة دروس 
رئيس��ة من أجل التعامل مع العوامل 
إن  أوال،   . املتقلب��ة  اجليوسياس��ية 
املاضي ليس بالضرورة تقدمة للحاضر 
فاإلختراقات ميكن أن حتصل دائما وحتى 

عندم��ا ال تك��ون متوقعة فف��ي أوائل 
العقد املاضي كانت التوقعات لتحسن 
التع��اون الدول��ي قامتة وفي ديس��مبر 
1999 منع��ت اإلحتجاجات التي تعرف 
اليوم بإس��م »معركة س��ياتل » املؤمتر 
ال��وزاري ملنظم��ة التج��ارة الدولية من 
إكمال جلس��اته وفي يوليو 2001 لقي 
متظاه��ر مصرع��ه بع��د إط��الق النار 
عليه ف��ي خضم أعمال ش��غب خارج 

قم��ة الدول الثمان��ي العظام في جنوا 
،إيطالي��ا ولكن إنتصر اخلي��ر في نهاية 
املط��اف وأحت��د العالم من أج��ل إتخاذ 
مواقف من قضاي��ا صحية عاملية تعد 

مسألة حياة أو موت.
ثانياً ، اإلختراقات عادة ما تأتي من خالل 
جهود تقنية براجماتية لتغيير الوضع 
القائم فعلى س��بيل املثال فإن التقدم 
الس��ريع املتعل��ق بالصح��ة العاملي��ة 
نش��أ نتيج��ة لإلكتش��افات العلمية 
واإلس��تثمارات الكبيرة في املؤسسات 
املبتكرة اجلديدة وهذه تشمل الصندوق 
العاملي ملكافحة اإليدز والس��ل واملالريا 
والتحالف العاملي للقاحات والتطعيم 
) وال��ذي يعرف بإس��م جاف��ي ، حتالف 
اللقاح��ات ( وخطة الرئي��س االميركي 
الطارئ��ة للمس��اعدات املتعلقة مبرض 
اإلي��دز والعدي��د من أوج��ه التعاون بن 
القطاعن اخلاص والعام وذلك من خالل 
مؤسسات مثل مؤسسة بيل وميلندا 

جيتس ومؤسسات أخرى.
ثالث��اً، إن بإم��كان القادة السياس��ين 
أن يلعب��وا دوراً محوري��اً ف��ي الس��عي 
ملقارب��ات وحل��ول جديدة للمش��كالت 
العاملية فمن كان يتوقع في أوائل سنة 
2001 أن بوش – والذي س��يقود الواليات 
املتحدة االميركية في تاريخ الحق حلرب 
مدم��رة في العراق- س��صبح بطال في 
الصراع العاملي ضد اإليدز واملالريا؟ لقد 
خصصت إدارة ب��وش في نهاية املطاف 
أم��واال للمس��اعدات اخلارجي��ة أكث��ر 
بكثير م��ن بيل كلينتون خ��الل فترتن 

رئاسيتن لذلك األخير.
يج��ب تطبيق تلك الدروس الثالثة على 
اجلبهة املقبلة للتحديات العاملية ففي 

س��نة 2015 وافقت جمي��ع الدول على 
حتقي��ق مجموع��ة جديدة م��ن أهداف 
التنمية املس��تدامة الطموحة بحلول 
س��نة 2030. ته��دف أه��داف التنمية 
املس��تدامة للقضاء على الفقر املدقع 
واجلوع وتخفيض إنعدام املساواة ضمن 
البلدان نفس��ها وبن البلدان والتحقق 
من وجود مستقبل مستدام لكوكبنا. 
إن العدي��د م��ن الناس ينظ��رون لتلك 
األه��داف على إنه��ا أه��داف طموحة 
للغاية وذلك نظرًا للمشكالت الكبيرة 
التي تواج��ه العالم اليوم ولكن حتقيق 
تلك األهداف هو ضروري من أجل حتسن 

مستويات املعيشة في كل مكان.
عل��ى الرغم م��ن الفوضى الت��ي يبدو 
عليه��ا العال��م في س��نة 2017 ،إال إن 
إمكانية إحراز تقدم مجدداً في أي وقت 
هي أكبر من م��ا يعتقد معظم الناس 
أنه ممكن وحتى نتمكن من حتقيق ذلك 
فإننا نحت��اج ملكونات رئيس��ة محددة 
مثل اإلبتكارات املؤسساتية واإلبتكارات 
الت��ي حتدث تغيي��راً كبيرًا ف��ي العلوم 
والتج��ارة كما يتطلب حتقي��ق ذلك أن 
يق��وم جمي��ع السياس��ين بإخت��الف 
إنتماءاتهم بإداء دورهم وعندما تصبح 
العناص��ر الرئيس��ة ف��ي جتان��س ف��إن 
إمكانية حتقيق إجنازات بش��رية تصبح 
كبي��رة للغاية ولهذا الس��بب فإن من 
املنطق��ي أن نأم��ل أن اجلول��ة املقبل��ة 
من اإلنتص��ارات في التنمي��ة العاملية 
س��وف تك��ون أكثر إث��ارة لإلعجاب من 

اإلنتصارات األخيرة .

* زميل أقدم في معهد بروكينغز.

دروس من عصر التقّدم

د. عالء إبراهيم الحسيني*

 تعت��زم احلكومة العراقي��ة تعديل 
قانون احملافظات غي��ر املنتظمة في 
إقليم رقم )21( لس��نة 2008 والذي 
سبق ان عدل مرتن، األولى بالقانون 
والثاني��ة   2010 لس��نة   )15( رق��م 
وكال   ،2013 لس��نة   )19( بالقان��ون 
التعريف  التعديل��ن انصب��ا عل��ى 
مبجلس احملافظ��ة وصالحياته وطرق 
الطع��ن ف��ي ق��رار إعف��اء أو إقالة 
أي مس��ؤول أو عض��و ف��ي اجملل��س 
اجملل��س  ق��رارات  واالعت��راض عل��ى 
البرملاني��ة عل��ى أعماله،  والرقاب��ة 
وبالفع��ل ب��ادر مجلس ال��وزراء إلى 
صياغة مش��روع التعديل وإرس��اله 
إلى مجلس النواب للسير بإجراءات 
التعديل على وفق ما رسمه الدستور 
ويب��دو أن املش��روع يركز عل��ى أمور 
أهمها تخفيض عدد مقاعد اجمللس 
وإمكاني��ة إلغاء مجال��س النواحي 
وتعديل طريقة اختي��ار احملافظ بيد 
ان��ه وكالع��ادة اغفل التط��رق إلى 
الضوء  ولنلق��ي  معضلة كرك��وك 
عل��ى ه��ذه النق��اط س��نعمد إلى 

مناقشة ما ورد باملشروع املقترح.
 نتس��اءل عن األس��اس الدس��توري 
لتش��كيل احملافظات؟ إذ جند إن املادة 
)122( م��ن الدس��تور العراقي أوردت 
األح��كام التالية )تتك��ون احملافظة 
م��ن ع��دد م��ن األقضي��ة والنواحي 
والق��رى ومتن��ح احملافظ��ات التي لم 
تنتظ��م ف��ي إقلي��م الصالحي��ات 
اإلدارية واملالية الواس��عة مبا ميكنها 
م��ن إدارة ش��ؤونها على وف��ق مبدأ 
الالمركزي��ة اإلداري��ة ويع��د احملافظ 
ال��ذي ينتخب��ه مجل��س احملافظ��ة 
ف��ي  األعل��ى  التنفي��ذي  الرئي��س 
احملافظة ملمارسة الصالحيات اخملول 
بها من قبل اجملل��س، على ان ينظم 
واختصاصاتها  احملافظ��ات  بقان��ون 
الدس��تور  وأكد  وانتخاب أعضائها، 
أخيراً استقاللية هذه اجملالس وعدم 
إش��راف  أو  لس��يطرة  خضوعه��ا 
أي��ة وزارة أو أية جه��ة غير مرتبطة 
بوزارة ما يعني منحها الش��خصية 
املعنوية واالستقالل املالي واإلداري(، 
ول��و تفحصن��ا أه��م النق��اط في 

التعديل املزمع لتبن لنا التالي:

 اإلش��كالية األول��ى ف��ي مش��روع 
التعديل،

ف��ي  العراقي��ة  احلكوم��ة  رغب��ة   
تخفيض عدد املقاع��د التي يتكون 
منه��ا مجل��س احملافظ��ة ومجلس 
القض��اء أي ينص��ب التعدي��ل على 
امل��ادة الثالث��ة الت��ي ح��ددت العدد 
ب���)25( مقعداً يض��اف إليها مقعد 

واحد ل��كل )200000( ألف نس��مة 
ملا زاد على )500000( ولم حتدد املادة 
هل املقصود بالنسمة عدد كلي ام 

ناخبون فقط.
 ويتك��ون مجلس القض��اء من )10( 
مقاعد يض��اف إليه��ا مقعد واحد 
لكل خمسن ألف نسمة، ومجلس 
الناحي��ة يتك��ون م��ن )7( مقاع��د 
لكل خمس��ة وعشرين ألف نسمة 
واملقت��رح إنق��اص العدد إل��ى )15( 
مللي��ون نس��مة بزي��ادة مقعد لكل 
)200( ألف نس��مة، وفي مقترح أخر 
تخفي��ض الع��دد إل��ى )12( مقعداً 
ومب��ا ال يتجاوز )35( مقع��داً في كل 

األحوال.
هنا نتس��اءل عن خيار املش��رع في 
التخفيض ما هي انعكاساته على 

حقوق املواطن؟ 
 جند إن التخفيض وال شك يتناقض 
مع متثيل أفراد الش��عب في اجملالس 
احمللي��ة وبالتالي س��يتناقض مع ما 
تنص عليه املادة الثانية من دس��تور 
العراق لعام 2005 ال يجوز سن قانون 
يتع��ارض م��ع مب��ادئ الدميقراطية 
فم��ن مقتضي��ات س��يادة احلك��م 
املواطنون  أن يس��هم  الدميقراط��ي 
ف��ي اختي��ار ممثليه��م ف��ي اجملالس 

التمثيلية الوطني��ة أو احمللية حيث 
ي��راد بالدميقراطية حكم الش��عب 
وال يتحقق ذلك إال مبش��اركة جميع 
مواطني الدولة كاملي األهلية على 
قدم املس��اواة في ممارس��ة س��لطة 
اتخ��اذ القرار ف��ي الش��ؤون العامة 
بنحو مباش��ر أو غير مباشر باختيار 
ممثل��ن ملمارس��ة الس��لطة نياب��ة 
عنهم مع احتف��اظ الناخبن باحلق 
ف��ي محاس��بتهم ان اخفق��وا في 
النه��وض باملهمة املس��ندة إليهم 
بع��دم إعادة انتخابه��م، فقد أوكل 
إليهم ممارس��ة الس��لطة مدة من 
الزمن كان تكون أربع أو ست سنوات 
ليع��ود األم��ر للش��عب م��رة أخرى 
ليخت��ار ممثلن جدداً فيع��د انتخاب 
من أحس��ن في عمله ويحاسب من 

لم ميثله متثيالً حقيقياً.
 وسياس��ة احلكومة في مش��روعها 
املق��دم إل��ى البرمل��ان يكش��ف ع��ن 
الني��ة ف��ي تخفي��ض الع��دد بحجة 
ضغ��ط النفقات، وهي حجة واهية ال 
تستقيم مع ما تقدم إذ أمر الدستور 
بعدم س��ن قانون يتعارض مع مبادئ 
الدميقراطية ول��م يحدد الدميقراطية 
احمللية ام على املس��توى الوطني ومبا 
ان املطل��ق يجري عل��ى إطالقه نقول 

التخفيض س��يصادر سلطة املواطن 
العراق��ي ف��ي اتخاذ الق��رار من خالل 
ممثلي��ه وه��ذا ما أش��ارت إلي��ه املادة 
العشرون من الدستور العراقي لعام 
2005 والت��ي أعط��ت املواطنن رجاالً 
ونساًء احلق في االسهام في الشؤون 

العامة وممارسة احلقوق السياسية.
 والس��ؤال ف��ي ه��ذا امل��ورد أال يؤدي 
التخفي��ض إلى انع��دام متثيل بعض 
القرى والنواحي واألقضية؟ ويس��اعد 
على ذل��ك النظام االنتخاب��ي احلالي 
الذي جعل من احملافظ��ة دائرة واحدة 
ما س��يترك أثره في تف��اوت التمثيل 
حتم��اً ويتنافى بالنتيج��ة مع مبادئ 
الدميقراطي��ة، كم��ا ان��ه ي��ؤدي إل��ى 
تكري��س حال��ة اجلم��ود ل��دى األفراد 
ويتس��لل الي��أس إلى نفوس��هم في 
انتخاب من يرون انه ميثلهم فيعزفون 
عن املش��اركة بالش��أن العام احمللي، 
وبالتال��ي سيس��لب مضم��ون املادة 
اخلامسة من الدس��تور والتي تقرر ان 
الشعب مصدر السلطات وشرعيتها 
في حن هو ال ميلك ان يختار من ميثله 
محلياً أي حتول س��لطته في االختيار 
إل��ى مجرد عم��ل ش��كلي يخلو من 
املضم��ون، وس��يكون الباب مش��رعاً 
لألح��زاب الكبي��رة والكت��ل املتنفذة 

لتم��د مزي��داً من نفوذه��ا وهيمنتها 
عل��ى مقالي��د الس��لطة وتتحك��م 
مبصير الب��الد والعباد على املس��توى 
احمللي وم��ن ثم الوطن��ي في مجلس 

النواب.
 ومب��ا إن الدس��تور ه��و م��ن ينظم 
الس��لطات العامة االحتادية واحمللية 
تكويناً ومضموناً وهو يؤكد في املادة 
)122( وجود مجلس ميارس سلطات 
إدارية ومالية واس��عة م��ا يحتم أن 
تتش��كل مجالس منتخب��ة لتقوم 
باملهمة متثل فيها كل فئات وسكان 
احملافظة مع إمكانية األغلبية داخل 
اجملل��س من تس��يير األمور بش��رط 
احت��رام ح��ق األقلية أي��ا كان لونها 
وصفتها وبغير ذلك ستكون اجملالس 
خاوية على عروش��ها وغي��ر معبرة 
ع��ن إرادة املواطن��ن أض��ف إل��ى ان 
بعض اجملالس فيها »كوتة« للنساء، 
واألقليات كبغ��داد واملوصل فكيف 
س��يتم التعام��ل معه��ا ف��ي ظل 
التخفي��ض وهل س��يكون لألقلية 
واألكثري��ة من املواطنن حظ ومتثيل 
حقيقي يكفل التعبي��ر عن إرادتها 
في تس��يير الش��ؤون العام��ة ذات 

الطابع احمللي.
مس��وغ  أي  جن��د  ال  جانبن��ا  وم��ن 

لتقلي��ص العدد ب��ل ان احلجة التي 
انطلق��ت منه��ا احلكوم��ة لتقدمي 
املش��روع تك��ون داحضة ل��و اتبعنا 

املقترحات التالية:-
1. إعادة النظر باملادة اخلامس��ة من 
قان��ون احملافظات وحتديداً الش��روط 
الواج��ب توافره��ا ف��ي املرش��ح مبا 
يضم��ن وصول الكف��اءات العلمية 
واخمللصن إلى اجملالس احمللية لتقدمي 
الع��ون له��ذه اجله��ات اإلداري��ة في 
مهمتها اخلدمي��ة وتتحقق النقلة 

النوعية في اخلدمات كماً ونوعاً.
2. إعادة النظ��ر باملادة )17/اوالً( التي 
منح��ت عض��و مجل��س احملافظ��ة 
مكافأة تع��ادل رات��ب ومخصصات 
مدي��ر عام وان يج��ري نصها بالتالي 
))يتقاض��ى عضو مجل��س احملافظة 
املنتخ��ب مكاف��أة حت��دد بالنظ��ام 
بحس��ب  للمجل��س  الداخل��ي 
ال�)الش��هادة وس��نوات اخلدمة في 
دوائ��ر الدولة واملؤه��الت التي يتميز 
به��ا( عل��ى أن ال تزيد ب��أي حال من 
األح��وال على ما يتقاض��اه موظفو 
الدرج��ة الثاني��ة من درجات س��لم 
رواتب موظفي الدولة امللحق بقانون 
روات��ب موظف��ي الدولة رق��م )22( 
لسنة 2008(، وبهذا سيكون هنالك 

كبح جلماح العدي��د من االنتهازين 
الذي��ن يش��تركون ف��ي االنتخابات 
بصفة مرشحن طمعاً باالمتيازات 
واملكافئ��ات اخليالية التي يتقاضاها 

عضو مجلس احملافظة.
3. إيراد ن��ص بتسلس��ل )رابعاً( في 
نهاي��ة امل��ادة )17( مقتض��اه من��ع 
رئي��س وأعضاء مجال��س احملافظات 
واألقضية والنواحي ورؤساء الوحدات 
اإلدارية من السفر إلى خارج العراق 
طيل��ة م��دة ال��دورة االنتخابي��ة إال 
للض��رورات القصوى على أن ينش��ر 
املوق��ع االليكتروني للمجلس  على 
)الدولة التي سيسافر إليها وسبب 

السفر وتكاليفه(.
4. إيراد نص بتسلسل )خامساً( في 
نهاي��ة امل��ادة )17( في حال��ة إصابة 
عض��و اجمللس مبرض في أثناء اخلدمة 
أو بس��ببها يع��رض عل��ى اللج��ان 
الطبي��ة ف��ي احملافظ��ة الت��ي تقرر 
صالحيت��ه للخدمة م��ن عدمها وال 
يتق��رر عالجه من موازن��ة اجمللس إال 

في احلاالت التالية:
أ- إن كانت إصابته بس��بب وظيفته 

أو مبناسبتها.
ال��دورة  م��ن  متبق��ي  كان  إذا  ب- 

االنتخابية مدة ال تقل عن سنتن.
ج- أن يثبت بتقرير طبي تعذر عالجه 

داخل العراق.
د- أن يكون املرض وبحس��ب التقرير 
الطب��ي من األم��راض الت��ي يتعذر 
امله��ام  ب��أداء  االس��تمرار  معه��ا 

والواجبات بنحو اعتيادي.
5. إيراد نص صريح مبشروع التعديل 
يش��ير إلى إلغاء جمي��ع النصوص 
القانوني��ة التي متن��ح عضو اجمللس 
احملل��ي راتب��اً تقاعدياً اال مل��ن كانت 
لديه خدمة سابقة في دوائر الدولة 
تشكل مبجموعها مع مدة عضويته 

ما يربو على)15( سنة.
6. ونقترح كذلك وضغطاً للنفقات 
إلغ��اء املادت��ن )33و34( التن نصتا 
على مناصب غير ضرورية )خمس��ة 
أش��خاص بصفة مع��اون محافظ 
وس��بعة خب��راء بصفة مستش��ار 
للمحافظ(، واالستفادة مما ورد باملادة 
)45( الت��ي ألزمت نق��ل الصالحيات 
واالختصاص��ات والدوائ��ر الفرعي��ة 
لثمان��ي وزارات وارتباطه��ا باحملافظ 
فيمك��ن تكلي��ف مدراءه��ا به��ذه 
املهام بدل استحداث مناصب تخلق 
الترهل الوظيفي في احملافظة وتثقل 
كاه��ل املوازن��ة بوظائ��ف وهمية ال 
يق��وم أصحابه��ا بعم��ل حقيق��ي 
وه��ذه التجرب��ة أعتمدها املش��رع 
العراقي في قانون احملافظات امللغي 
رقم )159( لس��نة 1969 باملادة )54( 
حينما جعل بع��ض أعضاء مجلس 
احملافظة معينن بحكم وظائفهم. 

مشروع تعديل قانون المحافظات 
وآثاره المتوقعة على حقوق المواطن

من جلسات مجلس النواب

الثالثاء 28 آذار 2017 العدد )3659(

Tue. 28 Mar. 2017 issue )3659(

1ـ2 



قبل اقل من شهر تظاهر العشرات 
من طلبة جامعة واس��ط، الواقعة 
في مدينة الكوت )110 كلم جنوب 
بغ��داد( ض��د زي��ارة رئيس ال��وزراء 
العراقي حيدر العبادي إلى اجلامعة، 
 ،2017/02/28 الثالث��اء  ي��وم  صباح 
والقائه لكلم��ة فيها بحضور وزير 
التعليم العال��ي والبحث العلمي 
عب��د ال��رزاق العيس��ى ومحاف��ظ 
واسط مالك خلف الوادي وعدد من 
امل��الك التدريس��ي للجامعة. وقد 
ردد الطلبة عبارة »باطل« و »ش��لع 
قلع كلهم حرامي��ة«، التي تهتف 
به��ا جماهي��ر التيار الص��دري، في 
احتجاجاته��ا األس��بوعية، قبل ان 
يتطور االحتجاج الى رش��ق بعض 
املتظاهرين ملوكب العبادي والقوات 

االمنية في واسط باحلجارة.
احل��دث يحتاج ال��ى ق��راءة جديدة 
بعد ان بردت محركاته وانقش��عت 

غيوم��ه. وبع��د ان اخل��ت القوات 
االمنية في واس��ط سبيل الطلبة 
املش��اركني في التظاه��رة بكفالة 
بعد ان فرض عل��ى نفر منهم دفع 
تعويضات عن االض��رار التي حلقت 
بس��يارات القوات االمني��ة نتيجة 

القاء احلجارة عليها.
فالعق��ل العراق��ي مازال لالس��ف 
وجاه��زة  قوال��ب جام��دة  رهين��ة 
لتلبيسها في أي حدث للتشكيك 
ب��ه واالس��اءة اليه، وقد ش��اع بعد 
اته��ام  واس��ط  جامع��ة  اح��داث 
الطلب��ة بتنفي��ذ اجن��دات تش��ير 
والرم��وز  بغ��داد  ال��ى  اصابعه��ا 
للسلطة  الس��اعية  السياس��ية 
واالعداد املبكر لالنتخابات املقبلة، 
س��واء احمللي��ة او النيابي��ة. أي انها 
حتديداً مؤامرة يقودها املالكي، عبر 
ازالمه في واسط، ضد رئيس الوزراء 
»االصالحي« حيدر العبادي. ويرسم 

سيناريو االحداث سواء داخل احلرم 
اجلامع��ي او خارج��ه ليدع��م هذه 

الفرضية.
فهنال��ك مندس��ون، حس��ب هذا 
التصعيد في  تعمدوا  الس��يناريو، 
التظاه��رة االحتجاجي��ة وحرف��وا 
مس��يرتها الس��لمية لتسيء الى 
وتنعكس  ال��وزراء  رئي��س  الس��يد 
س��لبا عل��ى نتائج زيارت��ه حملافظة 
وجلامع��ة واس��ط. ويق��ال ايضا ان 
لاللتحاق  املندسني خططوا  هؤالء 
برك��ب التظاه��رة، من��ذ بدايته��ا، 
لتنفي��ذ مخططه��م التخريب��ي. 

فهل هذا هو الواقع؟
تتضارب الروايات حول الطلبة الذين 
هاجموا موكب السيد رئيس الوزراء 
عند مغادرت��ه اجلامعة، م��ن بوابة 
كلية االدارة واالقتصاد اجلانبية، اال 
ان املوقف الشعبي الغالب منه كان 
االدانة لتصرفات بعض من الطلبة 

الذين رم��وا موكب الس��يارات، مبا 
فيها س��يارة الس��يد رئيس الوزراء 
ل��ه  املرافق��ني  املس��ؤولني  وكب��ار 
باحلج��ارة، اال ان ه��ذا البع��ض من 
الطلب��ة املنفلتني ال ميثلون الكتلة 
االكبر من املتظاهرين، سواء الذين 
حوص��روا داخل مبنى كلية التربية 
او الذي��ن تظاه��روا عن��د املدخ��ل 
الرئيس��ي للجامع��ة ق��رب مبنى 
كلي��ة التربي��ة قب��ل ان يتوجه��وا 
العامل  بتظاهرته��م الى س��احة 

وسط مدينة الكوت.
الطلب��ة الذي��ن كانوا ج��وار مبنى 
كلي��ة التربية والذي��ن بداخله هم 
من توجه��ت اليهم ني��ران القوات 
االمنية وقنابلهم املسيلة للدموع 
في مشهد لم تره اجلامعة من قبل. 
فق��د بالغ��ت الق��وات االمنية في 
كثافة الرصاص احلي الذي اطلقته 
فوق رؤوس الطلبة وبكمية القنابل 

القي��ت  الت��ي  للدم��وع  املس��يلة 
عليهم، مبتغية نشر الرعب وسط 
الطلبة واالساتذة وتلقينهم درساً 

لن ينسوه.
اما الطلب��ة الذين كانوا عند بوابة 
الرئيس��ية فقد  جامع��ة واس��ط 
غادروا مبنى اجلامع��ة صوب مركز 
املدين��ة بعد ان ش��اهدوا ما تعرض 
ل��ه زمالؤهم املعتصمون في مبنى 
كلية التربية وهم في اعلى حاالت 
االث��ارة واالنفع��ال. وف��ي الطري��ق 
نحو مرك��ز املدين��ة التحق مبوكب 
متعاطفون  مواطن��ون  التظاه��رة 
م��ع الطلبة من امل��ارة وعمال احملال 
التجاري��ة وال��ورش املوج��ودة على 

الطريق الذي مرت به التظاهرة. 
وقد كان لهذا االختالط في تكوين 
التظاه��رة املتجه��ة ص��وب مركز 
املدينة تبعاته واثاره على ما حصل 
عن��د وصول التظاهرة الى س��احة 

العامل ف��ي مركز مدين��ة الكوت 
وتعرضه��ا هن��اك للمواجه��ة مع 
الق��وات االمنية التي اس��تعملت 
ف��ي هجومه��ا عل��ى املتظاهرين، 
من اجل ف��ض التظاهرة، الهراوات 
واملياه الس��اخنة. وكردة فعل على 
تصرف القوات االمنية غير املدروس 
واالستفزازي، الى حد ما، بادر بعض 
املتظاهري��ن الى ال��رد على القوات 

االمنية برميها باحلجارة.
تؤكد نتائ��ج التحقيق االذي اجرته 
الق��وات االمني��ة م��ع املعتقل��ني 
ه��ؤالء  ان  املتظاهري��ن  ب��ني  م��ن 
املتظاهري��ن ه��م ب��ني بس��طاء ال 
عالقة لهم بالسياسة وبني طلبة 
منتم��ني لتي��ار سياس��ي ه��و من 
بني الق��وى احملورية التي تش��كلت 
منه��ا التظاه��رة االحتجاجية، أي 
من االخ��وة الصدريني. وان اس��اس 
الفع��ل التخريبي الذي جتس��د في 

رمي بعض املتظاهرين احلجارة على 
القوى االمنية، هو ضعف االنضباط 
وفي��ض م��ن االنفع��االت فرضه��ا 
احل��دث نفس��ه. وال يص��ح بالتالي 
الصاق تهم��ة التخري��ب بالطلبة 
وحده��م واتهامه��م بالضلوع في 
مؤامرة سياسية حيكت خيوطها 

في مكاتب ببغداد.
أؤكد م��رة اخرى اني لس��ت مع أي 
اعمال تخري��ب ترافق االحتجاجات 
باملس��ؤولية  الس��لمية، فالتحلي 
واالبتع��اد ع��ن كل م��ا من ش��أنه 
االساءة حلركة االحتجاج الشعبي 
السلمية التي باتت امل العراقيني 
االخي��ر ف��ي املرحل��ة احلالي��ة من 
اجل التغيير، هو الس��بيل اليصال 
كلمة اجلماهير املس��حوقة واعالء 
شأنها وفرض ارادتها، ولكن هنالك 
من يضخ��م االخطاء الت��ي ترافق 

التظاهرات.... من اجل اجهاضها.
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المقاالت و اآلراء التي 
تنشر تعبر عن وجهة نظر 
أصحابها وال تمثل بالضرورة 
رأي الجريدة

ّ
ّ

د.	جاسم	الصفار	

بيورن	لومبورج

كاتب عراقي

أستاذ زائر في 
كلية األعمال في 

كوبنهاغن.

العص��ر  له��ذا  احملزن��ة  احلقيق��ة 
احلزبي املُس��يس هو أن العديد من 
املقترحات السياسلة يتم حتديدها 
على أنها إما »يسارية« أو »ميينية« 
كما تتعرض لإلش��ادة والس��خرية 
من قب��ل احلزبيني بصف��ة متكررة، 
مع فرص قليلة ملناقشة حقيقتها 
بدي��ال  هن��اك  لك��ن  عواقبه��ا.  أو 
ميكن أن يس��اعدنا على جت��اوز هذا 
استعمال  السياس��ي:  االنقس��ام 
البيانات ملس��اعدتنا عل��ى التركيز 
عل��ى السياس��ات واالس��تثمارات 
التي س��يكون لها أكبر أثر إيجابي 

على اجملتمع.
وقد يبدو ذلك وكأن��ه جتربة فكرية 
مثالي��ة ف��ي ب��رج عاج��ي، لك��ن 
السياس��ات الت��ي تعتم��د عل��ى 
البيان��ات تؤث��ر تأثي��را حقيقيا في 

العديد من البلدان.
ف��ي بنغالدی��ش، تق��وم احلكوم��ة 
التدابی��ر  ع��ن  بالبح��ث  رس��میا 
املطلوبة ليبذل خب��راء اقتصادیون 
مس��تقلون من البالد وحول العالم 
قصارى جهده��م ملضاعفة الرخاء 
والرفای��ة. وفي هايتي، يدرس اخلبراء 
العش��رات  والدولي��ون  احمللي��ون 

م��ن السياس��ات للقيام بالش��يء 
نفسه.

وفي كال البلدي��ن، تطبق املنهجية 
التكالي��ف  لتحلي��ل  الراس��خة 
والفوائ��د على التدخ��الت املتنوعة 
الفق��ر  مكافح��ة  تدابي��ر  مث��ل 
وحتص��ني  الزراعي��ة  والتعريف��ات 
األطفال وإصالح املساعدة القانونية 
وحلول احلكومة اإللكترونية وإعادة 

بناء القوات املسلحة.
إن حتلي��ل التكلف��ة والفوائد يبدو 
س��يئا بنحو واضح أو رمبا قاس��ياً. 
فه��و يختزل سياس��ة معقدة في 
مجموعة من األرقام: إذا استثمرنا 
دوالراً إضافي��اً واح��داً )أو يورو، تاكا، 
غورد، أو بيزو(، س��وف نحصل على 

عائد أعلى بأضعاف  املرات.
أرق��ام  تناق��ض  البس��اطة  ه��ذه 
لنأخ��ذ كمث��ال  املركب��ة.  اخلب��راء 
اس��تثمار واح��د دُرس في مش��روع 
هيتي بريوري��س: ثقافة الصناعات 
الزراعي��ة، الت��ي تس��اعد املزارعني 
على زراعة األش��جار ب��ني احملاصيل 

واملراعي.
هن��اك بالتأكيد فوائ��د اقتصادية: 
يحصل املزارعون على دخل إضافي 

من بيع األوراق والبذور واألخش��اب. 
وهن��اك أيض��اً عوائ��د اجتماعي��ة 
تتمثل في انخفاض معدالت س��وء 
التغذي��ة، ألن احملاصي��ل اإلضافي��ة 
تولد قيم��ة غذائية أكث��ر مما تنمو 
حالًيا. وهن��اك أيض��اً منافع بيئية 
قوي��ة، مثل انخفاض انبعاثات ثاني 
أكس��يد الكرب��ون، وحتس��ني تدفق 
املياه للحد م��ن الفيضانات، وزيادة 

عمليات التلقيح الطبيعية.
الفوائد  التكلف��ة  ويش��مل حتليل 
االقتصادي��ة،  الفوائ��د  التالي��ة: 
واملنافع االجتماعية للبلد، واملنافع 
البيئي��ة للعالم )ورمب��ا التكاليف(. 
ونتيجة لذلك، يتداخل هذا النهج 

مع احلقل السياسي.
ويوض��ح حتلي��ل تكالي��ف األهداف 
اإلمنائي��ة ل��أمم املتحدة ذل��ك. فمن 
ناحية، كشف التحليل أن التجارة 
احل��رة س��تكون واحدة م��ن أفضل 
السياس��ات اإلمنائية، إذ تُخرج 160 
مليون ش��خص م��ن براث��ن الفقر 
وتضيف لكل ش��خص في العالم 
النام��ي 1000 دوالرا في املتوس��ط. 
وعل��ى الرغم من أنها ليس��ت في 
صالح رئاس��ة ترامب، إال أن التجارة 

احل��رة هي من العناصر األساس��ية 
اليميني��ة. لك��ن من خ��الل حتديد 
الفوائ��د األس��وأ حاال ف��ي العالم، 
يوف��ر البح��ث أيضاً أس��باب جتعل 
اليس��ار يعيد النظر في معارضته 

لها.
وعلى النقيض من ذلك، فإن األولوية 
اإلمنائية األخرى املوصى بها بشدة، 
والتي حتسن إمكانية احلصول على 
وسائل منع احلمل وتنظيم األسرة، 
يدعمها اليسار بش��دة ويعارضها 
اليمني في كثير من األحيان. ويشير 
البح��ث ليس فقط إل��ى انخفاض 
وفيات األمه��ات واألطف��ال، ولكن 
إلى الفوائد االقتصادية، ورمبا  أيضاً 
يعطي احلق لليس��ار إللق��اء نظرة 

أخرى.
وع��ادة، ال جت��ري احلكوم��ات حتليال 
بط��رق  إال  واملناف��ع  للتكالي��ف 
وتفحص كل سياس��ة   مح��دودة، 
على ِحَدة. ه��ذا النهج املتناثر مينع 
مقارن��ة السياس��ات. وب��دال م��ن 
ذل��ك، غالبا ما تنف��ق أموال دافعي 
الضرائب على القضايا التي حتظى 
بأكبر قدر من اهتمام وسائل اإلعالم 
أو القضاي��ا التي تس��تأثر باهتمام 

أصحاب املصلحة امللتزمني.
ال ينبغي أن يك��ون حتليل التكلفة 
والفوائ��د املدخل الوحي��د لعملية 
اتخ��اذ الق��رارات احلكومي��ة. لكن 
بنغالديش  لبلدان مث��ل  بالنس��بة 
وهايت��ي، فإنها توف��ر جرعة حيوية 
الت��ي  البيان��ات  م��ن  ومس��تقلة 
ميك��ن أن تس��تند إليها الق��رارات 

السليمة.
وف��ي بنغالدي��ش، مت حتدي��د ث��الث 
أولوي��ات قص��وى من قب��ل البحث 
ومن قبل فريق من اخلبراء مبا فيهم 
احلائز على جائزة نوبل وأختصاصيي 
التنمي��ة ف��ي البنغ��الدش: حل��ول 
وحتس��ني  اإللكتروني��ة،  احلكوم��ة 
الوقاي��ة م��ن  داء الس��ل، وتغذي��ة 
األطفال. وه��ذا العمل مفيد أيضاً 
خلطة العم��ل الوطني��ة للتغذية، 
وكذل��ك لسياس��ات »بنغالدي��ش 
الرقمية«. ويس��اعد مرك��ز أبحاث 
احلكومة البنغالدش��ية على نش��ر 
املعلوم��ات ع��ن احلل��ول األفض��ل 

للوزارات والهيئات احلكومية.
وف��ي هايت��ي، م��ا ي��زال الباحث��ون 
يعمل��ون - لك��ن يب��دو أن النتائج 
دراس��ة  وتب��ني  واع��دة.  املبك��رة 

مدهش��ة الوفيات بس��بب إصابة 
أو م��رض التي ميك��ن الوقاية منها. 
وهناك العديد م��ن حتديات النظام 
يستكش��فها  والت��ي  الصح��ي، 
باحث��ون آخرون في املش��روع. لكن 
إجابة واح��دة تكمن في توفر املزيد 
من س��يارات اإلس��عاف.  ٪2 فقط 
من احل��وادث وحاالت الط��وارئ يتم 
الوصول إليها بواس��طة س��يارات 
اإلس��عاف اجملاني��ة، حي��ث ال توجد 
سوى 100 س��يارة إسعاف لعشرة 

ماليني نسمة.
كريس��تينا  الس��يدة  وكش��فت 
االقتصادية في  اخلبيرة  دوريس��كا، 
وزارة الصحة والسكان في هايتي، 
أن م��ا يق��رب م��ن 000 4 ش��خص 
ميك��ن إنقاذهم س��نويا ع��ن طريق 
إنشاء شبكة إسعاف وطنية. لكن 
هذا يكلف ارتفاع الس��عر السنوي 
بنح��و 33 ملي��ون دوالر - أكث��ر من 
٪1 من امليزاني��ة الوطنية بأكملها 
لهايتي. كل دوالر ينفق سيخلق ما 
يقرب م��ن ثالثة دوالرات من الفائدة 
االجتماعية – إنه استثمار قوي، إن 

لم يكن رائع.
وهن��اك خي��ار أكثر تواضع��ا ميكن 

أن يس��اعد، عل��ى امل��دى القصير، 
أكثر بكثي��ر مقابل كل دوالر ينفق. 
وس��تبلغ تكلفة  تداريب املدرسني 
وق��ادة اجملتمع��ات احمللي��ة للعم��ل 
ومنقذي��ن  طبي��ني  كمس��اعدين 
باملقاب��ل  لك��ن  دوالر،  ملي��ون   1.1
س��يقومون بإنقاذ حي��اة نحو 700 
ش��خص كل عام. كل دوالر سيولد 
االجتماع��ي،  اخلي��ر  م��ن  دوالراً   16

وسوف يساعد هايتي بنحو أكبر.
هايت��ي  ف��ي  البح��ث  ويس��اعد 
وبنغالدي��ش، وقريب��ا ف��ي واليت��ني 
هنديت��ني عل��ى توفي��ر معلوم��ات 
تس��مح باإلجابة على السؤال: »ما 
هي اجملاالت األكثر نفعا التي ينبغي 
اس��تثمار املوارد اإلضافي��ة فيها؟« 
إنه نهج يجب أن يصل إلى اخلطاب 

السياسي في كل بلد.
ومع إجابات من شأنها إرضاء الناس 
وإحباطهم على جانبي االنقس��ام 
السياس��ي، ف��إن إب��داء مزي��د من 
موضوع��ي  لتحلي��ل  االهتم��ام 
وعادل للتكاليف واملنافع س��يكون 
ال محال��ة وس��يلة إليج��اد أكث��ر 
السياس��ات جناعة والت��ي ميكن أن 

نتفق عليها جميعاً.

استعمال البيانات إليجاد حل وسط
PROJECT
SYNDICATE

الفصل االقتصادي

يتح��دث، ويكت��ب، الكثي��رون ع��ن الفس��اد ال��ذي يض��رب 
االداء)والعقل( السياسي للكتل والشخصيات وادارات الدولة 
في احلكومة ومجال��س احملافظات، لكن القليل من املعاجلات 
متع��ن النظ��ر في الفص��ل االخطر له��ذا الفس��اد، املوصول 
بآث��اره اجملتمعي��ة املدمرة، ويكتف��ي غالبية الذي��ن يتصدون 
ال��ى املوضوع بالتعريف االكادميي للفس��اد السياس��ي الذي 
وضعه البنك الدولي كونه، ومبعناه األوسع، إساءة استخدام 
الس��لطة العامة )احلكومية( واحملسوبية والرش��وة واالبتزاز 
وممارس��ة النفوذ واالحتيال ومحاباة األقارب، االمر الذي يغّيب 
)ويضّي��ع( تل��ك املعطيات التي افس��دت الذمم واس��تعملت 
اآللي��ات الدميقراطية لتزوير ارادة الش��عب، وصناعة الثقافة 
السياس��ية للفس��اد، واش��اعة االضطراب االعالمي بحيث 
تظهر رؤوس الفس��اد كدعاة للنزاهة، بل وكمحاربني أشداء 
للفس��اد، وينعك��س ذل��ك في ما ه��و معروف م��ن مصدات 
و«حصانات« تشريعية للفاسدين السياسيني، أخذاً باالعتبار 
ان الكثير من بؤر ونشاطات الفساد تدار )بشكل غير مباشر( 
من سياس��يني فاس��دين عب��ر ش��بكة معقدة م��ن االتباع 
ومحترفي النص��ب واللصوصية والتهريب وغس��يل االموال 

ووكالء الشركات واالستثمارات الوهمية.
 وه��ذا ايضا، ليس س��وى الوج��ه الذي يُ��رى ع��ادة باملعاينة 

والتداول.
غير ان الفس��اد السياس��ي يشمل ممارس��ات اخرى، ال تأخذ 
طريقها الى واجهات االخبار واملانش��يتات، وتتمثل في  خلق 
اجيال محس��نة من الفاس��دين تتخذ من العمل السياسي 
وس��يلة للوص��ول الى حلقات خطيرة وحساس��ة ف��ي ادارة 
الدول��ة وكابين��ة الس��لطة التنفيذية، وفي االخ��ص منها، 
االدارات التي تتحكم باملال واالستثمارات واملشاريع، وهي، في 
سبيل »الصعود« الى تلك املفاصل اخلطيرة، وتلميع سيرتها 
وس��معتها، تدير ماكنة رشوات وإفس��اد منهجية عبر دعاة 
سياس��يني واعالمي��ني وديني��ني وقانوني��ني، وايض��ا )انتب��اه( 
عب��ر عصاب��ات للجرمية املنظم��ة تقدم خدم��ات االختطاف 
والتهديدات والس��طو محس��وبة على سياسيني في مواقع 

السلطة وخارجها..
وفي قصة ذات مغزى جاء ان طفال 

 س��أل والده: ما معنى الفساد السياسي، فأجابه: لن أخبرك 
يا بني النه صعب عليك في هذاالس��ن، لكن دعني أقّرب لك 
املوضوع، انا اصرف على البيت لذلك يسمونني مصادر الثروة، 
وامك تنظم شؤون البيت  فهي احلكومة، وانت حتت حمايتها 
وموضع اخلدمة منها فانت الشعب، واخوك الصغير هو املنا 
فس��نطلق عليه اسم املس��تقبل، اما اخلادمة االجنبية التي 
عندنا فتمثل القوى الطفيلية، فاذهب يا بني وفكر عس��اك 
تص��ل الى نتيجة، وف��ي الليل نهض الطفل م��ن نومه قلقآ 
عل��ى صوت أخي��ه الصغير يبكي فذهب الي��ه فوجده قد بّل 
حفاظته، فح��اول أن يخبر امه فوجدهاغارقة في نوم عميق، 
وتعج��ب أن وال��ده لي��س نائم��اً بجوارها، فذه��ب باحثآ عنه 
ليج��ده في غرفة اخلادمة، وفي الي��وم التالي قال الولد ألبيه: 
لقد عرفت يا أبي معنى الفساد السياسي، فعندما ينصرف 
املس��ؤول الى النوم، تُهدر الثروة، ويصبح املستقبل غارقاً في 

القذارة. 
*********

 لقمان احلكيم: 
» إياك وكثرة االعتذار، فإن الكذب كثيراً ما يُخالط املعاذير«. 

عبدالمنعم األعسم 

جملة مفيدة

فساد في السياسة.. ايضًا 
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رشيدة محداد 
 بإح��دى ليال��ي ش��تاء ب��اردة، كان��ت 
»م��رمي« جت��وب البيت بحثا عن ش��يء 
تسلي به نفسها، بعد أن أمتت روايتها 
 »Je reviens te chercher« الفرنسية
 Guillaume Musso للروائي الفرنسي
. ال ش��يء يذيب ذاك اجلليد ،وال ش��يء 
يتحرك بالبيت السويس��ري.. ! وحدها 
كان��ت جت��وب البي��ت ، وتراق��ب قمم 
الثلوج الش��امخة، خلف زجاج تعلوه 
مسحة ضباب . تعلو شفاهها حروف 
ضج��ر ،وملل، تترقب الق��ادم ، وال قادم 
س��وى عيون قمم اجلب��ال البيضاء. ال 
لغ��ة فيها ، غي��ر اجلم��ود ! أي حماقة 
ه��ذه الت��ي جعلته��ا ت��دس أحالمها 
،بحقيبة مغادرة مستعجلة ، نحو بلد 
ال تعرف عنه إال أسماء ساعات اإلغراء 
الثمينة ! كيف قبلت أن ترمي مفتاح 
أحالمه��ا ،ببح��ر األبي��ض املتوس��ط، 
وتستبدله بساعات سويسرية، تعلم 
أنها ستصدأ رطوبة ،وتتجمد عقاربها 
برودة ! جلست مرمي على حافة سريرها، 
تسترجع قصة تذكرتها السريعة، مع 
القدر السويسري، الذي غلفه ساعي 
بريد ط��رق بابه��ا، فكان كأن��ه يطرق 
أبواب احلي ،و أبواب املدينة، حني قفزت 
فرحة بحزم��ة رس��ائله ، القادمة من 
وراء البحار. تعددت الرس��ائل وتعددت 
اللغ��ات، وتع��ددت النواي��ا ،والقل��وب، 
واألجن��اس ! كانت تهوى »املراس��لة«، 
وضع��ت  واآلراء،  األف��كار،  وتب��ادل 
اس��مها وعنوانه��ا بجري��دة، فكانت 
احلصيلة، حزمة ردود.... على الس��رير، 
وعلى عج��ل، وزعت الرس��ائل تلتهم 
العناوين، واخلطوط، تفتح هذه، وتغلق 
أخ��رى، لتتس��مر أمام رس��الة ظرفها 
أبي��ض، على ظهرها طابع سويس��ري 
. فتحته��ا عل��ى عج��ل، فف��اح منها 
عطر وكأنه عبق اجللنار! وصورة ش��اب 
وسيم، وكأنه حلم على عجل، عليها 
تلقف��ه وإال ضاع ب��أول رحلة يانصيب 
غرمية مجهول��ة ! كان جميال وحروفه 
أجمل، وحيدا يبحث عن حب يشاطره 
قلبا خال من الش��قر ، وعشق عربية ! 
تنهدت م��رمي، وتوجهت نح��و املطبخ، 
أعدت ش��رابا س��اخنا من »الينسون« 
لتهدئ��ة أعصابه��ا، وتوجه��ت نح��و 
الثل��وج  مراقب��ة  تواص��ل  الناف��ذة، 
ش��ريط  وجمودها....وتواصل  وهدوئها 
ذكرياته��ا الرمادي��ة منه��ا، والوردي��ة 
والبنفس��جية أخرى ! ها هي ذي اليوم 
،مبدينة سويسرية ،قابعة وسط اجلمود 
تترقب ع��ودة زوجها س��امي ..«البرت 

بول« الذي أعلن إسالمه قبل زواجهما 
كش��رط أساس��ي قبل عقد القران...

وغيره الى اسم عربي.. لم يكن يهمها 
آنذاك، إذا كان يعلم شيئا عن اإلسالم 
،سوى عيونه التي كانت تعبرهما دون 
تذاكر ..فكانت تس��كن أميرة بعينيه، 
وملكة بصدره الداف��ئ ،وحتط الرحال 
بش��فتيه أحيانا حارسا ليليا لقلبه..! 
ح��ب ابتدأ م��ن عروس املغ��رب طنجة 
،ع��روس زفت عروس��ا ألمير الرس��ائل 
والص��ور ،ح��ب كان يكفي ك��ي تطير 
مع��ه حي��ث اجللي��د ،وموض��ة الوقت 
املغري ! وضعت قطعة سكر بفنجان 
»الينسون« ،ودأبت تتأملها وهي تغرق 
كخياله��ا املتأرجح، بني مدينة طنجة 
و«لوكارنو« السويس��رية . وصول مرمي 
و«البرت« )سامي( إلى لوكارنو ،لم يكن 
باخلبر اجلمي��ل كما يب��دو ..وخصوصا 
عند صديقه املقرب »س��تيفان«، الذي 
استقبلهما استقباال فاترا ، حاولت ان 
تتجاهله .. مرت سنتان على تواجدها 

بسويس��را وكأنها بجنات عدن، حاول 
س��امي خاللها أن يس��عدها ويهبها 
من احلي��اة نعيمها، رغم عمله مبصنع 
األجب��ان، بالعاصم��ة »جني��ف« ، كان 
يت��ردد عل��ى البي��ت نهاية األس��بوع ، 
فيقومان بجوالت لبحيرات سويس��را 
،مرورا عل��ى جبال األلب الش��امخة... 
يوم��ان كان��ا كافي��ان ،لتجدي��د روتني 
األس��بوع ،ليعود بعد ذلك سامي إلى 
عمله بجنيف . اقتربت نهاية األسبوع، 
ارتدت م��رمي أجمل م��ا بخزانتها، كان 
يح��ب البس��اطة، ل��ذا اخت��ارت ذاك 
الفس��تان األبيض ذو الرت��وش الزرقاء، 
وتعطرت بعطر اجل��وري اخلفيف الذي 
،وانتظ��رت... س��معت طرق��ا  يحب��ه 
خفيف��ا عل��ى الب��اب، فتس��اءلت لم 
يطرق وهو يحمل معه مفاتيح البيت؟ 
..سارعت تفتحه غير آبهة فلرمبا نسي 
املفاتيح ! وبلغته »الرومانسية« التي 
لم تفهم منها غير »إسالم« طالعتها 
هيئة »ستيفان« وتلك النظرة الفاترة 

! كان��ت مرمي حتملق في��ه ببالدة ،حتاول 
أن تتب��ني معاني لغته ، التي اش��تدت 
وطأته��ا م��ع اندفاع��ه املري��ب ! متنت 
حلظتها لو درس��ت هذه اللغة الرابعة 
واإليطالية  ،والفرنس��ية  األملانية  بعد 
التي يتكل��م بها السويس��ريون ! لم 
تس��تفق م��رمي من س��رعة املوقف ،إال 
على ردة فعل سامي الذي وصل بوقت 
وجي��ز ،ل��م يح��اول فيه االستفس��ار 
عن الوضع ،فس��ارع خلزانته��ا، يجمع 
أغراضها بحقيبة، يل��وح بها بالهواء، 
ليرميه��ا م��ن ناف��ذة البيت، ويش��ير 
إليه��ا بااللتحاق به��ا ! حاولت مرمي أن 
توضح األمور ،لكن يد سامي كانت قد 
س��لمتها الى قدرها اجملهول بالشارع 
السويس��ري، في ذهول تام ! ارتشفت 
م��رمي جرع��ات متتالية من الينس��ون 
وكأنه��ا حت��اول ان تتج��رع كل اآلالم ! 
»طنج��ة« ..كي��ف حل��ي التقالي��د أن 
يس��توعب حكايتها...وكيف تعود ..!! 
من بعيد س��معت صوت��ا خافتا ينادي 

ويقطع حبل أفكارها ،فأسرعت اخلطى 
نحوه.. العج��وز ! لقد حان وقت تغيير 
حفاظاته��ا وترتي��ب س��ريرها للنوم ! 
أطبقت عيناها ،حتاول أن تقنع نفسها 
،أن انتظاره بات ضربا من املس��تحيل . 
كم هي مكلفة عين��اي.. حني غزتك.. 
كم هو مكل��ف نبضي.. وجلدي.. حني 
تنفس اس��مك.. عنوان��ك.. خطواتك.. 
كم هي مكلفة ..يداي.. حني صافحت 
ميع��ادك.. وك��م ه��و مكل��ف .. ذاك 
الكرسي ..الذي جمعني بك.. كم هي 
مكلف��ة .. بوابة انتظ��ارك.. ومحطة 
قط��ارك.. كم ه��ي مكلفة.. صفحات 
زمن��ك .. ك��م ه��و مكل��ف.. الوصول 
إليك.. واملغادرة منك.. كم هو مكلف.. 
الصب��اح  بإعالن��ات  وذاك..  ه��ذا  كل 
..واملساء.. بفناجني الشاي.. والقهوة.. 
بأع��ني العذارى.. وهم��س احليارى.. كم 
هو مكلف.. أن أكون س��مكة.. غادرها 
اليم.. فال هي جتيد التنفس.. وال هي .. 

جتيد اخلالص .

قصة قصيرة

سرد

الصغ��ار، اخوتك..كل منه��م يريدها له 
فقط..لم تس��توعب حجم التعب، وهي 
تطبخ لفصيل مع الضيوف، ومتطلبات 
ابيك التي ال نهاي��ة لها! فهربَت جلدتك 
التي ش��عرَت انها تفضلك على اجلميع، 
فخب��أت رأس��ك ف��ي حضنه��ا الدافئ. 
فحظيت مبن تقبلك صباحا ومساءا..مبن 
تطبخ لك مع عمك الذي كان مش��غول 

كل النهار. 
وحني نبت ريشك، ماذا فعلت؟ لم حتتمل 
اي جمرة في يدك.. وال استطعمت التمر 
في فمك.. هربت مع من هربوا.. اكتفيت 
بعناقها حني قالت لك وقد امسيت شابا 
وتش��تغل »ياروح جدة..احلمد هلل..لعلك 
تلح�گ عل��ى ضيمنا« فالعم فصل من 
عمله بس��بب رأي��ه السياس��ي.. وانت 
كنت تستنكر اهتمامه بالسياسة، من 
دون ان يلتفت لس��عادته! وابيك يصارع 
االي��ام م��ن احملل ال��ذي اش��تراه في زمن 
اخلي��ر، لعله يهب على وجه الدنيا.. لكن 
الدنيا ل��م تفكر بالفقي��ر لكي »يهب« 
وال تعن��ى بغناه فهي دوم��ا تريح الغني 
وتزيد الفقير تعبا وفق��را.. ولكي توقف 
طموح��ه س��لطت اغب��ى رج��ل ليدمر 
البالد ويعرضها للحروب ومن ثم احلصار 
الذي اضط��ر االب ليبيع احمل��ل كي يوفر 
لك تذكرة الس��فر! فهربَت ألنك ال متلك 

جمرة، وال حتى مترة ..
ينص��ت لصوت املس��جل ال��ذي جعله 
يعي��د »الكاس��يت« كلم��ا انتهى..فما 
زل��ت تعيش املاضي، ل��م تعرف االقراص 
وبح��ره  اليوتي��وب  وال  املضغوط��ة، 
الالمتناهي.. متّر فيروز وصوتها ..وشجرة 
االي��ام.. كرمال��ك، كرم��ال عيونك..مش 
فايئ��ة حكي��ت معه..ياربع ف��ي حماك.. 

وناس��ية كل اجلروح املاضي��ة، وراضية.. 
س��معت اجليران بيئولوا ميكن يكون عم 
يضحك عليها..... متر جنائز أليام، ألحالم، 
املطال��ب  »وماني��ل  لتمن��ي   .. وأمان��ي 

بالتمني«. انتفض من فراش��ه مع دمعة 
مّرة عاندها طويال لتذيب غصات حتجرت 

في البلعوم.
م��ا الفائ��دة.. ما ج��دوى اجلم��رات التي 

تستعذب لسعاتها اليوم.. أبَعَد االنانية 
تعيش املازوش��ية؟ كان��ت امامك فرصا 
عديدة لتس��تغفر، لتحمل جمرة بيدك 
تدفئهم ي��وم كانوا يقطعون االش��جار 

للتدفئة.. لتبادر بعم��ل يزيح بعضا من 
رماد ذاتك، ميحي عن قلوبهم وعن قلبك 
ك��م الغصات والن��دم.. ان تق��ول كالما 
بطعم التمر .. بل انت لم تكلف نفسك 
الم مهاتفتهم خوف ان تسمع ما يقض 
مضجعك.. هههههههه وانت ال يقض 
مضجعك غير جفاء احلبيبة! وتساؤلك 
ما الذي جنيته؟ او ماذا ينقصني ألحظى 

ببعض احلب؟.. 
هاه��و الزمن يبتلع س��نواتك كما يبتلع 
الرمل قط��رات املطر. جعلتها تنس��اب 
مس��رعة وانت .. رفضت لغة من هربت 
اليه��م، فف��ي حلظ��ات جتلي��ك املعتمة 
لغته��م«!  نتعل��م  ان  خيان��ة  »انه��ا 
وغضبَت وقاطع��َت من ضحك من رأيك 
»بل تعلم لغة الغير جتعلك في منجى«. 
فحرمَت نفس��ك من فرصة عمل تقيك 
العوز واجلوع. مستس��لما خلدر كسول.. 
حت��ى وصل��ت ألن تختار الب��ار الذي فيه 
طاول��ة عليها كؤوس تركه��ا اصحابها 
نص��ف مألى..تدع��ي لنفس��ك ان تلك 
الك��ؤوس لك. وال اح��د يصدقك غيرك..
فتلك العي��ون الراثي��ة، او املس��تنكرة، 
والالمبالية، والس��اخرة تقض جلستك 

فتطردك نصف سكرانا.  
مرت أمامه امه تعاتبه، وصورته وهو يلوح 
بي��ده متذمرا »تعرفني تس��كتني؟ كلما 
تشوفيني تشغلني نفس االسطوانة«.. 

ص��اح بأعلى صوته غير حاف��ل باجليران: 
اللعن��ة علي��َك ..ه��ل عرف��َت االن ماذا 

ينقصَك.. 
يا صاحبي.. ينقص��ك الكثير.. ينقصك 
اجلم��رة والتمرة وم��ا بينهما.. من مينحه 
االن جم��رة ليحمله��ا راكض��ا صوبهم 

قبل فوات االوان!

ابتسام يوسف الطاهر

كان يضح��ك حني يس��مع جدت��ه تقول 
بعتب »ال بيده جمرة وال بحل�گه مترة« ثم 
تلس��عه صورة اليد وهي متس��ك اجلمرة! 
لم يتوق��ف عند التمرة وال س��أل يومها 
عن املعنى، يعرف انها كانت تلومه، حيث 
ماط��ل كعادته في الذهاب للس��وق..آه.. 
ما اكثر ما يئس��ت منه، ولبست عباءتها 
لتقض��ي تل��ك املش��اوير بنفس��ها.. لَم 
لْم يب��ال وقتها! لكن��ه االن يكاد يصفع 
الزمن ألنه لم يصفعه حينها. متى عرف 
املعن��ى؟ ال يذك��ر، لكنه تفلس��ف  ان له 
عالقة بحياتهم س��ابقا، حيث ال دفء اال 

باجلمر، وال غذاء غير التمر.
اين انت ايتها احلبوب��ة؟.. انت اكثر الناس 
من حملت جم��را لتدفئ الغير، او لطبخ 
الطع��ام لهم، واكث��ر الناس كان كالمك 
مترا وعس��ال .. ها ان��ا ذا يتعذر علي النوم، 
وينأى كم��ا خيوط الش��مس وهي تبعد 
مستس��لمة جلحافل الظالم.. ابحث عن 
جمرة بني رماد الزمن، وركام االيام ، جمرة 
ال ألطبخ طعاما، وال ألبعد لسعات البرد، 
وال حتى ألعمل لك »ركوة قهوة« مثل ما 
فعلت فيروز. جمرت��ي كلما عالها الرماد 
انفخه ببضعة حسرات ندم، فتتأجج نار 
ذكرى، او صور ألي��ام! أهي صحوة ضمير؟ 

»بعد وكت«.. وما الفائدة ؟ 
هربَت من امك وانت صغير ألنها لم تفعل 
مافعلته االمهات ف��ي االفالم االجنبية.. 
لم تربت عل��ى كتفك..ل��م تقبلك لكي 
تس��تيقظ، لم تك��ِو قميص��ك لترتديه 
قبل ذهابك الى املدرسة.. وطبعا انت لم 
تس��ألها مابها يوما! لم تس��توعب كم 

في البحث عن تلك الجمرة

لوحة للفنان رافع الناصري

قدر مستعجل
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عادات سّرية
قصيدة

مهند الخيكاني

جارتنا قدميا
كانت تضع الثوب

في لباسها الداخلي 
وبينما هي تنظف األرضية 

من أوراق الشجر
وبقايا زوجها الذي أهملته

احلرب 
وووو أشياء أخرى

كنا نتلصص من النافذة 
كانت هذه النافذة 

سرنا الصغير 
الذي يراه اجلميع 
كنا سعداء جدا 

رغم اننا نرجتف من اخلوف
من احلالل واحلرام

كان فخذاها يصهران
الضوء 

وينتصران عليه 
أما نهداها فيحققان حضورا كامال 

جملرد انهما يظهران 
على شكل خط من االعلى 

ثم ينفلتان 
وكأنهما سقطا من أقصى بناية 

في املنطقة  
وكنا نسقط معهما أيضا  

املهم 
ان جارتنا بعد أن صدمتها

سيارة و ماتت 
وانقطعت معها عاداتنا السرية 

كنا.. نقف عند النافذة 
نقضي فترة مابعد الظهيرة 

كالعادة 
ننظر 

ننظر فقط  
و كأنه شيء من الوفاء الذي ال نفهمه

لوحة للفنان رسمي اخلفاجي

لوحة للفنان نذير مسلم
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البصرة ـ سعدي علي السند:

أقامت منظمة النجدة الش��عبية 
PAO مكت��ب البص��رة وعلى قاعة 
مركز النج��اح للتدري��ب والتطوير 
ورشة عمل حضرتها مجموعة من 

املنظمات النسوية والناشطني.  
ممث��ل منظم��ة النجدة الش��عبية 
)ب��او( املكتب اإلقليم��ي في جنوب 
الع��راق محم��ود البج��اري ق��ال ل� 
»الصباح اجلديد«: تضمنت الورشة 
مناقش��ة العديد من املسائل التي 
تتعام��ل بها املنظم��ة على طريق 
اجلوان��ب  ومنه��ا  اجملتم��ع  خدم��ة 
النسوية والتطرق الى شتى األمور 

التي تخص املرأة.
جل��ان  تش��كيل  احلض��ور  وناق��ش 
رص��د ومتابعة حل��االت العنف ضد 
النس��اء وامكاني��ة جتاوزه��ا قب��ل 
وقوعها ودراس��ة العدي��د من هذه 
احلاالت مع ضرورة إدراج العديد من 
ه��ذه اجلوانب األس��رية في املناهج 
الدراس��ية لغ��رض زي��ادة التفاعل 
ال  وان  إبعاده��ا،  ألغ��راض  معه��ا 
يكون لها وج��ود وايجاد العديد من 
املقترح��ات التي نتج��اوز بها مثل 
هذه احلاالت املؤسفة ليكون اجلميع 
على اطالع بأن هذه األمور تؤدي الى 

انتهاء الفرح العائلي متاماً.
وتاب��ع قول��ه ِ: ق��د ناقش��نا ضرورة 
تأهيل النساء للتعامل املطلوب مع 
اجلان��ب األمني واألرتق��اء بثقافتها 
األمنية مع ضرورة تشكيل فرق من 
الش��باب من كال اجلنسني لتفعيل 
مج��ال التعايش الس��لمي ونش��ر 
ثقافته بأرق��ى معانيها، فضالً عن 

أهمي��ة اش��راك النس��اء النازحات 
ممن وقع عليهن العنف في مجاالت 
التعرف على تفاصي��ل عن جوانب 
العنف هذه لغ��رض جتاوزها وايجاد 
البدائ��ل وتعري��ف اصح��اب القرار 
بأهمي��ة التفاعل مع ه��ذه احلاالت 

لغرض جتاوزها.
وناق��ش احلاض��رون ايض��اً أهمي��ة 

تفعي��ل قانون حماي��ة املرأة ليكون 
ارتباطه مع مديرية حقوق اإلنسان 
وارتباط القانون بها ومتت مناقشة 
أهم السبل حلماية املرأة من العنف 
العشائري مع ضرورة التأكيد على 
التعلي��م األلزامي وحماي��ة الفتاة 
في جميع املراحل الدراس��ية وعدم 
قبول تركها للدراسة وغير ذلك من 

املوضوعات.

حوار تشاركي 
وأش��ار البج��اري ال��ى إن املنظمة 
أقام��ت العدي��د م��ن ورش العمل 
خالل الفترة املنصرمة ومنها إقامة 
املنتدى احلواري التشاركي بني جميع 
األطياف في اجملتمع البصري لتبادل 

األف��كار واالس��تماع ال��ى وجهات 
النظ��ر م��ن رج��ال الدين وش��يوخ 
العش��ائر وممثلي منظمات اجملتمع 
املدن��ي واألكادميي��ني والعاملني في 
اجتماعية  وشرائح  اخلاص  القطاع 
الدميقراط��ي في  ال��دور  لترس��يخ 

حياتنا اليومية.
وأك��د: ب��أن املنظمة ت��ود ان تكون 

طرف��اً لتفعيل ال��دور املطلوب منا 
الدميقراطي  الدور  لترسيخ  جميعاً 
ف��ي حياتن��ا اليومي��ة كأبن��اء في 
ه��ذه املدين��ة وكحكوم��ة محلية 

ومنظمات مجتمع مدني.
 وزاد: لق��د ش��هدنا بع��د التغيي��ر 
ع��ام 2003 العديد م��ن األيجابيات 
الدميقراط��ي  االنفت��اح  ومنه��ا 
املدني  اجملتم��ع  وعم��ل منظم��ات 
والت��ي تعم��ل بجهد واض��ح على 
ترس��يخ مب��ادئ الدميقراطية وحق 
حرية ال��رأي والتعبير وحق احلصول 
عل��ى املعلوم��ات بش��فافية ف��ي 
ان  الب��د  والت��ي  احلكوم��ي  األداء 
يأخ��ذ به��ا بنظر االعتب��ار من قبل 
والتشريعية  التنفيذية  السلطات 

والقضائية.
وأشار الى ضرورة املطالبة بترسيخ 
ال��رأي  بحري��ة  املتعلق��ة  احلق��وق 
الس��لمي  والتظاه��ر  والتعبي��ر 
وح��ق احلص��ول عل��ى املعلوم��ات 
ال��دول  غالب��ة  تتخ��ذه  وال��ذي 
الدميقراطي��ة ودعون��ا  املنظم��ات 
املستقلة  والشخصيات  والهيئات 
وكل املهتم��ني بح��ق حري��ة الرأي 
والتعبير والتظاهر السلمي , وحق 
احلص��ول عل��ى املعلوم��ات تب��ادل 
اآلراء واملش��اركة ف��ي الفعالي��ات 
بذل��ك  تتعل��ق  الت��ي  واألنش��طة 
احلق��وق  عل��ى  احلص��ول  لضم��ان 
الش��رعية للشعب العراقي فنحن 
ف��ي نظام دميقراط��ي فيدرالي حتت 
خيمة األم العراق لذلك نحن نعمل 
بالتع��اون مع اجلميع عل��ى برنامج 
تعزيز الدميقراطية في العراق وهذا 
اليتم أو ينجح إال من خالل مشاركة 

املواطن في عملية نع القرار .

أقامتها منظمة النجدة الشعبية »PAO » في البصرة

ورشة عمل عن المرأة وحقوقها للوقوف بوجه حاالت العنف
بع��د املوت اجلماعي الذي أصاب الضمائر املريضة، ألش��باه 
الرج��ال وبائع��ي الوطن والدين, كان هذا في الس��ادس من 

حزيران لعام 2014.
 فقد جرح بسببه،وطن كامل العراق بطعن ثالث محافظات 
،فهي الزهرة املتفتحة في جانبه الغربي . وش��معة عائلته 

املتكونة من ثمانية عشر محافظة.
 فقد خضبت بالدماء، واس��تبيحت فيها النس��اء ،ودفنت 

فيها البسمة، وطأطأ التأريخ فيها رأسه. 
فأصبحت تلفظ انفاس��ها األخيرة، منتظ��رة من ينقذها، 
وناظ��رة الى أخواتها نظرة ال��وداع. اال ان هذا يأبى على من 

يكون له اهل واخوان.
 فانتف��ض األه��ل في كل الربوع،جنوب ووس��ط وش��مال. 
فودع��وا اهليه��م ، وس��لوا س��يوفهم ، وصال��وا صول��ة 

الشجعان.
لينق��ذوا احلدباء في نينوى ، ويحموا املآذن في االنبار، ليقروا 

عني صالح الدين، ألنها مثل الزهرة في البستان.
فل��م يفرقوا في نصرتهم احداً. فحموا اجلميع ، واحتضنوا 
الصليب حت��ى اعتلى في س��مائها ص��وت االذان. فكانت 

مؤملة ومحزنة.
وفيها شاب الرضع . ألن فقد االهل امر ليس بالهني ، بل هو 
أعظم مصاب . وللفاقد اعزاء يحتاج الى مؤازرة ومواس��اة 
، ليش��دوا ب��ه عضده ويجب��روا ف��ي خاطره عن م��ا فات . 

فالكلمة هنا موقف.
 بل هي كالس��الح في ساحات القتال . اما يقتل به االعداء 
او تس��ترجع بها املستبيحات،  فالالس��ف قد مات الكثير 
ج��راء كالمهم، ألنهم اس��تهانوا مبن اس��ترجع االهل الى 
ال��دار،  وك��م هو جميل وعظي��م عندما تأت��ي النصرة من 
خارج البالد، فمنهم من جاد بنفسه ، ومنهم من بذل املال 

، ومنهم من قال قول احلق وهو من غير البالد.
فهن��اك الكثير م��ن االمثلة ومي��س هي خير مث��ال . فتاة 
مس��يحية الدي��ن ، اردني��ة املوط��ن ، ولكن قلبه��ا ينبض 
بنسيم دجلة والفرات . زهرة متفتحة . في مقتبل عمرها ، 
لم تبلغ منه عقدها الثالث . لم متلك شيئاً سوى وظيفتها 

وموقعها على شبكات التواصل.
ل��م تنتم حلزب وال الى أي أجتاه .فقط إنها انس��انه . أحبت 

اخلير وأبغضت الشر والنفاق في كل مكان.
 فكان��ت خير محامية عن أهلها ف��ي بالد الفخر واالمجاد، 
وع��ن أخوتها في س��وح القتال . فقد اوصل��ت صوتها الى 

كل العالم.
ونطق��ت بكل قوة وأخالص، لتبني له��م من هو على خطأ 
وم��ن هو الص��واب، فتغنت باحلش��د املق��دس ومن اجليش 

أتخذت أعذب االحلان.
فلم ميضي عليها يوم اال وكان نشيد صباحها اسم العراق 
.... ذاب��ت ب��ه وذاب به��ا . فكانت ل��ه خير فتاة . في��ا أيتها 
الغيورة وس��ليلة الع��ذراء . يعجز الوص��ف أمامك، وتقف 
احلروف لش��خصك الراقي عاجزات، فالبحر ال يقدر بشيء، 
الن��ه قمة في العطاء، ومن كان معط��اء ال يليق مبقامه اال 

ارقى الكالم .... فهذه حروف كلماتي خجلة منك قائلة .
الى زهرة النرجس وعطر الياسمني

الى ابنة املسيح وفخر االردنيني
الى حاملة االنسانية ومنصفة الضمير

الى محبة العراق ومحبوبة العراقني
أهدي مالكك الراقي ازكى حتيات املسلمني

سالم عليك يا أيتها الناصرة للحشد العظيم .
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بغداد - الصباح الجديد : 
شهدت اجنحة معرض بغداد الدولي 
للكت��اب، مش��اركة مصري��ة عربية 
متميزة م��ن قبل مكتب��ات ومطابع 
ودور نشر قدمية وعريقة وبنتاج ثقافي 

ثر.
سمير ابراهيم بشبيشي صاحب دار 
االسراء للطباعة والنشر في القاهرة، 
وهي احدى دور النشر املصرية الكبيرة 
واملش��اركة بنح��و متميز في معرض 
بغ��داد يقول: ان مص��ر لها باع طويل 

ف��ي املش��اركة في مع��ارض الكتاب 
بالع��راق، متمثل��ة بجمي��ع االطياف 
والتعليمي��ة  اجلامعي��ة  الثقافي��ة 
فاجلامعي��ة  الطفول��ة.  ومايخ��ص 
تنقس��م الى كتب القان��ون والكتب 
العلمية والثقافية بنحومتنوع، ودور 
نش��ر في ش��تى  ميوله��ا الثقافية 

والعلمية.
وع��ن حج��م املش��اركة املصرية في 
املعرض اكد البشبيش��ي: انها اكثر 
من )300( دار للنش��ر ج��اءوا بأعظم 

ما لديه��م، واعظم ما كتب الكتاب، 
ودور النشر هذه من مختلف املشارب 
كم��ا قل��ت. ام��ا فيم��ا يخت��ص في 
ثقاف��ة االطف��ال فهناك دار االس��راء 
واملس��تقبل ودار املصطف��ى، وفيم��ا 
يخت��ص بالكت��ب اجلامعي��ة لدين��ا 
املركز العربي للدراسات، ودار اجلامعة 
اجلدي��دة، واملكت��ب املص��ري والعربي 

للمطبوعات.
ام��ا الكتب الثقافي��ة فلدينا مكتبة 
الناف��ذة ودار كن��وز واش��هر مكتبة 

ف��ي الوطن العرب��ي اال وهي )مكتبة 
مدبولي( املتواجدة حاليا في املعرض.

ويضيف البشبيشي ان هذه املشاركة 
هي اخلامس��ة له في مع��رض بغداد 
للكت��اب، وهو يرى ان االقب��ال متزايد 
من قبل اجلمهور ه��ذا العام يختلف 
ع��ن االع��وام الس��ابقة، الن الكتاب 
بات ميثل العالم  العربي، وهو ش��يء 

تثقيفي وتنويري مهم.
وعند مكتبة )مدبولي( العريقة، كان 
لن��ا ه��ذا اللقاء م��ع عالء ع��زام وهو 

موظ��ف املكتبة ومس��ؤول املعارض 
اخلارجي��ة، وال��ذي حدثن��ا ع��ن تاريخ 
وعراقة ه��ذه املكتبة بالقول: مكتبة 
مدبول��ي، هي اكبر دار نش��ر مصرية 
مكتب��ة  واع��رق  اآلن  القاه��رة  ف��ي 
ومؤسس��ها احلاج محم��د الذي كان 
رج��ال عصامي��اً ب��دأ م��ن الصفر مع 
مكتبة بس��يطة يرتادها قراء الكتب 
في القاهرة، على الرغم من انه ال يرى 
وال يكت��ب ولكنه تنش��ط في مجال 
الثقافة الى حٍد كبير وحقق كل هذا 

النجاح.
وعن مش��اركتهم في معرض بغداد 
الدول��ي للكت��اب ق��ال ع��زام: انه��ا 
املش��اركة االول��ى بعد توجي��ه دعوة 
من قب��ل احت��اد الناش��رين العراقيني 
فلبيناه��ا بكل حب وتقدي��ر واحترام 
تك��ون  ان  يطم��ح  بأن��ه  مضيف��اً 
املش��اركة املصرية اوس��ع، ملا لبغداد 
من قيمة تاريخية وحضارية وثقافية 
برغم الظ��روف التي مير به��ا العراق، 

ونحن نتقف على هذا االمر.

أقدم وأعرق المكتبات العربية في معرض بغداد للكتاب

نشر يوم 25-3-2017 , في جريدة الصباح 
التي تصدرها شبكة االعالم العراقي وفي 
صفحة كاملة صورة للممثل اياد الطائي 
الذي س��يمثل دور الوزير العراقي املرحوم 
ساسون حسقيل ، واذا كان املمثل يرتدي 
مالب��س قريبة من زم��ن الوزير فان املمثل 
جان��ب الصواب في أمرين ف��ي هذا الرداء 
اولهم��ا ارتداء الس��دارة الفيصلية على 
الرأس وثانيهم��ا التدخني ) بالبايب( ذلك 
خطأ وغلط تاريخي كبير الن الوزير الذي 
جعلوه اسماً ملسرحيتهم كان من اشد 
الناس عداوة للس��دارة ولم يترديها حتى 

موته وكان ال مييل الى التدخني .
كم��ا ظهر ف��ي صورته اجلدي��دة وان كان 
ه��ذا التدخني صف��ة للوزي��ر البريطاني 
ونسنت تشرشل فالوزير العراقي اليهودي 
بعيد عن الس��دارة وبعيد عن البايب وقد 
استمر في ارتداء الطربوش التركي حتى 
وفاته الن لديه فلس��فة معينة تقول ان 

العثمانيني وطربوشهم قد انتهوا .
اما االيطاليني وس��دارتهم فق��د ابتدأوا 
في الظهور على الصعيد الدولي كدولة 
اس��تعمارية كبيرة وهو يقول في ذلك ان 
الضرر االش��د يدفع بالضرر االخف فضرر 
ايطاليا ضرر اشد وضرر تركيا ضرر اخف.

ق��د  االول  املل��ك فيص��ل  املرح��وم  كان 
عشقها  في زيارته اليطاليا لذلك جلبها 
الى بغ��داد وتولى اخلياط��ون البغداديون 
خياطة آالف منها حيث ارتداها موظفوا 
الدول��ة خاص��ة واملواطن��ون بنح��و عام 
وميك��ن ان نأخذ العبرة من احلادثة التالية 
ذل��ك انه كان��ت هنال��ك حفل��ة برعاية 
املرح��وم املل��ك فيص��ل االول وكان احد 
املدعوين الوزير ساسون حسقيل وحيث 
قد جرت العادة ان ينزع كل شخص غطاء 
رأس��ه ويس��لمه الى العام��ل في مكان 
احلفل فقد تولى الوزير ساس��ون تسليم 
طربوشه الى العامل فطلب امللك اخفاء 
الطربوش عند مغادرة ساسون حسقيل 
للحفل��ة بعد نهايته��ا وفعال بعد نهاية 
احلفل��ة توج��ه الوزير الى عام��ل اغطية 
الرأس فبح��ث عن طربوش��ه ولم يجده 
وس��أل العامل فقال ال اعل��م وهنا انبرى 

العامل فقدم له س��دارة لكن ساس��ون 
حسقيل رفض السدارة وفضل ان يسير 
حاس��ر ال��رأس في زم��ن كان من يس��ير 
حاس��ر الرأس محل عي��ب وعوارة وطعن 
م��ن اآلخري��ن اذ ال يجوز للرجل ان يس��ير 
حاس��ر الرأس من دون غط��اء وقال الوزير 
احتمل ذلك وال اقبل بالس��دارة االيطالية 
على رأسي وهنا تدخل امللك فأوعز بإعادة 

الطربوش اليه .
ولم يثب��ت ان الوزير هذا ق��د اعتمد غير 
الطرب��وش او قد كان ش��رها على تدخني 
التبغ بالصورة الت��ي اظهرها املمثل اياد 
الطائي ف��ي جريدة الصب��اح اجلديد واذا 
كان كثي��ر من املسلس��الت العراقية قد 
أخط��أت في احل��وادث التاريخي��ة ,اال اننا 
ننبه الى مثل ه��ذا اخلطأ ،الن هذا اخلطأ 
ال يغتفر ويعد  مبنزلة ش��تيمة للوزير في 
قب��ره ،وهذا ما ال ميكن قبول��ه اذ ال يجوز 
تش��ويه صور رموزنا الوطنية الس��ابقة 
كالوزي��ر ساس��ون حس��قيل وبام��كان 
املمث��ل واخمل��رج والسيناريس��ت االطالع 
على الكتب ذات العالقة واش��ير عليهم 
بكتابني كتبتهما اولهما وزراء بغداد من 
ع��ام 132ه� حت��ى س��نة 2012 وكتابي 

اآلخر بغداديات تراثية .
فقد عددت الوزير حس��قيل الوزير االمثل 
واالفضل واالكمل بالنسبة جلميع الوزراء 
العراقيني ذلك ان ه��ذا الوزير هو صاحب 
ش��رط الدف��ع بالذه��ب من الش��ركات 
النفطي��ة والتي اس��تفاد منه��ا العراق 
بعد انخفاض قيم��ة العملة البريطانية 
التي كانت س��يدة العمالت الدولية في 
عام 1929 كما انه صاحب مقترح ش��راء 

حصة للعراق من الشركات النفطية .
وعندم��ا اوض��ح امللك فيصل ل��ه بأنه ال 
توجد اموال للش��راء ق��ال فلنقترض من 
البن��وك الدولي��ة وال نخس��ر ش��يئاً الن 
احلصة س��تكون ضماناً فاذا خسرنا فان 
حصة الدولة س��تعود لهذه الش��ركات 
طامل��ا ان��ه ال توجد اموال لش��راء احلصة 
ف��ي موازن��ة احلكومة ونكون ال نخس��ر 
ش��يئاً واحتم��ال ان نربح الكثي��ر وفعال 
ربحن��ا الكثي��ر من ه��ذه الفك��رة لهذا 

احلاخ��ام  ب��ن  والوزي��ر ساس��ون  الوزي��ر 
حس��قيل صاحب الكنيس��ت املشهورة 
في بغداد ابن ش��لومو )سليمان( بن عزرا 
بن داوود املولود في بغداد واملتوفى س��نة 
1932 احملام��ي والقانوني الش��هير الذي 
يجيد االملاني��ة والفرنس��ية واالنكليزية 
والفارس��ية والتركية والعبرية والعربية 
م��ع االمام باللغ��ة اليوناني��ة القدمية مت 

استيزاره مرات عديدة .
وكان عض��واً ف��ي مجل��س الن��واب في 
احل��االت الت��ي ال يك��ون فيها وزي��رًا وهو 
كات��ب القوان��ني التي نقل��ت العراق من 
القوانني العثمانية الى القوانني االوروبية 
و خاص��ة م��ا يتعل��ق بالدس��تور واالدارة 
وامل��ال واالقتص��اد وكان رئي��س اللجن��ة 
املالي��ة ف��ي البرملان العراق��ي ال بل ميكن 
القول ان قانون اصول احملاس��بات الصادر 
س��نة 1941 والنافذ لغاي��ة اآلن والتي ال 
تستطيع أية دائرة االس��تغناء عنه كان 
ق��د كتبه هذا الوزير قب��ل وفاته كما انه 
كان عض��ًوا في جلنة مراجعة الدس��تور 

امللكي لسنة 1925 .
وهو صاحب العرف الدس��توري املشهور 
ان��ه اذا كان هنالك حاك��م جديد للعراق 
فعل��ى ال��وزارة تق��دمي اس��تقالتها الى 
احلاك��م اجلديد وه��ذا ما حص��ل عندما 
تس��لم امللك غازي احلكم وعندما تسلم 
االمي��ر عبد االله احلكم وعندما تس��لم 
املل��ك فيصل الثاني احلكم س��نة 1952 
وق��د التزم به��ذا الع��رف عب��د الرحمن 
البزاز رئيس وزراء سنة 1966 فبعد تعيني 
عب��د الرحمن عارف رئيس��ا للجمهورية 
قدم عبد الرحمن البزاز اس��تقالته سنة 

.1966
وأخي��راً لنا رج��اء لدى اصحاب املس��ارح 
التاريخي��ة  االف��الم  او  املسلس��الت  او 
عرض مث��ل هذه القضاي��ا على اصحاب 
االختص��اص وع��دم االنف��راد بال��رأي في 
مجريات احلوادث ومالبس اصحاب الشأن 
والوقائع احلاصل��ة اذ ان اظهار الوزير بانه 
يدخن بنحو ش��ره وانه يعتمر الس��دارة 
الفيصلية االيطالية ملن االخطاء القاتلة 

في هذه املسرحية .

يا أهل المسرح الرفق بالوزير األمثل
طارق حرب

رؤية

مواطن غريب
في وطنه

حظك اليوم
الجوزاءالثورالحمل

العذراءاألسدالسرطان

القوسالعقربالميزان

مهنياً: تتحمس إلطالق مشروع جديد وتبدو 
جاهزاً حلس��م األم��ور وادخال تغيي��رات على 
حيات��ك اليومية عاطفي��اً: مفاجآت ولقاءات 
حاّرة ومبادالت عاطفية مناسبة، إالّ أّن الوهج 
يخّف قليالً وتتحّول األجواء إلى أقّل تشويقاً

مهني��اً: تكون جريئ��اً في ط��رح املوضوعات 
والدف��اع عن حقك، لكن ش��رط التحرك في 
اإلط��ار الصحيح عاطفياً: ق��د تصلك أخبار 
جّي��دة وتك��ون مفي��دة ل��ك عل��ى الصعيد 

العاطفي وتبدو متحّمساً ملغامرة جديدة

مهنياً: تس��مع أخباراً جديدة تتعلق مبشروع 
مه��م، صدقك واس��تقامتك ق��د يؤثران في 
اآلخري��ن، عاطفي��اً: منح الش��ريك املزيد من 
الراح��ة والتفكي��ر يس��اعد جدي��اً ف��ي حل 

املشاكل، وإيجاد مخرج لكل معضلة

مهنياً: مطلوب منك الدقة في تسوية األمور 
وعدم االس��تخفاف، وال ترتبك أمام الضغوط 
وال تصّدق الكالم املعس��ول عاطفياً: ال تتفرد 
بالقرارات املس��تقبلية، فالش��ريك لن يقبل 

بذلك وسيطالبك مبا يعّده حقاً له

مهنياً: ال تتوّرط في مش��اريع لست متأكداً 
من نتائجها، قد ينهار وضعك املالي في حال 
فش��لت  عاطفياً: ينتظ��ر احلبيب منك لفتة 
حّب ليعود إليك وتس��تأنفان معاً عالقتكما 

العميقة وتستعيدان أجمل أيام املاضي

مهنياً: تتحس��ن أحوالك تدريجاً، وخصوصاً 
اتخذته��ا  الت��ي  احلاس��مة  الق��رارات  بع��د 

لتوضيح موقعك على الصعيد العملي
عاطفياً: حضورك بش��خصيتك القوية أمام 

الشريك مهم جداً في الفترة املقبلة

مهني��اً: يرافقك احل��ظ على الصع��د كافة، 
تتزود أفكاراً جديدة وقناعات من نوع آخر

عاطفي��اً: قد تع��رف اجنذاباً عاطفي��اً ما، رمبا 
يكون إلح��دى العالق��ات تأثي��رات كبيرة في 

أوضاعك احلالية

مهني��اً: ال تتس��ّرع لتحقي��ق األه��داف التي 
رسمتها ملستقبلك، فالتسّرع قد يسبب لك 
متاعب غير متوقعة عاطفي��اً: مير هذا اليوم 
بشيء من القلق، لكن ال تترك األمور تؤثر في 

عالقتك بالشريك ألنه يحاول مساعدتك

مهني��اً: ظروف مس��اعدة جداً لبل��ورة أفكار 
جديدة أم��ام أرباب العمل، حاول االس��تفادة 
من الفرص��ة عاطفي��اً: يعدك احل��ظ بأفراح 
عاطفي��ة ما يجع��ل احلياة تدب في��ك، كما 

يتحدث عن انسجام وتناغم

إيجابي��ة تع��ّزز وضع��ك  مهني��اً: خط��وات 
العملي، فكن مس��تعداً لأليام املقبلة، فهي 
أكثر إش��راقاً ممّا تتوقع عاطفي��اً: ال رغبة لك 
في مضايقة الش��ريك، إمنا لكل شيء حدود 

إذا طالتك األمور مباشرة

مهني��اً: الوقت ليس مناس��باً ل��ك للتحّرك 
الفّع��ال أو التنفي��ذي، وأح��ذّرك م��ن ظهور 
مش��احنات وخالف��ات أو ضغوط ملنافس��ني 
عاطفياً: وع��ود باجلملة في اجمل��ال العاطفي 

وهذا يخلق مزيداً من الديناميكية
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مهني��اً: تتفوق على زمالئ��ك بفكرة مذهلة 
تقدمها ما يثير إعجاب رب عملك بكفاءتك 
العاليةعاطفياً: كثرة الضغوط من الشريك 
قد توّلد ما لم يكن في احلسبان، لكن عليك 

تدارك الوضع حتى ال تصل إلى األسوأ



بوينس آيرس ـ وكاالت:
األرجنتين��ي  املنتخ��ب  واص��ل   
تدريباته، حتت قي��ادة املدرب إدجاردو 
باوزا، اس��تعدادا ملواجه��ة بوليفيا 
مس��اء اليوم الثالثاء في العاصمة 
ال ب��از ضمن اجلولة 14 من تصفيات 
لكأس  املؤهل��ة  اجلنوبي��ة  أمري��كا 

العالم 2018 بروسيا.
وش��هد امل��ران إج��راء ب��اوزا لبعض 
التغييرات على التشكيل األساسي 
ل�«األلبيسيليس��تي« ال��ذي خاض 
مب��اراة تش��يلي مس��اء اخلمي��س 
املاض��ي وانته��ت بف��وز »راقص��ي 

التاجنو« بهدف نظيف وذلك بسبب 
الغيابات الكثيرة بسبب اإليقاف.

ولن يكون مبقدور باوزا التعويل على 
خدمات الرباع��ي جونزالو هيجواين 
وخافيي��ر  أوتامين��دي  ونيك��والس 
ماسكيرانو ولوكاس بيليا لإليقاف، 
باإلضافة إلى إميانويل ماس وجابرييل 

ميركادو لإلصابة.
وإزاء ه��ذه الغياب��ات العدي��دة، من 
احملتم��ل أن يك��ون التش��كيل الذي 
س��يبدأ اللقاء على النح��و التالي: 
س��رخيو روميرو وفاكوندو رونكاليا 
وماتي��و موس��اكيو وراميرو فونيس 

م��وري ومارك��وس روخو وإن��زو بيريز 
وجي��دو بي��زارو وإيبر بانيج��ا وأنخل 
دي ماريا وليونيل ميس��ي ولوكاس 

براتو.
وم��ن املنتظ��ر أن يس��افر املنتخب 
األرجنتيني ظهر اإلثنني ملدينة سانتا 
كروز دي ال سييرا، قبل أن يتوجه في 
نفس ي��وم املباراة للعاصم��ة ال باز 

حيث ستقام املباراة.
الثال��ث  املرك��ز  األرجنت��ني  وحتت��ل 
برصي��د 22 نقط��ة، بينم��ا تقب��ع 
بوليفي��ا ف��ي املركز التاس��ع وقبل 

األخير ب�7 نقاط.

العواصم ـ وكاالت:
تأهلت األملانية أجنيليكه كيربر، 
لل��دور  عاملي��ا،  األول  املصنف��ة 
الرابع ببطولة ميامي املفتوحة 
للتنس بعدما أقصت األمريكية 
دون  رودجرز مبجموعتني  شيلبي 
رد بواق��ع 6-4 و7-5 ف��ي ال��دور 

الثالث.
األملاني��ة  الالعب��ة  وواصل��ت 
ف��ي  الناجح��ة  مس��يرتها 
البطولة بحث��ا عن لقبها األول 

هذا العام.
وس��تواجه كيرب��ر، التي تأهلت 

لنصف نهائي النسخة املاضية 
م��ن ه��ذه البطولة، ف��ي الدور 
املقب��ل اليابانية ريس��ا أوزاكي، 
املصنفة 87 على العالم والتي 
تأهل��ت من مرحل��ة التصفيات 
وتغلب��ت عل��ى األملاني��ة جوليا 
جولي��ا جورجي��س مبجموعتني 
من دون رد بواقع 7-6)7-5( و3-6.

وفجرت اإلس��بانية الرا أروابارينا 
اليوم مفاجأة من العيار الثقيل 
بعدم��ا صع��دت لل��دور الراب��ع 
املفتوح��ة  ميام��ي  ببطول��ة 
األمريكية  للتنس على حساب 

ماديسون كيز، املرشحة الثامنة 
للق��ب، حي��ث تغلب��ت عليه��ا 
مبجموعتني من دون رد في الدور 
 ..5-7 النتيجة  وبنف��س  الثالث 
واحتاج��ت املصنف��ة 72 عل��ى 
العالم لس��اعة و45 دقيقة من 
أجل حتقي��ق املفاج��أة والتفوق 

على كيز.
وبتأهلها للدور الرابع، س��تلعب 
البريطانية جوانا  أمام  أروابارينا 
كونت��ا التي أقصت الفرنس��ية 
بولني بارمنتييه مبجموعتني من 

دون رد 6-4 و0-6.
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العواصم ـ وكاالت:  

البولندي صدارته  املنتخب  عزز 
بفوزه  اخلامس��ة  للمجموع��ة 
الثم��ني 2-1، أول أم��س، عل��ى 
ف��ي  املونتينيغ��ري  مضيف��ه 
املرحلة اخلامس��ة من تصفيات 

كأس العالم 2018 بروسيا.
موغوس��ا  س��تيفان  وس��جل 
)2( ه��دف مونتينيغ��رو، وروبرت 
)40( ولوكاس  ليفاندوفس��كي 
بيتش��يك )81( هدف��ي بولندا.. 
حلساب اجملموعة ذاتها، تعادلت 
رومانيا مع ضيفتها الدمنارك دون 
األرميني  وفازاملنتخ��ب  أهداف، 
عل��ى ضيف��ه الكازاخس��تاني 
بثنائي��ة نظيف��ة ف��ي يريفان.. 
وسجل هنريك مخيتاريان )73( 

وأراس أوزبيليز )75( الهدفني.
وهو الفوز الثان��ي على التوالي 
ألرميني��ا بعد 3 هزائم متتالية، 
وذل��ك بعدم��ا أن تغلب��ت على 
مونتينيغرو في اجلولة املاضية.

رفع��ت بولن��دا رصيده��ا إل��ى 
13 نقط��ة وع��ززت صدارته��ا، 
بفارق 6 نق��اط عن مونتينيغرو 
الت��ي حتتل املرك��ز الثاني بفارق 
األهداف أم��ام الدمنارك الثالثة، 
فيما يحت��ل املنتخب الروماني 
املرك��ز الراب��ع بف��ارق األهداف 
ع��ن أرمينيا اخلامس��ة، ويتذيل 
منتخ��ب كازاخس��تان ترتي��ب 
نقطت��ني  برصي��د  اجملموع��ة 

فقط.
مباشرة  النهائيات  إلى  ويتأهل 
صاح��ب املرك��ز األول ف��ي كل 
م��ن اجملموع��ات التس��ع، فيما 
ثمانية منتخبات  أفضل  يلعب 
حتل ف��ي املركز الثان��ي امللحق 
الفاصل الذي تتأهل عنه أربعة 
منتخبات ليصبح اجملموع العام 
13 منتخباً من القارة األوروبية 

إضافة إلى روسيا املضيفة.
ال��ى ذل��ك، احتاج جيم��ي وارد، 
إل��ى 90 دقيقة ليهز الش��باك 
ويقود ايرلندا الش��مالية للفوز 
النرويج  -2صفر مبلعبها عل��ى 
في تصفيات كأس العالم لكرة 
القدم باس��تاد ويندسور بارك.. 
وأحرز كونور واش��نطن الهدف 
اآلخر ف��ي الدقيق��ة 33 لترفع 
إلى  الشمالية رصيدها  ايرلندا 
عش��ر نقاط في املرك��ز الثاني 

املانيا  الثالث��ة خلف  باجملموعة 
جمهوري��ة  عل��ى  ومتقدم��ة 

التشيك بعد فوز الفريقني.
وس��جل وارد من مدى قريب في 
بداية مثالية وكس��ر واشنطن 
مصي��دة التس��لل ليضاع��ف 
النتيجة بعد أن سدد الكسندر 
سودرلوند في العارضة لصالح 
النرويج التي خس��رت االن أربع 
من مبارياتها اخلمس األولى في 

التصفيات.

وكانت البداي��ة محبطة ملدرب 
النروي��ج اجلدي��د الرس الجرباك 
الذي قاد ايس��لندا بأداء خيالي 
إل��ى دور الثماني��ة ف��ي بطولة 

اوروبا 2016 في فرنسا.
نتائجه��ا  روماني��ا  وواصل��ت 
املتواضعة بقيادة املدرب االملاني 
كريس��توف داوم بتعادله��ا من 
دون أه��داف م��ع الدمن��ارك في 
بتصفيات  اخلامس��ة  اجملموعة 
الق��دم..  لك��رة  العال��م  كأس 

وبه��ذه النتيجة حتت��ل رومانيا 
املركز الرابع برصيد ست نقاط 
من خمس مباريات بفارق نقطة 
واح��دة خل��ف اجلب��ل األس��ود 
وراء  نق��اط  وس��بع  والدمن��ارك 
بولندا التي تغلب��ت 2-1 خارج 

ملعبها على اجلبل األسود.
وأخفقت رومانيا، التي لم حتقق 
أي انتصار على ملعبها في هذه 
التصفي��ات، ف��ي هز الش��باك 
التوالي  على  الرابع��ة  للمباراة 

للمرة األولى منذ 1931.
صاح��ب  الفري��ق  يك��ن  ول��م 
الضياف��ة ن��دا للدمن��ارك التي 
للمركز  الصعود  فرصة  أهدرت 
العديد  الثاني بعدم��ا أضاعت 
الف��رص وكان كريس��تيان  من 

إريكسن األقرب لهز الشباك.
وتلع��ب روماني��ا ف��ي ضياف��ة 
بولن��دا في اجلول��ة املقبلة في 
العاش��ر من حزي��ران، في حني 
ملواجه��ة  الدمن��ارك  تس��افر 

كازاخستان.
من جانبه، أعلن االحتاد الهولندي 
لك��رة القدم مس��اء أول أمس، 
أنه اقال مدرب املنتخب الوطني 
داني بليند غداة اخلس��ارة امام 
بلغاري��ا صف��ر2- الت��ي عقدت 
مهم��ة »البرتقالي« ف��ي بلوغ 

نهائيات مونديال روسيا 2018.
تدري��ب  اس��تلم  بلين��د  وكان 
املنتخب الهولندي في متوز عام 
2015 خلف��اً لغ��وس هيدينك، 
وسيحل بدالً منه بصور مؤقتة 
مس��اعده فرد غرمي ف��ي املباراة 
الدولي��ة الودي��ة املق��ررة ض��د 
هولن��دا  وأصبح��ت  إيطالي��ا.. 
مه��ددة بالغي��اب ع��ن بطولة 
التوال��ي  عل��ى  ثاني��ة  كب��رى 
بع��د كأس أوروب��ا 2016، وذلك 
بتراجعه��ا إل��ى املرك��ز الراب��ع 
في اجملموعة األول��ى بعد جتمد 
رصيده��ا عن��د 7 نق��اط خلف 
)13( والسويد  فرنسا املتصدرة 

)10( وبلغاريا )9(.
ويتأهل الى النهائيات مباش��رة 
صاح��ب املرك��ز االول ف��ي كل 
م��ن اجملموع��ات التس��ع، فيما 
ثمانية منتخبات  أفضل  يلعب 
حلت في املرك��ز الثاني امللحق 
الفاصل الذي يتأهل عنه اربعة 
منتخبات ليصبح اجملموع العام 
13 منتخبا من القارة االوروبية 

إضافة إلى روسيا املضيفة.

إقالة داني بليند من تدريب المنتخب الهولندي

تصفيات كأس العالم: بولندا تعّزز صدارتها.. ورومانيا تواصل نتائجها المخيبة

من مباراة رومانيا والدامنارك

ميونيخ ـ وكاالت:
تعرض ميتش��ل فاي��زر، مدافع فري��ق هيرتا برلني 
األملان��ي لك��رة القدم، إلصابة ف��ي عضلة الفخذ 
األيسر مرة أخرى، ويتوقع أن يغيب ألربعة أسابيع، 
وفقا للفحوص الطبية الت��ي خضع لها الالعب، 
وذل��ك وفقا ملا ذكرته صحيف��ة بيلد األملانية على 

موقعها الرسمي على االنترنت.
وتع��رض فاي��زر لإلصاب��ة، خ��الل مش��اركته مع 
منتخب أملانيا للش��باب حتت 21 عاماً في مباراته 
أمام إنكلترا.. وقال ب��ال دارداي، مدرب هيرتا برلني، 
للصحيف��ة:« هذا يؤملنا للغاي��ة. إنه نفس املكان 
الذي أصيب فيه الالعب بنهاية العام املاضي أمام 

اليبزج«.
وغ��اب فاي��زر ألكثر من ش��هرين بس��بب إصابته 
األولى، وس��يغيب اآلن ع��ن مباري��ات هامة أخرى 
لفريق هيرتا، الذي يحتل املركز اخلامس في جدول 
ترتيب الدوري ويهدف حلجز مقعداً في املنافسات 

األوروبية.

أبو ظبي ـ وكاالت:
للمرة األولى في تاريخه على حلبة لوسيل الدولية 
بالدوحة، حصد اإلسباني مافريك فينياليس بلقب 
جائ��زة قطر الكب��رى اجلولة األول��ى االفتتاحية من 
بطول��ة العال��م في املوتو جي بي للموس��م 2017، 
الت��ي اختتمت منافس��اتها مس��اء اول امس على 

حلبة لوسيل الدولية حتت األضواء الكاشفة.
وجاء فوز فينياليس دراج فريق »ياماها« باللقب على 
منت دراجة »ياماها« بعدما قطع مس��افة الس��باق 
املكون من 20 لفة في زمن قدره 38.59.999 دقيقة.

وتف��وق فينيالي��س بف��ارق 0.461 جزءا م��ن الثانية 
على الدراج اإليطالي أندريا دوفيس��يوزو سائق فريق 
»دوكاتي« الذي ح��ل في املركز الثاني، وبفارق 1.928 
ثاني��ة عن الدراج اإليطالي فالنتينو روس��ي س��ائق 
فري��ق »ياماها« الذي حل ثالث وفي فئة موتو 2 أحرز 
ال��دراج االيطالي فرانك��و موربيديل��ي اللقب على 
م��نت دراجة »كالكس« بعدما احت��ل املركز األول اثر 
قطع مسافة السباق املكون من 20 لفة بزمن قدره 

40.18.480 دقيقة.

اإلصابة ٌتبعد فايزر 
مدافع هيرتا برلين

فينياليس بطال لجولة 
الدوحة في الموتو جي بي

12:00 ظهرًا

11:00 مساًء

1:15 ظهرًا
8:30 مساًء

مفكرة الصباح الجديد

أستراليا ـ اإلمارات

بوليفيا ـ األرجنتين

اليابان ـ تايالند
السعودية ـ العراق

تصفيات آسيا للمونديال

تصفيات أميركا الجنوبية

تغييرات إجبارية مرتقبة
 لألرجنتين أمام بوليفيا

كيربر تتخطى عقبة رودجرز
 وتتأهل للدور الرابع بميامي

نيويورك ـ وكاالت:
عل��ى  روكت��س  هيوس��نت  ف��از 
أوكالهوم��ا س��يتي ثان��در 137 – 
125 فوص��ل للف��وز ال���51 خالل 
احلالية  النس��خة  في  مس��يرته 
من الدوري األميركي للمحترفني 

.NBA
ع��زز روكت��س موقعه ف��ي املركز 
الثال��ث عل��ى الئح��ة ترتيب فرق 
اجملموعة الغربي��ة محققاً بذلك 
فوزه الرابع على التوالي وكان قد 
تغلب على ني��و أورليانز بيليكانز 

.107-117
وس��يطر روكت��س عل��ى أحداث 
اللقاء متاماً حيث تغلب في أرباع 
الثالثة األول��ى )31-37 ( ) 28-42( 

)34-29( فيم��ا ح��اول أوكالهوما 
االنتفاض في الربع الرابع واألخير 

الذي حسمه لصاحله )24-37( إال 
أن ذل��ك لم يكن كافي��اً لتعديل 

أوضاعه في اللقاء.
وبرغم اخلسارة برز من ثاندر راسل 
39 نقطة  وستبروك بتس��جيله 
وإهدائه 13 متريرة حاس��مة فيما 
كان لو ويالمس أفضل املسجلني 
في روكتس بتسجيله 31 نقطة 
فيم��ا أهدى جن��م الفريق جيمس 

هاردن زمالئه 12 متريرة حاسمة.
 وضم��ن اجملموعة الش��رقية فاز 
ش��يكاغو بول��ز عل��ى ميلووكي 
باك��س 109-94 محقق��اً الف��وز 
رقم 35 مقابل 39 خس��ارة، فيما 
كانت ه��ذه هي اخلس��ارة األولى 
لباكس بعد 3 انتصارات متتالية 
علم��اً بأنها الهزمي��ة رقم 36 في 

مسيرته في البطولة.

لندن ـ وكاالت:
من املمكن أن يصبح نادي مانشستر 
يونايتد اإلجنليزي مبثابة احلل السحري 
إلدارة إنتر ميالن اإليطالي للمشاركة 
البط��والت  ف��ي  املقب��ل  املوس��م 
األوروبية دون أي مش��كالت في حالة 
جناح األفاعي في إنهاء املوسم احلالي 
املراك��ز املؤهل��ة للبط��والت  بأح��د 

القارية.
ويعاني إنتر ميالن منذ عدة س��نوات 
بس��بب وج��ود أزمة حقيقي��ة فيما 
يتعلق بقانون اللعب املالي النظيف 
والنزاه��ة الرياضي��ة اخل��اص باالحتاد 
األوروب��ي لكرة القدم الذي يش��ترط 
أن تكون إيرادات األندية املشاركة في 
بطوالته مساوية أو تزيد عن نفقاته 
وه��و األمر الذي تس��بب في خضوع 
إدارة اإلنت��ر للتحقي��ق قب��ل عامني 

تقريباً.
صحيف��ة »الجازيتا ديللو س��بورت« 
كش��فت وجود اهتمام حقيقي من 
قبل املدرب البرتغالي جوزيه مورينيو 
املدير الفني للش��ياطني احلمر بضم 
الالع��ب الكروات��ي بروزوفيتش العب 

وس��ط اإلنتر، حيث ي��راه املدرب قادرا 
عل��ى اللع��ب ف��ي 3 مراكز بوس��ط 
امللع��ب ما جعله خياراً رئيس��ياً في 
دعم الشياطني احلمر الصيف املقبل. 
الصحيفة أوضحت أن الالعب ميتلك 
ش��رطاً جزائي��اً قيمت��ه 50 ملي��ون 
يورو ف��ي عقده م��ع النيراتزوري وهو 
املبل��غ الذي لن توافق إدارة اإلنتر على 
احلصول على قيمة أقل منه للتخلي 

عن الالعب الكرواتي.

وفي حال��ة إمتام الصفق��ة على حد 
وصف الصحيفة ستصبح أوراق إنتر 
ميالن املقدم��ة إلى »يويفا« الصيف 
للقان��ون  متام��اً  مطابق��ة  املقب��ل 
وستسمح للفريق بالدخول بشكل 
أكثر قوة في سوق االنتقاالت لتقليل 
يوفنت��وس  املوج��ودة م��ع  الفج��وة 
املهيمن متاماً عل��ى الكرة اإليطالية 

طوال األعوام األخيرة.
م��ن جانبها، ذك��رت تقارير صحفية 

يس��تعد  تشيلس��ي  أن  بريطاني��ة 
ملنافسة أرس��نال على ضم جيسي 
لينجارد، الذي يتبقى بنهاية املوسم 
عام��ا واح��دا م��ن عق��ده احلالي مع 

مانشستر يونايتد.
وأوضح��ت صحيف��ة »ذا ص��ن« عبر 
موقعه��ا مس��اء أمس، الس��بت، أن 
م��درب تشيلس��ي أنطوني��و كونتي 
ال��ذي يلعب فريقه أمام مانشس��تر 
يونايتد في ربع نهائ��ي كأس إجنلترا، 
عازم على تقدمي عرض رسمي لالعب 
الدول��ي اإلجنلي��زي الصي��ف املقبل، 
حي��ث يعتق��د امل��درب اإليطال��ي أن 
بإم��كان لينجارد اللع��ب كظهير أو 
ف��ي املثلث الهجوم��ي لفريقه الذي 

يتبع طريقة اللعب 3-4-3.
ويعتبر لينجارد )24 عاما( من الالعبني 
الذين يتوقع لهم مس��تقبال مشرقا 
في الك��رة اإلجنليزي��ة، خصوصا وأن 
م��درب املنتخ��ب اإلجنلي��زي جاري��ث 
س��اوثجيت، أش��ركه أساس��يا في 
مبارات��ي الفريق األخيرتني بتصفيات 
إل��ى  إضاف��ة   ،2018 العال��م  كأس 

املباراة الودية أمام إسبانيا.

هيوستن روكتس يهزم أوكالهوما ويصل للفوز الـ51

مان يونايتد كلمة السر لحل أزمة إنتر مع اليويفا
مورينيو يرغب بضم الكرواتي بروزوفيتش

جانب من املباراة

بروزفيتش



بغداد ـ علية عزم*
متكن فريق املرك��ز الوطني لرعاية 
املوهب��ة الرياضية لك��رة اليد من 
الفوز عل��ى فريق تربي��ة الرصافة 
االولى ب٢٢ هدفاً مقابل ٢٠ لفريق 
التربي��ة ، ف��ي مب��اراة جمعتهما 
الي��وم عل��ى قاع��ة املرك��ز بقيادة 
املدرب فاضل كرمي و مساعده عامر 

علي نافع .
معاون مدي��ر املرك��ز الكابنت عبد 
الوهاب محمود ق��ال العالم املركز 
التربي��ة  مديري��ات  ان  الوطن��ي 
الس��ت ف��ي العاصم��ة الرصافة 
االولى والثاني��ة و الثالثة و الكرخ 
االول��ى و الثاني��ة و الثالث��ة ، جتري 
مباريات مع فريق املركز اس��تعداداً 
لبطول��ة مديري��ات التربي��ة ف��ي 
الع��راق ، موضح��اً ان معظم فرق 
املديريات تض��م العديد من العبي 
املرك��ز الوطن��ي لكرة الي��د نظراً 
ملواصلتهم الدراس��ة ف��ي املراحل 
املرتبطة بوزارة التربية ، كما يقوم 
عضو امل��الك التدريبي ف��ي املركز 

الكاب��نت محمد احمد باالش��راف 
على فريق الرصافة االولى .

محم��ود أض��اف ان ه��ذه املباريات 
الت��ي يخوضه��ا فري��ق املركز في 
مواجه��ة ف��رق مديري��ات التربية 
تخدم أهداف املركز من حيث خلق 
حالة االحتكاك و املنافسة لالعب 
، وبالتال��ي تس��اعد ف��ي تطوي��ر 
قابلي��ات الالعبني و تع��ني املدربني 

عل��ى الوقوف عل��ى مواطن القوة 
والضع��ف ل��دى العبيه��م ، الفتاً 
ال��ى ان املركز الوطن��ي لكرة اليد 
مس��تمر في التعاون مع مديريات 
التربية و في هذا السياق سيلتقي 
فريقه مع فريق تربية الكرخ االولى 

االربعاء املقبلة.

* إعالم املركز الوطني

بغداد ـ الصباح الجديد:
يعد ملعب النجف الدولي س��عة 
300 ال��ف متف��رج م��ن املش��اريع 
املهمة واالستراتيجية الذي سوف 
يضيف معلما جدي��دا إلى مدينة 
النجف االشرف وشاهدا على قدرة 
العراقيني ووزارة الشباب والرياضة 
ف��ي بن��اء املالع��ب النظامية وفق 
لكرة  الدول��ي  االحت��اد  متطلب��ات 

القدم )فيفا(.
وس��جل قس��م االعالم واالتصال 
احلكومي في وزارة الشباب والرياضة 
تفاصيل العمل عبر جولة ميدانية 
لهذا الصرح العمالق ورصد الهمة 
الدائرة الهندسية  العالية لكوادر 

والشركة املنفذة انوار سوى.
 وأوضح املهن��دس عبد اهلل غالب 
من دائرة املهندس املقيم ان العمل 
توقف في املش��روع بسبب األزمة 
املالي��ة، ولكن مبتابع��ة الوزير عبد 
احلسني عبطان وهمة كوادر الدائرة 
الهندسية، بدأنا بوتيرة تصاعدية 
يوم بعد يوم ووصلنا الى نسب اجناز 
وصل��ت الى أكثر م��ن %62 ، مبينا 
انن��ا قمنا مبد ش��بكة س��قي وري 
للملع��ب الرئيس��ي باإلضافة إلى 
أعم��ال تثبيت مقاع��د املتفرجني 
الكونكريتي��ة  االعم��دة  وص��ب 

للس��ياح اخلارج��ي للملع��ب ومد 
شبكة املياه اخلارجية.

 من جهته بني املهندس مصطفى 
ري��اض من ش��ركة انوار س��وى أن 
األعم��ال جارية لش��بكة ري وبزل 
س��احة ارضية امللعب التي تسبق 
أعم��ال زراع��ة الثي��ل وأن العم��ل 
ج��اري بأعم��ال الهي��كل احلديدي 
الذي يتضم��ن املقاط��ع احلديدية 
وأعمال األبنية التي حتيط بامللعب 
الرئيس��ي بداخ��ل امللع��ب والتي 
حتي��ط ب��ه م��ن اخل��ارج ومواق��ف 

السيارات.
 واكد فالح حس��ن مدير السيطرة 
النوعي��ة انه مت إج��راء الفحوصات 
وامليكانيكي��ة  املدني��ة  اخملتبري��ة 
وجاءت  للكونكريت  والكهربائي��ة 
للمواصف��ات  مطابق��ة  النتائ��ج 
الفني��ة وأعم��ال احلدل بالنس��بة 
لساحات التدريب وأعمال األنابيب 
االملاني��ة  املواصف��ات  حس��ب 
املش��روع  ان  مبين��ا  واألمريكي��ة، 
يضم ايضا ملعبني للتدريب سعة 

2000 متفرج و400 متفرج.
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السبت.. مباراة واحدة 
في استئناف الممتاز

إدارة الكرخ تتبرأ 
من تصريحات النجار

»النفط« يحتفي 
بالناشئين أبطال الدوري

بغداد ـ الصباح الجديد:
تعاود عجلة الدوري املمتاز الدوران مرة اخرى حلساب 
اجلولة السادس��ة م��ن املرحلة الثانية يوم الس��بت 
املقبل باقامة مباراة واحدة فقط جتمع فريق احلسني 
مع منافس��ه الس��ماوة على ملعب ال���)5000( في 
العاصم��ة بغداد. وتتواصل يوم االحد بقية املباريات 
باجراء ثالثة لقاءات، ففي االولى يضيف فريق النفط 
في ملعبه منافسه البحري، وفي الثانية يحل فريق 
الطلب��ة ضيفاً على مضيفه كربالء، اما في الثالثة 
فيحتضن ملعب اجلوي��ة مباراة فريق احلدود صاحب 

االرض املفترضة مع ضيفه فريق النجف. 
وتس��تكمل مواجهات الدور الس��ادس ي��وم االثنني 
باقامة اربع مباريات حيث س��يكون ملعب الشعب 
الدولي مس��رحاً للقاء الش��رطة م��ع ضيفه نفط 
ميسان، ويواجه فريق الكهرباء في ملعبه منافسه 
امانة بغداد، فيما سيشد فريق الكرخ الرحال صوب 
محافظة البص��رة حيث ملعب الفيح��اء ملواجهة 
فري��ق امليناء صاح��ب االرض واجلمه��ور. ويحل فريق 
نفط الوس��ط ضيف��اً على منافس��ه زاخ��و. فيما 
اجل��ت مباراة الزوراء مع نفط اجلن��وب الرتباط االول 

في بطولة كأس االحتاد اآلسيوي.

 بغداد ـ الصباح الجديد: 
بعث��ت ادارة نادي الكرخ ببيان  الى احتاد كرة الس��لة 
وضح��ت من خالل��ه تبرئه��ا من تصريح��ات مدرب 
فريقه��ا الس��لوي محمد النج��ار الى اح��د املواقع 
االلكترونية والتي اس��اء فيها الى ادارة احتاد السلة 

وحكام اللعبة ونادي احللة.
 وج��اء في البي��ان التوضيح��ي لنادي الك��رخ الذي 
حصل��ت »الصباح اجلديد« على نس��خة منه، » تود 
ادارة الن��ادي ان توضح موقفها من تصريحات مدرب 
فريق السلة محمد النجار واملنشور في احد املواقع 
االلكتروني��ة بهجوم��ه غير املبرر جتاه احتاد الس��لة 
ونادي احللة وحكام اللعبة ، واذ تؤكد ادارة النادي على 
العالقة املهنية التي تربطها باحتاد السلة تشير الى 
ان تصريح��ات املدرب المتثل الن��ادي وهي تصريحات 
ش��خصية متثل وجه��ة راي صاحبه��ا والميكن لها 
ان تعك��ر صفو العالقة املهنية م��ع االحتاد واالندية 
العراقي��ة ومنها نادي احللة العريق وادارته وجمهوره 
والت��ي يعد من صفوة اندية العراق باللعبة . واضاف 
البيان » يؤكد نادينا ان االتهامات بحق حكام اللعبة 
التنطبق مع واقع ماتقدم��ه الطواقم التحكيمية 
من جهود ونزاهة في القرار ولم تس��جل املنافس��ة 

اية شائبة على واقع ادارتهم.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أك��د نائ��ب رئي��س الهيئ��ة اإلدارية لن��ادي النفط 
الرياضي، كاظم محمد سلطان، أن النادي سيبقى 
داعم��ا لفرق الفئ��ات العمرية ومتابعتها بش��كل 
متواصل، معتبرا أن الفئ��ات العمرية هي القاعدة 
الرصين��ة لرفد النادي واملنتخب��ات بالالعبني، فيما 
كرم��ت اإلدارة العب��ي الن��ادي بعد فوزه��م بدوري 

الناشئني.
وش��هد احلف��ل حض��ور العديد من الش��خصيات 
الرياضية من أبناء النادي والعبيه السابقني، فضال 
عن رجال اإلعالم والصحافة، حيث مت تكرمي الالعبني 
الذين توجوا بلقب بطولة الدوري لفئة الناش��ئني 

للموسم احلالي.
وق��ال نائب رئيس الن��ادي كاظم محمد س��لطان 
إن »ادارة الن��ادي كانت ومازالت وس��تواصل دعمها 
لفرق الفئات العمرية التي حققت إجنازات للنادي«، 
معتب��را أن »الفئات العمرية هي القاعدة الرصينة 
الت��ي تنطلق منها املواهب لرفد النادي واملنتخبات 
الوطنية بالالعب��ني املميزين.. وأضاف س��لطان أن 
»التك��رمي مبنزلة تثبت أواصر احملبة واملتابعة وتأكيد 

العالقة الوطيدة بني اإلدارة والالعبني.

بغداد ـ الصباح الجديد:

قائ��د  عبدالزه��رة،  ع��الء  أعل��ن 
منتخبن��ا الوطن��ي بك��رة القدم، 
جاهزيته خلوض مباراة الفريق أمام 
السعودية، املقرر لها مساء اليوم 
الس��ابعة  اجلولة  الثالث��اء، ضمن 
للتصفيات  النهائ��ي  ال��دور  م��ن 
العالم  لكأس  املؤهلة  اآلس��يوية 

.2018
وق��ال عبدالزهرة، ف��ي تصريحات 
الطب��ي  اجله��از  إن  صحفي��ة 
للمنتخ��ب منحه الضوء األخضر 
للمش��اركة ف��ي مب��اراة الثالثاء، 
مضيف��ا أن املب��اراة تعتب��ر حتديا 
إلثبات ق��درة املنتخب على البقاء 
في دائرة املنافس��ة على بطاقات 

التأهل.
وأش��ار قائد العراق إل��ى أن الفريق 
ق��ادر عل��ى خط��ف النق��اط من 
داره،  بعق��ر  الس��عودي  املنتخ��ب 
موضح��ا »لدين��ا الثق��ة الكبيرة 
وتعويض اخلسارة  للفوز،  بأنفسنا 
الت��ي تعرضن��ا له��ا ف��ي مب��اراة 

الذهاب«.
وأك��د الالع��ب أنه س��يكون رهن 
إش��ارة اجلهاز الفني ف��ي أي وقت 
خالل املباراة، وسبذل قصارى جهده 
ليساعد الفريق على حتقيق الفوز، 
مشددا على أن عامل اجلماهير لن 

يؤثر سلبا على معنوياتهم.
فيما، رّشح علي عدنان ظهير أيسر 
فري��ق أودينيزي اإليطالي واملنتخب 
العراقي، األخضر السعودي للفوز 
في مباراة املنتخبني املقررة مساء 

املنتخ��ب  ويس��تضيف  الي��وم.. 
الس��عودي نظي��ره العراق��ي على 
ملع��ب اجلوه��رة املش��عة بجدة، 
م��ن  الس��ابعة  اجلول��ة  ضم��ن 
تصفيات آس��يا املؤهل��ة ملونديال 

.2018
وقال عدنان في تصريحات صحفية: 

»املباراة مهمة للمنتخبني، الفريق 
الس��عودي مير بأفضل حاالته، وبدأ 
يجني ثمار االستقرار،  والتخطيط 

منذ عامني أو ثالثة«.
وأض��اف: »اجلميع يع��رف ما مير به 
العراق. لم يكن هناك إعداد كاف، 
لك��ن الفرصة ال ت��زال قائمة ولم 

نفقد األم��ل، ونتمنى أن نوفق في 
مب��اراة الس��عودية لكي نس��عد 
»املنتخ��ب  وتاب��ع:  جماهيرن��ا«.. 
الس��عودي يس��عى للفوز بش��دة 
حتى يقترب أكثر في سبيل هدف 
الوص��ول ل��كأس العال��م، لكن��ه 

سيجد فريًقا قويًا أمامه اليوم.

وأثنى ظهير أوديني��زي على الكرة 
السعودية مشيرًا إلى أن »األخضر« 
عندما هبط ألسوأ مستوياته كان 
أحد أفضل منتخبات آس��يا، واآلن 
هو املرش��ح األول لبل��وغ املونديال 

من القارة.
الس��عودي  »املنتخ��ب  وأض��اف: 

دائًما وأبًدا أح��د أفضل منتخبات 
القارة، وميلك العبني مميزين في كل 
اخلطوط، وفريق متكامل ويستحق 
التأه��ل، وجميع العبي��ه على قدر 

عال من االحتراف«.
وكش��ف الالعب البالغ من العمر 
23 عاًم��ا، أن العبي الع��راق ركزوا 
خالل الفترة املاضية، بعد التعادل 
أم��ام أس��تراليا، عل��ى مواجه��ة 
الس��عودية،  منتخ��ب  تكتي��ك 
ومحاولة اس��تثمار نقاط ضعفه 

وإيقاف مفاتيح لعبه.
كما أشاد الالعب األعسر بالدوري 
السعودي قائاًل: »الدوري السعودي 
من أفضل املسابقات في املنطقة، 
وأنا ش��خصًيا أتابع��ه، فهو ميتلك 
أكث��ر م��ن ن��اد جماهي��ري، ووصل 
ملس��توى احتراف عال جًدا، وكثيرًا 
م��ا أش��اهد مباريات��ه، وأمتن��ى أن 
يتق��دم أكث��ر لك��ي تبق��ى الكرة 

العربية واّلدة«.
هذا ومت اإلعالن عن بيع نحو 26 ألف 
تذك��رة ملباراة املنتخب الس��عودي 
واملنتخب العراقي املرتقبة مس��اء 
الي��وم باس��تاد اجلوه��رة.. ويدخل 
املنتخ��ب الس��عودي اللق��اء وفي 
جعبته 13 نقط��ة متصدراً بفارق 
األهداف عن منتخب اليابان، فيما 
يدخل املنتخ��ب العراقي املواجهة 
وه��و في املركز اخلام��س برصيد 4 

نقاط.
يذكرأن النادي األهلي قد أعلن عن 
تقدمي 10 آالف تذكرة للمشجعني 
الس��عوديني لدع��م األخض��ر في 
التأه��ل ملونديال  مس��يرته نح��و 

روسيا.

العبونا يؤكدون الجاهزية لخطف نقاط »الجوهرة«

اليوم.. أسود الرافدين يواجهون السعودية في تصفيات المونديال

من لقاء العراق والسعودية »أرشيف«

ملعب النجف 

مواهب كرة اليد

»الشباب والرياضة« تلغي إجازات تأسيس األندية

بغداد ـ قسم اإلعالم:

 ق��دم وزي��ر الش��باب والرياض��ة عبد 
وامتنان��ه  ش��كره  عبط��ان  احلس��ني 
ال��ى رئي��س اجملل��س األعل��ى للرياضة 
في مملك��ة البحرين الش��قيقة رئيس 
اللجن��ة األوملبي��ة الش��يخ ناص��ر بن 
حم��د، ورئي��س االحتاد االس��يوي بكرة 
القدم الش��يخ س��لمان ب��ن ابراهيم، 
البحريني  والرياض��ة  الش��باب  ووزي��ر 
هش��ام اجلودر، ورئيس االحتاد البحريني 
لكرة القدم الش��يخ عل��ي بن خليفة 
لالهتم��ام البالغ وحفاوة االس��تقبال 
للوف��د العراقي خالل زيارته الى مملكة 

البحرين اخلميس املاضي.
 وقال عبطان ل�)قسم االعالم واالتصال 
احلكومي( لقد ش��عرت بأنني وس��ط 
اهلي وإخوت��ي، وان االصرار واضحاً من 
االشقاء على دعم العراق ليس رياضيا 
فحسب بل في جوانب عدة، وان قضية 
رفع احلظ��ر أصبح��ت قضي��ة العرب 

والبحرين قبل ان تكون عراقية.
 وأضاف ان إرس��ال اخلب��رات الرياضية 
اآلس��يوية الى الع��راق وإقامة الدورات 
التطويرية والتدريبية وتأهيل املالكات 

العراقية فيما يخص تنظيم املباريات 
والفعالي��ات الرياضية، س��تكون أولى 
اخلطوات الفعلية باجت��اه تعاون ودعم 
االحتاد االس��يوي لكرة الق��دم للعراق، 
كما س��تكون زيارة الش��يخ س��لمان 
للعراق مبثابة خطوة االولى لرفع احلظر 

عن الكرة العراقية.
 وبني الس��يد الوزير ان اللقاء بالشيخ 
ناص��ر ب��ن حم��د واالس��تقبال ال��ذي 
وجدن��اه، أك��د عم��ق العالق��ات ب��ني 
البلدي��ن الش��قيقني واألواص��ر الت��ي 
نرتب��ط بها، كم��ا ان حضور الش��يخ 
س��لمان ب��ن ابراهي��م والوزير هش��ام 
اجلودر فتح باباً واسعاً من اجل عالقات 
رياضية واس��عة بني البلدين، والسيما 
ان االحتاد البحريني عبر رئيسه الشيخ 
علي ب��ن خليفة أعل��ن موافقته على 
اللع��ب في الع��راق وس��تكون مباراة 
البحرين والعراق هي االولى في املالعب 

العراقية بعد رفع احلظر.
 وأكد السيد الوزير في ختام تصريحه، 
عل��ى ان رف��ع احلظ��ر عن ك��رة العراق 
أصبح ملفاً عربيا سيديره ابنائه العرب 
وينتظر البش��رى من اشقائه موضحاً 
ان الع��راق يتهي��أ من االن الس��تقبال 
االش��قاء واالصدقاء في مباريات ودية 

ورسمية باْذن اهلل.
 ورأس وزي��ر الش��باب والرياض��ة خالل 
زيارت��ه الى مملكة البحري��ن وفدا رفيع 

املس��توى ضم رئيس اللجنة األوملبية 
رعد حم��ودي ورئيس احتاد ك��رة القدم 
عبد اخلالق مس��عود ومدي��ر عام دائرة 

احم��د  الدول��ي  والتع��اون  العالق��ات 
املوس��وي كم��ا رافق الوفد ف��ي زيارته 
س��فير العراق ف��ي البحري��ن الدكتور 

احمد الدليمي.
من جان��ب اخ��ر،  بحث وزير الش��باب 
والرياض��ة عبد احلس��ني عبط��ان، ابرز 
املش��كالت التي تواجه االحتاد العراقي 

للدراجات النارية.
 واس��تمع الوزي��ر ال��ى ش��رح مفصل 
ع��ن عم��ل االحت��اد والبط��والت الت��ي 
ش��ارك فيها، اضافة الى ابرز املشاكل 
الت��ي تواج��ه االحت��اد وبضمنه��ا عدم 
وجود مضمار خ��اص بالتدريب واعداد 
البط��والت ف��ي الع��راق، ووع��د الوزير 
بتذلي��ل جمي��ع العقبات ام��ام االحتاد 
والعمل على تقدمي املساعدات املطلوبة 
والس��يما انه يعتبر احت��ادا جديدا على 

الساحة الرياضية العراقية.
 وق��دم اعض��اء االحت��اد درع��ا تذكاريا 
إل��ى الوزي��ر تثمين��ا جله��وده الطيبة 
التي يبذله��ا لالرتقاء بواق��ع الرياضة 

العراقية.
م��ن جانب اخ��ر،  قررت وزارة الش��باب 
التأس��يس  إجازات  إلغ��اء  والرياض��ة، 
املؤقت��ة لألندية الرياضي��ة حلني اجراء 

االنتخابات.
 وق��ال مدير عام دائ��رة التربية البدنية 
والرياض��ة ف��ي ال��وزارة الدكت��ور عالء 
عبد القادر في تصريح لقسم االعالم 

واالتص��ال احلكومي ان وزارة الش��باب 
والرياضة قررت إلغاء إجازات التأسيس 
لالندي��ة  منحه��ا  مت  الت��ي  املؤقت��ة 
الرياضي��ة خ��الل الفترات الس��ابقة، 
حلني اجراء العملية األنتخابية لألندية 
وفق قان��ون االندي��ة الرياضية رقم 18 
لس��نة 1986 الناف��ذ، وانبث��اق هيئات 
ادارية جديدة تدير شؤون األندية خالل 

املرحلة القادمة.
 وأض��اف عبد القادر ان ال��وزارة حددت 
االول من ش��هر أيار القادم موعدا ملنح 
إجازات تأس��يس جدي��دة لألندية التي 
اجن��زت مؤمتراته��ا االنتخابي��ة بصورة 
نزيهة وش��فافة، بهدف إمتام العملية 
يتناغ��م  مب��ا  لألندي��ة  التنظيمي��ة 
وتطلعات الوس��ط الرياض��ي في رؤية 
مؤسس��ات قادرة على النهوض بواقع 
الرياض��ة العراقي��ة، مش��يرا ال��ى ان 
اللجنة األوملبية لن تتعامل مع األندية 
الت��ي ال متلك اج��ازة تأس��يس جديدة 

صادرة من وزارة الشباب والرياضة.
 وأكد مدير عام دائ��رة التربية البدنية 
والرياض��ة ان ال��وزارة سترش��ح ممث��ال 
عنها حلض��ور املؤمت��رات االنتخابية مبا 
يضمن جناح العرس االنتخابي لألندية 

الرياضية.

تقرير

»عبطان« يشيد بدعم المسؤولين في البحرين لمطالب العراق برفع الحظر
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وفد العراق مع االشقاء في البحرين

بغداد ـ كريمة الركابي*
ضمن الزي��ارات املتبادله بني رياضيي 
املنتدي��ات زار منتدى ش��باب الصدر 
محافظة بابل /قضاء القاسم واجرى 
مراس��يم الزياره لالمام القاسم بن 

االمام موس��ى ب��ن جعف��رع واجرى 
مباراة بكرة القدم بني منتدى شباب 

الصدر ومنتدى شباب القاسم.
وكان في اس��تقبال الوفد حس��ن 
عزيز الكعبي مديرمنتدى ش��باب 

القاسم وحس��ن السيد مسؤول 
الش��عبه الرياضي��ه ف��ي مديرية 

شباب بابل.

* إعالم شباب الصدر

نسب إنجاز متقدمة في ملعب النجف

»شباب الصدر« في ضيافة بابل

بغداد ـ الصباح الجديد:
حقق فريق الطلبة فوزًا مقنعا على 
فري��ق الكاظمية بهدفني دون رد في 
افتتاح بطولة كأس العراق .. وافتتح 
النتيج��ة الالع��ب مصطفى االمني 
ف��ي الدقيقة 39 من املب��اراة ، واحرز 
حس��ني عل��ى واحد اله��دف الثاني 
من ركلة جزاء ف��ي الدقيقة 80 من 

املب��اراة. وتأهل فريق الطلبة الى دور 
16 بأقل اجلهود حيث س��يطر على 
املب��اراة دون أي خط��ورة تذك��ر على 
مرماه، وباملقاب��ل تألق حارس مرمى 
الكاظمية في إبع��اد عدد كبير من 
محاوالت الطلبة.. وسيواجه الطلبة 
في دور 16 فريق النجدة الذي فاز هو 
اآلخر على فريق اجلنسية بهدف من 

دون رد احرزه الالعب علي جميل في 
الدقيقة )72).

وف��ي املباري��ات األخرى، حق��ق فريق 
النجف ف��وزا كبيرا على الس��ماوة 
بثالث��ة أه��داف لهدف ليبل��غ الدور 
الثاني وب��ذات النتيجة متكن دهوك 
م��ن الفوز على مضيفه زاخو بثالثة 

اهداف لهدف.

الطلبة يجتاز الكاظمية 
والحدود يقهر زاخو في الكأس

»يد الموهوبين« يتغلب على الرصافة األولى 
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كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

لبلبة،  الفنان��ة  صرح��ت 
باملهرجانات  سعيدة  أنها 
الفنية التي أصبحت تقام 
طوال العام، والتي تهدف 
الس��ياحة،  لتنش��يط 
مهرج��ان  أن  مش��يرة 
األقص��ر وش��رم الش��يخ 
العاملية،  املهرجان��ات  من 
موضح��ة: أن تكاتف أبناء 
مص��ر في جناح الدولة في 
شتى اجملاالت أمرًا إيجابًيا، 
بلدهم  يحبون  فاملصريون 
ألقصى حد، ويُعرف عنهم 
التكاتف في وقت األزمات، 

وذلك واضح بكل فئاته.
ف��ي  لبلب��ة،  وكش��فت 

ال��ى احد  تصري��ح خاص 
املواق��ع الفنية: أن العالم 
مجه��ودات  يش��هد  اآلن 
مصر في بناء املس��تقبل، 
التطرف  مواجه��ة  وف��ي 
الت��ي ح��ذرت مص��ر منه 
منذ أعوام طويلة، وبشأن 

رؤيتها للمستقبل.

يب��دأ الفنان خالد س��ليم 
تصوي��ر مش��اهده ضم��ن 
الدرامي ملسلسل  السياق 
االربعاء  صنايع"  "الس��بع 
يح��ل  حي��ث  املقب��ل، 
سليم ضيف ش��رف على 
يض��م  ال��ذي  املسلس��ل 
كوكبة كبيرة من النجوم، 
ودالل  زكي،  كالفنانة منى 
ومحم��د  العزي��ز،  عب��د 
فؤاد، وغيره��م الكثير من 
النج��وم.  "س��بع صنايع" 
يناق��ش املش��كالت الت��ي 

ته��م املواطن املصري مثل 
واختالف  األس��عار،  ارتفاع 
وتأثير  والتقالي��د،  العادات 
ذلك عل��ى اجملتمع، والكثير 

من احلاالت االجتماعية.

صّرح��ت الفنانة الكبيرة 
ميرف��ت أمني، ب��أن إحدى 
صديقاتها طمأنتها على 
"ممنوع  اجلدي��د  فيلمه��ا 
االقت��راب أو التصوير"، إذ 
صديقته��ا  أن  أوضح��ت 
اتصل��ت به��ا وه��ي في 
لتخبرها  السينما،  قاعة 
أن ضحكات املش��اهدين 
لم ته��دأ من��ذ دخولهم 

الفيلم.
أم��ني،  ميرف��ت  وأك��دت 
خالل لقائه��ا في برنامج 
"يح��دث في مص��ر" مع 
اإلعالم��ي ش��ريف عامر، 

واملذاع عل��ى قناة "إم بي 
سي مصر"، أن صديقتها 
وقفت ف��ي قاعة العرض، 
إلى  أنه��ا تتحّدث  وبّينت 
فس��معت  أمني،  ميرفت 
ص��وت اجلمه��ور يُهّنئها 

على الفيلم.

خالد سليم

ميرفت امين

لبلبة

أخبــارهــــــــــم

بغداد - احالم يوسف:
ف��ي كل جمع��ة م��ن كل اس��بوع 
يحتفل املتنب��ي بضيوفه الذين يزداد 
عدده��م ويتنوع، ضيوف��ه اآلتون من 
كل ح��دب وصوب، حي��ث يضعه في 
ج��دول اعمال��ه كل من يق��وم بزيارة 
بغداد من محافظ��ات العراق، وزائروه 

املغتربون.
املركز الثقافي البغدادي، تزدهر قاعاته 
املتع��ددة بالن��دوات، واالحتفالي��ات، 
والفني��ة،  الش��عرية  واالصبوح��ات 
ولم تس��تثَن باح��ة املرك��ز من تلك 
النش��اطات، بل العكس، فهي تضم 
تنوعا ال مثيل له في كل العالم، حيث 
تتزي��ن جدران��ه وارضيت��ه باللوحات، 
والتح��ف، واالش��غال اليدوي��ة، وكل 
واحد من اصحاب تلك االعمال اختار 
مكانا ل��ه كي يعرض ما انتجته يده، 

وانتجته افكاره ومواهبه.
رسول ش��اكر فنان تشكيلي مهنته 
االصلي��ة هي الرس��م عل��ى الزجاج، 
لكن وكع��ادة رواد املتنبي من ضيوف 
وحرفيني، وضع بصمة خاصة وجديدة 
مبعروضات��ه، حيث بدأ بالرس��م على 

ال��واح اخلش��ب، لكنه لم يس��تغن 
عن االلوان التي كان يس��تعملها في 

الرسم على الزجاج.
ذكر ش��اكر بان لديه ورشة في بيته، 
يرسم ويلون فيها على الواح اخلشب 
والزجاج، ومن ثم ي��وزع انتاجه على 
احملال الواقعة ف��ي منطقة الكرادة، 
واملنصور، اما عن طبيعة الرسومات 
الت��ي يس��تعني به��ا ف��ي لوحات��ه 
فقال انه��ا عادة رس��ومات مأخوذة 
م��ن لوح��ات عاملية، واحيان��ا التاجر 
يطلب رس��ومات معينة لتنفيذها، 
ام��ا اليوم، حس��ب ش��اكر، فهناك 
اقب��ال وطل��ب عل��ى رس��ومات من 
الفولكل��ور البغ��دادي القدمي، حيث 
واالدوات  الش��عبي،  البغ��دادي  الزي 
الت��ي كان يس��تعملها البغداديون 
من قبل، وايضا رس��ومات وخطوط 
االقب��ال  س��بب  وع��ن  اس��المية،  
مؤخرا على حتفيات متثل اثار العراق، 
ورس��ومات حتاك��ي بغ��داد القدمية، 
يقول ش��اكر ان االستيراد لتحفيات 
صيني��ة وتركي��ة متث��ل آث��ار هذين 
البلدي��ن، جعل العراقي��ني ينتبهون 

الى انهم ميلك��ون اضعاف ما متلكه 
الصني ،او تركيا، من اثار وتراث، لذلك 
فاليوم جن��د ان االقبال على  التحف 
ما  اضعاف  البغدادية،  والرس��ومات 
كان علي��ه قبل اعوام.   وعن طريقة 
الرس��م بالوان الزج��اج، واملواد التي 

يس��تعملها، ق��ال ش��اكر ان االداة 
ه��ي  الزج��اج  بال��وان  املس��تعملة 
السرجنة، وليس الفرشاة مثل بقية 
انواع الرس��وم، او االل��وان، وقد يجد 
البعض ان هن��اك صعوبة في اتقان 
اس��تعمال السرجنة برسم اخلطوط 

الدقيق��ة، وهذا بالفع��ل ما يحدث 
مع بعض املس��تجدين، حيث جتدين 
ان اخلطوط غالبا ما تكون متعرجة، 
لكن��ي وبفضل عملي مل��دة طويلة، 
واخلبرة التي حصلت عليها، اصبحت 
اع��رف متاما الطريق��ة التي يجب ان 
اس��تعمل بها الوان الزجاج، اضافة 
ال��ى ان ي��دي مترن��ت كثي��را على ان 
تكون ثابتة في اثناء وضعي لأللوان، 
وهناك اختالف آخ��ر، وصعوبة اخرى 
باستعمال الوان الزجاج، وهي ان كل 
لون اضعه على اللوحة احتاج بعده 
الى االنتظ��ار يوما كامال كي يجف، 

وابدأ باستعمال لون اخر، وهكذا.
ع��ن  ش��اكر  رس��ول  الين��ا  حت��دث 
الصعوب��ات الت��ي يواجهونها كرواد 
للمتنب��ي متمثلة بغلق الش��وارع، 
امل��كان،  ال��ى  الوص��ول  وصعوب��ة 
والش��يء االخر الذي حت��دث عنه هو 
الوقت القصير الذي يسمحون لهم 
به لعرض انتاجاتهم، وقال: امتنى ان 
مي��ددون الوقت، ألننا هنا نش��عر بان 
هناك من يركض خلفن��ا، وان علينا 
وكل  والبي��ع،  بالع��رض،  نس��رع  ان 

تفاصيل العم��ل، وال أدري ما الضير 
في ان يبقى ش��ارع املتنبي مفتوحا 
الى ساعة متأخرة، خاصة وانه مؤّمن 
امني��ا، ورواده عادة من املثقفني، ومن 
الشباب الذين يسعون لطريق النور 
والعل��م، أي انه��م جميع��ا ضيوف 

مميزون.
زينب جب��ار اعالمية، وتعم��ل بوزارة 
والوثائ��ق،  الكت��ب  ب��دار  الثقاف��ة 
ه��ي ايضا اخت��ارت الرس��م ليكون 
بصمتها في ش��ارع املتنبي، لكنها 
اخت��ارت طريق��ة مميزة اخ��رى، وهي 
اصب��اغ طالء االظافر، ك��ي تزين بها 
رس��وماتها، ووضع��ت عليه��ا ايضا 
بعض امل��واد مث��ل اخل��رز، والقماش 
عل��ى بع��ض اللوحات، ك��ي تضفي 
شكال مجس��ما في بعض تفاصيل 
اللوح��ة، اضاف��ة الى الرس��م على 
عب��وات فارغة، تقول زين��ب جبار ان 
بع��ض ضي��وف املتنبي يأت��ون اليها 
بعب��وات، ويطلب��ون منه��ا رس��مة 
معينة ك��ي تضعها عل��ى العبوة، 
وكان مع زينب ابنها يس��اعدها في 

وضع االلوان واقتراح االفكار.

تحف فنية ولوحات تشكيلية تضفي بهجة قصائد "للمتنبي"

رسول شاكر فنان تشكيلي

سيدني - رويترز:
 قال��ت دار مزادات "ألدرز" إنها ألغ��ت بيع صدرية خاصة 
باملستكش��ف البريطاني جيمس كوك، بعد أن فش��لت 

في حتقيق املبلغ املتوقع من بيعها والبالغ مليون دوالر.
وكان الكابنت جيمس كوك قد اكتشف استراليا في عام 

.1770
ول��م جتلب الصدرية التي يبلغ عمرها 250 عاما في املزاد 
الذي نُظم في سيدني يوم األحد أكثر من 575 ألف دوالر 
اس��ترالي "438035 دوالرا" بع��د أن كان ج��رى تقييمها 
مب��ا يتراوح بني 800 ألف دوالر اس��ترالي، و1.1 مليون دوالر 
اس��ترالي. وقال��ت دار امل��زادات إن املزايد ال��ذي قدم أعلى 

سعر وهو من استراليا يتفاوض اآلن مع املالك.
وقال جوليان ألدرز من دار ألدرز للمزادات "ُعرضت القليل 
من املمتلكات اخلاصة بالكابنت كوك "في املزادات" ولكن 

لم يُعرض أي شيء بهذه القيمة على األرجح."
وأضاف أن عائلة ك��وك احتفظت بالصدرية في اململكة 
املتحدة بعد وفاة املستكش��ف متأثرا بجرح بعد إصابته 

بسكني في هاواي في عام 1779.
وقال أل��درز إنه في عام 1912 اش��ترى بريطاني الصدرية 
من تاجر حتف، وقدمها إلى عازفة البيانو الش��هيرة روبي 
ريت��ش الت��ي غيرتها بحيث تصب��ح الئقة الم��رأة. وتابع 
أنه لس��وء احلظ ارت��دت ريتش الصدرية ف��ي العديد من 

املناسبات االجتماعية، وسكبت عليها النبيذ.

الصباح الجديد - وكاالت:
عبرت هوليوود عن حبها للنجمتني ديبي رينولدز وابنتها 
كاري فيش��ر، عبر تأبني ع��ام لهذا الثنائي الش��هير في 

لوس أجنلوس يوم السبت.
املمثلون واملوس��يقيون الزمالء كانوا من بني الضيوف في 
مقابر "فورس لون ميموريال بارك"، لكن جنل رينولدز، تود 
فيش��ر، قال إن احلدث منظم أساسا للجماهير، وعشاق 

النجمتني الراحلتني.
وتوفي��ت فيش��ر "60 عاما"، وه��ي ممثل��ة وكاتبة لعبت 
دور البطول��ة "األميرة لي��ا" في ثالثية "ح��رب النجوم"، 
في الس��ابع والعشرين من ديس��مبر، بعدما عانت أوقاتا 

صعبة على منت رحلة كانت قادمة من لندن.
وتوفيت والدتها ديبي رينولدز، وهي ممثلة كانت مرشحة 
جلوائ��ز أوس��كار لدورها في فيل��م "مولي ب��راون التي ال 

تغرق" في اليوم التالي عن عمر ناهز 84 عاما.
وحض��ر مئات املريدين حفل التأبني الذي ش��هد عددا من 
الص��ور اجلماعية، ومقابلة رينول��دز األخيرة التي تعكس 

حياتها وعملها اخليري.
وقامت فرقة من ستوديو رينولدز للرقص، بأداء استعراض 
"غن��اء في املطر" أو "س��ينغني إن ذا راي��ن"، وهو الفيلم 

الذي أدخل رينولدز إلى عالم النجومية في سن ال�19.
كما ش��هدت فترة ما بعد الظه��ر عروض "صباح اخلير"، 

و"حسنا" جلانيت جاكسون.

الصباح الجديد - وكاالت:
كش��فت النجمة العاملية كيت وينس��لت عن تعرضها 
للمضايق��ات في طفولتها، بس��بب وزنه��ا الزائد خالل 

ظهورها في حفل WE Day UKK اخليري بلندن.
وقالت وينسلت في تصريح ل� USA Today: "أُطلق علي 
اس��م البدينة، وتعرضت لعدة مضايقاٍت بسبب رغبتي 
ف��ي التمثيل، ومت احتجازي داخل خزانة املدرس��ة، لدرجة 
أن أحدهم أخبرني أنني س��أكون محظوظًة مبهنتي في 
مجال التمثيل، إذا كنت مس��تعدًة لقبول أدوار الفتيات 

السمينات".
وأضافت: "كنت أتقدم دائماً لتجارب األداء في مسرحيات 
املدرس��ة، لكنني ل��م أحصل عل��ى أدوارٍ جي��دة، وبرغم 
ذل��ك لم أهتم، كنت عادًة أحصل على دور التمس��اح، أو 
الفزاعة، لدرجة أنني لعبت في احدى املرات دور الضفدع 

الراقص".
واش��تهرت وينس��لت ب��دور روز ف��ي الفيل��م الش��هير 
"تيتاني��ك. " وحصل��ت عل��ى جائ��زة أوس��كار ألفض��ل 
ممثل��ة عام 2009 ع��ن فيلم "القارئ" وفي العام نفس��ه 
اس��تطاعت أن حتصل على جائزة غولدن غلوب عن فيلم 
"الطريق الث��وري".  وحصلت على جائزة اإلميي عام 2011 
عن املسلسل القصير "ميلدرد بيرس" لدور أفضل ممثلة 

في مسلسل قصير.

فشل بيع صدرية الكابتن 
جيمس كوك في مزاد بسيدني

تأبين النجمتين كاري فيشر 
ووالدتها بالرقص والغناء

كيت وينسلت: وزني الزائد 
بطفولتي عرضني للمضايقات

يس��ر إدارة املرك��ز الثقاف��ي الصناع��ي التابع 
لوزارة الصناعة واملع��ادن أن تعلن عن الفرصة 
االس��تثمارية لتأهي��ل وحتدي��ث وتطوير املركز 

الثقافي الصناعي.
ودعوة الس��تثمرين م��ن الش��ركات العراقية 
والعربي��ة واألجنبي��ة الت��ي له��ا خب��رة بهذا 
اجمل��ال، فمن لديه الرغبة وتتوفر فيه الش��روط 
القانوني��ة مراجعة املرك��ز الثقافي الصناعي 
الكائ��ن ف��ي بغ��داد/ البلديات/ ش��ارع القناة 
مقابل نصب الش��هيد لغ��رض احلصول على 
امللف االس��تثماري للمرك��ز مقابل مبلغ قدره 
150000 ألف دينار )مائة وخمس��ون ألف دينار( 
غير قابل للرد وأن آخر يوم لتقدمي العروض نهاية 
الدوام الرس��مي ليوم 2017/4/30 بظرف مغلق 
فني وجت��اري واملركز على اس��تعداد لتقدمي أي 
مساعدة أو تس��هيالت لزيارته واالطالع عليه 

ميدانياً.
ولإلجابة على استفساراتكم ميكنكم االتصال 
على الرق��م 07901822490 خالل أوقات الدوام 

الرسمي أو مراسلتنا على البريد اإللكتروني:
Deputycentral@industry.gov.iq  

علماً أن املركز غير ملزم بقبول أوطأ العروض 
ويتحمل من ترسو عليه اإلحالة أجور نشر 
اإلعالن

إعالن
بغداد - الصباح الجديد:وزارة الصناعة والمعادن

اقام��ت دار الثقاف��ة والنش��ر 
للفنانة  تأبينيا  الكردية حفال 
القديرة، رائدة املسرح العراقي 
ناهدة الرماح، التي توفيت يوم 
االربع��اء املاضي إث��ر تعرضها 
حل��ادث مؤس��ف تس��بب لها 

بحروق بالغة.
وقال فوزي األتروشي مدير عام 
دائرة الثقافة والنشر الكردية 
وكالة: كان بودي ان اقول منك 
يا سيدة املسرح ناهدة الرماح 
لنواص��ل  العافي��ة  نس��تمد 
العط��اء ألج��ل ه��ذا الوطن، 
اجلم��ال  نستش��ف  ومن��ك 
مؤهل��ني  لنق��ف  واالناق��ة، 
العن��ف  مش��روع  ملواجه��ة 

والدم��ار ال��ذي ينش��ره بيننا 
والتكفيري��ون،  الظالمي��ون 

اعداء احلضارة واالنسانية.
ومت عرض فلم وثائقي عن حياة 
الفنان��ة ناه��دة الرم��اح منذ 

ريعان شبابها، ودخولها عالم 
الفن واملسرح، ومرورها بظروف 
فق��دان  ال��ى  ادت  عصيب��ة 
عائلتها، بسبب محاربتها من 

قبل النظام الدكتاتوري.

اقب��ال  الفنان��ة  واس��تذكرت 
نعي��م الراحلة ناه��دة الرماح 
بكلم��ة قالت فيه��ا " ناهدة 
الرماح لم تكن فنانة للشعب 
وامن��ا كان��ت دليال للش��عب، 
من خالل دقته��ا، لقد علمت 
االخري��ن كي��ف يك��ون الفن 
التزام��ا، وضمي��را للش��عب، 
املواط��ن،  لتكوي��ن  ونبراس��ا 
كانت ه��ي وزمالؤها في الفن 
احلدي��ث، يعمل��ون عل��ى وفق 
قان��ون، ان املس��رح للش��عب 
ومن الش��عب، ناه��دة الرماح 
ل��م مت��ت ع��ذرا، ان��ا أراها في 
في  أرواحكم،  وفي  وجوهكم، 
كل هواء، وجبال، وسهول هذا 

الوطن".

الصباح الجديد - وكاالت:
جوج��ل  ش��ركة  عاش��ت 
س��يئا،  أس��بوعا  األميركي��ة 
بعدما أقدم��ت عالمات جتارية 
إعالناتها،  كبرى على س��حب 
ال��دوالرات،  تق��در مباليني  التي 
بسبب ظهور محتوى متطرف 

على موقع يوتيوب.
وانس��حب ع��دد م��ن املعلنني 
البارزين من موقع يوتيوب التابع 
لش��ركة جوجل، مثل فيريزون، 
وبيبس��ي، وول مارت، وعدد من 
شركات تأجير السيارات، وذلك 
من خالل إلغاء إعالناتهم التي 

تظهر في مقاطع الفيديو.
يأتي هذا بعدما تبني أن إشهار 

هذه العالمات التجارية الكبرى 
مقاطع  بج��وار  ظه��ر 

ت��روج  فيدي����و 
لوجهات نظ�ر 

 ، ف���ة متطر
ى  محت��و و

ينش��ر 

الكراهية.
ووف���ق���ا 
لصحيف��ة 

"اجل��اردي����ان" 
البريطاني����ة، ف����إن 

إعالن��ات بيبس��ي، وفيري��زون، 

وغيرها ظهرت بجانب مقاطع 
للداعي��ة املصري وجدي 
غني���م، احملظ���ور 
الواليات  م���ن 
ملتح�����دة  ا
 ، ف��ه لتطر
ل��ك  كذ و
ط��ع  مقا

حلني��ف 
 ، يش��ي قر
ال���ت����ي 
تس��بب���ت 
في  تعاليم��ه 
اغتيال سياس��ي 

باكستاني.
وقال متحدث باس��م ش��ركة 

إنه��م  لالتص��االت   "AT&T"
يش��عرون بقل��ق عمي��ق، إث��ر 
ظهور إعالناتهم في محتويات 
والكراهي��ة،  لإلره��اب،  ت��روج 
مضيفا "سنس��حب إعالناتنا 
من ش��بكات جوجل إلى حني 
ضمان هذه األخيرة عدم حدوث 

األمر مرة أخرى".
جوج��ل  ش��ركة  وقدم��ت 
الش��ركات  ل��كل  اعتذاره��ا 
"بداي��ة  وأعلن��ت:  املتض��ررة، 
مراجعة موس��عة لسياستنا 
اإلعالني��ة، وإح��داث تغيي��رات 
متنح العالمات التجارية مزيدا 
من التحكم في أماكن ظهور 

إعالناتها".

الصباح الجديد - وكاالت:
معه��د  ف��ي  العلم��اء  اخت��رع 
ماساتشوس��تس التكنولوجي 
األميرك��ي ح��ذاء خاص��ا، م��ن 
أجل تيس��ير تنقل رواد الفضاء، 
ميّكنهم من اإلحساس بالعقبات 
قبل االصطدام بها، أما اجلوارب 
املس��تعملة في تل��ك األحذية، 
مستش��عرات  فيه��ا  فترك��ب 

للمس��افة، كما يركب في نعل 
احلذاء محرك هزاز.

ويُرس��ل املستش��عر ف��ي أثناء 
السير، إنذارا عن قرب عقبة ما، 
إل��ى معالج حاس��وبي، ثم يبدأ 
النعل ف��ي االهتزاز، ويتناس��ب 
تردد االهتزاز طرديا مع املسافة، 

ويزداد مع االقتراب من العقبة.
وق��د خضع��ت تل��ك األحذي��ة 

امليداني��ة،  للتج��ارب  الذكي��ة 
ويفترض أن تساعد رواد الفضاء 
برح��الت  قيامه��م  أثن��اء  ف��ي 

مأهولة إلى القمر، أو املريخ.
للب��زة  امن��وذج  أول  أن  يذك��ر 
الفضائية، صنع في خمسينيات 
القرن املاضي باالحتاد السوفيتي، 
ويس��تمر العلم��اء ف��ي تطوير 
التجهيزات املستعملة من قبل 

رواد الفض��اء، مبا في ذلك البزات 
الفضائية.

"بوين��غ"  ش��ركة  وكان��ت 
األميركي��ة قد كش��فت مؤخرا 
عن بزة فضائية سيس��تعملها 
أعضاء طاقم املركبة الفضائية 
مبتان��ة  تتمي��ز   ،"Starliner"
ميكانيكية، وليونة فائقة، ووزن 

أقل مقارنة مبثيالتها.

دار الثقافة والنشر الكردية تقيم
 حفال تأبينيًا لناهدة الرماح

أسبوع "أسود" يمر على جوجل

اختراع أحذية ذكية لرواد الفضاء

فرصة استثمارية
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