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بغداد - أسامة نجاح:
جه��از  ق��وات  قي��ادة  كش��فت 
مكافح��ة اإلره��اب ي��وم أم��س 
اجلمع��ة ، ع��ن اس��ماء االحي��اء 
واملناطق غير احملررة في الساحل 
والت��ي  املوص��ل  ملدين��ة  االمي��ن 
االمين  الساحل  بتحريرها يصبح 
اجملاميع  بالكام��ل م��ن  مطه��ر 

اإلرهابية . 
وقال قائد ق��وات جهاز مكافحة 
عب��د  الرك��ن  الفري��ق  اإلره��اب 
الغني االسدي في حديث خاص 
لصحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘  أن" 
األحياء املتبقية التي لم حترر في 
اجلان��ب األمي��ن ملدين��ة املوصل ال 
تتجاوز الثالث أحياء وهي املدينة 
القدمية وأطرافها وحي الش��فاء 
والزجنيل��ي ال��ذي لم يتب��َق منه 
س��وى بضع كيلومترات ، مبينا 
ان" املع��ارك ما زالت مس��تمرة 
لكنه��ا حذرة م��ن جانب القوات 
العراقية وذلك حفاظاً على ارواح 

املدنيني. 
مكافح��ة  جه��از  إن"  وأض��اف 
اإلره��اب أجنز مهمته األولى وهي 
حتري��ر 49 حي��ا ونح��ن بانتظ��ار 
األوام��ر العلي��ا من قب��ل القائد 
العام للقوات املسلحة القتحام 

املدينة القدمية. 
من جانبه أعلن مصدر امني رفيع 

املستوى في قيادة قوات الشرطة 
االحتادية ي��وم أمس اجلمعة ، عن 
اس��تعادة %95 من مساحة حي 
الزجنيل��ي ف��ي اجلان��ب االمين من 
املوصل، مبين��ا أن ، القوات على 

مشارف املدينة القدمية. 
وقال املصدر لصحيفة ‘‘الصباح 
اجلدي��د‘‘ ان "قطعات الش��رطة 
االحتادية س��يطرة على %95 من 
مس��احة ح��ي الزجنيلي ووصلت 
الى باب س��نجار على مش��ارف 
املدين��ة القدمية في اجلانب االمين 
م��ن املوص��ل وبانتظ��ار س��اعة 
العلي��ا  اجله��ات  م��ن  الصف��ر 
القتحام املدينة القدمية للتوجه 
صوب جامع النور الذي س��يكون 
احملط��ة األخي��رة الس��تعادة امين 

املدينة من اجملاميع اإلرهابية ". 
وأض��اف أن "القطع��ات تتق��دم 
بح��ذر ش��ديد اث��ر قي��ام داعش 
بتلغيم املباني واملنازل والشوارع 
وعج��الت  الكهرب��اء،  واعم��دة 
املواطن��ني وحتص��ن قناصته في 

املساكن املأهولة بالعائالت". 
وتاب��ع ان "الق��وات تكث��ف م��ن 
عملياتها االستخبارية امليدانية 
ورصده��ا اجلوي ملراقب��ة حتركات 
قيادات عناصر داعش وأس��لحته 
املدينة  ودفاعاته ف��ي  الس��اندة 
القدمية واستهدافها بالصواريخ 

املوجهة. 
من جهت��ه أكد عض��و مجلس 

محافظة نينوى حس��ام العبار، 
أم��س اجلمع��ة , أن اخل��الص من 

مجاميع داع��ش اإلجرامية على 
أي��دي القوات األمنية ب��ات قريباً 

جداً.
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استعدادات واسعة بانتظار ساعة الصفر
القتحام المدينة القديمة في أيمن الموصل

القوات املشتركة تستعد للمعركة األخيرة في املوصل

بغداد ـ الصباح الجديد:
ج��دد رئيس بعث��ة األمم املتحدة في 
الع��راق ي��ان كوبيت��ش، دع��م األمم 
املتح��دة للع��راق ف��ي حرب��ه ض��د 
اجمل��االت  وف��ي  "داع��ش"  تنظي��م 

األخرى.
وق��ال مكت��ب العب��ادي ف��ي بي��ان 
اطلع��ت عليه "الصباح اجلديد"، إن 
"رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي 
اس��تقبل، رئيس بعثة األمم املتحدة 

في العراق يان كوبيتش".
وأض��اف البي��ان، أن��ه "ج��رى خالل 

اللقاء بح��ث االنتصارات املتحققة 
على داعش اإلرهابي ومساهمة األمم 
املتحدة في عملية استقرار املناطق 
احملررة، إضافة إلى أوضاع النازحني".

وتابع، أن "كوبيتش بارك االنتصارات 
املتحققة على اإلرهاب، وجدد دعم 
األمم املتحدة للع��راق في حربه على 
عصابات داع��ش إضافة إلى اجملاالت 

األخرى".
وكان كوبيتش أكد، في وقت سابق، 
اس��تمرار دعم األمم املتحدة للعراق 

في حربه ضد تنظيم "داعش".

بغداد ـ الصباح الجديد:
أك��د نائ��ب رئي��س اجلمهوري��ة إياد 
ع��الوي، امس اجلمعة، ض��رورة توحد 
املوق��ف الدول��ي وبل��دان املنطق��ة 
ملواجهة "خط��ر اإلره��اب الفتاك"، 
داعيا لعقد مؤمتر امن إقليمي ينتج 
اس��تجابة جماعي��ة وس��ريعة إزاء 
التهديد املش��ترك للتطرف، ش��رط 
ح��ل األزم��ة اخلليجية على أس��اس 

احلوار. 
وقال عالوي في بي��ان تلقت اطلعت 
عليه "الصباح اجلديد"، "بات اإلرهاب 
يضرب كل الدول واجملتمعات مبا فيها 
البلدان الت��ي قللت من مخاطر هذا 
التهدي��د أو تل��ك التي تبن��ت دعم 
املعارضة في  املس��لحة  اجلماع��ات 
البلدان األخرى خللق الفوضى التي ال 
تول��د إال اإلرهاب"، إن "مواجهة تلك 

التحديات وتداعياتها اخلطرة تتطلب 
وحدة املوق��ف الدول��ي او معظمه، 
ووح��دة بلدان منطقتنا التي تكتوي 
بني��ران العنف أكثر م��ن غيرها، في 

مواجهة هذا اخلطر الفتاك".
وتاب��ع، "لق��د كّن��ا الس��باقني ف��ي 
اإلطارين الوطني واإلقليمي بالدعوة 
لتحقي��ق املصاحل��ة الوطني��ة ونبذ 
الطائفي��ة السياس��ية واحملاصصة 
وبناء املؤسسات الناجزة لدولة تقوم 
عل��ى املواطن��ة احلقيق��ة والعدالة 
وس��يادة القانون، دولة تتس��ع لكل 
العراقيني"، مش��ددة "عل��ى ضرورة 
ال  كعام��ل  السياس��ي  االنتص��ار 
يق��ل أهمية عن النصر العس��كري 
املتحق��ق ف��ي مضم��ار احل��رب ضد 

اإلرهاب".
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بغداد ـ الصباح الجديد:
عط��وان  بغ��داد  محاف��ظ  أعل��ن 
العطوان��ي، ع��زم احملافظ��ة نص��ب 
منظوم��ة حديثة لكاميرات املراقبة 
ف��ي مداخ��ل العاصم��ة ومناط��ق 
األط��راف لتحس��ني الواق��ع األمني 
في بغداد، مشيراً إلى أن الكاميرات 
تعمل بدق��ة عالية متكنها من تتبع 

ورصد احلاالت املشبوهة.
وقال العطواني، ف��ي بيان "اطلعت 
عليه "الصباح اجلديد" إن "حكومة 
بغ��داد احمللي��ة عازم��ة عل��ى دع��م 
القطاع األمني في العاصمة وجميع 

املفاصل األمنية بكل تشكيالتها"، 
مبين��اً أن "احملافظ��ة تعت��زم خ��الل 
أق��رب فترة نص��ب منظومة حديثة 
لكاميرات املراقبة التي تعمل بتقنية 
حديثة ودقيقة في مداخل العاصمة 
ومناطق األطراف لإلسهام بتحسني 

الواقع األمني في العاصمة".
"ه��ذه  أن  العطوان��ي،  وأض��اف 
الكامي��رات املتط��ورة تعم��ل بدقة 
عالية وفيها إمكاني��ات تتبع ورصد 
احل��االت املش��بوهة م��ن أش��خاص 

وسيارات مفخخة".
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األمم المتحدة تجدد دعمها
للعراق في حربه ضد "داعش"

عالوي يدعو لعقد مؤتمر إقليمي 
إلرساء قواعد جديدة بين دول المنطقة

محافظة بغداد تعتزم نصب 
منظومة حديثة لكاميرات المراقبة

ضبط دبابة مخفية بحاوية حديدية 
تابعة لـ"داعش" في أيمن الموصل

اإليزيديون يعيدون بناء نحو 50 % من 
مزاراتهم المهدمة في بعشيقة 23

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشف رئيس البرملان سليم اجلبوري، 
امس اجلمعة، عن اجراءه لقاءات مع 
زعم��اء دول وأط��راف عراقية لبحث 
"فترة م��ا بعد داعش"، مش��يرا الى 
ق��رب اج��راءه لق��اءات م��ع اط��راف 
اخرى داخ��ل العراق وخارجه للخروج 
برؤي��ة موحدة جتاه هذه الفترة، فيما 
أك��د أن هذه احل��وارات مختلفة عن 

سابقاتها. 
وقال اجلب��وري ف��ي تصريح صحفي 
له اطلعت علي��ه "الصباح اجلديد"، 
"لق��د اجرينا ع��دة لق��اءات مهمة 

مع قادة احزاب ومس��ؤولني عراقيني 
وق��ادة وزعم��اء دول اقليمية"، مبينا 
أنه "مس��تمر ف��ي اج��راء اللقاءات 
وزعم��اء  السياس��يني  الق��ادة  م��ع 
االح��زاب واملس��ؤولني العراقيني في 
داخ��ل الع��راق وخارج��ه وكذلك مع 
الزعم��اء والقادة في ال��دول العربية 
العراق��ي،  اجل��وار  ودول  واالقليمي��ة 
م��ن اجل بل��ورة رؤي��ة واضحة حول 
فت��رة ما بع��د داعش ومعرف��ة اآلراء 
واملواق��ف ووجه��ات النظ��ر ونقاط 
ودراس��اتها بدقة  واالتف��اق  اخل��الف 

وموضوعية".

وأوضح أن "هن��اك لقاءات قريبة مع 
اط��راف اخرى داخل الع��راق وخارجه 
م��ن اج��ل مناقش��ة فترة م��ا بعد 
داع��ش االرهاب��ي ومحاولة دراس��ة 
كل املواق��ف واآلراء ووجه��ات النظر 
للخ��روج برؤي��ة موح��دة ميك��ن من 
خاللها تعيني دالالت مهمة تساعدنا 
في تس��ديد خطواتنا املس��تقبلية 

نحو االستقرار".
ان "ه��ذه  البرمل��ان  رئي��س  واض��اف 
احل��وارات كانت وس��تكون مختلفة 
عما سبق من حيث الطرح والفكرة 
والنتيجة، الس��يما وانه��ا تأتي في 

ظروف اصبح املش��هد اكثر وضوحا 
بعد انه��اء الوجود الداعش��ي على 
ارض العراق"، مشيرا الى "وجود رغبة 
عراقية واقليمية في دعم االستقرار 
وقناعة اجلميع بأن االرهاب يهدد امن 

وسلم جميع الشعوب والبلدان".
واشار الى "اننا نبحث من خالل هذه 
احل��وارات ع��ن مش��تركات ايجابية 
وتنس��يق حقيقي وصادق على وفق 
مبدأ احلماية وحفظ االمن املتبادلني، 
وحتقيق االس��تقرار وتدعيم التعاون 

االقتصادي والتجاري للجميع".
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متابعة الصباح الجديد:
كش��ف الديوان امللكي الس��عودي، 
أمس اجلمع��ة، عن دعم��ه للداعية 
املص��ري املقي��م في قطر يوس��ف 
القرضاوي "ماديا ومعنويا"، مش��يرا 
ال��ى أن القرض��اوي "كفرن��ا وأج��از 
استهدافنا"، فيما خاطب السلطات 
في قطر بالقول "احتماءكم باحلرس 

الثوري اإليراني لن يفيدكم".
وقال املستش��ار في الديوان امللكي 
القحطان��ي،  س��عود  الس��عودي 
أكرمت��ه  القرض��اوي  "يوس��ف  إن 
السعودية وأخذ من حكامها الدعم 
املادي واملعنوي فكان اجلزاء أن كفرنا 

وأجاز استهدافنا".
وكت��ب القحطان��ي، عبر حس��ابه 
الرس��مي عل��ى تويت��ر: "القرضاوي 
أكرم��ت الس��عودية وفادت��ه وأخذ 
من حكامه��ا الدعم املادي واملعنوي 
ف��كان اجل��زاء أن يفت��ي ب��ني أتباعه 
بكفرنا وجواز اس��تهدافنا"، موجها 
قائال:  القط��ري،  للش��عب  رس��الة 
"إخوانن��ا وأبن��اء عمومتنا في قطر، 
الس��لطة املريض��ة ل��ن تنجح في 
التفريق بيننا، فدولة الباطل ساعة 

ودولة احلق إلى قيام الساعة".
وعّد القحطاني، أن "جنون السلطة 
ف��ي قطر للتآم��ر على الس��عودية 

ودول املنطقة بعد القمة االسالمية 
االميركية بلغ حًدا ال ميكن تصديقه 
وم��ا خف��ي كان أعظ��م"، مضيفا 
أن "متوي��ل قط��ر لإلره��اب يه��دف 
إلى تقس��يم دول املنطق��ة وانهيار 
األنظم��ة وتعمي��م ما فعل��وه من 
انهيار كامل لدول ش��قيقة ونش��ر 
احل��روب األهلي��ة ه��و مبنزل��ة إعالن 

حرب".
وتاب��ع القحطان��ي، "لي��س عيًبا أن 
تكون دولة صغي��رة ولكن العار في 
متوي��ل الدوح��ة لإلره��اب لتعويض 
عقدة النقص اخليالية في السلطات 
دول  وانهي��ار  بتقس��يم  القطري��ة 

"احتم��اء  أن  موضح��اً  املنطق��ة"، 
الس��لطة في قطر باحل��رس الثوري 
اإليراني لن يفيدها"، مش��ددا "عند 
األزمات العظمى ل��ن يقف معكم 
اقرأوا  وأشقائكم،  السعودية  سوى 

التاريخ".
والقرض��اوي، داعية مص��ري األصل 
يعي��ش في قط��ر ومقرب م��ن دائرة 
صنع القرار فيها، وتوجه اليه اصابع 
االته��ام بأن��ه صاحب تاري��خ طويل 
م��ن التحريض عل��ى العنف، وحث 
للجماعات  االنضمام  على  الشباب 
املتطرف��ة، وأصداره فتاوى تبرر وجتيز 

التفجيرات االنتحارية.

السعودية: دعمنا القرضاوي ماديًا ومعنويًا فكّفرنا وأجاز استهدافناالجبوري يبحث مع قادة عراقيين وعرب "فترة ما بعد داعش"

جيل الوس،
دانيكا كيركا*

ترجمة: حسين محسن

مقامرة رئيسة الوزراء البريطانية 
إل��ى  الدع��وة  ف��ي  م��اي  تيري��زا 
انعكس��ت  مبك��رة  انتخاب��ات 
عليها س��لباً بنح��و مذهل، حيث 
فق��د ح��زب احملافظ��ني األغلبي��ة 
ف��ي البرمل��ان، مم��ا أدى إل��ى إغراق 
السياس��ة البريطاني��ة في حالة 

من الفوضى.
البريطانية  االعالم  وذكرت وسائل 
نقال عن مص��ادر ل��م حتددها، في 
وقت مبكر من يوم اجلمعة إن ماي 
ال تن��وي االس��تقالة بالرغ��م من 

دعوتها للتنحي.
الصادم��ة  النتيج��ة  ت��ؤدي  وق��د 
املفاوضات البريطانية الى مغادرة 
االحتاد األوروبي - الذي من املقرر ان 
يب��دأ في 19 يوني��و - في حالة من 

الفوض��ى. فق��د اجلني��ه أكثر من 
سنتني مقابل الدوالر في تصويت 
636 مقع��داً من أصل 650 مقعداً 

في مجل��س العم��وم البريطاني، 
 310 عل��ى  احملافظ��ون  حص��ل 
مقاعد مقاب��ل 258 حلزب العمال، 

و حتى ل��و فاز احملافظ��ون بجميع 
املقاعد املتبقية فلن يحصل على 
ال���326 التي س��تعطيه األغلبية 

كان  االنتخابات  وقب��ل  الصريحة، 
لدى احملافظون 330 مقعداً و حزب 

العمل 229.
وقد دعت ماي إلى إجراء انتخابات 
مبك��رة على االرجح من اجل زيادة 
اغلبيته��ا وتعزيز ي��د بريطانيا في 
محادثات اخلروج مع االحتاد األوروبي، 
وب��دال من ذلك، فإن النتيجة تعني 
إل��ى  س��يحتاجون  احملافظ��ني  أن 
االعتماد عل��ى الدعم من األحزاب 
األصغر حجما م��ن أجل الهيمنة 
عل��ى احلك��م، مع املزي��د من عدم 
انتخابات  إجراء  وفرصة  االستقرار 

مبكرة أخرى.
وق��ال زعيم حزب اليس��ار جيرميي 
كورب��ني أمس اجلمع��ة، الذي كان 
من بني الذين دعوا ماي لالستقالة، 
قال أن الناس لديهم ما يكفي من 
سياسات التقش��ف و االنخفاض 
وأس��تبعد  الع��ام.  اإلنف��اق  ف��ي 
إمكانية عقد صفقات أو اتفاقيات 

مع األحزاب األخرى في البرملان.
تفصيالت ص2

تيريزا ماي تحصد مرارة االنتخابات
البريطانية المبكرة بتراجع حزب المحافظين

تقريـر

بغداد ـ الصباح الجديد:
ح��ذرت الوالي��ات املتح��دة، م��ن أن 
إجراء استفتاء على استقالل إقليم 
كردستان العراق قد يشتت االنتباه 

عن محاربة تنظيم "داعش".
وقال��ت اخلارجية األميركية في بيان 
تابعت��ه "الصب��اح اجلدي��د"، "نقّدر 
تطلع��ات إقليم كردس��تان العراق 
إلج��راء اس��تفتاء االس��تقالل لكن 
إجراءه س��يصرف االنتباه عن احلرب 

ضد داعش".
تش��جع  "واش��نطن  ان  وأضاف��ت 

الس��لطات الكردي��ة ف��ي الع��راق 
للتواص��ل م��ع احلكوم��ة املركزي��ة 

العراقية بشأن القضايا املهمة".
وفي السياق ذاته أكدت أنقرة،امس 
اجلمعة، أهمية وح��دة العراق، عادة 
حديث القي��ادات الكردية عن إجراء 
اس��تفتاء على استقالل إقليم بأنه 

"خطأ كارثي".
وقال��ت وزارة اخلارجي��ة التركية في 
تصريحات رسمية، أنها "تؤكد على 

أهمية وحدة األراضي العراقية". 
وأضاف��ت، أن "إجراء اس��تفتاء على 

اس��تقالل إقليم كردس��تان العراق 
يعد خطأ كارثياً". 

وكانت الوالي��ات املتحدة حذرت،يوم 
االول م��ن  أم��س اخلمي��س، م��ن أن 
إجراء استفتاء على استقالل إقليم 
كردستان العراق قد يشتت االنتباه 

عن محاربة تنظيم "داعش".
واتفقت األحزاب الكردية في إقليم 
كردستان العراق، األربعاء، على إجراء 
االس��تفتاء الش��عبي عل��ى مصير 
اإلقليم في اخلامس والعش��رين من 

ايلول املقبل.

واشنطن تحّذر من إجراء االستفتاء
في اإلقليم وأنقرة تعّده "خطأ كارثيًا"

بغداد ـ الصباح الجديد:
صادق الرئي��س التركي رجب 
ق��رار  أردوغ��ان عل��ى  طي��ب 
بتطبي��ق  الترك��ي  البرمل��ان 
تركية  ق��وات  نش��ر  اتفاقية 

على األراضي القطرية.
وقال بيان صادر عن الرئاس��ة 
ص��ادق  "أردوغ��ان  التركي��ة، 
عل��ى قرارين برملاني��ني، يجيز 

أحدهما نشر قوات مسلحة 
تركية في األراضي القطرية، 
والثان��ي ينص عل��ى تطبيق 
التع��اون بني أنق��رة والدوحة 
حول تعلي��م وتدريب القوات 

األمنية بني البلدين".
الترك��ي  البرمل��ان  أن  يذك��ر 
املاضي، على  األربع��اء  صادق 
مش��روع قان��ون يجيز نش��ر 

ق��وات مس��لحة تركي��ة في 
عل��ى  القطري��ة  األراض��ي 
وف��ق بروتوك�ول س��اب�ق بني 
البرملان  البلدين، كما ص��ادق 
أيض��ا عل��ى مش��روع قانون 
ح��ول التع���اون ب��ني تركي�ا 
وقطر بش��أن تعليم وتدريب 

القوات بني البلدين.
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
اكد قائد الش��رطة االحتادية الفريق 
رائد ش��اكر جودت امس اجلمعة ان 
قواته شارفت على احكام سيطرتها 
على ح��ي الزجنيلي في اجلانب األمين 
من مدينة املوصل بنحو كامل حيث 
لم يتبق منه سوى %10 حتت قبضة 

تنظيم داعش.

بي��ان  ف��ي  ج��ودت  الفري��ق  وق��ال 
اطلع��ت عليه "الصباح اجلديد"، ان 
قوات الش��رطة االحتادية تس��تعيد 
السيطرة على %90من حي الزجنيلي 
وتتوغ��ل مس��افة 10ك��م في حي 
الش��فاء ضمن خطتها للسيطرة 
عل��ى ضفة النه��ر واح��كام اخلناق 
االرهابية وس��ط  اجلماع��ات  عل��ى 

املدينة القدمية.
وأض��اف ان الق��وات االحتادية اجلت 
عشرات االس��ر النازحة من مناطق 
االش��تباك ف��ي الزجنيلي والش��فاء 
ونقلته��م عبر املم��رات االمنة الى 

مخيمات النازحني .
ق��وات  ص��دت  آخ��ر  س��ياق  وف��ي 
اجلمع��ة،  الش��عبي،امس  احلش��د 

تعرض��ا لتنظي��م "داع��ش" جنوب 
غرب مدين��ة املوص��ل، فيما كبدت 

التنظيم خسائر كبيرة.
وقال إعالم احلشد الشعبي في بيان 
اطلع��ت علي��ه "الصب��اح اجلديد"، 
إن "ق��وات الل��واء الثال��ث والثالثني 
في احلش��د الش��عبي صدت، امس، 
هجوم��ا داعش��يا من ع��دة محاور 

جن��وب غ��رب املوص��ل عل��ى طرق 
اإلم��داد في قرية الويب��دة وأم غربة 

ومناطق أخرى محاذية".
دم��رت  الل��واء  "ق��وات  ان  واض��اف 
أرب��ع عرب��ات حتمل أس��لحة ثقيلة 
واستهدفت شفال مفخخا بالتعاون 
م��ع الطي��ران العس��كري العراقي 
ومدفعي��ة احمل��ور التابعة للحش��د 

الش��عبي حي��ث كب��دت التنظيم 
خسائر كبيرة باألرواح واملعدات".

م��ن جه��ة أخ��رى أف��ادت مديري��ة 
االس��تخبارات العس��كرية بالق��اء 
وصفت��ه  إرهاب��ي  عل��ى  القب��ض 
باخلطير في احدى مناطق العاصمة 

بغداد.
تتمة ص3

القّوات العراقية تفرض سيطرتها على 90 % من حي الزنجيلي

تيريزا ماي

أردوغان يصادق على نشر قّوات تركية في قطر

متابعة



شؤون عراقية2

السليمانية ـ عباس كاريزي: 

لم يس��فر حتدي��د موع��د اخلامس 
والعشرين من شهر ايلول سبتمبر 
االنقس��ام  احت��واء  م��ن  املقب��ل 
الدائ��ر  واجل��دل  احل��اد  السياس��ي 
ف��ي االقلي��م ح��ول ج��دوى اجراء 
االستفتاء، ومدى شرعيته في ظل 
تعطيل برملان كردستان الذي جتمع 
اطراف اساسية على عدم شرعية 
نتائ��ج االس��تفتاء م��ن دون اصدار 

قانون الجرائه.
االجتماع الذي عقده رئيس االقليم 
مسعود بارزاني مع احزاب سياسية 
ف��ي مصيف ص��اح الدين وس��ط 
مقاطعة حرك��ة التغيير واجلماعة 
االس��امية، بداعي ان بارزاني فاقد 
للش��رعية كرئي��س لاقلي��م بعد 
انقضاء مدة واليت��ه الثالثة، خلف 
ردود فعل داخلية وخارجية متباينة، 
فبينم��ا عدته اط��راف محلية بانه 
يوم تأريخي للكرد، قال رئيس برملان 
اقليم كردس��تان الدكتور يوس��ف 
محمد في معرض رده على بارزاني 
»انه من دون اصدار قانون في برملان 
كردستان فان االس��تفتاء لن يأخذ 

الصفة القانونية.
وتاب��ع محم��د ف��ي بيان تس��لمت 
من��ه  نس��خة  اجلدي��د  الصب��اح 
»ان��ه وج��ه كتاب��ا ال��ى مفوضية 
االنتخابات ف��ي االقليم طالب فيه 
بالتحضير الجراء انتخابات رئاس��ة 
االقلي��م والبرملان واالس��تفتاء في 
االقليم، مضيف��اً انه ال ميكن اجراء 
االس��تفتاء م��ن دون اص��دار قانون 
له ف��ي برمل��ان كردس��تان، املعطل 
منذ قراب��ة عامني بقرار من املكتب 
الدميقراط��ي  السياس��ي للح��زب 
الكردستاني، نظرا لسعيه لتعديل 
قانون رئاسة االقليم الذي يشغله 

مسعود بارزاني منذ عام 2005.
بدورها اعلن��ت حركة التغيير وفي 
مع��رض رده��ا على مس��ألة اجراء 
االس��تفتاء »ان اقام��ة دول��ة على 
هذا الش��كل لن ترى الن��ور، واذا ما 
ظهرت ال��ى العلن ف��ان عمرها لن 
يكون طوياً، النه��ا ال حتضى بثقة 
الش��عب فضاً عن الشرخ الكبير 

املوجود في وحدة البيت الكردي.
واض��اف ش��ورش حاج��ي املتحدث 
باس��م حركة التغيي��ر في تصريح 

برمل��ان  ان  امي��ركا،  لرادي��و ص��وت 
كردستان هو فقط املرجع الشرعي 
الصدار القوانني حول هذه القضية 
الدول��ة  ان  مضيف��ا  املصيري��ة، 
التي ينشدونها تختلف  املستقلة 
عم��ا ي��روج ل��ه مس��عود بارزاني، 
موضحا ان التغيي��ر ترفض ان يتم 
اس��تعمال ه��ذه املس��ألة كورقة 
ضغ��ط ومنجز ش��خصي وحزبي، 
واالداري��ة  السياس��ية  احلي��اة  وان 
محتكرة االن ف��ي االقليم من قبل 
احزاب وعائات واشخاص محددين 
ف��ي تلك العائات ، لذا فان انش��اء 
دولة على هذه الشاكلة لن ينجح، 
واذا ما اقيمت فان عمرها لن يكون 

طوياً.   
بصفت��ه  بارزان��ي  مس��عود  وكان 
رئيس��ا لاقلي��م قد عق��د االربعاء 
7-6-2017 املنص��رم اجتماع��ا مع 
األحزاب السياس��ية املشاركة في 
برمل��ان وحكومة إقليم كردس��تان، 
باألغلبي��ة، حتديد  ق��رَّر اجملتمع��ون 
يوم اخلامس والعش��رين من أيلول/ 
س��بتمبر لعام 2017 موعداً إلجراء 
اإلس��تفتاء ف��ي إقليم كردس��تان 
العراق واملناطق الكردستانية خارج 

إدارة اإلقليم.
كم��ا قررت االطراف الكردس��تانية 
وفق��ا لبي��ان ع��ن رئاس��ة االقليم 
تش��كيل جلن��ة علي��ا لإلس��تفتاء 
برئاس��ة مس��عود بارزان��ي، وأمهل 
اجملتمعون األحزاب السياس��ية في 
كردستان مهلة اس��بوع لتسمية 
اخلاص��ة  اللج��ان  ف��ي  ممثليه��م 

باإلستفتاء. 
وف��ي اطار ردود الفعل الدولية على 
حتديد موعد الجراء االس��تفتاء في 
املتحدة  الوالي��ات  اعلنت  االقلي��م 
و روس��يا واملاني��ا رفضه��ا الج��راء 
االس��تفتاء وحرصه��ا عل��ى وحدة 

االراضي العراقية.
وق��ال املتح��دث باس��م اخلارجي��ة 
االميركي��ة هيز نوي��رت في معرض 
رده على س��ؤال ح��ول موقف باده 
من اجراء االستفتاء على استقال 
اقلي��م كردس��تان الع��راق، انه��م 
الك��رد النش��اء  يتفهم��ون حل��م 
دولته��م اخلاص��ة، اال ان الوالي��ات 
دميقراطياً  املتح��دة تدع��م عراق��اً 
موح��داً، وال تس��اند اقام��ة دول��ة 

كردية.    
وق��ال ان مواجه��ة والقض��اء على 

االرهاب واع��ادة االمن واالس��تقرار 
وحتس��ني االوض��اع االقتصادية الى 
الع��راق، يق��ع ف��ي مقدمة س��لم 
اولوي��ات ب��اده، وهو ما ق��ال انهم 
ابلغوا القادة الكرد به، متابعاً »اننا 
االن ال ندعم اس��تقال كردس��تان 

في الوقت الراهن«.
من جانبه��ا أك��دت وزارة اخلارجية 
الروس��ية دعمها لوح��دة األراضي 
تس��وية  إل��ى  داعي��ة  العراقي��ة؛ 
اخلافات كافة بني كردستان العراق 

وبغداد عبر احلوار.
وقال��ت املتحدثة باس��م اخلارجية 
الروس��ية ماريا زاخاروف��ا في مؤمتر 
إن  اخلمي��س  ام��س  اول  صحف��ي 
إقليم كردس��تان  »تصريحات قادة 
العراق حول إجراء اس��تفتاء بشأن 
تقري��ر املصي��ر في س��بتمبر/أيلول 
م��ن العام احلالي لفت��ت انتباهنا«؛ 
مؤك��دة أن »روس��يا تدعو إلى دعم 
واحت��رام  الع��راق  أراض��ي  وح��دة 
ومراع��اة احلقوق املش��روعة جلميع 
الطوائ��ف واجملموعات القومية من 
دون ش��روط، والكرد ميثل��ون كبرى 

تلك اجملموعات«.
بدوره��ا أعلن��ت أملانيا أنها تش��عر 

بقلق من أن خطط إقليم كردستان 
إلجراء استفتاء على االستقال في 
أيلول املقبل الذي توقعت ان يؤجج 

التوتر في املنطقة.
وقال وزير اخلارجية األملاني سيجمار 
جابريي��ل ف��ي بي��ان نقلت��ه وكالة 
رويترز إنه »بوس��عنا فقط أن نحذر 
من اتخ��اذ خط��وات أحادية اجلانب 
ف��ي ه��ذه القضي��ة«، مضيف��ا ان 

»وحدة العراق في خطر كبير«.
وتابع أن »إعادة رس��م حدود الدولة 
لي��س ه��و الطري��ق الصحيح وقد 
ي��ؤدي إلى تفاق��م املوقف الصعب 
واملضطرب أصا ف��ي أربيل وبغداد 

أيضا«.
ودع��ا جابريي��ل »كل األط��راف إلى 
تواف��ق  وإيج��اد  للح��وار  الس��عي 
للتعام��ل م��ع القضاي��ا املعلق��ة 
وعدم إش��عال الصراع��ات مجددا 
في املناطق املتنازع عليها بني أربيل 

وبغداد«.
وقال إنه »من الضروري احلفاظ على 
الوح��دة داخل الع��راق لدعم احلرب 

املستمرة ضد تنظيم داعش«.
يشار الى ان بارزاني اصدر مرسوماً 
من خمس نقاط للمفوضية العليا 

لانتخابات في االقليم 
وج��اء في املرس��وم ال��ذي حصلت 
الصباح اجلديد على نس��خة منه، 
»اس��تناداً لقان��ون رئاس��ة إقلي��م 
كردس��تان رق��م )1( لس��نة 2005 

املعدل، قررنا ما يلي:
العام��ة  االنتخاب��ات  إج��راء   1-
للدورة اخلامس��ة لبرملان كردستان، 
والتصوي��ت لانتخابات الرئاس��ية 

إلقليم كردستان.
-2 حتدد املفوضية العليا املستقلة 
لانتخابات واالس��تفتاء في إقليم 
كردس��تان يوم��اً بالغ��رض املذكور 
أعاه خال امل��دة القانونية، واتخاذ 
إلج��راء  املطلوب��ة  االس��تعدادات 

العملية.
القوان��ني  جمي��ع  أخ��ذ  -3يج��ب 
ذات الصل��ة في إقليم كردس��تان 
واملعايي��ر العاملية بعني اإلعتبار في 
إجراء عملي��ة االنتخاب والتصويت 

بنحو دميقراطي وحر وحضاري.
-4 لي��س ألي مؤسس��ة حكومية 
أو ح��زب التدخ��ل ب��أي ش��كل من 
األش��كال، ف��ي عم��ل مس��ؤولي 
والتصوي��ت  االنتخ��اب  عملي��ة 

واملشرفني والعاملني عليها.
-5 تلت��زم جميع األط��راف املعنية 
باتخاذ ما يلزم، والتعاون والتنسيق 
م��ع املفوضي��ة العليا املس��تقلة 
لانتخاب واالس��تفتاء لتنفيذ هذا 

املرسوم«.
وكان��ت حرك��ة التغيي��ر واجلماعة 
االس��امية ق��د قاطع��ت اجتماع 
م��ع  الكردس��تانية  االط��راف 
ش��ارك  ال��ذي  بارزان��ي  مس��عود 
في��ه، كل م��ن احل��زب الدميقراطي 
الوطن��ي  واالحت��اد  الكردس��تاني، 
الكردس��تاني، واالحت��اد االس��امي 
الكردس��تاني، واحلركة اإلس��امية 
الش��يوعي  احلزب  الكردس��تانية،و 
الكردس��تاني، واحلزب اإلش��تراكي 
الدميقراط��ي الكردس��تاني، وحزب 
كادحي كردس��تان، وحزب العاملني 
والكادحني ف��ي كردس��تان، وحزب 
االص��اح التقدمي في كردس��تان، 
وقائمة أربي��ل التركمانية، واجلبهة 
وح��زب  العراقي��ة،  التركماني��ة 
األرمن  التركماني، وقائمة  التنمية 
واحلرك��ة  كردس��تان،  برمل��ان  ف��ي 
الدميقراطي��ة األش��ورية، واجملل��س 
الس��رياني  الكلدان��ي  الش��عبي 

اآلشوري.

أميـركـا وروسيـا وألمـانيـا تعلـن رفضهـا 
إلجراء االستفتاء وتؤكد تمسكها بوحدة العراق

تحديد موعد 25 أيلول إلجراء االستفتاء يعّمق االنقسام السياسي في اإلقليم
طارق حرب

يوم 2017/6/6 احال مجل��س الوزراء الى البرملان 
مش��روع قانون مجلس الدولة ليكون بديا عن 
مجل��س ش��ورى الدول��ة  تطبيقا حلك��م املادة 
)١٠١( من الدس��تور التي اجازت انش��اء مجلس 
الدول��ة بقان��ون وحي��ث ان امل��ادة الدس��تورية 
املذك��ورة ج��اءت م��ن ضم��ن الفص��ل الثالث 
اخلاص بالس��لطة القضائية والذي ابتدأ باملادة 
)٨٧( من الدس��تور والتي تس��بقها امل��ادة )٨٦( 
التي حتدد تش��كيل الوزارات في احكام مجلس 
ال��وزراء وينته��ي الفص��ل اخل��اص بالس��لطة 
القضائية بامل��ادة )١٠١( اخلاصة مبجلس الدولة 
وبعدها يب��دأ الفصل الرابع باملادة )١٠٢(  اخلاص 
بالهيئ��ات املس��تقلة وذل��ك يعن��ي وج��وب ان 
يكون مجلس الدولة  جه��ة جديدة تضاف الى 
جهات الس��لطة القضائية احمل��ددة باملادة )٨٩( 
من الدس��تور الس��يما وان اغل��ب عمل اجمللس 
هو العمل  القضائي لوج��ود محكمة القضاء 
االداري ومحكمة  قض��اء املوظفني التي ترتبط 

حاليا مبجلس شورى الدولة.
كذل��ك ف��أن امل��ادة )١٠١( من الدس��تور تقرر ان 
واجب��ات مجل��س الدولة االختص��اص بوظائف 
القضاء االداري واالفتاء والصياغة ومتثيل الدولة 
وس��ائر الهيئات العام��ة امام جه��ات القضاء 
واالخيرة أي متثيل الدولة امام القضاء اختصاص 
جديد جمللس الدولة لم يك��ن موجوداً في قانون 
مجل��س ش��ورى الدولة رقم )٦٥( لس��نة ١٩٧٩ 

املعدل.
  حيث ان امل��ادة  الثانية من ذلك القانون حددت 
مكون��ات اجمللس من هيئ��ات ومحكم��ة ادارية 
علي��ا أي محكمة متييز لألح��كام التي تصدرها 
محاكم مجلس ش��ورى الدول��ة وهي محكمة 
قضاء املوظفني ومحكمة القضاء  االداري التي 
تتولى الفصل في صحة االوامر والقرارات االدارية 
الفردية والتنظيمية الت��ي تصدر عن املوظفني 
والهيئ��ات في ال��وزارات واجلهات غي��ر املرتبطة 
ب��وزارة والقط��اع الع��ام التي لم يع��ني مرجعا 
للطع��ن فيها بناء على طل��ب من ذي مصلحة  
اذا  تضم��ن االم��ر او الق��رار خرق��ا للقان��ون او 
مخالفة له او االنظمة او التعليمات او االنظمة 
الداخلية او صدر خاف��ا لقواعد االختصاص او 
معيبا في ش��كله او في االجراءات او في محله 
او سببه او خطأ في تطبيق القانون او االنظمة 
او التعليمات او في تفس��يرها او فيه اس��اءة او 
تعسف في اس��تعمال الس��لطة او لانحراف 
عنه��ا مع حال��ة امتناع املوظ��ف او الهيئة عن 
اتخاذ امر او قرار كان من الواجب عليهما اتخاذه 

قانونا.

مجلس الدولة 
والسلطة القضائية

تقـرير

جيل الوس و دانيكا كيركا*
ترجمة: حسني محسن

مقامرة رئيس��ة الوزراء البريطانية تيريزا 
ماي ف��ي الدعوة إل��ى انتخاب��ات مبكرة 
انعكس��ت عليها س��لباً بنح��و مذهل، 
حيث فق��د حزب احملافظ��ني األغلبية في 
البرمل��ان، مم��ا أدى إل��ى إغراق السياس��ة 

البريطانية في حالة من الفوضى.
وذكرت وس��ائل االع��ام البريطانية نقا 
ع��ن مصادر ل��م حتددها، ف��ي وقت مبكر 
من يوم اجلمعة إن ماي ال تنوي االستقالة 

بالرغم من دعوتها للتنحي.
وقد تؤدي النتيج��ة الصادمة املفاوضات 
البريطانية الى مغ��ادرة االحتاد األوروبي - 
ال��ذي من املقرر ان يبدأ في 19 يونيو - في 
حالة من الفوض��ى. فقد اجلنيه أكثر من 
س��نتني مقابل الدوالر ف��ي تصويت 636 
مقعداً من أصل 650 مقعداً في مجلس 
العموم البريطاني، حصل احملافظون على 
310 مقاع��د مقاب��ل 258 حل��زب العمال، 
و حت��ى لو فاز احملافظ��ون بجميع املقاعد 
املتبقي��ة فلن يحصل على ال���326 التي 
س��تعطيه األغلبي��ة الصريح��ة، وقب��ل 
 330 احملافظ��ون  ل��دى  كان  االنتخاب��ات 

مقعداً و حزب العمل 229.
وقد دعت ماي إلى إجراء انتخابات مبكرة 

عل��ى االرجح م��ن اج��ل زي��ادة اغلبيتها 
وتعزي��ز يد بريطانيا ف��ي محادثات اخلروج 
م��ع االحتاد األوروب��ي، وبدال م��ن ذلك، فإن 
النتيجة تعني أن احملافظني س��يحتاجون 
إل��ى االعتماد عل��ى الدعم م��ن األحزاب 
األصغ��ر حجم��ا من أج��ل الهيمنة على 
احلك��م، م��ع املزيد م��ن عدم االس��تقرار 

وفرصة إجراء انتخابات مبكرة أخرى.
وقال زعيم حزب اليس��ار جيرميي كوربني 
أم��س اجلمعة، ال��ذي كان من ب��ني الذين 
دع��وا م��اي لاس��تقالة، ق��ال أن الن��اس 
لديهم ما يكفي من سياسات التقشف 
و االنخفاض في اإلنفاق العام. وأس��تبعد 
إمكاني��ة عقد صفق��ات أو اتفاقيات مع 

األحزاب األخرى في البرملان.
واض��اف “لق��د تغيرت السياس��ة، و إنها 
ل��ن تعود الى املربع ال��ذي كانت عليه من 

قبل”.
 وارتفعت األصوات املؤي��دة حلزب العمال 
في األس��ابيع األخي��رة من احلمل��ة. وقد 
حظ��وا بدعم قوي م��ن الش��باب، الذين 
ب��دا أنهم بدأوا يصوت��ون بأعداد أكبر من 

املتوقعة.
برغ��م إعادة انتخابه��ا بنحو مدهش في 
جن��وب إجنلت��را، بدت م��اي متوت��رة ولم 

توضح ما تعتزم القيام به.
و قال��ت إن الب��اد حتت��اج إل��ى فت��رة من 
االس��تقرار، ومهم��ا كان��ت النتائج فإن 
احلزب احملافظ سيضمن الوفاء بواجبه في 

سبيل ضمان هذا االستقرار.
و توقع الكثيرون أن ماي ستزول قريباً.

وقال ج��ورج اوزبورن وزير اخلزانة الس��ابق 
م��ن حزب احملافظني ان “م��ن الواضح انها 
اذا حصلت على نتيجة اس��وأ مما حصلت 
عليه قبل عامني وانها غي��ر قادرة تقريباً 
عل��ى تش��كيل حكوم��ة فأش��ك إنه��ا 
ستبقى على املدى الطويل زعيم للحزب 

احملافظ.
وق��ال كوربني انه يتعني على ماي املغادرة، 
و “فس��ح الطريق امام حكومة متثل حقا 
كل ش��عب هذا البلد”. وقال كوربني بعد 
ان اعي��د انتخابه الى مقعده في لندن أن 
نتيجة االنتخابات تعني “تغير السياسة” 
ورفض الناخبون التقش��ف الذي يفرضه 

احملافظون.

وكان��ت النتيج��ة أنب��اء س��يئة للحزب 
الوطن��ي األس��كتلندي ال��ذي فقد نحو 
20 مقع��داً من مقاعده ال��� 54. ومن بني 
الضحايا أليك��س س��املوند، الوزير األول 
الس��ابق إلس��كتلندا، وه��و أح��د كب��ار 

املشرعني في احلزب.
وتعق��د اخلس��ائر خطط احل��زب الوطني 
ح��ول  جدي��د  اس��تفتاء  اج��راء  لدف��ع 

االس��تقال اإلس��كتلندي بينما تستعد 
بريطاني��ا ملغادرة االحت��اد األوروب��ي. وقال 
روث دافيدس��ون زعي��م احل��زب احملاف��ظ 
اإلس��كتلندي إن فك��رة اس��تفتاء جديد 
حول االس��تقال قد انتهت، هذا ما رأيناه 

الليلة.
وق��د كان��ت م��اي تأم��ل ف��ي أن ترك��ز 
االنتخابات على خروج بريطانيا من االحتاد 
األوروبي، ولكن ذلك لم يحدث أبداً، حيث 
ق��ال احملافظ��ون وحزب العم��ال على حد 
س��واء أنهم سيحترمون رغبات الناخبني 

ويخوضون االنفصال.
وعل��ى الرغ��م م��ن نتيج��ة االنتخاب��ات 
املفاجئة، قال رئيس الوزراء الفرنسي ادوار 
فيلي��ب ان��ه ال يعتق��د ان الناخبني غيروا 

رأيهم حول املغادرة.
لكنه حتدث اجلمعة إلذاع��ة أوروبا 1 قائاً 

ان “لهجة” املفاوضات قد تتأثر.
وق��ال مف��وض امليزانية باالحت��اد األوروبي 
غينتر ايتنجر ان االحتاد األوروبي مس��تعد 
لالت��زام باجلدول الزمني ال��ذي يدعو الى 
بدء املفاوضات في منتصف يونيو، لكنه 
قال ان االمر سيس��تغرق بضع س��اعات 
في االق��ل لنرى كي��ف س��تنتهي نتائج 

االنتخابات لتشكيل احلكومة.
ماي الت��ي دخلت االنتخابات و تس��بقها 
س��معتها بالكفاءة و الهدوء، مت انتقادها 
بس��بب أس��لوبها الباهت ف��ي احلمات 
االنتخابية، وخططها إلجبار كبار الس��ن 

عل��ى دفع املزي��د لرعايتهم، وه��و اقتراح 
وصفه خصومها ب�”ضريبة اخلرف.

بع��د أن أدت الهجم��ات الت��ي قتلت 30 
ش��خصاً ف��ي مانشس��تر ولن��دن مرتني 
إل��ى توق��ف احلملة، وأرس��لت موجة من 
القل��ق عب��ر بريطانيا وأجب��رت ماي على 
الدفاع عن سجل احلكومة في مكافحة 
اإلرهاب. اتهم كوربني احملافظني باخملاطرة 
بأمن بريطانيا بخفض عدد الش��رطة في 

الشوارع.
وقالت راش��يل شيرد، التي أدلت بصوتها 
بالق��رب من موق��ع هجوم جس��ر لندن، 
إن االنتخاب��ات لم تك��ن بالتأكيد تتعلق 

بخروج بريطانيا من االحتاد األوروبي.
وقالت شيرد: “ال أعتقد أن ذلك في قلوب 
وعقول لندن في هذه األوقات، ليس بقدر 
األم��ن.” لق��د كان الوض��ع مخيف��اً جداً 
يوم الس��بت”. وق��ال س��تيفن فيلدينغ، 
أستاذ السياس��ة في جامعة نوتنغهام، 
أن بريطاني��ا ش��هدت انتخاب��ات اختفت 
فيها الس��لطة الشخصية لزعيم حزب 

بطريقة غير مسبوقة.
وق��ال “اذا كان��ت حصلت عل��ى االغلبية 
الت��ي تريده��ا، فإنه��ا كان��ت ق��د تكون 
ش��خصية سياس��ية علي��ا، لكنها لم 
حتصل على ذلك، و ش��خصيتها تتقلص 

بنحو كبير”. 

*عن أسوشييتيد برس

تيريزا ماي تحصد مرارة االنتخابات البريطانية المبكرة بتراجع حزب المحافظين

بارزاني

اعلنت حركة التغيير 
وفي معرض ردها على 
مسألة اجراء االستفتاء 
»ان اقامة دولة على هذا 
الشكل لن ترى النور، واذا 
ما ظهرت الى العلن فان 
عمرها لن يكون طوياًل، 
النها ال تحضى بثقة 
الشعب فضاًل عن الشرخ 
الكبير الموجود في وحدة 
البيت الكردي

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن��ت مديري��ة االس��تخبارات 
امني��ة  ق��وة  ان  العس��كرية، 
اس��تولت عل��ى دباب��ة مخفية 
تابعة  بحاوي��ة حديدية كبي��رة 
ل�«داع��ش« ف��ي امي��ن املوص��ل، 
تس��تطيع  الدباب��ة  ان  مبين��ة 

ان  دون  العجل��ة  م��ن  الرماي��ة 
يتمكن الطيران من اكتشافها.

وقال��ت املديرية في بيان اطلعت 
عليه »الصباح اجلديد« ان »مفارز 
اللواء  العسكرية  االستخبارات 
اس��تولت   16 الفرق��ة  الثال��ث 
عل��ى دبابة مخفية ف��ي حاوية 

حديدي��ة كبي��رة محمل��ة على 
عجل��ة طويلة )تريل��ة( ومحورة 
بشكل يتائم مع حجم الدبابة 
في شارع 60 باملنطقة الواقعة 
ب��ني الهرمات وح��ي 17 متوز في 

أمين املوصل«.
الدباب��ة  »ه��ذه  ان  واضاف��ت 

تس��تطيع الرماية م��ن العجلة 
م��ن  الطي��ران  يتمك��ن  ان  دون 
اكتش��افها لكونها ف��ي حاوية 
ان��ه  ال��ى  مش��يرة  مغلق��ة«، 
»مت ضبطه��ا بع��د ان تركه����ا 
الدواع��ش اثن��اء عملي��ة حتري��ر 

املنطقتني«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن��ت وزارة التربية، عن ضوابط 
م��دارس  الختب��ارات  التق��دمي 
املوهوب��ني م��ن مرحلت��ي الراب��ع 
االبتدائي واألول املتوس��ط، مبينًة 
حص��ول  ش��ملت  الضواب��ط  أن 
الطال��ب عل��ى درج��ة 10 مبادت��ي 

العل��وم والرياضي��ات للصف��وف 
األول والثان��ي والثال��ث االبتدائي، 
كذلك ش��ملت حص��ول الطالب 
عل��ى درج��ة 100 مبادت��ي العلوم 
ال  ع��ام  ومبجم��وع  والرياضي��ات 
يق��ل ع��ن 582 للصف الس��ادس 

االبتدائي.

لوزي��ر  اإلعام��ي  املكت��ب  وق��ال 
التربي��ة محم��د إقبال ف��ي بيان 
اطلعت عليه »الصب��اح اجلديد«، 
التق��دمي  س��محت  »ال��وزارة  إن 
مل��دارس املوهوب��ني م��ن مرحلتي 
املتوسط«،  واألول  االبتدائي  الرابع 
أن »الضوابط ش��ملت  موضح��اً 

حص��ول الطالب عل��ى درجة 10 
ف��ي مادت��ي العل��وم والرياضيات 
للصف��وف األول والثان��ي والثالث 
الشروط عدم  االبتدائي، وشملت 
تقدمي أكثر من ثاثة طلبة عن كل 
مدرسة بالنسبة للمتقدمني عن 

الصف الرابع االبتدائي«.

ضبط دبابة مخفية بحاوية حديدية تابعة لـ«داعش« في ايمن الموصلالتربية تعلن ضوابط التقديم الختبارات مدارس الموهوبين
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بغداد – انفجار عبوة 
ذكر مصدر امني في الش��رطة العراقية 
ام��س اجلمعة ب��أن مدنين اثن��ن اصيبا 
بانفجار عبوة ناسفة قرب سوق شعبي 

شمالي بغداد.
وق��ال املص��در الذي رفض الكش��ف عن 
اسمه إن "عبوة ناسفة كانت موضوعة 
على جانب الطريق قرب س��وق ش��عبي 
ف��ي ح��ي البس��اتن التابع��ة ملنطق��ة 
الش��عب ش��مالي بغداد انفجرت، ظهر 
ي��وم اخلميس ما ادى ال��ى اصابة مدنين 

اثنن بجروح".

ديالى – انفجار ناسفة 
افاد مصدر امني في ش��رطة محافظة 
ديال��ى ام��س اجلمعة، ب��أن مزارع��ا قتل 
بانفجار عبوة ناس��فة ش��مال ش��رقي 

احملافظة. 
وق��ال املص��در الذي رفض الكش��ف عن 
اس��مه إن "مزارع��ا قتل بانفج��ار عبوة 
ناس��فة داخل بس��تان زراعي في إحدى 
ق��رى العب��ارة، )15 كم ش��مال ش��رقي 

بعقوبة(".

كركوك – اعتقال مطلوب 
كشف مدير شرطة االقضية والنواحي 
بقيادة شرطة محافظة كركوك العميد 
س��رحد قادر امس اجلمعة ع��ن اعتقال 
مطل��وب بتهم��ة "االره��اب" وه��و احد 
عناصر تنظيم "داعش" وسط احملافظة.

وقال مدير ش��رطة االقضي��ة والنواحي 
العمي��د ق��ادر  إن "ق��وة م��ن ش��رطة 
االقضي��ة والنواح��ي وش��رطة ط��وارئ 
كرك��وك متكن��ت فج��ر ي��وم ام��س من 
اعتقال شخص مطلوب بتهمة االرهاب 

وهو اح��د عناصر تنظيم داعش بعملية 
امنية وسط كركوك".

بابل – تفجير انتحاري
اعلن مصدر امني في شرطة محافظة 
باب��ل ام��س اجلمع��ة ان العش��رات من 
املدنين استش��هدوا واصيب��وا بتفجير 
انتح��اري ف��ي س��وق املس��يب الكبي��ر 

شمالي احملافظة .
وذكر املصدر االمني الذي رفض الكشف 
ع��ن اس��مه أن "انتحارياً يرت��دي حزاماً 
ناس��فاً فجر نفس��ه بس��وق املس��يب 
الكبير ما أس��فر عن استشهاد واصابة 

أكثر من 40 شخصاً".

صالح الدين – هجوم مسلح 
أف��اد مص��در أمني في ص��اح الدين بأن 
مدني��اً قتل وأصيب اثن��ان آخران بهجوم 

مسلح في قضاء بلد جنوب تكريت.
وق��ال املص��در الذي رفض الكش��ف عن 
اسمه إن "س��تة مسلحن فتحوا نيران 
اسلحتهم، مس��اء يوم امس في قضاء 
بلد ما اس��فر عن مقتل مواطن وإصابة 
اثن��ن اخرين بج��روح".، أن "ق��وة امنية 
طوق��ت م��كان احلادث ونقل��ت املصابن 
الى مستش��فى قريب وجثة القتيل الى 

الطب العدلي". 

كربالء – تفجير انتحاري
اكد مصدر امني في ش��رطة محافظة 
كرب��اء ام��س اجلمع��ة، وق��وع تفجي��ر 
انتحاري داخل مرآب للس��يارات وس��ط 

احملافظة. 
وق��ال املص��در الذي رفض الكش��ف عن 
اسمه إن "شخصا انتحاريا فجر نفسه، 
صباح يوم امس ، عبر حزام ناسف يرتديه 

قب��ل محاول��ة القبض علي��ه، في مرآب 
للسيارات )الكراج املوحد(، وسط مدينة 
كرب��اء"، مبينا ان "التفجير أس��فر عن 
وقوع عدد كبير من الضحايا ، فضا عن 

اضرار بالسيارات املوجودة داخل املرآب".

ميسان – عمليات دهم 
اف��اد مدي��ر ش��رطة محافظة ميس��ان 
واملنش��آت العميد نزار موهي ألساعدي 
امس اجلمعة أن  مفارز ش��رطة األقسام 
وبالتعاون م��ع أفواج الط��وارئ واإلجرام 
متكن��ت م��ن إلق��اء القبض عل��ى )16( 
متهم مطلوب للعدالة بينهم مطلوبن 
وفق  جرائ��م ومواد قانونية مختلفة في 

مناطق متفرقة باحملافظة.
واكد مدير شرطة احملافظة أن املتهمن مت 
التحقيق معهم وإحالتهم إلى القضاء 
القانوني��ة بحقهم  اإلج��راءات  التخ��اذ 

لينالوا جزاءهم العادل . 

نينوى – هجوم مسلح 
كش��ف مصدر محل��ي ف��ي محافظة 
نين��وى ام��س اجلمع��ة ، ع��ن ان تنظيم 
"داعش" ش��ن هجوما مس��لحا جنوب 
غرب مدينة املوصل، اال انه تكبد خسائر 

كبيرة في االرواح واملعدات .
وق��ال املص��در احملل��ي إن "ق��وات الل��واء 
الثال��ث والثاثن في احلش��د الش��عبي 
صدت فجر ي��وم امس هجوما داعش��يا 
من عدة محاور جنوب غرب املوصل على 
ط��رق اإلمداد في قري��ة الويبدة وأم غربة 
ومناطق أخرى محاذية".مت خاله تدمير 4 
عربات حتمل أسلحة ثقيلة واستهدفت 
ش��فا ملغم��ا بالتع��اون م��ع الطيران 
التابع��ة  العس��كري ومدفعي��ة احمل��ور 
للحشد الشعبي حيث كبدت التنظيم 

خسائر كبيرة باألرواح واملعدات". 

البصرة – حترير مختطف
افاد مصدر أمني في ش��رطة محافظة 
البص��رة امس اجلمع��ة بأن ق��وة أمنية 
خاصة قام��ت بتحرير طف��ل مختطف 
بعد س��اعات قليلة على اختطافه، وأن 
العملية تخللها تبادل إلطاق نار أس��فر 
ع��ن إصابة منتس��ب ف��ي الق��وة وأحد 

اخلاطفن بجروح.
وق��ال املص��در الذي رفض الكش��ف عن 
اس��مه إن "قوة أمنية من خلية الصقور 
نف��ذت، ف��ي س��اعة متقدمة م��ن ليل 
ام��س االول عملي��ة أمني��ة ف��ي قضاء 
أب��ي اخلصيب أس��فرت ع��ن حترير طفل 
مختط��ف بع��د س��اعات قليل��ة على 
اختطاف��ه"، وأن "القوة املداهمة تبادلت 

إطاق النار مع اخلاطفن ". 

انفجار عبوة قرب سوق شعبي شمالي بغداد * تفجير انتحاري في سوق المسيب الكبير شمالي بابل 
مجهولون يشنون هجومًا مسلحًا جنوبي تكريت * انتحاري يفجر نفسه داخل مرأب وسط كربالء

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت وزارة النقل، عن عبور 2450 طائرة االجواء 
العراقي��ة خال الش��هرين املاضي��ن، مؤكدة أن 

اعداد الطائرات بتزايد مستمر.
وقالت ال��وزارة في بيان اطلع��ت عليه "الصباح 
اجلدي��د"، إن "املنش��أة العامة للطي��ران املدني 
أعلن��ت ع��ن اع��داد الطائ��رات العاب��رة لألجواء 
العراقية والتي بلغ��ت )2450( طائرة للفترة من 

٢٧/٤/٢٠١٧ ولغاية ٨/٦/٢٠١٧".
ونق��ل البي��ان عن وزي��ر النق��ل كاظ��م فنجان 
احلمامي تأكيده أن "االج��واء العراقية مفتوحة 
ام��ام جمي��ع الطائ��رات املدني��ة العاملي��ة وكل 
ش��ركات الطي��ران الراغب��ة في عب��ور طائراتها 
لألجواء العراقي��ة"، موضحاً أن "اعداد الطائرات 

بتزايد مستمر".
الكوي��ت تنفي اختراق طائ��رة تابعة لها لألجواء 

العراقية
املراقب��ون اجلويون يق��ررون التوقف ع��ن املراقبة 
اجلوي��ة للطائ��رات املدني��ة حص��را باملط��ارات 

العراقية
وأضاف أن "خطوط الطيران للدول اجملاورة تفضل 
اس��تخدام االجواء العراقية الختصار املسافات 

والوقت ولتقدمي خدمة افضل ملسافريها".

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن��ت األمم املتحدة، عن ن��زوح أكثر من 8 آالف 
و400 ش��خص من غربي املوص��ل، خال يومن 

فقط، بسبب استمرار املعارك هناك.
ونقلت "روسيا اليوم" الفضائية ، عن املتحدث 
باس��م األم��ن العام ل��ألمم املتحدة اس��تيفان 
دوجري��ك خ��ال مؤمت��ر صحف��ي عق��ده مبقر 
املنظم��ة الدولية ب نيوي��ورك قول��ه إن "أعداد 
النازح��ن يوم��ي 5 و6 حزيران احلال��ي هو أعلى 
مس��توى للنزوح يتم تس��جيله منذ األسبوع 

املاضي".
وأض��اف دوجريك أن هذا العدد "ميثل أيضا أكثر 
من ضع��ف أع��داد النازحن من غرب��ي املدينة 
يوم��ي 3 و4 حزيران احلال��ي، وأعرب عن قلق األمم 
املتح��دة إزاء حماية املدنين ف��ي املناطق التي 
يس��يطر عليه��ا "داعش" باجلان��ب الغربي من 
املوص��ل، حيث يعتق��د أن أكثر م��ن 100 ألف 
ش��خص ما زالوا في املدين��ة القدمية واألحياء 

الشمالية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن 
متديد التقدمي على الزماالت الدراس��ية الروسية 
ال�)162( لنيل ش��هادتي املاجس��تير والدكتوراه 
للسنة الدراسية 2017/2018، لغاية يوم الثاثاء 

املوافق الثالث عشر من شهر حزيران احلالي.
وق��ال املتحدث الرس��مي باس��م ال��وزارة حيدر 
العب��ودي ف��ي بي��ان اطلع��ت علي��ه "الصب��اح 
اجلدي��د" إن "ال��وزارة اعلنت في وقت س��ابق عن 
قيام احلكومة الروس��ية مبنح العراق 162 زمالة 
لدراسة املاجستير والدكتوراه في التخصصات 
الهندسية كافة باس��تثناء اختصاص هندسة 
احلاس��بات، وتخصصات العل��وم الصرفة كافة 
باستثناء احلاس��بات، وتخصصات العلوم املالية 
واملصرفية، فضا عن تخصص اإلحصاء، والتربية 

اخلاصة".
ودع��ا العب��ودي، الراغب��ن بالتق��دمي عل��ى هذه 
الزم��االت الدراس��ية من املوظفن ف��ي الوزارات 
كاف��ة واجلامع��ات كاف��ة والهيئت��ن، وكذل��ك 
غي��ر املوظفن ال��ى "التقدمي كذل��ك عبر املوقع 
االلكترون��ي اخل��اص به��ذه الزم��االت والراب��ط 
الرس��مي اخل��اص بدائ��رة البعث��ات والعاق��ات 

الثقافية".
وتابع العبودي، أن "الش��روط املطلوبة للمتقدم 
االّ يكون منتسبا للدراسات العليا داخل العراق، 
واالّ تق��ل خدمته عن س��نتن بعد آخر ش��هادة 
باس��تثناء املش��مولن بالقرار 518 لسنة 1986 
مشفوعا بكتاب تأييد من جهة انتسابه )خدمة 
فعلي��ة بع��د آخ��ر ش��هادة(، فضا ع��ن ضرورة 

خضوعه لشروط الدولة املانحة".

عبور 2450 طائرة 
األجواء العراقية خالل 

شهرين

نزوح 8400 شخص
من غربي الموصل

خالل يومين

تمديد التقديم على 
الزماالت الدراسية 

الروسية

الملف األمني

استعدادات واسعة بانتظار 
ساعة الصفر القتحام املدينة 

القدمية في أمين املوصل
وق��ال العب��ار لصحيف��ة ‘‘الصباح 
اجلدي��د‘‘ إن" االجتم��اع ال��ذي عقد 
مع قائد العمليات واللجنة األمنية 
في مجل��س محافظة نينوى فضا 
عن القادة والضب��اط يأتي لطمأنة 
أهالي املوصل في التنسيق العالي 
م��ع اجلهات األمني��ة للحفاظ على 
األمن واالستقرار الذي حتقق بنسبة 
كبي��رة في اجلان��ب األيس��ر ملدينة 

املوصل”. 
وأض��اف أن" االجتم��اع متخض عن 
االتف��اق حول آلي��ة أمني��ة جديدة 
تتمث��ل مبس��ك األرض م��ن ق��وات 
الش��رطة احمللية إل��ى جانب اجليش 
العراق��ي فض��ا ع��ن وض��ع آلي��ة 
لتكثيف جهد االس��تخباري ونشر 
توعي��ة التع��اون م��ن املواطنن مع 
القطع��ات األمني��ة املنتش��رة في 

املوصل ومدنها". 
وتابع أن" اجله��د األمني للقطعات 
التأري��خ  سيس��جله  العس��كرية 
داع��ش  مجامي��ع  م��ن  واخل��اص 
اإلجرامي��ة قري��ب ج��دا خ��ال أيام 

فقط . 
وفي سياق متصل أكدت الهندسة 
للحش��د  التابع��ة  العس��كرية 
الش��عبي، أمس اجلمع��ة ، تأمينها 
ألكثر م��ن 1000كم خ��ال مراحل 
عمليات "محمد رسول اهلل" ، فيما 
أش��ارت الى ان احلش��د أغلق الباب 
الرئيس��ي للبيت العراقي بوصوله 

للحدود السورية العراقية. 
وقال مدير الهندسة العسكرية ذو 
الفقار العارض��ي, في بيان صحفي 
تلق��ت صحيفة ‘‘الصب��اح اجلديد‘‘ 
نس��خة منه  إن "احلشد الشعبي 
وص��ل للنقط��ة االخي��رة بالع��راق 
عند وصول��ه الى احلدود الس��ورية 
العراقية"، وان ذلك يعني غلق الباب 
الرئيس��ي للبيت العراقي", مشيراً 
العس��كرية  "الهندس��ة  أن  إل��ى 
التابعة للحش��د الش��عبي أمنت 
أكث��ر م��ن 1000 كم خ��ال مراحل 
اهلل  رس��ول  محم��د  عملي��ات 

الثاث". 
"الهندس��ة  ان  العارضي,  وأض��اف 
العس��كرية كلفت بنحو رس��مي 
من قيادة احلشد الشعبي املتمثلة 
ب�"ابو مهدي املهندس" مبهمة بناء 

خنادق وسواتر على احلدود العراقية 
الس��ورية، وإنش��اء طرق لها المداد 
الس��واتر ف��ي ح��ال تعرضه��ا ألي 

هجوم".

القّوات العراقية تفرض 
سيطرتها على 90 % من حي 

الزجنيلي
وقال��ت املديري��ة في بي��ان اطلعت 
عليه "الصباح اجلديد"، ان  مفارزها 
ف��ي الل��واء 54 الفرقة السادس��ة 
القت القبض على "ارهابي خطير" 

مبنطقة حي اجلامعة في بغداد.
وأض��اف البي��ان ان ذل��ك االرهاب��ي 
ص��ادرة بحق��ة مذك��رة قبض على 
وفق املادة 4/1 إره��اب من محكمة 
اس��تئناف االنبار لقيامه بعمليات 

ارهابية مختلفة في عدة اماكن.
ومن جانب آخر متكنت فرق هندسية 
فنية تابعة للقوات الساندة االولى 
س��رية گرميان، من ابطال مفعول 
عب��وة بالق��رب من االب��ار النفطية 
التابعة حلقل باي حس��ن وقره چم 

بكركوك.
واش��ارت مص��ادر ال��ى ان العب��وة 
كانت مزروعة ب��ن بئرين نفطيتن 

مس��افة  بينهم��ا  تفص��ل  الت��ي 
200 مت��را فقط، منوه��ة الى انه مت 
ابطال مفعولها باشراف الرائد آزاد 

قاميشي. 
واف��ادت مص��ادر امنية ال��ى انه لو 
كان��ت  العب��وة  وانفج��رت  ح��دث 
س��تلحق اض��رارا وخس��ائر كبيرة 
باقتص��اد اقلي��م كردس��تان، الفتة 
الى ان مثل هذه العبوات يتم زرعها 
م��ن قبل ارهابي��ي تنظيم "داعش" 
كونه��م قد تس��للوا ال��ى عدد من 

القرى القريبة من املنطقة.

عالوي يدعو لعقد مؤمتر إقليمي 
إلرساء قواعد جديدة بني دول 

املنطقة
الوطن��ي  "اإلط��ار  أن  ال��ى  وأش��ار 
والبن��اء  االس��تقرار  لتحقي��ق 
ويتداخ��ل مع  يتكام��ل  والتنمي��ة 
اإلط��ار اإلقليم��ي ببعدي��ه العربي 
واإلس��امي، وق��د ظل��ت دعواتن��ا 
متواصلة وما تزال لعقد مؤمتر امن 
إقليم��ي ينتج اس��تجابة جماعية 
املش��ترك  التهدي��د  إزاء  وس��ريعة 
لإلرهاب والتطرف، ويؤسس لقواعد 
جدي��دة ومختلف��ة م��ن العاقات 

ب��ن دول املنطقة تق��وم على تبادل 
املناف��ع وتوازنها واحترام الس��يادة 
وعدم التدخل في الشؤون الداخلية 
للبلدان األخرى، مبينا أن "حل األزمة 
في العاق��ات اخلليجية - اخلليجية 
على أساس احلوار والتفاهم يشكل 
ش��رطا الزما وس��ابقا لنجاح مثل 

هكذا مؤمتر".

محافظة بغداد تعتزم نصب 
منظومة حديثة لكاميرات 

املراقبة
ماضياً إلى الق��ول إن "هذا التوجه 
عل��ى  للس��يطرة  يه��دف  اجلدي��د 
واخل��ارج  الداخ��ل  م��ن  العاصم��ة 
لضبط حتركات اجلماعات املسلحة 

والعناصر اإلجرامية".
وكان محافظ بغداد الس��ابق علي 
 15( اخلمي��س  افتت��ح،  التميم��ي 
كان��ون األول 2016(، مرك��ز املراقبة 
اإللكترون��ي عب��ر نص��ب كاميرات 
مراقبة حديثة في مختلف ش��وارع 
العاصم��ة بغداد، وذل��ك للحد من 
"اإلرهابي��ة"  العملي��ات  مع��دالت 
العاصمة  التي تش��هدها  واجلرائم 

بغداد بن احلن واآلخر.

اجلبوري يبحث مع قادة عراقيني 
وعرب "فترة ما بعد داعش"

متمنيا ان "تكون الفترة املقبلة فترة 
اس��تقرار للش��عب العراقي ولبقية 
ش��عوب املنطقة بع��د طي صفحة 

االرهاب".

أردوغان يصادق على نشر قّوات 
تركية في قطر

وتش��هد منطقة اخلليج حاليا توترا 
داخليا كبي��را على خلفية قطع كل 
من الس��عودية واإلم��ارات والبحرين 
ومصر، جميع العاقات الدبلوماسية 
م��ع قط��ر ووق��ف احلرك��ة البحرية 
والبري��ة واجلوية معها. وانضمت إلى 
هذه القائمة الحقا حكومة الرئيس 
اليمن��ي عب��د رب��ه منص��ور ه��ادي، 
واحلكوم��ة الليبية املؤقتة برئاس��ة 
عب��د اهلل الثن��ي، وكذل��ك املالديف 
وموريشيوس، وموريتانيا وجزر القمر. 
ووقف��ت كل من الكويت وس��لطنة 
عمان، ف��ي ظل ه��ذه األزمة، موقف 
الوس��اطة  ب��دور  وتقوم��ان  احلي��اد، 
لتخفي��ف التوتر ب��ن األطراف، فيما 
أعلنت األردن وجيبوتي خفض متثيلها 

الدبلوماسي مع الدوحة.

تتمات ص1

نينوى ـ خدر خالت:

بعي��داً ع��ن الضجي��ج االعام��ي، 
وبتبرع��ات م��ن االهال��ي، وبغي��اب 
الدعم الرسمي بنحو مطلق، متكن 
االيزيدي��ون من اع��ادة بناء نحو 50% 
التي  ونواش��ينهم  م��ن مزاراته��م 
فجرها تنظي��م داعش االرهابي ابان 
س��يطرته على ناحية بعشيقة في 

السادس من آب / اغسطس 2014.
وبحضور رسمي وشعبي، يتقدمهم 
الباب��ا ش��يخ، اعلى مرج��ع روحاني 
والعال��م،  الع��راق  ف��ي  لايزيدي��ة 
وكوكب��ة من رج��ال الدي��ن اضافة 
الى الس��يد الشيخ ش��امو النائب 
االيزيدي في برملان اقليم كردس��تان 
اضافة الى شخصيات حزبية وادارية 
واجتماعية وجم��ع غفير من اهالي 
بلدتي بعش��يقة وبحزاني )17 كلم 
شمال شرق املوصل( جرت مراسيم 
اعادة افتتاح مزار الش��يخ حس��ن، 
الكائن عل��ى رابية عالية تطل على 
مناطق شاسعة في منطقة سهل 

نينوى.
ه��ارون  االيزي��دي  املتط��وع  يق��ول 
س��ليمان، في حديث الى "الصباح 
اجلدي��د" ان��ه "ي��وم رائ��ع آخ��ر في 
حياتنا برغم مرارة التهجير والنزوح 
وبس��بب الفاجع��ة الت��ي اصاب��ت 
اجملتمع االيزيدي بعد نكبة ش��نكال 
املؤملة، لك��ن ال يجوز ان تتوقف عند 
محطات اخلراب التي نشرها تنظيم 

داعش االرهابي اينما حّل او وصل".
واضاف "الي��وم اجنزنا مزار الش��يخ 
حسن بعد عمل استمر لعدة اشهر، 
وس��بق ذل��ك اع��ادة بناء 4 م��زارات 
بالكامل في بعشيقة وبحزاني، كما 
ان بقي��ة املزارات والنواش��ن تتباين 
فيها نس��بة االجناز من 10 الى 60% 
وعموما ميكن القول انه مت اجناز اعادة 
بناء نحو %50 من املزارات والنواشن 

االيزيدية في ناحية بعشيقة".

وشارك في اعمار هذه املزارات عمال 
متطوعون يس��مون )خلمت كارين( 
ويعم��ون م��ن دون مقابل، فضا عن 
مشاركاتهم املستمرة في تنظيف 
وادام��ة معب��د اللش املق��دس عند 
االيزيدي��ن )45 كل��م جنوب ش��رق 

دهوك( طوال العام.
يق��ول س��ليمان "التبرع��ات العادة 
بناء املزارات تأتي من اهالي املنطقة 
اضاف��ة ال��ى ش��خصيات ايزيدي��ة 
مقت��درة مالي��ا او حتى متوس��طة 
احلال من داخل الوطن وخارجه، كما 

ان البع��ض يتكفل بارس��ال اغذية 
مطبوخة و جاهزة والبعض يرس��ل 
ارزاق جافة كاالرز والس��كر والشاي 

وزيت الطعام واللحوم وغيرها".
بالق��ول "بع��ض اصحاب  ومض��ى 
آلي��ات النقل ينقل��ون م��واد البناء 
بسعر ش��به مجاني، هنالك تكافل 
اجتماع��ي تطوع��ي، ال��كل يق��دم 
اخلدمات على وف��ق امكاناته، ونحن 
عازم��ون عل��ى اع��ادة بن��اء جمي��ع 
امل��زارات والنواش��ن الت��ي فجره��ا 
تنظيم داع��ش في منطقتنا،ونقول 

للدواع��ش واذيالهم ان مكانهم هو 
مزاب��ل التاريخ بينما نحن باقون في 

ارضنا برغم كل ما اصابنا".
ويشار الى ان تنظيم داعش االرهابي 
قام بتفجير 23 مزارا ونيش��انا يعود 
لايزيدي��ن ف��ي ناحي��ة بعش��يقة 

وبلدة بحزاني اجملاورة.
وقب��ل اختت��ام مراس��يم االحتفال 
باع��ادة بن��اء قبة الش��يخ حس��ن، 
تش��كلت دبكة ش��عبية تس��مى 
)كوفن��دي( وهي رقص��ة دينية اكثر 
مما هي دبكة احتفالية وشارك فيها 

العش��رات م��ن الش��باب والرج��ال 
والنس��اء على انغام التي الش��ّباب 

)تشبه الناي( والدف.
وكانت رائحة البخور تفوح في مكان 
املتطوعون  انهمك  بينما  االحتفال، 
واملتطوعات م��ن االيزيدين بتجهيز 
وجب��ة الغ��داء املس��ماة )س��ماط( 
املكونة من احلبي��ة واحلمص وقطع 
عل��ى  توزيعه��ا  ومت  اللح��م،  م��ن 
املش��اركن ف��ي االحتف��ال وس��ط 
اج��واء بهيجة من الفرح والس��رور، 
عل��ى الرغم من ان اصوات الطائرات 

احلربية التي تقص��ف مواقع داعش 
ف��ي املوص��ل القريب��ة كان��ت مت��ر 
لتنظيم  اهدافا مفترضة  لتقصف 
داعش في االج��زاء القليلة املتبقية 

في امين املوصل.
وكان تنظيم داعش االرهابي قد فجر 
العش��رات م��ن املزارات والنواش��ن 
العائدة لايزيدين في قضاء شنكال 
و ناحية بعش��يقة بع��د اجتياحها 
في آب 2014، مع نزوح نحو 400 الف 
مواطن ايزيدي على وفق احصائيات 

ايزيدية شبه رسمية.

متطوع إيزيدي: يوم 
رائع آخر في حياتنا 
برغم مرارة التهجير 
والنزوح وبسبب 
الفاجعة التي أصابت 
المجتمع اإليزيدي بعد 
نكبة شنكال المؤلمة، 
لكن ال يجوز أن تتوقف 
عند محطات الخراب 
التي نشرها تنظيم 
داعش اإلرهابي أينما 
حّل أو وصل

جانب من افتتاح  املزار

افتتاح مزار )الشيخ حسن( في احتفالية شعبية

اإليزيديون يعيدون بناء نحو 50 % من مزاراتهم المهدمة في بعشيقة
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متابعة الصباح الجديد:
ح��دد ممث��ل املرجعي��ة الديني��ة في 
كرباء الس��يد احمد الصافي، أمس 
اجلمع��ة، ث��اث ح��االت ف��ي اجلانب 
الترب��وي التعليمي حتت��اج الى رؤية، 
معتب��را أن املعل��م ه��و "أب ثان��ي" 
ويج��ب احلف��اظ على "هيبت��ه" وإذا 
أصابها الوهن فذلك يعد "نكس��ة 

اجتماعية".
وق��ال الصاف��ي خ��ال خطبة صاة 

اجلمع��ة الت��ي ألقاها ف��ي الصحن 
احلسيني وتابعتها "الصباح اجلديد" 
التعليم��ي  الترب��وي  "اجلان��ب  إن   ،
مس��ألة حضارية كل اجملتمعات متر 
به��ا"، مش��يرا الى أن "هن��اك ثاث 
حاالت حتتاج ال��ى رؤية، احلالة األولى 
هي حال��ة املؤسس��ات التعليمية، 
والثانية هي فئ��ة املعلمن، والثالثة 

هو الطالب بكل املراحل". 
"املنظوم��ة  أن  الصاف��ي،  وأض��اف 

جمي��ع  تهيئ��ة  عليه��ا  التربوي��ة 
اإلمكان��ات لغرض النه��وض بالوقع 
التعليم��ي والترب��وي ومراقب��ة أداء 
املؤسسات املنطوية حتتها"، مؤكدا 
مدرس��ية  أبني��ة  توفي��ر  "ض��رورة 
تتناس��ب مع حجم الطاب وإعداد 

البيئة والظروف املناسبة". 
وتابع الصاف��ي، أن "الطلبة باملاين 
في كل املراحل، وهذا جيل يصنع وال 
ب��د من أن تكون هناك رؤية حقيقية 

لصناع��ة اجلي��ل تب��دأ م��ن ري��اض 
األطفال وتنتهي بالدراس��ات العليا، 
وه��ذه مس��ؤولية حقيقي��ة عل��ى 

املؤسسة التربوية". 
وأش��ار الصاف��ي، ال��ى أن "املعل��م 
هناك أش��ياء له وأش��ياء عليه مثل 
الطال��ب"، مش��ددا عل��ى "ض��رورة 
ش��عور املعل��م باألهمي��ة، واحترام 

وجهة نظره". 
وعّد الصافي املعلم بأنه "عبارة عن 

أب ثاني ومن حقه أن يختار الطريقة 
التربوية املناسبة للولد بشرط ان ال 
تصل الى وس��ائل العنف، من حقه 
أن يحاسب ويوبخ لكن بدون عنف". 
وق��ال الصاف��ي، "إذا أعطينا املعلم 
حق احملاس��بة يفترض الن ال نضغط 
علي��ه، من اجل إجناح بعض الطلبة، 
ك��ون ذلك يع��د مس��مارا في نعش 
العملية التربوية"، مؤكدا أن "املعلم 
علي��ه أن يعلم ان��ه إذا منع التاعب 

فانه يعطي للبلد من��اذج جيدة، واذا 
ساعد على التاعب سيعطى وجوه 

اسود لكنها فحوى قطط".
وأوض��ح الصافي، "عل��ى املعلم أن 
يب��ذل قصار جهده في توضيح املادة 
للمطال��ب ويش��جع الطال��ب على 
احترام الوقت ويش��جع وينمي قدرة 
الطالب اجلي��د وينصح الطالب غير 
اجليد، وال يحق له التراخي واستغال 

االنفات". 

المرجعية تعّد االعتداء على "هيبة المعلم" نكسة اجتماعية



ناصر عبد ويس*

اعلنت الش��ركة العام��ة لصناعات 
لنس��يج واجللود احدى شركات وزارة 
الصناع��ة واملع��ادن عن انش��طتها 
االنتاجية والتس��ويقية خالل شهر 

آيار املاضي .
وقال مصدر مخول في الش��ركة أنه 
مت بيع وتس��ويق كمي��ات كبيرة من 
منتج��ات مصن��ع نس��يج وحياكة 
واس��ط من قماش )الب��ازة والبوبلني 
واالقمشة الصيفية أضافة للحبال 
املصنع��ة والت��ي مت تصنيعه��ا من 
ع��وادم االنتاج ( ، مضيفا بأن كميات 
اخرى سوقت من منتجات الفانيالت 
والبوليس��تر  واجلواري��ب  القطني��ة 
الس��وق  ف��ي  بجودته��ا  املعروف��ة 

العراقي .
ان جلن��ة حماي��ة  املص��در  واض��اف 
املنت��ج املكلف��ة م��ن  قب��ل دائ��رة 
التطوي��ر والتنظي��م الصناعي في 
وزارة الصناعة واملع��ادن قد اكملت 
تدقيق ملف منت��ج البيرية وقماش 
والتي  البيان��ات  بتطابق  البولس��تر 
تعد خط��وة مهمة نحو منافس��ة 

املنتج��ات املس��توردة وغي��ر اجليدة 
وحماية املنتج الوطني.

وفي الس��ياق ذات��ه بني املص��در بان 
الش��ركة متكنت من تشغيل وفتح 
خ��ط جديد في مصنع منس��وجات 
ذي ق��ار النت��اج شرش��ف وبقي��اس 
دين��ار  آالف   )6( وبس��عر   2,25×2
والذي القى استحس��انا وقبوال لدى 
املواطن��ني ، مش��يرا ال��ى ان جهودا 
متواصل��ة يبذله��ا العامل��ون ف��ي 
معمل البطانية املنس��وجة لغرض 
تصني��ع منتجات عرضي��ة )جودلية 
ودوش��ك طف��ل ووس��ادة طف��ل (، 
كاشفا عن وصول الوجبة االولى من 
امل��واد االولية اخلاصة بالغزول ملعمل 
الراش��يل )بطانية فرو( حيث مايزال 
املش��روع قيد التنفيذ ، موضحا بان 
الكميات التي مت أنتاجها في مصانع 
الش��ركة م��ن البطاني��ة االكريلك 
بلغ��ت )1147 ( بطاني��ة و)10( االف 
و279 حصي��رة بالس��تيكية أضافة 
الى )2976( م��ن املنتجات العرضية 
)جودلية وشك طفل ووسادة طفل( 

نوع ديباج .
ولفت املص��در اخملول ال��ى أن اخلطة 
التسويقية اجلديدة التي انتهجتها  

واجله��ات  الزبائ��ن  م��ع  الش��ركة 
عملي��ة  ال��ى  اضاف��ة  املس��تفيدة 
االس��واق  للمنتج��ات في  التروي��ج 
احمللية اسهم بصورة كبيرة في زيادة 

الطلب على منتجاتها املتنوعة. 

على صعيد متصل تواصل الشركة 
واحلراريات  الزج��اج  العامة لصناعة 
التابع��ة ل��وزارة الصناع��ة واملعادن 
سعيها العادة اعمار مباني ومقرات 
الشركة وتأهيل خطوطها االنتاجية 

بعد االض��رار الت��ي اصابتها نتيجة 
االعمال التخريبية لعصابات داعش 
االجرامية خالل فترة سيطرتها على 
محافظ��ة االنبار وبع��د االنتهاء من 

عمليات التحرير لتلك املناطق.

وقال املهندس رياض عزيز جاسم في 
تصري��ح للمركز االعالم��ي في مقر 
الوزارة بأن الشركة متكنت من تهيئة 
مقر لها في احد مباني الشركة وهي 
مس��تمرة بالعمل للمرحلة الثانية 
لغرض رفع االنق��اض وتأهيل املباني 
االنتاجية ،مضيفا  االخرى واالقسام 
بانه مت االع��داد لعملية البدء بالبناء 
والتأهيل للشركة ، ومن بني االعمال 
التي قامت بها الش��ركة الكش��ف 
وبالتنس��يق م��ع الش��ركة العامة 
للصناعات الكهربائية على محطة 
الكهرب��اء ذات الس��عة )12( مي��كا 
لغرض تش��خيص االعطال واالضرار 
الت��ي احلق��ت بها نتيجة لس��يطرة 
داع��ش عل��ى املنطق��ة كذلك فقد 
جرت اعمال اكمال وترميم االسيجة 
التي حتيط مبقر الشركة وخطوطها 
االنتاجية ، مشيرا الى انه في الوقت 
نفس��ه بأن العمل مس��تمر لغرض 
رفع العبوات واملقذوفات والتي تعوق 

العمل ومواصلته. 
ولف��ت املهن��دس جاس��م ال��ى انه 
وبتوجيه من وزارة الصناعة واملعادن 
بضرورة حصر التجاوزات على أمالك 
الش��ركة وعقاراته��ا فق��د قام��ت 

مالكات من الش��ركة بزيارة ملوقعها 
ف��ي اب��و طيب��ان واخل��اص مبش��روع 
الزج��اج املس��طح وبالتنس��يق مع 
الق��وات االمني��ة املوج��ودة لغ��رض 
املراقبة وابع��اد أي جتاوزات قد حتصل 

ومن أي جهة كانت .
 يذكر ان الش��ركة العام��ة الزجاج 
الت��ي  الش��ركات  م��ن  واحلراري��ات 
تش��كلت حديث��ا بعد دمج ش��ركة 
الزج��اج ومقرها  احلراريات وش��ركة 
في مدينة الرم��ادي التابعة حملافظة 
االنباروهي متخصصة في صناعات 
متعددة منها صناعة الس��يراميك 
)ج��دران وارضي��ات( وصناع��ة م��ادة 
والطاب��وق  الصودي��وم  س��ليكات 
احل��راري الع��ازل بأنواع��ه )خفي��ف 
االلومينا( اضافة  ومتوس��ط وعالي 
الى املواد احلرارية التي تدخل في بناء 
االفران وانتاج الطابوق البوكسايتي 
من معاملها املنتش��رة في الرمادي 
االلواح  ومنه��ا معم��ل  والفلوج��ة 
الزجاجية ومعم��ل القناني ومعمل 
االوان��ي املنزلي��ة ومصن��ع الفلوجة 
لصناع��ة الطاب��وق احل��راري اضافة 
ال��ى خطوطه��ا االنتاجي��ة االخرى 

املتخصصة بتلك املنتجات .  

قضاة ينتقدون قانون األسلحة الجديد : 
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انتق��ادات  ج��زاء  قض��اة  وّج��ه 
واسعة لقانون األسلحة اجلديد، 
فيما أش��روا ثغرات ش��ابت هذا 
التش��ريع ، مؤكدين في أحاديث 
خف��ف  القان��ون  أن  صحفي��ة 
عقوب��ة ت��داول األس��لحة م��ن 
اجلناي��ة إل��ى اجلنحة ف��ي وقت 

يحتاج اجملتمع إلى تشديدها.
ويلفت القضاة إلى وجود تداخل 
في بعض تس��ميات األس��لحة 
أن  إل��ى  أش��اروا  وتقس��يمها، 
القان��ون لم يأت عل��ى تعامالت 
غي��ر التهريب، مبينني أن عقوبة 
اإلع��دام طال��ت فق��ط احلي��ازة 
بدواف��ع إرهابية ، وقس��م قانون 
األس��لحة العراق��ي رق��م )51( 
لسنة 2017 األسلحة الى نارية 
وحربية وأخرى رمزية أو تذكارية.

وق��ال القاضي الدكت��ور حبيب 
ابراهيم في حديثه الى صحيفة 
إن  االلكتروني��ة  »القض��اء« 
املسدس  النارية هي  »األسلحة 
الس��ريعة  اآللي��ة  والبندقي��ة 
الصي��د،  وبندقي��ة  الطلق��ات 
بينما احلربية هي ما تس��تعمله 
القوات املس��لحة وق��وى األمن 
الداخل��ي م��ن أس��لحة غير ما 
ورد في تعبير األس��لحة النارية، 

بحسب التشريع«.
امل��ادة  ف��ي  القان��ون  ويع��رف 
األولى/ خامس��ا، السالح األثري 
بأن��ه  الرم��زي  او  اوالت��ذكاري 
الس��الح ال��ذي يقتنى م��ن دون 
عتاد للزين��ة، او التذكار او الرمز 
األس��لحة  ذل��ك  ف��ي  ويدخ��ل 
املوقوفة او املوجودة في األماكن 

املقدسة واملتاحف العامة .
وأض��اف القاض��ي إبراهيم وهو 
أن  جناي��ات  محكم��ة  رئي��س 
األس��لحة  اس��تثنى  »القان��ون 
التذكاري��ة بينم��ا ح��رم ت��داول 
األسلحة احلربية وسمح بحيازة 
الناري��ة لكن على وفق ش��روط 
وضواب��ط ومبوجب إجازة متنحها 
وزارة الداخلي��ة« ، مش��يرا إل��ى 
»أحقية املواطن بحيازة السالح 
الن��اري بش��رط حصول��ه على 
إجازة بإجراءات مفصلة«، لكنه 

لف��ت إلى أن »القانون لم يش��ر 
برغم إغراق��ه في تفاصيل منح 
اإلجازة إلى كيفية الطعن بقرار 
رفض منح اإلج��ازة مع إمكانية 
ان تق��ام دع��وى ف��ي محكم��ة 
القضاء االداري للمطالبة بإعادة 

النظر في قرار املنع« .
ان  ابراهي��م  القاض��ي  وي��رى 
»القان��ون اجلدي��د خفف عقوبة 
تداول االسلحة بعكس القوانني 
حي��ازة  جرمي��ة  ان  اذ  الس��ابقة 
الس��الح الناري كانت تنظر في 
محكم��ة اجلناي��ات بينم��ا تعد 
اآلن جنحة تفص��ل في دعاواها 
محاك��م اجلنح مع ان واقع احلال 
العقوب��ة  تش��ديد  يس��تدعي 
الس��يما مع انتشار السالح في 
اجملتم��ع واس��تعماله م��ن قبل 
العش��ائر بش��كل ملحوظ في 

خالفاتهم«، بحسب تعبيره.
ويؤش��ر القاض��ي إبراهيم أيضاً 
ثغرات في بعض فقرات القانون 

منها »وجود قص��ور في تعريف 
ان  وإمكاني��ة  احلرب��ي  الس��الح 
يؤدي املصطلح ال��ى تداخل مع 
األس��لحة النارية الرشاش��ة اذ 
ان القانون لم يس��ّم األس��لحة 

احلربية«.
من جانبه أكد قاض��ي اجلنايات 
إل��ى  احلاج��ة  الفت��الوي  عم��اد 
»تشريع قانوني موحد لألسلحة 
قبل إقرار ه��ذا القان��ون«، الفتا 
إل��ى أن »الس��احة التش��ريعية 
كان��ت حتم��ل أحكاما مش��تتة 
لألسلحة منها قانون األسلحة 
رق��م 13 لس��نة 1992 وكذلك 
األمر 3 لس��نة 2003 الصادر عن 

سلطة  االئتالف املؤقتة«.
إن  الفت��الوي  القاض��ي  وق��ال 
»القانون ج��اء لغرض جمع هذه 
األحكام والقوان��ني«، لكنه أفاد 
ب��أن »التش��ريع اجلدي��د أعطى 
لتفاصي��ل  واس��عة  مس��احة 
إجازة حيازة الس��الح ولم يعط 

مساحة كافية لسبل مكافحة 
ف��ي  التس��ليح  ظاه��رة  رواج 
اجملتمع« ، مش��يرا الى أن »إجازة 
حيازة السالح اس��تغرقت حيزا 
كبي��را م��ن القانون اذ ش��غلت 
املادة الرابع��ة حتى املادة احلادية 

والعشرين منه« .
يؤك��د  العقوب��ات  وبخص��وص 
»امل��ادة  أن  الفت��الوي  القاض��ي 
التي تختص  الرابعة والعشرين 
باألح��كام العقابي��ة جاءت غير 
واضح��ة ومبهم��ة بخص��وص 
حي��ازة وحمل األس��لحة فأنها 
التهريب فقط  ذكرت مصطلح 
ولم تش��ر الى بقية التعامالت« 
، موضحا أن »القانون لم يتطرق 
إلى األسلحة الكامتة التي صدر 
لها قانون خاص وهو قانون منع 
األسلحة  وانتش��ار  اس��تعمال 
الكامتة للصوت رقم )38( لسنة 
أن  املفت��رض  م��ن  وكان   ،2016

يدمج معه«.

أن  الفت��الوي  القاض��ي  وب��ني 
ل��م  أيض��ا  اجلدي��د  »التش��ريع 
ينظ��م حي��ازة األس��لحة داخل 
املنزل كما نظمه��ا األمر رقم 3 
لسنة 2003 الذي سمح بحيازة 
قطعة سالح واحدة داخل املنزل، 
بينما لم يسمح القانون اجلديد 

إال بإجازة«.
لكن القاضي حسني مبدر حداوي 
يرى أن »القانون جيد لكن شابته 
ثغرات بس��يطة«، الفت��ا إلى أن 
العراقية  التش��ريعات  »معظم 
ممتازة لك��ن تنفيذ هذه القوانني 
هو ما يش��كل إعاقة  لها ، الفتا 
ال��ى إن »على الدول��ة أن تدعم 
األجهزة التنفيذية ليتم تطبيق 
هذا القانون بالشكل الصحيح 
من أجل مكافحة ظاهرة انتشار 
الس��الح«.، مضيفا أن »القانون 
يحتاج إل��ى تعليمات تصدر عن 
وزارة الداخلي��ة للتفري��ق أكث��ر 
بني األس��لحة الناري��ة واحلربية 

العي��ارات  مس��ألة  وتوضي��ح 
وحجمها«.

األس��لحة  لتهريب  وبالنس��بة 
أك��د  اجلبه��ات  م��ن  واألعت��دة 
ح��داوي أن »اإلج��راءات تختلف 
هنا، فإذا كان منتس��با في قوى 
األمن ف��أن التحقيق يكون إداريا 
ويحال إلى محكمة عس��كرية 
العقوب��ة«،  حت��دد  م��ن  وه��ي 
وبالنسبة إلى األسلحة اجلارحة 
ب��أن  ح��داوي  يب��ني  الراض��ة  أو 
»القان��ون ت��رك تنظيمه��ا إلى 
وزارة  الت��ي تصدرها  التعليمات 
الداخلي��ة« ، وبخصوص عقوبة 
اإلع��دام، يش��ير ح��داوي إلى أن 
»حيازة الس��الح بدوافع إرهابية 
تؤدي إلى اإلع��دام«، الفتا إلى أن 
»احملكم��ة حتقق ف��ي كل قضية 
وظروفه��ا وهي من حت��دد دوافع 

حمل األسلحة وحيازتها«.

*اعالم القضاء

خفف عقوبات تداول األسلحة الى الجنحة والمجتمع بحاجة لتشديدها 

طالت عقوبة اإلعدام 
فقط الحيازة بدوافع 

إرهابية ، وقسم 
قانون األسلحة 

العراقي رقم )51( 
لسنة 2017 األسلحة 

الى نارية وحربية 
وأخرى رمزية أو 

تذكارية

انتقادات واسعة لقانون األسلحة اجلديد

توزيع أرباح عام 2014 بين 
منتسبي الموانئ العراقية 

تجهيز أحياء أيمن 
الموصل المحررة حديثا 

بالمفردات التموينية

صحة ميسان تؤكد خلو 
المحافظة من )الكوليرا(  

بغداد - الصباح الجديد:
ص��ادق وزير النق��ل كاظم فنج��ان احلمامي على 
توزيع األرباح السنوية لعام 2014 الشركة العامة 
للموان��ئ العراقية على املوظف��ني تزامنا مع عيد 
الفطر املبارك وأفراح ش��عبنا العراقي بانتصارات 
القوات األمنية واحلشد الش��عبي على عصابات 
داعش اإلرهابية وحترير مدينة املوصل صادقنا على 
توزيع األرباح الس��نوية للشركة العامة للموانئ 

العراقية على املوظفني.
واش��ار الوزير الى أن جهود الش��ركة الكبيرة في 
تطوير منشآتها وخدماتها والتعاون الكبير فيما 
بينها وبني الشركات العاملة في املوانئ العراقية 
مكنها من حتقيق زيادة كبيرة في األرباح فضال عن 

زيادة أعداد البواخر والسفن الواصلة للموانئ.
وكان الوزير قد وعد في وقت س��ابق من األس��بوع 
املاض��ي العاملني في املوانئ بإمت��ام إجراءات توزيع 

األرباح السنوية قبل عيد الفطر املبارك. 

بغداد - الصباح الجديد:
اعلن��ت وزارة التج��ارة ف��ي بي��ان بث��ه مكتبها 
االعالمي ع��ن جتهيز ع��دد من احي��اء اليرموك 
واالص��الح الزراع��ي والرافدي��ن واالب��ار واملغرب 
واملوصل اجلدي��دة والعربي وباب جديد وحميدان 
والتنك احملررة حديثاً من امين املوصل بكمية 292 
كيسمن الس��كر 297 كارتونا من زيت الطعام 
وبأش��راف ميدان��ي م��ن قبل وفد خلي��ة االزمة 
املتمث��ل مبدير عام دائ��رة التخطي��ط واملتابعة 
ابتهال هاش��م صابط ومعاون مدي��ر عام دائرة 

الرقابة التجارية شاكر سعدي في الوزارة .
 واوضح البيان بأن عدد العائالت التي مت جتهيزها 
باحلصص التموينية بع��د تدقيق بياناتهم 953 
عائل��ة وبواق��ع 5 االف و160 ف��ردا ومن خالل 18 
وكيال ، مؤكدا ان وزارة التجارة هي اولى الوزارات 
الت��ي دخل��ت تل��ك االحي��اء وجه��زت العائالت 
املتواجدة فيها باملواد الغذائية وعلى اليوم الرابع 

على التوالي بالتنسيق مع االجهزة االمنية .
واكد البيان ان تلك املواد من احلصص التموينية 
قد مت نقلها بش��احنات ش��ركة املواد الغذائية 
حي��ث جهزت ال��ى ال��وكالء ومن ث��م للعائالت 
بانس��يابية عالي��ة بتع��اون وجهود وف��د خلية 
االزم��ة الذي اش��رف عل��ى التجهيز م��ع فروع 
الدوائ��ر التجارية للوزارة ف��ي املوصل واالجهزة 

االمنية .

 ميسان - خاص:
عقد قس��م الصح��ة العام��ة في دائ��رة صحة 
ميسان  اجتماع لغرفة عمليات اإلسهال الوبائي 
) الكوليرا ( ملناقشة خطة الدائرة املتبعة للقضاء 
عل��ى ه��ذا الوب��اء واتخ��اذ اإلج��راءات االحترازية 

للوقاية من هذا املرض .
وأوض��ح مدير قس��م الصحة العامة ف��ي دائرة 
صح��ة ميس��ان  الدكت��ور عل��ي نعم��ة النوري 
ل�«الصب��اح اجلديد« لم تس��جل اي حالة أصابة 
في احملافظة حاليا ، فيما مت مناقش��ة خطة دائرة 
صحة ميس��ان املتبعة ملواجهة مرض االس��هال 
الوبائ��ي ) الكولي��را (، في حال انتش��اره وضرورة 
أتخاذ اإلجراءات املطلوبة والتعريف به واإلجراءات 

االحترازية واالستعدادات املتخذة للوقاية منه .
ولف��ت الدكتور الن��وري الى ان مدير ع��ام الدائرة  
اكد ض��رورة توفير جمي��ع األدوية واملس��تلزمات 
العالجية في احلاالت الطارئة في املستش��فيات 
، كم��ا اكد على ض��رورة ان تك��ون هنالك برامج 
توعي��ة وتثقي��ف مكثفة للمواطن��ني عن طريق 
عق��د الن��دوات ومحاض��رات التوعي��ة الصحية 
وتوزيع البو س��ترات والفول��درات للتعريف بهذا 

املرض والية الوقاية .   

تقرير

»النسيج« تعلن عن أنشطتها اإلنتاجية والتسويقية لشهر آيار الماضي   
»الزجاج« تسعى إلعادة  أنشطتها بتأهيل خطوطها اإلنتاجية   

الشركة العامة لصناعات لنسيج واجللود

متابعة الصباح الجديد:
اعل��ن مدي��ر ع��ام املديري��ة العامة 
لنق��ل الطاق��ة الكهربائية ملنطقة 
الفرات االعلى املهن��دس خالد غزاي 
عطية عن تع��رض خط نقل الطاقة 
الكهربائية) ديالى ��� ميرس��اد 400 
ك.ف ( إل��ى عملي��ة تخريبي��ة ليلة 
أم��س االول ادت إلى س��قوط 3 أبراج 

للضغط العالي الناقلة للطاقة.
واوض��ح املدي��ر العام أن خ��روج هذا 
اخلط عن العمل س��يؤدي إل��ى زيادة 
ساعات القطع بسبب فقدان طاقة 
كهربائية مقدارها من) 400 إلى 450 
(ميكا واطا مما س��يؤثر على ساعات 
الكهربائي��ة  بالطاق��ة  التجهي��ز 

حملافظتي ديالى وبغداد.
امل��الكات  أن  الع��ام  املدي��ر  وأض��اف 
الهندسية والفنية التابعة للمديرية 
املذك��ورة وبالتع��اون والتنس��يق مع 

اجله��ات األمني��ة ستباش��ر بأج��راء 
الكش��ف عل��ى مس��ار ه��ذا اخلط 
خوفاً من وجود عبوات ناس��فة أخرى 
مزرعة من قب��ل العصابات اإلرهابية 
قبل املباشرة باعمال صيانة وإصالح 

األبراج املدمرة .
وطالب  املدير الع��ام اجلهات األمنية 
كاف��ة بض��رورة مضاعف��ة اجله��ود 
وحماية ه��ذا اخلط اله��ام كونه قد 
تعرض إلى هجم��ات إرهابية عديدة 

خالل املدة املاضية . 
عل��ى صعيد اخ��ر تواص��ل املالكات 
الهندس��ية والفني��ة ف��ي املديري��ة 
العام��ة لتوزي��ع كهرب��اء الرصاف��ة 
الش��بكة  لصيان��ة  حمالته��ا 
الكهربائية ضمن فرعيها )الشمالي 
واملرك��ز( من خ��الل نص��ب محوالت 
وصيان��ة  قابل��وات  وم��د  جدي��دة 
منظوم��ات اإلنارة ونص��ب مقاييس 

الرس��مي  املتحدث  وق��ال  وأعم��دة. 
الدكت��ور  الكهرب��اء  وزارة  باس��م 
مصع��ب س��ري امل��درس ان االعمال 
تضمنت نصب )6( محوالت متعددة 
الس��عاة )250-400 ك.ف( في احملالت 
جان��ب  ال��ى   ,)703-709-929-903(
مد قابلوات بط��ول )1450 ( متراً في 
وكذل��ك   ,)909-903-911( احمل��الت 
نصب عدد من االعمدة ض.و, ونصب 
)38( مقياساً كهربائياً متعدد االطوار 
في عدد من احملالت ضمن قطاع زيونة 

لفرع الصافة املركز.
واض��اف امل��درس ام��ا اعم��ال ف��رع 
الرصاف��ة الش��مالي فق��د تضمنت 
اس��تبدال محول��ة معطوب��ة ف��ي 
محل��ة )101(, اضافة الى اس��تبدال 
قابلو بط��ول )85( مترا ف��ي محلتي 
)111-139(, واس��تبدال )37( مقياساً 
كهربائياً في احملالت )113-116-120-

117-111-109(, فض��الً ع��ن إص��الح 
ف��ي محل��ة  أس��الك ض.ع  تقط��ع 
وكذل��ك   ,)131( والس��عدون   )501(
صيانة منظومة االن��ارة في محالت 
االعظمي��ة )314-316-308( واملغرب 

محلة )304(. 
م��ع قس��م  وبالتع��اون  ذل��ك  ال��ى 
املديري��ة  ف��ي  واالع��الم  العالق��ات 
العامة ملش��اريع نق��ل الطاقة نظم 
قس��م العالقات واالعالم في املديرية 
العامة لتوزيع كهرباء الرصافة ندوة 
توعية ملنتسبيها بخصوص شراكة 
القط��اع اخلاص م��ع قط��اع التوزيع 
م��ن خ��الل عقود)اخلدم��ة والصيانة 
بالنس��بة  واهميته��ا  واجلباي��ة( 
للمستهلك بش��كل خاص وللوزارة 
بش��كل ع��ام من حيث االس��تهالك 
وتوفي��ر الطاقة على مدار الس��اعة 
وتقليل  االحم��ال  به��دف تخفي��ف 

فات��ورة الكهرباء فض��ال عن احلد من 
التجاوزات على الشبكة الكهربائية 
وتقليل الضائعات وترشيد الطاقة. 

وحت��دث ف��ي الن��دوة مدي��ر قس��م 
العالقات واالعالم في املديرية العامة 
لتوزيع كهرباء الرصافة احمد شاكر 
احللف��ي اش��ار فيها الى جن��اح جتربة 
مش��روع مش��اركة القط��اع اخلاص 
ف��ي محالت زيون��ة ورض��ا املواطنني 
وارتياحه��م الى ه��ذه التجربة التي 
انعكس��ت على توفير الطاقة لهم 

من دون انقطاع.
واضاف مدير القس��م ان الوزارة جادة 
في ه��ذه التجرب��ة لتعميمها على 
بقي��ة مناطق بغ��داد الرصافة والتي 
هي قيد التعاقد وكذلك ستش��مل 
ثب��ات  مبين��اً   ، االخ��رى  احملافظ��ات 
التسعيرة على وضعها احلالي وعدم 
تغييره��ا كونها مدعوم��ة من قبل 

احلكوم��ة بنس��بة عالي��ة وان عمل 
املس��تثمر ال يخرج م��ن التعليمات 

املوجة من الوزارة بهذا اخلصوص .
الفت��ا ال��ى ان مهام الش��ركات التي 
تش��ارك مع مديريات التوزيع بأعمال 
الصيانة وتش��غيل الش��بكة وقرأت 
املقايي��س وجباي��ة أج��ور الكهرباء , 
وأيضا ضمن واجباتها رفع التجاوزات 
عن الش��بكة الكهربائي��ة ومعاجلة 
التالع��ب  ع��ن  الناجت��ة  الضائع��ات 
باملقاييس بالنتيجة هذا سيؤدي الى 

التقليل الهدر بالطاقة الكهربائية.
واكد مدير قس��م العالق��ات الى ان 
اله��دف من هذا املش��روع هو إعطاء 
فرص��ة للقط��اع اخل��اص ملش��اركة 
ال��وزارة الدارة قط��اع التوزيع مقابل 
نس��بة تدفع الى املس��تثمر وأشعار 
املواطن بقيمة الوح��دة الكهربائية 

التي تصل اليه .

تعّرض خط ديالى ـ ميرساد إلى عمل تخريبي أدى إلى سقوط 3 أبراج
توزيع الرصافة تواصل أعمال الصيانة ضمن فرعيها الشمالي والمركز
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إياس حسام الساموك

البصرة - سعدي علي السند:

الثقاف��ة  قص��ر  قاع��ة  تضّي��ف 
ف��ي البصرة الي��وم الس��بت في 
أمس��ية رمضاني��ة ع��ددا كبي��را 
من املبدعني واألكادمييني وعش��اق 
ويتح��اوروا  ليتحدث��وا  الكت��اب 
ع��ن ص��رح ثقافي مع��روف ومؤثر 
هنا ف��ي املدينة املعط��اء ومكانة 
ه��ذا الصرح عند أجي��ال تعاقبت 
أرتي��اده من��ذ عش��رينيات  عل��ى 
الق��رن املاضي وحت��ى اآلن ... وهذا 
الصرح هو )املكتبة األهلية( التي 
أسس��ها املرح��وم فيص��ل حمود 
ع��ام 1928 وظلت أنيق��ة متألقة 
وحاض��رة تس��تقطب اهتمام كل 
من يرتبط بعالقة حب مع الكتب 
بشتى تخصصاتها ومع الصحف 
اليومية التي تصلها من العاصمة 

بغداد .

أهمية الكتاب في تعميق فكر 
اإلنسان وبناء شخصيته

األمس��ية الرمضانية التي أعّدت 
النهض��ة  مؤسس��ة  برنامجه��ا 
قص��ر  م��ع  بالتع��اون  الثقافي��ة 
العالقات  لدائ��رة  التابع  الثقاف��ة 
الثقافة س��تكون  ب��وزارة  العامة 
فرص��ة جميلة ملبدع��ني معروفني 
العراقي  الثقاف��ي  الوس��ط  ف��ي 
ليس��تذكروا  والعامل��ي  والعرب��ي 
ويثمن��وا دور املكتب��ة األهلية في 
البص��رة وه��ي تدخل في الس��نة 
املقبلة عامها التس��عني بحضور 
ثقافي كان خالل كل هذه السنوات 
مس��يرة  ف��ي  مهم��ة  اش��راقة 
الثقاف��ة واإلب��داع مبدين��ة حرص 
علماؤه��ا على تأس��يس اخلزانات 
واملكتب��ات التي تض��مُّ النوادر من 
والدوريات،  والكت��ب  اخملطوط��ات، 
وانتش��رْت فيها الكت��ب مبختلف 
أنواعه��ا من��ذ متصيرها ع��ام 14 
هجري��ة و إلى يومنا هذا فللبصرة 
دور كبي��ر ومكان��ة مرموق��ة في 
العل��م واألدب ، وق��د أجنبت جمعا 
هائ��ال من العلماء واألدباء ، وكانت 
زاخ��رة زاه��رة بالكت��ب واملكتبات 
الت��ي جاءت ولي��دة احلاجة امللحة 
الت��ي أح��س به��ا الع��رب بعد أن 

والتعليم  والتعلم  العلم  انتش��ر 
في ط��ول البالد وعرضه��ا ، وكان 
حلب الكت��ب وتقديرها لدى األفراد 
واجلماع��ات حافزا كبي��را لالعتناء 
به��ا واحملافظة عليه��ا وتنظيمها 
ف��ي دورة خاصة ه��ي التي نطلق 

عليها اليوم املكتبات .

السياب كان يهوى اجللوس على 
رزم الصحف القدمية باملكتبة

األمس��ية التي س��يقدمها ويدير 
آليته��ا األديب مقداد مس��عود ... 
س��يتحدث فيها القاص والروائي 
محم��د خضير والش��اعر كاظم 
والصحف��ي  والش��اعر  احلج��اج 
عبدالرض��ا  صال��ح  محم��د 
جاس��م  س��عيد  والبروفس��ور 
األس��دي وآخرون وهم جميعا من 
رواد املكتب��ة األهلي��ة ويرتبط��ون 

بصداقة مع القائ��م على ادارتها 
األدي��ب احلاج غ��ازي فيصل حمود 
النجل األكبر ملؤسس��ها املغفور 
له فيصل حمود والذي يس��اعده 
والكات��ب  الصحف��ي  جنل��ه  اآلن 
مصطفى ...وهم وغيرهم الكثير 
والكثي��ر يع��دون امت��دادا ل��رواد 
املكتبة م��ن اجلي��ل األول ومنهم 
القاض��ي الس��يد عب��اس ش��بر 
والقاض��ي الش��يخ ع��الء الدي��ن 
واألس��تاذ محم��د جواد  خروف��ة 
والش��عراء  املعروف  اللغوي  جالل 
كاظم مكي حسن وسالم علوان 
الواح��د العط��ار  اجللب��ي وعب��د 
وكاظ��م الصائب ومقب��ل الرماح 
العبط��ة  محم��ود  والقاض��ي 
وكذلك القاض��ي مصطفى علي 
ال��ذي أصب��ح وزي��راً للع��دل في 
تلك الفترة، أما م��ن اجليل الثاني 

فمنه��م الناق��د الدكت��ور عل��ي 
عب��اس عل��وان  و الق��اص الرائ��د 
محمود عبد الوهاب والشاعر بدر 
شاكر الس��ياب والشاعر محمود 
البريكان.... وأس��ماء أخرى وكانوا 
جميعا يع��دون املكتب��ة األهلية 
مكان��ا للح��وار واألب��داع فمث��ال 
ي��روي صاحبه��ا )أب��و مصطفى( 
ان الش��اعر الكبي��ر ب��در ش��اكر 
الس��ياب عندم��ا كان يأت��ي إلى 
املكتب��ة يهوى اجلل��وس على رزم 
الصحف القدمية بجانبي وأحيانا 
يطلب مني أن أقدم له ورقة وقلم  
وعرف��ت بعده��ا ان��ه كان يكتب 
العديد من القصائ��د التي كانت  
تلج ال��ى مخيلت��ه لكتابتها في 

حلظة التوهج .

تعاملنا مع كبريات دور النشر 

املصرية واللبنانية
ويضيف ان مكتبتنا األهلية قامت 
في واحدة م��ن خطواتها لألرتقاء 
ملرتاديه��ا  خدماته��ا  مبس��توى 
وللقراء بش��كل عام مبراسلة دور 
نش��ر في مص��ر بالدرج��ة األولى 
مث��ل دار )اله��الل( الت��ي تص��در 
واألدبي��ة  السياس��ية  اجمل��الت 
والفنية فبدأت هذه اجملالت تصلنا 
ع��ن طريق مطار البص��رة الدولي 
مباش��رة ونح��ن بدورنا نس��وقها 
إل��ى أس��واق البصرة وبع��د ذلك 
إل��ى بغ��داد، مثل مجل��ة الهالل، 
واملقتط��ف، والرس��الة، ورواي��ات 
اله��الل، وكتاب اله��الل، والعديد 
م��ن اجمل��الت مث��ل املص��ور، وأخر 
وروز  واالثنني،  والكواكب،  س��اعة، 
اليوسف و غيرها وكذلك االتصال 
بدور النش��ر اللبناني��ة التي بدأنا 

باس��تيراد الكتب منه��ا وهي دار 
العلم للماليني ودار الطليعة ودار 
اآلفاق ودار العودة وغيرها، وجلبنا 
خيرة عناوين الكتب في مختلف 
االختصاص��ات األدبية والتأريخية 
والدينية وغيرها فازدهرت عملية 
الق��راء  ع��دد  وزاد  الكت��ب  رواج 
خصوصاً كنا نبيع بأسعار زهيدة 
جداً وذلك لرخصها من مصدرها 
لقوة العملة العراقية في حينها 
، وم��ن هنا أصبحت املكتبة خلية 

نحل من كثرة روادها.
األمسية سيتخللها عرض فيلم 
ع��ن املكتب��ة من تصوي��ر وأخراج 
الفنان كاظم حس��ني ومساعده 
تق��ي هان��ي يوث��ق العدي��د ع��ن 
املكتب��ة وتعاملها اليوم ايضا مع 
دور نش��ر عراقي��ة وعربية وعاملية 

لتوفير كنوز الكتب لروادها.

األمسية ستكون 
فرصة جميلة 
لمبدعين معروفين 
في الوسط 
الثقافي العراقي 
والعربي والعالمي 
ليستذكروا ويثمنوا 
دور المكتبة األهلية 
في البصرة وهي 
تدخل في السنة 
المقبلة عامها 
التسعين

جانب من املكتبة األهلية بالبصرة وتواصل املبدعني واألكادمييني معها

تقيمها مؤسسة النهضة الثقافية بالتعاون مع قصر الثقافة بالبصرة

أمسية رمضانية عن تأريخ المكتبة األهلية في البصرة وحضورها الثقافي المتواصل

عن المحكمة االتحادية 
العليا )الحلقة الخامسة 

- سلطة القضاء( 
ميث��ل ع��دم التدخ��ل ف��ي اختصاص��ات العم��ل 
القضائ��ي أو التج��اوز على صالحيات��ه ، من أهم 
أسس األنظمة الدميقراطية، وقد كّرس الدستور 
العراق��ي ه��ذا التوجه، م��ن خ��الل التأكيد على 
الفص��ل ب��ني الس��لطات الوارد ف��ي امل��ادة )47( 
من��ه ونصه��ا »تتك��ون الس��لطات االحتادية من 
السلطات التش��ريعية، والتنفيذية، والقضائية 
متارس اختصاصاتها ومهماتها على أساس مبدأ 

الفصل بني السلطات«.
وص��ادف ص��دور بع��ض القوانني وفيه��ا نصوص 
تخالف الدس��تور من هذا املوضع، الذي يعّد وفق 
املادة )13( منه القانون األس��مى في البالد وملزماً 
للس��لطات كافة وال يجوز إصدار قانون يتعارض 
مع أحكامه ، ومن هن��ا يأتي دور احملكمة االحتادية 
العليا في الفصل من ذلك، بعدما مت الطعن بتلك 

القوانني من أي كان موقفه.
وواح��دة م��ن النصوص التش��ريعية الت��ي قررت 
احملكمة االحتادية العليا عدم دس��توريتها كونها 
متس اس��تقاللية القض��اء، هي امل��ادة )176/ أوالً( 
من قان��ون الكمارك رقم )23( لس��نة 1984 التي 
نصت على )ميارس موظفو الكمارك لغرض تنفيذ 
هذا القانون س��لطة أعضاء الضب��ط القضائي 
في ح��دود اختصاصهم وال يج��وز إحالتهم على 
احملاك��م بس��بب يتعل��ق بوظائفه��م إال بأذن من 

الوزير(.
وكان قرار احملكمة االحتادية تضمن أكثر من س��ند 
حيث ان املادة تع��دُّ تقييداً لصالحية القضاء في 
محاكم��ة املتهم في ح��ال ارتكابه جرمي��ة أثناء 
تأديت��ه وظيفت��ه، كم��ا رأى القرار أنه��ا تتعارض 
م��ع املادة )47( من الدس��تور وتخالف مبدأ توفير 
الضمان��ات من خالل محاكم��ة عادلة، فضال عن 
أنها تناقض الفقرتني األولى والسادسة من املادة 
)19( م��ن الدس��تور، اللتني نصتا على اس��تقالل 
القضاء وعدم وجود س��لطان عليه لغير القانون، 
وأحقي��ة الفرد ب��أن يعام��ل معامل��ة عادلة في 

االجراءات القضائية.
وقد تناغم القرار القضائي الدستور مع توجهات 
مجلس الن��واب في إلغائه الفق��رة )ب( من املادة 
)136( الواردة في قانون أص��ول احملاكمات اجلزائية 
التي كانت تش��ترط موافق��ة مرجع املتهم على 
إحالت��ه على احملاكمة ف��ي حال��ة ارتكابه جرمية 
أثناء أو بسبب تأديته واجبات وظيفته، حيث أكد 
العديد من املراقبني أن وجود تلك املادة كان سبباً 
في عدم محاسبة املتهمني بهدر املال العام على 

وجه اخلصوص.
لي��س هذا فق��ط، بل أص��درت احملكم��ة االحتادية 
العليا قراراً بالرقم )12/ احتادية/ 2016( بخصوص 
ق��رارات جملل��س قيادة الث��ورة املنح��ل التي تخول 
الس��لطة التنفيذية ف��رض عقوبات جزائية مثل 

احلبس والغرامة، فقررت عدم دستوريتها.
وم��ن املع��روف أن مجلس قي��ادة الث��ورة املنحل 
أعطى الضوء األخضر ألشخاص من غير القضاة 
صالحية التوقيف والتحقيق وهي مهام قضائية 
صرفة فجاء ق��رار احملكمة االحتادي��ة على أن تلك 

الصالحيات مناطة حصراً بالقضاء. 

*كاتب في الشؤون القانونية

متابعة الصباح الجديد:  
بحث وكي��ل وزارة الصناعة واملعادن 
الفن��ي املهن��دس ع��ادل ك��رمي ف��ي 
مكتب��ه مبقر الوزارة م��ع ممثل البنك 
الدولي لوكا باندي��را للتباحث حول 
ع��دد من القضاي��ا  واالمور املتعلقة 
بتحدي��ث التقارير والبيان��ات املالية 

للشركات العامة التابعة للوزارة .
كما ناقش وكيل وزارة الصناعة خالل 
اللقاء مس��ودة الش��روط املرجعية 
اخلاصة باعداد ميثاق احلكم الرشيد 
والبحث في امكاني��ة ايجاد صيغة 
مناس��بة للعمل وتكوين رؤية حتقق 
اله��دف للطرفني ووض��ع املقترحات 

الكفيلة بذلك .
وق��ال الوكيل ان التقاري��ر والبيانات 
املالي��ة اخلاص��ة بالش��ركات يجري 
تدقيقه��ا من قبل اجله��ات اخملتصة 
قب��ل ارس��الها الى البن��ك الدولي ، 
الفت��ا ف��ي الوق��ت ذاته ال��ى انه قد 
مت تش��كيل فريق عمل الع��داد هذه 
التقارير والبيان��ات وتدقيقها ضمن 
التوقيت��ات املتفق عليه��ا مع البنك 
الدولي ومبدة 3 اشهر ، مؤكدا حرص 
احلكومة والوزارة على اكمال جميع 

االجراءات على وفق مامطلوب .
واش��ار الوكيل الى ان ال��وزارة قامت 
بارسال مجموعة قوانني منها قانون 

)PPP( وسيتم  القابضة  الش��ركات 
الحقا ارسال تعديل قانون الشركات 
وقان��ون   1997 لس��نة   )22( رق��م 
التقاعد املوحد رقم )9( لسنة 2014  
لغرض عرضها عل��ى مجلس الوزراء 
بغية استحصال املوافقات االصولية  
ورفعه��ا الى مجلس الن��واب ، واوعز 
الى الدوائر املعنية في الوزارة بضرورة 
اط��الع البنك الدولي على مس��ودة 
هذه القوانني واملتغيرات والتعديالت 

اجلارية فيها .
من جانبه ق��ال ممثل البن��ك الدولي 
بأن��ه قد مت وض��ع مخط��ط للعمل 
واملع��ادن  الصناع��ة  وزارة  باش��راك 

سيتم تبنيه من قبل مجلس الوزراء 
والذي يتضمن اخلط��وات واالجراءات 
الت��ي تقع عل��ى عاتق ال��وزارة بهذا 
الش��أن وكما ورد في رس��الة البنك 

الدولي االخيرة .
على صعيد متصل اعلنت الشركة 
العامة لصناعة االدوية واملستلزمات 
الطبي��ة / س��امراء التابع��ة ل��وزارة 
الصناع��ة واملعادن عن اعداها خطة 
بحثية النتاج 22 مس��تحضرا خالل 
العام احلالي لش��تى االم��راض بعد 
اكم��ال جمي��ع األج��راءات البحثية 
فيم��ا   ، له��ا  املطلوب��ة  واخملتبري��ة 
قام��ت الش��ركة بأحال��ة ع��دد من 

املس��تحضرات الطبي��ة ال��ى جتربة 
التكافؤ احليوي.

وقال مدير عام شركة أدوية سامراء 
ف��الح حس��ن صال��ح ف��ي تصريح 
للمرك��ز االعالم��ي في ال��وزارة  بأنه 
وضم��ن خط��ة الش��ركة لتطوي��ر 
وحتس��ني انتاجه��ا وأمكاني��ة انتاج 
مس��تحضرات جديدة تسهم برفع 
املس��توى االقتصادي للبلد من خالل 
احلد من استيراد املستحضرات التي 
ميك��ن انتاجها محلي��ا ، مضيفا بأن 
االجراءات البحثي��ة املطلوبة النتاج 
لغ��رض  تتواص��ل  مس��تحضرا   22
والتي  تهيئة املس��تلزمات النتاجها 

تعالج االمراض الش��ائعة واالمراض 
املزمن��ة وتنت��ج وفق��ا للمواصفات 
الدوائية العاملية واستنادا للدساتير 
البريطاني��ة واالمريكي��ة ومبا يحقق 

مردودات مالية كبيرة.
وب��ني صال��ح ب��ان الش��ركة انتهت 
م��ن انتاج ث��الث مس��تحضرات من 
احلبوب س��يتم طرحها في االسواق 
 AtorvAsAm 40 mgوه��ي احمللي��ة 
  mgsimAvAstAtin 160 mg 40 mg

DiovAsAm  فض��ال ع��ن ط��رح ثالث��ة 

مستحضرات اخرى بعد اجناز عملية 
 methDin –n-, sAmAcoDyl تغليفه��ا

.10 mg  ,AzithrosAm 500 mg

العراق يتدارس مع البنك الدولي تحديث التقارير المالية لشركات الصناعة  
»األدوية« تضع خطًة بحثيًة إلنتاج مستحضرات لشتى األمراض      

متابعة الصباح الجديد:
والش��ؤون  العم��ل  وزارة  اعلن��ت   
االجتماعية ان اللجنة العليا لهيئة 
احلماية االجتماعي��ة في محافظة 
طل��ب   )612( نح��و  ردت  بغ��داد 
اعت��راض واي��دت ش��مول اكثر من 
س��تة آالف معترض باعانة احلماية 

االجتماعية. 
وق��ال املتحدث باس��م وزارة العمل 
عمار منع��م ان اللجن��ة العليا في 
محافظ��ة بغ��داد اي��دت )612( قرار 
ق��رارا   )6287( واص��درت  اس��تبعاد، 
باعان��ة  الش��مول  باع��ادة  خاص��ا 
احلماي��ة االجتماعي��ة، وذلك للمدة 

من 1/11 لغاية 2017-6-5. 
واضاف ان هيئة احلماية االجتماعية 
تس��تقبل يوميا من 30-50 مواطنا 
م��ن املعترض��ني على اس��تبعادهم 
االجتماعي��ة  احلماي��ة  نظ��ام  م��ن 
وهي مس��تمرة في دراس��ة طلبات 
االعت��راض وحس��مها م��ن اللجنة 
العليا املش��كلة برئاس��ة قاض في 

بغداد.
اع��ادة  آلي��ات  ان  منع��م  واوض��ح 
الشمول ورفض االستبعاد تتضمن 
اما اع��ادة املقابل��ة وتدوي��ن افادات 
البح��ث  اع��ادة  او  املس��تبعدين 
االجتماعي، او االحالة مرة اخرى الى 
اللج��ان الطبية لتت��م بعدها اعادة 
اصدار القرار إما باعادة الش��مول او 
تأيي��د قرار االس��تبعاد كونهم فوق 

مستوى خط الفقر.
يش��ار الى ان وزارة العمل والشؤون 

االجتماعي��ة اس��تحصلت موافقة 
مجل��س ال��وزراء على ص��رف مبالغ 
م��ن  الس��ابقني  املس��تفيدين 
اعان��ات احلماي��ة االجتماعي��ة مم��ن 
اس��تبعدتهم وزارة التخطيط بعد 
ان عدتهم فوق مستوى خط الفقر، 
اعتراضاته��م  باس��تالم  وباش��رت 
الع��ادة ش��مولهم م��ن جدي��د، إذ 
تواصل الوزارة ص��رف االعانات لهم 
حلني البت في اعتراضاتهم بس��بب 
ظروفهم املعيش��ية الصعبة وحلني 
البت في اعداد االعتراضات الكثيرة 

كونها تستغرق وقتا طويال.
ال��ى ذل��ك اج��رت دائ��رة التقاع��د 
التابعة لوزارة  والضمان االجتماعي 
 )566( االجتماعية  والشؤون  العمل 
زي��ارة ملواق��ع العمل خ��الل الفصل 
االول م��ن عام 2017 من قبل اللجان 
اخملتص��ة املوزعة ب��ني مناطق بغداد 
مببال��غ  للدائ��رة  املدين��ني  ملتابع��ة 
اشتراكات عمالية وغرامات تأخيرية 
وفق��اً لقان��ون التقاع��د والضم��ان 
االجتماعي للعمال رقم 39 لس��نة 

1971 وتعديالته.
الدائ��رة عل��ي  واش��ار مدي��ر ع��ام 
جعف��ر احلل��و الى ان امل��ادة )27( من 
القان��ون املذك��ور آنف��ا تن��ص على 
تفاصيل االش��تراكات املس��ددة من 
قب��ل الش��ركة او صاح��ب العم��ل 
باس��تقطاع نس��بة %5 م��ن اج��ر 
العامل مضافا اليها %12 من االجر 
ال��ذي تدفع��ه الش��ركة او صاحب 
مجم��وع  يك��ون  وبذل��ك  العم��ل 

االشتراكات املسددة 17%.
واضاف املدير العام ان الشركات التي 
تقوم بعمل جتاري يدر ارباحاً عن بيع 
النفط او سائر املواد الهيدروكربونية 
املنتجة في الع��راق او املصدرة منه 
او بيع احلق��وق او املصالح املتعلقة 
بالنف��ط فيس��تقطع منه��ا 30%، 
يتحم��ل صاحب العم��ل من االجور 
%25 والعام��ل %5 وفقاً للمادة )27( 

من القانون.
واوضح املدير العام ان املادة )30( تنص 
على انه في حالة تاخر الشركة يتم 
ف��رض غرامة تاخيرية بنس��بة )2%( 
من مبلغ االشتراكات عن كل شهر 
تاخير خالل امل��دة القانونية الالزمة 
وفي ضوئها  االش��تراكات  لتسديد 
يتم تسديد ما بذمتهم من ديون عن 
املدد السابقة التي تسهم في تعزيز 
املوقف املالي للدائرة لتمكينها من 
االيف��اء بالتزاماتها في صرف حقوق 

العمال ومنها الرواتب التقاعدية.
كما ب��ني املدير العام ان امل��ادة )36( 
تنص عل��ى ان��ه اذا انته��ت خدمة 
العمال ل��دى الش��ركة التي يعمل 
لديها من دون تبلي��غ دائرة التقاعد 
االجتماع��ي فس��تكون  والضم��ان 
دف��ع  ع��ن  مس��ؤولة  الش��ركة 
االش��تراكات عنه حتى تأريخ تبليغ 
الدائرة وفي ضوئها تقوم باالجراءات 
املناس��بة ومنها توجيه ان��ذار اولي 
وبعد مرور عشرة ايام يتم اصدار امر 
حجز، وف��ي حالة عدم املراجعة يتم 

اصدار انذار نهائي وطلب احلضور. 

العمل تعيد شمول 6 آالف بإعانة 
الحماية االجتماعية في بغداد 

تابعت ديون اشتراكات العمال والغرامات التأخيرية لـ)566( موقعا
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دمشق ـ أ ب ف:
أعل��ن التحال��ف الدول��ي ال��ذي تق��وده الواليات 
املتحدة ضد تنظيم داعش أنه أسقط امس االول 
اخلميس طائرة ب��ا طيار يرجح انها تابعة لقوات 
موالية للنظام السوري بعدما اطلقت النار على 
قوات للتحالف قرب التنف في سوريا، محذرا من 

»تصاعد« احلوادث مع القوات املوالية للنظام.
وق��ال التحال��ف ان طائ��رة أميركية اس��قطت 
الطائرة من دون طيار بعد قيام االخيرة باس��قاط 
ذخيرة عل��ى دورية مش��تركة لفصائل معارضة 
مدعومة من التحالف ومستش��ارين عسكريني 
تابعني له. وتقع التنف على طريق دمشق بغداد، 
على احلدود مع العراق، وعلى مس��افة غير بعيدة 

من احلدود االردنية.
ومنذ اشهر، تتولى قوات خاصة للتحالف تدريب 

قوات محلية فيها تتصدى للجهاديني.
وفي وقت س��ابق ام��س االول اخلمي��س، اطلقت 
ق��وات التحالف الن��ار ايضا على آليت��ني لقوات 
النظام اعتبرت انهما »تش��كان تهديدا« لقوات 
التحالف املنتش��رة في التنف، بحس��ب ما قال 

الناطق باسم التحالف الكولونيل ريان ديلون.
واكد الناطق ان »التحالف ال يسعى الى محاربة 
النظام السوري او روسيا او القوات املوالية لهما 
لكننا نبقى مس��تعدين للدفاع عن انفسنا في 

مواجهة اي تهديد«.
واض��اف ان��ه »طاملا ان تل��ك الق��وات تتجه نحو 
التحال��ف وش��ركائه فس��يكون هن��اك خط��ر 

متصاعد بحصول تصعيد«.
واش��ار ديل��ون ال��ى ان الطائ��رة با طي��ار التي مت 
اسقاطها اخلميس هي من فئة ام كيو1- بريداتور، 
الفتا الى ان الذخيرة التي اس��قطتها على دورية 

التحالف لم تؤد الى اي اضرار.
وهو احل��ادث الثالث بني الق��وات املوالية للنظام 

والتحالف قرب التنف منذ منتصف ايار.
وتنتش��ر قوات خاصة اميركي��ة وبريطانية منذ 
اش��هر عدة ف��ي التن��ف القريبة م��ن احلدود مع 
االردن لتدريب قوات سورية محلية بهدف محاربة 

تنظيم الدولة االسامية.
واقام التحال��ف الدولي منطق��ة امنية متتد 55 
كلم من حول التنف، يعتبر اي توغل فيها مبثابة 

تهديد.

القدس ـ وكاالت:
اقترح وزير إسرائيلي على روسيا أن تستغل »مهلة 
نصف عام« التي ألزم بها نفسه الرئيس األميركي، 

وأن تكون أول دولة تنقل سفارتها إلى القدس.
ودعا زئيف إلكني وزير شؤون القدس والتراث الوطني 
ورئي��س املكت��ب السياس��ي حل��زب رئيس ال��وزراء 
اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو »الليكود«، روسيا إلى 
أن تنقل س��فارتها من تل أبيب إلى القدس قبل أن 

يقدم األميركيون على اتخاذ هذه اخلطوة.
وخال حفل داخل مبنى الس��فارة الروسية في تل 
أبيب مبناسبة يوم روسيا، خاطب الوزير اإلسرائيلي 
قائ��ا: »ال  ألكس��ندر ش��يني  الروس��ي  الس��فير 
أس��تطيع عدم دعوتكم إلى االستفادة من مهلة 
نصف عام التي أقرها الرئيس األميركي، والفوز في 
هذه املواجهة الودية املتواصلة بني الواليات املتحدة 
وروس��يا، بأن تصبح أول دولة تنقل س��فارتها إلى 

القدس«.
وكان��ت  وزارة اخلارجي��ة الروس��ية نش��رت عل��ى 
موقعه��ا اإللكتروني في 6 يوني��و بيانا أكدت فيه 
متسك موس��كو بقرارات األمم املتحدة بشأن مبادئ 
التسوية الشرق أوسطية، مبا في ذلك وضع القدس 
الشرقية كعاصمة للدولة الفلسطينية املقبلة.

التحالف يسقط طائرة بال طيار 
يرّجح أّنها سورية قرب التنف

إسرائيل تدعو روسيا 
لنقل سفارتها للقدس

متابعة الصباح الجديد:

العربي��ة  اململك��ة  اتخ��ذت 
واإلم��ارات  ومص��ر  الس��عودية 
اخلميس،  االول  أم��س  والبحري��ن 
إجراءات مشددة ضد شخصيات 

وشبكات إرهابية تدعمها قطر.
وقالت الدول األرب��ع في بيان إنها 
أدرج��ت 59 ش��خصاً و12 كيان��اً 
مرتبط��ني بقط��ر، ضم��ن قوائم 
لديها، مش��يرة  اإلرهاب احملظورة 
إل��ى أنها اتخذت ه��ذه اإلجراءات 
في ضوء التزامها مبحاربة اإلرهاب 
وجتفيف مصادر متويل��ه، ونتيجة 
الس��تمرار انتهاك السلطات في 
واالتفاقات  لالتزام��ات  الدوح��ة 
املوقعة منها، املتضمنة التعهد 
بع��دم دع��م أو إي��واء عناص��ر أو 

منظمات تهدد أمن الدول.
أس��ماء  القائم��ة  وضم��ت 
ش��خصيات م��ن دول خليجي��ة 
وعربية مختلفة، أبرزها يوس��ف 
القرضاوي )مصري( وعبد احلكيم 
بلحاج )ليب��ي( وحجاج العجمي 
ثان��ي  آل  اهلل  وعب��د  )كويت��ي( 
)قطري(، إضاف��ة إلى )مركز قطر 
للعمل التطوعي( و«شركة دوحة 
أبل« و«قطر اخليرية« و«مؤسسة 

الشيخ عيد آل ثاني اخليرية«.
وق��ال البي��ان إن ه��ذه القائم��ة 
املدرج��ة مرتبطة بقط��ر، وتخدم 
أجندات مشبوهة في مؤشر على 
ازدواجي��ة السياس��ة القطري��ة 
الت��ي تعلن محارب��ة اإلرهاب من 
جهة، ومتويل ودعم وإيواء مختلف 
التنظيم��ات اإلرهابي��ة من جهة 

أخرى.
وجاء ه��ذا البيان بعدم��ا اختارت 
الدوح��ة أم��س االول اخلمي��س ، 
التصعي��د أم��ام ال��دول العربية 
العاق����ات  قطع�����ت  الت��ي 
معها، االثنني املاضي، وطالبته��ا 
بتغيي��ر سياس��اتها اإلقليمي��ة 
الداعمة للتط��رف واملتقاربة مع 

إيران.
وج��اء ف��ي البي��ان املش��ترك، أن 
الس��عودية  العربي��ة  اململك��ة 
ودولة  العربية  وجمهورية مص��ر 
اإلم��ارات العربية املتحدة ومملكة 
البحري��ن أعلن��ت اتفاقه��ا على 
تصني��ف 59 ف��ردا و12 كيانا في 
قوائ��م اإلره��اب احملظ��ورة لديها 
تباع��ا  حتديثه��ا  س��يتم  الت��ي 
واإلع��ان عنه��ا، وه��ذه القائمة 
املدرج��ة مرتبطة بقط��ر وتخدم 
أجندات مشبوهة في مؤشر على 
ازدواجي��ة السياس��ة القطري��ة 
الت��ي تعلن محارب��ة اإلرهاب من 
جهة ومتويل ودعم وإيواء مختلف 
التنظيم��ات اإلرهابي��ة من جهة 

أخرى.
التزامها  ال��دول األرب��ع  وج��ددت 
بدوره��ا ف��ي تعزيز اجله��ود كافة 
وإرس��اء دعائم  اإلرهاب  ملكافحة 

األمن واالس��تقرار ف��ي املنطقة، 
وتؤكد أنها لن تتهاون في ماحقة 
وس��تدعم  واجلماع��ات  األف��راد 
السبل كافة في هذا اإلطار على 

الصعيد اإلقليمي والدولي.
م��ن  كاً  أن   « البي��ان  وأض��اف 
الس��عودية  العربي��ة  اململك��ة 
ودولة  العربية  وجمهورية مص��ر 
اإلم��ارات العربية املتحدة ومملكة 
البحرين أنها في ض��وء التزامها 
مبحاربة اإلره��اب وجتفيف مصادر 
متويله ومكافحة الفكر املتطرف 
وأدوات نش��ره وترويج��ه والعمل 
املش��ترك للقضاء عليه وحتصني 

اجملتمعات منه.
وتابع البيان ان نتيجة الس��تمرار 
انتهاك الس��لطات ف��ي الدوحة 
املوقعة  واالتفاق��ات  لالتزام��ات 
منه��ا املتضمنة التعه��د بعدم 
دعم أو إي��واء عناصر أو منظمات 
وجتاهله��ا  ال��دول  أم��ن  ته��دد 
االتص��االت املتكررة الت��ي دعتها 
للوف��اء مب��ا وقع��ت علي��ه ف��ي 
اتف��اق الرياض ع��ام 2013 وآليته 
التكميلي  واالتف��اق  التنفيذي��ة 
عام 2014 مما عرض األمن الوطني 
لهذه ال��دول األربع لاس��تهداف 
بالتخري��ب ونش���ر الفوضى من 
قب��ل أف��راد وتنظيم��ات إرهابية 
مقرها في قط��ر أو مدعومة من 

قبلها.
 واتفقت الدول األربع على تصنيف 

59 فردا و12 كيانا في قوائم اإلرهاب 
احملظورة لديها التي سيتم حتديثها 

تباعا واإلعان عنها.
 وه��ذه القائمة املدرج��ة مرتبطة 
بقط��ر وتخدم أجندات مش��بوهة 
في مؤشر على ازدواجية السياسة 
القطرية التي تعلن محاربة اإلرهاب 
م��ن جه��ة ومتوي��ل ودع��م وإي��واء 
مختل��ف التنظيمات اإلرهابية من 

جهة أخرى. 
وجتدد ال��دول األربع التزامها بدورها 
في تعزي��ز اجلهود كاف��ة ملكافحة 
األم��ن  دعائ��م  وإرس��اء  اإلره��اب 
واالس��تقرار ف��ي املنطق��ة وتؤكد 
أنه��ا لن تتهاون في ماحقة األفراد 
واجلماعات وستدعم السبل كافة 
ف��ي ه��ذا اإلط��ار عل��ى الصعي��د 

اإلقليمي والدولي.
األنش��طة  وس��تواصل مكافحة   
اإلرهابية واستهداف متويل اإلرهاب 
أي��ا كان مص��دره كما ستس��تمر 
في العمل مع الش��ركاء في جميع 
أنحاء العالم بش��كل فعال للحد 
من أنشطة املنظمات والتنظيمات 
ال  الت��ي  واملتطرف��ة  اإلرهابي��ة 
ينبغي الس��كوت م��ن أي دولة عن 

أنشطتها.
وتؤك��د الدول املعلنة له��ذا البيان 
ش��كرها للدول الداعم��ة لها في 
إجراءاته��ا ف��ي مكافح��ة اإلرهاب 
والتطرف والعن��ف وتعتمد عليها 
والتع��اون  اجله��ود  مواصل��ة  ف��ي 

للقض��اء على ه��ذه الظاهرة التي 
طالت العالم وأضرت باإلنسانية.

*قائمة األفراد
األف����راد« خليفة محمد تركي 
الس��بيعي – قط��ري، عبداملل��ك 
محم��د يوس��ف عبدالس��ام – 
أردن��ي، أش��رف محم��د يوس��ف 
أردن��ي،   – عبدالس��ام  عثم��ان 
إبراهيم عيس��ى احلج��ي محمد 
الباك��ر – قط��ري، عبدالعزي��ز بن 
خليفة العطية – قطري، س��الم 
حس��ن خليفة راش��د الكواري – 
قطري، عبداهلل غامن مسلم اخلوار 
– قطري، س��عد بن سعد محمد 
الكعبي – قطري، عبداللطيف بن 
عبداهلل الكواري – قطري، محمد 
س��عيد بن حلوان الس��قطري – 
ب��ن عمير  قط��ري، عبدالرحم��ن 
النعيم��ي – قط��ري، عبدالوهاب 
محم��د عبدالرحم��ن احلميقاني 
– ميني، خليفة بن محمد الربان – 
قطري، عب��داهلل بن خالد آل ثاني 
– قطري، عبدالرحيم أحمد احلرام 
– قطري، حجاج ب��ن فهد حجاج 
محمد العجمي – كويتي، مبارك 
محم��د العج��ي – قط��ري ، جابر 
بن ناص��ر املري – قطري، يوس��ف 
عب��داهلل القرض��اوي – مص��ري، 
الس��ليطي  جاس��م  محم��د 
عب��داهلل  ب��ن  عل��ي  قط��ري،   –
السويدي – قطري، هاشم صالح 

عبداهلل العوض��ي – قطري ،علي 
محم��د محمد الصاب��ي – ليبي 
،عبداحلكيم بلحاج – ليبي ،املهدي 
حاراتي – ليبي ، إسماعيل محمد 
محمد الصابي – ليبي ، الصادق 
عبدالرحمن علي الغرياني – ليبي 
، حم��د عبداهلل الفطي��س املري 
– قط��ري، محمد أحمد ش��وقي 
اإلسام بولي – مصري ، طارق عبد 
املوج��ود إبراهيم الزم��ر - مصري 
محم��د  عبداملقص��ود  ،محم��د 
عفيفي – مصري محمد الصغير 
عبدالرحي��م محم��د – مص��ري، 
وجدي عبداحلمي��د محمد غنيم 
– مص��ري ،حس��ن أحمد حس��ن 
محمد الدق��ي الهوتي – إماراتي، 
حاكم عبيسان احلميدي املطيري 
- سعودي/ كويتي، عبداهلل محمد 
س��ليمان احمليس��ني – س��عودي، 
حام��د عب��داهلل أحم��د العلي – 
كويت��ي ،أمي��ن أحم��د عبدالغني 
حس��نني – مص��ري ،عاصم عبد 
املاج��د محمد ماض��ي – مصري، 
يحي��ى عقي��ل س��املان عقي��ل – 
مص��ري ، محمد حمادة الس��يد 
إبراهي��م – مص��ري ،عبدالرحمن 
محم��د ش��كري عبدالرحم��ن – 
مص��ري ، حس��ني محم��د رض��ا 
إبراهيم يوس��ف – مصري، أحمد 
عبد احلاف��ظ محمود عبد الهدى 
– مصري، مس��لم ف��ؤاد طرفان – 
مصري، أمين محمود صادق رفعت 

– مصري، 
محمد س��عد عبد النعيم أحمد – 
مصري، محمد س��عد عبداملطلب 
عب��ده الرازقي – مصري، أحمد فؤاد 
أحمد جاد بلتاجي – مصري، أحمد 
رجب رجب سليمان – مصري، كرمي 
محمد محمد عبدالعزيز – مصري، 
عل��ي زك��ي محمد عل��ي – مصري 
،ناجي إبراهي��م العزولي – مصري، 
ش��حاتة فتح��ي حاف��ظ محم��د 
س��ليمان – مص��ري، محمد محرم 
فهم��ي أب��و زي��د – مص��ري ، عمرو 
عبدالناص��ر عبداحل��ق عبدالباري – 
مص��ري ،علي حس��ن إبراهيم عبد 
الظاه��ر – مص��ري، مرتضى مجيد 
الس��ندي – بحريني، أحمد احلسن 

الدعسكي - بحريني.

*الكيانات
 » مرك��ز قطر للعم��ل التطوعي – 
قط��ر ، ش��ركة دوحة آبل/ش��ركة 
إنترن��ت ودع��م تكنولوجي/ - قطر، 
قط��ر اخليري��ة – قط��ر ،مؤسس��ة 
الشيخ عيد آل ثاني اخليرية – قطر، 
مؤسسة الشيخ ثاني بن عبداهلل 
للخدمات اإلنسانية – قطر ،سرايا 
الدفاع عن بنغازي ،س��رايا األشتر- 
 – فبراي��ر   14 ،ائت��اف  البحري��ن 
البحرين ،سرايا املقاومة - البحرين 
، ح��زب اهلل البحرين��ي – البحري��ن 
،س��رايا اخملت��ار – البحري��ن ،حركة 

أحرار البحرين – البحرين.

أدرجت على الئحتها 59 شخصًا و12 كيانًا إرهابيًا بينهم القرضاوي

السعودية ومصر واالمارات والبحرين تفرض حظرًا 
على شخصيات وشبكات تدعمها قطر

جاء هذا البيان بعدما 
اختارت الدوحة أمس 

االول الخميس ، 
التصعيد أمام الدول 

العربية التي قطعـــت 
العالقــات معها، 

االثنين الماضي، 
وطالبتهــا بتغيير 

سياساتها اإلقليمية 
الداعمة للتطرف 

والمتقاربة مع إيران

صور املتطرفني التي تدعمهم قصر

تقـرير

بروكسل ـ وكاالت:

أث��ارت دع��وة مش��تركة م��ن داخ��ل 
البرمل��ان األوروب��ي، صدرت ع��ن قيادات 
األوروب��ي،  الش��عب«  »ح��زب  كتل��ة 
وكتلة الليبراليني، بإنش��اء جلنة داخل 
املؤسسة التشريعية األوروبية، تكون 
انقس��امات  اإلره��اب  معني��ة مبل��ف 

عميقة.
وفي تعليق على هذا األمر، قال جياني 
االش��تراكيني  كتل��ة  رئي��س  بيتي��ا 
والدميقراطي��ني ف��ي البرمل��ان األوروبي، 
إن أعض��اء كتلت��ه البرملاني��ة يؤيدون 
حتس��ني التعاون وتبادل املعلومات بني 
الدول األعضاء ف��ي االحتاد األوروبي، وال 
داعي إلنش��اء جلنة خاصة لتقوم بهذا 
العم��ل، ألن البرملان يوج��د به بالفعل 
جلنة احلريات املدنية والعدالة والشؤون 
الداخلية، والتي تغطي هذه القضايا، 
كما يرى األعضاء أن خلق جلنة جديدة 
ليس له أي معنى، بل س��يعتبر تكراراً 

للعمل وتضييعاً للوقت واملال.
واختت��م بيتيا تصريح��ات بالقول، إن 
قي��ادات الكتلت��ني الش��عب األوروبي 
والليبرالي��ني خ��ال مداخاته��م في 
نق��اش بالبرملان لم يقدموا أي ش��يء 
جديد، وإمنا األمر ببساطة هو استغال 
حال��ة خطي��رة ج��دا من أج��ل حتقيق 
مكاس��ب سياس��ية رخيص��ة وه��ذا 

شيء معيب.
يذكر أن كتلة حزب الش��عب األوروبي 
ه��ي أكب��ر الكت��ل السياس��ية ف��ي 

البرملان األوروبي من حيث عدد املقاعد، 
وينتم��ي إليه��ا رئيس مجل��س االحتاد 
املفوضي��ة  ورئي��س  توس��ك  دونال��د 
ج��ان كل��ود يونك��ر ورئي��س البرمل��ان 
األوروب��ي أنطونيوتايان��ي وتأت��ي كتلة 
االشتراكيني والدميقراطيني في املرتبة 
الثاني��ة ويليها كتل��ة الليبراليني في 

املركز الثالث.
أم��ا عل��ى صعي��د الش��ارع األوروبي، 
أصب��ح اخل��وف م��ن اإلرهاب يش��كل 
هاجس��اً مخيفاً في ظل تك��رار وقوع 
الهجم��ات اإلرهابي��ة ف��ي أوروبا خال 
الفت��رة األخي��رة م��ن مانشس��تر إلى 
لن��دن إلى باريس وقبلها اس��تكهولم 
وغيره��ا.  وبروكس��ل  وني��س  وبرل��ني 
ففي بلجيكا وف��ي ظل تكرار احلمات 
الدعائي��ة والباغ��ات الت��ي تصدر عن 
األمني��ة  والقي��ادات  الداخلي��ة  وزارة 
والسياسية التي تطالب بتوخي احلذر 
أثناء الس��ير ف��ي الش��وارع التجارية 
خوف��اً م��ن عملية دهس بش��احنة أو 
سيارة عادية وكذلك ضرورة اإلباغ عن 
تصرفات أي شخص يشتبه في قيامه 
بتصرف��ات غريب��ة وأيض��اً اإلباغ عن 
أي حقيب��ة مش��بوهة، أصبح املواطن 
يسير وهو يشعر باخلوف من السيارات 
وأيضاً يراقب تصرفات اآلخرين من املارة 

حتسبا لوجود شخص إرهابي.
ومن وجهة نظ��ر البعض من املراقبني 
هن��اك مث��ال يق��ول: الب��رق ال يحدث 
مرت��ني في امل��كان نفس��ه، ولكن هذا 
املث��ال لم يعد ينس��حب على اإلرهاب 
الذي أصاب لندن مرتني خال األش��هر 
الثاثة املاضية وفي املرتني دهس اجلناة 

جموعا بش��رية على أحد اجلس��ور ثم 
انهالوا ضربا بالسكاكني على ضحايا 
ه��ذه  تراك��م  يتس��بب  عش��وائيني. 
الهجم��ات في من��اخ من االس��تنفار 
الدائ��م جعل وزي��ر الداخلي��ة األملاني 
توم��اس دي ميزي��ر يقول ف��ي معرض 
رد فعل��ه على هجوم لن��دن: يبدو أننا 
س��نضطر للعي��ش وقت��اً طوي��اً مع 
اإلرهاب، ولكنه أضاف: لن نتعود عليه. 

بالطب��ع ليس لنا أن نتع��ود على ذلك، 
ولكن: أال نفعل ذلك فعا؟.

وبع��د كل هج��وم إرهاب��ي يتصاع��د 
مؤش��ر اإلثارة العام ولكن تراجع حدة 
اإلث��ارة يح��دث بش��كل أس��رع ولكن 
وبش��كل ع��ام ف��إن وتي��رة الهجمات 
اإلرهابي��ة الت��ي يقوم بها متش��ددون 
تفوق قدرة أشد املتابعني لألخبار حتما 
لها، تلك الوتيرة التي رمبا جعلت أحدنا 

ال يس��تطيع الوف��اء مبتطلب��ات احلياة 
اليومية.

ولك��ن اخلبير النفس��ي األملاني بورفني 
بانديلوف رأى في تصريح لوكالة األنباء 
األملاني��ة أن ذلك ليس من قبيل التبلد، 
وأن��ه رد فعل دفاع��ي طبيعي. ونصح 
اخلبير األملاني بأال يعتبر أحدنا نفس��ه 
با مش��اعر، إذا الحظ من نفس��ه أنه 

ينتقل جلدول األعمال اليومي.

التوقف قلياً ثم مواصلة احلياة وكأن 
ش��يئاً لم يح��دث، هذا هو األس��لوب 
الذي يوص��ي به السياس��يون وخبراء 
اإلرهاب الزم الهدوء واستمر، وهذا هو 
ما جتي��ده لندن. يطلق عل��ى ذلك روح 
القصف املستوحاة من املزيج املعروف 
عن اإلجنلي��ز بني الب��رود واحتقار املوت 
والذي أبداه سكان لندن أثناء القصف 
األملان��ي ملدينتهم في احل��رب العاملية 

الثانية.
وفي املقابل أثار عنوان »هجمات إرهابية 
ف��ي قلب لن��دن تخل��ف س��تة قتلى 
ف��ي أمة ال ت��زال مترنح��ة« لصحيفة 
»نيوي��ورك تاميز« غض��ب البريطانيني، 
ه��ذا ما دف��ع الكثير م��ن البريطانيني 
لنش��ر أمثلة على أكثر ما يغضبهم، 
تعم��دوا من خاله��ا أن يثبت��وا أنهم 
غير عابئني به��ذه الهجمات اإلرهابية 
وأن الذي يغضبهم أكثر أش��ياء أخرى 
كثي��رة لي��س منه��ا اإلره��اب. ولكن 
التجربة تعلم شيئاً آخر أال وهو أن حدة 
كل صدم��ة تتراجع م��ع الوقت. توقع 
الكثي��رون عقب تدمي��ر مركز التجارة 
العاملي في نيوي��ورك أن زمن ناطحات 
الس��حاب قد ولى ولكن احلقيقة هي 
أنه ومن��ذ ذلك الهجوم نش��أت أبنية 

أكثر ارتفاعاً.
ع��ن ذل��ك يق��ول الطبيب النفس��ي 
بانديلوف: »يس��تطيع الناس التكيف 
م��ع أس��وأ مواقف اخلط��ر.. انظر مثا 
للن��اس الذين يعيش��ون ف��ي املناطق 
ذات مع��دالت اجلرمية املرتفع��ة، إنهم 
يتع��ودون على هذه اجلرائم ببس��اطة، 
أي أنه حتى وإن حدث الكثير لدينا في 

أملانيا فلن تتراجع جودة حياتنا بشكل 
دائم، س��يظل الناس يذهبون ملهرجان 

روك أم رينج املوسيقي«.
هذا ما تش��ير إليه أيضاً احلقائق التي 
توصل إليها معهد ألينس��باخ األملاني 
حي��ث تبني لباحثي املعه��د أن أغلبية 
األملان، نحو ثلثيهم، ال يعتزمون تغيير 
س��لوكهم، حس��بما ذك��رت مدي��رة 
املعهد ريناته كوشر العام املاضي في 
مقال لصحيفة »فرانكفورتر أجلماينه 

تسايتوجن«.
وأوضح��ت كوش��ر أن اجلي��ل الش��اب 
بش��كل خاص ع��ازم عل��ى الدفاع عن 
مس��احات احلري��ة املتاح��ة ل��ه. كما 
أظهرت الدراس��ة أنه وفي الوقت ذاته 
ف��إن املواطن��ني ف��ي أملاني��ا ينتظرون 
م��ن الدولة أن تفعل كل ما بوس��عها 
ملكافحة اإلرهاب حيث يطالب 46 في 
املائة من الدولة بقوة أن تعزز جهودها 

ضد اإلرهاب.
وبع��د أقل من 24 س��اعة م��ن هجوم 
لندن، من بني هذه النقاط مدد س��جن 
أطول للمش��تبه بهم بأنهم إرهابيون 
وتعزي��ز مراقب��ة اإلنترنت. ه��ذا هو ما 
فعله رئيس الوزراء البريطاني األسبق 
تون��ي بلير عقب هجم��ات مترو أنفاق 
لندن الش��ديدة عام 2005، بل إنه قدم 
خطة م��ن 12 نقط��ة لتعزي��ز قوانني 

مكافحة اإلرهاب.
قالت ماي إنها »سوف تقتلع التطرف 
اإلسامي من اجملتمع البريطاني وتدعم 
أس��لوب الش��رطة أطلق النار لتقتل. 
وبصرف النظر عما يقصد بذلك فإنها 

ليست لغة حافظ على هدوئك.«

يضمُّ مجموعة الحريات المدنية والعدالة والشؤون الداخلية

دعوة إلنشاء لجنة داخل البرلمان األوروبي معنية بملف اإلرهاب تثير انقسامات عميقة
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7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعل��ن ألكس��ندر دبوك��وف، رئيس 
»غازبروم نفط« الروس��ية، عن نية 
الش��ركة مضاعف��ة إنتاجه��ا من 
النف��ط ف��ي حق��ل ب��درة العراقي 

العام املقبل.
اجتم��اع  خ��ال  ديوك��وف،  وق��ال 
املس��اهمني الس��نوي: »ف��ي ع��ام 
2016 أنتجن��ا م��ن حقل ب��درة 2.6 
مليون طن من النفط. مس��تمرون 
ف��ي حفر وبن��اء آبار جدي��دة، ويتم 
توسيع البنية التحتية على أسس 
تكنولوجية، مبا في ذلك بناء البنية 
التحتية الازمة لتصريف ومعاجلة 
الغ��از.. كل ه��ذا ينبغ��ي أن ي��ؤدي 
إلى مضاعفة اإلنتاج الس��نوي في 

العام املقبل«.
و«غازب��روم نفط« الروس��ية تعمل 
في العراق منذ ع��ام 2010. وكانت 
هذه الشركة قد وقعت في املاضي 
كردس��تان  إقلي��م  م��ع  اتفاقي��ة 
وتبل��غ حصة  اإلنت��اج.  لتقس��يم 
اإلقلي��م ف��ي جمي��ع االتفاقي��ات 
املوقع��ة م��ع الش��ركة الروس��ية 

.20%
وش��اركت »غازب��روم نف��ط« ف��ي 
تطوي��ر حق��ل »ب��درة«، والتنقيب 
ع��ن كتل »غارمي��ان« )حصة 40%( 
و«شاكال« )حصة %80( و«حلبجة« 
)80 %(، الت��ي تقع في جنوب إقليم 

كردستان.
األرباح الصافية للشركة  وبش��أن 
أك��د ديوك��وف أنها س��تزيد خال 
الع��ام  2017 عم��ا كان��ت علي��ه 
املاض��ي، إذ ارتفع صافي األرباح في 
2016 ب�1.8 مرة مقارنة بعام 2015 

ليبلغ 200.179 مليار روبل.
على صعيد متصل، أعلنت شركة 
أنه��ا  النف��ط )س��ومو(،  تس��ويق 
»رفعت س��عر البيع الرسمي خلام 
البص��رة اخلفي��ف إل��ى آس��يا في 
شحنات متوز 0.60 دوالر عن الشهر 
الس��ابق، ليص��ل إل��ى متوس��ط 
أسعار خامي ُعمان ودبي مخصوماً 

منه 55 سنتاً للبرميل«.
وأوضحت »س��ومو« ف��ي بيان عبر 
البريد اإللكتروني أنها حددت سعر 
بيع خام البصرة الثقيل آلس��يا في 

الش��هر ذاته، عند متوسط أسعار 
خامي عمان ودب��ي مخصوماً منه 

4.70 دوالر للبرميل.
وحت��دد س��عر البيع الرس��مي خلام 
البصرة اخلفيف ش��حنات متوز إلى 
أس��واق األميركتني عند 0.05 دوالر 
للبرمي��ل، ف��وق مؤش��ر »أرغوس« 
للخامات العالية الكبريت ليرتفع 
عن الشهر السابق. واستقر سعر 
بي��ع خ��ام كرك��وك إل��ى الواليات 
املتح��دة عن��د 0.70 دوالر للبرميل 

فوق مؤشر »أرغوس«.
وزاد س��عر البي��ع الرس��مي خل��ام 
البصرة اخلفيف ألوروبا في متوز 0.05 
دوالر، ليصل إلى خام »برنت« املؤرخ 
مخصوماً منه 3.30 دوالر للبرميل. 
كما زاد س��عر البيع الرسمي خلام 
كركوك شحنات متوز إلى مستوى 
خام »برنت« امل��ؤرخ مخصوماً منه 

3.55 دوالر للبرميل.
على مس��توى األس��عار، س��جلت 
العق��ود اآلجل��ة للنف��ط ارتفاع��اً 
ف��ي املعام��ات اآلس��يوية املبكرة 

بعد اخلس��ائر الكبيرة في اجللسة 
السابقة، إثر ازدياد اخملزون األميركي 
للمرة األولى منذ عش��رة أس��ابيع، 
وفقاً ملا أظهرت بيانات رس��مية، ما 

جدد اخملاوف من تخمة املعروض.
وزاد اخل��ام األميرك��ي ف��ي العقود 
اآلجل��ة 26 س��نتاً أو 0.6 ف��ي املئة 
ليص��ل إل��ى 45.98 دوالر للبرميل، 
وكان أغل��ق س��عره منخفضاً 5.1 
في املئ��ة أو 2.47 دوالر للبرميل أول 
من أمس، ليس��جل أدنى مس��توى 
تس��وية ل��ه من��ذ الراب��ع م��ن أيار 
املاضي. وارتفع س��عر خام القياس 
العامل��ي مزي��ج »برنت« 34 س��نتاً 
أو 0.7 ف��ي املئ��ة إل��ى 48.40 دوالر 
للبرميل بعد تراجعه 4.1 باملئة في 
اجللسة الس��ابقة، وهو أيضاً أدنى 

مستوياته منذ الرابع من أيار.
ف��ي  رس��مية  بيان��ات  وأش��ارت 
الوالي��ات املتح��دة، إل��ى أن مخزون 
النفط اخل��ام والبنزين »زاد مخالفاً 
التوقع��ات األس��بوع املاض��ي م��ع 
املصاف��ي  اس��تهاك  انخف��اض 

وتراج��ع الص��ادرات«. وأف��ادت إدارة 
بأن  الطاق��ة األميركية،  معلومات 
مخزون اخلام »زاد 3.3 مليون برميل 
في األسبوع املنتهي في الثاني من 
حزيران اجلاري، ف��ي مقابل توقعات 

بهبوطه 3.5 مليون برميل.
وارتفعت واردات الصني من النفط 
اخل��ام إلى ثاني أعلى مس��توى في 
أيار املاضي، م��ا يجعل الصني أكبر 
مشتٍر في العالم خال الشهر، في 
ظل مخاوف م��ن تقليص إمدادات 
اخلام إلى آسيا ومتديد خفض اإلنتاج 

حتى آذار من العام املقبل.
العام��ة  اإلدارة  بيان��ات  وأظه��رت 
للجم��ارك، أن الص��ني »اس��توردت 
37.2 ملي��ون ط��ن أو 8.76 ملي��ون 
برمي��ل يومي��اً م��ن النف��ط اخلام 
الش��هر املاضي، بزيادة 15 في املئة 
على أساس سنوي ونحو 8 في املئة 

مقارنة بنيسان املاضي.
وأش��ارت بيان��ات اجلم��ارك، إلى أن 
واردات اخلام زادت منذ مطلع السنة 
حت��ى نهاية أيار »أكث��ر من 13 في 

املئة عن مس��تواها قبل سنة، إلى 
176.3 ملي��ون ط��ن أو 8.52 مليون 

برميل يومياً«.
أن  وجت��ار  محلل��ون  توق��ع  لك��ن 
اخلاصة  التكري��ر  تقلص ش��ركات 
استهاكها في الشهرين املقبلني 
عل��ى األقل، بس��بب زي��ادة تخمة 

الوقود احمللي. 
أكب��ر  ثان��ي  واردات  وانخفض��ت 
مس��تهلك للنفط في العالم من 
9.2 ملي��ون برمي��ل يومياً ف��ي آذار 
املاضي، إلى 8.4 مليون برميل يومياً 

في نيسان.
م��ن  الص��ني  ص��ادرات  وازدادت 
املنتجات املكررة ستة في املئة إلى 
4.03 مليون طن الش��هر املاضي، إذ 
احلكومية  التكرير  باعت ش��ركات 
مزي��داً م��ن املنتج��ات إل��ى اخلارج، 
في مس��عى إل��ى تقلي��ص فائض 

املعروض احمللي.
إلى ذلك، أظهرت بيانات ماحية أن 
»رويال داتش ش��ل« أرسلت شحنة 
بديل��ة من الغاز الطبيعي املس��ال 

من الواليات املتحدة إلى دبي، بعدما 
أدت أزم��ة دبلوماس��ية إلى تعطل 

خطوط التجارة العادية مع قطر. 
ولدى »ش��ل« اتف��اق لتزويد »هيئة 
دب��ي للتجهي��زات« بالغاز املس��ال 
الذي عادة ما ت��ورده من قطر نظراً 
إل��ى قربه��ا. لك��ن حظ��ر دخ��ول 
موان��ئ  إل��ى  القطري��ة  الس��فن 
اإلمارات، بعدما قطعت قوى عربية 
عاقاته��ا الدبلوماس��ية وخطوط 
النقل م��ع قط��ر اإلثن��ني املاضي، 
اضطر الشركة إلى توريد الغاز من 
مصدر بديل. وكانت الناقلة »مران 
غاز أمفيبوليس« احململة بنحو 163 
ألف��اً و500 مت��ر مكعب م��ن الغاز 
املسال املنَتج في الواليات املتحدة، 
األحم��دي  مين��اء  إل��ى  متجه��ة 
الكويتي في البداية، لكنها غيرت 
مس��ارها أول من أمس لتتجه إلى 
مين��اء جبل عل��ي في دب��ي. وتفّرغ 
الناقل��ة حالياً حمولته��ا في مرفأ 
االستيراد العائم التابع لهيئة دبي 

للتجهيزات في جبل علي.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
تعاف��ت بورص��ة قط��ر ف��ي آخ��ر 
بعد  املاض��ي  جلس��ات االس��بوع 
هبوط حاد أحدثه خاف دبلوماسي 
م��ع دول مج��اورة، بينم��ا ضغ��ط 
هبوط أس��عار النفط على س��وق 

األسهم السعودية.
وفي الدوحة، صعد مؤش��ر بورصة 
قط��ر ثاثة في املئ��ة بعدما تراجع 
%9.7 على مدى ثاث جلسات منذ 
أن قطع��ت الس��عودية واإلمارات 
العاق��ات  ومص��ر  والبحري��ن 
م��ع  والتجاري��ة  الدبلوماس��ية 

الدوحة.
وخفضت وكالة س��تاندرد آند بورز 
التصني��ف االئتمان��ي لقطر ورمبا 
يصبح الضرر االقتصادي الناجت عن 
اخل��اف كبيرا إذا س��حبت البنوك 

األجنبية أمواال من الباد.
وبالرغ��م م��ن ذل��ك، أش��ار مديرو 
صناديق إلى أن كثيرا من األس��هم 
القيادي��ة القطري��ة هبط��ت إلى 
مس��تويات جذابة نس��بيا. ويأمل 
املس��تثمرون أيضا في جناح جهود 
الوس��اطة ف��ي التوص��ل إلى حل 

للخاف.

وتعافت بقوة بعض األسهم التي 
تضررت بش��دة ف��ي وقت س��ابق 
من هذا األس��بوع بفع��ل مخاوف 
من تضرر التج��ارة اخلارجية لقطر 
وصع��د س��هم اخللي��ج للمخازن 

.9.1%
وفي الرياض، تراجع املؤشر الرئيس 
للس��وق الس��عودية %1.2، بعدما 
هب��ط خام القي��اس العاملي مزيج 

برنت %4 يوم األربعاء. 
ومن بني األسهم التي سجلت أكبر 
الطيار  خس��ائر س��هم مجموعة 

للسفر الذي انخفض 3.9%.

لكن سهم احتاد عذيب لاتصاالت 
ارتفع %3.9، بعدما قالت الشركة 
إنه��ا حصلت على ت��رددات جديدة 
لعملياته��ا بتكلف��ة قدرها 2.07 

مليار ريال )552 مليون دوالر(.
وج��اء االداء االس��بوعي مس��تقرا 

لسوق االسهم السعودية.
هبط مؤش��ر س��وق دبي %0.2 مع 
تراج��ع س��هم إعم��ار العقاري��ة 

 .0.3%
وقفز الس��هم %8.6 ي��وم األربعاء، 
بعدما قالت الشركة إنها تخطط 
لطرح ع��ام أولي ملا يصل إلى 30% 

من أنش��طتها للتطوي��ر العقاري 
في دولة اإلمارات.

وقدرت أوبار كابيتال أن مس��اهمي 
إعم��ار س��يتلقون توزيع��ات أرباح 
بواقع 0.92 درهم للس��هم نتيجة 
للط��رح الع��ام األول��ي املزمع مع 
الط��رح  دف��ع حصيل��ة  افت��راض 
بالكامل، وذلك مقارنة مع توزيعات 
أرب��اح إعمار العقاري��ة لعام 2016 

التي بلغت 0.15 درهم.
وارتف��ع س��هم دري��ك آند س��كل 
انترناش��ونال للمقاوالت %4.3 في 
أكثف تداول له منذ فبراير/شباط. 

ويتعافى الس��هم منذ أس��بوعني 
من أدنى مستوى له في 15 شهرا.
وعلى مدار االسبوع، سجل مؤشر 

دبي اداء ايجابيا حيث ارتفع 1.4%.
وزاد املؤش��ر العام لس��وق أبوظبي 
%0.5 م��ع صع��ود س��هم دانة غاز 

%3.9 مواصا أداءه املتفوق. 
وقفز الس��هم %10.9 في اجللسة 
الس��ابقة بعدما قالت الش��ركة 
إنه��ا تلق��ت 40 ملي��ون دوالر م��ن 

مستحقاتها القائمة لدى مصر.
وس��جل املؤش��ر تراجعا نس��بته 

%0.1 على مدار االسبوع املاضي.

األسواق العربية: بورصة قطر أكبر الخاسرين

»سومو« ترفع سعر بيع خام البصرة الخفيف إلى آسيا

»غازبروم نفط« تسعى لمضاعفة إنتاجها في حقل بدرة

أعلنت شركة تسويق 
النفط )سومو(، أنها 
»رفعت سعر البيع 
الرسمي لخام البصرة 
الخفيف إلى آسيا في 
شحنات تموز 0.60 دوالر 
عن الشهر السابق، 
ليصل إلى متوسط 
أسعار خامي عُمان ودبي 
مخصومًا منه 55 سنتًا 
للبرميل

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
ذكرت وكال��ة األنباء الكويتية )كون��ا( أن مجلس 
األمة واف��ق على موازنة احلكومة للس��نة املالية 
احلالي��ة التي تنتهي ف��ي 31 آذار وأن حجم العجز 

املتوقع فيها بلغ 7.9 مليار دينار )26 مليار دوالر(.
وتتوقع املوازنة أن يص��ل حجم اإلنفاق إلى 19.90 
ملي��ار دين��ار واإلي��رادات 13.34 مليار دين��ار منها 
عش��رة باملئة، أو ما يعادل 1.33 مليار دينار، تضاف 

»إلى احتياطي األجيال القادمة«.
وذك��رت كون��ا م��ن دون اخل��وض ف��ي تفاصيل أن 
العجز سيجري متويله من »املال االحتياطي العام 

للدولة«.
وتتوقع املوازنة التي تس��تند إلى س��عر 45 دوالرا 
لبرميل النفط زيادة اإليرادات %30 مقارنة بالسنة 

املالية السابقة. 
ومن املتوقع أن تبلغ اإليرادات النفطية 11.7 مليار 
دينار واإليرادات غير النفطية 1.6 مليار، حس��بما 

نقلت كونا عن وزير املالية أنس الصالح.
وق��ال صالح إن الكويت واجه��ت »حتديات صعبة 
للغاية« خال السنوات الثاث املاضية حتديدا، مع 

انخفاض أسعار النفط بسبب تخمة االنتاج. 
وقام��ت احلكوم��ة الكويتية بتموي��ل العجز من 
احتياطي��ات الدول��ة التي تقدر بنح��و 600 مليار 

دوالر، ومن خال إصدار السندات، بحسب الوزير.
وأص��درت احلكومة س��ندات محلي��ة بقيمة 7,2 
ملي��ار دوالر, وس��ندات دولي��ة بقيم��ة 8 مليارات 

دوالر. 
وبرغ��م االنخفاض احل��اد في أس��عار النفط منذ 
2014، تش��ير التوقع��ات إل��ى أن عائ��دات النفط 

ستشكل %88 من إجمالي عائدات الكويت. 
وانتق��د بعض النواب فش��ل احلكوم��ة في تنويع 
مص��ادر الدخل في الكويت التي ال تزال ميزانيتها 

تعتمد على النفط بشكل كبير. 
وفي إطار اجلهود خلفض العجز رفعت الكويت في 
أيلول أسعار البنزين وتعتزم زيادة أسعار الكهرباء 

واملاء.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
أك��د املتحدث باس��م صن��دوق النق��د الدولي أن 
التس��وية الت��ي اقترحه��ا لانضم��ام إلى خطة 
مس��اعدة اليون��ان يفت��رض أن تتي��ح لاوروبيني 
االفراج عن قرض جديد الثينا وجتنب أزمة جديدة.

وبعد اشهر من اجلمود، ابدى صندوق النقد الدولي 
استعداده للموافقة »مبدئيا« على املشاركة في 
اخلطة االوروبية ملس��اعدة اثينا التي اعتمدت عام 
2015 لك��ن من دون االفراج عن اية اموال ومن دون 

االعان ان دين الباد »قابل للسداد«.
وهذا احل��ل س��يتيح »احلفاظ على التق��دم الذي 
احرز ف��ي االصاحات« التي تقوم بها الس��لطات 
اليوناني��ة »وجتن��ب وضع مالي قد يك��ون فوضويا 
ف��ي متوز«, كما قال الناطق باس��م صندوق النقد 

الدولي جيري رايس.
ورفض االوروبي��ون حتى االن االفراج عن ش��ريحة 
جديدة من القرض لليونان فيما يفترض ان تسدد 
الب��اد دينا بقيمة 7 مليارات ي��ورو, وتطالب املانيا 
بشكل خاص مبساهمة رسمية من صندوق النقد 

الدولي في خطة املساعدة.
ورف��ض صن��دوق النق��د الدولي الذي ش��ارك في 
خطتني سابقتني النقاذ اليونان في 2010 و2012، 
تقدمي أموال في ظل عدم قيام االوروبيني بتخفيف 
الديون، وه��و خيار تعارضه برلني وبش��كل خاص 

قبل االنتخابات املرتقبة في الباد في اخلريف.
وق��ال راي��س ان موافقة صن��دوق النق��د الدولي 
املبدئية ميكن ان تتيح الوصول الى تس��وية فيما 

يجتمع قادة منطقة اليورو في 15 حزيران.
واك��د رايس من جان��ب آخر ان »مثل ه��ذا احلل ال 

يشكل خرقا ملبادئنا او قواعدنا«.

الكويت: 26 مليار دوالر 
عجز الموازنة

»صندوق النقد«: مساٍع 
لتجنب اليونان أزمة جديدة

تقـرير

متابعة الصباح الجديد:

توق��ع »البن��ك الدولي« ف��ي تقرير 
نص��ف س��نوي عن آف��اق االقتصاد 
العاملي لهذه السنة، تباين انتعاش 
العرب��ي  املغ��رب  دول  ف��ي  النم��و 
ارتباطاً بتحسن تدريجي في أسعار 
املواد األولي��ة في الس��وق الدولية 
وتعاٍف نس��بي في عجز احلس��ابات 
املاكرو اقتصادية وزي��ادة الصادرات 

والتدفقات االستثمارية.
وأك��د التقرير أن النمو في منطقة 
األوسط  والش��رق  أفريقيا  ش��مال 
سيبقى ضعيفاً عند معدل 2.1 في 
املئ��ة هذه الس��نة، ليرتفع إلى 2.9 
في املئة في الع��ام املقبل. وهو منو 
أقل من املع��دل العاملي املرجح في 
2.7 في املئة. وستكون نسبة النمو 
أعلى في املغرب، إذ توقع التقرير أن 
تُس��جل 3.8 في املئة هذه السنة، 
و3.7 في املئة العام املقبل، و3.6 في 

املئة عام 2019.
وس��يتراجع النم��و ف��ي اجلزائر إلى 
1.8 في املئ��ة هذه الس��نة، وواحد 
في املئ��ة الع��ام املقب��ل، و1.5 في 
املئ��ة عام 2019 حت��ت وطأة ضعف 

اإليرادات وقلة االس��تثمارات وزيادة 
التضخ��م وتداعيات رفع األس��عار 

وحترير الدعم.
وفي تونس، س��يكون النمو 2.3 في 
املئة هذه الس��نة ليرتفع في العام 
املقبل إلى 3 في املئة، ويبلغ 3.5 في 
املئ��ة قبل نهاية العقد مع حتس��ن 
املؤش��رات وع��ودة تدريجي��ة لثقة 

املتعاملني.
ولفت التقرير إلى أن األثر الس��لبي 
الناج��م عن خف��ض إنت��اج الدول 
املص��درة للطاق��ة يف��وق بدرج��ة 
ف��ي  الظ��روف  حتّس��ن  بس��يطة 
الدول املس��توردة للنفط. ما يعني 
أن اجملموعت��ني تواجه��ان بدرج��ات 
مختلف��ة، حتدي��ات التعام��ل م��ع 
أس��عار امل��واد األولية في الس��وق 
الدولية هبوطاً أو صعوداً، إذ تضررت 
الدول املصدرة من خفض العائدات، 
ولم تستفد الدول املستوردة كثيراً 
بس��بب ضعف الص��ادرات، وغياب 
الس��وق املغاربي��ة الت��ي ال تتجاوز 
جتارته��ا البيني��ة 5 ف��ي املئة وهي 

األضعف عاملياً.
وتوقع البنك الدولي أن يتعافى النمو 
في املنطقة إلى 2 في املئة عام 2018، 
وهي س��تظل مه��ددة أيض��اً بتزايد 

أعباء الديون وعجز املالية العامة في 
األس��واق الصاعدة التي تنتمي إليها 

دول شمال أفريقيا.
وكانت الس��نوات املاضية شهدت 
ارتفاع��اً كبي��راً ف��ي مديونية دول 
احل��راك  بس��بب  العرب��ي  املغ��رب 

االجتماع��ي م��ن جه��ة، وتقلب��ات 
األس��واق اخلارجية وبرامج اإلصاح 
إل��ى  املنطق��ة  دول  الت��ي دفع��ت 
االس��تدانة اخلارجية. وقد تزيد هذه 
املعادلة في اجلزائ��ر التي حتتاج إلى 
االس��تثمار وتغطي��ة عج��ز امليزان 

اخلارج��ي للمدفوعات الذي جتاوز 15 
في املئة من الناجت. وتصل املديونية 
اخلارجية في املغ��رب إلى نحو ثلث 
الناجت اإلجمالي، لكنها في استقرار 
بعدم��ا كانت أقل م��ن 20 في املئة 
قبل احل��راك االجتماعي. أما تونس، 

فق��د تواجه صعوبات في االقتراض 
اخلارجي في حال حدوث أي مفاجأة 
تش��ديد  أو  الفائ��دة  أس��عار  ف��ي 
ش��روط من��ح الق��روض. ويعتق��د 
البنك الدول��ي أن الديون احلكومية 
زادت عش��ر نق��اط م��ن إجمال��ي 
الن��اجت في أكثر من نص��ف البلدان 
الصاع��دة والنامية، برغ��م تعافي 
التجارة اخلارجية واس��تمرار ضعف 

االستثمار.
وأض��اف التقري��ر أن االنتع��اش ف��ي 
االقتص��اد العامل��ي س��يتواصل ف��ي 
العام��ني املقبلني، إذ تس��اعد عوامل 
التحويلي��ة  الصناع��ات  انتع��اش 
والتج��ارة في حتس��ن ثقة األس��واق 
واستقرار أسعار السلع األولية، ما قد 
يس��اعد في زيادة النمو في األس��واق 
املص��درة  واالقتص��ادات  الصاع��دة 

للسلع األولية.
ويب��دو الره��ان الصناعي ف��ي املغرب 
مساعداً على االستفادة من االنتعاش 
املرتقب في االقتصاد العاملي في أفق 
2020. وقال وزير املال واالقتصاد محمد 
بوس��عيد ف��ي تصريح ال��ى »احلياة«، 
إن الرب��اط تراهن على زي��ادة صادرات 
السيارات إلى أكثر من 12 بليون دوالر 
سنوياً في الس��نوات الثاث املقبلة، 

مش��يراً إلى أن الص��ادرات الصناعية 
تُعتب��ر من املص��ادر املهم��ة للعملة 
الصعبة مع الفوس��فات والسياحة 
والتحويات، وبلغت نحو 9 بايني دوالر 
في الربع األول من السنة بزيادة 6 في 

املئة.
وأضاف بوسعيد أن »املغرب يستعد 
ملرحلة ما بعد اس��تعادة التوازنات 
املاك��رو اقتصادي��ة الت��ي تطلب��ت 
الكثير من اجلهد واإلبداع واإلصاح 
عل��ى م��دى الس��نوات املاضي��ة«، 
يتطل��ع  املغ��رب  أن  إل��ى  مش��يراً 
إل��ى من��وذج اقتصادي جدي��د تكون 
في��ه الصناعة واالبت��كار والتجارة 
واالس��تثمار، قاط��رة النمو وجالبة 
اإلي��رادات وموف��رة لف��رص العمل 
ونقل اخلبرة والتكنولوجيا واالندماج 
في االقتصاد العاملي والتنافس��ية 
الدولي��ة عب��ر امله��ن اجلدي��دة ذات 

فائض القيمة املرتفعة.
إلى ذلك، أفادت املندوبية السامية 
في التخطي��ط أمس، بأن االقتصاد 
املغربي جت��اوز عتب��ة تريليون درهم 
في نهاية العام املاضي، كما ارتفع 
الدخ��ل الفردي املتاح م��ن 29 ألف 
دره��م عام 2014 إلى 31 ألفاً نهاية 

عام 2016.

مع تهديد الديون وعجز المالية في األسواق الصاعدة

عودة متباينة للنمو في دول المغرب العربي

السبت 10 حزيران 2017 العدد )3717(

Sat. 10 Jun. 2017 issue )3717(



اعالن السبت 10 حزيران 2017 العدد )3717(

Sat 10 Jun 2017 issue )3717( 8



لالبالغ عن الجريمةهواتف تهمك
07901737723

07901737726
07901737727

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

خد
ئر 

دوا

7788927

104115
الحريق:

األنواء الجوية:

للمشاركة على صفحة منوعات الصباح الجديد
 التواصل معنا عبر اإلميالت أدناه

assabahaljaded@yahoo.com assabahaljaded@newsabah.com

دراسـات

9 السبت 10 حزيران 2017 العدد )3717(منوعات

Sat. 10 Jun 2017 issue )3717)

بغداد - وداد إبراهيم:  

برنام��ج  لي��س  بابلي��ة  صباح��ات 
تلفزيوني او اذاعي بل هو النش��اط 
ال��ذي دع��ت له عدد م��ن منظمات 
اجملتم��ع املدني وناش��طون مدنيون 
ومنظمات تهت��م بالثقافة والتراث 
العراق��ي ف��ي مدينة باب��ل االثارية 
للتروي��ج إلع��ادة ادراج باب��ل االثرية 
على الئحة الت��راث العاملي، بعد ان 
أخرج��ت من الئحة الت��راث العاملي 
بسبب قيام النظام السابق بتغيير 

معاملها برغم التحذيرات الدولية.
 باب��ل تع��د م��ن أكث��ر احملافظ��ات 
العراقي��ة التي تض��م مواقع أثريه 
منطق��ة   623 عدده��ا  يتج��اوز  إذ 
مس��جلة رس��مياً، فضالً عن وجود 
477 موقع��اً أثري��اً غي��ر مس��جل، 
ه��ذه املدين��ة العظيم��ة تعرضت 
ألوسع عملية نهب في سنة 2003 
وم��ا تالها، ما أدى إل��ى اختفاء آالف 
القط��ع التي ال تق��در بثمن مثلما 
تعرض��ت ل��ه كل االث��ار العراقي��ة 
والت��ي كانت في املتح��ف الوطني 
بالعاصم��ة بغداد ومن مواقع أخرى 
في أنح��اء البالد، واس��تعاد العراق 
مطل��ع 2010 نح��و 1046 قطع��ة 
أثرية من الواليات املتحدة األميركية 
كانت ضمن قطع كثيرة هربت في 

أوقات مختلفة.

قصر صدام من املعالم املعمارية             
س��جال طوي��ل وق��ع ب��ن مجلس 
محافظ��ة باب��ل ودائرة الس��ياحة 
واالث��ار حول القصر الرئاس��ي الذي 
بناه ص��دام كواحد من قصوره، في 
ح��ن كانت هناك دعوة الس��تغالل 
ج��زء من هذا القصر لفضائية بابل 
وقد طالبت دائرة الس��ياحة واالثار 
ف��ي احملافظة لوقف هذا املش��روع، 
والذي يؤثر سلباً على مشروع وضع 

بابل على الئحة التراث العاملي.
وقص��ر ص��دام ال��ذي بن��ي بنح��و 
متناغ��م ومنس��جم م��ع ش��كل 
املدينة االثاري��ة ووقوعه في املدينة 
االثارية وعلى أحد التلول الصناعية 
في باب��ل وقد ترك منذ ع��ام 2003 
من دون ان يستثمر تدعو منظمات 
لألث��ار  متح��ف  ال��ى  لتحويل��ة 
واستثماره كموقع مهم في حال مت 
ادراج مدينة بابل على الئحة التراث 
العاملي, وح��ن فتح هذا القصر اما 
الزائرين من قب��ل مجلس احملافظة 
كان ق��د أذهل الزائري��ن بتصميمه 
وما ج��اء فيه من زخرف��ة وجمالية 

في البناء.
هذا وقام ناش��طون بترويج مشروع 
بابل على الئحة التراث العاملي على 
مواق��ع التواص��ل االجتماعي حتت 
عنوان حملة ادراج بابل على الئحة 
التراث العامل��ي والتي حصلت على 

أكثر من 6000 مشارك. 
وتضمنت الصفح��ة افالم وثائقية 
عن زيارة ملك اسبانيا خوان كارلوس 
ملدينة بابل وصور وافالم عن اهمية 

املدينة وموقها اآلثاري العظيم.
ل��ذا فالعراق يس��عى إلع��ادة ادراج 
مدين��ة باب��ل االثري��ة عل��ى الئحة 
الت��راث العامل��ي، من خ��الل تطبيق 

بنود منظم��ة اليونس��كو املعنية 
بالثقافة والفن��ون واإلعالم والتراث 
واآلث��ار التي تض��م ٢١ دولة أهمها 

أملانيا وفرنسا وروسيا وأمريكا.

نسعى إلجناز ملف
عن أهمية بابل 

ويقول رئيس الفريق املكلف بإكمال 
اجلوانب الفنية ومالحظات منظمة 
اليونس��كو رع��د ع��الوي الدليمي 
مدير عام دائرة املوارد البش��رية في 
ادراج  مش��روع  ان   : الثقاف��ة  وزارة 
مدينة باب��ل التاريخية على الئحة 
الت��راث العامل��ي ل��ه م��ردود ثقافي 

واقتصادي كبير  وانساني وحضاري 
اذ سيمهد إليرادات سياحية للعراق 
وملدينة احللة حتديداً وميهد للنهوض 
واملعاش��ي  االقتص��ادي  بالواق��ع 
واخلدم��ي واعادة احي��اء الصناعات 
الش��عبية وتش��غيل العدي��د من 
احلرفي��ن واحياء الكثي��ر من املهن 
الوض��ع  بس��بب  توقف��ت  الت��ي 
االقتص��ادي، اضاف��ة لالس��تحقاق 
التاريخية لهذه  واألهمي��ة  العاملي 
املدينة وما حتتويه من معالم مهمة 
مثل  مّس��لة حمورابي وأس��د بابل 
وبوابة عش��تار التي تشكل قوانن 
وتاريخ رس��م للعالم طريق النظام 

القضاي��ا  م��ن  للعدي��د  وااللت��زام 
االنس��انية والثقافية واالجتماعية 

واالقتصادية. 
وتاب��ع الدليم��ي: ان الفريق املكلف 
واللجن��ة اخلاص��ة به��ذا املش��روع 
تس��عى لتفكي��ك وحل م��ا يواجه 
ادارة املدين��ة االثري��ة م��ن مصاعب 
تقف في طريق اجناح هذا املش��روع 
احلي��وي وتعمل وبنحو مش��ترك ما 
بن جلنة الس��ياحة واالثار البرملانية 
ووزارة الثقاف��ة والس��ياحة واالث��ار 
ومجل��س محافظة باب��ل واجلهات 
ذات العالقة، وترتي��ب جميع االمور 
اللوجستية وتهيئة ملف متكامل 
بالتنس��يق م��ع وزارة اخلارجية من 
خالل خطة واسعة األفق، والترويج 
ألهمية هذه املدين��ة اخلالدة وعلى 

املستوى الشعبي والدولي. 
متهيئ��اً  العال��م  ان  ال��ى  وأش��ار 
ودولياً الحتض��ان عجائب  أعالمي��اً 
الدني��ا الس��بع واجلنائ��ن املعلق��ة 
وش��ارع املوكب التاريخ��ي والنحت 
الذي يجمل املدينة والذي يجس��د 
ش��كل احلي��وان اخلراف��ي املنقوش 
وامللك البابلي، ملا حتمله من رسالة 
للمناطق التي حتيط املدينة وتعمل 
الش��عبية  الصناعات  إنعاش  على 

التي تتميز بها مدينة بابل. 
ووص��ف الدليمي جناح اع��ادة ادراج 
املدين��ة االثرية بالعم��ل التاريخي، 

وميثل احياء للسياحة في املدينة.
والتج��ارة  النف��ط  ان  وأوض��ح: 
اس��تخراج  تتطل��ب  والصناع��ة 
وإنش��اء ومصاريف مالية مسبقة، 
اما الس��ائح فيدفع مبالغ لدخوله 
املدين��ة وعل��ى احل��دود ومصروفات 
والتج��وال  الفن��دق  ف��ي  اقامت��ه 
والتس��وق من االس��واق وهذا كله 
ينعش الصناعات الشعبية، ونحتاج 
حلملة ونش��اط دولي والفرصة امام 
الع��راق، خاصة ان العالم يعد الفن 

والثقافة والكتابة خطوط حمراء.

للترويج إلعادة إدراج بابل األثرية على الئحة التراث العالمي

»صباحات بابلية» نشاط عدد من المنظمات تهتم بالثقافة والتراث العراقي

من مدينة بابل 

ال تضع تلفاز في غرفة أطفالك 
خلصت دراس��ة أجنزها علماء بريطانيون إلى أن األطفال الذين 
يوضع في غرف نومهم تلفاز يكونوا أكثر عرضة لزيادة وزنهم 

من األطفال الذين ال يوجد تلفاز في غرف نومهم.
وأضافت الدراس��ة إلى أن األطفال عموماً والفتيات خصوصاً 
كلما قضوا وقتا أطول في مش��اهدة التلفزيون، يكونون أكثر 

عرضة لزيادة وزنهم.
ومضى الباحثون إلى القول إن هناك حاجة ملحة اآلن ملعرفة 
م��ا إن كان األمر ذاته يحدث م��ع أمناط مماثلة مثل التعامل مع 

حواسيب وهواتف محمولة.
وق��ال اخلبراء إن املس��تويات العالية من الوق��ت الذي يقضيه 
األطفال أم��ام التلفزيون يعرضهم لطائفة مدمرة من اخملاطر 

الصحية.
وخلص الباحثون إلى أن الفتيات الالتي يتم تزويد غرف نومهن 
بتلفزيونات منذ س��ن الس��ابعة، يكن %30 أكثر عرضة لزيادة 
الوزن عندم��ا تصبح أعمارهن 11 عام��ا مقارنة باألوالد الذين 

تخلو غرف نومهم من التلفزيونات.
أما بالنسبة إلى األوالد، فيزيد اخلطر بنحو 20%.

ويق��ول الباحثون إن��ه لي��س بإمكانهم معرف��ة العالقة بن 
مش��اهدة التلفزيون والبدانة، لكنهم خلصوا إلى أن األطفال 
الذين يش��اهدون التلفزيون أو يتناولون وجب��ات خفيفة أمام 

الشاشة في غرف نومهم ينامون أقل من غيرهم.

تناول الجزر لتنعم بحاسة سمع قوية
من املتع��ارف عليه ان اجلزر يس��هم في تقوي��ة النظر ويفيد 
البص��ر، لكن ف��ي مفاج��أة علمية جدي��دة تبن ان��ه يحمي 

اإلنسان ايضا ًمن ضعف السمع.
إذا كنت تسمع صفيراً في أذنك احرص على شرب الكثير من 
عصير اجل��زر لتحصل على جرعات عالية من فيتامينات “أ “ و 

“سي” و “ب 6”.
ووجدت دراس��ة بريطانية جديدة ارتباط��اً بن ضعف وفقدان 
الس��مع وب��ن انخفاض مس��توى فيتام��ن “ أ “ في اجلس��م 
وخاصة ف��ي األجزاء الدقيقة التي تتك��ّون منها األذن واجلهاز 

السمعي.
وأظهرت الدراسة أن مضاد األكسدة الذي يشتهر به اجلزر “بيتا 
كاروتن” وارتفاع مستوى فيتامن “أ”، وفيتامن “سي” يساعد 

على صيانة األذن، وحماية حاسة السمع من الضعف.
كم��ا يحتوي اجلزر وحتديداً قش��رته على فيتام��ن “ب 6” الذي 

يحمي العصب السمعي.

السجائر الخفيفة ابتكار خادع وخطير
أظهرت دراسة حديثة أن السجائر “اخلفيفة” مضرة بالصحة 
بالدرجة نفس��ها للس��جائر االعتيادية، وقد أس��همت على 

األرجح في االزدياد الواضح ألحد أشكال سرطان الرئة.
وخلص باحثون من خمس��ة مراكز للبحوث بش��أن السرطان 
في الوالي��ات املتحدة إل��ى أن هذه الس��جائر “اخلفيفة” التي 
حت��وي فالت��ر مثقوبة تفس��ر على ما يب��دو الزيادة املس��جلة 
خالل الس��نوات اخلمس��ن األخي��رة ألورام الس��رطان الغدية 
)ادينوكارس��ينوما( التي تتمدد في العم��ق وفي الرئتن، وبات 

هذا السرطان هو النوع األكثر شيوعاً لدى املدخنن.
وتراجع��ت وتيرة األنواع األخرى من األورام الس��رطانية الرئوية 
في وقت يس��جل ع��دد املدخنن في الوالي��ات املتحدة تراجعاً 

مستمراً منذ عقود.
وتؤكد نتائج هذه التحاليل ما كان باحثون يش��تبهون به منذ 
س��نوات كم��ا أنها مخالف��ة لتأكيدات اجله��ات العاملة في 
قط��اع إنتاج التبغ بأن هذه الس��جائر “اخلفيفة” أقل ضرراً من 

نظيرتها التقليدية.

ان ف��ن املقام��ة او م��ا يس��مى بالف��ن 
االقصوص��ي املس��جع اش��تهر بها ابن 
نبات��ة الس��عدي ، وه��و اب��و نص��ر عبد 
العزيز ب��ن عمر بن محمد ب��ن احمد بن 
نبات��ة الس��عدي يرجع نس��به الى متيم 
وق��د لقب بالق��اب عديدة اش��هرها ابن 
نباتة والس��عدي والتميمي ،وقد ولد في 
بغ��داد عام 327ه� وتوفي فيها  عام 405 
ه� ودفن ف��ي مقبرة اخلي��زران أي مقبرة 
االعظمية في رصافة بغ��داد وابن نباتة 
طاف ف��ي البالد وم��دح املل��وك والوزراء 
والرؤساء وس��كن مدينة حلب فترة من 
الزمن ،وقد ترك ديواناً كبيراً من الش��عر 
ضاع قس��م منه ول��ه مقام��ات عديدة 
ضاعت جميعها اال مقام��ة واحدة وقد 
خلت هذه املقامة من االس��م والعنوان 
ال��ذي يذك��ر للمقام��ات واس��لوب هذه 
املقامة نحل فيه ابن نباتة رجال اس��مه 
الش��يخ ويقصد به ابو مس��لم محمد 
البغدادي املتوف��ي عام 399ه� وهو بطل 
املقام��ة وعل��ى لس��ان رجل س��ماه ابن 
اس��حاق وه��و راوية ف��ي املقام��ة وتبدأ 
املقامة ببيتن من الش��عر اخلفيف هما 
:ان هذا الربيع امر عجيب تضحك االرض 
من بكاء السماء ذهب حيث ما ذهبنا ودر 

حيث درنا وفضة في الفضاء .
وقد اكثر ابن نباته الشعر في هذه املقامة 
وهو شيء تكاد تنفرد به مقامة ابن نباتة 
التي تدل على النقد االدبي ونظم الكالم 
واختلف مصطلح املقامة فقد كان في 
العصر اجلاهلي يعن��ي مجلس القبيلة 
او ناديه��ا فمقامات الناس مجالس��هم 
وس��ميت مقام��ة الن الرج��ل كان يقوم 
في اجمللس ويدعو الى اخلير والصلح وفي 
العصر االسالمي كانت املقامة تدل على 
اجمللس الذي يلقي فيه شخص ما بعض 
القص��ص واالس��اطير وتط��ور مفهوم 
املقام��ة فاصبح يدل على اس��لوب ادبي 
خال��ص متمي��ز انف��ردت ب��ه ، فاملقامة 
قطعة ادبي��ة فنية جتمع ش��وارد اللغة 
ونوادر التركيب في اسلوب مسجع انيق 
يعج��ب اكثر مما يؤثر ويل��ذ اكثر مما يفيد 
.وق��د كان لبديع الزمان الهمذاني القول 
في اعطاء كلمة مقام��ة ومعناها ذلك 

االدي��ب ال��ذي خصص خم��س مقامات 
ملدين��ة بغ��داد من دون س��واه م��ن املدن 
العربية واالس��المية واركان املقامة هي 
الراوي��ة وه��و الش��خصية احلقيقية او 
الرمزية او اخليالية ال��ذي خلقها مؤلف 
املقام��ة ويروي في مجلس املقامة ما دار 
فيه واول راوية في فن املقامات هو عيسى 
بن هشام راوي مقامات بديع الزمان وكان 
راوية مقامة ابن نباتة الس��عدي هو ابن 
اس��حاق ويعتقد ان ابن اسحاق هذا هو 
ابن نباتة الس��عدي نفسه وبطل الرواية 
هو ال��ذي يذيع املقامة ويس��رد حوادثها 
وقد يكون بط��الً هماماً او جباناً خوارا او 
اديب��ا او جاهال او ش��ريفا او نزيها او لصا 
خبيث��ا او زنديق��ا ملحدا حي��ث يحمل 
الضدين عن��د احلاجة كأن يجد مع النور 

والظالم واحلرب والسالم .
وكان بطل ابن نباتة الس��عدي الش��يخ 
البغدادي الذي كان اديباً كاتباً وراوية ناقداً 

والرك��ن الثاني في املقامة هو اس��لوب 
املقام��ة أي طريق��ة دم��ج االحاس��يس 
واملش��اعر والعواطف واالفكار ووضعها 
ف��ي قوالب لفظي��ة معب��رة وصياغتها 
صياغ��ة ممي��زة ف��ي جم��ل مس��جوعة 
وقوال��ب لفظي��ة معنوي��ة م��ن جناس 
واقتباس وطباق ومقابلة وتورية وسواها 
كاالستعارة والتش��ويق وتكون مرصعة 
باالحاج��ي وااللغ��از واالمث��ال واحلك��م 

واالقوال اذ يقول ابن نباتة في مقامته:-
حدث ان ابن اسحاق ومن معه من الرفاق 
قال ان مما س��ارت ب��ه الركبان وحتدثت به 
االقران ش��يخ من ذوي االدب تنسل اليه 
الط��الب م��ن كل حدب يعق��د مجالس 
املناظرة في م��دارس احملاضرة .... ثم قال 
ايكم يخ��رق احلجاب ويفه��م اخلطأ من 
الصواب ليسمع اجلواب بعجيب اخلطاب 

...
واب��ن نبات��ة كان م��ن املعاصري��ن لبديع 
الزمان الهمذان��ي لكن مقامته تختلف 
كلي��اً ع��ن مقام��ات الهمذان��ي والتي 
كان��ت ف��ي االس��تجداء والش��حاذة بل 
كان��ت مقام��ة اب��ن نبات��ة ع��رض ادبي 
خالص يظه��ر فيها نبوغ��ه وامكانيته 
على صياغة اجلم��ل التعبيرية وبخي�ال 
االديب احل��اذق والعبقري متناول�ة الواقع 
االدب��ي والفك��ري للعص��ر ال��ذي ع�اش 
فيه الن ه�ذا العص���ر فاق كل العصور 
االدبي��ة في تاري�خ بغ��داد وامتازت لغ�ة 
اب�ن نبات�ة بشاعري�ة موسيقية متينة 
الس��بك بعيدة الغور في معناها تضم 
الغريب النادر والس��هل الس��ائر بعيدة 
ع��ن التكلف وتنس��اب على س��جيتها 
يرس��مها مقتضى احلال وكثرة السؤال 
ولقد ف��اق اب��ن نباتة ف��ي مقامته هذه 
جميع من كتب في املقامات كالهمذاني 
والس��ويدي  والزمخش��ري  واحلري��ري 
وااللوس��ي والس��ن�وي حت���ى ان اح��د 
اصحاب املقامات في بغداد وهو ابن ناقد 
البغ��دادي الذي ولد ع��ام 410ه� وتوفي 
عام 485ه��� لم يصل الى مس��توى ابن 
نبات��ة وان كانت خزائن الكتب قد فقدت 
الكثير من مقامات اب��ن نباتة ومقامات 

زميله البغدادي.

ابن نباتة شيخ كّتاب المقامة في بغداد
طارق حرب

تراثيات

نيويورك ـ وكاالت:
تلقى لعبة سبينر رواجاً كبيراً في 
املدارس األوروبية منها واألميركية، 
لك��ن بعد ش��هرين عل��ى انطالق 
هذه الصيحة، طف��ح الكيل عند 
املدرس��ن الذين باتوا يحظرون من 
الصف��وف هذا اإلكسس��وار الذي 

من املفترض أن يهدئ األعصاب.
تباع هذه األلع��اب الدّوارة الثالثية 
»هان��د  ب���  املعروف��ة  األجنح��ة 
س��بينر« أو »فيدجيت سبينر« في 
مقابل بضع��ة دوالرات وهي تلقى 
إقباال متزايدا منذ الربيع، بحسب 
فريديري��ك توت اخلبيرة في س��وق 

األلع��اب في مجموع��ة »ان بي دي 
غروب« الدولية التي تؤكد أن »هذه 
الواليات  أصاب��ت«  ال��دّوارة  احلمى 
املتحدة ومناطق كثيرة من العالم 

منذ نهاية نيسان.
وق��د تندث��ر ه��ذه الصيح��ة ف��ي 
خ��الل بضعة أش��هر، لكنها تزرع 

الفوضى في املدارس حيث عاد إلى 
الواجه��ة النق��اش ح��ول صعوبة 
تركيز التالمي��ذ، اذ تقول ميريديث 
دالي املدرسة في الصف السادس 
ف��ي مدرس��ة عامة ف��ي ضاحية 
فينيك��س ف��ي أريزون��ا : »ظهرت 
ألعاب س��بينر بن ليل��ة وضحاها 

وكل األطفال كانوا يستعملونها 
قائلن إنها تساعدهم على تهدئة 
أعصابه��م ،وفي بداي��ة األمر، لم 

أكن أستوعب ما يحصل«.
وف��ي مدارس آخ��رى ف��ي الواليات 
املتحدة وفرنس��ا وإنكلترا، منعت 
هذه األلع��اب منعاً باتاً حتى خالل 

فترات االستراحة، لكن هذا القرار 
لم يلق استحسان اجلميع.

وم��ن مزايا ه��ذه األلع��اب أنها ال 
حتدث ضجيجاً لكنها س��رعان ما 
اس��تحوذت على اهتمام األطفال، 
تعليمه��م  عملي��ة  ف��ازدادت 

صعوبة.

لعبة سبينر..  حمى دوارة تثير الفوضى في المدارس

ابن نباتة

الجوزاءالثورالحمل

الميزاناألسدالسرطان

القوسالعقربالعذراء

على الرغم من أن كل ش��يء كان يس��ير بسالسة 
من قبل، يقف ش��يء أو ش��خص ما ف��ي طريقك 
اآلن. ح��دد مقدار القوة التي حتتاجها للتغلب على 
ه��ذه العقب��ات أو ما إذا كان م��ن األفضل جتاهلها 

ببساطة.

اآلن وقتك! سوف تتعرض في العمل لسيل 
م��ن التحديات واخلطط اجلدي��دة. إذا أبديت 
بعض االهتمام به��ذه التحديات واخلطط، 
فس��وف تَكوِّن أصدق��اًء جدد. يلج��أ إليك 

الناس أيًضا في حياتك اخلاصة. 

تش��عر بالراح��ة التام��ة فيما يخ��ص ذاتك 
واألم��ور التي تق��وم بها، ويظه��ر عليك هذا 
اجلو وينتقل إلى من هم قريبن منك. استغل 
الفرص��ة اآلن للتواصل مع أش��خاص بنفس 

العقلية. 

تتأرج��ح اليوم بن احلم��اس والنش��اط املفعم وبن 
فت��ور العزمية واإلحباط أكثر م��ن املعتاد. حاول تذكر 
املاضي، فس��وف تتيقن أن ما يبدو اليوم معقد جًدا، 
ل��ن يكون له أهمية متاًما عن قريب، ويس��اعدك هذا 

أيًضا في تقدير األمور والصعوبات نسبًيا.

هدوءك وثقت��ك مينحاك مصدرًا طبيعًي��ا للحيوية، 
فأن��ت مفع��م باحليوي��ة وحتى أصع��ب الظروف لن 
متثل أية عواقب بالنس��بة لك. تس��تطيع االنغماس 
في احلياة بدون تردد. اس��تعد لشيء خاص، وذلك ألن 

احمليطن بك مبهورون بك. 

ال يبدو أن األشياء تسير بصورة جيدة اليوم، فلديك 
أيًضا مش��كلة في التركيز على امله��ام اليومية. 
عل��ى الرغم من صعوب��ة حتفيز ذات��ك، ال تخفض 
رأسك في يأس. إذا قمت بأفضل ما عندك فسوف 

حتصل على بعض النجاحات احملدودة.

ميكنك اليوم العمل بشكل بّناء من خالل الفريق، 
وهذا يعني أنك س��وف تس��تطيع تطبيق أصعب 
األفكار اليوم. سوف تتلقى دعًما بشكل خاص من 
خالل العم��ل وكذلك حياتك الش��خصية، أظهر 

حبك لآلخرين بهدف تقوية العالقات.

تواجهك اليوم أفكار جديدة، وس��وف تنجح إذا قابلت اخملاطر 
بش��جاعة. ميكن��ك االعتم��اد على دع��م زمالئك ف��ي حالة 
جناحك. كذلك يج��ب أن تُْظِهر بعض الصراحة في عالقتك. 
األف��كار غير العادية التي تراود ش��ريكك ق��د تؤدي إلى فتح 

مسارات جديدة؛ كاشفة جلانب جديد متاًما من ذاتك. 

صحت��ك اجلس��دية والعقلي��ة في أحس��ن 
أحوالها، فال تدع اللحظة متر دون أن تس��عى 
وراء أفكارك. س��وف تكس��ب املؤيدين الذين 
يشاركوك في األهداف وميكنهم املضي قدًما 

كفريق.

الدلو الحوتالجدي

كل م��ا تقوم بعمل��ه حالًيا يتم على الف��ور وعلى أكمل 
وجه. كل ش��خص تتعامل معه م��ن أصدقاء أو معارف أو 
زمالء بالعمل معجبون بحماسك وموهبتك في التعامل 
م��ع األمور من اجلان��ب اجليد وقدرتك على أداء كل ش��يء 

بكفاءة، مما يزيد من ثقتك بنفسك بدرجة عالية. 

ألول مرة خانتك األمناط السلوكية االعتيادية 
اخلاص��ة ب��ك ووضعتك ف��ي مواق��ف حرجة. 
اس��تراتيجية احلل��ول الت��ي تنتهجه��ا ف��ي 
املعتاد ال حتسن من األمور، مهما حاولت مرارًا 

وتكرارًا.

عن قريب، س��تواجه حتديات وعراقيل صعبة. قد يتواجد من 
يعم��ل ضدك أو يس��بب مضايقات بتواج��ده باملكان، وذلك 
س��عًيا لإلخالل بتوازنك. بالتالي يجب األخ��ذ بعن االعتبار 
أقل تأثير س��لبي قد يكون لتلك العوائق العابرة على مسار 

حياتك في حالة ما اذا قررت جتاهلها بكل بساطة. 

حظك اليـوم

عاموديأفقي
1 – شاعر عذري.

2 – باني قبر النبي – بقي.

3 – عكسها عطف – مكافحة.

4 – متشابهة.

5 – حي��وان مفت��رس – من احلبوب – 

مقياس أرضي.

6 – نصف يوسف – متشابهان.

7 – عاصمة أفريقية.

التم��دن – ش��اطئ  8 – عكس��ها 

لبناني.

9 – نحاتة معروفة أشتهرت بعملها 

»متحف الشمع« .

1 – رئيس أميركي راحل.
2 – س��رور وف��رح – عكس��ها من 

يتولى اجملابهة.
3 – من األطراف – مقياس أرضي – 

عكسها جواهر .
4 – لق��ب رئي��س الدي��ن ف��ي بالد 
البق��اع  ف��ي  بل��دة   – التيب��ت 

اللبناني.
تتقاس��مها  والي��ة أس��يوية   –  5

الهند وباكستان – عتب.
6 – عكسها شبه جزيرة عربية.

7 – عكسها دعوة لإلميان – يلعب.
8 – أس��م علم مؤنث – عكس��ها 

مشى ليالً.
9 – نشاط وعزمية – أحد العشاق .
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أ.د. نادية هناوي سعدون
ما كان للفينومينولوجيا الهوس��رلية أن 
تندم��ج بالهرمينوطيقي��ا الهيدغري��ة اال 
لكونهم��ا قد تباصرت��ا فخرجت��ا بضرورة 
تصوي��ر وج��ود االنس��ان من خ��ال صلته 
بالعال��م، وليس تصوير االنس��ان من خال 
الف��رد. وهنا يبزغ أمام املثقف��ن التنويرين 
التح��دي املعرف��ي العام وه��و كيف ميكن 
أن  الثقاف��ي  للواق��ع العلم��ي واملش��هد 
يتحررا من أس��ر الذوتنة الفردوية وقيودها 
ف��ي  ليدخ��ا  اجملم��وع،  ازاء  املتعس��فة 
منظومة التغيرن اجلمعي متمتعا برحابة 
تصيره��ا  وس��عة فض��اءات  انطاقاته��ا 
ومتاح��ات م��ا متنحه من في��وض معرفية 
وما تسبغه من فوائد التبصر والوعي نحو 

االنسان والعالم.
وه��ذا م��ا كان��ت ق��د اش��تغلت علي��ه 
الفلسفات العاملية املعاصرة وسعت إليه 
عبر اجتاهاته��ا املعرفية اخملتلفة. أما عربيا، 
فاألمر أقل مما يتوقع م��ن ذلك بكثير.. وأما 
عراقي��ا ف��إن املقارنة قد ترتك��ن إلى درجة 
الصفر والسبب ترسبات اجلينالوجيا التي 
رس��ختها حق��ب أو مراحل تأدجلن��ا فيها 
حت��ى صرنا مثل مروز نحت��ي بارز من احملال 

أن نحفر فيه.
 ولع��ل أخطر م��ا تترك��ه تل��ك احملفورات 
مفاهيمه��ا  ب��كل  الذهني��ة  الترس��بية 
الراك��دة ومعطياتها الثابتة والس��كونية 
أنها جتبرنا حتما ال قناعة نحو التعامل مبا 
هو خارج عن نطاق ما تعلمناه وما متدرسنا 

عليه من العلمية واملنطقية.
وهنا تأت��ي اهمية انش��اء مراك��ز بحثية، 
تولد والدات طبيعية، من رحم مؤسس��ات 
جامعية او غير جامعية، مهمتها ان تتدارك 
عواقب تلك الترس��بات وتعاجلها فتقضي 
على افات التذوتن واالنفراد والواحدية عبر 
اش��اعة روح التضامن اجلمع��ي في طلب 

العلم وتبادله.
وبروح التضامن اجلمعي وحدها سنضمن 
ألنفس��نا القدرة على التخلص من تبعات 
التذوت��ن مقتلع��ن إياها م��ن جينالوجيا 
عقولن��ا البحثي��ة ، منتزع��ن ب��ذرة حب 
التس��يد منقلبن على انفسنا متجردين 

من املنافع اآلنية.
وال يعني التحص��ن بالغيرية إلغاء الذاتية 
باملفه��وم الكانتي وامنا توكي��د فاعليتها 
بالتخلص من االس��لبة االحادية املنغلقة. 
وبهذا س��تفهم الذات غيرها وسيفهمها 
االخر متعام��ا معها بتط��ور ال بانفصال 

وبثقة ال مراوغة وباحتضان ال اقصاء. 
والذات املثقفة الواعية والعلمية هي التي 
تتس��م باملوضوعي��ة وتتأط��ر بالتحليلية 
وليس��ت تل��ك الت��ي اس��تفاقت فوجدت 

نفسها تتنفس الصعداء من بعد غيبوبة 
وتتعرش��ن عن خياء وتتس��لق ع��ن ادعاء 
ومحس��وبية با طم��وح أو مثابرة حتى إذا 
غدت ف��ي مواجهة مع اآلخر ندا أو عضيدا 
جنده��ا تتعام��ل بفوقي��ة كمرك��ز ورأس. 
فتتمظهر باالمتاء وهي خاوية وتتضاهى 
بثقله��ا وهي لي��س لها غير مكتس��بات 
واهي��ة طوعها له��ا االع��ام وأغرتها بها 

االحام.  
وال شك أن أهم التحوالت التي طرأت على 
مش��هدنا الثقافي العراقي في مرحلة ما 
بعد التغيير انشاء مراكز بحثية ذات طابع 
ثقافي وعلمي ينتمي بعضها الى الوسط 
اجلامعي لتقوم بدور طليعي في بث املعرفة 
والتصعيد باجتاه التغيير للمعتاد في عالم 

البحث العلمي والدرس االكادميي . 
وه��ذا ما كن��ا نأمل��ه م��ن مناب��ر بحثية 
اعتقدنا أنها ستجسر أواصر التواصل مع 
مختلف امليادين وتعطي للتفاعل البحثي 
مع الداخل العراقي وخارجه وجهه املشرق 

واجلديد.
وصحيح أن إنش��اء أي مش��روع يبزغ وليدا 
يتطلب تواف��ر ظروف مواتي��ة جتعله قادرا 
عل��ى النمو ليبلغ مرحل��ة احلبو، ثم يدخل 
مرحلة السعي منتصبا بثقة على قدمن 
ثابتتن ش��اقا طريقه سالكا السبل التي 
رسمت له، ولكن هل ينطبق هذا التوصيف 
املرحلي على مراكزنا البحثية التي انبثقت 
هادرة في أعقاب تغير الس��لطة الواحدية 

بسلطات ائتافية وتوافقية وفرقائية؟
 ولع��ل االجابة تس��تدعي أن منثل على ما 
تقدم بنم��وذج محدد له هالت��ه البحثية 
الدولية املميزة وصفته الثقافية والعلمية 
وهذا النموذج هو) كرسي اليونسكو( الذي 
توسمنا فيه خيرا كثيرا كمؤسسة بحثية 
فتية، تش��ق طريقها ولي��دة مترعرعة في 
أج��واء صحية مواتي��ة جتعل محصات ما 
ستؤديه من تطلعات وما تؤتيه من ثمرات 

واجنازات ممكنة وصميمية .
والي��وم نتس��اءل وبع��د م��رور ني��ف م��ن 
االع��وام واكثر عل��ى انبثاقه��ا، هل بلغت 
مرحل��ة الوقوف على قدميه��ا خارجة من 
شرنقة التصير والنش��وء؟ وهل أسهمت 
ف��ي أن تؤتي أكلها على الوس��ط البحثي 
اجلامع��ي م��ن أس��اتذة جامع��ة الكوفة 
واجلامع��ات األخ��رى؟ وه��ل طبع كرس��ي 
اليونسكو الباحثن داخل جامعة الكوفة 
بطواب��ع بحثية خاصة جتع��ل االخرين من 
اقرانهم الباحثن ف��ي اجلامعات العراقية 
يتنافس��ون للفوز مبثلها فيسارعون لنيل 
كرس��ي مثله أو على االقل مكاس��ب هذا 
الكرس��ي نفس��ه والظف��ر به��ا؟ أم أن ما 
جاء الكرس��ي لتحقيقه في واد ومطامح 
ه��ؤالء وتطلعاتهم في واد اخر؟  وقبل ذاك 
نس��أل هل هناك ثمرات ذات فيوض علمية 

هي نتاج التحاور واالنفتاح والتعدد جناها 
التدريس��يون اجلامعي��ون الكوفي��ون كان 
موئله��ا ومصدرها ه��ذا الكرس��ي؟ وهل 
باإلمكان أن نتحدث عن شخصيات بحثية 
اكادميية علمية وطدت كفاءتها بنفس��ها 
فاس��هم الكرسي في اس��تقطابها وكان 
ل��ه دوره ف��ي التعري��ف بها علمي��ا عربيا 
وعامليا؟ وبعد هذا وذاك من االس��ئلة يأتي 
الس��ؤال االهم هل لوجود الكرسي جدواه 
العلمية والثقافية في واقعنا الراهن أو أن 

وجوده وعدمه سيان؟ 
إن ه��ذا املرك��ز البحث��ي بتمي��زه أس��ما 
ومعطى مفترضا، كان يتوقع منه أن يكون 
اس��تزادة ثقافي��ة ال أن يكون اس��تفاضة 
ثقافي��ة بداللتها النق��د ثقافية املتعلقة 

بعالم االستهاك واالنتاج املعرفين ..
ووفقا ل� )االستفاضة( فان املتحصل منها 
هو االشتغال على السلوكيات والقيم من 
ناحية االجترار والركود واالحتواء واالقصاء 

والواحدية والشمولية .
وق��د ذه��ب مجت��رح ه��ذا املفه��وم رالف 
لنت��ون الى ان االس��تفاضة نزع��ة أو طابع 
أو س��مة معينة، تنعكس فيه��ا الثقافة 
أما بالتشدد بش��كل مستميت للحفاظ 
على س��لوك أو قيمة لم يع��د بإمكانهما 
االستجابة ملرجتيات االغلبية العظمى من 
أف��راد اجملتمع وأما أن تكون دينامية حركية 
في مجال مع��ن لكنها ترك��د في مجال 

آخر ومن ث��م ال تس��تطيع أن تدرك حجم 
التباين ف��ي اختاف وجه��ات النظر داخل 

الثقافة نفسها. 
واذا كان مشهدنا الثقافي ما بعد التغيير 
قد شهد اس��تبدال حكم ديكتاتوري بآخر 
تع��ددي تكتل��ي، ف��ان انبثاق هك��ذا مركز 
مهمته اشاعة روح التسامح والتحاور امنا 
هو مطلب بحثي حقيقي ومش��روع ريادي 

على درجة كبيرة من االهمية.
ولق��د حاولن��ا مباصرة عدد من االس��اتذة 
الباحث��ن في جامعة الكوفة او في غيرها 
من اجلامع��ات عن متاحات م��ا قدمه هذا 
الكرس��ي لهم من فرص او مب��ادرات وهل 
عم��ل عل��ى ش��حذ قدراتهم ف��ي مجال  
تخصصاته��م او وّل��د لديه��م احلماس��ة 

لانخراط فيه؟.
 وكذلك ناقشنا بعض املثقفن النجفين 
وغي��ر النجفين عن جدوى ه��ذا املركز وما 
اخلط��وات الت��ي يخطوه��ا باجت��اه ثقافة 

التعدد والتحاور..
 وبالعموم عكس��ت االجابات حالة واحدة 
ملخصه��ا فت��ور التص��ور وخيب��ة االمل 
بإزاء تطلعات ولدت بوالدة هذا الكرس��ي.. 
فما س��بب تلك اخليبة وذل��ك الفتور؟ أ الن 
الكرس��ي ال يجلس عليه التعدد وال يتربع 

على عرشه احلوار ؟
وبديهي��ا فان صناعة االهداف واالش��تغال 
عليه��ا ليس مجرد روبرت��اج تنويري وال هو 

تروي��ج ترويحي وامنا ه��و ارتهان بيداغوجي 
يس��تلزم دروس��ا تُفترض افتراض��ا اوال ثم 
تختمر اخرا لتصاغ كإجناز ملعطيات عملية 

توجه صوب الذات واالخر.
واذا كان��ت الكراس��ي واملناصب هي ابواب 
مشرعة متكن الذات من ان ترى نفسها في 
مرآة نفس��ها؛ فان علينا ايضا ان نحاذر من 
االن��زالق في التذوتن ألنه متى ما زادت حدة 
النظر في املرآة انقبل��ت الذات الرائية الى 
ذات نرسيسية لتنس��يها الواقع وتغريها 
باملنعك��س الوهمي وبذل��ك تتفاقم نزعة 
االنا وتتضخم وقد تطغى ولكنها وقتذاك 
لن تض��ر اال نفس��ها ول��ن تنتق��ل عدوى 

ضررها إلى غيرها. 
وغالب��ا م��ا يقع في هذا املط��ب ذلك الذي 
يه��وى التمرئ��ي متعملقا برئاس��ة هنا أو 
تس��لق منصب هناك لتتجس��د باس��مه 
وهيأته التعددية املأمولة واحلوارية املرجوة 

.!!
  ول��ن ي��دوم أمر تص��دى له واح��د لينفع 
اجملموع حت��ى ل��و كان ذاك الواحد عماقا 
س��وبرمانيا الن منط��ق االش��ياء يحت��م 
التقعي��د على اثاف من آخرين يش��تركون 
ويعملون بروح غيرية وعندذاك س��تتوطد 
قاع��دة ه��ذا االم��ر ويرك��ز الكرس��ي فا 
ينزوي وال يفتر، بل س��يغدو اش��عاعا ينير 
للس��الكن دروبهم فيأت��ون إليه قاصدين 
عل��ى هدى انواره ليتمتع��وا بقراه ال مجرد 
صور باهتة وفيديوهات مفبركة عن اجنازات 

واخبار نصفها معلن ونصفها متوار.. 
وان ج��لَّ م��ا ندعو ل��ه هن��ا أن نتفاعل مع 
بعضن��ا م��ن دون أن نذوت��ن انفس��نا وال 
نشخصن ذواتنا على حساب غيرنا وعندها 
ل��ن تغدو احلواري��ة مجرد لب��وس نتمظهر 

فيها بيسر ونتخلى عنها بيسر. 
وما التقليل من ح��دة الذوتنة إال مطلب 
علمي ال يخالفه أي أكادميي مس��تجد أو 
عريق وهذه التص��ورات هي التي صنعت 
مسارات املراكز البحثية الغربية املنتمية 

لألوساط اجلامعية. 
اليونس��كو  كرس��ي  والدة  كان��ت  واذا 
خطوة فردانية سعت الى اشاعة التعدد 
واحلوار فان املتوقع له��ا ان تكون متبوعة 
بخطوات غيري��ة تنطل��ق أول ما تنطلق 
م��ن الوس��ط ال��ذي انبثق��ت في��ه حتاور 
اصحابه وتعاضدهم آخذة بأيدي املثابرين 
منهم نحو التميز املرجو نشرا وتعضيدا 

ومشاركات.
   وإجم��اال؛ فإن تس��اؤال مفتوحا نطرحه 
هن��ا لنضعه أم��ام الباحث��ن واملهتمن، 
مس��تقبل  ع��ن  آراءه��م  مس��تطلعن 
الكرس��ي ومق��دار م��ا أجُن��ز فعلي��ا من 
طموحاته اليونس��كوية عل��ى الصعيد 
احمللي أو ما صور لنا من اجنازاته التحاورية 

على الصعيدين العربي وغير العربي .. 

االستفاضة الثقافية ونزعة التذوتن ال التغيرن

كرسي اليونسكو مثاال
كات��ب و مفك��ر عراق��ي ) 1940 _ 2007( ل��م يأخذ 
حصته من الش��يوع و اإلعام ، رمبا ألس��باب ش��تى 
أهمها ضيق هامش احلريات املتاح للفكر االنس��اني 
احل��ر خاصة ف��ي ظ��ل األنظم��ة الش��مولية التي 
عاصرها ) إدريس ( فلم يبق من تراثه اال الش��ذرات أو 
البوارق على حد تعبير صديقيه ) د. صالح الس��راي 
و د. كامل العتابي ( الذين حرصا على جمع و تبويب 
ه��ذه الب��وارق عب��ر أكثر م��ن كتاب مطب��وع صدر 

حديثا.
يتواص��ل ه��ذا الباحث في مش��روعه م��ع املقوالت 
االولى الداعية لألنس��نة من قبيل ) اعرْف نفسك ( 
إذ يقول ) اإلمكانية هي مناخ خاصتك البشرية ، اذا 
ل��م تعرف أين تتجه ال تعرف أين أنت ( حيث يفس��ر 
هذه اخلاصة االنس��انية على أنها قدرات االنس��ان ) 
العقلية الكامنة التي يس��تطيع من خالها تدبير 
امور معاش��ه و  التعرف على الكون احمليط مبكوناته 
و البيئة احمليطة بأحداثها ( و يتفاوت منس��وب هذه 
الق��درات ق��وة و ضعف��ا ) طبقا ألنظم��ة التربية و 
متغيرات البيئة ( فالتربية هنا و العمل على حتسن 
ظروف النش��أة تعد من الركائز االساسية ملشروع ) 
إدريس ( الفكري و اإلنس��اني ال��ذي يدفع باجتاه حث 
االنسان على صناعة و ابتكار معناه على هذه االرض 
فمن مظاهر قبح هذا االنسان في نظره ) أن ال يعي 
فلس��فة وجوده ( و ال يعرف ) ماذا تعني احلياة ( ولذا 
فهو ينحت مفه��وم ) التصدي ( باعتباره نضاال من 
أجل محاربة األوهام و اخلرافات إذ يرتكز هذا املفهوم 

في نظره على  ركائز محددة يذكر منها :
1_ تطوير إمكانات البشر اخلام و توظيفها 

2_ الشرف 
3_ بطولة األحرار ، بسالتهم و شيمهم 

أم��ا على اإلطار الفردي فإّن فعل التصدي ) ينبع من 
املس��ؤولية الفردية ( باعتب��ار أن الف��رد ) ابتداء هو 
املس��ؤول عن نفسه ( في إشارة واضحة الى أهمية 
تأكي��د وعي الذات و االش��تغال عملي��ا على تطوير 
مهاراتها بتحسن ظروف نشأتها و إنوجادها ، كما 
يحذر في الوقت نفسه من االرتكاس و التخلي أو ما 
يس��ميه ب ) الهروب من التصدي ( من خال االرمتاء 
أو ) تنفيذ إرادة اآلخر (  وهو ) التس��ّول بعينه ( كما 

يراه الباحث .
نلحظ م��ن هذه الش��ذرات أو الب��وارق حقيقة أّن ) 
فك��ر ( إدريس ذا مس��حة تربوية خالية من التعقيد 
و ه��وس النظريات الكبرى فهو يتواصل بساس��ة 
مع متطلبات النزعة االنس��انية الداعية الى تذكير 
االنس��ان بوظائفه كي ال ينحدر في س��هو اخلرافة 
و التضلي��ل وال يخف��ى أن احلاج��ة الي��وم أقوى من 
أي��ة فترة أخ��رى ملثل ه��ذه التنبيه��ات و البوارق بل 
إنه احلاجة تش��تد كلما ش��ّح  منس��وب التعايش 
االنس��اني في ظل ظروف شائكة يسودها التغالب 

بدال عن احلوار .
ه��ذا التذكير هو من باب اس��تعادة دع��وات عراقية 
لاهتم��ام بالتربي��ة و النش��أة لم تأخ��ذ حقها من 
اإلصغاء لكننا اليوم جند من الازم تكرار القول بهذا 
الصدد و تش��ديك االنتباه بعي��دا عن رطانة االفكار 
الكب��رى وجدل النظري��ات الذي غالبا م��ا يخلو من 
أفق عملي ملموس يضع القطار على الس��كة كما 

يقال. 
رح��م اهلل ) إدري��س ( الذي ما بذل ما ب��ذل من أجل 
إضاف��ة لبنة الى البناء ، فكر بصمت حتى خلد الى 

صمت الوجود األخير!

إدريس طه حسن

جمال جاسم أمين 

ابوظبي ـ ميدل ايست أونالين:

والبرام��ج  املهرجان��ات  إدارة  جلن��ة  أعلن��ت 
الثقافية والتراثية عن اس��تمرار اس��تقبال 
طلبات االشتراك في برنامج »شاعر املليون« 
في موسمه الثامن 2017-2018، وذلك لغاية 
30 س��بتمبر/أيلول الق��ادم. وكان��ت اللجنة 
ق��د أعلنت عن ب��دء تلقي طلبات الترش��ح 
للموسم الثامن فور انتهاء املوسم السابع، 
والذي توج بحصول الش��اعر الكويتي راجح 
احلميداني على بيرق الش��عر ولقب »ش��اعر 

املليون«.
وقد استقبلت أكادميية الشعر في جلنة إدارة 
املهرجانات، املئات من الترشيحات للموسم 
اجلديد على مدى الشهور املاضية، حيث تُقام 
مس��ابقة »ش��اعر املليون« مّرة كل سنتن، 
وذلك بالتناوب مع مسابقة »أمير الشعراء« 
للش��عر الفصيح والتي اختتمت موسمها 

السابع في إبريل/نيسان 2017.
وتعتمد شروط املشاركة والقبول في »شاعر 
املليون« عل��ى معايير وأس��س فنية ونقدية 
دقيقة في الشعر النبطي، وذلك فيما يتعلق 
بش��روط ال��وزن والقافية واللغة الش��عرية 
املستخدمة من حيث التعبير وكيفية تناول 
الغرض الش��عري والبناء الفن��ي للنصوص، 
إضافة إل��ى الصور والتراكيب املس��تخدمة 
فيها، كما يشترط في قبول طلبات االشتراك 
للشعراء أن ال تقل أعمارهم عن 18 سنة وال 

تتجاوز 45 سنة.
ويتوجب على من يود الترشح لاشتراك في 
املس��ابقة التقدم بطلب االش��تراك مرفقاً 
مع��ه قصيدة نبطية موزون��ة ومقفاة، على 
أال تتعدى القصي��دة 20 بيتاً وال تقل عن 10 
أبيات، وأن تكون القصائد املرس��لة مطبوعة 
ومراجعة من قبل الش��اعر بصورة جيدة، وال 
تقب��ل القصائ��د املكتوبة بخ��ط اليد، كما 

يتوجب على الشاعر إرسال صورة شخصية 
)ذات خلفية بيضاء(، إلى جانب صورة ملونة 
عن جواز سفره ساري املفعول ملدة 12 شهراً 
عل��ى األق��ل، وذلك عب��ر البري��د اإللكتروني 

. Mp8@tcaabudhabi.ae
يذكر أّن جلنة حتكيم البرنامج قد قابلت في 
املوسم السابع 2015-2016 أكثر من 1300 
ش��اعر انتموا إلى 18 جنس��يًة عربية وغير 
عربية، تأهل منهم 100 ش��اعر إلى مرحلة 
جديدة خضع��وا فيه��ا الختب��ارات حتريرية 
وش��فوية ذات معايي��ر دقيق��ة، وم��ن ثّم متّ 
اختيار قائمة ال� 48 شاعرا، ليتنافسوا على 
مدى 15 أس��بوعا حفلت باإلبداع الش��عري 

واملنافسة الشّيقة.
وأكد عيس��ى س��يف املزروع��ي نائب رئيس 
جلن��ة إدارة املهرجان��ات والبرام��ج الثقافية 
والتراثية، أّن البرامج الشعرية الفريدة التي 
أطلقتها أبوظبي خال 10 س��نوات شهدت 

جناحا كبيرا، وتابعها مشاهدون باملاين من 
متذوقي الش��عر. حيث متّك��ن األدب العربي 
م��ن خال برنامج »ش��اعر امللي��ون« و »أمير 
الش��عراء« من اس��تعادة مج��ده واحملافظة 

على مكانته.
وقّدم��ت أبوظبي خال 14 موس��ما ً ثقافيا 
للبرنامجن 521 ش��اعرا )تراوحت أعمارهم 
ما بن 18-45 س��نة( لم تتوفر لهم من قبل 
مناب��ر إعامية مناس��بة تُتي��ح ظهورهم - 
فاس��تطاعت أبوظب��ي تقدميه��م لعش��اق 
الش��عر العرب��ي وأضحوا جنوما في س��ماء 
اإلع��ام، منه��م 336 ش��اعرا م��ن 17 دولة 
عربي��ة في برنامج ش��اعر امللي��ون منذ عام 
2006، و 185 ش��اعراً من 21 دولة في برنامج 

أمير الشعراء منذ عام 2007.
م��ن جهت��ه أكد س��لطان العميم��ي مدير 
أكادميية الش��عر وعضو جلنة حتكيم برنامج 
»ش��اعر املليون«، أّن للشعر النبطي مكانة 

مرموق��ة في ال��دول العربي��ة، وفي منطقة 
اخللي��ج العربي عل��ى وجه اخلص��وص، وهو 
الل��ون األدب��ي الش��ائع إل��ى جان��ب ش��عر 
الفصحى ل��دى أه��ل املنطقة من��ذ القرن 
الرابع الهجري، وش��ّكل منذ ذلك احلن خير 
وس��يلة لتوثيق احلياة البدوية األصيلة بكل 
تفاصيلها وجمالياتها، ُمعبراً عن اهتمامات 

الناس وقضاياهم ومشاعرهم.
وق��د عم��ل البرنامج منذ انطاق نس��خته 
األولى وحتى نس��خته الس��ابعة في مايو/

آي��ار 2016 عل��ى منح 336 ش��اعراً اهتماماً 
إعامياً غير مس��بوق، وه��م الذين كانوا في 
غالبيته��م العظم��ى ُمغيب��ن إعامياً عن 
الس��احة الش��عرية، وذلك عل��ى الرغم من 
مقدرته��م األدبي��ة املُبدع��ة.. فقد ش��ارك 
في املواس��م الس��بع للبرنامج 132 شاعراً 
من الس��عودية، 56 ش��اعراً من الكويت، 42 
ش��اعراً من اإلمارات، 24 ش��اعرا ً من األردن، 
21 شاعراً من س��لطنة ُعمان، 15 من قطر، 
13 من اليمن، 9 ش��عراء من البحرين، 8 من 
س��وريا، 5 من العراق، 3 شعراء من السودان، 
وش��اعران م��ن كٍل م��ن مصر وفلس��طن، 
وش��اعر واحد من كل م��ن موريتانيا وتونس 

وليبيا والصومال.
وأصب��ح هؤالء الش��عراء، وما زال��وا، موضع 
العال��م  ف��ي  الواس��ع  اجلمه��ور  اهتم��ام 
العربي الذي تعّرف على إبداعهم واس��تمع 
ألش��عارهم، حت��ى أّن حلم كل ش��اعر في 
املنطقة ب��ات دخ��ول قائمة ال� 48 ش��اعراً 
بغ��ض النظر عن الفوز باللق��ب من عدمه، 
ب��ل إن كثيري��ن باتوا يتوقون لدخ��ول قائمة 
ال� 100 ش��اعر التي أصبحت مبثابة شهادة 
اعت��راف باملق��درة اإلبداعية للش��اعر الذي 
يدخل هذه القائمة م��ن بن آالف املتقدمن 
خ��ال اجلولة اخلليجي��ة العربية الس��نوية 
للجنة التحكي��م املتخصصة، ذات املعايير 

النقدية الصارمة.

»شاعر المليون« يستقبل الترشيحات 
لموسمه الثامن لغاية نهاية سبتمبر

بغداد- اعالم االتحاد

زار وف��د م��ن االحت��اد الع��ام لألدب��اء 
والكت��اب ف��ي الع��راق صب��اح اليوم 
العطواني  الس��يد عط��وان  األربعاء 

محافظ بغداد في مقر احملافظة. 
جاء ذلك في تصريح للناطق اإلعامي 
الحتاد األدباء الش��اعر عمر الس��راي: 
»هّنأ وفد احتاد األدباء الس��يد احملافظ 
مبناس��بة تس��ّنمه للمنصب، حاماً 
إليه أماني األدب��اء بتحقيق منجزات 
ثقافي��ة تفيد اجملتم��ع، معرباً عن دور 
الثقاف��ة ف��ي خدمة الوط��ن، وتقدمي 
الصورة األبه��ى للعاصمة وهي متّثل 
نقط��ة اجتذاب وتطل��ع جلميع روافد 

املعرفة«
ويذكر أن الوفد الذي ترأس��ه الباحث 
ناج��ح املعموري/رئي��س االحتاد، فضاً 
عن نخب��ة من قيادة االحت��اد قّدم إلى 
احملاف��ظ حزمًة من مطالب األدباء في 
كل الوطن، وقد وعد احملافظ بالسعي 
إلجناز ما يقع ضمن صاحيته املباشرة، 

األخ��رى  املطال��ب  بنق��ل  متعه��داً 
إلى الس��يد رئيس ال��وزراء، خصوصاً 
فيم��ا يتعلق مبنح األدب��اء قطع أراٍض 
للسكن، وحتسن أحوالهم املعاشية، 
ودعم حال��ة املرضى منه��م صحياً، 
وشمولهم باخلدمات اخملفضة لبعض 

دوائر الدولة.
ويجيء هذا اللقاء ضمن مشروع عام 
يتصّدى له احتاد األدباء، بالتواصل مع 
أصحاب القرار ف��ي الدولة العراقية، 
لتحقيق مكاس��ب احتادية ألعضائه، 
لإلب��داع  املناس��بة  البيئ��ة  وتوفي��ر 

األدبي.
فاحت��اد األدباء - حس��ب جهود قيادته 
ومقرراته��م - لن يق��ف عند حدٍّ في 
املطالبة واقتناص احلقوق املش��روعة 
ألعضائه ف��ي كل محافظات العراق، 
وما لقاء الي��وم إال بوابة للوصول إلى 
أعلى درجات أصحاب القرار، وش��روع 
للق��اء بقي��ة احملافظن واملس��ؤولن، 
إللقاء احلجة أمامهم، لرفد ش��ريحة 
األدباء مبا يستحقون من حياة ثقافية 

رغيدة.

محافظ بغداد يلتقي وفدًا من 
اتحاد األدباء والكتاب في العراق
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راف لنتون



بغداد ـ الصباح الجديد:
وص��ل وف��د املنتخ��ب الوطني، 
اإليرانية طهران،  العاصمة  إلى 
املنتخ��ب  ملالق��اة  حتضي��را 
الياباني، ضم��ن اجلولة الثامنة 
م��ن تصفي��ات آس��يا، املؤهلة 
ل��كأس العال��م روس��يا 2018، 
الثالث��اء  ي��وم  والت��ي س��تقام 
املقبل.. قادماً م��ن رأس اخليمة 
اإلماراتي��ة.. وكان األس��ود، ق��د 
خاض آخر مباريات��ه التجريبية 
اجلنوبية،  أم��ام كوري��ا  األربعاء 

وانتهت بالتعادل السلبي.
وقال س��عد عب��د األمير، العب 
أس��ود الرافدي��ن "األداء الع��ام 
للفريق أمام كوريا اجلنوبية جيد، 
املباراة فرص��ة طيبة للتحضير 

قبل مواجهة اليابان".
ف��ي  األمي��ر،  عب��د  وأض��اف 
تصريحات صحفي��ة "برغم أن 
املنتخ��ب العراق��ي ب��ات خارج 
املنافس��ة، إال أن موقعة اليابان 
مهمة ملدرب العراق والالعبني".. 
وختم عب��د األمي��ر تصريحاته 
بقول��ه "الفوز س��يؤثر معنويا 
على أسود الرافدين، ألن الفريق 
عان��ى ف��ي التصفي��ات عل��ى 

مستوى النتائج".

هذا وب��دأت التدريبات ملنتخبنا 
الوطن��ي بانتظام الالعبني حتت 
اش��راف املالك التدريبي املؤلف 
من باس��م قاس��م ومساعيده 
رحي��م حميد وش��اكر محمود 
ومدرب ح��راس املرمى هاش��م 

خميس.
ف��ي  جت��رى  اخ��ر،  جان��ب  م��ن 
العاصم��ة التايالندية بانكوك، 
اليوم الس��بت مباراة منتخبنا 
االوملبي امام مضيفه التايالندي 

تصفي��ات  حتضي��رات  ضم��ن 
تع��ادل  األوملب��ي  وكان  اس��يا، 
ام��ام تش��نبوري بط��ل تايالند 
األربع��اء  به��دف ملثل��ه ظه��ر 
ضم��ن املعس��كر التدريبي في 

بانك�وك.
يذك��ر ان األوملبي س��يلعب في 
تصفيات اس��يا ش��هر متوز في 
اجملموعة التي تضم السعودية 
والبحرين وافغانستان بضيافة 

السعودية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت جلنة املسابقات في احتاد كرة 
الق��دم املركزي، مقترحه��ا لتحديد 
مواعي��د 11 م��ن املباري��ات املؤجلة 
للدوري املمتاز، والتي س��تنطلق في 
السابع عشر من هذا الشهر، بلقاء 

الزوراء مع القوة اجلوية.
 وقال مدير جلنة املس��ابقات شهاب 
أحم��د، ف��ي تصريح��ات صحفي��ة 
إن اللجن��ة وضعت جدول��ة للدوري 
الكروي، على أن يبدأ بإقامة املباريات 
املؤجلة في السابع عشر من الشهر 
اجلاري، وتفتتح املباريات بلقاء الزوراء 

والقوة اجلوية«.

 وتاب��ع »يلع��ب ف��ي الي��وم التال��ي 
امليناء مع نفط الوس��ط، وفي احلادي 
والعش��رين من الشهر اجلاري يواجه 
النج��ف عل��ى ملعبه ال��زوراء، وفي 
الي��وم ذاته يلتقي الق��وة اجلوية مع 

الطلبة«.
 وأضاف »في الثاني والعش��رين من 
الشهر اجلاري يلعب البحري مع نفط 
الوس��ط في البص��رة، وفي اخلامس 
والعشرين من الش��هر ذاته، يتقابل 
القوة اجلوية على ملعبه مع كربالء، 
وفي الي��وم التالي يلعب البحري مع 
الزوراء والشرطة مع نفط الوسط«.

 وأردف »في الثالثني من هذا الشهر، 

جترى 3 مباريات، يتواجه فيها كربالء 
م��ع امليناء، ونفط اجلن��وب مع القوة 
اجلوي��ة، ونف��ط الوس��ط م��ع نادي 

احلسني«.
 وأوضح »س��تقام املباري��ات املؤجلة 
األخ��رى، بعد إقام��ة مبارات��ي الدور 
الرابع عش��ر، يومي الثان��ي والثالث 
من شهر متوز املقبل، والدور اخلامس 
عشر في السابع والثامن من الشهر 
ذاته، حيث يلعب نفط الوس��ط مع 
الق��وة اجلوي��ة في الثاني عش��ر من 
الش��هر املقبل، ويواجه نادي احلسني 
القوة اجلوية، في الس��ابع عش��رمن 

الشهر ذاته«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
املوه��وب مصطفى علي،  ينتظم 
ف��ي التدريب��ات اخلاص��ة بالعب��ي 
رياضة املباريزة في املركز التدريبي 
الش��بابية  املدين��ة  ف��ي  لالحت��اد 
حتت اش��راف املدرب حس��ني ثابت، 
بفئ��ة   2004 موالي��د  واملوه��وب 
س��الح الش��يش اخت��ار االنضمام 
إلى املدرس��ة التي أسسها االحتاد 
لتوس��يع قاع��دة اللعب��ة، ويلعب 
إلى جانب العش��رات من الالعبني 

الواعدين.

يق��ول مصطفى، انه يس��عى إلى 
اقتف��اء أث��ر وال��ده امل��درب احلالي 
علي محمد، حيث يؤدي التدريبات 
بتوجيهات  االلت��زام  ويحرص على 
املدربني من أج��ل النجاح والتفوق، 
مبين��اً انه حصل على أساس��يات 
اللعبة وجن��ح في الفوز بالوس��ام 
الفض��ي ف��ي منافس��ات اقيمت 
مؤخ��راً خاص��ة بفئ��ة البراع��م.. 
واوضح ان التألق في رياضة املبارزة 
التدريبات  التركي��ز ف��ي  يتطل��ب 

والبطوالت الرسمية.

مصطفى علي يقتفي أثر والده بالمبارزة
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منافسات لمصارعة 
الناشئين بعد رمضان

نفط الوسط يتعاقد 
مع 3 محترفين أفارقة

طاقم تحكيمي سعودي 
في كأس القارات

بغداد ـ الصباح الجديد:
وج��ه وزي��ر الش��باب والرياض��ة عبد احلس��ني 
عبطان. املدارس التخصصية في الوزارة بأقامة 
بطولة للعب��ة املصارعة لفئة الناش��ئني بعد 

شهر رمضان املبارك.
وق��ال عبط��ان في تصري��ح ل� ) قس��م االعالم 
واالتص��ال احلكوم��ي ( خ��الل لقائ��ه مدير عام 
دائرة االقاليم واحملافظات طالب املوسوي ومدير 
م��دارس املوهبة الرياضية بس��ام رؤوف ومدرب 
للمصارع��ة س��عيد  التخصصي��ة  املدرس��ة 
شيرزاد االيراني اجلنس��ية ان الوزارة حترص على 
تهيئ��ة االبطال ف��ي جميع االلع��اب الرياضية 
من خ��الل توفير له��م كل الظروف املناس��بة 
واالج��واء التدريبية في امل��دارس التخصصية. 
داعي��اً االحت��ادات الرياضي��ة ال��ى التع��اون مع 
م��دارس املوهبة الرياضية في ال��وزارة من اجل 
صن��ع االبطال الرياضيني.. واض��اف ان البطولة 
التي س��تقيمها الوزارة للعب��ة املصارعة فئة 
الناش��ئني ستش��ارك فيها جميع محافظات 
القط��ر وس��تحدد له��ا جوائز كبي��رة من قبل 

وزارتنا.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أنه��ت إدارة ن��ادي نفط الوس��ط اتفاقه��ا بنحو 
نهائي مع 3 العبني محترفني من القارة اإلفريقية 
للمشاركة مع الفريق في بطولة األندية العربية 
التي س��تنطلق في مصر خالل الفترة من 21 متوز 

وحتى 5 أب املقبل.
وقال عضو الهيئة اإلدارية بنفط الوس��ط فراس 
بحر العل��وم في تصريح��ات صحفي��ة إن اإلدارة 
أكمل��ت اتفاقها مع 3 العب��ني لاللتحاق بالفريق 

قبل بطولة األندية العربية.
وأش��ار إلى أن الالعبني الثالثة هم مدافع مصري 
ومهاج��م م��ن تنزانيا وصان��ع ألعاب م��ن مالي، 
مؤكدا أن الثالثي على مس��توى عاٍل وسيش��كل 

إضافة حقيقية لنادي نفط الوسط.
وأوض��ح أن الثالثي س��يلتحق مبعس��كر الفريق 
في مص��ر الذي س��ينطلق في العاش��ر من متوز 
املقبل، مش��يرا إلى أن هذا املعس��كر ميثل فرصة 
طيبة للجه��از الفني بقيادة هاتف ش��مران من 
أجل االس��تعداد للبطولة.. وأوض��ح بحر العلوم 
أن هن��اك اتص��االت مع العبني محلي��ني من أجل 
ضمهم للفريق ليكون نفط الوسط جاهزًا بنحو 

نهائي ملنافسات بطولة األندية العربية.
يش��ار إلى أن نفط الوس��ط قد تعاقد مؤخرا مع 
امل��درب هاتف ش��مران لقيادة الفريق ويس��اعده 

علي هاشم وهادي جابر مدربا حلراس املرمى.

جدة ـ وكاالت:
 وصل احلكم الدولي الس��عودي، فهد املرداس��ي، 
ومس��اعداه الدوليان عبداهلل الش��لوي ومحمد 
العبكري، إلى مدينة س��ان بطرسبورج الروسية، 
وذل��ك للمش��اركة ف��ي كأس العال��م للق��ارات 

.2017
وسيخضع جميع احلكام املشاركني في البطولة 
الختب��ارات عدي��دة، أهمها ف��ي تقني��ة الفيديو 
اجلدي��دة، الت��ي س��يتم تطبيقه��ا ف��ي مباريات 
املنافس��ة، للوق��وف على جاهزيته��م من جميع 

النواحي.
واخت��ار االحتاد الدول��ي لكرة الق��دم »فيفا«،  10 
العال��م للق��ارات،  ح��كام إلدارة مباري��ات كأس 
يتقدمهم السعودي فهد املرداسي، اإليراني علي 
رضا فغاني، اجلامبي باكاري جاس��اما ، األمريكي 
جيري��ر ويلم، األرجنتيني بيتان��ا ، الكوملبي ويلمار 
، الصرب��ي مازيت��ش، اإليطال��ي جالي��وكا روكي، 

والسلوفيني دامر سكومينا.
يذك��ر أن بطول��ة كأس الق��ارات تنطل��ق يوم 17 
حزيران اجلاري، وتس��تمر ملدة أسبوعني، مبشاركة 
8 منتخب��ات ه��ي أملاني��ا، البرتغ��ال، الكاميرون، 

أستراليا، تشيلي، املكسيك، نيوزيلندا وروسيا.

بغداد ـ قسم اإلعالم:

التق��ى وزير الش��باب والرياضة 
عب��د احلس��ني عبطان، مس��اء 
أول أمس، مدير ش��ركة عشتار 
محم��د  التلفزيون��ي  لالنت��اج 
هيج��ل واطل��ع عبط��ان عل��ى 
تفاصي��ل تنظيم مباراة لنجوم 
الك��رة العاملي��ة والعراقية في 
الرياضي��ة،  البص��رة  مدين��ة 
م��ن اج��ل ادام��ة زخ��م اجلهود 
املبذول��ة من قب��ل ال��وزارة في 
عملي��ة رفع احلظ��ر الكلي عن 
املالع��ب الرياضية ومن ضمنها 

العاصمة بغداد.
واس��تمع وزير الشباب الرياضة 
لتفاصي��ل العرض الذي قدمته 
مختص��ة  إماراتي��ة  ش��ركة 
اخليري��ة  املباري��ات  بتنظي��م 
وال��ذي يهدف  واإلس��تعراضية 
الى تنظيم مباراة بني نخبة من 
أبرز أس��اطير الكرة العاملية مع 
نخبة م��ن أبرز أس��اطير وجنوم 
الك��رة العراقي��ة ف��ي ملع��ب 

البصرة الدولي.
واوع��ز عبطان بتش��كيل جلنة 
مختصة لدراسة العرض مبديا 
مالحظات��ه بش��ان اقامة هذه 
املباراة واس��تعداد الوزارة لدعم 
املبادرة كونها تس��هم في رفع 
احلظ��ر وايض��ا امت��اع اجلمهور 

برؤية هؤالء النجوم في العراق.
وقدم هيجل شرحا مفصال عن 
هذه املبادرة التي مت إعتمادها من 
قبل الشركة اإلمارتية وعرضت 
مش��ابهة  مباريات  مجموع��ة 
كانت قد نظمتها الشركة في 
ع��دد من الدول اجمل��اورة وكذلك 
عرضت اس��ماء س��تة من أبرز 
النج��وم العامليني الذي��ن تنوي 
الشركة اإلماراتية إستقدامهم 

الى مدينة البصرة الرياضية.
وش��هد ملعب البصرة الدولي 
س��عة 65 الف متفرج االسبوع 
النظير  املاضي جناحا منقط��ع 
خ��الل اقام��ة مب��اراة املنتخب 
العراقي و نظيره االردني في اول 
اختبار مت اعتماده من قبل االحتاد 

الدولي لكرة القدم )فيفا( لرفع 
احلظر عن الكرة العراقية.

من جانب اخر، اكد وزير الشباب 
والرياضة عبد احلس��ني عبطان 
ان الع��راق يع��ول كثي��راً عل��ى 
قدرات الش��باب في بن��اء البلد 
وخصوصاً في القطاع الشبابي 

والرياضي.
وق��ال عبط��ان خ��الل جلس��ة 
حواري��ة م��ع مجلس الش��باب 
الوطن��ي اقيمت عل��ى القاعة 
املركزي��ة ف��ي دائ��رة العالق��ات 
والتعاون الدولي في مقر الوزارة 
ان حجم الطموح لدى الشباب 
املتوف��رة  والطاق��ات  العراق��ي 
الش��ريحة  ه��ذه  ف��ي  لدين��ا 
يجعلنا ننظر بطموحات كبيرة 
لتحقي��ق جناح��ات تص��ب في 

خدمة العراق.

واضاف ان وزارة الشباب والرياضة 
تسير باالجتاه الصحيح من خالل 
ماحققته من اجنازات كبيرة في 
إنش��اء املالعب الرياضية وملف 
رفع احلظر عن العراق، وان العام 
افتتاح مالعب  2017 سيشهد 
ابرزها مالع��ب الزوراء  رياضي��ة 
والنج��ف وميس��ان، مبين��ا ان 
ال��وزارة وضع��ت ف��ي خططها 
اكب��ر  اهتمام��اً  املس��تقبلية 
والفرق  الش��بابية  باألنش��طة 

التطوعية والشعبية.
واوض��ح عبطان ان ال��وزارة من 
العمراني��ة وفرت  الث��ورة  خالل 
عشرة االف فرصة عمل للشباب 
بخالف املؤسسات االخرى سواء 
بتوفير فرص العمل او استمرار 

العمل باملشاريع.
م��ن جانبه اك��د رئيس مجلس 

الشباب الوطني محمد حاكم 
ان اجملل��س الش��بابي س��يكون 
له تع��اون كبير مع ال��وزارة في 
جميع امليادين التي تقدم خدمة 
لقطاع��ي الش��باب والرياضة.. 
وش��هدت اجللس��ة فت��ح ب��اب 
احلوار بنحو موس��ع لع��ددً من 
الش��باب لطرح ما ميتلكوه من 
روئ واف��كار مس��تقبلية تلقي 

بثمارها على اجملتمع العراقي.
من جه��ة اخ��رى، اك��دت وزارة 
الش��باب والرياضة سعيها الى 
 2017 خ��الل  املالع��ب  افتت��اح 
و20188 وانه��ا مس��تمرة ف��ي 
مل��ف رفع احلظ��ر الكل��ي عن 
مالعبنا، فضال عن سعيها اجلاد 
في التعاون مع كافة املؤسسات 
اجله��ة  بأعتباره��ا  الرياضي��ة، 
القطاعية االولى املسؤولة عن 

الشباب والرياضة.
 واش��ارت الوزارة الى ان جناحها 
في جهود رفع احلظر اجلزئي عن 
املالع��ب العراقية ج��اء بتظافر 
اللجنة  الكبي��رة م��ن  اجله��ود 
الق��دم  ك��رة  واحت��اد  االوملبي��ة 
واالع��الم الرياض��ي واجلماهي��ر 
العاش��قة لكرة القدم ومتخض 
ع��ن ه��ذا النج��اح اللعب على 
ارض العراق بعد احتضان ملعب 
البصرة الدولي اول مباراة دولية 

بني العراق واالردن.
توض��ح  ان  ال��وزارة  وت��ود   
للمختصني في الشأن الرياضي 
واجلمه��ور ان الخالف م��ع احتاد 
وانه��ا  املالع��ب،  ح��ول  الك��رة 
تطمح ال��ى ان تك��ون مالعبنا 
اجلماهي��ر  بحناج��ر  زاهي��ة 
العاش��قة لكرة الق��دم، وانها 

مس��تمرة في جهده��ا بتأهيل 
املالعب، وس��عت ومن��ذ اكمال 
مالعبها ان تضع منشآتها حتت 
خدمة املنتخب��ات الوطنية ومبا 
يعزز سقف االجنازات والطموح 
برفع اس��م البلد عاليا وبكافة 
احملاف��ل الدولية، ومس��تعدة ان 
تس��لم االحتاد مالعبه��ا بفترة 
متفق عليها الى االحتاد كون ان 
الهدف واح��د وهو املضي قدما 
في كس��ر قيود الكرة العراقية 
واالنفت��اح عل��ى العالم وجلب 
العربي��ة  واالندي��ة  املنتخب��ات 

والعاملية.
 ولفت��ت الوزارة ال��ى ان دعمها 
ال��ذي تعددت أش��كاله لألندية 
واملنتدي��ات الرياضي��ة والف��رق 
املؤسسات  مبشاركة  الشعبية 
االخ��رى واالع��الم الرياض��ي، ال 
ميك��ن ان يتعارض م��ع القوانني 
وه��ذا  الس��ارية  الدس��تورية 
يدخلن��ا احيان��ا في اش��كاالت 
تنتج من عدم استيعاب البعض 
لتوجهات الوزارة والقوانني التي 
تس��ير فيه��ا حتدي��دا، ولذل��ك 
الميك��ن ان نك��ون بدي��الأو منلك 
الس��لطة القضائي��ة للتبديل 
واالقص��اء، ف��ال ميك��ن ان نكون 
اصحاب س��لطة على االحتاد او 
التدخل في عمله ، كما الميكن 
ان نتدخل فنيا بعمل املنتخبات 
الوطنية وهذا هو منهاج العمل 
الذي نسير عليه بثبات ونتمنى 
ان تشاركنا املؤسسات الرياضة 

كافة بتفاعلها االيجابي.
 وف��ي الوق��ت الذي تثم��ن فيه 
ال��وزارة عالي��ا التعل��ق الكبير 
جلماهيرن��ا الوفي��ة وحضوره��ا 
املتمي��ز للمباريات نش��دد على 
باخلطاب��ات  االلت��زام  ض��رورة 
عل��ى  تك��ون  وان  االيجابي��ة 
قدراملسؤولية كون هدفنا واحد 
وه��و ان تكون املباري��ات فضاءا 
اجلوانب  والتركيز على  للمحبة 
التنظيمي��ة والفني��ة واالمنية 
عند اقام��ة البطوالت، وبالتالي 
حتقي��ق اله��دف االس��مى وهو 
رفع احلظر الكل��ي عن مالعبنا 

العراقية .

إلدامة زخم الجهود في عملية رفع الحظر الكلي

عبطان يبحث مع هيجل تفصيالت مباراة »األساطير« أمام الوطني في البصرة
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العواصم ـ وكاالت:

أنه��ى ري��ال مدري��د اإلس��باني، الفائز 
مؤخرا بلق��ب دوري األبطال للمرة ال�12 
في تاريخه، املوس��م متصدرا لتصنيف 
االحتاد األوروب��ي لكرة الق��دم )اليويفا(، 
لألندي��ة للم��رة الرابعة عل��ى التوالي، 
في الوق��ت الذي واصلت فيه إس��بانيا 

هيمنتها على التصنيف.
وتف��وق الفري��ق امللك��ي عل��ى غرمي��ه 
التقلي��دي برش��لونة بعد ف��وزه بلقب 
دوري األبط��ال ، حيث بلغ رصيده احلالي 
من النقاط 167.999 ، ليوسع الفارق مع 

أقرب مالحقيه بايرن ميونيخ األملاني.
وحاف��ظ كل م��ن برش��لونة وأتلتيك��و 
مدريد، اإلس��بانيان على موقعهما في 
املركزي��ن الثالث والرابع عل��ى الترتيب، 
بينم��ا ج��اء يوفنت��وس اإليطالي، طرف 
املب��اراة النهائي��ة أم��ام امليرينجي، في 
املرك��ز اخلام��س بعدما ارتقى خمس��ة 

مراك��ز، ف��ي الوق��ت ال��ذي هب��ط فيه 
تشيلسي اإلجنليزي للمركز العاشر.

وكان إش��بيلية اإلس��باني ه��و الوافد 
اجلدي��د عل��ى قائم��ة أفض��ل 10 أندية 
بعدما ارتقى ستة مراكز ليحتل املرتبة 
الثامن��ة خل��ف باري��س س��ان جيرمان 
الفرنس��ي، وبوروس��يا دورمتوند األملاني 

على الترتيب.
وفيم��ا يل��ي ترتي��ب قائم��ة أفضل 10 
أندي��ة، ج��اء أوالً ريال مدريد اإلس��باني، 
جامع��اً، 176.999 نقط��ة.. ت��اله، بايرن 
ميوني��خ األملاني ول��ه، 154.899 نقطة، 
ثم برشلونة اإلسباني برصيد 151.999 
نقطة، وأتلتيكو مدريد اإلس��باني بعد 
ان جمع 142.999 نقطة.. وحل خامساً 
برصي��د 140.666  اإليطالي  يوفنت��وس 
جيرم��ان  س��ان  باري��س  ث��م  نقط��ة، 
الفرنس��ي ب�  126.333 نقطة.. وسابعاً  
بوروس��يا دورمتوند األملاني، وله 124.899 
نقطة.. ثم إشبيلية اإلسباني 112.999 
نقط��ة، وبنفي��كا البرتغال��ي 111.866 

نقطة، وباملركز العاش��ر حل تشيلسي 
اإلجنليزي 106.192 نقطة.

إلى ذلك، احتفظ كريس��تيانو رونالدو، 
مهاج��م ريال مدري��د، بص��دارة الئحة 
مجلة »فوربس« للرياضيني األعلى دخالً 

في العالم للعام الثاني على التوالي.
وقدرت اجمللة، عائ��دات رونالدو، 32 عاًما، 
ب�93 مليون دوالر، موزعة على 58 مليونًا 
من كرة الق��دم، و35 مليونا من إيرادات 

أخرى منها عقود الرعاية.
وتأتي الئحة فورب��س للرياضيني األغنى 
ف��ي العالم، بعد أيام م��ن قيادة النجم 
البرتغال��ي ري��ال مدريد إل��ى االحتفاظ 
بلقب دوري أبط��ال أوروبا، إثر الفوز على 
يوفنت��وس اإليطال��ي 4-1 ف��ي املب��اراة 

النهائية.
م ليب��رون جيم��س، الع��ب فريق  وتق��دَّ
ال��دوري  بط��ل  كافاليي��رز  كليفالن��د 
األمريك��ي للمحترفني في كرة الس��لة 
للمرك��ز الثاني ف��ي الالئح��ة بعائدات 
وصلت إلى 86.2 مليون دوالر، بعد أن كان 

في املركز الثامن عشر العام املاضي.
كان جيمس واحًدا م��ن 32 العًبا بدوري 
ك��رة الس��لة األمريك��ي ضم��ن قائمة 
أغنى مئة رياضي.. وحل جيمس »امللك« 
في املرك��ز الثاني بدالً م��ن األرجنتيني 
ليونيل ميس��ي، ال��ذي ب��ات ثالًثا ب�80 

مليون دوالر.
وج��اء جن��م كرة املض��رب السويس��ري 
روجيه في��درر رابًع��ا، 64 مليون��ا، وجنم 
جول��دن س��تايت ووي��رز لكرة الس��لة 
األميركية كيفن دورانت خامًس��ا )60.6 

مليونًا(.
كانت جنم��ة ك��رة املض��رب األميركية 
س��يرينا وليامز املتوجة ب�23 لقًبا املرأة 
الوحي��دة ف��ي الالئحة بعائ��دات تصل 
إل��ى 27 مليون دوالر، 19 منها من عقود 

الرعاية، وحلت في املركز ال�51.
واحتس��بت فوربس العائدات من عقود 
الرعاي��ة، وما ش��ابه والروات��ب واجلوائز 
املالي��ة، واحلواف��ز بني األول م��ن حزيران 

2016 حتى األول من حزيران 2017.

كريستيانو األغنى في العالم
تقرير

ريال مدريد يتصدر تصنيف اليويفا للعام الرابع على التوالي

جانب من اجتماع الوزارة مبدير شركة عشتار

صراع عراقي ياباني على الكرة

مصطفى علي

رونالدو

»الوطني« يبدأ تحضيراته في طهران 
واألولمبي يالعب تايالند اليوم

جدول مقترح للمباريات المتبقية من الممتاز



بغداد - حسين الساهي:
عبرت الس��يدة "مهرب��ان علييف"، 
النائب��ة األول��ى لرئي��س جمهورية 
أذربيجان، عن تضامنها مع النازحني 
داع��ش  هجم��ة  م��ن  العراقي��ني 
الظالمية، بإرسال وفد من مؤسسة 
حيدر علييف التي تترأس��ها، لزيارة 
مخيم��ات النازح��ني، واالطالع على 

احوالهم في دهوك.
ويضم الوف��د األذري، الس��ادة ابوذر 
كاظيموف رئيساً، والعبي الشطرجن 
وفري��د  مرزيي��ف،  أزار  الدولي��ني 
عباس��وف. حيث س��تكون مباريات 
ش��طرجن بداي��ة للتع��اون م��ا ب��ني 
منظم��ات اجملتمع املدن��ي العراقي، 

واألذربيجاني.
وقال رئيس الوف��د ابوذر كاظيموف: 
ان هذه الزي��ارة هي تعبير إنس��اني 
متواضع، ارادت به الس��يدة مهربان 
لرئي��س  األول��ى  النائب��ة  عليي��ف 
أذربيجان، ورئيس��ة مؤسسة حيدر 
عليي��ف اإلنس��انية، التعبي��ر ع��ن 
تعاطف شعب أذربيجان مع العراق 

وابنائ��ه، ف��ي مواجه��ة الهجم��ة 
الظالمي��ة اإلرهابي��ة، الت��ي يعاني 
منها الكثير من العراقيني، والعالم 

اجمع."
وعبر رئيس الوفد عن ثقته بأن: هذه 

الزيارة بداية بسيطة لتعاون مقبل 
واسع بني الشعبني العراقي واألذري، 
ومنظمات اجملتمع املدني في البلدين. 
وهي مبادرة جاء حتققها نتيجة لقاء 
بني الس��يدة عليي��ف، والبارونة إميا 

 AMAR نيكلسون رئيسة مؤسسة
اخليرية الدولية، التي وجهت الدعوة 
ملؤسسة علييف لإلطالع على احوال 
النازح��ني العراقي��ني ف��ي اخمليمات، 
والتدري��ب، والتمك��ني ال��ذي تعمل 
لتأهي��ل   AMAR علي��ه مؤسس��ة 
الشباب والنساء في اخمليمات، الذي 
ضمنه تعليم لعبة الشطرجن، وزيادة 
مهارات الالعبني، الى جانب الرعاية 
والتوعي��ة  والنفس��ية،  الصحي��ة، 

االجتماعية."
وقد تبارى الالعبان الدوليان مرزييف، 
مخيم��ي  ن��زالء  م��ع  وعباس��وف، 
ماملي��ان، وخانك��ة )جمي��ع ن��زالء 
خانكه من األزيديني(، حيث تقاسما 
التب��اري م��ع 19 هاٍو للش��طرجن في 
مخي��م مامليان، وأكثر من 30 العباً 

في خانكة.
كم��ا تب��ارى مرزيي��ف م��ع بطل��ة 
الش��طرجن في العراق االنسة كارين 
كمال جالل الدين، في بيت الشباب 
في دهوك. وجرى توزي��ع جوائز على 

املتبارين من نزالء اخمليمات.

الصباح الجديد - وكاالت:
بعدما س��جلت التماسيح زيادة نسبتها %66 خالل 
األشهر الستة األولى من العام احلالي، مقارنة بالعام 
املاض��ي، متكنت س��لطات احلياة البرية األس��ترالية 
من صيد عدد قياس��ي من هذه التماسيح في والية 

نورثرن تيريتوري.
ومتكن حراس احلياة البرية من صيد 181 متساحاً هذا 
الع��ام، على وفق م��ا أعلنت جلنة املنتزه��ات واحلياة 
البرية في نورثرن تيريتوري مقابل 108 متساحاً العام 
املاضي، وجرت معظ��م عمليات الصيد في مدينتي 
داروين، وكاثرين، ويتم نقل التماس��يح من املنظومة 
النهري��ة إل��ى املزارع، حي��ث يتم اس��تغالل جلودها 

وحلومها.
وأبعد ح��راس احلياة البرية التماس��يح عن بؤر املياه 
التي تتزايد فيها أعداد السائحني في موسم اجلفاف، 

والذي بدأ الشهر املاضي.
وقال كبير حراس احلياة البرية، توم نيكولز، إن السبب 
وراء ارتفاع العدد هو "موس��م األمطار الوفير" الذي 

يستمر من نوفمبر إلى أبريل.

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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ما الذي حصل في الموصل..؟

جمال جصاني

في مثل هذا اليوم 10/حزيران العام 2014 أعلنت عصابات 
الهمجي��ة واإلجرام املعروفة ب� )داعش( س��يطرتها التامة 
على املوصل ثاني املدن العراقية بعد العاصمة بغداد، ولم 
مير وق��ت طويل حتى تس��اقطت املناط��ق احمليطة لتصل 
مفارزه��ا املتقدم��ة وبدعم واس��ع مما يس��مى ب��� )اخلاليا 
النائم��ة( ال��ى أطراف العاصم��ة بغداد، بع��د أن رافق ذلك 
احل��دث الكارثي س��يل من االنته��اكات الفظيع��ة واجملازر 
بح��ق كل من وقع بيده��م من جنود وس��كان مدنيني من 
الطوائف واألديان األخرى اخملتلفة عن دين وهلوسات داعش 
العقائدية )مجزرة جنود قاعدة س��بايكر واإلبادة اجلماعية 
لإليزديني وسبي النس��اء واستعباد األطفال وقتل وتهجير 
املس��يحيني والش��بك والش��يعة وكل ما ميّث��ل التعددية 

والتنوع في تلك املناطق املستباحة(.
ذل��ك كان قبل ثالثة اعوام، والي��وم تقف القوات احلكومية 
م��ن جي��ش وجه��از مكافح��ة اإلره��اب وش��رطة احتادية 
وفصائل احلشد الشعبي في قلب مدينة املوصل، إذ ال أمل 
ملا تبقى من فلول داعش س��وى املوت أو االستس��الم. عبر 
تضحيات وبطوالت وصفحات إيثار ال مثيل لها؛ مت إجهاض 
مش��روع الردة الظالمية املس��مى )الدولة اإلس��المية في 
الع��راق والش��ام(. لكن ذل��ك ال يعفينا م��ن مهمة ال تقل 
أهمية من املواجهة العس��كرية؛ أال وه��ي وعي ما حصل 
ف��ي املوص��ل وبقي��ة املناطق التي س��قطت م��ن دون اية 
مواجه��ة تذك��ر.. ال أح��د يختل��ف على حقيقة س��قوط 
املوصل وثلث األراضي العراقية وهزمية عش��رات اآلالف من 
املنتسبني للجيش والشرطة العراقية مبواجهة عدة مئات 
من مسلحي داعش، والتي أفضت لوقوع اآلالف من اآلليات 
واملدرعات والدبابات وترسانات األس��لحة والبنوك واملراكز 
احليوية وغيرها الكثي��ر بيدهم من دون قتال. هذه والكثير 
من الوقائع واألحداث ال ميكن اختزالها بطلس��م املؤامرة أو 

اخليانة وغير ذلك من تعاويذ السالالت املهددة باالنقراض.
ه��ل فعال قامت داعش باحتالل املوص��ل وكل تلك املناطق 
الت��ي ته��اوت واح��دة تل��و األخ��رى، من خ��الل املؤام��رة أو 
اخليان��ة كم��ا ي��ردد البعض ط��رداً للش��بهات الت��ي حتوم 
حوله، أم أن أعداداً واس��عة من س��كان تل��ك املناطق هم 
من ق��ام ب� )احتالل( منطقة س��كناه..؟ م��ن خالل فهمنا 
ملف��ردة )االحتالل( واطالعنا على جتارب الش��عوب واألمم في 
مقاومتها لالحتالل أو القّوات الغازية، جند أن ما جرى لدينا 
صيف العام 2014 وحتى هذه اللحظة؛ ال ميت بصلة لهذه 
املفردة. فال مقاومة محلية تذكر ضد ما أعلن عنه من جامع 
النوري، أي دولة "اخلالفة" وفرامينها وسلوكها وممارساتها 
املنحط��ة، طبعا ه��ذا ال ينفي وجود ح��االت محدودة جداً 
للمقاومة سرعان ما قمعت ولم تشكل تأثيرا مهما على 
س��ير األحداث. فهم ووعي حقيق��ة ما جرى مبقدوره وحده 
جتنيبن��ا مثل هذه الس��يناريوهات الكارثي��ة، من النزاعات 
ونهش بعضنا للبعض اآلخر، وهذا يحتاج منا الى أكثر من 
ش��جاعة اخلنادق واملتاريس، الى شجاعة املوقف والقرارات 
اجلريئة واملؤملة، كي ننتشل أنفسنا من دوامة القتل اجملاني 
وه��در أفضل ما لدينا من طاقات بش��رية وبنية حتتية، من 
أجل خلطة مميتة من األحقاد الصدئة والهلوسات. كل هذا 
اخل��راب وما خلفه من أنقاض بش��رية ومادية ال حدود لها، 
وم��ا زالت ش��عوب وقبائل وملل هذا الوط��ن القدمي رهينة 
عقائدها الفاس��دة وخطاباتها املسعورة املسؤولة عنه. ال 
أثر لوعي أو متلمل من تلك البرك اآلسنة، ونحن نقترب من 
موس��م االنتخابات، حيث القوى املتنفذة نفسها تستعد 

شيء من إلعادة تدوير ذات الهم��وم واالهتمامات مع 
املنكهات واإليقاعات اجلديدة..

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

النجم��ة  انفصل��ت 
التركية توبا بويوكستون 
ب�"ملي��س"  الش��هيرة 
أنور  النج��م  زوجه��ا  عن 
صايالك رسمياً، بعد زواج 
دام 6 س��نوات، وأثمر عن 
طفلتني ت��وأم هما "مايا 
بع��د  وذل��ك  وتوب��راك"، 
اصدارهما  عل��ى  أش��هر 
بي��ان رس��مي نفي��ا فيه 

طالقهما.
توبا وأنور انفصال رسمياً، 
قضائي��ة  جلس��ة  بع��د 

محكم��ة  ف��ي  واح��دة 
األس��رة، ي��وم 5 حزي��ران/

الذي  اخلب��ر  يون��ي، وه��و 
تسرب للصحف التركية، 

وصدم جمهور النجمني.

رصدت النجم��ة العاملية 
ليدي غاغا يوم امس، وهي 
تواص��ل تصوي��ر فيلمها 
ف��ي    A Star is  Born
كاليفورني��ا. وتطل غاغا 
بل��وك جدي��د اعتمدت��ه 
لل��دور. وه��ي تق��وم بأول 
سينمائية.  بطولة  جتربة 
برادلي كوب��ر، فيقوم  أما 
بإخراج الفيلم، وبطولته.
وكان��ت غاغا ق��د أوردت: 
متحمس��ة خل��وض أولى 
الى  الس��ينمائية  جتاربي 
جان��ب ش��خص أعتق��د 
أنن��ي محظوظة بدعوته 

متنيت  ولطامل��ا  صديقي، 
عل��ى  ممثل��ة  أصب��ح  أن 
وأضاف��ت:  الشاش��ة"، 
 A Star Is قص��ة فيل��م"
Born خاصة ج��ًدا، وحًقا 
إنن��ي ممتن��ة لبرادلي ألنه 
حول حلمي إلى حقيقة.

يعمل اخملرج حس��ام علي 
عل��ى مونتاج ومكس��اج 
األخيرة  ال���15  احللق��ات 
من مسلس��ل "30 يوم"، 
القناة  إل��ى  لتس��ليمها 
أن  الس��يما  العارض��ة، 
العم��ل حص��د إش��ادات 
جمه��ور  م��ن  كبي��رة 
السوش��يال ميدي��ا بعد 

عرض احللقات األولى.
وصّور علي عدة مش��اهد 
من مسلس��ل "30 يوم" 
والذي يعرض حالًيا ضمن 
الس��باق الرمضان��ي في 
املع��ادي، حيث  منطق��ة 
يتبق��ى يوم واح��د فقط، 
وينته��ي فريق العمل من 

التصوير نهائًيا.

ي��وم"   30" مسلس��ل 
ياس��ني،  آس��ر  بطول��ة 
وباس��ل اخلي��اط، وولي��د 
ف��واز، وجن��الء ب��در، وإجني 
خال��د  وأحم��د  املق��دم، 
صال��ح، ومؤمن نور، وهند 
عبد احلليم، وآخرون، ومن 
تألي��ف مصطفى جمال 
هاش��م، وإخراج حس��ام 

علي، وإنتاج مها سليم.

توبا بويوكستون

آسر ياسين

ليدي غاغا

أخبــارهــــــــــم

مؤسسة حيدر علييف األذربيجانية تتضامن مع النازحين العراقيين 

مزرييف مع بطلة العراق كارين كمال جالل الدين

الصباح الجديد - وكاالت:
أعلن��ت ش��ركة "غوغ��ل"، اخلميس، إط��الق موقع خاص 
باملصّل��ني، إليجاد اجتاه القبلة بدقة وس��هولة، مبناس��بة 

شهر رمضان املبارك.
ويبحث عدد كبير من مش��تركي اإلنترنت املس��لمني عن 
برنام��ج، أو موقع، أو تطبيق، لتحديد اجتاه القبلة للصالة 

باستعمال هواتفهم.
وقدم "غوغل عربية" على حسابه الرسمي مبوقع "تويتر" 
فيدي��و توضيح��ي، يكش��ف طريق��ة اس��تعمال املوقع 

لتحديد موقع القبلة.
 g.co/QiblaFinder ويكفي أن يدخل املش��ترك إلى املوقع
وحتدي��د "م��كان تواجده"، ث��م يبحث املوق��ع على مكان 
القبل��ة، وعن��د إيجادها يخبرك "أن��ت اآلن باجتاه القبلة" 
ويق��دم لك املس��افة التي تبع��دك عن الكعب��ة في هذا 

االجتاه.

غوغل تطلق خدمة 
خاصة بالمصّلين

رقم قياسي لصيد التماسيح 
تحققه والية أسترالية

الب��وب  جنم��ة  اس��تأنفت 
أريان��ا غران��دي في  األميركي��ة 
األوروبية عقب  باري��س جولته��ا 
تفجي��ر انتحاري، ف��ي ختام حفل 
موس��يقي لها مبدينة مانشس��تر 

 22 مقت��ل  إل��ى  أدى  اإلجنليزي��ة، 
ش��خصا، حيث توافد الفرنسيون من 
معجب��ي املغنية على قاعة للحفالت 

املوسيقية.
وتواجدت الشرطة بكثافة خارج قاعة 
أكور هوتيل��ز بالعاصمة الفرنس��ية، 
حي��ث ج��رى إغ��الق الط��رق احمليط��ة 
لس��اعات أمام حركة امل��رور، قبل بدء 

احلفل.
وق��ام أف��راد األم��ن بتفتي��ش جمي��ع 
احلقائب، وفتش��ت الش��رطة القاعة 

باستعمال الكالب البوليسية.
وقال��ت ش��رطة باري��س إن اإلجراءات 
األمنية في أعلى مس��توى لها عقب 
هجم��ات مانشس��تر ي��وم 22 ماي��و/ 
أيار، ووس��ط لندن في الثالث من هذا 
الش��هر. وأودت الهجم��ات في اجململ 

بحياة 30 شخًصا.
وق��د حتولت مغنية الب��وب األميركية 
أريان��ا جران��د إل��ى بطل��ة قومية في 
بريطاني��ا، بع��د إحيائها حف��ال خيريا 
املش��اعر  وح��رك  التلفزي��ون،  أذاع��ه 

لصال��ح ضحاي��ا تفجير مانشس��تر 
الذي أسفر عن وقوع 22 قتيال.

 وكانت حصيلة احلفل الذي بيعت كل 
تذاكره ي��وم األحد املاض��ي نحو ثالثة 
ماليني دوالر لصالح صندوق للضحايا، 
وحظ��ي بأعلى نس��بة مش��اهدة في 

بريطانيا هذا العام.
كما حظيت جراند )23 عاما( بإشادات 
كثي��رة م��ن البريطاني��ني، الذين دعوا 
لتكرميه��ا رس��ميا من جان��ب امللكة 

إليزابيث ومدينة مانشستر.

أريانا غراندي في باريس 
وإجراءات أمنية فوق العادة

الصباح الجديد - وكاالت:

بغداد - الصباح الجديد:
عقد فريق إدراج مدينة بابل على الئحة 
الت��راث العاملي، اجتماعا في مقر هيئة 
اآلثار، مع ممثل منظمة اليونس��كو في 
بغ��داد، وممث��ل امللحقي��ة الثقافية في 

السفارة األميركية.
مت خ��الل االجتماع اس��تعراض نش��اط 
اللجن��ة، والتأكيد على التنس��يق بني 
فري��ق العمل، واجله��ات املعنية، بهدف 
اتخ��اذ خط��وات س��ريعة، واس��تثمار 
الوقت إلعداد امللف، وإكمال املتطلبات 
املطلوبة من قبل منظمة اليونس��كو، 
وق��دم رئيس الفريق رع��د عالوي اخلطة 
وف��ق  عل��ى  املل��ف،  إلجن��از  املقترح��ة 

التوقيتات الواردة في اخلطة.
وتط��رق االجتم��اع الذي حض��ره رئيس 
جلنة الس��ياحة واآلث��ار البرملانية علي 

ش��ريف املالكي، ووكيل الوزارة لشؤون 
الس��ياحة اآلثار قيس حس��ني رش��يد، 
ومعاون محافظ بابل حسني البيرماني، 
إل��ى متطلب��ات منظم��ة اليونس��كو 
املؤش��رة إلدراج املل��ف ضم��ن الالئحة 
الدولية، وآلية كتابة امللف بلغة التراث 
العامل��ي، وإش��راك خبراء م��ن منظمة 
النص��ب العاملية للمس��اعدة في اجناز 

املشروع.
وعبر أعض��اء الفريق، واملش��اركني في 
االجتماع، عن حرصهم في عودة العراق 
إلى مكانته احلضارية، خصوصا مدينة 
باب��ل اآلثاري��ة، وض��رورة التنس��يق بني 
ال��وزارة وحكوم��ة بابل احمللي��ة، إليجاد 
الصيغ املناس��بة، والتي ال تتعارض مع 
القوانني اخلاصة باآلثار والقوانني األخرى 

إلدارة املنتجع السياحي والقصر.

بغداد - الصباح الجديد:
ف��ي إطار متابعته املس��تمرة 
لعمل دوائر الوزارة، اس��تقبل 
والس��ياحة  الثقاف��ة  وزي��ر 
ف��ي  روان��دزي  فري��اد  واالث��ار 
مكتبه الرسمي، عبد الستار 
البيضاني رئيس حترير مجلتي 
واملزمار، اللت��ان تصدران عن دار 
ثقافة األطفال، وجرى خالل اللقاء 
مناقش��ة س��بل االرتقاء بهما، ملا 
لصحاف��ة األطفال من أهمية في 

تطوير ومنو قابليات األطفال.
تذلي��ل  ض��رورة  روان��دزي  واك��د 
العقب��ات أم��ام عم��ل اجمللتني من 
اجل اس��تمرار صدورهما. واستمع 
إلى شرح قدمه البيضاني عن واقع 
إص��دارات ثقافة األطف��ال في هذه 

املرحل��ة، ومس��تلزمات تطويرهم��ا نحو 
األفضل، وجتاوز املعوقات.

كما ج��رى خالل اللق��اء أيض��ا، التطرق 
إل��ى مجم��ل نش��اطات وأعم��ال الدار، 
وفعالياتها التي تنظمها، والتي تعكس 

اهتمامها بالطفولة.
م��ن جانب��ه طل��ب الوزي��ر م��ن رئيس 
التحري��ر، تق��دمي رؤاه، وأف��كاره، بخطة 
مدروسة، ومكتوبة، بغية اتخاذ ما يلزم 

بصددها.
وفي خت��ام اللق��اء الذي حض��ره مدير 
ع��ام دائ��رة العالق��ات الثقافي��ة فالح 
حس��ن ش��اكر، ومدي��ر إع��الم ال��وزارة 
عمران العبيدي، ش��كر البيضاني وزير 
الثقاف��ة عل��ى اتاحته ه��ذه الفرصة، 
لنقل تصوراته عن عمل إصدارات الدار 

وعملها بشكل عام.

فريق إدراج مدينة بابل 
اآلثارية يجتمع مع اليونسكو

رئيس تحرير مجلتي والمزمار 
في ضيافة "الثقافة"

بغداد - الصباح الجديد:
الثقاف��ة  وزارة  وكي��ل  التق��ى 
واملشرف  واآلثار  والسياحة 
امل��رأة فوزي  على جلنة 
االتروش��ي، بأصغر 
ف��ي  كاتبت��ني 
الع�����راق، 
ه��م��ا  و

وس��ن خالد الصاحل��ي، وإين��اس فراس 
احلسيني، وذلك مبكتبه في مقر الوزارة.

مت خالل اللق��اء التطرق إلى محتوى أول 
كت��اب مش��ترك لهما بعنوان )رس��الة 
من فتات��ني إلى..( ال��ذي يتضمن دحض 
املفاهي��م اخلاطئ��ة، والتقالي��د البالية 
ح��ول امل��رأة، والهيمن��ة الذكوري��ة في 
اجملتمع العراقي، التي تعوق وتضع موانع 

كثيرة أمام أي دور متميز وخالق للمرأة.
ركز الكتاب على أنبل عاطفة أزلية وهي 
سر التقدم احلضاري على مدى العصور، 
"عاطف��ة احلب"، وتعري��ف املؤلفتني له 
ف��ي الصفح��ة 38 انه "كطائ��رة ميكن 
أن حتل��ق بك في وقت م��ا لتصل إلى بر 
األمان. يا صديقت��ي الدمار الذي أصابنا 
ميك��ن أن نعيد بناءه م��ن جديد، لكن أن 

منلك حجر األساس وهو احلب".
ومتض��ي املؤلفتان في الق��ول "أن احلب 
ش��يء مق��دس، أقّرت��ه جمي��ع االديان 
الس��ماوية في كتبه��ا، فدعوا اخلالفات 
جانباً، ودعوا كرهك��م وحقدكم جانباً، 
وضعوا احلب ف��ي قلوبكم، أحبوا احلياة، 
أحبوا غيركم وعلموه احلب.. كل ش��يء 

من دون احلب يعني ال شيء".

"رسالة من فتاتين الى.." أول كتاب مشترك ألصغر كاتبتين في العراق 
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