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بغداد - أسامة نجاح:
أعلنت قيادة احلش��د الش��عبي، 
أمس اجلمع��ة، انط��اق عمليات 
الثاني��ة”  اهلل  رس��ول  “محم��د 
لتحري��ر ناحية القي��روان والقرى 
احمليط��ة بها أقصى غ��رب قضاء 
تلعف��ر واملناطق احملاذي��ة للحدود 

السورية. 
وذكر بيان إلعام احلشد الشعبي، 
اجلديد‘‘  ‘‘الصباح  تلقت صحيفة 
نس��خة من��ه، إن “قيادة احلش��د 
انطاق عمليات  تعلن  الش��عبي 
الثاني��ة(  اهلل  رس��ول  )محم��د 
لتحري��ر ناحية القي��روان والقرى 
احمليط��ة بها اقصى غ��رب قضاء 
“العملي��ات  أن  مبين��اً  تلعف��ر”، 
انطلق��ت بأربع��ة مح��اور باجتاه 
القيروان مبشاركة ألوية احلشد و 

بإسناد طيران اجليش العراقي”. 
وأكد البيان أن" األلوية املشاركة 
هي “الل��واء 2 الل��واء 3 اللواء 11 
اللواء 10 اللواء 21 اللواء 5 اللواء 
41 اللواء 42 الل��واء 46 اللواء 47 
 15 الل��واء   26 الل��واء   40 الل��واء 

اللواء 14”. 
احلش��د  “ألوي��ة  أن  إل��ى  ولف��ت 
باجت��اه قري��ة  تتق��دم  الش��عبي 
تلعف��ر  غ��رب  الش��بابيط  ام 
وحتاصرها بنحو كامل اس��تعداداً 

القتحامها”. 
وأوضح احلش��د، بحس��ب البيان، 

أن “ألوية احلش��د تتح��رك بدعم 
و إس��ناد طيران اجلي��ش العراقي 
مستعملة آليات ثقيلة وأسلحة 
حرارية في عملية حترير القيروان”، 
مبينا أن “ألوية احلش��د الشعبي 
تتق��دم  الش��مالي  احمل��ور  ف��ي 
بانس��يابية عالية باجت��اه قرية ام 
الش��بابيط وس��يطرت في بداية 
املعرك��ة عل��ى اعتدة واس��لحة 
تابع��ة لعناص��ر داع��ش بع��د ان 
تركوها وانس��حبوا من الس��واتر 

االمامية للقرية”. 
وتابع أن “ألوية احلش��د الشعبي 
باش��رت بتضيي��ق اخلن��اق عل��ى 
مس��لحي داع��ش ف��ي القيروان 
بهدف حتريرها وص��وال إلى احلدود 
الس��ورية غ��رب املوص��ل”، مبينا 
أن “األلوي��ة عث��رت عل��ى مخب��أ 
لألسلحة واالعتدة تعود لعناصر 

داعش شرق ناحية القيروان”. 
وقال القيادي في احلشد الشعبي 
جواد الطليباوي إن "قواتنا حررت 
قري��ة )أب��و حل��اف( بالكام��ل من 
س��يطرة داعش بع��د تكبيدهم 
خسائر كبيرة باألرواح واملعدات". 
وأض��اف الطليب��اوي ف��ي حديث 
خاص لصحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ 
ان" القوات حررت قرى )تل حاجم( 
شمال القيروان و قرية )امكيبرة( 

جنوب شرق القيروان".
وكش��ف بأن" اللواء احلادي عشر 

في احلشد الشعبي سيطر على 
منظومة اتصاالت تابعة لداعش 
في قرية )تل حاجم( احملررة شمال 

ناحية القيروان غرب تلعفر". 
احلش��د  ف��ي  القي��ادي  وأوض��ح 
القي��روان  "ناحي��ة  إن  الش��عبي 

التابع��ة لقض��اء س��نجار تع��د 
إحدى أهم مراكز القيادة لداعش 
و تشكل عقدة مواصات مهمة 

بني تلعفر ش��رقاً والبعاج واحلدود 
السورية غربا". 

تتمة ص3

انطالق عمليات واسعة لتحرير ناحية القيروان 
والمناطق المحاذية للحدود السورية

القوات األمنية في املوصل

بغداد ـ الصباح الجديد:
اك��د النائ��ب ع��ن كتل��ة احل��زب 
الدميقراط��ي الكردس��تاني ماجد 
شنكالي، ان اجتماعاً عقد مساء 
بني الكتل��ة النيابي��ة للحزب مع 
رئيس الوزراء حيدر العبادي، مشيراً 
ال��ى ان االجتم��اع ناق��ش اوض��اع 
النازحني واملش��كات العالقة بني 

االقليم واملركز.
وقال شنكالي في حديث صحفي، 
ان "اجتماع��اً عق��د ب��ني الكتلة 
الدميقراط��ي  للح��زب  النيابي��ة 
مجل��س  ورئي��س  الكردس��تاني 

ال��وزراء حي��در العب��ادي ف��ي مقر 
مجلس الوزراء ف��ي بغداد"، مبيناً 
ان "االجتماع تضمن مناقشة ابرز 
املش��كات العالقة ب��ني االقليم 
واملرك��ز والتأكي��د عل��ى اهمي��ة 
تفعيل عمل اللجان املشتركة بني 

الطرفني".
واض��اف ش��نكالي، ان "االجتماع 
ناقش مش��كلة النازحني وضرورة 
له��م  احلكوم��ي  الدع��م  توفي��ر 
ال��ى مس��تحقات فاحي  اضافة 

االقليم وملف تصدير النفط".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد مجلس القض��اء األعلى، عدم 
حص��ول أي تدخ��ل من قب��ل رئيس 
الوزراء حيدر العبادي في أية قضية 
من اختصاص القضاء، الفتاً الى أن 
االخير مي��ارس دوره بنحو مس��تقل 

وفقاً للدستور.
للمجلس  الرس��مي  املتحدث  وقال 
عبد الستار بيرقدار في بيان اطلعت 
عليه "الصباح اجلديد"، إنه "تعقيباً 
عل��ى بيان املكت��ب االعامي جمللس 
ال��وزراء، فأنه لم يحص��ل أي تدخل 
من قبل رئيس مجل��س الوزراء بأية 
قضية من اختصاص القضاء سواء 

تتعلق مبواطنني او سياسيني".
وأضاف بيرق��دار، أن "القضاء ميارس 
عمل��ه بنحو مس��تقل عل��ى وفق 
الضمان��ات التي كفلها الدس��تور 
القائمة على اس��اس مبدأ الفصل 
ب��ني الس��لطات". وكان نائب رئيس 
النجيف��ي  أس��امة  اجلمهوري��ة 
كش��ف، األربعاء املاضي، في حديث 
متلفز، عن تقدمي رئيس الوزراء حيدر 
العب��ادي قب��ل تش��كيله احلكومة 
وعودا ب�"معاجلة" قضية وزير املالية 
األس��بق املطل��وب للقض��اء راف��ع 

العيساوي.
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
اقلي��م كردس��تان  رئي��س  ق��ال 
مس��عود بارزان��ي، ان التاريخ بني 
االحتادية في  واحلكوم��ة  االقليم 

بغداد مليء باملشكات".
وذك��ر بي��ان لرئاس��ة االقليم أن 
"رئيس االقليم مس��عود بارزاني 
رفي��ع  وف��داً  أم��س  أس��تقبل 
الش��يوعي  احلزب  املس��توى من 
العراق��ي برئاس��ة األم��ني العام 

للحزب رائد فهمي ".
وأضاف البي��ان ان "بارزاني حتدث 
املش��ترك  واملليء  التاري��خ  حول 
باملشكات بني شعب كردستان 

والدول��ة العراقي��ة والتج��اوزات 
والدستور،  الشراكة  على مبادئ 
كما س��لط الضوء على مسألة 
االستفتاء واالستقال واألسباب 
التي أدت إلى  انهيار الشراكة في 

العراق". بحسب البيان. 
أعض��اء  "ع��رض  جانب��ه  م��ن 
آرائهم  وف��د احل��زب الش��يوعي 
وماحظاته��م ح��ول العملي��ة 
السياسية والعملية االنتخابية 
ف��ي الع��راق إضافة إل��ى الوضع 
االقتص��ادي واالجتماعي لعموم 

الشعب العراقي".
تتمة ص3

العبادي يبحث مع الديمقراطي 
الكردستاني المشكالت بين

اإلقليم والمركز
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بغداد ـ الصباح الجديد:
دعا رئيس التحالف الوطني عمار 
احلكيم ال��ى االهتمام بالعلماء 
العراقي��ني ودعمه��م والعم��ل 
عل��ى ع��ودة املغترب��ني منهم ، 
فيما حث على محاربة الظواهر 

السلبية في اجلامعات.
ونق��ل بي��ان ملكتب��ه اطلع��ت 
تأكيد  اجلديد"  "الصب��اح  عليه 
احلكي��م خ��ال اس��تقباله في 
مكتب��ه ببغداد ، وزي��ر التعليم 

العلم��ي  والبح��ث  العال��ي 
وزي��ر املالي��ة وكالة عب��د الرزاق 
تعش��يق  أهمي��ة   " العيس��ى 
العم��ل بني مؤسس��ات الدولة 
العلم��ي في  البح��ث  ومراك��ز 
اجلامع��ات، فضا ع��ن التواصل 
واللجان  الن��واب  م��ع مجل��س 
معه��م  والتنس��يق  اخملتص��ة 
إلنضاج القوان��ني التي حتتاجها 
الدولة العراقية، مشيرًا ألهمية 
توفي��ر الغطاءات املالية إلكمال 

املش��اريع الت��ي بلغ��ت نس��بة 
االجناز فيها ٪80  او اكثر" .

وشدد على " متكني ماكات وزارة 
املالية ملكافحة الفس��اد املالي 
االهتمام  ال��ى  داعي��اً  واالداري"، 
احلكومي��ة  ال��واردات  بزي��ادة 
عب��ر تطبي��ق س��ليم للقوانني 
والتش��ريعات ومراع��اة العدالة 

بتطبيقها ".
وح��ث احلكي��م وزارة التعلي��م 
العال��ي والبح��ث العلمي على 

" إنه��اء قضية تعي��ني العمداء 
بالوكال��ة  اجلامع��ات  ورؤس��اء 
وجتدي��د الثق��ة لألكف��أ منهم 
ومن��ح الف��رص له��م لش��غل 
املواق��ع الت��ي ال ت��دار م��ن قبل 

األكفاء".
كما اكد على " محاربة الظواهر 
السلبية في اجلامعات" ، مشدداً 
على حتصني الش��باب اجلامعي 
واستثمار طاقاتهم مبا يخدمهم 

ويخدم مستقبلهم".

بغداد ـ مشرق ريسان: 
كش��فت كتلة األح��رار البرملانية عن 
جمع تواقيع نحو 50 نائباً وتسليمها 
إلى هيئة رئاسة مجلس النواب إلدراج 
فق��رة على ج��دول أعمال جلس��ات 
اجمللس املقبل��ة للتصويت على إقالة 

مفوضية االنتخابات.
ويأت��ي ذلك في وق��ت رفضت الهيئة 
القيادية للتحال��ف الوطني "متديد" 

عمل مفوضية االنتخابات احلالية.
عملي��ة  الن��واب  مجل��س  وأج��رى 
اس��تجواب لرئي��س املفوضية العليا 

سربس��ت  لانتخاب��ات  املس��تقلة 
مصطف��ى ف��ي جلس��ته االعتيادية 
نيس��ان   24( ف��ي  املنعق��دة  ال���27 

.)2017
وبع��د ي��وم واحد )25 نيس��ان 2017(، 
ص��وت مجل��س الن��واب عل��ى عدم 
قناعته بأجوبة رئي��س املفوضية في 
"تصويت س��ري". وأظه��رت النتائج، 
تصوي��ت 119 نائب��اً بع��دم القناعة، 
وفيما صوت 118 نائباً بالقناعة على 
األجوب��ة، كانت هناك 15 ورقة باطلة 
)بيضاء(. بحس��ب ما أفاد به مراسل 

"الصباح اجلديد" حينها.
وتقول النائبة ع��ن كتلة األحرار نوال 
جمعة إنه "بعد استجواب املفوضية 
في مجلس الن��واب وتصويت البرملان 
على عدم القناعة بأجوبة املفوضية، 
ش��رعت كتلة األحرار بجم��ع تواقيع 
نح��و 50 نائب��ا وتقدميه��ا إل��ى هيئة 
رئاس��ة البرمل��ان لغرض ع��رض إقالة 

املفوضية على التصويت".  
م��ع  ف��ي حدي��ث  وتش��ير جمع��ة، 
"الصباح اجلديد"، إل��ى إنه "في حال 
مت��ت إقالة املفوضية، س��تختار جلنة 

اخلب��راء البرملانية مجل��س مفوضني 
جديدا، تقع على عاتقه عملية إجراء 
االنتخابات املقبلة"، داعية في الوقت 
ذات��ه أعض��اء مجل��س الن��واب إل��ى 
"اختي��ار مفوضي��ة انتخابات جديدة 
بعي��دة عن احملاصصة لضم��ان إجراء 
انتخاب��ات نزيهة". م��ن جانبه، يقول 
النائب عن كتلة األح��رار رياض غالي 
إن "هن��اك توجها برملاني��ا لدى أغلب 
أعضاء مجلس النواب نحو التصويت 

على إقالة املفوضية.
تتمة ص3

الحكيم يحّث على أهمية التعشيق
التحالف الوطني "يرفض" تمديد عمل "مفوضية االنتخابات"بين الدولة ومراكز البحث العلمي

"األحرار" تجمع 50 توقيعًا إلقالتها

بغداد - وعد الشمري:
تعقد جلان نيابية مش��تركة اليوم 
اجتماعاً حاس��ماً لوضع الصيغة 
النهائية على قانون حرية التظاهر 
بالتزام��ن  ذل��ك  يأت��ي  والتعبي��ر، 
االعتراض��ات على  م��ع اس��تمرار 
تس��ميته، والفقرة املتعلقة بآلية 
تنظيم االحتجاجات، لكن اعضاء 
ف��ي تل��ك اللجان حتدث��وا عن عزم 
البرملان على مترير املش��روع االثنني 

املقبل.
وقالت عضو جلنة الثقافة واالعام 
البرملانية س��روة عب��د الواحد في 
حديث م��ع "الصب��اح اجلديد"، إن 
"مجلس النواب قرر عرض مشروع 
قانون )حري��ة التعبي��ر والتظاهر( 

للتصويت االثنني املقبل".
وتابعت عبد الواحد أن "املش��روع 
كان م��ن املقرر متريره في اجللس��ة 
االربع��اء املاضي، لكنن��ا اعترضنا 
وطلبن��ا تأجيله إل��ى موعد الحق 

بس��بب ورود فقرات ل��م نعلم بها 
برغم أننا اصحاب هذا القانون".

وأش��ارت إلى أن "اجتماع��اً نهائياً 
سيعقد اليوم السبت مع اللجان 
النه��اء  العاق��ة  ذات  النيابي��ة 
اخلاف��ات عل��ى القان��ون ليك��ون 
بالصيغة الت��ي نريدها نحن داخل 

جلنة الثقافة واالعام".
أن  إل��ى  الواح��د  عب��د  ولفت��ت 
"الفقرات التي متت اضافتها تتعلق 
بجانبني االول، اسم املشروع حيث 
أضيف عليه مف��ردة التعبير، بعد 
أن كان اس��مه يقتصر على قانون 

حرية التظاهر".
وأوضح��ت عض��و جلن��ة االع��ام 
والثقافة النيابية ان "حق التعبير 
مكفول بالدس��تور الذي لم ينص 
على تنظيمه بقان��ون، امنا اقتصر 
ذلك على حق التظاهر حيث اوجب 

الدستور أن ينظم بقانون".
تتمة ص3

استمرار االعتراض على تسمية القانون وآلية تنظيم االحتجاج

اجتماع حاسم لمشروع "التعبير والتظاهر" اليوم
تمهيدًا إلقراره االثنين المقبل

تقريـر

جلسة سابقة جمللس النواب

متابعة

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أّك��د األم��ن الع��ام حلل��ف ش��مال 
األطلس��ي )الناتو( ينس ستولتنبرغ، 
أن احللف لن يش��ارك في االشتباكات 
املس��لحة اجلارية في العراق وسوريا، 
مش��يراً ال��ى اس��تمرار دع��م الناتو 
طائ��رات  عب��ر  الدول��ي  للتحال��ف 
متخصص��ة مبراقبة حت��ركات عناصر 

التنظيم.
مؤمت��ر  خ��ال  س��تولتنبرغ،  وأع��رب 
م��ع  عق��ده،  مش��ترك  صحف��ي 
املستشارة األملانية أجنيا ميركل، عن 
أمل��ه في أن تتوص��ل دول الناتو خال 

القمة املنتظرة ببروكسل في 25 أيار 
اجلاري، إلى قرار ح��ول انضمام احللف 
فعلياً إلى التحالف الدولي ملكافحة 

تنظيم "داعش".
وأض��اف س��تولنبرغ م��ن العاصم��ة 
األملاني��ة برل��ن "حّت��ى وإن اتخذن��ا 
الفعلي  االنضم��ام  قرارا بخص��وص 
إل��ى التحال��ف الدول��ي ف��ي حرب��ه 
ض��د داع��ش، فإننا ل��ن نتخل��ى عن 
وظيفتن��ا األساس��ية، ول��ن ننخرط 
في االش��تباكات الدائرة ف��ي العراق 

وسوريا".
وتاب��ع أن "الدول األعض��اء في احللف 

سيناقش��ون خ��ال القم��ة املقبلة 
كيفي��ة تبن��ي كل دول��ة ف��ي الناتو 
أدواراً فعال��ة في احل��رب ضد داعش"، 
دعمه��م  "اس��تمرار  إل��ى  مش��يراً 
للتحالف الدولي عبر طائرات أواكس 
املتخصصة مبراقبة حت��ركات عناصر 
التنظي��م اإلرهاب��ي". وع��ن فح��وى 
حديثه مع املستش��ارة األملانية، قال 
س��تولتنبرغ إنه "تباحث مع ميركل 
حول التحضيرات اجلارية لقمة الناتو 
املنتظرة، إضافة إلى مسألة زيادة دول 

األعضاء حجم اإلنفاق الدفاعي".
تتمة ص3

"الناتو" يعلن عن عدم مشاركته
بالقتال في العراق وسوريا

بغداد ـ الصباح الجديد:
ارتفعت أس��عار النف��ط، اكثر من 
واح��د باملئ��ة ليعزز برن��ت موقعه 
فوق 50 دوالراً للبرميل بفعل تراجع 
األميركية  الوق��ود  في مخزون��ات 
وخف��ض أكب��ر م��ن املتوق��ع ف��ي 

اإلمدادات السعودية إلى آسيا.
وذك��رت رويت��رز ان العق��ود اآلجلة 

خلام القياس العاملي برنت سجلت 
ف��ي الس��اعة العاش��رة بتوقيت 
للبرمي��ل  دوالراً   50.98 جرينت��ش 
مرتفعة 0.76 سنتاً مبا يعادل 1.50 

باملئة عن اإلغاق السابق.
وسجلت العقود اآلجلة خلام غرب 
تكساس الوس��يط 48.06 دوالرات 
بارتف��اع 0.75 س��نتاً أو 1.54 باملئة 

عن التسوية السابقة.
وق��ال جريج مكين��ا كبير محللي 
تري��در  أكس��ي  ل��دى  الس��وق 
لسمسرة العقود اآلجلة "شهدنا 
األسبوع املاضي أكبر انخفاض في 
اخملزون��ات للعام حيث هبطت أكثر 
من خمسة ماين برميل. ويبدو أن 
خفض إنتاج أوبك بدأ يؤثر أخيرا".

أسعار النفط ترتفع بفعل انخفاض المخزونات األميركية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أف��اد مص��در أمن��ي ب��أن القوات 
أحي��اء  أح��د  طه��رت  العراقي��ة 
الساحل األمين للموصل بالكامل 
في وقت واصل فيه مئات املدنيني 

الفرار من املدينة.
وقال املصدر في تصريح صحفي، 
إن "اجلي��ش العراقي في اللواء 73 
أنهى تطهير حي الهرمات الثانية 

شمال غربي املوصل بالكامل".
وأض��اف أن تل��ك القوات باش��رت 
بتطهير صناعة غامن السيد غربي 
املوصل والتي تس��لمها من جهاز 

مكافحة االرهاب.
كم��ا أفاد املصدر بن��زوح أكثر من 
1200عائلة باجتاه القوات العراقية 
من احياء مشيرفة والهرمات و30 
متوز وحاوي الكنيسة شمال غربي 

املوصل.
وكانت القوات العراقية قد فتحت 
االسبوع املاضي جبهة جديدة ضد 
تنظيم داعش في شمال الساحل 
األمين للمدينة، وتقدمت منذ ذلك 

الوقت في عدد من االحياء.
وتأتي اجلبهة اجلديدة في مسعى 
لتش��تيت دفاعات تنظيم داعش 
ومحاصرت��ه ف��ي داخ��ل املنطقة 

القدمي��ة الت��ي فش��لت الق��وات 
العراقي��ة في حتقي��ق تقدم فيها 

منذ أسابيع طويلة.
وفي سياق آخر أعلن قائد عمليات 
دجلة الفريق الركن مزهر العزاوي، 
امس اجلمع��ة، عن انطاق عملية 
لتعقب خايا  واس��عة  عسكرية 
تنظي��م "داعش" ش��مال ش��رق 
ديال��ى بإس��ناد م��ن قب��ل طيران 

اجليش. 
وقال العزاوي في حديث صحفي، 
الفرق��ة  م��ن  "تش��كيات  إن 
ب احلش��د  مدعوم��ة  اخلامس��ة 
الش��عبي وبإسناد من قبل طيران 
اجليش انطلقت، اليوم، في تنفيذ 
عملية عسكرية واسعة لتعقب 
خايا داع��ش اإلرهابي من ضفاف 
)55كم ش��مال  بحي��رة حمري��ن 

ش��رق ب عقوبة( وصوال إلى احلدود 
الفاصل��ة م��ع ناحي��ة ق��ره تب��ه 

)112كم شمال شرق بعقوبة(".
"العملي��ة  ان  الع��زاوي،  وأض��اف 
والت��ي جتري م��ن محوري��ن جاءت 
على وف��ق إس��تراجتية العمليات 
ف��ي تعقب خاي��ا داع��ش وإنهاء 

أنشطتها".
تتمة ص3

تطهير عدة أحياء بالكامل في أيمن الموصل وسط نزوح المئات



شؤون عراقية2

السليمانية ـ عباس كاريزي: 

حتت ش��عار الش��وارع جميلة بنا، 
نحن النس��اء بقيادتن��ا للمركبات 
نق��دم خدم��ة للعائل��ة واجملتم��ع، 
نظم ناشطات نسويات ومنظمات 
مجتم��ع مدن��ي معني��ة باحلفاظ 
امل��رأة، اس��تعراضاً  عل��ى حق��وق 
ووقف��ة احتجاجي��ة ض��د الفتوى 
»الس��لفية« الت��ي انتش��رت ف��ي 
إقليم كردس��تان والتي حترم قيادة 

املرأة للسيارات.
وخرجت العشرات من النسوة في 
اس��تعراض وهن يقدن س��ياراتهن 
الت��ي جاب��وا به��ا ش��وارع مدينة 
رفضهن  تعبيرًا عن  الس��ليمانية، 
ملثل هذه الفتاوى التي حتد من حرية 
املرأة وممارس��ة واجباته��ا اليومية 

واالنسانية الى جانب الرجل.
وقالت ش��رمن محمد في تصريح 
للصباح اجلديد وهي تقود سيارتها 
ضمن العش��رات اللواتي ش��اركن 
ف��ي االس��تعراض، »نح��ن نق��ف 
ض��د هذه الفت��وى الوهابي��ة التي 
تقل��ل م��ن ش��أن املرأة وض��د تلك 
العقيدة الدخيلة على اجملتمع في 
كردستان«،مطالبة اجلهات املعنية 
بالتص��دي الى مثل هك��ذا فتاوى 
»ش��اذة« التي تس��يء الى سمعة 

اإلقليم وتؤثر على اجملتمع ايضا«.
وتابع��ت اننا لن نتن��ازل عن أي حق 
من حقوقنا، ولن نقبل ألي شرع ان 
يس��لبنا حقوقنا ويس��حب رخص 
القيادة منا، ونحن لن نتنازل عن أي 

حق كفله لنا القانون واالعراف.
عض��و مجل��س الن��واب العراق��ي 
ريزان ش��يخ دلير التي شاركت في 
االس��تعراض قالت »ان��ا كأمراة اود 
ان اس��هم في التصدي ألية دعوات 
دينية تسلب حريتي وسوف نسعى 
للمطالب��ة بتغيير واق��ع املرأة في 

ش��تى مناطق العالم، ونحن نقف 
هنا لنقول بأن النساء لن يسمحون 
ان  متعص��ب  داعش��ي  فك��ر  ألي 
وحقوقه��ن  حريته��ن  يس��لبهن 
االساس��ية، وانهم س��يكونون في 
كل مكان للقيام بواجبهم للدفاع 

عن حرية الفرد واجملتمع ككل. 
وخرجت النس��وة اللواتي ش��اركن 
ف��ي االس��تعراض من ام��ام فندق 
الس��تني  ش��ارع  عل��ى  تايتان��ك 
معلقني  الس��ليمانية،  مبحافظ��ة 
الالفت��ات واالش��رطة الوردية التي 
ترمز الى النساء، وقادوا مركباتهن 
وس��ط ش��وارع املدينة وصوال الى 
ام��ام مبن��ى محكم��ة محافظة 
التي نظم��وا جتمعاً  الس��ليمانية 

امامه��ا تنديداً بفت��اوى حترمي قيادة 
املرأة للمركبات.

خامن رحيم رئيس��ة منظمة اسودة 
للدفاع عن حري��ة املرأة في االقليم 
الت��ي نظم��ت االس��تعراض قالت 
في مؤمت��ر صحف��ي »انن��ا نظمنا 
ه��ذا االس��تعراض الذي ش��اركت 
املنظم��ات  م��ن  مجموع��ة  في��ه 
والناش��طات، ملواجهة هذه االفكار 
الظالمي��ة الدخيل��ة عل��ى اجملتمع 
الكردي، وهي قادمة من السعودية، 
ه��ذه  ترجم��ة  نس��تنكر  ونح��ن 
الفتاوى الغريبة علينا وعلى عاداتنا 
وتقاليدنا االصيلة والتي تهدف الى 
احلريات وخصوصا  ومصادرة  تقييد 

حرية املرأة. 

رجل الدي��ن املال ني��از هورامي وهو 
ممثل رجال الدين في االقليم شارك 
في التجمع وبينم��ا اعلن للصباح 
اجلدي��د ع��ن تأييده ودعم��ه لقيادة 
امل��رأة للمركب��ات، وحقه��ا في ان 
تك��ون الى جانب الرجل في ش��تى 
املهام والوظائف اليومية، عّد صدور 
مث��ل ه��ذه الكتب كارث��ة حقيقة 
تس��تهدف املرأة ودورها الريادي في 

اجملتمع.
وتاب��ع هورامي ان الدين االس��المي 
س��اوى بني الرجل وامل��رأة في كثير 
من اجمل��االت ونحن نعارض وبش��دة 
ه��ذا الفكر املتش��دد ال��ذي عفى 
عليه الزمن، الذي يحاولون تصديره 
والترويج ل��ه في االقلي��م، وطالب 

حكوم��ة االقلي��م ووزارة االوق��اف 
والثقافة بأن يكون لها موقف صارم 
ومتنع صدرو مثل هكذا كتب حتمل 

فكراً متعصباً وفتاوى حتريضية.  
مل��رور محافظة  العام��ة  املديري��ة 
السليمانية اشارت الى انها حتترم 
حق��وق امل��رأة وال تف��رق ب��ني املرأة 
والرج��ل ف��ي منح رخ��ص القيادة، 
وانها تس��اوي بني اجلنس��ني وليس 
لديها أي اش��كال في قي��ادة املرأة 
للمركبات وانه��ا ال تعير مثل هذه 
الفتاوى أي اهمية النها تهدف الى 
تقيي��د حرية امل��رأة وتتج��اوز على 

حقوقها.
وكان كت��اب حت��ت عن��وان » فتاوى 
كب��ار العلم��اء ح��ول حت��رمي قيادة 

امل��رأة للس��يارات« قد انتش��ر في 
مكتب��ات االقلي��م قبل فت��رة وهو 
كتاب س��عودي ترجم مؤخ��راً الى 
اللغ��ة الكردي��ة، خل��ف ردود فعل 
مس��تهجنة واحدث صدى واسعاً 
التواص��ل  مواق��ع  ف��ي  وتندي��داً 

االجتماعي.
وعلق��ت وزارة االوق��اف والش��ؤون 
اقلي��م  حكوم��ة  ف��ي  الديني��ة 
كردس��تان ف��ي وقت س��ابق على 
ص��دور كت��اب بش��أن فت��اوى حترمي 
قيادة الس��يارات من قبل النس��اء، 
والبيان��ات  البح��وث  ان  معلن��ة 
العلمية اثبتت بأن السيدات اكثر 
التزام��اً من الرجال بقوانني وقواعد 

املرور في العالم اجمع.

السليمانية: استعراض احتجاجي ضّد فتوى 
تحريم قيادة المرأة للسيارات

نساء اإلقليم ينتفضن ضد دعوات وهابية تقّيد حريتهن
د.علي شمخي 

تتداخ��ل املواق��ف في اكثر م��ن ملف من 
ملفات االزمة السياسية في العراق وتسود 
اختالفات بني ممثلي املكونات املنضوية في 
متثيل سياس��ي وحزبي داخل قبة البرملان 
واحلكومة حول التعامل مع اطراف داخلية 
وخارجي��ة ملرحل��ة مابع��د داع��ش  فعلى 
الصعيد اخلارجي مايزال املوقف والتعامل 
م��ع الوالي��ات املتح��دة االميركي��ة حت��ت 
ادارة الرئي��س ترام��ب مشوش��ا ويكتنفه 
الكثير م��ن الغم��وض ومنذ زي��ارة رئيس 
ال��وزراء حيدر العبادي  ال��ى البيت االبيض 
تتداعى وس��ائل االعالم في ع��رض تقارير 
عن مكنونات الزيارة ومامتخض عنها فيما 
يجتهد محللون ومهتمون بشأن العالقة 
بني الع��راق والواليات املتح��دة االميركية 
في ع��رض توقع��ات وافتراض��ات تختلط 
فيه��ا احلقيقة مع بروباغن��دا تقف وراءها 
جهات تريد التروي��ج والوصول الى اهداف 
سياس��ية واقتصادي��ة تتمث��ل مبصال��ح 
ومناف��ع او محاول��ة التأثي��ر ف��ي الداخل 
العراقي وخلق بلبل��ة واثارة فنت وصراعات 
ب��ني اقط��اب العملي��ة السياس��ية ف��ي 
العراق وعلى سبيل املثال يتصاعد احلديث 
منذ اس��ابيع وش��هور عن االمن في غربي 
العراق ودور الق��وات االميركية في حماية 
الطري��ق الرابط بني الع��راق واالردن )طريق 
طريبي��ل( ومنح عق��ود امنية لش��ركات 
اميركي��ة ف��ي حماية ه��ذه الطريق فيما 
يتح��دث آخرون عن مرحل��ة مابعد داعش 
واعم��ار املناط��ق ف��ي محافظ��ات نينوى 
وصالح الدين واالنبار ودور التحالف الدولي 
ودول اخللي��ج في اعمار ه��ذه املناطق من 
دون ان تتضح مواق��ف احلكومة العراقية  
ومواق��ف احلكوم��ات احمللي��ة ف��ي ه��ذه 
احملافظات بنحو جل��ي وثمة ملفات أخرى 
تتعل��ق بالواق��ع االمني واالقتص��ادي في 
محافظ��ة البص��رة وموضوع االس��تثمار 
في ملف الكهرب��اء والتداعيات واخلالفات 
العميق��ة واالهتمام بالواق��ع اخلدمي في 
محافظات العراق عامة ومايهمنا هنا هو 
ان تتشكل رؤية عراقية ثاقبة وحكيمة في 
كل هذه امللف��ات اخملتلف حولها وعدم زج 
املصالح واالرتباطات االقليمية بني احزاب 
ومجموع��ات عراقية متتل��ك اوراق ضغط 
ودول اجل��وار من اجل ابع��اد وتقريب احللول 
لهذه االزمات وعدم التفكير مبصالح حزبية 
وفئوية ضيقة تختصر االمور مبساحة دين 
او قومية او عقيدة او حزب او فصيل واحد 
وفسح اجملال لتشكيل هيئة رأي او مجلس 
اعل��ى تتمثل فيه الق��وى العراقية للنظر 
باملصالح الوطنية واالس��تراتيجية بعيدة 
املدى وابعاد مثل هذه امللفات اخلطيرة عن 
املناكفات الداخلية او الس��ماح بتوظيف 
موضوعاته��ا في وس��ائل اع��الم مغرضة 
للتأثي��ر على الرأي الع��ام العراقي وتقدمي 
مصلحة العراق وطناً ودولة على املصالح 
األخرى وتطمني الشارع باملسار الذي يجري 

االتفاق عليه او اختياره. 

مصالح وطنية..!

تقـرير

ترجمة: سناء علي*

ف��ي تقري��ر للكاتب » جون س��تانلي 
» نش��ر على صفحات اجلريدة اش��ار 
في��ه الى ان » مما ال ش��ك فيه  الى ان 
التطورات االخيرة في الش��أن الشرق 
واجملريات  اوسطي وتسلسل االحداث 
اثبتت بالدليل القاطع حجم نش��اط 
التجمع��ات االرهابي��ة وب��ؤر االرهاب 
في املنطقة والتي تس��ببت في دمار 
يكاد يكون شامال جلميع مرافق احلياة 
خاص��ة ف��ي س��وريا والع��راق , كما 
أن اصاب��ع االتهام الت��ي كانت توجه 
للس��عودية اصبحت الي��وم متأكدة 
متاماً من توليه له��ذا اجلانب , خاصة 
بع��د ما ش��هدته اليمن م��ن احداث 
ودم��ار على ي��د اململكة , ف��ي الوقت 
نفسه يرى اجلميع أن تنظيم القاعدة 
س��يختار وجه��ة اخ��رى غي��ر العراق 

وسوريا ليحتل مزيداً من االراضي .« 
ع��دم  حال��ة   « ان  س��تانلي  وي��رى 
واالنت��كاس  السياس��ي  االس��تقرار 
االمني الذي تش��هده بلدان الش��رق 
االوسط هو نتيجة الصراع السعودي 
والتركي املتفاقم وذلك بدعم أطراف 
وصراع��ات  ح��روب  ف��ي  متنافس��ة 
سياس��ية ف��ي املنطقة كثي��ر منها 
يرج��ع ألس��باب طائفي��ة، فضال عن 
التدخل في الشؤون الداخلية بصورة 

مباشرة وغير مباشرة في الكثير من 
ال��دول ابرزها س��وريا والع��راق ولبنان 
واليمن. أن الس��احة السعودية باتت 
مفتوحة أمام ارهاب مس��تطير، جاء 
نتيجة لسياس��ة تخبط الس��لطات 
الس��عودية في التعامل مع املشهد 
االمني في اليمن، اذ أن قرار احلرب على 
اليم��ن، وجتنيد ودعم بع��ض اجملاميع 
اإلرهابي��ة بص��ورة غير مباش��رة في 
بعض الدول الساخنة أمنيا كالعراق 
وس��وريا، تب��ني اش��تراك الس��عودية 
بدعم اإلرهاب، لذا تخشى السعودية 
ف��ي الوقت الراه��ن ان ينقلب دعمها 

لالرهاب عليها.« 
س��تانلي أكد في تقريره تبعاً لبعض 
املص��ادر املهم��ة الت��ي ل��م يوض��ح 
الكش��ف ع��ن اس��مائها ال��ى ان » 
الس��عودية ت��د بنكاً دولي��اً ال ينضب 
للجماع��ات االرهابي��ة ف��ي الش��رق 
االوسط , يتم متويله من قبل املانحني 
من القط��اع اخلاص اضافة اليس��يل 
كبير من حمالت التبرع باسم الزكاة 
والصدقات من قبل جمعيات توصف 
بانه��ا خيري��ة , عل��ى غ��رار الدع��م 
الس��عودي للم��دارس الديني��ة ف��ي 
باكس��تان، التي باتت تغ��ذي اإلرهاب 
والتطرف العنيف، ويرى هؤالء احملللون 
انه على الرغم من ارتباط السعودية 
وباكس��تان بعالقات جيدة طويلة، اال 
ان تصمي��م اس��الم اب��اد اجلديد على 

محارب��ة االس��باب اجلذري��ة للتطرف 
تسببت في انتقادات نادرة للمملكة 
احملافظة ألس��باب م��ن بينها دعمها 
للم��دارس الديني��ة ف��ي باكس��تان. 
وجاء في برقيات دبلوماس��ية مسربة 
لوزيرة اخلارجية االميركية الس��ابقة 

هيالري كلينتون في 2009 ان املانحني 
السعوديني »هم اكبر مصدر لتمويل 
االرهابي��ة ف��ي  اجلماع��ات الس��نية 
العال��م«، وقال��ت البرقي��ة ان من بني 
هذه اجلماعات الت��ي يصلها التمويل 
عس��كر  وجماع��ة  طالب��ان  حرك��ة 

جنق��وي، ويرتبط بهذا التمويل النزاع 
اجليوس��تراتيجي الطوي��ل م��ع قطر 

وتركيا على عرش الشرق االوسط.« 
اما في العراق فقد اشار ستانلي الى 
ان«  دع��م اجلماع��ات املس��لحة وفي 
مقدمته��ا داع��ش ال يختل��ف كثيراً 

عن مصادر متويله في س��وريا واليمن 
وليبي��ا , حتت عل��م الواليات املتحدة , 
بل ان اغلب حمالت التنس��يق لدعم 
تل��ك اجلماع��ات وايصاله��ا االم��وال 
بات��ت مس��تمرة مع واش��نطن على 
س��ياق مس��تمر , إذ تنته��ج أميركا 
وبعض ال��دول الغربية سياس��ة رياء 
جت��اه واق��ع ومس��تقبل دول الش��رق 
االوس��ط إذ تعلن أنها مصممة على 
محارب��ة اإلره��اب في العال��م وعلى 
ح��ل القضاي��ا دبلوماس��يا ولكنه��ا 
تقوم عملي��اً بعرقلة احل��ل بالتواطؤ 
مع السعودية وقطر وتركيا وتستمر 
اإلرهابية  بدعم ومساعدة اجملموعات 
املس��لحة التي تضم عشرات اآلالف 
م��ن املرتزقة الذي��ن جاءوا م��ن بلدان 

عربية وإسالمية وأوروبية.« 
لكن ح��ذر س��تانلي في تقري��ره الى  
ان » منطق��ة الش��رق االوس��ط ل��م 
يعد بوس��عها حتمل املزيد من الفكر 
االرهابي املتط��رف  ومزيدا من احلروب 
, خاص��ة ف��ي كل من  لبنان وس��وريا 
والع��راق التي عان��ت االمرين من قبل 
وجود املتطرف��ني ودخولها في حروب 
جاءت على بنيتها التحتية وتعليمها 
اضافة الى التروي��ج للجهاد والقتال 
بعض بلدان الشرق االوسط، سيؤدي 
ف��ي نهاية املط��اف ال��ى تدمير هذه 
املنطق��ة املضطربة امني��اً والتي لم 
تعد حتتمل املزيد من التطرف الفكري 

والطائفي. خاص��ة ان هناك كوابيس 
تعيش��ها الس��عودية , الس��يما مع 
تهدي��د تنظيم داعش له��ا مؤخرًا، إذ 
تعمل السعودية منذ خمس سنوات 
على بناء س��ياج على امتداد حدودها 
مع العراق خشية من تسلل مقاتلي 
تنظيم »الدولة اإلسالمية«، ويشكل 
التهديد  تنظيم »الدولة اإلسالمية« 
األب��رز ف��ي الوق��ت احلالي بالنس��بة 

للرياض.« 
في نهاية التقرير اشار ستانلي  الى 
ان » اململك��ة العربي��ة الس��عودية 
اجلماع��ات  متوي��ل  ف��ي  وس��عيها 
االرهابية ادى بها ف��ي نهاية املطاف 
ال��ى ان تكت��وي بنار االره��اب خاصة 
واجلماع��ات  التي��ارات  تنام��ي  بع��د 
الديني��ة املتطرف��ة داخ��ل اململكة، 
والتي س��عت من خ��الل دعاة الفكر 
الوهاب��ي التكفيري ال��ى زعزعة امن 
واستقرار اململكة واستهداف اجملتمع 
االجرامي��ة،  بعمليات��ه  الس��عودي 
من خالل جتنيد الش��باب الس��عودي 
واحلق��د  للقت��ل  آل��ة  وحتويله��م 
والكراهية، حيث شهدت السعودية 
في الفترة االخيرة ع��ددا من اجلرائم 
الوحشية والعمليات اإلرهابية التي 

طالت بعض املقدسات املهمة.« 

* عن صحيفة ال«ي��و  اس اي تودي 
االميركية »

مع بنائها سياجًا أمنيًا على امتداد حدودها مع العراق

السعودية وتصاعد وتيرة التطّرف بين شبابها

بغداد ـ الصباح الجديد:
اس��تبعد قائ��د جه��از مكافح��ة 
اإلرهاب الفريق الرك��ن عبد الغني 
األس��دي، أن يك��ون ل��دى تنظي��م 
»داعش« منطقة قوي��ة يرتكز بها 
في ساحل املوصل األمين، فيما أكد 
أن التنظيم وضع نفسه في »زاوية 
ضيقة« وليس أمامه سوى خيارين 

يتضمنان املوت أو االستسالم.
وقال األس��دي ف��ي حديث صحفي 
من الس��احل األمين ملدينة املوصل، 
إن »ه��دف اليوم وام��س يعتبر من 
أه��م األه��داف لق��وات مكافح��ة 

االرهاب في الس��احل األمين«، الفتا 
الى أن »حي االص��الح الزراعي ميثل 
عقدة مواصالت من ع��دة اجتاهات 
الكثير  تعن��ي  علي��ه  والس��يطرة 
م��ن النجاحات املتواصل��ة لقواتنا 

ومثلها من اخليبة لداعش«.
»اكملن��ا حترير  األس��دي،  وأض��اف 
اكثر م��ن %70 من احلي ولكن كثرة 
بالتوجه  والسماح لعوائلنا  النزوح 
ال��ى االماكن اآلمن��ة جعلنا نؤجل 
املقبل��ة«،  للس��اعات  العملي��ة 
مس��تدركا بالقول أن »داعش قاوم 
بقوة وشراسة، وفي يوم امس فقط 

فجرنا 13 عجلة مفخخة له«.
وبش��أن املنطقة التي يرتكز عليها 
تنظي��م »داع��ش« ف��ي الس��احل 
األمين للموصل، اس��تبعد األسدي 
أن »تك��ون هن��اك منطف��ة قوي��ة 
لدى داع��ش يرتكز به��ا«، الفتا الى 
أن »التنظي��م وضع نفس��ه بزاوية 
ضيقة وامامه خي��اران، اما املوت او 

أن يرفع الراية البيضاء«.
وتخوض القوات العراقية املشتركة 
النطاق  عمليات عسكرية واسعة 
م��ن  املوص��ل  مدين��ة  الس��تعادة 

تنظيم »داعش«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اك��د نائ��ب رئي��س البرمل��ان همام 
احلف��اظ  عل��ى ض��رورة  حم��ودي، 
على إس��تقاللية عمل وتخصص 
النقابات املوجودة وحقوق اعضائها 
ضمن قان��ون النقاب��ات واإلحتادات 

املهنية. 
وق��ال حم��ودي ف��ي كلم��ة خالل 
اجتماع ج��رى مبكتبه مع رؤس��اء 
النقابات املهنية في العراق، نقلها 
مكتب��ه االعالم��ي واطلعت عليه 
»الصباح اجلديد«، »اننا نؤكد على 
ضرورة احلف��اظ على إس��تقاللية 

عمل وتخصص النقابات املوجودة 
ضمن قان��ون النقاب��ات واإلحتادات 
املهني��ة، فض��ال إلتاح��ة الفرصة 
آخ��رى جديدة«، مش��يرا  النش��اء 
ال��ى »اهمي��ة اس��تضافة امان��ة 
مجلس الوزراء لالستماع الى رأيها 
بإعتبارها اجلهة طالبة التش��ريع، 
والتنس��يق بغية حل اإلش��كاالت 

املتعلقة بالقانون«. 
واشار حمودي، الى »وجوب تضمني 
الرؤى القانونية لرؤس��اء النقابات 
في فق��رات القان��ون«، الفت��ا الى 
»أهمي��ة تنظيم األط��ار القانوني 

واملهن��ي لعم��ل اجله��ات املعنية 
بتش��ريع القانون واخل��روج بحلول 
تنسجم مع مزاولة كل مهنة ومبا 
يضمن استقاليتها بصورة تامة«. 
وبني مكت��ب نائب رئي��س البرملان، 
لوجه��ات  اس��تمع  »حم��ودي  ان 
كل  ل��دى  التخصصي��ة  النظ��ر 
اإلس��تفهامات  ومجم��ل  نقاب��ة 
عل��ى  املطروح��ة  واإلش��كاالت 
مش��روع القانون، بغية تضمينها 
في فقرات القانون خالل مناقشته 
في جلس��ة مجل��س الن��واب في 

الفترة املقبلة«.

داعش يفقد كل مناطق االرتكاز 
في أيمن الموصل

حمودي يؤكد الحفاظ على استقاللية 
النقابات وحقوق أعضائها

خرجت النسوة اللواتي 
شاركن في االستعراض 
من امام فندق تايتانك على 
شارع الستين بمحافظة 
السليمانية، معلقين 
الالفتات واالشرطة الوردية 
التي ترمز الى النساء، 
وقادوا مركباتهن وسط 
شوارع المدينة وصوال 
الى امام مبنى محكمة 
محافظة السليمانية
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بغداد – انفجار عبوتني 
ذك��ر مص��در أمن��ي في الش��رطة 
العراقي��ة ام��س اجلمعة، بأن س��تة 
أش��خاص اصيب��وا بج��روح نتيجة 
انفج��ار عبوتني ناس��فتني بحادثني 

متفرقني جنوبي بغداد . 
ناس��فة  "عب��وة  إن  املص��در  وق��ال 
كان��ت موضوعة قرب مح��ال جتارية 
ف��ي ناحية الرش��يد جنوب��ي بغداد، 
انفج��رت، صب��اح ي��وم  ام��س م��ا 
اس��فر ع��ن اصابة اربعة اش��خاص 
بج��روح ، مضيفا أن "عبوة ناس��فة 
كان��ت موضوعة عل��ى جانب طريق 
ف��ي منطقة املدائ��ن، جنوبي بغداد، 
انفجرت، صباح يوم امس ، ما أسفر 

عن اصابة شخصني بجروح". 

ديالى – عملية عسكرية 
افاد قائد عمليات دجلة الفريق الركن 

مزهر العزاوي امس اجلمعة، بانطالق 
عملية عس��كرية واس��عة لتعقب 
خاليا تنظيم "داعش" شمال شرقي 
ديالى بإسناد من قبل طيران اجليش. 
إن  الع��زاوي  الرك��ن  الفري��ق  وق��ال 
"تش��كيالت م��ن الفرقة اخلامس��ة 
وبإسناد  الشعبي  ب احلشد  مدعومة 
من قبل طيران اجليش انطلقت فجر 
يوم امس في تنفيذ عملية عسكرية 
واسعة لتعقب خاليا داعش اإلرهابي 
من ضف��اف بحيرة حمري��ن )55كم 
ش��مال ش��رق ب عقوبة( وص��وال إلى 
احل��دود الفاصلة م��ع ناحية قره تبه 

)112كم شمال شرقي بعقوبة(".

كركوك – قصف جوي
كش��فت خلية االعالم احلربي امس 
اجلمعة عن تدمي��ر مقرين لتنظيم 
"داعش" بضربتني جويتني في قضاء 

احلويجة جنوب غربي كركوك.

وقالت اخللية إنه "استناداً ملعلومات 
وكال��ة االس��تخبارات والتحقيقات 
االحتادي��ة، ف��إن صقور الق��وة اجلوية 
وجه��وا ضربتني جويت��ني في قضاء 
الضربت��ني  ان  مضيف��ا   ، احلويج��ة 
أس��فرتا ع��ن تدمي��ر مق��ر قناصة 
بالكام��ل تابع لعصاب��ات داعش مع 
قتل وجرح عدد م��ن االرهابيني كانو 
ينف��ذون تدريبات عل��ى آلية القنص 

داخله". 

بابل – اعتقال مطلوبني 
 أعل��ن مص��در امن��ي ف��ي مديري��ة 
شرطة محافظة بابل امس اجلمعة 
ع��ن الق��اء القب��ض على ع��دد من 
املطلوب��ني للقضاء عل��ى وفق مواد 
جنائي��ة ومخالف��ات متنوعة خالل 

عمليات تفتيش في احملافظة . 
وأوض��ح املص��در ان املف��ارز االمنية 
القت القبض عل��ى القوات األمنية 

خالل عملية ده��م وتفتيش، متكنت 
م��ن الق��اء القب��ض على ع��دد من 
للقض��اء  واملطلوب��ني  املتهم��ني 
على وف��ق مذكرات قب��ض اصولية 
م��ن احملاك��م اخملتصة ، مش��يرة الى 
قيامها بإحال��ة جميع املتهمني الى 
اجلهات ذات اعالقة لغرض استكمال 

االجراءات القانونية بحقهم.

االنبار – عملية عسكرية
اكدت قيادة عمليات محافظة األنبار 
ام��س اجلمعة ع��ن انط��الق عملية 
تطهي��ر الصح��راء اجلنوبية لقضاء 

للرطبة غربي احملافظة.
وقال قائ��د العمليات الل��واء الركن 
محمود الفالحي إن "قوة من اجليش 
بالفرقة األولى والفرقة الثامنة ولواء 
مغاوي��ر عملي��ات األنبار والعش��ائر 
وبدعم من طي��ران التحالف الدولي 
واملروحي للجي��ش انطلقوا بعملية 

واس��عة لتطهير الصحراء اجلنوبية 
غ��رب  )310ك��م  الرطب��ة  لقض��اء 
"العملي��ة  أن  ، مضيف��ا  الرم��ادي( 
تهدف الى مالحقة اإلرهابيني وتدمير 
ف��ي  ومعس��كراتهم  مضافاته��م 
الصحراء وصوال الى ناحية النخيب 

)400كم جنوب غرب الرمادي(". 

كربالء – هجوم مسلح 
اك��د قائد الفرق��ة الثالثة في قاطع 
غربي كربالء بقوات س��رايا الس��الم 
ام��س اجلمع��ة ص��د هجوم ش��نه 

تنظيم "داعش" غربي احملافظة. 
وقال قائد الفرقة ابو حسن الزبيدي 
إن "داعش ش��ن هجوم��اً بالهاونات 
واألس��لحة املتوس��طة عل��ى وادي 
الغذف بإجتاه األنبار، مضيفا أن "رجال 
الس��رايا الس��اهرين م��ع اخوته��م 
من الق��وات األمنية كان��وا باملرصاد 
فصدوا الهجوم وكان النصر حليف 

األبطال". 

ميسان – عملية امنية 
ذكرت قي��ادة عمليات الرافدين امس 
اجلمعة، ع��ن نتائج عملي��ات "وثبة 
االس��د" بعد 10 ايام على انطالقها 
في محافظة ميس��ان، فيما اكدت 
اعتقال 188 مطلوب��ا بتهم جنائية 
ش��تى وضبط العديد من االسلحة 

واالعتدة.
وق��ال قائ��د العملي��ات الل��واء علي 
ابراهي��م املكصوص��ي إن "الق��وات 
العس��كرية املش��اركة ف��ي عملية 
وثبة االس��د ومعهم اقسام وافواج 
ط��وارئ قي��ادة ش��رطة محافظ��ة 
ميس��ان ومن��ذ انطالقها ف��ي االول 
م��ن ايار اجل��اري وحتى العاش��ر منه 
ومن خ��الل مالحقته��ا للمطلوبني 
القب��ض  اوام��ر  وتنفي��ذ  للقض��اء 
الص��ادرة بحقهم متكن��ت من القاء 

القب��ض عل��ى 188 متهم��ا بته��م 
جنائية مختلفة .

نينوى – تفجير ملغمة 
 افاد مصدر امني في قيادة احلش��د 
الشعبي امس اجلمعة بتمكن ألوية 
احلشد الش��عبي من تفجير سيارة 
ملغمة يقودها انتحاري شرق ناحية 
القيروان أقص��ى قضاء تلعفرؤغربي 

محافظة نينوى  . 
وقال املص��در الذي فض��ل عدم ذكر 
اس��مه إن"ألوية احلش��د الش��عبي 
يقوده��ا  ملغم��ة  س��يارة  فج��رت 
انتحاري حاول ايق��اف تقدم القوات 
بالق��رب من ت��ل دغش ش��رق ناحية 
القي��روان أقص��ى قض��اء تلعف��ر"، 
مضيفا أن "ألوية احلش��د الشعبي 
تقتحم قرية )ام الش��بابيط( شمال 
م��ع  واش��تبكت  القي��روان  ناحي��ة 

عناصر داعش". 

انفجار عبوتين في ناحية الرشيد والمدائن جنوبي بغداد * انطالق عملية واسعة لتعقب إرهابيين شرقي ديالى
البدء بتطهير الصحراء الجنوبية للرطبة غربي األنبار * تفجير ملغمة يقودها انتحاري بالقيروان غربي نينوى

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن��ت وزارة الهج��رة واملهجري��ن، ع��ن عودة 
57,885 أسرة عائدة الى مناطق سكناها احملررة 

في محافظات االنبار وصالح الدين وديالى. 
وقال مدير قسم شؤون العودة في دائرة شؤون 
الفروع حمودي محجوب في بيان اطلعت عليه 
"الصباح اجلديد"، إن "مراكز الوزارة لتس��جيل 
ع��ودة االس��ر النازح��ة ف��ي محافظ��ة االنبار 
س��جلت 41,624 اس��رة عائدة ال��ى مناطقها 
احمل��ررة في اقضية الرمادي و الفلوجة و حديثة 
و اخلالدي��ة وهيت والكرمة، فض��ال عن العودة 

ناحية الصقالوية ".
واضاف محجوب ان "مراكز الوزارة لتس��جيل 
ع��ودة النازح��ني ف��ي محافظة ص��الح الدين 
س��جلت 11,093 اس��رة عائدة ال��ى مناطقها 
احمل��ررة ف��ي اقضي��ة تكري��ت وال��دور والعلم 
وسامراء والضلوعية والدجيل اضافة الى شرق 
بيج��ي وناحية دجل��ة"، مبينا ان "ف��رع الوزارة 
في محافظة ديالى س��جل عودة 5,168 اسرة 
ال��ى مناطقها احمل��ررة في املقدادي��ة واخلالص 

وخانقني وبعقوبة".

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن مدير مؤسس��ة الش��هداء ف��ي محافظة 
األنب��ار عمار ن��وري، عن العثور عل��ى ثالث مقابر 
جماعية الش��خاص اعدمه��م تنظيم "داعش" 

في احملافظة.
وقال نوري في حديث صحفي، إنه "مت العثور على 
ثالث مقاب��ر جماعية تضم رف��ات مغدورين من 
املدنيني واملنتس��بني بالق��وات األمنية في جزيرة 
الكرمة شرق الفلوجة، ومنطقة االزركية شمال 

غرب الفلوجة، ووسط مدينة الرمادي".
وأضاف نوري، أنه "من املؤمل أن يتم ارس��ال جلان 
خاصة م��ن بغداد لغرض فت��ح املقابر اجلماعية 
ف��ي تلك املناط��ق"، مرجح��ا أن "تنظيم داعش 

أعدمهم في عام 2015".
يذك��ر ان تنظي��م "داعش" اعدم العش��رات من 
املنتس��بني بالق��وات األمني��ة واملدني��ني عندما 
س��يطر على معظم مناطق االنب��ار مطلع عام 

.2014

عودة أكثر من 57 ألف 
أسرة لثالث محافظات

العثور على ثالث مقابر 
جماعية في األنبار

الملف األمني

انطالق عمليات واسعة لتحرير ناحية 
القيروان واملناطق احملاذية للحدود 

السورية
وف��ي س��ياق متصل كش��ف القائد في 
ق��وات جه��از مكافح��ة اإلره��اب اللواء 
الركن معن الس��عدي يوم أمس اجلمعة 
إن" قواته ش��رعت قبل يوم��ني بالتقدم 
ف��ي حي صناعة وادي عكاب الش��مالية 
واجلنوبية وصناعة س��يد غامن وبالتالي مت 
الس��يطرة عليهما وتأمني طريق اجلناح 
اجلنوبي لقوات الرد السريع ملساعدتهم 

للتقدم في محورهم القتالي . 
‘‘الصب��اح  وق��ال الس��عدي لصحيف��ة 
اجلدي��د‘‘ إن" ق��وات مكافح��ة اإلره��اب 
وحسب اخلطة العسكرية اقتحمت يوم 
أمس حي "اإلصالح الزراعي" األول والثاني 
ومت حتريرهم��ا من زمر داعش اإلرهابي بعد 

معارك طاحنة . 
وأض��اف إن" املدني��ني املالزم��ني بيوتهم 
يتم توفي��ر احلماية لهم من قبل القوات 
املقتحمة ومن ثم تبدأ عمليات التفتيش 
والتدقي��ق األمني , الفتا إلى إن"  القوات 
األمني��ة وف��رت للمدني��ني مم��رات أمنية 
إليصاله��م ال��ى نقطة إي��واء النازحني , 
مؤك��داً ان" جه��از االس��تخبارات يقوم 
بتدقي��ق النازحني خوفا من تخفي بعض 
الدواع��ش معهم ومن ثم يت��م نقلهم 
عبر عجالت مخصصة الى معس��كرات 

النزوح . 
وتابع إن " اإلسناد اجلوي من قبل الطيران 
العراق��ي يقوم بدور كبير ج��داً في متييز 
تنق��ل العدو واألوكار التي يس��تعملوها 
لش��ن هجم��ات معادية , مبين��ا انه" مت 
معاجل��ة عدد كبير م��ن األوكار اإلرهابية 
عب��ر االس��تهداف اجل��وي الدقي��ق بعد 

التأكد من خلو تلك املباني من املدنيني . 
الى ذلك أفادت قيادة الش��رطة االحتادية، 
أمس اجلمعة ، بأن قواتها قتلت العشرات 
من عناص��ر تنظي��م "داع��ش" وفجرت 
خمس عج��الت مفخخة في الس��احل 
األمين ملدينة املوصل، الفتا إلى فتح طريق 

رئيسي لالمداد اللوجستي. 
وقال قائد الش��رطة الفريق رائد ش��اكر 
ج��ودت في بيان تلقت صحيفة ‘‘الصباح 
اجلدي��د‘‘ نس��خة من��ه، إن "فرق��ة ال��رد 
الس��ريع مس��نودة باللواء اآلل��ي املدرع 
ش��رطة احتادي��ة توغل��ت ف��ي املداخ��ل 
الش��مالية حلي االقتصاديني"، الفتاً إلى 
أن "الق��وات حاصرت دفاع��ات االرهابيني 
بعش��رات االليات املدرعة ونشرت املئات 
من عناص��ر كتيبة القت��ال الليلي على 
اس��طح املبان��ي واملن��ازل في ش��ارع 60 

مجهزين بالقناصات الثقيلة".
قتل��ت  "الق��وات  أن  ج��ودت،  وأض��اف 
العش��رات من الدواعش ودمرت 12 آلية 
مسلحة وخمس عجالت مفخخة وثالثة 
مواضع للرشاشات االحادية ومسقفتني 

للمؤن والذخيرة". 
وأشار إلى، أن "الش��رطة حررت عشرات 
االس��ر من قبضة االرهابيني في منطقة 
االقتصادي��ني، ومت نقلهم ال��ى مخيمات 

النازحني". 
وبني الفري��ق جودت، أن "م��الكات اجلهد 
الهندسي لالحتادية فتحت طريقاً جديداً 
لإلمداد والدعم اللوجس��تي بني املوصل 

وتلعفر".

تطهير عدة أحياء بالكامل في أمين 
املوصل وسط نزوح املئات

م��ن جهة أخ��رى اعلنت خلي��ة االعالم 

احلرب��ي، ع��ن تدمي��ر مقري��ن لتنظي��م 
"داع��ش" بضربت��ني جويتني ف��ي قضاء 

احلويجة جنوب غربي كركوك.
وقال��ت اخللية ف��ي بيان اطلع��ت عليه 
"الصباح اجلديد"، إنه "استناداً ملعلومات 
والتحقيق��ات  االس��تخبارات  وكال��ة 
االحتادية، فإن صقور القوة اجلوية وجهوا 

ضربتني جويتني في قضاء احلويجة".
واضافت اخللية، ان "الضربتني أس��فرتا 
ع��ن تدمير مق��ر قناص��ة بالكامل تابع 
لعصاب��ات داع��ش االرهابي��ة م��ع قتل 
وجرح عدد م��ن االرهابيني كانوا ينفذون 

تدريبات على آلية القنص داخله".
وتابعت اخللي��ة، أن "الضربات اس��فرت 
ايض��ا عن تدمي��ر مقر آخ��ر بالكامل ملا 
العس��كري لعصابات  املسؤول  يسمى 
داعش االرهابية في منطقة العباس��ي 
كم��ا ادت ال��ى قت��ل وج��رح ع��دد م��ن 

االرهابيني كانوا بداخله".

العبادي يبحث مع الدميقراطي 
الكردستاني املشكالت بني اإلقليم 

واملركز
الفت��اً الى ان��ه "مت مناقش��ة الوضع في 
مرحل��ة م��ا بعد داع��ش وآلي��ات اخراج 
جمي��ع الق��وات االجنبي��ة م��ن العراق 
وخاصة قوات حزب العمال الكردستاني 
اضافة الى مناقش��ة الوضع في قضاء 

سنجار".
واك��د ش��نكالي، ان��ه "مت االتف��اق على 
استمرار اللقاءات واحلوارات بغية اخلروج 

بحلول تصب مبصلحة الطرفني". 
وتش��هد العالق��ات ب��ني بغ��داد وأربيل 
توترات بس��بب اس��تمرار اخلالفات حول 
ملفات سياسية واقتصادية وعسكرية، 

فيم��ا تؤك��د بغ��داد واربيل باس��تمرار 
رغبتهما بحل املشاكل العالقة.

القضاء يؤكد عدم تدخل رئيس 
الوزراء بشؤون عمله وتخصصه

مشيرًا إلى أن العبادي وصف العيساوي 
ب�"املظل��وم"، فيما أب��دى ثقته بأن تتم 

إعادة "احلق" له.
ورد مكت��ب رئيس ال��وزراء حيدر العبادي 
في وقت سابق ، على تصريح النجيفي، 
مؤكداً أن موق��ف العبادي واضح وثابت 
بش��أن الس��لطة القضائي��ة وضم��ان 
اس��تقالليتها وعدم التدخل في عملها 
بأي ش��كل من األش��كال اس��تناداً الى 
مبدأ الفصل بني الس��لطات، مبيناً انه 

ال "صحة ملا يقال خالف ذلك".

بارزاني: التأريخ مع بغداد مليء 
باملشكالت والشراكة انهارت

كما س��لطوا الض��وء عل��ى "العالقات 
ب��ني بغداد وإقلي��م كردس��تان وعملية 
اإلس��تفتاء املزمع إجراؤه��ا في اإلقليم، 
 وأش��اروا  الى التاريخ والنضال املشترك 
بني احلزب الش��يوعي العراقي وش��عب 
كردس��تان، وأكدوا بأن احلزب الشيوعي 
وق��ف دائما ومايزال مع مطالب ش��عب 

كردستان العادلة".
وتباحث اجلانبان حول احلرب ضد  إرهابيي 
داعش واإلنتصارات التي حققتها قوات 
مع  والتنس��يق  والتعاون  البيش��مركة 
اجليش العراق��ي  باإلضافة إلى تهديدات 
احمللي��ة  املس��تويات  عل��ى  اإلرهابي��ني 
واإلقليمي��ة والدولية، وأبدى الوفد الزائر 
تقديره وإحترامه لش��جاعة وتضحيات 
ق��وات البيش��مركة  واإلنتص��ارات التي 

حققته��ا ه��ذه الق��وات ض��د إرهابيي 
داعش".

التحالف الوطني "يرفض" متديد
عمل "مفوضية االنتخابات"

ألس��باب عدة أبرزها عدم االستقاللية، 
وبنائه��ا على أس��اس احملاصصة، فضالً 
ع��ن اخلروق��ات الكبيرة التي كش��فت 

خالل عملية االستجواب".
ويضيف غالي ف��ي حديث مع "الصباح 
اجلديد"، إن "إقالة مفوضية االنتخابات 
جماهيري��ا  مطلب��ا  كونه��ا  تع��دت 
وأصبحت مطلبا برملاني��ا"، الفتاً إلى إن 
"اختي��ار مفوضي��ة جدي��دة بعيدة عن 
التدخالت السياسية يسهم في اختيار 
ش��خصيات تتمتع بالكف��اءة والنزاهة 
تتول��ى مهم��ة تطوي��ر البل��د بجميع 

اجملاالت".
وبحس��ب النائب عن كتل��ة األحرار فإن 
"تغيير مفوضية االنتخابات ال يؤثر على 
عملية تسجيل االحزاب السياسية، أو 
عملي��ة االنتخابات"، مؤك��داً إن "هناك 
أحزاباً سياسية مسجلة في املفوضية 
وخاض��ت االنتخابات الس��ابقة غير إن 
األصوات التي حصلت عليها س��رقت". 

على حد قوله.
ويكش��ف غالي عن "محاوالت وتأثيرات 
سياس��ية تدف��ع باجت��اه بق��اء مجلس 
املفوض��ني احلالي"، متهماً "مفس��دين 
وراء تل��ك احمل��اوالت،  بالوق��وف  كب��ارا" 
العملي��ة  داخ��ل  بقائه��م  ل�"ضم��ان 

السياسية".
وف��ي الش��أن ذات��ه، "رف��ض التحال��ف 
مفوضي��ة  عم��ل  متدي��د  الوطن��ي 
االنتخاب��ات"، مؤك��داً في الوق��ت ذاته 

"ضرورة اإلس��راع في عم��ل جلنة اخلبراء 
الختيار األعضاء اجلدد للمفوضية".

وجاء ذلك خالل االجتماع الدوري للهيئة 
القيادية للتحال��ف الوطني في مكتب 
رئي��س التحالف عم��ار احلكيم في )11 
أيار 2017(. بحسب بيان للتحالف وردت 

نسخة منه ل�"الصباح اجلديد".

اجتماع حاسم ملشروع "التعبير 
والتظاهر" اليوم متهيداً إلقراره االثنني 

املقبل
وأس��تطردت عب��د الواح��د أن "اجلان��ب 
الثان��ي املعت��رض علي��ه م��ن قبلنا هو 
تقييد التظاه��رة باخط��ار اجلهات ذات 
العالقة قبل خمس��ة ايام من انطالقها 
م��ع منح احل��ق لرئيس الوح��دة االدارية 
باالعتراض عليها الي س��بب يعتقد أنه 

يتعارض مع االمن واملصلحة العامة".
مطاطي��ة  الفق��رة  "ه��ذه  أن  وت��رى 
وستمكن سواء احملافظة نزوالً إلى رئيس 
اجملل��س البلدي في املدينة من االعتراض 
على التظاهرة بتل��ك الذريعة كون من 
يحم��ل ه��ذه املناصب له صف��ة رئيس 

وحدة ادارية".
وأكملت عبد الواحد بالقول إن "القانون 
يجب أن ميرر يوم االثنني بعد االتفاق على 
الصياغ��ات النهائية بالش��كل الذي ال 
يتعارض م��ع احلقوق املدني��ة املكفولة 

وفقاً للدستور".
من جانبها، ش��ددت عض��و جلنة حقوق 
االنس��ان النيابي��ة أش��واق اجل��اف على 
أهمية اجتم��اع اليوم، لكنه��ا انتقدت 
في تصريح إلى "الصباح اجلديد"، كثرة 
اللج��ان املوج��ودة اخملصصة ملناقش��ة 
القان��ون، ووجه��ت الل��وم إلى رئاس��ة 

البرمل��ان ل� "اقحام جل��ان قد تكون ليس 
له��ا عالق��ة م��ن بينه��ا جلن��ة االوقاف 

والشؤون الدينية".
وف��ي مقاب��ل ذل��ك، ذك��رت اجل��اف أن 
"املش��روع يجب أن ميرر كون مت تعطيله 
كثي��راً وق��د أجرين��ا علي��ه العديد من 

التعديالت".
واعرب��ت ع��ن انزعاجه��ا ل� "اس��تمرار 
االنته��اكات بحق املتظاهري��ن بالتزامن 
مع بقاء قانون يكفل حقوقهم في ادراج 

مجلس النواب ملدة سبع سنوات".
ولفت��ت عض��و جلن��ة حقوق االنس��ان 
النيابية إل��ى أن "اللجان اخملتصة تلقت 
العديد م��ن املالحظات، م��ن منظمات 
اجملتمع املدني البعض منها وصلتنا عن 
طري��ق البري��د االلكتروني ومس��تمرين 
في تلق��ي املزيد وجميعها س��ندرجها 
من أج��ل مناقش��تها الي��وم والوصول 
إل��ى صيغ��ة نهائية تع��رض للتصويت 

االثنني".
ومضت اجلاف إلى أن "تنظيم التظاهرة 
وضع اليها حل وسطي، وذلك بأن يكون 
مجرد اشعار إلى اجلهات اخملتصة لكنه 
مقّي��د باعتراض رئيس الوح��دة االدارية 
مت��ى ما وجد اس��باباً منطقي��ة لذلك 

الرفض". 

"الناتو" يعلن عن عدم مشاركته
بالقتال في العراق وسوريا

من جانبها، قالت املستش��ارة األملانية، 
خالل املؤمتر نفسه، إن "زعماء دول الناتو 
سيناقش��ون في القم��ة املقبلة حجم 
الدعم الذي سيقدمه احللف للتحالف 
الدولي الذي يح��ارب تنظيم داعش في 

كل من سوريا والعراق".

تتمات ص1

سرسنك ـ خدر خالت:

تعبي��راً ع��ن ش��كرهم وامتنانهم 
لشعب وقيادة اقليم كردستان بنحو 
عام، والهالي بلدة سرس��نك، نظم 
العش��رات من النازح��ني القاطنني 
فيها مسيرة للتعبير عن شكرهم 
وامتنانهم الهالي البلدة التي تتميز 
باجوائها اجلميلة ومناظرها اخلالبة، 
فيما قام العش��رات من املتطوعني 
واملتطوعات بحملة لصبغ االرصفة 

في وسط البلدة.
وقال الناش��ط رزكي جوقي حسن، 
الن��ازح من منطقة بعش��يقة الى 
"الصب��اح اجلدي��د" انه "م��ع حترير 
منطقتن��ا ف��ي ناحية بعش��يقة، 
والبدء برفع االنقاض فيها ومباشرة 
عدد من الدوائر اخلدمية كالكهرباء 
وغيره��ا باع��ادة تأهيل ش��بكاتها 
به��دف اع��ادة اخلدم��ات ملناطقن��ا 
تدريجي��اً، ومع ق��رب انته��اء العام 
الدراس��ي احلالي 2017/2016 ارتأينا 
تنظيم مس��يرة عفوية تعبيرًا عن 
ش��كرنا وتقديرنا لكل من ساعدنا 
ف��ي محنتنا خالل فترة نزوحنا التي 
اس��تمرت س��نتني و9 اش��هر حل��د 

اليوم".
واضاف "املس��يرة ش��ارك بها نحو 
300 ن��ازح غالبيته��م م��ن اهال��ي 
رفعنا  ناحية بعش��يقة وبحزان��ي، 
ش��عارات والفت��ات تؤك��د عمي��ق 
اقلي��م  وقي��ادة  لش��عب  ش��كرنا 
كردس��تان العراق، وايضا الى اهالي 
مدينة سرس��نك اجلميلة الذين لم 
يدخ��روا جهداً في مس��اعدة اهلنا 

النازحني".
ونوه حس��ن الى انه "من املرجح ان 
اعدادا كبيرة من النازحني س��تعود 
ملناطقه��ا االصلي��ة عق��ب انتهاء 
العام الدراس��ي احلالي، لهذا ارتأينا 
تنظي��م ه��ذه املس��يرة ف��ي ه��ذا 
الوقت، وجندد شكرنا وتقديرنا الهل 
سرس��نك جميعاً، الذين وقفوا مع 
النازح��ني وقفة ك��رم وتعاملوا مع 

النازحني بانسانية راقية يستحقون 
االش��ادة بها، ولن ننسى مواقفهم 
بتاتاً كما لن ننسى اجواء سرسنك 

الرائعة".
وس��ط  م��ن  املس��يرة  وانطلق��ت 
سرسنك وصوال الى مبنى الناحية 
فيه��ا، حي��ث كان مدي��ر الناحي��ة 
برفقة عدد من املس��ؤولني بانتظار 
املتظاهري��ن الذين قدم��وا باقة ورد 
الى مدير الناحي��ة نيابة عن جميع 
اهال��ي سرس��نك، ومت القاء كلمات 
تش��يد بالتعاون االخ��وي واملواقف 
االنسانية الهل سرسنك مواطنني  
مسؤولني الذين بذلوا ما بوسعهم 

خلدمة النازحني فيها.
ولم يكتف النازحون في سرس��نك 
باملس��يرة العفوية، بل ان العشرات 
منه��م تطوع لصب��غ االرصفة في 
وسط سرسنك لترك بصمة طيبة 

لدى اهلها.
وقال الناش��ط قي��دار الي��اس، من 
اهال��ي بعش��يقة ان��ه "فكرنا في 
كيفية ترك بصم��ة جميلة وذكرى 
لطيفة لدى اهالي سرس��نك قبل 
ان نع��ود ملناطقنا، ف��كان قرارنا ان 
نقوم بحمل��ة العادة طالء االرصفة 
واعم��دة الكهرب��اء داخ��ل املدين��ة 
عرفاناً بالش��كر واالمتن��ان الهالي 

سرسنك".
م��ن  العش��رات  "تط��وع  واض��اف 
الشباب النازحني من الذكور واالناث، 
وجهزتن��ا دائ��رة بلدي��ة سرس��نك 
باألصب��اغ واملع��دات املطلوب��ة، ومت 
اعادة طالء الش��ارع الرئيس وس��ط 
املدينة، ش��ارع البلدي��ة، االمر الذي 
والس��ادة  االهالي  نال استحس��ان 

املسؤولني".
ولفت الياس الى ان "الشباب الذين 
ش��اركوا ف��ي صب��غ االرصفة هم 
طالب نازح��ون يتابعون دراس��تهم 
مبدارس مت استحداثها عقب نزوحنا، 
ومت ذل��ك بالتنس��يق م��ع اداراته��ا 

وتربية نينوى".
النازح��ني  ع��ادًا ان "العالق��ة ب��ني 
ان  يج��وز  ال  االص��الء  والس��كان 
تنتهي بالعودة للدي��ار، بل يجب ان 
تستمر وتتواصل، الن هكذا مواقف 
ومب��ادرات تع��زز ثقاف��ة التعاي��ش 
االخوي بني ش��تى املكون��ات، علماً 
ان مدينة سرسنك يقطنها خليط 
من املس��يحيني واملسلمني، واغلب 
النازحني فيه��ا من االيزيديني، ومنذ 
س��نتني و 9 اش��هر لم حتص��ل أية 

مشكلة تستحق الذكر".
م��ن جانبها قال��ت املتطوعة لبنى 
اياد ان "اهالي سرسنك يستحقون 

ان ن��رد له��م جميله��م، و ال ب��أس 
ان نخص��ص يوًم��ا واح��ًدا للعمل 
ف��ي صب��غ االرصف��ة بش��وارعها، 
ورمب��ا س��يبقى عملن��ا ه��ذا ذكرى 
سيتحدث بها االهالي بعدما نغادر 

مدينتهم".
وبحس��ب ارق��ام غير رس��مية، فان 
نحو 14 الف نازح سكنوا في عموم 
ناحية سرس��نك )40 كلم ش��مال 
ش��رق دهوك( ف��ي االش��هر االولى 
م��ن اجتياح تنظي��م داعش ملناطق 
شاس��عة م��ن الع��راق، لك��ن عدد 
النازحني تضاءل في االشهر االخيرة 

بنحو ملفت.

مع تحرير منطقتنا في 
ناحية بعشيقة، والبدء 
برفع األنقاض فيها 
ومباشرة عدد من الدوائر 
الخدمية كالكهرباء 
وغيرها بإعادة تأهيل 
شبكاتها بهدف إعادة 
الخدمات لمناطقنا 
تدريجيًا، ومع قرب انتهاء 
العام الدراسي الحالي 
2017/2016 ارتأينا تنظيم 
مسيرة عفوية تعبيرًا عن 
شكرنا وتقديرنا لكل من 
ساعدنا في محنتنا خالل 
فترة نزوحنا التي استمرت 
سنتين و9 اشهر لحد 
اليوم

نازحون موصليون يردون اجلميل لبلدة سرسنك

مسيرة شكر لألهالي.. ومتطوعين لصبغ أرصفة الشوارع

نازحون يتركون بصماتهم ردًا لجميل من آواهم في بلدة سرسنك
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بغداد  - الصباح الجديد:

 
بح��ث مع��اون مدي��ر عام ش��ركة 
جت��ارة احلب��وب نعي��م املكصوصي 
مع محافظ دهوك س��بل تسهيل 
عمليات مناقلة احلبوب من اإلقليم 

إلى باقي احملافظات .
واوض��ح معاون املدي��ر العام بانه مت 
خ��ال اللقاء مناقش��ه آلية جتهيز 
مطاح��ن اإلقلي��م باحلنط��ة م��ن 
س��احة مش��يرفة لغ��رض طحن 
حصة محافظة نينوى في مطاحن 
اإلقليم وكذلك موضوع تس��هيل 
عبور شاحنات الوزارة وعدم تأخيرها 

في سيطرات االقليم .
م��ن جانبه اب��دى محاف��ظ دهوك 
بتوجي��ة  للتع��اون  اس��تعداده 
السيطرات بعدم تأخير الشاحنات 
احململة باحلبوب والتي يتم مناقلتها 

لبقية احملافظات .
على صعي��د متصل اعلن��ت وزارة 
التجارة ع��ن قيام فريق من اللجنة 

العليا للتس��ويق بجول��ة تفقدية 
في مقر سايلو التاجي ملتابعة سير 
العمل واالطاع على االستعدادات 
لاستام احلبوب املسوقة للموسم 

احلالي  . 
اكد ذلك مدير عام الش��ركة هيثم 
جميل اخلش��الي واض��اف انه تلك 
اجل��والت التفقدي��ة تات��ي من اجل 
متابع��ة عم��ل املوظف��ن وش��رح 
طرق اخل��زن الصحيحة ف��ي اخملازن 
واالس��تفادة القصوى من الطاقات 

اخلزنية املتاحة في املوقع. 
واض��اف املدير الع��ام انه مت التجول 
ف��ي مراف��ق الس��ايلو والبن��زات و 
االطاع على س��امة مس��تلزمات 
منظوم��ة االطف��اء اضاف��ة ال��ى 
التوجي��ه بض��رورة ادام��ة الدورات 
الكهربائي��ة داخل اخملازن للحيلولة 

دون حدوث اي طارىء . 
ولفت املدير الع��ام الى انه مت خال 
الزيارة لتلك املواقع االجتماع بلجان 
الش��طب والتثمن والبيع واالتاف 
لغ��رض توجيهه��م وش��رح الي��ة 

العمل لكل جلنة وحس��م موضوع 
امل��واد املتضررة واحملج��وزة والتالفة 

والسكراب . 
م��ن جانب اخ��ر زار رئي��س اللجنة 
املثن��ى  الزراعي��ة ف��ي محافظ��ة 
س��ايلو الس��ماوه لاط��اع عل��ى 
س��ير عملي��ة التس��ويق اجلاري��ة 
االجراءات  ومتابع��ة  احملافظ��ة  في 
املعم��ول بها على وف��ق الضوابط 
املعتمدة م��ن قبل اللجنة املركزية 

العليا للتسويق.
ال��ى ذلك اعلنت الش��ركة العامة 
لتجارة املواد االنش��ائية ف��ي وزارة 
التجارة ع��ن حتقيق مبيعات بلغت 
218 مليون��ا و071 الفا و907 دنانير 
ف��ي مجم��ل مبيعاته��ا النقدي��ة 

واالجلة لشهرنيسان املاضي .
واوضح مدير عام الش��ركة صباح 
فليح الساعدي ان شركته تسعى 
ال��ى زي��ادة  مبيعاته��ا عل��ى ضوء 
اخلط��ة املتبعة من قبل الش��ركة 
بتوفير افضل املواد االنش��ائية من 
املناش��ئ العاملي��ة ذات املواصفات 

العالية اجلودة وبأسعار تنافسية.
واضاف املدير العام بان فرع الشركة 
ف��ي  بغ��داد وم��ن خ��ال مراك��زه 
احلرية الثانية وابي عبيدة وكس��رة 
وعطش مس��تمر بتجهي��ز قوائم 
البيع النقدي ولكافة املواد وحسب 

الضوابط والتعليمات .
م��ن جانب اخرحقق أس��طول نقل 
االنشائية   )600( نقلة ضمن اخلطة 
املركزية التي وضعتها الوزارة  لنقل 
مفردات البطاق��ة التموينية وذلك 

خال ش���هرنيسان املاضي.
وقال مدير قس��م النقل والصيانة 
في الشركة املهندس ماجد صالح 
ان ش��ركته حققت اي��رادات مالية 
تقدر ب� 461 مليونا و892 الفا و064 
دينارا من مجموع عدد النقات التي 
شملت مفردات البطاقة التموينية  
خال شهر نيس��ان املاضي ، مبيناً 
مشاركة اس��طول الشركة بنقل 
املواد االنش��ائية الت��ي تتعامل بها 
الش��ركة في بغ��داد وال��ى جميع 

فروع الشركة في احملافظات .

تحت عنوان ) المحلة األنموذجية (
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متابعة الصباح الجديد:

 
اطلقت امانة بغداد خطة جديدة 
الس��كنية  احملات  تأهيل  إلع��ادة 
حتت عن��وان )احمللة االمنوذجية( في 

عموم العاصمة بغداد .
وذك��رت مديرية العاقات واالعام 
ان« دائ��رة بلدية الك��رادة اختارت 
اح��دى احمل��ات الس��كنية )910( 
إلعادة تأهيلها بالكامل بإش��راك 
اجلهد الذاتي جلميع اقسام الدائرة 
البلدي��ة لتحويله��ا ال��ى محلة 

متكاملة اخلدمات.
وأضاف��ت ان » دائ��رة بلدية مركز 
الكرخ اختارت احمللة )222( لتكون 
الس��كنية  احمل��ات  ضم��ن  م��ن 
االمنوذجي��ة عبر صيانة واكس��اء 
االزقة والشوارع الرئيسة للمحلة 
وكذل��ك االرصفة وتنفيذ حمات 
تنظيف وغسل الشوارع وتنظيف 
تصري��ف  ومش��بكات  خط��وط 
مي��اه الصرف الصح��ي واالمطار 
وزراعة الفض��اءات الفارغة وازالة 
التج��اوزات الت��ي تش��وه مظهر 
املنطقة وتوزيع فولدرات التوعية 
ب��ن املواطنن من س��كنة احمللة 

املذكورة .
واوضح��ت ان« تنفيذ هذه اخلطة 
الواق��ع  تأهي��ل  ستس��هم ف��ي 
مناط��ق  م��ن  للكثي��ر  اخلدم��ي 
العاصمة بوقت قصير الى جانب 
تفعي��ل دور املواطنن من س��كان 
هذه املناطق عبر اش��راكهم في 
تنفيذ هذه االعمال ودعم التعاون 
املش��ترك م��ع م��اكات الدوائ��ر 

البلدية .
عل��ى صعيد متصل أعلنت امانة 
بغداد عن ق��رب املباش��رة باعإدة 
تأهي��ل وصيان��ة )4( أنف��اق ف��ي 
االجراءات  إكم��ال  بعد  العاصمة 
لدع��وة  والقانوني��ة  االداري��ة 
لتنفيذ  املتخصص��ة  الش��ركات 

اعمال التأهيل .

وذك��رت مديرية العاقات واالعام 
تعاق��دت  بغ��داد  أمان��ة   « ان 
م��ع  املاض��ي  الع��ام  منتص��ف 
املكت��ب االستش��اري للجامع��ة 
التكنولوجي��ة إلعداد الدراس��ات 
إلعادة  التفصيلية  االستش��ارية 
االنفاق  تأهي��ل وصيان��ة جمي��ع 
التابعة المانة بغداد والبالغة )14( 
نفقاً ومت اجنازه��ا بالكامل مطلع 
الش��هر اجل��اري بإس��تثناء أنفاق 
)الش��عب وبورس��عيد ودمش��ق( 
اإلعم��ار  ل��وزارة  تابع��ة  كونه��ا 

واإلسكان والبلديات العامة » . 
وأضافت أن » امان��ة بغداد تعتزم 
املباش��رة بإعادة تأهي��ل )4( انفاق 

كمرحلة اولى وهي انفاق )التحرير 
والطيران والزيتون والشرطة( التي 
تعد االكث��ر تضرراً من بن االنفاق 
االخ��رى بع��د اكم��ال االج��راءات 
االدارية والقانونية واملالية لدعوة 
لتنفيذ  املتخصص��ة  الش��ركات 

اعمال التأهيل » .
واوضح��ت أن » أعم��ال التأهي��ل 
تشمل صيانة االرضيات ومفاصل 
التمدد ومفاصل اجلدران وطاءها 
الكهربائي��ة  االعم��ال  وادام��ة 
والغواط��س  وامليكانيكي��ة 
ومنافذ تصريف املي��اه الى جانب 
انش��اء كتل كونكريتية س��اندة 
حلماي��ة اجل��دران م��ن اخل��ارج مع 

تأهي��ل املقترب��ات » ، مبين��ة ان » 
أمان��ة بغداد حريص��ة على ادامة 
وتأهيل الطرق واالنفاق واجملسرات 
لإلس��هام في معاجلة االختناقات 
املرورية التي تش��هدها العاصمة 

بغداد » .
الى ذلك نفذت أمانة بغداد حملة 
خدمي��ة واس��عة لرف��ع اخمللفات 
والش��وارع  امل��دارس  وتنظي��ف 
القريب��ة منه��ا ف��ي اط��ار خطة 
امان��ة بغ��داد في دع��م العملية 

التربوية.
وذك��رت مديرية العاقات واالعام 
ان« دائ��رة بلدية االعظمية قامت 
بحمل��ة لرف��ع النفايات وغس��ل 

االرصف��ة  القريب��ة م��ن املدارس 
وداخ��ل  ق��رب  حاوي��ات  وتوزي��ع 
مدارس )اعدادي��ة الوزيرية للبنات 
ومتوسطة  االساسية  واملأمونية 
املغرب واالقام الذهبية االبتدائية 

.»)
وأضافت أن« ماكات قسم اجملاري 
قامت بتنظيف وتسليك خطوط 
احلاصلة  االنسدادات  اجملاري وفتح 
لع��دد  الصحي��ة  املراف��ق  ف��ي 
اغطية  وتعوي��ض  امل��دارس  م��ن 
املنه��والت املتضررة واملفقودة في 

عدد آخر منها« ،
مبينة أن« قس��م الط��رق قام هو 
ايض��ا بترقي��ع عدد من الش��وارع 

ورص��ف  امل��دارس  ال��ى  املؤدي��ة 
االرصف��ة باالحجار امللونة ونصب 
مطب��ات صناعي��ة في الش��وارع 
القريبة منها حفاظا على سامة 

الطلبة«.
واش��ارت ال��ى ان »ش��عبةاالعام 
بع��دد  قام��ت  البل��دي  والوع��ي 
حت��ث  التوعوي��ة  احلم��ات  م��ن 
عل��ى نظاف��ة العاصم��ة ورم��ي 
اخمللف��ات في االماك��ن اخملصصة 
النفايات  وتوزي��ع اكي��اس جم��ع 
عل��ى االهالي وإلصاق بوس��ترات 
التوعي��ة واالرش��اد في ع��دد من 
املدارس ضم��ن الرقعة اجلغرافية 

للدائرة البلدية«. 

أمانة بغداد تطلق خطًة جديدًة إلعادة تأهيل المحالت السكنية

اختارت دائرة بلدية 
مركز الكرخ 

المحلة )222( 
لتكون من ضمن 

المحالت السكنية 
األنموذجية عبر 
صيانة وإكساء 

األزقة والشوارع 
الرئيسة للمحلة

جانب من احلملة

استغاثة 
امام انظار معالي وزير املالية احملترم 

رئيس هيئة التقاعد الوطنية احملترم 
املفتش العام احملترم 

بعد التحية 
املوض��وع / اس��تقطاعات غي��ر قانوني��ة م��ن روات��ب 

املتقاعدين 
اود ان اعلمك��م اني موظف متقاعد بعنوان ) مدير( وقد 
استقطعت مني مبالغ بطريقة عشوائية وغير قانونية 
وال��ذي يؤي��د صحة كام��ي قوائ��م الروات��ب واملذكورة 

تفاصيلها ادناه :
في كانون االول من عام 2015 مت استقطاع مبلغ 68 الف 
دينار اي بنس��بة %7 وفي ش��باط 2016 استقطع مبلغ 
88 الف دينار اي بنس��بة %9 وفي نيسان 2016 استقطع 
مبلغ 74 الف دينار بنسبة 7,5 % وفي تشرين االول 2016 
استقطع مبلغ 102 الف دينار بنسبة 10,4 % وفي كانون 
االول 2016 اس��تقطع مبلغ 74 الف دينار بنس��بة 7,5 % 
وفي شباط 2017 اس��تقطع مبلغ 89 الف دينار بنسبة 
9,1 % اما في نيس��ان 2017 فقد مت اس��تقطاع مبلغ 81 

الف دينار اي بنسبة 8,3% .
بن��اء على ماجاء اعاه ارجو اصدار االوامر وااليعاز بايقاف 
هذه االس��تقطاعات العش��وائية غير القانونية واعادة 
املبالغ املس��تقطعة من جميع املتقاعدين على ان يكون 
االس��تقطاع وحس��ب توجيهات مجلس النواب هو 3% 
وللس��نة احلالية %3,8 واعفاء الروات��ب التقاعدية التي 
تقل مبالغها عن 500 الف دينار شهريا من االستقطاع 

وجلميع الدرجات .
ولكم الشكر مع التقدير

 حبيب زيدان عطية 
مدير متقاعد 

الرقم التقاعدي 3442024001

االطالع على اآلخر
مّد يد املساعدة ضرورية كل بحسب قدرته وامكانياته 
،هي صف��ة راقية ميتلكه��ا الفرد يعبر فيه��ا عن ذاته 
وتفاعل��ه االيجاب��ي ، تتحقق من خال االس��تماع الى 
ظ��روف اآلخ��ر والتفاعل مع حالته بعي��دا عن االحراج 
اواالهانة والتكبر واال تعد نوعا من االنانية عند الفرد .

ليس باس��تطاعة االنس��ان  العيش بعزلة عن العالم 
واالس��تغناء عن طلب املس��اعدة من  الغير بعيدا عن 
اجملتمع  ف��ي كثير من األمور احلياتي��ة ،فمهما تكابرنا 
وحاولن��ا االعتم��اد على انفس��نا تبقى هناك اش��ياء 
تعوق تقدمنا , ويبقى حتقيقها صعبا بعيدا« عن دعم 

اآلخرين.
الثقة بالنفس مفروضة ،والقناعة بالعمل الذي يقوم 
ب��ه االنس��ان للتقدم في احلي��اة ضرورية ،ش��رط ان ال  
ينحني الفرد لآلخر ويس��تجيب لطلباته ،مهما حاول 
ايذاءه واحلد من جناحه من خال تلفيق بعض االكاذيب 
حوله لاس��تنقاص من ش��أنه واحلط من قيمته كرد 
فعل عكسي ملا يحققه من جناح ورفعة، وخاصة عند 
الناس املتنافس��ن الذي��ن يرمون الس��هام ويوجهون 

الطعنات الفشال اآلخرين.
الثقافة تلعب دورا كبيرا في حتريرالذات من الش��وائب 
والتش��ويهات وذلك باس��تدراك االمور ،خاصة عندما 
تبنى على قاع��دة صحيحة يتقدم م��ن خالها الفرد 
ويتعالى على كل الصغائر  ليصل الى س��لم النجاح  
فاجملتمعات الراقية تبنى على قاعدة ثابتة متمس��كة 

بالقيم الروحية واالخاقية  بعيدةعن احلقد والغدر .
باستطاعتنا جتديد أفكارنا واصاحها والقيام بتعديلها 
بعيدا عن الشوائب، من خال املعاجلة املبكرة لاخطاء 
والوعي للسلوك اليومي والزوايا التي تنظر من خالها 
االحداث بنح��و حضاري متمدن  خاص��ة بالعاقه مع 
اآلخر فذلك يقتضي ح��ا لألمور بروية لتكون حلولها 
جذرية بعيدة عن االنحطاط ، وتغيير سلوكنا وتداركنا 
لامور التي تدور من حولنا من خال فهم االسس التي 

تصدرعنها االزمات احلضارية واالنسانية .
الطبيع��ة هي ام االنس��ان وهي عطوف��ة عليه تؤمن 
له الغ��ذاء واملاء والهواء م��ن دون مقابل، لكن الطمع 
واجلش��ع واحلس��د تغلب على طابع الفرد ،بدال« من ان 
يكافئه��ا باحملب��ة واالخ��اص، بدأ بتخريبه��ا من خال 
عاقت��ه اخلاطئة مع نفس��ه وم��ع اآلخري��ن ، مما ابعد 
عنه صفة الرحمة وقيمته البش��رية ، وضاع في عالم 
باتت في��ه الثقافة جزءا م��ن ادوات الصراع مما افقدها 
اهميتها لتغدو جزءا من مش��كلة وليس حا  ابداعيا 

مرتبطا بالتسامي امللىء بالقيم واالخاق .
* كاتبة لبنانية 

تقرير

»التجارة« تبحث تسهيل عملية مناقلة الحبوب من اإلقليم إلى المحافظات
تستعد لتسّلم الحنطة المسوقة في سايلو التاجي  

آراء وأفكار 
ايمان عبد الملك*

جانب من عمليات مناقلة احلبوب

اعالم المحافظة 
يواص��ل محاف��ظ واس��ط جوالته 
دوائ��ر محافظ��ة  ال��ى  التفقدي��ة 
واسط حيث تفقد محافظ واسط 
قسم االبنية املدرسية ولقاءه مباك 
القس��م للتباح��ث ح��ول موضوع 
االبني��ة املدرس��ية ف��ي احملافظ��ة 
ونش��اطات القس��م خال العطلة 
الصيفية من حيث  تهيئة املدارس  

للعام املقبل .
وقد ابدى ال��وادي تعاون��ه التام مع 
متطلبات القسم وما يحتاجه من 
آليات حلملة التنظيف التي س��وف 
يطلقه��ا القس��م خ��ال العطلة 

الصفية احلالية .
من  جانب اخر تفقد محافظ واسط 
مجمع الشهيدة اس��راء السكني 

املش��كات  اه��م  عل��ى  واطل��ع 
واملعوقات التي تواجه سكان اجملمع  
من خال االس��تماع الى معاناتهم 
وخصوصا مجمع احلي��اة مطالبن 
بتحس��ن الواقع اخلدمي من ناحية 
والشبكة  الصحي  الصرف  شبكة 

الكهربائية .
وق��د اوعز الوادي الى الدوائر املعنية 
بذلك من اجل حتسن الواقع اخلدمي 
في اجملمع  ملا يضمه من اعداد كبيرة 
من السكان  وبالسرعة واالمكانية 

املتوفرة .

بغداد ـ الصباح الجديد: 
بح��ث رئي��س الهيئ��ة العلي��ا للح��ج 
والعمرة الشيخ الدكتور خالد العطية  
م��ع رئي��س هيئ��ة الس��ياحة حم��ود 
محسن حسن سبل التعاون املشترك 
لتبادل اخلبرات وتطوير عمل الهيئتن. 

واكد الش��يخ العطية عل��ى » اهمية 
الهيئ��ات  ب��ن  املس��تمر  التواص��ل 
تعميق  احلكومية وضرورة  واملؤسسات 
اواصر التعاون املش��ترك ب��ن الهيئتن 
لاس��تفادة من خب��رات اجلانب��ن التي 
تصب ف��ي مصلحة تطوير الس��ياحة 

الدينية في البلد ».
واستعرض رئيس الهيئة االعمال التي 
تنجزها الهيئة واالس��تعدادات املبكرة 
ملوسم حج هذا العام وتهيئة اخلدمات 
العديدة من الس��كن املتميز ووسائط 

النقل احلديثة واملريحة وتقدمي الطعام 
بالنكهة العراقية وبقية املس��تلزمات 
التي تتاءم واملكانة الرفيعة للمواطن 

العراقي الكرمي«. 
من جانبه اثنى رئيس هيئة الس��ياحة 
عل��ى م��ا ملس��ه م��ن اهتم��ام الهيئة 

باملواطنن وتوفيره��ا جميع احتياجات 
ومتطلبات رحلتهم الى الديار املقدسة 
, مبديا رغبته بتفعيل التعاون املشترك 
وتشكيل جلان مشتركة لتبادل اخلبرات 
لارتقاء مبس��توى اخلدمات الس��ياحية 

املقدمة للمواطنن .

محافظ واسط يطلع على سير العمل
في دوائر ومؤسسات المحافظة

العطية يبحث تطوير
السياحة الدينية في البالد

اعالم القضاء 
أك��د قضاة متخصص��ون بامللفات 
املدنية ضرورة توثيق جميع العقود 
لضمان حقوق أطرافها، فيما أشاروا 
الى أن االتفاقات الشفهية ال ميكن 
إثباته��ا إال باليمن احلاس��م، لفتوا 
إل��ى امكانية زوال املان��ع االدبي بن 
االق��ارب حال وج��ود خافات كبيرة، 
مبين��ن أن ذل��ك يخض��ع لتقدي��ر 

احملكمة اخملتصة.
أحم��د  الب��داءة  قاض��ي  ويق��ول 
نعم��ة إن "العدي��د م��ن املواطنن 
يجهل��ون اجلنب��ة القانونية لبعض 
االتفاق��ات وبالتال��ي يبرمون عقوداً 
غي��ر صحيحة" ، ويف��رق نعمة بن 
نوعن من العق��ود املبرمة، بالقول 
إن "االول باط��ل ال يترك آثاراً س��وى 
إعادة البدل )الثمن(، كبيع العجلة 

خ��ارج مديرية امل��رور العامة، أو بيع 
العق��ار خ��ارج مديرية التس��جيل 

العقاري )الطابو(".
وأشار نعمة إلى أن "حجة البعض 
ب��أن لدي��ه مكاتب��ة أو ورقه��ا تؤيد 
تن��ازل البائع ال يؤخ��ذ بها حتى مع 
وجود الش��هود فالعقد ال أس��اس 
قانونيا ل��ه من الناحي��ة املبدئية" 
، الفت��ا إل��ى أن "العب��رة ف��ي تلك 

العقود تكمن بتوثيقها لدى الدوائر 
اخملتصة، وحكمها بإعادة احلال على 
ما كان عليه االتف��اق بإرجاع البدل 
وهو االم��وال املدفوعة أمام مكتب 
أو  للعجل��ة  بالنس��بة  )الداللي��ة( 

العقار".
أم��ا عن العق��د الش��فاهي، يؤكد 
نعمة أنه "اتفاق ال يرتقي ملس��توى 
باليم��ن  يك��ون  وإثبات��ه  العق��د 

احلاس��م"، مش��يراً إل��ى أن "ه��ذا 
التطبيقي  يج��د مجال��ه  العق��د 
في دع��اوى تخلية العق��ار وغيرها 
م��ن الت��ي يترتب عليه��ا اموال في 

الذمة".
"اثب��ات  أن  الب��داءة  قاض��ي  وأورد 
العقد الش��فاهي ليس بالس��هل 
وبالتالي فأن املشرع جلأ إلى اليمن 
احلاس��م لفض الن��زاع" ، لكن تلك 

اليمن ال تصل��ح مع جميع احلاالت 
بحسب نعمة، معلاً ذلك ب�"وجود 
مانع ادبي بن االقارب وبالتالي ميكن 
اللجوء إلى البينة الش��خصية في 
االثبات كأقوال الشهود" ، موضحا 
أن "القاض��ي قد يزي��ل املانع االدبي 
لك��ي يتجه إل��ى اليمن احلاس��م 
بحس��ب تقدير القاضي عند وجود 

مشكات كبيرة بن األقارب".

البداءة تطالب بتوثيق جميع االتفاقات لضمان حقوق أطرافها
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متابعة الصباح الجديد:

يع��د االنترنت من أحدث التقنيات 
املتط��ورة التي ش��هدتها العقود 
االخي��رة فه��و مبنزلة موس��وعة 
علمي��ة تق��دم خدماته��ا جلميع 
اجملاالت  في جمي��ع  املس��تفيدين 
الش��بكة  ه��ذه  حول��ت  فق��د   ،
العنكبوتية االرض الى سوق واحد 
في شكل جديد ومتطور من خالل 
اس��تعمال أح��دث التكنولوجي��ا 
العلمية فحول��ت العالم بفضل 
هذه الشبكة الى قرية صغيرة في 
تلقي املعلومات من كل مكان في 
بقاع االرض حي��ث يتيح للجميع 
ان يش��اركوا العال��م بثقافاتهم 

وآرائهم ومعتقداتهم .
الش��ركة  ع��ام  مدي��ر  واوض��ح 
الدولية  الشبكة  العامة خلدمات 
) االنترن��ت (  عل��ي القص��اب ان 
لش��ركة االنترنت مشاريع هنالك 
مش��اريع كثيرة قامت به��ا وزارة 
ش��ركة  خ��الل  م��ن  االتص��االت 
االنترن��ت والت��ي م��ن ش��أنها ان 
تخ��دم مواقع الدول��ة اضافة الى 
خدمة املواطنني وه��ذا هو هدفنا 
األس��اس حيث ان هن��اك اكثر من 
١٨٠ موقعا أجنزته��ا الوزارة اخرها 
كان جترب��ة مهمة ملش��روع جتربة 
البطاق��ة التموينية اإلليكترونية 
وايضاً مش��اريع ال FTTH املعنية 
بخدم��ات الكاب��ل الضوئي والتي 
مت افتتاحه��ا س��ابقا ف��ي جانبي 
الك��رخ والرصاف��ة والت��ي قامت 
به��ا وزارة االتصاالت باالس��تثمار 
م��ع القطاع اخلاص . واضاف املدير 
العام انه بس��بب حالة التقشف 
الت��ي مي��ر به��ا البل��د ف��كان من 
الى االس��تثمار  اللج��وء  األفضل 
في هذا القطاع املهم ومن املؤمل 
ان تش��هد االتص��االت وخدم��ات 
االنترنت طف��رة نوعية بهذا اجملال 

خالل نهاية العام احلالي . 
وقال املدير العام ان احلل الستقرار 

خدمة االنترنت هو في بناء شبكة 
الكاب��ل الضوئي ال��ذي تصل من 
خالل��ه اخلدمة الى من��زل املواطن 
مباشرة وبشكل متكامل والوزارة 
ماضية بهذا االم��ر حيث ميكن ان 
يُْؤِمن هذا املشروع خدمة متميزة 
وبتكاليف زهيدة وبس��رع مثالية 
مس��تقرة قد تصل الى ١٣ ميكا 
اضافة الى خدم��ة iTb وخدمة ال 
voic وعل��ى الرغ��م م��ن املعوقات 

التي تتعرض لها الوزارة والشركة 
من تخري��ب وبث الش��ائعات عبر 
التواصل  االع��الم ومواق��ع  بعض 
والتي تع��وق مالكاتها من العمل 

ب��ه اال انن��ا ماض��ون بتنفيذ هذه 
املشاريع املهمة .

واش��ار املدير العام اما بالنس��بة 
التموينية  البطاقة  الى مش��روع 
اإلليكتروني��ة هو مش��روع مهم 
وحي��وي تش��رف عليه جلن��ة عليا 
م��ن األمانة العامة جملل��س الوزراء 
برئاس��ة أمينه��ا الع��ام مه��دي 
الع��الق نحن ف��ي وزارة االتصاالت 
وضعن��ا احللول لبع��ض املعوقات 
التي واجهت تنفيذ هذا املش��روع 
قبل اكثر من س��نتني حيث القت 
هذه احللول استحسان ومقبولية 
مناقش��ات  وهن��اك  اللجن��ة 

له��ذا  تطب��ق  اخ��رى  وتعدي��الت 
املش��روع وبدأ العمل به��ا جتريبيا 
ف��ي محافظ��ة النج��ف ناحي��ة 
احلرية وحاليا املش��مول بخدمات 
ه��ذا املش��روع ٢٢ وكي��ل متوينية 
مبقدار ١٣٢ الف ش��خص هم من 
وان  التجرب��ة  املش��مولني به��ذه 
املشروع س��يؤمن للقطاع اخلاص 
دورا كبيرا في هذا اجملال ، كمرحلة 
أولى ب��دأت التجربة في محافظة 
النجف كّون بيئتها ومجتمعاتها 
ه��م خلي��ط م��ن مجتم��ع ريفي 
ومجتمع حضري . ولهذا املشروع 
دور مهم في تقدمي خدمات أفضل 

ه��ذه  حام��ل  يس��تطيع  حي��ث 
تس��لم  اإلليكتروني��ة  البطاق��ة 
حصته الغذائية من اي وكيل في 
حال التنقل من مكان آلخر وايضاً 
س��يكون لهذا املش��روع دور كبير 

في القضاء على الفساد. 
ولفت املدير العام الى دور املنظومة 
االلكتروني��ة فقال لقد تش��كلت 
جلان عدة منذ اكثر من 7 س��نوات 
بهدف بناء منظومة لهذا املشروع 
لك��ن م��ن دون جدوى فاالس��اس 
لهذا املش��روع حالي��ا غير موجود 
، وان إقام��ة مث��ل هكذا مش��روع 
هو مكل��ف جدا حي��ث مت االتفاق 

مبب��دأ الف��رض على املس��تثمرين 
والش��ركاء اخملتص��ني مب��د الفايبر 
على ان يكون مع تأسيس خدمات 
االنترنت هو وجود مس��ار لشبكة 
خاص��ة يكون اس��تعمالها لربط 
مؤسس��ات الدول��ة م��ع بعضها 
البع��ض وهن��اك مذك��رة تفاهم 
بني وزارة االتص��االت ووزارة العدل 
بش��بكتها  املنظوم��ة  لرب��ط 
وهناك أيضا خطط اس��تراتيجية 
اإلليكترونية  احلكومية  للشبكة 
س��تصل ال��ى كل دوائ��ر الدول��ة 
مثل دوائر اجل��وازات واملرور العامة 

واملستشفيات وغيرها . 

بغداد ـ الصباح الجديد:
اقر مجلس ال��وزراء وثيقة حماية 
الطفل من العنف وسوء املعاملة 
في الع��راق الت��ي اعدته��ا هيئة 
رعاية الطفولة احدى تش��كيالت 
وزارة العمل والشؤون االجتماعية 
بالتعاون مع منظمة االمم املتحدة 

للطفولة )يونيسيف(. 
واك��دت مديرة مكتب هيئة رعاية 
الطفول��ة الدكت��ورة عبير مهدي 
اجللب��ي ان وزير العمل والش��ؤون 
االجتماعي��ة رئي��س هيئ��ة رعاية 

الطفولة املهندس محمد ش��ياع 
الس��وداني ع��رض ف��ي اجتم��اع 
مجل��س ال��وزراء وثيقة سياس��ة 
احلماي��ة ، مؤك��دا عل��ى اهمي��ة 
ه��ذه الوثيقة بوصفه��ا جزءا من 
ولكونه��ا  احلكوم��ي  البرنام��ج 
متثل رؤي��ة الدولة حلماي��ة حقوق 

الطفل. 
واش��ارت اجللبي ال��ى ان الوزير تابع 
تفاصيل  االول��ى  اللحظ��ات  من��ذ 
عملي��ة اعداد الوثيق��ة وخطواتها 
ومراحله��ا، مش��يرة ال��ى ان اجن��از 

ه��ذه الوثيقة ما هو اال  ثمرة جلهود 
مضنية امتدت لسنوات ، مضيفة 
الى ان هيئة رعاية الطفولة عملت 
بالتعاون والتنسيق مع منظمة االمم 
)اليونيس��يف(  املتح��دة للطفولة 
على اعداد وثيقة رصينة تنس��جم 
م��ع املواثي��ق واالتفاقي��ات الدولية 
الت��ي صادق��ت عليه��ا جمهوري��ة 
العراق ، مبين��ة ان املنظمة قدمت 
الدع��م التقني واالستش��اري لها 
من خالل التعاقد مع مراكز ابحاث 

دولية وخبراء واستشاريني. 

يذك��ر ان وثيق��ة سياس��ة حماية 
الطفل من العنف وس��وء املعاملة 
البرام��ج  م��ن  حزم��ة  تتضم��ن 
ف��ي  تس��هم  الت��ي  واالج��راءات 
الوصول الى النتائج عبر سلس��لة 
متكامل��ة تبدأ بالوقاي��ة والتدخل 
املبكر والتدخ��ل الثانوي وصوال الى 
وتأس��يس  والدمج  التأهيل  اع��ادة 
نظام للرصد والتوثيق واالستجابة 
يعمل بصورة متواصلة على تقدمي 
املعرض��ني  لالطف��ال  املس��اعدة 

للخطر.

كما دعت ال��ى تعديل بعض بنود 
قانون رقم )38( لسنة 2013 اخلاص 
برعاية ذوي األعاق��ة واالحتياجات 
اخلاص��ة ، ليك��ون أكث��ر انصاف��ا 
له��ذه الش��ريحة الت��ي اصبحت 
تشكل نس��بة كبيرة من اجملتمع 
نتيج��ة توال��ي احل��روب والكوارث 

على العراق. 
وأكدت اجللبي على اجلانب التربوي 
لألس��رة وتثقيف األوالد وباألخص 
االم اذ يق��ع على عاتقها االهتمام 
باالطفال ، مش��ددة عل��ى ضرورة 

اقام��ة دورات وورش عمل لتثقيف 
االسرة وباالخص في ظل الظروف 
الراهنة ودخ��ول التكنولوجيا الى 
الع��راق وكيفي��ة توظي��ف ه��ذه 
التقنية واستعمالها في العائلة 
، واش��ادت بالدع��م اللوجس��تي 
املق��دم م��ن قب��ل وزي��ر العم��ل 
والش��ؤون االجتماعي��ة املهندس 
الس��وداني لكل  محم��د ش��ياع 
الشرائح التي تنضوي داخل دوائر 
الوزارة النصافه��ا وايصال احلقوق 

اليها . 

العمل تدعو الى تعديل قانون رعاية ذوي اإلعاقة 

مجلس الوزراء يقر وثيقة سياسة حماية الطفل من العنف وسوء المعاملة

مشاريع كثيرة قامت 
بها وزارة االتصاالت 
من خالل شركة االنترنت 
والتي من شأنها ان 
تخدم مواقع الدولة 
فضال عن خدمة 
المواطنين وهذا هو 
هدفنا األساس حيث 
ان هناك اكثر من 
١٨٠ موقعا أنجزتها 
الوزارة اخرها كان 
تجربة مهمة لمشروع 
تجربة البطاقة التموينية 
اإلليكترونية

أحد مواقع شبكة اإلنترنت 

يهدف إلى تقديم الخدمات لمواقع الدولة والمواطنين

االتصاالت أنجزت 180 موقعًا للشبكة العنكبوتية )اإلنترنيت(
البتروكيمياوية تواصل تأهيل 
مصانعها وخطوطها اإلنتاجية

»النقل« تطلع على سير العمل 
في شركتي السكك والنقل الخاص

الصّحة تعّزز خدماتها 
في مستشفيات ميسان 

اعالم الصناعة: 
تواصل الشركة العامة للصناعات البتروكيمياوية  
اح��دى ش��ركات وزارة الصناع��ة واملع��ادن اعم��ال 

التأهيل ملصانعها وخطوطها االنتاجية .
وق��ال مدي��ر ع��ام الش��ركة خال��د كاظ��م ناجي 
في تصري��ح ملركز االع��الم والعالق��ات العامة بأن 
الشركة وخالل شهر شباط املاضي قامت بصيانة 
وتنظيف مرس��بات املاء في وح��دة ) Ro ( التابعة 
لقس��م الطاقة والعمل على اكمال الدوارة وربط 
الس��كاكني اضاف��ة الى نصب خزانات كيروس��ني 
جديدة وعمل سقيفة لها في معمل البولي اثيلني 

واطئ الكثافة .
واوضح ناج��ي بأن مالكات الش��ركة نفذت اعمال 
تأهي��ل اخ��رى ف��ي معم��ل االثيل��ني منه��ا صب 
الفلنج��ات والفحص بغاز النتروجني كذلك اكمال 
العم��ل على املبادالت وبنس��بة %80 واجراء صيانة 
ش��املة جملففة الهواء في قسم الطاقة وبنسبة 
اجن��از تصل الى %80 ايضا اضاف��ة الى صب قواعد 
كونكريتية لع��دد من املعدات ف��ي بعض املعامل 
، مؤك��دا اس��تمرار اعم��ال التأهي��ل ف��ي مصانع 
الش��ركة االخ��رى مثل مصن��ع ورق البص��رة وورق 

ميسان ومعمل املستلزمات املدرسية في بغداد .

بغداد ـ الصباح الجديد:
اطل��ع وزير النق��ل كاظ��م فنج��ان احلمامي على 
س��ير العمل في شركتي الس��كك والنقل اخلاص 
، مؤكدا على إجراءات الش��ركة العامة للس��كك 
احلديد بخص��وص توزيع قطع األراضي الس��كنية 

على املوظفني .
والتق��ى احلمام��ي بجمع م��ن موظفي الش��ركة 
واس��تمع إل��ى همومه��م ومش��كالتهم ، وواع��ز 
بضرورة اإلس��راع باس��تكمال إج��راءات التمليك ، 
وأن اجلميع سيش��مل بالتوزيع ، مشددا أن العديد 
ممن اس��تولى على عدة قطع أراض س��كنية خارج 
الضوابط يحاول��ون جاهدين إيقاف إجراءات الوزارة 

بالتمليك.
ثم أج��رى الوزير زي��ارة إلى الش��ركة العامة إلدارة 
النقل اخلاص والتقى مدراء األقس��ام فيها من أجل 
االط��الع على واقع أعمالها، داعي��ا إلى بذل اجلهود 
الكبيرة في الزيارة الش��عبانية حي��ث من املنتظر 

سيكون هناك للشركة جهد كبير فيها.

بغداد ـ الصباح الجديد:
بحث��ت وزي��رة الصحة والبيئ��ة الدكت��ورة عديلة 
حمود حس��ني مع هاشم الش��وكي عضومجلس 
محافظة ميس��ان والش��يخ عبد الساعدي رئيس 
احت��اد رجال اعمال ميس��ان جه��ود ال��وزارة الدؤبة 
لالرتق��اء باداء املؤسس��ات الصحية ف��ي احملافظة 
ومتكينها من تقدمي خدمات وقائية وطبية وعالجية 

كفوءة البناء ميسان الكرام .
وف��ي  الصحي��ة  املش��اريع  ال��ى  اللق��اء  وتط��رق 
مقدمتها مستش��فى الطفل والوالدة سعة ٢٦٠ 
س��ريرا اضافة الى اخلدمات الفاعلة التي يقدمها 
ملس��توى اخلدمات الصحية في مجال االم والطفل 
ومتابعة ق��رب افتتاح مستش��فى الكحالء العام 
س��عة ١٠٠س��رير وضرورة رفده بامل��الكات الطبية 
والصحي��ة املاهرة واالدوية واالجهزة واملس��تلزمات 

الطبية احلديثة.
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واشنطن ـ بي بي سي:
أعلنت وزارة الدفاع األميركية )البنتاغون( أن وزارة 
اخلارجي��ة وافقت عل��ى صفقة صواري��خ باتريوت 

لدولة اإلمارات.
ويتع��ن أن يوافق الكونغ��رس األميركي على هذه 

الصفقة، التي تبلغ قيمتها ملياري دوالر.
وأوض��ح البنتاغ��ون في بي��ان صادر عن��ه أن هذه 
الصواري��خ م��ن ش��أنها أن »تخ��دم السياس��ة 
اخلارجي��ة واألم��ن القومي للوالي��ات املتحدة عبر 
تعزي��ز األمن حللي��ف مهم لطامل��ا كان عامال في 
االس��تقرار السياس��ي والتقدم االقتص��ادي في 

الشرق األوسط«.
وتش��ارك اإلمارات في التحالف العس��كري الذي 
تقوده الس��عودية في اليمن ضد احلوثين وأنصار 

الرئيس السابق علي عبداهلل صالح.
وكانت اإلمارات بطلب شراء 160 صاروخا ومعدات 

عسكرية أخرى، بحسب وزارة الدفاع األميركية.
ومن املق��رر أن يش��ارك الرئيس األميرك��ي دونالد 
ترامب ف��ي قمة لدول اخلليج ف��ي وقت الحق من 

الشهر اجلاري في السعودية.

مدريد  ـ رويترز:
احتشد عشرات احملتجن ضد الرئيس االشتراكي 
نيك��والس مادورو أم��ام مركز ثقاف��ي في مدريد 
امس االول  اخلميس بينما ندد س��فير البالد لدى 
إس��بانيا الذي كان محاص��را بالداخل مبا وصفه 

»باخلطف« من جانب املتظاهرين.
كان عش��رات احملتج��ن يواصل��ون تردي��د هتاف 
»فنزوي��ال، حرية« أم��ام املركز الواقع في وس��ط 
مدريد. وقرع البعض على القدور على الرغم من 
أن قوات األمن اإلسبانية جنحت في إجبار معظم 
احملتج��ن عل��ى التراج��ع وراء ص��ف م��ن عربات 

الشرطة.
كان س��فير فنزويال ف��ي مدريد ماريو إس��يا قال 
لتلفزي��ون )في.تي.في( إنه محاص��ر داخل املركز 

بصحبة موظفن بالسفارة.
»نح��ن  بالهات��ف  التلفزيوني��ة  للقن��اة  وق��ال 
محاصرون« مش��يرا إلى أن السلطات اإلسبانية 
لم تتح��رك بالس��رعة الكافية إلنه��اء املوقف. 
وأضاف »يرفضون التحرك ويريدون وضع ش��روط 

لنا حتى نتمكن من املغادرة. هذا اختطاف.«

بروكسل ـ رويترز:
صرح وزي��ر الهجرة البلجيكي ثيو فرانكن لوكالة 
رويت��رز، أن عل��ى االحت��اد األوروبي أال يقب��ل دخول 
مهاجري��ن أفارق��ة يدفعون ملهربي البش��ر لعبور 
البحر املتوسط، بل عليه أن »يعيدهم أدراجهم«.

وق��ال فرانكن: »ميكن لالحتاد عندها اتخاذ وس��ائل 
قانوني��ة لقب��ول الجئ��ن ومهاجري��ن إل��ى أوروبا 
ونقله��م ج��وا وفقا حل��د أقصى س��نوي بدال من 
التدف��ق اخلارج عن الس��يطرة الذي وصل فيه 1.6 
مليون شخص إلى ش��واطئ أوروبا في الفترة بن 

عامي 2014 و2016«.
وأض��اف الوزي��ر البلجيكي، ال��ذي ينتمي للحزب 
القوم��ي البلجيك��ي: »نظ��ام قب��ول املهاجري��ن 
واهن متام��ا وغير فعال، علين��ا أن نصلح ذلك بأن 
نكون في قم��ة الوضوح،حصولك على تذكرة في 
قارب لتهريب البش��ر ال مينحك دخوال مجانيا إلى 
الق��ارة األوروبي��ة«، »النظام احلالي غير إنس��اني 
على اإلطالق«، مش��يرا إلى أنه تسبب في إنعاش 
ش��بكات دولية للجرمية تتعامل مع املهربن على 

حساب آالف ميوتون أثناء عبور البحر.

الخارجية األميركية توافق 
على صفقة صواريخ لإلمارات

محتجون فنزويليون 
يحتشدون أمام مركز ثقافي 
لسفارة بالدهم في إسبانيا

وزير بلجيكي يرغب بإعادة 
المهاجرين أدراجهم

متابعة الصباح الجديد:

أع��رب الرئي��س اليمن��ي، عبدربه 
منصور ه��ادي، عن رفضه القاطع 
تشكيل اجمللس االنتقالي اجلنوبي، 
كما اعتب��ر احلوثي��ون اإلعالن عن 
اجملل��س االنتقالي مبثاب��ة »تهديد 

للوحدة اليمنية«.
وج��اء في بيان صدر عن الرئاس��ة 
اليمني��ة ف��ي هذا الص��دد، عقب 
اجتم��اع عقده الرئي��س هادي مع 
مستشاريه وبحضور نائبه الفريق 
الركن علي محسن صالح ورئيس 
الوزراء أحمد عبيد بن دغر: »يرفض 
االجتماع رفضا قاطعا ما س��مي 
بتشكيل مجلس انتقالي جنوبي 
يقوم بإدارة ومتثيل اجلنوب ،مؤكدين 
أن تلك التصرفات واألعمال تتنافى 
كليا م��ع املرجعيات الثالث املتفق 
وإقليمي��ا ودوليا  عليه��ا محلي��ا 
واملتمثل��ة ف��ي املب��ادرة اخلليجية 
ومخرج��ات  التنفيذي��ة  وآليته��ا 
مؤمتر احلوار الوطني الشامل وقرار 

مجلس األمن الدولي 2216«.
وأض��اف البيان: »يدع��و االجتماع 
كافة الذين عملوا على ما يسمى 
باجملل��س االنتقال��ي اجلنوبي و من 
يق��ف خلفه��م عل��ى مراجع��ة 
مواقفهم ويحثهم على االنخراط 
الكامل في إطار الشرعية وتوحيد 
اجلهود لتحقيق تطلعات ش��عبنا 

اليمني العزيز«.
وأك��د البي��ان على ح��رص الدولة 
اليمنية » بس��ط سلطاتها على 
كافة التراب اليمني والس��ير في 
الوطني  احل��وار  تنفيذ مخرج��ات 

نحو بناء اليمن االحتادي اجلديد«.
وج��اء هذا البي��ان ردا عل��ى إعالن 
محاف��ظ ع��دن املقال عي��د روس 
الزبي��دي ع��ن تش��كيل مجل��س 
سياس��ي انتقال��ي إلدارة ش��ؤون 
جن��وب اليم��ن  إلدارات��ه ومتثيل��ه 
وتطلعات��ه،  أهداف��ه  ولتحقي��ق 

بحسب الزبيدي.
احلوثي��ون ايضا أعلن��وا موقفهم 

الراف��ض إلع��الن الزبي��دي عل��ى 
لسان محمد عبدالسالم، الناطق 
باسمهم، الذي اعتبر هذه اخلطوة  

»تهديدا للوحدة اليمنية«.
وكتب عبد السالم على فيسبوك 
:« “ما يحدث في اجلنوب من حديث 
عن مجل��س هنا أو هن��اك إمنا هو 
جتٍل ألهداف االحت��الل األميركي ، 
إلقامة مشاريع صغيرة«،« وهو ما 
يعد قفزا عل��ى التاريخ واحلضارة، 
معتقدة أن اجلنوب ساحة خصبة 
لبن��اء نف��وذ وق��وة اس��تعمارية، 
وهذا وهم سينقش��ع غباره عما 

قريب«.
واش��ار الزبي��دي محاف��ظ ع��دن 
اخلمي��س  االول  ام��س  الس��ابق 
إن ق��ادة عس��كرين وسياس��ين 
وقبلين بارزين ش��كلوا مجلس��ا 
جديدا يس��عى النفص��ال جنوب 

اليمن وه��و ما يهدد بإث��ارة املزيد 
م��ن االضطرابات ف��ي البلد الذي 
تعص��ف ب��ه ح��رب أهلي��ة من��ذ 

عامن.
وأعل��ن الزبيدي ذلك ف��ي خطاب 
تلفزيون��ي وقد ظه��ر خلفه علم 
دولة اليمن اجلنوبي السابقة التي 
تعرضت��ا قواتها للهزمي��ة على يد 
قوات الش��مال في 1994 مما جلب 

الوحدة إلى البالد.
وقال الزبيدي إن »قيادة سياس��ية 
جنوبية عليا تسمى هيئة رئاسة 
اجلنوبي« حتت  االنتقال��ي  اجملل��س 
رئاس��ته س��تدير ومتث��ل جن��وب 
اليم��ن وه��ي منطقة يوج��د بها 
م��ن  الب��الد  احتياطي��ات  أغل��ب 
النفط وتش��كل العم��ود الفقري 

القتصادها.
ويثير اإلعالن احتمال حدوث املزيد 

م��ن االنقس��ام في ص��راع معقد 
بالفعل في الدول��ة الفقيرة التي 
تق��ود فيه��ا الس��عودية حتالف��ا 
من ق��وات عربي��ة وخليجية ضد 

املقاتلن احلوثين.
وقدمت آالف الضربات اجلوية التي 
تقودها الس��عودية دعما لكل من 
املقاتلن اجلنوبين وقوات احلكومة 
اليمني��ة املعت��رف به��ا دوليا ضد 

احلوثين.
لكن اجلنوبي��ن وحكومة الرئيس 
عبد ربه منص��ور هادي منهمكان 
ف��ي صراع على الس��لطة وهو ما 
يقوض جهود السعودية لتنسيق 

احلملة العسكرية.
ولم يتسن الوصول إلى احلكومة، 
ومقرها االسمي عدن لكنها تؤدي 
أغل��ب مهامها من الرياض، أو إلى 
التحالف الذي تقوده الس��عودية 

للحصول على تعقيب.
وقال مسؤول بارز في جنوب اليمن 
حتدث ش��ريطة عدم نش��ر اسمه 
إن االنفصالين يأملون بأن حتصل 
قضيتهم على دعم من التحالف 
املؤلف باألساس من دول خليجية

وأضاف قائال »إنه��ا خطوة لألمام 
بعد كف��اح طويل. متكن ش��عب 
اجلنوب العربي أخي��را من تنظيم 

نفسه نحو االستقالل«.
وتابع قائال »دولة اإلمارات العربية 
واخلليج يحترمون حق تقرير املصير 
وال نعتقد أنهم سيعارضون اإلرادة 
اجلنوبي��ة، ال ننصح حكومة هادي 

باستخدام القوة«.
ويش��عر كثي��ر م��ن اجلنوبين بأن 
املسؤولن في الشمال يستغلون 
م��ن  ويس��تبعدونهم  موارده��م 

املناصب والنفوذ.

وقال الزبيدي في خطابه »يستمر 
اجلنوب في الشراكة مع التحالف 
العربي في مواجه��ة املد اإليراني 
في املنطقة والشراكة مع اجملتمع 

الدولي في احلرب ضد اإلرهاب«.
لكن على الرغم من أن السعودية 
اإلم��ارات  الرئيس��ية  وحليفته��ا 
تس��لحان ومت��والن ق��وات اجلنوب 
ف��ي احل��رب إال أنهما ال تس��اندان 
االنفص��ال وتق��والن إنهما حتاربان 

من أجل مين موحد.
وتق��ول األمم املتح��دة إن العن��ف 
واجملاع��ة واألم��راض تس��ببوا في 
آالف  عش��رة  م��ن  أكث��ر  مقت��ل 

شخص منذ بدء الصراع.
واستغل فرع تنظيم القاعدة في 
اليمن أيض��ا الفوضى التخاذ مالذ 
آم��ن ف��ي مناطق باجلن��وب يغيب 

فيها القانون.

دمشق ـ وكاالت:
اعتبر الرئيس السوري بشار االسد 
اخلمي��س مفاوض��ات  االول  ام��س 
جنيف »مجرد لق��اء اعالمي« قبل 
اربعة ايام من جول��ة جديدة منها 
برعاي��ة االمم املتحدة ف��ي حن رأى 
ان لقاءات اس��تانا، التي تعد روسيا 
احد رعاتها وادت مؤخرا الى انش��اء 
»مناطق تخفي��ف تصعيد«، بدأت 

تثمر.

وقال االس��د في مقابل��ة مع قناة 
»او ان ت��ي« البيالروس��ية نش��رت 
وكالة االنباء الس��ورية الرس��مية 
)س��انا( نصها امس االول اخلميس 
»بالنس��بة جلني��ف، حت��ى اآلن هو 
مج��رد لق��اء إعالم��ي، ال يوجد أي 
ش��يء حقيق��ي ف��ي كل لق��اءات 
جنيف الس��ابقة، وال 0,1 باملليون، 

حتى هذا الرقم غير موجود«.
م��ن  سادس��ة  جول��ة  وتعق��د 

مفاوض��ات جني��ف ب��ن احلكومة 
واملعارضة الس��وريتن ف��ي 16 ايار 

برعاية االمم املتحدة.
وانته��ت اجلولة اخلامس��ة من تلك 
املفاوض��ات في نهاي��ة اذار من دون 
أن يط��رأ أي تغيي��ر عل��ى مواق��ف 
وناق��ش  واملعارض��ة.  احلكوم��ة 
املفاوض��ون يومه��ا اربع��ة عناوين 
هي احلكم والدس��تور واالنتخابات 

ومكافحة االرهاب.

ويعتب��ر الوف��د احلكوم��ي أن بن��د 
االولوي��ة  ل��ه  االره��اب  مكافح��ة 
املطلق��ة، في حن تص��ر املعارضة 
االنتقال السياس��ي  عل��ى بح��ث 
بوصف��ه مظلة ش��املة للعناوين 

االخرى.
وعلى مدى س��ت سنوات من احلرب 
الدامية، فش��لت مبادرات عدة في 

التوصل الى حل للنزاع السوري.
في املقابل، بدا االسد اكثر ايجابية 

ف��ي م��ا يتعل��ق مبحادثات اس��تانا 
برعاي��ة روس��يا واي��ران، حليفت��ي 
دمشق، وتركيا الداعمة للمعارضة 
والتي ركزت في جوالتها الثالثة بن 
احلكومة والفصائل املعارضة على 

وقف اطالق النار في سوريا.
وقال »بالنس��بة ألس��تانا فالوضع 
مختل��ف«، مش��يرا ال��ى ان تل��ك 
احملادث��ات »بدأت تعط��ي نتائج من 
خ��الل أكث��ر م��ن محاول��ة لوقف 

إطالق النار، آخرها ما سمي مناطق 
تخفي��ف  أو  التصعي��د  تخفي��ف 

األعمال القتالية«.
ووقعت روس��يا وايران وتركيا خالل 
اجلول��ة الثالثة من لقاءات اس��تانا 
في الرابع من الشهر احلالي مذكرة 
تستثني اجلهادين وتقضي بانشاء 
»مناط��ق تخفي��ف التصعيد« في 
تتواجد  ثماني محافظات س��ورية 

فيها الفصائل املعارضة.

بيروت ـ وكاالت:
قال حس��ن نص��ر اهلل األمن العام 
حلزب اهلل اللبناني إن وحدات احلزب 
العسكرية على  فككت مواقعها 
حدود لبنان الشرقية مع سوريا وإن 

هذه املنطقة باتت »اآلن مسؤولية 
الدولة«.

وق��ال نص��ر اهلل ف��ي خط��اب بثه 
التلفزيون، »إننا فككنا وسنفكك 
كل املواق��ع العس��كرية التابع��ة 

للمقاوم��ة على احل��دود من اجلهة 
اللبنانية مع س��وريا ونستطيع أن 
نق��ول إن املهمة أجن��زت بخصوص 

السلسلة الشرقية«.
وتابع قائ��ال، »إن كل االدعاءات بأننا 

نري��د إج��راء تغيي��ر دميوغرافي هي 
ك��ذب وافتراء وجزء م��ن التحريض 
علينا وعلى سوريا، واحلقيقة أن من 
العرقي والطائفي  بالتطهير  يقوم 
هي اجلماعات املس��لحة املدعومة 

من السعودية وقطر وتركيا« .
الص��راع  إن  اهلل  نص��ر  واض��اف 
في س��وريا دخ��ل مرحل��ة جديدة 
وحساس��ة، موضح��ا أن أي وق��ف 
إلطالق الن��ار توافق علي��ه القيادة 

الس��ورية »نحن نواف��ق عليه«، وإن 
»املقاوم��ة تق��ف خل��ف القي��ادة 
التي  املفاوض��ات  ب��كل  الس��ورية 
تخوضه��ا وم��ا تواف��ق علي��ه في 

أستانا وغيرها«.

األسد يشيد بمحادثات أستانا وَيعدُّ مفاوضات جنيف »لقاًء إعالميًا«

»نصر اهلل« يعلن تفكيك نقاط حزبه العسكرية على الحدود مع سوريا

يعّد بمنزلة »تهديد للوحدة اليمنية«

هادي والحوثيون يرفضون تشكيل المجلس االنتقالي الجنوبي

يدعو االجتماع كافة 
الذين عملوا على ما 

يسمى بالمجلس االنتقالي 
الجنوبي و من يقف 

خلفهم على مراجعة 
مواقفهم ويحثهم على 

االنخراط الكامل في 
إطار الشرعية وتوحيد 

الجهود لتحقيق تطلعات 
شعبنا اليمني العزيز
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تقـرير

واشنطن ـ وكاالت:

التحقيق��ات  مكت��ب  مدي��ر  س��عى 
الفدرال��ي )أف ب��ي آي( بالوكالة اندرو 
إل��ى  اخلمي��س  االول  ام��س  ماكي��ب 
طمأنة الكونغرس بش��أن استقاللية 
التحقي��ق ف��ي التدخل الروس��ي في 
االنتخاب��ات، بع��د يوم��ن م��ن إقالة 
الرئيس دونالد ترامب املفاجئة لسلفه 

جيمس كومي.
وقال ماكيب خالل جلسة استماع في 
مجلس الش��يوخ ان »عمل عناصر اف 
بي آي مس��تمر مهما تبدلت الظروف 

وأيا كانت القرارات«.
وأضاف »ل��م جتر أي محاول��ة لعرقلة 
حتقيقنا حتى اآلن. ال ميكن منع عناصر 
اف ب��ي آي م��ن فعل الص��واب حلماية 

األميركين وصون الدستور«.
كما تعهد الحقا في معرض الرد على 
سؤال سناتور دميوقراطي، االمتناع عن 
إطالع ترام��ب او البي��ت األبيض على 

مستجدات التحقيق.
ووع��د أيض��ا بإب��الغ الكونغ��رس بأي 
محاول��ة تدخ��ل م��ن الس��لطة في 

»ش��ديد  اعتب��ر  ال��ذي  التحقي��ق، 
األهمية«، فيم��ا يحاول البيت األبيض 
التقلي��ل من أهميت��ه ويدعو إلى طي 

صفحته.
كذلك وج��ه ماكيب حتي��ة تقدير الى 
كومي، مجازفا بإغاظة الرئيس، مؤكدا 
ان تولي منصب مس��اعده كان »أكبر 

امتياز وشرف في حياته املهنية«.
وأضاف »ميكنني ان اقول لكم ايضا ان 
املدير كوم��ي حظي بدعم كبير داخل 
اف بي آي وما زال«، في رسالة قوية الى 
البيت االبيض الذي يؤكد منذ الثالثاء 

ان املدير املقال خسر ثقة موظفيه.
وق��ال الرئي��س االميركي ف��ي مقابلة 
م��ع قناة ان بي س��ي »كنت س��أقيله 
اي��ا كانت التوصي��ات« مضعفا بذلك 

تفسيرات ادارته حول اسباب االقالة.
وشدد نائب الرئيس مايك بنس والكثير 
م��ن املس��ؤولن ف��ي البي��ت االبيض 
االربع��اء املاض��ي عل��ى ان ترامب اقال 
جيمس كومي بتوصية من وزير العدل 

جيف سيشنز ونائبه رود روزنتاين.
وميك��ن ان يعرض هذا التصريح ترامب 

التهامات بالتدخل في التحقيق.
وق��ال ترامب ام��س االول اخلميس عن 

املدير املقال »انه مزهو بنفسه وثرثار«، 
مق��را ف��ي الوقت نفس��ه بانه س��أل 
جيم��س كومي عما اذا كان يش��مله 

حتقيق اف بي آي حول عالقات بن روسيا 
وفريقه اثناء احلملة االنتخابية.

واوضح ترامب »لقد طلبت منه نعم. 

قل��ت ،اذا كان هذا ممكنا هل ميكنك ان 
تقول لي ان كنت موضع حتقيق«. وتابع 
»قال ل��ي )املدي��ر املقال( ،كال لس��تم 

موضع حتقيق«.
وتشكل جلسة االستماع في مجلس 
الش��يوخ أول ظه��ور علن��ي ملاكي��ب 
الذي تس��لم على عجل االدارة املوقتة 
للش��رطة الفدرالية في انتظار تعين 

خلف لكومي وتثبيته.
اخملصص��ة  اجللس��ة  وتتضم��ن 
جلن��ة  أم��ام  العاملي��ة  للتهدي��دات 
االس��تخبارات في مجلس الش��يوخ، 
شهادات خمسة مس��ؤولن كبار في 
االستخبارات االميركية، بينهم مديرا 
وكال��ة االس��تخبارات املركزية )س��ي 
آي ايه( ووكالة االم��ن القومي )ان اس 
ايه(. وكان يفترض في البدء ان يشارك 

كومي فيها.
فيما عزت االدارة االميركية قرار ترامب 
إقالة كومي الذي عينه باراك اوباما في 
2013 ملدة عشر س��نوات، إلى طريقة 
إدارت��ه لقضي��ة البري��د االلكترون��ي 

اخلاص بهيالري كلينتون.
الدميوقراطي��ة وعددا  املعارض��ة  لكن 
ناهي��ك  اجلمهوري��ن،  الن��واب  م��ن 
ع��ن كثي��ر م��ن اخلب��راء واملس��ؤولن 
احلكومين السابقن، يشككون علنا 
بالدوافع التي اعلنه��ا البيت االبيض، 

ويش��تبهون في محاول��ة للتعتيم او 
أقله للتخويف.

وتركز التحقيقات التي بدأت الصيف 
القرصن��ة  عملي��ات  عل��ى  املاض��ي 
الروسية ضد املعس��كر الدميوقراطي 
وعلى »تنس��يق« محتمل بن روس��يا 
وع��دد م��ن اعض��اء حمل��ة ترام��ب. 
فكومي بنفس��ه هو م��ن أكد في اذار 
امام الكونغرس ان مكتب التحقيقات 

الفدرالي ينظر في هذا االحتمال.
وازداد اس��تياء الرئي��س األميركي مع 
اطالعه يوما بعد يوم في االعالم على 
عناصر متعلقة بالقضية التي ارخت 
بتأثيرها على بداية واليته. وكان ترامب 
اضط��ر ال��ى التخلي عن مستش��اره 
السابق لالمن القومي اجلنرال مايكل 
فل��ن، اخلاض��ع للتحقي��ق خصوص��ا 
بش��أن رحلة مقابل أتعاب إلى روسيا 
واتصاالت متكررة بينه وبن الس��فير 
الروسي في واشنطن قبل االنتخابات 

الرئاسية وبعدها.
كذلك ألزم وزير العدل جيف سيشنز 
االنسحاب من التحقيق الروسي بعد 
الكشف عن لقائه بالسفير الروسي 

في العام الفائت.

شهادات خمسة مسؤولين كبار في االستخبارات األميركية

»أف بي آي« يطمأن الكونغرس األميركي باستقاللية التحقيق في التدّخل الروسي



7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد:

أم��س  ق��ال مص��دران مطلع��ان 
اجلمعة إن ش��ركة تسويق النفط 
)سومو( تنوي تصدير 3.215 مليون 
برميل يوميا م��ن خام البصرة في 
حزي��ران وذلك بانخف��اض طفيف 
عن الشهر الس��ابق بفعل تراجع 
ف��ي إمدادات الصن��ف الثقيل من 

اخلام.
وق��اال نق��ا ع��ن ج��دول حتمي��ل 
لص��ادرات ميناء البص��رة بجنوب 
الع��راق إن صادرات حزيران تتضمن 
2.448 مليون برميل يوميا من خام 
البص��رة اخلفيف و767 ألف برميل 

يوميا من خام البصرة الثقيل.
إم��دادات خ��ام  إن  وق��ال مص��در 
البصرة الثقي��ل تقلصت 72 ألف 
برميل يوميا في خطوة من املرجح 
أن تدعم عاوات األس��عار الفورية 
للخام التي حوم��ت عند أكثر من 
1.50 دوالر للبرميل فوق سعر البيع 

الرسمي في الشهرين األخيرين.
وقال املصدران إن س��ومو س��تورد 
كام��ل الكميات املتعاق��د عليها 
لثاثة على األقل من عماء العقود 
محددة املدة في آسيا في حزيران.

وارتفع��ت أس��عار النف��ط أم��س 
جلمع��ة حيث م��ن املتوق��ع متديد 
تخفيض��ات اإلنتاج الت��ي تقودها 
أوبك ملا بعد منتصف العام احلالي 
وبفع��ل انخف��اض مخزونات اخلام 
األميركي��ة إلى أدنى مس��توياتها 

منذ منتصف شباط.
وس��جلت العق��ود اآلجل��ة خل��ام 
 50.96 برن��ت  العامل��ي  القي��اس 
دوالر للبرمي��ل مرتفعة 19 س��نتا 
مبا يع��ادل 0.37 باملئ��ة عن اإلغاق 

السابق.
وبلغ س��عر العقوداآلجل��ة للخام 
األميركي غرب تكساس الوسيط 

 18 بزي��ادة  للبرمي��ل  دوالر   48.01
سنتا أو 0.38 باملئة.

وق��ال بن��ك االس��تثمار األميركي 
جيفريز في مذكرة »أس��عار اخلام 

قد تكون بصدد التعافي«.
الى ذل��ك، خفضت »أوب��ك« إنتاج 
النف��ط اخل��ام في ش��هر نيس��ان 
املاض��ي بنح��و 18.2 أل��ف برميل 
يوميا، مقارنة مع شهر آذار املاضي، 

إلى 31.732 مليون برميل يوميا.
وجاء في تقري��ر للمنظمة يعتمد 
»كب��ار  أن  ثانوي��ة،  مص��ادر  ع��ل 
املنتجني التزموا في نيسان املاضي، 
النف��ط،  إنت��اج  خف��ض  باتف��اق 

بنس��ب متفاوت��ة، إذ بل��غ الت��زام 
%90، واإلم��ارات  الع��راق بنس��بة 
العربي��ة املتح��دة %23، وفنزوي��ا 
%17، والكويت %4، وأنغوال بنسبة 
%76، واجلزائر %84، واإلكوادور 92%، 
إال أن الغابون اإلفريقية فشلت في 
الوفاء بالتزاماتها مبوجب االتفاق«.

وبالرغ��م من منو إنت��اج النفط في 
الس��عودية خال نيس��ان، إال أنها 
التزمت باتفاق فيينا بنسبة 21%، 

وفقا للتقرير.
ووفقا ملص��ادر ثانوية، فإن اململكة 
زادت إنتاج اخلام مبق��دار 49.2 ألف 
برمي��ل يوميا باملقارن��ة مع مارس 

ليصل إل��ى 9.954 ملي��ون برميل 
يوميا. في حني أعلنت الس��عودية 
عن ارتف��اع إنتاجها من اخلام على 
أس��اس ش��هري بنح��و 46.4 ألف 
برمي��ل يومي��ا إل��ى 9.946 مليون 

برميل يوميا.
وبالرغ��م م��ن أن ليبي��ا ونيجيريا 
أعفيتا من االنضم��ام إلى االتفاق 
الراهنة وسيطرة  الظروف  بسبب 
املسلحني على معظم آبار وحقول 
النفط ف��ي هذين البلدي��ن، إال أن 
إنتاج ليبيا م��ن اخلام تراجع مبقدار 
61.6 أل��ف برميل يومي��ا إلى 550 

ألف برميل يوميا.

باملقابل، زاد إنتاج نيجيريا من اخلام 
مبقدار 50.8 ألف برميل يوميا، إلى 

1.508 مليون برميل يوميا.
بزي��ادة  إلي��ران  االتف��اق  وس��مح 
إنتاجه��ا النفطي مراع��اة ملنعها 
من تصديره أثناء تطبيق العقوبات 
الغربية عليها، إال أن إنتاج طهران 
انخفض خ��ال أبري��ل بنحو 34.7 
أل��ف برمي��ل يومي��ا، إل��ى 3.759 

مليون برميل يوميا.
تقريره��ا  ف��ي  »أوب��ك«  ورفع��ت 
لنم��و  توقعاته��ا  الش��هري م��ن 
إمدادات النفط م��ن خارجها هذا 
الع��ام إلى 950 أل��ف برميل يوميا 

م��ن 580 أل��ف برمي��ل يوميا في 
التوقع السابق.

وتعم��دت الوالي��ات املتح��دة منذ 
بداي��ة العام اجل��اري أي بدء تنفيذ 
االتف��اق إل��ى زي��ادة إنت��اج النفط 
الصخ��ري وهو ما أحبط ولو جزئيا 
جه��ود »أوبك«، الت��ي تطرقت في 
تقريرها إلى هذا األمر قائلة »زادت 
ش��ركات النفط والغاز األميركية 
 ،2017 ف��ي  أنش��طتها  بالفع��ل 
من املتوق��ع أن يرتفع إنت��اج اخلام 
األميرك��ي بوتي��رة س��ريعة ليزيد 
نح��و 600 أل��ف برمي��ل يوميا في 

.»2017

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قال وزي��ر املالية الس��عودي، محمد 
اجلدع��ان، إن الزي��ادة ف��ي اإلي��رادات 
النفطية وصلت إلى %115، في وقت 
بلغت فيه حجم ايرادات اململكة في 
الربع األول من العام اجلاري 144 مليار 

ريال بارتفاع %72 عن العام املاضي.
وخال إعانه ع��ن تفاصيل امليزانية 
في الربع األول من العام، كش��ف أن 
اإلنفاق احلكومي بلغ نحو 170 مليار 
ري��ال، وهو ما ميث��ل %19 من إجمالي 

اإلنفاق اجملدول للعام احلالي.

وأك��د اجلدعان انخف��اض العجز في 
امليزانية الس��عودية بواقع %71 إلى 
26 مليار ريال مقارنة بالفترة املماثلة 

من العام املاضي.
وقال اجلدعان:« تركيزنا األساسي هو 
حتقيق »رؤية السعودية 2030«، الفتا 

إل��ى أن املنهج في االس��تدانة هدف 
إلى حماية السيولة احمللية.

ووفق��ا ل��ه، ف��إن إجمال��ي إي��رادات 
 32 بل��غ  النفطي��ة  غي��ر  اململك��ة 
مليار ريال س��عودي ف��ي الربع األول 
من 2017. أم��ا الزيادة ف��ي اإليرادات 

النفطية وصلت إلى %115، في حني 
بلغت الزيادة على ضريبة الدخل 4%، 
والضريبة على السلع واخلدمات 8%، 
والضريبة على التجارة %27 وضريبة 

الزكاة بارتفاع 46%.
وأطلقت الس��عودية »رؤي��ة 2030« 

النف��ط  أس��عار  تدن��ي  ملواجه��ة 
ال��ذي يش��كل اإليرادات األساس��ية 
للميزاني��ة، وذل��ك من خ��ال تنويع 
م��وارد الدخ��ل واالعتم��اد بش��كل 
أكب��ر على تش��جيع االس��تثمارات 

األجنبية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
يحي��ى  ق��ار  ذي  اعل��ن محاف��ظ 
الناص��ري ان ع��ددا من املش��اريع 
اخلدمية ما زالت معطلة بس��بب 
تأخر وصول موازنة البترودوالر منذ 
ع��ام 2015 ، مؤك��دا ان احلكومة 
احمللي��ة باش��رت بإحال��ة اغلبي��ة 

مش��اريع موازنة البت��رودوالر لعام 
2014 ف��ي ش��مال ذي ق��ار ال��ى 

الشركات احلكومية.
وق��ال يحي��ى الناص��ري ف��ي بيان 
صحافي، عقب اجتماع ملناقش��ة 
آلي��ات ص��رف موازنة البت��رودوالر 
ان »احلكوم��ة احمللي��ة ف��ي ذي قار 

مازال��ت تنتظر باقي مبالغ موازنة 
البترودوالر املتأخرة لسنوات 2015 
– 2016 – 2017، حتى ميكننا احالة 
املش��اريع اخلدمي��ة الت��ي اقرتها 
الرفاعي  ف��ي  االداري��ة  الوح��دات 

والنصر وقلعة سكر والفجر«.
وأضاف أن��ه »اجتمعن��ا اليوم مع 

ادارة ش��ركة نفط ذي قار لتنظيم 
الي��ة العم��ل املش��ترك لتنفي��ذ 
مش��اريع املناف��ع االجتماعية من 
ش��ركة بتروناس لعام 2014 بعد 
ان تأخرت فت��رات طويلة في وزارة 
النفط، واآلن باش��رنا بإحالة هذه 
املش��اريع الى الش��ركات املعنية 

واغلبيتها شركات حكومية«.
وكان مجل��س الن��واب أق��ر ف��ي 
احملافظات  املاضية حص��ول  دورته 
النفطي��ة عل��ى تعوي��ض م��ادي 
مقابل كل برميل نفط مستخرج 

أو مكّرر فيها. 
يذك��ر ان مش��روع موازن��ة ٢٠١٧ 

ن��ص عل��ى ان تعتمد نس��بة 5% 
م��ن اي��رادات النفط اخل��ام والغاز 
الطبيع��ي املنت��ج او املك��رر ف��ي 
احملافظ�ة عل��ى أن يخصص مبلغ 
دينار،  مقداره خمس��مائة ملي��ار 
كمشاريع الى احملافظات واالقاليم 

املنتجة.

ارتفاع اإليرادات النفطية السعودية إلى 115 %

ذي قار: تعطيل البترودوالر وراء تأخر تنفيذ مشاريع خدمية 

العراق أكثر الملتزمين باتفاق خفض اإلنتاج

»سومو« تنوي تصدير 3.215 مليون برميل يوميًا في حزيران

ارتفعت أسعار النفط 
أمس الجمعة حيث 
من المتوقع تمديد 
تخفيضات اإلنتاج التي 
تقودها أوبك لما بعد 
منتصف العام الحالي 
وبفعل انخفاض 
مخزونات الخام 
األميركية إلى أدنى 
مستوياتها منذ منتصف 
شباط

مبنى شركة تسويق النفط )سومو(

برلين ـ رويترز:
قال مكت��ب اإلحصاءات األملاني أم��س اجلمعة إن 
اقتص��اد أملاني��ا من��ا 0.6 باملئة في الرب��ع األول من 
2017 مدفوع��ا بزيادة االس��تثمار في اإلنش��اءات 
واآلالت واملعدات واإلنفاق االستهاكي واحلكومي 

وقوة الصادرات.
ويتماش��ى رقم منو الناجت احمللي اإلجمالي لألشهر 
الثاثة األولى من العام مع متوسط التوقعات في 

استطاع أجرته رويترز.
وتظه��ر البيانات غي��ر املعدلة من��و االقتصاد 1.7 
باملئة على أس��اس س��نوي في الربع األول وهو ما 

ينسجم أيضا مع متوسط التوقعات.
وتأك��د من��و االقتص��اد 0.4 باملئة في الرب��ع األخير 
م��ن الع��ام املاض��ي مقارنة م��ع األش��هر الثاثة 

السابقة.
وتس��ارع منو االقتص��اد األملاني من��ذ مطلع العام 
اجل��اري مع تنب��ؤ احملللني ص��دور بيان��ات ايجابية، 
تظهر مكاس��ب قوية في الن��اجت احمللي اإلجمالي 

للربع األول.
وتوقع احملللون، قبل نش��ر بيانات مكتب اإلحصاء 
االحت��ادي االملاني، أن يكون أكب��ر اقتصاد في أوروبا 
قد منا بنسبة %0.6 في الربع األول مقابل %0.4 في 

األشهر الثاثة األخيرة من العام املاضي.
االملان��ي  االحت��ادي  اإلحص��اء  مكت��ب  واض��اف 
)ديس��تاتيس( في وقت س��ابق من العام اجلاري إن 
الناجت احمللي اإلجمالي األملاني توس��ع بأسرع وتيرة 
له في خمس س��نوات في عام 2016، حيث إرتقي 

بنسبة 1.9%.
ومنذ ذل��ك احل��ني، واصل��ت البيانات واملؤش��رات 
الرئيسة تس��ليط الضوء على قوة اقتصاد الباد 
مع انخفاض تاريخي في البطالة، وبلوغ الثقة في 
األعم��ال التجارية بالقرب من أعلى مس��توى لها 

في ست سنوات. 

لندن ـ رويترز:
ظ��ل ال��دوالر ق��رب أعلى مس��توياته ف��ي ثاثة 
أسابيع أمس اجلمعة متجها صوب أقوى أسبوع 
له هذا العام بعد بيانات أس��عار املنتجني وسوق 
العمل الت��ي عززت التوقعات ب��أن يرفع مجلس 
االحتياطي االحت��ادي )البنك املرك��زي األميركي( 

أسعار الفائدة مجددا في حزيران.
كان��ت موج��ة صعود أخ��ذت الدوالر إل��ى أعلى 
مس��توياته ف��ي 14 عاما بع��د انتخ��اب دونالد 
ترامب رئيس��ا للواليات املتحدة قد تاشت منذ 
بداية الع��ام احلالي. وتراجعت العملة خمس��ة 
باملئة وس��ط ش��كوك إزاء إج��راءات دعم النمو 

التي تعهدت بها ترامب.
واس��تقر اليورو عند 1.0865 دوالر منخفضا 1.2 
باملئة منذ يوم االثنني في أس��وأ أداء أسبوعي له 
على مدى ستة أس��ابيع. كانت العملة املوحدة 
سجلت أعلى مس��توياتها في ستة أشهر فوق 
1.10 دوالر مطلع األسبوع بفعل مشاعر االرتياح 
لفوز مرشح الوسط إميانويل ماكرون بانتخابات 

الرئاسة الفرنسية.
واس��تقر الدوالر عند 113.81 ي��ن منخفضا عن 
أعلى مس��توى ف��ي ثمانية أس��ابيع 114.38 ين 

الذي بلغه في وقت سابق هذا األسبوع.
وارتفع اليورو أكثر من أربعة باملئة في األس��ابيع 
الثاث��ة منذ اجلول��ة األولى النتخابات الرئاس��ة 
الفرنس��ية ف��ي ح��ني تراج��ع الني مع انحس��ار 

حتاشي اخملاطرة.

0.6 % نسبة نمو 
االقتصاد األلماني

أقوى مكاسب أسبوعية 
للدوالر في 2017

تقـرير

الصباح الجديد ـ وكاالت:

عّد محاف��ظ البنك املرك��زي العراقي 
علي الع��اق ملف التقنيات املصرفية 
أساس��اً لتحقي��ق تط��ور وتق��دم في 
القط��اع املصرفي، الفتاً إل��ى أن عدداً 
كبيراً من املصارف قطع ش��وطاً كبيراً 
واس��تخدام  الكف��اءات  تطوي��ر  ف��ي 

البرامج املتطورة.
التقني��ات  »مؤمت��ر  خ��ال  وأض��اف 
املصرفي��ة« ال��ذي عق��د ف��ي بغ��داد 
مبش��اركة أكث��ر م��ن 500 ش��خصية 
متخصص��ة وش��ركات م��ن 9 دول، أن 
»املرك��زي العراقي ميتل��ك بنية حتتية 
مميزة على مس��توى العالم قادرة على 
اس��تيعاب أفض��ل األنظم��ة الدولية 
الت��ي تقدمه��ا املصارف، وه��ذا املؤمتر 
الذي يرع��اه املركزي ورابط��ة املصارف 
العراقية اخلاصة، يعد ش��رارة لتطوير 
واقع قط��اع املص��ارف وتوثيق العاقة 

بني املصارف واجلمهور«. 
ودعا املصارف إلى التفاعل مع املعروض 
للنه��وض  املتط��ورة  التقني��ات  م��ن 

بالعمل املصرفي.
وأوض��ح الع��اق أن »الفرص��ة مؤاتية 
لدخ��ول أنظم��ة الش��ركات العاملية 
املتطورة إلى القط��اع املالي، والطلب 
متواف��ر على أفض��ل البرام��ج ولدينا 
القدرة على اس��تيعابها«، مشيراً إلى 
أن »املرك��زي يس��ير بخط��ى س��ريعة 
ومتط��ورة به��دف مواكب��ة التط��ور 
العاملية  التقنيات  واس��تخدام أفضل 

وتخصي��ص مبالغ كبيرة س��نوياً، مع 
احلاجة إلى توثيق العاقة بني اجلمهور 
الس��رعة  تتطل��ب  الت��ي  واملص��ارف 
والكف��اءة وقلة التكالي��ف في تقدمي 
باعتم��اد  يتحق��ق  وه��ذا  املنتج��ات، 
إل��ى  والوص��ول  املتط��ورة  التقني��ات 
الصيرفة اجلوالة بعي��داً من الطوابير 
في موضوع الش��مول املال��ي لتنفيذ 

برامجه«.
وق��ال املستش��ار املالي لرئي��س الوزراء 
مظهر محمد صالح: »إذا كانت النقود 
متث��ل الدم فاجلهاز املصرفي يعد القلب 

والتقنيات املصرفية متثل الغذاء«. 
وأض��اف أن »التقني��ات تقل��ل الروت��ني 
وتس��هل املعامات وحتتاج إلى مواكبة 
متواصلة للتطور«، الفتاً إلى »وجود قرار 
حكومي باستخدام التقنيات املتطورة 
في دفع روات��ب املوظفني ووصف النقد 
باملؤسس��ة التي حتتاج إلى التطور كي 
ال تصبح عبئاً عل��ى اجملتمع، ما يحتاج 

إلى وسائل عمل حديثة«.
وحتدث رئيس »رابطة املصارف العراقية 
اخلاص��ة« ودي��ع احلنظل عن الرس��الة 
التي يحمله��ا املؤمتر والت��ي تتلخص 
بتأكيد التعاون والتكامل بني املصارف 
م��ن جهة وب��ني ش��ركات تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت ومزودي اخلدمات 
م��ن جه��ة أخ��رى، لتمك��ني املصارف 
م��ن مد أذرعه��ا التس��ويقية إلى كل 
املصرفية  وتق��دمي خدماتها  املواطنني 

على أوسع نطاق. 
وأش��ار، ف��ي حدي��ث نقلت��ه »احلياة« 
الدولي��ة عل��ى موقعه��ا اإللكتروني، 

إل��ى أن »املصارف ف��ي الع��راق، برغم 
الصعوب��ات الت��ي تواجهه��ا، نف��ذت 
عمليات اس��تثمار وتطوي��ر في مجال 
املعلوم��ات، وعلينا فعل  تكنولوجي��ا 
املزي��د ف��ي هذا اجمل��ال، واخلط��وة التي 
بدأناه��ا عل��ى ه��ذا الطري��ق يجب أن 
تس��تمر ملواكب��ة التطور ف��ي مجال 
التكنولوجي��ا في ض��وء خطط البنك 

املرك��زي لاهتم��ام بتنفيذ مش��اريع 
رائدة، آخرها مشروع املقسم الوطني 

الفريد على مستوى املنطقة«.
وقال احلنظ��ل إن »الس��نوات املاضية 
ش��هدت ث��ورة ف��ي مج��ال الصناعة 
املصرفي��ة كان��ت بوابتها اس��تخدام 
التكنولوجيا التي وفرت سهولة أكبر 
وقدمت منتجات مبتكرة تضع خدمة 

للمنافس��ة، كم��ا  الزب��ون مقياس��اً 
ع��ززت الكفاءة التش��غيلية من خال 
تنمية الصناعة املصرفية اإللكترونية 
وتوس��ع  االتص��االت  ث��ورة  ومواكب��ة 
التجارة اإللكترونية وزيادة املنافسة«. 

وأضاف أن »التكنولوجيا هيمنت على 
القطاعات كافة في العالم، ما يحتم 
على املصارف االنتباه إلى هذه احلقيقة 

ملواكبة التطور والوص��ول إلى الزبائن 
خ��ارج نطاق الف��روع، وتوفي��ر وابتكار 
وس��ائل دفع جديدة، وهن��اك قطاعات 
أخ��رى ميك��ن أن تدخ��ل كمنافس إلى 
الس��وق املصرفية من خ��ال توفير ما 

يطلبه الزبائن«.
اجلغرافي��ة  »التركيب��ة  أن  وأوض��ح 
حت��ول  تف��رض  للع��راق  والس��كانية 
مصارفن��ا إلى مصارف إلكترونية توفر 
اخلدم��ات املصرفية جلمي��ع املواطنني 
أينما كانوا، وصوالً إلى الشمول املالي 
الذي نسعى جميعاً إلى حتقيقه، كما 
أن العالم من حولنا يتوجه تدريجاً نحو 
مجتمع خال من النقد في التعامات 
املصرفي��ة، وهو ه��دف مهم يقلل من 
تكاليف استخدام األوراق النقدية وما 
لها من س��لبيات، تقابله سهولة في 
حتديد احلركات املالي��ة اإللكترونية، ما 
يوفر بيئة رقابية أفضل وكماً هائاً من 
املعلومات التي ميك��ن االعتماد عليها 

في تسويق منتجات جديدة«.
وق��ال اخلبي��ر املال��ي عل��ي الزي��دي إن 
»العراق ينتظر حراكاً اقتصادياً واعداً، 
م��ا يحت��م علين��ا إيجاد قط��اع مالي 
العاملي��ة  املص��ارف  يناف��س  متط��ور 
الت��ي بدأت بفت��ح فروع داخ��ل العراق 
بعدم��ا أدركت أهميته على الس��احة 

االقتصادية الدولية«. 
ونب��ه الزي��دي إلى أن »الوف��ود الدولية 
التي حتضر إل��ى العراق يرافقها اجلهد 
االقتصادي في ش��كل متواصل، وهذا 
دلي��ل على النظ��رة اإليجابية الدولية 
لاقتصاد الوطني الذي ميلك مقومات 

النجاح، وهذا تدركه كبريات الشركات 
العاملية«.

وق��ال املدي��ر التنفي��ذي ل��� »رابط��ة 
املصارف العراقية اخلاصة« علي طارق، 
إن »تواج��د هذا العدد من الش��ركات 
وبجعبته��ا أفضل التقنيات املصرفية 
ح��ول العالم دلي��ل على أنه��ا عازمة 
عل��ى التواج��د في الع��راق بأنظمتها 
وخبراتها، وهذا يس��هل كثيراً عملية 

تطوير القطاع املالي«. 
وأش��ار إلى أن »املصارف اخلاصة ترغب 
ف��ي اعتم��اد األنظمة املتط��ورة، إذ أن 
التنافس يقود إلى التوس��ع باملنتجات 
كماً ونوعاً، وينقل قطاع املال العراقي 
إلى واقع أفضل ويخلق توسعاً حقيقياً 
يتناغ��م وق��درات الع��راق االقتصادية 
وحجم العم��ل الذي يس��توعب قدراً 

كبيراً من اجلهد العاملي املتطور«.
وش��دد اخلبي��ر املال��ي حي��در كاظ��م 
البغدادي على ضرورة أن »يوازي التطور 
التقني تقدم في بيئة العمل والقوانني 
التي تنظ��م آلي��ات القط��اع املالي«، 
إل��ى أن »تواج��د الش��ركات  مش��يراً 
التقنية في بغداد من ش��أنه النهوض 
بالعمل، إذ س��يخلق روح التنافس بني 
املص��ارف والذي بدوره يق��ود إلى نقلة 

إيجابية في واقع العمل«.
وأكد عضو »منتدى بغداد االقتصادي« 
باس��م أنطوان ضرورة أن »يكون لدينا 
قط��اع مصرف��ي متط��ور ق��ادراً على 
التعاون مع رؤوس األموال الكبيرة التي 
يحتاجه��ا العراق في عملي��ات البناء 

واإلعمار«.

لتقليص الروتين وتسهيل التعامالت

»المركزي« يدعو إلى توسيع التقنيات العالمية في عمل المصارف
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هن��اك الكثير م��ن العمل ال��ذي ينتظر 
الرئي��س االميرك��ي دونال��د ترام��ب في 
أول لق��اء له م��ع الرئي��س التركي رجب 
طي��ب أردوغان في األس��بوع املقبل. وفي 
حني تع��ّج العدي��د من القضاي��ا جدول 
أعمالهم��ا، إال أن الوض��ع ف��ي ش��مال 
س��وريا س��يكون أكثره��ا صعوب��ة. وال 
ت��زال التوت��رات محتدم��ة ب��ني الواليات 
املتح��دة وتركيا ح��ول دور »ح��زب االحتاد 
الس��وري  الكردس��تاني  الدميقراط��ي« 
وجناحه العس��كري املتمّثل ب� »وحدات 
حماية الشعب« في املعركة الدائرة ضد 
تنظيم »الدولة اإلس��امية« )»داعش«(، 
في أعقاب غارة جوية تركية استهدفت 
قواعد »وح��دات حماية الش��عب« على 
طول احل��دود العراقية-الس��ورية في 23 
نيسان/أبريل. وشّدد أردوغان، في اجتماع 
لقمة »اجمللس األطلسي« في 28 نيسان/
أبري��ل، بش��كل علن��ي وس��ري، على أنه 
مس��تعد لعمل املزيد للتصدي ل� »حزب 

االحتاد الدميقراطي«.
ولكن كما ذكرت مجلة »فورين بوليسي« 
في اخلامس من أيار/مايو وأّكدت ذلك إدارة 
ترام��ب في 9 أيار/ماي��و، تخّطط الواليات 
املتحدة للتح��رك ضد تنظي��م »الدولة 
اإلس��امية« ف��ي الرقة باإلعتم��اد على 
»حزب االحت��اد الدميقراطي« وتس��ليحه. 
وم��ن الناحية التكتيكي��ة، تُعد الواليات 
املتحدة، التي تواجدت قواتها العسكرية 
على مقربة م��ن الغارات اجلوية، ولم جتد 
بدي��اً عس��كرياً فوري��اً ل� »ح��زب االحتاد 
الدميقراط��ي«، صائب��ة ف��ي خياراتها. إال 
أنها ليس��ت متاماً على حق، من الناحية 
االستراتيجية، إذ يبدو أن اإلدارة االميركية 
غير متأكدة من القضاي��ا األكثر أهمية 
املوضوع��ة على احملك في س��وريا أو غير 
ُمّطلعة عليها. وإذا لم تتم تس��وية هذا 
التوت��ر بني الرئيس��ني، فإنه قد يش��عل 
فتيل املواجهة بني أنقرة وواش��نطن في 
التي  املهيبة  اللعب��ة اجليوس��تراتيجية 

تلوح في األفق في املنطقة.
وه��ذه اللعبة الت��ي حتاك داخل س��وريا 
وحولها هي ليس��ت تل��ك املعركة التي 
تخوضها الواليات املتحدة بعزمية وطيدة 

ض��د تنظي��م »الدولة اإلس��امية« في 
معاقله األخيرة في املوص��ل في العراق، 
والرق��ة في س��وريا، ب��ل إنه��ا العملية 
األكبر لتقس��يم املش��رق بع��د النهاية 
احملّتمة ل� تنظي��م »داعش«. وتعد الغارة 
اجلوي��ة التركي��ة و الهجوم اإلس��رائيلي 
األخي��ر على مس��تودعات »ح��زب اهلل« 
في مطار دمش��ق خطوتني مدروس��تني 
تش��كان جزءاً من اللعب��ة األكبر، التي 
تتمّثل ف��ي اجلهود الت��ي يبذلها األتراك، 
العراقي��ون،  واألك��راد  واإلس��رائيليون، 
واألغلبية العربية الس��نية في املنطقة، 
]وكذل��ك[ الوالي��ات املتح��دة )كما يأمل 
اجلميع( للتصدي لاضطراب احلاصل في 
النظ��ام اإلقليمي الذي يق��وده اإليرانيون 
والروس. وهذا متاماً ما سيسمعه ترامب 
م��ن الزعم��اء اإلقليمي��ني في إس��رائيل 
واململكة العربية السعودية في غضون 

أسبوعني.
ومن وجهة نظر تركيا، يُعد »حزب االحتاد 
الدميقراط��ي« جزءاً من ه��ذا االضطراب. 
وتتمث��ل الصعوبة االس��تراتيجية التي 
تواجهه��ا واش��نطن ف��ي حقيق��ة أنه 
فيما يتخطى العداء الع��ام، إن الواليات 
املتح��دة ليس��ت على يقني م��ن املنحى 
الذي يجب أن تتخذه سياستها جتاه إيران 
و»حزب اهلل« والسوريني الذين يدورون في 
فلكها - وأنها ليس��ت متأكدة مما يجب 
أن تك��ون عليه عاقتها مع »حزب االحتاد 
الدميقراطي« - فور هزمية تنظيم »الدولة 

اإلسامية«.
وبالنس��بة ألردوغان واجليش التركي، فإن 
ل  »حزب االحتاد الدميقراطي«، الذي يش��كّ
امت��داداً جغرافياً ملنظمت��ه األم - »حزب 
العم��ال الكردس��تاني« التركي املتمرد - 
ه��و الذي يهّدد س��امة تركيا اإلقليمية 
على مس��تويني. وجت��در اإلش��ارة إلى أن 
أنق��رة و»ح��زب العم��ال الكردس��تاني« 
ف��ي حالة حرب ف��ي جنوب ش��رق تركيا 
من��ذ أكثر م��ن 30 عام��اً. ويّدعي »حزب 
العمال الكردس��تاني« أنه ميّثل ما يقرب 
م��ن 15 مليون كردي في تركي��ا، أي نحو 
خمس عدد السكان. وال تستطيع أنقرة 
إحلاق هزمية عس��كرية ب��� »حزب العمال 
الكردس��تاني«، إال أنه��ا عرقلت��ه فعلياً 
عن توحيد الش��عب الكردي، املنقس��م 
حالي��اً إلى عدة معس��كرات أساس��ية: 

فهن��اك عنص��ر مؤيد ل� »ح��زب العمال 
الكردس��تاني« ؛ وهناك املتدينون األكراد 
في جنوب ش��رق الب��اد الذي��ن غالباً ما 
يصّوت��ون ل� »ح��زب العدال��ة والتنمية« 
ال��ذي ينتمي إلي��ه أردوغ��ان؛ كما هناك 
أقلّية كبيرة مدمجة مع األتراك األصليني 
عن طري��ق اللغ��ة والعائل��ة واجلغرافيا. 
والنتيج��ة من كل ذلك ه��ي مأزق دموي 
تتخلل��ه اتفاق��ات مؤقتة لوق��ف إطاق 
النار في ظل غياب أي قرار فعلي حاسم، 
ألن النواة املاركس��ية ل� »ح��زب العمال 
الكردستاني« - املوالية للزعيم املسجون 
عبد اهلل أوجان - تسعى في النهاية إلى 
قيام دولة كردي��ة تُقتطع من الكثير من 

]أراضي[ تركيا.
وبالتال��ي، فإن هذا ما يدف��ع أردوغان إلى 
اإلف��راط في القلق إزاء تس��ليح الواليات 
املتحدة لألكراد في س��وريا. وإذا ما أقدم 
»حزب االحت��اد الدميقراط��ي« على إقامة 
دولة متصلة األراض��ي على طول احلدود 
اجلنوبي��ة لتركي��ا، فس��يزداد بنحو كبير 
نطاق األراضي التي سيصل إليها »حزب 
العمال الكردس��تاني«، مما سيجبر تركيا 

عل��ى التعام��ل مع مت��رد »ح��زب العمال 
الكردستاني« داخل الباد ودولة متحالفة 
م��ع »ح��زب العم��ال الكردس��تاني« في 
جنوبها في آن واحد. وحتى لو اس��تمرت 
الهدنة غير املس��تقرة م��ع »حزب االحتاد 
الدميقراطي«، فإن الوضع االس��تراتيجي 
التركي سيزداد سوءاً، وسيدفع بالعديد 
م��ن األكراد األتراك إل��ى االصطفاف وراء 

إحدى الفرقاء. 
ولطامل��ا ح��ّذرت أنق��رة مما تع��ده خطوة 
ساذجة من جانب واش��نطن بعدم دعم 
»ح��زب االحتاد الدميقراط��ي« ضد تنظيم 
»الدولة اإلسامية«، إذ تخشى أن يسّهل 
هذا األمر فرض »حزب االحتاد الدميقراطي« 
هيمنته على ش��مال س��وريا بعد هزمية 
تنظيم »داعش«. بيد، ال حُتبذ وزارة الدفاع 
االميركي��ة البديل التركي حملاربة تنظيم 
»الدول��ة اإلس��امية«، وهو قوة س��نية 

سورية مدربة من قبل تركيا.
ويتمّثل األس��وأ من ذلك كّله في قابلية 
»ح��زب االحت��اد الدميقراط��ي«، ال��ذي له 
عاقات جتارية وثيقة مع النظام السوري، 
عل��ى خلق قضية مش��تركة مع بش��ار 

لتطوي��ق  وروس��يا  واإليراني��ني  األس��د 
تركيا، وفتح ممر إيراني عبر ش��مال العراق 
وأراضي »حزب االحتاد الدميقراطي« باجتاه 
دمش��ق. وحّفزت ه��ذه اخمل��اوف التدخل 
الترك��ي في س��وريا في آب/أغس��طس 
املاضي، بق��در ما دفع��ت للتصدي لكل 
من تنظيم »الدولة اإلس��امية« وعرقلة 
مش��روع إقامة منطق��ة كردية متصلة 
األراض��ي. وكانت الهجمات التي ُش��نت 
ف��ي نيس��ان/أبريل ض��د أه��داف »حزب 
العم��ال  الدميقراطي«/»ح��زب  االحت��اد 
الكردس��تاني« في ش��مال ش��رق سوريا 
وفي سنجار ]شمال[ العراق - على طول 
املم��ر املذك��ور آنف��اً، حيث كان��ت قوات 
»حزب العمال الكردس��تاني« تقف ضد 
]قوات[ مس��عود بارزاني، احلليف الكردي 
العراقي لتركيا - ق��د أّكدت مجدداً هذا 
االس��تعداد الس��تعمال الق��وة لتعزي��ز 

مخاوف تركيا اإلقليمية.
جاهل��ة  واش��نطن  أن  يب��دو  وبدوره��ا، 
وغاضب��ة عل��ى أردوغان، ال س��يما فيما 
يتعلق بالتفجي��ر األخير. )فكام أردوغان 
الطن��ان، وحكم��ه االس��تبدادي، ونب��ذه 

اخمل��اوف االميركية توّل��د ردود فعل قوية، 
وخصوص��اً بعد أن هنأه ترامب على فوزه 
في االس��تفتاء املثير للج��دل ودعاه إلى 
واش��نطن(. وحتتاج واش��نطن إلى »حزب 
االحت��اد الدميقراط��ي« وحلفائ��ه الع��رب 
لقي��ادة الهج��وم عل��ى الرق��ة، عاصمة 
تنظيم »الدولة اإلسامية«: ويرجع ذلك 
جزئياً إل��ى أن الواليات املتحدة نفس��ها 
لن تُرس��ل ق��وات برية ]للمش��اركة في 
العملي��ات القتالي��ة[، كما يع��ود جزئياً 
إلى أن مقاتلي »حزب االحتاد الدميقراطي« 
هم من بني أفض��ل احملاربني في املنطقة. 
وم��ن الناحي��ة التكتيكي��ة، فم��ن أجل 
القض��اء على التهديد األكث��ر إحلاحاً بل 
األقل اس��تراتيجية وهو تنظيم »الدولة 
اإلس��امية«، ف��إن قي��ام حتال��ف مؤقت 
م��ع »ح��زب االحت��اد الدميقراط��ي« يبدو 
منطقياً. إاّل أّن اجليش االميركي يزيد من 
غضب تركيا من خ��ال تأكيده في كثير 
من األحي��ان على أنه ميك��ن متييز »حزب 
االحت��اد الدميقراطي« عن »ح��زب العمال 
الكردس��تاني« )على الرغم من الشهادة 
الت��ي أدلى به��ا وزي��ر الدف��اع االميركي 
الس��ابق آش كارتر في مجلس الش��يوخ 
املاض��ي،  االميرك��ي ف��ي نيس��ان/أبريل 
والتقرير املفصل الذي أصدرته »مجموعة 
األزم��ات الدولية« ف��ي 4 أيار/مايو والذي 
أوثق هيمنة »حزب العمال الكردستاني« 
على »حزب االحتاد الدميقراطي«، والقوات 
الدميقراطية الس��ورية، وه��ي مجموعة 
مظلة للتمردين. ويغّذي ذلك الش��كوك 
التركية ب��أن الواليات املتح��دة تخطط، 
اس��تراتيجياً، الس��تخدام »ح��زب االحتاد 
الدميقراطي« ض��د تركيا، وهو قلق تركي 
قائم منذ مدة طويلة وإن كان ال أس��اس 

له من الصحة.
ه��ذا  تع��زز  ككل  ترام��ب  إدارة  ولك��ن 
القل��ق بتجاهله��ا اخملاطر ف��ي املنطقة 
فيم��ا يتخطى هزمي��ة تنظي��م »الدولة 
اإلس��امية«. فجميع احللفاء اإلقليميني 
للوالي��ات املتحدة يش��عرون بأنفس��هم 
بأنهم عرضة للتهديد من إيران، بينما ترى 
تركيا تهديداً ثانياً من حليف إيران احملتمل، 
أي »ح��زب العمال الكردس��تاني«/»حزب 

االحتاد الدميقراطي«.
وفي حني أن إدارة ترامب تقّر مبدئياً - على 
النقيض من إدارة الرئي��س باراك أوباما - 

بتهديد طهران للنظام اإلقليمي، إاّل أّنه 
من الواضح أنها لم تضع اس��تراتيجية 
الحتوائ��ه. وم��ن الصع��ب وض��ع مث��ل 
هذه االس��تراتيجية، ال س��يما بالنسبة 
للوالي��ات املتحدة. وبدالً م��ن ذلك، تعتبر 
احلملة العسكرية ضد تنظيم »داعش«، 
والوف��اء مبا تعّهد به ترام��ب في حملته، 
»حرب��اً مجدي��ة« حتصد ع��ددا قليا من 
اخلس��ائر البشرية، وحتظى بدعم شعبي 
واس��ع، وتضمن انتص��اراً يلوح في األفق. 
األم��ر  ه��ذا  يول��ى  وجيه��ة،  وألس��باب 
األولوية با من��ازع. إال أن تنظيم »الدولة 
اإلس��امية« يعج��ز ع��ن قل��ب النظام 
الس��ائد في الش��رق األوس��ط، في حني 
تستطيع إيران وأصدقاؤها القيام بذلك. 
وبالتال��ي، وكما هو احل��ال في الكثير من 
األحيان، ترّكز واش��نطن على االنتصارات 
التكتيكي��ة الت��ي تغمره��ا بالغبط��ة، 
بينما تتجاهل السياس��ات التي تخّلف 
فوضى عارمة مما يهدد بتعّرضها خلسائر 
على املدى الطويل. ويق��ف ترامب حالياً 
أمام مواجهة محتملة مع تركيا حليفة 
منظمة »حلف شمال األطلسي« - التي 
هي أقوى دولة في املنطقة من الناحيتني 
ميك��ن  وال  والعس��كرية،  االقتصادي��ة 
االس��تغناء عنها ف��ي أي اس��تراتيجية 

الحتواء إيران.
وتتي��ح زي��ارة أردوغان فرصة لن��زع فتيل 
هذه األزمة الوشيكة. وليس هناك شيء 
مؤكد م��ع الرئي��س التركي ال��ذي يزداد 
غموضاً بحيث ال ميكن التكّهن بتصرفاته. 
ولك��ن إذا أقنع��ه ترام��ب بأن��ه ميتل��ك 
إقليمية مناهضة  احتواء  اس��تراتيجية 
ملا أطلق علي��ه أردوغان مؤخ��راً »النزعة 
التوسعية الفارس��ية«، وأن تعاون إدارته 
مع »ح��زب االحتاد الدميقراط��ي« محدود 
من حيث الوقت واملهم��ة والنوعية؛ وأن 
تركيا س��تضطلع بدور ف��ي حترير الرقة، 
كما ترغب القبائل احمللية، فعندئذ ميكن 
جتّن��ب قيام أزمة مع أنقرة والش��روع في 
بذل جهود مش��تركة للتصدي للتهديد 

اإلقليمي األكبر.

»فيلي��ب  زمال��ة  ف��ي  متمي��ز  *زمي��ل 
سولوندز« في معهد واشنطن وسفير 
الواليات املتحدة الس��ابق ل��دى تركيا 

والعراق.

برلين ـ جاسم محمد*

أعل��ن البيت األبيض يوم 9 مايو 2017 
اقصاء »جيم��س كومي« من منصبه 
كمدير ملكتب التحقيقات الفيدرالية 
»FBI« . وج��اء قرار إقال��ة كومي، بناء 
على توصيات م��ن وزير العدل »جيف 
سش��نز«، في رسالة من ترامب تقول 
بنح��و  القي��ادة  »أن��ك ال تس��تطيع 
فعال، وأن البي��ت األبيض بحاجة إلى 
خط��وات إلعادة الثق��ة«. وكانت جلنة 
االس��تخبارات ف��ي مجل��س الن��واب 
األميركي قد دع��ت كومي إلى اإلدالء 
بش��هادته ف��ي جلس��ة مغلقة في 
الثان��ي من ماي��و حول تدّخل روس��يا 

بانتخابات الرئاسة األميركية.
 

وس��بق أن انتقد ترام��ب مدير مكتب  
كلينت��ون  ماحق��ة  لع��دم   »FBI«
قضائيا ف��ي يوليو 2016، وقال كومي 
إن قضي��ة البري��د اإللكتروني اخلاص 
بكلينت��ون يج��ب إغاقه��ا م��ن دون 
ماحق��ة قضائي��ة، لكن��ه أعلن قبل 
11 يوم��ا م��ن انتخاب��ات الثام��ن من 
نوفمب��ر 2016 أنه أعاد فتح التحقيق 
الكتش��اف مجموع��ة جدي��دة م��ن 

الرسائل اإللكترونية املتعلقة بها.
 

استقاالت وإقاالت ترامب
وزيرة الع��دل بالوكال��ة : وزيرة العدل 
أكب��ر  ييت��س«،  »س��الي  بالوكال��ة 
محامية عن احلكوم��ة االحتادية، بعد 
أن رفض��ت الدف��اع ع��ن قوان��ني منع 
الس��فر على رعاي��ا 7 دول ذات أغلبية 

مسلمة.
مس��ؤول الهج��رة واجلم��ارك : أق��ال 
ترام��ب املس��ؤول بالوكالة ع��ن إدارة 
الهجرة واجلمارك« دانيال راغس��ديل« 

وعني مكانه »توماس هومان«.
مستش��ار األمن القومي : مستشار 
األم��ن القومي »مايكل فل��ني«، الذي 
اس��تقال في 13 فبراي��ر 2017. واتهم 
»فلني« مبناقش��ة موض��وع العقوبات 
األميركية مع الس��فير الروس��ي في 
الوالي��ات املتح��دة، وقال��ت تقارير إنه 
ضل��ل مس��ؤولني أميركي��ني بش��أن 

محادثته مع السفير الروسي.

 عضو مجلس األم��ن القومي : اصدر 
ترامب قرار عزل »بان��ون« يوم  5 أبريل 
2017. وكان تعي��ني« بان��ون«، صاحب 
اليمين��ي  ني��وز«  »بريتب��ارت  موق��ع 
والذي يوج��ه انتقادات الذعة للطبقة 
السياس��ية احلاكم��ة قد أث��ار جدال 
كبي��را واحتجاج��ات عل��ى م��ا ع��د 

»تسييسا« جمللس االمن القومي.
لق��د جائ��ت اقالة »جيم��س كومي« 
من منصبه وس��ط سير التحقيقات 
الت��ي يقودها »كوم��ي« حول احتمال 
تواطيء ترامب مع روسيا للتاثير على 

سير حملته االنتخابية 2016.
 

نتائج قرار اقالة مدير 
»FBI« مكتب ال

االميركي��ني  ثق��ة  اضع��اف    � اوال 
برئيس��هم ترامب، كون اقالة كومي 

جائت بعد تضي��ق اخلناق في قضية 
التحقيق��ات باحتمال ت��ورط ترامب 
وفريق��ه م��ع روس��يا للتأثي��ر عل��ى 
نتائ��ج االنتخاب��ات. وه��ذا يعن��ي ان 
الرئي��س االميرك��ي االن اصب��ح في 
دائ��رة الش��كوك. ج��اء ق��رار إقال��ة 
»كوم��ي«، بناء على توصيات من وزير 
الع��دل »جيف سش��نز«، ومن يعرف 
»سش��نز«، بان��ه كان مدي��ر حمل��ة 
ترامب االنتخابية، يزيد من ش��كوك 

خلفية اصدار هذا القرار.
ثاني��ا �  م��ن املتوق��ع ان ق��رار أقال��ة 
كوم��ي، ان يعقد الكثير م��ن االمور 
ف��ي س��ير التحقيق��ات ف��ي قضية 
احتمال تورط ترامب وفريق عمله، وان 
تس��تمر التحقيقات م��ن قبل مدير 
حتقيقات جديد يعينه ترامب الكمال 
التحقيقات في قضي��ة التأثير على 

 ،2016 االميركي��ة  االنتخابات  س��ير 
يعن��ي، عدم وجود نزاه��ة بالتحقيق، 
و«طمطمة« القضي��ة وهذا مايدفع 
الدميقراطي��ني، وبع��ض اجلمهوري��ني 
ايض��ا، للمطالبة بتعني جلنة او قاض 
مس��تقل الكمال التحقيقات بهذه 
القضي��ة ولي��س م��ن قب��ل املكتب 
الفيدرال��ي. ومهما كان��ت النتيجة، 
فأن ق��رار االقال��ة يعني تأخير س��ير 
التحقيقات وعدم الوصول الى نتائج 
بوقت مبكر. االقالة ممكن ان تؤثر على 
معنويات ضباط مكتب التحقيقات 
وعل��ى الرؤس��اء التي متس��ك مبلف 

القضية.
ثالث��ا � ان موض��وع احتم��االت تأثير 
الرئيس الروسي على  انتخابات 2016، 
ل��م يص��در فقط م��ن قب��ل املكتب 
الفيدرالي فق��ط بل من قبل وكاالت 

ومنه��ا  االميركي��ة  االس��تخبارات 
املركزية. وبدأت ثاث وكاالت اميركية 
هي اخملاب��رات املركزي��ة ووكالة األمن 
القومي ومكتب التحقيقات االحتادي 
وكذل��ك وزارة الع��دل حتقيق��ات في 
األمر إضافة إلى جلنة االس��تخبارات 
اجلمهوري  رؤئاس��ة  الكونغ��رس  في 

»ديفني نيونيز«.
 رابعا � قرار اقالة مدير ال  »FBI« من 
ش��أنه ان ياحق الرئيس ترامب طول 
فترت��ه بالبقاء ف��ي البي��ت االبيض، 
ويزيد من الش��بهات حول��ه، االقالة، 
يعن��ي اختال في نظ��ام املراقبة في 
القضية، ورمبا ف��ي موضوعات االمن 

في الواليات املتحدة.
خامس��ا � ان الطريقة التي يدير بها 
ترام��ب البي��ت االبيض ه��ي طريقة 
مركزية وذاتية، تعتمد على شخصه 

اكث��ر من فري��ق عمله واملؤسس��ات 
االميركية االخرى، خاص��ة اذا حتدثنا 

عن قراراته التنفيذية.
االول  الي��وم  من��ذ  ترام��ب  يح��اول 
لدخوله البيت االبيض التخلص من 
فري��ق عمله الذي اوصل��ه الى البيت 
االب��ض، االقاالت واالس��تقاالت باتت 
س��ريعة ومتعاقب��ه، لم يش��هدها 
رئي��س اميركي من قب��ل، الى جانب 
ع��دد من الق��رارات التنفيذي��ة التي 
اشغلت الراي العام اكثر من االنتباه 
ال��ى حقيق��ة فري��ق عم��ل ترام��ب 
ال��ى  وخلفياته��م، وكي��ف وصل��وا 
البي��ت االبي��ض، وكأن ترامب يحاول 
تبييض صورته واخللص من تاريخ غير 

نظيف.
 »FBI«  ان قضية اقال��ة مدير مكتب
جيم��س كومي من ش��أنها ان تلقي 

بظاله��ا عل��ى املش��هد الداخل��ي 
االميركي وكذلك في عاقات الواليات 
املتحدة اخلارجية حتديدا مع موسكو، 
وبرغم استقبال ترامب »الفروف »وزير 
خارجية روسيا في البيت االبيض يوم  
10 مايو 2017، والذي جاء مع توقيت 
اقالة »كومي«، فأن ترامب وادارته من 
شانها ان تنآى بنفسها عن موسكو، 
لكي تبعد الش��كوك عنها، التقارب 
مع روس��يا، كان اولوي��ة عند ترامب، 
قب��ل االنتخابات، لك��ن الضغوطات 
الت��ي يخضع له��ا االن، واهتزاز فريق 
عمل البيت االبي��ض، يجعل التعاون 
مابني روسيا وموس��كو في القضايا 
لك��ن ه��ذا  بعي��دا،  االس��تراتيجية 
اليشمل امللف السوري، فهناك اتفاق 
اميركي روس��ي، حول امللف السوري، 
ورمبا يتمحور حول محاربة داعش اكثر 
من اخل��وض في تفاصيل بقاء بش��ار 
االسد في احلكم او تصنيف جماعات 
املعارضة الس��ورية، التي تثير الكثير 

من اخلافات بني الدولتني.
لي��س مس��تبعدا ان يك��ون مكت��ب  
ال«FBI« مخترق��ا م��ن قب��ل فري��ق 
عمل ترامب، ملتابعة خيوط القضية 
والنتائج التي ممكن ان يصل لها، وان 
قرار اقالة »كومي« جاء بعد احتماالت 
وص��ول فري��ق مكت��ب التحقيق��ات 
ال��ى نتائ��ج موجع��ة ال��ى ترام��ب، 
وه��ذا مايدع��و، جلنة االس��تخبارات 
ف��ي مجلس الش��يوخ ال��ى اخذ هذ 
االحتمال باحلس��بان. وان قرار االقالة 
يبعث برسالة الى من ميسك بخيوط 
القضية، ان مصيره سيكون باالبعاد 

عن وظيفته.
اقال��ة كوم��ي تعي��د ال��ى االذه��ان 
فضيحة ووترغيت، عام 1973، والتي 
كش��فت تنصت فريق عم��ل ريجارد 
نيكسون على خصومه، والتي دفعته 
الى االستقالة، وهذا يعني ان الرئيس 
ب��ات االن موض��ع ش��كوك  ترام��ب 
ولي��س مس��تبعدا ان ياق��ي مصير 
ريج��ار نيكس��ون ذاته باالس��تقالة، 
واملاحقة  التحقيقات  من  للتخلص 

القضائية.
 

ااالره��اب  قضاي��ا  ف��ي  *باح��ث 
واالستخبارات

خطة ترامب لتسليح األكراد تكشف النقاب عن الفراغ االستراتيجي في سوريا

إقالة مدير مكتب الـ«FBI« يعني تفريغ نظام المراقبة 
في مجّمع االستخبارات األميركية

جيمس كومي

ترامب
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جامعة الكرخ للعلوم تنظم
مهرجانها الثقافي األول

نظمت جامعة الكرخ للعل��وم مهرجانها الثقافي األول، بإقامة 
عدد من الفعاليات والنشاطات األدبية والثقافية والفنية.

وتضمن املهرجان عدداً من الفعاليات الثقافية والعلمية والفنية 
متثل��ت بافتتاح مع��رض للكتب اإلنس��انية والعلمي��ة واملنوعة 
وإقامة معرض للرس��م التشكيلي واخلط العربي، وإلقاء قصائد 
تغنت بحب الوطن ودعم انتص��ارات أبطالنا في اجليش العراقي 

واحلشد الشعبي.
ويهدف املهرجان إلى نش��ر ثقافة املطالعة والقراءة ومش��اركة 
التج��ارب العلمي��ة، وإبراز إبداع��ات الطلبة في اجمل��االت الفنية 

والثقافية واألدبية.
م��ن جانبه قال رئي��س اجلامعة الدكتور ثامر عبد األمير حس��ن، 
إن إقام��ة مثل هكذا مهرجانات ثقافية تنعكس بصورة إيجابية 
على اجملتمع بصورة عامة والفرد بص��ورة خاصة، معداً املهرجان 
محاولة لتحفيز الطلب��ة على املطالعة واالفادة من فحوى هذه 
الكتب، فضًل عن كونها وس��يلة تخدم الطلبة في مس��يرتهم 

العلمية ومستقبلهم املهني والثقافي.

ندوة حوارية حول دوافع
استهداف اإلرث الحضاري للعراق 

احتضن��ت قاعة عش��تار التابعة لدائ��رة الفنون التش��كيلية، 
ندوة حوارية اقامها مركز الدراس��ات والبحوث في وزارة الثقافة 
بالتنس��يق مع جهاز مكافحة االرهاب بعنوان “ دوافع استهداف 

االرث احلضاري للعراق .. داعش امنوذجاً”.
مدي��ر عام دائرة الفنون الدكتور ش��فيق امله��دي قال في كلمته 
خ��لل الندوة: باس��م املثقف��ني العراقيني وهذه ال��وزارة املبجلة 
احملترمة. نرحب باحلضور الك��رام. ونود التذكير بعدة نقاط ونحن 

أكادمييني نتحدث مبوضوعية تامة.
 واود أن اذّك��ر كي��ف تض��رب روح االم��ة. ال علين��ا ب��اإلرث املادي 

احلضاري. بل علينا بروح االمة في اثناء احلروب.
وأض��اف: ان اعتبر جه��از مكافحة االرهاب وجه��از اخملابرات مثل 
اجله��از اللمف��اوي أو العصبي. ال ي��رى ولكنه يق��ود بقوة. حتى 
يس��تطيع هذا اجلهاز قيادة عقل الدولة. ليس ميدانيا ً وامنا على 

مستوى الوعي.
وتاب��ع املدي��ر الع��ام: ونذك��ر بح��وث تاريخي��ة قريب��ة نعده��ا 
تاريخي��ة ولكنها واقعة ش��ديدة التأثير برغ��م أنها حصلت في 
التس��عينيات,ملاذا ضرب��ت قبة احلس��ني )عليه الس��لم(؟ وملاذا 
فجرت مئذنة نبي يونس )عليه السلم( في املوصل؟ وملاذا ضربت 
منارة االمام االعظم )رضي اهلل عنه( في االعظمية؟ كل احلوادث 
فيها استهداف لروح االمة، فعندما يأتي داعش االحمق ليضرب 

روح االمة من دون وعي. 

ندوة تثقيفية توعوية في كلية طب
الجامعة العراقية حول االتجار بالبشر

أقامت كلية الطب في اجلامعة العراقية وبالتنس��يق مع أعلم 
وزارة الداخلية العراقية /مديرية مكافحة اجرام بغداد، محاضرة 
تثقيفية توعوية حول )االجتار بالبش��ر( بحض��ور عدد من عمداء 

الكليات وعدد من الطلبة والتدريسيني.
وألق��ت احملاضرة الباحثة االجتماعية في مديرية مكافحة أجرام 
بغداد الس��ت رند صادق تطرقت خللها الى الطرق واالس��اليب 
الت��ي يتبع��ا اجملرم��ني لتنفي��ذ مخططاتهم املتمثل��ة بخطف 
االطفال والنس��اء لغرض املتاجرة بهم سواء عن طريق التسول 
أو بي��ع أعضائهم البش��رية أو اس��تعمال النس��اء ألغراض غير 
أخلقية؟، او االحتيال من خلل انش��اء منظم��ات وهمية تدعي 
مس��اعدة النس��اء واالطفال بحج��ة تهيئة اماك��ن آمنة لهم، 
وكذلك اس��تقدام العمال��ة األجنبية للغرض نفس��ه لتحقيق 
أهدافها وجني مكاسب مادية على حساب حياة الناس االبرياء.

شريط ملون
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القاهرة ـ ميدل ايست أونالين:

في إطار مس��اعي إحي��اء مكتبة 
آش��ور بانيب��ال التابع��ة جلامع��ة 
املوصل بعد التدمير الذي تعرضت 
ل��ه عل��ى ي��د تنظي��م »داع��ش« 
اإلرهابي، تس��لم السفير العراقي 
بالقاهرة 1500 عنوان كتاب إهداء 

من مكتبة اإلسكندرية.
وتس��لم الس��فير حبي��ب الصدر 
اإله��داء خلل حفل أقي��م بالنادي 
حض��ره  املص��ري  الدبلوماس��ي 
اخلارجي��ة  وزارة  م��ن  مس��ؤولون 
اإلس��كندرية  ومكتب��ة  املصري��ة 
وشخصيات أدبية وصحفية بارزة.

وكان م��ن ب��ني احلض��ور الس��فير 
وزي��ر  مس��اعد  القون��ي  ط��ارق 
العربية  للشؤون  املصري  اخلارجية 
املص��ري  واملفك��ر  والدبلوماس��ي 
مصطف��ى الفق��ي واألنب��ا أرمي��ا 
مدي��ر املرك��ز الثقاف��ي القبط��ي 

األرثوذكسي.
وق��ال خال��د ع��زب رئي��س قطاع 
املركزي��ة  واخلدم��ات  املش��روعات 
مبكتب��ة اإلس��كندرية ف��ي كلمة 
باحلف��ل إن املكتب��ة أهدت جامعة 
املوصل ما يقرب من خمس��ة آالف 
كت��اب، ضاعت أو نهب��ت في أثناء 
حرق املكتب��ة املركزي��ة للجامعة 
بع��د أق��ل من ع��ام من س��يطرة 
تنظي��م »داع��ش »عل��ى مدين��ة 

املوصل في صيف عام 2014.
وأض��اف أن اإله��داء اجلدي��د الذي 
تقدمه مكتبة اإلس��كندرية يأتي 
ف��ي إط��ار حمل��ة دولي��ة وعربية 

لدعم املشروع الذي تقوده جامعة 
آش��ور  مكتب��ة  إلحي��اء  املوص��ل 

بانيبال.
وتأسس��ت مكتب��ة آش��ور  ه��ذا 

بانيبال في القرن السابع قبل امليلد 
واستمدت اسمها من امللك آشور 
بانيبال آخ��ر مل��وك اإلمبراطورية 
واحت��وت  احلديث��ة  اآلش��ورية 

مجموعاته��ا عل��ى آالف األل��واح 
الطيني��ة وبقاي��ا نصوص نس��بة 

كبيرة منها باللغة األكدية.
ونقلت النش��رة اإلعلمية ملكتبة 

اإلس��كندرية ع��ن عل��ي اجلب��وري 
أستاذ اآلش��وريات بكلية اآلثار في 
جامع��ة املوصل قول��ه: إن الهدف 
الرئيسي من مشروع إحياء مكتبة 
آشور بانيبال، والذي تبنته جامعة 
املوص��ل، هو بن��اء ص��رح حضاري 
كبي��ر على غ��رار مش��روع مكتبة 
اإلسكندرية تضم كل ما نشر من 
مق��االت وكتب ودوري��ات عن تاريخ 
العراق عامة وعن التاريخ األشوري 

خاصة.
وتاب��ع: أن��ه مت بالفع��ل الب��دء في 
جم��ع ما ميك��ن جمعه من��ذ عام 
2004، إذ قدم��ت جامعة س��توني 
ب��روك بنيوي��ورك أكثر م��ن 1000 
كت��اب ودورية، إضاف��ة إلى اإلهداء 
الش��خصي من أساتذة بريطانيني 
لدراس��ات  البريطاني  املعهد  ومن 
األثري��ة  املعاه��د  وم��ن  الع��راق 
وهك��ذا  واألملاني��ة  الفرنس��ية 
تش��كلت نواة للمكتب��ة واملودعة 
حاليا ًفي املكتبة املركزية جلامعة 

املوصل.
وأشار إلى أن اجلامعة حتتاج للدعم 
الكت��ب  أمه��ات  القتن��اء  املال��ي 
وأن  خاص��ة  العاملي��ة  والدوري��ات 
أقسام اآلثار والدراسات املسمارية 
العش��رات  ولديها  أصبحت كلية 
من طلبة الدراس��ات العليا وهيئة 
تدري��س ه��م بأم��س احلاج��ة إلى 
معرف��ة م��ا ينش��ر عاملي��اً وبنحو 

مستمر.

هدية مصرية لمكتبة آشور بانيبال بخمسة آالف كتاب

السفير العراقي يتسّلم بالقاهرة 1500 عنوان كتاب

مكتبة آشور بانيبال األثرية

لقطة

بطاقة شخصية

من أفران الصمون العراقية »عدسة: زياد متي«

جوزيِْف هايِدن مؤلف موس��يقي 
ول��د ف��ي )1732-1809 م( مبدينة 
روه��و في النمس��ا ،اكتش��فت 
عبقريت��ه وه��و م��ا زال ف��ي أول 
سنني حياته , حلن أول مقطوعاته 

الدينية في سن العاشرة. 
في عام 1766 أصبح هايدن قائداً 
ألوركس��ترا األمي��ر اس��تراهازي 
وبق��ي ما يق��رب األربع��ني عاماً، 
بعد موت األمير استراهازي رحل 
هاي��دن إلى لن��دن ليق��ود بضع 
حفلت، ثم عاد إلى فيينا، وكتب 
نش��يد ليحف��ظ اهلل القيص��ر 
ال��ذي أضحى بعد ذلك النش��يد 

الوطني األملاني. 
ع��اد هاي��دن إل��ى لن��دن ليكتب 
مقطوعت��ني دينيتني ش��هيرتني 
وهما أوراتوريو »اخلل��ق« وأوراتريو 

»الفصول«. 
وق��د منحته جامعة أكس��فورد 
املوس��يقى,  ف��ي  دكت��ور  لق��ب 
األش��خاص  أه��م  م��ن  ويع��د 
اآلالت  بتطوي��ر  قام��وا  الذي��ن 

املوس��يقية، وق��د أطل��ق علي��ه 
اس��م أبي الس��مفونية ألنه قام 
بتطويرها من الش��كل البسيط 
القصير التأليف املوس��يقي إلى 
مع  املستعمل  املطول  الش��كل 
األوركس��ترا الطويلة، كتب أكثر 
من 80 مقطوع��ة رباعية ما زال 
العدي��د منه��ا يحظى بش��هرة 
واس��عة مثل »الطائ��ر« )1781(, 
ويعد املوش��حان اللذان خلفهما 
من أفضل ما قدم وهما »ش��روق 
و«االمبراطور«   )1799( الشمس« 
)1799(، كما كتب هايدن أوبريتات 

وأعماالً صوتية أخرى.
من ع��ام 1799 حت��ى 1801 بذل 
هايدن جهداً كبي��راً في أوراتوريو 
»الفص��ول«,  آخر وه��و  عظي��م 
برغم أنه وجد وما زال يجد جناحاً 
شعر هايدن أنه أخذ منه الكثير 
ملقطوع��ة دنيوي��ة م��ع ليبريتو 
ضعيف نوعاً ما,ف��ي الواقع كان 
يؤمن أن جهد الكتابة »الفصول« 
أرهقه بدنياً وإبداعياً. سواء أكان 

هذا حقيق��ي أم ال، كانت تقريباً 
التأليف  بع��د  البجع��ة  أغني��ة 
بنحو متف��رق على م��دى العدة 

سنوات التالية، استسلم.
 ق��ال وه��و قادم لصديقه س��نة 
1807: “ل��م أكن اص��دق ابدا أنه 
ميك��ن لش��خص أن ينه��ار متاماً 
مثلم��ا أش��عر أن��ي انه��ار اآلن: 

ذاكرت��ي مضت، ما زال��ت أحيانا 
تأتي ل��ي أفكارا جي��دة على آلة 
الكلفيي��ر لكن ميكنن��ي البكاء 
تكراره��ا  ف��ي  حت��ى  لعج��زي 

وكتابتها«.
خيم احلزن على س��نواته األخيرة 
بسبب مرضه، لكنه كان يشعر 

بسعادة في التكرمي الذي ناله. 
كل العالم ب��دأ يعرفه بعاطفة 
عل��ى  ثروت��ه  وزع  باب��ا,  باس��م 
أصدقائه وعل��ى املتبرعني له في 
طفولت��ه, كل ي��وم كان يجلس 
ليع��زف  الكلفيي��ر  آل��ة  عل��ى 
نش��يده النمس��اوي حي��ث كان 
يهت��ف بس��رور طفول��ي حي��ث 
عزف جي��داً, حني ش��عر بالقدرة 
كان يس��تقبل الضيوف ويتذكر 
األوقات اخلوال��ي، حيث كان يودع 
ل��كل  »تذكرون��ي  بقول��ه:  زواره 
ربيع  الفتي��ات اجلمي��لت«. ف��ي 
1809 بدأت القوات الفرنسية في 
اقتحام فيينا ولم يتحمل هايدن 

الصدمة فتوفي في 31آيار . 

جوزيف هايدن

جوزيف هايدن

د. خالد القيسي
نّظ��م قس��م االع��لم والعلق��ات العامة 
بالتنسيق مع فرقة بلد للمسرح اجلاد عرضاً 
مسرحياً بعنوان »مقتضبة جداً« بحضور 
رئيس اجلامعة العراقية ومساعديه االداري 
والعلمي وعم��داء الكليات وعدد كبير من 

التدريسيني والطلبة.
تناول��ت املس��رحية املعان��اة الت��ي تواجه 
ش��ريحة الش��باب في حياته��م اليومية 
والعملية وفي مقدمتها االفكار املتطرفة 
الت��ي تثير الفنت واخللف وتعمل على متزيق 
النس��يج االجتماعي وإث��ارة الطائفية ما 
سبب للكثير منهم انحرافات فكرية وقع 

العديد منهم في شراكها.

وتن��اول العرض املس��رحي أب��رز املصاعب 
التي تواجه الش��باب بشتى مستوياتهم 
الثقافية والعلمية وفي مقدمتها البطالة 
والفس��اد االداري واملال��ي الت��ي عصف��ت 

ببلدنا العزيز.  
 وَطرَحت املس��رحية الت��ي ألفها الدكتور 
خضر عبد خضير، واخرجها عباس قاسم، 
وق��ام ب��أداء ادواره��ا كل من أمج��د نبيل، 
امي��ر ف��لح، احلس��ن حي��در، اب��ا ذر ناجح، 
محمد حسن، علي العميد، حسني جلل، 
مجموع��ة من احللول الناجع��ة للحد من 
تغلغل االفكار املتطرفة والعمل على كبح 
جماحه��ا بأس��لوب )تراجيكومي��دي( أثار 
اعجاب احلضور وتفاعلهم مع مش��اهدها 

وفصولها املتنوعة.
وفي ختام العرض املسرحي ثمنت الفرقة 
ال��دور الذي تضطل��ع به رئاس��ة اجلامعة 
في دعم املواهب والطاقات الش��بابية في 
جمي��ع اجمل��االت االكادميية والفني��ة ممثلة 
برئي��س اجلامع��ة االس��تاذ الدكت��ور علي 
صال��ح اجلب��وري، ومس��اعديه االداري أ.م.د 
حس��ن فضال��ه موس��ى، والعلم��ي أ.م.د 

خميس عواد زيدان.
ب��دوره كرم رئيس اجلامع��ة أعضاء الفرقة 
بالدروع التش��جيعية ش��اكرا اسهامهم 
ال��ذي يص��ب في دعم ش��ريحة الش��باب 
بأس��لوب حضاري مميز وتكرار التجربة في 

كل عام دراسي.

مكافحة التطرف الفكري بين الشباب

عرض مسرحي جاد على أروقة الجامعة العراقية

الجوزاءالثورالحمل

الميزاناألسدالسرطان

القوسالعقربالعذراء

أن��ت بحاجة لبع��ض البصيرة ، أع��ِط اهتماماً 
اليوم ملن حولك. ال تصرف انتباهك بسهولة عن 
األمور احمليطة بك، وال تخرج عن املوضوع املطروق 
أمامك. قد يفاجئ من حولك بتركيزك املفاجئ. 

و قد تتفاجئ بسرعة جتاوبهم مع افكارك . 

أنت تك��ره أن تكون ش��كاكاً باآلخرين ، لكن 
بعض األمور تق��ول لك أن تختبر هذا احلافز و 
تتصرف بش��كل أكثر حذراً . أنصت إلى هذا 
الص��وت اخلاف��ت و ال متانع م��ن احلصول على 

بعض األجوبة املباشرة .

عليك بذلك ألن هذه الفترة هي فترة نش��اطك 
الذهبية و التي قد ال تتكرر كثيرا، ستجد الكثير 
من االمور الس��ارة في العمل و التي س��تجعل 
حياتك االجتماعية و حتى العاطفية افضل من 

السابق .

تنق��ل علقتك مع أش��خاص اليوم من زملء 
عمل إل��ى أصدقاء رمبا، أو رمّبا من أصدقاء إلى 
أكثر من أصدقاء. كن إيجابياً مع هذا التحول 
بقضاء بعض الوقت معهم بعيداً عن املكتب 

أو العمل. 

اس��تخدم طاقتك لتحويل األشياء من أفكار 
نظري��ة إلى واقع ملموس . إن��ك تعمل بجّد، 
رغم ذلك تشعر كما لو أّنك ال جتني شيئاً. ال 
تفقد ثقتك بنفس��ك، فإن املشاريع الطويلة 

األجل حتتاج إلى وقت أطول لتجني ثمارها.

بالعاطف��ة  مل��يء  أن��ت  املوج��ة!  إرك��ب 
والرومانس��ية الي��وم، لذا انطل��ق قدماً. أنت 
مزاجي كثيراً الي��وم ، فمرة هنا و مرة هناك ، 
وق��د تبدو تصرفاتك جنوناً . خذ بعض الوقت 

لترتيب أفكارك و تطلعاتك.

ان��ت في قمة نش��اطك العاطف��ي و اجلميع 
يريد ان يراك بأحس��ن حال، في العمل هنالك 
خبر قد يغير من بعض اخلطط التي كنت قد 
رس��متها ال تضايق و كن مرن��ا مع املتغيرات 

اجلديدة.

حّرك دماغك س��ريعاً. لقد ح��ان الوقت لتتأّمل. 
س��تتعّلم من خ��لل امللحظة أكث��ر بكثير مما 
س��تتعلمه باالندماج في القضاي��ا املطروحة ، 
الترّوي سيس��مح لك برؤية بعض الروابط التي 

كنت غافلً عنها.

 ال تنظر إل��ى الوراء ، فقط انطلق إلى األمام. 
أن��ت ال حت��ب أن تخب��ر رئيس��ك ف��ي العمل 
أو زوجت��ك في البي��ت إلى أين تذه��ب، تكره 
س��لطة االستجواب ، و حتب االنطلق دون أية 

قيود ، لكن عليك أن ال تبالغ بذلك كثيراً.

تعقلك س��يخدمك كثيراً. كل ما حتتاجه هو 
وضع خطة منطقية. استخدم طريقتك في 
البح��ث وط��ّور خطتك إلى م��دى أبعد ، هذا 
ينطبق على مس��اعي العمل وأم��ور القلب 

على حد سواء.

ال تك��ن س��ريعاً جداً ف��ي القفز إلى تس��ّلق 
األعال��ي. اآلخرون لديهم احلق في آرائهم، وإذا 
أتقنت االس��تماع بدالً من أن تنهمر بالوصايا 
على م��ن حولك ، فقد تس��مع بعض احلكم 

املفيدة جداً.

الدلو الحوتالجدي

فطاقت��ك  باحل��ّب،  حت��ّس  أن  بإمكان��ك 
الرومانس��ية املغناطيسية جتذب املعجبني. 
إذا كان لديك اهتمام باحلّب، فإنك س��تكون 
ملفت��اً لألنظ��ار الي��وم ، و س��تجد أن عيون 

جميع من حولك محملقة بك. 

حظك اليـوم

عاموديأفقي
1. احلمداني الذي غنت من ش��عره أم 

كلثوم
2. من يبني o صندوق صغير

3. من الس��ماء o م��ن أدرك اجلاهلية 
واإلسلم

4. النتيجة والتالي o حسم
5. أداة نفي جازمة o عبء ثقيل

6. ممثلة مصري��ة من أفلمها جميلة 
o متشابهان

7. أبنائي
8. نضب وانتهى o وراء

9. طبيب وعالم وفيلس��وف مسلم 
ولد في دمشق وتوفي في القاهرة

10. مدين��ة أفريقية بناه��ا عقبة بن 
نافع

عل��م  أس���اس  مق�دمت����ه   .1
االجتماع

2. لون من ألوان اخلش��ب o توقع اخلير 
أو الشر

3. مراقب مؤنب o ما لصق
4. ش���راب س���اخ�ن لذي��ذ o غي��ر 

ناضج
5. فرعون o اسم مؤنث أعجمي

6. ال ميكن كسره أبدا o ليت
o بدان��ة  7. نقع��ة مائي��ة وس��خة 

)مبعثرة(
8. نصف بيضة o يصبح عفنا

9. م��ن ترب��ى عن��د أحده��م o طرف 
)معكوسة(.

10. شاعر شعراء العرب o حاجز

كلمات متقاطعة
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
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ثقافة10

علوان السلمان

)هو الذي رأى كل شيء( كان منطلق املؤمتر 
الثاني للرواية العراقية الذي نظمه نادي 
الس��رد في االحتاد العام لألدباء والكتاب 
في الع��راق.. بدع��م ورعاية من��ه ووزارة 
الثقافة والسياحة واالثار  للفترة من 5 � 
2017/5/6 دورة الروائي  عبداجمليد لطفي 
وذلك على قاعة  الوركاء في فندق جراند 
كريستال شيراتون وحتت شعار)السارد..

رائيا(..وال��ذي ش��كلت مح��اوره س��يرة 
الرواي��ة والقص القصير في العراق الذي 
ش��هد ما ل��م يش��هده س��واه ورأى ما 
ل��م يره س��واه.. على حد تعبير رئيس��ة 
املؤمت��ر القاصة والروائي��ة عالية طالب.. 
وعب��ر اربعة محاور اقتس��مها عش��رون 
باحث��ا توزعت على اربع جلس��ات أجابت 
جميعه��ا عن اس��ئلة الرواي��ة والقصة 
القصي��رة العراقية.. بع��د كلمتي وزارة 
الثقافة واحتاد االدباء وتكرمي القاص طالل 

حسن بجائزة القلم الذهبي..
بحث    ففي احملور االول الذي 
الرواي��ة  )خصائ��ص 
املعاصرة(  العراقي��ة 
االول  املؤمت��ر  لي��وم 
و اجللس��ة االول��ى 
ترأس��ها  الت��ي 
الناقد علي الفواز 
على  تتوزع  وهي 
االتي��ة   احمل��اور 
)ش��هادة  بعد  
للقاص  سارد( 
حمي��د اخملتار 
ت  نحص��ر ا

ال��دم  والغرائبية..أزمن��ة  في)الفنتازي��ا 
املس��كوت عن��ه ف��ي التاري��خ( لناج��ح 
املعم��وري والتي جاء فيه��ا: )ازمنة الدم 
رواية تهيكلت على تاريخ مفترض كعادة 
جه��اد مجي��د يقت��رح مرحل��ة تاريخية 
ويحدد الكثيرون عناصرها الضرورية حتى 
توحي بكونها حقيق��ة تاريخية مكونة 
م��ن مجموع��ة وقائع واح��داث مرتبطة 
باململكة..م��ع رس��م دقي��ق مل��ا حتتاجه 
املرحلة من مكمالت جوهرية لها عالقة 
مباش��رة بأماكن مقدس��ة مث��ل املعبد 
وبي��ت الكهن��ة وم��كان املل��ك وزوجاته 
وغرفت��ه اخلاص��ة..) ص9.. ت��اله الناق��د 
عباس خلف في بحثه املوس��وم)الرواية 
والفنون..الرواي��ة  الس��ردية في مفهوم 
النص الس��ينمائي.. حتوالت الصورة بني 
االزاحة والتعويض(..والذي اكد فيه على 
ن��ص الصورة بعد اس��ئلة تتمحور حول 
مضامني النص��وص الس��ينمائية التي 
تأخذ في احلسبان انها اعمال ادبية..هذه 
النصوص وان كان اكثرها ينجز بطريقة 
مزج الفكرة واملوضوع بجماليات الصورة 
وحساسيتها اال انها ال حتيد عن وظائف 
وامكاني��ات كل ه��ذا التضافر من 
الفكرة  خل��ق  اجل 

وحتميلها بيئة وزمن وذاكرة الكلمة..وفي 
ضوء ه��ذا التصور اخذ العديد من كتاب 
الس��يناريو في معاجلة مضمون االعمال 
بط��رق فني��ة ابداعي��ة تعتمد وتس��لك 
الص��ورة بعملية اطل��ق عليها د.محمد 
بنيس)ترحيل النص( ودمجه في الصوت 

واحلركة وامليكانيك..( ص14.. 
ف��ي  الش��بيبي  جمي��ل  الناق��د  أم��ا 
بحثه)الس��رد وتداخل النص الش��عري( 
فق��د اتخ��ذ م��ن رواية)اطل��س ع��زران 
البغ��دادي( امنوذج��ا..اذ اش��ار في��ه) لقد 
اغتدت الش��عرية كمفه��وم ومصطلح 
من التج��ارب الروائية العاملي��ة وبعد ان 
اصب��ح العال��م قرية صغي��رة من خالل 
التطور الهائ��ل في االتصاالت وتقنياتها 
الهائل��ة ف��ان التج��ارب الروائية جعلت 
املصطل��ح عصي��ا عل��ى  جتدي��د ه��ذا 
التحديد وهو واقع مثير ومحفز قد وضع 
الروائ��ي العراقي امام حتديات موضوعية 
تتص��ل بالتحوالت املأس��اوية والتخريب 
املقصود لبالده وفنية ينبغي له االنصات 
له��ا كي يعبر الواقع املش��اكس والغني 
بالتحوالت الدرامية نحو تاس��يس روائي 
فني مبتكر يعلو على التناقضات اجلارية 
متج��اوزا آفاقه��ا الدموي��ة والتخريبية 
جت��اه عالم غني بالوعود ميثل مس��تقبل 
الراهن��ة..( ص33.. وفي  اللحظ��ة 
البغدادي(  عزران  رواية)اطلس 
املفارق��ة  لش��عرية  امن��وذج 
الت��ي تس��تثمر ف��ي العدي��د 
م��ن فصوله��ا تقني��ة الغل��و 
واملبالغ��ة ف��ي اضف��اء صفات 
العجائ��ب عل��ى كائ��ن بش��ري 
)عزران( يجسده السارد بشكلني 
متضادين : ش��بحي و انس��ي وهو 
يتضح من بنية العنوان وصوال الى 
املنت مبفارقات س��اخرة حتاول اضفاء 
منطق ساخر على الوقائع املأساوية 
الغريبة التي عجز مجتمع الرواية عن 
تفس��يرها وهي تقنية ليست جديدة 
على الرواية العراقية فقد اس��تثمرها 
روائي��ون عراقي��ون م��ن امث��ال وارد بدر 
السالم و احمد سعداوي و عالء شاكر و 
مرتضى كزار و باسم القطراني وغيرهم 
اضافة الى تقنيات اخرى تعزز بنية السرد 
ف��ي هذه الرواية كنموذج للتقنيات التي 
اس��تثمرتها الرواي��ة العراقي��ة اجلديدة 
لتعزيز ش��عرية الس��رد فيها بالتجديد 

واملبتكر و التجريبي (..ص39 –ص40 . . 
اما رابع البحوث فقد كان للدكتور كمال  
غمب��ار وحمل عنوان )القم��ع واحلريات – 
مخاض الشعب ومخاض االم ( نقتطف 
منه��ا )تكمن اهمية رواي��ة )ذاني طةل-

ابراهيم  اخلالد  الش��عب(لالديب  مخاض 
احمد قبل توظيفها س��ينمائيا في انها 

كتب��ت ع��ام 1956 ..وكل عم��ل ابداعي 
يقيم ف��ي اط��اره التاريخ��ي ولكن حني 
يتخط��ى ذلك االط��ار يكتس��ب اهمية 
كبيرة تستوقف املتلقي ان يتأمل الرؤية 
املس��تقبلية للكاتب ف��ي تنبئه بتطوير 
االح��داث والظ��روف واملس��تجدات التي 
تشهدها الساحة السياسية فيما بعد 
كم��ا تفرضه��ا ارادة التاري��خ على ارض 

الواقع.. 
 ان الروائ��ي في روايته اس��تخدم تقنيات 
جديدة ف��ي صياغة االح��داث بعيدا عن 
االس��لوب التقلي��دي الس��ردي املباش��ر 
فاللجوء الى فنFlash back  منذ البداية 
يدل على الق��درة الفنية للكاتب اضافة 
الى استخدام اسلوب تيار الوعي )املنلوج 
الداخلي( و التداعي في بناء الرواية سواء 
كان تداعيا ذهنيا يحركه مس��ار الرواية 
وتطور احداثه��ا او تداعي صورة او فكرة 
يرين��ا الروائي )مش��هد الباص اخلش��بي 
حي��ث بط��ل الرواية جوامي��ر جالس في 
املقع��د االمام��ي للس��يارة وق��د قيدت 
احدى يديه بسلس��لة حدي��دة مربوطة 
باليد اليس��رى الحد افراد الشرطة( وهو 
غ��ارق في جل��ة خياالته الت��ي تعيد اليه 
الس��نوات املاضية في البيت والس��جن 
وما كابد من مختل��ف صنوف التعذيب 
واملعاناة املريرة كش��ريط س��ينمائي مير 

امام ناظريه (  ص54 – ص 55  
واخيرا كان بحث الدكتور باقر الكرباسي 
ال��ذي حمل عن��وان ) القم��ع واحلرية في 
رواية طش��اري( ..منه: )رواية طش��اري ل� 
انعام كج��ه جي ناطقة بواقع اجتماعي 
عراق��ي م��أزوم ب��دأ م��ن العتب��ة االولى 
)الغ��الف( و العنوان طش��اري الغارق في 
عراقيته و س��يميائيته وانتهاء بالسؤال 
االخير : أَم يشبعون من الدم ؟ ( ص 75 ..

  ام��ا اجللس��ة املس��ائية الثاني��ة التي 
ترأس��ها د.عمار احمد فقد كان محورها 
: الرواي��ة وتداخل االجناس وبحوثها التي 
)سبقتها ش��هادة سارد( طه الشبيب .. 
متثلت في )رواية السيرة الذاتية:التعالق 
النصي االحالي ( للدكتور خليل شكري 
هياس وهي قراة بني  )سيرة جبرا ابراهيم 
جب��را وب��ني  روايات��ه( منه��ا ..)نقص��د 
بالتعالق النص��ي االحالي : تلك العالقة 
القائم��ة على عملية التحويل او احملاكاة 
بني نصني يس��مى النص احملول او احملاكي 
)الن��ص الالحق( ويس��مى الن��ص احملول 
او املاحك��ى )النص الس��ابق..وهذا يعني 
ان العالق��ة ب��ني النصني امن��ا هي عالقة 
..والعالقة  اش��تقاق وحتوي��ل ومح��اكاة 
ه��ذه تخضع مجازيا ملنطق الطرس عند 
جيرار جينيت والذي تطمس فيه الكتابة 
االصلية وتعاد كتابتها لكنها تترك اثاراً 
م��ن الن��ص الس��ابق(.. ص 77.. ويضيف 

النص��ي  التعال��ق  ان  الناق��د موضح��ا 
االحالي يصنف عل��ى صنفني : االول بني 
النصوص غير الذاتية : اي بني نص ملؤلف 
ونص ملؤلف اخ��ر والثاني : بني النصوص 
الذاتية : اي تلك التي حتدث بني النصوص 
الت��ي يكون فيها مؤلف النص الس��ابق 
هو مؤلف النص الالح��ق .. وتأتي اهمية 
ه��ذا املوضوع في الن��ص الروائي من انه 
يقدم رؤية قرائية داعم��ة للنص الروائي 

(ص 78
ت��اله الدكت��ور ثائ��ر العذاري ف��ي بحثه 
)حتوالت اللغة الس��ردية : الراوي امللتبس 
.. التالعب بهوية الراوي وزاوية النظر في 
الرواية العراقية املعاصرة ( . .متخذا من 
رواية طش��اري النعام كج��ه جي و رواية 
فرنكش��تاين في بغداد ألحمد سعداوي 
ومفع��اة حلامد فاض��ل والتي يتضح من 
خ��الل كل ه��ذا )ان الش��عور باإلحب��اط 
وانهيار تصورات ما قبل االحتالل انعكس 
على هذه االعمال اس��لوبا في الكتابة.. 
فالكّت��اب ل��م يص��وروا احباطه��م عبر 
املوضوع��ات والثيم��ات .. ب��ل ظهر ذلك 
واضحا في البنية السردية ألعمالهم ..اذ 
متردوا على كل ما هو قار من اعراف فنية 
من غير ان يؤدي ذلك الى خروج اعمالهم 

من عباءة اجلنس االدبي ..( ص 112 
اما الدكتور نوزاد احمد اسود فقد تناول 
في بحثه )املركزية والتشظي في الرواية 
: السيرة الذاتية في ثالثية )وادي كفران( 
لزه��دي ال��داوودي والت��ي تش��كل رواية 
االجي��ال اذ ت��روي تاريخ ثالث��ة اجيال في 
عائل��ة واحدة هذا يعني ان الرواية )تهتم 
بالتاري��خ االجتماعي والسياس��ي معا..

لك��ن بخيال ابتكاري ..فم��ن خالل تاريخ 
زوراب او س��يرة زوراب يت��م تصوير تاريخ 
املرحل��ة االجتماعية والسياس��ية التي 
عاش ف��ي اطارها ال��راوي / البطل زوراب 
والروائ��ي زهدي ال��داوودي(ص128 ..  تاله 
بح��ث الناقد عبد علي حس��ني املتمثل 
في تركيبة الس��رد : اخلطاب االفصاحي 
ف��ي الرواي��ة العراقي��ة املعاص��رة والذي 
جاء فيه )ال تس��عى الرواي��ة االفصاحية 
الى تق��دمي وثيقة تاريخية لواقعة ما في 
زم��ان ومكان معينني كما ف��ي الروايتني 
اللت��ني تلتزمان  الوثائقي��ة والتاريخي��ة 
بحرفية نص الواقعة دون حتريف او اضافة 
بغي��ة عدها وثيقة متثل حالة ما في زمن 
ومكان معينني .. اذ ان الرواية االفصاحية 
تس��عى الى تقدمي رواي��ة مقصودة وفق 
اش��تراطاتها الفني��ة والبنائي��ة وتقدم 
من خ��الل تبنيها تضمني ن��ص الواقعة 
احلقيقي��ة ق��راءة مس��تبطنة وتأويلية 

لتلك الواقعة( ص 205 ..

م��ا ي��زال املصطل��ح مح��ل ج��دل و اعت��راض 
فالبعض يرى ان النص االدبي ال ميكن جتنيس��ه 
او توصيف��ه بحس��ب جن��س قائل��ه مبعنى ان 
فك��رة االدب عامة ال تخضع ملثل هذا التفريق ، 
بالطبع هذا الكالم  الذي نسمعه غالبا ينسى 
او يتناسى حقيقة ان تعبيرنا او توصيفنا لنوع 
من الكتابة على انها نس��وية ليس��ت باعتبار 
جنس الكاتب بل باعتبار املقاصد التي يتوخاها 
الن��ص فليس كل ما تكتبه املرأة أدبا نس��ويا ، 
هذا الكالم قلته في اكثر من مناسبة و تكراره 
لي��س عبثا بل لتأكي��د معنى النس��وية التي 
نتوخاه��ا او نقصدها ، يطرح في هذا الس��ياق 
تقييم اجلرأة الت��ي تتضمنها بعض النصوص 
خاصة تلك التي تتخذ من اجلسد موضوعا لها 
.. اجلسد املسكوت عنه ، التابو ، منطقة السر 
و الس��تر ، وفق هذا يصبح االع��الن او الفضح 
واحدا من مقصديات ادب املرأة في جتاوز اخلطوط 
التي رتبتها س��لطات الفحولة .. نحن هنا إزاء 
حتدي او مواجهة بني قوة املنع و رغبة الظهور و 
العلن لكن يبقى السؤال : كيف نقرأ مثل هذه 
الكتابة ؟ هل هي نضال اجتماعي و سياس��ي 
ام ج��رأة محس��وبة فنيا و مبنية بناء ش��عريا 
او قصصي��ا ال يضحي باملعي��ار الفني لصالح 
املوقف السياس��ي ؟ أظن ان هذه املعاينة على 
درج��ة م��ن االهمية لف��رز الكتاب��ات املنفعلة 
و الطارئ��ة ع��ن النصوص االدبي��ة ذات القيمة 
الفني��ة .. نعم نح��ن مع االحتجاج ش��رط ان 
يكون ادبيا مستوفيا الشتراطات االدبية و ليس 
استسهاال لها بدعوى ان مقصدية النص هي 
االهم ، ثمة ش��يء اخ��ر : هل ميكن ان نعد مثل 
هذا االعالن ، اعالن اجلس��د تطرفا قبالة تطرف 
املنع ؟ اذا كان اجل��واب باإليجاب فانه يعني اننا 
حتت طائلة سجال و لس��نا بصدد  أدب نسوي 
نريد له ان يفكك متبنيات الفحولة عبر خطاب 
ثقافي ال يستبدل القيمة الفنية باالنفعال ، و 
للدق��ة نقول : ان الكثير مما نقرأ ال يذهب بعيدا 
ع��ن مثل هذا االنفعال ، ما نريد ان نقرره حصرا 
هن��ا : ثم��ة فرق بني تس��ليع اجلس��د لتحقيق 
االنبه��ار او الصدمة و بني اع��ادة انتاجه ثقافيا 
بوصفه واح��دا من فض��اءات التعبير املمكنة 
ب��ل البكر الت��ي لم تطأها مح��اوالت الترصني 
و التأس��يس ، في العراق وبع��د حتقق متاحات 
التعبي��ر في ظ��ل الوضع اجلدي��د نهضت مثل 
هذه  االس��ئلة التي جندها في صلب املساءلة 
االدبية لهامش عريض من الكتابة س��واء على 
صفح��ات التواص��ل او املواق��ع االلكتروني��ة و 
شتى س��بل امليديا التي باتت واسعة ومتاحة 
للجميع بدرجة متساوية .. ال يخفى ثمة أوهام 
متر هنا و هناك ، ثمة كتابات ال ثيمة فيها سوى 
اجلرأة االمر الذي يدعو الى التس��اؤل : هل اجلرأة 

وحدها تكفي ؟ ال اعتقد ذلك.

جرأة النص النسوي..

)1-2(كتابةجمال جاسم أمين 

نصقراءة

قيس مجيد المولى
ُمتعٌة في الال تفكير

خطيئٌة في املاُلحظة
األمُر يعود لي

أن أسَتمر بطحِن الّرماد
ليضاَف ألجزاٍء من جَسدي

وال ضير أن أكوَن
َكسريٍر خائٍف

من جسِد امرأة
.............................

يريد أن ال يَسمع غيُرُه األُغنيَة  
حتَت الوسادِة وضع احلاكي ،

عوت الكالُب ،
َعوت على احلارِس الليليِّ ،

احل��ارُس الليل��يُّ ال��ذي كان يبك��ي وه��و 
يستمُع الى األغنية

.............................
رَجٌل يتلصلُص بكيِد الِفراغ ،

وأخ��ُر يُس��قُط َعم��داً ش��هوَة مفاتي��ِح 
سيارته

والّرجُل صاحُب النصف ذَقن يتهجأُ بطرٍف 
عنٍي

في قائمِة الّطلبات ،
محاوالٍت يبذلُها هؤالء
لوصِف مؤخرِة إمرأة ،

.............................
باحَة ألنه يهوى السِّ

أرادَ أن يقفزَ من فوق اجلسر
ب��دأ اس��تعداداتَُه  ومنها قيام��ُه ببعِض 

التمارين السويدية
 وقفز ،

في سيارة اإلسعاف أخبرُه املُعالِج
بأنه ألقى بنفس��ه من فوق جسٍر للمرور 

ريع السَّ
 ميُر من فوق منطقٍة صناعية ،

.............................
ُكَل يوم

يُحاوُل أن يتذكرَ ،اس��مه ، مدينته ، محلة 
سكناه ، رقَم داره

يسأُل زوجَته وأوالدَه وهو يبكي
وهم يبتسمون ..

حاول أن يتذكر أشياَء تقوده مِلُسماه
يُعيُد الس��ؤاَل عل��ى زوجت��ه وأوالده وهو 

يبكي
وهم يبتسمون ،

ُكَل يوم كان يسأُل صورًة فوتوغرافيًة
لتقطه��ا لهم قبل يومني من حادٍث ُمروٍع 

ذهَب بحياتهم ،
بع��َد س��ننٍي رغم إدراِك��ه ب�� أنه��ا صورٌة 

فوتوغرافيٌة 
لكنُه استمرَ ُكلَّ يوم

يسألُهم وهو يبكي وهم يبتسمون ،
.............................

ظ��َن إنه��ا فت��اة إع��الن تلتق��ُط ص��وراً 
 REDTAG للمتبضعنَي من وراء الزجاج في

،
قاَل الرَّجُل احملمُل باألكياس :

عاريًة متاماً
مدت ّيَدها خلفها وأخرجت له إعالنا :

استمتع طويال ..

َقٌص من مشهٍد واحد 

الش��اعر أن يلبس��ها لباس��ا رسميا – 
ش��كل القصي��دة العمودي��ة- فلطاملا 
حتمل��ت تل��ك القصائ��د دورا تعبويا في 
األزمات واحلروب وما أش��وقنا إلطاللتها 

الشيقة في أيامنا هذه ...
كتبوا بأفكار التطرف حقدهم

       سموك مرتدا وصرت شقيا
جاءوك في ليل الصيام وفجروا
   بغداد واختضب الفرات دميا

نصبوا عزاءك في املساء وكبروا
  فمضت دماؤك كوكبا دريا

وق��د تتجل��ى س��وداوية الواق��ع وقلقه 
في أحالم الش��باب , من خ��الل احلديث 
ع��ن امل��وت  والرحيل ع��ن ه��ذا العالم 

املأساوي:
أخاف من فكرة املنفى األخير وال

    أحب في املوت أني سوف أرحتل
ألنني  كلما  فك���رت  في  زمن

ينتابن��ي   , ب��ه  نس��يا  أك��ون          
اخلج�����ل

أخاف من دمعة في عني والدتي
         إن ل��م أك��ن ف��ي م��دار الش���وف 

تنهمل
ويس��تمر الش��اعر مصعب علي برؤيته 
املتفاعل��ة م��ع الوطن ..الوط��ن العربي 
وكأن��ه يطل��ق صيحة الع��راق في زمن 

الوجع الذي لم يستثن فردا والمكانا :
أحتاج الفتة أعلقها

في كل قطر: )يخسأ العرب(
عن أي عضو قد أحدثكم

كلي بكلي رامه التعب
لكن أكثر مايؤرقني

عضو بجسمي اسمه حلب

متتد رقعة األلم واخليبة إلى مكان أبعد 
بكثي��ر م��ن امل��كان  اجلغراف��ي احملصور 
بوطنه العراق , ورمب��ا كان خليال املوصل 
اجلريح��ة حصة ف��ي كتاب��ات الدكتور 
مصعب علي ..فاملشرط الذي يستعمله 
في شق جسد اإلنسان يتحول إلى قلم 
ناب��ض باحلياة يتمثل مجتمعه وتآوهات 
عص��ره وربيع املوص��ل ال��ذي رحل منذ 

زمن. 
أخاف من وطن قد ال أراه كما
أشاء إال على كراسة الرسم

أخاف من كتب األشعار يؤملني
أني أرى وطني روحا بال جسم
أخاف من هاجس أجلته زمنا

وعاد يبحث في عيني عن حسم
أخاف أني سأمضي دون محفظة

في اجليب تخبرني في رحلتي ما اسمي
ذات األن��ني يتردد   ص��داه في هذا النص 

للشاعر جعفر اخلطاط :
عطفا على حزن العراق بذاتي
    ها قد أتيت مكبل اخلطوات
وتركت خلفي ألف آه خطه��ا
      زمن احلروب بدجلتي وفراتي

متوكئا فوق اجلراح وحسرتي
      متضي معي لسراب موت آت

املوت الذي يغ��ازل كل تفاصيل حياتنا , 
بال موعد ينقش اسمه على مستقبلنا 
وعل��ى أحالم الش��باب في بل��دي وعلى 
الرغم من كل هذا , مازال هناك متسع 
م��ن األم��ل فللحب م��كان وللعش��ق 
وللغ��زل مكان , ومازالت احلبيبة حتتفظ 
لعينيها بوقع ال يبارح الشعر ونبضة ال 
تهجر القلوب, مواعيد للوجد والش��وق 

, وأنني للف��راق ,فاحلياة ه��ي احلياة بحر 
من العطاء على الرغم من ازدحام القاع 
بالبقايا وامل��وت ولذا يخاط��ب اخلطاط 
محبوبت��ه بلس��ان الكهل ال��ذي يندب 

عمره ولكنه ال يتوقف عن العشق:
عيناك بحر من اإللهام والصور

وقارب العمر يشكو شدة الكبر
أحتاج قلبا به األشواق تسعفني

أو معجزات تعيد العمر للصغر
أم��ا ش��اعر أم الربيعني مصع��ب علي 
فمازال فتيا يبحث عن وصال محبوبته:

مرة قال لي:
ال أحب اجلفا....

قالها ....واختفى
ليته حينها ....

حني قال.
ال أحب الوصال

الكثير من التحديات تواجه ذلك الشعر 
ال��ذي ما زل��ت مؤمنة أنه دي��وان العرب 
وهويته��م وفي ه��ذا الزم��ن بالتحديد 
زمن الفوض��ى واجلماليات املزدحمة في 
كل م��كان من خ��الل مواق��ع التواصل 
االجتماعي على الش��عر أن يجد منفذا 
جدي��دا يتوس��ط ب��ني التقلي��د املم��ل 
والغموض املفتعل ليجد لنفسه طريقا 
جديدا يعيد ل��ه بريقه وحضوره املتميز 
حب��ذا ل��و كان��ت البداية مع تش��جيع 
األمسيات الشعرية وإقامة املهرجانات 
والبرامج الت��ي تتكئ على ذائقة متزنة 
لتق��دمي األقالم التي تضيف للش��عر ال 

تلك التي تزيده وهنا واصفرارا.

نهى جعفر

تض��ج الس��احة األدبي��ة ب��دوي املنج��ز 
الش��عري الهائل الذي اجتاحها من كل 
حدب وصوب وبأق��الم بعضها قدمت له 
وبعضه��ا فخخت الس��احة بفن دخيل 
يتقوق��ع داخل فقاعة تس��مية الش��عر 
..سرعان ما تنفجر عنه لتتركه عاريا بال 
تس��مية .....عصر السرعة الذي نعيشه 

جاء بالكثير , وأخذ الكثير ....
ولك��ن مم��ا يثل��ج الص��در أن جت��د أقالما 
ش��ابة تعتن��ق دين الش��عر كم��ا أنزل , 
بأوزانه العذبة وص��وره الرائقة التي تثير 
في املتلقي ذلك احل��س اجلمالي املدهش 
لتق��دم دررها في احل��ب واحلرب  , والوطن 

واملنفى , واألنا واآلخر ....
قصائ��د تتغنى باجلم��ال لتزي��ده جماال 
وتلج إلى احلزن لتقدمه برؤية  املستقبل 
الواعد وهو يتج��اوز تلك الرؤية الواقعية 
القامت��ة ملا نعيش��ه م��ن ركام وكأنهما 
عصفوران يعتليان تلك األكوام القامتة ..

ما زلت رغم النائبات صبيا
       وبقيت رغم احلاقدين بهيا

فأنرت ظلماء العروبة بعدما
     سمتك قربانا وكنت سخيا

اجلري��ح  وطنن��ا  اخلط��اط  يش��خصن 
..يخاطب��ه مواس��يا إياه ومعليا ش��أنه 
بتلك اللغ��ة الواضح��ة املتاحة للفهم 
الت��ي ال تخص متلقيا دون غيره , فاألزمة 
الراهنة بحاجة مسيسة للقلوب املنقادة 
املتهاوي��ة على جرح��ه الن��ازف ..يتعمد 

مصعب علي وجعفر الخطاط 
شاعران يعدان الشعر بالكثير

مؤتمر السرد الثاني وتجاوز اآلفاق 

من أعمال الفنان هاشم حنون
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العواصم ـ وكاالت:

بلغ مانشس��تر يونايت��د اإلجنليزي املباراة 
النهائية ملس��ابقة الدوري األوروبي لكرة 
القدم، إثر تعادله مع ضيفه سيلتا فيجو 
اإلس��باني 1-1، مس��اء أول أم��س، عل��ى 
ملع��ب »أولد تراف��ورد« في إي��اب نصف 

النهائي.
تغل��ب  ق��د  يونايت��د  مانشس��تر  وكان 
ف��ي مب��اراة الذه��اب، اخلمي��س املاضي، 
عل��ى س��يلتا فيجو في عق��ر داره بهدف 
وحيد، أحرزه مهاجمه الش��اب، ماركوس 

راشفورد.
وسيلتقي مانشس��تر يونايتد في املباراة 
النهائي��ة، ي��وم 24 م��ن الش��هر اجل��اري 
س��توكهولم،  الس��ويدية  بالعاصم��ة 
مع أياك��س الهولندي، الذي خس��ر أمام 
مضيفه ليون الفرنس��ي 1-3، بعدما فاز 

على أرضه 4-1، اخلميس املاضي.
من جانبه، أبرز البرتغالي جوزيه مورينيو، 
املدير الفني ملانشستر يونايتد اإلجنليزي، 

املب��اراة الكبي��رة التي قدمها منافس��ه 
اإلس��باني س��يلتا فيجو، في إياب نصف 
نهائي ال��دوري األوروبي، عل��ى الرغم من 
خروجه من البطول��ة، مؤكًدا أن املنافس 

كان »الطرف األفضل« في املباراة.
واس��تفاد الفريق اإلجنليزي م��ن فوزه في 
مب��اراة الذه��اب، التي أقيمت األس��بوع 
ملع��ب  عل��ى  إس��بانيا  ف��ي  املاض��ي 
ليقط��ع  نظي��ف،  به��دف  )باالي��دوس(، 
بطاقة العب��ور للدور النهائ��ي بإجمالي 
املواجهت��ن )2-1(. وق��ال موريني��و، خالل 
املؤمتر الصحفي عقب اللقاء: »قدمنا أداًء 
سيًئا ألننا لم نتمكن من إنهاء األمور في 
مباراة الذهاب.. كان يجب أن نسجل 3 أو 

4 أهداف، لكننا لم نفعل«.
وأض��اف: »س��يلتا كان أفضل ، الس��يما 
ف��ي األوق��ات احلرجة حيث ل��م يكن لدى 
العبيه ش��يًئا ليخس��روه، الشوط األول 
كان متكافًئ��ا، قب��ل أن ي��زدادوا قوة على 
املس��توين الذهن��ي والبدن��ي.. كم��ا أن 
وجع��ل  بالتغيي��رات  خاط��ر  مدربه��م 

املدافعن يتقدمون لألمام«.
وأردف: »يج��ب أن يش��عروا بالفخ��ر وأن 

يخرج��وا مرفوعي ال��رأس، أهنئهم على 
ه��ذا األداء وعلى املوس��م االس��تثنائي.. 
على الرغم من أن جمهور الفريق أهانني 

إال أنني أحييهم بشدة«.
وح��ول تاريخ��ه الش��خصي ف��ي املرب��ع 
الذهب��ي بالبطوالت القاري��ة، قال: »لقد 

الس��عيدة  اللحظ��ات  بجمي��ع  م��ررت 
والس��يئة ف��ي نصف النهائي.. خس��رت 
بع��ض املباريات م��ع كريس��تيانو وكاكا 

ورام��وس )عندما كان مدربً��ا لريال مدريد 
اإلس��باني( لك��ن األمور س��ارت بش��كل 
جي��د.. وردًا على الس��ؤال اخل��اص بتأهله 
ل���13 نهائًي��ا كمدرب وفوزه ب���11 منها، 
أوض��ح: »كل مباراة نهائي��ة لها أحداثها 
اخلاصة بها، نش��عر باإلره��اق ونعاني من 
بعض املشكالت.. أياكس سينهي الدوري 
ي��وم غٍد األحد، في ح��ن تتبقى أمامنا 3 
مباري��ات«. وأمت حديثه بقوله: »س��نلعب 
يوم غ��ٍد األحد ف��ي البرمييرلي��ج.. الناس 
تعشق كرة القدم كثيرًا في إجنلترا، لكن 
األم��ر أقرب للجن��ون، يطالب��ون بالكثير 

لكننا سنقاتل حتى النهاية«.
وبهذه النتيجة يعود »الش��ياطن احلمر« 
للظه��ور مجددًا ف��ي املش��هد اخلتامي 
لبطولة قاري��ة، ألول مرة منذ نهائي دوري 
األبط��ال موس��م )2010 - 2011( عندما 
خس��روا اللقب، حتت قيادة اإلسكتلندي 
السير أليكس فيرجسون، أمام برشلونة 

اإلسباني.
وسيلعب اليونايتد مع أياكس أمستردام 
الهولن��دي، ال��ذي تأه��ل عل��ى حس��اب 
بإجمال��ي  الفرنس��ي  لي��ون  أوليمبي��ك 

املواجهت��ن )5-4(، ف��ي النهائ��ي يوم 24 
مايو/آيار اجلاري، على ملعب »فريندز أرينا« 

بالعاصمة السويدية ستوكهولم.
وسيس��عى رجال جوزي��ه مورينيو إلعادة 
الفري��ق ملنصات التتوي��ج األوروبية، التي 
غاب عنها منذ الفوز بلقب دوري األبطال 

عام 2008.
كما، انتزع أياكس أمس��تردام الهولندي، 
بطاق��ة التأهل لنهائي ال��دوري األوروبي، 
بشق األنفس، بعد خسارته أمام مضيفه 
أوملبيك ليون الفرنس��ي )1-3( مساء أول 

أمس، في إياب نصف النهائي.
واس��تفاد أياكس م��ن فوزه ذهابً��ا )1-4(، 
ليحسم النتيجة )5-4( لصاحله، ويتأهل 
ملواجهة مانشس��تر يونايتد، الذي صعد 
أيًضا بصعوبة بالغة على حساب سيلتا 

فيجو بالفوز )1-2(.
من جانبه، أش��اد برونو جينيس��يو، املدير 
الفني ألوملبيك ليون ، بالعبيه رغم خروج 
الفريق الفرنس��ي من مس��ابقة الدوري 
األوروب��ي، بالفوز على أياكس أمس��تردام 
الهولندي 3-1، لس��ابق خسارته في لقاء 

الذهاب بنتيجة 4-1.

11رياضة

باكو ـ مؤنس عبد اهلل*

تأه��ل منتخبنا الوطن��ي  بكرة اليد 
الى دور نصف النهائي للمس��ابقة 
التي تقام ضمن فعاليات دورة العاب 
التضامن االس��المي ف��ي العاصمة 
االذربيجانية وذلك اثر فوزه املستحق 
ظه��ر أول أمس )اخلمي��س( في ثالث 
مبارياته ضمن اجملموعة الثانية على 
حس��اب منتخب املغرب بفارق ثالثة 
اهداف وبنتيجة 25-22 هدفا بعد ان 
تأخر بهدف واحد في الش��وط االول 
الذي انتهى لصالح املغاربة بنتيجة 
11-10 اه��داف، وحض��ر اللقاء الذي 
ق��اده احلكمان الدولي��ان البحرينيان 
امل��وت،  وحس��ن  مره��ون  س��مير 
رئي��س اللجن��ة االوملبي��ة الوطنية 
رعد حم��ودي واالمن الع��ام للجنة 
االوملبي��ة حيدر حس��ن علي ورئيس 
البعثة العراقية بشتوان مجيد نادر، 
وبهذه النتيجة س��يواجه منتخبنا 
الوطن��ي نظيره الس��عودي متصدر 
اجملموعة االولى ظهر اليوم الس��بت 
ضمن منافسات دور نصف النهائي 

للمسابقة.
كان��ت  للمب��اراة  االول  الش��وط 
املنتخب  االفضلي��ة في��ه لصال��ح 
املغربي الذي اس��تغل االخطاء التي 
ارتكبه��ا املنتخ��ب الوطن��ي ال��ذي 
دخ��ل املباراة وه��و في حالة ش��رود 
ذهن��ي، حتى ان اغلب الالعبن كانوا 
مش��دودين ولم يظه��روا بصورتهم 
املعتادة ليخس��ر منتخبنا الش��وط 
االول بفارق هدف واحد، وفي الشوط 
الثاني حتسن احلال على ما هو عليه 
فيم��ا يخص طريق��ة لعب املنتخب 

واداء الالعب��ن الذي��ن قدم��وا واحد 
من افضل االش��واط ف��ي البطولة 
وتقدم��وا بف��ارق وصل الى س��بعة 
اه��داف في بع��ض اوق��ات النصف 
العراقي  املنتخب  وليتمك��ن  الثاني 
ف��ي نهاية االمر م��ن انهاء املواجهة 
لصاحله بفارق ثالثة اهداف وبنتيجة 

25-22 هدفا.
م��ن جانب��ه ثم��ن رئي��س اللجن��ة 
اجله��ود  حم��ودي  رع��د  االوملبي��ة 
املمي��زة التي بذلت من اجلهاز الفني 
والالعب��ن في املباري��ات الثالث التي 
الوطن��ي والتي  املنتخ��ب  خاضه��ا 
تأه��ل على اثرها الى منافس��ات دور 

نصف النهائي للمسابقة.
وق��ال حمودي مخاطبا الالعبن بعد 

نهاية اللقاء، ان ما حتقق يعد خطوة 
مثم��رة ومهمة في طري��ق الوصول 
ان  مبين��ا  التتوي��ج  ال��ى منص��ات 
املنتخب قدم ما عليه من مس��توى 
وظه��ر بص��ورة اكثر م��ن طيبة في 
املواجهات الثالث رغم الفارق الزمني 
القصير بن مباراة واخرى اضف الى 
االرهاق والتعب الش��ديدين واللذين 
اخ��ذا م��ن ع��زم وق��وة املنتخب وال 
ننس��ى االصاب��ات التي تع��رض لها 
الالعب��ون، ولك��ن برغ��م كل ه��ذه 
الصعوبات متكنتم من حتقيق الفوز 
في مباراتن وخسارة غير مستحقة 
تعرضتم لها امام منتخب تركيا في 

اللقاء الثاني.
مدرب املنتخب العراقي ظافر صاحب 

اوض��ح ان املنتخب جنح ف��ي العودة 
الى املباراة ام��ام نظيره املغربي بعد 
ان كان متخلف��ا بف��ارق هدف واحد 
بعد ان متكن��ا من تصحيح االخطاء 
الت��ي ارتكبت من قب��ل الالعبن في 

النصف االول من اللقاء.
كما، ق��اد احلكمان الدوليان الدكتور 
خالد ش��اكر وفاضل كاظ��م املباراة 
التي جمع��ت املنتخبن االذربيجاني 
ومنتخ��ب  البطول��ة  مس��تضيف 
السعودية والتي اقيمت يوم )االربعاء( 
وانتهت لصالح املنتخب الس��عودي 
بفارق س��بعة اهداف وبنتيجة 38-

31 هدفا، وهذا هو اللقاء الثاني الذي 
يقوده الطاقم العراقي حيث س��بق 
وان قاد مباراة افتتاح املسابقة والتي 

جمع��ت بن املنتخب��ن االذربيجاني 
والباكستاني. 

الوطن��ي باملالكة  ويب��دأ منتخبن��ا 
مش��واره في دورة الع��اب التضامن 
االسالمي حيث س��يقص مالكمنا 
عم��ار جب��ار وزن 60 كغ��م ش��ريط 
منافسات املنتخب العراقي في دورة 

التضامن االسالمي.
وقال مدرب املنتخ��ب العراقي عماد 
الع��راق  ان  احلس��ن  عب��د  س��عيد 
سيش��ارك في منافسات املسابقة 
بأربعة العبن هم حسن علي ناصر 
وزن 49 كغ��م ومنتظر رع��د وزن 52 
كغ��م وجعفر عب��د الرض��ا وزن 56 
كغ��م وعم��ار جب��ار وزن 60 كغ��م، 
فيما اعتذر املالكم وحيد عبد الرضا 

عن املش��اركة ف��ي منافس��ات وزن 
75 كغم اثر تعرض��ه الصابة بليغة 
خالل معس��كر املنتخب الذي اقيم 
قبل املشاركة في بطولة اسيا التي 

اقيمت في اوزبكستان.
واض��اف مدرب املنتخ��ب العراقي ان 
املالكم عمار جبار س��يواجه نظيره 
بلعب��دي  النصي��ر  عب��د  اجلزائ��ري 
وسيش��ارك في منافس��ات وزن 60 
كغ��م 13 مالكما مؤك��دا ان ثقتنا 
كبي��رة في ان يق��دم العبي منتخب 
املالكمة مس��تويات اكثر من جيدة 
واملنافس��ة بق��وة للفوز باألوس��مة 
املنوع��ة.. هذا وجنحت ادارة ش��بكة 
االع��الم العراق��ي ف��ي التوصل الى 
اتفاق مع احتاد اذاعات الدول العربية 
واالس��المية يقضي ب��أن تقوم قناة 
العراقي��ة الرياضي��ة بنق��ل احداث 
التضام��ن  الع��اب  دورة  منافس��ات 
االسالمي التي ستفتتح فعالياتها 
رس��ميا ابتداء من يوم غد )اجلمعة( 
املوافق الثاني عشر من الشهر احلالي 
وتستمر حتى الثاني والعشرين منه 
مقاب��ل مبلغ مالي ل��م يتم حتديده، 
وذلك حس��ب ما ذكر مراس��ل قناة 
العراقية نيوز اوس محمود املتواجد 
منافس��ات  لتغطية  اذربيج��ان  في 
دورة الع��اب التضام��ن االس��المي، 
ومن جهتها اعلنت اللجنة املنظمة 
لدورة العاب التضامن االسالمي في 
بيان رس��مي عن اتفاقي��ات إضافية 
حلملة حقوق البث التي من ش��أنها 
أن تضمن بث الدورة الرابعة ملباريات 
التضامن اإلسالمي في 58 دولة عبر 

أربع قارات. 

 * املنسق اإلعالمي للبعثة

بغداد ـ الصباح الجديد:
 تقدم وزير الشباب والرياضة عبد 
احلس��ن عبط��ان بوافر الش��كر 
والتقدير لرئيس االحتاد االس��يوي 
بكرة القدم الش��يخ س��لمان بن 
ابراهي��م على موقفه جتاه العراق 
وش��عب العراق ورياضيه ودعمه 

الكبير مللف رفع احلظر.

 جاء ذل��ك اثناء اللقاء الذي جمع 
الوزي��ر برئي��س االحتاد االس��يوي 
في مقره بالعاصم��ة البحرينية 
املنامة. وبن الوزير ان املؤسسات 
الرياضي��ة ف��ي الع��راق تنتظ��ر 
خارط��ة الطريق من قب��ل االحتاد 
الش��روع  اج��ل  م��ن  االس��يوي 
الس��تضافة  الالزمة  باخلط��وات 

املنتخبات واالندية في احملافظات 
الث��الث البصرة واربي��ل وكربالء. 
واثن��ى الوزي��ر خالل اللق��اء على 
العربي��ة  االحت��ادات  مواق��ف 
الش��قيقة واالحت��ادات الصديقة 
في اس��يا لدعمه��م وحرصهم 
على اس��تعادة الع��راق حلقه في 

اللعب على أراضيه.

 عل��ى صعيد متص��ل أكد الوزير 
على أهمية خوض فريقي الزوراء 
واجلوي��ة مباراتيهما ف��ي العراق 
على ان يترك اختيار امللعب إلدارة 

النادين.
 من جهته عبر الش��يخ سلمان 
ب��ن ابراهي��م ع��ن س��عادته مب��ا 
آلت الي��ه األم��ور واملوافقة التي 

التنفي��ذي  املكت��ب  اصدره��ا 
للفيفا وان رفع احلظر عن العراق 
يعني عودة بلد ش��قيق للساحة 
الدولي��ة وه��و م��ا عملن��ا عليه 
الن الع��راق يس��تحق. وبن رئيس 
االحتاد االسيوي ان مباراتي الزوراء 
واجلوية في كأس االحتاد س��تقام 
في العراق وس��يترك احلق للعراق 

وللنادين في اختي��ار ملعبيهما 
على ان يكون في احدى احملافظات 
الثالث التي أشار لها قرار الفيفا 
واآلس��يوي برفع احلظر. كما أبدى 
الش��يخ اس��تعداده الستضافة 
املالكات العراقية في برامج ادارة 
املنش��آت والفعالي��ات الرياضية 

والتي يتبناها االحتاد االسيوي.

بغداد ـ إعالم األولمبية:
قّدم األمن املالي في اللجنة االوملبية 
العراقية الس��يد س��رمد  الوطنية 
عبداالله التهاني والتبريكات لالحتاد 
العراقي لكرة الس��لة بعد حصوله 
عل��ى جائزة الش��هادة الفضية من 
قبل االحت��اد الدول��ي لكرة الس��لة 
وذلك اثن��اء انعقاد اجتماع اجلمعية 
العمومية لالحتاد الدولي في مدينة 
كوان��زو الصينية االس��بوع املاضي 
، وقد قدم��ت هذه الش��هادة وذلك 
جلهود االحتاد في تطوير كرة الس��لة 
للش��باب للفت��رة م��ن 2017-2014 
حي��ث تق��دم تصني��ف الع��راق في 
هذه الفئة الى املركز 62 عامليا والى 
املركز 14 اس��يويا وبرصي��د 7:5 من 

النق�اط .
وأوضح عبداالله ان املكتب التنفيذي 

يب��ارك ه��ذا اإلجن��از لك��رة الس��لة 
العراقية وسيناقش مع االحتاد سبل 
الدع��م لبرنام��ج اإلع��داد ملنتخبنا 
ينتظره اس��تحقاق  الذي  الس��لوي 
مه��م وذل��ك عب��ر املش��اركة ف��ي 
تصفي��ات كأس العالم 2019 وذلك 
بعد ان أوقعته القرعة في اجملموعة 
الرابع��ة رفق��ة كل من اي��ران وقطر 
وكازاخس��تان حيث س��تلعب هذه 
الفرق التصفي��ات بطريقة الذهاب 
واالياب فيما بن فرق اجملموعة وذلك 
في أش��هر تش��رين الثان��ي من هذا 
الع��ام وش��باط وحزيران م��ن العام 
املقب��ل ، ليتأهل من ه��ذه اجملموعة 
ث��الث ف��رق والت��ي س��تلعب الدور 
النهائي م��ن التصفيات بعد ان يتم 
تقسيم الفرق االثنى عشر املتأهلة 
م��ن اجملاميع االربعة الى مجموعتن 

وبواقع ست فرق في كل مجموعة ، 
وتلعب ه��ذه الفرق بطريقة الذهاب 
واالي��اب فيم��ا ب��ن ف��رق اجملموع��ة 
الواحدة ليتأهل الثالث��ة األوائل من 
كل مجموع��ة باالضافة الى افضل 
راب��ع م��ن ب��ن اجملموعت��ن ،وبذلك 
يصبح عدد الف��رق املتأهلة عن قارة 
اسيا واوقيانوسيا سبعة فرق وذلك 
للم��رة االولى بع��د ان اصب��ح عدد 
الف��رق املتأهل��ة ال��ى كاس العالم 

اثنن وثالثن فريقا .
وأشار األمن املالي الى أهمية اإلعداد 
التصفيات  له��ذه  اجليد  والتحضير 
خصوص��ا وان ف��رق اجملموعة تتقدم 
علينا بالتصنيف العاملي حيث حتتل 
اي��ران املرك��ز 25 وقط��ر باملرك��ز 50 
وكازاخس��تان باملركز 56 عامليا فيما 

يحتل منتخبنا التصنيف92عامليا.

»األولمبية« تهنئ السلة بحصوله 
على »فضية« االتحاد الدولي

عبطان يشكر بن إبراهيم على مواقفه الداعمة للعراق

»القفازات« تقص شريط النزاالت

»وطني اليد« يتأهل إلى نصف نهائي »التضامن اإلسالمي«

فرحة التأّهل

مفكرة الصباح الجديد

مان سيتي ـ ليستر سيتي
ستوك سيتي ـ أرسنال

إسبانيول ـ فالنسيا

فيورنتينا ـ التسيو

أوساسونا ـ غرناطة

أتالنتا ـ ميالن

2:30 ظهرًا
7:30 مساًء

5:00 عصرًا

7:00 مساًء

7:3 مساًء

9:45 مساًء

الدوري اإلنجليزي

الدوري اإلسباني

الدوري اإليطالي

ستوكهولم تضّيف اللقاء في 24 الجاري
تقرير

مانشستر يونايتد يواجه أياكس أمستردام في نهائي الدوري األوروبي

بغداد ـ قسم اإلعالم:
 تنظ��م وزارة الش��باب والرياض��ة بعد غ��ٍد االثنن، 
احتفالية كبرى مبناس��بة صدور ق��رار االحتاد الدولي 
لك��رة القدم )فيفا( برفع احلظر ع��ن الكرة العراقية 
وعودة املباري��ات الى املالعب الرياضية.  وستش��هد 
االحتفالية التي يرعاها وزير الش��باب والرياضة عبد 
احلسن عبطان، مشاركة اللجنة االوملبية الوطنية 
العراقي��ة واحتاد ك��رة الق��دم واللجن��ة الباراوملبية 
واالعالم الرياضي كونهم شركاء حقيقين في صنع 
الق��رار الدولي ال��ذي انصف مش��روعية العراق في 

عودة املباريات الى اراضيه وبن جماهيريه.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أك��د ف��راس بح��ر العل��وم، عض��و الهيئ��ة اإلدارية 
لنادي نفط الوس��ط، إن فريقه ي��درس اإلعداد املبكر 
للمش��اركة في بطولة أندية العرب، التي س��تقام 
في مصر بداية من متوز املقبل. وقال بحر العلوم، في 
تصريحات صحفية »نفط الوسط سيدخل التاريخ 
من خالل مشاركته في هذه البطولة، نسعى لتأمن 
مش��اركة إيجابي��ة تعكس صورة طيب��ة عن الكرة 
العراقية بش��كل عام«. وتابع »تضع إدارة النادي من 
خالل دراس��ة مستفيضة، آلية إلعداد نفط الوسط 
بش��كل مثال��ي«.. وأوضح بح��ر العل��وم، أن الدولي 
الس��ابق ومدير الك��رة في نادي الزمالك إس��ماعيل 
يوس��ف، أبدى اهتماما كبيرا بوجود نفط الوس��ط، 
أثناء إج��راء القرعة، وأكد تعاونه مع نفط الوس��ط 

في أي وقت.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أشار العراقي عبد الوهاب عبد القادر، مدرب الفريق 
األول لك��رة القدم بنادي بني ياس اإلماراتي، إلى أن 
فريقه يس��عى إلى ت��رك بصمة جي��دة في ختام 
املوس��م احلالي لدوري اخلليج العربي للمحترفن، 
عندما يلتقي مس��تضيفه األهلي، في اجلولة ال� 
26 األخيرة للمسابقة، بعدما تأكد هبوط فريقه 

إلى دوري الدرجة األولى املوسم املقبل.
وقال عب��د الوهاب، في املؤمتر الصحفي التقدميي: 
»األهلي فريق قوي ومميز، وتأهل قبل أيام قليلة إلى 
دور ال��� 16 من بطول��ة دوري أبطال آس��يا، ومازال 
لدي��ه هدف من املباراة األخي��رة، وهو حتقيق الفوز 
للحف��اظ عل��ى آماله باملش��اركة ف��ي البطولة 
اآلس��يوية للموس��م القادم، ونحن نأمل أن نترك 
بصم��ه جيدة ف��ي الدوري من خالل تق��دمي مباراة 
مميزة أمامه، وننهي املوس��م بشكل جيد، بالرغم 

من هبوط الفريق إلى الدرجة األولى«.

»الشباب والرياضة« تنظم 
احتفالية بمناسبة رفع الحظر

نفط الوسط يستعد مبكرًا 
لمنافسات أبطال العرب

عبد القادر يسعى لخاتمة 
إيجابية مع بني ياس
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درجات علمية أم وظيفية

جمال جصاني

عندما نتصفح ش��يئا من تأريخ اجملتمع��ات والدول احلديثة، 
ونحاول أن نتعرف على علل وأس��باب تطورها وازدهارها، جند 
أن أكادميياته��ا ومراكز بحوثها تق��ف خلف الكثير من تلك 
الفتوحات العلمي��ة والقيمية واالجتماعية والسياس��ية، 
عب��ر اعتماده��ا ملعايير صارم��ة ال تخضع ملش��يئة وذائقة 
الق��وى واجلماعات واملصالح العابرة. تلك املعايير ومنظومة 
القيم حتولت بفعل اجلهود اإلبداعية املتواصلة واملثابرة وروح 
اإليثار؛ الى تقاليد راس��خة تتوارثها األجيال جيالً بعد جيل، 
لذلك جند أغلبها ق��د حافظ على تصدره لقائمة اجلامعات 
األكثر جناح��اً وإجنازاً في عالم اليوم. عندما اعتقلت قطعان 
احل��رس القومي في ش��باط من الع��ام 1963 رئيس جامعة 
بغداد )الدكتور عبداجلبار عبداهلل( وألقته في معتقل قصر 
النهاي��ة س��يئ الصيت، ب��دأ العد التنازلي ف��ي هذا احلقل 
احلي��وي، ليص��ل اليوم بهمة "الع��داؤون اجل��دد" الى تصدر 
قائمة اجلامعات األكثر فش��اًل. لذلك ال ينبغ��ي علينا إبداء 
التعجب أو االستغراب من قسمتنا العاثرة وعجزنا املستمر 
ف��ي التصدي لتحديات ما يفترض أن��ه مرحلة انتقالية من 
التوليتاري��ة الى الدميقراطي��ة ومنظومة احلق��وق واحلريات 
املعتم��دة ل��دى األمم وال��دول الت��ي وصلت لس��ن التكليف 

احلضاري.
زمن النظام املباد اس��تبيحت مؤسس��ات التربية والتعليم 
من قبل قوافل )الرفاق( حيث طوبت الدراسات العليا تقريباً 
خلدمة وتنمي��ة مواهبهم الفريدة، بعد أن مهدوا لذلك عبر 
برنامجهم الش��امل واملنظم لتبعيث امل��دارس واجلامعات 
بطالبها ومالكاتها التعليمي��ة، لنحصل في نهاية املطاف 
عل��ى أجيال وقي��م ومعايير بعي��دة كل البع��د عما ارتقت 
الي��ه اجملتمعات والدول الت��ي عرفت معن��ى احلرية والعقل 
النقدي والفضول املعرف��ي. آنذاك دبجت أعداد ال حدود لها 
م��ن األطاريح للتغني ب� )حب القائد الضرورة( وغير ذلك من 
احلش��ائش األكادميية املناس��بة لقطيع تل��ك احلقبة اخملزية 
م��ن تأريخن��ا احلديث، ولم يخط��ر ببالنا يوم��اً، إن مثل تلك 
املمارسات واملنهجية الضحلة ميكن لها أن تستمر بعد زوال 
ذلك النظام الش��مولي، إال أن تطور األحداث بعد "التغيير" 
ربي��ع العام 2003 همس��ت إلينا مبا قاله الش��اعر: )تقدرون 
وتضحك األق��دار( عندما ش��رعت أبواب الدراس��ات العليا 
لغير املنتس��بني لنادي )الرفاق( للول��وج لقاعاتها وردهاتها 
وبالتالي نيل الدرجة العلمية املطلوبة، لكن هذه املرة تلبية 
حلاجات الت��ورم الكبير في املؤسس��ات واإلدارات احلكومية، 
وعلى املواقع واملناصب الس��يادية التي خلت من س��كانها 

السابقني حلظة سقوط الصنم في ساحة الفردوس.
لقد حولت حاجات "أولي األمر اجلدد" وحواشيهم، لأللقاب 
والعناوي��ن العلمية؛ اجلامعات العراقية وغيرها الى مفقس 
ال مثيل له لتفريخ مثل تلك الشهادات اخملصصة "للعدائني 
وراكبي الدراجات" من جنوم ماراثون حقبة الفتح الدميقراطي 
املبني. ركام من األطاريح التي ال طعم وال لون وال رائحة لها، 
وال س��يما في حقول الفكر والسياس��ة واإلع��الم والعلوم 
اإلنسانية، حيث تعجز حتى املكرسكوبات اإللكترونية، من 
العثور على بحث يتجرأ على التقرب من تضاريس املسكوت 
عنه الالمتناهية، ال في حاضرنا ومتاهاتنا احلالية وحس��ب، 
ب��ل في كل ما تعي��د األجيال اجتراره م��ن أكاذيب وأضاليل 
املاضي املثقل بالعتمة واإلجرام وقهر إرادة املفكرين واألحرار، 
عل��ى مدى أكث��ر من ألف عام وع��ام من ذل��ك التأريخ. هذا 
الطف��ح من "األطاريح" التي ال تخلف وراءها س��وى رزم من 
الورق املستهلك، لصالح أكادمييات ظلت مخلصة لطقوس 
االجت��رار، مبقدورها أن تصبح نافعة فق��ط؛ إن رمتها األقدار 
في طري��ق باحث حقيقي ال يس��ّخر عمله س��لماً للدرجة 

الوظيفية ومفاتنها.. 

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

أعلنت النجمة شاكيرا أنها 
 El" ستطرح ألبومها اجلديد
Dorado"، ي��وم 26 ايار/مايو 

اجلاري.
ف��ي  ش��اكيرا  وكتب��ت 
صفحتها اخلاصة على أحد 
مواقع التواصل اإلجتماعي، 
 El" اجلدي��د  األلب��وم  إن 
 26 Dorado" س��يصدر في 

ايار/مايو.
ويظه��ر ف��ي ص��ورة غالف 
األلبوم، الذي نشرته شاكيرا 
اخلاص��ة،  صفحته��ا  عب��ر 

وجهها مع خلفية بيضاء.
وللتروي��ج لأللب��وم أطلقت 

املاض��ي،  الع��ام  ش��اكيرا، 
أغنية مع املغني مالوما، وقد 
حققت ه��ذه األغنية جناحاً 
كبيراً، وكانت أس��رع أغنية 
باللغة اإلس��بانية تس��جل 
100 مليون مش��اهدة على 

احد مواقع اإلنترنت.

املصري��ة  الفنان��ة  تواص��ل 
حالي��اَ  س��ليمان  كارم��ن 
حتضيراته��ا ألغنية منفردة، 
وألب��وم جديد، مش��يرة إلى 
أنها س��تتعامل م��ع زوجها 
امللح��ن املص��ري مصطفى 
ج��اد ف��ي أغني��ة س��تكون 
مفاج��أة، ولكنه��ا م��ا تزال 
ف��ي مرحل��ة التحضي��رات 

املبدئية.
م��ن ناحي��ة أخ��رى، عّب��رت 
س��عادتها  ع��ن  س��ليمان 
بحصولها على جائزة أفضل 
فنانة شابة، في حفل توزيع 
جوائ��ز امليما، الذي أقيم في 

القاهرة.
يُذكر أن س��ليمان كانت قد 

نفت عب��ر مدير أعمالها، ما 
مت تداوله ف��ي اآلونة األخيرة 
ع��ن أنه��ا حامل بالش��هور 
تعّرض��ت  حي��ث  األول��ى، 
لدوخ��ة بس��يطة في حفل 
توزي��ع جوائز امليم��ا الثالثاء 
املاض��ي، م��ا أدى إلى تكهن 
البع��ض أنه��ا حام��ل ف��ي 

شهورها األولى.

الس��ياحة  وزارة  برعاي��ة 
"احلمراء"،  ف��ي  وفي مقرها 
الصحف��ي  املؤمت��ر  انعق��د 
إلط��الق مهرجان��ات ضبية، 
بحضور  الثانية،  بنس��خته 
وس��فير  الس��ياحة،  وزي��ر 
ارمينيا االس��تاذ س��امفيل 
مكرتش��يان، ورئي��س بلدية 
ضبي��ة، و رئيس��ة مهرجان 
كوري��ن  الس��يدة  ضبي��ه 
االشقر. خالل املؤمتر مت االعالن 
عن موع��د املهرج��ان، الذي 
سيبدأ في السادس من متوز 
2017 . وفي كلمة لها قالت 
 ": رئيس��ة املهرج��ان قالت 
نلتقي اليوم وللسنة الثانية 

على التوالي، ويعود الفضل 
لضبي��ة الت��ي جمعتنا، من 
هن��ا، م��ن ه��ذا الش��اطئ، 
انطلق��ت احلضارة والثقافة 
للعال��م، م��ن هنا ش��رقت 
الشمس شمس الكبار وديع 
الصاف��ي والس��يدة في��روز 

والشحرورة.

شاكيرا

ملحم زين

كارمن سليمان

أخبــارهــــــــــم

متابعة ـ عبد العليم البناء:
يشهد املسرح الوطني في متام الساعة 
السادسة مساء اليوم السبت املصادف 
١٣ - ٥ - ٢٠١٧ في قاعة املسرح الوطني 
في بغداد، عرض الفيلم العراقي اجلديد 
)طري��ق م��رمي ( ال��ذي يوثق رحل��ة رجل 
وابنته، مع ماليني العراقيني نحو كربالء 

املقدسة.
الفيلم من انتاج ش��ركة عراق الرافدين، 
واملركز العراقي للفيلم املستقل، وقناة 
كربالء الفضائية، ومن س��يناريو وإخراج 
الفن��ان عطية الدراجي، الذي س��بق له 
ان خ��اض جتربة اخراج فيل��م اول له مع 
أخي��ه محم��د الدراج��ي، وه��و الفيلم 
الطوي��ل )في أحضان أم��ي( 2011 الذي 
يتناول قضية األيتام ف��ي العراق، والذي  
ش��ارك في أكثر من 50 مهرجانا عامليا، 
ون��ال أكثر من  10 جوائ��ز عاملية، ومنها 
أحس��ن فيلم في العالم م��ن مهرجان 
كوريا العاملي، وأحس��ن فيلم من جوائز 
واحمليط  اآلس��يا،  األس��ترالية  االوسكار 
اله��ادي .ولع��ب أدوار الفيل��م الفنانون 

:أس��عد عب��د اجملي��د، وش��هد عطي��ة، 
ومحم��د جبارة، وحس��ن رهي��ف، وفؤاد 
حنون، وساعد في اإلخراج الفنان مهند 
حي��ال، وادار التصوير مهند دريد املنجم، 
وتصوي��ر احمد الهالل��ي، وراك��ور وارث 
كويش، ومص��ور فوكس امي��ن العامري، 
ومسجل الصوت محمد علي، وماكيير 
حس��ني  اإلنت��اج  وإدارة  حس��ن،  امي��ر 
الدراج��ي، وموس��يقى به��زات عب��دي، 

ومونتاج مها بزي، وزينب احلريري.
عن فيلمه اجلدي��د )طريق مرمي ( يحدثنا 
الدراج��ي قائ��ال: ت��دور قص��ة  عطي��ة 
الفيلم حول ايس��ر عيسى الذي يتوجه 
من البص��رة، الى كربالء املقدس��ة، في 
محاول��ة للعث��ور على معج��زة لنجاة 
ابنته مرمي، التي تبلغ من العمر٨ سنوات 
من مرض الس��رطان، ويحاول ان يختصر 
الطريق من خالل الصعود في العربات مع 
أناس ال يعرفهم، كل الناس التي تس��ير 
باجت��اه كرب��الء لديهم  قص��ة وحكاية، 
وحت��اول م��رمي معرف��ة الب��رود بعالقتها 
م��ع والدها وجتاهله لها، االب مس��كون 

بأس��رار املاضي، التي ال تعرف مرمي عنها 
أي شيء، عيسى يتخلى عنها وهي في 
اصع��ب الظ��روف، ويتركه��ا وحيدة بني 
الناس التي ال تع��رف احدا منهم،  لكن 
بس��بب براءتها يتعاطف الناس معها، 
وتتع��رف عل��ى صبيني هم��ا محمد ١٦ 
س��نة وحسن ١٣ س��نة، اللذان يحاوالن 
مس��اعدتها في العث��ور عل��ى والدها، 
عند سماع نبأ وقوع هجوم إرهابي قرب 
املكان الذي غادرت��ه مرمي، يتحرك ضمير 
عيس��ى للبحث عنه��ا، وكلما يش��تد 
املرض على مرمي، نشاهد االب وهو يبحث 
في كل مكان عنها، انهما في سباق مع 
الزمن لألب وابنته جلمع ش��ملهما معاً. 
ويحدثنا الدراجي عن خلفية مش��روعه 
الس��ينمائي هذا مضيفا: عندما كنت 
صغي��را كان اب��ي يأخذن��ي  مع��ه ال��ى 
مدين��ة كربالء املقدس��ة، لزي��ارة مرقد 
االمام احلس��ني بن عل��ي )ع(، حفيد نبي 
الس��الم )ص(، كنا نس��ير على اقدامنا 
ملس��افة طويل��ة من بغداد ال��ى كربالء، 
فنسير ألكثر من ١٥٠ كيلو مترا، وبرغم 

كل هذا التعب واجلهد، لكن انا كطفل 
صغير، وال أعرف ملاذا نحن نسير كل هذه 
املس��افة، اال اني كنت أعيش وقتا ممتعا 
من خالل مش��اهدة الن��اس التي متارس 
طقوس��ها الدينية اجلميل��ة، كذلك ما 
يقدم��ه اصح��اب املواكب م��ن خدمات 
للناس السائرة، وهذه اخلدمات متنوعة 
من اكل يتفننون في طبخه، وصناعته، 
من اجل ارضاء الناس، الى أماكن للراحة 

واالستلقاء لشدة التعب.
وكان م��ا يثي��ر انتباه��ي ه��ي طريق��ة 
اخلدمات التي يقدمها اصحاب املواكب 
للناس الزائرين، فمنهم من يغسل اقدام 
الزائرين، ومنهم من يدلك أجس��ادهم، 
واصح��اب املواك��ب ه��ؤالء م��ن جميع 
اطياف الشعب العراقي، وبعد ان كبرت 
بالعم��ر، واطلعت عل��ى التاريخ، عرفت 
بأن املوروث العراقي من��ذ زمن البابليني 
والس��ومريني، وف��ي الدولة االس��المية 
احلديث��ة، والى يومنا ه��ذا، هناك الكثير 
من احلكايات اجلميلة والغريبة التي تثير 

التساؤالت عند الكثيرين.

يعرض اليوم في المسرح الوطني

)طريق مريم( فيلم يوّثق رحلة رجل وابنته مع ماليين العراقيين نحو كربالء

مكسيكو سيتي - رويترز:
 كتب الرئيس املكس��يكي إنريكي 
بيني��ا نييتو، للممث��ل األميركي 
الشهير ليوناردو دي كابريو على 
تويت��ر، في مس��عى لطمأنة 
جنم هوليوود، بأن حكومته 
تتخذ خطوات حلماية نوع 
ن��ادر من الدالفني يعيش 
في املياه املكس��يكية، 

ومهدد باالنقراض.
أع��داد  وانخفض��ت 
التي  )فاكيت��ا(  دالف��ني 
خلي��ج  ف��ي  تعي��ش 

املكسيك بشدة في السنوات القليلة 
املاضية، بس��بب نصب ش��باك لصيد 
الروبي��ان، وأس��ماك توتوابا، التي يحب 

أبناء آسيا تناولها.
وف��ي ي��وم األربع��اء ح��ث دي كابري��و 
متابعي��ه عل��ى تويتر، وعدده��م 17.5 
مليون ش��خص على مس��اندة جهود 
الصن��دوق العاملي للحي��اة البرية، من 
أجل زيادة التوعية، واملساعدة في إنقاذ 

دالفني )فاكيتا( قبل فوات األوان.
ومس��اء يوم اخلميس كتب بينيا نييتو 
باإلجنليزي��ة عل��ى تويت��ر، مدافعا عن 
جهود حكومت��ه حلماية هذا النوع من 

الدالفني، ومخاطبا دي كابريو مباشرة.
ق��ال "أرح��ب باهتمام لي��و دي كابريو، 
والصن��دوق العامل��ي للحي��اة البري��ة، 
بدالفني فاكيتا". وأضاف قبل أن يكتب 
خمس تغريدات أخرى كلها باإلجنليزية 
جلذب االنتب��اه ملا تقوم به املكس��يك، 
"ترك��ز املكس��يك كل جهوده��ا على 

احليلولة دون انقراض هذا النوع".
وف��ي ع��ام 2015 فرض��ت املكس��يك 
حظرا مل��دة عامني على نصب ش��باك 
ف��ي موطن دالف��ني )فاكيت��ا(، ومددت 
احلظ��ر هذا العام. لك��ن البعض يقول 

احلظر محتاجا الى  تطبيق أفضل.

دي كابريو يتلقى رسالة من
رئيس المكسيك بشأن دالفين "فاكيتا"

متابعة- حذام يوسف:
 احتفى الصالون الثقافّي في الديوانية 
عصر اجلمعة بكتاب "اجتماعية التّدين 
الّشعبي" الصادر حديثاً عن دار الرافدين 
� بي��روت � للباح��ث مهت��دي األبي��ض، 
وه��و كتاب يع��رض الطق��وس الدينية 
بوصفها ظواهر شعبية، متخذاً التأويل 
منهج��اً للدراس��ة، وقد قدمه أس��امة 
غال��ي، معرفاً بآليات اش��تغال الباحث، 
وكيف أن التأوي��ل ال يصلح منهجاً 

ملعاجلات اجتماعي��ة، كتلك التي جاءت 
ف��ي الكت��اب، ه��ذا إن كان التأويل يعُد 
منهجاً في قبالة املناهج األخرى، إمنا هو 
طريق��ة تفكيٍر وظاه��رة معرفية خارج 

اطر املنهجية.
 واك��د أس��امة غال��ي عل��ى أن الكتاب 
يشتغل على مساحة مهمة في الفكر 
الدين��ي، لكن ما ينقص��ه هو التقصي 
اجتماعياً  تقصي��اً  املوضوع��ات  جل��ذور 
بعين��ات  االكتف��اء  دون  م��ن  عميق��اً، 

هامش��ية، ومعاجلات مكررة، وقد اش��رَ 
مفص��الً مهماً في الكت��اب، وهو اخللط 
الكبي��ر في ربط الطقوس الش��عائرية 
بالتصوف، م��ن جهة االن��زواء والدخول 
في ما ه��و خرافي وس��طحي كما يراه 
الباحث، إذ التصوف في بنيته العميقة 
فك��ر ح��ي متم��رد وفاع��ل ف��ي احلياة، 
بخ��الف ما ه��و موج��ود في االوس��اط 
الديني��ة الي��وم م��ن هشاش��ة فكرية، 
وانقياد ألفكار ظالمية، مستدالً أسامة 

غالي بنماذج من املتصوفة، بدءاً باحلالج، 
واخوان الصفا، ومح��ي الدين بن عربي، 
م��روراً ب�أب��ي يزيد البس��طامي، وجالل 

الدين الرومي، وآخرين.
وفي ختام االحتف��اء وقع الباحُث كتابه 
للحض��ور، ه��ذا وأن الصال��ون الثقافّي 
يهت��م بانتاجات األجيال اجلديدة، معّرفاً 
بها من دون أن ينس��ى مهم��ة النقد ملا 
يط��رُح، وفي مج��االت متع��ددة فكرية 

وأدبية وعلمية.

الطقوس الدينية كظواهر شعبية في اجتماعية التدين الشعبي

ذي قار- الصباح الجديد:
أقام��ت جلنة العمل التطوع��ي في دار ثقاف��ة األطفال بوزارة 
الثقافة والس��ياحة واآلثار، احتفالي��ة خاصة ألطفال األهوار، 
مبناس��بة ي��وم اليتي��م العراق��ي، حت��ت ش��عار "أطفالن��ا .. 

مستقبلنا".
بالتعاون مع اجلمعي��ة العراقية الكندية )حملة معا(، وهيئة 
احلش��د الش��عبي ملديري��ة اإلع��الم احلرب��ي، وقائممقامية 
القضاء، ومنظمة طبيعة الع��راق، واملركز الثقافي للطفل 

في محافظة ذي قار.
ب��دأت فعاليات احلفل بعرض فيلمان األول عن االهوار، والثاني 
عن بطوالت احلش��د الش��عبي ف��ي نينوى، ث��م تالهما عرض 
مس��رحية غنائية )أهوارنا جن��ة عدن( م��ن أداء الفرقة الفنية 

التابعة للدار، وثالثة من األطفال املبدعني.

بغداد - الصباح الجديد:
نظ��م البي��ت الثقاف��ي ف��ي مدين��ة 
الش��علة، ندوة عن أزياء املرأة، وتأثيرها 
نفس��يا عليه��ا، قدمتها الناش��طة 
تهان��ي فخ��ري ومالك منتدى ش��باب 

الشعلة.
تناول��ت تهان��ي فخري اهمية ش��عور 
املرأة مبا ترتديه، فالبعض من النس��اء 
يفضلن االحساس باألمن والطمأنينة، 
من خالل ارتداء ما يتناس��ب والعادات 
اجملتم��ع،  م��ن  املس��تمدة  والقي��م، 
وتوصي��ات الق��رآن، والس��نة النبوية، 
والبعض منه��ن يفضلن اتباع املوضة 

الفصلية.
واحد ازياء امل��رأة العراقية هي العباءة، 
والتي تعني الكساء املكون من قطعة 

واحدة، توضع على الرأس لتسدل على 
بقي��ة اجلس��م، وتلب��س ف��وق الثياب، 
والت��ي ع��ادة ما تك��ون س��وداء اللون 

وفضفاضة.
كم��ا تناول��ت احملاض��رة تاري��خ لب��س 
العباءة، وجذورها املمتدة الى الظهور 

االسالمي.
رامي��ة ال��ى ان مكان��ة امل��رأة املميزة، 
النواة األساس��ية للمجتمع،  وكونها 
أراد له��ا اهلل تعالى أن تكون على قدر 
من التحفظ، ومع تطور احلياة، وتقدم 
العلم، وتطور الثقافة بشتى فروعها، 
ن��رى ظهور ن��وع آخر وجدي��د من هذا 
الزي، ميثل جانباً من هذه العباءة، وهي 
م��ا تعرف "باجلب��ة" والت��ي تتميز هي 

ايضاًبطولها وحشمتها.

في يوم اليتيم العراقي.. 
ثقافة األطفال تحتفي

بأيتام األهوار

ندوة عن األزياء العربية النسوية 
وتأثيرها على روح المرأة

مبناس��بة الذك��رى الس��نوية ) 14 ( عل��ى صدور 
جريدتكم الغراء، جريدة كل العراقيني 

اتق��دم لكم باس��مي واس��م منتس��بي املديرية 
العامة لنقل الطاقة الكهربائية ملنطقة الفرات 
األعلى بأطي��ب وارق التهاني والتبريكات، متمنني 
للصحيفة العزيزة "الصباح اجلديد" دوام النجاح 

واملوفقية. 

المهندس خالد غزاي عطية

تهنئة
من مدير عام نقل الطاقة

الصباح الجديد - وكاالت:
 أصدرت محكمة روسية حكما بالسجن مع وقف التنفيذ، 
عل��ى م��دون احتجزته الس��لطات بعد أن لع��ب )بوكيمون 
جو( داخل كنيس��ة في ع��ام 2016. وأدانت احملكمة رس��الن 
سوكولوفس��كي، بالتحري��ض عل��ى الكراهي��ة الديني��ة، 
بعد ع��رض فيديو على موقع يوتيوب ظه��ر فيه وهو يلعب 
)بوكيم��ون ج��و( على هاتف��ه احملمول في كنيس��ة. وحصد 
الفيديو أكثر من 1.9 مليون مشاهدة. كما حكمت احملكمة 
على سوكولوفس��كي البال��غ من العم��ر 22 عاما، بقضاء 
160 س��اعة من اخلدمة االجتماعية اإللزامية، وأمرته بعدم 

الظهور في األماكن العامة.

السجن مع وقف التنفيذ لشاب 
لعب )بوكيمون جو( داخل كنيسة

عطية الدراجيامللصق الدعائي للفيلم
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