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بغداد - أسامة نجاح:
أعلنت قيادة جهاز مكافحة اإلرهاب 
، أم��س الثالث��اء ، محاص��رة داعش 
اإلرهابي من جميع اجلهات ، مؤكدة 
ان ، القوات األمنية باشرت بالتقدم 
لتحرير آخر أحي��اء املوصل القدمية، 
محافظ��ة  مجل��س  أش��ار  فيم��ا 
املوص��ل عن وصول قطع��ات جهاز 
مكافحة اإلرهاب ملس��افة 200 متر 
عن حافة نهر دجلة مبنطقة امليدان 
باملدينة القدمية في الساحل االمين 

للموصل . 
وقال قائد جه��از مكافحة اإلرهاب 
الفريق الركن عبد الغني االس��دي 
لصحيف��ة  خ��اص  حدي��ث  ف��ي 
‘‘الصب��اح اجلديد‘‘ ان "القوات احملررة 
باش��رت من��ذ فج��ر ي��وم أمس مع 
القطع��ات اجلانبي��ة من الش��رطة 
االحتادي��ة واجليش بالتق��دم على ما 

تبقى من املوصل القدمية". 
وأضاف ان "الق��وات األمنية تواصل 
معركته��ا ضد التنظي��م اإلرهابي 
ف��ي كل القواطع"، مش��يراً الى ان 
"الق��وات حتاصر داع��ش من جميع 

اجلهات". 
وأوض��ح إن "القوات احملررة للموصل 
تخ��وض الي��وم معركته��ا في حي 
املي��دان وه��و آخ��ر أحي��اء املدين��ة 
القدمية"، الفتاً الى ان "احلي املذكور 
س��يعلن عن حتري��ره بالكامل خالل 

األيام القليلة املقبلة". 

م��ن جانب��ه أعل��ن عض��و مجلس 
محافظة نينوى حسام العبار، أمس 
الثالثاء ، عن وص��ول قطعات جهاز 
مكافحة االرهاب ملس��افة 200 متر 
عن حافة نهر دجلة مبنطقة امليدان 
الس��احل  ف��ي  القدمي��ة  باملدين��ة 
االمين للموص��ل، فيما اكد ان جهاز 
مكافحة االره��اب وقطعات اجليش 

هي من ستحرر قضاء تلعفر. 
وق��ال العب��ار لصحيف��ة ‘‘الصباح 
اجلديد‘‘ ان" القطعات العس��كرية 
املش��تركة أجنزت تقدم��ا كبيرا في 
احملوري��ن اجلنوب��ي والش��رقي خالل 
اليومني املاضيني"، مش��يرا الى ان" 
الش��رطة االحتادي��ة أكملت جميع 
اجلس��ر  إل��ى  بوصوله��ا  مهامه��ا 

القدمي" . 
وأضاف إن" جهاز مكافحة اإلرهاب 
يواص��ل التقدم ف��ي الكوازين بعد 
النب��ي جرجي��س  حتري��ره مناط��ق 
ومكاوي كما وصل ملسافة 200 متر 
عن حاف��ة نهر دجلة ف��ي منطقة 

امليدان".
وبش��أن حترير قض��اء تلعفر أش��ار 
العبار إل��ى ان" املعلومات تؤكد بأن 
جه��از مكافحة اإلره��اب وقطعات 
اجليش العراقي هم من س��يقومون 
مبه��ام التحري��ر بع��د االنته��اء من 
احلش��د  ويبق��ى  األمي��ن  الس��احل 

الشعبي على إطراف القضاء". 
تتمة ص3

بعد محاصرة "داعش" من جميع الجهات

القّوات المشتركة تباشر بتحرير آخر أحياء الموصل القديمة

القوات املشتركة تبدأ عملية حترير احلي األخير في املدينة القدمية

بغداد ـ الصباح الجديد:
الش��ورى  مجل��س  رئي��س  أبل��غ 
اإليران��ي عل��ي الريجان��ي رئي��س 
العراقي عمار  الوطن��ي  التحالف 
احلكيم، امس الثالثاء، بأن تقسيم 
العراق يخدم مصلحة "الصهاينة 
فق��ط"، داعيا إل��ى الوقوف بوجه 
ذل��ك ومن��ع حصوله، فيما أش��ار 
إلى أن ب��الده س��تبقى إلى جانب 
الش��عب العراقي حتى العبور من 

األزمات.
ونقل��ت وكالة أنباء "ف��ارس" عن 
الريجان��ي قوله خالل اس��تقباله 

احلكيم ف��ي طه��ران، إن "للعراق 
دورا مهم��ا في املنطقة وال ينبغي 
أن يتجه نحو التقس��يم الن ذلك 
يخدم مصلح��ة الصهاينة فقط 
والبد م��ن الوق��وف أمام��ه ومنع 
حصوله وان يكون الش��عب على 

وعي بهذه القضية وتداعياتها".
"املرج��ع  أن  الريجان��ي  وأض��اف 
س��ماحة آي��ة اهلل الس��يد عل��ي 
السيس��تاني له دور حاس��م في 
انتصارات العراق واندحار اإلرهابيني 

التكفيريني في املوصل".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
ع��ّد بطري��رك الكلدان ف��ي العراق 
والعالم لويس رفائيل ساكو، امس 
الثالث��اء، أن احلل االمث��ل في العراق 
يكمن عبر اقامة نظام مدني، فيما 
اش��ار الى ان أهالي مناطق س��هل 
نين��وى ه��م م��ن يرس��م خريطة 
مناطقهم مع جيرانهم املسلمني 

وغير املسلمني.
وقال س��اكو في بيان اطلعت عليه 
"الصباح اجلدي��د" ان "احلل الوحيد 
جلميع املواطنني ف��ي العراق يكمن 
عبر نظ��ام دميقراطي مدني متطور 
يحق��ق العدال��ة واملس��اواة جلميع 
العراقي��ني كون��ه الكفي��ل بإنهاء 
العديد م��ن املش��كالت القائمة"، 

مبين��ا ان "مطالبنا ه��ذه تعبر عن 
رؤية الكنيسة الكلدانية وقد اطلع 

عليها اساقفتها العشرون".
واض��اف س��اكو ردا عل��ى انعق��اد 
مؤمتر ضم عددا من الش��خصيات 
املس��يحية ف��ي بروكس��ل مؤخرا 
وطالبوا بحكم ذاتي مبناطق سهل 
نين��وى ان "ال��كالم عن مس��تقبل 
بلدات سهل نينوى كثر فمنه ما هو 
منطقي ومقبول ومنه ما هو أحالم 
بحت��ة أو امني��ات ال محل لها على 
ارض الواق��ع"، مش��يرا الى ان "من 
له حق الكالم عن مستقبل سهل 
نينوى هم أساس��ا أهالي املنطقة 

األصليون الذين رحلوا منها".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
تفقد وزير التعلي��م العالي والبحث 
العلمي عبد الرزاق العيس��ى كليات 

جامعة املوصل ومرافقها العلمية.
ونق��ل بي��ان لل��وزارة اطلع��ت عليه 
" الصب��اح اجلدي��د" ع��ن العيس��ى 
اعالنه اس��تئناف الدوام في اجلامعة 
أيلول  وباختصاصاتها كاف��ة مطلع 
املقبل" مبينا أن "العمل جار وبصورة 
متسارعة على تأهيل البنى التحتية 
املتضررة للجامعة التي استهدفتها 

عصابات داعش اإلرهابية".
وأضاف وزي��ر التعليم إن "العمل جار 

وبصورة س��ريعة على تأهي��ل ابنية 
اجلامع��ة الت��ي طالها الض��رر جراء 
االعم��ال االرهابي��ة لعصابات داعش 
الظالمي��ة" مبينا أن "ه��ذا التأهيل 
املؤسس��ات  م��ع  بالتع��اون  يأت��ي 

احلكومية واملنظمات الدولية".
وأشاد العيسى "بشجاعة منتسبي 
تدريس��يني  م��ن  املوص��ل  جامع��ة 
وموظف��ني وطلب��ة الصراره��م على 
حتدي كل أوجه اإلرهاب ومساهمتهم 
في إع��ادة إعمار هذا الصرح العلمي 

الكبير".
تتمة ص3

الريجاني يؤكد للحكيم 
ممانعة إيران لتقسيم العراق

ساكو: مستقبل سهل نينوى
يقرره أهالي المنطقة األصليون

وزير التعليم يعلن استئناف الدوام 
في جامعة الموصل أيلول المقبل

القوّات األمنية تفتح الشوارع المغلقة 
في أيمن الموصل وتطمر الخنادق

"داعش" محاصر.. والعراق يستعد
لالحتفال بالنصر 23

بغداد ـ الصباح الجديد:
رفعت امانة بغداد،امس الثالثاء، 
مبلغ الغرام��ة التي تفرض على 
م��ن يق��وم برم��ي األنق��اض في 
غير االماكن اخملصص��ة لها الى 
خمسة ماليني دينار، مشيرة الى 
أن القرار ج��اء بعد قيام اصحاب 
نقل االنقاض برميها في االماكن 

املفتوحة والساحات.
وقالت االمانة ف��ي بيان اطلعت 
علي��ه "الصب��اح اجلدي��د"، إنها 
"فاحتت االمانة العامة ل مجلس 

الغرام��ة  مبل��غ  لرف��ع  ال��وزراء 
الت��ي تف��رض عل��ى م��ن يق��وم 
برمي االنقاض ف��ي االماكن غير 
اخملصص��ة لها"، مش��يرة الى أن 
"املبلغ ال يقل ع��ن مليوني دينار 
وال يزي��د عل��ى خمس��ة ماليني 

دينار" .
العام��ة  "االمان��ة  ان  واضاف��ت 
جمللس ال��وزراء عرض��ت املوضوع 
عل��ى جلنة الش��ؤون االقتصادية 
في مجلس ال��وزراء التي وافقت 
عل��ى التعديل اجلديد"، مش��يرة 

ال��ى انه��ا "جل��أت له��ذا االجراء 
بع��د ان كثرت التج��اوزات وقيام 
اصح��اب نقل االنق��اض برميها 
في االماكن املفتوحة والساحات 
م��ا  الس��كنية  االحي��اء  وب��ني 
ش��وه منظر العاصم��ة وأثر في 

مشهدها احلضري".
يذكر ان عدد م��ن اصحاب الدور 
املش��يدة حديثا يقوم��ون برمي 
الس��احات  بعض  ف��ي  االنقاض 
بصورة غير قانوني��ة، ما ادى الى 

تشوية منظر العاصمة بغداد.

بغداد - وعد الشمري: 
كش��ف احت��اد الق��وى العراقي��ة، 
أمس الثالثاء، عن وجود نية لتقدمي 
مقترح قانون يستثني املقاتلني ضد 
تنظيم داعش االرهابي من اجراءات 
املس��اءلة والعدالة، متوقعاً اقراره 
خ��الل الفصل التش��ريعي احلالي، 
مبيناً أن تلك الدعوة تأتي متزامنة 
الداخلي��ة  وزي��ر  تصريح��ات  م��ع 
قاسم االعرجي التي جاءت مؤيدة 

لهذا التوجه.
يأتي ذلك ف��ي وقت، اكد التحالف 

الوطن��ي مس��اندته اليج��اد اطار 
قانون��ي يعي��د ه��ذه الش��ريحة، 
مش��ترطاً ع��دم اع��ادة مرتكب��ي 
اجلرائم ضد العراقي��ني واملعروفني 

من اركان النظام السابق.
وق��ال النائ��ب ع��ن احت��اد الق��وى 
محم��د الكربولي ف��ي حديث مع 
"الصب��اح اجلدي��د"، إن "العراق ميّر 
مبرحلة جدي��دة وهي التخلص من 
تنظيم داعش االرهابي واس��تعادة 
احملافظ��ات وهنا كرغب��ة من كتل 
كبيرة لتحقيق تس��وية سياسية 

ذات طاب��ع تاريخي الغ��رض منها 
وحف��ظ  الدول��ة  هيب��ة  تدعي��م 

السلم االهلي".
وأضاف الكربولي، عضو جلنة االمن 
والدفاع النيابية، أن "مرحلة داعش 
اف��رزت لن��ا فئة ليس��ت بالقليلة 
من املش��مولني باجراءات املساءلة 
والعدال��ة، م��ن الذي��ن التحق��وا 
بصفوف القوات املسلحة بجميع 
تش��كيالتها وحاربوا إل��ى جانبها 

وقدموا تضحيات كبيرة".
واش��ار إل��ى "وج��ود رغب��ة ل��دى 

اوساط نيابية عديدة بتقدمي قانون 
بإج��راءات  ش��مولهم  يس��تثني 
والعدالة ومس��اواتهم  املس��اءلة 

ببقية املواطنني".
"ه��ذه  أن  الكربول��ي  وأوض��ح 
الش��ريحة ق��د خاض��ت اختب��اراً 
يج��ب  وبالتال��ي  في��ه،  وجنح��ت 
مكافئته��م م��ن خ��الل اعادتهم 
إلى احلياة العامة وعدم اس��تمرار 

عزلهم عن وظائف الدولة".
ودعا إلى "عدم مس��اواة البعثيني 
مم��ن قات��ل تنظيم داع��ش بأولئك 

ض��د  جرائ��م  بارت��كاب  املدان��ني 
العراقي��ني خ��الل حقب��ة النظام 
الس��ابق، أو الذين يتواجدون حالياً 
خارج البالد ويتابعون تطور االحداث 
عبر وس��ائل االعالم وال يشتركون 

في معارك الدفاع عن وطنهم".
وأس��تطرد النائب عن احتاد القوى 
الداخلي��ة  "وزي��ر  أن  العراقي��ة 
والقي��ادي ف��ي كتل��ة بدر قاس��م 
ه��ذه  اتخ��ذ  م��ن  أول  االعرج��ي 

اخلطوة.
تتمة ص3

توقعات بإقراره خالل الفصل التشريعي الحالي أمانة بغداد ترفع غرامة
اتحاد القوى يكشف عن مقترح لعدم شمول من قاتل "داعش" بالمساءلة والعدالةرمي األنقاض الى خمسة ماليين دينار

بغداد - الصباح الجديد: 
الصادرة  اإلحصائي��ات  بحس��ب 
من جه��ات حكومية ومنظمات 
ش��هدت  الب��الد  ان  مختص��ة 
زي��ادة واضح��ة في ع��دد األرامل 
واملطلق��ات بس��بب العملي��ات 
الت��ي  والعس��كرية  اإلرهابي��ة 
ش��هدتها في السنوات األخيرة، 
وهذا يستدعي تدخالً مباشراً من 
قبل احلكومة واملنظمات العاملية 
ملعاجلتها بأس��رع وقت خوفاً من 
زيادتها او عدم السيطرة عليها. 
وقال��ت ملى احللفي رئيس��ة جلنة 
امل��رأة واألس��رة في البرمل��ان عن 
كتلة األحرار في تصريح صحفي: 
الع��راق  ف��ي  األرام��ل  ع��دد  أن 
جت��اوز املليون��ني أرمل��ة، في ظل 
زي��ادة ظاهرة االرام��ل والعوانس 
واملطلق��ات اللواتي جتاوز عددهن 
م��ن  ويعان��ني  مالي��ني  االربع��ة 
االهمال احلكومي لهن وانتش��ار 

الفقر والعوز بينهن.
واضاف��ت، إن "أع��داد األرامل في 

العراق جتاوزت املليونني امرأة".
"نس��بة  أن  احللف��ي:  وتابع��ت 
امل��رأة في الس��لطة  مش��اركة 
فيم��ا   ،4% بلغ��ت  التنفيذي��ة 

بلغ��ت مش��اركتها بالس��لطة 
التشريعية 26%".

املتح��دث  ق��ال  جانب��ه  م��ن   
الرس��مي لوزارة التخطيط عبد 

الزه��رة الهن��داوي ف��ي تصريح 
ان   :" اجلدي��د  الصب��اح   " ال��ى  
ع��دد املطلق��ات بل��غ 122 الف��اً 
و483مطلق��ة، منه��ن 105 االف 

مطلق��ة تت��راوح اعماره��ن من 
14 إلى 49 س��نة، فيما كان عدد 
املطلقات بعمر 50 سنة فما فوق 
17 ألف��اً و432 مطلقة، مضيفاً، 
ام��ا فيم��ا يتعلق بع��دد االرامل 
فقد وص��ل إل��ى 878 الفا و455 
ارمل��ة منه��ن 203 االف ارمل��ة 
بعم��ر 14 إل��ى 49 س��نة وهناك 
675 الف��اً و198 ارمل��ة بعمر 50 

سنة فما فوق
ولف��ت الهنداوي: إلى ان مس��ح 
 2016 لع��ام  الغذائ��ي  االم��ن 
ل��م يش��مل محافظت��ي نينوى 
واالنب��ار وكذلك قض��اء احلويجة 
في محافظ��ة كركوك وقضائي 
بيجي والش��رقاط في محافظة 
ص��الح الدي��ن بس��بب الظروف 

االمنية فيها.
وأش��ار إلى: ان املؤشرات اخلاصة 
باألرام��ل واملطلقات لم تتضمن 
باحملافظ��ات  اخلاص��ة  البيان��ات 

واالقضية املذكورة.
تفصيالت ص13

يعانين من اإلهمال الحكومي وانتشار الفقر والعوز

عدد األرامل في العراق يرتفع إلى مليونين

تقريـر

متابعة

ابو ظبي ـ وكاالت: 
حث األم��ني العام ل��أمم املتحدة 
أط��راف  غوتيري��ش  أنطوني��و 
األزم��ة اخلليجية عل��ى التهدئة 
الظ��روف  لتمهي��د  التدريجي��ة 
املطلوبة إلج��راء حوار جاد بينها، 
ف��ي وق��ت أعل��ن وزي��ر اخلارجية 
األملان��ي، زيغمار غابرييل، أن برلني 
تشاطر اإلمارات العربية املتحدة 
موقفه��ا اخل��اص بض��رورة وقف 

إيواء ومتويل اإلرهابيني، فيما حث 
األمني العام لأمم املتحدة أنطونيو 
غوتيريش أطراف األزمة اخلليجية 
على التهدئة التدريجية لتمهيد 
املطلوبة إلج��راء حوار  الظ��روف 

جاد بينها
ه��ذا وأعل��ن املتحدث الرس��مي 
باسم األمني العام لأمم املتحدة، 
س��تيفان دوجاريك أن غوتيريش، 
التقى مع وزير اخلارجية القطري، 

الش��يخ محمد بن عبد الرحمن 
آل ثان��ي، وأن الطرفني تبادال اآلراء 

حول األزمة اخلليجية.
وقال املتحدث إن غوتيريش "يتابع 
الوض��ع ح��ول قطر ع��ن كثب"، 
نافي��ا صح��ة املعلوم��ات الت��ي 
ترج��ح إمكاني��ة إحالة مس��ألة 
األزم��ة اخلليجي��ة إل��ى مجلس 

األمن الدولي.
تفصيالت ص6

األمم المتحدة تحّث على تهدئة األزمة 
الخليجية وألمانيا تدعو الى إيقاف اإلرهاب

بغداد ـ الصباح الجديد:
أفاد أحمد اجلار اهلل، رئيس حترير 
الكويتية،  "السياس��ة"  جريدة 
ب��أن دول��ة الكوي��ت س��تنضم 
إل��ى ال��دول العربي��ة املقاطعة 
لقطر في ح��ال رفضت األخيرة 
قائمة املطالب املقدمة من دول 
املقاطعة، مشيراً إلى أن الكويت 

توسطت في إرسال الرد القطري 
إلى دول املقاطعة األربع، معتبرا 
أن عزل قطر س��يجعلها "دولة 

مارقة مثل إيران". 
وج��اءت تصريح��ات اجل��ار اهلل، 
هاتفي��ة متلفزة  خالل مداخلة 
، وأض��اف خ��الل تصريحات��ه أن 
النظ��ام القط��ري لي��س أمامه 

س��وى املوافق��ة عل��ى جمي��ع 
املطال��ب املقدمة، وذلك بفضل 
األدلة التي قدمتها الس��عودية 
ال��دول  وكل  واش��نطن  ل��دى 
تصريح��ات  واصف��اً  األوروبي��ة، 
وزي��ر الدف��اع القط��ري ب�"غي��ر 

املوزونة".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
الش��عبي،  احلش��د  هيئة  أصدرت 
األنب��اء  بع��ض  بش��أن  توضيح��ا 
وكاالت  نقلته��ا  الت��ي  امللفق��ة 
ومواقع حتاول "االس��اءة" للحشد 

وقيادته وحتريف احلقائق.
وقال��ت الهيئ��ة في بي��ان اطلعت 
علي��ه "الصباح اجلدي��د" ان "نائب 
رئيس احلش��د ابو مهدي املهندس 
يؤك��د دائم��ا على عم��ق العالقة 

ب��ني احلكومة وهيئة احلش��د التي 
هي جزء ال يتجزأ منها"، مبينة ان 
"بعض اجلهات حاولت التش��ويش 
بتحري��ف  احلقيق��ة  تل��ك  عل��ى 
تصريحات املهن��دس التي حتتفظ 
بتس��جيالتها  االع��الم  مديري��ة 

الكاملة واحلرفية".
واضافت الهيئة ان "املهندس اكد 
خ��الل اس��تضافته عل��ى هامش 
ملتقى احتاد اإلذاعات والتلفزيونات 

ان  مش��هد،  مبدين��ة  االس��المي 
احلش��د يق��دم ش��كره للش��عب 
واحلكوم��ة  الديني��ة  واملرجعي��ة 

العراقية لدعمها املتواصل له".
األنب��اء  وكاالت  بع��ض  وكان��ت 
ادعت ب��ان قيادة احلش��د املتمثلة 
باب��و مهدي املهن��دس رفض خالل 
تصريحاته س��لطة احلكومة على 

احلشد الشعبي، حسب زعمها..
وفي س��ياق آخر اف��اد مصدر امني 

مس��ؤول ان العمليات العسكرية 
الكب��رى ض��د تنظي��م داعش قد 
انتهت في اجلانب األمين من مدينة 

املوصل.
وقال املصدر ف��ي حديث صحفي، 
ب��أن العمليات الكب��رى قد انتهت 
باملوصل ولم يتبق اال مئات األمتار 
تضم قرابة 8 ازقة ش��عبية حتاول 

القوات العراقية الوصول إليها.
وأضاف املصدر ان داعش ال يتمكن 

من اس��تعمال املدنيني كدروع في 
تل��ك االزقة، مس��تدركا بالقول ان 
أولئ��ك املدني��ني يج��دون صعوبة 
باخل��روج من تل��ك االزقة بس��بب 

األنقاض.
وزارة  أعلن��ت  أخ��رى  جه��ة  م��ن 
القب��ض  إلق��اء  ع��ن  الداخلي��ة، 
على ثماني��ة عناصر م��ن تنظيم 
"داعش" خ��الل حملة تفتيش في 
إح��دى مناطق الس��احل األيس��ر 

ملدينة املوصل.
وقال املتحدث باسم الوزارة العميد 
س��عد مع��ن ف��ي بي��ان مقتضب 
اطلعت عليه "الصباح اجلديد"، إن 
"شرطة نينوى ألقت القبض على 
ثمانية عناصر من عصابات داعش 
اإلجرامية خالل حملة تفتيش في 
منطق��ة حي س��ومر ف��ي اجلانب 

األيسر ملدينة املوصل".
تتمة ص3

الحشد الشعبي يصدر توضيحًا بشأن تحريف تصريحات أبو مهدي المهندس

األرامل في العراق

تلميحات كويتية باالنضمام لدول المقاطعة
ووضع قطر بخانة "الدول المارقة"



شؤون عراقية2

السليمانية ـ عباس كاريزي: 

على الرغم من مرور ثالثة اسابيع 
على املوع��د الذي حدده االجتماع 
ال��ذي عقده مس��عود بارزاني في 
7 م��ن ش��هر حزي��ران املنص��رم، 
م��ع االط��راف السياس��ية ف��ي 
االقليم لتس��مية ممثلني لها في 
جلنة االش��راف على االس��تفتاء، 
فشلت االحزاب التي شاركت في 
االجتماع في تس��مية ممثلني لها 
في اللجنة، عل��ى خلفية تفاقم 
االزمة السياس��ية ومطالبة قوى 
اساس��ية باع��ادة تفعي��ل برملان 
االقلي��م قبيل الذه��اب الى اجراء 

االستفتاء. 
ففي اطار احلراك السياسي الذي 
يش��هده االقليم ومساعي احلزب 
مس��عود  بزعام��ة  الدميقراط��ي 
بارزاني الزالة العقبات السياسية 
والقانوني��ة الت��ي تعت��رض اجراء 
ايل��ول  25 م��ن  االس��تفتاء ف��ي 
املقب��ل، اعلنت مص��ادر مطلعة 
للصباح اجلديد عن امتناع احزاب 
رئيسة مثل )حركة التغيير، االحتاد 
االس��المية،  اجلماع��ة  الوطن��ي، 
اجلبهة التركمانية( من تس��مية 
ممثلني لها ف��ي اللجنة التي تقرر 
تش��كيلها لالش��راف على آليات 
اجراء االستفتاء والبدء بحوار مع 

دول اجلوار والعراق والعالم.
االحتاد الوطني الذي وضع نفس��ه 
ف��ي موقف محرج بعد ان رفضت 
حرك��ة التغيي��ر مب��ادرة تبناه��ا 
اجللي��د  وكس��ر  اجلم��ود  النه��اء 
ال��ذي يعت��ري العالقة ب��ني احلزب 
الدميقراطي وحركة التغيير واعادة 
تفعيل برملان كردس��ت��ان، ق��ال 
اعض��اء في مجلس����ه القيادي 
انهم متمس��ك���ون مب��وقفهم 
االس��تفتاء  الج��راء  الراف��ض 
م��ن دون اع��ادة تفعي��ل ب��رمل��ان 
ك��ردس��ت��ان، ال��ذي ينبغ��ي ان 
مينح الشرعية القانونية لعملية 

االستفتاء.
حركة التغيير بدورها وبينما عدت 
كل ما متخض عنه اجتماع بارزاني 
والذي  السياس��ية  االط��راف  مع 
قرر اجراء االس��تفتاء باطالً، قالت 
»ان كل الق��رارات الت��ي ص��درت 

عن اجتماع االطراف السياس��ية 
م��ع بارزاني غير ش��رعي الن والية 
بارزاني كرئيس القليم انتهت في 
19 م��ن اب ع��ام 2015 » وال يحق 
له اص��دار اي��ة ق��رارات مصيرية 
متس مس��تقبل االقلي��م ومصير 

شعبه.
النائب عن حركة التغيير هوشيار 
عب��د اهلل قال في حديث للصباح 
اجلديد، ان اصرار بارزاني على اجراء 
االس��تفتاء في الوقت الراهن هو 
تنفيذ الجندة حزبية وش��خصية 
وه��و ق��رار غي��ر م��دروس، اضافة 
ال��ى انه يفتق��ر ال��ى اي متهيد او 
خطوات عملية مع اجلانب املعني 

وهي الدولة العراقية. 
ودعا عبد اهلل الى اعادة تنش��يط 
عم��ل البرملان قبي��ل حتديد موعد 

اج��راء االس��تفتاء، ك��ي يناق��ش 
بدوره ذات املواضيع التي كان ينوي 
مناقش��تها قبل االنق��الب عليه، 
وان يتم البت في اصل املشكالت 
وهي قانون رئاس��ة االقليم، وتابع 
»ل��ذا ان حركة التغيير لم تس��م 
حل��د االن ولن تس��مي اي ممثل لها 
في جلنة االشراف على االستفتاء، 
نظرا لعدم وجود برملان كردستان، 
املعط��ل من��ذ عام��ني بق��رار من 
املكت��ب السياس��ي للدميقراطي 

الكردستاني«.
وانتق��د عبد اهلل وبش��دة متاهي 
املكت��ب  اعض��اء  بع��ض  اراء 
السياسي لالحتاد الوطني وتوافق 
مواقفه��م م��ع اجن��دات رئي��س 
ومجارات��ه  الدميقراط��ي  احل��زب 
ف��ي توجهات��ه وخروجه��م ع��ن 

التص��ورات الواقعية للرئيس مام 
جالل، حيال شكل والية التعامل 
والتعامل  مع قضية االس��تقالل 
مع هذا االم��ر بواقعية بعيدا عن 
مبش��اعر  والتالع��ب  الش��عارات 

املواطنني.
واردف ان اث��ارة قضية االس��تفتاء 
وخل��ق ه��ذه الزوبعة ف��ي الوقت 
الراهن يأتي جملموعة من االسباب 
من قبل احلزب الدميقراطي، والذي 
تأتي ف��ي مقدمته التغطية على 
ع��دم ش��رعية كرس��ي رئاس��ة 
االقلي��م، والتس��تر عل��ى مل��ف 
النفط وتعاقداته وتوقيعه عقودا 
نفطية غير شفافة، وكان اخرها 
عقد ش��ركة روس نفت الروسية، 
فض��ال عن الفش��ل االداري ووعود 
االصالح التي ذهبت ادراج الرياح. 

وح��ول تش��كيل غرف��ة عمليات 
الدميقراط��ي  احل��زب  قب��ل  م��ن 
ومراقب��ة  ملتابع��ة  الكردس��تاني 
والصحفي��ني  الكت��اب  وتخوي��ن 
والنش��طاء الذين يعارضون اجراء 
لل��رأي  ويكش��فون  االس��تفتاء 
العام اخملاطر التي س��يجرها على 
االقلي��م، ق��ال عب��د اهلل ان هذه 
احلرك��ة بوليس��ية بحت��ه وه��ي 
خط��رة ت��روم اس��كات االصوات 
التي تصدح باحل��ق، وهي محاولة 
لضرب الرأي الع��ام ومصادرة حق 
املواطنني ف��ي التعبير عن ارائهم 
م��ن دون عقاب، ع��ادا ذلك االجراء 
من قبل احلزب الدميقراطي خطرا 
حقيقي��ا عل��ى الس��لم واالم��ن 

االجتماعي.  
وعل��ى صعيد ذي صلة اس��تبعد 

القي��ادي ف��ي حرك��ة التغيير ان 
السياس��ي  اتفاقه��م  يتق��دم 
م��ع االحت��اد الوطني خط��وة الى 
االم��ام، ف��ي ظ��ل وج��ود اعضاء 
ف��ي املكت��ب السياس��ي لالحتاد 
االتف��اق منذ  يعارضون  الوطن��ي 
اللحظات االولى لتوقيعه، بوجود 
ه��ؤالء يدعم��ون توجه��ات احلزب 
الدميقراطي ال ارى اية بوادر لتقدم 
في العالقات باجتاه تنفيذ االتفاق 
بني التغيير واالحتاد الوطني وانا ال 

ارى اي امل في تنفيذ االتفاق.  
ق��ال  ب��دوره  االس��المي  االحت��اد 
م��ن جانب��ه ان احلديث ع��ن اجراء 
البي��ت  ترتي��ب  دون  االس��تفتاء، 
الداخلي الكردي سابق الوانه وهو 
ما س��يفقد االستفتاء الشرعية 

املطلوبة لذلك.

األطـراف السيـاسية في كردستان تخفق 
في تشكيل لجنة اإلشراف على االستفتاء

التغيير رفضت تسمية ممثل لها وعّدتها لجنة غير قانونية
د.علي شمخي

اذا كان��ت اخلالف��ات ب��ني املكون��ات السياس��ية 
العراقية ذات ش��أن داخلي فأن االمتداد اإلقليمي 
واملصال��ح التاريخي��ة بني ه��ذه املكونات وبعض 
الدول اجملاورة تفرض ش��كال من اشكال التكافل 
والضم��ان حلل هذه اخلالفات وق��د يبدو هذا االمر 
غريباً بعض الش��يء وقد يب��دو مرفوًضا من قبل 
الكثيرين الذين يتحدثون عن االستحقاق الوطني 
والضرورة الوطنية ورفض التدخل بالشأن العراقي 
اال ان التجارب املريرة والفش��ل والتخوين والتأزمي 
واملناكف��ات وتب��ادل االتهام��ات على م��دى اكثر 
من اربعة عش��ر عاما اثبتت ب��أن الوفاء بالعهود 
وااللتزام بالدس��تور واحت��رام املواثيق تعرض الى 
سلس��لة من االهتزازات وتس��بب بفقدان الثقة 
ب��ني اطراف االزمة العراقية وبات املواطن العراقي 
في الش��مال والوسط واجلنوب ينظر بعني الريبة 
والشك الى أي مشروع للتسوية يتم طرحه ولم 
يعد متفائال او مصدق��اً للكثير من التصريحات 
والوع��ود الت��ي يطلقها سياس��يون او يتحدثون 
به��ا عبر وس��ائل االعالم وقد انس��حبت مظاهر 
الشك هذه على مساحات كبيرة من النشاطات 
السياس��ية واالقتصادي��ة في العاصم��ة بغداد 
وف��ي احملافظات وص��ار من الصع��ب احلديث عن 
انطالقة جديدة او فتح ملف جديد او عهد جديد 
لت��دارك االوضاع ف��ي العراق ولرمب��ا يصح القول 
ان املرحل��ة املقبل��ة حتت��اج الى تطمين��ات تعيد 
للحياة السياس��ية دميومتها والميكن احلديث عن 
مث��ل هذه التطمينات م��ن دون ربطها بضمانات 
حتفظ للعراقيني تضحياتهم والتس��تهني بدماء 
الش��هداء الذين سقطوا من أجل ان يعود العراق 
دول��ة كاملة احلضور وان تص��ان كرامة ابنائه بني 
االمم االخ��رى والتفرط مبكتس��بات مابعد التحرير 
واندح��ار عصاب��ات تنظيم داعش وس��يكون من 
الصع��ب جًدا الطع��ن بهذه االنتص��ارات وتكرار 
ظهور احلواضن وفس��ح اجملال لنف��اذ التكفيرين 
الى داخل املدن احملررة او التهاون في شيوع ثقافة 
الكراهي��ة والتطرف من على منص��ات التظاهر 
او ف��ي مضامني خطب املس��اجد وس��يكون من 
املناس��ب جدا مقايض��ة احلرية والس��الم واحلياة 
الكرمية داخل الوطن الواحد بالتعاهد على صون 
الوط��ن وحمايته والدفاع عنه ومنع عودة تنظيم 
داعش او أية تنظيمات جديدة تريد نشر الفوضى 
واخل��راب ف��ي الع��راق وان ترتيب ه��ذه الضمانات 
وصياغته��ا مب��ا يتس��ق والدس��تور العراقي ومبا 
يحف��ظ كرامة الن��اس ويحت��رم خصوصياتهم 
ومعتقداته��م تقع مس��ؤوليته عل��ى احلكومة 
والق��وى السياس��ية والش��عبية الت��ي صنعت 
النصر العراق��ي الكبير واعادة مدن��ه املغتصبة 
ال��ى ارض الوط��ن. وان ثمار مثل ه��ذه الضمانات 
ستتس��ع وتتبلور على ش��كل منافع اقتصادية 
ومالي��ة واجتماعي��ة وأمني��ة وتخل��ق بيئة آمنة 

للسالم في كل ربوع العراق.

الضمانات قد تكون حاًل

تقـرير

سايمون هندرسون*

كان باإلمكان التنبؤ بعملية االنتقال 
األخي��رة ف��ي الس��عودية، بعد وقت 
قصير من اعتالء امللك سلمان العرش 
ف��ي أعقاب وفاة أخيه غير الش��قيق 
األكبر س��ناً امللك الس��ابق عبد اهلل 
في كان��ون الثاني/يناي��ر 2015. ففي 
غضون ثالثة أشهر من توّليه العرش، 
ثّبت امللك سلمان جنله األمير محمد، 
اإلب��ن األكبر لزوجته الثالثة، كخلفه 
املقصود في النهاية. وكان الس��ؤال 
عملي��ة  س��تحدث  مت��ى  الوحي��د 
االنتق��ال. وه��ا ه��ي قد حدث��ت اآلن، 
على الرغ��م من أنها تطرح أس��ئلة 
جديدة: متى سيصبح األمير محمد 
بن س��لمان ملكاً في اإلسم وحتت أي 

ظروف؟
م��ن الصع��ب تخمني ه��ذه األجوبة، 
ولكن لطامل��ا كان الكثيرون ينظرون 
إل��ى س��لفه اخملل��وع اآلن، محمد بن 
ناي��ف، على أن��ه ]يش��غل منصبه[ 

لفت��رة زمنية مؤقت��ة. باإلضافة إلى 
ذل��ك، عل��ى الرغم م��ن كون��ه وزيراً 
للداخلية من ذوي اخلبرة ورئيس جهاز 
مكافح��ة اإلره��اب في اململك��ة، إاّل 
أّن امل��رارة كانت تغم��ره منذ التجربة 
الت��ي مّر به��ا في ع��ام 2009 عندما 
اس��تقبل جه��ادي كان يُفت��رض أنه 
يريد االستس��الم ولكنه كان يحمل 
صاعق��اً للتفجي��ر؛ وق��د انفجر هذا 

الصاعق.
إن صحة امللك سلمان هي األخرى غير 
مؤكدة. وحي��ث يبلغ من العمر واحد 
وثمانني عاماً فهو ميشي باالستعانة 
بع��كاز، وف��ي لقاءات��ه م��ع الزعماء 
األجانب يجلس أمام شاشة حاسوب 
يتناولها.  الت��ي  بالنق��اط  لتذكي��ره 
وبعد أن كان سلمان يُعرف بسمعته 
كذاكرة مؤسسية لعائلة آل سعود، 
إاّل أنه غالب��اً ما يعرض حالياً مظهراً 
محّيراً، وأخذ يعتمد على نحو متزايد 
عل��ى إبن��ه األمير محم��د للحصول 
على املش��ورة، حي��ث يعتبره على ما 
يبدو كتجّس��د جديد تقريباً للملك 

عب��د العزيز، املع��روف بابن س��عود، 
والد امللك سلمان ومؤسس اململكة 

العربية السعودية عام 1932.
وخالفاً ألبناء امللك س��لمان اآلخرين، 
وأحدهم حاصل على درجة الدكتوراه 
م��ن جامع��ة أكس��فورد، ل��م يت��م 
إرس��ال محمد بن س��لمان للدراسة 
في اخلارج. كما أن األمير بن س��لمان 
البال��غ م��ن العم��ر 31 عام��اً، يرتدي 
الصن��ادل بدالً من أحذية “غوتش��ي” 
التي يفّضلها بع��ض أبناء عمومته، 
وال يتكلم االجنليزي��ة بطالقة. ويُقال 
إنه يس��مح بتحدي وجه��ات نظره - 
ولكنه ال يغّيرها. وقد تكون قس��اوته 
أكبر مصادر قوت��ه، أو نقاط ضعفه. 
باحلكاي��ة  راس��خ  اقتن��اع  وهن��اك 
املتعلقة ب��� “قصة الرصاصة”. وكما 
قي��ل )لكاتب هذه  املقال��ة( من قبل 
أح��د أبن��اء عمومة ول��ي العهد، بأن 
محم��د بن س��لمان كان قد س��عى، 
بع��د مغادرت��ه جامعة الري��اض، إلى 
تأس��يس نفس��ه في مجال األعمال 
التجاري��ة. وفي مرحلة م��ا، كان في 

حاجة إلى قاضي للتوقيع على إحدى 
الصفق��ات. وعندما رف��ض القاضي 
القيام بذلك، أخرج محمد بن سلمان 
رصاصة من جيب��ه، وأخبره بأن عليه 
التوقيع. ونفذ القاضي الطلب لكنه 
اشتكى إلى العاهل السعودي آنذاك 
املل��ك عبد اهلل، الذي أبعد محمد بن 

سلمان من بالطه لعدة أشهر.
هذا هو الش��اب الذي ه��و في الواقع 
رج��ل التواصل الرئيس��ي ب��ني بالده 
والبي��ت األبيض حتت رئاس��ة ترامب، 
فض��الً ع��ن كون��ه مهن��دس احلرب 
ف��ي اليمن الت��ي وصلت إل��ى طريق 
مس��دود، وه��و األمير الرئيس��ي في 
السعودية الذي يعمل على استعادة 
جزيرتني ف��ي البحر األحمر من مصر، 
والرجل املتش��دد ف��ي اخلصام احلالي 
ل��دول اخللي��ج مع قط��ر. ويق��ال إنه 
مهووس باخلطر الذي تش��كله إيران 
وله نظ��رة إيجابية نحو فتح عالقات 
م��ع إس��رائيل، يوم��اً ما. وف��وق كل 
ذلك، هو احلكم الرئيسي للسياسة 
ال��ذي  النف��ط،  بش��أن  الس��عودية 

تَقلَّص س��عره إل��ى درج��ة تثير قلق 
الرياض، وأصبح أكثر ميالً لالنخفاض 
مما يعرقل الطرح العام املبدئي الرائد 

لشركة “أرامكو” السعودية.
وباإلضاف��ة إل��ى األدوار الكثيرة التي 
س��بق ذكره��ا، ف��إن األمي��ر محم��د 
بن س��لمان هو الش��خصية الرائدة 
ه��ي  الت��ي   ،»2030 »الرؤي��ة  ف��ي 
خط��ة اململك��ة إلص��الح اقتصادها 
ومجتمعها. وال بد من تش��جيع هذا 
التغيي��ر، عل��ى الرغم م��ن ضخامة 
احلواجز الثقافي��ة وانخفاض عائدات 
النف��ط مم��ا يعن��ي أن التموي��ل ميثل 

مشكلة.
إن حصول األمير بن س��لمان على 31 
صوت��اً مقابل 3 أص��وات - كما أفادت 
التقاري��ر - لصال��ح تعيين��ه اجلدي��د 
من قبل أعض��اء هيئ��ة البيعة، وهو 
مجموعة رئيسية من العائلة املالكة، 
يش��ير إل��ى أن معارض��ة آل س��عود 
الواس��عة ل��دوره اجلديد ق��د ال تكون 
كبيرة كما كان متوقعاً. وال يزال عدد 
قلي��ل جداً من أعمام��ه ]أعضاًء[ في 

هيئة البيع��ة، وأولئك الذين ال يزالون 
على قيد احلياة ممثَّلني في الغالب من 
قب��ل أبنائهم األكبر س��ناً. )في حالة 
واحدة على األق��ل، صوَّت اإلبن بنعم، 

بينما كان والده سيصّوت بال(.
التعيين��ات  م��ن  سلس��لة  وتش��ير 
اجلدي��دة األخ��رى التي تش��مل أمراء 
فردي��ني، ف��ي الثالثينات م��ن عمرهم 
أيض��اً إل��ى ح��دوث حت��ّول كامل في 
األجيال لنظام كانت تس��يطر عليه 
العائل��ة املالكة س��ابقاً الت��ي تتميز 
بالعمر واخلب��رة. باإلضاف��ة إلى ذلك، 
تُقر التعيينات اجلديدة إرث األس��الف. 
فقد مت نق��ل وزارة الداخلي��ة إلى ابن 
ش��قيق األمير محمد ب��ن نايف. كما 
أن أحد األش��خاص اآلخرين الذين متت 
ترقيته هو خالد بن بندر - ابن السفير 
الس��عودي الس��ابق ف��ي واش��نطن 
األمير بندر بن س��لطان - الذي أصبح 
الس��فير اجلديد ف��ي أملاني��ا. )لقد مت 
بالفعل تعيني الش��قيق األصغر سناً 
حملمد بن س��لمان الذي وص��ل مؤخراً 
إلى العاصمة األمريكية، ]سفيراً في 

التغييرات  املتح��دة[(. وم��ن  الواليات 
األخ��رى املتوقع��ة هو مصي��ر األمير 
متع��ب بن عب��د اهلل، حلي��ف األمير 
محمد ب��ن نايف، ال��ذي ال يزال رئيس 
“احل��رس الوطن��ي الس��عودي”، وه��و 
قوة شبه عس��كرية ضخمة وقادرة، 
تعم��ل الواليات املتح��د على تدريبها 

وجتهيزها ]باملعدات[.
إن تعي��ني محم��د ب��ن س��لمان ولياً 
للعه��د يج��ب أن يؤكد على حتّس��ن 
عالق��ة العم��ل م��ع واش��نطن ف��ي 
أعق��اب الضغوط الت��ي تعرضت لها 
خ��الل إدارة أوباما، وعلى رأس��ها إيران 
واالتف��اق النووي. ولك��ن ال تزال هناك 
خالفات حادة ب��ني املواقف األمريكية 
والس��عودية حول قضاي��ا معّينة، مبا 
فيه��ا اليم��ن - وعلى ما يب��دو، قطر 
أيضاً. ولن تكن العالقات املستقبلية 

متسقة بالضرورة. 

*ساميون هندرسون هو زميل “بيكر” 
ومدي��ر برنام��ج اخلليج وسياس��ة 

الطاقة في معهد واشنطن.

في عملية انتقال غير مسبوقة

الملك الجديد للمملكة العربية السعودية

األطراف السياسية لم تتفق على جلنة االشراف على االستفتاء

النائب عن حركة 
التغيير هوشيار عبد 
اهلل قال في حديث 
للصباح الجديد، ان 
اصرار بارزاني على 
اجراء االستفتاء في 
الوقت الراهن هو 
تنفيذ الجندة حزبية 
وشخصية وهو قرار 
غير مدروس، اضافة 
الى انه يفتقر الى اي 
تمهيد او خطوات عملية 
مع الجانب المعني وهي 
الدولة العراقية
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بغداد ـ الصباح الجديد:
بحث نائ��ب رئي��س اجلمهورية نوري 
املالكي م��ع رئيس مجل��س النواب 
االثن��ني،  الي��وم  اجلب��وري  س��ليم 
مس��تقبل املناطق املس��تعادة من 

تنظيم داعش. 
وبحس��ب بي��ان ملكت��ب املالكي، 
اطلع��ت عليه "الصب��اح اجلديد" 
ف��ان الطرفني اكدا عل��ى "اختيار 
قيادات سياسية مؤمنة بالتجربة 
الدميقراطية والدستور الدائم في 
البالد، ممن لديها القدرة واالستعداد 
للمس��اهمة الفاعل��ة ف��ي َطي 

واملمارس��ات  األف��كار  صفح��ة 
الطائفي��ة وغير الوطنية س��عيا 
األمن��ي  االس��تقرار  لتحقي��ق 
والسياسي في البالد وخصوصا في 
املناط��ق التي متت اس��تعادتها من 

سيطرة داعش".
وبحث الطرفان ايضا املؤمتر املزمع 
عق��ده لقي��ادات س��نية عراقية 
التي يجب اعتمادها  "والش��روط 
س��تتعرض  وبعكس��ه  الجناح��ه 
واحملافظات  السياس��ية  العملية 
احملررة ال��ى ذات األزمات التي مرت 

بها في ظل املنظمات اإلرهابية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
افاد مص��در امني،امس الثالثاء، 
ان القوات االمنية باشرت بفتح 
الشوارع املغلقة في امين املوصل 

وطمر اخلنادق.
وقال املصدر في حديث صحفي، 
ش��رعت  األمني��ة  »الق��وات  ان 
بفت��ح الش��وارع الت��ي كان��ت 
مغلقة في الس��احل األمين من 
مدينة املوص��ل وطمرت اخلنادق 

الت��ي حفرتها عصاب��ات داعش 
بعد ان فرضت الق��وات األمنية 
سيطرتها على معظم مناطق 
وأحي��اء املدين��ة وحررته��ا م��ن 

سطوة التنظيم«.
وأضاف املص��در ، ان »هذه القوات 
رفع��ت احلواج��ز والعوائ��ق الت��ي 
وضعتها تل��ك العصابات لتعيق 
لتس��هيل  األمنية،  القوات  تقدم 
النازحني ودخول املساعدات  عودة 

االنس��انية اليها وب��ث احلياة في 
»مت  ان��ه  ال��ى  املدين��ة«، مش��يرا 
والس��يارات  اآللي��ات  اس��تخدام 
األنق��اض  لرف��ع  العس��كرية 
ومخلف��ات احل��رب من الش��وارع 

لتعود اليها احلياة كما كانت«.
وتاب��ع ان »بلدية املوصل والدوائر 
بصيان��ة  باش��رت  املعني��ة 
وتصلي��ح انابيب امل��اء والصرف 
الصحي الت��ي دمرتها عصابات 

اإلرهابي��ة مبفخخاتهم  داع��ش 
وتفجيراتهم االجرامية«.

يذك��ر ان القوات االمنية فرضت 
س��يطرتها على غالبية مناطق 
الساحل االمين من مدينة املوصل 
بعد حتريرها من سيطرة تنظيم 
»داعش« الذي قام بتدمير البنى 
وغلق  املناط��ق  لتلك  التحتي��ة 
الش��وارع ملن��ع تق��دم الق��وات 

االمنية.

المالكي والجبوري يبحثان آلية مؤتمر القيادات السنة  القّوات األمنية تفتح الشوارع المغلقة 
في أيمن الموصل وتطمر الخنادق



بغداد – انفجار الصقة 
ذكر مصدر امني في الش��رطة العراقية 
ام��س الثالث��اء اصاب��ة مدن��ي بانفجار 
عبوة الصقة مثبتة بس��يارته ش��مالي 

العاصمة بغداد. 
وق��ال املصدر الذي طلب عدم الكش��ف 
عن اسمه إن "عبوة الصقة كانت مثبتة 
اس��فل س��يارة مدنية، انفجرت، صباح 
يوم ام��س في اثناء خ��روج صاحبها من 
منزله في منطقة الراش��دية، ش��مالي 
بغ��داد، ما اس��فر ع��ن اصابت��ه بحروح 
مختلفة ، وان "قوة امنية نقلت املصاب 
ال��ى مستش��فى قريب لتلق��ي العالج، 
وفتحت حتقيقا ملعرفة اسباب احلادث". 

ديالى – عمليات اختطاف 
افاد مصدر امني في ش��رطة محافظة 

ديالى امس الثالثاء ان تنظيم داعش نفذ 
ثمان عمليات خط��ف ليلية ملدنيني في 
ناحية قره تبه ش��مال ش��رق احملافظة ، 
فيما اشار الى انها تعد االعلى بعمليات 
االس��تهداف م��ن قبل تنظي��م "داعش 

االرهابي ".
وق��ال املصدر الذي طلب عدم الكش��ف 
ع��ن اس��مه إن "داعش نف��ذ 8 عمليات 
خطف ليلي��ة ملدنيني في ناحية قره تبه 
)112كم ش��مال ش��رق ب عقوب��ة( خالل 
الع��ام اجلاري اغلبه��م مايزال مصيرهم 
مجه��وال حت��ى اللحظ��ة". وان "قري��ة 
التبة )17كم جنوب قره تبه( تعد االعلى 
مبعدالت عمليات خطف الليلية من قبل 

داعش.

كركوك – غارة جوية 
اعلن مصدر امني في شرطة محافظة 

كرك��وك ام��س الثالث��اء ان غ��ارة للقوة 
ارهابي��ني   10 اجلوي��ة العراقي��ة قتل��ت 
بتدمي��ر معم��ل لتلغي��م العجالت في 

قضاء احلويجة جنوب غربي احملافظة.
وذك��ر املصدر ان��ه "واس��تناداً ملعلومات 
والتحقيق��ات  االس��تخبارات  وكال��ة 
االحتادي��ة، وجهت الق��وة اجلوية ضربات 
جوية موفقة تس��فر ع��ن تدمير معمل 
لتفخي��خ العج��الت بالكام��ل ومخزن 
رئيس مل��واد البارود وتدمير كميات كبيرة 
من امل��واد املتفجرة كان��ت داخل املعمل 

في قضاء احلويجة".

بابل – ابطال عبوات 
اعلنت مديرية شرطة بابل امس الثالثاء 
عن ابط��ال مفع��ول عدد م��ن العبوات 
الناس��فة ف��ي قضاء املس��يب ش��مال 
احملافظ��ة، فيم��ا متكن��ت مفارزه��ا من 

القاء القب��ض على عدد م��ن املطلوبني 
للقضاء في مناط��ق متفرقة من قاطع 

املسؤولية. 
واوض��ح  مدير الش��رطة اللواء احلقوقي 
علي حس��ن مهدي ك��وة الزغيب��ي ، إن 
قوة امنية مشتركة من شرطة املسيب 
وف��وج طوارئ بابل الس��ابع بالتعاون مع 
الوطن��ي معززة  االس��تخبارات واالم��ن 
مبفارز من مكافحة املتفجرات باالستناد 
ملعلوم��ات اس��تخبارية دقيق��ة نف��ذت 
عملي��ة امنية واس��عة ملعاجل��ة بعض 
االه��داف املنتخبة في ع��دد من مناطق  

جرف النصر في قضاء املسيب .

صالح الدين – عملية نوعية 
اعلن مصدر امني في شرطة محافظة 
ص��الح الدي��ن ام��س الثالثاء، ع��ن قتل 
انتح��اري بعملي��ة نوعية ش��رق مدينة 

تكريت.
 88 "الل��واء  ان  االمن��ي  املص��در  وق��ال 
في احلش��د الش��عبي قتل، صب��اح يوم 
ام��س انتح��اري بعملية نوعية ش��رقي 
مدينة تكري��ت انتحاريا تابع��ا لتنظيم 
داعش اإلجرامي ف��ي الطريق الرابط بني 
قضاء الدور وناحية العلم ش��رق مدينة 

تكريت". 

ميسان – العثور على جثة 
اكد مصدر امني في الش��رطة العراقية 
ام��س الثالث��اء العثور على جثة ش��اب 
قضى رمياً بالرصاص شمالي محافظة 

ميسان.
وق��ال املص��در إن "ق��وة امني��ة عث��رت، 
ظهر ي��وم امس على جثة ش��اب يعمل 
ف��ي اس��تخبارات ميس��ان مرمية قرب 
املستش��فى اللبناني شمالي محافظة 

ميسان بعد سرقة عجلته".
وأضاف املصدر الذي طلب عدم الكشف 
عن اس��مه، أن "اجلث��ة بدى عليه��ا اثار 
اطالق��ات عي��رات نارية مبنطق��ة الرأس 

والظهر".

ذي قار – ضبط اسلحة 
ش��رطة  ف��ي  امن��ي  مص��در  كش��ف 
محافظة ذي قار ام��س الثالثاء ان مفارز 
قسم مكافحة اجلرمية أملنظمة بقضاء 
الرفاع��ي متكنت من ضب��ط 20 قطعة 
سالح صيد والعتاد اخملصص داخل محل 
غير مجاز لبيع االس��لحة . وافاد املصدر 
االمني الذي رفض الكش��ف عن اسمه 
ان ق��وة اخ��رى متكنت م��ن القبض على 
متهم��ني اثنني وبحوزتهم حبوبا مخدرة 
وبكميات كبيره فضال عن ضبط العجلة 

التي كانوا ينقلون املواد اخملدرة . 

وأشار املصدر االمني الذي رفض الكشف 
عن اسمه الى ان املديرية احالت املتهمني 
الى اجله��ات اخملتصة إلكم��ال االجراءات 

القانونية بحقهم. 

نينوى – حملة تفتيش 
كش��ف املتحدث باسم الرسمي باسم 
وزارة الداخلي��ة امس الثالث��اء عن إلقاء 
القبض عل��ى ثمانية عناصر من تنظيم 
"داع��ش" االرهابي خ��الل حملة تفتيش 
في إحدى مناطق الساحل األيسر ملدينة 

املوصل.
وق��ال املتحدث باس��م ال��وزارة العميد 
سعد معن إن " مفارز من شرطة نينوى 
ألق��ت القبض على ثماني��ة عناصر من 
عصابات داع��ش اإلجرامية خالل حملة 
تفتي��ش ف��ي منطق��ة حي س��ومر في 

اجلانب األيسر ملدينة املوصل".

انفجار عبوة الصقة بمنطقة الراشدية شمالي بغداد * الطيران يدّمر معماًل لتلغيم العجالت غربي كركوك 
إبطال مفعول عبوات ناسفة بالمسيب شمالي بابل * مقتل انتحاري إرهابي بعملية نوعية شرقي صالح الدين

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
صدق��ت محكم��ة حتقي��ق الك��رادة اعترافات 
املته��م بقضية ذب��ح طفلني بواس��طة )كتر 
م��وس(، بعد القب��ض عليه في كمني وس��ط 

بغداد.
وقال املتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء 
االعل��ى القاضي عبد الس��تار بيرقدار في بيان 
اطلعت علي��ه "الصباح اجلديد"، ان "محكمة 
حتقيق الك��رادة صدقت اعت��راف متهم بقتل 
طفل بواس��طة آل��ة ح��ادة ]كتر م��وس[ في 

بغداد".
واك��د بيرق��دار ان "املته��م اعت��رف بارتكاب��ه 
جرميت��ني منفصلت��ني االول��ى ذب��ح الطف��ل 
ومحاول��ة ذبح االخر بنف��س الطريقة اال انه مت 
انق��اذه" فضال ع��ن "اعترافه بارت��كاب جرائم 

اخرى قيد التحقيق".
وأوض��ح ان��ه "مت إلق��اء القبض عل��ى املتهم 

بواسطة كمني نصب له وسط بغداد".
واش��ار بيرقدار الى انه "مت اجراء كشف الداللة 
من قب��ل احملكم��ة ومت مطابق��ة اعترافاته مع 
اجلرميتني" مبين��ا ان "اعترافات املتهم صدقت 
وفق املادة 406 من قانون العقوبات العراقي عن 

جرمية قتل واخرى شروع بالقتل".

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن محافظ االنب��ار صهيب الراوي، عن إعادة 
افتتاح س��يطرة الصقور، ضمن آليات جديدة 
بالتنس��يق مع الس��يد قائد عملي��ات بغداد، 
ستس��هل بص��ورة كبيرة عل��ى املواطنني مع 
احلفاظ على أمنهم وسالمتهم، ووصول كافة 

البضائع والسلع األساسية للمحافظة.
وأوضح احملافظ عقب زيارته لسيطرة الصقور، 
بحس��ب بيان ملكتبه اطلع��ت عليه "الصباح 
اجلدي��د" أن "اتفاقاً مت مع قيادة عمليات بغداد، 
س��توفر احلكومة احمللي��ة من خالل��ه، باصات 
لنقل املواطنني من وإلى محافظة بغداد، حلني 
إصالح األجهزة اخلاص��ة بالتفتيش، فضالً عن 
زيادة أجهزة التفتيش في الفترة املقبلة، وبناء 
احلكومة احمللية ملس��قفات خاصة بها، وتوفير 

املستلزمات اخلاصة إلدامة عملها".

بغداد ـ الصباح الجديد:
حددت وزارة النقل، سن املضيفني العاملني في 

شركة اخلطوط اجلوية العراقية.
وذك��ر بيان لل��وزارة اطلع��ت علي��ه "الصباح 
اجلديد" ان "وزير النقل كاظم فنجان احلمامي 
ت��رأس اجتماع��ا لهيئ��ة رأي ال��وزارة، بحضور 
الوكي��ل االداري احمد كرمي عبد اي��وب واملدراء 

العامون في الوزارة وتشكيالتها".
وأضاف البيان ان وزير النقل أكد خالل االجتماع 
"وج��ود مجموعة م��ن التغيي��رات التي طرأت 
ف��ي الفترة املاضية في مفاص��ل الوزارة والتي 
متكنت من إضافة عدة عوامل ملموسة منها 
ما حصل من زيادة في إيرادات الشركة العامة 

إلدارة النقل اخلاص".
ولف��ت احلمام��ي الى ان "ال��وزارة متتل��ك رؤية 
مستقبلية لتطوير عمل جميع التشكيالت مبا 
يضمن تقدمي أفضل اخلدمات للمواطنني، داعيا 
إلى احالة جميع مرائب الشركة العامة الدارة 
النقل الى القطاع اخلاص بصيغة التش��غيل 
املشترك على ان يتقاضى النقل اخلاص خمس 

اضعاف ما يتقاضاه اآلن".
وشدد وزير النقل على "أن تكون إعمار مضيفي 
ومضيف��ات اخلط��وط اجلوية العراقي��ة ال تزيد 
عن 55 س��نة والذين تعدو هذا العمر س��يتم 
االستفادة منهم في بقية مفاصل الشركة".
وكما ناقش��ت هيئة الراي في جدول اعمالها 
ع��دة مواضي��ع مهم��ة م��ن اجل حتقي��ق ما 
يصبو اليه املواطن من خدمات وس��ائل النقل 

اساسية. 
فيم��ا اش��ار احلمامي بضرورة تس��خير جميع 
االمكان��ات وب��ذل اجله��ود لالرتق��اء بالواق��ع 
اخلدمي ملعظم تلك التش��كيالت التي بحاجة 
مستمرة الى متابعة ملعظم اعمالها للوصول 

الى املهام واألدوار التي تقع على عاتقهم .

القضاء يصادق على 
اعترافات "أبو موس"

إعادة إفتتاح سيطرة 
الصقور بين بغداد 

واألنبار

تحديد سن المضّيفين 
في "العراقية"

الملف األمني

القّوات املشتركة تباشر بتحرير 
آخر أحياء املوصل القدمية

م��ن جهتها حررت الق��وات األمنية ، 
أمس الثالثاء ، مرآب متعدد الطوابق 
وجام��ع اخل��زام وس��احة للنقل في 

املدينة القدمية بأمين املوصل. 
وقال قائد الش��رطة االحتادية الفريق 
رائد ش��اكر ج��ودت، في بي��ان تلقت 
‘‘الصباح اجلديد‘‘، نس��خة  صحيفة 
منه، إن "قطعات الش��رطة االحتادية 
حررت املرآب ذا الطوابق وجامع اخلزام 
وس��احة النق��ل االمي��ن ف��ي املدينة 
القدمي��ة باملوص��ل", مش��يراً الى ان 
"قواته كبدت عناصر داعش خسائر 

كبيرة". 
الش��رطة  قطع��ات   " إن  وأض��اف 
االحتادي��ة ومبس��اندة طي��ران اجليش 
تندفع باجتاه ش��ارع خال��د بن الوليد 
املدين��ة  النجيف��ي ف��ي  ومنطق��ة 

القدمية للموصل". 
الى ذل��ك باش��رت الق��وات األمنية 
وطم��ر  املغلق��ة  الش��وارع  بفت��ح 
اخلنادق التي حفرتها عصبات داعش 
اإلرهابي��ة ورفع احلواجز من ش��وارع 

الساحل األمين ملدينة املوصل. 
وقال مصدر امني لصحيفة ‘‘الصباح 
اجلديد‘‘ ان" القوات األمنية العراقية 
ش��رعت بفتح الش��وارع التي كانت 
مغلقة في الساحل األمين من مدينة 
املوصل وطمرت اخلنادق التي حفرتها 
عصاب��ات داع��ش اإلرهابي��ة بعد ان 
فرض��ت القوات األمنية س��يطرتها 
على معظم مناط��ق وأحياء املدينة 

وحررتها من سطوة داعش . 
وأضاف املصدر الذي لم يكشف عن 
أس��مه ان" الق��وات األمني��ة رفعت 
احلواج��ز والعوائ��ق الت��ي وضعته��ا 

تق��دم  لتعي��ق  العصاب��ات  تل��ك 
العراقية لتس��هيل  القوات األمنية 
دخ��ول  وتس��هيل  النازح��ني  ع��ودة 
املس��اعدات اإلنس��انية إليه��ا وبث 
احلياة في املدينة واستعملت اآلليات 
والسيارات العسكرية لرفع األنقاض 
ومخلفات احلرب من الشوارع لتعود 

اليها احلياة كما كانت . 
وأعلن��ت قي��ادة قوات الرد الس��ريع ، 
اليوم الثالثاء ، معاجلة مفرزة لداعش 
وقت��ل 12 قناصاً خ��الل معارك حترير 

املوصل القدمية. 
وقالت القي��ادة في بي��ان لها تلقت 
صحيف��ة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ نس��خه 
من��ه ان "الق��وات باش��رت بالتقدم 
جن��وب املدين��ة القدمية وص��والً الى 

شارع خالد بن الوليد". 
وأضاف البي��ان ان "الق��وات في الرد 
السريع متكنت من قتل 12 داعشياً، 
في هجوم شنته على مفرزة قناصني 

للعدو".
واك��د ان "القوات متكن��ت ايضاً من 
ف��ي  الناس��فة  العب��وات  تفكي��ك 
املباني، اضاف��ة الى معاجل��ة املنازل 

املفخخة هناك". 
وكان جه��از مكافح��ة االره��اب، قد 
اعل��ن ف��ي وق��ت س��ابق ، محاصرة 
داع��ش االرهابي من جمي��ع اجلهات، 
مؤك��داً ان الق��وات االمنية باش��رت 
بالتق��دم لتحرير آخ��ر احياء املوصل 

القدمية.

احلشد الشعبي يصدر توضيحاً 
بشأن حتريف تصريحات أبو مهدي 

املهندس
من جانب آخر أعلن احلشد الشعبي، 
ام��س الثالث��اء، ع��ن قت��ل انتحاري 

بعملية نوعية شرق تكريت.
وقال احلش��د في بيان اطلعت عليه 
"الصباح اجلدي��د"، إن "اللواء 88 في 
احلشد الشعبي قتل، امس، انتحاري 
بعملية نوعية شرق تكريت انتحاريا 
تابع��ا لتنظيم داع��ش اإلجرامي في 
الطري��ق الراب��ط ب��ني قض��اء الدور 
وناحية العلم شرق مدينة تكريت". 
وأضاف��ت، أن "العملية نوعية، ومتت 
بن��اء عل��ى معلوم��ات اس��تخبارية 

دقيقة".

الريجاني يؤكد للحكيم ممانعة 
إيران لتقسيم العراق

وأضاف الريجاني أن "املرجع سماحة 
آية اهلل الس��يد علي السيس��تاني 
له دور حاس��م في انتصارات العراق 
واندح��ار اإلرهابي��ني التكفيريني في 
املوص��ل"، الفتا إل��ى أن "اجلمهورية 
اإلس��المية اإليراني��ة س��تبقى إلى 
جانب الش��عب العراق��ي دوما حتى 
العب��ور من األزمات ونأمل بأن يتجاوز 
العراق ظروف األزمة سريعا من خالل 

إعادة االعمار والبناء".
وأوض��ح أن "داع��ش تلق��ى ضرب��ة 
قاصمة في الع��راق ومع حتقيق هذا 
االنتص��ار ينبغي التح��رك في بقية 
الطريق بحكمة للعبور من أزمات ما 

بعد احلرب بنجاح أيضا".

ساكو: مستقبل سهل نينوى
يقرره أهالي املنطقة األصليون

وتاب��ع ان "أهال��ي س��هل نينوى هم 
م��ن يرس��م خريط��ة للمنطقة مع 
جيرانهم املس��لمني وغير املسلمني، 
قابل��ة التنفيذ وبعي��دة عن اجندات 
خارجية او مصالح شخصية ضيقة 

وآنية"، موضحا ان "الوضع حس��اس 
للغاية، وهو ان يت��م املزايدة بنحو او 
بآخر، في هذا الشأن مبعزل عن وضع 
املس��يحيني املعقد واملقلق بس��بب 
وجود معظم أبناء سهل نينوى حاليا 
في إقليم كردستان، مهجرين قسرا 
وبيوتهم مهدمة او محروقة والبنى 
التحتية شبه مدمرة، مما جّر العديد 

من هذه العائالت الى اخلارج".
املس��يحيني  "مس��تقبل  أن  وأك��د 
والعراقيني هو ش��أن داخلي"، واصفا 
"توج��ه أي مك��ون ف��ي الع��راق إلى 
اخلارج لبحث قضاي��اه باالنفالت وإذا 
كان��ت هن��اك مش��كالت لالقليات، 
فاحل��ل في الداخل، وليس عبر قنوات 

خارجية".
وبني س��اكو أن "اللج��وء إلى اخلارج 
للمش��كالت  للبح��ث ع��ن حل��ول 
خاط��ئ، ألن الغ��رب ه��و م��ن خل��ق 
ه��ذه املش��كالت"، مش��دداً على أن 
"مستقبلنا هو مع العراقيني، ونحن 
عراقي��ون بغ��ض النظ��ر ع��ن امياننا 

وعقيدتنا ونعتز بعراقيتنا". 
يذكر أن بطريرك الكلدان في العراق 
والعالم س��اكو كش��ف مؤخراً عن 
أن نس��بة املس��يحيني ف��ي الع��راق 

انخفضت إلى 2 في املئة.

وزير التعليم يعلن استئناف 
الدوام في جامعة املوصل أيلول 

املقبل
وأوض��ح وزي��ر التعلي��م العال��ي ان 
دورات  بتنظي��م  س��تقوم  "ال��وزارة 
تأهيلية مكثفة ملنتس��بي اجلامعة 
لتثبيت مفاهيم التسامح وترسيخ 

مبدأ املواطنة.
وتضمنت جولة وزير التعليم العالي 

مناقش��ة  حض��وره  اجلامع��ة  ف��ي 
اول أطروح��ة للدكت��وراه ف��ي كلية 

العلوم.

احتاد القوى يكشف عن مقترح 
لعدم شمول من قاتل "داعش" 

باملساءلة والعدالة
باعالن��ه الدع��وة اليق��اف اج��راءات 
املساءلة والعدالة بحق ضباط قاتلوا 
وقدموا التضحي��ات وأن ترفيعاتهم 
متوقف��ة منذ م��دة زمني��ة بحجة 
ش��مولهم باجتث��اث ح��زب البعث، 
وعلى السياس��يني االف��ادة من هذه 
الدعوة حتقيقاً للمصلحة العامة".

ومضى الكربولي إلى ان "املعلومات 
االولي��ة تش��ير إل��ى ني��ة اللج��ان 
البرملانية اخملتصة تقدمي هذا املشروع 
الذي لم ير النور على ش��كل صيغة 
مس��ودة حتى االن، لكن حال اعداده 
في االيام املقبلة فمن املمكن متريره 
خ��الل م��ا تبقى م��ن عم��ر مجلس 
النواب لوجود رغبة حقيقية بإنصاف 

هذه الشريحة".
من جانبه، ذكر النائب عن التحالف 
الوطن��ي رس��ول أب��و حس��نة ف��ي 
تصري��ح إل��ى "الصب��اح اجلديد"، أن 
"االوض��اع احلالي��ة تتطل��ب اص��دار 
هكذا قانون بحق من س��اند القوات 
األمنية وقاتل إل��ى جانبها والبعض 
منهم قد اصي��ب بضرر لقاء جرحه 

واخرين قتلوا في املعارك".
وأضاف أبو حسنة أن "اجلميع يعلم 
بأن قسماً كبيراً من البعثيني انتموا 
إلى احلزب خالل النظام الس��ابق أما 
للحفاظ على مناصبهم، أو السباب 
معاشية نتيجة الظروف االقتصادية 

السيئة وقتها".

وطالب ب� "عدم اس��تثناء املعروفني 
اموالهم  العراقيني وس��رقة  بقت��ل 
ومن كان سالحاً بيد النظام السابق 
ضد االبري��اء وهم معروفون للجميع 
وقد ف��روا إلى خارج البالد أما البقية 
فالضير من ش��مولهم ون��رى ان في 

ذلك حتقيقاً للعدالة".
ويسترس��ل اب��و حس��نة أن "ملف 
علي��ه  فم��ن  قضائي��اً،  س��يكون 
جرمي��ة  بارتكاب��ه  امن��ي  مؤش��ر 
ضدشخص معني فال يجوز شموله 

باالستثناء".
يش��ار إل��ى أن القوات العس��كرية 
تخ��وض من ث��الث س��نوات معارك 
ضد تنظيم داعش االرهابي اش��ترك 
فيها االف املتطوعني وقد اس��هموا 
ف��ي حتقي��ق االنتصارات إل��ى جانب 

القطعات املسلحة.

تلميحات كويتية باالنضمام 
لدول املقاطعة ووضع قطر بخانة 

"الدول املارقة"
والتي يريد بها إيصال رسالة لشعبه 
أنهم غير متأثري��ن مبا يحدث، ولكن 

احلقيقة تقول إنهم تأثروا بالفعل.
الكويتي  الصحف��ي  الكات��ب  وأملح 
إل��ى أن��ه يت��م حاليا بح��ث مطلب 
أو اثن��ني منهم غل��ق قن��اة اجلزيرة، 
مس��تنكرًا كي��ف أن القطريني يرون 
اس��تقاللية قناة اجلزيرة، في حني أن 
ما تبثه القناة عبر شاش��تها يثبت 

عكس ذلك.
ورأى اجل��ار اهلل أن زي��ارة وزير الثقافة 
القطري لقبر اخلميني يعد استفزازا 
ملشاعر العرب، مش��يرًا في السياق 
ذات��ه إل��ى أن رفض قط��ر للمطالب 

يعني استمرار عزلها.

تتمات ص1

متابعة الصباح الجديد:

"داعش"  تنظيم  يواصل مقاتل��و 
بآخ��ر بضعة  للتش��بث  القت��ال 
ش��وارع مازالت حتت س��يطرتهم 
في املدينة القدمي��ة باملوصل يوم 
االثنني فيم��ا بدا وكأنه آخر حلظة 
صم��ود يائس��ة ف��ي معقله��م 

السابق.
وبعد قتال عني��ف أجبرت وحدات 
املتش��ددين  العراق��ي  اجلي��ش 
عل��ى التقهق��ر وحاصرته��م في 
مس��احته  تتقل��ص  مس��تطيل 
تدريجي��ا فال يزي��د عرضه اآلن عن 
300 متر وطوله عن 500 متر على 
ضف��ة نهر دجل��ة وفق��ا خلريطة 
نشرها املكتب اإلعالمي للجيش.

وغطى الدخان أج��زاء من املدينة 
القدمي��ة التي تعرض��ت لضربات 
جوية ووابل م��ن قذائف املدفعية 

خالل الصباح.
وتقلص ع��دد مقاتل��ي التنظيم 
املتش��دد ف��ي املوص��ل م��ن آالف 
الق��وات احلكومية  ب��دأت  عندما 
هجومها قب��ل أكثر م��ن ثمانية 
أش��هر إلى نحو مئت��ني اآلن وفقا 

لبيانات اجليش العراقي.
وبالوصول إل��ى نهر دجلة، املتوقع 
خالل هذا األسبوع، تكون القوات 
العراقي��ة قد س��يطرت بالكامل 

على املدينة.
ومن املتوقع أن ي��زور رئيس الوزراء 
حي��در العب��ادي املوص��ل ليعل��ن 
النص��ر رس��ميا وهن��اك خط��ط 
الحتف��االت ف��ي مختل��ف أرجاء 

البالد تستمر أسبوعا.
واملوصل هي أكبر مدينة س��يطر 
عليها تنظيم الدولة اإلس��المية 

على اإلطالق.
ومنه��ا قبل نح��و ثالث س��نوات 
أعل��ن التنظي��م تأس��يس "دولة 
اخلالف��ة" عل��ى أجزاء م��ن أراضي 

العراق وسوريا.
وسيمثل سقوط املوصل النهاية 
الفعلي��ة للنص��ف الواق��ع ف��ي 
العراق م��ن دولة "اخلالف��ة" التي 

أعلنها التنظيم قبل ثالث سنوات 
عل��ى أجزاء م��ن العراق وس��وريا. 
لك��ن التنظيم ال يزال مس��يطرا 
عل��ى أراض إل��ى الغ��رب واجلنوب 
من املدينة يعيش فيها عش��رات 

اآلالف من املدنيني.
رس��ول  يحي��ى  العمي��د  وق��ال 
العمليات  قيادة  باس��م  املتحدث 
للتلفزيون  العراقي��ة  املش��تركة 
الرس��مي "النص��ر أصب��ح قريبا 
جدا ولم يب��ق إال 300 متر تفصل 

القوات األمنية عن ضفة النهر".
اخلمي��س  ي��وم  العب��ادي  وأعل��ن 
الت��ي  الباط��ل"  انته��اء "دويل��ة 
أعلنتها الدولة اإلسالمية بعد أن 
س��يطرت قوات األمن على موقع 

جامع النوري الكبير األثري.
ومن ف��وق منبر ه��ذا اجلامع أعلن 
أبو بكر البغدادي نفسه "خليفة" 
في الرابع من يوليو متوز 2014 في 
الظه��ور األول واألخي��ر ل��ه حتى 

اآلن.

جمات انتحارية
للمساحات  السريع  التقلص  مع 
اخلاضعة لسيطرته يرد التنظيم 
بشن هجمات انتحارية في أجزاء 
من املوص��ل اس��تعادتها القوات 
العراقي��ة وفي أماك��ن أخرى من 

البالد.
قال��ت مصادر أمني��ة إن مهاجما 
انتحاريا يرت��دي زي امرأة منتقبة 

 13 وأص��اب  ش��خصا   14 قت��ل 
للنازح��ني  مخي��م  ف��ي  بج��روح 
غرب��ي العاصم��ة العراقية بغداد 
يوم األحد. وأعل��ن تنظيم الدولة 
ع��ن  مس��ؤوليته  اإلس��المية 

الهجوم.
املتح��دة  األمم  منس��قة  وقال��ت 
للش��ؤون اإلنس��انية ف��ي العراق 
ليز جراندي في بيان "من تعرضوا 
للهجوم فروا للكيلو 60 للحفاظ 
على س��المتهم. انتق��ل كثيرون 
منهم ملس��افات شاس��عة طلبا 
للمس��اعدة" ف��ي إش��ارة خملي��م 

النازحني الذي شهد التفجير.
وقالت الدولة اإلسالمية يوم األحد 
إنها ش��نت 32 هجوم��ا انتحاريا 

في يونيو حزي��ران في العراق و 23 
في س��وريا من بينه��ا 11 هجوما 
على قوات كردية سورية تدعمها 
الواليات املتحدة تهاجم معقلها 

في الرقة.
وفر األلوف من املدينة القدمية ذات 
الكثافة السكانية العالية خالل 
املاضية  األربع والعشرين س��اعة 

وفقا للتلفزيون احلكومي.
وقال بعض من استطاعوا الهرب 
إن م��ن املعتق��د أن آالف املدني��ني 
محاصرون هناك في ظروف سيئة 
دون إم��دادات تذك��ر م��ن الطعام 
واملاء والدواء ويس��تخدمون فعليا 

كدروع بشرية.
اإلغاثة  تقديرات ملنظمات  وتشير 

أن احلملة املستمرة منذ ما يقرب 
من تس��عة أش��هر تس��ببت في 
تش��ريد 900 أل��ف ش��خص، هم 
نصف س��كان املدينة تقريبا قبل 
احل��رب، وأدت كذل��ك إل��ى مقتل 

اآلالف.
وقالت مصادر عسكرية أمريكية 
وعراقية إن البغ��دادي ترك القتال 
في املوصل لقادة محليني ويُعتقد 
بأنه مختبئ في املنطقة احلدودية 

بني العراق وسوريا.
وذكرت مصادر باخملابرات األمريكية 
الش��هر املاضي أن التنظيم نقل 
م��ا تبق��ى م��ن هي��اكل القيادة 
امليادين  إلى منطقة  والس��يطرة 

في شرق سوريا.

تقلص عدد 
مقاتلي التنظيم 
المتشدد في 
الموصل من 
آالف عندما بدأت 
القوات الحكومية 
هجومها قبل 
أكثر من ثمانية 
أشهر إلى نحو 
مئتين اآلن وفقا 
لبيانات الجيش 
العراقي

اجليش يالحق بقايا داعش في املدينة القدمية

مع تقلص عدد مقاتلي التنظيم إلى العشرات

"داعش" محاصر.. والعراق يستعد لالحتفال بالنصر
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بغداد - الصباح الجديد:

تقيم هيئة رعاية الطفولة بالتعاون 
مع منظم��ة االمم املتحدة للطفولة 
)يونيسيف( وجمعية االمل العراقية 
الي��وم االربعاء مؤمت��را خاصا تطلق 
فيه الهيئة )وثيقة سياسة حماية 
الطف��ل ف��ي الع��راق( عل��ى قاعة 
كلكامش في فندق بابل برعاية وزير 
العمل والش��ؤون االجتماعية رئيس 
هيئ��ة رعاي��ة الطفول��ة املهن��دس 
وكان  الس��وداني.  ش��ياع  محم��د 
مجلس الوزراء قد اقر وثيقة حماية 
الطفل من العنف وس��وء املعاملة 
في العراق التي اعدتها هيئة رعاية 
الطفولة بالتعاون مع منظمة االمم 

املتحدة للطفولة )يونيسيف( .
واك��دت مديرة مكت��ب هيئة رعاية 
الطفول��ة الدكت��ورة عبي��ر مهدي 
اجللب��ي ان وزي��ر العم��ل والش��ؤون 
االجتماعي��ة رئي��س هيئ��ة رعاي��ة 
الطفول��ة املهندس محمد ش��ياع 
السوداني عرض في اجتماع مجلس 
ال��وزراء وثيق��ة سياس��ة احلماية ، 
مؤكدا عل��ى اهمية ه��ذه الوثيقة 

بوصفها جزءا من البرنامج احلكومي 
ولكونه��ا متثل رؤي��ة الدولة حلماية 

حقوق الطفل. 
وبين��ت ان الوزير تابع منذ اللحظات 
اع��داد  عملي��ة  تفاصي��ل  االول��ى 
ومراحله��ا،  وخطواته��ا  الوثيق��ة 
مش��يرة ال��ى ان اجناز ه��ذه الوثيقة 
م��ا ه��و اال  ثم��رة جله��ود مضني��ة 
امتدت لس��نوات. مضيفة ان هيئة 
رعاي��ة الطفول��ة عمل��ت بالتعاون 
والتنسيق مع منظمة االمم املتحدة 
للطفول��ة )يونيس��يف( على اعداد 
وثيقة رصينة تنس��جم مع املواثيق 
واالتفاقي��ات الدولي��ة التي صادقت 

عليها جمهورية العراق.
واش��ارت ان املنظمة قدمت الدعم 
التقني واالستش��اري لها من خالل 
التعاق��د مع مراك��ز ابح��اث دولية 

وخبراء واستشاريني. 
يذك��ر ان وثيق��ة سياس��ة حماي��ة 
الطفل تتضم��ن حزمة من البرامج 
ف��ي  تس��هم  الت��ي  واالج��راءات 
الوصول الى النتائج عبر سلس��لة 
متكامل��ة تب��دأ بالوقاي��ة والتدخل 
املبكر والتدخ��ل الثانوي وصوال الى 
اع��ادة التأهي��ل واالدماج وتأس��يس 

نظام للرصد والتوثيق واالس��تجابة 
يعمل بش��كل متواصل على تقدمي 
املعرض��ني  لالطف��ال  املس��اعدة 

للخطر. 
على صعي��د متصل عق��دت هيئة 

رعاي��ة الطفولة اجتماعه��ا الثاني 
برئاسة الوكيل االقدم لوزارة العمل 
املهندس فال��ح العامري ملناقش��ة 
للسياس��ة  التنفيذي��ة  اخلط��ة 
الوطنية حلماي��ة الطفل في العراق 

لعام��ي 2017-2018 ، وذلك بحضور 
ال��وزارات  ممثل��ي  الهيئ��ة  اعض��اء 

املعنية.
واكد الوكيل االق��دم فالح العامري 
خالل االجتماع ضرورة احداث تغيير 

ف��ي اداء الهيئة وخصوص��ا بعدما 
تعرضت له الطفولة في العراق من 
انتهاكات عديدة وتهجير قس��ري ، 
الفتا الى ان املرحلة املقبلة تقتضي 
اخلروج باطار موحد في مجال توزيع 
املساعدات بني االس��ر املتضررة من 
االرهاب ووضع برامج فعالة لتأهيل 
وتذليل  النزاعات  املتأثري��ن  االطفال 
كل الصعوب��ات الت��ي واجه��ت اداء 

الهيئة في املدة السابقة. 
واش��ار الوكيل االق��دم الى ان هناك 
مآس��ي وانته��اكات للطفول��ة في 
التدخ��ل  الن��زوح تتطل��ب  مواق��ع 
الس��ريع ملعاجل��ة االث��ار الس��لبية 
الناجمة ع��ن تلك االنته��اكات ألن 
اغلب االطفال كان��وا موجودين في 
مناط��ق محتل��ة م��ن قب��ل داعش 

االرهابي.
من جانبها قالت مدير مكتب هيئة 
رعاي��ة الطفول��ة د. عبي��ر اجللب��ي 
ان الهيئ��ة تفتخ��ر باقرار سياس��ة 
حماي��ة الطفل وقد وضعت خيارات 
عدة لتنفيذ السياس��ة وفق خطة 
عم��ل باالتفاق مع اعض��اء الهيئة ، 
موضح��ة ان اخلطة تتضمن س��ت 
االطف��ال  حماي��ة  منه��ا  مراح��ل 

م��ن خ��الل اط��ار تش��ريعي يضمن 
احتياجاته��م  ويلب��ي  حقوقه��م 
بشكل كلي مبا ينسجم مع املعايير 
الدولي��ة ، وضمان حص��ول االطفال 
الذي��ن تعرض��وا للعن��ف او س��وء 
املعاملة او االس��تغالل على الدعم 
والرعاي��ة التي يحتاجونه��ا لتعزيز 
دمجهم  اعادة  وتسهيل  رفاهيتهم 
في مجتمعاتهم ، وتوفير بيئة عيش 
آمنة داعمة لألطف��ال املتضررين أو 
املتأثرين بالنزاع وبالنزوح القس��ري، 
ضم��ن أس��رهم وضم��ن اجملتمعات 

التي يعيشون فيها. 
واضاف��ت ان اخلط��ة تضمنت ايضا 
التأكي��د عل��ى حص��ول االطف��ال 
والعائ��الت عل��ى الدع��م الكاف��ي 
قبل وقوع اخلطر لتعزيز س��المتهم 
والتدخ��ل املبك��ر، وحمايته��م من 
واالستغالل  واإلهمال  اخلطر  عوامل 
واإلس��اءة ، وضم��ان العي��ش اآلمن 
اس��ر ومجتمعات  لالطفال ضم��ن 
حماي��ة  تع���زز  داعم��ة  محلي��ة 
حقوقهم وضم��ان منوهم لتحقيق 
اقصى امكاناتهم ، فضال عن ايجاد 
نظام شامل للرصد وجمع البيانات 

عن قضايا حماية الطفل .

بعد استفحال ظاهرة المنازعات العشائرية 
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متابعة الصباح الجديد: 

برعاي��ة وزي��ر الع��دل الدكت��ور 
حي��در الزاملي عقد ف��ي مبنى 
الوزارة اجتماع تش��اوري حضره 
وزي��ر الداخلية قاس��م االعرجي 
والدكتور النائب عبود العيساوي 
رئي��س جلن��ة العش��ائر النيابية 
واالمير محمد ربيعة امير قبائل 
ربيع��ة واالمي��ر مع��د جاس��م 
الس��مرمد امي��ر قبائ��ل زبي��د 
وعدد من النواب والش��خصيات 

العشائرية والتنفيذية .
الى مناقش��ة  االجتماع  وتطرق 
املنازع��ات  ظاه��رة  اس��تفحال 
دور  وتفعي��ل  العش��ائرية 
املؤسسات والعش��ائر العراقية 
االصيلة لوضع احللول املالئمة مبا 

ينسجم مع الشرع والقانون.
ومتخ��ض االجتم��اع ال��ى اع��داد 
محضر بعدة توصيات مت توقيعها 
م��ن قب��ل الش��خصيات احلاضرة 
واالتفاق عل��ى تفعيل دور حكماء 

العشائر العراقية املعتمدين. 
وأك��د الوزير على ض��رورة تنظيم 
عم��ل العش��ائر العراقي��ة، عب��ر 
التحكي��م  مش��روع  تفعي��ل 
وتقن��ني  وتبوي��ب  العش��ائري، 
االج��راءات اخلاص��ة ب��ه، موضحا 
ان الظ��روف احلالي��ة حتت��اج ال��ى 
العراقي��ة  العش��ائر  تكات��ف 
االصيلة لتدعيم مسعى االصالح 

الوطني.
وقال الوزي��ر خالل اجتماع مع وزير 
الداخلي��ة مقر ال��وزارة ووفد ضم 
رئي��س جلن��ة العش��ائر النيابي��ة 
وعددا من النواب ووجهاء العشائر 

وكيل��ي  وبحض��ور  العراقي��ة، 
وزارة الع��دل، ملناقش��ة مش��روع 
التحكي��م العش��ائري وتس��وية 
املنازعات، والذي ستكون فيه وزارة 
الع��دل جهة االش��راف احلكومي 
ال��ذي يس��هم في ح��ل النزاعات 

العشائرية احملكمني املعتمدين.
واض��اف الوزي��ر ان وزارت��ي العدل 
جه��ودا  تب��ذالن  والداخلي��ة 

كبيرة ف��ي هذا اجمل��ال، والذي من 
نتائجه ان يض��ع اجملتمع العراقي 
باالجتاه الصحيح ف��ي مجال حل 
العش��ائرية ف��ي اطار  النزاع��ات 
الش��رع والقانون، مش��يدا بالدور 
الكبي��ر للعش��ائر العراقية التي 
لفت��وى  تلبي��ة  أبناءه��ا  قدم��ت 
املرجعية الرشيدة والتي افشلت 

مخططات االرهاب الداعشي.

م��ن جانب��ه ق��ال وزي��ر الداخلية 
قاسم االعرجي ان اجملتمع العراقي 
مجتمع عشائري اثبت للعالم ان 
العراق ش��عب موح��د ومتكاتف 
من خ��الل تلبي��ة ن��داء املرجعية 
الرشيدة، مشيرا الى دور العشائر 
في صالح الدي��ن واالنبار واملوصل 
والت��ي واجه��ت عصاب��ات داعش 

االرهابية.

من جانبهم اشاد النواب وشيوخ 
باالجتماع  املش��اركون  العش��ائر 
بال��دور الكبي��ر لوزارت��ي الع��دل 
للعش��ائر  الداع��م  والداخلي��ة 
العراقية، ومس��اعيها في تفعيل 
وال��ذي  العش��ائري،  التحكي��م 
النزاع��ات  ح��ل  ف��ي  سيس��هم 
العشائرية ، مؤكدين استعدادهم 
الكامل في دعم هذا املش��روع ملا 

له م��ن اهمية ف��ي تنظيم عمل 
العشائر العراقية.

بع��د ذل��ك مت في خت��ام االجتماع 
التش��اوري توقيع مذك��رة تفاهم 
لتنظي��م العم��ل وتنس��يقه بني 
الوزارت��ني فيم��ا يخ��ص تنظي��م 
واعتماد احملكمني  العشائر  شؤون 
العشائريني وبقية االجراءات بهذا 

اخلصوص. 

وزير العدل يرعى اجتماعًا تشاوريًا لدعم السلم األهلي

تطرق االجتماع 
التشاوري الى 

مناقشة استفحال 
ظاهرة المنازعات 
العشائرية وتفعيل 

دور المؤسسات 
والعشائر العراقية 

األصيلة لوضع 
الحلول المالئمة بما 
ينسجم مع الشرع 

والقانون

جانب من االجتماع

أرامل بالجملة!! 
وليس من معين 

تشهد دولنا العربية صراعات دائمة وحروبا مدمّرة 
مميت��ة تقت��ل البش��ر واحلج��ر ،أغلب مس��بباتها 
عقائدي��ة ،دينية،اقتصادية أو اس��تعمارية نتيجة  
طمع الغ��رب بثروات مناطقنا والس��يطرة عليها 
بش��تى الطرق ،مما يس��هم ف��ي تغيي��ر املفاهيم 
االجتماعية للش��عوب م��ن خ��الل زرع اخلوف في 
النف��وس وحرم��ان الف��رد من التفكي��ر الصحيح 
والتط��ور واالب��داع  كل ذلك  يضع��ف قدرته على 
اس��تعياب األمور الت��ي حتدث حول��ه، يولد القهر 
النفس��ي له ويؤثر س��لبا«على ش��خصيته التي 
تق��وده ال��ى الرك��ود والعدائي��ة نتيج��ة الظروف 

القاهرة.
هن��اك مواضيع مأس��اوية تتردد على مس��امعنا 
يومي��ا« حول وض��ع البالد والعباد، مش��اهد مؤملة 
تقش��عر له��ا االبدان، أمهات توش��حن بالس��واد 
وزوج��ات فق��دن ازواجه��ن صابرات عل��ى االوضاع 
املزرية،يعتن��ني بأطفاله��ن دون ان  متتد أيادي اخلير  
ملس��اعدتهن من خالل  مجتم��ع مدني او من قبل 
حكومات صاحلة ، لتصبح هناك شريحة مظلومة 
داخ��ل اجملتم��ع نتيج��ة الفس��اد املتزاي��د واحلروب 

املتكررة ،وما افرزته ظروف االحتالل.
ان اآلتار النفس��ية واالجتماعبة التي فرضت على 
امل��رأة العربي��ة أرهقتها ووضعتها ف��ي مواقف ال 
حتس��د عليها نتيجة ضغط احلروب ،فبالرغم من 
عدم مش��اركتها بالقتال هن��اك اياد قذرة طالتها 
ب��دءا باالحت��الل  لتص��ل ال��ى مرحل��ة التهجي��ر 
واخلط��ف واالعت��داء ، كل هذه الظ��روف جعلتها 
تعيش وس��ط جو مش��حون ملؤه الضياع ، تعاني 
األمرين بفقدانها أس��رتها وبيته��ا  كونها  نازحة 
،مشردة،خائفة من اخلطر الذي يحيط بها من كل 
جانب ،وسط وضع مزر ، فاقدة االمل في حياة مثلى 
برغم ارادتها وعزميتها في  حتّمل مسؤولية اطفالها 
واس��رتها. من دون ان ننسى بأن هناك  العديد  من 
األرام��ل الت��ي تعيش دون مس��توى الفقر وس��ط 
أوضاع مأساوية وضائقة مادية خانقة خاصة  بعد 
فق��دان أعمدة بيوتهن واخلروج ال��ى ميدان العمل 
ألعالة أطفالهن ومستلزماتهم احلياتية مما جعل 

التأثير النفسي عليهن مضاعفا«.
هن��اك تفكك اس��ري يحدث نتيجة احل��روب ويؤثر 
س��لبا« على ش��خصية االطف��ال ليحرمهم من 
التمت��ع بأجم��ل س��نني عمره��م ويجبرهم على 
العيش حتت ظروف قاسية  مليئة بالعنف والقهر  
مما يؤثر سلبا« على سلوكهم ، يحرمهم من اجواء 
التعلي��م والتوجيه ،يقودهم الى س��وق العمل او 
الشحاتة  على أرصفة الشوارع  لنصل من بعدها 
الى مجتم��ع ضعيف ركيك يعان��ي الفقرواجلهل 

يقود البالد من بعدها الى االندثار .
من هنا نناشد احلكومة بدراسة  الوضع ميدانيا« 
ومس��اعدة ه��ذه الش��ريحة التي تعان��ي االمرين  
ف��ي مجتمعاتن��ا، م��ن خالل بن��اء الس��الم على 
اس��س صحيحة تبدأ بالتنمية االقتصادية وزيادة 
املس��اعدات واس��تعادة التآلف بني فئ��ات اجملتمع 
وايجاد العدل واملس��اواة وتأمني مؤسس��ات حتمي 
االرام��ل والعائالت احملتاجة م��ن الضياع ، ومدارس 
خاص��ة لتعلي��م االيت��ام لتكفل لهم مس��تقبال 
مش��رقا بعيدا عن اخملاطر وظلم االيام ،لكن يبقى 
لدين��ا تس��اؤالت  ح��ول حقن��ا بالعي��ش كبقية 
الش��عوب الت��ي تنعم باحلري��ة واملس��اواة واالمن 
واالس��تقرار بعيدا عن الصراعات الداخلية واحلقد 
، الك��ره  ، القمع ، العنف ، االس��تبداد والتعصب 
االعم��ى وحتقي��ق امنياتن��ا ومطالبتن��ا  بالعيش 
الكرمي ضم��ن مجتمع متآخ متماس��ك  حتت ظل 
دولة حتمي ش��عبها وتخاف على مصاحله وحياته 

وحتميه من الضياع و الهالك. 

*كاتبة لبنانية 

تقرير

العمل تقيم مؤتمرًا إلطالق وثيقة سياسة حماية الطفل في العراق
التعاون مع منظمة األمم المتحدة للطفولة )يونيسيف(

آراء وأفكار 
ايمان عبد الملك*

حماية الطفل في العراق

بغداد  - الصباح الجديد:
اعلن��ت دائرة التخطي��ط واملتابعة 
ف��ي وزارة التجارة عن قيام قس��م 
النق��ل املرك��زي اح��د تش��كيالت 
الدائرة باس��تنفار اس��طول النقل 
ملناقل��ة م��ادة ال��رز الواصل��ة م��ن 
ميناء ام قص��ر الى بقية احملافظات 
لتوزيعه��ا عل��ى املواطن��ني ضمن 

مفردات البطاقة التموينية .
واوضحت مديرة عام الدائرة ابتهال 
هاش��م صابط بان��ه مت االيعاز الى 

قس��م النق��ل املركزي الس��تنفار 
اس��طول النقل من خالل االتصال 
بجميع الش��ركات بتوجيه اقسام 
النق��ل فيها بتوجيه ش��احناتهم 
ال��ى ميناء ام قص��ر لغرض مناقلة 
كمي��ات الرز االرجنتيتي املس��تورد 
م��ن امليناء ال��ى جمي��ع احملافظات 
وحس��ب اخلطة التسويقية املعدة 
من قبل الش��ركه العام��ه لتجارة 
احلب��وب لتوزيعه��ا ضم��ن احلصة 

التموينية .

املباش��رة  ال��ى  صاب��ط  واش��ارت 
بال��رز  احململ��ه  الباخ��ره  بتفري��غ 
حمولته��ا  والبالغ��ه  االرجنتين��ي 
٣١٥٠٠ ط��ن وهناك باخرتني اخرتني 
بع��د  تفريغه��ا  باالنتظارس��يتم 
اكمال االجراءات الفنيه والقانونيه 
. مش��يرة ال��ى ان��ه مت توجي��ه فرق 
متابعة ميدانية من قس��م النقل 
املركزي للتوجه الى اقس��ام النقل 
ف��ي الش��ركات ملتابعة انس��يابية 

عملية املناقلة.

اعالم الصحة 
اجنزت املالكات االدارية في دائرة صحة 
بغ��داد / الرصاف��ة اكث��ر م��ن )570( 
معاملة خاصة في احتساب اخلدمة 

الى منتسبي الدائرة .
وقال فيصل غازي لعيبي مدير قسم 
االم��ور االدارية ان املالكات االدارية في 
الدائ��رة قامت باجن��از )573( معاملة 
احتساب خدمة الى منتسبي الدائرة  
والذين كان��وا عقود قب��ل تعينهم ، 
مضيفا مت تش��كيل جلنة من الدائرة 

وذلك استنادا الى قانون املوازنة لعام 
2017 املادة )3( البند الس��ادس والذي 
يوصي باضافة خدمة العقود بعد  9 
نيس��ان 2003  واملثبت��ني على املالك 
بع��د ه��ذا التاريخ الغ��راض التقاعد 

والترقية والعالوة  . 
وبني مدي��ر قس��م االداري��ة ان عمل 
اللجنة وعلى مدار شهرين ليال ونهارا 
من اجل اجناز  والنظر في الطلبات مت 
اجناز ه��ذه االعداد والتي مت ارس��الها 
ال��ى هيئ��ة التقاعد قس��م اخلدمة 

لغرض استيفاء التوقفات التقاعدية 
عن فترة العق��د  ، الفتا الى ان هناك 
جلنة مت تش��كيلها في 2013  وضمن 
موازنة الس��نة املذكورة مت النظر في 
اعداد قليلة جدا التتناس��ب مع عدد 
املتقد\مني لغرض احتساب اخلدمة . 
واختتم مدير قس��م الدائرة االدارية 
احتس��اب  مت  الذي��ن  املوظف��ني  ان 
خدمتهم سيتم اجراء معاملتهم 
بع��د مصادقة  والعالمة  االترقي��ة 

وزارة املالية.

التجارة تستنفر اسطولها لمناقلة 
كميات الرز الى المحافظات 

بغداد - الصباح الجديد:
أكد مستش��ار وزارة الزراعة لشؤون 
الث��روة احليواني��ة الدكت��ور حس��ني 
عل��ي س��عود عل��ى أهمي��ة أكمال 
جميع مراحل الس��يطرة على مرض 
احلمى القالعية التي تصيب القطاع 
احليواني وذلك لتقويضه والس��يطرة 
عليه وحتس��ني اإلنت��اج احليواني كماً 

ونوعاً .
وقال  املستشار ان عمليات السيطرة 
على مرض احلمى القالعية التي تقوم 
به��ا امل��الكات الفنية ل��وزارة الزراعة 
اخملتصة من خالل احلمالت التلقيحية 
الس��نوية ونصف الس��نوية ملعظم 
اإلمراض ومنها مرض احلمى القالعية 

حي��ث يع��د م��ن اإلم��راض العاب��رة 
والوافدة من خلف احلدود .

واض��اف املستش��ار أن ه��ذا امل��رض 
يصي��ب حيوان��ات ) األبق��ار واألغنام 
واملاعز باإلضافة إلى اجلمل ( ، والوزارة 
تعمل ضم��ن خطة منظمة الصحة 
احليواني��ة العاملي��ة ، حي��ث أنتق��ل 
امل��رض من وس��ط قارة أس��يا وأوروبا 
وأخرى . مبيناً أن اخلطة اللقاحية في 
مرحلتها الثالثة من الس��يطرة على 
امل��رض وبنس��بة 40 % ، فيم��ا كانت 
نس��بة اإلنت��اج احليوان��ي 40 %  م��ن 

الفرد العراقي  .
على صعيد اخ��ر أعلنت وزارة الزراعة 
حصول ع��دد من طلبة ال��وزارة على 

واملاجس��تير  الدكت��وراه  ش��هادة 
والدبل��وم العال��ي ف��ي التخصصات 
اجلامع��ات  م��ن  اخملتلف��ة  الزراعي��ة 
االيطالي��ة وذل��ك ف��ي إط��ار برنامج 
التعاون العراقي االيطالي للدراسات 

العليا.
وذك��ر قس��م العالق��ات واإلع��الم 
والتع��اون الدولي ف��ي وزارة الزراعة 
ان��ه مت تخري��ج أول أربع��ة طلب��ة 
دكتوراه ف��ي التخصصات الزراعية 
من اجلامعات االيطالية, مشيرا الى 
ان الطلبة هم علي عصام س��عيد 
عن املكافحة املتكاملة لآلفات من 
دائرة وقاي��ة املزروع��ات, علي متوين 
عجيل ح��ول إدارة التربة واملياه من 

دائرة فح��ص وتصديق البذور, عدي 
عبد الك��رمي حول مش��روع تقانات 
الري من دائرة التخطيط واملتابعة, 
الزراع��ة  ح��ول  حن��وش  وص��ادق 

العضوية من دائرة البستنة.
كما مت تخريج تس��عة طالب آخرين 
من معهد باري للدراسات الزراعية 
ملنطقة البحر املتوسط في ايطاليا 
ش��هادة  عل��ى  حصوله��م  بع��د 
الدبل��وم العالي وبتقدي��ر عال جدا 
في عدد م��ن التخصصات الزراعية 
منها املكافح��ة املتكاملة لآلفات, 
إدارة الترب��ة, والزراع��ة العضوي��ة, 
مبينا ال��ى ان الطلبة املتخرجني مت 

تأهيلهم لنيل شهادة املاجستير. 

الزراعة تؤكد السيطرة على مرض الحمى القالعية بنسبة 40 %

بغداد - الصباح الجديد:
الرقاب��ة  ق��ام فري��ق م��ن ش��عبة 
الصحية في قطاع االعظمية بزيارة  
مجمع االخوة النازحني في منطقة 
االعظمية بالقرب من مستش��فى 
النعمان وش��ارع سعدة بالقرب من 

االمام االعظم .
وقال الدكتور مازن محيس��ن مدير 
القط��اع مت خ��الل الزي��ارة توجي��ه 
النازحني بش��رب املاء املعقم وعدم 

تن��اول الطع��ام والش��راب اجملهول 
املصدر ومت قياس نسبة الكلور باملاء 
احلر وكذل��ك توزيع حب��وب تعقيم 
امل��اء وش��رح طريقة اس��تعمالها 
وتوزي��ع الفولدرات اخلاصة بغس��ل 
اليدين والفولدرات اخلاصة بالوقاية 
من مرض اإلس��هال الوبائي وكذلك 
مت التأكيد عل��ى معاجلة جتمع املياه 
االس��نة والنفايات ومفاحتة اجلهات 

ذات العالقة بهذا اخلصوص .

الرقابة الصحية تتابع فحص 
ومتابعة النازحين في قّطاع 

األعظمية 

إنجاز )570( معاملة إضافة 
خدمة للعاملين بصفة عقود 



اعالم المحافظة   
تزامناً مع حل��ول عيد الفطر املبارك 
يتواص��ل محافظ واس��ط املهندس 
م��ع  الدريع��ي  وادي  خل��ف  مال��ك 
عائالت الش��هداء واجلرحى وفاء منه 
للتضحيات العظيمة التي قدموها 
ألج��ل حماي��ة الع��راق وأهل��ه م��ن 

عصابات اإلجرام واإلرهاب . 
فقد اج��رى جولة تفقدية زار خاللها 

العديد من عوائل الشهداء واجلرحى 
املصاب��ن ف��ي معارك حتري��ر املوصل 
والعملي��ات اإلرهابية ،واطلع خاللها 
ألب��رز  واس��تمع  أوضاعه��م  عل��ى 
مطالبهم واحتياجاتهم ، فيما قدم 
ألبناء الش��هداء الهداي��ا التقديرية 

مبناسبة عيد الفطر املبارك.
م��ن جانب��ه الدريع��ي ،اب��دى كامل 
االس��تعداد لتقدمي العون واملساعدة 

ل��ذوي الش��هداء وكذل��ك املصابن 
والس��عي احلثيث لضم��ان منحهم 
االستحقاقات املشروعة لهم وبينها 
احلق��وق التقاعدي��ة واحلص��ول على 
قطع األراضي واملنح اخملصصة لهم 
،وتس��هيل جميع املعامالت اخلاصة 
وتوجيه الدوائر بضرورة التعاون التام 
ف��ي اجنازها على وجه الس��رعة ومن 

دون تأخير .

بغداد - الصباح الجديد:
والبيئ��ة  الصح��ة  وزي��رة  ناقش��ت 
الدكت��ورة عديل��ة حمود حس��ن مع 
الدكتور ح��ازم اجلميلي الوكيل الفني 
للوزارة والدكتور ياس��ر التميمي مدير 
مستش��فى ابن س��ينا س��بل تهيئة 
املستلزمات والترتيبات املتعلقة بزيارة 
الطبي��ب العراق��ي املغت��رب  منج��د 

امل��درس املتخص��ص بزراع��ة االطراف 
الذكية ليقوم باج��راء هذه العمليات 
املعق��دة جلرح��ى الق��وات املس��لحة 

واالمنية واحلشد الشعبي املقدس
 كم��ا تط��رق اللق��اء ال��ى العمليات 
املعق��دة التي يواص��ل اجراءها الفريق 
الطب��ي الترك��ي في مستش��فى ابن 
س��ينا للمرضى في اجلراح��ة البولية 

العمود  العامة وتش��وهات  واجلراح��ة 
الفقري وتبديل املفاصل ضمن برنامج 
االس��تقدام الطب��ي للف��رق الطبي��ة 
االجنبية الجراء العمليات املعقدة في 
واطالع  العراقية  الصحية  املؤسسات 
الس��يدة الوزي��رة على قيام الش��ركة 
العامة لتسويق االدوية بتوفير وجتهيز 
التي  الطبي��ة  واملس��تلزمات  االدوي��ة 

يتطلبها جناح عمل الفريق الطبي . 
كما اطلع��ت الوزيرة م��ن الصيدالني 
احم��د حمي��د مدي��ر ع��ام الش��ركة 
العامة لتس��ويق االدوية واملستلزمات 
الطبي��ة جتهيز املؤسس��ات الصحية 
في دائرتي الك��رخ والرصافة بحصص 
اضافية تعزيزي��ة من املغذيات واالدوية 
الطارئة .  وتن��اول اللقاء اطالع الوزيرة 

على جتهي��ز دوائر الصح��ة في كربالء 
املقدس��ة  والنجف االشرف وميسان 
بحص��ص اضافية من ادوي��ة التخدير 
واملغذي��ات ، فيم��ا ج��رى التاكيد على 
رفد مستش��فى ابن س��ينا  بحصص 
اضافية م��ن مواد التخدي��ر تزامنا مع 
استقبال املستش��فى للفرق الطبية 

االجنبية .
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متابعة الصباح الجديد:

تدارس��ت وزيرة الصح��ة والبيئة 
د . عديل��ة حم��ود حس��ن م��ع 
املهن��دس خالد رش��اد مدير عام 
دائرة ش��ؤون االلغ��ام والتطورات 
الت��ي جت��ري على وفق االس��اليب 
واملعايي��ر الرصينة والتاكيد على 
االسراع بازالة االلغام في املناطق 
احملررة ومتابعة اخر التطورات في 
تل��ك املناطق ومناقش��ة مذكرة 
التفاهم مع منظمة اليونسيف 
اخلاصة بنشاطات التوعية وتقدمي 

املساعدة للناجن .
تعزي��ز  عل��ى  الوزي��رة  واك��دت 
التعاون املش��ترك بن السلطتن 
والتشريعية في ضوء  التنفيذية 
اخملاطب��ات ال��واردة م��ن مجل��س 
النواب الى وزارة البيئة واملتعلقة 
بازالة االلغ��ام من مناطق اجلنوب 
السيما محافظة البصرة اضافة 
الى متابعة عدد من احملاور املهمة 
وق��ف في طليعته��ا طلب متديد 
م��ن  واالنته��اء  اوت��اوا  اتفاقي��ة 
للخطة  النهائي��ة  اخلط��ة  وضع 
دراس��ة  واج��راء  االس��تراتيجية 
متكامل��ة لرفعه��ا ال��ى االمانة 
ح��ول  ال��وزراء  جملل��س  العام��ة 
رؤية ال��وزارة المتام عم��ل برنامج 

االلغ�ام.
عل��ى صعي��د اخ��ر عقد قس��م 
الرعاية الصحية األولية في دائرة 
اجتماعا خاصا  العام��ة  الصحة 
لبحث توف��ر االدوية بكل انواعها 
ف��ي جمي��ع املؤسس��ات واملراكز 
الصحية في البالد ومنها االدوية 

اخلاصة بخدمات االم والطفل .
 واوض��ح الدكت��ور محم��د جبر 
حوي��ل معاون مدير عام الدائرة ان 
االجتماع ترأس��ته مديرة القسم 
الدكت��ورة خلود ع��ودة وبحضور 
العام��ة  الش��ركة  ع��ن  ممثل��ن 
لألدوية )كيماديا( ، وممثل عن دائرة 
االم��ور الفنية في الوزارة ، وممثلن 

عن ش��عبة املراكز وطب األس��رة 
، وش��عبة االم والطفل ، ومعهد 
بح��ث  حي��ث  التغذي��ة  بح��وث 
األدوية  توف��ر  اجملتمعون مس��ألة 
األساس��ية اخلاص��ة ف��ي املراكز 
الصحي��ة وبالذات األدوية اخلاصة 
حي��ث  والطف��ل  االم  بخدم��ات 
توص��ل اجملتمع��ون الى ع��دد من 
التوصيات التي من شأنها تطوير 
وتوفير األدوية املذكورة في مراكز 

الرعاية الصحية األولية .
ح��رص  الوزي��رة  اك��دت  كم��ا 
ال��دؤوب على  ال��وزارة وس��عيها 
الرياضي��ن  بش��ريحة  االرتق��اء 

وايالئه��م االهتمام والعناية التي 
اولئ��ك  الس��يما  يس��تحقونها 
االبط��ال الذي��ن نذروا انفس��هم 
العالء راية العراق احلبيب وجعلها 
خفاقة ف��ي امليادين واملناس��بات 

الدولية.
 واش��ارت الوزي��رة خ��الل لقائها 
العداءة الدولية الدكتورة ميساء 
حس��ن اننا نفتخ��ر ونعتز كثيرا 
الكبير  ودورهم  رياضيينا  باجنازات 
في خدمة الوط��ن وادخال الفرح 
والس��رور عل��ى قل��وب ابنائه من 
خ��الل  اجنازاته��م الكبي��رة االمر 
الذي يحتم علينا ان جنعلهم في 

املكانة التي تليق بهم وتناس��ب 
خدماتهم السخية للوطن.

 وج��رى خالل اللقاء الذي حضرته 
الدكتورة فاتن محمد مدير قسم 
االس��تقدام واالخ��الء الطبي في 
مركز الوزارة تبادل االفكار والرؤى 
حول جهود الوزارة القرار وتس��ريع 
قان��ون الضم��ان الصح��ي الذي 
يتكفل بتق��دمي اخلدمات الطبية 
والعالجية جلميع ش��رائح اجملتمع 

والسيما الرياضين منهم. 
ال��ى ذل��ك ونظ��را ال��ى أهمي��ة 
دورة اخملتب��رات ف��ي تطوير كفاءة 
وقابلية االطباء والطبيبات الذين 

يرومون العمل في مجال اخملتبرات 
ولغرض رفد املؤسسات الصحية 
باخلب��رات الكافية من االطباء في 
مجال اخملتبرات ، حصلت موافقة 
على فتح دورة اخملتب��رات لالطباء 
والطبيب��ات لهذا الع��ام 2017 – 

2018 والتي ستقام في
) دائرة مدينة الطب – دائرة صحة 
باب��ل – دائرة صح��ة البصرة ( مع 
املصادقة على الش��روط واملقاعد 
اخملصص��ة ل��كل دائرة م��ن دوائر 
الصح��ة ف��ي بغ��داد واحملافظات 
حي��ث توزعت املقاعد على النحو 
التالي دائرة مدين��ة الطب ) 500 

( مقع��د ودائرة صح��ة بابل )25( 
مقعدا ودائرة صحة البصرة )25( 

مقعدا .
واوضح مدير عام دائرة التخطيط 
وتنمية امل��وارد الدكتور ثامر علي 
النوري ان مدة الدورة سنة كاملة 
ويكون اعتماد الس��كن للطبيب 
ويتم  والتوزي��ع  القب��ول  اس��اس 
قبول اطب��اء التدرج مم��ن لديهم 
خدم��ة التق��ل ع��ن  )6 ( اش��هر 
واالطب��اء املقيمن االقدمن ) عدا 
الفروع الشحيحة ( بعد موافقة 
دوائره��م وان اليزي��د عمر املتقدم 

على 35 سنة.

أكدت وزيرة 
الصحة والبيئة 
على تعزيز التعاون 
المشترك بين 
السلطتين التنفيذية 
والتشريعية 
المتعلقة بإزالة 
األلغام من مناطق 
الجنوب ال سيما 
محافظة البصرة 

فريق إزاله األلغام

أكدت تعزيز التعاون مع منظمة اليونسيف

البيئة تدعو إلى اإلسراع بإزالة األلغام من المناطق المحررة

عن المحكمة االتحادية العليا 
)الحلقة السابعة - حق التشريع(

وقع قسم من املراقبن في خطأ عندما كتبوا واعطوا مواقف 
وصّوروا للرأي العام بأن احملكمة االحتادية العليا قد سلبت حق 
مجلس النواب في تشريع القوانن، وجعلت تقدميها -بحسب 
م��ا أعتقدوا- حكراً على الس��لطة التنفيذي��ة ممثلة مبجلس 

الوزراء أو رئاسة اجلمهورية، وما على النواب سوى اقرارها.
إذ البد من الذهاب في هذا اجملال إلى أن املادة )60( من الدستور 
حيث جاءت بالنص التالي »اوالً: مشروعات القوانن تقدم من 
رئيس اجلمهوري��ة ومجلس الوزراء، ثاني��اً: مقترحات القوانن 
تقدم من عشرٍة من اعضاء مجلس النواب، أو من إحدى جلانه 

اخملتصة«.
كما ان احملكم��ة االحتادية العليا، وح��ن عرضت عليها دعوى 
بهذا الشأن حسمت اجلدل، وأوضحت بشكل صريح ما جمللس 
النواب تش��ريعه من القوانن مباشرة، أو ضرورة أخذ موافقة 
اجله��ات االخرى بحس��ب االختص��اص والتش��اور معها قبل 

تشريع القانون الذي كان مقترحاً في اجمللس.
فعن��د قراءة ق��رار احملكم��ة رق��م )21/ احتادية( لس��نة 2015 
سنجد أنه اس��تند الى التطبيق السليم لنصوص الدستور 
السيما في ما يخص أحكام املادة )47( املتعلقة بالفصل بن 
السلطات بوصفه مبدأ عرفته اغلب دساتير العالم خصوصاً 

ذات االنظمة الدميقراطية.
وف��ي الع��راق ف��أن الس��لطة التش��ريعية مت��ارس مهامه��ا 
واختصاصاته��ا املنص��وص عليها في امل��واد )60، 61، 62، 64/ 
أوالً( من الدس��تور وف��ي مقدمتها تش��ريع القوانن االحتادية 
عل��ى وفق م��ا تقتضيه املصلح��ة العامة ش��ريطة االلتزام 

بالسياقات الدستورية.
وه��ذه الس��ياقات اطلق��ت ي��د مجلس الن��واب ف��ي تقدمي 
مقترحات القوانن وتش��ريعها مباشرة، إال من بعض القيود 
ذكرها القضاء الدستوري، ومن بينها ما يرتب التزامات مالية 
على الس��لطة التنفيذية لم تك��ن مدرجة على خططها أو 
في موازنتها املالية من دون التش��اور معه��ا وأخذ موافقتها 
على ذلك، لعل التطبيق االمثل لهذا الطرح هو قانون املوازنة 

العامة للبالد.
والتقييد شمل ايضاً القوانن التي تتعارض مع املنهاج الوزاري 
الذي نالت الوزارة على اساسه ثقة مجلس النواب، فضالً عن 
القوانن املاس��ة مبهام الس��لطة القضائية االحتادية من دون 
التش��اور معها ؛ ألن في ذلك يشّكل تعارضاً ملبدأ الفصل بن 
السلطات وميكن عده انكاراً ملبدأ استقالل القضاء املنصوص 
عليه في املادة )19/ أوالً( من الدستور بأن » القضاء مستقل ال 

سلطان عليه لغير القانون«.
في ما عدا ذلك، فأن السلطة التشريعية متارس اختصاصاتها 
األصلي��ة التي جتد فيها حتقيقاً للمصلحة العامة وعلى وفق 

نطاق الدستور.
واملث��ال على ذلك، أن الدع��وى 21/احتادية/2015 املش��ار اليها 
انفاً، كانت للطعن في قانون استبدال أعضاء مجلس النواب 
رقم )6( لسنة 2006 ، حيث استند املدعي في طعنه على أن 
القان��ون ُقدم من مجلس النواب ومت اقراره على صيغة مقترح 
ولم يتم حتويله إلى مجلس الوزراء أو رئاسة اجلمهورية لغرض 
جعله مشروعاً، لكن احملكمة االحتادية العليا رّدت هذا الطعن 
وأك��دت احقية مجل��س النواب في ممارس��ة مهامه االصيلة 
بتقدمي املقترحات وتشريعها على وفق املادة )61/ أوالً( واعماالً 
حلكم املادة )49/ خامساً( منه كون القانون املطعون به ال ميس 
مب��دأ الفصل بن الس��لطات ولم يرتب اث��اراً مالية مضافة 
على الس��لطة التنفيذية وال يش��كل خالفاً مع السياس��ة 
العامة للدولة وال ميس مهام الس��لطة القضائية االحتادية أو 

استقالليتها.
• كاتب في الشؤون القانونية

جانب من جولة محافظ واسط لدى تفقده عائالت جرحى وشهداء االرهاب

نهى الخيرو*  
  يقي��م مكت��ب املفت��ش الع��ام 
ل��وزارة الثقافة وبتوجيه مباش��ر 
م��ن املفتش الع��ام الدكتور علي 
االربعاء  الي��وم  الش��كري  حميد 
ورش��ة عمل بعن��وان ) التعريف 
بالئحة السلوك الوظيفي ( على 
قاع��ة الرباط ف��ي دائ��رة الفنون 

املوسيقية . 
وس��يقدم الورش��ة الست إلهام 
إبراهي��م مدير قس��م اإلدارة في 
املكتب وحس��ن أياد املوظف في 
املكت��ب أيضاً الي��وم األربعاء في 

الساعة العاشرة صباحاً.

*اعالم املكتب

الثقافـة تقيـم ورشـة 
للتعريـف بالئحـة

 السلـوك الوظيـفي 
اعالم الصناعة  

لصناعة  العام��ة  الش��ركة  حققت 
األدوي��ة واملس��تلزمات الطبي��ة ف��ي 
سامراء أحدى شركات وزارة الصناعة 
واملع��ادن نس��بة تط��ور ف��ي قيم��ة 
إنتاجها لشهر حزيران املاضي مقارنة 
بالش��هر نفس��ه من العام الس��ابق 
وذلك نتيج��ة للعمل الدؤوب واجلهود 
احلثيثة التي استمرت بتوجيه مباشر 
م��ن الوزي��ر املهندس محمد ش��ياع 
الرامية  وتنفيذا خلطت��ه  الس��وداني 
إلى حتويل ع��دد من ش��ركات الوزارة 
إلى رابحة خالل ه��ذا العام ومبتابعة 
مس��تمرة م��ن املستش��ار العلم��ي 

للوزارة الدكتور حمودي عباس ..
وأوضح مدير عام الشركة فالح حسن 
صالح في تصري��ح للمركز اإلعالمي 
في الوزارة بأن شركته حققت انتاجا 
بقيمة جتاوزت األربع��ة مليارات دينار 
خالل ش��هر حزيران املاضي وبنس��بة 
بامل��دة  %34 مقارن��ة  بلغ��ت  تط��ور 
نفس��ها م��ن الع��ام الس��ابق 2016 
ونسبة تطور %11 مقارنة بشهر أيار 
املاضي من الع��ام احلالي 2017 وعلى 
وف��ق مواصف��ات التصني��ع الدوائي 

اجليد .
واش��ار املدير العام إل��ى حتقيق قيمة 
إنتاج بأكثر من مليار دينار خالل فترة 

عطل��ة عيد الفط��ر املب��ارك فقط ، 
الفتا الى ان االدارة العليا في الشركة 
عقدت خالل فترة عطلة عيد الفطر 
ع��دة اجتماع��ات ملناقش��ة ومتابعة 
ومعاجلة مالحظات جلان وزارة الصحة 
والبيئ��ة حيث مت التوجيه بتقس��يم 
االنتاجي��ة  االقس��ام  ف��ي  العم��ل 
لضمان ع��دم توقف االنت��اج وتنفيذ 
وزارة  وعق��ود  االنتاج��ي  البرنام��ج 
الصح��ه على وف��ق اجلدول��ة املتفق 
عليه��ا وكذل��ك التوجيه بتقس��يم 
االعم��ال عل��ى املالكات الهندس��ية 
لتنفي��ذ  اجلدي��ة  املتابع��ة  لضم��ان 
اعم��ال التأهيل والصيان��ة على وفق 

املواصف��ات املطلوبة م��ن اجل جتاوز 
هذه املالحظات واجراء زيارات ميدانية 
يوميا لالطالع على واقع احلال ونسب 
التط��ور في اعم��ال التأهيل وكذلك 
التوجي��ه بش��أن املعوق��ات التي قد 

تسبب في تأخر تنفيذها.
واض��اف املدي��ر الع��ام لق��د مت عق��د 
اجتم��اع آخر لت��دارس موضوع توفير 
امل��واد االولي��ة بالتوقيتات املناس��بة 
اخلاص��ة  واملعوق��ات  واملش��كالت 
باملوض��وع وس��بل جتاوزه��ا وكذل��ك 
والتوجيه  البحثية  مناقش��ة اخلطة 
مبتابع��ة املواضي��ع املهم��ة املتعلقة 

بالتسجيل . 

أدوية سامراء تحقق نسبة تطور في إنتاجها خالل حزيران 

بغداد - الصباح الجديد:  
قام��ت زين الع��راق إحدى ش��ركات 
مجموعة زي��ن الرائدة ف��ي خدمات 
االتص��االت والبيان��ات املتنقل��ة في 
منطقة الش��رق االوس��ط وش��مال 
افريقيا، بافتتاح مركز خدمة معتمد 
في مرك��ز قضاء احملاوي��ل مبحافظة 
بابل مرك��ز دقة املباني الواقع مقابل 
مصرف الرافدين، يهدف املركز اجلديد 
الى خدم��ة زبائن زي��ن العراق ضمن 

إطار متكامل وبسهولة تامة.
ويع��د افتتاح املرك��ز ترجمة عملية 
بالتواج��د دائماً  أله��داف الش��ركة 
الى جان��ب مش��تركيها أينما كانوا 
ف��ي الع��راق وتوفي��ر احتياجاته��م 

ومتطلباتهم من خالل انتشار مراكز 
اخلدمات املنتش��رة في جميع انحاء 
العراق والتي تقدم اخلدمات املباشرة 
و العروض اخملتلفة، وإلتاحة الفرصة 
للتواصل مع ممثلي الشركة بطريقة 
مباشرة من من دون وسيط، والوقوف 
وتلبيتها  على حاج��ات املش��تركن 
من خ��الل )بيع واس��تبدال اخلطوط، 
وبطاقات الشحن وتسديد الفواتير( 

وغيرها من خدمات ما بعد البيع.
وتذكر شركة زين في بيان لها »نحن 
نعم��ل اليوم من خ��الل هذه اخلطوة 
عل��ى تطوي��ر وتوس��يع دور مراك��ز 
اخلدم��ات لتتع��دى إمت��ام املعامالت 
وتأمن احتياجات املشترك البسيطة 

فتصب��ح مرجع��ا مهماً ف��ي تلبية 
احتياجات املش��ترك اخملتلفة وتصله 
التكنولوجي��ة  التط��ورات  بكاف��ة 
الت��ي يقدمها قط��اع االتصاالت في 
العراق، هذا وس��يصبح املركز نافذة 
املواطن في قضاء احملاويل على عالم 
االتصاالت، كل ذلك سيكون متوفراً 

بطريقة سهلة وفعالة.«
تؤمن زين العراق بأهمية التواصل مع 
مشتركيها الذين تعدهم شركاءها 
في حتقيق أّي جناح أو تطور منش��ود، 
ولهذه الغاية تضع جميع إمكاناتها 
في خدمتهم، وتس��عى ألن تتخطى 
توقعاتهم في نوعية وجودة اخلدمات 

التي يحصلون عليها.

زين العراق تفتتح مركز خدمة معتمد في قضاء المحاويل 

محافظ واسط يواصل تفّقده لعائالت الشهداء والجرحى في العزيزية 

وزيرة الصحة تناقش تهيئة مستلزمات إنجاح العمليات المعقدة في ابن سينا

للوقوف على احتياجات المواطنين والمشتركين أينما وجدوا 
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سول ـ رويترز:
قالت كوريا الش��مالية امس الثالثاء إنها اختبرت 
بنجاح إطالق صاروخ باليس��تي عابر للقارات قال 
خبير إن بإمكانه إصابة والية أالس��كا األميركية 

إذا انطلق في مساره التقليدي.
وجاء اختبار الص��اروخ قبل أيام من اجتماع زعماء 
دول مجموعة العش��رين لبح��ث خطوات لكبح 
جماح برامج األس��لحة الكورية الش��مالية التي 
يطورها الش��مال في حتد لعقوبات مجلس األمن 

الدولي.
وذك��رت وس��ائل اإلع��الم الرس��مية ف��ي كوري��ا 
الش��مالية أن التجربة الصاروخي��ة التي أمر بها 
وأش��رف عليها زعي��م البالد كيم ج��وجن أون أدت 
إلى حتلي��ق الصاروخ ملدة 39 دقيقة ملس��افة 933 

كيلومترا وبلوغه ارتفاع 2802 كيلومتر.
وق��ال مس��ؤولون م��ن كوري��ا اجلنوبي��ة واليابان 
والواليات املتحدة إن الصاروخ سقط في املنطقة 
االقتصادي��ة اخلالص��ة لليابان بعدم��ا انطلق من 
مط��ار صغير في بانغيون التي تقع على بعد نحو 
مئة كيلومتر إلى الش��مال الغرب��ي من بيوجنياجن 

عاصمة كوريا الشمالية.
وقال��ت وس��ائل اإلع��الم الرس��مية ف��ي كوري��ا 
الش��مالية في بيان »أجريت جترب��ة اإلطالق بأكبر 
زاوي��ة حادة ممكنة ول��م يكن لها أي تأثير س��لبي 

على الدول اجملاورة«.

نيويورك ـ رويترز:
عارض��ت إدارة الرئي��س األميرك��ي دونال��د ترامب 
امس االول االثنني فتح باب احلصول على تأش��يرة 
الدخول لألجداد من ست دول ذات أغلبية مسلمة 
وجادل��ت في دع��وى قضائية بأن أس��لوب تطبيق 
احلكوم��ة آلليات تنفيذ احلظر املؤقت على س��فر 
حاملي هذه اجلنس��يات يرتكز على قانون الهجرة 

األميركي.
كانت احملكمة العليا األمريكية أعادت امس االول 
االثن��ني األس��بوع املاضي العمل بأج��زاء من األمر 
التنفي��ذي الذي أص��دره ترامب في الس��ادس من 
آذار وينص على حظر دخ��ول مواطني إيران وليبيا 
والس��ودان والصوم��ال وس��وريا واليم��ن الواليات 
املتح��دة ملدة 90 يوما. وكان��ت محاكم أقل درجة 

أوقفت تطبيق األمر التنفيذي.
وس��محت احملكمة العلي��ا بتطبي��ق احلظر على 
نطاق مح��دود، وقالت احملكمة إنها س��تعفي من 
احلظر املس��افرين الذين تربطه��م »صلة وثيقة« 

مع أي مواطن أو كيان أمريكي.
وقال ترامب إن هذه التدابير ضرورية ملنع الهجمات 
الذي��ن يش��ملون  اإلرهابي��ة لك��ن معارضيه��ا، 
حكوم��ات واليات ومنظم��ات مدافعة عن حقوق 
املهاجري��ن، طعن��ت فيه��ا أمام القض��اء وفندت 
املنط��ق األمني الذي ترتكز عليه معتبرة أنها متيز 

ضد املسلمني.

كوريا الشمالية تعلن اختبار صاروخ 
باليستي عابر للقارات بنجاح

إدارة ترامب تدافع عن أسلوب 
تطبيق قرار حظر السفر

متابعة الصباح الجديد:

اخترقت قوات سوريا الدميوقراطية 
سور املدينة القدمية في الرقة بعد 
غ��ارات للتحالف الدول��ي أدت الى 
فت��ح ثغرت��ني فيه، ما يع��د تقدما 
نوعيا للفصائ��ل الكردية والعربية 
في هجومها عل��ى معقل تنظيم 

داعش في سوريا.
ويأت��ي ذل��ك تزامنا مع ب��دء جولة 
خامس��ة من احملادثات حول سوريا 
ف��ي اس��تانا حتت اش��راف روس��يا 
وايران وتركيا لدرس امكانية اقامة 
»مناطق خف��ض تصعيد« في هذا 

البلد الذي يشهد نزاعا داميا.
وأعلن��ت قيادة الق��وات األميركية 
في الش��رق األوس��ط )س��نتكوم( 
امس االول االثنني في بيان ان »قوات 
التحالف دعمت تقدم قوات سوريا 
الدميوقراطي��ة ف��ي اجل��زء االكث��ر 
حتصينا م��ن الرقة عبر فتح ثغرتني 
صغيرتني في س��ور الرافقة احمليط 

باملدينة القدمية«.
التحال��ف  ان طائ��رات  وأوضح��ت 
»ش��نت غ��ارات مح��ددة اله��دف 
على جزئني صغيرين من الس��ور مما 
اتاح لق��وات التحالف وش��ركائها 
اختراق املدين��ة القدمية في أماكن 
اختارته��ا ه��ي وحرم��ت تنظي��م 
داعش من اس��تخدام ألغام زرعها 
وعب��وات ناس��فة، وحماي��ة قوات 
سوريا الدميوقراطية وأرواح املدنيني 
واحلف��اظ على الغالبي��ة العظمى 

من السور«.
ويبل��غ ط��ول أج��زاء الس��ور التي 
اس��تهدفتها الغارات وف��ق البيان 
25 مترا ويبلغ القس��م املتبقي من 

السور 2500 متراً.
الدميوقراطية  وأعلنت قوات سوريا 
م��ن جهته��ا ف��ي تغري��دات على 
حس��ابها عل��ى موقع تويت��ر انها 
»تقاتل قرب مركز الرقة« مش��يرة 
ال��ى ان الضربة اجلوي��ة »الدقيقة« 
وجتن��ب  قواته��ا  »دخ��ول  اتاح��ت 

مفخخات داعش«.
وذكرت ان تنظيم الدولة االسالمية 
االث��ري  الس��ور  »ه��ذا  اس��تخدم 
لش��ن الهجم��ات«، وكذل��ك لزرع 
»املفخخ��ات واأللغ��ام ف��ي منافذ 

السور إلعاقة تقدم« قواتها.

حلق��وق  الس��وري  املرص��د  وذك��ر 
االنس��ان ان »ث��الث مجموعات من 
قوات سوريا الدميوقراطية مدعمة 
بالقوات اخلاصة األميركية، تقدمت 
من ثالث��ة محاور من ش��رق س��ور 
املدين��ة القدمية ، واخترقت دفاعات 
التنظي��م بغط��اء جوي م��ن قبل 

طائرات التحالف الدولي«.
ويأت��ي ه��ذا التق��دم بع��د متك��ن 
قوات س��وريا الدميوقراطية، ائتالف 
فصائ��ل كردية وعربي��ة، من دخول 
الرقة من جهة اجلنوب بعد عبورها 
نه��ر الف��رات، ألول م��رة من��ذ بدء 
هجومها داخل املدينة في السادس 
م��ن حزي��ران بدعم م��ن التحالف 

وسيطرتها على احياء عدة.
ويس��يطر تنظي��م داع��ش عل��ى 
مدينة الرقة التي تعد معقله في 
سوريا منذ العام 2014. ويتحصن 
مقاتل��و التنظي��م الذي��ن يق��در 
التحالف الدولي عددهم ب 2500 
مقاتل بشكل رئيسي في املدينة 

الت��ي يدافع��ون عنه��ا  القدمي��ة 
بشراسة.

اي��ام  وأب��دت االمم املتح��دة قب��ل 
قلقها على مصير 100 ألف مدني 

محاصرين في الرقة.
من جان��ب آخر، بحث وفدا النظام 
الس��وري والفصائ��ل املقاتلة في 
اس��تانا امكاني��ة اقام��ة مناطق 
آمنة في بعض احملافظات واملناطق 
الس��ورية، ف��ي محادث��ات ب��دأت 
امس الثالثاء وتس��تمر حتى اليوم 
االربعاء في اس��تانا برعاية روسيا 
واي��ران، حليفت��ا النظ��ام، وتركيا 

الداعمة للمعارضة.
وتعق��د محادث��ات اس��تانا الت��ي 
تتمح��ور ح��ول األمن قب��ل جولة 
سابعة من املفاوضات السياسية 
مرتقب��ة ف��ي 10 متوز ف��ي جنيف 

برعاية االمم املتحدة.
وفي تغري��دات على موق��ع تويتر، 
قال املوفد األميركي لدى التحالف 
الدولي املناه��ض لتنظيم داعش 

بري��ت ماكغ��ورك ان دخول املدينة 
القدمي��ة ف��ي الرقة يع��د »نقطة 

حتول في حملة حترير املدينة«.
محاص��رون  داع��ش   « ان  وذك��ر 
متام��ا ف��ي الرق��ة، ق��وات س��وريا 
الدميوقراطي��ة تتق��دم على أربعة 

محاور«.
وقال مدير املرصد الس��وري حلقوق 
االنسان رامي عبد الرحمن لوكالة 
فرانس برس ان ه��ذا التقدم »يعد 
االهم لقوات سوريا الدميوقراطية 
ف��ي  الرق��ة  ب��دء معرك��ة  من��ذ 
الس��ادس م��ن حزي��ران » مضيفا 
انه��ا متكن��ت »مدعم��ة بالقوات 
اخلاص��ة األميركي��ة، م��ن كس��ر 
خطوط الدف��اع األول��ى لتنظيم 
داعش عند أس��وار املدينة القدمية 

واختراقها«.
وبحس��ب املرصد، تدور اشتباكات 
عنيفة بني الطرفني داخل أس��وار 
املدين��ة القدمية كما على جبهات 

اخرى في املدينة.

ومتكنت قوات سوريا الدميوقراطية 
امس الثالثاء وف��ق املرصد وبدعم 
جوي من التحالف، من اس��تعادة 
اجزاء واس��عة من ح��ي الصناعة 
الذي تقدم اليه اجلهاديون االسبوع 

املاضي.
وتس��يطر ه��ذه القوات بش��كل 
كامل على احياء املشلب من جهة 
الشرق والرومانية والسباهية من 
جه��ة الغرب. كما تس��يطر على 

أجزاء من احياء أخرى.
ورغم خس��ارته مناطق شاسعة 
في سوريا منذ العام 2015، ال يزال 
املنطقة  التنظيم يس��يطر على 
الواقع��ة جن��وب وجن��وب ش��رق 
مدينة الرقة، وعلى أجزاء واس��عة 
من محافظة دير الزور )شرق(، كما 
يحتفظ بسيطرته على اجزاء من 
محافظات حماه وحمص )وسط( 

واحلسكة )شمال شرق(.
وخس��ر اجلهاديون من��ذ اعالنهم 
»اخلالفة االس��المية« ف��ي حزيران 

2014، س��تني في املئة من مناطق 
س��يطرتهم ف��ي س��وريا والعراق 
اجمل��اور، وف��ق م��ا أظهرت دراس��ة 
نش��رتها مؤسس��ة »اي اتش اس 

ماركت« البريطانية اخلميس.
عل��ى اجلبه��ة العراقي��ة، تواصل 
الق��وات األمنية توغلها في أحياء 
املدينة القدمية في املوصل حلسم 

املعركة ضد اجلهاديني.
وقال معاون قائد العمليات اخلاصة 
األولى في جهاز مكافحة اإلرهاب 
العبيدي  الرك��ن حي��در  العمي��د 
لوكال��ة فرانس برس امس الثالثاء 
»بعد الوقوف على مشارف شارع 
النب��ي جرجيس الي��وم، قطعاتنا 
عبرت هذا الش��ارع وتوجهت نحو 
أهدافن��ا املتبقية وهي حي امليدان 

وحي الشعارين«.
وأضاف »منذ الصباح الباكر، متكنا 
من حتقيق موطئ ق��دم مهم في 
هذه األحياء ،لم يتبق شيء للعدو 
س��وى هذه األحي��اء البس��يطة، 
وفي اليومني القريبني سوف نعلن 
املدينة القدمية مح��ررة بالكامل، 
وبالتالي الس��احل األمي��ن ومدينة 

املوصل«.
وبعد أكثر من ثمانية أش��هر على 
انط��الق أكب��ر عملية عس��كرية 
الس��تعادة  الع��راق  يش��هدها 
بات اجلهاديون محاصرين  املوصل، 
داخل مساحة صغيرة في املدينة 

القدمية.
من جهته، أوضح قائد الش��رطة 
االحتادية الفريق رائد شاكر جودت 
أن قواته »تس��تمر بخوض معارك 
شرسة ، في احملور اجلنوبي والتقدم 

نحو أهدافها املرسومة«.
ورغ��م أن املنطقة التي يس��يطر 
التنظي��م صغي��رة جدا،  عليه��ا 
وش��وارعها  أزقته��ا  أن  غي��ر 
تواجد  إل��ى  باإلضاف��ة  الضيق��ة 
مدنيني بداخله��ا، جتعل العملية 

العسكرية محفوفة باخملاطر.
وبدأت الق��وات العراقية هجومها 
على املوصل في 17 تش��رين األول 
الش��رقي  اجلان��ب  واس��تعادت   ،
م��ن املدينة مطلع الع��ام، قبل أن 
تطلق هجومها على اجلزء الغربي. 
وأعلنت في 18 حزيران بدء اقتحام 
املدين��ة القدمي��ة، وبات��ت اآلن في 

املراحل األخيرة من الهجوم.

القاهرة ـ رويترز:
الش��رق  أنب��اء  وكال��ة  ذك��رت 
األوسط الرسمية امس الثالثاء 
أن النائب العام املصري أحال 41 
وممرضون  أطباء  بينهم  شخصا 
للمحاكم��ة اجلنائي��ة بتهم��ة 
نق��ل وزراعة األعضاء البش��رية 
بطريقة غير قانونية واالجتار في 

البشر.
وكان��ت وزارة الصحة قالت في 
ديس��مبر كان��ون األول املاض��ي 
إنها ش��اركت مع هيئة الرقابة 
اإلدارية في ضبط »أكبر شبكة 
األعض��اء  ف��ي  لالجت��ار  دولي��ة 

البشرية« في البالد.

ألقت  الس��لطات  أن  وأضاف��ت 
ش��خصا   45 عل��ى  القب��ض 
وص��ادرت مبال��غ ضخمة كانت 
الرقابة  بحوزته��م لكن هيئ��ة 
اإلدارية قال��ت إنه ألقي القبض 
عل��ى 25 ش��خصا فق��ط م��ن 
الشبكة التي تضم 41 متهما.

وبسبب الظروف املالية الصعبة 
وضي��ق ذات الي��د يلج��أ بعض 
املصريني إل��ى بيع كالهم نظير 
أم��وال. ويعيش ماليني املصريني 

حتت خط الفقر.
وذكرت الوكالة أن النائب العام 
املستش��ار نبيل صادق أحال 41 
متهم��ا إلى محكم��ة اجلنايات 

في هذه القضية بتهم »ارتكاب 
جرائ��م نق��ل وزراع��ة األعضاء 
البش��رية واالجت��ار ف��ي البش��ر 
والترب��ح م��ن أعم��ال الوظيفة 

العامة«.
وأضافت أن��ه »ثبت من حتقيقات 
النياب��ة العامة، قي��ام املتهمني 
من األطباء واملمرضني والوسطاء 
إجرامي��ة  جماع��ة  بتش��كيل 
منظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم 
نقل وزراع��ة األعضاء البش��رية 

واالجتار في البشر«.
وتابع��ت أن ذلك كان يجري »من 
خ��الل نقل وتس��ليم وتس��لم 
م��ن  ع��دد  واس��تقبال  وإي��واء 

بواس��طة  وذلك  اجملني عليهم، 
املالي��ة،  حاجته��م  اس��تغالل 
بغرض اس��تئصال عضو الكلى 
لديه��م وزراعت��ه في ع��دد من 

املتلقني من املرضى األجانب«.
وذكرت الوكال��ة أن التحقيقات 
توصلت إلى تورط 20 طبيبا من 
والعاملني  اجلامعي��ني  األطب��اء 
احلكومي��ة  باملستش��فيات 
وتس��عة  ممرض��ني  وعش��رة 
سماس��رة ووس��طاء واثنني من 
العامل��ني ببنك ال��دم في إجراء 
لنق��ل  جراحي��ة  عملي��ة   29
وزراع��ة الكلى لعدد من املرضى 

األجانب.

ابو ظبي ـ وكاالت: 
ح��ث األمني الع��ام ل��ألمم املتحدة 
أنطونيو غوتيري��ش أطراف األزمة 
اخلليجية على التهدئة التدريجية 
لتمهي��د الظ��روف الالزمة إلجراء 
حوار جاد بينها، في وقت أعلن وزير 
اخلارجي��ة األملاني، زيغمار غابرييل، 
أن برلني تش��اطر اإلمارات العربية 
اخل��اص بضرورة  املتحدة موقفها 
وقف إيواء ومتويل اإلرهابيني، فيما 
ح��ث األمني الع��ام ل��ألمم املتحدة 
أنطونيو غوتيري��ش أطراف األزمة 
اخلليجية على التهدئة التدريجية 
لتمهي��د الظ��روف الالزمة إلجراء 

حوار جاد بينها

ه��ذا وأعل��ن املتح��دث الرس��مي 
باس��م األمني العام لألمم املتحدة، 
س��تيفان دوجاري��ك أن غوتيريش، 
التقى م��ع وزير اخلارجية القطري، 
الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل 
ثاني، وأن الطرفني تبادال اآلراء حول 

األزمة اخلليجية.
وقال املتحدث إن غوتيريش »يتابع 
الوض��ع ح��ول قط��ر ع��ن كثب«، 
نافيا صحة املعلومات التي ترجح 
إمكاني��ة إحال��ة مس��ألة األزمة 
األم��ن  إل��ى مجل��س  اخلليجي��ة 

الدولي.
وأك��د دوجاري��ك أن األم��ني العام 
بقوة  يؤي��د  الدولي��ة  للمنظم��ة 

جهود الوساطة الكويتية و يأمل 
ب��أن »ت��ؤدي إل��ى تهدئ��ة الوضع 
تدريجي��ا  تهي��ئ  وأن  تدريجي��ا، 
الظروف الالزمة إلجراء حوار جاد«.

وذك��ر أن األمني العام التقى خالل 
ال� 48 س��اعة املاضي��ة أيضا مع 
الس��عودي عادل  اخلارجي��ة  وزي��ر 
اجلبي��ر، فض��ال ع��ن وزي��ر الدولة 
لش��ؤون مجلس ال��وزراء الكويتي 
محمد عبد اهلل املب��ارك الصباح 
لبحث تداعيات األزمة الراهنة في 

اخلليج. 
اخلارجي��ة  وزي��ر  أعل��ن  باملقاب��ل 
األملاني، زيغم��ار غابرييل، أن برلني 
تش��اطر اإلمارات العربية املتحدة 

وقف  اخل��اص بض��رورة  موقفه��ا 
إيواء ومتوي��ل اإلرهابيني، فيما حث 
األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو 
غوتيريش أطراف األزمة اخلليجية 
على التهدئة التدريجية لتمهيد 
الظروف الالزمة إلج��راء حوار جاد 

بينها.
وقال غابرييل، ف��ي مؤمتر صحفي 
مش��ترك م��ع نظي��ره اإلمارات��ي 
عب��د اهلل ب��ن زايد آل نهي��ان، في 
أبوظب��ي، امس الثالث��اء، إن األزمة 
الدبلوماس��ية بني قطر وجيرانها 
في اخلليج تتيح فرصة للمنطقة 
لزيادة اجله��ود الرامي��ة إلى وقف 

متويل اإلرهاب.

مصر تحيل 41 شخصًا للمحاكمة 
بتهمة االتجار في األعضاء البشرية

األمم المتحدة تحّث على تهدئة األزمة الخليجية 
وألمانيا تدعو إلى إيقاف اإلرهاب 

بدعم من التحالف الدولي استهداف مواقع »داعش« في ريف دير الزور

قّوات سوريا الديمقراطية »تخرق جدار المدينة 
القديمة في الرقة« عبر فتح ثغرتين صغيرتين

طائرات التحالف شنت 
غارات محددة الهدف 

على جزأين صغيرين من 
السور مما اتاح لقوات 

التحالف وشركائها 
اختراق المدينة القديمة 

في أماكن اختارتها هي 
وحرمت تنظيم داعش 

من استخدام ألغام 
زرعها وعبوات ناسفة

القصف على الرقة

تقـرير

برلين ـ وكاالت:

يس��تعّد ق��ادة “مجموعة العش��رين” 
لعقد قمة صعبة ف��ي هامبورغ، يومي 
اخلمي��س واجلمعة املقبلني، س��تطغى 
ب�”حمائية  عليه��ا خالف��ات متعلق��ة 
للمن��اخ،  باري��س  واتف��اق  واش��نطن” 
ولق��اء الرئيس��ني األميركي والروس��ي 
عل��ى هامش القمة، ف��ي وقت ضبطت 
الش��رطة األملاني��ة كمي��ة كبي��رة من 
“أس��لحة متنوع��ة” و”م��واد كيميائية 
مجهول��ة” ف��ي منزل وم��رأب ميلكهما 
رجل يش��تبه بأنه كان يخطط لهجوم 
عنيف ضد قمة العش��رين القادمة في 

هامبورغ
وج��رت الع��ادة أن يتاب��ع السياس��يون 
ورجال األعمال واملستثمرين عبر العالم 
اجتماعات العشرين كل سنة ألهميتها 
االقتصادي��ة  السياس��ات  رس��م  ف��ي 
الدولية، إذ يشارك فيها دول متثل 80 في 

املائة من الناجت اإلجمالي العاملي. 
ويترقب السياس��يون في ه��ذه القمة، 

األش��به إل��ى مجل��س وزاري حلكوم��ة 
العالم وفق وصف صحيفة “اإلنبندنت” 
البريطاني��ة، مؤش��رات عن مس��تقبل 
العالقات األميركية الروسية واألميركية 
الصينية، ووجه االحت��اد األوروبي اجلديد 
عقب انطالق مفاوضات خروج بريطانيا 

من التكتل.
ولم تخف األوس��اط األملانية تشاؤمها، 
إذ توقع��ت املستش��ارة األملاني��ة أجنيال 
ميركل قمة صعبة جملموعة العش��رين 
انطالقاً من مواق��ف دونالد ترمب الذي 
ستعقد معه اجتماعا منفردا قبل بدء 
القمة. وقال شتيفن سيبرت، املتحدث 
باس��م ميركل، للصحافي��ني في برلني: 
“م��ن املط��روح عق��د لقاء م��ع الرئيس 
األميرك��ي قب��ل ب��دء قم��ة مجموعة 
العشرين، وعلى األرجح مساء اخلميس”. 
ولكن ليس مؤكدا أن يؤدي هذا االجتماع 

املنفرد إلى تبديد اخلالفات.
مؤمت��ر  ف��ي  مي��ركل  قال��ت  والحق��اً، 
صحافي كانت تعرض خالله برنامجها 
لالنتخابات التش��ريعية في س��بتمبر/

أيلول: تنتظرنا سلس��لة م��ن القضايا 
إل��ى  خصوص��اً  وأش��ارت  الش��ائكة. 

مكافح��ة التغي��ر املناخ��ي، ف��ي وقت 
أعلنت واشنطن انس��حابها من اتفاق 
باريس، إضافة إل��ى اجملال التجاري حيث 
تتبنى واشنطن خطابا حمائيا، مهددة 
دوال مثل أملانيا بفرض رس��وم جمركية 
لكبح صادراته��ا املبالغ فيها. وأضافت: 
نعلم مبواق��ف احلكومية األميركية، وال 
أتوقع أن تزول ملناس��بة قمة ليومني في 

هامبورغ، متوقعة حصول خالفات.
وحذرت مي��ركل من املبالغ��ة في توقع 
نتائ��ج م��ن القم��ة، مذكرة ب��أن البيان 
اخلتام��ي الجتماع��ات مماثل��ة يج��ب أن 

يحظى مبوافقة باإلجماع. 
وتوقعت التوصل إلى نقاط تفاهم على 
األق��ل بالنس��بة إلى قضي��ة مكافحة 
اإلره��اب، متدارك��ة أن هن��اك خالفات 
وال  املوضوع��ات.  باق��ي  ح��ول  كثي��رة 
تخفى اخلالفات بني املستشارة األملانية 
والرئيس األميرك��ي على صعيد قضايا 
االحت��رار املناخي، والتج��ارة، والنفقات 

العسكرية.
وكانت ميركل قالت في مجلس النواب 
األس��بوع املاضي إن اخلالف مع الواليات 
املتحدة عل��ى صعيد املن��اخ كبير، ولن 

يكون مفي��داً التكتم علي��ه. وفي كل 
األحوال، لن أفعل ذلك.

وف��ي هذه املناس��بة، وجه��ت انتقادات 
إلى ترمب محذرة من سياس��ة البحث 
ع��ن املصالح الوطنية فقط، ورأت أن أيا 
من التحديات الدولي��ة ال يعرف حدودا، 
لذلك ف��إن الذين يعتقدون أنهم قادرون 
على تسوية مشكالت العالم من خالل 
احلمائي��ة واالنعزالي��ة، يرتكب��ون خطأ 
فادح��ا. وأع��رب الرئي��س األميركي عن 
استيائه إزاء نقص النفقات العسكرية 

األملانية في إطار احللف األطلسي.
على صعيد متصل، أث��ارت ثغرة زمنية 
في رحلة ترامب إلى أوروبا هذا األسبوع 
تساؤالت في بريطانيا، إذ لفتت صحف 
محلي��ة إل��ى احتم��ال قي��ام الرئي��س 
األميرك��ي بزي��ارة مفاجئ��ة إل��ى لندن 
واس��تكتلندا بعد انتهاء قمة هامبورغ 
ف��ي الثامن من الش��هر احلال��ي وزيارته 
املقررة إلى فرنسا للمشاركة في العيد 
بتاريخ  “الباس��تيل”  الفرنسي  الوطني 

14 يوليو/متوز. 
وأفادت صحيفة “ذي تامي��ز” أن بريطانيا 
للرئي��س  مفاجئ��ة  لزي��ارة  متأهب��ة 

األميرك��ي، وف��ق م��ا أكدت��ه مص��ادر 
حكومي��ة. وأوضحت املصادر نفس��ها 
للصحيف��ة أن كالً م��ن لن��دن وإدنب��ره 
تستعدان الحتمال زيارة ترامب منتجعا 
للغول��ف ميلكه ف��ي اس��كوتلندا، وأن 
البي��ت األبي��ض ل��ن يخبر الس��لطات 
البريطانية إال قبل الزيارة ب�24 س��اعة، 

لتقليل احتمال تنظيم مظاهرات.
من جهتها، رجحت صحيفة “الغارديان” 
أنه في ح��ال زيارة ترامب الس��كوتلندا 
بالفع��ل، فإن��ه م��ن املتوق��ع أن يعقد 
مباحثات غير رسمية مع رئيسة الوزراء 

البريطانية تيريزا ماي في لندن.
ف��ي املقاب��ل، اكتف��ى مكتب رئيس��ة 
ال��وزراء البريطانية تيريزا م��اي بالقول 
إن احلكوم��ة ليس��ت عل��ى عل��م ب��أي 
خط��ط للرئيس األميرك��ي لزيارة البالد 
في األس��ابيع القليل��ة املقبلة. وأوضح 
متحدث باس��مها أن ترام��ب قبل دعوة 
الب��الد  لزي��ارة  البريطاني��ة  احلكوم��ة 
بع��د القم��ة الت��ي عقده��ا الطرف��ان 
في واش��نطن، الفتاً إل��ى أن التفاصيل 

ستعلن في الوقت املناسب. 
ووجهت م��اي الدعوة إل��ى ترمب خالل 

رحلتها إلى واش��نطن ف��ي يناير/كانون 
الثاني، لكن توقيت الزيارة أصبح موضع 
تس��اؤل ف��ي اإلع��الم بع��د ورود تقارير 
إعالمية ع��ن تأجيلها بس��بب مخاوف 

من تنظيم احتجاجات.
املنظم��ات  م��ن  كثي��ر  أعلن��ت  وق��د 
والناش��طني أمس اعتزامه��م تنظيم 
احتجاج��ات على الزي��ارة احملتملة، وفق 
ما نقل��ت وكالة األنباء األملانية. وكتبت 
إح��دى هذه اجلماعات على “تويتر”: يبدو 
أن ترمب يعتقد أن بإمكانه أن يتس��لل 

إلى اململكة املتحدة لتجنب احملتجني.
وف��ي غضون ذل��ك ضبطت الش��رطة 
األملاني��ة كمي��ة كبي��رة من “أس��لحة 
متنوع��ة” و”مواد كيميائي��ة مجهولة” 
في منزل ومرأب ميلكهما رجل يش��تبه 
بأن��ه كان يخطط لهج��وم عنيف ضد 

قمة العشرين القادمة في هامبورغ.
وتلقت ش��رطة هامبورغ بالغ��ا مفاده، 
أن مواطن��ا أملاني��ا مقيم��ا ف��ي مدينة 
روس��توك ش��مالي أملاني��ا كان يحضر 
لهجوم كبير يس��تهدف القمة، وعلى 
أساس هذه املعلومات، نفذت الشرطة 
مداهم��ات ف��ي من��ازل ع��دة ومواقف 

س��يارات باملدينة، إضاف��ة إلى عمليات 
مماثل��ة ف��ي مدينت��ي هوهنفيل��د وباد 

دوبران، شمالي البالد.
وأسفرت العمليات عن ضبط “ترسانة 
واسعة من األسلحة”، بينها سكاكني 
وعص��ى ومقالي��ع عالي��ة الدقة “ميكن 
اس��تخدامها الرتكاب جرائ��م عنيفة”، 
حس��بما جاء في بيان للش��رطة نشر 
على املوقع اإللكتروني للسلطة احمللية 

بهامبورغ.
كم��ا عثرت الش��رطة عل��ى كمية من 
املتفجرات، إضافة إل��ى زجاجات حتتوي 
على مادة سائلة مجهولة، تبدو كأنها 
س��ريعة االش��تعال، ومن املواد األخرى 
الت��ي كانت داخل املن��زل أقنعة وقائية، 
وحاويات حتتوي على مس��حوق غامض 

ومواد كيميائية أخرى.
ويعود املن��زل واملرأب، حيث كانت حتفظ 
هذه الترس��انة، للمش��تبه به الرئيس 
في التحضير للعملي��ة اإلرهابية، وهو 
رجل يبلغ من العم��ر 30 عاما، وملواطن 
أملان��ي آخر عم��ره 26 عام��ا، ومت اعتقال 
الرجلني بعد املداهمات، لكن الش��رطة 

لم تكشف عن هويتيهما بعد.

تنعقد يوم الخميس المقبل في مدينة هامبورغ األلمانية وسط خالفات مكشوفة

أنجيال ميركل تحذِّر من المبالغة في توّقع نتائج إيجابية من قّمة مجموعة العشرين
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7 اقتصاد

ابو ظبي ـ وكاالت: 

اإلقليمي��ة  األس��واق  تراجع��ت 
في الرب��ع الثاني من ع��ام 2017، 
الضعيف مقارنة  أداءها  مواصلة 
باس��تثناء  العاملي��ة،  باألس��واق 
الس��وق الس��عودية. فقد تراجع 
مؤشر »مورغان ستانلي« السعري 
ل��دول مجلس التع��اون اخلليجي، 
 5.2 بنسبة  السعودية،  باستثناء 
في املائ��ة، بني أول أبريل/ نيس��ان 
املاضي��ني،  يونيو/حزي��ران  وآخ��ر 
معظ��م  ف��ي  تراج��ع  وصاحب��ه 
األسواق مع انخفاض ملحوظ في 

كمية األسهم املتداولة.
وقال تقرير لبنك الكويت الوطني 
إن��ه »رغ��م ذل��ك، فقد تع��زز أداء 
وارتفع مؤشر  السعودية،  السوق 
البورصة بنس��بة 7 في املائة في 
الربع الثاني من عام 2017، بعد أن 
السعودية على  األسهم  وضعت 
إدراجها  املراقبة الحتم��ال  الئحة 
س��تانلي  مورغ��ان  مؤش��ر  ف��ي 
لألس��واق الناش��ئة«.  واستقرت 
لألس��واق  الس��وقية  القيم��ة 
اخلليجي��ة عن��د 971 ملي��ار دوالر 
مع حلول نهاية الش��هر املاضي، 
مس��جلة زيادة بلغت قيمتها 17 
مليار دوالر خ��ال الربع الثاني من 
عام 2017، عل��ى خلفية االرتفاع 

السعودي بالدرجة األولى.
وأك��د التقري��ر أن املعنوي��ات في 
املنطقة تواصل ارتباطها بأسعار 
النف��ط، التي هي ح��ول 50 دوالراً 
للبرمي��ل، على الرغ��م من متديد 
منظمة أوب��ك التفاقية تخفيض 
األعمال  وبقيت معنويات  اإلنتاج. 
واملستهلكني ضعيفة، وذلك في 
مستويات أسعار النفط، وضبط 
األوضاع املالي��ة، وتخفيض بعض 
أثر  التصنيف��ات الس��يادية. وقد 
ذلك بدوره في أس��عار األس��هم، 

وتراجع مؤشر »مورغان ستانلي« 
األس��هم  وكان��ت  اخلليج��ي، 
الس��عودية االس��تثناء الوحي��د، 
حي��ث ارتفعت على خلفية إعان 
مورغان ستانلي إمكانية انضمام 
السوق ملؤشر األس��واق الناشئة، 
وتول��ي األمير محمد بن س��لمان 

والية العهد في اململكة.
أعل��ن  يونيو/حزي��ران،   20 وف��ي 
»مورغ��ان س��تانلي« ع��ن وض��ع 
الس��عودية على الئحة  الس��وق 
املراقبة، متهيداً لقرار بضمها إلى 
مؤش��ره لألس��واق الناش��ئة في 
وقت الحق. وقد ج��اء هذا اإلعان 
ف��ي أعق��اب بع��ض اإلصاح��ات 
الت��ي مت��ت ف��ي أنظمة الس��وق 

الس��عودية. ومن املق��رر أن ينتج 
ع��ن انضمام »تداول« إلى مؤش��ر 
نقدية  تدفقات  الناشئة  األسواق 
تقدر باملليارات، بحس��ب معظم 
احمللل��ني. وق��د قف��زت األس��هم 
الس��عودية بنس��بة 5 ف��ي املائة 
خال أول جلس��ة تداول بعد هذا 
اإلع��ان، الت��ي تزامنت م��ع خبر 
تعي��ني األمير محمد بن س��لمان 
ولي��اً للعهد. وفي ح��ني لم تقدم 
أي  اخلليجي��ة  الش��ركات  أرب��اح 
دعم يذكر ألس��عار األس��هم في 
الربع الثاني من ع��ام 2017، فقد 
أعلنت 630 ش��ركة خليجية عن 
حتقيق أرباح نامية بنسبة 18 في 
املائة في الربع األول من عام 2017 

على أساس سنوي. وكانت األرباح 
املعلنة أفضل م��ن املتوقع، حيث 
فاق��ت أرباح عينة من الش��ركات 
3 ف��ي  توقع��ات احمللل��ني بواق��ع 
املائ��ة، إال أن األس��واق اخلليجي��ة 
لم تتأثر بإعانات األرباح النامية، 
أس��عار  تقييم��ات  انخف��اض  أو 
األس��هم الت��ي تب��دو اآلن جاذبة 

مقارنة باألسواق األخرى.
وكان أداء الس��وق القطري��ة أكث��ر 
تراجعاً مقارنة باألسواق اإلقليمية، 
على خلفية مقاطعة الس��عودية 
واإلم��ارات والبحرين ومصر. وتراجع 
املؤش��ر الع��ام للس��وق القطري��ة 
بنسبة 15 في املائة في الربع الثاني 
من عام 2017، وفقد أكثر من 7 في 

املائ��ة من قيمته عن��د إعان قطع 
العاق��ات م��ع الدوح��ة. وتراجعت 
لألس��هم  الس��وقية  القيم��ة 
القطرية بني 4 و29 يونيو نحو 15.3 
مليار دوالر مقابل صعود األس��هم 
الس��عودية في الفترة نفسها 33 

مليار دوالر.
وتض��ررت الثق��ة ق��ي س��وق قطر 
بع��د ان��دالع األزمة، مما أث��ار اخملاوف 
إل��ى  وأدى  واملالي��ة،  االقتصادي��ة 
االئتمان��ي  التصني��ف  تخفي��ض 
السيادي للدولة. وكان أداء األسهم 
القطرية ضعيًف��ا حتى قبل اندالع 
األزمة، إذ فشلت ترقية السوق في 
مؤشر »فوتسي« لألسواق الناشئة 
ف��ي م��ارس/آذار ف��ي حتقي��ق دعم 

مستدام.
أما عل��ى صعيد أنش��طة التداول، 
فقد ش��هدت تراجعاً ملحوظاً مع 
تراج��ع قيم��ة الت��داوالت ف��ي كل 
األس��واق اإلقليمية. وبلغ املتوسط 
اليوم��ي لقيمة األس��هم املتداولة 
ملي��ار دوالر، بتراجع بلغت نس��بته 
30 في املائة مقارنة مع املتوس��ط 
اليومي ف��ي الربع املاض��ي. وكانت 
الس��وق الكويتي��ة األكث��ر تراجعاً 
من حي��ث أنش��طة الت��داول، بعد 
األداء القوي الذي سجلته في الربع 
األول من العام. وش��هدت أنشطة 
الت��داول مزيداً من التراج��ع، تزامناً 
مع دخول موس��م الصيف وش��هر 

رمضان املبارك.

طهران ـ وكاالت: 
وقع��ت ش��ركة »توت��ال« النفطية 
الفرنسية مع شركة النفط اإليرانية 
الوطني��ة عق��د تطوي��ر املرحلة ١١ 
من حق��ل »ب��ارس اجلنوب��ي« للغاز، 
أكب��ر حقل غاز ف��ي العالم . وطاقة 
املش��روع اإلنتاجية س��تبلغ بليوني 
ق��دم مكعبة من الغ��از يومياً أي ما 
يعادل ٤٠٠ ألف برميل مكافئ نفط. 
وميتد العقد ٢٠ سنة وسيزود احلقل 

غاز السوق اإليرانية احمللية ابتداء من 
عام ٢٠٢١. 

وسيتم تطوير املشروع في مرحلتني 
بلي��ون دوالر، تق��وم  كلفتهم��ا 4.8 
األول��ى على حفر ٣٠ بئ��راً ومنصتني 
مرتبتطني بأنبوبني بحريني، واملرحلة 
الثاني��ة س��تطلق لبن��اء محط��ات 
 .compression facilities ضغ��ط 
وتدير »توتال« املش��روع بحصة ٥٠،١ 
ف��ي املئة باملش��اركة مع الش��ركة 

الصينية للغاز والنفط ٣٠ في املئة: 
والشركة التابعة للشركة اإليرانية 

»بيتروبارس« ب�١٩,٩ في املئة.
وقال رئيس »توتال« باتريك بويان  إنه 
عق��د أساس��ي لتوتال، وهو يش��ير 
رسمياً الى عودتنا الى إيران لصفحة 
جدي��دة في تاريخ ش��راكتنا في هذا 
البل��د، ونحن نفتخر بأننا الش��ركة 
األولى التي توقع عقد تطوير وإنتاج 
يقدم إطاراً جتارياً جذاباً. يذكر أن حقل 

»بارس اجلنوبي« هو مشترك مع قطر 
التي تنتج وتصدر كميات هائلة من 

الغاز، بالتعاون مع »توتال«.
في األس��واق، عّوضت أسعار النفط 
أمس،  باك��راً  املس��جلة  خس��ائرها 
واس��تأنفت أطول موج��ة صعود مبا 
يزي��د على خم��س س��نوات، بعدما 
أش��ارت بيان��ات إلى تقل��ص اإلنتاج 
األميركي. لكن محلل��ني اعتبروا أن 
أنباء زيادة إنت��اج »أوبك« رمبا حتد من 

املكاس��ب. وارتفعت العقود اآلجلة 
خلام »برنت« 26 سنتاً إلى 49.03 دوالر 
للبرمي��ل، صعوداً من أقل مس��توى 

خال اجللسة عند 48.54 دوالر.
وقفز الس��عر 5.2 في املئة األسبوع 
املاض��ي ف��ي زي��ادة أس��بوعية هي 
األولى خال س��تة أس��ابيع. وارتفع 
»برنت« عل��ى مدار ثماني جلس��ات 
متتالي��ة، وهي أط��ول موجة صعود 
وزادت   .2012 ش��باط/فبراير  من��ذ 

العق��ود اآلجلة خلام غرب تكس��اس 
الوس��يط األميرك��ي 28 س��نتاً إلى 
46.32 دوالر للبرميل. وكانت أس��عار 
النف��ط انخفضت صباح أمس، بعد 
ارتفاعها على مدى س��بع جلس��ات 
متتالية، مع تبدد املكاس��ب احملققة 
في وقت س��ابق أمس، بفعل بيانات 
تش��ير إلى تقلص اإلنتاج األميركي 
م��ع وجود دالئ��ل عل��ى زي��ادة إنتاج 

»أوبك«.

»توتال« الفرنسية توقع عقًدا مع شركة النفط اإليرانية الوطنية

بغداد – الصباح الجديد
اعلن الوكي��ل االداري ل��وزارة الزراعة 
الدكت��ور مهدي س��هر اجلبوري امس 
الثاث��اء ان ق��روض املب��ادرة الزراعية 
والبالغ��ة قيمته��ا 198 مليار عراقي 
س��تطلق قريب��ا بع��د اكم��ال كافة 
االج��راءات اخلاصة م��ع وزارتي املالية 

والتخطيط.

واك��د الوكيل ان ه��ذه املبالغ املدورة 
املب��ادرة  ق��روض  ضم��ن  واملس��تردة 
الزراعية لاعوام )2014� 2015�2016( 
وأعادته��ا كق��روض ال��ى املزارع��ني ، 
مضيفا ان هذه املبالغ املدورة تشمل 
كل احملافظات مبا فيها احملررة من اجل 
دعم وتطوير القطاع الزراعية بشقية 

احليواني والنباتي.

واش��ار الوكيل الى ان ق��روض املبادرة 
الزراعي��ة للحكوم��ة العراقية لعام 
2008 ومن��ذ دخوله��ا حي��ز التنفيذ 
ادت ال��ى نه��وض القط��اع الزراع��ي 
النبات��ي واحليوان��ي واع��ادة الفاحني 
ال��ى اراضيهم الزراعي��ة التي هجرت 
سابقا نتيجة العجز املالي مما ادى الى 

انتعاش القطاع الزراعي . 

على صعيد متصل دعت وزارة الزراعة 
ش��ركات القط��اع اخلاص لاس��ثمار 
الزراعي في مجال الصناعات الغذائية 
من خال انش��اء اخملازن املبردة الثابتة 
الفائضة  املنتج��ات  لاس��تفادة من 
خ��ال املوس��م الزراع��ي وخاصة في 

محصولي الطماطة والبطاطة.
وقال الوكي��ل االداري  ان الوزارة تقدم 

للمستثمرين جملة من التسهيات 
القام��ة ه��ذا اخمل��ازن املب��ردة ومنه��ا 
تخصيص قطع اراضي زراعية  وتوفير 
القروض النشاء وتطوير املشاريع من 
خال قروض املب��ادرة الزراعية ،اضافة 
ال��ى توفي��ر ق��روض البن��ك املركزي 
العراق��ي اخملصص ملش��اريع  القطاع 

الزراعي 

واض��اف ان الفائ��دة من انش��اء هذه 
اخملازن املبردة حلفظ املنتجات الزراعية  
وامكانية نقلها الى احملافظات االخرى 
التي تواجه شحة في املنتوج الزراعي  
لتحقيق التوازن بني الطلب والعرض 

الزراعي واستقرار االسعار    
فيما دعا الوكيل االداري وزارة الصناعة 
الى اعادة تأهيل مصانع تعليب كرباء 

واملصانع االخرى في احملافظات  والتي 
ستساهم بش��كل كبير في سحب 
الزراعية واالستفادة  املنتجات  فائض 
الغذائي��ة   الصناع��ات  ف��ي  منه��ا 
الزراعية ، موضحا انها ستعمل على 
اس��تقرار اس��عار املنتجات وتشجيع 
الوص��ول  املنت��ج احملل��ي م��ن اج��ل 

لاكتفاء الذاتي .

دعوة القّطاع الخاص لالستثمار في مجال الصناعات الغذائية

قريبا .. الزراعة تطلق قروض مبادرتها البالغة 198 مليار دينار

مؤّشر مجلس التعاون الخليجي يسجل تراجًعا باستثناء السعودية 

األسواق اإلقليمية تواصل أداءها الضعيف مقارنة بالعالمية

ارتفع مؤشر البورصة 
بنسبة 7 في المائة في 
الربع الثاني من عام 
2017، بعد أن وضعت 
األسهم السعودية 
على الئحة المراقبة 
الحتمال إدراجها في 
مؤشر مورغان ستانلي 
لألسواق الناشئة

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعل��ن البنك املرك��زي العراقي ام��س الثاثاء، عن 
س��حب إج��ازة ش��ركة توس��ط ل�«مخالفاته��ا 

الكثيرة« وممارستها أعماال بغير اختصاصها.
وق��ال البنك ف��ي بيان تلق��ت »الصب��اح اجلديد« 
نس��خة من��ه أن��ه »ق��رر س��حب إجازة ش��ركة 
الرواسي للتوسط ببيع وشراء العمات األجنبية 
نظ��را للمخالف��ات الكثي��رة والش��كاوي الواردة 
بحق املدير املفوض للش��ركة، إضافة الى ممارسة 
أعم��اال ال تدخل ضمن اختصاصه��ا« مضيفا انه 
مت إباغ دائرة تس��جيل الشركات في وزارة التجارة 

لشطبها من السجل التجاري«.

بغداد ـ الصباح الجديد: 
وقع البنك املرك��زي العراقي امس الثاثاء، مذكرة 
تفاه��م مع بريطاني��ا لتطوير إج��راءات مكافحة 

غسل االموال ومتويل إالرهاب.
وواوض��ح البن��ك املركزي ف��ي بيان ل��ه اطلعت » 
الصب��اح اجلديد » على نس��خة منه إن »محافظ 
البن��ك املرك��زي عل��ي الع��اق وقع مع الس��فير 
البريطان��ي في العراق فرانك بيكر، مذكرة تفاهم 
تهدف إلى تطوير ودعم إجراءات مكافحة غس��ل 

االموال ومتويل إالرهاب«.
واوضح البن��ك أن »االتفاقية الت��ي وقعت، اليوم، 
تتضمن تقدمي منحة مالية من اجلانب البريطاني 
للبنك املركزي العراقي الذي بدوره س��يخصصها 
لدعم اجلهود في مجال مكافحة غس��ل أالموال 
ومتويل إالرهاب من خ��ال تنظيم الدورات والورش 
لتطوير القابليات بالتعاون مع مؤسس��ات دولية 

متخصصة«.

العواصم ـ وكاالت:
تراج��ع النفط ف��ي التعام��ات اآلس��يوية امس 
الثاث��اء بع��د أن س��جل موجة صعود اس��تمرت 
على مدى ثمانية أيام وس��ط دالئل على أن الزيادة 
املس��تمرة ف��ي إنتاج اخل��ام في الوالي��ات املتحدة 

تفقد زخمها.
وهب��ط مزيج برنت 13 س��نتا أو ما ي��وازي 0.3 في 
املئ��ة إل��ى 49.55 دوالرا للبرميل بحلول الس��اعة 
0705 بتوقي��ت جرينت��ش ، فيما هب��ط خام غرب 
تكساس الوسيط األمريكي تسعة سنتات أو ما 
يعادل 0.2 في املئة إلى 46.98 دوالر للبرميل. ويأتي 
الهبوط بعد تعافي اخلامني بنحو 12 في املئة من 

املستويات املتدنية األخيرة في 21 يونيو حزيران.
وقال متعاملون إن الكثير م��ن املتعاملني أقدموا 
على تسوية مراكز قبل عطلة عيد االستقال في 
الواليات املتحدة يوم الثاث��اء الرابع من يوليو متوز 
بينما واجه مزيج برن��ت مقاومة فنية مع اقترابه 

من مستوى 50 دوالرا للبرميل.

المركزي يسحب 
إجازة شركة الرواسي 
لمخالفاتها الكثيرة

العراق يوّقع مع بريطانيا 
مذكرة لمكافحة تمويل اإلرهاب

أسعار النفط تتراجع بعد 
موجة صعود على مدى 8 أيام

تقـرير

طوكيو ـ وكاالت:

أظهر تقرير ربع س��نوي صادر عن البنك 
املركزي الياباني حتسًنا في ثقة الشركات 
الصناعية الكبرى في اليابان خال الربع 
املنتهي م��ن يونيو/حزيران املاضي، وذلك 
للفص��ل الثالث على التوالي، وهو أعلى 
مستوى فصلي في أكثر من ثاثة أعوام، 
مم��ا عزز مؤش��رات أن التعاف��ي في ثالث 
أكبر اقتصاد في العالم يكتسب زخما.

وارتفع مؤش��ر الثقة الص��ادر عن البنك 
باس��م “مؤش��ر تان��كا” م��ن موجب 12 
نقط��ة خ��ال م��ارس/آذار املاض��ي، إلى 
موجب 17 نقط��ة خ��ال يونيو/حزيران، 
وه��و ما يزيد عن تقدي��رات احملللني الذين 
كان��ت صحيف��ة “نيك��ي” االقتصادي��ة 
اليابانية لألنباء قد اس��تطلعت آراءهم، 
حيث توقعوا ارتفاع املؤش��ر إلى موجب 
15 نقطة فحس��ب. فيما يتوقع احملللون 
تراجع ثقة الشركات الصناعية الكبيرة 
خ��ال الرب��ع احلال��ي املنته��ي ف��ي 30 

س��بتمبر/أيلول املقب��ل إل��ى موجب 15 
نقطة.

وارتفع مؤش��ر الش��ركات الكب��رى غير 
 20 الصناعي��ة م��ن مس��توى موج��ب 
نقط��ة، إل��ى موج��ب 23 نقط��ة خال 
الرب��ع الثاني م��ن العام احلال��ي. ويذكر 
أن الرق��م املوجب ملؤش��ر تانكان يش��ير 
إلى أن عدد الش��ركات الت��ي أعربت عن 
توقع��ات إيجابية بش��أن االقتصاد يزيد 
على ع��دد الش��ركات الت��ي أعربت عن 
توقعات سلبية. كما أش��ار التقرير إلى 
أن الش��ركات الكب��رى الصناعي��ة وغير 
الصناعية تتوقع زيادة استثماراتها خال 
العام املالي احلالي الذي ينتهي في مارس 
2018 بنسبة 8 في املائة، مقارنة بالعام 
املاضي، في حني كانت الش��ركات تتوقع 
زيادة االس��تثمارات بنسبة 0.6 في املائة 
في مسح مارس املاضي. وتنظر حكومة 
رئيس وزراء اليابان شينزو آبي إلى حتسن 
اإلنفاق االس��تثماري للشركات باعتباره 
مفتاحا لتعافي ثال��ث أكبر اقتصاد في 

العالم.

كم��ا أظهر املس��ح األخير ارتف��اع ثقة 
الش��ركات الصناعية متوسطة احلجم 
إل��ى موج��ب 12 نقط��ة، مقابل موجب 
11 نقطة في املس��ح الس��ابق، وارتفاع 
ثق��ة الش��ركات الصغيرة م��ن موجب 
5 نق��اط إل��ى موجب 7 نق��اط. وبفضل 
ضعف قيمة الني الياباني أمام العمات 
الرئيس��ية األخرى اس��تمر منو الصادرات 
اليابانية بشكل عام في مايو/أيار املاضي 

للشهر السادس على التوالي.
زادت  احلكومي��ة،  التقاري��ر  وبحس��ب 
صادرات اليابان خال مايو املاضي بنسبة 
14.9 في املائة، عن الش��هر نفس��ه من 
العام املاضي، لتص��ل قيمتها إلى 2.85 

تريليون ين )نحو 52.7 مليار دوالر(.
يذكر أن مؤش��ر “تان��كان” األخير اعتمد 
على اس��تطاع رأي 10725 شركة خال 
الفترة من 30 مايو إلى 30 يونيو املاضيني. 
وبلغت نس��بة الرد على أس��ئلة املسح 
99.6 ف��ي املائ��ة من إجمالي الش��ركات 
التي شملها. ورغم أن نتائج املسح التي 
تبع��ث على التفاؤل كان من ش��أنها أن 

تدعم صعودا كبيرا لألس��هم اليابانية 
أمس، فإن هزمية احلزب احلاكم في اقتراع 
بطوكيو حد من إقبال املستثمرين على 

اخملاطرة وكبح صعود األسهم.
وارتفع املؤش��ر نيكي القياس��ي 0.1 في 
املائة إل��ى 20055.80 نقط��ة. وتصدرت 
قائم��ة  املص��درة  الش��ركات  أس��هم 
الرابح��ني أمس مع ارتفاع الدوالر 0.2 في 
املائة، إلى مس��توى 112.58 ي��ن. وارتفع 
سهم تويوتا واحدا في املائة، وزاد سهم 
س��وبارو 1.7 ف��ي املائ��ة، وباناس��ونيك 
0.7 ف��ي املائة. وحقق س��هم دايس��كي 
املتخصص��ة في أنش��طة التخلص من 
النفايات الصناعية أداء فاق أداء السوق، 
حيث قفز 6.9 في املائة بعدما ارتفع ربح 
الشركة التش��غيلي 25.2 في املائة في 
الربع املمتد من م��ارس إلى مايو. وارتفع 
املؤش��ر توبكس األوس��ع نطاقا 0.2 في 
املائة ليص��ل إلى 1614.41 نقطة، بينما 
زاد املؤش��ر جيه.بي.إك��س - نيك��ي 400 
بنسبة 0.2 في املائة ليصل إلى مستوى 

14376.53 نقطة.  

عزز مؤشرات تعافي ثالث أكبر اقتصاد في العالم

تقرير البنك المركزي الياباني يظهر تحسًنا في ثقة الشركات الصناعية الكبرى

البنك املركزي الياباني
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املقاطع��ة  م��ن  بالرغ��م 
دولة  اخلليجية ضد  االقتصادية 
قطر والتي أعلنت في 5 حزيران 
)الس��عودية,  املاض��ي  يوني��و 
إلى  اضافة  والبحرين  واالمارات, 
مصر( ف��إن تدفق الغاز البترولي 
املس��ال LNG  لألسواق العاملية 
حيث تعد قطر املصدر األول له 

في العالم لم تتوقف.
وبلغ حج��م الصادرات القطرية 
من الغاز البترولي املس��ال عام 
2016م ما يربو عل��ى 80 مليون 
30 % م��ن  ط��ن أو م��ا يع��ادل 

األم��دادات العاملية. ومتلك قطر 
كذلك أحتياطات غازية مؤكدة 
تقدر ب�� 872 ترليون قدم مكعب 
ما يضعها باملرتبة الثالثة عاملياً 
بعد روسيا وإيران. وتتركز غالبية 
أحتياطياته��ا الغازية في حقل 
الش��مال, وه��و جزء م��ن خزان 
غازي مش��ترك م��ع حقل بارس 
األيراني والذي يعد أكبر اخلزانات 

الغازية في العالم.
اجلدي��ر بالذكر أن ص��ادرات قطر 
م��ن الغاز البترولي املس��ال ذات 
أوسطية تشمل  الشرق  الوجه 

ع��ددا مح��دودا من ال��دول هي 
عل��ى التوالي كل م��ن الكويت 
سلطنة عمان واألردن واألمارات 
العربي��ة املتح��دة ومص��ر وهي 
ال تتج��اوز %10 م��ن صادراته��ا 
الكلية في حني تستأثر كل من 
اليابان والهن��د وكوريا اجلنوبية 

بحصة األسد.
وقطر أسوًة بنظرائها اخلليجيني 
)الس��عودية واألم��ارات العربية 
املتح��دة ودول��ة الكوي��ت( هي 
عض��و ف��ي منظم��ة األقط��ار 
املصدرة للبترول, اوبك منذ عام 

1961. بي��د أن أنتاجها النفطي 
اخلام ال يتج��اوز 620 الف برميل 
يومي��اً ما يجعله��ا ثالث اصغر 
منتج داخل املنظمة والذي يبلغ 

عدد أعضائها 14 دولة.
أن املطال��ب اخلليجي��ة 13 حلل  
والتي تضمنت تخفيض  األزمة 
التمثيل الدبلوماس��ي مع إيران 
وغل��ق القاع��دة التركية لديها 
اجلزي��رة  قن��اة  عم��ل  وإيق��اف 
الفضائية إضاف��ة إلى مطالب 
أخرى والتي ستنقضي مهلتها 
الي��وم )2 متوز يولي��و اجلاري( لم 

تفت حلد االن في عضد الصناعة 
البترولية القطرية, إذ بإمبكانها, 
أي دول��ة قط��ر من حي��ث املبدأ 
تصدي��ر الغاز البترولي املس��ال 
م��ن مياهه��ا األقليمي��ة أو من 

املياه العمانية واأليرانية.
إضافة إلى تصدير الغاز البترولي 
املسال والنفط اخلام عبر السفن 
النفطية العمالقة, متتلك قطر 
ورق��ة ضغط مهم��ة من خالل 
الغازي��ة عبر األنابيب  صادراتها 
إل��ى دولة اإلم��ارات من خالل ما 
يع��رف ب�� »مش��روع الدولفني« 

اململوك من قبل شركة املبادلة 
اإلماراتية وش��ركة أوكسدنتال 
املذك��ور  واخل��ط  األميركي��ة. 
ينقل الغ��از الطبيعي إلى دولة 
األمارات وسلطنة عمان وبطاقة 
تصل إلى 3.2 مليار قدم مكعب 

يومياً.
إن قيام دولة قطر التلويح بوقف 
األم��دادات عب��ر خ��ط دولف��ني 
هو تصعي��د ال حتم��د عقباه إذ 
س��يخلق تداعيات كبيرة لدولة 
االمارات مع بل��وغ الطلب على 
الغاز فيها لتوليد الكهرباء ذروته 

في فصل الصي��ف. في املقابل 
ف��إن أي توق��ف في األم��دادات 
القطري��ة س��يضر بس��معتها 

كمورد موثوق للطاقة.
اآلم��ال  ف��إن  الق��ول  خالص��ة 
معق��ودة الي��وم عل��ى العقالء 
ف��ي دول اخلليج ل��ردم الهوة بني 
الفرق��اء املتصارعني وصوال إلى 
حل يرض��ي جميع األط��راف مبا 
يعزز من حلم��ة مجلس التعاون 
اخلليج��ي والذي صم��د حلد االن 
في وجه االن��واء املتالطمة عبر 

عقوده الثالثة ونيف املاضية.
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عن موقع »كارتون سياسي«

الغاز القطري يتدفق إلى األسواق العالمية برغم العقوبات الخليجية !!
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المقاالت و اآلراء التي 
تنشر تعبر عن وجهة نظر 
أصحابها وال تمثل بالضرورة 
رأي الجريدة

ّ
ّ

لهب عطا عبد الوهاب 

جوزيف ستيغليتز 

اقتصادي عراقي 
متخصص بشؤون الطاقة

أستاذ جامعي في 
جامعة كولومبيا.

يونيو/حزي��ران،  األول م��ن  ف��ي   
دونال��د  الرئي��س  قي��ادة  وحت��ت 
الواليات املتحدة  ترامب، اتخذت 
خط��وة أساس��ية أخ��رى نح��و 
ترسيخ نفس��ها بوصفها دولة 
مارق��ة، عندم��ا انس��حبت من 
اتفاق باريس للمناخ. لس��نوات، 
نظري��ة  ف��ي  ترام��ب  انغم��س 
املؤام��رة الغريبة، التي تتلخص، 
على حد تعبي��ره في عام 2012، 
في أن »مفهوم االنحباس احلراري 
ِقَب��ل  الكوكب��ي مخت��رع م��ن 
الصينيني بهدف جعل التصنيع 
في الوالي��ات املتح��دة غير قادر 
على املنافس��ة«. ولكن هذا لم 
يكن الس��بب الذي دف��ع ترامب 
إلى سحب الواليات املتحدة من 
اتفاق باريس. فاالتفاق، كما زعم، 
يضر مبصال��ح الواليات املتحدة، 
وغير ع��ادل ضمنيا في التعامل 

معها.
وفي حني أن العدل نسبي، مثله 
في ذلك كمثل اجلمال، فإن ادعاء 
ترام��ب يصع��ب تبري��ره. فعلى 
العك��س م��ن ذل��ك، كان اتفاق 
باريس كرمي��ا للغاية مع أميركا، 
والواليات املتحدة هي التي تصر 

على فرض ع��بء غير عادل على 
آخرين. 

الوالي��ات  أضاف��ت  تاريخي��ا، 
املتحدة بنحو غير متناسب إلى 
التركيز املتزايد للغازات املسببة 
الكوكبي في  احلراري  لالنحباس 
الغ��الف اجل��وي، وه��ي تظل بني 
ال��دول الكبي��رة املص��در األكبر 
لالنبعاثات على أس��اس نصيب 
الفرد من ثاني أكس��يد الكربون 
�� أكثر من ضعف معدل الصني 
وم��ا يقرب من ضعف��ي ونصف 
ضعف أوروبا في عام 2013 )وهو 
آخر عام أصدر فيه البنك الدولي 
بيان��ات كامل��ة(. وم��ع دخله��ا 
املرتف��ع، تَُعد الوالي��ات املتحدة 
في وضع أفضل كثيرا من الدول 
الفقي��رة مث��ل الهن��د والصني، 
ناهي��ك ع��ن ال��دول املنخفضة 
الدخل في أفريقيا، للتكيف مع 

حتديات تغير املناخ.
الواق��ع أن اخلل��ل الرئيس��ي في 
منط��ق ترامب ه��و أن مكافحة 
تغي��ر املناخ من ش��أنها أن تزيد 
من ق��وة الواليات املتح��دة ال أن 
تضعفه��ا. وترام��ب ينظ��ر إلى 
املاض��ي ���� املاض��ي ال��ذي، من 

املفارق��ات، ل��م يك��ن  عجي��ب 
عظيما. وم��ن الواضح أن وعده 
الوظائف في مجال  باس��تعادة 
يبلغ  )الت��ي  الفحم  اس��تخراج 
عدده��ا اآلن 51 أل��ف وظيف��ة، 
أق��ل م��ن %0.04 م��ن العمال��ة 
غير الزراعي��ة في البالد( يتغافل 
ع��ن الظروف القاس��ية واخملاطر 
ف��ي هذه  املتوطن��ة  الصحي��ة 
التقدم  الصناع��ة، ناهيك ع��ن 
التكنولوجي الذي سيستمر في 
خف��ض العمالة ف��ي الصناعة 
إنت��اج  إحي��اء  وإن ج��رى  حت��ى 

الفحم.
الواق��ع أن ع��دد ف��رص العم��ل 
الت��ي تنش��أ في مج��ال تركيب 
األلواح الشمسية أكبر من عدد 
املفقودة ف��ي مجال  الوظائ��ف 
اس��تخراج الفح��م. وفي عموم 
األمر، يعني االنتقال إلى اقتصاد 
الوالي��ات  دخ��ل  زي��ادة  أخض��ر 
املتحدة اليوم ومنوها االقتصادي 
في املس��تقبل. وهن��ا، كما هي 
احل��ال م��ع أم��ور أخ��رى كثيرة، 
يستغرق ترامب في املاضي على 

نحو ميؤوس منه.
قبل بضعة أس��ابيع م��ن القرار 

الذي اتخذه ترامب باالنس��حاب 
من اتفاق باري��س، أبرزت اللجنة 
املس��توى  الرفيع��ة  العاملي��ة 
املعنية بتحديد أسعار الكربون، 
والت��ي ش��اركت في رئاس��تها 
مع نيكوالس ش��تيرن، إمكانات 
تقرير  ويزعم  االنتقال األخض��ر. 
اللجنة، الصادر في نهاية مايو/

أي��ار، أن خف��ض االنبعاث��ات من 
ثاني أكسيد الكربون من املمكن 

أن يُفضي إلى اقتصاد أقوى.
املنط��ق هن��ا واض��ح وصري��ح. 
إذ تتمثل املش��كلة الرئيس��ية 
الت��ي تع��وق االقتص��اد العاملي 
اليوم في ضعف الطلب الكلي. 
تواج��ه  الوق��ت نفس��ه،  وف��ي 
عج��زا  عدي��دة  دول  حكوم��ات 
في اإليرادات. ولكن بوس��عنا أن 
نعال��ج القضيتني معا في وقت 
واح��د وأن نخف��ض االنبعاث��ات 
من خالل فرض رس��وم )ضريبة( 
على االنبعاثات من ثاني أكسيد 

الكربون.
من األفضل دوم��ا فرض ضريبة 
على األشياء السيئة. فمن خالل 
فرض ضريبة على ثاني أكس��يد 
الكربون، يُصِبح لدى الش��ركات 

واألسر احلافز لالستعداد لعالَم 
ه��ذه  وم��ن ش��أن  املس��تقبل. 
الضريبة أيضا أن تزود الشركات 
باحلافز لإلبداع على نحو يحد من 
واالنبعاثات  الطاقة  اس��تعمال 
���� مما مينحه��ا ميزة تنافس��ية 

ديناميكية.
وق��د قام��ت اللجن��ة بتحلي��ل 
مستوى أسعار الكربون املطلوب 
لتحقيق الهدف احملدد في اتفاق 
باري��س للمن��اخ �� س��عر أعلى 
كثي��را من األس��عار ف��ي أغلب 
دول أوروب��ا الي��وم، ولكن��ه يظل 
ف��ي ح��دود املقبول. كما أش��ار 
أعض��اء اللجنة إلى أن الس��عر 
املناسب رمبا يختلف من بلد إلى 
آخر. وأكدوا بنحو خاص على أن 
أفضل  تنظيم��ي  إنش��اء جهاز 
�� يعم��ل على تقيي��د عمليات 
تولي��د الطاقة بإح��راق الفحم، 
على س��بيل املثال �� من شأنه 
أن يقلل من العبء الذي يجب أن 

يُفرَض على النظام الضريبي.
من املثير لالهتمام أن الس��ويد، 
وه��ي الدولة صاحب��ة واحد من 
ف��ي  أداًء  االقتص��ادات  أفض��ل 
العالَ��م، تبنت بالفع��ل ضريبة 

الكربون مبع��دل أعلى كثيرا من 
ذلك الذي يناقشه تقريرنا. كما 
حافظ الس��ويديون ف��ي الوقت 
نفس��ه على منوه��م القوي من 
دون انبعاثات على مستوى تلك 

التي تطلقها الواليات املتحدة.
في عهد ترام��ب، حتولت أميركا 
من زعيم��ة للعالم إلى موضوع 
للس��خرية. ففي أعق��اب القرار 
ال��ذي اتخ��ذه ترام��ب بس��حب 
الوالي��ات املتح��دة م��ن اتف��اق 
باري��س، ُعلَِّق��ت الفت��ة ضخمة 
على مبن��ى مجلس مدينة روما 
تقول: »الكوكب أوال«. وعلى نحو 
مماثل، َسَخر رئيس فرنسا اجلديد 
إميانويل ماكرون من شعار حملة 
ترامب االنتخابية قائال »لنجعل 

كوكبنا عظيما مرة أخرى«.
بي��د أن العواق��ب املترتب��ة على 
تصرف��ات ترام��ب ليس��ت مادة 
للضحك. فإذا استمرت الواليات 
املتحدة ف��ي إط��الق االنبعاثات 
احلالي نفسه  باملستوى  الغازية 
فإنه��ا به��ذا تس��تمر في فرض 
بقي��ة  عل��ى  هائل��ة  تكالي��ف 
العالَم، مبا ف��ي ذلك على الدول 
األشد فقرا. ويشعر أولئك الذين 

حلق بهم األذى بِفعل تهور أميركا 
بالغضب على نحو مبرر.

من حس��ن احلظ أن أجزاًء كبيرة 
م��ن الوالي��ات املتح��دة، مبا في 
ذلك املناط��ق األكثر ديناميكية 
اقتصادي��ا، أظه��رت أن ترام��ب، 
إن لم يكن ع��دمي األهمية، فهو 
ف��ي أقل تقدي��ر أق��ل أهمية مما 
ي��ود أن يتصور. وق��د أعلنت دول 
ومؤسس��ات عديدة أنها سوف 
تستمر في احترام تعهداتها �� 
ورمبا تذهب إل��ى ما هو أبعد من 
ذلك، فتعوض عن إخفاقات أجزاء 

أخرى من الواليات املتحدة.
ف��ي الوقت نفس��ه، يتعني على 
العالَ��م أن يحم��ي نفس��ه من 
الدول املارقة. فمن املؤكد أن تغير 
املن��اخ يش��كل تهدي��دا وجوديا 
لكوك��ب األرض ال يق��ل ترويع��ا 
عن ذلك الذي تفرضه طموحات 
كوريا الش��مالية النووية. ففي 
احلالتني، ال يس��تطيع العالَم أن 
يتهرب من اإلجابة على سؤال ال 
مفر منه: م��اذا نفعل إزاء الدول 
الت��ي ترفض االضط��الع بدورها 

في احلفاظ على كوكبنا؟

ترامب والحقيقة بشأن تغير المناخ
PROJECT
SYNDICATE

ترامب و الـ سي ان ان »أطالب باعادة المباراة«

عبدالمنعم األعسم 

جملة مفيدة

يعّد احلشد الشعبي فعال اس��تثنائيا حلالة مجتمعية 
كانت تعاني من الضعف في التعامل مع الشأن العام، 
او،  ف��ي تصدع الغيرة على اآلخرين واحياناً على الوطن؟ 
اعن��ي، كان اجملتمع يق��ف، اكثر االحي��ان، متفرجاً على 
م��ا يحيطه من اخطار تداهم مس��تقبله، وال يبادر الى 
تصوي��ب االم��ور. واظ��ن ان االمر يعود، في س��بب مهم 
من االس��باب، الى تراجع الثقة بالش��عارات والنخوات، 
واالصح، تراجع هذه الثقة باصحاب تلك الشعارات، وقد 
ش��كل هذا الش��عور من املرارة خلفية لتصدع »همة« 
وروح العم��ل التطوع��ي املنت��ج، العمل الع��ام، اضافة 
ال��ى غي��اب االمثول��ة امللهم��ة للماليني لك��ي تنخرط 
في اعم��ال التط��وع االجتماعي العادة البناء وترش��يد 
اخلدمات ومبادرات التنظيف والتبرع واالحس��ان، ويلعب 
»املس��ؤول« وحسن ادارته لش��ؤون الوظيفة دورا مهما 
في توس��يع مب��ادرات االنخ��راط الطوعي في انش��طة 
العم��ل الع��ام، الت��ي تصبح، ف��ي منعطف��ات معينة 
م��ن تاريخ الش��عوب)مثل الفيضانات. احلرائ��ق. الزالزل. 
الك��وارث. التهديدات اخلارجية( مبنزل��ة مبادرات انقاذ، او 

غرائز انسانية نبيلة حلماية البالد.
ويحس��ن ان نتذك��ر ان الكثير من التعاليم االس��المية 
واملس��يحية، وجميع االديان، تش��جع على العمل العام 
والتطوع وتلزم االنس��ان بالعمل من اجل غيره، فالعمل 
من اجل الغير في جميع هذه االديان »يقرب االنسان من 
اهلل« وقد ذهب الفيلس��وف االملاني هيغ��ل الى تصوير 
العمل باجله��د الذي يحيل فيه االنس��ان الطبيعة الى 
اداة خلير اجملموع ليصبح في نهاية االمر سيد الطبيعة، 
وفي الفكر االنساني عموما، تأكيد على ان حترر االنسان 
من تهديدات الطبيعة مت، ويتم، عبر سلسلة مديدة من 

االعمال اجلمعية غير املأجورة، او العمل التطوعي.
وفي جميع االحوال، يحدث ما يسميه الباحثون الثنائية 
بني العمل الع��ام والعمل اخلاص، ويبرز االفتراق بينهما، 
ف��ي حالتني، االول��ى، االنانية التي تتهرب م��ن تقدمي أي 
خدم��ة او عمل تطوع��ي للمجتمع، والثاني��ة، االفتداء 
بالنفس واملصالح الذاتية في سبيل اجملتمع، ولسنا هنا 
بصدد االس��تطراد في هذين الوجهني من العمل العام، 
ب��ل االش��ارة الى تردي ح��ال »العمل العام« ف��ي البيئة 
السياسية العراقية »االنتقالية« احلالية، حيث تراجعت 
هذه الفعالية الى ادنى منسوب لها، وباالخص في عيون 
العامة من الناس، زادها فيضان املعلومات، والشائعات، 
واعمال التش��هير والفضائح ومطاعن الفساد، واالثراء 
غي��ر املش��روع، ومظاهر النعم��ة املفاجئ��ة، واالنانيات 
الفئوية والقبلية والعائلي��ة. ولعل اخطر نتائج انحدار 
س��معة العمل العام ميك��ن رصده ف��ي تراجع حركات 
االحس��ان لالخرين واحلم��الت املنظمة النق��اذ احملتاجني 
واالس��تعداد للتضحية باالنانيات م��ن اجل الغير وقهر 
قوى العنف واجلرمية، فيما يس��ري ش��عار »كلمن يكول 
يا روحي« كمنش��ور سري للعدو لس��لب وتسميم روح 

املبادرة اجلمعية وحتطيم مقاومة الشعب لالخطار.
 ************

علي بن ابي طالب: 
»من أفضل البر: اجلود في العسر«

التضامن االجتماعي.. 
والتنمية)2(



ثقافة10
قراءة

بوست

ناجح المعموري
لم يرد الروائي عبده خ��ال حيازة وظائف 
احلكوات��ي التقلي��دي وعالقت��ه م��ع من 
يستمع له ويكشف عن تفاصيل كاملة 
، لها عالقة بش��خوصه بقعاً مهمة في 
التكونات الس��ردية بدون حراثة. وأعتقد 
بأن س��بب ذلك مرتب��ط بالصدمة التي 
لتل��ك  املؤط��رة  احلكاي��ة  اس��تولدتها 
الشخصية وحصراً عيسى الرديني ومرام. 
صحي��ح أخذ كل م��ن االثنني مس��احة 
واس��عة في الس��رد وفض��اءات املعنى ، 
لكن محاول��ة عبده خال متكتم قصدياً 
عل��ى انفت��اح املعن��ى ، كم��ا أعتقد بأن 
اخلطأ والتجاوز على احملرم وانتهاك السنن 
الثقافية واالجتماعية والدينية ومعرفة 
ذل��ك الحقاً وبعد فوات األوان س��بب عن 
اإلعالن ،ألنه صادم لن يختلف عن ممارسة 
اخلطأ في حلظته األولى لذا كان التس��تر 
عل��ى اتس��اع فض��اء احلكاي��ة اخلارجية 
مبرام على س��بيل املثال له وظيفة فنية 
وبنائية ، كرست التمركز احلكائي اخملترق 
في منطية الس��رد التقليدي . لذا اجتهد 
عب��ده خال ف��ي تفكيك املروي��ة الكبرى 
في روايته الى عدد متس��ع م��ن املرويات 
وخلخل��ة انتظام زمن أحلك��ي والكتابة، 
من هنا كان البن��اء خاضعاً لذلك . حتى 
النهاية ل��م تكن تقليدي��ة ، كالنهايات 

املألوفة في الروايات. 
حت��ول الهامش ف��ي الرواية 
ال��ى فاعل بنائ��ي وفكري ، 
واس��تطاع عبده خال من 
الهوامش  م��ع  التعام��ل 
م��ن  مراك��ز  باعتباره��ا 
م��ع  صلته��ا  خ��الل 
ش��بكة احلكاي��ات التي 
صاغ��ت الرواي��ة . وق��ع 
عبده خ��ال على نهاية 
ذلك  وسجل  احلكايات 
اخلتم  تاري��خ  ،معلن��اً 
ي��وم  النهاي��ة  عل��ى 
لكن��ه   ،2009/1/1
اكتمال  يؤش��ر  ل��م 
بل ظلت   ، احلكايات 
مفتوح��ة عل��ى ما 
بعد امل��ن كما في 
/هي��اكل  الب��رزخ 
ألح��داث ميتة لم 
تس��توعبها حياة 
مقطع  الس��رد/ 
جلس��ة  م��ن 
كتابة  س��بقت 
 / الس��رد  ه��ذا 
رصاصة مبكرة/ 
ج��زء من تقرير 
إخباري / نساء 
القص��ر/ ث��م 
دخلت س��نة 
الت��ي   1428
فيها  حدثت 
ث  ا ح��د أل ا
ة  ب��ر لعا ا

والغائرة/ 
ما بعد املن في الرواية متنوع وله إحاالت 
كاش��فة عن اجلديد في الس��رد واخترق 
عبده خال ثبات املروي التقليدي بواسطة 
املهمش��ة  وتوابع��ه  الس��رد  ملحق��ات 
واملثي��رة ، وجعل عب��ده خال م��ن روايته 
بجم��وع وقائعها وتفاصيله��ا الصغيرة 
ه��ي املعطى الس��ردي الفن��ي والفكري 

والذي ظل خاضعاً الستمرار السيرورة.
اختصر مابني املن التنوعي ثنائية الثقافة 
البداوتي��ة/ الصحراوي��ة ،احلي��اة وامل��وت 
وقدمها بحضور قوي ، متكن منه الس��رد 
املنضبط الذي لم يتحرك نحو اجملاز ، في 
املالحق التكميلي��ة /ثنائية احلياة/املوت ، 
وكش��فت عن معلومات جديدة، فتحت 
س��يرورة املرويات الت��ي كان طارق فاضل 
مضمونها وهذا ما أشرنا له منذ البداية 
/اإلهداء الذي ميثل نوعاً سردياً في اختراق 
االنتظ��ام التقلي��دي ، وألهمية طارق في 
املرويات والبناء السردي ،جعله عبده خال 
مفتاحاً للرواية ونافذة تطل منها حشود 
الش��خوص اخلارجة/ والداخل��ة ، مبتورة 
اللسان والذكورة واملصابة بالعطب على 

الرغم من املنشطات .
مللحم��ة  احل��ّدان  هم��ا  وامل��وت  احلي��اة 
الصحراء كما قال سعيد الغامني ووجدنا 
كل الش��خوص في رواية »ترمي بش��رر« 
موج��ود عل��ى حافة احلي��اة واملوت حلظة 
وحصل الط��رد من احلي��اة، مثلما يدخل 
اإلنس��ان املوت ألن��ه قريب منه بس��بب 
احلاف��ة..  عل��ى  وقوف��ه 

واحلافة املرتبطة باحلياة واملوت هي املصير 
امليتافيزيق��ي املالحق لإلنس��ان، وهذا ما 
تب��ّدت عنه الرواية، واس��تمر هذا املصير 
مالحقاً الش��خوص األخ��رى التي ظلت 
بني حافة احلياة وحافة املوت. أنها محنة 
األبطال ف��ي هزائمه��م املتالحقة حتى 
وهم وسط قصر الس��يد، الهزمية فيه 
حلظية، يتنفسها الرجال 
مع اله��واء« ه��ل غدوت 
قواّداً؟ » الهزمية املواجهة 
للش��خوص،  والصاحبة   /
وصارت  معه��ا  تعايش��وا 
ج��زء م��ن حاف��ة حياتهم 
وتظل معهم حتى حلظ�ة 
أو  امل��وت  ال��ى  الوص��ول 

حافت�ه.
امل��وت خالص  ب��أن  وأعتق��د 
لكثي��ر م��ن الش��خوص في 
الرواي��ة، وه��ذا ما أش��ارت له 
امل��وت  البنائي��ة،  التفاصي��ل 
االجتماع��ي قد حّل منذ حلظة 
دخول الرجال الى القصر.. املوت 
املط��ارد واحلاض��ر وحتققه  ه��و 
إنقاذ للشخوص التي انسفحت 
يع��د  ول��م  متام��اً  خاصياته��ا 
الئق  بش��يء  االحتفاظ  باإلمكان 
بعد الس��قوط الهائل الذي جعل 
الواحد منهم يتعرف على أكذوبة 
اجلنة امللتمعة ليالً باملصابيح التي 
لم يس��تطع واح��د م��ن الصبيان 
االنش��غال  وه��ذا  ضب��ط عدده��ا، 
والعالق��ة باملصابيح كافي��ة لتبيان 
م��ا كان عليه حي احلف��رة والذي لم 
يحاف��ظ على كيانه م��ع كل ما كان 
س��ائداً في��ه وس��يتعرض لإلزالة ألن 
املؤسسة السرية في القصر وتوابعها 
قررت إزالت��ه واالنتهاء من رموزه الدالة 
عليه واملوجودة في القصر والتي هربت 

ومت��ردت أخرى وتعرضت للقت��ل. البد من 
الش��طب على حي احلف��رة واالنتهاء من 
تاريخه املرتب��ط بثقافة الصح��راء. ولم 
يتضح موقف س��كان احل��ي.. فاحلضارة 
آتية زاحفة محمولة مع النفط والقصور 
الشامخة وهيمنة الوجود املتنفذة فيها، 
لكنها حتم��ل عيبها وندرة االنحراف منذ 

طفولتها املبكرة.
ل��م تكن اجلن��ة مثلما توقعه��ا الفتيان 
والش��باب من خارجها بل هي ذات صورة 
خارج التوقع وصارت بأذهان الش��باب في 
الداخل جنة موت« واملوت هو الوس��يلة 
الوحي��دة ملقاومة املوت واس��تمرار احلياة 
والش��خصية موجودة بال خيار آخر سوى 
املوت، لي��س في احلرب وحدها وحس��ب، 
ب��ل ف��ي كل م��كان، ألنها أص��الً تعيش 
على ظ��رف احلياة، وتفك��ر دائماً بواجهة 
الغامني/  االحتم��االت القصوى/ س��عيد 
ملحمة احلدود القصوى/ ن.م/ ص15. هذه 
هي ش��خصية البدوي وخصائصها كما 
أشار لها الناقد الغامني واستفادة من هذا 
ال��رأي فأن حلظات العالق��ة مع الفردوس 
مس��تمرة تخيلياً ،وتتض��ح حتققات هذا 
لف��ردوس من خالل املاء والعش��ب مبعنى 

الوفرة هي فردوس البدوي /الصحراوي. 
املوت وس��ط القصر إحساس حاضر في 
أعم��اق الش��خوص حتى غي��ر البدوية ، 
مث��ل جوزيف عص��ام الذي وج��د ضرورة 
االعت��راف ، ف��ي وس��ط القص��ر بعد ما 
أحس بانهيارات نفسية جتتاحه، البد من 
التطهر /االعتراف واالستراحة من التابو 
واخلطأ »ل��م أكن معه مباعداً بني األديان 
وعندم��ا وجد الطريق س��الكاً احتاج ملن 
يتطهر ب��ني يديه ،كنت له احلافظة التي 
يضع فيها نواقصه البش��رية، ذات حزن ، 
انقلب الس��حر على الساحر فأجلسني 
يحدثني عن معش��وقته التي هرب منها 
، فت��اة صغيرة نس��ي أن يصف جمالها ، 

وتذكر رقتها وعذوبتها ،عشقها خالصة، 
وأبحر فيها. حبيبي كشجرة

ولم يكن بحاجة إال لعذوبتها ، ميرر صفاء 
تلك الروح احللوة لداخله املر /ص238.

ارتك��ب جوزيف عصام عصيان��اً واخترق 
احمل��رم وحاول التطهر من��ه ولم يجد من 
يعترف أمامه غير طارق فاضل »أيقظته 
جمرة الدين ، وحرض نفس��ه على الهرب 
منها ومن عش��قه، هذا الهروب س��ببه 
أن الفت��اة كانت ابنة أخت��ه ! كل منا له 
س��قطة عميقة ال يعرف قرارها إال هو /

ص23
قال طارق مؤكداً على أن ممارس��ة الرذيلة 
والس��قطة خاضع��ة زمني��اً وكأنه يريد 
أن يؤكد األفراد لديهم إحس��اس بزمنية 
الفع��ل واملمارس��ة ليدفع بذل��ك ما هو 
مقت��رن مبوق��ف الصح��راوي م��ن الزمن 
وحتم��ل كل رذيل��ة معها ضغط��اً، ال بل 
ضغوط��اً نفس��ية مؤذي��ة ، وتظل هذه 
الس��قطة ذات حاكمية على األش��ياء ، 
وتتب��دل املواق��ف وال��رؤى )ويغو حكمك 
الصائ��ب حكم��اً خاطئاً، عنده��ا يكون 
الفع��ل ، أو احلدث قد رح��ل في زمنه فال 
تقدر عل��ى التصوي��ب( /ص238 .ينطوي 
رأي ط��ارق هذا على عدم أهمية االعتراف 
التطه��ر  يحق��ق  ال  ال��ذي  املس��يحي 
احلقيق��ي والتخل��ص من اخلطي��ة التي 
مارس��ها جوزيف عصام والتي س��تبدو 
الحقاً أقل خرق��اً للمحرم من الذي زاوله 
طارق وتعرف في اللحظة التي سعى بها 
الى قبر أمه واالعت��ذار من خطأ محاولة 
التخل��ص من خطأ ميك��ن التملص منه 
يأخذه نحو سقطة تتكشف له تدريجياً 
وبب��طء ، حتى وجد نفس��ه ف��ي يوم من 
األي��ام مبواجهة تراجيدية مع الس��قطة 
/واخلطي��ة وارتضى االعت��راف ال بوصفه 
تطهيراً مسيحياً مع جتاوزه قليالً مع آراء 

ومفاهيم جوزيف. 

رواية عبده خال:»ترمي بشرر«

تنوعات التأويل وجماليات الكشوف

د.عبد العظيم السلطاني

قلت في سّري: أْن تدعوك قصيدًة أنيقة 
النس��ج طّيبة النوايا إل��ى كتابة مقال 
عنها وال تس��تجيب، تكون َكَم��ن ال يرّد 
حتي��ة بريئ��ة تلقيها عليه س��يدة أنيقة 
جميل��ة. هذا ما حّدثت نفس��ي به حني 
ق��رأُت قصي��دة الش��اعر ري��اض الغريب 
))بيادر الب��الد((، التي أهداها إلى صديقه 
قائ��ال: ))إلى عّم��ار املس��عودي وهو يزرع 
بهجات��ه((. وأرف��ق م��ع ن��ص القصيدة 
ص��ورة لصديقه الش��اعر الدكتور عّمار 
املس��عودي، بسحنته الس��مراء، مرتديا 
دشداش��ة بيضاء ويبذر الب��ذار في أرض 
بستانه. فقد زرعت هذه القصيدة بهجة 
في نفس��ي، واس��تمتعت بها وحييتها. 
ثم سألت نفسي ما الذي دعاني إلى كل 

هذا؟!.
ق��رأت القصي��دة فوجدت لغته��ا قادرة 
عل��ى إح��داث التأثي��ر، فه��ي قريبة من 
ويومي��ة كاخلب��ز. ومس��بوكة  النف��س 
بعفوي��ة حتاكي حال الريفي، الذي تصف 
حلظته وحتكي قصته، وقد ))تعلق بحبل 
البياض ولوح للسمرة أن اقتربي((، فحّول 
تناقض البياض والس��واد إلى أُلْفٍة. وهو 
الطّيب الذي يدعو قس��وة املناجل لتجّز 
رقاب الس��نابل، ال ألنه قاٍس، بل لُتفضي 
هذه القس��وة إل��ى خبز للفق��راء: ))لوح 
للمناج��ل قائ��ال احصدي س��نابل البالد 
واطعمي الفقراء من حنطتي وش��عيري 
وما تيسر من قصائدي((، ومناِجلُه حتصد 

))س��نابل الب��الد(( كّلها ألّنه اب��ن البالد 
كّله��ا، ومعنّي ب��أن يكون مص��در اخلبز 
لُيطعم بطون الفقراء، ومصدر القصيدة 
ليطعم األرواح ،أيضا. يطعمها ش��عرا، 
ولكن أّي ش��عر؟! إّنه نص يخاطب الكّل 
ومنبث��ق من روح هذا ال��كّل، وليس نص 

ش��اعر رومانس��ي فردي القصد، بل نص 
الواق��ع واحلياة، ))لم يت��رك النص وحيدا، 
علمه أن يكون حشدا من القرى((، عّلمه 
ليكون نصا منتميا متجذرا ُمدافا  بطني 

القرى. 
وألّن ه��ذا الريف��ي منذور له��ذا ))الكّل(( 

ولي��س لنفس��ه، وألّن��ه غي��ر منش��غل 
برومانس��يته الفردية، لذا ال يهتم كثيرا 
بألوان الورد وتفاصيله. فشغله الشاغل 
أن يصنع حي��اة، ويطعم اجلي��اع كّلهم، 
من بشر وطير، مشغول ب� ))كيف يوصل 
حب��ة لعصف��ور جائع ف��ي الظهي��رة((، 
وكي��ف يس��قي طي��ر فاِخَتٍة ))م��ن ماء 
القلب((. إّنه اإلنس��ان الذي يجمع الواقع 
باحللم، ليكون األمنوذج الذي لم يسحقه 

إسفلت املدينة. 
    هذه قصيدة حتّول فيها غرض ))املديح(( 
التقلي��دي إلى عالم آخر، عالم يس��ّجل 
حلظة وجود مشترك باذخ العطاء، يتجاوز 
عالقة األفراد وحدود الصداقة إلى موقف 
وج��ودي ثقافي بني عامل��ني: ريف ومدينة. 
فابن املدينة يتحّس��س براءة ريفّي قّشر 
تهمة اجلهل امللصقة به، وأبقى أصالته 
وانتماءه جوهرا، فارتقى ليكون مثاال في 
قصيدة، يكتبها اب��ن املدينة. ويضّمنها 
اعتذار املدينة من ))اب��ن القرية تعلم أن 
يكتب الش��عر على األكياس املرمية في 
الشوارع، على الفائض من ترف املدينة((.

لُيع��اد للثنائية معنى آخر: فمن تقصيه 
املدين��ة عنها يعود ليصن��ع حياة فقراء 

البالد كّلها، مانحا اخلبز والقصائد. 
جاءت صور القصي��دة كالطبيعة وبراءة 
الري��ف والريف��ي ال��ذي ّترِْس��م صورته 
وعالقت��ه بالواقع. فكان��ت الصور بعيدة 
ع��ن التعقيد قريبة من روح الش��عر في 
ط��وره الطفولي الش��فيف. ف��ال تكبح 
س��يرورة االس��تمتاع وال توق��ف تداف��ع 
دهش��ة التلّقي. صور م��ن الواقع لكنها 
قريب��ة م��ن نبض الش��عر، ف�الش��مس 

))لونه��ا املؤدي إل��ى احلرية ف��ي القرى((، 
وابن القرية ه��ذا ))يزرع بهجاته(( و ))كل 

األلوان لديه تؤدي إلى احلرية((.
     ثم حّدثت نفسي: ما الذي دعاني إلى 
حتية هذه القصيدة غير لغتها وطبيعة 
صوره��ا ورس��التها الثقافي��ة؟!. دعاني 
إل��ى حتّيتها وح��دة موضوعه��ا، ووحدة 
عاطفتها. فلم تكن لوحة كبيرة حُتش��ر 
فيها موضوعات شتى. ولم تكن معرضا 
لصور متنوعة العوالم مشتتة األهداف، 
ال يجمعها س��وى صفح��ة الورقة. وهي 
ليس��ت أرضا شاسعة لعواطف سائلة. 
إّنه��ا قصي��دة نََضَح��ت م��ن عاطف��ة 
متماس��كة مركزة في موض��وع محّدد 
العوالم. وهي محكومة برؤية متشي بها 

إلى مستقر. 
ثم هي بع��د هذا وذاك قصي��دة اختارت 
لنفسها ما يناسبها من طول، فلم تكن 
ومضة تض��يء لتنطفئ، فتكون حياتها 
أقصر من أن تس��توعب املوضوع وأضيق 
من أن حتتض��ن العاطفة. ولكنها ،أيضا، 
لم تكن فاحش��ة الطول فتمّلها األعني 
والنف��وس الت��ي تعيش في ه��ذا الزمن، 
حيث إيقاعه الس��ريع، ونش��ره املتدافع، 
ومش��اغله الكثي��رة، التي تك��ّدر املزاج 
وتضّي��ق الص��دور. إّنها القصي��دة  التي 
اخت��ارت بثقة وقصد طريقها الوس��ط: 
ب��ني الط��ول والقص��ر، ب��ني الس��هولة 
والترّفع، بني حيوية الصورة وبس��اطتها. 
لم تس��رف في التقرير ولم تس��رف في 
الترميز والتكثيف. اختارت طريقا وسطا 
فكانت رغيف خبز للجائعني إلى ش��عر 

احلياة.

لماذا أحّيي قصيدة رياض الغريب؟
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كنت أقف في س��نوات دراس��تي اجلامعي��ة األولى 
حائراً أمام بعض احلقائق التي توصل إليها العلماء 
عب��ر معادالت رياضية بحت��ة. وأعجز مثل غيري من 
الطلب��ة عن إيجاد مكافئ عمل��ي لها على األرض. 
وس��بب ذلك ال يع��ود إلى خل��ل أكادميي اتس��مت 
ب��ه جامعاتنا فحس��ب، بل إلى اتس��اع الهوة التي 

تفصلنا عن العالم املتقدم أيضاً!
ف��ي م��ا بعد عرف��ت أن له��ذه املفاهي��م امتدادات 
ثقافي��ة وأدبية أيضاً. وأن ما يكتش��فه العلماء من 
مفردات ينتقل بالتدريج إلى الدراس��ات اإلنسانية، 
ويصبح مبرور الوقت موضوعاً للكثير من النقاشات 

واملساجالت في غير مجال من مجاالت احلياة.
ولعل من أوضح األمثل��ة على ذلك املفردة املعروفة 
غي��ر  العربي��ة  وترجمته��ا    Entropy باإلنتروب��ي  
الش��ائعة ه��ي "االعتالج"! وتعني قياس مس��توى 
الفوضى أو الالنظام في عملية حتول طاقوي مغلق! 
تنتق��ل الطاق��ة في��ه باجت��اه واحد فق��ط من حال 
النظ��ام إلى حال الفوضى، حتى تصل العملية إلى 

وضع توزيع متساو في جميع أجزائها.
إن مثل ه��ذا التعريف عصي عل��ى الفهم حقاً، إال 
إذا ج��رت ترجمت��ه إلى أمثلة ملموس��ة، مثل حتول 
املادة الصلبة إلى سائلة أو غازية. وفي هذا التحول 
يزداد اإلنتروبي ش��يئاً فش��يئاً حتى يبلغ غايته في 
انته��اء العملي��ة. ففي احل��ال األولى تخض��ع املادة 
لنظ��ام صارم، لكنها في احلالني الثانيتني تدخل في 
ط��ور من الهياج، يبلغ أش��ده عن��د حتولها إلى غاز، 
تتالط��م جزيئاته مع بعضها البع��ض. وإذا ما أردنا 
عكس االجتاه، نحتاج إل��ى ذات الطاقة املهدورة في 
التفاعل، أي أن العملية أصبحت اآلن أصعب كثيراً 

مما سبق.
وقد تبني أن احلياة برمتها ليس��ت س��وى نظام من 
أنظم��ة الطاقة ه��ذه، وأن الكائن��ات احلية مبا فيها 
اإلنس��ان، متتص الطاقة احلرة املوج��ودة في البيئة، 
لتتح��ول تدريجي��اً إل��ى ح��ال الالاس��تقرار. وإذا ما 
أزمعت العودة إلى س��يرتها األولى، فإنها حتتاج إلى 
جهود كبيرة، وإج��راءات صارمة، وأموال غزيرة، وغير 

ذلك من األمور!
لقد تلقف األدب هذه الفك��رة أيضاً، وطفق يبحث 
عن طريقة إلعادة تشكيل احلياة اإلنسانية بشكل 
يؤمن لها املزيد من االس��تقرار، ويضمن لها الكثير 
م��ن الرفاهي��ة، وه��ذا ه��و جوه��ر نظري��ة التقدم 

االجتماعي املعروفة.
وم��ن أجل ذلك آمن��ت احلداثة أن الفوض��ى والقلق 
وانع��دام اليق��ني ليس��ت إال مراح��ل متقدمة من 
التحوالت التي كابدتها اإلنسانية، وفقدت بسببها 
الكثي��ر من الطاقة، حت��ى كادت أن تنتهي بها إلى 
تفتيت األنظمة العقلي��ة، وإنكار املطلقات، وازدراء 
الفضائل. وليس ثمة  س��بيل للع��ودة إلى النظام، 
إال بطاق��ات بديلة أو إنتروبي، تس��تأنف بها رحلتها 

األزلية من جديد.
بل إن البعض ارتأى أن األدب "الضار" أكثر جدوى من 
األدب "املفيد" بس��بب قدرته على جتاوز الس��لفية 
الفكرية والتكلس الذهن��ي والتكرار وغير ذلك من 
العي��وب التي تؤول إليه��ا احلياة األدبي��ة بعد وقت 

قصير من بلوغها وضع التوازن!
 من أجل جتاوز محن��ة اإلنتروبي ال بد من ثورة دائمة 
غير قابل��ة للتوقف، تزدهر فيها املعرفة البش��رية، 
ويتعافى فيها الوجود اإلنساني. وبغير ذلك سيكون 
اجملتمع عرض��ة للتدمير واخلراب وقل��ة احليلة. وهذا 

هو اإلجناز احلقيقي للعلم، على أية حال.

إنتروبي

محمد زكي ابراهيم

رياض الغريب

قحطان جاسم
أولى سورن كيرككورد اهمية كبيرة ملوضوعة الصمت. وهي 
بالنسبة اليه ليست مقولة فلسفية فحسب، حتتل مكانا 
مهما في الفكر اإلنس��اني، بل وايضا مرآة لكش��ف أعماق 
االنسان وعرض سايكولوجيته. وهنا واحدة من املقاطع التي 

كتبها عن الصمت : 
" ف��ي االوضاع التي يجعلني صمتي فيها ابدو اس��وأ مما انا، 
علي ان اكون صامتا ، مثال ، تقدمي الصدقة في السر. وحيثما 
يجعلن��ي صمت��ي اب��دو افضل مما ان��ا ، فان عل��ي ان احتدث- 

االعتراف باخلطيئة. 
اخلي��ر الذي يتمكن االنس��ان القي��ام به، علي��ه إن أمكن، ان 
يبقيه مع نفس��ه؛ اما الش��ر الذي ارتكبه فيتوجب عليه ان 
يصرح به" ) س��ورن كيركك��ورد، االعمال الكاملة ، اجمللد 22، 

ص. 246(
في هذين املثالني، إذ يتالعب كيرككورد بالكلمات، يشير في 
املثال األول الى الصدقة ، فعندما تعطي الصدقة بصمت، أي 
في السر، فقد تبدو لالخرين سيئا، ألن ال احد يعرف عن ذلك، 
لكن الصدقة ليس��ت دليال على إنسانية االنسان او عالمة 
عل��ى كرمه لكي يتبجح بها، ولهذا عليه طبقا لكيرككورد 
عند منحها ان يلتزم الصمت، الن صمته يجعله يشعر بانه 
في بوحه ع��ن الصدقة واالعالن عنها أس��وأ حاال مما يعتقد 
.. . ام��ا حني يرتكب اثما ، فرغم ان الصمت، حس��ب اعتقاد 
االنس��ان، الذي يرتكب ذنبا واثما ، يجعله يبدو في الواقع في 
حال افضل وقابل للعيش ، ألنه قد يخفي س��معته السيئة 
في الس��ر، وال يكشف عن س��وءاته ، لو صرح بذلك ، ويبدو ، 
خ��الف ذلك نبيال، لآلخرين على األقل ف��ي الظاهر، فعليه ان 
يفعل عكس ذلك ،أي ،أن ال يبقى صامتا، بل ان صمته يدفعه 

لكي يتحدث عن شروره وآثامه لكي يتحرر منها.
و ينبغ��ي، بناء عليه، عمل اخلير بصمت وس��رية، اما ارتكاب 
الش��ر فينبغي عدم الس��كوت عنه والس��عي لإلعالن عنه 

للتحرر من عبئه، والعيش بصدق ودون خديعة وزيف. 
الصمت لهذا، يقول كيرككورد: يس��اعد االنس��ان ان يحب 
نفس��ه وان يتص��ل ب��اهلل، ألن اهلل ، كما يق��ول كيرككورد 

"يحب الصمت".

سورن كيرككورد 
والصمت

عبده خال
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خ��ال ايام مؤمتر االوب��ك نضجت نقاط 
الرئيس��ة- املس��ألة  بش��أن  االتف��اق 
بجهود  االخرى  العرب-واملس��ائل  شط 
الوس��اطة اجلزائري��ة. ذات س��اعة وفي 
احدى القاع��ات اجلانبي��ة للمؤمتر كان 
الثاثة واقفني-صدام والشاه وبومدين-

عل��ى  ظاه��رة  التش��نج  وعام��ات 
وجوههم.

اس��تغرق احلدي��ث املتوت��ر ب��ني صدام 
والش��اه وقت��اً اطول بس��بب الترجمة 
التي كان بومدين يقوم بها من العربية 
الى الفرنسية وبالعكس. شعر بومدين 
باإلحراج امام عيون االخرين من اعضاء 
الوفد فأخ��ذ بيدي صدام والش��اه الى 
خارج القاعة. وفي س��يارة متواضعة-
رينو-16جلس صدام والشاه في املقعد 
اخللفي وجلس بومدين بجانب السائق، 
وانطلقت السيارة الى مكان لم نعرفه 

حيث متت تسوية النقاط العالقة.
ف��ي الي��وم التال��ي وف��ي قاع��ة املؤمتر 
اعلن الرئي��س اجلزائري عن حدث مهم: 
االتفاق ب��ني بلدين جاري��ن عضوين في 
االوبك هما العراق واي��ران. وقف امللوك 
والرؤس��اء مصفقني وقت��اً طويا لهذه 
البش��رى الكبيرة. لك��ن املفارقة حلت 
فأضافت املا وحق��داً في قلب صدام. اذ 
ترك صدام مقع��ده متوجها ملصافحة 
الشاه ظناً منه ان الشاه سيفعل االمر 
نفسه ويلتقيان في منتصف املسافة 
لتب��ادل التهنئ��ة )البروتوكولية(. اال ان 
الش��اه بقي واقف��اً امام كرس��يه ولم 
يتح��رك خطوة واح��دة، واضطر صدام 

ان يكم��ل املس��افة وح��ده حتى وصل 
الى الش��اه ومتت املصافحة فعّد صدام 
تصرف الش��اه نوع��اً م��ن االهانة ولم 
ينس هذا اجلرح الش��خصي والرسمي 

طيلة السنوات التي تلت.
وقع االتفاق الذي سمي )اتفاقية اجلزائر( 
في 6اذار/م��ارس 1975 حيث مت مبوجبها 
حل مسألة ش��ط العرب بتنازل العراق 
عن جزء منه واالتفاق على رس��م حدود 
دولي��ة جديدة في مياهه معتمدة على 
خط )التالويك(، ويعني هذا من الناحية 
العملية اخلط املائي الذي يهتدي بأعمق 

النقاط في قاع النهر.
من املس��ائل االخرى املهمة التي اتفق 
عليها يأتي التزام ايران بالكف عن دعم 
فصائل اكراد العراق في حركتهم ضد 
حكوم��ة بغداد. وبالفع��ل وعقب فترة 
وجيزة على اعان اتفاقية اجلزائر توقفت 
هجم��ات االك��راد العس��كرية وتوجه 
الزعيم الك��ردي البرزاني وجماعته الى 
ايران بعد ان وفر الش��اه له��م االقامة 

فيها.
وي��رى الكثي��رون ان الش��اه اس��تعمل 
للضغ��ط  ورق��ة  الكردي��ة  القضي��ة 
العسكري واملالي على بغداد لتحقيق 
هدفه في كس��ب جزء من شط العرب 
ال��ذي تطل��ق اي��ران عليه اس��م )اروند 
رود(، بينما لم يكن هدف الشاه حتقيق 
رغب��ات االك��راد القومية ف��ي العراق ، 
فتلك مس��ألة ستعود عليه مستقبا 
وحترج��ه. ول��و كان الش��اه صاحب حق 
وعدل ملا ترك االكراد في ايران نفس��ها 

على ما هم عليه.
كان الضغ��ط العس��كري م��ن جانب 
اي��ران وفصائ��ل االكراد عل��ى حكومة 
بغداد جس��يماً يصع��ب حتمله طويا، 
واستمراره بات يعني استنزافاً للموارد 
وتهديداً حقيقياً للحكم وهو بالضبط 
م��ا كان الش��اه يري��د التوص��ل الي��ه. 
واخيرًا ق��رأت بغداد النتائ��ج املتوقعة، 
واستخلصت-حس��ب حس��اباتها- ان 
م��ا من باب امامها للخ��روج من االزمة 
غي��ر القب��ول عل��ى مض��ض مبطالب 
الش��اه. وكان��ت احلصيل��ة النهائي��ة: 
خس��ران العراق جزء من ش��ط العرب، 
توتر العاقة بني بغداد والقوى الكردية 
عوض��اً ع��ن تطويرها في ظ��ل بيان 11 
اذار1970 وقانون احلك��م الذاتي 11 اذار 
1974 وكان الش��اه ه��و الرابح الوحيد 

من العملية.
في ه��ذه املنازلة خس��ر مجلس قيادة 
الث��ورة اول حتد كبي��ر، وكانت الصدمة 
عليه كبيرة خاصة بع��د جتاوز منازالت 
س��ابقة وحقق مكاس��ب عدي��دة وامم 
شركات النفط االجنبية مع عزمه على 
حتقي��ق االنتصارات الواح��د بعد االخر. 
ل��م يكن س��ها عل��ى ص��دام ان يبادر 
هو بال��ذات بالتوقيع على اول خس��ارة 
كب��رى، ويضطر للذهاب ال��ى املنتصر-
الش��اه   -في قاعة مؤمت��ر قمة االوبك 
ليصافحه امام عيون امللوك والرؤس��اء 
واعض��اء الوفود. فظلت هذه املس��ألة 
حت��رق قلب صدام وملس م��ن كان يراقب 
وجهه ويس��مع كلماته انه س��وف لن 

ينَس هذا وهو املعروف باغتنام الفرصة 
للرد والثأر.

وبع��د نح��و خم��س س��نوات ج��اءت 
الفرصة-طبق حساباته-فأشعل احلرب 
مع اي��ران ال في عهد الش��اه ولكن في 
عهد الثورة االسامية اما ان يسترجع 
بالق��وة ما فق��ده بالقوة فكان ش��ط 
الع��رب على رأس مطالبه االخرى هدفا 
لتعزي��ز دوره ف��ي الس��احة العربي��ة. 
وانتهت هذه املنازل��ة ايضا بهزمية مرة 
لسياس��ة النظ��ام ببغ��داد ف��ي ختام 
حرب الثماني سنوات، بعد رفض حكام 
طهران اخم��اد لهيبها بعد م��رور اربع 
سنوات على اندالعها، ما زاد في انهاك 

البلدين على حد سواء.
وفيما كان صدام الش��خص الثاني في 
احلزب والسلطة اثناء مرارة النتائج عام 
1975 فانه كان الشخص االول حني قاد 
بنفس��ه املعرك��ة مع ايران ع��ام 1980 
وحصد نتائجها اجلسيمة في النهاية، 
م��ا ول��د ف��ي نفس��ه اندفاع��اً عارماً 
للخروج م��ن طوق التراجع واخلس��ران. 
فول��دت تلك احلالة االرضية النفس��ية 
التي دفع��ت به ضمن عوامل اخرى الى 
دخوله في حرب اخلليج الثانية-احتال 
الكويت-ظناً منه ان ما يحسمها هذه 
امل��رة هو تفوقه العس��كري على اجلارة 
الصغيرة الكويت، وتناسى ان يدخل في 
حسابه انه سيقارع جبهة دولية اكثر 
منه تفوقا بأضع��اف بتجاوزه خطوطاً 
حمر فصح نتائج مغامرة ش��نعاء مرة 
اخرى بعد ان طحن البلدين الشقيقني 

بوياتها.
املقه��ى ف��ي  ص��دام يك��رم صاح��ب 

القاهرة
في أواخر ش��هر آذار/مارس 1972 توجه 
ص��دام حس��ني-حني كان نائب��اً لرئيس 
مجلس قي��ادة الثورة- لزيارة مصر على 
رأس وف��د كبي��ر كن��ت اح��د اعضائه. 
وفي قص��ر الضياف��ة اخملصص لصدام 
ق��ام الطاقم االمن��ي العراقي، كعادته 
في مثل هذه الزيارات رفيعة املس��توى 
بفحص م��كان االقامة في الس��اعات 
االول��ى للتأك��د م��ن خلوه م��ن اجهزة 
التنصت. فكش��ف الطاق��م عن وجود 
هذه االجهزة في حائ��ط خلف الكنبة 
الرئيس��ة الت��ي يجلس عليه��ا صدام 
عادة في صالة اجللوس الكبرى. اغتاض 
الطاقم االمني كثي��راً الى درجة حاول 
البع��ض م��ن اف��راده حفر فج��وة في 
احلائ��ط لنزع تلك االجه��زة لكن صدام 
اكتف��ى بنق��ل املاحظ��ة ال��ى الوزير 
املص��ري املنتدب ملرافقت��ه خال تنفيذ 
برنامج الزيارة فتلقى اعتذاراً وافهم ان 
االجه��زة لم توضع ل��ه خصيصاً وانها 
من ب��ني التركيبات القدمية. ومع اعتبار 
املوض��وع منتهيا اال ان ص��دام واعضاء 
الوف��د كان��وا حذري��ن في ال��كام كي 
ال يس��اء فه��م كلمة في فت��رة ازدهار 
العاق��ات العراقية املصري��ة التي كان 

يطبعها الوئام والتعاون.
وعقب زي��ارة ضريح املغف��ور له جمال 
عبد الناص��ر ووضع اكليل م��ن الزهور 
علي��ه، طلب ص��دام من التش��ريفات 

املصري��ة ان جتل��ب له صاح��ب املقهى 
ال��ذي كان يرتاده في القاه��رة في اثناء 
فترة جلوئه اليها. عقب فش��ل محاولة 
اغتي��ال عبد الكرمي قاس��م ف��ي بغداد 
1959. وكان هدف صدام من ذلك تكرمي 
الرجل على العناية به عندما كان احد 

زبائن املقهى الدائمني.
ويبدو ان مضي سنوات عدة على مغادرة 
ص��دام القاهرة وعودته ال��ى بغداد، لم 
يسهل حتديد مكان ذلك املقهى الواقع 
ف��ي منطقة مكتظة في قلب القاهرة 
التي تغص بعشرات املقاهي الشعبية 
ما ادى الى اس��تقرار الرأي على طريقة 
افض��ل لتحدي��د امل��كان، حي��ث ارتؤي 
مسير املوكب الرسمي للوفد بسياراته 
العدي��دة ومركبات االم��ن املصرية في 
ش��وارع ضيقة نس��بياً حيث استطاع 
ص��دام االش��ارة الى املقه��ى املقصود 
وكان الوزي��ر املص��ري املراف��ق لص��دام 

جالساً بجانبه.
وبع��د مضي بضع س��اعات من عودتنا 
الى قص��ر الضيافة جل��ب رجال االمن 
املصري��ون صاحب املقهى املش��ار اليه، 
وكن��ا جميع��ا جالس��ني ف��ي الصالة 
الكب��رى، فتوج��ه الرج��ل ال��ى صدام 
بخط��وات هادئ��ة. كان طوي��ل القامة 
يرت��دي ال��زي املص��ري الش��عبي وعلى 
وجه��ه عام��ات الوقار. نه��ض صدام 
م��ن مقعده ورح��ب بصاح��ب املقهى 
بح��رارة واص��ر ان يجل��س بجانبه على 
الكنبة الرئيس��ة ف��ي الصال��ة، لكن 
الرجل املس��كني لم يك��ن يتصور حتى 

في االحام انه سيدخل يوما الى قصر 
ضياف��ة ويلتق��ي م��ع زب��ون كان يرتاد 
مقه��اه لقضاء الوقت ث��م اصبح بعد 
نحو عقد من الزم��ن الرجل الثاني في 
قي��ادة  دولة. ولم يكن يصدق ان ما كان 
يجري امام��ه هو الواق��ع بعينه، فظل 
ح��ذرًا متأني��اً ال يتكل��م اال اذا اضط��ر 
للج��واب عن س��ؤال او استفس��ار. ثم 
جيء بأق��داح الش��اي، وامتنع صاحب 
املقهى ف��ي البداية ان يتن��اول فنجانا 
احساس��ا من��ه انه رجل بس��يط ودون 
الظرف البروتوكول��ي العالي الذي وقع 
فيه. اال انه تناول فنجان الشاي ووضعه 
على الطاول��ة بعد ان طلب منه صدام 
التن��اول، وال اذك��ر ان كان ش��رب من��ه 

قطرة واحدة.
امله��م ان صدام س��أله ان كان يتذكره، 
فأجاب باإليجاب، ثم س��أله عن س��بب 
االمتناع ع��ن الكتابة اليه ولو رس��الة 
قصي��رة، فج��اء اجل��واب جامع��ا ب��ني 
البساطة والسذاجة، اذ قال: يا سيدي 
لم اكن اعرف عنوانك، فابتسم اجلميع 

جلوابه الطريف.
بعده��ا اش��ر ص��دام ملرافق��ه اخل��اص 
فأحض��ر ضرفا مغلقا في��ه نقود، وهي 
ع��ادة الفه��ا العراقيون، قدم��ه صدام 
لصاحب املقهى فامتنع عن تس��لمه. 
ولم تنف��ع محاوالت ص��دام اال بعد ان 
طلب الوزير املصري من صاحب املقهى 
تسلم املظروف، عندها تسلمه وابقاه 
في ي��ده حتى قام ص��دام واالخرون في 

وداعه.  

د. فخري قدوري
الدكتور فخري قدوري من أوائل البعثيين في العراق يكشف في كتاب " هكذا عرفت البكر وصدام.. رحلة 35عامًا في 

حزب البعث" معلومات عن صدام حسين الذي جمعته به عالقة عمل فرضت مالقاته يوميًا لمدة ثماني سنوات، ويقدم صورة 
واضحة لشخصية متواضعة في البداية، ومنتهية بتسلط ونكبات متتالية، حسب تعبير المؤلف.

وفي الكتاب أوصاف دقيقة ألحمد حسن البكر وصدام حسين وجوانب من عاداتهما الشخصية لم يطلع عليها غير المقربين 
منهما.ويصف المؤلف كيفية انتمائه إلى حزب البعث وسيرته الحزبية وتجاربه مع رفاقه في الحزب "بعد أن أصبح الحزب في 

نهاية األمر محكومًا من قبل شخص واحد وأصبحت تنظيماته تحت مظلة اإلرهاب تنفذ رغبات الحاكم المستبد".  
"الصباح الجديد" تنشر فصواًل من هذا الكتاب نظرًا لدقة المعلومات التي سردها الدكتور فخري قدوري حول مرحلة 

االستبداد والتفرد وطغيان صدام حسين.
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جاسم محمد*

قنوات التجنيد
•تنشط ش��بكات عمل تعمل لصالح 
التنظيمات "اجلهادية" بينها القاعدة 
والنصرة وبقية التنظيمات املتطرفة، 
من داخل اوروبا وهي تستغل مساحة 
احلرية التي تتمتع بها باحلركة وتنشط 

باسم الدين.
• وس��ائل التواصل االجتماعي، ومنها 
ش��بكة االنترني��ت وس��يلة للتواصل 
بني رفقاء الس��اح بعد عودتهم، هذه 
ّفز مش��اعر التطوع مع  االتص��االت حتحُ
اش��تداد القت��ال ف��ي مناط��ق صراع 
جدي��دة، فما يقوم ب��ه املتطوع مجرد 
حزم حقيبة على الظه��ر، ليس اكثر، 
واحلصول على تذكرة س��فر من خال 
تبرع مش��ايخ وجمعيات اس��امية او 

عبر الوسيط في الشبكة.
• توفر اجلمعيات االساموية واملعاهد، 
الدعم الى من يرغب التوجه "للجهاد" 

في سوريا
ش��بكة نس��اء س��لفيات،   •
التواص��ل  ش��بكة  عل��ى  تنش��ط 
االجتماعي لكس��ب النس��اء، يش��ار 
ان التنظيمات اجلهادي��ة مؤخراً بدئت 
تش��جع التحاق فتي��ات غير متزوجات 
للتزاوج مع مقاتليه��ا ابرزها "داعش" 

والنصرة.
"كاودي��ا  تق��ول  اخلص��وص  وبه��ذا 
دنتشيكن" اخلبيرة في قضايا التطرف 
االسامي في برلني " ان املثير في االمر 
وجود مجموعات نسائية نشيطة جداً 
داخل احمليط الس��لفي."وان الكثير من 
النساء املسلمات مبا في ذلك االملانيات 
اللواتي اعتنقن االسام ينجذبن للتيار 
الس��لفي ألنهن يبحثن عن دور واضح 
ومحدد للمرأة وهو كونها ربة بيت و ام 

ومعينة للرجل.

طرق السفر
• يتوجه املتطوعني على وفق تعليمات 
ش��بكة  العمل الى تركيا، ثم سوريا. 
يس��لك املتطوعني محطات عدة غير 
مباشرة، تتضمن بيوت امنة في داخل 
س��وريا، بالق��رب من احلدود الس��ورية 
التركية  ريحانل��ي  اش��هرها منطقة 

وانطاكيا.
غالبي��ة  ان  كش��فت  التحقيق��ات   •
الش��بان الذي��ن يتوجهون الى س��وريا 
يتكتمون عل��ى العاقة، وال يتم اخبار 

ذويهم اال بعد مغادرتهم اوطانهم.
• يحصل الش��باب على تذاكر السفر 
عب��ر حج��وزات االنترني��ت وليس عبر 
مكات��ب الس��ياحة، وه��ذا يعن��ي بان 
التذاك��ر تص��ل له��م الكتروني��ا من 
اطراف خارجية ضمن شبكات العمل.

• ان بعض التنظيمات تدار عبر اجهزة 
امني��ة  منه��ا القت��ال او الوقوف الى 

جانب نظام االسد او عكس ذلك.

اسباب االلتحاق "باجلهاد"
• الغس��يل األيديولوجي التي يتعرض 
ل��ه الش��باب، خاصة بني فئ��ة عمرية 
مبك��رة ال تتج��اوز ال� ثاث وعش��رين 

سنة.
• الص��ور املروعة واحيان��ا تكون مبالغ 
فيه��ا عن انته��اكات حقوق االنس��ان 
خاصة ضد االطفال والنساء. ان الضخ 
القوي لوسائل االعام  عبر القنوات او 
االنترنت ملشاهد اجلثث ومناظر القتل 
له��ا دور فاع��ل اللتحاق الش��باب في 

سوريا وبنحو مستعجل.
• الفشل و االدمان والسوابق، اي اجلرم 

االجتماعي و خريجي السجون.
• املؤث��رات الصوتية من خال اصدارات 

املواقع" اجلهادية"
• اخلطب االساموية املؤثرة في املدارس 
االس��امية اخلاصة ، وه��ي عادة تكون 
غي��ر خاضعة للرقابة وتنش��ط احيانا 
حتت ب��اب تعليم اللغ��ة � العربية � او 

قواعد الدين االسامي.
• الش��عور بالتهميش ف��ي اجملتمعات 
االوروبي��ة والظل��م، وان كان ش��عوراً 
غي��ر صحيح��اً. جتني��د الغربي��ني يتم 
على اس��اس العاطف��ة اوال ومحاولة 
استغال عطف املس��لمني األوروبيني 
وتصوير انهم يعيش��ون في عزلة عن 

النسيج االجتماعي للدول االوروبية.
• اعتقاد املتطوعني بان املش��كلة هي 
دينية وليست مشكلة اجتماعية في 

اوروبا.
• الشعور الطائفي.

• العاقة مع البلد االم، هنالك الكثير 
من العرب واملس��لمني الذين يحملون 
اجلنس��ية االوروبية اضافة الى بلد االم 
واالب، وتردده��م البل��د االم، يجعلهم 
اه��داف س��هلة لتل��ك التنظيم��ات 
ورمبا ش��عورهم باالهتم��ام  يجعلهم 
يشعرون بالتمايز بني اقرانهم وهذا ما 
يفتقدون له. لذا اغلب احلاالت هم من 

مزدوجي اجلنسية.
• عاق��ات عاطفية م��ع "مجاهدين" 
عل��ى االرض او افتراضي��ني على النت.  
لوحظ اكثر النساء توجهن الى سوريا 
من قناعتهن الشخصي . فان اللواتي 
يس��افرن الى س��وريا  يتزوج��ن هناك 
مبقاتل��ني تعرف��ن عليهم في وس��ائل 

التواصل االجتماعي سابقاً.
• الدوافع املتغيرة والتجنيد غير املتوقع 
اي قد يذهب احدهم  في هيئات اغاثية 

او للعمل اخليري
او اعام��ي، ليتحول بنحو س��ريع الى 
مقات��ل في صف��وف التنظيمات، ورمبا 

يكون الدافع طائفيا.
داخ��ل  االجان��ب  املتطوع��ني  دور 

التنظيمات "اجلهادية"
• عدم زج املتطوع��ني من االجانب في 
ومنحهم مس��ؤوليات  القتال.  ميدان 
لوجس��تية ومنها الترجم��ة. تكليف 
اس��ناد  بأعم��ال  االجان��ب  املقاتل��ني 
وتعبوي��ة ودعم في اخلط��وط اخللفية 

منها االعام  والدعاية واالدارة.
• الترجم��ة واالتص��ال م��ع اخملطوفني 
م��ن االجان��ب، كش��فت التحقيقات 
واعترافات اخملطوفني، بان هنالك شباب 
قاموا بالترجمة ال��ى اللغات االوروبية 
من اللغة العربي��ة وهم يتحدثون بها 

بطاقة.
"اجلهادي��ة"  التنظيم��ات  تخط��ط   •
االس��تفادة من االجانب بعد غس��يل 
الدم��اغ، بالعودة ال��ى اوروب��ا والقيام 
بالنش��اط "اجله��اد االعام��ي" عب��ر 
االنترنيت او من خال حضور اجلمعيات 

واملساجد مباشرة.
• اس��تعمال النس��اء العائ��دات م��ن 
س��وريا بالدعاي��ة والدع��وة الى جتنيد 

اعداد جديدة من  النساء.
• ان التجني��د االلكتروني عبر وس��ائل 
التواصل االجتماعي بات اسهل بكثير، 
وذلك ان ما يس��مى باجليل الثالث من 

املقاتلني في اجلماعات املسلحة .
احلكومي��ة  الوكال��ة  رئي��س  اق��ر   •
بريطاني��ا   ف��ي  اخليري��ة  للجمعي��ات 
التط��رف  ان  ابري��ل2014  منتص��ف 
"االش��د  املش��كلة  ب��ات  االس��امي 
فتكا" به��ذه اجلمعيات، ع��اداً بان من 
باإلره��اب  املدان��ني  ان  "املس��تغرب" 
او غس��يل االم��وال ال يت��م منعه��م 
تلقائي��اً م��ن تأس��يس اجلمعي��ات او 
اداراتها.  بعضوي��ة مجال��س  متتعهم 
ويش��ير ذلك الى الغط��اء الذي متنحه 

بع��ض اجلمعيات اخليري��ة البريطانية 
للمتش��ددين ف��ي وق��ت جت��ري في��ه 
حتقيق��ني  البريطاني��ة  احلكوم��ة 
متوازي��ني حالي��اً ع��ن عاق��ة االخوان 
باإلرهاب والتحريض على العنف وعن 
دور املدارس االس��امية في زرع العنف 
في نفوس املهاجرين الش��باب. وتشير 
الدراس��ات بوجود معدل 2000 مقاتل 

من اوروبا في سوريا.
ان دول االحت��اد االوروب��ي مازالت تعيش 
حال��ة من القل��ق ازاء اس��تمرار تدفق 
املتطوع��ني الى س��وريا عبر ش��بكات 
عمل باتت متورطة بها احزاب االسام 
السياسي من السلفية واالخوان. هذه 
اجملموعات لألس��ف اس��تغا مساحة 
احلرية في اوروبا ألنش��اء شبكات عمل 
والقاعدة  املس��لحة  اجملموعات  لدعم 
في سوريا من خال شبكة عمل ادارة 
وصيرف��ة ونق��ل وحتويل االم��وال. فلم 
يعد تهديد االزمة في س��وريا يش��مل 
دول اجلوار الس��وري، بق��در ما ميتد الى 
الدول االوروبي��ة. هذه التطورات جاءت 
ايضا بنحو س��ريع بعد اتخاذ بريطانيا 
قرارها بالتحقق بنشاطات االخوان في 
بريطانيا، التحقيقات ممكن ان تكشف 
اس��ماء ع��دد م��ن امل��دارس واملعاهد 
االس��اموية الت��ي تتخذ م��ن العمل 
االستخباري  لتشاطها  واجهة  اخليري 
ودعم التنظيمات اجلهادية. يشار ان " 
داعش" والنصرة اكثر بقية التنظيمات 
تستقبل املقاتلني من اوروبا. ان امتاك 
داع��ش والنص��رة اعداد م��ن املقاتلني 
االجان��ب في اوروبا ميث��ل تهديدا قائما 
الى الدول التي تتواجد فيها، وممكن ان 

يخدمها باجتاه "اجلهاد العاملي".

اجلهاد االنثوي عند داعش 
واجلماعات "اجلهادية"

واصل��ت وس��ائل االع��ام البريطانية 
بفش��ل  اهتمامه��ا  والدولي��ة 
االستخبارات البريطانية بتعقب ثاث 
فتي��ات بريطانيات بالس��فر من مطار 
Gatway ال��ى اس��طنبول � تركيا ثم 
س��وريا. وقد وجهت عائات الطالبات، 
ن��داءات مؤثرة ال��ى الفتي��ات للعودة 
الى بيوته��ن. وغادرت الفتي��ات الاتي 
تربطه��ن عاق��ة صداق��ة، "خديجة 
سلطانة" 17 عاماً و"شميمة بيغوم" 
15 عام��اً و"اميرة عباس��ي" 15 عاماً، 
منازلهن في ش��رق لندن نهاية  شهر 
فبراير 2015 وس��افرن على منت طائرة 
تابع��ة للخطوط اجلوي��ة التركية الى 
اس��طنبول في تركيا الت��ي باتت متثل 
معب��را "للجهادي��ني" الغربي��ني ال��ى 
سوريا. وقالت الشرطة البريطانية ان 
الطالبات الث��اث، تبعن صديقة لهن 
كان��ت قد  ذه��ب في ديس��مبر 2014 
ال��ى س��وريا لانضم��ام ال��ى تنظيم 
داعش .وس��بق ان اعلنت االستخبارات 
البريطاني��ة الداخلية  MI5الكش��ف 
عن خلي��ة ارهابية ف��ي 18 يناير2015 
في مدينة "ليستر البريطانية" تابعة 
للقاع��دة متول نش��اطات ارهابية وفق 
تقري��ر صحيف��ة "االوبزيرفر"واض��اف 
اجلهادي��ات  "مهم��ة  ان  التقري��ر 
البريطانيات هو التحريض على اإلرهاب 
في اململكة املتحدة وذلك بحس��ب ما 
كش��ف عنه املرك��ز العاملي لدراس��ة 
"كينغ��ز  جامع��ة  ف��ي  الراديكالي��ة 
كولديج في لندن" والتي اس��تطاعت 
التعرف على مجموعة مؤلفة من 30 

بريطانية تسكن في شمال سوريا.
ومتابعة الى اس��باب تركي��ز التنظيم 
عل��ى النس��اء، تب��ني بس��بب تأثيرهن 
االعامي في كسب املقاتلني واملقاتات، 
بع��د ان كش��فت االس��تخبارات ع��ن 

وج��ود ش��بكة نس��اء س��لفيات على 
الش��بكة العنكبوتية تستغل وسائل 
التواص��ل االجتماعي عل��ى االنترنيت. 
التح��اق  ب��ان  كش��فت  التحقيق��ات 
النس��اء حتدي��دا بالتنظيم في س��وريا 
ورمب��ا العراق، ألس��باب ال تتعلق بالدين، 
بق��در ما يتعلق ارتب��اط البعض منهن 
بش��باب م��ن مقاتل��ي التنظي��م  عبر 
التواصل االجتماعي االنترنيت.  وسائل 
ان اس��تقطاب التنظيم لعوائل وافراد 
م��ن اط��راف العالم ال��ى س��وريا، بات 
ميثل هدفا للتنظيم ول��م يكن نتيجة 
عرضي��ة وهذا تغيير نوع��ي في اهداف 
ووس��ائل اجلماع��ات "اجلهادي��ة" فهي 
تعم��ل عل��ى اح��داث تغيي��ر جغرافيا 
االجتماعي  للنسيج  ودميوغرافيا وخرق 
واصوله اي تهجني املنطقة وتصنيفها 
على اس��اس الدين واملذه��ب، اي "دولة 
"احادية الدين واملذهب. ذكر مركز ابحاث 
بريطاني  في 28 يناير 2015 ان اكثر من 
500 امرأة من بني 3 االف شخص غادروا 
ال��دول الغربية لانضم��ام الى تنظيم 
"الدول��ة االس��امية". واش��ار التقرير 
ال��ى ان معظم النس��اء ذهنب كزوجات 
او امهات او مدرس��ات وممرضات. ويوجد 
نح��و 550 امرأة من ب��ني نحو ثاث االف 
شخص غادروا الدول الغربية لانضمام 
االس��امية"  "الدول��ة  تنظي��م  ال��ى 
وق��ال "معهد احلوار االس��تراتيجي" ان 
النساء ذهنب باعتبارهن زوجات وامهات 
ومدرسات وممرضات ألنه يحظر عليهن 

االنضمام للقتال.

* باح��ث عراق��ي، مقيم ف��ي املانيا، 
متخص��ص ف��ي مكافح��ة اإلرهاب 

واالستخبارات
و الكت��اب صادر عن  دار نش��ر وتوزيع 

املكتب العربي للمعارف – القاهرة

يتناول هذا الكتاب تعريف اإلرهاب وقضية المقاتلين األجانب، وتنقلهم  ما بين دول أوروبا ـ وسوريا 
والعراق، لغرض القتال إلى جانب داعش هناك أو تنفيذ عمليات إرهابية في دول أوروبا والغرب.

وناقش الكاتب درجة تهديد المقاتلين األجانب إلى األمن القومي لدول أوروبا بشتى درجات خطورة المقاتلين 
العائدين، مع تفصيالت وإحصائيات عن أعدادهم وخلفياتهم وطرائق التجنيد وأسباب التجنيد ودول تواجدهم 

بنحو بيانات واستقصاء وبوابات العبور إلى سوريا والعراق عبر تركيا.
وألهمية الكتاب تنشر " الصباح الجديد" فصواًل منه.

مكافحة اإلرهاب: االستراتيجيات والسياسات
)مواجهة المقاتلين األجانب والدعاية الجهادية(
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زينب الحسني
فضفضة نسوة 

صاحبة القرار..! 
يرفض الرجل ان تقوم املرأة بالتحكم في حياته 
وتصرفات��ه وهذا حق كفله له الش��رع والقانون 
ويرف��ض كذل��ك ان تتول��ى زم��ام ام��ور حيات��ه 
واختيارات��ه وكل ما يتعلق بكون��ه رجل البيت , 
ويشتط غضباً اذا أملت عليه بعض املالحظات 
التي تظهر انه مخط��ئ قراراته غير صائبة ، بل 
يفعل املستحيل والبدع حتى ال يقال عنه » ابن 
أم��ه » أو » ميش��ي وراء كالم زوجت��ه »خوفاً من 
التقليل من شأنه ومكانته في اجملتمع الذكوري  
الذي يحرم عليه ان يكون متحضراً في التعامل 
م��ع امه واخته وزوجته ويتقب��ل برحابة صدر أي 
استهانة او اس��تخفاف بكل ما تقوم به املرأة , 
واحلقيق��ة ان اغلبهم لم يتزوج اال بعد ان تختار 
له » أمه » ، شريكة حياته هي ونساء العشيرة 
اللوات��ي تول��ن هذه املهم��ة ، وبعده��ا يأتي دور 
الرجال ال متامها شكلياً كونهن اتفقن على كل 

شيء مسبقاً وحددن كل شيء .
ليختص��ر دور الرجال في هذه املرحلة على كالم 
معد مسبقاً ومجامالت ومن ثم يخبرون النساء 
ب��أن » يهلهل��ن » ومن ث��م تق��وم االم واالخوات 

بأعداد وجتهيز واختيار كل شيء.
وتق��وم العروس بتجهيز م��ا يخصها هي ايضاً، 
وبع��د ال��زواج تتولى الزوج��ة مس��ؤولية تربية 
االطف��ال والعناي��ة به��م وتعليمهم والس��هر 
عليه��م ف��ي ح��ن يك��ون دور الزوج االش��راف 
والتعليق من دون االعجاب بكل ما تقوم به تلك 
امل��رأة في حياته ودورها ف��ي اتخاذ جميع قراراته 

املصيرية التي ينكر ان يكون لها دور فيها.
اذ اتف��ق جميع الرج��ال على انه��م االقدر على 
اتخ��اذ الق��رارات في ح��ن انه يعج��ز في بعض 
االحيان عن اتخاذ قرار االرتباط بإنسانه أختارها 
قلبه بل وأحياناً يعجز عن اختيار كلية او جامعة 

متنى االلتحاق بها يومياً.
ليس لكون��ه مضطهداً من قبل امه او ضعيف 
امامه��ا بل لكونه عاج��زاً ان يرى ما ميكن ان تراه 

عن امه.
لذا كون��ك رجالً فهذا ال يعن��ي ان تلغي دور من 
اجنبتك ودور من احبتك وس��اندتك فكلهن انثى 
وكلهن خلقنا ليكن نصفك االخر وليس خلفك، 
فجعلها مستش��ارك القانون��ي ودليلك وواحة 
اف��كارك، ال فقط م��ن تتلقى اوام��رك وقرارتك 
وكأنه��ا ليس له��ا عالقة بك او مب��ا اتخذتُه من 
قرارات ق��د تكون مصيرية او من ش��أنها تغيير 

واقعك الى األسوأ
او نحو االفضل.

فالتخطيط بحب يجب ان يكون مش��تركاً كما 
ه��ي احلي��اة، »ال كل ط��رف يعيش ف��ي كوكبة 

وعامله اخلاص ».

بغداد - الصباح الجديد: 
الص��ادرة  اإلحصائي��ات  بحس��ب 
من جه��ات حكومي��ة ومنظمات 
مختص��ة ان البالد ش��هدت زيادة 
واضحة في عدد األرامل واملطلقات 
اإلرهابي��ة  العملي��ات  بس��بب 
والعس��كرية التي ش��هدتها في 
الس��نوات األخيرة، وهذا يستدعي 
تدخالً مباش��راً م��ن قبل احلكومة 
ملعاجلته��ا  العاملي��ة  واملنظم��ات 
بأس��رع وقت خوفاً م��ن زيادتها او 

عدم السيطرة عليها. 
وقال��ت مل��ى احللفي رئيس��ة جلنة 
املرأة واألسرة في البرملان عن كتلة 
األحرار في تصريح صحفي: أن عدد 
األرامل ف��ي العراق جت��اوز املليوني 
أرملة، في ظل زيادة ظاهرة االرامل 
والعوانس واملطلقات اللواتي جتاوز 
عددهن االربعة مالين ويعانن من 
االهم��ال احلكومي لهن وانتش��ار 

الفقر والعوز بينهن.
واضاف��ت، إن »أع��داد األرام��ل في 

العراق جتاوزت املليوني امرأة«.
»نس��بة  أن  احللف��ي:  وتابع��ت 
الس��لطة  ف��ي  امل��رأة  مش��اركة 
التنفيذي��ة بلغت 4 %، فيما بلغت 
مشاركتها بالسلطة التشريعية 

.»% 26
وق��ال املتح��دث الرس��مي ل��وزارة 
التخطيط عبد الزه��رة الهنداوي 
ف��ي تصريح ل��� ِ » الصباح اجلديد 

»: ان عدد املطلق��ات بلغ 122 الفاً 
االف   105 منه��ن  و483مطلق��ة، 
مطلقة تتراوح اعمارهن من 14 إلى 
49 سنة، فيما كان عدد املطلقات 
بعمر 50 س��نة فما ف��وق 17 ألفاً 
و432 مطلقة، مضيف��اً، اما فيما 
يتعلق بعدد االرامل فقد وصل إلى 
878 الف��ا و455 ارمل��ة منهن 203 
االف ارملة بعمر 14 إلى 49 س��نة 
وهناك 675 الفاً و198 ارملة بعمر 

50 سنة فما فوق
ولف��ت الهن��داوي: إلى ان مس��ح 
االم��ن الغذائ��ي لع��ام 2016 ل��م 
يش��مل محافظتي نينوى واالنبار 
ف��ي  احلويج��ة  قض��اء  وكذل��ك 
محافظة كركوك وقضائي بيجي 
والش��رقاط ف��ي محافظة صالح 
الدي��ن بس��بب الظ��روف االمنية 

فيها.
وأش��ار إلى: ان املؤش��رات اخلاصة 
باألرام��ل واملطلقات ل��م تتضمن 
باحملافظ��ات  اخلاص��ة  البيان��ات 

واالقضية املذكورة.
واكد الهنداوي: ان جميع املنظمات 
تعتم��د  املتح��دة  ل��أمم  التابع��ة 
البيانات واملؤش��رات التي ينتجها 
الن  لإلحص��اء  املرك��زي  اجله��از 
املس��وح اإلحصائية التي ينفذها 
اجلهاز جتري وفقاً للمعايير العاملية 

املعتمدة من قبل االمم املتحدة.
وتابع أن: هذا يعد مؤش��راً خطيراً 

وهناك معاجلات وخطط ملساعدة 
هذه الش��ريحة املهم��ة، موضحاً 
أن هذه األعداد س��تدخل في أطار 
االستراتيجية الوطنية للتخفيف 

من الفقر.
من جهة أخ��رى اوضحت الباحثة 
االجتماعي��ة ه��دى النعيم��ي في 
ِ » الصب��اح اجلدي��د »:  حدي��ث ل���

إن مخاط��ر كثيرة تواجهها أس��ر 
االرامل في حال لم يتم احتواؤها، 
السيما ان أغلبهن بأعمار صغيرة 
ترمل��ن، ويواجهن حتدي��ات اجملتمع 

واحلياة، بحسب قولها.
واضاف��ت: أن نس��اًء ب��ن 15 و20 
عام��اً، ترملن وبعضه��ن لم ميض 
على زواجهن س��وى أشهر قليلة، 

وأخري��ات أمه��ات ألطف��ال صغار، 
مش��يرة الى ان بعض تلك األرامل 
كان��ت تعي��ش ف��ي كن��ف عائلة 
زوجه��ا، وهي عائ��الت فقيرة، كما 
انح��درت م��ن اس��ر فقي��رة أيضاً، 
أو عائ��الت مفكك��ة لي��س بينها 
روابط أسرية، وهو ما يجعل منهن 
فريس��ة لالبتزاز واالس��تغالل من 

قبل بعض ضع��اف النفوس الذين 
يستغلون حاجتهن للعمل بهدف 
ايجاد مصدر دخل لهن وألطفالهن 
ف��ي ظ��ل غي��اب ال��دور احلكومي 
الفاعل فيما يتعل��ق بتوفير حياة 

كرمية لهن.
وق��د أك��دت تقاري��ر أن احلرب ضد 
تنظي��م »داع��ش« رفعت نس��بة 
األرامل واأليتام بسبب ارتفاع عدد 
القتل��ى من الق��وات األمنية ومن 

املدنين.
وق��د ح��ذرت منظم��ات دولية من 
أن يتح��ول العراق إل��ى بلد األرامل 
واأليتام، بالرغم من تضارب التقارير 
ح��ول عددهم الفعل��ي فإن هناك 
إجماعاً على ضرورة مواجهة هذه 
املش��كلة الت��ي تف��وق خطورتها 
عل��ى اجملتم��ع العراق��ي التأثيرات 

املباشرة للحرب.
وأش��ار املراقبون إل��ى أن املتغيرات 
احل��ادة الت��ي مي��ر بها الع��راق منذ 
عشرات السنن من حروب وحصار 
واحت��الل ونزاع��ات داخلية واعمال 
عن��ف مختلف��ة، تت��رك الكثي��ر 
م��ن اآلثار الس��لبية عل��ى اجملتمع 
والعائل��ة، مما يؤدي إلى تزايد حاالت 
الطالق والتش��رد والن��زوح وارتفاع 
اع��داد األرام��ل وااليت��ام، م��ن دون 
وج��ود سياس��ة حكومي��ة جادة 
للتعامل مع هذه احلاالت تتناسب 

وخطورتها على اجملتمع.

عدد أرامل العراق يرتفع إلى مليونين

زيادة واضحة في عدد األرامل واملطلقات

بغداد - دعاء آزاد: 
أف��اد قضاة ب��أن محكم��ة التمييز 
ح��ول  الن��زاع  حس��مت  االحتادي��ة 
االثاث الزوجي��ة، الفتن إلى ان املرأة 
تستحق جميع ما موجود في املنزل 
ضم��ن مهره��ا املعجل وم��ا يعود 
اليه��ا على س��بيل امللكية اخلاصة 
وكذلك الهدايا، منوهن إلى أن لها 
إثبات ما تصرف ب��ه زوجها بجميع 

الوسائل القانونية.
ويقول قاضي االحوال الش��خصية 
غي��ث جبار أبو ناصري��ة في تصريح 
التميي��ز  »محكم��ة  إن  صحف��ي 
االحتادية في العراق حسمت موضوع 

استحقاق املرأة ألثاث الزوجية«.
واكد أبو ناصرية أن »املرأة تس��تحق 
ما موجود في املنزل ش��رط إثباتها 
أنه ج��اء ضمن مهره��ا املعجل )أي 
ال��ذي تلقت��ه قب��ل الدخ��ول بها(، 
املن��زل  الن��وم وجتهي��زات  كغرف��ة 

املطبخية«.
كما تس��تحق املرأة والقول لقاضي 

االحوال الشخصية »املوجودات في 
الدار التي اشترتها من مالها اخلاص، 
وكذل��ك ما تلقته من هدايا س��واء 

من زوجها أو اشخاص اخرين«.
وأف��اد ب��أن »اثبات م��ا يدخل ضمن 
اثاث الزوجية ممك��ن بجميع الطرق 
القانونية من بينها أقوال الشهود، 
أو تقدمي وثائق، السيما فيما يخص 

املصوغات الذهبية«.
وأورد أبو ناصرية أن »لقاضي احملكمة 
أن يضع احلجز على موجودات املنزل 
قب��ل البت بالدعوى ف��ي حال وجود 

خشية من التصرف بها«.
وفي مقابل ذلك، ذكر أبو ناصرية أن 
»ممتل��كات الرجل اخلاص��ة، كجهاز 
نقاله أو حاسوبه الشخصي ال يعد 
م��ن االثاث الزوجية وال تس��تحقها 

املرأة«.
وفي ح��ال اخفاء الرج��ل أو تصرفه 
ببع��ض االث��اث، يعّلق أب��و ناصرية 
»حينه��ا تكلف امل��رأة باثبات ذلك، 
وم��ن بعده��ا يجري تق��ومي ما جرى 

التصرف به وفقاً لالسعار السائدة 
في السوق«.

وتاب��ع أن »امل��رأة تضع اقي��ام االثاث 

املتصرف به��ا، وإذا اعت��رض الرجل 
عل��ى تل��ك القيمة تق��وم احملكمة 
بتكلي��ف خبراء حلس��م النزاع وفي 

احملكم��ة  تتخ��ذ  تقريره��م  ض��وء 
اخملتص��ة قراره��ا وتضمن��ه س��عر 

االثاث«.

من جانبه، ذكر نائ��ب املدعي العام 
القاضي ناص��ر عم��ران : أن »دعوى 
اثاث الزوجي��ة الواقعة بن الزوجن 
تنظ��ر من قب��ل محكم��ة االحوال 

الشخصية«.
واضاف »أما اذا كانت خصومة املرأة 
متوجهة إلى ش��خص غي��ر الزوج، 
كأن يك��ون زوجه��ا متوفي��ا وأدعت 
أرملت��ه بأن اح��د اقارب��ه كاخيه أو 
ابي��ه أو ام��ه، فتك��ون الدعوى من 

اختصاص محكمة البداءة«.
محكم��ة  تكلي��ف  س��بب  وع��ن 
االحوال الش��خصية بدعوى االثاث 
أن  عم��ران  أج��اب  الزوج��ن،  ب��ن 
»محكم��ة التميي��ز االحتادية ايدت 
توجه املشّرع العراقي بهذا الصدد«، 
وأرجعه إلى »رغبة القضاء العراقي 
في تس��وية اخلالف��ات العائلية في 
نطاق محكمة متخصصة بدعوى 
االح��وال الش��خصية لديه��ا أدوار 
إصالحية تنطلق من الس��عي لرأب 

الصدع داخل األسرة الواحدة«.

ه��ذا واش��ار ق��ال قاض��ي االحوال 
الشخصية س��عد محمد ان »اثاث 
الزوجي��ة هي االغ��راض التي تدخل 
ضم��ن املهر وكل م��ا كانت متتلكه 
الزوج��ة قب��ل ال��زواج اص��ال والتي 
حصلت عليها بعد الزواج من هدايا 

او غيرها«.
ولفت محمد الى ان »طبيعة االسرة 
ف��ي مجتمعن��ا تفرض ان تش��ترك 
الزوجة في امور املن��زل ومتطلباته 
وبالتال��ي ق��د يكون كثي��ر من أثاث 

املنزل مشترك بينهم«.
وأوض��ح محم��د بأن��ه »ف��ي ح��ال 
الشراكة في ش��راء أثاث البيت بن 
الزوجن فان كل شخص له احلق في 
ان يدعي باجلزء الذي أس��هم فيه«، 
منبهاً الى ان »الزوجن يتقاس��مان 

سعر األثاث بينهم«. 
خامتا حديثه بالقول إلى ان »للرجل 
أيًض��ا احل��ق ف��ي رف��ع دع��وى أثاث 
الزوجية إذا كانت الزوجة قد غصبت 

األثاث املشترك بينهم«.

قرار قضائي: للزوجة حق في موجودات الدار من مهرها المعجل والهدايا

إعداد - شمس يوسف: 
كثيرة هي الوظائف التي يتفوق 
بها الرجال على النس��اء وكانت 
حكرًا عليه��م، إال أن هناك عدد 
م��ن املهن، م��ن الصع��ب على 
الرجل أن ينافس فيها املرأة ومن 

هذه املهن ما يلي: 
مهن��ة التمري��ض: صب��ر امل��رأة 
واحلنان  العطف  وفيض مشاعر 
لديها، جعلها تتفوق في مهنة 
مهن��ة  أن  خاص��ة  التمري��ض 
التمري��ض حتت��اج قلًب��ا كبي��رًا 
وس��عة صدر وحتمالً كبيرًا، وهي 
من صف��ات املرأة وم��ن طبيعة 

تكوينها.
ع��رض األزياء: بالرغ��م من وجود 
الرج��ال ف��ي هذه املهن��ة، إال أن 
للمرأة باًعا طويالً بها، وتش��كل 
األغلبي��ة حت��ى أن س��مة هذه 
بنحو  بامل��رأة  ارتبط��ت  املهن��ة 

كبير.
مهنة التعليم: يفضل الكثيرون 
من الطالب والطالبات في شتى 
األعمار املرأة في مجال التعليم، 
كونه��ا متث��ل له��م األم ودورها 
في التربي��ة والتعليم والتقومي. 
وف��ي هذا اجمل��ال بالتحديد تؤدي 
املرأة رس��التها على أكمل وجه، 
وتتحمل أي صعوبات، وتستوعب 
والطباع من  الش��خصيات  كل 
وتتعامل  والطالب��ات،  الط��الب 
معهم ب��كل ح��ب، وتخلق كل 
الطرق إليص��ال املعلومة. لذلك 

تبرع املرأة في مهنة التعليم.

مهنة التجمي��ل: من الطبيعي 
أن تتفوق املرأة عل��ى الرجل في 
هذا اجملال، كون مهنة التجميل 
خلقت منذ القدم من أجل املرأة 
وزينته��ا واالهتم��ام بجماله��ا، 
إب��راز  ط��رق  عل��ى  والتع��رف 
مالمحها اجلمالية. ومهما كان 
الرجل منافًسا في هذا اجملال، إال 

أن املرأة أكثر براعة به.
امل��رأة  أنوث��ة  اإلع��الم:  مهن��ة 
أق��رب  وصوته��ا،  وإطاللته��ا 
واملس��تمعن  للمش��اهدين 
من الرج��ل. لذلك جن��د أن أكثر 
العاملن ف��ي مجال اإلعالم من 
النساء وقد متيزت املرأة وتفوقت 

على الرجل في هذا اجملال.
إدارة شؤون املوظفن: حساسية 
امل��رأة وتعاطفه��ا م��ع اجلمي��ع 
وإحساس��ها العال��ي، جعله��ا 
تب��رع ف��ي وظيفة إدارة ش��ؤون 
املوظفون  ويفضله��ا  املوظفن 
كونها أقل قس��وة م��ن الرجل. 
ل��ذا تع��د ه��ذه الوظيفية أحد 
اجمل��االت التي تفوق��ت بها املرأة 

على الرجل.
املبيع��ات: بالرغم من أن التجارة 
والبيع والشراء كانت في السابق 
حك��رًا على الرجال ف��ي الغالب، 
إال أنه في العص��ر احلالي أصبح 
للمرأة بصمة قوي��ة وكبيرة في 
ه��ذا اجمل��ال، ويفض��ل الكثيرون 
التعامل مع النساء عند الشراء 
ألنه��ن أكث��ر براع��ة ف��ي تقدمي 
العرض، وأكثر إقناًعا من الرجل.

مهن تفوقت فيها
 المرأة على الرجل 

بيروت - سيدتي نت :
خطف��ت أنطوني��ال روك��وزو زوجة الع��ب كرة 
القدم الشهير ليونيل ميسي األضواء بفستان 
الزفاف املميز الذي ظهرت به خالل احلفل الذي 
أقيم في مدينة روس��اريو مس��قط رأس��هما، 

داخل فندق “سنتي سيتي كازينو«.
وظه��رت أنتوني��ال بإطالل��ة س��احرة من خالل 
ارتدائها فستاناً أبيضاً مطرزاً باجلبير ذات أكمام 
مكشوفة وذيل متوس��ط الطول من تصميم 

املصممة اإلسبانية الشهيرة روزا كالرا.
الفستان الذي تراوح سعره بن 6 آالف و10 آالف 
جنيه إس��ترليني بحس��ب التقديرات ش��ّكل 
حديث الصحفين وحت��ول إلى ترانٍد عامليٍّ على 

وسائل التواصل االجتماعي خالل ساعات.
ومتيزت أنطونيال مبكياج هادئ وتس��ريحة شعر 
رقيقة فكانت إطاللتها متناس��قة بالرغم من 

بساطتها.
وكان زواج الالعب برش��لونة ليونيل ميسي من 
حبيبته وأم أبنائه أنتونيال روكوزو حديث العالم 

أجمع، حيث تابعه الكثيرون من محبي 
الالعب األرجنتيني.

وكان ميسي التقى بروكوزو 
عندم��ا كان عم��ره خمس 
س��نوات فقط. وهي ابنة 
املفضل،  صديق��ه  ع��م 
س��كاغليا  ل��وكاس 
وال��ذي   ، معؤش��س 

العباً  أيض��ا  أصب��ح 
لك��رة  محترف��اً 

القدم.
طل��ق�����ت  أ و
صحيف��ة كالرين 
جنت���يني��ة  ر أل ا

على حف��ل الزواج 
مناس��بات  ف����ي 

بأن��ه  مختل�ف�����ة 
»زواج الس��نة« و »زواج 

القرن«.

فستان زوجة ميسي يخطف األضواء

نيودلهي -وكاالت:
للتم��ر فوائد صحي��ة كثي��رة وقيمة 
غذائية كبيرة جتعله واحًدا من أفضل 
املواد الغذائية الش��عبية، ولكن وفًقا 
ملوق��ع »بولد س��كاي« الهن��دي ميكن 
االس��تفادة من��ه أيًض��ا ف��ي العناية 

بالبشرة والشعر.
يعزز ش��باب البش��رة: تضم��ن التمر 
ف��ي روت��ن العناية بالبش��رة ميكن أن 
يس��اعد على تعزيز ش��باب بش��رتك 
حيث يحت��وي التمر عل��ى البروتينات 
واإلنزمي��ات التي تس��اعد ف��ي احلفاظ 

على بشرتك صحية ونضرة.
ومن أجل »ماسك« التمر على وجهك 
انقع��ي عدد من حبات التم��ر بال بذور 
ف��ي احلليب واتركيه��ا ليلة كاملة ثم 
اهرسيه جيًدا لعمل عجينة سميكة 
وطبقيه��ا على وجهك ثم اغس��ليه 

باملاء البارد بعد فترة من الوقت.
مواجهة عالمات تقدم س��ن البشرة: 
التمر يحتوي على الكثير من مضادات 
األكسدة التي تساعد على قتل اجلذور 
احل��رة مما ي��ؤدى إل��ى أكس��دة اخلاليا. 

واس��تعمال التمر على اجللد ميكن أن 
يساعد على منع عالمات الشيخوخة 
واحل��د من ظه��ور اخلط��وط الدقيقة 

والتجاعيد على اجللد.
تعزيز مرون��ة اجلل��د: ألن التمر مصدر 
ممتاز لفيتامن س��ي ميكن استعماله 
للمس��اعدة في حتس��ن مرونة اجللد، 
حي��ث يس��اعد ف��ي حتس��ن نوعي��ة 
أنس��جة اجللد ومرونته، والستخدامه 
خ��ذي ملعقة واخ��دة من مس��حوق 
خش��ب الصندل وملعق��ة واحدة من 
إليها  وأضيف��ى  الكرك��م  مس��حوق 
بعض احلليب مع عدد من حبات التمر 
الرط��ب امله��روس دون ب��ذور، امزج��ي 

املكونات مًعا وطبقيها على وجهك.
احل��د م��ن تس��اقط الش��عر: ميكن أن 
يس��اعد التمر ف��ي عالج مش��كالت 
فق��دان الش��عر الت��ي حتدث بس��بب 
نق��ص الفيتامينات وميك��ن للتمر أن 
يعال��ج ضع��ف ج��ذور الش��عر وميده 
باحلدي��د. وميكنك هرس بع��ض التمر 
الرط��ب وتطبيق��ه على ف��روة الرأس 

وغسله بعد 10 دقائق.

طرائق الستعمال التمر في 
العناية بالبشرة والشعر

بغداد - الصباح الجديد: 
سجلت مستشفيات دائرة صحة 
بغ��داد الرصافة )732( حالة والدة 

خالل أيام عيد الفطر املبارك.
لدائرة  الرس��مي  املتحدث  وأشار 
صحة بغداد الرصافة قاسم عبد 
الهادي : إن مستش��فى فاطمة 
الزهراء س��جل أعلى النسب من 

)259( إذ مت تس��جيل   ، ال��والدات 
والدة   )199( منه��ا  والدة  حال��ة 
طبيعي��ة ، ف��ي ح��ن كانت عدد 
ال��والدات القيصري��ة )60(، فيما 
البلدي  ابن  س��جل مستش��فى 
)165( منه��ا )132( والدة طبيعية 
وش��هد   ، قيصري��ة  والدة  و)42( 
مستش��فى النعم��ان )85( والدة 

خ��الل امل��دة املذك��ورة كان منها 
والدة  و)19(  طبيعي��ة  والدة   )66(
قيصرية ، وس��جل مستش��فى 
ض��اري الفي��اض )56( والدة كانت 
ع��دد ال��والدات الطبيعي��ة )39( 
 )17( القيصري��ة  ال��والدات  وعدد 
ومستش��فى املدائن الذي سجل 
)51( والدة كان��ت ع��دد ال��والدات 

الوالدات  وع��دد   )41( الطبيعي��ة 
القيصرية )10( . في حن س��جل 
 )45( للوالدة  العلوية  مستشفى 
حالة والدة كان منها )37( طبيعية 
و)8( والدة قيصرية. بينما ش��هد 
مستشفى الزعفرانية )20( حالة 
والدة منها)16( والدة طبيعية و)4( 

حاالت والدة قيصرية.

الرياض _ وكاالت: 
العطري��ة  بالزي��وت  التدلي��ك 
يس��اعد في التخلص من سموم 
وتعمل على  والبش��رة،  اجلس��م 
التوت��ر  م��ن  اجلس��م  تخلي��ص 
إحساًس��ا  وتعط��ي  واإلره��اق 
بالراح��ة، ويحّس��ن عملية النوم 

وحتارب االكتئاب.
التدلي��ك بالزي��وت العطرية بات 

منتش��رًا بوفرة، في شتى مراكز 
التجمي��ل ، ويُس��تعمل من قبل 

البعض في املنازل أيًضا.
زي��وت  ه��ي  العطري��ة  الزي��وت 
النباتات  مركزة ومستخرجة من 
الطبيعي��ة، حي��ث تس��اعد في 
ع��الج النف��س والروح واجلس��د، 
كما تعمل على تخليص اجلسم 
م��ن التوت��ر واإلره��اق، وتعط��ي 

وتساعد على  بالراحة،  إحساًسا 
تقوي��ة اجله��از املناع��ي، وإع��ادة 
الت��وازن للجس��م، وفي م��ا يلي 
فوائد عامة ملا يقوم به هذا النوع 

من التدليك أو املساج:
فوائدها : 

- حتفيز الدورة الدموية.
- التخلص من س��موم اجلس��م 

والبشرة.

- حتسن عملية الهضم.
- التقلي��ل من اإلجه��اد والتعب 

واإلرهاق وحتسن النوم.
- القضاء على املشاعر السلبية 

واالكتئاب.
- التخل��ص م��ن توّرم الس��اقن 

والقدمن واليدين.
- تقلي��ل ومعاجل��ة آالم الرقب��ة 

والكتف والظهر واملفاصل.

فوائد التدليك بـ الزيوت العطرية في عالج التوتر واالكتئاب

  صحة الرصافة تسجل )732( حالة
 والدة خالل عيد الفطر المبارك 
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بغداد  ـ  هشام السلمان*
الباراملبي��ة  اللجن��ة  اس��تقبلت 
الوطني��ة صباح أم��س في مطار 
املنتخ��ب  وف��د  الدول��ي  بغ��داد 
الوطن��ي جل��وس احلاص��ل عل��ى 
البطاق��ة التاهيال��ة الثالث��ة في 
الت��ي  العال��م  كأس  تصفي��ات 
اختتمت أمس االول في جمهورية 

الصني الشعبية.
املس��تقبلني  رأس  عل��ى  وكان 
العض��اء املنتخب الوطني  االمني 
الع��ام للجن��ة الباراملبي��ة فاخ��ر 
عل��ي اجلمال��ي الذي ب��ارك للوفد 
العراقي اجنازه املهم واملتمثل في 
تأهله الى نهائيات املونديال بكرة 
الطائ��رة جلوس الت��ي تقام العام 
املقبل ف��ي هولن��دا , حيث عانق 
جمي��ع اعض��اء الوفد ف��ي قاعة 
الش��رف الكبرى وسط باقات الود 
التي وزعت عل��ى اصحاب االجناز ,  
منوها الى ان م��ا حتقق يعد اجنازا 
مميزا للعبة الطائ��رة جلوس على 
املس��توى العامل��ي خاص��ة ه��ذه 

اللعبة  من االلعاب الفرقية.  
وقال اجلمالي ان ه��ذا االجناز الذي 
حقق��ه منتخ��ب الع��راق بك��رة 
الطائ��رة جل��وس يأت��ي ف��ي ظل 
ظ��روف صعب��ة مت��ر به��ا اللجنة 
الباراملبية العراقية واحتاداتها ومن 
ضمنه��ا االحت��اد العراق��ي للكرة 
الطائرة جل��وس واملتمثلة باالزمة 

املالية.
واضاف لذلك كله تعذر على هذا 
املنتخب االعداد اجليد بسبب عدم 
وبالتالي  اخلارجي  املعسكر  اقامة 
االكتفاء مبعس��كر تدريبي داخلي 
اقيم ملدة 15 يوما في نادي وس��ام 
اجملد ملتحدي االعاقة في العاصمة 

بغداد.
واكد ان اللجنة الباراملبية العراقية 

تبارك العضاء الوفد العراقي بعد 
ان قدم��وا م��ا كان يجب ان يظهر 
ب��ه املنتخب الوطني لرفع اس��م 
العراق عاليا في هذا احملفل الدولي 
العراق��ي  املنتخ��ب  وان  خاص��ة 
منتخ��ب  يقص��ي  ان  اس��تطاع 
الدولة املضيفة الصني في املباراة 

احلاسمة بنتيجة ) 3 _1 (.
من جانبه قال رئيس الوفد العراقي 
محمد س��لمان اننا سعداء بهذا 
االجناز الذي حتق��ق في ظل ظروف 
اس��تثنائية , ولكن بعزمية واصرار 
اللالعبني وجهازهم الفني متكنوا 
من التوجد بقوة ف��ي التصفيات 

والتغلب على الصعاب.
واض��اف س��لمان نحن ف��ي احتاد 
الك��رة جل��وس نهدي ه��ذا الفوز 
الباراملبي��ة متمثلة  اللجن��ة  الى 
برئيس��ها الدكت��ور عقيل حميد 
واالمني الع��ام فاخر علي اجلمالي 
لدورهم��ا في تس��هيل الصعاب 
التي واجهت الوفد قبيل الس��فر 
ال��ى الص��ني فضال ع��ن دعمهما 

املعن��وي لالعبني وض��رورة حتقيق 
التاهل الى املونديال.

الوطني  املنتخ��ب  واعرب م��درب 
صالح حسن عن سعادته الكبيرة 
وهو يق��ود منتخ��ب الع��راق الى 
نهائي��ات كاس العال��م املقبلة , 
موضحا ان املهمة لم تكن سهلة 
املنتخبات  خاص��ة م��ا ش��هدته 
املش��اركة من تطور في املستوى 

واالداء واللياقة البدنية.
واش��ار الى ان املنتخ��ب العراقي 
قدم ما عليه واس��تحق البطاقة 
الثالثة املؤهلة الى نهائيات كاس 
العال��م خاص��ة وان املنافس على 
البطاق��ة االخي��رة كانت منتخب 
الدولة املضيفة للتصفيات وهذا 
امر غاي��ة في الصعوب��ة في ظل 
م��ا يترتب من صعوب��ات مواجهة 
الدولة املضيفة على االمل االخير 
او الفرصة االخي��رة  للصعود الى 

املونديال املقبل.

* مدير إعالم الباراملبية
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إنجاز قوائم منح الرياضيين 
لشهري آيار وحزيران 2017

»المبارزة« يعسكر 
في الصين

حكم عراقي في تصفيات 
آسيا تحت 23 عامًا

بغداد ـ الصباح الجديد:
اجن��زت وزارة الش��باب والرياض��ة - دائ��رة التربي��ة 
البدنية والرياضة قوائم اسماء الرياضيني االبطال 
والرواد املشمولني باملنح املالية وفق قانون رقم )6( 

لسنة 2013 اخلاصة بشهري ايار وحزيران 2017.
وقال مدير قس��م االحت��ادات الرياضية علي فؤاد ان 
القس��م اجنز قوائم االسماء ومت رفعها الى الدائرة 
املالية في الوزارة ليتس��نى لهم صرف املبالغ وكال 
حس��ب اس��تالمه ) كي كارد، فيزا كارد، اس��تالم 
مباش��ر( حني توف��ر التخصيص املال��ي لها مبينا 
ان قس��م االحتادات الرياضية في طور اعداد قوائم 
بأس��ماء الوجبة الثالث��ة من الرياضي��ني االبطال 
وال��رواد الذين مت ايق��اف صرف املنح لهم بس��بب 
نق��ص الوثائ��ق ضم��ن مل��ف ال��� 1700، علما ان 
الوجب��ة الثانية البالغ عددها 101 س��يتم االعالن 
عنه��ا عند اس��تحصال املوافق��ات االصولية من 
اج��ل اعادة متتعهم باالمتيازات التي اقرها القانون 

النافذ.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعل��ن االحتاد املرك��زي للمب��ارزة، ان معس��كراً تدريبياً 
سينتظم فيه منتخبي البراعم واألشبال نهاية شهر 
متوز اجلاري يستمر لنحو أسبوعني، ضمن دعم منظمة 
)أي اف( األميركية للمبارزة العراقية، وبحس��ب رئيس 
احتاد املبارزة املركزي، زياد حس��ن، فان املنظمة الدولية 
وموقعها جمهورية الصني الشعبية، سبق ان ضيفت 
الع��ام املاض��ي 16 مب��ارزا ميثل��ون منتخب��ات الفئات 

العمرية في معسكر تدريبي استمر 12 يوماً.
واض��اف: يأتي املعس��كر التدريبي للبراعم واألش��بال 
دعم��اً ملنتخ��ب العراق وهو يس��تعد للمش��اركة في 
البطولة العربية التي س��تجرى في األردن نهاية شهر 
آب املقبل، حيث يعد املعسكر خطوة تؤكد مدى دعم 

املنظمة ووقوفها إلى جانب مبارزة العراق.
واوضح ان املعس��كمر التدريبي للمتقدمني والشباب 
املق��رر في مدين��ة تاوب��ر األملانية ما زال لم يكتس��ب 
الدرجة القطعية بسبب عدم وصول تأشيرات الدخول 
واملوافقة من اجلانب األملاني، حيث كان مقرر له ان يبدأ 
ي��وم 10 متوز اجلاري.وفي االطار احمللي، اوضح، حس��ن ان 
احتاده س��ينظم في االيام املقبلة، منافس��ات األاندية 
للفئ��ات العمرية )البراعم واألش��بال( مبناس��بة حترير 
املوص��ل وط��رد االرهاب منه��ا، حي��ث البطولة ضمن 
املنهاج السنوي لالحتاد وس��تقام بالتنسيق مع املركز 
الوطن��ي لرعاي��ة املوهب��ة الرياضية في دائرة ش��ؤون 

االقاليم واحملافظات بوزارة الشباب والرياضة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
س��مى االحتاد اآلس��يوي لكرة القدم، احلكم املس��اعد 
الدولي، نخبة آس��يا، الدكتور واثق مدلل للمش��اركة 
في إدارة مباري��ات اجملموعة الثالثة التي س��تجرى في 
قطر، وتضم منتخبات البلد املضيف، وتركمانس��تان 
وسوريا والهند، وتبدأ املنافسات يوم 19 وتستمر حتى 

23 متوز اجلاري.
وقال الدولي املس��اعد واثق مدلل، انه يش��عر بالفخر 
الختي��اره ضمن طواقم التحكيم التي س��تقوم بادارة 
مباريات تصفيات آسيا حتت 23 عاماً، مبينا ان مباريات 
اجملموعة الثالثة ستشهد تنافساً كبيراً كما يتوقع له 
مسبقاً، نظراً ملا تضمه اجملموعة من منتخبات جديرة 
بتق��دمي افض��ل املس��تويات الفنية في اطار الس��عي 
للفوز بالبطاقة االولى وصوالً إلى النهائيات االسيوية 

التي ستجرى في الصني عام 2018.
واوض��ح مدل��ل انه س��يغادر إلى العاصم��ة القطرية 
الدوحة يوم 16 متوز اجلاري، على ان ينتظم في اختبارات 
عملي��ة ونظرية تقام للطواقم التي س��تقود مباريات 
اجملموع��ة الثالثة ف��ي اليوم التالي، مبين��اً ان املباريات 
ستجرى على التوالي ايام 19 و21 و23 من هذا الشهر، 

وسيعود إلى بغداد يوم 24 متوز اجلاري.

بغداد ـ قسم اإلعالم:

تفقد وزير الشباب والرياضة السيد 
عبد احلسني عبطان، أول أمس، سير 
االعمال اجلارية في ملعبي الرصافة 
) عم��و بابا ( وال��زوراء في العاصمة 

بغداد.
وق��ال عبط��ان ان ملع��ب الرصافة 
سيشهد نسب اجناز متقدمة وفي 
فت��رات زمنية الن امللعب يتكون من 
هي��اكل حديدي��ة ومبج��رد ان تنجز 
القواع��د اخلاص��ة ب��ه سنش��اهد 
التقدم امللحوظ بامللعب السيما ان 
جميع املواد االولي��ة موجودة داخل 

املشروع.
واض��اف عبط��ان ان وزارة الش��باب 
ال  اجله��ود  كل  تب��ذل  والرياض��ة 
ملع��ب  ف��ي  العم��ل  س��تئناف 
الرصافة وقدمت تس��هيالت كبيرة 
للش��ركة املنفذة لتبدأ عملها من 
جديد، وان الوزارة ستسخر اموالها 
وامكانياتها الكمال جميع املالعب 
الرياضية في العاصمة بغداد وذلك 
للحاجة املاس��ة اليها وس��نعطي 
بغداد اولوية كبيرة الجناز املش��اريع 

الرياضية.
وف��ي الس��ياق ذاته، تفق��د عبطان 
س��ير االعمال ف��ي ملعب ال��زوراء 
مثنيا على جهود الش��ركة املنفذة 
للمش��روع ودائرة املهن��دس املقيم 
عل��ى اجن��از املش��روع بأس��رع وقت 

ممكن
واكد عبطان ان الشركة لم تتوقف 
ع��ن العم��ل بالرغم من املش��اكل 

الت��ي تواج��ه ال��وزارة ف��ي توفي��ر 
وغيرها  للش��ركة  املالية  السيولة 
م��ن املعوق��ات الت��ي اس��تطاعت 
ال��وزارة من حله��ا ويس��ير العمل 
بش��كل طبيعي للغاية في امللعب 

على امل اجنازه نهاية العام احلالي.
وبني انه من املتوقع ان تنتهي جميع 
اعم��ال الكونكريت واخالء س��احة 

امللع��ب الرئيس��ية لغ��رض الب��دء 
بزراعة االرضية في شهر اب املقبل، 
مضيفا ان الوزارة اس��تطاعت رفع 
عدد مقاعد املتفرج��ني في امللعب 
م��ن 12 ال��ف متفرج ال��ى اكثر من 
15 الف متف��رج وان زي��ادة املقاعد 
ليس بالعمل اله��ني حيث يتطلب 
البح��ث ع��ن اماكن جدي��دة داخل 

امللع��ب مطابقة ملتطلب��ات االحتاد 
الدول��ي لكرة القدم ) فيفا ( اضافة 
الى الكلف��ة املالي��ة الكبيرة التي 
ال تس��تطيع ان توفرها ال��وزارة في 
الوق��ت احلالي، مؤك��دا ان ال��وزارة 
ل��و كانت متتل��ك االم��وال الكافية 
الس��تطاعت زي��ادة ع��دد املقاع��د 
اضافة الى اكم��ال كافة امللحقات 

االخرى بامللعب كاملسبح وغيره.
وفي س��ياق اخر، اكد وزير الش��باب 
والرياض��ة عبد احلس��ني عبطان ان 
ال��وزارة عازمة عل��ى تنفيذ العديد 
من البرامج الشبابية خالل املرحلة 

القادمة.
وق��ال عبطان خ��الل لقائ��ه بكادر 
ال��وزارة املتقدم، ان الوزارة س��تنفذ 

العديد من االنشطة املتنوعة التي 
تعنى بالقطاع الش��بابي وبش��تى 
اجلوانب سواء كان ثقافياً او رياضياً 
او اجتماعي��اً او إداري��اً ف��ي مج��ال 
التخطيط والقيادة، مش��يراً الى ان 
الوزارة تع��ول كثيراً على الش��باب 
في بن��اء البلد من خ��الل بناء جيل 
ش��بابي متط��ور في مج��ال االدارة 

والتخطيط والتنفيذ.
واض��اف ان ه��ذه البرامج س��تنفذ 
بالتنس��يق م��ع منظم��ات اجملتمع 
املدني والفرق التطوعية فضالً عن 

املنظمات الدولية.
من جانب اخر، طالب وزير الش��باب 
والرياض��ة عب��د احلس��ني عبطان، 
املنظمات الدولية بدعم املش��اريع 
الشبابية التي تس��عى الوزارة الى 

تنفيذها.
وقال عبطان خالل لقائه مس��ؤولة 
االمم  بصن��دوق  الش��باب  برام��ج 
املتح��دة س��هى من��ران، ان، ال��وزارة 
لديه��ا انفت��اح كبير عل��ى جميع 
املنظمات الدولية من اجل احلصول 
الش��بابية  البرام��ج  دع��م  عل��ى 
التخطيط  يخ��ص مج��االت  فيما 
واالدارة والتنمي��ة البش��رية، مبيناً 
ان وزارة الش��باب والرياضة في ظل 
الت��ي حققتها حصلت  النجاحات 
عل��ى ثق��ة كبي��رة م��ن املنظمات 
الدولية كونها سجلت نتائج جيدة 
في التنظيم والتخطيط والتنفيذ.. 
واكد عبطان ان الوزارة تسعى لبناء 
قيادات ش��بابية تنمي قدرات البلد 
في مجال التخطيط االستراتيجي 

عن طريق املشاريع الشبابية.

يلتقي مسؤولة برامج الشباب بصندوق األمم المتحدة للسكان

عبطـان يتفقـد ملعبـي الرصافـة والـزوراء
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الوزير يواصل جوالته التفقدية للمالعب

ميونيخ ـ وكاالت:

يرى يواخيم لوف املدير الفني للمنتخب 
األملاني لكرة الق��دم، أن فوز بالده بلقبي 
أوروب��ا  أمم  وكأس   2017 الق��ارات  كأس 
للش��باب )حتت 21 عاما( ال يعتبر مؤشرا 
على النج��اح في بطول��ة كأس العالم 

2018، العام املقبل.
 وتوج��ت أملاني��ا بلق��ب بطول��ة أوروب��ا 
للش��باب يوم اجلمع��ة املاض��ي، ثم فاز 
منتخبها األول بلقب كأس القارات التي 
اختتم��ت في روس��يا أول أم��س األحد، 
على حس��اب نظيره التشيلي 1 / صفر 
في املباراة النهائية. وأكد املدرب االملاني 
أن إح��راز لق��ب البطولتني ميث��ل تطورا 
ملحوظا، ولكنه ال يعني النجاح املؤكد 

في مونديال 2018.
 وصرح ل��وف قبل نهائ��ي كأس القارات 
بأن فريقه حقق هدفه »بنس��بة 100%« 
قبل خ��وض املباراة النهائية، ما يعني أن 

اللقب لم يكن الطموح الرئيسي.
 ويبدو أن هدف املدرب كان االطمئنان على 
مستقبل أملانيا، ما حتقق بنحو كبير في 
ظل وجود عمق كبير للفريق يس��تطيع 

من خالله تعويض أي غيابات«.

 ومنح لوف معظم العبيه األساس��يني 
راحة من كأس القارات، وخاض فعاليات 
البطول��ة بقائم��ة تض��م العدي��د من 
الوجوه اجلديدة والالعبني الشبان، الذين 
تألقوا في الدوري األملاني )بوندس��ليجا( 
وجنحوا في ت��رك بصمتهم، مثلما فعل 
جن��وم منتخ��ب الش��باب ف��ي أمم أوروبا. 
وبف��وز أملاني��ا بلقب البطولت��ني، أصبح 
العب��و الفريقني احتياطيا إس��تراتيجيا 
رائعا للمانش��افت قبل ع��ام واحد على 

املونديال الروسي.
 وقال لوف، في مدينة س��ان بطرس��برج 
قبل املباراة النهائية لكأس القارات: »ما 
زال الوق��ت مبك��را، هات��ان البطولتان ال 
تعنيان الكثير بالنس��بة لكأس العالم 

العام املقبل«.
 وأض��اف »صنعنا بدائل م��ن خالل منح 
الالعب��ني الش��بان اخلبرة ف��ي مثل هذه 
ش��يء  العال��م  كأس  لك��ن  املباري��ات، 
مختلف متاما«، مش��يرا إل��ى وجود فارق 
هائل بني العب موه��وب لديه إمكانيات 

الالعب الدولي، وآخر من طراز عاملي«.
 وأردف: »بالطبع، هناك حالة من النشوة 
واإلثارة والفرحة ف��ي أملانيا حاليا... أهم 
شيء هو أن تنظر لألمام وتقيم مستواك 
أمام العبني مثل ميس��ي ورونالدو وتوني 

كروس وآخرين«.
 وأض��اف: »كأس العال��م ه��ي أصع��ب 
بطول��ة قائم��ة، حتت��اج إل��ى أن تك��ون 

مس��تعدا وتقدم أداء يف��وق إمكانياتك 
البدني��ة عل��ى م��دار 5 أس��ابيع وفي 7 

مباريات حتى النهائي«.

إل��ى ذل��ك، ب��ات الالعب��ون ذوي األصول 
املهاج��رة، حج��را أساس��يا ف��ي خطة 
التغيير الذي بدأت تش��هده بنية الهرم 

الكروي في أملانيا.
وبخ��الف فرنس��ا وهولن��دا، ف��إن تواجد 
عناصر من أصول مهاجرة في تش��كيلة 
املانش��افت لي��س باألمر املعه��ود، ولم 
يظه��ر بنحو جل��ي إال مع اجلي��ل احلالي 
بقيادة س��امي خضيرة ومس��عود أوزيل 

وجيروم بواتينج.
وبالنظ��ر إلى تش��كيلة املنتخب احلالي 
حت��ت 21 عاما التي ش��اركت في بطولة 
أمم أوروبا ف��ي بولندا، يظره جليا أن اجليل 
القادم من املانش��افت سيشهد تواجدا 

أكثر لذوي األصول األجنبية.
فحوالي ثلث الالعبني الذين مثلوا أملانيا 
ف��ي بطول��ة أوروبا حت��ت 21 عام��ا، هم 
من ذوي األصول املهاج��رة، وأبرزهم تيلو 
كيهرير مدافع شالكه املولود ألب أملاني 
وأم م��ن بوروندي، وزميله في خط الدفاع 
جيدي��ون يوجن املنحذر م��ن أبوين غانيني، 
ويلعب حاليا ف��ي فريق هامبورج، وأيضا 
س��يرجي جناب��ري جن��م خ��ط الهجوم 
األملاني الصاعد، واملولود ألب من ساحل 
الع��اج، والس��وري محم��ود داود، جوهرة 

دورمتوند.
الالعبون ذوو األص��ول املهاجرة حاضرون 
أيض��ا ف��ي املنتخ��ب األملان��ي األول وفي 
جمي��ع اخلط��وط تقريب��ا، فف��ي مرك��ز 

حراس��ة املرمى، هناك حارس ليفركوزن 
بيرند لينو، الذي ينحدر والداه من االحتاد 
الس��وفيتي الس��ابق وهاجر إل��ى أملانيا 
عام 1989، أما خط الدفاع فيضم العب 
باي��رن ميونيخ جيروم بواتينج، الذي قدم 
والده من غانا إلى أملانيا قبل عقود، وفي 
الوسط يوجد إميرى كان، التركي األصل، 
وشكودران موستافي املنحدر من ألبانيا، 
وأنطوني��و روديج��ر، ال��ذي ول��د ألم م��ن 

سيراليون وأب أملاني.
ويعد س��امي خضيرة الع��ب يوفينتوس 
اإليطالي، املولود ألب تونسي وأم أملانية، 
ومس��عود أوزيل، التركي األصل، منوذجني 

لالندماج داخل أملانيا.
وبغ��ض النظر ع��ن أصول الالع��ب، فإن 
األهم بالنس��بة للمدرب األملاني س��واء 
في املنتخب األول أو املنتخبات العمرية، 
هو إمكاني��ات الالعب الفني��ة والتزامه 
باملعايير التي يضعه��ا احتاد كرة القدم، 
وأهمه��ا أن يك��ون قدوة ملن ه��م أصغر 

منه.
وم��ن خ��الل إقح��ام عناصر كثي��رة من 
ف��ي  املهاج��رة  األص��ول  ذوي  الالعب��ني 
املنتخبات األملانية، يوجه املشرفون على 
كرة القدم رسالة مفادها أن هذا الفريق 

»ميثل الوجه احلقيقي ألملانيا«.

دماء ألمانيا الفتية ترسم مستقبل البالد الكروي

برغم الفوز بكأس القارات.. لوف غير مطمئن قبل مونديال روسيا 2018

تقرير

تتويج أملانيا بكأس القارات

بغداد ـ الصباح الجديد:
تس��تكمل اجلولة الرابعة عشرة، 
م��ن ال��دوري املمتاز املمت��از لكرة 
الق��دم الي��وم االربع��اء باج��راء 3 

مواجهات قوية.
ويلتقي الي��وم الزوراء والنفط في 

قمة مباري��ات اجلولة على ملعب 
الش��عب الدول��ي، ويلع��ب فريقا 
القوة اجلوية والبحري على ملعب 
اجلوي��ة، ويتقاب��ل نفط الوس��ط 
وضيف��ه الطلب��ة عل��ى ملع��ب 

األول.

فيما تختتم مباري��ات اجلولة يوم 
بإقام��ة مباراتني،  غ��ٍد اخلمي��س، 
جتمع األولى فريق��ي نفط اجلنوب 
وج��اره امليناء، وف��ي ملعب كربالء 
سيكون لقاء أصحاب األرض أمام 

فريق احلسني.

بغداد ـ رحيم الدراجي*
ش��دد االمني العام للجنة األوملبية 
الوطنية، حيدر حس��ني علي، على 
ضرورة ان تكون املشاركة العراقية 
في دورة االلعاب االسيوية للصاالت 
بنسختها اخلامسة التي حتتضنها 
عاصمة تركمانس��تان عش��ق اباد 
مابني السابع عشر ولغاية السابع 
والعشرين من ش��هر ايلول املقبل، 

نوعية وليست كمية.
وقال االم��ني العام، خ��الل حضوره 
اجتم��اع جلن��ة اخلبراء ف��ي اللجنة 
االوملبي��ة م��ع االحتادات املش��اركة، 
وه��ي الع��اب الق��وى والفروس��ية 
ورف��ع  واملصارع��ة  والش��طرجن 
االثق��ال واملواي ت��اي والبليارد وكرة 
الس��لة 3×3 والكي��ك بوكس��نك 
وكرة  والتايكوان��دو  واجلوجيتس��و 
القدم خماس��ي: ان الواجب يحتم 
على االحتادات الرياضية التي اعلنت 
مشاركتها حتقيق االجنازات والعودة 
ال��ى العاصم��ة بغداد واالوس��مة 

املتنوعة تطرز صدور الالعبني .
وأض��اف عل��ي: ان عل��ى االحت��ادات 
ان تعي حج��م املهمة الرس��مية، 
و النري��د االع��ذار بل نري��د اجنازات، 

االحت��ادات  ممثل��ي  عل��ى  وبالتال��ي 
االكفاء  الالعبني  اختي��ار  احلاضرين 
لتمثيل العراق، و النريد اخذ كمية 
من الالعبني تثق��ل كاهل االوملبية 
ماليا، وبالتالي التتحقق اية نتيجة 
طيبة ، وهذا م��ا تتحمله االحتادات 
الرياضية، وعليها اختيار من يتمكن 

الوصول الى منصات التتويج .
يذك��ر ان جلن��ة اخلب��راء تتألف من 
الدكت��ور صب��ري بنان��ة والدكت��ور 
صال��ح مجي��د الع��زاوي والدكتور 
والدكت��ور  الكبيس��ي   حم��دان 

موسى جواد والدكتور حسني علي 
والدكت��ور ط��ارق رزوق��ي والدكتور 
احم��د ثام��ر والدكت��ور مصطفى 
صال��ح والدكت��ورة امي��ان صبي��ح 
، والس��ادة احم��د عب��اس وظاف��ر 

صاحب وقتيبة احمد .
وحض��ر اللق��اء مدي��ر اللج��ان في 
اللجنة االوملبية حتس��ني احلس��ون 
وهيثم عب��د احلميد مدير العالقات 

اخلارجية.

* إعالم األوملبية

استقبال رسمي لمنتخب الطائرة جلوس3 مباريات في الجولة 14 للممتاز

»األولمبية« تشدد على ضرورة المشاركة 
النوعية في »آسيوية الصاالت«

وفد الطائرة املتأهل إلى كأس العالم

جانب من االجتماع



بغداد - الصباح الجديد:
يقي��م )مهرج��ان العنق��اء الذهبية 
الرابع��ة  ال��دورة  الرح��ال(  الدول��ي 
)استراليا-ملبورن/العراق-ميس��ان( 
2015-2018 كرنفاالً مهيباً لفعاليات 
الدولي��ة  الذهبي��ة  العنق��اء  )كأس 
للم��رأة املبدع��ة( لع��ام 2017 ي��وم 
الس��بت 29 متوز 2017 ملدة ثالثة أيام 
احتفاء بتجارب إبداعية غنية ثرة في 
ميادي��ن وتخصصات )أدبي��ة، وفنية، 
واجتماعية، وحقوق إنسان، وإعالمية، 
ورياضي��ة، وعلمي��ة، وطبي��ة( وأخرى 
متنوع��ة تتفت��ح بتفت��ح اخلطابات 

اإلنسانية النبيلة السامية. 
محافظ��ة  ف��ي  االحتفالي��ة  جت��ري 
ف��ي  العم��ارة،  مدين��ة  ميس��ان/ 
وتت��م  الترك��ي.  كورمي��ك  فن��دق 
برعاي��ة اعتبارية، وبحض��ور من قبل 
النائ��ب الش��يخ محم��د الصيهود، 
ودع��م منظم��ات ثقافي��ة، وحضور 
شخصيات رسمية، وأدبية، وثقافية، 

وفني��ة، وفضائي��ات، ووس��ائل إعالم 
متنوعة. وقد متت مشاركة مبدعات 
وفيين��ا،  وهولن��دا،  )الع��راق،  م��ن 
والس��ويد، وبيروت، وتونس، ودمشق(، 
علم��ا ان املش��اركة مفتوح��ة م��ن 
و   07801129727 الوات��س  خ��الل 
daralqussa62@gmail.( االميي��ل 
com (، وادارة املهرجان ترحب باجلهات 

الداعمة، واملشاركة.
 ويت��م ترش��يح النس��اء م��ن قب��ل 
الثقافي��ة  واجله��ات  املؤسس��ات 
والفنية حلضور، ومشاركة الفعاليات 
الت��ي تتضم��ن، )س��فرة ال��ى اهوار 
العم��ارة، وعروض أزياء تراثي��ة، وبازار 
اعم��ال يدوية نس��وية، وحفل توقيع 
كت��ب، وقصائ��د ش��عرية، ومعارض 
تش��كيلية، وجوالت سياحية نهرية، 
وزي��ارة كنيس��ة ام األح��زان، وزي��ارة 
مندى الصابئ��ة املندائيني، وكورنيش 
العمارة، إضافة الى جولة ليلية على 
جس��ر الس��راي، وجولة في الس��وق 

القدمي، ومتثال املرأة امليس��انية، وزيارة 
أق��دم مكتب��ة )املكتب��ة العصرية(، 
ومكتب��ة التفكر، ومكتبة حس��نني 
املتجولة، والرصيف املعرفي(، وغيرها 

من الفعاليات . 

خمس��ة  اجلائ��زة  قيم��ة  ان  علم��ا 
مالي��ني دين��ار عراق��ي، وس��فرة إلى 
بي��روت، وهنال��ك جوائ��ز متن��ح )عن 
بعد( للنس��اء اللواتي لم يستطعن 
احلض��ور ألس��باب قاه��رة، احترام��ا 

لرغبته��ن في املش��اركة، ه��ذا وقد 
تش��كلت جلن��ة الختبار املش��اركات 
منهم )البروفيسور د. قاسم حسني 
صالح، والفنانة الرائدة ابتسام فريد( 

وآخرون.  
تأسس��ت اجلائزة عام 2003 ومنحت 
لع��دد م��ن املؤسس��ات، واملبدعات، 
بس��لوك  ميتازون  الذي��ن  واملبدع��ني 
حضاري رفيع املس��توى، ومن ش��تى 
الروائ��ي  منه��م  االختصاص��ات 
التركي  يشار كمال في إسطنبول،  
واحملامي��ة اإليراني��ة ش��يرين عبادي 
في طهران، وس��يدة املسرح العربي 
الفنان��ة املصري��ة س��ميحة أيوب، 
واملؤرخ العراقي حسني أمني، واسم 
الش��اعرة نازك املالئكة، واملوسيقار 
العراقي نصير ش��مه ف��ي القاهرة، 
والتشكيلية العراقية وداد االورفلي، 
والفنانة هن��د كامل، والروائية بتول 
اخلضي��ري، واملوس��يقار غ��امن حداد، 
االعظم��ي  حس��ني  املق��ام  وق��ارئ 

ف��ي عم��ان، واملفكر د.عبد احلس��ني 
ش��عبان في بي��روت، والقاص جمال 
فايز في الدوحة، واس��م املوس��يقار 
اللبناني عاص��ي الرحباني، و)اجمللس 
العرب��ي للطفول��ة والتنمي��ة ف��ي 
القاهرة(، واس��م الروائ��ي القرغيزي 
روايت��ه  ع��ن  ايتمات��وف  جنكي��ز 
)ويطول اليوم اكثر من قرن(، واس��م 
الفيلس��وف الصيني لني يوتاجن عن 
كتابه )كيف يحيا االنس��ان(، واسم 
الروائي األميركي هيرمان ميلفل عن 
روايت��ه )موبي ديك(، واس��م الكاتب 
س��عد اهلل ونوس، والفنان السوري 
أمي��ن زي��دان ف��ي دمش��ق، واصغ��ر 
قاصة في العالم س��مر املزغني في 
تونس، والفنانة س��حر طه في قصر 
االونسكو في بيروت،  واسم الكاتب 
شكس��بير في مس��رح شكسبير/
لندن، والبروفيس��ور الدكتور قاسم 
حسني صالح،  والبروفيسور الدكتور 

شيرزاد النجار في اربيل وآخرون.

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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في االمتحان يكرم المرء أم يهان؟

جمال جصاني

لقد تّوجت وزارة التربية والتعليم العراقية سيرتها التي ال 
حتس��د عليها، في نوع استعداداتها إلجراء امتحانات طالب 
الس��ادس اإلعدادي من ش��تى التخصصات، والتي كشفت 
ال ع��ن وجود خلل كبير ف��ي تنظيمها وحس��ب، بل الى ما 
هو أكثر من ذلك بكثير؛ إذ أظهرت املش��اهد التي تناقلتها 
وسائل اإلعالم ووس��ائل التواصل االجتماعي، احلالة املزرية 
للتالمي��د وهم يتصببون عرقاً في قاعات لم جتّهز بأبس��ط 
وس��ائل التهوية والتبريد، وفي ظل وقت غير مناسب متاماً 
إلج��راء االمتحانات، بع��د أن أّجلت موعدها املعتاد )ش��هر 
حزيران( الى ش��هر متوز إذ تتجاوز درج��ات احلرارة فيه نصف 
درجة الغليان؛ وهذا يشير الى نوع وحجم "الرعاية األبوية" 
الت��ي متتلكها هذه الوزارة األكثر أهمية في حياة اجملتمعات 
والدول، جتاه هذه الشريحة املعّول عليها في بناء مستقبل 
هذا الوطن املنكوب. لن نكش��ف جديدا عندما نتطرق الى 
ثوابتنا اجلليلة في مجال )الفس��اد( الذي عشعش ومتدد في 
جميع وزارات ومؤسس��ات الدول��ة، ووزارة التربية والتعليم 
لها قصب الس��بق ف��ي هذا املاراث��ون، عندم��ا حتولت بعد 
عقود من احلروب واحلصار واالغتراب؛ الى حطام من البش��ر 

واملناهج والقيم واحلجر. 
ع��ن الي��وم األول لالمتحان��ات )اإلس��المية( نقل ل��ي ابني 
املش��ارك فيها، ما واجه��ه وزمالؤه من مش��اهد مخزية ال 
تتعل��ق باس��تعدادات وزارت��ي التربية والكهرب��اء فقط، بل 
املش��اركة املميزة لوزارة الداخلية )قس��م حماية املنشآت( 
في تهيئة األجواء املناسبة من أمن واطمئنان؛ إذ لم يكتف 
أحد عناصرها باالعتداء على الطلبة وحسب، بل أطلق فوق 
رؤوس��هم صليات من بندقيت��ه، كي يزي��ل كل أثر للخوف 
من نفوس��هم القلق��ة، ويذكرهم بالش��عار العتيد )ارفع 
رأس��ك أن��ت عراقي( ..! ق��د تبدو مثل هذه األمور بس��يطة 
وعابرة، ملن أدمن على منهج اللفلفلة والطمطة وتسويف 
كل ما نواجه��ه من قضايا وحتديات، لكنه��ا في واقع األمر 
تعكس مدى العجز والفش��ل والهوان الذي نعيشه برفقة 
ه��ذا النوع من اخمللوقات واجلماعات التي متددت على س��نام 
املفاص��ل احليوية للمجتم��ع والدولة وعلى رأس��ها الوزارة 
األهم ملستقبل الش��عوب واألمم )التربية والتعليم( واحملببة 

حليتان احملاصصة وفرسان حقبة الفتح الدميقراطي املبني.
إن االنتص��ار على ما متثل��ه داعش من منظوم��ة مترابطة 
ومتش��عبة م��ن املفاهي��م، ال ميكن أن يتحق��ق في اجلبهة 
العس��كرية وحده��ا، بل س��يبقى مفرغاً م��ن محتواه من 
دون حص��ول حت��والت جذري��ة في اجلبه��ات األخ��رى، وعلى 
رأس��ها جبهة التربية والتعلي��م والتي برهنت التجربة في 
بل��دان عديدة، على دورها الريادي في نهوضها واس��تقرارها 
وازدهاره��ا. ه��ذه اجلبه��ة التي تكش��ف لنا يوم��ا بعد آخر 
ع��ن الواقع املزري ال��ذي انحدرنا إليه، بفع��ل هرم األولويات 
املعطوب الذي اعتمدته الطبقة السياس��ية التي تلقفت 
زم��ام األم��ور قب��ل "التغيي��ر" وبع��ده. مثل ه��ذه املظاهر 
املش��ينة، التي رصدتها وس��ائل اإلعالم ووس��ائل التواصل 
االجتماعي وأش��رنا إليها في عم��ود اليوم، حتتاج الى وقفة 
جادة ومس��ؤولة جتاه هذه الوزارة العاجزة عن تقدمي أبس��ط 
املس��تلزمات واحلقوق لهذه الش��ريحة املهمة من اجملتمع، 
وه��ذا العجز العضال ف��ي إجراء حتوالت جذري��ة فيها بعد 
م��رور أكثر من 14 عاماً على زوال النظام املباد؛ تؤكد ضرورة 
اس��تثنائها من لعنة احملاصصة، لتوض��ع حتت تصرف فريق 
عم��ل متخصص ومهني مش��هود له بالكف��اءة والنزاهة 
والوع��ي العميق بال��دور الذي تضطلع به ف��ي عالم اليوم، 
فريق عمل يحظى بالدعم الوطني واألممي للنهوض مبهمته 
التأسيسية والتي ال تأسيس فعلي في بقية احلقول املادية 

والقيمية من دونها...

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

اإلخبارّية  املواقع  ضّجت 
القليل��ة  األي��ام  ف��ي 
املاضية، بأخبارٍ تُفيُد بأّن 
النج��م العاملي براد بيت 
ق��د زار النج��م العامل��ي 
ج��ورج كلون��ي لتق��دمي 
التهنئة ب�ِ والدة التوأمني، 

خالل تواُجده ب�ِ لندن.
وقي��ل أيًضا أّن بيت، قّدم 
هدايا  كلون��ي  لطفل��ي 
م��ن واق��ع خبرت��ه كأب 
8 أعوام،  لتوأم��ني من��ذ 
لهم��ا  اش��ترى  حي��ث 
دميتني ُمتش��ابهتني من 
املعارك  لتجّن��ب  لن��دن، 

املستقبلّية بينهما.
وفي احلقيقة، وبحس��ب 
 "Gossip Cop" موق��ع 

ال��ذي نَق��ل  األميرك��ّي، 
ه��ذه  إنطلق��ت  كي��ف 
أن  بع��د  الش��ائعة، 
الصحف  إحدى  نش��رت 
البريطانّي��ة مقالًة حتت 
إلى  عنوان: "بي��ت وصل 
لندن  ف��ي   Oxfordshire
بج��وار ج��ورج كلون��ي، 
حيُث يس��تطيع ُمقابلة 

توأم األخير".

أب��دى الفن��ان أحمد زاهر 
س��عادته بالنج��اح الذي 
حققه خالل ه��ذا العام، 
م��ن خ��الل مجموعة من 
"اختيار  منه��ا  األعم��ال 
إجب��اري" قب��ل رمض��ان، 
ومسلسل "احلالة ج" في 
رمض��ان، وفيل��م "هروب 
إضط��راري" م��ع الفن��ان 
أحمد السقا، مشيرًا إلى 
أنه ملس ه��ذا النجاح من 
قابلوه  اجلمه��ور عندم��ا 

في الشارع.
وأوضح الفنان أحمد زاهر 

أنه يقرأ حاليا مسلس��ال 
جديدا س��يكون مفاجأة 
وس��يكون  للجمه��ور، 
مختلًف��ا متاًما، وس��يبدأ 
األي��ام  خ��الل  تصوي��ره 

القليلة املقبلة.

تابع��ت املغني��ة العاملية 
مفاج��أة  دي��ون  س��يلني 
باعتماده��ا  جماهيره��ا 
أزي��اء غريب��ة، وذلك حني 
ظهرت وهي متوجهة إلى 
عرض أزياء كريستيان ديور 
جملموعة ال� "هوت كوتور" 
خلريف وشتاء 2017/2018 
ف��ي "كوالتر ب��ورت رويال 
غاردنز" ف��ي باريس حيث 
جلدي��اً  فس��تاناً  ارت��دت 

باللون اخلردلي.
وكان��ت دي��ون ف��ي مزاج 
بحيث  والتسلية،  للمرح 
على سيارة  رجالً  وضعت 

أم��ام  مركون��ة  كان��ت 
الفندق الذي تنزل به، قبل 
أن تنحن��ي وتض��ع يديها 
عليها، وتتخ��ذ وضعيات 
اللتقاط الص��ور من قبل 
املصورين الذين احتشدوا 

في املكان.

براد بيت

سيلين ديون

احمد زاهر

أخبــارهــــــــــم

تنعى أسرة حترير الصباح اجلديد الزميل 
حمزة الالمي مراس��ل وكالة نينا ، الذي 
استش��هد في القاطع الغربي باملوصل 
ف��ي أثناء تغطيته ملع��ارك التحرير التي 
تخوضه��ا القوات األمني��ة ضد تنظيم 
داعش اجملرم ، س��ائلني الباري عز وجل أن 
يسكنه فس��يح جناته ، وعزائنا ألسرة 

الفقيد وذويه وزمالئه.

نـعـي

الدورة الرابعة ل�"كأس العنقاء الذهبية"

تع��رض الزمي��ل مؤمل مجيد مراس��ل 
شبكة اإلعالم العراقية إلى إصابة في 
أثن��اء تغطيته للعمليات العس��كرية 
ف��ي املوص��ل القدمي��ة، وتتمنى أس��رة 
"الصب��اح اجلدي��د" الش��فاء العاج��ل 

والصحة والسالمة.

سالمات يا مؤمل

الدورة الرابعة لـ"كأس العنقاء الذهبية" للمرأة المبدعة لعام 2017 
جوائز تمنح للنساء المشاركات عن بعد 

الصباح الجديد - وكاالت:
الفنان��ة كن��دة علوش،  حتدث��ت 
عن مش��اركتها كضيفة شرف 
في أح��داث فيلم "األصليني"، 
وقال��ت إن الس��بب في ذلك 
بفك��رة  اقتناعه��ا  ه��و 
الفيل��م وال��دور ال��ذي 
في  ُمشيرة  تقدمه، 
نفس��ه  الوق��ت 
إل��ى أن ال��دور 
ف��ي  مؤث��ر 
ق  لس��يا ا
م  لع��ا ا

للفيل��م، م��ن دون أن يك��ون مجرد 
ظهور أو مرور كرام فقط. 

 وأش��ارت علوش إلى أن رغبتها في 
دعم الس��ينما املصري��ة، واألعمال 
الفني��ة الهادف��ة كان حاض��راً في 
ذهنها قب��ل تقدمي الفيل��م، معربة 
عن سعادتها بهذه التجربة، وفيلم 
"األصليني" من بطولة منة شلبي، 
وخال��د الصاوي، وماج��د الكدواني، 
ونخب��ة م��ن النج��وم، والعمل من 
تألي��ف أحمد م��راد، وإخ��راج مروان 

حامد.
في أحد مش��اهد اجل��زء الثالث من 
سلس��لة "هاري بوت��ر" يقف معلم 
كيفي��ة  طالب��ه  ليعل��م  الس��حر 

مواجه��ة ن��وع خ��اص من الس��حر 
الش��رير يُس��مى "بوج��ارت"، وه��و 
سحر شرير متغير الشكل، يعتمد 
على تقمص صورة أكبر مخاوف من 
يقابله��م. يخبر املعلم طالبه أخيرًا 
أن الطريقة الوحي��دة للتغلب على 
هذا السحر الشرير، هي أن يسخروا 
من��ه، وأن يتخيلوا أكب��ر مخاوفهم 

بنحو مضحك.
يتقمص هذا الس��حر الشرير صورة 
عنكبوت عم��الق حينما يقابل "رون 
ويزلي"، الذي يخشى العناكب بنحو 
ممي��ت، وينتصر ويزلي أخي��رًا حينما 
يتص��ور هذا العنكب��وت وهو يرتدي 
يس��تطيع  وال  باتين��اج"،  "أحذي��ة 

الس��ير به��ا فينقل��ب، فيضح��ك 
ويزلي، ويضحك اجلميع. فالسخرية 
دائًما ه��ي احلل.  لذل��ك ففي فيلم 
"األصليني" يعرض لنا "مروان حامد" 
في جتربت��ه الثانية مع "أحمد مراد" 
حكاية تدور حول أحد اخملاوف الكبرى 
ف��ي هذا العصر: أكب��ر مخاوفنا لم 
تع��د العناكب أو املس��تذئبون، وإمنا 
ه��ي حياتن��ا الش��خصية، حياتن��ا 
الت��ي أصبح��ت بال معن��ى أو هدف 
على جانب، كما أصبحت منتهكة 
ومكشوفة بنحو كامل على اجلانب 
اآلخر. األمر مخيف جدا، ولذا يفعل 
م��راد وحامد م��ا فعله زم��الء هاري 

نفسه.. يسخرون منه.

كندة علوش تبدي سعادتها بالمشاركة في "األصليين"

بغداد - تضامن عبد المحسن:
حتت شعار )جميعنا انتصرنا لنينوى( 
الثقافية  العالق��ات  دائ��رة  أطلق��ت 
الثقاف��ة  ل��وزارة  التابع��ة  العام��ة 
والس��ياحة واآلثار، باكورة فعالياتها 
الفنية، ابتهاجا بانتصارات جيش��نا 
وحشدنا على قوى االرهاب في نينوى، 
باقامة حفل فني على خشبة املسرح 
الوطني مساء يوم االثنني 2017/7/3، 
احيته س��يدة املقام العراقي فريدة، 
لتصدح باغاني الفرح والنصر بقيادة 

املايسترو محمد حسني كمر.
تفاعل احلضور الذي مأل قاعة املسرح 
فرحا مع اغنية للفنانة فريدة )نفديك 

ياعراق( والتي كتبت للعراق.
وق��د حض��ر احلف��ل وزي��ر الثقاف��ة 
والس��ياحة واآلث��ار فري��اد راون��دزي، 
اضافة الى حضور رسمي ودبلوماسي 
متثل بالسفير الروماني، ورئيسة جلنة 
البرملانية ميس��ون  واالعالم  الثقافة 
وزارة  ع��ام  ومفت��ش  الدملوج��ي، 
الثقافة، ونقي��ب الفنانني العراقيني، 
وع��دد من موظف��ي هيئ��ة النزاهة، 
ومؤسس��ة الس��جناء السياسيني، 
واهالي رجال احلشد الشعبي، اضافة 
الى عدد كبير من الفنانني واملثقفني، 

ومنظمات اجملتمع املدني
اس��تهل املايس��ترو محمد حس��ني 
كمر احلف��ل بكلمة ترحيبية ش��كر 
خاللها حضور وزير الثقافة، والهيئات 
والفنانني،  والرسمية،  الدبلوماسية، 

كما وجه شكره ملدير دائرة العالقات 
الثقافية العامة فالح حسن شاكر، 
لتوجيه الدعوة ل��ه، وللفنانة فريدة، 
ولتهيئة الفعالية، مهنئا في كلمته 
رج��ال القوات االمني��ة النتصاراتهم 
على ق��وى الش��ر واالره��اب، ومعربا 
عن فرحه لتواجده بني افراد الشعب 

العراقي.
قدم��ت الفنان��ة فريدة ق��راءات في 
املق��ام العراقي، وارفقته��ا باغاٍن من 
الت��راث، وكذل��ك اغني��ات موصلية، 
وكردي��ة، ف��ي وصل��ة فني��ة امتدت 
ألكث��ر م��ن س��اعة، لتق��دم لها في 
اخلتام باقات ال��ورود من وزير الثقافة، 
ومن رئيس��ة جلنة الثقافة البرملانية، 
كما قدم لها نقي��ب الفنانني صباح 

املندالوي وسام االبداع.

بغداد - الصباح الجديد:
استقبلت مدير عام دائرة السينما 
الدكت��ورة  وكال��ة  واملس��رح 
إقبال نعيم، ممثل املستش��ارية 
الثقافية في سفارة اجلمهورية 
ف��ي  اإليراني��ة  اإلس��المية 

بغداد داود معصومي.
التكميل��ي  ه��و  واللق��اء 
لوضع أس��س  الطرفني  بني 
مبس��ألة  وواضح��ة،  ثابت��ة، 
الثقافي  التع��اون  وثيق��ة 
بني اجلانبني والذي قطفت 
بتاري��خ  ثم��اره  أول��ى 
أقيم  2017/5/2 عندم��ا 
مهرجان أسبوع الفيلم 

اإليراني في بغداد.
وأستعرض الطرفان 
آليات تفعيل هذه 
مب��ا  االتفاقي��ة 
يخ��دم عالقتهما 
 ، في��ة لثقا ا
ضني  مس��تعر
ل  ص������و أ
التعاق��د 

م��ع 

ت  كا لش��ر ا
ئية  لس��ينما ا
اإليراني��ة بنح��و 

رس��مي على وفق ما ورد ف��ي وثيقة 
التع��اون بني الطرفني، واحلصول على 
س��لة س��ينمائية متنوع��ة، تض��م 
أحدث األفالم اإليراني��ة االجتماعية، 
والتاريخي��ة، ألجل عرضها للجمهور 

العراقي.
الس��ينمائي،  التع��اون  وبخص��وص 
تعه��د اجلانب اإليران��ي بإقامة دورات 
الس��ينمائية،  للفن��ون  متط��ورة 
وتقنياته��ا داخ��ل الع��راق أو خارجه، 
وبأيدي خبراء في الس��ينما اإليرانية، 
بش��رط حتدي��ث مس��ألة التقيي��م 
العملي للمتدربني، لالستفادة اجلدية 
من ه��ذه ال��دورات، وس��يكون أولها 
دورة بهندس��ة الصوت السينمائية، 
تلبية سريعة لطلب مدير السينما، 
ثم تطرق احلديث إلى جاهزية قس��م 
املسارح للمش��اركة في املهرجانات 
املس��رحية املتنوعة التي ستقام في 

إيران نهاية العام احلالي.

وزارة الثقافة تطلق أولى 
فعاليات النصر على اإلرهاب

تفعيل اتفاقية التعاون 
السينمائية بين العراق وإيران
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