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بغداد - أسامة نجاح:
أكدت قي��ادة قوات جهاز مكافحة 
اإلرهاب الفريق عبد الغني االسدي 
أم��س االثن��ن ، إن أمت��ارا قليل��ة 
تفص��ل ق��وات مكافح��ة اإلرهاب 
على خط واحد باجتاه حترير ما تبقى 
من املوصل القدمية ما يقارب 350 
مت��را عمق و 475 جبه��ة وتنتهي 
واجب��ات اجلهاز في حتري��ر املناطق 

املكلف بها . 
وقال قائ��د قوات جه��از مكافحة 
اإلرهاب الفري��ق الركن عبد الغني 
االسدي في حديث خاص لصحيفة 
‘‘الصباح اجلديد‘‘  ان" امتارا قليلة 
تفص��ل ق��وات مكافح��ة اإلرهاب 
عل��ى خ��ط واح��د باجت��اه حترير ما 
تبقى من املوصل القدمية , مشيرا 
الى ان" ما يقارب 350 مترا عمق و 
475 جبهة وتنتهي واجبات اجلهاز 

في حترير املناطق املكلف بها . 
وأضاف إن" األي��ام القليلة املقبلة 
ستشهد اإلعالن عن تطهير جميع 
املواِق��ع املناطة بجه��از مكافحة 
اإلرهاب ف��ي املدين��ة , مؤكدا ان" 
العمليات العس��كرية مس��تمرة 
في م��ا تبقى من املدين��ة القدمية 

في الساحل األمين من املوصل. 
وأك��د إن" املناط��ق التي م��ا زالت 
بح��وزة داعش اإلرهابي س��تنتهي 
اخلن��اق  تضيي��ق  بس��بب  قريب��ا 

عليه��م من قبل الق��وات األمنية 
وعدم قدرتهم على االستمرار في 

القتال . 
وأوض��ح بأن��ه" مت جت��اوز منطق��ة 
جامع النوري واحلدباء والس��يطرة 
على الطريق الرابط بينهما وحترير 
منطقة مكاوي برغم ضيق األزقة 
وتفخيخه��ا مبس��احات كبيرة من 
اإلرهاب��ي ومطاردتهم  قبل داعش 
وف��وق  من��زل  ال��ى  من��زل  م��ن 

األسطح. 
وتابع ان "داعش انهار بنحو س��ريع 
وأالن بدأت العائالت باخلروج بكثافة 
وه��ذا دلي��ل عل��ى ان مغادرته��م 
املناط��ق القريب��ة ام��ام قطعاتنا 
وسنالحقهم حتى يتنازل عن آخر 

شبر في املنطقة القدمية" . 
م��ن جانبه��ا أفادت خلي��ة االعالم 
احلرب��ي ، أم��س االثن��ن، بتحري��ر 
منطقت��ي اخلاتونية والطوالب في 

املدينة القدمية في امين املوصل. 
قادم��ون  عملي��ات   قائ��د  وق��ال 
يانينوى الفريق قوات خاصة الركن 
عبد االمير رش��يد يار اهلل في بيان 
للخلية تلق��ت صحيفة ‘‘الصباح 
اجلديد‘‘ نس��خة منه، إن "قطعات 
اجليش حررت ، منطقتي اخلاتونية 
والطوالب ف��ي املدينة القدمية من 

الساحل االمين للموصل".
 تتمة ص3

تضييق الخناق على "داعش" مع
قرب االنتهاء من تحرير الموصل بالكامل

اجليش العراقي يضيق اخلناق على داعش في املدينة القدمية

بغداد ـ الصباح الجديد:
هن��أ العاه��ل االردن��ي عب��د اهلل 
بن احلس��ن، رئيس ال��وزراء حيدر 
العبادي باالنتصارات التي حتققها 
اك��د  فيم��ا  العراقي��ة،  الق��وات 
العبادي عزم العراق على حترير كل 

اراضيه من عصابات "داعش".
وق��ال مكت��ب العبادي ف��ي بيان 
اطلعت علي��ه "الصباح اجلديد"، 
ان "رئي��س مجلس ال��وزراء حيدر 
العب��ادي تلق��ى، اتص��اال هاتفيا 
م��ن العاه��ل االردن��ي عب��داهلل 
ب��ن احلس��ن"، مبين��ا ان "املل��ك 

عب��د اهلل قدم التهنئ��ة للعبادي 
والش��عب العراق��ي باالنتصارات 
التي حتققه��ا الق��وات العراقية 
حتري��ر  عملي��ات  ف��ي  والنج��اح 

املوصل".
واضاف ان "امللك جدد دعم االردن 
الثاب��ت للع��راق ف��ي حرب��ه ضد 

االرهاب".
م��ن جهته، ق��دم العب��ادي خالل 
البيان، ش��كره مللك االردن "على 
التهنئ��ة وموق��ف االردن الداعم 

للعراق في محاربة االرهاب".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
الوطن��ي  التحال��ف  رئي��س  أك��د 
عمار احلكيم، ض��رورة التركيز على 
اجلان��ب األمن��ي واالس��تخباري ألن 
"داعش" ق��د ينتهي ظاه��را لكنه 
ملواجهت��ه،  طوي��ال  وقت��ا  يحت��اج 
داعي��ا ال��ى اعم��ام جتربة احلش��د 
الشعبي من العسكري الى احلشد 
واالقتصادي  والصح��ي  اإلنس��اني 
ومثله إعالم��ي وثقافي، فيما لفت 
ال��ى أن الع��راق سيس��تعيد أدواره 
اإلقليمية في جتس��ير العالقة بن 

املتخاصمن. 
وق��ال احلكيم على هام��ش أعمال 

اجلمعي��ة العمومية الحتاد اإلذاعات 
والتلفزيونات اإلسالمية في مدينة 
مشهد اإليرانية، وتابعتها "الصباح 
اجلديد" أن "نصر املوصل نصر لكل 
العراقين تبع��ا للتنوع الدميغرافي 

في املوصل كونها عراق مصغر".
وأك��د احلكي��م "ض��رورة التركي��ز 
على اجلانب األمني واالس��تخباري، 
فداع��ش ق��د ينتهي ظاه��را لكنه 
يحت��اج وقت��ا طوي��ال ملواجهت��ه"، 
مش��ددا عل��ى "أهمي��ة املش��روع 
السياس��ي املطمئ��ن للجميع من 

موقع القانون والدستور". 
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد: 
ام��س  الكهرب��اء  وزارة  أعلن��ت 
االثن��ن ع��ن تأييده��ا ملقترحات 
تقدم بها زعي��م التيار الصدري 
لتحس��ن  الص��در  مقت��دى 
واق��ع تزوي��د الطاق��ة ف��ي مدن 

ومحافظات البالد.
وقال��ت الوزارة ف��ي بيان اطلعت 
عليه "الصباح اجلديد" انها "في 
الوقت الذي تعمل وزارة الكهرباء 
بجميع منتس��بيها على تقدمي 
في  للمواطنن  خدمة مرضي��ة 
ظ��ل جمي��ع الظ��روف الصعبة 

م��ن ارتفاع درجات احل��رارة وزيادة 
األحمال واإلفراط في االستهالك 
واله��در العالي وتخفيض مبالغ 
زاد  الوق��ود  وش��حة  املوازن��ات 
على ذلك االس��تهداف املستمر 
ملنشئات الوزارة وخطوط نقلها 
م��ن قب��ل اإلرهابي��ن واخملرب��ن, 
تتعالى أص��وات تدين الوزارة من 
ش��خصيات عام��ة ته��دف من 
ذل��ك إغ��راض خاص��ة متباكن 
املواط��ن  وآالم  جراح��ات  عل��ى 

العراقي" .
تتمة ص3

العبادي يؤكد للعاهل األردني 
عزم العراق على تحرير كامل 

أراضيه

الحكيم يدعو إلى تحويل تجربة 
الحشد من العسكري الى اإلنساني

"الكهرباء" تشيد بتوجيهات 
مقتدى الصدر لتحسين واقع الطاقة

مقتل مصمم عملة "داعش" الذهبية 
بهجوم مسلح غرب الموصل

"داعش" يريد تحويل الموصل القديمة
إلى "كوباني" العراقية 23

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعل��ن وزير الهج��رة واملهجرين 
جاس��م محم��د اجل��اف، امس 
االثن��ن، ع��ن عودة نح��و أربعة 
آالف نازح م��ن مخيمات جنوب 
وش��رق املوصل إلى مناطقهم 
احملررة، مشيرا الى وجود دفعات 
أخرى من النازحن س��تعود في 

اليومن املقبلن.
وق��ال اجل��اف في بي��ان اطلعت 
إن  علي��ه "الصب��اح اجلدي��د"، 
"ف��رق ال��وزارة امليداني��ة قامت 

بنق��ل 3.873 نازحاً من اخمليمات 
احملررة بحافالت  إلى مناطقهم 
خصصتها الوزارة بالتعاون مع 
وزارة النق��ل وقي��ادة العمليات 
املش��تركة فضال عن شاحنات 
خاصة لنقل أثاثهم"، مبينا أن 
"النازحن عادوا الى مناطقهم 
في أحياء الس��كر والرش��يدية 
والكرام��ة والقدس وكوكجلي 
الى جانب وادي حجر والشهداء 
والوح��دة،  والزه��ور  واملأم��ون 
إضاف��ة ال��ى أحي��اء االنتص��ار 

احلدي��د  ورج��م  والصدي��ق 
والغزالن��ي والتن��ك، ومناط��ق 
والزه��راء واخلضراء  الرم��ان  تل 

واليرموك في نينوى".
جمي��ع  تأم��ن  "مت  وأض��اف، 
املس��اعدات االغاثية لهم أثناء 
نقلهم الى مناطقهم"، مؤكدا 
أن "ال��وزارة مس��تمرة بتق��دمي 
التسهيالت لعودة النازحن، وان 
هناك دفعات أخرى من النازحن 
س��تعود في اليوم��ن املقبلن 
لكونه��م يرغب��ون بالعودة إلى 

مناطقهم احملررة في املوصل" .
وكان وزي��ر الهج��رة واملهجرين 
جاس��م محم��د اجل��اف أعلن، 
االثن��ن )5 حزي��ران 2017(، عن 
ع��ودة %95 م��ن النازح��ن إلى 
مناطقهم احملررة في الس��احل 
األيس��ر ملدينة املوصل وجنوب 
أهمية  عل��ى  نين��وى، مؤك��داً 
واخلدم��ات  االس��تقرار  إع��ادة 
أج��ل  م��ن  احمل��ررة  للمناط��ق 
تشجيع النازحن على عودتهم 

بالسرعة املمكنة.

بغداد - وعد الشمري:
أقرت أب��رز قوى التحال��ف الوطني، 
أمس االثنن، بصعوب��ة اقرار قانون 
النفط والغاز خالل ما تبقى من عمر 
مجلس الن��واب، وتوّقع��ت ترحيله 
إلى الدورة البرملانية املقبلة، ملقية 
بالل��وم على اس��تمرار اخلالفات مع 
اقليم كردستان واصراره على املضي 

باستفتاء االنفصال عن العراق.

وقال النائب عن ائتالف دولة القانون 
عب��د الهادي الس��عداوي إن "قانون 
النف��ط والغ��از معّد منذ س��نوات 
الن��واب املضي  وبام��كان مجل��س 
بقراءته للمرة االول��ى والثانية ومن 
ثم التصويت عليه وفقاً للسياقات 

الدستورية".
وتاب��ع الس��عداوي ف��ي حديث مع 
"الصباح اجلديد"، أن "مترير القانون 

يتطل��ب توحيد مواق��ف التحالف 
الوطن��ي مع احت��اد الق��وى وبعض 
االطراف الكردية الرافضة لتوجهات 
احل��زب الدميقراط��ي الكردس��تاني 

بزعامة مسعود بارزاني".
ولفت إل��ى أن "اجلهة السياس��ية 
الوحي��دة الرافضة لتمري��ر القانون 
هي حكومة اقليم كردستان ممثلة 

بحزب بارزاني".

وأتهم الس��عداوي "اطرافاً خارجية 
واخ��رى داخلية تس��عى إل��ى ابقاء 
املش��كالت النفطية م��ن دون حل 
وبالتالي تعمل على تأجيج املواقف 
وعدم اتفاقها أمالً بابقاء املؤسسة 
النفطي��ة م��ن دون اط��ار قانون��ي 
ينظ��م عملي��ة تقاس��م الث��روات 

الطبيعية".
تتمة ص3

إصرار إقليم كردستان على استفتاء االنفصال عّقد التوصل إلى اتفاق
قوى التحالف الوطني تقّر بصعوبة تمرير"الهجرة" تعلن عودة نحو 4 آالف نازح لمناطقهم في نينوى

قانون النفط والغاز خالل الدورة الحالية

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أعلن مكت��ب رئيس الوزراء حيدر 
العب��ادي، أن مجلس الوزراء وجه 
االختناقات  نقط��ة حل��ل  ب���11 
املروري��ة في بغداد، مؤكداً أن من 
بينها وضع آلي��ات لتغيير اوقات 
بداية ال��دوام الرس��مي وتقليل 
ع��دد نق��اط التفتي��ش فض��الً 
ع��ن قيام امان��ة بغ��داد بأعمال 

التنظيف والصيانة ليال.
وق��ال املكتب في بي��ان اطلعت 
علي��ه "الصب��اح اجلدي��د"، إن��ه 
"بع��د الزيادة الهائل��ة في إعداد 
حي��ث  بغ��داد  ف��ي  العج��الت 
إعدادها ع��دة مرات  تضاعف��ت 
خالل السنوات األخيرة ومبا يفوق 
للمدينة  االس��تيعابية  الطاقة 
التخطي��ط  مس��توى  عل��ى 
األمر  النقل  العمراني ومخطط 
الذي جن��م عنه اختناقات مرورية 
وازدحام كبير في ش��وارع بغداد 
 يؤثر على انس��يابية الس��ير مما 
ينعك��س س��لبا عل��ى حرك��ة 
وتنقل أهل بغداد وقاصديها من 

احملافظات، وس��عيا من احلكومة 
إليجاد معاجلات س��ريعة وحلول 
آني��ة لهذه املش��كلة فقد وجه 
مجل��س ال��وزراء ع��دة توصيات 

بهذا الشأن .

وأض��اف البي��ان أن اجملل��س وجه 
ب�"حتدي��د ضوابط حلماية الطرق 
وتنظي��م حرك��ة  املركب��ات في 
آليات  العاصمة، ووضع  ش��وارع 
ال��دوام  بداي��ة  اوق��ات  لتغيي��ر 

الرس��مي في ال��وزارات والدوائر 
واجلامعات بنحو متفاوت على أن 
يتم استحصال موافقة األمانة 
العام��ة  جملل��س ال��وزراء بش��أن 
التوقي��ت املناس��ب م��ن اجلهة 

املعنية".
ولف��ت البي��ان ال��ى أن اجملل��س 
وجه أيض��اً ب�"تقليل عدد نقاط 
مواقعه��ا  وإبع��اد  التفتي��ش 
ع��ن التقاطعات املهم��ة وعقد 
االزدح��ام امل��روري وفت��ح مم��رات 
متعددة في السيطرات، واعتماد 
أكثر م��ن منفذ للدخول واخلروج 
ال��ى مناط��ق بغ��داد واحيائه��ا 
املناف��ذ  واختي��ار مواق��ع ه��ذه 
بعي��دا ع��ن الش��وارع املكتظة 

بالعجالت".
كما وجه اجمللس بحسب البيان، 
ب�" استحداث منفذ اخر وشارع 
داخ��ل جامعة بغ��داد من جهة 
ش��ارع الك��رادة خ��ارج، وحتوي��ر 
اخل��ط الس��ريع بتغيي��ر مداخل 
الرش��يد  معس��كر  ومخ��ارج 
لتحقيق انس��يابية ف��ي حركة 
الس��ير واملرور من والى منطقة 
الزعفراني��ة، وقي��ام امانة بغداد 
والصيان��ة  التنظي��ف  باعم��ال 

ليال".
تتمة ص3

مجلس الوزراء يصدر توجيهات مهمة لحل االختناقات المرورية
تقريـر

متابعة

بغداد ـ الصباح الجديد:
الكويتية،  "األنباء"  أفادت صحيفة 
بأن أجهزة وزارة الداخلية الكويتية 
جتاوبت مع حتذيرات عراقية بتخوفات 
م��ن تس��لل عناص��ر م��ن تنظيم 
"داع��ش" اإلرهاب��ي إل��ى الكوي��ت 
إرهابي��ة  أعم��ال  ارت��كاب  به��دف 
تزعزع أمن واس��تقرار املنطقة بعد 

هزائمهم في العراق وسوريا.
عدده��ا  ف��ي  الصحيف��ة  وذك��رت 
الصادر، ام��س إن "تكليفات صدرت 
إل��ى عم��وم ق��وة الداخلي��ة وأمن 

الدول��ة واألم��ن اجلنائ��ي والنج��دة 
واألم��ن العام وأمن املنش��آت وأمن 
املط��ارات بتعزي��ز االنتش��ار األمني 
املكثف في محيط جميع املنشآت 
املهمة خاص��ة النفطية واحلدودية 
ومحطات الوقود والسفارات وغيرها 
من املنش��آت املهمة م��ع تعليمات 
بإطالق النار جتاه أي أهداف مشتبه 
فيه��ا ال متتث��ل للتعليم��ات وف��ق 
القواع��د املتبعة ف��ي قواعد إطالق 
النار أو م��ن التحذي��رات بإطالق نار 
في الهواء ومن ث��م بقية اخلطوات 

املتبعة".
على الصعيد نفسه، أبلغت مصادر 
ب�"وجود  الصحيفة  أمنية مطلعة 
تنسيق معلوماتي وأمنى كبير بن 
دول مجلس التعاون حتس��با حملاولة 
عناصر داعشية الهروب من العراق 

إلى بعض دول اخلليج".
وأكدت املصادر، أن "األجهزة اخملتصة 
تدقق ف��ي املعلوم��ات املتواترة عن 
العناصر الداعش��ية وكيفية وضع 
االستراتيجيات الكفيلة بإبطال أي 

محاوالت من هذا النوع".

الكويت تستنفر تجاوبًا مع
تحذيرات عراقية بشأن "داعش"

بغداد ـ الصباح الجديد:
ح��دد مص��رف الرافدي��ن، امس 
االثن��ن، مبل��غ تس��ديد قروض 
املقدم��ة  الصغي��رة  املش��اريع 
مبل��غ  ان  مبين��ا  للمواطن��ن، 
الفائدة الكلي يص��ل الى اكثر 

من مليوني دينار.
وقال املكتب االعالمي للمصرف 

في بيان اطلعت عليه "الصباح 
اجلدي��د" ان "ق��روض املش��اريع 
الصغي��رة املقدم��ة ألصح��اب 
التجار  واحلرفين وصغ��ار  املهن 
واصحاب احملال الصناعية تصل 
ال��ى 15 ملي��ون دينار وبنس��بة 

فائدة تبلغ 9%". 
واض��اف املكت��ب ان "املص��رف 

حدد 3 س��نوات مهلة تس��ديد 
املبل��غ حيث ان مبلغ القس��ط 
الش��هري يصل الى نح��و اكثر 
م��ن 416 ال��ف دينار"، مش��يرا 
الى ان "مبلغ القسط الشهري 
مع الفائدة يص��ل الى اكثر من 
474 الف دينار وان مبلغ الفائدة 

الكلية تبلغ 2,081,250".

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن قائ��د عمليات دجل��ة الفريق 
الركن مزهر الع��زاوي، أمس االثنن، 
عن انته��اء العمليات العس��كرية 
في نفط خانة ش��مال شرق ديالى، 
فيما اش��ار الى ان اب��رز النتائج هي 
تدمي��ر س��بع مضاف��ات لتنظي��م 

"داعش".
وقال العزاوي ف��ي تصريح صحفي، 
إن "العملية العس��كرية الواسعة 

التي شملت تسع مناطق مترامية 
في حوض نفط خانة )90 كم شمال 
شرق ب عقوبة( من محورين رئيسن 
مبش��اركة ق��وات امنية مش��تركة 
الشعبي وطيران  ب احلشد  مدعومة 
اجلي��ش، انتهت م��ن تنفي��ذ كافة 
محاورها املرس��ومة له��ا على وفق 

خطة العمليات".
واض��اف الع��زاوي، ان "اب��رز نتائ��ج 
عملية نفط خانة العس��كرية هي 

ضبط وتدمي��ر 7 مضافات لداعش 
وتفكيك 10 عبوات ناسفة وضبط 

اعتدة السلحة ثقيلة".
واش��ار الع��زاوي ال��ى ان "العملية 
جرت وف��ق معلومات اس��تخبارية 
دقيقة"، الفتا الى ان "عمليات دجلة 
لن تتهاون مع اي داعش وستطارده 
اينم��ا وج��دت مضافات��ه او جيوبه 

ضمن حدود املسؤولية االمنية".
وكان قائ��د عملي��ات دجل��ة اعلن، 

في وقت س��ابق من الي��وم االثنن، 
عن انطالق عمليات عس��كرية في 
حوض نفط خانة لتعقب ومطاردة 

تنظيم "داعش".
وفي س��ياق آخ��ر أعلن��ت "كتائب 
س��يد الش��هداء"، عن صد هجوم 
ش��نه تنظيم "داعش" قرب احلدود 
العراقية الس��ورية وقتل العشرات 
م��ن "اإلرهابين"، ع��ادة أن الهجوم 
عل��ى احل��دود الس��ورية العراقي��ة 

محاولة "فاشلة" من قبل "داعش" 
لتحقيق نص��ر معنوي بعد هزائمه 

في العراق.
وق��ال األم��ن الع��ام للكتائ��ب أبو 
االء الوالئي في بي��ان اطلعت عليه 
"الصب��اح اجلدي��د"، إن "مجاه��دي 
كتائب سيد الشهداء اللواء الرابع 
عش��ر في احلشد الش��عبي متكنوا 
من ص��د هج��وم إلرهابي��ي داعش 
بع��د توافده��م بإع��داد كبيرة من 

داخل األراضي السورية باجتاه احلدود 
العراقية في منطقة تل صفوك".

وأضاف الوالئ��ي، أن "إرهابيي داعش 
حاولوا استغالل سوء األحوال اجلوية 
لتنفي��ذ هجومه��م، اال أن ابط��ال 
كتائب سيد الش��هداء كانوا لهم 
باملرصاد ومتكنوا من إحباط الهجوم 
وقتل العشرات من اإلرهابين وحرق 

آلياتهم، فيما الذ اآلخرون بالفرار".
تتمة ص3

عمليات دجلة تعلن انتهاء عمليات نفط خانة العسكرية

جانب من االختناقات املرورية في العاصمة

الرافدين يحدد مبالغ تسديد قروض المشاريع
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السليمانية ـ عباس كاريزي: 

مع حل��ول فصل الصي��ف وارتفاع 
م��دن  تس��تقبل  احل��رارة  درج��ات 
ومحافظات اقليم كردستان مئات 
االالف م��ن الس��ائحني من وس��ط 
وجنوب الب��اد هرباً م��ن اجواء حر 
الصي��ف الاه��ب، وقض��اء اوقات 
ممتع��ة ف��ي التنقل ب��ني مصائف 

ومرافق االقليم السياحية.
حكوم��ة اقلي��م كردس��تان الت��ي 
تعان��ي من ازم��ة اقتصادية خانقة 
اث��رت عل��ى جمي��ع مؤسس��اتها 
اخلدمي��ة، تس��عى لتعوي��ض جزء 
كبير من النقص في مواردها املالية، 
عبر تنشيط قطاع السياحة الذي 
يعاني هو ايضا من ركود وتراجع في 
مداخيل العاملني ب��ه، جراء تراجع 
اقبال املواطنني عل��ى زيارة املناطق 
لانخف��اض  نتيج��ة  الس��ياحية، 
احلاد في مس��توى دخ��ل الفرد في 
كردستان والعراق على حد سواء.  

رئيس هيئة السياحة في حكومة 
اقليم كردس��تان مولوي جبار قال 
في تصريح للصباح اجلديد، ان مدن 
االقلي��م ش��هدت خال اي��ام عيد 
الفطر وم��ا تاها اقب��االً جيدا من 
قبل الزائرين من محافظات وسط 
وجنوب وغرب الباد، متوقعا ارتفاع 
االرقام لتصل الى 200 الف زائر في 

االسبوع.
واك��د جب��ار ان االجه��زة االمني��ة 
واجلهات املعنية مش��كورة قدمت 
جميع التسهيات املطلوبة السراع 
دخول الس��ائحني، وعدم تأخيرهم 
ف��ي نق��اط التفتيش املؤدي��ة الى 
مدن االقليم، بع��د ان كانت نقاط 
واجراءات  روتيناً  التفتيش تش��هد 
امنية مشددة، كانت خال االعوام 
املاضية تزع��ج الراغبني بزيارة مدن 

االقليم.
وتاب��ع ان هيئ��ة الس��ياحة قامت 
بالتع��اون م��ع الدوائ��ر االخرى في 
حكوم��ة االقليم بترمي��م العديد 
من املشاريع السياحية التي تقدم 

خدماتها باسعار مائمة تتناسب 
مع مس��توى دخل الف��رد العراقي، 
متوقع��ا تس��جيل ارتف��اع كبي��ر 
في اعداد الس��ائحني خ��ال العام 
احلالي مقارنة باالعوام الس��ابقة، 
داعيا املواطنني الى االتصال بهيئة 
الس��ياحة ومكاتبها املنتشرة في 
االقليم عب��ر هواتفها  محافظات 
املتوف��رة للتبليغ ع��ن اية مخالفة 
او تقصي��ر او اهم��ال ياح��ظ في 

اخلدمات السياحية.   
للسياحة  العامة  للمديرية  ووفقا 
ف��ي محافظ��ة الس��ليمانية فان 
محافظ��ة  زار  س��ائح  ال��ف   83
السليمانية خال ايام عيد الفطر 

واي��ام العطل التي تلت��ه، فيما زار 
مدينة اربيل قرابة 60 الف س��ائح، 
متوقعة تس��جيل ارقام قياس��ية 

في عدد السياح هذا العام.
وكان املتحدث باسم الهيئة العامة 
للسياحة في اقليم كردستان نادر 
روس��تايي قد كش��ف عن أن 140 
الف س��ائح زاروا االقليم خال ايام 
عي��د الفطر ، مبدياً توقعه بارتفاع 
العدد وتسجيل ارقام قياسية في 

عدد السياح هذا العام.
واوضح روستايي ان حكومة االقليم 
االس��تراتيجية  اخلط��ة  وضم��ن 
لتنمية وتطوير القطاع السياحي 
ف��ي كردس��تان، تعمل عل��ى بناء 

الس��ياحية  املش��اريع  العديد من 
ف��ي مناط��ق ومنتجع��ات االقليم 
وبنحو  ايجابياً  اخملتلفة، ماس��يؤثر 
احلرك��ة  تنش��يط  عل��ى  كبي��ر 
الس��ياحية وقطاع الس��ياحة في 

االقليم.
مواطنون من مدن وس��ط وجنوب 
الب��اد عب��روا ع��ن ارتياحه��م في 
تصريح��ات للصب��اح اجلدي��د عن 
االج��راءات وتعام��ل رج��ال االم��ن 
التي قدمتها هيئة  والتس��هيات 
الس��ياحة ف��ي إقليم كردس��تان، 
الت��ي  هي��أت األماكن الس��ياحية 
واملتنزهات العام��ة واملواقع األثرية 
التي ش��هدت اقباالً كثيًفا، فضًا 

املطلوبة  االحتياط��ات  اتخ��اذ  عن 
املش��بوهة  العناصر  ملن��ع دخ��ول 

وتأمني سامة الزائرين.
وقال احمد عزيز وهو زائر من بغداد 
التقته الصباح اجلديد في منتجع 
جاف��ي الن��د الس��ياحي مبحافظة 
السياحية  املرافق  ان  السليمانية، 
ف��ي كردس��تان عل��ى الرغ��م من 
تقدمها  الت��ي  املتنوعة  اخلدم��ات 
والطبيع��ة  واملناظ��ر  للس��ائحني 
دون  زال��ت  م��ا  انه��ا  اال  اخلاب��ة، 
مس��توى الطموح، وال ميكن لها ان 
تنافس اخلدمات التي تقدم في دول 
اجل��وار، لذا يجب ان ت��درس اجلهات 
الكفيلة بتحسني  السبل  املعنية 

الواقع السياحي بدقة واالستفادة 
من الطبيعة والتضاريس واالجواء 

املائمة املتوفرة في االقليم.
بدوره قال عدي حتس��ني وهو سائح 
جاء من محافظ��ة بابل عن طريق 
احدى الش��ركات الس��ياحية، الى 
محافظة الس��ليمانية، انه تلمس 
اهتمام��اً و ترحيبا كبي��را من قبل 
جمي��ع العامل��ني ف��ي املنتجعات 
الس��ياحية التي زاره��ا، وقال انا ال 
اش��عر بالغربة هنا وانا مرتاح جدا 
لتعام��ل اجله��ات احلكومية النني 
وج��دت تعام��ا جي��دا واهتمام��اً 
كبيراً بتوفير جميع وسائل الراحة 

واالمان. 

هيئة سياحة اإلقليم تتوّقع تسجيل ارتفاع كبير 
في أعداد السائحين خالل العام الحالي

مساٍع الستقطاب أكبر عدد من وسط وجنوب البالد
عبد الزهرة محمد الهنداوي 

ف��ي تل��ك الليلة الت��ي ترجلت فيه��ا احلدباء من 
عليائه��ا .. ايقن��ت انن��ا امتطينا صه��وة النصر 
االكي��د .. فلق��د كان اع��دام  مئذن��ة احلدباء من 
قبل ش��ذاذ االفاق دليا قاطعاً عل��ى انهيار وهم 
ما يع��رف بدولة اخلافة املزعومة التي  تس��ببت 
بتش��ويه صورة االسام احلقيقي ، دين السماحة 

واحملبة وتقديس زرع اهلل في االرض )اإلنسان( ، 
انا شخصياً لم اكن مستغرباً من جلوء الدواعش 
إلى نس��ف احلدباء ، فهم ارباب س��وابق في هذا 
اجملال اذ س��بق لهم ان فج��روا جامع النبي يونس 
ودم��روا اثار املوص��ل مبا حتمله م��ن قيم عظيمة 
.. فم��ن يقت��ل البش��ر يهون عليه نس��ف احلجر 
ألن��ه اليعي وال يعلم قيمة هذه االش��ياء .. ولكن 
باملقابل ان تدمير من��ارة احلدباء أرَّخ بنحو اليقبل 
الش��ك لبداية فصل جديد ف��ي حياة العراقيني ، 
فصل يخلو من داعش  وإرهابها االس��ود .. فصل 
ما كان له ان يُكت��ب لوال تلك الدماء التي اريقت 
ف��وق ادمي ارضن��ا املقدس��ة لتطهيره��ا من دنس  
البغاة االش��رار ، بل لنق��ل ان الفصل اجلديد من 
حياتن��ا ُكتب مبداد تل��ك الدماء الطاه��رة .. دماء 
الش��هداء من ابطال قواتنا املس��لحة الباس��لة 
وفرس��ان جه��از مكافح��ة االره��اب وش��رطتنا 
د  االحتادية البطلة وحش��دنا الشعبي  الذي جسَّ
وح��دة العراقيني ، تلك الوحدة التي ماكان لها ان 
تتحقق لوال الفتوى التاريخية للمرجعية الدينية 
ممثلة بالس��يد السيس��تاني .. وال ننس��ى ايضا 
ونحن نتحدث عن الدماء الزاكية ان نذكر بإجال 
دماء زمائنا االعاميني  والصحفيني الذين كانوا 
يتس��ابقون مع املقاتلني لينقلوا لنا صورة النصر 
وبط��والت ابن��اء العراق ، فاستش��هد منهم من 
استش��هد وُجرح من ُجرح ، ولكن حسبنا ان تلك 

الدماء قد ازهرت نصراً مؤزراً ,. 
نعم ، ومن دون ان ننتظر بيانا رسميا من احلكومة 
تعلن فيه حتقيق النصر الناجز ، فقد س��بقنا إلى 
ذل��ك الدواعش انفس��هم بإعان نصرن��ا الكبير 
ف��ي تلك اللحظة التي اقدم��وا فيها على اعدام 
جامع النوري ومنارته احلدباء ، وما تبقى بعد ذلك 
ليس س��وى تواقيع يق��وم بها ابطالن��ا  ليتركوا 
بصماتهم ش��اخصة وهي تش��ير إل��ى ان رجال 
العراق مروا من هنا فحرَّروا االرض والعرض وأحالوا  
وه��م اخلرافة إل��ى واقع عراقي عنوان��ه البطولة 

والرجولة واألخوة. 
نع��م ، انتصرن��ا .. ولكن ، علين��ا ان ننتبه ملرحلة 
م��ا بعد النصر ، ولن��ا ان نتأكد ان عدونا لن يبقى 
مكتوف االيدي مقطوع االلسن ، بل سيتربص بنا 
ويحاول جاهًدا اس��تغال ثغرة هنا او غفوة هناك 
، او نش��وة تنس��ينا حقارة هذا العدو الذي ليس 
له هم سوى القتل والدمار لكل ماهو جميل في 
االرض ،  كما ان هناك من يس��عى لتجيير النصر 
لصاحله ، وهو الذي لم يكن يعلم  مبا يجري هناك 

في جبهات القتال   !!
ونحن نحتفل بنصرنا الكبير ، علينا ان ال ننس��ى 
ابدا شهداءنا االبرار ، ومنهم شهداء االعام الذين 
كان��وا اح��دى االثافي املهمة في حتقي��ق النصر ، 
واضع��ني في حس��اباتنا اؤلئك االمه��ات اللواتي 
ثُكلن بفلذات اكبداه��ن والزوجات اللواتي ترملن 
واألطف��ال الذين تيتموا ، كل هؤالء يحتاجون إلى 
من يربت عل��ى اكتفاهم ويرعاهم رعاية تليق مبا 
قدمه ابناؤهم .. علينا ان ال ننس��ى اجلرحى الذين 
توسموا بوسام البطولة ، فهم بأمس احلاجة إلى 
م��ن يهتم بهم .. فالش��هداء واجلرحى هم الذين 

صنعوا النصر ..
 

مبارك لنا النصر .. وحمى اهلل العراق وأهله من 
كل سوء 

الليل والحدباء والنصر 
والشهداء

تقـرير

ايريك تراكر
ترجمة: حسني محسن

ميثل يوم االثنني نهاية العش��رة أيام 
التي أعط��ت الس��عودية واإلمارات 
والبحرين ومص��ر لقطر لامتثال ل� 
13 مطل��ب. وطلبوا م��ن قطر قطع 
العاق��ات مع إي��ران، اغ��اق اجلزيرة، 
ووق��ف من��ح اجلنس��ية القطري��ة 
للمعارضني املنفيني من بلدان أخرى. 
وعل��ى الرغم من جهود الوس��اطة 
الرفيع��ة  والكويتي��ة  األميركي��ة 
املس��توى، يبدو أنه م��ن غير املرجح 
التوص��ل إل��ى اتفاق. وت��رى قطر أن 
املطال��ب اعت��داء عل��ى س��يادتها 
ورفض��ت االمتث��ال ال��ى الضغ��ط. 
االخ��رى  االرب��ع  ال��دول  واعلن��ت 
االقتص��ادي  احلظ��ر  اعلن��ت  الت��ي 
والدبلوماسي املفروض على الدوحة 
ف��ي اخلام��س م��ن حزي��ران / يونيو، 
ان مطالبه��ا غير قابل��ة للتفاوض، 
ووع��دت مبزيد م��ن التصعي��د اذ مر 

املوعد النهائي من دون اتفاق

اخلافات السياس��ية ف��ي قلب هذا 
النزاع ليست جديدة. وقد رأت الدول 
املناهض��ة لقطر منذ فت��رة طويلة 
أن الدوح��ة ش��اذة ج��دا بعاقته��ا 
م��ع إيران، وهي اس��تفزازية جدا في 
دعمها لقناة اجلزيرة ووسائل اإلعام 
املماثل��ة، كم��ا أنها كان��ت داعمة 
للحركات اإلسامية. وتعد اململكة 
العربي��ة الس��عودية ودولة اإلمارات 
العربية املتحدة بشكل خاص دعم 
قط��ر جلماع��ات اإلخوان املس��لمني 
تهدي��دا قات��ا ألنظمته��ا اخلاصة، 
وبالتالي فإن سلوك قطر ليس مجرد 

اعتراض، ولكنه ال يطاق متاما.
ف��ي الواق��ع، ف��ي ح��ني أن مطالب 
البل��دان ال��� 13 م��ن قطر تش��مل 
مجموعة من القضايا، فإن الغالبية 
الس��احقة تكمن حول عاقة قطر 
م��ع جماع��ة اإلخ��وان املس��لمني، 
وتعكس رغبة هذه الدول في إحتواء 
ما تعتب��ره تهدي��دا وجوديا. ومبعنى 
آخر، فقد شعرت دول اخلليج بالقلق 
إزاء اس��تقرارها عل��ى املدى الطويل 
من��ذ أواخر ع��ام 2010، عندما بدأت 

الشعبية  االنتفاضات  سلسلة من 
و أس��قطت األنظمة االس��تبدادية 
ف��ي جميع أنحاء الش��رق األوس��ط 
وش��مال أفريقي��ا. وفي ح��ني طالب 
تل��ك  طليع��ة  ف��ي  الناش��طون 
السياس��ي  باإلصاح  االنتفاض��ات 
واملس��اواة االقتصادية، س��رعان ما 
انحدر ما يسمى “الربيع العربي” إلى 
سلس��لة من الصراعات املريرة على 
الس��لطة. وفي أش��د احلاالت فتكا، 
اندلع��ت حروب��اً أهلية في س��وريا 
وليبيا، حيث ردت األنظمة بوحشية 
على االحتجاجات، مما أثار الصراعات 
التي قتل فيها مئات اآلالف و ش��رد 
املاي��ني. و ف��ي احلاالت األق��ل عنفا 
واجه��ت األنظم��ة مصي��را مخزيا 
حيث فر الدكتاتور التونسي اخمللوع 
زين العابدين بن علي إلى املنفى، في 
ح��ني متت محاكمة نظي��ره املصري 
ه��ذه  وس��جنه.  مب��ارك  حس��ني 
األحداث، واحتضان واشنطن لشتى 
االحتجاجي��ة، لم تعصف  احلركات 
بامللوك اخلليجية - مبا في ذلك قطر 
إل��ى حد ما. في ح��ني غطت اجلزيرة 

انتفاضة يناير 2011 في مصر بقوة، 
انضمت إلى ش��ركائها في مجلس 
التع��اون اخلليج��ي ف��ي معارض��ة 
االنتفاض��ة الاحقة ف��ي البحرين، 
وش��اركت في التدخل العس��كري 
بقيادة الس��عودية في مارس 2011 
لدعم امللكية البحرينية كما ووقف 
االحتجاج��ات. ولكن م��ع زيادة نفوذ 
تنظيم اإلخوان املس��لمني سياسيا 
في أعقاب هذه االنتفاضات، رسمت 
قطر مس��ارا مس��تقا وأيدت بقوة 
هذه اجلماعات. يعكس قرار الدوحة 
جزئي��ا ميوله��ا األيديولوجية: كان 
األمير قريب م��ن رجل الدين املصري 
يوس��ف القرض��اوي، وه��و املرش��د 
الروح��ي لإلخوان الذين عاش��وا في 
قطر منذ ع��ام 1961، وكانت اجلزيرة 
ق��د وف��رت لفت��رة طويل��ة منصة 
للقرضاوي وغيره من اإلخوان لتعزيز 
إيديولوجية اجلماع��ة الثيوقراطية. 
لكنه يعكس أيضا اعتبارات الدوحة 
االس��تراتيجية: فم��ع ف��وز جماعة 
اإلخ��وان ف��ي االنتخاب��ات في مصر 
وتونس، ب��دا أن اإلخ��وان هم املوجة 

السياسية للمستقبل. ولم يعرض 
اإلخوان أي خطر داخلي على النظام 
القط��ري، ألن الدوح��ة حلت فصل 

اإلخوان احملليني في عام 1999.
إال أن اململكة العربية الس��عودية و 
اإلمارات رأتا أن ظهور جماعة اإلخوان 
املس��لمني يش��كل تهديدا خطيرا. 
بعد كل شيء، حيث تسعى جماعة 
اإلخوان إلى إنش��اء “دولة إس��امية 
عاملي��ة” حتت س��يطرتها، مم��ا يعني 
إس��قاط تلك احلكومات اإلسامية 
الت��ي ال تتب��ع جماع��ة اإلخ��وان - 
وتخش��ى كل من الرياض وأبوظبي 
م��ن أن يؤدي جن��اح اإلخوان في مصر 
وتون��س وم��ا وراءه��ا إلى تنش��يط 
جماع��ات اإلخوان حت��ت العباءة في 
بلدانهم. في الواقع، كانت احلكومة 
اإلماراتي��ة تعم��ل عل��ى ح��ل ف��رع 
اإلخوان في أراضيها، املعروف باسم 
اإلص��اح، منذ ع��ام 1994، واعتبرت 
أن تأثي��ر اإلص��اح التقلي��دي داخل 
املؤسسات التعليمية للدولة بنحو 

خاص مثير للقلق.
ف��ي البداية، ح��اول زعي��م جماعة 

اإلخوان املس��لمني محمد مرس��ي 
تخفيف ه��ذه اخملاوف من خال زيارة 
الرياض بع��د وقت قصي��ر من فوزه 
ف��ي االنتخابات الرئاس��ية املصرية 
في يوني��و 2012، وحاول��ت اإلمارات  
إش��راك مرس��ي بدعوت��ه إل��ى أبو 
ظبي. لك��ن انتقادات ق��ادة اإلخوان 
املستمرة والصارمة لدولة األمارات، 
مباحق��ة  يتعل��ق  فيم��ا  وخاص��ة 
أبوظب��ي القانوني��ة لإلص��اح ف��ي 
ع��ام 2013، أدت إل��ى تفاقم اخملاوف 
الس��عودية واإلماراتية بش��أن نوايا 
اإلخوان الطويلة األمد. لذلك عندما 
رد اجليش املصري على االحتجاجات 
اجلماهيرية بإطاحة مرسي في يوليو 
/ مت��وز 2013، اعتق��دت الس��عودية 
واإلم��ارات العربي��ة املتح��دة أنهم 
جتنبوا رصاص��ة، و رأوا النضال الذي 
أعقب ذلك ضد اإلخوان من الناحية 
الوجودية. ولذلك دعموا بسخاء وزير 
الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي 
حي��ث قام بقم��ع جماع��ة اإلخوان 
بشكل وحش��ي، و عدوا مصائرهم 
مرتبطة بهزمية السيس��ي جلماعة 

اإلخوان املسلمني.
وعلى الرغ��م من التهدي��د املميت 
ال��ذي رأت��ه دول مجل��س التع��اون 
اخلليجي في اإلخ��وان، واصلت قطر 
رس��م مس��ار مؤيد لإلخ��وان. بعد 
االنقاب املصري، منحت قطر ملجأ 
لبعض قادة اإلخ��وان الذين فروا من 
مص��ر، واس��تضافتهم اجلزي��رة في 
فندق الدوح��ة من فئة اخلمس جنوم 
ومنحته��م أوق��ات الب��ث الكافية 
لتعزي��ز قضيته��م. كما بث��ت قناة 
اجلزيرة احتجاج��ات جماعة اإلخوان 
عل��ى  وردا  لانق��اب،.  املناهض��ة 
ذلك س��حبت الس��عودية واإلمارات 
الدوحة  والبحري��ن س��فرائها م��ن 
ف��ي م��ارس / آذار 2014 متهمة إياه 
بانته��اك مب��دأ مجل��س التع��اون 
اخلليجي ضد التدخل في الش��ؤون 
الداخلي��ة لألعضاء. مت حل املواجهة 
به��دوء بع��د ش��هرين، وغ��ادر قادة 
اإلخوان املصري��ون الدوحة في وقت 

الحق من ذلك العام.

*عن مجلة ذا أتالنتك

الدول المناهضة للدوحة تشدد على اخراجهم وقطع المساعدات عنهم

اإلخوان المسلمون وجذور األزمة القطرية

السياحة في مصيف كلي علي بيك مبحافظة أربيل

اكد جبار ان االجهزة 
االمنية والجهات 
المعنية مشكورة 
قدمت جميع التسهيالت 
المطلوبة السراع 
دخول السائحين، وعدم 
تأخيرهم في نقاط 
التفتيش المؤدية الى 
مدن االقليم، بعد ان 
كانت نقاط التفتيش 
تشهد روتينًا واجراءات 
امنية مشددة

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشف مصدر محلي في محافظة 
نين��وى، ع��ن مقت��ل واحد م��ن ابرز 
مصممي عمل��ة »داعش« الذهبية 
غرب��ي  مجهول��ني  اي��دي  عل��ى 

احملافظة.
وقال املصدر في حديث صحفي، إن 

»مصمم عمل��ة داعش وهو أجنبي 
ويحمل جنسية احد دول اجلوار قتل 
، وس��ط قضاء تلعفر )50كم غرب 
املوصل(، بعد ان كمنت له مجموعة 
مجهولة الهوية اثن��اء خروجه من 
اح��د املن��ازل التي اس��تولى عليها 
وس��ط القضاء«، مبين��ا انه »تلقى 

عدة طعنات ف��ي مناطق مختلفة 
من جسده«.

بالص��ور.. عمارة جتاري��ة في املوصل 
تتحول الى مقبرة لعناصر »داعش«

مقت��ل ثاثة من أبرز ق��ادة »داعش« 
في تلعفر بعد اس��تهداف اجتماع 

لهم

وأض��اف املصدر ، إن »مصمم عملة 
داعش االرهابي وهو ضمن مجموعة 
م��ن االجان��ب انتخبهم ما ميس��ى 
بديوان بي��ت املال ليضعوا تصميماً 
ملا يس��مى بعملة داع��ش الذهبية 
وتبدأ من الدرهم والدينار الذهبي«، 
مش��يرا الى ان »التنظي��م كان قد 

ش��رع الع��ام احلالي ت��داول العملة 
ف��ي نط��اق مح��دود م��ن مناط��ق 

سيطرته«.
وأوض��ح املص��در أن »ه��ذا املصمم 
يعتبر احد املقربني من زعيم تنظيم 

داعش ابو بكر البغدادي«.
وأم��ر تنظي��م »داع��ش« أصح��اب 

املتاج��ر والتجار بتس��عير البضائع 
 27 بداي��ة م��ن  الدره��م  بعملت��ه 
حزي��ران 2017، وح��دد قيمت��ه عند 
ألف ليرة سورية )1.80 دوالر( سعيا 
إلى توجيه سياس��ته النقدية على 
الرغ��م م��ن تراجع س��يطرته على 

األراضي.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أفادت احملكم��ة االحتادية العليا امس 
االثنني أن التعارض بني قانونني ال يعّد 
مخالفة دس��تورية، منوه��ة إلى أن 

التعويل يكون على النص الاحق.
وذكر بيان صادر عن املكتب اإلعامي 
للمحكم��ة االحتادية العليا، اطلعت 
علي��ه »الصباح اجلديد«، إن »احملكمة 

نظرت في دعوى الطعن بدس��تورية 
إحدى مواد قان��ون االدعاء العام رقم 

)49( لسنة 2017«.
وتابع البيان أن »املدعي أدعى أن تلك 

امل��ادة تتعارض م��ع االمر رق��م )57( 
لس��نة 2004«، الفتاً إلى أن »احملكمة 
وج��دت أن ه��ذا االدع��اء م��ردود؛ ألن 
تع��ارض ن��ص القانون��ي م��ع ن��ص 

قانوني اخ��ر ال يجعل من��ه مخالفاً 
للدستور«.

وأشار املكتب االعامي إلى أن »النص 
القانون��ي املطع��ون في��ه ه��و نص 

الح��ق زماناً، وهو املع��ول عليه، كون 
النّص��ني بالقوة نفس��ها وصدرا عن 
مجل��س النواب بحس��ب صاحياته 

التشريعية«.

مقتل مصمم عملة »داعش« الذهبية بهجوم مسلح غرب الموصل

المحكمة االتحادية تبت بدستورية تعارض قانونين
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بغداد – انفجار ناسفة 
أفاد مصدر امني في الش��رطة العراقية 
امس االثنني، بأن ثالثة أش��خاص أصيبوا 
بانفجار عبوة ناس��فة جنوبي العاصمة 

بغداد.
وق��ال املص��در إن "عب��وة ناس��فة كانت 
موضوعة بالقرب من علوة لبيع األسماك 
ف��ي ناحي��ة اليوس��فية جنوب��ي بغداد 
انفج��رت، صباح يوم امس ما أس��فر عن 

إصابة ثالثة أشخاص بجروح متفاوتة".
وأضاف املصدر الذي طلب عدم الكشف 
عن اس��مه، أن "قوة أمنية طوقت مكان 
االنفجار ومنعت االقت��راب منه ، فيما مت 

نقل املصابني إلى مستشفى قريب".

ديالى – اشتباكات مسلحة 
اعلن قائد عمليات دجل��ة الفريق الركن 

مزهر الع��زاوي امس االثنني، ع��ن انتهاء 
العملي��ات العس��كرية في نف��ط خانة 
ش��مال ش��رق ديالى، فيما اش��ار الى ان 
ابرز النتائ��ج هي تدمير س��بع مضافات 

لتنظيم "داعش".
وقال الفريق الركن العزاوي  إن "العملية 
الت��ي ش��ملت  الواس��عة  العس��كرية 
تس��ع مناطق مترامية ف��ي حوض نفط 
خانة )90 كم ش��مال شرق ب عقوبة( من 
محوريني رئيسني مبش��اركة قوات امنية 
مش��تركة مدعومة ب احلش��د الش��عبي 
وطيران اجليش، انتهت م��ن تنفيذ كافة 
محاوره��ا املرس��ومة له��ا وف��ق خط��ة 

العمليات".

كركوك – عملية امنية 
اك��د مص��در امني ف��ي مديري��ة الدفاع 
املدن��ي ف��ي محافظ��ة كرك��وك ام��س 

االثنني، السيطرة على حريق كبير اندلع 
ف��ي مخ��زن لتجمي��ع األوراق واخمللف��ات 

جنوبي احملافظة.
وقال املصدر االمني إن "حريقا شب، فجر 
يوم ام��س في منطقة بنج��ة علي قرب 
جس��ر ليالن جنوبي كرك��وك"، مبيناً أن 
"احلريق انتش��ر في مواد ورقية وكارتونية 
مكبوس��ة بكمي��ة ٤٠٠ ط��ن، بس��بب 
اإلهمال وعدم اتخاذ احتياطات السالمة 

بطريقة التخزين". 
وأض��اف املص��در االمن��ي ال��ذي رف��ض 
الكش��ف عن اسمه ، أن "خمس فرق من 
الدفاع املدني وخم��س حوضيات متكنت 
من السيطرة على احلريق وفتحت حتقيقاً 

باحلادثة". 

صالح الدين – هجوم مسلح 
أفاد مصدر أمني في قضاء طوز خورماتو 

مبحافظ��ة صالح الدين ام��س االثنني، أن 
ق��وات مش��تركة متكن��ت م��ن التصدي 
لهجوم شنه عناصر "داعش" في محور 
الطوز ش��رقي احملافظة، فيما أكد مقتل 
آم��ر كتيب��ة اقتحم��ات التنظيم حلوض 

حمرين في االشتباكات.
وق��ال املص��در الذي رفض الكش��ف عن 
اس��مه إن "عناصر تنظيم داعش ش��نوا 
هجوم��اً، فجر ي��وم امس عل��ى قطعات 
مش��تركة في محور الزركة غرب قضاء 
الط��وز"، مبين��ا ان "الق��وات متكنت من 
التصدي للهجوم والذي اس��تخدم فيها 
التنظي��م اس��لحة متوس��طة وقذائف 

هاون".

االنبار – مقتل انتحاريني 
كشف قائد عمليات األنبار اللواء الركن 
محم��ود الفالح��ي ام��س االثن��ني، عن 

مقتل انتحاريني اثنني من "داعش" حاوال 
استهداف مقر تابع للحشد العشائري 

شرقي الرمادي.
وق��ال اللواء الرك��ن الفالح��ي  إن "قوة 
م��ن الفوج األول حش��د عش��ائر األنبار 
متكن��ت من قت��ل انتحاريني م��ن داعش 
حاوال اس��تهداف مقره��م في منطقة 
اخلالدي��ة  ل جزي��رة  التابع��ة  البوعبي��د 

)23كم شرق الرمادي(".
وأض��اف الفالح��ي أن "االنتحاريني حاوال 
التسلل عبر الصحراء الى مقر الفوج"، 
مش��يرا ال��ى ان��ه "مت قتلهم��ا قب��ل أن 

يتمكنا من الوصول الى املقر". 

نينوى – عملية امنية 
اعلن مص��در امني ف��ي وزارة الداخلية 
امس االثنني، عن احباط محاولة سرقة 
خم��س مول��دات كبي��رة من الس��احل 

األمين ملدينة املوص��ل واعتقال املتهمني 
بالعملية.

وقال املص��در الذي رفض الكش��ف عن 
اس��مه ان  "مفارز وكالة االس��تخبارات 
اس��تخبارات  االحتادي��ة،  والتحقيق��ات 
ومكافح��ة إره��اب نين��وى متكن��ت من 
احب��اط عملية تهريب خم��س مولدات 
كهربائي��ة كبيرة مس��روقة من اجلانب 
األمين ف��ي املوصل"، مش��يرة ال��ى انها 
"الق��ت القب��ض عل��ى ثالث��ة متهمني 

وضبطت عجالتهم".
وأضاف��ت ال��وزارة، أن "ه��ذه العملي��ة 
تأت��ي بع��د ورود معلومات اس��تخبارية 
ع��ن وجود عصاب��ات إجرامية تس��تغل 
الظروف االمني، وقامت بسرقة مولدات 
كهربائي��ة واخفاؤه��ا في اح��دى القرى 

التابعة لناحية القيارة ". 

البصرة – اعتقال مطلوبني 
افاد مصدر أمني في ش��رطة محافظة 
البص��رة ام��س االثنني ب��أن ق��وة تابعة 
ملديرية ش��رطة احملافظة ألقت القبض 
ف��ي قض��اء س��امراء ضم��ن محافظة 
صالح الدين على مطلوب على وفق املادة 
الرابع��ة من قان��ون مكافح��ة اإلرهاب، 

إضافة الى متهم آخر بالقتل.
وقال املصدر الذي طلب عدم الكش��ف 
ع��ن اس��مه إن "قوة م��ن ف��وج طوارئ 
الش��رطة الثاني التابع ل مديرية شرطة 
البصرة واملش��ارك ضمن قاطع عمليات 
س��امراء ألق��ت القبض عل��ى مطلوب 
وفق امل��ادة الرابعة من قان��ون مكافحة 
اإلرهاب"، مبيناً أن "القوة ألقت القبض 
بارت��كاب جرمي��ة  أيض��اً عل��ى مته��م 
قت��ل، وس��لمتهما الى قي��ادة عمليات 

سامراء".

انفجار عبوة ناسفة في ناحية اليوسفية جنوبي بغداد * تدمير 7 مضافات إرهابية شمال شرقي ديالى 
صّد تعّرض إرهابي بمحور الطوز شرقي صالح الدين * إحباط محاولة سرقة 5 مولدات أيمن الموصل

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن محافظ بغ��داد املهندس عطوان العطواني 
، ام��س االثنني ، عن حاجة احملافظ��ة إلى أكثر من 
مليون وحدة س��كنية، مبين��ا ان احلل الوحيد حلل 
األزمة هو االستثمار وإنشاء وحدات سكنية على 

غرار مجمع بسماية .
وقال العطواني في تصري��ح صحفي له امس، إن 
بغ����داد تعاني من وجود اكثر من ٣٥٠ عش��وائية 
بسبب عدم وجود خطة إسكانية مدروسة فضالً 
ع��ن توقف العديد من املش��اريع اإلس��كانية في 

احملافظة بسبب األزمة املالية ".
وأض��اف ، ان "محافظة بغ����داد بحاجة إلى أكثر 
من  مليون وحدة س��كنية لتغطية أزمة السكن 

اخلانقة في بغداد خاصة لذوي الدخل احملدود".
ولفت العطواني ال��ى ان " احملافظة اقترحت على 
مجلس الوزراء انش��اء مدن متكامل��ة من ناحية 
البنى التحتية وتوزيعها على املواطنني "، مشيرا 
ال��ى ان "احل��ل الوحيد حلل أزمة الس��كن في ظل 
إجراءات التقش��ف هو االس��تثمار الصحيح بعد 
موافقة احلكومة االحتادية على دخول الشركات".

بغداد ـ الصباح الجديد:
نظم عدد من الناش��طني في محافظة كركوك 
ام��س االثنني وقف��ة احتجاجية ضد قي��ام ايران 
بقطعه��ا للمياه املتدفقة ص��وب الزاب الصغير 

في محافظة السليمانية بإقليم كردستان.
واع��رب الناش��طون عن رفضهم لذل��ك االجراء، 
محذري��ن في الوقت نفس��ه من اس��تمرار ايران 

بقطع املياه عن اإلقليم.
وطالب الناش��طون احلكوم��ة االحتادية بالتدخل 

حلل هذا امللف.
وكان قب��اد طالبان��ي نائ��ب رئي��س وزراء إقلي��م 
كردس��تان قد قال في مؤمتر صحف��ي، انه ابلغنا 
طهران قلقنا بهذا الشأن، واالتصاالت جارية مع 

املسؤولني اإليرانيني، وننتظر ردا صريحا منهم.

بغداد ـ الصباح الجديد:
كش��ف رئيس كتلة الرافدين النيابية يونادم كنا، 
أم��س االثنني، ع��ن وجود مس��اٍع لتعدي��ل قانون 
املفوضية بغية زيادة عدد اعضاء مجلس املفوضني 

الى عشرة اسماء بدل من تسعة.
وقال كنا في تصريح صحفي، إن "مجلس النواب 
ومع قرب بدء السنة التشريعية اجلديدة فهو امام 
مس��ؤوليات ترتبط بتوقيتات دستورية وقانونية"، 
مبين��ا ان "اول تل��ك االلتزامات تتعل��ق بانتخابات 
مجالس احملافظات الت��ي اعلن عنها دون تقدمي اي 

حزب او كتلة لقائمة انتخابية حتى اللحظة".
واض��اف كن��ا، ان "االم��ر االخ��ر يرتب��ط مبفوضية 
االنتخاب��ات وحس��م مصي��ر املفوضي��ة احلالية 
واس��تكمال اختي��ار اعض��اء مجل��س املفوضني 
اجلدد"، الفتا الى ان "اسماء املرشحني مت اختزالهم 
ل��� 110 اس��م وفقا للمعايي��ر الت��ي مت اعتمادها 

باملقابالت واالختيار".

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن مس��اعد وزير اخلارجية االيرانية في ش��ؤون 
اس��يا واوقياني��ا ابراهي��م رحي��م بور، ع��ن اجراء 
محادثات بني ايران والعراق وتركيا بشأن مكافحة 

االتربة و الغبار.
وق��ال بور امس االثنني على هامش امللتقى الدولي 
ملكافحة االتربة والغبار في طهران "هناك اختالف 

في وجهات نظر مع هذه االطراف".
واضاف ان "موض��وع االتربة يعود الي العراق فيما 
القضايا املتعلقة بش��حة املي��اه و قطعه يرتبط 
بتركي��ا وهن��اك خ��الف ف��ي وجه��ات النظ��ر مع 
اجلانبني". وأش��ار الى ان "انخفاض منسوب املياه 
في القرن املعاصر أدى الى استخدامه كأداة تترك 

تاثيرا على القضايا االنسانية".
واك��د ان "إايران حت��رص على اج��راء محادثات مع 

اجلانب التركي في هذا اجملال".

العطواني يؤكد حاجة 
بغداد الى مليون وحدة 

سكنية

احتجاجات في كركوك 
ضد قطع إيران للمياه

مساٍع لزيادة أعضاء مجلس 
مفوضية االنتخابات

محادثات عراقية 
إيرانية تركية 
لمكافحة األتربة

الملف األمني

تضييق اخلناق على "داعش" مع
قرب االنتهاء من حترير املوصل 

بالكامل
وأض��اف الفريق الرك��ن، أن "القوات 

مستمرة في تقدمها". 
من جهته ق��ال قائد عمليات نينوى 
اللواء جنم اجلبوري في بيان صحفي 
تلقت صحيف��ة ‘‘الصب��اح اجلديد‘‘ 
نس��خة من��ه ان "حس��م معركة 
املوصل سيتم في موعد أقصاه يوم 
اخلمي��س املقبل وقد يس��بق ذلك"، 
مضيفا انه "لم يتبق إال القليل من 
املدينة القدمي��ة في املوصل لتتحرر 

املوصل بالكامل". 
وح��ررت ق��وات الش��رطة االحتادية ، 
أمس االثنني ، منطقة وادي السراي 

في مدينة املوصل القدمية. 
وقال قائد الشرطة االحتادية الفريق 
رائد ش��اكر ج��ودت في بي��ان تلقت 
صحيف��ة ‘‘الصباح اجلديد‘‘نس��خة 
منه، إن "قطعات الشرطة االحتادية 
حررت باب السراي بالكامل ورفعت 

العلم العراقي على مبانيه". 
الى ذلك أعلنت خلية اإلعالم احلربي 
، أم��س االثنني، بأن قوات الش��رطة 
االحتادية قتلت العشرات من عناصر 
تنظي��م "داعش" وفكك��ت عجلة 
مفخخ��ة و23 عب��وة ناس��فة ف��ي 

الساحل األمين ملدينة املوصل. 
بي��ان تلق��ت  وقال��ت اخللي��ة ف��ي 
صحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ نس��خة 
من��ه، إن "قوات الش��رطة االحتادية 
تس��تمر بخ��وض معارك شرس��ة 
وعزومة في احمل��ور اجلنوبي، والتقدم 
نح��و أهدافها املرس��ومة ومطاردة 
وقت��ل فل��ول داع��ش ف��ي املدين��ة 
القدمي��ة مس��تفيدة من انكس��ار 
العدو بع��د تكبده خس��ائر فادحة 

باألرواح واملعدات". 

وأض��اف البي��ان، أن "جث��ث الع��دو 
العفنة مألت األرض، من قبل أبطال 
ف��ق3 ش ا وف��ق5 ش أ وف��ق6 ش أ 
والفرق��ة اآللية البطل��ة وفرقة الرد 
الس��ريع بعد أن أكملت واجبها في 
حي الشفاء مبساندة ناقالت الفرقة 
اآللي��ة وطي��ران اجلي��ش والطائرات 

املسيرة واملدفعية".
وتابع، أن��ه "مت حترير معظم املناطق 
املدين��ة القدمي��ة وه��ي )جامع بالل 
احلبش��ي في ب��اب جديد م��ن قبل 
فق-5حديقة احملافظة من قبل فق5 
في باب جديد- منطقة باب السراي 
م��ن قب��ل فق-5اجلام��ع األبيض من 
قب��ل الفرقة االلية في منطقة باب 
الس��راي"، مبينة ان "خسائر العدو 
هي قت��ل العش��رات ارهابي داعش، 
وقن��اص ع��دد 2، وتفكي��ك عجلة 

مفخخة و23 عبوة ناسفة".
وأش��ارت إلى، أن��ه "مت العث��ور على 
احزمة  وثالث��ة  للع��دو،  مضافت��ني 
ناسفة، و156 صاروخ قاذفة، و5000 
عت��اد ب��ي ك��ي س��ي، و20 حاوي��ة 
عت��اد، فضال عن تدمي��ر احد االوكار 
وتفجي��ر 7 عبوات ناس��فة"، مبينا 
أن "العمليات العس��كرية ما زالت 
مستمرة حلني حترير كامل محافظة 

نينوى".
يذك��ر أن رئي��س ال��وزراء العراق��ي، 
حيدر العبادي، كان قد أكد اخلميس 
املاضي ، أن إعادة جامع النوري ومنارة 
احلدب��اء إل��ى حض��ن الوط��ن إعالن 
ودولتهم  داع��ش  النته��اء عناص��ر 

املزعومة.

عمليات دجلة تعلن انتهاء 
عمليات نفط خانة العسكرية

، مؤكدا "عزم العراق على حترير كل 
اراضيه من عصابات داعش االرهابية 

وتأمني احلدود". 
اجلانب��ني  ف��أن  البي��ان  وبحس��ب 
اس��تعرضا التطورات ف��ي املنطقة 
واهمية التعاون اإلقليمي ملكافحة 
االره��اب، والقض��اء النهائ��ي على 

عصابات "داعش" االرهابية.

العبادي يؤكد للعاهل األردني 
عزم العراق على حترير كامل 

أراضيه
م��ن جه��ة أخرى اف��اد مص��در في 
ق��وات االم��ن الكردية "اآلس��ايش" 
امس االثنني ان قوات البيش��مركة 
أحبط��ت هجوم��ا ش��نه تنظي��م 
داع��ش قرب قض��اء ط��وز خورماتو 

جنوب محافظة كركوك.
وق��ال املصدر ف��ي تصريح صحفي، 
ان عناص��ر تنظي��م داع��ش ش��نوا 
ف��ي الس��اعات األول��ى م��ن صباح 
ام��س هجوما عل��ى مواق��ع قوات 
البيش��مركة في قرية الزركة قرب 
بني  اش��تباكات  لتدور  طوزخورماتو 

اجلانبني.
وأضاف املصدر ان قوات البيشمركة 
متكنت من صد الهجوم واحلق اضرار 
بشرية ومادية في صفوف التنظيم، 
مش��يرا ال��ى إصاب��ة عنصرين من 

البيشمركة بجروح.
ثالث��ة  فج��ر  اخ��ر  صعي��د  وعل��ى 
انتحاري��ني يرت��دون احزمة ناس��فة 
انفس��هم بالقرب من مق��ر الفوج 
االول حش��د االنب��ار ف��ي منطق��ة 

جزيرة البوعبيد شرق الرمادي.
وقال مصدر عس��كري مس��ؤول، ان 
القوات االمنية متكن��ت من تفجير 
االنتح��اري االول قب��ل وصوله املقر 
فيما قام االخران بتفجير نفسيهما 
عن بع��د، منوها الى اصابة عدد من 
املنتسبني بجروح طفيفة جراء تلك 

التفجيرات.

احلكيم يدعو إلى حتويل جتربة 
احلشد من العسكري الى 

اإلنساني
ولفت الى "أهمية مكافحة الفساد 
كأولوية ف��ي مرحلة ما بعد التحرير، 
فض��ال عن اعم��ار املدن احمل��ررة ومدن 
احملرري��ن على ح��د س��واء"، موضحا 
أن "س��يادة الع��راق الوطنية مهمة 
ويج��ب أن ال يبق��ى عل��ى أرض��ه أي 
جندي أو قاعدة عس��كرية ألي طرف 

أجنبي".
وج��دد التأكي��د على "وح��دة العراق 
وإقناع الشركاء الذين تصور بعضهم 
ان بإمكانه��م احلص��ول عل��ى فرص 
أفضل عبر تقس��يم الع��راق"، داعيا 
الى "إعمام جتربة احلشد الشعبي من 
العس��كري الى اإلنساني الذي يرعى 
عوائل الش��هداء واملعوزين واحملتاجني 
واحلش��د الصحي م��ن األطباء الذين 
يقدمون خدمات صحية للمحتاجني 
وأخر اقتصادي في اش��تراك الشعب 
بإنع��اش عجل��ة االقتص��اد ومثل��ه 

إعالمي وثقافي".
وب��ني أن "الع��راق سيس��تعيد أدواره 
اإلقليمي��ة ف��ي جتس��ير العالقة بني 
املتخاصمني ومنها جاءت دعوة طاولة 
احل��وار لتحديد مس��احات االختالف 

واالشتباك واالتفاق واملصالح".

"الكهرباء" تشيد بتوجيهات 
مقتدى الصدر لتحسني واقع 

الطاقة
واضاف البيان " ان الصدر قد س��اند 
قط��اع الكهرباء في العراق من خالل 
توجيهاته بعدم املساس باملمتلكات 
العامة والتي هي ملك للشعب والتي 
أكد فيه��ا على دعم قطاع الكهرباء 

وحتقيق العدالة في التوزيع" .
وتابعت الوزارة في بيانها انه "إذ تشيد 
الوزارة بتوجيهات الصدر ومقترحاته 
حلل أزمة الطاق��ة الكهربائية فإنها 
تض��ع يده��ا بي��ده م��ن اج��ل تقدمي 
اخلدمة املرضي��ة للمواطن كون هذا 
األمر واجب وطن��ي وديني بحت على 

اجلميع العمل من اجله" .

قوى التحالف الوطني تقّر 
بصعوبة مترير قانون النفط والغاز 

خالل الدورة احلالية
وب��ني أن "قانون النف��ط والغاز مبجرد 
اق��راره فأنه س��يضع اط��اراً قانونياً 
احملافظ��ات  ب��ني  للتعام��ل  واضح��اً 
واالقليم من جهة واحلكومة االحتادية 

من جهة اخرى".
وش��دد النائب عن دولة القانون على 
أن "الشركات النفطية العاملة في 
العراق سيتم اخضاعها إلى تنظيم 
واضح وبالتال��ي فأن القانون مبجمله 

يعود بالنفع علينا".
وأكمل الس��عداوي بالقول إن "بقاء 
الوض��ع بنحوه احلالي م��ن دون اتخاذ 
ق��رار واض��ح داخ��ل ق��وى التحالف 
الش��ركاء  مع  بالتنس��يق  الوطن��ي 
يجع��ل اقرار القانون خ��الل ما تبقى 
احلال��ي  التش��ريعي  الفص��ل  م��ن 
مس��تحيالً وبالتالي يرحل إلى الدورة 

البرملانية املقبلة".
م��ن جانبه، حتدث القي��ادي في كتلة 
املواطن علي اجلوران��ي إلى "الصباح 
اجلدي��د"، ع��ن "صعوبة اق��رار قانون 
النفط والغاز في ظل الظروف احلالية 
الت��ي مير بها العراق من اجواء متوترة 

بني بغداد واالقليم".
وأض��اف اجلوران��ي أن "ل��دى الق��وى 
السياس��ية من ش��تى الكتل أصرار 
على مترير القان��ون، لكن ظهور ازمة 

استفتاء اقليم كردستان عن العراق 
الت��ي دع��ت اليها حكوم��ة االقليم 
عق��د املش��هد، وجعلن��ا نبحث عن 

حلول الزمة جديدة".
ودعا إلى "استغالل اجواء االنتصارات 
عل��ى تنظيم داع��ش االرهابي وحترير 
املوص��ل ف��ي رأب الص��دع والعم��ل 
عليتمرير القوانني اخلالفية من بينها 

ما يخص النفط والغاز".
لكن اجلوراني ي��رى أن "الظرف احلالي 
يجعلنا على وش��ك تأجي��ل القانون 
إلى ال��دورة البرملانية املقبلة، وهو ما 
كنا النتمناه خالل الس��نوات الثالث 

املاضية".

مجلس الوزراء يصدر توجيهات 
مهمة حلل االختناقات املرورية

وأش��ار البي��ان ال��ى أن اجملل��س وجه 
كذلك ب�"إنش��اء مناطق وس��احات 
تبادل البضائع وتفريغ احلموالت خارج 
بغداد، واعتماد تعدد مستويات نقاط 
التقاطع  م��ن علوية )مجس��رات( او 
س��فلية )أنفاق(، والزام املس��تثمرين 
الذي��ن يروم��ون إنش��اء بناي��ات ذات 
طبق��ات متع��ددة باش��تمالها على 

مواقف للسيارات".
وتاب��ع البيان أن مجل��س الوزراء وجه 
ب�"تش��كيل جلنة م��ن اخملتصني ومن 
ذوي اخلبرة ف��ي التخطيط العمراني 
واحلض��ري مع��ززة بخبراء م��ن الدول 
املتقدمة في ه��ذا املضمار والتعاقد 
استش��ارية  لتطوي��ر  جه��ات  م��ع 
مدينة بغداد مبا ينسجم والتصورات 
املس��تقبلية للزي��ادة املتوقع��ة في 
إعداد السيارات والتغيرات السكانية 
االقتصادي��ة  األنش��طة  وتط��ور 
والتجارية فيها وتتولى وزارة اإلسكان 
واالعمار متابعة هذا األمر بالتنسيق 

مع امانة بغداد".

تتمات ص1

نينوى ـ خدر خالت:

يس��عى تنظيم داع��ش االرهابي 
ال��ى ايق��اع اكب��ر دم��ار ممكن في 
املدين��ة القدمي��ة بامي��ن املوص��ل 
لتش��ابه بدماره��ا مدينة كوباني 
الس��ورية، فيما تعلو مناش��دات 
النقاذ مئات العائالت احملاصرة حتت 
االنقاض وس��ط ظروف معاشية 

سيئة جدا.
وقال مصدر امن��ي عراقي مطلع 
في محافظة نينوى الى "الصباح 
اجلدي��د" ان "التهديدات التي كان 
يطلقها تنظي��م داعش االرهابي 
بتدمير كل ش��يء قبل انسحابه 
من اية منطقة، بات فعليا يطبق 
ذل��ك وخاصة في االزق��ة القدمية 
ف��ي منطق��ة املوص��ل اجلدي��دة، 
والت��ي اصابها دمار وخ��راب اكثر 
من أي مكان اخ��ر بجانبي املدينة 

االيسر واالمين".
واضاف "الى جان��ب اعتماد بقايا 
فلول داعش على سالحي القنص 
واالنغماسيني في معاركه االخيرة 
باملوص��ل القدمي��ة، بع��د ان فقد 
اغلب اس��لحته االخرى التي كان 
يعتم��د عليها كالعج��الت التي 
يقودها انتحاريون بسبب ان االزقة 
الضيقة ال تسمح بحركتها، فقد 
جلأ الى اساليب قذرة هدفها ايقاع 
اكبر خ��راب ممكن باملدينة القدمية 

وحتويلها الى كوباني العراقية".
واش��ار املصدر الى ان "العدو قام 
بتفخيخ العجالت النارية وتركها 
باالزق��ة، وتفجيرها عن بعد لغلق 
االزقة واعاقة تقدم القوات االمنية، 
كما قام بزرع العبوات الناس��فة 
ف��ي الغرف العالية ف��ي الطوابق 
العليا من االبني��ة القدمية، والتي 
عند تفجيرها تس��قط في االزقة 
وتسدها وتلحق اضرارا فادحة في 
تلك البيوت املش��يدة اغلبها من 

مادتي احلجر واجلص".

مبين��ا ان "اختب��اء االهال��ي ف��ي 
الس��راديب التي تتوفر بكثرة في 
ازق��ة املوص��ل القدمي��ة، وضعها 
مبوقف صعب بسبب تهدم كامل 
او جزئي للطبق��ات العليا عليها 
وحبس��ها في تل��ك الس��راديب، 
اضافة الى قيام داعش بزرع عبوات 
ناس��فة امام مخ��ارج الكثير من 
تلك السراديب ملنع اخملتبئني فيها 

من الهرب وقتما يشاءون".
وبحس��ب املص��در ف��ان "القوات 
االمني��ة قام��ت بانق��اذ العدي��د 
م��ن العائ��الت واالف��راد م��ن حتت 

االنقاض، لكن ال يسعها انتشال 
اجلمي��ع الن الدم��ار كبي��ر ج��دا، 
اضافة ال��ى املهام االخرى املوكلة 
اليها كالقت��ال وتوفير ممرات آمنة 
للمدنيني وتقدمي الغذاء واملاء لهم 
للجرح��ى  االولي��ة  واالس��عافات 

واملرضى منهم".
مناشدات إلنقاذ العائالت من حتت 

االنقاض
عل��ى الصعي��د نفس��ه ، اطل��ق 
ن��داءات  موصلي��ون  ناش��طون 
العائالت احملاصرة  استغاثة النقاذ 
حتت االنقاض في املوصل القدمية.

وقال الناش��ط املوصل��ي ابو رؤى 
العبي��دي، اح��د اعض��اء مرص��د 
"موصليون" اخملتص مبراقبة وحتليل 
اجراءات تنظيم داعش، في حديث 
الى "الصب��اح اجلديد" انه "ابتداء 
من حي موصل اجلديدة والرسالة 
واس��تمرارا بحي الثورة والرفاعي 
وانته��اء  والش��فاء  والزجنيل��ي 
باملوصل القدمية، يدفن يوميا عدد 
من العائالت حتت انقاض منازلهم 
وال يت��م انقاذ اال القلي��ل منهم، 
بس��بب نقص في مالكات الدفاع 

املدني والياتهم".

واض��اف "نح��ن ف��ي )موصليون( 
تصلنا عش��رات املناشدات يوميا 
من ان��اس اهلهم ما زال��وا احياء 
االنق��اض، والتصل  ولكنهم حتت 
ف��رق االنقاذ من كل عش��ر حاالت 
اال واح��دة او اثنت��ني، مع االس��ف 

الشديد".
ولف��ت العبيدي ال��ى ان "الوضع 
املأس��اوي احلال��ي بحاجة ماس��ة 
وعاجل��ة الى عش��رات الفرق من 
الدفاع املدني من التي تتواجد في 
احياء املوصل حديثة التحرير، كي 
تسهم في انقاذ العائالت احملاصرة 

حتت االنقاض واخراج جثث املوتى 
منهم".

وتاب��ع "ندعو االط��راف احلكومية 
كاف��ة ف��ي بغ��داد وف��ي اقلي��م 
بقية محافظات  وفي  كردس��تان 
الع��راق، كم��ا ندع��و دول اجل��وار 
ايضا الى ارس��ال فرق دفاع مدني 
للمساهمة  االليات  مختصة مع 
بهذه امله��ام االنس��انية النبيلة، 
علم��ا ان التأخي��ر ال يص��ب ف��ي 
العالقة  العائ��الت  تل��ك  صال��ح 
والت��ي تعي��ش بق��درة ق��ادر وفي 

ظروف مأساوية صعبة جدا".

التهديدات التي 
كان يطلقها تنظيم 
داعش اإلرهابي 
بتدمير كل شيء 
قبل انسحابه من أية 
منطقة، بات فعليا 
يطبق ذلك وال سيما 
في األزقة القديمة 
في منطقة الموصل 
الجديدة، والتي 
أصابها دمار وخراب 
أكثر من أي مكان 
آخر بجانبي المدينة 
األيسر واأليمن

ما زالت العديد من العائالت عالقة باملدينة القدمية في املوصل

مناشدات إلنقاذ مئات العائالت من تحت األنقاض

داعش يريد تحويل الموصل القديمة إلى "كوباني" العراقية
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بغداد - الصباح الجديد:

والش��ؤون  العم��ل  وزارة  اعلن��ت 
االجتماعي��ة اطالق س��راح )69( حدثا 
من ش��تى االقسام االصالحية التابعة 
لدائرة اصالح االحداث خالل ايار 2017.

وق��ال املتح��دث باس��م وزارة العم��ل 
عمار منع��م ان االح��داث الذين اطلق 
سراحهم توزعوا بني )36( حدثا موقوفا 
و)12( حدث��اً )تخلي��ة( وس��تة اح��داث 
كاف��راج ش��رطي و)15( حدثا ش��ملوا 
بالعف��و الع��ام ، مضيف��ا ان الدائ��رة 
رش��حت )19( حدث��ا ضم��ن برنام��ج 
الرعاية الالحقة الذي يضع احلدث حتت 
رعاية برامج ارشادية خاصة قبل وبعد 

اطالق السراح بثالثة اشهر. 
واش��ار منع��م ال��ى ان الدائ��رة لديها 
تنس��يق مع دائرتي صحة بغداد الكرخ 
والرصاف��ة لتنفيذ برام��ج صحية في 

االقس��ام االصالحية متت م��ن خاللها 
احال��ة )11( حدث��ا الى املستش��فيات 
واملراكز الصحية وتس��جيل )52( زيارة 
م��ن قبل اطب��اء مختصني في ش��تى 
املعاين��ات  الج��راء  الطبي��ة  اجمل��االت 
والوقوف على حالة االحداث الصحية 
إذ مت اج��راء )986( معاين��ة طبي��ة في 
االقس��ام االصالحي��ة ، الفت��ا ال��ى ان 
الرياضية  االلع��اب  ميارس��ون  االحداث 
املتنوعة باش��راف مس��ؤولي النشاط 

الرياضي في االقسام.
يذكر ان دائرة اصالح االحداث هي احدى 
الدوائر التابعة لوزارة العمل والشؤون 
االجتماعي��ة مهمتها اي��واء املوقوفني 
واحملكومني واملشردين من كال اجلنسني 
حلني اطالق س��راحهم او محاكمتهم 
وف��ي اثن��اء مدة احلك��م ينقل��ون الى 
باي��واء احملكوم��ني  االقس��ام اخلاص��ة 
ورعايته��م وتأهيلهم ليخرج��وا افراداً 

اسوياء للمجتمع .

عل��ى صعي��د متص��ل أش��ركت دائرة 
العم��ل  وزارة  ف��ي  االح��داث  اص��الح 
والشؤون االجتماعية 53 حدثاً كطلبة 
يدرس��ون ف��ي امل��دارس التابع��ة لها 
ضمن منه��اج التعليم املس��رع خالل 
أي��ار املاضي بالتعاون م��ع وزارة التربية 
التي قامت بتنسيب عدد من مالكاتها 
التدريسية اخملتصة بهذه املناهج على 

وزارة العمل. 
وقال املتحدث باسم وزارة العمل عمار 
منع��م ان الدائرة ادرج��ت 72 حدثا من 
ش��تى االقس��ام االصالحية في دورات 
مح��و االمية ، مش��يرا ال��ى ان الدائرة 
تطبق برامج ثقافي��ة ودينية تضمنت 
57 محاض��رة ثقافية قدم��ت من قبل 
باحثني اجتماعي��ني مختصني في كل 
قس��م لرفع وعي االحداث وارش��ادهم 
، مضيف��ا ان البرنام��ج تضم��ن ايضا 
الق��اء 77 محاض��رة ديني��ة م��ن قبل 
منسوبي الدائرة من حملة الشهادات 

في مجال الش��ريعة والعلوم الدينية 
لتق��ومي واصالح س��لوكهم، فضال عن 
محاض��رات صحي��ة بل��غ عدده��ا 20 
محاضرة لرفع مستوى الوعي الصحي 
لديهم وتعليمهم االسعافات االولية 

والوقاية من االمراض. 
وفي س��ياق متصل اش��ار منعم الى 
ان الدائ��رة نف��ذت برام��ج تأهيلي��ة 
االصالحي��ة  االقس��ام  ملس��تفيدي 
تضمن��ت دورات ف��ي مج��ال )احلدادة 
والنجارة واحلاسبات واحلالقة واخلياطة 
والتأسيس��ات  والرس��م  واخل��ط 
الصحية(، فضال ع��ن التدبير املنزلي 
بالنس��بة لالح��داث االن��اث ش��ارك 
فيه��ا )175( حدث��ا موزعني ب��ني )22( 
دورة تدريبي��ة في مختلف االقس��ام 
االيوائي��ة، الفتا الى ان ه��ذه الدورات 
تأتي من اجل اكس��اب احلدث مهارات 
مهني��ة تعينه على العم��ل ومزاولة 

مهنة بعد اطالق سراحه. 

دعت الى عدم مطالبة المواطنين بمبالغ أكثر من المقرر
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حذرت وزارة التج��ارة وكالء املواد 
الغذائية والطحني من استغالل 
التمويني��ة  البطاق��ة  توزي��ع 
ومطالب��ة املواطن��ني مببالغ اكثر 

من املقرر. 
دائ��رة  ع��ام  مدي��رة  واوضح��ت 
ابته��ال  واملتابع��ة  التخطي��ط 
هاش��م صابط بانه على الوكالء 
املواطن��ني  اس��تغالل  ع��دم 
ومطالبته��م باكث��ر م��ن املبلغ 
احمل��دد من ال��وزارة والبال��غ 1000 
دين��ار ع��ن كل بطاق��ة متويني��ة 
والذي يجبى مبوجب وصل رسمي 
يسلم الى املواطن عند تسليمه 
بطاقته التموينية اجلديدة 2017 

. 2018  -
وأهاب��ت صابط بجميع املواطنني 
االلتزام بدفع املبلغ احملدد من قبل 
ال��وزارة واالبالغ عن اي حالة ابتزاز 
او املطالبة بغير املبلغ املذكور من 
خ��الل الهواتف املعلن��ه في كل 
فرع متويني او مكتب املدير العام 
ومقر الدائرة مباش��رة ، مش��يرًة 
الى ان العقوب��ة للوكيل اخملالف 

تصل الى الغاء وكالته . 
اعلن��ت  عل��ى صعي��د متص��ل 
الشركة العامة لتصنيع احلبوب 
ف��ي وزارة التجارة ع��ن قيام جلان 
ع��ن  للكش��ف  خاص��ة  فني��ة 
اجه��زة التنقي��ة والتعقي��م في 
املطاح��ن االهلية واحلكومية في 
بغداد والبص��رة والنجف وكربالء 

وواسط وميسان .
الش��ركة  ع��ام  مدي��ر  واوض��ح 
املهن��دس ط��ه ياس��ني عب��اس 
ان تل��ك اللج��ان اخلاص��ة قامت 
مبتابعة اجهزة التنقية والتعقيم 

في املطاح��ن االهلية واحلكومية 
في تلك احملافظات والكشف عن 
مدى صالحيته��ا فضالعن التزام 
واحلكومي��ة   االهلي��ة  املطاح��ن 
بتش��يغلها واعداد تقارير خاصة 
الى  بنتائ��ج الكش��ف ورفعه��ا 
اجله��ات املعنية من اج��ل اتخاذ 

القرارات املناسبة .
 من جانب اخر اش��ار ياس��ني الى 
قيام جلان رقابية مش��تركة بجرد 
ف��ي كركوك  العاملة  املطاح��ن 

بعد اجنازها لعملية انتاج وتوزيع 
م��ادة الطح��ني اخملصصة ضمن 
وحلص��ة  التمويني��ة  البطاق��ة 
شهر مايس ، مضيفا ان املالكات 
الهندس��ة والفني��ة التابعة الى 
فرع باب��ل قامت باعم��ال صيانة 
شملت تنظيف السفاتروتصفير 
اله��واء  وضواغ��ط  الرافع��ات 

وتنظيف بوردات الكهرباء 
من جانبها اعلنت دائرة تسجيل 
الش��ركات ف��ي وزارة التج��ارة ان 

اجن��زت معامالت  الدائرة  مالكات 
تأس��يس )248( ش��ركة وطني��ة 
لش��ركة  ف��روع   )6( وتس��جيل 

اجنبية خالل شهر أيار املاضي .
يذك��ر ان وزارة التجارة اعلنت عن 
مناقلة 270 الف طن من احلنطة 
احمللي��ة م��ن محافظتي واس��ط 
وكرك��وك ال��ى بقي��ة احملافظات 
لس��د حاجتها من امل��ادة لغرض 
ضم��ن  امل��وزع  الطح��ني  انت��اج 

مفردات البطاقة التموينية .

واوضحت الوزارة في بيان لها بانه 
مت توجيه قس��م النق��ل املركزي 
ف��ي الدائرة وعبراس��طول النقل 
مبناقلة )٢٢٠( الف طن من احلنطة 
احمللية من محافظة واسط و)50( 
الف طن م��ن محافظة كركوك 
ال��ى بقي��ة  احملافظات وحس��ب 
اخلطة التسويقية املعده من قبل 
الش��ركه العامة لتجارة احلبوب 
فضال عن مناقلة ٥٠٠٠ طن زيت 
طعام م��ن مخازن كرك��وك الى 

باق��ي احملافظات وحس��ب اخلطة 
املع��ده م��ن قب��ل  التس��ويقية 
الش��ركة العام��ة لتج��ارة املواد 

الغذائية .
واشارت صابط الى توجيه قسم 
النق��ل مبتابع��ة االس��طول اثناء 
املناقلة لغرض تبسيط االجراءات 
في الس��يطرات التي مير بها من 
اجل ايصال املواد باسرع وقت الى 
احملافظ��ات بغي��ة توزيعها ضمن 

مفردات البطاقة التموينية.

التجارة تحّذر الوكالء من استغالل توزيع البطاقة التموينية بين المواطنين

اعلنت وزارة التجارة 
عن قيام لجان فنية 

خاصة للكشف 
عن اجهزة التنقية 

والتعقيم في 
المطاحن االهلية 
والحكومية في 
بغداد والبصرة 

والنجف وكربالء 
وواسط وميسان

توزيع البطاقة التموينية بني املواطنني

»اإلعمار« تنّفذ حمالت خدمية 
كبرى في أطراف بغداد

»آشور« توّقع عقد 
مشروع  تأهيل طرق 
في محافظة البصرة 

بغداد - الصباح الجديد:
باشرت وزارة االعمار واالسكان والبلديات واالشغال 
العامة اعمالها بتنفيذ حمالت خدمية كبرى في 
أطراف بغداد ش��ملت جميع املؤسس��ات البلدية 

في أطراف احملافظة . 
وذك��ر املرك��ز االعالم��ي ان مديرية بلدي��ات بغداد 
التابعة ملديرية البلديات العامة احدى تش��كيالت 
ال��وزارة نف��ذت حم��الت خدمي��ة ش��ملت جميع 
األقضية والنواحي ، مضيف��ا أن األعمال اخلدمية 
تضمن��ت رف��ع االنق��اض والنفايات مب��ا يقرب من 
)942( طنا من النفايات و )1218( طنا من األنقاض 
وردم مستنقعات بحدود )70( م3 من داخل األحياء 
والساحات العامة والش��وارع الرئيسة والفرعية 
والقط��ع الس��كنية الفارغ��ة ومبش��اركة اجلهد 
اآللي الثقي��ل ونقلها إلى مواقع الطمر الصحي , 
فضال عن قص وتعديل الشوارع الفرعية وفرشها 
مبادة الس��بيس لتس��هيل حركة املارة وإزالة ورفع 

التجاوزات من الساحات العامة واألرصفة.
واضاف املرك��ز االعالمي ان احلمالت تضمنت ايضا 
زراعة املداخل الرئيسة لألحياء واجلزرات الوسطية 
واحلدائق بالش��تالت مبا يقارب )640( شتلة وادامة 

احلدائق واملتنزهات.

موسى صاحب *
للمق��اوالت  العام��ة  آش��ور  ش��ركة  وقع��ت 
األعم��ار  وزارة  تش��كيالت  اح��دى  االنش��ائية 
واإلس��كان والبلدي��ات واألش��غال العامة عقد 
تنفيذ مش��روع تأهيل وتوسيع الطريق الواصل 
م��ن تقاط��ع العس��كري إل��ى طري��ق مصفى 

الشعيبة في محافظة البصرة .
وق��ال مدير عام الش��ركة املهن��دس علي عبد 
الواح��د الحج أن املش��روع الذي ينف��ذ لصالح 
وزارة النفط / ش��ركة نف��ط البصرة يتكون من 
مقطعني األول ميتد من التقاطع العسكري إلى 
جس��ر محمد القاس��م بحدود) 5 ( كيلومترات 
والثان��ي ميت��د من جس��ر محمد القاس��م إلى 
الطري��ق الواصل إلى مصفى الش��عيبة بطول 

)10( كيلومترات .
واض��اف مدير عام الش��ركة أن العمل يش��مل 
تعريض الطريق  مع قلع التبليط القدمي املتضرر 
وقشط األرض الطبيعية والدفن بالتربة احمللية 
وأعمال احلص��ى اخلابط وإع��ادة التبليط بثالث 
طبقات ) أس��اس + رابطة + س��طحية ( إضافة 
إلى تنفيذ األعم��ال الكهربائية واإلنارة وأعمال 

تأثيث الطريق .
وب��ني املهندس علي عب��د الواحد أن الش��ركة 
اتخذت جميع التدابير  من أجل تنفيذ املشروع 
ضم��ن امل��دة احملددة ل��ه حيث مت تهيئ��ة كرفان 
اإلدارة والقي��ام بإج��راءات املس��وحات املطلوبة 
للطري��ق من أجل املباش��رة بالعمل خالل األيام 

القليلة املقبلة . 
*اعالم الشركة 

تقرير

العمل تطلق سراح 69 حدثًا من األقسام اإلصالحية خالل أيار الماضي
أشركت 53 من األقسام اإلصالحية في التعليم المسّرع 

املتحدث باسم وزارة العمل عمار منعم

يتق��دم أهالي منطقة ال��دورة عمارات الصحة وحتديداً س��كنة 
العم��ارة 242 الى جميع منتس��بي مديرية توزي��ع كهرباء الكرخ 
اجلنوبي صيانة العمارات بالش��كر والتقدير والثناء وللفني عدي 
محمود عبد احلس��ن الذي أبدى تعاونه وبذل جهداً استثنائياً في 
س��بيل إعادة تأهيل )البورد الرئيس��ي ( املغذي للعمارة 242 بعد 
تعرض��ه لألحتراق وبالتالي قط��ع التيار الكهربائ��ي عن العمارة 
خالل فت��رة العيد كما يتقدم أهالي حي الش��رطة الرابعة احمللة 
857 األزق��ة 30 و31 و11 بالش��كر والتقدي��ر واألمتنان الى جميع 
منتسبي قطاع حي العامل وشعبة قابلوات الكرخ الذين أمضوا 
طيل��ة أيام العيد في إصالح قابلو املغ��ذي 12 عامل الذي تعرض 
لعطب استغرق البحث عنه ايام العيد ومبشاركة ومتابعة مدير 
اعالم الكرخ صالح غازي اس��ماعيل الذي تابع املوضوع شخصياً 
م��ع الفنيني وهم هيثم جنم ورعد س��عيد ومحمد جاس��م عبد 
جياد وهش��ام جودة وس��يد علي بدراني وحميد جاس��م وصباح 
حس��ن وعلي دالخ وحس��ني عبد االمير واملهندس محمد فاضل ، 

متمنني للجميع دوام املوفقية والنجاح والسالمة الدائمة . 

شكر وتقدير

متابعة الصباح الجديد: 
الدكت��ورة  بغ��داد  امين��ة  بحث��ت 
ذكرى عل��وش مع احملاف��ظ عطوان 
العطواني ورئيس مجلس احملافظة 
ري��اض العض��اض س��بل التع��اون 
والتنس��يق املشترك من اجل تقدمي 

افضل اخلدمات البناء العاصمة .
وذكرت مديرية العالقات واالعالم ان 
" أمين��ة بغداد رفق��ة وكيلي امانة 
بغ��داد للش��ؤون االداري��ة والفنية 
العالق��ات  ومديرع��ام  والبلدي��ة 
مجل��س  رئي��س  زاروا  واالع��الم 

محافظ��ة بغداد ري��اض العضاض 
ومحاف��ظ بغداد عطوان العطواني 
ف��ي مقري عملهم��ا حيث مت بحث 
س��بل التع��اون الثنائ��ي لإلرتق��اء 

بالواقع اخلدمي للعاصمة " .
واضافت ان " اللق��اء تناول التطرق 
الى  مستوى اخلدمات التي تقدمها 
الت��ي  والعقب��ات  بغ��داد  امان��ة 
التخصيصات  تواجهه��ا الس��يما 
املالي��ة اذ تعتم��د عل��ى موارده��ا 
الذاتية وكذلك التجاوزات التي باتت 
تش��كل تهديداً كبي��راً للتصميم 

االس��اس ملدينة بغداد ومخططها 
العمراني والتراثي " .

كما تن��اول اللقاء االج��راءات التي 
اتخذتها امانة بغداد لزيادة كميات 
املي��اه املنتجة  من خالل تش��غيل 
جميع املشاريع بطاقاتها القصوى 
وحل االشكاالت مع وزارة الكهرباء 
لإلستمرار بتزويد املشاريع بالطاقة 
الكهربائي��ة وتأكيد اهمي��ة التزام 
املواطنني بترش��يد اس��تهالك املاء 
الس��يما ف��ي وق��ت الصي��ف وفي 
س��اعات ال��ذروة الت��ي يتزايد فيها 

الطلب على املاء الصافي " .
 ال��ى ذل��ك واصل��ت امان��ة بغداد 
حمالتها الكبرى إلزال��ة التجاوزات 
احلاصل��ة على االرصفة والش��وارع 
العام��ة  واالم��الك  والس��احات 
للحف��اظ عل��ى نظاف��ة وجمالية 

العاصمة.
وذك��رت مديرية العالق��ات واالعالم 
ان" دائرة بلدية الكاظمية بالتعاون 
م��ع مديري��ة احلراس��ات واألمن في 
امان��ة بغداد وبالتنس��يق مع قيادة 
عمليات بغ��داد نفذت حملة الزالة 

التجاوزات احلاصل��ة على االرصفة 
والشوارع ش��ملت اغالق )5( مواقع 
لبي��ع امل��واد االنش��ائية وع��دد من 
الس��قائف واالكش��اك واللوح��ات 
 ،  " جت��اوزاً  املنصوب��ة  االعالني��ة 
مضيفة ان " احلملة  شملت ايضاً 
اغ��الق فندق )ان��وار اجلوادين ( وازالة 
محط��ة غس��ل وتش��حيم ضمن 
)411(  و توجي��ه االن��ذارات  احملل��ة 
لعدد م��ن املتجاوزين على االرصفة 
واالمالك العام��ة التي تعوق حركة 
السير واملرور وتشوه منظر وجمالية 

العاصمة بغداد ".
احلمل��ة  ان"  املديري��ة  واوضح��ت 
تضمن��ت ايض��ا إزال��ة التج��اوزات 
عل��ى خطوط نق��ل امل��اء الصافي 
واص��الح النض��وح في انابي��ب املاء 
ف��ي ح��ني قام��ت الدائ��رة بجباية 
رس��وم املهنة واالعالن من اصحاب 
                                                                                                                                       ." التجاري��ة  واجملمع��ات  احمل��ال 
كما واصلت امان��ة بغداد جهودها 
احلثيث��ة لإلرتق��اء بالواق��ع اخلدمي 
واجلمال��ي للعاصم��ة بغ��داد عب��ر 

حمالتها الواسعة واملكثفة.

علوش تبحث التعاون مع محافظ بغداد و الخدمات المقدمة للمواطنين 

اعالم الصناعة 
لصناع��ات  العام��ة  الش��ركة  أعلن��ت 
النس��يج واجللود إح��دى ش��ركات وزارة 
الصناع��ة واملعادن عن توقي��ع اول أحالة 
لتجهيز الشركة العامة لتسويق األدوية 
واملس��تلزمات الطبي��ة التابع��ة ل��وزارة 
الصحة والبيئة بانتاجه��ا من الصداري 

الطبية .. 
واكد مدير عام الش��ركة املهندس أحمد 
الكعبي في تصريح للمركز اإلعالمي في 
ال��وزارة أن هذه اإلحالة هي األولى من بني 
عدد من االحاالت والتي جرى توقيعها بعد 
إصدار قرار جلنة الش��ؤون اإلقتصادية في 
مجلس الوزراء القاضي بحماية املنتجات 
الطبي��ة ومن��ع اس��تيرادها وال��ذي جاء 
ثمرة للجهود احلثيث��ة والدعم واملتابعة 
املباش��رة من قبل وزير الصناعة واملعادن 

املهندس محمد شياع السوداني .
واض��اف املدي��ر العام أن الش��ركة بذلت 

طيلة الفترة املاضية جهودا اس��تثنائية 
وبدع��م م��ن الس��يد الوزي��ر ومتابع��ة 
متواصل��ة م��ن اللجن��ة الوزاري��ة الت��ي 
يرأس��ها املستش��ار العلمي للوزارة في 
التنس��يق والتع��اون الفاع��ل والتواصل 
املس��تمر مع وزارة الصحة والبيئة بغية 
توقيع اإلحاالت وحسب احتياجات الوزارة 

املذكورة . 
وب��ني الكعبي بأن مناذج املنتجات الطبية 
املنتج��ة ل��دى الش��ركة واملطلوب��ة من 
جناحه��ا  اثبت��ت  الصح��ة  وزارة  قب��ل 
خ��الل الفحوص��ات التي أجري��ت عليها 
املطلوب��ة  للمواصف��ات  ومطابقته��ا 
واملعتم��دة م��ن قبله��م ، الفت��ا إلى أن 
الش��ركة بص��دد وضع اجلدول املناس��ب 
لتنفيذ اإلحالة وحس��ب البن��ود املتفق 

عليها .
عل��ى صعيد متص��ل جهزت الش��ركة 
احدى  الهيدروليكية  للصناعات  العامة 

واملع��ادن  الصناع��ة  وزارة  تش��كيالت 
وزارة النف��ط /ش��ركة االنابيب النفطية 
مصن��ع  ف��ي  تصنيعه��ا  مت  بكرفان��ات 

امليكانيك التابع لها.
وق��ال املهن��دس طالل حس��ني س��لمان 
مدير عام الشركة بتصريح ملركز االعالم 
والعالقات العامة في الوزارة , ان الشركة 
جه��زت قط��اع النفط ش��ركة االنابيب 
النفطية احدى تش��كيالت وزارة النفط 
)20( كرفانا بقياسات مختلفة, مبينا ان 
املادة اجملهزة حتتوي على مجموعة صحية 
متكاملة م��ع التغلي��ف الداخلي ومتتاز 
باجلودة واملتانة وفقا للمواصفات الفنية 
والقياس��ية املطلوب��ة من قب��ل اجلهات 
املستفيدة,وجاء ذلك ضمن اطار السعي 
املس��تمر واجلاد الدارة الش��ركة بتحقيق 
التكامل الصناعي مع الشركات والدوائر 
ووزارات  واملع��ادن   الصناع��ة  وزارة  ف��ي 

الدولة كافة.

الصناعة تجّهز وزارة الصحة بالمستلزمات الطبية 
بغداد - الصباح الجديد:

تفقد وكيل الوزارة لش��وون اإلنتاج 
واملش��اريع املهندس ع��ادل كاظم 
جري��ان، محطة كهرباء بس��ماية 
االستثمارية واجتمع مع املسؤولني 
من ش��ركة هنوا الكورية اجلنوبية، 
املنفذة للمشروع، لغرض رفع إنتاج 
احملطة من خالل إستعمال غاسالت 
الهواء )التي يتم اس��تعمالها ألول 
مرة في العراق( استنادا لتوجيهات 
املهندس قاس��م  الكهرب��اء  وزي��ر 

الفهداوي . 
وق��د مت تش��غيل غاس��الت الهواء 
بع��د ان مت جتهيز احملط��ة باملاء على 
م��دار الس��اعة، ولضم��ان توفي��ر 
)٥ آالف( لت��ر مكع��ب يومي��اً م��ن 
املاء،للوحدتني األولى والثانية، ورفع 
احلم��ل م��ن )١٩٠( ميكاواط��ا الى 
)٢٥٠( ميكاواطا عند تردد )٥٠( هرتز، 

الوحدات  بقية  وس��يتم تش��غيل 
تباع��ا عند وص��ول صهاري��ج املاء 
الى )٢٥٠( صهريجا يومياً، وسيتم 
حل مش��كلة نقل املاء بواس��طة 
الصهاري��ج إل��ى احملطة بع��د إجناز 
أنب��وب ناقل للم��اء داخ��ل احملطة 

خالل العشرة ايام املقبلة .
علما بأن الزيارات امليدانية الوكيل 
وإص��راره عل��ى نق��ل اكب��ر كمية 
م��ن امل��اء نتيج��ة الرتف��اع درجات 
احل��رارة واتصاله بعدة جهات منها 
هيئة االس��تثمار الوطني��ة وأمانة 
بغداد وش��ركة هن��وا الكورية لها 
األث��ر الواضح ف��ي زي��ادة القدرات 
التوليدي��ة للمحط��ة. ومن املؤمل 
ان يص��ل إنت��اج احملط��ة اإلجمالي 
الى )١٠٠٠( ميكاواط، ماسيسهم 
بإضافة س��اعات جتهي��ز اعلى في 

العاصمة بغداد. 

الكهرباء تبحث زيادة توليد 
محطة بسماية الى 1000 ميكاواط 

تصنيع كرفانات لصالح النفط
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برلين ـ أ ب ف:
تطلق املستشارة األملانية أنغيال ميركل امس 
االثن��ن حملتها لوالية رابعة من أربع س��نوات 
ف��ي انتخاب��ات اخلري��ف، عارض��ة برنامجه��ا 
االنتخابي في وقت تواج��ه اتهامات باالكتفاء 

بحصيلتها.
وس��بقها خصمها االش��تراكي الدميوقراطي 
مارت��ن ش��ولتز الذي باش��ر حملت��ه قبل عدة 
أشهر واعدا ب�«املزيد من العدالة االجتماعية« 
وتخفيض��ات ضريبي��ة للطبق��ات الش��عبية 
والوس��طى وبزيادة الضغ��وط الضريبية على 

األكثر ثراء.
ف��ي املقابل، لم تكش��ف ميركل حت��ى اليوم 
عم��ا تعتزم اتخ��اذه من تدابير ف��ي حال فوزها 
بوالية رابع��ة، التزام��ا منه��ا بالتكتيك الذي 
تعتمده منذ وصولها إلى السلطة عام 2005 
والقاض��ي بتف��ادي املواجه��ة املباش��رة لعدم 

إعطاء خصومها وسيلة ملهاجمتها.
وهي تفضل املراهنة على ش��خصيتها وعلى 
حصيلته��ا، م��ع تراج��ع مع��دل البطالة إلى 
%5,6، أدنى مس��توياته منذ إعادة توحيد أملانيا 
عام 1990. أما مس��ألة تواف��د أكثر من مليون 
مهاج��ر إلى البالد في 2015 و2016، فتبدو اآلن 

طي النسيان بعدما أضعفت موقفها لفترة.
»أملاني��ا بل��د يطي��ب العي��ش في��ه«، ذلك هو 
الش��عار الذي اختارت��ه حلملته��ا لالنتخابات 
التش��ريعية في 24 أيلول ، وهو يذكر بش��عار 
 2013 حملته��ا لالنتخاب��ات الس��ابقة ع��ام 

»مستقبل أملانيا بأيد أمينة«.
ويعت��زم حزبه��ا احملاف��ظ »االحت��اد املس��يحي 
»االحت��اد  الباف��اري  وحليف��ه  الدميوقراط��ي« 
املس��يحي االجتماعي« الكشف امس االثنن 
عن برنامجهما املش��ترك، ف��ي محاولة لوقف 
االنتقادات التي تأخذ على املستش��ارة رفضها 

اخلوض في اجلدل السياسي.

الرياض ـ وكاالت:
أكدت حكومة أملانيا أن امللك الس��عودي، سلمان 
ب��ن عبد العزي��ز آل س��عود، لن يش��ارك في قمة 
مجموعة العش��رين ف��ي هامب��ورغ األملانية دون 

توضيح األسباب.
وقال املتحدث باس��م احلكومة األملانية ش��تيفن 
زايب��رت ام��س االثن��ن إن احلكوم��ة الس��عودية 
أبلغ��ت برلن بأن العاهل الس��عودي لن يش��ارك 
ف��ي االجتماع الس��نوي لزعماء الدول العش��رين 
الكبرى، الذي س��يجري في هامب��ورغ، يومي 7 و8 

يوليو احلالي.

دمشق ـ وكاالت:
أعل��ن وزي��ر خارجي��ة كازاخس��تان خي��رت عب��د 
الرحمنوف أن املعارضة الس��ورية املسلحة أكدت 
مش��اركتها في اجلولة اخلامس��ة م��ن مفاوضات 

أستانا حول تسوية األزمة السورية.
وق��ال عبدالرحمن��وف إن »املراقبن ف��ي »عملية 
أستانا« س��يصلون كذلك إلى أستانا في القريب 
العاج��ل. وأبرزهم القائ��م بأعمال مس��اعد وزير 
اخلارجية األميركي للش��رق األوس��ط س��تيوارت 

جونس«.
كما أضاف أن »وفد األردن هو اآلخر سيشارك )في 
مفاوضات أس��تانا( وقد وصل ممثل��و األمم املتحدة، 
وم��ن املتوقع أن يصل املبعوث اخلاص لألمم املتحدة 

ستيفان دي ميستورا«.
وكان��ت وزارة خارجية كازاخس��تان قد أكدت في 
29 يونيو أن مفاوضات »أس��تانا5-« على املستوى 
العال��ي جت��ري في عاصم��ة البالد ف��ي يومي 5-4 

يوليو.

ميركل تطلق حملتها لوالية 
جديدة على رأس ألمانيا

الملك سلمان لن يشارك 
بقّمة العشرين في ألمانيا

المعارضة السورية 
ستشارك في »أستانا 5«

متابعة الصباح الجديد:

األرب��ع  املقاطع��ة  دول  وافق��ت 
الس��عودية  العربي��ة  »اململك��ة 
واإلم��ارات والبحري��ن ومصر«، على 
متديد 48 س��اعة لقط��ر، للرد على 
األرب��ع  ال��دول  مطالب��ات  قائم��ة 
للدوحة، استجابة لطلب  املوجهة 
أمير الكويت الشيخ صباح األحمد 
الصباح، مؤكدة أنها س��تدرس الرد 

بعد تسليمه للكويت. 
وأوضح��ت ال��دول األرب��ع ف��ي بيان 
مش��ترك، أن��ه »اس��تجابة لطلب 
اجلاب��ر  األحم��د  صب��اح  الش��يخ 
الش��قيقة،  الكويت  أمير  الصباح، 
بتمدي��د املهل��ة اخلاص��ة واملقدمة 
حلكوم��ة قطر ملدة 48 س��اعة منذ 
وقت انته��اء املهلة، وذلك بس��بب 
القطرية لس��موه  تأكيد احلكومة 
أنها سترس��ل ردها الرس��مي على 
قائم��ة املطالب��ات املوجه��ة له��ا 
ام��س اإلثن��ن، ف��إن ال��دول األرب��ع 
تعلن املوافقة على طلبه؛ وس��يتم 
إرسال رد الدول األربع بعد دراسة رد 
احلكومة القطرية، وتقييم جتاوبها 

مع قائمة املطالب كاملة.
تستضيف القاهرة، األربعاء املقبل 
، اجتماعا يضم أربعة وزراء خارجية 
من مص��ر واإلم��ارات والس��عودية 
والبحري��ن »ملتابعة تطورات املوقف 
من العالق��ات مع قطر«، بحس��ب 
بيان ل��وزارة اخلارجية املصرية امس 

اإلثنن.
وقال املتحدث باس��م الوزارة، وفقا 
للبي��ان، إن االجتماع املزمع انعقاده 
في اخلامس من يوليو جاء بناء على 
دعوة الوزير املصري س��امح شكري 
والتشاور  املواقف  »تنسيق  ويتناول 
بن ال��دول األرب��ع بش��أن اخلطوات 

املستقبلية للتعامل مع قطر«.
وانته��ت ام��س االول األح��د املهلة 
الت��ي حددتها اململكة الس��عودية 
عل��ى  لل��رد  لقط��ر  وحليفاته��ا 
مطالبه��ا التي تس��لمتها الدوحة 
عن طري��ق الكويت الس��اعية حلل 

هذه األزمة اخلليجية.
وكانت الكويت، طالبت امس االثنن 
من الس��عودية والبحرين واالمارات 
ومصر، النظر في طلب االستجابة 
لتمديد املهلة املمنوحة لدولة قطر 
مل��دة 48 س��اعة، للرد عل��ى قائمة 
املطالب اجلماعية التي قدمت عبر 

الكويت.
وص��در ع��ن الكوي��ت، بي��ان ج��اء 
فيه: »نظ��راً لقيام الش��يخ صباح 
االحمة الصباح، أمير دولة الكويت، 
ب��ن  محم��د  الش��يخ  باس��تقبال 
عبدالرحم��ن آل ثان��ي، وزير خارجية 
قطر، حامالً معه رسالة من الشيخ 

متي��م بن حم��د آل ثان��ي، أمير دولة 
قط��ر، تتضمن الرد ال��ذي مت إعداده 
في وقت س��ابق من قبل قطر على 
قائمة املطال��ب اجلماعية املقدمة 
عن طريق الكويت«. وقال البيان، إن 
الكويت تتطلع من االشقاء في كل 
من السعودية واالمارات، والبحرين، 
االس��تجابة  طل��ب  إل��ى  ومص��ر، 
لتمدي��د املهل��ة املمنوح��ة لدولة 

قطر 48 ساعة
وتزام��ن ذلك مع خب��ر نقلته وكالة 
األنباء القطرية الرسمية، أن الشيخ 
متيم تلقى امس االول األحد اتصاال 
هاتفيا من الرئيس األميركي دونالد 
ترامب مت خالله »بحث مس��تجدات 
وانعكاس��اتها  اخلليجي��ة  األزم��ة 
وتداعياته��ا على املنطقة بأكملها 
باالضاف��ة الى اس��تعراض املوقف 
الدولية جتاهها  واملواقف  االميركي 
والداعي��ة الى ض��رورة حلها باحلوار 
الدبلوماسية حفاظا على  والطرق 
املنطقة وس��المة  واس��تقرار  أمن 

شعوبها .«
كم��ا اكد اجلانبان بحس��ب املصدر 
مواصل��ة  ض��رورة  »عل��ى  ذات��ه، 
البلدي��ن ودعمهما للجهود  جهود 
اإلقليمي��ة والدولي��ة املبذول��ة في 
محارب��ة االرهاب والتط��ّرف بكافة 
ص��وره وأش��كاله أي��اً كان مصدره 
ومهم��ا كان��ت مس��بباته ». كما 
ج��رى خ��الل االتصال »اس��تعراض 
العالقات االستراتيجية بن البلدين 

الكفيل��ة  والس��بل  الصديق��ن 
كاف��ة  ف��ي  وتنميته��ا  بتعزيزه��ا 

اجملاالت
ويُعق��د ي��وم األربع��اء املقب��ل في 
العاصمة املصرية القاهرة، اجتماع 
الس��عودية  ل��وزراء خارجية  رباعي 
ومصر واإلمارات والبحرين، حس��ب 
ما أعلنه املستش��ار أحمد أبو زيد، 
وزارة  باس��م  الرس��مي  املتح��دث 

اخلارجية املصرية. 
وق��ال أب��و زيد إن��ه بناًء عل��ى دعوة 
من وزير اخلارجية س��امح ش��كري، 
تقرر عق��د اجتم��اع رباعي ل��وزراء 
خارجية مصر والسعودية واإلمارات 
والبحرين في القاه��رة يوم األربعاء 
املقب��ل، ملتابعة تطورات املوقف من 

العالقات مع قطر. 
أن  بي��ان  ف��ي  املتح��دث  وأوض��ح 
االجتم��اع يأت��ي في إطار تنس��يق 
املواقف والتش��اور بن الدول األربع 
املس��تقبلية  اخلط��وات  بش��أن 
للتعام��ل مع قط��ر، وتب��ادل الرؤى 
الدولية  والتقييم بشأن االتصاالت 
واإلقليمية القائمة في هذا الشأن.

ج��اء ذلك فيما قال��ت وكالة األنباء 
القطري��ة »قن��ا«، إن أمي��ر الكويت 
الشيخ صباح سيس��تقبل صباح 
اليوم االثنن، وزي��ر خارجية النظام 
ب��ن  محم��د  الش��يخ  القط��ري 
عبدالرحمن آل ثاني، حامالً رس��الة 
خطي��ة موجه��ة م��ن أمي��ر قطر 

الشيخ متيم بن حمد آل ثاني. 

وأضاف��ت أن الرس��الة حتم��ل ال��رد 
ال��ذي مت إعداده في وقت س��ابق من 
قبل دولة قطر على قائمة املطالب 
اجلماعي��ة املقدمة ع��ن طريق دولة 

الكويت في أواخر الشهر املاضي.
وكان��ت قطر جتاهل��ت أمس موعد 
انتهاء مهلة ال�10 أيام التي حددتها 
دول املقاطعة لل��رد على مطالبها 
ال���13 لوقف دع��م اإلرهاب والفكر 
املتط��رف، والتزم��ت الصم��ت بعد 
آخر تصريحاته��ا التي رفضت هذه 
املطال��ب بزع��م أنها ال تس��تهدف 

مكافحة اإلرهاب. 
ف��ي وق��ت تتج��ه األنظار إل��ى دول 
املقاطعة التي تتجه إلعالن خطوات 
تصعيدية قد تشمل زيادة العقوبات 
اقتصادي��اً بعد إص��رار الدوحة على 
س��د آذانه��ا واملضي ف��ي مواقفها 
املتعنتة دفاعاً عن ملفات س��لبية 
متمثلة بجماعة »اإلخوان« وصوت 
التحريض القائم على قناة اجلزيرة، 
واس��تقدام القاع��دة العس��كرية 

التركية، وتعزيز العالقات مع إيران.
وأكدت اململكة العربية السعودية، 
أن قط��ر مصرة عل��ى زعزعة أمنها 
ودول املنطقة ودع��م اإلرهاب الذي 
يه��دد العال��م بأس��ره، إضافة إلى 
ش��راكتها م��ع إيران ف��ي توجهها 
الذي لم يتوقف عن إيجاد الفوضى 

العارمة في دول املنطقة. 
ونقلت »وكالة األنباء الس��عودية« 
ع��ن من��دوب اململك��ة الدائم لدى 

األمم املتح��دة في نيويورك الس��فير 
عب��د اهلل ب��ن يحيى املعلم��ي »إن 
ب��الده واإلم��ارات ومملك��ة البحرين 
وجمهوري��ة مص��ر العربية اتخذت 
ق��راراً س��يادياً في مقاطع��ة قطر، 
وذل��ك حفاظاً على ضبط األمن في 
الدوحة  والضغط عل��ى  املنطق��ة 
لوقف دعم اإلرهاب، مش��يراً إلى أن 
قطر اختارت أن تك��ون إيران حليفا 
له��ا واس��تمرت 20 عام��اً في دعم 
اجلماع��ات اإلرهابية م��ع علمها مبا 

يكيدونه ضد دول املنطقة.
وقال املعلمي، إن دعم قطر املستمر 
لإلره��اب أدى إلى أن تك��ون الدوحة 
امل��الذ األول لإلرهابين الذين يجدون 
البيئة اخلصبة فيها وتس��تقبلهم 

وتسمح لهم بالتآمر ضد دولهم. 
وش��دد على أنه حفاظ��اً من الدول 
األربع على إبقاء قطر في محيطها 
الطبيعي، فقد أعطيت فرصاً عدة 
لوقف دعمها اإلرهاب وعدم التدخل 
في الشؤون الداخلية للدول، مشيراً 
إلى أن آخرها عامي 2013 و2014، إال 
أن هذه املساعي فشلت ولم تلتزم 

الدوحة باملطالبات.
البحرين  بدوره��ا، ش��ددت مملك��ة 
على أهمية التزام قطر بتعهداتها 
السابقة ومبطالب الدول املقاطعة، 
البحرين��ي  اخلارجي��ة  وزي��ر  وق��ال 
الش��يخ خالد بن أحمد بن محمد 
آل خليف��ة في اتص��ال هاتفي مع 
نظيره األميركي ريكس تيلرس��ون 

مت خالل��ه تب��ادل وجه��ات النظ��ر 
والتباح��ث حول قطع العالقات مع 
قطر، والس��بل الكفيل��ة للتوصل 
إلى نتيجة تضمن األمن والس��الم 
ف��ي املنطق��ة ال ب��د م��ن الت��زام 
دول��ة قط��ر بتعهداتها الس��ابقة 
الدول  الت��ي قدمته��ا  وباملطال��ب 
املقاطع��ة لها، وذل��ك لتحقيق ما 
يصب��و إلي��ه اجلميع من اس��تقرار 
لدول وش��عوب املنطقة، والقضاء 
عل��ى اإلرهاب ومن يدعم��ه وميوله، 
واملضي قدماً ف��ي عملية التنمية 

والتقدم.
إلى ذل��ك، دعا الس��فير األميركي 
في الكوي��ت لورانس س��يلفرمان، 
األط��راف املعنية باألزمة اخلليجية، 
إلى ممارسة ضبط النفس والتوصل 
إل��ى حل ع��ادل للخ��الف، وقال في 
بيان إن الواليات املتحدة تؤيد اجلهود 
التي تبذلها الكويت للتوسط في 
اخلالف بن قطر وال��دول اخلليجية، 
وإن هن��اك حاج��ة ملح��ة حلل هذا 
اخلالف، ف��ي أقرب وق��ت ممكن، عن 

طريق احلوار الدبلوماسي. 
وأش��ار إل��ى أن الوالي��ات املتح��دة 
وحلفاءها وشركاءها يكونون أقوى 
عندم��ا يعملون معاً من أجل هدف 
واح��د مش��ترك، وه��ذا الهدف هو 
وق��ف اإلرهاب ومواجه��ة التطرف. 
وتابع إن الواليات املتحدة ستواصل 
البق��اء على اتصال وثيق مع جميع 
األط��راف ودع��م جهود الوس��اطة 
التي يبذلها أمير الكويت الش��يخ 

صباح األحمد اجلابر الصباح.
وفي اإلطار نفس��ه، طالب الرئيس 
املص��ري عب��د الفتاح السيس��ي، 
خالل لقائه أم��س وفد الكونغرس 
األميرك��ي باتخاذ موقف حازم ضد 
الدول التي متّول اجلماعات اإلرهابية 
ومتدها بالس��الح واملقاتل��ن، وتوفر 
واإلعالم��ي  السياس��ي  الغط��اء 
لها، فضالً ع��ن التعامل مع جميع 

اجلماعات اإلرهابية مبعيار واحد. 
وذك��ر املتح��دث باس��م الرئاس��ة 
املصرية الس��فير عالء يوس��ف أن 
السيس��ي تطرق خالل لقاء الوفد 
برئاسة الس��يناتور اجلمهوري روجر 
ويكر، رئي��س جلنة األم��ن والتعاون 
في أوروبا، إل��ى اجلهود التي تبذلها 
مصر ملكافحة اإلرهاب، سواء على 
الصعيد األمني، أو من خالل األبعاد 
والفكري��ة،  والثقافي��ة  التنموي��ة 
مؤكداً أهمية تبني اجملتمع الدولي 
ملكافح��ة  فّعال��ة  اس��تراتيجية 
اإلره��اب واتخاذ موق��ف حازم ضد 
الدول التي متول اجلماعات اإلرهابية 
ومتدها بالس��الح واملقاتل��ن، وتوفر 
واإلعالم��ي  السياس��ي  الغط��اء 
لها، فضالً ع��ن التعامل مع جميع 

اجلماعات اإلرهابية مبعيار واحد.

برلين ـ وكاالت:
أعلن��ت الش��رطة األملانية أن 30 
ش��خصا أصيبوا وال ي��زال 18 في 
ع��داد املفقودي��ن ج��راء احت��راق 
حافلة س��ياحية إثر اصطدامها 
بشاحنة في إقليم بافاريا جنوب 

شرقي البالد.
بع��ض  أن  الش��رطة  وأك��دت 

املصابن تعرضوا حلروق ش��ديدة 
في احلادث الذي وقع، اليوم االثنن، 
قرب مدينة مونش��برغ، مضيفة 
أن عناصر الشرطة يعملون حاليا 

على حتديد مصير املفقودين.
براندش��تن،  إيري��ن  وذك��رت 
املتحدث��ة باس��م الش��رطة، أن 
احلافل��ة املنكوب��ة كانت تقل 46 

شخصا عالوة على سائقن اثنن 
فيما أفادت وكالة األنباء األملانية 
بأن موق��ع احلادث ال ي��زال مغلقا 
وتتواص��ل عملية نقل املتضررين 
إل��ى مستش��فيات عل��ى م��ن 

مروحيات وسيارات إسعاف.
م��ن جانبها، نقلت محطة إذاعة 
»دويتش��ه فيل��ه« ع��ن املتحدث 

باسم الش��رطة، يورغن شتادتر، 
تأكي��ده أن جمي��ع ركاب احلافلة 
التي كان��ت متوجهة إلى مدينة 
ويحمل��ون  متقاع��دون  نورنب��رغ 

اجلنسية األملانية.
وأعرب املسؤول عن أمل الشرطة 
بأن هناك من اس��تطاعوا النجاة 
م��ن احلافل��ة وف��روا م��ن موق��ع 

احلادث ج��راء الصدم��ة، مضيفا 
في الوقت نفس��ه:« لكننا نبقى 
واقعي��ن وم��ن املرج��ح أن يت��م 
اإلعالن عن ع��دد من الوفيات في 

نهاية اليوم«.
وأعربت آنا هوفر، املتحدثة باسم 
الش��رطة، في حديث إلى وكالة 
»فران��س ب��رس« ع��ن مخاوفه��ا 

من أن عددا من الركاب املس��نن 
عجزوا ع��ن العثور عل��ى مخرج 

احلافلة املشتعلة.
باس��م  املتح��دث  أك��د  ب��دوره، 
ش��تيفان  األملاني��ة،  احلكوم��ة 
زايبرت، وفاة عدد من الركاب جراء 
احلادث، دون الكشف عن حصيلة 

الضحايا.

فقدان 18 شخصا وإصابة 30 آخرين بحريق حافلة سياح في ألمانيا

ترامب يبحث مع أمير قطر مستجدات األزمة الخليجية

دول المقاطعة تمدِّد 48 ساعة للدوحة للرد 
على المطالب استجابة لطلب أمير الكويت

تستضيف القاهرة، 
األربعاء المقبل ، 

اجتماعا يضم أربعة 
وزراء خارجية من مصر 

واإلمارات والسعودية 
والبحرين »لمتابعة 

تطورات الموقف من 
العالقات مع قطر«، 

بحسب بيان لوزارة 
الخارجية المصرية امس 

االثنين

ترامب وسليمان

تقـرير

باماكو ـ وكاالت:

وض��ع ق��ادة دول الس��احل األفريق��ي 
اخلمس “موريتانيا، مالي، تشاد، النيجر 
وبوركينافاسو”، اللمسات األخيرة على 
قوة عس��كرية مشتركة تتولى مهمة 
محاربة اإلرهاب في املنطقة، وجاء ذلك 
في قمة احتضنته��ا العاصمة املالية 
“باماك��و” أمس االول األح��د، وحضرها 
الرئي��س الفرنس��ي إميانوي��ل ماك��رون 
الذي ح��ث القوة اجلديدة على مزيد من 

الفاعلية.
ونّصب قادة رؤس��اء الدول اخلمس قائداً 
جديداً للقوة العس��كرية املش��تركة، 
وهو جنرال من مالي يدعى ديدييه داكو، 
سبق أن كان رئيس أركان اجليش املالي، 
وأقي��ل م��ن منصب��ه خصيص��اً لهذه 
املهم��ة؛ إذ مت تعيينه في اجتماع عقده 
وزراء خارجي��ة دول الس��احل الش��هر 
املاض��ي، ومتت املصادقة عليه من طرف 

الرؤساء أمس. 
والقوة العس��كرية اجلديدة س��تتولى 

املتش��ددين ومكافحة  مهمة محاربة 
األنش��طة غير املش��روعة في منطقة 
الس��احل، الت��ي متت��د على مس��احة 
شاس��عة وغي��ر مأهول��ة بالس��كان، 
وأصبحت خالل السنوات األخيرة مرتعاً 
للجماعات اإلرهابية وشبكات التهريب 

واالجتار بالبشر واخملدرات.
وقال الرئيس الفرنسي في كلمته أمام 
رؤس��اء دول الس��احل إنه في “كل يوم 
يتع��ن علينا قت��ال اإلرهابين واجملرمن 
والقتل��ة، الذي��ن يجب علينا بحس��م 
وقوة أن نقضي عليهم جميعا”، ويؤكد 
ماكرون بذلك عزمه على مواصلة احلرب 
عل��ى اإلرهاب ف��ي منطقة الس��احل 
األفريقي التي بدأها س��لفه فرنس��وا 
هوالند، عندما شن احلرب على تنظيم 
“القاع��دة في ب��الد املغرب اإلس��المي” 
الذي س��يطر عل��ى ش��مال مالي عام 

.2012
وكان��ت فرنس��ا قد جنحت ف��ي عملية 
“سرفال” العس��كرية في شمال مالي 
تنظي��م  مقاتل��ي  ط��رد  م��ن   )2013(
“القاعدة”، وبع��ض اجلماعات املرتبطة 
ب��ه، م��ن م��دن ش��مال مال��ي، ولك��ن 

ه��ؤالء املقاتل��ن جتمع��وا ف��ي مناطق 
هجم��ات  يش��نون  وأصبح��وا  نائي��ة 
س��ريعة وخاطفة ضد الق��وات األممية 

والفرنس��ية واملالي��ة، لتطلق فرنس��ا 
عام 2014 عملية “برخان” العس��كرية 
حملارب��ة اإلرهاب في الس��احل بالتعاون 

مع اجليوش احمللية.
وفي كلمته أمام القم��ة، وعد الرئيس 
الفرنس��ي بتق��دمي مس��اعدة مالي��ة 

وعسكرية لقوة مجموعة دول الساحل 
اخلمس، لكنه حضها على إظهار مزيد 
م��ن الفاعلية في التصدي للمتطرفن 
اإلس��المين، وأوضح أن باريس ستقدم 
70 عرب��ة، فضال ع��ن دع��م عملياتي، 
قائال: “في املس��توى العس��كري نقدم 
جهدا تف��وق قيمته ثمانية مالين يورو 
حتى نهاية العام للمشروع الذي أطلق 
علي��ه “التحال��ف من أجل الس��احل.” 
كم��ا عب��ر ع��ن األمل ف��ي أن يت��م إثر 
اجتماع��ه باملستش��ارة األملانية أجنيال 
مي��ركل ف��ي 13 يوليو/مت��وز احلالي من 
اإلعالن ع��ن تعهدات مش��تركة حيال 

هذا التحالف. 
لك��ن الرئي��س الفرنس��ي ش��دد أمام 
ق��ادة دول الس��احل على أن��ه لضمان 
دعم مستدام س��يكون عليكم وعلى 
جيوش��كم أن تقنع بأن مجموعة دول 
الس��احل اخلمس ميكن أن تكون فاعلة 
في نطاق احترام االتفاقيات اإلنس��انية 
، يج��ب أن تك��ون هن��اك نتائ��ج إلقناع 

شركائنا.
وس��بق أن ط��رح متوي��ل ه��ذه الق��وة 
العس��كرية املشتركة مشاكل كبيرة، 

فعلى الرغم من أن االحتاد األوروبي سارع 
إل��ى اإلعالن عن دعمها مببلغ 50 مليون 
يورو، ف��إن الواليات املتح��دة األميركية 
األمم  تس��اهم  أن  عارضت��ا  وبريطاني��ا 
املتحدة ف��ي متويل القوة العس��كرية، 
في حن تش��ير تقديرات حكومة مالي 
إلى أن ه��ذا التمويل يجب أن يصل إلى 
قرابة 55 مليون يورو، وهو مبلغ ال ميكن 
لدول الساحل توفيره؛ ألنها تعد من بن 

أفقر دول العالم.
وبحس��ب م��ا اتف��ق علي��ه ق��ادة دول 
الس��احل األفريق��ي، ف��إن ه��ذه القوة 
العسكرية ستكون في املرحلة األولى 
متكونة من 5 آالف جندي، ومن املنتظر 
أن تب��دأ مهامه��ا قب��ل نهاي��ة الع��ام 
احلالي، على أن تتمتع بحرية وقدرة على 
التحرك عب��ر احلدود بن دول الس��احل 

ملطاردة اإلرهابين واملهربن. 
وستنتش��ر هذه القوة في البداية على 
ح��دود مال��ي وبوركينا فاس��و والنيجر 
لتنضم في وقت الح��ق إلى قوة برخان 
الفرنس��ية التي تط��ارد اجلهادين في 
دول الس��احل، وبعث��ة األمم املتحدة في 

مالي “مينوسما”.

الرئيس الفرنسي ماكرون وعد بتقديم مساعدة مالية وعسكرية لها

قادة دول الساحل األفريقي يتفقون على تشكيل قوة عسكرية مشتركة لمحاربة اإلرهاب

مجلس األمن والسلم األفريقي
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7 اقتصاد

العواصم ـ رويترز:  

ف��ي ظل تنام��ي مخزون��ات النفط 
على برغم االتف��اق العاملي خلفض 
اإلنتاج وهبوط أسعار اخلام بنسبة 
20 ف��ي املئة الش��هر املاضي، يبدو 
أن منظم��ة »اوب��ك« جت��د صعوبة 
لتحقيق التوازن في الس��وق. لكن 
املنظم��ة حتقق نصراً ف��ي معركة 
مهم��ة ه��ي زي��ادة إي��رادات الدول 
األعضاء هذه السنة مقارنة بالعام 
املاضي. ومن املرجح أن يدفع إمكان 
زيادة اإلي��رادات، »اوبك« للتمس��ك 

بخفوضات اإلنتاج، بل زيادتها.
وحق��ق أول خف��ض لإلنت��اج تقرره 
»اوبك« في ثماني س��نوات، إيرادات 
يومي��اً  دوالر  بلي��ون   1.64 بلغ��ت 
للمنظم��ة من��ذ مطل��ع الس��نة 
بزيادة أكثر من عش��رة في املئة عن 
النص��ف الثان��ي م��ن 2016، وفقاً 
حلس��ابات وكالة »رويت��رز« من واقع 
اإلنتاج  »اوب��ك« ملتوس��ط  بيان��ات 
وس��عر س��لة خاماته��ا حت��ى 20 

حزيران )يونيو(.
ومقارن��ة بالنص��ف األول من 2016 
حني هوت األس��عار ألقل مس��توى 
في 12 سنة قرب 27 دوالراً للبرميل، 
تك��ون الزيادة بنس��بة 43 في املئة 
على رغ��م عدم ح��دوث تغير يذكر 
في مس��توى إنتاج الدول األعضاء. 
وق��د يزي��د اإلنت��اج خ��ال الفت��رة 
املتبقي��ة م��ن الس��نة إذا تب��ددت 
تخمة املع��روض كما تأمل »اوبك«. 
واتفقت املنظمة مع روسيا وغيرها 
من املنتجني من خارج املنظمة في 
25 أي��ار )مايو( على متديد خفوضات 
اإلنتاج التي أقرها االتفاق األول حتى 
نهاي��ة النص��ف األول من الس��نة، 
لتمت��د حتى آذار )م��ارس( من العام 

املقبل.
وق��ال وزير النفط اجلزائري الس��ابق 
ش��كيب خلي��ل: »أتوق��ع أن حتقق 
»اوبك« مكاس��ب أكبر في النصف 
الثان��ي من الس��نة نتيجة لش��ح 
الس��وق في الربعني الثالث والرابع، 
عل��ى رغم زيادة اإلم��دادات من دول 

من خارجه��ا لم يش��ملها االتفاق 
وإنت��اج يف��وق التوقعات م��ن ليبيا 
ونيجيريا«. وتوق��ع أن ترتفع إيرادات 
»اوبك« نح��و ثمانية ف��ي املئة في 
النص��ف األول من الس��نة، بعدما 
حترك��ت املنظمة في نهاي��ة العام 
املاض��ي خلفض اإلنت��اج نحو أربعة 

في املئة.
وتاب��ع أن »الزيادة الكلي��ة إليرادات 
اوبك س��تتراوح بني تسعة وعشرة 
ف��ي املئة في 2017 كام��اً، مقارنة 

بعام 2016«.
والقرار الذي تبنته »اوبك« في أواخر 
تقيي��د  لسياس��ة  للع��ودة   2016
بالتع��اون م��ع روس��يا  اإلم��دادات 
ومنتج��ني مس��تقلني آخري��ن ه��و 
نهاية لفترة استمرت عامني قامت 
خاله��ا املنظمة بض��خ الكميات 
بأقص��ى طاق��ة في إط��ار حتول في 
لكبح  السعودية  قادته  سياستها 

إنت��اج املنافس��ني وتعزي��ز حص��ة 
املنظمة في السوق، ما أدى لتسارع 

وتيرة هبوط األسعار.
وقال كبير االقتصاديني في ش��ركة 
جونف��ور للتج��ارة ديفي��د فاي��ف: 
»اتف��اق اإلنتاج جن��ح على األقل في 
وق��ف نزيف الس��يولة ف��ي الوقت 
احلالي«. وتستند حسابات »رويترز« 
الى بيانات وكال��ة الطاقة الدولية 
وأرق��ام نش��رتها »اوبك« في ش��أن 
اإلنتاج وفقاً لتقدي��رات من مصادر 

ثانوية.
وفي م��ا يتعلق بالس��عر، اعتمدت 
»رويت��رز« على س��لة »اوب��ك« وهي 
مؤشر للخامات التي تبيعها الدول 
األعض��اء يه��دف لتوضي��ح االجتاه 
الع��ام إلي��رادات النف��ط ال إعط��اء 
تقديرات محددة إليرادات الدول من 

صادرات اخلام.
وأضعفت زيادة اإلنتاج في الواليات 

املتحدة جزئياً تأثير اخلفوضات التي 
قادتها »اوب��ك«. إضافة إلى ذلك زاد 
إنتاج ليبي��ا ونيجيريا وهما عضوان 
ف��ي »اوب��ك« ولك��ن اس��تثنيا من 
اخلفوض��ات غير أن الزيادة ليس��ت 
كافي��ة لتغيي��ر الص��ورة الكلي��ة 
خلف��ض اإلنتاج ف��ي فترة األش��هر 

الستة.
ويرح��ب أعض��اء »اوب��ك« بالزي��ادة 
في اإليرادات، لكنها لم تس��د بعد 
العج��ز الذي أص��اب املوازنات. وقال 
فايف إن من احملتمل أن تعطي زيادة 
اإليرادات في النصف األول من العام 
حافزاً كافياً ملواصلة اخلفوضات بل 

درس خطوات أخرى.
وقياس��اً الى خام دبي، فإن األسعار 
زادت 25 ف��ي املئ��ة ع��ن متوس��ط 
الع��ام املاضي البال��غ 41 دوالراً، في 
حني أن اإلنتاج في الفترة ذاتها يقل 
اثن��ني في املئة مبا يع��ادل 700 ألف 

برميل ف��وق متوس��ط 2016. وقال 
فاي��ف: »يج��ب أن تقنع احلس��ابات 
»اوبك« وروسيا بجدوى االلتزام بها 
)اخلفوض��ات(، ورمب��ا خفض كميات 
إضافي��ة تكف��ي لتعوي��ض زيادات 
في ليبي��ا ونيجيريا وجني ثمار ذلك 
بإي��رادات أعل��ى ف��ي 2017«. وتابع: 
»لكن س��تكون هناك مصاعب في 
حتديد نس��ب خفوض��ات إضافية«. 
ويعتق��د خليل أن عل��ى »اوبك« أن 
تبقي عل��ى تخفيضات اإلنتاج بعد 
انتهاء االتفاق احلالي للحفاظ على 
ما حتقق لها م��ن زيادة في اإليرادات 

هذه السنة.
في س��ياق منفصل، قال مس��ؤول 
بوزارة النفط اإليرانية إن إيران تعتزم 
توقي��ع عق��د تطوي��ر جدي��د حلقل 
ب��ارس اجلنوب��ي العم��اق للغاز مع 
ش��ركة »توتال« الفرنسية و »سي 
ان بي س��ي« الصينية اليوم، وذلك 

في أول اس��تثمار كبير من ش��ركة 
طاقة غربية منذ رفع العقوبات عن 

طهران.
أن  »توت��ال«  باس��م  ناط��ق  وأك��د 
الشركة ستوقع عقداً إلنتاج الغاز 
للس��وق اإليرانية، اعتب��اراً من عام 
أن العق��د البالغة  2021 مضيف��اً 
مدته 20 عاماً س��يكون األول وفقاً 
اإليراني��ة اجلديد.  العق��ود  لنظ��ام 
ومتل��ك »توت��ال« 50.1 ف��ي باملئ��ة 
في مش��روع بارس اجلنوب��ي، بينما 
متلك »س��ي ان بي س��ي« الصينية 
اململوك��ة للدول��ة 30 ف��ي املئة و 

»بتروبارس اإليرانية 19.9 في املئة.
ب��دأ تطوي��ر احلق��ل البح��ري ف��ي 
التس��عينات وكانت »توت��ال« أحد 
أكبر املس��تثمرين في إي��ران، حتى 
فرض العقوب��ات الدولية في 2006 
بس��بب االرتياب في سعي طهران 

لتطوير أسلحة نووية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت دائرة تس��جيل الش��ركات 
في وزارة التجارة ان ماكات الدائرة 
اجن��زت معام��ات تاس��يس )248( 
شركة وطنية وتس��جيل )6( فرع 
لش��ركة اجنبية خال ش��هر أيار 

املاضي 

واوضح مدي��ر عام الدائ��رة وكالة 
عبدالعزي��ز جب��ار للمرك��ز اخلبري 
ل��وزارة التج��ارة ان الدائرة اصدرت 
عدة قرارات تتعل��ق بتعديل عقود 
الش��ركات توزع��ت ماب��ني زي��ادة 
راس مال و دمج حس��ابات شركة 

وتصفية حسابات  شركة  .

واضاف مدير عام الدائرة انه مت كذلك 
توثيق 266 شركة مسجلة وتاشير 
احملاض��ر واحالة )360( ش��ركة الى 
احملقق العدل��ي خملالفتها الضوابط 
والتعليمات. مش��يراً الى ان الدائرة 
قامت بدراس��ة احلسابات اخلتامية 
البالغ عددها  الوطنية  للش��ركات 

)1950( ش��ركة وطنية اضافة الى 
دم��ج حس��ابات 25 ش��ركة وزيادة 
راس م��ال )32( ش��ركة  وتصفي��ة 
وتعدي��ل  ش��ركة   )16( حس��ابات 
عقد )2( شركة مساهمة  ودراسة 
حس��ابات مكاتب وفروع الشركات 
االجنبي��ة ل� )69( ش��ركة وتاش��ير 

احلج��وزات والتاك��د من االس��ماء 
احملج��وزة اموالهم ل� )277( وتدقيق 

وصوالت ل�)5739(.
ولف��ت مدي��ر ع��ام الدائ��رة ال��ى 
قي��ام دائرت��ه بتصدي��ق محاض��ر 
التاسيس��ية  االجتماع��ات 
والبال��غ  احمل��دودة  للش��ركات 

باالضافة  )285( محض��ر  عدده��ا 
ال��ى تصدي��ق )36( محضر خاص 
العام��ة  الهيئ��ة  باجتماع��ات 
للش��ركات املس��اهمة فضا عن 
تصدي��ق ق��رارات الهيئ��ة العامة 
احمل��دودة  االش��خاص  لش��ركات 

والبالغ عددها )1240( قرارا . 

بيروت ـ وكاالت:
أصدر البنك الس��وري املركزي فئة 
جديدة من الليرة السورية. وظهرت 
صورة رئيس الباد بشار األسد على 
الليرة للم��رة األولى بع��د طبعها 
عل��ى ورقة نقد جدي��دة فئة 2000 

ليرة سورية مت تداولها.
وقال حاكم »سورية املركزي« دريد 
ضرغ��ام، إن »ورقة النقد فئة 2000 
لي��رة م��ن ب��ني أوراق نق��د جديدة 
طبع��ت من��ذ أع��وام، لك��ن ق��رار 
طرحها للتداول تأخر نظراً لظروف 

احل��رب وتقلب��ات س��عر الصرف«. 
وتع��ادل ورقة النقد اجلديدة حوالى 
الص��رف  بأس��عار  دوالرات  أربع��ة 

احلالية.
وهبط��ت قيمة العملة الس��ورية 
منذ اندالع الص��راع في 2011  من 

47 لي��رة مقابل ال��دوالر في 2010 
إلى حوالى 500 ليرة للدوالر حالياً. 
وأشار ضرغام إلى زيادة اهتراء أوراق 
النق��د احلالي��ة، مؤك��داً أن الوقت 
أصبح مائماً لطرح الورقة اجلديدة 
للتداول، بحسب ما ذكرته »وكالة 

األنباء السورية« )سانا(.
وق��ال ضرغام إن »املص��رف املركزي 
ط��رح الورق��ة فئ��ة األلف��ي لي��رة 
للتداول بدءاً من اليوم في دمش��ق 

وعدد من احملافظات«.
وفي املاضي، كانت ورقة النقد فئة 

األلف لي��رة، هي املهيمنة بني أوراق 
النق��د الس��ورية. وظه��رت صورة 
الرئي��س الس��ابق حافظ األس��د، 
الذي توف��ي في الع��ام 2000 على 
العمات وأوراق النقد القدمية فئة 

ألف ليرة التي ال تزال تتداول 

تأسيس 248 شركة وطنية وتسجيل 6 فروع اجنبية في ايار

»المركزي السوري« يصدر فئة جديدة من الليرة

في ظل تنامي المخزونات برغم االتفاق العالمي لخفض االنتاج

»أوبك» تحقق نصرًا في زيادة إيرادات الدول األعضاء للعام الحالي

حققت اوبك أول خفض 
لإلنتاج في ثماني 
سنوات، إيرادات بلغت 
1.64 بليون دوالر يوميًا 
للمنظمة منذ مطلع 
السنة بزيادة أكثر 
من عشرة في المئة 
عن النصف الثاني من 
2016

مبنى منظمة أوبك

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعل��ن البنك املرك��زي العراقي ام��س االثنني، عن 
انخفاض في اس��عار السبائك الذهبية لاسبوع 
احلال��ي ، فيم��ا خ��ا اجل��دول م��ن املس��كوكات 

الذهبية.
وب��ني اجل��دول الذي ص��در ع��ن البنك املرك��زي ان 
سعر الس��بيكة عيار 5 غم بلغت 248 الف دينار 
بانخف��اض بلغ ثاثة االف دينار،فيما بلغت س��عر 
الس��بيكة عيار 10 غم 488 الف دينار وبانخفاض 
بلغ خمس��ة االف دينار، مبينة ان س��عر سبيكة 
عي��ار 15 غم بلغت 734 الف دينار وبانخفاض بلغ 

ثمانية الف دينار.
واش��ار اجلدول الى ان سعر سبيكة 25 غم بلغت 
1.243 ملي��ون دين��ار وبانخف��اض بل��غ 13 ال��ف 
دينار،فيما بلغت س��عر س��بيكة 50 غ��م 2.489 

مليون دينار وبانخفاض بلغ 47 الف دينار. 

طوكيو ـ رويترز:
حقق��ت األس��هم اليابانية مكاس��ب متواضعة 
امس االثنني بدعم من بيانات تبعث على التفاؤل 
من مسح لثقة الش��ركات واستقرار سعر صرف 
ال��ني مقابل الدوالر، لكن هزمي��ة احلزب احلاكم في 
اقت��راع بطوكيو حد من إقبال املس��تثمرين على 

اخملاطرة وكبح صعود األسهم.
وفي مسح يجريه بنك »اليابان املركزي« ويحظى 
باملتابعة نش��رت نتائج��ه امس االثنني س��جلت 
ثقة ش��ركات الصناعات التحويلية الكبرى أعلى 
مستوى في أكثر من ثاثة أعوام في الربع املنتهي 
ف��ي حزي��ران )يوني��و( املاضي، م��ا عزز مؤش��رات 
أن التعاف��ي ف��ي ثالث أكب��ر اقتصاد ف��ي العالم 

يكتسب زخما.
وارتفع املؤش��ر »ني��كاي« القياس��ي 0.1 في املئة 
إلى 20055.80 نقطة. وتصدرت أسهم الشركات 
املص��درة قائمة الرابحني اليوم م��ع ارتفاع الدوالر 

0.2 في املئة إلى 112.58 ين.
وارتفع س��هم »تويوتا« واحداً في املئة، وزاد سهم 
»س��وبارو« 1.7 ف��ي املئة، و»باناس��ونيك« 0.7 في 
املئة. وحقق س��هم »دايس��كي« املتخصصة في 
أنشطة التخلص من النفايات الصناعية أداء فاق 
أداء الس��وق، إذ قفز 6.9 في املئة بعدما ارتفع ربح 
الش��ركة التش��غيلي 25.2 في املئة في الربع من 

آذار )مارس( إلى أيار )مايو( املاضي.
وارتفع املؤش��ر »توبكس« األوس��ع نطاقاً 0.2 في 
املئة إلى 1614.41 نقطة، بينما زاد املؤش��ر »جيه 
ب��ي اكس نيكاي 400« بنس��بة 0.2 ف��ي املئة إلى 

14376.53 نقطة. 

تونس ـ رويترز:
رفعت احلكومة التونس��ية أسعار البنزين بنسبة 
6.7 في املئة ضمن خطط خلفض الدعم احلكومي 
وتقليص عجز املوازنة في إطار إصاحات رئيس��ة 

يطالب بها املقرضون الدوليون.
وقال��ت وزارة الطاق��ة ف��ي بيان لها إن��ه تقرر رفع 
سعر لتر البنزين إلى 1.750 دينار )0.726 دوالر( من 
1.650 دينار. وكانت الزيادة الس��ابقة في أس��عار 

البنزين في العام 2014.
وكان »صندوق النقد الدولي« أفرج الشهر املاضي 
عن قس��ط من قرض لتونس قيمت��ه 320 مليون 
دوالر بعد تأجيل حلوالى س��تة أش��هر، وذلك بعد 
أن تعه��دت احلكوم��ة التونس��ية تس��ريع وتيرة 

اإلصاحات االقتصادية.
وتتوقع تون��س أن يزيد عجز املازن��ة في 2017 إلى 
5.9 ف��ي املئ��ة مقارنة مع توقعات س��ابقة لعجز 
نس��بته 5.4 في املئة بس��بب ارتفاع قيمة واردات 

الطاقة وهبوط قيمة الدينار. 

المركزي يعلن انخفاض 
اسعار السبائك الذهبية 

ارتفاع االسهم اليابانية 
مع تحسن ثقة الشركات

تونس ترفع أسعار البنزين 
لخفض عجز الموازنة

تقـرير

برلين ـ وكاالت:

قال��ت املستش��ارة األملاني��ة أنغي��ا 
زعم��اء  عل��ى  يتع��ني  إن��ه  مي��ركل 
التركيز على  العش��رين«  »مجموعة 
حتقيق من��و اقتص��ادي دائم ويش��مل 
اجلميع بدالً من التركيز على جناحهم 
الش��خصي وذلك ف��ي الوق��ت الذي 
شهدت فيه ش��وارع مدينة هامبورغ 
تظاه��رات مناهض��ة للعومل��ة قم��ة 

»مجموعة العشرين« هذا األسبوع.
وقالت م��ركل في تدوينه��ا الصوتي 
العش��رين«  »قم��ة  إن  األس��بوعي، 
ه��ذا العام س��تتناول قضاي��ا يؤيدها 
احملتجون مثل توزيع الثروة واس��تغال 
امل��وارد إلى جان��ب قضاي��ا ذات صلة 
مث��ل التغير املناخي وحرية األس��واق 
وحماي��ة املس��تهلك ودع��م املعايير 

االجتماعية.
وخرج عشرات اآلالف من احملتجني في 
تظاه��رات احتجاج��اً عل��ى االجتماع 
الذي س��يضم أكب��ر 20 اقتصاداً في 
العالم حتت املطر في هامبورغ اليوم، 
قبل القمة التي ستعقد في السابع 

والثامن من متوز )يولي��و( اجلاري والتي 
ستنشر الشرطة 21 ألف من أفرادها 

في مختلف أرجاء أملانيا حلمايتها.
وه��ذه ه��ي التظاهرة األول��ى من 30 
تظاهرة مسجلة هذا األسبوع. وحمل 
بعض املتظاهرين الفتات كتب عليها 
»حارب��وا الفق��ر« و»أوقف��وا الفحم« 

و»كوكب األرض أوالً«.
وقال��ت م��ركل »ل��ن تتعل��ق فق��ط 
بالنم��و )االقتصادي( ب��ل أيضاً بالنمو 
املس��تدام«. وتابعت »يج��ب أن يكون 
لدينا وضع يحقق املكاسب للجميع. 
م��ن الواض��ح أن القضايا ت��دور حول: 
كي��ف نحق��ق النمو املس��تدام الذي 

يشمل اجلميع؟«.
وفصلت مركل التي تسعى إلى فترة 
والي��ة رابعة في انتخاب��ات مقررة في 
24 أيلول )س��بتمبر( القضاي��ا قائلة 
»ما الذي نفعله مبواردنا؟ ما هي قواعد 
توزيع الثروة؟ وكم شخص سيشارك 
ف��ي ذلك؟ وكم دولة ستس��تفيد من 

ذلك؟«.
ومن دون أن تش��ير إل��ى االحتجاجات 
الت��ي أقلقت املس��ؤولني األمنيني في 
أملانيا من أعمال تخريب محتملة هذا 
األس��بوع في ثان��ي أكبر م��دن أملانيا، 

قال��ت م��ركل إن ه��ذه القضاي��ا غير 
التقليدي��ة فرضت بالقوة على جدول 

أعمال »قمة العشرين«.

وقال��ت »إذا مضينا ببس��اطة في ما 
كن��ا نقوم به م��ن قبل ف��إن التنمية 
عل��ى مس��توى العال��م بالتأكيد لن 

تكون مستدامة ولن تشمل اجلميع... 
نحتاج إلى اتفاق حماية املناخ وأسواق 
التجارة  اتفاق��ات  مفتوحة وحتس��ني 

بحي��ث تدع��م حماي��ة املس��تهلك 
واملعايير البيئية واالجتماعية«.

ووع��دت مركل في كلمة ألقتها أمام 
البرملان األس��بوع املاضي بالدفاع عن 
التجارة احل��رة والضغط من أجل بذل 
جه��ود دولي��ة ملكافحة تغي��ر املناخ 
خال القمة وحتدي سياس��ة »أميركا 
أوالً« التي ينتهجها الرئيس األميركي 

دونالد ترامب.
ويأتي اجتماع »مجموعة العش��رين« 
ف��ي أعق��اب قم��ة مجموع��ة الدول 
الصناعية السبع الكبرى في صقلية 
قبل شهر التي كشفت عن انقسامات 
عميقة بني الدول الغربية وترامب في 
ش��أن التغير املناخي وقضايا التجارة 
واملهاجري��ن. وأعل��ن ترام��ب في وقت 
الحق انس��حاب الواليات املتحدة من 
اتفاق باريس ملكافحة التغير املناخي 

الذي أبرم في العام 2015.
األملاني��ة  الس��لطات  وتتحس��ب 
الضطراب��ات ف��ي هامب��ورغ وتش��عر 
بالقل��ق م��ن أن احملتجني ق��د يلجأون 
العن��ف مثلم��ا ح��دث خ��ارج  إل��ى 
قمة مجموع��ة الثماني��ة في جنوى 
اإليطالي��ة ف��ي 2001 عندم��ا قت��ل 

شخص بالرصاص وأصيب مئات.

وذك��رت صحيفة »فيلت أم زونتاغ« أن 
»مكت��ب مكافحة اجلرمي��ة« االحتادي 
األملان��ي ح��ذر م��ن أن املعارض��ني ل��� 
»مجموع��ة العش��رين« الذين ميليون 
إلى اس��تخدام العنف رمبا يش��علون 
احلرائق أو يقومون بأعمال تخريب في 
منش��آت للبنية التحتية مثل ميناء 

ومطار هامبورغ.
نك��ون  أن  »يج��ب  التقري��ر  وق��ال 
أش��كال جديدة  ملواجهة  مستعدين 
ومبتكرة من الهجم��ات«، مضيفاً أن 
شرطة هامبورغ مس��تعدة ملواجهة 
محاوالت من ناشطني لقطع الطاقة 

الكهربائية في هامبورغ.
ونظمت تظاهرة اليوم مجموعة تعرف 
باس��م »موج��ة احتج��اج مجموعة 
العش��رين«. وهناك تظاه��رات أخرى 
هذا األس��بوع حتت مسميات »مرحباً 
ف��ي اجلحيم« و»مجموعة العش��رين 

غير مرحب بها«.
وح��ذر وزير العدل األملاني هايكو ماس 
من أعم��ال عنف، وق��ال جملموعة من 
الصحف »إنه عم��ل ضد القانون من 
يش��عل إطار سيارة أو يسبب إصابات 
لرجال الشرطة. ال يوجد أي مبرر لذلك 
على اإلطاق وسيحاسب املعتدون«. 

شوارع هامبورغ تشهد تظاهرات مناهضة للعولمة  

ميركل تدعو زعماء مجموعة العشرين الى تحقيق نمو اقتصادي دائم 

املستشارة األملانية أنغيال ميركل
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بغي��ة احياء )مب��ادرة »العب��ور اآلمن« 
النقاذ اقليم كردستان( التي طرحناها 
ف��ي ش��هر كان��ون الثاني م��ن خالل 
ه��ذا املنب��ر احل��ر، وبغي��ة ط��رح رؤية 
الكردية  السياسية  للعملية  مجددة 
الس��تيعاب املعطي��ات اجلدي��دة مثل 
قرار اجراء االس��تفتاء وتعمق اخلالفات 
م��ا بني االح��زاب والتعطيل املس��تمر 
لبرملان كردس��تان وحتري��ر املوصل من 
تنظيم داعش االرهاب��ي، نعيد املبادرة 
بقراءة جديدة م��ع تعديالت واضافات 
عملية، بغية اخراج االقليم الفيدرالي 
م��ن مش��كالته وأزماته السياس��ية 
والنفطي��ة،  واملالي��ة  واالقتصادي��ة 
وبغية تهيئة البيت الكردي وتوحيدها 
العراقي��ة  التغيي��رات  الس��تيعاب 
حتري��ر  بع��د  واالقليمي��ة  والس��ورية 
املوصل، وبغية اخراج ش��عب االقليم 
واحلياتية  املعيش��ية  الضغوطات  من 
الت��ي فرضته��ا احلكوم��ة الفاش��لة 
واملافيا احلاكمة، وبغية متهيد الطريق 
الع��ادة الثقة الى العالق��ات بني اربيل 
وبغ��داد وازالة اخلالف��ات بينهما، ومن 
باب الدعوات التي تطلق العادة توحيد 
البيت والق��رار الكردي ال��ى حني مدة 
االنتخابات املقبلة، ومن باب املشاركة 
االيجابية في حلحلة الوضع املتجمد 
القائ��م ف��ي االقلي��م، نط��رح املبادرة 
التالية اجلديدة واملعدلة باس��م احياء 
مبادرة » العبور اآلم��ن« وهي تتضمن 

أربعة محاور رئيسية وهي كالتالي:

احملور السياسي والعسكري
1. تأجي��ل اس��تفتاء االقلي��م الى ما 
بعد اجراء االنتخابات العراقية س��نة 
2018، وذلك لضرورات كردية وعراقية 

واقليمية ودولية.
2. انه��اء الوالي��ة الالقانونية للس��يد 
برمل��ان  وتفعي��ل  البارزان��ي  مس��عود 
كردس��تان م��ن دون ش��روط وتلبي��ة 

االستحقاق القانوني للبرملان.
3. تكليف الس��يد د.محم��ود عثمان 

لرئاس��ة االقلي��م م��ع اختي��ار نائبني 
للرئيس على وفق توافق سياس��ي بني 

االحزاب ومن دون مماطالت.
4. الفص��ل املؤق��ت للقي��ادة العامة 
)البيش��مركة(  املس��لحة  للق��وات 
م��ن الرئاس��ة، واناطة رئاس��تها الى 
مسعود البرزاني ونائبني للقائد العام 
االول كوسرت رس��ول علي من االحتاد 
الوطني والثاني مصطفى س��يد قادر 

من حركة التغيير.
5. تكليف مس��رور البارزاني من احلزب 
الدميقراط��ي واله��ور ش��يخ جنك��ي 
م��ن االحتاد الوطني برئاس��ة احلكومة 
اجلديدة حلني اج��راء االنتخابات حلاجة 
االقلي��م الى ش��خصيات سياس��ية 
وأمنية في هذه املرحل��ة احلرجة التي 

متر بها املنطقة.
6. توحيد قوات البيش��مركة التابعة 
للح��زب الدميقراطي واالحت��اد الوطني 
باسم جيش الدفاع الكردستاني حتت 

اشراف اميركي.
7. توحيد اجلهازين للمخابرات العامة 
)اربيل والس��ليمانية( حتت  واالسايش 

جهاز واحد عام لالقليم.
8. اص��دار قان��ون م��ن البرمل��ان خاص 
بتح��رمي وجت��رمي العم��ل احلزب��ي داخل 
والش��رطة  البيش��مركة  ق��وات 
واالس��ايش واالجهزة األمني��ة، والغاء 
حزبية كاف��ة املنتس��بني واالفراد من 
ه��ذه القوات واالجه��زة، ووضع هيكل 
وبرنام��ج والي��ة خاصة ببن��اء القوات 
املس��لحة على أسس وطنية ومهنية 
للدفاع ع��ن االقليم، ومع االس��تفادة 
من مجاالت التعاون العس��كري التي 
توفرها للبيشمركة دول التحالف مع 

الوالبات املتحدة.

احملور االقتصادي واملالي
البرملاني��ة  االنتخاب��ات  اج��راء  بع��د 
وتش��كيل احلكومة اجلدي��دة واختيار 
رئيس جديد لالقليم، تتعهد احلكومة 
البرنام��ج  بتطي��ق  البرمل��ان  وام��ام 

االقتصادي التالي:
1. تأس��يس صن��دوق وطن��ي باس��م 
»الصن��دوق الوطني« برأس��مال قدره 

)15-20( ملي��ار دوالر، تتب��رع بأموال��ه 
احلزبيني  واملس��ؤولني  والوزراء  الرؤساء 
واعضاء املكاتب السياس��ية واحلزبني 
احلاكم��ني واالح��زاب االخ��رى واالثرياء 
انواعها، وحسب  والش��ركات بجميع 
الية عمل تتفق عليها الكتل النيابية 

في برملان كردستان.
2. عند عدم متكن احلكومة بتأس��يس 
الصندوق أعاله بسبب تهرب اصحاب 
رؤوس االموال واملس��ؤولني واملتنفذين 
والرئاس��ة  البرمل��ان  تلج��أ  باحلك��م، 
واحلكوم��ة اجلدي��دة ال��ى تبن��ي عمل 
تاريخ��ي ووطن��ي وه��و تأمي��م كافة 
املص��ارف والبنوك وجميع الش��ركات 
والنف��ط  االتص��االت  وكارتي��الت 
والتج��ارة  واملق��اوالت  واملصاف��ي 
والعقارات واملوالت واالس��واق الكبيرة 
وغيرها من القطاع��ات التي تتحكم 

باقتصاديات البلد.
3. متلي��ك جمي��ع املص��ارف والبن��وك 
األهلي��ة  واملمتل��كات  والش��ركات 

االقتصادي��ة والتجاري��ة واملالي��ة الى 
القط��اع الع��ام للحكوم��ة بنس��بة 
%51، وبي��ع النس��بة الباقية %49 الى 
املواطن��ني لتأس��يس واقام��ة قط��اع 
وطني مش��ترك بني الدولة والشعب 
واالحت��كار  االس��تغالل  ع��ن  بعي��دا 
واالس��تبداد واالس��تعباد االقتص��ادي 
واملالي، وعلى ان ال تزيد عدد االس��هم 
للمواطن الواحد عن )100-250( سهم 

بغية ضمان العدالة واملساواة.
4. تأس��يس مصرف حكومى للتعاون 
والس��ياحي  والصناع��ي  الزراع��ي 
برأس��مال ق��دره نص��ف ملي��ار دوالر 
احلكوم��ة  م��ن  مش��ترك  وبتموي��ل 
املالية  الق��روض  لتق��دمي  واملواطن��ني 
ال��ى القطاعات الزراعي��ة والصناعية 
والسياحية لتحريك العجلة االنتاجية 
احمللي��ة وتفعي��ل الق��درات واملكونات 
االقتصادية الذاتية على االنتاج وتأمني 
واملس��تلزمات  واالجتياج��ات  الغ��ذاء 

احلياتية االساسية.

5. تأس��يس مصرف حكومي للتعاون 
العقاري واملشاريع الصغيرة برأسمال 
وبتموي��ل  دوالر  ق��دره نص��ف ملي��ار 
مش��ترك ب��ني احلكوم��ة واملواطن��ني 
لتق��دمي الق��روض املالية لبن��اء الدور 
والس��كن والش��قق واقامة املشاريع 
الصغيرة االنتاجي��ة واخلدمية لتأمني 
مصدر رزق املواطنني وخاصة الشباب، 
وايضا تقدمي قروض لل��زواج لتخفيف 
بخط��وات  القائم��ني  عل��ى  االعب��اء 

تشكيل احلياة األسرية.

احملور الصحي واالجتماعي
اجلدي��دة  احلكوم��ة  تش��كيل  بع��د 
تتعهد احلكومة وامام البرملان بتطيق 

البرنامج الصحي االجتماعي التالي:
وطن��ي  صح��ي  نظ��ام  تثبي��ت   .1
للمواطنني باس��م »النظ��ام الوطني 
للرعاية الصحي��ة« للرعاية الصحية 
ف��ي كل أرج��اء االقليم، وم��ن ضمنه 
ملرض��ى  القص��وى  الرعاي��ة  تأم��ني 

املس��تعصية،  واالم��راض  الس��رطان 
وذلك من خالل اشتراك شهريبالنظام 
يش��ترك فيه كل مواطن ويدفع رسما 
ما بني )5-10( االف دينار كل شهر مدى 
احلي��اة، وباملقاب��ل يتلق��ى املواطن من 
دون مقاب��ل كافة اخلدم��ات الصحية 
في املستش��فيات واملراك��ز الصحية 
احلكومية واالهلية، وعلى وفق برنامج 
وآلية تضمن مصالح ومنافع الطرفني، 
ومن خالل هذا النظام ميكن ت�أمني ما 
يق��ارب )500( ملي��ون دوالر كل س��نة 

للقطاع الصحي.
2. اق��رار نظ��ام خ��اص باملتقاعدي��ن 
وحتوي��ل  والعس��كريني  املدني��ني 
االس��تقطاعات املالية املس��تحصلة 
من املنتس��بني احلكومي��ني والعاملني 
في القطاع��ات االهلية ال��ى صندوق 
خ��اص باملتقاعدين ال يح��ق الي طرف 
حكوم��ي او غير حكوم��ى اخراج دينار 
واحد من هذا الصندق اخملصص للرواتب 
واالس��تحقاقات املالي��ة املتقاعدي��ن، 
وعل��ى ان يوض��ع قان��ون خ��اص بهذا 
الصندوق يسمح له باالستثمار لزيادة 

القدرات املالية.
بالرعاي��ة  خ��ااص  نظ��ام  إق��رار   .3
االجتماعية للعائالت الفقيرة واالفراد 
ذات الدخالحمل��دود، وذل��ك م��ن خ��الل 
تاس��يس صندوق خ��اص بهذا الغرض 
يجمع أمواله من اس��تقطاع نس��بة 
%2 من املس��تحقات الش��هرية لكل 
وأهلي، واستقطاع  منتسب حكومي 
%3 من االي��رادات احلكومي��ة العامة، 
واس��تقطاع %5 م��ن رواتب الرؤس��اء 
وال��وزراء واملس��ؤولني احلكوميني ومن 
اصحاب املناصب والرتب، واس��تقطاع 
األهلي��ة،  الش��ركات  ارب��اح  م��ن   5%
ومع دع��م الصن��دوق بام��وال الزكاة 
والصدقة واملانحني واملتبرعني وينظم 

ذلك بقانون من قبل البرملان.
احملور البرملاني والقضائي

1. اج��راء مراجع��ة ش��املة م��ن قبل 
االكادمي��ني واملتخصص��ني واملعني��ني 
وب��ادارة واش��راف البرمل��ان م��ع هيئة 
النزاه��ة والرقابة املالي��ة للبحث عن 
املتس��ببني واألس��باب الت��ي أدت الى 

االنهيار االقتصادي واملالي احلاصل في 
االقلي��م، وتصنيفها حس��ب ملفات 
والتجارة والعقارات والكمارك  النفط 
وغيرها حسب املعطيات االقتصادية، 
وتقدمي املتسببني الرئيسيني الى هيئة 

النزاهة واحملاكم املعنية.
2. تقدمي اجلهاز احلكومي املشرف على 
ملف النف��ط الى احملاكم��ة بقرار من 
البرمل��ان وبأمر رئاس��ي وذلك بس��بب 
غياب الش��فافية والتخطيط وس��وء 
العم��ل واالدارة وجتاوز وخ��رق املصالح 
العليا لالقليم وتفشي الفساد ونهب 
وس��رقة الثروات الطبيعي��ة واالموال 

واملمتلكات العامة.
3. تقوية هيئة النزاهة والرقابة املالية 
العامة بش��خصيات كف��وءة مقتدرة 
مدعومة بالقوة التنفيذية لفتح اوراق 
ملفات الفس��اد والنهب في االقليم، 
وترش��يح القاض��ي رزكار محمد امني 
لهيئة النزاهة واملستش��ار جالل سام 

اغا للرقابة املالية.
4. اعتم��اد ميزانية قانونية متس��مة 
بالشفافية ومصدقة من قبل البرملان 
واالداري��ة  املالي��ة  االم��ور  لتصري��ف 
للسلطات الرسمية لالقليم، البرملان 
والرئاس��ة واحلكوم��ة والقضاء، وحترمي 
االم��ور  وتصري��ف  بامل��ال  التص��رف 
الرس��مية واحلكومي��ة دون مرجعي��ة 

وميزانية قانونية.
ه��ذا باختص��ار أه��م األركان واحمل��اور 
األساسية للمبادرة اجلديدة املطروحة، 
وبه��ذه املناس��بة نأم��ل م��ن اجلهات 
السياس��ية واملعني��ة ف��ي االقلي��م 
االس��تفادة من طروحات ه��ذه املبادرة 
الت��ي تأتي بعد صدور قرار االس��تفتاء 
وحتري��ر املوص��ل م��ن تنظي��م داعش 
االرهاب��ي، وهي متتل��ك بعض األرضية 
االقلي��م  ش��عب  الخ��راج  املناس��بة 
املغ��دور واخملن��وق باملش��اكل واالزمات 
والسياس��ية،  واملعيش��ية  احلياتي��ة 
ونأمل من ورائها التوفيق لكل اجلهود 
الرامي��ة النق��اذ االقليم م��ن محنته 

املستعصية، واهلل من وراء القصد.

*كاتب من إقليم كردستان.

د. عالء الدين الظاهر

عبدالكرمي قاس��م كان يُعد النتخابات 
رئاس��ية وبرملانية في عام 1963 وكان 
ف��وزه فيه��ا مؤك��دا وس��احقا. ه��ذا 
بح��دد ذات��ه كان مرعب��ا للبعثيني مما 
ادى ال��ى انقالبهم الدم��وي. لكن ماذا 
كان س��يحتوي برنامجهم االنتخابي 
لو قرروا الدخول ف��ي االنتخابات؟ هل 
س��يحتوي وضع مق��درات العراق بيد 
عبدالناصر وتس��ليم اجلزء االكبر من 
نفط العراق الى مصر وكالهما نتيجة 
حتمية ألي وح��دة اندماجية؟ في هذا 
احلال ل��ن يحصلوا عل��ى مقعد نيابي 

واحد. 
في معظم الدول املتقدمة يقوم مدير 
املدرسة بتعيني املدرسني في مدرسته 
وتق��وم ادارة التعلي��م ف��ي املقاطعة 
باملصادق��ة على التعي��ني. لو اعطيت 
صالحي��ة التعيني في الب��الد العربية 
ملدير اي مدرس��ة لق��ام بتعيني اقاربه 
واصدقائ��ه وجيرانه في مدرس��ته وملا 
استطاع ان يقاوم الضغوط عليه من 
اقاربه وجيرانه. بعد غزو 2003 للعراق 
قام��ت الس��لطات البريطانية احملتلة 
بتدريب الشرطة العراقية في البصرة. 
بعدها قال اح��د اجلنود البريطانيني ان 
الدميقراطي��ة ال تصلح للعراق. عندما 
طلب هذا اجلن��دي البريطاني اعتقال 
الش��رطي  رف��ض  املطلوب��ني،  اح��د 
البصري اجلدي��د اعتقال املطلوب ألنه 
من ابناء عش��يرته. نحن جس��ديا في 
القرن الواحد والعش��رين لكن والءاتنا 

ما تزال في القرن الصفر.

مذكرات، قيض من فيض
برام��ج  تلفزيوناتنا مليئ��ة باملقابالت 
بكت��ب  مليئ��ة  ورفوفن��ا  العروبي��ة 
البعثي��ني والقوميني التي تبرر فش��ل 
الوحدة ولو تابعتها وقرأتها فس��تجد 
ان كل ط��رف يلقي بالل��وم على طرف 
آخ��ر من دون ان يدرك إن عقيدته وهما 

وأنه يالحق سرابا .
في الواقع س��تجد ف��ي هذه املذكرات 
هزالة كل االدعاءات عن االميان بالوحدة 
العربي��ة. فبعد اكثر من عامني كوزراء 
وحدويني في عهد عبدالس��الم عارف 
وإدراكهم التام مبعارضة عبدالس��الم 
ع��ارف ألي اتفاق وح��دوي او احتادي، لم 
يق��دم اي منهم اس��تقالته. وعندما 
قدم صبح��ي عبداحلميد اس��تقالته 
وش��اركه فيه��ا ارب��ع وزراء وحدوي��ني 

لم تكن بس��بب موقف عبدالس��الم 
عارف م��ن الوح��دة وإمن��ا تضامنا مع 
اس��تقال  ال��ذي  فرح��ان  عبدالك��رمي 
بس��بب تدخ��ل مراف��ق عبدالس��الم 
عارف في شؤون وزارته. ووفقا ملذكرات 
صبح��ي عبداحلمي��د فإن��ه م��ا كان 
سيس��تقيل ل��و ع��رف ان عبدالكرمي 
فرحان وجه كتابا ش��ديد اللهجة مع 
نس��خة الى ديوان رئاس��ة اجلمهورية 
مما دفع عبدالس��الم عارف الى ش��تم 
عبدالك��رمي فرحان واس��تقالة االخير. 
محاولة عارف عبدالرزاق االنقالبية في 
ايل��ول 1965 لم تكن م��ن اجل اقامة 
الوحدة مع مصر وإمنا بس��بب ضغوط 
كتلة الضب��اط احلركيني لرفض طلب 
عبدالسالم عارف بنقل بعض الضباط 
احلركيني الى وحدات عس��كرية خارج 
بغ��داد وتنفيذ هذا الرف��ض لم ميكن 
ممكنا من دون االنقالب العسكري على 

عبدالسالم عارف.
س��تجد في هذه املقاب��الت واملذكرات 

ام��ورا تصيبك بالتقي��ؤ. صبحي عبد 
احلمي��د يكت��ب فص��ال يش��رح في��ه 
مش��كلة احل��دود م��ع الكوي��ت. هل 
كانت هناك مشكلة اصال لو لم يقم 
بإنقالبه��م على عبدالكرمي  البعثيون 
ومنهم  القوميني  قاس��م ومبس��اندة 
صبح��ي عب��د احلمي��د نفس��ه؟ وجد 
دواعش 1963 عل��ى مكتب عبدالكرمي 
قاس��م اتفاق��ا احتادي��ا ب��ني الع��راق 
للتوقي��ع يحتفظ  والكوي��ت جاه��زا 
في��ه امي��ر الكوي��ت بصالحي��ة ابرام 
االتفاقيات النفطية بينما تؤول نصف 
العائدات النفطية الى العراق وكذلك 
سلطة التمثيل الدبلوماسي والدفاع 
والتعلي��م. بل االس��وأ، يب��رر صبحي 
اقن��اع عبدالناصر لعلي  عبداحلمي��د 
صالح الس��عدي باالعت��راف بالكويت 
بس��بب مصالح اميركا النفطية في 
اخللي��ج! ه��ل يق��ود عبدالناصر االمة 
العربي��ة ام ه��و قنص��ل امي��ركا في 
بغداد؟ ما ال يدركه صبحي عبداحلميد 

وال يريد ادراك��ه ان عبدالناصر ما كان 
ليس��مح ان يصبح العراق دولة قوية 
قد تنافس زعامت��ه العربية. بعد ثورة 
14 مت��وز جم��ع عبدالناص��ر ضباط��ه 
االحرار وحذرهم م��ن ان ثورة حقيقية 
حدثت في العراق وان في العراق بترول. 

واحلر تكفيه االشارة.
ينتق��د صبحي عبد احلميد سياس��ة 
اميركا وادعاءاتها عن حقوق االنس��ان 
ويعطي مثال عن انه استلم شخصيا 
من اميركا بع��د انقالب دواعش 1963 
شحنة كبيرة من قنابل النابالم التي 
اس��تخدمت في احل��رب ض��د االكراد 
ويتس��اءل اي��ن كانت حقوق االنس��ان 
ف��ي حينها. م��اذا يفعل الق��ارئ امام 
ه��ذه الدعاية الركيك��ة؟ اذا لم متلك 
امي��ركا حقوق��ا لالنس��ان مل��اذا ل��م 
ميتلكه��ا صبح��ي عبداحلمي��د؟ اي��ن 
كانت انس��انيته ومهنته التي ُوجدت 
اصال حلماية ش��عبه؟ اين هي اخالقه 
العربي��ة » احلمي��دة « ووفائه ملن دعم 

انقالبه الداعشي؟ من الذي اجبره على 
اس��تخدام النابالم ض��د االكراد؟ منو 
صّخم وجهه؟ سياسة حقوق االنسان 
االميركي��ة اخذت بع��دا حقيقيا بعد 
اربعة عش��ر عام من انق��الب دواعش 
1963 عندم��ا تس��ّلم جيم��ي كارت��ر 
الرئاسة االميركية وبرغم ذلك بقيت 
هذه السياس��ة تتناسب عكسيا مع 
مصال��ح الواليات املتح��دة وإال كيف 
نفس��ر دعم الوالي��ات املتحدة حلكم 
بربري مثل احلكم السعودي. سياسة 
حقوق االنسان االميركية في مد وجزر 
حس��ب من يجلس في البيت االبيض. 
هذه ام��ور يدركه��ا الرجل البس��يط 
فكيف بوزير س��ابق للخارجية تخرج 
م��ن اركان كمبرل��ي البريطاني��ة؟ ما 
يري��د صبحي عبداحلمي��د اخفائه من 
خ��الل ه��ذه الدعاي��ة الس��اذجة هو 
ان نظ��ام دواع��ش 1963 كان حليف��ا 
اساسيا للواليات املتحدة في محاربة 
الش��يوعية وبالتالي لم تُقم الواليات 

املتحدة اي اعتبار حلقوق االنسان. كل 
ادعاءات صبحي عبداحلميد )وهو جزء 
من نظ��ام دواعش 1963( ب��أن اميركا 
كان��ت معادية للعروبيني هي هراء في 
هراء ألن اميركا لم تخطط الغتيال اي 
زعي��م عروبي او لالنق��الب عليه بل ان 
الزعي��م العربي الوحي��د الذي حاولت 
اغتيال��ه وخططت لالنقالب عليه هو 
عبدالكرمي قاس��م وإن العروبيني كانوا 

ادواتها ضده سواًء عن جهل او دراية.
وينه��ي صبحي عبداحلمي��د مذكراته 
من دون اعتذار للش��عب العراقي عما 
اقترفه صبح��ي عبداحلميد وجماعته 
بحق الع��راق بتآمرهم املس��تمر ضد 
عبدالكرمي قاس��م ومن دون اي اعتراف 
حت��ى بإرتكاب اي خط��أ عندما قاموا 
النش��اطات وال حت��ى ش��كر  بتل��ك 
عبدالكرمي قاس��م الذي عفا عنه وعن 
جماعت��ه ع��دة م��رات واعاده��م الى 
وظائفهم التي مكنتهم من االنقالب 
عليه، بل عل��ى العكس لم يكف عن 

كتابة سمومه ضد عبدالكرمي قاسم. 
وبعد خراب البصرة وضياع 50 عام من 
مس��يرة تقدم للعراق جتده يعترف بأن 
الدميقراطية احلقيقية وحل املشكلة 
الكردي��ة ه��ي م��ا يحتاج��ه الع��راق. 
وستجد في مذكرات حازم جواد سموم 
الكراهي��ة واحلق��د ض��د عبدالك��رمي 
قاسم. كان هتافات حازم جواد معادية 
في عهد قاسم مثل )ماكو زعيم، اهلل 
ك��رمي(. وحازم ج��واد كان ج��ارا لعائلة 
شقيقة الزعيم في منطقة املهدية. 
ل��م تنفع اجليرة مع دواعش 1963 كما 
لم تنفع اجليرة مع دواعش 2014 فقد 
مت قتل املالزم االول الطيار طارق محمد 
صالح القيسي ابن ش��قيقة الزعيم 
ومن دون محاكمة وبخسة كما سيرد 
ذك��ره. وبالطب��ع جت��د دواع��ش 1963 
يلعب��ون دائم��ا دور الضحية بس��بب 
اعتقالهم في زمن عبدالكرمي قاس��م 
وكأن س��بب اعتقالهم يعود لكونهم 
يش��ربون الش��اي ف��ي بيوته��م. وفي 
يتباه��ون مبحاوالتهم  الوقت نفس��ه 
االنقالبية العديدة والتي تبدأ بإغتيال 

عبد الكرمي قاسم.
س��تجد ايض��ا ف��ي مذك��رات هؤالء 
اتهامات فساد ضد حامد قاسم الذي 
يدعون انه اس��تفاد من جت��ارة احلبوب 
مس��تغال موق��ع اخيه. مت��ت مصادرة 
ممتلكات حامد قاس��م )وهي ممتلكات 
تعود له قبل ثورة 14 متوز( ولم تعاد له. 
اُفرج عنه بعد س��نتني م��ن االعتقال 
لعدم ثب��وت اي تهمة ض��ده وبالذات 
تهمة اس��تغالله ملنص��ب اخيه وهذا 
امر يقر به حس��ن العلوي. دعني انقل 
ما ذك��ره لي صديقي وزميل دراس��تي 
الدكت��ور اس��تبرق االيوبي االس��المي 
النزعة ومخطئ م��ن يتصوره انه من 
انصار عبدالكرمي قاس��م. عرض وكيل 
ش��ركة مرس��يدس عشرة س��يارات 
حام��د  اش��ترى  منخف��ض.  بس��عر 
قاسم احداها. عندما علم عبدالكرمي 
قاسم بهذا أمرَ شقيقه االكبر حامد 
بإعادتها ف��ورا وهذا ما حصل. يضيف 
الصديق اس��تبرق االيوبي  » بالنسبة 
الى س��يارة حامد قاس��م ف��إن الذي 
حكى القصة هو محاس��ب ش��ركة 
فائ��ق عبي��دة والت��ي كانت ف��ي ذلك 
الوقت ه��ي الوكيل الوحيد لش��ركة 
مارس��يدس في الع��راق حيث حدثت 
القصة مع��ه ش��خصيا «. فما بالك 
بصفقات حبوب يقيمها حامد قاسم 

بعلم احلكومة العراقية.

أحياء مبادرة »العبور اآلمن« إلنقاذ إقليم كردستان

دواعش 1963 ومذكراتهم ولماذا يجب محاكمتهم؟

الزعيم عبد الكرمي قاسم
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رغ��م الضغوط��ات الكبي��رة، 
والسياسات اخلاطئة التي تقوم 
بها السلطة السياسية، اال ان 
القضاء، كسلطة، مازال يقاوم 
س��يول الفس��اد واحملس��وبية 
التي جرفت بقية الس��لطات، 
لنفس��ه بكم كبير  واحتفظ 
من النزاهة والش��فافية التي 

كلفته الكثير من منتسبيه.
 م��ا يح��دث الي��وم، لألس��ف، 
محاولة السلطة السياسية، 
جلعل القضاء ساحة لتصفية 

ليس  الش��خصية.  احلسابات 
الس��لطة فحس��ب، ب��ل ثمة 
مؤسس��ات، وموظفون صغار، 
اسهمت قوانني مؤسساتهم، 
موظف��ني  يورط��وا  ب��أن 
فس��اد  مبلف��ات  ومس��ؤولني، 
وهدر باملال العام، من دون وجه 
ح��ق، وهو م��ا اس��هم بخلق 
الوظيفي  الضغ��ط  حالة من 
املعروض��ة  القضاي��ا  وكث��رة 
خصوص��ا  القض��اء،  ام��ام 
محاك��م التحقي��ق اخملتص��ة 

ح��وادث  النزاه��ة.  بقضاي��ا 
احملاكم،  كثيرة، شهدتها هذه 
الكراهية، وتصفية  امواج من 
احلس��اب، واالنتقام، تكس��رت 

على صخرة القضاء. 
قضية احيلت الى النزاهة، من 
قبل اح��دى اجله��ات الرقابية، 
تهمة املوظف احملال، هو مبلغ 
اإليفاد ال��ذي زاد عن احلد املقرر 
مببلغ أربعني ال��ف دينار فقط. 
ه��ذا املبل��غ، تس��بب بإحال��ة 
موظ��ف ب��ريء ال��ى احملاك��م. 

القاض��ي، ال ميكنه اال ان ينظر 
القضاي��ا التي تط��رح امامه. 
ل��م تفكر هذه اجله��ة، ان ثمة 
تكاليف وامواال ستصرف، لقاء 
النظر به��ذا املبلغ، اضافة الى 
ان وقت القاضي مهم، وثمني، 
ومين��ح له رات��ب ومكانة، لكي 
يقوم بإحقاق احلق، واعادة احلق 
الى اهل��ه، وانص��اف املظلوم، 
ولي��س للنظر بأم��ور ال عالقة 

لها بالقانون وال باملال العام.
 لو مت جتاوز ه��ذه القضايا، عبر 

تش��ريع خ��اص به��ا، يعال��ج 
مثل هذه احل��االت، لتم جتنيب 
القضاء مس��ؤوليات اضافية، 
حي��ث ميكن للقاض��ي ان يوفر 
دراس��ة  وقت��ه، لالنصراف في 
القضايا املهمة، خصوصا تلك 
املتعلق��ة باملال الع��ام، ونحن 
نعان��ي منذ التغيي��ر وحلد اآلن 
م��ن اهم مش��كلتني: االرهاب 
والفس��اد. الفس��اد، ال يح��ل 
عبر خن��ق املوظف��ني الصغار، 
ومحاس��بتهم عل��ى مبال��غ، 

ال تع��ادل ثم��ن ال��ورق واحلب��ر 
والكهرباء الذي يصرف عليها. 
ويعط��ل القاضي عن القضايا 
األهم. نحتاج الى اعادة القول، 
بض��رورة تولي القضاء متابعة 
القضايا التي تخص الفس��اد 
واملال الع��ام، بنفس��ه، بعيدا 
عن اي س��لطة. القضاء الذي 
أنص��ف الكثي��ر م��ن األبرياء، 
وايق��اف  بتعطي��ل  وتس��بب 
لبعض  الش��خصية  املزاجات 
يحاول��ون  الذي��ن  املس��ؤولني 

معاقب��ة املوظف عب��ر احالته 
ال��ى القض��اء. وهو ام��ر انتبه 
ل��ه قض��اة التحقي��ق مؤخرا، 
ومت��ت معاجلت��ه م��ن قبلهم، 
عب��ر تطبيق القان��ون واحقاق 
احل��ق. لو ق��ام القض��اء بتولي 
هذه املس��ؤولية بنفسه، لوفر 
الكثير من الوقت واجلهد على 
قض��اة التحقيق. وه��و امر ال 
يحت��اج الى تدخل تش��ريعي، 

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

ّ
ّ

سالم مكي

برنارد هنري ليفي

كاتب عراقي

احد من مؤسسي 
حركة »الفالسفة 

الجدد«

»لقد أجُنِ��زَت...«. في الس��نوات 
إل��ى  أس��تمع  كن��ت  حي��ث 
كان  توق��ف،  ب��ال  املوس��يقى 
املقطع ال��ذي قيل��ت فيه هذه 
العب��ارة ف��ي نظري واح��دا من 
أكث��ر املقاط��ع إث��ارة لالهتمام 
وأس��را لّل��ب ف��ي عم��ل يوهان 
»آالم  بعن��وان  باخ  سباس��تيان 

القديس يوحنا«.
مع صوت الس��وبرانو الشجي، 
املصحوب بنحيب آلة التشيلو، 
وفي فت��رة وجيزة ب��ني الصمت 
والغناء، عادت إل��ي الذاكرة في 
صباح ي��وم اثنني، الي��وم التالي 
للجول��ة الثانية من االنتخابات 
بطبيعة  الفرنس��ية.  البرملانية 
احل��ال، كان احل��دث املنج��ز هو 
خطة الرئي��س إميانويل ماكرون 
للحص��ول عل��ى األغلبي��ة في 

اجلمعية الوطنية. 
ولك��ن س��واء ش��ئنا أو أبين��ا، 
ينطوي ذل��ك احلدث على دالالت 
أخرى. فكان إجناز آخر متمثال في 
مع��دل االمتناع ع��ن التصويت 
غير املس��بوق: فق��د تَرَفَّع 57% 
الفرنس��يني عن  الناخبني  م��ن 

امتياز التصوي��ت النادر الثمني، 
االمتي��از الذي اخترعه قبل عدة 
ق��رون م��ن الزم��ن رج��ال آمنوا 

بالتداول، والعقل، والتنوير.
س��وف نس��مع حتما تعليقات 
عن ناخبني منهكني بعد س��نة 
املؤسسة  درامية شهدت حتول 
السياسية في فرنسا واحتجاب 
نقاطه��ا املرجعي��ة التقليدية. 
كثي��رون عن  يحدثن��ا  وس��وف 
احلكمة الداخلي��ة ألمة أدركت 
بالفع��ل نتيجة اتخ��اذ مظهر 
االنتص��ار املفرط ومتن��ت دون أن 
تصرح بذلك جتنب ذلك املظهر. 
وسوف يلقي كثيرون اللوم على 
الطق��س، واجلس��ور، ووس��ائل 
اإلعالم، ومرارة القادة املرفوضني، 
والكمي��ات اجملهول��ة املتمثل��ة 
ف��ي الوجوه اجلدي��دة بني جيش 

الرئيس من املرشحني.
ولكن ال أظن أن هذه االستجابات 
القصصي��ة ق��د تس��تمر ملدة 
طويلة. فال أس��تطيع أن أجتنب 
النشاز  النغمة  إلى  االس��تماع 
الت��ي مييزه��ا امل��رء دوم��ا ف��ي 
جعجع��ة االنتصار في الصمت 

الرهي��ب ال��ذي التزم��ه املاليني 
الذي��ن امتنعوا ع��ن التصويت. 
وال يعرف املرء أبدا في مستهل 
األمر ما إذا كان��ت مجرد نغمة 
خاطئ��ة، أو ه��ي صوت أش��ياء 
تسقط وتس��تمر في التدحرج 
لفت��رة وجي��زة قب��ل أن تتوقف 
أخيرا، أو انقطاع أش��د نش��ازا 

ونذير باقتراب أزمة حقيقية.
ال ميكنن��ا أن نس��تبعد أن تكون 
إحصائي��ة األح��د األكث��ر بروزا 
)امتن��اع %57 ع��ن التصوي��ت( 
إش��ارة ليس فقط إل��ى أنفاس 
أخيرة تلفظها اجلثث املس��جاة 
أجهزة سياس��ية  كان��ت  التي 
باألم��س )والت��ي رمب��ا تنه��ض 
م��رة أخرى لك��ي تصبح أجهزة 
ش��عبوية ف��ي الغ��د(. ب��ل قد 
تعك��س أيضا عملي��ة تقصير، 
وه��رب، وتش��تت؛ والتي تخلف 
تأثيره��ا، بعيدا ع��ن التصويت، 
الفرنس��يني  تص��ور  عل��ى 
يبدو  الذي  التصور  ألنفس��هم، 

فجأة متوهما.
لقد حذرنا توماس هوبز: »البشر 
ونظ��را  دائم��ا.  مصطنع��ون 

لالندماج االجتماعي االنطوائي 
بني البشر، املدفوع بشهواتهم 
وأهوائه��م، ف��إن العملية التي 
تش��كل هذا تتس��م بالوقاحة 

والهشاشة في آن«.
وف��ي العالَم احلقيق��ي، جند أن 
العقد االجتماعي، مبؤسس��اته 
وإجراءاته، وأساليب التداول التي 
يقره��ا، وتفويضه للصالحيات، 
ووس��اطاته، وبخاص��ة أصواته، 
ه��و ال��ذي يق��ف وراء االختراع 
النبيل املتمثل في »الش��عب«، 
والذي يفسر حقيقة مفادها أن 
الذين يشكلونه يأخذون  أولئك 
راحة من حني حلني آخر من متزيق 
وال  بعض��ا.  بعضه��م  أط��راف 
يسعني إال أن أتساءل في أعقاب 
»أحد االمتناع« في فرنسا ما إذا 
كان الصوت الذي نسمعه ليس 
صوت االستيالء على هذه اآللة 

الرائعة الدقيقة.
أتس��اءل أيضا إذا لم نكن على 
وش��ك االنته��اء م��ن عملي��ة 
الفناء التي ته��دد اآلن بتحويل 
مفه��وم »الش��عب« التجريدي 
عل��ى نح��و ال رجع��ة في��ه إلى 

خيال يكاد يكون من املستحيل 
تصوره )ناهي��ك عن تصور وجه 
له( ب��ل ومن األصعب تصديقه. 
ش��عور  كان  إذا  م��ا  وأتس��اءل 
بالرضا لكونهم ش��عبا  الناس 
���� كم��ا اخترع��ه األوروبي��ون 
واألميركي��ون األوائل، وكما أعاد 
اختراعه الفرنس��يون احملتفلون 
بالوح��دة الوطني��ة ف��ي الرابع 
عش��ر م��ن يوليو/متوز م��ن عام 
1790، وكم��ا احتفل ب��ه املؤرخ 
والشاعر الفرنسي ميشليت �� 

لم يعد شيئا من املاضي.
ويبدو أن هذا يت��رك لنا االختيار 
ب��ني موقف��ني. فإم��ا أن نكيف 
أنفس��نا مع هذا الوهم وممثلي 
ماك��رون املعينني حديث��ا، على 
نحو سلس إلى حد خارق للعادة 
ومتن��اه إلى احلد ال��ذي يجعلنا 
نقترح أنهم رمبا انتخبوا في حني 
كان وحش هوبز نائما. أو نعتمد 
على الفيس��بوك وتويتر إلعادة 
مظهر اإلرادة والس��يادة إلى ما 
كان يسمى عادة »الشعب«، من 
خالل وس��ائل تقنية قادرة على 
متك��ني االس��تجابات اللحظية 

الستفتاءات فورية.
ولكن هناك بديل آخر يتمثل في 
استكش��اف احتم��ال التوصل 
إل��ى إجاب��ات م��ن دون أس��ئلة 
واختيارات، وم��ن دون التداول أو 
حتى التفكير، وهو املسار الذي 
لن يقودنا ف��ي نهاية املطاف إال 
إلى املزيد من الوحش��ية، نظرا 
للدوافع امللحة التي قد متس��ك 
ف��ي أي حلظ��ة بتالبيب ش��عب 
يستش��عر ذبول��ه. وف��ي ه��ذه 
احلالة، ميكننا أن نطوق أنفسنا 
بال��ذكاء والعقل والش��جاعة؛ 
إل��ى الس��احة  ونع��ود فعلي��ا 
السياس��ية؛ واس��تلهاما م��ن 
إرث التنوي��ر، نعي��د بلغة اليوم 
صياغ��ة نظري��ات الدميقراطية 
السياس��ي  النظام  التمثيلية، 

الذي ما يزال )وسوف يبقى لم
ملدة طويلة( بال نظير.

يتعني علين��ا أن نعيد جتميع ما 
يته��اوى وينج��رف مث��ل اجلبال 
أن  علين��ا  ويتع��ني  اجلليدي��ة. 
نغلق اجل��رح ال��ذي تتدفق منه 
مجتمع��ا  مت��د  الت��ي  الدم��اء 
مفتتا باحلي��اة. باختصار، يتعني 

علين��ا نح��ن الش��عب أن نعيد 
بناء أنفس��نا على أنقاض عالَم 
مش��تعل يرجتف حت��ت أقدامنا. 
وهذه هي الثورة احلقيقية التي 
يتع��ني على ماك��رون وأغلبيته 
البرملانية أن يعملوا على جلبها 

في فرنسا.
مهول��ة،  املهم��ة  أن  الواق��ع 
ف��ي  ومتعمق��ة  وتاريخي��ة، 
السياسية  النظرية  الفلسفة 
في نهاية املطاف. ولن يتس��نى 
لش��خص منفرد، أو عدة أفراد، 
أو حت��ى أغلبية س��احقة إجناز 
هذه املهم��ة. واملطلوب هنا هو 
اإلرادة العام��ة ���� التي لم تعد 
فردي��ة أو جمعي��ة، ب��ل عام��ة 
حقا ���� جلمهورية فرنس��ا. ثم 
بعد ذل��ك، وكما ه��ي احلال في 
مقطوع��ة ب��اخ »آالم القديس 
يوحنا«، حيث تأت��ي في أعقاب 
الن��واح بأن املهم��ة »قد أجنزت« 
فس��وف  القيام��ة،  سالس��ل 
يصبح بوسعنا مرة أخرى أن منيز 
في السياس��ة الفرنس��ية آثار 
التاريخ الفرنس��ي ���� والطريق 

إلى مستقبل فرنسا.

إعادة اختراع الشعب الفرنسي
PROJECT
SYNDICATE

جولة بيئية

عبدالمنعم األعسم 

جملة مفيدة

يعبر التضامن االجتماعي عن نفسه في شكلني، 
االول، عبوره للحدود الدينية والقومية واملناطقية، 
والثان��ي، اس��هامه ف��ي التنمي��ة االقتصادي��ة. 
ويتمظهر في اعمال التط��وع، أو العمل العام، او 
الشأن العام، أو العمل اخليري، واالغاثي، أو حمالت 
التبرع باملال والدم، او ما تسميه الثقافة الشعبية 
ب�»النخوة« أو »الش��هامة« أو »النجدة« كل ذلك 
يعني ش��يئا واحدا: هو عمل فردي أو جماعي غير 
مأجور ومن الن��وع املتبرع به طواعية في مجاالت 
مختلفة تقع في منفعة أفراد وشرائح حتتاج الى 
املس��اعدة، او تنفيذ اعمال انشائية او اجتماعية، 
او درء اخط��ار ته��دد حياة مواطن��ني او تهدد املدن 
والب��الد، مما ال تقوم به الدول��ة، او انها تعجز عنه، 
او ه��و بعيًد عن متناول يدها، ويعد هذا النش��اط 
التطوع��ي احد عناصر التوازن االجتماعي، وعامل 
من عوامل التضامن وتنمية »الغيرة« في اجملتمع.

وم��ن زاوية يبدو العمل التطوعي جذوة انس��انية 
م��ن الرغبة ف��ي العطاء واإلحس��ان واملش��اركة 
واملواطن��ة، وقلي��ال من نكرات ال��ذات، والتضحية 
بش��يء من املال والوقت واجلهد واخلبرة في سبيل 

ذلك.
واملتطوع هو الش��خص الذي يس��مو مبشتركاته 
مع اآلخري��ن وينمي فيها روح االحس��ان والتعاون 
ويسخر نفسه عن طواعية ودون إكراه أو ضغوط 
خارجية ملس��اعدة ومؤازرة اآلخرين بقصد القيام 
بعم��ل يتطل��ب اجلهد وتع��دد املب��ادرات في اجتاه 
واحد، وهو ال يهدف من وراء ذلك كسبا من اي نوع 

مبا فيه الوجاهة والدعاية والتكرمي.
وتعّد احدث الدراس��ات العم��ل التطوعي كضلع 
ثالث في عملية التنمية االجتماعية واالستثمارية 
بعد القطاع العام واخلاص ويسهم بشكل كبير، 
بالنس��بة لدول كثيرة، في حل مش��كالت اجملتمع 
م��ن تعليم وصح��ة وبيئة ويعمل عل��ى دعم ذوي 
االحتياجات اخلاص��ة واملصابني باالمراض، مكلفة 
الع��الج، والتخفيف م��ن معاناة الس��كان وابناء 
االحي��اء الفقيرة، وحتقيق اعم��ال البناء والنظافة 
وحتس��ني البيئة ويع��د من اهم عوام��ل التكافل 
االجتماعي اذ يؤدي الى الشعور باحملبة بني الناس.. 
وفي هذا اصب��ح العمل التطوعي علما من علوم 
اجملتمع، يتطور بحسب ضرورات التنمية واشكال 
احتياجاتها، ويصبح نشاطا تنهض به مؤسسات 
متخصص��ة تتفنن في اقن��اع الناس باالحس��ان 
واجل��ود مبا متلك م��ن طاقة او ممتلكات في س��بيل 

اآلخرين االكثر حاجة لها.
 *****************

ارثر شوبنهاور- الفيلسوف االملاني: 
الوحي��د  الضم��ان  ه��و  الش��امل  »التضام��ن 

للفضيلة«.

التضامن االجتماعي.. 
والتنمية)1( 



ثقافة10
ومضات قصيدة

حكيم نديم الداوودي
1

َنَدم
 م��ن عيني��ك يندل��ق اخلج��ل املصفى.. 
ب  لعينيك هذا القرار املكني، والليل يخضِّ
حافة حزنه على غياب القمر ..هي كانت 
تس��كن في كنف النك��س.. أثرها ترحل 
رواحلها في الغس��ق ملدن الرماد.. تقضم 
القيوظ أظافرها ندماً على انشطار الوقت 
إلى ضفتني.. ضفة ترض��ع الرمل، وأخرى 
تتقيأ الزَبَد.. خذ أش��رعتي وانطلق... خذ 
زرقة بحري، واركب املوج، يرِمك في األتون 
على ش��غاف األفق املناف��ق.. من أي طني 
هو يتأفف ش��كواه لكل راٍح أو آيب.. وكّل 
مس��ار يذرف األسئلة وال من مجيب.. في 
نَفس الفجر تنتعش أنفاسنا وتزهر.. ولنا 
ف��ي كل مجرى حتّول، لقلب موازين الّنهار 

.. الكسول ، وطرد عالئم االنتظار املُِملِّ

2
ابتهاج

قف ابتهج لهذا الصباح .. وحيِّ حلُّب هذا 
الي��وم اجلميل..فاملس��الك ال تفضي إلى 
ممالك الش��جن.. والصور ال تشوبها ذرات 
االغب��رة.. خليط صور يصطل��ي بالعماء 
.. ُعْم��ٌي تل��ك العيون .. ال تس��مع جريان 
الدرب.. على ميس��رتي أك��وام ترب ، ُحفٌر 
بحج��م الك��ف.. أمضي الى ق��دري .. متّر 
بي القدمان في مس��عى عشوائي.. ترى: 
م��ن أيَن ل��ي كل ه��ذا الوق��ت أوزعه بني 
التس��اؤالت التافهة والترهات؟ فال يطرق 
غش��اء الس��مع نُص��ٌح وال خط��اب .. متّر 
بي اخلالئق ب��ال مباالة .. فَم��نْ أكون حتى 
ألفَت األنظار؟ .. في احللم كل منا يتحول 
وقت��ه إلى س��دمي غام��ض .. الزم��ن ميتد 
نح��و األعلى واألس��فل .. زمن ل��ه امتداد 
ف��ي احللم حين��ا ً نحو املاض��ي وآخر نحو 
ومضات املس��تقبل.. انتبه يا بَني الطني 
أن��ت القط��ب والبؤرة ، وم��ا حولك وَغٌف 
عابث.. هنا مدرس��ة وهن��اك كثباُن رمل 
عالي��ة، ومس��احة عارية .. يج��يء واحد، 
وميض��ي .. وآخر يتأملك بأرنبة أنفه.. وأنت 
أس��ير دائ��رة مغناطيس��ية .. تلوب فيها 

متمس��كاً ببالهتك املعتادة .. ال تدري من 
أين أتي��َت وكيف جادتك األج��داد.. يأتيك 
ظّل وميضي .. إذن سُتمسي وتُصبح على 
أم��ل أن يرزقك اهلل عمراً ولق��اء ورزقا ًفي 
مملكة أمك امللتاعة برحيل فلذات األكباد، 

وَخراب البالد.. 
     

3
صدقاً ال حيلَة لي

صدق��اً أريق َش��جني امُلتمر ف��ي صدري 
رب .. صدقاً تخّب راجلتي  على قارعة ال��دَّ
ف��ي اليباب املاضي، يصاف��ح حبك وريدي 
كش��فرة جالدي.. صدقاً ف��ي دمي بقايك 
َته��دم غبار هب��اء، هباب ش��كس مراوغ.. 

صدق��اً تصدمني الفراس��ة لغ��واً وهفواً 
ومعاج��م ذاكرت��ي.. صدق��اً تستنش��ق 
أذن��ي صدح موس��يقاك ، ويصي��خ فرحاً 
النحناءات وقتك الليلية.. صدقاً أش��عل 
زوبعة ف��ي راحتك وحتمر أوردة كفاي.. وأنا 
أبتس��م حليرتي أَصف��ق لطلعتك املزهرة 
في أوج يأسي.. صدقاً ال حيلة عندي إالَّ أن 
أكون برفقة ظل الَعس��جد.. وأنا الهارب 
م��ن ظ��ل الظلي��ل.. صدقاً أكت��ب معك 

بداية صفحات تاريخ يومياتي.. 

  4 
أكوان

تتناثر عل��ى الدرب كريس��تاالت أفراحك 

املغتالة.. وفي اجلهة املضيئة أكوان بألوان 
األثير تعج بالكائنات .. شروق، شفق ، ماء 
بلون املاء.. مروج على مد البصر.. بس��اط 
مزركش بخيوط احملبة السرمدية.. ال غول 
وال ص��دع .. س��اقيات من خم��ر.. ولذة ال 
تشوبها عربدة ُوس��كر.. رحيق من شفاه 
لم متسسها دنس الغواية.. شفق الندم، 
احمرار الثلج .. وج��ذوة اجلليد ، ذبول بعَد 
أوان نضج الثمرة.. وسادة حلم خالية من 
احلمي��م .. فق��ٌر مدقٌع يرك��ب في مركب 
القف��ر الداعر.. بس��اط مثق��وب احلواف.. 
عارية من األن��س والطرب.. جمرة حتتفظ 
بطراوتها في ب��رودة املاء.. جمرة أخرى في 
وس��ط اللهيب مزهرة قبل األوان بالزنابق 

 .. باألم��واج  الناري��ة.. تالط��م وتش��ابك 
والبح��ر بينهم  خصٌم وَحك��ٌم  أخرس .. 
صرخٌة كالعواء  تعل��و .. خجل كالوردة.. 
خشية مريبة تنس��حب الى مأواها.. في 
قعر فنجان قراءة املس��تقبل وجوه تفقد 
الصرامة .. سلطان يطيح ويزيحه القدر 
ب��ال وق��ار .. ربٌّ ال تغمض له ع��ني .. مُيهل 
وال يهمل .. يرى موبقاتنا .. ويحصي على 
مّد أعمارن��ا أخطاءن��ا وال يعاقبنا .. منوت 
ف��ي غياب الزم��ن.. والزمن م��ّد أبصارنا .. 
قط��ار بعرباته املدهش��ة ف��ي انتظارنا .. 
قبلنا س��افرت حقائ��ب أجنحتنا .. يا ترى 
كم سنة ضوئية بينهم وبيننا .. وكم من 

محطات األكوان ستفصلنا؟..

َوَمضاٌت لقلِب َموازين الّنهار

أنمار مردان 
تعالي نُعيد أتزان الرحيق 
فاجلنون ينوء ُ ويالحقني 

تعالي نبحُث عن نقطِة اطمئنان 
نُعيد التقوميَ الى رغبة ٍ قدمية ٍ

ننتشل ُالقهقهات من خيبِتها 
نغتنم ُ اخلريف َ 

جنلد ُ الهواء َ بُقبل ٍ متالحقة ٍ ....
املالئكة ُ تستغفُل رمشك ِ 

تغلق ُ طيَشها بشدة ٍ 
تشرب ُ املعصية َ بندواة ٍ 

وتفكر ُ بالفضول ِ 
وتفكر ُ 

كيف تستغفر ُ من رضابِك ِ ....
الشمس ُ فيِك تتسلق ذاكرة الشجر
الليل ُ فكرة ٌ  جهنمية ٌ في شعرِك ِ

السهر ُ اليافع ُ يفقد ُ هيبته ُ 
أنا وأنوثُتك ِ على احملك 

َهلمي 
فجسُدِك ال ميكن تنضيده ُ 

الفسيح ُ منه ُ جمرة ٌ جائشة ٌ 
واملستثنى حوار ُ بعثة ٍ منعزلة ٍ ...

الغيب ُ امللدوغ ُ بنغمتِك إطاللة ٌ زاخرة ٌ 
يحدب ُ رايات املوت فينا ...

ايتها اجلامحة ُ
سأنتصب ُ مهرجا ً حول خصرِِك الشاسع 

وأتراهق ُ بقواِمك ِ الشذري قسرا ً ...
تعالي نتكاثف في موعد ٍ غريب ٍ 

نهسهس ُ في إذن طاولتنا الالزوردية ِ 
عن انكماشات الشفق العاجز عن مهاتراتنا 

بالرحيل 
لتتوالى شراهة الغيم 

واملطر ُ كذبة ٌ كاسحة ٌ 
فينهارُ بالترويج عن نفسه ِ الفضفاضة 

ويجف ُ نوما ً جالسا ً 
ونبقى عالمات استرخاء يانعة ...

ايتها ؟؟؟؟؟؟
كيف صنَعِك اخلالق 

خطط َ وجَهك ِ بنجمة ٍ 
وكتب على النجمة ِ

االستعمال خلمرة ٍ واحدة ٍ فقط ....

الشمسُ  فيِك 
تتسلق ذاكرة 

الشجر
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خضير الزيدي 

****
تسوق معها الريح

وهي تذهُب الحتضان النشوة ...
****

بينما أتأمُل  الشمَس
أحتسس حنني أصابعي.تتدفأ

.بني شعرِك املتناثر
****

اقسُم بوردِة الدهاِن
فُمِك اجلميل

رأيته حقَل قمٍح قدميٍ
تنقُرُه املالئكُة

****

يكفي ...من الوقِت القصيرِ
قبلُتك اخلاطفُة

****
لنذهب إلى الطنِي

من يدري
فرمبا ينقصُنا النحُت

***
تديرين ظهرَِك ...

فيغيُر الغيُم وجهَته ..
****

أظللُِك باجملازِ
فتظهُرني  بالغُتك .. عارياً

****
تتثاءبني ...
هل يعني

أن الليَل يلقي ..عليِك
زهرَة الطبيعة

****
املقدُس ..رمٌز

منتصٌب في نهِدك
****

إذا مُت
ِ سأنتقُل إلى بئرِك 

****
ٍ غريزُة أي صباٍح جديد 

تتبُعها لدغُة من ذكرياتِك ِ
****

كأٌس واحدٌة .
.تدلُني على حقيقِتك

سنٌة من العذوبِة
ترشدنُي خلزائِنك

***
وجه القمر في هذا املساء

شاحب
هل حاصرتك ....دورته

عن شعرها القصير

قصيدة

عمار ذياب

بتاريخ 2003/4/1 
     العملي��ة خط��رة , فه��ي من كبرى 
العملي��ات , كان الب��د منه��ا لكي أجنو 
, فمش��كلة دماغ��ي عويص��ة , و البد 
م��ن اس��تئصاله . بع��د أن خرجُت من 
العملية , ش��عرت بدوار فارغ , أحس به 
لكن ال أتّرنح , ش��عور يدعوك للغثيان , 

هاجس أخذ بيدي و أوصلني للبيت .
  بع��د أن ارحتت عدة أي��ام جاء الهاجس 
ليذكرن��ي بالوع��د , أي وع��د ؟ من أنت 
؟, م��ن أي��ن أتي��ت ؟! تبدل��ت مالمحه , 
أكتس��ت طابع احلّدة , أخذ يثرثر كثيراً 
. و ينعتن��ي باخلائ��ن مع م��رور األيام , يا 

ويلتي ما أنا فاعل مع هذا الهاجس ..
  احلائ��ط أمام��ي , مخربش بأش��ياء ال 
اعرفه��ا , مالعم��ل ؟ فالع��دم س��مة 
حض��وري للمكان , و القل��ق يأكل ثنايا 
صمت��ي , من ماذا ؟ و م��ا يريد الهاجس 
من��ي  ؟ و كي��ف أرج��ع للطبي��ب كي 
يس��اعدني فأنا ال أعرفه , آخذ القحف 
و أًزيل العوالق من رأس��ي , عادة جديدة 
اكتس��بتها كي أس��تطيع التفكير ! , 

يجب أن أُرجع ما فق��دُت حتى أتخلص 
من العذاب , البد من ذلك ..

   الهاجُس و أنا انطلقنا للطبيب لكي 

أستنجده . عّله يُرجع لي دماغي , ألنني 
نس��يت الوعد الذي رمبا حياتي تتوقف 
على شفى فكرة بسببِه ! , بعد بكاء و 

ثغ��اء و عواء و مواء إذ اختلط عليَّ األمر 
. ارج��ع الطبيب دماغي ملكانه , خرجت 
م��ن العملي��ة و ال��دوار عاد م��ّره أخرى 

, لكنن��ي في ه��ذه املّرة أتّرنح . ش��عور 
جميل , أيض��ا يدعو للغثي��ان , عندها 
تذك��رت و عرف��ت م��ا أراد هاجس��ي , 
رجعت للبيت مسرعا , نظرت للحائط 

فضحكت : 
) إجرِ عملية إس��تخراج الدم��اغ , ألنه 

خطر على حياتك (
ُحفرت بتاريخ 

   ..../../..
  مسكينان لم نحتمل األلم , اختلفنا 
كي��ف نقتل��ع ج��ذوره , كن��ا خائفني , 
وحيدي��ن ال ن��دري ما نفعل��ه , منذ يوم 
قررت حفر احلائ��ط و أنا أنتظر اخلالص . 

كنت آمل أن العملية حبل جناة .
 كان يعربد هاجسي و يصرخ :

..................
نزع��ت دماغي , كي أُزي��ل العوالق منه 
, فه��ذه الع��ادة التي أكتس��بتها عند 
غيابه جميل��ة , بدت األف��كار واضحة 
أمامي , هاجسي هدأ جنونه و أنسحب 

دون أن ينطق بكلمة .
رجعُت للطبيب رافع الرأس , ماذا حصل 

؟ هل تخّلصت مما يقلقك ؟ سألني  :
- الفاحت من نيس��ان , يكُذب عليَّ .. و أنا 

صّدقت الكذبة ...

عادل الصويري

رفي��ُف جناِح الوقِت يفت��ُح جنمتي ، يَُدوُِّن 
في الليِل اجلريِح طفولًة 

ت��دورُ عل��ى صيٍف غري��ٍب ، نزيُفه��ا بقايا 
لريٍش 

من مدائَن حاملْة 
أحاوُل في محِض انكسارِ مياِهها بَِحرٍْب،

دُ البالدَ،  وفي َخْدِش املرايا، أَُجدِّ
ٍة - على َعطٍش-  فأغفو بارتباٍك لضفَّ

في وردِة الفجرِ عائمْة 
 بس��اقيٍة َجْذلى غس��لُت نبوءتي، َكُبرُت 
عل��ى صوِت املي��اِه ُمغازالً نس��اَء املواعيِد 
البعيدِة، يلمُع الس��ؤاُل عن الُرّماِن فرََّطُه 
املَ��دى على نوِم أيامي؛ لتْحَبَل شمُس��ها 
حنيناً، وَِطْفُل الِظلِّ يُولَُد ضاحكاً بُِسمرِة 
َف��اّلٍح يض��جُّ فحول��ًة، أضاع��ت ح��روُب 

القاحلنَي َمواِسَمْه

ُخطان��ا على ماِء اخلياِل تش��ّكلْت ، َفلتنا 
م��ن املعنى بفضة ُحلِْمن��ا، إلى لؤلٍؤ، كّنا 

نغازُل زُرقًة، 
وفي القمرِ املنفيِّ ثّمَة هاجٌس ميدُّ إلينا

من غياٍب َسالمِلَْه
ستنقُر ُش��ّباَك الصباِح بالبُل النصوِص، 
وأشجارُ املعاني ستحِضُن الِظالَل، وَِسرٌْب 
للكمنج��اِت خلفها يؤرُِّخ للَنْه��رِ املَُكبَِّل 

ُعشبًة،
ويشرُح في نَْوِم الضفاِف طالِسَمْه

أهذي برأٍس فـارغ

عشبة للنهر المكبل

قصة قصيرة

قصيدة

لوحة للفنان ياسني احملمداوي

لوحة للفنان نزار يحيى

لوحة للفنان موفق مكي
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البصرة - سعدي السند: 

زار مدير معهد غوتا األملاني توماس 
كويس��لر قص��ر الثقاف��ة والفنون 
في البص��رة التابع لدائرة العالقات 
الثقافي��ة العامة ب��وزارة الثقافة، 
القص��ر  مدي��ر  باس��تقباله  وكان 
عب��د احلق املظف��ر والذي ق��دم له 
نبذة مختصرة عن أهم األنش��طة 
التي يقيمه��ا القص��ر واحتضانه 
لعش��رات الفعالي��ات ف��ي ش��تى 
اجملاالت الثقافية والفنية لالسهام 

في االرتقاء بالعمل الثقافي. 
وأوض��ح عبد احل��ق للوف��د األملاني 
الزائر: إن السيدة برجيت املستشارة 
الثقافي��ة بوزارة اخلارجي��ة األملانية 
واملش��رفة عل��ى ال��ورش الثقافية 
في العراق والت��ي تتم بالتعاون مع 
مؤسس��ة البرملان��ات األملانية هي 
في حالة تنسيق مستمر مع قصر 
الثقافة ف��ي البص��رة إلقامة عدد 
م��ن ورش العمل الت��ي احتضنتها 
قاعة قص��ر الثقاف��ة والتي أكدت 
فيها السيدة برجيت،«إننا في هذه 
الورش نؤس��س لتب��ادل ثقافي بني 

كاتبات من العراق ومن أملانيا ».
من جانبه، أوضح توماس كويس��لر 
مدير معهد غوتا األملاني: إن معهد 
غوته ه��و املركز الثقاف��ي الوحيد 
جلمهوري��ة أملاني��ا االحتادي��ة ال��ذي 
ميتد نشاطه على مستوى العالم، 
فنحن ندعم تعليم اللغة األملانية 
في اخل��ارج ونرع��ى س��بل التعاون 

الثقافي الدولي، كما نس��هم في 
نقل ص��ورة ش��املة ألملانيا بتقدمي 
معلوم��ات ع��ن احلي��اة الثقافي��ة 
به��ا،  والسياس��ية  واالجتماعي��ة 
ونتول��ى كذل��ك امله��ام الرئيس��ة 
اخلاصة بالسياسة اخلارجية ثقافية 

كانت أو التعليمية، وذلك من خالل 
شبكتنا املكونة من معاهد ومراكز 

غوتا واجلمعيات الثقافية.
وأض��اف: نحن ننهل م��ن الواجهة 
احلضارية املتنوعة جملتمعنا املفتوح 
وللثقاف��ة األملانية املتج��ددة، كما 

نربط خبرات وتصورات شركائنا في 
داخ��ل وخارج أملاني��ا بإمكاناتنا في 
مج��ال تخصصنا ونعمل في مناخ 
من احل��وار املش��ترك، وبهذا فنحن 
نقدم اخلدمات ونعد ش��ركاء لكل 
من له نشاط يتعلق بأملانيا واللغة 

األملانية والثقاف��ة األملانية، ويعمل 
متحم��ال مس��ؤوليته اخلاصة ومن 
دون ارتباطات سياسية، نحن نواجه 
التحديات ونطور مفاهيم مبتكرة 
من أجل عالم أكثر إنسانية ينتشر 
فيه التفاهم ويقدر التنوع الثقافي 

بكونِه ثروة قّيمة.
واس��تمرت جول��ة مدي��ر معه��د 
غوت��ا األملان��ي لزي��ارة مق��ر نقابة 
وكان  البص��رة  ف��ي  الصحفي��ني 
باس��تقباله الزميل عباس الفياض 
نقي��ب الصحفيني بالبص��رة والى 
احلكومية  املؤسس��ات  م��ن  ع��دد 
ومنظمات اجملتم��ع املدني حيث زار 

الوفد رئاسة جامعة البصرة.
ثم زار الوفد األملاني نقابة الفنانني 
بالبص��رة، ق��دم بعده��ا ع��دد من 
املوس��يقيني بالبص��رة معزوف��ات 
فلكلورية صفق لها الوفد ثم شكر 
نقاب��ة الفنان��ني على اس��تقبالها 

للوفد.
الدكتور س��لمان  كم��ا اس��تقبل 
كاص��د رئيس احت��اد أدب��اء البصرة 
الوفد األملان��ي في مقر االحتاد وقدم 
له ش��رحا مفصالً ع��ن دور ومهام 
االحتاد في تفعي��ل اجلانب الثقافي 
ف��ي البص��رة وإقام��ة العديد من 
األنش��طة في شتى صنوف اإلبداع 
املرب��د  مهرج��ان  إقام��ة  ومنه��ا 
الش��عري الذي حتضره شخصيات 
ثقافي��ة معروفة من ش��تى أنحاء 

العالم.
األملان��ي  الوف��د  اس��تقبل  كم��ا   
رئيس جمعية التش��كيليني أحمد 

السعد. 
ومت خ��الل كل هذه اللقاءات االتفاق 
على أقام��ة عدد م��ن ورش العمل 
املش��تركة ف��ي مج��االت إبداعية 
متنوع��ة يت��م فيها إش��راك عدد 

كبير من شابات وشباب البصرة.

لإلسهام في االرتقاء بالعمل الثقافي  

مدير معهد غوتا األلماني يزور المؤسسات الثقافية في البصرة

جانب من الزيارة

»تصبح على خير« يصل هوليوود
في مفاج��أة جديدة تع��د األولى م��ن نوعها، واس��تمرارًا 
للنج��اح الذي يحققه النجم تامر حس��ني، تس��تضيف 
مدينة هوليوود األميركية ألول مرة عرض فيلم الكوميديا 
املصري »تصبح على خير« للنجم تامر حسني، الذي يعد 
اإلنتاج املصري األول الذي يتم عرضه في سينمات هوليود 

بالواليات املتحدة األميركية.
يأتي هذا احلدث الكبير بعرض فيلم »تصبح على خير« في 
مدينة هولي��وود، حتت رعاية مجلة »A NEGMA« العاملية، 
وذلك بناء على طلب ترجمته وعرضه من اجلمهور األجنبي 
احملب للنجم تامر حسني، وأيًضا اجلاليات العربية الكبيرة 

املوجودة باخلارج.
فيل��م »تصب��ح عل��ى خي��ر« ينتم��ي لفئ��ة الكوميدي��ا 
الرومانس��ية، وحقق جناًحا منقط��ع النظير خالل عرضه 
مبوس��م عي��د الفطر، وأعل��ى املش��اهدات خ��الل الفترة 
املاضي��ة، وهو بطولة تامر حس��نى، نور، محم��ود البزاوى، 
درة، م��ي عمر، حورية فرغل��ي، بيومي فؤاد، ومن إنتاج وليد 

منصور، وتأليف وإخراج محمد سامي.
قصة الفيلم تدور في إطار كوميدي رومانس��ي تشويقي، 
ت��دور قصة الفيل��م، في إط��ار ُمختلف عن رج��ل أعمال 
ناج��ح، ولكنه يعاني في اآلونة األخيرة من مش��كالت في 
حيات��ه الطبيعية فيلجأ إلى حي��اة بديلة من خالل جهاز 

جديد يُدخله في عالم األحالم.

 »Meters Down 47« هل يعيد فيلم
أمجاد »الفك المفترس«؟

 Meters« تش��هد دور الع��رض الس��ينمائي عرض فيل��م
Down 47«، وه��و العم��ل ال��ذي يتناول قصة ش��قيقتني 
يقضيان إجازتهما في املكس��يك، حي��ث يقومان بتجربة 
النزول حتت املاء ملشاهدة القروش من خالل قفص حديدي، 
لك��ن القفص يتعرض لالنفصال ع��ن املركب التي يتعلق 
بها ليس��قط القف��ص احلديدي الى عم��ق 47 متراً، حيث 
يحتجزان حتت املاء ويجدوا أنفس��هم ع��رض اما مواجهة 
الق��روش ف��ي أثن��اء محاول��ة عودتهم��ا ال��ى املرك��ب أو 
االستس��الم لنفاد األكسجني وموتهم احملقق، وهو العمل 
الذى يقوم ببطولته كريس جونسون ويانى جيلمان وكلير 
هول��ت وماثي��و مودي��ن وماندى مور وأكس��يل ما نس��يال 
وس��نتياجو س��يجورا، ومن إخراج جوانس روبرتس وتأليف 

إرنست ريرا.
الفيلم حتى اآلن اس��تطاع حتقيق 27 مليون دوالر أميركى 
وهو العمل املقرر طرحه في أكثر من 20 دولة حول العالم، 

في 2471 دور عرض.

»ديسيكابل مي 3« يتصدر
إيرادات السينما في أميركا الشمالية

تصدر اجلزء الثالث من فيلم الرسوم املتحركة )ديسبيكابل 
مي 3( إيرادات الس��ينما ف��ي أمريكا الش��مالية محققاً 
75.4 ملي��ون دوالر. وجاء فيلم احلركة واجلرمية اجلديد )بيبي 
درايف��ر( في املركز الثان��ي بإيرادات بلغ��ت 21 مليون دوالر. 
والفيل��م بطولة أنس��يل إيلج��ورت وجون بيرنث��ال وجون 
ه��ام ومن إخراج إيدجار رايت.وتراج��ع فيلم اخليال العلمي 
واحلركة )ترانس��فورمرز : ذا الس��ت نايت( م��ن املركز األول 
إل��ى املركز الثالث هذا األس��بوع محققا إيرادات بلغت 17 
مليون دوالر.والفيلم بطولة مارك والبيرج وأنتوني هوبكنز 

وجوش دوهامل ومن إخراج مايكل باي.

ان احلِس��بة كنظام اداري ف��ي بغداد مياثل 
عمل البلدية في هذه االيام مع اختالف وهو 
ان احلسبة تقترب من عمل القضاء طاملا 
ان احلس��بة يدخل حتت باب االمر باملعروف 
والنهي عن املنكر  فهي مؤسسة ادارية او 
نظام لتطبيق هذا املبدأ املقرر شرعاً ،لذا 
جند ان القاض��ي البغدادي املاوردي املتوفي 
عام٤٥٠ هجرية  اوردها في كتابة االحكام 
السلطانية والواليات الدينية شأنها شأن 
ال��وزارة واالمارة والقض��اء ووالية املظالم 
ذلك ان احلس��بة بني املظالم وبني القضاء 
اذ يجوز احملتس��ب س��ماع دع��وى ببخس 
وتطفيف في كيل ووزن او غش او تدليس 
وللمحتس��ب  م��ن س��الطة الس��لطنة 
واستطالة احلماة واحلسبة وظيفة تتعلق 

بالنظام اال العام واآلداب .
وقد وردت اول اش��ارة صريحة الى احلسبة 
ترج��ع ال��ى بداي��ة بن��اء بغداد فق��د كان 
عاصم ب��ن س��ليمان االحول محتس��ب 
بغداد في زمن اخلليفة املنصور ومس��ؤول 
عن احلسبة في املكاييل واالوزان كما ولى 
املنص��ور اب��ا زكري��ا بن عبد اهلل حس��بة 
بغ��داد وي��رى البع��ض ان بداية احلس��بة 
ف��ي بغداد ابتدأت بالش��كل املطلوب في 
زم��ن اخلليف��ة املهدي الذي حك��م بغداد 
بع��د املنص��ور ويق��ول ب��ن بس��ام وكان 
يش��غل وظيفة احملتس��ب ووض��ع كتاب 
في احلس��بة ان احلس��بة كوظيفة يجب 
ان تش��مل النظر في االس��واق والطرقات 
،والعاملني  ،والس��قائني  اخلبازي��ن  ،وعمل 
في البيع بالس��وق ،واجلزارين والش��وائني 
والرواس��ني) اي الپاچه چي��ه( ،والطباخني 
السمك  والس��ماكني، وقالئي  ،واحللوانني 
،وصيادي الطي��ور والعصافير ،والطحانني 
والقصاب��ني  ،واحلطاب��ني  والفران��ني 
،والندافني  والقطانني  ،والغزالني  واجليارين 
والقصاري��ن  ،والغس��الني  واخلياط��ني 
والبزازين ،واملطرزين، والرفائني ،والصيادلة 
،والعقاقير ،واالسربة والصيارفة والصاغة 
،والبياطرة واحلدادين  ،واالطباء والكحالني 
،والنجاري��ن وال��وكالء بأب��واب القضاة اي 
احملام��ني والزجاج��ني ،والوراق��ني واص��الح 
املوت��ى  ،وغس��الني  واملس��اجد  اجلوام��ع 
واملوازي��ن واملكاييل ،والدباغ��ني ،وما مياثل 

ذلك من االعمال واملهن.

وقد تطورت مهنة احملتس��ب حتى وصلت 
ال��ى ان اخلليف��ة املعتض��د طل��ب م��ن 
الفيلسوف الطبيب سنان بن ثابت اجراء 
امتحان جلميع اطباء بغ��داد ملعرفة مدى 

اتقانهم ملهنتهم.
وكان احملتس��ب يطلب نظاف��ة الطرقات 
ومنع مضايقة املارة ومينع الناس من اجللوس 
ف��ي الطرق��ات ويهتم بنظافة املس��اجد 
ويتفقد احوال املرضى وللمحتسب تعزير 
من يخالف قواعد احلس��بة اي انه يعاقب 
اخملال��ف بعقوبة تعزيري��ة اي ليس عقوبة 
ِقص��اص او عقوب��ة حدود ويش��ترط في 
احملتسب ان يكون مسلما حراً بالغاً وعاملاً 
مجرباً وان يك��ون عفيفاً عن اموال الناس 
وذا خشونة وعارفا باملوازين وفطنا وقائماً 
عل��ى احلق وله ان يتخذ اعوانًا ومن اعوانه 

ان يتخذ العريف من اهل كل صنعة.
وكان احملتسب يس��تعمل السوط احياناً 
واختلف راتب احملتسب من ثالثني دينار الى 
مائ��ة دينار ومن محتس��بي بغداد محمد 
بن احمد بن مخل��د اجلوهري ٢٦٤ هجرية 

وهارون بن ابراهيم الهاشمي ٢٧١ هجرية، 
الهاش��مي ٢٨٤  ب��ن عل��ي  وعبي��د اهلل 
هجرية، ومحمد بن عبيد اهلل الهاش��مي 

٣٠٠ هجرية.
 وكان��ت احلس��بة م��ن اعم��ال القض��اة 
احيانًا اذ تضاف لعمل القاضي فالقاضي 
احم��د بن محم��د الصباغ ولي احلس��بة 
والقض��اء بالك��رخ والقاضي ب��ن التقيب 
الشهرس��تاني، وكان شديدا في احلسبة 
٥٣٧ هجري��ة والقاض��ي ع��الء الدي��ن بن 

الزينبي.
جمي��ع  عل��ى  تك��ون  ق��د  واحلس��بة 
بغ��داد كاحملتس��ب اب��و الف��رج النفيس 
الهاشمي٥٩١ هجرية وابو محمد يوسف 
بن اجلوزي٥٩٣ هجري��ة واملظفر بن مبارك 
البغ��دادي٦٢١ هجري��ة وقد يك��ون عمل 
احملتس��ب على منطقة معينة كما ذكرنا 
بالنس��بة للك��رخ فق��ط او ان احملتس��ب 
محمد بن احمد البغ��دادي كان على باب 
االزج اي ب��اب الش��يخ وكان للمحتس��ب 

ببغداد مكان معلوم.

الِحسبة والمحتسبون في بغداد
طارق حرب

تراثيات

واشنطن ـ وكاالت: 
إنهم  أميركي��ون  باحث��ون  قال 
توصلوا إلي دور جديد للعظام، 
بجان��ب وظيفت��ه األساس��ية 
املتمثل��ة في إس��ناد اجلس��م 
وتوفي��ر هيكل��ه الع��ام، حيث 
يعمل كجهاز غدد صماء إلفراز 
هرمونات تس��هل التواصل بني 

أجهزة اجلسم اخملتلفة.
الدراسة أجراها باحثون بكلية 
طب األس��نان بجامعة هارفارد 
األميركي��ة ونش��روا نتائجه��ا 
في الع��دد األخير جملل��ة »أخبار 

العلوم« العلمية.
وللوص��ول إلى نتائج الدراس��ة 
راق��ب فريق البح��ث مجموعة 
م��ن الفئ��ران، بع��د إطعامهم 
وجب��ة غذائي��ة، للكش��ف عن 

الدور اجلديد للعظام.
العظ��ام  أن  الباحث��ون  ووج��د 
تعم��ل كغ��دة صم��اء، حي��ث 
تف��رز الهرمونات كح��ال الغدد 
الصم��اء املعروفة فى اجلس��م، 
لتس��هيل عملية التواصل بني 
اخملتلفة  واألنس��جة  األعض��اء 
في اجلس��م، مبا في ذلك الدماغ 

والكلى والبنكرياس.
اكتشف الباحثون، أن هناك في 
اربعة هرمونات مختلفة  األقل 
تفرزها العظام تتواصل بها مع 
األعضاء، وتلعب تلك الهرمونات 
دورًا دقيًقا ف��ي تنظيم وضبط 
والطاق��ة  والده��ون  الس��كر 
ووقف االلتهابات البكتيرية في 

اجلسم.
ووج��د الباحثون أيًض��ا أن تلك 
الهرمونات التي تفرزها العظام، 
تعم��ل م��ع الدم��اغ لتنظي��م 
وضبط الش��هية، حي��ث تخبر 

الدماغ بض��رورة وقف الطعام، 
وكذل��ك احلال م��ع البنكرياس 

والكلى.
وق��ال قائد فري��ق البحث، بيت 
ال نس��كي: »كنا نع��د العظام 
أعضاء ميتة، لكننا وجدنا أنها 

تعمل كغدة تقريًبا«.
وأضاف أن العظام تقوم بإرسال 
الرسائل الكيميائية إلى أعضاء 
أخرى باجلس��م عبر الهرمونات 
للتواص��ل معها مث��ل الدماغ 

والبنكرياس والكلى«.
الدراس��ة،  نتائج  وتعليًقا على 

ق��ال طبي��ب الغ��دد الصم��اء، 
كليفورد روزين، في مركز الطب 
س��كاربورو  مبدين��ة  اجلزيئ��ي 
البريطاني��ة: »من املنطقي في 
عل��م وظائف األعضاء أن يكون 
االجت�اه  ثنائية  تفاع��الت  هناك 
واألنس��ج�ة  العظ���ام  ب��ني 

األخ�رى.
وأضاف: »يج��ب أن يكون لدينا 
فه��م أكب��ر للطريق��ة الت��ي 
تتش��كل بها العظ��ام، واألدوار 
األخ��رى الت��ي يق��وم به��ا هذا 

الهيكل في اجلسم«.

الهي��كل  وظائ��ف  وتتمث��ل 
العظم��ي ف��ي دعم اجلس��م، 
إضافة إل��ى اتصاله بالعضالت 
واألربطة واألوتار، وتوفير احلماية 
لألعض��اء احليوي��ة كاملخ داخل 
والرئت��ني  والقل��ب  اجلمجم��ة 

داخل القفص الصدري.
كم��ا يقوم الهي��كل العظمي 
احلمراء،  ال��دم  بتكوين كري��ات 
ويع��د العظام مخزنًا رئيس��ًيا 
ألمالح الكالس��يوم والفسفور 
في اجلس��م، كما تخزن الدهون 

في نخاع العظم األصفر.

دراسة تكشف عن وظيفة جديدة للعظام في الجسم

حظك اليوم
الجوزاءالثورالحمل

العذراءاألسدالسرطان

القوسالعقربالميزان

مهني��اً: حيويتك م��ا تزال ف��ي أوجها وتنجز 
الكثي��ر م��ن األعم��ال، لك��ن ال تس��تلم أي 
أعم��ال جديدة قبل أن تنهي أعمالك القدمية 
عاطفياً: احلبيب س��عيد بوقوفك إلى جانبه 

ودعمك له، وتنسجم مع طباعه

مهني��اً: لي��س مطلوب��اً من��ك دع��م أطراف 
مش��بوهة ض��ّد م��ن معه��م احل��ق، فحذار 
عاطفي��اً: ال تفه��م األم��ور باملقل��وب، ف��ال 
الشريك يشّكك في صدق عواطفك وال أنت 

من أصحاب الهواجس

مهنياً: حتصل على أرباح نتيجة استثماراتك، 
وتعتمد على احلقائق وال تتبع حدس��ك فقط 
عاطفي��اً: تناق��ش بع��ض األم��ور املادية مع 
الش��ريك على ض��وء ما حصل أخيراً بش��أن 

املصاريف غير اجملدية

مهنياً: لقاءات ومش��اورات تنعك��س إيجاباً 
عل��ى صعيد العمل، وهذا يع��زز موقعك من 
أجل مستقبل أفضل وأكثر إشراقاً عاطفياً: 
تش��عر بالثقة الكبيرة ويؤدي الش��ريك دوراً 

إيجابياً في إيجاد اخملارج واحللول لك.

مهني��اً: ال تضّيع وقتك عل��ى األمور التافهة 
واس��تغله إلجناز املهام املوكلة إليك وحتقيق 
النج��اح املنتظر عاطفي��اً: تلجأ إل��ى تغيير 
في عالقتك بالش��ريك لتكسرا الروتني الذي 

تعيشانه منذ مدة

مهنياً: خسائر مادية محدودة سببها التهّور، 
لكّن األيام املقبلة تفتح لك عدة مجاالت من 
أجل التعويض عاطفياً: مالقاة الشريك عند 
منتص��ف الطري��ق مهمة، وتش��كل خطوة 

إضافية نحو االستقرار

مهنياً: جتتاز هذا اليوم بس��الم، وتسير األمور 
بطريق��ة أكثر إيجابي��ة، ويحمل إليك بعض 
املش��اريع اجلديدة والنتائج املرضية عاطفياً: 
يطرأ جدي��د فيحد م��ن بع��ض الطموحات 

واحلماسة

مهني��اً: ال تستس��لم أم��ام العقب��ات التي 
تعت��رض طريق��ك وتاب��ع مس��يرتك املهنية 
الناجح��ة عاطفي��اً: حت��اول أن تقن��ع احلبيب 
ببعض األم��ور التي تهم مصي��ر عالقتك به 

واستمرار جناحها

مهنياً: تتلطف أجواء املفاوضات واالستشارات 
وتك��ون األجواء جّيدة أو عل��ى األقل لن تكون 
معاكس��ة إطالقاً عاطفياً: تستمر الظروف 
اإليجابي��ة مخّيمة عل��ى س��مائك، وحتديًدا 

حتى تاريخ بداية فصل الصيف

مهني��اً: كن منتبه��اً ومتيقظ��اً، يحاول أحد 
األش��خاص إيقاع��ك ف��ي اخلطأ للح��ّد من 
تقدم��ك عاطفياً: أن��ت غير مب��اٍل مبحاوالت 
الش��ريك لف��ت نظ��رك، امنح��ه املزي��د من 

االهتمام

مهني��اً: تقوم باملس��اعي احلمي��دة من أجل 
توقيع عق��د، أو التوصل إل��ى تفاهم واتفاق، 
أو من أجل س��فر يبدو مهماً عاطفياً: عليك 
تق��ومي األوض��اع وس��ط بلبل��ة أو عدائي��ة، 

وتصرفات نابية تصدر عن الشريك

الحوتالدلوالجدي

عمودي أفقي
1 – شاعر مصري راحل
2 – شاعر عراقي راحل

 3 – غي��ر مطبوخ – بصحبة 
– رسول 

4 – موقعة إسالمية – وحدات 
قياس إنكليزية

 – أعل��م  ال  عكس��ها   –  5  
شيَّده 

6 – عكس��ها هج��م – أصل 
إلى 7 – للندبة – طير الشؤم
الدم��ع  غزي��رة  ع��ني   –  8  

مرحلي 
9 – عكسها رجائي – حبر .

1 – شاعر عباسي
2 – ممثلة مصرية 

 3 – نصف هتلر – عكسها 
نصيب – ثري

4 – متشابهة
5 – عكس��ها أذاع ونشر – 

ثمر النخيل
 6 – بني األسقف والشماس 

– كمية من املال
 7 – مدينة روسية

يردده��ا   – ش��موخ   –  8
األناني 

 9 – ممثلة مصرية.

1كلمات متقاطعة
1
2
3
4
5
6
7
8
9

23456789

مهني��اً: تقابل ش��خصية مهمة في العمل 
الي��وم حاول أن تش��رح لها أف��كارك وآراءك 
عاطفياً: تفهم مش��اعر احلبيب وال تضغط 
عليه أكث��ر، فهو مير بوضع مقلق ومضطرب 

بعض الشيء
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بدء كأس »الشباب 
والرياضة« 11 المقبل

صب مساطب المتفرجين 
في ملعب الزوراء

أحمد إبراهيم سعيد 
ينضم لالتفاق السعودي

بغداد ـ قسم اإلعالم:
حددت وزارة الش��باب الرياضة، ، ال�11 من ش��هر اب 
املقب��ل موع��داً النطالق بطولة كأس وزير الش��باب 

والرياضة الثالثة للفرق الشعبية بكرة القدم
وق��ال وزير الش��باب والرياضة عبد احلس��ن عبطان 
ف��ي اللقاء مب��الك ال��وزارة املتق��دم ان بطولة كأس 
االكب��ر  ه��ي  والرياض��ة س��تكون  الش��باب  وزي��ر 
بالعالم وسيش��ارك فيها 13 ال��ف فريًق من بغداد 

واحملافظات.
واض��اف عبط��ان ان ال��وزارة س��توفر جميع س��بل 
اجناح النس��خة اجلديدة من هذه البطولة من خالل 
تخصي��ص التجهي��زات للف��رق املش��اركة واجلوائز 
للفائزين الفردية واجلماعية، مبيناً ان نظام البطولة 
سيقام وفق ش��روط دولية تسهم بتطوير القطاع 

الرياضي.
وشدد الوزير على مشاركة جميع فرق املناطق احملررة 
من اجل اع��ادة احلياة فيها، كما ان الوزارة س��تولي 

اهتماما ايضا بفرق الهواة من خالل رعايتها.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اكدت وزارة الشباب والرياضة ان العمل في مشروع 
ملعب ن��ادي ال��زوراء الرياضي يس��ير بوتائ��ر جيدة 
وقطعه مراحل متقدمة من االجناز، بعد االنتهاء من 

صب مساطب املتفرجن عدد ستة.
وقال مدير قس��م االعالم واالتص��ال احلكومي علي 
العطواني ان الش��ركة املنفذة ملشروع ملعب نادي 
ال��زوراء ودائرة املهندس املقي��م يواصالن العمل من 
اجل اكم��ال االعم��ال وف��ق التوقيت��ات الزمنية اذ 
تتواصل اعمال صب وتسليح قوالب اجلسور الرابطة 
ب��ن مدرجات منطقة كبار الش��خصيات )vip( في 
املس��توى الثالث للجزء االول فضال عن االس��تمرار 
بأعمال تسليح وتركيب قالب اعمدة املستوى الرابع 

من اجلزء االول.
واوض��ح العطوان��ي ان العمل يتواصل ف��ي اعمال 
قالب وتس��ليح مقص��ورة ذوي االحتياجات اخلاصة 
في اجل��زء الثاني للب��دء مبراحل تنصيب املس��اطب 
لنفس اجلزء، وخ��الل االيام املقبلة س��تكون فقرات 
كبي��رة جاه��زة للصب، مش��يرا ال��ى ان زي��ادة عدد 
العاملن في موقع العمل فضال عن العمل بوجبتي 
عمل صباحية ومس��ائية كان له جوانب ايجابية، اذ 
تس��عى وزارة الشباب والرياضة الى اكمال املشاريع 
االس��تراتيجية ومن ابرزها مالعب ميسان والنجف 
والكف��ل والعزيزية والزوراء، برغ��م الضائقة املالية 

وحالة التقشف التي مير بها البلد.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أع��رب العب منتخبن��ا الوطني بك��رة القدم، أحمد 
إبراهيم، عن س��عادته بانضمامه لصفوف االتفاق، 
مش��يرًا إلى أن رغبته باللعب في الدوري السعودي 

حتققت.
وقال إبراهيم »سمعة الكرة السعودية وقوة األندية 
والش��عبية اجلماهيري��ة لل��دوري وقوت��ه اإلعالمية 

كانت عوامل محفزة لي للتعاقد مع االتفاق«.
وأضاف »سعيد باالنضمام لنادي االتفاق، كونه ضمن 
أع��رق األندية اخلليجية والعربية، وصاحب ش��عبية 
كبي��رة حت��ى في الع��راق، وه��و عامل آخ��ر دفعني 
لع��دم التردد في قب��ول الع��رض«.. واختتم إبراهيم 
تصريحات��ه مؤكًدا أن جمي��ع العوامل محفزة على 

التألق مع االتفاق في املوسم املقبل.

بغداد ـ فالح الناصر:

تتواصل في ملعب الراحل علي حسن 
ش��هاب في املدينة الش��بابية بوزارة 
الش��باب والرياضة، تدريبات منتخبنا 
الوطني لفئة الناش��ئن حتت 16 عاماً 
حتضيراً لتصفيات آسيا التي ستجرى 
في النيبال شهر أيلول املقبل، واختتم 
املنتخ��ب معس��كره التدريب��ي الذي 
اس��تمر نحو 14 يوماً في بغداد باجراء 
تدريب��ات صباحية ومس��ائية وخوض 

مباريات جتريبية.
يق��ول امل��درب علي ه��ادي: ل��م نبلغ 
حت��ى االن درجة القناع��ة باننا وصلنا 
الى درج��ة متقدمة فنيا، وذلك حلاجة 
مباري��ات  إل��ى  الناش��ئن  الالعب��ن 
ومنافس��ن باعماره��م، حي��ث اجرى 
املنتخ��ب سلس��لة مباري��ات جتريبية 
ام��ام ف��رق الكبار منها الق��وة اجلوية 
والش��رطة والصناعة والكرخ واحلدود 
وش��باب  الكهربائي��ة  والصناع��ات 
باب��ل، حيث يفوق ه��ؤالء اعمار العبي 
املنتخب، وواجه املنتخب هذه االندية، 
لعدم وجود فرق جاهزة مقارنة باعمار 
الالعبن الناشئن الذين يتم اعدادهم 
للمحفل القاري املقبل، بهدف احلفاظ 
النج��اح وخطف بطاق��ة التاهل إلى 
النهائي��ات واحلف��اظ عل��ى الزعام��ة 

اآلسيوية.
واكد ان اج��راء التدريب��ات في ملعب 
الراحل علي حس��ن ش��هاب وتهيئة 
جمي��ع األمور اللوجس��يتة م��ن وزارة 
الش��باب والرياض��ة ابتداء م��ن الوزير 
عبد احلس��ن عبطان وجمي��ع الكادر 
املتقدم في الوزارة واملنتسبن، وكذلك 
للمتابع��ات الدؤوب��ة ملدير ع��ام دائرة 
التربي��ة البدني��ة الدكتور ع��الء عبد 
الق��ادر وحض��وره املتواصل واش��رافه 
متطلب��ات  متابع��ة  عل��ى  امليدان��ي 
حتضيرات الناش��ئن يع��د من النقاط 
املثالي��ة الت��ي تس��هم ف��ي االرتقاب 
للمهم��ة  اللي��وث  اع��داد  مبس��يرة 
اآلس��يوية، كما ثمن هادي، إدارة فندق 
بيت الرياض��ة في ال��وزارة ممثلة مبدير 
الفن��دق أزهر علي، وجمي��ع العاملن 

فيه ملا يقدمونه م��ن خدمات لالعبي 
املنتخب من س��كنة احملافظات الذين 
يقيمون في الفن��دق، واصفاً تضييف 
الالعب��ن وتلبي��ة جمي��ع متطلب��ات 
الراح��ة واالقامة، دافع��اً معنوياً لبذل 
العط��اء الفن��ي م��ن الالعب��ن ف��ي 
س��بيل متثيل املنتخ��ب الوطني لفئة 
الناش��ئن بج��دارة ف��ي التصفي��ات 

القارية املقبلة.
وبن ان فحوص��ات طبية ومحاضرات 
في القانون التحكيمية توفرتا في املدة 
الس��ابقة لالعبينا الناشئن باشراف 
املتخصص��ن ف��ي مركز الفس��لجة 
ش��فيق  مظف��ر  الدكت��ور  باش��راف 
ورفاقه، فيما اش��رف على محاضرات 

القانون اخلبير عادل القصاب.
ه��ادي، اض��اف، ان املنتخ��ب الوطني 
لفئ��ة الناش��ئن حتت 16 س��نة، كان 
مق��رراً له ان ينتظم في معس��كرات 

بدول اخلليج، منها الس��عودية وقطر 
واإلم��ارات، بيد أن االزمة السياس��ية 
الت��ي تش��هدها الس��احة اخلليجية 
حالياً، حالت دون اكمال اجراء ترتيبات 
املعسكرات املذكورة، مبيناً ان بوصلة 
التحضي��رات تدور حالي��اً باجتاه لبنان 
واألدرن والبحرين، حيث س��يغادر وفد 
الناشئن إلى لبنان يوم 15 متوز اجلاري 
إلى لبن��ان من أجل مواجه ش��قيقه 
اللبنان��ي يوم��ي 17 و19 جتريبياً، فيما 
س��يغادر ي��وم 20 من��ه إل��ى اململكة 
ناش��ئة  للقاء  الهاش��مية،  االردني��ة 
النشامى يومي 21 و23 من متوز اجلاري، 
ليعود إلى بغداد الستئناف التدريبات، 
ث��م يغادر مطلع ش��هر آب املقبل إلى 
البحرين ملواجهة الش��قيق البحريني 

يومي 5 و8 من الشهر ذاته.
واوض��ح ان املنتخب ايضاً س��يحتاج 
إلى مباريات ودية اضافية تعزز مسيرة 

االعداد لزيادة درجة انس��جام الالعبن 
وتهيئتهم بالش��كل االمثل للمهمة 
االسيوية، مبيناً ان 10 مباريات جتريبية 
س��تكون كافية من اج��ل بلوغ درجة 

عالية من اجلاهزية.
عضو املالك التدريبي املساعد، أحمد 
جمع��ة، اك��د ان مرحل��ة اختب��ارات 
الالعبن والتاكد من مستمسكاتهم 
الرسمية، مسالة غاية في الصعوبة، 
لك��ن هنال��ك آلي��ة عم��ل وتنس��يق 
مش��ترك ب��ن اجلمي��ع لتف��ادي تزوير 
اعمار الالعبن، حيث س��رعان ما يتم 
اكتش��اف وابع��اد الالع��ب املتالع��ب 
مبواليده، بحثاً عن اعداد جيل واعد من 

الالعبن.
ش��اطره ال��رأي ذات��ه، زميله، ش��اكر 
محمد صبار، مبيناً ان املهمة الوطنية 
تتطل��ب تعاونا ًمن اجلمي��ع لتحقيق 
النجاح والوصول باملنتخب اجلديد إلى 

درجة عالية من اجلاهزية قبل الس��فر 
إلى النيبال والدخ��ول في التصفيات 
االس��يوية، منوه��اً إلى ان املعس��كر 

التدريبي االخير كان مفيداً.
اما مدرب حراس املرمى، علي حس��ن 
مش��ربت، فاثنى على دق��ة اختياراته 
 3 اخت��رت  فق��ال:  االه��داف،  حلم��اة 
ح��راس مرمى من ب��ن 12 تقدموا إلى 
االختبارات، فتم انتقاء الثالثة بحسب 
املواصف��ات واملؤهالت الفنية للوقوف 
بن اخلش��بات، حيث مت اختيار محمد 
حسن وهو من سكنة بغداد، ومحمد 
احمد من محافظة ميس��ان ويوسف 

ليث من محافظة بابل.
وب��ن مش��ربت، ان خبرات��ه الطويلة 
س��واء في اللعب لالندي��ة بينها نادي 
الش��رطة، او ف��ي العم��ل االحترافي 
بدول��ة قط��ر، اس��همت ف��ي تعزي��ز 
قدراته ف��ي التعامل مع حراس املرمى 

الواعدي��ن، مبين��اً انه يث��ق في قدرات 
حراس املرمى ليكونوا رقماً صعباً في 
تش��كيلة املنتخب الوطني للناشئن 

في التصفيات املقبلة.
ف��ي حن، اكد املدير اإلداري للمنتخب، 
عل��ي وهي��ب، ان التحق��ق م��ن دق��ة 
مستمس��كات  وس��المة  التول��دات 
الالعب��ن، تخضع للعدي��د من األمور 
واملتابع��ات، فضال ًعلى التنس��يق مع 
جميع اجلهات في مقدمتها احتاد الكرة 
ومتابعة قي��ود الالعبن ودوائر االحوال 
املدنية، فضالً عل��ى الزيارات امليدانية 
مل��دارس الالعبن واالطالع على القيود 
الرس��مية، مش��يراً إل��ى ان مس��الة 
 2003/2002 ملوالي��د  العب��ن  انتق��اء 
بالتأكيد ليس س��هالً، لك��ن اخلبرات 
والتعاون املش��ترك يسهم في تذليل 

الصعوبات.
في حن أكد، املنسق اإلعالمي الزميل 
حس��ن البه��ادي، ان هنال��ك زي��ارات 
ميدانية لوسائل إعالم شتى لتدريبات 
لفئة  الوطجني  املنتخ��ب  ومباري��ات 
الناش��ئن، وهذا يؤكد مدى االهتمام 
واحل��رص ال��ذي تبديه وس��ائل اإلعالم 
ومواكبتها ملهمة الناش��ئن، مشيراً 
إلى التنسيق الكبير بينه وبن وسائل 
اإلع��الم لتهيئ��ة اج��واء ايجابية في 
املتابعات والتغطية الصحفية لدعم 
مس��يرة اللي��وث قب��ل االس��تحقاق 

القاري.
الوطن��ي  املنتخ��ب  أن  إل��ى  يش��ار 
16 س��نة،  الناش��ئن حت��ت  لفئ��ة 
س��يواجه منتخبات النيب��ال البلد 
املضي��ف ملباريات اجملموع��ة الرابعة 
ف��ي تصفي��ات آس��يا، إل��ى جان��ب 
منتخب��ي الهن��د وفلس��طن، وهو 
بقي��ادة املالك التدريب��ي املؤلف من 
امل��درب علي هادي ويس��اعده أحمد 
جمعة وشاكر محمد صبار ومدرب 
حراس املرمى علي حس��ن مشربت 
وعل��ي وهي��ب مدي��راً إداري��اً واملالط 
الطب��ي املؤلف م��ن عب��د الرحمن 
جاب��ر ومحمد جوهر وامل��الك اإلداري 
الذي يضم جب��ار مزعل وعمار زهير، 
فضالً على املنسق اإلعالمي الزميل 

حسن البهادلي.
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جانب من الوحدة التدريبية للناشئة حتت ال 16 سنة علي حسني مشربت

علي هادي

موسكو ـ وكاالت:

فازت أملانيا للم��رة األولى في تاريخها 
ببطولة كأس القارات، مساء أول أمس، 
بعد انتصارها في املباراة النهائية على 
املنتخ��ب التش��يلي )1-0(، في ملعب 

سان بطرسبرج بروسيا.
 وأح��رز الرس ش��تيندل ه��دف املباراة 
بعدم��ا   ،20 الدقيق��ة  ف��ي  الوحي��د 
اس��تقبل متري��رة على طب��ق من ذهب 
من زميل��ه تيمو فيرنر، الذي اس��تغل 
خط��أً ال يغتفر من الالعب التش��يلي، 

مارسيلو دياز.
 وكانت تشيلي مرشحًة إلحراز اللقب، 
بفضل تش��كيلتها الغني��ة بالنجوم، 
وأرتورو  أليكس��يس سانش��يز،  أمثال 
في��دال، وكالودي��و براف��و، إال أن أملاني��ا 
تغلبت على نق��ص خبرة العبيها، من 
خالل أدء تكتيكي ممي��ز، بقيادة املدرب 
احملنك، يواكيم لوف، الذي أشرك فريًقا 

يافعاً في هذه البطولة.
وغاب عن أملانيا أبرز جنومها خالل كأس 
الق��ارات، مثل مس��عود أوزيل، وجيروم 
بواتنج، وماتس هوميلز، وتوماس مولر، 
وتون��ي كروس، ومانوي��ل نوير، من أجل 
اكتشاف أس��ماء جديدة، ميكنها دعم 
املانش��افت في نهائيات كأس العالم 

.2018
 وأحكم��ت تش��يلي س��يطرتها على 
مجري��ات املباراة، وأضاع��ت مجموعة 
كبيرة من الف��رص، خصوًصا من قبل 
في��دال، فيم��ا اعتم��دت أملاني��ا على 

الهجمات املرتدة، بقيادة الثالثي، فيرنر 
وشتيندل والقائد يوليان دراكسلر.

وضغ��ط بط��ل أمي��ركا اجلنوبي��ة في 
الش��وط الثاني بكل ما أوتي من قوة، 
بيد أن��ه اصطدم بدف��اع أملاني صلب، 
يق��وده أنطونيو رودريجي��ر، إلى جانب 

شكودران مصطفى، وماتياس جينتر.
 وكان��ت أملاني��ا قد تأهلت إل��ى املباراة 
النهائية، إثر فوزها في نصف النهائي 
عل��ى املكس��يك 4-1، فيم��ا تغلب��ت 
تش��يلي على البرتغال في لقاء نصف 
النهائ��ي اآلخر ب��ركالت الترجيح 0-3، 
بعد انته��اء الزمن األصل��ي واإلضافي 

بالتعادل السلبي.
املرك��ز  البرتغال��ي  املنتخ��ب  ون��ال 
الثال��ث بالبطولة، بف��وزه على نظيره 
املكس��يكي 2-1، بع��د التمدي��د إلى 

الوقت اإلضافي.
وأختير جوليان دراكس��لر العب وسط 
منتخب أملانيا أفضل العب في بطولة 
كأس الق��ارات لكرة الق��دم التي توج 
أول  »املانش��افت«  منتخ��ب  بلقبه��ا 

أمس.
باري��س س��ان جيرم��ان  خ��اض جن��م 
 431 بواق��ع  مباري��ات،   5 الفرنس��ي، 
دقيقة، وجنح في تسجيل هدف وحيد 
ومنح متريرة حاسمة، كما كان القائد 
الذي يضب��ط إيقاع املنتخ��ب األملاني 
فاس��تحق أن يكون أفض��ل العب في 

البطولة.
من جانبها، وأشارت شبكة »سكواكا« 
ف��ي إحصائية له��ا إلى أن دراكس��لر 
بات أصغر قائ��د للمنتخب األملاني في 

بطول��ة كبيرة، منذ ع��ام 1912، حيث 
يبل��غ العب باري��س س��ان جيرمان 23 
عاًما فق��ط.. وحمل يوليان دراكس��لر 
كأسن في مراسم تتويج املانشافت، 
كأس البطول��ة التي توج به��ا األملان، 
ألول م��رة ف��ي تاريخه��م، إضافة إلى 
جائزة الكرة الذهبي��ة باعتباره أفضل 

العب في البطولة.
يذكر أن دراكس��لر كان ضم��ن قائمة 
منتخب أملاني��ا الفائز ب��كأس العالم 

األخيرة التي أقيمت ف��ي البرازيل عام 
.2014

فيم��ا حص��ل تيم��و فيرن��ر مهاج��م 
منتخ��ب أملاني��ا عل��ى جائ��زة احل��ذاء 
الذهب��ي ألفضل ه��داف ف��ي بطولة 
متريرت��ن  وبفض��ل  الق��ارات..  كأس 
حاس��مينت كانت أخرها ف��ي النهائي 
أمام التش��يلي، تفوق فيرنر )21 عاماً( 
مهاج��م اليبزي��غ األملان��ي )3 أهداف(، 
على حساب زميليه في املنتخب ليون 

غوريتس��كا والرس س��تينديل اللذين 
ميل��كان نف��س الرصيد م��ن األهداف.. 
وج��اء خلفهم البرتغالي كريس��تيانو 
رونال��دو برصي��د هدفن.. لع��ب تيمو 
فيرنر 4 مباريات )292 دقيقة(، س��جل 
3 أه��داف ومن��ح متريرتن حاس��متن 
منحت��اه األفضلية للفوز بلقب هداف 

البطولة.
وحفر منتخب أملانيا اسمه بحروف من 
ذهب ضمن قائم��ة املنتخبات املتوجة 

ببطول��ة كأس الق��ارات لك��رة القدم، 
وخ��اض منتخ��ب تش��يلي البطول��ة 
للمرة األولى في النسخة احلالية، فيما 
فشل املنتخب األملاني )املانشافت( في 
الفوز باللقب في كل من مش��اركتيه 
السابقتن بالبطولة في عامي 1999 

و2005 .
 وبرغ��م غيابه عن أول نس��ختن وعن 
النس��خة احلالي��ة، م��ا زال املنتخ��ب 
البرازيل��ي لكرة القدم يفرض نفس��ه 
بقوة على تاريخ بطولة كأس القارات، 
حي��ث ت��وج بلق��ب البطول��ة 4 مرات 
في النس��خ الس��بع املاضية ليصبح 
الفريق األكثر ف��وزا باللقب على مدار 

تاريخ البطولة.
 وخطف املنتخب البرازيلي لقبه األول 
في كأس القارات مع بداية مشاركاته 
في البطولة في النسخة الثالثة التي 
اس��تضافتها الس��عودية ع��ام 1997 
والتي ش��هدت للمرة األولى مشاركة 

ثمانية منتخبات في البطولة.
البرازيل��ي  املنتخ��ب  وبرغ��م فش��ل   
في آخر 3 مش��اركات ل��ه في بطوالت 
كأس العال��م حي��ث ودع البطولة من 
دور الثماني��ة ف��ي 2006 بأملانيا و2010 
بجنوب أفريقيا ومن املربع الذهبي في 
2014 بالبرازي��ل، ت��وج الفريق بلقب 3 
نس��خ في كأس الق��ارات أعوام 2005 
و2009 و2013 بنف��س البلدان ليتفوق 
بذل��ك على إجن��از املنتخب الفرنس��ي 
الذي فاز بلقب البطولة في نس��ختن 
متتاليتن عام��ي 2001 و2003..  وعزز 
املنتخ��ب البرازيل��ي صدارت��ه لقائمة 

املنتخبات الفائزة باللقب.
 وفيما يلي قائم��ة باملنتخبات الفائزة 
بلقب بطول��ة كأس الق��ارات، والفرق 
أصحاب املراكز األولى على مدار تاريخ 
األرجنت��ن  ف��ازت   :  1992 البطول��ة: 
باللق��ب، وحلت الس��عودية في املركز 
الثاني، ونالت أمريكا املركز الثالث، ثم 
جاءت كوت ديفوار رابعة.. 1995 : فازت 
الدمن��ارك باللق��ب، وج��اءت األرجنتن 
في املرتبة الثانية، وخلفها املكس��يك 
ث��م نيجيري��ا.. 1997: توج��ت البرازيل 
باللقب على حساب أستراليا، وجاءت 

التشيك ثالثة وأوروجواي رابعة.
1999: فازت املكسيك باللقب، وجاءت 
البرازي��ل في املركز الثان��ي، ثم أمريكا 
والس��عودية عل��ى الترتي��ب.. 2001 : 
توج��ت فرنس��ا باللقب على حس��اب 
الياب��ان، وحل��ت أس��تراليا ثالث��ة ثم 

البرازيل في املرتبة الرابعة.
2003 : حافظ��ت فرنس��ا على اللقب، 
وجاءت الكاميرون ثانية، تركيا الثالثة 
ف��ازت   :  2005 الرابع��ة..  وكولومبي��ا 
البرازيل باللقب على حساب األرجنتن، 
وحلت أملانيا ثالثة ثم املكسيك رابعة.. 
2009 : حافظ��ت البرازيل على اللقب 
على حس��اب أمريكا، وحلت إس��بانيا 

ثالثة وخلفها جنوب أفريقيا.
هيمنته��ا  البرازي��ل  واصل��ت   :  2013
عل��ى اللقب على حس��اب إس��بانيا، 
وأوروج��واي  ثالث��ة  إيطالي��ا  وج��اءت 
رابع��ة.. 2017 فازت أملانيا باللقب على 
حساب تشيلي، وجاءت البرتغال ثالثة 

واملكسيك في املركز الرابع.

دراكسلر أفضل العب.. وفيرنر يتوج هدافًا

ألمانيا الشابة بطلة لكأس القارات على حساب تشيلي

تقرير

أحتفاالت أملانيا بلقب القارات

بغداد ـ الصباح الجديد:
جت��رى يوم غ��ٍد االربع��اء 3 مباريات 
حلس��اب اجلول��ة 14 م��ن املرحل��ة 
الثانية لدوري الكرة املمتاز، فيلعب 
نفط الوط امام الطلبة في ملعب 
االول، ويلتق��ي في ملع��ب اجلوية 
اهل ال��دار امام البحري، ويش��هد 
ملع��ب الش��عب الدول��ي اقام��ة 

مباراة فريقي الزوراء والنفط.
من جانب اخر، فرض التعادل )1-1( 
نفس��ه على لق��اء الق��وة اجلوية 
ومضيفه نفط اجلنوب مس��اء اول 
أمس مبلعب جذع النخلة باملدينة 

الرياضي��ة بالبص��رة، ف��ي مب��اراة 
مؤجل��ة م��ن املرحل��ة الس��ابعة 

بالدوري املمتاز لكرة القدم.
م نفط اجلنوب أوالً في الدقيقة  تقدَّ
)65( ع��ن طري��ق فيص��ل كاظم، 
وعادل للقوة اجلوي��ة أمجد راضي 

بالدقيقة )74( من ركلة جزاء.
م الق��وة اجلوية إل��ى املركز  وتق��دَّ
الثالث ب�61 نقطة، بفارق 6 نقاط 
عن النفط املتصدر، إال أنَّه ميلك 3 
مباري��ات مؤجلة، فيم��ا رفع نفط 
اجلنوب رصيده إل��ى 35 نقطة في 

املركز العاشر.

ق نفط الوس��ط فوزًا  إلى ذلك، حقَّ
عريًض��ا على احلس��ن )3-0( على 
ملعب النج��ف، باملب��اراة املؤجلة 
من اجلولة ال�18 من الدوري املمتاز.. 
ل أه��داف نف��ط الوس��ط،  س��جَّ
الدولي الس��ابق صالح سدير في 
الشوط األول، ثم أضاف زياد أحمد، 

هدفن آخرين في الشوط الثاني.
ورفع نفط الوسط رصيده إلى 61 
نقطة ف��ي املرتبة الرابع��ة بفارق 
األهداف عن القوة اجلوية )الثالث(، 
فيما توقَّف رصيد احلسن عند 20 

نقطة في املرتبة ال�16.

بغداد  ـ المكتب اإلعالمي:
اعل��ن ن��ادي نف��ط الوس��ط وفده 
املشارك في بطولة االندية العربية 
بكرة القدم والتي ستس��تضيفها 
مص��ر للم��دة م��ن 22 مت��وز اجلاري 

ولغاية 5 اب املقبل.
وقال عضو الهيئ��ة االدارية للنادي 
فراس بحر العلوم ان الوفد سيغادر 
منتصف الش��هر اجلاري الى مدينة 
االس��كندرية حيث تقام منافسات 
مجمعتنا في مدينة االس��كندرية 
بعد خ��وض اخر مباراة ف��ي الدوري 
في الثالث عش��ر من هذا الش��هر 

على ان يغادر منتصف الش��هر من 
مطار بغداد الى مطار القاهرة.

واشار الى ان الوفد يتألف من فراس 
بحر العلوم رئيسا للوفد ويضم في 
عضويته كل من لؤي احمد عاصي 
وسامان محمد ممثال اللجنة العليا 
للرياض��ة ف��ي القط��اع النفط��ي 
ومال��ح مه��دي ممث��ل احت��اد الكرة 
باالضافة الى احمد هاش��م ووسام 

فوزي عضوي الهيئة االدارية .
وب��ن ان الفري��ق يتالف م��ن هاتف 
شمران مدربا وعلي هاشم مساعدا 
وهادي جابر مدربا للحراس وقاسم 

عباس مدرب��ا للياقة البدنية ومؤيد 
ابراهي��م مدي��را للفري��ق وحس��ن 
هنادي وعادل عب��اس معاجلن، و23 
العبا هم جالل حسن وسالم مطلب 
وعل��ي كاظم ح��راس للمرمى واياد 
سدير وعالء ش��بلي ومؤيد العجان 
وصالح س��دير واياد خل��ف وامجد 
عطوان ومحمد ناصر نومي وايفان 
خالد وزياد احمد ونياز محمد وبرزان 
ش��يرزاد واحمد جبار وسعد عطية 
وف��ارس حس��ون وابراهي��م باي��ش 
وخلدون ابراهيم وس��لطان جاسم 

وامير صباح وعلي جاسم.

نفط الوسط يسّمي وفده لبطولة األندية العربية غدًا.. 3 مباريات في الجولة 14 لممتاز الكرة

بغداد  ـ الصباح الجديد:
الدولي��ان نخبة  يش��ارك احلكم��ان 
آس��يا، علي صباح ومهند قاس��م، 
ف��ي الك��ورس الثاني ل��دورة احلكام 

اإلضافين التي س��تقام في ماليزيا 
للم��دة من 10 ولغاية 14 متوز اجلاري، 
وبن احلكم الدول��ي علي صباح، انه 
وزميله مهند قاس��م اش��تركا في 

الكورس األول اخلاص بتقنية اضافة 
ح��كام خلف املرمى ال��ذي اقيم في 
قطر ش��هر آذار املاضي، حيث حصال 
علي فائ��دة فنية كبيرة، وس��يكون 

الكورس الثاني االخير محطة مهمة 
لتعزي��ز العم��ل وكيفية التنس��يق 
ف��ي جمي��ع النق��اط م��ع احل��كام 
االضافي��ن ومعرفة مدى واجباتهما 

ومس��اهمتها ف��ي النج��اح النهما 
جزءاً من الطواق��م التحكيمية في 
املباري��ات. وتابع ان االحتاد اآلس��يوي 
لكرة القم، اقر تطبيق اضافة حكام 

خل��ف املرم��ى، انطالقاً م��ن دور ربع 
النهائي لبطولة دوري األبطال وكاس 
االحت��اد اآلس��يوي في اخ��ر تعديالته 

على لوائح التحكيم.

علي صباح و مهند قاسم في الكورس اآلسيوي الثاني للحكام اإلضافيين



بغداد ـ فالح الناصر:
أعل��ن الع��راق وف��ده للمش��اركة في 
مهرجان الشعر العربي السادس، الذي 
تنظم��ه هيئة احلوار الثقاف��ي الدائم، 
وسيقام في لبنان للمدة من 17 ولغاية 

21 من شهر متوز اجلاري.
اعلن��ت ذل��ك ل��� "الصب��اح اجلدي��د" 
رئي��س هيئة احل��وار الثقاف��ي الدائم/ 
فرع العراق/ س��مية الناصر، مبينة ان 
وفد العراق س��يكون برئاستها، ويضم 
الفن��ان التش��كيلي عب��اس العتابي، 
والشعراء أحمد الصباغ، وعمار الوراد، 
منوه��ة إل��ى ان الفن��ان التش��كيلي 
العتابي سيشترك في معرض للفنون، 

يقام على هامش املهرجان الشعري.
وقال��ت الناص��ر، ان الع��راق س��بق ان 
اش��ترك في ثالثة مهرجانات س��ابقة، 
اقيم��ت 2 منه��ا ف��ي جمهورية مصر 
العربي��ة، وآخ��ر ف��ي لبن��ان، مبينة ان 
العراق ضيف النس��خة اخلامس��ة من 

مهرجان الشعر العربي السنوي الذي 
تنظم��ه الهيئ��ة. وتابع��ت: ان افتتاح 
فرع العراق، يع��د اضافة نوعية لهيئة 
احل��وار الثقاف��ي الدائم ومق��ره لبنان، 
حيث يع��د ضم العراق إلى تش��كيلة 
الهيئة، تأكي��داً واعترافاً بالدور املثالي 
ال��ذي يلعبه العراق في الوطن العربي، 
باجلان��ب األدب��ي، والش��عري، وتاريخه 

احلافل بالعطاء واإلجنازات.

بغداد - عبد العليم البناء: 
عّبر سفير اليونسكو، فنان السالم 
نصير شمة في تصريح خاص، عن 
أمله الش��ديد لقيام عصابة داعش 
اإلرهابي��ة بتفجير من��ارة احلدباء، 
أحد أقدم اآلثار في املنطقة، والتي 
يع��ود تاريخه��ا ألكثر من تس��عة 

قرون مضت.
وق��ال نصي��ر ش��مة: " إن احل��روب 
القائم��ة ف��ي املنطق��ة اآلن ل��م 
تعد تختص بالبش��ر، ب��ل أن أحد 
حمل��ة  وه��ي  احلج��ر.  أهدافه��ا 
لتجهيل املنطقة، ومسح تاريخها 
وهدفه��ا  والثقاف��ي،  اإلنس��اني 
مس��ح كل حضارة قام��ت، وقتل 
كل انسان، وتش��ويه اجليل اجلديد 

من الشباب، ومسح عقولهم.
وأوض��ح ش��مة: "داعش ليس��ت 
جماعة إسالمية، أو ارهابية مبعنى 
األه��داف السياس��ية فق��ط، بل 
هي عصابة ب��كل معنى الكلمة، 

تقوم باحتالل املناطق األثرية ليس 
ف��ي العراق وحده، ب��ل في كل دول 
تبدأ  ث��م  املس��تهدفة،  املنطق��ة 
بس��رقة اآلثار، وتهريبه��ا، وبيعها 
بأغل��ى األثمان، وإذا أردنا النظر الى 
ما تقوم به هذه العصابة بإمعان، 
س��نجد أنه��ا تتغط��ى بأغطي��ة 
متعددة، الديني هو أحدها، وليس 
لتم��رر  تس��تتر  ولكنه��ا  كله��ا، 
مش��روعها التدميري الذي يخص 

الذاكرة، واملكان، والزمان نفسه".
ه��ذه   " أن  ال��ى  ش��مة  وأش��ار 
س��نوات  من��ذ  تق��وم  العصاب��ة 
بعمل ممنهج لقتل احلضارات وزرع 
الفنت، ومن ثم احلروب األهلية، في 
الوقت نفس��ه الذي تدفع به ليس 
األقلي��ات العرقية فق��ط للهرب، 
ب��ل جمي��ع الطوائف االس��المية 
بال متييز، فهي حتت س��تار االسالم 
تقتل السني كما تقتل الشيعي، 
تقت��ل  كم��ا  املس��يحي  وتقت��ل 

املس��لم، وال متييز لديها، اال فيمن 
يخدم أهدافها في الدمار والسرقة 

وسبي النساء".
وتاب��ع ش��مة: " اآلث��ار ج��زء م��ن 
اإلنس��انية، تش��ربت ب��أرواح آالف 

البش��ر، ومتثل ثقافتنا، كما تؤشر 
إلى احلضارات التي عرفها اإلنسان، 
للتاري��خ  دم��ارا  لي��س  ودماره��ا 
وحس��ب، بل هو فعل يس��تهدف 

مي��ر  ة تد ك��ر ا لذ ا

تناقلناه��ا،  الت��ي  اإلنس��انية، 
ودرسناها، وعرفناها، واختبرناها ".
وقال شمة في ختام تصريحه: "ال 
أع��رف كيف ميك��ن أن نحمي هذا 
التاريخ، وكيف بوس��عنا أن نحمي 
إنس��اننا من الهجمات الشرس��ة 
والبشعة التي تطاله، لكن علينا 
أن نتكاتف جميعا في حلظة حرجة 
من تاريخنا، وماضينا، ومستقبلنا، 
علين��ا أن نتناس��ى أي��ة خالف��ات، 
س��واء أكانت دينية، أو عقائدية .. 
الخ، إنساننا مستهدف، وعلينا أن 

نحميه جميعا.
وش��يدت املنارة الت��ي مت تفجيرها 
إلى جان��ب جامع الن��وري الكبير، 
في القرن الثاني عش��ر، وهي تعد 
واحدة من أب��رز املعالم في العراق، 
ويشار إليها أحيانا باسم برج بيزا 
العراقي. وقد بنيت املئذنة بسبعة 
خط��وط م��ن الطاب��وق )الطوب( 
هندس��ية  بأش��كال  املزخ��رف، 

القم��ة  نح��و  تصع��د  معق��دة، 
بتصميم��ات، كان لها وجود أيضا 
في بالد فارس، وآس��يا الوس��طى. 
وجعله��ا ميله��ا وع��دم صيانتها 

عرضة للتأثر بالتفجيرات.
األمم  أن منظم��ة  بالذك��ر  اجلدي��ر 
املتحدة للتربي��ة والعلم والثقافة 
املوس��يقار  منح��ت  اليونس��كو، 
نصير شمه لقب فنان اليونسكو 
للس��الم، خ��الل حفل أقي��م مبقر 
املنظم��ة في باريس. وجاء في نص 
ش��هادة التقدي��ر التي س��لمتها 
إيرينا بوكوفا مدير عام اليونسكو 
للفنان ش��مة، أنه استحق اللقب 
"تقدي��را اللتزامه في دعم التربية 
املوس��يقية للش��باب في العراق، 
وغي��ره من ال��دول، وجه��وده التي 
ال تنض��ب من أجل نش��ر الس��الم 
م��ن خ��الل عروض��ه املوس��يقية، 
والتزامه بقيم املنظمة، وأهدافها 

العاملية".

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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خوش دولة وخوش قانون

جمال جصاني

تناقلت وسائل اإلعالم تصريحات ملمثل كتلة )دولة القانون( 
في مجل��س محافظة بغداد والنائب الس��ابق في مجلس 
النواب الس��يد سعد املطلبي؛ يهدد فيها سكان بغداد من 
القومي��ة الكردية بالويل والثب��ور وعظائم األمور، في حالة 
حص��ول االس��تفتاء على اس��تقالل إقليم كردس��تان عن 
العراق. ما نضح عن ذلك التصريح يش��ير بوضوح الى عمق 
محنتنا مع مثل هذه الش��خصيات التي قذفتها الصدفة 
على سنام املفاصل احليوية للدولة العراقية. وهذا ما حّذرنا 
من��ه في الكثير من كتاباتنا ونش��اطاتنا اإلعالمية األخرى، 
إذ يلتق��ي الش��وفينيون والطائفي��ون من ش��تى املتاريس 
املتنازعة، في مهمة بث الفرقة وتسميم األجواء ونسف ما 
تبقى من جسور الثقة وروح التعايش بني سكان هذا الوطن 
املنكوب. في مقال س��ابق حّذرت من استفحال التوجهات 
الشوفينية والفئوية الضيقة، التي تتوهم سبيل الوصول 
لألهداف املش��روعة بحق تقرير املصير؛ عبر اإلس��اءة لآلخر 
اخملتل��ف قومياً ودينياً وعقائدياً، وعلى أهمية تعزيز املناخات 
الدميقراطية ومؤسساتها، بوصفها الضامن الوحيد واجملرب 

لتحويل تلك التطلعات الى واقع.
مث��ل تل��ك التصريح��ات تق��دم أفض��ل خدم��ة ممكن��ة 
للش��وفينني املرابطني على اخلندق اآلخر، من الذين يروجون 
م��ن دون كلل وملل؛ على أن ح��كام بغداد اجلدد ال يختلفون 
كثيراً عن أس��الفهم الذين اس��تأصلهم املش��رط اخلارجي 
ربيع الع��ام 2003. ممثلي "الهويات القاتل��ة" وبغض النظر 
عن التس��ميات والواجهات واملس��احيق الت��ي يخفون بها 
مالمحهم احلقيقية، في بغداد وأربيل والسليمانية وغيرها 
من مدن ومناطق العراق، قد أحلقوا أفدح األضرار مبا يفترض 
أن��ه مرحلة للعدال��ة االنتقالي��ة، أتاحتها األق��دار العابرة 
للمحيطات لشعوب هذه األرض التي شهدت أبشع اجلرائم 
واالنتهاكات بحق البش��ر. املصيبة أن عضو اجمللس املذكور، 
ه��و ممثل لكتلة اس��مها )دولة القان��ون( أي أنها وجدت من 
أجل تأس��يس دولة مؤسس��ات يس��ود فيها القانون الذي 
ال مييز بني س��كان العراق من ش��تى الرطانات والهلوس��ات 
واألزي��اء، ال أن يظهر على املأل بوصفه ممثالً لنس��خة جديدة 
جتمع بني الطائفية والشوفينية بأكثر جتلياتها رثاثة. كيف 
وص��ل ب��ه األمر عل��ى تهديد من تع��ّرض الى أش��د اجلرائم 
واالنته��اكات زم��ن النظام املب��اد )الكورد الفيلي��ني( والذي 
س��ن البرملان العراقي قانوناً خاص��اً مبحنتهم واجلرائم التي 
ارتكب��ت ضدهم بوصفها جرمية إبادة ضد اجلنس البش��ري 
)جينوس��ايد(، وتعي��د الى ذاكرتهم كل الفضائع واملآس��ي 
التي عاش��وها زمن النظام املباد. ونحن على أعتاب مرحلة 
إلع��ادة بناء ما خلفته عصاب��ات داعش وفلول النظام املباد، 
مرحل��ة نعيد به��ا ترميم كل ذل��ك احلطام وال��ركام الذي 
نتج ع��ن عقائد وخطابات الكراهة والع��داء لآلخر اخملتلف، 
وإذا بأح��د جن��وم أكبر كتلة ف��ي مجلس محافظ��ة بغداد 
)منه��ا احملاف��ظ احلال��ي( يفاجئن��ا مبواق��ف وآراء صادمة، ال 
تعير اي اهتمام ال ملا جاء في الدس��تور من حقوق وحس��ب 
بل لكل ه��ذه احملطات املري��رة التي عش��ناها جميعاً )عربا 
وكوردا وتركمانا وبقية ش��عوب هذا الوط��ن القدمي( برفقة 
السياس��ات الشوفينية واالس��تئصالية، التي تقف خلف 
كل هذا احلضيض الذي انحدرنا إليه. نحتاج الى غير ما جاء 
من كالم إنشائي ومدح متبادل، بني السيد املالكي والشيخ 
النعماني والوفد الذي رافقه لطرح التداعيات اخلطيرة ملثل 
تلك التصريحات العدوانية، ألن اإلصرار على منهج اللفلفة 
والطمطة والتس��ويف لن يفضي لغير املزيد من التجاوزات 
واالنتهاكات واالستباحات حلقنا في العيش كبقية سالالت 
بن��ي آدم التي وصلت لس��ن التكليف احلضاري؛ عبر امتالك 

دولة القانون احلقيقية ال املزيفة..

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

أثار النج��م العاملي وبطل 
اف��الم احلركة واالث��ارة فني 
ديزل، حال��ة من اجلدل بعد 
نشر صورة له برفقة بطلة 
 "wonder woman" فيلم 
 Gal املمثل��ة اإلس��رائيلية

.Gadot
وظهرت ف��ي الصورة أيضاً 
ابنة فني ديزل هانيا البالغة 
م��ن العمر 8 اعوام، اضافة 
إلى "Gadot" وهي تطعم 
طفلتها مايا التي وضعتها 

منذ نحو 3 أشهر.
الصورة  وعلق "ديزل" على 
ال  نك��ون  "عندم��ا  قائ��اًل: 
االبطال  جنسد شخصيات 

اخلرافية .. مع حبي".
وجتدر االشارة إلى أن فيلم 

"wonder woman" تعرض 
للمن��ع في لبن��ان ومدينة 
إضافة  تونس،  سوسة في 
ب��األردن،  منع��ه  لدع��وات 
وذل��ك بس��بب مش��اركة 
االس��رائيلية  املمثل��ة 
في��ه، وهي كان��ت مجندة 
إس��رائيلية في حرب لبنان 
ع��ام 2006، كم��ا دعم��ت 

عالنية احلرب على غزة.

محم��د  الفن��ان  أع��رب 
س��عادته  ع��ن  رمض��ان 
"ج��واب  فيلم��ه  بنج��اح 
إل��ى  مش��يرًا  اعتق��ال"، 
أن��ه مل��س إقب��ال اجلمهور 
عل��ى "البروم��و" اخل��اص 
بالعمل، وهذا ما أس��عده 
كثيرًا، موضحا أنه تشرف 
بحض��ور مجموع��ة م��ن 
النجوم في العرض اخلاص، 
وعل��ى رأس��هم الفنان��ة 
إلهام شاهني، التي يحبها 
كثيرا بسبب طيبة قلبها، 

وتشجيعها له باستمرار. 
وأوض��ح رمضان أن العمل 
قضي��ة  ملناقش��ة  ج��اء 
اإلرهاب الذي يغتال فرحة 

الناس من دون متييز. 

الفنانة يس��را  كش��فت 
خاصة،  تصريح��ات  ف��ي 
أنها س��تبدأ خ��الل األيام 
املقبل��ة ف��ي التحضي��ر 
والذي  اجلديد،  لبرنامجها 
"املوعد"،  اس��م  يحم��ل 
مؤك��دة عل��ى أن الهدف 
م��ن البرنامج هو الترويج 
للس��ياحة املصري��ة في 
املق��ام األول، م��ن خ��الل 
سياحية  ألماكن  حلقات 

لم يرها الناس من قبل. 
وأكدت يسرا: أن البرنامج 
لم يكن ُمقررًا له أن يبدأ 
من مص��ر، ولكنها غيرت 

األمر،  ه��ذا  وجهتها جتاه 
بالتعاون م��ع اخملرج رامي 
إمام، وخصوصا في وقت 
اجلميع  يس��عى  أن  الب��د 
للس��ياحة،  للتروي��ج 
ومحاولة إعادة تنشيطها 

من جديد. 

فين ديزل

يسرى

محمد رمضان

أخبــارهــــــــــم

نصير شمه

سمية الناصر

كركوك - الصباح الجديد:
حتت شعار )نلتقي لنرتقي بكركوك(، أقام البيت الثقافي في 
كركوك اللقاء الثقافي األول لرؤس��اء النقابات، واالحتادات، 

واملؤسسات الصحفية، واألدبية، والفنية، والثقافية.
وحض��ر اللقاء رؤس��اء وممثلو نقابة الصحفي��ني العراقيني، 
واحتاد األدب��اء والكتاب، ونقابة الفنانني في احملافظة، ونقابة 
صحفيي كردس��تان، واحت��اد األدباء الك��رد، ورئيس منظمة 
أدب��اء تركمان العراق، ومدي��ر املركز الثقاف��ي كالويز، وممثل 
منظم��ة كتاب بال حدود، وممثل مؤسس��ة هاوال اإلعالمية، 
ورئي��س حترير مجلة بنار، وممثل أدباء الكلدوآش��وريني، وممثل 
مفتش��ية آثار كركوك، ورئيس احتاد الش��عراء الش��عبيني، 

ورئيس منظمة كركوك للفنون التشكيلية التركمانية.
ورح��ب مدير البي��ت الثقافي يوس��ف الطي��ب باحلاضرين، 
متمني��ا م��ن اجلمي��ع العمل مع��ا لغرض حتقي��ق ما ميكن 
حتقيق��ه ملثقفي، وأدب��اء، وإعالميي، وفنان��ي هذه احملافظة، 
مضيفا: إن ه��ذا اللقاء هو اخلطوة األول��ى خلطوات الحقة 
مع منظمات اجملتمع املدني، والدوائر احلكومية ذات العالقة 
باملوض��وع، وينبغي عل��ى اجلميع العمل مع��ا، وبروح احملبة 
والتآخ��ي، الن كرك��وك تس��تحق العمل والعط��اء من كل 

املكونات، ألنها البيت الكبير للجميع.

نصير شمه: تفجير منارة الحدباء يؤكد تدمير "داعش" للبشر والحجر
مطالبا بتناسي أية خالفات سواء أكانت دينية أم عقائدية..

اللقاء الثقافي األول للنقابات 
واالتحادات الصحفية 

واألدبية والفنية في كركوك

الصباح الجديد - وكاالت:
إفتتحت شركة زينيث إكسبو معرضها 
 Le Salon de l’été Summer احلص��ري 
Trends 2017، ف��ي فندق س��انت جورج 
ونادي اليخوت -بي��روت، برعاية وبحضور 
وزي��ر اإلع��الم، الس��يد ملحم رياش��ي، 
والنجمة وضيفة الشرف اليسا، وحشد 
من كبار الش��خصيات، مدونات املوضة، 

الصحافة واإلعالم.
 Le Salon de l’été Summer ويض��م 
Trends 2017 مجموع��ة مرموق��ة م��ن 
العارض��ني، منه��م الش��ركات الرائ��دة، 
م��ن  واملصمم��ني  الش��هيرة،  واحمل��الت 
مجوهرات وأزياء، وس��فر وترفيه، والبيت 
والديك��ور، والفن والتصمي��م، والعافية 
واجلمال، وفن الطهو، وأمناط احلياة وأفكار 

أنيقة جلميع الهدايا...
وزينيث إكسبو، التي متلكها زينة نكوزي 
 Summer عقيقي، ه��ي منظمة معرض
 The ومع��رض trends 2017 Exhibition
 Christmas square Exhibition – Le
Marché de Noêl في فندق البريس��تول 
وقد اكتسبت سمعة بوصفها واحدة من 

منظمي املعارض الرائدة في املنطقة.
تنقلت اليسا ووزير االعالم ملحم رياشي 
ب��ني املعارض املتنوع��ة، فلفتتها لوحات 
الرس��م، كم��ا النظ��ارات الشمس��ية، 

والتقطت اليسا الصور مع اجلميع.
واش��ارت اليس��ا الى انها كانت حريصة 
على املش��اركة ودعم ه��ذا احلدث الفني 
اجلمال��ي، وتعد ان ه��ذا املوضوع كله هو 

حتت نطاق دعم السياحة في لبنان.

وع��ن حرصه��ا عل��ى دعم 
الس��ياحة تق��ول اليس��ا: 
لدي  وليس  واجبن��ا،  "هذا 
ش��جعت  اذا  الفض��ل 

سياحة بلدي طبعا".
أم��ا عن وزي��ر االعالم الذي 
يرافقها فقالت: "هو  كان 
أفضل وزير إع��الم جاء الى 

لبنان منذ 50 عاما".
م��ن جانبه اك��د وزير االعالم 

في كلم��ة خاص��ة، ان اقامة 
هذه املعارض ه��و دليل صحة 

في لبن��ان، كما اش��اد بالفنانة 
اليس��ا، وعده��ا م��ن اه��م وابرز 

التي  واالعالمي��ة  الفنية  الوج��وه 
تنقل صورة جميلة عن لبنان".

إليسا: واجبي ان أدعم سياحة بلدي

الديوانية - الصباح الجديد:
امل��رأة  ش��ؤون  منظم��ة  برعاي��ة   
وبالتنس��يق م��ع قصر  والطف��ل، 
الثقاف��ة والفن��ون ف��ي الديوانية، 
أقي��م امللتق��ى الس��نوي لتقييم 
نش��اطات الش��باب، ومبادراته��م 

الطوعية خالل عام.
ش��ؤون  منظم��ة  رئي��س  وقال��ت 
امل��رأة ثاني��ا جمع��ة، ج��اء امللتقى 
الثقاف��ة  قص��ر  م��ع  بالتنس��يق 
والفنون ف��ي الديوانية، ونحن على 
يقني بأن األنش��طة الثقافية القت 
جناحا باهرا من خالل اإلدارة املتميزة 
للقصر الثقافي، امللتقى عبارة عن 
عرض ألنشطة الشباب خالل سنة، 
مع ش��رح تلخيصي لنشاطاتهم، 
كما أطلقت املنظمة فكرة باختيار 
عشرة شباب، كانوا األفضل ضمن 
اجملموع��ة، بع��د أن قام��وا بط��رح 
مبادرات تصب في خدمة الش��اب 

العراقي ومن ثم نقوم بدعم وإجناح 
تلك املبادرات لدعمهم وحتفيزهم 

ليستمروا بالعطاء.
وقالت الناشطة الشابة هديل 
كامل، إن النش��اط عب��ارة عن 
ش��رح تفصيلي للحاضرين عن 
م��ا توصل إلي��ه الش��باب من 
أفكار، و نتاجات إبداعية وفنية، 
وأضافت بأن هذا امللتقى ليس 
األول م��ن نوعه بل يعد واحدا 

من نش��اطات أخ��رى مثل 
التب��رع بال��دم، وكيفي��ة 
جع��ل امل��رأة قيادية في 
اجملتمع، إضافة إلى دورات 

مكثفة ف��ي مجال 
لتنمي�����ة  ا

البشرية.

العراق يشارك في مهرجان 
الشعر العربي السادس

ملتقى الختراعات ونتاجات فنية 
وإبداعية لمجموعة شباب في الديوانية

بغداد- الصباح الجديد:
استقبل مدير عام دائرة العالقات الثقافية 
العامة فالح حسن شاكر في مكتبه، وفدا 
م��ن معهد غوتا األملاني، برئاس��ة الس��يد 
ثوماس كوس��لر مدير املعهد ف��ي العراق، 

والس��يدة هيال ميف��س منس��قة نقطة 
احلوار األملاني في بغداد . وجرى خالل اللقاء 
بح��ث تطوي��ر عالق��ات التع��اون الثقافي 
بني الطرف��ني، ومنها إع��ادة افتتاح نقطة 
احلوار األملاني في بغداد، والتسهيالت التي 

تقدمها الوزارة بهذا الشأن.
وعل��ى هام��ش اللقاء، مت تس��ليم 
الوف��د األملاني مس��ودة مش��روع 

ش��راكة ب��ني مدينت��ي بغ��داد 
وهايدلبرغ األملانية.

بحث إعادة افتتاح نقطة الحوار األلماني في بغداد
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