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بغداد - أسامة نجاح:
العملي��ات  قي��ادة  أعلن��ت 
 ، االثن��ن  أم��س   ، املش��تركة 
ع��ن قت��ل 15 داعش��يا وتوغ��ل 
قواته150م عمق املدينة القدمية 
في املوصل, مش��يرة إلى ، كسر 
والثاني  األول  الدفاعين  اخلطن 

لداعش باملدينة. 
تلق��ت  للقي��ادة  بي��ان  وذك��ر 
اجلدي��د‘‘   ‘‘الصب��اح  صحيف��ة 
نس��خة من��ه, أن��ه "مت كس��ر 
اخل��ط الدفاع��ي األول والثان��ي 
قواتن��ا  وتوغل��ت  للدواع��ش، 
150م في عم��ق املدينة القدمية 
من جه��ة باب البي��ض, ودمرت 
مواضع القناصن والرشاش��ات 
الثقيلة وثالث عجالت مفخخة 

وقتل 15 ارهابياً". 
وأض��اف, أن "وحدات الش��رطة 
االحتادية تس��تمر ف��ي تقدمها 
شماال في حي الشفاء الستعادة 

مستشفى اجلمهوري". 
قي��ادة  باس��م  الناط��ق  وق��ال 
العميد  املش��تركة  العملي��ات 
الركن يحيى رس��ول في حديث 
‘‘الصب��اح  لصحيف��ة  خ��اص 
اجلديد‘‘ إن " قطعات الش��رطة 
املدينة  ف��ي  املتوغلة  االحتادي��ة 

القدمية تواص��ل تقدمها باجتاه 
وتس��يطر  املرس��ومة  أهدافها 
عل��ى األزق��ة الضيقة بإس��ناد 
طيران اجليش والطائرات املسيرة 
وتتمكن من حترير جامع الهادين 
وتقت��ل اإلرهابي أبو بكر املصري 
احد قيادات داعش العس��كرية 
في باب جدي��د مبنطقة املوصل 

القدمية". 
"قطع��ات  إن  رس��ول  وأض��اف 
الشرطة االحتادية توغلت 100م 
ف��ي عم��ق املدين��ة القدمية من 
جهة باب البيض في املوصل". 

وأوض��ح أن "القطع��ات توغلت 
حتت قصف صاروخي استهدف 

دفاعات الدواعش". 
مص��در  كش��ف  جانب��ه  م��ن 
امن��ي رفيع املس��توى في قيادة 
الشرطة االحتادية ، أمس االثنن 
، ع��ن إحباط ق��وات الش��رطة 
االحتادية ألكبر عملية نوعية قام 
بها داعش اإلرهابي في الساحل 

األمين ملدينة املوصل . 
وقال املصدر إن" داعش اإلرهابي 
ح��اول قبل يوم��ن التعرض إلى 
خ��ط الص��د بعملي��ة نوعي��ة 

لثالثة محاور في آن واحد. 
تتمة ص3

تدميـر الخطـوط الدفاعيـة لـ"داعش"
في المدينـة القديمـة بأيمن الموصـل

القوات املشتركة تدمر اخلطوط الدفاعية لـ"داعش"

بغداد- الصباح الجديد:
ب��دأ رئيس مجل��س ال��وزراء حيدر 
زي��ارة  االثن��ن،  ام��س  العب��ادي، 
مهمة ش��مل جدول اعمالها كل 
م��ن اململكة العربية الس��عودية 
واجلمهوري��ة االس��المية في ايران 

ودولة الكويت.
وذكر بيان رسمي للحكومة تابعته 
"الصباح اجلديد"، ان "العبادي غادر 
االثن��ن على رأس وف��د وزاري لبدء 
جول��ة اقليمية تش��مل اململكة 
الس��عودية، وجمهورية  العربي��ة 
ايران االس��المية، ودولة الكويت ، 
بن��اء على دعوات رس��مية وجهت 

لسيادته في اوقات سابقة". 
وتاب��ع البيان ان "اجلول��ة تأتي في 
ظ��ل االنتص��ارات الكبي��رة الت��ي 
يحققه��ا الع��راق عل��ى عصابات 
داع��ش االرهابي��ة ،وق��رب اع��الن 
وتالحم  بوح��دة  املنكرة  هزميته��ا 

ابناء شعبنا".
واش��ار ال��ى ان سلس��لة الزيارات 
تعبر عن توجه احلكومة العراقية 
القائم��ة  اخلارجي��ة  وسياس��تها 
على تغليب املصالح العليا للبالد 
والسعي لبناء افضل العالقات مع 
جميع دول اجلوار في اجملاالت كافة.
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد املكتب اإلعالمي لرئيس الوزراء 
حيدر العبادي، التزام العراق بالبيان 
املش��ترك املوقع م��ع األمم املتحدة 
بشأن منع العنف اجلنسي، مشيرا 
إل��ى ع��زم احلكومة عل��ى املضي 
بتنفي��ذ خط��ة وطني��ة على وفق 
الدس��تور ومبادئ حقوق اإلنس��ان 

واملواثيق والعهود الدولية.
وق��ال مكتب رئيس الوزراء في بيان 
اطلع��ت عليه "الصب��اح اجلديد"، 
إن��ه "ف��ي الوقت ال��ذي حتقق فيه 
قواتنا البطلة انتصارات باهرة ضد 
اإلره��اب تذكر احلكوم��ة العراقية 
اجملتم��ع الدولي باجلرائم البش��عة 

الت��ي ارتكبته��ا عصاب��ة داع��ش 
اإلرهابية وانتهاكها السافر حلقوق 

اإلنسان".
"وإذ  العب��ادي  مكت��ب  وأض��اف 
يحتفل العالم باليوم العاملي ملنع 
العنف اجلنسي املتصل بالنزاعات 
والتص��دي لها، نؤكد التزام العراق 
بالبي��ان املش��ترك املوق��ع مع األمم 

املتحدة".
وأكد عزم احلكوم��ة على "املضي 
وف��ق  الوطني��ة  اخلط��ة  بتنفي��ذ 
والبرنام��ج  العراق��ي  الدس��تور 
اإلنس��ان  ومبادئ حقوق  احلكومي 
والعه��ود  املواثي��ق  وف��ق  وعل��ى 

الدولية".

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد رئيس التحال��ف الوطني عمار 
احلكي��م ضرورة احلش��د الش��عبي 

ملرحلة ما بعد داعش.
وذك��ر بي��ان ملكتبه اطلع��ت عليه 
"الصباح اجلديد"، ان احلكيم وخالل 
لقائه االع��الم احلربي املنضوي حتت 
اطار هيأة احلش��د الشعبي مبكتبه 
في بغداد ، بن "أهمية توفير الغطاء 
السياس��ي للحشد الش��عبي وان 
يعمل احلشد الشعبي على حماية 
والتجرب��ة  السياس��ي  املش��روع 

السياسية العراقية".

ودع��ا "االعالم احلرب��ي الى مواجهة 
واملش��وهة"  املشوش��ة  احلم��الت 
مح��ذرا من "حال��ة االرتب��اك التي 
يتع��رض له��ا احلش��د وكل القوى 

املشابهة لها على مر التاريخ".
"ض��رورة  عل��ى  احلكي��م  وش��دد 
معاجل��ة االخط��اء وع��دم تبريره��ا 
وع��دم تعميمها فاالخط��اء مدانة 
ويتحمله��ا اصحابه��ا م��ن دون ان 
تعمم وتلغي منجزا امنيا وعسكريا 
واجتماعيا لعبه احلش��د على طول 

املواجهة مع داعش".
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العبادي يبدأ جولته
اإلقليمية بزيارة الرياض

العراق يؤكد التزامه بالبيان األممي 
بشأن منع "العنف الجنسي"

الحكيم يؤكد ضرورة الحشد 
الشعبي لمرحلة مابعد داعش

نمو تنظيم داعش في الفلبين
يشّكل تهديدًا على جنوب آسيا

عشرات القادة واألطباء واإلرهابيين
األجانب محاصرون بالموصل القديمة 23

بغداد ـ الصباح الجديد:
قاس��م  الكهرب��اء،  وزي��ر  أوض��ح 
محم��د الفه��داوي، س��بب قطع 
الكهربائ��ي عن مش��اريع  التي��ار 
إنتاج املاء الصاف��ي في العاصمة 

بغداد.
وذكر بي��ان لل��وزارة اطلعت عليه 
"الصب��اح اجلدي��د"، ان الفهداوي 
"اس��تقبل مبكتب��ه مبق��ر ال��وزارة 
أمينة بغداد، ذكرى علوش، وبحث 
معها جتهيز الطاق��ة الكهربائية 

ملش��اريع إنت��اج امل��اء الصافي في 
العاصمة بغداد". 

ان  الفه��داوي،  الوزي��ر  وأك��د 
"التجاوزات الكثيرة على اخلطوط 
املس��تثناة من القطع املبرمج من 
قبل املواطنن واجملمعات السكنية 
والتجاري��ة، والت��ي يش��ترك فيها 
عدد من منتسبي هذه املواقع دفع 
وزارة الكهرباء الى ش��مول جميع 
مش��اريع إنتاج امل��اء الصافي في 
جانب��ي الكرخ الرصاف��ة ببرمجة 

خاص��ة بواق��ع 20 س��اعة جتهيز 
مقاب��ل ارب��ع س��اعات قط��ع من 
الس��اعة 12 ظهراً الى الساعة 2 
ظهراً، ومن الس��اعة 4 عصراً الى 

الساعة 6 عصراً".
وأوض��ح وزي��ر الكهرب��اء، ان "هذا 
االج��راء أس��هم بتوفي��ر نص��ف 
الطاق��ة الكهربائي��ة التي كانت 
متن��ح له��ذه املواقع والت��ي كانت 

تذهب الى املتجاوزين".
م��ن جهته��ا أكدت أمين��ة بغداد 

عل��ى رفضها حل��االت التج��اوزات 
عل��ى  س��لباً  تنعك��س  والت��ي 
للمواطن��ن،  املقدم��ة  اخلدم��ات 
متعه��ده بإنزال أقص��ى العقوبة 
بحق م��ن يرتكب أو يت��ورط بذلك 

من منتسبي امانة بغداد.
وأشار البيان الى انه "مت في اللقاء 
االتف��اق على تش��كيل جلنة فنية 
مشتركة من وزارة الكهرباء وامانة 

بغداد تبدأ عملها ميدانياً.
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
قال دبلوماسيون إن االحتاد األوروبي 
قد يرس��ل بعث��ة أمني��ة جديدة، 
للمس��اعدة في حتقيق االستقرار 
بالعراق بعد استعادة املوصل من 
تنظي��م )داع��ش(، لكنه��م قالوا 
إن اخلط��ط ما ت��زال ف��ي مرحلة 

مبكرة.
وأش��ارت مس��ودة بي��ان، تناقلته 
وس��ائل اع��الم اجنبي��ة إل��ى أن 
األوروب��ي  االحت��اد  خارجي��ة  وزراء 
ف��ي  مناقش��ة  أول  س��يعقدون 
إرسال  وسيدرسون  لوكسمبورج 
فريق تابع لالحت��اد األوروبي لتقدمي 
ورمبا  األمنية  واملس��اعدة  املشورة 

يعمل على تدريب مسؤولي األمن 
العراقين.

وق��ال الدبلوماس��يون إن الع��راق 
طل��ب مس��اعدة االحت��اد األوروبي 

رسمياً.
وفي ح��ن أن اخلطوة صغيرة لكن 
أي جه��د م��ن هذا القبي��ل، ميكن 
أن يش��ير إلى نهاية لنفور فرنسا 
وأملانيا من مشاركة االحتاد األوروبي 
في حروب الش��رق األوس��ط، في 
أعقاب الغزو األميركي للعراق عام 
2003 الذي عارضته برلن وباريس.

ويش��ارك البل��دان كل على حدة 
في قت��ال متش��ددي “داعش” في 
سوريا والعراق، لكن جيوش االحتاد 

األوروبي س��عت بصعوبة للعمل 
ف��ي إطار التكت��ل برغ��م الدراية 
الواس��عة ب��أدوار التدري��ب غي��ر 

القتالية.
وقال مس��ؤول في االحتاد األوروبي، 
إن بعثة االحت��اد بالعراق في 2006 
كانت ته��دف ملس��اعدة القضاة 
والش��رطة وكان ينظر إليها على 
نط��اق واس��ع، عل��ى أنه��ا منوذج 
للفش��ل ألنها كانت صغيرة جداً 

ومحدودة املدة للغاية.
موجيرين��ي  فيدري��كا  ودعم��ت 
مس��ؤولة السياسة اخلارجية في 
االحتاد األوروب��ي، دوراً أكبر للتكتل 
في اخلارج سعياً إلى تطوير حتالف 

دف��اع مش��ترك لالحت��اد األوروب��ي 
يضاهي نفوذه االقتصادي.

بعث��ة لالحت��اد  أي  وق��د تش��ارك 
األوروبي م��ع تخطيط مماثل حللف 
شمال األطلسي، الذي انضم هذا 
الش��هر إلى التحالف الذي تقوده 
الوالي��ات املتح��دة ض��د "داعش" 
وي��درس تدري��ب املزيد م��ن اجلنود 

العراقين
وقال دبلوماس��ي باالحتاد األوروبي 
مطلع على املناقش��ات “ال ميكننا 
بح��دوث  الس��ماح  نتحم��ل  أن 
فراغ… نحن وآخرون على استعداد 
للتدخل. فق��ط نحتاج إلى كيف 

سنقرر فعل ذلك

وزيـر الكهربـاء يوّضح سبب قطـع
التيـار عن محطـات المـاء في بغداد

فريق أمني أوروبي الى العراق بعد تحرير الموصل

بغداد ـ الصباح الجديد:
ذك��رت الش��رطة البريطاني��ة أن 
شخصا في األقل قتل وأصيب 10 
آخرون، فجر امس االثنن، بعملية 
دهس استهدفت جتمعا ملسلمن 
ق��رب مس��جد فينس��بري ب��ارك 

شمال لندن.
واكدت الش��رطة إن الهجوم الذي 
اس��تهدف مس��جدا ف��ي لن��دن، 
وأوق��ع قتيال وثماني��ة جرحى، هو 
عمل إرهابي وفق ما أظهرت دالئل 

عدة.
وأوض��ح قائد ش��رطة لندن، خالل 
مؤمتر صحف��ي، أن ال دليل متوفرا 
حول حص��ول عملية طعن عقب 
الدهس، مش��يرا إل��ى أن اثنن من 

املصابن في حالة "خطرة".
وق��ال مجلس مس��لمي بريطانيا 
إن س��يارة دهس��ت مصل��ن لدى 
خروجه��م م��ن مس��جد ش��مال 
لن��دن. وأض��اف في تغري��دة على 
"تويت��ر"، "أبلغن��ا بأن س��يارة فان 

دهس��ت مصل��ن وهم يغ��ادرون 
مس��جد فينس��بري بارك"، وتابع، 
"يبدو أن رجال في سيارة فان دهس 

عمدا مجموعة من املصلن كانت 
إلى جوار شخص مريض".

وأضاف اجملل��س أن الواقعة أعنف 

ف��ي  اإلس��الم  اره��اب  مظاه��ر 
بريطاني��ا ف��ي األش��هر األخي��رة، 
ودعا السلطات إلى تعزيز إجراءات 

األمن خارج املساجد.
وأفادت الشرطة البريطانية بأنها 
تلقت اتصاال بعد الس��اعة 12:20 
صباح��ا بالتوقيت احمللي مباش��رة 
)2320 بتوقي��ت غرينت��ش(، ينقل 
تقارير عن تصادم في شارع سيفن 
سيس��ترز امل��ؤدي إل��ى منطق��ة 
فينس��بري بارك باملدينة. وأضافت 
أن هن��اك ع��ددا م��ن املصابن وأن 

شخصا اعتقل.
وقال��ت ام��رأة تعيش أم��ام املوقع 
البريطانية "بي. لهيئ��ة اإلذاع��ة 

بي.سي": "بدأت أسمع من النافذة 
صراخ��ا وصخبا ش��ديدا وفوضى 
عارمة في اخل��ارج... وصاح اجلميع: 
"سيارة فان دهست أناسا... سيارة 

فان دهست أناسا".
وأضافت، "كانت هناك سيارة فان 
بيضاء خارج مس��جد فينس��بري 
بارك دهست فيما يبدو أناسا لدى 

خروجهم بعد انتهاء الصالة.
تتمة ص3

الشرطة عّدته عماًل إرهابيًا مروعًا

عملية دهس في لندن تستهدف مصلين قرب مسجد فينسبري

تقريـر

متابعة

بغداد ـ الصباح الجديد:
فاز حزب الرئيس الفرنسي إميانويل 
واضحة،  برملانية  بأغلبية  ماكرون 
حس��بما أظهرت النتائ��ج، وذلك 

بعد أسابيع من فوزه بالرئاسة.
وبعد ف��رز كل األصوات تقريبا في 
اجلول��ة الثاني��ة م��ن االنتخابات، 
حص��ل ح��زب "اجلمهوري��ة إل��ى 
األم��ام"، إلى جان��ب حليفه حزب 
احلرك��ة الدميقراطي��ة، أكث��ر من 
300 مقعد في اجلمعية الوطنية 

)البرمل��ان(، الذي يبلغ إجمالي عدد 
مقاعدها 577 مقعدا.

ويع��د هامش الفوز أق��ل مما توقع 
انخف��اض  ظ��ل  ف��ي  البع��ض، 
ملحوظ في نس��بة املشاركة في 
االنتخابات مقارنة بانتخابات عام 

.2012
إلى  اجلمهوري��ة  وتأس��س ح��زب 
األم��ام قب��ل أكثر من ع��ام واحد، 
ونص��ف مرش��حيه ال يتمتع��ون 
سوى بخبرة سياس��ية محدودة، 

أو أن��ه لي��س لديهم خب��رة على 
اإلطالق.

��ت ه��ذه النتائ��ج جانبا كل  ونحَّ
وتعط��ي  الرئيس��ية،  األح��زاب 
الرئي��س الش��اب، ال��ذي يبلغ من 
العم��ر 39 عام��ا، تفويض��ا قوي��ا 
ف��ي البرمل��ان، ميكن��ه م��ن تنفيذ 
املؤي��دة  اإلصالحي��ة  سياس��اته 
والداعمة لقطاع  األورب��ي  لالحتاد 

األعمال.
تفصيالت ص6

الرئيس الفرنسي يحقق أغلبية
برلمانية مريحة لتنفيذ إصالحاته

بغداد ـ الصباح الجديد:
احلكومة  باس��م  املتح��دث  ق��ال 
االحتادية س��عد احلديث��ي، ان وفدا 
من اقليم كردستان سيزور بغداد 
قريبا، من دون حتديد موعد الزيارة.

تصري��ح  ف��ي  احلديث��ي  وأوض��ح 
صحف��ي نقلت��ه وس��ائل إع��الم 
كردي��ة ان من املتوق��ع ان يزور وفد 
من اقليم كردس��تان بغداد قريبا 

لبحث امللفات العالقة بن بغداد 
واربيل.

وفيما يتعلق بنش��ر بيان باس��م 
العراقية بش��أن اجراء  احلكوم��ة 
االس��تفتاء في اقليم كردس��تان، 
ق��ال احلديث��ي ان هذا البي��ان عار 
ع��ن الصحة ولم يص��در من قبل 

احلكومة االحتادية.
العراقي��ة  احلكوم��ة  أن  وأض��اف 

سبق وان اصدرت قبل تسعة ايام 
بيانا بخصوص االستفتاء، مؤكدا 
ان احلكومة العراقية لم تصدر اي 

بيان بعد هذا التأريخ.
اس��تفتاء  إج��راء  املق��رر  وم��ن 
العراق  االقلي��م ع��ن  الس��تقالل 
في 25 أيل��ول املقبل ف��ي خطوة 
االحتادي��ة  احلكوم��ة  تعارضه��ا 

العراقية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
كش��ف قائد عمليات دجلة الفريق 
الركن مزهر العزاوي،امس االثنن، ان 
قيادته احبطت 7 غزوات ل�"داعش" 
خالل ش��هر رمضان، فيما اشار الى 
ان اجهزة االستخبارات انقذت ارواح 

العشرات بعمليات لم يعلن عنها.

وق��ال العزاوي في حدي��ث صحفي، 
ف��ي  داع��ش  تنظي��م  "اندح��ار  ان 
املوص��ل واالنب��ار دفع��ه للضغ��ط 
باجت��اه ديالى لفتح ب��ؤر توتر واضرار 
باالمن واالستقرار من خالل عمليات 

اجرامية تنفذ هنا وهناك".
واضاف الع��زاوي ان "عمليات دجلة 

وباش��راف مباشر من قبله احبطت 
7 هجم��ات للتنظي��م خالل ش��هر 
رمضان اغلبها باالحزمة الناس��فة 
او ما يطلق عليها داعش بالغزوات"، 
مش��يرا الى ان "جهد القيادة كبير 

في حتقيق االستقرار".
وتابع قائد عمليات دجلة ان "اجهزة 

ديال��ى لعب��ت  االس��تخبارات ف��ي 
دورا محوري��ا وفعاال ف��ي انقاذ ارواح 
العش��رات م��ن املدني��ن بعمليات 
نوعية ل��م يعلن ع��ن اغلبها لدواع 
امنية وحلن استكمال التحقيقات"، 
داعي��ا اهالي ديالى الى "عدم التأخر 
ف��ي االب��الغ ع��ن اي حالة مش��تبه 

بها".
وفي س��ياق آخ��ر أعلنت الش��رطة 
االحتادي��ة، عن كس��ر اخلط��ن االول 
والثان��ي ل�"داعش" باملدينة القدمية 

في املوصل.
وقالت الش��رطة االحتادي��ة، في بيان 
اطلعت عليه "الصباح اجلديد"، إنه 

"مت كسر اخلط الدفاعي االول والثاني 
للدواعش، وتوغلت قواتنا 150م في 
عمق املدين��ة القدمية من جهة باب 
البيض ودم��رت مواض��ع القناصن 
والرشاش��ات الثقيلة وثالث عجالت 

مفخخة وقتل 15 ارهابياً".
تتمة ص3

إحباط 7 غزوات لـ"داعش" خالل رمضان في ديالى

جانب من عملية الدهس في لندن

وفد من إقليم كردستان يزور بغداد قريبًا

مع تقدم القّوات المشتركة لعمق 150 مترًا



شؤون عراقية2

السليمانية ـ عباس كاريزي: 

انضم االحتاد الوطني الكردس��تاني 
السياسية  االطراف  الى معس��كر 
برمل��ان  تفعي��ل  باع��ادة  املطالب��ة 
كردس��تان قبيل الذه��اب الى اجراء 
االس��تفتاء ف��ي االقليم، واش��ترط 
اجملل��س القي��ادي لالحت��اد الوطن��ي 
الكردس��تاني عق��ب اجتماع عقده 
جمي��ع  مت��ر  ان  االح��د،  ام��س  اول 
االج��راءات اخلاصة باالس��تفتاء عبر 
قانون يصادق عليه برملان كردس��تان 
وجمي��ع  املعني��ة  والس��لطات 
املؤسس��ات الرس��مية ف��ي اقليم 

كردستان.
لالحت��اد  القي��ادي  اجملل��س  واض��اف 
الوطن��ي في بي��ان تلق��ت الصباح 
اجلديد نس��خة منه عق��ب اجتماع 
ترأس��ه كوس��رت رس��ول علي، انه 
يؤك��د بأن االحت��اد الوطن��ي كقدوة 
في النضال الدميقراطي وحق تقرير 
املصير وس��يكون من ه��ذا املنطلق 
مدافعاً يناضل من اجل اجناح عملية 
االس��تفتاء م��ن اج��ل االس��تقالل 
واملناط��ق  كردس��تان  اقلي��م  ف��ي 
الكردس��تانية املس��تقطعة كافة، 
ش��ريطة ان تكون جميع االجراءات 
عن طري��ق قانون يصادق عليه برملان 
كردستان واملؤسسات الرسمية في 

االقليم.
واك��د االحت��اد ف��ي جان��ب اخ��ر من 
اجتماعه استعداده لتنفيذ االتفاق 
الذي وقعه سابقا مع حركة التغيير، 
واض��اف البي��ان ان االجتم��اع قرأ رد 
الكردس��تاني  الدميقراط��ي  احل��زب 
عل��ى خارطة الطري��ق التي قدمها 
االحت��اد الوطن��ي الص��الح ومعاجلة 
االزمات في االقلي��م، وتقرر ان يقدم 
اعضاء اجمللس القيادي مقترحاتهم 
حول ال��رد الى املكتب السياس��ي، 
ومن جانبه يقوم املكتب السياسي 
باحلوار مع املكتب السياسي للحزب 
للوصول  الكردس��تاني  الدميقراطي 
الى التوازن والش��راكة احلقيقة في 

جميع املستويات واالجتاهات.
ف��ي غضون ذل��ك طالب��ت اجلماعة 
االسالمية بزعامة علي بابير حركة 
االنتخابات  في  باملش��اركة  التغيير 

بقائم��ة  االقلي��م  ف��ي  البرملاني��ة 
موح��دة وتقدمي مرش��ح مش��ترك 

ملنصب رئاسة االقليم. 
وذكرت مصادر مطلع��ة ملوقع روداو 
ان قي��ادات السياس��ية ف��ي حركة 
التغيير واجلماعة االسالمية عقدوا 
اجتماع��ا بعي��دا عن اع��ن االعالم 
عبرت فيه اجلماعة االس��المية عن 
التغيير  استعدادها للمشاركة مع 
بقائم��ة موح��دة ف��ي االنتخاب��ات 
املقبلة، وان يقدم الطرفان مرش��حا 

مشتركا ملنصب رئيس االقليم.
 وتابع��ت املص��ادر ان حركة التغيير 
رفضت مقترح اجلماعة االس��المية 
بقائمة موحدة، معللة  للمشاركة 
ذل��ك مبحاولة معرف��ة حجمها في 

االنتخابات املقبلة.
زانا روس��تايي عضو مجلس النواب 
عن اجلماعة االس��المية ق��ال انه ال 

يس��تبعد ان يش��كل حزبه وحركة 
التغيي��ر قائمة وطنية مش��تركة، 
وهما االقرب في ال��رؤى والتوجهات 

اكثر من اي وقت سابق.
وكان االمن العام لالحتاد االس��المي 
ص��الح الدي��ن بهاء الدي��ن قد اعلن 
االس��بوع املنصرم تش��كيل قائمة 
االص��الح الوطن��ي تضم ع��ددا من 
االط��راف االس��المية ف��ي االقليم 
للمش��اركة بقائمة مش��تركة في 

االنتخابات املقبلة.  
الى ذلك دعا مسؤول دائرة العالقات 
اخلارجية في اقليم كردس��تان فالح 
الى  مصطف��ى احلكوم��ة االحتادية 
احترام إرادة ش��عب كردستان، الفتا 
الى أن االستفتاء س��يجنب العراق 

وكردستان العديد من الويالت.
وق��ال مصطفى ف��ي تصريح ملوقع 
س��بوتنيك الروسي حاولنا كثيرا أن 

نكون جزءا من عراق احتادي، فيدرالي 
تع��ددي، لك��ن لألس��ف الش��ديد، 
ل��م نتمك��ن من بن��اء ه��ذا العراق، 
ألن ش��ركاءنا ف��ي بغ��داد، ليس��وا 
الس��لطة  لتقاس��م  مس��تعدين 

والثروات«.
وطال��ب مصطفى حكوم��ة بغداد 
كردس��تان،  ش��عب  إرادة  باحت��رام 
والدخول في مفاوضات جدية إليجاد 
حل س��لمي لهذه القضية، مشيرا 
الى أن االس��تفتاء على االس��تقالل 

»حل وليس مشكلة«.
وأبدى مصطفى أمله في أن يتفهم 
اجملتمع الدولي موق��ف االقليم، وأن 
يدع��م احل��وار بن أربي��ل وبغداد من 
أجل ان يكون حوارا س��لميا وجديا، 

إلنهاء الوضع القائم«.
من جانبها حذرت حركة التغيير من 
تكرار 30 حزيران اخرى، مش��يرة الى 

ان االجتماعات احلزبية التي تتحدث 
عن اع��ادة تفعيل برملان كردس��تان 
لغ��رض تأيي��د االس��تفتاء، تص��ب 
في خدم��ة اجندات رئي��س االقليم 

مسعود بارزاني.  
واضاف عض��و مجلس الن��واب عن 
التغيير هوش��يار عبد اهلل في بيان 
تلقت الصباح اجلديد نس��خة منه، 
ان اع��ادة تفعي��ل برملان كردس��تان 
يج��ب ان يك��ون م��ن اج��ل تعديل 
قانون رئاس��ة االقلي��م وايجاد بديل 
عن بارزاني لرئاسة االقليم، وتابع ان 
فضيحة اجتماع السابع من حزيران 
كانت اعضم من انقالب 30 حزيران، 
النه عدا عن انها كانت اعادة البيعة 
لبارزاني فانه��م فوضوه كبديل عن 

البرملان.  
ويقول عبد اهلل » ان أي مس��عٍ يبذل 
االن الع��ادة تفعي��ل البرمل��ان اذا لم 

يك��ن من اجل تعديل قانون رئاس��ة 
االقلي��م فانه مبنزل��ة انقالب جديد، 
وتابع النه حت��ى وان مت اعادة تفعيل 
البرمل��ان فكيف برئي��س االقليم ان 
يصادق على القوانن التي ترفع إليه 
من البرملان اذا كان منتهي الشرعية 

بعد انقضاء مدة واليته. 
لي��س  اج��راء االس��تفتاء  ان  واردف 
اله��دف منه بن��اء الدول��ة الكردية 
غي��ر  املنص��ب  الدام��ة  ه��و  وامن��ا 
الش��رعي لبارزاني والهاء الش��عب 
ع��ن متابعة العق��ود النفطية غير 
الش��رعية، وترقي��ع فضحي��ة تأخر 
روات��ب املوظفن وتغطي��ة االنقالب 
على البرملان وحكومة االقليم، عادًا 
االستفتاء في ظل املأسي والكوارث 
التي يعاني منها ش��عب كردستان، 
عدا عن انه مهزلة مضحكة جرمية 

وطنية كبرى.  

التغيير: استعمال برلمان كردستان إلصدار قانون 
االستفتاء انقالب جديد على الشرعية

االتحاد الوطني يشترط مصادقة برلمان كردستان على القانون قبيل إجراء االستفتاء 
عبد الزهرة محمد الهنداوي 

شغلتني  األحداث في األسبوع املاضي عن الكتابة 
في ش��ؤون  الصحافة العراقية ف��ي ذكرى عيدها 
الثام��ن واألربعن بع��د املئة الذي م��ر في اخلامس 
عش��ر من حزيران اجلاري – وان كان البعض يشكل 
على اتخاذ هذه املناسبة عيداً للصحافة العراقية 
على اعتبار ان جريدة الزوراء لم تكن س��وى نش��رة 
فرمان��ات  لنش��ر  العثمان��ي  االحت��الل  اصدره��ا 

السلطان باللغة التركية.
 ولك��ن املش��كلة انن��ي ح��ن اردت الكتاب��ة ع��ن 
الصحافة وهمومها في يوم عيدها ، واذ خلوت إلى 
نفسي وقلمي وجدتني  حائرا في الكتابة عن هذا 
الي��وم ، .. أ أكتب عن ذكرياتي م��ع صاحبة اجلاللة 
وع��ن اول ي��وم من دراس��تي للصحافة في قس��م 
االعالم الذي كان احد اقسام كلية االداب بجامعة 
بغ��داد ، وأول موضوع نش��رته في الصحف وكيف 
علمنا اس��اتذتنا مبادئ العمل الصحفي ، واولئك 
الزم��الء الذين اصب��ح بعضهم جنوم��ا المعة في 
س��ماء اإلعالم العراقي وحتى العربي ؟ .. أم   اكتب 
عن واق��ع الصحافة العراقية الي��وم ، وما تواجهه 
من حتديات جس��ام، وما هو اثرها في عملية البناء 
اجلدي��د للع��راق ؟... كان��ت كفة العق��ل متيل نحو 
الكتاب��ة عن واقعنا احلال��ي ، فيما كانت العاطفة 
تري��د العودة إل��ى ذكري��ات االمس واخل��وض فيها 

..ودائما للعقل سلطان .
 إن عالم الصحافة واإلعالم عالم واس��ع ومتجدد 
ومتحول ايضا تكتنف��ه الكثير من الهموم  ، ذلك 
ألن الصحفي��ن هم ق��ادة الرأي وميتلك��ون القدرة 
عل��ى بلورة ه��ذا الرأي باجتاه القضاي��ا التي يريدون 
لفت االنظ��ار صوبها ، .. وفي بع��ض الدول يُعامل 
الصحف��ي مث��ل رئيس الدول��ة ومُينح تس��هيالت 
كبي��رة  ف��ي ش��ؤونه احلياتية .. وعن��د احلديث عن 
الصحاف��ة في العراق وهي التي حتتل تاريخا عريقا 
ناهز قرنا ونصف القرن من الزمان  ، فيمكن القول 
ان صحافتن��ا تقف ف��ي مقدمة صحافة الش��رق 
االوسط من حيث حرية التعبير ،وفي حجم اخملاطر 
الت��ي يواجهها الصحفيون ،فض��ال عن الدور الذي 
يؤديه االع��الم بنحو عام ، فنحن ألول مرة نش��هد 
حضورا اعالمي��ا واضحا وكبيرا ف��ي  املعارك التي 
تخوضه��ا قواتنا االمني��ة لتحرير االرض من داعش 
، فنج��د الصحفي��ن واالعالمين يتس��ابقون مع 
املقاتلن في تغطيات حية ومباشرة جملريات املعارك 
، لذلك فقدنا الكثير منهم شهداء وجرحى ، وفي 
املقاب��ل جند صحفي��ن اخرين اغلقت املؤسس��ات 
االعالمي��ة ابوابه��ا بوجوههم بعد ان س��رحتهم 
بس��بب االزم��ة املالي��ة ، فيم��ا ل��م تدخ��ر نقابة 
الصحفين العراقين جهدا وال س��بيال اال سلكته 
من اجل تأمن املنحة املالية للصحفين ولكن من 
دون جدوى؛ بسبب االزمة االقتصادية ايضا  .. فيما 
جند صنفا آخر من الصحفين يرفع شعار )صحفي 
لإليجار( – وان كانوا قلة وال ميثلون الضمير احلقيقي 
للصحافة – هم على استعداد جلعل االبيض اسودا 
واألس��ود ابيضا !! ، وبات هؤالء يعرفون في الوسط 
الصحفي بصحفيي )اجلكة( .. وهذه قضية ينبغي 
لنقابة الصحفين واملؤسسات االعالمية التوقف 

عندها ملعاجلتها .
اجلمي��ل ف��ي االمر ان��ه وبرغ��م صعوب��ة الظروف 
والتحدي��ات الت��ي تواجهه��ا الصحاف��ة هن��ا في 
الع��راق ووج��ود بع��ض الس��لبيات  ، ولك��ن مازال 
الكل يحس��ب للصحفي حس��ابا .. واملفرح ايضا 
ونحن نحتفل بعي��د الصحافة هو اختيار  مجلس  
الوحدة اإلعالمية العربية بغداد عاصمة للصحافة 
العربي��ة  لع��ام 2017 ، وهو ما يؤك��د أن صحافتنا 
بخي��ر  .. فألف حتي��ة للصحفي��ن العراقين وهم 

يحتفلون بعيدهم الثامن واألربعن بعد املئة.

حيرة قلم!

تقـرير

ماتيو بينينغتون*
ترجمة: حسني محسن

قاتل اجلهاديون القادمون من شرق آسيا 
باملئات لصالح تنظيم داعش في سوريا 
و العراق، و اآلن لديهم معركة مختلفة 
أقرب إلى أوطانهم ف��ي جنوب الفلبن، 
و هذا الس��يناريو يثير انزعاجاً كبيراً في 

واشنطن.  
وقد أس��فر الهجوم األخير الذي ش��نه 
مقاتل��ون من تنظي��م داعش في مدينة 
مراوي الفلبينية عن مقتل أكثر من 300 
شخص، وكشف أوجه التقصير في أداء 
قوات األم��ن احمللية وانتش��ار اجلماعات 
املتطرف��ة  في منطق��ة تراجعت فيها 

مكاسب مكافحة اإلرهاب.
وقال وزير الدفاع األميركي جيم ماتيس 
أمام الكونغرس األس��بوع املاضي أنه مت 
إلغاء عملية عسكرية أميركية طويلة 
األمد ملس��اعدة القوات الفلبينية على 
احتواء خط��ر املقاتل��ن املتطرفن قبل 
ثالثة أعوام. وما ت��زال أعداد صغيرة من 
الق��وات اخلاص��ة االميركي��ة ت��ؤدي دور 
»تق��دمي املش��ورة واملس��اعدة«، وتق��وم 
الواليات املتحدة بتوفي��ر املراقبة اجلوية 
ملساعدة الفلبن في استعادة األمن في 
م��راوي، وهي مدين��ة داخلية تضم أكثر 

من 200 ألف شخص.
لك��ن املش��رعن، مب��ن فيهم م��ن حزب 

الرئي��س دونالد ترامب اجلمهوري، يريدون 
دوراً أميركياً أكب��ر، و بعيداً عن التدخل 
البري. حي��ث أنهم يخش��ون أن تصبح 
للمقاتل��ن  جدي��داً  مرك��زاً  املنطق��ة 
اإلس��المين م��ن جن��وب ش��رق آس��يا 

وخارجها.
وقال السيناتور اجلمهوري جوني إرنست 
من والية آيوا: »ال أع��رف إذا كان تنظيم 
داع��ش يوج��ه عمليات��ه إل��ى هن��اك، 
ولكنه��م يحاول��ون بالتأكي��د احلصول 
عل��ى مقاتلن في تلك املنطقة. وأضاف 
»علين��ا ان نتصدى للوض��ع ويجب ان ال 

يخرج عن نطاق السيطرة«.
وأش��ار مس��ؤولو اخملاب��رات األميركي��ة 
ومكافحة اإلرهاب إلى أن تنظيم داعش 
قبل علناً مبايعات من ش��تى اجملموعات 
ف��ي الفلبن. و ف��ي مقط��ع فيديو في 
يونيو/حزي��ران 2016، دعا التنظيم أتباع 
له في جنوب شرق آسيا إلى الذهاب إلى 
الفلبن إذا لم يتمكنوا من الوصول إلى 

سوريا.
وقال اجليش الفلبيني أن نحو 40 أجنبياً 
معظمه��م م��ن إندونيس��يا وماليزي��ا 
اجمل��اورات، كان��وا م��ن ب��ن 500 متورط 
في القت��ال في مراوي. وتش��ير التقارير 
إل��ى مقت��ل س��عودي واحد ف��ي األقل، 
وشيش��اني، و ميني. وفي إجمال املعارك، 
لق��ى أكثر من 200 مس��لح مصرعهم 
في املواجه��ة، وهي اآلن في إس��بوعها 

الرابع.

ويش��ير الفيدي��و ال��ذي حصل��ت عليه 
وكال��ة أسوش��ييتد ب��رس م��ن اجليش 
الفلبين��ي إلى وجود حتالف بن املقاتلن 
املس��لمن احمللين م��ع تنظيم داعش، و 
ينسق هذا التحالف الهجمات املعقدة. 
لتنظي��م  املزع��وم  الزعي��م  يش��مل  و 
داعش في جنوب شرق آسيا: إيسنيلون 
هابيلون املعروف بإس��م )أب��و عبد اهلل 
الفلبين��ي(، وهو على قائمة واش��نطن 
لإلرهابين املطلوبن، مع مكافأة قدرها 

5 مالين دوالر على رأسه.
ويقوم املسؤولون األميركيون بتقييم ما 
إذا كان أي م��ن األل��ف مقاتل من جنوب 
ش��رق آس��يا الذين س��افروا الى العراق 
وسوريا في األعوام األخيرة يقاتلون حالياً 
في الفلب��ن ذات األغلبية الكاثوليكية. 
ويخش��ون أن املناط��ق الت��ي ال تخضع 
لس��يطرة احلكوم��ة ف��ي املنطقة ذات 
األغلبية املس��لمة حول مراوي ميكن أن 
جتعل هذه املنطقة مركزاً لإلرهاب، كما 

حدث في التسعينيات.
و بعدها كان��ت الفلبن قاعدة عمليات 
لق��ادة تنظي��م القاع��دة مث��ل خال��د 
الش��يخ محمد ورمزي يوسف الذي قام 
بالتخطي��ط ف��ي 1994-1995 لتفجير 
الطائرات فوق احمليط الهادئ. و مت احباط 
املؤامرة. لكن الرجال نفسهم كان لهم 
دور أساس��ي في هجمات 11 س��بتمبر/

أيلول على الواليات املتحدة.
وتش��ترك دول أخرى في اخملاوف نفسها. 

حيث حذرت س��نغافورة مؤخ��راً من أن 
تنظي��م داع��ش مي��ارس نف��وذاً متطرفاً 
»يتج��اوز بكثي��ر« م��ا مارس��ه تنظيم 
القاعدة واجلماعة اإلس��المية. و نفذت 
اجلماعة اإلس��المية في بداي��ة األلفية 
اجلدي��دة هجم��ات إرهابي��ة كبي��رة في 
جمي��ع أنحاء املنطقة. و قد تبنى داعش 
أعمال إرهابية في إندونيس��يا و ماليزيا 
العام املاضي، و أحبط��ت محاولة لهم 

في سنغافورة.
وقال ماتيس في هذا الشهر لوزراء دفاع 
املنطقة »يجب ان نعم��ل معاً ملنع هذا 
التهديد م��ن النمو«. وف��ي الكونغرس 
األس��بوع املاضي، ش��دد على مشاركة 
اخملاب��رات وال��دول مثل س��نغافورة التي 
تتقاس��م العبء بدالً من نش��ر القوات 

األميركية.
وق��د مترك��ز أكثر م��ن 500 م��ن القوات 
اخلاصة األميركية في منطقة مينداناو 
ف��ي املدة من عام 2002 حتى عام 2014، 
حيث قدموا املش��ورة والتدريب للقوات 
الفلبينية ضد جماعة أبو س��ياف، وهي 
جماعة س��يئة الس��معة في عمليات 
التفجير واالختطاف. وذكرت شركة راند 
في وقت الحق ان املس��ؤولن الفلبينين 
واألميركين أعربوا في ختام كلمته عن 
قلقهم من أن االنسحاب األميركي »قد 
يؤدى الى ع��ودة جتدد التهديد اإلرهابي«. 
وقبل أش��هر من االنس��حاب، تعهد أبو 

سياف بدعم تنظيم داعش.

إن دع��م الفلب��ن لي��س واضح��اً ف��ي 
رودريغ��و  الرئي��س  ويته��م  واش��نطن. 
دوتيرت��ي بالتغاض��ي عن أعم��ال القتل 
العشوائي التي تقوم بها قواته في حربه 
على اخملدرات، وقد مات اآلالف. ولكن تلك 
احلملة ش��ملت بنحو رئيسي الشرطة 
وقوات مكافحة اخمل��درات، وليس اجليش 

الذي يقود املعركة املناهضة لداعش.
وقال زكري ابوزه خبير جنوب شرق آسيا 
في كلية احل��رب الوطني��ة أن احلكومة 
الفلبيني��ة مس��ؤولة جزئي��اً عن عنف 
مراوي. وقال إن السبب اجلذري هو فشل 
احلكوم��ة ف��ي تنفيذ اتفاق س��الم عام 
2014 مع أكبر مترد مسلم في البالد، مما 
غ��ذى التجنيد للجماع��ات امللهمة من 

قبل تنظيم داعش.
ويرغب ارنس��ت، ال��ذي ي��رأس جلنة من 
التهدي��دات  ح��ول  الش��يوخ  مجل��س 
الناش��ئة، في أن يقوم اجليش األميركي 
ملس��اعدة  املس��توى  رفيع��ة  بعملي��ة 
الفلب��ن ف��ي مواجه��ة داع��ش. و لدى 
البنتاغ��ون ب��ن 50 و 100 م��ن الق��وات 
اخلاص��ة في املنطق��ة، و بناء على طلب 

اجليش الفلبيني
فقد نشر البنتاغون  طائرة بي3- أوريون 
ملراقبة املراوي. وقد أعطى أكثر من 600 
قطعة س��الح ناري للشرطة الفلبينية 

األسبوع املاضي.

*عن اسوشييتد برس

بعد انتقال عناصره من العراق وسوريا

نمو تنظيم داعش في الفلبين يشّكل تهديدًا على جنوب آسيا

برملان كردستان

اكد االتحاد في جانب 
اخر من اجتماعه 
استعداده لتنفيذ االتفاق 
الذي وقعه سابقا مع 
حركة التغيير، واضاف 
البيان ان االجتماع قرأ 
رد الحزب الديمقراطي 
الكردستاني على 
خارطة الطريق التي 
قدمها االتحاد الوطني 
إلصالح ومعالجة 
االزمات في اإلقليم
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بغداد ـ الصباح الجديد:
كشف وزير النقل كاظم فنجان 
احلمامي، أن خطة تطوير اخلطوط 
اجلوية العراقية س��تتضمن ثالث 
خطوات مهمة، مؤكدا نية وزارته 
احل��اق 105 طالب طي��ران باحدث 

املعاهد العاملية.
وقال احلمامي في كلمة له خالل 
احتفالية اخلطوط اجلوية بتأهيل 

40 طيارا عراقيا في مطار بغداد، 
وتابعتها "الصباح اجلديد" "انها 
امل��رة االول��ى الت��ي حتق��ق فيها 
وزارة النق��ل هذه القفزة النوعية 
منذ ع��ام 2003"، مبينا انه "من 
املؤم��ل التحاق 12 م��ن الطيارين 
الصق��ور  رك��ب  ال��ى  الش��باب 
الواع��دة، ناهيك عن ني��ة الوزارة 
باحلاق 105 طال��ب طيران باحدث 

املعاه��د العاملية وهو العدد الذي 
مت اختياره عام 2014 ولم تس��نح 
الفرصة إلش��راكهم في الدورات 

اخلارجية".
"االلت��زام  أن  احلمام��ي  وأض��اف 
باملواعي��د وارتداء الزي الرس��مي 
وإجراءات الس��المة واألمان داخل 
الطائرة سيسهم في رفع احلظر 

عن اخلطوط اجلوية العراقية".

بغداد ـ الصباح الجديد:
باس��م حش��د  املتحدث   كش��ف 
احلويج��ة أحمد خورش��يد، عن أن 
»داع��ش« نص��ب عنص��راً س��ورياً 
لقي��ادة التنظي��م ف��ي كرك��وك 
وص��الح الدي��ن وديال��ى واحلويجة، 
مبين��ا أن األخير اس��تهل مهامه 
أهال��ي  ض��د  إعدام��ات  بحمل��ة 

القضاء. 

 وقال خورشيد في حديث صحفي، 
م��ا  س��مى  داع��ش  »تنظي��م  إن 
يس��مى وال��ي والة التنظي��م وهو 
واليات  لقي��ادة  س��وري اجلنس��ية 
كرك��وك وديال��ى وص��الح الدي��ن 
ودجلة واإلش��راف عليه��ا وكذلك 
ملف قض��اء احلويج��ة«، مبيناً أن 
»احلويج��ة بات��ت قاع��دة عمليات 
عس��كرية مهمة للتنظيم وفيها 

عناص��ر يصل عدده��م الى 3 آالف 
ارهاب��ي وليس من الس��هل دخول 

قضاء احلويجة«.
وأضاف، أن »هذا اإلرهابي الس��وري 
يع��د واح��دا م��ن أقس��ى عناصر 
التنظي��م ومع��روف بش��دته مع 
إعدام��ات  وب��دأ حمل��ة  املدني��ن 
جماعية للمدني��ن وخاصة الذين 

يفرون الى كركوك وصالح الدين«.

وزير النقل يكشف عن خطط جديدة 
لتطوير الخطوط الجوية 

»داعش« ينصب واليًا سوريًا بالحويجة 
ويبدأ بحملة اعدامات 

عناصر من داعش



بغداد- انفجار عبوة 
ذكر مصدر امني في الشرطة العراقية 
امس االثنني أن أربعة أشخاص أصيبوا 
ج��راء انفج��ار عب��وة ناس��فة جنوبي 

العاصمة بغداد.
وقال املصدر الذي طلب عدم الكشف 
عن اس��مه إن "عب��وة ناس��فة كانت 
موضوع��ة بالق��رب من مح��ال جتارية 
في منطقة هور رج��ب التابعة للدورة 
جنوبي بغداد انفجرت، مساء يوم امس 
، ما أس��فر عن إصابة أربعة أش��خاص 

بجروح متفاوتة".

ديالى – احباط هجمات 
كش��ف قائد عملي��ات دجل��ة الفريق 
الرك��ن مزهر العزاوي ام��س االثنني، ان 
قيادته احبط��ت 7 غ��زوات ل�"داعش" 

خالل ش��هر رمض��ان، فيما اش��ار الى 
ان اجهزة االس��تخبارات انق��ذت ارواح 

العشرات بعمليات لم يعلن عنها.
وق��ال الفريق الركن العزاوي ان "اندحار 
تنظيم داعش في املوصل واالنبار دفعه 
للضغط باجت��اه ديالى لفت��ح بؤر توتر 
واض��رار باالم��ن واالس��تقرار من خالل 
عملي��ات اجرامية تنفذ هن��ا وهناك". 
مضيف��ا ان "عمليات دجلة وباش��راف 
مباش��ر من قبله احبط��ت 7 هجمات 
للتنظيم اغلبها باالحزمة الناسفة او 

ما يطلق عليها داعش بالغزوات ". 

كركوك – اعتقال مطلوب 
افاد مصدر امني في شرطة محافظة 
كرك��وك امس االثن��ني باعتق��ال احد 
الهارب��ني م��ن س��جن ب��ادوش جنوبي 

احملافظة. 

وقال املصدر الذي رفض الكش��ف عن 
اس��مه إن "قوة من ش��رطة االقضية 
والنواح��ي متكنت، اليوم، م��ن اعتقال 
احد العناصر املطلوب��ة وهو هارب من 
سجن بادوش"، مشيراً الى أن "عملية 
االعتقال جرت قرب ناحية تازة خورماتو 
جنوب��ي كركوك". وأن "املعتقل اعترف 
بانه هرب من س��جن بادوش عند دخول 
داعش للموصل"، موضحاً أنه "مت نقل 
املعتقل ملقر احتجاز للتحقيق معه". 

واسط – عملية امنية 
اكد مصدر امني في شرطة محافظة 
واس��ط امس االثنني ان القوات األمنية 
القت القبض عل��ى متهمني احدهما 
على وفق املادة 4 إرهاب واألخر بالترويج 
للمخدرات في محافظتي واسط وذي 

قار.

وق��ال قائ��د عملي��ات الرافدي��ن اللواء 
علي ابراهيم املكصوصي ان "االجهزة 
واس��ط  محافظ��ة  ف��ي  االمني��ة 
وبالتنس��يق م��ع مديرية اس��تخبارات 
ومكافحة ارهاب واس��ط متكنت وبعد 
توفر معلومات استخبارية ومتابعتها 
بدق��ة من الق��اء القبض عل��ى متهم 
من س��كنة قض��اء املدائن ف��ي بغداد 
واملطل��وب للقضاء على وف��ق املادة 4 

إرهاب". 

صالح الدين – سقوط صاروخ
اعلن مصدر امني في شرطة محافظة 
ص��الح الدي��ن ام��س االثن��ني أن مدنياً 
قتل وأصيب بس��قوط صاروخ شمالي 

احملافظة.
وقال املصدر  الذي رفض الكش��ف عن 
اس��مه إن "صاروخا سقط، مساء يوم 

امس ف��ي قري��ة املزرعة ضم��ن قضاء 
بيجي ش��مالي صالح الدين، ما أسفر 
عن مقتل مدني وإصابة أخر". وأن "قوة 
امنية وصلت الى املكان وفرضت طوقا 

حول املنطقة". 

االنبار- ضربة جوية 
اعلنت قيادة عمليات اجلزيرة في اجليش 
مبحافظة األنبار امس االثنني عن تدمير 
 21 ل�"داع��ش" ومقت��ل  قي��ادة  مق��ر 

"إرهابياً" فيه غربي احملافظة.
وق��ال قائ��د العملي��ات الل��واء الركن 
قاس��م احملم��دي إن "طي��ران التحالف 
الدول��ي متكن فجر يوم امس من تدمير 
مق��ر قي��ادة لتنظي��م داع��ش جنوب 
ش��رق مدينة القائ��م )350ك��م غرب 

الرمادي(".
وأضاف اللواء الركن احملمدي، أن "طيران 

التحال��ف الدول��ي اس��تطاع قتل 21 
إرهابياً من داعش ف��ي املقر، فضال عن 

تدمير أربع عجالت مفخخات فيه". 

نينوى – قصف جوي 
كشفت س��رايا اجلهاد اللواء }17{ احد 
تش��كيالت احلش��د الش��عبي تعرض 
قواتها لقصف من قبل طائرة مقاتلة 
في منطقة عداية غرب مدينة املوصل 

.
وذك��ر بي��ان لقوات س��رايا اجله��اد "ان 
قواته��ا املرابط��ة ف��ي غ��رب املوص��ل 
تعرض��ت فجر ي��وم امس ال��ى قصف 
صاروخ��ي". مضيفا انه "في الس��اعة 
الثالثة من فجر يوم االثنني اس��تهدف 
ص��اروخ اطل��ق م��ن طائ��رة مقاتل��ة 
الطري��ق  عل��ى  قطعاتن��ا  مجهول��ة 
الرئي��س الرابط بني ت��ل عبطة وعداية 

املؤدي الى املوصل والذي يعد الش��ريان 
الرئيس المدادات احلش��د الشعبي في 

قاطع عمليات غرب املوصل .

البصرة – سطو مسلح 
افاد مصدر أمني في شرطة محافظة 
البصرة امس االثنني، بأن ثالثة أشخاص 
أصيب��وا بج��روح خالل تع��رض مكتب 
للصيرف��ة وحتويل األم��وال يقع ضمن 
مركز املدينة الى جرمية س��طو مسلح 

نفذها مجهولون.
وقال املصدر  الذي رفض الكش��ف عن 
اس��مه إن "مكتب��اً للصيرف��ة وحتويل 
األموال يقع في منطقة اجلزائر تعرض 
ال��ى جرمي��ة س��طو مس��لح نفذه��ا 
مجهول��ون"، مبين��اً أن "اط��الق الن��ار 
تس��بب بإصابة ثالثة من العاملني في 

املكتب بجروح".

انفجار عبوة ناسفة في هور رجب جنوبي بغداد * إحباط هرب من سجن بادوش جنوبي محافظة كركوك
سقوط صاروخ في بيجي شمالي صالح الدين * تدمير مقر قيادة داعش ومقتل 21 "إرهابيًا" غربي األنبار

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
ب��ني أبنية مدم��رة جزئياً وأخرى س��ويت باألرض، 
استأنف طالب الكليات اإلنس��انية في جامعة 
املوصل دروس��هم من حيث توقفوا حني سيطر 
"داع��ش" عل��ى مدينته��م، بينما يخ��وض عدد 
منهم امتحانات��ه في قاعات تطاي��رت نوافذها 

والكهرباء مقطوعة عنها.
ورغم أعم��ال التنظيف التي تش��هدها كليات 
اجلامع��ة املترامية عل��ى مس��احة 251 هكتاراً 
وتتمي��ز بتن��وع اختصاصاتها الت��ي كانت جتذب 
نحو 39 أل��ف طالب، إال أن أبنية وكليات عدة ما 
زالت خارج اخلدمة بانتظار إطالق مش��روع إعادة 

اإلعمار، وفق ما يؤكد مسؤولون إداريون.
وعلى مدخل اجلامعة الرئيس��ي، ينتشر عناصر 
أمن وحراس يتول��ون التدقيق في هويات الطالب 

وتفتيشهم الواحد تلو اآلخر.
وتتواصل في احل��رم اجلامعي اعمال في تنظيف 
احلدائق والش��وارع امللتفة ح��ول الكليات وإزالة 

الدخان األسود الذي صبغ اجلدران.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن احملكمة اجلمركية الوس��طى،امس االثنني، 
انها غرمت أذري��ني متهمني مبخالفات كمركية، 
مبين��ا ان ذلك ج��اء بعد مخالف��ات وتعويضات 

مدنية إلدارة اجلمارك.
وق��ال قاض��ي احملكم��ة س��تار ورور ف��ي بي��ان 
اطلع��ت عليه "الصب��اح اجلدي��د" ان "احملكمة 
فرضت غرامة مالية عل��ى مواطنني اذريني جراء 
مخالفته��م تعليمات قانون الكم��ارك"، مبينا 
ان "مخالفاته��م تتمثل بإدخالهم باصات ركاب 

بدون تعرفة كمركية".
واضاف ان "س��عر الب��اص يصل إل��ى 40 مليون 
دينار"، مش��يرا إلى أن س��فارة اذربيجان تكفلت 

بدفع هذه الغرامات".
يذكر أن احملكمة الكمركية للمنطقة الوسطى 
تتول��ى النظر في دعاوى ثمان��ي محافظات هي؛ 
بغ��داد، بابل، كربالء، النجف، الديوانية، واس��ط، 

ديالى، وصالح الدين.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعتبر وزير الع��دل حيدر الزاملي، أن العراق حقق 
انتقالة كبيرة في ملف حقوق االنس��ان، مؤكداً 
عل��ى اهمية تضاف��ر جهود املنظم��ات الدولية 
واحمللية اخملتصة في هذا املل��ف إلعانة النازحني، 
فيما اعرب الس��فير السويسري غير املقيم في 
العراق هانز بيتر النتس استعداد بالده للمشاركة 
ف��ي اعان��ة النازح��ني وتأهي��ل مناطقه��م بعد 

اكتمال عمليات التحرير.
وقال��ت وزارة الع��دل ف��ي بي��ان اطلع��ت عليه 
"الصب��اح اجلدي��د"، إن "وزيره��ا حي��در الزاملي 
استقبل وفدا مكونا من القائم بأعمال سويسرا 
بالع��راق واملقي��م ف��ي عم��ان هانز بيت��ر النتس 
واملبعوث اخلاص بأمور الهجرة في قسم الهجرة 
في وزارة العدل السويسرية ارس فان أرب وممثلة 
امللحقية السياس��ية س��تيفاني النتر وبحضور 

وكيل الوزارة حسني الزهيري".
وقال الزاملي بحس��ب البي��ان، إن "العراق حقق 
انتقال��ة كبيرة ف��ي ملف حقوق اإلنس��ان على 
الرغم م��ن الظروف االس��تثنائية الت��ي مير بها 
البلد في ضل احلرب على اإلرهاب"، مؤكداً أهمية 
"تظافر جهود املنظمات الدولية واحمللية اخملتصة 
في مجال حقوق اإلنسان إلعانة النازحني وتوفير 
احتياجاته��م األساس��ية حل��ني عودته��م ال��ى 

املناطق احملررة".
من جانبه أبدى الس��فير السويسري، "استعداد 
بالده للتعاون مع وزارة العدل العراقية في مجال 
تب��ادل اخلب��رات وتدري��ب ك��وادر وزارة العدل من 
موظفني وحراس إصالحي��ني وتوقيع االتفاقيات 

الثنائية بني البلدين".
وأش��اد، ب� "االنتص��ارات األخيرة الت��ي حققتها 
القوات األمني��ة على اإلرهاب، ودور املؤسس��ات 
احلكومي��ة العراقية في احتض��ان النازحني ومد 
يد الع��ون الالزم لهم"، مؤكدا "اس��تعداد بالده 
للمشاركة في إعانة النازحني وتأهيل مناطقهم 

بعد اكتمال عمليات التحرير".

جامعة الموصل تستأنف 
الدوام وسط الركام

تغريم آذريين ملياري 
دينار وأذربيجان تتكفل 

بدفعها

العراق يحقق انتقالة 
كبيرة في ملف حقوق 

اإلنسان

الملف األمني

تدمير اخلطوط الدفاعية 
لـ"داعش" في املدينة القدمية 

بأمين املوصل
وأضاف املصدر لصحيفة ‘‘الصباح 
اجلديد" ان" احملور األول من منطقة 
الفاروق داخل مياه الصرف الصحي 
بأكثر من 120 إرهابياً واحملور الثاني 
بأكث��ر م��ن 125 إرهابي��اً داعش��ياً 
على طول خط الص��د لنهر دجلة 
واحمل��ور الثال��ث هو عب��ور أكثر من 
100 إرهابي س��باحة الى املنطقة 
القدمي��ة وص��وال ال��ى خل��ف خط 
الصد , مشيرا الى انه" مت إجهاض 
التعرضي��ة  احمل��اوالت  تل��ك  كل 
وقتل جميع اإلرهابيني املش��اركني 
فيها واالس��تيالء على أسلحتهم 
التي بحوزتهم  الناسفة  واألحزمة 
وبالتال��ي مت إحب��اط اكب��ر عملية 

لداعش في أمين املوصل . 
وتابع املصدر ال��ذي لم يفصح عن 
أس��مه إن" جام��ع الن��وري ال يبعد 
عن القطعات العس��كرية س��وى 
600 متر من متركزها احلالي , مبينا 
إن" القطعات العسكرية في أثناء 
تقدمها ص��وب األه��داف مت تدمير 
خطوط دفاع العدو وصوال إلى قلب 
املنطق��ة القدمي��ة , الفت��ا إلى إن" 
القطعات العسكرية قتلت اغلب 
قيادات العدو الذين كانوا ميسكون 

باملرافق احليوية للمنطقة القدمية 
في امين املوصل . 

الى ذلك كش��فت اللجنة األمنية 
في مجلس محافظة نينوى , أمس 
االثن��ني , عن وج��ود خط��ة أمنية 
واس��عة ما بع��د إعالن حتري��ر امين 
املدين��ة للس��يطرة عل��ى األوضاع 
األمنية ومن��ع تس��لل اإلرهابيني , 
مش��يرة إلى إن ، املعرك��ة املقبلة 
س��تكون اس��تخبارية حملاسبة أي 

متورط مع التنظيم. 
 وقال رئيس اللجنة محمد إبراهيم 
لصحيف��ة ‘‘الصب��اح اجلدي��د‘‘إن" 
خط��ة أمنية واس��عة س��تنطلق 
م��ا بع��د إعالن حتري��ر أمي��ن املدينة 
للس��يطرة على األوض��اع األمنية 
ومنع تس��لل اإلرهابي��ني وقيامهم 

بعمليات انتحارية". 
وأضاف أن" املعركة املقبلة ستكون 
اس��تخبارية حملاس��بة أي مت��ورط 
م��ع التنظي��م اإلجرام��ي وتدقيق 
األس��ماء التي هربت م��ع النازحني 
او تسربت عبر احلدود اإلدارية فضال 
عن س��ماع إفادات من قبل األهالي 

ضد الدواعش". 
العملي��ة  أن"  إبراهي��م  وأوض��ح 
األمنية س��تعتمد على الش��رطة 
احمللي��ة واحلش��د العش��ائري ف��ي 
املناط��ق اإلداري��ة فيم��ا س��توكل 

مهام حماية املداخل والس��يطرات 
لقوات الش��رطة االحتادية وحماية 
احلدود اإلدارية للمحافظة للجيش 

واحلشد الشعبي”. 
يش��ار الى أن خلي��ة اإلعالم احلربي 
أعلن��ت، في وقت س��ابق ، ش��روع 
املدينة  باقتح��ام  األمنية  الق��وات 
القدمي��ة ف��ي املوص��ل، لتحرير ما 

تبقى من اراضيها.

إحباط 7 غزوات لـ"داعش"
خالل رمضان في ديالى

وأضاف البيان أن "وحدات الشرطة 
تقدمه��ا  ف��ي  تس��تمر  االحتادي��ة 
ش��ماال في حي الشفاء الستعادة 

مستشفى اجلمهوري".
م��ن جهة أخ��رى أعل��ن قائممقام 
عم��اد  باألنب��ار  الرطب��ة  قض��اء 
االثنني، عن مس��ك  الدليمي،امس 
80 كم شمال منفذ الوليد احلدودي 
باجتاه منفذ القائم غربي احملافظة.

وق��ال الدليمي في حديث صحقي، 
إن "ق��وات ح��رس احلدود واحلش��د 
تطهي��ر  م��ن  متكن��ت  الش��عبي 
ومس��ك 80 ك��م ش��مال منف��ذ 
الوليد احلدودي باجتاه منفذ القائم 

احلدودي مع سوريا غربي األنبار".
وأضاف الدليم��ي، أن "تلك القوات 
تواص��ل تقدمها لتطهير ومس��ك 

احل��دود العراقي��ة الس��ورية غربي 
األنبار وتأمينها وحمايتها".

من جانب آخر أعلنت قيادة عمليات 
اجلزيرة في اجليش باألنبار، عن تدمير 
مقر قي��ادة ل�"داع��ش" ومقتل 21 

"إرهابياً" فيه غربي احملافظة.
وقال قائد العملي��ات اللواء الركن 
قاسم احملمدي في حديث صحفي، 
إن "طيران التحال��ف الدولي متكن 
، م��ن تدمير مق��ر قي��ادة لتنظيم 
داعش جنوب ش��رق مدينة القائم 

)350كم غرب الرمادي(".
وأضاف احملمدي، أن "طيران التحالف 
الدولي استطاع قتل 21 إرهابياً من 
داع��ش في املقر، فض��ال عن تدمير 

أربع عجالت مفخخات فيه".

العبادي يبدأ جولته
اإلقليمية بزيارة الرياض

وتطلعه للتعاون اجلاد ضد االرهاب 
الذي يهدد امن واس��تقرار شعوب 

ودول املنطقة".
وف��ي اول��ى احملطات اك��د البيان ان 
رئيس ال��وزراء وصل ال��ى "اململكة 
زي��ارة  ف��ي  الس��عودية  العربي��ة 
تستغرق يوما واحدا بناء على دعوة 
رسمية ، وكان على رأس مستقبليه 
س��مو ول��ي العهد االمي��ر محمد 
بن ناي��ف ، حيث اجريت لس��يادته 

مراس��يم اس��تقبال رس��مية في 
مطار امللك عبدالعزيز ".

احلكيم يؤكد ضرورة احلشد 
الشعبي ملرحلة مابعد داعش

كم��ا ح��ث "القي��ادات االعالمي��ة 
احلش��دية ال��ى التنب��ه للمرحل��ة 
القادمة وتوثي��ق املنجز الذي حتقق 
ودوره في الس��لم اجملتمعي ، مبينا 
ان التوثي��ق اش��كال واط��ر منه��ا 
املرئي واملكت��وب،" مؤكدا "احلاجة 
ال��ى ثقاف��ة حش��دية ف��ي مجال 
العمل الطوعي واحلش��د الثقافي 

واخلدمي".

وزيـر الكهربـاء يوّضح سبب 
قطـع التيـار عن محطـات املـاء 

في بغداد
الفعل��ي  االحتي��اج  بتحدي��د   ،
املاء  واجه��زة مش��اريع  ملضخ��ات 
الصاف��ي والص��رف الصح��ي، بناًء 
عل��ى قدراته��ا التصميمية، وعلى 
هذا األس��اس س��يتم جتهي��ز هذه 
م��ن  احتياجه��ا  بكام��ل  املواق��ع 
الطاق��ة الكهربائية على مدى 24 

ساعة يومياً".
الثنائ��ي  وتاب��ع "كم��ا مت االتف��اق 
التج��اوزات  عل��ى متابعة ح��االت 
على اخلط��وط املس��تثناة وإزالتها 

ومحاسبة مرتكبيها".

عملية دهس في لندن تستهدف 
مصلني قرب مسجد فينسبري

لم أش��اهد املهاجم نفس��ه برغم 
أنه اعتقل فيم��ا يبدو لكنني رأيت 

السيارة".
وأظه��رت مقاط��ع مص��ورة بثه��ا 
نش��طاء عل��ى مواق��ع التواص��ل 
االجتماعي، انتشار قوات األمن في 
مكان احلادث، وسط سماع سيارات 
اإلس��عاف الت��ي هرعت إلس��عاف 

املصابني، وإخالء القتلى.
من جهتها، أعربت رئيس��ة الوزراء 
البريطانية تيريزا م��اي، عن حزنها 
م��ع  الت��ام  وتضامنه��ا  الش��ديد 
املش��ني.  احل��ادث  ف��ي  املتضرري��ن 
وقالت م��اي في بي��ان: "هذا حادث 
م��روع... كل مش��اعري م��ع أولئك 
وهيئات  وأحبائه��م  أصيب��وا  الذي 

الطوارئ في املوقع".
سلس��لة  بع��د  الواقع��ة  وتأت��ي 
هجمات دامية ش��هدتها بريطانيا 
مؤخ��را، حي��ث قت��ل 8 أش��خاص 
الثال��ث  50 آخ��رون ف��ي  وأصي��ب 
م��ن يونيو/حزي��ران عندم��ا ده��س 
متش��ددون املارة على جس��ر لندن 
وطعن��وا أش��خاصا ف��ي مطاعم 

وحانات مجاورة.

تتمات ص1

نينوى ـ خدر خالت:

بعدم��ا ضاق��ت الس��بل بقي��ادات 
وعناص��ر تنظي��م داع��ش االرهابي 
املطلقة  اثر خس��ارتهم لالغلبي��ة 
م��ن احي��اء مدين��ة املوص��ل، باتت 
القليلة  القدمية مبساحتها  املوصل 
آخر منطقة  املعق��دة  وجغرافيتها 
تتجمع فيها قيادات واطباء وارهابيني 
اجان��ب في التنظي��م املتطرف، مع 
توقعات بقتال ش��رس، ودعوات الى 
جهاز االمن الوطني لتعزيز اجراءاته 
وتدقيقات��ه في االحي��اء احملررة بامين 
عش��رات  عل��ى  للقب��ض  املدين��ة 
الدواعش الذين اندسوا مع املدنيني 

الهاربني من مناطق القتال.
وقال ابو رؤى العبي��دي، احد اعضاء 
فريق مرص��د "موصلي��ون" اخملتص 
مبتابع��ة وحتلي��ل اج��راءات تنظيم 
داع��ش االرهاب��ي ف��ي حدي��ث الى 
"الصباح اجلديد" عن اوضاع املدينة 
القدمية انه "ف��ي ليلة بدء الهجوم 
االخي��ر لتحري��ر املدين��ة القدمي��ة، 
دعت الق��وات االمنية عناصر داعش 
لالستس��الم عبر مكب��رات الصوت 
م��ن اجلانب االيس��ر، كم��ا طمأنت 
من  بتخليصهم  ووعدتهم  املدنيني 

داعش وحترير مناطقهم".
وح��ول وض��ع عناص��ر داع��ش، افاد 
بالقول "في املدينة القدمية يتجمع 
مئ��ات املقاتلني الهاربني من املعارك 
من��ذ س��بعة اش��هر، م��ا يعني ان 
معنوياته��م منهارة، وم��ن املتوقع 
ه��رب الكثير منهم م��ع عائالتهم 
بحجة انهم مدنيون، وهو ما حصل 
ف��ي مناط��ق الزجنيل��ي والش��فاء، 
واختفوا في احي��اء االمين احملررة غير 

اخلاضعة للتدقيق االمني".
وش��دد عل��ى ان "الق��ادة واالطب��اء 
واالعالمي��ني واالجان��ب كله��م في 
املدين��ة القدمية، وينبغ��ي ان يكون 
هنال��ك حض��ور ق��وي جله��از االمن 
الوطن��ي في ممرات اخل��روج للتدقيق 
عل��ى الهاربني من تلك املناطق لفرز 

عناصر وقي��ادات داعش عن املدنيني 
االبرياء".

وي��رى العبي��دي ان "بع��ض ه��ؤالء 
االجان��ب  واالرهابي��ني  القي��ادات 
س��يقاتلون حت��ى امل��وت خصوصا 
االرهابي��ني  او  منه��م  املعروف��ني 
البارزين ، فيما سيس��لم نفس��ه او 
يه��رب البعض االخ��ر خصوصا غير 
املقاتل��ني، كالش��رعيني )القض��اة( 
واالطب��اء واالعالمي��ني، اس��وة مب��ا 
حص��ل ام��س، علم��ا ان العمليات 
العسكرية مس��تمرة، ومن املتوقع 
ان تس��تمر املعارك اسبوعا المتامها 

حسب خبراء صرحوا بذلك لنا".

ولتس��ليط الض��وء عل��ى املدين��ة 
القدمية بنحو تفصيلي اكثر، اوضح 
املوص��ل  "مس��احة  ان  العبي��دي 
القدمي��ة تبل��غ اربع��ة كيلومت��رات 
مربعة، وتبدأ من س��احل نهر دجلة 
شرقا الى شارع احملطة وكراج بغداد 
غربا، ومن امتداد اجلسر الثاني جنوبا 
الى امتداد اجلس��ر اخلامس شماال، و 
يقطعها الش��ارع املمتد من اجلسر 
القدمي افقيا وشارع الفاروق عموديا 
الى اربعة اقسام، بينما يقع اجلامع 
الكبير الذي يضم املنارة احلدباء في 
قلب املوص��ل القدمي��ة تقريبا، كما 
حتوي املدينة القدمية على عش��رات 

التاريخي��ة  واملقام��ات  االضرح��ة 
الت��ي دم��ر اغلبه��ا تنظي��م داعش 

االرهابي".
وبخصوص اوضاع املدنيني احملاصرين 
فيه��ا، ب��نينّ انه��ا "تضم نح��و ١٠٠ 
الف مدن��ي محاصرين ف��ي دورهم 
ومعرض��ني  منازله��م،  وس��راديب 
للقصف اذا بقوا داخلها، وللقتل اذا 
غادروها قبل ا اكمال حتريرها، فضال 
ع��ن ان عش��رات القتل��ى دفنوا في 
املهدمة  والبيوت  واحلدائق  املساجد 
في االش��هر املاضية لعدم متكنهم 

من اخلروج منها لشدة القصف".
اما في اجلانب االنس��اني، وبحسب 

العبي��دي ف��ان "الوضع االنس��اني 
للمدني��ني احملاصري��ن صع��ب جدا، 
حيث ال ماء وال كهرباء وال غذاء بعد 
ان نف��د كل ش��يء بس��بب احلصار، 
علم��ا ان املدنيني الذي��ن من املتوقع 
ان ينزح��وا منها مع حتري��ر عدد من 
الف��روع واالزق��ة  بحاجة ال��ى مواد 
غذائي��ة عاجل��ة ومس��اعدة طبية 
قريبة، ووضعهم ال يحتمل أي تأخير 
ف��ي تلبي��ة متطلباته��م الغذائية 

والدوائية".
وكان��ت ق��وات عراقي��ة مش��تركة 
تتك��ون من ق��وات جه��از مكافحة 
االره��اب، اجلي��ش العراق��ي متمثال 

بالفرق��ة 16 وق��وات ال��رد الس��ريع 
وقوات الشرطة االحتادية قد اطلقت 
هجوم��ا واس��عا لتحري��ر املوص��ل 
القدمي��ة م��ن اربع��ة مح��اور، المتام 
الصفحة االخيرة من عمليات حترير 

مركز مدينة املوصل.
وي��رى خب��راء ان املعرك��ة س��تكون 
صعبة على الق��وات العراقية النها 
الكثي��ر  للتخل��ي ع��ن  س��تضطر 
م��ن اس��لحتها الفتاك��ة بس��بب 
الطبيعة اجلغرافي��ة الرض املعركة 
مع قي��ام داعش باحتجاز عش��رات 
االالف م��ن املدنيني الس��تعمالهم 

كدروع بشرية.

في ليلة بدء الهجوم 
األخير لتحرير 
المدينة القديمة، 
دعت القوات األمنية 
عناصر داعش 
لالستسالم عبر 
مكبرات الصوت 
من الجانب األيسر، 
كما طمأنت 
المدنيين ووعدتهم 
بتخليصهم من 
داعش وتحرير 
مناطقهم

جانب من معارك املدينة القدمية باملوصل

توقعات بقتال شرس.. ودعوات لألمن الوطني لتعزيز تدقيقاته بأيمن المدينة

عشرات القادة واألطباء واإلرهابيين األجانب محاصرون بالموصل القديمة
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بغداد ـ الصباح الجديد:
دع��ا رئيس مجلس النواب س��ليم 
اجلب��وري خالل لقائ��ه رئيس إقليم 
البارزاني، أمس  كردستان مسعود 
االثنني، إل��ى تغليب لغة احلوار في 

التعام��ل م��ع القضاي��ا العالقة، 
مح��ذراً من أن املنطقة متر بتوترات 
حادة ميكن أن ينجم عنها تداعيات 

وارتدادات "جسيمة".
وق��ال مكت��ب اجلب��وري ف��ي بيان 

اطلع��ت عليه "الصب��اح اجلديد"، 
إن األخي��ر "التق��ى رئي��س إقليم 
كردستان مسعود البارزاني، وجرى 
خالل اللقاء اس��تعراض التطورات 
اجلارية على الس��احة السياسية 

العراقي��ة ومس��تجدات املش��هد 
اإلقليمي، وأهمية استمرار التعاون 
العراقي��ة  األط��راف  ب��ني جمي��ع 

لضمان االستقرار".
وأكد رئيس مجل��س النواب، وفقاً 

للبي��ان، أن "املنطقة مت��ر بتوترات 
حادة ميكن أن ينجم عنها تداعيات 
اجلميع  داعياً  وارتدادات جسيمة"، 
إلى "تغليب لغة احلوار في التعامل 

مع جميع القضايا العالقة".

وأض��اف اجلب��وري، أن "العراقي��ني 
قدم��وا  مكوناته��م  بجمي��ع 
تضحيات كبيرة من أجل التخلص 
من اإلرهاب وإعادة االس��تقرار إلى 

العراق.

الجبوري يلتقي البارزاني ويدعو إلى تغليب لغة الحوار



بغداد - الصباح الجديد:
بح��ث وزي��ر امل��وارد املائية د حس��ن 
اجلنابي مع رئيس واعضاء اجلمعيات 
الفالحي��ة في محافظ��ة الديوانية 
عددا من املواضيع املهمة التي تخص 
الواق��ع املائي في احملافظ��ة واعمال 
للمش��اريع  والتطهيرات  الصيان��ة 
االروائي��ة من نبات الش��نبالن وزهرة 
النيل والتعاون ف��ي ازالة التجاوزات 

على احلصص املائية . 
على صعيد متص��ل تواصل مديرية 
املوارد املائية في محافظة الديوانية 
اعمالها بتطهير اجلداول واالنهر من 
نبات الشنبالن واالوساخ والترسبات 
الطيني��ة به��دف تأم��ن احلص��ص 
املائية واحلصول على انسابية عالية 
للمي��اه ، وتضم��ن العم��ل تطهير 
مقطع من ش��ط الديوانية من نبات 
املنطقة احملصورة  الش��نبالن ضمن 
ب��ن جس��ر الث��ورة وجس��ر االم��ام 

موسى الكاظم .
من جانب اخر شرعت مديرية املوارد 
املائية في محافظ��ة املثنى بحملة 
ألزالة نبات الشبالن من عمود شط 
الرميثة بهدف تأمن احلصص املائية 
، يشار الى ان مديرية املوارد املائية في 
محافظة ميس��ان باشرت بتطهير 
ج��دول الش��لوحية املبط��ن وغل��ق 

الكس��رة على نهر الكرملي أضافة 
الى صيانة محطة ابو بشوت بهدف 
املائية ملس��احات  احلص��ص  توفي��ر 

كبيرة من االراضي املستصلحة .
ومن اجلدي��ر بالذكر  ان الوزارة عازمة 
عل��ى تنفيذ اخلط��ة الصيفية لهذا 
العام من اجل توسيع الغلة الزراعية 

واالرتقاء بالواقع االروائ�ي.

بغداد - الصباح الجديد:  
اكد وزي��ر التعلي��م العالي والبحث 
العلمي الدكتور عبد الرزاق العيسى 
ال��وزارة  اه��م مس��ؤوليات  م��ن  ان 
تأهيل  اعادة  ومؤسساتها اجلامعية 
وبن��اء االنس��ان بعد حقب��ة داعش 

الظالمية .
وقال الوزير في كلمته لدى استقبال 
رئي��س الوزراء الدكتور حيدر العبادي 
إياه وجمعا م��ن مالك وزارة التعليم 

العالي ورؤساء اجلامعات وأساتذتها 
ان اع��ادة بناء االنس��ان اهم من بناء 
االش��ياء اجلامدة من بيوت وش��وارع 
وما الى ذلك ، الفتا الى ان املسؤولية 
الكب��رى في ه��ذا البناء تق��ع على 
عات��ق وزارة التعليم العالي والبحث 

العلمي ومؤسساتها اجلامعية. 
اجلامع��ات  ان  العيس��ى  وأض��اف 
العراقي��ة على اس��تعداد تام العادة 
تأهيل االنس��ان العراق��ي فضال عن 

مهمتنا العلمية والس��عي لالرتقاء 
بجامعاتنا وحضورها في التصنيف 
العاملي. واس��تعرض العيسى خالل 
اللقاء خطوات ال��وزارة باجتاه االدارة 
االلكتروني��ة ، مش��يرا ال��ى وض��ع 
االس��س واملعايير املهنية والعلمية 
الشفافة الختيار القيادات اجلامعية 
مب��ا يضم��ن ابتع��اد احل��رم اجلامعي 
عن اجواء السياس��ة وتش��نجاتها 

وصراعاتها. 

بغداد - الصباح الجديد:
بح��ث وزي��ر الزراعة املهن��دس فالح 
حس��ن الزي��دان اللهيبي الس��فير 
الترك��ي ف��ي بغ��داد الس��يد فالح 
يالدن لبحث اف��اق تطوير العالقات 

الثنائية في اجملاالت الزراعية .
ورح��ب الوزي��ر بالس��فير الضي��ف 
البلدي��ن  ب��ن  للعالق��ات  متمني��ا 
الصديق��ن دوام التقدم في اجملاالت 
الزراعي��ة واالنتاجي��ة ، مش��يرا الى 

االنتص��ارات الت��ي حققه��ا العراق 
على زمر داعش االرهابية ، مما يتطلب 
املزي��د من تظاف��ر اجله��ود الدولية 
للقض��اء عليه ، وان الع��راق يتمتع 
مبؤه��الت زراعية اس��تثمارية جيدة 
مبايتملك��ه م��ن تطور ف��ي القطاع 

الزراعي بشقيه النباتي واحليواني.
م��ن جانبه اك��د الس��فير الضيف 
ترحي��ب ب��الده بتطوي��ر العالق��ات 
الثنائية بن العراق وتركيا في اجملاالت 

الزراعية مبا فيها زيادة حجم التبادل 
التجاري بن البلدين الصديقن .

عل��ى صعي��د متص��ل بح��ث وزير 
الزراع��ة مع الس��فير البنغالي في 
بغ��داد اب��و مقص��ود فره��اد زيادة 
التع��اون ب��ن البلدي��ن ف��ي مجال 
الزراع��ة والث��روة احليواني��ة ، مبديا 
حرصه على متتن تلك العالقة كون 
بنغالدش تعد من ال��دول املتقدمة 

زراعيا.

بغداد - الصباح الجديد:
بح��ث وزي��ر التخطيط س��لمان 
اجلميلي مع وفد تركي رفيع عددا 
م��ن القضاي��ا املهم��ة املتعلقة 
الثنائي��ة بن  العالق��ات  بتعزي��ز 
االقتصادية  اجمل��االت  في  البلدين 
واالس��تثمارية والتجاري��ة واعادة 
اعمار املناطق احملررة وقضايا اخرى 
تتعل��ق بالتقيي��س والس��يطرة 

النوعية .
وذكر بيان اصدره املكتب االعالمي 
في وزارة التخطي��ط ان اجلميلي 
اس��تقبل في مكتبه مبقر الوزارة 
وفدا تركيا ضم عددا من املديرين 
العام��ن وممثل��ي بعض ال��وزارات 
التركية  والش��ركات  وال��وكاالت 
، فض��ال ع��ن الس��فير الترك��ي 
ف��ي بغداد ف��احت يل��دز ، مبينا  ان 
الطرف��ن اكدا خ��الل اللقاء على 
الس��عي نح��و تطوي��ر وتفعي��ل 

العالقات الثنائية بن البلدين من 
خالل تذليل جميع العقبات التي 

تواجه تطوير تلك العالقات
وكان م��ن ب��ن املش��اركن ف��ي 
الوف��د التركي  مدير ع��ام  جهاز 
الس��يطرة النوعي��ة ومدي��ر عام 
رقابة االغذية ف��ي وزارة االقتصاد 
الوكالة  ورئيس مكت��ب  التركية 
ف��ي  )تك��ا(  للتنم��ية  التركية 

بغ��داد واخري�ن.
ولفت البيان إل��ى ان اللقاء تناول 
مذكرة التفاه��م املزمع توقيعها 
ب��ن الع��راق وتركي��ا ف��ي مجال 
وعمليات  القياس��ية  املواصفات 
والبضائ��ع  للس��لع  الفح��ص 
التركية املستوردة من قبل اجلانب 
العراقي ، وكذلك مناقشة مذكرة 
بتنظيم  تتعل��ق  اخ��رى  تفاه��م 
عمل الوكال��ة  التركية للتنمية 

في العراق .

واش��ار البيان الى ان اللقاء تناول 
دور الشركات التركية في عملية 
اع��ادة اعم��ار املناطق احمل��ررة ، اذ 
اع��رب اجلميلي عن ترحيب العراق 
ب��اي جه��د او دعم دولي يس��هم 
ف��ي تنفي��ذ خطة اع��ادة االعمار 

للمناطق احملررة
من جانبه ابدى الس��فير التركي 
ف��ي الع��راق فاحت يلدز – بحس��ب 
بيان وزارة التخطيط –  اس��تعداد 
حكومت��ه لعق��د  مؤمت��ر لرجال 
واملس��تثمرين  واملقاولن  االعمال 
به��دف  والعراقي��ن  االت��راك 
التنسيق املشترك بشأن عمليات 
اع��ادة االعمار وامله��ام التي ميكن 
للش��ركات التركي��ة القيام بها ، 
مبين��ا ان هذا املؤمتر ال��ذي تتبناه 
احلكوم��ة التركية ميك��ن اقامته 
في تركيا خالل ش��هر اب او ايلول 

املقبلن

بغداد - الصباح الجديد:

أعلن��ت وزارة التجارة ع��ن تعاقدها 
مع مناش��ئ وطني��ة لش��راء اكثر 
م��ن )100( ال��ف طن من م��ادة زيت 
الطع��ام )زه��رة الش��مس( لس��د 
متطلب��ات التمويني��ة م��ن امل��ادة 

لألشهر املقبلة.
واوضح مدير عام الش��ركة العامة 
لتجارة املواد الغذائية قاسم حمود 
منصور بأن جلنة التعاقدات املركزية 
ف��ي وزارة التج��ارة عقدت جلس��ة 
تفاوض م��ع ممثلي املصانع الوطنية 
لغ��رض ش��راء كمي��ات م��ن زي��ت 
الطعام وقد مت االتفاق مع الش��ركة 

اجملهزة على ش��راء اكث��ر من )100( 
الف ط��ن واصل الى مخ��ازن بغداد 

واحملافظات كافة. 
واوض��ح املدي��ر الع��ام ان املصان��ع 
الوطنية مل��ادة زيت الطع��ام كانت 
عروضه��ا مطابقة للش��روط التي 
وضعتها جلنة التعاق��دات املركزية 
فيم��ا يخ��ص الس��عر واملواصفات 
مقارنة بزيت الطعام املستورد ، الفتا 
ال��ى أن اإلجراءات االخ��رى املتعلقة 
بتوقيع العقد مع املناشئ الوطنية 
لتجهيز زيت الطعام سوف تكتمل 
خالل االي��ام القليل��ة املقبلة االمر 
الذي يس��هم في استقرار عمليات 
جتهي��ز امل��ادة ف��ي جمي��ع مناطق 

البالد.

وأش��ار املدي��ر الع��ام ال��ى أن وزارة 
التج��ارة س��بق له��ا وأن تعاق��دت 
م��ع مناش��ئ لتوريد مادة الس��كر 
وبكمي��ة )137( الف طن مت مناقلتة 
الى جمي��ع مخازن احملافظات وبدات 
عملي��ات جتهيز جلمي��ع وكالء املواد 
الغذائي��ة واملواطن��ن خالل ش��هر 

رمضان املبارك ،
وب��ن املدير الع��ام ان ال��وزارة بدأت 
املناش��ئ  عل��ى  كلي��ا  االعتم��اد 
الوطني��ة ف��ي جتهيز مواد الس��كر 
وزيت الطعام وغلق ملف االستيراد 
من مناشئ غير وطنية بهدف دعم 
االنت��اج الوطن��ي وإنه��اء االعتماد 
على املناش��ئ العاملية في عمليات 
جتهي��ز املف��ردات الغذائي��ة ضم��ن 

البطاق��ة التموينية  ، مش��ددا بأن 
عمليات جتهيز مادتي الس��كر وزيت 
الطعام ستشهد استقرارا واضحا 
خالل األش��هر املقبلة بعد عمليات 
التعاق��د الت��ي قامت بها ال��وزاراة 
الداخلة  الغذائية  املف��ردات  لتأمن 

بنظام البطاقة التموينية ،
ولف��ت املدير العام ال��ى ان التحول 
ال��ى االعتماد على املنت��ج الوطني 
في عق��ود ال��وزارة مؤش��ر ايجابي 
لدع��م الصناع��ة الوطنية وحتقيق 
االكتف��اء الذات��ي فضال ع��ن كونه 
يوفر العملة الصعب��ة داخل حدود 
البالد وه��ذا مايحصل الول مرة في 
تعاق��دات وزارة التج��ارة التي كانت 

تعتمد على املناشئ االجنبية .

توزيع الجنوب تواصل ربط قواطع دورة على المحوالت غير المؤمنة 
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متابعة الصباح الجديد:

أكد وزيرالكهرباء املهندس قاس��م 
استقباله  الفهداوي، خالل  محمد 
لوف��د محافظة باب��ل ان تأخر وزارة 
الغ��از  باط��الق  االيراني��ة  النف��ط 
الطبيع��ي، ح��ال دون حتس��ن واقع 
منظوم��ة الكهرب��اء الوطنية في 

البالد .
وقال الوزير اذ كان من املؤمل إطالق 
اجلان��ب اإليران��ي للغ��از الطبيعي، 
حس��ب العقد الذي مت بن البلدين، 
منذ أش��هر، لكن وبعد اس��تكمال 
خط��وط األنابي��ب الواصل��ة ال��ى 
محط��ات املنصوري��ة الغازية التي 
تبل��غ طاقته��ا )730( ميكاواط��ا ، 
والص��در الغازية التي تبلغ طاقتها 
وبس��ماية   ، ميكاواط��ا   )640(
االستثمارية التي تبلغ طاقتها االن 

)1000( ميكاواط، 
واضاف الوزير ان اجناز عمليات فحص 
هذه األنابيب، وإمتام جميع اإلجراءات 
بفت��ح  اخلاص��ة  واملالي��ة  الفني��ة 
املصرفية، ع��ن طريق  االعتم��ادات 
املصرف العراقي للتجارة، منذ اكثر 
من شهر، اال ان ايران لم تطلق الغاز 
الذي ل��و مت إطالقه حس��ب االتفاق 
بكمي��ة )٢٥ ملي��ون مت��ر مكعب 
يومي��ا(، تكف��ي لتش��غيل )٢٥٠٠( 
ميكاواط م��ن الطاقة الكهربائية، 
تكون حصة العاصمة بغداد منها 
اكث��ر من )١٥٠٠( مي��كاواط، كانت 
ارتف��اع س��اعات  ف��ي  ستس��هم 
التجهي��ز الكهربائ��ي الى معدالت 
مرضي��ة، فضال عن جتهي��ز املتبقي 

الى محافظات الفرات األوسط.
واوض��ح املهن��دس الفه��داوي انه 
اتص��ل بوزي��ر النف��ط اإليراني، من 
اج��ل حل هذا االمر، كم��ا ان الوزارة 
قد نفذت جميع االلتزامات اخلاصة 
املص��رف  اس��تبدال  برغ��م  به��ا، 

الوسيط اكثر من مرة بسبب طلب 
اجلانب االيراني، اال ان الغاز لم يطلق 

حلد االن ومن دون عذر مشروع.

للوف��د  الكهرب��اء  وزي��ر  وحت��دث   
الضيف الذي ضم محافظ ورئيس 
وعدد من أعضاء مجلس محافظة 
بابل ع��ن واقع منظوم��ة الكهرباء 
الوف��د  طال��ب  بع��دان  الوطني��ة، 
بتحس��ن وتعديل حصة محافظة 
باب��ل من الطاق��ة الكهربائية ، من 
جهت��ه أوضح الوزي��ر الفهداوي ،ان 
حتديد حص��ص الطاقة الكهربائية 

للعاصم��ة بغ��داد واحملافظات ،يتم 
ع��ن طري��ق اللجن��ة التنس��يقية 
العلي��ا للمحافظ��ات، في مجلس 

الوزراء. 
الى ذلك تواصل املالكات الهندسية 
والفنية في مديري��ة توزيع كهرباء 
العامة  للمديرية  التابع��ة  البصرة 
اعم��ال  اجلن��وب  كهرب��اء  لتوزي��ع 
رب��ط قواطع ال��دورة على محوالت 

الشبكة الكهربائية غير املؤمنة.
وقال املتحدث الرسمي باسم وزارة 
الكهرب��اء الدكتور مصعب س��ري 
امل��درس ، ان االعم��ال تضمنت ربط 

قواط��ع دورة ومكثف��ات متنوع��ة 
احمل��والت  بع��ض  عل��ى  األحج��ام 
الكهربائي��ة غير املؤمنة وحس��ب 
س��عة كل محول��ة وذل��ك لغرض 
موازن��ة األحمال ولتالفي س��قوط 
األس��الك وعط��ب تل��ك احمل��والت ، 
الى جان��ب نص��ب )65( قاطع دورة 
400 أمبي��ر عل��ى بع��ض  بس��عة 
احملوالت وتس��ليك خطوط ) ض.و (, 
واستبدال لنك فيوز على املغذيات، 
اضافة الى تأهيل مغ��ذي األبتهال 
ن��واب  دور  ف��ي منطق��ة  11 ك.ف 
الضباط وس��ط محافظة البصرة 

وذلك من خالل مد قابلو جديد بدالً 
م��ن القابلو القدمي وبطول 900 متر 
من محطة شرق البصرة الى مدينة 
ألع��اب جنة الف��ردوس, وكذلك مد 
)15( انبوبا للحفاظ على القابلوات, 
حيث مت  ش��ق ) 15 ( ش��ارعا رئيسا 
ومنها ،الشارع الفاصل بن محطة 
شرق البصرة ومستشفى الفيحاء, 
وش��وارع فرعية الداخل��ة الى تلك 
املستشفى من جهة باب الطوارئ.

م��ن جان��ب اخ��ر تواصل امل��الكات 
الهندس��ية والفني��ة ف��ي مديرية 
البص��رة  ش��مال  كهرب��اء  توزي��ع 

التابعة للمديري��ة العامة املذكورة 
حمالتها لرفع التج��اوزات احلاصلة 
على الش��بكة الكهربائية وجباية 
ش��ملت  حي��ث  الكهرب��اء  اج��ور 
احلملة مركز قضاء املدينة ش��مال 
محافظ��ة البصرة ومت م��ن خاللها 
قطع التيار الكهربائي عن العمارات 
واحمل��ال التجارية, اضافة الى توجيه 
)20( ان��ذار ألصح��اب احلمل العالي 
مقي��اس )CT ( الصن��ف التج��اري 
وذل��ك من أجل دفع ما بذمتهم من 
أجور ، فيما مت استيفاء مبالغ مالية 

من الديون املتراكمة . 

وزير الكهرباء يعلن تأخر إطالق الغاز اإليراني أضر بواقع المنظومة 

 تم إنجاز عمليات 
فحص هذه األنابيب، 

وإتمام جميع 
اإلجراءات الفنية 
والمالية الخاصة 
بفتح االعتمادات 
المصرفية، عن 

طريق المصرف 
العراقي للتجارة، 

منذ أكثر من شهر 

إحدى محطات الغاز اإليراني

دور اإلعالم في رصد 
ملفات الفساد

لع��ل قضايا هدر املال الع��ام من أبرز امللفات 
الت��ي يتداولها اإلعالم احمللي بنحو مس��تمر 
عند تعريج��ه على عمل القض��اء العراقي، 
وق��د ال يبتع��د أي خب��ر يخ��ص احملاكم عن 
ملفات الفساد واإلرهاب واألحكام القضائية 
بح��ق املدانن بها، حتى أن هذا دُرج اجتماعياً 
ضم��ن مقول��ة »اإلره��اب والفس��اد وجهان 
لعملة واحدة«، خلطورة هذه اجلرائم وتأثيرها 

القاتل على اجملتمع.
لكن املس��تغرب جند أن تلك القضايا تعرض 
على وس��ائل اإلعالم من قب��ل بعض الكتاب 
وأصح��اب الرأي قب��ل وصولها إل��ى احملاكم، 
برغ��م أن القان��ون العراق��ي رس��م طريق��اً 

للشكوى أمام احملاكم اخملتصة.
ه��ذا العرض، من املؤس��ف أنه يس��هم في 
تعطيل دور القضاء، فب��دالً من وصول إخبار 
ع��ن اجلرائ��م إلى احملاك��م، تتم إش��اعة خبر 
اجلرمي��ة ورمب��ا أس��ماء املتورط��ن به��ا على 
الشاش��ات بهدف جذب األض��واء اإلعالمية 
في وقت يتس��بب الناش��ر من حيث ال يعلم 
بإف��الت املتورط��ن م��ن العقاب، م��ن خالل 
إتالف األدلة أو التخلص من كل الوثائق التي 
تفضي إلى إدانة املتس��ببن باجلرمية، أو حتى 
هربهم إلى خارج العراق وهناك أمثلة كثيرة 

على ذلك.
بطبيع��ة احلال نح��ن ال نريد س��لب احلقوق 
واحلري��ات الدس��تورية ونخص بالذك��ر املادة 
)38( من الدستور التي نصت على ان »تكفل 
الدولة، مبا ال يخل بالنظام العام واآلداب: اوالً 
:�  حري��ة التعبي��ر عن الرأي بكل الوس��ائل، 
ثاني��اً: حري��ة الصحافة والطباع��ة واإلعالن 

واإلعالم والنشر..«.
 لكننا هنا أمام مصلحة أهم وأس��مى وهي 
عدم إفالت الفاسدين من احلساب، وللصحفي 
االفادة من نص قانون اصول احملاكمات اجلزائية 
رقم )23( لس��نة 1971 في الفقرة االولى من 
امل��ادة )47( عل��ى أن »ملن وقع��ت عليه جرمية 
ول��كل من علم بوق��وع جرمية حت��رك الدعوى 
فيها بال ش��كوى او علم بوقوع موت مشتبه 
به ان يخبر قاضي التحقيق او احملقق او االدعاء 

العام او احد مراكز الشرطة«.
اإلخب��ار ع��ن اجلرمي��ة وفق��ا للقانون ه��و أول 
خط��وات طريق النزاه��ة، وهو واج��ب وطني 
وأخالق��ي وأه��م م��ن الف��وز بجل��ب أض��واء 
الشاش��ات أو زيادة املتابعن من خالل إشاعة 

خبر السرقات في الهواء الطلق.
والقضاء يساند دور وسائل االعالم في تقصي 
احلقائق ويكف��ل حق الوصول إل��ى املعلومة، 
لكنه ال يأمل بأن يكون بعض الصحفين ممن 
ميارسون دورهم بجدية في رصد هدر املال العام 
جسراً لتخلص الفاسدين من املسؤولية من 
خالل إعالمهم مسبقاً بان أمرهم قد كشف، 
ب��ل نرجو من الصحفي الذه��اب إلى احملكمة 
اخملتص��ة ومعه ما لدي��ه من أدل��ة لكي يتم 
اتخاذ اإلجراءات القانونية مس��تفيداً مما أورده 
الدس��تور العراقي الذي نص في فقرة الثالثة 
من املادة )19( عل��ى ان »التقاضي حق مصون 

ومكفول للجميع«. 

تقرير

التجارة تبرم عقدا لشراء )١٠٠( ألف طن من مادة زيت الطعام 
بعد االعتماد كليآ على المناشئ الوطنية

شراء ١٠٠ ألف طن من مادة زيت الطعام

جانب من اللقاء

القاضي عبد الستار بيرقدار 

الجنابي يبحث مع الجمعيات الفالحية 
الواقع اإلروائي في الديوانية 

وزير التعليم يؤكد على أهمية 
إعادة بناء اإلنسان وتأهيله

الزراعة تبحث مع تركيا وبنغالديش 
تطوير العالقات االقتصادية 

العراق يبحث إسهام الشركات التركية 
في إعمار المناطق المحررة 



اعالم الدائرة 
واجلس��ور  الط��رق  دائ��رة  تش��رف 
م��ن خ��الل مالكاتها الهندس��ية 
والفنية في مديرية طرق وجس��ور 
صالح الدي��ن على اعمال ش��ركة 
عط��اء االرض في مش��روع صيانة 
10 كيل��و مت��رات من طري��ق بلد � 
س��يد محم��د)ع(  ف��ي محافظة 
ص��الح الدي��ن والذي ينف��ذ ضمن 
 / الدول��ي  البن��ك  تخصيص��ات 
الق��رض الط��ارئ العم��ار املناطق 
احمل��ررة وبكلفة مليونني و408 االف 

دوالر ..
اعم��ال  الش��ركة  اجن��زت  وق��د 
ملناط��ق  النظامي��ة  التحوي��الت 
وجس��ر  القناط��ر  عن��د  القط��ع 
الشطيطة ومت معاجلة التشققات 
حسب املواصفات الفنية املعتمدة 

وبوش��ر باعمال االكساء للطبقة 
التعديلي��ة .. كم��ا مت جتهيز قطع 
االنابي��ب الكونكريتية املس��لحة 
للقناط��ر االنبوبية قطر متر واحد 
وامتام حفر املسارات للقناطر وصب 
املواصفات  االساس حسب  قاعدة 

املطلوبة وجهزت الشركة احلصى 
اخلاب��ط ن��وع  B  اخل��اص بطبقات 
ما حتت االس��اس الكت��اف الطريق 
، ورف��ع الفضاء املتضرر من جس��ر 
الشطيطة وقلع املناطق املتضررة 

من مسار الطريق  ملعاجلتها .. 

اعالم الشركة 
املهن��دس مس��لم محم��د  اطل��ع 
ورئي��س  الع��ام  املدي��ر  اس��ماعيل 
الرش��يد  ش��ركة  أدارة  مجل��س 
العامة للمقاوالت االنش��ائية أحدى 
تش��كيالت وزارة األعمار واإلس��كان 
زياراته  العام�ة وضم��ن  والبلدي��ات 
امليدانية املتواصل��ة ملشاريع ومواقع 
املش��اريع  مدي��ر  برفق��ة  الش��ركة 
املهندس يش��ار زي��ن العابدين على 
س��ير االعم��ال ف��ي موقع مش��روع 

خانقني – نفط خانه.
واوضح��ت مدي��رة اع��الم الش��ركة 
س��ميرة مراد ان املدي��ر العام التقى 
املهن��دس حس��ني م����ردان ومالك 
ش��ركة الرش��يد العامل في املوقع 
وحثه عل��ى ضرورة ب��ذل كل اجلهود 
املمكن��ة من أج���ل امت��ام العم��ل 

بأس��رع وقت لتعظيم املوارد املالية 
للشركة وحتقيق االكتفاء الذاتي.

واضافت مديرة االعالم ان هذا العمل 
يأت��ي بع��د توقيع مدير عام ش��ركة 
الرشيد العامة للمقاوالت االنشائية 
عقد مع ش��ركة حم���ورابي واشور 

يتضم��ن العمل نق��ل )مزيج قيري (
من معمل اسفلت املقدادية ومعمل 
اسفلت خانقني الى مشروع اكساء 
نف��ط خانه - مندلي ف��ي محافظة 
ديالى عن طريق اليات شركة الرشيد 

العامة للمقاوالت االنشائية.
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إياس الساموك*

البصرة - سعدي علي السند:

ناقش��ت دراس��ة علمية ف��ي كلية 
بجامعة   الصرف��ة  للعلوم  التربي��ة 
الغذائي���ة  )احلساس��ية  البص��رة 
للروبيان - دراس��ات وبائية ومناعي�ة 
وج�زيئي����ة في محافظ��ة البصرة 

للباحثة نور جاسم علي .
الباحث��ة قالت ل�«الصب��اح اجلديد«: 
البح��ث ه��ذا يه��دف ال��ى حتضي��ر 
بعض املستضدات من الروبيان اخلام 
واملس��لوق وأس��تعمالها في اختبار 
االليزا غير املباش��ر لتسليط الضوء 
عل��ى نس��بة انتش��ار احلساس��ية 
س��كان  ب��ني  للروبي��ان  الغذائي��ة 
محافظ��ة البصرة ع��ن طريق حتديد 
نسبة األش��خاص احلاملني ألجسام 
الض��د ن��وع ) E ( املتخصصة لهذه 
املس��تضدات وقياس مستوى الضد 
) IgE ( الكل��ي عب��ر تقني��ة االلي��زا 
املباشرة وحتديد تواجد بعض أليالت 
مس��تضدات كري��ات ال��دم البيض 
البشرية في العينات املوجبة وعينات 
الس��يطرة باستعمال تقنية تفاعل 
 PolymErasE املتبلم��رة  السلس��لة 
ChaIn rEaCtIon )PCR( ، والكش��ف 
ع��ن عالقة تواجد بعض أليالت اجلني 
 hlaDQB11  0305,  0302,  02*
 E ومس��توى أجس��ام الض��د ن��وع 
الكلي��ة ف��ي املرضى املتحسس��ني 

وعينات السيطرة.

ادراك ماهية احلساسية الغذائية 
للروبيان والتمييز بينها

وأوضحت الباحثة ان الدراسة بينت 
هن��اك انخفاض كبير في مس��توى 
الوعي حول ادراك ماهية احلساسية 
الغذائية للروبيان والتمييز بينها وبني 
 FooD IntolEranCE عدم حتمل الغذاء
الصناعي��ة  التطبيق��ات  وتع��د   ،
للروبيان ودخول��ه على انه مضافات 
غذائي��ة عالجية وف��ي صناعة مواد 
املس��ؤولة  العوامل  اح��د  التجميل 
االش��خاص  نس��بة  ارتف��اع  ع��ن 
الذي��ن لديه��م اس��تعداد لالصابة 
باحلساس��ية الغذائية للروبيان كما 
ان  احلرارة تزيد من قابلية املس��تضد 

على استحثاث ردود الفعل املناعية 
عند األشخاص املتحسسني وهناك 
نق��ص كبي��ر ومه��م ف��ي تقان��ات 
للحساس��ية  اخملتبري  التش��خيص 
الغذائية للروبي��ان  مع وجود ارتباط 
 hlaDQB1 0302*, االليل��ني  ب��ني 
0305* و زي��ادة االس��تعداد لالصابة 
بحساسية الروبيان اخلام واملسلوق. 

أهمية التثقيف والوعي الصحي 
حول احلساسية الغذائية 

للروبيان
أهمي��ة  ال��ى  الدراس��ة  واش��ارات   
التثقيف وزيادة الوعي الصحي لدى 
اجملتمع ح��ول احلساس��ية الغذائية 
للروبي��ان وآليتها وأهم احلقائق التي 
يج��ب ان يعييه��ا او يعرفه��ا عامة 

الن��اس وتش��جيع االش��خاص على 
حساس��ية  أختصاصي  استش��ارة 
او اختصاصي مناعة عند االش��تباه 
بوجود مرض حتسسي  وضرورة اج�راء 
مزيد من الدراس��ات تتضم�ن تنقية 
ودراس��ة بروتينات الروبي��ان بالطرق 
وص��وال  واجلزيئي��ة  الكيموحيوي��ة 
الى مس��توى احملددات املس��تضدية  
 hla (ودراس��ة عالقة آليالت اخر من
( ومستوى الكلوبيولني املناعي نوع ) 
E ( الكلي واملتخصص ملس��تضدات 
الروبي��ان ، مؤك��دة انه يج��ب إجراء 
دراس��اٍت إحصائي��ٍة وس��ريريٍة أكبر 
احلساس��ية  الس��تيعاب مش��كلة 
الغذائي��ة ومحاول��ة فهم أس��باب 
التش��ابهات واالختالف��ات بني بلدنا 
والبلدان األخرى وذل��ك بهدف إيجاد 

العالج املناسب.

دراسة جلوانب من حياتية الروبيان 
الدخيل

وكان قس��م عل��وم احلي��اة بكلي��ة 
التربي��ة للعلوم الصرفة في جامعة 
البص��رة قد نظ��م قبل أي��ام حلقة 
نقاش��ية بعنوان )دراسة جلوانب من 
حياتي��ة الروبي��ان الدخي��ل ( والت��ي 
القتها طالبة الدراسات العليا أنوار 
مال��ك جبار والت��ي تضمنت العديد 
م��ن التفاصيل املهم��ة التي تخص 
العالم وتس��مياته  الروبي��ان ح��ول 

وأماكن تواجده.
وأشارت الى انه يكون واسع االنتشار 
وش��به  االس��توائية  املناط��ق  ف��ي 
االستوائية حول العالم فهو يتواجد 

ف��ي خلي��ج املكس��يك واس��تراليا 
ويكث��ر خصوصا ف��ي مناطق جنوب 
ش��رق آس��يا مثل ماليزي��ا وجزء من 
اندونيسيا والصني واليابان والفلبني 
وباكس��تان  وس��ريالنكا  وتايالن��د 
والهن��د وبنغ��الدش كم��ا يتواج��د 
ش��مال اخلليج العربي من س��واحل 
الكويت وجزيرة بوبيان وجزيرة فيلكا 

وميتد الى السواحل العراقية .

أصناف الروبيان
يذك��ر ان الروبيان هو ن��وٌع من أنواِع 
تُ��ؤكل  الت��ي  البحري��ة  اخمللوق��ات 
م��ن ِقبل اإلنس��ان، ويُس��ّمى أيضاً 
والقم��رون،  والقري��دس،  اجلمب��ري، 
وهو من احليوانات املائية الالفقارية 
الِقشرية، وله أنواٌع كثيرة تصل إلى 

نحو ألفي نوع ، ويَنتشر الروبيان في 
جميع مياه العالم؛ حيث يُناس��به 
العيش في املي��اه املاحلة أو العذبة، 
واسم الروبيان يُطلق على األصناف 
صغيرة احلجم، أّما األصناف الكبيرة 
منه فُتس��مى جمب��ري وان املوطن 
األصل��ي للروبي��ان ه��و الكاميرون، 
ولون��ه بني األزرق واألس��ود، وهو من 
مُت��ارس  الت��ي  الليلي��ة،  احليوان��ات 
نش��اطها في اللي��ل، وتَختبئ بني 
النبات��ات الكثيف��ة، وهو مس��الٌم 
جداً، وال يهاجم األسماك أو األنواع 
األخ��رى م��ن القش��ريات، وغ��ذاؤه 
األساسي يتكون من العوالق وبقايا 
النباتات، وتُناس��به درجة احلرارة بني 
ثالث وعش��رين إلى ثماني وعشرين 

درجة مئوية..

تعد التطبيقات 
الصناعية للروبيان 
على أنه مضافات 
غذائية عالجية 
ودخوله في صناعة 
مواد التجميل أحد 
العوامل عن ارتفاع 
نسبة األشخاص 
الذين لديهم 
استعداد لإلصابة 
بالحساسية الغذائية

الباحثة نور جاسم علي تلقي بحثها عن  احلساسية الغذائية للروبيان

نظمتها كلية التربية للعلوم الصرفة بجامعة البصرة

حلقة نقاشية تتناول الحساسية الغذائية للروبيان )الجمبري(

المعادل الموضوعي 
والقانوني لبرنامج الصدمة
على مدى موسمني، أنشغل الراي العام بعمل تلفزيوني 
عربي هو استنس��اخ لفكرة مس��توحاة من الغرب، هو 

برنامج الصدمة الذي تصور بعض مشاهده في بغداد.
باختصار شديد، »الصدمة« يعرض حالة يقول عنها إنها 
انس��انية، ويرى ردة فعل املارة، فهن��اك من يدلي مبوقف 
يتفق م��ع ما يراه القائمون عل��ى البرنامج بأنه ايجابي، 
واخ��رون ميتنعون، ويظهرهم البرنامج على انهم اتخذوا 
مواقف س��لبية وهنا تدخل مؤثرات صوتية وموسيقى 
تصويرية تسهم باظهارهم بصورة سيئة وغير ايجابية 
تدف��ع ال��ى ازدرائه��م من قب��ل متابع��ي البرنام��ج .....
اظهار بعض االش��خاص بهذا الش��كل ميثل اساءة الى 
س��معتهم ومكانتهم االجتماعية وميس بنحو مباشر 

حقهم في اخلصوصية.
البد من التذكير بأن احلق في اخلصوصية أورده نص املادة 
)12( من االعالن  العاملي حلقوق االنس��ان بانه »ال يعرض 
أح��د لتدخل تعس��في ف��ي حياته اخلاصة أو أس��رته أو 
مسكنه أو مراس��الته أو حلمالت على شرفه وسمعته، 
ولكل ش��خص احلق في حماي��ة القانون م��ن مثل هذا 

التدخل أو تلك احلمالت«.
كما أن الدستور العراقي تطرق إلى احلق في اخلصوصية 
ووفر له احلماية القانونية حني  نصت املادة )17( منه على 
انه  »اوالً : لكل فرد احلق في اخلصوصية الش��خصية، مبا 

ال يتنافى مع حقوق االخرين، واالداب العامة«.
وبالتال��ي نح��ن عل��ى وف��ق رؤي��ة ه��ذا البرنام��ج أمام 
ش��ريحتني، االولى تتصف بالشهامة والشجاعة واملرؤة 
، واخرى سلبية فاقدة للش��هامة واملرؤة وبالتالي تكون 
محل انتقاد املتابعني لها، علماً أن الشريحة االخيرة لم 
يتم تش��ويش وجوهها  ملنع التعرف اليهم كما يحصل 

مع البرنامج بنسخته االصلية الغربية.
إضاف��ة إلى ذلك، ف��ان البرنامج لم يتواف��ر فيه املعادل 
املوضوع��ي ال��ذي يوض��ح وجه��ة نظر من يس��ميهم 
باصحاب املواقف السلبية فكما يسأل الذين يتدخلون 
ايجاباً عن س��بب تدخله��م، كان عليه أن يعرف مواقف 
املمتنعني ويسألهم فقد يكون هناك عذر قانوني يحول 

دون تدخلهم.
واملثال هنا، في احدى احللقات جاءت س��يدة ورمت طفالً 
في الش��ارع طالبة م��ن املارة ان يقوم��وا بتربيته  ونحن 
نعيش في ظروف خاصة، فقد ميتنع شخص عن التدخل 
أو اخ��ذه ليس النه ش��حيح او فاقد للم��رؤة كما فعلت 
احدى املشاركات، وامنا قد يكون السبب خوفا من الوقوع 
حتت طاءلة املساءلة القانونية التهامه بجرمية خطف او 

التواطؤ مع والدة الطفل جلرمية قد تكون ارتكبتها.
وف��ي حلقة اخ��رى يطلب طفل يظهر مبظهر متس��ول 
م��ن االخرين مالبس ألجل ارتدائه��ا، والعراقيون يعلمون 
أن ش��ريحة كبيرة من املتسولني كاذبون وهناك مافيات 

للتسول.
كان عل��ى البرنامج أن يعرف م��ن املمتنعني عن التدخل 
سبب موقفهم السلبي كي يعادل البرنامج موضوعياً 
في ذه��ن املتلقي، وال يجعلهم يظه��رون بصورة تندرج 
على أنهم غير معنيني باالنس��انية خصوصاً وأن املقدم 
ال ينفك عن اس��تتعمال عبارة »لالسف هناك اشخاص 

كثيرين لم يتدخلوا«.
كم��ا ان البرنامج عندما ص��ّور بعض املارة املمتنعني لم 
يأخ��ذ رأيهم بعرض البرنامج ، وه��و ما وصلني من احد 
االش��خاص االصدقاء الذين ظهروا في البرنامج من دون 

تدخل.
نعتق��د أن البرنام��ج وق��ع ف��ي خط��أ قانون��ي، وهناك 
ض��رر حصل لبع��ض امل��ارة املمتنعني تتمثل باملس��اس 
بسمعتهم ومكانتهم االجتماعية، وعالقة سببية بني 
اخلط��أ والضرر احلاصل ، وبالتالي نحن أمام حق املطالبة 
بالتعويض وفق قواعد املس��ؤولية التقصيرية التي نص 

عليها القانون املدني العراقي.
 

*/ كاتب في الشأن القانوني 

صيانة طريق بلد - سيد محمداملهندس مسلم محمد ورئيس مجلس ادارة شركة الرشيد العامة

مدير عام شركة الرشيد يّطلع ميدانيًا 
على موقع خانقين - نفط خانة 

الطرق والجسور تشرف 
على صيانة طريق بلد - سيد محمد

 ذي قار - علي حسين: 
يحي��ى  ق��ار  ذي  محاف��ظ  بح��ث 
االحت��اد  س��فير  م��ع  الناص��ري  
االوروبي في العراق سعي احملافظة 
لالس��تفادة من اخلب��رات االوروبية٬ 
فيم��ا أعلن الس��فير عن س��عيه 
إلطالق مش��روع لتطوي��ر التعليم 

في ذي قار والعراق.
وقال يحي��ى الناصري خ��الل مؤمتر 
باتري��ك  م��ع  مش��ترك  صحف��ي 
س��يمونيت س��فير االحتاد األوروبي 
عقد ف��ي دي��وان احملافظ��ة ان "ذي 
ق��ار ترحب بزي��ارة الس��فير باتريك 
للمحافظ��ة ونعت��ز به��ا ٬ وقدمنا 
ش��رحا مفص��ال ع��ن احتياج��ات 
البن��ى  تطوي��ر  ومنه��ا  احملافظ��ة 
التحتية ف��ي قطاعات الس��ياحة 
والتي  واخلدم��ات  والنف��ط  واالث��ار 
حتت��اج ال��ى اخلب��رات االوروبية من 

خالل ش��ركاتها املعروف��ة في كل 
اجملاالت".

باتري��ك  الس��فير  اعل��ن  فيم��ا 
االحت��اد  "دع��م  ع��ن  س��يمونيت 
االوروب��ي ملش��اريع تطوي��ر النظام 
التعليمي في العراق ومحافظة ذي 
قار خصوصا٬ نظرا ملا تتمتع به من 
امكانيات بش��رية في ه��ذا اجملال"٬ 
واش��ار الى "مباش��رة بعثة االحتاد 
ف��ي مش��اريع م��ن ش��انها تطوير 
ه��ذا النظام في عدد من احملافظات 
العراقي��ة وان بعثة االحت��اد تتطلع 
ال��ى املزيد م��ن هذه املش��اريع في 

محافظة ذي قار مستقبال".
وبني السفير ان "دول االحتاد األوروبي 
تسعى للعمل املشترك مع العراق 
ومحافظ��ة ذي قار بص��ورة خاصة 
ف��ي ش��تى اجمل��االت بع��د االنتهاء 
م��ن مرحلة داعش قريب��ا من خالل 

اس��هام الش��ركات االوروبي��ة في 
دع��م وتطوي��ر البن��ى التحتي��ة"٬ 
مضيفا ان"االحت��اد االوروبي يتطلع 
ال��ى اع��الن احلكوم��ة احمللي��ة عن 
مجاالت االستثمار املتوفرة من اجل 
حث ش��ركاته لالسهام في العمل 
املش��ترك مع العراقيني في جميع 
اجملاالت ، مش��ددا على اس��تعداده 
للتع��اون م��ع احلكوم��ة احمللية في 
محافظ��ة ذي ق��ار من اج��ل اجناح 

االهداف املشتركة ".
على صعي��د متصل بحث مجلس 
التخطي��ط والتنمي��ة ق��ي ذي قار 
س��بل تفعي��ل العمل والتنس��يق 
ب��ني احلكومت��ني االحتادي��ة واحمللية 
في اجملاالت التنموي��ة واالقتصادية 
مب��ا يحق��ق التنمي��ة املس��تدامة 
االقتص��ادي  بالقط��اع  والنه��وض 

باحملافظة .

وق��ال النائ��ب األول حلاف��ظ ذي قار 
ع��ادل الدخيل��ي خالل مش��اركته 
باالجتم��اع ال��ذي عقد ف��ي ديوان 
ذي  محاف��ظ  وترأس��ه  احملافظ��ة 
ق��ار يحي��ى الناص��ري ان مجل��س 
التخطيط والتنمي��ة في احملافظة 
لبح��ث  األول  اجتماع��ه  عق��د 
تنسيق اجلهود بني احلكومة احمللية 
واحلكوم��ة االحتادي��ة مب��ا يضم��ن 
التنمية املتوازنة في عموم احملافظة 
وحتقيق التكامل القطاعي واملكاني 

خلطة التنمية احمللية" .
وأكد الدخيلي أن " اجمللس املشّكل 
يعمل كجهة استشارية للحكومة 
ش��ؤون  تنظي��م  ويتول��ى  احمللي��ة 
التخطيط والتنمي��ة باحملافظة مبا 
يضمن الوصول إلى أهداف التنمية 
املس��تدامة واخلطط والوطنية ومبا 

ينسجم مع الرؤية احمللية " .

بغداد - الصباح الجديد:
اعلن��ت هيئ��ة رعاي��ة ذوي االعاقة 
واالحتياجات اخلاصة في وزارة العمل 
والشؤون االجتماعية عن اطالق اول 
دفعة م��ن راتب املع��ني املتفرغ في 
محافظ��ات نينوى واالنب��ار وصالح 
الدي��ن عل��ى وف��ق الس��لم اجلديد 
للمتقاعدين العس��كريني من ذوي 
االعاقة/ جرحى اجليش العراقي بعد 
شمولهم بقانون 38 لسنة 2013 اذ 
بلغ عدد املستفيدين في نينوى 331 

مستفيدا وفي االنبار 148 مستفيدا 
فيم��ا بل��غ ع��دد املس��تفيدين في 
صالح الدي��ن 77 مس��تفيدا، ويتم 
توزي��ع الرواتب في ممثلي��ات الهيئة 
نينوى  للمحافظات ع��دا  التابع��ة 
التي س��توزع رواتبها في محافظة 
كركوك، بسبب استمرار العمليات 

العسكرية فيها.
وبني رئيس الهيئ��ة القاضي اصغر 
عبد الرزاق املوس��وي ان التوزيع يتم 
بااللي��ة نفس��ها التي وزع��ت بها 

رواتب املعني املتفرغ للمدنيني، بعد 
استكمال االجراءات الفنية واملالية 
كافة من خالل حتديث بياناتهم عن 
طريق ملء استمارة حتديث البيانات 
واملعلوم��ات الت��ي وضعها قس��م 
االحص��اء ف��ي الهيئ��ة، وبحض��ور 
املعني فقط باالعتماد على التقارير 
الطبي��ة الس��ابقة الص��ادرة ع��ن 
اللج��ان الطبي��ة العس��كرية في 
وزارة الدف��اع عل��ى ان يراع��ى اعادة 

فحصهم في عام 2018.

يذك��ر ان جرح��ى اجلي��ش العراقي 
كان��وا يتقاضون راتب املعني املتفرغ 
مبقدار 75 الف دينار، وبعد شمولهم 
بقانون رقم 38 لس��نة 2013 اخلاص 
برعاي��ة ذوي االعاق��ة واالحتياجات 
اخلاصة اصبح الراتب 170 الف دينار 
مس��اواة مع ما يتقاض��اه اقرانهم 
املدني��ون، علما ان ع��دد اجلرحى من 
اجلي��ش العراقي املش��مولني براتب 
املع��ني املتف��رغ على وف��ق القانون 

املذكور آنفا يبلغ )3945( مشموال.

العراق يبحث مع االتحاد األوروبي تطوير برامج التعليم 

إطالق راتب المعين المتفرغ لجرحى الجيش 
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بروكسل ـ وكاالت: 
مدد مجلس االحتاد األوروبي، العقوبات ضد روسيا 
ملدة عام إضافي، على خلفية اس��تعادتها لشبه 

جزيرة القرم من أوكرانيا.
وجاء في بيان مجلس االحتاد األوروبي املنعقد على 
مستوى وزراء اخلارجية اجملتمعني في لوكسمبورغ 
» م��دد اجمللس التدابير التقييدية امس االثنني ردا 
على ض��م القرم وسيفاس��تبول غي��ر القانوني 
إلى روس��يا االحتادية وذلك حت��ى 23 يونيو 2018 
، والتنفيذ الكامل لبنود سياس��ة عدم االعتراف 

بضم القرم«.
وتشمل هذه الفئة من العقوبات فرض حظر على 
واردات منتجات شبه جزيرة القرم وسيفاستبول 
باجت��اه االحت��اد األوروب��ي، ومنع االس��تثمارات في 
القرم وسيفاس��تبول الروسيتني، وكذلك جميع 
اخلدم��ات ذات الصل��ة باألنش��طة الس��ياحية 

فيهما.
إضاف��ة إلى حظر تصدي��ر املنتج��ات والتقنيات 
إلى ش��به جزيرة القرم وسيفاس��تبول املتعلقة 
بقطاعات النقل واالتص��االت والطاقة، وصناعة 

النفط والغاز والتعدين.
وتده��ورت عالق��ات روس��يا م��ع الغرب بس��بب 
األزمة في أوكرانيا وعودة جزيرة القرم إلى روسيا 
بعد اس��تفتاء ش��عبي، حيث فرضت على إثرها 
دول االحت��اد األوروب��ي والواليات املتح��دة عقوبات 
توس��عت من سياس��ة فرض القيود احملددة ضد 
بعض األفراد واملؤسسات حتى انتقلت في أواخر 
يوليو 2014 إلى سياس��ة ف��رض العقوبات ضد 

قطاعات كاملة في االقتصاد الروسي.

لندن ـ أ ب ف: 
ب��دأت بريطانيا ام��س االثنني رس��ميا مفاوضات 
ش��اقة ملغادرة االحتاد االوروب��ي بحكومة ضعيفة 
تس��عى للتوص��ل ال��ى اتف��اق »ال مثي��ل له في 

التاريخ«.
وقال وزير بريكس��ت ديفيد ديفيس في بيان قبيل 
توجهه ال��ى املفاوضات »الطريق طويل امامنا، اال 
ان وجهتن��ا واضحة ، ش��راكة راس��خة ومميزة بني 
اململكة املتحدة واالحتاد االوروبي. اتفاق ال مثيل له 
ف��ي التاريخ«. واضاف »اتطلع الى بدء العمل على 

هذا املستقبل اجلديد«.
من جهته، صرح وزي��ر اخلارجية البريطاني بوريس 
جونس��ون عند وصوله الى اجتماع لوزراء خارجية 
االحت��اد االوروب��ي ف��ي بروكس��ل »اعتق��د ان كل 
العملي��ة س��تؤدي الى نهاية س��عيدة س��تكون 

مشرفة ومربحة للطرفني«.
يبدو ان بريطانيا رضخت امام اصرار االحتاد االوروبي 
عل��ى تركيز املفاوض��ات اوال على ثالث��ة مواضيع 
رئيس��ية، قبل التطرق الى مستقبل العالقة بني 
االحتاد االوروبي واململك��ة املتحدة واي اتفاق جتاري 

محتمل.

انقرة ـ أ ب ف: 
بدأت قوات تركية متارين عس��كرية مشتركة في 
قطر م��ع نظيرتها القطرية، بحس��ب ما أعلنت 
الدوحة، في وقت تتواصل االزمة الدبلوماسية بني 

االمارة اخلليجية والرياض وحلفائها.
وقالت مديرية التوجيه املعنوي في الوزارة في بيان 
ان القوات التركي��ة بدأت عقب وصولها الى قطر 
اول التدريب��ات العس��كرية في معس��كر كتيبة 

طارق بن زياد في العاصمة القطرية.
وأوضح��ت ان التدريبات تاتي بهدف »رفع الكفاءة 
القتالي��ة للقوت��ني القطرية والتركي��ة في وضع 
خط��ط العملي��ات املش��تركة حملارب��ة التط��رف 
واالره��اب وعملي��ات حف��ظ الس��الم قب��ل وبعد 

العمليات العسكرية«.
وج��اءت التماري��ن التي قال��ت وزارة الدف��اع انها 
»مخط��ط له��ا منذ فت��رة« ف��ي خض��م االزمة 
الدبلوماس��ية ب��ني قط��ر واململكة الس��عودية 
املتح��دة  العربي��ة  االم��ارات  دول��ة  وحليفتيه��ا 

والبحرين.

االتحاد األوروبي يمدد 
العقوبات ضد روسيا

بريطانيا واالتحاد األوروبي 
يستعدان لبدء مفاوضات بريكست

تمارين عسكرية قطرية 
تركية في الدوحة

متابعة الصباح الجديد:

الروس��ية  الدف��اع  وزارة  أعلن��ت 
ع��ن تعلي��ق العم��ل مبذك��رة أمن 
التحليقات املوقعة بني واش��نطن 
السورية،  األجواء  بشأن  وموسكو 
وحذرت من أن وسائل الدفاع اجلوي 
الروسي س��تتعامل مع أي جسم 

طائر كهدف.
وقال س��يرغي ريابكوف، نائب وزير 
اخلارجية الروسي، في أول رد روسي 
رس��مي على الضرب��ة األميركية 
التي أس��فرت عن إس��قاط طائرة 
الرق��ة:  بري��ف  س��ورية  حربي��ة 
»تلقينا بقل��ق وانزعاج نبأ الضربة 
الت��ي اس��تهدفت طائ��رة تابع��ة 
لس��الح اجلو السوري وأسفرت عن 

إسقاطها«.
وشدد الدبلوماسي الروسي قائال: 
»نعتب��ر  ه��ذه الضربة اس��تمرارا 
لنه��ج األميركي��ني املبن��ي عل��ى 
جتاه��ل أح��كام القان��ون الدولي«، 
وتساءل: »ما هو إال عدوان؟ إنه دعم 
لإلرهابيني أنفسهم الذين حتاربهم 
الواليات املتح��دة  بادعاءاتها حول 

سياستها ملكافحة اإلرهاب«.
وتاب��ع أن الهج��وم املباش��ر عل��ى 
طائ��رة تابع��ة للق��وات احلكومية 
الس��ورية يعد خط��وة جديدة في 
التصعي��د اخلطير، وش��دد  اجت��اه 
قائ��ال: »نحذر واش��نطن من تكرار 

اللجوء إلى هذه األساليب«.
وأكد الدبلوماسي الروسي األهمية 
البالغة لألساليب العسكرية في 
مجال محاربة اإلره��اب، وأعاد إلى 
األذهان أن روسيا أثبتت بعملياتها 
في س��وريا أن القوة العس��كرية 
من العوامل األساسية في مجال 
االعتماد  ويج��ب  اإلرهاب،  محاربة 
عليه��ا، ولك��ن ش��ريطة االلتزام 

الصارم  بالقان��ون الدولي. وأوضح 
ريابكوف أن ذلك يتطلب من اجلهة 
التي تس��تخدم القوة، التنس��يق 
مع احلكومة الشرعية في دمشق، 
»لك��ن الواليات املتح��دة تتصرف 
بش��كل معاك��س متام��ا«. وتابع: 
»األمر لم يعد يقتصر على انعدام 
أي اتصاالت )باحلكومة الس��ورية(، 
الق��وة  باس��تخدام  ش��رعوا  ب��ل 
العس��كرية ض��د وح��دات تابعة 

للقوات احلكومية«.
وردا على س��ؤال حول ما إذا تلقت 
موسكو بالغا مسبقا من الواليات 

الطائ��رة  ض��رب  ح��ول  املتح��دة 
احلربية الس��ورية بريف الرقة، قال 
ريابك��وف إن العس��كريني الروس 
واألميركيني عل��ى اتصال دائم في 
إطار اجلهود الرامي��ة ملنع وقوع أي 
ح��وادث غير مرغوب فيها، وش��دد 
عل��ى أن التفاصيل حول مثل هذه 

االتصاالت تبقى سرية دائما.
العام��ة للجيش  القي��ادة  وكانت 
السوري قد أكدت »إسقاط إحدى 
املقاتل��ة ف��ي منطقة  طائراته��ا 
الرصاف��ة بري��ف الرق��ة اجلنوب��ي 
أثناء تنفيذه��ا مهمة قتالية ضد 

تنظي��م »داعش« ف��ي املنطقة ما 
أدى إلى س��قوط الطائ��رة وفقدان 

الطيار.
ام��س  فج��أة  التوت��ر  وتصاع��د 
االول االح��د في النزاع في س��وريا 
حي��ث اس��قطت طائ��رة مقاتلة 
اميركي��ة طائ��رة حربية س��ورية 
وس��ط اش��تباكات غير مسبوقة 
بني الق��وات احلكومي��ة ومقاتلني 
مدعوم��ني م��ن واش��نطن، بينما 
اطلقت اي��ران صواريخ بالس��تية 
على مواقع لتنظيم »داعش » في 

دير الزور )شرق(.

واس��قط التحالف الدول��ي الذي 
تقوده واش��نطن املقاتلة السورية 
قرب الطبق��ة في محافظة الرقة 
)ش��مال( حي��ث جرت اش��تباكات 
غير مس��بوقة بني اجليش السوري 
وحتالف قوات سوريا الدميوقراطية 
العربي الكردي املدعوم من الواليات 

املتحدة.
ويش��كل هذا احلادث تصعيدا مع 
وجود القوات السورية على تخوم 
املناطق التي تسيطر عليها قوات 
س��وريا الدميوقراطية في ش��مال 

وجنوب سوريا.

ف��ي طهران أعل��ن احل��رس الثوري 
ق��وات النخبة في النظام االيراني، 
ان��ه اطلق مجموع��ة صواريخ من 
غرب ايران على »قواعد لإلرهابيني« 
في دير الزور التي يس��يطر عليها 

خصوصا تنظيم داعش .
وه��ذه اول م��رة تطلق فيه��ا ايران 
صواريخ خارج حدوه��ا منذ ثالثني 
عام��ا اي من��ذ احل��رب االيراني��ة-
بحس��ب   ،)1988-1980( العراقية 

وسائل االعالم االيرانية.
وقال احلرس الثوري في بيان ان هذا 
الهجوم يأتي »ردا« على االعتداءات 
التي اس��تهدفت في الس��ابع من 
حزي��ران مجلس الش��ورى االيراني 
وضريح االمام اخلميني في طهران 
واس��فرت عن مقتل 17 ش��خصا 

وتبناها التنظيم اجلهادي.
وأوض��ح البي��ان ان��ه »ف��ي ه��ذه 
صواري��خ  اطلق��ت  العملي��ة، 
متوس��طة املدى م��ن محافظتي 
كرمنش��اه وكردس��تان، قتل عدد 
كبي��ر م��ن االرهابي��ني ومت تدمي��ر 
مشيرا  واس��لحتهم«،  معداتهم 
الى ان الهجوم اس��تهدف »مركز 
قي��ادة وجتمع��ا ، لإلرهابيني في دير 

الزور في شرق سوريا«.
وتدعم ايران عس��كريا في العراق 
وس��وريا س��لطات البلدي��ن ف��ي 
املعارض��ة  الفصائ��ل  مواجه��ة 
تنظيم  واجلهاديني وفي مقدمهم 
الدول��ة االس��المية. لكنه��ا املرة 
االول��ى الت��ي يت��م فيه��ا اط��الق 
صواريخ من االراضي االيرانية على 

جماعات جهادية في سوريا.
وذك��رت وس��ائل اع��الم ايرانية ان 
الصواري��خ قطعت مس��افة 650 
كيلومترا وعبرت االجواء العراقية 
لض��رب اهدافه��ا ف��ي دير ال��زور. 
االيران��ي صورا  التلفزيون  وع��رض 

قال انها ألطالق الصواريخ.

صنعاء ـ بي بي سي: 
قت��ل 24 مدنيا على األق��ل في غارة 
جوي��ة لطائ��رات التحال��ف بقي��ادة 
الس��عودية اس��تهدفت س��وقا في 
ش��مالي اليم��ن، بحس��ب مص��ادر 

طبية مينية وشهود عيان.
وأوضح��ت املصادر ذاته��ا أن معظم 
الضحاي��ا كان��وا م��ن العاملني في 
سوق املش��نق في منطقة يسيطر 
عليها املتمردون في محافظة صعدة 

على احلدود السعودية.
ونقل��ت وكال��ة فران��س ب��رس ع��ن 

ش��هود عيان قولهم إن السوق يعد 
مركزا لتجارة وتهريب القات الواسع 
االنتش��ار ف��ي اليم��ن واملمن��وع في 

اململكة العربية السعودية.
وقال أح��د هؤالء الش��هود إن بعض 
الضحايا في الضرب��ة اجلوية »كانوا 

عادوا للتو من رحلة عبر احلدود«.
وظل��ت محافظ��ة صع��دة عرض��ة 
حلملة قصف جوي مكثفة منذ عام 
2015، عندما تدخل التحالف لدعم 
حكوم��ة الرئي��س عبد رب��ه منصور 
ه��ادي ضد املتمردي��ن احلوثيني الذين 

يحظون بدعم إيراني
التحالف  احلوثي��ون طائ��رات  واتهم 
نس��اء  بينه��م  مدني��ا،   23 بقت��ل 
وأطف��ال، ف��ي مدين��ة تع��ز جنوبي 
غرب البالد الش��هر املاضي، ولم يقر 

التحالف مبسؤوليته عنها.
وق��د اق��ر التحالف مبس��ؤوليته عن 
غارة اس��تهدفت مجلس ع��زاء في 
العاصم��ة صنعاء في تش��رين األول 
 140 مقت��ل  ع��ن  وأس��فرت   2016

شخصا.
ويتهم التحالف بقيادة الس��عودية 

املتمردي��ن ف��ي اليم��ن باس��تخدام 
املدني��ني »دروعا بش��رية« في احلرب 

الدائرة هناك.
الذين يس��يطرون  املتمردون  ويش��ن 
على سلس��لة من املوان��ئ البحرية 
على س��احل البح��ر األحم��ر وعلى 
املناط��ق املرتفعة القريبة من احلدود 
السعودية هجمات بالصواريخ على 

األراضي السعودية بني احلني واألخر.
وف��ي أواخ��ر كان��ون الثان��ي، هاجم 
احلوثيون س��فينة حربية س��عودية 
في البح��ر األحمر وقتل��وا اثنني من 

بحارتها.
ويش��هد اليمن حرب��ا أهلية طاحنة 
منذ عامني بني حرك��ة حركة أنصار 
اهلل احلوثي��ة وقوات اجلي��ش التابعة 
للرئيس السابق علي عبد اهلل صالح 
من ناحية والق��وات املوالية للرئيس 
احلالي ه��ادي املُعترف به دوليا، والتي 

يدعمها حتالف بقيادة السعودية.
واس��تغل تنظي��م القاع��دة حال��ة 
الفوضى في اليمن لتعزيز وجوده في 

مناطق اجلنوب وجنوب شرق البالد.
وأدى الص��راع إلى مقت��ل أكثر من 8 

آالف شخص معظمهم من املدنيني، 
وإصاب��ة ما يقرب م��ن 44500 آخرين 
من��ذ ب��دء التدخ��ل العس��كري من 
جان��ب التحالف ف��ي آذار عام 2015، 

وفقا إلحصائيات األمم املتحدة.
وق��د صنف��ت األمم املتح��دة اليم��ن 
»كأكب��ر أزمة انس��انية في العالم« 
مش��يرة إلى أن اكثر م��ن 17 مليون 
نس��مة، أي م��ا يعادل ثلثي س��كان 
الب��الد، يواجه��ون خط��ر اجملاعة هذا 
العام وبحاجة ماسة إلى املساعدات 

اإلنسانية.

واشنطن ـ رويترز:
 قال مس��ؤول بالبيت األبيض امس 
االول األحد إن الرئيس دونالد ترامب 
سيرسل اثنني من كبار مساعديه 
إلى القدس ورام اهلل هذا األس��بوع 
ملناقشة اخلطوات املقبلة املمكنة 
ف��ي مس��اعيه الس��تئناف عملية 
السالم اإلسرائيلية الفلسطينية.

وسيش��ارك في هذه اجلولة جاريد 

كوشنر املستش��ار بالبيت األبيض 
وجيس��ون  إيفان��كا  ابنت��ه  وزوج 
جرينب��الت أح��د كب��ار مس��اعدي 
األمن القومي. ووصل جرينبالت إلى 
املنطقة امس االثن��ني بينما يصل 

كوشنر يوم األربعاء.
تأتي احملادثات بعد مناقشات أجراها 
ترام��ب الش��هر املاضي م��ع رئيس 
الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو 

والرئي��س الفلس��طيني محم��ود 
بالبي��ت  املس��ؤول  عباس،وق��ال 
األبي��ض إن هن��اك محادث��ات جترى 
خلف الكواليس منذ جولة ترامب.

وكتب جرينبالت ف��ي تغريدة امس 
االول األحد »متحمس للس��فر إلى 
الفلسطينية  واألراضي  إس��رائيل 
ملواصلة النقاش بشأن سبل إحالل 

السالم«.

وقال املسؤول إن كوشنر وجرينبالت 
س��يعقدان اجتماعات في القدس 
ورام اهلل لالس��تماع مباش��رة من 
اإلسرائيليني والقيادة الفلسطينية 
»عن أولوياتهم واخلط��وات التالية 

املمكنة«.
وأضاف املس��ؤول »الرئي��س ترامب 
حتقي��ق  جت��اه  العم��ل  أن  أوض��ح 
اتفاق س��الم دائم بني اإلسرائيليني 

قص��وى  أولوي��ة  والفلس��طينيني 
بالنس��بة ل��ه. ويعتقد بق��وة في 

إمكانية إحالل السالم«.
مع  وجرينب��الت  ويعم��ل كوش��نر 
وزي��ر اخلارجي��ة ريك��س تيلرس��ون 
بالبيت  القومي  األمن  ومستش��ار 
األبيض إتش آر مكماس��تر بش��أن 

قضية الشرق األوسط.
وقال املس��ؤول »من املهم أن نتذكر 

أن التوصل إلى اتفاق سالم تاريخي 
سيس��تغرق وقتا وبحس��ب درجة 
التقدم ستكون هناك زيارات كثيرة 
والسيد جرينبالت  للسيد كوشنر 
معا وأحيانا كل مبفرده إلى املنطقة 
ورمبا س��تكون هناك جوالت عديدة 
ملفاوضني إسرائيليني وفلسطينيني 
إلى واش��نطن ومواقع أخرى إلجراء 

محادثات جوهرية«.

مقتل 24 مدنيا في غارة على سوق في محافظة صعدة اليمنية

ترامب يرسل كوشنر وجرينبالت إلى إسرائيل واألراضي الفلسطينية

على إثر إسقاط التحالف للطائرة الحربية في ريف الرقة

موسكو تعلق العمل بمذكرة أمن التحليقات 
مع واشنطن وتعّد أي جسم طائر هدفًا

شدد الدبلوماسي الروسي 
قائال: »نعتبر  هذه الضربة 
استمرارا لنهج األميركيين 
المبني على تجاهل أحكام 
القانون الدولي«، وتساءل: 

»ما هو إال عدوان؟ إنه 
دعم لإلرهابيين أنفسهم 
الذين تحاربهم الواليات 

المتحدة  بادعاءاتها 
حول سياستها لمكافحة 

اإلرهاب

طائرة روسية في سماء سوريا

تقـرير

باريس ـ وكاالت: 

تعه��دت حكوم��ة الرئيس الفرنس��ي 
إميانويل ماكرون ام��س االثنني بتجديد 
اخلطاب السياس��ي في فرنسا بعدما 
أظه��رت النتائج النهائي��ة لالنتخابات 
باألغلبي��ة  حزب��ه  ف��وز  التش��ريعية 
البرملاني��ة احلاكم��ة الت��ي يحتاجه��ا 
للمض��ي قدما ف��ي تنفي��ذ إصالحاته 
البعيدة املدى والهادفة لتحقيق النمو 

االقتصادي.
وح��از ح��زب )اجلمهوري��ة إل��ى األمام( 
بزعامة ماكرون وحليفه وحزب )احلركة 
الدميقراطية( الذي ينتمي إلى تيار ميني 
الوس��ط 350 مقعدا ف��ي البرملان من 
إجمال��ي 577 مقع��دا، وفق ما أظهرت 
نتائج االنتخابات التي س��جلت نسبة 

تصويت منخفضة قياسية.
احلكوم��ة  باس��م  املتح��دث  وق��ال 

النس��بة  إن  كاس��تانيه  كريس��توف 
ع��ن  الفرنس��يني  املرتفع��ة إلحج��ام 
التصويت والتي بلغت أكثر من 50 في 
املئة تعكس فشل الطبقة السياسية 

وتسلط الضوء على ضرورة تغيير
واكتس��ح الرئي��س الفرنس��ي اجلديد 
اميانويل ماك��رون اجمللس في االنتخابات 
كان��ت  إذا   ، الفرنس��ية  البرملاني��ة 
اس��تطالعات ال��رأي صحيح��ة، ولكن 
املعارك احلقيقية في عهده السياسي 
اجلدي��د تنتظره ف��ي الش��وارع. وحتى 
األن هن��اك ضغٌط ش��ديٌد، فاملناضلون 
يس��تعدون  فرنس��ا  ف��ي  العمالي��ون 
للقي��ام باحتجاجات م��ن أجل محاربة 
إصالحات��ه اجلذري��ة في م��كان العمل 
والت��ي م��ن ش��أنها أن تقلل م��ن قوة 
النقابات التفاوضية وتس��هل توظيف 
العم��ال وأيض��ا أقالته��م. وقد دفعت 
احلكوم��ات الفرنس��ية الس��ابقة إلى 

تراجع التعبئة اجلماهيرية للشوارع.

وقد تبنى مس��اعدو الرئيس الفرنسي 
نهًج��ا صعًبا جتاه احلكومة، مش��يرين 
إلى ماك��رون بأنه »كوكب املش��تري«، 
ملك اآللهة الرومانية. وكانت صحيفة 

»لوموند« اليومية من اليسار الوسط 
ذك��رت األس��بوع املاض��ي ان ماك��رون 
يحكم ف��ي مف��رزة اوملبية ف��وق زمرة 
لم يس��بق لها مثيل من جيل األلفية 

وقوية في احلفلة اخللفية.
وم��ن املؤك��د أن الناخبني الفرنس��يني 
مس��تعدون إلعطاء حزبه »اجلمهورية 
الى األمام« الوسطي أكثر من 400 من 

أصل 577 مقعًدا ف��ي اجلولة النهائية 
من االنتخاب��ات. ومع ذل��ك، فإنه ليس 
من املستحيل هزمية ماكرون. فقد وجد 
استطالع للرأي األسبوع املاضي أن 61٪ 
من الناخبني ل��م يرغبوا في أن يحظى 
حزبه بأغلبية س��احقة. من احملافظني 
إلى اليسار املتطرفني، يجادل خصومه 
بأن الس��لطة الكبيرة في يده ستكون 

ضارة بالدميقراطية الفرنسية.
وق��ال ب��ول س��وريل، وه��و مناضل في 
جماع��ة توتس��كيت ل��وت أوفريير، إن 
نس��بة اإلقبال الضعيفة - أي أقل من 
٪50 م��ن الناخب��ني الذي��ن صوتوا في 
اجلول��ة األولى من االنتخاب��ات – قللت 
م��ن ش��رعية ماكرون. فأن��ا أعيش في 
منطق��ة الطبقة العاملة حيث امتنع 
٪65 م��ن الش��عب ع��ن التصويت في 
االنتخاب��ات األخي��رة. ال أح��د ينخدع. 
انهم يتوقعون هجوًما على حقوقهم 
وسوف يردون على ذلك«. وأضاف: »منذ 

وق��ت ليس ببعيد متكن بضع مئات من 
س��ائقي ناقالت البنزين من شل البالد 
كلها. نحن نعرف كيف نفعل ذلك في 

فرنسا ».
م��ن  األول��ى  اجلول��ة  مذبح��ة  وبع��د 
التصوي��ت، س��قط مرك��ز الوس��ط - 
اليس��ار في صمت قاتل، وقد استغلت 
حركة »يونكوب« الفرنس��ية جان لوك 
ميلينتشون لتعبئة اليسار ، وتعهدت 
مبقاوم��ة دفعة اإلص��الح املقبلة. وكان 
لدى الفرنس��يني فكرة عما قد يعنيه 
ذلك عندما قام أطباء األسنان باإلضراب 
األس��بوع املاضي ضد التخفيضات في 
الرس��وم الت��ي يحصل��ون عليه��ا من 
وزارة الصحة. وق��د قاموا، وهم يرتدون 
العب��اءات الزرق��اء، بتنظي��م مظاهرة 
مسرحية كانت رمزية حتى اآلن تشير 
إل��ى أن املصالح املكتس��بة س��تقاوم 
طموح��ات ماك��رون إلص��الح الدول��ة 

وتقليص العجز بها.

بعد االنتخابات البرلمانية الفرنسية التي حقق فيها األكثرية

إيمانويل ماكرون يواجه معارك كبيرة في عهده أبرزها االحتجاجات العمالية
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7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد: 

واملصرفي  املال��ي  املستش��ار  عّد 
عبد العزيز حس��ون، أن اس��تمرار 
التراجع احلاد في املراكز املالية في 
املص��ارف اخلاص��ة العراقية منذ 
نحو ثالثة أعوام، يشكل »مؤشراً 
يس��تدعي من السلطات  سلبياً 
املعني��ة التوق��ف عن��ده كثي��راً، 
ألنه يش��ي بوضع صع��ب جداً مير 
ويالم��س حاضره  القط��اع  في��ه 

ومستقبله«.
وقال حسون في تصريح صحافي، 
إن »م��ا يتطل��ب مالحظته بدقة 
وحتليل أخطاره ه��و تدني الودائع 
في هذه املص��ارف التي زاد عددها 
عن 60، إلى مس��تويات ال تتجاوز 
نصف مجم��وع رؤوس أموالها، إذ 
ال تتخطى الودائع اإلجمالية أقل 
م��ن 6 مليارات دوالر، في حني تبلغ 
قيمة رؤوس األموال واالحتياطيات 

نحو 12 مليار دوالر«.
النقدي��ة  »الس��لطة  وح��ّض 
املتمثلة بالبن��ك املركزي العراقي 
على إلزام املصارف اخلاصة بوضع 
برامج الستقطاب الودائع، وإيجاد 
الوس��ائل احلافزة على اس��تعادة 
ثق��ة املواط��ن في القط��اع، وفي 
ش��كل ميّكن��ه من تخط��ي هذه 
األزمة اخلانقة التي يراها معنيون 
كثر في مثاب��ة عقبة أمام تنمية 
نشاط املصارف والقيام بواجباتها 
التمويلية واإلقراضية، واملساهمة 

في التنمية االقتصادية«.
والحظ حسون أن »التمويل الذي 
تالشى أيضاً، يكاد يكون معدوماً 
في عدد من البنوك التي انصرفت 
للتعام��ل مع نافذة بي��ع العملة 
املرك��زي  البن��ك  ف��ي  األجنبي��ة 

لتحقيق م��ردود يغطي  العراقي، 
النفق��ات التش��غيلية«. ورأى أن 
املودعني »هم الذين حتّملوا الضرر، 
كما املس��اهمني الذين استثمروا 
مدخراتهم في األسهم للحصول 

على عائدات مالية«.
ولف��ت، في حديث ل��ه ل� »احلياة« 
الدولي��ة، إل��ى أن ه��ذه اخلس��ارة 
»ترافق��ت مع الرك��ود االقتصادي 
الذي يعيشه العراق حالياً، بسبب 
واألزم��ة  النف��ط  واردات  تراج��ع 
املالية اخلانق��ة ومتطلبات احلرب 
عل��ى اإلرهاب، ما خّفض أس��عار 

األس��هم ف��ي التداول في س��وق 
العراق ل��أوراق املالي��ة، خصوصاً 
إذ  اخلاص��ة«.  املص��ارف  أس��هم 
تدّنت، وفق ما ق��ال، إلى »أقل من 
سعر السهم االسمي بنسبة 85 

في املئة«.
وأوضح حسون أن انخفاض الودائع 
ل��دى املص��ارف اخلاصة وبنس��بة 
تصل عند البع��ض منها الى 70 
ف��ي املئة، »أدى إلى توقف حاد في 

النشاط اإلمنائي واالستثماري«. 
وأكد »احلاجة إلى رسم ستراتيجية 
إل��ى  تق��ود  أه��داف  ذات  جدي��دة 

إصالح��ات هيكلي��ة ف��ي القطاع 
ووضع آليات محددة لتحقيقها«.

العراق��ي  املرك��زي  البن��ك  أن  ورأى 
»ُمَطال��ب باتخاذ خط��وات عملية 
تتخذ أس��لوب الرقابة االستباقية 
واإلش��راف عل��ى نش��اط املصارف 
اخلاص��ة بصيغة أكثر تش��دداً في 
م��ن جان��ب  اخملالف��ات  محاس��بة 

اإلدارات التنفيذية«.
ولفت حس��ون إلى موضوع يتصل 
»مبس��ار القطاع املصرف��ي العربي، 
كل  عل��ى  املتواصل��ة  واملس��اعي 
املستويات وفي األوساط املصرفية 

العربية، للبحث عن طريق يجّنبها 
مواجهة مواق��ف صعبة متوقعة، 
ق��د تتس��بب به��ا ق��رارات وقوانني 
تصدره��ا ال��دول الكب��رى لتق��ومي 
العامل��ي وفق��اً  العم��ل املصرف��ي 
لتصوراتها، ما يتطلب القدرة على 
حتليل طبيعة هذه القرارات وإمكان 
التعامل معه��ا بحذر والقدرة على 

املواجهة«.
وذّك��ر ب��أن مؤمت��ر احت��اد املص��ارف 
إل��ى  »تط��ّرق  الس��نوي  العربي��ة 
موضوع تأثير التش��ريعات العاملية 
التمويلي��ة  السياس��ات  ف��ي 

وانعكاس��اتها  العربية،  للمصارف 
واختراقاتها  املال��ي  التموي��ل  على 
خلصوصيات املصارف وانعكاساتها 
عل��ى عالقة القطاع��ات املصرفية 

مع مجتمعاتها«.
وق��ال ان »املؤمتر خلُص إلى ضرورة 
بلورة الش��عار الذي طرحه االحتاد، 
وه��و إنش��اء لوب��ي عرب��ي دولي 
– لتع��اون مصرف��ي أفض��ل، من 
خ��الل إدراك واقع��ي يتلخص في 
عدم قدرة املص��ارف العربية على 
إال  لأزم��ات  التص��دي  مواصل��ة 

بإنشاء جتمع في ما بينها«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
كش��فت النائب��ة ع��ن محافظة 
ديالى، ناهدة الدايني، أمس االثنني، 
ع��ن ان اكب��ر ش��ركة للصناعات 
الكهربائي��ة ف��ي احملافظة مهددة 
بالتوقف بفعل اسلوب االستيراد 

اخلارجي الذي تعتمده احلكومة.
وقالت الدايني، ان »ش��ركة ديالى 
ف��ي  الكهربائي��ة  للصناع��ات 

بعقوب��ة والت��ي تعّد م��ن اضخم 
احمل��والت  انت��اج  واكب��ر ش��ركات 
واالجه��زة الكهربائية ف��ي البالد, 
بالتوقف بفعل  اصبحت مه��ددة 
اس��لوب االس��تيراد اخلارجي الذي 
تعتمده احلكومة وخاصة الوزارات 

ذات العالقة«.
واضاف��ت، ان »املعلوم��ات املتوفرة 
وبناًء على عدة شكاوى قدمت من 

قب��ل موظفي الش��ركة املذكورة 
اصب��ح  االنت��اج  ان  ومديره��ا, 
محص��ورا ف��ي دائ��رة متنع��ه من 
التوسع ألسباب مجهولة، بالرغم 
من ك��ون احملوالت واالجه��زة التي 
تنت��ج فيها م��ن اج��ود النوعيات 
حت��ى عل��ى املس��توى الصناعات 

االجنبية«.
واش��ارت الداين��ي ال��ى، ان »هناك 

العديد م��ن عالمات االس��تفهام 
عل��ى العقود التي توق��ع من قبل 
بعض الوزارات لالستيراد من خارج 

العراق«.
هن��اك  »يك��ون  ان  ال��ى  ودع��ت 
توجيه من احلكوم��ة املركزية بأن 
تك��ون ش��ركة ديال��ى للصناعات 
الكهربائي��ة من الش��ركات التي 
يت��م التعام��ل معه��ا م��ن قب��ل 

ال��وزارات وصندوق اعم��ار املناطق 
احمل��ررة, خاص��ة في ظ��ل البطالة 
الت��ي يعانيها العراق ف��ي الوقت 

احلالي«.
وبينت، ان »اكثر من 5 االف موظف 
في هذه الش��ركة م��ن احملتمل ان 
تك��ون رواتبه��م مه��ددة بالقطع 
فضال ع��ن ع��دم حصولهم على 
احلواف��ز الالزم��ة اذا م��ا اس��تمر 

اهمال منتجاته��ا واالعتماد على 
ال��ذي يع��د  اخلارج��ي  االس��تيراد 

استنزاف مليزانية الدولة ال اكثر«.
 وتُع��د ش��ركة ديال��ى للصناعات 
انش��اؤها  مت  والت��ي  الكهربائي��ة 
وتش��غيلها قبل اكثر من 3 عقود 
من اكبر الشركات إلنتاج االجهزة 
اخملتلف��ة  الكهربائي��ة  واحمل��والت 

االنواع.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اكد وزير الطاقة والصناعة القطري، 
محمد بن صالح السادة، خالل لقائه 
القائم باألعمال املؤقت في الدوحة، 
عبد الستار هادي اجلنابي، استعداد 

وحرص بالده لدعم العراق في تطوير 
مشاريع النفط والطاقة.

وذكر بيان لوزارة اخلارجية، ان »القائم 
باألعم��ال املؤقت ف��ي الدوحة، عبد 
الس��تار ه��ادي اجلناب��ي، التقى وزير 

الطاقة والصناعة القطري، محمد 
ب��ن صال��ح الس��ادة، لبح��ث تعزيز 

التعاون بني البلدين«.
واضاف البيان ان »اجلنابي استعرض 
تطورات احلرب على عصابات داعش 

التي حتققها  واالنتصارات  االرهابية 
القوات املس��لحة بجميع صنوفها 
واحلش��د الش��عبي والبيش��مركة، 
فضال عن خطط احلكومة العراقية 

العادة اعمار املناطق احملررة«.

واش��ار القائم باالعمال املؤقت الى 
ان »العراق يعول على دعم ومساندة 
الدول العربية سيما اعضاء مجلس 
التع��اون اخلليج��ي ف��ي تنفيذ هذه 
اخلط��ط«. وم��ن جانب��ه اك��د وزي��ر 

الطاقة والصناعة القطري ان »بالده 
حريص��ة على تق��دمي الدعم للعراق 
لتطوير مش��اريع النف��ط والطاقة، 
وض��رورة اتف��اق البلدي��ن على وضع 

خطة واضحة في هذا اجملال«. 

»الصناعات الكهربائية«: 5 آالف موظف مهددون بالتسريح

قطر تبدي استعدادها لتطوير مشاريع النفط والطاقة العراقية

6 مليارات دوالر حجم الودائع اإلجمالي

تقّلص المراكز المالية للمصارف العراقية

التمويل الذي تالشى 
أيضًا، يكاد يكون 
معدومًا في عدد من 
البنوك التي انصرفت 
للتعامل مع نافذة بيع 
العملة األجنبية في البنك 
المركزي العراقي، 
لتحقيق مردود يغطي 
النفقات التشغيلية«

أحد املصارف العراقية

دبي ـ رويترز:
هبطت معظم أسواق األسهم اخلليجية، نظراً 
لضعف أسعار النفط، إذ بلغت العقود اآلجلة 
خلام القياس العامل��ي مزيج »برنت« 47.37 دوالر 

للبرميل عند التسوية اجلمعة املاضي.
وبرغم أن هذا املس��توى ليس كارثياً بالنس��بة 
ملنطقة اخلليج، إال أنه قد يعني أن احلكومات رمبا 
تنفق هذا العام أقل مما كان يأمله املس��تثمرون 

منذ أسابيع قليلة.
وقال بنك »أوف أميركا ميريل لينش« في تقرير 
األس��بوع املاضي »تسهم أس��عار النفط فوق 
50 دوالر للبرمي��ل في جناح اإلصالحات، في حني 
من املرجح أن تهدد أس��عار للخام دون 40 دوالراً 

استقرار االقتصاد الكلي«.
وهبط مؤش��ر سوق دبي 0.4 في املئة مع تراجع 
سهم إعمار العقارية 0.9 في املئة، لكن سهم 
»االحت��اد العقارية« ارتف��ع 1.8 في املئ��ة، وكان 
األكثر تداوالً في الس��وق بعدما قالت الشركة 
إنه��ا أبرمت اتفاقا مع الرم��ز »كابيتال« لتوفير 
سيولة ألسهمها. ويتيح االتفاق للرمز متلك ما 
يصل إلى خمس��ة في املئة من أسهم »االحتاد 

العقارية«.
وتراجع مؤش��ر بورصة قطر، ال��ذي تضرر بفعل 
العقوبات م��ن دول عربية على الدوحة، 0.8 في 
املئة مع انخفاض س��هم بنك »قطر الوطني« 

2.5 في املئة.

القاهرة ـ رويترز:
قال محمد س��ويد املتحدث باس��م وزارة التموين 
املصرية لرويترز أم��س االثنني إن احتياطي القمح 
لدى بالده، أكبر مس��تورد للقمح في العالم، يبلغ 
4.4 مليون ط��ن من اإلمدادات احمللية واملس��توردة 

ويكفي احتياجات البالد ملدة خمسة أشهر.
وأضاف س��ويد أن مخزون القمح يش��مل مليون 

طن من القمح املستورد.
وكانت رئاس��ة اجلمهورية في مصر قالت في بيان 
صحفي نهاية أيار إن احلكومة اش��ترت 3.6 مليون 
طن م��ن القمح م��ن املزارع��ني احمللي��ني منذ بدء 

احلصاد في منتصف نيسان.
وميتد موس��م شراء القمح احمللي حتى متوز وقالت 
وزارة التموين إنها تس��تهدف ش��راء م��ا بني 3.5 
مليون إلى أربعة ماليني طن من القمح احمللي هذا 

العام.

طوكيو ـ رويترز: 
سجلت األس��هم اليابانية أعلى مستوياتها في 
أس��بوعني أمس االثنني، بفعل األداء القوي للدوالر 
مقابل الني في حني نزل سهم »نومورا العقارية« 
بعدما قالت إن البريد الياباني لم يعد يدرس شراء 

حصة فيها.
وزاد املؤش��ر »نيكاي« القياس��ي 0.6 في املئة إلى 
20067.75 نقطة مسجالً أعلى مستوى إغالق له 

منذ اخلامس من حزيران اجلاري.
وصعد املؤش��ر »توبكس« األوس��ع نطاقاً 0.6 في 
املئ��ة إلى 1606.07 نقطة، ولك��ن في تداوالت لم 
تزد على 1.48 مليار س��هم، وه��و أقل حجم منذ 
30 أي��ار املاض��ي. وس��جلت قيم��ة املعامالت أقل 

مستوياتها منذ ذلك الوقت أيضاً.

هبوط معظم بورصات 
الخليج

مصر: احتياطي القمح 
يكفي 5 أشهر

أعلى مستوى لـ»نيكاي« 
في أسبوعين

تقـرير

متابعة الصباح الجديد:

نقل مصدر أمس االثنني عن وزير الطاقة 
السعودي خالد الفالح قوله إن العوامل 
األساس��ية بالس��وق تتجه في املس��ار 
الصحي��ح لك��ن الس��وق بحاج��ة إلى 

الوقت الستعادة التوازن.
وقال الفالح لصحيفة الشرق األوسط 
اللندني��ة »ف��ي اعتقادي أن أساس��يات 
الس��وق تتج��ه ف��ي املس��ار الصحيح 
غي��ر أنه وبالنظ��ر إلى الفائ��ض الكبير 
في اخمل��زون املتراكم على مدى الس��نني 
املاضية فإن أثر ه��ذا التخفيض يحتاج 

إلى وقت حتى يتحقق«.
وأض��اف »التوقعات احلالية التي تش��ير 
إل��ى اس��تعادة الس��وق لتوزانها خالل 
الرب��ع الرابع من ه��ذا العام ق��د أخذت 
بعني االعتب��ار الزيادة ف��ي إنتاج النفط 

الصخري«.
وأش��ار الوزي��ر إل��ى عملي��ات س��حب 
»كبيرة نس��بيا« تقدر بنح��و 50 مليون 
برميل من اخملزون��ات العائمة وانخفاض 
اخملزونات البرية في دول منظمة التعاون 
االقتص��ادي والتنمية مبق��دار 65 مليون 

برميل مقارنة مع متوز 2016.
وتابع »الس��وق في الغال��ب تغفل هذه 
املعايي��ر وتركز على الس��وق األمريكية 
الت��ي كان االنخفاض في نس��ب اخملزون 

فيها أقل من املتوقع«.
وفي أيار اتفقت منظمة البلدان املصدرة 

للبت��رول )أوب��ك( وبع��ض املنتج��ني من 
خارجها على متديد اتفاق خفض اإلنتاج 
1.8 مليون برميل يوميا حتى آذار 2018.

وقال الفالح إن نس��بة االلتزام باالتفاق 
في نيسان وأيار جتاوزت 100 باملئة.

وتق��رر إعف��اء نيجيري��ا وليبي��ا عضوي 
أوبك م��ن تخفيض��ات اإلنتاج بس��بب 
االضطراب��ات الت��ي كبح��ت إنتاجهما 

بالفعل.
وق��ال الفالح إنه يتوق��ع أن يعود اإلنتاج 
الطبيعي��ة.  مس��توياته  إل��ى  الليب��ي 
ونقل��ت الصحيفة عنه قوله »ليس من 
الالئق ممارس��ة ضغوط عل��ى ليبيا كي 

تبطئ من وتيرة انتعاش إنتاجها«.
وأض��اف أن مس��توى الزي��ادة ف��ي إنتاج 
ليبي��ا ونيجيريا »ما زال في النطاق الذي 
ُحدد في اجلزائر« حني قررت أوبك خفض 
اإلنت��اج للم��رة األولى منذ ع��ام 2008. 
وتاب��ع »له��ذا ال ينبغي النظ��ر إليهما 

باعتبارهما مصدر تهديد للمبادرة«.
وكانت أوبك قالت األس��بوع املاضي في 
تقريرها الشهري إن اإلنتاج زاد 336 ألف 
برمي��ل يوميا في أيار إل��ى 32.14 مليون 
برمي��ل يوميا بقيادة تع��اف في نيجيريا 

وليبيا.
على صعي��د متص��ل، أظه��رت بيانات 
رس��مية أمس االثن��ني تراجع ص��ادرات 
النف��ط اخل��ام الس��عودية إل��ى 7.006 
ملي��ون برمي��ل يومي��ا في نيس��ان من 

7.232 مليون برميل يوميا في آذار.
تقدم الري��اض وأعضاء آخ��رون مبنظمة 

البلدان املص��درة للبترول )أوب��ك( أرقام 
الصادرات الشهرية إلى مبادرة البيانات 
املشتركة التي تنشرها بدورها مبوقعها 

على اإلنترنت.

الى ذلك، تراجعت أس��عار النفط أمس 
أيضاً حتت وطأة التوسع املستمر بأعمال 
احلفر في الواليات املتحدة مما يبقي على 
اإلمدادات العاملية مرتفعة برغم اجلهود 

الت��ي تقوده��ا أوبك خلف��ض اإلنتاج من 
أجل تقليص املعروض بالسوق.

وتأث��رت األس��عار أيضا مبؤش��رات على 
تباطؤ الطلب لتنخفض إلى مستويات 

مش��ابهة ملا كانت عليه عندما أُعلنت 
تخفيض��ات اإلنتاج للم��رة األولى أواخر 

العام املاضي.
وفي الس��اعة 0659 بتوقي��ت جرينتش 
تراجع��ت أس��عار العقود اآلجل��ة خلام 
القي��اس العاملي مزيج برنت 18 س��نتا 
مب��ا يع��ادل 0.4 باملئ��ة إل��ى 47.19 دوالر 

للبرميل.
وانخفضت عقود اخل��ام األمريكي غرب 
تكساس الوسيط 20 سنتا أو 0.5 باملئة 

إلى 44.54 دوالر للبرميل.
وأس��عار كال اخلامني منخفضة نحو 14 
باملئة منذ أواخر أيار عندما قرر منتجون 
بقيادة منظمة البلدان املصدرة للبترول 
)أوبك( متديد تعهده��م بخفض اإلنتاج 
1.8 مليون برميل يوميا لتس��عة أشهر 
إضافي��ة حت��ى نهاي��ة الرب��ع األول من 

.2018
وقال متعامل��ون إن العامل الرئيس وراء 
انخفاض األسعار هو الزيادة املطردة في 
اإلنت��اج األمريكي مما يقوض اجلهود التي 

تقودها أوبك.
وكان جولدمان ساكس قال يوم اجلمعة 
»عدد حفارات النفط األمريكية يواصل 
االرتفاع وقد زاد س��ت حفارات األسبوع 

املاضي.«
وقال جريج مكينا كبير محللي السوق 
لدى أكسي تريدر للوساطة في العقود 
اآلجلة »بهذا يزيد عدد احلفارات لأسبوع 
الثاني والعشرين على التوالي وهو رقم 

قياسي.«

املنتجون  أض��اف  وبحس��ب جولدم��ان 
األمريكي��ون 431 منصة حف��ر نفطية 
قياس��يا  مس��توى  الع��دد  بل��غ  من��ذ 
منخفضا في 27 مايو أيار 2016. وأضاف 
البنك أنه إذا اس��تمر عدد احلفارات عند 
املس��تويات احلالية ف��إن إنت��اج النفط 
األمريكي سيزيد 770 ألف برميل يوميا 
بني الربع األخير من العام املاضي والربع 
املماثل من هذا العام في حقول النفط 
الصخ��ري برمي��ان وإيجل ف��ورد وباكن 

ونيوبرارا.
وم��ا زال��ت إم��دادات أوب��ك ودول أخرى 
مش��اركة في تخفيض��ات اإلنتاج، مثل 
روس��يا أكبر منتج للنف��ط في العالم، 
مرتفعة نظ��را لعدم التزام بعض الدول 

بشكل كامل بتعهداتها.
عل��ى صعيد متصل، قال��ت وزارة املالية 
الياباني��ة أم��س، إن بيان��ات التخليص 
اجلمركي تظهر تراج��ع واردات البالد من 
النفط اخلام 13.5 باملئة في أيار عنها في 

الفترة ذاتها قبل عام.
توض��ح األرقام األولي��ة أن الياب��ان، رابع 
أكب��ر مش��تر للخ��ام ف��ي العال��م، قد 
اس��توردت 2.83 ملي��ون برمي��ل يومي��ا 

الشهر املاضي.
وبل��غ إجمال��ي واردات الغ��از الطبيعي 
املسال 6.239 مليون طن الشهر املاضي 
بزي��ادة 13 باملئ��ة على أس��اس س��نوي. 
احل��راري  الفح��م  واردات  وانخفض��ت 
املس��تخدم في تولي��د الكهرب��اء 10.8 

باملئة في أيار إلى 7.683 مليون طن.

أوبك: وقٌت أمامها الستعادة التوازن

سوق النفط تؤّشر تراجع الصادرات السعودية.. أسعار الخام والواردات اآلسيوية

الثالثاء 20 حزيران 2017 العدد )3726(

Tue. 20 Jun. 2017 issue )3726(

بورصة النفط السعودي



اعالن الثالثاء 20 حزيران 2017 العدد )3726(

Tue 20 Jun 2017 issue )3726( 8



ان هن��اك ضرورة وطني��ة ملحة 
تتطل��ب خل��ق ثقاف��ة قانوني��ة 
ل��دى اجلمي��ع وذل��ك م��ن خالل 
العراقي��ة  بالقوان��ن  التعري��ف 
الص��ادرة ومنها قان��ون مجلس 
اخلدم��ة العامة االحتادي املرقم 4  
لسنة 2009 حيث جاء باالسباب 
املوجبة لص��دور القانون املذكور 

مايلي:
ش��ؤون  تنظي��م  اج��ل  )م��ن 
الوظيف��ة العام��ة وحتريرها من 
التس��ييس والتح��زب وبناء دولة 
املؤسس��ات وتشكيل مؤسسة 
مهمته��ا تطوير العمل في دوائر 
الدولة وبلورة القواعد واالس��س 
العدال��ة  وتأم��ن  الس��ليمة 
واحليادية وضمان معايير الكفاءة 
ف��ي التعي��ن واع��ادة التعي��ن 
املادة  لن��ص  والترقي��ة وتطبيقا 

تش��ريع  مت  الدس��تور  )107(م��ن 
القان��ون املذكور علم��ا بان نص 
امل��ادة )107( م��ن دس��تور العراق 
لسنة 2005 تنص على )يؤسس 
مجلس يس��مى مجلس اخلدمة 
العام��ة االحتادي يتول��ى تنظيم 
شؤون الوظيفة العامة االحتادية 
مبا فيها التعين والترقية وينظم 
تكوين��ه واختصاصات��ه بقانون(

علم��ا ب��ان القان��ون املذك��ور مت 
اقراره م��ن قبل مجل��س النواب 
وذل��ك طبقا الحكام امل��ادة )61/

اوال(من الدس��تور واس��تنادا الى 
احكام امل��ادة 107 والفقرة )أ(من 
البند خامس��ا من املادة 138 من 
الدستور مت اقرار القانون من قبل 
مجلس الرئاس��ة وذلك باجللسة 
املنعق��دة بتاري��خ 2009/3/19ومت 
نش��رة بجريدة الوقائع العراقية 

 4116 املرق��م  بعدده��ا  وذل��ك 
وان   2009/4/6 بتاري��خ  والص��ادر 
يكون نافذا بع��د مضي 60 يوما 
الرس��مية  على نش��رة باجلريدة 
القانون  ويتألف  اع��الة.  املذكورة 

املذكور من ستة فصول هي
االول/ويتضم��ن  -1الفص��ل 

التعاريف اخلاصة بالقانون
الثان��ي ويحتوي على  -2الفصل 

التأسيس واالهداف والوسائل 
ويش��مل  الثال��ث  -3الفص��ل 

هيكلية والية عمل اجمللس
الرابع ويتضمن مهام  -4الفصل 

اجمللس
ويض��م  اخلام��س  -5الفص��ل 

الهيكل التنظيمي للمجلس
ويتضمن  الس��ادس  -6الفص��ل 

االحكام اخلتامية 
تتطل��ب  الراهن��ة  املرحل��ة  ان 

ض��رورة ادخ��ال القان��ون املذكور 
حي��ز التطبي��ق وذلك م��ن خالل 
اس��تكمال تش��كيالته ودعم��ة 
بامله��ام  القي��ام  م��ن  ومتكين��ة 
يترت��ب  حي��ث  من��ه  املطلوب��ة 
نتائ��ج  مس��تقبال  ادائ��ة  عل��ى 
ايجابية على صعيد الواقع وفي 
مقدمتها ضمان تعين اخلريجن 
وبص��ورة عادلة واج��راء عمليات 
الترقية ورفع الغنب والقضاء على 
الفقر وتوفير راس��مال البش��ري 
جلميع مؤسس��ات الدولة الدامة 
عملها ورفده��ا بالدماء اجلديدة 
من  الشابة.واليسعنا  والطاقات 
خالل هذا الع��رض للقانون اعاله 
ان نشيد باجلهد املبارك للقاضي 
السيد نبيل عبد الرحمن حياوي 
ال��ذي قام بأع��داده والعمل على 
اصداره ضمن مجموعة القوانن 

العراقية وكذلك الشكر موصول 
الى املكتبة القانونية في العراق.
وكاستعراض س��ريع للمفاهيم 
االساس��ية ال��واردة ف��ي فصول 
القانون الس��تة ندرج ف��ي ادناه 

للمفاهيم املذكورة
-هن��اك رئيس للمجل��س وهيئة 
رئاس��ة ومعهد خاص بالوظيفة 

العامة
-يهدف اجمللس الى رفع مس��توى 
وتنميته��ا  العام��ة  الوظيف��ة 
الف��رص  واتاح��ة  وتطويره��ا 
املساواة  املتساوية وضمان مبدأ 
للمؤهل��ن الش��غالها وكذل��ك 
االس��هام بتطوير اجله��از االداري 
ورفع مستوى الهيكل الوظيفي 
للدولة وتطوي��ر كفاءة موظفي 
اخلدم��ة العامة وتوفي��ر الرعايه 
له��م  املالئم��ة  االجتماعي��ة 

وبالتنسيق مع اجلهات اخملتصة
-ال��زام جمي��ع الوزارات بانش��اء 
م��دارس للتطوي��ر الوظيفي في 
تل��ك ال��وزارات في اثن��اء اخلدمة 
وبالتنس��يق مع اجملل��س وكذلك 
للوظيف��ة  معه��د  تأس��يس 

العامة
-يتألف اجمللس م��ن رئيس ونائب 
ال��ى س��بعة  للرئي��س اضاف��ة 
اعض��اء متفرغن مم��ن يحملون 
ش��هادة جامعي��ة اولي��ة عل��ى 
ان يك��ون )2(منه��م مختص��ن 
االدارة  )2(مختصن في  بالقانون 
احد  ف��ي  واالقتصاد)1(مخت��ص 
العلوم الطبية او الهندس��ية او 
الزراعية ويكونون مع نائب رئيس 
اجمللس بدرجة مدير عام اما رئيس 

اجمللس فيكون بدرجة خاصة
-التعين واع��ادة التعين والترقية 

في اخلدم��ة العامة يك��ون ضمن 
اختص��اص اجملل��س حص��را ووفقا 

ملعايير املهنية والكفاءة
-يتألف اجمللس من )الدائرة االدارية 
القانونية/دائ��رة  واملالية/الدائ��رة 
االدارية/دائرة  والدراس��ات  البحوث 
التطوي��ر االداري/دائ��رة التنس��يق 
ال��وزارات واجلهات  واملتابع��ة م��ع 
احلكومية/معهد للوظيفة العامة 

ويرتبط بدائرة التطوير االداري(
-للمجل��س حق االس��تعانة بذوى 
اخلب��رة واالختص��اص ف��ي اع��داد 
املتعلق��ة  والبح��وث  الدراس��ات 
بش��ؤون الوظيف��ة العامة مقابل 
مكافأة يحددها رئيس اجمللس وفقا 

للقوانن والتعليمات النافذة
ونأمل ان نس��هم في خلق وعي 
قانون��ي وبحد ادنى م��ن الثقافة 

القانونية واهلل ولي التوفيق.

9 رأي

كاريكاتير

عن موقع »كارتون سياسي«

قراءة سريعة لقانون مجلس الخدمة العامة االتحادي
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تنشر تعبر عن وجهة نظر 
أصحابها وال تمثل بالضرورة 
رأي الجريدة
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عادل بدر الرياحي*

 كريستين كيمنتس* 

*رئيسة قسم 
السياسة الزراعية 

الدولية في مؤسسة 
هاينريش بول

* خبير ومهندس 
عراقي

الزراع��ة  قط��اع  يواج��ه   - برل��ن 
طويل��ة  فت��رة  من��ذ  الصناعي��ة 
انتق��ادات ع��ن املمارس��ات الت��ي 
تس��هم في تغير املن��اخ والتدمير 
البيئي والفقر في املناطق الريفية. 
وم��ع ذلك، ل��م يقم القط��اع بأي 
جهود لتحسن اجلودة واالستدامة، 

أو لتعزيز العدالة االجتماعية.
وه��ذا ليس مفاجئ��ا. فعلى الرغم 
م��ن وج��ود أكث��ر م��ن 570 مليون 
م��زارع وس��بعة مليار مس��تهلك 
في جمي��ع أنحاء العالم، فإن عددا 
قليال فقط من الشركات يسيطر 
على سلسلة الوحدات الصناعية 
الزراعية العاملي��ة - من احلقل إلى 
املرتفعة  لألرب��اح  ونظ��را  املتج��ر. 
الكبي��رة  السياس��ية  والق��وة 
التغييرات  الش��ركات، ف��إن  لهذه 
ف��ي الوض��ع الراه��ن ليس��ت في 

مصلحتهم.
وعالوة على ذلك، فإن تركيز السوق 
في قط��اع الزراعة آخذ في االزدياد، 
وذلك بس��بب ارتف��اع الطلب على 
املطلوب��ة  الزراعي��ة  اخل��ام  امل��واد 
ف��ي األغذي��ة واألع��الف احليوانية 
وإنت��اج الطاقة. ومع من��و الطبقة 
الوس��طى ف��ي البل��دان اجلنوبية، 

تغيرت ع��ادات اس��تهالك أفرادها 
وعاداتهم الغذائية، مما عزز الطلب 
العاملي على األغذية اجملهزة - وأدى 
إل��ى تدافع الق��وة الس��وقية بن 
الش��ركات الزراعي��ة والكيميائية 

والغذائية املتعددة اجلنسيات.
أكب��ر  يش��تري  س��نوات  ومن��ذ 
املش��اركن ف��ي ه��ذه القطاعات 
الصغ��ار.  منافس��يهم  حص��ة 
لكنهم اآلن يش��ترون حصصا من 
بعضهم البع��ض، وغالبا بتمويل 
يقدمه املس��تثمرون من قطاعات 

مختلفة متاما.
مع األخذ بعن االعتبار قطاع البذور 
والكيمياويات الزراعية، حيث يعمل 
باير، ثاني أكبر منتج ملبيدات اآلفات 
ف��ي العال��م، على كس��ب حصة 
مونس��انتو، أكب��ر منت��ج للبذور، 
مببلغ 66 مليار يورو )74 مليار دوالر(. 
إذا وافقت الواليات املتحدة واالحتاد 
األوروبي عل��ى الصفقة، كما يبدو 
م��ن املرج��ح، ف��إن ث��الث تكتالت 
داو- باير-مونس��انتو،   - فق��ط 

دوبونت و تشيمشينا-س��ينجينتا 
- س��تتمكن م��ن الس��يطرة على 
أكث��ر من ٪60 من الب��ذور العاملية 
الزراعي��ة.  الكيمياوي��ة  والس��وق 

شركة »بايسانتو« وحدها ستكون 
مال��ك كل النبات��ات املعدلة وراثيا 

تقريبا على هذا الكوكب.
وم��ع اإلعالن عن عملي��ات اندماج 
كبيرة أخرى، فإن الس��وق الزراعية 
العاملي��ة في نهاية ع��ام 2017 قد 
تب��دو مختلف��ة ج��دا عم��ا كانت 
عليه في البداية. وستكون كل من 
التكتالت الرئيسة الثالث أقرب إلى 
هدفها املتمثل في حتقيق الهيمنة 
ومبي��دات  الب��ذور  أس��واق  عل��ى 
احلش��رات - وعندها ستكون قادرة 
عل��ى ف��رض املنتج��ات الغذائي��ة 
واألس��عار واجلودة في جميع أنحاء 

العالم.
ويواج��ه القط��اع الزراع��ي بعض 
التغيي��رات مثل الت��ي طرأت على 
قطاع الب��ذور. ومتث��ل أكبر خمس 
شركات ٪65 من السوق، مع شركة 
دير آن��د كومباني، صاحبة العالمة 
التجارية جون دي��ري، في الصدارة. 
في عام 2015، أعلنت شركة ديري 
آند كومباني عن 29 مليار دوالر في 
املبيع��ات، متج��اوزة 25 مليار دوالر 
التي كس��بها مونسانتو  وباير من 

بيع البذور ومبيدات احلشرات.
والي��وم تكم��ن الفرص��ة اجلديدة 

الواع��دة للش��ركات الغذائية في 
رقمن��ة قط��اع الزراع��ة. م��ا تزال 
ه��ذه العملية في مراحلها األولى، 
لكنها تكتس��ب زخما، وستغطي 
في النهاية جميع مجاالت اإلنتاج. 
في وقت قريب جدا، س��وف تتولى 
الطائ��رات من دون طيار مهمة رش 
املبيدات؛ وس��يتم جتهيز املواش��ي 
لتتبع كميات  بأجهزة استش��عار 
احللي��ب وأمن��اط احلرك��ة وحصص 
العلف؛ وسيتم التحكم باجلرارات 
بواس��طة نظ��ام حتدي��د املواق��ع؛ 
اخلاضع��ة  الب��ذر  آالت  وس��تحدد 
لس��يطرة التطبي��ق نوعية التربة 
ب��ن  املثل��ى  املس��افة  لتحدي��د 

الصفوف والنباتات.
ولزيادة فوائد ه��ذه التكنولوجيات 
اجلدي��دة، ب��دأت الش��ركات الت��ي 
بالفع��ل على سلس��لة  تهيم��ن 
اإلنتاج والسوق تتعاون فيما بينها. 
وقد أصبحت شركات جون ديريس 
ومونسانتوس اآلن قوات متحالفة. 
من ش��أن التقاء التربة و »البيانات 
والتقني��ات  للطق��س،  الكبي��رة« 
املعدلة  والبذور  الزراعية اجلدي��دة، 
وراثي��ا، والتط��ورات اجلدي��دة ف��ي 
الكيمياء أن تساعد هذه الشركات 

عل��ى توفير امل��ال، وحماي��ة املوارد 
الطبيعية، وحتس��ن غلة احملاصيل 

في جميع أنحاء العالم.
لك��ن في ح��ن أن هذا املس��تقبل 
احملتمل يبش��ر باخلي��ر لبعض أكبر 
الش��ركات في العالم، إال أنه يترك 
املش��اكل البيئي��ة واالجتماعي��ة 
دون  الصناعية  بالزراع��ة  املرتبطة 
ح��ل. معظ��م املزارعن، والس��يما 
في اجلن��وب العاملي، ل��ن يتمكنوا 
أبدا من حتم��ل تكلفة آالت العصر 
اس��تبدال  يتم  وس��وف  الرقم��ي. 
ب  الرحي��ل«  أو  »النم��و  مقول��ة 
»الرقمنة أو االختفاء«. وقد حددت 
ETC، وه��ي منظم��ة  مجموع��ة 
غي��ر حكومية أمريكية، س��يناريو 
في املس��تقبل تتح��رك من خالله 
ش��ركات التكنولوجي��ا الزراعي��ة 
الكب��رى ضد التي��ار وضم منتجي 
البذور ومبيدات احلش��رات. وبذلك، 
فإن عددا قليال من الشركات سوف 

يحدد كل ما نأكله.
وف��ي الواق��ع، فإن نفس مش��كلة 
تركيز السوق تنطبق على الروابط 
اإلنت��اج  سلس��لة  ف��ي  األخ��رى 
والس��وق، مث��ل التج��ار الزراعين 
ومح��الت الس��وبر مارك��ت. وعلى 

الرغم من أن جتهيز األغذية لم يتم 
توحيده بعد عل��ى نطاق عاملي، إال 
أن ش��ركات مثل يونيليف��ر ودانون 
ومونديليز ونستلي ما تزال تهيمن 
عل��ى املس��توى اإلقليم��ي. ه��ذه 
الشركات تكسب املال عندما يتم 
استبدال األغذية الطازجة أو شبه 
املصنع��ة باألطعم��ة اجملهزة مثل 
املعلب،  واحلس��اء  اجملم��دة،  البيتزا 

والوجبات اجلاهزة.
امن��وذج  أن  إال  أن��ه مرب��ح،  برغ��م 
التجارة هذا يرتب��ط ارتباطا وثيقا 
وغيره��ا  والس��كري،  بالس��منة، 
م��ن األمراض املزمنة. واألس��وأ من 
ذلك أن ش��ركات األغذية تستفيد 
أيض��ا من انتش��ار األم��راض التي 
تك��ون مس��ؤولة عنه��ا جزئيا عن 
طريق تس��ويق األغذي��ة املصنعة 
بالبروت��ن  اخملصب��ة  »الصحي��ة« 
والبروبيوتي��ك  والفيتامين��ات 

وأحماض أوميغا 3 الذهنية.
وفي الوقت نفسه، حتتكر الشركات 
قوة الس��وق على حس��اب القوى 
العامل��ة في أس��فل السلس��لة: 
املزارعون والعمال. وتضمن معايير 
منظم��ة العم��ل الدولي��ة جلميع 
العمال احلق ف��ي التنظيم، وحتظر 

العمل القس��ري وعم��ل األطفال 
والتميي��ز العنصري والنوعي. لكن 
أصبحت  العمل  قان��ون  انتهاكات 
املعي��ار، ألن اجله��ود الرامي��ة إل��ى 
تنفي��ذ قواع��د منظم��ة العم��ل 
الدولي��ة كثيرا م��ا يت��م إلغاؤها، 
في حن يتعرض أعض��اء النقابات 
العمالي��ة للتهدي��د والط��رد ب��ل 

وحتى القتل.
وفي هذا املناخ املعادي، يتم إهمال 
معايير احل��د األدنى لألجور والعمل 
اإلضاف��ي ومعايي��ر الس��المة في 
مكان العمل علنا. وتوجد النساء، 
على وج��ه اخلصوص، ف��ي وضع ال 
يتقاضن  ألنه��ن  علي��ه،  يحس��د 
روات��ب أقل م��ن نظرائه��ن الرجال 
وغالب��ا ما تكون وظائفهن وظائف 

موسمية أو مؤقتة.
س��كان  نص��ف  أن  جن��د  والي��وم، 
العال��م الذي��ن يعانون م��ن اجلوع 
البالغ عددهم 800 مليون نس��مة 
ه��م صغ��ار املزارع��ن والعامل��ن 
الزراعي. ولن   املتصل��ن بالقط��اع 
يتحس��ن وضعه��م إذا أصبح��ت 
هذه الشركات القليلة العدد أكثر 
ق��وة وتس��يطر بالفع��ل على هذا 

القطاع.

صعود بارونات الغذاء
PROJECT
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عبدالمنعم األعسم 

جملة مفيدة

ال احد ينفي بأن »البعض« م��ن حاالت اجلرمية املنظمة تلوذ 
بالسياس��ة، او حتتمي بها، او انها حتمل بصمات السياسة 
في اختيار هوية الضحية او نوع الرسالة التي حتملها، وفي 
م��ا تخلفه من ردود فعل سياس��ية ومجتمعية، وال نحتاج، 
هنا، ان نس��مي االش��ياء باس��مائها فان اقني��ة املعلومات 
واالخبار تؤش��ر الى مسؤولية ساس��ة او جماعة سياسية 
ف��ي حماية او رعاية او تنفيذ جرائم ينطبق عليها موصوف 
التش��ريع الدول��ي عن االج��رام املنظ��م كونه »عب��ارة عن 
مؤسس��ة إجرامي��ة ذات تنظيم هيكلي مت��درج ومحكم 
متارس أنش��طة غير مش��روعة من اجل احلصول على هدف 
مادي غير مشرع مستعمال في ذلك العنف والقوة والفساد 

والنفوذ« كما ورد في انظمة الشرطة اجلنائية الدولية.
وبن مدة ومدة اخرى يرّوع املواطنون واصحاب العائالت بانباء 
)بعضها ينش��ر ويشار له من خالل االقنية الرسمية( وذلك 
ع��ن القاء جث��ة مجهولة الهوية الى نه��ر او مفرق طرق، او 
مجموعة ملثمة تداهم متجرا أو مس��ؤوال أو مكتبا جتاريا، 
او عملية اختطاف تطال مواطنن، وتش��مل نساء وأطفاال، 
او عملي��ة نص��ب يقع في ش��راكها مواطن��ون القت بهم 
حظوظه��م العاثرة على طريق اجلناة، واحلال، ال يجد مواطن 
العاصمة وبعض املدن التي تشهد اعماال اجرامية منظمة 

أمانا على حياته وممتلكاته وضمانات عيشه الكرمي اآلمن. 
وال يكون القول بان بعض اش��رس ه��ذه العصابات محمية 
من حلقات امنية مبنزلة افتراض او جتٍن على تلك السلطات، 
فب��ن ايدين��ا »ح��وادث« خرج��ت عن اط��ار الس��رية جلرائم 
منظمة تورط فيها افراد وضباط، ومنها ما جتاوز  الى الُبعد 
السياس��ي املوصول بالصراع الطائفي والفئوي، وهو الطور 
االخطر في ملف اجلرمية املنظمة املنفلتة، جنباً الى جنب مع 
وجود بصمات عن مافيات كالسيكية محمية تدير طاحونة 
اجلرمية املنظمة من غس��يل االموال وتهري��ب النفط وجتارة 
اخملدرات ال��ى تقدمي اخلدمة للجماعات االرهابية املس��لحة، 
وقبله��ا تقدمي خدم��ات التعبئة واالس��تزالم واالرش��اء في 

االنتخابات النيابية لصالح متنافسن يشار لهم بالبنان. 
اق��ول، ان اجلرمي��ة املنظمة تتداخ��ل، عضويا، في ش��بكات 
الص��راع السياس��ي وتضاعيف��ه، ب��ل انها صارت س��احة 
لالستثمار السياسي، ووسيلة للجم اخلصوم او لزيادة البأس 
والنفوذ، لكن االخطر، هو ما يتعلق بتغييب املس��ؤولية عن 
اجلرائم املرتكبة بن اكثر من جهة، فيما كل طرف سياسي 
ينف��ي تورطه فيه��ا واتهام الطرف اآلخ��ر بارتكابها، ولهذا، 
ف��ي نهاي��ة املطاف، تُس��جل املس��ؤولية عل��ى عاتق جهة 
مجهولة، وتوضع س��جالت »احلادث«  على الرفوف العالية، 
ثم، من هناك، حتمل ال�«الباج« الذي يرخص لها الدخول الى 

السياسة من االبواب اخللفية. 
***************

حكمة ايرانية: 
»من يجلس فوق مقعدين يسقط بينهما«

 الجريمة المنظمة.. المنفلتة 
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سينما

عبد علي حسن
ويك��رس غ��الف الرواي��ة مدل��وال مؤجال 
بع��ده عتبة اولى متكون��ة من عالمتني ، 
األولى لغوية وهي العن��وان )احمر حانة( 
فيم��ا ش��كلت الص��ورة الفوتوغرافي��ة 
املمنتج��ة واملتكون��ة من خلفية تش��ير 
إلى حرائ��ق وانفجارات بعيدة مس��تأثرة 
باهتم��ام وتأمل امل��رأة في عباءة س��وداء 
لتش��كل هذه الص��ورة عالم��ة بصرية . 
وف��ي الوقت الذي يش��كل في��ه العنوان 
دال��ة لها مدلولها املؤج��ل اذ يرد في املنت 
الروائ��ي كمقترح تقترح��ه العرجاء بعد 
ارتواء جنس��ي متخّيل ) خلقته العرجاء 
وفق رؤيا حلمية ( مع ادريس الصغير على 
مجموع��ة م��ن احلان��ات املصطفة على 
الش��ارع املوازي لنهر دجل��ة .فتختار هذا 
االس��م)أحمر حانة (لتطلقه على إحدى 
احلانات ، وال ميكن إغفال الوضع النفسي 
للعرجاء اثناء إطالقها االسم .ولعل حالة 
النشوة اجلنسية وارتوائها االفتراضي كان 
وراء هذه التسمية اقترانا باحلانة كمكان 
يش��بع نشوة ما تتصف باللون األحمر ذو 
الدالل��ة املتأججة لتعكس حالة العرجاء 
بع��د رؤيتها احللمية املفترضة ملمارس��ة 
. ام��ا العالم��ة البصري��ة ف��ان  اجلن��س 
مدلولها اس��تهالكيا يتوقف عند حدود 
تأمل املرأة ملش��هد احلرائق البعيد وكأنها 
غادرت��ه مكرهة بعد ان كان مكانها األول 
..وف��ي كال القراءت��ني للعالم��ة اللغوية 
والعالم��ة البصري��ة وم��ن خ��الل إيج��اد 
القرائن الداللية مع حيثيات املنت الروائي 
العجائب��ي يتض��ح لن��ا ان دال��ة العتبة 
األولى بعالمتيها لم متتلك استقالليتها 
الداللي��ة الكامل��ة وإمنا تتوف��ر إمكانية 
تداخله��ا مع امل��نت الروائي الذي ش��كل 
مدلوال متكامال لدال��ة العنوان ..ومبعنى 
آخر فان املنت الروائ��ي كان املنت اجلواني او 
امل��وازي ملا أفرزت��ه دالة العن��وان , ومبعنى 
آخ��ر فإن م��ا ه��و عجائبي وس��حري في 
املنت كان مدلوال مستبطناً ملا هو واقعي 
والذي كونت��ه العالمة اللغوية والبصرية 
للعن��وان ..وهذا ما ميكن أن تقدميه كنص 
مواز لفداح��ة اكراهات الواق��ع الذي ملح 
إليه العن��وان .فيما ذهبت العتبة الثانية 

)اإله��داء ( إلى بث دال��ة مجهولة او نكرة 
تضمنتها مفردة )مدينة( على إن اجلملة 
الثاني��ة )إن ل��م تدخله��ا، كأن��ك ل��م تر 
الدنيا( محفزة على البحث عن مدلولها 
وس��يتبني ان ه��ذه ال)مدين��ة( ل��م تكن 

سوى )بغداد( بداللة مركزية هذه املدينة 
بعدها مكان األحداث الروائية وفق ما هو 
واقع��ي من أمكنة قارة في ذاكرة املتلقي 
ومتبدي��ة ومحسوس��ة عل��ى مس��توى 

التكون الواقعي ملفردات املدينة . 

اذن فنح��ن ازاء تداخ��ل غريب ب��ني ما هو 
واقعي شكل نصه بعض األمكنة والوقائع 
وب��ني ما هو س��حري /عجائب��ي / غرائبي 
شكل نصه الشخصيات املتداخلة زمنيا 
، أي استحضار شخصيات من ماض بعيد 
واخرى من ماضي قري��ب واخرى معاصرة 
لتعيش زم��ن واحد هو زمن ) الفرهود في 

يوم الصيهود( .
ولعل من الش��خصيات التي استدعاها 
الن��ص الروائ��ي والت��ي ش��كلت عالمة 
التبئير/وجهة نظر النص هي ش��خصية 
اب��ن األثي��ر الت��ي امتلكت حض��ورا قويا 
اعتمدها النص في الكش��ف عن وجهة 
نظ��ره عبر جهده في إع��ادة كتابة تأريخ 
مدينة بغداد بعد اكتش��افه بأن ما كتبه 
ف��ي تأريخ��ه لم يك��ن هو حقيق��ة هذه 
املدين��ة وامن��ا في��ه الكثير م��ن التزييف 
واخلداع والكذب وعليه إعادة كتابة تأريخ 
هذه املدينة وكما يعي��ش أحداثها حاليا 
. وه��ي أحداث تعيد لألذه��ان ما تعرضت 
له هذه املدينة من أحداث مروعة اختلط 
فيه��ا احلاب��ل بالنابل ليصل ال��ى نتيجة 

واحدة أكدها الراوي العليم :---
       ) لم يبد الكثير من األهمية للطريقة 
التي يحدث فيه��ا الفرهود ، فهو مقتنع 
ب��أن الصورة التي تتحرك أمامه هي ذاتها 
اخملتزن��ة ف��ي الذاك��رة ، لهذا وص��ل إلى 
معادلة في غاية الطرافة ، ما يجري ليس 
بجديد وانه لم يع��ش زمنني منفصلني ، 
بل ه��و حدث واحد مازال متسلس��ال .....

الن��ص ص 290( على أن هذا التوصل كان 
م��ن املفترض ان يحصل م��ن املتلقي دون 
اإلش��ارة من قبل الراوي العليم ..س��يما 
وان بنائي��ة الن��ص تس��مح باللعب احلر 
لألحداث وتوفير إمكانية إش��راك املتلقي 
ف��ي الوص��ول إلى بعض احلقائ��ق هو أمر 
ممكن جدا في مثل هكذا نوع من الروايات 
الت��ي تخل��و من س��ببية الفع��ل بعدها 

روائية عجائبية أو واقعية سحرية .
 كذلك من الش��خصيات التي مارس��ت 
وامتلك��ت دالالته��ا عب��ر  حرك��ة ح��رة 
تعالقه��ا م��ع الش��خصيات األخرى هي 
الكه��ف وكلبهم  ش��خصيات أصحاب 
، ومن خ��الل تداخ��ل أفعاله��ا العجيبة 
والغريبة التي وجد فيها املتلقي نفس��ه 
مت��رددا كما وصف��ه تودوروف ف��ي حالة 

تلقي��ه للرواية العجائبي��ة التي يعرفها 
بأنها تقوم )أساس��ا على ت��ردد للقارئ -- 
قارئ يتوحد بالشخصيات الرئيسية أمام 
طبيع��ة حدث غريب (/ ت��ودوروف/ مدخل 
إلى األدب العجائبي / تر: الصديق بو عالم 
ص 199 . ومبع��ث ه��ذا الت��ردد هو احليرة 
والش��ك عل��ى مس��توى التأث��ر والتقبل 
واالس��تجابة ، اذ حفل��ت الرواية -- على 
مس��توى بنائه��ا العجائب��ي -- بالصراع 
بني القوان��ني الطبيعية ) الواقع/ الفعل/ 
املنطق/املألوف( والقوانني غير الطبيعية 
اخليال/الوهم/الالمنطق/الالمأل��وف/   (
الغريب والعجيب ( وهذا الصراع ش��كل 
التداخ��ل البني��وي الس��تكمال البني��ة 
الكلي��ة للرواية التي وضع��ت هدفا لها 
-حس��ب قراءتن��ا --وه��و تخلي��ق النص 
اجلواني وامل��وازي لغرائبية الواقع .وكذلك 
الواق��ع  بإكراه��ات  اإلحس��اس  تعمي��ق 
والعنف اليومي املنتهك للوجود البشري 

الذي يتعرض إليه الفرد العراقي ..
وفي الوقت الذي عد مدخلنا هذا للرواية 
مبثابة جتنيس بنيوي لرواي��ة )أحمر حانة( 
بعدها رواية واقعية س��حرية/عجائبية /
غرائبية ..فإن هنالك أكثر من مدخل على 
مستوى بناء الرواية كااليروسية وخروجها 
الس��طحي  أو  النفع��ي  الغ��رض  ع��ن 
للكش��ف ع��ن م��دى الرغبة اجلنس��ية 
إل��ى مس��توى آخ��ر يش��ف ع��ن إظهار 
الش��غف الباطن��ي للمظهر االيروس��ي 
الذي تش��كل عب��ر الرغبة ل��دى العرجاء 
وإلدري��س الصغير . كم��ا ان تعدد الرواة و 
خرق التتابع الكرونولوجي ش��كلت أيضا 
مداخالً بنيويًة على صعيد اللعب احلر في 
استخدام تقنيات جديدة أكسبت الرواية 
العدي��د من مظاه��ر اإلدهاش املتس��اوق 
وادهاش��ية األحداث والشخصيات حتى 
ب��دا الواقع بتبدياته التي طرحتها الرواية 
و كأنه اخللفية التي ضمت الشخصيات 
العجائبية و الوقائع الوهمية السحرية .
لقد متكن الروائي العراقي حميد الربيعي 
ف��ي روايته هذه ) احمر حان��ة ( من تقدمي 
رواية باإلم��كان تصنيفه��ا رواية واقعية 
سحرية عراقية على سبيل البناء الكلي 
دون تضمني الرواية اج��زاًء عجائبية كما 
هو حاصل ف��ي عديد الرواي��ات العراقية 

والعربية .

سحرية الواقع شعرية الوهم
في رواية )أحمر حانة(

القاهرة ـ رويترز: 
حظر احت��اد كتاب وأدب��اء اإلم��ارات التعامل 
م��ع أي جهة قطرية ومنع أي مش��اركة في 
فعالي��ة قطرية أو ممولة م��ن قطر وذلك في 
أح��دث تط��ور للمقاطعة السياس��ية التي 

تفرضها بعض الدول العربية على الدوحة.
وقال االحتاد في بي��ان يوم األحد »على جميع 
الكت��اب واألدب��اء واملثقف��ني والعامل��ني في 
حق��ل الكتاب��ة واإلب��داع في دول��ة اإلمارات 
ع��دم التعام��ل م��ع أي جهة قطري��ة أفرادا 

ومؤسسات، داخل الدولة أو خارجها.«
وتاب��ع البيان أن االحتاد ق��رر أيضا »منع إقامة 
أي نوع من أن��واع التواصل أو املش��اركة في 
أي فعالي��ة قطري��ة أو تابعة لقط��ر أو ممولة 
م��ن قط��ر وذل��ك حت��ى ال يقع حت��ت طائلة 

املساءلة.«
وترجم��ة لهذا القرار أعل��ن احتاد كتاب وأدباء 
اإلمارات اس��تبعاد قطر م��ن فعاليات الدورة 
الثامن��ة مللتق��ى اإلمارات لإلب��داع اخلليجي 

التي يجري اإلعداد لها حاليا.
وبذلك تقتصر املش��اركة في ملتقى اإلبداع 
اخلليجي على اإلمارات والبحرين والسعودية 
والكويت وس��لطنة عمان إضافة إلى اليمن 

والعراق.
ونقل البيان عن حبيب الصايغ رئيس مجلس 
إدارة احتاد كتاب وأدباء اإلمارات »نحن إذ نتخذ 
قرارنا في مقاطعة دولة ثبت بالدليل القاطع 
ضلوعه��ا في دعم اإلرهاب إمنا نحمي حريتنا 
ومبدأنا وندافع عن مناخات التعدد واالنفتاح 

التي قامت عليها دولة اإلمارات.«
وفي اخلامس من يونيو حزيران اجلاري قطعت 
كل من السعودية والبحرين واإلمارات ومصر 
عالقاته��ا الدبلوماس��ية م��ع قط��ر بعد أن 
اتهمتها بدع��م ومتويل اإلرهاب وتدخلها في 
الش��ؤون الداخلية لل��دول العربي��ة. وخالل 
األي��ام التالية خفض��ت دول أخ��رى متثيلها 

الدبلوماسي بالدوحة.
وترف��ض قط��ر ه��ذه االتهامات فيم��ا تقود 

الكويت جهود وساطة حلل اخلالف.

قطيعة ثقافية إماراتية 
لقطر واستبعادها من 
ملتقى اإلبداع الخليجي

خبر

بوغوتا ـ ميدل ايست اونالين*

 يعمل خوس��يه ألبرتو غوتيريز منذ أكثر من 
عشرين عاما سائقا لشاحنة جتمع النفايات 
وفي س��اعات الفج��ر الباردة ف��ي العاصمة 
الكولومبي��ة، متكن م��ن جم��ع آالف الكتب 

محّوال بيته إلى مكتبة عامة مجانية.
في العام 1997 تغّيرت حياة »س��ّيد الكتب« 
كما ب��ات يعرف هذا الرجل املت��ني القامة ذو 
األربع��ة واخلمس��ني عاما، بعد اكتش��افه أن 
الن��اس يلق��ون عددا كبي��را م��ن الكتب في 

املهمالت.

يق��ول »أدرك��ت أن الناس يلق��ون الكتب في 
النفايات وبدأت أجمع هذه الكتب«.

أول الكتب التي عثر عليها كان »آنا كارينينا« 
للكاتب الروسي الكبير ليو تولستوي )1828-
1910(، وقد عثر عليه في خزانة مع عش��رات 
من الكتب األخ��رى وهكذا بدأ بجمع الكتب 
من روايات وقصص وش��عر وكتب تعليمية، 
وتخزينه��ا في منزله في ح��ي مويفا غلوريا 

جنوب بوغوتا.
ومع مرور السنوات أصبح بيته مليئا بالكتب 
م��ن اإللياذة إل��ى »األمير الصغي��ر« و«عالم 
صوف��ي«، وكتب األدي��ب الكولومبي الراحل 

غبريال غارسيا ماركيز احلائز جائزة نوبل.

بع��د ذلك، ص��ار اجلي��ران يزورونه الس��تعارة 
كت��ب، و«كان احل��ي يفتقر إل��ى الكتب« في 

ذلك الوقت.

متاهة من الورق
ف��ي العام 2000، حّول خوس��يه م��ع زوجته 
وأوالدهما الثالث��ة الطابق األول من منزلهم، 
أي ما مس��احته 90 مت��را مربعا، إلى مكتبة 
عامة، وأطلقوا عليها اسم »قوة الكلمات«.

الق��ت ه��ذه املب��ادرة جناح��ا كبيرا ف��اق كل 
التوقع��ات حتى أن عددا من األش��خاص مبن 

فيهم أجانب تطوعوا للعمل فيها.
ويقول خوس��يه »رمبا هي املكتبة األولى في 

العالم الت��ي تقدم الكتب مجان��ا ملن يأتون 
الستعارتها«.

قب��ل جن��اح املكتبة، كان��ت زوجة خوس��يه 
تعمل في اخلياطة، لكنها اآلن تركت عملها 
وأصبح��ت تهتم بترميم الكت��ب ذات احلالة 

السيئة.
طارت شهرة »مكتبة قوة الكلمات« في كل 
أرجاء القارة األميركية، وصار خوسيه يتلقى 
دعوات ملعارض الكتب الرئيسية مثل معرض 
س��انتياغو في تش��يلي، أو معرض مونتيري 

في املكسيك.
وجعله ذلك يتلقى مئات التبرعات، فلم يعد 

املصدر األساس للكتب هو النفايات.

زمن السالم
جابت عائلة خوسيه أرجاء كولومبيا لتوزيع 
الكتب في املناطق املهمشة والنائية، وتلبية 
لدعوات من مدّرس��ني في مدارس حكومية.. 
ووصلت كتب خوس��يه إل��ى 235 موقعا في 

البالد.
ويقول خوس��يه إن شغفه بالكتب يعود إلى 
والدته التي كانت تقرأ كل مساء ألطفالها. 

ويقول »هي من أعطاني النور«.
وه��و لم يتمكن م��ن متابع��ة تعليمه حني 
كان صغيرا، لكنه منذ أن انطلق في مشروع 
املكتبة قرر أن يواصل درس��ه. ويس��تعد اآلن 
المتحان في يوليو/متوز يعادل الثانوية العامة 

)البكالوريا(.
يصل نشاط خوسيه إلى منطقة مشمولة 
باتفاق نزع الس��الح ب��ني متم��ردي »القوات 
)ف��ارك(  الكولومبي��ة«  الثوري��ة  املس��لحة 
واحلكومة املوقع في نوفمبر/تش��رين الثاني 

لوضع حد خلمسني عاما من احل�رب.
وق��د اتصل به أحد املس��ؤولني في املعارضة 
املس��لحة طالبا منه أن يوصل بعض الكتب 
لعدد من املتمردين الراغب��ني في العودة إلى 

احلياة املدنية.
ويق��ول »لقد غيرتني الكتب.. فقلت إنها قد 

تكون رمزا لألمل والسالم«.

أحمد حيدري 

هوش��و هك��ذا كان ينادي��ه أه��ل القرية 
ومعلمه. هوشو تصغير لهوشنك، بينما 
يُصغرها أه��ل طهران ب«هوش��ي«. وهو 
الذك��ي والعاق��ل. ويُقال إّن هوش��نك هو 
ابن س��يامك. االبن الراب��ع آلدم، وفي زمنه 
أُكتشف احلديد والنار وصنع اآلالت للزراعة 
وأبعد الش��ياطني عن االختالط بالبش��ر. 
وعُرب إلى أوش��هنج ويق��ول ابن األثير في 
»الكامل ف��ي التاريخ«: وأم��ا ابن الكلبي 
فإنه زعم أّن أول ملك األرض أوش��هنج بن 
عابر بن ش��الخ ... والف��رس تزعم أنه  كان 
بعد آدم مبائتي س��نة، وإمن��ا كان بعد نوح 
مبائتي س��نة، ول��م تعرف الف��رس ما كان 

قبل نوح. 
أما هوشو »هوشنك مرادي كرماني« الذي 
سيحدث نقلة نوعية في سينما الطفل 
اإليران��ي عبر نصوصه وقصص��ه ورواياته 
فقد ولد في العام 1944 في قرية س��يرج 

التابعة ملدينة كرم��ان. روائي أحدث فارقا 
كبيرا في كتابة نصه الس��ردي، ولم ميِض 
الكثي��ر حت��ى اقتبس اخملرج��ون نصوصه 
وحولوها ألفالم ومسلس��الت بنت عالقة 

وثيقة مع جمهور واسع. 
لم يك��ن أول اقتباس لنص��ه القصصي 
»حكاية صنوبرة« خملرج إيراني، بل اقتبسه 
اخمل��رج األفغان��ي صديق برم��ك ليخرجه 
الع��ام 1986حتت عنوان »الغريب«، إذ وجد 
في��ه فكرة الص��راع القائم ف��ي بلده بني 
املدين��ة والقرية، والطفل وس��ط الصراع 

يحاول بناء عامله. 
مع اخمل��رج اإليران��ي املع��روف كيومرث بو 
أحمد، س��يتبدل كتاب »قصص مجيد«، 
وص��ل إل��ى أكثر م��ن 12 طبع��ة والواقع 
في 680 صفح��ة، إلى أحد عش��ر فيلما 
تلفزيونياً وثالث أفالم س��ينمائية. ومبا أّن 
أكثر أجزاءه صورت ف��ي مدينة إصفهان، 
فق��د أطلق علي��ه نفس الكات��ب »رحلة 
إصفه��ان«. الفيلم واملسلس��ل يقدمان 
املدينة كما الرحلة، رّحال ميتلك فضولية 

طفل اسمه مجيد، يكشف وجوه املدينة 
التي ال نراها. 

وحني صدرت روايته »اجلرة« سرعامنا حتولت 
إلى فيلم أخرجه إبراهيم فروزش )1992(. 
حكاي��ة معل��م ف��ي قري��ة قصي��ة يدير 
مدرس��ة ابتدائية ليس فيها س��وى جرة 
تروي عطش تالمذته، وف��ي يوم يجدونها 
مكس��ورة فيكس��ر صدُع اجلرة األحداث 
املتالحقة حسب اخلّط الذي يرسه الصدع 
في الطني املعالج بالنار. واجلرة هي سيرة 

هوشنك الذاتية املتصدعة.
وفي نفس العام )1992( س��يقتبس اخملرج 
 The« محم��د عل��ي طالبي قصة احل��ذاء
Boot«، طفل��ة تضيع أعّز م��ا أهدته لها 
أمها ح��ني تتركه��ا مجب��رة  وحدها في 
املن��زل، ح��ذاء أحمر بالس��تيكي، وتضيع 
إحداها وس��ط زحام باص��ات طهران. لن 
نس��تحضر س��ندريال مع اخمل��رج طالبي، 
سيعزل أعيننا لنتتبع جار الطفلة، وهما 
في عمر واحد، الباحث عن احلذاء املفقود. 
وس��يعود طالبي في 2006 مقتبس��اً من 

كرمان��ي ومتخذاً نفس عن��وان القصة » 
مثل قمر الليلة الرابع عشر«.

ه��ل ما زلن��ا نحتار مع جارن��ا حني وصول 
ضيوف ل��ه، وهو ال ميلك ما يس��د رمقه؟ 
فيل��م »ضيف أم��ي« )2004( تعامل معه 
الروائ��ي واخملرج داري��وش مهرجويي بدقة 
حكواتي س��يكتب فيما بعد روايته »من 
أج��ل فيلم طوي��ل لعني«، مخ��رج فيلم 
»هامون« الذي يُنظر له ك »لوليتا« سينما 

إيران. وسيحصد الفيلم 13 جائزة.
القصصي��ة  مجموعت��ه  ص��درت  ح��ني 
»التنور وقصص أخرى« 2002 والتي تضّم 
16 قص��ة، س��يقتبس مخ��رج من نفس 
املدين��ة كرمان بعد أع��وام على صدروها 
)فرهنك خامتي(، قصة التنور لتتأجج ناره 

سينمائيا. 
َمن من��ا لم يس��مع بالس��جاد اإليراني؟ 
ذلك السجاد الفاخر والسحري الذي طار 
بعالء الدين بني امل��دن، في كتابه »أطفال 
حياكة السجاد« )1980( يحطم هوشنك 
كرماني ساحرية السجاد اإليراني بكتابه 

هذا، حني ذهب إلى مدينته كرمان وجلس 
ألي��ام يراقب بدقة األطفال وهم يصنعون 
السجاد بأجسادهم الصغيرة في األقبية 
وحت��ت وهج الش��مس. ق��ال ح��ني أنهى 
الكت��اب: »أردُت فهم تفاصيل ما ميرون به 

وهم يحوكون السجاد.«
منذ نصه األول تش��عر بص��وت الكاتب، 
وأقص��د هنا صوت الكاتب وهو يقرأ نصه 
لكي يس��معه اجلميع، ليرى مدى تأثير ما 
يق��رأه عليهم. فقد عم��ل قبل أن يصبح 
كاتبا في إذاعة محلية في مدينة كرمان 
»1960«، وه��و م��ا أعط��اه ذل��ك الصوت 
املس��موع ف��ي نصوص��ه. وح��ني طبعت 
له مجلة »خوش��ه« التي ي��رأس حتريرها 
الش��اعر أحم��د ش��املو، أول قص��ة له 
»زقاقنا الس��عيد« مزج السخرية باأللم 

بصوت عالي.
بعد أن أصبح كاتباً مش��هورا سألوه من 
هم أس��اتذتك؟ فقال: »تعلم��ُت الكتابة 
بلغة الش��عب من الق��اص صادق جوبك، 
والكتابة الشعرية من إبراهيم كلستان، 

واإليجاز من همنغواي وكلستان سعدي، 
واإلحس��اس من صادق هدايت والفكاهة 

من تيشخوف ودهخدا.«
ألف��الم  الدول��ي  املهرج��ان  س��يحتفي  
األطف��ال واليافع��ني برحل��ة إصفهان أو 
قصص مجيد كفيلم وكمسلس��ل في 
نف��س املدينة هذا العام، وس��يتاح لزواره 
رؤية أماكن تصويرها، من يونيو حتى ۶ من 
يوليو، وس��يروي بعض َمن عايش أحداثه 
جتربته عن هذه الرحلة الس��ينمائية حني 
كان طفالً. سيجلسون في الباصات وهي 
تنقله��م بعد أن أنهوا مش��اهدة األفالم 
في ص��االت الس��ينما، ولن يق��رؤوا كما 
قرأ هوش��و الكتب اململح��ة، فحني كان 
طف��الً وأراد ش��راء كتاب، اضط��ر للعمل 
على تنزيل أكياس امللح من شاحنة، وفي 
نهاية الليل وبعد أن قبض ماله واش��ترى 
به كتاباً، لم يستطع تقليب أوراق الكتاب 
من شدة اجلراح التي تركتها أحجار امللح 
عل��ى يديه، فقل��ب الصفحات بلس��انه. 

إنها مديونة لَك.

عامل نظافة يفتتح مكتبة مجانية من كتب ملقاة في النفايات

سينما الطفل المديونة لـ »هوشو«

هوشنك مرادي كرماني المازح باأللم

غالف الرواية

)2-2(
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بغداد ـ إعالم البارالمبية:
أكد أمني ع��ام اللجنة الباراملبية 
الوطني��ة العراقي��ة فاخ��ر علي 
اجلمالي ان الوفد العراقي لبطولة 
تنس الطاول��ة اجلارية حاليا  في  
مدينة بيرث االملانية  قد حرم من 
املش��اركة في البطولة بس��بب 
ع��دم منح��ه تأش��يرة الدخ��ول 
ال��ى االراض��ي االملاني��ة بالرغ��م 
من املراجع��ات الكثيرة واالنتظار 
الطوي��ل للوف��د ال��ذي يترأس��ه 
عض��و احت��اد اللعبة وس��ن عبد 

الرضا. 
وقال اجلمالي ان مشاركة العراق 
في بطول��ة  املانيا الدولية كانت 
مهمة جدا ملا لها من تأثيرايجابي 
على رفع املس��توى العام لالعبني 
من خ��الل 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 ناجح��ة باحلصول 

على االوسمة امللونة.
الع��راق  منتخ��ب  ان  وأض��اف 
املتكون من س��تة العب��ني 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 ، 
في حني ميثل النساء سهير عبد 
االمي��ر فئة 8 وجنل��ة عماد فئة 4 
وحوراء س��عد فئ��ة 3 اضافة الى 
املدرب احمد عبد احلسن واحلكم 
الدولي احمد زغير كان يس��تعد 
من��ذ م��دة طويل��ة وانتظم في  
معسكر داخلي بالعاصمة بغداد  
اللعبة للتحضير  احتاد  باش��راف 
واالعداد للبطولة  اال ان املنتخب 
ل��م يتمك��ن م��ن االلتح��اق مع 
لع��دم  املش��اركة  املنتخب��ات 

حصوله على تشيرة الدخول.

نعمت عباس*
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شنيشل وقاسم 
وجهان لعملة واحدة

الكابنت راضي شنيشل مدرب منتخبنا الوطني 
السابق، والكابنت باسم قاسم مدرب منتخبنا 
حالي��اً وجهان لعمل��ة واح��دة، األول كان جنماً 
المعاً وقاد املنتخب��ات الوطنية واألندية احمللية 
واخلليجية ملنص��ات التتويج والثاني متيز باألداء 
الرجولي والشجاعة والقيادة وأبدع في األندية 

احمللية وتألق مع منتخباتنا الوطنية.
األول جن��ح في التدريب لألندية احمللية واملنتخب 
الوطن��ي وحصل على درع ال��دوري، والثاني جنح 
هو األخر ف��ي تدريب األندية وحقق معها الفوز 
بال��دوري ، األول يحمل صفات وخصائص وقيم 
فاضلة ق��ل نظيرها، والثاني طي��ب الذات حلو 
املعش��ر ، األول اسهم في إعادة هيبة املنتخب 
الوطني واع��اد له املكانة في وس��طنا العربي 
وانتش��له من الس��قوط في الهاوي��ة، والثاني 
واصل النجاح في املنتخب وعزز مستوى األداء.

 ومث��ل هذين النجمني منتلك الكثير في عراقنا 
احلبيب على احتاد الكرة بغض النظر عن املدرب 
األجنبي ألننا عانينا الكثير في ظل وجود املدرب 
االجنب��ي حيث تعم الفوض��ى وعدم االنضباط 
الس��مة البارزة للمنتخب وهذا ما ش��اهدناها 
بأعينن��ا في املعس��كرات اخلارجي��ة للمنتخب 
الوطني وفي احد املباريات الدولية غادر الالعب 
هوار مال محمد مس��طبة االحتياط النزعاجه 
ولعدم مش��اركته مع املنتخب في التشكيلة 
األساس��ية في املباراة التي كانت امام منتخب 
الكوي��ت وعلى ملع��ب بني ياس ف��ي اإلمارات 
وكان امل��درب االملاني س��يدكا ل��ذا علينا منح 
الثق��ة ملدربينا للعمل م��ع املنتخبات الوطنية 
وللتاري��خ نذكر جن��اح مدربنا الوطن��ي املرحوم 
عمو بابا واملرحوم تامر محس��ن وأكرم سلمان 
وقاسم علوان والدكتور جمال صالح والدكتور 
سعد جميل وحازم جسام وانور جسام وعدنان 

حمد وحكيم شاكر .
أحلى الكالم

انطلق��ت موهبة الكابنت راضي سنيش��ل من 
اجل��وادر قط��اع 23 وانطلقت موهب��ة الكابنت 
باسم قاس��م من قطاع 43 اختلفت االسباب 

واملدينة واحدة.

* مدرب عراقي محترف

بغداد ـ الصباح الجديد:
تع��رض املنتخب األردني للش��باب، للخس��ارة أمام 
ضيفه العراقي 0-1، وذلك في املواجهة الودية األولى 
التي جمعتهما على اس��تاد احلسن في مدينة اربد، 
أم��س األول.. وأعلن منتخ��ب األردن مبكرا عن نواياه 
الهجومي��ة، عن طري��ق محمد وائ��ل، الذي خطف 
الكرة من مدافعي العراق، وس��ددها قوية على ميني 
احل��ارس لتمر بجوار القائم.. وجنح املنتخب العراقي، 
من إصابة الش��باك، من رأس��ية عب��د العباس اياد، 
الت��ي غالطت احلارس عبد اهلل الفاخوري لتعلن عن 

تقدم العراق 0-1.
وم��ن املق��رر ان يلتقي املنتخبان في مب��اراة جتريبية 
ثانية اليوم الثالثاء ضمن املعسكر التدريبي ملنتخب 

العراق.

»الشبابي« يهزم 
شقيقه األردن وديًا

بغداد ـ الصباح الجديد:

إدج��ار  الهولن��دي،  النج��م  ب��دأ 
ديفي��دز، امس زيارت��ه إلى ملعب 
البصرة  ف��ي  الرياضي��ة  املدين��ة 
ضمن جولته ف��ي العراق حتضيراً 
ام��ام  العال��م  اس��اطير  ملب��اراة 
منتخ��ب الع��راق مطل��ع ش��هر 
آب املقب��ل، هذا وش��اهد النجم 
الهولندي الس��ابق إدجار ديفيدز، 
لقاء الزوراء والق��وة اجلوية ضمن 
الدوري العراقي لكرة القدم )1-1( 
أول أم��س، م��ن مدرج��ات ملعب 
الش��عب الدول��ي ال��ذي أقيمت 

عليه املباراة.
وق��ال ديفي��دز، ف��ي تصريح��ات 
صحفية، إنه سعيد جًدا لوجوده 
مبديً��ا  بغ��داد،  العاصم��ة  ف��ي 
إعجابه بالك��رة العراقية.وأضاف 
»تفاج��أت بالتواج��د اجلماهي��ري 
الكبي��ر باملب��اراة«، الفًت��ا إل��ى أن 
»أج��واء املب��اراة كان��ت جميل��ة، 
والتنظيم كان رائًعا. اس��تمتعت 
املباراة«.وأشار  كثيرًا مبش��اهدتي 
إلى أن��ه حضر إلى بغ��داد بدعوة 

من احتاد الكرة العراقي.
وأوضح »س��ُتقام مباراة خالل آب 
املقب��ل في البصرة ب��ني منتخب 
العراق«،  وجنوم  العالم،  أس��اطير 
مش��يرًا إل��ى أن��ه س��تكون ل��ه 
جولة ف��ي ملعب ج��ذع النخلة 
لزي��ارة امللعب قبل إقام��ة مباراة 

األساطير االستعراضية عليه.
وأضاف »الش��عب العراقي محب 
بح��ب  وش��عرت  الق��دم،  لك��رة 
اس��تقبلتني  الت��ي  اجلماهي��ر 
بالتصفي��ق، وأمتن��ى أن يت��م رفع 
احلظ��ر الدول��ي بص��ورة نهائي��ة 
ع��ن املالعب العراقي��ة. مثل هذا 

اجلمه��ور ال ميك��ن حرمان��ه م��ن 
مش��اهدة فريقه.يذك��ر أن زي��ارة 
إدجار ديفيدز هي األولى ألحد جنوم 
الك��رة العاملية، بع��د رفع احلظر 

اجلزئي عن املالعب العراقية.
إلى ذلك، خيم التعادل على مباراة 
الكالس��يكو، ب��ني الق��وة اجلوية 

وال��زوراء، به��دف ل��كل فريق، في 
املب��اراة املؤجلة من ال��دور الثالث 
احتضنها  والتي  املمت��از،  للدوري 
مس��اء أول أمس ملعب الشعب 

الدولي.
تق��دم فري��ق الق��وة اجلوي��ة في 
الدقيقة 19 عب��ر الالعب حمادي 

أحمد، الذي استغل خروج احلارس 
محمد كاص��د اخلاطئ، ليعكس 
الش��باك مح��رزا  داخ��ل  الك��رة 

الهدف األول.
وأه��در األزرق اجل��وي ركل��ة جزاء 
ف��ي نهاي��ة الش��وط األول، بعد 
أن تع��رض عماد محس��ن للدفع 

داخ��ل منطقة اجلزاء ليحتس��ب 
احلكم محمد ط��ارق ركلة جزاء، 
رس��ن،  بش��ار  الالع��ب  أهدره��ا 
لينته��ي الش��وط األول بتق��دم 
القوة اجلوية بهدف من دون رد، مع 
أفضلية واضحة باملستوى الفني 
اجل��ادة  واحمل��اوالت  واالس��تحواذ 

للفريق املتقدم.
الشوط الثاني شهد انقالبًا جذريا 
في أداء الزوراء، الذي اس��تفاد من 
إه��دار املنافس ركلة اجلزاء، ليعود 

بقوة إلى املباراة.
وزج املدرب عصام حمد، بكل من 
أمج��د راضي وصفاء هادي وحيدر 
عب��د األمي��ر، ليخل��ق أفضلي��ة 
بالسيطرة على منتصف امليدان، 
ومتكن من خالل أفضليته من إحراز 
ه��دف التعادل ف��ي الدقيقة 67، 
عبر الالعب مهن��د عبد الرحيم، 
الذي استغل كرة أبعدها احلارس 
فه��د طال��ب، ليس��ددها داخ��ل 

الشباك معدال كفة املباراة.
حاول باس��م قاس��م مدرب القوة 
اجلوية اس��تعادة تقدم فريقه، من 
خالل إشراك املهاجم أمجد راضي، 
إال أن الالع��ب البدي��ل أهدر فرصة 
س��انحة في الدقائ��ق األخيرة من 
املباراة، لتنتهي املواجهة بالتعادل 
اإليجابي به��دف لكل فريق.وبهذه 
النتيجة رف��ع القوة اجلوية رصيده 
ال��ى 55 نقطة ف��ي املرك��ز الرابع 
وكذل��ك ارتف��ع رصيد ال��زوراء 54 

نقطة في املركز اخلامس.

كالسيكو النوارس والصقور ينتهي إيجابيًا

الهولندي ديفيدز يبدأ زيارته إلى ملعب البصرة تحضيرًا لمباراة األساطير
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موسكو ـ وكاالت:

حقق منتخب تش��يلي فوزًا مستحًقا 
عل��ى نظيره الكاميرون��ي، بهدفني من 
دون رد، مس��اء أول أم��س ، ف��ي مباراة 
اجلول��ة األول��ى م��ن اجملموع��ة الثانية 

لكأس القارات، التي تقام في روسيا.
وف��ي مب��اراة اخ��رى، افتت��ح املنتخب 
البرتغال��ي، بط��ل أوروبا، مش��واره في 
بطول��ة كأس الق��ارات الت��ي تقام في 
روس��يا بتعادل مثير في الوقت القاتل 
م��ع نظيره املكس��يكي، بهدفني لكل 
منهم��ا، في اجلولة األولى من اجملموعة 

األولى للبطولة.
ري��كاردو  به��دف  البرتغالي��ون  تق��دم 
كواريزما في الدقيقة 34، ولكن خافيير 
هيرنانديز »تشيتشاريتو« سجل هدف 
التعادل للمكس��يك في الدقيقة 42، 
وتقدم البرتغال مجددا بهدف سيدريك 
سواريز في الدقيقة 86، إال أن املنتخب 
املكس��يكي أدرك تعادالً قاتالً برأس��ية 

هيكتور مورينو في الدقيقة 1+90.
بهذه النتيجة، يحتل املنتخب الروسي 
صدارة اجملموع��ة، بعدما فاز أمس على 
نيوزيلندا، بهدفني لال شيء، في املباراة 

االفتتاحية.

إل��ى ذلك، وبع��د أن لع��ب دورا بارزا في 
قرارات احتس��اب أه��داف وإلغاء أخرى، 
خطف نظام اس��تعانة احلكام بتقنية 
الفيديو خالل املباريات، األضواء بشكل 
كبير في اليوم الثاني من بطولة كأس 
الق��ارات 2017 لك��رة الق��دم املقامة 

حاليا بروسيا.
فق��د انتظر املش��جعون أم��س األول، 
لبع��ض الوقت خالل كل م��ن مباراتي 
املنتخب البرتغالي ونظيره املكسيكي 
الكاميرون��ي  واملنتخ��ب  كازان،  ف��ي 
ونظيره التش��يلي في موس��كو، حلني 
اتخ��اذ حكم الس��احة، قرارات بش��أن 
احتساب أهداف، بناء على املشاورة مع 

احلكام املساعدين عبر الفيديو.
وجاء نظام اس��تعانة احل��كام بتقنية 
الفيديو، ليش��كل حاج��زا أمام أي نوع 
من اجل��دل، حول مدى صح��ة القرارات 
التحكيمي��ة ف��ي اللعبات احلاس��مة 

التي قد حتسم املباريات.
وم��ع ذلك، ش��هدت مب��اراة املنتخبني 
احتجاج��ا  والكاميرون��ي  التش��يلي 
م��ن قب��ل الالعب��ني، كم��ا أن الالعبني 
واملشجعني رمبا أدركوا أمس أن عليهم 
احلذر عند االحتفال، حيث بات عليهم 
توجي��ه أنظارهم إلى حكم الس��احة 
أوال، ملعرف��ة م��ا إذا كان يتش��اور م��ع 

احلكام املساعدين عبر الفيديو أم ال.
كذلك تكمن مش��كلة أخرى بالنظام 
احلاض��رة  اجلماهي��ر  أن  ف��ي  اجلدي��د، 
باالستاد وكذلك املتابعة عبر شاشات 
التلفاز ال تستطيع أن تعرف على الفور، 
م��ا يجرى الت��داول بش��أنه، بني حكم 
الس��احة وحكام الفيدي��و، إلى جانب 

أن��ه يتحتم عليهم حين��ذاك االنتظار 
لبع��ض الوق��ت حل��ني اتخ��اذ الق��رار.

وقال فرنان��دو س��انتوس، املدير الفني 
للمنتخب البرتغالي، إن النظام اجلديد 
»مرب��ك بع��ض الش��يء«، مدعي��ا أنه 
اس��تخدم فقط خالل املباراة لفحص 

أهداف املنتخب البرتغالي.

واعتقد املنتخ��ب البرتغالي أنه افتتح 
التسجيل، عندما أس��كن بيبي الكرة 
في الش��باك، لكن احلك��م األرجنتيني 
نيس��تور بيتان��ا، ألغى اله��دف بداعي 
التس��لل، بع��د التش��اور م��ع ح��كام 

الفيديو.
وقب��ل أرب��ع دقائق م��ن نهاية املب��اراة، 

سجل سيدريك سواريس الهدف الثاني 
للبرتغال، وقد احتس��ب بعد التش��اور 
أيض��ا م��ع ح��كام الفيديو، ث��م تعادل 
املنتخب املكسيكي بهدف في الثواني 

األخيرة سجله هيكتور مورينو.
ويخضع نظام استعانة احلكام بتقنية 
الفيدي��و، للتجربة خ��الل بطولة كأس 
الق��ارات احلالي��ة، وف��ي حال��ة جناحه، 
يحتم��ل تطبيقه خ��الل كاس العالم 

2018 بروسيا.
وكما كان احلال مع املنتخب البرتغالي، 
ج��رى التحق��ق من هدف��ني للمنتخب 
التش��يلي عبر تقني��ة الفيديو، فألغي 
واحدا واحتسب اآلخر، خالل املباراة التي 
انتهت بفوزه على نظي��ره الكاميروني 

.0-2
م��ن  متري��رة  فارج��اس،  إدواردو  وتلق��ى 
أرتورو فيدال، وأس��كن الكرة في شباك 
الكامي��رون، لكن اله��دف ألغي بداعي 
التس��لل بعد فحص��ه عب��ر الفيديو، 
وقد أب��دى العبو تش��يلي اس��تيائهم 
واحتجاجه��م على قرار احلك��م دامير 
التس��جيل  فيدال  س��كومينا.وافتتح 
للمنتخ��ب التش��يلي ف��ي الدقيق��ة 
81، إث��ر متري��رة من البديل أليكس��يس 
سانش��يز، الذي مرر أيض��ا الكرة التي 
سجل منها فارجاس الهدف الثاني في 

الثواني األخيرة.
ورفعت الراية في إش��ارة لوجود تسلل 
ف��ي  الك��رة  فارج��اس  تس��ديد  عن��د 
الش��باك، لكن بعد مراجع��ة الفيديو، 

تقرر احتساب الهدف.
إلى ذلك، صد أرتورو فيدال، العب وسط 
تش��يلي، جائزة رج��ل مب��اراة منتخب 
بالده مع الكاميرون، ف��ي اجلولة األولى 
من مباري��ات اجملموعة الثانية في كأس 
الق��ارات بروس��يا، والتي انته��ت بفوز 

الفريق الالتيني »0-2«.
وقال موقع االحت��اد الدولي لكرة القدم 
»فيف��ا«، إن فيدال حصد اجلائزة بفضل 
أرقامه املميزة طوال املباراة، التي شارك 
به��ا على مدار 90 دقيقة، وهدد خاللها 
املرم��ى الكاميروني ب�3 محاوالت.. كما 
س��اهم العب بايرن ميونيخ األملاني في 
إس��قاط أس��ود الكاميرون، بتسجيله 
الهدف األول بضرب��ة رأس في الدقيقة 
81، ليمهد الطريق أمام إدواردو فارجاس 
إلح��راز اله��دف الثان��ي لتش��يلي، في 

الوقت احملتسب بداًل من الضائع.
وتص��درت تش��يلي بهذا الف��وز جدول 
اجملموعة الثانية مؤقًتا، انتظارًا لنتيجة 
مباراة أملانيا، بطلة العالم، مع أستراليا، 
بطلة آس��يا، مس��اء أمس االثنني، في 

ختام اجلولة األولى من البطولة.

تقنية الفيديو تثير الجدل في المنافسات

تشيلي تكتفي بثنائية في الكاميرون بكأس القارات

تقرير

جانب من املباراة

ديفيدز يبدأ جولة التحضير ملباراة األساطير

فاخر اجلمالي

بغداد ـ قسم اإلعالم:
يشهد ملعب النجف الدولي سعة 
300 ال��ف متفرج وتي��رة متصاعدة 
في مراحل العمل ليش��كل اضافة 
الى  الرياضي��ة  نوعي��ة للمنش��آت 
والكف��ل  ال��زوراء  مالع��ب  جان��ب 
وميس��ان والعزيزية والتي من املقرر 

ان تفتتح خالل عام 2017
 واعلنت شركة انوار سورى املنفذة 
مح��والت  وص��ول  ع��ن  للملع��ب 
الكهرب��اء للموقع، ليتم املباش��رة 
مب��د كيب��الت الكهرب��اء للملع��ب 
الرئيس��ي والثانوي بعد االنتهاء من 
اعمال منظومات امليكانيك من ماء 
احلرائق،  اطفاء  ومنظومات  ومجاري 
كم��ا تتواصل الش��ركة املنفذة في 
اعمال ري الثيل للساحة الرئيسية 
والثانوية للملعب فضال عن اعمال 
التغلي��ف باملرم��ر وصب��غ املدرجات 

الكونك��رس  تس��قيف  واعم��ال 
بالكيربي.

ويعد ملعب النجف الدولي س��عة 
300 ألف متفرج من املشاريع املهمة 
واالس��تراتيجية الذي سوف يضيف 
معلم��ا جديدا إل��ى مدينة النجف 
االش��رف، حيث يضم املشروع ايضا 
 2000 س��عة  للتدري��ب  ملعب��ني 

متفرج و400 متفرج.
من جانب اخر  اكملت وزارة الشباب 
والرياض��ة نص��ب وتأهي��ل مطافئ 
الدول��ي  الش��عب  مللع��ب  احلري��ق 
من اج��ل ضمان الس��المة املهنية 
للجماهير التي ستحضر ملشاهدة 

املباريات.
 وق��ال مدير قس��م الدف��اع املدني 
ف��ي وزارة الش��باب والرياض��ة حازم 
جمعة في تصريح ل�)قسم االعالم 
واالتصال احلكومي( ان القسم باشر 

في تأهي��ل ونصب مطاف��ئ احلريق 
في ملع��ب الش��عب الدولي فضال 
عن وضع مطافئ في مرافق امللعب 
وعن��د دخ��ول اجلماهي��ر الرياضي��ة 
ط��اريء  ألي  حتس��با   والالعب��ني، 
وضمان السالمة املهنية للجماهير 
الرياضية والعبينا ومبا يحقق نسب 
عالي��ة من احليطة واحلذر والس��يما 
ان املباراة تعتبر من املباريات املهمة 
ومرصودة من قب��ل االحتادين الدولي 
واالس��يوي لك��رة القدم، م��ن اجل 
تقيي��م تنظيم الع��راق ورفع احلظر 

بالكامل عن املالعب الرياضية.
 واك��د جمعة ان موظفي القس��م 
س��يكونون متواجدين ف��ي امللعب 
لضمان السالمة للجميع بالتعاون 
مع رجال االطفاء والسالمة املهنية 
لضمان انسيابية العمل واالستعداد 

ألي حدث طارئ ال سامح اهلل.

الناصرية ـ عدي صبار*
جلنة كرة الصاالت املركزية تقدم 
نادي  انس��حاب  بش��أن  إيض��اح 
الش��رطة من مباراته أمام نفط 
الوس��ط في دور نص��ف النهائي 
قب��ل نهاي��ة الش��وط األول ب 9 
دقائق، حيث ذكر مش��رف املباراة 
عل��ي متع��ب أن اجلمي��ع تفاجأ 
بقرار اإلنس��حاب، بدون أي سبب 
يذكر، وب��ني متعب ما حدث قبل 
قرار اإلنسحاب، أن املباراة سارت 
بش��كل طبيع��ي ولم حت��دث أي 
حال��ة تس��تحق الذك��ر، س��وى 
الكارت األصفر الذي حصل عليه 

العب الشرطة مصطفى عيدي 
) مصري اجلنس��ية ( بسبب عدم 
ارتدائ��ه واقيات الق��دم، علماً أن 
احل��كام قاموا بفح��ص الالعبني 
قب��ل الن��زول إل��ى أرض امللعب، 
لكن هذا الالع��ب خلع الواقيات 

بعد الفحص.
الش��رطة  يتعرض  لم  »واضاف« 
إلى ظلم حتكيمي كما ادعو،  بل 
كانت القرارات صحيحة وحصل 
عل��ى أثره��ا الش��رطة عل��ى 4 
أخطاء مقابل 2 لنفط الوس��ط 
، »وزاد« املفاج��أة التي حدثت أن 
م��درب الفريق أثي��ر عصام طلب 

م��ن العبيه ت��رك امللعب من دون 
أي س��بب، مم��ا أث��ار اندهاش كل 
من حض��ر املب��اراة عل��ى الرغم 
من رفض بعض العبي الش��رطة 
ارغمهم  امل��درب  اخل��روج، لك��ن 
على اإلنس��حاب، واختتم متعب 
حديث��ة أن أثي��ر عصام ق��ال له 
املب��اراة،  بداي��ة  ف��ي  ش��خصيا 
أننا على وش��ك اإلنس��حاب في 
أي حلظ��ة م��ن مجري��ات اللقاء 
بناء عل��ى توجيه من قب��ل إدارة 

الن�ادي.

* املنسق اإلعالمي للعبة

بغداد ـ الصباح الجديد:
يواص��ل فريق ن��ادي الش��علة بكرة 
ف��ي  املنتظم��ة  تدريبات��ه  الق��دم 
إقام��ة  وكذل��ك  عص��راً،  ملعب��ه 
تدريبات مس��ائية في ملعب النادي 
للخماس��ي، بحس��ب امل��درب عامر 
ناجي، واش��ار الى ان فريقه يستعد 
التأهيلي احلاس��م  ال��دوري  ملباريات 
جملموع��ة بغ��داد الذي ينطل��ق بعد 
عطلة عي��د الفطر املب��ارك ويلعب 
ضم��ن اجملموع��ة التي تض��م أيضاً 
والصناع��ات  الصناع��ة  اندي��ة 

الكهربائية والثورة واجلماهير.
واضاف ان اجملموعة متميزة، واجلميع 

فيه��ا مؤه��ل ال��ى التف��وق وتأكيد 
ال  املقبل��ة،  املباري��ات  الن  جدارت��ه، 
حتتم��ل غير الفوز الذي يس��هم في 
تعزي��ز حظ��وظ صاحبه في س��باق 
التأهل الى الدوري املمتاز للموس��م 

اجلديد.
وش��كا امل��درب عام��ر ناج��ي، م��ن 
صعوبة اج��راء املباري��ات التجريبية 
عالي��ة املس��توى حي��ث ف��احت اكثر 
من فري��ق يلعب في ال��دوري املمتاز، 
بي��د ان هنالك ممن اعت��ذر عن اجراء 
املباريات، منوهاً إل��ى انه يبحث عن 
اج��راء مباريات ودية في املدة املقبلة 
م��ن أجل رفع درج��ة جاهزية الفريق 

وتعزي��ز حتضيراته قب��ل الدخول في 
املنافسات الرسمية.

واوضح ان فريقه اجرى مباراة جتريبية 
واحدة في امل��دة االخيرة تعادل فيها 
سلباً امام فريق احلدود، حيث استفاد 
الالعبون الش��باب من مجاراة فريق 

يلعب ضمن دوري االضواء.
وبني ان فريق الشعلة استعاد الالعب 
بشار عبد الرضا الذي يشغل مناطق 
الدفاع بعد شفائه من االصابة التي 
تعرض لها، وس��يكون اضافة جيدة 
للخط��وط اخللفية في منافس��ات 
املرحلة احلاسمة املقبلة في الدوري 

التأهيلي.

المباشرة باألعمال الكهربائية لملعب 
النجف وتأهيل مطافئ الحريق لـ »الشعب«

التأشيرة تحرم  »طاولة البارالمبية« 
من المشاركة ببطولة المانيا 

كرة الشعلة تستعد للدوري التأهيليتوضيح انسحاب الشرطة من الصاالت



بغداد - الصباح الجديد: 
الثقاف��ة  وزارة  وكي��ل  التق��ى 
والسياحة واالثار فوزي األتروشي 
بالدكتورة )هدى علي حيدر كاكه 
يي( املتخصصة بدراس��ة األديان، 
والس��يما الدين املسيحي، وذلك 
يوم االحد 2017/6/18 في مكتبه 

مبقر الوزارة.
 وخالل اللقاء، اه��دت مجموعة 
الوكي��ل،  م��ن كتبه��ا للس��يد 
ومنها كت��اب )الصالت احلضارية 
والفكر  الفك��ر املس��يحي  ب��ن 
اإلس��المي(، م��ن الق��رن الثالث 
حت��ى الق��رن التاس��ع املي��الدي، 
وكت��اب )املذه��ب االريوس��ي بن 
التأثر والتأثير – دراسة في الفكر 

الديني االسكندري(.
ومت خ��الل اللق��اء االتف��اق عل��ى 
اقامة ندوة بعنوان )املش��تركات 
الفكرية ب��ن االدي��ان(، بالتعاون 

م��ع جلنة املرأة في ال��وزارة، والتي 
يشرف عليها وكيل الوزارة فوزي 

األتروشي.
يذكر ان الدكتور )هدى كاكه يي(، 
لها أكثر من ثالثن بحثا تركز على 
الفكر املسيحي، والفكر الديني 
املق��ارن، اضافة الى اس��هاماتها 
في 25 ندوة ومؤمتر دولي ومحلي، 

كت��اب  وله��ا 
الطب��ع  حت��ت 
ن  ا بعن��و
صي��ة  لغنو ا (
– ب��ن ش��عائر 
س  نس��يو يو د

رهب��ان  وتبت��ل 
املسيحية(.

الوكي��ل  أه��دى  اخلت��ام  وف��ي 
مجموع��ة م��ن كتبه للس��يدة 
وتعه��د  ي��ي(،  كاك��ه  )ه��دى 
الس��يما  معه��ا،  بالتواص��ل 
وأنه��ا تبحث في جوه��ر األديان، 
ومش��تركاتها وثوابتها في حياة 
البشرية، كجسر محبة وتواصل، 
الفكر  النقيض م��ن  على 
التكفيري،  االرهاب��ي 
يس��تغل  ال��ذي 
ألغراضه  الدي��ن 
 ، مي��ة ا جر ال ا
اال  خ��الص  فال 
ال��ى  بالع��ودة 
اهلل،  دي��ن 
م��ن  ب��دال 
دي��ن بع��ض 

الفقهاء.

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

بغداد - عبد العليم البناء: 
يش��هد املسرح الوطني ابتداًء من 
أول أيام عيد الفطر املبارك، عرضا 
الكوميدية  للمسرحية الشعبية 
اجلديدة، "مس��اج اخلي��ر"، للكاتب 
حس��ن النج��ار، واخمل��رج الفن��ان 

حسن علي صالح.
يش��ارك في املس��رحية نخبة من 
املع جن��وم الكوميديا ف��ي العراق: 
محم��د  وزهي��ر  ياس��ن،  ماج��د 
رشيد، وساهرة عويد، وزهور عالء، 
وش��يماء جعفر، وص��الح مونيكا، 
ورض��ا ط��ارش، وعبد النب��ي جابر، 
وحسام امللك، وعمار زهير، ويتولى 
االدارة املس��رحية عبد النبي جابر، 
واختيار وتنفيذ املوس��يقى قاسم 

داود، وتصمي��م الديك��ور لعصام، 
وتنفي��ذ الديك��ور حلس��ن عالوي، 
واالض��اءة لعب��اس قاس��م. وم��ن 
املؤم��ل ع��رض املس��رحية بدورين 
في اليوم الواحد، طيلة ايام العيد 
املب��ارك، وب��دور واح��د ف��ي االيام 

التالية.
أنتجت املس��رحية من قب��ل دائرة 
وبالتعاون مع  السينما واملس��رح، 
ش��ركة فن��ون الش��رق األوس��ط 
لإلنتاج والتوزي��ع الفني، على وفق 

صيغة اإلنتاج املشترك.
 ع��ن فك��رة مس��رحية "مس��اج 
اخلي��ر" يق��ول اخملرج حس��ن علي 
صالح: تدور أحداث املس��رحية في 
مدينة أطلق عليها مدينة اجلمال 

الطبي��ة، وتق��ام فيه��ا عملي��ات 
للتجميل، والعناية بالبش��رة، وما 
ش��اكل ذل��ك، وفيها مفس��دون، 

ومخلص��ون، وي��دور الص��راع ب��ن 
القبح واجلمال، وبن اخلير والش��ر، 
واض��ح عل��ى م��ا  ف��ي إس��قاط 

يدور الي��وم في العراق من فس��اد 
املفس��دين، وإص��الح املصلح��ن، 

بإسلوب كوميدي ساخر". 
أم��ا ع��ن الس��بيل الذي س��يلجأ 
الي��ه إلل��زام جن��وم العم��ل، بعدم 
اخلروج ع��ن النص، وع��دم االرجتال 
غير املبرر فأوضح صالح: كان البد 
من االس��تعانة مبمثل��ن ميتلكون 
حرف��ة الع��رض اجلماهي��ري، ل��ذا 
جلأت إلى إش��راك ممثلن مثل زهير 
محمد رش��يد، الذي ل��م يلتق به 
اجلمه��ور العراقي منذ م��ا يقارب 
ال� 12 عاما، وماجد ياسن القريب 
جدا من املش��اهدين ليك��ون هذا 
التناغم اجلميل، بن اخلبرة الكبيرة 
التي ميتلكه��ا الفنان زهير محمد 

رشيد، وبن سرعة البديهة، وخفة 
الظل الت��ي ميتلكها الفنان ماجد 

ياسن".
وتاب��ع صالح: إنه��م يدركون جيدا 
أنه��م يعمل��ون ضمن مؤسس��ة 
محترم��ة، وعريق��ة، ناهي��ك ع��ن 
إصرارن��ا على تقدمي عم��ل عراقي 
عالي املستوى، يستقطب العائلة 
ويعي��د  املس��رح،  إل��ى  العراقي��ة 
اجلمه��ور له بع��د القطيعة التي 
حدث��ت ب��ن املس��رح واجلمه��ور، 
نتيج��ة لألعم��ال الهابط��ة التي 
كان��ت تق��دم في اغلب املس��ارح، 
يومي��ة  متابع��ة  لن��ا  وس��تكون 
للعرض، إليقاف أي خروج غير مبرر 

عن النص ".

"مساج الخير" مسرحية شعبية كوميديا هادفة
تعرض ابتداًء من أول أيام عيد الفطر 

اخملرج الفنان حسني علي صالح

بغداد - الصباح الجديد:
تقي��م دائرة الفنون املوس��يقية، وضم��ن منهاجها 
الثقاف��ي الس��نوي للع��ام احلال��ي 2017، أمس��ية 
رمضانية بعنوان )أيام زمان( لفرقة خماس��ي بغداد، 
تق��دم فيه��ا مقطوع��ات موس��يقية وغنائية من 
الت��راث العراق��ي ي��وم اخلميس22حزيران، الس��اعة 
التاس��عة والنصف مس��اء، على قاع��ة الرباط في 

شارع املغ�رب.
يذكر ان خماس��ي بغداد تأسس في عام 1975 وتغير 
اسمه الى خماسي الفنون اجلميلة، ليسترجع بعد 
ذلك عنوانه األول "خماس��ي بغداد"، وقد تأسس من 
مجموعة أساتذة املوسيقى مبعهد الفنون اجلميلة 
وه��م غامن ح��داد، وروحي اخلماش، وس��الم حس��ن، 
وحسن قدوري، وحسن عبد اهلل، وبعد وفاته التحق 

عازف االيقاع ابراهيم اخلليل. 
واختصت هذه الفرق��ة بإعادة عزف االغاني التراثية، 
والس��ماعيات، وغيرها من كالس��يكيات املوسيقى 
بإس��لوب جميل، وقدم اخلماس��ي أول حفلة له في 

بغداد في 6�1�1976.

بغداد - الصباح الجديد:
ضم��ن البرنامج الصيف��ي للمركز الثقاف��ي للطفل 
العراق��ي "الفان��وس الس��حري" يق��دم املرك��ز عل��ى 
شاش��ة مسرح الفانوس الس��حري الفيلم الكارتوني 
املدبلج بعنوان )up(، وذلك يوم اخلميس املقبل واملوافق 

2017/6/22 في متام الساعة 10 صباحاً.
ويتح��دث الفيلم عن عالم االختراعات واالكتش��افات 
لدى األطفال، وكيفي��ة تطوير مهارات البحث لديهم، 
واإلص��رار عل��ى حتقيق أحالمه��م، والفيلم م��ن إنتاج 

شركة ديزني لألفالم الكارتونية.
كم��ا يحاكي فك��رة االهتمام بالق��راءة، واالطالع على 
األح��داث التاريخي��ة، وتدوي��ن القص��ص التاريخي��ة 

ألحالمهم، ومغامراتهم، وطموحاتهم.
يذك��ر ان البرنامج الصيفي ش��مل ورش عمل لتعليم 
األطف��ال األعم��ال اليدوي��ة، وكذلك محاض��رات على 
كيفية اس��تعمال التقني��ات االلكتروني��ة على أيدي 
م��الكات تدريس��ية متخصصة في مجال احلاس��وب، 
اللغ��ة  الرس��م، ومحاض��رات ف��ي  واالتكي��ت، وف��ن 

االنكليزية.
وكان��ت س��ينما الفانوس الس��حري ق��د عرضت في 
األس��بوع املاض��ي، فيل��م كارتون��ي مدبل��ج بعن��وان 
)الديناصور الطيب(، وتسعى ضمن برنامجها الترفيهي 

لألطفال على عرض فيلم كارتوني كل يوم خميس.

بغداد - الصباح الجديد: 
تفقد السيد قيس حسن رشيد وكيل وزارة الثقافة لشؤون 
السياحة واالثار، استعدادات االحتفال بإسبوع النصر، والذي 

نتأمل ان يعلن قريبا، وتتحرر كامل ارضنا من دنس االرهاب.
وصرح رشيد بأن على جميع املؤسسات والوزارات، ان تعطي 
له��ذا النصر ما يس��تحقه م��ن احتفاء، وان يكون اس��بوع 
النص��ر محطه لالعتبار، واالس��تذكار، نق��ف عندها ممتنن 
وشاكرين لدماء طاهرة، اريقت من اجل ان تستمر احلياة في 
عراقن��ا، الذي كاد ان يبتلعه طوف��ان االٍرهاب، لوال تضحيات 

قواتنا األمنية، واحلشد الشعبي.
وس��تتضمن االحتفالي��ة معرضاً للوثائ��ق املهمة، والتي 
تس��تعرض بداي��ات التنقيب ع��ن االثار، ومع��رض للصور 
االثاري��ة، وعرض��ا لألزياء، تقيم��ه دائرة االزي��اء في القاعة 
االشورية، اضافة الى معرض مشترك للكتب على حدائق 

القشلة.

أمسية رمضانية في 
دائرة الفنون الموسيقية 

يوم الخميس المقبل

الفانوس السحري يعرض 
)up( الفيلم الكارتوني

تواصل التحضيرات لالحتفال 
بفعاليات أسبوع النصر

الصباح الجديد - وكاالت:
نش��ر الفن��ان ظافر العابدي��ن، عبر 
حس��ابه مبوقع التدوينات القصيرة 
أس��رة  احتف��ال  ص��ور  "تويت��ر"، 
مسلس��ل حالوة الدنيا، بانتهاء أخر 
يوم تصوير. وعلق ظافر على الصور: 
"أسرة مسلسل حالوة الدنيا، حتتفل 
بانتهاء آخر يوم تصوير، الروح احللوة 
لكل أسرة املسلس��ل ظهرت على 
الشاشة، ش��كرا لكم". مسلسل 
"حالوة الدني��ا" بطولة هند صبري، 
ع��ادل،  وهان��ي  العابدي��ن،  وظاف��ر 
إضاف��ة إلى عدد كبير م��ن النجوم 

ومن إخراج حسن املنياوي.
جدي��ر بالذك��ر ان ظاف��ر العابدي��ن 
ممثل تونس��ي، ولد مبدينة تونس في 
26 نوفمب��ر 1972. وابت��دأ كالع��ب 
كرة قدم محترف مل��دة وجيزة حتى 
بلغ عمر 23 س��نة، حيث أصيب، مما 
جعل��ه يبتعد عن املالع��ب لعامن، 
ثم انتقل الى دراسة علم احلاسوب، 
ف��ي ح��ن كان ف��ي الوقت نفس��ه 
عارض أزياء في وكال��ة متروبوليتان 
)Metropolitan( الباريس��ية، عم��ل 
أيضا كمس��اعد للمخرج املنصف 

ذويب.
ارحت��ل بعد ذل��ك إلى لن��دن لتعلم 
اللغ��ة اإلنكليزية، ثم التحق بكلية 

برمنغه��ام للخطاب��ة والدرام��ا، 
التي تخرج منها عام 2002.

وفي الع��ام 2002 وقب��ل تخرجه، 
لع��ب دور قائ��د فري��ق ك��رة قدم 
"مارس��يل  اس��مه  فرنس��ي 
 )Marcel Sabatier(  "س��اباتييه
التلفزيون��ي  املسلس��ل  ف��ي 
تي��م"  "درمي  البريطان��ي 
  "Dream Team" :باإلجنليزية"
أي فري��ق األح��الم، الذي ُعرض 

 1 س��كاي  قن��اة  عل��ى 
)Sky 1(. ث��م ظه��ر في 
مسلسل "سبوكس " 
 Spooks" باإلجنليزي��ة
اجلواس��يس  أي   ،"
وال��ذي ع��رض عل��ى 
الب��ي ب��ي س��ي وفي 
بيل".  "ذو  مسلس��ل 

ومن ثم اختار ان يكون 
له دور في الساحة الفنية 
العربي��ة حي��ث قدم عدة 
تون��س  بل��ده  ف��ي  أدوار 
فيرتريج��و  ومسلس��ل 
الذي يع��د اول دور باللغة 
م��ن  واش��تهر  العربي��ة 

الوطن  خالله ف��ي كل 
عاملي  العربي، كنجم 

وسيم وموهوب.

ظافر العابدين يحتفل بانتهاء 
تصوير " حالوة الدنيا"

"الثقافة" تضّيف المتخصصة بالفكر
 المسيحي هدى علي حيدر كاكه يي
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