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بغداد - أسامة نجاح:
أعلنت قيادة العمليات املش��تركة 
ي��وم ، أم��س اجلمع��ة ، ع��ن حتري��ر 
وش��ارع  نين��وى  ش��ارع  وتطهي��ر 
ورفع��ت  كام��ل  بنح��و  النجف��ي 
العل��م العراق��ي ف��وق آخ��ر مبنى 
داخل س��وق الصي��اغ ، فيما أكدت 
ق��وات مكافحة اإلره��اب عن قرب 
إعالن حترير املوص��ل بالكامل خالل 

الساعات املقبلة . 
وقال مص��در امني رفيع املس��توى 
في قيادة العمليات املش��تركة في 
‘‘الصباح  حديث خاص لصحيف��ة 
االمني��ة  الق��وات  إن"  اجلدي��د‘‘ 
استطاعت أن حترر ش��ارعي نينوى 
والنجفي بنحو كامل ورفعت العلم 
العراقي فوق آخر مبنى داخل سوق 
الصياغ في املدينة القدمية باجلانب 
األمين ، مش��يراً إلى إنها" حتاصر ما 
تبقى من عناصر تنظيم داعش في 
مساحة 500 متر باملوصل القدمية 

بالساحل األمين للمدينة. 
وأضاف املصدر الذي لم يفصح عن 
اس��مه أن" القوات األمنية تواصل 
السرجخانة  اندفاعها عبر ش��ارع 
شماال وجامع الشيخ أبو العال غرباً 
وشارع غازي شرقاً وشارع خالد بن 

الوليد جنوبا". 
وتاب��ع ان" الق��وات األمنية فتحت 
املدني��ن  إلج��الء  مم��رات  أربع��ة 

"حتق��ق  أن  متوقع��ا  العالق��ن"، 
القطعات التماس وس��ط منطقة 
النجف��ي ال��ذي مت حتري��ره وتنج��ز 
مهامه��ا القتالية ف��ي وقت قريب 

جدا". 
م��ن جانبه��ا أعلن��ت قي��ادة قوات 
جهاز مكافحة اإلره��اب يوم أمس 
اجلمعة ، إن معركة حترير الس��احل 
األمين للموصل أصبح وش��يكا وأن 
أياما معدودة ورمبا ساعات تفصلنا 

عن إعالن التحرير الكامل . 
وق��ال قائد ق��وات جه��از مكافحة 
اإلرهاب الفري��ق الركن عبد الغني 
االس��دي ف��ي حدي��ث لصحيف��ة 
‘‘الصباح اجلديد‘‘ إن "انتهاء معركة 
حتري��ر الس��احل األمي��ن للموص��ل 
أصبح وش��يكا وأن أيام��ا معدودة 
ورمب��ا س��اعات تفصلنا ع��ن إعالن 

التحرير الكامل". 
وأضاف أن "التقديرات العس��كرية 
تشير إلى أن عدد مقاتلي التنظيم 
باملوصل اآلن ال يتجاوز املائة عنصر 
إن لم يكن أقل"، كاشفا في الوقت 
نفسه عن أن "أغلبهم انغماسين 

ومن جنسيات أجنبية". 
وتاب��ع ان" جلوء زمر داعش اإلرهابية 
إلى االنتحارين داللة على هزميتهم 
وقرب انته��اء وجوده��م على ارض 

املوصل .
تتمة ص3

500 متر من الموصل القديمة تشهد معركة 
الساعات األخيرة قبل التحرير الكامل  

القوات املشتركة حترر شارع نينوى وشارع النجفي بنحو كامل

بغداد ـ الصباح الجديد:
لرئيس  اإلعالم��ي  املكت��ب  أعل��ن 
ال��وزراء حي��در العب��ادي، أن جلن��ة 
الطاقة الوزارية رفضت عقداً وقعه 
محافظ البص��رة ماجد النصراوي 
بس��بب وجود "ش��بهات فس��اد"، 
مبيناً أن العب��ادي قرر إحالة ملف 

للنصراوي إلى هيئة النزاهة.
وق��ال املكت��ب ف��ي بي��ان اطلعت 
عليه "الصباح اجلديد"، إن "رئيس 
مجلس الوزراء حيدر العبادي ترأس، 

اجتماعاً للجنة الطاقة الوزارية".

وأض��اف البي��ان، أن "اجتماع جلنة 
الطاقة الوزارية ق��رر رفض العقد 
الذي وقعه محافظ البصرة لعدم 
وج��ود ج��دوى حقيقي��ة ولوج��ود 

شبهات فساد".
وتابع، أنه "بناء على ذلك قرر رئيس 
الوزراء إحالة ملف محافظ البصرة 
إل��ى هيئ��ة النزاهة عل��ى خلفية 
محاوالت��ه زج أس��ماء ملس��ؤولن 
كذب��ا والذي يس��تبطن ش��بهات 

فساد عقود".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
بحث رئيس التحالف الوطني عمار 
احلكي��م، مع رئيس مجلس النواب، 
س��ليم اجلب��وري، تط��ورات الوضع 
الب��الد  والسياس��ي ف��ي  األمن��ي 
واملنطقة, وسير املعارك في مدينة 

املوصل وملف إغاثة النازحن.
بحس��ب  البرمل��ان  رئي��س  وأك��د 
البي��ان اطلع��ت علي��ه "الصب��اح 
اجلدي��د" "انه الب��د أن نعزز مفهوم 
اإلجم��اع  وحتقي��ق  الش��راكة، 
املهم��ة  القضاي��ا  ف��ي  الوطن��ي 
كون الش��عب ينتظر م��ن النخبة 

السياس��ية املب��ادرة والعمل اجلاد 
املطروح��ة،  التحدي��ات  ملواجه��ة 
مؤكدا اهمية تكثيف احلوارات بن 
الكتل السياس��ية حي��ال العديد 
م��ن امللف��ات املهم��ة، خاصة بعد 
مرحلة داعش وبث روح الطمأنينة 
للمواطن وإش��راك جميع املكونات 

 في القرار العراقي".
واضاف ان "الوقت أصبح مناس��باً 
للشروع مبشروع املصاحلة اجملتمعية 
بوصفها احل��ل االمثل العادة االمن 

واالستقرار في البالد.
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن النائب محمود املشهداني،امس 
اجلمع��ة، ع��ن عق��د "مؤمت��ر بغداد 
الوطني" يوم اخلميس املقبل بحضور 
ال��وزراء والنواب احلالين والس��ابقن 
للمحافظ��ات واملناط��ق احمل��رره من 
تنظيم "داعش"، فيما اش��ار الى ان 
اللجنة التحضيرية للمؤمتر ستوجه 
الدعوات الرسمية للرئاسات الثالث. 
وقال املش��هداني في بي��ان اطلعت 
عليه "الصب��اح اجلدي��د"، إن "مؤمتر 
بغداد الوطني سيعقد يوم اخلميس 
املقب��ل املواف��ق ١٣ مت��وز ٢٠١٧ ف��ي 

بغداد بحضور الوزراء والنواب احلالين 
والس��ابقن للمحافظ��ات واملناطق 
احملرره من عصاب��ات داعش االرهابية 
األكادميي��ة  للش��خصيات  اضاف��ة 

والدينية والعشائرية".
واوضح ان املؤمتر "س��يتدارس مرحلة 
النازح��ن  وإع��ادة  داع��ش  مابع��د 
املناطق"، مشيرا  لتلك  واالس��تقرار 
التحضيري��ة  "اللجن��ة  أن  ال��ى 
للمؤمتر س��تقوم بتوجي��ه الدعوات 
الرس��مية للرئاس��ات الثالث اضافة 

للشخصيات املعنية بهذا املومتر".
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العبادي يحيل ملف النصراوي 
الى النزاهة و"تحقيق" البصرة 

يأمر بتوقيف البزوني

الحكيم والجبوري يبحثان الشروع 
بالتسوية والمصالحة والمعالجات 

التنموية

"مؤتمر بغداد" الخميس المقبل
وال سماح بحضور المطلوبين للقضاء

"داعش" ينفذ اعتقاالت في صفوفه 
بسبب الحديث عن مقتل البغدادي

ناشطون إيزيديون يقترحون تخصيص مكافآت لمن 
يكشف عن مختطفيهم بالمخيمات واألحياء المحررة 23

برلين ـ جاسم محمد:
مجموع��ة  قم��ة  انطلق��ت 
العشرين G20 في هامبورغ هذا 
الي��وم 7 يوليو 2017 في خضم 
حت��والت متس��ارعة لالقتص��اد 
العاملي، وسط تصاعد مطالب 
التوجه نحو الدولة القومية، في 
مواجهة العوملة والتجارة احلرة، 
وتوس��يع الفجوة مابن ضفتي 
االطلس��ي، وهذا مايجعل قمة 

هامبورغ استثنائية. 
احلض��ور األمن��ي املكث��ف، اثار 

مدين��ة  اختي��ار  بش��أن  ج��دالً 
هامب��ورغ مقراً للقم��ة كونها 
تعد من املدن املزدحمة ش��مال 
املاني��ا، وه��ذا ماصع��ب عم��ل 
مبواجه��ة  الش��رطة  اجه��زة 
التظاهرات وتأم��ن مكان عقد 
القمة. ومن بن املنظمن لهذه 
االحتجاج��ات، حتالف املنظمات 
الكبي��رة مث��ل االحت��اد األملاني، 
ومنظم��ة  التج��اري،  واالحت��اد 
وأوكس��فام.   األخضر  الس��الم 
وس��بق ان اصدر مكت��ب هيئة 

)االستخبارات  الدستور  حماية 
الداخلية( ف��ي مدينة هامبورغ 
حتذي��رات م��ن املش��اركة ف��ي 
للقم��ة  مناهض��ة  تظاه��رات 
يس��ارية  عناص��ر  تنظمه��ا 
متطرفة. وبحسب بيانات هيئة 
حماي��ة الدس��تور، يوج��د ف��ي 
هامبورغ 1100 شخص ينتمون 
إلى التي��ار اليس��اري املتطرف، 
م��ن بينهم نحو 650 ش��خصا 

لديهم استعداد للعنف.  
تفصيالت ص2

بغداد - وعد الشمري:
كش��فت جلنة النفط والطاقة في 
مجل��س النواب، أم��س اجلمعة، عن 
وجود ثالث��ة اس��تجوابات بحق وزير 
الكهرباء قاس��م الفهداوي، مؤكدة 
موافقة هيئة رئاسة البرملان عليها، 
فيما اش��ارت إل��ى أن الع��راق انفق 
طيلة السنوات املاضية أكثر من 40 

مليار دوالر على ملف الكهرباء.
وقال عضو اللجنة زاهر العبادي في 
حديث مع "الصباح اجلديد"، إن "وزير 
الكهرباء قاس��م الفه��داوي يواجه 

اليوم ثالثة اس��تجوابات عن فشله 
في ادارة ملف الطاق��ة الكهربائية 

في العراق".
م��ن  "اثن��ن  أن  العب��ادي  وتاب��ع 
االستجوابات تقدم بهما اعضاء في 
جلنة الطاق��ة، والثالث من خارجها، 
وجميعه��ا وافق��ت عليه��ا هيئ��ة 

رئاسة مجلس النواب".
وأش��ار إلى أن "الطلب��ات مت حتويلها 
إل��ى  واالس��ئلة  االس��انيد  م��ع 
الفه��داوي لكي يت��م بعدها حتديد 
موعد لالس��تجواب بوصفه ممارسة 

دس��تورية للنواب وحقا رقابيا على 
اعمال الس��لطة التنفيذية من دون 

استثناء".
الطاق��ة  "جلن��ة  العب��ادي  وأته��م 
احلكومة بالفشل في ادارة الكهرباء 
وع��دم ايج��اد خطة ورؤي��ة واضحة 
للتعام��ل مع هذا املل��ف الذي ميس 
حياة املواطنن السيما ونحن نعيش 
اجواء الصيف امللتهبة من احلرارة".

وأكد عض��و جلنة الطاق��ة النيابية 
أن "احلكوم��ة وبش��تى قطاعاته��ا 
فش��لت الي��وم في تق��دمي اخلدمات 

إل��ى املواطن ما جعل��ه ينفر ويخرج 
بتظاهرات نتيجة للوضع املأس��اوي 

الذي يعيشه".
وأوض��ح أن "مع��دالت القط��ع في 
تزايد مس��تمر، وقد ال يُجهز املواطن 
بالكهرباء بأكثر من نصف س��اعات 
الي��وم، ويبقى حتت رحم��ة اصحاب 
املولدات االهلية وبعضهم يستغل 
الوضع احلال��ي لغرض احلصول على 

أكبر قدر من املنافع املادية".
ويقدر العب��ادي "حجم االنفاق على 
ادارة الكهرباء منذ العام 2004 حتى 

االن بأكث��ر من 40 ملي��ار دوالر"، في 
مقابل ذلك يش��دد عل��ى أن "امللف 
لم يش��هد أي حتس��ن ط��وال املدة 

املاضية".
كونه��ا  الكهرب��اء  "وزارة  ويل��وم 
ف��ي  االس��تثمار  عل��ى  اعتم��دت 
التوزي��ع واالنتاج"، ويرى أنه "ال داعي 
تعنى  لوجود مؤسس��ة حكومي��ة 
به��ذا امللف كونها س��لمت جميع 
الصالحيات إلى شركات اهلية ولم 

يبق لها شيء".
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لجنة الطاقة: 40 مليار دوالر مجموع إنفاق العراق على الكهرباء قّمة العشرين تنطلق في هامبورغ وسط 
قاسم الفهداوي يواجه ثالثة استجوابات في مجلس النّواب قريبًاتظاهرات واختالفات وموضوعات مثيرة للجدل

بغداد ـ الصباح الجديد:
القط��ري،  اخلارجي��ة  وزي��ر  ق��ال 
بن عبدالرحمن  الش��يخ محمد 
آل ثان��ي، إن ب��الده ل��ن تناقش أي 
من األمور التي "متس استقاللية 
الدول"وذل��ك ف��ي إش��ارة عل��ى 
املطال��ب املقدم��ة م��ن ال��دول 
املقاطع��ة الس��عودية واإلمارات 

والبحرين ومصر.
وأض��اف وزير اخلارجي��ة القطري، 
في حوار مع ش��بكة )سي ان ان( 
األميركية، إن "اإلخوان املسلمن 
ليست جماعة إرهابية في قطر، 
مؤك��داً أن إغالق قن��اة اجلزيرة لن 
يحدث مهما كان��ت ردود الفعل 

من دول احلصار".
االقتص��ادي  "احلص��ار  أن  وأك��د 
والسياسي واالجتماعي املفروض 
على دولة قطر يعد عمالً عدائياً 
ويش��كل إهانة ألي بلد مستقل 

وذي سيادة.
"إننا  القط��ري،  الوزي��ر  وأض��اف 
ل��و نظرن��ا بتمعن إل��ى املطالب 

املقدم��ة إلى دولة قطر س��نجد 
قط��ر  دول��ة  بدع��م  اتهام��ات 
لإلرهاب ومطالب تتعلق بتقييد 
حري��ة التعبي��ر وإغ��الق مناف��ذ 

إعالمية وط��رد معارضن، عالوة 
على مطالب أخرى فيها انتهاك 
للقانون الدولي كالدعوة لسحب 
اجلنس��ية القطري��ة م��ن بعض 

األف��راد وإعادتهم إل��ى بلدانهم 
األصلية".

وش��دد عل��ى أن "دول��ة قطر لن 
متتثل ألي مطلب ينتهك القانون 

الدولي ولن متتثل أيضاً ألي إجراء 
يقتص��ر على دول��ة قطر وحدها 
وأي حل يجب أن يش��مل اجلميع 

وليس قطر وحدها".
وكان بي��ان مش��ترك ص��ادر عن 
اجتماع وزراء خارجية السعودية 
ومص��ر واإلم��ارات والبحرين في 
القاه��رة أم��س األربع��اء لبحث 
رد الدوحة عل��ى قائمة املطالب 
ال� 13 التي قدمته��ا تلك الدول 
لقطر إن "رد الدوحة كان سلبيا 

ويفتقر ألي مضمون".
وعبر ال��وزراء عن أمله��م في أن 
"تس��ود احلكمة، وأن تتبنى قطر 
ق��رارات صائبة" وكان من املتوقع 
أن يعلنوا عقوبات إضافية خالل 
االجتماع لكنهم ل��م يعلنوا أي 
واتفق��وا على  إج��راءات جديدة، 
عقد اجتماع اخر ملناقشة االزمة 
في العاصمة البحرينية املنامة، 
وتتوس��ط الكوي��ت حل��ل األزمة 

منذ بدايتها.
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قطر ترد على الدول المقاطعة:
"اإلخوان المسلمون" ليسوا إرهابيين ولن نغلق "الجزيرة"

تقريـر

بغداد ـ الصباح الجديد:
نش��رت صحيفة، "الديلي تلغراف"، 
في عدده��ا الصادر، ام��س اجلمعة، 
تقريرا ملراس��لها في نيويورك يشير 
فيه إل��ى تس��ليم ش��ركة "هوبي 
لوب��ي" األميركي��ة لبي��ع التح��ف 
الفنية آالف القط��ع األثرية املهربة 
من العراق في إطار تسوية قانونية، 
الفت��ة الى أن تلك القطع ش��حنت 
م��ن اإلم��ارات وإس��رائيل ببيان��ات 

مزيفة. 
ويقول التقرير، إن الش��ركة وافقت 
دوالر  مالي��ن   3 مبل��غ  دف��ع  عل��ى 
كغرامة وتسليم 5500 قطعة أثرية 

هربت من مناطق أثرية في العراق.
وتته��م النياب��ة الش��ركة بانتهاك 
الفيدرالية في ش��حنها  القوان��ن 
الُرق��م الطيني��ة والقط��ع  لتل��ك 
األثري��ة من دول��ة اإلم��ارات العربية 
املتحدة وإس��رائيل ببيان��ات مزيفة 

بوصفها "قطع بالط".
ويضي��ف التقري��ر أن��ه لي��س ثمة 
إش��ارة إلى ضلوع جماعات إرهابية 
ف��ي القضية لك��ن ش��ركة هوبي 
لوبي أق��رت أنها لم تكن على إدراك 
بتعقي��دات حي��ازة مثل ه��ذه املواد 
األثرية القدمي��ة وأنها اعتمدت على 
خبرة جتار وش��ركات الش��حن األمر 

الذي قاد إلى "أخطاء مؤسفة".
تتمة ص3

تهريب آثار عراقية إلى شركة أميركية 
وتغريمها 3 ماليين دوالر

بغداد ـ الصباح الجديد:
أوضحت وزارة االتصاالت، س��بب 
الضع��ف ال��ذي أص��اب خدم��ة 
االنترن��ت ف��ي بغ��داد من��ذ أيام، 
مش��يرة إل��ى ح��دوث قط��ع في 
بعض مس��ارات الش��بكة خارج 
العاصم��ة، فيم��ا وع��دت بإعادة 

اخلدمة إلى وضعها الطبيعي.
وقال الوكيل الفن��ي للوزارة أمير 
البيات��ي في حدي��ث صحفي، إن 

"هن��اك قطعا ح��دث في بعض 
مس��ارات اإلنترن��ت خ��ارج بغداد 
العسكرية"،  العمليات  بس��بب 
الفتا إلى أن "ذلك أدى إلى ضعف 

اخلدمة".
وأضاف البيات��ي "أننا قمنا خالل 
تلك  بإص��الح  املاضين  اليوم��ن 
بنحو كامل، وسيعود  املس��ارات 
االنترنت كما كان بنحو طبيعي"، 
العملي��ة  "ه��ذه  أن  مس��تدركا 

ستستغرق بعض الوقت".
ويش��كو معظ��م مس��تخدمي 
ش��بكة االنترنت في بغ��داد من 
ضع��ف اخلدم��ة منذ أي��ام، وجاء 
ذل��ك بالتزام��ن م��ع قي��ام وزارة 
االتص��االت بقط��ع اخلدم��ة ملدة 
س��اعة واحدة صباحا خالل فترة 
امتحانات السادس اإلعدادي التي 

بدأت في الثاني من متوز اجلاري.
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
أفاد مص��در محلي ف��ي محافظة 
نينوى،ام��س اجلمع��ة، ب��أن ثالث��ة 
انفج��ارات قوي��ة ضرب��ت اط��راف 
قض��اء تلعفر غرب املوصل وس��ط 
حال��ة اس��تنفار قص��وى لتنظيم 

"داعش".
وق��ال املصدر في حدي��ث صحفي، 
إن "ثالثة انفجارات قوية ومتتابعة 
ضربت اط��راف قض��اء تلعفر غرب 

دخ��ان  تصاع��د  وس��ط  املوص��ل 
عالي"، مش��يرا الى أن "االنفجارات 

مجهولة السبب حتى االن". 
"االنفج��ارات  ان  املص��در  وأض��اف 
اعقبها اس��تنفار واس��ع  الثالث��ة 
ملس��لحي داعش"، مبينا ان "اغلب 
الط��رق الرئيس��ة ف��ي تلعفر جرى 
اغالقها وفرض حركة حظر التجوال 

للمركبات املدنية".
وفي س��ياق آخر افاد مصدر محلي 

في محافظ��ة كركوك، بان تنظيم 
"داعش" اعدم االمير التاسع لوالية 
ديال��ى حرق��ا ف��ي قض��اء احلويجة 
جنوب غرب��ي احملافظ��ة، عازيا ذلك 
الى "التخ��اذل" ف��ي اداء الواجبات 

التي يامر بها التنظيم.
وقال املصدر في حديث صحفي، إن 
"تنظيم داعش اعدم، صباح امس، 
امير والية ديالى في التنظيم حرقا 
في اط��راف قض��اء احلويجة جنوب 

غ��رب كركوك بعد اص��دار قرار من 
قب��ل ما يعرف باحملكمة الش��رعية 

لداعش".
واض��اف املص��در ، ان "اع��دام امير 
ديالى جاء بسبب اتهامه بالتخاذل 
ف��ي اداء واجبات��ه وع��دم حتقيق اي 
انتصار طيلة االشهر املاضية، لكن 
هن��اك معلومات تؤكد ان الس��بب 
الرئيسي وراء اعدامه هو معارضته 
لتبوء والي الوالة السوري اجلنسية 

مهمة االشراف على واليات داعش 
ومنها ديالى".

من جهة أخرى أفاد مصدر عسكري 
الس��ابعة  الفرق��ة  قي��ادة  ف��ي 
باجليش في محافظ��ة األنبار،امس 
"إرهابي��ن"  أربع��ة  ب��أن  اجلمع��ة، 
ينتم��ون لتنظي��م "داع��ش" قتلوا 
بقص��ف جوي في مدينة راوه غربي 

احملافظة.
وقال املصدر في حديث صحفي، إن 

"طي��ران التحال��ف الدولي قصف، 
ام��س، عجلة لتنظي��م داعش في 
مدينة راوه 230كم غ��رب الرمادي، 

مما اسفر عن تدميرها".
وأضاف املصدر ، أن "القصف اسفر 
عن أيض��ا عن مقتل أربعة إرهابين 
في داخل العجلة بينهم مس��ؤول 
تصني��ع العبوات الناس��فة ملدينة 

راوه في داعش".
تتمة ص3

ثالثة انفجارات "مجهولة" تضرب تلعفر وحالة استنفار قصوى لـ"داعش"

محمد بن عبدالرحمن آل ثاني

"االتصاالت" توّضح سبب ضعف اإلنترنت في بغداد
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السليمانية ـ عباس كاريزي:

املعارض��ة  الفع��ل  ردود  مازال��ت 
واملتحفظ��ة عل��ى حتدي��د موع��د 
الج��راء  املقب��ل  ايل��ول  م��ن   25
االس��تفتاء على اس��تقالل اقليم 
كردس��تان تتوال��ى، فب��ن راف��ض 
آللية العملية وآخر مطالب باتباع 
س��ياقات قانونية وتطبيع االوضاع 
الذه��اب الى  السياس��ية، قبي��ل 
هكذا قرار متس��رع، حذر نواب عن 
محافظة كركوك، من مغبة اجراء 
االس��تفتاء ف��ي املناط��ق املتنازع 
عليه��ا من دون دراس��ة وتنس��يق 

مسبق مع مكونات املدينة.
ففي حن قال رئيس االقليم رئيس 
الكردس��تاني  الدميقراطي  احل��زب 
مسعود بارزاني في احدث تصريح، 
مصي��ر  س��يحدد  التصوي��ت  إن 
كرك��وك، »أي��ا كان ق��رار س��كان 
كركوك ف��ي االس��تفتاء فينبغي 
احترام قرارهم«، حذر عضو مجلس 
النواب ش��وان داودي وهو نائب عن 
االحت��اد الوطني الكردس��تاني في 
كركوك في حديث للصباح اجلديد 
من تداعيات خطي��رة قد يخلفها 
االصرار على اجراء االس��تفتاء في 

كركوك واملناطق املتنازع عليها.
موع��د  حتدي��د  ان  داودي  واض��اف 
االستفتاء قسم الش��ارع الكردي 
ال��ى جبهت��ن احداهم��ا تدعم ب 
)نعم( واالخرى ترفض ب)ال(، تتعامل 
كال اجلبهينت بنحو غير واقعي مع 
الوطنية احلساسة،  هذه القضية 
ما وض��ع االقليم امام مفترق طرق 
ضيق، يتبادل اجلانبان خالله التهم 

بالفساد واخليانة.  
اذا كان االس��تفتاء مهم��ا  وق��ال 
لالقليم فان��ه اكث��ر اهمية لتلك 
خطورت��ه  كان��ت  واذا  املناط��ق، 
محدودة على االقليم، فان مخاطره 
تتضاع��ف عل��ى املناط��ق املتنازع 
عليها، لذا يجب ان يكون قرار اجراء 
االستفتاء في تلك املناطق مدروساً 
واضًحا جتاه مشاركة تلك املناطق 
من عدم��ه، الفتا الى ان اش��تراط 
االحتاد الوطني على مشاركة تلك 
املناط��ق ف��ي االس��تفتاء نابع من 
اميانه بكردس��تانية تل��ك املناطق 
وض��رورة ابدائه��ا ال��رأي ف��ي أي��ة 
قضاي��ا مصيرية تخ��ص االقليم، 

واضاف ان مش��اركة تلك املناطق 
يجب ان يكون مقروناً بضمان جناح 
االس��تفتاء فيها، وهو ما سيكون 
ضمانه صعباً ف��ي ظل عدم اجراء 
وعل��ى  لذل��ك،  اس��تعدادات  اي��ة 
ض��وء املعطي��ات والواق��ع الراهن 
ف��ان احتم��االت الفش��ل اكثر من 

النجاح. 
واردف داودي ان االحص��اءات وارقام 
وزارة التجارة تقول ان الكرد ميثلون 
)%52( م��ن حج��م الس��كان فيما 
تبل��غ نس��ب الع��رب والتركم��ان 
املتبقي��ة   )48%( ال  واملس��يحين 
من حجم الس��كان ف��ي احملافظة، 
موضح��ا ان مقاطع��ة املكون��ات 
االخ��رى وعدم مش��اركة )%3( من 
الك��رد او ع��دم تصويتهم لصالح 
االس��تفتاء، س��يؤدي ال��ى فش��ل 
العملي��ة برمتها في تلك املناطق، 
واردف ان اخلط��ورة الكب��رى تكمن 
ف��ي ان عدم جن��اح االس��تفتاء في 
تلك املناطق يعني خس��ارتها الى 

االبد.

كردس��تان  اقلي��م  رئي��س  وكان 
املنتهية واليته مسعود بارزاني قد 
قال في احدث تصريح له اول امس 
اخلميس، إنه ال عودة عن مس��اعي 
إقامة دولة كردية مستقلة لكنه 
عب��ر  ذل��ك  لتحقي��ق  سيس��عى 
احلوار مع بغ��داد والقوى اإلقليمية 

لتجنب الوقوع في الصراع.
وتابع بارزاني في مقابلة مع وكالة 
الزمن��ي  انب��اء رويت��رز إن اجل��دول 
لالس��تقالل بعد االس��تفتاء الذي 
س��يجرى ي��وم 25 س��بتمبر أيلول 
»م��رن لكن��ه لي��س ب��ال ح��دود« 
متوقع��ا ان يت��م التصويت بنعم 
ف��ي االس��تفتاء، مؤك��دا على إن 
املفاوضات مع بغداد والدول اجملاورة 
والقوى الدولية ستبدأ على الفور 
بعد التصويت بهدف التوصل إلى 

اتفاق ودي.
وقل��ل بارزان��ي من التكهن��ات بأن 
االس��تفتاء س��يؤدي للعنف قائال 
»ش��رعية الناس أكبر من شرعية 
أي أحزاب سياس��ية أو أي تدخالت 

خارجية«.
وتابع قوله »ال أعتقد أن بوس��ع أي 
ش��خص أن يقف ف��ي وجه املوجة 
الكبيرة لش��عب كردستان عندما 
يق��رر مصيره. رمبا س��تكون هناك 
بع��ض احمل��اوالت إلحب��اط األم��ر... 
س��نبذل كل ما في وس��عنا لعدم 

السماح بذلك«.
وذكر أن��ه على اس��تعداد لتهدئة 
اخمل��اوف األمني��ة للع��راق وتركي��ا 
وإي��ران قائال إن تأجيل االس��تقالل 
س��يؤدي ف��ي حقيق��ة األم��ر إلى 
مزيد من عدم االس��تقرار، »نريد أن 
نبدد أي احتم��ال إلراقة الدماء في 

املستقبل«.
االحتاد الوطني الكردستاني واالحتاد 
االسالمي اكدا في اجتماع عقداه 
الس��ليمانية  مبحافظة  اخلمي��س 
ان احلدي��ث ع��ن اجراء االس��تفتاء 
وترس��يخ العملي��ة الدميقراطي��ة 
يجب ان يقترن باعادة تفعيل البرملان 
كمؤسسة ش��رعية منتخبة في 
االقليم، مجددين متسكها بضرورة 

تفعيل البرملان قبي��ل الذهاب الى 
اجراء االستفتاء.  

م��ن جهته��ا ع��دت كتل��ة حركة 
الن��واب  مجل��س  ف��ي  التغيي��ر 
االس��تفتاء ق��رارا حزبي��اً ال يرتقي 
لطموح ش��عب كردستان، وذكرت 
رئيسة الكتلة س��روة عبدالواحد 
خ��الل مؤمتر صحفي مش��ترك مع 
وفد الك��رد الفيلين ان اس��تفتاء 
كردس��تان اس��تفتاء حزبي، الميثل 
طموح الش��عب الكردي بالكامل 
الن��ه ل��م ي��أت عب��ر املؤسس��ات 
الشرعية الوطنية، وفي مقدمتها 

برملان كردستان.
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
ق��ال وف��ي اح��دث تصريح ل��ه ان 
االس��تفتاء املقرر اجراؤه في اقليم 
كردستان اجراء غير صحيح، فيما 
شدد على ان االقليم سيندم على 
ذلك.  وق��ال أردوغان ف��ي حوار مع 
قن��اة فران��س 24، اخلمي��س 6 متوز 
2017، انه ال يعتقد بأن االستفتاء 
اجراء صحيح، مشيرا الى ان تبادل 

الرأي مع حكومة اقليم كردستان 
به��ذا الصدد، الفتا الى ان حكومة 
االقليم لو قامت بهذا االس��تفتاء 

فإنها ستندم على ذلك.
وفي سياق ردود الفعل جتاه مسألة 
االس��تفتاء ردت اوساط سياسية 
وش��عبية ودينية عل��ى تصريحات 
رئيس فرع دهوك الحتاد علماء الدين 
الكردستاني املال احسان الريكاني، 
الذي قال أن من يعارض اس��تفتاء 
بارزان��ي خائ��ن وعلي��ه الرحيل من 

هذا البلد.
وقال ناشطون في مواقع التواصل 
االجتماع��ي ان اراء الريكاني وغيره 
م��ن املروجن ملس��ألة االس��تفتاء 
مدفوع��ة الثمن، وه��ي تصب في 
صال��ح خدمة اجندات سياس��ية 
لبع��ض االحزاب واله��اء املواطنن 
عن االزمات واملش��كالت املتراكمة 
الت��ي يعان��ي منها االقلي��م جراء 
والهيمن��ة  املستش��ري  الفس��اد 
واالس��تحواذ على ثروات الش��عب 

والتالعب مبقدراته.

تحذيرات من عواقب فشل االستفتاء في المناطق المتنازع عليها
الشرخ والتوتر الموجود بين األطراف الكردستانية يزداد عمقًا

د.علي شمخي 

لم تقصر االحزاب احلاكم��ة في العراق من فرض 
سلوكياتها وطبائعها ونهجها املريض على مركز 
العاصمة بغداد ولم تكتف مبمارسة هوايتها في 
مس��خ الدميقراطية وس��لب روحها عبر اصرارها 
عل��ى املضي في نهج احملاصص��ة وتفضيله على 
ماس��واه من اش��كال االدارة ملؤسس��ات الدولة 
بل س��عت لش��يوع مثل ه��ذه املمارس��ات على 
مجالس احملافظات واجملال��س احمللية في االقضية 
والنواحي وباتت مشاهد الصراع واالستئثار على 
املناص��ب فيها مش��اهد حقيقي��ة الغنى عنها 
لقادة  هذه االحزاب وخالل اكثر من دورة انتخابية 
لم يجن املواطن البس��يط في محافظات العراق 
م��ن ه��ذه اجملالس س��وى اث��ارة اخلالف��ات وتبادل 
االتهام��ات بالفس��اد والتخوي��ن واملناكفات بن 
االعضاء املتحالفن داخل هذه اجملالس وتس��ببت 
مظاهر احملاصصة واقتس��ام املناصب واالمتيازات 
ف��ي تبديد وضي��اع مالين ال��دوالرات التي كانت 
تخصص ف��ي امليزانية االحتادية مثلما اس��همت 
في تراجع املستوى اخلدمي وتدهور البنى التحتية 
لهذه املدن وليس غريبا مانشاهده هذه االيام من 
على القنوات القضائية ووس��ائل االعالم االخرى 
من تنابز وش��تائم ب��ن اقطاب االح��زاب والكتل 
السياس��ية وثقاف��ة الضمر والتآمر في س��بيل 
االيق��اع ب��كل ط��رف وتق��دمي امللفات ال��ى هيئة 
النزاهة من اجل تصفية اخلالفات السياسية من 
دون ان تفكر هذه االح��زاب والكنل وزعماؤها في 
حال هذه احملافظات واهلها الذين انتظروا س��نن 
طواال من اجل ان يروا مالمح التغيير في واقعهم 
وتلبية حاجاتهم االساس��ية املتمثلة في تطوير 
اخلدم��ات والش��روع مبش��اريع االعم��ار واص��الح 
اخلراب الذي يحيط ب��كل جوانب احلياة هناك واذا 
كان هن��اك من يقترح حل��وال جذرية لهذه االزمة 
املتفاقمة في مدن العراق في الش��مال والوسط 
واجلنوب فان في مقدمة هذه احللول هو الس��عي 
الق��رار تعدي��الت جديدة ف��ي انتخاب��ات مجالس 
احملافظ��ات وف��ي صالحياتها واع��ادة النظر مبلف 
نق��ل الصالحيات من املرك��ز وتوزيعها على دوائر 
احملافظ��ة مبا يتيح الس��يطرة على م��وارد الدولة 
االحتادي��ة ومبا يس��د منافذ الفس��اد ومين��ع تبذير 
االموال ويتيح البناء هذ احملافظات في املش��اركة 
الفعلية في خط��ط االعمار وقد آن االوان لتكف 
االح��زاب السياس��ية ع��ن س��طوتها ف��ي ادارة 
املؤسس��ات ونشاطاتها وترفع يدها عن التحكم 
في قرارات اعضاء مجالس��ها والتوقف عن نقل 
جتربة فاش��لة وثقافة س��يئة مورست في اعلى 
هرم الس��لطة ط��وال اكثر من ثالثة عش��ر عاما 

ويراد لها ان تشيع ومتتد في مدن العراق االخرى.

ثقافة سيئة..

تقـرير

برلين ـ جاسم محمد*

انطلقت قمة مجموعة العش��رين 
G20 في هامبورغ هذا اليوم 7 يوليو 
2017 في خضم حتوالت متس��ارعة 
لالقتص��اد العامل��ي، وس��ط تصاعد 
مطالب التوجه نحو الدولة القومية، 
في مواجه��ة العوملة والتجارة احلرة، 
وتوس��يع الفج��وة ماب��ن ضفت��ي 
االطلس��ي، وه��ذا مايجع��ل قم��ة 

هامبورغ استثنائية. 
احلض��ور األمن��ي املكثف، اث��ار جدالً 
بش��أن اختيار مدينة هامبورغ مقراً 
للقمة كونها تعد من املدن املزدحمة 
ش��مال املانيا، وه��ذا ماصعب عمل 
اجهزة الشرطة مبواجهة التظاهرات 
وتأمن مكان عق��د القمة. ومن بن 
املنظمن لهذه االحتجاجات، حتالف 
املنظمات الكبيرة مثل االحتاد األملاني، 
واالحت��اد التجاري، ومنظمة الس��الم 
ان  وس��بق  وأوكس��فام.   األخض��ر 
اصدر مكتب هيئة حماية الدس��تور 
)االس��تخبارات الداخلية( في مدينة 

هامبورغ حتذيرات من املش��اركة في 
تظاهرات مناهضة للقمة تنظمها 
عناصر يس��ارية متطرفة. وبحسب 
بيانات هيئة حماية الدستور، يوجد 
في هامبورغ 1100 ش��خص ينتمون 
إل��ى التيار اليس��اري املتط��رف، من 
بينهم نح��و 650 ش��خصا لديهم 

استعداد للعنف.  
وفي اعقاب انط��الق املظاهرات قبل 
يوم من بدا القمة، والذي بلغ عددها 
ردت  ش��خص،  ال��ف   12 مايق��ارب 
الشرطة باس��تعمال خراطيم املياه 
ورذاذ الفلف��ل، وفرق��ت املتظاهرين. 
وقالت الشرطة إنها حاولت الفصل 
بن جماع��ات “البالك بلوك” التابعة 
لليس��ارين املتطرف��ن واملتظاهرين 
الس��لمين، حتى  ميكن للمس��يرة 
أن تتواص��ل لكنها ل��م تتمكن من 
ذل��ك. وكان املتظاه��رون قد  جتمعوا 
منذ الرابعة في س��وق السمك في 
ميناء هامبورغ، لغ��رض التوجه من 
هناك نح��و 300 متر باجت��اه صاالت 
معرض فرانكفورت حيث مكان عقد 

القمة.

االحترازية  االمنية  االجراءات  وضمن 
فرضت الس��لطات حظ��را للتظاهر 
في منطقة أمنية بلغت مساحتها 
38 كيلومترا مربعا، في أثناء انعقاد 
القم��ة، وأطلق��ت الس��لطات على 
هذه املنطقة، اسم املنطقة الزرقاء، 
ويقع في هذه املنطق��ة أيضا مركز 
)روت��ا فل��ورا(، وحم��ل احلفل ش��عار 
“لنجع��ل املنطقة الزرق��اء منطقة 
قابل��ة للرقص”. يذك��ر أن مركز )روتا 
فلورا( يحتله من��ذ 1989 متطرفون 
يس��اريون، وهو يع��د معق��ل التيار 
اليس��اري في هامب��ورغ الذي يرفض 

قمة العشرين.  

ابرز القضايا  التي ناقشتها 
القمة

تعق��د قم��ة العش��رين ه��ذا العام 
رمب��ا  اس��تثنائية،  ظ��روف  وس��ط 
تتلخ��ص باعتم��اد ترامب سياس��ة 
واس��تراتيجية جدي��دة، تق��وم على 
الرب��ح وتغطي��ة النفق��ات اكثرمن 
االلتزام بالقيم والثقافة التي تنادي 
بها دول اوروبا. التجارة احلرة واحلمائية 

التجاري��ة، رمبا هي اب��رز املوضوعات 
الت��ي تهدد هذه القمة، على االغلب 
مابن اميركا واملانيا اكثر من غيرها، 
وس��بق ان هدد ترام��ب بأعادة النظر 
بالعالقات التجارية م��ع املانيا، عادا 
االخي��رة مس��تفيدة م��ن االتفاقات 
التجاري��ة وعليه يج��ب مراجعتها، 
وهذا مايع��د خطاً احمر ال��ى املانيا 

حتديدا، وهنا تكمن اخلالفات. 
بس��بب  مه��ددة  مازال��ت  القم��ة 
اخلالف��ات حتى ف��ي صياغ��ة البيان 
اخلتامي حول املوضوعات املتش��عبة 
واملتداخل��ة ، لكن برغم ذلك يعتقد 
غابريي��ل فيلبيرماير من معهد إيفو 
مبيونيخ ، ممكن تخطي ذاك، موضحا 
أن نظام االقتصاد العاملي مبني على 
التع��اون، وهن��اك حاجة إل��ى الثقة 
الس��تقرار ه��ذا النظ��ام وعليه فإن 
االلت��زام بتج��ارة ح��رة وعادلة مهم 
ويج��ب أن يج��د مكانه ف��ي البيان 

اخلتامي.

ميركل وترامب، خالفات قائمة
اتخ��ذت مي��ركل مواق��ف مختلفة 

متاماً ع��ن ترامب في قضاي��ا تتراوح 
م��ن أزمة الالجئ��ن م��روراً بالتجارة 
وحت��ى دور املنظم��ات الدولية.  ومن 
املفارقة ان تكون هذه القمة  برئاسة 
املستش��ارة االملانية مي��ركل، والتي 
توص��ف بانها م��ن اش��د املنتقدين 
ال��ى ادارة البي��ت االبي��ض، ترام��ب، 
واشتهرت بعبارتها : ان زمن االعتماد 
عل��ى الوالي��ات املتحدة ف��ي حماية 
دول اوروبا قد ول��ى، وعلى دول االحتاد 
االوروب��ي النه��وض بقدراتها حلماية 

نفسها. 
واس��تبعدت ميركل من أن تس��اعد 
“قم��ة ليوم��ن في هامب��ورغ”، على 
تبدي��د اخلالف��ات، مح��ذرة أيضا من 
املبالغ��ة في توق��ع نتائج من القمة 
لك��ون أن البيان اخلتامي الجتماعات 
مماثل��ة يج��ب أن يحظ��ى “مبوافق��ة 
باإلجماع”. وتباينت مواقف الطرفن 
ف��ي ع��دة ملف��ات أبرزه��ا الالجئن 
والتج��ارة. وكان��ت االتص��االت ب��ن 
ترام��ب وميركل مح��دودة جدا حتى 
اآلن. وق��د اقتص��رت عل��ى اتص��ال 
هاتف��ي بروتوكولي ج��دا بعيد تولي 

ترام��ب مه��ام منصب��ه. ل��ذا، ف��ان 
التناق��ض بن هاتن الش��خصيتن 

مثير جدا لالهتمام.
البي��ت األبي��ض م��ن جانب��ه اوضح 
ب��ان الرئيس االميرك��ي ترامب اجرى 
مكامل��ة هاتفي��ة م��ع املستش��ارة 
االملانية ميركل تطرقا إلى مس��ائل 
املن��اخ ومب��ادرة متوي��ل نس��اء م��ن 
أصحاب مش��اريع األعمال والتجارة، 
مب��ا في ذل��ك الفائ��ض ف��ي القدرة 

العاملية على إنتاج الصلب”
وأن موافقة األمل��ان واألوروبيون على 
موض��وع التج��ارة احل��رة والعادل��ة، 
وفقا لرغب��ة دونالد ترام��ب الداعي 
إل��ى اتفاقي��ات جت��ارة عادل��ة، فهذا 
أم��ر يعتبره خبير التج��ارة اخلارجية 
فيلبيرماير “كالما رنانا ال غير”. وهذا 
مؤش��ر بالنس��بة إلى هنين��غ فوبل 
عل��ى أن التوازنات االقتصادية تتغير 
وال��ذي بدأ م��ع إعالن دونال��د ترامب 
“أمي��ركا أوال”، وق��د يؤدي في أس��وء 
ح��ال إلى عزل��ة تدريجي��ة للواليات 
املتح��دة وبالتال��ي تراج��ع لقوته��ا 
العسكرية واالقتصادية.  ويستنتج 

س��يملئون  “الصيني��ن  أن  فوب��ل 
بس��رور هذا الفراغ ويشاركون فعال 
في مهرج��ان االقتصاديات الكبرى”، 
وأض��اف “نح��ن بصدد نظ��ام جديد 

لالقتصاد العاملي”.
قمة هامبورغ هذه املرة ليست سهلة 
أيضا، إذ يواجه العالم حتديات كبيرة، 
وق��د وصفته��ا املستش��ارة “تعقد 
القم��ة ه��ذا العام في ظ��ل حتديات 
صعب��ة”. وأش��ارت إل��ى التحدي��ات 
بقولها “اإلرهاب، التحوالت املناخية، 
سياسة احلمائية )التقييد في حركة 
السوق بن الدول(، كل هذه القضايا 
س��تكون عل��ى طاول��ة املباحث��ات 
“العالم  بالق��ول  يومي��ا”. وختم��ت 
قل��ق، العال��م أصبح غي��ر متحد”.
ومن املتوقع ان تش��هد العالقات بن 
ضفتي االطلسي الكثير من الفتور 
واخلالفات ف��ي زمن ترامب، ورمبا يعود 
ذل��ك في اختالف الرؤي��ة، والثقافات 

مابن ضفتي األطلسي.

االره��اب  قضاي��ا  ف��ي  *باح��ث 
واالستخبارات

في ظل مطالب التوّجه نحو الدولة القومية لمواجهة العولمة والتجارة الحرة

قّمة العشرين تنطلق في هامبورغ وسط تظاهرات واختالفات وموضوعات مثيرة للجدل

برملان كردستان

اردف داودي ان 
االحصاءات وارقام 
وزارة التجارة تقول ان 
الكرد يمثلون )52%( 
من حجم السكان 
فيما تبلغ نسب 
العرب والتركمان 
والمسيحيين ال 
)%48( المتبقية من 
حجم السكان في 
المحافظة

بغداد ـ الصباح الجديد:
التربية،ام��س  وزارة  أعلن��ت 
جه��از  إبت��كار  ع��ن  اجلمع��ة، 
ف��ي  الغ��ش"  "لكش��ف 
اإلمتحانات، كاش��فة أن اجلهاز 
اثبت جدارته خالل اس��تخدامه 

العام احلالي. 
وقال��ت ال��وزارة في بي��ان اطلعت 
إن  اجلدي��د"،  "الصب��اح  علي��ه 
"وزي��ر التربية محم��د إقبال عمر 
م��ن  نخب��ة  التق��ى،  الصيدل��ي 

املبدع��ن ف��ي ش��عبة املبتكرات 
العلمية في ديوان الوزارة"، مبينة 
ان الوزير "أثنى على إجنازهم املبدع 
ال��ذي حققوه م��ن خ��الل إبتكار 
جهازا جديدا لكش��ف الغش في 

اإلمتحانات العامة".
وأضاف البي��ان أن "وزارة التربية 
عممت اس��تخدام اجلهاز للعام 
الدراس��ي احلالي في امتحانات 
والس��ادس  املتوس��ط  الثال��ث 
اإلعدادي وأثبت جدارته بالعمل 

على كشف جميع حاالت الغش 
االلكتروني".

واش��ار البي��ان ال��ى أن "أعضاء 
اللجن��ة املبتكرة قدم��وا للوزير 

اجلهاز كهدية تذكارية".
وكان��ت متحدث��ة باس��م وزارة 
التربية قالت في وقت س��ابق ل� 
السومرية نيوز إن الوزارة لديها 
آلي��ة للتعام��ل م��ع أس��اليب 
"مدرب��اً  أن  وكش��فت  الغ��ش، 
اخت��رع جهازاً وعرضه في إحدى 

للح��د م��ن ح��االت  املديري��ات 
الغش، وس��اعد في اكتش��اف 
السماعات التي تزرع في األذن". 
التواص��ل  صفح��ات  وتع��ج 
جدي��دة  بظاه��رة  االجتماع��ي 
للتروي��ج ع��ن وس��ائل "غ��ش" 
متط��ورة وغي��ر مرئي��ة تعرض 
للبي��ع عل��ى الطلب��ة بش��كل 
علن��ي مع كوادر "رد االس��ئلة" 
مقاب��ل مبال��غ نقدية ليس��ت 

بقليلة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
افاد مص��در محلي في محافظة 
صالح الدين، بأن تنظيم »داعش« 
ف��ي  اعتق��االت  سلس��لة  ش��ن 
صفوفه ش��رق احملافظة بس��بب 
حديثهم العلني عن مقتل زعيمه 

املدعو ابو بكر البغدادي.
وقال املص��در في حديث صحفي، 
إن »تنظيم داعش ش��ن سلسلة 
اعتق��االت ش��ملت اكث��ر من 20 
من مس��لحيه في ق��رى مكحول 

بس��بب  الدي��ن  ص��الح  ش��رقي 
مقت��ل  ع��ن  العلن��ي  حديثه��م 
البغ��دادي قبل اس��ابيع في غارة 

جوية في سوريا«.
واضاف املص��در ، أن »داعش اصدر 
ق��رارا صارم��ا بحظ��ر احلديث عن 
مقتل البغ��دادي واعتبر من يروج 
لها يح��اول اثارة فتن��ة داخلية«، 
الفت��ا الى ان »اي حدي��ث في هذا 
االمر س��تؤدي الى اص��دار عقوبة 

50 جلدة للمخالف«.

وب��ن املص��در أن »حظ��ر داع��ش 
احلدي��ث عن مقتل البغدادي بدات 
تثي��ر صفوفه وهذا م��ا دفعه الى 

شن اعتقاالت«.
وبدأت القوات االمنية املش��تركة 
الدولي  التحال��ف  املدعومة م��ن 
الش��عبي  احلش��د  ومبش��اركة 
ف��ي 19 ش��باط املاض��ي، عملية 
عس��كرية الستعادة اجلانب األمين 
من مدينة املوصل إلخراج عناصر 
تنظيم داعش م��ن آخر معقل له 

ف��ي البالد، ومتكنت ق��وات اجليش 
والش��رطة االحتادية والرد السريع 
م��ن   90% نح��و  اس��تعادة  م��ن 
مناطق الساحل االمين من املدينة، 
بعد االنتهاء من اس��تعادة اجلانب 
األيس��ر بالكام��ل ف��ي 24 كانون 

الثاني املاضي.
وكان��ت العديد من املصادر ومنها 
دولية اشارت الى مقتل البغدادي 
ف��ي ضربة جوية في س��وريا قبل 

اسابيع معدودة.

التربية تعلن ابتكار جهاز 
لـ«كشف الغش« في االمتحانات

»داعش ينفذ اعتقاالت في صفوفه 
بسبب الحديث عن مقتل البغدادي
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بغداد – انفجار عبوة 
ذكر مصدر امني في الشرطة العراقية 
امس ، اجلمع��ة، بأن مدنيني اثنني اصيبا 

بانفجار عبوة ناسفة جنوبي بغداد.
وق��ال املصدر الذي رفض الكش��ف عن 
اس��مه إن "عبوة ناس��فة مزروعة على 
جان��ب طريق قرب س��وق ش��عبية في 
منطقة س��ويب جنوبي بغداد انفجرت، 
صب��اح يوم امس ما أس��فر ع��ن اصابة 
مدني��ني اثنني بج��روح". وأن "س��يارات 
الشرطة واإلسعاف هرعت الى املنطقة، 
فيم��ا نقلت املصابني الى املستش��فى 

لتلتقي العالج". 

ديالى – عملية امنية 
اكد مصدر امني في ش��رطة محافظة 
ديال��ى ام��س اجلمعة ع��ن وج��ود نزوح 

مبكر ألسر عناصر تنظيم "داعش" من 
معاقله في محافظتي كركوك وصالح 
الدي��ن، فيما دع��ت الى تدقيق مش��دد 
للغرب��اء أو األُس��ر التي تأت��ي الى ديالى 

بصفة نازحني.
وقال املصدر االمني الذي رفض الكشف 
عن اس��مه إن "لدينا معلومات مؤكدة 
بوج��ود حرك��ة ن��زوح مبك��رة لعائالت 
داعش من معاقل األخير في صالح الدين 
وكركوك خاصة احلويجة"، مش��يرا الى 
أن "اغل��ب تلك العائ��الت حتمل هويات 
ومستمس��كات م��زورة تع��ود لضحايا 
داع��ش مم��ن اعدمهم او نه��ب اوراقهم 

الثبوتية". 

كركوك – عملية اعدام
اعل��ن مص��در محل��ي ف��ي محافظ��ة 
كرك��وك ام��س اجلمع��ة، ب��ان تنظيم 

"داع��ش" اع��دم االمير التاس��ع لوالية 
احلويج��ة  قض��اء  ف��ي  حرق��ا  ديال��ى 
جن��وب غرب��ي احملافظة، عازي��ا ذلك الى 
"التخاذل" ف��ي اداء الواجبات التي يامر 

بها التنظيم.
وقال املصدر الذي طلب عدم الكش��ف 
عن اسمه إن "تنظيم داعش اعدم، صباح 
يوم امس امير والية ديالى في التنظيم 
حرقا في اط��راف قضاء احلويجة جنوب 
غرب كركوك بعد اصدار قرار من قبل ما 

يعرف باحملكمة الشرعية لداعش".

االنبار – ضربة جوية 
افاد مصدر عس��كري في قيادة الفرقة 
الس��ابعة باجلي��ش ف��ي األنب��ار ام��س 
اجلمعة، بأن طيران اجليش قتل خمس��ة 
"إرهابيني" من تنظيم "داعش" في وادي 

حوران غربي احملافظة.

وقال املصدر الذي طلب عدم الكش��ف 
عن اس��مه إن "طيران اجليش ومبساندة 
قوة محمولة من قيادة الفرقة السابعة 
متك��ن م��ن قص��ف عجلت��ني لتنظيم 
داعش في وادي ح��وران بالصحراء غربي 

األنبار".

صالح الدين – هجوم مسلح 
ف��ي ش��رطة  امن��ي  كش��ف مص��در 
محافظة ص��الح الدين ام��س اجلمعة، 
ان قوات مش��تركة حتاص��ر قرية االمام 
الواقعة شمالي صالح الدين من جميع 
جهاتها بعدما تس��لل عدد من عناصر 
تنظيم "داعش" الى القرية، فيما اشار 
الى ان التنظيم يحتجز نحو الف عائلة 

في القرية.
"الق��وات  إن  االمن��ي  املص��در  وق��ال 
املش��تركة م��ن عمليات ص��الح الدين 

وقائد ش��رطتها وكذلك عمليات نينوى 
والل��واء 76 و42 م��ن اجلي��ش العراق��ي 
تف��رض حصارا كامال عل��ى قرية االمام 
الواقع��ة بني قضاء الش��رقاط والقيارة 

شمال صالح الدين ". 

نينوى – انفجارات 
افاد مص��در محلي في محافظة نينوى 
امس اجلمعة، ب��أن ثالثة انفجارات قوية 
ضربت اطراف قضاء تلعفر غرب املوصل 
وسط حالة اس��تنفار قصوى لتنظيم 

"داعش االرهابي ".
وقال املصدر الذي طلب عدم الكش��ف 
عن اس��مه إن "ثالث��ة انفج��ارات قوية 
ومتتابع��ة ضربت اط��راف قضاء تلعفر 
غرب املوصل وسط تصاعد دخان عالي"، 
مش��يرا الى أن "االنفج��ارات مجهولة 
الس��بب حت��ى االن". مبين��ا ان "اغلب 

الطرق الرئيسة في تلعفر جرى اغالقها 
وفرض حرك��ة حظر التجوال للمركبات 

املدنية" 

كربالء – اعتقال مطلوبني 
محافظ��ة  ش��رطة  قي��ادة  كش��فت 
كربالء امس اجلمعة ع��ن إلقاء القبض 
على 15 متهم��ا بينهم ثالثة مطلوبني 
عل��ى وف��ق امل��ادة الرابع��ة م��ن قانون 
مكافح��ة "اإلره��اب" حاولوا التس��لل 
الى احملافظة عبر س��يطراتها اخلارجية، 
الفتة الى أن اثنني من املطلوبني بقضايا 
"إرهابية" لديه��م اتصاالت مع تنظيم 
"داعش" لتنفيذ وحتدي��د األهداف املراد 

استهدافها.
وقال قائد شرطة احملافظة اللواء احمد 
علي زوين��ي في بيان تلقت الس��ومرية 
ني��وز نس��خة من��ه، إن "مف��ارز قي��ادة 

صنوفه��ا  بكاف��ة  احملافظ��ة  ش��رطة 
وتش��كيالتها متكنت من القاء القبض 
عل��ى 15 متهما مطلوب��ا للعدالة من 
ضمنهم ثالث��ة متهمني مطلوبني وفق 

قضايا اإلرهاب اخلطيرة ".

البصرة – نزاع مسلح 
افاد مصدر أمني في ش��رطة محافظة 
البص��رة ام��س اجلمعة، بأن ش��خصني 
قتال خ��الل تبادل إلطالق الن��ار من جراء 
اندالع نزاع عشائري مسلح في منطقة 

تقع ضمن قضاء أبي اخلصيب.
وقال املصدر الذي طلب عدم الكش��ف 
عن اسمه إن "نزاعاً عش��ائرياً مسلحاً 
اندلع في أحد أحياء قضاء أبي اخلصيب 
الواقع جن��وب احملافظة وتخلل��ه تبادل 
إلطالق النار باألسلحة اخلفيفة"، مبيناً 

أن "النزاع أسفر عن مقتل شخصني".

انفجار عبوة ناسفة بمنطقة السويب جنوبي بغداد * إعدام إرهابي كبير في الحويجة حرقًا غربي كركوك 
الطيران يقتل إرهابيين بوادي حوران غربي األنبار * اندالع نزاع مسلح في أبي الخصيب جنوبي البصرة

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات، 
عن اصدارها تعليمات متنع مبوجبها تش��كيل 
جل��ان اقتصادي��ة ف��ي االح��زاب السياس��ية، 
مش��يرة ال��ى ان ذلك ينس��جم م��ع توجهات 

الدولة العراقية.
وق��ال املفوضي��ة ف��ي بي��ان اطلع��ت علي��ه 
"الصب��اح اجلدي��د" ان��ه "مت اص��دار تعليمات 
متن��ع فيها االحزاب السياس��ية من تأس��يس 
جل��ان اقتصادي��ة تس��هم ف��ي االض��رار باملال 
الع��ام وتش��كل عائقا كبيرا في تط��ور البلد 
اقتصاديا"، مشددا على "ضرورة التزام االحزاب 
السياس��ية بالنصوص القانوني��ة الواردة في 
قانون االحزاب والتنظيمات السياس��ية الذي 
ش��رعه مجلس النواب وصادقت عليه رئاسة 
اجلمهوري��ة فض��ال عن الت��زام تل��ك االحزاب 
بالتعليمات التي تصدر عن املفوضية واجلهات 

الرقابية االخرى التي تنفذ القوانني".

بغداد ـ الصباح الجديد: 
وجه��ت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، 
بع��ودة جامعاتها احملررة إل��ى مواقعها األصيلة 

في محافظاتها.
وقال وزير التعليم العالي عبد الرزاق العيس��ى 
خ��الل اجتماع لهيئة رأي الوزارة، بحس��ب بيان 
اطلعت عليه "الصب��اح اجلديد"، إن "اجلامعات 
احمل��ررة الت��ي باش��رت مالكاته��ا وطلبتها في 
مواقع بديل��ة منذ عام 2014 قد ُحس��م ملف 
عودته��ا بعد حترير أبنيته��ا واالضطالع بتأهيل 
املتضرر منه��ا في املواقع األصيل��ة باحملافظات 

التي مت تطهيرها من براثن عصابات داعش".
واض��اف العيس��ى أن "ع��ودة اجلامع��ات احملررة 
إلى مواقعها خاضع��ة لبرنامج مدروس يراعي 
خصوصي��ة هذه املؤسس��ات وبناه��ا التحتية 
وتوقيتاتها الدراس��ية التي تؤش��ر رسالة عودة 

احلياة وحتدي قوى اجلهل والظالم".
وكان العيس��ى أعلن، االثنني )3 متوز 2017(، عن 
ع��ودة الدوام الرس��مي ل   جامع��ة املوصل في 
ايل��ول املقبل، مش��يراً إلى أن الوزارة س��تطلق 
دورات تدريبية للمواطنني هناك من أجل تثبيت 

املفاهيم اإليجابية في اجملتمع.

منع األحزاب السياسية 
من تشكيل لجان 

اقتصادية

"التعليم" توّجه 
بعودة جامعاتها إلى 

مواقعها األصلية

الملف األمني

500 متر من املوصل القدمية تشهد 
معركة الساعات األخيرة قبل 

التحرير الكامل
من جهته أعلن قائد الش��رطة االحتادية 
الفريق رائد ش��اكر جودت، أمس اجلمعة، 
أن قواته تخوض معارك الساعات األخيرة 

لتحرير ما تبقى من املوصل القدمية. 
وقال ج��ودت في بي��ان تلق��ت صحيفة 
‘‘الصباح اجلديد‘‘ نس��خة منه إن "قوات 
معرك��ة  تخ��وض  االحتادي��ة  الش��رطة 
أهدافها  لتحقي��ق  األخي��رة  الس��اعات 

املرسومة ". 
وأض��اف ج��ودت أن "داع��ش يتمركز في 
250 متراً في منطق��ة النجفي باملدينة 

القدمية". 
ال��ى ذلك أعلن��ت خلية اإلع��الم احلربي، 
أم��س اجلمعة ، ف��رض الق��وات األمنية 
طوقاً عس��كريا ح��ول قرية إم��ام غربي 

جنوب القيارة. 
وذك��رت اخللية في بي��ان تلقت صحيفة 
ان”  من��ه  نس��خة  اجلدي��د‘‘  ‘‘الصب��اح 
القطعات العسكرية طوقت قرية إمام 
غرب��ي جنوب القي��ارة وتعال��ج األهداف 
الت��ي يتواج��د قربه��ا عناص��ر داع��ش 
اإلرهابي بعد ان متكنت يوم أمس من أخذ 

موطئ قدم فيها”. 
داع��ش  عناص��ر  ان"  اخللي��ة  وأضاف��ت 
اإلرهاب��ي تس��للوا من جهة الش��رقاط 
ومتكن��وا من عبور نهر دجل��ة الى القرية 

متهيدا لهربهم نحو مركز القيارة. 
وكان قائد الشرطة االحتادية الفريق رائد 
ش��اكر جودت، قد أعلن، اخلميس املاضي 
، أن قوات��ه تقترب من جامع الش��يخ أبو 

العال في املوص��ل القدمية باجلانب األمين 
من املدينة.

ثالثة انفجارات "مجهولة" تضرب 
تلعفر وحالة استنفار قصوى 

لـ"داعش"
م��ن جان��ب آخر اف��اد مصدر عس��كري 
ف��ي قيادة الفرقة الس��ابعة باجليش في 
األنبار، ب��أن طيران اجليش قتل خمس��ة 
"إرهابيني" من تنظيم "داعش" في وادي 

حوران غربي احملافظة.
وق��ال املصدر ف��ي تصري��ح صحفي، إن 
"طيران اجليش ومبس��اندة قوة محمولة 
من قي��ادة الفرق��ة الس��ابعة متكن من 
قصف عجلتني لتنظيم داعش في وادي 

حوران بالصحراء غربي األنبار".
وأضاف املصدر الذي طلب عدم الكشف 
ع��ن اس��مه، أن "القص��ف اس��فر ع��ن 
تدمير العجلتني وقتل خمس��ة إرهابيني 
من داعش ف��ي داخلهما"، الفت��ا الى أن 
"عناصر التنظيم كانوا يرومون التجمع 
الستهداف املناطق االمنة غربي األنبار".

يذك��ر أن طي��ران اجليش والق��وة اجلوية 
والتحالف الدولي يقدم الدعم واالسناد 
للق��وات األمنية بقصف معاقل تنظيم 
"داع��ش" ف��ي عن��ه وراوه والقائم ووادي 

حوران غربي األنبار.

العبادي يحيل ملف النصراوي 
الى النزاهة و"حتقيق" البصرة يأمر 

بتوقيف البزوني
وفي السياق ذاته أعلنت رئاسة محكمة 
اس��تئناف البص��رة االحتادي��ة، أن قاضي 

حتقي��ق محكمة النزاهة أم��ر يوم أمس 
باحتجاز رئيس مجل��س احملافظة صباح 
البزون��ي على ذم��ة التحقي��ق التهامه 

بقبول رشوة من رجل أعمال لبناني.
وذك��ر بي��ان للمحكم��ة اطلع��ت عليه 
"الصب��اح اجلدي��د" أن "قاض��ي حتقي��ق 
قضاي��ا النزاهة في البص��رة قرر توقيف 
رئي��س مجل��س احملافظة صباح حس��ن 
محمد البزوني عل��ى وفق املادة 307 من 
قانون العقوبات رقم 111 لس��نة 1969 
املع��دل للم��دة م��ن 2017/7/5 ولغاي��ة 
2017/7/12"، مبين��ة أن "ذل��ك التهامه 
بقب��ول رش��وة من أح��د رج��ال األعمال 

)لبناني اجلنسية(".
وكان احلكي��م ق��ال، االثنني )26 نيس��ان 
2017(، إن "ملف محاف��ظ البصرة أمام 
هيئة النزاهة وس��ندافع عن��ه إذا ثبتت 
براءت��ه وال أحد ف��وق القان��ون وال غطاء 

سياسي ألي شخص تثبت إدانته".

احلكيم واجلبوري يبحثان الشروع 
بالتسوية واملصاحلة واملعاجلات 

التنموية
الس��يما في املناط��ق الت��ي كانت حتت 

سيطرة االرهاب".
واش��ار رئي��س مجلس الن��واب "انه بعد 
كل م��ا  حتق��ق م��ن انتص��ارات عظيمة 
على أي��دي القوات االمني��ة في معركة 
املوص��ل ض��د اإلره��اب فإنن��ا إزاء  واجب 
املقبلة  للمرحلة  والتخطي��ط  التفكير 
الوطنية   الس��تحقاقاتها  واالس��تعداد 
 وتأهي��ل املناطق املنكوب��ة  لالندماج في 

احلياة من جديد".

في ما أفاد بيان ملكتب احلكيم ان اجلانبني 
"بحث��ا مس��تجدات االوض��اع االمني��ة 
واملنطق��ة  الع��راق  ف��ي  والسياس��ية 
وقرب اعالن النص��ر النهائي على داعش 
االرهاب��ي ف��ي املوصل وانطالق مش��روع 

التسوية الوطنية".
وجدد احلكيم بحس��ب البيان "التأكيد 
معاجل��ات  ال��ى  الع��راق  حاج��ة  عل��ى 
تنموي��ة واجتماعي��ة واقتصادي��ة، كما 
دعونا مجلس الن��واب الى اقرار القوانني 
املهمة وذات التماس املباشر مع املواطن 
العراق��ي فضال عن القوان��ني التي متس 
هيكل الدولة واستكمال البناء، واشرنا 
الى اهمية استثمار اجلهات البحثية في 
اجلامعات واملؤسس��ات النضاج مشاريع 

القوانني".

"مؤمتر بغداد" اخلميس املقبل
وال سماح بحضور املطلوبني للقضاء

وكان النائب كامل نواف الغريري كشف، 
ع��ن عق��د اجتم��اع ف��ي من��زل النائب 
محمود املش��هداني لالتفاق على مؤمتر 
جامع للقوى الوطنية يحمل اسم مؤمتر 
بغداد، الفتا الى ان االجتماع حضره اكثر 

من 20 نائبا وشخصية وطنية.
واص��در رئيس البرمل��ان س��ليم اجلبوري، 
ف��ي )27 حزيران 2017(، توضيحا بش��أن 
املؤمت��ر املقرر عقده في بغ��داد منتصف 
شهر متوز املقبل، مؤكدا ان املؤمتر "ليس 
للمعارضة" واالس��ماء الت��ي مت الترويج 
له��ا عاري��ة ع��ن الصح��ة، فيما اش��ار 
ال��ى أنه س��يبحث "رؤية مس��تقبلية" 
الدول��ة  ضم��ن  احمل��ررة  للمحافظ��ات 

وانطالقا من العاصمة.
يشار الى أن وسائل اعالم محلية وعربية 
تناقل��ت على نطاق واس��ع اخب��ارا تفيد 
بنية "املكون الس��ني" عقد مؤمتر كبير 
في بغ��داد حتضره ش��خصيات نش��رت 
اسماءها ووصفت بانها "مثيرة للجدل" 

وبعضها االخر "مطلوب للقضاء".
ونف��ى املكت��ب اإلعالمي لرئي��س الوزراء 
حيدر العبادي، امس اخلميس، الس��ماح 
بحض��ور مطلوب��ني للقضاء إل��ى مؤمتر 
القوى الس��نية املزمع عق��ده في بغداد، 
واش��ار إلى أن هذا اإلجراء من اختصاص 

السلطة القضائية حصرا.

قاسم الفهداوي يواجه ثالثة 
استجوابات في مجلس النّواب قريباً

وأورد أن "جل��وء ال��وزارة إل��ى اخلصص��ة 
يعني اقرارها بفش��ل جمي��ع خططها 
الس��ابقة، في حني تص��ّر احلكومة على 
اعتماد الش��خصيات نفس��ها في جلنة 
الطاقة الوزارية التي كانت سبباً في ما 

وصل اليه احلال".
واس��تطرد العب��ادي أن "الع��راق يواجه 
تس��عيرة كبي��رة للكهرب��اء م��ن خالل 
تنفيذ مش��روع اخلصصة التي قد تصل 
ألكثر من 300 الف دينار شهرياً، في حني 
أن العدي��د من املواطن��ني يتقاضون راتباً 
يق��ل عن ذل��ك املبلغ ولديه��م التزامات 
مالية اخ��رى كبدل ايجار ومس��تلزمات 

معيشة".
ويكش��ف ع��ن "رف��ض جلن��ة الطاق��ة 
احلكومي��ة ملش��روع تقدمت ب��ه يجعل 
التسعيرة تتناسب مع الوضع االقتصادي 

برغم أن وزارة الكهرباء رحبت به".
وأكم��ل العب��ادي بالق��ول إن "مش��روع 
اخلصخص��ة ل��ن ي��رى الن��ور ام��ام هذه 
التس��عيرة املرتفعة، كم��ا أن احلكومة 
لن تستطيع جباية مستحقاتها املالية 
عن توفي��ر الكهرباء م��ن دون وجود آلية 
حقيقية تتناسب مع الظرف االقتصادي 

للمواطن".
إلى ذلك، ذك��ر رئيس اللجن��ة ئاريز عبد 
اهلل في تصريح إلى "الصباح اجلديد"، أن 
"مجلس النواب يناقش باس��تمرار ملف 
وزارة الكهرباء وساعات جتهيز املواطنني 

السيما في فصل الصيف".
وتابع عبد اهلل أن "اجتماعاً عقد االربعاء 
املاض��ي داخ��ل اللجن��ة وتداولن��ا في��ه 
اسباب تدهور الكهرباء واحللول ملواجهة 

هذه االزمة".
ولفت إل��ى أن "اتفاقاً حصل بأن نضيف 
وزير الكهرباء قاسم الفهداوي والوكيل 
االقدم ل��وزارة النفط غداً االحد للوقوف 
على االس��باب احلقيقي��ة والتوصل إلى 

احللول العاجلة".
ونوه عب��د اهلل إل��ى أن "اللجنة اتفقت 
على اج��راء زيارة عاجلة إل��ى محافظة 
البصرة لالطالع على واقع ملف الطاقة 
فيها كونها تعاني من مشكالت عديدة 
بحسب ما نقل الينا من النواب املمثلني 

في اللجنة".
يش��ار إل��ى أن ع��دداً من احملافظ��ات قد 
شهدت مؤخراً تظاهرات بسبب استمرار 
ازم��ة الكهرب��اء بالتزام��ن م��ع االرتفاع 

الشديد في درجات احلرارة.

قطر ترد على الدول املقاطعة:
"اإلخوان املسلمون" ليسوا إرهابيني 

ولن نغلق "اجلزيرة"
وقال وزير اخلارجية البحريني الشيخ خالد 
ب��ن أحم��د آل خليفة، في مؤمت��ر أمس أن 
جماعة اإلخوان جماعة إرهابية استباحت 
دماء الش��عب املصري، وتآم��رت على دول 

املنطقة، داعيا إلى محاسبتهم".
وطالبت ال��دول العربية األربع قطر بوقف 
دعم جماع��ة اإلخوان املس��لمون وإغالق 
قنوات اجلزي��رة التلفزيونية وإغالق قاعدة 
عس��كرية تركية وتقلي��ص العالقات مع 

غرميتها في املنطقة إيران.

"االتصاالت" توّضح سبب ضعف 
اإلنترنت في بغداد

يذك��ر أن جلن��ة اخلدمات كش��فت، في )6 
ش��باط 2017(، ع��ن التوص��ل التفاق مع 
التربي��ة لش��راء أجه��زة تش��ويش  وزارة 
على القاع��ات االمتحاني��ة لتكون بديلة 
ع��ن قط��ع خدم��ة االنترنت خ��الل فترة 
االمتحان��ات، فيم��ا توقع��ت تطبيق هذا 
اإلجراء في االمتحانات النهائية للموسم 

الدراسي احلالي.

تهريب آثار عراقية إلى شركة أميركية 
وتغرميها 3 ماليني دوالر

وينق��ل التقرير عن س��تيف غرين، رئيس 
مجلس إدارة الشركة الذي اشترى القطع 
حلس��اب متحف الكت��اب املق��دس الذي 
يعمل على إنش��ائه في واش��نطن، قوله 
"كان علين��ا أن منارس رقابة أكبر وأن ندقق 
بعناية في كيفية حيازة هذه املقتنيات".

تتمات ص1

نينوى ـ خدر خالت:

برغم ان دولة اخلرافة الداعشية آيلة 
للسقوط بعد قرب االعالن الرسمي 
عن التحرير الكامل ملدينة املوصل، 
اال ان بع��ض الدواع��ش وعائالتهم 
م��ا زال��وا مصرين عل��ى االحتفاظ 
ببعض اخملتطفني االيزيديني س��واء 
ف��ي االحي��اء احمل��ررة او حت��ى ف��ي 
مخيم��ات الن��زوح، ويس��عون الى 
التكتم عن ه��ذه اجلرائم من خالل 
االيزيديني  االطفال  استغالل جهل 
الصغار الس��ن باصلهم او بتهديد 
اخملتطف��ات  االيزيدي��ات  الفتي��ات 
بالقت��ل في ح��ال كش��فت امرها 

للجهات االمنية.
عمليات االنق��اذ املتفرقة لعدد من 
االيزيديني من احي��اء املوصل احملررة 
كش��فت عن وجود اعداد مجهولة 
ل��دى  االيزيدي��ني  اخملتطف��ني  م��ن 
خاطفيهم في مناطق محررة منذ 
ش��هور اضافة لوج��ود مختطفني 
ايزيديني في مخيمات النزوح، االمر 
ال��ذي يثير عاصفة م��ن االنتقادات 
من قبل الناش��طني االيزيديني جتاه 
االجه��زة االمني��ة التي ي��رون انها 
ال تعط��ي هذه القضي��ة االهتمام 

الكافي.
الباح��ث االيزي��دي اخملت��ص بتدوين 
قص��ص الناج��ني االيزيدي��ني م��ن 
قبض��ة تنظي��م داع��ش االرهابي، 
داود م��راد خت��اري، قال ف��ي حديث 
الى "الصباح اجلديد" ان "مس��ألة 
وجود عدد من اخملتطفني االيزيديني 
في االحي��اء احملررة مبدين��ة املوصل 
و ف��ي مخيم��ات الن��زوح ايضا مع 
واقعية  خاطفيهم ه��ي مس��ألة 
وصحيحة ولدين��ا دالئل على ذلك، 
برغم مضي عدة اش��هر على حترير 
بعض تلك االحي��اء بجانبي مدينة 

املوصل".
واضاف "قب��ل بضعة ايام مت العثور 
عل��ى اخملتطف��ة االيزيدي��ة )زين��ة 
حجي عبداهلل، من سكنة مجمع 
دوكري - ناحية الش��مال )سنوني( 

في قضاء س��نجار( في حي املالية 
/ ف��ي اجلان��ب األيس��ر م��ن مدينة 
املوص��ل، بالرغ��م م��ن م��رور عدة 
أشهر على حترير هذا احلي، حيث مت 
تخويفها بالقت��ل في حالة الهرب 
م��ن خاطفيها م��ن قب��ل العائلة 
الداعش��ية التي كان��ت قد أخفت 
املعلوم��ات ع��ن الق��وات األمني��ة 
ايض��اً، وحاولت تهري��ب )زينة( الى 
منطقة أخرى، لكن نتيجة العمل 
العث��ور عليه��ا  مت  االس��تخباراتي 
وانقاذه��ا م��ن براثن تل��ك العائلة 

الداعشية".
 وبحس��ب خت��اري ف��ان "الناجية 
)زين��ة( كش��فت ع��ن وج��ود امرأة 

ايزيدية أخرى مختطفة واس��مها 
)س��مر( م��ن أهال��ي قري��ة كوجو 
)جنوب س��نجار( موج��ودة في حي 
17 مت��وز باجلان��ب االمين احمل��رر منذ 
عدة اس��ابيع، وهنا نطالب اجلهات 
االمني��ة بالتح��ري عنه��ا من اجل 

انقاذها واعادتها لذويها".
"مجموع��ة  ان  بالق��ول  ومض��ى 
من ش��بابنا االيزيديني املنتس��بني 
لالجه��زة االمني��ة والعامل��ني في 
حماي��ة مخيم��ات النازحني جنوب 
املوص��ل وحتديدا ف��ي مخيم حمام 
العليل )30 كلم جنوبا(، أكدوا وجود 
مجموع��ة من االطف��ال االيزيديني 
اخملتطف��ني هن��اك، والذي��ن ميك��ن 

متييزه��م بس��هولة ع��ن العائالت 
الت��ي تزعم انه��م اطفالهم، لكن 
املش��كلة ان ه��ؤالء االطف��ال قد 
نس��وا لغتهم األم، فض��ال عن انه 
هناك دواعش غير مس��لحني داخل 
اخمليم��ات يحاولون إخف��اء حقيقة 
نس��ب هؤالء االطفال الى العائالت 

االيزيدية".
االيزيديون ل��م يقفوا  الناش��طون 
مكتوف��ي االيدي ازاء ه��ذا التحدي 
اجلهات  انتق��دوا  االنس��اني، حيث 
االمني��ة العراقية لع��دم ايالء هذا 
املوض��وع االهتم��ام الكاف��ي، كما 
انتق��دوا املدنيني الذي��ن بحوزتهم 
معلوم��ات ع��ن وج��ود مخطوفني 

ايزيديني في اخمليمات واالحياء احملررة 
لدى جيرانهم الدواعش ولم يبّلغوا 

عليهم حلد االن.
الناش��طني  بع��ض  اقت��رح  كم��ا 
مكافئ��ات  تخصي��ص  االيزيدي��ني 
مالية ملن يسهم بانقاذ اخملتطفني 
االيزيدي��ني م��ن مخيم��ات املوصل 
واحيائها احمل��ررة، مبينني انه "على 
وف��ق مص��ادر متع��ددة بضمنه��ا 
ومنتس��بون  ايزيدي��ون  ناش��طون 
ايزيديون باالجهزة االمنية العراقية، 
فان هنال��ك اعداداً م��ن اخملتطفني 
واخملتطفات االيزيديني في مخيمات 
النزوح جنوبي املوصل وغيرها لكن 
هنال��ك م��ن يتس��تر عليه��م من 

خاطفيهم.. لهذا نقترح تخصيص 
مكاف��آت مالي��ة ملن يكش��ف عن 
وجود اولئك اخملتطفني، والتنس��يق 
م��ع م��دراء تل��ك اخمليم��ات القامة 
فعالي��ات داخ��ل اخمليم��ات وتعليق 
اعالن��ات بداخلها به��ذا اخلصوص 
وتدوي��ن ارق��ام هواتف الس��تقبال 
املكاملات من املتطوع��ني.. علما ان 
هنال��ك من يقول ان بعض اطفالنا 
اخملتطف��ني نس��وا لهجته��م االم 
ويتكلمون بلغة من خطفهم. كما 
ينبغي تخصيص مكافآت ايضا ملن 
يكشف عن اخملتطفني واخملتطفات 
باالحي��اء احملررة ف��ي جانبي مدينة 

املوصل".

عمليات اإلنقاذ 
المتفرقة لعدد من 
اإليزيديين من أحياء 
الموصل المحررة 
كشفت عن وجود 
أعداد مجهولة 
من المختطفين 
اإليزيديين لدى 
خاطفيهم في 
مناطق محررة 
منذ شهور إضافة 
لوجود مختطفين 
إيزيديين في 
مخيمات النزوح

من مخيمات نازحي املوصل

دعوات لمحاسبة دواعش يتسترون على مختطفين إيزيديين بالمناطق المحررة بالموصل

ناشطون إيزيديون يقترحون تخصيص مكافآت لمن
يكشف عن مختطفيهم بالمخيمات واألحياء المحررة
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بغداد - الصباح الجديد:

والش��ؤون  العم��ل  وزي��ر  اعل��ن 
االجتماعي��ة رئي��س هيئ��ة رعاي��ة 
الطفول��ة املهندس محمد ش��ياع 
وثيقة سياس��ة  الس��وداني اطالق 
حماي��ة الطف��ل في الع��راق، وذلك 
خالل مؤمتر اقامته الهيئة بالتعاون 
م��ع منظمة االمم املتحدة للطفولة 
)يونيس��يف( بحضور جلن��ة العمل 
النيابية وعدد من املالكات املتقدمة 
اجملتم��ع  ومنظم��ات  ال��وزارة  ف��ي 

املدني. 
وقال الوزير ف��ي كلمته خالل املؤمتر 
ان اطالق ه��ذه الوثيقة جاء مكمال 
لالنتص��ارات التي حققها جيش��نا 
الباس��ل وقواتن��ا االمنية واحلش��د 
الش��عبي عل��ى عصاب��ات داع��ش 

االرهابي��ة ف��ي املوصل وص��وال الى 
استكمال حترير بقية املدن ، مشيرا 
الى ان السياسات االجتماعية متثل 
اليوم اهمية كبيرة وتش��كل حجر 
وانتشال  الزاوية لنهضة اجملتمعات 
الفئ��ات الهش��ة والضعيف��ة في 
ظل االزمات الت��ي تعصف بالبلدان 
في خض��م التح��والت االقتصادية 

واالجتماعية.
واوضح ان سياس��ة حماية الطفل 
هي واح��دة م��ن تلك السياس��ات 
التي متثل اس��تجابة لرسم مالمح 
رؤية الدولة نحو طفولة امنة تنعم 
بحقوقها من دون متييز، الفتا الى ان 
هيئة رعاية الطفولة تبنت ووضعت 
عل��ى عاتقها ه��ذه املهمة وعملت 
بالتعاون والتنس��يق مع ش��ريكها 
االساس��ي املتمث��ل مبنظم��ة االمم 
املتحدة للطفولة )يونيسيف( على 

إعداد وثيقة السياسة انطالقا من 
احلاجة الى تأم��ن احلماية لالطفال 
وضم��ان حقوقهم واحلد م��ن االثار 
الت��ي خلفته��ا االوضاع املأس��اوية 
الت��ي مرت بها البالد خ��الل العقود 

املاضية. 
وب��ن الس��وداني ان ه��ذه الوثيقة 
جتسد مسؤولية احلكومة العراقية 
جت��اه ابنائها، وحرصه��ا على حتمل 
مس��ؤولياتها الدولي��ة والتزاماتها 
االنس��ان،  الدولية حلقوق  بالقوانن 
اميان��ا ب��ان االس��تثمار ف��ي مج��ال 
متطلباته��ا  ومراع��اة  الطفول��ة 
وحقوقه��ا اصب��ح ض��رورة تنموية 
من ش��أنها ان تس��هم ف��ي اعداد 
جيل ق��ادر على حتمل مس��ؤولياته 

املستقبلية. 
ودع��ا الس��وداني الى ب��ذل املزيد من 
اجلهود االس��تثنائية لالس��تثمار في 

مجاالت التنمية البشرية وخلق بيئة 
مواتي��ة لتوفي��ر الفرص الت��ي تؤمن 
مستويات العيش الكرمي اآلمن خاصة 
لالطفال والش��باب كونهم يشكلون 
غالبية س��كان العراق ويعدون عامال 
اساسيا من عوامل تنمية مجتمعنا 
وبن��اء اقتصادن��ا الوطن��ي، كما دعا 
االمم املتحدة واملنظم��ات التابعة لها 
واجله��ات الدولي��ة إل��ى التع��اون مع 
احلكوم��ة لتق��دمي الدع��م املطل��وب 

لتنفيذ برامج السياسة. 
واكد الوزير ان تنفيذ هذه السياس��ة 
يتطل��ب جه��دا مش��تركا م��ن كل 
وزارات ومؤسس��ات الدول��ة العراقية 
ومنظمات اجملتمع املدني ، كما طالب 
االع��الم بوس��ائله كاف��ة الن يك��ون 
ش��ريكا اساسيا في عرض مشكالت 
اجملتمع والبح��ث عن حلول ومعاجلات 

لها .

نظرًا لما تمتلكه من خبرة وتجربة كبيرة في تنفيذ المشاريع 

محليات 4

متابعة الصباح الجديد:

أعلنت الشركة العامة للتصميم 
إحدى شركات  املش��اريع  وتنفيذ 
ع��ن  واملع��ادن  الصناع��ة  وزارة 
الفاعلة  لالسهامات  استعدادها 
في حملة إع��ادة إعمار محافظة 

االنبار. 
وأكد مدير عام الشركة املهندس 
ه��ادي جلوب العبودي في تصريح 
للمرك��ز االعالمي في ال��وزارة ان 
شركته متتلك مالكات هندسية 
واختص��اص  خب��رة  ذات  وفني��ة 
وجتربة كبيرة في تنفيذ املش��اريع 
، مناش��دا جميع املس��ؤولن في 
محافظة االنبار باالس��تفادة من 
االمكانيات الكبيرة التي متتلكها 
الش��ركة ومنحه��ا االولوي��ة في 
بصم��ة  له��ا  لتك��ون  التعاق��د 
واضحة في اع��ادة اعمار املناطق 
احمل��ررة ، مش��يرا ال��ى املش��اريع 
ومشاريع  واالستراتيجية  احليوية 
األعمار التي نفذتها الشركة في 
محافظ��ة االنبار ومبايزيد على 27 

مشروعا.
ولفت املدير العام في الوقت ذاته 
إلى ان لدى الشركة موقعا مهما 
ف��ي قلب احملافظ��ة املذكورة قرب 
 19 ومبساحة  السيراميك  معمل 
دومنا يحتوي على خباطة مركزية 
مع مخازن رئيسة للتنفيذ معززة 
مب��الك هندس��ي واداري وفن��ي ذو 
خبرة كبيرة وواس��عة في تنفيذ 

املشاريع . 
واستعرض العبودي في تصريحه 
احليوي��ة  املش��اريع  م��ن  ع��ددا 
قام��ت  الت��ي  واالس��تراتيجية 
الش��ركة بتنفيذه��ا قب��ل ع��ام 
2003 وم��ن بينها مش��روع اعادة 
تأهي��ل وتطوير معمل اس��منت 
اس��منت  ومعم��ل  الفلوج��ة 
كبيسة والتنفيذ واالشراف على 

انش��اء معم��ل اس��منت القائم 
باالستفادة من خبرات الشركات 
العاملية منها شركة يوزن وشركة 
ومش��روع  الروماني��ة  الرك��وم 
انش��اء معمل خط الصباغة في 
قض��اء الفلوجة ناحي��ة الكرمة 
وكذل��ك  اميركي��ة  بتكنلوجي��ا 
تصميم وتنفيذ مش��روع معمل 
الكاشي السيراميكي اجلديد في 
معمل الس��يراميك ف��ي الرمادي 
وتنفي��ذ  ايطالي��ة  وبتكنلوجي��ا 
دور ال��وزراء ف��ي منطق��ة الثرثار 
ومشروع انشاء قسم الرياضيات 
وتأهي��ل  بن��ات  التربي��ة  وكلي��ة 

الداخلية ف��ي جامعة  االقس��ام 
االنبار .

واض��اف املدي��ر الع��ام ان تنفي��ذ 
املش��اريع ش��ملت ايضا مشروع 
اعادة تأهيل جس��ر الورار االنبوبي 
في الرمادي باجتاه اجلزيرة وتشغيل 
الناظم وانش��اء الطري��ق الرابط 
ب��ن طري��ق املدين��ة الس��ياحية 
في احلبانية وبن س��دة الفلوجة 
وتنفيذ مش��روع ايص��ال املاء الى 
معم��ل اس��منت كبيس��ة ف��ي 
مدين��ة هي��ت فضال ع��ن تنفيذ 
مش��روع ايصال املاء ف��ي معمل 
الزج��اج الى معمل الس��يراميك 

في الرمادي و انشاء معمل نسيج 
قضاء عنه وتنفيذ شبكة الصرف 
الصحي في مدينة الرمادي بواقع 
ثالثة قواطع وانشاء ابنية معمل 
القناني الطبية في معمل زجاج 
الرم��ادي وتصميم وتنفيذ الطرق 
الداخلية ملعمل الس��يراميك في 
الرم��ادي وتصميم وتنفيذ معمل 
معم��ل  ف��ي  الصحي��ة  االدوات 
الس��يراميك في الرمادي واعمال 
اع��ادة تأهيل مس��قفات الوحدة 
)620( في معمل اسمدة القائم .

الع��ام  املدي��ر  اس��تعرض  كم��ا 
املش��اريع التي نفذتها الش��ركة 

بع��د عام 2003 اذ كانت س��باقة 
ف��ي تصمي��م وتنفيذ مش��اريع 
تصمي��م  بينه��ا  م��ن  متع��ددة 
م��اء  ايص��ال  مش��روع  وتنفي��ذ 
احلبانية ) املدينة السياحية ( في 
مدينة الفلوجة وتصميم وتنفيذ 
االعمال امليكانيكية حملطة ديزالت 
حديثة وانش��اء بناية ادارة شركة 
الشهيد العامة وكذلك تصميم 
وتنفي��ذ منظومة تبري��د ماكنة 
الص��ب العم��ودي ))up cast في 
شركة الشهيد العامةواالشراف 
والتنفيذ ملشروع معمل الطابوق 
اضاف��ة  الفلوج��ة  ف��ي  الن��اري 

وتنفيذ مش��روع  ال��ى تصمي��م 
كلية الهندس��ة التطبيقية في 
وتنفي��ذ اعمال املس��ح  القائ��م 
الترب��ة  وحتري��ات  الطبوغراف��ي 
ملش��روع املدين��ة الصناعي��ة في 
الرم��ادي في منطق��ة )35( كيلو 
وتنفي��ذ  تصمي��م  ع��ن  فض��ال 
الغلون��ة في  وتش��غيل معم��ل 
ش��ركة الفارس العامة ومشروع 
انش��اء املعهد التقني في مدينة 
)عن��ه ( ومش��روع انش��اء مصنع 
حام��ض الكبريتيك ف��ي القائم 
ومشروع مد انبوب ماء عكاشات 

اجلديد )77( كم .

»الصناعة« تبدي استعدادها للمشاركة في حملة إعادة إعمار محافظة األنبار 

 ناشد مدير عام 
الشركة المسؤولين 

في األنبار باالستفادة 
من اإلمكانيات 

الكبيرة التي 
تمتلكها الشركة 

ومنحها األولوية في 
التعاقد لتكون لها 
بصمة واضحة في 

إعادة إعمار المناطق 
المحررة 

املهندس هادي جلوب العبودي

منح إجازات تأسيس 
لمشاريع صناعية جديدة

حسم جميع الدعاوى 
الدستورية 

المنظورة في 2017 

»الغذائية« تنّفذ أعمال 
تأهيل الخطوط اإلنتاجية 

في سكر ميسان 

حسين حسن *
منح��ت املديرية العام��ة للتنمي��ة الصناعية 
التابعة لوزارة الصناعة واملعادن عدد من اجازات 
تأس��يس مش��اريع صناعية جديدة خالل شهر 

حزيران املاضي.
وقال املهندس س��الم س��عيد احم��د مدير عام 
املديري��ة في تصري��ح ملركز االع��الم والعالقات 
العامة في الوزارة ان املديرية مس��تمرة بتقدمي 
خدماتها التخصصية جلميع اصحاب املشاريع 
الصناعي��ة حي��ث مت من��ح)26( اجازة تأس��يس 
مش��اريع وح��ازت محافظت��ي بغ��داد والنجف 

االشرف على العدد االكبر من هذه املشاريع .
واضاف املدير العام كما منحت املديرية التأييدات 
بتقدي��ر حاجة املش��اريع م��ن احتياجاتهم من 
املواد االولية واحملروقات الى اجلهات ذات العالقة, 
فيما خصصت املديرية )14( قطعة ارض القامة 
مش��اريع صناعي��ة فضال عن اكمال ش��هادات 
تأسيس للمشاريع الصناعية التي توفرت فيها 
الش��روط املطلوبة ، مبين��ا ان املديرية ماضية 
باج��راء الكش��وفات الدوري��ة عل��ى املش��اريع 
الصناعية في جميع احملافظات من خالل فرقها 

اجلوالة اضافة الى االنشطة اخلدمية االخرى.

*اعالم الصناعة

اعالم القضاء 
أعلنت احملكم��ة االحتادي��ة العلي��ا نظرها )41( 
دعوى دس��تورية منذ مطلع العام احلالي، الفتة 

إلى حسم )38( منها خالل املدة ذاتها.
وقال مدير قس��م الدعاوى ل� )املكتب اإلعالمي 
للمحكمة االحتادية العليا(، إن »احملكمة نظرت 
منذ مطلع العام احلالي )41( دعوى دس��تورية« ، 
وتابع أن »جميع الدعاوى مت حس��مها باستثناء 
ث��الث مت تأجيله��ا إل��ى املرافع��ة املقبل��ة ف��ي 

منتصف الشهر اجلاري ». 

اعالم الصناعة 
باشرت الشركة العامة للمنتجات الغذائية 
اح��دى ش��ركات وزارة الصناع��ة واملع��ادن 
بتنفيذ اعم��ال صيانة وتأهي��ل للخطوط 

االنتاجية في مصنع سكر ميسان .
وقال مصدر مخول في الشركة في تصريح 
ملركز االعالم والعالق��ات العامة في الوزارة 
ان اعمال الصيانة والتأهيل ش��ملت قسم 
طبخ السكر وقسم املرشحات الضغطية 
وقس��م النوارج وقسم فرن الفحم وقسم 
اعمدة قصر اللون وقس��م مجفف السكر 
، مؤك��دا عل��ى وضع برنام��ج وخطة عمل 
دقيقة المتام اعمال الصيانة والتأهيل ضمن 

اجلداول الزمنية املعدة لهذا الغرض .
م��ن جان��ب اخر ذك��ر املصدر بأن الش��ركة 
حرصت على تطوير االليات اخلاصة بقسم 
الزراعة في املصنع من خالل استيراد آليات 
جدي��دة للحراثة واحلف��ر واحلصد فضال عن 
آليات االس��مدة ونقل االحمال وفتح املبازل 

ونقل املنتج .
عل��ى صعي��د ذي صلة كش��ف املصدر عن 
ان اللجن��ة املش��كلة م��ن قبل منتس��بي 
معمل الس��كر واخلميرة في املوصل قامت 
بزيارة ميداني��ة الى املصنع لتقييم االضرار 
الناجمة ع��ن تعرض املصنع للقصف جراء 
العمليات العس��كرية وتنسيق اجلهود مع 
منتس��بي القوات االمني��ة وخاصة اجلهد 
العسكري لرفع وتفكيك العبوات الناسفة 
وتأم��ن الطريق امل��ؤدي ال��ى املصنع حيث 
اع��دت اللجن��ة تقريرا اوليا حول مس��توى 
اخل��راب واالض��رار ال��ذي طال جمي��ع ارجاء 
املعم��ل لغرض اس��تنفار الطاقات واجلهود 
الفنية والهندس��ية لغرض اع��ادة اعماره 

واعادته للعمل مرة اخرى .

تقرير

وزير العمل يعلن إطالق وثيقة سياسة حماية الطفل في العراق
جّسدت التزامها بالقوانين الدولية لحقوق اإلنسان  

املهندس محمد شياع السوداني

متابعة الصباح الجديد:
اعلن��ت الش��ركة العام��ة لتصنيع 
احلب��وب في وزارة التج��ارة عن جتهيز 
العائالت املتواجدة في املناطق احملررة 
ومخيمات اي��واء النازحن في نينوى 
بكمية )42( الفا و387 كيس طحن.

واوضح مدير عام الشركة املهندس 
طه ياس��ن عباس ان الكمية اجملهزة 
ضمن حصة ش��هر نيس��ان توزعت 
ملناطق مركز متوي��ن تلكيف بكمية 
2794 كيس طحن واجلديدة بكمية 
2794 كيسا والوحدة 15660 كيسا 
واجلزائ��ر 3576 كيس��ا والنصر 600 

كيسا والرشيدية 9911 كيسا .
وقال املدير الع��ام ان مخيمات ايواء 
النازحن مت جتهيزها بكمية )7052( 
كيس طحن توزعت على مخيمات 

اجلدعة / املدرج 693 كيسا شملت 
606 ععائ��الت وجم��ه ك��ور 1469 
كيسا لعدد 1400 عائلة والدركزلية 
863 كيس��ا لعدد 797 عائلة واخلازر 
2542 كيس��ا لع��دد 2445 عائل��ة 
واحل��اج عل��ي 1485 كيس��ا لع��دد 

1348 عائلة.
واضاف مدير عام الشركة ان عملية 
لبيانات  باالس��تناد  التوزي��ع جت��ري 
دائرة التخطيط واملتابعة بالنسبة 
لع��دد العائالت في املناط��ق احملررة 
ومخيم��ات اي��واء النازحن حيث ان 
عملي��ة توزي��ع املف��ردات الغذائية 
مازالت مس��تمرة وباش��راف خلية 
االزمة ف��ي الوزارة من اجل تخفيف 
من معان��اة تلك العائالت احملررة من 

سيطرة داعش االرهابية . 

على صعيد متصل  اعلنت الشركة 
العام��ة لتج��ارة احلبوب ف��ي وزارة 
التج��ارة ع��ن اس��تمرارها بتجهيز 
واحلكومي��ة  االهلي��ة  املطاح��ن 
باحلنط��ة احمللية من اجل تصنيعها 
وتوزيعه��ا عل��ى املواطن��ن ضم��ن 

احلصة التموينية.
وقال  املهندس مدير عام الش��ركة 
املهندس هيثم جميل اخلش��الي ان 
فرع ش��ركته في النجف االش��رف 
يواص��ل تتجهيز املطاح��ن االهلية 
واحلكومي��ة باحلنطة احمللية وحلصة 
ان  ٢٠١٧ مضيف��ا  نيس��ان  ش��هر 
الكمي��ة املقررة للتجهيز تبلغ نحو 
17 الف��ا و445 طنا وان ما مت جتهيزه 
حلد االن نحو16 الفا و389 طنا حيث 

ان نسبة التجهيز تقدر ب�93 % . 

بغداد - الصباح الجديد:
أعلنت الش��ركة العامة للخطوط 
اجلوي��ة العراقية عن أعادة تس��يير 
رح��الت بن مط��اري مدينة النجف 
األشرف إلى العاصمة االذرية باكو. 
وق��ال مدير عام الش��ركة املهندس 
س��امر كب��ة أن اخلط��وط اجلوي��ة 
العراقي��ة س��تقوم بأعادة تس��يير 
باك��و-  )جن��ف-  لقط��اع  الرح��الت 

جنف( وس��تكون مبعدل رحلة واحدة 
اس��بوعياً ب��دءا م��ن ي��وم اجلمعة 

املقبل .
تس��يير  أع��ادة  أن  كب��ة  وأض��اف 
الرحالت الى اذربيجان يأتي استناداً 
كاظ��م  النق��ل  وزي��ر  لتوجيه��ات 
فنج��ان احلمامي ، مبينا ان الرحالت 
تش��جيعية  بأس��عار  س��تكون 
لتحفيز املس��افرين الكرام للسفر 

عن طريق هذا اخلط .
يذك��ر ان وزارة النقل ق��د افتتحت 
خ��ط )النج��ف االش��رف - باك��و (  
ف��ي متوز ع��ام 2016 بواق��ع رحلتن 
اس��بوعياً وذلك خلدمة املس��افرين 
والزائري��ن خ��الل مواس��م الزيارات 
الديني��ة ف��ي الع��راق ، اضافة الى 
املسافرين العراقين الذين يقصدون 

مدن اذربيجان السياحية. 

بغداد - الصباح الجديد:
دع��ا الوكي��ل الفن��ي ل��وزارة الزراعة 
القيس��ي  ضم��د  مه��دي  الدكت��ور 
اجله��ات اخملتصة إل��ى إيقاف عمليات 
استيراد املنتجات الزراعية بطرق غير 
رس��مية والتكاتف والتع��اون حلماية 
ودع��م احملاصي��ل الزراعي��ة واملنت��ج 

الوطني. 
وشدد الوكيل على ان هناك مسؤولية 
وطنية تقع على عات��ق فئات اجملتمع 
كاف��ة  م��ن مواطنن ورج��ال دين من 
شتى األطياف واملسؤولن احلكومين 

ومنظم��ات اجملتمع املدن��ي والقطاع 
اخل��اص لالس��هام ف��ي تط��ور املنتج 
الزراعي احمللي ومن��و احملاصيل الزراعية 
لتحقيق األمن الغذائي والذي يسهم 
بص��ورة رئيس��ة في حتقي��ق كل من 
األمن االقتص��ادي والوطني والصحي 
والبيئي.  وأش��ار الوكي��ل الفني إلى 
إن اخلروق��ات احلاصل��ة في اس��تيراد 
املنتجات الزراعية ليس��ت من مهام 
وال مسؤولية وزارة الزراعة وال ميكنها 
القيام باحملاس��بة الن القانون ال يجيز 
لها ذل��ك ، وإمنا يقع ذل��ك على عاتق 

الس��لطات التش��ريعية والتنفيذية 
ممثلة ب��وزارة الداخلية واألمن الوطني 
واجلم��ارك ف��ي مراقب��ة ومحاس��بة 
املتسببن في هذه اخلروقات وعمليات 

االستيراد بطرق غير قانونية.
كم��ا دعا القيس��ي القط��اع اخلاص 
واملس��تثمرين إلى دخول في اجلوانب 
الزراعي��ة  للمنتج��ات  التصنيعي��ة 
من خ��الل االس��تفادة م��ن احملاصيل 
الفائض��ة ع��ن احلاج��ة اليومية, عن 
طريق عمليات التصنيع او احلفظ في 

اخملازن املبردة وتسويقها عند احلاجة.

تسيير رحالت جوية بين مطاري النجف وباكو

دعوات إلى إيقاف استيراد المنتجات 
الزراعية بطرق غير رسمية 

بغداد - الصباح الجديد:
العام��ة لس��كك  الش��ركة  غي��رت 
حديد العراق مواعيد سير القطارات  
النازل��ة والصاع��دة م��ن بغ��داد الى 
البصرة  وبالعك��س مرورا باحملافظات 
..الس��ماوة   )الناصري��ة  اجلنوبي��ة 
..الديواني��ة ..احلل��ة (.  وقال مدير عام 
السكك املهندس س��الم جبر سلوم 
ان ه��ذا اإلج��راء أتى ن��زوال عند رغبة 
املواطن��ن الكرام ، مبين��ا ان القطار 
االول يغادر من محطة بغداد املركزية 
الس��اعة 7 مساء ويصل الى محطة 
قط��ار البص��رة الس��اعة 4 صباح��ا، 
بينما ينطلق القطار الثاني من بغداد 

الس��اعة 8 مساء ليصل الى محطة  
قطار البصرة الساعة 5 صباحا.

واضاف املدير الع��ام ان هناك رحلتن 
تنطل��ق م��ن محطة  قط��ار البصرة 
، االول��ى  عند الس��اعة 7:30 مس��اء 
ليص��ل ال��ى محطة بغ��داد املركزية 
الس��اعة 4:40 صباحا، بينما الرحلة 
الثانية تكون املغادرة الس��اعة  8:30 
مس��اء ليصل محطة بغداد املركزية  

الساعة 5:20 صباحا.
وذكر س��لوم ام��ا بخصوص اس��عار 
تذاكر الس��فر فإن )غرفة منام درجة 
اولى س��تكون  30 الف دينار للسرير 
الواحد( و)كوش��يت منام درجة ثانية 

25 الف دينار للسرير ( وسعر تذكرة ) 
املقعد الس��ياحي درجة أولى 12 الف 
دينار ( و)سعر تذكرة املقعد السياحي 

درجة ثانية 8 االف دينار (.
يذكر ان قس��م النقل والتشغيل في 
مقر الش��ركة وبالتنسيق مع شعبة 
النقل والتش��غيل الوسطى والنقل 
س��كك  منطق��ة  ف��ي  والتش��غيل 
البصرة على تهيئ��ة جميع اخلدمات 
خ��الل الرح��الت من وجب��ات الطعام 
السريعة ، فضال عن السبل الكفيلة 
خلدم��ة املس��افر م��ن ناحي��ة الراحة  
والسرعة واالمان على منت القطارات 

 .DMU  اجلديدة املكيفة

التجارة تجّهز العائالت المتواجدة في 
المناطق المحررة والمخيمات بالطحين

السكك تغّير مواعيد سير قطارات 
بغداد - بصرة النازلة والصاعدة
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نهى الخيرو*
أق��ام مكت��ب املفت��ش الع��ام ل��وزارة 
الثقاف��ة وبالتع��اون مع دائ��رة الفنون 
املوسيقية  حس��ب توجيهات املفتش 
الع��ام الدكتور علي حميد الش��كري ، 
ورشة متخصصة ف��������ي موضوع 
) الئحة السلوك الوظيفي( وعلى قاعة 
الرباط ملوظفي دائرة الفنون املوسيقية 
وبحض��ور مع��اون مدي��ر ع��ام الدائرة 

مجيد حميد . 
ف��ي  اإلدارة  قس��م  مدي��رة  وقدم��ت 
املكتب الس��ت إلهام إبراهيم مقدمة 
ع��ن موضوع الورش��ة وتعريف بالئحة 
السلوك بأنها قواعد ومعايير السلوك 

الوظيفي واألخالقي التي يجب أن يلتزم 
به��ا املوظ��ف واملكلف بخدم��ة عامة 
، وذل��ك بهدف ضم��ان األداء الصحيح 
واملشرف والس��ليم لواجبات الوظيفة 
العامة من خالل إرشاد املشمولني بها 
، تعزيزاً ملبادئ النزاهة والش��فافية بني 

مسؤولي وموظفي الدولة . 
وأش��ارت إل��ى أهمية إط��الع املوظفني 
على قان��ون إنضباط موظف��ي الدولة 
رق��م )14( لس��نة 1991 املع��دل وعلى 
نص��وص الئح��ة الس��لوك الوظيف��ي 
قب��ل م��لء اإلس��تمارة املرفق��ة والتي 
تش��مل جمي��ع املوظف��ني ب��دءاً م��ن 
رئي��س اجلمهوري��ة إلى أصغ��ر موظف 

إن كان عل��ى املالك الدائ��م أو العقد أو 
حت��ى على األجر اليوم��ي .        وتطرق 

حسن أياد إلى أهم املبادئ التي حتتويها 
الئحة السلوك من إحترام القانون من 

قبل املوظ��ف ، واحليادية ف��ي التعامل 
وعدم اإلنحياز إلى جهة على حس��اب 
جهة أخرى ، وإلت��زام املوظف بالنزاهة 
والثقة من قب��ل املواطنني ، واإلقتصاد 
وع��دم تبذير املال العام أو اإلس��اءة في 
إس��تعماله .  وب��ني حس��ن أن الالئحة 
اجلدي��دة قد مت تعديلها م��ن قبل هيئة 
النزاهة بوصفها اجلهة املصدرة ، والذي 
ش��مل الفقرة اخلامس��ة والسادس��ة 
، حي��ث نصت الفقرة اخلامس��ة على ) 
يلت��زم املش��مولون بالالئح��ة باإلطالع 
عل��ى ماج��اء فيه��ا والتوقي��ع عل��ى 
النموذج امللحق ، وتلتزم اجلهات املعنية 
بإتخ��اذ اإلج��راءات اإلنضباطي��ة بحق 

املمتنعني عن توقي��ع الالئحة عمداً ( ، 
إضافة إل��ى إحتواء الالئحة على تعهد 
خطي م��ن قبل املوظف بأنه مس��ؤول 
ع��ن كل املعلوم��ات الت��ي أدل��ى به��ا 

وبخالفه يتحمل املسؤولية كاملة .
وختاماً مت عرض الالئحة بفقراتها على 
املوظفني ليتم اإلطالع عليها ومعرفة 
طريقة ملء اإلس��تمارة بع��د اإلطالع 
عل��ى فقراته��ا والتمع��ن به��ا وحتمل 
جميع التبعات ، كون اللوائح السابقة 
للس��نوات )2005-2006( ملغاة ويبقى 

العمل نافذا بالئحة عام 2017 .

*اعالم املكتب    
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متابعة الصباح الجديد:

ناقشت وزيرة الصحة والبيئة الدكتورة 
عديل��ة حم��ود حس��ني م��ع املهندس 
ثائ��ر جعفر مدير ع��ام دائرة املش��اريع 
واخلدمات الهندس��ية سبل االستثمار 
االمثل ملشروع التنمية الطارئة لقرض 
البنك الدول��ي اخلاص بتأهي��ل واعمار 
املؤسس��ات الصحية ف��ي محافظتي 
ديالى وصالح الدي��ن ورفدها بالعيادات 
الطبية املتنقلة وس��يارات االس��عاف 
الف��وري االم��ر ال��ذي من ش��أنه تأمني 
ع��ودة النازحني ال��ى مناطقهم وتأمني 

اخلدمات االساسية املقدمة اليهم.
واوضح��ت الوزي��ر ال��ى ان اللقاء تطرق 
ايض��ا ال��ى تقاري��ر الفرق الهندس��ية 
ملتابعة ماوصلت اليه مراحل االجناز في 
مشاريع املستشفيات العمالقة سعة 
)400 (  س��رير والوق��وف على العقبات 

واملعوقات التي تعترض االداء.
على صعيد متصل اطلعت الوزيرة من 
الدكتور حازم اجلميل��ي الوكيل الفني 
لل��وزارة على تفاصيل الزي��ارة امليدانية 
الت��ي قام به��ا مع االم��ني العام جمللس 
ال��وزراء الدكتور مه��دي العالق ووكالء 
ال��وزارات اخلدمية الى الس��احل االمين 
في مدينة املوصل بعد حتريره بسواعد 
واالمني��ة  املس��لحة  قواتن��ا  ابط��ال 
وحش��دنا املب��ارك من دن��س الدواعش 

اجملرمني
ووجه��ت الوزيرة خالل اللقاء مبضاعفة 
اجله��ود لالس��راع باس��تكمال اع��ادة 
اعم��ار وتأهي��ل املؤسس��ات الصحية 
ف��ي الس��احل االمي��ن ومبا يس��هم في 
تامني عودة النازحني ، كما تناول اللقاء 
الوطني  املش��روع  متابعة اس��تكمال 
للديل��زة و الكلية الصناعية في عموم 
الب��الد لتأم��ني تق��دمي خدم��ات طبية 

وعالجية كفوءة ملرضى الكلى
ال��ى ذلك وجهت الوزيرة خالل لقائها 
يوس��ف  احم��د حميد  الصيدالن��ي 
مدير عام الش��ركة العامة لتسويق 
االدوية واملس��تلزمات الطبية بتوفير 

مس��تلزمات فحص ومعاجلة العجز 
للمؤسس��ات   )  crrt  ( الكل��وي 
الصحي��ة ف��ي دائ��رة مدين��ة الطب 
ومستش��فى الكرام��ة التابع لدائرة 
صح��ة بغداد الكرخ ف��ي اطار جهود 
ال��وزارة الرامية الى االرتقاء باخلدمات 

املقدمة ملرضى الكلى
واش��ارت الدكت��ورة عديل��ة حم��ود 
ال��ى انه  ج��رى ايض��ا التوجيه خالل 
اللقاء ال��ذي حضره الوكي��ل الفني 
لل��وزارة الدكتور ح��ازم اجلميلي برفد 
التابع لصحة  الكرامة  مستش��فى 

الكرخ بحاجته من مستلزمات عالج 
مرضى الثالسيميا . 

من جانب اخر اطلعت الوزيرة الدكتورة 
عديل��ة حمود م��ن الصيدالني احمد 
حمي��د يوس��ف مدير عام الش��ركة 
العامة لتسويق االدوية واملستلزمات 
الطبية على جتهيز دوائر الصحة في 
محافظ��ات املثنى وذي قار والديوانية 
بع��الج   اخلاص��ة  باملص��ول  وديال��ى 
لس��عات العقارب ولدغ��ات االفاعي 
اضاف��ة الى تعزيز دائ��رة الصحة في 
بغداد واحملافظ��ات بحصص اضافية 

وتعزيزية  من املغذيات والتاكيد على 
استمرار رفد الدوائر الصحية باالدوية 

املنقذة للحياة .
وتناول اللقاء متابعة رفد مستشفى 
الكحالء في محافظة ميسان سعة 
100 س��رير باحتياجات��ه من االجهزة  
واملس��تلزمات واالثاث الطبي متهيدا 
الفتتاحه وتقدمي��ه خلدماته النوعية 

الى ابناء ميسان الكرام.
م��ن جه��ة اخ��رى تبادل��ت الوزي��رة 
الدكتورة عديلة مع الدكتور حس��ن 
التميم��ي مدي��ر ع��ام دائ��رة مدينة 

الطب ح��ول الدعم املق��دم للمراكز 
التخصصية التي استحدثت مؤخرا 
ف��ي الدائرة من خالل رفدها باملالكات 
الطبية والصحي��ة الكفوءة واالدوية 
واملس��تلزمات الطبي��ة احلديث��ة ومبا 
يؤمن تقدميها خدمات طبية وعالجية 

امنوذجية للمواطنني الكرام .
كما تط��رق اللقاء الى االس��تمرارية 
بتقدمي الدعم الطبي امليداني البطال 
قواتنا املس��لحة واالمنية وحلش��دنا 
املقدس في اخلطوط االمامية مليادين 
املواجه��ة ض��د الدواع��ش اجملرم��ني 

واس��تقبال اجلرح��ى واالبط��ال ف��ي 
املؤسس��ات الصحي��ة ملدينة الطب 
واالش��ادة بجه��ود امل��الكات الطبية 
والصحية في تلك املؤسسات والتي 
كانت ركنا اساس��يا وعنوانا بارزا في 
انتصارنا املؤزر على االرهاب الداعشي 

وفلوله اجلبانة .
وتناول اللقاء متابعة س��ير اخلدمات 
احلديثة  التقني��ات  وادخ��ال  اخملتبرية 
التي من ش��أنها االرتق��اء باخلدمات 
الطبي��ة والعالجي��ة املقدم��ة البناء 

شعبنا العزيز.

يتضمن مشروع 
التنمية الطارئة 
لقرض البنك الدولي 
الخاص بتأهيل 
وإعمار المؤسسات 
الصحية في ديالى 
وصالح الدين 
ورفدها بالعيادات 
الطبية المتنقلة 
وسيارات اإلسعاف 
الفوري

الدكتورة عديلة حمود

جانب من الندوة »عدسة: رسول علوان«

أكدت اهمية اإلسراع بإعمار مؤسساتها أيمن الموصل 

وزيرة الصحة تدعو الى استثمار قرض البنك الدولي لتطوير القطاع
ديالى تجّهز الكهرباء 

والقّطاع الخاص 
بمحوالت التوزيع

العراق يبحث مع 
أرمينيا تبادل الخبرات 

في قّطاع االتصاالت

بغداد - حسين الخزرجي: 
جه��زت ش��ركة ديال��ى العامة إحدى ش��ركات 
وزارة الصناعة واملع��ادن وزارة الكهرباء مبحوالت 
متنوعة التوزي��ع ومقايي��س كهربائية متعددة 
األنواع و األطوار إضافة إلى بيع عدد من منتجاتها 

املتنوعة األخرى.
وقال مدير عام شركة ديالى املهندس عبد الودود 
عبد الس��تار في تصريح ملركز اإلعالم والعالقات 
العام��ة ان الش��ركة قام��ت بتجهي��ز مديري��ة 
كهرب��اء كربالء ب��� )25( محولة توزي��ع متعددة 
الس��عات مع )2066( مقياس��ا كهربائيا متعدد 
األطوار ، واملديرية العامة لتوزيع كهرباء الوسط 
بستة محوالت توزيع والعتبة العباسية مشروع 
مجمع الكفيل ب )832( مقياسا كهربائيا بثالثة 
أطوار وشركة االبتداء قطاع خاص مبحولة توزيع 
واحدة وش��ركة شمس سارة للمقاوالت مبحولة 

توزيع واحدة.
وأش��ار عب��د ال��ودود إل��ى أن عملي��ات الصيانة 
والتصليح والفحص مستمرة ولدينا مجموعة 
من محوالت القدرة متنوعة السعات تعود لعدد 
م��ن مديريات وزارة الكهرب��اء منها املصنعة في 
ش��ركتنا ومنها املس��توردة  حيث أن الش��ركة 
تقوم بفحص محوالت القدرة املس��توردة ومتنح 
شهادة فحص لكل محولة قدرة تستوردها وزارة 

الكهرباء.

بغداد - الصباح الجديد:
بح��ث وزير اإلتصاالت حس��ن كاظم الراش��د 
مع سفير جمهورية أرمينيا كارين كريكوريان 
في مقر عمله س��بل التعاون املشترك وتبادل 
اخلبرات ف��ي مج��ال اإلتص��االت و تكنولوجيا 
املعلوم��ات وأتفق اجلانبان عل��ى توقيع مذكرة 
تفاهم وربط الع��راق بجمهورية أرمينيا مرورا 
بجمهورية إيران اإلس��المية عن طريق الكابل 
الضوئي ومواكبة التطور احلاصل في املنطقة 

والعالم .
وأش��اد الراش��د خالل اللقاء ب��دور جمهورية 
أرميني��ا الداع��م للع��راق في جمي��ع اجملاالت 
واملس��اندة له في حربه ضد اإلرهاب ، مضيفا 
أن ربط العراق و إيران وأرمينيا س��يخدم العراق 
واملنطقة ويش��كل خطا أس��تراتيجيا مهما 

لقطاع اإلتصاالت. 
من جهته أثنى الس��فير األرميني بدور العراق 
في مكافح��ة اإلرهاب نيابة« عن العالم وثمن 
األنتص��ارات الكبي��رة التي حققته��ا القوات 
األمنية و احلشد الش��عبي والشعب العراقي 
على عصابات داعش اإلرهابية ورحب بالتعاون 
املش��ترك بني العراق وأرمينيا مبديا أستعداد 
بالده لفتح أفاق التواصل في ش��تى األصعدة 
وخصوص��ا ف��ي مج��ال اإلتصاالت مل��ا له من 
أهمي��ة كبي��رة ، مؤك��دا« على دع��م أرمينيا 

للعراق حكومة« وشعبا«. 

مكتب مفتش الثقافة ينّظم ورشًة لموظفي دائرة الفنون الموسيقية

البصرة - الصباح الجديد:
باشرت املالكات اخملتصة في الشركة العامة للنقل البحري 
بالكشف امليداني على املوقع املقترح ملشروع مرسى زوارق 

الصيد في الفاو بالبصرة. 
وق��ال مدير عام الش��ركة عب��د الكرمي كنهل انه اس��تنادا 
لتوجيهات وزير النقل كاظم فنجان احلمامي في الش��روع 
ف��ي اجناز ذل��ك املش��روع احليوي ملا ل��ه من فائ��دة واهمية 
اقتصادي��ة ف��ي إنعاش واق��ع محافظة البص��رة من خالل 
تش��غيل عدد من االيدي العاملة اضاف��ة الى اخلدمة التي 

سوف يقدمها وإضافة إيرادات إلى الشركة.
واضاف كنهل ان هناك جلنة مشتركة مع الشركة العامة 
ملوانئ العراق من اجل حتديد املس��افة املناس��بة للمشروع 
عبر دراس��ة مس��تفيضة من اجل جناحه ، مبينا ان عملية 
بناء جدار ناري تتطلب توفير ش��روط الس��المة مع انش��اء 

خزانات للوقود واملاء . 

بغداد - الصباح الجديد:
بح��ث وزي��ر الكهرباء املهندس قاس��م محم��د الفهداوي 
مبكتبه في مقر الوزارة مع الس��فير اإليراني ايرج مسجدي 
والوفد املرافق له تطوير مجاالت التعاون لقطاع الطاقة . 

وب��ني الوزير الفه��داوي حج��م العالق��ات االقتصادية بني 
جمهوري��ة الع��راق واجلهورية اإلس��المية في إي��ران ومدى 
التعاون الذي حصل في مج��ال الطاقة الكهربائية وتزويد 
اجلمهورية اإلس��المية في إي��ران للعراق بالغاز لتش��غيل 
احملط��ات التوليدي��ة ، إضاف��ة إل��ى الطاقة اجمله��زة باخلط 
الناقل ) البصرة - شالمجة ( والذي أسهم بتوفير الكهرباء 

حملافظة البصرة .
من جهته أعرب السفير اإليراني عن سروره باللقاء ، مبيناً 
أهمي��ة العالقة الثنائية بني الش��عبني العراق��ي واإليراني 
وم��دى انعكاس ذلك على الواقع احلياتي وخاصة في مجال 

الطاقة الكهربائية .
 بإش��راف مباشر من قبل الس��يد  مدير عام إنتاج البصرة 
املهندس حتس��ني زكي, أجنزت املالكات الهندسية والفنية 
بالتعاون مع مالكات الفنية في إنتاج الناصرية أعمال إعادة 

مضخة تبريد املاء في محطة كهرباء النجيبة احلرارية .

النقل تباشر بتنفيذ 
بمشروع مرسى زوارق 

الصيد في الفاو

وزير الكهرباء يبحث مع 
السفير اإليراني التعاون 

في مجال الطاقة 
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قبرص ـ أ ب ف:
أعلن األمني الع��ام لألمم املتحدة أنطونيو غوتيريش 
امس اجلمعة عن انته��اء املفاوضات التي جرت في 
سويس��را إلنهاء األزمة القبرصية املس��تمرة منذ 

عقود من دون التوصل إلى اتفاق.
وكان��ت املفاوض��ات التي ب��دأت في ك��ران مونتانا 
في سويس��را بدعم م��ن األمم املتحدة في 29 يونيو 
املاضي قد وصف��ت بأنها الفرصة األفضل لتوحيد 
اجلزيرة املنقس��مة منذ 40 عاما وإنهاء إحدى أقدم 

األزمات السياسية في العالم.
وقال غوتيريش للصحافي��ني في كران مونتانا، »أنا 
آسف جدا أن أبلغكم أنه بالرغم من االلتزام القوي 
والكبير ومش��اركة كل الوف��ود واألطراف اخملتلفة، 
فإن املؤمتر حول قبرص ق��د اختتم من دون التوصل 

إلى اتفاق«.
وبحس��ب محلل��ني، ف��إن غوتيري��ش نفس��ه كان 
متفائال أواخر األس��بوع املاض��ي عندما انضم إلى 
املفاوضات التي وصفها بأنها »بناءة للغاية«، وحث 
حينها الطرفني املتنازعني في قبرص على اإلمساك 
»بفرص��ة تاريخية للتوصل إلى تس��وية ش��املة 

لألزمة التي قسمت قبرص لعقود طويلة«.
لكن غوتيريش وجد نفس��ه مضطرا إلى االعتراف 
ب��أن املفاوضات انتهت »بدون نتيج��ة«، قائال اليوم 
»كان واضح��ا أنه كانت هناك مس��افة ب��ارزة بني 
الوفود حول العديد م��ن املواضيع وأن التوصل إلى 

اتفاق غير ممكن«، دون أن يعطي تفاصيل إضافية.
وأش��ار إلى أنه بالرغ��م من أن مؤمتر ك��ران مونتانا 
ل��م يكن مثم��را »ف��إن ه��ذا ال يعني أن مب��ادرات 
أخ��رى ال ميكن تطويرها من أجل معاجلة املش��كلة 

القبرصية«.

القاهرة ـ أ ب ف:
أعل��ن اجليش املصري في بي��ان مقتل أو اصابة 26 
من عناصره امس اجلمعة في هجمات استخدمت 
في بعضها سيارات مفخخة ضد حواجز عدة في 

شمال شبه جزيرة سيناء.
أعل��ن اجليش املصري في بي��ان مقتل أو اصابة 26 
من عناصره امس اجلمعة في هجمات استخدمت 
في بعضها سيارات مفخخة ضد حواجز عدة في 

شمال شبه جزيرة سيناء.
وأكد اجليش انه قتل اربعني مهاجما في مواجهات 
م��ع مس��لحني متطرفني في املنطق��ة التي تعد 

معقال للفرع املصري لتنظيم داعش .
واوضح مس��ؤولون امنيون ان س��يارات اس��عاف 
توجه��ت ال��ى م��كان الهجمات في جن��وب رفح 

القريبة من احلدود مع قطاع غزة.
تش��هد س��يناء معارك دامية بني قوات الشرطة 
واجليش م��ن جهة وعناصر تنظيم والية س��يناء، 

الفرع املصري لتنظيم داعش ، من جهة اخرى.

بيروت ـ رويترز:
قال اجليش الس��وري ام��س االول  اخلميس إنه مدد 
من جانبه تعليق األعمال القتالية في جنوب سوريا 
حتى اليوم السبت لكن املعارضة قالت إن احلكومة 
انتهك��ت الهدن��ة بالفع��ل بضربات عل��ى مناطق 

تخضع لسيطرتها.
وكان اجلي��ش الس��وري أعلن االثن��ني املاضي  وقف 
إط��الق الن��ار بدأ في منتص��ف ليل اليوم الس��ابق 
حتى اخلميس قائال إن الهدف منه هو تعزيز »جهود 
املصاحلة«. وهذا هو ثاني وقف إلطالق النار من جانب 
واحد خالل أسبوعني لكن على عكس اإلعالن األول 
فقد وس��عت احلكومة السورية نطاقه إلى ما وراء 
مدينة درعا ليش��مل محافظ��ة القنيطرة بجنوب 
غرب البالد قرب احلدود مع إس��رائيل والسويداء في 

جنوب شرق البالد.
ورغم ذلك استمر القتال، وشن اجليش ضربات جوية 
وقصفا مدفعيا على مناط��ق خاضعة للمعارضة 
في جنوب البالد. ورفضت املعارضة وقف إطالق النار 

ووصفته بأنه متثيلية.

فشل المفاوضات في حل 
المسألة القبرصية

مقتل وإصابة 26 جنديًا مصريًا 
بهجوم في شبه جزيرة سيناء

تمديد وقف القتال في جنوب 
سوريا حتى اليوم السبت

متابعة الصباح الجديد:

ب��دأت ام��س اجلمع��ة ف��ي مدينة 
»هامب��ورغ« األملاني��ة أعم��ال قمة 
»مجموعة العش��رين«، وسط توتر 
ب��ني أعضاء فيها، في وقت اندلعت 
مواجهات جديدة امس اجلمعة على 
هام��ش قمة مجموعة العش��رين 
ف��ي هامب��ورغ وق��ام متظاه��رون 
باحراق س��يارات للشرطة االملانية، 
بحس��ب ما اعلنت الش��رطة على 

تويتر.
ويب��رز في ه��ذا الصدد لق��اء جمع 
للم��رة األولى الرئيس��ني األميركي 
دونال��د ترام��ب والروس��ي فالدميير 
بوتني. وكالهما ينتظر الفرصة منذ 
فت��رة طويلة، لكن اتهام موس��كو 
بالتدخل في االنتخابات األميركية، 
وشبهات بتواطؤ أعضاء في حملة 
ترامب مع الكرملني، ستثقل أجواء 

احملادثات.
وانته��ز ترام��ب خطاب��اً ألق��اه في 
وارس��و أمس االول اخلميس ، حلّض 
موس��كو عل��ى وقف »س��لوكها 
املزع��زع لالس��تقرار ف��ي العال��م، 
و دعمه��ا أنظم��ة عدائي��ة، بينها 
مبواجهة  وإيران«، متعهداً  س��ورية 
كل أشكال االعتداء التي تستهدف 

الغرب.
وأعل��ن الت��زام الوالي��ات املتح��دة 
الدف��اع ع��ن حلفائها ف��ي احللف 
األطلس��ي، ول��ّوح ب��رد ق��وي على 
كوري��ا الش��مالية، بع��د اختبارها 
للقارات، مس��تدركاً  صاروخاً عابراً 
أنه لم يرس��م خطوط��اً حمراً في 

هذا الصدد.
وعّطلت موس��كو إص��دار مجلس 
األمن بياناً يدين بيونغيانغ، ويتعهد 
إضافي��ة،  مهم��ة  تدابي��ر  اتخ��اذ 
لرفضه��ا وص��ف الص��اروخ بعابر 
للق��ارات، إذ تعتب��ر انه باليس��تي 

متوسط املدى
القم��ة  مضيف��ة  وخش��يت 
أجنيال ميركل  األملانية  املستش��ارة 

تداعيات لقائها املرتقب مع ترامب، 
إذ يتخ��ذان مواق��ف متضارب��ة، ال 
سّيما بعد قرار واشنطن االنسحاب 
من »اتفاق باريس« للمناخ ونزعتها 

احلمائية في التجارة الدولية.
ورفض��ت مي��ركل والص��ني دعوات 
إل��ى إص��دار مجموعة العش��رين، 
باستثناء الواليات املتحدة، بياناً قوياً 
في ش��أن االحتباس احلراري، حرصاً 
على سياسة اإلجماع في اجملموعة. 
وش��ددت ميركل عل��ى احلاجة إلى 
مجتمع مفتوح، خصوصاً تدفقات 
إلى  املفتوح��ة، مش��يرة  التج��ارة 
خيارات ميك��ن طرحها للنقاش في 
شأن سياسات املناخ خالل القمة.

ويُنتظ��ر أن تؤكد أوروب��ا، مدعومة 
من الصني واليابان والهند، والقوى 

األخ��رى الناش��ئة، التزام��اً دولي��اً 
بتنفي��ذ اتفاق باريس للمناخ ودعم 
التجارة والعوملة في نطاق ُمنظم. 
وتكتسب مشاركة الصني والهند 
أهمية كبرى، لدى مناقشة القمة 
ملفات التجارة العاملية وتنافسية 

قطاعات صناعية، مثل الفوالذ.
توت��ر متصاعد  كم��ا يس��تقطب 
في جنوب ش��رقي آس��يا اهتماماً 
متزاي��داً. ويُنتظ��ر أن تدي��ن القمة 
بشدة التجارب الصاروخية والنووية 
التي تنفذها كوريا الش��مالية. وإذا 
كان��ت اخلالفات كثي��رة بني أعضاء 
مجموعة العشرين، بحكم تفاوت 
فإنه��ا  اجليوسياس��ية،  املصال��ح 
تلتقي في مواجهة أخطار اإلرهاب 
واإلجماع على تعزيز جهود، محلية 

وإقليمية ودولي��ة، لتجفيف منابع 
متويل التنظيمات اإلرهابية وانتشار 

الفكر املتطرف.
كم��ا بحثت قم��ة العش��رين في 
أزمة تدفق الهجرة غير الش��رعية 
التي تعبر ليبي��ا نحو إيطاليا التي 
طالبت ش��ركاءها األوروبيني بفتح 
أوروبي��ة لتخفيف الضغط  موانئ 

على سواحلها.
واستقبلت إيطاليا حوالى 90 ألف 
مهاجر منذ مطلع العام، أي بزيادة 
نحو 30 ف��ي املئة مقارنة مع العام 
املاض��ي. وعق��دت القم��ة وس��ط 
اس��تنفار أمني ش��ديد، إذ فرضت 
ق��وات األمن إج��راءات اس��تثنائية 
ش��ّلت جزءاً من حرك��ة املدينة في 
نهاية األس��بوع. وُقطعت الشوارع 

املؤدي��ة إل��ى مجّمع املع��ارض في 
هامبورغ الذي حتّول منطقة أمنية 
معزول��ة. وتصّدت أجهزة مكافحة 
الشغب لتجّمعات، تخّللها عنف، 
فوضوي��ة  مجموع��ات  نظمته��ا 
ترفع شعار  للرأسمالية،  مناهضة 

»مرحباً بكم في اجلحيم.
اندلعت مواجهات جديدة  باملقابل 
صب��اح اجلمعة عل��ى هامش قمة 
العش��رين في هامبورغ  مجموعة 
وقام متظاه��رون باحراق س��يارات 
للش��رطة االملاني��ة، بحس��ب م��ا 

اعلنت الشرطة على تويتر.
وقالت ان الشرطة االحتادية ابلغت 
ع��ن »عملية جارية ضد اش��خاص 
ألق��وا  عن��ف«  باعم��ال  يقوم��ون 
زجاجات حارقة واحرقوا »س��يارات 

دوري��ة« في ح��ي التونا ق��رب مركز 
للشرطة.

وبحس��ب الس��لطات فان��ه م��ن 
املرتقب حض��ور مئة الف متظاهر 
عل��ى هامش قمة العش��رين التي 
بدأت ام��س  اجلمعة وتش��هد أول 
لقاء بني الرئيسني االميركي دونالد 
ترام��ب والروس��ي فالدميي��ر بوتني، 
ويعت��زم املتظاه��رون من��ع وصول 

رؤساء الدول الى مركز املؤمترات.
وكان��ت أرب��ع مروحيات للش��رطة 
حتل��ق ف��وق هامب��ورغ صباحا كما 
افاد مراسل وكالة فرانس برس بعد 
ليل��ة ش��هدت صدامات ب��ني آالف 
املتظاهري��ن املناهض��ني جملموع��ة 
العشرين وقوات االمن اسفرت عن 

17 جريحا بينهم 15 شرطيا.

القاهرة ـ بي بي سي:
قالت منظمة هيومان رايتس ووتش 
اعتقل��ت  املصري��ة  الس��لطات  إن 
عش��رات الطلبة من أقلية الويغور 
الصيني��ة الدارس��ني ف��ي جامعة 
األزهر. وج��اءت االعتقاالت املزعومة 
بن��اء عل��ى طل��ب م��ن احلكوم��ة 
مايب��دو  عل��ى  متهي��دا  الصيني��ة 

لترحيل هؤالء الطلبة، حسب بيان 
للمنظم��ة. ول��م تذك��ر املنظم��ة 
أس��باب ه��ذه »االعتق��االت«. كما 
لم يص��در بيان م��ن وزارة الداخلية 
املصري��ة أو إدارة األزه��ر بع��د بيان 
املنظمة. وقالت سارة ليا و يتسون، 
مديرة قس��م الش��رق األوسط في 
هيوم��ان رايتش ووت��ش إنه »ينبغي 

أن تكشف السلطات )املصرية( عن 
اعتقالهم،  وأسباب  الطلبة،  مكان 
للدف��اع  حملام��ني  فرص��ة  وتتي��ح 
عنهم«. وأضافت، في بيان نش��رته 
ف��ي تغري��دة األربع��اء املاضي على 
صفح��ة املنظم��ة، إن��ه«ال ينبغي 
ملص��ر أن ترحل الطلب��ة إلى الصني 

ملواجهة محاكمات وتعذيب«.

وتش��كو جماعة الويغور املسلمة، 
من قمع ثقاف��ي وديني ومتييز تُتهم 

الصني مبمارسته بحقهم.
وقال قنغ ش��وانغ، املتحدث باس��م 
وزارة اخلارجية الصينية :«بحس��ب 
علمي أرس��لت الس��فارة الصينية 
لدى مصر مس��ؤولني على مستوى 
القنصلية إلجراء زي��ارات«. غير أنه 

لم يذك��ر تفاصيل بش��أن طبيعة 
ه��ذه الزيارات وم��ا إذا كانت تتعلق 
باالعتق��االت الت��ي حتدث��ت عنه��ا 

هيومان رايتس ووتش.
وقال طلبة وناشطون من الويغور إن 
الشرطة داهمت يوم الثالثاء املاضي 
مطعمني يتردد عليهما الطلبة في 
القاهرة واعتقلت نحو 30 شخصا. 

وق��ال صاحب مطعم م��ن الويغور 
داهمت��ه الش��رطة كان يتردد عليه 
الطلبة ف��ي منطق��ة مدينة نصر 
ش��رقي القاهرة، رفض ذكر اس��مه 
لبي بي س��ي: »ال أعرف ملاذا داهمت 
القبض  وألقت  املطعم،  الش��رطة 
على نحو 20 شخصا كانوا يتناولون 

الطعام وال أعرف مصيرهم«.

نيويورك ـ وكاالت:
تتج��ه األمم املتحدة الي��وم إلى تبني 
معاه��دة دولي��ة حتظ��ر األس��لحة 
النووية بالرغم من معارضة الواليات 
املتح��دة وبريطاني��ا وفرنس��ا وقوى 
نووي��ة أخ��رى قاطع��ت املفاوضات 

حولها.
ويص��ف املؤيدون للحظ��ر، املعاهدة 

بأنها إجن��از تاريخي، لكن الدول التي 
متتل��ك أس��لحة نووي��ة ترفض ذلك 
باعتب��اره غير واقع��ي وأنه لن يكون 
للحظ��ر أي تأثير على خفض اخملزون 
العاملي الذي يبلغ 15000 رأس نووي.
وش��اركت 141 دول��ة على رأس��ها 
واملكس��يك  والبرازي��ل  النمس��ا 
ف��ي  ونيوزيلن��دا  إفريقي��ا  وجن��وب 

مفاوضات اس��تمرت ثالثة أس��ابيع 
ح��ول املعاه��دة الت��ي متن��ع تطوير 
وتخزين وحتى التهديد باس��تخدام 
أس��لحة نووية. ويرى املدافعون عن 
املعاهدة أنها س��تزيد الضغط على 
الدول النووية من أجل أخذ مس��ألة 

نزع سالحها الذري بجدية أكثر.
وقال��ت س��فيرة كوس��تاريكا لدى 

األمم املتح��دة إيالي��ن واي��ت غومي��ز 
رئيس��ة املؤمتر ح��ول املعاهدة أمس 
أثن��اء عق��د املفاوضات، »س��تكون 
حلظ��ة تاريخية.. العالم ينتظر هذه 
القاع��دة القانونية من��ذ 70 عاما«، 
واصف��ة إياه��ا بأنه��ا »رد م��ن أجل 

اإلنسانية«.
ولم تش��ارك الدول التسع، الواليات 

املتحدة وروس��يا وبريطانيا والصني 
وفرنس��ا والهند وباكس��تان وكوريا 
الش��مالية وإس��رائيل، التي متتلك 

أسلحة نووية في املفاوضات.
وحتى الياب��ان الدولة الوحيدة التي 
عانت من هجوم باألسلحة النووية 
عام 1945 قاطعت املناقش��ات كما 
فعل��ت معظ��م دول حلف ش��مال 

األطلسي.
بدورها انتقدت السفيرة األميركية 
نيكي هايلي احلظر املقترح بش��دة 
عند بدء املفاوضات ح��ول املعاهدة 
في 27 مارس املاض��ي وقالت »ليس 
هناك ش��يء أطلب��ه لعائلتي أكثر 
من عالم بدون أس��لحة نووية، لكن 

يجب علينا أن نكون واقعيني«.

هيومان رايتس ووتش: مصر تعتقل عشرات من الطلبة المسلمين الصينيين

األمم المتحدة تستعد لتبّني معاهدة تحظر األسلحة النووية

ترامب يحّض موسكو على وقف »سلوكها المزعزع لالستقرار« في العالم

صدامات جديدة على هامش قّمة مجموعة العشرين 
في هامبورغ وحرق سيارات للشرطة

تستضيف القاهرة، 
األربعاء المقبل ، 

اجتماعا يضم أربعة 
وزراء خارجية من مصر 

واإلمارات والسعودية 
والبحرين »لمتابعة 

تطورات الموقف من 
العالقات مع قطر«، 

بحسب بيان لوزارة 
الخارجية المصرية امس 

االثنين

قّمة مجموعة العشرين

تقـرير

طرابلس ـ وكاالت:

اس��تفاق الليبي��ون أم��س االول  اخلميس، 
وخصوصاً أهالي ش��رق الب��الد على إعالن 
قائد اجليش الوطني املش��ير خليفة حفتر 
حترير مدينة بنغ��ازي بالكامل بعد حوالى 
3 س��نوات من املعارك الصعب��ة والتقدم 
البطيء في األمتار األخيرة ضد ميليشيات 
متشددة حتصنت في حَيي الصابري وسوق 
احل��وت، بينم��ا ق��ّدم اجمللس الرئاس��ي في 
حكومة الوفاق التي يرأسها فائز السراج 
التهاني للش��عب الليبي باالنتصار داعياً 

إلى توحيد القوات املسلحة الليبية.
وقال الناطق باسم القوات اخلاصة العقيد 
ميل��ود الزوي إن اجليش متك��ن من القبض 
على 17 من عناصر التنظيمات اإلرهابية، 
كما ضب��ط 3 عائ��الت بينهم نس��اء في 
ح��ي الصاب��ري ف��ي مدين��ة بنغ��ازي، من 
دون أن يح��دد بالضبط س��بب توقيفهم. 
وق��ال الزوي أم��س، إنه أثن��اء تقدم اجليش 
والوحدات املس��اندة له ف��ي الصابري مع 
بدء العمليات العسكرية للسيطرة على 

ما تبقى من املنطقة اعتقل 17 ش��خصاً 
من عناصر التنظيم��ات اإلرهابية، بينهم 
شخص مصاب وشخصان من اجلنسيتني 
التونس��ية واجلزائري��ة. وأوضح ال��زوي أنه 
مت ضب��ط 3 عائ��الت متواج��دة مبنطق��ة 
الصاب��ري من بينهم نس��اء أثناء عمليات 
متش��يط املنطق��ة، مؤك��داً أنهم بصحة 
جيدة ومتّ تس��ليمهم إلى اجلهات اخملتصة 
التخاذ اإلجراءات القانونية بإشراف اللجنة 
املكلفة مبلف العالقني، من القيادة العامة 

واالستخبارات العسكرية.
وأعلنت مص��ادر عس��كرية مأذونة أمس، 
أن مستش��فى اجلالء للجراح��ة واحلوادث، 
استقبل 12 شهيداً و44 جريحاً من قوات 
اجليش الليبي خالل ال� 48 س��اعة املاضية 
نتيجة املواجهات مع التنظيمات اإلرهابية 
ف��ي منطقت��ي الصاب��ري ووس��ط البالد 
ف��ي مدينة بنغ��ازي قبل اعالن اس��تعادة 

السيطرة عليها.
وأوضح��ت املص��ادر ذاتها أن مستش��فى 
اجلالء تس��لم الثلث��اء املاض��ي، 9 جثامني 
لعناص��ر م��ن اجلي��ش و13 جريح��اً، م��ن 
بينهم جريحان توفي��ا بعد وصولهما إلى 
املستش��فى بس��اعات في غرفة العناية 

الفائق��ة بس��بب حالتهم��ا احلرجة. كما 
و31  جثام��ني   3 املستش��فى  اس��تلمت 
جريحاً أول من أمس. وأش��ارت املصادر إلى 
أن غالبية الوفيات واجلرحى كانت بس��بب 

ألغام أرضية وعبوات ناسفة والقناصة.
وأص��در مجلس النواب ف��ي طبرق أول من 
أمس، بياناً نش��ره عبر صفحته الرسمية 
على “فيسبوك” مبناسبة حترير بنغازي ممَن 

س��ماههم “اجلماعات اإلرهابية”، مطالباً 
اجملتم��ع الدولي برفع حظر التس��ليح عن 
ليبي��ا. وقدم اجمللس “التبري��كات والتهاني 
إلى الش��عب الليبي، وإلى أّمهات وزوجات 

وأسر الشهداء”، معبراً عن تقديره ألهالي 
مدين��ة بنغ��ازي، على صبره��م وجلدهم 
على الظ��روف الصعبة، والن��زوح وانعدام 
اخلدم��ات، خالل أي��ام احلرب ف��ي مواجهة 

اإلرهاب.
وتقدم اجمللس الرئاسي في حكومة الوفاق 
التي يرأسها فائز السراج، بخالص التهاني 
للش��عب الليبي، خصوصاً أهالي بنغازي 
وس��كانها، ملناس��بة إعالن حتري��ر املدينة، 
وانتهاء سنوات املعاناة لبدء مرحلة البناء 
والتعمي��ر. وذك��ر اجملل��س في بيان نش��ره 
أمس، إن��ه يتطلع إل��ى أن تك��ون املرحلة 
املقبلة بداية الدولة الدميوقراطية املدنية 
املوحدة بجيش واحد ومؤسسات سيادية 
موحدة وأن يس��ود األمن واالس��تقرار ربوع 
ليبي��ا. كما أك��د بيان اجمللس الرئاس��ي أن 
األولوي��ة الي��وم أصبحت إلع��ادة اإلعمار 
املؤسس��ات اخلدمي��ة بطريقة  وتفعي��ل 
أفضل في مدينة بنغازي ومدن ليبيا كافة 

التي اكتوت بنار اإلرهاب والتطرف.
وأش��ار إلى أن اجمللس يعمل ويس��خر كل 
إمكاناته على أن تعود املؤسسات احليوية 
األخرى املتوقفة إلى العمل بأس��رع وقت. 
واختت��م رئي��س اجملل��س الرئاس��ي بيان��ه 

بالدعاء والرحمة واملغفرة للشهداء األبرار 
من ش��باب ليبيا وأن يلهم أسرهم جميل 
الصبر والس��وان ويعجل بش��فاء اجلرحى 

واملصابني.
وذكرت مصادر قريب��ة من حفتر أن اجليش 
يس��تعد ف��ي املرحل��ة املقبل��ة لتوجي��ه 
املعرك��ة نحو جن��وب الب��الد بعدما متكن 
من بسط س��يطرته على مدينتي بنغازي 
وأجدابيا، واس��تعادة اله��الل النفطي من 

قبضة امليليشيات.
ويتفق معها في هذا الرأي الباحث الليبي 
عاش��ور الش��امس ال��ذي قال ل�”الش��رق 
األوس��ط”: ليس هناك قوة واحدة ميكن أن 
تسيطر على البلد كله. السلطة موزعة 
بني قوى مس��لحة وسياس��ية متنافسة، 
لك��ن ال أح��د لدي��ه الق��وة الكافية كي 
يحكم وحده. وهو يعتبر أن إعالن حس��م 
معركة بنغازي ال يعني انتهاء املعركة بني 
حفت��ر وخصومه، إذ يش��ير إلى أن عناصر 
اجملموعات التي كانت محاصرة في املدينة 
. وق��ال الش��امس إن حكوم��ة الغوي��ل ال 
تشّكل منافس��اً فعلياً للسراج في غرب 
ليبيا، رغ��م أن لديها وزراء يش��رفون على 

عمل قطاعاتهم من قلب طرابلس. 

المجلس الرئاسي يتطلع لبداية الدولة” الديمقراطية الموحدة

الجيش الليبي يستعدُّ لمعركة استعادة الهالل النفطي من المسلحين بعد سقوط بنغازي

عناصر من اجليش الليبي
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7 اقتصاد

متابعة الصباح الجديد:

اكد  وزير التخطي��ط / وزير التجارة 
وكال��ة الدكت��ور س��لمان اجلميلي  
ان املرحل��ة املقبل��ة )مرحلة مابعد 
التحرير وانتهاء داع��ش في العراق( 
اقتصادي��ة  توجه��ات  ستش��هد 
اط��ار  ف��ي  واس��عة  واس��تثمارية 
عملية  االعمار والتنمية للمناطق 
احملررة من خالل التركيز  على تطوير 
القط��اع اخل��اص  وبيئ��ة االعم��ال  
وتش��جيع االس��تثمار  ومكافح��ة 

الفقر  واإلصالح االقتصادي .
واوضح الوزير خالل مش��اركته في 
اعمال   مؤمتر  االس��تثمار والتجارة  
وإع��ادة االعم��ار ف��ي الع��راق الذي 
نظمت��ه الس��فارة العراقي��ة ف��ي 
لن��دن  بالتعاون م��ع  غرفة التجارة 
والصناع��ة العربي��ة -  البريطانية  
مبش��اركة واس��عة من قب��ل رجال 
والش��ركات  العراقي��ن  االعم��ال 

البريطانية  .
واس��تعرض اجلميل��ي خ��الل املؤمتر  
حس��ب البيان الذي اصدره املكتب 
االعالم��ي للوزارة اطلعت » الصباح 
اجلدي��د« عل��ى نس��خة من��ه رؤية 
العراق  للمرحلة املقبلة  وما يتعلق  
باالس��تثمار  وإع��ادة االعمار  وبيئة 
االعم��ال والتج��ارة  ملرحل��ة مابعد 
التحري��ر ، مبينا ان  وزارة التخطيط 
وبالتع��اون مع الش��ركاء الوطنين 
والدولين  حددت  مسارات التنمية 
التي تنس��جم والتوجهات العاملية 
لتحقيق اهداف التنمية املستدامة 
لغاية ع��ام 2030 ، كم��ا ان العمل 
يجري على قدم وساق إلعداد خطة 
التنمية الوطنية اخلمسية )2018-

)2022
وأض��اف اجلميل��ي ان ال��وزارة اعدت 
اعم��ار  إلع��ادة  تفصيلي��ة  خط��ة 
املناطق احملررة  للم��دة 2027-2017 

تق��وم عل��ى اس��اس تعاف��ي  هذه 
املناطق ااقتصادي��ا واجتماعيا   من 
خالل االهتمام والتركيز على الفئات 
الهش��ة  ومتك��ن الش��باب  وتعزيز 
قدراتهم االساسية  ، واعتماد مبدأ  
توظيف االزمات واستثمارها كفرص 
تنموي��ة إلحداث افض��ل التغييرات  
والنتائ��ج .. الفتا إلى ان خطة اعادة 
االعم��ار س��يتم ربطه��ا بخطت��ي 
االولى  املقبلتن  الوطني��ة  التنمية 
)2018-2022( والثانية )2027-2023( 
لضم��ان تنفيذه��ا وتوفي��ر االموال 
الالزم��ة الجن��از املش��اريع اخلاص��ة 
بالبن��ى التحتية وحتقي��ق التنمية 
االقتصادية والبشرية واالجتماعية.

وأض��اف البي��ان ، ان وزير التخطيط  
حتدث خ��الل املؤمتر  ع��ن التوجهات 
االقتصادي��ة نحو  تعزيز  املش��اركة  
واخل��اص   الع��ام  القطاع��ن  ب��ن 
والتش��اركية مع  االطراف اخلارجية 
لتس��وية  احلكوم��ة   وخط��ط 
التعاق��دات  احلكومية  واس��تثمار  
واستقطاب  رؤوس االموال  الداخلية 
واخلارجية، وكان��ت وزارة التخطيط 
بإعادة  اخلاصة  استعرضت خطتها 
اعمار املناطق احملررة، مؤكدة العمل 
على تطوير القط��اع اخلاص وتعزيز 
رؤوس  واس��تقطاب  الشراكة  مبدأ 

االموال.
وذك��رت ال��وزارة ف��ي بي��ان حصلت 

»الصباح اجلديد« على نسخة منه 
إن الوزير لف��ت إلى، أن »خطة اعادة 
االعم��ار س��يتم ربطه��ا بخطت��ي 
االولى  املقبلتن  الوطني��ة  التنمية 
-2023( والثاني��ة   )2022-2018(
وتوفي��ر  تنفيذه��ا  2027( لضم��ان 
االم��وال الالزم��ة الجن��از املش��اريع 
اخلاص��ة بالبن��ى التحتي��ة وحتقيق 
والبش��رية  االقتصادي��ة  التنمي��ة 

واالجتماعية«
»وزي��ر  أن  إل��ى  البي��ان،  وأش��ار 
التخطي��ط  حتدث خ��الل املؤمتر عن 
التوجهات االقتصادي��ة نحو  تعزيز 
املش��اركة  ب��ن القطاع��ن الع��ام 
واخلاص والتش��اركية م��ع  االطراف 

اخلارجية وخطط احلكومة لتسوية 
التعاق��دات  احلكومي��ة واس��تثمار  
واستقطاب رؤوس االموال الداخلية 

واخلارجية«. 
التج��ارة  وزي��ر  حت��دث  ذل��ك  بع��د 
واالس��تثمار ف��ي اململك��ة املتحدة 
هان��س قائ��ال ب��أن الع��راق كل ل��ه 
دور كبي��ر يلعب��ه ف��ي التج��ارة ما 
ب��ن بريطاني��ا واملنطق��ة ونتمن��ى 
الرخ��اء واالس��تقرار لبلدينا، وميكن 
تلخيص ذلك بنقاط هي ان التاريخ 
العراق��ي ف��ي املنطقة ل��ه دور في 
التج��ارة واحلضارة فق��د انطلق من 
هن��اك الفلك والرياضي��ات والطب 
والباحث��ن ف��ي العل��وم والفن��ون 

وكانت حين��ذاك  مهمة في العراق 
ومن طريق احلري��ر الى اوروبا والعراق 
مركز مهم للعالم وتعليم اآلخرين 
وع��ام ٢٠١٧ عام مه��م للبناء فيما 

يخص الرياضة.
ولف��ت الوزي��ر البريطان��ي ال��ى ان 
اله��دف الرئيس لالقتص��اد الدولي 
في بريطانيا مهم مع العراق وهناك 
اتفاق��ات في موضوع��ات مختلفة 
خصوصا ف��ي التجارة واالس��تثمار 
وس��وف نعمل على حتسن ذلك من 
خالل صندوق النقد الدولي واململكة 
  BP املتحدة موجودة في العراق مثل
وحضور للش��ركات البريطانية في 

العراقية.

النجف ـ الصباح الجديد:
افتت��ح الوكالة التجاري��ة البرازيلية 
ف��ي  األول  امتيازه��ا  لبن��ان(   B.I.G(
العراق في محافظة النجف االشرف 
من خالل حفل رس��مي أقيم برعاية 
الع��راق  ف��ي  البرازيلي��ة  الس��فارة 
وبحضور السفير البرازيلي ومحافظ 

النج��ف والعديد من الش��خصيات 
االقتصادية في لبنان و النجف .

وقال الس��فير البرازيلي ف��ي العراق 
 « ان  لهايي��ز  مالغ��ا  دي  ميغي��ل 
العالقات بن العراق والبرازيل عالقات 
قدمي��ة ولك��ن اآلن هي بتط��ور أكثر 
م��ن خ��الل االس��تثمار وان البرازي��ل 

من ال��دول املتع��ددة احلريات وكذلك 
متعددة اجملاالت الصناعية والتجارية 

و الزراعية .
واضاف السفير »نقدم هذه الشركة 
الي��وم من اجل اإلس��هام في تطوير 
وتنمية العالقات التجارية بن العراق 
والبرازيل وبالنسبة الى النجف هذه 

احملافظة املقدس��ة اآلمن��ة التي من 
امله��م ان تكون بدايتنا منها لتطوير 
العالق��ات التجاري��ة ف��ي املش��اريع 
اوض��ح  جانب��ه  م��ن  املس��تقبلية. 
محاف��ظ النجف لؤي الياس��ري ان« 
افتت��اح املش��روع جاء لوج��ود األمن 
ف��ي هذه احملافظة مما جعل الس��فير 

البرازيلي يفتتح املش��روع بنفس��ه , 
,مبينا ان«املشروع هو خطوة باالجتاه 
الصحي��ح كونه سيس��هم في رفع 

املستوى االقتصادي للمحافظة. 
وأضاف الياس��ري ان«  مت التباحث في 
العديد من املواضيع االقتصادية التي 
تخص اجلانبن من خالل االس��تثمار 

ف��ي القط��اع الزراع��ي والصناع��ي 
وهذا ينعش االقتصاد ويشغل املئات 
م��ن األي��ادي العامل��ة, وكذل��ك في 
املستقبل سيذهب وفد من  النجف 
ليس حكوم��ي وإمنا من جتار احملافظة 
التجارية  وصناعيييه��ا لالس��تفادة 

املتبادلة .

القاهرة ـ وكاالت:
أفاد وزير الكهرباء املصري محمد 
ش��اكر  ب��أن مصر رفعت أس��عار 
الكهرباء بن 18.2 و42.1 في املئة 

بداية من أول آب املقبل.
وق��ال الوزير إنه »تق��رر متديد دعم 
أس��عار الكهرب��اء للمن��ازل ثالث 
س��نوات أخرى تنتهي في حزيران  
2022، بس��بب ارتفاع سعر صرف 
الدوالر مقاب��ل اجلنيه«. وأضاف أن 
»دع��م أس��عار الكهرب��اء بلغ 64 
بليون جني��ه )3.6 بليون دوالر( في 

2016-2017، مقارن��ة مع نحو 30 
بليون جنيه كانت متوقعة«.

وتابع الوزير أن »احلكومة تستهدف 
أن يبلغ دعم الكهرباء في السنة 
املالي��ة احلالي��ة 52.7 بليون جنيه 
تنخف��ض إل��ى 43.4 بلي��ون ف��ي 
الس��نة املالية املقبلة، وإلى 16.5 
بلي��ون جني��ه ف��ي آخر س��نوات 
الدعم« وأوضح أن موازنة السنة 
املالية احلالية على أس��اس سعر 

صرف يبلغ 18 جنيها للدوالر.
االقتص��ادي  محلل��ة  وقال��ت 

املص��ري ريه��ام الدس��وقي ف��ي 
»الزي��ادة  إن  كابيت��ال«،  »أرق��ام 
كان��ت متوقعة س��واء خطوة أو 
حج��م. لدين��ا ع��دم كف��اءة في 
وخصوصا  الكهرب��اء  اس��تخدام 
في االستهالك املنزلي«، مضيفة: 
»بالتأكي��د س��يكون للزي��ادة أثر 
عل��ى التضخم، وس��يظهر ذلك 
في أرقام ش��هر متوز التي ستنشر 
ف��ي آب. أتوقع أن يبل��غ التضخم 

مستوى 35 في املئة«.
وتراجع معدل التضخم الس��نوي 

في مدن مص��ر إلى 29.7 في املئة 
في أيار )مايو( املاضي، للمرة األولى 
في ستة أش��هر بعد وصوله في 
الرب��ع األول م��ن 2017 إل��ى أعلى 

مستويات في نحو 30 عاماً.
وبلغ التضخم السنوي األساسي، 
مث��ل  يتضم��ن س��لعاً  ال  ال��ذي 
بس��بب  واخلض��راوات  الفاكه��ة 
التقلب��ات احل��ادة في أس��عارها، 
30.57 ف��ي املئ��ة في أي��ار املاضي 
انخفاضا م��ن 32.06 في املئة في 

نيسان )أبريل( املاضي.

بغداد ـ وكاالت: 
أطلقت »ديلويت«، وهي أكبر شركة 
خدمات مهنية ف��ي العالم، مقرها 
الوالي��ات املتحدة، دليال جتاريا لفهم 
الوضع الضريبي في العراق، مشيرة 
إلى أن السلطات العراقية لم تنفذ 
بش��كل كامل نظام التقومي الذاتي 
للضرائ��ب، وما زال��ت العملية تتأثر 
مبراجع��ة طلب��ات اإلق��رار الضريبي 

املقدمة.
ووفق��ا لتصريح��ات صحفي��ة  فإن 
تقري��راً جديداً  »ديلوي��ت« أص��درت 

بش��أن البيئة الضريبية في العراق 
حتت عن��وان »دليل العراق التجاري - 
فهم الوض��ع الضريبي في العراق«، 
لتوجي��ه الش��ركات ودع��م زبائنها 

واألطراف املعنية في العراق.
ويهدف التقرير إلى تسليط الضوء 
على اجملاالت الرئيس��ة التي تتطلب 
النظ��ر فيه��ا، لكل من الش��ركات 
التي تتطلع لالس��تثمار في العراق 
للمرة األولى، وتلك التي متتلك اخلبرة 

والعاملة حالياً في العراق. 
وأوضح��ت الهيئة العامة للضرائب 

عقب تعي��ن مدير ع��ام جديد لها، 
أن أح��د أهدافها الرئيس��ة س��رعة 
التق��ومي  عملي��ات  م��ع  التعاط��ي 
اإلي��رادات  وحتصي��ل  الضريب��ي 

الضريبية بأمثل الطرق.
في ه��ذا اإلط��ار، قالت املدي��رة في 
قسم الضرائب لدى »ديلويت الشرق 
األوسط« في العراق، جن ستوكس: 
»لم تنفذ الس��لطات العراقية في 
ش��كل كامل نظام التق��ومي الذاتي 
للضرائ��ب، وما زال��ت العملية تتأثر 
الهيئ��ة لطلب��ات اإلقرار  مبراجع��ة 

الضريب��ي املقدم��ة« مضيفة »مع 
ذل��ك، يوجد تصور ل��دى الهيئة بأن 
دافع��ي الضرائ��ب ال يبذل��ون جهداً 
كافي��اً للمش��اركة بفاعلي��ة ف��ي 

النقاش مع مصلحة الضرائب«.
ويق��دم تقرير »ديلويت« للش��ركات 
اعتب��ارات ضريبية مهمة ملمارس��ة 
األعم��ال ف��ي الع��راق، ويب��رز أه��م 
العوام��ل املؤثرة ف��ي عمليات هذه 
الش��ركات مث��ل األم��ور املتعلق��ة 
الناظم��ة،  والهيئ��ات  بالقوان��ن 

واالقتصادية، وتطورات األسواق.

ألول مرة في العراق

افتتاح الوكالة التجارية البرازيلية )B.I.G لبنان(  في النجف

مطلع آب المقبل مصر ترفع أسعار 
الوحدات الكهربائية للمنازل

شركة عالمية تطلق دليال تجاريا 
للتعاطي مع الضرائب في العراق

خالل مشاركته في مؤتمر االستثمار واإلعمار في لندن

وزير التخطيط يستعرض خطة إعادة بناء المناطق المحررة باستقطاب األموال

استعرض وزير 
التخطيط رؤية 
العراق  للمرحلة 
المقبلة  وما يتعلق  
باالستثمار  وإعادة 
االعمار  وبيئة 
االعمال والتجارة  
لمرحلة مابعد 
التحرير

وزير التخطيط الدكتور سلمان اجلميلي

بغداد ـ الصباح الجديد:
استمرت اس��عار صرف الدوالر االميركي باالرتفاع 
امام الدين��ار العراقي في األس��واق احمللية ولليوم 

الثالث على التوالي .
فقد ش��هدت بورصة الكفاح – بغ��داد 126.100، 
فيما كانت االس��عار 125.800 ، اما أس��عار البيع 
والش��راء في مح��الت الصيرفة ، فيما بلغ س��عر 
بيع الدوالر = 126.500 دينار وس��عر شراء الدوالر = 

125.500 دينار. 

بغداد ـ الصباح الجديد:
أوعز وزير النقل كاظ��م فنجان احلمامي، اجلمعة، 
التش��غيلية  الف��رص  توفي��ر  مكت��ب  بأنش��اء 
للعاطل��ن عن العمل في جميع احملافظات ومقره 

في مدينة البصرة«.
وق��ال الوزير ف��ي بيان حصلت » الصب��اح اجلديد« 
على نس��خة من��ه إن »احلمامي اوع��ز، صباح يوم 
ام��س اجلمع��ة، بأنش��اء مكت��ب توفي��ر الفرص 
التشغيلية للعاطلن في مدينة البصرة«، مبينا 
أن »املكتب من ش��أنه ان يتولى توفير آالف الفرص 
التش��غيلية للعاطلن عن العمل في دوائر النقل 

باحملافظة وجميع احملافظات« . 
ونقل البيان عن احلمام��ي قوله، إن »فرص العمل 
ستكون باملش��اركة مع القطاع البحري اخلاص«، 
موضحا انه »س��يتم حتديد بري��د إلكتروني لهذا 
املكتب لكي يتسنى للعاطلن عن العمل التقدمي 

بشفافية ونزاهة«.
وأكد الوزير في بيانه انه »س��ينظم لهذا املكتب 
موق��ع االلكترون��ي وقواع��د بياني��ة وتصنيفات 

تخصصية ومهنية خاصة به«. 

لندن ـ رويترز: 
تراج��ع الذه��ب امس اجلمع��ة ليتجه نح��و أكبر 
خس��ارة أس��بوعية ل��ه في ش��هرين مع س��عي 
املس��تثمرين إلى العوائد األعلى للدوالر األميركي 
وأدوات اخلزان��ة، قبيل بيان��ات الوظائف األميركية 

غير الزراعية التي تصدر في وقت الحق .
وانخفض الس��عر الف��وري للذه��ب 0.2 في املئة 
إلى 1221.76 دوالر لألوقية )األونصة( في الساعة 
07:06 بتوقي��ت غرينيت��ش. وفقد املع��دن 1.6 في 
املئة هذا األس��بوع ليتح��رك باجتاه أكبر انخفاض 
أس��بوعي له منذ األس��بوع املنته��ي في اخلامس 
م��ن أيار )ماي��و( املاض��ي. وهبطت عق��ود الذهب 
األميركية تس��ليم آب )أغس��طس( 0.2 في املئة 

إلى 1221.30 دوالر لألوقية.
وقال احمللل لدى »إنتل اف س��ي ستون« إدوارد ماير 
في مذكرة: »يسارونا بعض القلق إزاء قدرة الذهب 
على التماسك ونتوقع بعض الضعف، وخصوصاً 
إذا أوقدت أرقام الوظائف األميركية اليوم ش��رارة 

طفرة جديدة في العوائد األميركية«.

استمرار ارتفاع سعر صرف 
الدوالر باالسواق المحلية

مكتب لتوفير الفرص التشغيلية 
للعاطلين في البصرة

الذهب يتجه ألكبر خسارة 
أسبوعية في شهرين

تقـرير

موسكو ـ رويترز: 

قال وزير الطاقة الروس��ي ألكس��ندر 
نوفاك إن التع��اون في مجال الطاقة 
مهم��ة«  »أولوي��ة  الس��عودية  م��ع 
وس��يتعمق إذا قبل��ت الرياض بعرض 
مقدم لها للمش��اركة في مش��روع 
غاز في املنطقة القطبية الشمالية 

في روسيا.
وتعاون��ت روس��يا والس��عودية، أكبر 
منتج��ن للنفط ف��ي العال��م، على 
مدار العام األخي��ر في إطار اتفاق مع 
دول أخرى خلفض إنت��اج النفط ورفع 
أس��عاره على رغم أن زيادة اإلنتاج في 

أنحاء أخرى تقوض هذه اجلهود.
وقال نوف��اك ل� »رويت��رز« في مقابلة 
»تعاوننا م��ع الس��عودية على أعلى 
مس��توى«. وأضاف أنه بغية توس��يع 

نط��اق هذا التع��اون عرضت روس��يا 
عل��ى ش��ركة »أرامكو الس��عودية« 
اململوك��ة للدول��ة دوراً في مش��روع 
الغ��از الطبيع��ي »املس��ال2-« ف��ي 
املنطق��ة القطبية الش��مالية الذي 
تقوده »نوفاتك« أكبر ش��ركة خاصة 
منتجة للغاز في روسيا ويهدف للبدء 
في بناء أول وحدة معاجلة إلنتاج الغاز 

الطبيعي املسال في 2022-2023.
وق��ال نوف��اك »ُع��رض عل��ى أرامكو 
متنوع��ة  خي��ارات  الس��عودية 
الغ��از  مش��روع  ف��ي  للمش��اركة 
املنطقة  املس��ال2- ف��ي  الطبيع��ي 
القطبي��ة الش��مالية«. ول��م يذك��ر 
تفاصي��ل ف��ي ش��أن ال��دور املتوق��ع 
للس��عودية ف��ي املش��روع. وأض��اف 
الس��عودية( مهتمون  )ف��ي  »زمالؤنا 

باألمر ويدرسون االقتراحات«.
وفي مطلع أيار )مايو( س��ألت وكالة 
»تاس« الروس��ية لألنباء وزير الطاقة 

إذا  الفال��ح عم��ا  الس��عودي خال��د 
كان��ت اململك��ة مهتمة باملش��اركة 
في مش��روع الغ��از »املس��ال2-« في 
املنطقة القطبي��ة حيث أجاب »كل 
ش��يء ممكن لكن من الس��ابق ألوانه 

احلديث في شأن التفاصيل«.
وقال الفالح الشهر املاضي، إن أرامكو 
تس��عى إلى االستثمار على مستوى 
العالم في إنتاج الغاز والغاز املس��ال 
بع��د الط��رح الع��ام األول��ي املرتقب 
للشركة. ولم يتم بعد اختيار شركاء 
ملشروع الغاز »املسال2-« في القطب 
الش��مالي ال��ذي يهدف إلنت��اج ما ال 

يقل عن 16.5 مليون طن سنوياً.
وقال نوفاك من قبل إن شركات يابانية 
أبدت اهتمامها باملشروع، بينما قالت 
»نوفاتك« إن شركات صينية و»توتال 
الفرنس��ية« تدرس��ه. وق��ال رئي��س 
»نوفاتك« ليونيد ميخيلس��ون وأكبر 
مس��اهميها إن الش��ركة قد تعرض 

حص��ة تص��ل إل��ى 49 ف��ي املئة في 
املشروع على مستثمرين أجانب.

ويعزف بعض املستثمرين والبنوك في 
الغرب عن املشاركة بسبب العقوبات 
الغربية املفروضة على روس��يا نظراً 
لدوره��ا في األزم��ة األوكرانية. وتبني 
»نوفاتك« م��ع ش��ركائها الصينين 
و»توتال«، أحد مس��اهميها، محطة 
أخ��رى إلس��الة الغ��از ه��ي محط��ة 
»يام��ال« املتوق��ع أن تب��دأ اإلنتاج في 

الربع األخير من العام احلالي.
وتدرس روسيا زيادة حصتها في سوق 
الغ��از املس��ال العاملية م��ن أقل من 
خمس��ة باملئة حاليا إلى عش��رة في 
املئة بحلول العام 2020. وقال نوفاك 
إن هن��اك مجاالت أخ��رى للتعاون في 
مجال الطاقة ين روسيا والسعودية. 
بالتعاون  وأضاف »ش��ركاتنا مهتمة 
مع الس��عودية. هناك سوق ضخمة 

وأحجام إنتاج كبيرة«.     

أرامكو تسعى إلى االستثمار على مستوى العالم في اإلنتاج

روسيا تعرض على السعودية المشاركة في مشروع غاز بالقطب الشمالي
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آفاق 8

احمد موسى جياد

لق��د اطلعت وراجع��ت أكثر من مرة 
م��ا أب��داه الوزير م��ن اراء وم��ا قدمه 
من معلوم��ات وخاصة خالل املقابلة 
التلفزيوني��ة م��ع قن��اة الش��رقية/
برنام��ج طبع��ة مح��دودة، للتأك��د 
بدقة مم��ا طرحه الوزير م��ن اراء. وقد 
تضم��ن ما طرحه الوزي��ر العديد من 
املعلوم��ات واآلراء املهم��ة واخلطيرة 
والتي ق��د يترتب عليها اثار س��لبية 
على االقتصاد العراقي، ولكن اخطر 
ما قاله الوزير »إنني ماٍض بهذا بغض 

النظر عن الذي يقبل او ال يقبل«.
وف��ي ضوء ذل��ك اس��جل املالحظات 

التالية.

أوال: دقة املعلومات
فقدت بعض املعلوم��ات واآلراء التي 
قدمها الوزير الى الدقة كما ش��ابها 
بعض التناقض وعدم التناسق حسب 

ما تدلل عليه األمثلة التالية:
)1( بدأ الوزير بالق��ول أن وزارة النفط 
تأسست في الثمانينيات ثم صحح 
نفسه وقال في السبعينيات!  وهذا 
أمر غير صحيح؛ فكيف لوزير النفط 
ان ال يعلم متى تشكلت الوزارة التي 
يترأس��ها ولديه »خدمة« في الوزارة 
نفسها ولعدة عقود. باملناسبة لقد 
كان ف��ي املوق��ع اإللكترون��ي للوزارة 
صفحة خاصة تتضمن عرضاً جلميع 
الوزراء الس��ابقني وقد مت حجب هذه 
الصفح��ة ضم��ن اج��راءات محاربة 
ال��وزارة  س��ادت  الت��ي  الش��فافية 
وم��ا زالت منذ تس��لم الوزي��ر احلالي 

منصبه.
)2( كما وق��ال بأنه فع��ل قانون رقم 
اي  أعل��م ع��ن  1989. ال  22 لس��نة 
قانون يتكلم؟ فإذا كان قصده قانون 
الش��ركات العامة ف��ان ذلك القانون 
قد صدر في ع��ام 1997 وليس 1989 
ونشر في الوقائع العراقية عدد 3685 

بتاريخ 1 ايلول 1997.
)3( وعن��د تكلم عن كلف اإلنتاج في 
احلق��ول النفطية اش��ار ال��ى حقلي 
بدره واألحدب التي تطورهما »شركة 
روسية » حسب قوله!!!! في احلقيقة 
ان تطوير حقل األحدب يتم بواسطة 
الشركة الصينية س��ي أن بي سي، 
وحقل ب��درة يت��م بواس��طة ائتالف 
يضم اربعة ش��ركات دولي��ة بقيادة 
كازب��روم الروس��ية وكل م��ن كوكاز 
الكوري��ة و بترون��اس املاليزي��ة وتباو 
التركية فقط. كذلك اشار الوزير الى 
احلقل النفطي الذي تطوره ش��ركة 
ش��ل م��ن دون معرفة او تذكر اس��م 
احلقل، وه��و حقل مجن��ون العمالق 
الذي تساهم كل من شركتي شل و 

بتروناس بتطويره.
)4( وفيما يتعلق بالغاز املصاحب قال 
الوزي��ر ان ما ينتج حالي��ا يبلغ 2800 
مقم��ق ويتم منها اس��تخدام 1100 
مقمق ثم يقول ان نسبة االستخدام 
تت��راوح ب��ني %60و%62!! وه��ذا خطأ 
أيضا الن ما ذكره من ارقام تشير الى 

نسبة استغالل قدرها 39.3%! 
)5( وكانت طروحاته بش��أن املصافي 
محي��رة: فت��ارة يدعو الى ع��دم قيام 
الدول��ة بإنش��اء املصاف��ي وتركه��ا 
للقطاع اخلاص وتارة يقول بان الوزارة 
س��تقوم بهذا وذاك. ولكن الوزير لم 

يذكر ملاذا لم يت��م احالة اي مصفى 
حدي��ث الى االس��تثمار اخل��اص منذ 
ط��رح املصاف��ي األربعة ع��ام 2012 
املمنوح��ة  االمتي��ازات  كل  برغ��م 
باس��تثناء مصف��ى ميسان/س��تارمي 
؛الذي احيل الى شركة مفلسة ماديا 
وقانوني��ا والت��ي لم تنجز اي ش��يء 
حل��د اآلن. وهل برأي��ه أن تبقى الدولة 
س��لبية ف��ي الوق��ت الذي يس��تورد 
العراق عل��ى ما يزيد ع��ن 2.2  بليون 
دوالر س��نوياً، حس��ب ما قاله الوزير! 

وملاذا لم يسعى الوزير إليجاد التمويل 
املطلوب ملصفى كربالء احلديث الذي 
يعتب��ره »مه��م ج��داً« وف��ي الوقت 
نفسه يدعو الى خصخصته بعد ان 
انفقت الدولة عليه ما يزيد على 1.5 
بلي��ون دوالر وان معظ��م املعدات قد 

وصلت الى موقع العمل !!!!!   
)6( كما وقال الوزير »اليوجد انتاج في 
عام 2015« وانه اجتمع مع الشركات 
بع��د اس��تالمه ال��وزارة ووض��ع تلك 

الشركات »على املسار الصحيح«.

العائ��دة  اإلحصائي��ة  املعلوم��ات  ان 
لوزارة النفط )والتي منع الوزير نشرها 
منذ مجيئه اليها( ذاتها تناقض متاماً 
م��ا قاله الوزير. حيث بلغ انتاج احلقول 
اجلنوبي��ة في ع��ام 2015 نح��و 3.141 
ملي��ون برمل يومي��اً أي بنس��بة زيادة 
قدرها %15.7 عما كانت عليه في عام 
2014. ام��ا في عام 2016 فان نس��بة 
الزيادة ف��ي انتاج احلق��ول ذاتها خالل 
األشهر الثمانية األولى فقط  )اي قبل 
تس��لم الوزير منصبه( قد بلغ 11.8% 

مقارنة بكل عام 2015.
يضاف ال��ى ذلك ان تصريح��ات الوزير 
املعلوم��ات  م��ع  بال��كل  تتناق��ض 
التفصيلي��ة الت��ي س��بق وان قدمها 
وزير النفط الس��ابق عادل عبد املهدي 
واملدير العام عبد املهدي العميدي الى 

مجلس النواب في بداية عام 2016.
 

ثانياً: احلقول احلدودية
ان ما قاله الوزير بهذا الش��أن خطير 
جدا وق��د يترتب عليه اض��رار كبيرة 
عل��ى املصلحة الوطني��ة مما يتطلب 
س��رعة التح��رك م��ن قب��ل اجلهات 

املعنية للتأكد مما قاله الوزير.
احلق��ول  ملوض��وع  عرض��ه  )1(عن��د 
احلدودي��ة م��ع الكوي��ت ق��ال الوزير 
ان��ه كان على وش��ك إمت��ام اتفاقية 
)يونيفكيشن( مع الكويت وذلك قبل 
مغادرته الوزارة قبل س��بع س��نوات؛ 
وعن��د عودته وج��د ان املوضوع مازال 
ي��راوح ف��ي مكان��ه وق��د ذه��ب الى 
الكوي��ت وفع��ل املوضوع م��ن جديد 
واملباحثات مستمرة. ثم يعود ويقول 
»إنن��ا ال نس��تطيع ان نعمل ش��يء، 
لي��س لدينا احلق كجان��ب عراقي ألن 
حقلي الزبير والرميلة اجلنوبي محالة 

في جوالت التراخيص«.  
ميك��ن تس��جيل املالحظ��ات التالية 

على ما قاله الوزير
1. لي��س ف��ي عقود اخلدم��ة املوقعة 
مبوجب ج��والت التراخي��ص ما يقيد 
اجلان��ب العراقي في حماية املصلحة 
يتعل��ق  فم��ا  الوطني��ة  والس��يادة 
باحلق��ول احلدودية. يضاف الى ذلك ان 
برام��ج العمل الس��نوية لتطوير أي 
حقل تخضع ال��ى املوافقة النهائية 

لل��وزارة وه��ذا يعني ان عل��ى الوزارة 
التأك��د م��ن ان حت��دد مواق��ع األب��ار 
واعماقه��ا ف��ي احلق��ول احلدودية مبا 
يقلل من الضرر الناجم عن نشاطات 
االنت��اج ف��ي اجلانب الكويت��ي. وإنني 
ادع��و اخملتصني ف��ي اجلوان��ب الفنية 
واجليولوجية للمس��اهمة مبناقش��ة 

هذه املسألة.
التكتيكي��ة  الناحي��ة  م��ن   .2
والتفاوضي��ة فان تصري��ح الوزير قد 
أضع��ف وأضر مبوقف اجلانب العراقي 
التفاوض��ي بش��كل مطل��ق حي��ث 
أقرالوزير مس��بقا وعلن��ا بعدم وجود 

حق للجانب العراقي.
3. ومن الناحية العملية )واملنطقية 
أيض��ا( يوجد تناقض في ق��ول الوزير 
فكيف يس��تمر ف��ي املباحثات وفي 
الوقت نفسه يصرح علنا بعدم وجود 

حق للجانب العراق.!!!     
)2( وفي عرضه للحقول احلدودية مع 
ايران ذكر الوزير أم��ور غريبة ومحيرة 
ومقلق��ة بش��أن حقل س��ندباد في 
البصرة فتارًة يقول ان ش��ركة كويت 
انرج��ي تعمل هناك ث��م يعود ويقول 
بأنه س��يعرض هذا احلقل وس��يدعو 
الشركات »ألننا ال نستطيع تطويره 

باجلهد ألوطني« حسب قوله!!!!
وهن��ا البد من التس��اؤل ب��اي حق او 
عقد تعمل تلك الشركة بهذا احلقل؛ 
فهل الش��ركة متجاوزة على حقوق 
الع��راق؟ واذا كان أألمر كذلك فكيف 
يصم��ت الوزي��ر ولم يحرك س��اكناً؟ 
ونظ��را خلطورة أألمر على وزير النفط 
توضيح أألمر. علماً ان هذه الش��ركة 
ه��ي املش��غل حلق��ل س��يبه الغازي 

وللرقعة االستكشافية رقم 9.

د. عالء الدين الظاهر

جرائم دواعش 1963 وملاذا يجب 
محاكمتهم

لم يكتِف دواع��ش 1963 باغتيال قائد 
الق��وة اجلوية ث��م ارت��كاب جرمية قتل 
عبدالكرمي قاس��م وطه الشيخ احمد 
وفاضل عب��اس املهداوي وكنعان خليل 
حداد. بعد استس��الم ابن اخت الزعيم 
املالزم االول الطيار طارق محمد صالح 
القيس��ي وامل��الزم االول الطي��ار فريد 
صفر وامل��الزم االول ن��وري ناصر واملالزم 
االول غازي اجلب��وري، اقتيدوا الى النادي 
االوملبي حيث اطل��ق املالزم ايوب وهبي 
صب��ري الن��ار عليهم وقتله��م ماعدا 
غازي اجلبوري الذي اصيب اصابة بالغة. 
وقام القيادي البعثي جناد الصافي وهو 
ش��قيق زوجة منذر الونداوي بس��لوك 
داعش��ي عندم��ا س��رق س��يارة طارق 
محم��د صال��ح القيس��ي وقادها في 
ش��وارع بغداد. وفي معس��كر الرشيد 
ُقت��ل عبداجمليد جليل بأم��ر من صالح 
مهدي عماش كم��ا كان القتل مصير 
داود اجلنابي وحس��ني خضر الدوري من 
محاكم��ة او تهم��ة. وُقت��ل س��كرتير 
احلزب الشيوعي العام حسني الرضوي. 
مهرجان الدم ب��دأ ولم يتوقف. محمد 
حسني املهداوي قتل ضباطا شيوعيني 
من دون عل��م القي��ادة البعثية التي » 
عاقبت��ه « بترفيع��ه ال��ى رتبتني اعلى 
وتعيينه ملحقا عس��كريا في دمشق. 
وعندم��ا اراد حازم ج��واد التخلص من 
غرميه علي صالح الس��عدي وجماعته 
اس��تدعى محمد حسني املهداوي الى 

بغداد لتنفيذ اخلطة.
اقت��رف دواع��ش 1963 اجلرائ��م التالية 
والتي يجب محاكمتهم عليها س��واَء 

من بقي على قيد احلياة او توفي:
جرمية اخليانة العظمى عندما تسلموا 
املال والس��الح م��ن دول��ة اجنبية هي 

مصر للقيام بإنقالبهم
جرمي��ة القت��ل العم��د بح��ق الزعيم 

عبدالكرمي قاسم وعشرات الضباط
اغتيال جالل االوقاتي

جرمية قتل س��كرتير احلزب الش��يوعي 
حسني الرضي وغيره من الشيوعيني

اقتراف جرائم القت��ل اجلماعي واالبادة 
اجلماعية

جرائم تعذيب املعتقلني واملعتقالت 
والكردي��ات  املعتق��الت  إغتص��اب 
املتزوج��ات إلجبارهن على التجس��س 

على ازواجهن
جرمية االس��تمرار في س��فك دم اجلنود 
العراقيني واالكراد عندما اقنعوا القيادة 
الكردية برفض وق��ف اطالق النار الذي 
عرضه عبدالكرمي قاس��م على االكراد، 

كي تتوفر فرص النجاح إلنقالبهم 
تدمير س��رب امليك 19 والحقا طائرتي 

هوكر هنتر
تدمير مبنى وزارة الدفاع

الغ��اء اتفاقي��ة االحت��اد م��ع الكوي��ت 

واالعتراف باستقاللها
مؤهالتي ام مؤه��الت البعثيني موضع 

النقاش؟
ال يح��ق لش��خص ال ميتل��ك اي مؤهل 
علمي واكادمي��ي او ثقافي مثل س��تار 
الدوري ان يش��كك مبؤهالتي. انا استاذ 
جامعي في هولندا ومتخصص في احد 
اصع��ب فروع الرياضيات.  هناك تقييم 
داخلي كل س��نة  لعملي وخارجي كل 
٥ س��نوات وما كنت س��أبقى في هذه 
املهن��ة حتت ظ��روف التناف��س القوية 
ف��ي الغ��رب او حصل��ت عل��ى وظيفة 
فيه اصال. ف��ي اجلزء م��ن العالم الذي 
اعم��ل في��ه ال يق��وم التافه��ون بهذه 
التقييمات والتعين��ات بل علماء لهم 
مكانته��م. دّرس��ني افضل االس��اتذة 
في مجال االختصاص وزاملت االفضل 
حيث عملت اس��تاذا واس��تاذا زائرا في 
10 جامعات كندية واوروبية واميركية 
متمي��زة وعن��د تقاع��دي س��أكون قد 
خدمت 37 س��نة في عم��ل متواصل. 
جامعت��ي احلالي��ة معروفة وهي ضمن 
ال��� 200 االفض��ل عامليا. عل��ى اي حال 
لس��ت هنا للدعاية جلامعتي وال احب 
التباهي اصال لكن ال��رد على افتراءات 

الدوري وامثاله اصبح امرا واجبا. 
ل��ن يحص��ل س��تار ال��دوري ف��ي هذه 
اجلامعات بوظيفة تزيد عن مهنة جمع 
القمامة وهي ليس��ت وظيفة شريفة 
وحسب وإمنا لو قام ستار الدوري بجمع 

القمام��ة ل��كان ه��ذا اش��رف واطهر 
وانظ��ف من اي وظيف��ة حصل عليها 
بسبب االنقالبات البعثية. من الطريف 
ان كل م��ن تهج��م عل��ّي يعيش على 
املعونة االجتماعية االوروبية للعاطلني 
عن العمل او روات��ب اخملابرات اخلليجية 
او اخملاب��رات الغربية. وس��تجد ان هؤالء 
ال ميتلكون من الثقافة شيء يذكر عدا 
اله��ذر العفلقي ع��ن » روح االمة «. ما 
هو تعري��ف » روح االمة « وكيف ميكن 
قياسه علميا؟ من يؤمن مبفهوم كهذا 
دون ان يسأل عن تعريفه ال يختلف عن 

من يؤمن باالرواح والشعوذة.
من س��وء حظ العراقي��ني ان البعثيني 
ارتفعوا من حضي��ض اجملتمع العراقي 
وم��ن دون اي حتصي��ل علم��ي او حت��ى 
جامع��ي او خب��رة وظيفي��ة ليتول��وا 
مناص��ب وزارية وعضوية مجلس قيادة 
الثورة لكن ه��ذا لن يجعل منهم حتت 
اي ظ��رف اهال لتلك املناص��ب. ان منح 
رتب��ة مش��ير رك��ن لص��دام التكريتي 
ل��م جتعل من��ه قائدا عس��كريا ميتلك 
مؤهالت وخب��رة حامل تلك الرتبة كما 
لم متنح رتبة فريق اول ركن لبائع الثلج 
عزة الدوري اي مؤهالت عس��كرية وهي 
رتبة ُمنحت ايضا للعريف علي حسن 

مجيد ونائب العريف حسني كامل.
دخل صدام حس��ني القس��م املسائي 
اجلامع��ة  )الحق��ا  احلق��وق  لكلي��ة 
املستنصرية( بوثيقة مصرية تقول انه 

كان طالبا في جامعة القاهرة من دون 
اي اثبات على انهائه الدراسة الثانوية او 
التحاقه بالدراسة في جامعة القاهرة. 
وكان يحضر االمتحان��ات في اجلامعة 
اخلاص  مبرافقة حرس��ه  املس��تنصرية 
ولم يبَق ف��ي قاع��ة االمتحانات ألكثر 
من نصف ساعة وكان من بني الطالب 
الذي��ن ي��ؤدون االمتحان��ات ف��ي نفس 
القاعة عبداحلسني شندل )اصبح وزيرا 
للعدل في حكوم��ة ابراهيم اجلعفري( 
وق��د خرج م��ن القاع��ة اح��دى املرات 
متس��ائال عم��ا كان يكتب ص��دام في 
نصف س��اعة بينما كان هو مشغول 
)وهو الطالب املتف��وق( باالجوبة طيلة 
الثالث ساعات االمتحانية. كان جوابي 
ان صدام احتاج نصف س��اعة لكتابة 
اس��مه. وانتش��رت ه��ذه النكت��ة عن 
صدام بعد ذلك. انهى صدام التكريتي 
دراس��ة القانون في الدور الثاني بدرجة 
مقب��ول وكان وراء ه��ذا النجاح عميد 
الكلية هش��ام الش��اوي ال��ذي ضغط 
على املدرس الذي افش��ل صدام مبادتني 
ف��ي ال��دور االول قائ��ال » ه��ذا الرج��ل 
يكتب القوانني للبلد فكيف ال تعطيه 

شهادة في القانون؟ «. 
اما مؤه��الت اعض��اء مجل��س قيادة 
الثورة مثل ط��ه اجلزراوي فلم تزد على 
كونه نائب ضابط ومؤهالت صالح عمر 
علي التكريتي لم تزد على كونه معلم 
ابتدائي��ة. ام��ا عبدالكرمي الش��يخلي 

فلم يزد تعليمه على س��نتني دراس��ة 
ط��ب. اما بائع الثلج ع��زة الدوري فلم 
ي��زد حتصيله على ش��هادة الدراس��ة 
املتوس��طة وهل��م ج��را. ُمن��ح ناظم 
كزار رتبة لواء شرطة ولم تزد دراسته 
على س��نتني ف��ي املعه��د الصناعي 
وهو مع��روف بس��اديته القصوى في 
التعذي��ب. ام��ا محمد عاي��ش، عامل 
بدال��ة تلفون��ات في الفلوج��ة االمي 
اجلاهل ال��ذي كان يحم��ل الدرج على 
ظهره )كما وصف��ه صدام التكريتي(، 
فأصب��ح عض��وا ف��ي مجل��س قيادة 
الثورة ووزيرا للصناعة. اما وزير داخلية 
دواع��ش 1963 ح��ازم ج��واد وه��و في 
السابعة والعشرين فلم تزد مؤهالته 
على سنتني دراس��ة في معهد اعداد 
املعلمني العال��ي. هاني الفكيكي لم 
يحم��ل اكثر م��ن الش��هادة الثانوية. 
اما س��فراء البع��ث فهم م��ن امثال 
مدح��ت ابراهي��م جمعة فش��هادته 
ه��ي الدراس��ة الثانوي��ة وأحدهم لم 
يزد تعليم��ه على التحصيل االبتدائي 
ودورة املضمدي��ن الصحيني. هذا االمر 
ل��م يختلف في س��وريا فق��د اصبح 
احمد اب��و صالح عض��وا في مجلس 
قيادة الثورة الس��وري وهو في الثامنة 
عش��رة من عم��ره وبع��د تخرجه من 
ثانوي��ة الصناع��ة. لم يحصل س��تار 
الدوري رغم )اوراق��ه البعثية القدمية( 
بع��د انقالب 18 تش��رين ثاني إال على 

وظيف��ة مع��اون ملح��ق ثقاف��ي في 
موسكو. مؤهالت البعثيون او باالحرى 
غيابه��ا ه��ي موضع التس��اؤل وليس 

مؤهالتي.

من يستحق التصغير؟
ان وال��دي ل��م يعم��ل وال حت��ى ليوم 
واحد في اللواء التاس��ع عش��ر )لواء 
الزعيم قبل الث��ورة( وال اعرف من اين 
حصل ستار الدوري على هذا الهذيان. 
كما ان ادعاء س��تار الدوري بأن والدي 
كان ضابط��ا صغي��را ال يق��ل ه��راًء 
عن ادعاءات��ه عني. تخ��رج والدي من 
االكادميي��ة العس��كرية امللكي��ة عام 
1943 في الدورة العش��رين. اما احمد 
حسن البكر رئيس وزراء دواعش 1963 
وعبدالس��الم عارف رئي��س جمهورية 
نف��س الدواعش فكانا م��ن الدورة 17 
وه��ي دورة خاصة لم ت��زد مدتها على 
سنة واحدة دخلها عبدالسالم عارف 
من دون الشهادة الثانوية ودخلها احمد 
حسن البكر بالشهادة االبتدائية مع 
دورة 6 اش��هر ملعلمي االري��اف. اعرف 
الش��خصيني  الكثي��ر ع��ن خلفي��ة 
التعليمية ولن اتوسع فيها حاليا. في 
الواقع كان عدد سنوات خدمة والدي 
العس��كرية س��واء في ع��ام 1958 او 
1963 وقطعا في عام 1968 تزيد على 
سنوات خدمة البكر بسبب مشاركة 
وال��دي ف��ي العملي��ات احلربي��ة ف��ي 

فلس��طني واالردن مثال حيث حتتسب 
فترة اخلدمة فيها مضاعفة بينما لم 
يش��ترك البكر في اية عملية حربية. 
اما عارف عبدالرزاق الذي اصبح قائدا 
للق��وة اجلوي��ة بع��د انق��الب دواعش 
1963 فكان من نفس دورة والدي وكان 
والدي مرش��حا معه لدورة طيران في 
بريطاني��ا ل��وال معارضة ج��دي خوفا 
على ابنه من حوادث الطيران. وحردان 
التكريت��ي الذي حلق ع��ارف عبدالرزاق 
في قيادة القوة اجلوية )بعد استقالة 
ع��ارف عبدال��رزاق لع��دم ضم��ه الى 
عضوية مجلس قيادة الثورة(،  فتخرج 
)اي ح��ردان التكريتي( م��ن االكادميية 
العسكرية بعد س��تة دورات في عام 
1949 ثم ارس��ل ف��ي دورة طيران نقل 
ال��ى بريطانيا. في عام 1970 كنت مع 
والدي واحد اخوتي في حوانيت اجليش 
عندم��ا ق��دم بالصدفة نائ��ب رئيس 
اجلمهوري��ة ح��ردان التكريت��ي لزيارة 
احلوانيت. عندما رأى والدي )الذي كان 
متقاعدا( تق��دم اليه وأدى له التحية 
العس��كرية ضارب��ا حذائ��ه ب��االرض 
ضرب��ة قوية ل��م أر قبلها حتى جندي 
ي��ؤدى التحية بتل��ك الق��وة لوالدي، 
ث��م ق��ال ح��ردان لوال��دي » بأمكانك 
ان تزورن��ي في اي وق��ت وال تذهب الى 
غرف��ة الس��كرتير ب��ل اض��رب الباب 
برجلك وأدخ��ل «، وهذا تعبير قاله له 
قبلها لوالدي حماد شهاب التكريتي. 
اه��ان والدي احمد حس��ن البكر امام 
اعضاء مجل��س قيادة الث��ورة ورفض 
مصافحته عندما ذهب للمش��اركة 
لتأس��يس  اخلمس��ني  الذك��رى  ف��ي 
اجليش في اجلندي اجملهول وكان مدعوا 
بوصفه احد الضباط القدامى. والدي 
يعرف��ه زمالئه بالش��جاعة والكفاءة 
والنزاهة وقد حتدث الزعيم عبدالكرمي 
قاسم في احد خطاباته عن بطوالت 
والدي في فلسطني وعندي الصحيفة 
التي نقلت جزءا م��ن هذا اخلطاب. اذا 
اخذنا بنظر االعتب��ار وصف وزير دفاع 
دواع��ش 1963 صالح مه��دي عماش 
)الذي تخرج من االكادميية العسكرية 
بعد عامني من تخرج والدي( للمدنيني 
من اعضاء مجل��س قيادة الثورة وهم 
اعضاء القيادة القطرية حلزب البعث 
بأنهم تالميذ م��دارس و » زعاطيط « 
يصب��ح التصغي��ر ليس لوال��دي وإمنا 
لس��تار ال��دوري ال��ذي كان عضوا في 
فرع بغداد للحزب. م��ن اجلدير بالذكر 
ان صال��ح مهدي عماش ل��م يقد اية 
وحدة عسكرية اثناء خدمته بل قضى 
معظ��م خدمته ف��ي االس��تخبارات 
تق��ارب  لفت��رة  وكان  العس��كرية 
العس��كري  للملحق  العامني معاونا 
في واشنطن ثم ضابطا اللعاب القوة 
اجلوية ومديرا لالدارة فيها بينما تدرج 
وال��دي ليقود فرقة وكال��ًة. والدي لم 
يكن ضابط��ا صغي��را وال مغمورا بل 
ش��ارك في اح��داث هام��ة لكنه لم 

يتبجح بها.

مالحظات بشأن بعض التصريحات األخيرة لوزير النفط 

دواعش 1963 ومذكراتهم ولماذا يجب محاكمتهم؟

االنقالب الغابر.. شباط 1963
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مسرحية

قصة قصيرة

قيس مجيد المولى
أنصب القدر األكبر من قبل النقاد للتعريف 
بخورخي لويس بورخيس، مبا قدمُه مبجاالت 
النقِد والقصِة وما كتبه للمسرِح وكذلك 
جهده املعروف ف��ي الترجمِة من اإلجنليزيِة 
الفلس��فيِة  تأمالت��ه  و  اإلس��بانيِة  إل��ى 
الواس��عِة وقد س��اعد على ه��ذا التجوال 
املوس��ع ماإمتلك��ُه م��ن معرف��ٍة باللغ��ِة 
كذل��ك  وإجادتُ��ه  واإلجنليزي��ِة  اإلس��بانيِة 
للغتني الفرنس��يِة واألملاني��ة وال غريب بأن 
يذاع صيته بعد تقاس��مِه جائ��زة فورمنتر 
مناصف��ة م��ع صموئيل بكي��ت، وال غرابًة 
بعد ذلك أن تترج��م جل أعماله إلى اللغة 

اإلجنليزية .
أس��ئلٍة  م��ن  قدم��ُه  مب��ا  بورخي��س  إن 
وتنظيراٍت في احلقل الفلس��في إنس��حب 
عل��ى مفهومه للش��عر بع��د أن حصلت 
اإلنعطافُة أحلاسمُة في حياتِه جراء فقدانِه 
لبصره وس��بب ذلك فقدانه لقدرة التركيز 
فيما يكتبه من املق��االت الطويلة الزاخرة 
باحل��وادث وتفاصي��ل احلاجات غي��ر املَُعرَفة 
لديه  لذلك فإن أس��ئلَتُه وتنظيراته كانت 
وعاَءُه الشعري الذي خلط به هذه املفاهيم  
مع إنتاجِه للغِة الش��عرية التي جس��دت 
ل��ه عمق��ُه الفلس��في اجلمال��ي وضم��ن 
ه��ذا املفهوم فإنُه ال يرى أي ح��دودٍ فاصلٍة 
ب��ني املطال��ب الكوني��ِة التي ت��الزم املبدع 
في مكوث��ِه وحركتِه وفي مس��ميات تلك 
األش��ياء التي يرى لها في كل دورة شعريٍة 
في مخيلته مس��ميات جديدة إلستعمال 
ماأس��ماه بالرموز املش��تركة واحلاجة إلى 
الكلم��ات الت��ي التنته��ي ومن هن��ا اليرى 
ضرورة أن تس��عى موحياته الش��عرية إلى 
التذكر كي تعيد لشعريته خزينة الصامت 
فالش��عر يجده جتليات تخلق نفس��ها في 
حلظ��ة الزهو اللحظ��ة املفترضة أملتوقعه 
بعيداً عن اخللق اإلجباري لش��د األحاسيس 
والرؤى كي يتحشد النص وبالتالي التعامل 

مع األشياء الظاهراتية
فالش��عر لدى بورخي��س مراوغ��َة اجملهول 
وليست معاينة احلاضر وإمنا معاجلة الواقع 

عب��ر ماضيه ورس��م وقب��ول نتائجه وهي 
بالتأكيد متُر عبر شحنات األلم اللذيذ التي 
جتئ بها املفردُة املناسبُة غير اخلاضعة لزمن 
مح��دد ومكان مح��دد دون القصد بإهمال 
هذين الغرضني إنه الشكل األخر الشعري 
الذي إستخلصُه بورخيس من فلسفتِه :-

إذاً سأكوُن غداً املوت واللغز
أنا الذي أسيُر مبتهجاً

لن يكون لي قبل وال بعد مقيماً
أبدياً في مدار سحري ومنعزل

إنُه شرط التزهد ال أظن إني
أهٌل باجلحيم وال موعود باجملد

من يدري أي متاهٍة تائهٍة. أي حرٍق
أعمى من البياض سُيدهُش قدري
حني تُعلمني جتربُة املوت الغريبُة

عن نهايِة املغامرة .
كان بورخي��س وع��الوة عل��ى ماق��رأُه ف��ي 
ش��تى أنواع املعارف واالجتاهات األدبية فقد 
ق��رأ في إس��بانيا ) والت ويتم��ان ( ووجد بِه  
ضالته الش��عرية املفق��ودة وقد أعجب به 
أميا إعجاب وكان قب��ل ذلك قد هيأ قاعدتُه 
الفكريِة وهو في س��ن التاس��عة عش��رة 
عاماً حني توقف وتقبل شوبنهاور ونيتشه 
والتعبيرية األملانية ذلك التزاوج بني الشعر 
والفلس��فة َضَمنه الكتاُب الشعري الذي 
أصدرُه بورخيس واملعنون ) القمر مواجهه ( 
وخالل منتصف األربعينيات جمع بورخيس 
نتاجه الش��عري في مجموعت��ه) قصائد ( 
وقد ضمت أيضاً مجموعتة الشعرية األولى 
حم��اس في بوين��س أي��رس . كان بورخيس 
وخالل مراحل حياته مس��اهما نشطا في 
العدي��د من الصحف األدبية أومستش��اراً 
أدبياً هنا أو هناك لكن االنعطافة الوظيفية 
في حيات��ه قد حدثت حني ط��رد من عمله 
في مكتب��ة العاصمة األرجنتينية على أثر 
موق��ٍف سياس��ي وعنَي مفتش��اً للدواجن 
واألرانب في س��وق املدينة وليس من ش��ك 
إن هناك مناوبة ش��عرية بني قبولِه لفكرة 
احلي��اة الش��خصية وبني األفاق املرس��ومة 
التي يعيد رس��مها ش��عرياً للتخلص من 
ضغط األف��كار املقبولِة جوه��ر وهو إدراك 
قمع��ي ح��اول أن يس��لب م��ن بورخي��س 
معتقداته حول موقف األن��ا الغائبة واألنا 

احلاضرة وهو ميال شعرياً للنظر إلى مابعد 
البعد لكشف طاقاته اجلمالية اخملبوءة بني 
طيات فلس��فتِه الضخمة والتي لم تفلح 
في صراع شاعريته فمجرد قراءِة قصيدتُه 
)إل��ى اإلبن( يتكش��ف العمق الذي أش��رنا 

إليه :-
أنا لسُت من ينجبك 

 إنهم املوتى
إنُه أبي وأبوه سلسلٌة طويلٌة من اآلباء

تنطلُق من أدَم
 من الندم األخوي

من الصباحات األولى التي س��يخضع لها 
اإلنسان

هذا احلشد الذي أجنبك يابُني 

أشعُر بِه بقربي
إنه نحُن جميعاً,

 إنُه أس��الفي وأنَت وأطفال��َك وأطفال أدم 
األحمر

إنها إرادة الطقس األبوي
 األبديُة هي ألشياء الزمن الذي

يسرُع ويعبر ويتحرك
جتاوزَ بورخيس مفهومَه بأن الشاعرَ يكتُب 
مايس��تطيعه لكنه كتَب مااليستطيعُه 
الش��عرية  اللغ��ة  بوظيف��ة  الَ��َم  فق��د 
ومداخلها الس��رية وفتح أبواباً منها على 
رؤيته التي كونتها دراس��اتُه املعمُقة بدءاً 
من الفلس��فة إلى تاريخ السالالت وبرغم 
إنفصال��ه ش��عريا عنهم��ا لك��ن صبغ��ة 
السوداوية واأللم التي تركتها قراءتُه بقيت 
تؤشُر وحَش��تُه الش��عريِة في العديد من 
قصائده وكأن بورخيس يريد من ذلك عكس 
جناحاته إلى هزمي��ةٍ روحيًة من خاللها يجد 
املتع��َةَ التي طاملا حتدَث عنه��ا في العديد 
م��ن لقاءات��ِه األدبية وال ضير ف��ي أن يحيل 
منجزه الشعري إلى دهليزه احملكم اإلغالق 
كي يتس��نى ل��ه وببصيرٍة نف��ذت االعماق 
ذلك اللغز احملير ألس��ئلٍة يرد عليها بأجوبٍة 
استفهامية ليحدث التبادل الكيفي وغير 
املنظم ضم��ن طاقية اإلخف��اء الزمكانية 
ليش��اء له مد يدية وتعمي��ق جراحه على 

أوسِع مايشاء :
ً الدرب القدمي أصبح محظورا

الباب. الرقم. اجلرس
ماذا تبقى في نفسي املهزومة

طعم فردوس مفقود
االيام الغامضة والذاكرة امللونة

وذلك اللغز قبل املوت . املوت
ال أريد سواه
أريدُه كامال

مطلقاً
على قطعة الرخام

اإلكتش��اُف هنا في ش��عر بورخي��س بأنُه 
بن��ى حدثاً َضمَن فيِه التكثيف إزاء املروياِت 
أحملددة بإعادة تش��تيت فواصله��ا الزمنية 
باإلطباق على نكهة جمال اجلملة الشعرية 
بعد اإلخفاء القصدي لعملية التحقق من 

املقبول من غير املقبول

صباح محسن جاسم
يتل��ّوى  كأفع��ى  مبح��اذاة  النه��ر،  يحنو  
ذيله��ا  املتماس��ك  على » رقبة«  جس��ر 
املدينة  العتيد  من  ثّم  يتماوج  جسدها 
الرش��يق بحراش��ف تتناغم في تقلصها 
وانبساطها متعاشقة فيندفع جسمها 
الل��ني عبر بس��طات دجاج ابي��ض الريش 
ودكان بيع األحذية البالس��تيكية السود 
وحّفايات النس��اء امللون��ة . مييناً دكاكني 
البّزازين تقابلها طشوت تفيض باسماك 
راقصة ، ثم العم حس��ني بليمونه الرائق 
الصفرة واحم��ر واصفر التف��اح والرمان، 
فيما تداري ام علي انواع ما تعرض من متور 

س��ّيما اخلضراوي منها واخلستاوي ورطب 
الزه��دي العس��لي البارد بناع��م امللمس 

واملذاق الَشِهّي.
»حمّي��د » صاح��ب اخلض��ار عل��ى عادته 
يهذي بآلية ال ميّلها مرّوجا خلضاره، فيضم 
الس��ني والالم في )ُس��لُق(، ع��دا العم ابو 
كام��ل وقد وّكر كطائر حذو اجلامع القدمي 
للمدين��ة مش��مرا ذيل��ي ياش��ماغه الى 
خلف رقبته ممعناً النظ��ر الى نهر الفرات 
في صفنات طويلة خلف ما افترش��ه من 
خضار الفلف��ل األحمر والزاه��ي اخلضرة 
واس��ود باذجنان��ه العراقي م��ن دون أن يعر 
اهتماماً لغم��ز جزار يحاذيه ملّوحا بفأس 
المعة النصل ميازح بها جاره املتقاعد من 
خدمة اجلي��ش وحكاية قدمي��ة يُلزِم على 

س��ماعها مس��امع زبون اقتع��د ليختار 
حبات من خيار ناعس حالم. حكاية غالبا 
ما يقصها للزبون نفس��ه بشأن ضلوعه 
بحريق مخازن س��رية اجلند، فكان ضحية 
تدبي��ر ضابط اإلعاش��ة اخملض��رم لتمرير 

مفسدة انطلت على الكثيرين.
املنفذ الوحيد لسوق األقمشة وسوق بيع 
احللوي��ات باجلملة يوصل ما بني مس��اري 
فيتنّف��س  الكبي��ر،   الش��عبي  الس��وق 
بدرجاته املرصوفة بالطوب األصفر صوب 
النه��ر عاّب��ا م��ن نس��يمه اله��اب داخل 
مسارب الس��وق عبر رحم كنيس لليهود 
اتخ��ذ من��ه اجل��زارون مناف��َذ لع��رض ما 
يجزرون من حلوم البق��ر واألباِعر فتتالحم 

دكاكينهم  مع  باعة السمك.

يتناه��ى ص��وت  عل��ى مرم��ى بطيخ��ة 
»جاس��م« البقال خلل لغط الباعة فيما 
يرّوج لبضاعته بصوت��ه اجلهوري. وإذ خبر 
زبائن السوق صياَحه ، لم تفْتهم اشارتُه 
إلى النوعية التي ش��د م��ا ينجذب اليها 
الزبون من زرع محلي عراقي، فإلى ملفوفه 
اخلرافي وش��جر الكوس��ا اخلرافي وخياره 
ورمان��ه.. حت��ى ان ج��اره  ابا س��جاد الذي 
جتاوز الس��بعني عاماً صار يرّوج لبضاعته 
على غرار ما ينادي به ) جاس��م (، » لوبياء 
خرافية«، » قثاء خرافي » ، » ثوم خرافي«.

م��ا ان تقت��رب الش��مس م��ن الس��مت 
متطفل��ة بفض��ول ال��ى م��ا تبق��ى من 
مع��روض خض��ار، يتذاك��ى الباع��ة ف��ي 
اغ��واء املتخلفني من الزبائ��ن ضحى نهار 

تقس��و شمس��ه بقبالتها حتى ينبري » 
جاس��م« منادياً بصوته اجله��وري غير آبه 
مبن يتفّح��ص ما بقي لديه م��ن بضاعة! 
وإن اسقط في يده يرّوج ملا تبقى فيواصل 
من بني ضحكة ف��اض بها وجهه ،ناهضا 
من مكانه مرّحبا بالق��ادم منادياً كعادته  
رافعاً بني اصابعه بصلتني وضحكة تكاد 
تخنق��ه فيع��اود تردي��د الزمت��ه : »بصل 

خرافي«!
اقعى األثن��ان يتضاح��كان، حتى اختلط 
األمر على اب��ي س��ّجاد فانفجر يضحك 
هو اآلخ��ر وملا يعد محذراً األثنني الغارقني 
ف��ي ضحكهما م��ن انهم��ا إن بقيا على 
ذل��ك احلال امنا س��يتلفان ُك��ْدَس البصل 

اخلرافي!

بورخيس.. 
الفيلسوُف الشاعر ُمفتُش الدواجِن واألرانب

 
لويس أراغون

ترجمة: محمد الصالح الغريسي

ال يهم املنفّي إن كانت األلوان مزّيفة أم ال
قال : لو لم نكن نرفض املظاهر،

 ألقسمنا أّنها باريس
إّني ألسمع الكمان يتصّدر اخلندق

قال: إّنها األوبرا، ذلك الضوء اخلّلب املتقّلب
كان بوّدي لو رسخت بعينّي شبه املغلقتني،

تلك الشرفات البرنزّية املتوّهجة،
ذلك السقف األخضر

تلك الزمّردة الباهتة،  وذلك الثعلب الذهبّي
ق��ال: أمكنن��ي التعّرف على  تلك��م الراقصات 

املنحوتات من الصخر
و بالذات تلك التي تقودهّن وهي تلّوح بدّف،

أعن��ي التي تعكس على جباهه��ّن ذلك البريق، 
كما لو كّن حتت املاء ..

النائم اليقظان يفرك أجفانه
ق��ال : قنادي��ل البح��ر .. األقم��ار .. والهاالت بني 

أصابعي املتناهية في الرّقة
تنكر عليهّن شحوبهّن

في األوبرا املرصعة باحلجارة الكرمية وبالدموع
األوركسترا بعدد أفرادها الكامل، تردّد تنّهداتي.

قال : كان بوّدي أن أرّسخ في ذاكرتي اجملنونة
تلك الوردة اجملهولة ذات اللون البنفسجّي

تلك الفتاة الش��بح الت��ي بزّيه��ا التنّكرّي في 
نهاية الشارع

كانت من أجلنا نحن فقط تغّير فس��تانها كّل 
مساء

لعلك تذكر تلك الليالي.. إّن التذكر يؤذيني
كان بها من البروق ما بعيون اليمامات، السود

لم يتبّق لنا شيء  من جواهر الظّل تلك
اآلن صرنا نعرف ما هو الليل

من يؤّلف احلب بينهم، ال عنوان لهم سواه
الره��ان ف��ي كّل  تعق��دان  ا  كان��ت ش��فتاك 

املساءات،
على سماء من >السيكلمان<  فوق باريس

يا أّيتها الليالي أو تكاد، يا ألوان احلنان
كانت قّبة السماء الزرقاء، متّد نحوك جسرا من 

األملاس
لقد راهنت بقلبي على تكافئ احلظوظ

عن��د تراج��ع الش��مس كان ف��ي الش��وارع من 
الشماريخ املضيئة

أكثر ممّا على األرض من النجوم وفوق الس��طوح 
.

الي��وم، حني أفّك��ر في ذل��ك، أج��د النجوم قد 
خدعتنا

و أّن الريح كانت جتّر أحالمنا املبعثرة
كانت خطى احلاملني، تنقر أرصفة العاشقني،

تتشابك تاركة عالمة حتت األبواب.
لقد عمرنا الالنهاية معاً بأذرعنا

كان بياضك يضرم الشفق األبدّي
لم أكن أرى في بؤبؤ عينيك

عيون األرصفة الذهبّية التي ال تنطفئ 
مبجّرد أن كانت عربات اخلضار متّر، كانت أحصنة 

اجلّر متضي
ببطء وبني القرنبيط رجال زرق نائمون،

فكانت خيل »مارلي« حترن وسط الضباب
أل��م يكن باع��ة احللي��ب يقّضون هن��اك، فجراً 

أبيض قصديرّيا
في مقّدمة كنيسة القديس » أوطاش« مبفاتيح 

دكاكينها
ألم يعّلق اجلّزارون املاشية اجلّيدة

وعلى بطونها الشارة التي تقطر دما
ألم يقّرر نهائّيا أن يلزم الصمت

عندما تالشت حالوة احلّب ذات مساء
كان الفونوغراف في ناحية من نهجنا

يغّني حلناً صغيراً مقابل عشرة فلوس فرنسّية
ترى هل س��يكتب لنا أن نرى اجلّنة القصّية من 

جديد
 األس��واق الكبرى .. األوبرا .. ساحة الكونكورد .. 

ومتحف اللوفر
أم��ا زلت تذكر تل��ك الليالي عندم��ا كان الليل 

يكتشفنا
الليل الذي يصدر من القلب وليس له صباح

كربالء ـ نبيل الجابري:

لو كنت بيننا، عنوان مش��تهى ملش��كلة 
تتصارع فيها طبقتان أحداهما ترى الناس 
بحس��ب عنصرية جغرافية أو بيئية، جتزل 
عل��ى فئة من دون س��واها، تغدق بالعطاء 
بحس��ب الطاعة، مُتايز في الن��اس ما بني 
احلق��وق والواجب��ات، حتى لينته��ي األمر 
بتسلطها أو تفردها، حينها تغدو الطبقة 
األخرى مفرغ��ة من العيش واحلي��اة متاماً، 
تكابد الفقر واحلرمان والفاقة، تس��توطن 
الهام��ش ال��ذي يبتكر آلي��ات بقائه دائما 
عبر اس��تدعاء منقذ أو الصراخ بكلمة أو 
الركون إلى حكمة احللم، عّلها تشد انتباه 

اآلخر الذي فقد أحساسه باملعدمني.
هنا يأتي دور املس��رح مكمالً للخبز، معبرًا 
حيًّا ع��ن تطلعات املس��حوقني، كي يرفع 
ش��ظف العي��ش أو يحاول لف��ت االنتباه، 

ويهش��م جبروت املتس��لطني، ه��ذا كله 
كان في مس��رحية )لو كن��ت بيننا( التي 
مت عرضه��ا بالتعاون مع اجملل��س الثقافي 
والفن��ي ف��ي النقابة ف��رع كرب��الء، على 
قاعته��ا عص��ر ي��وم اخلمي��س املص��ادف 

.2017/5/4
أح��داث املس��رحية تب��دأ م��ن ح��وار بني 
شخصيتني رئيس��يتني أحداهما )كاتب(، 
حالم يتمنى أن مي��وت وفي يده قلم، متثل 
بالفنان جاس��م أبو فياض، آخ��ر )ممثل( ال 
يقل عن��ه حلماً، وال رغب��ة في مصافحة 
املوت على خش��بة مس��رح، متثل بالفنان 
»حس��ن النص��راوي«، أنهم��ا يتباريان في 
احلل��م، يصوغان أس��ئلة ش��تى للخالص 
م��ن التميي��ز والفق��ر، يحلم��ان بش��ارع 
خ��ال م��ن املتس��ولني، أو زقاق ال تس��مع 
فيه ب��كاء صبية م��ن جوع، يس��ترجعان 
التأريخ، يقلبانه مبحراث اللوعة والتمني، 
يستحضران ما جاء في عنوان املسرحية، 

يستدعيان )عليا( في احلكم وفي القول.  
هك��ذا ما بني ق��ول وفصل، بالغ��ة وبيان، 

ش��عر ونثر، يدخل الفنان )عباس شهاب( 
املمث��ل الرئي��س الثال��ث في املس��رحية 

بش��خصية متس��ول، مس��تثمراً فضاء 
اجلمه��ور، متخ��ذا من��ه خش��بة ثانوي��ة 
القاب��ل  أن  مكمنه��ا  إيحائي��ة  لدالل��ة 
بلباس املتسول جاء من الشارع، خرج من 
اجلمهور لنقل معاناته عبر املسرح، وليس 
العكس، بوصف الشارع مبعاناته مسرحاً 

أكبر علينا أن نتطلع له.
يصعد »عباس ش��هاب« للمسرح حامال 
)بقج��ة( فيها كتاب وكس��رة خبز، هكذا 
بصوت أج��ش يبدأ باحلديث ع��ن معاناته 
بحوار يش��ترك فيه الثالثة عن شخصية 
عل��ي بن اب��ي طال��ب عليه الس��الم، وما 
بني شد وجذب وتراش��ق باألسئلة يرتقي 
املتس��ول منب��را – وتل��ك كان��ت انتقالة 
باملسرحية من اجلدة الى الفانتازيا -كانت 
معاجل��ة حقيقية لدور املنب��ر الذي كرس 
للب��كاء فق��ط، ينتق��ل )عباس ش��هاب( 
ملشهد هو أعلى ما ميكن وصوله من ذروة 
في املس��رحية عندما يحول املنبر بأعواده 

إلى س��جن، ويحاول بحوار عالي السبك، 
أن يكسر قضبانه...

لتدخل بعد هذا الفنانة وداد هاشم والتي 
كان��ت متث��ل دور بن��ت املتس��ول التي متر 
كطيف رمبا ثم ترحل، ختام املسرحية كان 
ملفتاً للجميع حني عاد املتسول للشارع، 
س��الكا الطريق ذاته الذي أت��ى منه، وهو 

يصرخ أنه كان ميثل فقط. 
املس��رحية كانت بفصل واح��د، ومبمثلني 
رئيس��يني أربعة، اس��تثمرت املسرحني، أو 
اخلشبتني، خشبة املسرح واجلمهور، كما 
اس��تثمرت بعض مؤثرات الس��ينوغرافيا 
كالصوت واملوسيقى واإلضاءة والديكورات 
البسيطة التي جاءت معبرة عن الطبقة 
املس��حوقة التي تس��نمت البطولة في 

هذه املسرحية ... 
مسرحية ماذا لو كنت بيننا إضافة فنية، 
وعم��ل جاد رص��ني، ميث��ل جنب��ة ثقافية 

ملتزمة بقضاياها جتاه الفرد واجملتمع.

حلم بصوت عاٍل في مسرحية )لو كنت بيننا(

سريُر البصل

ليل المنفى

دراسةنصوص
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بورخيس



بغداد ـ قسم اإلعالم:
اس��تقبل وزير الش��باب والرياضة 
عبد احلس��ن في مكتب��ه النائب 
ف��ارس  نين��وى  محافظ��ة  ع��ن 
البريفكاني لبحث اعمار املنشأت 

الرياضية في املناطق احملررة.
لقائ��ه  ف��ي  عبط��ان  وق��ال 
املنش��أت  اعمار  ان  بالبريفكان��ي 
احمل��ررة  املناط��ق  ف��ي  الرياضي��ة 
وإعادته��ا ال��ى العم��ل باتت من 
أولويات ال��وزارة بع��د االنتصارات 
العس��كرية الت��ي حتقق��ت ف��ي 
املوص��ل بفضل س��واعد القوات 
االمنية واحلشد الشعبي، مضيفاً 
ان الوزارة وضعت خطة متكاملة 
مع صندوق االستقرار إلعادة اعمار 
املناطق احملررة إلجناز اغلب املنشأت 
واملنتدي��ات الرياضي��ة في املوصل 
وص��اح والدي��ن واالنب��ار، وبن ان 
الوزارة س��تعمل عل��ى توفير كل 
الدعم لألندية والفرق الش��عبية 

في املناطق احملررة.
من جانبه اش��اد البريفكاني بدور 

الوزير عبد احلسن عبطان وماك 
ال��وزارة من خال جناحه��م الباهر 
في بناء املنشأت الرياضية وتطوير 
احلرك��ة الرياضي��ة، ناق��ا حتي��ات 
الش��باب املوصلي الذي��ن يعولون 
على ال��وزارة في اع��ادة الرياضية 

الى محافظتهم.
من جهة اخرى، بحث وزير الشباب 
والرياضة عبد احلسن عبطان، مع 
التلفزيوني  للنقل  شركة عشتار 

سبل اجناح افتتاح ملعب ميسان 
الدولي في العش��رين من الشهر 

اجلاري.
وق��ال عبط��ان خال لقائ��ه مدير 
الش��ركة محمد هيجل ان الوزارة 
س��تعمل عل��ى ان يك��ون افتتاح 
ملع��ب ميس��ان الدولي بش��كل 
مميز ج��داً من اجل ايصال رس��الة 
باه��رة للعالم بأن الع��راق يواصل 

انتصاراته بجميع جوانب احلياة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
تس��نم الزمي��ل، ط��ه اجلناب��ي، 
ش��باب  منت��دى  إدارة  مهم��ة 
م����ن  ترش��يحه  بع��د  ال��دورة 
وزارة الش��باب والرياض��ة، وميلك 
الزمي��ل اجلناب��ي خب��رات جيدة 
في التعام��ل اإلداري فضاً على 
العم��ل اإلعام����ي، إذ يعم��ل 
صحفياً في املكت�وب وإعامي��اً 
ف��ي املرئ��ي ضم��ن صحيف����ة 

باس��م  الناطق��ة  »املاع����ب« 
اللجن��ة األوملبي��ة، إل��ى جان��ب 
عمله في القس��م الرياضي في 

قناة سامراء.
أس��رة »الصباح اجلدي��د« تبارك 
للزميل اجلناب��ي منصبه اجلديد، 
وتتمنى ل��ه النج��اح واملوفقية، 
وتؤكد تواصل مد جس��ور الثقة 
بينها وبن جميع املؤسسات في 

شتى اجلوانب.

طه الجنابي مديرًا لمنتدى شباب الدورة

بغداد ـ إعالم المركز الوطني:
يس��تعد املركز الوطن��ي لرعاية 
لألثق��ال  الرياضي��ة  املوهب��ة 
,الس��تضافة فعالي��ات مهرجان 
املوهبة الرياضية الثالث للفئات 
العمري��ة , وعلى قاعة املركز األم 
ف��ي بغ��داد نهاية أيل��ول املقبل 
,حيث يستمر ليومن وسيشهد 
مش��اركة س��تة م��دارس ه��ي 
,بغداد والبصرة وبدرة والنعمانية 
والنج��ف وديالي وبواقع عش��رة 
وخملتل��ف  فري��ق  ل��كل  العب��ن 

األوزان.
الوطن��ي  املرك��ز  مدي��ر  وذك��ر 
لرف��ع  األثقال ف��ي حديث خاص 
ألعام املرك��ز , أنن��ا أكملنا كل 
والتحضي��رات  االس��تعدادات 

الفني��ة واألداري��ة له��ذا احملف��ل 
املهم الذي نقيمه س��نويا ,ويعد 

اخلاص��ة  البط��والت  أه��م  م��ن 
بنش��اطاتنا العامة , السيما أنة 
يض��م أفضل فرق امل��دارس التي 

تتميز برباعيها اجليدين.
واشار أننا كمركز وطني في بغداد 
جتري أستعدادتنا على قدم وساق 
للبطولة ,وهيئنا العبينا نفسياً 
وفنياً وحتى بدنياً ملنافسات هذه 
املسابقة الكبيرة، في وقت لدينا 
مجموع��ة جي��د م��ن املوهوبن 
الذين نتأمل بهم خيراً وأن يكونوا 
على ق��در املس��ؤولية ويحققوا 
املراد باحلفاظ عل��ى اللقب الذي 
سجل باسم مركزنا في النسخ 
املاضي��ة وكذال��ك الترب��ع على 
املرات��ب الثاث األولى بالنس��بة 

جلميع األوزان املشاركة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أس��فرت قرعة تصفيات آسيا لكرة 
الص��االت، التي ج��رت أول أمس في 
مقر االحتاد اآلسيوي لكرة القدم، عن 
وقوع املنتخب العراقي في اجملموعة 
األول��ى، الت��ي تض��م إل��ى جانب��ه 
والبحري��ن  الس��عودية  منتخب��ات 
واإلم��ارات. وق��ال م��درب املنتخ��ب 
الوطن��ي هيث��م عباس بعي��وي في 
»القرع��ة  صحفي��ة:   تصريح��ات 
متوازنة وليس��ت سهلة، كل األمور 
تتعل��ق باإلع��داد املثال��ي للبطولة، 
وبالتالي نراهن على منهاجنا وإعداد 

فريقنا بالشكل األمثل«.
وأش��ار إل��ى أن »الع��راق ب��ات م��ن 

املنتخب��ات التي يحس��ب لها ألف 
حس��اب في كرة الصاالت، والنتائج 
التي حققته��ا منتخباتنا خير دليل 
على ذلك«، منوه��ا بأن هدف العراق 
خطف بطاقة التأهل إلى النهائيات، 
وم��ن بعده��ا التخطيط الس��ليم 

للمنافسة على اللقب القاري.
ويشارك في التصفيات 29 منتخبا، 
ومت س��حب القرعة بحسب املناطق 
النهائيات  إل��ى  ويتأهل  اجلغرافي��ة، 
أول 4 منتخبات م��ن مناطق الغرب 
وآسيان والوس��ط واجلنوب، وأفضل 
3 من منطقة ش��رق آسيا، وينضم 
املضيفة،  الدول��ة  منتخ��ب  إليه��ا 
بحي��ث تضم النهائي��ات 16 فريقا.. 

وتق��ام منافس��ات التصفيات خال 
شهري تشرين األول وتشرين الثاني 

املقبلن.
وج��اءت القرعة كامل��ة على النحو 
اآلتي: منطقة غرب آسيا: - اجملموعة 
األولى: العراق، الس��عودية، اإلمارات، 
الثاني��ة  اجملموع��ة  ام��ا  البحري��ن، 
فضمت : قطر، لبنان، األردن، سوريا.. 
وملنطقة شرق آسيا: ضمت  اجملموعة 
األولى: اليابان، الصن تايبيه، ماكاو، 
منغولي��ا، وتألف��ت اجملموعة الثانية 
من : الص��ن، كوري��ا اجلنوبية، هوجن 
ك��وجن.. ومنطقة الوس��ط واجلنوب: 
ضمت  اجملموعة األولى: أوزبكستان، 

قرغيزستان، تركمانستان، نيبال.
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النفط يحكم قبضته 
على صدارة ممتاز الكرة

بني ياس يكّرم المدرب 
عبد الوهاب عبد القادر

»ناشئة ألعاب القوى« 
يشارك في منافسات العالم

بغداد ـ الصباح الجديد:
حقق فري��ق النفط ف��وزا في غاي��ة األهمية على 
ال��زوراء، بهدفن من دون رد، في املباراة التي أقيمت 
مساء اخلميس على ملعب الشعب الدولي، حلساب 
الدور 14 م��ن الدوري املمتاز بك��رة القدم، ليقترب 
خطوة من حتقي��ق اللقب بع��د ان احكم قبضته 
عل��ى الصدارة بقوة.. وبه��ذه النتيجة رفع النفط 
رفع رصي��ده إلى النقطة 70 في ص��دارة الترتيب، 

فيما بقي الزوراء خامسا برصيد 59 نقطة.
��ق الق��وة اجلوية ف��وزًا ثميًنا على  م��ن جانبه، حقَّ
ضيف��ه البح��ري بهدف��ن نظيفن.. ف��رض القوة 
اجلوية س��يطرته على املب��اراة، إال أنه عجز عن هز 
ش��باك ضيفه طيلة الش��وط األول.. وبدأ اجلوية، 
الش��وط الثاني بقوة ومتكن م��ن أمجد راضي، من 
هز ش��باك البحري في الدقيقة )48(، قبل أن يعزز 
زميله حم��ادي أحمد النتيجة بتس��جيل الهدف 

الثاني في الدقيقة )74(.
ورف��ع القوة اجلوية رصيده إلى 64 نقطة في املركز 
الثال��ث بفارق 6 نقاط عن النف��ط املتصدر، إال أنه 
لعب 3 مباريات أقل، فيما جتمد رصيد البحري عند 

25 نقطة في املركز ال�15.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أق��ام نادي بني ياس حفل تكرمي للم��درب العراقي عبد 
الوهاب عبد القادر، بع��د انتهاء فترة عمله مديرًا فنًيا 
للفريق، بحضور جاس��م الش��رفاء، رئيس شركة بني 

ياس لكرة القدم.
وتقدم بني ياس، بالش��كر اجلزي��ل للمدرب على كل ما 
قدم��ه للفريق طيل��ة الفترة املاضية، بعدما اس��تلم 
تدريب بني ياس في 4 ش��باط املاضي.. وأش��ار احلساب 
الرس��مي لن��ادي بني ياس عل��ى »تويتر«، إل��ى أن فترة 
عمل املدرب امتدت ل���10 مباريات مع الفريق، وفاز في 
مباراتن، مقابل التعادل في أربع، والهزمية في مثلهم.. 
وكان��ت مباراة بني األخيرة حتت قي��ادة املدرب العراقي، 

أمام األهلي في 13 أيار املاضي.
وجن��ح الفريق حت��ت قيادة عب��د الوهاب، في تس��جيل 
18 هدًف��ا، فيما ُمني مرماه ب�24 هدًفا.. وأش��ار إلى أن 
عبد الوهاب س��بق له ودرب بني ياس في عدة س��نوات 

سابقة، وهو أحد أفراد أسرة النادي.
يذكر أن املدرب ، لم يستطع إنقاذ بني ياس من الهبوط 
لدوري الدرجة األولى اإلماراتي، بعدما تسلم الفريق في 
توقيت صعب، وفي حالة انهيار كامل، وهزائم متتالية 

بالدور األول لدوري اخلليج العربي للمحترفن.

بغداد ـ الصباح الجديد:
يغ��ادر وفد منتخ��ب الع��راق أللعاب الق��وى إلى 
العاصمة الكينية نيروبي يوم 10 متوز للمشاركة 
في بطولة العالم للناش��ئن التي ستقام خال 

الفترة من 12 وحتى 17 من الشهر اجلاري.
وقال األمن املالي لاحتاد زيدون جواد في تصريحات 
خاصة ل�«« إن ثاثة العبن تأهلوا بشكل رسمي 
إل��ى بطول��ة العال��م للناش��ئن التي س��تقام 

منافساتها في العاصمة الكينية نيروبي.
وأش��ار إلى أن الوفد يتألف من زيدون جواد رئيسا 
للوفد وامل��درب حيدر املنصوري والعبن اثنن هما 
حسن سعد الذي يشارك في سباق 2000م موانع 
والرياض��ي حس��ن علي ك��رم الذي يش��ارك في 
س��باق العش��رية املركبة، والعبة واحدة هي مرمي 

عبد احلميد لسباق الوثب العالي.
ولف��ت إل��ى أن تأه��ل الاعب��ن الثاث ج��اء وفق 
اإلجن��ازات الت��ي حتققت ف��ي بطولة آس��يا التي 
ج��رت مؤخرا في تاياند، مؤكدا أن االحتاد العراقي 
في الس��نوات الث��اث املاضية متكن م��ن االرتقاء 

مبستوى ألعاب القوى.
يشار إلى أن العراق أحرز املركز السابع في الترتيب 
العام لبطولة آسيا للناشئن التي أقيمت مؤخرا 

في تاياند.

بغداد ـ فالح الناصر:

أكد املدرب اإليراني حامد حسن 
الصي��اد، ان الع��راق ميلك طاقات 
ش��بابية جديرة بتأكي��د حضوراً 
ناجح��اً ف��ي ش��تى البط��والت 
املقبل��ة برياض��ة املب��ارزة، نظراً 
لاندف��اع الكبير ف��ي التدريبات 
وامله��ارات الفني��ة العالية التي 
ميلكونها الاعبن املنضمن إلى 

احتاد اللعبة املركزي.
وقال ف��ي حديث��ه ل��� »الصباح 
ليس��ت  مهمت��ه  ان  اجلدي��د«، 
س��هلة في التدريب بالعراق، الن 
امام مس��ؤولية تأكي��د جدارته 
كم��درب محترف ف��ي أول رحلة 
إي��ران،  التدري��ب خ��ارج  بعال��م 
مش��يراً إل��ى ان��ه حص��ل على 
العديد م��ن ف��رص التدريب في 
دول أخ��رى، بيد أن��ه اختار العراق 
ملا ميلك��ه من معلوم��ات كبيرة 
واطاع على مس��تويات الاعبن 
العراقي��ن وم��دى النج��اح ف��ي 
قدراته��م  بتطوي��ر  املس��اهمة 
وقيادة الاعب��ن إلى الوقوف في 
منصات التتويج باملنافسة على 

األوسمة والكؤوس.
واض��اف الصياد، ان��ه تعاقد مع 
االحتاد العراقي للمبارزة لألشراف 
على منتخبات س��اح الش��يش 
منذ ش��هر نيس��ان املاضي، بعد 
ترش��يحه من رئيس احتاد املبارزة 

العراقي��ة زياد حس��ن، حيث بدأ 
دؤوب��ة لاعب��ن ومدى  مبتابع��ة 
مس��توياتهم  تط��ور  ام��كان 
ان��ه وجد قابليات  الفنية، مبيناً 
س��ريعة للتطور، وقال ان هنالك 
حرص��اً كبيراً م��ن الاعبن على 

امتام الوحدات التدريبية وااللتزام 
بتطبي��ق املنه��اج التدريبي، إلى 
الراحة  جانب تهيئ��ة مقوم��ات 
حي��ث يس��كن ف��ي فن��دق بيت 
وأهتماماً  الرياضة ويلقى دعم��اً 
االحت��اد  رئاس��ة  م��ن  متمي��زاً 

املركزي.
وبن انه اعتزل اللعب مؤخراً، وتعد 
محطته ف��ي تدري��ب منتخبات 
الش��يش ف��ي الع��راق األولى له 
عل��ى الصعي��د األحترافي خارج 
بل��ده إيران، مش��يراً إل��ى متثيله 

للعديد م��ن أندي��ة املقدمة في 
إي��ران واملنتخب��ات الوطنية ايام 

كان العباً.
وتابع انه جمع اخلبرات من املدربن 
الذي��ن تناوب��وا عل��ى تدريبه في 
اشترك  واملنتخبات، كما  األندية 

حديث��ة  تطويري��ة  دورات  ف��ي 
ملدربي املبارزة، ليتسلح مبقومات 
التدري��ب احلدي��ث واملعاص��ر في 
رياض��ة املبارزة من اج��ل النجاح 
ف��ي مهمت��ه اجلديدة ف��ي عالم 

التدريب.
واوضح ان هنالك تنس��يقاً عالياً 
بين��ه وبن احتاد اللعب��ة العراقي 
بقي��ادة رئيس االحتاد زياد حس��ن 
ورفاق��ه من اعض��اء االحتاد، فتم 
وض��ع منه��اج مثال��ي لتدريبات 
الش��يش  س��اح  منتخب��ات 
)املتقدمن والشباب والناشئن(، 
إيجابي  بنحو  املنه��اج  ويتواصل 
بالتزام الاعبن وتطبيق املفردات 
الوح��دات  تتضمنه��ا  الت��ي 
هنال��ك  ان  كم��ا  التدريبي��ة، 
تدريب��ات ترويحي��ة كالس��باحة 
وغيرها للمبارزين من أجل تغيير 
االجواء وخل��ق مناخات ايجابية، 
مبيناً ان املب��ارزة العراقية لديها 
اس��تحقاقات ع��دة ف��ي ش��تى 
االصعدة، تسعى إلى التألق فيها 
بع��د نتائج ايجابي��ة حتققت في 
املشاركات الس��ابقة، لذلك فان 
املبارز العراق��ي يعيش في صراع 

الثبات احلضور االفضل دوماً.
وذكر املدرب احلاصل على شهادتي 
اللغت��ن اإلجنليزي��ة والروس��ية، 
انه درس ايضاً ف��ي كلية التربية 
الرياضية بإيران، لكنه لم يكمل 
التوجه لدخول  املس��يرة فاختار 

كلية اللغات.

مدرب المبارزة.. اإليراني حامد الصياد:

العراق يمتلك طاقات شبابية جديرة باعتالء منصات التتويج 
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اإليراني حامد الصياد

جانب من لقاء عبطان والبريفكاني

زيوريخ ـ وكاالت:

عل��ى  املص��ري  املنتخ��ب  حاف��ظ 
العربية  املنتخب��ات  صدارة تصنيف 
التصني��ف الصادر  واألفريقي��ة، في 
عن االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا( 
أول أمس، برغم تراجعه 4 مراكز عن 
الشهر املاضي، فيما صعد املنتخب 

التونسي 7 مراتب دفعة واحدة.
 واحت��ل املنتخب املص��ري املركز 24 
في ج��دول التصني��ف العاملي، بعد 
أن حص��ل على 866 نقط��ة ليتفوق 
عربيا وأفريقيا، فيما جاءت تونس في 
املركز 34 عامليا والثاني عربيا والرابع 

أفريقيا ب�764 نقطة.
 وج��اء تق��دم املنتخب التونس��ي 7 
مراك��ز بعد أن تغلب عل��ى املنتخب 
الش��هر  نظي��ف،  به��دف  املص��ري 
املاضي في افتتاح التصفيات املؤهلة 

لنهائيات أمم أفريقيا.
 وقف��ز املنتخ��ب األملان��ي لص��دارة 
الترتي��ب، بعد تتويج��ه بلقب كأس 
الق��ارات األخيرة حي��ث حصل على 
1609 نقطة..  وأنهى املنتخب األملاني 

أس��بوعه املده��ش عل��ى الس��احة 
الدولية بالعودة إلى قمة التصنيف 

العاملي للمرة األولى منذ عامن.
 وحق��ق املنتخ��ب البولن��دي إجن��ازا 
تاريخيا ببل��وغ أفضل ترتيب له على 
اإلطاق في املركز الس��ادس..  وحترك 
والسويس��ري  البرتغالي  املنتخب��ان 
بق��وة نحو القمة، بينم��ا ارتقت إلى 
قائمة ال�20 األوائل كل من الس��ويد 

وأيسلندا.
 من جهته، حقق منتخب أندورا أكبر 
ارتقاء بعد أن تقدم 57 مركزا ليحتل 
129 عاملي��ا، بينم��ا بلغ��ت  املرتب��ة 
بيرو وأيرلن��دا الش��مالية والكونغو 
الدميقراطي��ة وكوراس��او وموريتانيا 
أفض��ل ترتيب في تاريخها، على غرار 

كل من بولندا وأيسلندا.
 وتراج��ع املنتخ��ب البرازيلي للمركز 
الثان��ي برصي��د 1603 نقطة، وحلت 
األرجنت��ن ثالث��ة )1413(، والبرتغال 

رابعة )1332(.
 واحتل��ت سويس��را املرك��ز اخلامس 
سادس��ة  بولن��دا  وج��اءت   )1329(
)1319(، ثم تشيلي )1250( وكولومبيا 
)1208 نقطة(، وفرنس��ا )1199، وحل 

منتخب بلجيكا في املركز العاش��ر 
.)1292(

 وعلى مس��توى املنتخب��ات العربية 
جاء منتخب تونس ثانيا خلف مصر، 
تلي��ه اجلزائر في املرك��ز 48 عامليا، ثم 

املنتخب السعودي، ال�61 عامليا.
 وعلى مس��توى املنتخبات األفريقية، 
ح��ل منتخ��ب الس��نغال ف��ي املركز 
الثان��ي برصيد 831 نقاط خلف مصر، 
ثم الكونغو الدميقراطية )728 نقطة( 
الكاميرون  وتراجع��ت   ،)764( وتون��س 

للمركز اخلامس )738 نقطة(.
 وتصدر منتخب إي��ران تصنيف قارة 
آس��يا ب�829 نقطة، تليه أس��تراليا 
وكوري��ا   )684( الياب��ان  ث��م   )689(
اجلنوبية )662(، والسعودية في املركز 

اخلامس برصيد 601 نقطة.
 وح��ل منتخب املكس��يك في قمة 
تصنيف أمريكا الشمالية والوسطى 
والكاريبي )كونكاكاف( برصيد 1003 
نقطة، تليه كوس��تاريكا )839(، ثم 
أمري��كا )752( وهايت��ي )667( وبنما 

.)653(
م��ن جانب اخر تابع الرئيس الصيني، 
ش��ي ج��ن، واملستش��ارة األملاني��ة، 

أجنيا ميركل، مب��اراة في كرة القدم 
ب��ن أطفال أملان وصيني��ن، في إطار 
مشروع شراكة رياضية بن البلدين.

الصين��ي  الرئي��س  ع��ن  ويٌع��رف 
واملستش��ارة األملاني��ة حبهما لكرة 
القدم، ويتجلى ذلك بش��كل واضح 
م��ن خال متابع��ة مي��ركل ملباريات 
املنتخ��ب األملان��ي، وتفاعلها الكبير 
م��ع مجرياتها، وم��ع النتائ��ج التي 
يحقهها املانش��افت في املسابقات 

الكبرى.
اهتم��ام مي��ركل بكرة الق��دم يتأكد 
أيًض��ا من خال إطاقها، أمس، برفقة 
شي جن، ملش��روع شراكة بن الصن 
وأملاني��ا في مج��ال ك��رة القدم.وعلى 
هامش ذلك، تابع الزعيمان املباراة، وفي 
نهايتها تقدمت ميركل للسام على 
كل األطف��ال الذين لعب��وا في اللقاء.

رئي��س االحت��اد األملان��ي لك��رة القدم، 
راينهارد جريندل، الذي حضر النشاط، 
وص��ف املستش��ارة والرئيس الصيني 
ب�«املشجعن احلقيقين لكرة القدم«.

وق��ال: »مي��ركل وجن تب��ادال احلديث 
بش��كل مكثف عن املواه��ب الكروية 

الصينية«.

منتخب أندورا يتقدم 57 مركزًا

»ألمانيا« يتصدر تصنيف »فيفا«.. ومصر األولى عربيًا وأفريقيًا

تقرير

أملانيا في صدارة تصنيف الفيفا

عبطان: إعمار المنشآت الرياضية 
في المناطق المحررة من أولوياتنا

علي عيدي: تحضيرات األثقال 
متواصلة لتنظيم مهرجان التحرير

»الصاالت« يواجه السعودية
 والبحرين واإلمارات في تصفيات آسيا

يبحث مع شركة عشتار حفل افتتاح ملعب ميسان الدولي

طه اجلنابي

علي عيدي



بغداد - الصباح الجديد:
بع��د انقض��اء ش��هر تقريب��ا على 
افتتاح ال��دورة الصيفية على ارض 
الثقافي  املركز  الفانوس السحري/ 
للطف��ل العراق��ي ف��ي املنص��ور، 
االس��تمتاع  األطف��ال  يتواص��ل 
التعليمي��ة  احملاض��رات  بحض��ور 
والترفيهي��ة،  الفني��ة  والفق��رات 
ثقاف��ة  دار  م��ن  مباش��ر  وبدع��م 

األطفال.
متيز األطفال املش��اركون باملواظبة 
على احلض��ور اليومي، برغم ارتفاع 
درجات احلرارة ف��ي هذا العام، حتى 
انهم عب��روا بح��ركات عفوية عن 
بهجته��م وس��رورهم مل��ا ملس��وه 
من م��اك املركز )إدارة ومنتس��بني 

ومحاضرين(.
مرمي س��عد، ومين��ا طالب، ويس��ر 
زياد، احدى املش��اركات ف��ي الدورة 
الصيفي��ة في عامه��ا الثاني، وهن 
في الصف اخلامس االبتدائي، عبرن 

ثاثته��ن ع��ن امتنانه��ن للمركز، 
واستمتاعهن بالفقرات، واحملاضرات 
التي تقدم له��ن داخل أروقة املركز 
فهن يش��عرن بالراحة والس��عادة، 
فقد تعرف��ن على صديق��ات جدد، 
واس��تفدن كذل��ك م��ن املعلومات 

التي قدمها احملاضرون لهن.
اما الطفل محم��د ثائر عبد اجمليد، 
الس��ادس  الص��ف  ف��ي  الطال��ب 
االبتدائ��ي، ال��ذي حضر ه��و ايضاً 
للمش��اركة في ال��دورة الصيفية، 
برفقة والدت��ه، فقد كان فرحا جدا 
بهذه التجرب��ة اجلدي��دة، وذكر انه 
يتعل��م بالفعل الكثي��ر عن مبادئ 
وخصوص��ا  والفن��ون،  احلاس��وب، 
الت��ي  ال��دروس  تل��ك  املوس��يقى، 
يعش��قها ه��و كثي��را، وبرغ��م ان 
صديقن��ا )محم��د( قد ش��ارك في 
ه��ذا الع��ام للم��رة األول��ى، اال انه 
قد اس��تفاد فعا على ح��د قوله، 
وأصب��ح لديه الي��وم أصدقاء جدد، 

يتبادل معهم احلديث، ويشاركهم 
باملعلومات املفيدة.

اما الطفل يوس��ف صدي��ق حيدر 
الثال��ث  الص��ف  ف��ي  الطال��ب 
االبتدائي، فقد أش��اد بالدورة، وعبر 
ع��ن اعجاب��ه، ودهش��ته، وفرح��ه، 

مل��ا ش��اهده داخ��ل املرك��ز، وبرغم 
انها مش��اركته األولى ف��ي الدورة 
الصيفي��ة، اال انه وج��د ضالته في 
مكتب��ة الفانوس الس��حري، التي 
واجمل��ات اجلميلة،  الكت��ب،  وف��رت 
املليئة باملغامرات، فهو يعشق على 

حد قوله ه��ذا النوع من القصص، 
وعن س��ؤاله عن مدى اس��تفادته 
أجاب بوجه مبتس��م ان��ه وجد ما 
لم يجده في املنزل، وجد األصدقاء، 
واملعلومات املفيدة، واستمتع كثيرا 

مبحاضرات املسرح والرسم.
احملاض��رون الذين قدموا دروس��هم 
لألطف��ال عبر جدول مدروس، عبروا 
عن س��عادتهم ملا قدموه لألطفال، 
ال سيما انهم جنحوا برسم الفرحة 
على الوج��وه البريئة، وجنحوا أيضا 
بتقدمي احملاضرات القيمة، على وفق 
منهاج مكثف في مبادئ احلاسوب، 
واملوسيقى، والرسم، وتعلم اللغة.
احملاضرت��ان ف��دوة ودود، ومنال عبد 
الك��رمي، اكدتا على س��رعة اندماج 
املشاركني، وهذا كان بسبب اجلدية، 
والتخطي��ط  التنظي��م  وحس��ن 
في هذا العام، فق��د اكدتا على ان 
األطفال بكامل سعادتهم، ويودون 
بالتعبير،  الدفينة  تفريغ طاقاتهم 

فاملش��اركون  العفوية،  واحل��ركات 
احملاض��رات،  ال��ى  يس��تمعون 
ويستمتعون بقضاء أوقات فراغهم 
بأشياء مفيدة، يستوعبون ما يقدم 
لهم من دروس، ويحاولون تطبيقها 
بأنامله��م الرقيق��ة اجلميلة، التي 
ترسم تلك اللحظات املميزة بأبداع، 
وبألوان جميل��ة، وهذا في احلقيقة 

يعد أفضل هدية تقدم لهم.
اما احملاضرة طيف حلمي التي تقدم 
دروسا في صناعة االعمال اليدوية، 
فقد وجدت األطفال يقدمون أفكارا 
جديدة، ويتعاونون فيما بينهم بروح 
من احملبة ف��ي تصنيع اعمال يدوية 
جميلة، مؤكدة عل��ى انه وبالرغم 
من شحة املواد األولية في تصنيع 
تلك االعمال اليدوية، بسبب ظروف 
التقشف، اال ان املركز قد جنح فعا 
بتقدمي ما لديه، الستيعاب طاقات 
األطفال، وهذا باحلقيقة جناح كبير 

للدورة في هذا العام.

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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بعد خراب الموصل..!

جمال جصاني

لم تس��قط مدينة املوص��ل العريقة بي��د العصابات األكثر 
همجي��ة وإجراماً ف��ي التأريخ احلديث )داع��ش( عبثاً، وال أمر 
استس��امها الس��ريع واخلاطف ملئات من مسلحيها، ميكن 
إلقائه على شماعة اخليانة أو املؤامرة وغير ذلك من تعويذات 
العاجزين واليائس��ني من رحمة العق��ل والوجدان. جميعنا 
تابع ما حصل في حزيران من العام 2014 ومن التفاف واسع 
ح��ول ما أعلنته تلك العصابات من ع��ودة الفردوس املفقود 
)اخلاف��ة( ال��ى واليتي الع��راق والش��ام، تلك الش��عبية لم 
تنحصر في احلش��ود الرثة واملتخلفة بل شملت غير القليل 
من "النخب" املدنية والعس��كرية، ال في املوصل املستباحة 
وحس��ب بل في الكثير م��ن املناطق داخل الع��راق وخارجه. 
اليوم وبعد مرور ثاث سنوات على ذلك احلدث، حتررت املوصل 
بع��د أن فجرت فلول داعش جامع الن��وري ومنارته التأريخية 
)احلدب��اء( ذل��ك املكان ال��ذي أعلن في��ه خليفته��م املزعوم 
)البغ��دادي( خافته. لم يتبق من املدين��ة العريقة ومعاملها 
التأريخية ومبانيها املهمة وأزقتها القدمية س��وى ركام من 
احلجارة واألنقاض، أما األش��د فتكاً؛ فه��و الكم الهائل من 
الضحاي��ا واملش��ردين والنازحني، وتلك الصفحات املش��ينة 
من االنتهاكات بحق س��كان املوصل وأطرافها من الشعوب 
والعقائ��د والثقافات العراقية األصيلة، والتي حفرت أخاديد 

عميقة في نسيج اجملتمع املوصلي والعراقي.
بع��د كل هذا اخلراب ال��ذي حلق باملوصل وأهله��ا والعراقيني 
جميعاً؛ ه��ل وصلنا الى العلل احلقيقية مل��ا جرى، والعقائد 
واملنظومات واملصالح التي تقف خلف ذلك، أم س��نهدر كل 
هذا احليف واملشوار املرير وفواتيره القاسية، في الهرولة خلف 
النتائج العابرة وحطب مثل هذه احملطات وكومبارسها، كما 
حصل م��راراً في تأريخنا القدمي من��ه واحلديث. للوصول الى 
املسؤول عما حصل من ردة حضارية وسياسية واجتماعية، 
في املدينة العريقة والواعدة بالش��خصيات واملشاريع التي 
قدمته��ا ف��ي بداي��ة القرن املنص��رم، ال بد لنا من تس��ليط 
االهتم��ام عل��ى طبيع��ة الصراع الذي نش��ب بني مش��روع 
احلداث��ة واملدني��ة ال��ذي مثلت��ه ش��خصيات موصلية مثل 
محم��د حديد )وزير مالية اجلمهوري��ة األولى ووالد املعمارية 
األش��هر في العال��م زها حدي��د( والزعيم السياس��ي عزيز 
شريف وشقيقه الشهيد عبد الرحيم شريف والشخصية 
الوطنية واليس��ارية الفذة عبد الرحم��ن القصاب، والكثير 
م��ن األحرار واملبدعني الذين وضعوا بصم��ات مميزة في تأريخ 
الع��راق احلديث. ذلك الصراع الذي جتلى بش��كل ال مثيل له 
ربيع العام 1959 عندما استنفرت كل قوى الردة االجتماعية 
والقيمي��ة ض��د مش��روع اجلمهوري��ة األولى وتش��ريعاتها 
الوطني��ة والتقدمية. بع��د اغتيال اجلمهوري��ة األولى العام 
1963 انتقل��ت مقالي��د األمور في املوصل لي��د ممثلي الثورة 
املضادة، من إقطاعيني وش��يوخ عشائر رجعيني ومتعصبني 
قوميني واس��امويني وبقية التوجهات املتخمة بضيق األفق 
وحطام العقائد البالية. بعد نصف قرن من ذلك االنحطاط 
املمنه��ج نضجت املوصل لصالح النس��خة األش��د تخلفا 
وانحطاطا من اآليديولوجيات السياسية والقيمية )داعش(. 
من دون التعرف على املراحل واحملطات املريرة للصراع، ال ميكن 
انتظار س��وى املزيد من الهزائم واخليبات، وهذا ما تعكس��ه 
مح��اوالت تس��طيح حقيق��ة ما ج��رى في املوص��ل وبقية 
مناطق العراق، حيث تعيد القوى والش��خصيات املس��ؤولة 
عم��ا انحدرنا الي��ه من أوض��اع كارثية، إع��ادة تدوير وتأهيل 
نفس��ها خلف مش��اريع م��ا يعرف بإع��ادة بناء م��ا خلفته 
داعش من خراب للبش��ر واحلجر. هذه املهم��ة )إعادة البناء( 
هي من تخصص الضد النوعي لهم، والتي ما زالت قيمهم 
وتقاليده��م وتضحياتهم تومض من حت��ت رماد هذا اخلراب، 

ألجيال قادرة على استيعاب دروسه..

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

ناصي��ف  أغني��ة  دخل��ت 
زيتون"يا صمت" من جديد 
سباق األغاني العربية على 
أح��د املواق��ع املوس��يقية 
الرقمي��ة، وذل��ك بعد أكثر 
أربع��ة أع��وام عل��ى  م��ن 
ألبوم  أّول  إطاقها ضم��ن 
غنائي ل� "ناصيف زيتون".

"ي��ا صم��ت" م��ن كلمات 
فادي مرج��ان، وأحلان فضل 
سليمان، وتوزيع أنس كرمي. 
وه��ي م��ن أجمل م��ا غّنى 

ناصيف.
وم��ن املعروف أن��ه حالّياً ال 
القدمية  األغان��ي  تناف��س 
األكث��ر  األغان��ي  بقوائ��م 
اس��تماعاً على أّي تطبيق، 

إّن��ا ناصيف زيت��ون يخّبئ 
تف��وق  مفاج��آت  دائم��اً 
مج��ال  ف��ي  التوّقع��ات 
صناع��ة املوس��يقى، كما 
أن��ه ما زال يحص��د جناحه 
ف��ي أغنية تتر مسلس��ل 
"مجبور"  بعن��وان  الهيبة 
جناح��اً  حقق��ت  الت��ي 

وانتشاراً كبيرين.

الحق��ت أزم��ات متتالي��ة 
مسلس��ل  وعميق��ة  
محمد  للفنان  "الضاهر"، 
تصويره  واملتوق��ف  ف��ؤاد، 
من��ذ 3 أش��هر، فبرغم أن 
املتبق��ي م��ن أحداث��ه ما 
يقرب م��ن 10 أيام تصوير،  
إال أن هيئ��ة الرقاب��ة على 
رفضت  الفنية،  املصنفات 
التصري��ح  العم��ل  من��ح 
النهائ��ي للعرض، في حني 

عب��د  خال��د  الدكت��ور  أن 
اجلليل رئيس الرقابة، رفض 

التعليق على األمر متاما.

النجم��ة  ش��اركت 
ليندس��ي  األميركّي��ة 
لوه��ان، ُمتابعيه��ا عب��ر 
اخلاّصة  حس��اباتها  أحد 
عل��ى مواق��ع التواص��ل 
اإلجتماعي، أمس األربعاء، 
التدوين��ات،  م��ن  بع��ددٍ 
تُداف��ُع م��ن خاله��ا عن 
الرئي��س األميركي دونالد 

ترامب.
الرئيس  لوه��ان  ووصفت 
دونال��د ترامب بالرجل ال� 
"طي��ب"، وحّثت اجلمهور 
األميرك��ي  والش��عب 
الثق��ة  إعطائ��ه  عل��ى 
وأّنه  الكامل��ة، خصوًصا 
رئي��س الوالي��ات املُتحدة 

األميركّية.

يُذك��ر، أّنها ليس��ت املّرة 
تتح��ّدث  الت��ي  األول��ى 
فيها لوه��ان عن الرئيس 
األميرك��ي دونالد ترامب، 
ففي وقٍت سابٍق من هذا 
العام، كانت قد كشفت 
للصحافي��ني، أنه��ا تُريُد 
بالرئي��س،  اإلجتم��اع 
لُتناق��ش مع��ه قضي��ة 

الاجئني السوريني.

ناصيف زيتون

ليندسي لوهان

محمد فؤاد

أخبــارهــــــــــم

افتتاح الدورة الصيفية على ارض الفانوس السحري

أزاهير بغداد في حضن ثقافة الفانوس السحري
بعد انقضاء شهر على الدورة الصيفية

بغداد - الصباح الجديد:
تستعد دار الثقافة والنشر الكردية إلقامة احتفاليتها مبناسبة 
انتصارات قواتنا املسلحة الباسلة، التي حتققها في محافظة 
)نين��وى(، على قوى البغ��ي والضالة، وذلك صب��اح يوم االثنني 
املقب��ل املصادف 2017/7/10، في الس��اعة العاش��رة والنصف 

وفي مقر الدار.
وتتضم��ن االحتفالية تق��دمي اغاني وطنية لعدد من الش��عراء 
باللغ��ة الكردية، وباللهجة املوصلي��ة، فضا عن تقدمي قصائد 
وطنية لعدد من الشعراء الشعبيني، تتغنى بانتصارات جيشنا 

الباسل على الدواعش وارهابهم.

دار النشر الكردية تستعد الحتفالية 
"بدماء األخيار نينوى تنتصر"

الصباح الجديد - وكاالت:
أك��دت الفنان��ة ياس��مني عب��د العزيز، 
أنه��ا تدرس حالًيا عروض درامية ملوس��م 
رمضان 2018 املقبل، من جهات إنتاجية، 
وخاصة بعد النجاح الكبير الذي حققه 
مسلس��ل "هربانة منها"، الذي قدمته 

ف��ي رمضان املاضي، وأوضحت ياس��مني 
أن الع��روض اجلديدة املُقدم��ة لها حالًيا، 
أعل��ى ف��ي األجر بكثي��ر ع��ن أجرها في 
"هربانة منها"، حيث توضح أن هذا دليل 
عل��ى النجاح، وأنها األول��ى واألغلى أجرا 
في الدراما املصرية. وقالت ياسمني عبد 

العزيز في حوار مع أحد املواقع التي تعنى 
بأخب��ار الف��ن والفنان��ني: ال يوجد منتج 
يغامر بأمواله من أجل جنمة غير ناجحة، 
ولكن حصولي على أعلى أجر يعني أنني 
األجنح"، واجلدير بالذكر أن ياس��مني عبد 
العزيز، شاركت في دراما رمضان املاضية، 

منه��ا"،  "هربان��ة  مبسلس��ل 
وقدمت ثاثني شخصية متنوعة، 
بواقع ش��خصية ف��ي كل حلقة، 
مصطف��ى  بطولت��ه  وش��اركها 
خاطر، ونخبة من النجوم، والعمل 

من إخراج معتز التوني.

ياسمين عبد العزيز تدرس عروضا
 ألعمال رمضانية للعام المقبل

بغداد - الصباح الجديد:
أعلن قس��م املعارض الفني��ة في دائرة 
الفنون التش��كيلية بوزارة الثقافة، انه 
س��يقوم بتفعيل عدد من النش��اطات 
الت��ي  االنتص��ارات  متج��د  املتنوع��ة، 
حققتها الق��وات األمنية ضد عصابات 
داع��ش اإلرهابي��ة ف��ي املوص��ل منها: 
يش��مل  وال��ذي  الواس��طي  مهرج��ان 
)الرس��م, النح��ت، الس��يراميك، اخلط 
العربي، التراث الش��عبي(، معرض الفن 
املعاص��ر ويتضم��ن )الرس��م، النح��ت، 
الس��يراميك(، املعرض الس��نوي اخلاص 
باخلزاف��ني واخلزاف��ات، مع��رض الط��ف 
الس��نوي، مع��رض الفنان عدن��ان عبد 
القادر الرس��ام، معرض النصر مبناسبة 
أس��بوع النصر العراق��ي على عصابات 
داع��ش، مع��ارض متنوع��ة عل��ى مدار 

السنة.
عل��ى صعيد آخ��ر، دعا قس��م املعارض 
ف��ي دائرة الفنون التش��كيلية الفنانني 
والفنان��ات، لغ��رض تس��ليم أعمالهم 

للمشاركة في مهرجان الواسطي.

أعل��ن ع��ن ذلك مدي��ر قس��م املعارض 
حس��ني موحي، الذي قال ف��ي تصريح: 
ان آخ��ر موع��د لتس��لم األعم��ال ه��و 
يوم الثاث��اء املص��ادف 2017/8/1، علما 
عل��ى  س��تعرض  األعم��ال  جمي��ع  إن 
جلنة متخصص��ة لتقيي��م صاحيتها 
للمش��اركة، علما ان العمل غير املؤطر 
س��يتم رفضه، وبش��رط أن يك��ون غير 

مشارك في معارض أخرى.

بابل - الصباح الجديد:
نّظمت وح��دة املرأة والطفل، ووحدة 
الشؤون الثقافية في البيت الثقافي 
البابل��ي، التاب��ع لدائ��رة العاق��ات 
الثقافية في وزارة الثقافة، فعاليات 
ترفيهي��ة ثقافي��ة لألطف��ال ضمن 

نشاطات العطلة الصيفية.
وقالت مسؤولة وحدة املرأة والطفل 
ف��ي البي��ت الثقاف��ي البابل��ي رغد 
إس��ماعيل: إن الهدف من النش��اط 
ه��و الترفي��ه ع��ن األطف��ال خ��ال 
وتضمن��ت  الصيفي��ة،  العطل��ة 
الفعالي��ات فق��رات غنائي��ة، وقراءة 
قص��ص األطف��ال، وش��رحها لهم 
القراءة، وتوسيع  لتشجيعهم على 
آف��اق تفكيره��م، إضاف��ة إلى فقرة 
الرس��م احلر، وع��رض فيل��م قصير 

هادف، وتوزيع الهدايا بني األطفال.
م��ن جانب��ه ق��ال مس��ؤول وح��دة 
الش��ؤون الثقافية وس��ام العاشور، 
إن البيت الثقافي حريص دائما على 
إقام��ة فعاليات ترفيهي��ة وتوعوية 

لألطفال، إميانا منه بالدور املهم 
الذي يجب أن تلعبه املؤسسات 
القدرات  تنمي��ة  الثقافية ف��ي 

وامله��ارات، وإن البي��ت الثقاف��ي 
نّظم خ��ال العام احلالي عددا من 

بالطفل،  التي تعن��ى  النش��اطات 
منه��ا دورات لّلغة العربي��ة، واللغة 
اإلجنليزية لألطفال النازحني، إضافة 

إلى مهرج��ان يوم الطفل 
العاملي.

الفنون التشكيلية تنّظم فعاليات 
متنوعة تمّجد النصر على عصابات داعش

فعاليات ترفيهية لألطفال بمناسبة 
العطلة الصيفية في بابل

بغداد - الصباح الجديد:
زار وف��د من جامعة فرايبر االملانية يتألف من 
البروفيس��ور برودي ميركل، والدكتور توماس 
ب��ول، والدكت��ور س��امح املقدادي��ة، املتحف 

العراقي.
وجتول الوفد في قاعات املتحف لاطاع على 

محتويات ومعلومات املتحف.
وقال الدكتور س��امح املقدادي ان هذه الزيارة 
هي االولى لنا للمتحف العراقي، وكانت زيارة 
رائعة جداً، ولم نش��اهد مث��ل هذه االثار، مع 
اننا ش��اهدنا بعضا منها في متاحف عاملية 
أخ��رى، وكان��ت زيارتن��ا للمتح��ف العراقي 

سياحة.
وأضاف أن هذه اآلثار غنية جداً 

بعرضها وتنوعها، ونقدم شكرنا 
للعاملني في املتحف على حس��ن 

حلفاظهم  ونش��كرهم  االستقبال، 
على هذه احلضارة الكبيرة.

وفد من جامعة فرايبر األلمانية
 يزور المتحف العراقي
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