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بغداد - أسامة نجاح:
أعلنت قيادة العمليات املش��تركة، 
أم��س الس��بت ، حتريره��ا مدين��ة 
املوص��ل القدمية ف��ي اجلانب األمين 
من املوصل بنحو كامل من سيطرة 
تنظيم داعش ، فيما أجنزت الشرطة 
االحتادية جميع املهام املناطة إليها 
في املدينة القدمية والساحل األمين 

من مدينة املوصل. 
وقال الناطق باسم قيادة العمليات 
املش��تركة العمي��د الرك��ن يحيى 
رس��ول في حديث خاص لصحيفة 
الق��وات  ان"  اجلدي��د‘‘  ‘‘الصب��اح 
الس��يطرة  املش��تركة متكنت من 
عل��ى املدينة القدمي��ة بنحو كامل 
في اجلانب األمين للموصل باستثناء 
بعض اجلي��وب التي يختب��ئ فيها 

عناصر داعش . 
وأضاف إن" القطعات العس��كرية 
ما زالت مس��تمرة بعملية تطهير 
مناطق املوص��ل القدمية وتفصلها 
أمت��ارا قليل��ة ع��ن إع��ان املوصل 

خالية من داعش اإلرهابي نهائيا. 
من جانبه��ا أعلنت خلي��ة اإلعام 
احلرب��ي ، أمس الس��بت ، ع��ن اجناز 
الش��رطة االحتادي��ة جمي��ع املهام 
املناط��ة بها ف��ي املدين��ة القدمية 
والساحل األمين من مدينة املوصل. 
وقال قائد عمليات قادمون يانينوى 

الفري��ق الرك��ن عبد االمير رش��يد 
ي��ار اهلل ف��ي بي��ان للخلي��ة تلقت 
صحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ نس��خة 
من��ه، إن "قوات الش��رطة االحتادية 
حررت باب الطوب بالكامل وس��وق 

الصاغة وشارع النجفي". 
وأضاف ياراهلل "بذل��ك تكون قوات 
االحتادي��ة أكمل��ت امله��ام املناطة 
إليها في املدينة القدمية والساحل 

األمين من املوصل". 
م��ن جهته أك��د القائد ف��ي جهاز 
أم��س   ، ي��وم  اإلره��اب  مكافح��ة 
السبت ، الفريق الركن عبد الوهاب 
الساعدي ، اليوم السبت ، إن القوات 
األمني��ة متكنت من إلق��اء القبض 
على أعداد كبيرة من عناصر داعش 

الفارين من امين املوصل . 
وقال الساعدي لصحيفة ‘‘الصباح 
اجلدي��د‘‘  إن" مفارز االس��تخبارات 
العسكرية تقوم  بعمليات تدقيق 
واس��عة  للعناص��ر الف��ارة ضمن 
العائات النازحة من املدينة القدمية 
بأمين املوصل ، مبينا ان" هذه املفارز 
قوائم ومعلومات تفصيلية  متتلك 
ع��ن ع��دد الدواع��ش وأس��مائهم 
وانتماءاته��م وه��و م��ا مك��ن من 
اعتقال هؤالء وإحالة الكثير منهم 

إلى القضاء .
تتمة ص3

بعد السيطرة على باب الطوب وسوق الصاغة وشارع النجفي

تحرير مدينة الموصل القديمة مع وصول
القّوات المشتركة لضفة نهر دجلة 

القوات املشتركة حترر املدينة القدمية في املوصل

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد رئي��س الوزراء حي��در العبادي 
النواب س��ليم  لرئي��س مجل��س 
اجلب��وري، على االلتزام بالدس��تور 
والفص��ل ب��ن الس��لطات وعدم 
له،  واملطلوبن  بالقض��اء  التدخل 
فيما ش��ددا على أهمي��ة التعاون 
والتنس��يق بن احلكومة والبرملان 

لتشريع القوانن.
وق��ال مكت��ب العب��ادي ف��ي بيان 

اجلديد"،  "الصب��اح  اطلعت عليه 
إن "رئي��س مجل��س ال��وزراء حيدر 
العب��ادي اس��تقبل ف��ي مكتب��ه 
رئي��س مجل��س الن��واب س��ليم 
اجلبوري"، مبينا أنه "مت خال اللقاء 
مباركة االنتصارات املتحققة من 
قبل قواتنا البطلة واقتراب حسم 
معرك��ة املوص��ل والتأكي��د على 
االستمرار بتحرير كامل األراضي".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
الهجم��ات  الع��راق،  اس��تنكر 
اس��تهدفت  الت��ي  االنتحاري��ة 
القوات املصرية في ش��مال مدينة 
س��يناء وراح ضحيتها أكثر من 50 

عسكرياً.
وقال املتحدث باس��م الوزارة أحمد 
جمال ف��ي بيان ل��ه اطلعت عليه 
وزارة  "تعب��ر  اجلدي��د"  "الصب��اح 
اخلارجي��ة العراقي��ة ع��ن ادانته��ا 
االرهاب��ي  واس��تنكارها للهج��وم 
الذي ش��نته اجلماعات التكفيرية 

املتطرفة شمالي سيناء".
وأضاف ان اخلارجية "تؤكد وقوفها 
وحكوم��ة  ش��عب  جان��ب  ال��ى 

الش��قيقة مص��ر ف��ي تصديه��ا 
لارهاب والتطرف الذي يس��تهدف 
امنها الداخلي وسامة مواطنيها، 
م��ع تقدمي خال��ص الع��زاء لعوائل 
بالش��فاء  واالمني��ات  الضحاي��ا 

العاجل للمصابن".
وتابع جم��ال "كما وتؤكد اخلارجية 
أن آف��ة االره��اب الت��ي بات��ت متثل 
التهدي��د االبرز لألمن الدولي حتتاج 
ال��ى جه��ود اكب��ر للقض��اء على 
مص��ادر دع��م ومتويل ه��ذا الفكر 
املروجة  االع��ام  ومنابر  االجرام��ي 
والتحري��ض  الكراهي��ة  خلط��اب 

املشجعة على االنضمام اليه".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
االتصاالت،ام��س  وزارة  اعلن��ت 
الس��بت، عزمه��ا اط��اق هات��ف 
تناف��س  مبمي��زات  ذك��ي  ارض��ي 
املوبايل، مبينة ان املش��روع يواجه 

بعض املعوقات املالية واالمنية.
وق��ال الوكيل الفني لل��وزارة امير 
البيات��ي ف��ي حدي��ث صحفي ان 
"الوزارة تعمل على مشروع هاتف 
ارضي ذك��ي ينافس ما هو موجود 
باملوبايل"، مشيرا الى ان "الهواتف 
االرضية القدمية ال ميكن ارجاعها 
نتيجة توج��ه املواط��ن للموبايل 

عوضا عنها".
"الهات��ف  ان  البيات��ي  واض��اف 
االرضي الذكي اجلديد س��يحتوي 
على ممي��زات جدي��دة يعمل على 
شبكة ضوئية وسوف لن يقتصر 
املواطن��ن  ب��ن  املكامل��ات  عل��ى 
اخلاص��ة  املعلوم��ات  نق��ل  وامن��ا 
والبرام��ج التربوي��ة وغيره��ا من 
املمي��زات االخ��رى الت��ي تناف��س 
املوباي��ل وخاصة اذا م��ا عرفنا ان 
االخير اصب��ح هوية املواطن نظرا 

لسهولة استخدامه وحمله".
تتمة ص3

العبادي يؤكد االلتزام بالفصل 
بين السلطات وعدم التدخل 

بالقضاء

العراق يستنكر هجوم سيناء 
ويؤكد دعمه لمصر بمكافحة 

اإلرهاب

"االتصاالت" تعتزم إطالق هاتف 
أرضي ذكي ينافس الموبايل

السيناريوهات المحتملة لهروب عناصر 
داعش بعد معركة الموصل والرقة

"داعش" يلقي بمئات الجثث
لعناصره القتلى بنهر دجلة 23

بغداد - وعد الشمري:
كش��فت مص��ادر مطلع��ة، أم��س 
تفي��د  معلوم��ات  ع��ن  الس��بت، 
املناف��ذ  واردات  ارتف��اع  بامكاني��ة 
احلدودي��ة نهاية الع��ام احلالي إلى 8 
ملي��ارات دوالر، الفتة إلى أن مجلس 
ال��وزراء اتخ��ذ بعض االج��راءات من 
خال اش��راك موظفيه في متابعة 
عملية الدخول من املعابر الكمركية 
بالعاصم��ة  احمليط��ة  الثانوي��ة 

للحيلولة دون وقوع اية خروق.
وق��ال مص��در حكومي ف��ي حديث 

إلى "الصباح اجلدي��د"، إن "مجلس 
الوزراء اتخذ سلسلة من االجراءات 
في س��بيل احكام الس��يطرة على 
املناف��ذ احلدودي��ة الثانوي��ة كمعبر 

الصفرة وأبو غريب في بغداد".
وتاب��ع أن "االج��راء يتمثل بارس��ال 
موظفن من مجلس الوزراء يعملون 
إلى جانب منتسبي الهيئة العامة 
للكم��ارك للحيلول��ة دون أي خ��رق 

يحصل في املعابر املشمولة".
وأوض��ح املصدر أن "اي��رادات املنافذ 
احلدودية كانت التوقعات الس��ابقة 

تقدره��ا بثاثة مليارات دوالر، لكنها 
وبعد االج��راءات اجلديدة من املتوقع 
أن تص��ل في نهاية العام احلالي إلى 

8 مليارات دوالر سنوياً".
وب��ن أن "املوازن��ة االحتادي��ة للع��ام 
احلالي حددت ايرادات املنافذ احلدودية 
ب� %10 وهو رقم من املمكن الوصول 
إلي��ه اذا م��ا اس��تمرت االج��راءات 

الرقابية احلالية".
ومض��ى املص��در إل��ى أن "موظفي 
مجلس ال��وزراء يعان��ون مضايقات 
بع��ض منتس��بي هيئ��ة الكمارك 

الفاس��دين، فهم يحاولون منعهم 
من اداء مهامهم باية وس��لية وهو 
أمر بلغ مس��امع احلكومة في مرات 
عديدة م��ن خال اعتماد سياس��ة 

الترهيب والترغيب".
من جانبه، أفاد عضو جلنة االقتصاد 
واالس��تثمار عامر الفايز في تصريح 
إلى "الصباح اجلدي��د"، بأن "العديد 
من االموال باتت توفرها اليوم املعابر 
احلدودية وتصل إلى احلكومة احمللية 

وحتديداً وزارة املالية".
تتمة ص3

بغداد ـ مشرق ريسان:
م��ن املق��رر أن تش��هد العاصم��ة 
بغداد- أواس��ط متوز اجلاري- انعقاد 
السياس��ية  للقوى  "مؤمتر جامع" 
الس��نية وممثلي "املناط��ق احملررة"، 
التواف��ق  ع��ن  ل�"اإلفص��اح" 
السياس��ي برعاية وعناي��ة الدولة 

واألمم املتحدة.
م��ا ميي��ز املؤمت��ر املرتقب ع��ن بقية 

املؤمت��رات األخ��رى، ه��و مش��اركة 
"مثي��رة  سياس��ية  ش��خصيات 
للجدل"؛ بعضها مطلوب للقضاء 

العراقي بتهم تتعلق باإلرهاب.
وحتى وقت إع��داد التقرير، لم يتم 
الكشف عن جدول أعمال املؤمتر، أو 

الشخصيات التي أكدت احلضور.
وعلى الرغم من إن الهدف األساس 
م��ن املؤمتر ه��و "توحي��د" اخلطاب 

وتش��كيل  الس��ني،  السياس��ي 
مرجعية سياسية موحدة للمكون، 
غي��ر إن ع��دداً م��ن الش��خصيات 
السياسية "السنية" أبدت رفضها 
للمؤمتر املزعوم- فور احلديث عن نية 
إقامته، عازية الس��بب إلى توجيه 
لش��خصيات  احلض��ور"  "دع��وات 
أسهمت في دخول تنظيم "داعش" 

اإلرهابي إلى العراق.

وفي هذا الش��أن، يقول النائب عن 
محافظة نينوى نايف الشمري في 
حديث مع "الصباح اجلديد"، "نحن 
لسنا ضد أي مؤمتر يقام ألي مكون- 
كردي أو عربي أو س��ني أو شيعي- 
بل نح��ن ضد ع��ودة الوج��وه التي 
كانت س��بباً في حتريض الش��عب 

ودخول داعش إلى مناطقنا".
تتمة ص3

محافظات تطالب بـ 50 % من عوائد منافذها البرية والمائية والجوية من المقرر انعقاده في أواسط تموز الجاري

مصادر حكومية: واردات الحدود تصل إلى ثمانية مليارات دوالر نّواب عن "المناطق المحررة" يرفضون مشاركة شخصيات 
أسهمت بدخول "داعش" للعراق في "مؤتمر بغداد"

متابعة الصباح الجديد:
تبادل كٌل من الرئيسن األميركي 
دونال��د ترامب والروس��ي فادميير 
بوتن حديثا "جّديًا وطويا" حول 
التدخل الروس��ي في االنتخابات 
األميركي��ة، ووافق��ا عل��ى اتفاق 
جدي��د لوق��ف إط��اق الن��ار في 
س��وريا في أول لقاء عقداه أمس 
وجها لوجه ف��ي مدينة هامبورغ 
األملاني��ة. وكان اجتماعهما جرى 
عل��ى هام��ش قم��ة "مجموعة 
العش��رين" الت��ي تس��تضيفها 
أملانيا، وقد أجري��ا محادثات تناوال 
خالها احلرب في أوكرانيا واألزمة 
النووية الكورية الشمالية واألمن 

اإللكتروني.
ولكن االجتماع الذي طال انتظاره، 
بدأ مب��ا وصفه ريكس تيلرس��ون، 
وزي��ر اخلارجي��ة األميرك��ي، بأن��ه 
"تبادل ق��وي جدا وطوي��ل" حول 
التدخل الروس��ي في االنتخابات 
الرئاس��ية الت��ي جرت ف��ي العام 
املاضي، حيث طالب بوتن بإثبات 

تورط روسيا املزعوم في ذلك، واكد 
س��يرجى الف��روف وزي��ر اخلارجية 
الروس��ي إن احملادثات عقدت وقال 
إن ترامب "سمع تصريحات بوتن 

بان روس��يا لم تخترق االنتخابات 
وتقبلها"، وقال تيلرسون إن بوتن 
نفى إن تكون روسيا قد لعبت دورا 
مباشرًا في االنتخابات، واتفق مع 

ترام��ب على ان القضية أصبحت 
عائقا أمام حتس��ن العاقات بن 

القوتن.
وق��د غ��ادر بوتن وترام��ب، برفقة 

الفروف وتيلرسون، اجتماعا بشأن 
تغير املناخ مع زعماء دول آخرين في 
وقت مبكر من أج��ل اجتماعهم 
الذي اس��تمر ملدة س��اعة، والذي 
اس��تمر ألكثر من مرتن في ذلك 
الوق��ت. وكان ترام��ب حت��دث مع 
بوتن قبل ب��دء احملادثات، وقال إنه 
الروسي،  الرئيس  للقاء  "ش��رف" 
وأنه يتطلع إلى "أشياء إيجابية" 
في العاقة. وأضاف ترامب: "لقد 
أجرينا بعض احملادثات اجليدة جًدا، 
وسوف نتحدث اآلن ومن الواضح 
أن ذلك سيس��تمر، ونحن نتطلع 
إل��ى الكثير من األم��ور اإليجابية 
جًدا التي حتدث لروسيا والواليات 

املتحدة وجلميع املعنين"
فيما قال بوت��ن إنهم حتدثوا عبر 
الهاتف عن "قضايا ثنائية ودولية 
مهم��ة ،ولك��ن م��ن الواض��ح أن 
احملادثات الهاتفية ليست كافية"، 
وأضاف بوتن: "أنا مسرور ملقابلته 

شخصيا".
تفصيات ص6

االجتماع األول التأريخي بين ترامب وبوتين
ينتهي باتفاق على تهدئة الحرب السورية

تقريـر

بغداد ـ الصباح الجديد:
هبطت أس��عار النف��ط نحو ثاثة 
باملئ��ة بع��د ارتفاع إنت��اج الواليات 
املتح��دة وصادرات أوب��ك إلى أعلى 
مستوى هذا العام مبا ألقى بظال 
م��ن الش��ك على جه��ود املنتجن 
لتقلي��ص تخم��ة املع��روض ف��ي 

األسواق العاملية.
وانخف��ض خ��ام القي��اس العاملي 
مزيج برنت 1.40 دوالراً، أو ما يعادل 

2.9 باملئة، في التسوية إلى 46.71 
دوالراً للبرمي��ل بع��د أن هبط إلى 
46.28 دوالراً، وهو أضعف مس��توى 

له في أكثر من أسبوع.
وهبطت عقود خام غرب تكساس 
الوس��يط األمريك��ي 1.29 دوالراً أو 
2.8 باملئة إلى 44.23 دوالراً للبرميل 
بعد أن جرى تداوله بسعر منخفض 

بلغ 43.78 دوالراً للبرميل.
القياس��يان  اخلام��ان  وس��جل 

انخفاضا لألس��بوع الس��ادس في 
األس��ابيع الس��بعة املاضية حيث 
تكس��اس  غ��رب  خ��ام  انخف��ض 
الوس��يط 3.9 باملئة على أس��اس 
أس��بوعي بينم��ا ن��زل برن��ت 2.5 

باملئة.
وأظه��رت بيانات رويت��رز النفطية 
أوب��ك اآلن عن��د أعل��ى  إنت��اج  أن 

مستوياته منذ بداية هذا العام.
تتمة ص3

أسعار النفط تهبط مجددًا
بعد ارتفاع اإلنتاج االميركي

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعل��ن نائ��ب املدع��ي العام في 
مدينة مش��هد اإليرانية حسن 
حيدر، أن القوات األمنية ألقت 
القب��ض عل��ى 21 عنص��راً من 
املدينة  ف��ي  "داعش"  تنظي��م 

شمال شرق الباد.
ونقل��ت وكال��ة أنب��اء "فارس" 
عن حيدر قول��ه، "بدأت القوات 
األمنية في محافظة خراسان 

من��ذ ش��هر تقريب��ا عملي��ات 
متكن��ت  واس��تباقية  وقائي��ة 
خاله��ا من القب��ض على عدد 
من عناص��ر التنظيم اإلرهابي، 
تدريب��ات  تلق��وا  ق��د  كان��وا 
عملي��ات  عل��ى  عس��كرية 
انتحارية ونفذوا عمليات خارج 
داعش،  زعي��م  وبايع��وا  البل��د 
وذلك بعد دخولهم إيران بوثائق 

مزورة".

القبض على  "ألقين��ا  وأضاف، 
ع��دة  خ��ال  م��ن  إرهابي��ا   21
وواس��عة  منس��قة  عملي��ات 

النطاق مبدينة مشهد".
وأوضح نائ��ب املدعي العام في 
املدين��ة، أن بع��ض الذين ألقي 
القب��ض عليه��م م��ن أص��ول 
إيرانية والبعض اآلخر من أصول 
الب��اد بطريقة  أفغانية دخلوا 

غير رسمية وبوثائق مزورة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن��ت قي��ادة الش��رطة االحتادية، 
ع��ن مقتل 83 عنص��رًا من تنظيم 
"داعش" واعتقال آخرين، فضا عن 
تدمير ث��اث مضافات والعثور على 
نفق يس��تعمله عناص��ر التنظيم 
للتنق��ل بن أحي��اء املدينة القدمية 

في الساحل األمين للموصل.

وقال مس��ؤول إعام القي��ادة عبد 
الرحمن اخلزعلي في حديث صحفي، 
إن "قوات الشرطة االحتادية متكنت، 
م��ن قت��ل 83 عنص��را م��ن داعش 
واعتق��ال آخرين ف��ي عمليات حترير 
املوصل القدمية في الس��احل األمين 

وكذلك تدمير ثاث مضافات".
وأش��ار اخلزعلي إلى أن "الش��رطة 

االحتادية عثرت على معمل لتفخيخ 
السيارات ونفق كبير لتنقل عناصر 

تنظيم داعش بن األحياء".
ف��ي  جنح��ت  "قواتن��ا  أن  وأض��اف 
نقل عش��رات املدني��ن الفارين من 
املوص��ل القدمي��ة إل��ى مخيم��ات 
الن��زوح وقدم��ت لهم امل��اء والدواء 

والطعام".

وزارة  أعلن��ت  آخ��ر  س��ياق  وف��ي 
والضباط  الصحفي��ن  الداخلي��ة، 
الذي��ن كان��وا محاصرين م��ن قبل 
تنظيم "داع��ش" في قري��ة اإلمام 
الواقعة ش��مالي محافظة صاح 

الدين.
وقال املتحدث باسم الوزارة العميد 
س��عد معن في بيان اطلعت عليه 

"الصب��اح اجلدي��د"، إن��ه "مت حتري��ر 
والضب��اط  )الصحفي��ن(  الزم��اء 
متواجدي��ن معهم"،  كان��وا  الذين 
الفتا إلى أنه "مت قتل القناص وإنهاء 

املوقف".
وأضاف مع��ن أن "العملي��ة كانت 
بإش��راف قائد عمليات صاح الدين 
وتواجد ميداني لقائد شرطة صاح 

الدين ونائب الفرقة 16".
وكان قائممق��ام قضاء الش��رقاط 
علي الدودح أعلن، أن قوات مشتركة 
حتاصر قرية اإلمام الواقعة شمالي 
ص��اح الدين م��ن جمي��ع جهاتها 
بعدم��ا تس��لل ع��دد م��ن عناصر 

تنظيم "داعش" إلى القرية.
تتمة ص3

الشرطة االتحادية تقتل 83 عنصرًا من "داعش" في الموصل القديمة

جانب من اجتماع ترامب وبوتني

إيران تعتقل 21 عنصرًا من "داعش" في مشهد
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السليمانية ـ عباس كاريزي:

ثالث��ة  م��ن  مقاطع��ة  وس��ط 
احزاب رئيس��ة عقد رئيس اقليم 
كردستان املنتهية واليته مسعود 
بارزان��ي اجتماع��ه االول مع جلنة 
االش��راف عل��ى االس��تفتاء ف��ي 
االقلي��م، مبصي��ف ص��الح الدين 
ام��س الس��بت، بهدف تس��مية 
اعضاء اللج��ان التفاوضية للبدء 
باملباحث��ات التمهيدية مع بغداد 
ودول اجلوار والعالم حول مس��ألة 
باالقليم  املزمع اجراؤه  االستفتاء 
في 25 من ايلول سبتمبر املقبل.

ان  اجلدي��د  الصب��اح  وعلم��ت 
اجملتمع��ن ق��رروا تش��كيل ع��دد 
م��ن اللجان للتباح��ث مع حركة 
االس��المية  واجلماع��ة  التغيي��ر 
ع��ن  التخل��ي  عل��ى  وحثهم��ا 
رفضهما الجراء االستفتاء، وجلنة 
اخرى للتباحث م��ع بغداد، وثالثة 
للح��وار م��ع دول اجل��وار، ورابع��ة 
للتباح��ث م��ع الوالي��ات املتحدة 
وبريطانيا، حيث اكد بارزاني خالل 
االجتماع وفقا ملشاركن متسكه 
باجراء االستفتاء في موعده احملدد 
ورفض��ه اي��ة مقترح��ات لتأجيل 

االستفتاء.
وكان االحتاد الوطني الكردستاني 
واجلماع��ة  التغيي��ر  وحرك��ة 
االس��المية، قد قاطع��وا اجتماع 
جلن��ة االس��تفتاء الذي دع��ا اليه 
املنتهية  اقليم كردس��تان  رئيس 
واليت��ه، االط��راف الكردس��تانية، 
للجن��ة  ممثليه��ا  لتس��مية 
االطراف  ق��ررت  التي  االس��تفتاء 
تشكيلها في اجتماع السابع من 
حزي��ران املنصرم، ال��ذي من املقرر 

اجراؤه في 25 من ايلول املقبل.
الكردس��تاني  الوطن��ي  االحت��اد 
بدوره رف��ض مش��اركة اي عضو 
م��ن قيادته ف��ي اجتم��اع بارزاني 
مع االطراف الكردس��تانية، وقال 
مس��ؤول مكتب التنظيم رفعت 
عبد اهلل ف��ي تصري��ح، ان االحتاد 
الوطني لن يش��ارك ولن يس��مح 
ف��ي  قيادت��ه  م��ن  أي  مبش��اركة 
اجتم��اع بارزاني، فضالً عن انه لن 
يسمي اي شخص لعضوية جلنة 

االستفتاء.
وتاب��ع  نظ��را لعدم م��رور قضية 
االستفتاء بالس��ياقات القانونية 

التي يجب ان يتبعها، والتي تتمثل 
بداية في اعادة تفعيل عمل برملان 
كردس��تان املعط��ل من��ذ قراب��ة 
عامن، ليصدر بدوره قرارا يشرعن 
ان  مس��ألة االس��تفتاء، مضيفاً 
أي ش��خص ال يسمح له بتمثيل 
االحتاد الوطني في ذلك االجتماع، 
وان من يش��ارك ميثل نفس��ه وال 

ميثل االحتاد الوطني.
احل��زب الدميقراطي الكردس��تاني 
وهو راعي مسألة االستفتاء مثار 
اجل��دل، كان ق��د اتص��ل بعضوي 
املكتب السياسي لالحتاد الوطني 
عدنان مفتي والدكتور جنم الدين 
ك��رمي محاف��ظ كرك��وك وطلب 
منهم��ا باملش��اركة ف��ي اجتماع 
االس��تفتاء،  جلن��ة  م��ع  بارزان��ي 
حفظاً ملاء الوجه، اال انهما رفضا 
املكتب  بق��رار  التزاًما  املش��اركة 
السياس��ي، ثم عاد الدكتور جنم 
الدمي كرمي وش��ارك ف��ي االجتماع 
برغ��م التزام اغلب القيادات بقرار 

عدم املشاركة.      
السياس��ي لالحتاد  املكتب  عضو 

الوطن��ي الكردس��تاني محم��ود 
س��نكاوي اكد ان االحت��اد الوطني 
لن يدخل الى عملية االس��تفتاء 
من دون العمل على اعادة تفعيل 

برملان كردستان.
واكد س��نكاوي ان اجمللس القيادي 
لالحتاد اكد في آخر اجتماع له بأن 
ال يشارك االحتاد في جلنة االشراف 
على االس��تفتاء او يس��مي ممثالً 
له فيه��ا، دون العم��ل على اعادة 
تفعيل البرملان، واكد انه يجب ان 
يتم تفعيل البرمل��ان فورا من دون 
ش��روط او عراقي��ل ليق��وم بدوره 

باصدار قانون الجراء االستفتاء.
اك��د  وعل��ى صعي��د ذي صل��ك 
بارزان��ي  مس��عود  ان  س��نكاوي 
القانونية كرئيس  الشرعية  فقد 
لالقليم منذ عامن، اال انه ما زال 
ميارس مه��ام رئي��س االقليم، لذا 
اردف سنكاوي عليه ان يفكر مليا 
بايج��اد معاجلات مالئم��ة الزمات 
ومش��كالت االقلي��م، ويعدل عن 
تص��ورات ح��ول اس��لوب معاجلة 

ازمة برملان كردستان.

م��ن جانب��ه دع��ا عض��و مجلس 
النواب القيادي في حركة التغيير 
هوشيار عبد اهلل مسعود بارزاني 
الى تأجيل مسالة االستفتاء الى 
اجل غير مسمى نظرا لعدم توافر 
االقليمي��ة  والعوام��ل  الظ��روف 
والدولي��ة واالوض��اع الداخلي��ةى 

الجرائه في الوقت الراهن. 
وتاب��ع عب��د اهلل ان عل��ى بارزاني 
االط��راف  باجتم��اع  يطل��ب  ان 
رئيس��اً  بصفت��ه  الكردس��تانية 
ولي��س  الدميقراط��ي  للح��زب 
كرئيس لالقليم لدراس��ة السبل 
الكفيلة باخلروج من حالة اجلمود 
السياس��ي التي مير بها االقليم، 
وان يعل��ن خالله تأجيل مس��ألة 

االستفتاء. 
وقال هوش��يار عب��د اهلل ان على 
جميع القوى السياسية ان تقول 
لبارزان��ي وحزبه كفى وان تنبيهه 
من العواقب الوخيمة الس��تمرار 
اج��راء  عل��ى  واص��راره  بارزان��ي 

االستفتاء.
ح��ذر  صل��ة  ذي  صعي��د  وعل��ى 

نائب رئي��س مجلس الن��واب آرام 
الش��يخ من اخملاطر الت��ي ميثلها 
اجراء االس��تفتاء في كردس��تان 
وتعريضه حياة مئ��ات اآلالف من 

الكرد الى اخلطر
واوض��ح بي��ان ص��در ع��ن مكتب 
الش��يخ محمد تسلمت الصباح 
اث��ارة  ان  من��ه  نس��خة  اجلدي��د 
مسألة االستفتاء قرار مستعجل 
ل��م يأخ��ذ باالعتبار حي��اة مئات 
االالف من املواطن��ن الكرد الذين 
يعيش��ون خ��ارج مناط��ق اقليم 

كردستان.
واش��ار البيان الى ان »نائب رئيس 
مجل��س الن��واب التق��ى اجلمعة 
مجموع��ة م��ن املواطن��ن الكرد 
في بغ��داد، وبحث معهم العديد 
من املواضيع ومن ضمنها اخملاوف 
التي تتع��رض لها حياة املواطنن 
الكرد مؤخ��را، ممن يعيش��ون في 
امل��دن واحملافظ��ات العراقي��ة في 
وس��ط وجنوب الب��الد، وخصوصا 
العاصم��ة بغ��داد، وذلك بس��بب 
اثارة مسألة االستفتاء الستقالل 

اقليم كردستان.
ونق��ل البيان ع��ن محم��د قوله 
م��ع  القضي��ة  ه��ذه  »بحثن��ا 
الرسمية  واملؤسسات  املسؤولن 
في احلكوم��ة العراقية واخذناها 
على محمل اجل��د، ونحن نتعقب 
مردوداته��ا كونه��ا من املس��ائل 
املليئ��ة باملغامرات واخملاطر، والتي 
تثب��ت احلقيقة بأن اثارة مس��ألة 
االس��تفتاء ق��رار مس��تعجل لم 
يأخذ بعن االعتبار حياة املواطنن 
الكرد الذين يعيشون في مناطق 

خارج االقليم«.
بالض��د  نق��ف  »نح��ن  واض��اف: 
االس��تفتاء  مس��ألة  رب��ط  م��ن 
بالصراع��ات السياس��ية، بل اننا 
نتخوف من ان تعرض هذه املسألة 
حياة ومصير املالين من مواطني 
اقليم كردس��تان، فيم��ا ال يجوز 
تعري��ض حي��اة مئ��ات االالف من 
الكرد خارج االقليم ممن يعيشون 
في الوس��ط واجلن��وب، الى القدر 
تك��ون  او  الش��خصي،  وامل��زاج 

ضحية اللعبة السياسية«.

بارزاني يقّرر عقب اجتماع مع لجنة االستفتاء تشكيل لجان للتفاوض مع بغداد ودول الجوار
وسط مقاطعة من االتحاد الوطني وحركة التغيير والجماعة اإلسالمية

طارق حرب

ه��ذا ما ميكن حتقيقه من حك��م احملكمة االحتادية العليا 
الص��ادر ي��وم2017/7/3 واس��تنتاجه عندم��ا  ل��م تقبل 
الطعن بأحكام  دائرة املدعي العام االداري واملالي وقضايا 
املال الع��ام كاحدى دوائ��ر جهاز االدعاء العام وتأس��يس 
مكتب لالدعاء العام املالي واالداري في الوزارات والهيئات 
املس��تقلة ورفضت وجه��ة النظر االخرى الت��ي تقول ان 
ه��ذا املوضوع م��ن اختصاص  مكتب املفت��ش العام في 
ال��وزارات والهيئ��ات عندما اوضح حك��م احملكمة العليا 
ان تع��ارض قانونن ال يش��كل مخالفة دس��تورية ويعول 
على القان��ون الالحق أي ال يوجد مخالفة دس��تورية بن 
منح هذه الصالحية ملكتب املفتش العام  س��ابقا طبقا 
الح��كام االمر التش��ريعي لس��لطة االئتالف - س��لطة 
احلاك��م املدن��ي برامير- رقم )٥٧( لس��نة ٢٠٠٤ والذي يعد 
القانون الذي ينظم عمل مكاتب املفتش��ن العمومين 
منذ س��نة ٢٠٠٤ وحتى يوم صدور حك��م احملكمة العليا 
يوم2017/7/3 وب��ن منح هذه الصالحي��ة ملكتب االدعاء 
العام املالي واالداري طبقا الح��كام القانون اجلديد قانون 
االدع��اء العام رقم )٤٩( لس��نة ٢٠١٧  بحيث ال توجد اية 

مخالفة دستورية.
 اذ للس��لطة التشريعية تش��ريع قانون جديد حتى ولو 
كان املوض��وع منظما بقانون س��ابق اذ ان اغلب القوانن 
التي يشرعها مجلس النواب تتضمن مواضيع سبق وان 
نظمتها قوانن سابقة ذلك ان الدستور لم مينع  ذلك بل 
ان الواقع يستوجب اصدار قوانن تتضمن تنظيم حاالت 
منظم��ة بقوانن س��ابقة وهذا ما حص��ل اذ ان مواضيع 
جرائم الفس��اد املال��ي واالداري واملال الع��ام كانت تدخل 
ف��ي اختصاص مكتب املفتش الع��ام طبقا للقانون )٥٧( 
لسنة٢٠٠٤ وجاء القانون )٤٩( لسنة ٢٠١٧ ليجعلها من 
اختصاص مكتب االدعاء العام فليس من نكير التش��ريع 
اصدار هذا القانون وقد حسمت احملكمة العليا بحكمها 
ليوم 2017/7/3 موضوع التنازع الظاهري وليس احلقيقي 
بن القانون )٥٧( لس��نة٢٠٠٤ والقانون )٤٩( لسنة ٢٠١٧ 
عندما ذكرت احملكمة بحكمها من انه يعول على القانون 
الالحق اي يطبق القانون )٤٩( لس��نة٢٠١٧ قانون االدعاء 
العام بوصفه القانون الالحق لصدوره سنة ٢٠١٧ وقانون 
املفتش��ن العمومين قانون س��ابق لصدوره سنة ٢٠٠٤ 
وه��ذه قاعدة م��ن قواعد تفس��ير النص��وص القانونية 
باعتب��ار ان احلك��م ال��وارد ق��ي القانون الالح��ق يتضمن 
تعدي��ل القانون الس��ابق وان لم يذكر ذلَك ف��ي القانون 
الالح��ق وبذلك فان قضايا الفس��اد املال��ي واالداري واملال 
الع��ام الواردة في الفقرة اوال من املادة اخلامس��ة والفقرة 
ثاني عش��ر من املادة نفس��ها م��ن قانون االدع��اء العام 
رقم)٤٩( ستكون من اختصاص دائرة املدعي العام االداري 
واملالي وقضايا املال العام التي استحدثها القانون اجلديد 
كأحدى تش��كيالت جهاز االدعاء الع��ام ومكاتب االدعاء 
العام املالي واالداري املذكورة بالفقرتن ثالث عش��ر ورابع 
عش��ر من املادةاخلامسة من قانون االدعاء العام رقم )٤٩( 

.
وليس ملكاتب املفتش��ن العمومي��ن والتي كانت متارس 
هذه الصالحية س��ابقا وهذا القانون وهذا احلكم يترتب 
عليه التزامات قانونية  على جهاز االدعاء العام والسلطة 
القضائي��ة االمر الذي يترتب علي��ه التخصيصات املالية 
الكثيرة والعدة والع��دد  ذلك ان كل مكتب في كل وزارة 
وهيئ��ة يحتاج الى متطلبات كثي��رة ولكنها بحقيقتها 
بس��يطة امام االلتزام��ات املهمة واخلط��رة التي اناطها 
القانون اجلديد بالس��لطة القضائية وجهاز االدعاء العام 
ومكاتب االدعاء العام االمر الذي يتطلب فتح التعيينات 
في ه��ذا اجلهاز وتخصي��ص اموال اضافية له��ذا اجلهاز 
ضمن املوازنة التكميلية واعان اهلل الس��لطة القضائية 
وجهاز االدعاء العام على هذه الواجبات خاصة ما ورد في 
في نهاية الفقرة رابع عش��ر اذ ان املقص��ود الفقرة ثاني 
عش��ر من املادة اخلامس��ة والت��ي اناطت باالدع��اء العام 
صالحي��ة التحقيق ف��ي جرائم الفس��اد املال��ي واالداري 

وجميع اجلرائم اخمللة بواجبات الوظيفة العامة.

المحكمة العليا تحكم بوفاة 
نظام المفتش العام 

تقـرير

برلين ـ جاسم محمد*

فرضت قضية ع��ودة املقاتلن االجانب، 
االوروبي��ن، بثقله��ا، على اجن��دات دول 

اوروبا وكذلك االجتماعات
 واملنتديات الدولية بن ضفتي االطلسي، 
الى جانب املفوضية االوروبية، بهدف احلد 
م��ن عودتهم الى اوطانه��م، بعض دول 
اوروب��ا ذهبت بعيدا، للمش��اركة بجهد 
عس��كري اس��تخباراتي ض��د التنظيم 
في معاقله في املوصل والرقة، من اجل 

تصفيتهم والتخلص منهم.
 29 ي��وم  العراقي��ة  احلكوم��ة  اعلن��ت 
يونيو 2017 س��قوط ما تسمى ب�”دولة 
اخلالف��ة”، تنظي��م داعش الت��ي أعلنها 
زعيم تنظيم داعش في يونيو 2014، بعد 
اس��تعادة جامع النوري باملدينة القدمية 
ملدينة املوصل. ومتكنت القوات العراقية 
من السيطرة على جامع النوري الكبير 

في الساحل األمين ملدينة املوصل. 
وبالتزامن مع  مع��ارك حترير املوصل في 
الع��راق، انطلق��ت  ي��وم 6 يوني��و 2017 
عمليات حتري��ر مدينة الرقة الس��ورية، 
معق��ل تنظي��م داع��ش ف��ي س��وريا، 
انطالق��ا من مبدأ فت��ح اكثر من جبهة 
ضد ه��ذا التنظيم. وفي اطار العمليات 
س��وريا  ق��وات  أطبق��ت  العس��كرية، 

الدميقراطية احلصار عل��ى مدينة الرقة 
السورية، بدعم من الواليات املتحدة.

وتش��كل الرق��ة اهمي��ة اس��تراتيجية 
خاص��ة ل��دي تنظي��م داع��ش، فه��ي 
عاصمت��ه األول��ي و به��ا مرك��ز قيادته 
الرئيسي، طاملا حتولت الرقة إلي منصة 
إنطالق لعمليات التنظيم بداخل العمق 
الس��وري ه��ذا فضالً ع��ن كونها عقدة 
وصل بن املوص��ل العراقية و باقي مدن 
الش��رق الس��ورية. وبذلك ميك��ن اعتبار 
مدينة الرقة، مفتاحاً لسلسلة مناطق 
متت��ّد عل��ى ط��ول اجلغرافيا الس��ورية، 
فه��ي نقطة وص��ل بن مناطق وس��ط 
سورية وشرقها وشمالها، امتداداً على 
طول ش��ريط املناطق احلدودية املرتبطة 

باجلانب العراقي والتركي. 

بيانات املقاتلني االجانب
يوفرالقرار االمم��ي ذي الرقم 2178  لعام 
أدوات  اإلنترب��ول  م��ن  وبدع��م   2014
إضافي��ة عاملي��ة للحيلول��ة دون تنق��ل 
املقاتلن األجانب من بلد إلى آخر، منها 
قاعدة بيانات وثائق الس��فر املس��روقة 
واملفق��ودة وبرمجي��ة)  I-Checkit( التي 
هي كناية عن أداة حتقق تتيح لشركات 
النقل واملصارف والش��ركات السياحية 
إرس��ال املعلوم��ات الواردة ف��ي جوازات 
الس��فر للتدقي��ق فيه��ا مبقارنتها في 

قاعدة بيانات وثائق الس��فر املس��روقة 
واملفقودة. وهي تشتمل حاليا على أكثر 
من 43 مليون قيد من 167 بلدا. وكذلك 
أعلن مكتب اإلنترب��ول املركزي الوطني 
اس��تحداث برنامج لإلنتربول مخصص 
ملواجه��ة تهدي��دات املقاتل��ن األجانب، 
وذلك بالشراكة مع مجلس األمن التابع 
ل��أمم املتح��دة ووزارت��ي الع��دل واألمن 

الداخلي في الواليات املتحدة.

حتذيرات من عودة املقاتلني االجانب
ح��ذر املف��وض األوروبي لأم��ن “جوليان 

كينج” في وقت س��ابق م��ن بدأ معارك 
حترير املوصل ف��ي 17 اكتوبر 2016 ، من 
تدف��ق “جهادي��ن” من تنظي��م “الدولة 
االس��المية” إلى اوروبا في حال سقوط 
املوص��ل، اخر اكبر معاقلهم في العراق، 
ام��ام هج��وم الق��وات العراقي��ة. وقال 
“كين��غ “ان اس��تعادة املوص��ل، معق��ل 
تنظي��م داع��ش، ميك��ن أن ت��ؤدي إل��ى 
ع��ودة مقاتلن من التنظي��م إلى أوروبا. 
التحقيقات كش��فت ان تنظيم داعش 
اعتمد خطة اعادة املقاتلن االجانب الى 
اوربا قبل بضعة اش��هر، بعد توقيعهم 

على استمارات خاصة تتضمن عزمهم 
على تنفيذ عمليات في اوروبا. 

وكشف املركز الدولي لدراسة التطرف 
والعن��ف السياس��ي “ICSR”، ب��أن عدد 
املقاتل��ن األجان��ب الذي��ن  انضموا الى 
صف��وف تنظيم داعش يق��در باكثر من 
20 ال��ف مقاتل، مش��يراً الى عش��رين 
باملائة منهم تقريب��اً من الدول األوربية. 
اما االنترب��ول االوروبي قدر عددهم ايضا 
ب 25 الف مقاتل، وأن نس��بة تتراوح من 
ال��� 5 الى 10 % من املقاتلن األجانب قد 
قتل أثن��اء املعارك، فيما تتراوح نس��بة 

اخرى م��ن  10 إلى 30 %  م��ن املقاتلن، 
يتوقع أنهم تركوا أرض املعركة عائدين 
الى بلدانه��م او مت احتجازهم في بلدان 
أخرى أثناء الترانسيت. وحددت منظمة 
اإلنترب��ول ف��ي وقت س��ابق هوية 5800 
متط��رف أجنبي م��ن أص��ل حوالي )25 
ألف��اً( انضموا إلى اجملموع��ات املتطرفة 

في دول مثل سوريا والعراق. 
وح��ذرت منظم��ة الش��رطة األوروبي��ة  
“يوروب��ول” منتصف ش��هر يونيو 2017 
م��ن ح��دوث هجم��ات إرهابي��ة جديدة 
ف��ي أوروب��ا. وق��ال رئيس املنظم��ة روب 
واينرايت في تصريحات لصحيفة “نويه 
أوس��نابروكر تس��ايتوجن” األملاني��ة ف��ي 
عدده��ا إن خط��ر اإلرهاب ف��ي أوروبا هو 
األعلى خالل العش��رين عام��اً املاضية. 
وال ي��زال يزداد، لدينا إش��ارات على ذلك . 
وأوض��ح وينرايت في اجتم��اع مالطا، أن 
ع��دد املقاتل��ن األجانب م��ن دول االحتاد 
الت��ي  بالقوائ��م  األوروب��ي املش��مولن 
أعدتها تركيا بلغ 7670 ش��خصاً، وحذر 
م��ن اخلط��ر املتنامي لإلره��اب مع عودة 
ه��ؤالء املقاتل��ن لبلدانهم بع��د هزمية 

تنظيم داعش في سوريا والعراق.

الطرق التي يسلكها عناصر داعش 
للعودة الى اوروبا

أش��ار رئيس وكال��ة اخملاب��رات الداخلية 

الفرنس��ية” كالفار” إل��ى أن “داعش” ال 
ي��زال يس��تخدم الط��رق نفس��ها التي 
يسلكها املهاجرون عبر البلقان إلدخال 
مقاتلي��ه إلى أوروبا، مبين��ا أن التنظيم 
في وض��ع يح��اول الرد بأس��رع ما ميكن 
وبأقسى ما يستطيع لتشتيت االنتباه 
والث��أر من ضربات التحال��ف اجلوية .من 
جهة اخ��رى تعتب��ر تركيا ف��ي مقدمة 
الدول التي يش��ار إليها ويت��م اتهامها 
بتس��هيل دخول املقاتل��ن عبر حدودها 
مع سوريا ، فالعبور من تركيا إلى داخل 
س��وريا وبالعكس مازال أمرا سهال، الى 

جانب دفع الرشاوى للمرور.
اتخ��ذت دول االحت��اد االوروبي��ة جمل��ة 
اجراءات ملواجهة عودة املقاتلن االجانب 
ابرزها: مراقبة ح��دود دول االحتاد األوربي 
اخلارجية وكذلك مابن دول االحتاد خاصة 
فضاء “الشنغن”، وفرض إجراءات أمنية 
مش��ددة على املطارات واملعابر احلدودية 
ح��ول  واملعلوم��ات  البيان��ات  وتب��ادل 
املس��افرين عبر نظام الكتروني يسمح 
بالدول األعضاء الدخول إليه، الى جانب 
تقاس��م املعلوم��ات االس��تخبارية مع 

العراق ودول اخرى لتعقب العائدين.

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

ألقت بثقلها على أجندات دول أوروبا والمنتديات الدولية بين ضفتي االطلسي

السيناريوهات المحتملة لهروب عناصر داعش بعد معركة الموصل والرقة

بارزاني

الحزب الديمقراطي 
الكردستاني وهو 
راعي مسألة االستفتاء 
مثار الجدل، كان 
قد اتصل بعضوي 
المكتب السياسي 
لالتحاد الوطني عدنان 
مفتي والدكتور نجم 
الدين كريم محافظ 
كركوك وطلب 
منهما بالمشاركة 
في اجتماع بارزاني مع 
لجنة االستفتاء
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بغداد ـ الصباح الجديد:
قال��ت قي��ادة عملي��ات نين��وى إن 
الق��وات العراقي��ة أجه��زت امس 
الس��بت عل��ى قيادي ف��ي تنظيم 
حفص��ة  ب�«أب��و  يلق��ب  داع��ش 
الس��عودي« اثناء محاولت��ه الفرار 

من الساحل األمين للموصل.
وأوضحت القيادة في بيان اطلعت 
عليه »الصباح اجلديد«، أن »قطعات 

شرطة نينوى متكنت من قتل احد 
قيادات داع��ش اإلرهابي امللقب ابو 
حفصة الس��عودي اثناء محاولته 
اله��روب من الس��احل االمي��ن الى 

االيسر عّبر نهر دجلة«.
الق��وات  تس��تكمل  أن  وينتظ��ر 
العراقية اليوم حتري��ر ما تبقى من 
املدين��ة القدمي��ة بالس��احل األمين 
للموص��ل وهي آخر معاقل تنظيم 

داعش في املدينة.
وتخوض الق��وات العراقية املعارك 
ضد داع��ش في املوص��ل منذ نحو 
تس��عة أش��هر، وهي أط��ول مدة 
على االطالق تستغرقها الستعادة 
مدينة م��ن قبض��ة التنظيم منذ 
ب��دأت بحمل��ة مض��ادة بدعم من 
اراضي  الدولي الستعادة  التحالف 

اجتاحها داعش في صيف 2014.

القّوات العراقية تجهز 
على »أبو حفصة« السعودي في الموصل

الصدر يوّجه ممثليه من أعضاء الطاقة 
النيابية بالتحقيق في ملف الكهرباء

بغداد ـ الصباح الجديد:
وج��ه زعيم التيار الص��دري مقتدى 
الصدر،ام��س الس��بت، أعضاء جلنة 
الطاق��ة النيابية عن كتل��ة األحرار 
الكهرب��اء  مل��ف  ف��ي  بالتحقي��ق 
والقي��ام بج��والت ميداني��ة لكافة 
الع��راق للمس��اهمة  احملط��ات في 

مبعاجلة األزمة.
املتح��دث  املوس��وي  وق��ال جعف��ر 

باسم الصدر في بيان اطلعت عليه 
»س��ماحة  إن  اجلدي��د«،  »الصب��اح 
الس��يد مقت��دى الص��در ق��د وجه 
أعضاء جلن��ة الطاق��ة النيابية عن 
كتل��ة األح��رار للتحقي��ق في ملف 

الطاقة«.
وأضاف املوسوي أن الصدر وجه أيضا 
لكافة  ميدانية  بج��والت  ب�«القيام 
بالعراق واإلسهام  محطات الطاقة 

في معاجلة مشكلة الكهرباء«.
وكان مكت��ب الصدر أعلن، اخلميس 
الطاق��ة  جلن��ة  أن   ،)2017 مت��وز   6(
البرملاني��ة املكونة من 17 عضواً لم 
تقم بدوره��ا الرقابي املطلوب، فيما 
أش��ار إلى أن زعيم التي��ار الصدري 
وج��ه باس��تدعاء ثالث��ة أعضاء من 
اللجنة إلى منطقة احلنانة ب النجف 

»فورا«.



ديالى – عمليات تخريب 
كشف مصدر امني في شرطة محافظة 
ديال��ى امس الس��بت ع��ن ارتف��اع غير 
مس��بوق في حرائق البساتني في قضاء 
بعقوبة ، عادا أن احلرائق هي الوجه اآلخر 

للتجريف وإنهاء األحزمة اخلضر .
وقال املصدر االمني الذي رفض الكشف 
عن اسمه إن "حرائق البساتني مع حلول 
موس��م الصي��ف ضم��ن ح��دود قضاء 
بعقوبة ش��هدت ارتفاعاً غير مس��بوق 
بعضه��ا كان كبي��راً واس��تغرق العمل 

على إطفائه ساعات عدة". 

بابل – ممارسة امنية 
ذكر مصدر امني في ش��رطة محافظة 
بابل امس السبت ان قوة من فوج طوارئ 
بابل اخلام��س متكنت من اجراء ممارس��ة 

امنية ضمن قاطع املس��ؤولية ش��مالي 
احملافظة.

واض��اف املص��در االمن��ي ال��ذي رف��ض 
الكشف عن اسمه ان املمارسة االمنية 
أس��فرت ع��ن العث��ور عل��ى 4 رمان��ات 
يدوي��ة م��ع عب��وة محلي��ة الصن��ع, مت 
تأمينه��ا ورفعها من قبل املفارز اخملتصة 
وبدون ح��ادث، واتخذت كاف��ة االجراءات 

القانونية. 

صالح الدين – اشتباكات مسلحة 
افاد مصدر امني في ش��رطة محافظة 
ص��اح الدين ام��س الس��بت ان القوات 
األمني��ة االمني��ة قتل��ت 43 أرهابياً من 
عصاب��ات داعش ف��ي قضاء الش��رقاط 

شمالي محافظة صاح الدين.
وذكر املصدر االمني الذي رفض الكشف 
عن اس��مه أن "قطع��ات عمليات صاح 

الدين أحبط��ت عملية تعرض فاش��لة 
لعصابات داعش االرهابية على قطعاتنا 
املتواج��دة في قري��ة اخلضرانية � قضاء 

الشرقاط". 

االنبار – اعتقال مطلوبني 
اكد مصدر أمني في ش��رطة محافظة 
األنبار امس الس��بت، إلقاء القبض على 
أربعة مطلوبني للقضاء ش��مال مدينة 

الرمادي. 
وقال املص��در الذي فضل الكش��ف عن 
اس��مه إن "ق��وة م��ن الفرق��ة الثامنة 
باجلي��ش متكنت من الق��اء القبض على 
ثاث��ة مطلوبني ف��ي منطقت��ي زنكورة 
والبوطيبان ش��مال الرم��ادي"، مبيناً أن 
"قوة من اجليش تابعة للفرقة العاش��رة 
ألق��ت القبض على أح��د املطلوبني في 

منطقة البوذياب شمال الرمادي".

نينوى – ضربة جوية
ذكر مص��در محلي في محافظة نينوى، 
ام��س الس��بت، ب��ان 12 من مس��لحي 
"داعش" بينهم مس��ؤول دي��وان تلعفر 
قتلوا ف��ي ضربات جوية داخ��ل القضاء 

غربي املوصل.
وقال املصدر االمني الذي رفض الكشف 
ع��ن اس��مه ان "ث��اث ضرب��ات جوي��ة 
استهدفت بشكل متعاقب رتا لقيادي 
ب��ارز عربي اجلنس��ية في اط��راف تلعفر 
غ��رب املوصل، ما اس��فر ع��ن مقتل 12 

مسلحا .

النجف – حمالت تفتيش 
اعلن مص��در امني في مديرية ش��رطة 
محافظ��ة النجف االش��رف واملنش��آت 
امس السبت عن إلقاء القبض على عدد 

من املطلوبني.
وقال املصدر االمني الذي رفض الكشف 
عن اسمه ان قسم ش��ؤون السيطرات 
والط��رق اخلارجي��ة  الق��ى القبض على 
اثنني من املطلوب��ني وبعض اخملالفني في 
س��يطرات مختلفة. ، مبينا انه مت القاء 
القبض على مطلوب اخر على وفق املادة 
٤ ارهاب مطلوب ال��ى مديرية مكافحة  

االرهاب في الديوانية.

الديوانية – عمليات دهم 
افاد مصدر امني في ش��رطة محافظة 
الديوانية امس السبت ان دوريات ومفارز 
قسم شرطة النجدة متكنت من القبض 
عل��ى عدد من املتهم��ني بتهم مختلفة 
وذلك خال حملة واسعة قامت بها من 
اجل احلف��اظ على الوض��ع االمني الذي 
تعيش��ه احملافظة حيث مت احالتهم الى 

املراكز اخملتصة للتحقيق معهم.
واض��اف املص��در االمن��ي ال��ذي رف��ض 
الكش��ف عن اس��مه ان مف��ارز مركزي 
الس��نية والدغ��ارة متكن��ت م��ن الق��اء 
3 متهم��ني مطلوب��ني  عل��ى  القب��ض 

للقضاء مبواد قانونية مختلفة .

ميسان – خطة امنية 
اعلن��ت قي��ادة عملي��ات الرافدين امس 
الس��بت على حماية منفذ الشيب في 
محافظة ميسان وتطبيق القانون بحق 

من يتجاوز على حرمته.
وقال قائد عملي��ات الرافدين اللواء علي 
ابراهي��م الدبع��ون ان قيادت��ه "جادة في 
حماية منفذ الشيب احلدودي في احلدود 
الش��رقية حملافظة ميسان وتأمني القوة 
االمنية املطلوبة إلدامة وانسيابية عمله 
القانون  وتعزيزه��ا ومتابعتها وتطبي��ق 

بح��ق كل من يتج��اوز عل��ى حرمة هذا 
املنفذ احليوي ويسيء الى امنه وقوانينه 
ويحاول عرقلة النشاط االقتصادي الذي 

يشهده املنفذ يوميا".

البصرة – اعتقال مطلوبني 
كش��ف مصدر امني في مديرية شرطة 
ام��س  واملنش��ات  البص��رة  محافظ��ة 
الس��بت ع��ن الق��اء القبض عل��ى عدد 
م��ن مرتكب��ي اجلرائم اجلنائي��ة اخملتلفة 
ف��ي عم��وم احملافظة بضمنه��م متهم 
مطلوب بجرمية قتل وخمس��ة متهمني 

بالسرقة .
واكد املص��در الذي رفض الكش��ف عن 
اسمه ان العملية االمنية اسفرت ايضا 
ع��ن اعتقال 5 متهم��ني اخرين بتعاطي 
وتروي��ج اخملدرات وضب��ط بحوزتهم مواد 

مخدرة وأدوات تعاطي اخملدرات.

العثور على رمانات يدوية وعبوات شمالي بابل * مقتل 43 إرهابيًا في الشرقاط شمالي صالح الدين 
الطيران يقتل 12 مسلحًا غربي مدينة الموصل * اعتقال مطلوبين في عدد من مناطق البصرة 

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
وجه وزير النقل كاظم فنجان احلمامي، بإيقاف 
عمل "تكس��ي البص��رة" العامل��ة في مطار 
البص��رة الدول��ي، عازيا س��بب ذل��ك إلى غاء 
أس��عارها و"اس��تغالها" للمس��افرين وعدم 

تقدميها اخلدمات املطلوبة.
وقال احلمامي في بيان اطلعت عليه "الصباح 
اجلدي��د"، إن��ه وج��ه "بإيق��اف عمل تاكس��ي 
البص��رة العاملة ف��ي مطار البص��رة الدولي 
بسبب غاء أسعارها واستغالها للمسافرين 
وعدم تقدميها اخلدمات املطلوبة بش��كل يليق 
باس��م وس��معة مط��ار البص��رة الدولي بعد 
زيارته ملطار البصرة واس��تماعه إلى ش��كاوى 

املواطنني".

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعل��ن املكت��ب اإلعام��ي لوزير التربي��ة محمد 
إقبال،ام��س الس��بت، عن تطوير ال��وزارة أجهزة 
كشف ذبذبات س��ماعات الغش التي تستخدم 
ضمن وس��ائل الغ��ش االلكترونية، مش��يراً إلى 
تس��جيل 224 حالة غش الكتروني باالمتحانات 

في تسع محافظات.
وق��ال املكتب ف��ي بيان اطلعت علي��ه "الصباح 
اجلديد"، إن "الوزارة طورت أجهزة كشف ذبذبات 
س��ماعات الغش التي تس��تخدم ضمن وسائل 
الغش االلكترونية"، مشيراً إلى أن "كوادر التربية 
متكنت من اكتشاف العشرات من حاالت الغش 
خملتلف املديري��ات العامة على الرغ��م املعوقات 

والتهديدات التي تتعرض لها كوادرها".
وأضاف، أن "الوزارة س��جلت أعلى حاالت الغش 
االلكتروني في محافظة األنبار 150حالة، ثم 23 
حالة في ديال��ى، و13 في صاح الدين، ثم املثنى 
11 حالة، تبعتها النجف األش��رف 9، ومحافظة 
البصرة 7 حاالت، ث��م محافظة ذي قار 6 حاالت، 
والقادس��ية ثاث ح��االت، ثم كرباء املقدس��ة 
حالتني فقط"، موضح��اً أن "بعض املديريات لم 
تس��جل اي حالة غش خ��ال االمتحانات الثاث 

التي أجريت". 

"النقل" توّجه بإيقاف 
العمل بـ "تكسي 

البصرة"

"التربية": تسجيل 224 
حالة غش باالمتحانات

الملف األمني

حترير مدينة املوصل القدمية مع 
وصول القّوات املشتركة لضفة نهر 

دجلة
وبني إن" م��ن أولويات الق��وات األمنية 
بع��د حتري��ر مدين��ة املوص��ل بالكامل 
ه��و التوج��ه لتحري��ر قضائ��ي تلعفر 
واحلويجة ومدينة القائم، مش��يرا إلى 
ان" هذه األولويات يحددها القائد العام 

للقوات املسلحة. 
الى ذل��ك قالت قيادة قوات الش��رطة 
االحتادية يوم ، أمس الس��بت ، إن قواته 
مس��تمرة في تطهي��ر وتفتي��ش آخر 
ما تبقى م��ن مناطق املدين��ة القدمية 

للقضاء على العناصر اإلرهابية. 
وج��اء ف��ي بيان له��ا تلق��ت صحيفة 
أن "قي��ادة ق��وات  ‘‘الصب��اح اجلدي��د‘‘ 
الش��رطة االحتادية مس��تمرة بتطهير 
آخر ما تبقى من مناطق املدينة القدمية 
اإلرهابي��ة  العناص��ر  عل��ى  للقض��اء 
وجرذانه اخملتبئة في األنفاق واس��تثمار 
الفوز الذي حققته قطعات قيادة قوات 
الش��رطة االحتادية من قبل الفرق 3 و5 
و6 للش��رطة االحتادي��ة والفرقة اآللية 
وفرقة الرد الس��ريع مسندة بالناقات 
واملدفعية وماهي  والطائرات املس��يرة 
إال مس��افات قليل��ة وس��اعات قليلة 
وسنزف البشرى بتحرير مدينة املوصل 
على يد أبطال العراق وأبطال الشرطة 

االحتادية". 
كم��ا أش��ار إل��ى "مقت��ل 74 إرهابي��ا 

والعثور على صواريخ وأسلحة". 
وتتوق��ع الق��وات العراقية الس��يطرة 
على كامل مدينة املوصل في الساعات 
القليلة املقبلة، خاصة أن أمتارا قليلة 

ما تزال حتت سيطرة داعش.

الشرطة االحتادية تقتل 83 عنصراً 
من "داعش" في املوصل القدمية

فيما أش��ار إل��ى أن التنظي��م يحتجز 

نحو ألف عائلة في القرية.
من جهة أخ��رى افاد مصدر محلي في 
محافظة نينوى،امس الس��بت، بان 12 
من مسلحي "داعش" بينهم مسؤول 
ديوان تلعف��ر قتلوا ف��ي ضربات جوية 

داخل القضاء غرب املوصل.
وق��ال املص��در في حدي��ث صحفي، ان 
"ثاث ضربات جوية استهدفت بشكل 
متعاقب رتا لقيادي بارز عربي اجلنسية 
ف��ي اط��راف تلعف��ر غرب املوص��ل، ما 
اس��فر عن مقتل 12 مس��لحا بينهم 

مسؤول ديوان القضاء".
واض��اف املص��در ، ان "املراكز الصحية 
التابعة لداعش في تلعفر مس��تنفرة 
منذ يوم االول من امس بسبب االصابات 
الكثيرة في صف��وف التنظيم نتيجة 

الضربات التي كانت دقيقة للغاية".

العبادي يؤكد االلتزام بالفصل بني 
السلطات وعدم التدخل بالقضاء

وأض��اف أنه "مت��ت مناقش��ة األوضاع 
واألمني��ة  واالقتصادي��ة  السياس��ية 
والعمل على توحي��د اجلهود واخلطاب 
للحفاظ على ما حتق��ق من انتصارات 
ووح��دة مكون��ات وطوائ��ف الش��عب 

العراقي".
وتابع مكتب العبادي أن "رئيس مجلس 
ال��وزراء ج��دد التأكي��د عل��ى االلتزام 
الس��لطات  والفص��ل بني  بالدس��تور 
القضائ��ي  بالش��أن  التدخ��ل  وع��دم 

واملطلوبني للقضاء".
وأش��ار إلى أنه "مت التأكيد على أهمية 
والتنس��يق بني الس��لطتني  التع��اون 
لتش��ريع  والتش��ريعية  التنفيذي��ة 

القوانني وكل ما يخدم املواطن".

العراق يستنكر هجوم سيناء 
ويؤكد دعمه ملصر مبكافحة اإلرهاب

وكان 23 م��ن أف��راد القوات املس��لحة 

 32 وأصي��ب  الي��وم  ُقتل��وا،  املصري��ة 
آخري��ن، في هجوم بس��يارات ملغومة 
على إحدى نق��اط التمركز األمني في 

محافظة شمال سيناء.

"االتصاالت" تعتزم إطالق هاتف 
أرضي ذكي ينافس املوبايل

وتاب��ع البياتي ان "ال��وزارة عملت على 
انش��اء ملي��ون خط في هذا املش��روع 
خاص��ة  ش��ركات  ال��ى  وحولناه��ا 
لتس��ويقه"، موضح��ا ان "امللي��ون ال 
تكفي لتغطية العراق وامنا الى اربعة او 
خمسة مايني خط لتغطية التواصل 

بني املواطنني".
ولفت البياتي الى ان "املش��روع يواجه 
بعض املعوق��ات منها املالية واالمنية، 
وبالتالي فانه هناك توقف لبعض الشي 
في املش��روع بس��بب هذه الصعوبات 
وخاص��ة املالي��ة خ��ال الع��ام املاضي 
والعام احلالي، اضاف��ة الى الصعوبات 
بابواب االس��تثمار نتيجة ت��ردد بعض 
الشركات العاملية باالستثمار فيه النه 
الميكن لهذه الشركات ان تستثمر في 
هكذا مشاريع بدون احلصول على ارباح 
س��ريعة وخاصة اذا ما عرفن��ا ان هذه 
املش��اريع حتتاج الى بن��ى حتتية وحفر 

للشوارع وايصال اخلدمة للمنازل". 
يذكر ان الهواتف االرضية شبه الغيت 
بعد دخول املوبايل الى العراق بعد عام 
2003 ،فيما حت��اول وزارة االتصال اعادة 

هذه اخلطوط الى سابق عهدها.

نّواب عن "املناطق احملررة" يرفضون 
مشاركة شخصيات أسهمت 

بدخول "داعش" للعراق في "مؤمتر 
بغداد"

ويبنينّ الش��مري إن "هناك ش��خصيات 
سياس��ية ظهرت ف��ي اإلعام وحتدثت 
ع��ن داع��ش وإن التنظيم ميثله��م )...( 

وهن��اك من ق��ال إن مناطقن��ا في ظل 
وج��ود التنظيم هي في أحس��ن حال، 

وأن داعش منُه وهو من داعش".
ويتابع الش��مري حديثه قائ��اً: "هؤالء 
يتزعمون املؤمت��ر- املزمع إقامته ببغداد 
في 25 متوز اجل��اري- لذلك نحن نرفض 

دعوتهم أو املشاركة في املؤمتر".
ويشير النائب عن محافظة نينوى إلى 
وج��ود "مجام��ات من قب��ل التحالف 
الوطن��ي- بكونه الكتلة السياس��ية 
لبع��ض  الع��راق-  ف��ي  احلاكم��ة 
الشخصيات املطلوبة للقضاء العراقي 
والتي من املقرر مش��اركتها في املؤمتر، 
ال س��يما إن هن��اك وثائق وتس��جيات 

تثبت تورطهم مع داعش".
التضارب في أنباء مشاركة شخصيات 
متهمة باإلرهاب في املؤمتر- من عدمها- 
دفع رئي��س الوزراء حيدر العبادي في )6 
مت��وز 2017( إلى إصدار بيان أكد فيه إن 
"ال صحة للس��ماح ملطلوبني للقضاء 

بحضور مؤمتر بغداد".
وجاء في نص البيان الذي أورده املكتب 
اطلع��ت  ال��وزراء-  لرئي��س  اإلعام��ي 
"الصب��اح اجلديد" على نس��خة منه: 
الثابت والدس��توري  "نؤك��د موقفن��ا 
باحترام الفصل بني الس��لطات، وعدم 
التدخل بالشأن القضائي"، نافياً "نفياً 
قاطعاً كل ما يرد عن السماح ملطلوبني 
للقضاء باحلضور ملؤمترات يزمع عقدها 
ف��ي بغ��داد، وان ه��ذا اإلج��راء هو من 
صلب اختصاص الس��لطة القضائية 

حصراً".
وفي )24 حزيران 2017(، كش��ف رئيس 
البرمل��ان س��ليم اجلب��وري، ف��ي مؤمت��ر 
صحفي، عن دع��وة كل من وزير املالية 
األس��بق امل��دان بقضاي��ا فس��اد رافع 
العيساوي، وصاحب فضائية الشرقية 
س��عد الب��زاز، ورجل االعم��ال خميس 

اخلنجر، للمشاركة في املؤمتر املرتقب.

وأعلن اجلبوري، حينها، عن بدء "احلوارات 
مع األطراف العراقية املتنوعة من ممثلي 
املناطق احملررة )...( للتوافق على ضرورة 
عقد مؤمتر جامع لهذه الش��خصيات 

في بغداد".
وأوضح رئيس البرملان أيضاً إن "من يريد 
معارض��ة احلكوم��ة علي��ه أن يتواجد 
داخل العراق ويشارك في املؤمتر اجلامع 
ملمثلي احملافظات احملررة، أو يعلن تأييده 
خملرجات املؤمتر ببي��ان يصدره من داخل 

العراق أيضاً".
يعاد إلى األذهان، إن النائب عن محافظة 
نينوى عبد الرحمن اللويزي نشر في )22 
حزيران 2017(، على صفحته الرسمية 
مبوقع التواصل االجتماعي "فيسبوك" 
قائم��ة تض��م )74( اس��ماً ق��ال إنهم 
سيش��اركون ب�"مؤمت��ر بغ��داد"، تبدأ 
بزعيم ائتاف متحدون لإلصاح / نائب 
رئي��س اجلمهوري��ة أس��امة النجيفي، 
وتنتهي باألمني العام لتيار الش��عب / 

النائب السابق علي الصجري.
وبحس��ب اللويزي فإن "طريقة اختيار 
املش��اركني في مؤمت��ر ممثلي الس��نة، 
والذي من املقرر عقده منتصف ش��هر 
متوز املقب��ل كان وفقاً لثاثة خطوات"، 
موضح��اً إن "القائمة تتكون من ثاثة 
مجاميع، اجملموعة األولى وعددها )25( 
ش��خصية، قامت باختيارها خمس��ة 
دول هي )تركيا، والسعودية، واإلمارات، 
وقطر، واألردن( بواقع خمس��ة أس��ماء 
لكل دول��ة، في حني قام كل ش��خص 
من اجملموعة األولى، باختيار شخصية 
واحدة، وكل أسم في اجملموعة الثانية 
ق��ام باختياره الش��خص ال��ذي يقابل 

اسمه في اجملموعة األولى".
ووفقاً ملعلومات اللويزي فإن "اجملموعة 
الثالث��ة، مت اختيارهم لغ��رض حتييدها 
جن��اح  لضم��ان  معارضته��م،  وع��دم 

املؤمتر".

مصادر حكومية: واردات احلدود 
تصل إلى ثمانية مليارات دوالر

ويأس��ف الفايز، النائب ع��ن التحالف 
الوطن��ي، كون "احلكوم��ة االحتادية لم 
تطب��ق القانون بارس��ال %50 من تلك 
الواردات ال��ى احملافظات الت��ي تتواجد 
فيه��ا تل��ك املناف��ذ س��واء البري��ة أو 

البحرية أو حتى املطارات".
وأكد أن "لدى احملافظ��ات احلدودية في 
ذم��ة احلكومة ديون��اً كبي��رة واالخيرة 
لم تق��م بايفائها حت��ى االن ونتج عن 
ذلك س��جاالت مس��تمرة مع مجالس 

احملافظات".
ويواصل الفايز أن "احلكومات احمللية في 
تلك احملافظات تطالب مببالغ تس��اعد 
عل��ى ترمي��م املناف��ذ احلدودي��ة كحد 
أدنى لتظه��ر مبنظر يليق بالعراق، لكن 
احلكوم��ة تأب��ى عن ذل��ك بحجة عدم 

وجود التخصيصات املناسبة".
ب��دوره، ذك��ر اخلبي��ر االقتص��ادي عبد 
الرحم��ن املش��هداني ف��ي تعليق إلى 
"الصب��اح اجلديد"، إن "اي��رادات املنافذ 
احلدودي��ة ال ميكن حصره��ا حالياً كون 
البع��ض م��ن املعاب��ر قد تك��ون خارج 
الس��يطرة الرس��مية أو غير معلومة 

العائدات املالية".
"اقلي��م  أن  املش��هداني  وأض��اف 
كردس��تان ومن خال منافذ تركيا غير 
ملتزم بقان��ون الكم��ارك للعام 2010 
الذي طبق منتصف العام املاضي فهو 
مس��تمر بف��رض جباي��ة ال تتجاوز 1% 

على قيمة السلع الواردة".
في حني يؤكد أن "منفذي الش��امجة 
وزرباطية م��ع ايران يفرض مبلغا يصل 
إل��ى %30 بحس��ب القان��ون، وهذا ادى 
إلى زيادة اسعار بعض البضائع ومنها 

السيارات".
وأوض��ح املش��هداني أن "املناف��ذ التي 

الس��يطرة  حت��ت  تك��ون  أن  يفت��رض 
الرس��مية مع اي��ران والكويت، ال تقوم 

مبهامها بالنحو الصريح".
ويسترسل أن "وزارة الزراعة على سبيل 
املث��ل منع��ت اس��تيراد احملاصيل كون 
املنتج احمللي يكفي لس��د احلاجة، ومن 
املفت��رض باملنافذ االلتزام بهذا االجراء، 
لكنن��ا جند أن الس��وق العراقية مليئة 

باحملاصيل الزراعية املستوردة".
أن  بالق��ول  املش��هداني  وأكم��ل 
"مشكات وخروقا موجودة في املنافذ 
اجلنوبي��ة جتعل حج��م االي��رادات إلى 
الدولة ال يتفق مع ما يدخل فعلياً إلى 
الباد، كما هو احلال بالنسبة للمنافذ 
مع س��وريا واالردن قب��ل غلقها نتيجة 

املعارك ضد تنظيم داعش االرهابي".

أسعار النفط تهبط مجدداً
بعد ارتفاع اإلنتاج االميركي

وقالت روسيا التي تتعاون مع أوبك في 
اتفاق لتقليص اإلنتاج إنها مس��تعدة 
لدراس��ة مراجع��ة االتف��اق إذا دع��ت 

احلاجة لذلك.
وم��ن املنتظر أن جتتمع ال��دول املنتجة 
للنف��ط الت��ي تراق��ب االتف��اق في 24 
يوليو متوز في روس��يا حيث س��تحاول 

التوصية بتعديل االتفاق.
ف��ي الوقت ذات��ه، بدا أن تدني أس��عار 
النفط ل��م يردع املنتج��ني األمريكيني 
حي��ث زادت الش��ركات ع��دد منصات 
احلف��ر النفطية بواقع س��بع منصات 
بحسب ش��ركة خدمات الطاقة بيكر 
هيوز ليصل العدد إلى 763 حفارة، وهو 

األكبر منذ أبريل نيسان 2015.
وأظهرت بيان��ات حكومية أمريكية أن 
إنتاج الواليات املتحدة من النفط ارتفع 
واح��دا باملئة إل��ى 9.34 ملي��ون برميل 
يوميا األس��بوع املاضي بعد تس��جيل 

هبوط في األسبوع السابق.

تتمات ص1

نينوى ـ خدر خالت:

مع اقت��راب معركة حتري��ر املوصل 
من نهايتها احملتومة بهزمية تنظيم 
االرهاب��ي، تس��عى بعض  داع��ش 
اخلايا االعامية املناصرة للتنظيم 
املتط��رف التقليل م��ن قيمة هذا 
املنجز العس��كري، م��ن خال عدة 
اساليب، بضمنها االشارة الى عدم 
العث��ور على جثث قتلى التنظيم، 
ف��ي مس��عى للزعم ب��ان مقاتلي 
التنظيم تس��ربوا بوسائل عديدة 
متهي��داً العادة تنظيم انفس��هم، 
وزرع الشكوك واخلوف املستمر في 

نفوس اهالي املناطق احملررة.
ومن اجل اماطة اللثام عن حقيقة 
جثث قتل��ى داعش مبعرك��ة حترير 
املوصل عامة، واجلانب االمين واملدينة 
القدمية خاصة، وجهنا السؤال الى 
احد الق��ادة االمنيني في محافظة 
نينوى، والذي طلب عدم الكش��ف 
عن هويته، وقال "نحن تعودنا على 
اس��اليب عصاب��ات داعش س��واء 
ف��ي املي��دان او ف��ي االع��ام، وهي 
اساليب خبيثة والتي غالبا ما يتم 
كش��فها ودحض ادعاءاتهم بحق 
قواتن��ا االمني��ة بش��تى صنوفها 

وتشكياتها".
واض��اف "خال املعارك الشرس��ة 
لتحري��ر املوص��ل بجانبيه��ا االمين 
وااليس��ر، عثرن��ا على ع��دة مقابر 
جماعية تعود لعناصر العدو الذي 
قام بدفنهم حت��ت هياكل عمارات 
قيد االنشاء او في مساحات ترابية 
مجاورة ملباني رس��مية وحكومية، 
علم��ا ان العدو حينه��ا كان اكثر 
تنظيما ومتاسكا ومتكن من سحب 

جثث املئات من قتاه ودفنهم".
واش��ار املصدر الى انه "كلما كان 
اخلناق يزداد على العدو، كان يضطر 
للتخلي عن ممارساته، حيث مت دفن 
العش��رات م��ن قتاه ف��ي حدائق 
املنازل املهجورة على عجالة، كما 

ان العش��رات من جثثه ورمبا املئات 
م��ا زال��ت حت��ت االنق��اض، بدليل 
ان طلب��ات عدي��دة ت��رد يوميا من 
املناطق التي يعود اليها ساكنيها 
ويكتشفون جثث قتلى العدو من 
خال الروائح الكريهة التي تنبعث 
منها، ويطال��ب االهالي مبعاجلتها 
احزم��ة  وج��ود  خش��ية  ونقله��ا 

ناسفة مع تلك اجلثث".
وتاب��ع بالق��ول "وبعدم��ا ضاق��ت 
املس��احات بيد العدو في منطقة 
وبس��بب  القدمي��ة،  املوص��ل 
اكتظاظه��ا بالس��كان الذين كان 

يت��م نقلهم من م��كان ملكان آخر 
بش��رية،  ك��دروع  الس��تعمالهم 
فضا عن وج��ود املئات من عائات 
الدواعش، ولعدم وجود مس��احات 
ترابية ميكن االشارة لها في املوصل 
القدمي��ة، فق��د اضطر الع��دو الى 
رمي مئات اجلثث من قتاه في نهر 
الش��مالية  املتاخم للجهة  دجلة 
من املدينة القدمي��ة للتخلص من 
روائحه��ا وايض��ا الخف��اء هزائمه 

املنكرة وعدد قتاه".
ولف��ت املتح��دث ال��ى ان "بلدي��ة 
املوصل نقلت اعداداً كبيرة لقتلى 

داع��ش ودفنتها في مناطق الطمر 
الصحي على ما نظن، ونحن نتوقع 
العثور على العش��رات ورمبا املئات 
من قتل��ى داعش حتت االنقاض في 
املوصل القدمية، والتي يشكو عدد 
من مقاتلين��ا من الروائح الكريهة 
الت��ي تنبع��ث من حتتها ف��ي اثناء 
تقدمهم للس��يطرة على مناطق 

ومساحات جديدة فيها".
وبخصوص عدم عرض جثث قتلى 
لتبيان  االع��ام،  بوس��ائل  داع��ش 
واع��داد  داع��ش  خس��ارة  حج��م 
ان  بالق��ول  املص��در  اف��اد  قت��اه، 

"استمرار املعركة لنحو 265 يوماً 
حل��د االن يكش��ف حج��م القتال 
الش��رس الدائر بني قواتنا مبختلف 
تش��كياتها وزمر داعش االرهابية، 
وان��ه ميكن ادراك حجم االنتصارات 
لقواتنا من خال االحياء واملساحات 
الشاسعة التي مت استعادتها ومن 
خ��ال مئات االل��وف م��ن املدنيني 
الذين مت تأمني اجائهم من املناطق 

الساخنة".
مس��ألة  "ام��ا  بالق��ول  ومض��ى 
تصوير جثث قتلى داعش، فانه قد 
ينعكس س��لبا من خال استغال 

تلك الصور من قبل جهات اعامية 
محلي��ة وعربي��ة واجنبي��ة ايض��ا 
غير راضي��ة عن االنتص��ارات التي 
حتققها قواتن��ا البطلة، وقد يقوم 
بع��ض دواعش السياس��ة بالزعم 
ان ه��ؤالء مدنيني ومت اعدامهم بدم 
بارد والتش��ويش على ه��ذا النصر 
الكبي��ر، الس��باب نعرفها جميعا، 
وغير ذلك من االمور، ومع هذا نقول 
ان��ه مت تصوير عدد ال بأس من قتلى 
داعش من خال عدسات فضائيات 
عراقي��ة محلية ووس��ائل اعامية 

اخرى"

قائد أمني: نحن 
تعودنا على أساليب 
عصابات داعش 
سواء في الميدان أم 
في اإلعالم، وهي 
أساليب خبيثة والتي 
غالبا ما يتم كشفها 
ودحض ادعاءاتهم 
بحق قواتنا األمنية 
بشتى صنوفها 
وتشكيالتها

مئات اجلثث لقتلى داعش خلفتها عمليات التحرير األخيرة

قبل ان يلفظ أنفاسه األخيرة

"داعش" يلقي بمئات الجثث لعناصره القتلى بنهر دجلة
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بغداد - الصباح الجديد:

نف��ت أمانة بغ��داد املعلومات التي 
أوردتها احدى وكاالت األنباء عن قيام 
العامل��ن ف��ي مش��اريع ومحطات 
املاء الصافي ببي��ع الوقود اخملصص 
لتشغيل املولدات الكهربائية فيها 
، مؤك��دة انها حتتف��ظ بحقها في 
إقامة الدع��وى القضائية بحق من 
يثب��ت تورطه بإش��اعة مث��ل هذه 

التقارير املغرضة .
 وذك��رت مديرية العالق��ات واإلعالم 
ان » املعلومات الت��ي أوردتها احدى 
وكاالت األنباء عن قيام العاملن في 
مشاريع ومحطات املاء الصافي في 
بلديت��ي الكاظمية والرش��يد ببيع 
م��ادة الوق��ود اخملصصة لتش��غيل 
ه��ذه  ف��ي  الكهربائي��ة  املول��دات 
املش��اريع هي معلوم��ات كاذبة وال 

أساس لها من الصحة ».

واوضح��ت ان » هذي��ن القاطعن ) 
الرشيد والكاظمية ( اليوجد فيهما 
ش��حة في املاء الصافي اذ ان جميع 
املش��اريع تعم��ل بص��ورة طبيعية 
والتوجد اي عوائ��ق متعلقة بالتيار 
فني��ة  مش��كالت  او  الكهربائي��ة 
حت��ول دون عملها بكام��ل طاقتها 
ان  ال��ى  مش��يرة  التصميمي��ة«.، 
انقطاع املاء الذي حصل في قاطعي 
الرش��يد والدورة س��ببه كس��ر في 
احد انابي��ب نقل املاء الصافي ومتت 
معاجلته م��ن قبل مالكات دائرة ماء 
بغداد وع��ودة ضخ املاء الصافي الى 

منازل املواطنن بصورة طبيعية«.
وبينت ان » نشر مثل هذه املعلومات 
املغرضة هي محاولة يائسة إلرباك 
الش��ارع البغ��دادي وتثبي��ط جهود 
العامل��ن ف��ي أمان��ة بغ��داد الذي 
يواصل��ون اللي��ل بالنه��ار من اجل 
تقدمي أفضل اخلدمات الهالي بغداد 
الكرام برغم الظروف اجلوية وارتفاع 

درجات احلرارة ».
واشارت الى ان أمانة بغداد ستقوم 
باملالحقة القانوني��ة لكل من يروج 
ملث��ل ه��ذه املعلوم��ات املفبركة »، 
داعي��ة جميع وس��ائل االع��الم الى 
املعلومات م��ن مصادرها  اس��تقاء 
املعتم��دة وتفوي��ت الفرص��ة على 
بع��ض اجلهات التي حت��اول التصّيد 

باملاء العكر .
م��ن جانب اخر اعلن��ت امانة بغداد 
عن إصالح أنب��وب املاء الرئيس الذي 
يغذي املناطق الواقعة ضمن قاطع 
بلدي��ة الرش��يد وجزء م��ن مناطق 

بلدية الدورة بعد تعرضه للكسر .
وذك��رت مديرية العالق��ات واالعالم 
ان« أمين��ة بغ��داد الدكت��ورة ذكرى 
علوش اشرفت ميدانياً على اعمال 
اص��الح انب��وب املاء الرئي��س بقطر 
)400( مل��م التي باش��رت تنفيذها 
في  والفنية  الهندس��ية  امل��الكات 
دائرة ماء بغ��داد ضمن محلة )849( 

بعد تعرضه للكسر نتيجة ضغط 
املاء الكبير ما س��بب قطع املاء عن 
املغ��ذي للمناطق  الرئي��س  اخل��زان 
الواقعة ضمن قاطع بلدية الرشيد 

وجزء من مناطق بلدية الدورة » .

واضافت ان » امانة بغداد في الوقت 
الذي تعتذر فيه ال��ى مواطني تلك 
املناط��ق تؤك��د اس��تنفار جهودها 
خ��الل  االنب��وب  إص��الح  إلكم��ال 
الس��اعات القليلة املقبل��ة واعادة 
ض��خ امل��اء بش��كل طبيع��ي ال��ى 

الشبكة » .
وأهابت امانة بغداد بأهالي العاصمة 
بضرورة ترش��يد وتقنن اس��تعمال 
املاء الصافي وفقاً للحاجة الفعلية 
وجتنب هدره الغراض سقي احلدائق 
املنزلية وغسل السيارات والشوارع 
الش��بكات  التج��اوز عل��ى  وع��دم 
واخلط��وط الرئيس��ة الناقلة للماء 

وجتنب التالعب بأقفال املاء .

مشاريع تسهم في تقليل نسبة استيراد البنزين بنسبة 20 %

محليات 4

اعالم الوزارة: 

أك��د وزي��ر النف��ط جب��ار علي 
اللعيبي حرص الوزارة على زيادة 
وحتسن أنتاج املصافي العراقية 
به��دف الوص��ول ال��ى االكتفاء 
الذاتي من جه��ة ، والتقليل من 
نس��بة اس��تيراد البنزين وتوفير 
للخزين��ة  الصعب��ة  العمل��ة 

االحتادية .
وق��ال وزير النفط خالل أفتتاح 5 
وحدات جديدة مت أجنازها بجهود 
وطنية أن اجناز املشاريع اجلديدة 
ياتي ضمن خطط الوزارة الرامية 
الى حتديث املصاف��ي العراقية ، 
من خ��الل أضافة وحدات جديدة 
املتقدمة  بالتكنلوجي��ا  تعم��ل 
، س��وف تس��هم ف��ي االرتق��اء 
م��ن  املنت��ج  الوق��ود  بنوعي��ة 

مصفى الدورة.
وأض��اف اللعيب��ي أن املش��اريع 
اجلدي��دة ش��ملت وح��دة تنقية 
حتس��ن  ووح��دة  الهيدروج��ن 
الس��ائل  الغ��از  مواصف��ات 
،ومش��روع مزج الده��ون ووحدة 
انت��اج الهيدروجن ،ووحدة ازمرة 
تنت��ج  الت��ي  النفث��ا اخلفيف��ة 
البنزين احملس��ن ، والتي تسهم 
في التقليل من عمليات استيراد 
البنزي��ن بنس��بة %20 وبالتالي 
س��يوفر ذلك العمل��ة الصعبة 
للخزين��ة االحتادي��ة ،فض��ال عن 
اجناز مشروع انش��اء 10 خزانات 
تسهم في زيادة الطاقة اخلزنية 

للدهون واالسفلت . 
من جهت��ه ق��ال وكيل ال��وزارة 
لش��ؤون التصفية فياض حسن 

نعم��ة أن ال��وزارة تعم��ل عل��ى 
وضع اخلطط الطموحة لتاهيل 
وتطوي��ر قط��اع التصفي��ة من 
خ��الل دعوة الش��ركات العاملية 
لالس��تثمار في 5 مصاف كبيرة 
موزع��ة  حديث��ة  وبتكنلوجي��ا 
عل��ى محافظ��ات ع��دة ، ويتم 
االن مراجعة ودراسة بعض هذه 
أجل مناقش��تها  العروض م��ن 

م��ع االط��راف الراغب��ة بذل��ك . 
وعبر وكيل ال��وزارة عن أمله في 
التوص��ل ال��ى أختي��ار العروض 
التي  حتقق االهداف التي تصبو 

اليها الوزارة .
وقال مدير عام ش��ركة مصافي 
الوس��ط املهندس زيد كاظم ان 
العاملن ف��ي املصفى يقدمون 
هذا االجن��از هدية متواضعة الى 

مقاتلين��ا م��ن الق��وات االمنية 
واجله��ات  الش��عبي  واحلش��د 
الس��اندة االبطال الذين يذودون 
ع��ن ت��راب ه��ذه االرض املعطاء 
والدفاع عن مستقبلها بالقضاء 

على عصابات داعش االرهابية .
واوض��ح املتح��دث باس��م الوزارة 
عاصم جهاد أن املالكات الوطنية 
اس��همت في زيادة انتاج مصفى 

الدورة الى معدل 140 الف برميل 
باليوم وصوال الى 150 الف برميل 

نهاية العام احلالي  .
واضاف املتحدث باسم الوزارة  أن 
وزير النف��ط جبار عل��ي اللعيبي 
والدوائ��ر  الش��ركات  وج��ه  ق��د 
املعنية باالسراع في وضع اخلطط 
وتش��غيل  لتاهي��ل  املطلوب��ة 
املصافي املتضررة ومنها مصافي 

وغيرها  وحديثة  والصينية  بيجي 
فضال عن مصفى القيارة الذي مت 

تاهيله مؤخرا .
وتابع جهاد ان م��ن ضمن أولويات 
الوزارة االسراع في تاهيل املنشات 
النفطية ف��ي احملافظات املتضررة 
من عصابات داعش وتوفير الوقود 
والطاق��ة الكهربائية للمواطنن 

في محافظة نينوى.

وزير النفط يفتتح 5 وحدات جديدة في مصفى الدورة

 أفتتاح 5 وحدات 
جديدة تم إنجازها 

بجهود وطنية أن 
إنجاز المشاريع 

الجديدة يأتي ضمن 
خطط الوزارة 

الرامية الى تحديث 
المصافي العراقية

جانب من االفتتاح

توفير االحتياجات الطبية 
التي تقي المواطنين من 

ضربة الشمس 

العدل تؤكد استمرارها 
بتنفيذ أحكام اإلعدام 

حسب القانون

العراق يبحث إسهام الشركات 
اإليرانية في اإلعمار 

بغداد - الصباح الجديد:
اكد املدير العام لدائرة صحة البصرة الدكتور رياض 
عبد االمير عن وضع خطة م��ن محورين ملواجهة 
ذروة الصي��ف في احملافظة خالل ش��هري متوز وآب 
بس��بب ارتفاع درجة احلرارة واخلط��ة تعتمد على 
مراقبة احلرارة ونسبة الرطوبة على مدار الساعة 
من خالل تطبيقات خاصة متهيداً لتكثيف اجلهود 

واتخاذ االحتياطات املطلوبة والطارئة .
من جانبه اوضح مدير قس��م العمليات واخلدمات 
الطبي��ة املتخصصة الدكتور ن��دمي رحيم إن احملور 
االول م��ن اخلط��ة يتول��ى تنفي��ذه ش��عبة تعزيز 
الصح��ة ف��ي قس��م الصح��ة العام��ة، ويعتمد 
وبش��كل رئيس على االرش��اد والتوعية الصحية 
للمواطن��ن وضرورة االكث��ار من تناول الس��وائل 

واالبتعاد عن اشعة الشمس في ساعات الذروة.
وأضاف مدير القس��م ان احمل��ور االخر والذي يتولى 
جزءا كبيرا منه قس��م العمليات، يقضي مبراقبة 
وتوفر املالكات واألدوية واملستلزمات الضرورية في 
تش��كيالت الصحة باحملافظة، لتالفي ومعاجلة اي 
حاالت طارئة ومنها ضربة الش��مس التي تسجل 
عادة من الساعة العاشرة صباحا ولغاية اخلامسة 
مساًء، وإسعاف االصابات الناجتة عن احلروق فضالً 
عن تدارك حاالت االختناق والغرق في املياه العامة 
واألنه��ر والبرك واملس��تنقعات نتيجةالس��باحة 
هن��اك للهرب م��ن احلر حي��ث مت االيعاز لش��عب 
الطوارى بتوفير جميع االحتياجات واملس��تلزمات 

الطبيةالي حالة تعرض الشعة الشمس .

اعالم الوزارة 
التزام��اً بتطبيق احكام القانون، تعلن وزارة العدل 
ع��ن تنفي��ذ 14 حكم اع��دام خالل ش��هر حزيران 
املاض��ي بع��د ان اكتس��بت جميعه��ا الدرج��ة 
القطعي��ة وعدم ش��مولها بقان��ون العفو العام 
وتأكي��د جهاز االدعاء العام بع��دم وجود معارضة 
للتنفي��ذ. ه��ذا وتؤكد الوزارة اس��تمرارها بتنفيذ 
االحكام بع��د اكمال جميع االج��راءات القانونية 

وتدقيق جلان العفو العام.
وف��ي الوقت ذاته تطل��ب وزارة العدل من رئاس��ة 
اجلمهوري��ة باس��تكمال التوقيع على مراس��يم 
االعدام املرس��لة من مجلس القضاء االعلى بعد 
اكتس��ابها الدرجة القطعية وخصوص��اً جرائم 
االرهاب، وارس��الها الى الوزارة الكم��ال االجراءات 
والتنفيذ، لتك��ون رادعاً الج��رام اجملاميع االرهابية 

بحق الشعب العراقي اجلريح.

بغداد - الصباح الجديد: 
والبلدي��ات  واالس��كان  االعم��ار  وزي��رة  بحث��ت 
واالش��غال العامة د.املهندسة آن نافع اوسي مع 
السفير االيراني في العراق ايرج مسجدي والوفد 
املراف��ق له تطوير العالقات االقتصادية واس��هام 
الش��ركات االيراني��ة ف��ي اع��ادة اعم��ار املناطق 

املتضررة من االرهاب .
وقالت املهندس��ة اوس��ي ان احلكوم��ة العراقية 
تس��عى لبناء عالق��ات بناءة م��ع دول اجلوار كافة 
ومنها اي��ران ونحن ك��وزارة متخصصة في اجملال 
العمران��ي واخلدم��ي يهمنا ج��داً تعزي��ز التعاون 
املش��ترك وتوقيع مذك��رات تفاهم ب��ن البلدين 
ودخول الشركات االيرانية لتنفيذ مشاريع الوزارة 
خاصًة ونح��ن مقبلون على حملة آلع��ادة اعمار 

املناطق احملررة من تنظيم داعش االرهابي.    
واضاف��ت انن��ا وجهنا دع��وة في الفت��رة املاضية 
ملؤسس��ة بنياد مس��تضعفن وهي م��ن كبريات 
املؤسسات االيرانية ورحبنا بزيارة رئيسها محمد 
س��عيدي كيا والوفد املرافق ل��ه ومت حينها بحث 
امكانية متويل اجلانب االيراني للمشاريع الواصلة 
الى نسب اجناز متقدمة في قطاعات املاء واجملاري 
والطرق واجلسور واالس��كان خاصة التي تنفذها 
الشركات االيرانية وتوقفت بسبب االزمة املالية. 

تقرير

أمانة بغداد تنفي بيع الوقود المخصص لتشغيل المولدات في مشاريعها 
أكدت احتفاظها بحقها في إقامة الدعوى القضائية 

مبنى أمانة بغداد
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متابعة الصباح الجديد:
ترأس وزي��ر املوارد املائي��ة الدكتور 
حس��ن اجلنابي االجتماع االجرائي 
للمكت��ب التنفي��ذي للمجل��س 
الوزاري العرب��ي للمياه الذي عقد 
في مقر جامعة الدول العربية في 

القاهرة .
وص��در في خت��ام االجتم��اع عدد 
م��ن التوصي��ات اهمه��ا  تهنئ��ة 
حتري��ر  عل��ى  الع��راق  جمهوري��ة 
ودح��ر  املائي��ة  امل��وارد  منش��آت 
تنظي��م داع��ش االرهاب��ي ودعوة 
اجملتم��ع الدولي ملس��اعدة العراق 
اعم��ار  الع��ادة  ومعنوي��اً  مادي��اً 
منش��آت املوارد املائية التي دمرها 
انتخاب  واقت��راح  داع��ش  تنظيم 
العراق لرئاس��ة اللجن��ة املكلفة 
ال��وزاري  اجملل��س  بتطوي��ر عم��ل 
العرب��ي للمي��اه ، اضافة الى عدد 
م��ن التوصيات التي تهم الش��آن 

املائي في املنطقة العربية.
مديري��ة  باش��رت  جانبه��ا  م��ن 
امل��وارد املائي��ة /ش��عبة ري احليرة 
ف��ي محافظ��ة النجف االش��رف 
بفتح طري��ق املراقبة على جانبي 
نهر جح��ات الق��دمي به��دف رفع 
التجاوزات وتس��هيل مرور االليات 

ألجناز اعمال التطهيرات .
من جانب اخر أنهت مديرية املوارد 
املائي��ة ف��ي محافظ��ة الديوانية 
تنظي��ف وتطهي��ر ج��دول الفوار 
الش��نبالن  نب��ات  م��ن  الرئي��س 
والترسبات والترس��بات الطينية 
لتأمن احلص��ص املائية وأيصالها 

الى ذنائب اجلدول .
يش��ار الى ان مديرية املوارد املائية 
ف��ي محافظ��ة بغ��داد /ش��عبة 
تواص��ل حملتها  الكاظمي��ة  ري 
بتنظيف الس��كرين حلوض املذب 
الس��الميات  ري  محط��ة  ف��ي 

ألس��تمرار عم��ل احملط��ة وض��خ 
كميات املياه للمستفيدين منها.

واصل��ت  عل��ى صعي��د متص��ل 
مديري��ة صيان��ة مش��اريع ال��ري 
والبزل في محافظة بابل أعمالها 
بتطهير وتنظيف اجلداول واالنهر 
به��دف ايص��ال املياه ال��ى ذنائب 
اجل��داول ، وتضمن العمل تنظيف 
جدول ضخ )3( من نبات الشنبالن 
والقصب وبطول )7,5( كم أضافة 
الى تطهير جدول��ي االمير بطول 
 )32( والكف��ل بط��ول  )14( ك��م 
كم من نب��ات الش��نبالن لتأمن 

احلصص املائية .
هذا وقد شرعت املديرية بتنظيف 
ج��دول بابل م��ن نبات الش��نبالن 
املتراكمة  الطيني��ة  والترس��بات 
لضم��ان أيصال املياه الى االراضي 
الزراعي��ة الواقع��ة عل��ى ذنائ��ب 

اجلدول.

بغداد - الصباح الجديد:
رحبت املفوضية السامية لشؤون 
الالجئن باالس��هامات األخيرة من 
املانيا والبالغ قيمتها 13 مليون يورو 
من أجل توفير املأوى واحلماية ألكثر 
من 3 مالين نازح عراقي. وسيمكن 
الس��امية  املفوضية  الدع��م  هذا 
لش��ؤون الالجئ��ن من االس��تمرار 
بتدخلها لتوفير املعونة اإلنسانية 
ونش��اطات احلماية دعماً للنازحن 
األساس��ية  احتياجاتهم  بتوفي��ر 
من املأوى واحلماي��ة واألعتماد على 
النفس و إدارة اخمليمات في املوصل 

واملناطق احمليطة بها.
وتأت��ي املب��ادرة األملاني��ة األخي��رة 
مع إس��تمرار املفوضية الس��امية 
باإلس��تجابة  الالجئ��ن  لش��ؤون 
ملوج��ات من الن��اس الذي��ن يلوذون 
بالفرار من غرب املوصل. و س��يتم 
إستعمال 9 مالين يورو لنشاطات 
هذه الس��نة و4 مالي��ن أخرى في 

العام املقبل . 
هذا س��يمكن املفوضية السامية 

لش��ؤون الالجئن م��ن توزيع منح 
مالي��ة للعائ��الت احملتاج��ة و لبناء 
وإع��ادة تأهيل املأوى وتوفير احلماية 
القانونية وحتسن عملية  تنسيق 

اخمليمات.
ف��ي  باألعم��ال  القائ��م  ش��دد  و 
الس��فارة األملانية ببغداد الدكتور 
أوليفر ش��ناكنبيرغ على إستمرار 
حكوم��ة املانيا األحتادي��ة بالوقوف 
عل��ى أهبة االس��تعداد ملس��اعدة 
الن��اس احملتاج��ن للم��أوى و املواد 
بص��ورة  احلماي��ة  و  األساس��ية 

عاجلة. 
و ق��ال الدكتور ش��ناكنبيرغ نحن 
نق��در بصورة كبي��رة العمل املهم 
الذي تقوم به املفوضية الس��امية 
لش��ؤون الالجئ��ن من أج��ل دعم 
و حماي��ة العراقي��ن النازحن في 
الصعب��ة احمليطة  الظ��روف  ظ��ل 

باملوصل.«
من جانبه برونو جيدو، ممثل املفوضية 
السامية لش��ؤون الالجئن : »يأتي 
هذا التمويل السخي من املانيا مع 

حترك املفوضية الس��امية لشؤون 
الالجئن وشركائها من أجل توفير 
املأوى واحلماية الولئك الذين يلوذون 
بالفرار من املوصل ومع هذا الدعم 
االس��تمرار  األخير س��نتكمن من 
مبس��اعدة العراقين النازحن على 

إعادة بناء حياتهم.«
ووفقاً ألخر االحصائيات احلكومية 
فقد نزح أكثر من 900 الف شخص 
بصورة كلية من املوصل و املناطق 
احمليطة بها منذ تش��رين األول من 
بدء العملية العسكرية و يتضمن 
ه��ذا أكثر م��ن 723 الف ن��ازح من 
غرب املوصل منذ منتصف شباط. 
و تقوم املفوضية السامية لشؤون 
الالجئن وش��ركاؤها بالعمل على 
توفي��ر املعونة ألكث��ر من 555 الف 
ش��خص نازح م��ن املوص��ل داخل 
اخمليمات وخارجها وأفراد من اجملتمع 
احملل��ي املس��تضيف منذ تش��رين 
األول املاضي. و يقدر عدد العائدين 
إلى مناطقهم األصلية بنحو 215 

الف شخص.

العراق يترأس االجتماع اإلجرائي
 للمجلس الوزاري العربي للمياه 

مفوضية الالجئين ترحب 
بتبرع ألمانيا لنازحي الموصل   

بدأ في أروقة جامعة الدول العربية بالقاهرة 

بغداد - الصباح الجديد:
أعلنت الشركة العامة للمعارض 
واخلدمات التجاري��ة العراقية عن 
اط��الق نظ��ام احلج��ز االلكتروني 
التوالي  الثالث��ة عل��ى  وللس��نة 
حلج��ز املس��احة واملوق��ع واالمور 
الفني��ة االخ��رى للمش��اركة في 
ال��دورة 44 ملعرض بغ��داد الدولي 
والتي س��تعقد خ��الل الفترة من 

10/21 لغاي��ة 2017/10/30 حت��ت 
ش��عار ) حررنا أرضن��ا وبتعاونكم 

نبنيها(
الش��ركة  ع��ام  مدي��ر  واوض��ح 
املهن��دس هاش��م محم��د ح��امت 
خططه��ا  وضم��ن  الش��ركة  إن 
املستقبلية أعتمدت هذا النظام 
االلكترون��ي ملواكب��ة التط��ورات 
والختزال  والعلمية  التكنولوجية 

عملي��ة الروت��ن في ه��ذا اجلانب 
وجلذب واس��تقطاب اكبر عدد من 
املش��اركات في الداخ��ل واخلارج ، 
اضاف��ة الى ان اجلهات املش��اركة 
سيوفر عليها عناء املراجعة فضالً 

عن اختصار الوقت املطلوب .
واش��ار املدي��ر الع��ام ال��ى أن هذا 
النظ��ام يهدف ال��ى تكوين قاعد 
بيان��ات متكامل��ة ع��ن طبيع��ة 

وحجم املشاركة في دورة معرض 
بغ��داد الدولي من خ��الل اخلارطة 
االلكترونية التي ميكن من خاللها 
معرفة الدول واجلهات املش��اركة 
كاف��ة  م��ع  أجنحته��ا  ومواق��ع 
املعلومات املتعلقة بها فضالً عن 

الرسوم البيانية.
احلج��ز  أن  الع��ام   املدي��ر  وق��ال 
االلكتروني يتم من خالل الدخول 

ال��ى موق��ع Www.expo.iq، ث��م 
يتم الدخول الى تسجيل الدخول 
وتثبيت املعلومات املطلوبة وبعد 
ذل��ك يت��م الدخول ال��ى صفحة 
خارط��ة القاعات املق��ررة للحجز 
واختي��ار االماك��ن غي��ر احملج��وزة 
بعدها يتم االستمرار مبلء امنوذج 
احلجز على وفق املعلومات الفنية 
واللوجستية ومن ثم ارسالها الى 

ش��ركة املع��ارض لتتكفل ببقية 
االجراءات.

واضاف مدير عام الشركة أن احلجز 
االلكتروني ال يثبت اال بدفع املبلغ 
اما عن طريق احلساب الشخصي 
للش��ركات او االش��خاص او ع��ن 
طريق حترير صك مبراجعة الشركة 
مع التأكيد ان تك��ون االولوية ملن 

يدفع اوالً. 

حجز إلكتروني للمشاركة في معرض بغداد الدولي
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متابعة الصباح الجديد:

ف��ؤاد  اجلمهوري��ة  رئي��س  دع��ا 
معص��وم ال��ى ض��رورة تطوي��ر 
الوطن��ي  الصناع��ي  القط��اع 
عبر تعزيز األرضية التش��ريعية 
العاملية  واالستفادة من اخلبرات 
وتوفير ش��روط متك��ن املنتجات 
العراقي��ة من منافس��ة املنتج 
األجنب��ي ودعمه��ا باحل��د م��ن 
البضائ��ع  م��ن  ع��دد  اس��تيراد 
الصناعي��ة، ال س��يما الغذائية 
واالدوي��ة واملنس��وجات وال��ورق، 
مع ايالء أهمي��ة خاصة لتطوير 

الصناعات احلربية واألعتدة. 
خ��الل  معص��وم  ش��دد  كم��ا 
محم��د  املهن��دس  اس��تقباله 
ش��ياع الس��وداني وزي��ر العمل 
وزي��ر  االجتماعي��ة  والش��ؤون 
الصناع��ة واملع��ادن وكال��ة في 
قصر الس��الم على ل��زوم وضع 
بتش��جيع  الكفيل��ة  اخلط��ط 
اس��هام القط��اع اخل��اص ف��ي 
الصناع��ة الوطني��ة، فضال عن 
أهمي��ة وضع وتنفيذ سياس��ة 
صناعي��ة وطني��ة تس��هم في 
رفد وتعزي��ز االقتص��اد الوطني 
وتس��اعد ف��ي معاجل��ة بطالة 

الشباب والفقر.
الوزي��ر  اس��تعرض  ذل��ك  بع��د 
العمل  وزارتي  السوداني خطط 
والصناعة ، مؤك��دا بذل اجلهود 
احلثيثة من أجل حتس��ن شروط 
احلي��اة االجتماعية واالقتصادية 
وتقلي��ص  الفقي��رة  للفئ��ات 
للعمل  برنامج  وإنشاء  البطالة 
الالئق، وكذلك حتديث سياس��ة 
مب��وازاة  الوطني��ة  التش��غيل 
دور  مضاعف��ة  عل��ى  العم��ل 
الصناع��ة الوطني��ة ف��ي تعزيز 
وتنوي����ع  الوطن��ي  االقتص��اد 

م��وارد الب��الد.
من جانبه أكد رئيس اجلمهورية 
على أهمية تعزيز نظام احلماية 

الش��رائح  ورعاية  االجتماعي��ة 
الفقيرة وحماية الطفولة.

وكان وزي��ر العمل رئي��س هيئة 
املهن��دس  الطفول��ة  رعاي��ة 
الس��وداني قد  محم��د ش��ياع 
الوطني��ة  السياس��ة  اطل��ق 
احتفالية  ف��ي  الطفل  حلماي��ة 
اقامته��ا الهيئ��ة ي��وم االربعاء 
املاضي وناشد خالل كلمته في 
الدولية  املنظمات  احلفل جميع 
واالنسانية دعم هذه السياسة 
التي اطلقت ألول مرة في العراق 
من اج��ل توفير مظلة ش��املة 
حلماي��ة الطف��ل العراق��ي وفي 

شتى مجاالت احلياة.
م��ن جانباخ��ر اعلن��ت ش��ركة 
للصناع��ات  العام��ة  الف��رات 
الكيمي��اوي��ة واملبي��دات إحدى 
الصناع����ة  وزارة  ش��ركات 
زي��ادة  ع��ن حتقي��ق  واملع����ادن 
مستم��رة وملحوظة في حجم 
حام��ض  ملنتج��ي  املبيع����ات 
الكبريتي��ك اخملفف واملركز وفقا 
الش��هرية  املبيعات  خملطط��ات 
للنصف األول م��ن عامي 2016 
2017 مقارنة بالفترة نفسها  و 
من ع��ام 2015 وذل��ك نتيج��ة 
التس��ويقي���ة  للسياس��ة 

اتبعتها  التي  واملرن��ة  اجلدي��دة 
الوزي��ر  لتوجيه��ات  تنفي����ذا 
املهن����دس محم��د ش��ي��اع 

السودان��ي. 
وأكد مدير عام الشركة املهندس 
علي قاسم الشمري في تصريح 
للمرك��ز اإلعالمي في الوزارة بأن 
شركته حققت نقلة نوعية في 
املبيعات بشكل  اجمالي حجم 
عام للنصف االول من هذا العام 
2017 مقارن��ة بعام��ي ٢٠١٦ و 
٢٠١٥ ، مش��يرا ال��ى ان حج��م 
املبيعات تضاعف خالل النصف 
األول من هذه السنة من ) ١٢٥٥( 

طن عام ٢٠١٥ الى ) ٣٣٧٩ ( طن 
في ع��ام ٢٠١٧ بالنس��بة ملنتج 
اي  املرك��ز  الكبريت��ك  حام��ض 
بنس��بة تط��ور )١٦٩٪  ( وكذلك 
فقد تضاع��ف من )٣٠٥ ( اطنان 
في ع��ام ٢٠١٥ ال��ى )٨٧١ ( طنا 
في ع��ام ٢٠١٧ بالنس��بة ملنتج 
حام��ض الكبريتي��ك اخملفف اي 
بنس��بة تط��ور )١٨٦٪(  ، الفت��ا 
إل��ى أن الش��ركة حققت اعلى 
مبيعات شهرية خالل السنوات 
الث��الث االخي��رة ملنت��ج حامض 
الكبريتي��ك املرك��ز كان اخره��ا 
في ش��هر حزيران املاضي بواقع 

٩٠٠ طن وكذلك احلال بالنسبة 
ملنت��ج حام����ض الكبريتي��ك 

اخملف�ف. 
واضاف الشمري بأنه قد مت حتقيق 
اعلى انتاج حلام��ض الكبريتيك 
خالل شهر حزيران املاضي مبقدار 
)٩٨٠ ( طن��ا متجاوزي��ن اخملطط 
الش��هري احمل��دد مبق��دار ) ٧٥٠ ( 
طن��ا ومبقدار ) ٨٨٪  ( من الطاقة 
التصميمية ، مؤكدا في الوقت 
ذات��ه عل��ى أن الش��ركة جنحت 
في بل��وغ الهدف املرس��وم وهو 
ان مايتم انتاجه يتم تس��ويقه 

بالكامل .

استعرض الوزير 
خطط وزارتي 
العمل والصناعة ، 
مؤكدا بذل الجهود 
الحثيثة من أجل 
تحسين شروط 
الحياة االجتماعية 
واالقتصادية للفئات 
الفقيرة وتقليص 
البطالة وإنشاء 
برنامج للعمل الالئق

معصوم خالل استقباله املهندس محمد شياع السوداني

خالل لقائه وزير العمل والصناعة وكالة  

معصوم يدعو الى تطوير الصناعة الوطنية باالستفادة من الخبرات العالمية
إنجاز جسر الخازر الكونكريتي 

في محافظة نينوى

العراق يبحث مع »الغذاء 
العالمية« أوضاع 

النازحين في السالمية

بغداد - الصباح الجديد: 
اعلنت وزير االعمار واالس��كان والبلدي��ات العامة د. 
املهندسة آن نافع اوسي اجناز جسر اخلازر الكونكريتي 

في محافظة نينوى. 
وذكرت املهندس��ة اوس��ي ان هذا اجلس��ر يعد االول 
الذي مت اجنازه في محافظة نينوى )الس��احل االيسر( 
, مش��يرًة الى ان كلفة املشروع بلغت مليارين و230 
ملي��ون دين��ار , مبينة ان جس��ر اخلازر هو الش��ريان 
الرئي��س الراب��ط بن محافظت��ي نين��وى واربيل وله 
اهمي��ة اس��تراتيجية لكونه يدعم حرك��ة القوات 
العسكرية ويشكل ممراً لنقل مواد االغاثة االنسانية 

للنازحن. 
وتابعت املهندس��ة اوس��ي ان ال��وزارة تواص��ل اجناز 
معظم مش��اريع البنى التحتية ف��ي اجلانبن االمين 
وااليسر بأستثناء اجلسور على نهر دجلة لعدم وجود 
التخصيص��ات الكاملة ، وال��وزارة مبالكاتها الفنية 
والهندسية تعمل جنباً الى جنب مع القوات االمنية 
البطلة في رفع االنقاض وفتح الطرق وازالة السواتر 
الترابية واعادة اخلدمات تدريجيا الى املناطق احملررة. 

يذكر ان اجلس��ر تعرض الى تفجير من قبل عصابات 
داع��ش االرهابية في 14 ايلول 2014 قبل انس��حابه 

من مناطق شرق املوصل.

بغداد - الصباح الجديد:
بح��ث مدير عام دائرة الرقاب��ة التجارية واملالية عضو 
خلي��ة االزمة ف��ي وزارة التجارة مع عل��ي راجان مدير 
 wfb  مخيم الس��المية في منظمة الغ��ذاء العاملية
أوض��اع النازحن في اخمليم التابع حملافظة نينوى وآلية 
تسلمهم املواد الغذائية ومفردات البطاقة التموينية. 
واوضح مدير عام دائرة الرقابة حس��ن فرحان بأن هذه 
املنظم��ة ت��زود العائ��الت املتواجدة في اخملي��م باملواد 
الغذائي��ة من��ذ فترة إال أنها التس��مح جله��ات أخرى 
بتزويد اخمليم مبس��تلزمات الغذاء النها حتمل نفسها 
مس��ؤولية أي��واء النازحن من جه��ة وتعمل بأنظمة 

وقوانن املنطمات العاملية من جهة أخرى .
ولف��ت املدير العام الى أن املباحثات مع مدير منظمة 
الغ��ذاء العاملية ومدير اخمليم مات��زال جارية عن طريق 
مخاطبات وس��ياقات عمل ب��ن احلكومة واملنظمات 
االنس��انية اليصال مف��ردات احلص��ة التموينة لتلك 
العائ��الت عن طري��ق ال��وكالء املتواجدين ف��ي داخل 

اخمليم.  
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لندن ـ رويترز:
صرح وزير الدف��اع البريطاني ماي��كل فالون، بعد 
لقائه مع نظي��ره األميركي، جيمس ماتيس أمس 
االول اخلمي��س ، بأن اللجوء إلى اخليار العس��كري 
الذي تتحدث عنه واشنطن، ضد كوريا الشمالية 

احتمال »بعيد جدا«.
وق��ال فالون أمس ردا على س��ؤال عم��ا إذا كانت 
دول حلف ش��مال األطلسي ستس��اعد الواليات 
املتح��دة ف��ي ردع كوري��ا الش��مالية مبزي��د م��ن 
التس��لح، »أوال نحن بعيدون ج��دا عن البحث في 

خيارات عسكرية«.
وأض��اف أن األمر »ليس تهدي��دا للواليات املتحدة 
وحدها، وال نتوق��ع أن تعالج الواليات املتحدة ذلك 
مبفردها، التهديد يطال كل األسرة الدولية«، داعيا 

إلى تعزيز العقوبات املفروضة على بيونغ يانغ.
وأش��ار فال��ون، خ��ال لقائ��ه ماتي��س ف��ي مقر 
البنتاغ��ون، إل��ى أن »اخملاطر مع كوريا الش��مالية 
تتزايد، واس��تفزازاتها األخيرة تؤكد احلاجة إلى أن 
يدفع هذا النظام املارق، الذي يطرح مشكلة ليس 
للواليات املتحدة وحدها ب��ل للجميع، ثمنا كبيرا 
ج��دا«. وأجرت كوريا الش��مالية الثاث��اء املاضي، 
للم��رة األولى، جتربة لصاروخ عابر للقارات ميكن أن 

يصل إلى أآلسكا.

غزة ـ أ ب ف: 
صرحت وزارة اخلارجية االس��رائيلية اجلمعة ان قرار 
منظم��ة االمم املتح��دة للتربية والثقاف��ة والعلوم 
)يونس��كو( ادراج مدينة اخلليل عل��ى الئحة التراث 
العاملي يش��كل »وصمة عار« لامم املتحدة، معتبرة 

انه ينكر التاريخ اليهودي للمدينة.
وكتب الناطق باس��م اخلارجية االسرائيلية اميانويل 
نحش��ون ف��ي تغري��دة بعي��د التصوي��ت ان ق��رار 
اليونس��كو حول اخلليل »وصمة عار. هذه املنظمة 
الت��ي ال اهمية لها ت��روج ،للتاريخ الزائف،. عار على 
اليونس��كو«. واعلنت منظمة االمم املتحدة للتربية 
والثقاف��ة والعلوم )يونس��كو( ام��س االول اجلمعة 
البل��دة القدمي��ة ف��ي اخللي��ل »منطق��ة محمية« 
بصفتها موقع »يتمتع بقيمة عاملية اس��تثنائية«، 
وذلك في اعقاب تصويت س��ري اثار جدال اسرائيليا 

فلسطينيا جديدا في املنظمة الدولية.
من جهت��ه، رفض وزير الدفاع االس��رائيلي افيغدور 
ليبرم��ان ف��ي بيان الق��رار واتهم اليونس��كو بانها 
»منظم��ة منح��ازة سياس��يا ومخجل��ة ومعادية 

للسامية » .
وقال ان »القرارات التي اتخذتها مشينة ومن شانها 
ان تض��ر بحقن��ا التاريخ��ي على احل��رم االبراهيمي 
وحقنا ب��االرض«، مؤك��دا ان »صلة اليه��ود مبدينة 

اخلليل تعود الالف السنني«.

طرابلس ـ رويترز:
قال مس��ؤولون عس��كريون وطبيون إن 12 رجا من 
قوات ش��رق ليبيا قتل��وا وأصيب 35 آخرون في قتال 
اندل��ع مبدينة بنغازي رغم إعان القائد العس��كري 
خليف��ة حفتر االنتص��ار على اجلماعات املس��لحة 

باملدينة.
وحس��ب رويت��رز، قال مي��اد الزوي املتحدث باس��م 
الق��وات اخلاصة إن، »قواته حررت عش��رة س��جناء 
كان��وا محتجزين لدى أعدائه��م خال زحفهم في 

الصابري«.
وقال مس��ؤولون ف��ي اجليش الوطني إن »خمس��ة 
عل��ى األق��ل م��ن مناوئي اجلي��ش قتل��وا فضا عن 
اعتقال 11 آخرين س��تة منهم ليبي��ون وأربعة من 

مصر وتونسي«، بحسب رويترز.
وتعم��ل قوات اجليش الوطني الليب��ي بقيادة حفتر 
على تطهي��ر اجليوب األخيرة للمس��لحني في حي 
الصاب��ري آخر حي ال ي��زال حتت س��يطرة جماعات 
مس��لحة، وذل��ك بع��د ثاث��ة أع��وام م��ن القتال 

للسيطرة على املدينة.

لندن تستبعد الخيار 
العسكري ضد بيونغ يانغ

إسرائيل تعّد قرار اليونسكو 
بشأن الخليل »وصمة عار«

تواصل االشتباكات 
في بنغازي الليبية

متابعة الصباح الجديد: 

تب��ادل كٌل من الرئيس��ني األميركي 
دونالد ترامب والروسي فادميير بوتني 
حديثا »جّديً��ا وطويا« حول التدخل 
األميركية،  االنتخابات  الروس��ي في 
ووافقا على اتفاق جديد لوقف إطاق 
النار في س��ورية في أول لقاء عقداه 
أمس وجها لوجه في مدينة هامبورغ 
األملانية. وكان اجتماعهما جرى على 
هامش قمة »مجموعة العش��رين« 
التي تس��تضيفها أملانيا، وقد أجريا 
محادث��ات تن��اوال خاله��ا احلرب في 
أوكراني��ا واألزم��ة النووي��ة الكورية 

الشمالية واألمن اإللكتروني.
ولكن االجتماع الذي ط��ال انتظاره، 
بدأ مبا وصفه ريكس تيلرس��ون، وزير 
اخلارجي��ة األميركي، بأنه »تبادل قوي 
جدا وطويل« حول التدخل الروس��ي 
في االنتخابات الرئاس��ية التي جرت 
ف��ي العام املاضي، حيث طالب بوتني 
بإثبات تورط روسيا املزعوم في ذلك. 
واكد س��يرجى الفروف وزير اخلارجية 
الروس��ي إن احملادث��ات عق��دت وقال 
إن ترامب »س��مع تصريح��ات بوتني 
بان روس��يا ل��م تخت��رق االنتخابات 
وتقبله��ا«. وقال تيلرس��ون إن بوتني 
نفى إن تكون روس��يا ق��د لعبت دورا 
مباش��رًا في االنتخاب��ات، واتفق مع 
ترام��ب عل��ى ان القضي��ة أصبحت 
عائق��ا أم��ام حتس��ني العاق��ات بني 

القوتني.
وق��د غ��ادر بوت��ني وترام��ب، برفق��ة 
الفروف وتيلرس��ون، اجتماعا بش��أن 
تغي��ر املناخ م��ع زعم��اء دول آخرين 
في وق��ت مبكر من أجل اجتماعهم 
ال��ذي اس��تمر مل��دة س��اعة، والذي 
اس��تمر ألكثر م��ن مرتني ف��ي ذلك 
الوق��ت. وكان ترامب حتدث مع بوتني 
قبل بدء احملادثات، وقال إنه »ش��رف« 
للقاء الرئيس الروس��ي، وأنه يتطلع 

إلى »أش��ياء إيجابية« ف��ي العاقة. 
وأض��اف ترامب: »لق��د أجرينا بعض 
احملادثات اجليدة جًدا، وسوف نتحدث 
اآلن ومن الواضح أن ذلك سيستمر، 
ونحن نتطلع إل��ى الكثير من األمور 
اإليجابية ج��ًدا التي حتدث لروس��يا 

والواليات املتحدة وجلميع املعنيني«
فيما ق��ال بوت��ني إنهم حتدث��وا عبر 
الهاتف ع��ن »قضايا ثنائي��ة ودولية 
مهم��ة ... ولك��ن م��ن الواض��ح أن 
احملادث��ات الهاتفية ليس��ت كافية«. 
وأض��اف بوتني: »أنا مس��رور ملقابلته 

شخصيا«.
وقال تيلرس��ون ان االجتماع اس��تمر 

لفت��رة طويلة في وق��ت وصلت فيه 
ميانيا ترام��ب للتحقق من التقدم. 
حت��ى أنه��م أرس��لوا إلى الس��يدة 
األول��ى ملعرفة م��ا إذا كان بإمكانها 
اخل��روج من هن��اك، وهذا ل��م ينجح 
أيضا ،واس��تمر اللقاء ساعة أخرى«. 
الرئيس��ان للصحافة  ولم يتح��دث 

بعد االجتماع.
وق��ال الف��روف إن اتفاقي��ة الس��ام 
الس��ورية اجلدي��دة الت��ي مت التوصل 
اليها بوس��اطة الدولتني س��تدخل 
حي��ز التنفيذ في جن��وب غرب الباد 
في وق��ت متأخر من ي��وم غد األحد. 
وينفصل االتفاق الذي يش��مل أيضا 

إس��رائيل واألردن، عن إقامة »مناطق 
آمن��ة« والتي وافقت عليها روس��يا 
وتركي��ا واي��ران ف��ي محادث��ات ف��ي 

استانا.
روس��ية  أول محاول��ة  وتع��د ه��ذه 
إلنه��اء احلرب في س��ورية منذ اتفاق 
س��ابق مت التفاوض عليه بني الفروف 
وجون كيري، وزير اخلارجية األميركي 
الس��ابق، ف��ي الع��ام املاض��ي. ولم 
يتض��ح بعد م��دى التق��دم الذي مت 
إح��رازه بش��أن قضايا أخ��رى، مبا في 
ذل��ك احل��رب ف��ي أوكراني��ا واألزمة 

النووية لكوريا الشمالية.
وف��ى وق��ت س��ابق من أم��س، قال 

ترامب ورئيس كوري��ا اجلنوبية مون 
جاي ورئيس الوزراء اليابانى ش��ينزو 
اب��ي انه��م س��يطبقون »اقص��ى 
ضغط« على »بيونغ يانغ« من خال 
دف��ع عقوب��ات جدي��دة عليها بعد 
إن اطلق��ت صاروخا عاب��را للقارات 
هذا األس��بوع. لكنهم فشلوا في 
إقناع الصني وروسيا مبمارسة هذه 
الضغ��وط على كوريا الش��مالية، 
حي��ث دع��ا بوت��ني إلى اتب��اع نهج 
»عملي وحساس« معها. ويبدو أنه 
لم يت��م التوصل إلى اتف��اق يذكر 

بشأن مسألة تغير املناخ.
واعترفت املستشارة األملانية اجنيا 

مي��ركل بصعوبة التوص��ل إلى أي 
اتفاق بش��أن هذه املسألة، مؤكدة 
ف��ي مؤمترا صحفيا: »س��يكون من 
املثي��ر لاهتمام ج��دا أن نرى كيف 
س��نصوغ البيان غدا وأن نوضح أن 
هناك بطبيعة احل��ال آراء مختلفة 
في هذا اجمل��ال ألن الواليات املتحدة 
لألس��ف قد انس��حبت م��ن اتفاق 
باريس«. وقالت ميركل إن ترامب قد 
ش��ارك في اجلزء األول من احملادثات. 
وقي��ل إن الق��ادة ل��م يتمكنوا من 
االتفاق على موقف مشترك بشأن 
هذه القضية، على الرغم من عدة 

ساعات من احملادثات.

القاهرة ـ أ ب ف: 
تبن��ى الف��رع املص��ري لتنظيم 
داعش الهجوم الذي اس��فر عن 
س��قوط 26 جندي��ا ب��ني قتي��ل 
وجريح في نقط��ة متركز لقوات 
اجليش املصري في جنوب مدينة 
رفح بشمال شبه جزيرة سيناء 

في 06 متوز 2017
تبن��ى الف��رع املص��ري لتنظيم 
داع��ش ف��ي بيان على ش��بكات 

التواصل االجتماعي ليل اجلمعة 
الس��بت الهج��وم الذي اس��فر 
عن س��قوط 26 جنديا بني قتيل 
وجريح في نقط��ة متركز لقوات 
اجليش املصري في جنوب مدينة 
رفح بشمال شبه جزيرة سيناء.

»والية س��يناء«  تنظي��م  وق��ال 
ف��ي بيان��ه »انطل��ق ع��دد م��ن 
نقطة  قاصدي��ن  اخلاف��ة  جنود 
مترك��ز لعناص��ر اجلي��ش املصري 

املرت��د والصحوات ف��ي منطقة 
البرث جن��وب رفح حي��ث كانوا 
يستعدون لشن حملة عسكرية 

على مواقع اجملاهدين«.
وكان اجليش أكد أنه قتل اربعني 
مهاجم��ا ف��ي »إحب��اط هجوم 
إرهابي للعناصر التكفيرية على 

بعض نقاط التمركز«.
ويتبنى »والية سيناء« الذي كان 
املقدس«  بي��ت  »انصار  يس��مى 

قب��ل مبايعت��ه تنظي��م داعش 
ع��ام 2014، غالبي��ة الهجم��ات 
عل��ى ق��وات األم��ن في س��يناء 
وقتل مئ��ات العناصر من اجليش 

والشرطة.
وتش��كل منطقة شمال سيناء 
للمس��لحني  مترك��ز  نقط��ة 
االس��اميني املتش��ددين الذي��ن 
يستهدفون قوات االمن واجليش 
بش��كل متواص��ل من��ذ اطاحة 

الرئيس االسامي محمد مرسي 
في متوز 2013.

م��ن جهة اخ��رى، تبن��ت حركة 
»حسم« االسامية في بيان على 
ش��بكات التواص��ل االجتماعي 
مقت��ل ضاب��ط ش��رطة بجهاز 

االمن الوطني املصري اجلمعة.
وكان��ت وزارة الداخلي��ة املصري��ة 
اعلن��ت مقت��ل ضابط ف��ي جهاز 
األم��ن الوطن��ي برص��اص اطلقه 

مجهولون في محافظة القليوبية 
ش��مال القاهرة »أثناء خروجه من 
محل إقامته متوجهاً للمس��جد 

ألداء صاة اجلمعة«.
وقال��ت »حركة س��واعد مصر« 
مت  إن��ه  بيانه��ا  ف��ي  )حس��م( 
بعد  الضابط »على  اس��تهداف 
امتار من منزل��ه برصاصة قاتلة 
في قلبه االس��ود مباشرة وثاث 

رصاصات في الرأس«.

القاهرة ـ رويترز:
رفض��ت قطر مج��ددا ام��س االول 
اجلمع��ة اتهام��ات بتدخله��ا ف��ي 
شؤون الدول األخرى ومتويل اإلرهاب 
ووصفته��ا بأنه��ا »ال أس��اس لها« 
في أول رد علني عل��ى بيان من أربع 
دول عربي��ة تخ��وض معه��ا أزم��ة 

دبلوماسية.

ونقل��ت وكال��ة األنب��اء القطري��ة 
ام��س االول اجلمعة ع��ن بيان لوزارة 
اخلارجية أن قطر تعرب عن أس��فها 
ال  الت��ي  »واالدع��اءات  لاتهام��ات 
أس��اس لها« مؤك��دة موقفها من 

أنها تدين اإلرهاب بكافة أشكاله.
وقالت الس��عودية ومصر واإلمارات 
إن  املاض��ي  اخلمي��س  والبحري��ن 

رفض الدوحة ملطالبه��ا دليل على 
ارتباطه��ا باجلماع��ات »اإلرهابي��ة« 
وإنه��ا س��تتخذ إج��راءات جدي��دة 

ضدها.
وأصدرت ال��دول العربية األربع بيانا 
مش��تركا نقلت��ه وس��ائل اإلع��ام 
الرسمية قالت فيه إن القائمة التي 
تض��م 13 مطلب��ا أصبح��ت الغية 

وإنها س��تتخذ إجراءات سياس��ية 
وقانوني��ة جديدة ضد  واقتصادي��ة 

قطر.
ونقلت وكالة األنب��اء القطرية عن 
مصدر مس��ؤول ف��ي وزارة اخلارجية 
قول��ه إن »موق��ف دول��ة قط��ر من 
اإلره��اب ثاب��ت ومع��روف برفض��ه 
وإدانت��ه بكاف��ة ص��وره وأش��كاله 

مهما كانت أسبابه ودوافعه«.
وأضاف أن قطر »مستعدة للتعاون 
والنظر والبحث ف��ي كل االدعاءات 
الت��ي ال تتع��ارض مع س��يادة دولة 
قطر«. ومنذ الشهر املاضي قطعت 
الدول األربع العاقات الدبلوماسية 
ورواب��ط النقل مع قط��ر إذ تتهمها 
بدعم اإلره��اب والتحالف مع إيران 

الدوحة  غرميتها باملنطق��ة. وتنفي 
االتهامات.

وم��ن ب��ني املطال��ب الت��ي كان��ت 
موجهة لقطر وقف الدعم جلماعة 
اإلخوان املسلمني وإغاق قناة اجلزيرة 
الفضائية وإغاق قاعدة عس��كرية 
تركية في الدوحة وخفض مستوى 

العاقات مع إيران.

تنظيم داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم سيناء في مصر

قطر ترفض مجددا اتهامات أربع دول عربية لها بتمويل اإلرهاب

دخل حّيز التنفيذ في جنوب غرب البالد يوم أمس األحد

االجتماع األول التأريخي بين ترامب وبوتين 
ينتهي باتفاق على تهدئة الحرب السورية

قد غادر بوتين وترامب، 
برفقة الفروف 

وتيلرسون، اجتماعا 
بشأن تغير المناخ مع 

زعماء دول آخرين في 
وقت مبكر من أجل 

اجتماعهم الذي استمر 
لمدة ساعة، والذي 

استمر ألكثر من مرتين 
في ذلك الوقت

ترامب وبوتني

تقـرير

هامبورغ ـ وكاالت:

أش��ادت بريطاني��ا ب�”العصر الذهبي” 
لعاقاته��ا مع الص��ني، بالرغم من أن 
رئيس ال��وزراء البريطاني��ة تيريزا ماي 
ع��ادت خاوي��ة الوف��اض م��ن اجتماع 
مع الرئيس الصيني ش��يء جني بينغ 
طالب��ت في��ه بوق��ف عملي��ة إغراق 

األسواق األوروبية بالصلب الصيني. 
واستغلت رئيسة الوزراء اجتماعا ملدة 
30 دقيق��ة مع الرئي��س الصيني على 
هام��ش قم��ة “مجموعة العش��رين” 
ف��ى هامب��ورغ، للمطالب��ة مبزي��د من 
النشاط لوقف هذا اإلغراق، لكن قيل 
لها أن جميع البلدان يجب أن تتحمل 
املس��ؤولية ف��ي عملية اإلف��راط في 

اإلنتاج في الصلب.
وقد دمرت فيضانات الصلب الصيني 
الرخيص ف��ي أوروبا صناع��ة الصلب 
ف��ي  مس��ؤول  وص��رح  البريطاني��ة، 
احلكومة البريطانية أن الرئيس شيء 

قال لرئيسة الوزراء أن على جميع الدول 
أن تتخذ “إجراءات متضافرة” للتعامل 
مع الوفرة في اإلنت��اج. وفي االجتماع 
“البناء للغاية” أشادت رئيسية الوزراء 
بالعصر الذهبي للعاقات بني الصني 
واململك��ة املتح��دة، وقال��ت ان “زيادة 
االستثمارات الصينية منذ التصويت 
على خروج بريطانيا من االحتاد االوروبي 

اظهرت ثقتها في بريطانيا”.
كم��ا دع��ت م��اي الرئي��س الصين��ي 
أيض��ا الى اس��تخدام نفوذ ب��اده في 
“الضغ��ط” عل��ى بيون��غ يان��غ لوقف 
الصاروخ��ي.  االختب��اري  برنامجه��ا 
وتعتبر احملادثات اجلدي��دة بني بريطانيا 
والص��ني املرحل��ة األخي��رة فيما تأمل 
بريطاني��ا ف��ي أن تكون في��ه فترة من 
العاقات الوثيقة. وتشارك الصني عن 
كثب في بناء محطة جديدة للطاقة 
النووية ف��ي بريطانيا. وتأمل احلكومة 
ف��ي تعزي��ز الروابط التجاري��ة ملا بعد 

خروج بريطانيا من االحتاد األوروبي.
واضط��رت ماي ف��ي وقت س��ابق إلى 
التدخل ملس��اعدة دونال��د ترامب في 

اجتماع مجموعة العش��رين. ودفعت 
رئيس��ة الوزراء الرئي��س األميركي من 
خ��ال التنص��ت عليه عل��ى الكتف 

عندم��ا لم ياح��ظ أن الق��ادة يطلب 
منه��م أن ينظ��روا ال��ى الكامي��رات. 
وأعطيت م��اي مقع��ًدا ب��ارزًا بجانب 

ترامب وبالقرب م��ن املضيفة األملانية 
أجنيا ميركل كدول قوية اجمعت في 
هامبورغ. لكنها تواجه أس��ئلة حول 

م��دى املصداقية الت��ي تتمتع بها مع 
نظرائها بعد االنتخابات.

وأكدت رئيس��ية الوزراء أنها ستدافع 
ع��ن التجارة احل��رة وتدفع إل��ى اتخاذ 
إجراءات أكثر صرامة ضد اإلرهاب. وردا 
على س��ؤال حول م��ا إذا كانت تعتقد 
أن زعم��اء أخرين س��يأخذون كلماتها 
بس��بب موقفه��ا الضعي��ف قال��ت 
رئيس��ية الوزراء “نعم”. وسوف نلعب 
دورن��ا الكام��ل املطل��ق وس��أضطلع 
ب��دور كام��ل “.وحثت رئيس��ية الوزراء 
ق��ادة العال��م على ص��ب امل��وارد في 
التكنولوجي��ا اجلدي��دة لتحديد أمناط 

املعامات املالية.
الرئي��س  وس��وف جتتم��ع م��اي م��ع 
األميركي إلجراء محادثات صباح اليوم 
الس��بت حيث س��تثير مخاوف بشأن 
قرار انس��حاب أمي��ركا م��ن اتفاقية 
باريس ح��ول تغير املن��اخ. وأعربت عن 
امله��ا ف��ي أن يعي��د الرئي��س ترامب 
أمي��ركا الى ه��ذه الصفق��ة الدولية. 
وس��تدعو ماي أيضا القادة إلى إغاق 
“املس��احات اآلمنة” في النظام املالي 

العامل��ي الت��ي تس��تغلها اجلماع��ات 
اإلرهابية التي تخطط لهجمات على 

الغرب.
اإلره��اب  وتق��وم ش��رطة مكافح��ة 
مهاج��م  ام��وال  ف��ي  بالتحقي��ق 
عاب��دي  س��لمان  ارين��ا  مانشس��تر 
وس��ط تس��اؤالت حول كيفية دفعه 
ملعدات صن��ع القناب��ل والرحات الى 
ليبي��ا. وذك��رت مص��ادر حكومي��ة ان 
التحقيق��ات ف��ى مؤام��رات إرهابي��ة 
سابقة حددت عمليات نقله من اخلارج 
فى الفترة الس��ابقة على الهجمات. 
وتري��د ماي م��ن العال��م التركيز على 
حتديد التدفق��ات الصغي��رة من املال 

التي يحتاجها حتى أبسط مهاجم.
وقالت :”ه��ذه املعامات الصغيرة من 
الصعب حتديدها ولكن هذا التحدي ال 
ميكن أن يت��رك دون معاجلة”. وأضافت: 
“يجب علينا مكافحة التهديد من كل 
زاوية. ويش��مل ذلك اتخاذ تدابير ضد 
البيئات املتساهلة لتمويل اإلرهابيني. 
وميكنن��ا تغيير مي��زان املعركة عندما 

نعمل مًعا”.

أكدت ضرورة مكافحة تهديد األمن العالمي باتخاذ تدابير تمنع تمويل اإلرهابيين

ماي تطالب الرئيس الصيني في هامبورغ بوقف إغراق أوروبا بالصلب الرخيص

رئيس الوزراء البريطانية تيريزا ماي
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متابعة الصباح الجديد:

اعلن املدير التنفيذي لسوق العراق 
لالوراق املالية انه مت تسجيل ارتفاع 
طفي��ف خالل جلس��ة ي��وم امس 
السبت مع تداول 3 مليارات سهم 

و1957 صفقة.
وقال املدير التنفيذي للس��وق طه 
أحمد عبد الس��الم في تصريحات 
صحفية إن »س��وق العراق لألوراق 
املالية نظم خالل االسبوع املنتهي 
ف��ي الس��ادس من مت��وز اجل��اري 5 
الس��وق  ف��ي  للت��داول  جلس��ات 
للت��داول  جلس��ات  و3  النظام��ي 
في الس��وق الثان��ي ، فيما بلغ عدد 
الش��ركات املدرج��ة ف��ي الس��وق 
منه��ا  )101( ش��ركة مس��اهمة، 
)72( ش��ركة مدرج��ة في الس��وق 
النظام��ي و)29( ش��ركة مدرج��ة 
في الس��وق الثان��ي وتداولت خالل 
جلس��ات االس��بوع املاضي اسهم 
)47( شركة في الس��وق النظامي 

وشركتني في السوق الثاني.
وبني عبد السالم ان »عدد الشركات 
املتوقفة عن التداول لعدم التزامها 
بتقدمي االفصاح السنوي والفصلي 
للهيئة والسوق اصبح )21( شركة 
بعد ق��رار الهيئ��ة العام��ة ايقاف 
التداول عل��ى الش��ركات التي لم 
الفصلية للفصل  البيان��ات  تقدم 
والش��ركات   2017 لع��ام  االول 
العراقي  التج��اري  )املص��رف  ه��ي 
 ، الدول��ي  كوردس��تان  مص��رف   ،
الهالل الصناعية ، العراقية للنقل 
البري ، البادي��ة للنقل العام ، اخلامت 
لالتصاالت ، اخلير لالستثمار املالي 
، ب��ني النهري��ن لالس��تثمار املالي ( 
واس��تمرار االيقاف على الشركات 
التالي��ة )الوائ��ل للتحوي��ل املالي ، 
، صناع��ات  اخلفيف��ة  الصناع��ات 
االصب��اغ احلديث��ة ، العراقية لنقل 
املنتج��ات النفطي��ة ( ، مبين��ا ان 
الش��ركات الت��ي ضم��ن املناط��ق 
الساخنة لزاما عليها تقدمي افصاح 
م��ن قب��ل رئي��س مجل��س االدارة 
الوض��ع االجمالي للش��ركة  ع��ن 
ليت��م اعادتها للت��داول وهي )املواد 

االنش��ائية احلديثة ، صناعة االثاث 
املنزلي («.

ولفت املدير التنفيذي عبد السالم 
أن »عدد االسهم املتداولة لألسبوع 
املاض��ي بلغ��ت )3( ملي��ار س��هم 
منخفضا بنسبة )%15.74( قياسا 
باألسبوع الذي قبله حيث سجلت 
في حينها تداول )4( مليار س��هم، 
ام��ا قيمة تل��ك االس��هم فبلغت 
)2( ملي��ار دين��ار مقاب��ل )3( مليار 
دينار لألسبوع الذي قبله مسجلة 
بقيم��ة  انخفاض��ا  االخ��رى  ه��ي 

.»)23.07%(
واك��د عبد الس��الم ان »االس��بوع 
املاضي نفذت صفقات بعدد )1957( 
صفق��ة   )2334( مقاب��ل  صفق��ة 
لألسبوع الذي قبله ليرتفع مؤشر 
السوق ISX 60 بنسبة )%0.24( عن 
اغالقه لألسبوع الذي قبله عندما 

اغلق على )576.11( نقطة«.
وعن مؤشرات تداول املستثمرين غير 

العراقيني في س��وق العراق لألوراق 
املال��ي أوضح عبد الس��الم أن عدد 
االسهم املش��تراة من املستثمرين 
غي��ر العراقي��ني لألس��بوع املاضي 
بلغ )153( مليون س��هم منخفضا 
بنس��بة )%52( قياس��ا باألس��بوع 
الذي قبله، وان قيمة هذه االسهم 
بلغت )168( ملي��ون دينار من خالل 
تنفي��ذ )84( صفق��ه على اس��هم 
)10( ش��ركات منخفضة  بنس��بة 

)%73( قياسا باألسبوع الذي قبله.
ام��ا ع��دد االس��هم املباع��ة م��ن 
العراقي��ني  غي��ر  املس��تثمرين 
باألس��بوع املاض��ي فبلغ��ت مليار 
 )28%( بنس��بة  مرتفع��ة  س��هم 
قياسا باألسبوع الذي قبله، وقيمة 
تلك االس��هم بلغ��ت )727( مليون 
دينار من خالل تنفيذ )329( صفقة 
على اسهم )9( شركات منخفظة 
بنسبة )%8( قياسا باألسبوع الذي 

قبله. 

وس��جل مؤش��ر الت��داول لس��وق 
العراق ل��ألوراق املالي��ة ارتفاعا في 
ع��دد وقيم��ة االس��هم املتداول��ة 
ليرتف��ع بذل��ك القيمة الس��وقية 
للسوق بنسبة وصلت الى 2.06%.

وقال املدير التنفيذي في بيان صدر 
ع��ن الس��وق اطلع��ت » الصب��اح 
اجلديد« على نسخة منه أن » سوق 
العراق ل��ألوراق املالي��ة نظم خالل 
االس��بوع املنتهي ف��ي الثامن من 
حزي��ران 2017 5 جلس��ات للتداول 
ف��ي الس��وق النظام��ي وجلس��ة 
ت��داول واح��دة لتداول في الس��وق 
الثاني وتداولت خالل جلس��ات هذا 
االس��بوع اس��هم )57( شركة في 
السوق النظامي وشركة واحدة في 
السوق الثاني ليبلغ عدد الشركات 
املتوقفة عن التداول لعدم التزامها 
بتقدمي االفصاح السنوي والفصلي 

للهيئة والسوق)13( شركة.
وبني عبد السالم أن » عدد االسهم 

املدرجة في الس��وق بل��غ )10.824( 
ترليون س��هم بعد انتهاء اجراءات 
تس��جيل وايداع »اس��هم ش��ركة 
مص��رف القاب��ض االس��المي في 
السوق برأس��مال يبلغ )100( مليار 

دينار« ،
مؤكدا أن » عدد االس��هم املتداولة 
لألس��بوع املاضي بل��غ )4( مليارات 
س��هم مقابل ]3[ مليارات س��هم 
لألسبوع الذي قبله مرتفعا بنسبة 
%4.39، فيما بلغت قيمة االسهم 
املتداولة لألسبوع املاضي ]3[ مليار 
دينار مقابل ]2[ مليار دينار لألسبوع 
الذي قبله مرتفعا هو االخر بنسبة 

.13.04
اما ع��ن ع��دد الصفق��ات املنفذة 
لألس��بوع املاض��ي فأوض��ح عب��د 
الس��الم انها بلغت ]2474[ صفقة 
مقاب��ل ]2269[ صفقة لألس��بوع 
الذي قبله ليرتفع مؤش��ر الس��وق 
 ISX 60 خ��الل االس��بوع املاض��ي 

اغالق��ه  ع��ن   ]1.61%[ بنس��بة 
لألس��بوع الذي قبل��ه عندما اغلق 
وترتف��ع  نقط��ة،   ]592.33[ عل��ى 
فيها القيمة الس��وقية للشركات 
املدرجة لألس��بوع املاضي بنس��بة 
الس��وقية  القيم��ة  ]%2.06[ ع��ن 
لألسبوع الذي قبله والبالغة 9.809 

ترليون دينار.
املستثمرين  تداول  وإلى مؤش��رات 
غي��ر العراقي��ني في س��وق العراق 
لألوراق املالية أش��ار عبد الس��الم 
أن ع��دد االس��هم املش��تراة م��ن 
العراقي��ني  غي��ر  املس��تثمرين 
 ]485[ بلغ��ت  املاض��ي  لألس��بوع 
ملي��ون س��هم مرتفع��ة بنس��بة 
%0.6 قياس��ا باألسبوع الذي قبله، 
اما القيمة الش��راء فبلغت ]528[ 
مليون دين��ار من خالل تنفيذ )181( 
صفقه على اس��هم ]19[ ش��ركة 
منخفضة القيم��ة االجمالية لها 

بنسبة 12% .

متابعة الصباح الجديد
دع��ا اجمللس ال��وزاري العرب��ي للمياه 
اجملتم��ع الدول��ي ومنظم��ات دولي��ة 
واقليمية إلى دعم احلكومة العراقية 
في إعادة إعمار منشآت املوارد املائية 
الت��ي دمره��ا تنظيم »داع��ش« في 

املناطق احمل��ررة. وذكرت وكال��ة انباء 
»بترا« الرس��مية االردني��ة، ان اجمللس 
دعا في خت��ام دورته التاس��عة التي 
عقدت ف��ي مق��ر اجلامع��ة العربية 
الدول��ي  اجملتم��ع  الع��راق،  برئاس��ة 
واإلقليمي��ة  الدولي��ة  واملنظم��ات 

والعربية إلى دعم احلكومة العراقية 
في إعادة إعمار منشآت املوارد املائية 
الت��ي دمرته��ا عصاب��ة »داعش« في 
املناط��ق احملررة. واك��د اجمللس على ان 
ذل��ك يأتي لتأمني خدم��ات املياه إلى 
جمي��ع القطاعات التي تس��هم في 

عودة النازحني العراقيني إلى ديارهم 
ومناطقهم األصلية. 

يش��ار ال��ى ان تنظيم »داع��ش« دمر 
العدي��د من املنش��آت التابعة لوزارة 
املوارد املائية في املناطق التي سيطر 
عليه��ا ع��ام 2014، فيما اس��تعادت 

القوات االمنية اغلبية تلك املنشآت 
بع��د مع��ارك ضارية م��ع التنظيم، 
فيم��ا تعاني اكثر تلك املنش��آت من 
اضرار كبيرة بحاجة الى اعادة اعمار.

م��ن جه��ة اخ��رى، طال��ب اجملل��س 
العربي للمياه، مجلس الوزراء العرب 

املس��ؤولني ع��ن ش��ؤون البيئ��ة إلى 
إيالء األهمية ملوضوع تلوث املياه في 
العربية وكذل��ك موضوع  املنطق��ة 
تقدمي الدعم الفني وبناء القدرات في 
مجال املؤش��رات األساسية اخلاصة 

بأهداف التنمية املستدامة.      

ميالن ـ رويترز: 
تراجعت األسهم األوروبية في نهاية 
التعام��الت اجلمع��ة لكنها حققت 
مكاس��ب أس��بوعية مح��دودة في 
الوقت الذي تبحث فيه الس��وق عن 
أرضية بع��د عمليات بي��ع أطلقتها 
توقعات بتشديد السياسة النقدية. 

 »600 »س��توكس  املؤش��ر  وهب��ط 
ألسهم الش��ركات األوروبية 0.2 في 
املئ��ة، لكنه ظل فوق أدنى مس��توى 
ف��ي 11 أس��بوعاً ال��ذي بلغ��ه ف��ي 
اجللسة السابقة حني أظهرت وقائع 
اجتماع »البن��ك املركزي األوروبي« أن 
صناع السياسات في منطقة اليورو 

أبقوا الباب مفتوحاً أمام إنهاء تعهد 
البنك شراء السندات.

الس��ندات  عوائ��د  ارتف��اع  وأدى 
احلكومية في أنحاء أوروبا إلى تراجع 
مؤش��رات املنطقة بأكث��ر من واحد 
في املئة خالل جلسة يوم امس االول 
وق��اد الهبوط األس��هم الت��ي تتأثر 

بأسعار الفائدة مثل أسهم شركات 
املراف��ق للهب��وط. وخ��الل اجللس��ة 
س��جل مؤش��ر قطاع النفط والغاز 
األس��وأ  القطاعات  قائم��ة  املتصدر 
أداء ه��ذا العام انخفاض��اً حاداً حيث 
هب��ط 1.3 ف��ي املئة. وتصدر س��هم 
»كارفور« قائمة األس��هم اخلاس��رة 

على املؤشر »س��توكس« بانخفاض 
بلغ خمس��ة في املئة، بعد أن طغت 
مخ��اوف في ش��أن هوام��ش األرباح 
على من��و مبيعات ثاني أكبر ش��ركة 
للبيع بالتجزئة في العالم والذي جاء 

أقوى من التوقعات.
وزاد مؤش��ر قطاع املراف��ق الذي يتأثر 

بأس��عار الفائ��دة 0.6 ف��ي املئة في 
الوقت الذي س��اعد فيه احلديث في 
الس��وق ع��ن االهتم��ام باس��تحواذ 
محتم��ل على »س��نتريكا« القطاع 
عل��ى التعاف��ي بع��د اخلس��ائر التي 
تكبدها بسبب توقعات زيادة أسعار 

الفائدة في املنطقة.

المجلس العربي يدعو إلى دعم العراق بإعادة إعمار منشآته المائية

األسهم األوروبية تحّقق مكاسب أسبوعية متواضعة

سجلت انخفاضا بنسبة )15.74 %( قياسا باألسبوع الذي قبله

مؤّشر سوق العراق لألوراق المالية يسّجل ارتفاعًا طفيفًا بتداول 3 مليارات سهم

اعلن المدير التنفيذي 
طه احمد عبدالسالم 
ان عدد الشركات 
المدرجة في السوق 
بلغ )101( شركة 
مساهمة، منها 
)72( شركة مدرجة 
في السوق النظامي 
و)29( شركة مدرجة 
في السوق الثاني

سوق العراق لألوراق املالية

بغداد ـ الصباح الجديد:
نفى مصرف الرافدين امس الس��بت، األنباء التي 
حتدثت عن إيقاف بي��ع الدوالر للمواطنني في عدد 

من فروعه ببغداد واحملافظات.
وق��ال املكتب اإلعالمي للمصرف في بيان اطلعت 
» الصب��اح اجلديد« على نس��خة منه إن »املصرف 
مس��تمر ببي��ع ال��دوالر بواق��ع ثالث��ة االف دوالر 
للش��خص مقاب��ل أل��ف و200 دينار ع��ن الدوالر 
الواحد«، نافي��اً »األنباء التي حتدثت عن إيقاف بيع 
ال��دوالر للمواطن��ني في ع��دد من فروع��ه ببغداد 

واحملافظات«.
وأوض��ح املكت��ب االعالمي للمص��رف أن »الفروع 
العرب��ي-  )احل��ي  ال��دوالر ه��ي  ببي��ع  اخملصص��ة 
األمان��ة العام��ة جملل��س ال��وزراء- الكاظمية- دور 
الضباط- الزوية- س��احة الفردوس- وزارة الدفاع- 
اخللفاء- ش��ارع فلس��طني- املس��تنصر- الكوت- 
بعقوبة- القادس��ية- بابل- ح��ي األمير- العباس 

-املثنى- البصرة- العمارة- أور- كركوك(«.

البصرة ـ الصباح الجديد:  
انه��ت وزارة الكهرب��اء، عق��د ش��ركة اماراتي��ة 
مت التعاق��د معه��ا لتش��غيل وتأهي��ل الش��بكة 
الكهربائي��ة ملناطق مديرية توزيع كهرباء ش��مال 

البصرة.
وذكر مدير توزيع كهرباء اجلنوب محمد عبد االمير 
حس��ني  ف��ي وثيقة اطلع��ت » الصب��اح اجلديد« 
على نس��خة منه » ان الوزير وافق على انهاء عقد 
ش��ركة داو اجلميح لالس��تثمار في قطاع التوزيع 
ملناطق شمال البصرة واملطالبة باتخاذ االجراءات 

القانونية بحقهم جراء نكول شركتهم«.
واض��اف مدي��ر التوزي��ع ان العق��د مع الش��ركة 
االماراتي��ة كان الج��ل صيان��ة وتأهيل الش��بكة 
الكهربائي��ة ملناطق مديرية توزيع كهرباء ش��مال 
البصرة ومت فسخه ذلك لعدم مباشرتهم بالعمل 
من��ذ تاريخ توقيع العقد وحلينه وبالرغم من كثرة 

املراسالت معهم واخرها كتاب االنذار«.

البصرة ـ الصباح الجديد:
أعلن��ت الش��ركة العام��ة للموانئ انها مس��تمرة 
بانتش��ال الس��فن والزوارق الغارقة في مياه ش��ط 
العرب والقنوات املالحية، مش��يرة الى انها انتشلت 
خالل الش��هرين املاضيني عش��ر قطع بحرية كانت 
غارق��ة، فيما كش��فت ع��ن ابرامها عقد م��ع وزارة 
النف��ط لتنفيذ مش��روع بقيمة نصف ملي��ار دينار 
يقضي بانتش��ال قطع��ة بحرية غارقة ق��رب ميناء 
نفطي. وقال مدير قسم اإلعالم والعالقات العامة قي 
الش��ركة أمنار عبد املنعم الصافي إن »قسم االنقاذ 
البحري في الش��ركة يواصل تنفيذ حملة لتنظيف 
القنوات املالحية وش��ط العرب من القطع البحرية 
الغارق��ة«، مبين��اً أن »خ��الل الش��هرين املاضيني مت 
انتشال سبع جنائب بحرية للوقود وثالثة زوارق صيد 
كان��ت غارقة، ثم مت نقلها وجتميع بعضها في ميناء 

املعقل، وبعضها اآلخر قرب منطقة التنومة«.
ولف��ت الصافي الى أن »الغ��وارق املتبقية في موقع 
العمل احلالي املمتد من جس��ر الشهيد محمد باقر 
الصدر )جس��ر جديد لم يفتتح بعد( ولغاية جس��ر 
الش��هيد كنع��ان التميمي )جس��ر التنوم��ة( يبلغ 
عددها 18 قطعة بحرية«، مضيفاً أن »قسم االنقاذ 
البح��ري يعتمد على الرافع��ة البحرية )حمرين( في 
انتش��ال الغ��وارق املوجودة ف��ي تلك املنطق��ة، أما 
الرافع��ة البحرية الضخمة )أبوذر( فهي تس��تخدم 
حالياً ف��ي رفع ركائز مقابل 250 ملي��ون دينار، وبعد 
اجن��از تلك املهمة س��وف تتوجه الى مين��اء العمية 
النفطي النتش��ال قطعة بحري��ة غارقة قرب موقع 
امليناء مبوجب عقد مع وزارة النفط تبلغ قيمته 500 

مليون دينار«.

الرافدين ينفي إيقاف 
بيع الدوالر

الكهرباء تنهي عقد شركة 
اماراتية في البصرة

الموانئ تتعاقد مع النفط على 
انتشال قطعة بحرية غارقة 

تقـرير

باريس ـ اف ب:

قدم��ت احلكوم��ة الفرنس��ية اجراءات 
جديدة تهدف بش��كل واضح الى اقناع 
القطاع املالي مبغادرة لندن لالس��تقرار 
ف��ي باريس مع بدء عملية بريكس��ت ، 
ويعمل ف��ي قط��اع املالي في فرنس��ا 

حاليا 800 الف شخص
قدم��ت احلكوم��ة الفرنس��ية اجراءات 
جديدة تهدف بش��كل واضح الى اقناع 
القطاع املالي مبغادرة لندن لالس��تقرار 
في باري��س مع بدء عملية بريكس��ت، 
لكن احلكوم��ة البريطاني��ة قللت من 
اهمي��ة ه��ذه التدابير مؤك��دة رغبتها 
في اس��تمرار ازدهار اخلدمات املالية في 

لندن.
التي  الفرنس��ية  االج��راءات  وتش��مل 
اعلنت اجلمعة القط��اع الضريبي عبر 
الغاء توسيع الرس��وم على الصفقات 
املالي��ة للع��ام 2018، وحتدي��د س��قف 
الش��ريحة العليا للضريبة على االجور 
التي تؤثر على الدخول الكبيرة للقطاع 
واس��تثناء  باملئ��ة،  بعش��رين  املال��ي 
“املكاف��آت” التي تك��ون كبيرة جدا في 

القط��اع املالي في بع��ض االحيان من 
تعويضات تس��ريح املوظفني “اجملازفني” 
)مثال الوسطاء...( مما يفترض ان ان يعود 

بالفائدة على ارباب العمل.
وس��تفتح في منطقة ايل- دو- فرانس 
ث��الث م��دارس ثانوي��ة دولي��ة اضافية 
حت��ى 2022، في كوبوف��وا بالقرب من 
ح��ي االعمال ال ديفانس وس��اكلي في 
جن��وب غ��رب العاصمة وفي فانس��ني 
)شرق(، الى جانب ست من هذه املدارس 

موجودة حاليا.
واالجراء املهم اآلخر الذي اعلن اجلمعة 
هو اط��الق احلكومة ملش��روع محكمة 
دولي��ة  جتاري��ة  “غرف��ة  ه��ي  جدي��دة 
متخصص��ة باخلالف��ات الت��ي تتس��م 
بتقني��ة قانوني��ة عالي��ة”، تض��م الى 

محكمة االستئناف في باريس.
ادوار  ال��وزراء الفرنس��ي  رئي��س  وق��ال 
فيليب “ميكن ان نش��عر باالسف لهذا 
الق��رار )بريكس��ت( او باالرتي��اح، لكنه 
قائم في كل االحوال وعلينا استخالص 

النتائج”.
وقالت رئيس��ة منطق��ة باريس فاليري 
بيكريس من جهتها “الى املس��تثمرين 
والذي��ن خاب املهم نتيجة بريكس��ت 

اريد ان اقول اننا مستعدون الن مند لكم 
الس��جاد االزرق واالبيض واالحمر )الوان 
العلم الفرنس��ي( كما فعلت لندن مع 
باريس في املاضي. نرحب بعودتكم الى 

اوروبا”.

م��ن جانبها قللت احلكومة البريطانية 
مساء اجلمعة من اهمية هذه االجراءات 
وقالت ناطقة باس��م احلكومة لوكالة 
فرانس برس ان “لن��دن هي اهم منصة 
مالية في العالم باكبر حصة من هذه 

الس��وق ف��ي قط��اع اخلدم��ات املالية” 
، مضيف��ة “نري��د ان يتواص��ل ازده��ار 
اخلدمات املالية هنا ونحن مس��تعدون 
ملس��اعدة هذا القطاع على االستفادة 
م��ن الفرص التي تس��نح ال��ى اقصى 

حد”.
وكانت احلكومة الفرنسية االشتراكية 
السابقة عملت في مجال جذب قطاع 
امل��ال، خصوص��ا م��ع تس��هيل ع��ودة 
املغترب��ني واملوافقة عل��ى خط القطار 
الس��ريع م��ن مط��ار رواس��ي الدول��ي 
وخف��ض تدريجي للضرائ��ب املفروضة 

على الشركات.
لكن تقريرا جمللس الشيوخ نشر الشهر 
املالي اش��ار الى ان ه��ذه التدابير “غير 
كافي��ة” لتتمك��ن باريس م��ن اللحاق 
ودبل��ن  ولوكس��مبورغ  بفرانكف��ورت 
املراكز املالية االخرى التي تس��عى الى 
انت��زاع بعض الش��ركات الكب��رى من 

قطاع املال البريطاني.
وم��ا زال تأثي��ر بريكس��ت عل��ى باريس 
مص��رف  اع��الن  باس��تثناء  مح��دودا، 
“اتش اس بي س��ي” ال��ذي ينوي احداث 
ال��ف وظيفة في فرنس��ا. اما اجملموعة 
املصرفي��ة االميركي��ة العمالق��ة “جي 
بي مورغان تش��يز” فقد اخت��ارت دبلن 

وفرانكفورت ولوكسمبورغ.
وقال بنجامني غريفو وزي��ر الدولة لدى 
وزير االقتص��اد برونو لومب��ر “حتى اآلن 
لي��س هناك س��وى وعد +ات��ش اس بي 

س��ي+. نعمل على ذلك. اجراءات اليوم 
تشكل اشارة مهمة الى املستثمرين”.

وكان يفت��رض توس��يع الرس��وم على 
الصفق��ات املالية لتش��مل الصفقات 
اليومي��ة )انتراداي( في 2018. لكن ادوار 
فيليب قال ان هذا التوسيع “سيلغى”. 
وتض��اف االجراءات الفرنس��ية اجلديدة 
الى تدابير اخرى حتف��ز قطاع املال مثل 
استثناء االسهم من ضريبة املمتلكات 
الش��ركات  عل��ى  الضريب��ة  وخف��ض 

وتعديل قانون العمل.
احلكومي��ة  غي��ر  املنظم��ة  وعب��رت 
اوكس��فام التي تدافع عن فرض رسوم 
على الصفقات املالية عن “اس��تيائها” 
من اختيار الس��لطة التنفيذية العمل 
على “مد السجاد االحمر ملصرفيي” حي 
اوكس��فام  وقالت  البريطاني.  االعمال 
ومنظم��ة “وان” غير احلكومية ان متديد 
العمل بالرسوم على الصفقات املالية 
)مبعدل الفائدة الذي سجل اجلمعة 0,3 
باملئ��ة( التي تدر مليار ي��ورو اليوم، كان 
ميكن ان يجل��ب “ملياري دوالر” اضافيني 
عل��ى االقل. لكن الس��لطة التنفيذية 
رفض��ت حتدي��د اي ارقام له��ذا االجراء 

“غير القابل للتطبيق” في نظرها.

الحكومة البريطانية قللت من أهميتها

فرنسا تتخذ إجراءات لنقل القّطاع المالي من لندن إلى باريس
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بغداد - ظفار اسماعيل:
 

للطبيع��ة اخلضراء ق��درة هائلة على 
االنس��ان  ق��وة  وحتس��ن  تصحي��ح 
الداخلية ومنحه الطمأنينة والهدوء 
ويعد استعمال احلدائق في املصحات 
النفس��ية دليال واضحاً عل��ى التأثير 
املباش��ر واس��تناداً على هذه احلقائق 
احلديق��ة  ان  ن��درك  ان  نس��تطيع 
والنباتات هي ليس��ت ش��كال جميال 
فحسب او مظهرًا من مظاهر الترف، 
ب��ل ه��ي حاج��ة انس��انية للتنفيس 
ع��ن الضغوطات التي مي��ر بها الكائن 

البشري.
ولي��س بالض��رورة ان منتل��ك حديق��ة 
كبي��رة ف��ي منزلن��ا لنم��ارس متعة 
املمك��ن  فم��ن  بالنبات��ات،  العناي��ة 
حتوي��ل أي رك��ن ف��ي املنزل ال��ى واحة 
خضراء تصلح لنمو النباتات كما وان 
اس��تغالل أس��طح املنازل بات شائعاً 
ف��ي كثير من األماكن التي تفتقر الى 
احلديق��ة   وزراعة بعض اخلضروات في 
املطبخ باس��تعمال األصيص اخملتلفة 
االحج��ام ميكن ان يس��هم ف��ي توفير 
بع��ض اخلض��ر التي ميكن االس��تفادة 
منها في الطب��خ كالنعناع والعطرة 

والريحان والروز ماري. 

احلديقة األمامية 
تظهر احلديقة املنزلية االمامية جمال 
املنزل، وتعم��ل على تزيين��ه واظهاره 
ف��ي أجمل ص��ورة حي��ث ان الطبيعة 
متنح الش��عور بالراحة وجتدد النشاط 
واملناظر التي تس��ر الع��ن عند النظر 
اليها، وتشرح صدر اجلالس فيها، ومتد 
احمليط بكمية كبيرة من االوكس��جن 
وتلطف اجل��و وترطبه وتريح االعصاب 
كما انها تعد مكانًا مثالياً الستقبال 
الضي��وف واس��تمتاعهم بالنظر الى 

النباتات والزهور.
 لإلنسان منذ القدم حب فطري للزهور 
واحلدائ��ق، بغض النظر عن املس��توى 
االجتماعي أو الثقافي، ففي اجملتمعات 
الش��عبية كانت األس��ر حت��رص على 
وضع أواني زرع تعلق في الش��رفات او 
الباح��ات الداخلي��ة واخلارجية، وعلى 
أس��طح املنازل أشجار العنب والزهور 
وحرصت النس��اء عل��ى زرع بعض من 
اخلض��ار التي ميكن ان تس��تفيد منها 
في املطبخ كالزعتر والريحان والنعناع 

والبقدونس.

تساعد النباتات اخلضراء على حماية 
البيئة من التلوث مما يؤثر على الناحية 
الصحية وكذلك توفير التظليل وترفع 
رطوبة اجلو وتنقيته وتقليل الضوضاء 

وتعديل درجه احلرارة 
وجتميل وتنسيق األماكن اخملتلفة. تعد 
احلدائ��ق رب��اط قوي بن اإلنس��ان وبن 
م��ا يحيط ب��ه من عال��م يعيش فيه،  
وقد ش��عر االنسان بحاجته الشديدة 
إلي وج��ود م��كان تهدأ فيه نفس��ه، 
ويس��تريح فيه بالتطل��ع إلى جماله، 
ومينحه الطاقة اإليجابية التي تعينه 
عل��ى حتمل الضغوط، ف��كان ارتباطه 

بالطبيعة فطريا وتلقائيا.
ويعد فن تنس��يق احلدائ��ق من الفنون 
اجلميلة التي تتطل��ب املعرفة التامة 
بأن��واع النباتات، وأش��كالها وطبيعة 
منوها، وطرائق زراعته��ا وألوان أزهارها 

لوضعها في املكان املناسب.
وتعد احلديقة املنزلية من أهم احلدائق 
التي علينا االهتم��ام بها، وذلك ألنها 
الحتياج��ات  مكمل��ة  اآلن  أصبح��ت 
املن��زل والعناية بها ف��ن يدل على ذوق 
العائل��ة، وتعد واحة صغي��رة لقضاء 
الوقت الذي جتتمع فيه العائلة لتناول 
الش��اي والقهوة أو وجبة العشاء بن 

الزهور واخلضرة.

أهمية احلديقة املنزلية  
تزيد من جمال وتناس��ق امل��كان: توفر 
الظل وتقلل اشعه الشمس واحلرارة، 
تنقي اجلو من األترب��ة وحتد من تلوثه. 
تكس��ر حده الري��اح احململ��ة باألتربة، 
تع��د مكان��ا مناس��با وامن��ا للع��ب 
األطف��ال عوضا ع��ن األماكن اخلطرة، 
مكان��اً مالئماً الس��تقبال الضيوف او 

االس��تراحة وقضاء وقت م��ع العائلة 
وميكن عّدها ديكورا مكمال لبناء املنزل 

مبنظرها اجلذاب.
العناية بالنبات��ات فن يدل على الذوق 
الرفي��ع: تع��د احلدائق ذات املس��احات 
املتوس��طة أكث��ر جم��ااًل وامكاني��ة 
للتنس��يق من احلدائق الكبيرة، إذ أنه 
وعل��ى الرغم من أن احلدائ��ق الكبيرة 
توفر املزي��د من فرص التن��وع، إال انها 
حتتاج الى رعاية أكبر وحتتاج الى تدخل 
مختص��ن. عوض��ا عن اف��راد العائلة 
فاحلديقة صغيرة املس��احة، ستكون 
اخلي��ار األفضل وميك��ن تخصيص جزء 
م��ن حديق��ة املن��زل ألنش��اء حديقة 
اخلض��روات، واس��تعمال انتاجها على 
م��دار الس��نة حي��ث ت��زرع محاصيل 
واش��جار الفاكهة اخملتلفة، وتس��هم 
في جتميل واجهة املنزل االمامية ليبرز 

املن��زل ويزداد جماال وبهجة، وتس��هم 
في اضافة ملسة جمالية للشارع.

نباتات االسيجة
 هي أش��جار صغيرة أو شجيرات تزرع 
بنحو منتظم ح��ول احلديقة، او حول 
ج��زء معن م��ن احلديق��ة, اضافة الى 
منظرها اجلمي��ل وازهارها امللونة لها 
دور كبير في حتديد احلديقة وحمايتها 
وكس��ر حده الرياح، وتوفير ش��يء من 
اخلصوصي��ة للمنزل وحج��ب املناظر 
غي��ر املرغوب فيه��ا ، وهي عب��ارة عن 
بوس��ائل  م��زودة  متس��لقة  نبات��ات 
تس��اعدها عل��ى التس��لق وااللتفاف 
حول الدعامات اجملاورة ، إذا ما مت اختيار 
املتس��لقات الت��ي تناس��ب األماك��ن 
)كاملظللة، واملشمسة( كما ويفضل 
ان تك��ون دائم��ة اخلض��رة وم��ن اكثر 
املتس��لقات الت��ي تناس��ب جونا احلار 

اجلاف هو نبات اجلهنمية بالوان ورودها 
اخملتلفة فمنها الوردي واالرجواني وهي 
تبق��ى مزهرة طوال الس��نة وميكن ان 
تتكاثر بالعقل في شهري كانون ثاني 
وشباط وأكثر ما مييزها كونها تتحمل 
درج��ات احل��رارة املنخفض��ة وجتود في 

االماكن املشمسة وتقاوم اجلفاف.
الياس��من الذهبي: بأوراق��ه الرفيعة 
البيض��اء العط��رة، يتكاث��ر  وازه��اره 
بالعقل في ش��هري كانون اول وكانون 

ثاني وشباط يناسب املناخ الدافئ
الهيدرا: -يصل��ح لتغطية اجلدران وال 
يحتاج الى اعمدة او س��تائر للتثبيت، 
ازهاره صغيرة مخضرة عدمية الرائحة 
يتكاث��ر بالعق��ل وبالترقيد واليتحمل 

احلر والشمس املباشرة.
ال��ورد امل��داد: يصل��ح لتزين االس��وار 
والبوابات يتحم��ل العطش ويزهر في 

ش��هر نيس��ان، ازهاره صفراء، حمراء، 
بيض��اء وزهري��ة ويتكاث��ر بالعق��ل او 

التطعيم او الترقيد او البذور 

العناية بالنباتات الظلية  
الظ��ل  بنبات��ات  العناي��ة  تش��مل 
مجموع��ة م��ن العملي��ات الزراعية، 

اهمها:
التأقل��م م��ع البيئ��ة: اول��ى عمليات 
اخلدم��ة لنباتات الزين��ة الداخلية هي 
اقلمته��ا م��ع البيئة اجلدي��دة وتوفير 
البيئ��ة املناس��بة ل��كل نب��ات بع��د 

محاوله التعرف على متطلباته.
حيث يجب االهتم��ام مبواعيد وكمية 
ري النباتات الظلية وحسب احتياجها 
الت��ي تس��اعدها  األس��مدة  وتوفي��ر 
على االنتع��اش والنمو في وس��طها 
االصطناع��ي اجلديد، وتوفي��ر اإلضاءة 

الكافية لها 
واحل��رص على ع��دم تعري��ض النبات 
لظ��روف اجلفاف: ويش��مل ذل��ك الري 
والبيئ��ة )اجل��و ودرجه حرارت��ه(، حيث 
يؤدي اجلفاف، او احلرارة الزائدة الى موت 
هذه النباتات. وزيادة االضاءة )ال اشعة 
الش��مس املباش��رة(، ث��م تخفيضها 

تدريجيا.
ع��دم تغيير موق��ع النبات ف��ي املنزل 
حيث يبدأ النب��ات بالتأقلم مع املوقع 
اجلديد، وعند تغيي��ره يحتاج الى فترة 

اخرى من االقلمة.
ال��ري: ان ري نبات��ات الزين��ة الداخلية 
عملية مهمة نظ��را لكونها مزروعة 
داخ��ل اوان زراعي��ة مح��دودة احلجم، 
وهذا يسبب مشكالت كثيرة لصاحب 
املن��زل اذ يس��بب صغ��ر حج��م االناء 
جفاف��ا للنبات، وكون النب��ات مزروعا 
في داخ��ل اناء جتف تربت��ه من االعلى 
الى االس��فل وال يجف اجل��زء املوجود 
أس��فل االناء مما يؤثر سلبا في تهوية 
الوس��ط الزراعي. الن كث��رة مياه الري 

تسبب مشكالت أكثر من قلة املياه.
مقاومه اآلفات وذلك عن طريق مراقبة 
النبات املصاب وتوفير املبيدات اخلاصة 

بعالجه
التسميد: احلرص على توفير األسمدة 
الغني��ة بالتعاصر الت��ي تغذي النبات 

وتزيد من اشراقه.  
ميك��ن التس��ميد م��ن بقاي��ا املطبخ 
كاستعمال بقايا بتل الشاي والقهوة 
وقش��ور البيض بعد طحنها وقش��ور 
امل��وز بع��د تقطيعه��ا وبقاي��ا مغلي 

القرفة وقشور الفواكه.

إعداد ـ زينب الحسني: 

تداولت صفحات على موقع التواصل 
االجتماعي »فيس��بوك« صوراً مرفقة 
مبنشورات وتعليقات تفيد بان عدداً من 
الطلبة ش��به عراة يؤدون االمتحانات 
النهائي��ة ف��ي ظ��ل انقط��اع التي��ار 

الكهربائي وارتفاع درجات احلرارة.
ومع ارتف��اع درجات احل��رارة لم يجدوا 
طلبة السادس االعدادي اجلو املناسب 
لتكملت االمتحان مم��ا اضطرهم الى 
خلع القمص��ان واجللوس ع��راة المتام 
امتحانه��م، لكن ماذا ع��ن الفتيات؟ 
وكيف اس��تطعن التغلب على حرارة 
اجل��و وحتم��ل م��ا ح��ل بهن ف��ي ظل 
اهمال واضح من قب��ل جميع اجلهات 

املسؤولة.
وق��د ناش��د ع��دد كبي��ر م��ن طلب��ة 
الس��ادس االعدادي عب��ر » فيس بوك 
» توفي��ر االجواء املالئمة لهم بس��بب 
ارتف��اع درجات احلرارة ال��ى 50ْم، لكون 
املراكز االمتحانية التتوفر فيها ابسط 

وسائل التكييف.
وتساءل مدونون على مواقع التواصل: 
»هل ه��ي حالة مقصودة لالنتقام من 
ابنائن��ا الطلبة، ومل��اذا اال يوجد جهة 
تتاب��ع وضع املراك��ز االمتحانية ومدى 

مالئمتها للطالب«؟ 

امتحانات الدور األول
بين��ت وزارة التربي��ة في وقت س��ابق 
أن ي��وم األح��د املص��ادف 2مت��وز توجه 
نح��و 400 أل��ف طالب وطالب��ة ألداء 
للدراس��ة  النهائي��ة  االمتحان��ات 
جمي��ع  »البكالوريا«،ف��ي  اإلعدادي��ة 
انح��اء العراق ع��دا محافظ��ة نينوى 
والت��ي انطلق��ت ف��ي مت��ام الس��اعة 

الثامنة صباحاً.
وتش��مل االمتحانات العام��ة الوزارية 
األول،  ال��دور  اإلعدادي��ة  للدراس��ة 
بفروعه��ا »العلم��ي، االدب��ي، املهني، 
واإلس��المي« للعام الدراس��ي 2016-

.2017
وتوجه 225 الفاً و426 طالباً للسادس 
العلم��ي بجميع مدارس��ه احلكومية 
واالهلي��ة، و117 الف��اً و435 طالباً من 
طلبة الس��ادس االدبي، و16 الفاً و700 
طالب للدراس��ة املهنية، و170 طالباً 

وطالبة للدراسة االسالمية. 
وه��ذه االع��داد تش��مل الطلب��ة في 
جميع احملافظات ع��دا طلبة نينوى اذ 

لم تتمكن وزارة التربية من احصاهم 
بسبب العمليات العسكرية املستمرة 
هناك ونزوح الطلبة املس��تمر في كل 
يوم مما يجعل االعداد متزايدة بحسب 

بيان وزارة التربية.
وأعلنت ال��وزارة في وقت س��ابق انها 
لالمتحانات  الفرعي��ة  اللج��ان  هيأت 
ف��ي املديري��ة العامة أجهزة كش��ف 
وسائل الغش االلكتروني التي زودتها 
وزارة التربي��ة ف��ي وقت س��ابق، فيما 
نسقت الوزارة ايًضا مع بعض اجلهات 
اخلدمية واالمنية لتوفير عناصر االمن 
جلميع املراكز، فضالً عن توفير الطاقة 

الكهربائية.

قطع شبكة االنترنت
من جانبه��ا قطع��ت وزارة االتصاالت 
خدم��ة ش��بكة اإلنترنت ف��ي عموم 
البالد خالل ساعات تقدمي االمتحانات 
الس��ادس  الصف  لطلب��ة  النهائي��ة 
اإلع��دادي بدءاً من الي��وم وحلن انتهاء 
االمتحان��ات وحتدي��داً م��ن الس��اعة 

اخلامس��ة وحت��ى الس��اعة الثامن��ة 
والنصف صباحاً حتس��باً من تس��ريب 
الغ��ش  ومن��ع  الوزاري��ة  األس��ئلة 

االلكتروني.
واك��دت ال��وزارة، ف��ي بيان له��ا، أنها 
س��وف تقوم بقطع ش��بكة اإلنترنت 
من الس��اعة ال� 5 فجراً إلى الس��اعة 
8:30 صباحاً وجلمي��ع أيام االمتحانات 
ملن��ع الغش ف��ي املراك��ز االمتحانية، 
وذلك بع��د تفاقم أزمة الغش اعتماداً 

على الهواتف املزودة باألنترنت.
وقد اتهم ع��دد كبير من الطلبة وزارة 
التربية بالقصور وعدم توفير اخلدمات 

واهمها » الكهرباء ».

تقصير كبير
من جانبها دع��ت عضو جلنة التعليم 
العال��ي النيابي��ة ف��ردوس الع��وادي، 
وزارتي الكهرباء والتربية الى توفير كل 
متطلبات االمتحانات لِطلبة السادس 
الثان��وي، مش��يرة الى وج��ود تقصير 

كبير ال ميكن السكوت عليه«.

وقال��ت الع��وادي ف��ي بي��ان صحفي 
لها:«م��ن املؤل��م وغير الالئ��ق ان نرى 
طلبتنا يجلس��ون ف��ي قاعات ناقصة 
ابس��ط  فيه��ا  تتوف��ر  وال  التجهي��ز 
املتطلب��ات ألداء امتحان��ات البكلوريا 
ومقاع��د  املطل��وب  التبري��د  ومنه��ا 

اجللوس«.
وعدت:«هذا التقصير هو من مسؤولية 
وزارة التربي��ة الت��ي لم جته��ز قاعاتها 
للطلبة وكذل��ك وزارة الكهرباء التي 
لم توفر الطاق��ة الكهربائية الكافية 
لهم،« مش��يرة ال��ى ان »املس��ؤولية 
تضامني��ة، وان ه��ذا التقصير ال يليق 
بالطالب العراقي املعروف عنه الذكاء 
ب��كل دول العال��م ومص��درا لألب��داع 

العاملي في كل اجملاالت العلمية«.
وتس��اءلت العوادي »كيف ميكن لوزارة 
التربي��ة ان تخ��رج جي��الً كف��ؤاً بهذه 
االج��واء املعيبة الت��ي ال تليق بالعراق 
املعروف بعراقة مؤسساته وتكاملها 

منذ عشرات السنن؟«.
واضافت، ان:«هذا التقصير غير مقبول، 

وال ميك��ن ان جند له اي مب��رر، لذا على 
وزارة التربي��ة ان تس��رع خالل اليومن 
االمتحانية  القاعات  بتجهيز  املقبلن 
بنح��و الئ��ق وكاف بأجه��زة التبري��د 
املطلوبة، وعليها ايًضا ان تنس��ق مع 
وزارة الكهرباء لتوفير الطاقة املطلوبة 
للطالب اجواء مناسبة تعينهم على 
احلص��ول على أفض��ل النتائ��ج التي 
تتناسب مع مجهودهم الذي بذلوه«.

شيطان أخرس
وبحسب بعض الصفحات في مواقع 
التواصل االجتماعي مت نش��ر عدد من 
الطلبة  والتعليقات لبع��ض  الص��ور 
يصفون ح��ال االمتحانات ف��ي البالد، 
ومع ارتفاع درجات احلرارة اضطر بعض 
الطلبة ال��ى خلع » القمصان »، وكان 
هن��اك العديد م��ن التعليق��ات التي 
تؤك��د عدم توف��ر اخلدم��ات املطلوبة 
إلمتام االمتحانات بأكمل وجه واهمها 
» الكهرباء »، فضالً عن صور وتعليقات 
ونكات تس��خر من االرتفاع في درجات 

احلرارة في البالد. 
هذا وناش��د ع��دد كبير م��ن الطلبة 
من عبر موق��ع التواص��ل االجتماعي 
» الفيس ب��وك » توفير الكهرباء التي 
زعمت وزارة التربية والكهرباء توفيرها، 
والنظر الى معاناتهم وكيف سيكون 
وضعهم في االمتحان��ات املقبلة مع 

االرتفاع املستمر في درجات احلرارة.
وكتب أحد الناشطون بعض السطور 
التي تعب��ر عن غضبه بس��ب ما حل 
بالطلب��ة قائ��الً: »اقس��م ب��اهلل، أني 
بكيت حلال طالب الس��ادس اإلعدادي 

هذه الدقيقة بالذات.
فقد رأي��ت جارتي تله��ث راكضًة في 
الش��ارع، تري��د الوص��ول ال��ى املرك��ز 
االمتحاني البنتها كونهم اتصلوا بها 
وأبلغوه��ا ان ابنتها ق��د أغمي عليها 
بسبب احلر والضغط واخلوف وصعوبة 
االس��ئلة! ذهبت معها، فزادت دموعي 
التي أخفيتها حتت نظارتي ملا شاهدت 
من حال م��زري، األهال��ي يتقلبون في 
املزوهرة(!  )الس��مجة  مث��ل  الش��ارع 

واملرك��ز بال كهرب��اء ودرج��ات حرارة ال 
يق��وى على حتمله��ا »اجلمل » صاحب 
الصبر عل��ى الصحراء! تأملت! اجنرحت 
انسانيتي وانا اراهم هكذا. وتابع: اعد 
نفس��ي وكل من يس��كت، ش��يطان 

اخرس.

قلة التخصيصات
من جان��ب أخر كش��ف وزي��ر التربية 
محمد إقبال، أن املبلغ الذي تس��لمته 
ال��وزارة 3.5 مليارات دين��ار من أصل ٨ 
ملي��ارات مت تخصيصه��ا لالمتحانات 

النهائية الوزارية.
وب��ن إقبال في بيان ص��ادر عن مكتبه 
اإلعالم��ي اخل��اص: ان »ال��وزارة طامل��ا 
ح��ذرت من ع��دم صرف املس��تحقات 
اخملصص��ة في مواعيده��ا،« مؤكداً ان 
»التأخير ف��ي صرف املبال��غ املطلوبة 
التجهيزات  انعكس على اس��تكمال 

بالشكل املناسب«.
وأضاف بان الوزارة تسعى بكل جهدها 
وباحلد األقصى من االمكانيات املتاحة 
له��ا لتوفي��ر املتطلب��ات األساس��ية 
لنج��اح االمتحان��ات،« موضًحا »أنها 
حقق��ت ق��دراً مهم��ا من ه��ذا االمر 
النق��ص  لس��د  عمله��ا  وتواص��ل 

املوجود«.

التربية تنفي 
ف��ي حن نف��ت وزارة التربية صحة ما 
نشرته بعض صفحات مواقع التواصل 
االجتماعي بش��أن ص��ور تظهر بعض 
الطلبة ي��ؤدون االمتحان��ات النهائية 
للصفوف املنتهية للمرحلة اإلعدادية، 
وهم بحالة شبه عارية داخل القاعات 
االمتحانية، بحجة عدم توفر الكهرباء 
وارتف��اع درجات احل��رارة، وفيما عدتها 
ص��وراً مفبرك��ة، فقدت اش��ارت الى 

استنكارها ملا مت نشره بهذا الشأن.
وق��ال املتح��دث باس��م وزارة التربية 
إبراهيم السبتي في تصريح صحفي: 
ان القاع��ات االمتحاني��ة لم تش��هد 

حدوث مثل هذه احلالة.
 واكد: ان هذه القاعات محترمة تابعة 
للجامع��ات واملعاه��د ف��ي احملافظات 
وال ميك��ن ان يس��مح مدي��ر القاع��ة 
ه��ذه  مبث��ل  واملراقب��ن  االمتحاني��ة 

احلاالت.
وتابع: ان الوزارة عملت ومنذ فترة على 
تهيئة املستلزمات اللوجستية وتوفير 
املاء البارد ومبردات الهواء لغرض تأدية 

االمتحان في ظروف مالئمة.

استغالل أسطح المنازل لزراعة أشجار العنب والزهور

"الحديقة المنزلية " للترويح عن النفس من ضغوطات الحياة التي يمر بها اإلنسان 

وزير التربية يعزو سوء تنظيمها الى قلة التخصيصات

طلبة السادس اإلعدادي يؤّدون االمتحانات »شبه عراة«
في ظل انقطاع الكهرباء وارتفاع الحرارة  
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إحدى احلدائق املنزلية الفخمة

جانب من امتحانات السادس اإلعدادي



ف��ي تصري��ح ل��ه لصحيف��ة دير 
ش��بيغل األملانية، قال س��عود بن 
عبد الرحمن آل ثاني، س��فير قطر 
في أملانيا: »إن دولة قطر لن تضّحي 
بأي حال من األح��وال بحرية الرأي 
والصحاف��ة، وأن مثل هذه اخلطوة 

ال تتناسب مع القرن ال�21«.
التصريح جاء نتيجة للتوتر واخلالف 
الذي نش��أ ب��ن الدول��ة القطرية 
والدول اخلليجي��ة الثالث )اململكة 
واإلم��ارات  الس��عودية  العربي��ة 
العربية املتحدة ومملكة البحرين ( 
فضال عن جمهورية مصر العربية 
التي تطال��ب دولة  قط��ر بحزمة 
من االلتزامات املوس��ومة )بقائمة 
املطالب( مقاب��ل تطبيع العالقات 
معها ومن ضمنها حتسن سلوك 

قناة اجلزيرة.
لست بصدد الدخول في تفاصيل 
األزمة الن تلك الدول كسائر الدول 
األخرى تبحث ع��ن مصاحلها التي 
تارة تتقاطع وتتش��ابك وتارة أخرى 
تتق��ارب وتتصال��ح م��ع بعضها. 
أما النقطة التي تس��اورني والتي 
أرك��ز عليه��ا هي ه��ل صحيح أن 
قن��اة اجلزيرة القطري��ة هي القناة 
التي تدافع ع��ن احلريات واملفاهيم 
الدميقراطية والس��يما ف��ي بلدان 
الشرق األوس��ط بل وحتى البلدان 
اآلسيوية لكي توحي للعالم بانها 
اصبحت ج��زءاً من املنبر احلر، فهل 
تستحق كل هذه احلماسة للدفاع 

عنها؟.
السفير القطري له احلق وله كامل 

احلرية كي��ف ومتى وأين يدافع عن 
قناتهم املش��بوهة والت��ي متولها 
اإلمارة القطرية مباشرة ومن قبل 
اجهزة اخملابرات في املنطقة وحتى 
لتنفيذ وحتقي��ق مآربها  العاملي��ة 
اخملتلف��ة والت��ي نحن هنا لس��نا 

بصدد تعدادها وتقييمها.
أما نحن أه��ل الكتابة والصحافة 
املسؤولة بعيدا عن كل التجاذبات 
إن  ن��رى  السياس��ية  والتأثي��رات 
تقلي��م أظافر وحتجيم هذه القناة 
إن ل��م يك��ن الني��ل م��ن صمتها 
خطوة مهمة وفعال��ة نحو اعادة 
ترسيم و تصحيح املسار األعالمي 
احلر من خالل تطبيق حرية التعبير 
ومفهوم حرية الضمير، ألن اجلزيرة 
القطرية تخدم سياس��ة وخطط 

الدول��ة القطرية ب��كل حذافيرها 
وه��ي م��ن زرع فتن��ة اإلره��اب في 
املنطقة  و تس��عى للحيلولة دون 
تقوي��ة دعائ��م الدميقراطي��ة في 
دول حديث��ة العه��د في نش��أتها 
خطواتها  وتقوي��ض  الدميقراطية 
مؤسس��اتها  دمقرط��ة  نح��و 
كالع��راق مثال ،حيث تس��عى الى 
واملبادئ  املفاهي��م  ايصال جمي��ع 
املتلقي  إل��ى  احلقيقي��ة للحريات 
بصورة مش��وهة وبالش��كل الذي 
تريد اإلم��ارة القطرية تس��ويقها 
وه��ي تروي��ج الفك��ر التكفي��ري 
والدف��اع عنه من خالل اس��تغالل 
الرأي احلر وف��رض اإلرهاب الفكري 

واإلرهاب اإلسالمي اإلخواني.
 إن اجلزيرة عملت من خالل ماكنتها 

اإلعالمي��ة على غ��ض النظر عما 
ي��دور ف��ي الدول��ة القطري��ة من 
قمع وس��لب للحريات السياسية 
وباألخ��ص حري��ات امل��رأة الت��ي ال 
ح��ول لها وال قوة وه��ي تعاني من 
االضطه��اد والقس��وة اضافة الى 
حرمانها من قيادة الس��يارة ال بل 
خططت اجلزيرة أن تروج للحجاب 
وترسيخ فكرته حيث جاءت بأجمل 
االعالميات و استبدلت مظهرهن 
م��ن خ��الل التحج��ب بالطريق��ة 

القطرية و حتى السعودية .
س��عادة الس��فير القطري عندما 
يذكر بإن إمارته لن تضحي بأي حال 
من األحوال باجلزي��رة! فإنه يقصد 
إن القن��اة تنفذ خططهم لترويج 
الفكر اإلرهابي والشوفيني وتخلق 

الفوضى ألنه��ا ترى إن هذا النمط 
اإلعالمي يخ��دم مصاحلها ويثبت 
مكانة اإلم��ارة الصغي��رة الغنية 
ويجعله��ا ق��ادرة على أن تس��تفز 
 ، ملآربه��ا  و تخضعه��م  اآلخري��ن 
النم��ط  تغي��ر  لي��س ملطالب��ة  و 
السياسي و اشاعة  الدميقراطية 

و التعددية في امارته  .
قناة اجلزيرة لم تأت بشيء جديد، إمنا 
ظهرت وجاءت بنمط غير مسبوق 
من العمل اإلعالمي والذي يسعى 
والدميقراطية  احلري��ات  ملناهض��ة 
ونش��ر اإلرهاب الفك��ري واإلرهاب 
اإلسالمي والتكفيري في منطقتنا 
من خ��الل الس��احة الدميقراطية 
نفس��ها، ومثلما يق��ول اإلعالمي 
الك��ردي الدكت��ور بهات حس��يب 

القرةداغ��ي ج��اءت اجلزيرة بأس��وأ 
جترب��ة إعالمية بعد احل��رب الباردة 
واآلن تعان��ي ش��عوب املنطقة من 
آثارها السلبية التي أظهرتها هذه 
القناة التي ال تتناس��ب توجهاتها 
ورس��التها التدميري��ة م��ع القرن 

ال٢١.
املتحض��ر  العال��م  عل��ى  لذل��ك 
احمللي��ة  الصحافي��ة  واملنظم��ات 
والعاملي��ة أعادة النظ��ر في أهلية 
وحرفي��ة ه��ذه القناة ف��ي العمل 
ضمن هذه الس��احة للدميقراطية 
مس��ارها  وتصحي��ح  العظيم��ة 
واخذ زم��ام املبادرة لس��حبها من 
الث��الث صاحبة  اخلليجية  ال��دول 
السياسات واخلطط التي تستحق 

املساءلة أصالً.
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كاريكاتير

عن موقع »كارتون سياسي«

هل الجزيرة منبر للحريات أم بؤرة لترويج العنف واإلرهاب؟
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المقاالت و اآلراء التي 
تنشر تعبر عن وجهة نظر 
أصحابها وال تمثل بالضرورة 
رأي الجريدة

ّ
ّ

بارزان الشيخ عثمان

كريستوف شميدت

كاتب من إقليم 
كردستان

رئيس المجلس 
األلماني للخبراء 

االقتصاديين

رمبا ال يك��ون فائض احلس��اب اجلاري 
املرتفع على نحو مس��تمر في أملانيا 
حاض��را عل��ى األجن��دة الرس��مية 
التي  لقم��ة مجموع��ة العش��رين 
تس��تضيفها مدين��ة هامبورج هذا 
األسبوع، ولكنه من احملتم أن يستفز 
حالة من التوتر بن القادة اجملتمعن. 
فق��د س��جل ذل��ك الفائ��ض، الذي 
كان مل��دة طويلة س��ببا للخالف مع 
العديد من ش��ركاء أملانيا التجارين، 
ارتفاع��ا جديدا بل��غ %8.3 من الناجت 
احمللي اإلجمالي االس��مي في العام 
املنص��رم، وكان الفائض مع الواليات 
املتح��دة ميثل القس��م األعظم من 

الفائض الكلي.
م��ن املؤك��د أن اقتص��اد أملاني��ا من 
املمكن أن يستفيد من التغيرات في 
السياس��ة العامة والتي من شأنها 
أيض��ا أن تقلل من فائض احلس��اب 
اجلاري. ولكن مثل هذه التعديالت ال 
تصبح منطقية إال إذا استرش��دت 
بالتفكي��ر الرصن ���� والقادة الذين 
يقبل��ون طبيع��ة التج��ارة الدولية 
املفيدة تبادليا، ويس��محون بحدوث 
التعدي��ل االقتص��ادي مب��رور الوقت، 

ويرفضون وهما مف��اده أن االقتصاد 
أشبه بشركة كبيرة. 

إن التج��ارة الدولية ليس��ت مباراة 
ف��ي  فالعج��ز  ِصف��ر.  محصلته��ا 
احلساب اجلاري ليس مؤشرا مباشرا 
لصفق��ة س��يئة، والفائ��ض لي��س 
ب��ل  لالحتف��ال.  س��ببا  بالض��رورة 
إن العج��ز والفائ��ض يرجع��ان ف��ي 
حقيق��ة األم��ر إلى ع��دد ال يحصى 
م��ن الصفقات اخلاصة، والتي تتوقع 
األطراف املعنية جني الفوائد منها.

ومع ذلك، تواصل إدارة الرئيس دونالد 
ترام��ب، واملفوضية األوروبية )بدرجة 
أقل عدائية( دفع الس��رد القائل بأن 
الفائ��ض املرتف��ع ل��دى أملاني��ا البد 
أن يش��ير إل��ى اخت��الل ف��ي التوازن 
االقتص��ادي ناج��م ع��ن انخف��اض 
الطلب الكلي نس��بة إل��ى العرض. 
والواقع أن ترامب �� في اس��تعراض 
املفاهي��م  إدراك  ع��ن  لعج��زه 
تنط��وي عليها  الت��ي  االقتصادي��ة 
احلس��اب  أرصدة  قي��اس  مح��اوالت 
اجل��اري �� ذه��ب إلى ح��د القول بأن 
»األملان أش��رار، أشرار للغاية، بسبب 
مالين السيارات التي يبيعونها إلى 

الواليات املتحدة«.
احلقيق��ة هي أن ح��دوث اختالل في 
يتطل��ب  الكل��ي  االقتص��اد  ت��وازن 
انحراف الطلب الكلي بشكل كبير 
ع��ن الع��رض الكلي، عند مس��توى 
سعر معن. وينعكس العرض الزائد 
إما في طاقة إنتاجية غير مستغلة 
بش��دة أو في انخفاضات هائلة في 
األسعار وتوقعات األسعار. وال ميكننا 
أن نتبن أي من هذا في أملانيا حاليا.

بل على العكس من ذلك، تستعمل 
الق��درة اإلنتاجي��ة األملاني��ة بنح��و 
تش��غيل  ومس��تويات  مف��رط. 
العمال��ة هناك مرتفع��ة، والبطالة 
ف��ي انخفاض، واألس��عار في ارتفاع 
بعض الش��يء، كما كانت معدالت 
إيجابي��ة  األساس��ية  التضخ��م 
لس��نوات. وعلى هذا ف��إن أي تدخل 
به��دف حتفي��ز الطل��ب ���� العالج 
الواض��ح وفقا لس��رد ترام��ب �� لن 

يكون منطقيا على اإلطالق.
وال يخل��و األمر من مش��كالت أخرى 
تعيب هذا الس��رد التبسيطي الذي 
يدفع به ش��ركاء أملانيا ف��ي الغرب. 
��ر فائض احلس��اب  فكثي��را ما يَُفسَّ

اجلاري عل��ى أنه عالم��ة على عملة 
مخفض��ة القيمة عم��دا، أو حواجز 
جتارية، أو إغراق سلع التصدير. ولكن 
بحواجز  يتمي��ز  األملان��ي  االقتص��اد 
جتارية منخفضة نسبيا؛ هذا فضال 
عن اس��تقالل عملي��ة حتديد األجور 
عن السياس��ة إلى حد كبير، ووضع 
السياس��ة النقدية من ِقَبل البنك 
املرك��زي األوروب��ي، ولي��س احلكومة 

األملانية.
وبدال من هذه العوامل الثابتة، يبدو 
أن ق��وى مؤقت��ة رمب��ا تتحم��ل قدرا 
كبيرا من اللوم عن فائض احلس��اب 
اجلاري املرتفع في أملانيا. األمر األكثر 
أهمية هنا هو أن السياسة النقدية 
البنك  ينتهجه��ا  التي  التوس��عية 
املرك��زي األوروب��ي، عل��ى الرغم من 
أهميتها البالغة في منع أزمة اليورو، 
كانت سببا في دفع قيمة اليورو إلى 
املقابل  التحس��ن  االنخفاض؛ وكان 
في القدرة التنافسية لألسعار منذ 
منتص��ف ع��ام 2014 مس��ؤوال عن 
نقط��ة مئوية واحدة ف��ي األقل من 
فائض احلس��اب اجلاري في أملانيا في 
عام 2016. وكان االنخفاض الدرامي 

ألس��عار النفط في الفت��رة من عام 
2014 إلى ع��ام 2016 مرتبطا بزيادة 
قدره��ا نقطتن مئويتن أخرين، في 
ظ��ل حت��والت دميوغرافية اس��همت 

بنقطتن أخرين.
ويقودن��ا فح��ص صاف��ي االقتراض 
واإلق��راض م��ن جان��ب القطاع��ات 
االقتصادي��ة في أملانيا إلى تفس��ير 
آخر للفائض اخلارجي األملاني املرتفع. 
إذ يس��جل قطاع الشركات األملانية 
نسب رأسمال متزايدة، وهو ما يرجع 
في األس��اس إل��ى عوام��ل ضريبية 
فضال عن إنشاء مخففات للمخاطر 
في االستجابة لألزمة املالية العاملية 
في ع��ام 2008 وأزمة منطقة اليورو 
التي اندلعت بعد عامن. وليس من 
املس��تغرب أن يأتي هذا االرتفاع في 
مدخرات الش��ركات مصحوبا بزيادة 

االستثمار في اخلارج.
كما حتس��نت امل��وارد املالية العامة 
ف��ي أملاني��ا ف��ي الس��نوات األخيرة، 
وخضع��ت األس��ر لق��در كبي��ر من 
م��ع  للتعام��ل  الدي��ون  تقلي��ص 
كميات ضخمة من الديون الناجمة 
ع��ن الفقاع��ة العقارية ف��ي أواخر 

وأغلب  العشرين.  القرن  تسعينيات 
هذه التأثيرات �� ومس��اهمتها في 
فائض احلساب اجلاري �� من احملتم أن 

تتالشى مبرور الوقت.
االقتصادي��ة  احلقيق��ة  تتلخ��ص 
األخيرة التي يتعن على ترامب بنحو 
خاص أن يدركها في اس��تحالة إدارة 
االقتصادات الوطني��ة بطريقة إدارة 
الش��ركات الكبرى نفسها. والواقع 
أن املس��توى املرتفع من التجريد في 
حتلي��ل االقتص��اد الكلي كثي��را ما 
يحجب حقيق��ة مفادها أن النتائج 
الكلي��ة ترجع غالبا إل��ى عدد هائل 
من القرارات التقديرية التي تتخذها 
قوى مس��تقلة. وال يستطيع صناع 
السياس��ات أن يتالعب��وا مبثل هذه 
النتائ��ج كم��ا يحلو له��م. وكل ما 
ميكنه��م القي��ام ب��ه هو تش��كيل 
البيئ��ة الت��ي يعمل فيه��ا متخذو 
القرار ف��رادى، في محاول��ة لتوجيه 
مجم��وع االقتصاد الكل��ي، مع احلد 
من اآلث��ار اجلانبية غير املقصودة في 

الوقت نفسه.
في نهاية املطاف، ينبغي لنا أن نفهم 
فائض احلساب اجلاري بوصفه َعرَضا 

لتطورات أساس��ية، وليس بوصفه 
هدف��ا للسياس��ة االقتصادية. وفي 
حالة أملانيا، ال يجب أن تكون معاجلة 
ميزان احلس��اب اجلاري هدفا في حد 
ذاتها، بل لزيادة مستوى العائد على 

االستثمار داخل أملانيا.
وقد تش��مل مثل هذه التدابير، على 
س��بيل املثال، الس��عي إل��ى انتقال 
الطاق��ة م��ع االسترش��اد باملب��ادئ 
ضريب��ة  وإصالح��ات  االقتصادي��ة، 
حيادي��ة  تدع��م  الت��ي  الش��ركات 
التمويل، وإلغاء القواعد التنظيمية 
الت��ي تقي��د قط��اع اخلدم��ات. ومن 
املمكن أن تلعب زيادة االس��تثمارات 
العام��ة دورا إيجابيا أيض��ا، وإن كان 
ذلك الب��د أن يكون في املق��ام األول 

على حساب االستهالك العام.
ومن ش��أن حزمة السياس��ات هذه 
أن تعم��ل على تعزي��ز النمو احملتمل 
ف��ي أملانيا، ف��ي حن تس��اعد أيضا 
في خف��ض فائض احلس��اب اجلاري. 
إنها الصفقة التي رمبا يس��ارع حتى 

ترامب إلى دعمها.

فن الفائض
PROJECT
SYNDICATE

اسلحة كيم جونغ اون النووية

عبدالمنعم األعسم 

جملة مفيدة

ح��رب املوصل جتمع، ف��ي اطوارها اخملتلف��ة، موصوف كل 
احل��روب التي نعرفها، فهي ح��رب دينية، ال تختلف، إال في 
تفاصيل التحضير ومحموالت اللغة، عن دواعي ما تسمى 
بحروب الردة في االسالم غداة وفاة الرسول، حيث واجهت 
اخلالفة حتديات صياغة الدولة قيد االنش��اء، مرورًا باحلروب 
الت��ي اش��تعلت ف��ي نهاية الق��رن الرابع بن املس��يحية 
اجلامح��ة، وراعيها القدي��س »امبروز« وب��ن »أعداء اهلل« 
البربر املتمردين، وثم ما اطلق عليه باحلروب الصليبية التي 
اندلعت اواخر القرن احلادي عشر بشعارات الصليب، فقد 
تص��درت رايات »ال إله إال اهلل محمد رس��ول اهلل« طوابير 
املسلحن الدواعش الذين اخترقوا حدود العراق من الغرب، 
وحتت الدعوة ل�«نصرة الس��نة« تساقطت بايديهم مدن 
الغالبية السنية حتى ثاني اكبر مدن العراق هي املوصل، 
ف��ي حن كان من الطبيعي للدول��ة العراقية التي حاربت 
هذا العدوان ان تُبطل الدعوات الدينية للُغزاة بدعوات لم 
تبتع��د، هي ايضا، كثيرا عن الدين واملذهب بعنوان حماية 

الدين من التشّوه و«حماية املقدسات«. 
وه��ي حرب وطنية من احل��روب التي تُصن��ف انها »حروب 
عادل��ة« متييزا عن احلروب الت��ي خاضتها وتخوضها الدول 
االس��تعمارية واالقطاعي��ة فيما بينها )حرب الس��نوات 
السبع البريطانية العام 1760( الخضاع الدول والشعوب 
املستضعفة، والتي جوبهت باعمال مقاومة من السكان 
واحلركات التحررية، فان س��لوك املس��لحن الدواعش جاء 
منسجما ومكمال، في دمويته وفنون تنكيله وجتاوزه قيم 
التاريخ والدين واحلضارة والتنوع  السكاني لكل ما تعرفه 
املدون��ات التاريخية من بش��اعات ارتكبه��ا احملتلون، كما 
اس��ت�ُفزت الوطنية العراقية في اجلانب الذي ظهرت فيه 
جماعة داعش وهي تتكون من »متطوعن« اجانب قس��اة 

نظير املقاتلن املأجورين في احلروب التقليدية. 
وه��ي ح��رب عاملي��ة، ال تختل��ف ع��ن احلرب��ن العامليتن 
االخيرتن، إال في تفاصيل املصطلح في جزئه العسكري، 
فثم��ة دول كثيرة )حلف��اء اميركا.. وايران( س��ّيرت قواتها 
واس��اطيلها ومجموعات منتخبة من قواتها الى ساحة 
حرب املوصل او على مشارفها، مقابل دول تدعم الغزاة او 
تتعاطف معهم او تراهن عليهم )اخلليج. تركيا. روسيا..( 
ولي��س أدل على طابع حرب املوصل العامل��ي من التأثيرات 
التي رافقتها على اقتصاد العالم واس��عار البترول وسوق 
السالح وصفقات تقاسم النفوذ بن الدول ذات العالقة. 

وحرب املوصل، الى ذلك حرب اهلية، حيث يتولى فريق من 
اهل العراق قيادة املش��روع الداعش��ي وهيئة اركان حربه، 
لي��س فقط من ب��ن كبار جنراالت اجليش الس��ابق وفلول 
حزب��ه، بل وايضا من ابناء عش��ائر عراقي��ة كبيرة ونافذة، 
مقابل قطاعات عديدة من السكان املناهضن للمشروع 
واملتحفزين لقتاله، وقد حتولت هذه القطاعات الى غالبية 
سكانية مع استمرار مطحنة احلرب حيث افرزت ما افرزته 
كل احلروب االهلية في التاريخ من خراب وضحايا، واالهم، 

ما يتصل مبستقبل وشكل وهوية واولويات الدولة.
حرب املوصل ليس��ت حربا منطية، ف��ان الرقعة الصغيرة 
التي دار ويدور حولها الفص��ل االخير من معركة التحرير 
تلخص لعنة احلرب عبر التاريخ: ال شيء أغلى من الدم، وال 

وطن لم يستسق من الدماء.
 *******

ايفي مريام- شاعرة اميركية:  
أحلم باليوم الذي يأتي فيه طفٌل ويسأل أمه: »ماذا كانت 

احلرب؟«.« 

حرب الموصل..
محاولة توصيف 



ثقافة10

علوان السلمان

تع��د التراجم والس��ير بانواعها)الذاتية 
والغيري��ة( من االجن��اس االدبية النثرية 
املؤثرة مجتمعيا والت��ي تفرض الترتيب 
الزمن��ي لالح��داث مبنطقي��ة تكش��ف 
عن وع��ي منتج لها.. وفي هذا الس��ياق 
يفت��رض االمل��ام مبطلق املراح��ل احلدثية 
والتركي��ز على االهم فامله��م مما يندرج 
ع��ن  الس��يري..فضال  الس��لم  ضم��ن 
التفكي��ر ف��ي االس��لوب ال��ذي ميك��ن 
توظيف��ه في صياغته��ا واالحاطة بها..

لتق��دمي جتربة ابداعية تعي��د انتاج حياة 
شخصية تشغل حيزها املؤثر مبا تقدمه 
من ابداع يستفز الذاكرة فيترك بصمته 
املؤثرة بفعله وتفاعله مع الذات اجلمعي 
اآلخر..ه��ذا يعن��ي ان الس��يرة الغيري��ة  
ف��ن ادبي يتن��اول س��يرة حي��اة منتج.. 
وحتليله  مركزاعل��ى تس��جيل منج��زه 
والتعليق عليه بقص��د االفادة املعرفية 
وحتقيق املتعة املنبثقة من ثنايا التجربة 
التي تعتمد البناء الفني واضفاء عنصر 
التش��ويق وجودة الس��رد ودقت��ه بخيال 
مقي��د.. لذا فه��ي ليس��ت تاريخا حلياة 
الف��رد باملعن��ى الدقيق بل ه��ي جزء من 

التاريخ االنساني..
  والس��يرة تصنف من حيث مضمونها 
الى س��يرة تاريخية وادبية وفلس��فية.. 
الغاي��ة م��ن كتابتها نق��ل التجربة من 
الذات الى املوضوع والدعوة للمش��اركة 
ف��ي عوامله��ا والوق��وف عل��ى موق��ف 
صاحبها من احلياة والواقع..وابراز املقدرة 

الفنية والفكرية عنده..
    ل��ذا فه��ي ن��ص يتمي��ز باملوضوعية 
ويكش��ف عن جرأة كاتبها في عرض ما 
يرتبط بحياة املبدع السيرية واالبداعية..

كم��ا فع��ل اب��ن خل��دون ف��ي التعريف 
واس��امة ب��ن منقذ ف��ي االعتب��ار وابن 
ش��هيد الدمش��قي في الدر الثمني في 
س��يرة نور الدين..وميخائيل نعيمة في 
كتابه جبران خليل جبران وفدوى طوقان 
في اخي ابراهيم ومحمد حسنني هيكل 
في حياة محمد)ص( وابراهيم عبدالقادر 

املازني في قصة حياة..
 والدكت��ور جناح هادي كبة في دراس��اته 
الس��يرية الغيري��ة ع��ن )اع��الم احلل��ة 
ف��ي الفك��ر والثقاف��ة واالدب(يحتف��ي 
ال��ذي يش��كل اح��د عناص��ر  بامل��كان 
)الزمان/الش��خصية/ العالقات النصية 

الرؤية.(.فيكش��ف ع��ن مضامين��ه من 
خالل النص املوازي)احللة وريثة بابل( الذي 
جاء فيه)حني تقدم الزمن ببابل اسست 
مدين��ة احللة عام)495ه�( على يد االمير 
س��يف الدول��ة صدق��ة بن منص��ور بن 
دبس��يس بن مزيد االسدي)ت501ه�(في 
اجلامعني وبنى فيها الدور والقصور حتى 
صارت من احسن مدن العراق واجملها..

وش��هدت ايام��ه ازدهار احلل��ة اقتصاديا 
وفكريا..ف��كان محب��ا للعل��م والعلماء 
واالدباء مكرما له��م وبالغ في اهتمامه 
بالفقه��اء مج��زال العطايا وق��د ذكرت 
املص��ادر بان��ه اقتن��ى كتبا نفيس��ة زاد 
عدده��ا على االلف واخلمس��مئة كتاب( 

ص4..
 ثم يعرج الكاتب على سير ابرز اعالمها 
مس��تذكرا احمد سوسة املؤرخ واالثاري 
واخلططي الذي ينتمي الس��رة يهودية..

لكنه يش��هر اسالمه في القاهرة وعلى 
اث��ر ذل��ك كان كتابه)ف��ي طريق��ي الى 
االس��الم( بجزئني ..اضافة الى خمس��ني 
مؤلف��ا فنيا واطلس��ا جغرافي��ا واحدا..

ومق��االت بحثي��ة ف��ي ال��ري والزراع��ة 
والهندسة واجلغرافية والتاريخ حصيلة 
عمله مهندس��ا في دائرة ال��ري فمديرا 
عاما للمس��احة ومن ثم مديرا عاما في 

ديوان وزارة الزراعة..
 ث��م ينتقل للخوض في جتارب ش��عرية 
الش��اعر  االول��ى  محطت��ه  فكان��ت 

ادي��ب كمال الدين مش��روعه الس��يري 
انطالقا من الوالدة والنش��أة فالدراس��ة 
واالبداع الش��عري بتوظيف احلرف الذي 
سحرية(..وكش��ف  فيه)طاق��ة  وج��د 
ع��ن مس��توياته املتمثلة في املس��توى 
التش��كيل/  االيقاع/ لترميز/ ا لداللي) ا

التراث/ االسطورة/الطفولة..( ص20..
فمنجزه الشعري)تفاصيل/اخبار املنفى/

اربعون قصي��دة ع��ن احلرف/افول احلرف 
احلرف/اعن��ي اصابعي..(..فاالنتق��ال الى 
عالم املراة الش��عري والشاعرة حسينة 
عب��اس بنيان ش��اعرة الرق��ة والوطنية 
عب��ر مجاميعه��ا الش��عرية)كلمات ما 
بع��د املوت/س��مات بابلية/عراقي��ة في 
س��طور/ احل��داد..( فوالدته��ا ونش��أتها 
ودراس��تها املكانية واملرحلية التي بدأت 
في احللة وانتهت بها وشهادة الهندسة 
للعم��ل  اهلته��ا  الت��ي  امليكانيكي��ة 
كمهندس��ة في دائرة الطرق واجلس��ور 
فرئيس��ة مهندس��ني في وزارة االعمار.. 

من شعرها:
اني جاهرت بحبك ياوطني

فاغفر حزني يوم تزاحمت االشواك على 
صدري

فحملت جراحك في صدري
وحملت خيول اهلل متد لك االعناق

يا ضوء مدارات اآلفاق   /ص30
ويس��تمر اخل��وض ف��ي غم��ار العوال��م 
الشعرية فتس��تقر محطة الكاتب بني 
عوالم الش��اعر حميد سعد الذي)عاش 
في طفولة هادئة وصبا مستقر وشباب 

عاصف..اذ انغمر في العمل السياس��ي 
ففتح ل��ه افقا معرفيا م��ا كان ليتوافر 
ل��ه ف��ي البي��ت او احملي��ط االجتماعي..

وكان��ت حياته اق��رب الى اليس��ر منها 
الى العس��ر...لم يكن طالبا متميزا ولم 
يتلكأ في دراسته..وقد عمل في التعليم 
االبتدائي ثم اكمل دراسته اجلامعية في 
االدب العربي في اجلامعة املستنصرية..) 

كما يؤكد ذلك الدكتور صباح املرزوك..
 وامت��د نش��اطه االدب��ي ال��ى ان يكون 
س��كرتير حترير مجلة الكلمة فاالجيال 
واملوس��وعة  واالق��الم  ش��عر  ومجل��ة 
الصغي��رة واالدي��ب املعاص��ر والكات��ب 
العربي.. وش��غل منصب الوكيل االقدم 
لوزي��ر الثقافة واالع��الم فرئيس مجلس 
امناء بيت احلكمة..اما منجزه الش��عري 
وق��راءة  الطيني��ة  االب��راج  فله)لغ��ة 
ثامنة وديوان االغان��ي الغجرية وحدائق 
احلض��ور وطفولة املاء فمملكة عبداهلل 
وش��واطيء لم تع��رف الدفء فبس��تان 
عب��داهلل وباجتاه افق اوس��ع وفوضى في 
غي��ر اوانها واحلدائق التس��ع ومش��هد 
مختل��ف..( وقد ترجمت بع��ض اعماله 
الش��عرية ال��ى الفرنس��ية واالنكليزية 
واالس��بانية والصربي��ة والكرواتية.. اما 
فيما يتعلق باملكان وشحناته فقد كتب 
السيري)يتوحد الشاعر صوفيا بذكرياته 
القدمي��ة واحلديثة مع امل��كان مبا فيه من 
رموز تاريخي��ة وجغرافية وانطولوجية..( 

ص38..
ث��م ينتق��ل وهن��ا املفارق��ة االنتقالية 
الى الس��يد حيدر احلل��ي)1737 � 1887( 
الذي يج��ب ان يحتل مكان الصدارة في 
الكتاب كما نرى..كونه ينتمي الى اسرة 
جلها من الش��عراء..فضال ع��ن كتابته 
الشعر مبكرا وساجل الكثير من شعراء 
عصره..ام��ا  منجزه فينحصر في ديوانه 
ال��در اليتي��م والعق��د املفص��ل ودمية 
القصر في شعراء العصر واالشجان في 
مراثي انس��ان)جمع فيه مراثي صديقه 
الس��يد مي��رزا جعف��ر القزويني(..م��ن 

شعره في مدح الرسول)ص(:
أي بشرى كست الدنيا بهاءا    قم فهني 

االرض فيها والسماءا
طب��ق االرج��اء من��ها أرج     عط��رت 

نف��حة رباه الف���ضاءا    /ص50
 فاالنتق��ال الس��يري للم��كان وعوال��م 
والس��رد متمثل��ة بش��اكر  اجلغرافي��ة 
خصباك اجلغرافي ال��ذي ابدع في االدب 
والترجم��ة والس��يرة..فهو املتخص��ص 
مب��ادة اجلغرافي��ة اكادميي��ا ف��ي اليم��ن 
مبدع��ا  والعراق..واديب��ا  والس��عودية 
في نس��ج الق��ص الواقعي ابت��داء من 
مجاميع��ه القصصية)الصراع(و)عه��د 
جدي��د(.. فاالبداع الترجم��ي متمثال في 
تش��يخوف واالنتاج املس��رحي في )بيت 
الزوجية( وفي السرد الروائي له)السؤال( 
ف� )احلقد االس��ود( و)االصدق��اء الثالثة( 
الت��ي عالج فيه��ا اخل��راب العراقي بعد 
االحتالل..وله كتابات مضيئة في التراث 
اجلغراف��ي العربي..ومن كل هذا يحق لنا 
ان نقول)خصباك متي��ز باجلغرافية وابدع 

في االدب(..
 ام��ا ف��ي مج��ال الس��يرة الفهرس��ية 
والتاليفية فكان الدكتور صباح املرزوك 
احلاض��ر الغائ��ب ال��ذي ب��دأ حيات��ه في 
الكتاتي��ب فامل��دارس احلكومي��ة حت��ى 
البكالوريوس واملاجستير والدكتوراه من 
جامعة انق��رة في االدب املقارن..فالعمل 
في جامعة بابل تدريس��يا ورئيس قسم 
الفهرسة والبحث االدبي والفلكلور..اما 
فيم��ا يتعلق مبنجزه فله)اع��الم بابليون 
منهم:الدكتور جواد احمد علوش ورؤوف 
اجلب��وري وط��ه باق��ر وعبداجلب��ار عباس 
وكاظ��م التميم��ي وه��ادي جب��ار احللي 
وط��ارق حس��ن كاظم ومعيوف��ة احللي 
والدكتور احمد سوس��ه وعالم سبيط 
النيل��ي..( ول��ه ايض��ا جميل ب��ن معمر 
رائد الش��عر الع��ذري ومعج��م االمثال 

احللية ونازك املالئكة في املراجع العربية 
واملعربة ومحمد باقر احللي وخليل مطران 
في املص��ادر العربية واملعرب��ة ومعجم 
الش��عراء العراقيني في القرن العشرين 
ومعجم ش��عراء احللة حت��ى منتصف 
القرن الثالث عش��ر الهجري وتاريخ كرة 
القدم في احللة والقاب بعض الش��عراء 
الع��رب  اع��الم  املعاصرين..فموس��وعة 
في القرن التاس��ع عشر والعشرين..اما 
في مجال نش��اطه االداري والتدريس��ي 
العربي��ة  اللغ��ة  قس��م  ت��رأس  فق��د 
واالجتماعيات في معه��د املعلمني في 
كركوك وترأس وحدة االع��داد والتدريب 
في املديرية العام��ة لتربية بابل..اضافة 
الى مش��اركاته في العديد من املؤمترات 
والندوات..م��ن كل ه��ذا نخل��ص الى ان 
امل��رزوك عنوان مرجع��ي ومعرفي ملدينة 
احللة بتاريخها وتراثه��ا وثرائها الفكري 

واالدبي..
  ام��ا ف��ي اآلثار ف��كان طه باق��ر امنوذج 
الع��راق واالمة عموم��ا واحللة خصوصا 
بحكم دراسته ملا كتب باخلط املسماري 
االكدية..حتدث عنه  وتعل��م  الس��ومري 
كوركي��س ع��واد قائ��ال)ان ه��ذا الرجل 
فخر للعراق والع��رب مبا ميلكه من علوم 
وثقافة واس��عة في مي��دات اختصاصه 

في اآلثار القدمية..( ص39..
 ط��ه باقر اجن��ز الكثير م��ن املؤلفات في 
تاريخ احلضارات  مقدمتها)مقدمة ف��ي 
القدمي��ة بجزئ��ني االول خ��اص بتاري��خ 
العراق القدمي وحضارت��ه القدمية..واجلزء 
الثان��ي خ��اص بتاري��خ ب��الد وادي النيل 
وحضارته وبالد الش��ام وجزي��رة العرب..

ت��اله مبلحم��ة كلكامش فموج��ز تاريخ 
العل��وم واملعارف في احلض��ارات القدمية 
واحلضارة العربية االسالمية وهناك من 
تراثنا اللغوي القدمي واملرشد الى مواطن 
اآلث��ار واحلضارة..واخي��را يؤش��ر الكاتب 
اش��ارات في حياة طه باق��ر منها املامه 
باللغات االملانية والفرنسية والسومرية 
واالكدية والبابلية واالش��ورية والعبرية 
مم��ا اهل��ه ليتقل��د مناصب ع��دة منها 
مدير عام اآلث��ار وعضوية اجملمع العلمي 

العراقي...
  ام��ا في النقد االدب��ي فينتقي الكاتب 
فت��ى النق��د االدب��ي عبداجلب��ار عباس 
فيس��جل س��يرته احلياتي��ة التعليمية 
والوظيفي��ة اذ عمل��ه في اذاع��ة بغداد 
بع��د تخرجه في كلي��ة االداب..قال فيه 
الدكت��ور عل��ي ج��واد الطاهر)ان��ه فتى 
النقد االدبي في العراق..انه الناقد الذي 
حاز لقب الناقد بح��ق..( ص100..اضافة 
الى انه ل��م يفرط في كتابة الش��عر اذ 

كان يلوذ به بني حني وحني..ومن شعره:
ضحوك الوجه وضاح اجلبني

    يسل الشمس من فلك الظنون
فطمت على هواك فتى ويبقى

    وضيع هوى على كبر السنني
وما بيني وبني ملاه ه���جس

     من الصب�وات اوثق من جنون
ي��وزع ح��به بي��ن ال���برايا

       واشفق ان ينال ه����واه دون
  /ص103

 ام��ا اصدارات��ه ف��كان اولها )الس��ياب( 
و)مراي��ا على الطري��ق( وله )ف��ي النقد 
القصصي(..بعده��ا يق��ف الكاتب على 
آراء الدكت��ور علي جواد الطاهر التربوية 
مؤلفاته)اص��ول  والتعليمية..واه��م 
تدري��س اللغ��ة العربية(و)الباب الضيق( 
و)ج.س.اس��ئلة ع��ن اجوب��ة ف��ي االدب 
االدب  مذاه��ب  ف��ي  والنقد(و)اخلالص��ة 

الغربي(..
  فالوق��وف على س��يرة فقي��د الثقافة 
قاس��م عبداالمير عجام القاص والناقد 
والباحث في العلوم الزراعية..كونه مدير 
التخطيط واملتابعة في املنشأة الزراعية 
ف��ي املس��يب فمدي��ر ناحية املش��روع 
واخيرا مدير عام دائرة الشؤون الثقافية..

فانطباعات الكاتب عن صاحب السيرة 

وتس��جيل بعض العالقات املضيئة في 
حياته..

ويس��تمر الكات��ب ف��ي س��ياحته ب��ني 
عوال��م احللة ومبدعيه��ا فيقف متأمال 
الفلس��فة والنق��د االدب��ي وم��ا قدمه 
املفكر محمد مبارك الذي ترعرع ومنا في 
عوالم مدينة احللة وتعلم في مدارسها 
بتفوق حتى حصوله على زمالة دراسية 
ال��ى مص��ر ونيله ش��هادة الليس��انس 
ف��ي االدب االنكليزي..فض��ال عن اصداره 
عدة مؤلف��ات منها:الكندي فيلس��وف 
العقل ومواقف في اللغة واالدب والفكر 
ودراس��ات نقدية في النظرية والتطبيق 
والوعي الش��عري ومقارب��ات في العقل 
والثقافة ومقاالت في الفلسفة العربية 
االس��المية والش��اعر والصعلوك..ث��م 
يق��ف الكاتب على محط��ة مهمة في 
فك��ر مبارك اال وهي العالق��ة بني النقد 

االدبي والفلسفة..
ثم ينتقل الكاتب لسرد سيرة الشاعر 
محمد مهدي البصير ومواقفه الوطنية 
والسياس��ية بع��د اخلوض ف��ي مراحل 
س��يرته االولى)التعليم ف��ي الكتاتيب 
فدراس��ة العل��وم الش��رعية وظه��ور 
مواهبه اخلطابية والفكرية التي جرته 
صوب السياس��ة واالدب والشعر حتى 
حصل على لقب شاعر ثورة العشرين..

اما ف��ي التالي��ف فله:تاري��خ القضية 
العراقي��ة وبح��ث عن الش��عر اجلاهلي 
ونهضة العراق االدبية في القرن التاسع 
عش��ر وديوان البركان..بع��د هذا ينتقل 
الكاتب الى مزيد احللي الشاعر فيعرج 
على االغتراب في شعريته بعد الوقوف 
على سيرته  احلياتية ورحيله عن الوطن 

صوب سوريا.. وحنينه اليه..
أتع��ود ايامي ب��ذروة باب��ل؟

       هيهات ايام مض��ت أتعود؟
واحللة الفيحاء فيها طينتي

         دار بها اهل الندى واجلود 
 ويعود مس��ار الس��رد الس��يري صوب 
عوالم املراة االديبة ويتوقف مع مقبولة 
احللي فيقدم سيرتها احلياتية والشعرية 
الت��ي كانت تكتب باس��م)عفراء( لكن 
اباه��ا طلب منه��ا ان تصرح باس��مها 
فظه��رت باس��م)مقبولة احللي(..م��ن 

شعرها:
اه��واك روح��ا وش��عرا     وف��ي خيالي 

ذكرى
وف��ي ظالم��ي ن������ورا     يش��ع نب��ال 

وسحرا
يا مأمل الروح اني      جنيت حبك زهرا

ف��ان اتي����ت ب��ذنب       فان لي منك 
عذرا

وان جف��يت ف��اني      اهواك ما عشت 
عمرا   ص193

فاالنتقالة الس��يرية لشاعر السخرية 
فناج��ح  محم��د  موف��ق  والتحري��ض 
والباحث  والروائ��ي  الق��اص  املعم��وري 
ف��ي االس��اطير وم��ا يتعل��ق بالت��راث 
الرافديني...ومن منجزه:)ش��رق السدة..

ف��ي  البصرة/رواية(و)الش��مس  ش��رق 
اجلهة اليسرى/قصص( و)مدينة البحر/

رواي��ة( و)االلع��اب الش��عبية في ريف 
العراق( و)موس��ى والتوحيد( و)موس��ى 
السياسي(  الش��رق(و)التوراة  واساطير 
التوراة(و)املس��كوت عنه في  و)اقنع��ة 
ملحمة كلكام��ش( و)التوراة وطقوس 

اجلنس املقدس(..
فنعمة رحيم العزاوي وس��يرة وذكريات 
ومنجز انحصر في:احمد حسن الزيات 
كاتبا وناقدا والنقد اللغوي عند العرب 
حت��ى نهاي��ة الق��رن الس��ابع الهجري 
ومظاه��ر التطور ف��ي اللغ��ة العربية 
املعاصرة وزكي مبارك سياسته االدبية 

والنقدية...
وبذل��ك ق��دم الكت��ور جناح ه��ادي كبة 
منجزا سيريا شكل اضافة خالقة يزهو 
بها الفكر االنساني..كونه يكشف عن 

املستور ويعلن عن املسكوت عنه..

رموز الحلة.. سيرة مدينة.. سيرة شخوص

وليد رشيد القيسي 
الكلمات بيض 
واملعنى رمادي 

الظاهر إشارة في اجلسد 
بالغربة ضاعت فكرة احللم 

في الِصورة ضاع  الباطن 
صارت اقاويل في دائرِة مغلقٍة باملعنى .

***
اسأل عن الذي ضاع في حلظة الوهم 

بالفعل تتالشى االشياء 
باملعنى نوقظ اجلملة

بالرحِيل نصبُح كلمًة بال معنى 
من يدري أن الكلمات تسرق الوقت 

من يدري أن احللم يتجول بني االن واآلن
سألت  وأنا في يقظة الهاجس 

عن الذي يدرك بني اليقظة واحللم .
قال الغريب :

 ل��ن أج��د متعة الوه��ج بعد أن ضاع ف��ي عبثية 
احلرب .

متابعة الصباح الجديد:

رأس ف��ي كيس، آخر ما صدر للش��اعر صالح 
حس��ن املقيم في هولندا، مجموعة شعرية 
تبنت مؤسسة )مقاربات للنشر والصناعات 
الثقافي��ة( ف��ي املغرب، طبع ه��ذه اجملموعة، 
الت��ي ضم��ت س��تاً وثالث��ني قصي��دة نث��ر 
وتفعيلة، إضافة الى ش��عر الهايكو املعروف 
بغ��زل األمكنة او الطبيعة، كتبها الش��اعر 
م��ا بني بغ��داد، وبي��روت، وهولن��دا، اجملموعة 
الشعرية التي نحن بصددها، حرص الشاعر 
صالح حسن على ان يتولى بنفسه تصميم 
الغالف لها، لتكون بذلك حتفة فنية على يد 

فنان ماهر في صياغة اللون مع احلرف.
رأس في كيس هي عنوان لواحد من النصوص 
الت��ي ضمته��ا اجملموع��ة، والتي وث��ق فيها 
مرحل��ة تاريخية مهمة من تاريخ العراق، وما 
يتعرض ل��ه البلد من اخليبات وأزمات، جعلت 

البلد يدور في ساقة اليأس. 

الش��اعر صالح حس��ن م��ن موالي��د 1960 
ف��ي مدينة بابل، تخرج ف��ي اكادميية الفنون 
اجلميلة قس��م املس��رح، ونش��ر العديد من 
النصوص في الصح��ف العراقية، والعربية، 
والهولندي��ة، واالس��بانية، غ��ادر العراق عام 

1992، ويقيم حاليا في هولندا.
 أص��در الش��اعر عدداً م��ن االعم��ال األدبية 
م��ا بني نصوص ش��عرية ومس��رحية منها: 
خمائل. ش��عر لألطفال 1987، وكوكو وتوتو 
ف��ي الروض��ة، ش��عر لألطف��ال 1988، وأن��ا 
صديقكم، ش��عر لألطف��ال 1988،  واحملذوف 
في ع��دم اتضاح العب��ارة، قصي��دة طويلة، 
عن دار الكن��وز االدبية بي��روت 1996ترجمت 
نصوص الشاعر صالح حسن الى اإلجنليزية، 
والهولندي��ة،  واألملاني��ة،  والفرنس��ية، 
والفارسية، واالسبانية، واإليطالية، والكردية، 
وش��ارك الش��اعر في الكثير من املهرجانات 
الشعرية في الوطن العربي، و أوروبا، واميركا 
الالتينية، يعم��ل مديراً جلمعية أور الثقافية 

في هولندا.

بغداد - الصباح الجديد:

افتتح وكيل وزارة الثقافة والس��ياحة 
الفن��ون  دائ��رة  ع��ام  ومدي��ر  واآلث��ار 
املوس��يقية وكال��ة ف��وزي األتروش��ي، 
مكتب��ة متخصص��ة تض��م نح��و 90 
تس��عني كتاباً في تاري��خ دَور، وأهمي�ة 
املوس��يقى، والغن��اء العراقي��ة. وذلك 
به��دف تفعي��ل وإش��اعة املزي��د م��ن 
الثقاف��ة املوس��يقية، ولتوفير مصادر 
تع��ني الطلبة ف��ي دراس��تهم، مثلما 
توف��ر للزائرين والوفود معلومات، ومواد 
واملوس��يقى  الغن��اء،  معرفي��ة ح��ول 
العراقي��ة، ومجمل دور املوس��يقى في 

احلياة.
وأثنى األتروش��ي عل��ى مب��ادرة موفق 
عب��د الهادي ألبيات��ي، مدير بيت املقام 
العراق��ي س��ابقاً، عل��ى التب��رع بهذه 

الكت��ب واجملالت املتخصص��ة القيمة، 
وتعه��د بتوفي��ر اإلمكاني��ات املطلوبة 
لش��راء املزي��د م��ن الكت��ب واملص��ادر 
احلديثة ذات االهتمام بشتى جوانب فن 
املوسيقى، واللحن، والغناء، ومت االتفاق 
مع الس��يد )رزكار البر زجني( على ضم 
مكتبته املوس��يقية إلى هذه املكتبة، 
والت��ي تعد اكبر مكتب��ة غنائية تضم 
آالف األقراص، والتيبات، وصور الفنانني 
العراقيني من ملحن��ني، ومطربني منذ 
عشرينيات القرن املاضي، ويعد البرزجني 
احد اش��هر متابعي الغناء واملوسيقى 

العراقية و جمعها و توثيقها.
وش��كر األتروش��ي مدي��ر بي��ت العود 
جاس��م عليوي، ومالك املوظفني على 
التطور املستمر في هذا املرفق الثقافي 
املوس��يقي امله��م، واس��تمرارهم في 
تنمي��ة عم��ل ورش��ة تصلي��ح اآلالت 

املوسيقية في بيت العود.

إنشاء مكتبة موسيقية 
متخصصة في بيت العود ومعهد 

الدراسات الموسيقية
الشاعر صالح حسن يرسم صورًا للوطن عبر القصيدة

لم يعد لي مكان أجد 
فيه المعنى

نصوص

القسم األولدراسة

غالف الكتاب
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يط��رح ) روب��ن آبي��ل ( ف��ي كتابه ) االنس��ان ه��و املقياس ( 
تعبي��راً ال يخلو من غراب��ة ) اإليبس��تيموفوبيا  (  أو  اخلوف 
من املعرفة ) املتأصل��ة بصورة همجية ( و يقصد بالتحديد 
) اخل��وف العقالني ( ثم يش��فع تعبيره ه��ذا مبالحظة الفتة 
أيض��ا أبداها الرئيس اليوناني الس��ابق ) جورج بابا دوبولوس 
( تتضم��ن حتذيراً من ) املعرف��ة الزائدة ( و نوع التدريس الذي 
) يوّس��ع عقلية الطف��ل من دون أن يع��ّده لعمل إجتماعي 
مفي��د ( ليقرر بناء على هذه الرؤية أّن ) كثيراً من االضطراب 
في هذا العالم يرج��ع الى املعرفة الزائدة ( ، رمبا تتصل مثل 
هذه الدعوة لترش��يق املعرفة بحاضر اليون��ان األقل تقنية 
قياس��اً ب��األرث الثقافي ال��ذي خلفه فالس��فتهم على مر 
العص��ور و بالتال��ي فإن هذا السياس��ي يعزو أس��باب تأخر 
التقان��ة ال��ى ورش اإلش��تغال العقلي الفائ��ض عن حاجة 

املمارسات العملية أو التطبيقية .
إّن مثل هذا التشخيص يلفت إنتباهنا الى فائض اجلدل في 
الثقافة العربية سواء على مستوى الدين ) الفقه ( أو اللغة 
، مدارس النحو و إختالف النحويني حّد التوسع الالمجدي أو 
اخلطاب الفضفاض و اإلنشائي الذي ما زال سائداً حتى اليوم 
وبال رصيد عملي يبرر استفاضته أو إطنابه بتعبير البالغيني 
، بالطبع لس��نا بصدد تأكيد حقيقة ما لكننا نتساءل : أال 
يوجد فائض بالغي نس��تهلك فيه عقول األجيال جيال بعد 
آخر ؟ يتحدث الرئيس اليوناني آنف الذكر عن ) معرفة زائدة 
( ب��ل و يحذر منها بوصفه��ا عائقاً كما يعتق��د ترى كيف 
يك��ون احلال عندم��ا جند أن هذا الفائ��ض أو ) الزائد ( خرافي 
ال يصلح حتى أن نس��ميه معرفة ؟ ! أال يس��تحق التحذير 

مرتني ال مرة واحدة ؟ 
هذه اإلنتباهة تصلح للرصد و املراجعة على أكثر من صعيد 
، طرق و أساليب التعليم التي تكرس الفائض من دون جدوى 
، خل��ل املش��روع العربي بدءا من تأسيس��اته البالغية التي 
أف��رزت كتباً و مصنفات تصل الى عش��رات األج��زاء دون أن 
متهد الس��بيل أمام إنسانية االنسان بل هي اليوم اصبحت 
رصي��داً للتكاره و إثارة العصبيات املفضية للنزاع و التقاتل 
! حش��د من املق��والت التي إس��تبدلت مقتضي��ات الواقع 
العمل��ي مبخيال أدب��ي بالغي ال حصيلة منه س��وى الكائن 
اإلس��طوري الذي يهدر قيم العل��م لصالح اخلرافة ! تصلح 
هذه اإلنتباهة أيضا لرصد املثقف ) املكتبي ( الذي لم يسع 
لتبيئة أفكاره مستغنياً عن واقعه بحلمه ! مثقف بال بيئة 
! ب��ل إّن املكتبة ه��ي ) البيئة ( عنده ، ه��ذا الوعي املنعزل ) 
وعي املكتبة (  هو الذي ش��خصه الق��اص ) محمد خضير 
( بعبارة موجزة في تقاب��ل مع وعي الواقع ) إن وعي املكتبة 
ه��و النقي��ض األصلب لوعي الس��فر ( .. وع��ي املكتبة هنا 
وع��ي اإلقامة ! وعي العزلة و الالفعل يقابله بالضرورة وعي 
التجرب��ة و املغام��رة التي تنقصنا .. أضع ه��ذه الندبة على 
رف التص��دع الذي نعانيه وهي محطة تس��تحق الوقوف  و 

التأمل على طريق اخلروج من اخلانق و السفر نحو التأريخ !

المعرفة الزائدة!

جمال جاسم أمين 

إصدار

في مجال السيرة الفهرسية 
والتاليفية فكان الدكتور 
صباح المرزوك الحاضر 

الغائب الذي بدأ حياته 
في الكتاتيب فالمدارس 

الحكومية حتى البكالوريوس 
والماجستير والدكتوراه 

من جامعة انقرة في االدب 
المقارن..فالعمل في جامعة 

بابل تدريسيا ورئيس قسم 
الفهرسة والبحث االدبي 

والفلكلور



لالبالغ عن الجريمةهواتف تهمك
07901737723

07901737726
07901737727

المستشفيات واألماكن الطبية
العلوية                   7191218النعمــان          4222074
الكرخ للوالدة         2512288الكاظمية        5222111
ابن البلدي               8212061اليرموك          5429120 مية

خد
ئر 

دوا

7788927

104115
الحريق:

األنواء الجوية:

للمشاركة على صفحة منوعات الصباح الجديد
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ك��رار نوش��ي .. فن��ان حت��دى الظ��روف القاس��ية التي 
تعيش��ها عائلته في افقر حي من أحياء بغداد ليختار 

الطريق الصعب ..طريق احملبة واحلياة، طريق الفن.
ح��ني رأيت صورت��ه تذكرت الفنان حس��ني فهمي حني 
ق��ال في لقاء معه، إن أحد اخملرجني رآه في نادي وأعجبه 
ش��كله، أش��قر وعيونه ملونة، فع��رض عليه دور ألحد 
األف��ام، وهك��ذا دخل حس��ني فهمي عالم الس��ينما 
والتلفزي��ون، من دون دراس��ة وال خب��رة! فماذا لو حظي 
ش��اب أكثر وسامة وأجمل من حسني فهمي، وبالوقت 
نفس��ه فنان درس التمثيل واالخراج وأبدع وهو في عمر 

الزهور!
ففكرت أن الفن والتلفزيون واالدب والثقافة والكهرباء 
و.. كله��ا مغبون��ة بل وتتهاوى بس��بب غباء وجش��ع 
املس��ؤولني لدينا! ولم يكد غضب��ي يهدأ حتى فجعت 
بخبر قتل الش��اب الفنان كرار نوشي. وبتلك الطريقة 
البش��عة البعيدة عن البش��ر واحليوان. )ملاذا؟( لم تهد 

صرختي غير جدران القهر التي سورتني. 
س��ؤالي اعادني لعق��ود مظلمة زرع فيه��ا احلقد وكره 
كل م��ا ه��و جميل، عن طري��ق التحكم ب��أذواق الناس 
من امللبس وقصة الش��عر الى التفكي��ر. حقبة زرعت 
ب��ذور الش��ر في النف��وس الوس��خة والغاي��ة لتركيع 
وتدج��ني الناس! ليصبحوا كما يريد الس��لطان ويهوى 
الش��يطان. فم��اذا نحص��د؟ وتلك النفوس تت��وارث ما 
هو قبيح ومش��وه، يؤذيها الن��ور وتزكمها روائح الزهور 

فتدوس على كل ما هو جميل. 
»ل��م أحق��د على م��ن قالوا عن��ي كام قبي��ح وبائس 
فأن��ا مس��امحهم«، كام كبي��ر ينطقه ش��اب صغير 
مت��رع باحملبة والطيبة، ونفس كبيرة ارعبت نفوس��هم 
الضئيل��ة، ال ي��دري ان تل��ك الكائنات ال تق��در الطيبة 
والتس��امح وال حتترم غير من يسحقها ويدوس عليها 
بعق��ب األحذي��ة، فق��د ترب��وا ليكونوا قطيعا يس��اق 

بالعصا. 
فكيف يس��توعبون احلرية، ال شرطة وال قانون وال دولة 
حتترم سامة وامان ابناءها! فصاروا مثل الكاب الضالة 
واجلائعة واملتعطش��ة لكل قذارات العالم )مع االعتذار 
للكاب ب��كل انواعها(. فنثروا اوس��اخهم ومن يرفض 
وس��اختهم، يتربصون به ليمارسوا جبنهم وحقدهم، 

وبتلك الطريقة البشعة التي تشبههم.
فالدولة مطالبة بقلع الشجرة املوبوءة تلك من اجلذور، 
واعادة االعتبار لكرار وأهله ومعاقبة اجملرمني واعدامهم 
فورا إلعادة االعتبار للمواطن العراقي ليش��عر باألمان، 
ومحاسبة املس��ؤولني على تقصيرهم الفادح، وإطاق 
اسم كرار على أحد ش��وارع احلي الذي يسكنه ليكون 

صفعة بوجه اعداء احلياة.

لكي ال يتكرر
ما حصل لكرار

ابتسام يوسف طاهر
على رصيف الوطن
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إعداد ـ زينب الحسني: 

عبر نش��طاء ومدون��ون عبر مواقع 
»فيس��بوك«  االجتماعي  التواصل 
ع��ن  و«انس��تغرام«،  و«تويت��ر« 
سخريتهم من موجة احلر وتداولوا 
بع��ض الص��ور الطريف��ة لطرائق 
اخل��اص منه��ا، م��ن بينه��ا ص��ور 
مواطنني يس��بحون في الش��وارع 
العامة باستعمال )الدش املتنقل(، 
الذي تب��رع بوضعه أصح��اب احملال 
خلدم��ة املواطنني في أي��ام متوز مع 
اش��تداد ح��رارة اجلو، فيم��ا تظهر 
ص��ور أحد الصور ش��باب ينام وهو 
يحتضن قالًبا للثلج، وتظهر صورة 
أخ��رى ألحده��م وهو يدفن رأس��ه 
داخ��ل ب��راد للمثلجات ف��ي إحدى 

األسواق العامة. 
وقد رس��م أحد الناشطني املدنيني 
كاريكاتيرياً أوضح فيه أن أس��باب 
احل��ر هي التقاط الش��مس لصورة 
س��يلفي مع العراق حب��اً به، بدوره 
محم��د،  أب��و  املواط��ن  اس��تنكر 
صاح��ب مح��ل بقال��ة، م��ن عجز 
احلكومات املتعاقبة على حل أزمة 
الكهرباء طيلة أكث��ر من 14 عاًما 
عل��ى تغيي��ر النظام الس��ابق، في 
وقت وعدت فيه بتحس��ني الطاقة 

أكثر من مرة. 
وطال��ب ب��أن تك��ون هن��اك جلن��ة 
املسؤولني  وعود  ملتابعة مصداقية 
ومحاس��بة املقصرين منهم على 

خلفية أكاذيبهم.

ف��ي حني ق��ال املواطن أبو حتس��ني 
صاح��ب مح��ل لبي��ع املوباي��ات: 
منًذ آواخر أيام ش��هر حزيران بدأت 
موجة ح��ر تضرب الب��اد وتقابلها 
ش��حة كبي��رة في جتهي��ز الطاقة 
الكهربائية واملاء الصالح للش��رب 

في معظ��م املدن واملناط��ق، األمر 
ال��ذي دف��ع األهال��ي للج��وء إل��ى 
وس��ائل قدمي��ة لتبري��د بيوتهم أو 
اخملاطرة بالسباحة في مناطق غير 
آمنة من األنه��ار القريبة، في حني 
عج��زت احلكوم��ة مرة أخ��رى على 

الوفاء بوعودها حلل مشكلة جتهيز 
الطاقة الكهربائية.

وت��داول الكثي��رون ص��ور للبطيخ 
وامل��اء ونصحوا الن��اس باإلكثار من 
تناولها خال األي��ام احلارة. كما لم 
تخل��و الصفح��ات م��ن املطالبات 

الذي��ن يقتضي  العمال  بتعطي��ل 
التعرض ألشعة الشمس  عملهم 
مباش��رة مث��ل املزارع��ني وعم��ال 

النظافة واملنشآت وغيرهم.
 وانتشرت الكثير من الدعوات على 
صفحات التواصل االجتماعي أيًضا 

تدع��و ال��ى التكافل م��ع العائات 
الفقيرة في هذا اجلو الشديد احلرارة 
والتي ال تستطيع بعضها توفير أي 
وسيلة تبريد تساعدها على حتمل 

هذه األجواء شديدة احلرارة.
من جانبِه أجتمع املهندس قاس��م 
محم��د الفه��داوي وزي��ر الكهرباء 
وبح��ث  لل��وزارة  املتق��دم  بامل��اك 
معهم س��بل تدعيم ادام��ة التيار 
احملافظ��ات،  جلمي��ع  الكهربائ��ي 
وكيفي��ة مواجهة أش��هر الصيف 
وارتفاع درجات احلرارة، وسبل تأمني 
أقصى م��ا ميكن حتقيق��ه في هذه 

الظروف الصعبة.
وأمر فهداوي بزيادة ساعات العمل 
جلميع املاكات املتقدمة والوسطى 
للعمل )من 8 الى 12 ساعة( يومياً، 
وبقي��ة م��اكات صيان��ات التوزيع 
والنق��ل واالنتاج ,ان يك��ون العمل 
متواص��ل )24( س��اعة، إضافة الى 
توفير فنيني ب��دالء وبنظام املناوبة 
املس��تمر، فض��ًا ع��ن اس��تقبال 
ش��كاوي املواطن��ني عل��ى االرق��ام 
وعل��ى   )1012  ،159  ،158  ،157(
م��دار الي��وم، وعل��ى موقع ال��وزارة 
االلكترون��ي، ملتابع��ة تنفيذ نظام 
القط��ع املبرمج، ال��ى جانب اتخاذ 
سلسلة من االجراءات التي ستزيد 
احملافظ��ات  جتهي��ز  س��اعات  م��ن 
بالطاق��ة الكهربائي��ة بعد توجيه 
رئي��س مجل��س ال��وزراء، والتعاون 
الكبي��ر الذي تقدم��ه وزارة النفط 
بتجهيز الوزارة بوقود الكازاويل من 

اخلزين االستراتيجي.

تراوحت بين البوستات ذات المسحة الفكاهية ورسوم الكاريكاتير

عراقيون يسخرون من ارتفاع درجة الحرارة عبر مواقع التواصل االجتماعي

إحدى وسائل التبريد في الشارع العراقي

هاربون من جحيم المعارك في الموصل »عدسة: زياد متي«لقطة

لقد مت تأسيس اول دائرة شرطة ) بوليس( في 
بغداد س��نة ١٨٩١ ،ذل��ك ان القوات االمنية 
التي تعتم��د عليها الدول��ة العثمانية في 
بغداد تتمثل في الفيلق السادس العثماني 
الذي مت انشاؤه في بغداد سنة ١٨٤٨ ،للقيام 
باملهم��ات االمني��ة والعس��كرية في والية 
بغداد بقيادة القادة العس��كريني والوحدات 
العس��كرية وف��رض اخلدم��ة العس��كرية 
االلزامية حيث طبِق قانونها على بغداد اوالً 
وتش��كيل قوات حفظ االمن والنظام اي ما 
يس��مى باجلندرمة او الضبطية سنة١٨٦٤ 
،حي��ث مت تش��كيل افواجا وس��رايا يقودها 
الضب��اط العس��كريون حت��ى س��نة١٨٩١ 
،حيث تش��كلت في بغ��داد اول قوة بوليس 
وه��ي قوة ش��رطة وب��دأت ادارته��ا صغيرة 
تقتصر على مركز والي��ة بغداد وتتألف من 
قومس��ير ثان اي مفوض شرطة من الدرجة 
الثاني��ة وقومس��ير ثال��ث اي مف��وض من 
الدرجة الثالثة وس��بعة افراد من البوليس 
اي من الشرطة وازدادت هذه القوة بعد ذلك 

بس��نوات حتى اصبحت دائرة بوليس والية 
بغداد في سنة ١٩٠٧ ،من مفوض شرطة من 
الدرجة االولى واسمه السر قومسير ودائرة 
ش��رطة املركز وفيها س��بعة من الشرطة 
ومخفر ش��رطة املركز وفي��ه مفوض درجة 
ثالثة واثنان من الش��رطة ومخفر ش��رطة 
منطقة الشورجة وفيه مفوض من الدرجة 
الثالثة واثنان من الش��رطة ومأمور مخافر 
ش��رطة محات مدينة بغداد وهم من افراد 
الش��رطة حي��ث كان في جميع بغ��داد اثنا 

عشر مخفرا .
ام��ا قوة الش��رطة ف��ي بقية انح��اء والية 
بغداد فكانت تضم قومسير ثان اي مفوض 
درجة ثانية واثنان من الش��رطة في كل من 
س��نجقي اي محافظتي كرباء والديوانية 
وقضائي الكاظمية واحلل��ة ومفوض درجة 
ثالثة وش��رطي وأمد في اقضية خراس��ان 
والك��وت واالنبار وش��رطي واك��د فقط في 
اقضي��ة النجف وس��امراء وخانق��ني وبدرة 
والشامية ومندلي ولم يتم تنسيب شرطة 

ألقضية العزيزية وعنة والهندية والسماوة 
ذل��ك ان جميع ما ذكرناه تاب��ع لوالية بغداد 

في نهاية العهد العثماني.
 ووالي بغداد يشرف على دائرة شرطة والية 
بغ��داد ويدخل في اختصاص��ه تعيني وعزل 
مدير الشرطة وبقية منتسبيها وتوزيعهم 
ونقلهم بني مدن والي��ة بغداد، ولكن قانون 
الوالي��ات العثمان��ي لس��نة ١٩١٣، جع��ل 
امر تعي��ني مدير دائرة الش��رطة وعزله من 
صاحي��ة وزارة)نظ��ارة( الداخلية فقط وقد 
شاركت دائرة الش��رطة قوات اجلندرمة في 
معسكراتها من مخافر ومقرات وواجباتها 
في احملافظة على االمن العام والقبض على 
الهاربني من وجه العدالة ومن ارتكب جرائم 

االعتداء وإطاق النار والسراق.
وكانت رواتب منتس��بي الشرطة بنحو عام 
فقد كانت٢٠٠ قرش للش��رطي و٣٠٠ قرش 
ملفوض درجة ثالثة و٥٠٠ قرش ملفوض درجه 
ثانية وألف قرش ملف��وض درجة اولى ومدير 

دائرة شرطة بغداد. 

أول دائرة شرطة في بغداد
طارق حرب

تراثيات

اوسلو ـ وكاالت: 
تنبت ف��ي إحدى غابات أوس��لو 
وه��و  املس��تقبل«،  »مكتب��ة 
مش��روع فريد يق��وم على توفير 
الورق املطلوب لطبع أعمال غير 
معروفة يقدمها كّتاب من بلدان 
ع��دة بواق��ع عمل واحد س��نوياً 
عل��ى م��دى مئة عام وسُتنش��ر 

بعد قرن.
امللموس��ة  الوحي��دة  العام��ة 
له��ذا املش��روع راهنا ه��ي ألف 
ش��جرة زُرعت قبل ثاث سنوات 
وه��ي تنب��ت في احل��زام األخضر 

وعن��د  النروجي��ة،  للعاصم��ة 
بلوغه��ا عامه��ا املئ��ة، س��يتم 
قط��ع ه��ذه األش��جار م��ن نوع 
واستعمالها  الش��وحي  التنوب 
في توفير الورق املطلوب للكتب 
املئ��ة ف��ي ه��ذا املش��روع الذي 
يدعو كاتباً واحداً في كل س��نة 
لتقدمي إسهاماته ِ. ونبتت فكرة 
ه��ذه املكتبة ف��ي مخيلة فنانة 

أسكتلندية.
 وبع��د الكندي��ة مارغريت اتوود 
والبريطاني ديفيد   ،2015 س��نة 
ميتش��ل العام املاض��ي، جاء دور 

الشاعر االيس��لندي سيون هذه 
مخطوطت��ه  لتق��دمي  الس��نة 
التي ل��ن يقرأ أي م��ن معاصريه 

مضمونها على األرجح يوماً.
ويقول الكاتب االيسلندي املعروف 
بتأليفه كلم��ات أغنيات  أيض��اً 
للمغنية بيورك »من األمور التي 
عل��ى الكاتب مواجهته��ا دائًما 
هو أنه سيكون هناك دائماً قراء 
ألعمال��ه ال يعرفهم. قد يكونون 
ف��ي قارة أخ��رى أو أنهم في زمن 
آخر. لكن من الن��ادر واملميز جدا 
أن نؤلف نصا لن يقرأه أحد خال 

حياتنا«.
ويش��ير إلى أن عدم انتظار ردات 
الفع��ل من الق��راء »حّد بوضوح 
عاقتي بالنص، أدركت أن اآلليات 
التي أعدها من املسّلمات عندما 
أكت��ب هي في الواق��ع أمر يجب 
إع��ادة النظ��ر فيه عل��ى الدوام: 
الدقة في الكلمات واس��تعمال 
الكتاب��ة  قدمي��ة،  مف��ردات 
باأليس��لندية كان��ت أيًض��ا من 
األسئلة التي ُطرحت ألني أجهل 
أي��ن س��تكون لغت��ي بع��د مئة 

عام«.

أشجار تنبت كتبًا بعد مئة عام

الجوزاءالثورالحمل

الميزاناألسدالسرطان

القوسالعقربالعذراء

ح��اذر التدخل في ش��ئون اآلخرين، قد تعرض 
بتس��رعك وانفعالك وظيفت��ك أو مصاحلك 
العامة للخطر. تستعيد عافيتك بعد وعكة 
صحي��ة خفيف��ة أملّت ب��ك، وتق��رر االهتمام 

بصحتك كما يجب. 

ال ت��دع مش��اكلك الش��خصية تؤث��ر ف��ي 
عمل��ك. ركز أكث��ر. قد حتدث بلبلة بس��بب 
وجه��ة نظر جديدة تُط��رح اآلن. تبدأ عاقة 
جدي��دة لكنك تعرف أنها عابرة وقد ال تؤدي 

إلى أي شيء. 

عندم��ا تفتح البريد الش��خصي اخلاص بك، 
س��تجد مجموع��ة م��ن الرس��ائل الغريبة 
واحملبطة حتمل أخب��ارا تتعلق بوضعك املادي. 
ق��د تعرف أيضا م��ن خال هذه الرس��ائل أن 

شخصا ما يعتذر عن زيارته لك اليوم. 

يؤدي األصدقاء دورا ف��ي تقدمك املهني هذه 
الفت��رة. تنتمي إلى فري��ق عمل قوي يدعمك 
في كل وقت. تخلص م��ن الضغوط واألعباء 
حتى تستمتع بوقت فراغك. اعمل في اخلفاء 

هذا اليوم، قد تتعقد اتصاالتك بالشريك.

تاح��ظ أن األج��واء مربك��ة وغي��ر طبيعية. 
ال حتاول إماء ش��روطك على الش��ريك فهذا 
قد ينفره منك، بل حاول أن تش��رح له وجهة 
نظ��رك بروية وه��دوء. رياضة اجل��ري تعطيك 

إحساسا باملغامرة واإلثارة.

قد تس��مع أخب��ارا س��يئة وتص��اب بانهيار 
شديد. حاول أن تتحكم في أعصابك. يحاول 
أح��د أصدقائ��ك الوق��وف بجانب��ك ولكنك 
ستس��تغرق وقتا طويا حتى تخرج من هذه 

احلالة.

املس��ؤوليات التي تتحملها في املنزل قد تزيد 
وقد تؤثر على التزاماتك في العمل. قد يسبب 
ل��ك الضغط اليوم صراعا داخليا ولكن عليك 
أن ت��وازن األمور. اخلاف ال��ذي حدث بينك وبني 
أصدقائك سيزيد من شعورك بالقلق والتوتر.

عدم اتصال أحد األشخاص املقربني بك اليوم 
قد يجعلك تش��عر بعدم االطمئنان والوحدة 
والعزل��ة الش��ديدة. رمب��ا تتس��اءل أيضا هل 
هذا الش��خص نس��ي رقم هاتفك أم هل هو 

مشغول لهذه الدرجة؟

قد تواجه عدة مشكات متعلقة بالسفر أو 
ببعض الترتيبات. 

تتلقى سلس��لة م��ن األخب��ار اجلميلة، وهذا 
يدفع��ك إل��ى تثبي��ت عاقتك بالش��ريك مبا 

يتناسب مع طموحاتكما.

يج��ب أن جتد اليوم الذي حتق��ق فيه أحامك 
مهم��ا ابتع��د عن��ك املقربون، فإن الش��ريك 
سيبقى إلى جانبك في كل الظروف. ال تكثر 
م��ن أكل اللح��وم، فهي مضّرة ج��داً عندما 

تصبح وجبة يومية دائمة دون تغيير.

تصط��دم الي��وم بتس��ويف أو تأجيل بعض 
املش��اريع ما يثير غضب��ك ويجعلك تتطرف 
في مواقف��ك. تقبل األمور به��دوء فا يوجد 
لديك مبرر لانفعال. إذا نلت الدعم املطلوب، 

ستحقق انطاقة ناجحة. 

الدلو الحوتالجدي

قد تكون مصابا اليوم بأنفلونزا ش��ديدة جدة 
أو احتقان في احللق ورمبا تقرر عدم الذهاب إلى 
العم��ل اليوم بس��بب مرضك. ق��د جتلس في 
املنزل يومني أو أكثر. حاول أن تباشر عملك من 
املنزل حتى ال تتعطل مشاريعك هذه الفترة.

حظك اليـوم

عاموديأفقي
1. حص��ر في م��كان ضي��ق o مفرقعة 

)باالجنبية( o حزم شيئا في القماش
 o o ضمي��ر متكل��م  2. ح��رف نص��ب 

احساس يسبب الضيق
3. نهض أو أمس��ك عن املشي o ناضلوا 

)متفرقة(
4. يحرك الطير جناحيه o جبل سميت 

به معركة في التاريخ االسامي )م(
5. يستوي عنده الليل والنهار

6. أسرة o خذ واحصل على الشيء
7. نقطة داكنة في اجللد o أعلى رتبة

8. من برعاهم امللك )م( o حسام
 o من ألعاب التس��لية o 9. اله فرعوني

يحدد بالكلمة والنص
10. احلالة النفسية o أم البشرية

1. مذاق محبب o وقع وعقد صفقة
2. مدين��ة أثرية ف��ي موريتانيا o قل 

وغا
3. حضارته��م كان فيه��ا االس��بوع 

عشرة ايام
4. مخترع البنسلني

5. ستة عشر بحرا با ماء
 o 6. مش��اعر حتدث في املس��ابقات

فترة من الزمان
 .......................... .7

8. فيه��ا أكب��ر جتم��ع للبراكني في 
العالم

9. قاهر الصليبيني
10. كاملس��تجير منها بالنار o يبني 

ويوضح بالكام

كلمات متقاطعة
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إعالم الدائرة:
االقالي��م  ش��ؤون  دائ��رة  س��مت 
واحملافظ��ات لطفي عب��ود كاظم 
مدي��را للمدين��ة الرياضي��ة ف��ي 
البص��رة ، وج��اء ذلك خ��ال زيارة  
معاون  املدير العام للدائرة سوالف 
حس��ن الى البصرة ، واكد حسن 
في تصري��ح العام  دائرة ش��ؤون 
االقالي��م واحملافظ��ات ان��ه التقى 
املاكات اخلاصة العاملة  باملدينة 
االس��تعدادات  معه��ا  ناق��ش  و 
املباري��ات  الس��تضافة  املقبل��ة 
عل��ى ماع��ب املدين��ة ، من حيث 
تهيئ��ة جميع املتطلبات ومعاجلة 
املعوقات ، وغيرها من األمور التي 
ت��ؤدي الى إمت��ام جاهزي��ة املاعب 
ومتطلباته��ا حتضي��راً للمرحل��ة 
املقبلة التي تامل فيها األوس��اط 
الرياضي��ة رفع احلظ��ر الكلي عن 

املاعب العراقية.
وخا الزيارة ذاته��ا ، التقى معاون 
املدير العام لدائرة شؤون االقاليم 
واحملافظ��ات مدير املرك��ز الوطني 
لرعاية املوهبة الرياضية باحملافظة 
سامر ضياء ، الذي عرض واقع حال 
س��ير العمل في املراكز الوطنية 
باحملافظة، وم��دى تطبيق البرامج 
املع��دة لرعاية املوهب��ة الرياضية 
املُعد  الس��نوي  للمنه��اج  وفق��اً 
لعام ٢٠١٧ ، كما التقى، س��والف 

املاكم��ة  مرك��ز  مدي��ر  حس��ن، 
التميم��ي  مه��دي  د.  باحملافظ��ة 
ومدي��ر مركز كرة الق��دم الكابنت 
حس��ن املولى وبحث معهما آلية 
عم��ل مركزيهم��ا ومايعدانه من 
خطط وبرام��ج تدريبية والوقوف 
على املعوقات التي تعترض طريق 
تنفيذها ، فض��اً عن االحتياجات 
توافره��ا  الواج��ب  واملس��تلزمات 
ف��ي املرحل��ة املقبل��ة والتع��رف 
عل��ى املس��تويات الفنية لاعبني 
اختياره��م  وآلي��ة  املوهوب��ني 

ومس��توى تط��ور اجلان��ب البدني 
وامله��اري لديه��م ، واس��تعدادات 
املراكز للمش��اركة في ) مهرجان 
التحري��ر الكبي��ر ( ال��ذي تنطلق 
فعاليات��ه قريب��ا وتس��تمر عل��ى 
مدى أربعة اشهر وجلميع األلعاب 
ومراكز احملافظات احتفاءاً بالنصر 
الكبي��ر املتحقق ف��ي حترير نينوى 
م��ن براثن داع��ش اإلرهابي ، وميثل 
جزءاً من املنهاج السنوي الصيفي 
لعام 2017 للمركز الوطني لرعاية 

املوهبة الرياضية.
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األولمبي يغادر 
إلى األردن الثالثاء

اليوم.. إطالق منحة 
الرياضيين والرواد

25 الجاري.. بدء التصفيات 
الثانية لممتاز الشاطئية

بغداد ـ الصباح الجديد:
س��يغادر العاصمة العراقية بغداد، يوم الثاثاء، وفد 
املنتخب األوملب��ي، متجها ص��وب العاصمة األردنية 
عمان، ملاقاة منتخب النش��امى جتريبي��ا، في ال� 12 

من متوز اجلاري.
 وقال املدي��ر اإلداري للمنتخب األوملب��ي، كرمي فرحان، 
أنهم س��يغادرون في احلادي عشر من الشهر اجلاري، 

ملاقاة املنتخب األردني، يوم االربعاء املقبل.
 وأوضح في تصريحات صحفية أن املنتخب سبق وأن 
خاض 4 مباريات جتريبية، 2 منهم في تاياند، مع نادي 
تشامبوري، وفاز بهدفني لهدف، واألخرى ضد املنتخب 

األوملبي التاياندي، وتعادل بهدف ملثله.
 وتاب��ع: »خ��اض ف��ي كرب��اء مباراتني أم��ام األوملبي 
الس��وري، ف��از باألول��ى بهدف��ني م��ن دون رد، وتعادل 
بالثانية بهدف ملثله، وتعد مب��اراة األردن هي األخيرة 
للمنتخ��ب، قب��ل املغ��ادرة إل��ى الس��عودية، خلوض 
التصفيات التي س��تقام هناك في التاسع عشر من 

الشهر اجلاري«.
 يش��ار إلى أن الوفد يتألف من ش��رار حيدر، رئيس��اً 
للبعث��ة، وكاظم محمد س��لطان نائب��ا،ً إلى جانب 
اجلهاز الفني، املكون من عبد الغني شهد، حيدر جنم، 
عب��اس عبيد، عبد الك��رمي ناعم، اإلس��باني غونزالو، 

وكرمي فرحان مديرا إدارياً.
 وسيسافر مع الوفد 23 العبا هم: أحمد باسل، حيدر 
محمد، برهان جمعة، علي لطيف، عاء مهاوي،  رعد 
فنر،  أحم��د عبد الرضا،  حمزة عدن��ان، علي كاظم، 
ع��اء رعد، صفاء ه��ادي، أمجد عط��وان، علي رحيم، 
أحم��د حس��ن، م��ازن فياض، محم��د خال��د، فرحان 
ش��كور، جبار كرمي، بشار رسن، أمين حسني، علي عبد 

احلسن، حسني علي و أحمد حسن ) كريشة (.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اطلق��ت وزارة الش��باب والرياض��ة، منح��ة الرياضيني 
االبط��ال وال��رواد لش��هري آي��ار وحزي��ران2017 للدفع 

بالنقد.
وأك��دت الدائرة املالية في ال��وزارة، انها اطلقت املنحة 
املالية لش��هري آي��ار وحزي��ران للدفع الي��دوي بالنقد، 
وبأمكان الرياضيني االبطال والرواد املشمولني مراجعة 

الدائرة الستام املنحة ابتداًء من اليوم االحد.

بغداد ـ أثير الشويلي*
عقدت اللجنة الش��اطئية في االحتاد املركزي لكرة 
الق��دم، املؤمت��ر الفن��ي ملنافس��ات املرحل��ة الثانية 
لتصفي��ات الدوري املمت��از للموس��م 2017/2016، 
وال��ذي حض��ره ممثل��و االندي��ة املش��اركة واعضاء 
اللجنة، ومت توزيع الفرق املش��اركة بني مجموعتني، 
واس��فرت القرعة عن وقوع فرق املصافي واجلماهير 
والكوفة واملهندس��ني والسام في اجملموعة االولى، 
وجترى مبارياتها في ملعب الكرة الش��اطئية خلف 
مقر االحت��اد املركزي، فيما تألف��ت اجملموعة الثانية، 
التي يضيف مبارياته��ا ملعب نادي اجليش، من فرق 
مصافي اجلنوب والغاضرية واجليش والنجدة والنيل. 
وتنطلق املنافس��ات يوم 25 متوز احلالي، حيث يلعب 
ف��ي اجلول��ة االولى حلس��اب اجملموعة االول��ى فريقا 
اجلماهي��ر واملهندس��ني، تعقبه��ا مب��اراة املصافي 
والكوفة، وحصل فريق السام على انتظار، وحلساب 
اجملموع��ة الثانية يتواجه في ال��دور االول الغاضرية 
واجلي��ش، تعقبها مب��اراة مصافي اجلن��وب والنيل، 

وحصل فريق النجدة على انتظار.

* املنسق اإلعالمي للجنة الشاطئية

بغداد ـ فالح الناصر:

نهائي��ات كأس  قرع��ة  وضع��ت 
لفئ��ة  الق��دم  بك��رة  العال��م 
الناش��ئني حت��ت 17 س��نة، التي 
جرت أول أمس في مدينة مومباي 
الهندي��ة، منتخبن��ا الوطني في 
اجملموعة السادس��ة إل��ى جانب 
واملكس��يك  إجنلت��را  منتخب��ات 
وتشيلي، واملنتخب بقيادة املاك 
التدريب��ي املؤل��ف م��ن قحطان 
جثي��ر ومس��اعديه مؤي��د جودي 
وغالب عبد احلسني ومؤيد جودي 
املرمى حس��ني  وم��درب ح��راس 
جبار، يواص��ل حتضيراته املكثفة 
للمشاركة في املونديال العاملي.

عل��ى  االض��واء  تس��ليط  وف��ي 
مش��اركة اللي��وث املرتقب��ة في 
نهائيات كاس العالم، حتدث رائد 
الصحاف��ة الرياضي��ة،  االس��تاذ 
صكب��ان الربيع��ي، ل��� »الصباح 
اجلدي��د« ع��ن رأيه ف��ي اجملموعة 
التي سيلعب بضمنها منتخبنا 
للناش��ئني في مونديال  الوطني 
كرة القدم بالهند ش��هر تشرين 
األول املقبل، فقال: ال ميكن القول 
ب��ان مجموع��ة منتخ��ب العراق 
للناشئني السادسة في املونديال 
القادم بكرة القدم س��هلة، وامنا 
تض��م منتخبات تتمت��ع برصيد 
عال وس��معة كبيرة ولها جتارب 

كثيرة في امليدان الدولي.
واضاف الربيعي: في ضوء املقدرة 
التي قدمها في تصفيات اس��يا 

بقي��ادة مدرب��ه قحط��ان جثي��ر 
الت��ي  املتوقع��ة  واالس��تعدادت 
اقره��ا احت��اد ك��رة الق��دم نامل 
ان يك��ون ممث��ل الك��رة العراقية 
باملس��توى املطلوب الذي يشرف 
كرة القدم العراقية في نهائيات 
كاس العالم للناش��ئني حتت 17 

عاماً.

م��ن جانب��ه، ي��رى رئي��س حتري��ر 
الرياضي��ة،  املاع��ب  صحيف��ة 
الزميل، خالد جاسم: مؤكد انها 
مجموع��ة صعب��ة وال اتف��ق مع 
االرداء الت��ي تقول انها مجموعة 
حديدية او مجموة انتخارية او إلى 
اخر املس��ميات التي تثبط عزمية 
وتهول ص��ورة اخلصوم،  العبين��ا 

ثاني��ا نح��ن نلعب ف��ي املونديال 
وهي يعني وجود افضل منتخبات 
العال��م في فئة الناش��ئني وكل 
لهم س��معتهم  تأهلهوا  الذين 
ومكانتهم وبطوالتهم خصوصا 
منتخب إجنلت��را بطل أوروبا، ومن 
ثم ميكن القول ان كل اجملموعات 
تكاد تكون قوية ومتوازنة وتبقى 

الكف��ة الراجح��ة ملن يس��تثمر 
صحيح��ة  بطريق��ة  مباريات��ه 

ويعرف طريق الفوز.
بالنس��بة  جاس��م،  واض��اف، 
ملنتخب الناش��ئني اكيد ان لديه 
فرصة كبيرة في جتاوز مجموعته 
ليك��ون وصيفاً ف��ي االقل برغم 
ان ذلك يتوقف على توفير س��بل 

االع��داد املثل��ى من معس��كرات 
تدريبي��ة ومباري��ات جتريبي��ة من 
املمكن توفيرها خال الش��هرين 
املقبل��ني خصوص��اً وان اللجن��ة 
األوملبي��ة تعه��دت بتوفي��ر مثل 
تلك املعس��كرات منها معسكر 
تون��س كم��ا هنالك عم��ل كثير 
ينتظر املدرب قحط��ان جثير من 
اج��ل تهيئ��ة العبيه ف��ي افضل 
الصور من اجل الظهور املش��رف 

في املونديال. 
فيما، قال مدرب منتخب الناشئني، 
قحط��ان جثي��ر، ف��ي تصريح��ات 
صحفية: »جميع املتابعني اتفقوا 
حديدي��ة  مجموعتن��ا  أن  عل��ى 
وصعبة، وبالتال��ي الفريق بحاجة 
إل��ى إعداد مثالي، وعلينا أن نواجه 
جتريبًي��ا منتخبات في مس��تويات 
مقاربة ملنتخبات مجموعتنا، كي 

نستعد للبطولة خير استعداد«.
وتابع: »برغ��م كون اجملموعة قوية، 
إال أننا س��نمثل القارة اآلس��يوية، 
بأنفس��نا  ثقتن��ا  عل��ى  ونراه��ن 
ملواجهة أي منتخب، ما يلزمنا هو 
كس��ب اخلبرة خال فت��رة اإلعداد، 
وماقاة منتخبات أوروبية والتينية 

جتريبًيا«.
وأض��اف جثي��ر أن��ه يتوق��ع تلقي 
العراق دع��وات ملواجهة منتخبات 
عاملي��ة، خصوًصا التي س��تلتقي 
مع املنتخب اإليراني في املونديال، 
نظرًا لتش��ابه أس��لوب الفريقني، 
موضًح��ا أن قب��ول الدع��وات من 
عدمه س��يكون مبا يناسب مهمة 

العراق في البطولة.

الربيعي وجاسم يؤكدان مقدرة الليوث على تسجيل الحضور المتميز

»الناشئة« تواجه إنجلترا والمكسيك وتشيلي في نهائيات كأس العالم
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لقطة سابقة ملنتخب الناشئني بكرة القدم خالد جاسم

صكبان الربيعي

جولة ناجحة لدائرة شؤون األقاليم واحملافظات

بغداد ـ قسم اإلعالم:
اكد وزي��ر الش��باب والرياضة عبد 
احلس��ني عبطان، ان رفع احلظر عن 
ملعب ميس��ان االوملبي سيبدأ من 
اجناح حفل االفتت��اح الذي حدد له 
ي��وم الس��بت املصادف ال���22 من 
ش��هر مت��وز اجل��اري ف��ي احتفالية 

مميزة.
وق��ال عبطان خ��ال تفقده ملعب 
ميس��ان االوملبي واالطاع على اخر 
االس��تعدادات الفتتاحه، ان افتتاح 
ملعب ميسان هو مناسبة وطنية 
لها ابع��اد ايجابية كبي��رة للعراق 

بش��كل ع��ام وحملافظ��ة ميس��ان 
بش��كل خاص، مضيفا انه سيتم 
بيع 20 الف تذكرة مرقمة بسعر 5 
االف دينار فقط داخل امللعب وعلى 
احلضور  بعدم  اجلماهير مساعدتنا 
دون بطاقة دخول لكي ننجح برفع 

احلظر عن ملعب محافظتهم.
وطال��ب اجلماهي��ر الرياضي��ة الى 
االلت��زام بتعليمات االحت��اد الدولي 
لكرة الق��دم ) الفيفا ( خال حفل 
االفتت��اح لعك��س ص��ورة ايجابية 
للعال��م ب��أن العراق يس��تحق رفع 
احلظر ع��ن جميع ماعب��ه، كما مت 

االتف��اق م��ع االحت��اد العراقي لكرة 
القدم على مخاطبة االحتاد الدولي 
للعب��ة بع��د االفتت��اح لك��ي يتم 
اضافت��ه للماعب الث��اث التي مت 

رفع احلظر عنها.
ودع��ا عبطان، الوس��ائل االعامية 
مساندة وزارة الش��باب بالتغطية 
ايجابي��ة  ونق��ل ص��ورة  الفاعل��ة 
للعالم عن املنش��آت الرياضية في 
الع��راق والس��يما ان ال��وزارة بذلت 
جه��ودا اس��تثنائية وكبي��رة الجناز 
املاعب الرياضية رغم االزمة املالية 

اخلانقة التي يعاني منها اجلميع.

عبطان يتفقد »ميسان األولمبي« 
تحضيرًا الفتتاحه 22 الجاري

النفط والقوة الجوية في إبرز 
مباريات الجولة 15 لدوري الكرة 

»األقاليم والمحافظات« ُتسّمي لطفي 
كاظم ُمديرًا للمدينة الرياضية

جولة مثمرة في البصرة تعزز مسيرة العمل واالرتقاء بالمنشآت

بغداد ـ الصباح الجديد:
جترى اليوم االحد 3 مباريات مهمة 
ضمن اطار اجلول��ة 15 من املرحلة 
الثانية لدوري الكرة املمتاز، فيلعب 
املتص��در النفط ام��ام اجلوية في 
ملع��ب األول ويضيف النجف في 
ملعبه جاره نفط الوس��ط، فيما 
تق��ام في ملعب الش��عب الدولي 

مباراة الزوراء والسماوة.. 
وتعد مب��اراة النفط والقوة اجلوية 
هي االبرز في مباريات اجلولة، النها 

تع��د مفصلية لكا الفريقني، من 
جانبه، يفتق��د النفط، 3 من أهم 
املرتقبة  العبي��ه ف��ي مواجهت��ه 
الي��وم األحد، أم��ام اجلوي��ة.. وقال 
جمع��ة الثامر، املنس��ق اإلعامي 
للنفط في تصريحات صحفية، إن 
»مصطفى جودة سيغيب لتوالي 
البطاقات الصفراء، فيما ستبعد 
اإلصابة كل من وليد كرمي، ومحمد 

حسن«.
وأض��اف »غي��اب الاعب��ني الثاث 

ل��ن يؤثر عل��ى طموح��ات فريقنا 
بتحقيق الفوز، السيما وأن النقاط 
الثاث ستقرب الفريق من الظفر 
باللق��ب، وبالتالي جم��ع الاعبني 

في جاهزية تامة خلوض املباراة«.
هذا وافتت��ح فريقا الك��رخ وزاخو 
منافسات اجلولة، مساء أول أمس، 
بالتع��ادل اإليجاب��ي به��دف لكل 
فريق.وانتهى الشوط األول سلبًيا، 
وفي الثاني س��جل للكرخ س��امر 

ماجد، وعادل لزاخو سؤمد جيا.

مدريد ـ وكاالت:
أول  اإلس��باني،  القض��اء  أعل��ن 
اس��تبدال عقوبة س��جن  أم��س، 
جنم برش��لونة األرجنتيني ليونيل 
ميسي 21 ش��هراً بسبب التهرب 
الضريب��ي بغرام��ة مالي��ة بقيمة 

252 ألف يورو.
وكانت النيابة العامة في برشلونة 
أعلنت في 23 حزيران أنها ال تعارض 
اس��تبدال عقوب��ة س��جن أفضل 
العب في العال��م خمس مرات 21 
ش��هراً مع وقف التنفي��ذ بغرامة 
مالي��ة تضاف إلى تل��ك املفروضة 

عليه سابقاً.
وأش��ارت آن��ذاك املتحدثة باس��م 
النياب��ة العام��ة إل��ى أن األخي��رة 
ي��وم  كل  الس��تبدال  مس��تعدة 
س��جن مببلغ 400 ي��ورو، وهو خيار 
كان محام��و الاعب ق��د اقترحوه 
أيض��اً. ويعن��ي هذا األم��ر أن على 
ميس��ي دفع مبل��غ 250 ألف يورو 

مقابل األشهر ال�21.
واتهم ميس��ي ووالده خورخي في 
مت��وز 2016 بته��رب ضريبي بقيمة 
4.16 مايني يورو. ورفضت احملكمة 
العليا في أيار طلب استئناف تقدم 
به الاعب، مثبتة عقوبة الس��جن 

وغرامة بقيمة 2.1 مليوني يورو.
اخلمي��س،  املتخ��ذ  قراره��ا  وف��ي 
اس��تبدلت احملكم��ة عقوب��ة والد 
ميس��ي وهي الس��جن 15 شهراً، 
بغرام��ة بقيم��ة 180 ألف ي��ورو.. 
وعلق��ت عقوبة الس��جن كما هو 
احلال عادة في اسبانيا عندما تكون 
العقوب��ة أق��ل من عام��ني، فضاً 
ع��ن نظاف��ة الس��جل القضائ��ي 

للرجلني.
واعتب��رت احملكم��ة أنه ثب��ت قيام 
ميس��ي )30 عاماً( ووالده بإنش��اء 
شركات وهمية في اململكة املتحدة 
واألوروغواي من  وبيليز  وسويس��را 

دون اباغ السلطات الضريبية.

عقوبة ميسي: 250 ألف 
يورو بدل السجن 21 شهرًا



لندن - ابتسام يوسف الطاهر:
م��رة اخ��رى يثبت املقه��ى الثقافي 
العراقي في لندن حضوره واهميته 
لدى اجلالية العراقية، وهو يحتضن 
املنجزات االدبية والفنية للمغتربني 
م��ن  به��ا  واالحتف��اء  العراقي��ني، 
خ��ال اماس��يه الش��هرية، بالرغم 
م��ن امكانياته احمل��دودة، بعد اصرار 
الدولة على التخلي عن واجبها ازاء 

مواطنيها في اخلارج.
كانت ضيفة املقهى الكاتبة فيحاء 
الس��امرائي لص��دور روايتها انتظار 
السمرمر. قدم االمسية الكاتب لؤي 
عبد االله، مبتدئا بالشكر للمقهى 
العراق��ي  االول  املنب��ر  يع��د  ال��ذي 
لتش��جيع االبداع��ات: "نتمن��ى ان 
يك��ون ه��ذا تقليداً لاحتف��اء بكل 

اصدار جديد للكتاب العراقيني.
ث��م حت��دث عب��د االل��ه ع��ن بعض 
م��ن محكي��ات الس��امرائي: خال 
قراءت��ي، خصوصا احملكي��ة الثانية، 
"غب��ار العجوز" ورمب��ا كان األفضل 
تس��ميتها "غب��ار الزمن" ش��عرت 

ان هن��اك صدمة تتك��رر غالبا، في 
النصوص األدبية سواء كانت روايات، 
او قصص��اً، او س��يرة أدبي��ة، وهذه 
الصدم��ة بالذات هي صدمة ال� 79، 
والصدم��ات التي س��بقتها في ال� 
63 او 69 او70 كل ه��ذه الصدم��ات 
تشير الى حقيقة، ان العقل املنفي 
بالزمن  لي��س محكوم��ا  العراق��ي 
التاريخي، وتتابع الصدمات، جعلها 
متكلس��ة في روح الكاتب، البعض 
يستغرب حينما يقرأون كتابا عن ما 
حدث في 63 ، فالزمن العقلي ينفي 
الفاصل الزمني ألكثر من 50 سنة، 
فنكون امام عمل يبدو ارشفة ادبية 
ملراحل عاش��ها العراقيون خال ال� 
60 س��نة املاضية، محكيات فيحاء 
فيه��ا جوان��ب إيجابي��ة، فه��ي لم 
تكت��ف بنقل الصدم��ة، بل حاولت 
ان تستدرج الواقع من خال الصوت 
مث��ل األغني��ات، وه��ي حت��اول نقل 
مناخ ع��ام، وهناك قدرة لصياغة ما 
يس��مى احملاكاة الس��اخرة، فهناك 
مشاهد مضحكة جدا تتقاطع مع 

االمزجة اخمليفة.
وتاب��ع ل��ؤي عب��د االل��ه: تب��دو لي 
الكتاب��ات الت��ي بقين��ا نكررها في 
املنفى، هي نوع من محاولة الشفاء 
اجلماع��ي عب��ر الن��ص األدب��ي، عبر 
الرمز، ورمبا جند في احملكية السادسة 
العنوان  الظ��ام"، فحت��ى  "عصير 
يبدو غريبأ، هي أش��به بشهادة، اذن 

ه��ذا النص يقترب كثيرا من الواقع، 
مبعن��ى انه لم يقدم أي نوع من اجملاز 
او الرم��ز، امنا ق��دم الواق��ع كما هو 

وبنحو تقريري.
وأوضح عبد االل��ه: انه "في احملكية 
الثاني��ة، هن��اك اضاءة مل��ا تعرضت 
لرفضه��ن  املدرس��ات  بع��ض  ل��ه 
االنتماء للبعث، او لعاقة مع احلزب 

الشيوعي، وهذا غير واضح بالعمل 
بنحو مباش��ر، ادخلن الى السجن، 
ه��ذه  ال��خ،  للتعذي��ب..  وتعرض��ن 
احلال��ة تتكرر بعد ذل��ك في احملكية 
السادس��ة، والت��ي هي عب��ارة عن 
رس��الة ألخت الشخصية الرئيسة 
تتكلم فيها عن الفترة ما بني 1979-
2003، وه��ذه صدم��ة اخ��رى ميكن 
عدها ش��هادة منتزعة من منظمة 
عاملي��ة حلقوق األنس��ان، عما حدث 
في الع��راق، في الفت��رة التي غابت 

فيها الشخصية األساسية."
في مداخلة لفيصل لعيبي: فيحاء 
ف��ي محكياته��ا نّطّقت األش��ياء، 
واملفاهي��م،  واحلج��ر،  واألش��جار، 
أضافة الى البش��ر، وهذا ما ذكرني 
باألساطير وحكايات األطفال، التي 
جن��د فيه��ا العصافي��ر، واالش��جار 
تتكلم، وهناك نكهة السخرية من 
الثوابت، واملس��ائل اجل��ادة، وفيحاء 
أعط��ت لكل ش��خصيات احملكيات 
احلري��ة ف��ي احلدي��ث والتعبي��ر، ما 
وه��و  )مطي��ع(  ش��خصية  ع��دا 

الوحيد اخملف��ي بالرغم من اهميته 
بالنس��بة ل�)نيداب��ا(، التي جتاهلت 
هذا الشخص الطيب الوديع، الذي 
ل��م نر له رأيا واضح��ا جتاه أي حالة، 
واعتقد تنحيت��ه على هذه الصورة 
فيه حتي��ز لنيدابا، بالض��د من هذا 

الشخص.
وعبر الشاش��ة قدم ك��رمي كطافة 
الروائي العراقي املقيم في هولندا، 
مداخلت��ه "العاق��ة ب��ني الس��رد 
واملوس��يقى": كانت فيحاء ترس��ل 
ل��ي مس��وداتها، ومع كل مس��ودة 
رابطا إلح��دى األغاني، في البدء لم 
أفهم الربط بني األغنية واملس��ودة 
)الن��ص(، حت��ى اكتش��فت ان تلك 
األغان��ي ه��ي ج��زء اساس��ي م��ن 
النص، فالغناء لدى فيحاء حّتول الى 
ذاكرة مستقلة، أكاد أقول ان ذاكرة 
األغني��ة ه��ي أص��دق م��ن الذاكرة 
الطبيعي��ة لإلنس��ان، ح��ني يحاول 
اس��تعادة املاضي، فذاكرة االنسان 
معرضة للعطب، عكس ما تنطوي 

عليه األغنية في اخلزن".

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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حرب المفردة

عباس عبود سالم

اجلميع اليوم يتح��دث عن احلرب االعامية مع 
داع��ش، والقليل يش��ير الى احل��رب الفكرية،  
ولك��ن من الن��ادر ان تت��م االش��ارة او احلديث 
عن اجلانب االخطر في ه��ذه املواجهة اال وهي 
ح��رب املف��ردات، او ح��رب الكلم��ات، او ح��رب 
املصطلح��ات، بني اعامن��ا واع��ام التوحش 
الذي تنتهج��ه داعش كجزء م��ن منظومتها 

اجلرمية.
واالخط��ر في ح��رب املفردة انن��ا المنتلك ادوات 
حتس��س للنصر او الهزمية فيها، وميكن للعدو 
ان يحق��ق اهدافه في حرب املصطلحات حتى 
بعد ان نتمكن م��ن القضاء عليه، وبرغم انها 
ليست بالنوع اجلديد من احلروب اال اننا لم نكن 

موفقني في ادارتها والتعاطي معها.
تعود جذور ح��رب املصطلحات او املفردات الى 
الصراع العربي الصهيوني، واختاف تس��مية 
االح��داث، والرمزيات، واالماك��ن بني الصهاينة 
والع��رب الذي��ن رضخ��وا اخيرا ال��ى القاموس 
الصهيون��ي الذي يس��مي )مين��اء العقبة( ب� 
)ايات(، و)حرب تشرين( ب� )حرب االيام الستة(، 
و)الوطن العربي( ب� )الش��رق األوسط( وشمال 
افريقي��ا(، و)س��كان فلس��طني االصلي��ني( ب� 
)ع��رب اس��رائيل(، وغيره��ا من املف��ردات التي 
اخ��ذ يتعاطاها االعام العرب��ي من احمليط الى 

اخلليج.
وهك��ذا هو احلال مع داعش الت��ي تهتم كثيرا 
به��ذا النوع م��ن احل��روب، فهم من اس��تعان 
مبفردات صدر االس��ام، وتطويعها وتوظيفها 
اخلط��اب  ولغ��ة  االعامي��ة،  للغ��ة  كادوات 
الداعشي، بهدف التأثير النفسي واملعنوي في 
اجلمهور، وكذلك خلق ارتباك في املفاهيم لدى 
وس��ائل االعام العربي��ة والعاملية التي اخذت 
منذ س��نوات تقتب��س عبارات ومف��ردات دفع 
بها داعش لتأخذ مكانها في اللغة االعامية 

املتداولة.
فبدءاً م��ن مصطل��ح )الدولة االس��امية( او 
)تنظي��م الدول��ة(، م��روراً مبصطل��ح )اجلهاد( 
و)اجله��ادي( و)اجملاهدين( و)اجلهاديني( تعبيراً عن 
)االرهابيني( او )اجملرمني( ثم مصطلح )السبي( 
و)الس��بايا( تعبيراً عن النساء )اخملطوفات( ثم 

)مضافة( تعبيراً عن )الوكر(.
إضاف��ة الى مصطلح��ات اخرى مث��ل النفير، 
الغزوة، البيعة، الثغور، املرابطني، الردة، الفتح، 
ال��والء ومن املهم ان يتوق��ف االعام عن تداول 
هذه املفردات ويبحث عن مف��ردات اخرى أكثر 

ماءمة لوصف افعال هذه الزمرة اجملرمة.
  وقد جنحنا من خال مس��ؤوليتنا في رئاس��ة 
اللجنة العربي��ة الدائمة لاخب��ار مع زمائنا 
اخلبراء واخملتصني، في اعداد جدول املصطلحات 
املوح��د الذي تبناه احتاد اذاع��ات الدول العربية 
رسميا ويتم توزيعه االن على تلفزيونات الدول 
العربي��ة العتماده وس��احتدث عن��ه في عمود 

الحق باذن اهلل.

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

اللبناني  الفنان  كش��ف 
أنه لم  عاص��ي احلان��ي، 
يتلق أي عرض مس��رحي 
التج��ارب  بع��د  غنائ��ي، 
الس��ابقة الت��ي خاضها 
م��ع األخوين صب��اغ، إلى 
جانب الفنان عبد احلليم 
كركا، مشيرًا إلى أن تلك 
املش��اركات كانت رائعة، 
ولها نكهتها اخلاصة في 
مس��يرته الفنية، ومبّيًنا 
أّن "ما تردد عن استعداده 
ملس��رحية جدي��دة غي��ر 
صحي��ح، كون��ه مرتبطاً 
بجدول حف��ات الصيف، 

مبا فيه من مهرجانات.
وأوض��ح عاص��ي احلاني، 

ف��ي مقابل��ة خاّص��ة أّن 
املسرحي جميل  "العمل 
لكنه يحتاج كما الدراما، 
إل��ى الوق��ت، وأن��ا ل��دي 
أيض��ا فن��ي، و حفات��ي، 
والشك أن املهمة صعبة 
ف��ي اجلمع ب��ني كل تلك 
آن  ف��ي  االختصاص��ات 

واحد.

مع بداية املوسم الصيفي، 
األغنية  "عندلي��ب  ط��رح 
ح��امت  الفن��ان  العراقي��ة" 
أغنية جديدة من  العراقي 
املوسيقية  اجلوانب  جميع 
والكلم��ة،  واإليقاعي��ة 
"زل��زال"  عن��وان  حمل��ت 
تصدى لكلماتها الش��اعر 
الغنائ��ي العراق��ي حام��د 
الغرباوي، وق��ام بتلحينها، 
وتوزيعها املايسترو العراقي 
عمار العان��ي، والتي حتمل 
العراقي  املوس��يقي  اللون 
ح��امت  وط��رح  الش��عبي. 

العراق��ي أغني��ة "زل��زال" 
اجلديدة عبر جميع اإلذاعات 
العربي��ة، إلى جان��ب قناة 
روتانا في موقع "اليوتيوب" 
من خ��ال فيديو ممنتج من 

مجموعة صور للعراقي. 

مادلني  الفنان��ة  انضمت 
طبر لصف الفنان محمد 
فؤاد، بعدم��ا قررت إقامة 
دعوى قضائية ضد الفنان 
واملنت��ج تامر عبد املنعم، 
تطال��ب فيه��ا باحلصول 
عل��ى بقي��ة أجره��ا في 
"الضاه��ر".  مسلس��ل 
"مادل��ني"  واضط��رت 
لتحري��ك ه��ذه الدع��وى 
بعد فشلها في التوصل 
بالطرق  "تامر"  حللول مع 
أنه��ا  الودي��ة، وبخاص��ة 
أن الشيكات  اكتش��فت 
التي حصلت عليها منه 
وكان  رصي��د.  دون  م��ن 

الفن��ان محمد ف��ؤاد، قد 
سبق مادلني طبر، بعدما 
قام بتحرير محضر األحد 
املاضي، في قسم الدقي، 
ضد الفن��ان واملنتج تامر 
لتحري��ره  املنع��م  عب��د 
ش��يك مببلغ مليون و٢٥٠ 

ألف من دون رصيد.

عاصي الحالني

مادلين طبر

حاتم العراقي

أخبــارهــــــــــم

املقهى الثقافي العراقي في لندن

طائر السمرمر في المقهى الثقافي العراقي في لندن

بغداد - الصباح الجديد:
افتت��ح ف��ي بيت العود الي��وم اجلمعة 7 مت��وز 2017 اول معرض 
لآلالت املوس��يقية، و الكتب املتخصصة باملوس��يقى والغناء، 
وحض��ر االفتتاح عدد من املهتمني، و الفنانني، ووس��ائل االعام، 

وطلبة معهد الدراسات املوسيقية.
ش��مل املعرض اكثر من )70( آلة موسيقية متنوعة بني العود، 

والسنطور، والدف، والطبل، واجلوزة، والدمام، و آالت االيقاع. 
اضافة الى عرض نحو )90( كتابا موسيقيا، ومت العرض على وقع 
املوسيقى العراقية التراثية. وصرح وكيل الوزارة فوزي األتروشي 
ف��ي اثناء العرض "ان هذا املعرض يس��هم ف��ي التعريف مبهام 
ورش��ة تصليح اآلالت املوسيقية - بيت العود، و يشيع الثقافة 
املوس��يقية حيث س��يقام اس��بوعيا يوم اخلميس بني الساعة 
السادسة والتاسعة مساءا حفا موسيقيا". وتعهد مدير بيت 
العود جاسم عليوي وموظفو الدائرة بإدامة واستمرار العروض، 
واس��تقبال الفنانني واملواطنني للتعرف على الفن املوس��يقي، 

واالستفادة من خدمات الدائرة.

افتتاح أول معرض لآلالت 
الموسيقية في بيت العود

الصباح الجديد - وكاالت:
كشفت الفنانة س��مية اخلشاب، 
أنها س��تعاود العمل على ألبومها 
اخلليجي اجلديد، الذي كانت سجلت 
من��ه ث��اث أغنيات قب��ل البدء في 
"احلال"، مؤكدة  تصوير مسلسل 
أنها س��تعكف على العمل عليه 
حلني االنتهاء من جميع مراحله في 

أقرب وقت ممكن.
وأضافت اخلش��اب ف��ي تصريحات 

خاص��ة إلى احد املواق��ع اإلخبارية 
الفني��ة، أن س��بب تعطيل العمل 
عل��ى األلبوم، هو ع��دم رغبتها في 
االنش��غال بالدرام��ا والغن��اء ف��ي 
الوقت نفس��ه، وتقول إنها ال حتب 
العمل على جهتني في وقت واحد، 
بل تفض��ل التركيز في كل خطوة 

على حدة.
 وأك��دت س��مية أنه��ا متفائل��ة 
بخطواته��ا املقبلة، بع��د النجاح 

الذي حقق��ه مسلس��ل "احلال"، 
والذي قدمته ف��ي رمضان املاضي، 
وش��اركها بطولت��ه بيوم��ي فؤاد، 
ويس��را اللوزي، ومن إخ��راج احمد 

شفيق.
ومسلس��ل "احلال" تدور أحداثه 
داخ��ل احل��ارة املصرية، م��ن خال 
قصة فتاة فقيرة، حت��اول التغلب 
والفق��ر،  الب��ؤس  حي��اة  عل��ى 
بالعم��ل مع الدجالني والس��حرة 

واملش��عوذين، في 
الوق��ت الذي تقرر 
صديقته��ا  في��ه 
السفر إلى اخلليج، 

امل��ال  ع��ن  بحث��ا 
رغباته��ا،  لتحقي��ق 

وش��ارك ف��ي بطولته 
وبيوم��ي  أحم��د،  مه��ا 

ف��ؤاد، ودينا فؤاد، وفادية عبد 
الغني، وآخرون.

سمية الخشاب تستأنف
 تسجيل ألبومها الخليجي

بغداد - أحالم يوسف:
نظم منت��دى االعامي��ات العراقيات 
وبالتع��اون مع منظمة جس��ر الى ... 
اإليطالية واملب��ادرة الدولية للتضامن 
 "ICSSI" مع اجملتم��ع املدني العراق��ي
وبتمويل من جمهورية املانيا االحتادية 
ومؤسسة فاي السويسرية مجموعة 
عم��ل حول أثر البيئ��ة اإلعامية على 
حماية وس��امة املدافعات عن حقوق 

االنسان.
نب��راس  الن��دوة  بداي��ة  ف��ي  حتدث��ت 
املعموري رئيس��ة منت��دى االعاميات 
ش��هرزاد:  مش��روع  ع��ن  العراقي��ات 
لدين��ا خمس مجامي��ع فوكس كروب 
للترجم��ة اجملموعة  الفوكس ك��روب 
البحثي��ة حالي��ا ورقتنا هي س��امة 
وحماية املدافعات عن حقوق االنسان، 
وجودنا اليوم مكمل جملموعتني س��بق 
ان عقدت، اجملموعة األولى كانت حول 
أث��ر البيئة األمني��ة، واجملموعة االخرى 
أث��ر البيئ��ة القانوني��ة، اذن لدينا أربع 
محاور األمن��ي، والقانوني، واإلعامي، 

واالقتصادي،  واالجتماع��ي،  والثقافي، 
معا ألنها ترتب��ط مع بعضها بالبيئة 

االجتماعية.
ضياء الس��راي احملاضر في الندوة قال: 
نبتغي ان نخرج بورقة تطبيقية، وليس 
نظرية فحسب، اليوم حينما تتحدث 
م��ع أحده��م وتطلب منه املش��اركة 
بحمل��ة الدف��اع ع��ن حق��وق امل��رأة، 
يقول اطل��ب مني ان احف��ر بالصخر 
فسيكون ايسر، الن مجتمعنا اصبح 
منغلقا بنحو مطلق ببعض القضايا 
املتعلق��ة بامل��رأة، فهن��اك اطار معني 
عليها ان ال تتجاوزه حتت أي مس��مى، 
سواء كانت اجلهة دينية او سياسية، 
تعددت مح��اور الن��دوات فيما يتعلق 
بالبيئة بش��تى أنواعها وتأثيرها على 
املرأة وس��امتها كمدافعة عن حقوق 
نظيراته��ا، وكله��ا أجمع��ت على ان 
اجملتم��ع والعائل��ة لهم��ا التأثير األول 
واالهم في تش��كيل ش��خصية املرأة 
وم��ن ثم تأت��ي القوان��ني التي تضمن 
حمايتها وتعريفها مبا لها وما عليها.

الصباح الجديد - وكاالت:
 قالت ش��ركة جوجل األميركية إنها 
ستش��تري كل الكهرباء التي يولدها 
أكبر متنزه شمسي في هولندا خال 
العقد املقبل، من أجل تش��غيل مركز 
بيان��ات افتتحته مؤخ��را، ويضم آالف 

اخلوادم.
ويأت��ي القرار في إط��ار طموح جوجل 
التابع��ة  البيان��ات  مراك��ز  لتحوي��ل 

له��ا، ومكاتبه��ا، إل��ى الطاقة 
املتجددة بنحو كامل هذا العام، 

بدعم م��ن االنخفاض الش��ديد 
ف��ي أس��عار طاق��ة الري��اح والطاقة 

الشمسية.
وقال مارك أومان مدير ش��ؤون الطاقة 
بشركة جوجل في أوروبا يوم اجلمعة، 
إن جوج��ل عقدت صفقة مع ش��ركة 
إينيك��و للطاق��ة، ولم يكش��ف عن 
الصفق��ة  وإن  املالي��ة،  تفاصيله��ا 
س��توفر الطاق��ة املتجددة "لش��هور 

كثيرة مقبلة، ورمبا حتى سنوات".
ويأت��ي ه��ذا االتفاق في وقت تس��عى 
هولن��دا في��ه لزي��ادة إنتاجه��ا م��ن 

الطاق��ة املتج��ددة، وتس��تثمر 12 
ملي��ار يورو هذا الع��ام في مزارع 

رياح بالبحر.
للبيانات  ومركز إميش��هافني 
الذي تكلف نحو 600 مليون 
يورو وافتتح ف��ي 2016، هو 
أح��د أربعة مراك��ز جلوجل 

في أوروبا.

ندوة حول أثر البيئة بجميع أشكالها 
على المدافعات عن حقوق اإلنسان

جوجل تقرر تشغيل مركز بياناتها 
في هولندا بالطاقة الشمسية

إسبانيا - رويترز: 
أصي��ب ش��خصان ف��ي ثان��ي أي��ام 
بش��مال  فيرم��ني  س��ان  مهرج��ان 
إس��بانيا، والذي يس��تمر أس��بوعا، 
وتط��ارد خال��ه الثي��ران أش��خاصا 

يرتدون أوشحة حمراً، ويركضون في 
شوارع مدينة بامبلونا.

ف��ي  للنط��ح  أحدهم��ا  وتع��رض 
مؤخرته، ف��ي حني نطح��ت الثيران 
آخر في ذراعه. واس��تمر الركض ملدة 

أربع دقائق، وشاركت فيه ستة ثيران 
من مزرعة خوسيه إيسكوالر.

ويب��دأ الرك��ض اليوم��ي ف��ي أثناء 
0800 صباح��ا  الس��اعة  املهرج��ان 
بتوقي��ت   0600( احملل��ي  بالتوقي��ت 

جرينتش(، ويستمر عادة 
م��ا ب��ني ث��اث وخمس 
دقائق. ويتكرر الركض 
ثماني مرات في اجململ 

في أثناء املهرجان.

إصابة شخصين في اليوم الثاني من مهرجان للثيران بإسبانيا
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