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بغداد - أسامة نجاح:
العملي��ات  ق��وات  قي��ادة  أعلن��ت 
املش��تركة ي��وم أمس الس��بت ، ان 
قوات الش��رطة االحتادية س��يطرت 
عل��ى ش��ارع املستش��فى في حي 
الشفاء ، مشيرة إلى انه ، مت إرسال 
تعزي��زات متهيدا ملعركة حترير جامع 
القليلة  الس��اعات  الن��وري خ��ال 

املقبلة ". 
وقال الناطق باسم قيادة العمليات 
املش��تركة العمي��د الرك��ن يحيى 
رس��ول في حديث خاص لصحيفة 
قطع��ات  إن"  اجلدي��د‘‘   ‘‘الصب��اح 
س��يطرت  االحتادي��ة  الش��رطة 
عل��ى ش��ارع املستش��فى في حي 
املضادة  أسلحتها  ونشرت  الشفاء 
وعش��رات  املفخخ��ة  للمركب��ات 
القناصني على أسطح املباني فيما 
تتقدم وحدات خاصة تابعة لاحتادية 
اجلمه��وري  مستش��فى  لتطوي��ق 
حت��ت قص��ف صاروخ��ي مكثف مما 
أسفر عن تدمير مسقفات لتدريب 
اإلرهابي��ني و5 مواضع للرشاش��ات 

االحادية ". 
وأوضح انه" مت إرسال تعزيزات كبيرة 
من اآللي��ات القتالية وناقات اجلند 
الى مناطق باب جديد وباب سنجار 
متهي��دا ملعركة حتري��ر جامع النوري 

خال الساعات القليلة املقبلة". 

م��ن جانب��ه أعل��ن قائ��د عملي��ات 
“قادم��ون ي��ا نينوى” الفري��ق الركن 
عب��د األمير رش��يد ي��ار اهلل, أمس 
الس��بت, عن حترير قرى الزنازل وابو 
كدور وكنيسة شرق طريق الكسك 

– احمللبية غربي مدينة املوصل. 
وقال يار اهلل في بيان تلقت صحيفة 
‘‘الصب��اح اجلديد‘‘ نس��خة منه, إن 
“قطعات الفرقة اخلامس��ة عش��ر 
اجلي��ش العراقي متكن��ت , من حترير 
ق��رى الزن��ازل وابو كدور وكنيس��ة 
شرق طريق الكسك – احمللبية غربي 

مدينة املوصل”.
وأض��اف قائ��د عمليات قادم��ون يا 
نين��وى, أن “الق��وات األمنية متكنت 
من رفع العل��م العراقي فوق مباني 

القرى”.
الى ذلك أعلنت الش��رطة االحتادية 
ع��ن حترير 315 كم2 و اجاء 60 الف 
عائل��ة وقت��ل 214 قناص��اً وتفجير 

422 عجلة مفخخة منذ 19/2 . 
وذكر بيان للشرطة االحتادية حصلت 
اجلديد‘‘عل��ى  ‘‘الصب��اح  صحيف��ة 
نس��خة من��ه " ان قوات الش��رطة 
االحتادية متكنت م��ن 19 / 2 ولغاية 
الي��وم من حترير 315 ك��م2 ، واجاء 
60 الف عائلة، تقدمي 70 الف س��لة 

غذائية لها.
تتمة ص3

وصول تعزيزات عسكرية كبيرة لتحرير
مركز المدينة القديمة في أيمن الموصل

جانب من املعارك في املدينة القدمية ألمين املوصل

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعل��ن وزير اخلارجية الس��عودي 
ع��ادل اجلبي��ر، أن رئي��س الوزراء 
العراق��ي حيدر العبادي س��يزور 
الس��عودية ي��وم غ��د االثن��ني ، 
مش��يرا إلى أن الري��اض تتطلع 
إلع��ادة العاقات م��ع بغداد إلى 

أفضل حال.
ونقلت قناة "سكاي نيوز عربية" 
عن اجلبير قوله، "نرحب بالزيارة 
التي س��يقوم بها رئيس الوزراء 
العراق��ي حي��در العب��ادي ي��وم 
غد االثن��ني، ونتطلع إل��ى إعادة 
العاق��ات م��ع الع��راق ألفضل 

حال"، الفتا إلى أن "الس��عودية 
كانت من ممول��ي التحالف ضد 
داعش في سوريا ونؤمن أن اجلهد 
الكبي��ر والقوي ض��د التنظيم 

يضمن دحره".
وكان العبادي أك��د، الثاثاء )13 
حزي��ران 2017(، أن زيارت��ه إل��ى 
اململك��ة العربي��ة الس��عودية 
التي أعل��ن عنها مؤخ��را ليس 
اخلليجية،  باألزم��ة  لها عاق��ة 
انتق��د "أصوات��ا" داخلية  فيما 
وخارجية ق��ال إنها حتاول عرقلة 
تقارب العراق م��ع الدول اجملاورة 

له.

بغداد ـ الصباح الجديد:
رأى رئي��س ائت��اف دول��ة القانون 
التدخ��ات  أن  املالك��ي،  ن��وري 
التقس��يم  و"ف��ن"  اخلارجي��ة 
واالس��تفتاء أساس��ها احملاصصة 
السياس��ية ونظام توزيع املناصب 
والسلطات، داعيا إلى العمل على 
تغيي��ر النظام السياس��ي احلالي 
بأغلبية  وتشكيل حكومة حتظى 

برملانية.
وقال املالكي في بيان اطلعت عليه 
"الصباح اجلدي��د"، إن "ما يحصل 
م��ن تدخ��ات خارجي��ة وإقليمية 

التقس��يم  ف��ن  نح��و  ودع��وات 
واالس��تفتاء أساس��ها احملاصصة 
السياس��ية ونظام توزيع املناصب 
والس��لطات"، داعيا إل��ى "ضرورة 
العم��ل عل��ى تغيير ه��ذا النظام 
الذي ل��م يجِن منه العراق س��وى 

املعاناة ونقص اخلدمات".
"الش��عب  أن  املالك��ي  وأض��اف 
العراقي يتطل��ع إلى إنهاء املعاناة 
ف��ي جمي��ع مراف��ق احلي��اة عب��ر 
تشكيل حكومة قوية تعمل على 

تلبية متطلبات املواطن".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد نقيب الصحفيني مؤيد الامي 
،امس الس��بت، أن النقابة موقفها 
ثابت جتاه من يحاول تقسيم العراق، 
فيم��ا كش��ف ع��ن وجود مس��اع 
العراقي��ني  الصحفي��ني  لش��مول 
بالتقاعد وبناء مجمعني س��كنيني 

لهم في جانبي العاصمة.
وق��ال الامي ف��ي مؤمت��ر صحفي 
عقده مبقر النقابة ببغداد مبناسبة 
عيد الصحاف��ة العراقية، وتابعته 

"نقاب��ة  إن  اجلدي��د"،  "الصب��اح 
وقوي  ثاب��ت  الصحفي��ني موقفها 
جتاه م��ن يحاول تقس��يم العراق"، 
مش��يرا الى "اننا سنقف ضد كل 

من يحاول ذلك".
وأضاف الامي، أن "هناك مفاوضات 
جاري��ة مع مجلس الن��واب الصدار 
قان��ون روات��ب تقاعدية مل��ن يعمل 
مبج��ال الصحافة حتى وان كان في 

القطاع اخلاص".
تتمة ص3

الجبير يؤكد زيارة العبادي 
للسعودية غدًا االثنين

المالكي يعّد فتن التقسيم
من صناعة المحاصصة ويدعو 

لتغيير النظام السياسي

الالمي يكشف عن مساع لشمول 
الصحفيين بالتقاعد وبناء مجّمعين 

سكنيين

حمالت أهلية في نينوى إلخراج 
أسر »داعش« خالل 48 ساعة

3398 إيزيديًا ما زالوا بعداد المفقودين 
بسبب غزو داعش لسنجار 23

بغداد ـ الصباح الجديد:
أف��ادت وكال��ة أنباء "فران��س برس" 
نقا ع��ن مص��ادر دبلوماس��ية، بأن 
االحت��اد األوروب��ي يبحث في إرس��ال 
فري��ق لتق��دمي املش��ورة للش��رطة 
والقض��اء ف��ي الع��راق بع��د هزمية 
تنظي��م "داع��ش"، مش��يرا إل��ى أن 
حكوم��ة رئيس الوزراء حيدر العبادي 
قدمت طلب مساعدة قبل سنة إلى 

االحتاد.
وجاء في مش��روع خاص��ة اجتماع 

لوزراء خارجي��ة بلدان االحتاد األوروبي 
ال���28 االثن��ني ف��ي لوكس��مبورغ، 
واطلعت عليه فرانس برس، "ردا على 
يدرس  العراقي��ة،  الس��لطات  طلب 
االحت��اد األوروبي نش��ر فري��ق لتقدمي 
املش��ورة واملس��اعدة من اجل صاح 

القطاع األمني".
وأضاف املش��روع الذي م��ا زال يتعني 
عل��ى ال��وزراء تبنيه رس��ميا، أن هذا 
"الفري��ق" الذي م��ا زال يتعني حتديد 
واليته ومهماته وتشكيلته وحجمه، 

إص��اح"  ف��ي جه��ود  "سيس��اعد 
الشرطة والقضاء في العراق.

وأوضح مصدر دبلوماسي "نفكر في 
ما سنفعله بالعراق ما بعد داعش"، 
مبين��ا أم��ه "ثمة حاجة إل��ى اتخاذ 
إجراءات محددة إلصاح قطاع األمن 
م��ن أجل تعزي��ز مكافح��ة اإلرهاب، 
اإلس��تراتيجية  املش��ورة  وتق��دمي 
أو املس��اعدة ف��ي جتدي��د الش��بكة 

اجلنائية للشرطة والقضاء".
تتمة ص3

بغداد - وعد الشمري:
أم��س  االنب��ار،  خلي��ة  كش��فت 
السبت، حترك سبعة افواج تابعة 
للحش��د العش��ائري للمشاركة 
في عمليات حترير املناطق الغربية 
من احملافظ��ة، وفيما أش��ارت إلى 
أنها بانتظار االومر القتحام سواتر 
قضائ��ي عن��ة ورواة وص��والً إل��ى 
احلدود الس��ورية في القائم، دعت 
إلى جتهيز تل��ك القطعات كونها 

ال متتلك سوى اسلحة خفيفة.
وقال عض��و اخللية غ��امن العيفان 

في حديث م��ع "الصباح اجلديد"، 
ص��درت  رس��مياً  "االوام��ر  إن 
بتحرك قوات احلش��د العش��ائري 
للمش��اركة في املع��ارك االخيرة 
الس��تكمال حتري��ر االنب��ار غ��رب 

احملافظة".
وتاب��ع العيفان أن "س��بعة افواج 
الرم��ادي وعامري��ة الصمود  م��ن 
حتركت إلى س��واتر مدينة حديثة 
وعلى مش��ارف قضائ��ي منطقة 
عن��ة ورواة، لغ��رض التق��دم إلى 
االمام حت��ى الوصول إل��ى قضاء 

القائم احلدودي املتاخم لسوريا".
ويستغرب العيفان من "تأخر قرار 
املعركة، ك��ون تلك القوات مدّربة 
جي��داً ولديها جتارب س��ابقة في 
معارك الرمادي والفلوجة وهيت".
لكن��ه انتق��د ف��ي الوق��ت ذات��ه 
"ضع��ف تس��لحيها"، ودع��ا إلى 
"جتهيزه��ا مبعدات ثقيل��ة كونها 
ال متتل��ك الصواريخ الق��ادرة على 
ايقاف العجات عن بعد، الس��يما 
وأن الع��دو يلج��أ باس��تمرار إلى 
السيارات املفخخة لصد أي حترك 

امني لقواتنا".
واك��د عضو خلية أزم��ة االنبار أن 
"اتص��االت هاتفي��ة ج��رت خال 
الق��ادة  م��ع  املاضي��ني  اليوم��ني 
امليداني��ني الذي��ن ابلوغنا بضرورة 
تهيئة الس��اح الكافي واملناسب 
ونحن بدورنا سننقل هذه الرسائل 
إلى احلكومة والوزارات ذات العاقة 
ونأم��ل منه��ا أن تس��تجيب لها 
كونن��ا منر مبرحل��ة انتصارات على 
تنظيم داعش يجب أستغالها".

االمين��ة  "العملي��ة  أن  وأردف 

بالتنسيق مع  املرتبقة ستحصل 
قي��ادة عملي��ات اجلزي��رة والبادية 
املس��ؤولة عن غرب االنبار، كذلك 
مش��اركة عدد من اف��واج الفرقة 

العاشرة في احملافظة".
وأكمل العيفان بالقول إن "القوات 
كافية من حي��ث العدد والتدريب 
وبامكانه��ا حس��م املعركة وفي 
وقت قياس��ي لكننا نحتاج ايضاً 
إلى اسناد جوي من خال الطيران 

العراقي أو الدولي".
تتمة ص3

االتحاد األوروبي يدرس طلب بغداد
لدعم الشرطة وقضاء العراق

المتطوعون يقفون على مشارف عنه وينتظرون أوامر االقتحام

صدور أوامر بتحرك 7 أفواج عشائرية للمشاركة في تحرير غرب األنبار

بغداد ـ الصباح الجديد:
أك��د املدي��ر الع��ام ملديري��ة أمن 
الدول��ة اللواء طون��ي صليبا، أن 
ستكش��ف  األمني��ة  األجه��زة 
قريباً ع��ن ش��بكات إرهابية في 
مناطق لم تكن س��ابقاً مسرحاً 
اجلميع"،  و"ستفاجئ  لنشاطها 
الفت��ا الى إحب��اط مخطط كان 
س��يعلن إم��ارة ل�"داع��ش" في 

لبنان.
وق��ال صليب��ا، ف��ي تصريح��ات 
نش��رتها وس��ائل إعام لبنانية، 
وتابعته��ا "الصب��اح اجلديد" إن 
داعش  لفلول  التابعة  "الشبكة 
والتي أوقفته��ا األجهزة األمنية 
تُعد من الش��بكات اخلطيرة وأن 
جهاز أمن الدولة جنح في توقيف 
أب��رز أعضائها ق��رب مخيم برج 
البراجنة ف��ي الضاحية اجلنوبية 
ل بيروت 31 أيار الفائت والذي يعّد 

عنصراً لوجستياً مهماً".
وأضاف صليب��ا، أن "املوقوف كان 
س��يعلن إمارة لداعش في لبنان 
وس��يكون أميرها الس��يما بعد 

جناح القوى األمني��ة في اعتقال 
عماد ياسني القيادي في التنظيم 
وأحد أبرز املرشحني لتولى اإلمارة 
داخل مخيم عني احللوة لاجئني 
الفلس��طينيني جنوب لبنان في 

أيلول الفائت".
وتابع "منذ س��نتني اس��تطاعت 
اللبنان��ي  اجلي��ش  مخاب��رات 
خ��رق تل��ك الش��بكة وتعرف��ت 
وكان��ت  منه��ا  عنصري��ن  إل��ى 

ش��بكة غي��ر معروف��ة لألجهزة 
األم��ر  تابعن��ا  ونح��ن  األمني��ة 
ضم��ن التنس��يق ب��ني األجهزة 
املطل��وب  توقي��ف  واس��تطعنا 
الفلسطيني عمر مصطفى في 

عملي��ة نوعية عل��ى الرغم من 
اتخاذه احتياطات كثيرة السيما 
أنه كان مراقباً ومطلوباً لألجهزة 
األمنية اللبنانية كافة على مدار 

سنوات".
وأوض��ح صليبا، أن "املوقوف كان 
يتواص��ل م��ع مش��غليه خ��ارج 

لبنان الرقة السورية".
املدي��ر الع��ام ألم��ن الدولة لفت 
الفصائ��ل  بع��ض  تع��اون  إل��ى 
الفلس��طينية ف��ي اخمليمات مع 
األجه��زة األمنية والس��يما بعد 

توقيف املطلوب مصطفى.
واشار صليبا إلى تعاون بني لبنان 
واألجه��زة األمني��ة اخلارجية وأن 
تبادل املعلومات يهدف الى تعزيز 
املصلح��ة األمني��ة املش��تركة، 
موضحا بالق��ول "نحن نزود تلك 
األجه��زة اخلارجية مبعلومات عن 
إرهابيني س��واء كانوا م��ن رعايا 
تلك الدول أو م��ن الذين توجهوا 
إليه��ا وه��م بدوره��م يزودونن��ا 
أو  مش��بوهني  ع��ن  مبعلوم��ات 

إرهابيني توجهوا إلى لبنان".

بيروت تحبط مخططًا خطيرًا إلعالن "إمارة لداعش" في لبنان
تقريـر

متابعة

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعل��ن الرئي��س االميرك��ي دونالد 
ترامب، إلغ��اء كل قرارات حكومة 
س��لفه ب��اراك اوباما ف��ي عاقات 

الواليات املتحدة مع كوبا.
وهاج��م ترامب ف��ي كلمة له عن 
العاق��ات االميركي��ة - الكوبي��ة 
ف��ي مؤمت��ر ف��ي مدين��ة ميام��ي 
بوالي��ة فلوريدا "النظ��ام الكوبي 
واضطهاده للمعارضني" داعيا اياه 
"الى اجراء انتخابات واطاق سراح 

السياس��يني  الس��جناء  جمي��ع 
العدال��ة  م��ن  الهارب��ني  واع��ادة 

االميركية".
وأض��اف "س��ننفذ احلظ��ر عل��ى 
الس��ياحة الكوبية ومنع ذهاب اي 

متويل لدعم اجليش الكوبي".
ووق��ع الرئيس األميرك��ي توجيها 
بإلغاء االتفاق "أحادي اجلانب" كليا 
ال��ذي أبرمته اإلدارة الس��ابقة مع 
كوبا في خطوة عدها مس��ؤولون 
ف��ي واش��نطن "تغي��را جزئيا عن 

مسار سلفه باراك أوباما".
األميرك��ي  الرئي��س  وج��ه  كم��ا 
وزي��ر خارجيت��ه ريكس تيلرس��ون 
بتش��كيل فري��ق لتوس��يع إتاحة 
االنترنت في كوبا وتكرار املعارضة 
األمم  ف��ي  االميركي��ة ألي جه��ود 
املتحدة لرفع احلظر املفروض على 
كوبا حتى يتم فعل املزيد لتحسني 
حقوق االنسان في اجلزيرة الواقعة 

في البحر الكاريبي.
تتمة ص3

ترامب يلغي قرارات أوباما في التطبيع مع كوبا

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن وزير التربية محمد إقبال، 
ع��ن توزي��ع ١٥ ملي��ون كت��اب 
ملديريات التربي��ة العامة كافة، 
ين��درج  ذل��ك  أن  إل��ى  مش��يرا 
ضمن ما س��ماها "حملة كسر 
التحدي" لتأمني طباعة الكتب 
املدرس��ية ف��ي املطاب��ع احمللية 
وتوزيعها على املديريات قبل بدء 

العام الدراسي املقبل.
وق��ال إقبال ف��ي بي��ان اطلعت 

إن  اجلدي��د"،  "الصب��اح  علي��ه 
"الوزارة اس��تلمت في مخازنها 
املركزي��ة 42 عنوان��اً من الكتب 
طباع��ة  وبنس��ب  املنهجي��ة 
"اخمل��ازن  أن  مبين��اً  متفاوت��ة"، 
التابع��ة ل��وزارة التربي��ة قامت 
بتجهي��ز أكث��ر م��ن 15 مليون 
التربية  كتاب منهجي ملديريات 

اخملتلفة".
وأش��ار إقب��ال إل��ى "اس��تمرار 
حملة كس��ر التح��دي من أجل 

تأمني طباعة الكتب املدرس��ية 
ف��ي املطاب��ع احمللي��ة وتوزيعها 
على املديري��ات العامة في وقت 
مبكر قبل بدء العام الدراس��ي 

املقبل".
وكانت وزارة التربية أعلنت، في 
)25 أي��ار 2017(، الب��دء بتجهيز 
بالكت��ب  التربي��ة  مديري��ات 
املنهجي��ة، فيم��ا أش��ارت إلى 
أنها س��يرت أول قافلة من تلك 

الكتب إلى تربية الديوانية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت خلي��ة اإلعام احلربي،امس 
الس��بت، عن تدمير مقر رئيس��ي 
ومخ��زن  وأجان��ب  ع��رب  لق��ادة 
ومضاف��ة  واألعت��دة  لألس��لحة 
بقص��ف  "داع��ش"  لتنظي��م 
مدين��ة  غ��رب   F-16 لطائ��رات 

املوصل.
وقالت اخللية في بيان اطلعت عليه 

"الصب��اح اجلديد"، إنه "اس��تنادا 
ملعلومات خلية استخبارات قيادة 
عمليات قادم��ون يانينوى التابعة 
للمديري��ة العامة لاس��تخبارات 
 F-16 طائ��رات  وجه��ت  واألم��ن 
العراقية ضربة جوية أسفرت عن 
تدمير مركز للعمليات في ناحية 
احمللبي��ة، وتدمير مقر للمبيت في 

ناحية احمللبية".

الضرب��ة  إن   ، اخللي��ة  وأضاف��ت 
أس��فرت أيض��اً ع��ن "تدمير مقر 
رئيس��ي لقادة ع��رب وأجانب في 
ناحي��ة احمللبي��ة، وتدمي��ر مخ��زن 
لألس��لحة واألعت��دة ف��ي قضاء 
تلعفر، فضاً ع��ن تدمير مضافة 

ومقر في قضاء تلعفر".
وفي سياق آخر أعلن قائد عمليات 
محم��ود  الرك��ن  الل��واء  األنب��ار 

الفاحي،امس السبت، عن إحباط 
تع��رض لتنظي��م "داع��ش" على 
قطع��ات عس��كرية غ��رب قضاء 
الرطبة، مش��يراً إلى تدمير اليتني 

للتنظيم ومقتل من فيها.
وقال الفاحي في حديث صحفي، 
أن "قوة من الفرقة األولى باجليش 
متكنت من إحباط تعرض لداعش 
على املقرات التابعة لها في مفرق 

عكش��ات غرب الرطب��ة )310كم 
غرب الرمادي(".

وأضاف الفاحي، أن "القوة متكنت 
من تدمير اليت��ني لتنظيم داعش 

وقتل من فيها".
من جهة أخرى أفاد مصدر محلي 
الدين،امس  في محافظة ص��اح 
الس��بت، بأن عنص��راً في تنظيم 
"داع��ش" وزوجته وأح��د أطفاله 

قتلوا بانفجار "غامض" في قضاء 
الشرقاط شمالي احملافظة. 

وقال املصدر ف��ي حديث صحفي، 
إن "عنصراً بداعش في ديوان األمن 
التاب��ع للتنظيم قت��ل مع زوجته 
وأح��د أطفال��ه بانفج��ار غامض 
داخل منزله في الس��احل األيسر 

للشرقاط شمالي صاح الدين".
تتمة ص3

تدمير مخزن لألسلحة واألعتدة بقصف جوي غرب الموصل

عناصر األمن اللبناني "ارشيف"

"التربية" توّزع 15 مليون كتاب بين مديرياتها العامة
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السليمانية ـ عباس كاريزي:

اس��تهدفت قنبل��ة يدوي��ة مركز 
وزعيمه��ا  الس��لفية  احلرك��ة 
مبحافظ��ة الس��ليمانية املال عبد 
اللطيف سلفي، ما ادى الى اصابته 
واربع��ة اخري��ن م��ن املصل��ن في 
جامع اجلنة الذي يرتاده اتباع التيار 

السلفي مبحافظة السليمانية.
وذكر ش��هود عيان للصباح اجلديد 
ان مهاجما رم��ى قنبلتن يدويتن 
داخل مس��جد اجلنة الذي يقع في 
منطق��ة ابراهي��م احمد ش��رقي 
محافظة السليمانية، مستهدفا 
زعي��م احلركة الس��لفية املال عبد 
اللطيف، الذي كان يروم اخلروج من 
اجلامع بعد صالة العش��اء، واضاف 
الشهود ان السلفي اصيب بجروح 
طفيف��ة، فيم��ا اصيب ع��دد من 

املصلن بجروح.
واض��اف الش��هود انهم ش��اهدوا 
الشخص الذي رمى القنابل داخل 
املس��جد وحاول��وا الق��اء القبض 
علي��ه اال ان��ه اطل��ق اعي��رة نارية 
عليهم من مس��دس كان بحوزته 

متكن بعدها من اللوذ بالفرار.
من جهت��ه نفى املال عبد اللطيف 
سلفي في تصريح للصباح اجلديد 
ان يك��ون اس��تهدافه ناج��م عن 
خالف ش��خصي او حزبي، متوقعا 
ان يك��ون الهج��وم ارهابي��ا نفذه 
افراد من تنظي��م داعش الذي قال 
انه تلقى تهديدات عدة من افراده.

واضاف الس��لفي انه يعارض نهج 
وفكر تنظيم داعش وهو يدعو الى 
نبذ اف��كاره الهدامة وهو يعدهم 
خارج��ن ع��ن املب��ادئ الس��محاء 

لالسالم وسنة نبيه .
وأض��اف الس��لفي قائالً »ليس��ت 
ل��دي خالف��ات م��ع أي ش��خص، 
لكنني أتلقى تهديدات مس��تمرة 
م��ن داع��ش، وي��وم أم��س حتدثت 
عن ممارس��ات التنظي��م في إحدى 
احملاضرات، وقد يكون هذا الهجوم 
الصريح��ة«،  مواقف��ي  عل��ى  رداً 

مش��دداً عل��ى  أن »مايق��وم ب��ه 
التنظيم ليس جهاداً بل تش��ويٌه 

للدين.
وأك��د ش��هود عي��ان أن الهج��وم 
الذي أس��فر عن إصابة الس��لفي 
و5 آخرين، كان به��دف اغتيال املال 
اس��تفتاء  وبش��أن  اللطيف،  عبد 
االس��تقالل في إقليم كردس��تان، 
قال إن »االس��تفتاء بح��د ذاته إذا 
ولي��س  االس��تقالل  بغ��رض  كان 
السياس��ية  للمزاي��دة  كمح��ل 
وتب��ادل االتهامات، فأنا أؤيد إجراءه 
متاماً، وأي أحد ال يرغب باالستفتاء 
لي��س كردياً  لتحقيقه،  ويس��عى 

حقيقياً«.
بدوره اصدر جهاز االمن )االسايش( 

في محافظ��ة الس��ليمانية بيانا 
اش��ار فيه الى ان ثالثة اش��خاص 
اصيبوا بجروح ف��ي تفجير قنبلة 

يدوية داخل جامع اجلنة.
اوضح جهاز االسايش في توضيح 
اصدره حول مالبس��ات احلادث جاء 
فيه، انه في الساعة التاسعة من 
مس��اء ي��وم اجلمع��ة 2017-6-16 
الق��ى احدهم رمان��ة يدوية داخل 
باح��ة جام��ع اجلنة ف��ي منطقة 
ابراهي��م احمد م��ا ادى الى اصابة 
ثالثة اشخاص بجروح، مشيرا الى 
ان التحقيق��ات مس��تمرة ملعرفة 
املتورط��ن بتنفي��ذ ه��ذا الهجوم 
وتقدميهم للقانون ليلقوا جزائهم 

العادل.

بدورها ادانت وزارة االوقاف والشؤون 
الديني��ة ف��ي االقلي��م التفجي��ر 
محمل��ة م��ن اس��متهم بااليادي 
التخريبي��ة التي تريد اس��تهداف 
واالس��تقرار في  واالم��ن  الس��لم 
االقليم في ش��هر رمضان املبارك 
االجه��زة  مطالب��ة   ، املس��ؤولية 
االمنية باالسراع في القاء القبض 
على املتورطن، وتقدميهم للقضاء 

لينالوا جزاءهم العادل.
يش��ار الى ان التيار واملد الس��لفي 
ب��ات امرا ملحوظا في كردس��تان، 
حيث برزت في محافظات االقليم 
العدي��د من التجمع��ات واملعاهد 
الت��ي  الديني��ة  والش��خصيات 
ت��روج للفكر الس��لفي وتس��تند 

ال��ى فت��اوى وحدي��ث اب��ن تيمية 
وتستعمل جوامع االقليم بتمويل 
م��ن دول خليجية للترويج لالفكار 
التي تتبناها، ان والذي بات يحظى 
بقاعدة ش��عبية واس��عة انخرط 
في��ه املئ��ات من الش��باب، وهو ما 
حذر من��ه العدي��د م��ن الباحثن 
ه��ذه  ان  مؤكدي��ن  واملفكري��ن، 
الظاه��رة س��يكون له��ا تداعيات 
خطيرة عل��ى الواق��ع االجتماعي 
والديني في كردس��تان، وان هؤالء 
الش��باب ميكن التأثير عليهم من 
املتشددة  املتطرفة  اجلماعات  قبل 
بعي��دا عن القي��م ومب��ادئ الدين 
عن��ف  اعم��ال  لتنفي��ذ  احلني��ف 
واس��تهداف االمن واالستقرار في 

كردستان.
وكان زعي��م التي��ار الس��لفي في 
اقليم كردستان املال عبد اللطيف 
التي اث��ارت فتاواه ح��ول كثير من 
املسائل الش��رعية والدينية جدال 
واس��عا داخ��ل االوس��اط الدينية 
وقوى االسالم السياسي قد القي 
القب��ض علي��ه، اثر حتري��ك دعوى 
قضائي��ة ضده ج��راء زواجه للمرة 
الثالثة من طالبة لديه في معهد 
العلوم االسالمية الذي كان يدرس 
في��ه، حي��ث ق��ام بعق��د قرانهما 
خارج محاكم اإلقليم، وصدور أمر 
باعتقال��ه من قبل القض��اء الذي 
مينع وفقاً لقوانن إقليم كردستان 

تعدد الزوجات.

إصابة المال عبد اللطيف سلفي في تفجير قنبلة 
يدوية استهدفته بمسجد الجنة بمحافظة السليمانية

محاولة اغتيال زعيم الحركة السلفية في اإلقليم
د.علي شمخي

مهما كانت املشكالت التي تعصف بن اطراف 
العملية السياسية في العراق ومهما تنوعت 
مضامينها وكثرعددها ..ثمة هموم يتش��ارك 
فيها ابناء الش��عب العراقي بشتى طوائفهم 
وه��ي هموم جامعة وليس��ت مفرقة خالفاً ملا 
يري��ده الكثير من السياس��ن جعلها س��ببا 
او عامال من عوامل التقس��يم ومن املؤس��ف 
ان ع��دداً من ه��ؤالء يوظف ظه��وره االعالمي 
للتثقي��ف مبصال��ح اجلهة الت��ي ينتمي اليها 
او احل��زب الذي ميثله فحن يتح��دث ممثلو عدد 
من االحزاب الكردية عن االستفتاء ومستقبل 
اقليم كردس��تان يضعون خلفه��م تاريخ ميتد 
في ج��ذوره عق��ود طويلة م��ن الزم��ن  ارتبط 
في��ه االكراد بالدول��ة العراقية واس��هموا في 
تشكيل اخلارطة اجملتمعية لهذه البالد ويغفل 
آخرون عرى العالقات السياس��ية واالقتصادية 
واالجتماعية التي ارتبط بها االكراد مع العرب 
خ��الل التاري��خ احلدي��ث واملعاص��ر وهناك من 
تخذل��ه الثقافة والنظ��رة العميق��ة واالبعاد 
االس��تراتيجية لهذا االرث الطويل ويختصرها 
باحلديث عن خالف بن حزبه او كتلته واالطراف 
االخرى ويفصل االحداث انس��جاما وتبعا حملاور 
هذا اخلالف متناس��يا هم��وم كبيرة يرتبط بها 
االك��راد مع الع��رب واالم��ر ينطب��ق بالقياس 
نفس��ه على الطرف العرب��ي فتتعالى اصوات 
ممثل��ي كتل واح��زاب محذرة من اي��ة تطلعات 
كردي��ة نحو االنفصال م��ن دون ان تتحدث عن 
مبررات وطنية او واقعية لهذا الرفض وتكتفي 
باس��تعادة ثقافة االس��تعداء والميكن تفسير 
هذا الذي يحصل سوى انه تكريس احادي يريد 
صبغ املوقف مع كردستان بوجهة نظر حزبية 
وقومي��ة متطرف��ة ال تراع��ي وال تأخ��ذ بنظر 
االعتبار وجه��ات النظر االخ��رى وهنا البد من 
تك��رار التنبيه واخلطاب موجه للطرفن بأن ما 
يجمع االكراد والعرب اوسع واشمل من قضية 
االس��تفتاء وان كان ه��ذا املوض��وع حاس��ما 
ومحوري��ا ومفصلي��ا الميك��ن جتاوز الدس��تور 
العراق��ي في��ه وماتضمن��ه في حتديد ش��كل 
العالقة بن املركز واالقلي��م .. فثمة جغرافية 
مش��تركة وثمة ث��روات ومصال��ح اقتصادية 
مش��تركة وثمة حتدي��ات وتهدي��دات ومصير 
مش��ترك واذا كان االس��تفتاء على مستقبل 
اقليم كردس��تان حاجة ملحة لبعض االحزاب 
الكردي��ة فان ماهو اهم تقرير ش��كل العالقة 
مع الوط��ن االم الذي يريد االنس��الخ منه هذا 
االقلي��م وكلم��ا مت اس��تحضار ه��ذه الهموم 
اخل��الف  ف��رص  ضاق��ت  كلم��ا  املش��تركة.. 
واضمحلت ثقافة االس��تعداء وغابت هواجس 
اخل��وف م��ن املس��تقبل ولرمب��ا كان التصويت 
بنع��م عل��ى االنفصال بداي��ة حقيقة لعالقة 
افضل واق��وى بن املكون��ات العربية والكردية 
وفي الوقت نفس��ه ب��ن ممثلي الس��لطة في 
بغداد وكردس��تان وفرصة للمكون العربي في 
وس��ط وجن��وب الع��راق للتعاض��د والتكامل 
والتكات��ف وانطالقة لبناء عراق جديد واذا كان  
في كل انقس��ام وانفصال نهاية لقصة فانها 
بالتأكيد تعني بداية لقصة اخرى جديدة نريد 
لها ان تكون عنواناً للقوة وليس عنواناً للفشل 
واالخت��الف وح��ن يضع االك��راد والع��رب في 
العراق ومن ميثلهم ف��ي مراكز القرار بيضهم 
في س��الل احلكمة والعقالنية ويس��تحضروا 
هذا التاريخ الطويل من العالقة ويستش��رفوا 
املس��تقبل بكل حتدياته  لن يكون هناك خوف 

من االستفتاء حول مصير كردستان .

ال خوف من التصويت

تقـرير

اماندا ايركسون*
ترجمة: حسن محسن

منذ التصوي��ت على خ��روج بريطانيا 
من االحتاد األوروبي، حتس��ن املوقف جتاه 
املؤسس��ة في العدي��د م��ن البلدان، 
مبا ف��ي ذلك ف��ي بولندا، على س��بيل 
املثال، ما يقرب من ثالثة أرباع السكان 
يقول��ون إن لديه��م رأي إيجاب��ي جتاه 
االحتاد األوروبي. و األمر كذلك في أملانيا 
وأس��بانيا. ويقول نص��ف البريطانين 
تقريبا انه��م يؤيدون االحت��اد االوروبي، 

مبقابل 40 في املئة العام املاضي.
مش��روع االحت��اد األوروبي له ش��عبية 
واس��عة  بن الش��باب األوروبي، حيث 
تس��اند املنظمة األغلبية الس��احقة 
م��ن ه��ؤالء الش��باب الذي��ن تت��راوح 
أعماره��م ب��ن ال�18 و ال���29، و فقط 
58 في املائة من األوروبين البالغن 50 
عام��اً أو أكبر يراودهم هذا الش��عور، و 
مناصري مرش��حن أكثر من احملافظن 
ملساندة اإلحتاد، و للمالحظة أيضاً فأن 
اغلبية هؤالء يقولون أن خروج بريطانيا 
من اإلحتاد األوروبي س��يكون ذات مردود 
س��يء عليه��ا. و ف��ي املقاب��ل أغلبية 
األوروبي��ن يقول��ون أن أنفصالهم عن 
اإلحتاد س��يكون ذات مردود سيء على 

اإلحتاد.
ولي��س م��ن املس��تغرب أن اليونانين 

)الذي��ن عانوا حت��ت تدابير التقش��ف( 
لديه��م رأي أس��وأ م��ن رأي الهيئ��ة 
احلاكمة ف��ي اليونان. فقط ثلث البالد 
تب��دي ثقته��ا باإلحتاد األوروب��ي، و هذه 
الثق��ة تتزامن مع اإلزده��ار االقتصادي 
املتج��دد ف��ي جمي��ع أنح��اء الق��ارة، 
حيث من��ا اقتصاد منطقة اليورو بنحو 
ملحوظ في عام 2016، و مازال يستمر 
بالنمو، حي��ث انخفضت البطالة الى 
احلد األدنى و س��رعان م��ا توفرت فرص 

العمل.
لك��ن اإلنفص��ال لي��س بخب��ر جي��د 
لبروكس��ل، وكما يوضح واضعو تقرير 
به��ذا الش��أن، “ف��ي ح��ن أن قلة من 
املواطنن في القارة األوروبية حريصون 
عل��ى رؤي��ة بلده��م يغ��ادرون االحت��اد 
األوروبي، فإن الكثيري��ن يريدون فرصة 
سماع صوتهم من خالل استفتاءهم 
اخلاص للحصول عل��ى عضوية اإلحتاد 
األوروبي”. ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى 
اإلحباط بشأن قضية الالجئن واإلدارة 
االقتصادية لالحتاد األوروبي. ويريد أكثر 
م��ن نص��ف األوروبين أيض��ا أن تكون 
بلدانه��م ق��ادرة على إج��راء صفقات 
جتارية خاص��ة بها مع بلدان أخرى. وما 
يق��رب من ثالثة أرب��اع يريدون بلدانهم 
املستقبلية  الهجرة  للس��يطرة على 

من خارج االحتاد األوروبي.
و متث��ل الهجرة بنحو خاص مش��كلة 
مالي��ن  األوروب��ي.  لإلحت��اد  كبي��رة 

املهاجري��ن كانوا قد قدم��وا إلى أوروبا 
من س��وريا و من ش��مال أفريقيا خالل 
العام��ن املاضي��ن، و الكثي��ر منهم 
صنع��وا طريقاً لهم ع��ن طريق البحر 
او ع��ن طريق بري خطر، وفي عام 2015 

وصل املالين م��ن املهاجرين إلى أوروبا، 
و ه��ي قفزة أعلى من عام 2014، و هذا 
األمر أدى إلى رف��ع القلق حول اجلرائم  
و األرهاب و التش��رد. و اآلن، الكثير من 
األوروبي��ن يرغب��ون بأن تك��ون كلمة 

فص��ل لبلدانهم حول من يس��تطيع 
الق��دوم إل��ى أوروب��ا، و من يس��تطيع 
البق��اء. و أكثر م��ن 80 ف��ي املائة من 
جميع الش��عب الهنغ��اري يقولون أن 
على حكومتهم أن تتخذ قرارها اخلاص 

حول من يستطيع الهجرة إلى بالدهم 
و من ال يستطيع. و نحو 77 باملائة من 
البولندين و 75 باملائة من الفرنسين 
و ثالث��ة أرب��اع االملاني��ن يوافقون على 
هذا األمر. و يش��ابه ارتفاع هذه األرقام 
شكل مشابه في إيطاليا و إسبانيا و 

اليونان.
كما أن أغلبية البلدان التي ش��ملتها 
الدراسة االس��تقصائية تريد أيضا أن 
يكون ل��دى حكوماتها س��يطرة أكبر 
على إحدى احلريات التأسيسية لالحتاد 
األوروب��ي. - حرية تنقل الن��اس. داخل 
اإلحتاد، حيث في عام 2015، هاجر نحو 
1.4 مليون ش��خص من دول��ة أوروبية 
إلى أخرى، و ق��ال معظم الناس انهم 
يريدون حكوماتهم أن تكون قادرة على 
وض��ع حدوده��ا اخلاصة م��ن أجل احلد 
من تنقل املهاجري��ن بحرية بن الدول 

األوروبية.
لكن فك��رة إعطاء البل��دان مزيدا من 
االس��تقالل الذات��ي بش��أن الهج��رة 
املهم��ة  م��ع  يتناق��ض  والتج��ارة 
وق��ال  األوروب��ي.  لالحت��اد  األساس��ية 
جوشوا كول، وهو أس��تاذ في جامعة 
ميش��يغان في آن أربور “اذا ابتعدوا عن 
املبدأ نفس��ه، فان ذلك يش��كل ضربة 
قاس��ية جدا للمبادئ األساسية التي 
يتبناها االحتاد االوروبي.  واضاف “ان هذا 
يعن��ي ان املش��روع األوروب��ي كما كان 
متص��ورا اصال يعاد النظ��ر فيه”. وقال 

ان التف��اوض على الصفقات التجارية 
بنح��و منفصل قد يتع��ارض ايضا مع 
السبب الرئيس��ي للمشروع. وقال “ان 
االحت��اد األوروبي يتعلق بأوروبا بوصفها 
احتادا. هذا ما يعنيه. وال ميكن ان تقترح 
حقا انه م��ن االفضل املضي قدما من 
اجل ان تتفاوض الدول على صفقاتها 
اخلاصة “. واضاف “اذا كان االمر كذلك 

فان االحتاد االوروبي ال لزوم له”.
كما وجد مس��ح “بيو” الكراهية على 
نطاق واس��ع جتاه األحزاب السياسية 
في البلدان التي ش��ملها االستطالع. 

وكما كتب القائمن باالستطالع :
 ال يتمتع س��وى عدد قليل من األحزاب 
السياسية في أوروبا بشعبية واسعة 
النط��اق. و هناك أح��زاب قليلة حتافظ 
على شعبيتها بن صفوف الشعوب، و 
األحزاب األكثر كرها من قبل الش��عب 
االوروبي متيل إل��ى أن تكون ضد مبادئ 
االحت��اد األوروبي  و تتمثل في دول أوروبا 
الغربي��ة الت��ي ل��م تعاني كثي��را من 
الناحي��ة االقتصادي��ة في الس��نوات 
الت��ي تلت أزم��ة الي��ورو. إن التعاطف 
مع األح��زاب اليمينية محدود جداً في 
كثير من األحيان، و في أي بلد ش��مله 
االس��تطالع ال يوجد أكثر من نحو ربع 
الس��كان البالغن يس��اندون األحزاب 

اليمينية.

*عن الواشنطن بوست

مع االزدهار االقتصادي المتجدد في جميع أنحاء القارة

االتحاد األوروبي يستعيد شعبيته.. ولدى بروكسل أسباب كثيرة للقلق

عبد اللطيف سلفي

نفى المال عبد اللطيف 
سلفي في تصريح 
للصباح الجديد ان 
يكون استهدافه ناجم 
عن خالف شخصي 
او حزبي، متوقعا ان 
يكون الهجوم ارهابيا 
نفذه افراد من تنظيم 
داعش الذي قال انه 
تلقى تهديدات عدة 
من افراده.
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اجتماع سابق لالحتاد األوروبي

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن عض��و مجلس ناحي��ة القيارة 
التابع��ة حملافظ��ة نين��وى قحط��ان 
اجلبوري، أن عش��ائر الناحية أمهلت 
"عوائل الدواعش" 48 س��اعة ملغادرة 
الناحي��ة وقراه��ا، فيما أف��اد مصدر 
أمني ب��أن قصاص��ات ورقي��ة وزعت 
على أسر عناصر التنظيم في مركز 

احملافظة تدعوها الى املغادرة
وق��ال اجلب��وري في حدي��ث صحفي، 
إن "عش��ائر القي��ارة جنوب��ي نينوى، 
امهل��ت عوائل الدواعش 48 س��اعة 
وأخذت منه��ا تعهدا مبغادرة منازلها 

خالل الفترة احملددة"، مش��يرا الى أن 
"عوائل شهداء القيارة البالغ عددهم 
238 شهيدا طالبوا أسر داعش بترك 
دوره��ا بعد اتفاق ش��يوخ العش��ائر 
مع بعضهم في القي��ارة على أن أي 
ش��خص قام باالنتماء لداعش او روج 
له او كان سببا بقتل مواطن وسرقة 
دور األهالي يجب عليه ترك الناحية". 
وأضاف اجلب��وري أن "عوائ��ل تنظيم 
داعش ف��ي الناحية يصل عددها الى 
100 عائل��ة، وطال��ب ذوو الش��هداء 
بع��دم تواجدها"، الفتا الى أن "االدارة 
احمللي��ة في القي��ارة تتباحث مع احد 

اخمليمات لنقل عوائ��ل الدواعش الى 
هذه اخمليمات الت��ي تقع حتت حماية 
مشددة". من جهة أخرى، قال مصدر 
أمني في نينوى ، إن "مجهولن وزعوا 
قصاصات على مساكن عوائل داعش 
تطالبه��ا مبغ��ادرة احملافظة خالل 48 

ساعة واال سيتم القصاص منها".
وكانت مصادر ف��ي الواليات املتحدة 
وس��وريا أفادت، اجلمع��ة )16 حزيران 
2017(، بأن مدينة امليادين الس��ورية 
الواقعة ق��رب احلدود مع العراق باتت 
مالذ قيادي��ي تنظي��م "داعش" بعد 

املوصل والرقة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
كش��ف رئي��س الكتل��ة النيابي��ة 
الئت��الف الوطني��ة النائ��ب كاظم 
ع��ن  الس��بت،  ام��س  الش��مري، 
تش��كيل جلن��ة مصري��ة لبح��ث 
تس��هيالت منح تأش��يرة الدخول 
للعراقي��ن ال��ى مص��ر، فيم��ا دعا 
اخلارجية العراقية الى االس��تفادة 
من اجله��ود وانضاجه وص��وال الى 

الغاء الفيزا.
وقال الشمري في حديث صحفي، 
الوطني��ة  ائت��الف  »وف��دا م��ن  ان 
برئاس��ة رئيس االئت��الف اياد عالوي 

مص��ر  جمهوري��ة  زار  وعضويتن��ا 
العربي��ة«، مبين��ا ان »الوفد التقى 
برئيسي مجلس��ي الوزراء والنواب 
التش��ديد  املصرين، وطرح قضية 
مبنح تأش��يرات الدخول للعراقين 
م��ن الطلبة واجلاليات الس��ياحية 

الى مصر«.
»اجلان��ب  ان  الش��مري،  واض��اف 
املص��ري تفهم هذا االم��ر واهمية 
تقوية اواصر العالق��ة بن البلدين 
الش��قيقن«، الفت��ا ال��ى ان »وزير 
اخلارجية املصري س��امح ش��كري 
اعلمنا بتش��كيل جلن��ة من وزارتي 

الداخلية واخلارجية املصرية لبحث 
تس��هيالت منح تأش��يرة الدخول 
للعراقي��ن ال��ى جمهوري��ة مصر 

العربية«.
»ض��رورة  عل��ى  الش��مري،  واك��د 
تنس��يق وزارة اخلارجي��ة العراقي��ة 
مع نظيرتها املصرية واالس��تفادة 
م��ن اجلهود الت��ي بذله��ا االئتالف 
خ��الل زيارت��ه ال��ى مص��ر النضاج 
هذا االمر والس��عي اليج��اد اليات 
العراقين  افضل لتس��هيل دخول 
ال��ى مصر وصوال ال��ى الغاء الفيزا 

بشكل كامل بن البلدين«.

حمالت أهلية في نينوى إلخراج 
أسر »داعش« خالل 48 ساعة

الحكومة المصرية تشكل لجنة لبحث 
تسهيل منح الفيزا للعراقيين



بغداد – حترير مختطف 
ذكر مصدر امني في قيادة عمليات بغداد 
امس الس��بت، عن حترير طفل مختطف 
واعتق��ال خاطفه في منطق��ة الغزالية 

غربي العاصمة.
وقال املصدر االمني الذي رفض الكش��ف 
ع��ن اس��مه  إن "قوة م��ن الف��وج الثاني 
الل��واء الس��ادس ش��رطة احتادي��ة متكن 
من حتري��ر مختطف وإلق��اء القبض على 
اخلاطف الذي نفذ جرميته بواسطة دراجة 
نارية بعد قيامه بخطف الطفل من أمام 
داره ف��ي منطقة الغزالي��ة". الفتا الى أن 
"سرعة اإلبالغ من قبل ذويه مكنت قواتنا 
األمني��ة من غلق جميع املنافذ للمنطقة 
والقي��ام بالبح��ث وإلق��اء القب��ض على 

اخلاطف وحترير اخملتطف". 

كركوك – اعتقال مطلوب 
اعلن مصدر امني في ش��رطة محافظة 
كركوك امس السبت عن اعتقال شخص 
يحمل هوية حشد وزارة الدفاع لواء بغداد 
الثان��ي وبحوزت��ه عب��وة ناس��فة مع��دة 

للتفجير جنوب احملافظة.
وق��ال املص��در االمني إن "قوة مش��تركة 
متكنت ليل اجلمعة-الس��بت خالل جتوال 
املف��ارز املش��تركة ألق��ت القب��ض على 
ش��خص يحمل هوية صادرة من حش��د 
وزارة الدف��اع ل��واء بغداد الثاني يس��تقل 
عجلة مدني��ة حتتوي على عبوة ناس��فة 
مع��دة للتفجير قرب جس��ر واحد حزيران 
جن��وب كرك��وك". ، مضيف��ا أن "الق��وة 
متكن��ت م��ن رف��ع العب��وة ونق��ل احملتجز 
للتحقيق معه"، مشيراً إلى أن "املعتقل 

كان يريد زرع العبوة وتفجيرها". 

صالح الدين – انفجار عبوة 
اكد مص��در امني في ش��رطة محافظة 
صالح الدين امس السبت، بأن عنصراً في 
تنظيم "داع��ش" وزوجته وأح��د أطفاله 
قتل��وا بانفج��ار "غام��ض" ف��ي قض��اء 

الشرقاط شمالي احملافظة. 
وقال املص��در  الذي طلب عدم الكش��ف 
عن اس��مه إن "عنص��راً بداعش في ديوان 
األم��ن التاب��ع للتنظيم قتل م��ع زوجته 
وأحد أطفاله بانفجار غامض داخل منزله 
في الس��احل األيسر للش��رقاط شمالي 
صالح الدين كما ان التنظيم بدأ يتخوف 
م��ن تك��رار عملي��ات اس��تهداف قياداته 

وعناصره املسلحة الغامضة مؤخراً". 

االنبار – اعتقال مطلوبني 
االس��تخبارات  ف��ي  مص��در  كش��ف 
العس��كرية امس الس��بت، ع��ن اعتقال 

أربع��ة "إرهابي��ن" في محافظ��ة االنبار، 
مشيرة إلى أن اثنن منهم كانا "مندسن" 

بن النازحن في مخيم احلبانية.
وقال املصدر إن مفارزها "في فرقة املشاة 
اآللية الثامنة وبالتعاون مع قيادة الفرقة 
ألقت القبض على أربعة إرهابين خطرين 
اثن��ان منهم مندس��ن ب��ن النازحن في 
مخي��م احلباني��ة واالخران ف��ي منطقتي 

الصبيحات والطاش بالرمادي".
"اإلرهابي��ن هم��ا  أن   ، املص��در  وأض��اف 
من املطلوب��ن للقضاء في اس��تخبارات 
وام��ن الرم��ادي وفق امل��ادة 4 إرهاب بتهم 
داع��ش  لعصاب��ات  بانتمائهم��ا  تتعل��ق 
اإلرهابية وقيامهما بأعمال مخلة باألمن 

الوطني". 

ميسان – عمليات دهم
اعلن��ت قي��ادة عملي��ات الرافدي��ن القاء 

القبض عل��ى 159 مطلوب��ا للقضاء في 
محافظ��ة ميس��ان بينه��م 15 مطلوبا 
بتهم ترويج وتعاطي اخملدرات و9 مطلوبن 
بته��م القتل العمد خ��الل النصف االول 
من ش��هر حزي��ران ضم��ن عملي��ة )وثبة 

االسد(.
وذك��ر قائد عمليات الرافدي��ن اللواء علي 
ابراهي��م املكصوص��ي ان اقس��ام وافواج 
ط��وارئ ش��رطة محافظة ميس��ان ومن 
خ��الل حمالتها املس��تمرة لتنفي��ذ اوامر 
القب��ض الص��ادرة من القضاء وس��عيها 
لبس��ط االمن وف��رض القان��ون ومبتابعة 
قائد ش��رطة احملافظ��ة وكذل��ك القوات 
املش��اركة  واالس��تخبارية  العس��كرية 
ضم��ن عملية وثبة االس��د ف��ي احملافظة 
متكنت ومنذ االول من حزيران اجلاري وحتى 

اخلامس عشر منه 

نينوى – قصف جوي 
افاد مصدر امن��ي ان خلية اإلعالم احلربي 
امس الس��بت، ع��ن تدمير مقر رئيس��ي 
لقادة ع��رب وأجان��ب ومخزن لألس��لحة 
واألعت��دة ومضاف��ة لتنظي��م "داع��ش" 
بقص��ف لطائ��رات F-16 غ��رب مدين��ة 

املوصل.
وقال املصدر االمني ان اخللية، إنه "استنادا 
ملعلومات خلية استخبارات قيادة عمليات 
قادمون يانينوى التابعة للمديرية العامة 
 F-16 طائ��رات  واألم��ن  لالس��تخبارات 
العراقية وجهت ضربة جوية أسفرت عن 
تدمير مركز للعمليات في ناحية احمللبية، 
وتدمير مقر للمبيت في ناحية احمللبية". 

البصرة – عملية عسكرية 
أك��دت قي��ادة عمليات البص��رة، قرب 
انطالق عملية عس��كرية واسعة في 

احملافظ��ة، لبس��ط االمن ونزع س��الح 
العش��ائر واحلد من ظاه��رة النزاعات 
العشائرية املسلحة، وذلك بعد تعزيز 
احملافظ��ة بقطع��ات عس��كرية م��ن 
خ��ارج املدينة لرفد هذه العملية التي 

ستشمل عموم مناطق احملافظة.
وق��ال قائد عملي��ات البص��رة الفريق 
الرك��ن جميل الش��مري ف��ي تصريح 
صحف��ي خ��الل امس��ية رمضاني��ة 
عقدت ف��ي دي��وان قبيلة بن��ي مالك 
الع��ام ف��ي قض��اء القرن��ة ش��مالي 
احملافظ��ة، إن " ق��وة كاملة س��تكون 
في محافظ��ة البصرة مطلع ش��هر 
مت��وز 2017 لتنطل��ق بعده��ا عملية 
عسكرية واسعة لغرض بسط االمن 
واالس��تقرار في احملافظة، ونزع سالح 
العش��ائر ومنع اي مظاه��ر للنزاعات 

العشائرية". 

تحرير طفل بالغزالية واعتقال خاطفيه غربي بغداد * انفجار عبوة ناسفة في الشرقاط شمالي صالح الدين
  الطيران يدّمر مقرًا إرهابيًا غربي مدينة الموصل * انطالق عملية عسكرية واسعة في عموم البصرة

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
قال املرص��د العراقي للحري��ات الصحفية إن 
صحفية عراقية اصيب بج��روح يوم االول من 
ام��س اجلمعة اثناء تغطيته��ا املعركة الدائرة 
في املوصل ب��ن القوات العراقية ومس��لحي 

تنظيم داعش.
وأوض��ح املرصد في تصري��ح صحفي اطلعت 
علي��ه "الصباح اجلدي��د"، أن "املص��ورة )أروى 
عب��د الكرمي التميمي(، جنت م��ن املوت، عندما  
كانت ترافق الق��وات االمنية في حترير مناطق 
املوص��ل، حيث اصيب��ت بج��روح طفيفة في 
يده��ا وظهره��ا، اثن��اء مواجهات ب��ن القوات 

احملررة وداعش".
وذك��ر املرص��د ان��ه أج��رى اتص��اال هاتفيا مع 
التميم��ي أوضح��ت خالله أنها كان��ت ترافق 
الق��وات العراقية أثن��اء املواجهات بأحد أحياء 
املوصل، مما أسفر الى إصابات طفيفة في يدها 
وظهرها، ومت نقلها إلى إحدى النقاط الصحية 
وإسعافها، وثم مت نقلها الى العاصمة بغداد. 
وكانت التميمي ق��د تعرضت الى اصابة خرى 
في االول من متوز املاضي، في منطقة القيارة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعادت وزي��رة اإلعمار واإلس��كان والبلديات 
آن ناف�ع أوس��ي، ام�س الس��ب�ت، افتت�اح 
جس���ر املثن���ى ش��مال�ي بغ���داد بع���د 
عملي�ة إع�ادة تأهيله التي كلفت خمسة 

مليارات دينار.
وقال مراسل السومرية نيوز، إن وزير اإلعمار 
واإلسكان والبلديات آن نافع أوسي، افتتحت 
صباح امس السبت، جسر املثنى بعد إعادة 

تأهيله.
وأض��اف املراس��ل، أن تكلفة إع��ادة تأهيل 
اجلس��ر بلغت خمسة مليارات دينار بتمويل 
من صن��دوق إعادة إعم��ار املناطق املتضررة 

من العمليات "اإلرهابية".
ويع��د جس��ر املثن��ى م��ن اجلس��ور املهمة 
والرئيس��ة في بغداد كونه يربط احملافظات 
اجلنوبي��ة باحملافظ��ات الش��مالية )ص��الح 

الدين، االنبار، نينوى(.

إصابة صحفية اثناء 
تغطيتها معركة 

الموصل

اعادة افتتاح جسر 
المثنى بعد إعادة 

تأهيله

الملف األمني

وصول تعزيزات عسكرية كبيرة 
لتحرير مركز املدينة القدمية في 

أمين املوصل
وقت��ل 214 قناص��ا ، وتفجي��ر422 
،وتفكي��ك42  مفخخ��ة  عجل��ة 
اخرى ،واالس��تيالء على 21 عجلة 
مفخخ��ة ، وتفكي��ك 25 معم��ال 
 49 عل��ى  ،واالس��تيالء  مفخخ��ا 
 125 وتدمي��ر   ، للع��دو  مضاف��ة 
 424 وتدمي��ر   ، للع��دو  مضاف��ة 
دراج��ة نارية للع��دو ، وتفكيك 61 
داراً وبنايات مفخخة ، وتفجير 21 
حزاما ناس��فا ، وتفكيك 98 حزاما 
ناسفا ، والعثور على70 حزاما اخر 
،والعث��ور على450 عبوة ناس��فة ، 
وتفجير 293 عبوة اخرى ، وتفكيك 
550 عب��وة ناس��فة ، والعثور على 
100 جهاز أتصال ، والعثور وأسقاط 
34 طائ��رة مس��يرة ، والعثور على 
23 ه��اون 120 ملم وعلى 20 هاون 
82 ملم ،والعثور على 11 هاون 60 
، وتدمير 49 أحادية للعدو ،وتدمير 
 128 وتدمي��ر   ،  RPG7 قاذف��ة   47
رشاش��ة BKC ، و 23 رشاشة 23 
 SPG9 مل��م ، وتدمي��ر 13 س��الح
، والعثور على 3 س��الح ش��تاير ،و 
العثور على رشاشتن احاديتن " ، 
 SBG9 واالستيالء على 10 اسلحة
، ، واالستيالء على 468 قنبرة هاون 

120 ملم". 
وفي س��ياق متصل أف��ادت خلية 
اإلع��الم احلرب��ي ، أم��س الس��بت، 
انط��الق عملي��ة واس��عة باس��م 
"الفج��ر اجلديد" لتحري��ر مناطق 

الش��ريط احل��دودي ف��ي املنطقة 
الغربية. 

وقال��ت اخللي��ة ف��ي بي��ان تلق��ت 
صحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ نسخة 
احل��دود  ق��وات  "قي��ادة  إن  من��ه، 
انطلقت ، بعملية واس��عة باسم 
"الفج��ر اجلديد" لتحري��ر مناطق 
الش��ريط احل��دودي ف��ي املنطقة 
الغربية ومن ثالث��ة محاور"، مبينا 
ان "العملية ش��اركت فيها قوات 
احلدود واحلش��د العشائري واسناد 
طيران اجليش والقوة اجلوية وطيران 

التحالف الدولي". 
وأضافت، أن "العملية أسفرت عن 
حترير منفذ الوليد احلدودي ومسك 
وحترير الش��ريط احل��دودي املتبقي 
ب��ن احل��دود الس��ورية العراقي��ة 

االردنية".
وبين��ت اخللي��ة، أن "العملية متت 
بتخطيط وإشراف قيادة العمليات 

املشتركة". 
وأعلن��ت خلي��ة اإلع��الم احلرب��ي، 
أمس الس��بت ، ع��ن تدمير مخزن 
ومق��رات  واألعت��دة  لألس��لحة 
ف��ي  ل�"داع��ش" بقص��ف ج��وي 

املوصل.
وقال��ت اخللي��ة ف��ي بي��ان تلق��ت 
صحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ نسخة 
من��ه، إن "طائ��رات F-16 العراقية 
وجه��ت ضرب��ة جوية ف��ي ناحية 
احمللبية، أس��فرت عن تدمير مركز 
للعملي��ات ومق��ر للمبي��ت ومقر 

رئيسي لقادة عرب وأجانب".
وأضافت، أن "القصف أس��فر عن 

واألعتدة  تدمير مخزن لألس��لحة 
وتدمي��ر مضافة ومق��ر في قضاء 

تلعفر". 
وأش��ارت اخللية، إلى أن "العملية 
مت��ت اس��تنادا ملعلوم��ات خلي��ة 
استخبارات قيادة عمليات قادمون 
يانين��وى التابعة للمديرية العامة 

لالستخبارات واألمن".

تدمير مخزن لألسلحة واألعتدة 
بقصف جوي غرب املوصل

وأضاف املصدر ، أن "تنظيم داعش 
ب��دأ يتخوف م��ن تك��رار عمليات 
وعناص��ره  قيادات��ه  اس��تهداف 

املسلحة الغامضة مؤخراً".
من جانب آخر اعلنت االستخبارات 
العس��كرية، ع��ن اعتق��ال أربعة 
"إرهابي��ن" في محافظ��ة االنبار، 
مش��يرة إلى أن اثن��ن منهم كانا 
ف��ي  النازح��ن  ب��ن  "مندس��ن" 

مخيم احلبانية.

وقالت االس��تخبارات في بيان لها، 
إن مفارزها "في فرقة املشاة اآللية 
الثامنة وبالتعاون مع قيادة الفرقة 
ألقت القبض على أربعة إرهابين 
اثن��ان منهم مندس��ن  خطري��ن 
ب��ن النازحن في مخي��م احلبانية 
واالخران في منطقتي الصبيحات 

والطاش بالرمادي".
وأضاف��ت، أن "اإلرهابي��ن هما من 
املطلوبن للقضاء في استخبارات 
وام��ن الرمادي وفق امل��ادة 4 إرهاب 
بتهم تتعلق بانتمائهما لعصابات 

داعش اإلرهابية وقيامهما بأعمال 
مخلة باألمن الوطني".

األمني��ة  الق��وات  أن  إل��ى  يش��ار 
املش��تركة ف��ي األنب��ار تعلن بن 
احلن واآلخ��ر عن اعتق��ال عناصر 
بتنظي��م "داعش" خ��الل عمليات 
دهم وتفتيش ف��ي مناطق تفرقة 

من احملافظة.

املالكي يعّد فنت التقسيم
من صناعة احملاصصة ويدعو

لتغيير النظام السياسي
مبينا أن "ه��ذه احلكومة لن تكون 
بهذه القدرات من دون أن يكون لها 
أغلبية برملاني��ة تدعمها في إقرار 

القوانن".
وشدد املالكي على "ضرورة العمل 
إليج��اد ه��ذه احلكومة م��ن خالل 
املشاركة الفعالة في االنتخابات"، 
مبينا أن "الفنت التي ستستهدف 
السياسية ستكون عبر  العملية 
دعوات االس��تفتاء والتقسيم، وان 
بإقامتها  واملطالبة  النق��اش  إثارة 
س��يفتح األب��واب أم��ام خالف��ات 

وصراعات متعددة".
املالك��ي  دع��ا  آخ��ر،  م��ن جان��ب 
اخلدمي��ة  املراف��ق  "تأهي��ل  إل��ى 
واملؤسسات التعليمية واجلامعات 
واملعاه��د وإبعادها ع��ن التدخالت 
أن  إل��ى  مش��يرا  السياس��ية"، 
"األس��تاذ اجلامع��ي يعان��ي م��ن 
حتديات كثي��رة ويواجه التهديدات 
من املليش��يات والعصابات، وهذا 

األمر مرفوض ويجب إيقافه".

الالمي يكشف عن مساع 
لشمول الصحفيني بالتقاعد 

وبناء مجّمعني سكنيني
الفتاً الى أن "النقابة تسعى إلنشاء 
مجمعن س��كنين متميزين جداً 
لصحفيي بغ��داد احدهم بالكرخ 

واآلخر بالرصافة".
وتابع الالمي أن "اي صحفي عراقي 
ل��م يتورط م��ع داع��ش او ينخرط 
بصفوف��ه"، ع��ادًا ان "ذل��ك يثبت 

وطنية الصحفين العراقين".
وكان رئيس ال��وزراء حيدر العبادي 
 ،)2017 حزي��ران   15( ف��ي  دع��ا، 
أن  ال��ى  العراقي��ن  الصحفي��ن 
لبقي��ة  إله��ام  مص��در  يكون��وا 
الش��رائح األخ��رى وق��دوة للعمل 
الى أن  املهن��ي اله��ادف، مش��يراً 
احلكومة حريص��ة على توفير كل 
الصحف��ي  العم��ل  مس��تلزمات 
وحري��ة  الصحفي��ن  وحماي��ة 

آرائهم.

االحتاد األوروبي يدرس طلب 
بغداد

لدعم الشرطة وقضاء العراق
وقال املصدر "من حيث املبدأ، ثمة 
إجماع )ل��دى الدول األعضاء ال�28 
لالحتاد األوروبي( للمضي قدما حول 
هذه املس��ألة، لكن مسائل أخرى 
كثيرة تبقى" في هذه املرحلة حول 

املهمات احملددة ونطاق املهمة.
ووفقا للوكالة فإن االحتاد األوروبي 
مهم��ة  و2013   2005 ب��ن  نش��ر 

مدنية لتدريب القضاة في العراق 
تضم نحو 60 خبيرا.

صدور أوامر بتحرك 7 أفواج 
عشائرية للمشاركة في حترير 

غرب األنبار
م��ن جانب��ه، يؤك��د القي��ادي في 
احلشد العشائري غسان العيثاوي 
ما ذه��ب اليه العيفان ب��أن "اوامر 
ص��درت بانتق��ال عدد م��ن افواج 
متطوعي العش��ائر إل��ى املناطق 
الغربية ومنها م��ا يعرف بالكيلو 

."160
وي��رى العيث��اوي في تصري��ح إلى 
"الصباح اجلديد"، أن "هذه اش��ارة 
لقرب انطالق عملي��ات حترير غرب 
االنبار وحتديداً عنة وراوة والقائم".

وأش��ار إلى أن "دور احلشد سيكون 
إلى جانب اجلهة اخملولة باالقتحام 
وهي قيادة عمليات اجلزيرة والبادية 
والفرقة السابعة التابعة للجيش 
اضافة إلى عناصر ش��رطة االنبار 

والفوج التكتيكي للمحافظة".
وحت��دث العيث��اوي ع��ن "عمليات 
اس��تباقية حتصل حالي��اً بقصف 
مضافات داعش في مناطق القائم 
وعن��ة واحلاق خس��ائر كبي��رة في 
صفوف مقاتلي��ه قبل االنقضاض 

عليهم".
وش��ّدد على "وجود متطوعن من 
ابن��اء املناط��ق التي م��ا زالت حتت 
سيطرة داعش، واخرين من مناطق 
اخ��رى كالرمادي وهيت واجمعهم 
س��يكون له��م دور رئيس��ي ف��ي 

التحرير".
وال يس��تطيع العيث��اوي أن "يعط 
معلومات عن اع��داد املقاتلن من 
ابناء العش��ائر السباب امنية"، إال 
أنه افاد ب� "جاهزيتهم البدنية وأن 
تس��ليحهم سيكون على امت وجه 

قريباً".

ترامب يلغي قرارات أوباما
في التطبيع مع كوبا

وق��ال ترام��ب إنه س��وف "يفضح 
جرائ��م نظ��ام كاس��ترو" متهما 
"بإبرام  السابقة  االميركية  اإلدارة 
صفقة مع حكومة تنش��ر العنف 
وعدم االس��تقرار في املنطقة ولم 

حتصل على شيء في املقابل".
وبرغ��م ذل��ك س��تبقى العالقات 
الدبلوماسية بن الواليات املتحدة 
وكوبا قائمة كما لن تفرض مزيدا 
من القيود على السلع التي ميكن 
بها  اخلروج  االمريكين  للمواطنن 

من كوبا مثل السيجار.
الرئي��س األميرك��ي  إدارة  وكان��ت 
الس��ابق ب��اراك أوباما ق��د أعلنت 
في ع��ام 2014 أن الواليات املتحدة 
ستعيد العالقات الدبلوماسية مع 
كوبا وأنها ستعيد فتح سفارتها 
ف��ي هافانا التي أغلقت عام 1961 

عقب الثورة الكوبية.
وفي ع��ام 2016 قام الرئيس أوباما 
بزيارة إلى كوب��ا هي األولى لرئيس 
أميركي للبلد الذي يحكمه حزب 
شيوعي وذلك منذ اكثر من نصف 

قرن.

تتمات ص1

نينوى ـ خدر خالت:

حصل��ت "الصباح اجلدي��د" على 
اح��دث وآخ��ر احصائي��ة ايزيدي��ة 
اخملطوف��ن  بخص��وص  رس��مية 
والناجن منهم من قبضة تنظيم 
داعش االرهابي الذي اجتاح قضاء 
)س��نجار( في الثالث من شهر آب 

اغسطس 2014.
وق��ال خي��ري بوزان��ي، مدي��ر عام 
املديرية العامة للشؤون االيزيدية 
ف��ي وزارة االوق��اف ف��ي حكوم��ة 
اقليم كردستان العراق في حديث 
ال��ى "الصب��اح اجلدي��د" ان "عدد 
الذي��ن مت  االيزيدي��ن وااليزيدي��ات 
انقاذه��م من��ذ انط��الق عمليات 
قادمون يا نينوى في مطلع تشرين 
االول/ اكتوب��ر من العام املنصرم ال 
ي��كاد يذكر، بل هو اقل من املتوقع 

بكثير".
واضاف انه "على وفق اخر احصائية 
لدين��ا، والت��ي نق��وم بتحديثه��ا 
باس��تمرار، ف��ان عصاب��ات داعش 
االرهابي��ة التكفيري��ة اختطف��وا 
م��ا مجموع��ه 6147 ايزيدي��ة من 
الرجال والنس��اء واالطفال، بواقع 
3547 من النساء من شتى الفئات 
العمري��ة و 2870 م��ن الذكور من 
ش��تى االعمار، بل انهم اختطفوا 

عائالت كاملة".
ولفت بوزاني الى ان "عدد الناجن 
ه��ذا  يومن��ا  لغاي��ة  والناجي��ات 
يبل��غ 3019 ايزيدي��ا، بواق��ع 1084 
من النس��اء البالغ��ات، و 808 من 
االطف��ال االن��اث، اما م��ن الذكور 
البالغن فقد مت انقاذ 334 ايزيديا، 

اضافة 793 طفال ذكرا".
وتابع بالقول "اما عدد الباقن سواء 
بقبضة تنظيم داعش االرهابي او 
انهم في عداد املفقودين واجملهولة 
 3398 عدده��م  ف��ان  مصائره��م 
ايزيديا، بضمنهم 1655 من االناث، 

و 1743 من الذكور".
 وتتح��دث تقاري��ر صحفي��ة ع��ن 
قيام تنظيم داعش االرهابي بنقل 

اعداد غير معلومة من اخملتطفات 
االيزيديات )السبايا( الى دول اخرى 
عدا العراق وس��وريا، لكن ال ميكن 

التأكد من صحة تلك املعلومات.
فيما يحذر ناشطون ايزيديون من 
مسألة حترير مناطق شاسعة في 
محافظ��ات االنبار وص��الح الدين 
ونينوى م��ن دون العثور على اعداد 
ميكن االعتداد به��ا من اخملتطفن 

االيزيدين.
وعل��ى الصعيد نفس��ه ، طالبت 
النائب��ة االيزيدي��ة ف��ي مجل��س 
النواب العراقي، فيان دخيل، قوات 
سوريا الدميقراطية الى عدم ابرام 
صفقة م��ع داعش يت��م مبوجبها  

السماح بخروج داعش من مدينة 
الرقة السورية وبصحبتهم االالف 
من االيزيدين اخملتطفن من قضاء 
املدينة  س��نجار، مقابل تس��ليم 

الى "قسد".
وقال��ت دخي��ل في بي��ان صدر عن 
مكتبها االعالمي "تتناقل وسائل 
أخب��ارا  ودولي��ة  إقليمي��ة  أنب��اء 
مفاده��ا وجود مفاوض��ات بن من 
يس��مى بدي��وان العش��ائر التابع 
لتنظيم داعش اإلرهابي في مدينة 
الرقة الس��ورية وبن قي��ادات في 
قوات س��وريا الدميقراطية )قسد(، 
املدين��ة مقابل  تتضمن تس��ليم 
توفير مم��ر آم��ن للدواع��ش باجتاه 

مدينة دير الزور بسوريا".
مبينة انه "برغ��م إن وزارة الدفاع 
الروس��ية كانت ق��د انتقدت هذه 
املفاوضات، قبل أيام قالئل، وبرغم 
عدم اس��تطاعتنا تأكي��د أو نفي 
هك��ذا أخبار، لكننا نس��تطيع أن 
نؤك��د وبناء على قص��ص موثقة 
الناج��ن  عش��رات  م��ن  لدين��ا 
والناجي��ات م��ن اإليزيدي��ن الذين 
جنحوا بطريق��ة أو بأخرى للوصول 
لذويهم ط��وال العامن املاضين،  
نستطيع أن نؤكد وجود اآلالف من 
اإليزيدي��ن اخملتطفن ف��ي مدينة 
الرق��ة ل��دى عناص��ر داع��ش من 
نس��اء وأطفال وبضمنهم عائالت 

بكاملها".
س��وريا  "ق��وات  دخي��ل  ودع��ت 
الدميقراطي��ة إلى االنتباه ملأس��اة 
اخملتطف��ن اإليزيدين ف��ي مدينة 
الس��ماح  وأطرافها وعدم  الرق��ة 
أي  إل��ى  أخ��رى  بتهريبه��م م��رة 
مكان آخ��ر، و في حال وجود هكذا 
مفاوضات ب��ن الطرفن، يجب أن 
يكون من ضمن ش��روط "قس��د" 
أن يت��م إط��الق س��راح اخملتطفن 
بال  اإليزيدي��ن كافة  واخملتطف��ات 
اس��تثناء، إلعادته��م إل��ى ذويهم 

بأسرع وقت".
وتخ��وض "قس��د" قتاال شرس��ا 
م��ع عصاب��ات داعش لط��رده من 

مدين��ة الرقة الس��ورية، ومتكنت 
من حترير بضعة احياء في املناطق 

الشمالية والشرقية منها. 
وغالبا م��ا يتم انقاذ االيزيدين من 
قبض��ة تنظيم داعش بواس��طة 
الوس��طاء  ش��بكة معق��دة من 
واملهرب��ن ف��ي الع��راق وس��وريا، 
مع دف��ع اموال طائل��ة، يرفض أي 
مس��ؤول ايزي��دي الكش��ف ع��ن 
رئي��س  مكت��ب  لك��ن  اقيامه��ا، 
كردس��تان،  اقلي��م  حكوم��ة 
بارزاني، تكفل بتغطية  نيجيرفان 
نفقات هذه العمليات النقاذ اكبر 
عدد ممكن من االيزيدين واعادتهم 

لذويهم.

عدد الناجين 
والناجيات لغاية 
يومنا هذا يبلغ 
3019 إيزيديا، 
بواقع 1084 من 
النساء البالغات، و 
808 من األطفال 
اإلناث، أما من 
الذكور البالغين 
فقد تم إنقاذ 334 
إيزيديا، فضال عن 
793 طفال ذكرا

إيزيديون يطالبون مبعرفة مصير ذويهم املفقودين

"الصباح الجديد" تحصل على أحدث إحصائية

3398 إيزيديًا ما زالوا بعداد المفقودين بسبب غزو داعش لسنجار
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بغداد - الصباح الجديد:

بح��ث الع��راق ممث��ا بوكي��ل وزارة 
االعمار واالسكان والبلديات العامة 
املهندس اس��تبرق ابراهيم الشوك 
في مق��ر ال��وزارة م��ع وف��د احدى 
الش��ركات الكورية )هان��وا( تنفيذ 
العمرانية واالسهام في  املش��اريع 

اعادة اعمار املناطق احملررة .« 
وذك��ر الوكيل إنه » ج��رى في اثناء 
اللق��اء دع��وة الش��ركات الكورية 
لاس��هام في اعادة اعم��ار املناطق 
احمل��ررة م��ن اج��ل ع��ودة العائ��ات 
ال��ى مناط��ق س��كناها  النازح��ة 
اضاف��ة الى » اع��ادة تأهيل وتطوير 

البنى التحتية في تلك املناطق .« 

واض��اف الوكي��ل أن » اللقاء تطرق 
ايض��ا ال��ى التقدم احلاصل بش��أن 
مقت��رح بن��اء املن��ازل االقتصادي��ة 
بطريق��ة البن��اء اجلاهز ف��ي بغداد 
 « أن  ال��ى  مش��يرا   ، واحملافظ��ات 
اجل��دوى م��ن بن��اء تل��ك الوحدات 
النازح��ن  ازم��ة  معاجل��ة  لغ��رض 
والعش��وائيات ، اضافة الى تفعيل 
التعامل في مج��ال تدوير النفايات 
واالستفادة من اخلبرات الكورية في 

هذا اجمل�ال.« 
واوض��ح الوكي��ل أن » الوزارة تعمل 
جاه��دة ضمن اخلط��ة املعدة على 
تقدمي جميع اخلدمات املمكنة العادة 
تأهي��ل واعم��ار املناطق احمل��ررة من 
عصابات داعش االرهابية ، مش��يدا 
باالنتص��ارات الكبي��رة املتحقق��ة 

للقوات االمنية واحلش��د الشعبي 
في عملي��ات حترير محافظة نينوى 

من االرهاب .«    
م��ن جانبهم ق��دم الوف��د الكوري 
للوكي��ل  وإمتنانه��م  ش��كرهم 
للتع��اون  الت��ام  واس��تعدادهم 
املش��ترك مع الوزارة وان يكون لهم 
دور فعال في اعمار املناطق احملررة.«

على صعي��د متصل اعلن��ت وزيرة 
االعمار د. املهندسة آن نافع اوسي 
اخلاصة  التصاميم  بأعداد  املباشرة 
بقضاء  احلدي��دي  الرفاعي  بجس��ر 

الرفاعي في محافظة ذي قار.
امل��اكات  أن  الوزي��رة  وذك��رت 
الهندس��ية والفني��ة في ش��ركة 
املعتصم العامة احدى تش��كيات 
ال��وزارة هي��أت جه��از دق الركائ��ز 

للمباش��رة بالعمل في اجلسر الذي 
يبل��غ طول��ه 96م وعرضه 9م حيث 
ويض��م ممراً للمش��اة بع��رض 1.5م 
على طرفي اجلسر الذي يتكون من 
ركائز غرز قطر 70 س��م وعمق 18م 

تعلوها هيكل حديدي. 
وتابعت أن كلفة املشروع التعاقدية 
تبل��غ مليار دينار تقريب��ا ومبدة اجناز 
تبل��غ  300 ي��وم ، مش��يرًة الى انه 

سيتم املباشرة في العمل قريباً. 
يذكر أن ش��ركة املعتص��م العامة 
أجن��زت مؤخ��راً أعمار ثاثة جس��ور 
ممول��ة م��ن ق��رض البن��ك الدول��ي 
ألعمار املناطق احملررة وهي جس��ري 
وادي شيش��ن في محافظة صاح 
الدين وجسر الصدور في محافظة 

ديالى وجسر املثنى في بغداد .

لتشجيع الصناعة العراقية وإعادة الثقة بها 
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اعالم الصناعة: 

عقد وزير الصناعة واملعادن وكالة 
املهندس محمد شياع السوداني 
اجتماع��ا لبحث ومناقش��ة عدد 
الت��ي  وامللف��ات  القضاي��ا  م��ن 
ال��وزارة وش��ركاتها  تهم عم��ل 
العام��ة بحض��ور وكاء ال��وزارة 
التنمية  لش��ؤون  ومستش��ارها 
العام��ن  املديري��ن  م��ن  وع��دد 

واملسؤولن في دوائر الوزارة.
وذكر مصدر في ال��وزارة ان الوزير 
الس��وداني بحث السبل واالليات 
الكفيلة بتس��ويق وبيع منتجات 
للصناع��ات  العام��ة  الش��ركة 
النحاس��ية الى القطاعن العام 
معوق��ات  ومناقش��ة  اخل��اص 
ع��زوف  واس��باب  التس��ويق 
ال��وزارات عن الش��راء والنظر في 
امكانية التدخل واتخاذ القرارات 
به��ذا  املناس��بة  والتوصي��ات 
اخلصوص ، مضيفا انه جرى خال 
ومداوالت  مناقش��ات  االجتم��اع 
مفصلة ب��ن الوزير واملس��ؤولن 
والتدابي��ر  املتطلب��ات  ح��ول 
الواج��ب اتخاذها لتفعيل اجلانب 
التسويقي في الشركة املذكورة 
س��واء من خ��ال التنس��يق مع 
احلكومية  واملؤسس��ات  الدوائ��ر 
او بالتع��اون مع القط��اع اخلاص 
على وفق الضوابط والتعليمات ، 
اضافة الى بح��ث عدد من االمور 
العاق��ة  ذات  االخ��رى  وامللف��ات 

باملوضوع .
وأك��د الوزي��ر عل��ى ض��رورة اياء 
املنت��ج الوطني االهتمام الكافي 
والعناي��ة الت��ي يس��تحقها من 
الواضحة  خال وضع الضواب��ط 
الدول��ة  دوائ��ر  ال��ى  للتس��ويق 
و القط��اع اخل��اص ، داعي��ا ال��ى 

وتس��ويق  بع��رض  االهتم��ام 
املنتجات الوطنية بغية تشجيع 
الصناع��ة العراقية واعادة الثقة 
باإلنت��اج احمللي ، موجه��ا بإعداد 
دراس��ة تس��ويقية تأخ��ذ بع��ن 
االعتب��ار االنفتاح على متطلبات 
الس��وق احمللية والقط��اع اخلاص 
فضا عن احتياجات مؤسس��ات 

الدولة املستفيدة.
عل��ى صعي��د آخ��ر ناق��ش الوزير 
الس��وداني طلب الشركة العامة 
للحدي��د والصل��ب بإحالة العقد 

األنابي��ب  ط��اء  بخ��ط  اخل��اص 
واحللزوني��ة وه��و خط  احلديدي��ة 
تكميل��ي خلط��وط إنت��اج معمل 
األنابي��ب ف��ي الش��ركة املذكورة 
اج��راءات  مناقش��ة  وكذل��ك 
سحب العمل من ش��ركة هيرتز 
لإلنش��اءات والس��ياحة والطاقة 
من قبل الشركة العامة لألنظمة 
االلكترونية أثر تلكؤها في تنفيذ 
وجتهي��ز  امليكانيكي��ة  األعم��ال 
املعدات لصالح محطة الشهيد 
عب��د العب��اس وبع��د مداخ��ات 

املواضي��ع  ح��ول  ومناقش��ات 
املذكورة مت��ت املوافقة على طلب 
الشركة العامة للحديد والصلب 
، فيما مت رفض ورد التظلم املقدم 
م��ن ش��ركة هيرت��ز لإلنش��اءات 
والسياحة والطاقة نتيجة سحب 
العمل منه��ا من قبل الش��ركة 
اإللكتروني��ة  لألنظم��ة  العام��ة 
اجله��ة املنف��ذة ملش��روع محطة 
الش��هيد عبد العب��اس ومبوافقة 
وزارة الكهرباء اجلهة املس��تفيدة 

من املشروع.

كما عقد الوزي��ر اجتماعا حضره 
املستشار كاظم احلسني ملتابعة 
تنفيذ قرارات جلنة إعادة الهيكلة 
م��ن قب��ل وزارات الدول��ة املعنية 
واملعوق��ات التي حت��ول دون تنفيذ 
ه��ذه الق��رارات وأهم اإلج��راءات 
املتخ��ذة به��ذا الص��دد ، مؤكدا 
ض��رورة  عل��ى  االجتم��اع  خ��ال 
الهيكلة  إع��ادة  مواصل��ة جلن��ة 
دراس��ة جمي��ع املواضي��ع وتقدمي 
توصيات تس��اعد عل��ى حتقيق ما 
مطلوب وتسهيل اإلجراءات التي 

من خالها س��يتم اتخ��اذ قرارات 
بناء مؤسس��ات الدولة ، مش��يرا 
ال��ى ان عمل اللجن��ة يهدف إلى 
جعل الش��ركات العام��ة وحدات 
تنظيمي��ة تعمل على وفق مبادئ 
اقتصاد السوق وتتمتع منتجاتها 
بتنافس��ية عالية مبا يس��هم في 
حتويلها إلى وحدات رابحة لتطوير 
وتنمية االقتصاد العراقي وحتقيق 
التنوع ف��ي الناجت احمللي إلى جانب 
القضاء على البطالة وخلق فرص 

العمل. 

السوداني يدعو إلى تفعيل الجانب التسويقي بالتنسيق مع مؤسسات الدولة 

ناقش وزير 
الصناعة معوقات 
التسويق وأسباب 
عزوف الوزارات 

عن الشراء والنظر 
في إمكانية التدخل 

واتخاذ القرارات 
والتوصيات 

المناسبة بهذا 
الشأن 

املهندس محمد شياع السوداني

مناشدة 

امام انظار مدير مكتب وزارة الصحة احملترم 
املوضوع / جلنة توزيع املعينات السمعية 

حتية طيبة 
راجعت مدينة الطب / جلنة توزيع املعينات السمعية 
بتاري��خ 2014/8/4 لغ��رض تزويدي مبعينة س��معية ، 
وبعد اجراء التخطيط للسمع ابلغوني ان اراجع يوم 
2014/11/26 ، وق��د حض��رت امام اللجن��ة في اليوم 
احمل��دد وبع��د ان اطلعوا على تخطيط الس��مع الذي 
كان مبعيتي اعلموني بأن املعينات السمعية املتوفرة 
حاليا لدى اللجن��ة ال تائم طبيعة وضعي واقترحوا 

علي باملراجعة في العام املقبل اي عام 2015 .
ولك��ن بعد ذلك دامت مراجعات��ي املتكررة الكثر من 
س��نتن ونصف الس��نة ولم احصل على اية نتيجة 
حل��د االن ، علما ان مدير عام ش��ركة تس��ويق االدوية 
الس��يد رض��ا عبداملنع��م كان قد ادل��ى بتصريحات 
صحفية بتاري��خ 122015/13 ان وزارة الصحة ابرمت 
عقدا مع مناش��ئ عاملية الستيراد معينات سمعية 
م��ع ملحقاتها ضمن عقود س��نة 2015 ، وان كمية 
املعينات الس��معية ضمن العقد املرم مع سويس��را 
هفي )1442( معينة س��معية ملتوس��طي الس��مع 
و)1139( معين��ة س��معية لضعيف��ي الس��مع مع 

كميات اخرى مجانية .
السيد مدير املكتب احملترم 

اطلب م��ن س��يادتكم التوس��ط لدى اجله��ات ذات 
العاقة لغرض توفير املعينات السمعية للمتقاعدين 
املشمولن بالرعاية االجتماعية واملتعففن وغيرهم 
من الفئات االخرى احملتاجة الن االس��عار في االسواق 
التجاري��ة حاليا وللنوعية اجليدة تت��راوح مابن )300 

الى 500( الف دينار للمعينة السمعية الواحدة .
يرجى االهتمام باملوضوع حلل هذه املشكلة التي طال 
امده��ا الكثر من 3 س��نوات ، وهي بالتأكيد تش��مل 

شريحة كبيرة من كبار السن وللمتقاعدين .

ولكم الشكر مع التقدير 
حبيب زيدان عطية 
مدير متقاعد 
موبايل : 07719423546

اتصاالت الرصافة تواصل إصالحها 
لعوارض الهاتف األرضي 

االتحادية العليا تطلق موقعها 
اإللكتروني على اإلنترنت

بغداد - الصباح الجديد:
تواص��ل مديري��ة اتص��االت الرصاف��ة التابع��ة 
للش��ركة العامة لاتصاالت والبن��ى التحتية 
اصاح اعطال وعوارض الشبكة الهاتفية حيث 
متكنت فرق الصيانة وهيئات الكابل في ش��تى 

البداالت التابعة للمديرية املذكورة .
فف��ي بدالة االعظمية مت اصاح عوارض كابات 
رئيس��ة بس��عة 1800 زوج في ش��ارع املشاتل 
ضم��ن محلة 306 واخ��ر في منطق��ة الوزيرية 
مقاب��ل محط��ة الوق��ود وحتديد عارض��ة كابل 
س��عة 500 زوج قرب مستش��فى دجلة واعادة 
ربط عقدتن بسعة 600 زوج في شارع املشاتل 

وتأهيل 10 تقاسيم في راغبة خاتون .
وفي بدالة س��بع ابكار مت اص��اح عارضة كابل 
س��عة 900 زوج وف��ي بدال��ة اجلادري��ة مت تاهيل 
تقاس��يم هاتفي��ة ف��ي محل��ة 913 ام��ا ف��ي 
بدالة الضب��اط مت اصاح عارضة كابل بس��عة 
1000 زوج ه��ذا وتس��تمر اعم��ال الصيانة في 
الشبكة الهاتفية بهدف اعادة اصاح الهواتف 
االرضية لتقدمي خدماتها للمشتركن وباسعار 

مناسبة.

اعالم القضاء 
أطلقت احملكمة االحتادية العليا موقعها الرسمي 
على شبكة املعلومات )االنترنت(، إلدامة التواصل 

مع وسائل اإلعام والرأي العام.
وذك��ر بيان صادر عن املكت��ب اإلعامي للمحكمة 
اجلدي��د«  الصب��اح   « اطلع��ت  العلي��ا  االحتادي��ة 
على نس��خة من��ه أن »احملكمة أطلق��ت موقعها 
www.( االلكتروني على االنترنت من خال العنوان

iraqfsc.iq( وتابع البيان أن »املوقع س��يتضمن آخر 
اخبار ونش��اطات احملكمة«، مش��ددا على »ضرورة 
ادام��ة التواصل مع وس��ائل االعام وال��رأي العام 
بجميع الوس��ائل ومنه��ا التواص��ل االلكتروني«، 
مش��يرا إلى أن »احملكمة االحتادي��ة العليا ضّمنت 
موقعها االلكتروني أيضاً مقاالت وبحوثاً للقضاة 

والباحثن في الشأن القانوني«.
أم��ا بخصوص الق��رارات واالح��كام التي تصدرها 
احملكم��ة احملكمة، فق��د ذك��ر البيان أن »نش��رها 
العربي��ة  وباللغت��ن  س��ريع  بش��كل  س��يكون 
واالنكليزي��ة لغرض االطاع عليه��ا داخلياً ودولياً 
بالنظ��ر لوج��ود اهتم��ام كبي��ر بتل��ك الق��رارات 

واالحكام على الصعيد الدولي«.

تقرير

العراق يبحث إسهام الشركات الكورية في إعمار المناطق المحررة 
إنشاء جسر الرفاعي الحديدي في محافظة ذي قار

املهندس استبرق ابراهيم مع الوفد الكوري

بغداد - الصباح الجديد:
نف��ذت امانة بغ��داد حمل��ة كبرى 
لتطوي��ر وتأهي��ل وتنظي��ف احملات 
الس��كنية املطل��ة عل��ى االربع��ة 
ش��وارع ضمن قاطع بلدية املنصور 
)احملل��ة  حمل��ة  إط��ار  ف��ي  وذل��ك 

االمنوذجية( ".
وذك��رت مديرية العاق��ات واالعام 
ان" دائ��رة بلدي��ة املنصور خصصت 
جزءا كبيرا من ماكها الهندس��ي 
واخلدمي لتطوير احملات الس��كنية 
املطل��ة عل��ى االرب��ع ش��وارع ف��ي 
لتنفي��ذ فقرات  اليرموك  منطق��ة 
حملة )احملل��ة االمنوذجية( متكاملة 

خدمات البنى التحتية".
واضاف��ت ان" قس��م اجمل��اري اجرى 
اجهزة  باس��تخدام  كشفا مفصا 
التخس��فات  لكش��ف  حديث��ة 
الص��رف  ش��بكات  ف��ي  احلاصل��ة 
الصحي ووضع التصاميم ملعاجلتها 
فيما وض��ع قس��م النظافة خطة 
خدمية متكاملة متثلت بوضع جهد 
ثابت في الش��وارع الرئيسة واالزقة 
الداخلي��ة لتنظيفها واحلفاظ على 

مستوى النظافة فيها".
واش��ارت الى ان" قسم الطرق شرع 
بحمل��ة كبرى لتطوير احملات احملددة 
من قبل قسم التخطيط واملتابعة 
اذ تشمل اخلطة قلع القالب اجلانبي 
وصب قالب جديد بواس��طة ماكنة 
صب القال��ب احلديث��ة )البوركيربر( 
ورف��ع  واملطب��ات  احلف��ر  ومعاجل��ة 
األس��فلت املتض��رر متهي��داً إلعادة 
اكس��ائها وحتويل مدخ��ل املنطقة 
من جهة شارع الشيخ الضاري الى 
مدخ��ل منوذجي عبر إزالة التجاوزات 
واعم��ال نظاف��ة واص��اح وترقي��ع 

الطرق .
واش��ارت ال��ى ان" قس��م الزراع��ة 

نف��ذ حملة كب��رى لت�أهيل احلدائق 
واملتنزهات واجلزرات الوس��طية في 
احملات الس��كنية وإدامة ش��بكات 
الري وإنش��اء كاب��ات زراعية جديدة 

لزراعتها".       
عل��ى صعي��د متصل نف��ذت أمانة 
بغ��داد بالتعاون مع قي��ادة عمليات 
بغداد حملة جديدة إلزالة التجاوزات 
احلاصل��ة على الش��وارع واألرصفة 
بجانب��ي  العام��ة  والس��احات 

العاصمة بغداد.
وذك��رت مديرية العاق��ات واالعام 
ان " م��اكات دائرة بلدية الش��علة 
بالتع��اون م��ع مديري��ة احلراس��ات 
واالمن وبالتنسيق مع قيادة عمليات 
بغ��داد نفذت حملة واس��عة الزالة 
جمي��ع التج��اوزات احلاصل��ة ضمن 
ش��ملت  )432و422و454(  احمل��ات 
ازال��ة االكش��اك ومس��قفات احملال 
التجارية  واملس��قفات والبسطيات 
وعربات بي��ع الفواكه واخلضر وازالة 

اخملالفات البنائية .
وبين��ت ان" دائرة بلدي��ة الكاظمية 
قام��ت بحمل��ة الزال��ة ع��دد م��ن 
التجاوزات في احملات)403و405و415( 
املتمثلة باالكش��اك ومواقع غسل 
الس��يارات املتجاوزة على ش��بكات 
امل��اء الصاف��ي واس��يجة ع��دد من 
معارض الس��يارات وازال��ة اللوحات 
الت��ي نصب��ت م��ن دون  االعاني��ة 
اس��تحصال املوافقات الرس��مية و 
تسببت بتشويه منظر العاصم���ة 

بغداد " .
بلدي��ة  دائ��رة   " ان  ال��ى  واش��ارت 
االعظمية وبإس��ناد قوة من مديرية 
احلراس��ات واالم��ن نف��ذت حمل��ة 
ف��ي احمل��ات )302و301و304( ازالت 
فيه��ا اكثر من )30( جت��اوزا متمثلة 
احمل��ال  ومس��قفات  باالكش��اك 

التجارية وتوجي��ه انذارات الصحاب 
إزال��ة  االهلي��ة بض��رورة  املول��دات 

جتاوزاتهم ضمن املدة القانونية ".
كم��ا نف��ذت امان��ة بغ��داد حملة 
جديدة الزال��ة التج��اوزات احلاصلة 
على االرصفة والشوارع والساحات 
بجانب��ي الكرخ والرصاف��ة حفاظا 
عل��ى جمالي��ة العاصمة بغ��داد."                                                                                    
وذك��رت مديرية العاق��ات واالعام 
ان " دائ��رة بلدي��ة الص��در االول��ى 
نف��ذت حملة الزال��ة التجاوزات في 
ش��ارع القدس ش��ملت االكش��اك 
ومسقفات احملال التجاية وازالة )15( 
لوحة اعانية في ش��ارع بورسعيد 
و)25( عرب��ة لبي��ع الفواكه واخلضر 

و)13( موقعاً لبيع االغنام ".
واضافت ان" دائرة بلدية الكاظمية  
نفذت حملة واس��عة أزالت خالها 
التج��اوزات احلاصل��ة ضم��ن احملات 
)421 و404و411( املتمثلة باالكشاك 
وعربات الباعة اجلوالن ومس��قفات 
احملال التجارية ومواقع لبيع الفواكه 
واخلض��ر وع��دد كبير م��ن اللوحات 

االعانية غير املرخصة".
بلدي��ة  دائ��رة   " ان  ال��ى  واش��ارت 
االعظمية نفذت حملة في ش��ارع 
الضب��اط مبنطقة )الكم��ب( ازالت 
خالها ع��دداً من مس��قفات احملال 
الفواكه  لبي��ع  ومواق��ع  التجاري��ة 
واخلضر وعدداً من اللوحات االعانية 

غير اخملصة ".
يذكر أن أمانة بغداد تنفذ وبش��كل 
مس��تمر حمات شبه يومية إلزالة 
التجاوزات وعلى وف��ق خطة أعدت 
إلزال��ة مااليق��ل ع��ن )10( جت��اوزات 
إسبوعياً ضمن قاطع كل دائرة بلدية 
من أج��ل إظهار ش��وارع العاصمة 
باملظهر الإلئق وتس��هيل إنسيابية 

حركة السير واملرور فيها .

أمانة بغداد تنّفذ حملًة كبرى
 لتطوير المحالت السكنية  

بغداد - حامد عبد النبي: 
أعلنت دائرة االعمار الهندسي احدى 
وزارة االعمار واإلس��كان  تش��كيات 
عزمه��ا  ع��ن  العام��ة  والبلدي��ات 
اس��تعمال تقنية امن��وذج املعلومات 

.)BIM(الرقمي للمباني
وقال��ت مدي��رة ع��ام دائ��رة األعم��ار 
الهندس��ي وكالة املهندس��ة أحام 
س��عيد ج��واد خ��ال الن��دوة الت��ي 
نظمته��ا الدائ��رة بالتع��اون مكتب 
القطيف الهندسي ان الدائرة تعتزم 
اس��تعمال تقنية امن��وذج املعلومات 
الرقمي للمباني )BIM( ، مبينة ان هذه 
التقني��ة احلديثة تس��تخدم في بناء 
موديات وتصاميم هندس��ية ثاثية 
االبعاد . وأضافت مدي��رة عام الدائرة 
ان اس��تعمال هذه التقني��ة احلديثة 
واملعم��ول بها حاليا ف��ي دول العالم 

كافة ومنها العربية ستس��اعد في 
حل الكثير من مش��كات املش��اريع 
من خال التوفير في تكلفة املشاريع 
بنس��بة تتراوح ما ب��ن 20 � %30 من 
كلفة املشروع وتوفر في وقت تنفيذ 
املش��اريع بنس��بة%22 وتقليل أعادة 

اإلعمال بنسبة 36%.
وتابعت مديرة عام الدائرة ان استعمال 
ه��ذه التقنية س��تقلل األخطاء في 
وثائ��ق املش��روع بنس��بة %60 كم��ا 
س��تقلل املطالبات والدعاوي بنسبة 
%17 . مش��يرة ان اس��تعمال ه��ذه 
التقنية س��يمكن املال��ك واملصمم 
واملنفذ للمش��روع من رؤية املش��روع 
 3D( والتعرف على تفاصيله مسبقا
Model( فض��ا ع��ن الدق��ة العالية 
في أعداد التصامي��م حيث التقنية 
تساعد جميع حلقات التصميم من 

التنس��يق في أجن��از تصميم من دون 
أخط��اء أو تكرار العم��ل اضافة الى 

الدقة في أعداد جداول الكميات.
وأكدت مديرة عام الدائرة ان استعمال 
ه��ذه التقنية ستس��هم في تطوير 
املش��روع  ج��ودة وكف��اءة وس��امة 
فضا عن ان هذه التقنية ستساعد 
اجلميع ف��ي بناء قاعدة بيانات خاصة 
باملش��روع تس��اعد اجلميع ف��ي زيادة 

التواصل فيما بينهم .
كما تعطي احلرية للمالك واملصمم 
واملنفذ مبش��اهدة التصميم كبناية 
تنش��أ أمامه والتي م��ن خالها يتم 
بناء امنوذج معلوماتي رقمي للمباني 
يت��م التعامل م��ع هذا االمن��وذج من 
بداية أعمال املسموحات والتصاميم 
واإلنشاء والتشغيل والصيانة وصوال 

إلى آخر فترة عمر أشغال املبنى.    

بغداد - الصباح الجديد:
اعل��ن وزير الع��دل الدكت��ور حيدر 
الزاملي ان اله��دف الرئيس للوزارة 
توحي��د  بجمي��ع مفاصله��ا ه��و 
اجله��ود لتق��دمي اخلدم��ة املمكنة 
للمواطنن ومبا يتاح من امكانيات 

خال الظرف الراهن.
واوضح الوزير خال االجتماع الذي 
عق��ده في مبنى ال��وزارة مع هيئة 
رئاس��ة مجل��س ش��ورى الدول��ة 
ورؤس��اء محكمتي القضاء االداري 
وقض��اء املوظفن، وال��ذي مت خاله 

التأكيد على ض��رورة تقدمي افضل 
اخلدم��ات للمواطنن وملؤسس��ات 
الدول��ة املتع��ددة ، فيم��ا يتعل��ق 
الش��ورى  مجل��س  باختص��اص 

واحملاكم التابعة له.
لفت��ح  مقترح��ا  الوزي��ر،  وط��رح 
محاك��م القض��اء االداري وقض��اء 
املوظف��ن حالي��اً ف��ي محافظتي 
بابل والبصرة بالتعاون مع االدارات 
الزخ��م احلاصل  احمللي��ة لتخفيف 
عل��ى احملكمت��ن والت��ي مركزه��ا 
حالي��اً ف��ي بغ��داد، اضاف��ة ال��ى 

التخفي��ف ع��ن كاه��ل املواطنن 
وعدم حتميلهم اعباء الس��فر من 
احملافظات البعيدة الى بغداد، الفتا 
الى ان افتتاح محاكم ادارية واخرى 
مختص��ة بقض��اء املوظف��ن من 
ش��أنه تخفيف مع��دل املعامات 
املعروضة عل��ى احملكمتن في مقر 
الوزارة، ومبا يس��هم في اجناز جميع 
الدع��اوى املعروض��ة عل��ى اجمللس 
وكذلك مشاريع القوانن واالنظمة 
الداخلية ملؤسس��ات الدولة وباقي 

اعمال اجمللس.

اإلعمار الهندسي تعتزم استعمال 
تقنية المعلومات الرقمية للمباني 

وزير العدل يعلن استحداث 
محكمتي قضاء الموظفين واإلدارية 
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بغداد - الصباح الجديد:
 iflix أطلق��ت زين رس��ميا خدم��ة
ملش��اهدة محت��وى الفيدي��و م��ن 
األف��ام وبرام��ج التلفزي��ون عب��ر 

اإلنترنت .
وأوضحت زي��ن في بي��ان صحافي 
أن خدمة iflix س��توفر تش��كيلة 
واس��عة من آالف األفام والبرامج 
والعربي��ة  العاملي��ة  التلفزيوني��ة 
)بترجمة نصية عربي��ة واجنليزية(، 
كما س��توفر محتوى فيديو عرض 
أول، وسلسلة حصرية من البرامج 
الفائ��زة بجوائز أكادميية ش��هيرة، 
باإلضاف��ة إل��ى أفض��ل الع��روض 
احلصرية من بولي��وود حملبي األفام 
الهندية، عاوة على أكثر من 2000 

عمل من برامج األطفال.
وكان��ت مجموعة زي��ن أعلنت مع 
عاملي��ا  الرائ��دة  الش��ركة   »iflix«
ف��ي مج��ال خدم��ات ب��ث األفام 
والبرامج واحملت��وى التلفزيوني عبر 
اإلنترن��ت عن تأس��يس كيان جتاري 
 iflix ArAbiA « مشترك حتت اس��م
» لتوفير خدمات عاملية الطراز في 
بث احملت��وى الترفيهي إلى منطقة 
الش��رق األوسط وش��مال أفريقيا 
)MENA( م��ن خ��ال التع��اون مع 
أكثر من 170 اس��تديو وموزع على 

مستوى العالم.
 وسيتمكن مش��تركي زين العراق 
من احلصول على اشتراك iflix ملدة 
ش��هرين عن��د االش��تراك بعروض 

او  )اس��بوعي  املفت��وح  االنترن��ت 
شهري(.

الرئي��س  الزاه��د  عل��ي  الس��يد 
التنفيذي لش��ركة زين العراق أكد 
على »ان ه��ذا التعاون يأتي مكما 
الس��تراتيجية زي��ن الع��راق  بدفع 
والتس��ويقية  التجارية  عملياتن��ا 
نح��و ح��دود جدي��دة م��ن اإلبداع 
واالبتكار، ولذلك نسعى إلى تنويع 
محفظة خدماتنا بالش��كل الذي 
يث��ري جترب��ة قاع��دة مش��تركينا، 
وخدمة iflix تعكس توجهاتنا نحو 
الريادة لتقدمي اإلبداع الرقمي على 
مس��توى الع��راق ومواكب��ة كافة 
التط��ورات، وتوفير كل ماهو جديد 

في عالم التقنية الرقمية »

 iflix وأض��اف قائا: بإطاقنا خدمة
فإننا نق��وم بأثراء احملت��وى الرقمي 
للشباب العراقي الذي يعد الركيزة 
االساسية في اجملتمع، كما عبر عن 
س��عادته بهذا التعاون مضيفا ان 
زين العراق كانت وما زالت حريصة 
عل��ى توفير كافة احلل��ول الرقمية 
ب��دور  منه��ا  اميان��ا  ملش��تركيها 
التكنولوجي��ا الرقمي��ة في تطوير 

هذه الشريحة من اجملتمع.
من جانبه قال مارك بريت املؤسس 
التنفي��ذي  والرئي��س  املش��ارك 
جملموعة iflix »إننا متحمسون إلى 
أقصى درجة إزاء جلب خدمتنا إلى  

منطقة الشرق األوسط ». 
وأوضح  بريت قائا » نؤمن بأننا قد 

وجدنا الش��ريك املثال��ي من خال 
مجموعة زين القادرة على توصيل 
احملت��وى الرقم��ي الذي نوف��ره على 
منصتنا، وتلبية الطلب املتزايد في 
املنطقة على خدمة عاملية الطراز 
نتطل��ع  ولذل��ك   ،iflix كخدم��ة 
 iflix إل��ى جعل محت��وى وخدم��ة
املتميزين متاحني جلميع مشتركي 

مجموعة زين«.
وإذ أطلق��ت »iflix« خدماتها ألول 
م��رة في مايو من الع��ام 2015 في 
أسواق ش��رق آس��يا، فإنها جنحت 
س��ريعا في بن��اء الهيمنة اخلاصة 
بها في أرجاء هذه األس��واق، حيث 
نش��رت خدماتها له��ذا النوع من 
احملت��وى في 10 أس��واق في غضون 

أق��ل من عام��ني، واس��تطاعت أن 
تس��تقطب ما يرب��و على 5 مايني 

مشترك خال تلك الفترة. 
املش��تركني  أن  بالذك��ر  اجلدي��ر 
الراغبني في االستفادة من عروض 
احملت��وى الرقم��ي الذي س��تقدمه 
خدم��ة iflix، ميكنهم التس��جيل 
من خ��ال زيارة املوق��ع اإللكتروني 
للخدمة، أو تنزيل الّتطبيق اخلاص 
به��ا من متجر GooGlE PlAy أو من 

.APP StorE متجر
وسيس��مح كل اشتراك بأن يصل 
املش��ترك إل��ى خدم��ة iflix م��ن 
خال خمس��ة أجهزة، مبا في ذلك 
الهواتف النقالة وأجهزة الابتوب، 
احلواس��يب اللوحي��ة، والتليفزيون 

كي يش��اهدوها الحقا أينما كانوا، 
وفي الوقت الذي يرغبون فيه. 

كم��ا أن هن��اك خاصي��ة حصرية 
أنه��م  وه��ي   ،»iflix« مبش��تركي 
بتنزي��ل  القي��ام  سيس��تطيعون 
األف��ام والبرامج التلفزيونية على 
وأجهزته��م  النقال��ة  هواتفه��م 
اللوحية من مكتبة  iflix الضخمة 
اتص��ال  ب��دون  يش��اهدوها  ك��ي 

باإلنترنت.
لاطاع على مزي��د من املعلومات 
عل��ى  احلص��ول  كيفي��ة  ح��ول 
االش��تراك اجملاني للخدمة، والبدء 
في االس��تمتاع بترفي��ه ال محدود 
م��ع خدمة iflix يرج��ى زيارة املوقع 
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زين العراق تطلق رسميًا خدمة iflix لمشاهدة السينما والمسلسالت عبر الهواتف النقالة
المشتركون على موعد مع 170 استديو وموّزع عالمي 

البصرة - سعدي علي السند:

األندل��س  مدرس��ة  حقق��ت 
اخلاص��ة  اخملتلط��ة  األبتدائي��ة 
في البصرة نس��بة جن��اح 100% 
في نتائ��ج األمتحان��ات الوزارية 
للصف السادس األبتدائي والتي 
أوائل األس��بوع املاضي  أعلن��ت 
وللع��ام اخلام��س عل��ى التوالي 
ف��ي  متمي��زا  اجن��ازا  لتس��جل 

احملافظة الشماء الفيحاء .
واوضحت مديرة املدرس��ة الهام 
احلس��يني ل�« الصب��اح اجلديد« 
نفس��ها  عاهدت  ان مدرس��تنا 
وبصورة مدروسة بأن حتافظ على 
هذا التفوق ال��ذي اعتادت عليه 
وس��جلته في كل عام دراس��ي 
ومن��ذ تأسيس��ها مس��تلهمة 
كل أس��س العملي��ة التربوي��ة 
للوصول الى هذه النتيجة التي 
جاءت بفض��ل التعاون احلقيقي 
واألنس��جام املتميز والتخطيط 
اذ  التعليمي  للبرنام��ج  الدقيق 
ان مدرس��تنا وكما ه��و معروف 
عنها أس��رة واحدة متماس��كة 
ابتداء من هيئتها التأسيس��ية 
م��دارس  مبؤس��س  املتمثل��ة 
األندل��س املط��ورة ف��ي البصرة 
ومدير  األس��تاذ جعف��ر ع��ذاب 
املدارس األستاذ شريف العبيدي 
وطابها  وإدارييه��ا  ومعلميه��ا 
وكلها قائم��ة على األخوَّة والودِّ 
واالحت��رام والش��فافية واملرونة 
ومعاجل��ة   ، املتبادل��ة  والثِّق��ة 
العثرات بحكمة وعقانية وروّية 
من اجل مس��يرة تربوية حافلة 
باألجن��ازات  ، م��ن خ��ال العمل 
على تسخير كل طاقاتنا خلدمة 
تاميذنا و طابنا , ولاسهام في 
رفع أدائه��م التحصيلي وتنمية 
وتقدمهم  ومواهبهم  قدراتهم 
ف��ي جمي��ع اجمل��االت العلمي��ة 
والتربوية والتقنية واالجتماعية 
وذلك من خال توفير ما يحتاجون 
إليه م��ن مواد علمّي��ة ومعارف 
، وم��ن ال��دروس األثرائي��ة التي 
نقدمه��ا له��م ووج��ود املكتبة 
املدرس��ية مبصادرها احملببة لهم 
وأجواء املكتب��ة املريحة وكذلك 
الفني��ة  املدرس��ية  األنش��طة 
والزيارات  والترفيهية  والرياضية 
امليدانية التي تتواصل في شتى 

إل��ى جعل  املناس��بات إضاف��ة 
االتص��ال ب��ني املعل��م والطالب 
وول��ي األمر حال��ة متواصلة من 
خال التواصل بني ادارة املدرسة 
وأولي��اء األم��ور عب��ر التواص��ل 
األلكترون��ي وال��ذي م��ن خاله 
تتعرف عائلة التلميذ أو الطالب 
عل��ى كل ماي��دور  ويجري يوميا 
في م��دارس األندل��س مبا يخص 
والغي��اب  التربوي��ة  العملي��ة 
واحلض��ور لنجع��ل م��ن العائلة 
مطمئنة جدا على أبنائها عندنا 
من التامي��ذ والطلبة للوصول 
الى كل مايحقق ملدارسنا متيزها 
التربوي وتفوقها املعروف واملوثق 
في كل عام دراس��ي وذلك أمانة 
وان  نصونه��ا  ان  عل��ى  اعتدن��ا 
حتقيق نسبة النجاح املتميزة في 
األمتحانات الوزارية التي اعلنت 
قب��ل اي��ام وحتقيق نس��بة جناح 
%100 فيها وهو دليل اكيد على 
صحة مانقول فقد جنح وبتفوق 

ملح��وظ ومف��رح كل تاميذنا 
الذين دخلوا الى االمتحان الوزاري 
وحققوا النتيجة التي نفخر بها 
فقد حققت تلميذتنا الناجحة 
األول��ى فاطم��ة عب��اس معدل 
%99،33 وحق��ق تلميذنا الناجح 
األول ايض��ا معدل %99،33  كما 
متي��ز 44 تلمي��ذا ف��ي األمتحان 
الوزاري من تاميذنا  بحصولهم 
عل��ى معدالت م��ن %98 ولغاية 
%90 وكلها س��تبقى مش��رقة 
في مس��يرة حياته��م التربوية 
األندل��س  م��دارس  ومس��يرة 

املطورة.

نعمل على بناء تالميذنا 
وطلبتنا وتفوقهم

أم��ا مؤس��س م��دارس األندلس 
املطورة األس��تاذ جعف��ر عذاب 
فقد قال ان هذا الصرح العلمي 
الذي هو مدارس األندلس املطورة 
اخلاصة يض��م روض��ة مثالية / 

 / ابتدائي��ة أمنوذجي��ة  مدرس��ة 
الثانوي��ة املطورة للبن��ات والتي 
تضم بناية خاصة بها و/ الثانوية 
املط��ورة للبن��ني / وتتواصل في 
للتقوي��ة  دورات  اآلن  مدارس��نا 
ونحن بأنتظار كل من له الرغبة 
في االنضمام لهذه الدورات وفي 
موق��ع مدارس��نا ف��ي/ اجلبيلة/ 
حي األندل��س / واجملاورة جلمعية 
اجلهة  وف��ي  القدم��اء  احملارب��ني 
املقابل��ة لقيادة الق��وة البحرية 
سابقا ونشير الى ان هذا التفوق 
الذي حققته مدرس��ة األندلس 
األبتدائي��ة وللع��ام اخلامس جاء 
عبر التعامل التربوي الدقيق مع 
كل مايخ��ص العملية التربوية 
إضافة الى ان مدرس��ة األندلس 
قد شكلت جلنة من املديرة وعدد 
م��ن أعضاء الهيئ��ة التعليمية 
في املدرس��ة تخت��ار املتقدمني 
وتقوم  املدرسة  للتس��جيل في 
بأمتحان املتقدم لتختار من جتد 

في��ه الكف��اءة للقب��ول مؤكدة 
به��ذا أنها التتعام��ل مع اجلانب 
الربح��ي عل��ى حس��اب التفوق 
ومبعنى آخر انه��ا التريد ان جتمع 
املال بقبول كل من لديه الرغبة 
في التس��جيل مبدارس��ها وإمنا 
تري��د نوعي��ة تعط��ي للمدارس 
حقه��ا ف��ي احملافظة عل��ى روح 
التفوق الذي اختطته ملسيرتها.

األحتفاء باملتفوقني وتكرميهم
وف��ي اخلتام ق��ال مدي��ر مدارس 
األندلس املطورة األستاذ شريف 
العبي��دي ان هذا التف��وق الذي 
اعتادت عليه مدارس��نا في كل 
عام جاء بفض��ل التعاون املثمر 
بني اجلميع فكلنا أس��رة واحدة 
في األندل��س ونتدارس دائما كل 
مايجعلنا محافظني حقيقييني 
على هذا التفوق وسنحتفي بعد 
أي��ام أن ش��اء اهلل مبتفوقينا في 
احتفالية فرح نثم��ن فيها هذا 

التفوق ونق��وم بتكرمي املتفوقني 
بحضور رس��مي وحضور عائات 

التاميذ والطلبة .

األشراف التربوي يشيد
وانتهزن��ا فرصة وجود املش��رف 
الترب��وي م��ن األش��راف التربوي 
في تربية البصرة األستاذ شاكر 
باسم سلمان والذي أكد نعم ، 
هذه هي الس��نة اخلامسة على 
التوالي حتقق مدرس��ة األندلس 
تفوقه��ا  اخملتلط��ة  األبتدائي��ة 
 100% جن��اح  نس��بة  وحتقي��ق 
ف��ي األمتح��ان ال��وزاري للصف 
الس��ادس األبتدائ��ي م��ن خال 
التزام املدرس��ة بالنظام التربوي 
وال��دروس  الدراس��ي  واملنه��ج 
األثرائية وتوفير كل مستلزمات 
البن��اء احلقيق��ي للتلمي��ذ عبر 
وسائل األيضاح وتفعيل مجالس 
اآلباء  واملعلم��ني... فألف تهنئة 

لهم جميعا بهذا التفوق.

 عاهدت مدرسة 
األندلس نفسها أن 
تحافظ على هذا 
التفوق الذي اعتادت 
عليه وسجلته في 
كل عام دراسي 
ومنذ تأسيسها 
مستلهمة كل 
أسس العملية 
التربوية للوصول 
الى هذه النتيجة 

مديرة مدرسة األندلس مع عدد من التالميذ  وفي األسفل صور املتفوقني األوائل

مدرسة األندلس المختلطة المطورة في البصرة وللعام الخامس 

تحقيق نسبة نجاح 100 % في االمتحانات الوزارية للدراسة االبتدائية
صحة ميسان تحتفل باليوم 
العالمي لمكافحة التدخين

جنايات النزاهة: السجن 
10 سنوات لنقيب تلقى 

رشاوى وابتّز مواطنين

العمل تجري فحوصات 
مختبرية للكشف عن 

األمراض المهنية

ميسان - خاص: 
اقامت ش��عبة تعزيز الصحة في قس��م الصحة 
العامة وبالتعاون مع وحدة اإلمراض الغير انتقالية 
والنفسية بتنظيم محاضرة حل مخاطر التدخني 
عل��ى قاعة دائرة توزيع كهرباء ميس��ان  مبناس��بة 

اليوم العاملي ملكافحة التدخني .
واكد  مدير الشعبة ل�«الصباح اجلديد« اننا نسعى 
بضرورة إيصال الرس��الة الصحية جلميع املواطنني 
للوقاي��ة من اإلمراض اخلطيرة ومنها اإلمراض التي 

تصيب اجلهاز التنفسي بسبب التدخني . 
واض��اف لقد قمن��ا بتنظي��م احتفالي��ة مركزية 
مبناس��بة الي��وم العامل��ي ملكافح��ة التدخني على 
قاعة دائرة توزيع كهرباء ميسان تخللتها محاضرة 
ملدير وحدة اإلمراض غي��ر االنتقالية ، حول مخاطر 
التدخ��ني وتأثيره على صحة الف��رد واجملتمع وتوزيع 
فولدرات ورسائل صحية على احلضور تبني مخاطر 
التدخني وفي اخلتام مت توزيع هدايا لألش��خاص غير 

املدخنني . 

:JAMC -بغداد
أصدرت محكمة اجلنايات اخملتصة بقضايا النزاهة 
في بغداد ح��كما بالس��جن عش��ر سنوات بحق 

ضابط برتبه نقيب بتهم االستغال الوظيفي .
وقال القاضي عبد الستار بيرقدار املتحدث الرسمي 
جمللس القضاء األعلى إن »محكمة اجلنايات اخملتصة 
بقضاي��ا النزاهة نظ��رت دعوى تخ��ص تلقي أحد 
ضباط الداخلية رشاوى وقيامه بابتزاز مواطنني« .

وأض��اف بيرق��دار أن »احملكمة وج��دت األدلة كافية 
ومقنعة إلصدار حكم بالسجن عشر سنوات بحق 
الضابط الذي يحم��ل رتبة نقيب لقيامه بتقاضي 

رشوة بعد أن مت ضبطه متلبساً باجلرم املشهود .
»وتاب��ع بيرقدار أن »احلكم صدر وفقا الحكام القرار 
160/ثانياً /1 لسنة 1983 املعدل بالقرار 703 لسنة 
».1983 يشار الى ان احلكم ابتدائي خاضع للتمييز 

التلقائي في محكمة التمييز االحتادية . 

بغداد - الصباح الجديد:
اجرى املرك��ز الوطني للصحة والس��امة املهنية 
ف��ي وزارة العم��ل والش��ؤون االجتماعي��ة 1694 
فحصا فس��لجيا و803 فح��وص مختبرية ل� 322 
عاما من املتعرضني لش��تى مخاط��ر املهن خال 
اي��ار املاضي للكش��ف ع��ن االعت��االت واالمراض 
املهنية والتع��رض مللوثات بيئة العم��ل التي تؤثر 

على اجهزة اجلسم.
وقال مدير عام املركز عمار عبد الواحد ان تسجيل 
اصاب��ات العمال يت��م على وفق اس��تمارة خاصة 
تتضمن نوع وموقع وسبب االصابة مصنفة حسب 
النش��اط والقطاع االقتصادي والنوع االجتماعية، 
الفتا الى تسجيل 17 اصابة عمل، فيما بلغت عدد 
الفحوصات التي اجريت ل� 298 عاما في قطاعات 
العم��ل االقتصادي��ة ف��ي محافظ��ات )الديوانية، 
وكرك��وك، وديالى، وباب��ل( 816 فحصا فس��لجياً 
و488 فحص��اً مختبري��ا، مبينا دور املركز وس��عيه 
لتطبي��ق االج��راءات اخلاصة بالصحة والس��امة 
املهني��ة في مواقع العمل كافة للوصول الى بيئة 
عمل آمنة كونه اجلهة الرسمية الوحيدة املهتمة 

بحماية العاملني من اخملاطر املهنية.
كما اش��ار الى مشاركة 60 مشاركا من بغداد في 
برامج التوعية والتدري��ب املتمثلة بعقد وتنظيم 
الندوات وال��دورات التطويرية ف��ي مجال الصحة 
والس��امة املهني��ة لنش��ر ثقافتها بني اوس��اط 
العامل��ني، فيما بلغ عدد املش��اركني في اقس��ام 
الصحة والس��امة املهنية ف��ي محافظات )بابل، 
واملثن��ى، وميس��ان، وذي قار، والديواني��ة، والبصرة، 
وديال��ى، وكرك��وك( 309 مش��اركني خ��ال امل��دة 

املذكورة آنفاً.
وبني املدير العام قيام املركز ب�ست زيارات ميدانية 
وتنسيقية واستشارية ش��ملت قطاعات العمل 
املتعددة في بغداد، و222 زيارة مماثلة في محافظات 
)بابل، واملثنى، وميس��ان، وذي قار، وديالى، وكركوك، 
والديواني��ة، وص��اح الدي��ن( للتأكد م��ن تطبيق 

اشتراطات السامة املهنية في مواقع العمل.

اعالم الصناعة 
واملع��ادن  الصناع��ة  وزي��ر  ت��رأس 
املهندس محمد ش��ياع السوداني 
اجتماع��ا موس��عا حض��ره ع��دد 
م��ن أصح��اب ش��ركات ومعام��ل 
القط��اع اخلاص والقط��اع اخملتلط 
احت��اد  والصناعي��ني وممثل��ني م��ن 
الصناع��ات العراق��ي واحت��اد رجال 
األعم��ال واجلهاز املركزي للتقييس 
ومستشاري  النوعية  والس��يطرة 
ال��وزارة العلمي وش��ؤون التنمية 
وعدد من املدراء العامني واملسؤولني 
في دوائر الوزارة ومدير عام املديرية 
العامة للتنمية الصناعية لبحث 
املش��كات واملعوقات التي تواجه 
واخملتلط  اخلاص  الصناعي  القطاع 
واملقترح��ات  اآللي��ات  ومناقش��ة 
الكفيلة بتذليلها وحلها للنهوض 
بهذين القطاعني ...                       

وأك��د الوزير خ��ال االجتماع رغبة 
وانسجاما  واملعادن  الصناعة  وزارة 
للحكوم��ة  الع��ام  التوج��ه  م��ع 
بدع��م القط��اع الصناع��ي العام 
واخل��اص واخملتلط في ظ��ل الوضع 
مي��ر  ال��ذي  الصع��ب  االقتص��ادي 

ب��ه البل��د ، الفت��ا إل��ى أن ال��وزارة 
اس��تطاعت الدخ��ول إل��ى جلن��ة 
الش��ؤون اإلقتصادية واستحصال 
جملة من القرارات التي س��اعدت 
في ح��ل بعض اإلش��كاليات التي 
تواج��ه ش��ركات ال��وزارة العام��ة 
وأصبحت لدى الوزارة رؤية واضحة 
وأهداف جادة نح��و حتويل عدد من 
هذه الش��ركات إلى رابحة وتطوير 
النش��اط الصناعي احمللي ، مؤكدا 
دعم وتفهم وجتاوب جميع أعضاء 
جلنة الش��ؤون اإلقتصادي��ة والتي 
أثمرت ع��ن قرارات وحل مش��اكل 
لقضايا عالقة منذ عام 2012 .      

وأفصح الس��وداني عن طلب وزارة 
بتخصي��ص  واملع��ادن  الصناع��ة 
جلس��ة في اجتماع جلنة الشؤون 
اإلقتصادي��ة ف��ي مجلس ال��وزراء 
خاصة بالقط��اع الصناعي اخلاص 
املش��كات  تلك  لع��رض  واخملتلط 
والصعوب��ات واملعوق��ات ومحاولة 
اخلروج بتوصيات وقرارات وإجراءات  
تس��هم في حتقيق توجه احلكومة 
باجت��اه دع��م  وال��وزارة وأهدافه��ا 
هذين القطاع��ني  ، مؤكدا احلاجة 

إل��ى إنض��اج القضاي��ا واملواضيع 
التي سيتم مناقش��تها وتداولها 

وحسب الصاحيات املمنوحة.  
وقد جرى خال االجتماع استعراض 
أله��م اإلجراءات املتخ��ذة من قبل 
املديرية العامة للتنمية الصناعية 
بالتنس��يق م��ع الدوائر وال��وزارات 
ذات العاقة كما تن��اول االجتماع 
طرح للمش��كات واملعوقات التي 
تواجه أصحاب الشركات واملعامل 
من بينها مش��كلة فرض الرسوم 
عل��ى املتتجات املصدرة والرس��وم 
املفروض��ة من قب��ل وزارة الصحة 
والبيئ��ة وكذل��ك موض��وع جتهيز 
للمعام��ل  الكهربائي��ة  الطاق��ة 
الصناعي��ة والتس��عيرة اخلاص��ة 
به��ا وموض��وع اجازات االس��تيراد 
والتصدير وأس��عار الوقود وغيرها 
م��ن األم��ور والقضاي��ا واملواضيع 
تخل��ل  كم��ا   ، األخ��رى  الكثي��رة 
ومداخ��ات  نقاش��ات  االجتم��اع 
وع��رض  احلض��ور  ب��ني  متبادل��ة 
للمقترح��ات الكفيل��ة بحل هذه 
وس��بل  واملعوق��ات  املش��كات 

جتاوزها. 

منى خضير عباس*
 تس��تمر الهيئ��ة العام��ة للمي��اه 
اجلوفية بب��ذل اجله��ود الكبيرة في 
حفر االبار املائية في بغداد واحملافظات 
االخرى سعياً منها بالنهوض بواقع 
املي��اه اجلوفية ف��ي الع��راق اضافة 
ال��ى توفير املي��اه للمناطق البعيدة 
عن مصادر املياه الس��طحية لسد 
االحتياجات االنية للمواطنني وتأمني 
احتياجات النازحني للمياه والتقليل 

من معاناتهم. 
وقال املصدر اإلعامي في للهيئة ان 
فرق احلفر التابعة للهيئة في بغداد 
واحملافظ��ات متكن��ت من اجن��از حفر 
)24( بئ��را مائية اضاف��ة الى فحص 
)29( بئ��را مائية ونصب )10( طواقم 

ضخ  خال شهر نيسان املاضي .
وم��ن خ��ال جه��ود العامل��ني في 
مش��روع بغداد اس��تطاعت الهيئة 
اجن��از حف��ر )10( اب��ار من اجل س��د 
النقص في املي��اه ومحاربة اجلفاف 
ف��ي العديد م��ن املناط��ق البعيدة 
ع��ن املياه الس��طحية والتي تعاني 
م��ن ش��حة املي��اه حي��ث ش��ملت 
مواقع وقرى عدة منها  بئر مدرس��ة 

التدريب اخلاص بالش��رطة االحتادية 
وبئر س��الم دفار علي��وي اضافة الى 

فحص )13( بئرا .
اجن��از  مت  كرب��اء  محافظ��ة  وف��ي 
حف��ر )3( اب��ار ضمن مش��روع املياه 
البديلة لتأم��ني احتياجات احملافظة 
للمي��اه ف��ي حالة ح��دوث اي طارئ 
ف��ي منس��وب مي��اه نه��ر الف��رات 
اضافة ال��ى فحص )3( اب��ار ونصب 
)5( طواق��م ضخ اما ف��ي محافظة 
النجف االش��رف مت اجناز حفر بئرين 
هما بئر الس��يد عباس حسن فهد 
وبئر الس��يد عبودي محسن حسن 
اضاف��ة ال��ى فح��ص بئرواح��د في 

احملافظة .
ولاسهام في تثبيت الكثبان الرملية 
التصحرفي  والتقليل م��ن ظاه��رة 
محافظة املثن��ى مت اجناز حفر)3( ابار 
منها بئر حميد ك��رمي اخوان اضافة 
الى اجن��از حف��ر بئرمنطق��ة مفرق 

الشعيبة في محافظة البصرة 
ومن اجل النه��وض بالواقع الزراعي 
في محافظة ميس��ان فق��د مت اجناز 
حفر بئرين في احملافظة وكذلك حفر 
بئري��ن ف��ي محافظة ص��اح الدين 

واجناز بئر قرية الش��يخ بدر مس��لم 
في محافظة ديالى .

ال��ى ذل��ك مازالت الهيئ��ة العامة 
ف��ي   مس��تمرة  اجلوفي��ة  للمي��اه 
دراس��اتها وحترياته��ا وف��ي ادخ��ال 
الهيدروجيوجلي��ة  املعلوم��ات 
حملافظ��ة  والهيدروكيمائي��ة 
كرب��اء ال��ى قاعدة البيان��ات لابار 
احملفورة للع��ام املنص��رم  ومت تزويد 
بع��ض اجله��ات احلكومي��ة وطلبة 
باملعلومات  والدكتوراه  املاجس��تير 
لاب��ار احملفورة ضم��ن املناطق املراد 
دراس��تها اضافة الى حتديث قاعدة 
بيان��ات محافظ��ة املثن��ى وادخال 
بيان��ات ابارجدي��دة ع��دد )12( الى 
قاع��دة البيان��ات م��ع ف��رز واعداد 
بيانات االبار اخلاصة مبشروع مسح 
النقاط املائية لغرض اعداد خارطة 
1000000؛1  مبقي��اس  مناس��يب 
اضاف��ة ال��ى جتهيز بيان��ات لطاب 
الدراس��ات العلي��ا ملدين��ة بغ��داد، 
وكذلك املتابعة الدورية واملستمرة 
ف��ي حتديث ق��راءات التذب��ذب البار 
املراقب��ة ف��ي عموم الع��راق ماعدا 

اقليم كردستان 

السوداني يناقش معوقات القّطاع 
الصناعي الخاص والمختلط 

»المياه الجوفية» تحفر 
24 بئرًا خالل شهر أيار
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الرياض ـ وكاالت: 
أكد مصدر س��عودي مس��ؤول، امس السبت ، أن 
اململكة ال ميكن أن تس��مح لتركيا بإقامة قواعد 

عسكرية على أراضيها.
ونقلت وكالة األنباء السعودية »واس« عن املصدر 
قول��ه إن الري��اض ليس��ت بحاج��ة إل��ى ذلك وإن 
قواتها املس��لحة وقدراتها العسكرية في أفضل 
مس��توى، ولها مشاركات كبيرة في اخلارج، مبا في 
ذلك قاع��دة أجنرليك في تركي��ا ملكافحة اإلرهاب 

وحماية األمن واالستقرار في املنطقة.
وف��ي وقت س��ابق م��ن ام��س االول اجلمع��ة، قال 
الرئي��س التركي، رج��ب طيب أردوغ��ان، إنه عرض 
على امللك س��لمان بن عبدالعزيز، إنش��اء قاعدة 

عسكرية تركية في السعودية.
 »RTP« وأض��اف أردوغ��ان خ��ال مقابلة مع قن��اة
البرتغالية، أن امللك س��لمان تعهد بتقييم األمر، 

وأن الرد لم يأت لغاية اآلن.
وش��دد الرئي��س التركي عل��ى أن امللك س��لمان، 
باعتب��اره »كبير اخلليج« بإمكان��ه حل أزمة قطع 
الس��عودية واإلمارات والبحري��ن ومصر العاقات 
الدبلوماس��ية واالقتصادية مع قطر، على خلفية 
اتهامه��ا بدعم اإلره��اب وهو ما تنفي��ه الدوحة 
بش��دة، مضيفا »حل األزمة يليق بالسعودية في 

هذا الشهر املبارك.«

طوكيو - رويترز:
قال��ت البحري��ة األميركية إن س��بعة من طاقم 
املدم��رة فيتزجيرالد التابعة لها فقدوا وأصيب ما 
ال يقل عن ثاثة بعد تصادم املدمرة امس الس��بت 
م��ع س��فينة جتارية ترف��ع علم الفلب��ن بجنوب 

خليج طوكيو في اليابان.
الس��فينة  إن  اليابان��ي  الس��واحل  وق��ال خف��ر 
األميركي��ة تعان��ي من بعض األض��رار لكنها غير 
معرض��ة خلط��ر الغ��رق ف��ي ح��ن أن الس��فينة 

التجارية كانت قادرة على اإلبحار.
وقال��ت البحري��ة األمريكي��ة في بي��ان إن املدمرة 
فيتزجيرالد اصطدمت بالس��فينة التجارية على 
بع��د حوالي 56 ميا بحريا إلى اجلنوب الغربي من 
يوكوسوكا في حادث نادر في املمر املائي املزدحم.

وأضاف��ت البحرية أنه مت إج��اء ثاثة مصابن من 
عل��ى م��ن املدم��رة بينهم قائ��د املدم��رة برايس 
بنس��ون، ال��ذي أش��ارت التقاري��ر إل��ى أن حالته 
مستقرة، جوا إلى مستشفى البحرية األميركية 

في يوكوسوكا.
وقال��ت إن��ه مت نق��ل اثن��ن آخري��ن مصاب��ن إلى 
املستش��فى إلصابتهم��ا بتمزق��ات وكدمات في 
حن ما زال تقييم اإلصابات األخرى جاريا. وتبحث 
فيتزجيرالد وخفر الس��واحل الياباني عن سبعة 

بحارة مفقودين.
وقال بيان البحرية »عان��ت يو.إس.إس فيتزجيرالد 
من بعض الضرر على جانبها األمين فوق وحتت خط 

املياه«.

طرابلس ـ وكاالت: 
أعل��ن خف��ر الس��واحل الليبي عن اعت��راض 900 
مهاجر غير ش��رعي على س��احل مدينة صبراتة 

اخلميس املاضي احلالي.
وأوضح أيوب قاسم املتحدث باسم خفر السواحل 
الليبي أن املهاجرين هم من األفارقة، واآلسيوين، 
والعرب، وبينه��م 98 امرأة و25 طفا، وكانوا على 
من قوارب خش��بية، ومطاطي��ة، وأن أحدها كان 

على وشك الغرق.
وتعيش ليبي��ا حالة من االضطراب منذ س��نوات 
وباتت أكث��ر نقاط املغ��ادرة ش��يوعا للمهاجرين 
الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا عن طريق البحر 

األبيض املتوسط.
وق��د عبر م��ا يرب��و على 60 أل��ف مهاج��ر البحر 
املتوس��ط من ليبيا إلى إيطاليا ه��ذا العام حتى 

اآلن.

السعودية ترفض إقامة 
قواعد عسكرية تركية 

على أراضيها

إصابة 3 وفقدان 7 أشخاص 
في تصادم مدمرة اميركية 
بسفينة تجارية قبالة اليابان

خفر السواحل الليبي 
يعترض 900 مهاجر

متابعة ـ الصباح الجديد: 

تبن��ى تنظيم داع��ش امس االول 
اجلمع��ة للم��رة األول��ى هجوما 
مقت��ل  ال��ى  أدى  الق��دس  ف��ي 
ش��رطية إس��رائيلية محذرا من 
ان��ه »لن يك��ون األخي��ر«، قبل ان 
املقاومة االسامية  تنفي حركة 

)حماس( إعان املسؤولية هذا.
واعلن التنظيم ف��ي بيان تلقته 
وكال��ة فران��س برس ف��ي بيروت 
ان »ثل��ة من آس��اد اخلافة قاموا 
بعملية مباركة مبدينة القدس«، 
بعد إعان الش��رطة اإلسرائيلية 
ش��بان  ثاث��ة  قتل��ت  انه��ا 

فلسطينين نفذوا الهجوم.
وأض��اف التنظي��م ف��ي بيانه أن 
»أسفر الهجوم عن هاك مجندة 
وإصاب��ة آخري��ن« وأن املهاجمن 

»ترجلوا شهداء«.
وقبل ان يقتلوا، قالت الش��رطة 
أن أحد املهاجمن  طعن شرطية 
إس��رائيلية بس��كن أم��ام ب��اب 
البل��دة  مداخ��ل  أح��د  العم��ود 
القدمي��ة ف��ي القدس الش��رقية 
العربية احملتلة. وتوفيت الشرطية 
البالغة من العم��ر 23 عاما بعد 

ساعات في املستشفى.
وكان التنظيم اجلهادي تبنى في 
العاشر من نيسان إطاق صاروخ 
س��قط في جنوب إس��رائيل، من 
شبه جزيرة سيناء املصرية حيث 
أعلنت جماعات جهادية مرتبطة 
بالتنظيم مسؤوليتها في شباط 

عن عمليات إطاق الصواريخ.
وقال التنظيم اجلهادي ان منفذي 
الهجوم هم »ابو البراء املقدسي 
وأبو حس��ن املقدس��ي وأبو رباح 

املقدسي«.
واك��د انه »لن يكون هذا الهجوم 
- ب��إذن اهلل - األخي��ر، فليرتق��ب 
اليه��ود زوال دولته��م على أيدي 

جنود اخلافة«.
وأعلن��ت حم��اس امس الس��بت 
الت��ي تس��يطر على قط��اع غزة 

لتحري��ر  الش��عبية  واجلبه��ة 
فلسطن في بيانن منفصلن أن 
منفذي الهج��وم الثاثة ينتمون 

اليهما.
وقال س��امي بو زه��ري املتحدث 
باسم حماس في بيان ان »عملية 
القدس البطولي��ة تأتي في إطار 
العملي��ات الش��عبية« و«نفذها 
مقاوم��ان من اجلبهة الش��عبية 
وثالث من حركة حماس«، مؤكدا 
ان »نس��ب العملي��ة لداعش هو 
محاولة خللط لألوراق« في إشارة 

إلى تنظيمداعش .
من جهتها نعت اجلبهة الشعبية 
ف��ي بي��ان »ش��هداء عملية وعد 
الب��راق البطولي��ة الذي��ن نفذوا 
عملي��ة  اجلمع��ة  االول  ام��س 
بطولية في مدينة القدس احملتلة، 

تأكيداً على نه��ج املقاومة والرد 
على جرائم االحتال واستهداف 

املقدسات«.
واش��ار البي��ان ال��ى ان منف��ذي 
الهجوم من قرية دير أبو مشعل 
وهم »البطان األس��يران احملرران 
ب��راء إبراهي��م صالح عط��ا )18 
عاما( وأس��امة أحمد مصطفى 
عطا )19 عاما(، والشهيد البطل 
عادل حس��ن أحمد عنكوش )18 

عاما(«.
وش��دد البي��ان عل��ى ان »اجلبهة 
الشعبية لتحرير فلسطن جتدد 
عهدها لش��عبنا الفلس��طيني 
بال��دم والعه��د واإلص��رار عل��ى 
مواصل��ة املقاومة حت��ى العودة 
والتحري��ر وإقام��ة دولتن��ا عل��ى 

كامل التراب الوطني«.

الفلسطينية  األراضي  وتش��هد 
وإس��رائيل منذ األول من تشرين 
األول 2015 موجة عنف تسببت 
و42  فلس��طينيا   272 مبقت��ل 
اثن��ن  وأميركي��ن  إس��رائيليا 
وأردني��ن اثنن وأريتري وس��وداني 
وبريطاني��ة، وفق تع��داد لفرانس 
برس. وتقول اس��رائيل ان معظم 
الفلس��طينين الذين قتلوا هم 
منفذو هجمات ضد إسرائيلين.

الثاثة  والفلس��طينيون القتلى 
جاؤوا من قرية قريبة من رام اهلل 
مق��ر الس��لطة الفلس��طينية 
في الضف��ة الغربية التي حتتلها 
إسرائيل منذ خمسن عاما. وقال 
سكان من دير أبو مشعل لفرانس 
برس ان اجلنود اإلسرائيلين قاموا 
بتطوي��ق القرية ومنع س��كانها 

من اخلروج او الدخول إال للحاالت 
اإلنسانية.

قال��ت اجلبهة الش��عبية لتحرير 
وأس��امة  ب��راء  ان  فلس��طن 
عط��ا خرجا مؤخرا من الس��جن 
بقي��ا ع��دة  االس��رائيلي حي��ث 
أش��هر. وقال أهالي قري��ة دير أبو 
مشعل إن الفلسطينين الثاثة 

معروفون بأنهم أصدقاء.
وق��ع الهج��وم ف��ي ام��س االول 
رمض��ان  م��ن  الثال��ث  اجلمع��ة 
الش��هر ال��ذي أدى فيه عش��رات 
آالف الفلس��طينين من القدس 
الغربي��ة  والضف��ة  الش��رقية 
احملتلتن الصاة ليا في املسجد 
االقصى وس��ط مراقبة مشددة 

من الشرطة االسرائيلية.
االسرائيلية  الش��رطة  وبحسب 

ف��إن الهج��وم ال��ذي وق��ع ف��ي 
البلدة القدمي��ة عند باب العمود 
نفذ بأس��لحة نارية وس��كاكن. 
اثن��ن  أن  الش��رطة  وأوضح��ت 
من املهاجمن اطلق��ا النار على 
مجموع��ة م��ن الش��رطين ردوا 
عليهم��ا باملثل فيم��ا عمد ثالث 
ال��ى طع��ن الش��رطية قب��ل أن 

يقتل.
وأكد اطب��اء ان أربعة أش��خاص 
آخرين أصيبوا في الهجوم جروح 
اثن��ن منه��م متوس��طة واثنن 

طفيفة.
وكانت قوات االمن الفلسطينية 
حتدث��ت عن فلس��طيني رابع من 
اخللي��ل )جنوب الضف��ة الغربية 
احملتل��ة( يدعى عامر ب��دوي. لكن 
تب��ن ان��ه كان من امل��ارة وأصيب 
باط��اق الن��ار قب��ل ان يُنقل الى 
املستشفى استنادا الى الشرطة 

االسرائيلية.
فلس��طينية،  فصائل  واعتب��رت 
عمليتي إطاق نار وطعن نفذهما 
فلس��طينيون في مدينة القدس 
احملتلة ضد إسرائيلين، رداً طبيعياً 
ب�«اجلرائ��م  وصفت��ه  م��ا  عل��ى 
اإلس��رائيلية«. وأكدت الفصائل، 
ف��ي بيان��ات منفصل��ة عل��ى أن 
العمليتن دليل على »اس��تمرار 
بوجه  الفلس��طينية  االنتفاضة 

احملتل اإلسرائيلي«.
وأدان��ت حرك��ة »فت��ح«، إق��دام 
قتل  عل��ى  اإلس��رائيلي  اجلي��ش 
الق��دس  ف��ي  الثاث��ة  الش��بان 
احملتلة. واعتبرت  أن »السياس��ة 
سواء  اإلس��رائيلية،  التصعيدية 
ف��ي الق��دس احملتل��ة والضف��ة 
غ��زة،  قط��اع  ف��ي  أو  الغربي��ة، 
س��تبقي املنطقة ف��ي حالة من 
التوتر«. وأكدت أن »على حكومة 
التوق��ف  االحت��ال اإلس��رائيلي 
ف��ورا ع��ن ه��ذا التصعي��د الذي 
ال يخ��دم األم��ن واالس��تقرار في 
اجملتمع  فيم��ا طالبت  املنطقة«، 
الدول��ي بالنظر بجدية مبس��ألة 
للش��عب  الدولية  احلماية  توفير 

الفلسطيني األعزل.

واشنطن ـ أ ب ف:
ألغ��ى وزي��ر اخلارجي��ة األميرك��ي 
ريكس تيلرسون امس االول اجلمعة 
مش��اركته في اجتم��اع منظمة 
يعق��د  ال��ذي  األميركي��ة  ال��دول 
األس��بوع املقب��ل في املكس��يك 
واش��نطن  ف��ي  البق��اء  به��دف 

والتركيز على أزمة اخلليج.

وقال��ت وزارة اخلارجي��ة األميركية 
في بيان أن تيلرس��ون »س��يواصل 
جه��وده خلفض التوتر في منطقة 
خ��ال  م��ن  االوس��ط،  الش��رق 
ش��خصيا  يعقده��ا  اجتماع��ات 
ومناقشات هاتفية مع قادة اخلليج 

واملنطقة«.
وأوضح��ت ان نائب وزي��ر اخلارجية 

األميركي جون سوليفان سيمثل 
الوالي��ات املتح��دة ف��ي اجتم��اع 
منظم��ة ال��دول االميركي��ة الذي 
يستمر من االثنن الى األربعاء في 

كانكون باملكسيك.
قطعت السعودية واالمارات ومصر 
ودول عربي��ة أخرى في اخلامس من 
حزي��ران عاقاته��ا الدبلوماس��ية 

واالقتصادي��ة م��ع قط��ر بتهم��ة 
االمر  »دعم منظم��ات متطرفة«، 

الذي نفته الدوحة بشدة.
لكن االسبوع املاضي، عبر الرئيس 
االميرك��ي دونالد ترامب عن دعمه 
للتصريح��ات الس��عودية وقال ان 
قطر »مولت تاريخيا االرهاب على 

مستوى عال جدا«.

ومنذ ذلك احلن حتاول وزارتا الدفاع 
واخلارجية االميركيتان طمأنة قطر 
التي تضم أكبر قاعدة عس��كرية 
جوية أميركية في الشرق األوسط 
ومقر قيادة العملي��ات في العراق 

وسوريا وافغانستان.
املتحدة اخلميس  الواليات  ووافقت 
املاض��ي على صفقة بي��ع طائرات 

حربي��ة لقط��ر بقيم��ة 12 مليار 
دوالر، مؤكدة بذل��ك دعمها لهذه 

الدولة النفطية الصغيرة.
ان  األميركي��ة  اخلارجي��ة  وقال��ت 
تيلرس��ون »اج��رى أكث��ر م��ن 12 
اتصاال هاتفيا وش��ارك ش��خصيا 
بعدد م��ن االجتماع��ات« في إطار 

جهود تخفيف االزمة.

بروكسل ـ رويترز:
أعلن��ت الس��لطات البلجيكي��ة 
عن انخف��اض ملح��وظ في عدد 
املتقدم��ن بطلب��ات جل��وء إليها، 
حي��ث تق��دم 40 أل��ف ش��خص 
بطل��ب جلوء ه��ذا الع��ام، مقابل 
أكثر من 146 ألف ش��خص العام 

املاضي.
وأظه��ر للمرك��ز الفدرال��ي ف��ي 
تقريره الس��نوي الذي نشر امس 

الس��بت ، أن %63 م��ن املتقدمن 
بطلب��ات جل��وء ه��م م��ن الرجال 
القادمن بشكل خاص من سورية 

وأفغانستان والعراق.
وأش��ار التقرير إلى وجود نس��بة 
من األتراك الذي��ن تقدموا كذلك 
بطلب��ات جل��وء، »بالرغ��م من أن 
هؤالء يأت��ون في املركز الس��ادس 
من حي��ث الع��دد، لكن أس��باب 
ارتف��اع أعدادهم تع��ود إلى نتائج 

االنق��اب  محاول��ة  وتداعي��ات 
تركيا  التي ش��هدتها  الفاش��لة 

منتصف العام املاضي«.
أما بالنسبة ملن حصلوا على حق 
القانونية ف��ي بلجيكا،  اإلقام��ة 
فقد شهد العام 2016، انخفاضا 
غير مس��بوق في أعدادهم، إذ بلغ 
1205 ش��خصا فق��ط »أعطيت 
له��م اإلقام��ة ألس��باب طبية أو 

إنسانية«، وفق التقرير.

ويأت��ي القادم��ون م��ن الكونغ��و 
واملغرب وروس��يا على رأس قائمة 
األشخاص الذين حصلوا على حق 
اإلقامة ألسباب طبية أو إنسانية، 
حيث أن القان��ون البلجيكي يقر 
إج��راءات اس��تثنائية ملن��ح ح��ق 
اإلقامة ألشخاص يتواجدون على 

أراضي الباد بشكل غير شرعي.
ويس��لط التقري��ر الض��وء عل��ى 
الدخول  تأش��يرات  ارتفاع طلبات 

ألسباب إنسانية، فقد مت تسجيل 
400 طلب عام 2014، مقابل 1766 

طلب لعام 2016.
املقدمة  الطلب��ات  وتأتي معظم 
للحص��ول عل��ى تأش��يرة دخول 
األج��ل  قصي��رة  أي  إنس��انية، 
ليتس��نى حلاملها التقدم بطلب 
جلوء بع��د دخوله إل��ى الباد، من 
قبل س��ورين عن طريق السفارة 
العاصم��ة  ف��ي  البلجيكي��ة 

اللبنانية بيروت.
ه��ذا ويؤك��د املرك��ز الفيدرال��ي 
للهجرة أن انخفاض أعداد طالبي 
اللج��وء يعود بش��كل أساس��ي 
إلى إغ��اق طريق البلقان واالتفاق 
األوروب��ي – التركي ح��ول الهجرة 
واللج��وء، وكذل��ك إلى سياس��ة 
القائم��ة  الفيدرالي��ة  احلكوم��ة 
على تعزيز سياس��ة ما يس��مى 
ب�«العودة الطوعية« للمهاجرين.

تيلرسون يتغيب عن لقاء منظمة الدول األميركية ليركز على أزمة الخليج

مؤشرات على انحسار موجة اللجوء إلى أوروبا

تّعد عمليتي القدس المحتلة رًدا طبيعيًا على الجرائم اإلسرائيلية

قّوات االحتالل تقتل 3 فلسطينيين هاجموا
 القدس فأردوا شرطية وجرحوا 2 آخرين 

كان التنظيم الجهادي 
تبنى في العاشر من 

نيسان إطالق صاروخ 
سقط في جنوب إسرائيل، 

من شبه جزيرة سيناء 
المصرية حيث أعلنت 

جماعات جهادية مرتبطة 
بالتنظيم مسؤوليتها في 
شباط عن عمليات إطالق 

الصواريخ

داعش يتبنى قتل اسرائليني

تقـرير

لندن ـ وكاالت:

واجهت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي 
انتق��ادات متزايدة ، امس االول اجلمعة ، 
ألنها لم تقابل الناجن من حريق هائل 
التهم برًجا س��كنًيا في لن��دن ، بينما 
تس��عى حثيًثا لعقد اتفاَقا حتى تبقى 
في الس��لطة بع��د مقام��رة انتخابية 
خاسرة، في وقت قال صحفيون إن مئات 
من احملتجن اقتحموا مبنى للبلدية في 
لندن ام��س االول اجلمعة وه��م يرددون 
»نري��د العدال��ة« بعد حري��ق في مبنى 
س��كني أودى بحياة 30 ش��خصا على 

األقل.
وقال وزير الدفاع األسبق مايكل بورتيلو 
لهيئ��ة اإلذاع��ة البريطاني��ة »ب��ي بي 
س��ي« : »أرادت أن تكون في مكان حتت 
الس��يطرة متاًم��ا حت��ى ال تواج��ه فيه 
غض��ب الن��اس ، كان عليه��ا أن تكون 

هن��اك مع الس��كان ، ويج��ب أن تكون 
مستعدة لتلقي مش��اعر الناس، ال أن 

تكون خائفة من مواجهتهم«.
واعتبر بورتيلو أن فرصها في البقاء في 
السلطة تتقلص ، كما أنه يعتقد أنها 
ستغادر رئاسة الوزراء قبل موعد مؤمتر 
احلزب الس��نوي في اخلريف ، لكن وعلى 
العك��س م��ن زعيم املعارض��ة جيرميي 
كوربن، ورئي��س بلدية لندن صادق خان 
، لم تلتق ماي اخلميس املاضي  الناجن 
، مم��ا أثار انتقادات من الس��كان احمللين 
واإلعام، وحتى من حزب احملافظن التي 

تتزعمه.
وصعدت الصح��ف البريطانية، وبينها 
تل��ك التي دعمت م��اي ف��ي انتخابات 
الثام��ن م��ن حزي��ران ، م��ن انتقاداتها 
للحكومة ، فيما تكافح ، بعد فشلها 
ف��ي الف��وز بأغلبي��ة تخوله��ا باحلكم 
مبفرده��ا ف��ي االنتخابات املبك��رة التي 
نظمت األسبوع املاضي ، للتفاوض مع 

احلزب الدميقراطي الوحدوي الذي يضم 
سياسين من آيرلندا الشمالية لدعم 

حكومتها.
وبع��د االنتق��ادات التي وجه��ت إليها، 
التق��ت ماي الناج��ن اخلميس املاضي ، 
في زيارة خاصة إلى أحد مستش��فيات 
لن��دن، حس��بما قال مق��ر الرئاس��ة ، 
مضيًف��ا أنه��ا قضت نحو س��اعة مع 

املرضى والطاقم الطبي.
واجتاح عش��رات املتظاهرين الغاضبن 
م��ن احلري��ق ، الذي أوق��ع 30 قتيًا على 
األق��ل، مق��ر اجملل��س البلدي ف��ي احلي 
في ج��و متوت��ر ، فقد أوضح مراس��لو 
الن��اس  إن  الفرنس��ية  الصحاف��ة 
احتش��دوا في قاعة اجمللس البلدي في 
حي كينسنغتون وتشيلسي، وجتمعوا 
على الدرج الذي يؤدي إلى الطابق األول 
في مواجهة احل��راس املدنين، ومت تبادل 

بعض اللكمات في جو مشحون.
وص��رخ بعض احملتج��ن الذي��ن حملوا 

الفتات كتب عليها »العدالة لغرينفل« 
، »نريد العدالة« ، »عار عليكم« ، »قتلة« 
، وجتمع املئات كذلك أمام مبنى اجمللس 
البلدي وهم يحمل��ون ملصقات وصور 
أف��راد عائ��ات مفقودين ، كم��ا التقت 
امللكة إليزابيث الثاني��ة واألمير ويليام 
، جنل ولي العه��د، الناجن واملتطوعن 
واألخصائي��ن  احمللي��ن  والس��كان 
االجتماعي��ن ف��ي مرك��ز لياق��ة ف��ي 
كينسنغتون يوفر مكان إيواء طارئ إلى 

هؤالء الذين تضرروا جراء احلريق.
وتتوق��ع ش��رطة لن��دن أن يرتف��ع عدد 
القتلى ، مش��يرة إل��ى أن فحص البرج 
احملت��رق، وحتدي��د هوي��ة الضحاي��ا، قد 
يستغرق شهورًا ، ومن املتوقع أن ينظم 
السكان احملليون مسيرة احتجاجية في 
كينسنغتون، حيث يعيش املستفيدون 
من اإلسكان االجتماعي جنًبا إلى جنب 
مع أصح��اب امللي��ارات في أح��د أغنى 

أحياء أوروبا.

وسط تقلص فرصها للبقاء في مجلس الوزراء

االنتقادات تطال تيريزا ماي وارتفاع ضحايا حريق لندن إلى 30 قتيال
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انتقادات ملاي بسبب »تكاسلها« في التعامل مع حريق لندن



7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد:

أم��س  مالح��ي،  مص��در  اف��اد 
الس��بت، ب��ان مع��دل تصدي��ر 
العراق من النفط اخلام بلغ اكثر 
م��ن 3 مالي��ن و200 الف برميل 
عبر موانئه اجلنوبية، مشيرا الى 
ان مع��دل الضخ وصل الى 135 

الف برميل في الساعة.
وق��ال املصدر، ان »معدل تصدير 
بل��غ  الس��بت،  أم��س  الع��راق، 
ثالث��ة مالي��ن ومئت��ن واربعن 
الف برمي��ل نفط عب��ر موانئه 

اجلنوبية«.
الى ذل��ك، أكدت ش��ركة نفط 
البصرة، أمس الس��بت، قدرتها 
النف��ط  ص��ادرات  رف��ع  عل��ى 
اليومية، إال أنه��ا ملتزمة بقرار 
»اوبك« في خفض التصدير، في 
حن اشارت الى مضيها بإكمال 
ورفع  االستخراجية  مشاريعها 
طاقاته��ا اخلزني��ة س��واء م��ن 
حقول ج��والت التراخيص أو من 

حقول اجلهد الوطني.
وقالت الشركة في بيان، مبناسبة 
ذكرى تأسيس��ها، إن »الشركة 
كانت وما زال��ت مثابرة لتطوير 
قدراتها، وفي أحل��ك الظروف«، 
الفت��ا إلى أنه��ا »مؤهلة لقيادة 
واإلنت��اج  االس��تخراج  ملف��ات 
والتصدير وبجدارة، وتس��تطيع 
أيض��ا، رفع صادراتها اليومية إال 
أنها ملتزمة بق��رار اخلفض في 

معدالت التصدير«.
وتابع، ان »الش��ركة ماضية في 
إكمال مشاريعها االستخراجية 
ورفع طاقاتها اخلزنية سواء من 
حقول ج��والت التراخيص أو من 

حقول اجلهد الوطني«.
وكان وزي��ر النف��ط جب��ار علي 
حس��ن اللعيب��ي، ق��د أكد في 
تشرين الثاني املاضي، بدء العراق 
بإجراءات خفض االنتاج الوطني 
من النفط اخلام، انس��جاما مع 
ق��رار منظم��ة ال��دول املصدرة 

للنفط »أوبك ».
ويعم��ل الع��راق م��ع املنتج��ن 
من داخل وخ��ارج منظمة أوبك 
للسيطرة على تخمة املعروض 
النفطية  النفطي في الس��وق 
العاملية وحتقيق التوازن املطلوب 
بن الع��رض والطلب ومبا يدعم 
أس��عار النف��ط خ��الل املرحلة 

القادمة.
النفط،  أس��عار  ارتفعت  عاملياً، 
لكنها ظلت قرب أدنى مستوى 
في ستة أشهر متأثرة باستمرار 
تخم��ة املعروض، برغ��م اجلهود 
التي تقوده��ا »منظمة البلدان 
)أوبك( خلفض  املصدرة للنفط« 

اإلنتاج وتعزيز أسواق اخلام.

وبلغ خام القياس العاملي مزيج 
»برنت« في العقود اآلجلة 47.12 
دوالر للبرميل، بزيادة 20 سنتاً أو 
0.4 في املئة عن سعر التسوية 
وبل��غ خ��ام »غ��رب  الس��ابقة، 
األميركي  الوس��يط«  تكساس 
في العقود اآلجل��ة 44.56 دوالر 
للبرميل مرتفعاً 10 س��نتات أو 

0.2 في املئة.
الزي��ادات  إن  متعامل��ون  وق��ال 
الطفيفة ج��اءت نتيجة توقف 
جزئ��ي محتمل للص��ادرات في 
ليبيا. لك��ن أس��عار اخلامن ما 
 13 حوال��ى  منخفض��ة  زال��ت 
في املئة منذ أواخ��ر أيار املاضي 
عندم��ا اتف��ق كب��ار املنتج��ن 

ف��ي »أوبك« على متدي��د العمل 
ملي��ون   1.8 اإلنت��اج  بخف��ض 
برميل يومياً ملدة تس��عة أشهر 
أخرى حتى نهاية الربع األول من 

العام 2018.
وتسهم زيادة اإلنتاج األميركي، 
وخصوصاً من شركات التنقيب 
عن النفط الصخري، في ضعف 
التي تقودها  التخفيضات  تأثير 

»أوبك«. 
مس��توى  ارتف��اع  ويس��هم 
الص��ادرات واإلنتاج من روس��يا 
املع��روض  تخم��ة  ف��ي  أيض��اً 

احلالية.
وقال وزير الطاقة في كازاخستان 
ب��الده  إن  بوزومبايي��ف  كان��ات 

س��تمتثل لالتفاق العاملي على 
خفض إنتاج النفط في حزيران 
اجلاري ومتوز املقبل، بعد زيادة في 
اإلنت��اج على مدى ثالثة أش��هر 

متتالية.
وأوضح بوزومباييف للصحافين 
احل��ار  الصيف��ي  الطق��س  أن 
س��يؤدي إلى تقلص اإلنتاج في 
بع��ض من أكب��ر احلق��ول التي 
تعتم��د عل��ى ض��خ الغ��از في 

البالد.
ف��ي الش��أن ذات��ه، نق��ل موقع 
اإليرانية  النفط  وزارة  معلومات 
)شانا( أمس الس��بت عن الوزير 
بيج��ن زنغن��ه توقع��ه أن توقع 
إيران اتفاق غ��از تأجل طويال مع 

شركة توتال الفرنسية للنفط.
ونق��ل )ش��انا( عن زنغن��ه قوله 
»تختت��م إيران وتوت��ال احملادثات 
بشأن توقيع عقد تطوير املرحلة 
11 من حقل جن��وب فارس وهو 

تقريبا في املراحل األخيرة«.
قب��ل  ...س��يوقع  وتابع«العق��د 
انتهاء والية احلكومة )احلالية(«.

ومن املتوقع أن يش��كل الرئيس 
أعي��د  ال��ذي  روحان��ي  حس��ن 
انتخابه في أيار حكومة جديدة 

في آب.
التنفيذي لتوتال  الرئي��س  وقال 
باتري��ك بوي��ان في أواخ��ر أيار إن 
شركته تعتزم استكمال صفقة 

جنوب فارس قبل الصيف.

»نفط البصرة« تؤكد التزامها بقرار »أوبك« خفض اإلنتاج

3.2 ماليين برميل يوميًا معدل صادرات الموانئ الجنوبية

الشركة كانت 
وما زالت مثابرة 
لتطوير قدراتها، 
وفي أحلك الظروف 
و أنها مؤهلة 
لقيادة ملفات 
االستخراج واإلنتاج 
والتصدير وبجدارة 
وتستطيع أيضا، رفع 
صادراتها اليومية إال 
أنها ملتزمة بقرار 
الخفض في معدالت 
التصدير

أحد املوانئ النفطية في اجلنوب

لندن ـ رويترز:
سجل الذهب تغيرا طفيفا بعدما رأى مستثمرون 
أن موج��ة البيع الت��ي أحدثها رفع أس��عار الفائدة 
األميركية هذا األس��بوع قد انتهت في الوقت الذي 
تراجع في��ه الدوالر مما جعل املع��دن األصفر أرخص 

ثمنا حلائزي العمالت األخرى.
وارتف��ع الذهب في املعامالت الفورية 0.1 باملئة إلى 
1254.24 دوالر لألوقي��ة )األونصة( بحلول الس��اعة 
1819 بتوقي��ت جرينت��ش بعدم��ا س��جل في وقت 
سابق أدنى مستوى منذ 24 أيار عند 1251.05 دوالر 

لألوقية.
وزادت املعدن األصفر 0.2 باملئة في تس��وية العقود 

األميركية اآلجلة إلى 1256.50 دوالر لألوقية.
وكان الذه��ب متجها إلى تس��جيل ثاني خس��ارة 
أس��بوعية وهبط بأكثر من ثالثة باملئة من مستوى 
1295.97 دوالر لألوقية الذي س��جله في الس��ادس 
من حزي��ران مع ترقب املس��تثمرين لق��رار مجلس 
االحتياطي االحتادي )البنك املركزي األميركي( بشأن 
س��عر الفائدة وإش��ارات على توقعاته للسياس��ة 

النقدية يوم األربعاء املاضي.
والذهب حس��اس لرفع أس��عار الفائ��دة الذي يؤدي 
بدوره إلى ارتفاع العائد على الس��ندات األميركية، 
وه��و األمر ال��ذي يزي��د تكلف��ة الفرص��ة البديلة 
الضائعة على حائزي املعدن الذي ال يدر عائدا ويعزز 

الدوالر.
وم��ن ب��ن املع��ادن النفيس��ة األخ��رى، انخفضت 
الفض��ة 0.2 باملئة إل��ى 16.68 دوالر لألوقية بعد أن 
سجلت أدنى مستوى في أربعة أسابيع عند 16.62 
دوالر لألوقية وتتجه لتس��جيل انخفاض أسبوعي 

بنحو 2.6 باملئة، وهو األكبر في ستة أسابيع.
وزاد البالت��ن 0.5 باملئ��ة إل��ى 924.50 دوالر لألوقية 
بعد أن بلغ أدنى مس��توى له في أكثر من شهر يوم 

اخلميس عند 913.50 دوالر لألوقية.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أنه��ت األس��هم الياباني��ة جلس��ة التعام��الت 
الصباحي��ة ببورصة طوكيو ل��ألوراق املالية على 

صعود.
وأضاف مؤش��ر نيكي القياس��ي املؤلف من 225 
53ر0%،  33ر105 نقط��ة، أو م��ا يع��ادل  س��هما 
ليص��ل إلى 15ر19937 نقطة مع نهاية اجللس��ة 
الصباحية عند الس��اعة 1130 صباحا بالتوقيت 
احمللي )0230 بتوقيت جرينتش(. كما ارتفع مؤشر 
توبكس األوس��ع نطاق��ا 23ر8 نقطة، أو ما يعادل 

52ر%0، ليصل إلى 32ر1596 نقطة.

الذهب عند 1254 
دوالرًا لألوقية

ارتفاع مؤشر األسهم 
اليابانية
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متابعة الصباح الجديد:
بلغ تدف��ق االس��تثمارات اخلارجية 
املباش��رة ف��ي االقتصاد الروس��ي 
العام املاضي نحو 38 مليار دوالر، مبا 
يفوق ثالث مرات مستواها في عام 
2015، لكن��ه ما زال دون مس��تواه 

في عام 2008.
ويرجع اخلب��راء زيادة االس��تثمارات 
إلى خ��روج االقتصاد الروس��ي من 
مرحل��ة الرك��ود واس��تئناف منوه، 
إضافة الس��تقرار العملة الوطينة 

"الروبل".
وتش��ير البيانات الرس��مية إلى أن 
قط��اع التعدي��ن، والنف��ط والغاز، 
والصناع��ات الغذائي��ة كانت أكثر 
للمس��تثمرين  جاذبية  القطاعات 
حج��م  لك��ن   ،2016 ع��ام  ف��ي 
االس��تثمارت، بحس��ب خبراء في 
األمم املتحدة، لم يبلغ مستواها في 
ع��ام 2008، حينه��ا وصلت إلى 76 

مليار دوالر.
ويقول خبراء األمم املتحدة في تقرير 
أع��دوه حول االقتصاد الروس��ي إن 
تراجع أس��عار موارد الطاقة يعتبر 
عامال مهما جلذب االستثمارات في 
الدول الناش��ئة، لكن برغم تذبذب 
أس��عار النفط يقيم اخلب��راء آفاق 
جاذبية االستثمار في روسيا للعام 

2017 عند "متفائل إلى حد ما".
وجاء في التقري��ر أن برنامج إحالل 
باهتمام  ال��ذي يحظ��ى  ال��واردات 
كبير من موسكو، يتيح للمنتجن 
احمللين جذب اس��تثمارات أجنبية 
إل��ى االقتصاد الروس��ي على املدى 
القصير، كما أن تراجع سعر صرف 
الروبل الروس��ي إلى جانب برنامج 
إحالل الواردات يفتح فرصا إضافية 

للمستثمرين.
في شأن آخر، ارتفعت حيازة روسيا 
من س��ندات اخلزانة األميركية في 
نيس��ان املاضي للشهر الرابع على 
التوالي، ووصلت إل��ى 104.9 مليار 
دوالر، وهو أعلى مستوى لها خالل 

فترة عام.
وخفض��ت الياب��ان، أكب��ر حام��ل 
األميركية، حصتها من  للسندات 
الس��ندات مبقدار 12.4 مليار دوالر، 
إلى 1.11 تريليون دوالر في نيس��ان، 
ف��ي ح��ن، ارتفعت حي��ازة الصن 
م��ن س��ندات اخلزان��ة األميركي��ة 
ف��ي نيس��ان للش��هر الثالث على 
التوال��ي، ووصلت إلى 1.09 تريليون 

دوالر.
كما زادت الس��عودية استثماراتها 
في الس��ندات األميركية الش��هر 
املاضي مبق��دار 2.3 مليار دوالر، إلى 

126.8 ملي��ار دوالر، خالفا لإلمارات 
التي قلصت ما متلكه من السندات 

األميركية إلى 60.6 مليار دوالر.
وما تعلن��ه اخلزان��ة األميركية في 
بياناتها الشهرية، هو االستثمارات 
السعودية في أذون وسندات اخلزانة 
فق��ط، وال تش��مل االس��تثمارات 
الس��عودية األخ��رى ف��ي الواليات 
املتحدة، س��واء كانت حكومية أو 

خاصة.
ال��ى ذل��ك، ق��رر البن��ك املرك��زي 
الروس��ي خف��ض س��عر الفائ��دة 
الرئيسي بنسبة ربع نقطة مئوية 
إلى %9 على أس��اس س��نوي، وفق 

بيان صحفي للبنك.
وج��اء ف��ي بي��ان املركزي الروس��ي 
إن "التضخ��م ف��ي الب��الد اقت��رب 
من املس��توى املس��تهدف، وسط 
تراج��ع معدل  باس��تمرار  توقعات 
التضخ��م، فضال عن االنتعاش في 

النشاط االقتصادي". 
وأكد أن مخاطر التضخم انحسرت 
على املدى القصير، لكنها ما زالت 

تهدد على املدى املتوسط.
الروس��ي  املرك��زي  ويس��تهدف 
الوص��ول مبع��دل التضخ��م ف��ي 
البالد إلى مس��توى %4، واملستوى 
احلال��ي قري��ب م��ن ه��دف املركزي 

الروسي. وللمقارنة فقد بلغ معدل 
التضخم الس��نوي في آذار نسبة 

.4.1%
وكان املرك��زي الروس��ي ق��د قلص 
س��عر الفائدة خالل الع��ام اجلاري 
مرتن، في مارس/آذار مبقدار 0.25%، 

وفي نيسان مبقدار 0.5%.
وفي س��وق العم��الت احمللي، تراجع 
س��عر صرف ال��دوالر مقابل الروبل 
بحل��ول الس��اعة 14:12 بتوقي��ت 
موسكو )10:12 بتوقيت غرينيتش( 
مبق��دار 30 كوبي��كا )الروبل = 100 
كوبيك( إل��ى 57.62 روبل. في حن، 
هبط س��عر صرف اليورو مبقدار 15 

كوبيكا إلى 64.34 روبل.
عل��ى صعيد آخر، أعلن وزير النفط 
اإليران��ي بيج��ان زنغن��ه، أن عق��د 
تطوير املرحلة 11 من حقل "بارس" 
الغازي الضخم مع شركة "توتال" 
الفرنس��ية مي��ر مبراحل��ه النهائية 

وسيوقع قبل آب املقبل.
وأض��اف زنغنه أن العقد س��يوقع 
قب��ل انته��اء فترة والي��ة احلكومة 

احلالية، في 3 آب.
من جهته، ق��ال الرئيس التنفيذي 
ل� "توتال" باتري��ك بويان في أواخر 
أيار إن ش��ركته تعتزم اس��تكمال 
صفقة جنوب فارس قبل الصيف.

الصباح الجيدد ـ وكاالت:
أذون��ات  الس��عودية  اش��ترت 
وس��ندات خزانة أميركية بقيمة 
2.3 مليار دوالر خالل شهر نيسان 

املاضي.
ورفعت السعودية رصيدها باألذون 
والس��ندات األميركية إلى 126.8 
مليار دوالر، بنسبة زيادة %1.8 عن 
مستوياتها في آذار قبله، البالغة 
124.5 مليار دوالر، حسبما ذكرت 

صحيفة االقتصادية.
وج��اء رف��ع الرصي��د الس��عودي 
األذون والس��ندات األميركية  في 
للش��هر الس��ابع عل��ى التوالي، 
حي��ث كان رصيده��ا 89.4 مليار 
ث��م   ،2016 أيل��ول  بنهاي��ة  دوالر 
ارتفع إلى 96.7 مليار دوالر بنهاية 

تشرين األول.
وارتف��ع رصي��د الس��عودية إل��ى 
100.1 مليار دوالر بنهاية تش��رين 
الثاني، ثم ارتفع مؤخراً إلى 102.8 
ملي��ار دوالر بنهاية كان��ون األول، 
وإل��ى 112.3 بنهاية كانون الثاني 

2017، وأخي��راً إل��ى 113.8 ملي��ار 
دوالر، وإل��ى 124.5 مليار دوالر في 
آذار، وأخي��راً إلى 126.8 مليار دوالر 

في نيسان.
رصي��د  أن  التحلي��ل  وأظه��ر 
ه��و  نيس��ان  ف��ي  الس��عودية 
األعلى منذ أن ب��دأت وزارة اخلزانة 
األميركية في اإلعالن عن البيانات 
التفصيلية، في آذار 2016. وجاءت 
القفزة بعد أن اشترت السعودية 
37.4 ملي��ار دوالر م��ن الس��ندات 

األميركية آخر سبعة أشهر.
ف��ي  الس��عودية  واالس��تثمارات 
س��ندات اخلزانة فقط، وال تشمل 
األخرى  الس��عودية  اس��تثمارات 
ف��ي أوراق مالي��ة وأص��ول ونق��د 
بال��دوالر ف��ي الوالي��ات املتحدة. 
وارتف��ع رصي��د الس��عودية م��ن 
س��ندات وأذون اخلزانة األميركية، 
على أساس سنوي، بنهاية كانون 
 ،2.1% بنس��بة  املاض��ي،  الثان��ي 
وقيم��ة 2.4 ملي��ار دوالر، مقارن��ة 
برصيدها بنهاية آذار 2016، البالغ 

116.8 مليار دوالر.
يشار إلى أنه بحسب بيانات وزارة 
اخلزانة األميركية، فإن السعودية 
تأتي عل��ى رأس ال��دول اخلليجية 
املس��تثمرة في األذون والسندات، 
في حن حّلت اإلمارات ثانياً، تلتها 

الكويت.
ف��ي ش��أن آخ��ر، نش��ر مكت��ب 
األخالقيات احلكومية في الواليات 
املتح��دة تقري��راً م��ن 98 صفحة 
يتعّل��ق بالذم��ة املالي��ة اخلاصة 
دونالد ترمب  بالرئيس األميرك��ي 

لعام 2016.
الش��ركات  أن  التقري��ر  وأظه��ر 
التابعة لترامب حققت إيرادات ب� 
596 مليون دوالر خالل 16 ش��هراً 
وعليها ديون بقيم��ة 315 مليون 
دوالر عل��ى األق��ل. وش��مل تقرير 
الذمة املالية الفت��رة املمتدة بن 
كانون الثاني 2016، نيسان 2017. 
وأفاد أن النادي الشخصي لترامب 
>مارا لوغا< حق��ق إيرادات بقمية 

37.2 مليون دوالر.

وف��ي ه��ذا اإلط��ار ذك��رت تقارير 
أميركي��ة، أن ترامب رف��ع اإليجار 
السنوي ملنش��آته السياحية في 
بوالية  بيت��ش<  >بال��م  منطق��ة 
فلوري��دا، من 100 أل��ف إلى 200 
أل��ف دوالر، بع��د تولي��ه منصب 
ولم  املتح��دة.  الوالي��ات  رئاس��ة 
يذكر التقري��ر معلومات قطعية 
حول إجمالي األصول التي ميلكها 
ترام��ب؛ لعدم كش��فه عن بيانه 
الضريبي، ولكنها قالت إنها تبلغ 

1.4 مليار دوالر على األقل.
>فورب��س<  مجل��ة  وبحس��ب 
ف��إن  األميركي��ة،  االقتصادي��ة 
الت��ي ميلكها  إجمال��ي األص��ول 
ترام��ب يبلغ 4.5 ملي��ار دوالر، في 
ح��ن أن ترام��ب كان ق��د ذكر في 
وقت سابق أن ثروته تبلغ ما بن 8 

و10 مليارات دوالر.
وكان ترامب قد أوكل مهمة إدراة 
ش��ركاته البني��ه الكبيري��ن بعد 
تولي��ه منصب الرئاس��ة، في 20 
كانون الثاني مطلع العام احلالي.

روسيا: قفزة لالستثمارات األجنبية المباشرة في 2016

السعودية تشتري سندات أميركية بـ37.4 مليار دوالر

الستقرار »الروبل«.. والخروج من مرحلة الركود

596 مليون دوالر إيرادات شركات ترامب في 16 شهرًا
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م��ن  ع��ددًا  املاضي��ة  األي��ام  ش��هدت 
التطورات التي تش��ير إل��ى أن األوضاع 
املالي��ة ف��ي االقتص��اد القط��ري بدأت 
استش��عار تداعيات األزم��ة احلالية بني 
قطر من ناحية، والس��عودية واإلمارات 
والبحري��ن ومص��ر م��ن ناحي��ة أخ��رى، 
إث��ر إعالن ال��دول األربع قط��ع عالقاتها 
الدبلوماسية واالقتصادية مع الدوحة.

وق��د أفقدت األزم��ة احلالي��ة االقتصاد 
القط��ري العديد م��ن املقومات املهمة 
واملطلوب��ة للحف��اظ عل��ى اس��تقراره 
املال��ي؛ حيث أدت إلى هب��وط كبير في 
أحج��ام أنش��طة القطاعات الت��ي تُدرُّ 
دخالً بالعمالت األجنبية، مثل: الطيران 
املدني، والسياحة، والتصدير، إلى جانب 
تراج��ع تدفق��ات االس��تثمار األجنب��ي 
املباش��ر وغير املباشر الوافدة إلى قطر، 
نظرًا لتخ��وف املس��تثمرين من ظروف 
عدم االس��تقرار التي قد تتعرض إليها 
ف��ي ظ��ل األزمة، ال س��يما عل��ى األمد 

البعيد.
وف��ي ه��ذا الص��دد، تتزايد التس��اؤالت 
بش��أن مس��تقبل األوض��اع املالية في 
قط��ر، ومدى ق��درة االقتص��اد القطري 
عل��ى حتم��ل الضغ��وط املالي��ة الت��ي 
يتعرض له��ا حاليًّا، والتي من املرجح أن 
تشتد وتيرتها في حال استمرار األزمة.

مظاهر التأزم املالي
منذ أن اندلع��ت األزمة بني قطر والدول 
املقاطع��ة له��ا، ب��دت عل��ى االقتصاد 
القط��ري العدي��د من مؤش��رات التأزم 

املالي، وهي على النحو التالي:
االئتمان��ي:  التصني��ف  تخفي��ض   1-
خفض��ت وكال��ة »س��تاندرد آن��د بورز« 
للتصنيف��ات االئتماني��ة العاملي��ة، في 
نهاي��ة األس��بوع املاض��ي، تصنيفه��ا 
لدي��ون قطر الس��يادية طويل��ة األجل 
 ،)AAA( بدال من )-AA( درجة واح��دة إلى
ووضعتها على قائمة املراقبة االئتمانية 
ذات التداعيات الس��لبية، وهو ما يعني 
أن ثم��ة احتم��االً كبيرًا خلف��ض جديد 
في التصني��ف االئتماني القطري خالل 

الفترة املقبلة.
وذك��رت الوكالة أن االقتص��اد القطري 
قد يتضرر بش��دة ج��رَّاء قطع العالقات 

النق��ل م��ع  الدبلوماس��ية وخط��وط 
الدوح��ة، وتوقع��ت أن يتباط��أ النم��و 
االقتصادي، ليس فقط من خالل تراجع 
التج��ارة اإلقليمي��ة، ب��ل أيًض��ا بتضرر 
ربحية الشركات بسبب توقف الطلب 
اإلقليم��ي عل��ى منتجاته��ا، وضع��ف 
االس��تثمارات، وتراجع الثق��ة في مناخ 

األعمال.
وف��ي الس��ياق ذات��ه، خفض��ت وكالة 
»مودي��ز« العاملية التصني��ف االئتماني 
لقط��ر من )AA2( إل��ى )AA3(، وأرجعت 
أس��باب ذلك إلى ضعف املركز اخلارجي 
تكتن��ف  الت��ي  والضبابي��ة  للب��الد، 
اس��تدامة امنوذج النمو في الس��نوات 
القليل��ة املقبلة. ولم تقتصر مراجعات 
التصني��ف االئتمان��ي من ِقب��ل وكالة 
»مودي��ز« عل��ى التصني��ف االئتمان��ي 
لالقتص��اد الكل��ي، ب��ل إنه��ا خفضت 
االئتمانية لكبريات  التصنيف��ات  أيًضا 
والصناع��ة  والغ��از  النف��ط  ش��ركات 
والعقارات في قطر، وشمل التخفيض 
ش��ركة »راس غ��از« املتخصص��ة ف��ي 
مجال الطاق��ة والغاز، وش��ركة »قطر 
للبت��رول«، وش��ركة »صناع��ات قطر«، 
و«ش��ركة  العقارية«،  »الديار  وش��ركة 
ناقالت« املتخصصة في النقل البحري. 
كم��ا ش��مل التخفي��ض »مدينة راس 
لفان«، وهي منطق��ة صناعية ضخمة 

لتسييل الغاز الطبيعي وتصديره.
-2 انخفاض قيمة العملة احمللية: على 
الرغ��م من أن عملة قطر احمللية )الريال( 
مثبت��ة أم��ام ال��دوالر األميرك��ي؛ إال أن 
نظام سعر الصرف املتبع هناك  يسمح 
بتداول العملة ف��ي نطاق ضيق، وميكن 
لسعر صرفها التحرك صعودًا وهبوًطا 
داخل ه��ذا النطاق. ومن��ذ بداية األزمة 
بني قطر ودول اخلليج، شهد سعر صرف 
العملة القطرية انخفاًضا غير مسبوق 
من��ذ س��نوات طويل��ة. فق��د ارتفعت 
قيم��ة الدوالر مقابل الريال القطري من 
3.6436 ري��االت ل��كل دوالر إلى 3.6703 
رياالت ل��كل دوالر، ما يعني تراجع قيمة 
العملة القطرية إلى أدنى مس��توياتها 
منذ أكتوبر من عام 2008، وذلك وس��ط 
عالمات على ن��زوح رؤوس أموال أجنبية 

ضخمة تابعة لصناديق استثمارية.
كما تُشير بعض التقارير إلى أن تدفقات 
العم��الت األجنبية إل��ى قطر أصبحت 

أقل من مستوياتها الطبيعية، ال سيما 
بع��د أن تراجعت تدفقات هذه العمالت 
من الدول املقاطعة لقطر، وعلى رأسها 
السعودية واإلمارات، وهو ما أجبر، وفًقا 
لتقارير نش��رتها وكال��ة »رويترز«، رجال 
األعم��ال والش��ركات العاملة في قطر 
إلى البحث عن مصادر جديدة للحصول 
على العمالت األجنبية، وتعد هوجن كوجن 

هدًفا لهم في هذا الصدد.
وك��رد فع��ل، طال��ب املص��رف املركزي 
بتق��دمي  التجاري��ة  البن��وك  القط��ري 
تفاصي��ل ع��ن ودائ��ع العمالء م��ن دول 
مجل��س التعاون ل��دول اخلليج العربية 
ومصر ودول أخرى على أساس أسبوعي. 
كم��ا طال��ب املص��رف البن��وك بتقدمي 
معلومات تفصيلية ومنتظمة بش��أن 

تداوالت النقد األجنب��ي لديها، وكذلك 
بشأن الس��حب على الودائع والسيولة 
والتحوي��الت. وه��ذه املعلوم��ات كانت 
تُطل��ب في الس��ابق بنحو ش��هري في 
الظ��روف الطبيعي��ة، وهو م��ا يعكس 
حالة القلق التي تنتاب حاليًّا املؤسسات 
املس��ئولة عن السياس��ة النقدية في 

قطر بسبب األزمة الراهنة.
وق��د دفع��ت ه��ذه املعطي��ات املصرف 
املرك��زي القط��ري إل��ى ض��خ كميات 
كبيرة من الدوالرات في السوق الفورية 
للعمالت، إلبق��اء أس��عار الصرف حتت 
الس��يطرة، لك��ن يبقى التس��اؤل: إلى 
مت��ى ميكن للمصرف املرك��زي القطري 

االستمرار في تنفيذ ذلك؟
-3 ارتفاع تكلفة التأم��ني على الديون: 

شهدت الفترة املاضية ارتفاًعا ملحوًظا 
في تكلفة التأمني على الديون السيادية 
القطري��ة ض��د مخاط��ر التخلف  عن 
التصني��ف  خف��ض  بع��د  الس��داد، 
االئتماني للبالد بس��بب األزمة الراهنة 
م��ع دول اخللي��ج. وق��د وضع��ت وكالة 
االئتماني تصنيف  للتصنيف  »فيتش« 
احتماالت تخلف قطر عن سداد الديون 
البال��غ )AA( قي��د املراجعة، اس��تعدادًا 
خلفض محتمل خ��الل الفترة القصيرة 
ح��ت الوكالة أن تس��تمر  املقبل��ة. ورجَّ
أزمة قطر لفترة طويلة، وأن تؤثر س��لًبا 

على اقتصادها.
-4 تراج��ع أداء البورص��ة القطري��ة: مع 
إعالن قرار املقاطعة من ِقبل السعودية 
واإلم��ارات والبحري��ن ومصر؛ ش��هدت 

البورصة القطري��ة حالة مُيكن وصفها 
األول��ى  اجللس��ة  فخ��الل  بالصدم��ة، 
التالي��ة لق��رار املقاطعة َفَقَد املؤش��ر 
العام للبورصة نحو 701 نقطة، وخالل 
اجللس��ة الثاني��ة َفَق��َد 2388 نقط��ة 
إضافي��ة، فتراج��ع إل��ى 8965 نقط��ة 
مقارنة مبس��توى بلغ 9923.6 نقطة في 

اليوم السابق لقرار قطع العالقات.
وبذل��ك يكون املؤش��ر الع��ام للبورصة 
القطري��ة ق��د َفَقَد %9.7 من مس��تواه 
خ��الل جلس��تني فق��ط، وبالرغ��م من 
أن املؤش��ر شهد بعض االس��تقرار في 
جلسات التداول التالية، إال أن مستواه 
ظل بعيًدا عما كان عليه قبل األزمة؛ إذ 
إنه يدور يوم 13 يونيو اجلاري حول 9077 
نقطة، بتراجع يساوي 846 نقطة، أو ما 

نسبته %8.5 عنه قبل األزمة.
إن حال��ة القل��ق الت��ي تس��يطر عل��ى 
البورص��ة  ف��ي  املس��تثمرين  أوس��اط 
القطرية حاليًّ��ا، تدفعهم إلى تصفية 
مراكزه��م املالية به��ا، جتنًب��ا لفقدان 
رؤوس أمواله��م، وه��و ما يعن��ي بيع ما 
ميتلكون��ه م��ن أس��هم، والبح��ث عن 
أس��واق مالي��ة بديل��ة. وق��د ب��دا ذلك 
واضًح��ا عل��ى املس��تثمرين اخلليجيني 
خالل األي��ام املاضية، الذي��ن اجتهوا إلى 
نقل اس��تثماراتهم إلى أسواق دولهم، 
ال سيما وأن نسبة كبيرة منهم تنتمي 
إل��ى ال��دول املقاطعة لقط��ر، ما يعني 
أنهم س��يبقون خارج السوق القطرية، 
ومن ث��م حرمانه��ا من اس��تثماراتهم 

طاملا استمرت األزمة.
تأثير أمد األزمة

ثمة تس��اؤل مهم مف��اده: ما هي قدرة 
االقتصاد القطري على حتمل الضغوط 
املالي��ة الت��ي تول��دت بس��بب األزم��ة 
احلالية مع دول اخلليج ومصر؟ وهنا جتدر 
اإلشارة إلى أن االقتصاد القطري ميتلك 
أرصدة كبي��رة من العم��الت األجنبية، 
ال س��يما الدوالر؛ حي��ث يبلغ احتياطي 
النق��د األجنبي ل��دى املص��رف املركزي 
نحو 37 مليار دوالر، فيما ميتلك صندوق 
الثروة الس��يادية القطري أصوال موزعة 
حول العال��م تبلغ قيمته��ا 335 مليار 
دوالر. وهذه األموال متثل دعًما لالقتصاد 
القطري ف��ي مواجهة األزم��ة الراهنة، 
فاحلكوم��ة القطرية ميكنها الس��حب 
من ه��ذه األصول، وضخه��ا في عصب 

االقتصاد لتعويض التراجع في السيولة 
النقدية عموًما، وفي العمالت األجنبية 
بصفة خاص��ة، ومن أجل احملافظة على 

معدالت األداء االقتصادي من دون تأثر.
لك��ن اس��تمرار األزم��ة احلالي��ة فت��رة 
زمنية طويلة يُفضي إلى أمرين مهمني 
يجعالن ق��درة االقتص��اد القطري على 
االس��تمرار ف��ي احملافظ��ة عل��ى أدائ��ه 
بالوتيرة نفس��ها أمرًا شبه مستحيل؛ 
األمر األول هو التراج��ع احلاد في أرصدة 
املصرف املركزي وأص��ول صندوق الثروة 
الس��يادية القطريني إلى املستوى الذي 
ال يس��مح بس��حب املزيد منها، واألمر 
الثان��ي يتعلق بأنه مع مرور الوقت تزداد 
احتياج��ات االقتص��اد القط��ري للنقد 
األجنب��ي، فط��ول أم��د األزم��ة يقلص 
قدرة القطاعات املدرة لهذا النقد على 
احملافظة على مستويات إيراداتها، مثل 
قطاعات الطيران والسياحة والتصدير، 
ناهي��ك عن االس��تثمار األجنبي، والغاز 
الطبيع��ي وغيره��ا. أي أنه ف��ي الوقت 
الذي تزداد فيه حاجة االقتصاد القطري 
إل��ى املزيد م��ن النقد األجنب��ي لتلبية 
ا  احتياجات��ه املعتادة، فإنه يعاني ش��حًّ

في مصادر هذا النقد.
ختاًم��ا، ميكن القول إن ق��درة االقتصاد 
القط��ري عل��ى حتّم��ل األزم��ة احلالية 
مرهونة باملدى الزمني لها، فكلما طال 
أمد األزمة بدأ االقتصاد في استش��عار 
الصعاب ش��يًئا فش��يًئا، وحتولت أزمته 
تدريجيًّا إلى معضل��ة يصعب التغلب 
عليه��ا، وتتج��ه أوضاع��ه املالي��ة نحو 
منح��ى خط��ٍر يش��هد فيه��ا تراجًع��ا 
سريًعا في قيمة عملته احمللية، وفقدانًا 
جلدارت��ه االئتماني��ة، وتراجًعا ح��ادًّا في 
قدرت��ه على تنفيذ املش��روعات الكبرى 
اخملطط له��ا، والتي تعول عليها الدولة 
لقي��ادة االقتصاد القطري خالل العقود 
املقبل��ة، ليدخ��ل االقتصاد ف��ي موجة 
تراجع في مع��دالت النمو، وحتول النمو 
إلى انكماش في األمد البعيد، مبا يُفقد 
قطر مكانتها االقتصادية على املستوى 

اإلقليمي.

*مركز املستقبل لألبحاث والدراسات 
املستقلة.

احمد موسى جياد*
 

االطار الثالث: املذكرة املفتوحة
افاد مستش��ار االقليم بيوار خنسي ان 
»حكومة اقليم كردستان وقعت مذكرة 
تفاهم مع ش��ركة روز نفط الروس��ية 
ف��ي مجال الطاق��ة«، مؤك��دا »ان هذه 
املذكرة هي االن مذكرة مفتوحة ملدة 4 
اش��هر لتباحث الوفود ما بني الشركة 
واالقليم في مجال العمل«، اال ان قسم 
املعلومات لش��ركة روزنفط  لم يش��ر 

الى هذه املذكرة.
امله��م ف��ي االمرهن��ا ان ه��ذه املذكرة 
قد متث��ل مرحلة انتقالي��ة يتم خاللها 
اكم��ال جمي��ع االج��راءات التنفيذي��ة 
املتعلق��ة بالعقود واالتفاقيات املذكورة 

في االطارين اعاله.
  

التموضع االستراتيجي 
واجليوسياسي الروسي

من الناحية التحليلية توفر االتفاقيات 
والعق��ود الناجمة عنه��ا فرصاً مالئمة 
لش��ركة  االس��تراتيجي  للتموض��ع 
روزنفط في القط��اع النفطي لالقليم 
من جهة ومزية جيوسياس��ية لروسيا 
في االقليم وتعزيز هذه املزية في العراق 

وفي املنطقة من جهة ثانية.
فبالنس��بة لش��ركة روزنفط متثل هذه 
االتفاقيات الدخول الفعلي الى االقليم 
بعد تعثر احملاوالت السابقة وخاصة من 
خالل شركة اكس��ون موبل االميركية 
)الت��ي تربطهم��ا اتفاقيات تع��اون في 
مج��ال التنقيب في اجلزء الروس��ي من 

القطب الشمالي(.
ففي شهر شباط 2014 تداولت مصادر 
الصناعة النفطي��ة الدولية معلومات 
ع��ن مفاوض��ات جدي��ة ب��ني ش��ركتي 
اكسون موبل وروزنفط بشأن مشاركة 
الثانية ف��ي العقود التي وقعتها االولى 

في االقليم.
ل��م تثم��ر تل��ك املفاوض��ات ول��م يتم 
االس��تمرار فيه��ا رمبا ألس��باب عديدة 

منها:
املوص��ل  ملدين��ة  داع��ش  احت��الل   1-  
ف��ي منتص��ف حزي��ران من ع��ام 2014 
يش��كل  مم��ا  الحق��ا  اخ��رى  ومناط��ق 

»مخاطرسياسية/امنية«؛
 -2 تزام��ن ذلك مع بداي��ة االنهيار املؤثر 
في اس��عار النفط  مما يشكل »مخاطر 

مالية واقتصادية« فاعلة؛
 -3 احتمالي��ة حصول ش��ركة روزنفط 
على معلوم��ات تتعلق بتقيي��م الرقع 
االستكشافية لش��ركة اكسون موبل 
والتي كش��فتها ويك��ي ليكس الحقا 
كما ذكر اع��اله، وهذا ميثل تش��خيصا 
»خملاطر اعمال- بزنس رسكس«؛ -4 عدم 
رغبة ش��ركة روزنفط بالظهور وكأنها 
تقف م��ع ش��ركة اكس��ون موبل ضد 

احلكومة االحتادية )ومن اجلدير بالذكر ان 
اكسون موبل س��بق ان حاولت في عام 
2012 اش��راك روزنفط ف��ي حقل غرب 
القرن��ه 1 في جنوب الع��راق اال انها لم 
تفلح أيضا وقد دخلت ش��ركة )سي ان 

بي سي( الصينية بدال منها(:
-5 ان ق��رار احلكوم��ة االميركية األخير 
والقاضي بعدم اس��تثناء اكسون موبل 
من العقوبات االقتصادية على روس��يا 
)وتعني فعليا التع��اون مع روزنفط( قد 
اضع��ف الى حد كبير ج��دا او انهى اية 
احتمالي��ة للتعاون بني الش��ركتني في 

كردستان العراق.
 اما بالنس��بة للحكومة الروسية فان 
هذه االتفاقيات س��وف تع��زز متوضعها 
اجليوسياسي في كردستان وفي العراق 

وفي املنطقة لالعتبارات التالية:
-1 ان دخ��ول هذه الش��ركة الروس��ية 
)الت��ي متتل��ك احلكوم��ة الغالبي��ة في 
هيكل ملكيتها( وبهذا النطاق الواسع 
في االقليم يأتي بع��د مغادرة او تقليل 
نشاطات شركات نفطية غربية كبيرة 

مثل اكسون موبل وتوتال؛
 -2 تتواج��د ش��ركة روس��ية اخرى في 
االقلي��م وهي كازب��روم نف��ط. كازبروم 
هي املشغل للرقعتني شاكال وحلبجة 
وبحص��ة %80 في كل منهم��ا، اما في 
الرقع��ة الثالثة كارميان ف��ان حصتها  
تبل��غ %40 وانها اصبحت املش��غل في 
نهاية شهر ش��باط 2016 . وهذا يعني 
ان ثمانية من الرقع االستكش��افية في 

االقليم سيتم ادارتها من قبل شركتني 
روس��يتني ومبوجب اتفاقيات املش��اركة 

في االنتاج؛
-3 اما في بقية اجزاء العراق حيث عقود 
اخلدم��ة بعيدة املدى )وليس املش��اركة 
في االنت��اج( فان الش��ركات الروس��ية 
النفطية تس��هم ف��ي حقلني نفطيني 
وفي رقعتني استكش��افيتني. ش��ركة 
كازبروم هي املشغل حلقل بدرة وبحصة 
%30 )من أجور اخلدمة قبل اس��تقطاع 
ضريب��ة دخ��ل الش��ركات النفطي��ة(؛ 
وش��ركة روزنفط هي املش��غل للرقعة 
12 وبحص��ة كامل��ة  االستكش��افية 
وذلك بعد استحواذها على هذه الرقعة 
من شركة روسية اخرى وهي باش نفط 
وانسحاب ش��ركة برمييم اويل من هذه 

الرقعة في نهاية عام 2015 .  
اضاف��ة ال��ى روزنف��ط وكازب��روم ف��ان 
ش��ركة لوك اوي��ل هي املش��غل حلقل 
غ��رب القرن��ة2 العم��الق وبحصة 75% 
)من اجوراخلدمة قبل استقطاع ضريبة 
دخل الشركات النفطية( بعد انسحاب 
شركة س��تات اويل النرويجبة مباشرة 
بعد توقيع العقد املعني. كذلك ان لوك 
اويل هي املشغل للرقعة االستكشافية 
10 وبحصة %60. ومن اجلدير بالذكر انه 
مت استكش��اف النفط في هذه الرقعة 
و يعتق��د بانه��ا كبي��رة وبنوعية جيدة 

)وتفاصيل النتائج قيد التقييم(.
وفي الوقت الذي عززت فيه الش��ركات 
النفطي��ة الروس��ية دورها في وس��ط 

وجنوب العراق ،انحس��ر دور الشركتني 
االميركيتني بنحو كبير. فقد انخفضت 
مساهمة اكسون موبل في حقل غرب 
القرن��ة1  ال��ى %32.7 بع��د دخ��ول كل 
من س��ي ان بي س��ي الصينية وشركة 
بيرتامينا االندونيسية برغم احتفاظها 
تنازل��ت ش��ركة  ث��م  املش��غل.  ب��دور 
اوكس��يدنتال )اوكس��ي( الى احلكومة 
العراقي��ة ع��ن كامل مس��اهمتها في 

حقل الزبير البالغة 29.69%.
-4 ان مس��اهمة ش��ركة روزنف��ط في 
انبوب تصديرالنفط في االقليم )بطاقة 
700 الف برميل يوميا ومخطط زيادتها 
الى مليون برميل يوميا( يحتم بالضرورة 
)م��ن النواح��ي القانوني��ة والس��يادية 
التنس��يق م��ع وموافقة  والعملياتية( 
كل من احلكومت��ني العراقية والتركية. 
وه��ذا يوف��ر فرصة تاريخية لروس��يا ان 
تلع��ب دور »الوس��يط النزي��ه« الوحيد 
ال��ذي بإمكان��ه التقري��ب ب��ني وجهات 
نظر االطراف الثالثة: احلكومة االحتادية 
وحكوم��ة االقليم واحلكوم��ة التركية. 
وقد يتوسع هذا الدور الروسي تدريجيا 
م��ن أمور تتعلق بأنب��وب تصدير النفط 
اقتصادي��ة وسياس��ية  ال��ى مس��ائل 

مهمة ومعقدة.
ومن اجلدي��ر بالتذكير هنا بدور روس��يا 
وتعاونه��ا مع منظم��ة االوبك وكذلك 
ب��دور الش��ركات النفطي��ة الروس��ية 
احملتمل في تطوير احلقول الواقعة غرب 
اي��ران وتأثير ذلك عل��ى احلقول احلدودية 

املشتركة مع العراق.   
 

حبل االنقاذ االخير حلكومة االقليم
باختص��ار ش��ديد وكم��ا ه��و معروف 
وواض��ح فان حكومة االقليم تعاني من 
ازم��ة اقتصادي��ة ش��ديدة خانقة تعود 
في مجملها الى سياس��ات وممارس��ات 
انهي��ار  باس��تثناء  ذاته��ا،  احلكوم��ة 
العاملية من��ذ منتصف  اس��عارالنفط 
2014 . فانع��دام الش��فافية وتفش��ي 
الفساد وانخفاض عوائد تصدير  النفط 
بس��بب حجم اخلصم من س��عر البيع 
املرتبط باألسلوب امللتوي لعملية شحن 
اخلارجية  املديوني��ة  وتراكم  الص��ادرات 
ومس��تحقات الشركات النفطية التي 
لم يتم تسديدها تشكل كلها عوامل 
مؤسس��ة وفاعل��ة في تعمي��ق االزمة 
املالية. يضاف الى ذلك  الفشل الواضح 
في ادارة وحوكمة القطاع النفطي في 
االقليم حي��ث اثبتت نتائ��ج التحكيم 
الدولي املتعلقة بدعاوى شركتي داناغاز 
وبيرل مدى قصر النظ��ر في ادارة عقود 

مجحفة باألساس.
عندما وقعت حكومة االقليم وبشكل 
س��ري عقود مش��اركة ف��ي االنتاج مع 
ش��ركة اكس��ون موبل اعط��ت لتلك 
العقود اهمية »عس��كرية« واعلن وزير 
امل��وارد الطبيعي��ة ع��ن بداية موس��م 
»االندماج واالس��تحواذ« الكبير مشيرا 
او هادفا الى سيطرة الشركات الكبيرة 
على الصغيرة. ورمبا مت ممارسة ما يسمى 

بأس��لوب ازدحام الدفع للخ��ارج )كراود 
اوت( م��ن قبل الوزارة. وها هي اكس��ون 
موبل تتخلى عن ثالث من الرقع وهناك 
شك كبير باحتفاظها بالثالثة الباقية. 
وكم��ا ذك��ر اع��اله تنازل��ت الش��ركات 
النفطي��ة ع��ن 19 رقع��ة برغ��م انفاق 
املالي��ني من ال��دوالرات ولم تتق��دم اية 
ش��ركة لالندماج او االستحواذ على اي 

منها.
ومس��تحقات  الدي��ون  ضخام��ة  ان 
الش��ركات ومبال��غ التعوي��ض نتيجة 
التحكي��م الدول��ي )في حال��ة اقرارها 
نهائي��ا( تعن��ي م��ن الناحي��ة الفعلية 
ارته��ان االقلي��م لع��دة عق��ود قادمة. 
ونظ��را الن جميع هذه االس��تحقاقات 
تعود ملصادر/ ش��ركات خاصة وليس��ت 
حكومي��ة اوس��يادية ف��ان احتمالي��ة 
االعف��اء منها معدومة ال��ى حد كبير. 
ولك��ن ميك��ن جدولته��ا وبذل��ك يق��ع 
االقلي��م في »مصي��دة املديونية« التي 
ستستنزف موارده لعقود طويلة قادمة 
على حس��اب حقوق ورفاهية الش��عب 

الكردي.
كتب االعالمي الكردي شيرزاد شيخاني 
حديث��ا »اليوم يرزح االقلي��م حتت وطأة 
دي��ون تق��در ب���30 ملي��ار دوالر، وهناك 
دعاوى اخرى من شركة داناغاز االماراتية 
تطال��ب بتعويض ما يقرب من 26 مليار 
دوالر م��ا يعني بان اقتص��اد االقليم لن 
تقوم له قائمة اال بعد خمس��ني عاما.« 
وق��ال رئيس جلنة امل��وارد الطبيعية في 

برملان كردس��تان ش��يركو جودت خالل 
تصريح صحفي يوم 30 مايس: ان سبب 
تراك��م الديون عل��ى اقليم كردس��تان 
يعود ال��ى االخطاء االس��تراتيجية في 
العق��ود النفطية، اضافة ال��ى انعدام 
الش��فافية وس��يادة القانون والتخبط 
في ادارة ملف النفط والغاز، هذا اضافة 
الى العقد الذي ابرم بني حكومة اقليم 
كردستان وتركيا، وكل هذا جعل واردات 
النفط والغاز غير معلومة، وتسبب في 

تراكم الديون على اقليم كردستان.
 

ف��ي ض��وء ماتق��دم ه��ل تك��ون ه��ذه 
االتفاقي��ات م��ع روزنفط حب��ل االنقاذ 
االقلي��م  حلكوم��ة  واالخي��ر  الوحي��د 
ومس��تقبله االقتص��ادي بعد الفش��ل 
املزري لكل السياسات السابقة وخاصة 
النفطية منها؟ وهل س��تقوم حكومة 
االقلي��م مبراجع��ة وتغيير سياس��اتها 
اخلاطئ��ة واملدم��رة ام تس��تمر بنه��ج 

التفرد واالنكار وعسكرة املوضوع؟
 

احلكومة االحتادية ووزارة النفط – صمت 
محير ومدان

عل��ى الرغم من م��رور نحو اس��بوعني 
لتوقي��ع ه��ذه االتفاقيات ف��ي محفل 
س��نت بيترس��برك االقتص��ادي والذي 
العراق��ي،  وزيرالنف��ط  أيض��ا  حض��ره 
وعلى الرغم من مرور اربعة اشهر على 
توقيع عق��د التجهي��زات النفطية  اال 
ان احلكوم��ة االحتادية ووزارتها النفطية 
التزمت��ا الصمت املطب��ق واحملير! فهل 
االم��ر ال يعنيهم��ا ام انهما ل��م يعلما 
من االمر ش��يئاً ام الصمت من عالمات 

الرضى ام كل ذلك!!!.
والغري��ب ف��ي االم��ر ان وزيرالنفط لم 
يتطرق مطلقا الى ه��ذا املوضوع خالل 
تراس��ه الجتماع هيئة الراي في الوزارة 
حيث لم يتضمن خبر املكتب االعالمي 
لل��وزارة والص��ادر هذا اليوم اية اش��ارة 

للموضوع!!    
املعلوم��ات اع��اله تش��ير ال��ى ان لتلك 
االتفاقيات تأثير كبير وفاعل ليس على 
اقليم كردستان وحسب بل على العراق 
ككل أيض��ا م��ن النواح��ي االقتصادية 
والسياسية  والدس��تورية  والس��يادية 

والعالقات وااللتزامات الدولية.
وعليه ف��ان كل من احلكوم��ة االحتادية 
ووزارة النفط ملزمة دس��توريا بتحديد 
موق��ف واضح ال لبس فيه بش��أن هذه 
االتفاقيات الت��ي تتعارض وبنحو واضح 
وصارخ م��ع الدس��تور. و االمر نفس��ه 
ينطب��ق عل��ى البرملان االحت��ادي وجميع 
الكت��ل واالح��زاب واملواطن��ني وخاصة 

املعنيني بالشأن النفطي.

واالبح��اث  التنمي��ة  *استش��ارية 
)العراق(
النرويج

هل تتأثر األوضاع المالية في قطر بعد المقاطعة الخليجية؟

رأي بشأن اتفاقيات حكومة إقليم كردستان وشركة روس - نفط الروسية

شركة روس- نفط الروسية
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انته��ت اجلمع��ة املاضي��ة اعمال 
قمة »منظمة شنغهاي للتعاون« 
في االستانا عاصمة كازخستان. 
والص��ن  روس��يا  مبش��اركة 
وقرغيزس��تان  وكازاخس��تان 
واوزبكس��تان. مت  وطاجيكس��تان 
اق��رار انضمام الهند وباكس��تان 
العضوي��ن املراقب��ن الس��ابقن. 
اجتماع  القمة  اجتماع��ات  وتلت 
حتضره عادة ال��دول املراقبة، وهي 
واي��ران،  ومنغولي��ا  افغانس��تان 
كبل��دان  وتركي��ا  وبيالروس��يا 
شريكة في احلوار. كانت ايران قد 
قدمت طلباً عام 2008 للحصول 
الكامل��ة، وهو  عل��ى العضوي��ة 
ما حتمس��ت له الصن وروس��يا، 
تع��ارض  طاجكس��تان  لك��ن 
من��ذ 2015 بدع��وى دع��م اي��ران 
ل�«ح��زب الصح��وة االس��المية« 

الطاجكستاني املعارض.
ركز االجتم��اع االخير على قضايا 
االم��ن واالره��اب واوضاع الش��رق  
االوسط وسوريا واالزمة اخلليجية 
وايج��اد عقيدة مش��تركة حملاربة 
التط��رف. تؤك��د املنظمة اهمية 
الش��ؤون  ف��ي  التدخ��ل  ع��دم 
الداخلي��ة لل��دول، وجن��د افض��ل 
توصيف ملهام املنظمة في كلمة 
الصين��ي »ش��ي ج��ن  الرئي��س 
بينج« ف��ي قمة حزيران 2016 في 

طاشقند عاصمة اوزبكستان: 
توحي��د اجله��ود ملكافحة االرهاب 
واالنفصالي��ة والتط��رف واجلرمية 

املنظمة.
تعزيز التعاون في اجملال االقتصادي-

والبنية  والطاقة  والنقل  التجاري 
والش��ؤون  والزراع��ة  التحتي��ة 

االنسانية.

بحث التحدي��ات االمنية الدولية 
وكيفي��ة  اجلدي��دة  واالقليمي��ة 

مواجهة اخملاطر الناجمة عنها.
بح��ث عالقة منظمة ش��نغهاي 
باملنظم��ات االقليمي��ة ومنظمة 
االمم املتح��دة ف��ي بقي��ة اط��راف 

العالم.
ق��د تكون املنظمة رديف��اً او بديالً 
الثمان��ي  ال��دول  ل�«مجموع��ة 
االسالمية النامية« التي تاسست 
ارب��كان رئيس  ف��ي1997 مبب��ادرة 
وزراء تركي��ا االس��بق والتي تضم 
حالياً مصر ونيجيريا وباكس��تان 
وايران واندونيسيا وماليزيا وتركيا 
لدع��م  والهادف��ة  وبنغالدي��ش 
العالقات االقتصادية واالجتماعية 
بن دول اجملموعة وحتسن موقفها 
وبرغم  العامل��ي..  االقتص��اد  ف��ي 
واجتماع��ات  عم��ل  اس��تمرار 

وانفتاح عضويتها لكل  اجملموعة 
البلدان االخرى، لكن اجملموعة لم 
تش��هد توس��عاً فيها او فعالية 
وان  خصوص��اً  متيزه��ا..  كبي��رة 
»منظمة شنغهاي للتعاون« متثل 
اليوم عدداً من اكبر البلدان، ومتثل 
%44 من سكان االرض، ومتثل قوة 
امني��ة واقتصادي��ة وتكنولوجية 

وتاريخية مشتركة طويلة.
ن��رى اهمية ان يدرس العراق طلب 
االنضم��ام. فالعراق بلد ينتمي ملا 
يسمى مبنطقة اورواسيا، ويرتبط 
بعالق��ات وثيقة بال��دول العربية 
وبالبلدان  واالسيوية،  واالسالمية 
االوروبية واالفريقي��ة وفي امريكا 
الش��مالية واجلنوبية واس��تراليا. 
ويس��تطيع ان يلع��ب دورا موازناً 
ومحوري��اً، خصوصاً ان جميع دول 
»منظم��ة ش��نغهاي للتع��اون« 

لها عالقات تاريخي��ة بالعراق من 
حيث عالقات الشعوب وثقافاتها 
وعقائده��ا وعاداته��ا وتقاليده��ا 
ومصاحلها االقتصادية واجلغرافية 
كانت  فبغداد  واجليوبوليتيكي��ة. 
»عاصمة« لعدد كبير منها، والتي 
حتمل بدورها مشاعر االعتزاز بتلك 

االدوار والروابط التاريخية.
الشك ان بعض مزايا هذه املنظمة 
متث��ل ف��ي الوق��ت ذات��ه بع��ض 
السلبيات. فاختالف االنظمة بقدر 
ما يطمئن ان االتفاقية ال تس��ير 
بالبلدان في اجتاهات قسرية، كما 
تفع��ل بعض املنظم��ات الدولية 
بس��بب غلب��ة وتعس��ف بع��ض 
الق��وى الكبيرة وفرضه��ا قيمها 
ونظراته��ا على بقية الش��ركاء، 
لك��ن اخت��الف االنظمة ه��ذا قد 
يك��ون احد اس��باب الضعف في 

فاعلية عمل املنظمة. برغم هذه 
املالحظ��ة وغيرها لكنن��ا نرى ان 
انضمام العراق فيه من االيجابيات 
والفوائ��د اكثر بكثي��ر مما فيه من 
احملاذي��ر والس��لبيات، س��واء م��ن 
حيث االنعكاسات داخل العراق او 
اقليمياً ودولياً. وهذا امر سيمنح 
للعراق امكاني��ة لعب دور متزايد 
الستثمار هذه العالقات والروابط 
ملصلحة شعبه وشعوب املنطقة 
والس��لم العامل��ي. بل يس��تطيع 
الع��راق عب��ر ال��وزن اجلدي��د الذي 
س��يتمتع به ان يلع��ب ادواراً اكبر 
في املنظمات االقليمية والدولية 
ومنظم��ة  العربي��ة  كاجلامع��ة 
واملؤمت��رات  االس��المي  املؤمت��ر 
اضافة  املتح��دة،  واالمم  االقليمية 
لتوثيق عالقات��ه بالغرب وافريقيا 
على حد س��واء. اذ نرى مستقبل 

الع��راق مرتبطاً بحس��ن تواصله 
مع فضاءات��ه االقليمية كما كان 
الفضاءات كانت  تاريخياً. فه��ذه 
وما زالت ج��زءاً من عوامل وحدته 
وامكانيات  وش��خصيته  وقوت��ه 
تط��وره. وان انعزاله خالل العقود 
العرب��ي  وس��طه  ع��ن  االخي��رة 
واالس��المي واالس��يوي والش��رق 
اوسطي واملتوسطي-االوروبي هو 
اكبر حصار يفرضه على نفس��ه. 
وان خروجه لعامله وامتداداته يجب 
ان يكون جزءاً مهماً من سياسته 
ثقافة  واخلارجي��ة، ومن  الداخلية 
وقواه  ونخب��ه  متأصلة لش��عبه 
دوراً محورياً  ليلعب  السياس��ية، 
لعب��ه  كم��ا  ولغي��ره،  لنفس��ه 
يوم��اً ك���«دار الس��الم« وكاحدى 
عواصم الدنيا ومن مراكز تقدمه 

وحضاراته.
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المقاالت و اآلراء التي 
تنشر تعبر عن وجهة نظر 
أصحابها وال تمثل بالضرورة 
رأي الجريدة

ّ
ّ

عادل عبد المهدي

أندرس اسلوند

وزير عراقي سابق

زميل بارز في مجلس 
األطلسي بواشنطن

الشهر  اميانويل ماكرون  استعمل 
املاض��ي خدعت��ه الناجح��ة ف��ي 
االنتخاب��ات. ونتيج��ة لذل��ك، فاز 
بالرئاس��ة  املس��تقل  الوس��ط 
وهزم  بفارق حاس��م،  الفرنس��ية 
الش��عبوية اليميني��ة املتطرف��ة 
ماري��ن لوبان - وتغلب على احلارس 
الفرنس��ية  للمؤسس��ة  الق��دمي 
في نفس الوقت. واآلن، بالنس��بة 
خلدعته األخيرة، يب��دو أن ماكرون 
سيعمل على تأمن أغلبية كبيرة 

في اجلمعية الوطنية الفرنسية.
لكن ه��ل ماكرون وافد سياس��ي 
جدي��د أم مج��رد خبي��ر انتخابي؟ 
اجلواب س��يكون حس��ب جن��اح أو 
الذي  االقتصادي  البرنامج  فش��ل 

سوف تسنه حكومته.
إن أصدقاء فرنسا، وأوروبا املوحدة، 
كانوا بال شك متأكدين من انتصار 
ماك��رون. وف��ي األي��ام األول��ى من 
رئاس��ته، كان اجلمهور الفرنس��ي 
يق��ف إل��ى جانب��ه أيض��ا، ورف��ع 
االقت��راع األخير تصنيف موافقته 
إلى ٪62. ومع ذلك، ميكن أن تتبدد 
الني��ة احلس��نة بس��رعة، وله��ذا 
يج��ب عل��ى ماك��رون أن يتح��رك 

لالس��تفادة من واليته املبكرة من 
خالل تنفيذ إصالحات السياس��ة 
وس��وق  والضرائ��ب  الضريبي��ة 
العمل والتعلي��م، و ميادين أخرى 

في حاجة إلى إصالحات.
إن املش��كالت األكث��ر إحلاح��ا في 
فرنسا تتمثل في النمو الضعيف 
وعدم كفاية ف��رص العمل. وعلى 
مدى السنوات ال 12 املاضية، ارتفع 
الناجت احمللي اإلجمالي في فرنس��ا 
بنس��بة ٪1 فقط في الس��نة، أي 
أقل م��ن االرتف��اع املتوس��ط في 
االحتاد األوروب��ي ككل، في حن أن 
معدل البطالة حاليا يتجاوز 10٪. 
وهناك خمس��ة بل��دان فقط في 
االحتاد األوروب��ي - كرواتيا وإيطاليا 
وقبرص وإسبانيا واليونان - تعاني 

من ارتفاع في معدالت البطالة.
وخالل فترة اخلمس سنوات األولى، 
ينبغي أن يركز ماك��رون على رفع 
معدل من��و الناجت احملل��ي اإلجمالي 
في فرنس��ا إلى م��ا ال يقل عن 2٪ 
سنويا، واحلد من البطالة إلى أقل 
من ٪6. وأس��هل طريقة لتحقيق 
هذين الهدفن ه��ي التركيز على 
اجملاالت التي فش��لت فيها فرنسا 

مقارن��ة ببل��دان االحت��اد األوروب��ي 
األخرى.

ويرتب��ط ج��زء من حت��دي البطالة 
فرنس��ا  خفي��ة.  بتكالي��ف 
العمالة  لديه��ا أعل��ى تكالي��ف 
للموظفن بالس��اعة ف��ي االحتاد 
الطبيعي��ة  والنتيج��ة  األوروب��ي، 
لذل��ك هي التوظي��ف الفاتر. ومع 
تزاي��د التف��اوت، ف��إن العديد من 
بالضي��ق  يش��عرون  الفرنس��ين 
عل��ى  ضريب��ة  ف��رض  بس��بب 
العمل أكثر بكثير من املكاس��ب 
الرأس��مالية. والواقع أن الضرائب 
املفروضة على الرواتب في فرنسا 
تبلغ 19 ف��ي املائة من الناجت احمللي 
اإلجمالي - وهو م��ا يتجاوز بكثير 
متوس��ط االحت��اد األوروب��ي البالغ 
13 في املائة. وهذه ضريبة مدمرة 
بنح��و خ��اص، ألن املس��تخدمن 
هم الوحيدون الذي��ن يتأثرون بها. 
ولذلك ينبغي أن تكون أول ضريبة 

يجب على ماكرون خفضها.
اإلنف��اق احلكومي،  ف��إن  وباملث��ل، 
ال��ذي ميث��ل ٪57 من الن��اجت احمللي 
اإلجمال��ي، هو األعلى ف��ي االحتاد 
األوروبي حيث يبلغ املتوسط 47٪. 

إن هذا العبء مفرط، ويعوق بنحو 
كبي��ر النمو االقتص��ادي. وينبغي 
أن تعم��ل احلكوم��ة على خفض 
ه��ذه النفق��ات )برامجها اخلاصة 
باحلماي��ة االجتماعية املتضخمة 
على وجه اخلصوص( مبقدار نقطة 
مئوي��ة واح��دة عل��ى األق��ل ف��ي 

السنة.
إن الضرائب على الشركات مجال 
آخر مهيأ لإلصالح. وتتوفر فرنسا 
عل��ى واح��دة من أعل��ى الضرائب 
على األرب��اح على الش��ركات في 
أوروب��ا والتي يبل��غ معدلها 33٪. 
لكن عائداته��ا من هذه الضرائب، 
التي تبل��غ ٪2.6 من الن��اجت احمللي 
اإلجمالي، تتماش��ى مع متوسط 
االحتاد األوروبي. وميكن لفرنس��ا أن 
تخفض نس��بة ضريبة األرباح إلى 
٪25، كما اقت��رح ماكرون، من دون 

أن تفقد عائدات ضريبية كبيرة.
وعلى مس��توى كل مقياس مالي 
تقريبا، فإن فرنسا هي دولة خارجة 
ع��ن امليزاني��ة )إلى جان��ب فنلندا 
وبلجي��كا، التي كان��ت أيضا أقل 
أداء في الس��نوات األخيرة(. ونظرا 
إل��ى أن فرنس��ا ل��م تس��تفد من 

السياسة املطلقة، يجب أن يكون 
ماكرون ق��ادرا على صياغة إجماع 
حول خف��ض الضرائب والنفقات. 
والواق��ع أن احلد م��ن العبء املالي 
على االقتص��اد س��يكون املفتاح 

الذي سيغير مجرى األمور.  
لك��ن فرنس��ا حتت��اج أيض��ا إل��ى 
إصالحات هيكلي��ة أكثر تعقيدا، 
وأكثره��ا إحلاح��ا حترير وتبس��يط 
قان��ون العم��ل املعقد ف��ي البلد، 
ال��ذي يجع��ل م��ن الصع��ب جدا 
وتس��ريحهم.  العم��ال  توظي��ف 
وأكث��ر الفئ��ات ضعف��ا ه��م في 
الغالب األقل اندماجا في االقتصاد، 
والسيما الش��باب واملهاجرون. إن 
معظ��م البلدان األوروبي��ة تعاني 
م��ن هذه املش��كلة، لك��ن معدل 
بطالة الش��باب في فرنسا، 26٪، 
أعل��ى بكثير من متوس��ط االحتاد 
األوروب��ي البال��غ 19.6٪. وينبغ��ي 
قانون  تبس��يط  بش��أن  التفاوض 
العمل مع الش��ركاء االجتماعين 
لتخفيف أو حتى جتنب اإلضرابات 

واالحتجاجات.
وأخي��را، يحت��اج نظ��ام التعلي��م 
ف��ي فرنس��ا إل��ى اهتم��ام كبير. 

وحس��ب تقدير منظم��ة التعاون 
االقتصادي،  املي��دان  في  والتنمية 
فإن معدل طالب املدارس الثانوية 
الفرنس��ية متوسط  باملقارنة مع 
العالم.  املتقدمة في  االقتصادات 
وفرنس��ا، مثل العديد من البلدان 
األوروبي��ة األخ��رى، لديه��ا مجال 
إعداد ش��بابها  كبي��ر لتحس��ن 

لسوق العمل.
ويبدو أن الوضع أس��وأ بالنس��بة 
ووفق��ا  الفرنس��ية.  للجامع��ات 
مللحق تاميز للتعليم العالي، الذي 
يصنف اجلامعات في جميع أنحاء 
العالم، حتتل املدرس��ة العليا في 
فرنس��ا املرتب��ة 66 ف��ي العال��م. 
وبدون إصالح التعلي��م العالي، ال 
ميك��ن أن تكون فرنس��ا قادرة على 
املنافس��ة عن بعد مع املؤسسات 

البريطانية واألميركية.
الفرنس��ية  للحكوم��ة  ميك��ن 
تنفي��ذ كل ه��ذه اإلصالح��ات من 
جانب واحد، دون مس��اعدة االحتاد 
األوروب��ي. لكن هذا األخير ميكن أن 
يس��اعد االقتصاد الفرنس��ي من 
خالل تش��جيع األس��واق اخملتلفة. 
إن التجارة احل��رة في اخلدمات هي 

إحدى احلريات األربع األصلية لالحتاد 
األوروبي؛ اليوم، ومع ذلك، فإن سوق 
اخلدم��ات الوحيدة تعمل بش��كل 
س��يئ. ميكن أن تكس��ب فرنس��ا 
الكثي��ر عبر حترير س��وق اخلدمات 
احمللي��ة بش��كل كبي��ر. والس��وق 
الرقمية في االحتاد األوروبي مجال 
بصف��ة  في��ه  االس��تثمار  ميك��ن 
مربحة، على الرغم من مش��اركة 
فرنس��ا احملدودة للغاية. ومن شأن 
حتس��ن فرص احلص��ول على رأس 
املال االس��تثماري، ال��ذي ميكن أن 
ييس��ره حترير اخلدم��ات املالية، أن 

يساعد في ذلك.
إن انتص��ار ماك��رون - واألغلبي��ة 
حلزب��ه  الس��احقة  البرملاني��ة 
»اجلمهوري��ة إلى األم��ام« - أهدى 
لك��ن  كبي��رة.  فرص��ة  لفرنس��ا 
نظ��را لنطاق وحج��م اإلصالحات 
العس��ل  ف��إن ش��هر  املطلوب��ة، 
س��يكون  للرئي��س  السياس��ي 
قصي��را. يج��ب علي��ه أن يحق��ق 
نتائج س��ريعة، أو س��يبوء جهده  
وس��يعمل   - قريب��ا  بالفش��ل 
الناخبون الفرنسيون على إزاحته 

مستقبال.

عصا سحرية لفرنسا!
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عبدالمنعم األعسم 

جملة مفيدة

الصواب في زيارة رئيس الوزراء حيدر العبادي الى السعودية 
ف��ي ه��ذه الظ��روف االقليمي��ة املتوت��رة والت��ي تش��هد 
استقطابات معقدة وتصدع متواصل في احملاور التقليدية 
وتش��كيل مح��اورة جديدة انه��ا تخدم مصلح��ة العراق 
وس��يادته وحربه العادلة ضد االرهاب في ان ينأى بنفسه 
عن احملاور ويحتفظ، الى ذلك، بحق ابقاء اجلسور مفتوحة 
مع اجلميع اخذا باالعتبار ان هذه اجلس��ور ليست مغلقة 
نحو قطر التي تخ��وض صراعا مع جيرانها اخلليجين، وال 
مع س��وريا، واالهم، ان جس��وره ناش��طة باجتاه ايران، وقد 
جنح العبادي في ان يُضمن زيارته هذه رسالة فصيحة الى 
مراكز احملاور في املنطقة بوجوب التعامل مع العراق ليس 

بوصفه حليفا ألحد. 
هذه قراءة ال ترجم بالغيب.. فان منتقدي الزيارة، وبش��تى 
اللهجات والتأوي��الت، ومن جميع زوايا املعارضة لها مينون 
النف��س ان ينخ��رط العراق في احمل��ور املناه��ض للرياض، 
ويحش��دون االس��باب )بعضها صحيح طبعا( جلهة عدم 
الثقة بالسياس��ة الس��عودية، الفتن النظر الى س��جل 
التدخالت السعودية في شؤون العراق، وال يخفي بعضهم 
الُبعد الطائفي في التجييش ضد الزيارة، علما، ان غالبية 
اط��راف احملاور االقليمية مارس��ت التدخالت في الش��ؤون 
العراقية، واستضعفت قدرته في حماية حدوده، وقدمت 
اش��كال الدعم لإلرهابين، وعملت على اس��تعمال ارض 
العراق ساحات لتصفية احلساب مع بعضها، ومع القوى 
الدولية، ولالس��ف، بواسطة جماعات سياسية وطائفية 
عراقي��ة، ولم تك��ن قطر بريئة من سلس��لة االنش��طة 
االرهابية االجرامية التي عربدت في طول البالد وعرضها. 
ال��ى ذلك فأن املراقبن رصدوا من ش��هور اش��ارات جديدة 
اطلقه��ا اجلان��ب الس��عودي ع��ن اس��تعداده ملراجع��ة 
سياس��اته ومواقفه م��ن العراق، وكت��ب محللون دوليون 
آنذاك ع��ن آفاق جديدة في العالقات ب��ن البلدين، وكانت 
زيارتا وزيري اخلارجية والطاقة السعودين الى بغداد ُعّدت 
مبنزلة تدش��ن ملنهج س��عودي جديد حيال العراق، وكان 
العبادي قد رد على ذلك بابداء حسن الظن، وفتح املسارات 
املتوقفة بن العاصمتن، وهذه آليات ومجس��ات معروفة 
في العالق��ات الدولية، ال تس��تبعد احل��ذر وال تراهن على 
التعهدات.. انظروا الى العالقات بن واش��نطن وموسكو 

او بينها وبكن.   
     ام��ا غير الص��واب في هذه الزيارة فانه��ا تقتصر على 
التجارة واالستثمارات  والعالقات االقتصادية بن اجلانبن 
-اذا ص��ح م��ا قيل ع��ن اهدافه��ا- فانه م��ن املصلحة ان 
تشمل املباحثات قضايا املنطقة واحلرب السورية واالزمة 
بن السعودية وقطر، وستكون فرصة للتعبير عن حيادية 
العراق حيال احملاور وانتقاده لسياسات التجييش والتدخل، 

والتواطؤ مع االرهاب. 
بع��ض النواب عدوا الزيارة خيانة.. فماذا س��يقولون لو ان 

العبادي سلم االرض العراقية للطامعن؟.        
 ****************

علي بن ابي طالب: 
َواُب« »اْضِرْب بعَض الّرأِْي ِبَبْعٍض، يََتَولَّْد ِمْنُه الصَّ

الصواب وغيره في 
زيارة العبادي للسعودية
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كتابة

عبد الغفار العطوي

املش��كلة ان��ه لم يك��ن عه��ري يوما 
مقترنا مبال او بحاج��ة فلم اكن عبدة 
جلن��س او ل��ذة لم يكن لتم��رد او لثورة 
اصابن��ي العه��ر كأن��ه ع��دوى ، و لم 
يعنن��ي ابدا ان ابحث ل��دواء له ص9 ،و 
معنى ه��ذا ان حكايتها س��وف تكون 
قاع��دة بيانات لألس��باب التي أدت الى 
لصق صفة العاه��رة برمي من ناحية ان 
احلوادث الت��ي عصفت بها و هيأت لها 
جو السقوط هي التي يجب مناقشتها 
، و جنحت البطلة مبس��اعدة الكاتب)ة( 
في استعراضها ، و سجلتها في كتاب 
رس��ائلها املقطع ف��ي عاصفة احلجر 
العائلي بعد فضيحة فقدها لعذريتها 
من قبل مازن و رامي بوشاية صديقتها 
آالء  هي لم تختر العهر ، إمنا أهلها هم 
الذي��ن أوحوا لها بأن اهلل يراها و يراقب 
سلوكها ، و مينع اختالطها بالفتيان  ، 
و بدا ان والديه��ا )خاصة امها فاطمة 
( يتش��ددان ف��ي حثه��ا عل��ى االبتعاد 
ع��ن أولئك الفتيان ، و هم��ا ال يعلمان 
إن اجراءاتهم��ا الوقائي��ة ف��ي منعها 
م��ن اللعب مع الطالب ف��ي االبتدائية 
، و انتزاعه��ا م��ن صداق��ة الطفولة ) 
مع صم��د او عبدالصمد( ف��ي امريكا 
هي املفتاح الس��حري لدخ��ول  فضاء 
العهر)او قفص العهر الذي كانت تتوق 
لالنط��الق منه مع روبرت كالعصافير ( 
كانا يتوعدانها عقوبة شديدة من اهلل 
)امسكتني يا صمدي  من يدي و اجتهنا 
لإلرجوحة  لكن ما بالها يدي تعصيك 
ما بالها يدي تخشى ان تكون حطبا في 
م��ن وقودها الناس و احلجارة ---- كنت 
اش��عر بأمي و كأنها جتل��س قرب اهلل 
حتكي له ع��ن عصياني فيغضب مني 
كثي��راً  ص 61 لكن الوعي��د لم يفلح 
في ثنيه��ا عن العهر م��ادام  االمر بيد 
اهلل و لي��س بأيديهم��ا  بوجود حاضنة 
الش��يطان) في مصر التي س��تنتقل 
العائل��ة اليه��ا بع��د وف��اة اجلد(قالت 
الكاتب)ة(  بلسان البطلة حول مرحلة 
الغربة و يحدث احيانا اال تكون الغربة 
غربة اوطان فقط ص62 ألن انتزاع ) رمي 
( من طفولة هادئة سلسة في امريكا 
س��تدفعها ثمنا باهظ��ا  تتلقاها بعد 
فوات االوان بعد ان تتحول رسالة صمد 
و ارجوحت��ه و حلواه و ما بذلته خالتها 
قس��مت في محاولة إع��ادة  طفولة و 
صداقة و ماض ماضيا مستعادا بلقوة 
ال بالفعل   يتأرجح بني املقدس و املدنس 
، قطباه ياسر ) صمد اخلفي ( الذي ميثل 
القداسة و الطهر ) في امريكا( و روبرت 
االمريكي الكاتب الروائي الذي يس��خر 
من العرب) يحادثن��ي روبرت عن العرب 
، يغ��رز اظاف��ره ف��ي عروبت��ي القدمية 
تق��ول رمي مير بكلماته كالس��يف على 
جروحي الغائرة التي لن تلتئم يسألني 

:�� كي��ف تتم التوب��ة عندكم؟ص74( 
إضافة ال��ى  جوقة املفس��دين ) رامي 
و م��ازن و مصطف��ى ( الذي��ن يتبن��ون 
العهر و اجلن��س و االغتصاب و االغواء( 
في مص��ر و امريكا و هم مبثابة الدنس 
و الب��ذاءة الت��ي طلعت��ا عليه��ا بعد 
اجتثاثها م��ن طفولة صمد و ارجوحة 
صمد ، لهذا ملا ارادت استعادة ) قداسة 
( جس��دها قام��ت رمي بحرك��ة تطهير 
عميقة تقول مخاطب��ة روبرت ) أتدري 
ان توبت��ي بحق تتطلب االنتهاء منك ؟ 
ان اقوم ببترك من جس��دي و قلبي ص 
75( لك��ن قبل هذه احلركة التوبة التي 
أنقذت من خاللها جسدها املقدس من 
جسدها املدنس  ، كان ال بد من الوقوع 
ف��ي احمل��ذور ، أن تلف العالم بجس��د 
مدن��س وروح مقدس��ة ، أن تتس��اقط 
تباع��ا  عذريته��ا      عفتها و ش��رفها 
مودة اهلها ابيه��ا امها فاطمة فارس 
و حس��ام ان تتصاغر في غربتها و نبذ 
الناس لها سوى قسمت املدمنة على 
اع��واد الثق��اب و آالء الت��ي تباهت ذات 
ي��وم بعدم عذريتها و ع��ادت تنكر ذلك 

بس��بب غيرة االلهة من جس��د مليء 
بالش��امات التي تشه التوت ، و غضب 
اهلل ال��ذي ظ��ل حريصا عل��ى مطاردة 
رمي باملزي��د من تدنيس جس��دها ، لهذا 
حرص��ت رمي عل��ى الص��الة و التطه��ر 
عقب كل ممارس��ة للجنس مع الرجال 
، ألنه��ا ت��كاد تعل��م ان اهلل يعل��م ان 
جسدها إمنا يؤدي فريضة التدنس عن 
طي��ب خاطر ، و إن أمها و هي تش��هر 
عقوباتها أمامها ليس حرصا او خوفا 
عليها لذاتها بل هي تعاليم مقدسة 
قادمة من اهلل ، اهلل االسالمي و ليس 
املس��يحي ، ألن اهلل االسالمي لم مينع 
ان تفقد رمي عذريتها على يد مازن و لم 
يحول عن  أن     يوجه رامي لها االهانات 
باحلبس في احلمام او برمي النقود  لها 
، و ل��م ي��ردع عائلتها ف��ي إلقائها في 
الشارع ، و ملا امتوا استعادتها حبست 
ف��ي غرفته��ا، كان اهلل ف��ي مفه��وم 
االم فاطم��ة هو الذي يأم��ر مبحافظة 
النس��وة على العذرية بأية طريقة ، و 
ال يفك��ر مؤمنوه بالعواقب ، املهم إداء 
الشعائر و الصلوات دون املوافقة على 

صدق النواي��ا ، لهذا عندم��ا اصبحت 
عاه��رة مت��ارس اجلنس ف��ي مصر و هي 
فتاة ، و ملا هرب��ت الى امريكا و تعرفت 
عل��ى روب��رت رضي��ت ان مت��ارس ثقافة 
الص��الة و التطه��ر عقب أية ممارس��ة 
جنس��ية مع روبرت ، و هي تسقط في 
اجلسد املدنس  ، كانت تفكر بجسدها 
املق��دس ال��ذي تركته عن��د ) صمد ( و 
ارجوحته و حلواه و رس��الته و طفولة 
متزقت ، لكن الذي أعادها الى الواجهة 
ال��ى الت��وازن ب��ني املدن��س و املقدس ) 
ياسر(فعله الس��حري في املكتبة في 
نيوي��ورك ايق��ظ ف��ي جس��دها لوعة 
العروب��ة الصامتة ، و احس��ت إن ثمة 
أمالً ليس في الديانة املسيحية التي ال 
تقطع الطريق عن التائب ، و تتس��اهل 
بس��بب  املغلوب��ات  العاه��رات  م��ع 
غض��ب الرب  ، إمنا في االس��الم إذا أخذ 
بالل��ني ، هي طلبت م��ن روبرت الذهاب 
للكنيس��ة لالعتراف هروب��ا من عصا 
الش��يخ ، لكنها عادت مت��ارس اجلنس 
مع روبرت  ، فاملس��يحية تغض الطرف 
عن اخلطايا املتعلقة باجلس��د املدنس 

للعاهرات لكن االس��الم  ال يسمح  اال 
إذا كان��ت هن��اك يد تزيل عنه��ا وعثاء 
سفرها الطويل و تقلب جسدها عاريا 
مدنس��ا بني احضان الرجال  ،  يد ياسر 
هزتها من العمق ، هز جسدها املدنس 
اس��قط نفايات العه��ر و جحود االهل 
و احتال ياس��ر مع جوليا و راتش��يل ملا 
انسلخت رمي في فورة االرتداد القداسي 
على إنقاذها من القطيعة الدناس��ة ، 
لتكتشف بعد يأس و قنوط إن جسدها 
جسدان ، جسد للعهر و لسطوة اهلل 
عبر تعاليمه التي تنفذها االم فاطمة 
كم��ا اوح��ت االم ف��ي كل جلس��اتها 
الس��رية م��ع رمي العفيف��ة ، و روبرت و 
اضراب��ه  م��ن الذئاب املنف��ردة  ، و آخر 
لصمد و ياس��ر حيث جند تعاطف حال 
املطري جليا ف��ي النهاية ، في أفق الال 
توقع تقول البطلة رمي حينما امس��ك 
ياس��ر يده��ا يقبلها �� احب��ك وجدت 
نفس��ي في عينيه  وجدت امي و ابي و 
فارس و حسام وجدت رمي الصغيرة قال 
���� أحتبني االس��رار ؟ �� اج��ل و ال �� ما 

رأيك لو اخبرتك سرا �� ص 231. 

الجسد األنثوي بين المقّدس والمدّنس
في رواية )امرأة بطعم  التوت« لحال المطري

 
تُثي��ر  فكرة املدين��ة العمراني��ة في املنظوم��ة الدولتية 
املعاصرة سؤاال مفتوحا وفاعال حول مشروع صناعة هذه 
املدينة، وحول هويتها ووظيفتها في سياق تاريخي استالبي 
ملفهوم حداثة املدينة،  فهذه املدينة يفترض وجودها جتاوزا 
لعقدة امل��كان العربي، وللطبيعة األثري��ة املتحفية التي 
َعلُقت بص��ورة املدينة احلمائية، مدينة االس��وار والتكايا 
الت��ي ألِفها العق��ل العمران��ي العربي، وباجت��اه أْن تكون 
املدينة املقترحة مفتوحة، مدينة اس��تعمالية، قابلة ألْن 
يتحول فيه��ا املكان الى عنصر تولي��دي للمعيش واحلوار 
وتب��ادل املنافع االقتصادي��ة والثقافية، اذ تضع املدينة في 
ضوء هذا التوصيف نفسها امام أنسنة وجودية متعالية 
للم��كان، وامام قراءة اجرائية لبنيت��ه، ولظاهريته، بعيدا 
عن اي توصيف محكوم بعوامل التاريخ االس��تعادي الذي 
فقد كثيرا من شروطه الوجودية، وظل مكتفيا بطبيعته 

االشارية الغائمة.
فكرة املكان  التجاري والعمراني- حتول الى فكرة استعارية 
للمعنى والوظيفة بدالة االس��تعمال، وبشرطية التحّول 
الى بيئة منتجة ملا يس��ميه ب��ول ريكور ب)فائض املعنى( 
اي إن امل��كان ميكن أن يصير أكثر متّث��ال للغة، وصالحيتها 
للتدوال، وأن تكون مجاال استعماليا متعدد االغراض، والى 
خط��اب عابر للنس��ق التقليدي لالمكن��ة، وبالتالي فانه  
بات عالم��ة للتوليد الداخل��ي- جمالية البن��اء والتعبير، 
والى عالمة للتواصل، بوصفه معطى ذات طبيعة ظاهرة 
في الوجود، وذات اثر س��ايكولوجي م��درك، وهذا املعطى 
حت��ول ف��ي الس��ياق السياس��ي واالقتصادي الى ش��كل 
مفتوح إلعادة أنس��نة اجلماعات، ومنها اجلماعة احلاكمة، 
واجلماع��ة املس��تثمرة، واجلماع��ة التي تس��تعمل املكان 
للضرورات االنس��انية والتواصلي��ة والتجارية، وعلى وفق 
ذلك فان هذا املكان املفارق للتاريخ/ االثر س��يكون صانعا 
ملنظور جديد للتاريخ ولفه��م االمكنة، والذي يقوم على 
فكرة اس��تعمال املكان وليس الفرجة علي��ه او االغتراب 
عنه، وهذا االستعمال سيكون ايضا اكثر انسانية ومتثيال 
للمعن��ى والوجود، واكث��ر تعبيرا عن العالق��ة احليوية ما 
بني االنس��ان وامل��كان والتعبير عن الطريق��ة املثلى لبيان 

وظائفيته الناجعة.
فمدين��ة عمرانية مقترحه مثل)دبي( ميكن أن حتمل معها 
توصيفا جديدا للمدينة االس��تعمالية، والذي يقوم على 
فكرة التوظي��ف متعدد االغراض، ومب��ا يجعل هذا املكان 
عالم��ة على التجدي��د والتحّول، ومجاال لقبول وممارس��ة 
فعالي��ات متنح املكان قوته الواقعية والرمزية، حيث متتزج 
الثروة مع وظيفتها االنس��انية واالس��تهالكية في انتاج 
مظاهر توليدية للمعيش والرفاهية والتواصل، وجتس��ير 
العالقة مع العالم، الن الفاعل في هذه العالقة س��يكون 
الفائدة االنسانية واس��تثمارها، والتعبير عنها من خالل 
برامج ومش��اريع واس��عة للخدم��ات وللتج��ارة والتبادل 
اللس��اني/ الثقافي، والتعاطي معها من خالل التوظيف 
احلي��وي لرأس املال النقدي والس��لعي واخلدماتي، وكذلك 
ل��رأس املال الرم��زي القيمي بكل متظهرات��ه االجتماعية 
والثقافي��ة- ن��دوات، مهرجانات، اس��واق جتاري��ة، معارض 
واملس��رحية  الس��ينمائية  لألف��الم  للكت��اب، فعالي��ات 

والغنائية، فعاليات رياضية، مؤمترات دينية وغيرها..
بغ��داد  والبصرة  والكوفة واحلل��ة واملوصل مدن تاريخية، 
لكنها حتولت بفعل تاريخ  الغزو  واحلروب والديكتاتوريات  
ال��ى م��دن ح��رب، وتهميش، حي��ث  تفكك التاري��خ أمام  
رعب العس��كرة، واحملو، وش��اهت ذاك��رة  املدينة، وفقدت 
كنوزها وس��حرها، واصطنع لها  الطغ��اة أقنعة غائمة، 
تبرر  اخضاعها، وقمعها، حّد س��عي البعض من الطغاة  
الفتقاده��ا ش��رطها  احلضري واملدن��ي، والعمل بقصدية 
واضح��ة على ترييفه��ا، وتطييفه��ا، وبالتال��ي افتقدها  
الق��درة عل��ى أْن تك��ون أفق��ا، ومج��اال  صاحل��ا  للتحّول 

احلضاري...

المدينة  بوصفها أفقا 
لالستعمال..

نص

شواخص

علي حسن الفواز

حمزة األمير حسين

طاملا تعودنا صغ��ارا وحتى كبارا أّن ليلى هي 
تلك الفتاة البريئة التي تعيش مع جدتها في 
الغاب��ة, لتمثل لنا أيقون��ة اخلير واجلمال. في 
مقابل الذئب املتوحش والشرير ممثالً أليقونة 
الشر والقبح. ولم يكن ليتبادر لنا مواجهة أو 
معارضة مركزية مثل اخلير والشر)اإلنس��ان/
احليوان( مبقوالت وقوانني احلداثة وفلس��فتها 
العقالنية املهووس��ة بالس��يطرة والتحكم 
بكل ش��يء مبا في ذل��ك الطبيع��ة واحليوان 
والتراتبي��ات  النظ��ام   بترس��يخ  ورغبته��ا 
والطبقية والصراع كما عكس��ته فلس��فة 
الهيغل��ي  س��واء  )الديالكتي��ك(-  اجلدلي��ة 
املقل��وب على رأس��ه, أو املاركس��ي الواقف 
عل��ى قدمي��ه- والت��ي أسس��ت لس��رديات 
كبرى يقيني��ة ال تقبل الش��ك. علما أن رائد 
فلس��فة الش��ك )رينيه ديكارت( الفيلسوف 
والرياضياتي الفرنسي وأبو الفلسفة احلديثة 
عاصر النصف األول من القرن الس��ابع عشر 
)و. 31 م��ارس 1596 - ت. 11 فبراي��ر 1650(, 
بينم��ا ظه��رت قصة ليل��ى والذئ��ب أو )ذات 
الرداء األحمر( في موطنها فرنس��ا في نهاية 
النص��ف الثان��ي م��ن القرن الس��ابع عش��ر 
ملؤلفها )ش��ارل بيرو( سنة )1698(. وكل تلك 
امل��دة الطويلة م��ن الزمن وعل��ى الرغم من 
أّن )ش��ارل بيرو( ش��ارك )ديكارت( أرض الشك 
والفلس��فات احلديثة واحلداثي��ة إالّ أّن قصته 
بقيت خ��ارج دائرة الش��ك والتحقيق وبلغت 
مرتب��ة احلقيق��ة التاريخية ودخل��ت البيوت 
واس��تقرت ف��ي العق��ول وتس��لقت ذاك��رة 
اجل��دات واألُمهات ووعيهّن لينقلَْنها ويلقّنها 

أحفاده��ّن وأوالدهّن متس��للة عبر أحالمهم  
إلى ال وعيهم ووعيهم فيما بعد ..

هكذا تكتسب احلكاوي والقصص اخليالية 
واألحاديث واألقاوي��ل درجة الصدق فتصبح 
األلس��ن  تتداوله��ا  حقيق��ة  بع��د  فيم��ا 
والكت��ب  ويُكتفي فيه��ا بالرؤية من جانب 
واح��د يقص��ي كل جوانب الرؤي��ة املتبقية 
واملمكن��ة وعند تلك اللحظة يختفي اآلخر 
أمام حضور وس��لطة ذات س��اردة متالعبة  
ال تع��ِط  لآلخر حقه في مش��اركة الس��رد 
ووجه��ة النظ��ر. وهو  الدور ال��ذي نهض به 
)حفي��د الذئ��ب( املقص��ى م��ن دائ��رة الرأي 
ليكن��س غب��ار الزمن الذي غط��ى  وحجب 
الوجه اآلخر من القصة ووجهة نظر املتهم 
)الذئب(. حتى وإن كانت الرؤية املضادة على 

س��بيل الس��خرية, )فالس��خرية( ه��ي من 
أدوات م��ا بعد احلداثة املهم��ة في محاكاة 
الواق��ع  أو القص��ص والرواي��ات أو التاري��خ 
ال��ذي اختطت��ه األوه��ام البش��رية  فنحن 
أم��ام حالة م��ن التناص التهكم��ي الذي ال 
يبتع��د عن  منه��ج الثالثة ال��رواد )ماركس 
وفروي��د ونيتش��ه ( عندما واجه��وا العقل 
الغربي وس��خروا من مس��لماته والس��يما 
الس��اخر  الفيلس��وف  نيتش��ه(  )فردري��ك 
واملتهك��م العبق��ري  من كل م��ا هو أملاني 
وثابت وصنمي في الفك��ر والعقل الغربي, 
الذي أثر في فالسفة كثر من أمثال ميشيل 
فوك��و وجاك دري��دا وجيل دول��وز. وهنا البّد 
أن نؤكد أهمية الش��ك والريبة والسخرية 
والتن��اص  واللع��ب  والتأويل ف��ي مواجهة 
النصوص واخلطابات األدبية أو الفلس��فية 
وعدم التوجه املباش��ر ال��ى الواقع والتاريخ 
واملس��لمات أو م��ا يدع��ى حقيق��ة  فقط, 
ب��ل إلى كل م��ا يكتب من رواي��ات وقصص 
وشعر ومقاالت ودراسات ونصوص فلسفية 
وغيرها ألنها مهما فعلت فلن تستطيع أن 
تدعي أم��راً أنكرته على اآلخرين, ولألس��ف 
ذلك دي��دن الكثرة الكثيرة مم��ن يكتبون لذا 
فال بّد من مواجهتهم بالسخرية والتهكم 
وهم يّدع��ون احترامهم لآلخ��ر ويتبجحون 
بترديد املقوالت وشعارات ما بعد احلداثة من 
نصرة الهامشي واآلخر واالختالف.. وينسون 
أو يتناسون الشعارات والنظريات التي ال جتد 
لديه��م مكانها للتطبي��ق والفعل. وننقل 
لكم هن��ا الرواية املضادة للرواي��ة املركزية 
ل)ليل��ى والذئب( ولكن ه��ذه املرة الراوي هو 
حفي��د الذئ��ب ))كان ج��دي الذئ��ب لطيفا 
طيبا وال ي��أكل اللحوم، وقرر جدي الذئب ان 
يكون نباتيا أي أن يعيش على أكل احلشائش 

واخلض��روات والفواك��ه. وكان��ت تعيش في 
الغابة فتاة ش��ريرة اس��مها ليلى تس��كن 
مع جدته��ا. وكانت ليلى تخرج كل يوم الى 
الغابة وتقتلع الزهور وتدمر احلشائش التي 
كان جدي الذئب يقت��ات عليها. وكان جدي 
يحاول أن يثنيها عن ذلك دون جدوى، فكانت 
ليل��ى تعاند وتقطع احلش��ائش، فقرر جدي 
الذئ��ب أن يزور جدة ليلى في بيتها ويخبرها 
بأفعال ليلى. وملا وص��ل البيت وطرق الباب، 
فتحته اجلدة، لكنها لألس��ف كانت شريرة 
أيضاً، فأحضرت اجلدة العصا وهجمت على 
جدي املس��كني دون أن يتع��رض لها، فدافع 
عن نفس��ه ودفعها بعيداً عنه، فس��قطت 
اجلدة وارتطم رأس��ها بالس��رير وماتت جدة 

ليلى الشريرة.
تأثر ج��دي الذئب كثيراً ملوته��ا، وأخذ يفكر 
بليلى.. كيف س��تعيش دون جدتها؟! فقام 
ولبس مالبس اجلدة ونام في س��ريرها، ولكن 
ليلى الش��ريرة الحظت التغيير في ش��كل 
جدتها، فخرجت ومن��ذ ذلك احلني وإلى اآلن 
وهي تش��يع في الغابة وبني الناس أّن جدي 
الطي��ب هو ش��رير وق��د أكل جدتها وحاول 
أن يأكله��ا أيضا !!(( ف�)حفي��د الذئب( ميثل 
لن��ا األمل املا بعد حداث��ي في اظهار الوجه 
املغيب من احلدث مهما اعتقدنا باستحالته 
أو عدمه, وبأّن الش��ر واخلي��ر قيم متحركة 

متغيرة طاملا أّن مخترعها االنسان. 
مبقول��ة  ه��ذا  مقال��ي  أخت��م  أن  وأوّد     
للفيلس��وف اميل سيوران ))أعلَُم أّن والدتي 
ُمصادفة، حادثٌة ُمضحكة، وعلى الرغم من 
ذلك فإّني ما أن أنسى نفسي حتى أتصّرف 
وكأّنه��ا واقع��ة رئيس��ّيٌة ضرورّيٌة ملس��يرة 
العالَ��م وتوازُن��ه((. مثال��ب ال��والدة, تر:آدم 

فتحي, منشورات اجلمل)ص11(. 

ليلى والذئب وما بعد الحداثة

حال املطري غالف الرواية

حسن هاني 
و النبُض ..

و الضحكات .. 
همساٌت متخُر عباب ممراتنا الضيقة ..

أتذكُر 
أّن أسماءنا كانت ترفرُف

كما  أعالم هزائمنا القادمة !
أتذكُر

أّن جثثاً من الكلمات ..
كانت تؤرٌخ عظمة وطن 

لو ال انسكاب محبرٍة ..
غّطت بدمائها 
وجوه البنائني ..

و الكادحني .. 
و العظماء ..

و كلَّ الذين لم تُ�حفظ أسماؤهم 

و من ضمنهم أنا  !
***   ***   ***   ***

قدُح الشاي األخير 
و امرأٌة 

تخبىُء بابتساماتها
مع كلِّ رشفٍة 

- أحبَُّك حتى لو كنت  قاتلي 
زح��ام  وس��ط   الهم��ُس   يلّفن��ي  و 

النظرات ..
و تعود  بي ذاكرة عاشٍق عابٍر 

حلظة  أشيع  نبأ  افتراق األمكنة 
 ***   ***   ***   ***

قدُح الشاي األخير 
و غرف نومنا  املؤجلة 

و قباحُة وجوهنا 
و ضحكات امرأٍة تكتم سّر  نشوتها 

لُتزّيَن رشفًة في الظالم ..

قدُح الشاي األخير

)2-2(
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الشارقة ـ ابتسام يوسف الطاهر:

يوجعني الوضع في سوريا كما 
يوجعني ما يحصل للعراق، رمبا 

ألنها األقرب، واحتضنت املئات من 
املعارضة العراقية في الثمانينيات، 

رمبا ألنني في زياراتي القصيرة 
لدمشق وجدت فيها شقيقة لبغداد 
من خالل طيبة اهلها وكرمهم،و دفء 

املشاعر هناك.
والشعوب مثل قادتها ال تتعلم من 

جتارب غيرها فمنهم مخدوع ومنهم 
مقموع فالقادة ممن غلبهم الغرور 

وحاشية الهم لها سوى املال وبعيدة 
عن الوطن والشعب، يكررون اجلرائم 

نفسها واالخطاء نفسها، ومنهم 
من تأخذه العزة باالثم فال يتراجعون 

عن خطط ال جتلب اال البالء لهم 
ولكراسيهم ولألوطان.

ترعبني مشاهد املدن وهي تدك 
على يد ابنائها من كال الطرفني، وبال 

رمشة ضمير. تؤملني رؤية املشردين 
في اخليام على حدود تركيا واالردن 

فتعيد مشاهد ابناء يوغسالفيا 
في التسعينيات ومعاناتهم، 

والعراقيون ومأساة تشردهم على 
حدود تركيا وايران واالردن وغيرها من 

دول اعتاشت على مصائب هؤالء! 
الذين لم يطالبوا بغير احلرية فاذا 

بهم يقمعون، وتسرق منهم الراية 
من قبل احلاقدين على البالد والعباد 

ويتحول الصراع الى حرب طوائف 
لتقتل األمل باحلرية!

ميشيل كيلو أحد رموز املعارضة 
املعتدلة والذي تعرض للقمع 

والسجن والتنكيل واحلرب النفسية 
كغيره من اليساريني الوطنيني. ما 

ان سمعت بوجوده في االمارات حتى 
سارعت خملاطبته إلجراء حوار معه..
فاستجاب مشكورا فكان لي معه 

هذا احلوار الصادق واملوجوع. 

لم نطالب بأكثر من احلرية

 ميش��يل كيل��و، ش��كرا لقبول��ك 
اللقاء. فمنطلقي األول هو حب سوريا 
ورفض مايجري لها االن. س��ؤالي األول 
ع��ن وثيقة أو اع��الن بيروت- دمش��ق، 
والذي طالبتم فيه بتحسني العالقات 
م��ع بي��روت بع��د التدهور ال��ذي طال 
تل��ك العالقة أثر اغتي��ال احلريري، هل 
كان ذلك املطل��ب الوحيد؟ وما قصة 
االكاذيب التي احتوتها تلك الوثيقة؟

شكرا لك وانا س��عيد باحلوار وقد صرنا 
في مركب واحد.. لنتحدث عن البدايات.. 
في الس��بعينيات عندما انقسم احلزب 
الش��يوعي الى قس��مني، كن��ت طرفا 
فاعال ف��ي بناء ق��رار مس��تقل للحزب 
الش��يوعي بنحو خ��اص والتخلص من 
التبعية لالحتاد السوفيتي، ورؤية الواقع 
بعيون ماركس��ية عربي��ة تالئم وضعنا 
بالدميقراطية  نطالب  وكنا  ومجتمعنا، 
لي��س كش��عار، ب��ل كقضي��ة فكرية، 
متكامل، مؤس��س  تاريخ��ي  وبرنام��ج 
على فك��رة الدميقراطية، ث��م انفصلنا 
كمثقفني ع��ن األح��زاب، واتفقنا على 
تشكيل حركة ثقافية سياسية، تعيد 
قراءة الواقع السوري السياسي، انطالقا 
م��ن فكرة جوهرية تق��ول أن احلرية هي 
التعري��ف الوحي��د للتعبير ع��ن الذات 
االنسانية. فارسطو يقول »اإلنسان ذات 
ح��رة، وجديرة باحلرية بغ��ض النظر عن 
أي تعي��ني اخر«.. إذن احلرية هي القضية 
االساس��ية في السياس��ة. فهي شأن 

خاص لكل مواطن وذات شأن عام.
الوثيق��ة املعني��ة او االع��الن س��ميت 
)وثيق��ة االل��ف( حيث وقعه��ا اكثر من 
الف شخص، وأحدثت ضجة ومنها بدأ 
ربيع دمش��ق في 2001 ومن ثم اطلقنا 
اعالن دمشق لتوحيد اطياف املعارضة، 
على املطلب نفسه )احلرية( عام 2005، 
والتي واف��ق عليها اجلمي��ع من اقصى 
اليمني الى اقصى اليسار.. بغض النظر 
ع��ن برامجه��م، واتفق اجلمي��ع للعمل 
م��ع بعضه��م لتطبيق اعالن دمش��ق. 
ثم جاء اعالن بيروت-دمش��ق، دمش��ق-

بيروت ف��ي آي��ار 2006، فنح��ن ابتدعنا 
فكرة اإلعالنات، وبعده��ا بيوم اعتقلت 

وتعرضت للتعذيب.

 هل تعرضت للتعذيب كما هو احلال 
في الثمانينيات؟

بلى في الثمانينيات تعرضت للتعذيب 
اجلس��دي والنفس��ي. وقتها لم يشعر 
بنا أح��د. لكن ف��ي 2006 اختلف األمر 
فل��م أتعرض للتعذيب، ولكن س��جنت 
م��ع عت��اة اجملرمني، ث��م وضعون��ي مع 

املوظف��ني من مرتكبي جرائم الفس��اد 
املال��ي واالداري ومع الس��راق، املؤلم أني 
الحظت أن هناك م��ن تعرض لإلعتقال 
والس��جن من الناس البس��طاء، الذين 
لم يك��ن خيارهم النضال وال املعارضة، 
فأن��ا اخترت ذلك الطري��ق، اما هم فقد 

تعرض��وا للتعذي��ب اثر وش��اية او مزاج 
املس��ؤول، وحتت التعذيب اعترفوا بأمور 
بعي��دة عنهم. فالتقي��ت باملعتقل بابو 
عصري وكان شيخ عشيرة، رفض تزويج 
ابنت��ه ألحد املس��ؤولني في الس��لطة 
فاتهموه بتش��كيل تنظيم وس��جنوه. 
وم��رة أعلنوا ان نظام البعث في العراق، 

أع��دم أكثر م��ن أربعني رفيق��ا معارضا 
م��ن حزب البع��ث العربي االش��تراكي، 
فأعدموا هم ايضا اثنني واربعني بينهم 

ابو عصري.
إث��ر اعتقال��ي األخي��ر، قام��ت الدني��ا 
باط��الق  للمطالب��ة  جلن��ة  وش��كلت 

س��راحي. فق��د تعرض��ت عائلتي لكل 
كان��وا  النفس��ي،  التعذي��ب  اش��كال 
يتصلون بزوجتي ليخبرونها اني اتعرض 
جلمي��ع أن��واع التعذي��ب ويصفون طرق 
بالتفصي��ل.  ال�«الكاذب��ة«  التعذي��ب 
إضاف��ة الى احلرم��ان م��ن رواتبي لثالث 
س��نوات! ولكن بعد وقوف العالم معي 
اطلق سراحي..واس��تعدت نشاطي في 
2009..وبقي��ت حتى 2011 خاللها كنت 

مراقب حتى خرجت الى فرنسا.

 ما قصة االكاذي��ب التي ادعوها في 
تلك الوثيقة؟

ادع��وا ان هن��اك اس��ماء م��ن االل��ف 
ش��خصية، لم توّقع ولم تعرف باإلعالن 
ذاك. ف��ي ح��ني ان االع��الن كان مغلقا 
فوقعه الكثير ممن ع��رض عليهم حتى 
من قبل شخصيات فلس��طينية، ولم 
يعلن اي من تلك الشخصيات تكذيبنا، 
وحتى لو وقعها بضع عشرات ما الضير 
في ذل��ك. س��ارتر وق��ع لوح��ده وثيقة 
للمطالب��ة باس��تقالل اجلزائ��ر وأحدث 
ضج��ة وقته��ا، اذن هي مجرد وس��يلة 
لتش��ويه عملنا. فمطالبتنا بتحس��ني 
العالق��ات مع لبن��ان وان تت��م العالقة 
على اسس التوافق بني البلدين بعالقات 
اقتصادية وسياسية متبادلة، كان على 
أثر س��لوك بعض املس��ؤولني السوريني 
في لبنان. فمثال عالقات س��وريا ولبنان 
لم تك��ن اخوية. بل كان��ت قائمة على 
االبت��زاز، ومنه��م م��ن س��رق املصارف 
اللبنانية، كما حصل في سرقة املصرف 
البريطاني، وسرقة ودائع، وقطع ذهبية 
تعادل200 ملي��ون دوالر، م��ن قبل زهير 

محسن رئيس تنظيم الصاعقة.

 بعد س��يطرة العناصر االس��المية 
)االرهابية( على االحداث وتش��ويهها 
ذل��ك  غي��ر  املعارضة.ه��ل  أله��داف 
م��ن موقف��ك؟ او ه��ل جعل��ك تعيد 

حساباتك السياسية؟
ح��ني انطلق الش��عب يطال��ب باحلرية. 

احلرية للشعب الس��وري املوحد. بغض 
اتهمن��ا  املس��ميات.  كل  ع��ن  النظ��ر 
النظ��ام بالتآمر، وأنه��ا مؤامرة ارهابية. 
حتديناه ان يأتينا بش��عار، او اعالن واحد 
إسالمي، او اي جتمع متأسلم، فالذي قاد 
احلركة منذ البداي��ة هم الدميقراطيني، 

وبقيت التظاهرات س��لمية ولم يطلق 
أحد الن��ار، ام��ا االس��الميون، فالنظام 
قام باطالق س��راح االرهابيني من سجن 
صيدناي��ا ق��رب الش��ام، ممن كان��وا في 
القاع��دة وغيرهم. أطلق س��راحهم إثر 
محاكمات صورية ليشكلوا تنظيمات 

ارهابية مسلحة لتشويه املعارضة.

 وتابع كيلو حديثه »الذي قاد الثورة منذ 
البداية واعد لها القطاع املدني احلديث، 
من مثقفني، وطالب، وتشكيالت سرية، 
ونقابات، واش��خاص مستقلني انا واحد 
منهم، وتفاعل اجملتمع األهلي بايجابية 
مع فك��رة احلرية، وان الث��ورة وحدت بني 

اجملتم��ع األهل��ي واملدني، لك��ن النظام 
وض��ع خطة قام��ت على اب��ادة اجملتمع 
املدني، ملنعه من قي��ادة اجملتمع األهلي، 
وبالعن��ف عل��ى اجملتمع االهل��ي دفعه 
للتس��لح ومن ثم للتأسلم، وقال بشار 
وقته��ا »اذا كان��ت ه��ي احل��رب فنحن 
على امت االس��تعداد« في حني ان الناس 
كانوا يهتفون »يابشار يا ابو االصالح«..

فعن اي حرب كان يتحدث! وانا نفس��ي 
توجهت الى القصر اجلمهوري والتقيت 
االول��ى  املستش��ارة  ش��عبان  ببثين��ة 
للرئيس، وقلت لها »يا دكتورة كلش��ي 
اعملوا اال احلل األمني واللجوء للعنف، 
سيضيع البلد لو جلأمت لذلك، ونحن على 
اس��تعداد للمس��اعدة حلل املش��كلة، 
والتح��رك نح��و االص��الح« لكنها بعد 
اسبوع صرحت »هذه احلركة طائفية«! 
فه��م م��ن جعلوه��ا طائفي��ة. فكيف 
كانت طائفية، وكل الدعوات عن وحدة 
الش��عب الس��وري، واملطالبة باإلصالح 

واحلرية.
وهن��اك الكثي��ر مم��ن يدف��ع للجه��ات 
االس��المية م��ن الداخ��ل واخل��ارج من 
متآمري��ن دولي��ني، فالق��وى املتصارعة 
تستعمل هؤالء لتحقيق مآربهم. ومن 
ناحية اخرى النظام بدل من االستجابة 
باإلصالح��ات  الش��عبية  للمطال��ب 
واحلرية. درب أكثر من )خمس��ة وثمانون 
ال��ف( ممن عرف��وا بالش��بيحة، كان قد 
القي القبض عليه��م بجرائم جنائية، 
فأطلق س��راحهم ودربهم وس��لحهم 
لضرب املتظاهرين، او ملنع الش��عب من 
التظاهر. فحني خرج خمسون متظاهر 
كان امامهم 200 شبيح ضربوا، وقتلوا 
ثالثة ابرياء، والدم يس��تدعي نفور عام، 
وه��ذا ما دفع االالف فيم��ا بعد للخروج 

للشارع بتظاهرات عارمة.

 ان��ا التقي��ت بس��يدات من س��وريا 
النظ��ام  ض��د  الث��ورة  ان  واخبرتن��ي 
والطوائ��ف  الس��نة  وان  »العل��وي«. 
االخرى محرومني من املناصب! واخرين 
متخوف��ني من املتأس��لمني وعنفهم 
ضد العلويني فأي��ن وجه احلقيقة في 

ذلك؟
دعين��ي اؤك��د لك، ه��م م��ن جعلوها 
طائفية، سلوكهم طائفي منذ البداية، 
فاجليش واالمن والثروات بيد الس��لطة، 
وبيد الطائفة العلوية بنحو أكبر، فمثال 
دير الزور ليس فيه��ا علويون، فاألغلبية 
مسيحيون وسنة، في حني كل الوظائف 
االدارية بيد العلويني، اما العس��كريون 
فحت��ى ل��و هن��اك ضاب��ط غي��ر علوي 
فوجوده ش��كلي فقط، فاحل��ل والربط 
بي��د االخ��ر. والعناصر التي تس��معون 
بها من االرهابيني جيش االسالم، واحرار 
الشام، واجليش احلر، والنصرة، كل هؤالء 
من الذين دربتهم اخملابرات، وارس��لتهم 
الى الع��راق ليقتلون ويفج��رون بحجة 
محارب��ة امي��ركا، واعادته��م لس��وريا 
)ليجاهدوا(. وهناك مبالغات في اسلمة 
الثورة، فاإلس��الميني ال يش��كلون أكثر 
من عش��رين باملئة. سلوك النظام اجبر 
ال��كل على التس��لح، ليتهم املعارضة 
ليب��رر  الس��الح  بالعن��ف واس��تعمال 

قتلهم.

 هل تؤيد الضربة االميركية لسوريا 
كخيار عسكري؟ 

ال اؤي��د تل��ك الضربة، اريد فق��ط انقاذ 
الش��عب الس��وري، سياس��ات النظام 
ه��ي التي تدفع للهاوية فمنذ 1974 لم 
يل��ق حصاة واح��دة على اس��رائيل، في 
حني ضرب الشعب الس��وري بالبراميل 
املتفج��رة، واقول لك معلوم��ة، ان امين 
جابر من الالذقية هو من اخترع البراميل 
املتفجرة، وكان قد س��جن س��ابقا النه 
عمي��ل للموس��اد! اليوم يس��تخدمون 
اف��كاره لتدمي��ر الش��عب! فم��ن حق 
الشعب ان ينعم بحرية وحياة كرمية، ال 
ان يتعرض لالعتقال بال سبب. استمرار 
الثورة بات اكثره خوفا من عودة النظام 
أقوى م��ن قبل، واخلوف من انه س��يبيد 
كل من عارضه حتى وان كان الش��عب 

بأكمله. 
لكن ال خوف من الطائفية في س��وريا، 
طاملا التظاهرات تهتف ش��عب سوري 
واح��د، وطامل��ا هن��اك وع��ي ومثقف��ني 
يلعبون ال��دور االول لتغيير هذا الوضع، 
ولتحس��ني الوضع الفكري والسياسي 
والروحي. واال س��نتعرض لالنقس��امات 

حتى ينقذنا الرب من هذه البلوى.

المعارض السوري ميشيل كيلو في حوار مع »              » : 

لم نطالب إال بالحرية وتحسين العالقات مع جارتنا لبنان
يوجعني الوضع في سوريا كما يوجعني ما يحصل للعراق، ربما ألنها األقرب، واحتضنت 
المئات من المعارضة العراقية في الثمانينيات، ربما ألنني في زياراتي القصيرة لدمشق 

وجدت فيها شقيقة لبغداد من خالل طيبة أهلها وكرمهم،و دفء المشاعر هناك.
والشعوب مثل قادتها ال تتعلم من تجارب غيرها فمنهم مخدوع ومنهم مقموع 

فالقادة ممن غلبهم الغرور وحاشية ال هم لها سوى المال وبعيدة عن الوطن والشعب، 
يكررون الجرائم نفسها واألخطاء نفسها، ومنهم من تأخذه العزة باالثم فال يتراجعون 

عن خطط ال تجلب إال البالء لهم ولكراسيهم ولألوطان.

احملررة مع املعارض السوري ميشيل كيلو

جانب من احلوار 

ال خوف من الطائفية في سوريا، طالما 
أن التظاهرات تهتف »شعب سوري واحد«، 
وطالما أن هناك وعي، ومثقفين يلعبون 
الدور األول لتغيير هذا الوضع، ولتحسين 

الوضع الفكري والسياسي والروحي

التقيت ببثينة شعبان المستشارة األولى 
للرئيس، وقلت لها »يا دكتورة كلشي 
اعملوا إال الحل األمني واللجوء للعنف، 

سيضيع البلد لو لجأتم لذلك، ونحن على 
استعداد للمساعدة لحل المشكلة
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إعداد - زينب الحسني:

اس��تعمل العراقي��ون »الس��بحة 
» أو » املس��بحة » كم��ا يس��ميها 
البع��ض منهم منذ أقدم العصور، 
ويحمل نحو ثالث��ة أرباع العراقيني 
املس��بحة وه��ي متداول��ة بأي��دي 
الشيوخ والش��باب والنساء وحتى 

األطفال.
ومنهم م��ن يس��تعملها ألغراض 
التس��بيح ولالس��تغفار ومنه��م 

للتباهي وآخر يقتنيها للتسلية.
وجاءت تس��ميتها ب� » املسبحة » 
م��ن »التس��بيح هلل تعالى«، فهي 
وسيله لالستغفار والصلوات على 

النبي.
وتختل��ف املواد الت��ي تصنع منها 
املس��بحة فآما إن تك��ون من مواد 
حيواني��ة أو نباتي��ة أو من معادن أو 
م��ن أحجار كرمي��ة، وهن��اك نوعان 
من الس��بح إم��ا إن يك��ون عددها 
تسع وتس��عون مع ثالث« شواهد« 
أي يصبح الع��دد مائة وواحد حبة 
وهذه تستعمل للصالة للتسبيح 
)اهلل أكبر ثالثة وثالثون حبة، احلمد 
هلل ثالث��ة وثالث��ون حبة، اس��تغفر 
هلل ثالثة وثالثون حبة( حتى ال يقع 

املؤمن في اخلطأ في االستغفار.
آم��ا النوع الثاني ع��دد حباته ثالثة 
وثالثون حبة وبني كل إحدى عشره 
حب��ة يفص��ل بينهما )ش��اهد أو 
م��ا يس��مى بال��درك( وتس��تعمل 
إم��ا ألغ��راض التس��لية أو املتعة، 

فالبع��ض مثالً يس��تعملها لكي 
تغني��ه ع��ن التدخني أو ما ش��ابه 

ذلك.
ومن أحس��ن أن��واع املس��بحة في 
العالم العربي اإلس��المي والغربي 
يس��مى )الكهربة( وهذه تكون من 

األنواع الراقية جداً وباهظة الثمن 
والتي يحملها الناس أصحاب املال 
واجلاه، أو ش��يوخ العشائر أو الوزراء 
حي��ث تصدر منه��ا رائح��ة طيبة 
جداً كما جتذب األش��ياء الصغيرة 
لتوليده��ا ش��حنه كهربائية حني 

ندلكها باليد أو الصوف. 
وهن��اك أن��واع كثي��رة ال تع��د وال 
حتص��ى فف��ي كل منطق��ة ف��ي 
احلب��ات  ع��دد  يختل��ف  العال��م 
ونوعيتها وألوانها فالعراق يشتهر 
باألنواع التالي��ة: الكهربة، الفيروز، 

الناج��ني،  احلج��ازي،  الكهرم��ان، 
االمشست، اليس��ر، العقيق، حب 
الرمان، عني التمر، العاج، سندلس، 

العطش، البايزهر، النارجيلة. 
ويختلف اسم املسبحة وحجمها 
والش��عوب  املناط��ق  باخت��الف 

املنتج��ة له��ا فهن��اك املس��بحة 
)االس��طنبولية( والت��ي ت��دل على 
صناعتها في اسطنبول ومسبحة 
النج��ف  »النج��ف« ف��ي مدين��ة 
االشرف، ومس��بحة »يسر املكية« 
اليس��ر املفضض��ة،  دالل��ة عل��ى 
واملسبحة األفغانية املصنوعة من 

. ) al_bazhar( حجر
هذا وتصنع الس��بحة أو املسبحة 
من مواد األش��جار والنباتات ومنها 
حيواني ومنها أحجار أو من معادن 
ولك��ن في الوق��ت احلاض��ر أصبح 
وخاص��ة  عليه��ا كبي��رًا  الطل��ب 
فأصبح��ت  الص��الة،  مس��بحة 
صناعته��ا م��ن النايل��ون وتك��ون 
رخيصة الثمن حيث يتراوح سعرها 

من )500 الى 1000( دينار عراقي.
آما الس��بح الغالية ه��ي ألغراض 
التباه��ي والزينة، وتعد املس��بحة 
األحي��ان  أغل��ب  ف��ي  مكمل��ة 

لشخصية حاملها. 
وأصبحت الس��بحة الي��وم تواكب 
املوضة فكل ش��اب يحمل سبحة 
بلون املالب��س الت��ي يرتضيها وقد 
الطي��ف  ألوانه��ا كأل��وان  تك��ون 
الشمس��ي حيث حتم��ل كل حبة 
لوناً معيناً وهناك أنواع أخرى توضع 
حول الرقبة حتمل في »كركوشتها 
» اسم الش��خص أو اسم حبيبته 
أو آية قرآني��ة، وهناك من يضع في 

السبحة )سن الفيل( كتعويذة. 
وهن��اك أيضاً س��بح كبيرة احلجم 
أي حباته��ا كبيره ج��ًدا تعلق على 

اجلدران ألغراض الزينة والديكور.

أصبحت اليوم تواكب الموضة         

المسبحة أحد مكمالت األناقة والوجاهة

حمل املسبحة تقليد شعبي قدمي

مياه دجلة مالذ البغداديين من حرارة الشمس  »عدسة: زياد متي«لقطة

خطورة األسبرين على كبار السن
كش��فت دراس��ة طبية بريطاني��ة، أن األس��برين يعد أكثر 
خطورة مما كان يعتقد س��ابقاً وعلى األخص بالنسبة لكبار 

السن.
وتوصلت الدراس��ة، إلى أن عقار األسبرين الذي يساعد على 
احلد من اإلصابة بالس��كتات القلبي��ة واجللطات الدماغية، 
يك��ون وراء بعض حاالت النزيف ل��دى املرضى، وعلى األخص 

في املعدة.
وقال الباحثون املش��اركون في الدراسة التي نشرت نتائجها 
في مجلة “ال نس��ت الطبية “: إن خط��ورة اإلصابة بالنزيف 

تكون أكبر عند األشخاص فوق 74 عاماً.
وأوضح��ت الدراس��ة، أن األش��خاص ف��وق س��ن 75 الذي��ن 
يتناولون األس��برين بصورة يومي��ة للحماية من اإلصابة من 
الس��كتات القلبية، تزيد لديهم نس��بة اإلصابة بنزيف حاد 
وخطير، مضيفة أنه يتوجب تعاطي األدوية املعاجلة للحرقة 

مع األسبرين لتفادي خطر اإلصابة بالنزيف.

تعاطي الُمَسّكنات 3 أيام
متتالية خطر على الصحة

ح��ذر األطباء من خطورة تعاطي املس��كنات ملدة تزيد عن 3 
أَيَّ��ام متتالية، أو 10 أَيَّام في الش��هر، وإال فق��د تلحق أضراراً 

باملعدة، أو الكبد، أو الُْكلَى.
وأَوَْض��َح أطباء احتاد روابط الصيادلة األملان أن لكل ألم ولكل 

ن يناسبه. مريض ُمسكِّ
“األس��يتيل  وحم��ض  “اإليبوبروف��ني”،  أن  إل��ى  وأََش��ارُوا   
ساليس��يليك” )أس��برين( يخفف��ان العملي��ات االلتهابية، 

ة. وعدوى اإلنفلونزا بصفة َخاصَّ
نني ليس��ا مناسبني لألْشَخاص  ونَبَُّهوا إلى أن هذين املُس��كِّ
ذوي املعدة احلساس��ة، أو الذي��ن يعانون بالفعل من تقرحات 
االثن��ا عش��ر، وأن ه��ؤالء املرض��ى يناس��بهم  أو  باملع��دة، 
“الباراس��يتامول”، مع مراعاة االنتباه إل��ى آثاره اجلانبية على 

الكبد.

اغسل يديك للتخلص من األفكار العالقة
االغتس��ال للتخلص من الهموم ليس مج��رد تعبير مجازي 
عل��ى وفق بحث جدي��د اجراه علماء كنديون، غير ان غس��ل 

اليدين قد يكون كافًيا.
واخلالصة املفاجئ��ة نتاج لبحث في كلية رومت��ان لإلدارة في 
جامعة تورنتو وجد: ان أن غس��ل األي��دي ال يجعلها نظيفة 
فقط، ولكن ميكن أن يساعد في تخليص الدماغ من األفكار 

القدمية وإعادة ترتيب األفكار.
واكتش��ف الباحثون ان الس��لوك الذي حتثن��ا عليه معظم 
التوصيات الصحية يس��هم في تنقية الدم��اغ من األفكار 

القدمية القائمة على التجارب السابقة.
ومن املعروف أن النظافة الشخصية تؤثر على مجموعة من 
التجارب النفس��ية، مثل الشعور بالذنب جراء السلوك غير 

األخالقي، وغير ذلك.
ويفيد بعض األشخاص بأنهم استحموا بعد ارتكاب “عمل 

مسيء”، من أجل غسل الذنب.
وق��ام البحث احلال��ي بالتحقق م��ن أثر غس��ل اليدين على 
العملي��ة العقلي��ة الكامنة، التي يجري م��ن خاللها فصل 

األفكار.
وأجرى الباحثون 4 جتارب، بدأت من خالل جذب انتباه املشاركني 
إل��ى أهداف معينة، وذلك باالعتماد عل��ى لعبة الكلمات، أو 

فعل التهيئة )الذي يؤثر على عملية اتخاذ القرارات(.
وكان تركيز أولئك الذين قاموا بغس��ل أيديهم على الهدف 
السابق، أقل نسبًيا باملقارنة مع زيادة تركيزهم على الهدف 

املقبل.

ان بائع��ي املفرد او ما كان يس��مى بتجار املفرد 
الذين يش��ترون السلع من الش��ركات او التجار 
الكبار ث��م يتولون تصريف ه��ذه البضائع ،وقد 
توزع��وا جتار املف��رد هؤالء على ثالث��ة اماكن في 
بغداد هي شارع الرشيد وس��وق السراي وتاجر 
واحد ومحل واحد في سوق اليوزبكية لسلطان 
ومصطفى مسته چي ،اما محال سوق السراي 
فتعود للتجار ابراهيم قنبر آغا ،وجميل حمودي 
حاج حسون ،وسليم رضا قزاز ،وشلومو ساسون 
،وص��ادق رض��ا وعبد اهلل الس��عودي وغني حاج 
صال��ح ،ومه��دي محمد ،ومي��ر روفائيل ،وناجي 
عمبر ونعيم داود شوعه ،ويوسف ايليا ،اما جتار 
اخلردة فروش��ية في شارع الرشيد فهم اسحاق 
بطرس واسحاق بقال واسحاق يوسف واسرائيل 
حس��قيل، واس��ماعيل مكي، والياهو إبراهيم، 
والياهو يعقوب واوانيس گريگور ،وجاسم حاج 
عب��اس وجاك عبدو وججو منصور وجواد س��يد 
وحس��ن الس��يد وحس��ني حاج علي وخاجيك 

بوغ��وص وداود الي��اس وداود حوگ��ي وداودگباي 
،وس��ليم رحم��ني وس��ليم رضا وس��لمان علي 
وش��اؤول حييم وش��اؤول گباي وصالح مستود 
وصبي��ح م��راد وطه ياس��ني وعبد اجلب��ار احمد 
وعبد اجلبار صالح وعب��د الصمد عطية ، وعبد 
الكرمي اجلب��اري، وعبد اهلل صال��ح وعبد املهدي 
حاج رضا وعبد الهادي عبد الرحمن ،وعبود احلاج 
علي وكاظم الس��يد وگرج��ي ابراهيم وگرجي 
ش��ميل وگرجي يوس��ف ومحمد حاج ومحمد 
صالح ومحمد علي عيسى ومصطفى الوطني 
ومنشي يوسف ومهدي محمد وموشي شميل 
و ن��ازرت بانوس ونافع العطار ونس��يم س��لمان 
ون��وري احمد وهرم��ز ججو ويعقوب ساس��ون 
ويعقوب سلمان ويهودا يوسف ويوسف اصالن 

ويوسف حسقيل ويونا دانيال .
وكان ف��ي بغداد  عدد من مس��توردي املفرد أي« 
اخلردة فروش��ية »بح��دود ٣٢ تاجراً مع مالحظة 
ان مستوردي املفرد هم من التجار ومبالءة ماليه 

اعلى من بائعي املف��رد ويالحظ ان اغلب التجار 
املس��توردين من اليه��ود البغدادي��ني حيث بلغ 
عددهم ٢٥ تاجرًا كذلك توزع املس��توردون على 
اماكن كثيرة منها ش��ارع ال��رواق وخان الرماح 
وس��وق الگم��رگ وش��ارع املس��تنصر وش��ارع 
الرش��يد وس��وق الصفافير وخان قبجر كيسي 
وسوق الش��ورجة وخان ش��ماش وخان مخزوم 
وش��ارع الس��موأل وخان كبة وخ��ان دلة خالفا 
حمل��الت تواج��د بائع��ي املف��رد وان هن��ال جهات 
وليس��ت افرادًا فقط يتولون االس��تيراد منها  : 
اوروز دي ب��اك ، وش��ركة جعف��ر احلاج وش��ركة 
عبدين��ي ،وش��ركة محم��د ش��ابندر وش��ركة 
نوفكس وش��ركة صال��ح نس��يم واملالحظ ان 
هذه املعلوم��ات اغلبها مس��تلمة  من الدليل 
الرس��مي للمملك��ة العراقية لس��نة١٩٣٦ اي 
ان االفراد والش��ركات كانت في بغداد قبل هذا 
التاريخ واسم خردة فروش هو العنوان الوارد في 

هذا الدليل .

بائعو المفرد في بغداد
طارق حرب

تراثيات

بغداد - زينة قاسم :  
ص��رح الدكتور عمار فؤاد عيس��ى 
الهيث��م  اب��ن  مدي��ر مستش��فى 
التعليم��ي للعيون ف��ي بغداد عن 
مباش��رة الفري��ق الطب��ي الهندي 
امل��الكات  مبش��اركة  املس��تقدم 
الطبية املتخصصة في املستشفى 
بأجراء عمليات خاصة لزرع القرنية 
بنح��و مجان��ي عل��ى نفق��ة وزارة 
الصحة والبيئة، فيما حرصت دائرة 
صحة الرصافة عل��ى تأمني جميع 
املستلزمات املطلوبة لضمان جناح 
عمل الوفد الهندي مبا فيها االدوية 
ال��ى  اضاف��ة  الطبي��ة،  واملع��دات 

املالكات الطبية املساعدة.
التح��ول  برنام��ج  ان  واوض��ح 
ال��ى  االخ��الء  م��ن  التدريج��ي 
االس��تقدام الطبي قد أسهم في 
توفير مبال��غ مالية كبي��رة ملوازنة 
الدولة انعكس بالتالي على تقليل 
االنفاق، فضالً ع��ن تدريب املالكات 
العراقي��ة  والصحي��ة  الطبي��ة 
واكتس��ابها اخلبرة املطلوبة ألجراء 
تلك العمليات من خالل مرافقتها 

للفرق الطبية االجنبية.
م��ن جانبه اش��ار الدكت��ور محمد 
حمزة أحمد اخصائي طب وجراحة 
العيون ورئيس جلنة استقبال الفرق 

الطبي��ة األجنبية: ان ه��ذا الفريق 
الطبي الهندي الذي يرأس��ه اجلراح 
)روه��ات بانك( ه��و اخلام��س الذي 
حضر للمستشفى ألجراء عمليات 
االطب��اء  مبس��اعدة  القرني��ة  زرع 

العراقيني.
وأض��اف: ان الفريق يج��ري عمليات 
ملدة اس��بوع ف��ي اثن��اء تواجدهم 
تص��ل بح��دود 30 ال��ى 40 عملية 
املستش��فى منه��ا عمليات  ف��ي 
زرع قرني��ة بس��يطة واجلزئية وزرع 
عدسات ورفع س��اد وتصحيح بؤبؤ 
الع��ني وزرع خالي��ا جذعي��ة وه��ي 
عملي��ات متقدمة ومتط��ورة تبلغ 

كلف��ة الواحدة منها من 4000 الى 
6000 دوالر في خارج وداخل العراق.

وتابع احمد ان اجراء هذه العمليات 
من قب��ل الفرق الطبي��ة االجنبية 
الت��ي اس��تقدمتها ال��وزارة من��ذ 
نهاي��ة ع��ام 2016 وحت��ى االن جاء 
للتخفي��ف ع��ن كاه��ل املواطنني 
عناء الس��فر واملبالغ املالية للعالج 

خارج البالد.
يذكر ان مستش��فى اب��ن الهيثم 
للعيون اس��تقبل في وقت س��ابق 
العديد من الوفود الطبية االجنبية 
ف��ي  املعق��دة  العملي��ات  ألج��راء 

جراحة العيون تكللت بالنجاح .

فريق طبي أجنبي بجراحة العيون يجري عمليات معقدة مجانًا في بغداد

الجوزاءالثورالحمل

العذراءاألسدالسرطان

القوسالعقربالميزان

يج��ب علي��ك أن تعت��رف أن��ك ش��خص مميز 
ومهم. ثق في نفسك وفي أرائك وقدراتك. رمبا 
يحدث أمر م��ا اليوم يعرقل بع��ض اإلجراءات 
اخلاصة بعملك أو حتى بحياتك الش��خصية. 
ستحصل على مكافأة قريبا بسبب جهودك.

ال تقلل من شأن نفسك خاصة أمام اآلخرين، 
بل كن واثقا في نفسك وفي قدراتك. ال تظن 
أنك ال تس��تحق التقدي��ر أو الدعم ألنك في 
احلقيقة ش��خص عظي��م ولدي��ك مؤهالت 

عالية. 

ال تكت��ف بال��كالم أو احلديث ح��ول الرحالت 
الت��ي يقوم به��ا اآلخرون ح��ول العال��م، بل 
خط��ط للقيام بواحدة منه��ا. إذا لم حتاول أو 
تخص��ص وقتا وأمواال لتحقيق أحالمك، فلن 

تتحقق أبدا. 

تش��عر بأن األجواء متوترة م��ن حولك اليوم، 
ولكنك ال تدري ملاذا! الشعور بالقلق يجعلك 
ال تس��تطيع أن تتعامل مع أي شيء بأسلوب 
عقالن��ي. ال تتعجب م��ن تصرف��ات اآلخرين 

معك اليوم. 

حتقي��ق  أج��ل  م��ن  ش��جاعتك  اس��تجمع 
املشروعات التي خططت لها منذ مدة، ودافع 
ع��ن أفكارك حتى تتغلب على املتش��ككني. 
حماس��ك  م��ع  حول��ك  م��ن  س��يتجاوب 

وسيحاولون تشجيعك. 

ال تدع اللحظة متر دون أن تسعى وراء أفكارك. 
ستكس��ب املؤيدي��ن الذين يش��اركونك في 
األه��داف. هك��ذا تس��تطيع العم��ل الي��وم 
بطريق��ة جي��دة وتتقدم بش��كل كبير لكي 

تصل في النهاية إلى أهدافك.

تقع اليوم في مش��كلة ال تس��تطيع اخلروج 
منه��ا. تظن أن البعض قد يبارد ملس��اعدتك 
ولكن في احلقيقة ستجد أن هذا مجرد حلم. 
ال تفترض حدوث ش��يء ما، ما دمت غير واثق 

من ذلك. 

رمب��ا تخس��ر ف��ي معركة م��ا وتظ��ن أنك ال 
تستطيع القيام بأي ش��ئ وتفضل الصمت 
ط��وال الوقت. تأكد أن احلي��اة ال تنتهي بهذه 
الطريقة وأن الفرص م��ا زالت أمامك لتثبت 

نفسك بني اآلخرين. 

اهتم اليوم باألمورالتي جتعلك سعيدا. يبدو 
أنه ق��د حان أخيرا وقت تنفي��ذ أحالمك. حتل 
بالشجاعة وسوف تتمكن من تغيير حياتك 
الش��خصية وحياتك املهنية أيضا. قد تكون 

أيضا منوذجا يحتذي به من حولك.

سيطرأ على حياتك تغيير لن تستطيع جتنبه 
لفترة طويلة، كما أنك تتمتع اليوم باحلماس 
والثقة الالزمني لتنفيذ مش��روعاتك. عليك 
أن توظف تلك الطاقة لتخطو اخلطوة األولى 

نحو مستقبلك.

مهارات��ك التنظيمي��ة مطلوبة ف��ي العمل 
الي��وم. قد يك��ون لذل��ك تأثي��ر إيجابي على 
ثقتك في نفس��ك، كما سيالحظ األصدقاء 
أيضا الق��درات املتميزة التي تتمت��ع بها. مبا 

أنك بحالة جيدة.

الدلو الحوتالجدي

أنت س��عيد احل��ظ الي��وم ولكن املش��كلة 
الوحيدة الت��ي قد تواجهها هي عدم قدرتك 
االس��تيعاب بس��بب تأثي��ر عاطفتك عليك 
بشكل مفرط. ال تهتم اليوم باملشاكل التي 

ال تعنيك وال تخصك.

حظك اليـوم

كلمات متقاطعة
عاموديأفقي

1. نهايات أبيات الشعر o ملس
2. منتس��ب للصحراء o عصا تدق في 

األرض لتثبيت شيء
3. مسابقات o نصف عامل

4. فرق��ة موس��يقية غربية س��ويدية 
 o كان��ت نش��طة ف��ي الس��بعينات 

ضجيج
5. »إل��ى...« مع ضمير الغائب o اس��م 

علم يشبه اسم بلد
6. حار o عاصمة حضرموت في اليمن

7. مرتفع o عكس اشترى
8. نصف موعد o ذنوب o نصف داخل

 o ثلثا ثوب o 9. ثالث��ة حروف من أدي��ب
كالم

10. متقدم في العمر o واسع

1. ال يسمع o أغرى وقرب
2. من أفالم عبد احلليم وشادية

3. اضحيات o بحر واسع
4. وفى مبا وعده o نصف باهر

5. م��ن قبائ��ل العرب ف��ي املدينة 
املنورة o سباق طويل

6. يفي��ض خيره وكرم��ه o أظهر 
عيوبا

7. تراءت له أشياء لم توجد
8. معان��اة ف��ي احلي��اة o ص��اف 

وأصلي
9. مت��وازن o ص��وت مرتفع يصم 

اآلذان
10. إم��ا كذا أو ك��ذا o أعلى قمم 

أوروبا
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بوينس آيرس ـ وكاالت:
ع��ن  تقاري��ر صحفي��ة  كش��فت 
مكثف��ة  أمني��ة  اس��تعدادات 
واستثنائية ستحيط بحفل زفاف 
ليونيل ميسي  األرجنتيني  النجم 
والذي سيقام  برش��لونة،  مهاجم 
ي��وم 30 حزي��ران اجلاري، مبس��قط 

رأسه في مدينة روزاريو.
»مون��دو  صحيف��ة  ونقل��ت 
ع��ن  الكتالوني��ة  ديبورتيف��و« 
نظيرتها »ال ناسيون« األرجنتينية 
أن هن��اك تعبئ��ة أمني��ة ش��ديدة 
للحف��ل، بحيث س��يكون ملعظم 
الضيوف حرس خ��اص بهم طوال 

مدة احلفل.
وأضافت الصحيفة األرجنتينية أن 
احلفل س��يقام بحضور عدد كبير 
م��ن جنوم برش��لونة واجلهاز الفني 
ومس��ؤولي النادي، وكذلك زمالئه 
مبنتخ��ب األرجنتني مثل س��يرجيو 
أجويرو مهاجم مانشستر سيتي.

ولفت��ت إل��ى أن بع��ض املدعوي��ن 
س��يغادرون مدين��ة روزاريو بنفس 
الليل��ة، حي��ث س��يتحرك جيرارد 
وزوجته  برش��لونة  بيكيه مداف��ع 
ش��اكيرا  الكولومبي��ة  املطرب��ة 
بطائ��رة هليكوبتر إل��ى العاصمة 
بوينس آي��رس فور انته��اء احلفل.. 
وذك��رت أيًض��ا أن هناك إج��راءات 

مشددة على حتديد وسائل اإلعالم 
التي س��تغطي احلفل، برغم وجود 

طلبات عديدة.
اخل��اص  الفس��تان  أن  وأوضح��ت 
وص��ل  ميس��ي  ليوني��ل  بزوج��ة 
بالفع��ل من برش��لونة إلى مدينة 
روزاريو، في حني لم يتحدد املصمم 

اخلاص ببدلة النجم األرجنتيني.
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العواصم ـ وكاالت:

وتش��يلي  البرتغال  يخوض منتخبا 
منافس��ات بطول��ة كأس الق��ارات، 
التي انطلقت منافس��اتها مس��اء 
بالق��وة  بروس��يا،  الس��بت  ام��س 
الضارب��ة، وبطم��وح كبي��ر للف��وز 
ببطولة كب��رى أخرى، بعد جناحهما 

في التتويج القاري.
ويع��د بطال أوروبا وأمري��كا اجلنوبية 
املرش��حان األبرز للوص��ول للمباراة 
النهائية، التي س��ُتقام ف��ي الثاني 
م��ن مت��وز املقب��ل، في مدينة س��ان 
املنتخ��ب  أن  خاص��ًة  بطرس��برج، 
األملاني يشارك في البطولة بالعديد 
من الالعبني الذين ل��م يُختبروا من 

قبل.
في نف��س الوق��ت، يأم��ل املنتخب 
الروسي أن يظهر جياًل جديًدا يكون 
قادرًا على املنافس��ة حت��ت ضغوط 
اس��تضافة كأس  قب��ل  البطول��ة، 

العالم، العام املقبل.
وم��ن املق��رر ان��ب يفتت��ح املنتخب 
التي  البطولة،  الروسي منافس��ات 
يصفها االحتاد الدول��ي لكرة القدم 
)فيف��ا( بأنه��ا »مهرج��ان األبطال«، 
أمام املنتخب النيوزيلندي، أمس، في 

سان بطرسبرج.
وتعد هذه هي النسخة العاشرة من 
البطولة الت��ي تضم أبطال القارات 
الست، باإلضافة إلى منتخب البلد 
املضي��ف، واملنتخ��ب الفائ��ز بكأس 

العالم.
ويلعب املنتخبان الروسي والنيوزلندي 
في اجملموعة األولى، بجانب منتخبي 
البرتغال واملكسيك، اللذين يلتقيان 
الي��وم األحد في مدين��ة كازان.. في 
املقاب��ل، تض��م اجملموع��ة الثاني��ة 
وتش��يلي  الكامي��رون  منتخب��ات 

وأملانيا وأستراليا.
اجملموع��ة  منافس��ات  وتنطل��ق 
الثاني��ة اليوم األح��د، عندما يلعب 
الكاميروني مع تش��يلي  املنتخ��ب 
في العاصمة موسكو، فيما تلتقي 

أملاني��ا م��ع أس��تراليا ف��ي مدين��ة 
سوتشي، يوم غٍد االثنني.

وتعتب��ر البطول��ة مبثاب��ة البروف��ة 
األخيرة لروس��يا قبل كأس العالم، 
ولكنه��ا أيًضا مس��ابقة رئيس��ية 
للفيفا، الذي سينتهز الفرصة أيًضا 
ملواصلة جتربة تكنولوجيا مساعدة 

الفيديو للحكام.
ورغ��م ذلك، بات��ت الش��كوك حتوم 
حول مصير النسخة التالية لكأس 
الق��ارات، بعد قرار فيفا تأخير موعد 
انطالق مونديال قطر 2022، ليصبح 
في ش��هر تش��رين الثاني، بس��بب 
األج��واء احلارة ف��ي البل��د اخلليجي 

خالل فصل الصيف.

التذاك��ر تس��ير  وكان��ت مبيع��ات 
بصورة بطيئة، مع قيام فيفا بطرح 
تذاكر إضافية في األس��بوع املاضي، 
حتى للمباريات الكبرى التي يشارك 

فيها منتخب البلد املضيف.
وتس��ببت الهجم��ات اإلرهابية في 
أوروبا في جعل توفير وس��ائل األمن 
الروسية،  للس��لطات  أولوية  مبثابة 
الت��ي لديها تدابي��ر خاصة معمول 
به��ا ف��ي م��دن س��ان بطرس��برج، 
وموس��كو، وكازان، وسوتشي، التي 
س��تكون ضمن 11 مدينة من املقرر 

أن تستضيف مباريات املونديال.
وأص��در الرئي��س الروس��ي، فالدميير 
بوت��ني، مرس��وًما مين��ع املظاه��رات 

واملسيرات خالل الفترة من األول من 
حزيران اجلاري، وحتى 12 متوز املقبل، 
بدون احلصول على موافقة اخملابرات 

احمللية.
في ح��ني يقوم يواخيم ل��وف، املدير 
الفني ملنتخب أملانيا، بإراحة العبيه 
األساسيني، جاء املنتخب البرتغالي 
للمش��اركة للمرة األولى في كأس 
القارات، مع أفضل العب في العالم، 
كريس��تيانو رونال��دو، حي��ث يحلم 
الفريق بالتتوي��ج باللقب، إلضافته 
)ي��ورو  األوروبي��ة  األمم  كأس  للق��ب 
2016(، الذي حصلت عليه البرتغال 

الصيف املاضي.
وق��ال البرتغالي ري��كاردو كارفاليو، 

املدافع الدولي السابق، الذي ساهم 
في حصول املنتخب البرتغالي على 
لق��ب يورو 2016، للموقع الرس��مي 
لفيفا: »إن كأس القارات لقب مهم 
للبرتغ��ال عقب النج��اح األخير في 

اليورو«.
وأض��اف كارفاليو، ال��ذي يلعب في 
فري��ق ش��اجنهاي الصين��ي: »إنه��ا 
بطول��ة رائعة أخرى لن��ا بعد 2016، 
وأعتقد أن الطموح هو الفوز بلقب 

جديد«.
الذي  ويس��جل منتخ��ب تش��يلي، 
يق��وده امل��درب األرجنتين��ي، خ��وان 
أنطوني��و بي��زي، ظه��وره األول ف��ي 
كأس القارات، كخطوة كبيرة أخرى 

للجيل الذهب��ي، الذي أظهر العبني 
كبار أمثال أليكس��يس سانش��يز، 
الع��ب أرس��نال اإلجنلي��زي، وأرت��ورو 

فيدال، العب بايرن ميونيخ األملاني.
وقال بيزي مؤخرًا: »نحن متحمسون 
للغاي��ة للطريق��ة الت��ي ينظر بها 
الالعب��ون للبطول��ة.. واثق��ون ف��ي 
تق��دمي مس��توى جي��د، ونعتق��د أن 

بإمكاننا الفوز«.
وال تبدو بطولة كأس القارات مؤشرًا 
عل��ى ش��كل املنافس��ة ف��ي كأس 
العالم، السيما أنه ال يوجد منتخب 
فاز ب��كأس القارات وت��وج باملونديال 

في العام التالي.
وم��ع وض��ع ذلك ف��ي االعتب��ار، فإن 
يواخيم لوف، مدرب املنتخب األملاني، 
يبدو مقتنًع��ا بضرورة إراحة عناصر 
الفري��ق األساس��ية وجترب��ة العبني 
ج��دد، في ظل س��عيه لالس��تعداد 
بش��كل أفض��ل للمش��اركة ف��ي 

املونديال، العام القادم.
وقال ل��وف لوكالة األنب��اء األملانية: 
»الع��ام املقب��ل )ف��ي كأس العالم( 
أفض��ل  ف��ي  نك��ون  أن  ينبغ��ي 

مستوياتنا، وأن نقدم أفضل أداء«.
وج��اء املنتخب املكس��يكي - أكثر 
املنتخبات مشاركًة في كأس القارات 
حيث شارك 6 مرات في النسخ ال�9 
- لروسيا بفريق قوي.. وميتلك املدرب 
خوان كارلوس أوس��وريو 11 محترًفا 

يلعبون في األندية األوروبية.
ويثق ستانيس��الف شيرشيس��وف، 
م��درب املنتخ��ب الروس��ي، بق��درة 
فريق��ه عل��ى اإلقناع، رغ��م عملية 
بالفريق، عقب  والتجدي��د  اإلح��الل 
نتائج س��لبية حققتها روس��يا في 

منافسات يورو 2016.
سيس��عى  الوق��ت،  نف��س  ف��ي 
إفريقيا،  الكاميروني، بطل  املنتخب 
لتقدمي أفضل م��ا لديه للخروج من 
مجموعة تضم تشيلي وأملانيا، في 
حني يبحث منتخبا أس��تراليا، الذي 
يفتقد خدمات قائده ميلي جديناك، 
ونيوزيلندا عن الظهور املش��رف في 

البطولة.

روسيا تضّيف منافسات البطولة

غياب الكتيبة األلمانية يؤجج طموحات تشيلي والبرتغال في كأس القارات

العبو املنتخب األملاني

ميسي مع صديقته

فيينا ـ وكاالت:
قدم نادي ريد بول سالزبورج النمساوي، حامل 
لقب الدوري، أول أم��س، مدربه األملاني ماركو 
روزه، خلفا لإلسباني أوس��كار جارسيا، الذي 

تعاقد مؤخرا مع سانت إيتيان الفرنسي.
ويعمل ماركو روزه منذ 2013، كمس��ئول عن 
فريقي الناشئني حتت 16 و18 عاما في الفريق 
النمس��اوي، حي��ث ق��اد األخير للف��وز بدوري 
األبطال للناش��ئني في املوسم املنتهي، وهو 
اإلجن��از الدولي األكبر في تاري��خ النادي.. وأكد 
روزه، في بيان نش��ره النادي النمساوي »يجب 
أن نس��ير عل��ى نف��س النهج وه��و تصعيد 
العبني جدد، وفي نفس الوقت، تقدمي كرة قدم 

ممتعة وناجحة«.
وقال امل��درب األملاني إنه في املوس��م املاضي 
»س��ارت أش��ياء كثيرة على ما ي��رام«، وأنه ال 

يعتزم تغيير جوانب جذرية داخل الفريق.

أبو ظبي ـ وكاالت:
أعل��ن ن��ادي العني اإلمارات��ي مس��اء أول أمس، 
تعاقده رس��ميا مع الالعب الياباني تسوكاسا 
ش��يوتاني )28 عاما(، قادما من نادي سانفريس 
هيروشيما، ليكون الالعب اآلسيوي في صفوف 

الفريق األول للعني ملدة موسمني.
وق��دم العني العب��ه امللق��ب ب� )تش��يو(، خالل 
مؤمت��ر صحفي عق��ده اليوم، بحض��ور كل من 
أحمد حميد املزروع��ي نائب رئيس مجلس إدارة 
شركة العني لكرة القدم، وسلطان راشد عضو 

مجلس إدارة الشركة.
وس��يرتدي الالع��ب الرقم 33 م��ع العني، والذي 
دوالر،  ملي��ون   1.5 الصفق��ة  قيم��ة  أن  يت��ردد 
وس��يحل محل الكوري اجلنوبي ل��ي ميوجن، مع 
العلم أن العني، كان لديه العب آسيوي آخر هو 
الس��عودي ناصر الش��مراني، الذي رحل بنهاية 

فترة إعارته.

الدوحة ـ وكاالت:
تعاقد نادي املرخي��ة القطري، الصاعد حديثاً 
لدوري جنوم قطر، مع املدرب يوسف آدم، لتولي 
مس��ؤولية الفريق ابتداًء من املوسم املقبل، 
خلفاً لإليطالي ديلبرتو، الذي رحل عن الفريق 

قبل أسبوعني.
وكان يوس��ف آدم، ق��د رحل ع��ن األهلي، بعد 
نهاية املوس��م املنقضي، بعد سلس��لة من 
النتائج التي لم تصل لطموحات مس��ؤولي 
الن��ادي، الذين كانوا يرغبون في تكرار النتائج 
املمي��زة التي حققها آدم نفس��ه مع الفريق، 

في املوسم قبل املاضي.
وعمل يوسف آدم، في اجلهاز التدريبي للعديد 
من الفرق القطرية، مثل الش��حانية واجليش 

والعربي وأم صالل واألهلي.
من جه��ة اخرى، تعاقد نادي املرخية، الصاعد 
حديثا ل��دوري جنوم قطر، مع تيج��ان جايتيه 
الع��ب الوس��ط املداف��ع، وذل��ك لالنضم��ام 
لصفوف فري��ق الك��رة بالفريق، اعتب��اراً من 
املوس��م املقبل.. ووقع الالع��ب اجلامبي، على 
عق��ده اجلدي��د، أمس، ف��ي حضور ع��دد من 

مسؤولي نادي املرخية.
وتيجان م��ن مواليد 1988، وبدأ مش��واره مع 
فريق املوانئ اجلامبي، وملع جنمه ليقود منتخب 
الش��باب حتت 17 و 20 عام��ا، وتنقل بني عدد 
من األندية األوروبية، كان آخرها فريق كوبيون 

بالوسيرا الفنلندي.
من جهة أخرى، تعاقد املرخية مع احلارس فهد 
يونس، قادماً من ن��ادي اجليش، وذلك في إطار 
تدعي��م صفوفه، اس��تعداداً لبطولة الدوري 

في املوسم املقبل.

ماركو روزه يقود 
سالزبورج النمساوي

العين اإلماراتي يضم 
الياباني شيوتاني

يوسف آدم مدربًا 
للمرخية القطري

العواصم ـ وكاالت:

ع��زز القطري معتز برش��م أفضل رقم 
هذه السنة في مسابقة الوثب العالي 
أول أم��س ف��ي لق��اء أوس��لو، املرحل��ة 
اخلامس��ة من ال��دوري املاس��ي أللعاب 

القوى.
وس��جل صاح��ب ميداليت��ني أوملبيتني، 
2,38 متري��ن محس��ناً رقم��ه الس��ابق 
بفارق سنتيمتر واحد والذي سجله في 

4 اجلاري في أوبولو في بولندا.
وتق��دم برش��م )26 عام��اً( األوكران��ي 
بوه��دان بوندارنك��و )2.29 م( والبط��ل 
األوملبي الكندي ديري��ك دروان )2.25 م(.. 
وحل الس��وري مجد الدين غزال تاسعا 

)2.20 م(..
وواصل الالعب القطري، معتز عيس��ى 
برشم، تألقه هذا املوسم، وحقق أفضل 
أرقامه للموس��م احلالي في مس��ابقة 
الوث��ب العال��ي، بعدم��ا قف��ز الرتف��اع 
38ر2 مت��ر، ليفوز باملركز األول في جولة 

أوس��لو، خامس جوالت الدوري املاس��ي 
أللعاب القوى، أول أمس.

وحافظ برش��م على انطالقته الرائعة 
الت��ي بدأه��ا ه��ذا املوس��م ف��ي جولة 
الدوح��ة، ليقت��رب خطوة جدي��دة من 
حتقيق حلم��ه األكبر بتحطي��م الرقم 
القياس��ي العامل��ي في الوث��ب العالي، 
الكوب��ي  البط��ل  باس��م  املُس��جل 
األسطوري، خافيير س��وتومايور، البالغ 

45ر2 متر.
ومتكن برش��م من احلف��اظ على صدارة 
الدوري املاس��ي في الوث��ب العالي، بعد 
فوزه ف��ي جولتي الدوحة وش��نجهاي، 
مقدًم��ا أفض��ل بداية له في املوس��م 
احلالي، حيث حطم أفضل رقم سجله 
خ��ارج الدوري املاس��ي ف��ي بولندا، قبل 
عش��رة أيام، وهو 37ر2 متر، وذلك تأهًبا 

لبطولة العالم بلندن في آب املقبل.
وج��اء األوكران��ي ب��ودان بوندارينكو في 
املركز الثاني، بعدم��ا قفز الرتفاع 29ر2 
متر، ثم الكندي إيريك دروين، الذي حقق 

25ر2 متر.

وفي س��باق 100 م فاز الكندي اندريه دو 
غ��راس )22 عاما(، صاح��ب 3 ميداليات 
في العاب ريو األوملبية، مس��جال 10.01 
ثوان متقدماً على البريطاني شيجيندو 
اوجاه )10.02 ث( املتوج قبل أسبوع في 
لقاء روما، واإليفوراي بن يوس��ف ميتي 

)10.033 ث(.
وح��ل املغربي ف��ؤاد القعام تاس��عا في 
س��باق 1500 م بزم��ن 3:38:19 دقائ��ق 
ام��ام اجليبوتي عني اهلل س��ليمان رابع 
أوملبي��اد ريو دي جاني��رو الصيف املاضي 
)3:38:55(، فيم��ا جاء املغربي اآلخر عبد 
العاطي ايغيدير خام��س ريو في املركز 
الرابع عشر االخير بزمن 3:41.79 دقائق.
وع��اد املرك��ز األول للبريطان��ي جاي��ك 
وامت��ان )3:34.17 د( امام الكيني ايليجاه 
موتوني مانانغوي )3:34.40 د( والبولندي 
مارس��ني ليفاندوفس��كي )3:36.40 د(.. 
وحل��ت البحرينية تيجيس��ت غيتنيت 
ف��ي املرك��ز الثامن في س��باق 3 آالف م 
موانع بقطعها املس��افة بزمن 9:33.10 

دقائق.

كاس��تر  أفريقي��ة  اجلن��وب  وأح��رزت 
س��يمانيا املرك��ز األول في س��باق 800 
أم��ام  دقيق��ة   1:57.59 مس��جلة  م 
البوروندية فرانسني نيونسابا )1:58.18 
د( والكيني��ة مرغاريت وامبوي )1:59.17 
د(، وهو الترتيب ذاته في السباق النهائي 
لدورة األلعاب األوملبية في ريو دي جانيرو 

الصيف املاضي.
من جهة اخرى، أعلن العداء الفرنس��ي 
جيم��ي فيك��و حامل الرقم القياس��ي 
األوروبي في سباق 100 م )9.86 ثوان( اول 
أمس أنه يعاني من متزق في أوتار املأبض 

لقدمه اليمنى.
عل��ى  حس��ابه  عب��ر  فيك��و  وأوض��ح 
فيس��بوك أن بقية موس��مه التي تركز 
خصوص��اً على بطولة العالم في لندن 

)4 الى 13 آب( »أصبحت مهددة«.
وأصيب فيكو )25 عاماً( أول أمس خالل 
مش��اركته ف��ي س��باق 100 م في لقاء 
أوس��لو، املرحلة اخلامس��ة م��ن الدوري 
املاس��ي حي��ث حل ف��ي املرك��ز الثامن 

االخير بزمن 10.68 ثوان.

القطري معتز برشم يعزز أفضل رقم لعام 2017
اإلصابة تهدد مشاركة العّداء الفرنسي فيكو تقرير

برشم

لندن ـ وكاالت:
يغي��ب األرجنتيني خ��وان مارتني 
ديل بوت��رو، املصنف ال���30 عاملًيا 
عن بطولة كوينز للتنس بالفترة 
م��ن 19، وحتى 25 حزي��ران اجلاري 
لإلصاب��ة، وفًقا مل��ا أعلنته اجلهة 

املنظمة للبطولة اإلجنليزية.
ويأت��ي اإلع��الن ع��ن غي��اب دي��ل 
بوت��رو الذي ل��م يتع��اف بعد من 
الته��اب بعظ��م العان��ة، بعد 3 
أيام من اعتذار اإلس��باني رافاييل 

نادال املصن��ف الثان��ي عاملًيا عن 
املش��اركة في البطول��ة حلاجته 

"للراحة".
وعالوة على نادال، وديل بوترو، يغيب 
ع��ن البطول��ة أيًض��ا البريطاني 
دان إيفانز؛ لع��دم تعافيه من آالم 
عضلي��ة.. وس��يحل مح��ل دي��ل 
بوت��رو، وإيفان��ز، البريطاني جيمز 
وارد، واألس��ترالي الشاب ثاناسي 

كوكيناكيس.
ويبرز بني املشاركني بالبطولة آندي 

م��وراي املصنف األول عاملًيا الفائز 
باللق��ب 5 مرات، وستانيس��الس 
راونيت��ش،  وميل��وس  فافرين��كا، 
وجريج��ور  س��يليتش،  وماري��ن 
دمييت��روف، وجو ويلفريد تس��وجنا، 

وتوماس بيرديتش، وكيريوس.
وتعد كوينز استعدادًا لالعبني قبل 
بطول��ة وميبلدون، ثال��ث بطوالت 
اجلراند س��الم األرب��ع الكبرى هذا 
الع��ام والتي تق��ام من 3 حتى 16 

متوز املقبل.

ريودي جانيرو ـ وكاالت:
يحضر مجموعة من الطاقم الفني 
مباري��ات بطولة  البرازيل،  ملنتخ��ب 
كأس القارات، الت��ي انطلقت امس 
الس��بت، وذل��ك م��ن أج��ل مراقبة 
املنافسني احملتملني لنجوم السامبا 

في كأس العالم 2018.
وكش��ف االحت��اد البرازيل��ي للعبة، 
في بيان ل��ه الي��وم، أن انتقال 4 من 
أعضاء الطاقم الفني للبرازيل، على 
رأس��هم املدير الفني تيتي، لروسيا 
يأتي ضمن »خطة مراقبة املنافسني 

احملتملني« في املونديال.
وقال االحت��اد في البيان »املدير الفني 
تيت��ي إلى جانب منس��ق املنتخبات 
الوطني��ة سيش��اهدان 15 مب��اراة 
ف��ي بطول��ة كأس الق��ارات. املباراة 
الوحيدة التي لن يتابعاها هي حتديد 
املرك��ز الثال��ث«. وس��يتابع فرناندو 
أراوخو وفرنان��دو الزارو، محلال األداء، 
مباريات الدور األول، فيما سيشاهد 
تيت��ي ومنس��ق املنتخب��ات مباراتي 
املرب��ع الذهبي والنهائي. وإلى جانب 
روسيا، البلد املضيف، والتي ضمنت 

أيض��ا التواج��د ف��ي كأس العال��م 
كونه��ا البل��د املنظم، س��تتصارع 
كل م��ن منتخبات أملاني��ا والبرتغال 
وأس��تراليا  وتش��يلي  واملكس��يك 

والكاميرون ونيوزيلندا على اللقب.
يذك��ر أن ثالثة منتخب��ات فقط هي 
الت��ي ضمن��ت فعليا الظه��ور في 
املونديال الروسي، فإلى جانب البلد 
البرازيل، متصدرة  املضيف، قطعت 
تصفي��ات ق��ارة أمري��كا اجلنوبي��ة، 
وإي��ران، متصدرة اجملموعة األولى في 

التصفيات اآلسيوية.

مدريد ـ وكاالت:
توج فالنس��يا، أمس األول، بلقب 
الدوري اإلس��باني لكرة الس��لة 
للمحترف��ني، للم��رة األول��ى في 
تاريخه، بعدما تغل��ب على ريال 
مدري��د، حامل اللق��ب خالل آخر 
عامني، بنتيجة )87-76(، في رابع 

مواجهات املرحلة النهائية.

وبعدم��ا تف��وق الفري��ق امللكي، 
خ��الل الربع األول عل��ى أصحاب 
األرض بف��ارق نقطة وحيدة )20-

أن  فالنس����يا  اس��تطاع   ،)19
يع����ود وبقوة في الرب��ع الثاني، 
ليتقدم بف��ارق كبير من النقاط 
وصل ل� 17 نقطة، ليدخل لغرف 
املالبس وهو متفوق بنتيجة )48-

.)31
وخ��الل الرب��ع األخير واحلاس��م، 
متكن العبو امللك��ي من تقليص 
الفارق لست نقاط، قبل النهاية 
العب��وا  أن  إال  دقائ��ق،  بخم��س 
فالنس��يا ل��م يهت��زوا وخرج��وا 
باملباراة لب��ر األمان، ليتوجوا بأول 

ألقابهم في الليجا.

فالنسيا ُيحرز لقب دوري السلة اإلسباني

بوترو ينضم لنادال ويغيب 
عن بطولة كوينز للتنس

البرازيل تضع خطًة لمراقبة
 منافسيها المحتملين في المونديال

طوارئ في األرجنتين بسبب زفاف ميسي



بغداد ـ رحيم الدراجي*
االوملبي��ة  اللجن��ة  رئي��س  هن��أ 
الوطني��ة العراقية رع��د حمودي 
واعضاء املكت��ب التنفيذي نقابة 
ال�  الصحفيني بعيد تأسيس��ها 

.148
وقال رئي��س اللجن��ة االوملبية ان 
الع��راق يعد ف��ي طليع��ة الدول 
تاريخ��ا  متتل��ك  الت��ي  العربي��ة 
صحفي��ا كبيرا ورصني يش��ار له 
بالبنان مشيرا الى ان ذلك التاريخ 
الصحف��ي الناص��ع ج��اء نتيجة 
وج��ود كف��اءات متمي��زة يفتخر 
به��ا اجلميع وكان له��ا دورا كبيرا 
في نق��ل احلقائ��ق والوقائع  التي 

حصلت على مر التاريخ.
الرس��الة  ان  حم��ودي  وكش��ف 
الرصين��ة الت��ي يقدمه��ا رج��ل 
الصحافة العراقي  تعد من افضل 
الرس��ائل عل��ى مس��توى العالم 
كونه��ا حتم��ل ف��ي مضامينه��ا 

املهنية واملصداقية ووضع احللول 
الناجعة بش��كل صريح مبتعدة 
عن ما يثير التفرقة والشد واجلذب 
وهذا ما جعل للعراق دور كبير من 

خالل الثقة التي منحت  للس��يد 
نقيب الصحفيني العراقيني مؤيد 
الالمي والفوز مبنصب رئيس احتاد 
العرب وه��ذا االجناز  الصحفي��ني 
الكبير للصحافة العراقية يؤكد 
ان صحافتن��ا الزال��ت تق��ف ف��ي 

طليعة البلدان العربية.
واض��اف رئيس اللجنة االوملبية ان 
اللجنة االوملبي��ة الزالت تؤكد ان 
االعالم شريك اساسي في صناعة 
االجنازات واالنتصارات الكبيرة في 
مختل��ف احملاف��ل اخلارجي��ة كون 
الصحاف��ة  الصحاف��ة الس��يما 
الرياضية هي املرأة احلقيقية التي 
م��ن خاللها نعرف قدراتنا املهنية 
واي��ن نق��ف ف��ي رياض��ة االجن��از 
العال��ي متمني��ا للصحافة مزيد 
من التألق واالبداع في مس��يرتها 

املهنية.

* إعالم اللجنة األوملبية

بغداد ـ أعالم البارالمبية:
أك��د أمني عام اللجنة الباراملبية 
الوطني��ة العراقي��ة فاخ��ر علي 
العراق��ي  الوف��د  ان  اجلمال��ي 
لبطول��ة تنس الطاول��ة اجلارية 
حاليا  ف��ي  مدينة بيرث االملانية  
ق��د ح��رم م��ن املش��اركة ف��ي 
البطول��ة بس��بب ع��دم منحه 
تأش��يرة الدخ��ول ال��ى االراضي 
االملاني��ة بالرغم م��ن املراجعات 
الكثيرة واالنتظار الطويل للوفد 
الذي يترأس��ه عضو احتاد اللعبة 

وسن عبد الرضا .
وقال اجلمالي ان مشاركة العراق 

ف��ي بطولة  املانيا الدولية كانت 
مهمة جدا ملا لها من تأثيرايجابي 
على رفع املستوى العام لالعبني 
م��ن خالل االحتكاك مبس��تويات 
ترف��ع  ان  ش��أنها  م��ن  عالي��ة 
م��ن امكاني��ات العبين��ا الفنية 
والبدنية والذين كانوا  يتطلعون 
الى مش��اركة ناجحة باحلصول 

على االوسمة امللونة.
الع��راق  منتخ��ب  ان  وأض��اف 
املتك��ون من س��تة العبني ثالثة 
من فئ��ة الرجال وثالث��ة من فئة  
النساء حيث ميثل الرجال سعيد 
موس��ى فئة 8 وعلي عبد االمير 

فئ��ة 8 ومحمد قحط��ان فئة 7 
بينما ميثل النس��اء س��هير عبد 
االمي��ر فئ��ة 8 وجنلة عم��اد فئة 
4 وح��وراء س��عد فئ��ة 3 اضافة 
ال��ى امل��درب احمد عبد احلس��ن 
واحلكم الدول��ي احمد زغير كان 
يستعد منذ مدة طويلة وانتظم 
في  معس��كر داخلي بالعاصمة 
بغ��داد  باش��راف احت��اد اللعب��ة 
للتحضي��ر واالع��داد للبطول��ة  
اال ان املنتخ��ب ل��م يتمك��ن من 
االلتحاق مع املنتخبات املشاركة 
لع��دم حصول��ه عل��ى تأش��يرة 

الدخول.

بغداد ـ الصباح الجديد:
فاز العراق ب� 7 مناصب مهمة في 
تش��كيلة االحتاد العربي باملبارزة 
بعد االنتخابات التي جرت مساء 
أول أمس ف��ي العاصمة االردنية 
عم��ان، حيث ف��از رئي��س االحتاد 
مبنص��ب  حس��ن  زي��اد  املرك��زي 
عضوية االحتاد العربي ومت تعيينه 
مديراً تنفيذيا في االحتاد العربي، 
في االنتخابات التي فاز برئاستها 
الش��يخ س��الم القاس��مي من 
إبراهيم  اإلمارات، ونوابه، الشيخ 

من البحري��ن، وجمي��ل الزفتاوي 
من مص��ر وزائ��دة الدي��راوي من 
تونس، وف��از مبنصب االمني العام 
االردني خال��د العطيات ومبنصب 
الزي��ن  ه��دى  الصن��دوق  أم��ني 
من اإلم��ارات، فيما ف��از مبنصب 
العضوي��ة في تش��كيلة االحتاد 
العرب��ي زياد حس��ن م��ن العراق 
وسعود الش��مري من السعودية 
وزي��اد ب��و عراج م��ن لبن��ان وداود 
املتولي من فلس��طني، وس��مي 
الكويتي راشد الش��مالي مديراً 

فني��اً ورؤوف برون��اي م��ن اجلزائر 
مسؤوال للعالقات العامة.

وحقق العراق مناصب مهمة في 
اللجان العاملة، حيث فاز الدكتور 
عبد الهادي حميد مبنصب عضو 
والدكت��ور عالء  الفنية  اللجن��ة 
عبد اهلل ضمن جلنة احلكام ورعد 
خليل ضمن جلنة املدربني ومحمد 
الواحد ضم��ن جلنةالدعاية  عبد 
والتس��ويق وزين��ب غ��الب ضمن 
جلن��ة املرأة وفالح الناصر رئيس��اً 

للجنة اإلعالمية.

بغداد ـ فالح خابط:
اك��د جنم الك��رة العراقي��ة الكابنت 
قص��ي منير م��درب ن��ادي الديوانية 
ان القرعة التي ج��رت في مقر احتاد 
الك��رة منطقي��ة بحك��م اعط��اء 
الع��راق  الفرص��ة جلمي��ع مناط��ق 
لتواج��د جمي��ع املناطق ف��ي املربع 
الذهبي وضمان تواجدها في الدوري 

املمتاز للموسم املقبل .
وق��ال منير في تصري��ح صحفي  ان 
تقسيم الفرق الى ثالث مجموعات 
متثل كاف��ة مناط��ق العراق ش��يء 
ايجاب��ي لتقلي��ص نفق��ات الف��رق 
موق��ع  م��ن  لقربه��ا  املش��اركة  
املنافسة في ظل االزمة املالية التي 

تعاني منها اغلب الفرق .
وأض��اف مني��ر قد يعت��رض البعض 
في مسألة ان يتبارى عدد من الفرق 
الكث��ر م��ن م��رة ف��ي االدوار االولى 
والنهائية مس��ألة طبيعية في ظل 
هذه الظروف التي تعاني منها اغلب 
الف��رق الت��ي تناف��س عل��ى التأهل 

لدوري االضواء .
مبين��ا ان املقترح ال��ذي تقدمت به 
الى جلنة املس��ابقات وه��و ان يتبارى 
اصح��اب املراكز الثانية فيما بينهم 

ويتأه��ل صاح��ب املرك��ز االول ال��ى 
االولى للمجموعات  املراكز  اصحاب 
الذهب��ي  املرب��ع  ويكتم��ل  الث��الث 
وبعده��ا يت��م تأهل فريق��ني بعد ان 
كان ق��رار جلن��ة املس��ابقات تأه��ل 
اصح��اب املراكز االول��ى فقط وهذا 
املقت��رح واف��ق علي��ه اغل��ب الفرق 
املشاركة إلعطاء الفرصة ألصحاب 
املراكز الثانية بالتأهل وعدم فقدان 

االمل بالتأهل .
م��ن جهة اخ��رى قال حمي��د نعمة 

احلمداني رئيس الهيئة االدارية لنادي 
تأمني معس��كرين  الديواني��ة ع��ن 
للفريق داخلي ف��ي بغداد وهو جاري 
االن واألخ��ر في ايران م��ن اجل دعم 
الفريق ف��ي التأهل ل��دوري االضواء 
وان ش��اءا هلل يتحق��ق ذلك جلمهور 
االحمر الديواني الكرمي الذي س��اند 

الفريق بقوة .
يذك��ر ان دوري التأهي��ل س��ينطلق 
بع��د عي��د الفطر املب��ارك في ثالثة 
تس��تضيف  حي��ث  محافظ��ات 
العاصمة بغداد مجموعة الصناعة 
والش��علة  الكهربائية  والصناعات 
والث��ورة واجلماهي��ر فيم��ا قدم��ت 
ادارة ن��ادي الكوف��ة والناصري��ة عن 
استضافة اجملموعة اجلنوبية والفرات 
الديواني��ة  تض��م  الت��ي  االوس��ط 
والناصرية والكوفة والعزة وميسان 
وس��يحدد امللعب بعد زيارة اللجنة 
املش��كلة م��ن قبل االحت��اد لتقييم 
اجملموعة  والفن��ادق وضمت  املالعب 
الش��مالية والغربية اندية س��امراء 
بيج��ي  و  والعل��م  الش��مال  وغ��از 
وبيشمركة  وسيحدد امللعب الحقا 
بعد زي��ارة اللجن��ة لتقييم املالعب 

والفنادق للنادي املستضيف.
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باسم قاسم: تجديد صفوف 
الوطني بالعبين شباب

»الناشئة« يالعب 
األردن تجريبيًا

نفط الوسط يفتقد 
خدمات أمير صباح 

بغداد ـ الصباح الجديد:
د باسم قاسم مدرب املنتخب الوطني األول لكرة  أكَّ
الق��دم، أنه يخطط خ��الل الفت��رة املقبلة، إلضافة 

أسماء شابة لقوام الفريق.
وقال قاسم في تصريحات صحفية: »املباراة املقبلة 
للفريق ستكون في نهاية آب أمام تايالند، وسأجتمع 
خ��الل أيام مع اجلهاز املعاون م��ن أجل حتديد برنامج 

االستعداد للمباراة«.
ولفت إلى أن الفريق س��يخوض مباراتني وديتني في 
البص��رة م��ن أجل االس��تعداد للمب��اراة املقررة في 
بانك��وك، ضم��ن اجلولة التاس��عة م��ن التصفيات 
املؤهلة ملونديال روس��يا 2018.. وأش��ار إلى أن اجلهاز 
الفن��ي يُخطط إلضافة أس��ماء ش��ابة جديدة من 
الالعب��ني املميزي��ن بال��دوري احملل��ي، أو م��ن العبي 
املنتخ��ب األوليمب��ي؛ حيث نس��عى لتجدي��د دماء 

الفريق، وضمان تعاقب األجيال بشكل مخطط.
وأبدى قاس��م، رضاه التام عما حتق��ق خالل مباراتي 
األردن وكوري��ا اجلنوبية الوديتني، والتعادل مع اليابان 
باجلول��ة الثامنة من التصفي��ات.وكان العراق خاض 
مباراتني وديت��ني، ففاز في األولى عل��ى األردن )0-1(، 
بينم��ا تع��ادل بالثاني��ة )0-0( م��ع كوري��ا اجلنوبية؛ 
استعدادًا للقاء اليابان الذي انتهى بالتعادل )1-1(.. 
د قاس��م على أنه يرك��ز على العم��ل بهدوء  وش��دَّ
م��ع املنتخب دون الدخول في أم��ور جانبية تضعف 

تركيزه.
يذك��ر أن املنتخ��ب العراق��ي، فق��د أي فرص��ة في 
املنافسة على التأهل للمونديال؛ حيث يحتل املرتبة 
اخلامسة )قبل األخيرة( باجملموعة الثانية ب�5 نقاط، 

وقبل مرحلتني على نهاية التصفيات.

بغداد ـ الصباح الجديد:
يلعب منتخب الناش��ئني لكرة القدم حتت ١٧ سنة 
الي��وم االحد اول��ى مبارياته التجريبي��ة امام نظيره 
االردن��ي ف��ي اطار معس��كره ال��ذي بدأ ف��ي عمان 
أول ام��س، وقال مدرب املنتخب قحط��ان جثير، في 
تصريح��ات صحفي��ة ، إن والفريق وصل مس��اء أول 
أم��س أمس وخ��اض وح��دة تدريبي��ة ترويحية، قبل 
مواجه��ة املنتخ��ب األردن��ي مرت��ني، األول��ى اليوم، 
واألخرى في العش��رين من الشهر اجلاري.. يأتي هذا 
املعسكر القصير واملباراتني التجريبيتني، استعدادا 
للمشاركة في نهائيات كأس العالم حتت ١٧ سنة، 
الت��ي من املقرر أن تس��تضيفها دول��ة الهند خالل 
الفترة من الس��ادس من ش��هر تشرين األول املقبل، 

لغاية الثامن والعشرين من نفس الشهر.
 وأش��ار جثي��ر إلى أن قرع��ة نهائي��ات كأس العالم 
ستجري في الهند يوم السابع من شهر متوز املقبل، 
وأن منتخب العراق للش��باب يضم مواهب وأسماء 

سيكون لها شأنًا في مستقبل الكرة العراقية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
يس��تأنف فريق نفط الوس��ط، مبارياته ف��ي الدوري 
مبالقاة امليناء، والتي س��تقام في البصرة يوم بعد غد 
الثالث��اء ، واملقدم��ة م��ن اجلولة ال� 16 م��ن البطولة، 
وذلك إلتاحة الفرصة لفريق نفط الوسط للمشاركة 

في بطولة األندية العربية.
وقال عض��و الهيئة اإلداري��ة فراس بح��ر العلوم، في 
تصريح��ات صحفية، إن الفريق س��يغادر اليوم األحد 
إل��ى محافظ��ة البص��رة، حتضي��را ملواجه��ة املين��اء 
املقدم��ة م��ن اجلولة ال��� 16 من ال��دوري، حيث قررت 
جلنة املس��ابقات تقدمي 4 مباريات للفريق من اجلوالت 
األخيرة من ال��دوري، من أجل إتاح��ة الفرصة للفريق 
للمشاركة في بطولة األندية العربية، والتي ستقام 

في مصر.
 وأوضح أن الفريق جاهز متاما، حيث وزعت املستحقات 
املالية لالعبني، واجلميع في جاهزون باس��تثناء غياب 
الالع��ب أمير صباح، ال��ذي عاد م��ن املنتخب األوملبي 
مصابا، وسيغادر إلى قطر إلجراء الفحوصات الطبية..  
وأش��ار إل��ى أن مب��اراة املين��اء، ه��ي األول��ى للمدرب 
اجلديد، هاتف ش��مران، ال��ذي خلف املدرب الس��ابق، 
أيوب اوديش��و، منوها إلى أن املباري��ات املقبلة مهمة 
لتك��ون محطة إعداد فعلية للفريق قبل املغادرة إلى 
اإلس��كندرية، للمشاركة في بطولة األندية العربية.  
يشار إلى أن فريق نفط الوسط، يحتل الترتيب الثالث 

في الئحة أندية الدوري احمللي، برصيد 58 نقطة.

بغداد ـ قسم اإلعالم:

تفق��د وزي��ر الش��باب والرياضة 
عب��د احلس��ني عبط��ان، ملعب 
كرب��الء الدول��ي 30 الف متفرج 
واطل��ع على اخر االس��تعدادات 
لالختبار الثان��ي لرفع احلظر عن 
مالعبن��ا والتحضي��رات ملباراتي 
االوملبي العراق ونظيره الس��وري 
في ال�26 وال�29 من شهر حزيران 
اجلاري برفقة امل��الك املتقدم في 

الوزارة.
واك��د عبطان اهمي��ة احتضان 
الع��راق للمباري��ات الودي��ة بعد 
ق��رار رفع احلظ��ر اجلزئي من قبل 
الق��دم  لك��رة  الدول��ي  االحت��اد 
الكلي  للرف��ع  )فيف��ا(، متهي��دا 
واقام��ة املباريات الرس��مية في 
ان  مبين��ا  واحملافظ��ات،  بغ��داد 
ه��ذه اللقاءات تعك��س الصورة 
احلقيقي��ة للوضع املس��تقر في 
الع��راق وقدرتنا على اس��تقبال 
االش��قاء واالصدق��اء وتنظي��م 
البطوالت الرس��مية وال س��يما 
بع��د النجاح الكبي��ر الذي رافق 
مباراة الع��راق واالردن في ملعب 
البص��رة الدولي س��عة 65 الف 

متفرج.
واطل��ع عبط��ان عل��ى مراف��ق 
واالستعدادات  واالرضية  امللعب 
للمب��اراة الودي��ة املهم��ة التي 
تعد احدى بوابات رفع احلظر عن 
املالع��ب الرياضية، مش��يرا الى 

ان النجاح ف��ي تنظيم املباريات 
مس��ؤولية اجلمي��ع م��ن اج��ل 
ايصال رسالة اطمئنان لالحتادين 
االس��يوي والدول��ي عل��ى قدرة 
العراق على تنظيم واستضافة 

اللقاءات الرسمية والودية.
ودع��ا وزي��ر الش��باب والرياضة، 
ال��ى  الرياضي��ة  جماهيرن��ا 
التش��جيع املثال��ي ونقل صورة 

والتزامنا  طيب��ة ع��ن مالعبن��ا 
بالنظم والقوانني الدولية، كون 
الق��دم حتديدا  وك��رة  الرياض��ة 

رسالة محبة وسالم.
عبطان : االسرة الرياضية جنحت 

باختبار املرحلة االولى
كما، قال وزير الشباب والرياضة 
عبد احلسني عبطان ان الساحة 
الرياضي��ة بجمي��ع تفاصيله��ا 

تس��توعب  املقبل��ة  واعماله��ا 
واملتطوعني  املس��اهمني  جميع 
مبختلف االعم��ال الكبيرة التي 
ننتظر قدومها بصبغة رسمية 
ف��ي بط��والت رياضي��ة متعددة 
نرى ان الع��راق بثقله وامكاناته 
هو االجدر به��ا وتنظيمها على 

اكمل وجه.
واض��اف عبط��ان ف��ي تصري��ح 

واالتص��ال  االع��الم  ل�)قس��م 
احلكوم��ي( ان ما يس��مى بفترة 
االختب��ار او املراقبة ق��د انتهت 
ف��ي  س��احق  بنج��اح  فعلي��ا 
البصرة، وس��يتعزز بعد ايام في 
كربالء املقدسة ومن قبله باربيل 
وهي دالالت كبي��رة نحن واثقون 
منها متام��ا بان احلظر قد طويت 
صفحت��ه الى االب��د، وعلينا من 

االن ان نع��د العدة مل��ا بعد ذلك 
ببطوالت واستضافات ستدخل 
معها محافظات اخرى ومنشات 
رياضية جدي��دة غاية في اجلودة 
واالتق��ان جلميع االلع��اب وليس 

كرة القدم وحدها.
وتاب��ع بالق��ول ان اجلمي��ع م��ن 
احت��ادات رياضي��ة واندية وغيرها 
العراق  بتعزيز ق��درة  مطالب��ون 
الرياضية في جتميع الفرق واقامة 
والبطوالت مبختلف  املناس��بات 
االلع��اب وهي الميك��ن ان تكون 
اصع��ب من ش��روط ومتطلبات 
االحتاد الدولي لكرة القدم لذلك 
فان االحتادات مطالبة بانش��طة 
وفعاليات س��اندة اثناء اقامة اي 
مناسبة كروية واستثمار الزخم 
الفعاليات  القام��ة  اجلماهي��ري 
الفردي��ة  بااللع��اب  الرياضي��ة 
واجلماعية كما ان وزارة الشباب 
والرياضة بكامل ثقلها مستعدة 
متاما القام��ة الدورات التطويرية 
ف��ي االدارة والتنظيم والتجهيز 
ولن تدخر جهدا في سبيل اعالء 
شان الرياضة العراقية من وحي 
العمل املشترك والتعاون لهدف 

االجناز والطموح.
واشاد عبطان في ختام تصريحه 
الرياضي بجميع  االعالم  بتفاعل 
انواع��ه لدع��م ملف��ات الع��راق 
الرياضة  مي��دان  ف��ي  الوطني��ة 
وباجلهود التي تبذل من احلكومات 
احمللية للمحافظات وتعاونها مع 

االسرة الرياضية العراقية.

دعوة ألنشطة تضامنية باأللعاب األخرى مع أي مباراة رسمية كروية مقبلة

عبطان يتفقد ملعب كربالء ويّطلع على آخر االستعدادات الختبار رفع الحظر الثاني
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بغداد ـ الصباح الجديد:

جترى في الس��اعة 10 من مس��اء اليوم 
االح��د ف��ي ملع��ب الش��عب الدول��ي 
مباراة مؤجلة حلس��اب ال��دوري املمتاز 
بني فريقي الق��وة اجلوية والزوراء، حيث 
تشهد مراس��يم اعتزال احلكم الدولي 

املساعد لؤي صبحي رسمياً.
م��ن جانبه، أكد ح��ارس مرم��ى القوة 
اجلوي��ة، فه��د طال��ب، أن فريق��ه قادر 
على جتاوز الزوراء مجددا مس��اء اليوم، 
في ال��دوري، مثلما جت��اوزه من قبل في 

البطولة اآلسيوية.
وق��ال طال��ب ف��ي تصريح��ات خاصة 
ملوقع  »مباريات الكالسيكو لها نكهة 
خاص��ة، وتختلف ع��ن املباريات األخرى 
م��ن حيث الندي��ة واإلثارة، وس��يزيدها 
اجلمهور ح��الوة، وبالتالي نأمل أن تكون 

املباراة مبس��توى فني طي��ب وأن تكون 
النتيجة في صاحلنا، وأن نرضي اجلماهير 
التي ستس��اند الفريق«.. وتابع »فريقنا 
أفض��ل هذا املوس��م وأكثر اس��تقرارا، 
ومع أن الزوراء فريق كبير، فإننا عازمون 
على الف��وز وخط��ف النق��اط الثالث، 
كون القوة اجلوية مرش��ح لنيل اللقب، 

وبالتالي ال نريد التفريط بأي نقطة«.
وأوض��ح »الفترة احلالي��ة تعد األفضل 
للفري��ق ف��ي املوس��م احلال��ي، حي��ث 
تكتمل الصف��وف وال توجد أي إصابات 
عل��ى خالف األيام املاضي��ة التي عانينا 
منها بس��بب الغياب��ات، ولكننا حاليا 
ال نفتقد سوى خلدمات الالعب سامال 

سعيد فقط، بسبب اإليقاف«.
يشار الى ان القوة اجلوية تأهل الة نهائي 
كاس االحت��اد االس��يوي عل��ى حس��اب 
ال��زوراء بفوزه مبباراة االي��اب بهدف دون 
رد فيما انتهت املب��اراة االولى بالتعادل 

االيجابي بهدف لكال الفريقني.
م��ن جانب اخ��ر، ويلع��ب ي��وم الثالثاء 
املقب��ل امليناء مع نفط الوس��ط، ويوم 
22 حزي��ران اجلاري يواج��ه النجف على 
ملعبه ال��زوراء وفي الي��وم ذاته يلتقي 

القوة اجلوية نظيره الطلبة.
ويلتق��ي القوة اجلوية عل��ى ملعبه مع 
كرب��الء ف��ي الس��ابع والعش��رين من 
الشهر اجلاري وفي اليوم ذاته تقام مباراة 
الش��رطة مع نف��ط الوس��ط وبعدها 
بيوم يلتقي البحري نظيره الزوراء، وفي 
األول من متوز تقام ثالث مباريات يلتقي 
فيها كربالء نظيره امليناء ونفط اجلنوب 
مع القوة اجلوية ونفط الوسط مع نادي 

احلسني.
وسيكون موعد املباريات املؤجلة األخرى 
بعد إقام��ة مباراتي الدور الرابع عش��ر 
ف��ي األيام الثالث والراب��ع واخلامس من 
ش��هر متوز املقبل والدور اخلامس عشر 

في الثامن والتاسع من الشهر ذاته.
وتستأنف املباريات املؤجلة حيث يلعب 
نف��ط الوس��ط م��ع الق��وة اجلوية في 
الثالث عشر من الشهر املقبل ويواجه 
نادي احلس��ني نظيره الق��وة اجلوية في 

السابع عشرمن الشهر ذاته.
وم��ن املق��رر أن تنته��ي األدوار األربع��ة 
املتبقية لدوري هذا املوسم  في الثامن 
م��ن أب املقبل حيث تقام  منافس��ات 
الدور السادس عشر من املرحلة الثانية 
يوم��ي اخلامس والعش��رين والس��ادس 

والعشرين من الشهر املقبل.
وتقام منافس��ات الدور الس��ابع عشر 
في التاسع والعشرين والثالثني من متوز 
املقبل وجتري منافس��ات ال��دور الثامن 
عشر يومي الثالث والرابع من آب املقبل 
على أن تقام منافس��ات الدور التاس��ع 
عشر واألخير يومي السابع والثامن من 

الشهر ذاته.

فهد طالب يثق بقدرة الجوية في الفوز 

اليوم.. كالسيكو مؤجل بين القوة الجوية وغريمه الزوراء 

تقرير

جانب من لقاء سابق للجوية والزوراء

ملعب كربالء الدولي

رعد حمودي
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»األولمبية« تهنئ األسرة الصحفية 
بمناسبة عيد تأسيسها الـ 148

التأشيرة تحرم  طاولة
 البارالمبية من بطولة ألمانيا

العراق يفوز بمناصب مهمة في 
تشكيلة االتحاد العربي بالمبارزة

قصي منير: طموحي التأهل مع الديوانية
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استراتيجية األمن 
الوطني.. قراءة سريعة

عباس عبود سالم

"معاجلة اخملاط��ر التتم باحلل��ول االمنية"... هو 
احد اه��م االفكار واملبادئ الت��ي ارتكزت عليها 
استراتيجية االمن الوطني التي وضعها مجلس 
االمن الوطني كخط��ة عامة تنفذها احلكومة 

للحفاظ على مصالح العراق احليوية.
ويبدو ان توقيت صدور هذه االستراتيجية تزامن 
مع ق��رب االنتهاء من عملي��ات التحرير ودخول 
الع��راق مرحلة جديدة ب��كل ماتعنيه الكلمة، 
فعندم��ا يخفت زهو االحتف��ال بالنصر الكبير 
تظهر حتديات ومشكالت سياسية واقتصادية 
وامني��ة وثقافية تتطلب املعاجلة او املواجهة او 
احلس��م، وكانت االستراتيجية واعية لذلك في 

تصنيفها للمخاطر والتحديات.
ولك��ي تض��ع معاجل��ة جذري��ة له��ذه اخملاطر، 
ركزت االس��تراتيجية على عملية تطوير املوارد 
البش��رية، واملناهج الدراسية، والبنى التحتية، 
ومن خالل وضع خطط واس��تراتيجيات ملزمة 
التنفيذ، وفي توقيتات زمنية محددة، في جميع 
واجليوسياس��ية،  الدبلوماس��ية،  القطاع��ات 
والثقافي��ة  والسياس��ية،  واالقتصادي��ة، 
االجتماعية، والطاقة ، واالمن السبراني أي امن 

املعلومات.
اضافة الى ذلك فقد ركزت االس��تراتيجية على 
جان��ب مهم هو تفاع��ل احلكومة مع املواطنني 
ال��ذي يبن��ي دول��ة املواطن��ة، من خ��الل توفير 
اخلدمات والس��كن املالئم املس��توى املعيش��ي 

الالئق.
في اجلانب السياس��ي تضمنت االستراتيجية 
تصورات توجب االتفاق على مش��روع سياسي 
وطن��ي، ب��ني الق��وى السياس��ية الفاعلة في 
العراق، مع التركيز على اهمية ودور السياس��ة 
اخلارجية في بناء عالقات خارجية متوازنة قائمة 

على املصالح املشتركة.
حددت االس��تراتيجية ماهي��ة وجوهر املصالح 
الوطنية، وتناولت بدخلة االهداف، وش��خصت 
اخملاط��ر وح��ددت آلي��ات تنفي��ذ االه��داف، ومت 
تصنيف اخملاطر بثالث مس��تويات، جاء االرهاب 
والفس��اد، وعدم االستقرار السياسي، وضعف 
الهوي��ة الوطني��ة، والتح��دي االقتص��ادي في 

املستوى االول.
 ثم اجلرمية املنظمة ، وضعف التعليم، وش��حة 
املياه، والواقع الصحي، واالمن السبراني،  وامن 
الطاق��ة،  ومس��ائل اخ��رى مت تصنيفها ضمن 
مخاطر املس��توى الثاني، فيم��ا صنفت قضايا 
احل��دود العالق��ة وح��دود االقالي��م واحملافظات 
والك��وارث الطبيعي��ة والتهدي��دات ذات االث��ر 

االجتماعي ضمن مخاطر املستوى الثالث.
اذن نحن امام اس��تراتيجية وطنية ش��املة حتدد 
مس��تويات ومصادر التهديد وتضع احللول املرزمة 
التنفي��ذ، يبق��ى دور املواط��ن والنخ��ب الثقافية 
واجملتمعية في اسناد جهد الدولة العام لترسيخ 

مبدأ ومفهوم املصالح الوطنية العليا للبالد.

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

منة شلبي  الفنانة  أكدت 
أنها تعاملت مع شخصية 
"كاثرين" التي قدمتها في 
الغروب"،  مسلسل "واحة 
من خالل محاولة االقتراب 
م��ن روحه��ا، مؤك��دة في 
أنه��ا لم  الوق��ت نفس��ه 
منطل��ق  م��ن  تتعام��ل 
ش��كلها  م��ن  االقت��راب 

فقط.
وأعربت منة عن سعادتها 
البالغة بنجاح مسلس��ل 
"واح��ة الغ��روب"، مؤكدة 
على أن مدة التصوير كانت 
صعبة للغاية، حيث تقول 
إنها ظل��ت موجودة بواحة 
سيوة، ملدة طويلة من أجل 

تصوير كل املشاهد هناك.
يذكر أن مسلس��ل "واحة 
الغروب" م��ن بطولة منة 
النب��وي،  وخال��د  ش��لبي، 
وركني س��عد، وسيد رجب، 
ونخبة من النجوم، والعمل 
مأخ��وذ عن رواي��ة للكاتب 
الكبير بهاء طاهر، وإخراج 

كاملة أبو ذكرى.

كش��فت الفنانة س��هير 
أنها ستس��تمر في  رمزي 
تصوي��ر مسلس��ل "قصر 
العشاق"، للمؤلف محمد 
أحم��د  واخمل��رج  احلن��اوي، 
صقر، حتى نهاية رمضان، 
حيث يتبقى لها عدد كبير 
من املش��اهد، مشيرة إلى 
أن معظ��م املش��اهد يتم 
تصويرها في أحد القصور 

على الطريق الصحراوي.
رم��زي  ورفض��ت س��هير 
مسلس��ل  فش��ل  فكرة 
مؤكدة  العشاق"،  "قصر 

أنه عمل قيم، وس��يأخذ 
حقه ف��ي العرض الثاني، 
وموضح��ة أّنه��ا "تعت��ز 
ألنه��ا  التجرب��ة،  به��ذه 
ضمت مجموع��ة كبيرة 

من النجوم الكبار.

أك��د موق��ع "ديدالي��ن" 
االميركي على أن النجم 
فيلتون،  ت��وم  البريطاني 
"هاري  سلس��لة  بط��ل 
بوتر"، وّق��ع على بطولة 
الفيلم اجلدي��د "أوفيليا
وس��يتتبع    "Ophelia
قص��ة األمي��رة أوفيلي��ا 
إحدى  وه��ي  الش��هيرة، 
الش��خصيات  أه��م 
مبس��رحية  النس��ائية 
لولي��م  "هامل��ت" 

شكسبير.
م��ن  الفيل��م  أن  نذك��ر 
إخراج األس��ترالية كلير 

سيمي  وكتابة  مكارثي، 
جتري  وس��وف  ش��يالس، 
"كوفيرت"  أستوديوهات 
الس��ينمائية خالل املدة 
اجلارية محادثات مع أكثر 
م��ن جنم لالنضم��ام الى 

فريق عمل الفيلم.

منة شلبي

توم فيلتون

سهير رمزي

أخبــارهــــــــــم

متابعة - وداد إبراهيم:
كشف مهرجان )بالم س��ربينغز( الدولي 
لألفالم القصيرة في كاليفورنيا بالواليات 
املتح��دة األميركي��ة، ع��ن اختي��ار فيلم 
للمخ��رج  )عين��ي(  القصي��ر  التحري��ك 
العراق��ي احمد صالح، ف��ي برنامج )واجه 
م��ن  ال���23  ال��دروة  املوس��يقى( ضم��ن 
املهرج��ان، والت��ي تق��ام في الفت��رة 20-

26يونيو/ حزيران اجلاري.
 يع��د املهرج��ان املذك��ور اح��دى البوابات 
الس��ينمائية املؤهل��ة للمش��اركة ف��ي 
جائزتي االوسكار، والبافتا، اذ قدم ما يصل 
ال��ى أكثر م��ن 100 فيلم، خ��الل تاريخه، 
ومن بني أكثر من 4200 فيلم قصير يقدم 
للمش��اركة في املهرجان سنوياً، من 100 
بل��د حول العالم، يتم اختي��ار 325 فيلما 
للمش��اركة ب��كل دورة، ويبل��غ جمه��ور 

املهرجان أكثر من 22 ألف زائر سنوياً. 
أحدث جوائز الفيلم جاءت خالل الش��هر 
املاض��ي، م��ن خ��الل ال��دورة الثامنة من 
مهرج��ان جامعة زايد لس��ينما الش��رق 
األوس��ط في أبو ظبي باإلمارات، حيث فاز 
 Best of the(، .الفيل��م أفض��ل األفض��ل

Best(بجائزة 

فيل��م "عيني"، املس��توحى م��ن أحداث 
حقيقية، يدور حول منظور بضعة صبية 
صغار خملاطر احلرب ومهالكها، حيث يجمع 
ه��ؤالء الصبي��ة ش��غفهم باملوس��يقى، 
س��يناريو  الفيل��م  باألحل��ان.  وس��رورهم 
وإخراج، ومونتاج وأداء صوتي أحمد صالح، 
موس��يقى ني��زار روحان��ا، وحتري��ك فرانك 
بينغ��ل، وتصوي��ر ليون��ل بوتيار س��ومي، 
وإنت��اج س��تيفان غيرين"، وتوزيع ش��ركة 

MAD Solutions" في العالم العربي، وهو 
إنتاج فلسطيني أردني أملاني مشترك". "

وكان "عيني" قد فاز ب�جائزة ثالث أفضل 
فيل��م خ��ارج العراق، ف��ي ال��دورة الثانية 
من مهرجان القمرة الس��ينمائي الدولي، 
وجائ��زة أفضل فيلم حتري��ك قصير ضمن 
جوائز أوس��كار للطلبة، واجلائزة الرئيسة 
)أمارجي س��ومري( في ال��دورة الثانية من 
الدولي،  الس��ينمائي  أمارج��ي  مهرج��ان 

لع��روض األف��الم القصي��رة ف��ي النجف 
بالعراق.

ام��ا الع��رض العامل��ي األول للفيلم فقد 
كان مبس��ابقة امله��ر القصير بال��دورة ال� 
13 من مهرجان دبي الس��ينمائي الدولي، 
كما ش��ارك في أيام بيروت الس��ينمائية، 
املستقلة،  للس��ينما  السودان  ومهرجان 
ومهرج��ان ح��ّرك فلس��طني، ومهرج��ان 
ومهرج��ان  ببرل��ني،  العرب��ي  الفيل��م 
اإلسماعيلية الدولي لألفالم التسجيلية 
والقصيرة، ومهرجان ش��توتغارت الدولي 
للرس��وم املتحركة، ومهرج��ان أوبرهاوزن 
الدولي لألفالم القصيرة، ومهرجان سينما 

فلسطني في باريس.
ومؤخ��راً أنهى صالح رس��الة املاجس��تير 
الثانية في مجال الس��ينما، وفاز مشروع 
تخرج��ه بفيل��م "عيني" بجائ��زة أفضل 
فيل��م حتريك أجنبي قصي��ر، ضمن جوائز 

أوسكار للطلبة.
جدير بالذكر ان موعد عرض فيلم "عيني" 
ف��ي مهرج��ان )بال��م س��ربينغز( الدولي 
لألفالم القصيرة، سيكون بتاريخ اخلميس 
22 يونيو الساعة 10:30 بتوقيت غرينتش 

7-، بدار عرض كاميلوت.

فلم عيني للمخرج العراقي أحمد صالح يفوز بـ"أفضل األفضل" في أبو ظبي

امللصق الدعائي للفيلم

الصباح الجديد - وكاالت:
ف��ي الوقت ال��ذي تزدح��م فيها الس��جون في ع��دة دول حول 
العال��م بالنزالء، لقضاء عقوبات ش��تى، ف��أن هولندا أصبحت 
سجونها فارغة، لدرجة أن احلكومة قررت استغاللها، وحتويلها 
إلى مباٍن فاخرة. وعلى مدار العش��ر س��نوات املاضية، انخفض 
معدل ارتكاب اجلرائم في هولندا من دولة تعج بحوادث اجلرائم 

املتعددة في أوروبا، لتكون من بني األقل اآلن. 
وتراجع معدل ارتكاب اجلرائم في هولندا بنسبة %25 على مدار 
الثماني س��نوات املاضية، ويرى البعض أن ذلك هو الس��بب في 
تراجع عدد أقسام الش��رطة في البالد، مما دفع احلكومة لتأجير 
الس��جون الفارغة. واستغلت بعض السجون إلقامة الالجئني، 
ولك��ن مت حتويل البعض اآلخر مثل س��جن ف��ي "رويرموند"، إلى 
فن��دق فاخر خ��ارج العاصمة "أمس��تردام"، وتعم��ل غرف نزالء 
الس��جن الس��ابق مبنزلة غ��رف فندقية اآلن، مع وضع ملس��ات 
حديث��ة ومطورة، عدا مداخل الغرف التي ما تزال تش��به أبواب 

الزنزانات.

نيويورك - رويترز: 
حصل الرئيس األميركي دونالد ترامب على مكتبة، كما 
يفعل كل الرؤس��اء األميركيني، لتخليد مدة وجودهم 
ف��ي احلكم، لكن مكتب��ة ترامب مختصرة، ال تش��مل 

سوى تغريداته على تويتر.
وفتح��ت مكتبة تويتر الرئاس��ية أبوابها ف��ي نيويورك 
ي��وم اجلمع��ة، على بعد بض��ع بنايات عن أب��راج ترامب 
الشهيرة، اململوكة لرجل األعمال الذي حتول إلى عالم 

السياسة.
وجاءت فك��رة املكتبة م��ن برنامج تلفزيون��ي أميركي 
س��اخر هو )ذا ديلي ش��و( الذي يع��رض مقتطفات من 

أشهر تغريدات ترامب على تويتر.
والرئيس اجلمهوري مس��تخدم نشط لتويتر، ويعبر من 
خالله عن أفكاره بش��أن عدد من القضايا السياسية، 
وغي��ر السياس��ية، وللهج��وم عل��ى معارضي��ه م��ن 

املشاهير، والساسة.
وق��ال تريفور نوح مقدم برنامج )ديلي ش��و(: إن املكتبة 
الت��ي تفتح أبوابها للجمهور حتى ي��وم األحد، من دون 
رسوم للدخول، استهدفت جمع "بعض أعظم األفكار 
الت��ي مت التعبير عنه��ا على اإلطالق، ف��ي 140 حرفا، أو 

أقل".

هولندا تحّول السجون 
الفارغة إلى فنادق فاخرة

مكتبة رئاسية لتغريدات 
ترامب على غرار "ذا ديلي شو"

الصباح الجديد - وكاالت:
ال��ذي  اخلب��ر  عل��ى  تعليق��اً 
نشرته صحيفة "لو فيغارو" 
النج��م  ع��ن  الفرنس��ية 
األميركي براد بيت، وحتديداً قوله 
لطليقته األولى جنيفير أنس��تون: 
أعت��ذر ألنني حطم��ت قلبك". وأكد 
مصدر مقرب من براد أنه ليس من عادته 
أن يُفصح عن مشاعره بسهولة. ولفت 

إلى أن العالج النفسي الذي خضع له، 
س��اعده على التعبير عن نفسه. وهذا 
ما دفعه إلى طلب الصفح من جينيفر 

أنيستون.
ورّدت أنس��تون: "أقبل اعت��ذار براد بيت، 

وأنصحه بالتركيز على املستقبل".
وكان قد ش��ّبه براد بي��ت انفصاله عن 

أجنيلينا جولي، باملوت.
جدي��ر بالذكر ان النجم براد بيت التقى 

باملمثل��ة جنيف��ر أنيس��تون ف��ي عام 
1998، وتزوجه��ا في حف��ل زفاف خاص 
ف��ي مدينة ماليبو عام 2000 ، وانفصل 
الزوجان ف��ي ع��ام 2005 ، حيث التقى 
بي��ت بالنجمة أجنلينا جول��ي في أثناء 
تصوير فيلم الس��يد والسيدة سميث 
بعالق��ة  معه��ا  وارتب��ط   ،2005 ع��ام 
غرامي��ة، تزوجا فيما بعد ولديه منها 6 

اطفال، 3 منهم بالتبني. 

براد بيت لجنيفير أنستون: 
أعتذر ألنني حطمت قلبك

بغداد - الصباح الجديد:
تعلن منظمة التعاون اإلس��المي، عن 
انطالق النس��خة الثانية ملس��ابقتها 
الفوتوغرافي،  للتصوي��ر  الرمضاني��ة 
لوس��ائل األع��الم االجتماعي، لألعمار 
من )18سنة( وأكثر، من الدول األعضاء 
في املنظم��ة، وال��دول املراقبة، وعلى 
املشاركني التقاط صور تظهر اجلوانب 
االجتماعي��ة، واالقتصادية، والثقافية، 
ملوضوع املسابقة )إنسانيات رمضان(، 
وميكن أن تتضمن الصور املشاركة، ما 
يتس��م به ش��هر رمضان من روحانية 
وتعاليم، ومشاركة، وتقاليد، وثقافات 

اسالمية متنوعة.
وس��وف تنشر املش��اركات على موقع 
املنظم��ة، وصفحاته��ا عل��ى مواق��ع 
التواص��ل االجتماع��ي خ��الل ش��هر 

رمضان، وستختار جلنة التحكيم )10) 
فائزين، وفقاَ ملعايير محددة، ويعلن عن 
الفائزين على املوقع االلكتروني، ومواقع 
التواصل االجتماع��ي للمنظمة، بعد 

شهر من نهاية املسابقة.
وس��يتم اختي��ار 10 فائزي��ن، ألفضل 
10 صور، ألداء العمرة، وزيارة املس��جد 
النبوي في بداية موس��م العمرة بعد 
احلج، )ش��هر تش��رين األول أو تشرين 

الثاني(.
وتبدأ املسابقة في أول رمضان، وتغلق 
1438هجري��ة  رمض��ان  ش��هر  بع��د 

بأسبوع.
لإلطالع على مزي��د من املعلومات عن 
املس��ابقة وكيفي��ة املش��اركة نرجو 
www.oic-oic.( املنظم��ة  زيارة موقع 

.)//:org http

بغداد - حذام يوسف:
بحض��ور وكي��ل وزارة الثقافة الش��اعر 
فوزي األتروش��ي، والروائي ش��وقي كرمي، 
والباح��ث حس��ني اجل��اف، ضيف��ت دار 
الثقافة والنش��ر الكردي��ة الناقد علوان 
الس��لمان، ومحاضرة حول االدباء الكرد، 
الذين كتبوا بالغة العربية، حضر الندوة 
واالدباء  عدد م��ن الش��عراء 

الكرد، والعرب.
اجللس��ة  أدار 
عر  لش��ا ا
ر  جب��ا
س��هم 

باحلض��ور،  رح��ب  ال��ذي  الس��وداني، 
مس��تعرضا بعض من مراحل الس��يرة 
األدبية للضيف الناقد علوان الس��لمان، 
الذي أكد في مشاركته، على ان الثقافة 
الكردي��ة، له��ا خصوصي��ة واضحة في 
توظي��ف امل��وروث الدين��ي، والش��عبي، 
والتاريخ��ي، معرجا على بع��ض اجنازات 
الش��عراء فوزي األتروشي، وئاوات حسن 
امني، وجاس��م غريب هوليري، وحس��ني 
وزه��دي  س��ليماني،  وحس��ن  اجل��اف، 
الداوودي، وغيرهم. تخللت اجللسة عدد 
من املداخالت للحض��ور، الذين تناولهم 
الس��لمان ف��ي ورقته البحثي��ة، منهم 
الباح��ث حس��ني اجلاف ال��ذي أكد على 
ان س��بب اعتزاز الكرد باللغ��ة العربية 
كونه��ا لغة القرآن الك��رمي، فأول جريدة 

صدرت في مصر كانت باللغة العربية.

انطالق مسابقة منظمة التعاون 
اإلسالمي الرمضانية الثانية 

الناقد علوان السلمان في ضيافة 
دار الثقافة والنشر الكردية

بغداد - الصباح الجديد:
بدعوة م��ن مدير عام دائ��رة العالقات 
الثقافية العامة فالح حس��ن شاكر، 
وصلت س��يدة املقام العراقي فريدة 
محمد علي الى بغداد، للمش��اركة 
باحتفاالت يوم النصر لقواتنا البطلة 
على عصابات )داعش(، مؤكدة أنها 
ستغني في كل محافظات العراق.  
وقال��ت فريدة في لق��اء خاص يوم 
األربع��اء 14 حزي��ران م��ن الش��هر 
اجلاري: بعد أكثر من عش��رين عاما 

في املنافي، استطعت متثيل العراق في اغلب 
املناس��بات، فضال عن محاولتي في هولندا 
مبزج الثقافة والغن��اء الهولندي، مع املقام، 
واآلالت املوس��يقية العراقي��ة، وها أنا اليوم 
أعود لوطني، ألغني، وكلي أمل بعودة احلياة 
إلى املدن التي اس��تباحها داعش"، مؤكدة 
"أن األيام املقبلة ستشهد حفال كبيرا في 
بغ��داد، بعد إع��الن حترير املوص��ل بالكامل.  
وأضافت فريدة بأنها تس��عى خلدمة الوطن 
م��ن خ��الل خبرتها املكتس��بة ف��ي املقام 
والغن��اء العراقي، مش��يرة إل��ى انه هنالك 

عمل مش��ترك بينه��ا، وب��ني وزارة الثقافة، 
لدع��م الطاقات الش��بابية، من خالل فتح 
مؤسس��ة ترعى مهاراتهم، للحفاظ على 
التراث العراق��ي".   وعن أول مراحل حياتها 
في املقام أكدت فريدة: أن معهد الدراسات 
املوسيقية من اكتش��فني، ولم أكن اعرف 
ش��يء عن املق��ام، على الرغم م��ن ميولي 
املبكرة لالس��تماع إلى األص��وات العراقية 
املهمة في املقام، مثل زهور حسني، وناظم 
الغزالي، والكثير من األس��ماء الرائدة بهذا 

الفن األصيل". 

سيدة المقام العراقي فريدة تشارك باحتفاالت يوم النصر
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