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بغداد - أسامة نجاح:
أكدت قيادة العمليات املش��تركة 
، أمس اجلمع��ة ، ان االيام القليلة 
املقبلة ستش��هد حتري��ر ما تبقى 
من مدينة املوصل على الرغم من 
صعوبة املعارك بسبب عدم متكن 
دخول االليات والدبابات الى االحياء 
الت��ي تقع حت��ت س��يطرة داعش 
االجرامي ، مش��يرة ال��ى ان ، االيام 
املقبلة س��تحمل بشارة  القليلة 
حترير الس��احل االمين بالكامل من 

عصابات داعش االرهابية . 
وقال الناطق باسم قيادة العمليات 
املش��تركة العمي��د الركن يحيى 
رس��ول ان" ما تبقى من الس��احل 
االمي��ن ملدين��ة املوص��ل ال يتج��اوز 
بضع��ة احي��اء اضافة ال��ى اجزاء 
من مدينة املوص��ل القدمية وهذه 
االحي��اء من الصعوب��ة جداً دخول 
االليات والدبابات اليها ، مبينا ان" 
القوات االمنية س��تدخلها راجلة 
وهي م��زودة باألس��لحة اخلفيفة 

واملتوسطة. 
وأضاف رس��ول ف��ي حديث خاص 
لصحيف��ة ‘‘الصباح اجلدي��د‘‘ ان" 
االي��ام القليلة املقبلة س��تحمل 
االمي��ن  الس��احل  حتري��ر  بش��ارة 
بالكام��ل وبع��ده بوق��ت قصي��ر 

تعل��ن املوص��ل محرره م��ن رجس 
الدواعش. 

م��ن جانبه أعل��ن قائد الش��رطة 
رائ��د ش��اكر  ، الفري��ق  االحتادي��ة 
جودت، أمس اجلمع��ة ، فتح ممرات 
آمنة للنازح��ن في مدينة املوصل 
القدمي��ة، ف��ي ح��ن أك��د تنفيذ 
قتالية مح��ددة ألهداف  واجب��ات 
تابع��ة لتنظي��م داعش ف��ي باب 

الطوب. 
وقال جودت في بيان، تلقت صحيفة 
‘‘الصباح اجلديد‘‘ نس��خة منه، إن 
"مالكاتنا الهندسية فتحت ممرات 
ومس��الك آمن��ة إلج��الء النازحن 
وطرقا خاصة لإلمداد اللوجس��تي 
تربط مناطق االشتباك في املدينة 
والعمليات  القيادة  مبراكز  القدمية 
في بادوش متهيداً النطالق عمليات 
حترير ما تبقى من مدينة املوصل". 
وأض��اف ج��ودت، أن "ق��وات م��ن 
الش��رطة االحتادية نفذت واجبات 
اه��داف  عل��ى  مح��ددة  قتالي��ة 
للدواع��ش في باب الط��وب داخل 
القدمية وس��يطرت على  املدين��ة 
مب��ان حيوي��ة مكن��ت قواتنا من 
فرض قدرتها النارية على املنطقة 

احمليطة مبنارة احلدباء". 
تتمة ص3

بضعة أحياء تفصل "عمليات نينوى"
عن إعالن تحرير الموصل بالكامل  

القوات املشتركة في أحياء اجلانب األمين للموصل

بغداد ـ الصباح الجديد:
دانت وزارة اخلارجية، أمس اجلمعة، 
بش��دة الهجوم الذي حافلة تقل 
مدني��ن أقب��اط مبحافظ��ة املنيا 
جنوبي مصر، مؤكدة قوف العراق 
ال��ى جانب مص��ر ض��د جماعات 

"التطرف واإلرهاب".
ال��وزارة  باس��م  املتح��دث  وق��ال 
أحم��د جم��ال ف��ي بي��ان اطلعت 
عليه "الصب��اح اجلديد"، إن "وزارة 
اخلارجي��ة العراقي��ة تدين بش��دة 
العم��ل اإلرهاب��ي البش��ع ال��ذي 
اس��تهدف حافل��ة تق��ل مدنين 

املني��ا جنوبي  أقب��اط مبحافظ��ة 
مصر"، مؤك��دا "وقوف العراق الى 
جانب الش��عب املصري الش��قيق 
جماع��ات  كل  ض��د  وحكومت��ه 
التطرف واإلرهاب التي تس��تهدف 
وحدة هذا الشعب الكرمي وتالحمه 

الوطني". 
ودع��ا الى "ض��رورة الض��رب مبزيد 
م��ن الق��وة عل��ى أوكار التش��دد 
والتكفي��ر في املنطق��ة، وجتفيف 
منابع دعمه ومتويله ومنابر اإلعالم 

املروجة خلطابه".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
أك��د رئيس التحال��ف الوطني عمار 
احلكي��م لرئي��س اجلمهوري��ة ف��ؤاد 
معص��وم ض��رورة مصاحب��ة النصر 

العسكري بانتصار سياسي .
وذكر بيان لرئاسة التحالف الوطني 
اطلع��ت علي��ه " الصب��اح اجلديد" 
ان" احلكيم التق��ى معصوم مبكتب 
االخي��ر ف��ي بغ��داد ، وبح��ث مع��ه 
تطورات االوضاع االمنية والسياسية 
وق��رب االنتصار على عصابات داعش 

االرهابية".
 " البي��ان  احلكي��م بحس��ب  وأك��د 
اهمية البناء على حالة الوحدة التي 

واجه بها الشعب االرهاب الداعشي 
ف��ي مرحلة االنتص��ار وحتقيق الوئام 
" ض��رورة  ال��ى  الفت��ا   ، اجملتمع��ي" 
مصاحبة النصر العسكري بانتصار 
سياس��ي يخ��رج العراق م��ن ازماته 

احلالية".
واش��ار ال��ى" حاجة الع��راق خلطط 
 ، تنموي��ة واقتصادي��ة واجتماعي��ة 
تعمل عل��ى اس��تثمار حالة الرفض 
اجملتمعي لإلرهاب بكل اشكاله فيما 
بحث م��ع رئي��س اجلمهوري��ة ملف 
التس��وية الوطنية بوصفها خارطة 
طريق يراها التحالف الوطني واقعية 

مبنية على اساس التنازل للعراق".

بغداد ـ الصباح الجديد:
اس��تقبل رئيس ال��وزراء البلغاري، 
في العاصمة صوفيا، رئيس إقليم 
بارزاني، حيث  كردستان، مس��عود 
ناقش��ا في اجتماع مشترك اجراء 
اس��تفتاء تقرير املصي��ر في إقليم 

كردستان والعالقات بن اجلانبن.
وأف��اد املوق��ع الرس��مي لرئاس��ة 
إقليم كردس��تان في بيان اطلعت 
بأن��ه  اجلدي��د"،  "الصب��اح  علي��ه 
في االجتم��اع الذي حض��ره أيضاً 
وزراء االقتص��اد والزراعة واخلدمات 
ف��ي بلغاري��ا، أش��ار رئيس ال��وزراء 

البلغ��اري، إل��ى دور كردس��تان في 
احلرب ضد اإلرهاب، وش��كر صمود 
شعب كردستان وش��جاعة قوات 
البيشمركة في احلرب ضد إرهابيي 

داعش.
وأكد رئيس الوزراء البلغاري، أن احلرب 
ض��د اإلرهاب متثل أولوية لبالده لذا 
فإنها ستدعم ش��عب كردستان، 
إل��ى "ثقل وأهمي��ة اإلقليم  الفتاً 
في املنطقة مبدياً اس��تعداد بالده 
االقتصادي��ة  العالق��ات  لتوس��يع 

والثقافية مع اإلقليم".
تتمة ص3

العراق يدين هجوم المنيا 
ويؤكد وقوف بغداد مع القاهرة 

ضد "اإلرهاب"

الحكيم يؤكد لمعصوم ضرورة مصاحبة 
النصر العسكري بانتصار سياسي

بارزاني يشدد على إجراء االستفتاء 
"بعد عقود من التضحيات"

منشورات تحث المدنيين في الموصل 
على الخروج من ممرات آمنة

تحذيرات من عصابات للسطو
بالمناطق المحررة في الموصل 23

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد ممث��ل املرجعي��ة الدينية في 
كرب��الء الس��يد احم��د الصافي، 
جع��ل  ض��رورة  اجلمع��ة،  أم��س 
الوج��ود العش��ائري ف��ي العراق 
"إيجاب��ي بنح��و دائ��م"، وفيم��ا 
حذر م��ن عدم احتكام العش��ائر 
األطب��اء  ومالحق��ة  للش��رع 
الدور  عل��ى  والكتابة  واملعلم��ن 
الس��كنية "مطلوب عش��ائرياً"، 
دعا الى ضرورة مغادرة "العصبية 

العشائرية".

وقال الصافي خالل خطبة صالة 
اجلمعة الت��ي ألقاها في الصحن 
"الصب��اح  وتابعته��ا  احلس��يني 
العش��ائر  "كان��ت  اجلدي��د"، 
تستشعر اخلطر على البلد وتقف 
ملنع��ه ولديه��ا ع��ادات وتقالي��د 
فيها حمية وش��جاعة  وأع��راف 
وج��ود وك��رم، كانت متث��ل حالة 
احلميدة  األخ��الق  بإذكاء  ايجابية 
في اجملتمع"، مبينا أن "العش��ائر 
كان��ت عندما تتكات��ف وتتالحم 
وترفض الباطل وتؤيد احلق كانت 

بصمته��ا  تك��ون  أن  لس��عتها 
واضحة في اجملتمع". 

وأضاف، أن "بعض العشائر يصل 
تعداده��ا الى نصف ملي��ون فرد، 
وهي كبيرة وتعادل مقدار نفوس 
دول��ة كامل��ة ف��ي بع��ض الدول 
الصغيرة"، مش��دداً على "ضرورة 
جعل وجود هذه العشائر ايجابيا 

بنحو دائم". 
وأشار الصافي الى أن "بنية اجملتمع 
تعرضت جملموعة من الس��لبيات 
السياس��ية  األوض��اع  بحك��م 

سابقا والتفاوت الطبقي"، مبينا 
أن "بع��ض التقالي��د تأثرت بنحو 
مفرط وأصبحت ال تنس��جم مع 
الذي  امله��م  العش��ائري  الثق��ل 

تتكون منه البالد". 
ولف��ت الصافي ال��ى أن "األعراف 
ال  الت��ي  حال��ة  متث��ل  الدخيل��ة 
تستحس��ن"، مبين��ا أن "هن��اك 
العش��ائر  ل��دى بعض  عصبي��ة 
الش��رعي  احل��ل  ع��ن  وإغف��ال 

للمشكالت". 
تتمة ص3

بغداد - وعد الشمري:
أك��دت اللجن��ة القانوني��ة ف��ي 
مجلس النواب، أمس اجلمعة، أن 
طلبات رفع احلصانة عن 24 نائباً 
املوج��ودة حالي��اً تتعل��ق بجرائم 
بس��يطة اغلبها عن دعاوى نشر 
واعالم، وفيما اشارت إلى أنها لم 
تطلع عل��ى بعض تلك الطلبات، 
اس��تبعدت متريرها خالل الفصل 

التشريعي املقبل.
وق��ال عضو اللجنة أمن بكر في 
حديث مع "الصب��اح اجلديد"، إن 

"الع��رف الس��ائد ل��ورود طلبات 
رف��ع احلصان��ة يكون ب��أن حتيلها 
جلنتن��ا  ال��ى  الرئاس��ة  هيئ��ة 
لغ��رض تدقيقه��ا والتحقق من 
اس��تكمال ش��روطها الشكلية 

واملوضوعية".
وتاب��ع بكر، النائب ع��ن التحالف 
الكردس��تاني أن "قس��ماً منه��ا 
لم يت��م ارس��الها إل��ى اللجنة 
القانوني��ة ف��ي مجل��س النواب، 
عنه��ا  االع��الن  مت  وبالتال��ي 

ومجموعها 24 طلباً".

وأش��ار إل��ى أن "احملاك��م وبع��د 
تلقيه��ا دع��اوى بح��ق ن��واب ال 
االج��راءات  اتخ��اذ  تس��تطيع 
القانونية بحقهم ما يس��تدعي 
ارس��ال طلبات رفع احلصانة إلى 
مجلس النواب من خالل مجلس 

القضاء االعلى".
ولفت بكر إلى أن "النائب بامكانه 
إل��ى القضاء  الذهاب ش��خصياً 
والدفاع عن نفس��ه من دون املرور 

باجراءات رفع احلصانة".
وش��ّدد عل��ى أن "اغل��ب اجلرائم 

املنس��وبة إل��ى م��ن مت احلدي��ث 
عنهم تتعل��ق بجنح ومخالفات 
بس��يطة عن قضايا نشر واعالم 
من خالل تصريحاتهم عبر قنوات 
فضائية عن ملفات فساد طالت 

مؤسسات".
ودعا بك��ر النواب إل��ى "التمكن 
من األدلة قبل املضي بتصريحات 
أم��ام االع��الم عّما توصل��وا إليه 
من خالل دورهم الرقابي الس��يما 

قضايا النزاهة والفساد".
تتمة ص3

القانونية النيابية: أغلب طلبات رفع الحصانة عن جرائم النشر واإلعالمالمرجعية تدعو لمغادرة "العصبية العشائرية" وتحّذر من مخاطرها
أكدت عدم أطالعها على بعضها.. واستبعدت تمريرها خالل الفصل المقبل

ترجمة: حسين محسن
قال االمن العام للمؤسسة ان 
منظمة حلف شمال االطلسي 
)الناتو( س��ينضم الى التحالف 
الدول��ي بقيادة الواليات املتحدة 
الذى يقاتل املتطرفن في العراق 

وسوريا.
وق��ال جين��ز س��تولتنبرغ ف��ى 
املاضي  اخلميس  يوم  بروكس��ل 
قبيل قم��ة الناتو التي حضرها 
الرئيس االميركي اجلديد دونالد 
ترامب "ان هذا سيبعث برسالة 
قوي��ة للوح��دة والت��زام النات��و 

مبكافحة االرهاب"
ويس��عى ترامب إلى دفع حلفاء 
أميري��كا في الناتو إل��ى القيام 
بدور أكثر نشاطاً ضد التطرف. 
وف��ي وصول��ه الى املدين��ة يوم 
االربع��اء، ق��ال للصحفي��ن ان 
التفجير االنتحاري املميت الذي 
وق��ع ف��ى مانشس��تر ارينا فى 
وقت س��ابق من هذا االس��بوع 
اكد على احلاج��ة الى مزيد من 

التعاون بنحو كبير في مكافحة 
االرهاب.

وفي الوقت ال��ذي انضمت فيه 

جمي��ع الدول ال� 28 ف��ي الناتو 
ال��ى االئتالف – حيث سيرس��ل 
حربي��ة  طائ��رات  بعضه��ا 

الذي  القصف  للمس��اعدة في 
تق��وده الوالي��ات املتح��دة على 
مواق��ع اجلهادي��ن ف��ي س��وريا 

والعراق – لم يقم احللف بخطوة 
رسمية.

وكان س��تولتنبرغ حريصا على 
التأكي��د عل��ى أن دور الناتو لن 
يشمل االش��تباك، بل سيوسع 
بدال من ذلك استعمال طائرات 
برام��ج  م��ن  ويزي��د  املراقب��ة، 
التدريب العراقية، ويخلق خلية 
جديدة في بروكس��ل للتنسيق 
التي تكافح  مع االس��تخبارات 
اإلره��اب. ومن املتوق��ع أيضا أن 
تؤكد جميع الدول ال 28 التزاما 
بإنف��اق 2 ف��ي املائة م��ن الناجت 
احملل��ي اإلجمالي الس��نوي على 

الدفاع.
االنتخابي��ة  حملت��ه  خ��الل 
وص��ف ترام��ب حلف��اء أميركا 
االوروبي��ن خ��الل احل��رب الباردة 
بأنه��م "منتهي��و الصالحية", 
لكنه تنازل عن وع��ده بتخريب 
التحال��ف منذ تولي��ه منصبه 

في يناير/كانون الثاني.
تفصيالت ص 2

الناتو يعلن عزمه االنضمام إلى التحالف الدولي بقيادة الواليات المتحدة
يسعى ترامب إلى دفع الحلفاء إلى دور أكبر في محاربة اإلرهاب

تقريـر

متابعة

بغداد ـ الصباح الجديد:
ف��ي  األعض��اء  ال��دول  اتفق��ت 
منظم��ة "أوب��ك" وخارجها على 
متديد اتف��اق خفض اإلنت��اج ل�9 
أش��هر إضافية حتى م��ارس/آذار 
2018، في خطوة تهدف للقضاء 
على تخمة املعروض في أس��واق 

النفط.
وجرى االتفاق على أن يكون حجم 
خف��ض اإلنت��اج اجملم��ع ملنظمة 
البلدان املص��درة للبترول "أوبك" 

واملنتج��ن املس��تقلن نح��و 1.8 
مليون برميل يوميا.

وف��ي مؤمت��ر صحف��ي عق��د في 
خت��ام اجتم��اع فيين��ا النفطي، 
قال وزير الطاقة الس��عودي خالد 
الفالح إن ال��دول املنتجة للنفط 
داخل "أوبك" وخارجها بحثت في 
جلسة احملادثات عدة سيناريوهات 
التمديد ومس��توى  فت��رة  ح��ول 
التخفيض، لكن القرار كان ملدة 9 
أشهر ألنه يقود لهبوط مخزونات 

اخلام العاملية ملتوس��ط 5 سنوات 
بحلول نهاية هذا العام.

بدوره، وصف وزير الطاقة الروسي 
ألكس��ندر نوفاك اجتم��اع اليوم 
بالناجح، مشيرا إلى أن االجتماع 
املرتقب للجنة الوزارية سينعقد 
في روس��يا بع��د ش��هرين، على 
واملنتج��ون  "أوب��ك"  جتتم��ع  أن 
املس��تقلون ف��ي نهاية تش��رين 

الثاني املقبل.
تتمة ص3

تمديد اتفاق خفض اإلنتاج النفطي
لمدة تسعة أشهر

بغداد ـ وكاالت:
وأصي��ب  40 طف��الً،  نح��و  قت��ل 
آخ��رون، في حادث إط��الق نار على 
حافلة تق��ل أقباطاً في محافظة 
املنيا، جنوبي مصر، حس��بما ذكر 
الصح��ة  وزارة  باس��م  املتح��دث 

املصرية.

وأطلق مسلحون النار على احلافلة 
في أثناء س��يرها ف��ي طريق يؤدي 
إلى دي��ر األنبا صموئي��ل املعترف 

مبدينة العدوة، في صحراء املنيا.
وقال املتحدث باسم وزارة الصحة 
لبي بي سي إن املصابن نقلوا إلى 
مستش��فى مغاغة باملنيا لتلقي 

للعالج.
وأضاف أن الوزي��ر أمر بنقل جميع 
املصاب��ن الذي تس��مح حاالتهم 
إل��ى مستش��فى معه��د ناص��ر 
بالقاهرة لتلقي العالج في أسرع 

وقت.
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
ف��ي  محل��ي  مس��ؤول  اعل��ن 
محافظة ديالى، امس اجلمعة، عن 
لتنظيم "داعش"  احباط هج��وم 
عل��ى نقطتي مرابط��ة امنية في 
محيط بحيرة حمرين شمال شرق 

ب عقوبة.
وقال مدير ناحية السعدية احمد 

الزركوشي في حديث صحفي، إن 
"تنظيم داعش شن، امس، هجوما 
اس��تهدف نقطتي مرابطة امنية 
في محيط بحي��رة حمرين )3كم 
ش��رق الس��عدية( وتص��دى له��ا 
بدعم  االمنية  االجهزة  منتس��بو 

من احلشد الشعبي".
واض��اف الزركوش��ي، ان "بس��الة 

منتس��بي القوى االمنية واحلشد 
الهج��وم  احبط��ت  الش��عبي 
ودفع��ت داعش لله��رب الى عمق 
حمرين"، مؤك��داً ان "الوضع حتت 
السيطرة وبدأت عمليات متشيط 
في محيط موقع الهجوم لتعقب 

فلول داعش".
وفي س��ياق آخ��ر أف��اد مصدر في 

ش��رطة ط��وارئ االنب��ار، بتفجير 
س��يارة مفخخة حتت الس��يطرة 

جنوبي الرمادي.
وقال املصدر في حديث صحفي، إن 
"قوة من طوارئ ش��رطة احملافظة 
عثرت مس��اء الي��وم، على عجلة 
مفخخ��ة مركونة في ش��ارع 60 

احلولي اجلنوبي ملدينة الرمادي".

وأضاف املص��در ، أن "القوة فجرت 
الس��يارة حتت السيطرة دوق وقوع 

اصابات بشرية".
من جهة أخ��رى دمر طيران اجليش 
العراقي, خمس عجالت مفخخة 
لعصابات داعش االرهابية ش��مال 

شرق البعاج.
وقال اعالم احلش��د الش��عبي في 

بي��ان اطلع��ت علي��ه "الصب��اح 
اجلدي��د" انه “بن��اًء على معلومات 
من اس��تخبارات احلشد الشعبي 
قصف طي��ران اجلي��ش 5 عجالت 
مفخخ��ة لداع��ش كان��ت مهيأة 
إليقاف تق��دم قواتنا في قرية البو 

خشب شمال شرق البعاج”.
تتمة ص3

إحباط هجوم لداعش في محيط بحيرة حمرين

ترامب  في الناتو

مقتل نحو 40 طفاًل في هجوم مسلح
على حافلة تقل أقباطًا بمصر

بالرغم من صعوبة المعارك وعدم اشتراك اآلليات العسكرية



شؤون عراقية2

السليمانية ـ عباس كاريزي: 

بينما يقوم رئيس االقليم مسعود 
بارزان��ي الذي خل��ف جتديد واليته 
صراعاً بني االطراف السياسية في 
كردس��تان، بجولة اوروبية تباحث 
خالله��ا م��ع ق��ادة بع��ض الدول 
االوروبية في مس��ألة االس��تفتاء 
والعالق��ة بني اربي��ل وبغداد، اعلن 
نائب رئيس برملان كردستان جعفر 
امنيك��ي وهو عضو ف��ي املكتب 
الدميقراطي  للح��زب  السياس��ي 
بارزان��ي انهم  بزعام��ة مس��عود 
قبل  االس��تفتاء  يس��عون إلجراء 
حلول شهر ايلول من العام احلالي، 
بع��د ان يت��م اعادة تفعي��ل برملان 
كردستان برئاسة جديدة في اطار 
اتفاق سياسي جديد بني االطراف 

الكردستانية.   
واوضح جعفر امنيكي في تصريح 
للقس��م الكردي ف��ي وكالة انباء 
االناضول تابعت��ه الصباح اجلديد، 
انه بعد اجراء االستفتاء ستفتح 
القيادة السياس��ية ف��ي االقليم 
ح��واراً مع بغداد لترس��يم احلدود 
وحتدي��د مصي��ر املناط��ق املتنازع 
عليه��ا. وق��ال ان حزب��ه يس��عى 
إلع��ادة تفعيل برملان االقليم وفقاً 
آلليات دميقراطية وقانونية، مبيناً 
ان حزب��ه يعد اتفاقه الس��ابق مع 
حرك��ة التغيي��ر والذي تش��كلت 
مبوجبه رئاس��ة البرمل��ان الغياً، ما 
يتطل��ب توقي��ع اتف��اق جديد بني 
القوى السياس��ية إلعادة تفعيل 

البرملان برئاسة جديدة.   
واضاف ان حزبه مصر على موقفه 
الس��ابق ولن يس��مح مج��دد بأن 
يع��ود يوس��ف محم��د لرئاس��ة 
البرملان مجدداً، مشيراً الى ان حزبه 
يتمت��ع بعالقات جي��دة مع االحتاد 
الوطن��ي واالحت��اد االس��المي وقد 
يعي��د تفعيل البرمل��ان بعد اتفاق 

سياسي مع هذين الطرفني.
وكان احل��زب الدميقراط��ي قد منع 
رئيس البرمل��ان احلالي القيادي في 
حرك��ة التغيير الدكتور يوس��ف 

محم��د ف��ي 12من تش��رين االول 
ع��ام 2015 م��ن دخ��ول محافظة 
لبرمل��ان  جلس��ة  لت��رؤس  اربي��ل 
االقليم، كان مقرراً لها ان تناقش 
االقليم وصالحياته،  رئاسة  قانون 
وس��حب الثق��ة ع��ن بارزاني بعد 
انتهاء مدة واليت��ه الثالثة في 19 

من اب عام 2015   
ويضيف نائب رئيس البرملان جعفر 
امنيكي انهم ابلغوا كال من تركيا 
واي��ران والع��راق برغب��ة املواطنني 
ف��ي االقليم بإج��راء االس��تفتاء، 
الفت��اً الى ان أي��ا من تل��ك الدول 
لن يكون��وا عملياً ضد اس��تقالل 
وان معارضتهم  اقليم كردستان، 
س��تكون فقط في االطار النظري 
والتصريح��ات الس��لبية، ولي��س 

باملعارضة الرسمية.    
وتابع قائالً » اذا ما متكنت االطراف 
السياس��ية من توحيد صفوفها 
وانهاء اخلالفات السياس��ية، فأننا 
س��نتمكن من اجراء االس��تفتاء 

قبل شهر ايلول املقبل، مستبعًدا 
ان يواج��ه اقلي��م كردس��تان بعد 
اجراء االس��تفتاء ازمات ومعوقات 
كبيرة، وفي ح��ني توقع بروز بعض 
العراقي��ل الصغيرة هن��ا وهناك، 
توقع ان تبقى عالقات االقليم مع 
تركيا وايران في اطارها الطبيعي 

كدولتني جارتني.    
في غض��ون ذلك وفي ح��ني اعلن 
نيجرفان  االقلي��م  رئيس حكومة 
فيجنت��ز  لقائ��ه  خ��الل  بارزان��ي 
اميندول��ة نائ��ب وزي��ر اخلارجي��ة 
اقلي��م  اس��تعداد  االيطال��ي 
كردس��تان للبدء بحوار مع بغداد 
ملناقش��ة القضاي��ا العالقة، قال 
رئي��س إقليم كردس��تان املنتهية 
واليته مس��عود بارزان��ي إن الكرد 
عقدوا العزم على اجراء اس��تفتاء 
االستقالل بعد تضحيات استمرت 

سنوات عديدة.
حدي��ث بارزان��ي جاء خ��الل لقائه 
رئي��س ال��وزراء البلغ��اري بويك��و 

بوريس��وف ف��ي صوفيا بحس��ب 
م��ا ذك��ر بي��ان لرئاس��ة اقلي��م 

كردستان.
وقال بارزان��ي وفقاً للبيان للرئيس 
البلغ��اري إن الك��رد ق��رروا اج��راء 
استفتاء حلس��م مصيرهم وذلك 
بع��د تضحي��ات مس��تمرة من��ذ 
عق��ود كما بحث اجلانب��ان جملة 
ملفات الس��يما تلك التي تتصل 
باإلره��اب، وقال بارزان��ي إن اقليم 
كردس��تان يع��د حليف��اً ألي دولة 

تقارع اإلرهاب.
وكان املبعوث االممي إلى العراق يان 
كوبيش قال ف��ي كلمة له ألقاها 
أم��ام مجل��س األمن التاب��ع لألمم 
املتحدة إن إقليم كردس��تان يريد 
إجراء استفتاء على استقالله في 

وقت الحق من العام احلالي.
اقلي��م  حكوم��ة  رئي��س  وكان 
كردس��تان ق��ال خ��الل مراس��م 
افتت��اح املؤمت��ر العلم��ي جلامعة 
كردس��تان، »ان م��ن املف��رح جًدا 

عند حتقيق االستقالل لكردستان، 
س��يجمعنا  االس��تقالل  ان  ه��و 
جميعاً لنخطو معاً نحو االهداف 
املش��تركة، واردف »نح��ن ال نقول 
ح��الً  س��يكون  االس��تقالل  ان 
س��حرياً جلميع املشكالت غير انه 
سيصبح بداية سفر جديد صوب 

توجه صحيح«.
وتابع ان الظ��رف الراهن مع بغداد 
عل��ى ال��ورق يعطي معن��ى اكبر 
بكثي��ر مما هو في الواق��ع، وان بناء 
عالقة جيرة جيدة مع بغداد افضل 
بكثير م��ن االس��تمرار في عالقة 
اش��به ما يكون بعالق��ة صاحب 
امللك واملس��تأجر، »عالقة ال يرتاح 
لها الطرف��ان ال نح��ن نحبها وال 

هم يحبذونها.
بدوره��م ق��ال طلب��ة جامعي��ون 
للصب��اح اجلدي��د ان عملية اجراء 
االس��تفتاء لتحديد مصير اقليم 
كردس��تان حتتاج الى تفعيل عمل 
البرملان الذي ينبغي ان يكون فاعالً، 

اضاف��ة الى ايجاد حل��ول لالزمات 
واالقتصادية  السياسية  العالقة 

في اإلقليم. 
س��يروان صب��اح وه��و طالب في 
جامعة السليمانية، تساءل خالل 
حديث��ه »كيف م��ن املمكن اجراء 
اس��تفتاء وعل��ى أي اس��اس، في 
وقت يعاني الش��عب م��ن جملة 
من االزم��ات واملش��كالت وملاذا مت 
اختيار هذا التوقيت وهل هو خيار 

االحزاب؟«. 
وبينم��ا اش��ار الى ان االس��تفتاء 
خط��وة  االس��تقالل  لتحقي��ق 
مهم��ة وايجابي��ة، اال ان��ه تدارك 
السياس��ية  اخلالف��ات  عم��ق  ان 
واالزم��ات املالية، يع��وق دون ذلك 
»النه باعتقادي ان االعالن عن دولة 
يج��ب ان يكون في حال  امتالكها 
القتص��اد ق��وي، لكن��ي اعتقد ان 
االس��تفتاء هو خط��وة للتغطية 
عل��ى املش��كالت و االبتع��اد عن 

اجراء العملية االنتخابية.

نائـب رئيـس البـرلمـان: االستفتـاء 
في اإلقليم سيجري قبل أيلول المقبل

أّكد أن إيران وتركيا والعراق ال يعارضون عمليًا إجراء االستفتاء
د.علي شمخي

يتفاع��ل الرأي الع��ام ويس��تجيب لالحداث في 
الداخ��ل واخل��ارج اتس��اقاً م��ع احلري��ات العامة 
وثقافة الش��ارع في اية دولة م��ن الدول ومثلما 
حتت��اج منظمات اجملتم��ع املدني الى ق��در كبير 
من الوع��ي والثقاف��ة بالدور ال��ذي تضطلع به 
يحتاج الرأي العام الى قادة ووس��ائل اعالم تزيد 
من بصيرت��ه وتنبهه ال��ى االولوي��ات والقضايا 
املصيرية واالس��تراتيجية التي ينبغي ان يهتم 
بها الش��ارع اكثر من غيرها وبرغم ان العواطف 
واالنفع��االت جزء مهم وحيوي من احملركات التي 
يس��تجيب لها ال��رأي الع��ام اال ان ضبط ايقاع 
حركة الرأي العام يتطل��ب وعياً جماهيرياً قادرًا 
عل��ى تش��كيل اغلبية متكنها م��ن التعبير عن 
مطالباتها وحاجاتها من دون الطعن مبشروعية 
حركتها وكلما كان��ت حركة الرأي العام حركة 
عفوي��ة غير منظمة كانت مش��روعيته اعظم 
واصدق ..وتولي احلكومات اهمية كبيرة في رصد 
احلراك الشعبي وهناك مراكز بحوث الستطالع 
ال��رأي حت��اول االقتراب من الش��ارع لرص��د الرأي 
الع��ام وهن��اك من يريد االس��تثمار السياس��ي 
واالقتصادي واالجتماعي في هذا امليدان فمنهم 
م��ن يريد صن��ع رأي عام ومنهم م��ن يريد تغيير 
حرك��ة الرأي العام ومنهم من يريد توليد حركة 
مضادة لرأي عام ش��ائع وفي العراق بقي الشارع 
العراقي متأثراً ال��ى حد كبير بطبيعة االنظمة 
السياس��ية التي قادت السلطة ففي االنظمة 
الديكتاتورية مت االجه��از على حركة الرأي العام 
بالتضييق والترهي��ب وبقي الرأي العام العراقي 
رأي��ا مس��تترا اليقوى عل��ى الظه��ور اال عندما 
تنه��ار او تضع��ف مخال��ب الس��لطة وماكان 
يج��ري التعبي��ر عن��ه بالتظاهرات واملس��يرات 
واالحتجاج��ات ال ميث��ل حقيق��ة هذا ال��رأي بل 
كان تعبي��را مزيفا ويجس��د هيمنة الس��لطة 
واس��تحواذها على حركة الش��ارع ومصادرتها 
حل��ق حري��ة التعبير عن ال��رأي وحري��ة التظاهر 
واالعتصام وتش��ويهها لهذه احلقوق مبمارس��ة 
تتس��ق مع الدولة الشمولية وثقافة االستبداد 
ورؤي��ة احل��زب الواح��د واحلاك��م الواح��د ..وفي 
اجواء الدميقراطية والتعددي��ة هناك اليوم ثمة 
احزاب وجه��ات تريد توظيف حركة الش��ارع مبا 
ينس��جم مع عقيدتها وايدلوجيتها وهناك من 
يريد توظي��ف الدين واملذهب ف��ي خلق رأي عام 
او توجيه��ه م��ن دون ان يترك لفعالي��ات احلراك 
الش��عبي ان تتم��دد مع مس��احة احلري��ة التي 
منحه��ا الدس��تور العراق��ي وتب��رز احلاجة في 
العراق لتثقيف الش��ارع بطبيع��ة الدور واملهام 
التي تقع على الرأي العام في التعبير عن صوته 
وتعزيز مشاركته في تأسيس الدولة وفي الوقت 
نفسه تثقيفه وتوعيته بالقضايا التي يجب ان 
يوليه��ا االهتمام واملش��اركة والتفاعل من دون 
فرض وامالء من اية جهة ومن املؤسف ان نشهد 
حتكم اح��زاب وجهات اقليمية بحركة الش��ارع 
العراق��ي ودفع��ه للتفاعل مع قضاي��ا خارجية 
لرمبا جتلب الضرر للعراق واهله اكثر ماتستجلب 
النف��ع وفي كل االحوال فان فس��ح اجملال حلركة 
الرأي العام العراقي وعدم التدخل في مساراتها 
هو حق وطني يجب ان حترص الس��لطات الثالث 
في العراق على تأمينه من دون تدخل او تشويه.

ثقافة الحراك 
الشعبي

تقـرير

ترجمة : حسين محسن

ان  للمؤسس��ة  الع��ام  االم��ني  ق��ال 
منظمة حلف شمال االطلسي )الناتو( 
سينضم الى التحالف الدولي بقيادة 
الواليات املتحدة الذى يقاتل املتطرفني 

في العراق وسوريا.
وقال جينز س��تولتنبرغ فى بروكس��ل 
يوم اخلميس املاض��ي قبيل قمة الناتو 
التي حضرها الرئيس االميركي اجلديد 
دونالد ترامب »ان هذا سيبعث برسالة 
قوية للوحدة والت��زام الناتو مبكافحة 

االرهاب«
ويسعى ترامب إلى دفع حلفاء أميريكا 
في الناتو إلى القيام بدور أكثر نشاطاً 
ضد التط��رف. وفي وصوله الى املدينة 
ان  للصحفي��ني  ق��ال  االربع��اء،  ي��وم 
التفجي��ر االنتحاري املمي��ت الذي وقع 
ف��ى مانشس��تر ارينا فى وقت س��ابق 
م��ن ه��ذا االس��بوع اكد عل��ى احلاجة 
ال��ى مزيد من التع��اون بنحو كبير في 

مكافحة االرهاب.
وفي الوقت ال��ذي انضمت فيه جميع 
ال��دول ال� 28 في النات��و الى االئتالف – 
حيث سيرسل بعضها طائرات حربية 
للمس��اعدة في القص��ف الذي تقوده 
الواليات املتحدة على مواقع اجلهاديني 
ف��ي س��وريا والعراق – ل��م يقم احللف 

بخطوة رسمية.
عل��ى  حريص��ا  س��تولتنبرغ  وكان 
التأكي��د على أن دور الناتو لن يش��مل 
االش��تباك، بل سيوس��ع بدال من ذلك 
اس��تعمال طائرات املراقب��ة، ويزيد من 
برامج التدريب العراقية، ويخلق خلية 
جدي��دة في بروكس��ل للتنس��يق مع 
االستخبارات التي تكافح اإلرهاب. ومن 
املتوقع أيض��ا أن تؤكد جميع الدول ال 
28 التزاما بإنفاق 2 في املائة من الناجت 

احمللي اإلجمالي السنوي على الدفاع.
خ��الل حملته االنتخابية وصف ترامب 
حلف��اء أميركا االوروبي��ني خالل احلرب 
الب��اردة بأنهم »منتهي��و الصالحية«, 
لكنه تنازل عن وعده بتخريب التحالف 
من��ذ تولي��ه منصبه ف��ي يناير/كانون 

الثاني.
وق��د واجه الرئيس اجلدي��د ترحيباً باردًا 
ف��ي بروكس��ل أكث��ر مما حص��ل خالل 
املواق��ف األول��ى من جولت��ه اخلارجية 
االفتتاحية – في الرياض والقدس وبيت 

حلم.
وكان ق��د توج��ه ال��ى بروكس��ل م��ن 
زيارة تس��تغرق 24 س��اعة ال��ى البابا 

فرانسيس فى روما.
وفي سياق متصل طالب ترامب أعضاء 
النات��و مبش��اركة مالي��ة اكب��ر حملاربة 
داعش قائالً, انهم يجب أن »يدفعوا ما 
مدينني به« لدعم التحالف الدولي ألن 

ه��ذا »غير عادل جت��اه دافعي الضرائب 
من مواطني الواليات املتحدة«.

وق��ال ترامب«ف��ي مواجه��ة حتدياتن��ا 
املشتركة، يجب علينا أيضا أن نضمن 
أن يؤدي أعضاء الناتو التزاماتهم املالية 
وأن يدفعوا ما يدينون به«. وقال ترامب 

للق��ادة اجملمع��ني ف��ى مق��ر املنظمة 
اجلدي��د فى بروكس��ل ان الكثيرين لم 

يفعلوا ذلك.
و أض��اف ترامب »اذا قدم��ت دول الناتو 
اسهاماتها الكاملة فان الناتو سيكون 
اق��وى مما ه��و عليه الي��وم وخاصة في 

مواجهة خطر االرهاب«.
نظر  احلماس��ية،  تصريحات��ه  وخ��الل 
ق��ادة النات��و اجملتمعون ال��ى بعضهم 
باس��تغراب - مب��ن فيهم املستش��ارة 
والرئي��س  مي��ركل  اجني��ال  االملاني��ة 
الفرنس��ي املنتخ��ب حديث��ا اميانوي��ل 

ماك��رون, وظل��وا يقف��ون ف��ى صمت 
حرج.

وكان  رئي��س ال��وزراء الكندي جس��ن 
ترودو, الذي لطاملا نقد خطابات ترامب 
ح��ول الناتو ف��ي املاض��ي, كان يحدق 

مباشرة الى األمام.
ترامب, الذي و خالل حملته االنتخابية 
نعت النات��و بأنه »منتهي الصالحية«, 
ح��ث الدول عل��ى دفع حصته��ا بزيادة 
نفقاته��ا الدفاعي��ة الى 2 ف��ي املائة, 
قائل »ان هذا ظل��م لدافعي الضرائب 

من مواطني الواليات املتحدة« 
وقال ان 23 عضًوا من بني ال 28 عضًوا 
ال يدفع��ون ما يتوج��ب عليهم دفعه، 
وكثيرون منهم مدين��ون مببالغ هائلة 

من االموال من السنوات املاضية.
وق��ال ترام��ب »عل��ى مدى الس��نوات 
الثمان��ي املاضي��ة، أنفق��ت الوالي��ات 
املتح��دة أكثر على الدف��اع عن جميع 
دول الناتو األخ��رى مجتمعة«. واضاف 
»اذا كان جميع اعضاء الناتو قد انفقوا 
2 فى املائة فق��ط من اجمالي ناجتهم 
احمللي عل��ى الدفاع الع��ام املاضي، قد 
نك��ون أنفقن��ا 119 ملي��ار دوالر اخرى 
للدفاع املش��ترك ولتموي��ل احتياطي 

اضافي للناتو«.
بل انه وجه نقده للناتو بس��بب مقره 

الذي يصل الى اكثر من مليار دوالر.
قائال » لم أس��أل أبدا عن تكلفة املقر 

اجلدي��د للناتو. و أرف��ض أن أفعل ذلك, 
لكنه يبدو جميالً.

و التفجي��ر االرهاب��ي ال��ذي وق��ع في 
مانشس��تر, في ليلة االثنني املاضي, و 
الذي تس��بب مبقتل 22 ش��خصاً, كان 
مبثابة تنبيه قاس��ي للتهديد املستمر 

للمجتمعني,
وكان الكثيرون ق��د أرادوا من ترامب أن 
يس��تعمل هذه احلادثة إلظهار التزامه 
باملادة 5 أو املساعدة املتبادلة مع حلف 
النات��و، لكنه ذكرها فقط في س��ياق 
احلرب ف��ي أفغانس��تان. مت تفعيل هذا 
املبدأ مرة واحدة فقط، بعد احداث 11 

سبتمبر.

و قال ترامب »لهذا الس��بب فأن حلف 
نات��و ق��وي ه��و ش��يء جي��د ألوروبا و 

لشمال أميركا«
وبعد دعوته للحظ��ة صمت لضحايا 
هجوم مانشس��تر، جدد ترامب دعوته 
ال��ى دفع االرهابيني ال��ى اخلارج و«عدم 

السماح لهم بالعودة«.
وق��ال »انه يج��ب وقف االره��اب او ان 
الرعب الذي ش��اهدناه فى مانشستر 
والكثير من االماكن االخرى لن يستمر 

الى االبد«.

*ع��ن صحيفت��ي نيوي��ورك بوس��ت 
واالندبندنت البريطانية.

يسعى ترامب الى دفع الحلفاء الى دور أكبر في محاربة اإلرهاب

الناتو يعلن عزمه االنضمام إلى التحالف الدولي بقيادة الواليات المتحدة

برملان االقليم

بغداد ـ الصباج الجديد:
اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث 
العلمي، عن شمول مرشحي االجازات 
 2014/2015 للع��ام  الع��راق  خ��ارج 

بتحويل دراستهم للداخل.
وقالت ال��وزارة في بيان اطلعت عليه 
»الصب��اح اجلديد«، »حصلت موافقة 
وزير التعليم العالي والبحث العلمي 
عبد الرزاق العيسى بناء على مقترح 

دائرة البحث والتطوير على ش��مول 
املرش��حني لالجازات الدراسية خارج 
الذي��ن   2014/2015 للع��ام  الع��راق 
ش��ملهم التري��ث ولديه��م ملفات 
في دائ��رة البعثات او ف��ي وزارتهم او 
جامعتهم بتحويل دراس��تهم داخل 
العراق وخ��ارج خط��ة القبول ضمن 
قناة )ضمان احلقوق( وسيتم توزيعهم 
على اجلامع��ات العراقية التي لديها 

دراسات عليا في تخصصاتهم«.
واضافت الوزارة، أنه »يس��تثنى من 
هذا الق��رار املتقدمون للدراس��ات 
لالع��وام  الع��راق  داخ��ل  العلي��ا 
2015/2016 و 2016/2017 وكذل��ك 
احلاصلون على اجازة دراسية داخل 
م��ن   2017/2018 للع��ام  الع��راق 
عملي��ة التحوي��ل لكونهم قدموا 

للداخل بارادتهم«.

بغداد ـ الصباح الجديد: 
اعلن��ت خلي��ة االع��الم احلربي، عن 
قيام طائ��رات القوة اجلوي��ة بالقاء 
مئ��ات االالف من املنش��ورات على 
املدن غير احملررة في اجلانب االمين من 
املوصل، مبينة ان املنش��ورات حثت 
املدنيني على اخلروج من ممرات آمنة.
وقال��ت اخللي��ة ف��ي بي��ان اطلعت 
عليه »الصباح اجلديد«، إن »طائرات 

القوة اجلوية العراقية القت، امس، 
مئ��ات اآلالف من املنش��ورات على 
املناطق غير احملررة في مركز اجلانب 
االمين للموصل حتث املواطنني على 
اخل��روج من خالل مم��رات امنة باجتاه 

القوات األمنية«.
وطالب��ت قيادة عمليات »قادمون يا 
نين��وى«، في وقت س��ابق ، س��كان 
تس��ع مناطق في الس��احل األمين 

ملدين��ة املوص��ل بت��رك منازله��م 
والتوجه فورا الى املمرات اآلمنة.

يشار الى أن القوات األمنية متكنت 
م��ن حتري��ر نح��و %90 م��ن مدينة 
املوصل منذ انط��الق عمليات حترير 
محافظة نينوى في ش��هر تشرين 
األول من الع��ام املاضي، فيما رجح 
قادة أمني��ون إكمال حتري��ر املدينة 

خالل شهر رمضان.

شمول مرشحي اإلجازات خارج العراق للموسم 
2015/2014 بتحويل دراستهم للداخل

منشورات تحث المدنيين في الموصل 
على الخروج من ممرات آمنة

كان المبعوث االممي 
إلى العراق يان كوبيش 
قال في كلمة له ألقاها 
أمام مجلس األمن التابع 
لألمم المتحدة إن إقليم 
كردستان يريد إجراء 
استفتاء على استقالله 
في وقت الحق من العام 
الحالي
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بغداد – انفجار ناسفة 
ذكر مصدر امني في الشرطة العراقية 
ام��س اجلمعة، بأن مدني��ا قتل وأصيب 
ثالث��ة آخ��رون بانفج��ار عبوة ناس��فة 

جنوبي بغداد.
وق��ال املص��در االمن��ي  ال��ذي رف��ض 
الكش��ف عن  اسمه إن "عبوة ناسفة 
مزروع��ة على جانب طريق قرب س��وق 
ش��عبية ف��ي منطقة س��ويب جنوبي 
بغ��داد انفج��رت، صب��اح ي��وم ام��س ، 
ما أس��فر ع��ن مقتل مدن��ي وإصابة 3 

آخرين".

ديالى – استهداف سيطرات  
اعلن مصدر امني في شرطة محافظة 
ديالى ام��س اجلمعة، عن احباط هجوم 
لتنظيم "داعش" االرهابي على نقطتي 

مرابط��ة امني��ة ف��ي محي��ط بحيرة 
حمرين شمال شرق ب عقوبة.

وقال املص��در االمني إن "تنظيم داعش 
ش��ن، فجر يوم امس هجوما استهدف 
نقطت��ي مرابط��ة امنية ف��ي محيط 
بحيرة حمرين )3كم ش��رق السعدية( 
وتصدى لها منتس��بو االجهزة االمنية 

بدعم من احلشد الشعبي".
واض��اف املص��در االمن��ي ال��ذي رفض 
"بس��الة  ان   اس��مه  ع��ن  الكش��ف 
واحلش��د  االمني��ة  الق��وى  منتس��بي 
الش��عبي احبط��ت الهج��وم ودفعت 

داعش للهروب الى عمق حمرين. 

كركوك – عملية امنية 
كش��ف مص��در امن��ي ف��ي ش��رطة 
محافظ��ة كركوك ام��س اجلمعة عن 
ه��روب ثالث��ة م��ن اب��رز ق��ادة مايعرف 

ب�"أمني��ة والي��ة كرك��وك"، فيما عمد 
التنظي��م ال��ى قط��ع ط��رق رئيس��ة 

ومحاصرة قرى للبحث عنهم.
رف��ض  ال��ذي  االمن��ي  املص��در  وق��ال 
الكش��ف عن اس��مه إن "ثالثة من ابرز 
ق��ادة مايع��رف بديوان االم��ن في والية 
كرك��وك بتنظيم داع��ش ضمن قضاء 
احلويجة هربوا م��ع عائالتهم ، مضيفا 
ان "داع��ش ف��رض اج��راءات مش��ددة 
وقط��ع طرقا رئيس��ية وحاص��ر بعض 
الق��رى للبحث ع��ن قيادات��ه الهاربة"، 
الفتا الى ان "ه��روب قيادات مهمة في 
التنظيم تعكس حالة االنهيار املعنوي 

لداعش". 

االنبار – تفجير ملغمة 
اك��د مص��در امني في ش��رطة طوارئ 
محافظة امس اجلمعة تفجير س��يارة 

ملغمة حتت الس��يطرة جنوبي مدينة 
الرمادي.

وقال املصدر الذي طلب عدم الكش��ف 
عن اس��مه إن "قوة من طوارئ ش��رطة 
احملافظة عثرت مس��اء ي��وم امس على 
عجل��ة ملغم��ة مركون��ة في ش��ارع 
60 احلول��ي اجلنوب��ي ملدين��ة الرم��ادي ، 
مضفا أن "القوة فجرت الس��يارة حتت 

السيطرة دوق وقوع اصابات بشرية". 

النجف – اعتقال مطلوبني 
اعلن مصدر امني في قسم السيطرات 
والط��رق اخلارجية في مديرية ش��رطة 
ام��س  اخلارجي��ة  النج��ف  محافظ��ة 
اجلمعة عن القاء القبض على عدد من 

املطلوبني بجرائم متعددة .
واوضح املص��در ان مفارز امنية متكنت 
من القاء القب��ض على ١٣ مطلوبا في 

س��يطرات احملافظ��ة ، موضح��ا لقد مت 
الق��اء القبض على مطل��وب ملكافحة 
اج��رام الديواني��ة واخ��ر مطل��وب إلى 
ش��رطة ذي ق��ار وان ش��رطة احملافظة 
تدق��ق اس��ماء املواطن��ني ف��ي قوائم 
املطلوب��ني واجملرمني وتنف��ذ اوامر القاء 

القبض عليهم على وفق القانون.

نينوى – عملية استباقية 
ذكر مصدر محلي في محافظة نينوى 
ام��س اجلمعة ان قوات اللواء الثاني في 
احلشد الشعبي حاصرت قرية رنبوسي 
ش��مالي قضاء البعاج غرب��ي املوصل 
وفجرت عجلة ملغمة شمالي القرية.

وقال املصدر احمللي الذي رفض الكشف 
عن اس��مه ان “قوات الل��واء الثاني في 
احلشد الشعبي حاصرت قرية رنبوسي 
ش��مال قض��اء البعاج وفج��رت عجلة 

ملغمة شمالي القرية”.

ميسان – عملية امنية 
اف��اد قائد ش��رطة محافظة ميس��ان 
واملنشآت العميد نزار موهي ألساعدي 
امس اجلمع��ة أن مف��ارز امنية متكنت 
ونص��ب  األمني��ة  العملي��ات  خ��الل 
الس��يطرات م��ن ألق��اء القب��ض على 
عدد م��ن املتهمني بجرائ��م تنوعت ما 
بني جرائم الش��روع بالقتل والسرقات 

وجرائم جنائية أخرى .
واضاف العميد الس��اعدي أن املتهمني 
قب��ض  مذك��رات  بحقه��م  ص��درت 
قضائية على وفق مواد قانونية ، مبيناً 
ان املتهم��ني مت أحالته��م إل��ى اجلهات 
التحقيقي��ة اخملتصة إلكمال اإلجراءات 
القانوني��ة بحق��ه ولينال��وا جزاءه��م 

العادل .

البصرة – عمليات دهم 
اكد مصدر امني في شرطة محافظة 
البص��رة ام��س اجلمع��ة انه ف��ي اطار 
حمل��ة امنية للقض��اء عل��ى  ظاهرة 
انتش��ار اخملدرات في احملافظة ومالحقة 
جتار اخملدرات ومروجيها متكنت ش��عبة 
مخدرات س��فوان وفي عملي��ة نوعية 
من القاء القبض على احد جتار اخملدرات 
على وف��ق معلوم��ات دقيق��ة وضبط 
بحوزته مادة الكرس��تال اخملدرة وأدوات 
تعاط��ي اخمل��درات وحب��وب مخ��درة ومت 

احالته للقضاء لينال جزاءه العادل .
ع��دم  ال��ذي طل��ب  املص��در  واوض��ح 
الكش��ف عن اس��مه ان املديرية دعت 
ابن��اء محافظة البصرة ال��ى تقدمي اي 
معلومات تس��اعد بالقبض على مثل 
ه��ؤالء األش��خاص للتخل��ص من هذه 

اآلفة التي تفتك بشباب احملافظة.   

انفجارعبوةناسفةفيمنطقةالسويبجنوبيبغداد*إحباطهجومإرهابيعلىنقطتيمرابطةشرقيبعقوبة
تفجيرسيارةملغمةتحتالسيطرةجنوبيالرمادي*قواتالحشدالشعبيتفجرعجلةملغمةشماليالموصل

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن��ت وزارة الع��دل، عن تش��كيل جلن��ة وزارية 
تتول��ى رص��د ومتابع��ة كاف��ة القضاي��ا الت��ي 
تتعل��ق ب�"االعتداءات" املوجهة ضد الصحفيني 
واإلعالميني في العراق ومعرفة نتائجها وعرضها 
بتقاري��ر مركزي��ة للجهات املتخصص��ة محليا 

ودوليا.
وقالت ال��وزارة في بيان اطلع��ت عليه "الصباح 
اجلدي��د"، إن��ه "س��عيا لتطبي��ق مب��ادئ حقوق 
االنس��ان والتزام العراق باالتفاقيات واملعاهدات 
الدولي��ة اخلاص��ة بذلك، أم��ر وزير الع��دل حيدر 
الزامل��ي بتش��كيل جلن��ة وزارية برئاس��ة وكيل 
الوزارة وعضوية عدد من اجلهات ذات االختصاص 
الصحفي��ني  ونقاب��ة  واالمني��ة(  )القضائي��ة 

العراقيني".
وأضافت الوزارة، أن "اللجنة تتولى رصد ومتابعة 
كافة القضايا التي تتعلق باالعتداءات املوجهة 
ض��د الصحفيني واالعالميني في العراق ومعرفة 
نتائجه��ا وعرضه��ا بتقاري��ر مركزي��ة للجهات 
اخملتص��ة محلي��ا ودوليا لغ��رض معاجلتها واحلد 

منها".
الصحفي��ة  للحري��ات  العراق��ي  املرص��د  وكان 
أعل��ن، في )2 أيار 2017(، ع��ن مقتل 21 صحفيا 
عراقي��ا خالل عام، وأش��ار إلى تعرض مراس��لني 
ومصوري��ن وتنفيذيني إل��ى العن��ف واالحتجاز، 
فيم��ا رأى أن الع��راق يبقى البيئ��ة األكثر خطرا 

على الصحفيني.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت وزارة الهجرة واملهجرين عودة نحو 8.562 
من نازح��ي املوصل خالل االي��ام الثالثة املاضية، 
مش��يرة الى ان غرفة عمليات ال��وزارة بالتعاون 
م��ع وزارة النق��ل و قي��ادة العمليات املش��تركة 
خصصت حافالت لنقلهم فضال عن ش��احنات 

تنقل اثاثهم .
وذك��رت الوزارة في بيان اطلع��ت عليه "الصباح 
اجلديد" ان " هدف احلكومة والوزارة االس��اس هو 
عودة النازحني الى مناطقهم االصلية احملررة في 
مدين��ة املوصل واملناطق احملررة االخرى، موضحة، 
ان هناك وجبات اخ��رى في اليومني القادمني من 
النازحني يرغبون بالعودة الى مناطقهم احملررة".

يذك��ر ان املناط��ق الت��ي ع��ادت اليه��ا العائالت 
النازح��ة بضمنه��ا " الزه��راء، الزه��ور، املأمون، 
اليرموك، الكرامة، اخلضراء، بعويزة، النور، البكر، 
السكر، نبي يونس، ميثاق، القادسية، فضال عن 
احياء الش��رطة والصديق والرش��يدية والتحرير 
والقاه��رة واالنتص��ار اضافة الى احي��اء العربي، 
الش��هداء، االخ��اء، القصور، الغزالن��ي وناحيتي 

القيارة وحمام العليل.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن��ت وزارة التربي��ة، الب��دء بتجهي��ز مديريات 
التربي��ة بالكت��ب املنهجي��ة، فيما أش��ارت الى 
انها س��يرت أول قافلة من تلك الكتب الى تربية 

الديوانية.
وقال وزير التربية محمد اقبال الصيدلي في بيان 
اطلعت عليه "الصباح اجلديد" إن "الوزارة وضعت 
خطة متكامل��ة لتجهيز مديريات التربية كافة 
بالكتب املنهجية وفي وقت مبكر تالفياً حلصول 
أي نقص فيها"، الفتاً الى أن "الوزارة ستوزع أكثر 
من ثمانية ماليني كتاب للكتب املتوفرة والكتب 
التي مت طباعتها حديثا واس��تالمها من املطابع 

التي تعاقدت معها".
وأضاف الصيدلي، أن "الوزارة شرعت بتنفيذ هذه 
اخلطة الطموحة وابتداًء من اخلميس املوافق 25/ 
5 / 2017"، مؤكداً أنه "مت اليوم تسيير أول قافلة 
محملة بالكت��ب املنهجية، وكان��ت من حصة 

تربية الديوانية".
وتابع، أن وزارته "بدأت بالتعاقد ومنذ وقت مبكر 
م��ع املطاب��ع احلكومي��ة احمللية من اج��ل توفير 
الكت��ب املنهجي��ة لطلبتن��ا وإيصاله��ا إليهم 
بش��كل مبكر عل��ى الرغ��م م��ن كل املعوقات 
واملش��اكل التي واجهته��ا الوزارة ف��ي التعاقد 

وقلة التخصيصات املالية وعدم استالمها".

لجنةوزاريةلمتابعة
االعتداءاتضد
الصحفيين

عودةأكثرمن8آالف
نازحالىالموصل

"التربية"تبدأتجهيز
المديرياتبالكتب

المنهجية

الملف األمني

بضعة أحياء تفصل "عمليات 
نينوى" عن إعالن حترير املوصل 

بالكامل
وف��ي س��ياق متصل أعلن��ت خلية 
االعالم أحلربي أمس اجلمعة ، تدمير 
داع��ش في عم��وم مناط��ق اجلانب 
األمين م��ن مدين��ة املوص��ل، داعية 
االهالي للخروج والتوجه على الفور 
الى املمرات اآلمنة التي س��تحددها 

الحقاً.
ونقل��ت اخللي��ة ف��ي بي��ان تلقت��ه 
صحيف��ة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ عن قائد 
عمليات قادمون يا نينوى قوله، "الى 
أهلنا في مناطق الزجنيلي - الصحة 
األول��ى - باب س��نجار - الش��فاء - 
الف��اروق - رأس الكور - امليدان - باب 
الطوب وباب جديد، أكملت قواتكم 
املس��لحة بعون اهلل وهمة األبطال 
تدمي��ر العدو الداعش��ي في عموم 
مناطق الس��احل األمي��ن، وما تبقى 
ش��راذم حتاول العبث بأرواح املدنيني 
في مناطقكم واستخدامكم دروعاً 

بشرية". 
العراقي��ة  "احلكوم��ة  ان  وأض��اف 
والقائ��د الع��ام حريص��ون عليكم 
ومسؤولون عن سالمتكم ومصرون 
عل��ى اكم��ال التحري��ر لكل ش��بر 
م��ن أرض الع��راق ولتحقي��ق ه��ذه 
الغايات الوطنية النبيلة وجتنيبكم 
أي��ة خس��ائر يريده��ا الع��دو حجة 
الضطهادكم، ولفس��ح اجمل��ال الى 
قواتكم املس��لحة إلكمال مهامها 

في التحرير سريعاً". 
وأض��اف "نطل��ب منك��م جميع��اً 
اخل��روج والتوج��ه عل��ى الف��ور الى 
املمرات اآلمنة التي سنحددها لكم 
ميدانياً، وستجدون بانتظاركم أدالء 
وحماي��ات وعج��الت توصلك��م الى 

األماكن اآلمنة". 
الى ذلك أفادت مديرية إعالم احلشد 
الش��عبي ، أمس اجلمع��ة ، بتحرير 

قرية تل غزي شمال قضاء البعاج. 

وقال إعالم احلش��د في بي��ان تلقت 
صحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ نس��خة 
منه، إن "قوات احلش��د الشعبي في 
الل��واء الثالث ح��ررت، قرية تل غزي 
شمال قضاء البعاج، في املوصل". 

"القطع��ات  أن  البي��ان،  وأض��اف 
مستمرة بتقدمها صوب اهدافها". 
يش��ار إلى أن القوات األمنية متكنت 
من حترير أكثر م��ن %98 من مناطق 
اجلانب األمين مبدينة املوصل، في حني 
متسك األرض بنحو كامل في اجلانب 
األيس��ر من املدينة، في حني متكنت 
قوات احلش��د الش��عبي ف��ي وقت 
س��ابق من اليوم اخلميس، من حترير 
قرى بيس��كي اجلنوبية والشمالية 
واحلامتية والقاسمية شمال شرقي 
البع��اج، وقري��ة ت��ل غزي ش��مالي 
البعاج، وقرية كوجو شرقي املدينة 

ذاتها. 
وتخ��وض القوات األمني��ة منذ نحو 
س��بعة أش��هر معارك شرسة في 
محافظ��ة نين��وى لتحريره��ا م��ن 

قبضة "داعش". 
ومتكن��ت الق��وات االمنية واحلش��د 
الش��عبي من حترير الساحل االيسر 
للموص��ل ول��م يب��ق اال القليل من 
اجلانب االمي��ن لتعلن املوصل محررة 

بالكامل.

إحباط هجوم لداعش في محيط 
بحيرة حمرين

الفتاً الى ان “القصف ادى الى تدمير 
جميع العجالت ومقتل من فيها”.

ومن جان��ب آخر أعل��ن القيادي في 
احلشد الشعبي جبار املعموري، عن 
هرب مس��ؤول ما يسمى ببيت املال 
في “داعش” داخل قضاء البعاج الى 
س��وريا وبحوزت��ه ماليني ال��دوالرات 

التي نهبها.
وق��ال املعموري في تصريح صحفي 
، إن “مس��ؤول ما يسمى ببيت املال 
في داعش داخل مركز قضاء البعاج 

ف��ي نين��وى امللق��ب أبو الب��راء وهو 
سعودي اجلنس��ية هرب بعد مقتل 
اثنني من معاوني��ه وبحوزته ماليني 

الدوالرات”.
وأض��اف املعم��وري، أن “أب��و الب��راء 
هرب باجتاه احلس��كة السورية وفق 
املعلوم��ات املتوف��رة”، الفت��ا الى أن 
“اقت��راب املعرك��ة من البع��اج دفع 
العديد من قيادات داعش الرئيس��ة 
للهرب بس��بب االنهي��ار الكبير في 

معنوياتها”.

العراق يدين هجوم املنيا ويؤكد 
وقوف بغداد مع القاهرة ضد 

"اإلرهاب"
وكان��ت هيئة اإلس��عاف مبحافظة 
الي��وم  أعلن��ت،  املصري��ة  املني��ا 
اجلمع��ة، عن نق��ل جث��ث 24 قتيال 
إل��ى مستش��فيات محافظة املنيا 
ومنها مستش��فيات العدوة واملنيا 
ومغاغ��ة، وج��اري نق��ل 16 مصابا 
آخرين، إثر هجوم مس��لح استهدف 

حافلة تقل مجموعة من األقباط.

بارزاني يشدد على إجراء 
االستفتاء "بعد عقود من 

التضحيات"
م��ن جانب��ه، حت��دث رئي��س إقلي��م 
كردستان في االجتماع عن شجاعة 
البيش��مركة وش��كر الدع��م الذي 
يقدم��ه التحالف، مش��دداً على أن 
اس��طورة  كس��رت  "البيش��مركة 

داعش بدمائها".
وأك��د بارزان��ي "أنن��ا نعد أنفس��نا 
حليف��اً ألي دول��ة حت��ارب اإلره��اب، 
وإلى جانب احلرب العس��كرية يجب 
محارب��ة اإلرهاب فكري��اً واقتصادياً 
وجتفي��ف املنابع التي أدت إلى ظهور 

اإلرهاب ومنوه".
وف��ي جان��ب آخ��ر م��ن اإلجتم��اع، 
حت��دث رئيس اإلقليم عن التنس��يق 
الع��راق  العس��كري واألمن��ي ب��ني 

واإلقلي��م ، مش��يراً إل��ى أن��ه "بعد 
عقود م��ن التضحيات، قرر ش��عب 
كردستان اجراء االستفتاء من أجل 

تقرير مصيره".

املرجعية تدعو ملغادرة "العصبية 
العشائرية" وحتّذر من مخاطرها

وتابع الصاف��ي، أن "ردود الفعل من 
بعض إفراد العش��يرة تكون مرعبة 
ف��ي بعض احل��االت ويهجم��وا على 
الطبي��ب في حال موت مريض لهم 
ويه��ددوه بالس��الح ويجب��روه على 
غل��ق عيادته ال��ى أن يجلس معهم 

جلسة حق". 
وق��ال الصاف��ي، "الطبي��ب إن كان 
مقصراً ويكون ظالم عليه أن يحدد 
الدي��ة ويدفعا أله��ل املي��ت، أما أن 
يغلق العيادة أو يهان فهذا التصرف 
خاطئ، حي��ث يبدأ الطبي��ب بترك 

املهنة والبلد". 
ولف��ت الصاف��ي، ال��ى أن "امل��درس 
ويجام��ل  أصب��ح خائف��ا  واملعل��م 
التلمي��ذ ال��ذي ال يق��رأ خوف��اً من 
س��يعطيهم  وبالتال��ي  عش��يرته 
تلميذاً غي��ر متعلم"، فيم��ا انتقد 
مالحق��ة العش��ائر لبع��ض األفراد 
وكتاب��ة عب��ارة "هذا البي��ت ال يباع 

ألنه مطلوب". 
وحذر الصافي من اجلهل وترك اجلانب 
"العش��ائر  أن  الش��رعي"، مؤك��داً 
يجب أن تكون مبس��توى املسؤولية، 
وإال ستكون هناك مشاكل يصعب 

حلها لو كثرت". 
وكان��ت املرجعي��ة الديني��ة دع��ت، 
الثالث��اء )23 أي��ار 2017(، العش��ائر 
العراقي��ة الى ض��رورة احلفاظ على 
هيب��ة القان��ون، محذرة م��ن خطر 
"ظاهرة النزاعات" على اجملتمع، فيما 
قدم��ت وثيقة "أخالقية" لش��يوخ 
العش��ائر ليوقعوا عليها ويلتزمون 
بها أم��ام احلس��ني )ع( حفاظاً على 

املصلحة العامة.

القانونية النيابية: أغلب طلبات 
رفع احلصانة عن جرائم النشر 

واإلعالم
القانونية  اللجنة  ويسترسل عضو 
أن "الن��واب الذي��ن طالتهم طلبات 
رف��ع احلصانة م��ن كت��ل مختلفة، 

وليسوا من جهة أو حزب معني".
وي��رى بك��ر أن "احلصان��ة املوج��ودة 
للنائب وضعت لك��ي حتميه من أي 
ضغوط��ات يتعرض لها س��واء من 
احلكوم��ة أو اجله��ات االخ��رى عند 

ممارسة عمله البرملاني".
ويس��تبعد بك��ر أن "ميضي مجلس 
احلصان��ة  رف��ع  باج��راءات  الن��واب 
ع��ن ه��ؤالء الن��واب خ��الل الفصل 

التشريعي املقبل".
م��ن جانبه��ا، ذكرت عض��و اللجنة 
االخ��رى، عالية نصي��ف في تصريح 
إل��ى "الصب��اح اجلدي��د"، أن "رف��ع 
احلصان��ة عن النائب خ��الل الفصل 
التش��ريعي يكون بقرار من مجلس 

النواب".
ع��ن  النائب��ة  نصي��ف،  وتابع��ت 
التحالف الوطن��ي، أن "القرار لكي 
يتم اعتم��اده يتطلب موافقة ثلثي 
اعض��اء اجملل��س ، أي لي��س مج��رد 

اغلبية بسيطة ب�)النصف 1+(".
وزادت أن "رف��ع احلصان��ة بطبيع��ة 
احل��ال ال ميكن ع��ده انه��اء عضوية 
عض��و مجل��س الن��واب، ب��ل وضع 
لوقوف النائب أمام القضاء في حال 

وجود تهمة بحقه".
ونبهت نصيف إلى أن "رئيس مجلس 
النواب سليم اجلبوري اوعز بتفعيل 
جميع طلبات رفع احلصانة وبالتالي 
لدينا حالياً 24 نائباً مش��مولني بها 
واغلبيته��م تتعلق بجرائم النش��ر 

في قسم اجلزائي".
وكان س��ليم اجلب��وي ق��د اعلن في 
جلس��ة اخلميس املاضي عن وصول 
طلبات برفع احلصانة ع��ن 24 نائباً، 

فيم��ا دعاهم إل��ى مراجعة احملاكم 
اخملتصة م��ن أجل حس��م الدعاوى 

املرفوعة بحقهم.

مقتل نحو 40 طفالً في هجوم 
مسلح على حافلة تقل أقباطاً 

مبصر
بالداخلية  أمن��ي  وأوض��ح مص��در 
املصرية لبي بي س��ي أن مجهولني 
أطلق��وا الن��ار عل��ى احلافل��ة، التي 
كانت تقل 45 ش��خصاً، في هضبة 

أبو طرطور.
وافادت مصادر صحفية ان اكثر من 
عشرة مسلحني ملثمني قد شاركوا 
ف��ي تنقيذ ه��ذه اجلرمية البش��عة 
، وتكهن��ت بع��ض املص��ار ان يكون 
تنظيم داعش ه��و من خطط ونفذ 
ه��ذه العملي��ة والت��ي انتهت بعد 

اطالق النار بحرق احلافلة بالنيران .

متديد اتفاق خفض اإلنتاج 
النفطي ملدة تسعة أشهر

وأضاف نوفاك أن اتفاق خفض اإلنتاج 
يصب ف��ي مصلحة املس��تهلكني 

واملنتجني معا.
ويه��دف االتف��اق بش��كل رئيس��ي 
لتقلي��ص مخزونات اخل��ام العاملية 
وتأمني االس��تقرار في س��وق اخلام، 
ومواجه��ة أي تده��ور محتم��ل في 
أس��واق النفط. لكن متدي��د االتفاق 
خيب آمال بعض املستثمرين، الذين 
كان��وا يأملون ف��ي أن تعمق "أوبك" 
خف��ض اإلنت��اج لتس��ريع تصريف 

اخملزونات.
اآلجل��ة خلام  العق��ود  وانخفض��ت 
 19:29 الس��اعة  بحل��ول  "برن��ت" 
بتوقي��ت موس��كو )16:29 بتوقيت 
غرينيتش( مبق��دار دوالرين أو 3.71% 
إل��ى 51.96 دوالراً. فيم��ا، هبط اخلام 
 2.06 مبق��دار  اخلفي��ف  األميرك��ي 
دوالرات أو %%4.01 إل��ى 49.30 دوالراً 

للبرميل.

تتمات ص1

نينوى ـ خدر خالت:

عثرت القوات العراقية على عدد من 
مخ��ازن امل��واد الغذائية الداعش��ية 
مبناط��ق محررة حديث��اً بامين املوصل 
فيما يعاني االهالي من شبه مجاعة، 
في حني اطلق ناش��طون موصليون 
حتذيرات من انتشار عصابات السطو 

باملناطق احملررة.
وق��ال مص��در امن��ي عراق��ي مطلع 
ف��ي محافظة نينوى ال��ى "الصباح 
االمني��ة  "الق��وات  ان  اجلدي��د" 
املشتركة عثرت على عدد من اخملازن 
في حي 17 متوز بامين املوصل، والذي مت 
حتريره مؤخرًا، تضم عشرات االطنان 
من مواد الطحني والرز وزيت الطعام 

والسكر والشاي".
واض��اف "التنظي��م كان يراهن على 
الصم��ود في هذا احل��ي الذي يحمل 
رمزي��ة لعناصره بوصف��ه اول احياء 
املوص��ل ال��ذي س��قط بيده��م في 
حزيران 2014 وأبدلوا اسمه الى حي 
الفت��ح، وقبل بضعة اس��ابيع اعادوا 
تغيير اس��مه الى ح��ي الثبات، على 
اعتبار انهم لن يس��لموه بسهولة، 
لكنهم هربوا كالعادة اس��وة ببقية 

االحياء احملررة".
 ولفت املص��در الى ان "قي��ام العدو 
بنق��ل عش��رات االطن��ان م��ن املواد 
الغذائية الى هذا احلي وتوزيعها على 
عدد من البي��وت املهجرة والتي كان 
يحرس��ها عنص��ر او عنص��ران على 
وفق شهادة الس��كان احملليني تؤكد 
نوايا داعش مبحاولة الصمود في هذه 

املنطقة".
وتاب��ع "بع��ض االهال��ي اخبرون��ا ان 
الكثي��ر من اصح��اب العائالت كانوا 
يراجع��ون حراس هذه اخمل��ازن لطلب 
أية كمي��ة من امل��واد الغذائية حتى 
لو كانت تكفي لوجبة واحدة فقط، 
لكن احل��راس كان��وا يرفض��ون ذلك 

بشدة، بل انهم ابلغوا االهالي ان أي 
شخص يقترب من اخملازن ليال سيتم 

اعدامه وتفجير منزله".
ون��وه املصدر الى ان��ه "برغم احلاجة 
املاس��ة للم��واد الغذائي��ة ف��ي امين 
املوصل واملعاناة التي تقترب من انها 
مجاعة حقيقية بالنسبة للمدنيني، 
اال ان تنظي��م داع��ش كان يس��يطر 
على مئات االطنان من املواد الغذائية 
باس��تثناء  االهالي  ع��ن  ويحجبه��ا 

عائالت مقاتليه ومناصريه".

ومضى بالقول "وال��ى جانب مخازن 
امل��واد الغذائي��ة في ح��ي 17 متوز، مت 
العثور ايض��اً على مخ��ازن متفرقة 
للذخائ��ر واالعت��دة، حي��ث ان العدو 
دأب على توزيع اس��لحته في مخازن 
صغيرة هنا وهناك لتجنب تدميرها 

بضربات جوية".

ناشطون موصليون يحذرون
من عصابات السطو

اطل��ق ناش��طون موصلي��ون جملة 

حتذي��رات م��ن تنامي نف��وذ عصابات 
السطو والس��رقة في االحياء احملررة 

حديثاً بامين املدينة.
وكش��ف الناش��طون عن قي��ام من 
النفوس"  ب��� "ضعف��اء  اس��موهم 
بس��رقة ونه��ب محتوي��ات من��ازل 
االهالي الذين غادروها في اثناء حترير 
مناطقهم والذين اغلبهم يتواجدون 

في اخمليمات حالياً.
ونوهوا الى ان بعض اللصوص يزعمون 
انه��م يس��تعيدون ممتلكاته��م من 

الدواعش، على اعتبار انهم يسرقون 
لتنظي��م  موالي��ة  عناص��ر  من��ازل 
داع��ش، لك��ن احلقيق��ة ه��ي انهم 
يس��رقون أي منزل يخلو من سكانه، 
اضافة الى نه��ب أي محتويات أخرى 
من مؤسسات الدولة العراقية التي 
تركه��ا الدواع��ش النه��ا بغي��ر ذات 

قيمة تذكر.
ودعا الناشطون املوصليون، االجهزة 
االمنية والش��رطة احمللية حتديداً الى 
االس��راع بنش��ر املف��ارز نه��ارًا وليال 

باملناط��ق احمل��ررة حديثاً، م��ع العمل 
على اع��ادة افتتاح مراكز الش��رطة 
من اجل ايق��اف هذه العصابات عند 
حده��ا، ومن��ع حتوله��ا ال��ى ظاهرة 

خطرة.
كم��ا ناش��دوا االهالي الذي��ن حتررت 
اس��ابيع،  ع��دة  من��ذ  احياؤه��م 
واملوجودي��ن في اخمليم��ات حالياً، الى 
العودة ملنازلهم حلمايتها واملشاركة 
اي��دي  م��ن  مناطقه��م  بحماي��ة 

اللصوص والعابثني.

التنظيم كان يراهن 
على الصمود في هذا 
الحي الذي يحمل رمزية 
لعناصره بوصفه أول 
أحياء الموصل الذي 
سقط بيدهم في حزيران 
2014 وأبدلوا أسمه إلى 
حي الفتح، وقبل بضعة 
أسابيع أعادوا تغيير أسمه 
الى حي الثبات، على 
اعتبار انهم لن يسلموه 
بسهولة، لكنهم هربوا 
كالعادة أسوة ببقية 
األحياء المحررة

جانب من مخازن داعش الغذائية

مخازن داعش الغذائية مملوءة.. وأهالي األيمن يعانون المجاعة

تحذيراتمنعصاباتللسطوبالمناطقالمحررةفيالموصل
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بغداد - الصباح الجديد:

ت��رأس وزي��ر الزراعة املهن��دس فالح 
حسن الزيدان الوفد العراقي حلضور 
ال��دورة العامة اخلامس��ة  فعاليات 
العاملي��ة  للجمعي��ة  والثمان��ن 
ب��دأت  الت��ي  احليواني��ة  للصح��ة 
أعماله��ا في العاصمة الفرنس��ية 

باريس.
وناقش��ت اجلمعية عددا من املعايير 
احلكومي��ة الدولي��ة اجلدي��دة التي 
تشمل أس��اليب مكافحة األمراض 
األم��راض  وبضمنه��ا  احليواني��ة 
املش��تركة التي تنتقل إلى البش��ر 
الدولي��ة اخلاصة  التجارة  وس��المة 

باحليوانات ومنتجاتها ،
وكذلك موضوع الرفق باحليوان .

كم��ا س��تناقش اجلمعي��ة العاملية 
اخلط��وات املطلوبة م��ن اجل تنفيذ 
اخلط��ة االس��تراتيجية السادس��ة 
2016-2020 وكذلك العمل العاملي 
مقاوم��ة  خط��ر  م��ن  للتخفي��ف 

مضادات امليكروبات.
على صعيد متصل دعت وزارة الزراعة 

واملتخصص��ن  الباحث��ن  جمي��ع 
للمش��اركة ف��ي مؤمتره��ا العلمي 
ال��ذي يق��ام برعاي��ة وزي��ر الزراع��ة 
املهندس فالح حس��ن الزي��دان من 
خ��الل دائرت��ي الغاب��ات والتصح��ر 

والبحوث الزراعية.
واوضحت ان الوزارة تهدف من خالل 
هذا املؤمتر الى تعضيد الدور العلمي  
اخل��اص مبكافحة التصح��ر وايقاف 
زح��ف الرمال جت��اه املناطق الزراعية 
واملدن والعمل على زيادة املس��احات 
عل��ى  الض��وء  وتس��ليط  اخلض��ر 
مشاريع الوزارة في شتى احملافظات 
والت��ي اعتم��دت النه��ج العلم��ي 
واس��تعمال  التصحر  في مكافحة 
تقانات الري املتط��ورة والعمل على 

نشر النبات الطبيعي.
يذك��ر ان وزارة الزراعة قد دأبت على 
عق��د املؤمت��رات والن��دوات العلمية 
املتخصص��ة في ش��تى  وال��دورات 
اجمل��االت الزراعي��ة لتطوي��ر القطاع 
الزراعي بش��قيه النبات��ي واحليواني 
ونق��ل نتائج البح��وث ال��ى الواقع 

الزراعي امليداني . 
الى ذلك نظمت وزارة الزراعة حلقة 

نقاش��ية ع��ن تكنولوجي��ا احلبوب/
معام��الت مابع��د احلصاد،بحض��ور 

الدكت��ور مه��دي ضم��د القيس��ي 
الوكي��ل الفن��ي للوزارة،وع��دد م��ن 

املتخصصن في اجلانب الزراعي.
وذكر قسم العالقات واألعالم والتعاون 

الدولي إن احللق��ة تضمنت محاضرة 
حول تكنولوجيا احلبوب /معامالت ما 
بع��د احلصاد للباحث��ة ذكرى محمود 
علي دائرة التخطيط واملتابعة قسم 
الزراعي��ة  والسياس��ات  الدراس��ات 
العام��ة ف��ي الوزارة،حي��ث تعد هذه 
العمليات عبارة عن تطبيق على املنتج 
الزراع��ي بدءا من حتديد موعد احلصاد 
وانته��اء بالبي��ع أو االس��تهالك،كما 
انه��ا تع��د م��ن  املمارس��ات احلقلية 

التسويقية.
الغ��رض  إن  العالق��ات  وب��ن قس��م 
م��ن ه��ذا البحث ه��و التع��رف على 
االض��رار الت��ي تتع��رض له��ا احلبوب 
مابعد احلصاد وتقليل نس��بة الفاقد 
منه��ا ومعرف��ة الط��رق الصحيحة 
لعمليات تخزين احلب��وب، إضافة إلى 
زي��ادة معرف��ة املزارعن باملش��كالت 
االقتصادي��ة والغذائي��ة الناجت��ة عن 
س��وء عملية احلصاد وم��ا بعده ، مع 
وضع احللول املناسبة وبالتالي تخزين 
احملاصي��ل بالط��رق املثل��ى واحملافظة 
عليها لفت��رات طويلة م��ن اصابتها 

باألمراض والفطريات.
كما خرج��ت هذه احللق��ة بتوصيات 

تع��زز دور اإلرش��اد والتدري��ب الزراعي 
من خ��الل مراكزها اإلرش��ادية لنقل 
املهارات واملعارف وطريقة اس��تعمال 
عملي��ات  ف��ي  احلديث��ة  التقان��ات 
احلصاد،وكذلك رفع مس��توى التعاون 
املش��ترك ب��ن وزارة الزراعة،ووزارت��ي 
بأخطار  للتعري��ف  والبيئة  الصح��ة 
القطاع  البيئ��ي وتش��جيع  التل��وث 
اخل��اص على  االس��تثمار في مجاالت 
التقانات احلديثة،ومواكبة التكنلوجيا 

في الدول املتقدمة. 
واالع��الم  العالق��ات  قس��م  وذك��ر 
والتعاون الدولي ف��ي الوزارة ان املؤمتر 
س��يتضمن عدة محاور منها املراعي 
الطبيعي��ة وتنمية الغط��اء النباتي 
والغاب��ات  وتده��ور االراض��ي واملوارد 
ال��ري  تقان��ات  واس��تعمال  املائي��ة 
احلديثة ومراقبة التصحر باستعمال 
نظ��م املعلوم��ات واالستش��عار عن 
الزراع��ة  تقان��ات  واس��تعمال  بع��د 
احلديثة واستنباط االصناف املتحملة 
للملوحة واجلفاف والتغيرات املناخية 
والدراس��ات  بالتصح��ر  وعالقنه��ا 
االقتصادي��ة واالجتماعي��ة وعالقتها 

بالتصحر.

تشدد على من ال تحمل ملصق كفاءة الطاقة الوطنية 
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متابعة الصباح الجديد:

ن��دوة  الكهرب��اء  وزارة  نظم��ت 
موس��عة ح��ول الش��روع مبن��ع 
اس��تيراد اجهزة تكييف الهواء 
املنزلي��ة الت��ي الحتم��ل ملصق 
كفاءة الطاق��ة الوطني الصادر 
م��ن اجله��از املرك��زي للتقييس 
والس��يطرة النوعي��ة ف��ي وزارة 
التخطي��ط والتع��اون االمنائ��ي 
على قاعة املؤمت��رات مبقر الوزارة 
التج��ارة  وزارات  م��ع  بالتع��اون 
والتخطيط والداخلية واملالية . 
والق��ى وزير الكهرب��اء املهندس 
قاس��م الفه��داوي كلم��ة قال 
فيه��ا ان الطاق��ة الكهربائي��ة 
ثروة ونعمة يجب ان تس��تعمل 
بص��ورة صحيح��ة وان ال ته��در 
النه ال يجوز ذلك ش��رعاً وقانوناً 
والعال��م يتقدم في اس��تهالك 
الطاق��ة الكهربائي��ة من خالل 
استعمال االجهزة ذات الكفاءة 

العالية .
واضاف الوزير لق��د اصبح بلدنا 
مستهلكاً ومس��تورداً لالجهزة 
ذات الكف��اءة الرديئ��ة بل وصل 
احلال الى ان الشركات املصنعة 
االجه��زة  ه��ذه  تس��تعمل  ال 
الرديئة ف��ي بالدها ب��ل تدخلها 
الى العراق علماً ان هذه االجهزة 
الرديئة تس��تهلك ثالثة اضعاف 
ذات  االجه��زة  تس��تهلكه  م��ا 
الكف��اءة العالي��ة ، الفتا الى ان 
هذا العمل هو عمل غير شرعي 
لعدم وج��ود اي الت��زام بتطبيق 
الضواب��ط وملواجهة هذه احلالة 
البد م��ن تضافر جمي��ع اجلهود 

للحد من ذلك .
واكد الوزير ف��ي معرض حديثه 
اس��تيراد  من��ع  ض��رورة  عل��ى 
ع��ن  الرديئ��ة فض��الً  االجه��زة 
التثقيف والتوعية في هذا اجملال 
واصدار االوامر االدارية وتش��ريع 
قوان��ن للح��د من اس��تيرادها, 
ونبارك للفري��ق العامل في هذا 
املش��روع مبن��ع اجه��زة تكييف 
اله��واء املنزلي��ة الت��ي الحتم��ل 
الوطني,  الطاقة  ملصق كفاءة 

ونام��ل ان تس��تمر هذه احلمالت 
بكل م��كان ، معربا عن اعتقاده 
ان دخ��ول هذه االجه��زة الرديئة 
ال��ى الب��الد تع��د مبنزل��ة حرب  
اقتصادي��ة على العراق والبد من 
املتمثلة  تعاون اجله��ات املعنية 
بوزارة التجارة واملالية والداخلية 
االمنائي  والتع��اون  والتخطي��ط 

للحد من ذلك .
وب��ن الوزير ان هذا املش��روع هو 
خلدم��ة الفقي��ر قب��ل الغن��ي ، 
تقليل  املواطن على  وسيساعد 
اس��تهالك الطاق��ة فض��الً عن 
تخفيف االجور التي سيسددها 
ال��ى وزارة الكهرباء ، اما املواطن 
ال��ذي يس��تهلك الكثي��ر م��ن 
الطاق��ة ً ميكن��ه ان التقليل من 
االستهالك من خالل استعمال 
االجه��زة الت��ي حتم��ل ملص��ق 
كفاءة الطاق��ة ، وان عمل وزارة 

الكهرب��اء متكام��ل اي مبعن��ى 
خط��وة بع��د خط��وة يب��دأ من 

االنتاج ثم النقل والتوزيع .
امل��الكات  م��ن جهته��ا تواصل 
املديرية  الهندسية والفنية في 
العام��ة لتوزيع كهرباء الرصافة 
اعماله��ا برفع عدد م��ن حاالت 
عل��ى  احلاصل��ة  التج��اوزات 
ضم��ن  الكهربائي��ة  الش��بكة 

رقعتها اجلغرافية .
وقال املتحدث الرس��مي باس��م 
وزارة الكهرباء الدكتور مصعب 
سري املدرس ان االعمال تضمنت 
رفع )302( حالة جت��اوز ومصادرة 
أس��الك وقابلوات بط��ول )383( 
متراً وتوفير طاقة مقدارها 640 
كيلو واطا  ضمن محالت منطقة 
الغدير )704,706,702 ( وشملت 
الس��كنية  وال��دور  البناي��ات 
اخملالفة بس��بب الربط املباش��ر 

والديون وتبادل التغذية ومحالت 
الك��رادة)   )  716,718 زيون��ة) 
 ,)  910,903,904,906,903,931
الى جانب نصب محولة س��عة 
 )725( محل��ة  ف��ي  ك.ف    250
ك.ف   400 س��عة  ومحولت��ن 
في محلت��ي )706,716(, اضافة 
ال��ى نص��ب ع��دد م��ن األعمدة 
املشبكة )ض.ع/ض.و( في محلة 
مقياس��ا   )15( )923(,ونص��ب 
كهربائيا ثالثي االطوار في شتى 

مناطق قطاعي الفتح وزيونة.
س��نكل  قابل��و  م��د  مت  كم��ا 
حج��م 95 ملم بط��ول 44 مترا 
وس��حب أس��الك املنيوم بطول 
 ( محلت��ي   ضم��ن  مت��را   )75(
نص��ب  ع��ن  فض��الً   ,)923,910
الس��عات  متع��ددة  مح��والت 
محلت��ي  ف��ي  )400/250ك.ف( 
)962,952( الزعفرانية ، وسحب 

أسالك املنيوم بطول )375( متراً 
 )977,970,957,958( في محالت 
 9( مغذي��ات  عم��ل  لتحس��ن 
مدائن( ضمن قطاع  س��لمان/3 

فرع الرصافة اجلنوبي . 
الى ذلك وباش��راف مباش��ر من 
قبل مدير عام الش��ركة العامة 
منظوم��ات  وتأهي��ل  لفح��ص 
الكهربائي��ة املهندس  الطاق��ة 
صالح س��لمان، تواصل املالكات 
الهندس��ية والفنية في معمل 
تصليح معدات املراجل وقس��م 
التاب��ع  الهندس��ي  الفح��ص 
ازالة  اعمال  املذكورة  للش��ركة 
ونصب ملفات معيدة تس��خن 
الوح��دة االول��ى حملط��ة كهرباء 

املسيب احلرارية . 
االعم��ال  ان  امل��درس  واوض��ح 
تضمن��ت نص��ب ) 253( ملف��ا 
م��ن اصل ) 318 ( ملفا من جهة 

الب��ارد الى جان��ب نصب ملفات 
اجله��ة احل��ارة بالكام��ل والبالغ 
)71( ملف��ا ونصب)35(  عدده��ا 
ملف��ا من اص�����ل ) 71 (  لربط 
ماب��ن اجلهت��ن احل��ارة والباردة 
فضالً عن اس��تمرار حل��ام الهدر 
العل��وي لوص��الت الرب��ط ب��ن 
اجلان��ب احل��ار والب��ارد وحس��ب 
الوقت املقرر في اخملطط الزمني 
يتم تسليم العمل الى فعاليات 
الهيدروس��تاتيكي  الفح��ص 
املقرر تنفيذها من قبل املالكات 

في احملطة .
جديربالذك��ر ان ه��ذه االعم��ال 
وبه��ذا احلج��م تت��م ألول م��رة 
في الع��راق م��ن قب��ل املالكات 
التابع��ة  والفني��ة  الهندس��ية 
للش��ركة ذاته��ا حي��ث س��بق 
ان قام��ت بأعمال مماثل��ة ولكن 
بحجم اقل وبأعداد ملفات اقل. 

الكهرباء تنّظم ندوًة موسعًة عن منع استيراد أجهزة التكييف المنزلية

تعد الطاقة 
الكهربائية ثروة 

ونعمة يجب أن 
تستعمل بصورة 

صحيحة وأن 
ال تهدر وأن 

العالم يتقدم في 
استهالكها من 

خالل استعمال 
األجهزة ذات 

الكفاءة العالية

إحدى احملطات الكهربائية

العراق ينضم لالتفاقيات 
البيئية في االتحاد 
العربي للنقل الجوي

افتتاح الموقع البديل 
لفرع تموين المتنبي 

في أبي غريب 

استئناف الرصافة 
تصدر قرارات مهمة 

لخدمة المواطن

بغداد-– الصباح الجديد:
انضمت ش��ركة اخلطوط اجلوي��ة العراقية الى 
االتفاقيات البيئية التابعة لألحتاد العربي للنقل 
اجل��وي AACo ملعاجلة موضوع انبع��اث الغازات 

من الطائرات.
وقال مدير عام شركة اخلطوط اجلوية العراقية 
س��امر كبة ان االتفاقيات تنص على االلتزامات 
القانوني��ة للحد من انبعاث الغ��ازات واحلد من 
ارتف��اع درج��ات احل��رارة فهي املس��بب الرئيس 
لس��خونة اجلو، مش��يرا الى ان زي��ادة منو معدل 
رحالت الطيران في الس��نوات االخيرة اس��هم 

بصورة كبيرة في زيادة معدل التلوث اجلوي.
من جانبه ش��دد وزير على ضرورة املشاركة مبثل 
هكذا اتفاقيات وعلى ض��رورة االهتمام بالبيئة 
اجلوية والتعرف على جميع االجراءات التي ميكن 
للتكنولوجيا احلالية ان حتققها من خالل وضع 
االرش��ادات بش��أن البيئة والصحة والس��المة 
والتشديد على ضرورة االلتزام بها فذلك يصب 

في خدمة املسافرين الكرام . 

بغداد - الصباح الجديد: 
اح��دى  واملتابع��ة  التخطي��ط  دائ��رة  اعلن��ت 
تش��كيالت وزارة التجارة عن افتتاح موقع بديل 

لفرع متوين املتنبي في قضاء ابي غريب .
واوضح��ت مديرة ع��ام الدائرة ابتهال هاش��م 
صابط بانه مت افتت��اح املوقع البديل لفرع متوين 
املتنب��ي هو في مقر اجملل��س البلدي لقضاء ابي 
غري��ب وذل��ك للتخفي��ف ع��ن كاه��ل املواطن 
ولتجنب حتميله عناء الطري��ق الجناز معامالته 

اخلاصة بالبطاقة التموينية .
واضاف��ت صابط ب��أن ه��ذه اخلطوة س��تخدم 
املناطق من حدود منطق��ة العامرية الى حدود 
محافظ��ة االنب��ار من جه��ة قض��اء الفلوجه 
وس��يكون تواج��د موظف��ي الفرع ف��ي املوقع 
املذكور ليومن او ثالثة ايام في االسبوع لتسلم 
معام��الت املواطنن واجنازها ف��ي الفرع ببغداد 
ومن ثم اعادتها وتس��ليمها الى اصحابها بعد 
مقاطع��ة املعلومات مع احلاس��بة املركزية في 

دائرة التخطيط واملتابعة .

اعالم القضاء: 
عقد رئيس محكمة اس��تئناف بغ��داد/ الرصافة 
االحتادية القاضي ماجد االعرجي، اجتماعاً موسعاً 
ض��ّم القض��اة االوائل حملاك��م التحقي��ق التابعة 
لالس��تئناف ومدراء املكات��ب التحقيقية وضباط 
التحقي��ق ومكافحة االره��اب ومكافحة االجرام 
وعدد م��ن القائمن على التحقيق ملناقش��ة عدد 

من القضايا املهمة.
وق��ال القاض��ي ماج��د االعرج��ي عل��ى هام��ش 
االجتم��اع ان »عددا من القرارات املهمة مت اتخاذها 
للتخفي��ف عن كاهل املواطن مبا يعزز العدالة في 
الع��راق« ، مضيف��ا ان »النقاش��ات انصبت على 
تذليل معرقالت العمل بحسب توجيهات مجلس 
القض��اء االعل��ى« ، وان »اول��ى الق��رارات تتعل��ق 
بحصر التحقيق في قضايا فقدان املستمسكات 
الرس��مية للمواطن��ن من قبل احملق��ق القضائي 
وباش��راف القاضي اخملتص في مقر احملكمة وعدم 

ذهاب املواطن الى مراكز الشرطة«.
واش��ار القاض��ي االعرج��ي ال��ى »ايعازن��ا بع��دم 
اعمام مذك��رات القبض من دون احلصول على اذن 
قضائي«، الفتا الى ان »من مخرجات االجتماع هو 

عدم تنظيم اوامر قبض باسماء ثنائية«.

تقرير

العراق يشارك في أعمال الجمعية العالمية للصحة الحيوانية بباريس
تشمل أساليب مكافحة األمراض المشتركة

جانب من الفعالية

اعالم الصناعة 
بح��ث وزي��ر الصناع��ة واملع��ادن 
املهندس محمد شياع السوداني 
والوفد املرافق ل��ه مع نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة 
االماراتي الش��يخ منصور بن زايد 
ال نهي��ان ف��ي مقر الرئاس��ة مع 
الثنائية  س��بل تطوير العالق��ات 
والتع��اون املش��ترك ف��ي جمي��ع 
اجمل��االت االقتصادية واالجتماعية 
مبايصب  والصناعي��ة  والتجاري��ة 
في مصلحة البلدين والش��عبن 

الشقيقن .  
ونقل الوزير في مس��تهل حديثه 
حتيات رئيس الوزراء الدكتور حيدر 
العب��ادي ال��ى حكوم��ة االمارات 
العربي��ة وتقديره العالي لدعمها  
العراق في معركت��ه العادلة ضد 
االرهاب وخاص��ة في اجملال االمني 
واالنس��اني ، مؤكدا  حرص العراق 
على العالقة املتينة مع اش��قائه 
العرب وخصوصا دولة االمارات في 

اطار العالقات التاريخية واالخوية 
التي تربط شعبيهما ،

واشار الوزير الى ان العراق يتطلع 
نح��و تطوي��ر العالق��ات الثنائية 
به��دف  املس��تويات  اعل��ى  ال��ى 
االس��تفادة من اخلبرات والتجارب 
اجمل��االت  ف��ي جمي��ع  االماراتي��ة 
، الفت��ا ف��ي الوق��ت نفس��ه إلى 
ضرورة تعزيز العالقات االقتصادية 
واستكش��اف فرص تعاون مثالية 
ف��ي ش��تى القطاع��ات احليوي��ة 
وخصوصا وان العراق ميتلك فرصا 
واع��دة وف��ي عدة  اس��تثماريهة 
مجاالت ، مبينا اهمية اس��تمرار 
واالجتماع��ات  اللق��اءات  وتب��ادل 
املشتركة بن البلدين الشقيقن 
والقضايا  املوضوع��ات  في ض��وء 
التي مت طرحها خالل االجتماعات 
واللقاءات التي جرت ضمن برنامج 

الزيارة واهمية متابعتها .
من جانبه اكد الشيخ  منصور بن 
زايد آل نهيان حرص قيادة البلدين 

عل��ى الدف��ع بالعالق��ات املتميزة 
القائم��ة التي تربط  العراق ودولة 
االم��ارات نحو آفاق أرحب ، متمنيا 
املزيد من النمو والتطور للعالقات 
األخوية املتينة التي تربط البلدين 
الش��قيقن ، مبدي��ا دع��م بالده 
للتع��اون م��ع العراق ف��ي جميع 
اجملاالت ، مؤكدا في الوقت نفسه 
عل��ى وج��ود ف��رص عم��ل كثيرة 
ومش��اريع واع��دة ميك��ن اقامتها 
بن البلدين الش��قيقن مبا يخدم 

مصاحلهما املشتركة .
وقد وجه وزي��ر االقتصاد اإلماراتي 
ورئي��س احت��اد الغ��رف التجاري��ة 
والصناعية بعقد أجتماع فني مع 
اجلانب العراقي حتدد فيه املشاريع 
بها  التي س��تدخل  والقطاع��ات 
الش��ركات االماراتية ، فيما أبدى 
الوف��د العراق��ي امتنان��ه العالي 
لهذه اخلط��وة العملي��ة لتطوير 
ودف��ع عجلة التع��اون االقتصادي 

بن البلدين نحو االمام .

بغداد - الصباح الجديد:
واالس��كان  االعمار  وزيرة  بحثت 
والبلديات العامة د. املهندس��ة 
آن نافع أوسي في مقر الوزارة مع 
املدي��ر اإلقليمي للبن��ك الدولي 
ف��ي الش��رق األوس��ط س��اروج 
كوم��ار ومدي��ر مكت��ب الع��راق 

للبنك الدولي .
خ��الل  مت  ان��ه  الوزي��ر  وذك��رت 
اللقاء بحث تعزي��ز وتطوير افاق 
ال��وزارة  التع��اون املش��ترك بن 
والبن��ك الدول��ي به��دف اجن��از 
املش��اريع املمولة منه على وفق 
املواصف��ات الفني��ة والتوقيتات 
احملددة لها، فضال عن مناقش��ة 
العمل في  واس��تعراض مراحل 
مشاريع الطرق واجلسور وخاصة 
ف��ي املناط��ق احمل��ررة، وامكانية 
تعزي��ز الدعم املق��دم من البنك 
اس��تكمال مش��روع طريق  في 
املرور الس��ريع رقم )2( من بغداد 
ال��ى احل��دود التركية ومش��روع 

طريق املرورالس��ريع املقترح رقم 
)3( من بغداد الى احلدود االيرانية 
االس��تثمار  بطريقة  واحالتهما 
وفقا لنظام )B.O.T. ( ملا يحققه 
اقتصادي����ة  م����وارد  م���ن 

للبل��د.
واضافت املهندس��ة اوس��ي انه 
مت كذل��ك دع��وة البن��ك الدولي 
للعراق  املق��دم  الق��رض  لتعزيز 
االسكان  متويل قطاع  ليش��مل 
وهو من اهم مس��ؤوليات الوزارة 
تخصيصات��ه  توقف��ت  وال��ذي 
بسبب االزمة املالية التي مير بها 
البلد ول��م يتحقق من البرنامج 
املع��د له من قبل الوزارة اال اجلزء 
اليس��ير، اضاف��ة ال��ى قطاعي 
الطرق واجلسور والبنى التحتية 

االساسية.
كم��ا بحث��ت الوزير م��ع البنك 
تخصي��ص  امكاني��ة  الدول��ي 
االم��وال املطلوب��ة ألس��تكمال 
في قطاعي  املتوقفة  املش��اريع 

املاء واجمل��اري في املناط��ق احملررة 
وبقي��ة احملافظ��ات مل��ا له��ا من 
اهمية كب��رى كونها على متاس 
مباش��ر مع حي��اة املواطنن من 
جه��ة وان توقفها س��يؤثر على 
الفقرات املنجزة منها سلباً من 

جهة اخرى،
املدي����ر  ق��دم  جانب��ه   م��ن 
الدول��ي  للبن��ك  اإلقليم����ي 
للمهندسة  وامتنان��ه  ش��كره 
اوس��ي على حرصه��ا وتعاونها 
م��ع البن�ك في متابعة وتنفيذ 
االس��تقرارفي  واعادة  املش��اريع 
املناط��ق احملررة لتس��هيل عودة 
النازح��ن اليه��ا ورفع مس��توى 
اخلدمات ف��ي تل��ك املناطق من 
خالل إيجاد متويل ملشاريع البنى 
مبدي��اً   ، وإكماله��ا  التحتي��ة 
الدعم   البنك لتقدمي  اس��تعداد 
تنفي��ذ  ف��ي  لل��وزارة  الكام��ل 
إعادة  مش��اريعها وخاصة ف��ي 

إعمار املناطق احملررة.

العراق يبحث مع اإلمارات
 توسيع فرص التعاون االقتصادي 

اإلعمار تبحث مع مدير البنك
 الدولي إعادة إعمار المناطق المحررة 
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بتمويل من االتحاد األوروبي واألمم المتحدة 

بغداد - الصباح الجديد:

إحتفل��ت وزارة الداخلي��ة لألعمال 
دورة  بإختت��ام  باأللغ��ام  املتعلق��ة 
التدري��ب للّتعام��ل م��ع العب��وات 
الّناس��فة املبتكرة الذي احتضنها 
مرك��ز تدريب مكافح��ة املتفجرات 
بتموي��ل م��ن بعثة االحت��اد االوروبي 
ودائ��رة االمم املتحدة واس��تمرت 20 

يوما . 
ال��دورة  ف��ي  املش��اركون  وتلق��ى 
وتطبيق��ات  نظري��ة  محاض��رات 
عملي��ة جتمع ب��ن اجلان��ب التقني 
م��ع  للّتعام��ل  العمل��ي  واجلان��ب 
املتفجرات لتطوير وتقوية قدرتهم 
على التعرف عل��ى مخلفات احلرب 
القابلة لالنفجار والعبوات الناسفة 
املبتك��رة ، املقارب��ة اآلمنة وتقنيات 
البحث اخملتلفة وذلك استجابة الى 

مخاطر معق��دة من املتفجرات في 
العراق. 

وتعتم��د ع��ودة االس��تقرار للعراق 
على الع��ودة اآلمن��ة للنازحن إلى 
مجتمعاتهم وإعادة تأس��يس حياة 
طبيعية مع عائالتهم ، اذ أن القتال 
املس��تمر لتحرير العراق من تنظيم 
داع��ش جعل م��ن مناطق واس��عة 
ملوث��ة بص��ورة كبي��رة  مبخلف��ات 
احل��رب القابل��ة لالنفج��ار. باملقابل 
حتتاج قوات األمن العراقية الى افراد 
مدرب��ن وجاهزين لإلس��تجابة الى 
هذه احلالة وتس��هيل العودة اآلمنة 

للمدنين. 
وأوضح الّلواء عبد الكرمي احلامت مدير 
التدريب ب��وزارة الداخلية بأنه »من 
ه��ذا املنطلق تكمن أهمية الدورات 
الت��ي تقيمها بعثتكم بالتنس��يق 
مع بعثة االحتاد األوربي والتي أنتجت 
عددا ال بأس به من خبراء املتفجرات 

الذين يقومون بواجبات مهمة جداً 
في تطهير االراضي واعادة النازحن 

الى بيوتهم«  
م��ن جانبه صرح بي��ر لودهامر مدير 
برنامج العراق بالوكالة في دائرة األمم 
املتحدة لألعم��ال املتعلقة باأللغام 
ب��أن الدائرة »تدعم مجهودات إعادة 
االس��تقرار الى جانب دعم القدرات 
، الفت��ا ال��ى ان ه��ذه ال��دورة الت��ي 
أقيمت في مرك��ز تدريب مكافحة 
املتفجرات بس��لمان باك تعد جزءا 

من هذا الدعم املهم«. 
واوض��ح مدي��ر البرنام��ج ان بعث��ة 
االحت��اد االوروبي تدرك ض��رورة تعزيز 
الوطني��ة  األم��ن  وح��دات  ق��درات 
وكذلك تعزيز السعة احمللية القادرة 

على ازالة خطر املتفجرات. 
فيما قالت سارة كرسكادن القائمة 
باألعمال بالوكالة لدي بعثة اإلحتاد 
األوروب��ي »يش��يد اإلحت��اد األوروب��ي 

إزال��ة  أّن  إذ  املش��اركن،  به��ؤالء 
مخاطر املتفّجرات مهّمة في غاية 
الصعوب��ة. وس��تكون مجه��ودات 
املتخّرجن منق��ذة  رجال الشرطة 
للحي��اة ف��ي إط��ار التعام��ل م��ع 
داخ��ل مجتمعاتك��م  اخملاطر  هذه 

احمللّي�ة.»   
ه��ذا و كان مركز تدري��ب مكافحة 
املتفج��رات التابع ل��وزارة الداخلية 
في منطقة س��لمان ب��اك قد قدم 
منذ 2012، 237 حملة توعية ودورات 
ح��ول مكافحة العبوات الناس��فة 

املبتكرةوالتخلص من املتفجرات. 
وف��ي ه��ذا الص��دد، أع��رب العقيد 
مصطف��ى صالح نائ��ب قائد مركز 
للمجتمع  امتنان��ه  التدري��ب ع��ن 
الدولي  ل�«مساعدتنا على محاربة 
ومساعدتنا  واس��تئصاله،  اإلرهاب 
عل��ى إع��ادة بن��اء بلدن��ا واملناطق 

احملررة«.

تقرير

الداخلية تحتفل باختتام دورة تدريبية للّتعامل مع العبوات الّناسفة المبتكرة 

متابعة الصباح الجديد:

الس��امية  املفوضي��ة  قام��ت 
بإفتتاح مخيم  الالجئن  لشؤون 
أخر إس��تجابة لإلرتف��اع بأعداد 
للفرار  النازحن حديثاً  العراقين 
من الصراع الدائر في غرب املوصل 
ويقدر عددهم من مناطق شمال 
غرب��ي املوصل واملدين��ة القدمية 
بنحو 40 الف شخص خالل مدة 

أربعة ايام في األسبوع املاضي.
اجلدي��د  اخملي��م  متوي��ل  مت  وق��د 
املس��مى بالسالمية 1 ذو القدرة 
على إس��تيعاب 11 الف شخًص 
من قبل وزارة الهجرة واملهجرين 
التابعة للحكوم��ة العراقية ومت 
السامية  للمفوضية  تس��لميه 
وش��ركائها  الالجئ��ن  لش��ؤون 
اإلنس��اني  اخل��الص  منظم��ة 
أكت��د  ومنظم��ة  العراقي��ة 
الفرنس��ية ومنظم��ة محفظة 
السامري من أجل تطوير العمل 
وإضافة األسيجة ونصب شبكة 
وحتس��ن  الكهربائي��ة  الطاق��ة 
جودة املنشأت الصحية و شبكة 

املياه.
وستتم إدارة اخمليم اجلديد والذي 
يق��ع نحو 30 كم جنوبي املوصل 
وعل��ى الضف��ة الش��رقية لنهر 
دجل��ة من قب��ل منظم��ة أكتد 
الس��امية  املفوضي��ة  ش��ريكة 
لش��ؤون الالجئن ، وف��ي الوقت 
نفسه س��يتم نصب أولى اخليم 
ف��ي مخي��م الس��المية 2 الذي 
يتم تش��ييده من قبل املفوضية 
السامية لشؤون الالجئن واجملاور 
خمليم الس��المية 1. وسيتم إدارة 
مخي��م الس��المية 2 م��ن قبل 
منظمة أكت��د أيضاً وس��تكون 
الكاملة  اإلس��تيعابية  س��عته 
عن��د  ش��خص  ال��ف  نح��و30 

إكتماله.
وقالت حياة محس��ن س��لطان 
ذات ال��� 66 عام��اً والنازح��ة من 
منطق��ة اإلص��الح الزراع��ي من 
غرب��ي املوصل »كن��ا نعيش في 
خوف وج��وع وعط��ش حتت ظل 
إلى  املس��لحة إضافة  اجلماعات 

األلم الذي حتملناه ، مضيفة 
انه��ا تعان��ي م��ن ع��دة أمراض 
كالس��كري وإرتفاع ضغط الدم 
»كان  القل��ب  ف��ي  ومش��كالت 
هناك أيضاً إنعدام تام للخدمات 

الصحية.«
وق��ال برونو غيدو، ممثل املفوضية 
الس��امية لش��ؤون الالجئن في 
موظفون��ا  كان  »لق��د  الع��راق 
وش��ركاؤنا يعمل��ون عل��ى مدار 
الس��اعة م��ن أجل توفي��ر املزيد 
م��ن املأوى ، إذ كنا نلحظ موجات 
ن��زوح كبيرة من غرب املوصل في 
األي��ام القليلة املاضي��ة ونتوقع 
املزيد من موجات النزوح الهائلة 
في األيام واألس��ابيع املقبلة في 
ما ميكن أن يكون املراحل األخيرة 

من الصراع.«
و أض��اف غيدو » يب��دو اإلرهاق و 
الصدمة جلياً لدى الواصلن اجلدد 
وغالباً يصلون من دون أي ممتلكات 
معه��م بإس��تثناء املالبس التي 
يرتدونها. و كان غالبيهم يعيش 
على وجبة واحدة في اليوم فقط 
واملتكون��ة في اكث��ر األحيان من 
الدقيق واملاء أو احلش��ائش وأوراق 
األش��جار املغلي��ة. ويت��م توفير 
وجبة ساخنة لهم فور وصولهم 
وخيم��ة وبع��ض احلصائر وموقد 

املنزلية  للطبخ وبع��ض األم��ور 
األساس��ية وإحتياج��ات املطبخ 

الضرورية للعيش في اخمليم.«
الس��امية  املفوضي��ة  وقام��ت 
بتش��ييد  الالجئ��ن  لش��ؤون 
12 مخيم��ا إضافي��ا م��ن أج��ل 
الن��زوح  ملوج��ة  اإلس��تجابة 
الواس��عة النط��اق م��ن املوصل 
و املناط��ق احمليط��ة به��ا ، وقد مت 
افتت��اح إحدى هذه اخمليمات و هو 
حسن شام 2 في وقت سابق من 

هذا الشهر.

وق��د ن��زح أكث��ر م��ن 657 ال��ف 
ش��خص م��ن املوص��ل واملناطق 
احمليطة بها منذ ش��هر تش��رين 
األول املاض��ي عندم��ا إنطلق��ت 
العمليات العس��كرية على وفق 
احلكومي��ة  االحصائي��ات  اخ��ر 
ويتضم��ن ه��ذا الع��دد أكثر من 
480 ال��ف ش��خص م��ن غرب��ي 
املوص��ل من��ذ منتص��ف ش��هر 
شباط كما ويقدر عدد العائدين 
إل��ى مناطقهم بنح��و 141 الف 

شخص 

نزح أكثر من 657 
ألف شخص من 
الموصل والمناطق 
المحيطة بها منذ 
شهر تشرين األول 
الماضي عندما 
انطلقت العمليات 
العسكرية على 
وفق آخر اإلحصائيات 
الحكومية 

بعثة من اليونامي ومنظمات اجملتمع املدني

استجابة لموجات جديدة من النزوح غربي الموصل 

المفوضية السامية لشؤون الالجئين تفتتح مخيم السالمية رقم 1  
المحكمة العليا  

تعيد نائب محافظ ذي 
قار إلى منصبه 

الزراعة توافق على 
توسيع المساحات 

الزراعية لمحصول الشلب  

ذي قار - علي حسين:
أعل��ن النائ��ب الثان��ي حملافظ ذي قار الس��ابق 
اب��اذر العمر، عن صدور قرار من احملكمة االدارية 
العليا  يقضي باعادته الى منصبه ، فيما اكد 
ان احملكم��ة عدت قرار مجلس احملافظة باقالته 

الغيا وغير صحيح.
واوض��ح العم��ر ان » احملكم��ة االداري��ة العليا 
اص��درت قرارا يقضي ببطالن ق��رار اعفائه من 
منصبه من قبل مجلس احملافظة وإعادته الى 
منصبه م��ن جديد« ، مبينا ان » احملكمة عدت 
قرار مجل��س احملافظة الغيا وغي��ر صحيح » ، 
وان« ق��رار احملكم��ة االدارية يع��د قطعيا وغير 
خاضع للتمييز وواجب التنفيذ وهو ياتي على 
خلفية تقدميه طعناً بقرار اعفائه من منصبه 
م��ن قبل اجمللس »، مؤكدا تزويده بنس��خة من 

القرار املذكور .
وكان مجل��س محافظ��ة ذي قار، ق��رر مطلع 
نيس��ان 2015  ، إقال��ة النائ��ب الثاني حملافظ 
ذي ق��ار أب��ا ذر العم��ر بأغلبية 18 صوت��اً، وبّن 
أن ق��رار اإلقالة مت لع��دم قناعة الهيئة العامة 
جمللس احملافظة بإجابة العمر في أثناء جلس��ة 

االستجواب التي جرت قبل أسبوع.

ذي قار - الصباح الجديد: 
أك��د النائب األول حملافظ ذي قار عادل الدخيلي 
موافق��ة وزارة الزراع��ة على مطال��ب اللجنة 
الزراعي��ة باحملافظة التي يترأس��ها بتوس��يع 
حملص��ول  اخملصص��ة  الزراعي��ة  املس��احات 

الشل�ب.
وق��ال الدخيل��ي إن وزارة الزراع��ة وافقت على 
زي��ادة الرقعة اجلغرافية حملصول الش��لب من ) 
2000( دومن إلى ) 4000 ( دومن كونه من احملاصيل 
االستراتيجية املهمة في ذي قار » ، مشيراً إلى 
تأمن مستلزمات املزارع لتمكينها من حتقيق  
نسبة إنتاج مرتفعة عن األعوام السابقة » . 

واوضح الدخيلي أن التحسن احلاصل في واردات 
نهر الفرات أس��هم في زيادة مساحة األراضي 
الداخلة في اخلطة الزراعية املركزية وس��اعد 
على تهيئة اغلب األراضي قبل موسم الزراعة 
، مش��يرا إلى » زيادة مع��دالت االنتاج الزراعي 
خ��الل املوس��من االخري��ن بص��ورة ملحوظة  
نتيجة االهتم��ام الكبير ال��ذي توليه اللجنة 
للمزارع��ن والفالح��ن وإيص��ال مطالباتهم 
بصورة مباش��رة إل��ى وزارة الزراعة مما أس��هم 
بش��كل كبي��ر ف��ي تطوي��ر العم��ل الزراعي 
والتوسع بزراعة الش��لب وسواه من احملاصيل 

االستراتيجية خدمة لالقتصاد الوطني » .

اعالم الوزارة 
 بتوجيه ورعاية وزير النفط جبار 
عل��ي اللعيبي وملناس��بة حلول 
شهر رمضان املبارك قامت جلنة 
دعم احلشد الش��عبي في وزارة 
النف��ط بتوزي��ع )4000 ( س��لة 
غذائي��ة على مخيمات النازحن 
وعائالت الشهداء في محافظة 

نينوى .
ومدي��ر  اللجن��ة  رئي��س  وق��ال 
االستكش��افات  ش��ركة  ع��ام 

املهندس كرمي حطاب  النفطية 
ان ه��ذه املب��ادرة مت��ت بتوجي��ه 
ورعاي��ة ومتابع��ة وزي��ر النفط 
جبار علي اللعيبي  الذي يحرص 
على تلبي��ة احتياجات العائالت 
النازح��ة م��ن أبن��اء محافظ��ة 
نينوى وللتخفيف من معاناتهم 
حل��ن  معه����م  والوق����وف 
عودته��م الى دياره��م بعد طرد 
عصاب��ات داع���ش اإلرهابي����ة 

م�ن مدنه�م.

ان  حط��اب  املهن��دس  واض��اف 
الهداي��ا الت��ي مت توزيعه��ا على 
العوائل ف��ي مخيمات النازحن 
وعائالت الش��هداء ف��ي القيارة 
شملت س��لة غذائية تضم 17 
مادة م��ن امل��واد الضرورية التي 
حتتاجه��ا تلك العائ��الت ، فضال 
عن توزيع  املالبس ولعب االطفال 

واحللويات .
م��ن جانبه قال املتحدث باس��م 
ال��وزارة عاص��م جه��اد ان جولة 

الوفد الوزاري شملت أيضا زيارة 
عائالت  ش��هداء قرية احلود في 
القي��ارة  وتفق��د احتياجاته��م 
وتسليمهم هدايا الوزارة ملناسبة 
حل��ول ش��هر رمضان املب��ارك ، 
مضيف��ا ان ه��ذه املب��ادرة تأتي 
ضم��ن املس��ؤولية االجتماعية 
واإلنس��انية املش��تركة  جلميع 
ف��ي  العراق��ي  الش��عب  أبن��اء 
الوقوف  م��ع أبناء املناطق احملررة 
حلن حتقيق االس��تقرار الذي بات 

قريبا بعد حتقيق النصر النهائي 
في محافظة نينوى  .

من جهته اشاد الشيخ سعدي 
ناحي��ة  وجه��اء  اح��د  ال��وكاع 
القي��ارة بجه�ود وزي��ر النف��ط 
واملس��ؤولن ومنتس��بيها ف��ي 
الوق��وف ال��ى جان��ب العائ��الت 
النازحة وتكرمي عائالت ش��هداء 
القيارة الذين اس��هموا في دحر 
العصاب��ات اإلرهابي��ة وطردهم 
م��ن الناحي��ة ، وان تفق��د هذه 

العائالت من قبل املسؤولن في 
وزارة النف��ط يترك اث��را إيجابيا 
التفاعل  ونفس��يا يس��هم في 
اجملتمعي في مواجهة التحدي�ات 

والظ�روف الصعب�ة.
احلش��د  دع��م  جلن��ة  ان  يذك��ر 
الش��عبي في ال��وزارة قد قامت 
بزيارات سابقة خمليمات النازحن 
وعائالت الش��هداء في عدد من 
احملافظات من اجل تقدمي الدعم 

املادي واملعنوي . 

النفط توزع 4 آالف سلة غذائية بين مخيمات النازحين 

بغداد - الصباح الجديد:
ناقش معاون مدير عام الس��كك املهندس 
علي عبد احلس��ن مع مجموعة ش��ركات 
عاملي��ة متخصصة ف��ي البن��اء العمراني 
انش��اء مجمع عصري متكامل املواصفات 

في منطقة العالوي .
وق��ال املهن��دس عب��د احلس��ن ان��ه متت 
مناقش��ة عروض الش��ركات األرب��ع وهي 

مجموعة التهادي العقارية وش��ركة حول 
اخلليج لالستثمارات وشركة زيكو وشركة 
من��ارة النج��اح لغرض اس��تثمار قطعتي 

االرض في كرادة مرمي  مبنطقة العالوي .
واضاف معاون املدير العام ان اجملمع يجب ان 
يكون عصريا متكامل املواصفات ويشترط 
ان يتكون من )مجمع س��كني +مول+فندق 
+ مرآب للس��يارات متعدد الطوابق (، مبينا 

ان الش��ركات قدمت عروضها الس��تثمار 
املوقعن مبساحة )33دومنا ( يتم انشاؤهما 

عن طريق االستثمار .
وأك��د املهن��دس عب��د احلس��ن ان جلن��ة 
االراضي في الش��ركة س��تقوم بدراس��ة 
وحتلي��ل العروض الختيار العرض املناس��ب 
واالفضل فنيا الذي قدمته الشركات ليتم 

بعدها احالة التنفيذ للشركة االنسب .

بغداد - الصباح الجديد:
بحث وكيل وزارة االعمار واالسكان والبلديات 
العام��ة املهندس دارا حس��ن رش��يد يارا في 
مرك��ز ال��وزارة م��ع الس��فير الرومان��ي في 
العراق الك��وب برادا والوفد املرافق له س��بل 

تفعي��ل التعاون املش��ترك ب��ن البلدين في 
اجملال العمراني.  وذكر املركز االعالمي للوزارة 
ان��ه مت خ��الل االجتماع مناقش��ة املش��اريع 
االستثمارية في قطاع االسكان التي تنفذها 
الش��ركات الرومانية وس��بل تذليل معوقات 

العم��ل فيه��ا وامكاني��ة دخول الش��ركات 
الرومانية الس��وق العراقية لتنفيذ املشاريع 
في قطاعات االسكان والطرق واجلسور واملاء 
واجمل��اري والبلديات التي تخ��ص وزارة االعمار 

واالسكان والبلديات العامة. 

السكك تناقش إنشاء مجّمع عصري في العالوي  

العراق يبحث إسهام الشركات الرومانية في إعادة اإلعمار 
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غزة ـ وكاالت:
نف��ذت وزارة الداخلي��ة الفلس��طينية في قطاع 
غزة، حكم اإلعدام بحق املدانني في جرمية اغتيال 
القي��ادي في كتائب القس��ام اجلناح العس��كري 

حلركة »حماس«، واألسير احملرر مازن فقهاء.
وبحسب وكالة »الشهاب« اإلخبارية، قال النائب 
العام العس��كري في وقت س��ابق فضل اجلديلي: 
»تنفي��ذ األح��كام مت ام��س اجلمع��ة ، ف��ي إحدى 

الساحات املغلقة مبدينة غزة«.
وأض��اف اجلديلي، أن تنفيذ األح��كام كان بحضور 
لفيف من الش��خصيات القانونية واملؤسس��ات 

احلقوقية والوجهاء والشخصيات الوطنية.
جدير بالذكر أن محكمة »امليدان« العسكرية في 
غزة، أصدرت األحد املاضي، حكما باإلعدام ش��نقا 
على املدان بقضية اغتيال القسامي مازن فقهاء، 
)أ، ل( بتهم��ة القت��ل العمد واخليان��ة، وذلك بعد 
انتهاء جلس��ات تقدمي البينات من النيابة العامة 

في اجلرمية.

كاركاس ـ  وكاالت:
قال موقع Nacional الفنزويلي إن 60 شخصا على 
األقل معظمهم من املدنيني لقوا مصرعهم خالل 

االحتجاجات التي تشهدها البالد.
وتتضم��ن قائم��ة الضحاي��ا الت��ي نش��رها املوقع، 
3 قتل��ى م��ن رج��ال األجه��زة األمني��ة )عنصر من 
احلرس الوطني وش��رطيان(، فيم��ا بقية القتلى من 
املدنيني، 9 منهم مراهقون تتراوح أعمارهم بني 14 
و 18 س��نة. وتصاعدت موجة احتجاجات املعارضة 
للرئيس نيكوالس مادورو منذ مطلع الشهر املاضي، 
بع��د أن ق��ررت احملكمة العلي��ا في فنزوي��ال تقييد 
صالحي��ات البرملان الذي تس��يطر علي��ه املعارضة. 
وعل��ى الرغم من إلغاء القرار ف��ي وقت الحق، فقد 
خ��رج أنصار املعارضة إلى الش��ارع مطالبني بإقالة 

القضاة وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

طرابلس ـ وكاالت:
طل��ب اجمللس الرئاس��ي حلكومة الوف��اق الوطني 
الليبية من القوات التابعة للمشير خليفة حفتر 
الوق��ف الفوري للقص��ف اجلوي ملنطق��ة اجلفرة 
وس��ط البالد، حقنا للدماء وحفاظا على السلم 

األهلي.
وأع��رب اجمللس الرئاس��ي ف��ي بيان له ع��ن إدانته 
القص��ف اجلوي الذي تتعرض ل��ه منطقة اجلفرة، 
وال��ذي يس��تهدف البن��ى التحتي��ة مل��دن ه��ون 
وس��وكنه وودان التابعة لبلدية اجلفرة مما تس��بب 
وفق��ا للبيان ف��ي ترويع املواطن��ني األبرياء اآلمنني 

وإصابة أعداد منهم .
 كما جاء في البيان :« منطقة اجلفرة التي تتعرض 
للقصف املدمر ط��وال األيام املاضية هي منطقة 
تعايش وتس��امح وصمام أم��ان بحيادها وحكمة 
أهلها ولم تكن في يوم من األيام طرفاً في الصراع 
السياسي واملواجهات العسكرية التي شهدتها 

بالدنا خالل الفترة املاضية«.
وأمل اجمللس الرئاس��ي الليبي » أن يس��ود العقل 
ويتوق��ف القصف والتصعيد غير املس��ؤول الذي 
يحبط آمال الليبيني في حتقيق االس��تقرار«،  كما 
ح��ذر البي��ان من  اس��تمرار م��ا أس��ماه » العبث 
املدم��ر غير املبرر الذي يفتح الباب أمام ردود أفعال 

ومواجهات نحن في غنى عنها«.

إعدام 3 متورطين باغتيال 
القيادي في »حماس« فقهاء

فنزويال: استمرار االحتجاجات 
وارتفاع عدد القتلى

حكومة الوفاق الليبية تدعو 
حفتر للكف عن قصف الجفرة

متابعة الصباح الجديد:

تخرج��ت الدفع��ة األولى م��ن قوات 
الشرطة التي س��تقوم مبهام حفظ 
األمن ف��ي مدين��ة الرق��ة »عاصمة 
داع��ش »، الت��ي باتت قوات »س��وريا 
الدميقراطي��ة« التي تض��م مقاتلني 
م��ن العرب واالكراد، على مش��ارفها 

بعد محاصرتها.
ويق��ول املس��ؤول في مجل��س الرقة 
مدرب��ني  أن  عل��وش  عم��ر  املدن��ي 
أميركيني و أردني��ني يقومون بتدريب 
هذه القوات في بلدة »عني عيس��ى« 
الواقع��ة على بعد 50 كم ش��مالي 
الرق��ة حس��بما نقلت عن��ه وكالة 

األنباء الفرنسية.
وأضاف ان اخلطة تشمل تدريب ثالثة 
آالف ش��خص من أبناء الرقة وريفها 
حلف��ظ األمن في احملافظ��ة بعد طرد 
التنظي��م من احملافظ��ة، وأوضح أنه 
يجري تدريب 50 شابا من أبناء الرقة 
أس��بوعيا لهذا الغرض إل��ى أن يتم 

اإلنتهاء من تدريب العدد املطلوب.
لكن كيف ستتم ادارة املدينة وريفها 
املترامي بعد طرد تنظيم داعش ومن 
س��يتولى ذل��ك؟ كان ه��ذا املوضوع 
محور ش��د وجذب ألشهر عديدة بني 
اإلدارة األميركي��ة وتركيا خالل عهد 
الرئيس الس��ابق باراك اوباما واحلالي 

دونالد ترامب.
واقترح��ت تركي��ا أن تق��وم الق��وات 
التركية باالشتراك مع مقاتلني عرب 
سوريني وبدعم أمريكي القيام بهذه 
املهمة شريطة ابعاد القوات الكردية 
املعروفة بوحدات حماية الشعب عن 

املشاركة في العملية.
ورغم كل ما بذلته تركيا من مس��اع 
وجهود إلقناع واشنطن بتبني اخلطة 
التركي��ة لتحرير الرقة، اس��تقر رأي 
اإلدارة األمريكية على السير قدما في 
اخلطة املوضوعة س��لفا باالش��تراك 
مع القوات املعروفة باس��م »س��وريا 
املقاتل��ون  وعماده��ا  الدميقراطي��ة« 
واش��نطن  تراه��م  الذي��ن  األك��راد 
الشريك األكثر فاعلية وتنظيما لها 

في سوريا. 
وباش��رت الوالي��ات املتح��دة بتقدمي 
أس��لحة ثقيل��ة للقوات املش��تركة 
في عملية الرقة رغم معارضة انقرة 

الشديدة وتهديدها بأن هذه اخلطوة 
ستغلق الباب متاما امام فرصة تعاون 

الطرفني لتحرير املدينة.
قد تكون مهمة حترير املدينة وريفها 
مس��ألة وقت، لكن املهمة األصعب 
ه��ي تل��ك الت��ي تليه��ا، ألن الرق��ة 
مبساحتها البالغة نحو 27 ألف كليو 
متر مربع حتت��اج إلى خدم��ات وإدارة 
وشرطة وقضاء ومدارس وغيرها من 

األمور االساسية.
ان  االميركي��ون  املس��ؤولون  وأك��د 
القوات الكردية لن تتمركز في املدينة 
وأنه س��يتم تس��ليم إدارته��ا ألبناء 
محافظة الرقة العرب املنقسمني ما 
بني مؤيد لقوات س��وريا الدميقراطية 
ومع��ارض له��ا، املؤيدي��ن لتركي��ا و 

االئتالف السوري املعارض.
وأعلنت قوات سوريا الدميقراطية في 
ش��هر نيسان املاضي عن تشكيل ما 
يسمى مبجلس الرقة املدني في »عني 
عيس��ي« ويض��م ف��ي عضويته 10 
اشخاص، كرديني اثنني وثمانية عرب 

ورئاس��ة مش��تركة بني املهندس��ة 
الكردي��ة م��ن مدين��ة الرق��ة ليل��ى 
مصطفى والش��يخ محمود ش��واخ 

البرسان. 
ول��م يلق اإلع��الن ترحي��ب املعارضة 
الس��ورية التي نقلت وكال��ة األنباء 
األملانية عن أحد مسؤوليها قوله »إن 
االكراد ه��م من يتحكم��ون باجمللس 
رغم ع��دم وجودهم في مدينة الرقة 
وذل��ك من خالل العضوي��ن الكرديني 

الذين سيتحكمان باجمللس«.
لكن لم تتضح حتى اآلن اجلهة التي 
س��تقوم بتمويل ومس��اعدة اجمللس 
الذي س��يتولى مهم��ة ادارة املدينة 
واحملافظ��ة الكبيرة الت��ي حتوي على 
اكب��ر محطة تولي��د كهرومائية في 
البالد ومش��اريع ري كبيرة إلى جانب 

عدد من حقول النفط والغاز.
وأك��د املبع��وث الرئاس��ي األميركي 
تنظي��م  ض��د  الدول��ي  للتحال��ف 
»داعش« بري��ت ماكغ��ورك قبل أيام 
قليل��ة أن ب��الده لن تتحم��ل نفقات 

إع��ادة إعم��ار الرقة واخلدم��ات ودفع 
رواتب عمال وموظف��ي مجلس ادارة 
املدينة. وأش��ار الى أن هناك إجماعاً 
عل��ى رفض عودة النظام إلى املناطق 
الت��ي يتم حتريرها من التنظيم، وقال 
»ال أحد يريد عودة النظام الس��وري« 
وأوضح أن على السوريني التوصل الى 
حلول ملسألة متويل نفقات »اخلدمات 
االدارية واملستشفيات والتعليم« وأن 
بالده والتحالف الدول��ي الذي تقوده 
التنظي��م س��تتولى مهمة  حملارب��ة 
حتقي��ق االس��تقرار وتوفي��ر اخلدمات 

الضرورية في هذا الشأن.
مدين��ة  مث��ال  ماكغ��ورك  وض��رب 
»الطبقة« التي مت طرد التنظيم منها 
قب��ل أيام قليل��ة  »إن س��د الطبقة 
ينت��ج 20 باملائ��ة م��ن الكهرباء في 
س��وريا وكان التنظيم يسيطر عليه 
لعدة سنوات وقد حررت قوات سوريا 
قبل  والس��د  املدين��ة  الدميقراطي��ة 
ايام قليلة وحالي��ا تقوم فرق محلية 
واملتفجرات  األلغام  بتفكيك  دربناها 

التي خلفها التنظيم قبل الس��ماح 
للعم��ال بالعودة الى الس��د إلدارته، 

مبنأى عن النظام متاماً«.
اخلطة االميركي��ة لتحرير األرض من 
التنظيم ومس��كها تعتمد بشكل 
أساس��ي عل��ى قوات محلية س��واء 
كانت عربية أو كردي��ة وال ترى أي دور 
فيه��ا حاليا،  الس��ورية  للحكوم��ة 
وتترك تقري��ر املصي��ر النهائي لهذه 
املناطق للتسوية السياسية لالزمة 
السورية التي ال يبدو أن حلها قريب.

مبعث اخلوف والقلق لدى أكراد سوريا 
في الوقت الراهن ليس نظام األس��د 
أو تنظيم داع��ش ، بل هو تركيا التي 
عززت قواتها على احلدود مع س��وريا 
وفي املناطق التي تسيطر عليها في 
س��وريا، وهددت اكثر من مرة بدخول 
سوريا للتصدي ملا تسميه باجلماعات 
االرهابية حسب رأيها وأولها وحدات 

حماية الشعب.
وق��ال الرئي��س التركي رج��ب طيب 
اردوع��ان قبل أيام قليل��ة أن تركيا لن 

تتردد ف��ي اطالق عملي��ة جديدة في 
س��وريا على غرار »درع الف��رات« في 
حال مواجهتها أي تهديد من سوريا 
دون الرج��وع ألح��د ف��ي اش��ارة إلى 

الواليات املتحدة.
إعادة تطبي��ع األوضاع واس��تقرارها 
في املناطق التي تخرج عن س��يطرة 
»داع��ش » يتوقف الى حد بعيد على 
الق��وات احمللي��ة وم��دى انضباطه��ا 
وقدرتها على الدفاع عن هذه املناطق 
إل��ى جانب وج��ود إدارة مدنية حتظى 

بقبول ابناء هذه املناطق الى حد ما.
لكن التوتر املتصاعد واملس��تمر بني 
تركيا القوات الكردية التي تس��يطر 
عل��ى اجلان��ب الس��وري م��ن احل��دود 
وال��ذي ميكن ان يتح��ول في أي حلظة 
الى مواجهة عس��كرية مفتوحة قد 
يب��دد ويقضي على كل م��ا حققته 
واشنطن في سوريا مبساعدة القوات 
الكردية ويجعل من ش��مال س��وريا 
س��احة معرك��ة جديدة ب��ني تركيا 

واألكراد.

نيويورك ـ وكاالت:
أعلنت األمم املتحدة على لس��ان 
املتحدث باس��م أمينه��ا العام، 
ستيفان دوجاريك، أن »نحو 200 
طفل لقوا مصرعهم على طول 
طري��ق الهج��رة اخلطير وس��ط 
البحر املتوس��ط  حتى اآلن« في 

عام 2017.
وق��ال دوجاري��ك ف��ي تصريحات 

للصحفي��ني مبق��ر األمم املتحدة 
ف��ي نيوي��ورك: »حس��ب بيانات 
أعلنتها منظمة يونسيف امس 
اجلمع��ة ، فإن ما ال يقل عن 200 
طف��ل توف��وا على ط��ول طريق 
الهجرة اخلطير في وسط البحر 
املتوسط من شمال إفريقيا إلى 
إيطاليا حت��ى اآلن هذا العام، أي 
مبعدل أكثر م��ن طفل واحد في 

اليوم«.
وأض��اف املس��ؤول األمم��ي قائال: 
»تظهر بيانات عام 2017 أن عددا 
متزايدا من الالجئني واملهاجرين، 
مب��ا في ذلك األطفال، يس��لكون 
طري��ق وس��ط البحر املتوس��ط 
اخلطي��ر للوصول إلى أوروبا، على 
الرغ��م من اخملاط��ر الكامنة في 
الرحلة«،«منذ بداية العام وحتى 

ال� 23 من مايو اجلاري وصل أكثر 
م��ن 45 ألف الج��ئ ومهاجر إلى 
إيطاليا عن طري��ق البحر، بزيادة 
قدرها %44 عن نفس الفترة من 
العام املاضي، يشمل ذلك حوالي 
غي��ر مصحوب��ني  5500 طف��ل 

بذويهم«.
حث��ت  دوجاري��ك،  وبحس��ب 
منظمة الطفول��ة التابعة لألمم 

املتحدة »يونس��يف« ق��ادة قمة 
الدول الصناعية السبع الكبرى، 
عل��ى اعتم��اد خطة عم��ل من 
أج��ل حماية األطف��ال الالجئني 
االس��تغالل  م��ن  واملهاجري��ن 
والعنف، وإنهاء احتجاز األطفال 
الذي��ن يس��عون للوص��ول إل��ى 
مراك��ز اللجوء أو الهجرة، وإبقاء 
األس��ر مع��ا كأفض��ل وس��يلة 

حلماية األطفال«.
يش��ار إل��ى أن قضاي��ا الهج��رة 
مدرج��ة عل��ى قائم��ة أولوي��ات 
اجتماع قمة مجموعة الس��بع 
الكب��رى الت��ي تض��م الوالي��ات 
املتحدة واليابان وأملانيا وإيطاليا 
وفرنس��ا وكندا وبريطانيا، والذي 
سيعقد يومي غدا وبعد غد في 

جزيرة صقلية اإليطالية.

األمم المتحدة تؤكد مصرع نحو 200 طفل في المتوسط عام 2017

الخطة شملت تدريب ثالثة آالف شخص من أبناء المحافظة لحفظ األمن

قّوات »سوريا الديمقراطية« على مشارف 
مدينة الرّقة لطرد تنظيم »داعش«

اقترحت تركيا أن تقوم 
القوات التركية باالشتراك 
مع مقاتلين عرب سوريين 

وبدعم أميركي القيام 
بهذه المهمة شريطة 

ابعاد القوات الكردية 
المعروفة بوحدات حماية 

الشعب عن المشاركة 
في العملية

عنصر من قوات سوريا الدميقراطية يلوح بالنصر

تقـرير

واشنطن ـ وكاالت:

يس��تعدُّ مستش��ارو الرئيس األميركي 
دونال��د ترام��ب ملعرك��ة لعدة س��نوات، 
ملواجهة التحقيقات ذات الصلة بالروس، 
حيث يحضرون غرف��ة خاصة في البيت 
األبي��ض تض��مُّ محام��ني ومهنيني في 
مج��ال العالقات العامة ومستش��ارين، 

ملواجهة وابل املعلومات املستمرة.
ويق��وم احملامي اخلاص روب��رت مولر، الذي 
يت��رأس حتقيًق��ا جدي��ًدا ف��ي التدخالت 
الروس��ية ف��ي االنتخاب��ات، إل��ى جانب 
حتقيق��ات متع��ددة للكونغ��رس، بوضع 
خط��ط جديدة م��ن ش��أنها أن تضغط 

على الصحافة وغرف اللجان واحملاكم.
وقال أحد حلفاء ترامب ملوقع »أكسيوس«: 
نحن »نس��تعد مبقاتلي الشوارع«.  وقال 
احللي��ف »أنَّ البي��ت األبي��ض يحتض��ن 
املعركة التي ستس��تمر طاملا أن دونالد 
ترام��ب ه��و الرئيس«. وقد جل��ب ترامب 
بالفع��ل احملام��ي م��ارك كاس��ويتز منذ 
فت��رة طويلة، كج��زء من فري��ق قانوني 
شخصي جديد. وقال مسؤول في احلزب 
اجلمه��وري«: »إنه من ن��وع احملامني الذين 
يحبهم ترامب، فه��و صعب، متضامن، 

ويُهدد في كل الوقت«.
وس��تقوم ف��رق االس��تجابة الس��ريعة 
اجلديدة مبلء هيكل تنظيمي يهدف إلى 
التصدي للهج��وم اليومي من العناوين 
بش��أن  التحقيق��ات  ح��ول  الس��يئة 
العالقات الروس��ي. وفى األربعاء املاضي 

كشفت شبكة »س��ي أن أن« اإلخبارية، 
أن النائ��ب العام جيف سيس��يونس لم 
يكش��ف عن اتصاالته في روس��يا عند 
التق��دم بطلب للحص��ول على تصريح 
أمن��ي، بينما ذكرت صحيف��ة »نيويورك 
تاميز« كيف يتفاخر جواس��يس روس��ي 
حول قدرته��م على التعام��ل مع زمالء 

ترامب خالل احلملة.
ووفق��ا للتقري��ر، فإن اخلط��ة تتمثل في 
أن يك��ون هناك مجموع��ة من العاملني  

يتولون هذه املشكالت.
وقد أعدت مخططات تنظيمية جديدة 
مقترح��ة. وته��دف اخلط��ة إل��ى اتخاذ 
ترامب القرارات النهائية عند عودته من 
رحلته الدولية في نهاية هذا األس��بوع. 
وق��د عاد رئيس مجل��س األركان بريبوس 
واملستش��ار س��تيفن بانون إل��ى البيت 
األبيض في وقت مبكر خالل زيارة ترامب، 
لإلشراف على التخطيط، وفقا للتقرير.

وقد عبر ترامب عن عدم ارتياحه لكيفية 
إلقاء وسائل اإلعالم االتهامات، وكيفية 
تعامل فريقه معها. وخالل مقابلة قبل 
رحلته، حت��دث حتى عن إلغاء جلس��ات 
اإلحاطة الصحفي��ة اليومية، وبداًل من 
ذل��ك عقد مؤمترات صحفي��ة خاصة به 

كل أسبوع.
وقد دفعت التس��ربات م��ن داخل اإلدارة 
الرئي��س مع اإلفصاح غي��ر املرغوب فيه. 
حت��ى كش��فت ل��ه محادث��ة املكت��ب 
البيض��اوي اخل��اص مع كبار املس��ؤولني 
ال��روس، بع��د تس��رب املالحظ��ات على 

االجتم��اع ال��ذي انتهى ب��ه املطاف في 
صحيفة »نيويورك تاميز«. ويبدو أن اخلطة 
له��ا الس��مة املمي��زة ل�«غ��رف احلرب« 
الس��ابقة، مبا في ذلك غرف��ة واحدة في 
البي��ت األبي��ض ملواجه��ة التصريحات 

اليومية خالل اتهام بيل كلينتون.
وس��تتألف م��ن محام��ني ومهنيني في 
العامة، ومستش��ارين.  العالقات  مجال 
وس��تكون اخلط��ة احلالية ه��ي تنظيم 
املوظف��ني احلالي��ني في البي��ت األبيض 

وكذلك تنظيم املؤيدين اخلارجيني.
وفي الش��أن ذات��ه اس��تقبل االوروبيون 

امس��االول اخلمي��س الرئي��س االميركي 
دونال��د ترامب بفت��ور في زيارت��ه االولى 
خالفاته��م  ع��ن  وعب��روا  لبروكس��ل 
مع��ه ح��ول روس��يا م��ن دون ان يخفوا 
قلقهم حيال التس��ريبات بع��د اعتداء 

مانشستر.
وفي اطار احللف االطلسي، ابدى احللفاء 
ني��ة حس��نة حي��ال الرئي��س االميركي 
اجلديد عبر املوافق��ة على االنضمام الى 
التحال��ف الدول��ي ضد تنظي��م داعش 
والوع��د بب��ذل مزي��د م��ن اجله��د ض��د 

االرهاب.

ولكن مبعزل عن االجواء االحتفالية التي 
طغت امس االول اخلميس في بروكسل، 
برز مج��ددا اخلالف حول روس��يا فالدميير 

بوتني.
وقال رئيس اجمللس االوروبي دونالد توسك 
بعد لقائه ترامب لس��اعة »لست واثقا 
مئ��ة في املئ��ة باننا نس��تطيع ان نقول 
الي��وم، الرئيس )االميرك��ي( وانا، ان لدينا 
موقف��ا مش��تركا، رأيا مش��تركا حيال 

روسيا«.
ولم يخض رئيس الوزراء البولندي السابق 
املؤيد خلط متش��دد بازاء موس��كو، في 

تفاصي��ل املوضوع��ات اخلالفي��ة، علم��ا 
بان اعج��اب الرئيس االميرك��ي بنظيره 

الروسي يثير القلق في شرق اوروبا.
واذ دافع عن »القيم االساس��ية الغربية 
مثل الس��الم وحقوق االنس��ان واحترام 
الكرام��ة االنس��انية«، اعتبر توس��ك ان 
»املهمة االكبر الي��وم« للواليات املتحدة 
واوروب��ا تتمثل في »جمع ش��مل العالم 
احلر برمته حول هذه القيم وليس فقط 

)حول( املصالح«.
ودع��ا ترام��ب الرئيس الفرنس��ي اجلديد 
اميانوي��ل ماك��رون ال��ى غ��داء عمل في 
الس��فارة االميركية في بروكسل حيث 
اشاد ب�«فوزه الرائع«. ويتصدر ملف املناخ 
امللف��ات التي ثمة تباين حولها عش��ية 

قمة مجموعة السبع في صقلية.
لكن توس��ك حرص ايضا على االش��ارة 
الى قواسم مش��تركة »وخصوصا ضد 
االره��اب« بعد االعت��داء االنتحاري الذي 
اس��تهدف مس��اء االثنني املاضي حفال 
غنائي��ا في مانشس��تر مخلفا 22 قتيال 

و64 جريحا.
وس��ربت الصحافة االميركي��ة االربعاء 
املاضي معلومات حيوي��ة عن التحقيق 
في االعت��داء الذي تبن��اه تنظيم داعش 
، وخصوص��ا ص��ورا التقط��ت من مكان 
احملقق��ني  غض��ب  اث��ار  م��ا  االنفج��ار، 

البريطانيني.
وصرحت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا 
ماي في لندن قبل توجهها الى بروكسل 
حلضور قمة االطلسي »ساقول بوضوح 

الت��ي  املعلوم��ات  ان  ترام��ب  للرئي��س 
تتقاس��مها اجهزتن��ا يج��ب ان تبق��ى 

سرية«.
وكانت تس��ريبات ع��دة في واش��نطن، 
بينها معلومات س��رية ع��ن اعتداء كان 
يعد ل��ه تنظيم داعش مبس��اعدة جهاز 
كمبيوت��ر نقال داخل طائ��رة، اثارت جدال 
حادا، وال سيما ان ترامب ابلغها الى وزير 
اخلارجية الروس��ي سيرغي الفروف خالل 

لقائهما في املكتب البيضوي.
وحت��ى قبل تس��لمه منصب��ه، لم يوفر 
الرئيس االميركي احللف االطلس��ي من 
انتقاداته الالذعة مكررا طوال اش��هر ان 
»الزمن عفا عنه« الن��ه ال يبدي اهتماما 

كافيا في رايه مبكافحة االرهاب.
وس��ينتهز ترامب فرص��ة القمة ليجدد 
مطالب��ة نظرائ��ه ف��ي احلل��ف بزي��ادة 
نفقاتهم العس��كرية والبدء بتصحيح 
اخلل��ل القائم م��ع واش��نطن، علما بان 
موازنة الدفاع االميركية تشكل 68 في 

املئة من نفقات احللفاء.
وعلى خلفية خش��يتهم من ان تتراجع 
واش��نطن عن التزامها، يظه��ر احللفاء 
نية لبلوغ الهدف الذي حدد العام 2014 
بحيث تش��كل موازنة الدف��اع اثنني في 
املئة من اجمالي الناجت الداخلي لكل من 

الدول االعضاء بحلول العام 2024.
وق��د وافق��وا عل��ى ان ينض��م احلل��ف 
االطلسي في شكل كامل الى التحالف 
الدولي ضد االرهابني ، االمر الذي تطالب 

به واشنطن منذ عام.

الخالف حول موسكو ومسألة التسريبات يطغيان على قّمة الناتو

البيت األبيض يستعدُّ لحرب طويلة في مواجهة تحقيقات عالقة حملة ترامب بروسيا
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7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد:

ف��ي  األعض��اء  ال��دول  اتفق��ت 
منظمة »أوب��ك« وخارجها على 
متدي��د اتفاق خف��ض اإلنتاج ل�9 
أش��هر إضافية حت��ى آذار 2018، 
في خطوة ته��دف للقضاء على 
أس��واق  ف��ي  املع��روض  تخم��ة 

النفط.
وجرى االتفاق على أن يكون حجم 
خف��ض اإلنت��اج اجملم��ع ملنظمة 
»أوبك«  للبترول  املصدرة  البلدان 
واملنتج��ني املس��تقلني نحو 1.8 

مليون برميل يوميا.
وف��ي مؤمت��ر صحاف��ي عقد في 
خت��ام اجتم��اع فيين��ا النفطي، 
الطاق��ة الس��عودي  وزي��ر  ق��ال 
خال��د الفالح إن ال��دول املنتجة 
للنف��ط داخل »أوب��ك« وخارجها 
بحثت في جلس��ة احملادثات عدة 
التمديد  سيناريوهات حول فترة 
ومستوى التخفيض، لكن القرار 
كان مل��دة 9 أش��هر ألن��ه يق��ود 
لهبوط مخزون��ات اخلام العاملية 
ملتوسط 5 سنوات بحلول نهاية 

هذا العام.
بدوره، وصف وزير الطاقة الروسي 
ألكسندر نوفاك االجتماع بالناجح، 
مش��يرا إلى أن االجتم��اع املرتقب 
للجن��ة الوزاري��ة س��ينعقد ف��ي 
روسيا بعد شهرين، على أن جتتمع 
»أوبك« واملنتجون املس��تقلون في 

نهاية تشرين الثاني املقبل.
وأض��اف نوف��اك أن اتف��اق خفض 
مصلح��ة  ف��ي  يص��ب  اإلنت��اج 

املستهلكني واملنتجني معا.
ويه��دف االتف��اق بش��كل رئي��س 
لتقليص مخزون��ات اخلام العاملية 

وتأمني االس��تقرار في سوق اخلام، 
ومواجه��ة أي تده��ور محتمل في 
أس��واق النفط. لكن متديد االتفاق 
خي��ب آمال بع��ض املس��تثمرين، 
الذي��ن كانوا يأمل��ون في أن تعمق 
»أوب��ك« خف��ض اإلنتاج لتس��ريع 

تصريف اخملزونات.
العق��ود اآلجلة خلام  وانخفض��ت 
»برنت« مبقدار دوالرين أو %3.71 إلى 
51.96 دوالر. ف��ي ح��ني، هبط اخلام 
األميرك��ي اخلفي��ف مبق��دار 2.06 
دوالر   49.30 إل��ى   4.01%% أو  دوالر 
للبرميل. وظلت األسواق متراجعة 

بع��د هب��وط كبي��ر في اجللس��ة 
أوب��ك  الس��ابقة عندم��ا م��ددت 
إنتاج  ومنتجون آخرون تخفيضات 
اخلام، لكن خيبت آمال مستثمرين 
كان��وا يراهن��ون عل��ى تخفيضات 

أكبر أو لفترة أطول.
وهوت أس��عار النف��ط اخلام 5 في 
املئة بعد اإلع��ان، لكنها ارتفعت 

قليا امس اجلمعة.
وزادت العق��ود اآلجلة خلام القياس 
العاملي مزيج برنت 0.37 س��نتا أو 
ما يع��ادل 0.7 في املئة عن س��عر 
اإلغاق الس��ابق معوض��ة القليل 

م��ن اخلس��ائر، الت��ي مني��ت به��ا 
اخلميس.

وارتفعت العقود اآلجلة خلام غرب 
تكس��اس الوس��يط األميركي 16 
س��نتا عن س��عر اإلغاق السابق 
إل��ى 49.15 دوالر لتظل قابعة دون 
مستوى 50 دوالرا للبرميل بالرغم 

من صعودها البسيط امس.
ال��ى ذل��ك، ق��ال وزي��ر الطاق��ة 
الروسي ألكس��ندر نوفاك أمس 
اجلمع��ة إن جلن��ة مراقب��ة اتفاق 
خفض إنتاج النفط مع أوبك قد 
تبح��ث إمكانية تعدي��ل خيارات 

االتفاق خال اجتماع لها.
وردا عل��ى س��ؤال عم��ا إذا كانت 
بنود االتف��اق الذي جرت املوافقة 
عل��ى متديده ي��وم اخلميس ميكن 
أن تتغي��ر من الناحي��ة النظرية، 
قال نوفاك »ميكننا عقد )اجتماع 
لك��ن  وق��ت،  أي  ف��ي  اللجن��ة( 
مبوجب اخلطة فإنه��ا جتتمع كل 

شهرين«.
على الصعيد ذاته، قال جتار أمس 
اجلمعة إن صادرات السعودية من 
النفط اخل��ام تتجه للهبوط إلى 
6.503 ملي��ون برمي��ل يوميا في 

أي��ار لتصبح دون س��بعة مايني 
برمي��ل يومي��ا للم��رة األولى في 
2017 عل��ى وف��ق برنامج حتميل 

غير نهائي.
ومن املنتظ��ر أن تك��ون صادرات 
أيار األدنى من��ذ أيلول 2016 حني 
بلغ��ت صادرات النف��ط من أكبر 
مصدر للخ��ام في العالم 6.469 
مليون برميل يوميا وفقا للتجار.

وأضاف��وا أن من املرج��ح أن يؤدي 
تراجع الصادرات إلى هبوط كبير 
في واردات النفط اخلام األميركية 

في متوز.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن وزير البترول والثروة املعدنية 
ب��اده  أن  امل��ا،  ط��ارق  املص��ري، 
اس��تلمت الش��حنة األول��ى من 
نف��ط الع��راق، كم��ا أنه��ا بصدد 
االتفاق على الشحنة الثانية، من 

دون ذكر مزيد من التفاصيل. 
وفي مطلع الشهر اجلاري، أعلنت 
وزارة النف��ط العراقي��ة ع��ن بدء 
تصدي��ر أول ش��حنة م��ن النفط 

اخلام ال��ى مصر وقدره��ا مليوني 
برميل. 

وفي 10 نيس��ان 2017، قال املا إن 
حكومة باده وافقت على استيراد 
النفط اخل��ام العراق��ي، بواقع 12 

مليون برميل في العام. 
وأضاف الوزير ف��ي مؤمتر صحافي 
مبق��ر احلكومة أن مجل��س الوزراء 
واف��ق عل��ى ٦ اتفاقي��ات لقطاع 
البح��ث  مج��ال  ف��ي  البت��رول 

رفعها  واالستكشاف، وس��يجري 
إلى مجلس النواب. 

وأوض��ح امل��ا أن إجمال��ي من��ح 
التوقيع ف��ي االتفاقيات ال�٦ التي 
واف��ق عليها مجلس ال��وزراء يبلغ 
والتزام��ات م��ن  دوالر  ٦٥ ملي��ون 
الش��ركات األجنبية باإلنفاق بحد 

أدنى ١٦٠ مليون دوالر. 
وكش��ف امل��ا أن الفت��رة املقبلة 
الغ��از  حق��ول  تنمي��ة  تتضم��ن 

االكتف��اء  لتحقي��ق  الطبيع��ي 
الذاتي مع نهاية ٢٠١٨.

ومطل��ع 2017، ق��ال املا إن قطاع 
البترول في ب��اده وقع 76 اتفاقية 
للبح��ث ع��ن النف��ط والغ��از مع 
غض��ون  ف��ي  عاملي��ة  ش��ركات 
ثاث��ة أع��وام، منذ نوفمب��ر 2013 
 15.3 األدن��ى  باس��تثمارات حدها 
مليار دوالر ومنح توقيع نحو مليار 

دوالر حلفر 319 بئرا.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أظه��رت بيان��ات م��ن وزارة العم��ل 
أن إجمال��ي العاطل��ني م��ن العمل 
في فرنسا، س��جل أكبر هبوط في 
ثماني��ة أش��هر خ��ال نيس��ان مع 
تراجع عدد األشخاص الباحثني عن 
عمل بنسبة 1 في املئة عن الشهر 

السابق.
وانخفض عدد األشخاص املسجلني 

الذين يبحثون عن وظائف في البلد 
العضو ف��ي منطقة الي��ورو مبقدار 
36300 الشهر املاضي ليصل العدد 
اإلجمالي إلى ثاثة مايني و471800. 
وفي حني أن ذلك ميثل هبوطاً مقداره 
1.3 في املئة على مدى سنة، إال أنه 
لم يكن كافياً حملو الزيادة املس��جلة 
في آذار عندما ارتفع العدد اإلجمالي 

مبقدار 43700.

تراجع قياسي للبطالة 
في فرنسا

مصر تتسلم الشحنة األولى من نفط البصرة

أسعار الخام تخّيب آمال مستثمرين

»أوبك«: 9 أشهر إضافية التفاق خفض اإلنتاج

وصف وزير الطاقة 
الروسي ألكسندر نوفاك 
االجتماع بالناجح، مشيرا 
إلى أن االجتماع المرتقب 
للجنة الوزارية سينعقد 
في روسيا بعد شهرين، 
على أن تجتمع »أوبك« 
والمنتجون المستقلون 
في نهاية تشرين الثاني 
المقبل

أنقرة ـ رويترز:
ق��ال معه��د اإلحص��اء التركي أم��س اجلمعة إن 
مؤش��ر الثق��ة في اقتص��اد الباد ارتفع للش��هر 
الراب��ع على التوالي في أيار بزيادة بلغت 1.1 باملئة 

على أساس شهري إلى 100.5.
ويأتي االرتفاع بعدما هبط املؤش��ر إلى مستويات 
قياس��ية متدنية في كان��ون األول وكانون الثاني. 
ويعكس املؤش��ر نظ��رة متفائلة آلف��اق االقتصاد 
عندم��ا يكون فوق مس��توى 100 ف��ي حني تكون 
النظرة متشائمة عندما يقل مستوى املؤشر عن 

.100

طوكيو ـ رويترز:
واصل املؤش��ر نيكي الياباني خسائره مع تعزيز 
الني ملكاس��به أم��ام الدوالر أم��س اجلمعة على 
الرغم من أن املؤش��ر القياس��ي متكن من حتقيق 

مكاسب أسبوعية.
وأغلق املؤش��ر نيك��ي منخفض��ا 0.6 باملئة إلى 
19686.84 نقط��ة ليظل مرتفعا 0.5 باملئة على 

أساس أسبوعي.
وتراجع الدوالر بعض الش��يء أمام الني إذ سجل 

انخفاضا نسبته 0.4 باملئة إلى 111.42 ين.
وانخفض��ت أس��هم قطاعي النف��ط والتعدين 
بعدما هبطت أس��عار اخلام خمس��ة باملئة يوم 
اخلميس وواصلت تراجعه��ا يوم اجلمعة إذ خيب 
اجتم��اع ملنظمة البلدان املصدرة للبترول )أوبك( 
آم��ال بعض املس��تثمرين في تخفيض��ات أكبر 

لإلنتاج.
وهب��ط مؤش��ر النف��ط والفح��م الفرع��ي في 
بورصة طوكيو ل��أوراق املالي��ة 0.4 باملئة بينما 

هوى مؤشر قطاع التعدين اثنني باملئة.
ونزل املؤشر توبكس األوسع نطاقا 0.6 باملئة إلى 
1569.42 نقط��ة وتراجع املؤش��ر جيه.بي.إكس-
نيكي 400 بنسبة مماثلة إلى 13997.82 نقطة.

لندن ـ رويترز:
س��جل الذه��ب أعل��ى مس��توى في أكث��ر من 
أسبوع أمس اجلمعة مع تراجع الدوالر واألسهم 
اآلسيوية في الوقت الذي عزف فيه املستثمرون 
ع��ن األصول الت��ي تنط��وي على ق��در أكبر من 

اخملاطرة بعد هبوط أسعار النفط.
وارتفع��ت أس��عار اخل��ام لك��ن األس��واق ظلت 
متراجعة بعد هبوط نس��بته خمسة باملئة في 
اجللسة الس��ابقة بعد أن مددت أوبك ومنتجون 
آخ��رون تخفيض��ات إنتاج اخلام عل��ى نحو خيب 
آمال مس��تثمرين كانوا يأمل��ون في تخفيضات 

أكبر.
وارتف��ع الذهب في املعام��ات الفورية 0.6 باملئة 
إل��ى 1262.89 دوالر لأوقي��ة )األونص��ة( بعدم��ا 
دوالر   1264.13 بل��غ  الم��س مس��توى مرتفع��ا 
لأوقية في وقت س��ابق من اجللسة. وزاد املعدن 

األصفر 0.6 باملئة منذ بداية األسبوع.
وارتفع املعدن ف��ي العقود األميركية اآلجلة 0.5 

باملئة إلى 1262.9 دوالر لأوقية.
وهبط مؤش��ر ال��دوالر الذي يقي��س أداء العملة 
األميركية أمام سلة تضم ست عمات منافسة 

0.2 باملئة وبلغت أحدث قراءة له 97.090.
ومن بني املعادن النفيسة األخرى ارتفعت الفضة 
0.6 باملئ��ة في املعامات الفورية إلى 17.23 دوالر 
لأوقية في حني زاد الباتني 0.5 باملئة إلى 951.50 
دوالر لأوقية وصعد الباديوم بنس��بة مماثلة إلى 

775.10 دوالر لأوقية.

تركيا: ارتفاع مؤشر 
الثقة االقتصادي

تراجع نيكي 
الياباني

انتعاش الذهب 
وانخفاض الدوالر

تقـرير

الصباح الجديد ـ وكاالت:

أمام الهجم��ات اإللكترونية والقرصنة 
الت��ي تعص��ف بالعال��م ف��ي اآلون��ة 
األخيرة، خصوصاً مع احلديث عن إمكان 
زيادة عدده��ا وقوته��ا التدميرية، تزايد 
االهتمام باألمن اإللكتروني في العالم 

عموماً والدول العربية خصوصاً.
وخال فعاليات »املؤمتر واملعرض الدولي 
الثامن عش��ر لأمن الصناع��ي« الذي 
أقيم في الرياض، أكد خبراء مختصون 
األم��ن  أن  التكنولوج��ي،  بالش��أن 
اإللكترون��ي ب��ات مص��در قل��ق متزايد 
للمؤسس��ات في العالم، وأنه يأتي في 
أعلى قائمة أخطار األعمال، موضحني 
أن املؤسسات أنفقت عليه 73.7 مليار 
دوالر الع��ام املاضي، محذرين من تنامي 
خطر قراصنة اإلنترنت مع ازدياد انتشار 

التكنولوجيا والرقمنة. 
وأوضح مدير مش��اريع شركة »بوز ألن 
هاملتون« الش��رق األوس��ط وش��مال 
اخلس��ائر  أن  الفلي��س،  واي��ن  أفريقي��ا 
التي نتجت من الهجم��ة اإللكترونية 

كان��ت   »RansomwaRe« العاملي��ة 
غير مسبوقة من ناحية احلجم، وقامت 
بتش��فير امللفات على مئات اآلالف من 
أجه��زة الكومبيوت��ر، مش��دداً على أن 
األم��ن اإللكترون��ي أصب��ح مصدر قلق 

متزايد للمؤسسات في العالم. 
وأك��دت القمة الس��نوية ل��� »املنتدى 
االقتص��ادي العامل��ي« في داف��وس هذا 
العام أن األمن اإللكتروني هو في أعلى 
قائم��ة أخط��ار األعمال عب��ر مختلف 
اخلس��ائر  متوس��ط  وأن  القطاع��ات، 
الهجمات  للش��ركات م��ن  الس��نوية 
اإللكترونية في العالم جتاوز 7.7 مليون 
دوالر لكل مؤسسة، وفقاً ملصادر معهد 

»بونيمون«. 
البيان��ات  وتش��ير مص��ادر »منظم��ة 
عب��ر  املؤسس��ات  أن  إل��ى  العاملي��ة« 
أنح��اء العالم أنفق��ت مجتمعة 73.7 
ملي��ار دوالر ف��ي الع��ام املاض��ي عل��ى 
األم��ن اإللكتروني، كم��ا تتوّقع بحوث 
املنظمة من��و اإليرادات العاملية لأجهزة 
والبرمجيات واخلدمات املتعلقة باألمن 

إلى 101.6 مليار دوالر عام 2020.
وأش��ار الفليس إل��ى أن تقرير ش��ركة 

األمني��ة  للتهدي��دات  »س��يمانتيك« 
أن  أوض��ح  اإلنترن��ت،  ش��بكة  عل��ى 
الس��عودية هي البلد األكثر استهدافاً 
في منطقة الش��رق األوسط وأفريقيا 
من قب��ل الهجم��ات اخلبيث��ة. وطالب 
الشركات باالس��تثمار في ستراتيجية 
قوية تخفف التهديدات، ووضع خطط 
للتعاف��ي من الكوارث واالس��تمرار في 
الدع��م والنس��خ االحتياط��ي للنظام 

إلتاحة التعافي السريع.
واتفق قائ��د »وحدة مكافح��ة اإلرهاب 
ش��رطة  منظم��ة  ف��ي  اإللكترون��ي« 
»الس��ايبربول« الدولية شهاب جنار مع 
الفليس في أن الهجم��ات اإللكترونية 
ستتواصل، مش��يراً إلى أن القطاعات 
املستهدفة في الفترة املقبلة ستكون 
البن��وك املركزية واملصارف، واملنش��آت 
احليوي��ة مثل قطاعات الطاقة والنفط 

والصحة والبرامج النووية.
وعن خس��ائر الش��ركات واملؤسس��ات 
الس��عودية في الهجمة األخيرة، قال: 
»ال يوج��د رقم دقيق حول اخلس��ائر في 
الس��عودية، لكن وفق��اً لأرق��ام التي 
لدين��ا، هن��اك أكثر م��ن 30 ألف جهاز 

خادم مصاب بثغرات أمنية في منطقة 
اخلليج العربي فقط«. 

وأض��اف: »رصدن��ا 40 أل��ف خ��ادم في 
منطقة الشرق األوسط لم يتم إغاق 
الثغرات األمنية فيها حتى اآلن، ما يزيد 
احتمال استخدامها كوسيط لتنفيذ 

هجمات إلكترونية ضد جهات أخرى«.
وع��ن وجود ثغرات أمني��ة غير املتعارف 
عليه��ا حالياً في الس��عودية، قال جنار، 
إننا رصدنا وجود 678 ألف جهاز »راوتر« 
متصل بشبكة اإلنترنت في السعودية 
لم يتم تثبيت اسم مستخدم وكلمة 
س��ر عليها، ويجب على املس��تخدمني 
ضبط إعدادات أجهزة »الراوتر« لديهم 
وذلك بتركيب اس��م مستخدم وكلمة 
س��ر جديدة، ما مينع من استخدام تلك 
إلكترونية  لتنفي��ذ هجم��ات  األجهزة 
وحلماية األجهزة من تهديدات الهجمات 

اإللكترونية احلالية. 
وأضاف: »رصدنا 45 ألف موقع إلكتروني 
مصاب بثغرات أمني��ة مختلفة، وهذا 
بالتأكيد س��يؤدي إلى اس��تخدام تلك 
إلكترونية  لتنفيذ هجم��ات  الثغ��رات 

ضدها في وقت الحق«.

في مؤتمر األمن الصناعي المقام بالرياض
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن��ت املديرية العام��ة للمنافذ 
احلدودية التابعة ل ��وزارة الداخلية 
املباشرة بعمل امليزان اجلسري في 

منفذ الشيب احلدودي.
وقالت املديرية ف��ي بيان صحافي، 
إن��ه متت »املباش��رة بعم��ل امليزان 
الش��يب  منف��ذ  ف��ي  اجلس��ري 

احلدودي«.
وأضاف��ت املديرية، »وبه��ذا امليزان 

تكون املديرية جهزت جميع املنافذ 
احلدودية باملوازين اجلسرية«.

وكان��ت مديري��ة املناف��ذ احلدودية 
قال��ت انه��ا اقال��ت مدي��ر جمرك 

منفذ سفوان احلدودي.
وقال مدير عام املنافذ اللواء سامي 
السوداني في حديث صحافي، انه 
»مت��ت إقال��ة مدير كم��رك منفذ 
س��فوان عل��ى خلفي��ة إحالة 27 
إل��ى محكم��ة حتقي��ق  موظف��ا 

النزاهة بتهم الفساد والتاعب«.
ونف��ى الس��وداني » االنب��اء التي 
حتدثت عن اقالة مدير منفذ سفوان 

العميد جعفر السوداني«.
احلدودية،  املناف��ذ  وأعلنت مديرية 
ف��ي 19 اذار 2017، إحال��ة ثماني��ة 
موظفني جمركي��ني الى محكمة 
النزاهة بتهمة الفساد والتاعب، 
مبينة أن عدد املوظفني احملالني الى 

النزاهة بلغ أكثر من 20 موظفا. 

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قال ناطق باس��م احلكومة األملانية 
أمس اجلمع��ة أن الفائض التجاري 
لباده »ليس خيراً وال ش��راً«، وذلك 
رداً عل��ى س��ؤال ف��ي ش��أن تقارير 
ذكرت أن الرئي��س األميركي دونالد 
ترام��ب انتق��د برلني لتس��جيلها 

فائضاً جتارياً مرتفعاً.
وق��ال جورج ش��ترايتر خ��ال مؤمتر 
صحاف��ي حكوم��ي أن »الفائ��ض 

التج��اري ليس خيراً وال ش��راً... هو 
نتيجة لتفاعل العرض مع الطلب 

في األسواق العاملية«.
وبحسب التقارير اإلعامية األملانية 
دان ترامب أملانيا بسبب سياساتها 
للغاية« خال  »الس��يئة  التجارية 
اجتم��اع عق��د أم��س، م��ع رئيس 
األوروبية« ج��ان كلود  »املفوضي��ة 
يونك��ر ملمح��اً إلى أنه ق��د يتخذ 
خطوات لتقييد مبيعات السيارات 

األملانية في الواليات املتحدة.
وق��ال يونكر في صقلي��ة قبل بدء 
قم��ة »مجموع��ة الس��بع« الت��ي 
تضم قادة الواليات املتحدة وأملانيا 
وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا واليابان 
وكندا: »لم يقل أن األملان يتصرفون 
في شكل س��يئ«. ووصف التقارير 
الصحافية بأنها مبالغ فيها قائاً: 
»غير صحي��ح« أن ترامب كان حاداً 

جتاه أملانيا في حديثه.

المنافذ الحدودية: آلية جديدة 
لـ »قياس« البضائع الواردة

الفائض التجاري األلماني: 
استقرار العرض والطلب
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د. فاطمة الزهراء عبدالفتاح

يُعد الهجوم الضخم الذي تعرضت 
له عش��رات آالف أجهزة الكمبيوتر 
في أكثر من 100 دولة حول العالم 
في 12 مايو 2017، حتوال جوهريًّا في 
نوعية تهديدات األمن الس��يبراني، 
إذ تسببت برمجية الفدية اخلبيثة 
)Ransomware( التي يطلق عليها 
)Wanna Cry(، في تعطيل تعامالت 
متع��ددة  مؤسس��ات  وخدم��ات 
وأجهزته��ا  ش��بكاتها  وإعط��اب 
اإللكترونية، مما تس��بب في خسائر 
مالي��ة ضخم��ة. ويكتس��ب ه��ذا 
الهج��وم طابًع��ا اس��تثنائيًّا، ليس 
فق��ط خلط��ورة الهجم��ات الت��ي 
وصفته��ا وكال��ة تطبي��ق القانون 
األوروبي��ة بأنه��ا »ل��م يس��بق لها 
مثي��ل«، وإمن��ا أيًض��ا مل��ا أفصحت 
عنه من دالالت بش��أن ثغرات األمن 

الرقمي العاملي.

هجمات متوقعَة!
على الرغ��م من الضج��ة العاملية 
التي أثارتها الهجمات، إال أن الواقع 
يكشف عن أنها لم تكن مفاجئة، 
وأن جماع��ة القرصن��ة املس��ؤولة 
عن الهجم��ات والت��ي تطلق على 
الظل«  نفس��ها اس��م »وس��طاء 
س��بق أن أعلن��ت ف��ي أغس��طس 
2016 أنه��ا اخترق��ت وكال��ة األمن 
القوم��ي االميرك��ي، واس��تحوذت 
على »أس��لحة إلكترونية« قّدرتها 
بقيم��ة 500 ملي��ون دوالر، عارضة 
تلك البرمجي��ات اخلبيثة للبيع في 
مزاد حت��ت اس��م »مزاد األس��لحة 

السيبرانية جملموعة التسوية«.
وعادت اجملموعة مرة أخرى في إبريل 
2017 لتبعث برسالة احتجاج ضد 
الرئيس االميرك��ي »دونالد ترامب«، 
األدوات  م��ن  مجموع��ة  وتتي��ح 
التجسس��ية التي س��بق وأعلنت 
عنه��ا مجانً��ا، كم��ا أفصحت عن 
تفاصيل جديدة بشأن استحواذها 
على برمجيات استخدمتها وكالة 
األمن القومي االميركية للتجسس 
املالية، مس��تغلة  التحويالت  على 
ثغرات ف��ي نظام تش��غيل ويندوز، 
م��ا دف��ع ش��ركة مايكروس��وفت 
املنتجة للنظام للقول بأنها قامت 
مبعاجلة تلك الثغ��رات األمنية قبل 

بي��ان »وس��طاء الظ��الل«، نافي��ة 
إب��الغ وكالة األم��ن االميركي أو أي 
جه��ة حكومي��ة أخرى لها بش��أن 
تلك الثغرات، ولكنه��ا -في الوقت 
نفس��ه- ل��م تعل��ن ع��ن مص��در 

اكتشافها لها.
وعقب البيان الذي نش��ره »وسطاء 
الظ��ل« عل��ى مدون��ة إلكتروني��ة 
بنح��و ش��هر، انطلق��ت هجم��ات 
أجه��زة  لتض��رب   »Wanna Cry«
الكمبيوتر في مختلف دول العالم، 
وهو م��ا كان »متوقًعا« وفق وصف 
املتخصص  اخلبير  »ريان كاليمب��ر« 
لألم��ن  بروفبوين��ت  بش��ركة 
الس��يبراني بعد التس��ريبات التي 
كش��فت عنه��ا اجملموع��ة. وبرغم 
حتديث��ات  مايكروس��وفت  تق��دمي 
لعالج الثغرات حثت املس��تخدمني 
على حتميلها، إال أن العاملني مبجال 
األم��ن تأكدوا م��ن ع��دم إمكانية 
حتميل تل��ك التحديثات على نطاق 
كبير، خاصة مع انتش��ار استعمال 
نسخ أقدم مثل ويندوز »إكس بي«.

حجم اخلسائر:
يُع��د »Wanna Cry« من برمجيات 
الفدية اخلبيثة الت��ي متنع األجهزة 
من العمل أو استرجاع العمل حتى 
تدف��ع فدي��ة معينة، حي��ث تظهر 
للمستعمل واجهة إلكترونية حتمل 
عب��ارة »ملفاتك قد مت تش��فيرها«، 
ورس��الة تطالب��ه بتس��ديد فدية 
مبقدار 300 دوالر باستعمال العملة 
اإللكترونية »بت كوين«، وذلك خالل 
ثالثة أيام، وفي حال عدم الدفع يتم 
مضاعفة املبلغ مع التهديد بحذف 
امللفات كليًّا حال عدم الدفع خالل 

سبعة أيام.
ووصل معدل انتشار الهجمات إلى 
خمسة ماليني رسالة في الساعة، 
عل��ى وفق ش��ركة »فورس��بوينت 
س��يكيوريتي« األمنية، ومع نهاية 
الي��وم األول فق��ط م��ن الهجمات 
أعلن��ت ش��ركة »أفاس��ت لألم��ن 
املعلومات��ي« أنها رص��دت أكثر من 
75 أل��ف هج��وم في 99 بل��ًدا، وهو 
العدد ال��ذي جتاوز مائ��ة دولة فيما 

بعد.
وعلى وفق هيئة اإلذاعة البريطانية، 
شملت الهجمات دوالً من ضمنها: 
وبريطانيا،  والصني،  والهند،  روسيا، 
وفرنسا، وإيطاليا، وأملانيا، والبرتغال، 
وفيتن��ام، وتاي��وان، ودوال أخرى، وهو 

ما اعتب��ره ميكو هايوبن��ني، رئيس 
الباحثني في ش��ركة إف س��يكيور 
تف��شٍّ  أكب��ر  اإللكترون��ي،  لألم��ن 
لبرمجي��ات الفدي��ة اخلبيث��ة ف��ي 
التاري��خ، على وف��ق وكال��ة األنباء 

الفرنسية.
وفي روسيا، تضررت وزارتا الداخلية 
القط��ارات  وش��ركة  والصح��ة، 
الروس��ية احلكومي��ة، وثان��ي أكبر 
ش��ركة للهوات��ف احملمولة، إضافة 
إلى بن��وك محلي��ة مختلفة. كما 
محلي��ة  منظم��ة   40 تعرض��ت 
هيئ��ة  لنظ��ام  تابع��ة  بريطاني��ة 
الرعاية الصحي��ة وبعض العيادات 
لهجمات، وهو ما أس��فر عن إلغاء 
بع��ض العمليات اجلراحية. وتعرض 
اإلس��بانية  الش��ركات  م��ن  ع��دد 
تيليفوني��كا،  مث��ل:  الضخم��ة، 
وش��ركة الطاقة إبيردروال، وشركة 
غاز ناتورال، لهجمات. كما تضررت 
شركة تيليكوم البرتغالية وسكك 
احلدي��د األملانية، فض��ال عن مدارس 
وجامعات في الصني ومستشفيات 

في إندونيسيا.
وف��ي فرنس��ا، أُجبرت ش��ركة رينو 
لصناع��ة الس��يارات عل��ى إيقاف 
بعض خطوط إنتاجها إثر الهجمات، 
م��ا يُثي��ر احتم��االت مطالبة هذه 
بدفع  »مايكروس��وفت«  الشركات 
األضرار  لزبائنها ج��راء  تعويض��ات 
الت��ي تكبدوها بس��بب عيوب في 

أنظمتها.
وبينما س��ادت حالة الط��وارئ دول 
العالم ملعاجلة تداعيات الهجمات، 
ج��اءت مواجهتها م��ن مصدر غير 
متوق��ع، وهو باحث ش��اب مجهول 
الهوي��ة يبلغ م��ن العم��ر 22 عاًما 
–عل��ى وفق ش��بكة »س��ي إن إن«- 
ينش��ط عل��ى اإلنترنت حتت اس��م 
)Malware tech(، حي��ث اكتش��ف 
اعتم��اد القراصنة عل��ى نطاق غير 
مس��جل، ق��ام ه��و بش��رائه مببلغ 
أع��اد  ث��م  فق��ط،  دوالرات   10.69
 )Sinkhole( توجيهه إلى ما يُسمى
وهو خ��ادوم يوفر تقني��ة للتضليل 
تعتم��د على توفي��ر بيانات خاطئة 
بش��أن نطاق مع��ني، ما ي��ؤدي إلى 
فش��ل عملية الوص��ول إليه، األمر 
ال��ذي يجعله فع��اال ف��ي احلد من 

البرمجيات اخلبيثة.
وعلى الرغم من بساطة هذا اإلجراء، 
إال أنه لع��ب دورًا كبيرًا في احلد من 
انتشار البرمجية اخلبيثة، أخًذا في 

االعتبار أنه أوق��ف إصدار واحد من 
برنامج )Wanna Cry(، فيما ال تزال 
هناك إصدارات أخ��رى من برمجية 
الفدي��ة اخلبيثة ال تتواصل مع ذلك 
النط��اق ال��ذي مت تضليله، ما يعني 
بق��اء خط��ر التع��رض للهجم��ات 

قائًما.
وقد ن��ّوه مرك��ز األمن الس��يبراني 
البريطان��ي إلى أهمي��ة دور اإلجراء 
 Malware( املضاد الذي ساهم فيه
tech( قائال، إنه منع حدوث 100 ألف 
هج��وم محتمل، إال أنه أش��ار -في 
الوقت نفسه- إلى عدم قدرته على 
إصالح آثار الهجم��ات التي حدثت 
بالفع��ل، الفًت��ا إل��ى ض��رورة اتباع 
االحت��رازات األمنية ض��د برمجيات 
الفدية اخلبيثة التي سبق أن أصدر 
بش��أنها دلي��ال في أكتوب��ر املاضي 
بعدما شهد النصف األول من عام 
2016 زي��ادة مبق��دار ثالث��ة أضعاف 
تقريًبا في برمجيات الفدية اخلبيثة 

مقارنة بعام 2015 كامال.

الدالالت األمنية:
حتم��ل هجم��ات »وس��طاء الظل« 
مجموع��ة من الدالالت الكاش��فة 
عن ثغ��رات األمن الرقم��ي العاملي، 

والتي ميكن عرضها فيما يلي:
-1 معضلة الدفاع السيبراني: على 
الرغ��م م��ن اإلمكان��ات الضخمة 
التي تتمت��ع بها ال��دول العظمى، 
إال أن أنظمته��ا الدفاعية الرقمية 
وقفت عاجزة أم��ام تلك الهجمات 
الت��ي تعتمد ف��ي انتش��ارها، على 
الدولي��ة  اآلي��كان  وف��ق منظم��ة 
)ICANN(، عل��ى املس��تعمل الفرد 
الذي يقوم بفتح الرس��ائل احلاملة 
للفي��روس. وفيما ش��ن الهجمات 
جماع��ة قرصن��ة غامض��ة فق��د 
اس��تطاع مجابهته ناشط غامض 
أيًضا، فيما وقفت األجهزة األمنية 
الهج��وم،  أم��ام  الغربي��ة عاج��زة 
لتعلن امتنانها للباحث الشاب، ما 
يكشف الفجوة الكبيرة بني أجهزة 
احلماية من جانب، وقراصنة اجلرمية 

من جانب آخر.
-2 تهدي��دات احت��كار املعلوم��ات: 
اعتم��اد الهجمات عل��ى برمجيات 
مت تطويره��ا من قب��ل وكالة األمن 
القوم��ي االميرك��ي اعتم��ادًا على 
نظ��ام  ف��ي  اكتش��فتها  ثغ��رات 
تشغيل ذي انتشار عاملي، أثار اجلدل 
بش��أن مش��روعية احت��كار مث��ل 

تل��ك املعلوم��ات التي له��ا تبعات 
مدمرة على األم��ن العاملي، خاصة 
ف��ي ظ��ل احتم��االت تع��رض تلك 
اجله��ات األمني��ة لالخت��راق، ووقوع 
مث��ل تل��ك املعلوم��ات ف��ي أي��دي 
اجلماعات اإلجرامي��ة كما هو احلال 
في تلك الهجمات. وقد أشار إدوارد 
سنودن، املتعاقد السابق مع وكالة 
االس��تخبارات االميركية، إلى ذلك 
في تعليق��ه على الهجمات، والتي 
ألقى الل��وم فيها على وكالة األمن 
القومي االميركي التي لم تكشف 
عن الثغرات املتس��ببة فيها حلظة 

اكتشافها.
-3 مخاط��ر العم��الت اإللكترونية: 
عل��ى الرغم من التفاؤل بش��أن دور 
تلك العمالت في رواج االقتصاديات 
الرقمي��ة، إال أن اجملهولي��ة وغي��اب 
الرقاب��ة  التش��ريعية والتنظيمية 
ع��ن تل��ك املعامالت املش��فرة يثير 
اخمل��اوف بش��أنها، ال س��يما بعدما 
الفدية  بات��ت وس��يلة لتحصي��ل 
ف��ي حالة الهجم��ات اخلبيثة، وأداة 
اإلرهابية،  أيًضا لتمويل اجلماع��ات 
األمر الذي يزداد خطورة مع تصاعد 
قيمته��ا حتى بلغ��ت أعلى معدل 
لها ه��ذا العام، مبا يزي��د عن 1758 
لتتج��اوز  الواح��د،  للكوي��ن  دوالرًا 
قيمة الذهب، مما يجعلها مالذًا آمًنا 
للتعام��ل النقدي العاب��ر للحدود، 
اجلماع��ات  لتل��ك  أيًض��ا  ومربًح��ا 

اإلجرامية.
-4 استهداف املؤسسات الصحية: 
فاملنش��آت الت��ي تض��ررت لم تكن 
منشآت سياسية أو أمنية ودفاعية، 
وإمن��ا تض��ررت منش��آت اقتصادية 
بل وإنس��انية  مثل املستش��فيات 
م��ن ج��راء تل��ك الهجم��ات، األمر 
ال��ذي يحمل دالالت خطيرة بش��أن 
احملتمل��ة  االقتصادي��ة  االنهي��ارات 
لهجم��ات م��ن ه��ذا الن��وع ض��د 
املؤسس��ات  أو  املالي��ة،  األس��واق 
املصرفية العاملي��ة، وكذلك اخملاطر 
البالغ��ة ح��ال اس��تهداف بيان��ات 
الطبي��ة  واملراك��ز  املستش��فيات 
بهجم��ات إرهابية. يدع��م ذلك ما 
أش��ار إليه تقرير آي ب��ي إم – إكس 
ف��ورس لألمن الرقمي لع��ام 2016، 
الذي كشف أن مؤسسات الرعاية 
الصحية باتت ه��ي األعلى تعرًضا 
للهجمات الرقمية. وقد أش��ار في 
وق��ت مبكر الباح��ث »بريان فولتز« 
إلى مخاطر اس��تهداف املؤسسات 

املدني��ة عل��ى ه��ذا النح��و حينما 
افت��رض في دراس��ة له ع��ام 2004 
س��يناريو لهجم��ة رقمي��ة عل��ى 
بيان��ات مستش��فى يتالعب فقط 
ببيانات فصائل دم املرضى، مما يُودي 

بحياة املئات.
-5 دواف��ع مالي��ة: عل��ى الرغم من 
دواف��ع  وج��ود  بش��أن  االتهام��ات 
سياس��ية وراء هجم��ات وس��طاء 
يك��ون  ق��د  األم��ر  أن  إال  الظ��الل، 
ببس��اطة متعلًق��ا باحلصول  على 
األم��وال، أي غياب الدوافع اإلرهابية 
املعارض��ة السياس��ية، وصعود  أو 
دوافع الترب��ح واالبت��زاز عبر جرائم 
رقمية، ويتس��ق ذلك مع ما أش��ار 
إليه تقرير قسم اجلرائم احلاسوبية 
وقضايا امللكية الفكرية االميركي، 
م��ن أن هن��اك 4000 هج��وم م��ن 
برمجي��ات الفدي��ة اخلبيثة يحدث 
يوميًّا منذ بدء ع��ام 2016، وكذلك 
تقرير فيروزن لالبتكار الرقمي حول 
التحقق من اخت��راق البيانات لعام 
2016، وال��ذي تضم��ن حتلي��ل 100 
ألف واقع��ة و2260 اختراًقا في 82 
دول��ة، وقال إن %89 م��ن الهجمات 
اإللكترونية تتضمن دوافع مالية أو 

جتسسية.
-6 هيمنة الش��ركات الكبرى: أحد 
للبرنامج  الكبير  االنتش��ار  أسباب 
العامل��ي واس��ع  ه��و االس��تعمال 
النطاق لنظ��ام ويندوز الذي تنتجه 
شركة مايكروسوفت، ما قد يؤشر 
إلى مخاط��ر االحتكارات وس��يادة 
نظم تش��غيل واحدة ف��ي العالم، 
وهي االتهامات التي طاملا واجهتها 

الشركة بالفعل.

التداعيات املستقبلية:
أش��ار تقرير ش��ركة ديل الس��نوي 
للتهديدات األمني��ة في عام 2016 
إلى أن البرمجيات اخلبيثة تضاعف 
عدده��ا إل��ى 8.19 ملي��ارات، فيما 
أصبحت أنظمة أندرويد هي األكثر 
 2016 أكتوب��ر  وف��ي  اس��تهداًفا، 
تعرضت مواقع إنترنت كبرى -مثل: 
تويتر، وأمازون، وريديت- لهجوم من 
البرمجية حلجب  الهجم��ات  ن��وع 
يُغ��رق  وال��ذي   )DDOS( اخلدم��ات 
اخل��وادم بحرك��ة مرور عالي��ة تؤدي 

لتوقفها.
وتدل تلك الهجمات املتس��عة من 
حيث النط��اق واملتنوع��ة األهداف 
الهجم��ات  ح��دة  تصاع��د  عل��ى 

الرقمي��ة ح��ول العال��م، وذلك عن 
طري��ق البرمجي��ات اخلبيث��ة، مثل: 
والهجمات  الدودي��ة،  الفيروس��ات 
 ،DDOS البرمجية حلج��ب اخلدمات
وش��فرات حصان ط��روادة وغيرها، 
وه��و ما ق��د يرج��ع لعدة أس��باب، 
أهمه��ا التوس��ع ف��ي اس��تعمال 
الرقمية، س��واء لتخزين  الوسائط 
املعام��الت  إمت��ام  أو  املعلوم��ات، 
املالي��ة، أو غيره��ا، وهو م��ا يجعل 
م��ن املعلومة أمرًا قيًما يس��تدعي 
االستهداف، األمر الذي واكبه تزايد 
في املهارات الرقمية لدى اجلماعات 

اإلجرامية.
ويحمل ذلك التصاعد عدة تداعيات 
مستقبلية مُيكن استقراؤها في ظل 
ما كشفت عنه هجمات »وسطاء 
الظ��ل«، أهمه��ا احتم��االت االجتاه 
العامل��ي للضغط م��ن أجل تفعيل 
الرقمية،  تبادل املعلوم��ات األمنية 
وإعمال قواعد دولية لإلفصاح حال 
وج��ود مخاط��ر محتملة واس��عة 
النط��اق، فضال ع��ن التزايد احملتمل 
لالستثمارات املوجهة ألبحاث األمن 
الرقمي، سواء من جانب احلكومات 
أو الش��ركات التكنولوجي��ة الت��ي 
باتت تهدده��ا مخاطر التعويضات، 
فضال عن تدعيم التشريعات التي 
جترم مثل تلك الهجمات، مع إدماج 
والش��ركات  الرقمي��ني  النش��طاء 
التقني��ني  وال��رواد  التكنولوجي��ة 
ف��ي تل��ك العمليات، والت��ي تفتح 
مجاال عريًضا أم��ام مخاطر أمنية 
جس��يمة تس��تدعي تعزي��ز أواصر 
التع��اون اإلقليم��ي والدول��ي ف��ي 
مجال مكافحة اجلرمية اإللكترونية 
في إط��ار م��ن تش��ارك املعلومات 
وتب��ادل اخلبرات م��ن دون تأثير على 
استقاللية القرار وأولوية املصلحة 

الوطنية.
وعل��ى الرغ��م م��ن أن ردود الفعل 
السائدة بشأن الهجمات تدعو إلى 
حتمية التع��اون، وأهمية اإلفصاح 
والتشارك؛ إال أن عقبات السياسة 
والتص��ارع س��تقف حتًم��ا عائًق��ا 
أمام ذل��ك االجتاه، مم��ا يؤكد أهمية 
الضغوط اجملتمعي��ة من أجل حث 
احلكومات على جتاوز حواجز الصراع 
مبا يح��د من هجم��ات تُنبئ جميع 
املؤش��رات أنها ف��ي طريقه��ا إلى 

االزدياد.

برنارد هنري ليفي

باري��س - ميك��ن للش��عب األميرك��ي 
التخل��ص م��ن محن��ة رئاس��ة دونالد 
ترامب من خ��الل واحدة من ثالث طرق. 
لك��ن هل أو مت��ى س��يقوم بذلك هي 
مس��ألة سياس��ية ال ميكن جتنبها، وال 

تعتمد على اإلجراءات القانونية.
بداي��ة، هناك طريقة نيكس��ون، حيث 
استس��لم الرئي��س للمعرك��ة، وقدم 
استقالته ببساطة، خائفا وغير راغب 
في اخلضوع إل��ى اإلجراءات التي كانت 
تتصاع��د من حوله. لك��ن هل ميكن أن 
تكون تلك حقا طريق��ة خروج ترامب؟ 
هل يتش��ارك مع أس��الفه اجلمهوريني 
ميلهم إل��ى الكآبة؟ ه��ل ميكن للمرء 
أن يتخي��ل استس��الم رج��ل طفيلي، 
قهري ونرجس��ي، من دون أن يقاتل من 
أجل االحتفاظ على أفضل وظيفة في 
البلد األقوى على هذا الكوكب؟ أشك 

في ذلك.
ثانيا، هناك املادة 4 من التعديل اخلامس 
والعشرين للدستور، التي مت التصديق 
عليه��ا ف��ي ع��ام 1967، والت��ي حت��دد 
عملية ميكن من خاللها لنائب الرئيس 
ومجلس الوزراء أن يعمال بدال من رئيس 
وافت��ه املنية أو متنعه أس��باب صحية 
من احلكم. وقد كان هذا هو احلال، قبل 
أربع س��نوات، في أعق��اب اغتيال جون 
كيني��دي، لو ل��م ميت كيني��دي متأثرا 
بجراحه. وقد ظهرت هذه احلالة لفترة 
وجيزة عندما ب��دأ الرئيس رونالد ريغان 

في إظهار أول عالمات مرض الزهامير.
لك��ن الوض��ع الراه��ن ال يش��به تلك 
احلاالت. قد يكون ترامب غير مس��تقر 
وغي��ر صال��ح للحك��م، كم��ا يدع��ي 
منتق��دوه. لكن هل وضع��ه اآلن أكثر 
مم��ا كان عليه عندما انتخبه الش��عب 

األميركي؟ على األغلب ال.
وأخيرا، ال يزال هناك سبيل لإلقالة، الذي 
يجري مناقش��ته بنحو أكث��ر وضوحا 
في واش��نطن في هذه األيام، مصحوبا 
)عالمة العصر( بكتاب بعنوان »قضية 
اإلقال��ة« لصاحبه أالن ج. ليش��تمان. 
)وهو مؤرخ سياسي، اشتهر ليشتمان 
بوضع��ه امنوذج��ا مكن��ه م��ن التنبؤ 
بانتخ��اب كل رئيس اميركي من رونالد 

ريغان إلى دونالد ترامب(.
وتعد اإلقالة املنصوص عليها في املادة 
2 م��ن الدس��تور إج��راء لترحيل رئيس 
أو نائب رئيس أو مس��ؤول تنفيذي آخر 
)أو قاض( يتهم »باخليانة أو الرش��وة أو 
جرائم وجنح كبيرة أخرى«. وهي عملية 
معقدة تنكش��ف على مرحلتني: أوال، 
يجب عل��ى مجل��س الن��واب أن يقرر، 
بأغلبية بس��يطة، أن الته��م خطيرة 
مبا فيه الكفاي��ة حملاكمته؛ وثانيا، جتري 
محاكمة كاملة في مجلس الشيوخ، 
حيث يجب أن تصل إلى أغلبية الثلثني 
إلدانة املوظ��ف الس��امي وإقالته فورا 

من منصبه.
هن��اك س��ببان رئيس��ان للش��ك في 
أن اإلقال��ة س��وف تخل��ص العالم من 
ترام��ب. أوال، هن��اك ت��وازن الق��وى في 
مجلس الش��يوخ. وس��يتعني على 19 
عضواً ف��ي األقل من أعض��اء مجلس 
الش��يوخ اجلمهوري��ني االنضم��ام إلى 
الدميقراطي��ني إلدانة ترامب. في الوقت 
الراهن، ميك��ن االعتماد على خمس��ة 
أعض��اء عل��ى األكث��ر للقي��ام بذلك. 
فالس��ابقتني الرئاس��تین الوحیدت��ني 
)أن��درو جونس��ون، ال��ذي مت اتهامه في 
عام 1868 بس��بب إس��اءة اس��تعمال 
الس��لطة، وبيل كلينت��ون، الذي اتهم 
ف��ي ع��ام 1998 بس��بب شھادة الزور 
وعرقلة العدالة(، لیس��ت مش��جعة: 
حیث حكم عل��ى کل منھما بالبراءة 

من قبل مجلس الشیوخ.
ثانيا، يش��عر زعماء احلزب الدميقراطي 
بالقل��ق لرؤي��ة نائب رئي��س احملافظني 
ماي��ك بين��س يحت��ل املنص��ب ال��ذي 
سيتركه ترامب. فهل سيتمتع بنفس 
النعمة التي متتع بها نواب الرئيس��ني 
السابقني الذين دخال املكتب البيضوي 
في ظ��ل ظ��روف اس��تثنائية )ليندون 
جونس��ون بعد كيني��دي؛ جيرالد فورد 
بع��د نيكس��ون(؟ وم��اذا ل��و بقى في 
منصب��ه، ليس فقط للفت��رة املتبقية 

لترامب، لكن ملدة أربع سنوات أخرى؟
كل هذا منطقي مبا فيه الكفاية. لكن 
الزمن تغير منذ جونسون وفورد وحتى 

كلينتون.
ف��ي الدميقراطي��ات م��ا بع��د احلداثة، 
هن��اك رئيس واحد فقط: ال��رأي العام. 
يعم��ل وفقا ملنطقه اخل��اص. إلى متى 
سيتس��امح اجلمه��ور االميرك��ي مع 
اجلرعات اليومية من األدلة اجلديدة على 
تض��ارب املصالح، بدءا م��ن الترخيص 
ذروة  ف��ي  الصيني��ني  للمس��تثمرين 
إلى  التمهيدية للرئاس��ية  االنتخابات 
اس��تعمال عالمة ترامب التجارية في 
املنتجع��ات والفن��ادق الفاخرة وغيرها 

من املشاريع العقارية؟
وم��اذا ع��ن العالق��ات املالي��ة لترامب 
ولش��ركائه م��ع روس��يا، مبا ف��ي ذلك 
مستش��اره الس��ابق لألم��ن القومي، 
ماي��كل فل��ني، ومدير احلملة الس��ابق 
ب��ول مانافورت؟ وماذا ع��ن النفوذ الذي 
م��ورس م��ن قب��ل  الطغم��ة احلاكمة 
في روس��يا، في عام 2004، عندما غرق 
ترامب في واحدة من إفالسا ته، طالبة 
م��ن البن��وك االميركية الت��ي أدرجته 
ف��ي القائمة الس��وداء إعادة رس��ملة 
ش��ركاته واش��ترت - غيب��ا وبأس��عار 
متميزة - شققا فاخرة في برج ترامب؟ 
أال يتس��بب كل هذا في خس��ارته في 

النهاية؟
جس��يمة  عرقل��ة  هن��اك  وأخي��را، 
للعدالة تتمثل في فصل مدير مكتب 
التحقيق��ات الفدرالي جيمس كومي، 
الذي يبدو أن جرميته الرئيس��ية كانت 
رفضه استبعاد ترامب من حتقيقه في 
التدخل اإلجرامي للكرملني في حملة 
2016. م��ا ال��ذي س��يصدره الناخبون 
من الكش��فات املدمرة التي ستتضح 
قريب��ا، وخاصة بعد أن مت تعيني س��لف 
كومي، روبرت مولر، كمستش��ار خاص 
للتحقي��ق ف��ي العالق��ات بني روس��يا 

وحملة ترامب االنتخابية؟
الع��ام،  االش��مئزاز  عالم��ات  وتتزاي��د 
حيث جمع��ت حملة حملاكم��ة ترامب، 
نظمها محامي ماساتشوستس جون 
بونيفاز، أكثر من مليون توقيع. وتشير 
اس��تطالعات ال��رأي إل��ى أن أغلبي��ة 
الناخبني س��يؤيدون اس��تقالة ترامب 
إذا ثب��ت أن حملته تواطأت مع روس��يا 
وتش��تكي  االنتخابات.  للتأثي��ر عل��ى 
أعداد متزايدة م��ن الناخبني ملمثليهم 
الذين س��يضطرون عاج��ال أم آجال إلى 
االستماع إليهم إذا كانوا يريدون جتنب 

تعرض فرصهم االنتخابية للخطر.
بالنس��بة لترامب، فإن اخلطر احلقيقي 
س��وف يحدق ب��ه عندما يبدأ احلش��د 
الذي س��انده خالل احلمل��ة االنتخابية 
في االنق��الب ضده. وكما قال مفكرون 
سياس��يون كثر من أفالط��ون إلى دي 
توكيفي��ل، بنح��و واضح، هذا احلش��د 
كلما جعلت منه َس��يدا صُعب جتنبه 

أكثر فأكثر.
لك��ن ميكن تف��ادي ما هو أس��وأ. فقد 
تصبح اجلماهير الش��عبوية مرة أخرى 
الش��عب االميرك��ي العظي��م ال��ذي 
نعرفه، ش��عب يؤمن  بقي��م املواطنة. 
عندم��ا يح��دث ذلك، س��يدخل ترامب 

مزبلة التاريخ.

كيف كشفت هجمات »الفدية الخبيثة« 
ثغرات األمن السيبراني؟

التخلص من كابوس ترامب

هناك سببان رئيسان للشك في أن اإلقالة 
سوف تخلص العالم من ترامب. أوال، 

هناك توازن القوى في مجلس الشيوخ. 
وسيتعين على 19 عضوًا في األقل من أعضاء 
مجلس الشيوخ الجمهوريين االنضمام إلى 

الديمقراطيين إلدانة ترامب

السبت 27 أيار 2017 العدد )3705(

Sat. 27 May. 2017 issue )3705(



لالبالغ عن الجريمةهواتف تهمك
07901737723

07901737726
07901737727

المستشفيات واألماكن الطبية
العلوية                   7191218النعمــان          4222074
الكرخ للوالدة         2512288الكاظمية        5222111
ابن البلدي               8212061اليرموك          5429120 مية

خد
ئر 

دوا

7788927

104115
الحريق:

األنواء الجوية:

للمشاركة على صفحة منوعات الصباح الجديد
 التواصل معنا عبر اإلميالت أدناه

assabahaljaded@yahoo.com assabahaljaded@newsabah.com

العمل تطلق مبادرة تطوعية
لحالقة األطفال النازحين

أطلقت وزارة العمل والش��ؤون االجتماعية مبادرة عمل طوعية 
حلالقة اطفال العائالت النازحة في مجمع )مرمي العذراء( مبنطقة 

زيونة.
وق��ال مدير ع��ام دائرة التدري��ب املهني عزيز ابراهي��م: ان املبادرة 
ش��ملت حالقة )50( نازحاً بني صغير وكبي��ر نفذها )22( متدرباً 
م��ن الذين تخرجوا من ورش��ة تعليم احلالق��ة الرجالية التابعة 
ملركز الوزيرية للتدريب املهني، مشيراً الى ان الدائرة اتفقت على 
ان تك��ون حفلة تخرج املتدربني مببادرة حلالق��ة العائالت النازحة 
واطفاله��م كدع��م بس��يط له��م. واض��اف: ان احلمل��ة جاءت 
تنفيذاً لتوجيهات ال��وزارة لغرض التخفيف عن كاهل العائالت 
النازح��ة نتيج��ة للظروف التي مي��رون بها لطول م��دة نزوحهم 
الت��ي امتدت من حزي��ران 2014 ولغاي��ة اآلن، مؤك��داً ان الدائرة 
مس��تمرة بتقدمي املس��اعدات االنس��انية للعائالت النازحة من 
منتج��ات ورش اخلياطة التابعة ملراكز التدريب املهني او مبادرات 
العمل الطوعي كاحلالقة وصيانة املدارس الواقعة ضمن الرقعة 

اجلغرافية للمراكز وغيرها من االعمال الطوعية.

بيت الحكمة يقيم فعالية
للقراءات الشعرية والسردية  

 مبش��اركة امان��ة بغداد اق��ام بيت احلكم��ة فعالي��ة للقراءات 
الش��عرية والسردية من خالل اس��تضافة مهرجان ربيع االبداع 
الثاني مبناس��بة اختيار بغداد من قبل اليونسكو )مدينة لإلبداع 

االدبي(.
وذك��رت مديري��ة العالقات واالع��الم أن “ النش��اط املذكور الذي 
حضره عدد من املسؤولني وجمع من الشعراء ألقيت فيه قصائد 
من الشعر الفصيح تغنت بتاريخ بغداد وحضارتها والتالحم بني 
ابناء العراق من شماله الى جنوبه ومن شرقه الى غربه صدحت 
بها حناجر الشعراء بأعذب األبيات الشعرية بحب العراق “.       

دورة تدريبية للمالك النسوي
للتدريب على سياقة السيارات       

نظم��ت امانة بغ��داد بتوجيه من ام��ني بغداد الدكت��ورة ذكرى 
علوش دورة تدريبية للمالك النس��وي في امان��ة بغداد للتدريب 

على سياقة السيارات.
وذكرت مديري��ة العالقات واالعالم ان “ الدورة التي نظمتها جلنة 
املرأة في امانة بغداد اشترك فيها عدد كبير من املوظفات الالتي 
أعرب��ن عن ش��كرهن وتقديرهن ألمينة بغداد عل��ى هذه املبادرة 
التي تزيد من إس��هامها الفاعل في احلياة اليومية، الس��يما ما 
يتعلق بعمل امانة بغ��داد وجهودها الرامية الى النهوض بواقع 
اخلدمات ف��ي العاصمة بغداد واضافة الزخ��م امليداني املطلوب 

لدفع عملية التقدم والبناء واالعمار الى االمام “.
وبينت ان “ املرأة اثبتت قدرة فاعلة على العطاء واالبداع والتميز 
بالعمل في كل امليادين واستطاعت ان تكون عوناً وسنداً ألخيها 
الرجل وب��ذل كل ما بوس��عها من اجل تقدمي اخلدم��ات وتنفيذ 

املشاريع التي يحتاجها اهالي العاصمة بغداد”.    

منتدى القدس ينظم دورة في فن الخطابة
اقام��ت ممثلية بغداد بالتعاون مع منتدى ش��باب القدس الدورة 
الثقافي��ة في )فن اخلطابة ومهارات االلقاء( ضمن منهاج اجلهة 
الثقافية ملكتب السيد الشهيد الصدر املركزي لشهر شعبان. 
وتضمن��ت ال��دورة توضيح املفاهيم االساس��ية لف��ن اخلطابة 
والط��رق اجلوهرية في اتقان هذا الفن واهم املهارات االساس��ية 

لأللقاء.
من جهة اخرى اق��ام املنتدى، وبالتعاون مع قناة االباء الفضائية 
اقام منتدى ش��باب القدس مهرجان ش��عري وتس��جيل حلقة 

لشهر رمضان مللتقى املدينة الثقافي.

شريط ملون
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الموصل ـ ميدل ايست أونالين: 

جس��د مصطفى الطائي بقلم 
رصاص وفرش��اة في اثن��اء الليل 
م��ا كان يراه يومي��اً خالل عامني 
ونصف العام من عنف التنظيم 
بذلك ش��هادة  راس��ماً  اإلرهابي 

على وحشية الدواعش.
ويعك��س 240 رس��ماً ملصطفى 
اعم��ال العن��ف الت��ي ارتكبه��ا 
االرهابيون خالل سيطرتهم على 
بلدة حمام العلي��ل منذ حزيران 
2014 ,الى حني استعادتها نهاية 

العام املاضي.
وب��ني في أح��د لوحاته مش��هد 
رج��ل مت تعليقه عل��ى عمود من 
اح��دى قدميه واخر قطع رأس��ه 
ووض��ع عل��ى ظهره وه��و ملقى 
وس��ط بركة دم��اء، او وجه امرأة 

احترق.
ه��ذا وتقع بل��دة حم��ام العليل 
على بعد نحو اربعني كلم جنوب 
املوص��ل، ثان��ي مدن الب��الد واخر 

اكبر معاقل الدواعش فيها .
ويقول الطائ��ي )58 عاماً( املولع 
بالرس��م من��ذ الطفولة ويعمل 
حالي��اً ف��ي تصليح االف��ران ان : 
»تنظيم داعش ع��دو للفن عدو 
للحياة لذلك قلت لنفس��ي انه 

يجب رسم جرائمهم«.
وتاب��ع »لم يكن هن��اك صحفي 
وال يس��محون بالتصوير، فقررت 
ان احف��ظ أي مش��هد عنف في 
ذهني وارس��مه عند املس��اء في 

املنزل«.
واض��اف بينم��ا كان ف��ي منزله 

ولوحات الرس��م على ركبتيه ان 
: »اجلي��ش يقات��ل تنظيم داعش 
ان��ا  ام��ا  باألس��لحة،  اإلرهاب��ي 
فأقاتله بقلم الرصاص وفرشاتي 

والواني ولوحاتي«.
وبينما كانت ادوات الرس��م غير 
متوف��رة بس��بب املن��ع، اعتم��د 
الطائي على مخزونه من االلوان 
واقالم رص��اص حتى »يقاوم« من 

خ��الل لوحات بس��يطة تعكس 
كل منها مأساة حقيقية.

وق��ال وه��و يش��ير ال��ى ص��ورة 
فت��اة تبك��ي ان »ه��ذه الطفلة 
مس��يحية عمره��ا )12 عام��اً(« 
التقي��ت به��ا عندم��ا كنت في 
وزوجوها  خطفوها  املستشفى, 
لواح��د منهم وقام بتس��ليمها 
الى اخر تزوجها )...( وهكذا ألربع 

او خمس مرات«.
وتابع »كانت تذرف الدموع وعلى 
وجهها كدمات واصيبت بجروح 
في يديه��ا وجس��مها، )عندها( 
اخذت ورق��ة من ملف��ي الطبي 

وقمت برسمها«.
واضاف مش��يراً الى رسم لرجل 
معص��وب العينني وموثق اليدين 
ربط الى عم��ود »لقد أطلق النار 

عليهم، اعتقل��وه وأطلقوا النار 
على قدميه ثم جسده، اخضعوه 
للتعذيب بس��لك كهربائي قبل 

ان يقرروا اعدامه«.
ولم يحتفظ الطائي برس��وماته 
ف��ي منزله، وق��ام بإخفائها حتت 

املقعد اخللفي لسيارة صديقه.
ورجح ان يكون أحدهم ابلغ عنه 
قائالً ان »عناصر التنظيم داهموا 

منزل��ي عدة م��رات، ول��م يعثروا 
على شيء«.

ويتذك��ر انه ف��ي اح��دى الليالي 
»احلس��بة«  جماع��ة  وصل��ت 
التنظيم  الدينية في  الش��رطة 
»قال��وا انه��م يري��دون لوحات��ي 
ومخطوطات��ي، واخذون��ي بعيداً 
في الصحراء )...( ضربوني وقيدوا 
اقدامي الى س��يارتهم وس��اروا 

بها«.
وتابع »رددت آي��ات قرآنية بصوت 
مرتف��ع )...( عنده��ا قي��دوا يدي 
وألق��وا بي امام عث��ر علي صباح 

اليوم التالي«.
كما س��جن الطائي ع��دة مرات، 
 45 كان  »مجموعه��ا  ان  واك��د 
يوما« كما حكم عليه باجللد في 
»احدى املرات 15 جلدة واخرى 30 
جلدة« مشيراً الى »اتهامي باني 

علماني ومرتد«.
لكن لم يس��تطع هذا اجلد الذي 
التوقف  احف��اد،  لدي��ه س��بعة 
عن الرس��م قائالً »ال أس��تطيع 
ان اتخلى عن الرس��م، انه ادمان 
وهو مهدئ بالنسبة لي، ال أدخن 

السجائر، بل ارسم«.
وروى الطائي انه »عندما سجنت 
15 يوماً، وجدت بطارية كسرتها 
الس��تخرج ما بداخلها ألرس��م 
به عل��ى احلائ��ط )...( عندما رأى 
احلراس ذل��ك اجبروني على لعق 

احلائط ألمسح ما رسمت«.
ويحتف��ظ بكل رس��وماته داخل 
صندوق كشاهد على »ما حدث« 
لكن��ه أصب��ح يرس��م االن »كل 
ش��يء« قائالً »أجد ما هو امامي 

جميل«.

بقلم رصاص وفرشاة يجسد عنف التنظيم ويقاتله بلوحاته الفنية الملونة

عراقي يرسم وحشية تنظيم داعش اإلرهابي قرب الموصل

بعض من اللوحات التي جسدت وحشية داعش

لقطة

بطاقة شخصية

 »عدسة: زياد متي«

مخرج ومنتج سينمائي سوري 
املول��د أميركي اجلنس��ية، ولد 
في حلب بس��وريا )1 متوز 1930 

11- تشرين الثاني 2005(.
غ��ادر إل��ى الوالي��ات املتح��دة 
األميركي��ة لدراس��ة اإلخ��راج 
ف��ي  الس��ينمائي  واإلنت��اج 
جامع��ة كاليفورني��ا في لوس 
أجنلوس، وأقام فيها حتى أواخر 

مراحل حياته.
 كان اجلمي��ع يس��خرون من��ه 
ويعتق��دون بأن��ه س��اذج ول��ن 
يحق��ق م��ا يري��د ولكن��ه مع 
ذلك احضر كتباً كالتي تدرس 
ف��ي اجلامع��ات األميركية في 
بدراستها  وقام  اإلخراج  مجال 
مغادرت��ه  قب��ل  وفهمه��ا 

ألميركا.
 واحلقيق��ة ان وال��ده كان ف��ي 
البداي��ة رافض��اً دخول��ه إل��ى 
مج��ال اإلخ��راج ولكن��ه ف��ي 
النهاي��ة ش��جعه على املضي 

لتحقي��ق  والس��عي  قدًم��ا 
طموح��ه ,وكان مربي��اً فاضاًل 
علمه ان الدين اإلس��المي دين 

الرحمة والعدل واملساواة.
 وبإص��رار العقاد على الس��فر 
رضخ ل��ه وال��ده وعند س��لم 
الطائ��رة قدم له مبل��غ مئتي 
دوالر والق��رآن الك��رمي ليك��ون 
مؤنس��ا له في وحدته وغربته 
وحط رحاله ف��ي )كاليفورنيا( 
حيث درس في جامعتها وتفوق 

على كل زمالئه 
قائم��ة  ب��ني  اس��مه  وم��ازال 

املتميزين في هذه اجلامعة.
اإلخ��راج  عل��ى  يت��درب  كان   
ف��ي أثن��اء الدراس��ة وذات مرة 
ق��ام بإع��داد فيلم ع��ن )قصر 
احلمراء( نال اجلائ��زة األولى في 
اجلامع��ة وبع��د تخرجه عمل 
العامل��ي  للمخ��رج  مس��اعداً 
)الفرد هيتشكوك( حيث تدرب 
عل��ى يدي��ه ونال خب��رة كبيرة 

من خالل عمل��ه معه وهذا ما 
ساعده في ما بعد على إعداد 
مجموع��ة اف��الم )الهالوي��ني( 
وبع��د ذل��ك عمل في ش��بكة 
إلعداد افالم بعنوان )كيف يرانا 
العال��م؟( ج��اب خ��الل تصوير 
هذه األفالم مناطق عديدة في 

العالم وهذا ما اكسبه معرفة  
بشتى الثقافات املتنوعة. 

وقام العقاد بانتاج واخراج فلم 
باإلجنليزية  الرسالة  بنسختني 
والرس��الة    )The Message(
الفيل��م  ,. يحك��ي  بالعربي��ة 
قصة الرس��الة النبوي��ة التي 

جاءت باإلسالم.
وبلغ��ت تكلفة إنت��اج الفيلم 
واألجنبية  العربية  للنسختني 
نحو 10 مالي��ني دوالر أميركي، 
وحقق��ت النس��خة األجنبية 
وحدها أرباحاً تق��در بأكثر من 
10 أضع��اف هذا املبل��غ، علماً 
بأن الفيلم ترجم إلى 12 لغة. 
لقد نال مصطفى العقاد جوائز 
كثيرة في عدد من املهرجانات 
والدولية  العربية  السينمائية 
كم��ا نال اوس��مة عدي��دة من 
زعماء ع��رب واجانب وكرم من 
بيل  السابق  الرئيس األميركي 

كلنتون .

مصطفى العقاد 

العقاد

بغداد ـ وكاالت: 
يب��دو »الغ��د س��تار« كغي��ره م��ن 
البرامج اإلذاعية الكتشاف املواهب، 
غير أن القائمني عليه حددوا رسالة 
له تقضي بإظهار طاقات الش��باب 
العراق��ي في املوص��ل املنهك جراء 
س��نوات ثالث م��ن حك��م اإلرهاب 

اجملرم » داعش ».

وتتردد في أثناء البرنامج أغنية يروي 
فيه��ا املغني أنه عاش أهواالً كثيرة 
ح��ني كان صغيراً ول��م يكن يريد أن 

يكبر كي ال يرى املزيد منها.
الثالثة  أنظار األش��خاص  تتس��ّمر 
الذي��ن يش��كلون جلن��ة التحكيم، 
وه��م يس��تمعون إلى التس��جيل، 
ويهّزون برؤوس��هم ويكتبون بعض 

املالحظات.
وم��ا إن انتهت االغنية حتى ش��رع 
التعليقات  احملّكم��ون ف��ي إط��الق 

املشّجعة.
وقال أحدهم »هذا النوع من األغاني 
املوص��ل  أن  م��ن  واثق��اً  يجعلن��ي 

ستنهض«.
ومغن��ي ال��راب »ماك ريك��و« واحد 

من 93 شاباً أعمارهم بني اخلامسة 
والعش��رين  واخلامس��ة  عش��رة 
ش��اركوا في برنامج »الغد ستار«، 
وواحد من س��تة فقط انتقلوا إلى 
ال��دور نص��ف النهائي ف��ي احللقة 

املرتقبة.
يذاع ه��ذا البرنامج عب��ر أثير إذاعة 
الغد، وهي محطة صغيرة أنشأها 

في أربيل س��كان ف��روا من املوصل 
بعد س��يطرة » داعش » في حزيران 

من العام 2014.
وإذا كان��ت اإلذاع��ة مفتوحة اليوم 
أمام كل س��كان الشمال العراقي، 
إال أنها ب��دأت كمحطة تتوجه إلى 
الش��باب الهارب��ني م��ن املوصل، اذ 
العراقي��ة معارك  الق��وات  تخوض 

ضارية إلخراج التنظيم اجملرم منها.
ويقول مخ��رج احللقة ال��ذي يقدم 
نفس��ه باس��م رع��د املوصالني وال 
يرغب في كش��ف اسمه احلقيقي 
أو تصوي��ر وجهه إن املش��اركني في 
»أن��اس ش��عروا بطعم  البرنام��ج 
احلري��ة بعد ثالث س��نوات من ظلم 

داعش«.

برنامج إذاعي يسعى إلى إظهار طاقات الشباب في مدينٍة عانت من حكم »داعش»

»الغد ستار« يبث األمل في مواهب مدينة الموصل

الجوزاءالثورالحمل

الميزاناألسدالسرطان

القوسالعقربالعذراء

مهنياً: يوم جيد يحمل إليك الكثير من احليوية 
الت��ي حت��اول توزيعها على م��ن حولك بحيث 
تلطف أجواء العمل عاطفي��اً: بعض التغيير 
في روتني العالقة يزيد من إعجاب الشريك بك 

فيعرض عليك جتديد شهر العسل.

مهني��اً: رغب��ة صادقة من قبل��ك جتاه بعض 
املتضّرري��ن م��ن تصرفاتك، وهذا س��يتطلب 
من��ك جرأة الفتة عاطفياً: إذا ش��عرت برغبة 
في تطوير عالقتك بالشريك، بادر الى التكلم 

معه في املوضوع.

مهنياً: عليك ان تدافع بشراسة عن إجنازاتك، 
حت��ى تتمّكن من تس��جيل خط��وة إضافية 
نحو املس��تقبل عاطفياً: ق��رار املواجهة مع 
الش��ريك ليس س��هالً، وقد تكون له تبعات 

وذيول تترك مزيداً من االنشقاق بينكم.

مهنياً: إنتبه من مواجهات وحروب وال تتوّرط في 
قضية ش��ائكة، بل راِجع أوراقك ومستنداتك، 
وانتظ��ر بع��ض ردود الفع��ل املتعّلقة بقضية 
مالي��ة عاطفياً: أوضاعك العاطفية تتحس��ن 
تدريجياً ما يشعرك بالراحة وأنت قرب احلبيب.

مهني��اً: قد جتد املس��اعدة التي كنت تبحث 
عنها عند بعض األصدقاء، لذا يستحسن أن 
تستفيد قدر املستطاع عاطفياً: عالقة ممتازة 
وإشراق وانفتاح، فّكر في أمنية ما واعلم اّنها 

ستتحقق خالل األيام املقبلة.

مهني��اً: حيويتك م��ا تزال ف��ي أوجها وتنجز 
الكثي��ر م��ن األعم��ال وحتق��ق نتائ��ج غي��ر 
مسبوقة عاطفياً: تدور في ذهنك الكثير من 
التساؤالت للحبيب وحتاول أن جتد لها إجابات 
صحياً: تشعر اليوم بأنك منهك من العمل.

مهني��اً: ال تخض��ع للضغوط والت��زم تنفيذ 
التعليمات املوجهة اليك فقط، وال تبتكر ما 
قد يس��يء الى جهودك ف��ي العمل عاطفياً: 
احلوار الهادئ هو السبيل األفضل لتنعم مع 

الشريك بحياة هادئة، فتجد أن األمور أكثر.

مهنياً: حضورك القوي مهم جداً في الفترة 
املقبل��ة، واحلذر واجب أحيانا، عاطفياً: الغيرة 
ته��دد العالقة مع الش��ريك، صحي��اً: الغذاء 
الصح��ي مه��م ج��داً، لكن ذلك يس��توجب 

متابعة دائمة وغير مرحلية.

مهنياً: إذا أردت إطالق فكرة أو مشروع، فافعل 
ذلك، الق��رار النهائي مطلوب منك للحد من 
اخلسائر الكبيرة، وكل ما عدا ذلك قد يكلفك 
الكثير عاطفي��اً: تفهم الش��ريك لك مهم 

لالثنني معاً، لكّن التساهل أحياناً .

مهني��اً: ارتب��اك األج��واء في العمل وس��وء 
تفاهم وعدائية، املصارح��ة ال تعطي ثمارها 
ب��ل تنقلب عليك عاطفياً: الغوص في بعض 
التفاصيل قد يكون مفيداً، لكنه ليس الهدف 

احملّدد لعالقتك املقبلة للوصول للحبيب.

مهني��اً: يزول بعض االلتباس ابتداًء من اليوم، 
لك��ن ُكن ح��ذراً ج��ّداً وال تُقدم عل��ى جديد 
عاطفي��اً: قد تضطّر إلى الدفاع عن نفس��ك 
أو متّر بعالقة شخصية مهّددة وتواجه بعض 

النزاعات.

الدلو الحوتالجدي

مهني��اً: معنويات��ك مرتفع��ة وقدرت��ك على 
ا، األم��ر الذي  االنفت��اح مهّم��ة وواس��عة جدًّ
ينعكس إيجابًا على مختلف الصعد عاطفياً: 
ش��خص ما في العمل يلفت انتباهك وحتاول 

التقرب منه لتتعرف إليه أكثر على أمل.

حظك اليـوم
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ثقافة10

ليس في حقل الشعر وحده او قصيدة النثر حصرا 
ب��ل في حقول و مجاالت كثر ح��دث و يحدث اننا ال 
ننتب��ه ملا منل��ك اال بتحريض االخر ، ال نق��رأ موروثنا 
قراءة فاحصة اال بداللة حركة او مذهب فني نتلقاه 
من الثقاف��ة الغربية ثم نبحث بغرض تأصيله عما 
يش��اكله ف��ي ثقافتنا العربي��ة و االمثل��ة كثيرة ، 
اطالعنا على السريالية كان احلافز لقراءة التصوف 
االس��المي و الغوص في البنيويات حرضنا ملراجعة 
اجلرجان��ي وغي��ره من النق��اد الع��رب ، بالطبع هذا 
املنح��ى خطير وله اكث��ر من داللة لعل أبس��طها 
كسلنا املعرفي الذي يقف عائقا بيننا و بني اشارات 
و ش��ذرات تصلح ان تكون منطلق��ا ألفكار جديدة 
ومذاهب في الفكر و االدب و الفن، االمر ذاته حصل 
مع قصيدة النثر التي انشغل النقاد طويال بالوقوف 
على عتبة املصطلح املركب ) قصيدة نثر ( فمنهم 
من قبلها كما هي و منهم من حتّفظ على التسمية 
وما يزال اجلدل قائما في احملافل النقدية حول معنى 
و جذور هذا النوع من الكتابة الش��عرية وال ننسى 
ان التقليدي��ني يرفضون نس��بته الى الش��عر باملرة 
الن فكرة الش��عر عندهم ال ميكن ان تس��تقيم بال 
بحور اخلليل و قوافيه ! الى وقت قريب و نحن نتداول 
كتاب سوزان برنار ) قصيدة النثر من بودلير أليامنا ( 
باعتباره املصدر االكثر اهمية بهذا الصدد فال تخلو 
دراس��ة نقدية من اش��ارة الى هذا الكتاب او سواه 
م��ن الكتب الت��ي انطلقت منه و عل��ى غراره حتى 
س��اد ما يش��به اإلجماع بأن مراجع هذه القصيدة 
) قصي��دة النث��ر ( غربية باملرة و ليس ف��ي تراثنا ما 
يش��اكلها س��وى بعض النث��ر الصوف��ي الذي دّس 
شحنات شعرية عالية في مفاصل الكتابة النثرية 
حتى صارت على غرار و بدرجة الشعر لكنها بقيت 
تصنف في خانة النثر الن ال ش��عر بال وزن و عروض ، 
ترى كيف نس��ينا او أهملنا اشارات باذخة على هذا 
الصعيد م��ن قبيل تعبير ) االنتث��ار ( الذي اجترحه 
ابو احليان التوحيدي في كتابه ) االمتاع و املؤانس��ة 
( ؟ يقول التوحيدي ) أعذب الكالم ما كان نظما في 
ظ��ل نثر و نثرا ف��ي ظل نظم (.. أليس��ت مثل هذه 
االش��ارة اخملتصرة تقدم لنا فكرة واضحة عن كتابة 
الش��عر نثرا وعن النثر املش��حون ش��عريا ؟ أظن ان 
م��ا خلصه التوحيدي يختصر الكثير من اجلدل الذي 
دار حول امكانية مجاورة الشعر للنثر كما انه ميثل 
ومض��ة نقدية صادرة عن عق��ل مفكر له ثقله في 
موروثنا املعرفي ، االمر ذاته حصل كثيرا مع مقوالت 
اجلرجاني في اجملاز الذي أهملناه لنّركز اهتمامنا على 
انزي��اح ) كوهني ( الذي أطلنا البح��ث بل و االنبهار 
فيه ! االمر الذي يدعو الى مراجعة ش��هوة االنبهار 

باآلخر و إغماض العني عما امامنا ..

االنتثار!

قراءةجمال جاسم أمين 

عبد الغفار العطوي 

أصدرت القاصة العراقية خولة جاس��م 
الناهي مجموعته��ا القصصية االولى ) 
الئحة بأس��ماء املالئكة ( )1( وقد اهتمت 
باملرأة الت��ي وضعت إصبعها على نقطة 
التف��اوت بينها و ب��ني الرجل فيما يتعلق 
بالبيئ��ة و م��ا أص��اب العالم م��ن دمار و 
خراب س��ببه انتهاكات الرجل للطبيعة 
، إذا علمنا ان النس��وية في حركتها نحو 
تأنيث العلم و شل ذكوريته أخذت اجلانب 
البيئ��ي ، في اظهار ان مطاعن الرجل في 
الطبيعة من حروب و دمار و قتل و انتهاك 
لفطري��ة العال��م يقابله إرس��اء معالم 
الس��الم و احملب��ة واالخض��رار بالنس��بة 
له��ا ، فامل��رأة الت��ي عرف��ت من��ذ القدم 
رفضها لتخريب الرج��ل و منهجيته في 
هيمنت��ه الذكوري��ة بصنع عال��م الرجل 
م��ا فت��أت تق��ف بالض��د م��ن افعاله ،و 
ادبيات النس��وية رصدت تل��ك االكراهات 
الذكوري��ة ، و قاومتها عبر كفاحها املرير 
للحد من غلواء الرجل ، القاصة العراقية 
خول��ة جاس��م الناهي ف��ي مجموعتها 
القصصية هذه ) الئحة بأسماء املالئكة(

تس��تعرض مناذج للم��رأة  البصرية التي 
اتخذت اجلانب السلبي في انتهاك الرجل 
لبيئ��ة البص��رة ذات الطبيع��ة الريفي��ة 
اخلالب��ة ، امل��رأة الرائية للتده��ور احلاصل 
في مدينتها ، من ج��روب طاحنة و نلوث 
فظيع ، التي كانت الفعل الرافض لكنه 
املضمر حلماقات الرجل ، القاصة  تصورت 
ان امل��رأة ميكن ان تقدم رؤيتها و هي تقف 
في الظل ، ظ��ل الرجل لكنها فاعلة في 
اخلفاء، وإن أص��رت الكاتبة على ان تقدم 
املرأة البصرية الرائي��ة ، في مدى املعاناة 
و املصاع��ب الت��ي نكل��ت به��ا و الق��ت 
بأحالمها في حضيض الرجل و تصرفاته 
غير املسؤولة ، و في مقدمة تلك النسوة 
الكاتبة حيث ال نبرئ ساحتها من منذجة 
الواق��ع مبقياس وعيه��ا و تبنيها لثقافة 
التل��وث مبكافحته ، و رم��ي الرجل بتهم 

اشاعة فوضى التلوث  
1.   يومئ  القاص العراقي محمد سهيل 
احمد الى القاصة باعتبارها املفاجأة في  
تقدميه��ا للقراء التي  تؤش��ر على بروزها 
باملقدرة املطلوبة  التي تس��توفي شروط 
القص، وهي إش��ارة فطن��ة وناجحة من 
قب��ل الق��اص لإلمكانات التي س��تدفع 
به��ا القاص��ة خولة جاس��م الناهي في 
املش��هدية القصصي��ة ، و ف��رز مفاعيل 

امل��رأة االيجابية قياس��ا ملفاعي��ل الرجل 
الس��لبية حي��ث نلح��ظ أن القاصة هنا 
تؤكد عل��ى ان مفاعي��ل امل��رأة ال تتعلق 
في فع��ل االداء التفاعل��ي مع الصدمات 
الت��ي يفتعلها الرجل و ه��و يلوث البيئة 
احمللية بإش��عاله للح��روب و تداعياتها و 
نتائجها، إمنا ف��ي خط الصد و امتصاص 
الضرب��ة املوجه��ة له��در البيئ��ة و فض 
بكارته��ا و فطريته��ا. صحي��ح ان صوت 
القاصة كان عالي��ا، و هيمنتها مطلقة، 
إال إنن��ا نس��تطيع القول إن اس��تقاللية 
املرأة الورقية ظ��ل حاضرا يلح ، جنى في 
القصص التي انيط��ت بطولتها للرجل، 
و هذه ميزة جيدة ف��ي أن  يكون دور املرأة 
متع��ددا في زوايا النظ��ر تبعا للموقعية 
التي حتتلها املرأة سواء أكانت القاصة او 
الراوية او البطلة  املطلقة او املهمش��ة 

او حت��ى الغائبة ، املهم ان ترى  التحوالت 
الفظيعة للطبيعة من املالمح اجلمالية 
ال��ى التضاريس القبحي��ة  من مواقعها 
اخملتلف��ة و زواياها املتفاوت��ة، و لعل ادراك 
القاص��ة بال��ذات لذلك القب��ح هو جزء 
من جت��ارب املرأة البصري��ة، لذلك بات من 
الصع��ب الفص��ل ب��ني جترب��ة الكاتبة و 
نس��وتها  في ظل بيئ��ة و مطارح ضيقة 
)م��ن مركز مدينة البصرة | العش��ار الى 
احلدود الدولية العراقي��ة االيرانية انتهاء 
بخرمشهر اول واقرب مدينة ايرانية ( و لم 
تس��تطع جتاوزه او للفكاك منه ، فجاءت 
س��ذاجة املرأة على حساب حساسيتها 

في هذه القصص)2(
-2 القصة االولى ) الئحة بأسماء املالئكة 
ص3( ميكن اعتبارها مانيفس��تو  الصراع 
ب��ني الذك��ورة امللوث��ة للبيئة بإش��عال 

احلروب املتواصلة و القتل اجملاني ، لعدوين 
غير منظوري��ن ، وبني النس��وية الهادفة 
ال��ى اطف��اء احلرائ��ق ، و ألن الكفتني غير 
متعادلت��ني بينهما ، توارت الكاتبة خلف 
ال��راوي ، و النتيج��ة تص��ور ان الرج��ل إن 
أراد تلوي��ث البيئ��ة تض��رج ه��و اوال، عبر 
جيل��ني من الش��هداء الذك��ور ) الطفل 
اخملتبئ من القص��ف عبر احلدود االيرانية، 
و االس��تاذ ال��ذي كان باألمس طفال لكن 
م��ع بق��اء الطق��س الوحش��ي الذكوري 
اخمليف املتحول الى اجلهة الثانية  ، بينما 
تص��ور الكاتب��ة بالبن��ط االس��ود القامت 
زوبعة التلوث للبيئة كأنها انثى تتعرض 
للهت��ك ، و ميي��ل التبرير الذك��وري لهذا 
اخلراب مبس��حة الدين كمهرب الى عالم 
فنتازي مزي��ف ، و في ) مصنوع من زجاج 
ص7( تبت��دأ القاصة بإنت��اج مواضعاتها 

مع عالم ذكوري قد مارس تلويثه للبيئة و 
انزوى حيث تتقدم الراوية البطلة العاملة 
مبفاعيلها في فحص اخلراب إذ النهر الذي 
اصبح قذرا مؤخرا بعد ان امتأل بالنفايات 
و اجملاري ، احس��ت ب��أن ه��ذه البيئة غير 
صحي��ة و مكان��ا غي��ر مالئ��م للعيش  ، 
لكن امل��رأة ترى ان التل��وث الذكوري اكبر 
من موقعي الكاتبة والبطلة ، من حركة 
املركب��ات و خطورته��ا تعك��س أزمته��ا 
ف��ي العم��ل و التش��يؤ ال��ذي يذكره��ا 
بديناصورات االفالم اخليالية ،لكن املوقف 
السلبي لها يعتمد على استهانة الرجل 
بانثويتها ف��ي اخماد زوجها حلريق املولدة 
، في ) النهار يب��دأ متأخرا ص 9 (الكاتبة 
توض��ح ان بطلتها تتجمل أعب��اء احلياة 
و ش��ظفها وحدها في العال��م فال احد 
باملن��زل ينتظرها فهي قد تركت زوجها و 
ابنه��ا باملستش��فى ، لتواجه رعب فكرة 
م��وت زوجه��ا و هج��رة ابنه��ا االكبر مع 
خال��ه و عزم التحاق االبن االصغر معهما 
، ان امل��رأة التي ت��رى كل هذا اخلراب تدرك 
قب��ح الفعل الذي يرتكب��ه الرجل ، و في 
) حكاي��ة م��ا قب��ل الن��وم ص 11(تهتم 
الكاتب��ة بالعالم امللوث، من خالل  س��رد 
حكاية واقعي��ة لألطفال بع��د نفاد كل 
احلكاي��ات  اخليالية من قبل نس��وة اجلدة 
و االم و احلفي��دة ) خامت الفضة( و االخيرة 
تب��ني ان اخلامت ب��ات رم��زا و ايقونة للجوع 
املستش��ري ف��ي البلد ، و تدف��ع القاصة 
ببطالتها  الى عالم و بيئة ملوثة باحلروب 
و اجملاع��ات و االنفج��ارات صنع��ه الرجل 
و ات��كأ على مخزونه الثقاف��ي الذكوري، 
ت��اركا لألنث��ى املعان��اة في ) أض��واء خرم 
ش��هر ص 17(تتعالى اكراهات الرجل في 
صناع��ة احل��روب و االقتناع بانه��ا كانت 
كنزه��ة و ط��واف ، فالرجل البط��ل يزور 
خرم شهر  االيرانية ثالث مرات في الزيارة 
الثالثة يدخلها سائحا و محمال بالهدايا 
من والى االق��ارب و املعارف، بينما املدينة 
تس��تقبله بحب و حف��اوة و ترحاب يليق 
باألهل و االصدق��اء، وهذه القصة تتناول 
اجلان��ب املأس��اوي للقت��ال الض��اري بني 
العراق و ايران، و اخلامتة الدراماتيكية التي 

ساهم الرجل في خلق بيئة ملوثة.

املالئك��ة  خول��ة  بأس��ماء  )1(الئح��ة 
جاس��م الناهي  قصص الطبعة االولى 

2013 شركة الغدير للطباعة البصرة.
)2( انظر باموك اورهان  الروائي الساذج 

و احلساس ترجمة ميادة خليل.

المرأة رائية في الئحة بأسماء المالئكة

متخصصة بنقل ما يس��رقونه من أموال 
م��ن بلدانه��م وجلبه��ا لهم، ليعيش��وا 

عيشة باذخة.
بع��د الثورات العربي��ة أصبحت لويز مأوى 
للسياسيني والوزراء العرب اخمللوعني، حيث 
قامت ش��ركات خاصة بتهريب ما سرقوه 
م��ن أموال ونقلتها لهم ف��ي هذه املدينة 
اجلميلة، ومنهم أحد ال��وزراء العرب الذي 
س��رق مليون دوالر من خزين��ة الدولة في 
ي��وم هروبه، فصادف ش��ابني الجئني حاوال 
خداعه واالس��تيالء عل��ى املليون من أجل 
توزيع��ه على الالجئني في س��وريا والعراق 
ليتحوال من الجئني إلى بطلني. هل تنجح 

عمليتهما؟ 

رواية ساخرة، حافلة باألحداث واملفارقات، 
أبطالها مرحون، يعيشون على أرض زلقة. 
فهنالك جالل املثقف الذي يرافق املافيات 
الروس��ية، جورج امللقب باألس��تاذ والذي 
يستشهد بكل حدث من األحداث مباركس، 
دالل الهارب��ة من بلدها بعد أن حملت من 
صاح��ب خمارة بعمر أبيه��ا، الوزير اخمللوع 
الذي يتحول من جهة سياسية إلى أخرى 

ليعود إلى بالده ثانية وزيراً.
تنشغل هذه الرواية بطرح أسئلة كبيرة: 
هل التغيير السياسي في العالم العربي 
يؤدي إل��ى احلريات. وماذا عن الطبقة الرثة 
املناوئ��ة للتنوي��ر، والت��ي تتبن��ى التغيير 

القادم. 

بغداد - الصباح الجديد:

عن داري ألكا والرافدين ستصدر قريبا رواية 
) الكذابون يحصلون على كل ش��يء( وهي 
رواي��ة بحث تدور أحداثها ف��ي لويز، أو حارة 
السياسيني املنكوبني، وهي منطقة راقية 
في بروكس��ل أصبحت منذ اخلمس��ينيات 
والس��تينيات م��ن الق��رن املاض��ي م��أوى 
للسياس��يني املنكوبني. وهم السياسيون 
الذين تطيح بهم االنقالبات العسكرية، أو 
الثورات الشعبية، أو االنتفاضات املسلحة 
التي حتدث غالباً في العالم الثالث، فيأتون 
للس��كن ف��ي لويز، حي��ث تقوم ش��ركات 

واالقتصادي��ة  السياس��ية  اجملتمعي��ة، 
واالجتماعي��ة واألمني��ة، أو على مس��توى 
العالق��ات البينية بني أقط��اره اخملتلفة، أو 
على مس��توى تفاعل الوض��ع العربي في 

اإلطارين اإلقليمي والدولي. 
يرّكز الكتاب على حت��والت النظام الدولي 
الكب��رى  والسياس��ات اخلارجي��ة لل��دول 
وتأثيراته��ا ف��ي الوطن العرب��ي، وتصاعد 
دور وتأثي��ر دول اجل��وار اإلقليم��ي، وبخاصة 
تركيا وإيران، في الوض��ع الداخلي العربي، 
للنظام  األساس��ية  والقضاي��ا  واملالم��ح 
العربي، وتغّي��ر القضايا في جدول أولويات 
أط��راف هذا النظام، فض��الً عن التطورات 
الداخلي��ة لعدد من البل��دان العربية التي 

أصابتها رياح »الربيع العربي.« 
يتضم��ن الكتاب أربعة فص��ول إلى جانب 

اخلالصة التنفيذية واملقدمة والتوصيات.
الفص��ل األول بعن��وان: »النظ��ام الدولي 
والوطن العرب��ي«، والفصل الثاني: »اإلطار 
اإلقليم��ي«، والفص��ل الثال��ث: »النظ��ام 
العربي«، والفصل الرابع: »قضايا محورية 

في النظام العربي.«
وش��ارك ف��ي الكت��اب كل م��ن ألب��ر داغر 
أب��و طال��ب وحلم��ي ش��عراوي  وحس��ن 
وسلمان أبو ستة  وحمد سعد أبو عامود، 
ومحمد عبد القادر خليل، ومعتز س��المة 

ونيفني مسعد.

الصباح الجديد - وكاالت:

ص��در عن مركز دراس��ات الوح��دة العربية 
كت��اب »حال األم��ة العربي��ة 2017-2016: 
مس��تدامة  صراع��ات  املفرغ��ة:  احللق��ة 
واختراق��ات فادح��ة« إش��راف وحترير أحمد 

يوسف أحمد.
يُص��در مرك��ز دراس��ات الوح��دة العربي��ة 
تقري��ر »حال األم��ة العربية« هذه الس��نة 
)2016 - 2017( في ظل ظروف عربية بالغة 
الصعوب��ة يتناولها التقري��ر عرضاً وحتليالً، 
مغطياً تطوراٍت وأحداثاً كبرى مير بها الوطن 
العرب��ي، س��واء عل��ى مس��توى التطورات 

اصدارات

الكذابون يحصلون على كل شيء.. 
جديد علي بدر

حال األمة العربية 2017-2016

يومئ  القاص العراقي 
محمد سهيل احمد الى 
القاصة باعتبارها المفاجأة 
في  تقديمها للقراء 
التي  تؤشر على بروزها 
بالمقدرة المطلوبة  التي 
تستوفي شروط القص، 
وهي إشارة فطنة وناجحة 
من قبل القاص لإلمكانات 
التي ستدفع بها القاصة 
خولة جاسم الناهي في 
المشهدية القصصية

بغداد ـ الصباح الجديد: 
تواصالً مع مش��روعه ف��ي التنمية 
اإلبداعية والثقافية، يعلن الصالون 
الثقاف��ي ف��ي منت��دى اجلامعي��ني 
العراقي / األس��ترالي في سيدني ، 
بالتع��اون مع االحتاد الع��ام للكتاب 
واألدب��اء ف��ي الع��راق، ع��ن إط��الق 
مسابقة اجلواهري الشعرية الثانية 
في كتابة القصي��دة العربية بكل 
والتفعيل��ة  العمودي��ة   � أمناطه��ا 
والنثري��ة � وذلك ي��وم األحد املوافق 
20-4-2017 وللش��عراء والش��واعر 

العراقيني والعرب.

مبادئ املسابقة: 
*- تك��ون النصوص غير مش��اركة 
ف��ي مس��ابقة ش��عرية س��ابقة، 
وستخضع للتحكيم من ِقبل جلنة 

مختصة الختيار القصائد الفائزة.

*-ال يجوز االش��تراك بأكثر من نص 
واحد، وآخر يوم الس��تالم النصوص 

هو 2017-7-1
*- س��تخصص جوائز الفائزين على 

الشكل التالي :
قالدة اجلواهري للشعر العمودي 
قالدة اجلواهري لشعر التفعيلة 

قالدة اجلواهري للشعر احلر – قصيدة 
النثر - 

سُيعلن عن أس��ماء الفائزين خالل 
مهرجان اجلواهري السنوي يوم 13-

2017-8
*- ترس��ل القصائ��د ألكترونيا على 

العناوين التالية :
Wadea1956@yahoo.com

ahmadalmusa2@gmail.com
salamalkadady@yahoo.com
khalil_hasan@hotmail.com

ahmadkinani@icloud.com

متابعة الصباح الجديد:
 يفتتح االحتاد العام لألدباء والكّتاب 
في العراق ثالث��ة أندية متخصصة 
جديدة لتضاف إلى سّلة نشاطاته 
الثقافي��ة التي تتقصى مس��احات 
اإلبداع واجلمال، جاء ذلك في تصريح 
األدب��اء  للناط��ق اإلعالم��ي الحت��اد 
الش��اعر عمر السراي: » قرر املكتب 
التنفي��ذي الحت��اد األدب��اء تأس��يس 
ثالث��ة أندية جدي��دة تعن��ى باألدب 
والثقاف��ة، وهي ) ن��ادي الطفل ( و ) 
نادي الصحافة ( و ) األدب الشعبي ( 
وستنطلق هذه األندية في أعمالها 
قريب��ا بعد تهيئ��ة البرنامج اخلاص 
به��ا«. ويذك��ر أن احت��اد األدباء يضم 
أندي��ة ع��دة تش��كل رواف��د لدعم 
التوجه املعرف��ي للبرنامج الثقافي 
الع��ام. وس��يكون لن��ادي الطف��ل 
الذي يتولى رئاس��ته الشاعر مروان 
عادل حمزة، أمني الشؤون الثقافية 
زاويته اخلاصة لتسليط الضوء على 
هذا النوع املهم داخ��ل املنت األدبي، 
بينما س��يتواصل ن��ادي الصحافة 

م��ع  املق��دادي  د.كاظ��م  برئاس��ة 
جمه��ور املعنيني بصاحب��ة اجلاللة 
من خالل احملاض��رات وعقد الدورات 
الصحفية، في حني سيواكب نادي 
األدب الش��عبي برئاس��ة الش��اعر 
عامر عاصي امللف��ات األدبية نقديًة 
إلقام��ة  يس��عى  كم��ا  وش��عريًة، 
جلس��ات رصين��ة لش��عراء حفروا 
املتلق��ني  ذاك��رة  ف��ي  أس��ماءهم 

تأسيسا وتواصال.

إطالق مسابقة الجواهري 
الشعرية الثانية

الطفل والصحافة واألدب 
الشعبي في اتحاد األدباء

غالف الكتاب
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منتخبنا بين )أنياب( 
المدرب المحلي!

كما توقعنا في مقاالت س��ابقة االجتاه يسير 
الى اح��د )جنرالتنا( احمللي��ن لقيادة املنتخب 
الوطني العراق��ي في الفت��رة املقبلة مبعنى 
)تري��د أرن��ب خذ أرن��ب، تريد غزال خ��ذ أرنب ( 
وكل ماقيل عن مدرب عاملي كان )ضجيجاً بال 
طحن ( الهدف منه تخدير الش��ارع الرياضي 
وامتص��اص نقمت��ه عل��ى اخلروج امل��ذل من 
التصفيات االسيوية احلاسمة لكأس العالم 

بروسيا 2018. 
ومتخضت الوالدة العسيرة عن إختيار السيد 
)باس��م قاس��م( مدرب القوة اجلوي��ة املتوج 
مع��ه ببطولة االحتاد االس��يوي الت��ى التليق 
بأندي��ة عريقة تأسس��ت قبل تأس��يس دول، 
بطول��ة الميك��ن مقارنته��ا فنياً وتس��ويقياً 
بدوري ابطال اس��يا ندفع فيه��ا ثمن تخلفنا 
عن رك��ب االحتراف االس��يوي، الميكن القول 
اكثر من مسابقة التس��من من جوع والتغن 

عن فقر. 
وانا الاعلم ومعي كثيرين ماالفرق بن عقلية 
الس��يد )راضي شنيش��ل( الكروي��ة، املدرب 
الس��ابق ملنتخبن��ا الوطني  وافكار الس��يد 
)باس��م قاس��م( اجلديدة  ه��ذا ان كان هناك 
ش��يء جدي��د أوعقلي��ة بالفع��ل! االولى مع 
أسباب اخرى )رمتنا( بإذالل خارج كاس العالم 
والثاني��ة في ط��ور التجربة واملغام��رة وكأن 

منتخب اسود الرافدين حقل جتارب. 
مات رئيس وعاش رئيس وسنوات من التخبط 
والفوض��ى الرياضي��ة مب��ا اليخ��دم اللعب��ة 
ومصلح��ة املنتخ��ب ومعان��اة أس��رة كروية 
كتب عليها الش��قاء من القيادات الرياضية 
الفاس��دة والاس��تثنى اي م��ن املؤسس��ات 
الثالث احتاد كرة القدم، اللجنة األوملبية ووزارة 
الشباب ديدن البعض منهم الكذب والبهتان 

والضحك على الذقون وبيع األحالم . 
جاء جن��رال وذه��ب جن��رال والع��زاء للخبرة 
والتجربة، على األقل القدمي كان ميتلك رصيد 
في هذا اجلانب م��ع املنتخبات الوطنية )اهلل 
ينطينا الصبر ونطلب من اهلل العزاء(. صفق 
ج��وق وهتف جوق ونصب اجلنرال اجلديد رغماً 
ع��ن أن��ف املطالبن مب��درب أجنبي م��ن عيار 
ثقيل. ويواصل الفس��اد تغلغله واملفس��دين 
عشعشتهم )باقي ويتمدد( على حساب آالم 

وتضحيات ومعاناة شعبنا.

* مدرب كروي وناقد رياضي

بغداد ـ فالح الناصر:

وص��ف احتاد الك��رة املركزي، زيارة 
وف��د املغتربن، إلى بغ��داد، بانها 
خط��وة ف��ي املس��ار الصحي��ح، 
وتصب في االجتاه املثالي مبناسبة 
رفع احلظ��ر عن املالعب العراقية، 
اللعبة،  احت��اد  وبحس��ب عض��و 
فالح موس��ى، ف��ان الوفد القادم 
من دول أوروبا، جاء ليؤكد للعالم 
اجم��ع ان الع��راق بل��د الس��الم 
وباس��تطاعته احتضان املباريات 

الدولية من جديد.
املغترب��ن  الالعب��ن  ان  واوض��ح 
في  اخوانهم  ليش��اركوا  ج��اؤوا 
بغداد وبقية مدن العراق العزيزة 
فرح��ة االنتص��ار ف��ي اس��تعادة 
املباريات الدولية في ارض العراق 
بق��رار من االحتاد الدول��ي الفيفا، 
مبين��اً ان اجلهود كان��ت واضحة 
وكبيرة لوزارة الش��باب والرياضة 
بالتنس��يق مع اجلهات الس��اندة 

في استقبال الوفد املغترب.
كم��ا، اوض��ح موس��ى ان املباراة 
التجريبي��ة الت��ي اقيم��ت ام��ام 
الناش��ئن واملقبلة امام الشباب 
س��تكون فرصة لتعزي��ز جاهزية 
للفئ��ات  الوطني��ة  املنتخب��ات 
العمري��ة ف��ي االس��تفادة م��ن 
االحتكاك مع الالعبن املغتربن، 
فض��الً على ام��كان االس��تفادة 
من خدم��ات الالعب��ن املغتربن 
واالعم��ار  املواصف��ات  بحس��ب 
الصحيحة ألحلاقهم بتش��كيلة 
املنتخبات الوطنية بحسب رؤية 

املالكات التدريبية الفنية.
فيما، قال عض��و املالك التدريبي 
ملنتخب املغتربن، حس��ن كاظم 
 22 الوف��د يض��م  ان  التميم��ي، 
العباً م��ن دول النروي��ج وهولندا 

وبريطاني��ا والس��ويد وبلجي��كا، 
ومي املالك التدريبي ايضاً، نس��يم 

ناظم وعبد الرضا العراقي.
وذكر ان وزارة الش��باب والرياضة 
قامت بواجب الضيافة والسكن، 
مقدماً ش��كره إلى ال��وزارة على 
وف��د  واس��تقبالها  حفاوته��ا 
املغترب��ن واس��كانه ف��ي بداية 
االمر بفن��دق املدينة الش��بابية، 
ثم حتويل س��كنه إلى احد فنادق 
بغداد املتميزة، مع تزويده بسيارة 

وجتهي��زات متكاملة الجن��اح ايام 
اقامته في العراق.

وتاب��ع ان منهاج الزي��ارة يتضمن 
ام��ام  وديت��ن  مبارات��ن  اج��راء 

منتخبي الناشئن والشباب.
من جانب��ه، قال م��درب منتخب 
الناش��ئن، علي ه��ادي، ان الزيارة 
نقطة ايجابية تؤكد مدى تفاعل 
املغترب��ن م��ع ملف رف��ع احلظر 
وامياناً من الرياضين العراقين في 
اخلارج بالتكاتف مع اخوانهم في 

السالم  ليوصلوا رسالة  الداخل، 
إلى جميع انحاء العالم، مش��يراً 
إلى ان الزيارة ش��يء ايجابي جداً 
وهو خطوة مهمة الطالع االخرين 
على مقدرة الع��راق في تضييف 

الوفود والنجاح.
وبن هادي، ان منتخب الناش��ئن 
س��يبدأ رحلة التدري��ب الفعلي 
ي��وم 22 من ش��هر حزيران املقبل 
في ملع��ب املنتخب��ات الوطنية 
والرياض��ة،  الش��باب  وزارة  ف��ي 

مثني��اً على جه��ود الدكتور عالء 
عبد القادر مدير عام دائرة التربية 
البدني��ة وامل��الكات العاملة في 
حس��ن تعام��ل م��ع املنتخب��ات 
التدريبات،  وتضيي��ف  الوطني��ة 
حي��ث يوفر امللع��ب اجلديد اجواء 
ايجابية لالعبن الواعدين، منوهاً 
إلى ان املنتخب الوطني للناشئن 
تلقى دعاوت للعب في السعودية 
وعمان ش��هر مت��وز املقبل، فضال 
ًعل��ى امكان تضيي��ف ملنتخبات 

إيران وس��وريا واألردن في االشهر 
الالحق��ة ضمن اطار املش��اركة 
في حملة رف��ع احلظر الكلي عن 

املالعب العراقية.
هذا، وبدأ وف��د الالعبن املغتربن 
بك��رة الق��دم زيارته إل��ى بغداد 
للم��دة م��ن 22 ولغاي��ة 29 م��ن 
ش��هر آي��ار اجل��اري برعاي��ة وزارة 
الوفد  ون��ال  والرياضة،  الش��باب 
اس��تقباالً ح��اراً ومتابع��ة دؤوبة 
املنتخ��ب  واج��رى  للمس��ؤولن، 
الزائر، اول امس مباراة جتريبية في 
ملعب الش��عب الدولي فاز فيها 
عل��ى منتخب الناش��ئن باربعة 
أهداف من دون رد، بقيادة الطاقم 
التحكيمي املؤلف من رواد ياسن 
وكرار عباس لعيب��ي وحيدر عبد 

الكاظم وسجاد خليل إبراهيم.
وكان ل��وزارة الش��باب والرياضة، 
دوراً فعاالً في اس��تقطاب الوفد 
املغت��رب إلى بغ��داد، حيث كانت 
متابع��ة وجهود مدير ع��ام دائرة 
العالقات والتعاون الدولي، احمد 
املوسوي، بالتنسيق مع اإلعالمي 
كرمي صبري، ومدير املركز الوطني 
الرياضي��ة  املوهب��ة  لرعاي��ة 
بس��ام رؤوف، واضح��ة في تأمن 
وصول الوف��د املغت��رب ومتابعة 
متطلبات اقامته ف��ي بغداد في 
املس��اعي الكبي��رة للمش��اركة 
في احتف��االت الوس��ط الكروي 
مبناس��بة رفع احلظ��ر اجلزئي عن 
املالعب العراقية، حيث يش��كل 
حض��ور وف��د املغترب��ن خط��وة 
مهمة ليش��اهدوا بغداد السالم 
وبقي��ة احملافظات وم��دى قدرتها 
تضيي��ف  ف��ي  النج��اح  عل��ى 
املباريات الدولي��ة، لينقلوا صورة 
واضح��ة عن العراق تس��هم في 
تقدم ملف رف��ع احلظر الكلي ان 

شاء اهلل.

اتحاد الكرة: الزيارة خطوة في المسار الصحيح

»المغتربون« في بغداد يشاركون الوسط الكروي احتفاالته بمناسبة رفع الحظر

جانب من املباراة »عدسة: حيدر حمزة هادي«
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العواصم ـ وكاالت:

 يخ��وض زين الدين زيدان، املدير الفني 
لفريق ري��ال مدريد اإلس��باني، نهائي 
دوري أبطال أوروب��ا للمرة الثانية على 
التوال��ي، إذ يواجه يوفنتوس اإليطالي 
س��تحتضنها  الت��ي  املب��اراة  ف��ي 
العاصم��ة الويلزية كارديف، الش��هر 

املقبل.
وحقق زيدان جناًحا باهرًا، برغم مشواره 
التدريبي القصير، حيث حقق في أقل 
من عام ونصف لقب دوري أبطال أوروبا 
وكأس العالم لألندية وكأس الس��وبر 
األوروبي وال��دوري اإلس��باني، وها هو 

يصل للنهائي األوروبي الثاني.
وبالرغ��م من أرق��ام زيدان املدهش��ة 
كم��درب إال أنه مقب��ل على مواجهة 
فريق��ه الس��ابق وال��ذي ش��هد معه 
وأمامه حلظات غي��ر جيدة، فزيزو كان 
اخلاسر الوحيد في مواجهة الفريقن 

خالل ال�19 عام األخيرة.
ولعب زيدان لصفوف السيدة العجوز 

ف��ي الفترة ما ب��ن 1996 و2001، قبل 
أن ينضم لصف��وف ريال مدريد والذي 
ارتدى قميصه حتى نهاية مس��يرته 

الكروية عام 2006.
وخ��الل تل��ك املدة واج��ه زي��دان ريال 
مدريد بقميص الس��يدة العجوز في 
نهائ��ي دوري أبطال أوروبا للمرة األولى 
واألخيرة عام 1998، والذي ش��هد فوز 

الفريق امللكي بهدف نظيف.
ومع انتقال زي��دان إلى ريال مدريد في 
صي��ف 2001 ف��ي صفقة قياس��ية 
وقته��ا بلغ��ت 72 مليون ي��ورو، واجه 
فريق��ه اإليطالي الس��ابق مرتن في 
دوري األبط��ال، كان��ت الغلبة فيهما 

للبيانكونيري.
واصطدم زيدان بيوفنتوس في نصف 
نهائي دوري األبطال مبوسم 03/2002، 
حيث شهدت مباراة الذهاب فوز ريال 
مدريد بنتيج��ة 2-1، إال أن لقاء اإلياب 
شهد فوز اليوفي بنتيجة 3-1، ليودع 
امليرجني البطول��ة.. وتكررت املواجهة 
ب��ن يوفنتوس وري��ال مدري��د في دور 
ال�16 بدوري األبطال موسم 05/2004، 

إذ فاز ري��ال مدريد في الذهاب 1-0، إال 
أنه خسر في اإلياب 0-2.

وس��جل زيدان، هدًفا وصنع آخر خالل 
املواجه��ات األربع، الت��ي خاضها ضد 
الس��يدة العج��وز.. ويس��عى زي��دان 
لكتاب��ة تاري��خ مغاي��ر أم��ام اليوفي 
كمدرب، وذلك خ��الل نهائي كارديف، 
إذ يأمل بقي��ادة فريقه للق��ب الثاني 
على التوال��ي؛ ليحقق إجن��ازًا تاريخًيا 
م��ع الريال، وهو الفوز ب��دوري األبطال 
ف��ي عامن متتالي��ن ألول مرة بتاريخ 

بالبطولة في نظامها اجلديد.
وس��تكون مواجه��ة يوفنت��وس ف��ي 
نهائ��ي دوري األبطال ه��ي األولى من 
نوعها لزيدان املدرب، إذ لم يس��بق له 
مواجهة فريقه الس��ابق وه��و مديرًا 

فنًيا.
إل��ى ذلك، يس��تعد نادي ري��ال مدريد 
خلوض املب��اراة النهائي ل��دوري أبطال 
أوروبا في املوسم احلالي أمام يوفنتوس 
اإليطالي في مدينة كارديف الويلزية 

يوم 3 حزيران املقبل.
ونش��رت صحيفة »البرنابيو« اخلاصة 

بريال مدريد اإلسباني صورة لقميص 
الفري��ق امللكي في مب��اراة يوفنتوس 
بنهائ��ي دوري أبطال أوروب��ا، علما بأن 
الفريق امللكي تأهل للمباراة النهائية 

للموسم الثاني على التوالي.
وذك��رت الصحيفة أن ري��ال مدريد لن 
يتمكن من ارتداء القميص األساسي 
بالل��ون األبيض ألن��ه الفريق الضيف 
أم��ام يوفنت��وس وفًقا لقرع��ة االحتاد 
األوروبي لك��رة القدم »يويفا«، كما أن 
القمي��ص الثاني أيض��ا يتعارض مع 

طاقم البيانكونيري.
وأش��ارت الصحيف��ة اإلس��بانية إلى 
أن الن��ادي امللكي س��يلجأ للقميص 
الثالث ال��ذي يحل الل��ون األورجواني 

خلوض به املباراة النهائية.
ولم يرت��د املرينجي القمي��ص الثاني 
ف��ي نهائي��ات دوري األبط��ال س��وى 
م��رة واحدة عام 2000 أمام فالنس��يا 
قميص��ه  ارت��دى  ال��ذي  اإلس��باني 
البرتقالي فيما لبس امللكي القميص 
األس��ود في املباراة الت��ي انتهت بفوز 

امللكي بثالثية نظيفة.

كارديف تضّيف نهائي دوري أبطال أوروبا في 3 المقبل
تقرير

زيدان الخاسر األكبر في لقاء ريال مدريد ويوفنتوس خالل 19 عامًا

لقاء سابق لريال مدريد ويوفنتوس

مفكرة الصباح الجديد

أرسنال ـ تشيلسي

برشلونة ـ األفيس

فرانكفورت ـ دورتموند

أنجيه ـ سان جيرمان

7:30 مساًء

10:30 مساًء

9:00 مساًء

10:00 مساًء

نهائي كأس االتحاد اإلنجليزي

نهائي كاس ملك إسبانيا

نهائي كأس ألمانيا

نهائي كاس فرنسا

 

بغداد ـ الصباح الجديد:
اجتم��ع أم��س االول ممثلوا اللجان 
املس��ؤولة ع��ن تنظي��م مب��اراة 
وش��قيقه  العراق��ي  املنتخ��ب 
األردني واملش��كلة م��ن قبل وزارة 
الشباب والرياضة واالحتاد العراقي 
لك��رة الق��دم واتفق��ت األطراف 
على ما يلي ..تتولى وزارة الشباب 
والرياضة مسؤولية تأهيل مرافق 
املدين��ة الرياضي��ة ف��ي البص��رة 
اس��تعداداً  مبفاصله��ا  بجمي��ع 
الحتض��ان لق��اء رف��ع احلظر بن 
العراق واألردن في االول من حزيران 

املقبل .
كما  يتول��ى االحتاد العراقي لكرة 
وبي��ع  طب��ع  مس��ؤولية  الق��دم 
آالف  خمس��ة  بقيم��ة  التذاك��ر 
دينار عراقي ، ومت اسناد إلى االحتاد 
العراق��ي لكرة القدم مس��ؤولية 
عش��تار  ش��ركة  م��ع  التعاق��د 
م��ن اج��ل نق��ل وتس��ويق املباراة 
بالتنسيق مع االحتاد األردني لكرة 
الق��دم ، ويك��ون االحت��اد العراقي 
مس��ؤوال ع��ن انس��يابية دخ��ول 
اجلماهي��ر الى امللعب بالتنس��يق 
مع وزارة الش��باب والرياضة وأدارة 

امللعب .
وتق��وم وزارة الش��باب والرياض��ة 
بالتنس��يق مع اجلهات احلكومية 
محافظ��ة   ، ال��وزارات   ( االخ��رى 
 ) واملديري��ات  الدوائ��ر   ، البص��رة 
مللعب  الكافي��ة  احلماية  بتأم��ن 
املب��اراة ووفد املنتخب��ن العراقي 
واالردني وجلان االحتادين االس��يوي 

والدولي وطاقم حكام املباراة .
ويقوم االحتاد العراقي لكرة القدم 
بتأم��ن الضياف��ة املثل��ى للوف��د 

األردني ولضيوف املباراة .
ووزارة الش��باب والرياض��ة واالحتاد 
العراق��ي لك��رة القدم س��يؤمنان 
كب��ار  ضياف��ة  و  اس��تقبال 
الش��خصيات ) VIP ( ... وس��توفر 
م��ع  بالتنس��يق  الش��باب  وزارة 
احلكومية  واملؤسس��ات  ال��وزارات 
االخ��رى وس��ائل النق��ل اخلاص��ة 
العراق��ي  واملنتخب��ن  بالوف��ود 
واالردن��ي والش��خصيات االخ��رى، 
وس��يتم التنس��يق املباش��ر ب��ن 
الوزارة واالحت��اد ومحافظة البصرة 
على تأمن متطلبات الفيفا والتي 
تتعلق بالدعم اللوجيستي اخلاص 

باستضافة املباريات الدولية .
يشكل احتاد كرة القدم جلنة خاصة 
الستقبال املنتخب األردني وأعضاء 
الفيف��ا واالحتاد االس��يوي واحلكام 
ف��ي مطار البصرة بالتنس��يق مع 
وزارة الش��باب ومحافظة البصرة 
وإدارة املطار ، ويتولى االحتاد العراقي 
داخ��ل ملعب  التنظيمية  األم��ور 
البصرة بالتنسيق مع ادارة امللعب 
وسكرتارية اللجنة العليا ، تتولى 
والرياضة مسؤولية  وزارة الشباب 
ضيافة املنطق��ة اخملصصة لكبار 
الشخصيات على ان يتولى االحتاد 
في  الضيافة  العراقي مس��ؤولية 

املناطق االخرى .
و يك��ون طب��ع الباج��ات اخلاص��ة 
واإلعالم من  التنظيمي��ة  باللجان 

قبل االحتاد العراقي لكرة القدم .
وتؤم��ن وزارة الش��باب والرياض��ة 
تواجد ٤٠٠ عنصر من أمن املالعب 
ف��ي ملعب املباراة قبل ٨ س��اعات 
، ويت��م تس��ليم  م��ن انطالقه��ا 
ملعب املباراة ال��ى االحتاد العراقي 
والذي بدوره يسلمه ملشرف املباراة 
الدولي قبل ٤٨ ساعة من انطالقة 
اللق��اء .. تخصص وزارة الش��باب 
والرياض��ة ري��ع ه��ذه املب��اراة الى 
االحت��اد العراقي من اج��ل التكفل 
باملصاريف اخلاصة بضيافة الوفود 
الزائ��رة واللجان التنظيمية وباقي 
املصاري��ف االخ��رى .. يك��ون ه��ذا 
االتف��اق ملباراة املنتخب��ن العراقي 
واالردني فقط واليسري للمباريات 

االخرى .
من جهة اخرى وجه وزير الش��باب 
والرياض��ة عب��د احلس��ن عبطان، 
بتأهل ملعب بابل الرياضي..  وقال 
عبط��ان خ��الل اس��تقباله مدي��ر 
ش��باب ورياضة بابل صالح عبيس 
االعرج��ي ان ال��وزارة حريصة على 
اكم��ال جميع املنش��أت الرياضية 
في محافظة بابل وفي محافظات 
العراق لكن التقشف املالي يحول 
دون ذلك، مبين��اً ان الوزارة حققت 
مش��اريع ومنشآت رياضية يفتخر 

بها اجلميع.
 واكد ان ملعب بابل س��يتم اعادة 
تأهيله بأسرع وقت ممكن من خالل 
االحتياج��ات  كل  ال��وزارة  توفي��ر 
اخلاصة بامللعب حتى يخدم شباب 

ورياضة بابل.

بغداد ـ الصباح الجديد:
نال فري��ق النف��ط بلق��ب الدوري 
املمت��از لكرة الس��لة، مس��اء أول 
أمس بعد فوزه اخلامس على فريق 
الش��رطة ف��ي خت��ام منافس��ات 
البطول��ة للموس��م احلالي ضمن 

مباراة مثيرة.
وش��هدت املباراة ندي��ة كبيرة في 
أالداء أمت��ع احلاضري��ن واملتابع��ن 
وق��دم الش��رطة مس��توى ممي��زا 
متك��ن من خالله التق��دم في أكثر 

من مناس��بة حتى انتهى الشوط 
األول.

وفي الش��وط الثاني ل��م يختلف 
واملس��توى  املتع��ة  حي��ث  احل��ال 
الكبير الذي قدمه الفريقان وبقي 
الش��رطة متقدم��ا بس��ت نقاط 
حتى الرب��ع األخير بي��د أن النفط 
حس��م املباراة بنتيج��ة 84 نقطة 
مقابل 82 ليت��وج بطال بعد أن فاز 
على الشرطة للمرة اخلامسة من 
أصل تس��ع مباريات.. وج��اء فريق 

نفط اجلنوب بعد الش��رطة، ثالثا 
في الترتيب ومن ثم فريق الكهرباء 
باملرك��ز الراب��ع واملين��اء خامس��ا 
والك��رم باملركز األخير.. وحاز العب 
فريق نادي نف��ط اجلنوب، ذو الفقار 
فاه��م، عل��ى جائ��زة افضل العب 
ف��ي ال��دوري، فيما حص��ل احملترف 
دي ماري��و على لق��ب افضل العب 
محت��رف.. ومنحت أندية الكهرباء 
املثابرة  والك��رخ ك��ؤوس  واملين��اء 

لبلوغها املسدس الذهبي.

بغداد ـ الصباح الجديد:
خس��ر منتخبن��ا الش��بابي بك��رة 
الصاالت امس في نهائي كأس آسيا 
امام نظيره اإليراني بهدفن من دون 
رد. وتقدم املنتخ��ب اإليراني بهدفن 
نظيفن في الش��وط األول للمباراة 

الت��ي ج��رت ظه��ر أم��س اجلمع��ة 
ف��ي بانك��وك، هذا وتأه��ل منتخبنا 
الشبابي بكرة الصاالت حتت 20 سنة 
إلى أوملبياد العالم الذي سيقام في 
العام 2018 في األرجنتن بعد بلوغه 

املباراة النهائية.

وقدم املنتخب في مسيرته بالبطولة 
نتائ��ج ايجابي��ة فحق��ق الف��وز في 
جميع مبارياته ف��ي اجملموعة االولى 
ثم تف��وق في دور رب��ع النهائي على 
اليابان واط��اح بنظيره االوزبكي في 

الدور نصف النهائي.

بغداد ـ الصباح الجديد:
قاد امل��درب العراقي حكيم ش��اكر 
فريق��ه العمان��ي الس��ويق للف��وز 
قاب��وس  الس��لطان  كأس  بلق��ب 
بكرة الق��دم بعد الف��وز على ظفار 
بهدفن نظيفن س��جلهما احملترف 

تشيتش��ي كيبري من ساحل العاج 
في الدقيقتن 77 و81.. وهذا اللقب 
الثالث للس��ويق ف��ي البطولة بعد 

عامي 2009 و2013.
يش��ار إلى ان فريق ظفار توج مؤخراً 
للمحترف��ن  دوري عمانت��ل  بلق��ب 

العماني، فيما حل الس��ويق باملركز 
الس��ادس م��ن ب��ن 14 فريق��اً ف��ي 
املس��ابقة.. ويعد النجاح الذي حتقق 
للمدرب احملترف ضمن سلسلة نتائج 
المعة س��بق ان حققها مع األندية 

واملنتخبات الوطنية العراقية.

»الشباب والرياضة« واتحاد الكرة يرسمان 
خارطة طريق نجاح لقاء الوطني واألردن 

النفط يتوج بطال لدوري السلة الممتاز

»شباب الصاالت« يكتفي بوصافة آسيا 

حكيم شاكر يقود السويق
 للفوز بكأس السلطان قابوس
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كل رمضان وأنتم أحرار

جمال جصاني

تتميز اجملتمعات التي لم تصل لسن التكليف 
احلضاري بحاجتها املس��تمرة لوجود الفرامني 
وتطف��ل األجه��زة األمني��ة ف��ي تفصي��ات 
حياته��ا مبا ف��ي ذلك اجلان��ب العب��ادي منها، 
وه��ذا ما يحصل معنا عندما تس��تقبل وزارة 
الداخلية ش��هر رمضان بحزمة من الفرامني 
املنحدرة إلينا من عصور العصملي وأسافه 
م��ن س��لطات بدائية كان��ت تفه��م قضايا 
اإلميان واملعتقدات الروحية كمهمة أساسية 
تق��وم  القمعي��ة،  وأجهزته��ا  لعسس��ها 
بتعميمها وفرضها على عيال اهلل. لم يتغير 
ش��يء مع فرس��ان حقبة الفتح الدميقراطي 
املب��ني، ال س��يما بعد أن أفص��ح ممثليهم عن 
طبيعة عاقته��م مع مفه��وم الدميقراطية 
)م��ع آلياتها وضد فلس��فتها واحلريات املارقة 
الت��ي تتضمنه��ا( لذل��ك جند أنفس��نا وعلى 
شتى اجلبهات واحلقول ال نحصد غير الفشل 
والعجز، وال ينحصر ذلك في همومنا الدنيوية 
وحس��ب بل الى الهم الروحي واملعنوي، إذ لم 
حت��دث أي حتوالت نوعية في مجال النظرة الى 
اإلميان والتطور الهائل الذي حققته البشرية، 
عندما انتقلت به من حال العبودية واخلضوع 
اجلب��ري وفضاءاته الضيقة ال��ى فضاء احلرية 
والعاقة الواعية واملستقلة مع كل ما يحيط 

بنا من قضايا وأشياء وهموم.
في تونس وهي من البل��دان الرائدة في مجال 
العاقة مع هذا املعنى اجلديد للفهم والسلوك، 
وضع حد ملث��ل هذه الفرام��ني املتنافرة وقيم 
املواطنة )ال الرعي��ة( والدميقراطية ومنظومة 
احلق��وق واحلريات، وتصرف��ت باحترام وثقة مع 
مواطنيها وسلوكهم الواعي واملهذب. ونحن 
في هذا الوطن املنكوب مبوروثات اخلوف، بأمس 
احلاجة الى مثل ه��ذا املنهج اجلديد، املتناغم 
والتطل��ع لبناء مجتمع أح��رار ال عبيد وأتباع 
كما ترغ��ب اخمللوقات املس��كونة بذلك اإلرث 
املمي��ت. عندم��ا نس��لط الضوء عل��ى مثل 
ه��ذه التقاليد والفرام��ني املتناف��رة والكثير 
م��ن فقرات وبن��ود الدس��تور العراق��ي وقيم 
ومدونات حقوق اإلنسان األممية، فهذا ال يعني 
أن القوم س��يلتفتون ملثل هذا األمر، ال سيما 
وأنهم م��ا زالوا ال يجدون ضررا بوجودهم حتت 
ظ��ل علم ونش��يد النظام املب��اد والكثير من 
فرامني "مجلس قيادة الثورة" املنحل. قد تبدو 
مثل ه��ذه املاحظات بطرانة قياس��اً والكم 
الهائ��ل من اخلروق��ات واالنته��اكات احلاصلة 
على تضاريس هذا الوط��ن القدمي، لكنها في 
احلقيقة كما قطرة املاء تعكس محتويات كل 

ما يحيط بنا من حتديات ومخاطر.
وكي نبقى على أرض الواقع ال التمنيات، نقول 
إن التح��رر من ذل��ك اإلرث العصمل��ي، ما زال 
يحت��اج الى الكثير من الوقت والوعي واجلهد، 
لك��ن بقاء مث��ل تل��ك الفرام��ني البالية غير 
ممكن، مهما استقتلت قوى التخلف والقمع، 
وال مناص من التش��ريعات التي تنتش��ل من 
حاول��ت الس��ماء تكرمي��ه ذات عص��ر، من أن 
تتمدد وتترس��خ على تضاريس أول وطن دارت 
على تضاريس��ة أول عجل��ة وباكورة املدونات. 
م��ا يدعونا لطرح مثل هذه املواضيع، ألن مثل 
ه��ذه الفرام��ني تنح��در إلينا م��ن منظومات 
اخلوف التي أحلقت بنا كعراقيني أفدح األضرار، 
وال بد من الرهان على العراقي احلر واملسؤول ال 
املذعور، والذي قدم للعالم أسوأ صورة ممكنة 
عن��ا بني الش��عوب واألمم، حباً ب��اهلل كفو عن 
مثل هذا املمارس��ات والس��لوكيات املهينة، 

وكل عام وأنتم أحرار..

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

بغداد - أحالم يوسف:
على غير العادة، فإن التحضيرات 
لش��هر رمضان هذا العام كانت 
اقل نسبياً، فليس هناك تهافت 
على ش��راء امل��واد الغذائية، كما 
هو احل��ال ف��ي رمض��ان من كل 
ع��ام، حيث يب��دأ الناس بش��راء 
املواد األساس��ية لهذا الش��هر، 
مثل العدس، وال� "نومي بصرة"، 
وال��رز وغيرها من املواد التي عادة 
يفضله��ا الصائ��م، خاص��ة مع 
الغياب املس��تمر ملفردات احلصة 
العدس،  التمويني��ة حي��ث كان 
والس��كر، والزي��ت، وغيره��ا من 
املواد الت��ي توزعها الدولة، عاماً 
اقتصادي��اً مس��اعداً للمواط��ن 
م��ن  بع��دد  التقين��ا  العراق��ي. 
أصحاب احملال التجارية لبيع املواد 
الغذائية، واملواطنني، لنس��ألهم 
ع��ن حتضيراتهم لهذا الش��هر، 
والس��بب وراء االقب��ال املتناقص 
لرمض��ان، مقارنة  التهيئة  على 
وع��ن  الس��ابقة،  األع��وام  م��ع 
موض��وع ارتفاع األس��عار املازم 
لهذا الش��هر، الذي نبدأه بأمنية 

ان يكون كرميا مع الناس.
علي الدراج��ي صاحب محل في 
مدين��ة الصدر لبي��ع البقوليات 
والتوابل يقول: اعداد الناس هذه 
الس��نة قلياً ج��دا إذا ما قارناها 
م��ع اعدادهم في كل عام، فعادة 
يتواف��د الن��اس لش��راء العدس 
م��ن اجل الش��وربة التي ال تخلو 
منه��ا مائ��دة رمضاني��ة، وأيضا 
النومي بصرة، الش��راب املفضل 
في هذا الش��هر، مل��ا يحتويه من 

فائدة صحي��ة، إضافة الى كونه 
لذي��ذ الطع��م، وال اعرف س��بب 
تناق��ص العدد ه��ذا الع��ام، قد 
تكون وفرة املواد، وكثرة األس��واق 
الت��ي تبي��ع م��ا يحتاجون��ه. اما 
موضوع ارتفاع األس��عار فاعتقد 
انه بسبب االقبال املبالغ به على 
الشراء، فان بعض التجار يبدأون 
باس��تغال الوضع، ورفع أس��عار 
امل��واد الت��ي يبيعونه��ا. كذل��ك 
غياب الكثير من املواد عن احلصة 
التموينية الت��ي أتوقع ان الدولة 
قامت بإلغائها من دون ان نعرف، 
تس��هم بارتف��اع أس��عار بعض 

املواد.
ام أزهر من س��كان منطقة حي 
اور، تق��ول انها ف��ي كل رمضان 
مؤون��ة ش��هر كام��ل  تش��تري 
م��ن البقولي��ات، والتوابل كي ال 
تضط��ر ال��ى الذهاب للتس��وق 
يومي��ا ف��ي اجلو احلار والش��مس 
احلارق��ة: ع��ادة اش��تري كل م��ا 
يلزمن��ي قبل ش��هر رمضان في 
األق��ل قب��ل عش��رة أي��ام، وهذا 
العام اش��تريت مواد قليلة ألني 
وجدت نفس��ي، اني مع ش��رائي 
ملواد كثي��رة قبل رمض��ان، فاني 
ال اس��تغني عن الس��وق لشراء 
اخلضروات والفواكه، التي ال ميكن 
ان اخزنها مثل البقوليات، لذلك 
ففضلت ان يكون ذهابي للسوق 
أس��بوعيا كما هو احلال في كل 
أيام السنة. فيما يخص األسعار، 
فان األس��عار تبق��ى رهينة مزاج 
البائ��ع، فقب��ل أيام ارتفع س��عر 
الطماطة ارتفاع��اً كبيراً، واليوم 

ب��دأ بالتراجع، وما نأمله ان يرحم 
التجار من في األرض، كي يرحمنا 

من في السماء جميعا.
عب��د الك��رمي البهادل��ي صاحب 
اخلض��روات،  لبي��ع  "كش��ك" 
بجمي��ع  والتم��ور،  والفواك��ه، 
أنواعها يقول ان حفظ املواد قبل 
رمضان لي��س منطقيا، الن ذلك 
هو م��ا يدفع الكثير م��ن الباعة 
الى رفع األس��عار، فهم، والناس 
أيض��ا، يتعامل��ون م��ع املوضوع 
وكأنه ازمة مرتقبة، وليس شهرا 
فضي��ا، يفترض ان يك��ون كرمياً 
على عب��اده، لذلك فباعتقادي ان 
الناس هم العامل األس��اس في 

ارتفاع األسعار قبل التجار.
اميان عبد الواحد تقول ان احلصة 
التمويني��ة كان��ت مهم��ة جداً 
بالنس��بة للمواط��ن في ش��هر 
رمضان: كان يوزع ضمن مفردات 
الع��دس،  التمويني��ة  احلص��ة 
وطحني الصفر، والسكر، والكثير 
م��ن املواد التي كانت تزيح احلمل 
عن كاه��ل املواط��ن، وال ادري ما 
ه��و مصيره��ا اليوم، فق��د بدأوا 
بتقليصها شيئاً فش��يئاً، حتى 
يعتمد  العراق��ي  املواط��ن  ب��ات 
على م��ا يجنيه لكس��ب قوته، 
وشراء املواد األساسية في املنزل، 
موضوع ارتفاع األسعار وارد جدا، 
امل��واد الغذائية  بس��بب نق��ص 
التموينية،  الضرورية من احلصة 
كن��ا نتأم��ل خي��را باملس��ؤولني، 
لكن يبدو ان خيبات األمل ضمن 
اساسيات قدرنا نحن العراقيني.

مثل كل سنة.

الصائمون في رمضان ما بين مطرقة 
متابعة - سالم البغدادي:التجار وسندان الحصة التموينية

ف��ازت العراقي��ة فيان الس��ليماني من 
بغداد بلقب ملكة جم��ال العراق لعام 
2017، خال احلفل الذي أقيم في بغداد، 
مبشاركة 15 من فتيات العراق، ميثلن 13 
قطاعاً جغرافياً، حيث تنوعت هوياتهم 
م��ا ب��ني الع��رب، والتركم��ان، والك��رد، 

واملسيحيني، واأليزيديني.
تنوعت فقرات احلفل حيث املوس��يقى، 
والغن��اء، واالس��ئلة الت��ي طرحت على 
املتسابقات، كي تكون الصورة واضحة 
من قبل اللجنة فيما يتعلق باملس��توى 
ل��دى  البديه��ة  وس��رعة  الثقاف��ي، 

املشاركات. 
ش��ارك باحلف��ل فرق��ة اورنين��ا بقيادة 
املايسترو علي اخلصاف، وفرقة خماسي 

بغداد بقيادة املايسترو محمود حمد. 
ابت��دأ احلف��ل بع��زف النش��يد الوطني 
العراقي، ث��م القت هند احلديدي مديرة 
"امللكي��ة الفكرية" ف��ي وزارة الثقافة، 
كلمة حّيت من خالها الضيوف العرب 
والعراقي��ني، وأيضا كان��ت هناك كلمة 
عن مؤسسة "مس عراق" القاها مهند 
ش��هيد، احد أعضاء جلان املقابات، وهو 
خبير بالتنمية البشرية: ما كنا لنكون 
هنا لوال تضحيات أناس، يحاولون رسم 

البس��مة والفرح��ة، فتحي��ة للجيش 
العراقي، واحلش��د، وقوات البيشمركة، 
وبرغ��م ان تلك ه��ي امل��رة الثالثة التي 
تق��ام فيه��ا مس��ابقة مل��كات جمال 
الع��راق، بدع��م من املؤسس��ة، لكنها 
تعد امل��رة األولى للمس��ابقة، بس��بب 
دخول املؤسسة ملنظمة احتاد املنظمات 
العاملي��ة ملل��كات اجلم��ال ف��ي العالم، 
والفائزة ستمثل العراق مبسابقة ملكة 
جم��ال األرض، حاولنا ان نلت��زم مبعايير 
احتاد املنظم��ات العاملية مللكات اجلمال، 
من خال اختيار مشاركات ميثلن التنوع 

اجلغرافي بالبلد.

فيان السليماني ملكة جمال العراق لعام 2017

بغداد - الصباح الجديد:
حلقت حمامات ونوارس البصرة بأجنحة الس��ياب، وهم 
يحمل��ون عبق ش��ط الع��رب، ليعط��روا فضاء املس��رح 

الوطني في امسية اإلثنني.
حي��ث امت��زج احلب باألمل، بع��د ان قدمت فرق��ة الفنون 
الشعبية البصرية، فولكلور البصرة الفيحاء، عبر لوحات 
موسيقية، وغنائية راقصة، الهبت مشاعر اجلمهور الذي 
اكتظ��ت به قاع��ة املس��رح الوطني. فيم��ا قدمت فرقة 
اخلش��ابة البصرية فواص��ل غنائية، ومعزوف��ات ايقاعية 

جميلة، بقيادة املايسترو اخلشاب سعد اليابس.
في ختام األمس��ية، قدم��ت الدكتورة إقب��ال نعيم مدير 
عام دائرة الس��ينما واملس��رح، درع االبداع لثاثة من جنوم 
الف��ن البصري، تثمينا لتفانيهم على مدار عدة عقود في 
خدمة الفنون الفولكلورية البصرية، وس��عيهم احلثيث 
للمحافظ��ة على موروثه��ا البهي، والفنان��ون هم فالح 

حسن غامن، وسعد اليابس، وعبد اجلبار التنيمي.
ومما جتدر االش��ارة اليه ان دائرة السينما واملسرح، وضعت 
منهاج��اً فني��اً متميزاً إلقام��ة األماس��ي، واإلحتفاليات، 
واملهرجانات، من أجل خلق حالة من التواصل مع اجلمهور 
املتعطش للفنون السينمائية، واملسرحية، والفولكلورية 
الش��عبية من جهة، ومع وسائل االعام احمللية، والعربية، 
واألجنبي��ة من جه��ة أخ��رى، أكدها حضوره��م الافت، 

وتغطيتهم املبهرة لألمسية البصرية الرائعة.

الفولكلور البصري يحّلق بأجنحة 
السياب في فضاء المسرح الوطني
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