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بغداد ـ مشرق ريسان:
أفضى "التوافق السياسي" إلى 
اإلبقاء على مفوضية االنتخابات 
احلالية حلني انته��اء مدة عملها 
القانوني��ة ف��ي أيل��ول املقب��ل، 
ش��ريطة ع��دم التمدي��د لها أو 
قبول ترش��يح أعض��اء مجلس 
املفوضني احلالي ف��ي املفوضية 

اجلديدة.
وفي هذا الشأن، يكشف النائب 
ع��ن كتل��ة املواط��ن- املنضوية 
ف��ي التحالف الوطني- حس��ن 
خالط��ي بأن "هناك حت��ركاً على 
محورين يجري في داخل مجلس 
النواب بشأن موضوع مفوضية 

االنتخاب��ات، األول يتعلق بجمع 
الثق��ة عن  التواقي��ع لس��حب 
املفوضية في إحدى اجللس��ات"، 
مش��يراً إلى إن "احمل��ور اآلخر- مت 
التوافق عليه- ين��ص على بقاء 
انتهاء  احلالية حل��ني  املفوضي��ة 
أيل��ول  مدته��ا القانوني��ة ف��ي 

املقبل".
ويضي��ف خالط��ي ف��ي حدي��ث 
إن  اجلدي��د"،  "الصب��اح  م��ع 
"بق��اء املفوضي��ة احلالي��ة أم��ر 
ضروري، إلمتام إجراءات تس��جيل 
والتسجيل  السياسية  األحزاب 

البايومتري.
تتمة ص3 مؤمتر صحفي ملفوضية االنتخابات "ارشيف"

شريطة عدم التمديد أو قبول الترشيح في مجلس المفوضين الجديد

"التوافق" يفضي لإلبقاء على المفوضية الحالية
لحين انتهاء مدة عملها القانونية

تقريـر

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن القيادي في احلشد الشعبي 
جب��ار املعم��وري، امس الس��بت، 
عن مقت��ل ما يس��مى ب�"املفتي 
الش��رعي" لتنظيم "داعش" في 
قض��اء البع��اج غرب��ي محافظة 

نينوى بضربة جوية.
وقال املعموري في حديث صحفي، 

إن "املفت��ي الش��رعي الع��ام في 
تنظيم داعش داخل قضاء البعاج 
ف��ي محافظ��ة نين��وى قت��ل مع 
أربعة م��ن مرافقيه بضربة جوية 
اس��تهدفت مركبته ف��ي اجلانب 

الشرقي للقضاء".
"الق��وة  أن  املعم��وري،  وأض��اف 
اجلوي��ة وطيران اجلي��ش لعبا دوراً 

محورياً في اس��تهداف القيادات 
الب��ارزة في تنظي��م داعش داخل 
وخارج البعاج بعد رصد ومتابعة 

استخبارية".
من جهة أخرى أعلن إعالم احلشد 
الش��عبي، امس السبت، أن قوات 
احلش��د ح��ررت قريت��ي رمب��وس 
الش��رقية والغربية شمال قضاء 

البعاج غربي محافظة نينوى.
وق��ال إع��الم احلش��د ف��ي بي��ان 
اطلعت علي��ه "الصباح اجلديد"، 
إن "اللواءي��ن األول والثان��ي حررا 
قريتي رمبوس الشرقية والغربية 
س��يطرة  م��ن  البع��اج  ش��مال 

داعش".
تتمة ص3

مقتل مفتي البعاج مع أربعة من مرافقيه بضربة جوية

الجيش المصري يشن غارات عنيفة 
على مركز مهم للقاعدة شرق ليبيا

السلطات األمنية تمنع ارتداء 
النقاب في شوارع الموصل

بغداد ـ الصباح الجديد:
قالت مصادر عس��كرية مصرية 
اس��تهدفت  جوي��ة  ضرب��ات  إن 
معاق��ل جلماع��ات إرهابي��ة قرب 
مدين��ة درنة، ش��رقي ليبي��ا، يوم 
األول من امس اجلمع��ة، رداً على 
هج��وم وقع في محافظ��ة املنيا 
في صعي��د مصر وأدى إلى مقتل 

29 شخصاً.
وأعلن اجلي��ش املص��ري أن قواته 

عل��ى  ضرب��ات  نف��ذت  اجلوي��ة 
ف��ي  ملتش��ددين  معس��كرات 
ليبي��ا تأك��دت مش��اركتهم في 
تخطيط وتنفيذ الهجوم، تزامنا 
مع تصريحات أدل��ى بها الرئيس 
املص��ري عبد الفتاح السيس��ي 

في خطاب تلفزيوني.
وقال السيس��ي إنه أمر بضربات 

ضد "معسكرات اإلرهاب".
تفصيالت أخرى ص2

بغداد ـ الصباح الجديد:
كش��ف قائد ش��رطة محافظة 
واث��ق  الرك��ن  العمي��د  نين��وى 
ان  الس��بت  ام��س  احلمدان��ي 
قيادة الش��رطة قررت منع ارتداء 
النس��اء النق��اب في الش��وارع 
في  واألس��واق  العامة  واألماكن 

مدينة املوصل.
وق��ال العميد الرك��ن احلمداني 
في تصريح صجفي، ان ش��رطة 

نين��وى وعل��ى خلفي��ة تس��لل 
ب��زي  داع��ش  تنظي��م  عناص��ر 
النساء منعت ارتداء النقاب في 

شوارع املوصل.
يأت��ي هذا ف��ي وقت تقت��رب به 
القوات العراقية من حترير املدينة 
بنح��و كامل من قبض��ة داعش 
ال��ذي اجتاحها ف��ي حزيران عام 
2014، وف��رض احاكم��ه الدينية 

املتشددة على السكان فيها.

ساكو يبحث مع نائب الرئيس األميركي 
أوضاع المسيحيين في العراق وسوريا

شرطة نينوى تصدر حزمة من
التعليمات لتعزيز االستقرار األمني 23

بغداد - أسامة نجاح:
أكدت قيادة ق��وات جهاز مكافحة 
اإلرهاب ، أمس الس��بت ، إن داعش 
اإلرهابي لم تبق حتت س��يطرته إال 
املدينة القدمي��ة وثالثة أحياء فقط 
في الس��احل األمي��ن للموصل بعد 
حتري��ر مستش��فى اجلمهورية في 

امين املدينة . 
وق��ال القائ��د في جه��از مكافحة 
اإلرهاب اللواء الركن معن السعدي 
في حديث خاص لصحيفة ‘‘الصباح 
اجلديد‘‘ إن" القوات األمنية وبجميع 
مس��مياتها متكنت من حترير اغلب 
املناط��ق واملدن في الس��احل األمين 
للموص��ل ول��م يتبق س��وى ثالثة 
أحياء حتت س��يطرة عناصر داعش 
اإلرهابي��ة بع��د حترير مستش��فى 
اجلمهوري في اجلانب نفسه ، مبينا 
إن" األحي��اء ه��ي أحي��اء )الصحة 
االولى( و)الشفاء( و)الزجنيلي( فضال 

عن املدينة القدمية. 
وأضاف الس��عدي إن" هذه األحياء 
تع��د األصعب من حي��ث جغرافية 
مناطقه��ا وقدمه��ا وكثاف��ة عدد 
س��كانها لذا فأن الق��وات األمنية 
تعامل��ت بحرفية ومهني��ة معها 
املناط��ق الت��ي حتتج��ز  خصوص��اً 
فيها العائالت م��ن قبل الدواعش ، 

مشيراً إلى إن" تلك املناطق لم يتم 
معاجلته��ا بالطائ��رات حرصا على 

أرواح املدنيني. 
من جهتها اجتازت قوات الش��رطة 
االحتادية شارع اجلسر الثالث شمال 
منطق��ة الزجنيل��ي باجلان��ب األمين 

ملدينة املوصل. 
وق��ال قائد الش��رطة الفري��ق رائد 
ش��اكر جودت في بي��ان له حصلت 
صحيف��ة ‘‘الصب��اح اجلدي��د‘‘ على 
نس��خة منه إن "قطعات الشرطة 
االحتادية اقتحمت منطقة الزجنيلي 
واجتازت ش��ارع اجلس��ر الثالث من 
ش��مال الزجنيل��ي باجت��اه املوص��ل 

القدمية". 
وفي سياق متصل انطلقت صباح 
ي��وم أمس الس��بت، عمليات اليوم 
الثاني��ة  الصفح��ة  م��ن  الثال��ث 
اهلل  رس��ول  )محم��د  لعملي��ات 
الثاني��ة( لتحري��ر قض��اء البع��اج 
والقرى واجملمعات السكنية التابعة 

للقضاء . 
وقال القائد في احلش��د الش��عبي 
العملي��ات  ان"  الطليب��اوي  ج��واد 
و  فصائ��ل  مبش��اركة  انطلق��ت 
تشكيالت احلشد الشعبي وبإسناد 

طيران اجليش العراقي". 
تتمة ص3

القّوات المشتركة تستعد القتحام الموصل القديمة 
بعد انتهائها من تحرير ثالثة أحياء في أيمن المدينة

القوات املشتركة قرب املدينة القدمية للموصل

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد وزير اخلارجية ابراهيم اجلعفري، 
أهمي��ة تفعي��ل اللج��ان البرملانية 
وتبادل اخلبرات بني العراق وإسبانيا، 
فيما أشارت جلنة العالقات اخلارجية 
في مجل��س النواب اإلس��باني الى 
وج��ود "رغبة حقيقي��ة" في تعزيز 

التعاون بني البلدين.
وق��ال مكت��ب اجلعف��ري ف��ي بيان 
اطلعت علي��ه "الصب��اح اجلديد"، 
إن األخي��ر "التق��ى رئيس��ة جلن��ة 
ف��ي مجلس  اخلارجي��ة  العالق��ات 
النواب االسباني السيدة بيالر روخو 
نوغي��را ف��ي العاصمة االس��بانية 
مدري��د، وج��رى خالل اللق��اء بحث 

ب��ني  الثنائي��ة  العالق��ات  س��ير 
بغ��داد ومدري��د، ومجم��ل األوضاع 
السياس��ية واألمنية ومستجدات 
احلرب ضد عصابات داعش اإلرهابية 
وجهود احلكومة العراقية ومساندة 

التحالف الدولي".
ونقل البيان ع��ن اجلعفري قوله، إن 
"العراق يخوض حرباً شرس��ة ضد 
اإلره��اب دفاعا عن نفس��ه، ونيابة 
عن العالم كله، ألن إرهابيي داعش 
جاؤوا م��ن أكثر من 120 دولة؛ وهذا 
م��ا يتطل��ب وقفة اجملتم��ع الدولي 
بحجم يتناس��ب مع عوملة اإلرهاب 

واتساعه وخطورته"".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
قال املتحدث باسم التحالف الدولي 
العقيد، ريان ديلون، امس الس��بت ان 
" داعش سيفقد وفي وقت قريب جداً 
أكب��ر معقل له عل��ى االطالق ليحل 
العلم العراقي محل رايته الس��وداء 

في شتى أنحاء مدينة املوصل".
وذك��ر العقي��د ديل��ون ف��ي تصريح 
صحف��ي، أن "قوات االم��ن العراقية 
أحرزت تقدم��اً مطرداً" مش��يراً الى 
"انها تواجه عدواً شرساً ويائساً في 
أضيق وأصعب املناطق التي طهرتها 

في هذه احلملة حتى اآلن".
وأك��د ان "التحال��ف الدول��ي ملتزم 
سياسياً وعسكرياً بالكامل بتدمير 
الع��دو املش��ترك وسيس��تمر ف��ي 
النمو فيما يواص��ل التقدم للتغلب 
على داعش والس��يطرة على اراضيه 

وتفكيك شبكاته".
واوضح ان "ق��وات التحالف واصلت 
تقدمي الدعم لق��وات األمن العراقية 
حي��ث نف��ذت 34 ضرب��ة جوي��ة في 

األسبوع املاضي".
تتمة ص3

العراق وإسبانيا يؤكدان أهمية 
تبادل الخبرات وتعزيز التعاون 

بين البلدين

التحالف الدولي يؤكد التزامه 
سياسيًا وعسكريًا مع العراق 

بتدمير العدو المشترك

بغداد - وعد الشمري:
كش��فت جل��ان نيابي��ة، ام��س 
الس��بت، أهم تعدي��الت قانون 
 )188( رقم  الشخصية  االحوال 
للج��دل،  1959املثي��رة  لس��نة 
مؤك��دة أنه  يتضمن اربع نقاط 

رئيس��ة متفقة مع الدس��تور، 
الفت��ة ف��ي الوقت ذات��ه إلى أن 
املقترح اجلديد يعطي لكل فرد 
احلق بالع��ودة إل��ى مذهبه في 

تطبيق االحكام املدنية.
االوق��اف  جلن��ة  عض��و  وق��ال 

النيابي��ة  الديني��ة  والش��ؤون 
محم��د تقي املول��ى في حديث 
إن  اجلدي��د"،  "الصب��اح  م��ع 
"نقاش��ات ج��رت ط��وال امل��دة 
املاضي��ة ح��ول تعدي��ل قان��ون 

االحوال الشخصية".

مت  "مقترح��اً  أن  املول��ى  وتاب��ع 
وضع��ه يس��مح ل��كل عراقي 
بالع��ودة إل��ى دين��ه أو مذهبه 
املدني��ة  باالح��كام  بتطبي��ق 

الرئيسة الواردة في القانون".
تتمة ص3

زواج الفتيات سيخصع إلى بلوغهن.. واألحكام الرئيسة ستعود إلى األديان والمذاهب

األوقاف النيابية: تعديل "األحوال الشخصية" يطال أربعة ملفات شرعية
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السليمانية ـ عباس كاريزي: 

اعلن��ت وزارة البيش��مركة ف��ي 
حكومة االقليم ارسال مشروعها 
الصالح  اله��ادف  االس��تراتيجي 
البيش��مركة  ق��وات  وتوحي��د 
ال��ى رئاس��ة اقلي��م كردس��تان 
للمصادقة علي��ه والبدء بتنفيذ 

فقراته املتألفة من 35 بنداً.
وقالت وزارة البيشمركة في بيان 
انها ارسلت مش��روعها املقترح 
الى رئاس��ة االقليم وم��ن املقرر 
ان يت��م تداول��ه هناك م��ن قبل 
جلنة من املستش��ارين لدراسته 
بتنفيذ  والب��دء  عليه  واملصادقة 

فقراته.
وتاب��ع مدير عام االعالم والتوعية 
ف��ي ال��وزارة هلك��ورد حكم��ت، 
ان خط��وات س��ريعة س��تتخذ 
لتنفيذ املش��روع بع��د املصادقة 
عليه، مبيناً ان مدة ثالث سنوات 
وضعتها الوزارة لتنفيذ املشروع، 
الذي قال انه يتضمن بناء الوزارة 
عل��ى اس��س حديث��ة وتوحي��د 
واعادة تنظيم قوات البيشمركة 

لتصبح قوات نظامية.    
م��ن جانبه ق��ال امني ع��ام وزارة 
البيش��مركة الفري��ق جب��ار ياور 
في حدي��ث للصب��اح اجلديد، ان 
املش��روع يتأل��ف م��ن 35 نقطة 
باع��ادة تنظيم  تتعل��ق  احده��ا 
وان  البيش��مركة،  قوات  وتوحيد 
بقي��ة النق��اط تتعل��ق بكيفية 
اصالح جميع املؤسسات اخملتلفة 
داخل وزارة البيشمركة، ومراجعة 
القوانني اخلاص��ة املتعلقة بوزارة 
البيش��مركة واج��راء التعديالت 

املطلوبة عليها.
ونفى ياور وجود نية لدى حكومة 
أخ��رى  جه��ة  أي��ة  او  االقلي��م 
البيش��مركة  قوات  الس��تعمال 
بع��د  اجل��وار  دول  م��ن  أي  ض��د 
تس��ليحها وجتهيزه��ا، مبيناً ان 
قوات البيش��مركة كان��ت دائماً 
لتأمني احلماية وتأمني الس��المة 

للمواطنني في كردستان والعراق 
ودول اجلوار ايضا.

امني عام وزارة البيشمركة جبار 
ياور وفي معرض رده على س��ؤال 
ح��ول احتم��ال حص��ول تصادم 
ب��ني ق��وات البيش��مركة وقوات 
احلشد الشعبي، او قوات اجليش 
العراق��ي، م��ا بعد حتري��ر مدينة 
املوصل، نفى وجود أية مشكالت 
ب��ني ه��ذه الق��وات الفت��اً الى ان 
املنضمومة  القوات تشكل  هذه 
االمنية للعراق، وانها تقاتل معاً 
في جبهات القت��ال ضد ارهابيي 
داع��ش، عادًا ما حصل مؤخراً من 
تش��نج بني احلشد والبيشمركة 
في مناطق س��نجار امراً طبيعياً 
وه��و قد يح��دث ف��ي أي��ة دولة 

متطورة. 
وف��ي ح��ني اعل��ن ع��ن مش��روع 
اوض��اع  ال��وزارة لتحس��ني  ل��دى 
النظ��ر  واع��ادة  البيش��مركة 
برواتبهم، طالب احلكومة االحتادية 

بدفع مس��تحقات البيش��مركة، 
نظ��راً الن هذه الق��وات تدافع عن 
اراض��ي الع��راق الى جان��ب قوات 

اجليش واحلشد الشعبي.     
اقلي��م  وزراء  مجل��س  وكان 
كردستان قد صادق على مشروع 
اعادة تنظيم وزارة البيش��مركة، 
الذي يتكون من 35 نقطة، حيث 
مهم��ة  اس��تراتيجية  تش��كل 
ج��داً ل��وزارة البيش��مركة ف��ي 
تشكيل قوة عسكرية احترافية، 
 وتوحيدها حتت مظلة واحدة حتت 

اشراف قوات التحالف الدولي.
وتتضمن اهم النقاط التي اتفق 
عليه��ا حكومة االقلي��م وقوات 
التحالف الدول��ي التي وردت في 
املشروع وفقاً ملصادر مطلعة، ان 
تعمل الواليات املتحدة وبريطانيا 
واملانيا خالل 5-10 س��نوات على 
بناء قوات عس��كرية وطنية في 
االقليم، بعيداً عن هيمنة احلزبني 
واالحتاد  الدميقراط��ي  الرئيس��ني 

الوطني، كما ان أية مس��اعدات 
يقدمها التحالف الدولي لالقليم 
بع��د انته��اء احلرب عل��ى داعش 

مرهون بتنفيذ هذا املشروع.
وكانت الواليات املتحدة وبريطانيا 
واملانيا قد قدمت مشروعاً العادة 
تنظي��م قوات البيش��مركة الى 
قامت  الت��ي  االقلي��م  حكوم��ة 
بعرض��ه عل��ى االحت��اد الوطن��ي 
بزعامة جالل طالباني الذي ميتلك 
الدميقراط��ي  70 واحل��زب  ق��وات 
بزعام��ة مس��عود بارزان��ي الذي 
ميتلك قوات 80 ، مش��يرة الى ان 
عدم تنفيذ مش��روع االصالح في 
وزارة البيش��مركة سيمنع قوات 
التحال��ف من التع��اون مع قوات 
البيش��مركة وسيمنعها كذلك 
من تقدمي أية مساعدات لها في 

اطار القوات احملاربة لداعش.   
وتابعت املصادر انه وفقاً للمشروع 
فأن دول التحالف اشترطت ابعاد 
احلزبية عن  والتدخ��الت  التأثرات 

والضغوطات  البيشمركة  قوات 
احلزبي��ة داخ��ل صف��وف ق��وات 
تضمن��ت  كم��ا  البيش��مركة، 
شروط التحالف الدولي، ان تترك 
القيادات احلزبية التي تشرف على 
محاور القتال حالياً مسؤولياتها 
داخل صفوف البيشمركة، وحتال 
عل��ى التقاعد، او ان تترك عملها 
احلزبي وتتفرغ للعمل العسكري 
في صفوف قوات البيشمركة.    

م��ن  اخ��رى  فق��رة  ان  وتابع��ت 
املش��روع تطالب بح��ل قوات 70 
و80 وان تش��رف جلان مش��تركة 
من ق��وات التحالف عل��ى اعادة 
تنظي��م هذه الق��وات، في الوية 
رواتبهم  واالشراف على  ووحدات 
ومخصصاتهم وفتح دورات لهم 

داخل اإلقليم وخارجه.
ف��ي  الرئيس��ان  احلزب��ان   وكان 
الديقمراطي  كردس��تان  اقلي��م 
قد  الوطني  واالحتاد  الكردستاني 
خاض��ا ب��ني اع��وام 1993 1997- 

عل��ى  عنيف��اً  داخلي��اً  اقتت��اال 
السلطة والنفوذ، ادى الى سقوط 
آالف القتلى، واتفقا عقب تدخل 
مباشر من الواليات املتحدة على 
انهاء القت��ال واخفقت منذ ذلك 
كل اجلهود الدولية لتوحيد هذه 
القوات املنقس��مة على وحدات 
80 التابع��ة حل��زب الدميقراط��ي 
لالحت��اد  التابع��ة   70 ووح��دات 

الوطني.
الدميقراط��ي  احل��زب  ان  يذك��ر 
الع��ام  ق��ام  ق��د  الكردس��تاني 
املنصرم بطرد وزير البيش��مركة 
مصطفى س��يد قادر، وهو قيادي 
في حرك��ة التغيير، ضم��ن اربع 
وزارات كان��ت تع��ود للحركة في 
حكومة االقليم، التي تش��كلت 
بع��د اتفاق سياس��ي ب��ني احلزب 
التغيي��ر،  وحرك��ة  الدميقراط��ي 
عق��ب تصاع��د ح��دة التوتر بني 
اجلانب��ني بعد ب��روز ازمة رئاس��ة 

االقليم.

جبار ياور يستبعد حصول تصادم بين البيشمركة 
والحشد الشعبي ما بعد تحرير الموصل

أكد أن قّوات البيشمركة جزء من منظومة الدفاع العراقية
د. علي شمخي 

الميكن حتقيق أي تصاعد في نسغ االقتصاد اال 
في ظل ظروف االس��تقرار السياس��ي والميكن 
حتقيق االستقرار السياسي اال في ظل االستقرار 
االمني وميكن س��ريان هذه الدورة بالعكس في 
حياة اجملتمعات وال��دول وميكن القول ان معيار 
النجاح احلقيقي ألية دول��ة اليوم هو في قدرة 
حكومتها على تطبيق هذه املعادلة واالجتهاد 
في تنفيذ االس��تحقاقات الوطنية التي تؤمن 
للش��عب حياة كرمية واذا متعن��ا في منظومة 
النجاح التي حققتها دول االحتاد االوروبي ودول 
جنوب ش��رق آس��يا عامة وس��نغافورة خاصة 
فثمة ش��واهد حية على تلم��س طرق النجاح 
فه��ذه ال��دول اس��تطاعت االنس��الخ واخلروج 
من ميادين احلروب والتأزمي السياس��ي واألمني 
لتس��تثمر في ميدان االقتص��اد مبا مكنها من 
اللحاق بركب الدول املتطورة وباتت اليوم حتقق 
التط��ور االمنائي واالقتص��ادي وتزي��د مداخيل 
شعوبها وتنجح في قطاع االستثمار واالعمار 
داخلياً وخارجياً واذا ارادت دول املنطقة العربية 
عامة والعراق خاصة االنضمام لهذا املس��توى 
من النجاح فالبد من تفعيل جميع االتفاقيات 
واخلط��ط التي ج��رى احلديث عنه��ا او اقرارها 
في بن��ود اجلامعة العربي��ة او منظمة مجلس 
الوح��دة االقتصادي��ة العرب��ي والت��ي بقي��ت 
متعثرة ومهملة بفع��ل اخلالفات واالزمات بني 
ال��دول العربية واخلالفات مع ال��دول االقليمية 
اجملاورة وم��ع االقتراب من القض��اء على موجة 
االرهاب املتمثل��ة بالقضاء على تنظيم داعش 
االرهاب��ي في العراق وس��وريا تب��رز احلاجة الى 
تفعيل مس��ار التعاون االقتص��ادي  بني الدول 
العربي��ة والدول االقليمية بكل اش��كاله ومع 
توفر عوامل تنمية وتطوير قطاع االقتصاد بني 
العراق ودول اخلليج وبني العراق وس��وريا واالردن 
وتركي��ا واي��ران يحت��اج العراقي��ون الي��وم الى 
اجتهاد وارادة حقيقية لتفعيل هذه املس��ارات 
مب��ا يعيد اعمار البنى التحتية للمدن العراقية 
الت��ي تعرضت الى التدمي��ر والتخريب وينتظر 
العراقي��ون ايض��اً مرحلة جدي��دة متكنهم من 
انهاء س��نوات طوال من احلرم��ان وفقدان احلد 
االدن��ي من البن��ى التحتية الت��ي متكنهم من 
تسيير ش��ؤون حياتهم اليومية وعندما تتوفر 
مثل هذه الفرصة ومثل هذا التعاون لن تتمكن 
قوى االره��اب واجلرمية من معاودة حضورها في 
مساحات العراق وس��يكون سكان املدن الذين 
وصل��ت اليه��م مكاس��ب االقتص��اد هم في 
مقدمة م��ن يواجهون عصاب��ات االرهاب وفي 
الوقت نفسه ستنعكس النجاحات في مسار 
االقتصاد على عالقات الدول العربية واالقليمية 
فيما بينها وسيجني اجلميع ثمار هذا التعاون 
وميك��ن االستش��هاد باالتف��اق النفط��ي الذي 
ابرمت��ه دول اوبك العربي��ة واالقليمية مع دول 
العال��م املنتج��ة للنفط لرفع اس��عار النفط 
واالستش��هاد ايضاً بحركة التج��ارة والتبادل 
التج��اري ماب��ني الع��راق ودول اجل��وار العربي��ة 
واالسالمية برغم االجواء السياسية الصعبة 
الت��ي حتيط به��ذه احلركة ونعتق��د ان املرحلة 
املقبلة فرصة كبيرة لتفعيل مس��ار االقتصاد 
واالنطالق نح��و واقع جديد يزي��د من التكامل 

االقتصادي والسياسي بني دول املنطقة.

تغييب االقتصاد!

تقـرير

ترجمة: حسين محسن:

ملثم��ون  مس��لحون  ق��ام  القاه��رة- 
بنصب كمني حلافلة تقل مس��يحيني 
قبطي��ني الى دي��ر جن��وب القاهرة يوم 
اجلمع��ة املاضي مما اس��فر ع��ن مقتل 
م��ا ال يقل عن 28 ش��خًصا وردت مصر 
على الهجوم بش��ن ضربات جوية ضد 
ما قالت انها قواعد تدريب للمسلحني 

فى ليبيا.
و أعطى الرئيس عبد الفتاح السيسي 
األمر بالضربات بعد أن تعرضت احلافلة 
لنيران األسلحة الرشاشة على طريق 
صح��راوي بعي��د م��ن قبل مس��لحني 
يش��تبه في أنهم من تنظيم »داعش« 

يركبون ثالث سيارات دفع رباعي.
 و ق��ال السيس��ي في خط��اب متلفز 
للش��عب املصري »ما رأيتموه اليوم لن 
مير م��ن دون عقاب. وقد مت توجيه ضربة 
مؤمل��ة للغاي��ة للقواع��د.ان مص��ر لن 
تت��ردد فى ضرب قواع��د االرهاب في أي 

مكان«.
كما ناشد السيسي الرئيس االميركي 
دونالد ترامب بقيادة احلرب العاملية ضد 

االرهاب.
وكان كمني احلافل��ة هو الهجوم الرابع 
ضد املسيحيني فى البالد منذ ديسمبر/
كانون األول. وقال املسؤولون احملليون ان 
القتل��ى م��ن بينهم فتات��ني صغيرتني 

تتراوح اعمارهما بني عامني و 4 سنوات. 
وأبلغوا عن إصابة 22 آخرين بجراح.

واوض��ح ترام��ب ف��ي أيطاليا ف��ي أول 
زيارة له كرئي��س، ان إراقة الدماء يجب 
ان جتمع بني الدول لس��حق »منظمات 

االرهاب الشريرة«.
إن  وق��ال مس��ؤولون مصري��ون كب��ار 
الطائ��رات املقاتلة اس��تهدفت قواعد 
جمللس الش��ورى في ش��رق ليبي��ا، وهي 
أنه��ا  يع��رف  إس��المية  ميليش��يات 
مرتبط��ة بتنظي��م القاع��دة، ولي��س 
داع��ش، ولم ترد أية كلم��ة فورية حول 

اخلسائر او االصابات.
و الهجوم يعمق املشكالت بني الشعب 
املص��ري ذي االغلبي��ة املس��لمة، ف��ي 
وقت ال تعاني فيه حكومة السيس��ي 
م��ن ازدهار اإلره��اب فقط و امن��ا احياء 

االقتصاد املضطرب.
ان  م��ن  الب��الد  مس��يحيو  واش��تكى 
احلكومة ال تقوم مب��ا يكفي حلمايتهم 
من املتطرفني االسالميني، وقد رد مئات 
منه��م على هجوم احلافل��ة عن طريق 
ش��ن احتجاجات غاضبة فى مدن عدة، 
حيث قاموا بتدمير س��ت س��يارات في 
االق��ل وقطع خطوط الس��كك احلديد 

ملدة وجيزة.
و هت��ف البعض«إم��ا أن نحص��ل على 

القصاص أو سنموت مثلهم« 
و ل��م تقم أي جه��ة بإعالنها عن تبني 
الهج��وم، الذي ح��دث في ليل��ة بداية 

شهر رمضان.
لكنه كان يحمل س��مات داعش، الذي 
شن هجمات بش��كل متزايد في شبه 

جزيرة سيناء املصرية،
وقال��ت وزارة الداخلي��ة ان املهاجم��ني 
فتح��وا الن��ار في ح��ني كان��ت احلافلة 

تس��افر الى دير القديس صموئيل على 
بع��د نح��و 220 ك��م جن��وب القاهرة. 
وال ميك��ن الوص��ول إلى دي��ر القبطية 
األرثوذكس��ية إال بواس��طة طريق غير 
معب��د يخ��رج ع��ن الطري��ق الس��ريع 

الرئيسي .

ونقلت مصادر امنية وطبية عن شهود 
عي��ان قولهم انه��م ش��اهدوا ثمانية 
ال��ى عش��رة مهاجم��ني يرت��دون الزي 
العس��كري. وقال��وا إن إحدى س��يارات 
الدف��ع الرباع��ي التابع��ة للمهاجمني 
عالق��ة ف��ي الرم��ال، لذل��ك أحرقوها 

و س��رقوا ش��احنة كانت تس��ير على 
الطريق، و قاموا بقتل راكبيها.

وأظهرت محطات التلفزة العربية صوراً 
حلافلة مليئة بثقوب الرصاص،محطمة 
النواف��ذ  و توج��د دم��اء عل��ى املقاعد. 
و جث��ث مم��ددة عل��ى األرض، وبعضها 
مغطى بأكياس س��ود. و ميكن س��ماع 
ف��ي  بهس��تيريا  يصرخ��ون  األطف��ال 

اخللفية.
وق��ال املس��ؤولون الذي��ن طلب��وا عدم 
ذك��ر اس��مائهم النه��م ل��م يس��مح 
له��م بالتح��دث ال��ى الصحفي��ني ان 
عدد القتلى بلغ 28 ش��خصاً وميكن ان 

يرتفع.
وقال املسؤولون ان احلكومة من احملتمل 
ان تزيد من تش��ديد االج��راءات االمنية 
حول الكنائس واالديرة واملدارس و ميكن 
أن تغل��ق مواق��ع التعب��د املس��يحية 

النائية. 
 و حكوم��ة السيس��ي حاليا في وضع 
سياس��ي حس��اس و لديه��ا طم��وح 
بانعاش االقتصاد. و قد تسبب البرنامج 
االقتصادي حلكومة السيس��ي بأرتفاع 
تكلف��ة الغ��ذاء و اخلدمات، مما س��بب 
سخط ش��عبي،  ومن املتوقع في هذا 
الصي��ف ح��دوث موج��ة جدي��دة من 

الزيادات في الوقود والكهرباء.
الش��هر  اعل��ن  وكان السيس��ي ق��د 
املاض��ي حالة ط��وارئ اس��تمرت ثالثة 
اش��هر في اعقاب تفجيرين انتحاريني 

أس��تهدفا كنيستني ش��مال القاهرة. 
وفي كانون األول / ديس��مبر، استهدف 
منفذ انتحاري كنيس��ة ف��ي القاهرة. 
وق��د ادت الهجمات التى اعلنت داعش 
 75 مقت��ل  عنها،ال��ى  مس��ؤوليتها 

شخصاً و اصابة العشرات.
وبعد زي��ارة ق��ام بها البابا فرنس��يس 
ملصر الش��هر املاض��ي، تعه��د داعش 
بتصعي��د الهجمات ضد املس��يحيني 
وحث املسلمني في مصر على األبتعاد 
عن التجمعات املس��يحية والسفارات 

الغربية.
وف��ي ي��وم األربع��اء، حجب��ت مصر ما 
عل��ى  االثن��ي عش��ر موقع��اً  يق��ارب 
ش��بكة اإلنترنت قالت إنها متعاطفة 
بنش��ر  تق��وم   أو  املس��لحني  م��ع 

ايدولوجياتهم.
ويشكل األقباط املصريون، أكبر طائفة 
مس��يحية في الش��رق األوسط، نحو 
10 في املائة من س��كان الب��الد البالغ 

عددهم 93 مليون نسمة.
وق��د س��اند املس��يحيون السيس��ي، 
الرئي��س الس��ابق للجي��ش املص��ري، 
ف��ي ع��ام 2013 عندما أطاح بس��لفه 
ال��ذي  مرس��ي،  محم��د  اإلس��المي 
ينحدر من اإلخوان املس��لمني. وازدادت 
الهجم��ات عل��ى املن��ازل املس��يحية 

والشركات والكنائس منذ ذلك احلني.

*عن اسوشييتد برس 

بعد جريمة راح ضحيتها عشرات األطفال من األقباط

مصر ترد على هجوم المنيا بضربات جوية استهدفت إرهابيين في ليبيا

عناصر من البيشمركة

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت قيادة عملي��ات بغداد امس 
السبت عن تفجير عشرات العبوات 
الناس��فة بشكل مس��يطر عليه 

غرب العاصمة.
وقال��ت القي��ادة في بي��ان اطلعت 
عليه »الصب��اح اجلديد«، ان قوة من 
كتيبة هندسة ميدان فرقة املشاة 
)6( متكنت من تنفيذ واجب تفتيش 
ضمن منطقة توم مش��كور غربي 
بغ��داد نتج عنه: العث��ور على )32( 

عبوة ناس��فة مت تفجيره��ا تفجيراً 
مس��يطر عليه وبدون اضرار ضمن 
منطقة »توم مشكور« غرب بغداد.
وأش��ار البي��ان ال��ى الق��اء القبض 
على س��ارق باجل��رم املش��هود بعد 
قيام��ه بس��رقة دار اح��د املواطنني 
في منطق��ة الدورة /ح��ي الصحة 
م��ن قبل قوة من اللواء )7( ش��رطة 
احتادي��ة، مردفا انه مت تس��ليمه الى 
مكت��ب مكافح��ة االج��رام ضمن 

قاطع املسؤولية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
بحث بطريرك الكلدان في العراق 
والعالم لويس روفائيل ساكو، مع 
نائ��ب الرئيس األميرك��ي مايكل 
بن��س أوض��اع املس��يحيني ف��ي 
العراق وس��وريا، واعم��ار مدنهم 
املدم��رة لتمك��ني املهجري��ن من 

العودة إلى منازلهم.
وقال س��اكو ف��ي بي��ان اطلعت 
عليه »الصباح اجلديد«، إن »وفدا 
كنسيا رفيع املستوى التقى في 
البي��ت األبي��ض مع نائ��ب رئيس 

األميركي��ة  املتح��دة  الوالي��ات 
ماي��كل بنس ومعاوني��ه«، مبينا 
أنه »جرى التباح��ث حول الوضع 
العام في العراق وسوريا ومتابعة 
حقوق املكون املس��يحي وحتقيق 
املصاحل��ة وتوفير األم��ن وضمان 

املواطنة الكاملة للجميع«.
وأض��اف س��اكو، أن »الوفد بحث 
التط��رف واإلرهاب  أيضاً محاربة 
بكل أشكالهما، واعمار ما تهدم 
لتمك��ني املهجري��ن م��ن العودة 
إل��ى بيوته��م وتعويضه��م عّما 

خسروه«، مؤكداً أن »نائب الرئيس 
األميرك��ي كان متجاوبا مع ما مت 

طرحه ومناقشته بدقة«.
وتاب��ع، أن »الوف��د التق��ى أيض��اً 
بأعضاء من الكونغرس األميركي 
واملوف��د اخلاص للرئيس األميركي 
بري��ت  وس��وريا  الع��راق  إل��ى 
لق��اءات مع  ماكغ��ورك، وأيض��اً 
مسؤولني في اخلارجية األميركية 
واملنظم��ات اإلنس��انية وناق��ش 
معه��م املرحل��ة ما بع��د داعش 
وخصوص��ا إيج��اد حل��ول دائمة 

وتوفي��ر األمن واالس��تقرار ووضع 
األقلي��ات في الع��راق«، الفتا إلى 
أن »جمي��ع من التقينا بهم ابدوا 
جتاوبه��م م��ع طروح��ات الوف��د 
للقي��ام بش��يء إيجاب��ي ألبن��اء 

املنطقة«.
ف��ؤاد  اجلمهوري��ة  رئي��س  وكان 
معص��وم أكد ف��ي وقت س��ابق 
للوح��دة  العراقي��ني  حاج��ة 
واملصاحلة اجملتمعية، وفيما اعتبر 
املسيحيني مكوناً أصيالً، دعا إلى 

تلبية مطالبهم املشروعة.

تفجير أكثر من 30 عبوة 
ناسفة غربي بغداد

ساكو يبحث مع نائب الرئيس األميركي أوضاع المسيحيين في العراق وسوريا

نفى امين عام وزارة 
البيشمركة جبار ياور 
وجود أية مشكالت بين 
هذه القوات الفتًا الى 
ان هذه القوات تشكل 
المنضمومة االمنية 
للعراق، وانها تقاتل معًا 
في جبهات القتال ضد 
ارهابيي داعش

عناصر من اجليش املصري
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بغداد – عمليات تفتيش 
ذكر مصدر امني في الش��رطة العراقية 
امس السبت ان القوات االمنية ضبطت 
عبوات ناس��فة وم��واد تفجي��ر مبناطق 

متفرقة جنوبي العاصمة بغداد.
واف��اد املص��در ان "الق��وات االمنية في 
فرقة املش��اة 17، نف��ذت واجب تفتيش 
ضمن مناط��ق ) العكي��دات، الكراكزة، 
بزايز العبيد، الس��يد عب��د اهلل ( ضمن 
قاطع جنوب بغ��داد نتجت عنه معاجلة 
6 عبوات ناسفة والعثور على 15 بطارية 

تفجير للعبوات صغيرة".
واض��اف املصدركما مت العث��ور على "50 
 CDخريطة الكترونية صغيرة، و15 قرص
، ودوائر كهربائية تعمل مضاد للتشويش 
مع قاذفتني صاروخ سترال، وقذيفة مدفع 

عيار 130 ملم وحشوة قاذفة". 

ديالى – اسقاط مسيرة 
اعلن مصدر امني في شرطة محافظة 
ديالى امس الس��بت عن إس��قاط طائرة 
مس��يرة لتنظي��م "داع��ش" ف��ي تالل 

حمرين شمال شرقي احملافظة.
وق��ال املصدر إن "مف��ارز قتالية من لواء 
110 ف��ي احلش��د الش��عبي جنحت في 
اسقاط طائرة مسيرة لتنظيم داعش في 
تالل حمرين في محيط ناحية السعدية 

)65 كم شمال شرقي بعقوبة(".
وأضاف املصدر أن "الطائرة مت اسقاطها 
بعد رصده��ا واط��الق الني��ران عليها"، 
مؤكدا أن "احلش��د اس��قط العديد من 
طائ��رات داعش املس��يرة خالل االش��هر 
املاضي��ة ف��ي ع��دة مواقع ضم��ن حدود 

محافظة ديالى".

كركوك – عملية اختطاف 
افاد مصدر أمني في ش��رطة محافظة 
كرك��وك امس الس��بت، بأن��ه مت اإلفراج 
ع��ن مح��ام وجنل��ه بع��د س��اعات على 

اختطافهما من قبل مسلحني.
وقال املصدر إن "املس��لحني الذين قاموا، 
فجر يوم ام��س بخطف محام وجنله من 
وسط منزله في حي عدن أفرجوا عنهما 
بعد س��اعات على اختطافهما وس��ط 

احملافظة".
وأضاف املصدر الذي طلب عدم الكشف 
عن اس��مه، أن "اخلاطف��ني تركوا احملامي 
وجنل��ه على الطري��ق الرابط بني كركوك 
وناحية ليالن جنوب ش��رقي كركوك وان 
القوات االمنية فتحت حتقيقاً باحلادثة"، 
متابعاً أن "املسلحني سرقوا مبلغاً مالياً 

ومصوغات ذهبية من منزل احملامي". 

بابل – خطة امنية 
اك��دت قي��ادة ش��رطة محافظ��ة بابل 
ام��س الس��بت اتخ��اذ إج��راءات وتدابير 
أمنية مشددة قرب األس��واق واملساجد 
واحلس��ينيات وأماك��ن تش��هد جتمعات 
بشرية كبيرة خالل شهر رمضان املبارك، 
في ح��ني طالب��ت املواطن��ني "بالتعاون 

إلجناح اخلطة".
وق��ال الناطق باس��م القي��ادة، العقيد 
عادل احلسيني، ان الشرطة أنهت جميع 
االس��تعدادات لتطبي��ق خط��ة أمني��ة 
جديدة تنفذ مبناس��بة ش��هر رمضان"، 
مبيناً أن "اخلطة تشمل تشديد اإلجراءات 
األمني��ة وتضمني اجلهد االس��تخباراتي 
ف��ي األماكن التي تش��هد إقب��االً كبيراً 
السيما "املساجد واحلسينيات واملناطق 
الترفيهي��ة واالس��واق الت��ي تزدحم في 

شهر رمضان". 

صالح الدين – انفجار ناسفة 
افاد مصدر محل��ي في محافظة صالح 
الدين امس الس��بت، بأن أحد أبرز خبراء 
تصني��ع العبوات الناس��فة في تنظيم 
أثن��اء  بانفج��ار عب��وة  ُقت��ل  "داع��ش" 

محاولته نصبها شرقي احملافظة.
وق��ال املص��در احمللي إن "أحد أب��رز خبراء 
تصني��ع العبوات الناس��فة في تنظيم 
داع��ش وامللق��ب باألع��رج وه��و عراقي 
اجلنسية ُقتل بانفجار عبوة ناسفة أثناء 
محاولته نصبها ف��ي طريق زراعي قرب 
قرية س��بيعات عل��ى احلدود م��ع ديالى 

شرقي احملافظة ".
وأضاف املصدر الذي طلب عدم الكشف 
عن اسمه، أن "الس��بيعات قرية خالية 
من الس��كان من��ذ اجتياحه��ا من قبل 
داع��ش قب��ل نحو ث��الث س��نوات ورغم 

حتريره��ا قب��ل أش��هر اال انه ل��م يجري 
مس��كها ما دفع داعش للتس��لل اليها 

واالنتشار بداخلها". 

االنبار – انفجار عبوة 
اكد مصدر امني في ش��رطة محافظة 
األنبار امس الس��بت، ب��أن مدنيني اثنني 
قت��ال بانفج��ار عب��وة ناس��فة جن��وب 

الفلوجة.
وق��ال املص��در  إن "عب��وة ناس��فة م��ن 
مخلف��ات داع��ش انفجرت عل��ى مديني 
اثنني خ��الل مرورهما بالق��رب منها في 
منطق��ة النعيمي��ة جن��وب الفلوج��ة 

)40كم شرق الرمادي(".
وأضاف املصدر الذي طلب عدم الكشف 
ع��ن اس��مه، ان "االنفج��ار اس��فر ع��ن 
مقتلهم��ا ف��ي احل��ال"، الفت��ا ال��ى أن 
"ق��وة امنية نقل��ت اجلثتني ال��ى الطب 

العدلي". 

نينوى – ضربة جوية 
اعلن مصدر محلي في محافظة نينوى 
ام��س الس��بت، ع��ن مقتل ما يس��مى 
ب�"املفتي الش��رعي" لتنظيم "داعش" 
في قضاء البعاج غربي محافظة نينوى 

بضربة جوية.
وقال املصدر االمني ان "املفتي الشرعي 
الع��ام في تنظي��م داعش داخ��ل قضاء 
البع��اج في محافظ��ة نين��وى قتل مع 
بضرب��ة جوي��ة  مرافقي��ه  م��ن  أربع��ة 
استهدفت مركبته في اجلانب الشرقي 

للقضاء".
وأضاف أن "الق��وة اجلوية وطيران اجليش 
لعبا دوراً محورياً في استهداف القيادات 
الب��ارزة في تنظيم داع��ش داخل وخارج 
البعاج بعد رصد ومتابعة استخبارية". 
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بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن��ت الهيئة العام��ة لالنواء اجلوي��ة والرصد 
الزلزال��ي، عن تس��جيلها هزة ارضي��ة بقوة 3.5 

درجات على مقياس ريختر.
وقال��ت الهيئ��ة ف��ي بيان نش��ر عل��ى موقعها 
الرس��مي واطلع��ت عليه "الصب��اح اجلديد" ان 
"مراصدنا الزلزالية س��جلت حدوث هزة أرضية 
بلغت قوته��ا 3.5 درجات على مقي��اس ريختر"، 
مبي��ة ان "املواطنني في قلعة س��كر باحملافظة 

شعروا بالهزة".
واضافت الهيئة ان "قلعة سكر تبعد عن الهزة 
19 كم الى الشمال الشرقي وعن الفجر 22 كم 
شرق و30 كم جنوب شرق احلي"، مشيرة الى ان 

"الهزة لم حتدث اية اضرار مادية".

بغداد ـ الصباح الجديد:
توقعت هيئة األن��واء اجلوية وارص��د الزلزالي، ان 
يكون طقس األيام االربعة املقبلة وهي من أوائل 
أيام ش��هر رمضان في الع��راق، صحواً مع ارتفاع 

بدرجات احلرارة.
وذكر بيان للهيئة اطلعت عليه "الصباح اجلديد"، 
أن "طق��س الي��وم األحد، س��يكون ف��ي املناطق 
كافة صحواً مع قط��ع من الغيوم، ودرجة احلرارة 

العظمى املتوقعة في مدينة بغداد 39 ْم".

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن محافظ بغداد عطوان العطواني، عن اجناز 
جميع معامالت منح اإلجازات لطلبة الدراسات 
العلي��ا ملديريات التربية والزراع��ة في العاصمة 

والبالغ عددها 1500 معاملة.
وقال العطواني في بيان اطلعت عليه " الصباح 
اجلديد"، إن "محافظة بغداد استطاعت وبوقت 
استثنائي وبتضافر جهود العاملني في احملافظة 
اجن��از 1500 معامل��ة للطلبة الراغب��ني بإكمال 
دراساتهم العليا في مديريات التربية والزراعة".

وأش��ار العطواني إلى "إمت��ام إصدارها وتفريقها 
بحس��ب جداول مدققة ومنظم��ة"، مؤكدا أنه 
"مت تس��ليمها إل��ى كاف��ة املديريات ي��وم أمس 

اخلميس".

هزة أرضية بقوة
3.5 تضرب ذي قار

الطقس صحو والحرارة 
39 مئوية

منح اإلجازات الدراسية 
لطلبة الدراسات العليا

الملف األمني

القّوات املشتركة تستعد القتحام 
املوصل القدمية بعد انتهائها من حترير 

ثالثة أحياء في أمين املدينة
وأض��اف الطليب��اوي لصحيف��ة ‘‘الصباح 
اجلديد‘‘ إن" فصائل وقوات احلشد الشعبي 
اللواء ٤٢ باش��ر باقتحام قري��ة العدنانية 
ش��مالي البعاج بع��د محاصرته��ا بنحو 
كام��ل "مبينا إن" قوات الل��واء ٤٢ فجرت 
س��يارة رص��د واس��تطالع على مش��ارف 
القرية فيما فج��ر طيران اجليش على وفق 
معلومات اس��تخبارات احلش��د الشعبي 
س��يارة حتمل س��الحاً رشاش��اً متوسط 

احلجم على مشارف العدنانية". 
وأعلن احلش��د الش��عبي, أمس الس��بت, 
عن حترير مجمع دوميز الس��كني وقاعدة 

سنجار العسكرية شمالي البعاج. 
وقال موقع احلشد في بيان تلقت صحيفة 
‘‘الصباح اجلديد‘‘ نس��خة من��ه, إن “قوات 
احلشد الش��عبي متكنت, من حترير مجمع 
دوميز السكني وقاعدة سنجار العسكرية 

شمالي البعاج”. 
وكان اجله��د الهندس��ي قد باش��ر, أمس 
السبت , بتطهير طريق سنجار _ البعاج، 
غ��رب املوصل بعد حتريره من قبل احلش��د 

الشعبي. 
وأكد املتحدث باسم العمليات املشتركة 
العمي��د يحيى رس��ول اخلمي��س املاضي ، 
إن األي��ام القليلة املقبلة ستش��هد حترير 
ماتبقى من مدينة املوصل على الرغم من 
صعوبة املعارك بس��بب عدم متكن دخول 
اآللي��ات والدباب��ات إلى األحي��اء التي تقع 

حتت سيطرة داعش اإلجرامي. 

العراق وإسبانيا يؤكدان أهمية تبادل 
اخلبرات وتعزيز التعاون بني البلدين

وأك��د اجلعفري "أهمية التع��اون، وتفعيل 
اللج��ان البرملاني��ة ب��ني البلدي��ن، وتبادل 

اخلبرات والتجارب البرملانية بني البلدين".

من جانبها، أكدت نوغيرا أن "لدى اسبانيا 
أهداف��ا مش��تركة مع العراق ف��ي اجلانب 
السياسي واألمني، ولديها رغبة حقيقية 
ف��ي تعزي��ز التع��اون خدم��ة للش��عبني 
الصديق��ني"، الفت��ة الى "اس��تمرار دعم 
اس��بانيا للع��راق في حربه ض��د عصابات 
داعش اإلرهابية، واالس��تعداد للمساهمة 
ف��ي إع��ادة إعمار امل��دن العراقي��ة وتوفير 

األمن واالستقرار فيها"، وفقا للبيان.

التحالف الدولي يؤكد التزامه سياسياً 
وعسكرياً مع العراق بتدمير العدو 

املشترك
مبين��ا ان "معركة املوص��ل كانت طويلة 
وشاقة وحارب العراقيون بشجاعة وعانى 

املدنيون األبرياء كثيرا منها".
وأكد ديلون انه مع وجود ائتالف دولي وقوي 
ومتزايد وملتزم س��نواصل الضغط حتى 
نحقق هزمية داعش" مثمناً "مس��اهمات 
الس��عودية لدعم جهود التحالف الدولي 
وخاصة تعزيز املراقب��ة للحدود مع العراق 

منعا لتسلل املقاتلني".
واك��د ديلون ان هزمية داعش هو جهد دولي 
تبذل��ه 71 دولة مبا في ذلك احدث األعضاء 
ف��ي حلف ش��مال االطلس��ي اضافة الى 

اثيوبيا وجيبوتي".

مقتل مفتي البعاج مع أربعة من 
مرافقيه بضربة جوية

وفي سياق آخر أعلنت خلية اإلعالم احلربي، 
عن مقتل 46 "إرهابيا" وتدمير أربع عجالت 

بقصف جوي غرب مدينة املوصل.
وقال��ت اخللي��ة ف��ي بي��ان اطلع��ت عليه 
إن "طي��ران اجلي��ش  "الصب��اح اجلدي��د"، 
وجه ضربة جوية إلس��ناد قطعات احلشد 
الش��عبي أس��فرت ع��ن قت��ل 46 إرهابياً 
وتدمير أربع عج��الت اثنان منها مفخخة 

في منطقتي البعاج والقيروان".

وأضافت اخللية أن القصف أسفر أيضا عن 
"ح��رق دراجتني ناريتني وإعط��اب أحاديتني 
ومعاجلة مف��رزة هاون". من جانب آخر قال 
املتحدث باس��م التحالف الدولي العقيد، 
ري��ان ديل��ون، ان "يفقد داع��ش وفي وقت 
قري��ب ج��داً أكبر معقل ل��ه على االطالق 
ليحل العلم العراقي محل رايته السوداء 

في شتى أنحاء مدينة املوصل".
وذكر العقيد ديلون ف��ي تصريح صحفي، 
أن "ق��وات االم��ن العراقية أح��رزت تقدماً 
مطرداً" مش��يراً ال��ى "انها تواج��ه عدواً 
شرساً ويائساً في أضيق وأصعب املناطق 

التي طهرتها في هذه احلملة حتى اآلن".
وأكد ان "التحالف الدولي ملتزم سياسياً 
وعسكرياً بالكامل بتدمير العدو املشترك 
وسيستمر في النمو فيما يواصل التقدم 
للتغل��ب عل��ى داع��ش والس��يطرة على 

اراضيه وتفكيك شبكاته".
واوضح ان "ق��وات التحالف واصلت تقدمي 
الدعم لقوات األمن العراقية حيث نفذت 
34 ضرب��ة جوي��ة ف��ي األس��بوع املاضي" 
مبين��اً ان "معركة املوص��ل كانت طويلة 
وشاقة وحارب العراقيون بشجاعة وعانى 

املدنيون األبرياء كثيراً منها".
وأكد ديلون انه مع وجود ائتالف دولي وقوي 
ومتزايد وملتزم س��نواصل الضغط حتى 
نحقق هزمية داعش" مثمنا "مس��اهمات 
الس��عودية لدعم جهود التحالف الدولي 
وخاصة تعزيز املراقب��ة للحدود مع العراق 

منعا لتسلل املقاتلني".
واك��د ديلون ان هزمية داعش هو جهد دولي 
تبذل��ه 71 دولة مبا في ذلك احدث األعضاء 
في حلف ش��مال االطلسي باالضافة الى 

اثيوبيا وجيبوتي".
وكانت قيادة عمليات نينوى، أعلنت اليوم 
السبت إنطالق جحافل القوات املشتركة 
لتحرير ماتبق��ى من االحياء غير احملررة في 
الس��احل االمين للموص��ل حيث اقتحمت 

ق��وات اجليش حي الش��فاء واملستش��فى 
الش��رطة  ق��وات  واقتحم��ت  اجلمه��وري 
االحتادي��ة ح��ي الزجنيل��ي واقتحمت قوات 

مكافحة االرهاب حي الصحة االولى.

األوقاف النيابية: تعديل "األحوال 
الشخصية" يطال أربعة ملفات 

شرعية
ولفت إلى أن "هذه االحكام تتعلق بالزواج 
والط��الق والوصي��ة واالرث"، الفت��اً إلى أن 
"اعض��اء اللجنة م��ن جمي��ع التوجهات 
السياس��ية والدينية واملذهبية يساندون 

مترير املقترح".
وأورد املول��ى أن "التعدي��ل يأتي متفقاً مع 
توجه��ات العديد م��ن الدول االس��المية 
مثل الكويت وباكستان وافغانستان ودول 

اخرى".
وأفاد املولى بأن "وجهة نظرنا املوجودة في 
التعدي��ل تتيح للمواطن عن��د ذهابه إلى 
احملكمة أن يتعامل مع القضايا الش��رعية 
على وفق دينه أو مذهبه، كأحكام الطالق 
فهن��اك اختالف ب��ني الفقه��ني اجلعفري 
واحلنفي بخصوص ايقاع��ه عند الغضب 
أو تك��رار لفظه ألكثر من م��رة في واقعة 

واحدة".
وشدد عضو جلنة االوقاف النيابية على أن 
"احملاكم تس��تقبل حالي��اً زواجات لفتيات 
باكرات م��ن دون وجود ذويهن، لكن مبوجب 
ه��ذا التعديل فأنها س��تطبق بالنس��بة 
للمنتمي��ات إلى املذه��ب اجلعفري احكام 

هذا املذهب بضرورة موافقة ولي االمر".
ونفى بأن "يسمح القانون بزواج القاصرات 
كم��ا يروج له في وس��ائل االع��الم، بل أنه 
يتعام��ل مع البلوغ وه��و موضوع يختلف 

بني كل زمان ومكان".
وأوضح املولى ان "البلوغ في املناطق احلارة 
يكون في س��ن مبكرة، لكن لدينا بالعراق 
قد يحصل بعد س��ن 14 عام��اً"، مبيناً ان 

"املوضوع يخضع إلى اجلوانب الطبية فهي 
التي حتدد أن الفتاة بالغة من عدمه".

أما بخص��وص االختالفات داخ��ل املذهب 
الواحد، ذكر أن "احملاكم ستطبق بالنسبة 
للجعفريني رأي املرجع االكثر انتشاراً عند 

نظر ما معروض امامها".
ومضى املولى إل��ى أن "قضايا اخرى محل 
خالف بني املذاهب، س��وف يتم حس��مها 
مبوجب ه��ذا التعديل م��ن بينها موضوع 
أمكاني��ة التصرف باالم��الك التي تصبح 
وقف��اً، فللجعفري��ني موق��ف يختلف عن 

االحناف".
من جانب��ه، ذكر عضو اللجن��ة القانونية 
النيابية س��ليم ش��وقي ف��ي تصريح إلى 
"الصب��اح اجلدي��د"، أن "تعدي��ل القان��ون 
جاء متفقاً مع الدس��تور ولم يأت تنفيذاً 
الجن��دات سياس��ية أو دعاي��ات انتخابية 

مبّكرة".
وتاب��ع ش��وقي أن "املادة 41 من الدس��تور 
نصت عل��ى أن العراقيني احرار في االلتزام 
باحوالهم الشخصية حسب دياناتهم أو 
مذاهبه��م أو معتقداتهم أو اختياراتهم، 

واشترطت أن ينظم ذلك بقانون".
ولف��ت إل��ى أن "التعديل ما ي��زال موجوداً 
ف��ي اروق��ة جلن��ة االوق��اف النيابي��ة طور 
النقاش��ات، وقد مت تقدميه بواس��طة عدد 

من النواب".
وش��دد عضو اللجن��ة القانوني��ة على أن 
"املقترح لن يسمح بتعطيل قانون االحوال 
الش��خصية النافذ الذي يعد قانوناً جيداً 
لكن وضع خيارات في املسائل التطبيقية 

بحسب املذهب".
وخل��ص ش��وقي بالق��ول إن "املوضوع لن 
يقتص��ر عل��ى املذه��ب اجلعفري، ب��ل أنه 
يشمل االديان ايضاً املسلمني واملسيحيني 
والصابئة والبهائيني وغيرهم من االديان".

يش��ار إلى أن عضو جلنة امل��رأة والطفولة 
ريزان شيخ دلير في مجلس النواب اتهمت 

رؤس��اء كتل مبحاولتهم مترير تعديل على 
قانون االحوال الش��خصية كبديل لقانون 
االح��وال اجلعفري الذي ج��رى احلديث عنه 
نهاي��ة ال��دورة النيابي��ة الس��ابقة، فيما 
أك��دت أن املقت��رح اجلدي��د يس��مح بزواج 

الفتيات القاصرات.

"التوافق" يفضي لإلبقاء على املفوضية 
احلالية حلني انتهاء مدة عملها 

القانونية
إضاف��ة إل��ى موض��وع أجه��زة التس��ريع 
ف��ي كش��ف النتائ��ج وغيرها م��ن األمور 
األساس��ية التي حتتاج إل��ى وجود مجلس 

مفوضني".
ويتاب��ع النائ��ب عن كتل��ة املواطن حديثه 
قائالً: "جلنة اخلبراء البرملانية قطعت شوطاً 
كبيراً ف��ي اختيار مجلس مفوضني جديد، 
وهي بص��دد إج��راء املقابالت الش��فهية 
للمتقدمني، متهيداً الختيار مجلس جديد 

يتسّلم مهامه من اجمللس احلالي".
ويكش��ف خالط��ي ع��ن "تواف��ق لتقدمي 
مجلس مفوض��ني جديد، وع��دم التمديد 
جمللس املفوضني احلالي"، مشيراً في الوقت 
ذاته إل��ى إن "تأجي��ل انتخاب��ات مجالس 
احملافظ��ات املق��ررة ف��ي أيل��ول املقبل أمر 
وارد ج��داً، نظراً لكون القانون اخلاص بتلك 
االنتخابات لم يصدر حتى اآلن )وقت إعداد 
التقرير(، وحاجة املفوضية إلى وقت لترتيب 

أمورها على ضوء القانون املرتقب".
ف��ي الط��رف املقاب��ل، اس��تعرضت كتلة 
األح��رار البرملانية أبرز اخلي��ارات املطروحة 

بشأن ملف مفوضية االنتخابات.
وتق��ول النائب��ة عن كتل��ة األح��رار زينب 
الطائ��ي إن كتلتها "لديها خيارين بش��أن 
ملف مفوضية االنتخابات"، مش��يرة إلى 
إن "اخليار األول يتعلق بس��حب الثقة عن 
املفوضية احلالية، بعد أن قّدمنا طلباً إلى 

هيئة رئاسة البرملان بشأن ذلك".

وتتابع الطائي حديثها ل�"الصباح اجلديد"، 
قائل��ة" :اخلي��ار الثان��ي يتعلق بترش��يح 
مجل��س مفوض��ني جديد- م��ن دون قبول 
ترشيح أعضاء املفوضية احلاليني- وتقدمي 
املفوضية استقالتها فور تشكيل اجمللس 

اجلديد للمباشرة بعمله".
وتب��نّي النائبة ع��ن كتلة األح��رار إن "أحد 
هذي��ن اخلياري��ن س��يتم العمل ب��ه، لكن 
ذلك يحتاج إلى توافق سياس��ي، لكسب 
تصويت الكتل السياس��ية داخل البرملان 
بش��أن سحب الثقة عن املفوضية احلالية 

من عدمه".
أما كتلة احتاد القوى الوطنية، فكش��فت 
عن "تدخالت سياسية" في اختيار أعضاء 
مجلس املفوضني اجلدي��د، مؤكدة إن تلك 
التدخ��الت "تهدد" اس��تقاللية املفوضية 

اجلديدة.
وتق��ول النائب��ة عن احتاد الق��وى الوطنية 
أش��واق اجلبوري إن "هناك إرادات سياسية 
تق��ف وراء ع��دم طرح مس��ألة التصويت 
على س��حب الثقة من مجلس املفوضني 
احلال��ي في البرملان، وتس��عى إل��ى اإلبقاء 
على املفوضي��ة احلالية، فيما توجد إرادات 
سياسية أخرى تريد حل مجلس املفوضني 

قبل انتهاء مدة عمله القانونية".
وتب��ني اجلبوري ف��ي حديث م��ع "الصباح 
اجلديد"، إن "مس��ؤولية حسم هذا امللف 
تق��ع عل��ى عات��ق هيئ��ة رئاس��ة مجلس 
النواب"، الفتة في الوقت عينه إلى "تدخل 
الكتل السياس��ية في اختيار املرش��حني 
لشغل عضوية مجلس املفوضني اجلديد، 

األمر الذي يهدد استقالل اجمللس".
وتش��ير النائبة عن احت��اد القوى إلى "عدم 
وج��ود موقف مح��دد للكتل السياس��ية 
بش��أن مس��ألة إقالة املفوضي��ة احلالية 
م��ن عدمه��ا"، كاش��فة ع��ن "انقس��ام 
الكتل السياس��ية على نفسها بني مؤيد 

ومعارض".

تتمات ص1

نينوى  ـ الصباح الجديد:

اصدرت قيادة ش��رطة نينوى حزمة 
التعليم��ات لتعزيز االس��تقرار  من 
االمني ف��ي املدينة داعي��ة االهالي 
لاللتزام بها، فيما عقب ناش��طون 
موصلي��ون بباق��ة م��ن املقترح��ات 

لدعم تعليمات الشرطة.
وعلى وفق متابعة مراسل "الصباح 
اجلدي��د" ف��ي نين��وى، فق��د اص��در 
احلمدان��ي  واث��ق  الرك��ن  العمي��د 
قائد ش��رطة نين��وى مجموعة من 
التوجيه��ات، قال فيه��ا "اطلب من 
اخواتن��ا في املوص��ل بع��دم ارتداء 
النقاب في االس��واق والدوائر لعدم 
خلط االوراق، وذلك لوجود مؤشرات 
خلالي��ا داع��ش باس��تهدافنا وه��م 
يرت��دون النق��اب وزي النس��اء وذلك 
خطر عليك��م".. و طال��ب االهالي 
"بان��ارة املن��ازل م��ن اخل��ارج واالزقة 
واالف��رع وذل��ك خلدمتك��م ودلي��ل 
على تعاونك��م مع االجهزة االمنية 
الفشال وكشف مخططات داعش 

االجرامي".
وش��دد على ان ش��رطة نين��وى "ال 
تس��مح بالتجول للدراجات النارية 
بعد الس��اعة 6 مساء وسيحاسب 
اخملال��ف، كم��ا ال يس��مح لعجالت 
احلمل باملرور من الشوارع الرسمية 
مثل الزهور، املثنى، النور، سومر وامنا 
يوجد طرق اخرى ينبغي ان يسلكها 

سواق عجالت احلمل".
ودع��ا احلمدان��ي "االهال��ي الك��رام 
للتع��اون م��ع االجه��زة االمنية من 
خالل االتص��ال باالرقام اخملصصة او 
االتص��ال بالرق��م )104(".. مش��دداً 
املوبايالت  "اصح��اب مح��ال  عل��ى 
وتوابعها عدم بيع ش��ريحة )س��يم 
كارت( اال بعد اخذ املستمس��كات 
وتنظي��م  اصولي��اً  يك��ون  والبي��ع 
س��جالت بي��ع الش��ريحة وبخالف 
ذلك يحاس��ب املقصر ويح��ال الى 

احملاكم".
ولف��ت ال��ى ان "داع��ش ال يفرق بني 
االجهزة االمنية وبني املواطن املدني، 
و الي��وم داعش يس��تهدف كل من 

بداخ��ل هذه املدينة، ولكن ان ش��اء 
اهلل وبتع��اون املواطن��ني ال م��كان 
للدواع��ش بينن��ا وسنفش��ل هذه 

اخملططات ومن اهلل التوفيق".
ولقي��ت ه��ذه التعليم��ات اص��داء 
متفاوتة ب��ني اهالي املوصل، اغلبها 
كان��ت مؤي��دة له��ا، ومت تدعيمه��ا 
بباقة اخ��رى من املقترح��ات، حيث 
افاد ناش��طون موصلي��ون بأنه "مبا 
يتعل��ق مبحافظة نين��وى و من اجل 
احلفاظ على أمن املواطن والش��ارع 
الع��ام واملصلحة العام��ة للجميع 
يجب فت��ح مراكز ش��رطة اضافية 
ف��ي احي��اء ومناط��ق املوص��ل، الن 
مراكز الشرطة في جانبيها االيسر 
واالمين قليلة، علماً ان هنالك بعض 

االحياء هي مبساحة خمس مناطق 
ويديرها مركز شرطة واحد، علماً ان 
املناطق او االحياء في املوصل كبيرة 
املساحة وكثيره العدد، وبذلك يكون 
هذا املركز ال يس��تطيع مبفرده ادارة 
وحفظ االمن لتلك املناطق في وقت 
واح��د لكون اع��داد افراد الش��رطة 
قليل��ة وكذل��ك عجالته��م ايض��ا 
بحيث ال يغطي املرك��ز الواحد كل 
تلك االحي��اء الكبيرة والشاس��عة 

باملساحه وبالكثافة السكانية".
 ونوه��وا ال��ى اهمية "وض��ع ارقام 
هوات��ف الط��ورائ وارق��ام االجهزة 
املناط��ق  كل  ف��ي  االس��تخبارية 
دالالت  ش��كل  عل��ى  وكتابته��ا 
احي��اء  داخ��ل  وعالم��ات منظم��ة 

وذل��ك  املناط��ق،  ب��كل  املوص��ل 
ملساعدة املواطن لالتصال بأي دورية 
او نقط��ة ومرك��ز ش��رطة  قريب او 
افواج ش��رطة الطوارئ واالبالغ عن 
أي حالة مش��تبه بها او خلل امني 
من قب��ل االرهابيني او العابثني بأمن 
احملافظ��ة واملناط��ق القريبة، مهما 
كان فعل اولئك االشخاص اجملرمني 
او التهدي��د الذي يطال تلك املناطق 

او املواطنني االبرياء".
م��ع املطالب��ة "بوض��ع عناصر من 
لش��رطة  التابع��ة  االس��تخبارات 
نينوى في جميع االحياء بالزي املدني 
وع��دم معرفتهم من قب��ل اجملرمني 
ولذلك ملتابعة التحركات التي يقوم 
به��ا اجملرم��ني للحد م��ن حتركاتهم 

وزارة  عل��ى  و  اخلبيث��ة،  وافعاله��م 
الداخلية وشرطة نينوى العمل على 
تفعي��ل اجلهد االس��تخباري املدني 
من قبل مواطنني مدنيني واالعتماد 
عل��ى اولئ��ك املواطن��ني الش��رفاء 
واخمللصني لوطنه��م ومحافظتهم 
عن طريق االهتمام والتعاون املباشر 
معهم وتزكيتهم م��ن قبل ضباط 

لهم املعرفة الشخصية بهم".
املوصلي��ون  الناش��طون  وناش��د 
ب��كل  نين��وى  ش��رطة  "مديري��ة 
صنوفها من افواج الطوارئ ودوريات 
الش��رطة والنجدة وكذلك االجهزة 
االستخبارية بتسيير دوريات مكثفة 
املوص��ل  اس��واق  ف��ي  ومس��تمرة 
واالحياء واملناط��ق كافة بنحو دوري 

ويومي وخاصة اوقات الليل واالوقات 
املتأخرة لكب��ح اجنحة اجملرمني بأي 

وقت وأي مكان".
مع الدع��وة الى "جمي��ع املواطنني 
الش��رفاء واخمللصني بالتع��اون اجلاد 
واملس��تمر م��ع جمي��ع القطع��ات 
املناط��ق  جمي��ع  ف��ي  املتواج��دة 
واالزق��ة،  واالحي��اء  والتقاطع��ات 
واالب��الغ ع��ن أي عمل مخ��ل بأمن 
احملافظة وأي شبهات وأي مجموعة 
اواف��راد تري��د زعزع��ة ام��ن الوطن 
واحملافظ��ة واملواط��ن وذل��ك خلدمة 
العراق والعراقي��ني وخدمة مدينتنا 
الغالية ام الربيعني واحلفاظ عليها 
وقط��ع داب��ر وي��د كل من يس��عى 

للعبث بامنها واستقرارها".

واثق الحمداني: أطلب 
من إخواتنا في الموصل 
بعدم ارتداء النقاب في 
األسواق والدوائر لعدم 
خلط األوراق، وذلك لوجود 
مؤشرات لخاليا داعش 
باستهدافنا وهم يرتدون 
النقاب وزي النساء وذلك 
خطر عليكم".. و طالب 
األهالي "بانارة المنازل من 
الخارج واألزقة واألفرع 
وذلك لخدمتكم ودليل 
على تعاونكم مع األجهزة 
األمنية إلفشال وكشف 
مخططات داعش اإلجرامي

قائد شرطة نينوى يصدر مجموعة من التوجيهات

ناشطون موصليون يدعمونها بباقة من المقترحات

شرطة نينوى تصدر حزمة من التعليمات لتعزيز االستقرار األمني
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واسط - الصباح الجديد:  

أعل��ن فرع الش��ركة العام��ة لتجارة 
احلبوب في محافظة واسط عن توزيع 
%30 م��ن نس��بة صك��وك الفالحني 
املس��وقني حملصول احلنطة للموسم 

احلالي .
واوض��ح مدي��ر الفرع حس��ني فرحان 
الرقابي��ة  اجل��والت  خ��الل  ك��رمي 
والتفتيشية التي يقوم بها فريق من 
دائرته وبعضوية دائ��رة املفتش العام 
في الوزارة ملتابعة س��ير عمل اخلطة 
التس��ويقية له��ذا املوس��م ، بأنه مت 
حتوي��ل املبال��غ اخملصص��ة لتس��ويق 
احلنط��ة من املص��ارف احلكومية الى 
حس��اب فرع الش��ركة ف��ي احملافظة 
بع��د احلصول عل��ى أش��عار الصرف 
لدفع مستحقات احلنطة للفالحني .

وقال مدير الفرع بأنه مت رصد 159 مليار 
دينار لتغطية نفقات تس��لم احلنطة 
لهذا املوس��م ومت توزي��ع أكثر من 48 
ملي��ار دينار لغاي��ة اآلن ويعتمد توزيع 
الصكوك عل��ى اخلطة التس��ويقية 
املعده بحسب اخلطة التسويقية من 
قبل الش��ركة العامة لتجارة احلبوب 

واخلطة الزراعية لوزارة الزراعة .
وأش��ار مدير الفرع إلى أن هذه املبالغ 
وزعت على ست مراكز تسويقية في 

احملافظة وهي صومعة واسط ومركز 
اخملزني  واجملم��ع  النعماني��ة  تس��ويق 
ومرك��ز تس��ويق مط��ار النعماني��ة 
ومرك��ز  الس��وادة  تس��ويق  ومرك��ز 
تس��ويق الصويرة ، الفتا ال��ى أن فرع 
دائ��رة الرقاب��ة التجارية في ش��ركة 
جتارة احلب��وب يقوم بتدقيق ومطابقة 
أس��ماء املس��وقني مع هوية االحوال 
الش��خصية قب��ل ص��رف الصكوك 
تالفيا حلدوث مش��كالت ف��ي عملية 

الصرف .
ووجه مدير الفرع أدارة الفرع مبخاطبة 
وزارة الزراع��ة ودي��وان الرقاب��ة املالية 
االحتادي لتصحيح اس��ماء املسوقني 
لديها ألن��ه مت االعتم��اد على القرص 
املرس��ل من قب��ل وزارة الزراعة املعد 

للخطة الزراعية لهذا املوسم . 
على صعيد متصل اعلنت الش��ركة 
وزارة  العام��ة لتج��ارة احلب��وب ف��ي 
التج��ارة ع��ن مباش��رة فرعه��ا ف��ي 
محافظة االنبار بتسلم اولى كميات 
احلنط��ة احمللية املس��وقة ال��ى املركز 

التسويقي فيها  
واوض��ح مديرع��ام الش��ركة هيث��م 
اخلش��الي للمركز اخلب��ري ان مالكات 
سايلو الرمادي  الفنية واالداريًة قامت 
بتس��لم اول��ى الكمي��ات املس��وقة 
م��ن احلنط��ة احمللية وذل��ك بعد حترير 
احملافظه م��ن دنس داع��ش االرهابي ، 

مبينا ان تسلم احلنطة احمللية لغرض 
انتاج رغيف اخلبز للعائالت االنباريًة .

م��ن جهت��ه التقى مع��اون مدير عام 
دائرة الرقاب��ة التجارية عضو مجلس 
س��عدي  ماج��د  كرب��الء  محافظ��ة 
العملي��ة  س��ير  لبح��ث  املالك��ي 

التس��ويقية وتس��لم احلنطة احمللية 
م��ن الفالح��ني واملزارعني للموس��م 

احلالي في محافظة كربالء .
وقال معاون املدير العام شاكر سعدي 
شاكر بانه مت خالل اللقاء التطرق الى 
تواجه  الت��ي  واملعوق��ات  املش��كالت 

والعم��ل على  التس��ويقية  احلمل��ة 
ايجاد املعاجلات االنية لها اضافة الى 
مناقش��ة صرف املس��تحقات املالية 
للفالحني املس��وقني للموسم احلالي 
2017 ومال��ه م��ن اثر م��ادي ومعنوي 
التس��ويقية  العملي��ة  الس��تمرار 

بانسيانية كبيرة .
ال��ى ذل��ك اعلن��ت الش��ركة العامة 
لتج��ارة احلب��وب ع��ن اس��تمرار فرع 
الشركة في محافظة ديالى بتسلم 
الفالح��ني  م��ن  املس��وقة  احلنط��ة 

واملسوقني للموسم احلالي 2017 .
وقال املدير العام ان الكميات املسوقة 
بلغت 27 الف��ا و693 طنا من احلنطة 
توزعت بني درجة اولى 17318 و 7953 
درجة ثاني��ة و2163 طن درج��ة ثالثة 
فيما مت رفض 275 بطاقة بسبب عدم 
مطابقتها للتعليم��ات � مضيفاً ان 
املالكات العاملة في س��ايلو بعقوبة 
كثف��ت جهوده��ا م��ن اجل تس��لم 
الكمي��ات املس��وقة م��ن الفالح��ني 
واملزارع��ني وان عملية توزيع الصكوك 
اخلاصة مبسوقي حنطة 2017 مازالت 
مس��تمرة حيث بلغت نس��بة االجناز 

80%
كم��ا اعلنت الش��ركة ع��ن مواصلة 
س��ايلو الرصاف��ة مبتابع��ة تنظي��م 
دور دخول الش��احنات لغرض تس��لم 
حموالتها من احلنطة احمللية املسوقة 
وضمان سالمتها وعدم تاخر تفريغها 

والتجاوز والتالعب بادوار الدخول.
وق��ال املدير الع��ام ان كميات احلنطة 
احمللية املتس��لمه في سايلو الرصافة 
من الدوائر الزراعي��ة التابعة حملافظة 
واسط في تاج الدين والعزيزية بلغت 

)42( الفا و909 اطنان حنطة بانواعها 
في ح��ني بلغت الكميات املتس��لمة 
للدوائ��ر الزراعية في بغ��داد )12( الفا 

و447  طنا .
واضاف املدير العام ان قسم احلاسبة 
ف��ي مق��ر الش��ركة اجن��ز محاض��ر 
احتس��اب اقي��ام احلنط��ة املس��وقة 
له��ذا العام  والتي تعتمد على نتائج 
الفحص اخملتب��ري التي حددت درجات 
احلنط��ة املس��وقة ونس��ب اخلص��م 
حيث تعمل حاليا املواقع التسويقية 
ببرنامج محاضر احتس��اب للفالحني 
واملسوقني والتي مبوجبها يتم تنظيم 
الصك��وك للفالح��ني ، مبين��ا رغبة 
شركته بربط شبكات العمل مركزيا 
التي لها م��ردود ايجاب��ي مبنع جميع 
ح��االت التج��اوز واالخت��راق التي قد 

يفكر فيها بعض ضعاف النفوس .
م��ن جانب اخر باش��ر فرع الش��ركة 
في محافظة باب��ل بتجهيز مطاحن 
م��ن  املق��ررة  بحصصه��ا  احملافظ��ة 
احلنطة احمللية املتسلمة لهذا املوسم 
بعد قيام املالكات الفنية باجناز جتربة 
طحن احلنطة املس��تلمة وباش��راف 
قس��م الس��يطرة النوعي��ة في مقر 
الشركة حيث بلغت الكميات اجملهزة 
) 3 ( االف و932 طنا من أصل) 23 ( الفا 
و374 طنا حصة ش��هر آذار وحس��ب 

احلاجه الفعلية للمحافظة .

شددت على أهمية االستعانة بالتجارب والخبرات العربية واألجنبية
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متابعة الصباح الجديد:

اكد وزير الصناع��ة واملعادن وكالة 
املهندس محمد ش��ياع السوداني 
رغبة احلكومة العراقية بالتعاون مع 
دولة االمارات ف��ي مجاالت الطاقة 
املتع��ددة واس��تعماالتها من خالل 
تب��ادل اخلبرات ونق��ل التكنولوجيا 
واالس��تفادة من التجارب الناجحة 

في دولة اإلمارات بهذا اجملال .
ولفت وزي��ر الصناعة خ��الل لقائه 
وكيل وزارة الطاقة االماراتي الدكتور 
مط��ر النيادي إل��ى أن العراق ميتلك 
مراكز بحثية متخصصة ومتطورة 
في مجاالت الطاقة ومالكات كفؤة 
وذات خب��رات متراكم��ة ، مش��يرا 
إلى أهمي��ة االس��تعانة بالتجارب 
واخلبرات العربية واألجنبية لتطوير 
ه��ذه االمكانيات واالرتق��اء باملراكز 
والعلمي��ة  البحثي��ة  والدراس��ات 
كونه��ا ركي��زة أساس��ية وهام��ة 
ريادي��ة تخ��دم  لتنفي��ذ مش��اريع 
التنمي��ة  حتقي��ق  ف��ي  وتس��هم 

االقتصادية .   
وب��ني الوزير الس��وداني الذي يجري 
حالي��ا زي��ارة عمل رس��مية لدولة 
االم��ارات العربي��ة أن الع��راق جتاوز 
احملنة وه��و في اللحظ��ات األخيرة 
إلع��الن النصر النهائي وطرد داعش 
االرهاب��ي من آخر ش��بر من أراضيه 
الطاهرة وحتقق هذا من خالل وعي 
الش��عب العراق��ي ب��كل مكوناته 
وإصرار القيادة العراقية على ضرورة 
مكافحة اإلرهاب وإعادة الس��لم ، 
مشيرا إلى أن إدارة احلكومة احلالية 
امت��ازت باملهني��ة واحلرفي��ة خالل 
توفير متطلب��ات احلرب وامور البلد 
االخ��رى على الرغم م��ن التحديات 
بالب��الد  عصف��ت  الت��ي  الكبي��رة 
والوضع االقتص��ادي الصعب الذي 
م��ر به ، وكذلك القي��ام بإصالحات 
املش��كالت  لتج��اوز  حقيقي��ة  
االس��تثمار  آفاق  وفتح  واملعوق��ات 
بتنويع مصادر الدخل واالس��تفادة 
من الف��رص الكثي��رة والواعدة في 

العراق .   
واضاف وزير الصناعة إن العراق بلد 
غني وميتلك موارد بشرية وطبيعية 

كبيرة وأنه قادر على النهوض ليكون 
محورا مهما ف��ي اقتصاد املنطقة 
والعالم ، مبدي��ا الرغبة في تطوير 
العالقات مع دولة اإلمارات في ظل 
وجود نهضة وتقدم وتطور فيها ما 
يؤكد وج��ود خط��ط وإدارة ناجحة 
وقط��اع خاص فاع��ل ، مؤكدا على 
وجود رؤية للنهوض بهذه العالقات 
وزارة اس��تثمارية تتضم��ن الفرص 
االس��تثمارية ل��كل القطاعات في  
كل احملافظ��ات م��ع وج��ود قط��اع 
خاص لديه الرغبة إليجاد ش��راكة 

مع األشقاء في دولة اإلمارات .  
كما جرى خالل اللقاء بحث التعاون 
املش��ترك ف��ي مج��االت الطاق��ة 
املتنوع��ة وإمكانية دع��م القدرات 
العراقي��ة املتخصصة به��ذا اجملال 
بحض��ور الوفد العراقي الرس��مي 
املصاحب الذي يض��م رئيس هيئة 
االقتصادي  واملستش��ار  االستثمار 

لرئيس الوزراء وعدد من املس��ؤولني 
احلكوميني ورجال األعمال العراقيني 
إضافة إلى ممث��ل وزارة اخلارجية في 
دول��ة اإلم��ارات وس��فير جمهورية 

العراق في أبو ظبي .       
من جانبه أعرب وكيل وزارة الطاقة 
االمارات��ي عن رغبة بالده وحكومته 
اس��تعدادها للتع��اون م��ع العراق 
الش��قيق في جميع اجملاالت ودعمه 
بكل الس��بل والوسائل املمكنة مبا 
يخدم مصلحة البلدين الشقيقني 
، مؤك��دا عل��ى أهمي��ة رب��ط دول 
مجلس التعاون اخلليجي مع العراق 

بالشبكة الكهربائية . 
واملع��ادن  الصناع��ة  وزي��ر  وكان 
املهندس محمد شياع السوداني 
قد اش��ار خالل االجتماع املوس��ع 
الذي عق��ده مع مس��ؤولي غرفة 
ابو ظبي للتجارة والصناعة سبل 
تدعيم االس��تثمارات املش��تركة 

لتنفي��ذ مش��اريع اس��تراتيجية 
البلدي��ن  تخ��دم  وحيوي��ة 

الشقيقني.    
االجتم��اع  خ��الل  الوزي��ر  وأك��د 
فرص��ا  ميتل��ك  الع��راق  أن  عل��ى 
كثيرة وم��وارد طبيعية وبش��رية 
العراقي��ة  احلكوم��ة  وان  كبي��رة 
ج��ادة في تنوي��ع مص��ادر الدخل 
ودع��م القط��اع اخل��اص كخي��ار 
او  تكتيكي  ولي��س  اس��تراتيجي 
مرحلي برغم التحديات والظروف 
الصعب��ة واالزم��ات الت��ي مر بها 
البل��د وتأثيرها على مجمل احلياة 
العامة ومش��اريع البنى التحتية 
في الع��راق ، مش��يرا إل��ى توجه 
احلكوم��ة نح��و أج��راء إصالحات 
حقيقية من خ��الل مراجعة لكل 
القوانني والقرارات التي من شأنها 
أن تقدم مزايا وتس��هيالت لرجال 

األعمال واملستثمرين . 

واش��ار الس��وداني ال��ى أن أح��د 
أهداف هذا االجتماع هو مراجعة 
املشكالت واملعوقات التي واجهت 
واملس��تثمرين  األعم��ال  رج��ال 
اإلماراتيني ، الفت��ا في الوقت ذاته 
ال��ى اع��داد خارط��ة اس��تثمارية 
توضح أغلب املشاريع وفي عموم 
محافظ��ات الع��راق ، مؤكدا على 
أهمية استمرار الزيارات التجارية 
واملش��اركة في املع��ارض الدولية 
إل��ى جان��ب أهمي��ة خل��ق حالة 
تنظيمي��ة بني رج��ال األعمال في 
العراق واإلمارات من خالل مجلس 
مش��ترك يض��م رج��ال االعم��ال 
العراقي��ني واإلماراتيني ، مش��ددا 
على ضرورة األخ��ذ بنظر االعتبار 
ودراس��ة كل املالحظات والقضايا 
االجتم��اع  خ��الل  املطروح��ة 

ومتابعتها. 
ال��ى ذلك اس��تعرض رئيس هيئة 

االس��تثمار ف��ي الع��راق الدكتور 
التفاصي��ل  االعرج��ي  س��امي 
الكاملة عن الفرص االستثمارية 
املتاحة لع��ام 2017 في قطاعات 
الدولة جميع التس��هيالت واملزايا 
ورجال  للمس��تثمرين  املمنوح��ة 

األعمال .    
م��ن جهته أبدى مدي��ر عام غرفة 
أبو ظبي للتجارة والصناعة رغبة 
ب��الده بتطوير العم��ل االقتصادي 
املش��ترك وحرصه��ا عل��ى ب��ذل 
كل جه��د ممكن إلقامة ش��راكات 
تخ��دم  واس��تثمارية  اقتصادي��ة 
التنمية االقتصادية واالجتماعية 
املس��تدامة بني البلدي��ن ، مؤكدا 
التام لدعم الشركات  االستعداد 
الراغب��ة بالعمل واالس��تثمار في 
اإلمارات واهتمام ورغبة الشركات 
وتنفي��ذ  باالس��تثمار  الوطني��ة 

املشاريع في العراق .

الصناعة تسعى لتنفيذ مشاريع ريادية تسهم في تحقيق التنمية االقتصادية 

يمتلك العراق 
موارد بشرية 

وطبيعية كبيرة وأنه 
قادر على النهوض 

ليكون محورا 
مهما في اقتصاد 
المنطقة والعالم 

، مبديا الرغبة في 
تطوير العالقات مع 

دولة اإلمارات 

املهندس محمد شياع السوداني

اإلعمار ترأس اجتماع 
تأهيل مركز التدريب 

العراقي الكوري

أمانة بغداد تعّد 
خطًة خدميًة لشهر 

رمضان المبارك  

السكك تخصص 
500 قطعة سكنية 

لمنتسبيها في بغداد 

بغداد - الصباح الجديد:
ت��رأس وكيل وزارة االعمار واالس��كان والبلديات 
العام��ة املهن��دس دارا حس��ن رش��يد ي��ارا في 
مكتب��ه مبقر ال��وزارة ، االجتم��اع الثاني اخلاص 
بتأهيل مركز التدريب العراقي الكوري بحضور 
رئيس الوكالة الكورية للتعاون الدولي )كويكا( 
)اجله��ة املمولة للمش��روع( ج��و كوانك كيول 

ومعاونه لي سونك هوسن.
وق��ال الوكيل انه مت في االجتم��اع الذي حضره 
مدير ع��ام التدري��ب املهن��ي ع��ن وزارة العمل 
والش��ؤون االجتماعية العراقية ، مناقشة عدد 
من احملاور اخلاصة بعملية التأهيل ، اذ مت التأكيد 
على قي��ام وزارة العمل مبفاحتة وزارة التخطيط 
حول االليات التي س��يتم فيها احالة املش��روع 
للش��ركات الت��ي س��تنفذ املش��روع ، كذل��ك 
مناقشة االمور اخلاصة باعداد تصاميم املشروع 
وج��داول الكمي��ات وتقدميها للجان��ب الكوري 
وغيره��ا من احملاور اخلاصة باملش��روع ومبا يحقق 

انسيابية العمل والشفافية بني اجلانبني .

بغداد - الصباح الجديد:
اعلن��ت أمانة بغ��داد عن اعداد خط��ة خدمية 
خاصة بش��هر رمضان املبارك ستنفذ من قبل 
الدوائر البلدية تتضمن مضاعفة العمل خالل 

نوبات الليل  .
وذك��رت مديرية العالق��ات واالع��الم ان » أمانة 
بغ��داد أعدت خط��ة خدمية س��تنفذ من قبل 
الدوائ��ر البلدية األربع عش��رة طوال أيام ش��هر 
رمض��ان املب��ارك تتضم��ن مضاعف��ة عمله��ا 
خ��الل نوبات العمل الليلية التي تس��تمر حتى 
ساعات الصباح األولى لتنفيذ األعمال اخلدمية 
كتنظي��ف وغس��ل الش��وارع ورف��ع النفايات 
واالنق��اض وتأهي��ل  ش��بكات امل��اء والص��رف 
إلقام��ة  العام��ة  احلدائ��ق  وتهيئ��ة  الصح��ي 
األمس��يات الرمضانية بعد جتهيزها باخلدمات 

الضرورية وصيانة النافورات ».
واوضحت ان » امانة بغداد هيأت كل مستلزمات 
اجناح خطة اجلهد اخلدمي في شهر رمضان من 
آليات ومع��دات ومالك بش��ري بالتنس��يق مع 

قيادة عمليات بغداد.

بغداد - الصباح الجديد:
أعلن��ت وزارة النق��ل ع��ن تخصي��ص 500 قطعة 
أرض س��كنية ملوظفي الشركة العامة للسكك 
داخل العاصمة بغداد ، مشيرًة إلى استمرارها في 
توزيع قطع األراضي على موظفي التشكيالت في 

جميع احملافظات.
وقالت الوزارة في بي��ان اطلعت » الصباح اجلديد« 
على نس��خة منه، إن »وزير النق��ل كاظم فنجان 
احلمامي يش��رف على تخصيص 500 قطعة أرض 
س��كنية ملوظفي الشركة العامة للسكك داخل 

بغداد«.
وذك��ر احلمامي، أن »جه��ود الوزارة مس��تمرة في 
توزيع قطع األراضي على موظفي التشكيالت في 
جمي��ع احملافظات«، موضح��اً أن »هذه الوجبة هي 

األولى وستتبعها الحقا وجبات اخرى«.

تقرير

مراكز التسويق تواصل تسلمها لمحاصيل الحنطة للموسم الحالي 
توزيع 30 %من صكوك الفالحين والمزارعين المسوقين 

محاصيل احلنطة

بغداد - الصباح الجديد: 
اعل��ن رئي��س الهيئة العلي��ا للحج 
والعم��رة الش��يخ الدكت��ور خال��د 
العطية تفويج نحو 160 الف معتمر 
عراقي لغاية نهاية ش��هر شعبان ، 
متوقعا ان يصل العدد الى 200 الف 

معتمر عند نهاية املوسم.
وق��ال رئيس الهيئة ف��ي تصريحات 
صحفية امس السبت، انه" نتيجة 
لالس��تعدادات املبك��رة التي قامت 
بها الهيئة ملوس��م العم��رة احلالي، 
ووض��ع خطة الس��تيعاب اكبر عدد 
م��ن املعتمري��ن من خالل تس��خير 
جمي��ع امكاني��ات مكات��ب الهيئة 
ف��ي بغ��داد واحملافظات ف��ي عملية 

تسجيل املعتمرين وتيسير ذهابهم 
ال��ى الديار املقدس��ة باالتف��اق مع 
اخلطوط اجلوية العراقية استطاعت 
تفويج ما يقرب من 160 الف معتمر 

حتى االن".
وتوقع العطية "زيادة عدد املعتمرين 
خالل ش��هري رمضان وشوال الذي 
اضي��ف ملوس��م العمرة بق��رار من 
اململكة العربية السعودية، بحيث 
يص��ل الى 200 ال��ف معتمر، اي ان 
الزي��ادة عن العام املاضي س��تكون 
وه��ذه  معتم��ر،  ال��ف   50 بنح��و 
فرص��ة النعاش االقتص��اد العراقي 

والسياحة الدينية".
واشار رئيس الهيئة الى ان "الهيئة 

اتخذت جميع التحضيرات املطلوبة 
ل��ذروة موس��م العم��رة املتمثل��ة 
وقام��ت  الك��رمي  رمض��ان  بش��هر 
بجدول��ة الرحالت املزم��ع تفويجها 
خالل هذا الشهر الذي يشهد اقباال 
واسعا من الراغبني بتأدية مناسك 

العمرة".
واكد رئي��س الهيئة عل��ى "اهمية 
الكاملة من  االس��تعدادات  اج��راء 
العراقي��ة  قب��ل اخلط��وط اجلوي��ة 
وتوفي��ر العدد الكافي من الطائرات 
الع��دد  الس��تيعاب  وطواقمه��ا 
املتوق��ع، الفتا الى ان الهيئة ال متانع 
اس��تعمال النواق��ل االخ��رى لنقل 

املعتمرين تسهيال لتفويجهم ". 

البصرة - الصباح الجديد:
أعلنت وزارة االتصاالت عن تش��غيل 
مش��روع ربط ال��دور الس��كنية في 
محافظ��ات البصرة وذي قار والنجف 
بالقابلو الضوئي الذي يتم من خالله 
جتهي��ز خدم��ات االنترن��ت والهاتف 
التلفزيوني،  البث  واستقبال  األرضي 
مؤكدة أن املش��روع في طور التوسع 
ليش��مل تدريجي��اً جمي��ع املناط��ق 

واحملافظات.
وقال وزي��ر االتصاالت حس��ن كاظم 
الراش��د  خ��الل احلف��ل ال��ذي اقيم 
ع��ن  تعل��ن  »ال��وزارة  إن  باملناس��بة 
تدشني مش��روع )FTTH( الذي يعني 
للمواطنني  الس��كنية  ال��دور  رب��ط 
بالقابلو الضوئي، وتش��مل اخلدمات 
التي يوفرها املشروع خدمة االنترنت 
بسرع عالية ، وخدمة االتصاالت عبر 

الهات��ف األرضي بالص��وت والصورة، 
القن��وات  ب��ث  اس��تقبال  وخدم��ة 
القن��وات  فيه��ا  مب��ا  التلفزيوني��ة، 
الرياضية املشفرة«، مبيناً أن »البصرة 
فيها أكثر م��ن 13 ألف خط من هذا 
النوع تغط��ي مناط��ق القبلة وحي 
اجلامعة وحي اجله��اد وحي الضباط، 
وفي النجف لدينا س��بعة آالف خط 
منجز، وفي ذي ق��ار هناك أربعة آالف 

خط، منها 2800 خط منجز«.
ولفت الوزير الراشد الى أن »الشركة 
املنف��ذة للمش��روع نأم��ل منه��ا أن 
تضع جدوالً زمنياً لتنفيذ املش��روع«، 
احمللي��ة  »احلكوم��ات  أن  مضيف��اً 
والش��ركة العام��ة لالتص��االت من 
الض��روري أن تتاب��ع وتراق��ب تنفي��ذ 

املشروع ألهميته«.
م��ن جانبه ق��ال محاف��ظ البصرة 

ماجد النص��راوي ضم��ن كلمة له 
خالل احلف��ل الذي اقي��م في فندق 
 )FTTH( البصرة الدولي إن »مشروع
ينطوي عل��ى أهمية كبي��رة، ودول 
العالم سبقتنا في تنفيذ مشاريع 
من هذا النوع، وإن كان عدد اخلطوط 
قليالً، لكن ما حتقق لغاية اآلن يعد 
خط��وة باالجت��اه الصحي��ح«، عادا 
أن »وزارة االتص��االت م��ن الضروري 
أن تفت��ح أبواب االس��تثمار في هذا 
اجملال لضمان وصول أطراف القابلو 
الضوئ��ي ال��ى جمي��ع البي��وت في 
البصرة، خاصة وأن املش��روع سوف 
يحيي خدم��ة االتص��االت األرضية 
مم��ا يخفف من النفق��ات الباهظة 
احملمولة،  الهوات��ف  لالتصاالت عبر 
كما أن املش��روع يكتس��ب أهمية 

من الناحية األمنية«.

رئيـس الهيئـة العليـا للحـج 
يعلـن تفويـج 160 ألـف معتمـر 

االتصاالت تعلن تشغيل مشروع 
ربط المنازل بالقابلو الضوئي 

يتوقع زيادة العدد لـ200 ألف نهاية الموسم
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متابعة الصباح الجديد:

ع��ن  التخطي��ط  وزارة  اعلن��ت 
ارتفاع االسعار في العراق بنسبة 
٥٪  ، فيما اش��ارت الى ان مؤشر 
التضخم ارتفع ايضا خالل شهر 

نيسان املاضي.
وقال املتحدث الرس��مي باس��م 
ال��وزارة عب��د الزه��رة الهنداوي 
»الصب��اح  اطلع��ت  بي��ان  ف��ي 
اجلدي��د« عل��ى نس��خة منه ان 
»اجله��از املرك��زي لالحص��اء اجنز 
تقرير االرقام القياس��ية السعار 
املستهلك لشهر نيسان 2017، 
باعتماد سنة 2012 سنة اساس 
لالحتس��اب بدال من سنة 2007 
لكونه��ا الس��نة التي ش��هدت 
االجتماع��ي  املس��ح  تنفي��ذ 
العراق  واالقتصادي لالس��رة في 
للتغي��رات  ممثل��ة  س��نة  وه��ي 
في املس��توى املعاش��ي لالسرة 
االس��تهالكي  االنفاق  وهيكلية 
العائل��ي والوضع االقتصادي في 

البالد بنحو عام« .
الرس��مي  املتح��دث  واوض��ح 
ف��ي بيانه ان »مس��ح االس��عار 
لشهر نيسان ش��مل والول مرة 
محافظ��ة ص��الح الدي��ن بع��د 
توقف منذ حزي��ران 2014، فيما 
ل��م يت��م ش��مول محافظت��ي 
االنب��ار ونينوى بس��بب الظروف 
الس��ائدة فيه��ا« ، مضيف��ا ان  
»ارتفاع اس��عار قس��م االغذية 
الكحولي��ة  غي��ر  واملش��روبات 
اس��عار  بارتف��اع  متأث��را  ج��اء 
مجموعة اخلبز واحلبوب بنس��بة 
)%0.5( بس��بب ارتف��اع اس��عار 
ال��رز وارتف��اع اس��عار مجموعة 
اخلضروات بنس��بة )%13( نتيجة 
وارتفاع  الطماطة  ارتفاع اسعار 
الس��كر  مجموعت��ي  اس��عار 
واملشروبات  السكرية  واملنتجات 
غي��ر الكحولية بنس��بة )0.1%( 
ل��كل منهم��ا«، مش��يرا الى ان 
واالس��ماك  اللح��وم  »اس��عار 
ش��هدت انخفاضا في اسعارها 
ت��راوح ب��ن )%0.7( و)%1.2(، كما 

انخفضت اسعار مجاميع اللنب 
واجلنب والبيض والزيوت والدهون 
والفواك��ه ومنتج��ات االغذي��ة 
االخرى وكذلك املالبس واالحذية 
 )0.7%( ب��ن  تراوح��ت  بنس��ب 

و)2.5%(«.
واض��اف الهن��داوي ان »اس��عار 
ارتفاعا  والتبغ ش��هدت  السكر 
-0.3( ب��ن  تراوح��ت  بنس��ب 
%0.4(، وسجلت اس��عار اقسام 
التجهي��زات واالث��اث واملع��دات 
والنق��ل  والصح��ة  املنزلي��ة 
واملطاعم  والتعلي��م  واالتص��ال 
هي ايضا  انخفاضا في معدالت 
اس��عارها بنح��و طفي��ف ل��م 
ان  موضح��ا   ،»)0.5%( يتج��اوز 
والثقاف��ة  الترفي��ه  »قس��مي 

والسلع واخلدمات املتنوعة على 
مستوى اسعارهما«.

»ارتفاع نس��بة  الهن��داوي  وعزا 
خ��الل  الس��نوى  التضخ��م 
ش��هر نيس��ان املاضي باملقارنة 
مع الش��هر نفس��ه م��ن العام 
السابق 2016 وبنسبة )%1( إلى 
ارتف��اع اس��عار قس��م االغذية 
الكحولي��ة  غي��ر  واملش��روبات 
بنس��بة )%0.6( وارتفاع اس��عار 
قسم التبغ بنسبة )%6( وارتفاع 
 ،»)2.5%( قسم السكر بنس��بة 
الفتا ال��ى ان »الرقم القياس��ي 
الس��عار املس��تهلك بل��غ خالل 
ش��هر نيس��ان املاضي )105.1%( 
ما يعكس ارتفاع املستوى العام 
لالس��عار مبعدل )%5.1( باملقارنة 

مع عام 2012«.
واش��ار املتحث الرس��مي الى ان 
»معدل التضخم االساس شهد 
انخفاض��ا خالل ش��هر نيس��ان 
املاض��ي بنس��بة )%0.2( ، وارتفع 
بذات النسبة باملقارنة مع شهر 

نيسان 2016«.
على صعيد متصل أعلنت وزارة 
التخطي��ط عن ارتف��اع طفيف 
في مع��دالت التضخم لش��هر 
شباط بنس��بة %0.2، مبينة أن 
املس��ح لم يش��مل محافظتي 
األنب��ار ونينوى نتيج��ة الظروف 

األمنية فيهما.
وقال الهنداوي إن »اجلهاز املركزي 
لإلحصاء التابع لوزارة التخطيط 
أجن��ز تقري��ر التضخ��م لش��هر 

شباط املاضي 2017 على أساس 
جمع البيانات ميدانيا عن أسعار 
املكونة لسلة  واخلدمات  السلع 
املس��تهلك م��ن عين��ة مختارة 
من مناف��ذ البيع في محافظات 
العراق كافة«، الفتا الى أن »هذه 
املع��دالت حتتس��ب من الس��لع 
واخلدمات التي تش��مل الغذائية 
واالتص��االت  والنق��ل  واإليج��ار 
والصح��ة والتعلي��م وغيرها مما 

يقتنيه املستهلك«.
أن »مؤش��رات  الهنداوي  واضاف 
التضخم لش��هر شباط املاضي 
ش��هدت ارتفاعا طفيفا بنسبة 
اس��عار  ارتف��اع  نتيج��ة   0.2%
االغذية بنسبة %0.8« ، موضحا 
أن »التضخ��م الس��نوي ش��هد 

%0.8 مقارنة  انخفاضا بنس��بة 
2016«، مشيرا  بش��هر ش��باط 
أج��ري  ال��ذي  »املس��ح  أن  ال��ى 
خالل ش��هر ش��باط لم يشمل 
محافظتي نينوى واألنبار بسبب 

وضعهما األمني«.
وكان اجله��از املرك��زي لإلحصاء 
وتكنولوجيا املعلومات أعلن في 
كانون الثاني 2012، أنه سيباشر 
باس��تعمال املكنن��ة ف��ي جمع 
األس��عار اخملتلفة وبأوقات زمنية 
مح��ددة ب��دال م��ن االس��تمارة 
الورقي��ة املعم��ول بها س��ابقا، 
مؤك��دا أن ذل��ك سيس��هم في 
س��رعة جمع األس��عار ودقتها، 
وتصحي��ح احتس��ابها في حال 

وجود أخطاء. 

الجهاز المركزي 
لإلحصاء أنجز تقرير 
األرقام القياسية 
ألسعار المستهلك 
لشهر نيسان 
2017، باعتماد سنة 
2012 سنة أساس 
لالحتساب بدال من 
سنة 2007

عبد الزهرة الهنداوي

أعلن ارتفاع األسعار في العراق بنسبة 5 % قياسا لعام 2012

الجهاز المركزي لإلحصاء ينجز تقرير األرقام القياسية ألسعار المستهلك 
إنجاز أعمال تأهيل 

شبكات الصرف 
الصحي أيسر الموصل

الشعبية تطلق 
زيارة تفتيشية للجان 

الطبية المسائية 

بغداد - الصباح الجديد:
اعلنت وزير االعمار واالسكان والبلديات العامة 
عن اجناز جميع اعمال تأهيل وصيانة محطات 
وش��بكات اجملاري في اجلانب االيسر من مدينة 
املوصل ، التي تضررت جراء االعمال التخريبية 
التي قامت بها عصابات داعش االرهابية خالل 

فترة سيطرتها على املدينة .
وقالت املهندس��ة اوس��ي اس��تمرارا للجهود 
الت��ي تقوم بها ال��وزارة  ف��ي محافظة نينوى 
العادة احلياة للمناط��ق احملررة ، قامت املالكات 
الفنية والهندس��ية في مديرية مجاري نينوى 
خالل االشهر املاضية بجهود استثنائية العادة 
تأهيل ش��بكات الصرف الصح��ي في اجلانب 

االيسر بعد حتريره من دنس االرهاب
واشارت الى ان فرق الصيانة التابعة للمديرية 
وبالتع��اون مع اجلهد الهندس��ي ف��ي مديرية 
اجمل��اري العامة اكملت اع��ادة تأهيل محطات 
الص��رف الصح��ي وش��بكات اجمل��اري في حي 
اجلزائ��ر وه��و آخ��ر االحياء ف��ي املدين��ة وبهذا 
تكون الوزارة قد اعادت العمل جلميع محطات 

الصرف الصحي املتضررة من االرهاب .
اجلدير بالذكر ان مديرية اجملاري العامة مستمرة 
في تنفيذ حمالتها اخلدمية في املناطق احملررة 
مبحافظ��ة نينوى للنه��وض بالواق��ع اخلدمي 

والعمراني خدمة ملواطني احملافظة .

بغداد - زينب الحسني: 
أجنزت دائرة العيادات الطبية الشعبية حمالت 
تفتيشية واسعة على اللجان الطبية املسائية 
والعيادات الطبية الش��عبية ف��ي بغداد خالل 
الرب��ع األول م��ن الع��ام احلالي ملراقب��ة عملها 

وطريقة توزيع األدوية على مراجعيها .
وقال معاون مدير عام الدائرة للش��ؤون الفنية 
الدكت��ور ش��هاب احم��د جاس��م أن ) الدائرة 
حققت خالل الربع األول من هذا العام 74 زيارة 
تفتيشية ش��ملت العيادات الطبية الشعبية 
املس��ائية  الطبي��ة  واللج��ان  واالستش��ارية 

لفحص السياقة والتعين ( .
وأش��ار إلى أن الفريق التفتيش��ي يقوم مبراقبة 
عمل العيادات من خالل متابعة آلية خزن األدوية 
وكيفي��ة احلفاظ عليه��ا من التل��ف وطريقة 
تعام��ل امل��الك الطب��ي واإلداري م��ع املراجعن 
ورصد احلاالت السلبية وتسجيل الشكاوى في 
حالة وجودها ، مضيفا يتم رفع تقرير وتوصيات 
إلى املدير العام بعد انتهاء الزيارة التفتيش��ية 
ملعاجل��ة اخللل وح��ل املش��كالت واملعوقات في 

حالة وجودها .
وأكد جاسم أن عمل شعبة التفتيش يتضمن 
أيضاً النظر في حالة الشكاوى املقدمة من قبل 
املراجعن سواء في إثناء الزيارات التفتيشية أو 
االتصال عن طريق اخلط الساخن للدائرة وإيجاد 
احللول له��ا وقد بلغت 50 ش��كوى خالل الربع 
األول من هذا العام ومت اتخاذ املطلوب بشأنها . 

بغداد - الصباح الجديد:
العبودي  عل��ي  املهندس  افتتح 
مدير عام ش��ركة تعبئ��ة الغاز 
اح��دى تش��كيالت وزارة النفط 
اخلط االوتوماتيك��ي اجلديد في 

معمل غاز بعقوبة 
املعال��م  واضح��ة  )تط��ورات 
ف��ي قط��اع الغ��از( برغ��م كل 
الصعوب��ات والظ��روف التي مير 

ب��ه البل��د اال ان هناك س��واعد 
عراقي��ة كان��ت ومازال��ت تبذل 
قصارى جهوده��ا العمار االرض 

واالنسان. 
وه��ذا ما بدا واضح��ا في جهود 
منتس��بي ش��ركة تعبئة الغاز 
املهمة في  التش��كيالت  احدى 
وزارة النف��ط التي تواصل الليل 
بالنهار في س��بيل تقدمي افضل 

 ، والنواط��ن  للوط��ن  اخلدم��ات 
فهاه��ي الي��وم تفتت��ح اخل��ط 
االومتاتيك��ي احلديث في معمل 

غاز بعقوبة .
وحض����ر حف�����ل االفتت���اح 
ع���دد م��ن املس��ؤولي��ن ف��ي 
ه��ذا  يش��كل  مم��ا  احملافظ��ة 
اخل��ط عام��ال مهما في دع��م 
االقتص��اد الوطني والصناعات 

الطاق��ة  تبل��غ  اذ  العراقي��ة 
االنتاجي��ة له��ذا اخل��ط )1200( 
اسطوانة بالس��اعة و)10( االف 
اس��طوانة في الوجبة الواحدة 
حي��ث يع��د نقل��ة نوعي��ة في 
عملية انتاج وتعبئة اسطوانات 
الغازالسائل كما ونوعا مما يسد 
حاج��ة احملافظة من م��ادة الغاز 

السائل .

افتتاح الخط األوتوماتيكي الحديث في معمل غاز بعقوبة 
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طرابلس ـ رويترز:
أعلن خف��ر الس��واحل الليبي أنه أنق��ذ اخلميس 
املاض��ي 77 مهاجرا بينهم امرأة وطفل تش��بثوا 
بقارب تعط��ل ملدة يوم��ن قبالة س��احل مدينة 
الزاوية في غرب ليبيا. وقال أيوب قاسم، املتحدث 
باس��م خفر الس��واحل في طرابلس: »انتش��لت 

سبع جثث قرب القارب املنكوب«.
ونقل قاس��م ع��ن ناج��ن قولهم إنهم تش��بثوا 
بالقارب ملدة يومن حتى ج��رى إنقاذهم، موضحا 
أن الق��ارب عجز ع��ن اإلبحار بس��بب العدد الزائد 
للركاب. وأضاف قاس��م: »يعاني بعض املهاجرين 
م��ن حروق نتيجة البقاء في املياه وحتت الش��مس 
ملدة طويل��ة. تلقوا عالجا طبيا بع��د نقلهم إلى 

قارب تابع خلفر السواحل«.
واعترض خفر السواحل الليبي امس االول اجلمعة 
طري��ق 562 مهاج��را م��ن دول أفريقي��ة جن��وب 
الصح��راء، كانوا عل��ى منت قارب خش��بي قبالة 
ساحل مدينة صبراتة الواقعة غرب مدينة الزاوية 

الليبية.

واشنطن ـ رويترز:
قال مس��ؤولون أميركيون ام��س االول اجلمعة إن 
الواليات املتحدة ستجري اختبارا على نظام قائم 
للدف��اع الصاروخي في محاول��ة العتراض صاروخ 
باليستي عابر للقارات هذا األسبوع في وقت حتاول 

فيه كوريا الشمالية تطوير مثل هذا الصاروخ.
ومتث��ل ه��ذه التجربة املق��رر إجراؤها ي��وم الثالثاء 
املقب��ل أول م��رة تختب��ر فيه��ا الوالي��ات املتحدة 

اعتراض صاروخ باليستي عابر للقارات.
واس��تخدمت الواليات املتحدة نظ��ام ميدكورس 
الدفاعي األرضي الذي تديره ش��ركة بوينج والذي 
يهدف إلى مواجهة هجمات دول مارقة مثل كوريا 
الش��مالية العتراض أن��واع أخرى م��ن الصواريخ 
ولك��ن لم يكن بينه��ا مطلقا صاروخ باليتس��ي 

عابر للقارات.
وعلى الرغم من اعتقاد املس��ؤولن األميركين أن 
أمام بيوجنياجن س��نوات إلتق��ان خبرة التحكم في 
صاروخ باليستي عابر للقارات فإنها حتقق تقدما.

وقال قائ��د وكالة اخملاب��رات الدفاعي��ة األميركية 
األس��بوع املاضي إن��ه إذا تُركت كوريا الش��مالية 
ب��ال رادع فإنها تس��ير ف��ي طريق »حتم��ي« نحو 
احلصول على صاروخ نووي قادر على ضرب الواليات 

املتحدة.

باريس ـ وكاالت:
أعلن الكرملن أن الرئيس فالدميير بوتن س��وف يزور 
فرنس��ا في ال���29 من مايو اجل��اري تلبية لدعوة من 
نظي��ره الفرنس��ي إميانويل ماكرون وس��يبحث مع 

اجلانب الفرنسي القضايا الدولية والثنائية.
وأشار يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي، إلى 
أن زيارة بوتن إلى فرنس��ا س��وف تتزامن مع افتتاح 
مع��رض ينظم��ه اإلرميت��اج الروس��ي في فرس��اي 
الفرنس��ية مبناس��بة حلول الذكرى ال���300 لزيارة 
اإلمبراطور الروسي بطرس األكبر فرنسا والتأسيس 

للعالقات الدبلوماسية بن البلدين.
وق��ال أوش��اكوف: "لق��د وج��ه الرئيس الفرنس��ي 
الدعوة لنظيره الروسي في ال�18 من الشهر اجلاري 
خالل مكامل��ة هاتفية في أعق��اب تنصيب ماكرون 
ال��ذي اقت��رح عل��ى بوتن االحتف��ال مع��ا بالذكرى 
ال�300 لزيارة اإلمبراطور بطرس األكبر إلى فرنسا". 
وأش��ار أوش��اكوف إلى أن الرئيسن س��وف يعقدان 
في مس��تهل اللقاء اجتماعا مصغرا للتعارف قبل 
جلس��ة موسعة سيعقبها مؤمتر صحفي مشترك 
للجانبن. وتابع: "س��وف يركز الزعيمان خالل اللقاء 
بالدرجة األولى على القضايا الدولية، وسيكّرس��ان 
حي��زا كبيرا لبحث األزمة األوكرانية مبا يخدم حتريك 
صيغ��ة "نورمندي" للتس��وية ف��ي البل��د املذكور 

استنادا إلى اتفاقات مينسك.

إنقاذ 77 مهاجرًا بعد تشبثهم 
بقاربهم الغارق ليومين

أميركا تجري أول اختبار العتراض 
صاروخ باليستي عابر للقارات

باريس تحتضن اللقاء األول 
لبوتين وماكرون واألجندة عريضة

متابعة الصباح الجديد: 

علق مئات املعتقلن الفلسطينين 
املضربن عن الطعام في السجون 
االس��رائيلية اضرابهم الذي بدأوه 
في 17 نيسان للمطالبة بتحسن 
اوضاعه��م احلياتي��ة داخ��ل ه��ذه 
السجون، كما اعلنت امس السبت 

مصادر فلسطينية واسرائيلية.
االس��ير  ن��ادي  رئي��س  وق��ال 
الفلس��طيني قدورة فارس لوكالة 
فران��س ب��رس ان »االس��رى علقوا 
اضرابهم عن الطعام بعد التوصل 
ال��ى اتف��اق ب��ن جلن��ة االض��راب 

ومصلحة السجون االسرائيلية«.
ادارة  باس��م  متحدث��ة  واك��دت 
لوكال��ة  االس��رائيلية  الس��جون 
فرانس برس تعلي��ق االضراب الذي 
كان يق��وم به اكثر من 800 اس��ير 

فلسطيني في االيام االخيرة.
ويتزام��ن تعليق االض��راب مع بدء 
شهر رمضان. كما يأتي بعد طلب 
تق��دم ب��ه الرئيس الفلس��طيني 
محمود عباس لوس��اطة اميركية 
احلرك��ة  ه��ذه  وق��ف  اج��ل  م��ن 
االحتجاجية التي ميكن ان تش��عل 
العنف في االراضي الفلسطينية 
اذا ادى االضراب الى وفاة معتقلن.

وقال��ت الناطق��ة االس��رائيلية ان 
االتفاق اب��رم مع اللجن��ة الدولية 
والس��لطة  االحم��ر  للصلي��ب 
الفلس��طينية، ولي��س م��ع ممثلي 

االسرى.
م��ن جهت��ه، اوض��ح نادي االس��ير 
الفلسطيني وهيئة شؤون االسرى 
تعليق االضراب  ان  الفلس��طينية 
ج��اء عق��ب مفاوضات ب��ن ممثلن 
عن املعتقل��ن املضربن ومصلحة 
استمرت  االس��رائيلية  الس��جون 
س��جن  ف��ي  س��اعة   20 حلوال��ي 

عسقالن.
االس��ير  ن��ادي  رئي��س  واوض��ح 

قراق��ع  عيس��ى  الفلس��طيني 
لوكالة االنباء الفلس��طينية )وفا( 
ان املفاوضات جرت بن الس��لطات 
االس��رائيلية والقي��ادي في حركة 
احملك��وم  البرغوث��ي  م��روان  فت��ح 

بالسجن املؤبد اربع مرات.
االس��رائيلية  املتحدث��ة  وقال��ت 
ان االتف��اق ين��ص عل��ى الس��ماح 
للمعتقل��ن بزيارت��ن في الش��هر 
مقابل زيارة واح��دة من قبل. وكان 
الرئيس��ية  املطال��ب  اح��د  ه��ذا 

للمضربن عن الطعام.
ف��ي املقابل لم يحص��ل املضربون 
عن الطعام على امكانية احلصول 
عل��ى هواتف عامة في الس��جون 
حس��ب  يطالب��ون،  كان��وا  كم��ا 

املتحدثة نفسها.
خ��اض االض��راب اكث��ر م��ن ال��ف 
البرغوث��ي  م��ن  بدع��وة  معتق��ل 
وانض��م اليه االمن العام للجبهة 
الش��عبية احم��د س��عدات وكرمي 
اق��دم  م��ن  يعتب��ر  ال��ذي  يون��س 

املعتقلن الفلسطينين.
املعتقل��ن  ع��دد  ويق��در 
الس��جون  ف��ي  الفلس��طينين 
االس��رائيلية بنح��و 6500 معتقل 
بينهم عش��رات النساء واالطفال، 
بينه��م 29 معتق��ال من��ذ ما قبل 
اتفاق اوسلو للسالم الذي وقع بن 
الفلسطيني واالسرائيلي  اجلانبن 

في 1993.
وقام االسرى باضرابهم عن الطعام 

للفت النظر الى ت��ردي اوضاعهم 
وادانة النظام القضائي االسرائيلي 
املطبق عل��ى الفلس��طينين في 

االراضي احملتلة.
وطالب املعتقلون الفلس��طينيون 
في اضرابهم بوقف سياسة العزل 
االنف��رادي، ورفع وقت زي��ارة االهل، 
اضاف��ة الى توفي��ر هاتف عمومي 
ميكن املعتقلن االتصال مع ذويهم، 

اضافة الى قضايا حياتية يومية.
ومن ضمن القضايا املطلبية التي 
رفعه��ا املعتقل��ون، كان��ت وق��ف 
واط��الق س��راح  االداري  االعتق��ال 

املعتقلن املرضى
اس��يرا  ثالث��ن  حوال��ى  وكان 
الى املستشفى  نقلوا  فلسطينيا 

ف��ي االي��ام االخيرة بس��بب تدهور 
حالتهم الصحية، كما ذكرت ادارة 

السجون االسرائيلية.
الفلس��طيني  الرئي��س  وكان 
اخلميس صرح ان��ه طالب املبعوث 
االميركي لعملية السالم جيسون 
غرينب��الت، بالتدخ��ل حل��ل قضية 
االس��رى املضرب��ن ع��ن الطع��ام. 
والتقى عب��اس غرينبالت اخلميس 
املاض��ي ف��ي رام اهلل بع��د يومن 
على زيارة الرئيس االميركي دونالد 
ترام��ب ال��ى اس��رائيل واالراض��ي 

الفلسطينية.
وق��ال عباس ف��ي اجتم��اع اجمللس 
الث��وري اخلميس املاضي »وس��طنا 
جميع العالم وآخر هذه الوساطات 

كان غرينب��الت ، ال��ذي ذه��ب إلى 
احلكوم��ة اإلس��رائيلية ول��م يأتنا 
حت��ى اآلن بج��واب. نرج��و أن يأتي 
بج��واب، وإمن��ا أملن��ا ضعي��ف بأن 

يعطى هذا اجلواب«.
وعبر الناطق باسم اللجنة الدولية 
للصيب االحمر جيزس سيرانو عن 
ارتياح��ه النته��اء االض��راب. وقال 
لفران��س ب��رس »ان��ه يوم س��عيد 
لنا جميعا، كن��ا قلقن من تدهور 

الوضع الصحي للمضربن«.
الدولي��ة  »اللجن��ة  ان  واض��اف 
للصليب االحمر مستعدة ملساعدة 
الطرفن بخبرتها ودعمها التقني 
من اجل تنظيم زيارة ثانية« شهريا 

لعائالت املعتقلن.
وق��ال الكاتب عبد اجمليد س��ويلم 
»اعتقد ان املعركة حس��مت اليوم 
لصال��ح االس��رى رغ��م ان اجلانب 
االس��رائيلي تف��ن ع��ن قصد في 
انته��اك حقوقه��م ال��ى ان وصل 
ال��ى ح��دوده القص��وى«. واض��اف 
ان »الس��لطات االس��رائيلية التي 
لم تك��ن تريد التف��اوض مع ممثلي 
االس��رى ب��اي ثم��ن، اجب��رت على 

القيام بذلك«.
واك��د ان االم��ر االن مره��ون مبا اذا 
كان��ت اس��رائيل » س��تنفذ ما مت 
االتف��اق عليه مع االس��رى، ام انها 

ستماطل«.
من جهته، قال احمللل هاني املصري 
ان »االسرى حققوا انتصارا في ظل 
الت��ي احاطت  املعطي��ات احمليطة 
بهم خالل االضراب«. ولم يستبعد 
ان يك��ون االميركيون ق��د تدخلوا 

مباشرة في املفاوضات.
وق��ال ان عباس »تدخ��ل من خالل 
االميركي��ن في اليوم��ن املاضين 
للضغط على احلكومة االسرائيلية 

لقبول مطالب املعتقلن«.

دبي ـ رويترز:
التقى وزير اخلارجية الكويتي امس 
االول اجلمع��ة مع أمير قطر إلجراء 
محادث��ات تس��تهدف فيم��ا يبدو 
تهدئ��ة التوتر ال��ذي جتدد بن قطر 
ودول خليجية بس��بب سياستها 
جت��اه إي��ران وجماع��ات إس��المية 

باملنطقة.
واإلم��ارات  الس��عودية  وأب��دت 
غضبهم��ا بع��د أن نش��رت وكالة 

الرس��مية  القطري��ة  األنب��اء 
تصريح��ات منس��وبة ألمير قطر 
الش��يخ متي��م ب��ن حم��د آل ثاني 
ينتق��د فيها السياس��ة اخلارجية 

لترامب والتصعيد ضد طهران.
وقالت قط��ر إن التصريحات التي 
نش��رت الثالثاء املاضي »مفبركة« 
وإن املوق��ع اإللكترون��ي للوكال��ة 
التي نش��رتها تع��رض »لالختراق« 
في محاول��ة فيما يبدو لتش��ويه 

آراء الشيخ متيم.
لك��ن دوال خليجي��ة م��ن بينه��ا 
لوس��ائل  س��محت  الس��عودية 
إعالمية تدعمها احلكومة بنش��ر 
التصريحات ط��وال يوم األربعاء مما 
أث��ار غض��ب الدوحة وتس��بب في 
ح��رب كالمية في وس��ائل اإلعالم 

اخلليجية.
وأرس��لت الكويت التي توس��طت 
من قبل في خالف خليجي س��ابق 

مع قط��ر وزير خارجيتها الش��يخ 
صباح اخلالد الصباح لزيارة الشيخ 
متيم ام��س االول اجلمع��ة. وقالت 
وكالة األنباء الكويتية الرس��مية 
إنه أبلغ حتيات أمير الكويت حلاكم 
الش��عب القطري دون أن تكشف 

عن املزيد من التفاصيل.
وق��ال مس��ؤول خليج��ي لرويت��رز 
اخلمي��س املاضي إن أمي��ر الكويت 
ع��رض أثن��اء محادث��ة هاتفية مع 

الشيخ متيم التوسط باستضافة 
محادث��ات لضم��ان ع��دم تصعيد 
اخلالف،ول��م يتس��ن الوص��ول إلى 
مس��ؤولن حكومين في الكويت 

للحصول على تعقيب.
القط��ري  اخلارجي��ة  وزي��ر  وق��ال 
الش��يخ محمد بن عب��د الرحمن 
آل ثان��ي اخلميس املاضي في مؤمتر 
الدوح��ة  بالعاصم��ة  صحف��ي 
»نس��عى لعالقات خليجية متينة 

ألننا نؤمن ب��أن مصاحلنا ومصيرنا 
واحد«.

وللخالف��ات القطري��ة اخلليجي��ة 
إذ  حدوده��ا  تتخط��ى  تداعي��ات 
نفوذه��ا  اخللي��ج  دول  تس��تخدم 
وثرواته��ا النفطي��ة للتأثي��ر على 
الس��احة العربية وميكن لطبيعة 
العالقات بينها أن تؤثر على توازنات 
سياسية في ليبيا ومصر وسوريا 

والعراق واليمن.

لندن ـ بي بي سي: 
تعهد جيرمي��ي كوربن، زعيم حزب 
بريطانيا،  ف��ي  املع��ارض  العم��ال 
بتغيير السياس��ة اخلارجية للبالد 
إذا ما فاز حزبه في انتخابات الثامن 

من حزيران.
وحتدث كوربن عن وجود ارتباط بن 

انخراط اململكة املتحدة في حروب 
خارجية وبن اإلرهاب في الداخل.

جاء ذل��ك بعد اس��تئناف األحزاب 
واحلم��الت االنتخابية ألنش��طتها 
هج��وم  عق��ب  تعليقه��ا  بع��د 
مانشس��تر الذي خل��ف 22 قتيال 

وأكثر من 60 جريحا.

وقال كوربن إن »الكثير من اخلبراء، 
مب��ا ف��ي ذل��ك املتخصص��ن ف��ي 
واالس��تخبارات،  األم��ن  مج��االت 
ربط��وا بن احلروب الت��ي انخرطت 
أو  دعمته��ا  أو  بريطاني��ا  فيه��ا 
ش��اركت فيها في اخلارج واإلرهاب 

في الداخل«.

وأضاف »اللوم يقع على اإلرهابين 
بالطبع لكننا أيضا يجب أن نكون 
صادقن مع أنفسنا بشأن ما يهدد 

أمننا بالفعل«.
ووعد كوربن بالتراجع عن القرارات 
-الت��ي اتخ��ذت في ظ��ل حكومة 
احملافظن، بش��أن خف��ض نفقات 

الشرطة.
وق��ال »س��نغير سياس��اتنا ف��ي 
الداخ��ل وفي اخل��ارج«، مضيفا أن 
حكومته ستسلك نهجا مختلفا 
في السياسة اخلارجية من ناحية 
وجتاه ميزانية الش��رطة واخلدمات 
األمنية وخدم��ة الرعاية الصحية 

الوطني��ة »ان اتش اس« من ناحية 
أخرى.

وفي بداي��ة خطابه، أش��اد كوربن 
ب��ردود الفعل »امللهم��ة« وبأولئك 
الذين هبوا لتقدمي يد املساعدة في 
أعقاب الهجوم اإلرهابي »ش��ديد 

القسوة«.

وزير خارجية الكويت يلتقي بأمير قطر سعيًا الحتواء خالف خليجي

زعيم المعارضة البريطانية يتعهد بتغيير السياسة الخارجية في حال فوزه 

من أجل وقف حركة احتجاجات العنف في األراضي المحتلة

مئات المعتقلين الفلسطينيين يعلقون إضرابهم 
عن الطعام في السجون اإلسرائيلية

اوضح نادي االسير 
الفلسطيني وهيئة شؤون 

االسرى الفلسطينية ان 
تعليق االضراب جاء عقب 

مفاوضات بين ممثلين 
عن المعتقلين المضربين 

ومصلحة السجون 
االسرائيلية استمرت 

لحوالي 20 ساعة في 
سجن عسقالن

تقـرير

بروكسل ـ وكاالت: 

اس��تعاد الرئي��س األميرك��ي دونال��د 
خ��الل  الهجوم��ي  أس��لوبه  ترام��ب 
لقائ��ه ش��ركاء ب��الده التجارين أمس 
االول اجلمع��ة، فنع��ت األمل��ان بأنه��م 
»س��يئون ج��داً« المتالكه��م فائض��اً 
كبي��راً في إط��ار التبادل م��ع الواليات 
املتحدة، ما أعاد تس��ليط الضوء على 
ه��ذه النقط��ة اخلالفية ب��ن اجلانبن 
خ��الل قم��ة مجموعة الدول الس��بع 
التي انعقدت ف��ي مدينة تاورمينا في 
جزيرة صقلي��ة اإليطالي��ة، كما جدد 
ترامب انتقاد ش��ركاء ب��الده في حلف 
ش��مال األطلس��ي »ناتو« لفش��لهم 
في رفع موازناته��م اخملصصة لإلنفاق 

العسكري.
وحتت عنوان رئيس��ي للقمة هو »بناء 
دول  ب��ن  املتج��ددة«  الثق��ة  أس��س 
اجملموع��ة، حضر ملف��ا اإلرهاب واألمن 
بق��وة خالل احملادث��ات، غ��داة التفجير 
ال��ذي اس��تهدف مدين��ة  االنتح��اري 

املاضي،  االثنن  البريطانية  مانشستر 
وأس��فر عن س��قوط 22 قتيالً. وبدا أن 
ال��دول الس��بع ال متتلك خياراً س��وى 
التكاتف ف��ي مواجهة اإلرهاب بعدما 
اجتهت التحقيقات إلى مزيد من الربط 
ب��ن اعت��داء مانشس��تر والتفجيرات 
التي وقعت في باريس وبروكسل أخيراً، 
نظراً إلى تشابه العبوات املستخدمة 
في تلك األحداث اإلرهابية، كما كشف 
رئيس جلن��ة األمن القومي في مجلس 

النواب اجلمهوري مايك ماكول.
لكن ترامب ب��دا متردداً في تقدمي دعم 
صري��ح التفاق الدف��اع املش��ترك بن 
ال��دول الكبرى وال��ذي ج��رى تفعيله 
م��رة واحدة ف��ي أعقاب هجم��ات 11 
أيلول 2001 على نيويورك وواش��نطن. 
وأك��د رئي��س ال��وزراء اإليطال��ي باولو 
جنتيليون��ي ال��ذي رأس القمة أن قادة 
الدول الس��بع يعتزمون »توجيه أقوى 
رس��الة ممكنة في شأن بذلهم أقصى 
اجلهود املش��تركة ملكافحة اإلرهاب«. 
وأض��اف: »منلك فرصة إع��ادة تأكيد أن 
التصرف��ات اجلبانة ألولئك الذين قتلوا 

مراهقن حضروا حفلة موسيقية في 
مانشستر، لن ينتصروا على احلرية«.

وع��زا مراقب��ون تصعيد ترام��ب حدة 

خطاب��ه، إل��ى اس��تقباله بفت��ور أقل 
بكثير م��ن احلفاوة الت��ي لقيها خالل 
زيارته للشرق األوسط أخيراً، واضطرار 

قادة مجموعة السبع إلى التعامل مع 
خيارات غير واضحة للرئيس األميركي 
لدى مناقش��ة مواضيع خالفية، مثل 

التج��اري  والتب��ادل  املناخ��ي  التغي��ر 
والتعام��ل مع الهجرة غير الش��رعية 
الت��ي تُعتب��ر إيطالي��ا حتدي��داً إحدى 
الوجه��ات الرئيس��ية لها عب��ر البحر 

املتوسط. 
وكان ترام��ب أرج��أ إل��ى م��ا بعد قمة 
صقلية خياره اخل��اص بالتزام الواليات 
املتح��دة خف��ض االنبعاث��ات احلرارية 
مبوج��ب اتف��اق باريس، كم��ا تعارضت 
محاولت��ه ف��رض حظ��ر أميركي على 
سفر أشخاص من دول يعتبرها راعية 
لإلره��اب، م��ع اعتب��ار رئي��س ال��وزراء 
الكندي جاسنت ترودو الهجرة مصدراً 

قوياً ودائماً للنمو.
وخيم��ت عل��ى القم��ة أج��واء توت��ر 
م��ع تأكيد مستش��ار البي��ت األبيض 
غ��اري كوهن،  االقتصادي��ة  للش��ؤون 
انتقاد ترام��ب أملانيا خالل لقائه رئيس 
املفوضي��ة األوروبية ج��ان كلود يونكر 

ورئيس اجمللس األوروبي في بروكسل.
وأوضح كوهن أن ترامب أبلغ املسؤولن 
األوروبين بأن ال شيء لديه ضد شعب 
أملاني��ا باعتب��ار أن ج��ذور عائلت��ه من 

هذا البل��د، لكنه عارض خ��الل اللقاء 
وردت  لألمل��ان.  التجاري��ة  املمارس��ات 
املستش��ارة األملاني��ة باإلش��ارة إل��ى 
صعوبة التفاهم مع الرئيس األميركي 

في قضية املناخ.
وكانت الفتة محاولة يونكر التخفيف 
من ح��دة تصريحات ترام��ب بقوله إن 
الرئيس األميركي لم يستخدم كلمة 
س��يئة حتدي��داً، بل حت��دث عل��ى غرار 
آخرين عن اإلنتاجي��ة الفائضة ألملانيا، 
ول��م يهاجمه��ا، علم��اً أن أملانيا تربط 
هذا األمر بالقدرات التنافسية العالية 
ملنتجاتها والتي جعلت مبيعاتها تبلغ 
253 بليون يورو العام املاضي، وهو رقم 

قياسي لها.
وبحث قادة مجموعة السبع مواضيع 
ملحة أخرى، بينها احلرب في س��ورية، 
وتهدي��دات كوري��ا الش��مالية، وتزايد 
هجمات القرصنة اإللكترونية، وآليات 
تطبيق اتفاق باريس للمناخ، والهجرة، 
واحلماي��ة االقتصادية، وخروج بريطانيا 
»بريكس��يت«  األوروب��ي  االحت��اد  م��ن 

واالبتكار والتطوير املستدام.

قّمة الدول السبع الكبرى المنعقدة في صقلية تشهد خالفات كشفتها تصريحاته

ترامب يصف األلمان بأنهم سيئون جدًا وينتقد شركاء بالده في حلف األطلسي
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7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد:

قال��ت الوكال��ة الدولي��ة للطاقة 
إن عائدات الع��راق اإلضافية تقدر 
يومي��ا  دوالر  ملي��ون   10.3 بنح��و 
بفضل انتعاش أسعار النفط في 
األس��واق العاملية، مبينة أن الدول 
األعض��اء ف��ي منظم��ة »أوب��ك« 
كسبت خالل الربعني املاضيني 75 

مليون دوالر يوميا إضافة.
ويظهر رس��م بياني نشرته وكالة 
»بلومب��رغ« االقتصادية اس��تندت 
في��ه لبيان��ات الوكال��ة الدولي��ة 
أكث��ر  إي��ران، كان��ت  أن  للطاق��ة 
الرابح��ني من اتفاق خفض اإلنتاج، 
حيث حصلت على إيرادات إضافية 
خالل الربع األخير من العام املاضي 
والرب��ع األول من العام اجلاري بنحو 

15 مليون دوالر يوميا.
في حني، عادت االتفاقية النفطية 
منت��ج  أكب��ر  الس��عودية،  عل��ى 
للنف��ط في »أوبك«، خ��الل الفترة 
نفس��ها بنحو 12.3 ملي��ون دوالر 
يومي��ا، يليها ف��ي املرتب��ة الثالثة 
العراق بعائدات إضافية تقدر بنحو 

10.3 مليون دوالر يوميا.
ال��ى ذل��ك، قال��ت وزارة النفط ان 
»العراق متوافق بالرؤى مع منتجي 
النفط في اوبك وخارجها«، مبينة 
ان االتفاق اجلديد سيرفع مدخوالت 
املنتج��ني ويقل��ص التخم��ة ف��ي 

السوق.
ال��وزارة  باس��م  املتح��دث  وق��ال 
عاصم جه��اد، ان »العراق متوافق 
بالرؤى م��ع كبار املنتجني في اوبك 
وخارجه��ا كالس��عودية وروس��يا 
ح��ول جتدي��د االتفاق بش��ان متديد 

تخفيض االنتاج«.
واضاف جه��اد ان »العراق لعب دور 
مه��م ف��ي اتفاقية خف��ض انتاج 
النفط والتي كانت بداية في مؤمتر 
اجلزائر وايضا يعّد من دول االعضاء 
املهم��ة داخل منظمة اوبك والذي 
التوص��ل  لع��ب دورا مهم��ا ف��ي 
الى اتفاق بش��ان ذل��ك بني اعضاء 
منظمة اوب��ك والدول املنتجة من 

خارج املنظمة«.
ف��ي الش��أن ذات��ه، ق��ال مندوبون 

ف��ي أوب��ك إن منتجني م��ن خارج 
املنظم��ة تقودهم روس��يا وافقوا 
عل��ى االنضم��ام ألوبك ف��ي متديد 
تخفيضات إنتاج اخلام ملدة تسعة 

أشهر حتى آذار 2018.
وق��ال املندوبون إن االجتماع املقبل 
املس��تقلني  واملنتج��ني  ألوب��ك 

سيعقد في 30 تشرين الثاني.
عل��ى صعيد متص��ل، قالت هيئة 
وتي��رة  إن  الوطني��ة  االس��تثمار 
االستثمارات احمللية، ارتفعت، منذ 

دخ��ول العراق اتف��اق خفض إنتاج 
النفط اخلام.

وبرغ��م محاوالته الس��تثنائه من 
قرار خف��ض اإلنتاج، دخ��ل العراق 
االتفاق مع دول أعضاء في »أوبك«، 
و11 دول��ة مس��تقلة مطلع العام 
اجل��اري، وأعلن ع��ن تقليص حجم 

اإلنتاج ب�210 آالف برميل يومياً.
رئي��س  األعرج��ي،  س��امي  وق��ال 
إنت��اج  ق��رار خف��ض  إن  الهيئ��ة، 
النفط اخلام، زاد من سعر البرميل 

وحسن من إيرادات البالد، وبالتالي 
االستثمارات.

ول��م يذكر نس��ب التحس��ن في 
مداخي��ل البالد بع��د تنفيذ اتفاق 
خفض اإلنت��اج، أو الزيادة في قيم 
احمللي��ة،  العراقي��ة  االس��تثمارات 
ف��ي وق��ت أك��د في��ه أن الع��راق 
واألردن بدأتا املرحل��ة النهائية من 
التخطي��ط ملد خط أنب��وب لنقل 
النفط، »هناك شقني من املشروع، 
األول البصرة والنجف، والثاني من 

النجف والعقبة األردنية«.
ومن��ذ االتف��اق، صع��دت أس��عار 
النفط اخلام بنسبة 15 باملئة، إلى 
حدود 52 دوالرا ف��ي الوقت احلالي، 

ارتفاعا من 45 دوالرا قبل االتفاق.
وعان��ى الع��راق من الهب��وط احلاد 
ألسعار النفط اخلام منذ منتصف 
2014، نزوالً من 120 دوالراً للبرميل 
إل��ى ح��دود 27 دوالرا مطلع العام 
املاضي، قب��ل أن تعاود االرتفاع إلى 

حدود 52 دوالر في الوقت احلالي.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن س��وق العراق ل��أوراق املالية، 
ارتفاع��ا في حجم وقيم��ة التداول 
في السوق، خالل جلسات االسبوع 
املاض��ي، في وق��ت ارتفع��ت فيها 
حجم الشركات املتداولة الى 101 
ش��ركة، ما أش��ر قيمة لأس��هم 

املتداولة بلغت 9 مليارات دينار.
وق��ال املدير التنفيذي للس��وق طه 
أحم��د عب��د الس��الم، إن »س��وق 
العراق ل��أوراق املالي��ة نظم خالل 
أي��ار   25 ف��ي  املنته��ي  االس��بوع 

للت��داول  اجل��اري خمس جلس��ات 
في الس��وق النظامي و3 جلس��ات 
ف��ي الس��وق الثاني ليصب��ح عدد 
الش��ركات املدرجة في السوق 101 
ش��ركة مس��اهمة بع��د اكتم��ال 
اجراءات ادراج اسهم مصرف البالد 
االسالمي، منها 72 شركة مدرجة 
في الس��وق النظامي و29 ش��ركة 

مدرجة في السوق الثاني
وأض��اف أن »الس��وق ت��داول خالل 
جلس��ات االس��بوع املاضي اسهم 
46 ش��ركة ف��ي الس��وق النظامي 

وش��ركة واحدة في الس��وق الثاني 
ف��ي ح��ني ال ي��زال عدد الش��ركات 
املتوقفة عن التداول لعدم التزامها 
بتقدمي االفصاح السنوي والفصلي 

للهيئة والسوق 14 شركة«.
»ع��دد  أن  الس��الم  عب��د  وأوض��ح 
االسهم املتداولة لأسبوع املاضي 
بلغ��ت 22 ملي��ار س��هم مقابل 5 
مليارات سهم لأسبوع الذي قبله 
مرتفعة بنسبة %332.16 في حني 
املتداولة  االس��هم  قيم��ة  بلغ��ت 
لأس��بوع املاضي 9 ملي��ارات دينار 

مقاب��ل 4 ملي��ارات دينار لأس��بوع 
ال��ذي قبل��ه مرتفعة ه��ي االخرى 

بنسبة 129.28%«.
 ISX 60 وتابع »أما مؤش��ر الس��وق
فاقفل في أخر جلسة من االسبوع 
املاضي عل��ى 603.80 نقط مرتفعا 
بنسبة %1.06 عن اغالقه لأسبوع 
الذي قبله عندما اغلق على 597.49 

نقطة«.
املنفذة  الصفقات  لعدد  وبالنسبة 
لالس��بوع املاض��ي فأوض��ح عب��د 
الس��الم أنها بلغ��ت 2575 صفقة 

مقابل 2171 صفقة لأسبوع الذي 
قبله من بينها تنفيذ صفقتني بلغ 
املتداول��ة خاللهما  عدد االس��هم 
15.790 مليار س��هم بقيمة بلغت 
مليون��اً  و534  ملي��ارات  خمس��ة 
و200 ألف دينار نفذت على اس��هم 

مصرف بابل ومصرف املوصل .
وعن مؤش��رات تداول املس��تثمرين 
غي��ر العراقي��ني في س��وق العراق 
لأوراق املالية أكد عبد الس��الم أنه 
»قد بلغ عدد االسهم املشتراة من 
املستثمرين غير العراقيني لأسبوع 

املاضي 176 مليون س��هم، بقيمة 
بلغ��ت 433 مليون دين��ار من خالل 
تنفيذ 257 صفقه على اس��هم 7 
ش��ركات منخفضة بنس��بة 79% 
قياس��ا باالس��بوع ال��ذي قبله في 
حني بلغ عدد االس��هم املباعة من 
املستثمرين غير العراقيني لأسبوع 
املاضي 1,143 مليار س��هم بقيمة 
بلغ��ت 910 مليون دين��ار من خالل 
تنفيذ 324 صفقة على اس��هم 9 
شركات لتنخفض هي االخرى 60% 

قياسا باالسبوع الذي قبله«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
قال وزي��ر الصناعة واملعادن محمد 
شياع الس��وداني، ان االمارات أبدت 
لتعزي��ز  اجلدي��ة  اجلدي��ة  رغبته��ا 
وحتفي��ز  البلدي��ن،  ب��ني  التع��اون 
اإلماراتيني للعمل في  املستثمرين 

العراق.
وذكر بيان للوزارة، إن »وزير الصناعة 
واملعادن محمد ش��ياع السوداني، 
وص��ل إلى بغداد اجلمعة، مع الوفد 
الرس��مي املراف��ق له وال��ذي ضم 

رئي��س هيئ��ة االس��تثمار س��امي 
االقتصادي  واملستش��ار  االعرج��ي 
لرئي��س ال��وزراء كاظ��م احلس��ني 
ومسؤولني حكوميني ورجال اعمال 
عراقيني بعد زيارة رسمية الى دولة 
اإلمارات العربية املتحدة استغرقت 

ثالثة أيام«.
وق��ال مدير اإلع��الم والعالقات في 
وزارة الصناعة واملعادن لؤي الوائلي، 
بحس��ب البي��ان، أن »الوزير والوفد 
املرافق له أجرى لقاءات واجتماعات 

مكثف��ة م��ع ع��دد م��ن الس��ادة 
املس��ؤولني في دولة اإلم��ارات في 
مقدمتهم الشيخ منصور بن زايد 
آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير ش��ؤون الرئاس��ة ووزي��ر املوارد 
البشرية والتوطني اإلماراتية صقر 
غب��اش ومحافظ املص��رف املركزي 
مب��ارك املنص��وري وكذل��ك وكيل 
وزارة الطاقة مط��ر النيادي ووكيل 
وزارة االقتص��اد عب��داهلل ال صالح 
ومس��اعد وزي��ر اخلارجية لش��ؤون 

الدولية س��عادة سلطان  التنمية 
الشامسي وعدد من املسؤولني في 
غرفة أب��و ظبي للتجارة والصناعة 
وتناولت هذه اللقاءات واالجتماعات 
التباحث حول العديد من القضايا 
املش��ترك  االهتمام  ذات  واملواضيع 
ومناقش��ة س��بل تطوير العالقات 
االقتصادي��ة والتجارية والصناعية 
واليات تعزيز التعاون وتوسيع فرص 
العمل املش��ترك مبا يخدم البلدين 

الشقيقني«.

وأك��د الوائل��ي، أن »ه��ذه الزي��ارة 
جاءت بتوجي��ه من رئي��س الوزراء، 
وتلبي��ة للدعوة املقدم��ة من دولة 

اإلمارات«.
واش��ار ال��ى، ان »الزي��ارة هدفه��ا 
االط��الع عل��ى التج��ارب الناجحة 
واالزده��ار والتق��دم احلاص��ل فيها 
وإمكاني��ة االس��تفادة م��ن ه��ذه 
اخلبرات والتجارب إلقامة مش��اريع 
مهم��ة ف��ي الع��راق ال��ى جان��ب 
رج��ال  ودع��وة  وحتفي��ز  تش��جيع 

واملستثمرين  والش��ركات  األعمال 
اإلماراتيني للعمل في العراق«، الفتا 
الى »اقامة مشاريع استثمارية فيه 
بالتعاون والش��راكة مع الشركات 

ورجال األعمال العراقيني«.
وب��ني الوائل��ي، ان »الزي��ارة حققت 
املرجوة  والغاي��ة  املنش��ود  الهدف 
منها في التأس��يس نحو انطالقة 
وتنفيذ مش��اريع عملية  لتحقيق 
ستراتيجية ومهمة تخدم مصالح 

البلدين وشعبيهما الشقيقني«.

»األوراق المالية«: 9 مليارات دينار قيمة األسهم المتداولة

تفاهم عراقي إماراتي بشأن االستثمار

إيران أكثر الرابحين

10 ماليين دوالر يوميًا عائدات العراق 
اإلضافية من اتفاق خفض اإلنتاج

عادت االتفاقية النفطية 
على السعودية، أكبر 
منتج للنفط في »أوبك«، 
خالل الفترة نفسها بنحو 
12.3 مليون دوالر يوميا، 
يليها في المرتبة الثالثة 
العراق بعائدات إضافية 
تقدر بنحو 10.3 مليون 
دوالر يوميا

الصباح الجديد ـ وكاالت:
تراجعت مؤش��رات كل البورصات اخلليجية خالل 
األسبوع، باستثناء البورصة البحرينية. وتراجعت 
السوق الدبيانية 1.51 في املئة، والظبيانية 1.41، 
والس��عودية 0.96، والكويتي��ة 0.66، والقطري��ة 
0.42، والعماني��ة 0.22، في حني ارتفعت الس��وق 

البحرينية 0.42 في املئة.
وعّد رئيس »مجموعة صحارى« أحمد السامرائي 
في حتليل أسبوعي »األداء العام للبورصات العربية 
سّجل تداوالت شبه اعتيادية خالل األسبوع، ولم 
تسجل البورصات دخول أحداث جوهرية ذات تأثير 
عل��ى قيمة الت��داوالت وحجمها، فيما اس��تقرت 
ق��رارات املتعامل��ني ضم��ن ق��رارات البي��ع لوقف 
اخلس��ائر واقتناص الفرص على مستوى البورصة 

احمللية أو الفرص املتاحة لدى البورصات األخرى«.
وأض��اف: »فضل جزء م��ن املتعاملني االس��تمرار 
ف��ي املضاربة وجني األرباح ألنها الوس��يلة األكثر 
فاعلي��ة وقدرة على احلفاظ على قيم االس��تثمار 
القائم وحتقيق فروقات س��عرية ب��ني مركز وآخر، 
لتنه��ي البورصات العربية تداوالتها األس��بوعية 
دون التوقعات، ولم تنجح باختراق حواجز مقاومة 
جديدة، ما يرجح بقاءها حتت الضغط واس��تمرار 

التقلب«.
ولفت إلى أن »اجللس��ات شهدت تركيز التداوالت 
على األسهم التشغيلية والقيادية على مستوى 
االس��تثمار املؤسس��ي، فيم��ا اجت��ه األف��راد نحو 
األس��هم املتوس��طة والصغيرة به��دف تقليص 
األخط��ار ومحاول��ة حتقيق أرب��اح م��ن الفروقات 
الس��عرية الت��ي تأتي نتيج��ة اس��تمرار التقلب 

وغياب التداوالت االستثمارية«.

نيويورك ـ رويترز:
اس��تقرت األسهم األميركية من دون تغير يذكر 
في ختام التعامالت وأوقفت املؤشرات الرئيسية 

موجة خسائر استمرت أسبوعني.
وتراجع املؤشر داو جونز الصناعي 2.67 نقطة أو 

0.01 باملئة ليغلق عند 21080.28 نقطة.
وارتفع املؤش��ر ستاندرد آند بورز 500 مبقدار 0.75 

نقطة أو 0.03 باملئة إلى 2415.82 نقطة.
وزاد املؤش��ر ناس��داك اجملمع 4.94 نقطة أو 0.08 

باملئة لينهي يوم اجلمعة عند 6210.19 نقطة.

لندن ـ رويترز:
ارتفع الذهب ألعلى مس��توياته ف��ي نحو أربعة 
أس��ابيع وس��ط حالة من الضبابية السياسية 
الت��ي دفع��ت املس��تثمرين إلى تفضي��ل املعدن 
األصف��ر على األصول الت��ي تنطوي على مخاطر 

أعلى مثل األسهم.
وقال كارسنت مينكه احمللل لدى جوليوس باير في 
زوريخ »ثم��ة جلبة سياس��ية مصدرها )الرئيس 
األميركي دونالد( ترامب واإلدارة األميركية وهناك 
بع��ض الضبابية في األس��واق بصف��ة عامة مما 

يدعم الذهب. واألسهم منخفضة أيضا«.
ويواجه زعماء دول العالم الثرية محادثات صعبة 
مع ترامب في قمة مجموعة السبع في صقلية 
يوم اجلمعة بعد أن انتقد الرئيس األميركي حلفاء 
في حلف ش��مال األطلس��ي وندد بالسياس��ات 

التجارية األملانية يوم اخلميس.
وغالبا ما يفضل املستثمرون الذهب خالل أوقات 

الضبابية السياسية واملالية.
وارتف��ع الذهب في املعام��الت الفورية 1.1 باملئة 
إلى 1268.69 دوالر لأوقي��ة )األونصة( وهو أعلى 
مستوى له منذ األول من أيار. ويتجه املعدن إلنهاء 
األسبوع على صعود يقارب واحدا باملئة ليسجل 

ثالث مكاسبه األسبوعية على التوالي.
وارتف��ع الذه��ب في العق��ود األميركي��ة اآلجلة 
0.9 باملئ��ة ليبلغ عن��د التس��وية 1268.10 دوالر 

لأوقية.

تراجع البورصات 
الخليجية

استقرار األسهم 
األميركية

أعلى مستوى 
للذهب منذ أيار

تقـرير

متابعة الصباح الجديد:

ص��رح وزير الطاقة اإلماراتي س��هيل 
املزروع��ي بأن اتفاقي��ة خفض اإلنتاج 
الت��ي م��ددت ل���9 أش��هر إضافي��ة 
ستس��هم في امتصاص 200 مليون 
برمي��ل من مخزونات اخل��ام التجارية 

في العالم على أقل تقدير.
ووافق��ت الدول األعض��اء في »أوبك« 
وبعض املنتجني اآلخرين من خارجها 
خ��الل اجتماعه��م ف��ي فيين��ا على 
متديد تعهد بخفض اإلنتاج بنحو 1.8 
مليون برميل يوميا حتى نهاية الربع 

األول من 2018.
وفي وقت س��ابق من األسبوع اجلاري، 
قال األم��ني الع��ام ملنظم��ة »أوبك« 
محم��د بوركين��و إن مخزون��ات اخلام 
التجاري��ة انخفض��ت خ��الل ش��هر 
نيس��ان مبقدار 12 مليون برميل، كما 
دعا إلى اس��تمرار التعاون بني »أوبك« 

واملستقلني على خفض اإلنتاج.
وتزيد مخزونات اخلام احلالية، بحسب 
بوركينو، بنحو 253 مليون برميل عن 
ويهدف  متوسطها خلمس س��نوات. 
االتف��اق بنحو رئيس إلع��ادة اخملزونات 
إل��ى متوس��طها خلم��س س��نوات، 
ومواجه��ة أي تده��ور محتم��ل ف��ي 

أسواق النفط.
لكن متديد االتف��اق خيب آمال بعض 
املس��تثمرين، الذي��ن كان��وا يأمل��ون 
ف��ي أن تعمق »أوب��ك« خفض اإلنتاج 

لتسريع تصريف اخملزونات.
يذكر أن ال��دول األعضاء في منظمة 
»أوبك« وخارجه��ا اتفقت على متديد 
اتف��اق خف��ض اإلنت��اج ل���9 أش��هر 
إضافي��ة حت��ى آذار 2018، في خطوة 
تهدف للقض��اء على تخمة املعروض 

في أسواق النفط.
وج��رى االتف��اق على أن يك��ون حجم 
خفض اإلنتاج اجملمع ملنظمة البلدان 
املص��درة للبترول »أوب��ك« واملنتجني 

املس��تقلني نح��و 1.8 ملي��ون برميل 
يوميا.

وفي مؤمت��ر صحافي عق��د في ختام 
اجتم��اع فيين��ا النفط��ي، ق��ال وزير 
الطاقة الس��عودي خال��د الفالح إن 
الدول املنتجة للنف��ط داخل »أوبك« 
وخارجها بحثت في جلس��ة احملادثات 
عدة سيناريوهات حول فترة التمديد 
ومس��توى التخفي��ض، لك��ن القرار 
كان ملدة 9 أش��هر ألن��ه يقود لهبوط 
مخزون��ات اخلام العاملية ملتوس��ط 5 

سنوات بحلول نهاية هذا العام.
ب��دوره، وص��ف وزير الطاقة الروس��ي 
ألكس��ندر نوفاك االجتماع بالناجح، 
مش��يرا إل��ى أن االجتم��اع املرتق��ب 
للجنة الوزارية س��ينعقد في روسيا 
بعد ش��هرين، على أن جتتمع »أوبك« 
واملنتج��ون املس��تقلون ف��ي نهاي��ة 

تشرين الثاني املقبل.
وأضاف نوفاك أن اتفاق خفض اإلنتاج 
يصب ف��ي مصلح��ة املس��تهلكني 

واملنتجني معا.
ويهدف االتفاق بشكل رئيس لتقليص 
وتأم��ني  العاملي��ة  اخل��ام  مخزون��ات 
االستقرار في س��وق اخلام، ومواجهة 
أي تدهور محتمل في أسواق النفط. 
لكن متديد االتف��اق خيب آمال بعض 
املس��تثمرين، الذي��ن كان��وا يأمل��ون 
ف��ي أن تعمق »أوب��ك« خفض اإلنتاج 

لتسريع تصريف اخملزونات.
اآلجل��ة خل��ام  العق��ود  وانخفض��ت 
»برن��ت« مبقدار دوالري��ن أو %3.71 إلى 
51.96 دوالر. ف��ي ح��ني، هب��ط اخل��ام 
األميركي اخلفيف مبقدار 2.06 دوالر أو 

%%4.01 إلى 49.30 دوالر للبرميل. 
بع��د  مت�راجع��ة  األس��واق  وظل��ت 
هبوط كبير في اجللس��ة السابق�ة 
عن��دم��ا م��ددت أوب��ك ومنتج��ون 
اخل��ام،  إنت��اج  تخفيض��ات  آخ���رون 
لك��ن خيبت آمال مس��تثمرين كانوا 
يراهن��ون عل��ى تخفيض��ات أكب�ر أو 

لفترة أطول.

253 مليون برميل الزيادة عن متوسط النسبة

تداعيات اجتماع فيينا على مخزونات الخام العالمية
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منى مصطفى محمد

جاء الهجوم اإلرهابي الذي ش��هدته 
مدينة مانشس��تر في 22 مايو 2017 
في خضم املراجعات املؤسس��ية في 
بريطانيا حول م��دى فاعلية إجراءات 
مكافح��ة اإلره��اب والتط��رف، إذ لم 
ينقطع اجلدل بني التيارات السياسية 
حول مدى متكن املؤسس��ات األمنية 
البريطاني��ة من اس��تباق التهديدات 
اإلرهابية، واحتواء تغلغل التطرف في 
بعض قطاع��ات اجملتم��ع البريطاني، 
نتيج��ة نش��اط بع��ض املؤسس��ات 
املتطرف��ة  الديني��ة  والتنظيم��ات 
التي وج��دت في بريطانيا م��اذًا آمًنا 

ألنشطتها.
وفي هذا اإلطار، جاء تقرير جهاز األمن 
الداخلي في بريطانيا في مارس 2017، 
بعنوان »عمليات مؤسسات الشرطة 
لتطبيق قان��ون مكافح��ة اإلرهاب«، 
وال��ذي تضم��ن إحصاءات أساس��ية 
ح��ول العمليات التي قامت بها قوات 
اإلرهاب  البريطاني ملكافح��ة  األم��ن 
والتط��رف، وحماي��ة األم��ن الداخلي، 
اإلرهابي��ة،  للتهدي��دات  والتص��دي 
وتطبيق قوانني مكافحة اإلرهاب. وال 
ينفصل ذل��ك عن تقرير آخر صادر عن 
مجلس العم��وم البريطاني في يونيو 
2016 بعنوان »إحصائيات عن اإلرهاب 
في بريطاني��ا«، والذي تضمن حتذيرات 
من انتش��ار التط��رف ف��ي بريطانيا، 
خاص��ة في الس��جون واملؤسس��ات 

العقابية.

تطورات مفاجئة:
لم تش��هد بريطانيا هجمات إرهابية 
ضخمة من حيث عدد اخلس��ائر منذ 
التفجي��رات املتزامن��ة ف��ي وس��ائل 
النقل التي شهدتها العاصمة لندن 
في يولي��و 2005، والتي تس��ببت في 
مقتل نحو 52 ش��خًصا وإصابة 700 
آخري��ن. فق��د أحبط��ت ق��وات األمن 
البريطانية هجمات إرهابية متعددة، 
مثل: احملاولة الفاشلة لتفجير طائرة 
تابعة لش��ركة »ترانس آتانتيك« في 
2006، ومحاول��ة تفجير  أغس��طس 
سيارات مفخخة في لندن، والهجوم 
الذي اس��تهدف مطار جاس��كو في 
أس��كتلندا ف��ي يوني��و 2007، والذي 
الش��رطة  جان��ب  م��ن  إحباط��ه  مت 

البريطانية الت��ي ألقت القبض على 
الطبي��ب العراقي ب��ال عبداهلل في 
ديسمبر 2007 لتدبيره هذه الهجمات 

اإلرهابية.
وأدى إخفاق الهجمات الس��ابقة إلى 
حتوالت في أمن��اط العمليات اإلرهابية 
باجتاه »جهاد املمك��ن« الذي يتضمن 
هجمات فردي��ة مفاجئة على أهداف 
مواطن��ني  اعت��داء  مث��ل  مح��دودة، 
بريطاني��ني من أص��ول نيجيرية على 
أحد عناصر الش��رطة في مايو 2013 
وس��ط صيح��ات التكبير م��ن جانب 
املعتدين. وفي ديسمبر 2015، تعرض 
ش��رطيان بريطاني��ان حملاول��ة طع��ن 
ف��ي محطة مترو بلن��دن عقب إعان 
بريطانيا مش��اركتها ف��ي الهجمات 
اجلوي��ة على داعش في س��وريا، وثبت 
تورط الصومال��ي مهد الدين مير في 

تنفيذ الهجوم.
وأدى هج��وم ويستمنس��تر في لندن 
ف��ي 22 م��ارس 2017 إل��ى تصاع��د 
اجل��دل العام ف��ي بريطاني��ا حول مد 
فاعلية إجراءات مكافحة اإلرهاب في 
بريطاني��ا، إذ وقع الهجوم في محيط 
البرمل��ان البريطاني، حي��ث قام خالد 
محمود مبحاولة دهس املارة بسيارته 
على جس��ر ويستمنستر، كما حاول 
طعن ضابط ش��رطة، مم��ا دفع قوات 
الش��رطة إلطاق الرص��اص عليه مما 
تس��بب في مقت��ل أربعة أش��خاص 
وإصاب��ة 50 آخرين، حي��ث مت تصنيف 
ضم��ن  باعتب��اره  رس��ميًّا  الهج��وم 

هجمات »الذئاب املنفردة«.

تراجع الفاعلية:
يكش��ف تقرير جهاز األم��ن الداخلي 
في بريطانيا الصادر في مارس 2017، 
بعنوان »عمليات مؤسسات الشرطة 
لتطبيق قان��ون مكافح��ة اإلرهاب«، 
ع��ن محدودية عدد الذي��ن مت القبض 
باإلرهاب،  ترتب��ط  باتهام��ات  عليهم 
إذ ل��م يتجاوز عدده��م بداية من عام 
2016 حتى مطلع ع��ام 2017 حوالي 
260 متهًما مقارنة بنحو 282 متهًما 
في ع��ام 2015، ويتضمن التقرير عدة 
دالالت أساس��ية، يتمثل أهمها فيما 

يلي:
-1 تراجع عدد قضايا اإلرهاب: يش��ير 
التقرير إلى أنه من بني 260 مت القبض 
عليهم لاشتباه في اتهامات تتعلق 
اإلره��اب بداي��ة من ع��ام 2016 حتى 

مطل��ع ع��ام 2017، لم يت��م توجيه 
اتهامات رسمية إال لنحو 79 متهًما، 
دون  آخري��ن   68 س��راح  إط��اق  ومت 
اتهام��ات، بينم��ا مت اإلف��راج عن 900 

منهم بكفالة مالية.
ومن بني املتهم��ني البالغ عددهم 79 
لم تت��م محاكمة س��وى 31 منهم، 
ولم تصدر أحكام قضائية باإلدانة إال 
على نحو 28، م��ن بينهم 7 متهمني 
متت تبرئته��م من اتهام��ات اإلرهاب، 
في مقابل إصدار أحكام قضائية ذات 
طابع جنائي ضدهم، وهو ما يكشف 
مدى بطء وتيرة إجراءات التقاضي في 

قضايا اإلرهاب.
ر ذوي األصول اآلسيوية: على  -2 تصدُّ

الرغم من أن التقرير يؤكد وجود تراجع 
في معدالت االتهام��ات باإلرهاب بني 
ذوي األصول اآلسيوية مقارنًة  بارتفاع 
معدالت االتهام باإلرهاب بني املواطنني 
البيض؛ إال أن ذوي األصول اآلسيوية ال 
يزال��ون في ص��دارة املتهمني بارتكاب 
عمليات إرهابية في بريطانيا، وهو ما 
يرجع إلى حال��ة االغتراب التي يعاني 
منها املواطنون من أصول باكستانية 
وأفغانية في بريطاني��ا، وفًقا لبعض 

التحليات.
أما فيما يتعلق باتهامات اإلرهاب لغير 
البريطاني��ني، فيش��ير تقرير مجلس 
العم��وم البريطاني ع��ن اإلرهاب في 
بريطاني��ا الصادر في يونيو 2016، إلى 

تص��در املتهمني بجرائ��م إرهابية من 
اجلزائر وباكستان والعراق وأفغانستان 
وإيران والهند قوائم املتهمني بجرائم 
إرهابي��ة خال الفترة بني عامي 2001 
و2016، حي��ث مت توجي��ه اتهامات في 
جرائم إرهابي��ة لنحو 158 من اجلزائر، 
و148 من باكستان، و126 من العراق، 
و77 من أفغانس��تان، و65 م��ن إيران، 
و60 فردًا من الهند، و59 من الصومال، 

و55 من تركيا.
-3 تهدي��دات اإلرهاب احمللي: كش��ف 
التقري��ر الص��ادر ع��ن جه��از األم��ن 
الداخل��ي البريطاني ع��ن أن %74 من 
املتهم��ني ف��ي قضاي��ا إرهابية خال 
الفت��رة من ع��ام 2016 حت��ى مطلع 

ع��ام 2017 كان��وا من ذوي اجلنس��ية 
البريطاني��ة، وه��و ما يؤك��د تصاعد 
Home-( احملل��ي  اإلره��اب  تهدي��دات 
ب��ات  ال��ذي   )Grown Terrorismm
يُش��كل التهدي��د اإلرهاب��ي األكث��ر 

خطورة في الدول اإلرهابية.
-4 التركيز عل��ى اإلرهاب باخلارج: قام 
تقرير جهاز األمن الداخلي البريطاني 
بتصني��ف املتهم��ني باإلره��اب وفًقا 
لعملياته��م  اجلغراف��ي  للنط��اق 
اإلرهابي��ة، وتص��ّدر ارت��كاب عمليات 
إرهابي��ة باخل��ارج قائم��ة االتهام��ات 
تليه��ا   ،78% بنس��بة  باإلره��اب 
االتهامات بتدبير عمليات إرهابية في 
داخل بريطانيا بنسبة %133، وهو ما 
يكشف عن وجود اجتاه متصاعد لدى 
املتطرف��ني ف��ي بريطاني��ا لانضمام 
ب��ؤر  خ��ارج  اإلرهابي��ة  للتنظيم��ات 
الش��رق  منطق��ة  ف��ي  الصراع��ات 

األوسط.
وتُش��ير هذه النتائج إلى تركيز قوات 
األم��ن البريطاني��ة على رص��د وتتبع 
إل��ى  العائ��دة  اإلرهابي��ة  العناص��ر 
بريطانيا من بؤر الصراعات في الشرق 
األوس��ط، وال��دول األوروبي��ة اجملاورة، 
مقارن��ًة مبواجهة تهدي��دات اإلرهاب 
احملل��ي، على الرغم من أنها ش��هدت 
تصاعًدا بني عامي 2015 و2016، حيث 
تزايد ع��دد املتهمني بتدبي��ر عمليات 
إرهابية في الداخل البريطاني من 15 
ف��ردًا في عام 2015، إل��ى 36 فردًا عام 

.2016
-5 التط��رف ب��ني ش��رائح الش��باب: 
العم��وم  مجل��س  تقري��ر  كش��ف 
البريطان��ي عن اإلره��اب في بريطانيا 
ع��ن تصاعد مع��دالت التط��رف بني 
الشباب، حيث بلغت نسبة املتهمني 
م��ن الش��باب ب��ني 25 و29 عاًم��ا في 
جرائ��م اإلرهاب منذ ع��ام 2001 حتى 
يوني��و 2016 نح��و %24 مقارنًة بنحو 
%47 للش��باب فوق س��ن ثاثني عاًما، 
بينما بلغت نسبة الشباب في الفئة 
العمرية بني 21 و24 عاًما حوالي 17%، 
وهو ما يكشف تركز اتهامات اإلرهاب 
في الفئات العمرية اخملتلفة للشباب، 
وانخراط نسبة كبيرة من الشباب في 
سن النضج في التنظيمات املتطرفة، 

وفق ما استخلصه التقرير.
-6 تخفيف إجراءات أمن احلدود: يؤكد 
البريطاني  تقري��ر مجل��س العم��وم 
في يوني��و 2016 املعنون »إحصائيات 

ع��ن اإلره��اب ف��ي بريطاني��ا«، عن أن 
عملي��ات الفح��ص واملراجعة بغرض 
الكش��ف عن اإلرهابيني قد تراجعت 
خال الفت��رة بني عامي 2009 و2016، 
فمن بني إجمال��ي 3699 ألف عملية 
فح��ص وحتقيق بغرض الكش��ف عن 
اإلرهابيني في املنافذ احلدودية، ش��هد 
ع��ام 2016 حوال��ي 20 أل��ف عملية 
فحص مقارنًة مبا يزي��د على 85 ألف 
عملية فحص وحتقيق في عام 2009، 
وحوال��ي 67 ألف عملي��ة فحص في 
عام 2010، وهو ما عده التقرير تراجًعا 

في معدالت.
إجماال، تكشف مراجعة اإلحصاءات 
الرس��مية الص��ادرة عن جه��از األمن 
ف��ي  العم��وم  ومجل��س  الداخل��ي، 
اإلج��راءات  تراج��ع  ع��ن  بريطاني��ا؛ 
األمني��ة ملواجهة اإلره��اب خال عام 
2016 ومطل��ع ع��ام 2017، باإلضافة 
إلى تعقيدات إج��راءات التقاضي في 
قضاي��ا اإلره��اب، وتخفي��ف إجراءات 
أمن احلدود  ملكافح��ة اإلرهاب، فضا 
عن التركيز عل��ى تهديدات العائدين 
من بؤر الصراع��ات مقارنًة بتهديدات 
اإلره��اب الداخلي، وانتش��ار التطرف 
ف��ي الداخ��ل البريطان��ي، خاصة بني 

شتى شرائح الشباب.
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برلين ــ جاسم محمد*

تعرضت مدينة مانشستر البريطانية، 
فجر ي��وم 23 ماي��و 2017 الى عملية 
ارهابي��ة، راح ضحيته��ا 22 ش��خصا 
وإصابة 59 آخري��ن بينهم أطفال في 
انفج��ار هز قاع��ة »مانشس��تر أرينا 
»لاحتف��االت مبدين��ة »مانشس��تر« 
، وقال��ت س��لطات لن��دن إن هج��وم 
»مانشس��تر« نف��ذه ش��خص بعبوة 

ناسفة . 
أنه��ا  وأعلن��ت ش��رطة مانشس��تر 
تعرف��ت على هوي��ة منف��ذ االعتداء 
ويدع��ى س��لمان عبي��دي )22 عاماً(. 
وقال مفوض الشرطة، إيان هوبكينز، 
ف��ي تصري��ح للصحافي��ني »أؤكد أن 
الش��خص الذي يش��تبه بأنه ارتكب 
العم��ل الفظي��ع الليل��ة الفائت��ة مت 
التعرف إليه واسمه سلمان عبيدي« 
، وه��و من موالي��د 1994 ليبي االصل 
وص��ل طالبا للجوء بصحب��ة عائلته 
قب��ل ع��دة وكان طالبا ف��ي اجلامعة. 
ينح��در م��ن عائل��ة متدين��ة، وال��ده 
امام مس��جد، لكنه لم يك��ن داعما 

للجماعات املتطرفة.
وفي خطوة س��ريعةهذه امل��رة، تبنى 
تنظي��م داعش  يوم  ماي��و 2017 23، 
الهج��وم عل��ى قاعة حف��ات مبدينة 
مانشس��تر البريطاني��ة، لكن��ه ذكر 
رواي��ة أخ��رى بش��أن تنفي��ذ الهجوم 
.وأوضح التننظيم في بيان منس��وب 
ل��ه أن الهجوم مت تنفي��ذه عبر عنصر 
ينتم��ي لداع��ش ق��ام بوض��ع عبوات 
ناس��فة ف��ي قاع��ة آرين��ا للحفات. 
وكان��ت املعلوم��ات األولي��ة رجح��ت 
أن يك��ون االعتداء ناجم��اً عن هجوم 
انتح��اري، في حني قالت الش��رطة إن 
املهاج��م قتل حلظ��ة تفجي��ر عبوة. 
والافت أن بيان داعش الذي تبنى فيه 
الهج��وم، لم يذك��ر أي معلومات عن 
املهاجم أو حت��ى كنيته كما دأب في 

بيانات تبنى الهجمات السابقة.

النتائج
ال��ى  ح��رج  بتوقي��ت  الهج��وم  ج��اء 
بريطانيا، ماقبل االنتخابات التشريعية 
يوني��و  بريطاني��ا مطل��ع ش��هر  ف��ي 
2017، وه��ذا من ش��أنه ان يغير موازين 
االنتخابات التش��ريعية. هذا النوع من 
االرهاب املتأس��لم من ش��أنه ان يخدم 
اليمني املتطرف او اليمني في بريطانيا، 
املراقبون يتوقع��ون انه يصب في خانة 
رئيس��ة احلكوم��ة »ماي« الت��ي تتجه 

سياستها الى اليمني والى العزلة.
ان بريطاني��ا اصبح��ت اكث��ر عرض��ة 
ال��ى تعرضه��ا لعملي��ات ارهابية، بعد 
خروجها من االحتاد االوروبي، وهذا يعني 
ان ما كانت تتوقع��ه بريطانيا ان تكون 
اكث��ر امنا بخروجها، ه��و غير صحيح، 
وان ام��ن بريطاني��ا لم يع��د مهددا من 
اخلارج ومن موج��ات الاجئني والهجرة، 
لك��ن بريطاني��ا مازال��ت مه��ددة م��ن 
الداخ��ل. العملي��ات الت��ي نف��ذت في 
بريطانيا وفي دول اوروبا في الغالب هم 

مواطنون تلك الدول.
فمازال��ت بريطاني��ا وال��ى جان��ب دول 
اوروبا، غيرجاهزة بعد ملواجهة التطرف 
واالره��اب، وه��ذا ماج��اء ف��ي تقاري��ر 
االس��تخبارات املركزي��ة واس��تخبارات 
بريطاني��ة. فمازالت جماعات االس��ام 
السياس��ي املتطرف��ة تنش��ط عل��ى 
درج��ات  ب��كل  البريطاني��ة،  االراض��ي 
ل��م  بريطاني��ا  وانواعه��ا.  تطرفه��ا 
حتس��م بع��د موقفها للح��د من تلك 

النشاطات.
وف��ي ب��اب التحلي��ات ف��ان سياس��ة 
بريطاني��ا جتاه ه��ذه اجلماع��ات ومنابر 
التطرف، مازالت متراخية، خشية منها 
ان تنعكس بعمل تلك اجلماعات بتنفيذ 
نش��اطات س��رية وعملي��ات ارهابي��ة 
ضدها، هذه احلسابات ايضا انعكست 
على مشاركة بريطانيا داخل التحالف 
الدولي، والتي ش��هد تراجعا. فمازالت 
هناك في بريطانيا مدارس »دينية« تدار 
من قبل مش��ايخ التطرف، تدرس فيها 
مناه��ج المتت لاس��ام بصلة، وحترض 

على العن��ف والتط��رف، واالنكى انها 
حتصل على الغطاء القانوني من داخل 
بريطاني��ا، حتت  باب امل��دارس اخلاصة او 

اجلمعيات او املراكز الثقافية.
ومازال��ت االس��تخبارات البريطاني��ة 
ايض��ا متورط��ة ف��ي دع��م جماعات 

متطرفة ف��ي ليبيا، والت��ي لم تعلن 
ع��ن وجودها في ليبيا اال بعد فضائح 
وتسريبات وصلت الى وسائل االعام. 

السياس��ة البريطاني��ة، من ش��أنها 
تنعكس على وضعها االمني.

وقعت العملية وس��ط تأه��ب امني 
داخل بريطانيا، الى درجة ماقبل حالة 
التأه��ب القص��وى، ووس��ط اجراءات 
امني��ة مش��ددة واعتقاالت، ووس��ط 
حتذيرات امنية واس��تخبارتية، صدرت 
م��ن قبل اللجن��ة البريطانية اخلاصة 
في مراقبة اجراءات وقوانني مكافحة 
االره��اب اجلديدة وكذل��ك في اعقاب 
حتذي��رات االس��تخبارات املركزية، بان 
بريطاني��ا واوروبا مازالت لم تصل الى 
التهديدات،  ملواجه��ة  املطل��وب  احلد 
وان عام 2017، س��يكون عاماً س��يئاً 
ال��ى بريطاني��ا واوروبا، يذك��ر بأن اخر 
عملية ش��هدتها بريطانيا هي حادثة 
م��ارس  ويستمنس��تر خ��ال ش��هر 
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تع��د العملية، نوعي��ة ، مت التخطيط 
واالعداد لها بنح��و جيد، وان منفذ او 
منفذي العملية اس��تطلعوا املكان، 
وه��ذا مكن منف��ذ العملية، الوصول 
الى مدخل قاعة »ارينا«بطريقة ذكية 
والعبور بالعبوات الناسفة وتفجيرها. 
جمي��ع  اختزل��ت  العملي��ة  ه��ذه 
العملي��ات االرهابية التي ش��هدتها 
بريطاني��ا مابع��د ع��ام 2005، انف��اق 
لن��دن الدموي��ة. يكمن الس��بب في 
العملية متفجرات،  منفذ  استعمال 
وهذا مايطرح س��ؤال: كيف استطاع 
تصنيع هذه العبوات املاسفة، وكيف 

حصل على  اخلبرات؟
وه��ذا مايوج��ه اصاب��ع الفش��ل الى 
ان  البريطاني��ة: يجب  االس��تخبارات 
بالعمليات  االس��تخبارات  تستشعر 
قب��ل وقوعه��ا، وان تتخ��ذ اج��راءات 
تعرضي��ة و وقائي��ة اس��تباقية قب��ل 
ح��دوث مثل ه��ذه العملي��ات، وذلك 
من خال ماموج��ود لديها من قوائم 
املطلوب��ني عل��ى قائم��ة االره��اب او 
الس��جل اجلنائ��ي، احملتمل��ني بالقيام 
بعملي��ات ارهابي��ة، وه��ذا ل��م حتدده 
ان  ذل��ك  ماع��دا  االس��تخبارات، 

االس��تخبارات البريطاني��ة لم تظهر 
أي بيان��ات حول خلفي��ة التطرف عن 
عبيدي. الفش��ل امني ايضا تتحمله 
الش��رطة البريطاني��ة، كونه��ا ل��م 
تكش��ف مرور املفرقع��ات او العبوات 
الناس��فة التي كان يحملها سلمان 

عبيدي.
التوقي��ت، ايض��ا جاء م��ع عقد حفل 
غنائ��ي ف��ي قاعة«ارينا« اكب��ر قاعة 
مناس��بات في بريطاني��ا وثاني قاعة 
ف��ي اوروب��ا، م��ع وج��ود حف��ل داخل 
القاعة، به��دف ايقاع اكب��ر عدد من 
الضحايا. التنظيم يستغل مثل هذه 
املناس��بات والقاعات املغلقة وكذلك 
االماكن املفتوحة، وهي تعيد لاذهان 
باتكان«باري��س  قاع��ة«  تفجي��رات 
نوفمر 2015، وتفجي��ر كنائس اقباط 
مصر ابريل 2017 وتفجير ملهى ليلي 

في تركيا اعياد مياد 2017.

التوصيات
ان مكافح��ة االره��اب اليعن��ي اب��دا 
عس��كرة االمن، ماحتتاج��ه بريطانيا، 
هو مراجعة وجود اجلماعات املتطرفة 
عل��ى اراضيه��ا، واع��ادة تقييم درجة 
التهدي��دات  ض��د امنه��ا القوم��ي. 
وبرغ��م ان بريطانيا اع��ادت بعضاً من 
سياس��اتها واصدرت قوان��ني جديدة 
منذ عام 2015، متنح صاحيات اوسع 
ال��ى اجهزتها االس��تخبارية، بالقيام 
باجراءات تعرضية ضد املشتبه بهم، 
ف��أن بريطانيا والى جان��ب دول اوروبا، 
مازال��ت لم تص��ل الى ح��د مواجهة 
اجلماعات املتطرفة على اراضيها، وهذا 
يعني انها حتتاج الى تعزيز قدراتها في 
مجال االمن واالستخبارات الى جانب 
مواجهة التطرف والس��لوك العنيف 
مجتمعيا، من خال املناهج والتوعية 
والتربوي��ة  االعامي��ة  واملنص��ات 

واالجتماعية.

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

كيف تسّلل »داعش« عبر الثغرات األمنية البريطانية؟

هل نجحت أجهزة األمن واالستخبارات البريطانية 
بتعاملها مع عملية مانشستر؟

في باب التحليالت فان سياسة بريطانيا تجاه 
هذه الجماعات ومنابر التطرف، مازالت 

متراخية، خشية منها ان تنعكس بعمل تلك 
الجماعات بتنفيذ نشاطات سرية وعمليات 

ارهابية ضدها، هذه الحسابات ايضا انعكست 
على مشاركة بريطانيا داخل التحالف الدولي، 

والتي شهد تراجعا
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س��ّمت املادة )93( من الدس��تور 
العراقي س��لطة ثالث��ة لم تكن 
معروف��ة في الع��راق قب��ل عام 
2003، وأطلقت عليها )السلطة 

القضائية االحتادية(.
وجعل الدس��تور لهذه السلطة 
تن��درج حتت  مكون��ات جميعها 
القضائي��ة  الس��لطة  خيم��ة 
االحتادية، وفي مقدمتها احملكمة 

االحتادية العليا.
هذه احملكمة ميكن تعريفها بأنها 
الهيئ��ة القضائي��ة االعل��ى في 
العراق من ناحية االشخاص التي 
تخضع الختصاصاتها واملساحة 
إليه��ا  متت��د  الت��ي  اجلغرافي��ة 
الهيئة حيث  اختصاصات ه��ذه 

متتد إلى جميع التراب العراقي، مبا 
واحملافظات  إقليم كردستان  فيه 

غير املنتظمة بإقليم.
برغ��م م��رور نح��و ق��رن بقي��ت 
محكم��ة  إل��ى  تفتق��ر  الب��اد 
تعن��ى بالفص��ل في دس��تورية 
التش��ريعات  وبقي��ة  القوان��ن 
تتولى مس��ؤولية الغاء القوانن 
ع��ن  تص��در  الت��ي  والق��رارات 

احلكومة.
يأت��ي ذل��ك ف��ي وق��ت اصطدم 
القض��اء االعتي��ادي ف��ي العراق 
بفكرة ع��دم قيامه بالفصل في 
وش��رعيتها  القوانن  دس��تورية 
وكذل��ك القرارات التي تصدر عن 

السلطة التنفيذية.

من هنا جاءت االهمية لتشكيل 
محكم��ة عليا تختص بالقضايا 
الدس��تورية وتعمل على ترسيخ 
مب��دأ س��يادة القان��ون وتتول��ى 
احلف��اظ عل��ى مب��ادئ واح��كام 
املتعلق��ة  الس��يما  الدس��تور 
بحقوق االنسان واحلريات العامة.
وبعد صدور دستور العراق للعام 
2005 ومبوج��ب امل��ادة )93( من��ه 
مت حتدي��د اختصاص��ات احملكم��ة 
االحتادي��ة العلي��ا وه��ي، الرقابة 
على دستورية القوانن واألنظمة 
النافذة، حيث صدرت العديد من 
القرارات بهذا الشأن سواء بإلغاء 
قوان��ن كاملة أو بع��ض موادها 
وكذلك قرارات صادرة عن اجلهات 

التنفيذي��ة )كما حص��ل باعتبار 
قرار الغ��اء مناصب ن��واب رئيس 

اجلمهورية لعدم دستوريته(.
كم��ا تتول��ى احملكمة وتفس��ير 
نصوص الدس��تور وهناك امثلة 
كثي��رة م��ن بينها تفس��ير املادة 
)76( من الدس��تور الت��ي تتعلق 
بالكتل��ة النيابي��ة االكب��ر التي 
أوجدت مبدأ جرى االعتماد عليه 
ف��ي حتدي��د اجله��ة الت��ي تقدم 
رئيس مجلس  مرشحها ملنصب 
الوزراء اس��تناداً لهذا التفس��ير 
كلف رئيس مجلس الوزراء احلالي 
د.حيدر العبادي بتشكيل الوزارة، 
صاحي��ة  ايض��اً  وللمحكم��ة 
الفصل في القضايا التي تنش��أ 

ع��ن تطبي��ق القوان��ن االحتادية 
والتعليمات  واألنظمة  والقرارات 
واإلجراءات الصادرة عن السلطة 
االحتادية،  وكف��ل قانون احملكمة 
رق��م )30( لس��نة 2005 القانون 
حق الطعن املباشر لدى احملكمة 
ل��كل من مجل��س ال��وزراء وذوي 

الشأن من اإلفراد واملنظمات.
تتول��ى احملكم��ة مبوج��ب  كم��ا 
الدس��تور  الفصل في املنازعات 
احلكوم��ة  ب��ن  حتص��ل  الت��ي 
االحتادي��ة، وحكوم��ات األقالي��م 
واحملافظ��ات والبلدي��ات واإلدارات 
احمللي��ة ، والفصل ف��ي املنازعات 
التي حتصل فيم��ا بن حكومات 
والفصل  أو احملافظ��ات،  األقاليم 

في االتهامات املوجهة إلى رئيس 
اجلمهورية ورئيس مجلس الوزراء 

والوزراء.
املصادقة  الدس��تور  كما خولها 
على النتائج النهائية لانتخابات 
العامة لعضوية مجلس النواب، 
والفص��ل في تن��ازع االختصاص 
بن القض��اء االحت��ادي والهيئات 
واحملافظات  لألقالي��م  القضائية 

غير املنتظمة في إقليم.
ان الفق��رة )ثانياً( م��ن املادة )52(  
من الدستور تضمنت اختصاصاً 
آخر هو النظر ف��ي الطعن بقرار 
مجلس النواب في صحة عضوية 
أعضائ��ه أمام احملكم��ة االحتادية 
العليا خ��ال )30( يوماً من تاريخ 

ص��دوره، وق��د ص��در العديد من 
القرارات بش��أن استبدال النواب 
وفق��اً للقوانن النافذة ومبا يؤكد 
احت��رام ارادة الناخ��ب مبنح احلق 
للخاس��ر االكبر م��ن كتلة تبوء 
املقعد النياب��ي، وعدم ترك االمر 
إلى قيادات الكتل بترش��يح من 

تشاء بعيداً عن رغبة الناخبن.
في حن أن املادة )94( من  الدستور 
نص��ت عل��ى  أن ق��رارات ه��ذه 
للسلطات  وملزمة  باتة  احملكمة 
كافة، و أن ه��ذه القوة القانونية 
النظ��ام  صيان��ة  تس��تهدف 
القانوني وس��يادة حكم القانون 
مبا يترتب عليه من حماية احلقوق 

واحلريات. يتبع..
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عراقي

مدير تخطيط 
السياسات السابق 
في وزارة الخارجية 

األميركية

بع��د أي��ام قليل��ة يش��هد العالَم 
الذكرى الس��نوية اخلمس��ن حلرب 
1967 بن إس��رائيل  يونيو/حزي��ران 
وه��و   ���� واألردن وس��وريا  ومص��ر 
الصراع الذي ما تزال آثاره باقية في 
منطقة يتس��م تاريخه��ا املعاصر 
بالعنف إل��ى حد كبي��ر. وبرغم أن 
تل��ك احلرب دامت أقل من أس��بوع، 
فإن إرثها ما ي��زال واضحا قويا بعد 

مرور نصف قرن من الزمن.
اندلع��ت احلرب ذاته��ا بِفعل ضربة 
إس��رائيلية اس��تباقية استهدفت 
الق��وات اجلوي��ة املصري��ة، ردا على 
الق��رار ال��ذي اتخذته مص��ر بطرد 
ق��وة حف��ظ الس��ام التابعة لألمم 
املتح��دة م��ن غ��زة وش��به جزيرة 
س��يناء وإغاق مضيق تي��ران أمام 
سفن الش��حن اإلسرائيلية. كانت 
إس��رائيل صاحبة الضرب��ة األولى، 
ولك��ن أغلب املراقب��ن ينظرون إلى 
م��ا فعلته بوصفه عما مش��روعا 
من أعمال الدف��اع عن النفس ضد 

تهديد وشيك.
لم تكن إسرائيل تعتزم القتال على 

أكثر من جبهة، ولكن احلرب سرعان 
ما توس��عت عندما دخلت كل من 
األردن وس��وريا الصراع مؤازرة ملِصر. 
وكان قرارا مكلفا لل��دول العربية. 
فبعد س��تة أيام فقط من القتال، 
سيطرت إسرائيل على شبه جزيرة 
س��يناء وقط��اع غ��زة، ومرتفع��ات 
والقدس  الغربية،  والضفة  اجلوالن، 
إس��رائيل  وأصبح��ت  بالكام��ل. 
اجلدي��دة أكب��ر بثاث��ة أضعاف من 
ُرنا ما حدث  إسرائيل القدمية، ويَُذكِّ
على نح��و غريب بِس��فر التكوين: 
س��تة أيام من اجلهد املكثف يليها 
يوم م��ن الراحة، وف��ي حالتنا هذه 
يوم التوقيع على اتفاق وقف إطاق 

النار.
وضع��ت املعركة الت��ي دارت رحاها 
م��ن جان��ب واحد ح��دا لفك��رة )أو 
حل��م عند بع��ض الن��اس( مفادها 
أن إس��رائيل ميكن القض��اء عليها. 
وجعل انتصار 1967 إس��رائيل دولة 
دائم��ة عل��ى نحو ل��م تنجح حرب 
1948 أو ح��رب 1956 ف��ي حتقيقه. 
فأخي��را، اكتس��بت الدولة اجلديدة 

درج��ة من العم��ق االس��تراتيجي. 
واضط��ر أغل��ب القادة الع��رب إلى 
حتوي��ل هدفهم االس��تراتيجي من 
إزالة إس��رائيل من على وجه األرض 
إل��ى إعادته��ا إل��ى حدود م��ا قبل 

.1967
بيد أن حرب األيام الستة لم تُفض 
إلى س��ام، ولو حتى س��ام جزئي. 
بل كان لزاما على السام أن ينتظر 
حتى ان��دالع حرب أكتوبر/تش��رين 
األول 1973، والتي مهدت الس��احة 
ديفي��د  الحق��ا التفاق��ات كام��ب 
ومعاه��دة الس��ام ب��ن إس��رائيل 
وِمصر. فق��د خرج اجلان��ب العربي 
من هذا الصراع الاحق وقد اس��ترد 
ش��رفه؛ وخرج��ت من��ه إس��رائيل 
وقد نالها العق��اب والتأنيب. ويبرز 
هن��ا درس مه��م: ال تق��ود النتائج 
العسكرية احلاسمة بالضرورة إلى 
نتائج سياس��ية حاس��مة، ناهيك 

عن السام.
بيد أن حرب األيام الستة أفسحت 
اجملال للدبلوماس��ية، أو القرار رقم 
242 الصادر عن مجلس األمن التابع 

لألمم املتحدة. دعا القرار الذي حظي 
باملوافقة في نوفمبر/تشرين الثاني 
1967 إس��رائيل إلى االنسحاب من 
األراضي الت��ي احتلتها في الصراع 
األخير �� ولكن��ه أثبت أيضا حقها 
في احلياة ضمن حدود آمنة ومعترف 
بها. وكان القرار حالة كاس��يكية 
من الغموض اخلَّاق. فقد قرأه أناس 
مختلفون عل��ى أنه يعني أش��ياء 
مختلفة. وهذا من شأنه أن يسهل 
تبني القرار، ولكنه يزيد من صعوبة 

العمل على تنفيذه.
لي��س م��ن املس��تغرب بالتال��ي أن 
يظل السام غائبا بن اإلسرائيلين 
والفلس��طينين، عل��ى الرغم من 
ع��دد ال حص��ر ل��ه م��ن التعهدات 
الدبلوماسية التي بذلتها الواليات 
ودوله  األوروب��ي  واالحت��اد  املتح��دة، 
األعض��اء، واألمم املتح��دة، وأط��راف 
الصراع أنفسهم. إحقاقا للحق، ال 
ميكننا إلق��اء اللوم على القرار 242 
ع��ن احلال��ة التي آلت إليه��ا األمور 
حاليا. فالس��ام ال يأت��ي إال حينما 
يصبح الصراع جاهزا للحل، وهو ما 

يحدث عندما يكون زعماء األطراف 
الرئيسة مس��تعدين وقادرين على 
تقبل التس��وية واحللول الوس��ط. 
وإذا غاب هذا الشرط فلن يكون أي 
قدر من اجلهود الدبلوماس��ية التي 
تبذله��ا أط��راف خارجية حس��نة 

النوايا كافيا للتعويض عن غيابه.
غي��ر أن ح��رب 1967 خلف��ت برغم 
ذل��ك تأثيرا هائ��ا. فقد اكتس��ب 
الفلس��طينيون هوية وب��روزا دوليا 
ل��م يتس��ن له��م احلص��ول عليه 
حينما كان أغلبهم يعيش��ون حتت 
احلكم املص��ري أو األردني. ولكن ما 
عجز الفلس��طينيون ع��ن توليده 
كان اإلجم��اع ب��ن بعضهم بعضا 
في ما يتعلق بقبول إس��رائيل، وإذا 
قبلوا بها، فماذا ميكنهم أن يتخلوا 
عنه لكي تصبح لهم دولة خاصة 

بهم.
رمبا يتفق اإلس��رائيليون على بعض 
األمور. فقد أي��دت أغلبيتهم إعادة 
سيناء إلى ِمصر. وكانت حكومات 
متباين��ة عل��ى اس��تعداد إلع��ادة 
مرتفعات اجلوالن إلى سوريا مبوجب 

شروط لم توف َقط. كما انسحبت 
إس��رائيل بق��رار أح��ادي م��ن غ��زة 
ووقعت معاهدة س��ام م��ع األردن. 
وكان هن��اك أيض��ا اتف��اق واس��ع 
النط��اق على أن الق��دس ينبغي أن 

تظل موحدة وفي يد إسرائيل.
ولك��ن االتفاق توق��ف عندما تعلق 
األم��ر بالضف��ة الغربي��ة. إذ ي��رى 
بعض اإلس��رائيلين أن هذه األرض 
كانت وس��يلة لتحقيق غاية، ومن 
املمكن إبدالها بسام آمن مع دولة 
فلس��طينية مسؤولة. ويرى آخرون 
أنه��ا كان��ت غاي��ة في ح��د ذاتها، 

الستيطانها واالحتفاظ بها.
ه��ذا ال يعني غيابا كام��ا للتقدم 
الدبلوماس��ي منذ عام 1967. فقد 
اإلس��رائيلين  م��ن  كثي��رون  أدرك 
والفلسطينين الواقع املتمثل في 
وج��ود الط��رف اآلخ��ر واحلاجة إلى 
شكل ما من أشكال تقسيم األرض 
إلى دولتن. ولكن في الوقت الراهن 
ال يبدي أي من اجلانبن االس��تعداد 
حلل ما يفص��ل بينهما من قضايا. 
وق��د دفع كل من اجلانب��ن، وما زال 

يدفع، ثمن هذا اإلعراض.
املادي��ة  اخلس��ائر  جان��ب  فإل��ى 
الفلسطينيون  يظل  واالقتصادية، 
يفتق��رون إل��ى دولة خاص��ة بهم 
وم��ن  حياته��م.  ف��ي  والتحك��م 
الواضح أن هدف إس��رائيل املتمثل 
في إنش��اء دولة يهودية دميقراطية 
مه��ددا  يظ��ل  ومزده��رة  آمن��ة 
بِفع��ل االحت��ال املفت��وح والواقع 

الدميوغرافي املتطور.
في الوقت نفسه، حتركت املنطقة 
والعالَ��م ف��ي األغلب إل��ى األمام، 
منصب��ا  االهتم��ام  ُج��ل  وأصب��ح 
عل��ى روس��يا أو الص��ن أو كوري��ا 
الش��مالية. وحتى إذا َحّل الس��ام 
بن اإلس��رائيلين والفلسطينين، 
فلن يُفض��ي هذا إلى الس��ام في 
سوريا، أو العراق، أو اليمن، أو ليبيا. 
فبع��د م��رور خمس��ن عام��ا منذ 
اندلعت حرب دارت رحاها ستة أيام، 
بات غياب السام بن اإلسرائيلين 
والفلسطينين جزءا من وضع راهن 
معيب أصب��ح مقبوال ومتوقعا في 

نظر كثيرين.

حرب األيام الستة في الخمسين
PROJECT
SYNDICATE

هجوم مانشستر

عبدالمنعم األعسم 

جملة مفيدة

عل��ى مدار الس��اعة يظهر على الشاش��ات امللونة 
اش��خاص يعرض��ون علينا م��ا يزعمون انه��ا وثائق 
»ال تُدح��ض« وال ن��دري دق��ة وصح��ة ه��ذه الوثائق 
فيما دخل »الفوتوشوب« س��باق التزوير والتحريف 
واللعب باملعلومات بش��هادة مخترع هذا البرنامج 

العنكبوتي نفسه.
وقب��ل س��نوات قليل��ة كت��ب الصحف��ي االملان��ي 
جي��روم هولش الذي زار بغداد »ال اس��رار في العراق.. 
الصندوق مفتوح عل��ى مصراعيه« وذلك في نطاق 
ما س��جله عن مش��اهداته في »اس��بوعية برلن« 
مؤك��داً ان »املعلوم��ات« التي يس��عى الصحفيون 
واملراسلون الوصول اليها في بغداد تتيسر بطريقة 
س��هلة »واحياناً من غير كلف��ة« أو »من دون ثمن« 
ويعيد ذلك الى ما اس��ماه بقلة حتس��ب العديد من 
السياسين واملسؤولن ازاء »امور حساسة« ينبغي 

ان يكون مكانها »صندوق االسرار«.
مقابل هذا وقبل هولش بعقدين من السنوات كتب 
مراس��ل لصحيفة اللوموند الفرنس��ية من بغداد 
»ان الع��راق بلد م��ن دون ارقام« وذلك بع��د ان اعياه 
البحث عن ارقام ومعطيات تساعد في تكوين قراءة 
موثقة عن احوال الباد في عهد حكم الدكتاتورية، 
فقد كان يتلقى جواباً واحداً من مس��ؤولي النظام 
الس��ابق »االرقام سيادية وغير مس��موح تداولها« 
وهي ذريعة س��خيفة تس��تهدف التعتيم املقصود 
عل��ى املعلومات اخلاصة بتحك��م اجلماعة احلاكمة 
بثروة الباد ومس��ؤوليتها عن تردي االوضاع، والحظ 
املراس��ل باس��تغراب ان الس��لطات احلاكمة آنذاك 
منعت تداول االرقام حتى ذات الصلة بنشرات االنواء 
اجلوية في العراق »كي ال يس��تغلها العدو« ثم، بعد 
ذل��ك، راح��ت تتاعب بارق��ام درجات احل��رارة، وحترف 

املعلومات اخلاصة بالتنبؤات اجلوية.
احلقيق��ة تتمثل ف��ي انه ليس ثمة بل��د في العالم 
ال يعنيه حماية »نوع« م��ن امللفات اخلاصة بقضايا 
االمن واملصالح القومية والعس��كرية واالقتصادية 
واس��رار الناس من العبث، وليس ثم��ة دولة ال متلك 
صندوقا لاس��رار تهت��م بحراس��ته واحليلولة دون 
وص��ول »العدو« اليه، والس��رية هنا ال تخص ظروف 
احل��رب فقط بل انها من ل��وازم احلماية الوطنية في 

ظروف السلم ايضا.
اق��ول، اكاد اصدق م��ا كتبه الصحف��ي االملاني عن 
صندوق االسرار العراقي املفتوح على مصراعيه، فقد 
حضرُت مساجلة قدم فيها موظف سابق«مغضوب 
عليه« الى محدثيه حزمة من اس��رار«خطيرة« عن 
املرف��ق الذي كان يديره، وعن ملفات وارقام واس��ماء 
وعائات وصفقات ودول، وهي معلومات س��رية كان 
املتح��دث قد اؤمتن عليها وينبغي ان تكون في مأمن 
م��ن التداول، وبدال عن ذلك  هدد الرجل ان يكش��ف 
املزيد، ُغ��ا، او للتنكيل  بخصومه، ويقال ان الولئك 
اخلصوم س��جات كبيرة من االس��رار تدين املتحدث 

وقد ترسله الى املقصلة. 
*******
جبران:

»البعض نحبهم ألننا ال جند سواهم«.

نشر االسرار
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يدرك الشاعر علي محمود خضير أّن لعبة الشعر 
مغام��رة، وأّن اس��تغراقه فيها يعن��ي اصراره على 
مواجهة ش��روطها عبر اللغة، إذ يتكئ على فضاء 
م��ن االس��تعارات التي تصنع املش��هد الش��عري، 
مثلما يسعى- عبر شرطها الداللي- الى تلّمس ما 
يتخفى من التفاصي��ل، فهو يهجس بها عبر رؤية 
غير حيادية، ينتخ��ب التقاطاتها، زوايا النظر التي 
تخّص��ه، حتى تبدو القصائد وكأنها مرايا، تتس��ع 
ملرآى أناه املنطوية، القلقة، وحلدوس��ه املش��غولة 
باملراقبة، والبح��ث عن املُضمر والغائب وغير اآلمن 

في املكان واللغة..
في كتابه الش��عري اجلديد)سليل الغيمة( الصادر 
عن منشورات باصورا/ البصرة يواصل الشاعر هذه 
اللعبة/ املناورة، يتقصى من خاللها سرائر العالم، 
املكان، السيرة، إذ تأخذه بواعث الكتابة الى التأمل 
واملراقب��ة واحل��ذر، فبق��در مايكتب عل��ي محمود 
خضير نصه الشخصي، النافر عن النمط، واخلالي 
م��ن التهوميات، فإن��ه يقارب أيضا، وعبر مايش��به 
كتابة اخلبرة فكرة القصيدة املشهدية، حيث تبدو 
الكتابة فيها وكأنها حكايات مس��كونة بتمثالت 
وجودية، يحضر فيها الش��اعر بوصفه الباحث عن 
املعنى، واملش��غول بش��عرنة التفاصي��ل، واإليهام 
بإحال��ة العال��م/ الوج��ود ال��ى ماحتتمل��ه اللغة، 
بوصفه��ا الرؤيا املتاحة، والوحي��دة للعالم، إزاء ما 

يعيشه من غياب أو احتمال للحضور خارجها.
الكرسي الفارغ احتمال

واحملبة- سرَّ احملبني- احتمال
واملساء احتمال فسيح

لن أحزن الساعة،
سأتذّكر

أْن الشيَء أملكه في احلقيقة
غير هذي املالبس

والكتب 
واخلطاطات..

عتبة العنوان) س��ليل الغيمة( هي شفرة مركزية 
للكتاب الش��عري، فهي حُتيل الى هاجس التعالي، 
لي��س للدالل��ة الش��عورية املباش��رة، ب��ل الى ما 
تفترضه )الغيمة(  من استعارة تستدعي سيمياء 
ال��ري، واالش��باع والعلو، وال��ى ما ميك��ن أْن يتوافر 
علي��ه الش��اعر من طاق��ة تفترض فك��رة املراقبة 
واالس��تدعاء، وج��رأة  ف��ي التعّرف عل��ى مايجري، 
فالتفاصيل ف��ي احلياة، وفي احل��رب، وعند اخليبات 
التب��دو إاّل بوصفه��ا متث��الت لغوي��ة، أو )مش��اهد 
لغوية( وهو مايدرك خطورته الش��اعر، حيث يلجأ 
الى مايُبرر ذلك، لتكون اجلملة اإلسمية، هي األكثر 
تعبيرا عن اجلملة املش��هدية، ويج��د في  نثريتها 
مجاال مفتوحا حلرية الرؤيا واملراقبة، وبقدر ماتكون 
هذه اجلملة ُمش��ّفرة، لكنها موحية أيضا، وباعثة 
على التتبع، إذ تضعنا أمام لعبة باهرة في البحث 
عن)االكتمال( حيث شغف الرؤيا، وهاجس اخملادعة، 

ولعبة البحث عن املعنى..
مهارة الش��اعر  علي محم��ود خضير في صياغته 
الش��عرية، ودأبه على االختزال، والعناية بالتصوير، 
تعك��س حت��وال مهما ف��ي جتربته، وف��ي النظر الى 
األش��ياء الرام��زة  التي يتش��كل منها مش��هده 
الش��عري، فه��و لي��س معني��ا بالغن��اء وال حت��ى 
باالستعارة الفائقة، قدر عنايته باليومي، واملعيش، 
والقل��ق الوج��ودي، وه��ذا مايُعط��ي  لقصيدت��ه 
خصوصية بني أقرانه)الش��باب( فهي  أكثر انحياز 
لتوصيف قصيدة املش��هد( تلك،  والتي تس��تدرج 
الشاعر  اللتقاط املزيد من التفاصيل، واستحضار 
ماهو حس��ي أو حميم  عبر ما يتبدى في املش��هد 

من عالقات وصفية أو داللية، أو حتى تأويلية...
قصيدة  املشهد التي يكتبها علي محمود خضير 
حُتيلن��ا- من جانب آخر-  ال��ى املدينة، والى احلكاية 
التي تخّص كائن املدينة، املهووس باملراقبة، واخلوف 
والبحث عن امللموس، والعياني، وبوصفه الش��اهد 
الوحي��د على مايتب��دى من صور احلض��ور والفقد 
اللذين تصنعهما املدين��ة، بكل ما يصطخب بها 
من قلق وجودي، وما تهجس به من حتوالت عميقة، 
وبكل ما ينعكس من خاللها على جس��د الكتابة، 
وعل��ى مالمح األش��ياء املُهددة باحمل��و، وحتى على 
وج��ود الش��اعر القلق، بوصف��ه الرائ��ي والرافض 
واملنط��وي، وال��ذي ال يس��تعيد املدين��ة وذاكرتها 
وحكاياتها املُ��ّرة، إاّل عبر لعبة اللغة في منظارها، 

وفي استعاراتها..

علي محمود خضير
يكتب  قصيدة المشهد..

شواخص

علي حسن الفواز

قراءة

د. عبد العظيم السلطاني

بني يدي مجموعة شعرية صغيرة بعنوان 
))أنا ثانية((، للش��اعر باس��م ف��رات. وهو 
عراقي في ج��ذره ومنبته واس��مه، لكنه 
في واقع جتربته احلياتية ُموّزع على أصقاع 
األرض في رحل��ة س��ندبادية، منذ حوالي 
ربع قرن. وفي هذه اجملموعة الشعرية منح 
قلمه فرصة البوح بصدق، لتكون السمة 
األكب��ر لهذه اجملموع��ة أّنها س��يرة ذاتية 
ش��عرية. وه��ي ف��ي مضمونه��ا وطريقة 
صياغته��ا تدف��ع املتلقي إلى تص��ّور أّنها 
تعبي��ر عن حياة واقعية للذات. فالش��اعر 
في س��يرته هذه يترك آث��اره على األمكنة 
الت��ي احت��ك به��ا، مثلما تت��رك األمكنة 
آثاره��ا عل��ى جس��ده وروحه. فح��ني دّون 
س��يرته ش��عرا حضرت األماكن متنوعة، 
ف��ي جغرافيته��ا، ومتنوع��ة ف��ي درج��ة 
ألفته��ا للمتلق��ي ومعرفته به��ا. مثلما 
ه��ي متنوع��ة ف��ي حضوره��ا التاريخي. 
بعضه��ا قدمي موغل ف��ي قدمه، وبعضها 
معاصر مع��اش، لكنه مضّمخ باملاضي أو 
مسكون باحلنني إليه. حتى ليخّيل للقارئ 
أن ه��ذه الس��يرة الصغيرة بع��دد أوراقها 
مركز اس��تقطب ع��ددا من مراكز س��ير 
فرعية متنوع��ة وعميقة. فثّمة عمٌق في 
اجلغرافية، ميتد من كربالء إلى األكوادور في 
جنوب القارة األمريكية، ومن نيوزلندا إلى 
أقصى جنوب آس��يا حيث الياب��ان... وثّمة 
عم��ق في التاري��خ، ميتد من س��ومر وبابل 
ليحتضن حضارات إنس��انية الحقة. وكّل 
بقعة جغرافية يجري احلديث عنها يحضر 
تاريخها أيضا. فتاريخ سيرة الشاعر كانت 
وعاًء ضخما ُصّبت فيه س��ير األماكن وما 
اكتنزت م��ن تاريخ ش��عوبها ومدنها. لذا 
فه��ذه اجملموعة الش��عرية ف��ي جوهرها 
س��يرة غنّية مبضمونها اإلنس��اني، مثلما 

هي غنّية مبضمونها الشعري.
     يسرد الشاعر سيرته سردا شعريا، وفي 
أول قصائد اجملموعة يذكر اسمه صراحة، 
في مواجه��ة وجودية مخاطب��ا اهلل: ))أنا 
باسم فرات ...يا اهلل ...أتعرفني؟!(( )ص8((. 
وللقارئ أن يتصّور أن اجملموعة برمتها تأتي 
لتع��ّرف اهلل ب��ه، ولتكون مجرى لس��يل 
اآلالم الت��ي تس��ربلت به��ا ال��روح وتركت 

بعض أوشامها على اجلسد.
    هنالك خيوط من الواقعية في اجملموعة، 
يستعني بها الشاعر لسرد السيرة. وهذه 
اخلي��وط تعم��ل كمثّب�ت��ات، لتأخ��ذ بيد 
النصوص نحو مس��الك واقعي��ة ُمقِنعة 
للتلقّي. منها تواريخ تُذكر مقترنة بحوادث 
معّين��ة، ومنه��ا أس��ماء ألماك��ن ومدن، 

ومنها أسماء لشخصيات...الخ. فتحضر 
في اجملموعة تواري��خ صريحة: تاريخ امليالد 
1967/3/1، وفاة أبيه: ))1967/3/1 س��رقُت 
من أب��ي اخلالف��ة(( )ص9(، و ))ف��ي ظهيرة 
الثاني والعش��رين من مت��وز 1996 احتضن 
الطف هيروش��يما(( )ص19(، أي صار الجئا 
غادر الطف/كربالء مدينته املنكوبة باحلزن 
التاريخي إلى هيروشيما اليابانية املنكوبة 
بحزن القنبلة النووية. ألنه: ))نعم أنا الجٌئ 
توعكُت حروبا فاسترحت بظالل املنافي(( 
)ص18(. ويتعاق��ب حض��ور التواري��خ في 
اجملموعة، ليكون تثبيتا لواقعية الش��عر، 
وأهداب��ا يتعل��ق بها لربط اخمليل��ة بالواقع 

وإلقناع املتلقي. 
وسيرته هذه تتضمن سيرة لواقع مجتمع 
ي��رد احلس��نة بس��يئة: ))وآوي��ت أحزانهم 
فرمون��ي بوش��اياتهم(( )ص20(، وحّول��وا 
حياته، لتكون ))مس��تنقعاً آه��ال باأللم(( 
)ص21(. ومثلما تضّمنت السيرة ما جرى، 
فق��د تضّمنت أحالما لعلها تكون: ))حتلم 
أن تستيقظ حيث ال حروب(( )ص22(. وفي 
اجملموعة أمش��اج سيرة تاريخ وطن، يكون 

الش��اعر بعضه. فتضّمنت سيرة الشاعر 
بذل��ك جغرافي��ة وط��ن بدجلت��ه وفراته، 
وتاري��خ أرضه وحزنها العتي��د، وتاريخ من 
عاش��وا فيها من أجداد، بن��وا منها وفيها 
وله��ا. فس��يرة طينه��ا ج��زء من س��يرة 
الش��اعر. وحزن��ه بع��ض ح��زن ))األّمهات 
الثكالى تلَّفْعَن بتراتيل النواح السومري(( 
)ص24(. ل��ذا يتلّم��س القارئ س��يرة حلزن 
واقع��ي تاريخ��ي متس��ّرب ليك��ون بعض 

سيرة الشاعر. 
فس��يرته تتش��ظى، فبعضه��ا منبع��ه 
التاريخ، وأكثرها مصدره احلاضر، وبعضها 
من احلل��م اآلتي، وهل احللم س��وى هروب 
م��ن س��طوة احلاض��ر؟!. وبع��ض س��يرته 
ممتد إلى س��يرة أّمه، وبعض س��يرته ليس 
سوى س��يرة أبيه، ألّنه ليس سوى دم أبيه 
املسفوح املنثور على األماكن املتعددة منذ 
ثالثني حوال: ))أبي دماؤك التي س��الت على 
اجلدران، على الس��طوح، املنائر، النواقيس، 

في الغابات، في البحار(( )ص29(.
     وللم��دن حض��ور مه��م، وم��ن خاللها 
جتّسدت سيرة التاريخ العام، والشاعر جزء 

من سيرة ذلك التاريخ وخالصته. كبغداد، 
مثال. فهي في س��يرتها السياس��ية التي 
دونته��ا مجموع��ة ))أن��ا ثاني��ة((، كان��ت 
للمنصور ولهوالكو ولس��ليمان القانوني 
وللجن��رال االنكلي��زي مود، إّب��ان االحتالل 
البريطان��ي للع��راق... وفي الوق��ت عينه 
لبغ��داد س��يرة ثقافية، فه��ي البي نواس 
وللش��يعة  وللمعتزل��ة  وللمتصوف��ة 
وللخوارج... هي لكل هذا، بسيرتها الثرية 

املتسربلة باأللم واإلشراق.
وأس��ماء املدن والبق��اع مبثوثة بكثرة في 
اجملموعة: جبل ترَناك��ي، ويلنغنت عاصمة 
نويزلن��دا الوط��ن البدي��ل للش��اعر، طائر 
الكيوي رمز نيوزلندا الوطني، وش��الالتها 
بوين فولس، وقبائل املاوري فيها...الخ. وحني 
تكثر األس��ماء غير املألوفة للقارئ العربي 
يضطر الشاعر إلى إدراج هوامش تعريفية 

بتلك األسماء في نهاية اجملموعة.
تشرح أس��ماء األماكن الكثيرة - املألوفة 
منها والغريبة - طبيعة س��يرة الش��اعر 
وجتربت��ه، املوّزع��ة على بق��اع األرض. وهي 
ف��ي تنّوعه��ا وانفصال الكثي��ر منها عن 

واق��ع املتلق��ي العراق��ي أو العرب��ي؛ إّن��ا 
تش��رح طبيعة الس��يرة الغريبة للشاعر 
وانفصاله��ا عن الواق��ع الطبيعي املعتاد، 
الذي ميّيز جتربة اإلنسان عن جتربة السندباد 

في رحلته الدائمة. 
     ينتهي الس��رد الش��عري للسيرة بكل 
تش��ظياته املتناثرة عبر التاريخ واجلغرافيا 
والواقع واحللم...لكن منطق سرد السيرة 
ال ينته��ي، إذ يُلح��ق الش��اعر مبجموعته 
سردا س��يرّيا نثريا، بحوالي أربع صفحات. 
هو اآلخر مصاغ صياغة أدبية، للمجاز فيه 
حظ وافر. فهي س��يرة واقعي��ة من حيث 
التواريخ واإلش��ارات إلى احل��وادث، ولكنها 
أيض��ا س��محت للَنَفس األدب��ي أن يتمّدد 
فيها، من حي��ث اللغة وطريقة الصياغة. 
فهي مصاغة على هيئة احتجاجات على 
أفع��ال أو مواقف. فتاريخ والدته عام 1967 
ليس س��وى اطالق احتجاج على وجود لم 
يُستّش��ر فيه، إّن��ا كان قرارا ألبي��ه وأّمه. 
وعم��ل خب��ازا ع��ام 1974 احتجاجا على  
طفولة لم تُولد. وع��ام 1986 أصدر ديوانا 
بخط اليد وبنسخة واحدة احتجاجا على 
األدب التعب��وي وأبواق احل��رب. وعام 1993 
غ��ادر العراق احتجاجا عل��ى اعتقال رفات 
أس��الفه. واحتجاجا على متّك��ن العزوبية 
منه، ارتكب أجم��ل حماقاته وهو الزواج... 
ل ح��وادث حيات��ه أو ق��ل  وهك��ذا تُس��جَّ
تُس��ّجل احتجاجاته على احلوادث. مثلما 
تضّمنت تلك السيرة احتجاجات أطلقها 
آخرون، لكنها تتعلق به، أو أّثرت فيه. فأبوه 
أطل��ق احتجاج��ه ح��ني مات ع��ام 1969، 
واحتجاج��ا على اغتيال حياته��ا الزوجية 
وهي في س��ن مبكرة رحلت أّمه إلى بيت 
والديها عام 1970. وعام 1999 نش��رت دار 
نش��ر مجموعته الشعرية احتجاجا على 
صمته...ال��خ. ليج��د القارئ س��يرة نثرية 
واقعي��ة ولكنها أيضا أدبي��ة، لتكون متنا 

سيريا يعّضد السيرة الشعرية.
    وخالص��ة األمر يجد قارئ مجموعة ))أنا 
ثاني��ة(( أدبا على نحو طريف آس��ر وأثيري 
وعمي��ق. مرك��زه س��رد لس��يرة ذاتية وما 
ُص��ّب فيها من حوادث واقعية أو متخيَّلة، 
فردي��ة أو جماعي��ة. فكانت تلك الس��يرة 
خالصة، ووادي��ا ُصّبت فيه س��ير األماكن 
والن��اس ورحلته��م عبر التاري��خ، بخيرها 
وش��ّرها. وهي وإن كان الش��ّر واأللم فيها 
ليس قليال، لكن فس��حة اخلير فيها تبقى 
قائم��ة، من خ��الل هذه الفرص��ة احلياتية 
املتاحة لالستكش��اف والتجريب واملقارنة 
ب��ني األماكن والناس، وحتوي��ل كّل هذا إلى 
نص ميش��ي على قدمني راس��ختني إبداعا 

وطرافة.  

حيدر خشان ياسين

م��ازال الش��اعُر اجلواهري حّي��اً في ذاكرة 
حس��رته  ينف��ث  وه��و  اجلري��ح،  وطن��ه 
بقصائده التي تنساب كالنسيم البليل 
على ش��واطئ دجلة اخلير. عاش اجلواهري 
طويال وعانى طويال أيضا وتقّلب كثيرا إثر 
االنقالبات الت��ي حدثْت على أرض العراق، 
لبس العمامة في ريعان شبابه، وألسباٍب 
كثيرة- س��طرها في ذكرياته التي كتبها 
بجزئ��ني ب��ني عام��ي)1988-1991(- خلع 
عمامته وهجر بيئة الطفولة في النجف، 

ليخ��طَّ طريق��ه ال��ذي أح��ب. وف��ي هذا 
الطريق كانت للجواهري هفواٌت وعثراٌت 
كثيرة اعترف بها في مذكراته، ألس��باٍب 
ب��دأت م��ن الطفول��ة املص��ادرة وحت��ى 
الش��يخوخة ،إذ يقول: )إنني أعيش مرارَة 
تلك األيام حتى اآلن، ألني دفعت طفولتي 
ثمناً لها. وكانت السبب في كل هفواتي 
وس��قطاتي الالحقة بدافع طموحات لم 
أخل��ق لها. دفعت الثم��ن غاليا أيضا عن 
عقدة جديدة علي، لصقت بي قبل األوان 
بكثير. فقد ش��اء والدي ولسوء احلظ، أن 
يدفعني دفعاً إلى عالم الكبار ووجاهتهم 
املتزمتة مختزالً طفولتي فوق ما تتحمل، 

بل الغياً لها أحيانا(.
اجلواهري الذي كتب للحسني -ع- قصيدة 
»آمنت باحلس��ني« في ع��ام 1947،ببراعٍة 
وعبقري��ٍة غي��ر معهودت��ني إال من��ه، نراه 
في مذكرات��ه ال يقل صدقاً وصراحًة عما 
عهدناه مع احلسني، مع الفارق طبعا، بأن 
اعترافاته تت��راءى له أش��باحاً وكوابيَس 
حت��ى آخر حلظ��ة ف��ي حياته، وه��و نادم 
عليها أش��د ن��دم، إذ يقول:) ف��ي مرحلة 
الع��ز وأوج الش��موخ، ومرحل��ة التف��اف 
اجلماهير حول قادتهم، وفي مرحلة تهيب 
احلاكمني-وحتى الطغاة منهم- من مسِّ 
أي مواط��ن، في ه��ذا اجلو وف��ي فترة لم 

مير علي أعز منها من��ذ بداية األربعينات، 
تراني أنحدر انحداراً لم أنحدر مثله طيلة 
حيات��ي واألكث��ر إيالماً في ذل��ك االنحدار 
أنني أردته مبحض إرادتي وبدون أية ظروف 
ضاغطة وب��دون أية مس��اومة وبدون أي 

مقابل(.
ث��م وص��ل ملرحلة املل��ك فيص��ل الثاني 
ليرتك��ب نفس اخلطأ الذي ارتكبه مع من 
قبل��ه ،حيث يقول: )إنها زل��ة العمر التي 
ظلت عالقة بي طيلة فترات طويلة حتى 
بع��د أن »كفرت« عنه��ا، وبعد أن نهضت 
من كبوتها وأنا أخلف »غاش��ية اخلنوع« 
ورائ��ي، ومع هذا فقد أوقعت نفس��ي في 

عذاب الضمير ،والحقت نومي بالكوابيس، 
وهوت بإرادتي الى ما ال أشاء لها، أال وهي 
»قصي��دة التتويج« التي قلتها في مديح 
فيص��ل الثان��ي، لقد اغتصب��ت في تلك 
الزلة ضمي��ري وما أصعب أن يجد املرء ذو 
احلساس��ية ضميره مغتصب��ا، وممن؟ من 

ذاته ! .....(.
ث��م جاءت كف��ارة هذه الزل��ة بقصيدة » 

كّفارة وندم«، إذ يقول لنفسه:
وال يتهّضْمك انخفاٌض فطاملا

َض نسٌر صاعٌد وعقاُب تخفَّ
وشامخُة األلواِح يُلوى عنانُها

مع الريِح ،واحملُض الصراُح يُراُب !

سـرد السيـرة في مجمـوعـة 
)أنا ثانية( لباسم فرات

كتابة

اعترافات الجواهري!

النجف - علي لفته سعيد:
ش��هد مؤمت��ر اقام��ه احت��اد ادب��اء وكتبا 
النجف والذي استذكر فيه الرائد االديب 
والصحفي جعفر اخلليلي قراءة 11 بحثا 
مختلفا على مدى ثالث جلس��ات عقدت 
ف��ي يومني وبحضور أكثر من 30 اديبا من 

مختلف احملافظات العراقية.
املؤمت��ر الذي عق��د بالتعاون م��ع  االمانة 
العامة للعتبة العلوية املقدس��ة حمل 
عنوانا كبيرا ) جعفر اخلليلي. أديبا ورائدا( 
وهو املؤمتر الرابع ال��ذي يقيمه االحتاد في 
النج��ف الس��تذكار مبدع��ي احملافظ��ة 
املقدس��ة. في اجللسة االفتتاحية االولى 
الت��ي اقيمت عل��ى قاعة مجم��ع االمام 
احلس��ن )ع( افتتحها الشاعر معن غالب 
سباح شهدت قراءة آي من الذكر احلكيم 
ثم الوق��وف دقيقة صمت وقراءة س��ورة 
الفاحت��ة على ارواح ش��هداء الع��راق ثم 

الق��ى ممث��ل العتب��ة العلوية املقدس��ة 
الشيخ عبد الس��ادة اجلابري كلمة رحب 
فيها مثنيا على هكذا مؤمترات تستذكر 
الرموز. ثم ألقى رئيس احتاد االدباء والكتاب 
ف��ي النج��ف الدكت��ور باقر الكرباس��ي 

كلمة رح��ب فيها بالضي��وف وأكد على 
ح��رص االحتاد على اقام��ة هكذا مؤمترات 
باإلضافة الى منهاجن��ا الثقافي إلظهار 
الطاق��ات االبداعية الكبيرة وش��خصية 
اخلليل��ي له��ا اكثر م��ن ريادة ف��ي االدب 

والتاري��خ والصحافة فهو يس��تحق منا 
الكثير فهو ومن معه من قامات النجف 
االبداعي��ة حافظوا على ثقافة العراق ثم 
قرا بعدها الش��اعر وهاب شريف قصيدة  
عمودي��ة جميلة. لتبدا بعده��ا فعاليات 
اجللس��ة الت��ي ترأس��ها الدكت��ور عب��د 
االمير زاهد وكان مقررها الروائي حس��ن 
البح��ار حيث متت مناقش��ة ثالثة بحوث 
اوله��ا للدكت��ور زهيرغازي زاه��د وحمل 
عن��وان )اخلليلي..أديب��ا( ثم ت��اله الدكتور 
حسن احلكيم ببحث حمل عنوان )البعد 
االصالحي في فكر االستاذ اخلليلي( وكان 
البح��ث الثال��ث للدكتور حس��ن ناظم 
وحمل عنوان )اخلليلي.. حلظة تنوير(. فيما 
كانت اجللس��ة الثانية الت��ي اقيمت في 
اليوم التالي على  قاعة اجلواهري الكبرى 
في مبنى احتاد وترأس��ها الدكتور محمد 
الشريفي وشهدت مناقشة اربعة بحوث 
اولها  بحث للدكتور احمد ناجي الغريري 
حمل عنوان ) جعفر اخلليلي ..مؤرخا( فيما 
كان البح��ث الثاني  للدكت��ور جناح هادي 

كبة وحم��ل عنوان ) الفكاهة بأس��لوب 
التمثيل في كتاب هكذا عرفتهم ( فيما 
كان البح��ث الثال��ث للدكت��ور جاس��م 
اخلال��دي وحمل عنوان )قص��ص اخلليلي.. 
ق��راءة جدي��دة( وقدم��ت الدكت��ورة اميان 
الس��لطاني  بحثا حمل عن��وان  ) البناء 
الس��ردي في اجملموع��ة القصصية هؤالء 
الن��اس جلعف��ر اخلليل��ي(. ام��ا اجللس��ة 
الثالث��ة الت��ي اقيمت عل��ى  ذات القاعة 
فقد شهدت عرض فيلم عن اخلليلي من 
اعداد االعالمي والباحث توفيق التميمي 
واخ��راج طالب الس��يد لتتراس اجللس��ة 
الدكتورة س��حر ش��ّبر ومقررها الباحث 
عقيل اخلريفي وقرا البحث االول  للدكتور 
كام��ل اجلب��وري وحم��ل عن��وان ) جعفر 
اخلليلي في توثيق ثورة النجف والعشرين(  
وقرأ الدكتور علي شمخي  بحثه املعنون 
) جعفر اخلليلي ودوره الفكري في النجف 
األش��رف( ليختتم الدكتور ماهر اخلليلي 
اجللسة بقراءة بحث حمل عنوان )جعفر 

اخلليلي بني التاريخ والصحافة(

املؤمت��ر ش��هدت اقامة فعالي��ات جانبية 
اولها اقامة مس��ابقة للقصة القصيرة 
ج��دا للحاضري��ن ومت إع��الن النتائ��ج في 
الي��وم الثاني وف��از فيها حمي��د احلريزي 
ومحمد الكرمي وطارق الكناني ثم االعالن 
عن اقام��ة االحتاد مس��ابقة القاص زمن 
عبد زي��د الكرع��اوي للقص��ة القصيرة 
جدا مثلما اقيم معرض فني تش��كيلي 
للفنان الراحل فاضل البغدادي وش��اركه 
الفن��ان حيدر ع��رب بلوحات تش��كيلية 
مثلم��ا ش��هد املؤمتر اقامة حف��ل توقيع 

لرواية الهتلية للروائي شوقي كرمي.
اجلواه��ري الش��عرية الثانية ف��ي كتابة 
 � أناطه��ا  ب��كل  العربي��ة  القصي��دة 
العمودي��ة والتفعيل��ة والنثري��ة � وذلك 
يوم األحد املوافق 20-4-2017 وللش��عراء 

والشواعر العراقيني والعرب.

مبادئ املسابقة: 
*- تك��ون النص��وص غي��ر مش��اركة في 
مس��ابقة ش��عرية س��ابقة، وستخضع 

للتحكيم من ِقبل جلنة مختصة الختيار 
القصائد الفائزة.

*-ال يجوز االش��تراك بأكثر من نص واحد، 
وآخر ي��وم الس��تالم النصوص ه��و 7-1-

2017
الفائزي��ن عل��ى  *- س��تخصص جوائ��ز 

الشكل التالي :
قالدة اجلواهري للشعر العمودي 
قالدة اجلواهري لشعر التفعيلة 

ق��الدة اجلواهري للش��عر احل��ر – قصيدة 
النثر - 

س��ُيعلن ع��ن أس��ماء الفائزي��ن خ��الل 
مهرج��ان اجلواهري الس��نوي ي��وم 8-13-

2017
عل��ى  ألكتروني��ا  القصائ��د  ترس��ل   -*

العناوين التالية :
Wadea1956@yahoo.com

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

ahmadkinani@icloud.com
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*مواصلة املناقشات للخروج الكيفي 
من ملف التفتيش وطارق عزيز يحبذ 

املرونة احملدودة 
ط��ارق: بناء عل��ى ذلك، لق��د أعلنُت 
أن��ه إذا ما حللنا مش��كلة البرنامج 
البيولوج��ي ... الفرنس��يون والروس 
سيطرحون خططهم على الطاولة، 
وس��يناقش األميركي��ون خططهم، 
بالطب��ع. عندئذ س��يقولون: » توجد 
نقطة هن��ا ونقطة هناك »، في هذا 
الوق��ت س��تبدأ املناقش��ات اجلدية. 
الرفي��ق عام��ر وأن��ا ال نواف��ق عل��ى 
ه��ذه النقاش��ات اجلدية. إن��ه يقول 
إن فرنس��ا هي إيكيوس. حسناً، في 
البيولوج��ي، فرنس��ا ه��ي إيكيوس. 
عل��ى أي ح��ال، دعونا ننظ��ر مجدداً 
إلى ] غير مس��موعة [ كالم س��فير 
فرنسا في كانون الثاني في )مجلس 
األمن( ] غير مس��موعة  [. لقد قال: 
» إن البحث عن الكمال ليس ش��يئاً 
واقعي��اً، إذ ال ميكن��ك أن حتقق درجة 
بنسبة مائة باملائة في احلقول كلها. 
إن املهم��ة الرئيس��ة إليكيوس فيما 
يتعل��ق ب�)اللجنة اخلاص��ة( هو أن ال 
ميلك العراق أي أس��لحة بوسعها أن 
تسبب تهديداً لألمن واالستقرار في 

املنطقة. » 
س��يدي، ه��ذه خط��ة، فك��رة. ] غير 
مسموعة. [ فكرة إيكيوس تختلف 
عن ه��ذه الفكرة. إيكي��وس يريد أن 
يحقق نس��بة 100 باملائة. إن رغبته، 
بدعم من الواليات املتحدة، سلوكه 
الش��خصي اجلبان – ألنه جبان – َمن 
ال��ذي يقول، من ممثلي البلدان: » قْف 
إل��ى جانب��ي، إنني مقتن��ع؟ » لذلك 
السبب، عندما سألُته هذا السؤال، 
ب��دالً م��ن اإلجابة، ح��اول أن يتملص 
م��ن الس��ؤال ] غي��ر مس��موعة [. 
لهذا الس��بب من وجهة نظر روسيا 
وفرنس��ا، ثمة احتمال حصول إحراج 

في الصورة الكبيرة. 
أنا، أوه، أعن��ي، أوه، لقد أيدُت الرفيق 
وزي��ر اخلارجية حني قال: » لقد دفعنا 
ثم��ن األدوار التي قمنا به��ا. » أعني، 
إننا دفعنا ثمن ذلك. لقد دفعنا الثمن 
في 1991 حني دُمرْت أس��لحتنا. هم 
ونح��ن دمرن��ا البرنامج الن��ووي كله 
والصواري��خ كلها. محط��ات توليد 
الطاقة الكهربائية الرئيس��ة دُمرْت 
هي األخرى. أعني، هناك فقط أشياء 
قليلة بقي��ْت من اللعب��ة. ليس من 
مصلحتن��ا أن نقص��ي أنفس��نا عن 
اللعب��ة، ألن اخلروج م��ن اللعبة كان 
يج��ب أن يحصل في الوقت الذي لم 

نقدْم فيه تضحيات. 
__________

صدام: جنرال حسني .
س��يدي.  ش��كراً،  كام��ل:  حس��ني 
س��يدي، لم أكْن أرغ��ب باحلديث وأن 
أك��ون به��ذه الصراحة ل��وال معرفة 
وإيضاح س��يادتك وكلمات الس��يد 
طارق بأننا أنتجنا أسلحة بيولوجية. 
نح��ن ل��م نكش��ف كل م��ا منلكه 
وبوس��عهم أن يثيروا اآلن أو بعد عام 
أو عام��ني، ثالثة قضاي��ا فيما يتعلق 
مبوض��وع الصواري��خ. ه��ذه القضايا 
ل��م يُعل��ْن عنه��ا جه��اراً. القضية 
األولى هي املوق��ع، والقضية الثانية 
ه��ي افتقارهم إل��ى املعلومات حول 
عملنا بخص��وص قضية الصواريخ. 
س��يدي، إن هذه مهنتي وأنا أعرفها 
منذ زمن طويل. إنها ليسْت وظيفة 
س��هلة وهي وظيفة حرجة بحسب 
ما يعرفونه. إن شاء اهلل، سأشرحها 

لسيادتك. 
س��يدي، ه��ل نفكر نح��ن بأنهم لن 
يثيروا قضي��ة البرنامج الكيمياوي؟ 
إلى جان��ب ذلك، هل نفك��ر نحن أن 
البرنام��ج البيولوجي هو املش��كلة 
الوحيدة؟ ال، سيدي. أعتقد أن لديهم 
معلوم��ات مفصلة ع��ن الصواريخ. 
القضي��ة،  يثي��روا ه��ذه  أن  أرادوا  إن 
دعه��م يفعل��وا، ألن��ه كم��ا ذكرُت، 
نحن ل��م نكمله. لديهم مش��كلة 
م��ع البرنام��ج الكيمي��اوي أكبر من 
البرنامج البيولوجي، أكبر بكثير من 

البرنامج البيولوجي. 
إنها ليس��ْت األس��لحة، حجم املادة 
املس��توردة، حج��م امل��واد املنتج��ة 
الت��ي قدمناها لهم أو حج��م املواد 
املس��تعملة. لقد عرفوا أن ليس هذا 
كله صحيحاً. نحن لم نخبرهم بأننا 
استخدمناها ضد إيران، ولم نخبرهم 
بحجم أو نوع األس��لحة الكيمياوية 
نخبره��م  ول��م  أنتجناه��ا،  الت��ي 
باحلقيقة املتعلقة باملادة املستوردة. 
بناء على ذلك، سيدي، إن أردنا أن نثير 
قضية، أعني، س��يرون أن برهاننا هو 

قضية البرنامج البيولوجي.  
إنن��ي ال أوافق. علّي أن أك��ون صادقاً 
أمامك، سيادتك. سيادتك، إنني أقف 
أمامك، وإنني أعت��رض صراحًة على 
املوضوع. إن ما يريدونه هو فقرة بعد 
فقرة. بالنس��بة للوقت احلاضر، نحن 
ال نريده��م أن يقول��وا إنن��ا كنا غير 
مس��تعدين لتق��دمي املعلومات. اآلن، 
سيدي، س��أكرر، هل من األفضل لنا 
أن نعلنه��ا جهاراً أم نبقى متكتمني 
عليه��ا؟ ثاني��ة، س��يدي، بخصوص 
والكيمياوي،  البيولوجي  البرنامجني 
نحن لم نتفْق معهم، إمنا ليس بشأن 
ال��� 17   طن��اً. ال، إن ع��دم موافقتنا 

احلقيقية معروفة. 
س��يدي، هذه هي القضي��ة الكبرى. 
بع��ض فرقنا تعمل في اجت��اه، بينما 
الفري��ق آخر ال يعرف أنه��م يعملون 
في االجتاه نفس��ه. وبن��اء على ذلك، 
ليس بوس��عهم أن يكتشفوا ما إذا 
يريدون. ال�، السبب الذي يعرفون عنه 
هو، إننا اس��توردنا كمية من أميركا 
واستوردنا كمية من أوروبا. على كل 

حال، نحن لم نُظهرْ الكميات ... 
س��يدي، بخصوص البرنامج النووي، 
نحن نقول إننا كش��فنا كل ش��يء. 
فض��الً ع��ن ذل��ك، لدين��ا مش��كلة 
غي��ر معلنة فيما يتعل��ق بالبرنامج 
النووي، وفي اعتق��ادي إنهم يعرفون 
عنه ألنهم فرق عاملة تعمل وبعض 
ه��ذه الف��رق ال يعرفها أي ف��رد. هذا 
الفري��ق ه��و مجموعة واآلخ��ر – أنا 
أعتذر، سيدي، لكنني يجب أن أحتدث 
بوضوح، مع أن كل شيء مت إجنازه وقد 
انتهين��ا   منه، لكن إن س��ألَت ما إذا 
كانوا يعرف��ون أم ال، ميكنني أن أقول 
ل��ك إنه��م ال يعرفون: لي��س جميع 
الطرائق، ليس جميع الوسائل، ليس 
كل العلم��اء وليس كل املواقع. إنني 

أقول هذا بصراحة. 
وفعالي��ات  أنش��طة  توج��د  نع��م، 
غير مكش��وفة، لذا س��يادتك ونحن 
س��نفهم أنه��م إذا ج��اءوا وقالوا إن 
البرنام��ج البيولوجي ما ي��زال على 
البرنام��ج  إن  س��يدي،  ال،   – حال��ه 
قضايان��ا  أصغ��ر  ه��و  البيولوج��ي 
و – أعن��ي أنن��ي متأس��ف ألن أق��ول 
إنه��ا أقل املش��اكل أهمي��ة، ألن ال� 
17 طن��اً ليس��ْت مش��كلة مقارنة 
ب��آالف األطن��ان هن��ا وهن��اك، وأي��ن 
ذهب��ْت، وكي��ف ُصنع��ْت وكي��ف مت 

اس��تعمالها؟ ف��ي الواقع، س��يدي، 
علين��ا أن نكون صادق��ني بحيث أنه 
حني يصدر القرار، لن يكون مستنداً 
فقط على البرنامج البيولوجي ألنه 
إذا صدر، س��وف ] يض��م [ الصواريخ 
غداً، والبرنامج النووي في اليوم الذي 

يليه، وهلم جرا. 
س��يدي، صحيح أن الفرنسي قال إن 
هذه ه��ي الطريقة؛ عل��ى كل حال، 
هن��اك ش��يء أكبر م��ن ذل��ك. لقد 
ناقش��وا القضايا مع إيكيوس ] غير 
مسموعة [، سألوه: ملاذا تتحدث عن 
العراقي��ني من دون معرف��ة، وملاذا لم 
تق��ْل لهم، إنهم لم يفعل��وا هذا أو 
ذاك؟ هذا ما قاله السفير الفرنسي 

ف��ي )مجل��س األمن(. س��يدي، ] غير 
مسموعة [ الفرنس��ي ميارس شتى 
األلعاب، األلعاب احلقيقية. س��يدي، 
إذا عدن��ا إلى املوضوع، هل نكش��ف 

كل شيء؟ 
إذا ما واصلنا الس��كوت فيما يتعلق 
باملوضوع الذي نناقش��ه اآلن، يتعني 
عل��ّي الق��ول إن��ه م��ن مصلحتن��ا 
القصوى أال نكشفه، ليس خوفاً من 
كش��ف التكنولوجيا الت��ي لدينا أو 
التكنولوجيا التي منلكها أو نخفيها 
من أج��ل جداول عمل مس��تقبلية. 
س��يدي، لقد تط��ورْت اللعب��ة وقد 
أمس��ْت اآلن واضح��ة جلمي��ع ممثلي 
الدول اجملبرة على التعاون مع أمريكا. 

اآلن هم يقفون إلى جانب العراق ... 
س��يدي، لقد ناقش��نا م��ع الدكتور 
عام��ر كيف نتخ��ذ احليط��ة واحلذر 
وكيف نخرج من هذه املشكلة. كنا 
نعتق��د أنن��ا أنهينا مش��كلتنا بعد 
اعت��راف الع��راق، األمر ال��ذي فعلناه 
أصالً. هو نفس��ه ] إيكيوس على ما 
يب��دو [ فت��ش البرنام��ج البيولوجي 
ومصن��ع ] احلََكم [؛ لقد فتش��وها] 
كله��ا.   ] اليونيس��كوم  مفتش��و 
التقين��ا بهم هن��اك وقلن��ا لهم: » 
هي ذي. » لقد فتشوا جميع فتحات 
اله��واء، أنابيب املي��اه، وحتى الهواء، 
فتشوا كل شيء، وأجنز هو ] إيكيوس 
على ما يبدو [ امللف، كما تعرف. لقد 
طرحه وجدده كثيراً جداً. سيدي، إلى 
أين نُقل��ْت املوادالنووية؟ عدد منهم 
هربوا إل��ى خارج الع��راق، بينما عدد 
آخر كانوا يعرف��ون بعض التفاصيل 
عن طبيعة عملنا. أعني، في املاضي 
كان��وا يغ��ادرون إلى الش��مال، أعني 
أنهم يخرج��ون. )1( بن��اء على ذلك، 
س��يدي، من أجل حل هذه القضية، 

يجب علينا أن نقف بصالبة. 
ملاذا يج��ب علينا أن نق��ف بصالبة؟ 
يجب علينا أن نقف بصالبة بس��بب 
الزمن الذي سيسمح لنا بأن نعترف 
بكل ما منلكه. سيدي، هذا التقييم 

قد يستغرق خمسة أعوام بينما هم 
] مفتش��و األمم املتحدة في الظاهر [ 
يحاولون حلها. أمضى هو ] إيكيوس 
[ خمس��ة أعوام لكي يفتش، يتأكد 
ويق��ارن، ويفحص كم نس��تغرق من 
الوق��ت لنذه��ب إلى هذه الش��ركة 
أو تل��ك، أي��ن اس��تخدمناها ومتى، 
ومن ثم ذهب إل��ى قضية إيران وقال 
إننا اس��تخدمنا األس��لحة النووية، 
وه��ي، في رأيي، قصة أخرى س��يأتي 
به��ا ه��و ] إيكيوس [ ضدن��ا إذا بقي 
األمريكي  واملوق��ف  إيكيوس  موقف 
قوي��اً.  )2( عل��ى أي حال، س��يدي، إذا 
ضعفوا، سيتالشون، حتى إذا صنعنا 
الصواريخ أو ش��يئاً غير مسموح به. 

هذا ما أعتقد أنه س��يحدث إذا طرأ 
تغيير على موقف البلدان. األكثر من 
ذلك، س��يدي، اعتقادي الش��خصي 
هو أن البل��دان العليا تريد أن تتحرك 
إلى األمام، باس��تثناء فرنسا. فرنسا 
في آخ��ر الطابور، أعني، الفريق عامر 
أخبرني أن املوقف الروسي متعاطف 
ج��داً معن��ا. ق��ال الرفي��ق عام��ر إن 
الش��ركات الفرنسية، التي نتفاوض 
معها ف��ي جميع العق��ود الثمينة، 
ال تس��تجيب اآلن ] غير مس��موعة 
[. مهم��ا يكن م��ن أمر، نحن لس��نا 
فرحني، نح��ن منزعج��ون ... بدالً من 
البيولوج��ي،  بالبرنام��ج  اعترافن��ا 
سيدي، علينا أن نسأل املتخصصني: 
» كيف ميكنن��ا أن نغلق ال� 17 طناً؟ 
نحن نقوم به��ذا وذاك وهذه هي كل 
التفاصيل التي منلكها. كيف ميكننا 
أن نعرف متى سيغلق هذا امللف؟ » 

نق��ل  يناقش��ون  ص��دام  حاش��ية 
احملظورة من سيارة  اجليروس��كوبات 
واجله��ود  األردن  عب��ر  أخ��رى  إل��ى 
املش��تركة مع أعضاء مجلس األمن 
الدولي إلنهاء العقوبات االقتصادية 
)تقريب��اً تش��رين الثان��ي ] نوفمبر [ 

)3( )1995
األس��لحة  بخص��وص   ... ط��ارق: 
البرهن��ة  مت��ْت  لق��د  البيولوجي��ة، 
على إننا أنتجن��ا 200 قنبلة، وعلينا 
أن نبره��ن أن��ه ق��د دُم��رْت. حني جاء 
] إيكي��وس [ ف��ي بداي��ة ش��هر آب، 
أعطين��اه وثيقة تش��رح تدمير 175 
منه��ا. وبن��اء عل��ى ذلك، سيرس��ل 
هذه الوثيقة إلى أحد اخملتبرات لكي 
يت��م فحصه��ا بطريقة يس��مونها 
)التحليل الش��رعي(. ه��ذا النوع من 
االختبار يبرهن صحة تاريخ الوثيقة. 
إن��ه يذكر أن الوثيقة قد ُقدمْت إليه، 
لكنه لن يذكر ل� )مجلس األمن( أنه 
متأك��د م��ن تدمي��ر 175. وبناء على 
ذلك، م��ن الواضح، من وجهة نظرنا، 
أننا زودناه بهذه الوثيقة. على أي حال، 
إن الفصل األخي��ر من هذه القضية 
رمبا يستغرق أس��بوعاً إلى أسبوعني 
أو حت��ى ش��هر. وله��ذا، ألنن��ا أجنزنا 
ه��ذا القدر حت��ى اآلن، نح��ن واثقون 
من إجناز ما تبق��ى، مقارنة بالقضايا 
األخرى، القضاي��ا التي لها صلة ب� ] 
 VX البرنام��ج [ الكيمياوي، من مثل
] عامل األعصاب [، في سبيل املثال. 
نحن على وش��ك أن نبره��ن على أن 
هذا برنامج فاش��ل، ولم يُس��تخدم 
في التس��ّلح العراقي. إن فشل هذا 
البرنام��ج مت إثبات��ه ف��ي بعض هذه 
الوثائ��ق، واجلزء اآلخ��ر يتطلب حتليالً 

علمياً. 
اآلخرين،  األعض��اء  ارتياب  بخصوص 
باس��تثناء  املعروف��ني،  أصدقائن��ا 
فرنس��ا، وهي حالة خاصة، سأهتم 
بها ش��خصياً. بدأوا يصغ��ون إلينا، 
أي مبعنى أنهم بدأوا ينصتون ويولون 
اهتمام��اً بهذه املعلومات. إذا جاز لي 
القول، إنهم بدأوا يس��تفيقون نوعاً 
ما، إن ل��م أكْن مخطئ��اً، بعد خيبة 
أمله��م. رمبا يرجع ذل��ك إلى مجهود 
وزير اخلارجية خالل جلس��ة اجتماع 
املتحدة.  ل��ألمم  العمومية  اجلمعي��ة 
لقد رج��ع ثانية، قلق��اً. في احلقيقة 
كان هو ق��د أجنز عمالً م��ا. بطبيعة 
احل��ال، اجلميع قالوا ل��ه أن يهتم ب� ] 
غير مس��موعة [ القضية التي أثرْت 
فين��ا، ونحن في طريقن��ا نحو ] غير 

مسموعة [. 
إن األنب��اء الت��ي ظه��رْت املتعلق��ة 
باجلهاز الذي أُرس��ل إل��ى العراق من 

األردن خل��ق إرب��اكاً وعدم اس��تقرار. 
أي مبعن��ى، كي��ف ميكنك أن تس��ّلم 
وثيق��ة تثب��ت التدمي��ر، م��ن جهة، 
بينما أنت تعيد مكونات اجلهاز لكي 
تبن��ي الصواريخ، م��ن اجلهة األخرى، 
هي محظورة بحس��ب قرارات   )األمم 
املتح��دة(؟ )4(  حت��ى إذا كان��ت هذه 
الصواري��خ املصنع��ة ضم��ن امل��دى 

املسموح به.  
صدام: حتى إذا كانت ضمن املدى؟ 

طارق: نعم، يوجد نوعان، سيدي: واحد 
حيث منعوا استيراد أي شيء يصلح 
لالستخدام العسكري وهو مستمر، 
بينما اآلخر هو إنتاج مجاز. أعني، إذا 
كنا منلك هذه املادة واس��تخدمناها 
في صاروخ ذي م��دى 120 كيلومتراً، 
لن نكون محاس��بني عل��ى ذلك. هل 

هذا صحيح، رفيق عامر ؟
عامر: ليس��ْت هذه هي القضية. إن 
القضية هي احلظر واملراقبة. حتى إذا 
جتاوزْت الصواريخ املسموح بها املدى، 

يتعني علينا أن نُعلمهم بذلك. )5( 
طارق: نُعلمهم بأننا سوف ننتجها. 

هوامش:
إل��ى  يش��ير  كام��ل  أن  يب��دو   )1  (
املنش��قني الذي��ن كان��وا يعرف��ون 
ببرام��ج أس��لحة الدمار الش��امل 
WMD((. اثن��ان من املنش��قني هما: 
وفي��ق الس��امرائي وخض��ر حمزة، 
فرا إل��ى الغرب عبر ش��مال العراق 

الكوردي في 1994. 
) 2( رمب��ا كان كام��ل يقص��د القول 
األس��لحة » الكيمياوية » وليست 
» النووي��ة ». لق��د ثب��ت ان العراق 
الكيمياوية  األس��لحة  اس��تخدم 
في حربه مع إيران، مع أن العراقيني 
استمروا في إنكار ذلك. ما من أحد 
األسلحة  باستخدام  العراق  اتهم 

النووية. 
)SH-SHTP-A-001* )3-256: » صدام 
وكب��ار مستش��اريه السياس��يني 
يناقش��ون زيارة نائب رئيس الوزراء 
طارق عزي��ز  ملندوبي )األمم املتحدة(، 
االجتماع غير مؤرخ )تقريباً تشرين 

الثاني ] نوفمبر [ 1995(. 
)4( ف��ي تش��رين الثان��ي )نوفمب��ر( 
1995، قب��ض املس��ؤولون األردنيون 
25 ملي��ون دوالر أمريك��ي عن أجزاء 
بينه��ا  م��ن  متط��ورة،  صواري��خ 
ف��ي  ومعج��ات،  جيروس��كوبات 
عّمان. ج��اءْت املعدات من روس��يا 
وكان��ت في طريقه��ا إل��ى العراق. 
آر. جيفري س��ميث: » يُقال أن األمم 
املتح��دة وج��دْت ماركات روس��ية 
على معدات عسكرية متجهة إلى 
العراق »، جريدة )واشنطن بوست(، 

15 كانون األول )ديسمبر( 1995. 
)5(  املعن��ى هن��ا مبه��م. من خال 
التعريف، الصواريخ التي يزيد مداها 
على 150 كم كأحد أقصى ُفرضْت 
على العراق بعد حرب اخلليج 1991 
س��تكون محظورة. كان عامر، في 
األرج��ح، يعن��ي الق��ول: » حتى إذا 
كان��ت الصواريخ املس��موح بها ال 
تتج��اوز   املدى، علين��ا أن نبلغهم 
بها. » أصر مفتش��و اليونيسكوم 
في لقاء مع عامر قبل ذلك بشهور 
قائل أنه��م كان��وا يحتاجون إلى 
وخط��ط  الع��راق  بح��ث  مراقب��ة 
تطوي��ره للصواريخ قصي��رة املدى 
)املسموح بها( لكي يتأكدوا من أن 
العراقيني ال يتج��اوزون املديات إلى 
املستويات احملظورة. أنظر مت تريفان: 

» أسرار صدام »: 242. 

»          « تكشف ما لم ينشر عن مواقف صدام حسين السرية آلخر عقدين من حكمه

ه��ذا الكت��اب ترج��م وأع��دّ للنش��ر م��ن 
قب��ل »دار الجم��ل« ف��ي ألماني��ا بعن��وان 
)أشرطة تسجيل صدام.. األعمال السرية 
لنظام اس��تبدادي 1978-2001( وتنشره 
»الصب��اح الجديد« اس��تباقًا عل��ى حلقات، 
وتس��تند معلومات��ه الى آالف الس��اعات 
لالجتماع��ات،  الس��رية  التس��جيالت  م��ن 
واالتص��االت الهاتفية، والمؤتمرات التي 
عقده��ا ص��دام حس��ين ط��وال أكثر من 
عش��رين س��نة قبل س��قوط نظامه عام 
2003 إذ وقعت تس��جيالت هذه الوثائق  
بي��د ق��وّات االحت��الل وأع��دت م��ن قب��ل 
)معه��د التحلي��الت الدفاعي��ة(  لمكتب 
نائب وزير الدفاع لشؤون السياسة، وهي 

مزودة بالهوامش للتسجيالت الصوتية 
وحاش��يته،  ص��دام  بي��ن  لالجتماع��ات 
الباحثي��ن  أن  المقدم��ة  م��ن  ويفه��م 
س��يزودون  بتبص��رات مهم��ة لألعم��ال 

السرية للنظام.
وضمن��ًا س��يطرح الكت��اب سلس��لة م��ن 
األس��ئلة التأريخي��ة. كي��ف كان رد فع��ل 
صدام حيال ضغوطات حروبه؟ كيف كان 
يدير عالم��ه الميكافيلي الذي خلقه هو 
بنفس��ه؟ كيف كان رد فعله إزاء إش��ارات 
وأفع��ال المجتم��ع الدولي ف��ي القضايا 
المتعلق��ة بالح��رب والس��الم؟ ه��ل كان 
هناك اختالف بين ص��دام العلني وصدام 
بالمس��ائل  يتص��ل  م��ا  ف��ي  الش��خصي 

الحساسة بالدولة؟. 
اما مع��دّو هذه الوثيق��ة فهم، كيفن 
أم. وودز: عضو في هيئ��ة البحث التابعة 
ل� )معه��د التحليالت الدفاعية(. نُش��رتْ 
)الش��ؤون  ف��ي  الع��راق  ع��ن  دراس��اته 
األجنبية(، )مجلة الدراس��ات اإلستراتيجية 
واألمن القوم��ي( وهو ضاب��ط اميركي 
متقاع��د، وديفيد دي. بالكي: نائب مدير 
وباح��ث في المرك��ز له رس��الة دكتوراه 
في موضوعات هذه الوثيقة، ومارك إي. 
س��تاوت: محاضر في كلية كريغر لآلداب 
والعل��وم التابع��ة لجامعة جون��ز، وهوً 
م��ؤرخ ف��ي متح��ف التجس��س العالمي 

بواشنطن.

أشرطة تسجيل صدام
األعمال السرية لنظام استبدادي 1978 - 2001  »الحلقة 47« 

صدام: حتى إذا كانت 
ضمن المدى؟ 

طارق: نعم، يوجد نوعان، 
سيدي: واحد حيث منعوا 
استيراد أي شيء يصلح 
لالستخدام العسكري 
وهو مستمر، بينما 
اآلخر هو إنتاج مجاز. 

أعني، إذا كنا نملك هذه 
المادة واستخدمناها 
في صاروخ ذي مدى 

120 كيلومترًا، لن نكون 
محاسبين على ذلك

طارق: ... بخصوص 
األسلحة البيولوجية، 

لقد تمتْ البرهنة على 
إننا أنتجنا 200 قنبلة، 
وعلينا أن نبرهن أنه 

قد دُمرتْ. حين جاء ] 
إيكيوس [ في بداية 

شهر آب، أعطيناه 
وثيقة تشرح تدمير 175 
منها. وبناء على ذلك، 
سيرسل هذه الوثيقة 

إلى أحد المختبرات لكي 
يتم فحصها
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“وصفة النجاح” من
مؤسس فيسبوك للطالب

نصح مؤس��س موقع “فيس��بوك” مارك زوكربرغ طالب 
جامعة هارفارد باخملاطرة بب��دء عملهم مبفردهم بعيداً 

عن الدراسة.
وكان زوكرب��رغ )33 عام��اً( يتح��دث أمام طالب الس��نة 
النهائية ف��ي هارف��ارد، اجلامعة التي تركه��ا قبل إمتام 
دراس��ته به��ا للب��دء ف��ي تأس��يس ش��بكة التواصل 

االجتماعي الرائدة.
وق��ال زوكرلب��رغ إن��ه م��ا كان ليخاطر بت��رك اجلامعة 
املرموق��ة إذا ل��م يكن على علم بأن أس��رته س��تكون 

داعمة له حال فشله.
وأضاف للحضور: “هناك شيء خاطئ في نظامنا عندما 
أستطيع أن أترك الدراسة هنا وأجني مليارات الدوالرات 
في 10 أعوام، بينما املاليني من الطالب ال ميكنهم سداد 

ديونهم, ابدأ عملك مبفردك”.
وتاب��ع  زوكربرغ الذي حص��ل على دكت��وراه فخرية في 
القان��ون: “عندما ال تك��ون لديك حري��ة لتبني فكرتك 

وحتويلها إلى مشروع تاريخي، فجميعنا نخسر”.
وزوكرب��رغ حالي��اً من ب��ني أثرى 10 أش��خاص على وجه 
األرض من وراء “فيسبوك”، الذي انطلق عام 2004 وأوحى 
بالفكرة لش��ركات منافسة لتؤس��س مواقع شبيهة 
مثل “تويتر” و”سنابش��ات”. وحالياً يستعمل فيسبوك 

نحو 1.9 مليار شخص حول العالم.
يعي��د تصمي��م املواضي��ع الرائج��ة لتس��هيل العثور 

عليها
أدخلت منصة التواصل االجتماعي فيس بوك تغييرات 
جدي��دة طال��ت املواضيع الرائجة، وذلك بغية تس��هيل 
حتديد ومالحظة املواضيع الرائجة والتغطية التي تدور 
حولهم، حيث أدخلت املنصة تغييرات بصرية عبر إعادة 
تصمي��م صفحة نتائ��ج البحث ع��ن املواضيع الرائجة 
وهي الصفحة التي تظهر عند النقر على موضوع رائج 

ملعرفة املزيد حول هذا املوضوع.
وكانت صفحة النتائج تعرض س��ابقاً، وبعد النقر على 
موضوع رائج، قصة من منش��ور واح��د وينبغي التمرير 
لألس��فل لرؤي��ة القص��ص ذات الصل��ة، وعملت فيس 
ب��وك على إعادة تصميم الصفحة لتس��هيل إمكانية 
اكتش��اف منش��ورات أخرى تغطي املوضوع إضافة إلى 
عرض حديث األصدقاء واملشاهير والشخصيات العامة 

حول هذا املوضوع.
واس��تبدلت املنصة النظام القدمي بنظ��ام جديد دائري 
بسيط يعمل بنحو أفضل على إظهار خيارات تغطيات 
مختلفة، ووفقاً لفيس بوك فإن الطريقة اجلديدة لن تؤثر 
على كيفية احلصول على القصص وما تزال تس��تعمل 
نف��س اخلوارزمي��ة لتحديد بعض م��ن القصص األكثر 
ش��عبية حول موض��وع معني مطروح ضم��ن املواضيع 

الرائجة، بحيث انها سهلت رؤية خيارات أخرى.
وميكن رؤي��ة التغييرات عل��ى األجه��زة العاملة بنظام 
التشغيل آي أو إس iOS في الواليات املتحدة األميركية، 
وتخطط الشركة إلتاحتها على األجهزة العاملة بنظام 
أندروي��د ونس��خة الويب لألجه��زة احملمول��ة واللوحية 

وسطح املكتب قريباً.
كما أدخلت املنصة تغيير آخر يتمثل بتسهيل إمكانية 
اكتش��اف املواضيع الرائجة عل��ى األجهزة احملمولة عن 
طريق إضافتها ضمن خالصة تغذية األخبار، بينما كانت 
تتواجد س��ابقاً وبنحو مخفي ضم��ن البحث، ووفقاً ملا 
صرحت به فيس بوك فإن ذلك األمر ش��كل صعوبة من 
حيث العثور عليها بالنسبة ملستخدمي الشبكة على 

األجهزة احملمولة.
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بغداد ـ الصباح الجديد: 

تواصالً مع املنج��ز الذي دام نصف 
قرن، أقامت دائرة الفنون املوسيقية 
حفالً تكرميياً للفنان الراحل سعدي 
احللي، بعنوان )س��عدي احللي. نغم 
الف��رات( تغ��زل خالله املش��اركون 
بس��عدي صاح��ب الص��وت القوي 
الهادر إذ ضم احلفل نخبة من جنوم 
الغن��اء العراق��ي وبعم��ل تطوعي 
من قبل فناني الدائ��رة، على قاعة 
الرباط في شارع املغرب، ويأتي ذلك 
بع��د ان اقام��ة وزارة الثقافة حفالً 

في مسقط رأسه في احللة.
وق��د حضر احلف��ل الش��اعر فوزي 
الثقاف��ة  وزارة  وكي��ل  االتروش��ي 
والس��ياحة واالث��ار واملدي��ر الع��ام 

لدائرة الفنون املوسيقية وكالة.
أدارت احلف��ل االعالمية عطارد عبد 
احللي  اخلالق، مس��تعرضة س��يرة 
الفن��ان: »س��عدي محم��د جاب��ر 
الشمري تولد 1939\احللة. صوت ذو 
بحة متميزة خلد ذكره بأغان كثيرة 
اسهمت منذ شبابه وهو يتنقل بني 
احللة وطويريج سائق حافلة يطرب 
الركاب، اكتش��فه الشاعر محمد 
علي القصاب وقدم��ه لإلذاعة زيد 
احللي في العام 1964 ,وحلن له كبار 
املوسيقيني محمد نوشي ومحمد 
جواد اموري ومحسن فرحان وآخرين، 
عم��ل مطرباً ف��ي الفرقة الوطنية 
للفنون الش��عبية واعتمد رسمياً 
في االذاعة والتلفزيون العام 1971 

)تناش��دني  بأغنية  ,وكان ظه��وره 
عليك الناس( التي تروي قصة حب 
فاش��ل.. ش��ق طريقه نحو الغناء 

الريفي بعصامية«.
تضم��ن احلفل اداء ع��دد من اغانيه 
مبصاحبة فرقتي بغداد للموسيقى 

العربية واالنش��اد العراقية بقيادة 
املايس��ترو علي خصاف، مس��تهال 
ب� )مي��ه يا ميه( أداها محمد س��عد، 
اديب��ة،  بص��وت  من��ك(  و)كله��ا 
جب��ار،  اداه��ا حس��ني  و)ميدلول��ه( 
لرحي��م  وجنت��ك(  م��ن  و)بوس��ة 

الفراتي، وعزفت الفنانة آمال ماهر 
مجموعة م��ن املقطوع��ات بينها 
رائعته )ميت��ه الكاك( ثم غنى عمار 
العرب��ي )حبي��ب أم��ك متقبل من 

احاجيك(. 
وفوج��ئ احملتفلون بحفي��ده )فقار 

خال��د س��عدي احللي( يغن��ي )ميته 
الكاك( مش��فوعا بتكرمي ذكراه من 
خالل حفيده )بآلة العود( حيث قال 
االتروش��ي:«تكرمي )سعدي  الوكيل 
)فقار(  احلل��ي( بش��خص حفي��ده 
يجعلن��ا نتناغ��م مع أجم��ل تركة 

اورثنا اياها سعدي احللي، جزء منه 
يح��ي موهبت��ه انطالقاً م��ن اوتار 
حنجرته، استمعنا للحفيد سائرا 
ًعلى خط��ى جده وه��ذا أكبر وفاء 

ملدرسة سعدي احللي.
 نح��ن في الدائ��رة مكلفون بإيجاد 
نس��خة مط��ورة من س��عدي في 

شخص حفيده.
ت��اله رعد مجي��د الفرات��ي بأغنية 
)عش��ك اخضر( ثم طلب احلاضرون 
بإعادة فقرتي اديبة في )كلها منك( 
وحس��ني جبار في )ميدلولة( اللتني 
لقيتا اقباالً وانسجاما من اجلمهور 

مع تراث سعدي احللي.
مس��ك اخلت��ام اداء ع��ذب ألغني��ة 
)ليلة ويوم( بصوت املوهبة الشابة 
)غادة( التي قدمها املايس��ترو علي 
خصاف على انه��ا امنوذج ملا بلغته 
الدائرة من مس��توى ابداعي ملتزم 
ف��ي الفن، ق��ادر على بن��اء حضارة 
املس��تقبل التي تتواصل مع عطاء 
املاضي من خالل نس��ج تأملي يردم 
الهوة بني املاضي واآلتي بجهد جبار 
تواصل دائرة الفنون املوسيقية في 
وزارة الثقافة والسياحة واالثار بذله 
منهجياً كحلقة تتصل مبا سبقها 
م��ن فعالي��ات وم��ا س��يليها من 
اعمال تطوع بها منتس��بو الدائرة 

بتكاليف تثقل ميزانية الدائرة. 
وهذه الفعاليات تكرس ملنح العمل 
التطوعي في ال��وزارة لتقتدي بها 
الدوائر األخ��رى احلفلة هدية رائعة 
من محبي فن س��عدي احللي الذي 

مازال يعيد فينا عشقه االخضر.

استكمااًل لحفل بابل.. حفل فني ضّيفته قاعة الرباط

الفنون الموسيقية تستذكر الراحل »سعدي الحلي«

من حفل االستذكار

بغداد – الصباح الجديد: 
نظم��ت هيئ��ة الس��ياحة معرض 
للص��ور الس��ياحية وبالتعاون مع 
جامع��ة بغ��داد في كلي��ة اإلعالم 
أبرزه��ا  تن��اول اجتاه��ات متنوع��ة 
والس��ياحية  األثري��ة  األماك��ن 
املع��رض  افتت��ح  والتراثي��ة. وق��د 
الكلي��ة  لعمي��د  اإلداري  املع��اون 
الدكتور عماد طاهر والذي ش��مل 

70 صورة سياحية.
وقال مدير قسم العالقات واإلعالم 
في هيئة الس��ياحة محمد حسن 

الرفيع��ي: بتوجيه م��ن قبل رئيس 
هيئ��ة الس��ياحة حمود محس��ن 
حس��ن مت إقام��ة مع��رض للصور 
بالواق��ع  للتعري��ف  الس��ياحية 
الس��ياحي ف��ي العراق، الفت��اً إلى 
إن ه��ذه املبادرة ليس��ت األولى مع 
مؤسس��ات والدوائر احلكومية من 
اجل إقامة أواصر تعاون مش��تركة 
م��ع اجله��ات ذات العالق��ة بالواقع 

السياحي. 
ويأم��ل الرفيع��ي أن يس��هم هذا 
املع��رض ف��ي التعري��ف باملعال��م 

أنواعه��ا  بجمي��ع  الس��ياحية 
لتنش��يط الس��ياحة واعتماده��ا 
ال��واردات  ف��ي  أساس��ي  مص��در 
بعدد من  العراقي��ة، مستش��هداً 
ال��دول العربية الت��ي تعتمد على 

السياحة مثل تونس ومصر.
ال��ذي  املع��رض  جن��اح  إن  وي��رى   
اس��تقطب ع��دداً م��ن املهتم��ني 
ف��ي كلية اإلع��الم واخملتصني حافز 
لنق��ل الص��ورة الس��ياحية إل��ى 
معارض خارجي��ة، مبيناً إن اإلعالم 
يع��ّد الواجهة احلقيقي��ة للترويج 

السياحي في العراق.
وحضر املع��رض عدد من أس��اتذة 
واملش��رف على مش��روع  الكلي��ة 
طلب��ة الدكت��وراه علي الش��مري، 
إضاف��ة إلى عدد م��ن ممثلي الدوائر 
املعنية  واملنظم��ات  واملؤسس��ات 
وطلبة الدكتوراه واملاجس��تير في 

كلية اإلعالم.
وأوضح الشمري إلى ضرورة إقامة 
مثل هذه املعارض لتجسيد الواقع 
احلياتي بنحو جميل ومؤثر وإيصال 
األف��كار واملواضي��ع املطروحة في 

الصورة إلى الزائر واملسؤول املعني 
بكونها شيء حي وواقعي، إضافة 
إلى جمالية ما تتط��رق له لصورة 
في اجلان��ب التراث��ي واحلضاري ألي 

مدينة.
تتمرك��ز محاور  الش��مري  وأضاف 
املع��رض على س��تة اجتاه��ات أتت 
مث��ل الس��ياحة الديني��ة واآلث��ار 
املدني��ة  واملعال��م  التاريخي��ة 
الش��عبية  والصناعات  واحلضارية 

والطبيعية. 
وتابع إن فكرة إقامة املعرض تهدف 

إل��ى التحفي��ز لالهتم��ام باجلانب 
الس��ياحي في العراق مجدداً، بعد 
أن تعرض العراق إلى أزمة اقتصادية 
كبي��رة بس��بب انخفاض أس��عار 
النف��ط عاملياً وال��ذي يعتمد عليه 
بنح��و كبي��ر، وكذلك التش��جيع 
على التعاطي مع األنشطة واملوارد 
االقتصادية في مقدمتها السياحة 

وفي مختلف املدن العراقية.
ومتيز املعرض بعرض عدد من الصور 
الفوتوغرافي��ة الت��ي القت إعجاب 

احلاضرين.

هيئة السياحة تنّظم معرضًا للصور السياحية في كلية اإلعالم

ان اول وس��يلة نقل برية جماعية لنقل 
الركاب بني كرخ بغداد وبالتحديد عالوي 
احللة ف��ي الك��رخ وب��ني الكاظمية في 
الش��مال الغربي لبغ��داد عندما كانت 
الكاظمي��ة تع��د م��ن  ضواح��ي بغداد 
وكانت هذه الوس��يلة الترام او التراموّي 
او الكاري نحو  ما كانت تسمى في بغداد 
وبالرغ��م م��ن ان هذه الوس��يلة دخلت 
بغداد ألول مرة في الشرق االوسط حيث 
سبقت بغداد  مدينة  القاهرة لكن هذه 
الوسيلة سرعان ما انقرضت في بغداد, 
لكنها استمرت في القاهرة حلد االن ,وان 
كانت القوة الكهربائية بدل اخليل التي 
كانت تس��تعمل  في جر عرب��ات الترام 
واالدارة كان��ت بيد كاظمية تراموي إدارة 
س��ي وهو االس��م التركي ل��إلدارة التي 
بدأ بأنش��ائها في الربع االخير من القرن 
التاس��ع عش��ر زم��ن الوال��ي العثماني 
مدحت باش��ا  ,ومما يرويه لن��ا التاريخ ان 
النقل بالترام بدأ س��نة ١٨٧١ ,واس��تمر 
حت��ى س��نة ١٩٤١ ,وان الس��يد محمد 
صدر الدي��ن رئيس مجل��س االعيان في 
العه��د امللك��ي ورئيس احملكم��ة العليا 
ونائ��ب امللك ف��ي  ازمان كثي��رة  ورئيس 
ال��وزراء س��نة١٩٤٨ ,وم��ن تول��ى تتويج 
رواد  اح��د  كان  الثالث��ة  بغ��داد  مل��وك 
وس��يلة النق��ل ه��ذه ف��ي التنقل من 
داره بالكاظمي��ة الى ع��الوي احللة وكان 
حريصاً على التنقل بهذه الوسيلة بدالً 
م��ن  عربة النق��ل العادي��ة وكان الترام 
اشبه بقاطرة الس��كك احلديدية حالياً 
وان كان��ت اصغ��ر منه��ا وه��ذه العربة 
القاطرة يجره��ا حصانان ويكون خطان 
من الس��كك التي تس��ير عليها العربة 
الذاهبة والعربة القادمة لذلك اش��تهر 
املثل الشعبي:«درب الكاظم ناس رايحة 

ناس جاية«
ألن عرب��ات النق��ل كان��ت تتالق��ى ف��ي 
الطريق الذي تسير عليه والذي للذهاب 
واالياب بني الكاظمية والكرون السكك 
التي تس��ير عليها العرب��ات كانت على 
صفني متوازيني أحدهما للذهاب واالخر 
لإلياب، وبذلك فأنها تختلف عن السكك 
احلديدية االعتيادية التي تسير على خط 
س��كك واحد فقط وال تلتقي القاطرات 

بالس��ير وامنا تتوقف في احملطات لتبديل 
اخلط��وط فيك��ون خط الذه��اب لالياب 
وبالعكس وكان مشروع الترام البغدادي 
مفخ��رة العص��ر ف��ي املش��رق العربي 
وابت��داء املش��روع س��نة١٨٧١، ومت رف��ع 

سككه نهائيا سنة١٩٤٧.
وكان انطالق العربات الساعة السادسة 
انطالقه��ا  يت��م  واخ��ر عرب��ة  صباًح��ا 
الساعة العاشرة مساء وكان الزمن بني 
عرب��ة واخرى ربع س��اعة وكانت الرحلة 
تس��تغرق نصف س��اعة تتوقف العربة 
خالله��ا بضع دقائ��ق الس��تراحة اخليل 
وكانت االجرة قرشا عثمانياً واحداً وبعد 
دخول االجنليز الى بغداد اصبحت االجرة 
اربع��ة ق��روش للدرجة االول��ى والدرجة 
الثاني��ة ثالث��ة قروش .وجرى اس��تعمال 
اش��كال  وكان��ت  مطبوع��ة  بطاق��ات 
العربات تشبه اشكال عربات الترام في 
لندن ,وقد عانت الش��ركة من صعوبات 
ومشكالت منها س��رعة قيادة العربات 
الت��ي اثرت على راحة الركاب ونقص في 
وس��ائل االنارة وقلة انارة الطريق وكثرة 

تعرجاته.
 وكانت هنالك اسباب وراء اقامة املشروع 

منها ان وس��ائل النقل ال تس��د احلاجة 
للراغبني بالذهاب الى املدينة املقدس��ة 
وارتف��اع عدد س��كان الكاظمية وكثرة 
اماكن العمل التجارية والصناعية ,فيها 
وحددت الطاقة االستيعابية للعربة الى 
خمس��ني راكبا ًوعدد العربات بحدود٤٠ 
عربة .وكان اخليول يتم ش��راؤها من جتار 
اخلي��ول وم��ن ف��رق اخليالة العس��كرية 
واالدوات واملع��دات يت��م اس��تيرادها من 
لندن واصب��ح بعد ذلك لش��ركة الترام 
ورش��ة عم��ل ,وكان هذا املش��روع يعد 
م��ن االج��راءات االصالحي��ة ف��ي والية 
بغ��داد ولك��ي يتف��ادى حتمي��ل ميزانية 
الوالية اعباء مالية قام بتأليف ش��ركة 
مساهمة ,واقبل جتار بغداد والكاظمية  
على ش��راء اس��هم ش��ركة الترام عند 
طرحه��ا خاصة وان حكومة والية بغداد  
الش��ركة وطرح��ت  ضامن��ة ألس��هم 
الش��ركة س��تة االف س��هم قيمة كل 
واحد ٢٥٠ قرشاً ,وبلغت جملة تكاليف 
املش��روع ثماني عش��ر الف ليرة وكانت 
ادارة املش��روع تتألف من رئيس وعدد من 
االعض��اء جمللس االدارة وع��دد صغير من 

املوظفني .

الترام أول وسيلة نقل جماعي بين كرخ بغداد والكاظمية

طارق حرب
تراثيات

حظك اليوم
الجوزاءالثورالحمل

الميزاناألسدالسرطان

القوسالعقربالعذراء

مهني��اً: تصغ��ي إل��ى كالم إيجاب��ي وتتلقى 
عرضاً جيداً يعيد إلى قلبك االطمئنان، وتتاح 
لك فرص��ة توقيع عق��د جيد وطوي��ل األمد 
عاطفي��اً: ق��د تتراجع العالقة اليوم بس��بب 

بعض التأخير في اتخاذ القرارات.

مهني��اً: تتمت��ع باملقّومات إلح��داث تغييرات 
املهن��ي،  مجال��ك  ف��ي  ومفي��دة  ضروري��ة 
ويحالف��ك احلظ الجتياز العقب��ات والتوصل 
ال��ى املرجتى عاطفياً: تصل إل��ى بّر األمان مع 
الش��ريك وتوق��ع الكثير من املفاج��آت التي 

ستضفي على العالقة حبا اكبر.

مهني��اً: ق��د تطرأ مس��اعدة م��ا أو حظ من 
الس��ماء يفتح أمامك بعض األبواب املغلقة 
ويؤازرك لتخطي املصاعب عاطفياً: ال تفرض 
أي ش��روط على احلبيب قبل أن تس��تمع الى 

وجهة نظره النه قد يكون على صواب.

مهنياً: قد يفّس��ر بعضهم كالمك على غير 
معن��اه احلقيق��ي، فتج��د نفس��ك مضطراً 
احلقيق��ة  أو إلثب��ات  النف��س  للدف��اع ع��ن 
عاطفياً: تش��ّع جاذبية وتستقطب املعجبني 

واملعجبات فكن متواضعا معهم.

توّقع عقداً أو تفس��خ عقداً أو جتبر على تبرير 
وتفسير ورمبا الى اللجوء للقضاء أو اخلضوع 
لبع��ض القوانني والق��رارات العامة عاطفياً: 
حاول أالّ تزيد الهموم واملتاعب وجتّنب توجيه 
الكالم القارص مييناً وش��ماالً النهقد يسبب 

بقطع العالقة بينكما قريبا.

مهني��اً: حتّق��ق انتصارت مهّمة ف��ي العمل، 
وإجن��ازاً مهم��اً يس��ّلط عليك الض��وء ويثير 
اإلعج��اب بقدرات��ك عاطفي��اً: تكثر أحالمك 
ه��ذا اليوم وتس��عى إلى حتقي��ق الكثير من 

الطموحات العاطفية.

مهني��اً: تفتق��ر إلى الش��جاعة ف��ي بعض 
األحيان، وحتتاج إلى من يدعمك معنوياً وتلجأ 
إلى أح��د األصدقاء عاطفي��اً: تفيض حيوية 
وثقة زائدة بالنف��س، ما ينعكس إيجاباً على 

الصعيد العاطفي وعلى مزاجك.

مهني��اً: ق��د تعيش مخ��اوف ال اس��اس لها 
وتختلق لنفسك ازمة لش��دة توترك وتفقد 
قدرتك عل��ى حتليل الواقع بش��كل منطقي 
عاطفياً: قد تركز على عالقة عاطفية تسبب 

لك القلق واإلزعاج فاحذر منها.

مهني��اً: توق��ع بع��ض الف��رص اجلي��دة التي 
ق��د تفاجئك وحتّي��رك إزاء اخلي��ارات املتعّددة 
عاطفياً:ترب��كك بع��ض مواق��ف الش��ريك 
وتضع��ك ف��ي موق��ف أضع��ف وتثي��ر معه 

نقاشات حامية تضفي الى ال شيء.

مهني��اً: عراقي��ل تط��رأ في حيات��ك املهنية، 
وتتراخ��ى أمامه��ا وجتد نفس��ك عاج��زاً عن 
مواجهتها، والس��بب إهمال��ك املتمادي في 
مالحقة أهم القضايا املهّمة عاطفياً: تشعر 
بأن من الصعب التشاور مع احلبيب لكن من 

االفضل ان يكون شريكك في كل شيء.

مهني��اً: أنت لِب��ق وماه��ر وبالتأكي��د تلفت 
أنظار أش��خاص يهمك أمرهم، فال تترّدد في 
استغالل الطاقة املمتازة في هذا اليوم املميز 
عاطفي��اً: على الرغم م��ن أن اجلو العام فقد 

يظهر شجار من هنا أو جدال هناك.

الحوتالجديالدلو

عمودي أفقي
1 – دولة أوروبية

2 – للتعجب – نبي َجلِد
3 – غنج – عكسها كواكب 
 4 – متش��ابهان – عكسها 

شخير – ضمير منفصل
5 – رمي – أشرطة

 6 – مادة قاتلة – حصني 
7 – وكالة أنباء س��وفياتية – 

عملة غربية 
8 – رائد السوريالية – رجاء 

 9 – زعي��م سياس��ي هندي 
راحل – أس��ك حللف ش��مال 

األطلسي .

1 – عاصمة أوروبية 
2 – ممثلة مصرية 

3 – مشى
 – ده��ان  عكس��ها   –  4

للتمني 
5 – س��قي – زعي��م هن��دي 

راحل 
6 –وقع��ة أو ح��رب – جدها 

في لويس
 7 – ثلثا أس��م شاعر عربي 

أعمى 
 8 – قطف – قصدت

 9 – إذاعة عاملية .

كلمات متقاطعة

مهنياً: هذا اليوم هو األنسب لتسوية قضية 
عالقة أو للمصاحلة أو لكس��ب تأييد معنّي 
عاطفي��اً: ال تؤثر فيك الضغوط فأنت تتمتع 
حالّياً بحماي��ة تعّزز الثق��ة بالنفس وتقّوي 

املعنويات، وتكون مصدر الّدعم والثبات. 
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العواصم ـ وكاالت:
قاد البرتغالي كريستيانو رونالدو، 
واألرجنتيني ليونيل ميسي، قائمة 
للرياضييين  العاملييية  »فوربييس« 
األعلييى أجييرا خييال هييذا العام.. 
وتقاسم املراكز األربعة األولى في 
القائميية العبيين من ريييال مدريد 
وآخرين من برشييلونة، فقد حصد 
رونالييدو  كريسييتيانو  البرتغالييي 
األرجنتينييي  يليييه  األول،  املركييز 
ليونيل ميسي، ثم البرازيلي نيمار 

والويلزي جاريث بيل.
وحصييل الاعب السييويدي زالتان 
إبراهيموفيتييش، مهاجييم فريييق 
مانشستر يونايتد اإلجنليزي ، على 

املركز اخلامس.
وجاءت القائمة على النحو التالي، 
كريسييتيانو رونالييدو )93 مليييون 
 80( ميسييي  ليونيييل  ثييم  دوالر(، 

مليييون دوالر(، ونيمييار )37 مليييون 
دوالر(، وجاريييث بيييل )34 مليييون 
دوالر(، وزالتييان إبراهيموفيتش )32 

مليون دوالر(.

جدة ـ وكاالت:
السييعودي  املنتخب  بعثة  وصلت 
دايجييون  مدينيية  إلييى  للشييباب 
أول أمييس وذلك اسييتعدادًا للقاء 
االحد  اليييوم  األميركي  املنتخييب 
على ملعب )دايجون كأس العالم( 
ضمن اجلوليية الثالثة واألخيرة في 
مرحلة اجملموعات من كأس العالم 
حتييت 20 عاًمييا املقامة فييي كوريا 

اجلنوبية.

واستأنف األخضر الشاب تدريباته 
عقب خوضه أمس املواجهة أمام 
اإلكييوادور التي فيياز فيها بهدفن 
مقابييل هييدف محقًقييا انتصاره 

األول في املونديال احلالي.
وبدأت احلصيية التدريبية باجتماع 
سييعد  الفنييي  للمدييير  قصييير 
الشهري مع الاعبن، وجه خالها 
الشكر لاعبيه على االنضباطية 
العالية داخل امللعب والتي أثمرت 

عيين الفييوز، تييا ذلك اجلييري حول 
امللعب.

وقّسييم اجلهيياز الفنييي ملنتخييب 
الشييباب الفريق إلى مجموعتن، 
أدت اجملموعة األولى التي شاركت 
بصفة أساسية في املباراة تدريبات 
خفيفة، في حيين أجرت اجملموعة 
الثانية متارين اإلطالة، ومناورة في 
منتصف امللعب، واختتمت احلصة 

التدريبية بالتسديد على املرمى.
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وزير النقل يكّرم 
بطل رمي القرص

طاقم سعودي إلدارة مباراة 
»كالسيكو العراق« اآلسيوي

مناقشة الخطة الخمسية 
لمديرية شباب الصدر

بغداد ـ الصباح الجديد:
وجييه وزير النقييل ، كاظييم فنجان، بتكييرمي البطل 
اآلسيييوي، مصطفى كاظييم داغر، الفائييز بذهبية 
رمييي القرص في بطولة التضامن اإلسييامي، التي 

اختتمت مؤخرًا في عاصمة أذربيجان، باكو.
وقال مدرب الاعييب، هاني عبد وليد، في تصريحات 
صحفية ملوقع كوره، إن الوزير مهتم مبا حققه العب 

نادي امليناء، الذي يرتبط بوزارة النقل مالًيا وإداريًا.
وأوضح أن تكرمي داغر تضمن توظيف الاعب بشركة 
املوانئ العراقية، التي يرتبط بها نادي امليناء، وكذلك 
تخصيييص قطعيية أرض سييكنية له فييي البصرة، 
باإلضافة إلى إقامة معسييكر تدريبي له في أملانيا، 
اسييتعدادًا لبطولة آسيا، التي سييتقام في الهند، 
وبطوليية العالم في لنييدن، معتبرًا أن تكييرمي الوزير 

سيكون حافزًا كبيرًا لاعب لتحقيق إجنازات أخرى.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اختارت جلنة التحكيم في االحتاد اآلسيوي لكرة القدم، 
طاقًما سييعوديًا بقيادة احلكم الدولييي تركي اخلضير، 
إلدارة املباراة التي سييتجمع بن فريقييي الزوراء والقوة 
اجلوية العراقين في إياب الدور نصف نهائي غربي آسيا 
ملسييابقة كأس االحتاد اآلسيييوي..ومن املقييرر أن يعاون 
اخلضير كل من فهد العمري مساعد أول، وخلف الزيد 

مساعد ثاٍن، وشكري احلنفوش حكما رابعا.
وتقييام املباراة يوم غٍد اإلثنن املوافق 29 آيار اجلاري، على 
ملعييب حمد الكبير في العاصميية القطرية الدوحة.. 
وكانييت مباراة الذهيياب التي أقيمت األسييبوع املاضي 

على أرض القوة اجلوية انتهت بالتعادل بنتيجة 1-1.

بغداد ـ كريمة الركابي*
ناقشييت مديرية شباب الصدر اخلطة اخلمسية في 
االجتماع الييذي عقد  مقر املديرية تييرأس االجتماع 
مدييير املديرية حسييام اجلزائري وبحضور مسييؤولي 
الشييعب حيث مت مناقشيية املقترحات فيما يخص 
اجلانييب الهندسييي واملالييي واالسييتثماري وكذلك 
فيما يخص االنشييطة الثقافية والعلمية والفنية 

والرياضية.
من جانب اخر، وبحضور حسام اجلزائري مدير شباب 
ورياضة مدينة الصدر ومدير منتدى شييباب القدس 
نذير اجلزائري وبالتعاون مع قناة االباء الفضائية اقام 
منتدى شييباب القدس مهرجان شييعري وتسجيل 

حلقة لشهر رمضان مللتقى املدينة الثقافي.

* إعالم شباب الصدر

بغداد ـ الصباح الجديد:

للمنتخييب  اإلداري  املدييير  أكييد 
الوطني ، باسل كوركيس، أنه تعذر 
التحيياق بعض الاعبيين احملترفن 
مبباراة األردن الودية، كونها ليست 

مدرجة في األجندة الدولية.
وقييال كوركيييس، فييي تصريحات 
صحفية إن االحتيياد خاطب إدارات 
بعييض األندية ميين أجييل التحاق 
احملترفن مببيياراة األردن التجريبية ، 
وتعذر وصول بعضهم اللتزامهم 
مييع أنديتهم  الفتا إلى أنه حصل 
األندييية  بعييض  موافقيية  علييى 

باالستغناء عن  العبيها.
 وأشار إلى أن الاعبن الذين تعذر 
التحاقهم املعسكر هم،  جسنت 
ميرام ، ريبن سييوالقا،  وبروا نوري ، 
فيما ينتظر رد نادي ايك السويدي 
، فيما يخص التحاق الاعب أحمد 
ياسيين وكذلك رد نادي ريزا سبور، 
ملعرفيية موقييف الثنائييي ضرغام 

إسماعيل وعلي فائز.
 وأوضح أن الاعبن أحمد إبراهيم 
وسييعد عبد األمير وعلي حصني 
وياسر قاسييم وعلي عدنان، تأكد 
مضيفييا  للمبيياراة،  حضورهييم 
أنهييم أمتييوا احلجييز اخليياص بهم 

وسيشاركون مع املنتخب.
 يشييار إلييى أن منتخييب العييراق 
جتريبيتيين  مباراتيين  سيييخوض 
أمييام األردن فييي البصييرة، وكوريا 
اجلنوبية في اإلمارات، قبل أن يغادر 
إلييى طهييران اسييتعدادا ملواجهة 
املنتخييب اليابانييي فييي تصفيات 

كأس العالم.
ميين جانييب اخيير، وضميين اطييار 

احلظيير  رفييع  ملبيياراة  التحضييير 
اجلزئي، اسييتأنف املنتخب األردني 
، علييى  تدريباتييه  القييدم،  لكييرة 
ملواجهة  البتراء، استعداداً  ملعب 
منتخبنييا الوطني العراقييي ودياً، 
اخلميس املقبل على اسييتاد جذع 

النخلة في مدينة البصرة.
وكشييف مدييير املنتخييب األردني 

أسييامة طال، عن إتاحة الفرصة 
أمام وسائل اإلعام ملتابعة أول 30 
دقيقيية من تدريبات الغد والتقاط 
الصور، برغم عدم اكتمال صفوف 
املنتخييب، مشيييراً إلييى أن اليوم 
األحد سيشييهد تواجد احملترفن ، 
مع تواصل غييياب العبي الوحدات 
االحتيياد  بلقيياء كأس  الرتباطهييم 

اآلسيييوي ،مييع الوحدة السييوري 
الثاثاء املقبل.. وأكد في تصريحات 
للموقع الرسييمي لاحتيياد األردني، 
أن التدريييب سيشييهد تواجد 17 
العباً فقط ، بانتظار التحاق عدي 
الصيفييي وصالييح راتييب بعد غد 

األحد بالتجمع .
ولفييت طييال، إلييى أن املنتخييب 

خلييوض  البصييرة  إلييى  سيييغادر 
مواجهيية العييراق بغييياب العبي 
الوحدات، ملنحهم الراحة الكافية، 
قبييل االلتحاق بتجمع النشييامى 
مسيياء اجلمعة املقبل، واالنضمام 
للوفييد املتجه لهوجن كييوجن للقاء 
أصحيياب األرض فييي السييابع من 
حزيييران املقبل، ثم مبيياراة فيتنام 

فييي 13 من الشييهر ذاتييه مبدينة 
سايجون ضمن اجلولة الثانية من 

تصفيات كأس آسيا 2019.
وقييال:« مرحليية التجمييع احلالية 
تغلفهييا ظروف صعبيية مع تعذر 
تدرب املنتخييب بصفوف مكتملة 
مييع بداييية التجمييع، إلييى جانب 
والطويلة نحو  الشيياقة  الرحليية 
شييرق آسيييا خال شييهر رمضان 

املبارك«.
األربعاء  وأوضح:« سيينتوجه فجر 
إلييى البصرة للقيياء العييراق عند 
العاشييرة مسيياء اخلميس املقبل، 
اجلمعيية  صبيياح  الوفييد  ليعييود 
يسييافر  ثييم  عمييان،  للعاصميية 
مجدداً فجر األحد املقبل إلى هوجن 

كوجن«.
األردن:  منتخييب  قائميية  وتضييم 
معتييز ياسيين، يزيييد أبييو ليلييى، 
إبراهيييم دلييدوم، فراس شييلباية، 
الزواهرة،  إبراهيم  الرواشدة،  ياسر 
مهند خير اهلل، زيد جابر، إحسييان 
حييداد، بهاء عبييد الرحمن، عبيدة 
السمرية، أحمد سييمير، محمود 
مرضي، صالح راتب، عدي الصيفي، 
موسى التعمري، مصعب اللحام، 
الييدردور،  البخيت وحمزة  ياسيين 
إلييى جانب العبي الوحييدات عامر 
شييفيع، محمييد الدميييري، طارق 
خطيياب، رجائييي عايد، منييذر أبو 

عمارة وبهاء فيصل.
يذكيير أن املنتخييب األردني يتصدر 
بعد  بالتصفيات  الثالثة  اجملموعة 
فييوزه باجلولة األولى على كمبوديا 
7-0، مع تعادل أفغانستان وفيتنام 
1-1، مييا يؤكييد أهمييية موقعيية 
سييايجون للمضي قدماً في ريادة 

اجملموعة.

بعثة األردن تصل البصرة األربعاء في مباراة رفع الحظر

كوركيس يؤكد غياب بعض المحترفين عن لقاء الخميس

Sun. 28 May. 2017 issue )3706(

العواصم ـ وكاالت:

سيييكون الفرنسييي زين الدييين زيدان، 
املدير الفني لريال مدريد اإلسباني، أمام 
فرصيية لتحقيق إجناز جديد في تاريخه 
مييع دوري أبطييال أوروبييا لكييرة القدم، 
حينما يواجه فريقييه نظيره يوفنتوس 

اإليطالي، في نهائي البطولة.
ويصطدم النادي امللكي بفريق السيدة 
العجييوز، في الثالث من حزيران املقبل، 
فييي نهائييي دوري أبطييال أوروبييا، على 
ملعييب »األلفية اجلديييدة« بالعاصمة 

الويلزية كارديف.
ويأمييل زيدان في حتقيق اللقب اخلامس 
له مع ريال مدريد، منذ توليه املسؤولية 
الفنييية للفريييق امللكي، عقييب إقالة 
سييلفه اإلسييباني رافائيييل بينيتيييز، 
فييي الرابع من كانييون الثاني من العام 

املاضي )2016(.
ومنييذ تعين زيدان مديييرًا فنًيا للفريق 
امللكييي، حقييق 4 ألقيياب، كان آخرهييا 
لقب الدوري اإلسييباني لهذا املوسييم، 
بينما بدأ املسيرة بلقب الكأس احلادية 
عشييرة لييدوري أبطييال أوروبييا، أتبعها 
بلقب السوبر األوروبي، ثم كأس العالم 

لألندية.
وميلييك زيدان أرقاًما مميزة في سييجات 
دوري أبطييال أوروبييا، حيث يعييد املدرب 
الفرنسييي الوحيد احلاصييل على لقب 

البطولة )مع ريييال مدريد 2016(، كما 
انضم إلى قائمة احلاصلن على لقبها 
كاعبن ومدربن، والتي تضم كا من: 
ميجيييل مونيوز، وجيوفانييي تراباتوني، 
ويوهييان كرويييف، وكارلو أنشيييلوتي، 

وفرانك ريكارد، وبيب جوارديوال.
ويسييعى زيدان لتحقيق إجناز فريد في 
النهائييي املقبل أمييام يوفنتوس، حيث 
سيييصبح -في حالة الفوز- أول مدرب 
يحصييل على اللقب مرتيين متتاليتن 

في التاريخ احلديث لدوري األبطال.
كما أنه سينضم إلى قائمة »العظماء 
األربعيية« احلاصلن على لقب البطولة 
مرتيين مع نفييس الفريق، فييي التاريخ 
احلديث لدوري أبطال أوروبا، والتي تضم 
كا من السير أليكس فيرجسون املدير 
التاريخييي لفريق مانشسييتر  الفنييي 
يونايتييد، واإليطالييي اخملضييرم كارلييو 
أنشيلوتي مدرب بايرن ميونيخ احلالي، 
واإلسييباني فيسييينتي ديل بوسييكي، 
مدرب ريال مدريد األسييبق، واإلسباني 
بيب جوارديوال، املدير الفني ملانشستر 

سيتي.
وحقق أليكس فيرجسييون، لقب دوري 
أبطييال أوروبييا، مرتن، مع مانشسييتر 
يونايتد اإلجنليييزي، عامي 1999 و2008، 
بينما متكن أنشيلوتي من حتقيق اإلجناز 
نفسه مع ميان اإليطالي عامي 2003 

و2007.
وجنح ديل بوسييكي في إضافة اللقبن 

الثامن والتاسييع، إلييى خزائن نادي ريال 
مدريد اإلسييباني، عامي 2000 و2002، 
وأخيييرًا حقق بيييب جوارديييوال اللقب 
مرتن مع برشييلونة اإلسييباني، عامي 

2009 و2011.
وسوف يصطدم حلم زيدان في التتويج 

الثاني على التوالييي باللقب، مبواجهة 
حتمييل طابًعييا عاطفًيييا، أمييام فريقه 
القدمي، الذي لعب لييه منذ 1996 حتى 
انتقييل إلييى ملعب سييانتياجو برنابيو 
في صفقيية تاريخية، عام 2001، قدرت 

قيمتها مبا يقرب من 73 مليون يورو.

وسييبق وأن خاض زيييدان نهائييي دوري 
أبطال أوروبا، كاعب، بقميص السيدة 
العجوز أمييام ريال مدريد، عييام 1998، 
وهي املباراة التي شييهدت فييوز النادي 

امللكي بهدف من دون رد )0-1(.
هذا ويواصل فريق ريال مدريد اإلسباني، 

االسييتعداد ملباراته األخيرة في املوسم 
احلالي، وحتديدا نهائي دوري أبطال أوروبا، 
أمييام يوفنتوس في كارديف في الثالث 
ميين حزيييران املقبل.. وقالييت صحيفة 
»أس« اإلسبانية املقربة من ريال مدريد 
، إن االسييتعدادات للفريييق امللكييي ال 
تقتصر على التدريبات والتكيكات، بل 
إن هناك جوانب نفسية يجب أن تكون 

في أفضل حال للفريق.
وأوضحييت الصحيفة أن زيدان والعبن 
مثييل سيييرجيو راموس، قامييوا بعمل 
حفل شييواء لطاقم الفريييق بالكامل، 
وبعييض أعضيياء النادي من أجييل إزالة 
التوتيير قبييل مبيياراة النهائييي، ورفييع 
الضغط عيين الاعبن، كما حدث قبل 

نهائي ميان العام املاضي.
وأكدت أن احلفل أقيم في مركز تدريبات 
الفريييق فالديبيبيياس، وقييد تواجد في 
احلفييل زوجييات الاعبيين وأطفالهييم 

وبعًضا من أعضاء إدارة النادي.
كمييا أشييارت الصحيفة إلييى أن هذه 
احلفييات أصبحييت شييائعة منييذ أن 
تولى الفرنسييي زين الدين زيدان تدريب 
الفريييق، في كانييون الثاني ميين العام 

2015 خلًفا لإلسباني بينيتز.
إلييى ذلييك، قييال الاعييب البرتغالييي 
األسييطوري لويس فيجييو، العب نادي 
ريال مدريد وبرشييلونة السابق، إن فوزه 
بييدوري أبطييال أوروبييا مع ريييال مدريد 
)اللقب التاسييع عام 2002( كان حلًما 

وحتقق، مشيرًا إلى أنه يرى زيدان »هادئ 
وسعيد« بعد الفوز بلقب الدوري.

ونشيير املوقع الرسييمي لريييال مدريد 
حديًثا لفيجييو، قال فيه :«الفوز بكأس 
أوروبييا حلم وحتقييق، ألنه عندمييا تبدأ 
لعييب كييرة القدم يكييون لديييك هذه 
االعتبارات، ألننا رأينا النسخ السابقة 

على التلفاز والفوز كان حلًما«.
ويعتقييد لويس فيجو الييذي تواجد في 
مقر تدريبات ريييال مدريد اول امس، إن 
نهائي دوري أبطييال أوروبا كان يجب أن 
يُلعييب قبييل 3 حزيران املقبل، بسييبب 
القلييق والضغييط الييذي يعانييي منه 

طرفي النهائي قبل املباراة.
وأضاف :«ما زال هناك بضعة أيام على 
نهائي دوري األبطال، كان سيييكون من 
األفضييل لييو لُعييب النهائي فييي وقت 
أقرب، ألنه دائًما ما يكون هناك قلق في 
النهاية، اسييتعداد كبير بعد موسييم 

صعب«.
وتابييع :«يجب على جميييع الاعبن أن 
يكونوا مستعدين جيًدا للمباراة، يجب 
أن يكييون اجلميع في مسييتوى الذروة، 
ألن الفييوز بييكأس أوروبا مييرة أخرى هو 

حلم«.
واختتم عيين زيدان وقييال :«رأيته هادئًا 
وسييعيًدا بعد الفوز بلقب الليجا، لقد 
حقييق اللقييب 33 فييي املسييابقة، إنه 
يعمل بهدوء اآلن حتضيرًا لنهائي دوري 

األبطال«.

قبل لقاء »السيدة العجوز« في كارديف
تقرير

زيدان يخطط لتكرار إنجاز العظماء األربعة بدوري أبطال أوروبا

زيدان

من مباراة سابقة للمنتخب الوطني

كريستيانو رونالدو

مفكرة الصباح الجديد

كالياري ـ ميالن

روما ـ جنوى
سامبدوريا ـ نابولي

إنتر ميالن ـ أودينيزي
كروتوني ـ التسيو

4:00 عصرًا

7:00 مساًء
4:00 عصرًا

9:45 مساًء
9:45 مساًء

الدوري اإليطالي

بغداد ـ الصباح الجديد:
العراقييي،  املنتخييب  مييدرب  قييال 
للشباب بكرة الصاالت، علي طالب، 
إنهييم خسييروا برغييم أفضليتهم 
طوال شوطي املباراة ، وتألق احلارس 
ألهييداف  التصييدي  فييي  اإليرانييي 
العييراق  أن  إلييى  وأشييار  محققيية. 
كسب فريق شيياب تأهل عن جدارة 
واسييتحقاق الى كأس العالم وكان 
قريييب جييدا ميين اللقب ، وكسييب 
احترام القارة اآلسيوية ، مبديا رضاه 

التام عن أداء الاعبن في املباراة.
مبركييز  العييراق  منتخييب  واكتفييى 
وصيف القييارة اآلسيييوية، والتأهل 
بعييد  األرجنتيين،  مونديييال  إلييى 
خسييارته املبيياراة النهائية لبطولة 
آسيا للشييباب بكرة الصاالت، أمام 

املنتخب اإليراني، بهدفن من دون رد، 
أول أمييس على صاليية بانكوك آرينا 
في بانكوك.. وسجل ساهاند رضابور 
)4(، والعراقي زيييد علي احلكيم )10 
باخلطييأ في مرمييى فريقييه( هدفي 

الفوز لصالح املنتخب اإليراني.
وحصلت تاياند على املركز الثالث، 
عقب تغلبها على أوزبكسييتان 1-8 
فييي مباراة حتديييد املركزييين الثالث 
والرابييع.. ولييم تكن بداييية منتخب 
علييى  الطمييوح  مبسييتوى  العييراق 
عكس إيران  التي جنحت في افتتاح 
التسييجيل عنييد الدقيقيية الرابعة 
عن طريق سيياهاند رضابييور، قبل أن 
يضغط املنتخييب العراقي من أجل 
تعديييل النتيجيية. وكاد مؤمن فوزي 
يسييجل هييدف التعادل عبيير ضربة 

حرة مباشرة تألق احلارس اإليراني أبو 
الفضل شييوبازي في التصدي لها ، 
ثم جاء الهييدف الثاني لصالح إيران 
عكييس مجرى املباراة بعد سيييطرة 
واضحيية للعراق وضغط مسييتمر ، 
عندما حاول العب املنتخب العراقي 
زيد علي قطع الكرة ولكنها حتولت 
باخلطأ داخل مرمى فريقه.. واستمر 
الدقائييق  فييي  العراقييي  الضغييط 
املتبقييية ميين الشييوط األول ولكن 
العبو إيران جنحوا فييي إغاق املنافذ 

نحو مرماهم.
واستمر احلال على ذات املنوال خال 
الشييوط الثاني، قبل أن يلجأ مدرب 
العييراق علييي طالب ، إلى أسييلوب 
أن  الهجييوم الضاغييط  لكيين دون 

ينجح فريقه في التسجيل.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن االحتاد القطري لكرة السلة، 
برئاسيية أحمييد املفتيياح ، تعين 
العراقييي قصي حييامت، في منصب 
خلًفييا  األول،  املنتخييب  مييدرب 
لليوناني فاسيييلس، الذي مت إنهاء 

االرتباط معه بالتراضي.
وسيييبدأ قصى حييامت، مهمته مع 
السييلة،  القطييري لكرة  الفريييق 
بداييية ميين املشيياركة بنهائيييات 
كأس أمم آسيييا، التي سييتقام في 

لبنان، خال آب املقبل.

كان حييامت، تولييي من قبييل مهمة 
تدريب املنتخب القطري، وجنح في 
حتقيق لقييب البطوليية اخلليجية 
فييي البحرييين عييام 2011، واملركز 
األول في منافسييات كرة السييلة، 
بييدورة األلعاب العربييية بالدوحة، 

بنفس العام.
ومت االتفيياق، علييى أن يتولى قصي 
املنتخييب  تدريييب  حييامت، مهميية 
القطييري في الفتييرة املقبلة على 
سييبيل اإلعارة، بعد احلصول على 
موافقيية نييادي الغرافة، برئاسيية 

الشيييخ جاسييم بن ثامر آل ثاني، 
على طلب االحتاد.

جيياء اختيييار احتيياد كرة السييلة، 
لقصييي حييامت، لتدريييب املنتخب 
القطري لكونييه واحًدا من أفضل 
املدربن، ولديه دراية تامة بالفريق، 
والظييروف التييي تعيشييها كييرة 

السلة القطرية بالوقت الراهن.
ويعمييل حييامت فييي الدوحيية، منذ 
حوالييي 10 سيينوات، حقييق فيها 
والغرافة  القطرية،  السييلة  لكرة 

الكثير من اإلجنازات.

قصي حاتم مدربًا لمنتخب قطر للسلةمدرب الصاالت يثّمن جهود العبيه الشباب قاريًا

كريستيانو رونالدو.. األعلى أجرا

»شباب السعودية« يواجه أميركا وديًا
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كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

بغداد - رجاء حميد:
 عق��دت جلنة امل��رأة ف��ي وزارة الثقافة، 
بالتعاون مع دار ثقافة األطفال، وجمعية 
األمل العراقية، أحدى منظمات اجملتمع 
املدني، ومكتب خدمات املش��اريع لألمم 
املتحدة، ندوة ملناقش��ة )مشروع قانون 
مكافح��ة العن��ف األس��ري( بحض��ور 
واملؤسس��ات  اخملتصة،  الوزارية  اجلهات 
صاحبة القرار في تشريع القانون، وعدد 
من املنظمات غي��ر احلكومية العاملة 
على هذا املشروع، على قاعة دار ثقافة 

األطفال ببغداد.
وألقى وكيل وزارة الثقافة والس��ياحة 
واآلثار فوزي األتروش��ي، واملش��رف على 

جلنة املرأة كلمة جاء فيها:
أن أس��باب عدم تش��ريع هذا القانون ال 
يع��ود إلى أس��باب تقنية، و ال بس��بب 
تره��ل أداري، و إمنا يعود الس��بب إلى أن 

هناك فعالً قوى متنف��ذة، منذ البداية 
ليس��ت  الدميقراطي��ة  أن  أقس��مت 
س��وى  آلي��ة للصعود إل��ى احلكم، ثم 
افت��راس الدميقراطي��ة م��ن األس��فل، 
وقضمها، وحتجيمها، ألنها غير مؤمنة 
بالدميقراطي��ة اجتماعي��اً، و اقتصادياً، 
وثقافياً، ه��ذِه نقطة أساس��ية لعدم 
تشريع هذِه القوانني، واستنساخ جتارب 
اآلخرين البعيدة عن واقعنا، و الس��بب 
اآلخر أن اإلش��كال في البرملان العراقي، 
هو أن النس��اء غير مصطفات كجندر 
نوع��ي اجتماع��ي، و أمن��ا مصطف��ات، 
ومتخندقات مع اجلهات السياس��ية، و 
هذا يعن��ي كل يناجي إل��ى لياله، على 

وفق التوجهات احلزبية السيئة".
وأضاف األتروش��ي: "أصبح من الواجب 
على األحزاب التي تتكلم باسم الدين، 
النظر في جوهر الدين، وفصل العادات 

والتقالي��د العش��ائرية، فلدين��ا ماٍس 
كثيرة، في اخللط ب��ني العادات البالية، 
وجوه��ر ونق��اء الدي��ن، ل��ذا أصبحنا ال 
نف��رق بني رجال الدين، ورجال العش��ائر 
فكري��ا، وفيم��ا يتعل��ق باجت��اه الوع��ي 
والس��لوكيات، وإن كان هناك محطات 
مضيئة، كان ينأى فيها رجل الدين عن 

السلطة، والعادات البالية".
وقالت زهرة اجلبوري معاون مدير عام دار 
ثقافة األطفال: "إصراري على أن يكون 
اجتماعن��ا هذا ف��ي دار ثقافة األطفال، 
بوصفها املؤسسة احلكومية الوحيدة 
الت��ي تهت��م بثقاف��ة الطف��ل، وم��ن 
املؤس��ف حقا هناك بعض أعضاء في 
البرمل��ان يهاجمون ه��ذا القانون، والذي 
أدى إل��ى اإلهمال في تش��ريعه، واقترح 
أن يكون املالك املش��رف على استقبال 
املعنفات، مالك نس��ائي، ولكن يفضل 

أن يك��ون مبكان آخ��ر، وليس ف��ي وزارة 
الداخلي��ة، وأمتن��ى أن يك��ون ف��ي وزارة 
العمل والش��ؤون االجتماعية، وتشريع 

هذا القانون س��يرعى املرأة والطفولة، 
وهم أساس اجملتمع.

وقال��ت الناش��طة ورئيس��ة جمعي��ة 

األمل العراقي��ة هناء أدور: "نحن نعمل 
ومنذ س��ت س��نوات م��ع وزارة الدولة 
لشؤون املرأة آنذاك، في صياغة مسودة 
القان��ون، بالتع��اون مع ش��تى اجلهات 
احلكومية منذ عام 2010 ، واس��تطعنا 
خالل س��نتني أن نضع مس��ودة قانون، 
أطلقن��ا عليه آن��ذاك )قان��ون احلماية 
من العنف األس��ري(، ولألسف الشديد 
ظلت هذه املس��ودة في أدراج احلكومة 
العراق��ي،ة في مجلس ش��ورى الدولة، 
ولك��ن اس��تطعنا بعملن��ا املش��ترك 
م��ع  مدن��ي،  مجتم��ع  كمنظم��ات 
املس��اندين لهذه القضية اإلنس��انية 
النبيلة، أن حت��ول احلكومة القانون إلى 
مجلس الن��واب في بداية 2015، ووصل 
القانون إل��ى مرحلة التش��ريع، وخالل 
هذه الس��نتني عالج القانون كثير من 
التحدي��ات، تبن��ت جلنة املرأة واألس��رة 

والطف��ل القانون، ودفعه لقراءته قراءة 
أولى في 2015 ، وقراءة ثانية في مطلع 

.2017
وتعد الدكتورة ابتس��ام عزيز مدير عام 
متكني دائ��رة املرأة في رئاس��ة ال��وزراء، 
أن تش��ريع ه��ذا القان��ون ه��و حت��دي 
ل��كل اجله��ات احلكومي��ة، والبرملانية، 
وللمجتم��ع ككل، ومنظم��ات اجملتمع 

املدني العاملة.
وأش��ارت الدكتورة عبير مهدي اجللبي 
مدير عام دائرة ذوي االحتياجات اخلاصة 
في وزارة العمل والش��ؤون االجتماعية: 
هنالك حالة إيجابي��ة بأن كل القوانني 
التي تش��رع، غالب��ا ما يُع��اد تعديلها، 
وه��ذا ين��م ع��ن انه ل��م تك��ن هنالك 
دراسة معمقة، واستئناس برأي جهات 
متعددة، فالعن��ف ال يقتصر على املرأة 

فقط، بل يشمل جميع أفراد األسرة.

لجنة المرأة في وزارة الثقافة تطالب بإقرار قانون مكافحة العنف األسري

جانب من الندوة

 بغداد - الصباح الجديد:
هنأ وزير الثقافة والس��ياحة واالثار فري��اد رواندزي العالم 
اإلس��المي، والعراقيني، مبناس��بة ش��هر رمضان املبارك، 
وكتب في برقية التهنئة: نتقدم بأحر التهاني والتبريكات 
للشعب العراقي، ولألمة اإلسالمية مبناسبة حلول شهر 
رمض��ان املبارك. يحل علينا ش��هر رمض��ان بالتزامن مع 
االنتصارات التي يحققه��ا أبناؤنا، وهم يخوضون معارك 
الش��رف، لتحرير ما تبقى من مدينة املوصل من عصابات 
داعش اإلرهابية، والذي س��يعلن عن نص��ره قريبا، وهو ما 
يتطلب من اجلميع مس��اندتهم، والوقوف معهم لتحرير 
كل بقع��ة دنس��ها اإلره��اب. إن بلدن��ا يحت��اج في ضوء 
التحدي��ات الت��ي يواجهها إل��ى وحدة الكلم��ة واملوقف، 
وحلول شهر رمضان فرصة لنبذ اخلالفات، ورص الصفوف، 
وان نقف يداً واحدة لتحري��ر أراضينا، وأعمار بلدنا، وتوفير 
كل مس��تلزمات العي��ش الرغي��د، واألم��ن، واالس��تقرار 
ألبناء ش��عبنا، خصوصا النازح��ني واملهجرين من مناطق 

سكناهم".
كما هنأ املفت��ش العام بوزارة الثقافة والس��ياحة واآلثار 
الدكتور علي حميد كاظم الش��كري، الش��عب العراقي 
مبناس��بة حل��ول ش��هر رمضان املب��ارك، متمني��ا النصر 
والس��داد لقواتن��ا األمني��ة، واحلش��دنا ف��ي حربهم ضد 
عصاب��ات القت��ل، والتكفي��ر، واالٍره��اب، وان يح��ل األمن 

والسالم في العراق.

بغداد - الصباح الجديد:
اقامت دائرة السينما واملس��رح جلسة نقاشية حول واقع 
املس��رح العراقي، والتداعيات التي حصلت فيه بعد احداث 
ع��ام 2003، حيث مت تق��دمي 3 اوراق نقاش��ية، الورقة االولى 
قدمت من قبل الباحث املس��رحي ظف��ار املفرجي، والورقة 
الثاني��ة للدكت��ور صميم حس��ب اهلل يحيى، ام��ا الورقة 
الثالثة فكانت للرائد املس��رحي الفنان الكبير سامي عبد 

احلميد. 
وقد تضمنت ورقة املفرجي جتزئ��ة التداعيات الى 6 مراحل 
حسب االدارات التي توالت على ادارة دفة السينما واملسرح، 
م��ع تش��خيص س��لبيات كل مرحلة على ح��دة، في حني 
حملت ورقة الدكتور صميم عنوان اخلطاب املسرحي انتاج 
ام استهالك؟ للمسرح اجلاد حصرا، أشار فيها الى 3 ظواهر 
سلبية، ظاهرة اخملرج املؤلف، وظاهرة الدراماتورج، والتقنيات 
احلديثة، أخضعها لتس��اؤل مهم هو، العروض املس��رحية 

هل هي منتجة للمعرفة.. أم مستهلكة للمعرفة؟
وانفرد الفنان الكبير الدكتور سامي عبد احلميد بوضع اليد 
على اجلرح، وحتدث بقوة وحماسة لدعم ورقته التي عنونها 
ب��� "احلفاظ عل��ى التقاليد املس��رحية، ومنه��ا عدم وجود 
عروض دائمية تس��تمر لعدة أس��ابيع، وع��دم وجود عروض 
مس��رحية طويلة، وفق��دان االهتمام بالطقس املس��رحي، 
وتراجع ثقافة اجلي��ل اجلديد، واالهتمام مبس��رح احملافظات، 

واملسرح التجاري.

وزير الثقافة والمفتش العام يهنئان 
المسلمين بشهر رمضان المبارك

واقع المسرح العراقي عنوانا على 
طاولة نقاش المعنيين بالمسرح
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