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بغداد- وعد الشمري:
اعل��ن مجلس محافظ��ة االنبار، 
امس االثنني، ع��ن توقف اجراءات 
الدع��وى املرفوع��ة عل��ى جميع 
اعضائ��ه حل��ني البت ف��ي طلب 
نقله��ا إل��ى بغ��داد، الفت��اً إل��ى 
تقدميه الدفوع واالدلة التي تثبت 
براءته��م، مبيناً ان القضية التي 
صدرت مبوجبه��ا مذكرات قبض 
تخص جت��اوز الصالحي��ات وليس 
س��رقة املال العام كما اشيع في 

وسائل االعالم.
إل��ى  وقال��ت مص��ادر مطلع��ة 
"الصباح اجلديد"، إن "احلق العام 
قام بتحري��ك دعوى قضائية ضد 
جمي��ع اعضاء مجلس محافظة 
االنب��ار عن قضية تتعل��ق مببالغ 
خصص��ت  ق��د  كان��ت  مالي��ة 

للنازحني كمنحة طوارئ".
وأضاف��ت املص��ادر أن "مجم��وع 
وأن  دين��ار،  ملي��ارات   9 املبل��غ 

النزاهة  لهيئة  الواردة  املعلومات 
تفي��د ب��أن اجملل��س ق��د وزع على 
اعضائه املبلغ بحصة 300 مليون 

دينار لكل واحد منهم".
أشارت إلى أن "القضية تعود إلى 
الع��ام 2014، وأن احملاف��ظ احلالي 
صهي��ب ال��راوي مش��مول بهذه 
االج��راءات ألنه كان ف��ي حينها 
عضواً ف��ي اجمللس وليس مبنصبه 

احلالي".
م��ن جانب��ه، ذك��ر عض��و اجمللس 
ع��ن كتلة احل��ل راجع ب��ركات أن 
"املعلوم��ات التي اس��تند اليها 
القضاء في اصدار مذكرة القبض 

كانت غير صحيحة ومضّللة".
وأض��اف ب��ركات إل��ى "الصب��اح 
اجلديد"، أن "جل��ان الصرف متتلك 
كام��ل الوثائ��ق عن املبل��غ الذي 
حتركت مبوجبه الدعوى وأن هيئة 

النزاهة لم تطلع عليها".
تتمة ص3

محافظ األنبار صهيب الراوي

أعضاء يكشفون عن "حقيقة" التهمة الموجهة إليهم

إيقاف الدعوى بحق مجلس األنبار لحين نقلها إلى بغداد

تقريـر

بغداد ـ الصباح الجديد: 
دعا التحالف الوطني إلى مراجعة 
توقيت عقد "مؤمت��ر" بغداد، معرباً 
املطلوب��ني  حض��ور  رفض��ه  ع��ن 
للقضاء في املؤمتر، وفيما أكد على 
إنطالق التسوية الوطنية بالتزامن 
مع إع��الن "النصر"، ح��ذر من جلوء 
تنظي��م "داع��ش" إل��ى عملي��ات 

"إرهابية" تستهدف املدنيني.
وقال مكتب رئي��س التحالف عمار 
احلكي��م ف��ي بي��ان اطلع��ت عليه 

"الهيئ��ة  إن  اجلدي��د"،  "الصب��اح 
الوطني عقدت  العامة للتحال��ف 
اجتماعه��ا الدوري برئاس��ة رئيس 
التحالف عمار احلكيم ومبكتبه في 
بغداد وحضور رئيس مجلس الوزراء 

حيدر العبادي".
اجملتمع��ني  أن  البي��ان،  وأض��اف 
"تناولوا أهم مس��تجدات العملية 
السياسية وأولويات مرحلة ما بعد 
التحرير م��ن داعش اإلرهابي، فضال 
ع��ن بحث العالقة بني بغداد وأربيل 

واملؤمتر املزم��ع عقده في العاصمة 
بغداد، مرحبني بإقامة املؤمترات على 
األراضي العراقي��ة، داعني القائمني 
على املؤمتر ملراجعة التوقيت ليكون 
في ظرف أنس��ب للوف��اق الوطني، 
رافضني حض��ور املطلوبني للقضاء 

فيه".
وأش��ار إل��ى أن "اجملتمع��ني جددوا 
التأكي��د عل��ى إنط��الق التس��وية 
الوطنية بالتزامن مع إعالن النصر، 
مؤكدين أن جميع املش��اكل قابلة 

للحل اذا توف��رت إرادة احلل وثقافة 
للتس��وية  مش��ترطني  التن��ازل، 
والتطمينات  الضمان��ات  الوطنية 

والتنازالت املتبادلة".
وحذر التحالف، بحسب البيان، من 
"جلوء داعش إلى العمليات اإلرهابية 
التي تس��تهدف املدنيني لذلك البد 
م��ن تكثيف اجله��د األمني ومتكني 
الذين س��اهموا  واألهالي  العائالت 

في حترير مدنهم من إدارتها".
تتمة ص3

"التحالف الوطني" يكشف انطالق
التسوية الوطنية بالتزامن مع إعالن النصر

"الرشيد" يحدد ضوابط منح 
تسليف الموظفين

"النفط" توّقع عقدًا مع ائتالف شركات 
عراقية لتجهيز نينوى بالطاقة

بغداد ـ الصباح الجديد:
ع��ن  الرش��يد،  مص��رف  اعل��ن 
ضوابط منح تس��ليف موظفي 
دوائ��ر الدول��ة، مش��يرا ال��ى ان 
راتب��ه  ال��ذي يتج��اوز  املوظ��ف 
االس��مي مع اخملصصات الثابته 
اكثر من 700 الف دينار فيسمح 
له س��لفة مقداره��ا 10 ماليني 

دينار.
وق��ال املصرف في بي��ان اطلعت 
ان  اجلدي��د"  "الصب��اح  علي��ه 
"الراتب االس��مي للموظف مع 
اذا كان��ت  الثابت��ة  اخملصص��ات 
اق��ل من 500 ال��ف دينار فيمنح 
5 مالي��ني دينار، اما في حال جتاوز 

رات��ب االس��مي م��ع اخملصصات 
الثابتة اكثر م��ن 500 الف دينار 
وال تتج��اوز 700 ال��ف دينار فانه 
سيمنح فانه سيمنح سلفة 7 

ماليني دينار".
"املوظ��ف  ان  املص��رف  وتاب��ع 
الذي يتجاوز راتبه االس��مي مع 
اخملصصات الثابته اكثر من 700 
الف دينار فانه س��يمنح سلفة 

مقدارها 10 ماليني دينار".
وباش��ر املصرف في ع��ام 2016 
مبنح س��لف للموظفني وقروض 
وامله��ن  املش��اريع  الصح��اب 
آلي��ات  وف��ق  عل��ى  الصحي��ة 

وضوابط معينة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
وقع��ت وزارة النفط،ام��س االثنني، 
عقدا مع ائتالف ش��ركات عراقية 
لتجهيز نين��وى بالطاقة ملدة ثالث 

سنوات.
وقال وزير النفط جبار علي اللعيبي 
على هامش توقي��ع العقد انه "مت 
توقيع عقد اس��تثماري مع شركة 
قي��وان للطاقة العاملية وش��ركة 
لتجهيز محافظة  القابضة  ماس 

نينوى بطاقة 875 ميغا واط".
"كلف��ة  ان  اللعيب��ي  واض��اف 
االس��تثمارية للعقد ستكون 3.2 

دوالر لكل ميغا واط".
م��ن جهته، ق��ال املتحدث باس��م 

ال��وزارة عاص��م جهاد ف��ي حديث 
صحف��ي، ان "اله��دف م��ن توقيع 
العقد بالتعاون مع وزارة الكهرباء 
يأتي لتلبية احياجات اهالي مدينة 
املوصل بالطاقة الكهربائية تزامنا 
م��ع االنتص��ارات الت��ي حققته��ا 
القوات االمنية على تنظيم داعش 

االرهابي".
يذك��ر ان محافظة نين��وى تعاني 
حالي��ا من انعدام البن��ى التحتية 
ومنه��ا افتقارها للطاق��ة نتيجة 
س��يطرة تنظيم "داع��ش" عليها 
خ��الل الفت��رة املاضية وم��ا تالها 
من عمليات عس��كرية في املدينة 

لتحريرها.

بغداد - أسامة نجاح:
رجح��ت قيادة ق��وات الرد الس��ريع 
التابع��ة للش��رطة االحتادي��ة ، يوم 
أم��س االثن��ني ، ان يتم إع��الن بيان 
النصر في مدين��ة املوصل على زمر 
داعش اإلجرامي بعد تطهير األنفاق 
واملعس��كرات املوج��ودة حتت األرض 
في املدينة القدمية ومالحقة عناصر 
داعش الفارين مع العائالت النازحة 

في املدينة .
واكد س��عد احلديثي الناطق باسم 
رئيس الوزراء بان إعالن حترير املوصل 
بالكامل من داعش اإلرهابي سيكون 
ف��ي جامع الن��وري ال��ذي أعلن فيه 
زعيم الدولة االس��المية في العراق 
والش��ام )داعش( أبو بك��ر البغدادي 
خالفته التي اندثرت بسواعد ابطال 
القوات االمنية واحلشد الشعبي .  

وقال قائد فرقة الرد الس��ريع اللواء 
ثام��ر احلس��يني في حدي��ث خاص 
لصحيف��ة ‘‘الصب��اح اجلدي��د‘‘ إن" 
األمنية بجميع مسمياتها  القوات 
وصنوفها تواص��ل تطهير ما تبقى 
م��ن املدين��ة القدمي��ة للموص��ل ، 
مرجح��ا ان" إعالن بي��ان النصر من 
قبل القائد العام للقوات املسلحة 

حيدر العبادي سيكون بعد تطهير 
األنف��اق املوج��ودة حت��ت األرض في 
املدين��ة القدمية ومالحق��ة عناصر 
داعش الفارين مع العائالت النازحة.

املوص��ل  حتري��ر  بع��د  أن"  وأض��اف 
وإعالنه��ا خالية من داعش س��يتم 
مس��ك األراض��ي م��ن قب��ل قوات 
خاصة وباالتفاق مع قيادة العمليات 

املشتركة .
مجل��س  كش��ف  جانبه��ا  وم��ن 
محافظة نينوى ، أمس االثنني ، عن 
احتجاز ع��دد من الرهائ��ن املدنيني 
م��ن قبل تنظي��م داع��ش اإلرهابي 
في األنف��اق املوج��ودة ف��ي املدينة 

القدمية.
وقال عض��و مجلس احملافظة خلف 
احلديدي لصحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ 
إن "الق��وات األمنية مس��تمرة في 
تطهي��ر معاقل داعش ف��ي املدينة 
القدمية في الس��احل االمين منها"، 
مش��يراً إلى أن "عدداً م��ن املدنيني 
محتج��زون في  س��جون توجد في 
تابع��ة  األرض  حت��ت  معس��كرات 
للمجامي��ع اإلرهابي��ة ف��ي املدينة 

القدمية ".
تتمة ص3

من جامع النوري الكبير سيعلن بيان النصر والتحرير

المعارك تسفر عن مقتل أكثر من 28 ألف داعشي 
واعتقال 4 آالف وتصفية نحو 400 قائد ميداني 

القوات املشتركة تقتل املئات من "داعش" في املعارك األخيرة في املوصل

بغداد ـ الصباح الجديد:
القائد  ال��وزراء  رئي��س  اس��تقبل 
الع��ام للق��وات املس��لحة حيدر 
العبادي مبقر قيادة عمليات نينوى 
صب��اح ام��س االثن��ني، وف��دا من 
املس��يحيني م��ن س��كنة مدينة 
املوصل، بحضور ع��دد من القادة 

االمنيني.
ونقل بيان ملكتب��ه اطلعت عليه 
"الصب��اح اجلدي��د" ع��ن العبادي 
قول��ه "طموحن��ا ه��و ان يع��ود 
جمي��ع النازح��ني وابن��اء االدي��ان 
ومنه��م  واملذاه��ب  والقومي��ات 
االخ��وة املس��يحيون بنحو خاص 
ال��ى بيوتهم ف��ي املوص��ل، والرد 

الطبيع��ي عل��ى داع��ش ه��و ان 
نتعايش معاً". 

واضاف العب��ادي ان "تنوعنا فخر 
لنا، ويجب احلفاظ عليه وافش��ال 
مخطط داع��ش ال��ذي اراد صبغ 
ومتزي��ق  واح��د  بل��ون  العراقي��ني 
وحدتهم التي تعايشوا فيها منذ 

آالف السنني".
وتابع "واجبنا هو حماية املواطنني 
بغ��ض  له��م  اخلدم��ات  وتق��دمي 
النظر ع��ن انتمائهم، وفي عنقي 
كمس��ؤول التعام��ل م��ع جميع 
العراقي��ني دون متيي��ز، ويج��ب ان 

يسود التعايش بني ابناء نينوى".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد االحتاد األوروبي، أنه س��يواصل 
دعمه جله��ود احلكوم��ة العراقية 
في عمليات بس��ط االستقرار في 
املناط��ق احمل��ررة وإع��ادة إعمارها، 
فيما أعلن زيادة قيمة املساعدات 
املقدم��ة للعراق إل��ى 211 مليون 

يورو للعام احلالي.
وقال��ت وزارة اخلارجي��ة العراقي��ة 
ف��ي بيان اطلعت علي��ه "الصباح 
العلي��ا  "املمثل��ة  إن  اجلدي��د"، 
واالمن في  اخلارجي��ة  للسياس��ة 
االحتاد األوروبي فيدربكا موغيريني 
ردت عل��ى رس��الة الش��كر الت��ي 
أرس��لها وزي��ر اخلارجي��ة إبراهيم 

اجلعف��ري لالحت��اد األوروبي للدعم 
الذي يقدمه للعراق في حربه ضد 
مبدينة  اإلرهابية  داع��ش  عصابات 

املوصل".
وأشادت موغيريني، بحسب البيان، 
العراقي��ة  املس��لحة  ب�"الق��وات 
مل��ا حققته م��ن نصر كبي��ر على 
عصابات داعش اإلرهابية وأسفرت 
عن حترير مدينة املوصل بعد تقدمي 
تضحيات كبيرة في األرواح"، عادًة 
أن "املس��تفيد م��ن ه��ذا النص��ر 
لي��س العراق فقط ب��ل أوربا كلها 
ألنه س��يؤدي إلى إضعاف اإلرهاب 
وتهديداته للمواطنني االوروبيني".
تتمة ص3

العبادي يؤكد لمسيحيي 
الموصل : "الرد الطبيعي على 

داعش هو أن نتعايش معًا "

االتحاد األوروبي يزيد قيمة 
المساعدات المقدمة للعراق

"داعش" يرتكب مجزرة بشعة 
ضد أطفال في تلعفر

تحديات عديدة تلوح
في األفق وإصرار على تجاوزها 23



شؤون عراقية2

السليمانية ـ عباس كاريزي:

بدأت اللجن��ة العليا التحضيرية 
لالس��تفتاء على استقالل اقليم 
كردس��تان التي يترأسها مسعود 
بارزان��ي رئيس احل��زب الدميقراطي 
بزي��ارة  جولته��ا  الكردس��تاني، 
عاصم��ة االحت��اد االوروبي بلجيكا 
للق��اء الق��ادة االوروبي��ن وتقدمي 
التوضيح��ات املطلوبة بخصوص 
مسألة االس��تفتاء والنتائج التي 

ميكن ان تتمخض عنه.
بارزان��ي ال��ذي ت��رأس وف��د جلن��ة 
االش��راف عل��ى االس��تفتاء التي 
ام��س  بروكس��ل  ال��ى  وصل��ت 
االثن��ن يحدوه االمل ب��ان يتمكن 
دول  موق��ف  عل��ى  التأثي��ر  م��ن 
االحتاد االوروبي مس��تغال عالقاته 
الش��خصية بقادة بع��ض الدول 
موقفه��ا  لتغيي��ر  االوروبي��ة، 
الراف��ض الجراء االس��تفتاء، بيان 
لرئاس��ة اقليم كردس��تان ذكر ان 
رئي��س االقلي��م مس��عود بارزاني 
توج��ه برفقة وف��د اجمللس االعلى 
لالس��تفتاء الى بروكس��ل لزيارة 
البرمل��ان االوروبي وجلن��ة العالقات 
اخلارجية في البرملان االوروبي كما 
سيلتقي مجموعة من املسؤولن 

في بلجيكا.   
وبينم��ا قاطع��ت اح��زاب االحت��اد 
الوطني وحركة التغيير واجلماعة 
االس��المية املش��اركة او تسمي 
ممث��ل له��ا ف��ي اجملل��س االعل��ى 
لالس��تفتاء الذي ش��كله بارزاني 
في الس��ابع من حزي��ران املنصرم، 
كش��ف مصدر سياس��ي مطلع 
رف��ض الكش��ف عن اس��مه في 
تصريح للصباح اجلديد عن سعي 
محموم يقوم به احلزب الدميقراطي 
لثني  بارزان��ي  بزعام��ة مس��عود 
التغيير  الوطني وحرك��ة  االحت��اد 
واجلماعة االسالمية بكل السبل 
والوس��ائل عن موقفهم الرافض 
الجراء االس��تفتاء من دون تطبيع 
االوضاع السياس��ية املتش��نجة 
في كردس��تان عل��ى خلفية ازمة 

رئاسة االقليم.

وق��ال املص��در ان الدميقراطي دعا 
رس��ميا من حركة التغيير لعقد 
اجتماع مشترك معلناً استعداده 
الع��ادة تفعي��ل برملان كردس��تان 
بهيئة رئاس��ته احلالية التي كان 
يدعو س��ابقا الى تغييرها، عقب 
اصرار رئيس البرملان يوسف محمد 
على تعديل قانون رئاسة االقليم 
ومنع متديد مدة والية رئيس اقليم 
كردستان مس��عود بارزاني لوالية 

رابعة.  
واوضح املصدر ان الدميقراطي الذي 
عطل برملان كردس��تاني بقرار من 
مكتبه السياسي قبل االن بعودة 
برئاس��ته  برملان كردس��تان  عمل 
احلالي��ة التي يش��غلها يوس��ف 
محمد وه��و عن حرك��ة التغيير 
ورفع جميع القيود والشروط التي 

كان يضعها لذلك.

وق��ال ان احل��زب الدميقراط��ي دعا 
قيادة في حركة التغيير الى عقد 
اجتماع مش��ترك ملناقش��ة آلية 
تفعي��ل البرملان، مبين��اً ان حركة 
التغيي��ر ل��م ت��رد حل��د االن على 
مطالب��ة الدميقراط��ي لها بعقد 
اجتماع مش��ترك، لبحث السبل 
الكفيلة بعودة جلس��ات البرملان 
املعط��ل من��ذ قربة عام��ن جراء 
وتعديل  احلك��م  نظام  مناقش��ة 

قانون رئاسة االقليم.  
ال��ى ذل��ك ج��دد س��عد احلديثي، 
املتحدث باسم رئيس الوزراء حيدر 
العبادي رف��ض احلكومة العراقية 
كردس��تان،  إقلي��م  الس��تقالل 
متس��ائالً: »ل��و لم يك��ن الهدف 
من االس��تفتاء هو االنفصال فما 

الداعي إلجرائه؟«.
مع��رض  ف��ي  احلديث��ي  وق��ال 

برنام��ج »حدث  في  اس��تضافته 
اليوم« على شاشة تلفزيون رووداو 
القري��ب من احل��زب الدميقراطي ، 
إن »الدس��تور الذي كتب من قبل 
التحالف  ومنه��ا  األطراف  جميع 
البالد  لوحدة  الكردستاني ضامن 
بأنها دولة احتادية وال يتضمن حق 
أي مكون في االنفصال«، مضيفاً 
أن »الدس��تور يش��كل مرجعي��ة 
يس��تند إليه��ا ويجب احت��رام ما 
صوت عليه العراقيون وهو ينظم 
مس��ارات العمل السياس��ي في 
العراق وأعطى صالحيات واسعة 

لإلقاليم«.
ورحب احلديث��ي بأي وف��د يأتي إلى 
بغ��داد مؤك��دا ح��رص احلكوم��ة 
االحتادية على احلوار كوسيلة مثلى 
حلل اخلالف��ات واإلبتعاد عن املواقف 
أحادية اجلان��ب، بهدف الوصول إلى 

نقاط مشتركة بن اجلانبن.
وأوضح بان هذا ما مت االتفاق عليه 
حينم��ا زار وفد برئاس��ة البارزاني 
بغ��داد وزار العب��ادي بع��د ذل��ك 
اإلقلي��م، ومت التأكي��د على وجود 
ض��رورة ملح��ة الس��تمرار احلوار 
وإجراء مشاورات موسعة والتزاور، 
ألنه ال ميكن حل املش��كالت وكل 
ط��رف يجل��س في مكان��ه بعيداً 
عن اآلخ��ر وال بد م��ن اللقاء وهذا 
ما نس��عى إليه، ونحن لدينا إرادة 
جدي��ة للوص��ول إل��ى حل��ول مبا 
يس��تند إل��ى الدس��تور ويحفظ 

مبدأ التوافق الوطني«.
وح��ول أجن��دة زي��ارة وف��د إقليم 
كردستان إلى بغداد، قال احلديثي 
إنه��ا »تبحث في كل املش��كالت 
القائم��ة ومنها املناط��ق املتنازع 
عليه��ا والث��روات النفطية وآلية 

اس��تثمارها م��ن قب��ل احلكومة 
اإلقلي��م  وحكوم��ة  االحتادي��ة 
والصالحي��ة املعط��اة لكل طرف 
وميزانية البيش��مركة ومس��ائل 
وآليات  احلدودي��ة  باملعابر  تتعل��ق 

التعاون بهذا الصدد«.
وحول موقف احلكوم��ة العراقية 
م��ن إج��راء االس��تفتاء ق��ال »أن 
الدس��تور  مع  يتعارض  االنفصال 
مرف��وض  انف��رادي  ق��رار  أي  وأن 
بالنس��بة لن��ا، متس��ائالً »لو لم 
يكن االستفتاء لالنفصال فما هو 

الداعي إلجرائه«.
وتابع »لس��نا مصري��ن على منع 
اج��راء االس��تفتاء لكننا رافضون 
ل��ه«، مش��دداً عل��ى أن احلكومة 
االحتادية تس��عى حلل املش��كالت 
عب��ر احل��وار للوصول إل��ى حلول 

توافقية حتقق مصلحة اجلميع.

الديمقراطي يقبل بعودة غير مشروطة لرئيس برلمان كردستان
بارزاني يتوجه برفقة لجنة االشراف على االستفتاء الى بروكسل 

عبد الزهرة محمد الهنداوي 

االنس��ان متحّيز  بطبعه  .. فهو يتحيز إلى أسرته ، 
عشيرته ، طائفته ، إلى قوميته ، إلى بلده ، بل حتى 
إل��ى قرصه ، ولهذا قالوا في املثل الش��عبي )كلمن 
يح��ود النار لكرصت��ه( .. ويفترض ان يك��ون التحّيز 
إل��ى الوطن ه��و اخليمة التي تغط��ي كل التحّيزات 
االخرى ، وهذا التحّيز بطبيعة احلال يعتمد في قوته 
وضعفه على املتحّيز نفسه ، لذلك ، فان التحّيزات 
تتباين من ش��خص إلى ش��خص آخ��ر ، فهناك من 
يتحيز إلى كل شيء سوى الوطن .. وآخر يتحيز إلى 
الوطن ويترك كل ش��يء س��واه .. وهنا اريد احلديث 
ع��ن  مس��يرة التحيز ف��ي الع��راق ، فق��د اظهرت 
االح��داث التي مررنا بها انواعاً ش��تى م��ن التحيز ، 
فثمة من حتيز إلى س��المته ففضلها على س��المة 
االه��ل والوط��ن  )فلملم جواالته( وه��رب بعيدا من 
دون ان يكلف نفس��ه حتى عناء االلتفات إلى اخللف 
ليلقي نظ��رة اخيرة إلى وطن احتضنه طويال ، وآخر 
حتيز بقوة إلى خندق الطائفية ،فأمس��ى ال يرى غير 
ل��ون طائفته ألنه اصيب بعمى ال��وان الطوائف !! ، 
وثالث ارتق��ى التل مراقباً ملا س��تؤول اليه مجريات 
االح��داث ليحدد الحقا مس��ار حتي��زه !! .. وآخر حتيز 
إل��ى الش��يطان ليوقع مع��ه اتفاقا ب��ان يتولى هو 
مهام الش��يطان !!..وخامس حتي��ز إلى الوطن بنحو 
اسطوري غير مس��بوق فجاد بنفسه وكل ما ميلك 
من اجل الوطن ، واجلود بالنفس اقصى غاية اجلود .. 
وجتلت مواقف املتحيزين للوطن خالل س��ير معارك 
التحرير بنحو واضح والفت ، فقد سجلت الكاميرات 
بع��ض املش��اهد الت��ي ابه��رت مخرج��ي هولي��ود 
،لعظمته��ا وتلقائيته��ا ، وم��ن املؤكد ان مش��اهَد 
اخ��رى كثيرة لم تتمكن الكامي��رات من التقاطها ، 
فوثقته��ا الضمائر احلية ، .. فح��ن ينحنى جنديان 
لك��ي يجعال م��ن ظهريهما س��لماً لنزول النس��اء 
النازحات من عربات اجليش العالية ، فهذا مش��هد 
ن��ادر انس��انياً ، وعندما يركض جن��دي وهو يعلم ان 
قناص��ة الدواعش يتربصون به ري��ب املنون ولكنه ال 
يبالي بس��المته بقدر اصراره على انقاذ طفل جريح 
او س��يدة تقطعت بها الس��بل ، فيتعرض لإلصابة 
البالغة ولكنه لم يتوقف إال بعد اكمال مهمته، فأي 
بطول��ة هذه ؟ .. وإذ يفت��ح العراقيون ابواب بيوتهم 
ألبن��اء املناط��ق الت��ي احتله��ا داعش ليتقاس��موا 
معهم رغيف اخلبز،  بل اكثر من ذلك يتجش��م احد 
ابناء الشطرة في جنوب القلب العراقي السفر إلى 
جس��ر بزيبز ليصطحب معه سيدة فلوجية وابنها 
إل��ى بيته وهو ال ميل��ك من حطام الدني��ا ما يعينه 
على العي��ش ، فهذه قم��ة االيث��ار والتحيز للوطن 
واإلنس��انية .. وح��ن يتناخ��ى ابناء الوط��ن من كل 
فجاج لييمموا وجوههم شطر املناطق احملررة فنرى 
مئات الش��احنات بعضها يتبع بعضاً وهي محملة 
بالغ��ذاء والدواء ومس��تلزمات احلياة ، في مش��هد 
يثير االعجاب ، فهذا جتس��يد ألسمى آيات التالحم 
والتع��اون االنس��اني .. وعندم��ا يهب املس��يحيون 
لالنخ��راط في صفوف احلش��د الش��عبي وتختلط 
دماؤهم بدماء سائر العراقين ، فأي جتسيد للوحدة 
هذا ؟.. مواقف  تتوارى ازاءها الكلمات  خجال ويقف 
العال��م بأس��ره خاش��عاً متصدعاً .. ولك��ن حلفاء 
الشيطان ال يخش��ون وال يتصدعون  ،  فهؤالء حن  
يرون تلك املش��اهد ، يستشيطون غضباً  فيبحثون 
ف��ي تفاصيلها كمن يبحث عن االبرة في كومة من 
القش ! عن حركة هنا او صورة هناك ليتخذوا منها 
مثلب��ة للطع��ن والنيل من هذه املواقف الس��امية 
، وكأنه��م ال يعلمون ان الش��مس حن تش��رق فإن 
جمي��ع النج��وم تختف��ي مهم��ا كان حج��م تلك 
النجوم ومقدار اشعتها .. نعم لقد اشرقت شمس 
نصرن��ا  بنور فعلنا وآن للخفافي��ش أن تهرب بعيداً 

خارج الفعل العراقي . 

عن التحّيز والمتحّيزين!

تقـرير

متابعة  الصباح الجديد:

اثارت انباء االنتصارات التي حققتها 
تنظيم  عل��ى  املش��تركة  الق��وات 
داعش ف��ي املوصل ، اهتمام العديد 
م��ن الصح��ف العاملي��ة الب��ارزة ، 
وتصدرت هذه االنباء صدر صفحاتها 
االول��ى ، وبعناوين بارزة ، وخصصت 
صحف اخ��رى افتتاحياته��ا ، وهي 
تش��يد باالنتصارات العراقية وقدرة 
التي ش��اركت  الق��وات  وجهوزي��ة 
في س��حق داع��ش وحتري��ر املوصل 

بالكامل . 

 التاميز :االستعراض 
على نهري دجلة

اهتمت صحيف��ة التاميز في عددها 
بتط��ورات  االثن��ن،  الصادرة،ام��س 
وج��اءت  املوص��ل،  ف��ي  األح��داث 
افتتاحيته��ا بعنوان “االس��تعراض 

على نهري دجلة”. 
وقالت الصحيفة، إن “هزمية تنظيم 
داعش ف��ي املوصل يب��دد مزاعمها 
بأنه��ا دول��ة اخلالف��ة، إال أن ذلك لن 

ينهي اإلرهاب”.
وأضاف��ت الصحيف��ة، أن تنظي��م 

“داع��ش” نص��ب نفس��ه ف��ي إدارة 
دولة اخلالفة في الش��رق األوس��ط، 
موضح��ة أن رؤيته الس��امة ألقت 
املنطق��ة  عل��ى  لي��س  بظالله��ا 

فحسب، بل على العالم بأسره.
هك��ذا قيمت الديلي تلغ��راف زيارة 
ببدء  العب��ادي للموصل وتكهن��ت 

معركة أخرى
صحيف��ة س��عودية تتوق��ع ثالث��ة 
بع��د  ل�”داع��ش”  س��يناريوهات 

خسارته املوصل
“تنظي��م  أن  الصحيف��ة،  وتابع��ت 
داعش ومناصريه في أوروبا وش��مال 
أمري��كا وحدها، نف��ذوا 51 هجمة 

منذ عام 2014”.
وأردف��ت أن “س��يطرة داع��ش على 
املوصل، املدينة الت��ي أعلنها زعيم 
التنظيم أبو بكر البغدادي عاصمة 
لدول��ة اخلالف��ة انته��ت إل��ى غي��ر 

رجعة”.

الغارديان: داعش خسر 
أحد اهم معاقله 

الق��وات  اس��تعادة  خب��ر  طغ��ى 
العراقي��ة مدينة املوص��ل من أيدي 
تغطي��ة  عل��ى  “داع��ش”  تنظي��م 
الصحف البريطانية الصادرة، امس 

االثنن، التي تناولته على صفحاتها 
الرئيسة وصفحات الرأي والتحليل.
ونش��رت صحيفة الغاردي��ان مقاال 
لساميون تس��يدال بعنوان “تنظيم 
داعش خس��ر أح��د معاقل��ه إال أن 

أيديولوجيته املشوهة لم تهزم”.
وقال كاتب املق��ال إنه قد مر تقريباً 
ث��الث س��نوات عل��ى إع��الن زعيم 
“داع��ش” قي��ام “دولة اخلالف��ة” في 
مسجد النوري في املوصل، مبينا أن 
“ثاني اكبر معقل لتنظيم الدولة مت 

حتريره من التنظيم”.
وأض��اف، أن “املدني��ة ح��ررت، إال أن 
البغدادي م��ا زال طليقاً”، مؤكدا أن 
“مدينة املوصل دفع��ت ثمًناً باهظاً 
خالل عملية التحري��ر، حيث تركت 
مدم��رة، وآالف م��ن العراقي��ن في 
املدينة أصيبوا أو قتلوا خالل عملية 

حترير املدينة”.
م��ن  “العدي��د  إن  بالق��ول،  وتاب��ع 
اجلهادي��ن ارتكبوا أعماالً وحش��ية 
في املوصل وغيره��ا من املدن ، وذاع 
صيتهم من خالل هذه املمارسات”.

وخت��م كات��ب املق��ال بالق��ول، إن 
خس��روا  يكون��وا  ق��د  “اجلهادي��ن 
أيديولوجيته��م  أن  إال  معقله��م، 
املش��وهة لم ته��زم”، موضح��اً أن 

“األخبار من املوصل جيدة فالتنظيم 
مهزوم هناك ولم يطرد منها”.

بريطانيا ترحب بهزمية 
“معقل اخلالفة” 

أشاد وزير الدفاع البريطاني مايكل 
فال��ون ب الع��راق لهزميت��ه تنظي��م 
“داعش” ف��ي املوصل ، فيما دعا الى 
بذل املزي��د من اجلهود للقضاء على 

“اإلرهابين”. 
وق��ال فالون في بي��ان، “أهنئ رئيس 
والق��وات  العب��ادي  حي��در  ال��وزراء 
العراقي��ة الت��ي تقات��ل على األرض 
عل��ى ش��جاعتها العظيم��ة أمام 
عدو متوح��ش”، مؤكدا أن “داعش ال 
يأبه مطلق��ا بحياة املدنين األبرياء، 
ويج��ب أن نرحب بهزميته في مدينة 
عدها التنظيم معقال ملا يس��ميه 

اخلالفة”.
وقال إنه في إطار مشاركة بريطانيا 
ف��ي التحالف الذي تق��وده الواليات 
املتحدة ض��د التنظيم فقد ضربت 
الق��وات البريطاني��ة 750 هدفا في 
املعركة لتحرير املوصل من تنظيم 
داع��ش، مضيفا أنه “ال ي��زال يتعن 
القيام باملزيد” في املدينة واملنطقة 

بشكل أوسع.

فرنسا حتيي حترير املوصل
بعث الرئي��س الف��رنسي إميانويل 
جمي���ع  ال����ى  حتي����ة  ماك��رون، 
القوات التي اسهمت في حت��ري��ر 
م��دين���ة املوص��ل م��ن تنظي���م 

“داعش”.
وقال ماكرون في تغريدة نشرها على 
صفحته الرسمية بتويتر، “حتية من 
فرنس��ا الى جميع من ساهموا في 

النصر باملوصل”.

أصوات عربية تعبر عن فرحتها
تردد صدى االنتصار العراقي احلاسم 
في املوصل في سماء العالم والدول 
العربية على وجه اخلصوص، وارتبط 
اس��م “نينوى” بتضحيات جسيمة 
وحرب ض��روس خاضها العراق نيابة 
ع��ن البش��رية، وحتولت إل��ى إثبات 
لق��وة العراقي��ن عل��ى جت��اوز احملن 

وحبهم للتسامح والتعايش.
يقول الصحفي عبد السالم فرحات 
م��ن تون��س ، “من��ذ الوهل��ة األولى 
الت��ي أعلن فيه��ا تنظي��م اخلرافة 
دولت��ه املزعومة في الع��راق أدركنا 
حجم املؤام��رة التي حيكت للعراق 
والعراقي��ن وكنا نع��رف انه مهما 
طال الزمن فان العراقين س��يزيلون 

هذا الباطل كما عهدناهم على مر 
التاريخ”.

أم��ا الصحفي��ة فرح عطي��ات من 
اململكة األردنية، قالت ، إن “استعادة 
العراق ملدينة املوصل، اليوم، وإعالن 
رئيس الوزراء حي��در العبادي حتقيق 
النص��ر عل��ى م��ا يع��رف بتنظيم 
داعش تع��د خطوة هامة ورس��الة 
ب��أن اإلرهاب لن يس��تمر”، مبينة أن 
“حترير املوصل يعد مرحلة حاس��مة 
في القض��اء على داع��ش ويعكس 
ق��وة أرادة وع��زم الش��عب العراقي 

الشقيق”.
ومن جانبها قالت، ميسون الزعبي، 
أمن عام اجمللس األعلى للسكان في 
اململك��ة األردنية ، “أهنئ الش��عب 
العراق��ي على ه��ذا االنتص��ار أمام 
اإلره��اب وأبارك جلميع أبناء ش��عب 
الع��راق ولكل املقاتلن الش��جعان 
ول��كل العوائل العراقية س��واء في 
املناط��ق احملررة أو ف��ي باقي مناطق 
الع��راق عل��ى حتقيق ه��ذا االنتصار 
الكبير في مدينة املوصل وإسقاط 

خرافة داعش”.
بدوره��ا أعربت الصحفية س��وزان 
بعقلين��ي من لبنان، عن س��عادتها 
باالنتصارات املتحقق��ة في العراق، 

مؤكدة بالق��ول، “أنا س��عيدة جدا 
بأن يس��تعيد العراق مدينة املوصل 
بع��د ع��ذاب دام طويال تس��ببت به 

اجملموعات اإلرهابية”.
الصحفي��ة ع��ال غزاوي م��ن مصر، 
ش��اطرت زمالئها الرأي، معربة عن 
حبها للعراق بالقول، “أكيد سعيدة 
جدا بس��ماع اخلبر خاص��ة مع كل 
األخبار البشعة اللي كنت اسمعها 
عن معاملة التنظيم اإلرهابي ألهل 
املوص��ل، أمتنى أن يس��تعيد العراق 

أمنه ومكانته املميزة بن الدول”.
أب��دوا  بدوره��م  اليم��ن  صحفي��و 
فرحتهم باالنتصارات املتحققة في 
الع��راق، حيث ق��ال الصحفي عمر 
احلياني من اليم��ن ، “مبروك للعراق 
القضاء عل��ى اجلماع��ات اإلرهابية 
وباق��ي  املوص��ل  ف��ي  املتطرف��ة 

املناطق”.
صحفيو الس��ودان أيضا، أعربوا عن 
فرحتهم مل��ا يتحقق في العراق من 
انتصارات على اإلرهاب، حيث يقول 
الصحفي والكاتب السوداني حيدر 
عب��د احلفيظ ، إن “اس��تقرار العراق 
أمنيا ورجوع املوصل لسيادة الدولة 
والقان��ون من ش��أنه أن يعيد األمور 

لنصابها في العراق “.

االنتصارات العراقية وتحرير الموصل يحظيان باهتمام وتركيز الصحافة العالمية ومراكز القرار

مسعود بارزاني

قاطعت احزاب 
االتحاد الوطني 
وحركة التغيير 
والجماعة االسالمية 
المشاركة او 
تسمي ممثل لها 
في المجلس االعلى 
لالستفتاء الذي 
شكله بارزاني في 
السابع من حزيران 
المنصرم

بغداد ـ الصباح الجديد:
احلش��د  ف��ي  قي��ادي  كش��ف 
الش��عبي،امس االثن��ن، ع��ن قيام 
تنظي��م »داع��ش« مبجزرة بش��عة 
وس��ط  اطف��ال  بح��ق مجموع��ة 
قضاء تلعفر غرب املوصل، مش��يرا 
ال��ى ان مس��لحي التنظيم اقدموا 
على اعدام س��بعة اطفال وتعليق 
جثثه��م عل��ى اعم��دة الكهرب��اء 

»انتقاما من ذويهم«.
وق��ال جب��ار املعم��وري ف��ي حديث 
داع��ش  »خس��ارة  إن  صحف��ي، 
للموصل شكلت صدمة قوية له ما 
دفعه لالنتقام من االبرياء في تلعفر 
غ��رب املوص��ل من خالل سلس��لة 
مجازر وحشية بش��عة خالل االيام 

املاضي��ة كان اخرها، صب��اح اليوم، 
عندما ق��ام باعدام س��بعة اطفال 
صغار وتعلي��ق جثثهم على اعمدة 
الكهرباء وس��ط القضاء في منظر 
بش��ع للغاي��ة انتقاما م��ن ذويهم 
بس��بب محاوالتهم اله��روب خارج 

جحيم التنظي��م«. ودعا املعموري، 
الى »توثيق مجازر داعش في تلعفر 
لتصبح ش��اهدا على فعل اجرامي 
برب��ري نفذه فك��ر ض��ال ومتطرف 
مدعوم من قب��ل دول عدة من خالل 

االيدلوجية الفكرية املتطرفة«.

»داعش« يرتكب مجزرة بشعة 
ضد أطفال في تلعفر

الوفاق الوطني والشيوعي العراقي 
يبحثان آليات تطوير التعاون بينهما

بغداد ـ الصباح الجديد:
بح��ث وفد م��ن مكت��ب العالقات 
الوطني��ة حل��زب الوف��اق الوطني 
العراق��ي برئاس��ة الس��يد ضياء 
السياسية  الهيئة  املعيني عضو 
، رئي��س  حل��زب الوف��اق الوطن��ي 
مكت��ب العالق��ات الوطني��ة ، مع 
الدكت��ور رائ��د فهم��ي س��كرتير 
احلزب الش��يوعي العراقي ، آليات 
تطوي��ر التع��اون والتنس��يق ب��ن 
احلزب��ن الصديقن ف��ي مواجهة 
التحدي��ات الت��ي مت��ر به��ا البالد 
والعم��ل عل��ى تعدي��ل مس��ارات 
يعزز  ومب��ا  السياس��ية  العملي��ة 
العم��ل الدميقراطي وبن��اء الدولة 

املدنية .

جاء ذل��ك خالل زي��ارة وفد مكتب 
العالقات الوطنية في حزب الوفاق 
الوطني العراقي ، اليوم ، الى مقر 
احل��زب الش��يوعي العراقي حيث 
ناق��ش مع س��كرتير احل��زب وعدد 
م��ن قيادات��ه جملة م��ن القضايا 
املرتبط��ة بتط��ورات االوض��اع في 
الع��راق واملنطقة وف��ي مقدمتها 
واوض��اع   ، داع��ش  عل��ى  احل��رب 
النازحن ، وتص��ورات مابعد هزمية 

التنظيم االرهابي .
واكد اجلانبان في بيان حلزب الوفاق 
اطلع��ت عليه »الصب��اح اجلديد« 
عل��ى ض��رورة دعم احل��راك املدني 
السلمي وتعزيز التعاون بن شتى 
ق��وى التيار املدني ودع��م املبادرات 

اخلاصة بتحسن البيئة االنتخابية 
نزيهة وش��فافة  انتخابات  واجراء 
حي��ث اكد وف��د الوف��اق الوطني 
الدكتور  العراقي طروحات زعيمه 
اياد عالوي بتغيير قانون االنتخابات 
املفوضي��ة  اعض��اء  واس��تبدال 
احلالي��ة وضمان مش��اركة جميع 
العراقين في انتخابات نزيهة وفي 

اجواء آمنة ومستقرة .
طبيع��ة  ال��ى  اجلانب��ان  ولف��ت 
العالق��ة النضالي��ة الت��ي ربطت 
احلزب��ن وقيادتيهما في اس��قاط 
الدكتاتورية ، وفي رس��م املس��ار 
الدميقراط��ي ،والعمل السياس��ي 
،كأرضية صلبة للتعاون  املشترك 

بن اجلانبن في املسائل اخملتلفة.
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بغداد – العثور على جثة 
ذكر مصدر امني في الش��رطة العراقية 
امس االثن��ن، بأن قوة امني��ة عثرت على 
جثة إمرأة قضت طعنا بسكاكن جنوبي 

العاصمة بغداد.
وقال املصدر الذي طلب عدم الكشف عن 
اسمه إن "قوة من الشرطة احمللية عثرت، 
الي��وم، على جثة ام��رأة مجهولة الهوية 
مرمية بأحدى الساحات الفارغة مبنطقة 
كويري��ش جنوب��ي بغ��داد"، الفت��ا الى ان 
"اجلث��ة بدت عليها اث��ار تعذيب وطعنات 

بسكاكن مناطق مختلفة من اجلسد".

ديالى – تفكيك عبوتني 
اعلن قائ��د عمليات دجل��ة الفريق الركن 
مزه��ر الع��زاوي امس االثن��ن، عن ضبط 
ناس��فتن  وتفكي��ك عبوتن  مضافت��ن 

خالل عمليات متشيط لضفاف نهر ديالى 
الشرقية والغربية.

وق��ال الفري��ق الرك��ن الع��زاوي إن "قوات 
ب احلش��د  مدعوم��ة  مش��تركة  أمني��ة 
الشعبي نفذت عمليات متشيط لضفاف 
نه��ر ديال��ى الش��رقية والغربي��ة ضم��ن 
قاطع ش��مال قض��اء املقدادي��ة، )35 كم 
ش��مال ش��رقي ب عقوبة(، ما أس��فر عن 
ضبط مضافتن لتنظيم داعش وتفكيك 

عبوتن ناسفتن".

كركوك – هجوم مسلح 
افاد مص��در امني في ش��رطة محافظة 
كرك��وك امس االثنن، ب��ان مدير مصفى 
كرك��وك واثن��ن م��ن مرافقي��ه اصيبوا 

بهجوم مسلح في قضاء جمجمال. 
 وقال املصدر الذي طلب عدم الكشف عن 
اس��مه ان "مدير مصف��ى كركوك هيمن 

محمد فت��اح واثنن م��ن عناصر حمايته 
اصيبوا، صب��اح يوم ام��س عندما هاجم 
مس��لحون س��يارتهم قرب منطقة باني 
مقان بقضاء جمجمال في السليمانية"، 
مبين��اً ان "املهاجم��ن كمنوا ال��ى مدير 

املصفى".

صالح الدين – انفجار ناسفة 
اكد مص��در أمني في ش��رطة محافظة 
ص��الح الدي��ن ام��س االثن��ن، ب��أن عائلة 
مكونة من س��تة افراد سقطوا بن قتيل 
وجريح في انفجار عبوة ناسفة استهدف 
اس��ر نازحة من مناطق سيطرة "داعش" 

شمال احملافظة.
وق��ال املصدر  إن "ثالثة م��ن عائلة واحدة 
قتلوا واصيب ثالثة اخري��ن بانفجار عبوة 
ناسفة زرعها تنظيم داعش في منطقة 
جب��ال حمري��ن )٦٠ك��م ش��مال ص��الح 

الدي��ن("، مبين��ا ان "االنفجار اس��تهدف 
العوائل الفارة من املناطق التي يس��يطر 
عليه��ا التنظي��م ف��ي قض��اء احلويج��ة 
)٥٥ك��م جنوب غرب��ي كرك��وك(، والقرى 

احمليطة بها".

االنبار – عملية امنية 
رئي��س مجل��س قض��اء هي��ت  كش��ف 
مبحافظ��ة االنب��ار محمد احملم��دي امس 
االثن��ن ع��ن محاص��رة الق��وات األمنية 

لعنصرين من "داعش" وسط املدينة.
وق��ال احملم��دي ان "عنصري��ن م��ن داعش 
حاوال مهاجمة مقرا للحش��د العشائري 
وسط مدينة هيت 70كم غرب الرمادي". 
مضيف��ا ان "القوات االمني��ة متكنت من 
مالحق��ة االرهابي��ن ومحاصرتهما داخل 
بناية احتاد النساء القدمية وسط هيت". 

املثنى – ممارسة امنية 
اكد مص��در امني في ش��رطة محافظة 
املثن��ى ام��س االثن��ن ان جلن��ة م��ن وزارة 
الداخلية اجرت جولة تفتيشية على مقر 
حرس احلدود في قضاء الس��لمان ومديرية 
الش��رطة فيه ومركز ش��رطتها للوقوف 

على واقع العمل فيها. 
وافاد املصدر الذي طلب عدم الكشف عن 
اسمه انه مت خالل اجلولة أيضاً االطالع على 
املوج��ود الكلي ملقر املديرية واالس��تعداد 
واجلاهزي��ة القتالية ملنتس��بن والعاملن 
فيها، وإجراء ممارس��ة عملي��ة على خطة 

الدفاع احمللي للمديرية

ميسان – عملية امنية 
أعل��ن مدير ش��رطة ميس��ان واملنش��آت 
العميد نزار موهي ألساعدي امس االثنن 
ع��ن تنفي��ذ عملي��ات أمني��ة ف��ي عموم 

احملافظ��ة مت م��ن خالله��ا القب��ض عل��ى 
العديد من املطلوبن للقضاء وفض نزاعن 

عشائرين في قرى أقضية احملافظة. 
وأوض��ح العمي��د الس��اعدي أن ش��رطة 
قضاء علي الغربي بالتعاون مع قوة الفوج 
و مف��ارز مكافح��ة اإلج��رام و املتفجرات 
والكالب البوليس��ية ألق��ت القبض على 
9 مطلوب��ن بارتكابهم جرائ��م مختلفة 
، وق��د مت احالته��م الى االجه��زة اخملتصة 

للتحقيق معهم .

نينوى – حترير مختطفة 
كش��ف املتح��دث باس��م وزارة الداخلية 
ام��س االثنن، ع��ن حترير فت��اه ايزيدية في 
محافظة نينوى، مش��يرة ال��ى أن الفنتاة 

اخملتطفة تولد 2001. 
وق��ال املتح��دث في بي��ان صدر ع��ن وزارة 
الداخلية إن "مفارز وكالة االس��تخبارات 

والتحقيقات االحتادية ومديرية استخبارات 
ومكافحة إرهاب نين��وى متكنت من حترير 
فت��اه ايزيدي��ة تول��د 2001" دون مزيد من 

التفاصيل. 

البصرة – عمليات دهم 
اك��د مدي��ر ش��رطة محافظ��ة البص��رة 
اللواء عبد الك��رمي مصطفى مزعل امس 
االثنن على محاربة العصابات اإلجرامية 

واخلارجن عن القانون .
واف��اد اللواء مزعل انه بع��د احلصول على 
معلوم��ات دقيق��ة ع��ن متهم��ن الذين 
يقوم��ون ببي��ع األس��لحة واالعت��دة في 
منطقة البص��رة القدمية متكن رجال فوج 
طوارئ الش��رطة االول م��ن القاء القبض 
عليه��م و ضب��ط بحوزتهم مسدس��ات 
واعت��دة ومت اتخ��اذ اإلج��راءات القانوني��ة 

بحقهم و تسليمهم للقضاء.   

ضبط مضافتين إرهابية وتفكيك عبوتين شرقي بعقوبة * إصابة مدير مصفى بهجوم مسلح شمالي كركوك 
استهدف أسر نازحة بانفجار عبوة شمالي صالح الدين * تنفيذ عمليات أمنية العتقال مطلوبين في ميسان
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بغداد ـ الصباح الجديد:
وص��ل الرئيس العراق��ي الس��ابق، واألمن العام 
لالحتاد الوطني الكردستاني، جالل طالباني،امس 
االثنن، الى العاصم��ة االيرانية طهران، في زيارة 

اعلن عنها في وقت سابق.
وأف��ادت وكالة تس��نيم االيرانية، ب��أن طالباني 
سيجري خالل مدة اقامته في إيران بعض احملادثات 
السياس��ية برغم أن الزيارة غير رسمية وتهدف 
الى االستراحة، فيما يُشكل االطباء أكبر نسبة 

من أعضاء الوفد املناسب للطالباني.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت ش��ركة اخلط��وط اجلوي��ة العراقية، عن 
زي��ادة ملحوظة في عدد الرح��الت اجلوية ل مطار 
الناصرية منذ افتتاحه في آذار املاضي، مش��يرة 
الى أنه��ا س��تقوم في األي��ام القليل��ة املقبلة 
بتس��يير رح��الت م��ن املط��ار الى بع��ض الدول 

اإلقليمية والعربية.
وق��ال مدير عام الش��ركة س��امر كب��ة في بيان 
اطلع��ت علي��ه "الصب��اح اجلدي��د"، إن "ع��دد 
املس��افرين املغادرين والقادمن ملط��ار الناصرية 
بلغ 13 ألف و79 مس��افراً"، مبين��اً أن "االهتمام 
مبطار الناصرية يأتي من عدة نواحي، منها وضع 
اهوار العراق على الئحة التراث العاملي وتشجيع 

اجلانب السياحي واجلانب االقتصادي".
وأض��اف، "لذل��ك كان االهتم��ام كبي��ر مبط��ار 
الناصري��ة وتوفير كل س��بل الراحة للمس��افر 
الكرمي"، مش��يراً الى أن "شركة اخلطوط اجلوية 
العراقية س��تقوم ف��ي األيام القليل��ة القادمة 
بتس��يير رحالت جوية الى ع��دة بلدان من مطار 
الناصري��ة ومنها باجتاه مش��هد وبع��ض الدول 

اإلقليمية والعربية".

بغداد ـ الصباح الجديد:
كش��فت هيئ��ة النزاه��ة ام��س االثنن ع��ن إصدار 
ة بقضاي��ا النزاهة حكماً  محكم��ة اجلنايات اخمُلتصَّ
ة خمس��ة عش��ر عام��اً بحقِّ  غيابي��اً بالس��جن مدَّ
��ٍف س��ابٍق ف��ي وزارة الش��باب والرياضة أقدم  موظَّ
على س��رقة أكثر من مليارٍ وربع املليار دينار من املال 

. العامِّ
وذك��رت دائ��رُة التحقيق��ات ف��ي الهيئة ف��ي بيان 
اطلع��ت علي��ه "الصباح اجلدي��د"، ان "املدان أمجد 
عادل كرمي اقدم على س��رقة مبلغ )1,262,935,550( 
ملي��ار دينارٍ عن طريق التالعب ف��ي جدول الكميَّات 
ة مبشروع هدم وإنشاء منتدى شباب احملموديَّة،  اخلاصَّ
مؤكدة تأييد أقوال املُمثِّل القانونيِّ للوزارة، وتوصيات 
التحقي��ق اإلداريِّ في مكتب املُفتِّ���ش العامِّ التهَم 

املنسوبة إلى املدان الهارب".
وتابع��ت الدائ��رة أنَّ "احملكمة وصلت إل��ى القناعة 
ة بتجرمي املدان اس��تناداً إلى أحكام املادَّة )316(  التامَّ
عقوب��ات؛ نتيج��ة املُتوفِّر لديه��ا من أدل��ٍة واثباتاٍت 
وفَّ�رته��ا حتقيقات هي��أة النزاهة، فض��الً عن قرينة 
ه��روب املدان عن وجه العدال��ة، فقرَّرت احلكم عليه 
مبقتض��ى امل��ادَّة احلكميَّ��ة، ُمعطيًة احل��قَّ للجهة 
املُتض��رِّرة بطل��ب التعوي��ض حال اكتس��اب القرار 
ن ق��رار احلكم  الدرج��ة القطعيَّ��ة ف��ي وق��ٍت تضمَّ
الص��ادر بحقِّ امل��دان فقرَة تأييد احلج��ز على أمواله 

املنقولة وغير املنقولة".

بغداد ـ الصباح الجديد:
بدء العش��رات م��ن املواطن��ن، احتفاالتهم في 
س��احة التحرير وس��ط بغ��داد مبناس��بة حترير 

مدينة املوصل.
وقال التلفزيون الرس��مي العراقي إن العش��رات 
من املواطنن وصلوا، مس��اء يوم األول من امس، 
الى ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد وبدأوا 
بإحتفاالت واس��عة هناك مبناس��بة حترير مدينة 

املوصل من تنظيم "داعش".
وكان التلفزي��ون الرس��مي العراقي قد اعلن في 
وقت س��ابق عن حترير مدينة املوصل من سيطرة 

تنظيم "داعش" بالكامل.
يذك��ر ان رئيس الوزراء حي��در العبادي وصل  إلى 
مدين��ة املوص��ل ام��س األول، وب��ارك للش��عب 

العراقي واملقاتلن حتقيق "النصر الكبير.

طالباني يصل طهران 
في زيارة غير رسمية

زيادة عدد الرحالت
من مطار الناصرية

موظف حكومي يختلس 
أكثر من مليار دينار

احتفاالت تعم بغداد 
بتحرير الموصل

الملف األمني

املعارك تسفر عن مقتل أكثر 
من 28 ألف داعشي واعتقال 

4 آالف وتصفية نحو 400 
قائد ميداني

ومن جهته كشف عضو جلنة 
االم��ن والدف��اع النيابية ماجد 
الغراوي،ع��ن مقت��ل اكث��ر من 
28 ال��ف داعش��ي واعتق��ال 4 
االف اخري��ن وتصفية مايقارب 
ال�400 قائد ميداني بالتنظيم 

االرهابي.
لصحيف��ة  الغ��راوي  وق��ال 
‘‘الصب��اح اجلدي��د‘‘ ان "القوات 
بش��تى  املس��لحة  العراقي��ة 
وتش��كيالتها  صنوفه��ا 
الكامل��ة  اخلب��رة  اكتس��بت 
خالل احلرب ضد داعش ومت قتل 
اكث��ر م��ن 28 ال��ف عنصر من 
داعش واعتق��ال 4 االف آخرين 
وتصفي��ة 400 قائ��د ميدان��ي 
و130 من اخلط االول بالتنظيم 
االرهاب��ي و225 من قادة الدعم 

اللوجستي". 
وأض��اف ان "اإلرهابين االجانب 
الذي دخلوا الع��راق قدموا من 
اكثر  وهن��اك  بل��دان مختلفة 
86 جنسية"،مضيفا ان"9  من 
االف داعش��ي قدموا من آسيا 
و3 آالف من السعودية و4 االف 
من تون��س والكثير من البلدان 

االجنبية واجملاورة ايضا". 
أحبطت  وفي س��ياق متص��ل 
قوات احلشد الشعبي, االثنن, 
“داع��ش”  لتنظي��م  تعرض��ا 
اإلجرام��ي عل��ى ت��ل صف��وك 
احلدودي غ��رب املوصل مصدره 

األراضي السورية.
احلش��د  إلع��الم  بي��ان  وذك��ر 

صحيف��ة  تلق��ت  الش��عبي 
‘‘الصباح اجلديد‘‘ نس��خة منه، 
الثامن والعش��رين  “الل��واء  أن 
تع��رض  احب��اط  م��ن  متك��ن 
اإلجرامي على  داعش  لتنظيم 
ت��ل صفوك احلدودي ما اس��فر 
ع��ن مقتل تس��عة عناصر من 
التنظيم واصابة ستة اخرين”.

وأضاف البيان، أن “قواتنا متكنت 
ايض��ا من تدمي��ر عجلة حتمل 
س��الح 23 مل��م وتدمير مدفع 

هاون 120 تابعة لداعش”.
وأعلنت مديرية االس��تخبارات 
االثن��ن  أم��س  العس��كرية، 
بداع��ش  انتحاري��ن   3 قت��ل   ،
بينهم قي��ادي ومعاونه حاولوا 
بأيس��ر  املدني��ن  اس��تهداف 

املوصل.
وقال��ت املديري��ة في بي��ان لها 
‘‘الصب��اح  صحيف��ة  تلق��ت 
ان  من��ه  نس��خة  اجلدي��د‘‘ 
االس��تخبارات  مديرية  "مفارز 
 16 العس��كرية ف��ي الفرق��ة 
متكنت م��ن قت��ل 3 انتحارين 
بينهم قي��ادي ومعاونه يرتدون 
ويحمل��ون  ناس��فة  أحزم��ة 
عب��وات بع��د ان تس��للوا إلى 
اجلانب األيسر قادمن من األمين 

للموصل".
وأضافت، ان "االنتحارين كانوا 
ينوون تنفيذ عمليات انتحارية 
تس��تهدف املدني��ن والق��وات 
األمني��ة ف��ي منطق��ة املالين 

باجلانب األيسر من املوصل".
ه��ذا ووص��ل رئي��س مجل��س 
للقوات  الع��ام  القائد  ال��وزراء 
 ، العب��ادي  حي��در  املس��لحة 
األح��د املاضي، إل��ى مقر قيادة 

بأن  عملي��ات نين��وى، مؤك��داً 
جامع النوري الكبير س��يكون 
املنبر الذي س��يعلن فيه حترير 
وتطهيرها  بالكام��ل  املوص��ل 

من اجملاميع االرهابية.

العبادي يؤكد ملسيحيي 
املوصل : "الرد الطبيعي على 

داعش هو أن نتعايش معاً "
احلف��اظ  ال��ى  اجلمي��ع  داعي��ا 
عل��ى ه��ذا النصر ال��ذي حتقق 
البطل��ة  قواتن��ا  بش��جاعة 

وبتضحياتها الغالية".
م��ن جهته قّدم اعض��اء الوفد 
ف��ي  باالنتص��ارات  التهنئ��ة 
الق��وات  وبش��جاعة  املوص��ل 
العراقية وحتريرها املدن والقرى، 
معربن ع��ن اعتزازهم بالتنوع 
احلضاري وحرصهم على وحدة 
الش��عب العراقي واس��تقراره 
واستعدادهم للعمل والتعاون 
من اجل تس��هيل عودة جميع 
االم��ن  واس��تتباب  النازح��ن 

واالستقرار في املوصل.

االحتاد األوروبي يزيد قيمة 
املساعدات املقدمة للعراق

وأك��دت، أن "االحت��اد األوروب��ي 
جله��ود  دعم��ه  س��يواصل 
احلكوم��ة العراقي��ة بعمليات 
بس��ط االس��تقرار في املناطق 
وإعادة إعمارها"، معلنة  احملررة 
عن "زي��ادة قيمة املس��اعدات 
املقدمة للعراق إلى 211 مليون 
ي��ورو له��ذا الع��ام مخصصة 
اإلنس��انية  للمس��اعدات 
اإلضافية واملس��اعدات طويلة 
العراقي��ن  للنازح��ن  األم��د 

والتموي��ل اإلضاف��ي لعمليات 
إزالة األلغام وغيرها من جهود 
بس��ط االس��تقرار فض��ال عن 

آليات االستجابة للكوارث".
جدي��ر بالذكر أن رئي��س بعثة 
االحت��اد األوروب��ي ف��ي الع��راق 
باتريك س��يمونيت أكد لرئيس 
ال��وزراء حيدر العبادي، اخلميس 
)8 حزيران 2017(، دعمه للعراق 

في محاربة "اإلرهاب".

"التحالف الوطني" يكشف 
انطالق التسوية الوطنية 
بالتزامن مع إعالن النصر

، داعي��اً إل��ى "إع��ادة النازحن 
إلى مدنهم وإعمار املدن احملررة 

ومدن احملررين واملضحن".
وشدد التحالف، على "إنصاف 
احلشد الش��عبي اسوة ببقية 
املؤسس��ات األمنية من حيث 
االستحقاقات املالية"، معربن 
ع��ن "ترقب��ه إلع��الن االنتصار 
الرس��مي م��ن القائ��د الع��ام 
ودعم��ه  املس��لحة  للق��وات 

خلطواته في هذا االجتاه".
ش��دد  االنتخاب��ات،  وبش��أن 
"إج��راء  عل��ى  التحال��ف 
بوقته  االنتخابي  االس��تحقاق 
احمل��دد"، داعي��اً إل��ى "التعامل 
مع كرك��وك كوضع خاص من 

ناحية قانون االنتخابات".
وأك��د التحالف على أن "وحدة 
الع��راق خ��ط أحمر"، مش��يراً 
إلى "اعتماد احلوار س��بيال حلل 
املش��اكل بن بغداد وأربيل في 
ال��رد عل��ى االس��تفتاء املزمع 

اجراؤه في اإلقليم". 
يشار إلى أن التحالف الوطني 

يعق��د بن فت��رة وفت��رة أخرى 
اجتماع��ات لبح��ث التطورات 
واألمني��ة  السياس��ية 

واالقتصادية في البالد.

إيقاف الدعوى بحق مجلس 
األنبار حلني نقلها إلى بغداد

ويشدد على أن "جميع اعضاء 
اجمللس بريئون من هذه التهمة، 
ولديه��م ثق��ة كبي��رة بعدالة 

القضاء العراقي".
"احملكم��ة  أن  ب��ركات  وأك��د 
اخملتصة لو أنه��ا اطلعت على 
الوثائ��ق حينه��ا ومس��تندات 
اتخ��ذت قراره��ا  مل��ا  الص��رف 

بالقبض على االعضاء".
من جانبه، ق��ال عضو مجلس 
احملافظة عن احلزب االس��المي 
الغن��ي  عب��د  ط��ه  العراق��ي 
ف��ي تصري��ح إل��ى "الصب��اح 
اجلديد"، أن "نائب رئيس اجمللس 
وبصحبته 18 عضواً قد ذهبوا 
إلى القضاء لتسليم أنفسهم 

أمس االول".
أن  الغن��ي  عب��د  وأض��اف 
اعتذرت  القضائي��ة  "اجله��ات 
عن اس��تقبال جميع االعضاء، 
وطلب��ت أن يدون اقوالهم على 
ش��كل وجب��ات يومي��اً لضيق 

الوقت".
وزاد ان "خمس��ة م��ن االعضاء 
أمس  االقوال  تدوين  ش��ملهم 
دائ��رة  ام��ام  ابتدائي��اً  االول، 
للنزاهة،  التابعة  التحقيق��ات 
وقضائي��اً أمام القاضي اخملتص 

في محكمة حتقيق الرمادي".
وأورد عب��د الغن��ي ان "اجراءات 
بعد  حالي��اً  متوقفة  الدع��وى 

إلى  بتحويلها  تقدمين��ا طلب��اً 
تع��رض  م��ن  خش��ية  بغ��داد 
القضاء الذي نثق به كثيراً إلى 

ضغوط".
"محكم��ة  ان  ويسترس��ل 
االحتادي��ة طلبت من  التميي��ز 
رئاسة استنئاف االنبار االحتادية 
اوراق الدع��وى متهي��داً التخ��اذ 
القرار أم��ا ببقائها في الرمادي 

أو ارسالها إلى بغداد".
وبن عبد الغني أنه "بعد صدور 
القرار س��يتم استئناف السير 
واكمال  اخ��رى،  بالدعوى م��رة 
عملي��ة تدوين االق��وال جلميع 

اعضاء اجمللس".
ولف��ت إل��ى أن "اعضاء اجمللس 
جاهزون لتس��ليم انفس��هم، 
وال يوج��د أن جه��ة فيه تقف 
وراء هذه الدعوى كونها تخص 

االعضاء جميعهم".
ان  إل��ى  اجملل��س  ون��ّوه عض��و 
"لبس��اً وق��ع فيه االع��الم من 
خالل تصوير الدعوى على أنها 
س��رقة للمال الع��ام، في حن 
أنها تخص جتاوز الصالحيات".

واف��اد ب��ان "اجمللس اس��تعمل 
التعام��ل  ف��ي  صالحيات��ه 
م��ن منح��ة الط��وارئ حينها 
حي��ث مينحنا قان��ون مجالس 
احملافظات غير املرتبطة باقليم 
املعدل صالحيات ادارية ومالية 
على وفق ما تقتضيه املصلحة 

العامة".
وأكمل عبد الغن��ي بالقول إن 
"اجمللس قدم جميع االدلة التي 
تثبت ب��راءة اعضائ��ه من هذه 
التهم��ة، ونح��ن نث��ق بعدالة 

القضاء العراقي وقراراته".

تتمات ص1

نينوى ـ خدر خالت:

بالرغم من مشاهد الدمار واخلراب 
في اجلانب االمين من مدينة املوصل، 
وخاصة ف��ي املدينة القدمية حيث 
يلفظ داعش انفاسه االخيرة، فان 
اهالي املوص��ل خرجوا في مواكب 
عفوي��ة ليجوب��وا ش��وارع املدينة 
ويحتفلوا باالنتصارات، فيما تلوح 
في االفق حتديات ليس��ت بالهينة 

وسط اصرار على جتاوزها.
وقال الناشط املوصلي لقمان عمر 
الطائي في حدي��ث الى "الصباح 
اجلديد" ان "مشاهد اخلراب والدمار 
ف��ي مدين��ة املوص��ل، وحتديدا في 
منطقة املوصل القدمية، لم يقف 
عائق��ا امام املئ��ات من الش��باب 
باالع��الن  لالحتف��ال  املوصل��ي 
لتحري��ر مدينتهم من  الوش��يك 
قبضة اش��رس تنظيم ارهابي في 

تاريخنا املعاصر".
العفوي��ة  "االحتف��االت  واض��اف 
متثلت بتجوال مواك��ب وارتال من 
الس��يارات املدنية واهازيج تتغنى 
بح��ب العراق ورفع االع��الم، وهذه 
االرت��ال طافت العديد م��ن احياء 
اجلانب االيسر وبعض احياء اجلانب 
االمي��ن، في مش��هد يع��د تاريخيا 
بكل املقاييس بعد نحو 3 سنوات 
عج��اف ومظلم��ة م��ن س��يطرة 
داعش على املدينة واهلها وس��ط 

معاناة معاشية صعبة جدا".
واش��ار الطائي الى ان "املوصلين 
يدركون جي��دا ان حتدي��ات عديدة 
مدينته��م،  وتنتظ��ر  تنتظره��م 
وق��د يختلف��ون ف��ي الكثي��ر من 
التفاصيل، لكنهم متفقون على 
نقطة اساسية واحدة تتمثل مبنع 
عودة داعش او اية منظمة ارهابية 
اخرى، وعدم السماح بالعودة اليام 
املفخخ��ات واالت��اوات واالغتياالت 

والعبوات الناسفة".
مبين��ا ان "الهاج��س االمن��ي هو 
الش��غل الش��اغل الغلبية اهالي 

نين��وى وينبغ��ي اي��الءه االهتمام 
االكبر قبل أي شيء آخر".

وتاب��ع "ينبغ��ي عل��ى احلكوم��ة 
العراقية ان تتفه��م واقع املوصل 
الهال��ي  املرحلي��ة  واالحتياج��ات 
املوصل خصوصا ومحافظة نينوى 
عموم��ا، والتي تتمثل مبحاس��بة 
الدواع��ش املقب��وض عليهم على 
وف��ق قان��ون العقوب��ات العراقي، 
وايج��اد حل��ول منطقية ملس��ألة 
عائ��الت داع��ش س��واء املوجودين 
باخمليمات او من عادوا الى منازلهم 
بع��د مقت��ل ابنائه��م او القبض 
عليه��م او هربه��م وتواريهم عن 

االنظار، مع انشاء منظومة امنية 
املبايع��ن  ملالحق��ة  اس��تخبارية 
واملناصرين واخلاليا النائمة احملتملة 
بالتعاون مع االهالي الذين تغيرت 
نظرته��م للقوات االمني��ة بنحو 
كبير جدا واصبحت ايجابية بنحو 
ال ميك��ن مقارنته��ا بالعالق��ة بن 

الطرفن قبل 2014".
وش��دد الطائي عل��ى ان "التحدي 
االخر يتمثل في اع��ادة بناء البنى 
التحتية مبواصف��ات عاملية، حيث 
آالف  س��توفر  البن��اء  اعم��ال  ان 
ف��رص العم��ل لش��باب املدين��ة، 
وس��يجذب رؤوس االموال، خاصة 

في قطاعات املاء، الكهرباء، اجملاري، 
والكليات،  املدارس  املستشفيات، 
وغيره��ا، وان يت��م ذل��ك بالتزامن 
مع اعادة ترميم اجلس��ور اخلمسة 
باملدينة باسرع وقت ممكن، اضافة 
الى مس��ألة رفع آالف االطنان من 
االنق��اض واخمللفات احلربية واالالف 
من هياكل السيارات التي جمعها 
التنظي��م وصن��ع منه��ا حواج��ز 

وسواتر لعرقلة القوات االمنية".
ومض��ى بالقول "هنالك مس��ائل 
اخ��رى ذات اهمي��ة، تتمث��ل ف��ي 
السعي العادة النازحن لبيوتهم، 
ومنح ق��روض بس��يطة ملن تضرر 

منزل��ه جزئي��ا، وق��روض اكبر ملن 
تدم��ر بيته، م��ع دف��ع تعويضات 
ملن خس��ر ممتلكاته او فقد مصدر 
رزق��ه س��واء كان معم��ال او آلية 
ان  علم��ا  ذل��ك،  وغي��ر  انتاجي��ة 
اهال��ي املوصلي��ون معروف��ون مبا 
ميكن وصفه بالش��طارة التجارية 
وميكنهم تنفيذ مش��اريع مربحة 

من رؤوس اموال بسيطة".
"العام��ل  ان  الطائ��ي  وي��رى 
االقتص��ادي ل��ه دور مح��وري ف��ي 
اع��ادة احلي��اة لطبيعته��ا، وعليه 
فأن االس��راع باطالق رواتب شرائح 
اخ��رى م��ن املوظف��ن املوصلين، 

االمنية  االج��راءات  اكم��ال  بع��د 
مدين��ة  س��يعطي  الروتيني��ة، 
املوصل دفقة هائلة من اوكسجن 
م��ن  االالف  وسيش��جع  احلي��اة، 
العودة  النازح��ة عل��ى  العائ��الت 
لديارهم والبدء مبمارسة حياتهم 

الطبيعية".
منوه��ا الى ض��رورة "دعم ش��تى 
القط��اع اخل��اص  الش��رائح ف��ي 
املواش��ي  ومرب��ي  كاملزارع��ن 
والدواجن، وغيره��ا من املهن التي 
متثل ركائ��ز مهمة ف��ي االقتصاد 
احمللي وتخلق ف��رص عمل جديدة، 
شباب املوصل بامس احلاجة لها".

االحتفاالت العفوية 
تمثلت بتجوال مواكب 
وأرتال من السيارات 
المدنية وأهازيج تتغنى 
بحب العراق ورفع 
األعالم، وهذه األرتال 
طافت العديد من أحياء 
الجانب األيسر وبعض 
أحياء الجانب األيمن، 
في مشهد يعد تأريخيا 
بكل المقاييس بعد 
نحو 3 سنوات عجاف 
ومظلمة من سيطرة 
داعش على المدينة 
وأهلها وسط معاناة 
معاشية صعبة جدًا

احتفاالت كبيرة بالنصر على داعش في املوصل

الخراب لم يمنع الموصليين من االحتفال فرحًا بتحرير مدينتهم

تحديات عديدة تلوح في األفق وإصرار على تجاوزها
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حسين الخزرجي*

أجن��زت الش��ركة العام��ة لصناعات 
الس��يارات واملعدات إحدى ش��ركات 
وزارة الصناع��ة واملع��ادن مبالكاته��ا 
البطاري��ات  مصن��ع  ف��ي  الفني��ة 
بتشغيل منظومة تخفيف احلامض 

في معمل بابل .
وق��ال مدير ع��ام الش��ركة  العامة 
واملع��دات   الس��يارات  لصناع��ة 
املهندس عدنان احمد رزين ألشريفي 
في تصري��ح  ملركز اإلع��الم في وزارة 
امل��الكات  ب��ان  واملع��ادن  الصناع��ة 
الفنية ف��ي مصنع البطاريات قامت 
بتشغيل منظومة تخفيف احلامض 
في معم��ل باب��ل وبطاق��ة إنتاجية  
)4000 ( لت��ر لوجبة العمل الواحدة ، 
مش��يرا إلى إن هذه املنظومة تعمل 

بتراكي��ز  احلام��ض  تخفي��ف  عل��ى 
متنوع��ة لس��د حاجة خ��ط  أنتاج 

البطاريات السائلة .
وأضاف مدير عام الشركة أن القسم 
األخر من مادة احلامض سوف تسوق 
لس��د حاجة الس��وق احمللي��ة والتي 
تدخ��ل في عدد من اجمل��االت اخملتلفة 
ومنه��ا إدام��ة البطاريات الس��ائلة 

املستعملة في السيارات 
على صعيد متصل اعلنت الشركة 
البتروكيمياوية  للصناع��ات  العامة 
احدى شركات وزارة الصناعة واملعادن 
عن استمرار اعمال الصيانة والتأهيل 

ملعداتها وخطوطها االنتاجية .
وق��ال مدي��ر عام الش��ركة الس��يد 
خال��د كاظم ناجي في تصريح ملركز 
االع��الم والعالقات العامة في الوزارة 
ان الش��ركة وضم��ن البرنامج الذي 
اعدته العادة تأهيل مصانعها اجنزت 

صيان��ة كابس��ة غ��از خ��زن االثيلني 
واكمل��ت االعم��ال اخلاص��ة بأع��ادة 
تأهي��ل املب��ادالت االيوني��ة وصيان��ة 
مبادل��ة تبدي��ل االنابي��ب وتصني��ع 
قطع��ة التمدد اضاف��ة الى تنظيف 
منتق��ي مجف��ف الهواء في قس��م 
الطاق��ة وتخليص الغاز من الرطوبة 
فضال ع��ن اكم��ال صيانة كابس��ة 
الهواء في معم��ل االثيلني وتنظيف 
املبادالت االيوني��ة لتخليص املاء من 
االم��الح وتهوية املرش��حات الرملية 
لتخلي��ص املاء من االطي��ان وصيانة 
املرس��ب الطيني في وحدة انتاج ماء 
RO كما مت نصب خزانات كيروس��ني 
جدي��دة ف��ي معم��ل البول��ي اثيلني 

واطئ الكثافة .
واش��ار مدير ع��ام الش��ركة الى انه 
ج��رت اعم��ال صيانة واع��ادة تأهيل 
بوك��س  كي��ر  حتوي��ر  منه��ا  اخ��رى 

قاش��ط االطيان في قس��م الطاقة 
بامل��واد البديل��ة املتوفرة لع��دم توفر 
املواد االصلية وف��ي ذات الوقت جرى 
تنصيب مضخ��ة ) MBC( في املوقع 
ذاته ، موضحا ب��أن مالكات الصيانة 
التابع��ة لش��عبة املب��ادالت قام��ت 
بتبديل جميع انابيب املبادلة اخلاصة 
مبعم��ل االثيل��ني واص��الح مضخ��ة 
اجللر ف��ي منظومة النتروجني واعادة 
نصبها وربط محركات ابراج التبريد 
، فيم��ا اجرت م��الكات اللح��ام في 
الورش��ة املركزي��ة عملي��ة اللح��ام 
عل��ى خ��زان م��اء اجلل��ر في قس��م 
الطاقة وما زالت االعمال مس��تمرة 
مع��دات  اهلي��ة  عل��ى  للحف��اظ 
وجاهزيتها  البتروكيمياويات  مصنع 

للتشغيل . 

*اعالم الصناعة 

للحد من حدوث خروقات وفساد 

محليات 4

بغداد -  اعالم التجارة 
 اعلنت الشركة العامة لتصنيع 
احلب��وب ف��ي وزارة التج��ارة ع��ن 
حتديده��ا آلي��ات جدي��دة ملتابعة 
عملي��ة ايص��ال الطح��ني املوزع 
التمويني��ة  البطاق��ة  ضم��ن 
ح��االت  م��ن  للح��د  للموطن��ني 

التالعب والفساد.
الش��ركة  مديرع��ام  واوض��ح 
املهندس طه ياسني خالل ترؤسه 
اجتماعا موسعا لالقسام املعنية 
ان  والتس��ويق  الرقاب��ة  بش��ؤون 
ش��ركته ح��ددت آلي��ات وس��بل 
جدي��دة ملتابع��ة عملي��ة ايصال 
الطحني من املطاح��ن عبر وكالء 
الطح��ني ال��ى املواطن��ني ومن��ع 
حدوث خرق او حاالت فساد وايجاد 
القرارات املهمة التي تس��هم في 

تنفيذ هذه االلية .
واض��اف مدي��ر ع��ام الش��ركة ان 
االجتماع ناقش االهداف والنتائج 
انس��يابية  املرجوة للحفاظ على 
توزيع مادة الطحني ضمن مفردات 
البطاق��ة التموينية وايصاله الى 
والنوعي��ة  بالكمي��ة  املواطن��ني 
املقررة واحليلولة دون حدوث حاالت 
تالعب قد ترتكب من قبل الناقلني 
او ال��وكالء واعتماد ط��رق حديثة 
والتس��ويق  والفح��ص  بالرقاب��ة 
ومتابع��ة مس��ار عملي��ة االنتاج 
والتجهيز بدءاً من املطحنة مرورا 

بحلقة النقل وانتهاء بالوكيل .
من جانب اخر اش��ار ياسني خالل 
لقاء صحفي الى اسهام الشركة 
املدن��ي  الفاعل��ة ضم��ن اجله��د 
املساند لعمليات حترير نينوى من 
خالل توفير مادة الطحني للعوائل 
في اقضية ونواحي احملافظة احملررة 
والعائالت  املتواجدة في مخيمات 
الن��زوح اضافة الى تش��غيل عدد 

م��ن املطاح��ن احملررة ف��ي املوصل 
واعادته��ا للعم��ل لتجهي��ز ابناء 
والعم��ل  بالطح��ني  احملافظ��ة 
والتنسيق مع شركة جتارة احلبوب 
لتوفي��ر احلبوب املطلوب��ة لالنتاج 
من السايلوات والصوامع القريبة 

من مدينة املوصل .
ولفت املدير العام الى ان الشركة 
لديه��ا كادر رقابي يق��وم باعمال 
التفتيش عل��ى املطاحن والوكالء 
والناقلني لضمان ايصال الطحني 
اجليد جلمي��ع املواطنني كما ونوعا 
املعتم��دة  املواصف��ات  حس��ب 

ل��كل مواطن  املقررة  والكمي��ات 
وفروعه��ا  الش��ركة  اب��واب  وان 
اي  لتلقي  باحملافظ��ات مفتوح��ه 
ش��كوى تتعل��ق بنوعية الطحني 
املوزع او اي حالة تلكؤ او تأخير في 

التجهيز 
اعلن��ت  متص��ل  صعي��د  عل��ى 
الشركة عن قيام جلنة تفتيشية 
مش��تركة م��ن قس��مي الرقابة 
والس��يطرة النوعية في الشركة 
بجول��ة تفتيش��ية ش��ملت عدد 
ووكالء  العامل��ة  املطاح��ن  م��ن 
الطحني في بابل من اجل االطالع 

عل��ى نوعية الطحني املنتج والية 
ايصاله للمواطنني

وق��ال املهن��دس ياس��ني ان جلان��ا 
ش��كلتها  خاص��ة  تفتيش��ية 
الش��ركة لتنفيذ زيارات مفاجئة 
للمطاح��ن العامل��ة ف��ي عموم 
نوعية  عل��ى  لالطالع  احملافظ��ات 
ومتابعة عمليات  املنتج  الطحني 
االنت��اج والتوزيع وايصال الطحني 
احمل��ددة  والكمي��ات  باملواعي��د 

للمواطنني. 
واش��ار املدير العام الى ان اللجنة 
اطلع��ت على عمل املطاحن التي 

متت زيارته��ا في بابل وآلية االنتاج 
والتجهيز وقامت بسحب النماذج 
الغراض الفحص اخملتبري واالشراف 
امليداني على اخلبازة املوقعية لبيان 
م��دى صالحي��ة االنت��اج للخبازة 
املعتمدة  للمواصفات  ومطابقته 
فضال عن قيام اللجنة بزيارة عدد 
من وكالء الطح��ني بعدة منأطق 
في احملافظة واجراء اس��تبيان بني 
العائ��الت ح��ول نوعي��ة الطحني 

اجملهز وألية التوزيع .
م��ن جانب اخر اش��ار ياس��ني الى 
قيام جلنة مش��تركة من شركتي 

جت��ارة وتصني��ع احلب��وب بتجربة 
الطح��ن لكمي��ة مح��دودة م��ن 
احلنط��ة احمللي��ة املس��وقة خالل 
املوسم احلالي 2017 في مطحنة 
الس��ليمانية  مبحافظة  آس��وس 
حي��ث مت اج��راء جترب��ة الترطي��ب 
والطحن للحنطة احمللية املسوقة 
حديثا وس��حب مناذج م��ن االنتاج 
لفحصه مختبريا فضال عن اجراء 
جتربة اخلبازة على الطحني املنتج 
لغ��رض بي��ان صالحيت��ه وم��دى 
مطابقت��ه للمواصفات املعتمدة 

في نوعية الطحني املنتج .

التجارة تحدد آليات جديدة لمتابعة عملية إيصال الطحين للمواطنين

حددت وزارة 
التجارة آليات 
وسبل جديدة 

لمتابعة عملية 
إيصال الطحين 

من المطاحن 
عبر الوكالء الى 
المواطنين ومنع 

حدوث خرق أو 
حاالت فساد

متابعة عملية إيصال الطحني للمواطنني

قرارات بتغيير طبيعة 
العمل لتأثيراتها 

السلبية على صحة العامل

تشكيل لجنة لدراسة 
توزيع الحصص 

المائية ألهوار ذي قار

مطالبات بفرض غرامات 
مالية بحق أصحاب 
المدابغ المخالفة 

بغداد - الصباح الجديد:
اعد املركز الوطني للصحة والس��المة املهنية في 
وزارة العم��ل والش��ؤون االجتماعي��ة  تقريرا نصف 
س��نوي لعام 2017 تضمن اجراء فحص 1406 عمال 
ش��ملت الفحص الس��ريري  والفس��لجي حس��ب 
طبيع��ة العمل والتعرض مللوث��ات بيئة العمل مثل 
)فح��ص الرئة والس��مع والنظر وتخطي��ط القلب 
وقي��اس الطول وال��وزن واللياقة البدني��ة والصحة 
النفسية( للعمال احملالني من االنشطة االقتصادية 

التابعة لشتى قطاعات العمل.
وق��ال مدير ع��ام املركز عم��ار عبد الواح��د ان هذة 
الفحوص��ات جتري  خ��الل مدة زمنية مح��ددة وفي 
ضوئها يتم تغيير طبيعة العمل في حال اكتشاف 
تأثير سلبي لبيئة العمل على العامل للوصول الى 
بيئة عم��ل آمنة ، مش��يرا الى ان املرك��ز هو اجلهة 
الرس��مية الوحيدة املهتمة بحماي��ة العاملني من 

اخملاطر املهنية.
يذكر ان املركز الوطني للصحة والس��المة املهنية 
اجرى ف��ي مطل��ع نيس��ان 2017 )4769( فحصا ل� 
)888( مراجعا ، ويلعب املركز دورا مهما في احملافظة 
على س��المة وصحة االنس��ان في اثن��اء عمله من 
خالل توفير البيئة املناس��بة واآلمنة التي تخلو من 

اي مسببات للحوادث واالصابات واالمراض املهنية.

ذي قار - الصباح الجديد: 
اعلن النائب األول حملاف��ظ ذي قار عادل الدخيلي عن 
تشكيل جلنة برئاسته لدراسة توزيع احلصص املائية 
الواردة لألهوار من نهر الفرات وضمان توزيع احلصص 

املائية بعدالة على وفق خطط وزارة املوارد املائية.
وعق��د الدخيلي اجتماع��اً في مكتب��ه مببنى ديوان 
محافظ��ة ذي ق��ار ضم عض��وي مجل��س احملافظة 
حس��ن الوائلي وضي��اء احلجيم��ي والنائ��ب الثاني 
للمحافظ أبا ذر العمر وعدد من الدوائر واجلهات ذات 

العالقة .
وقال الدخيلي » إن اللجنة التي سيترأس��ها ضمت 
مدير ناحية َكرمة بني س��عيد وممثل عن دائرة املوارد 
املائية والزراعة وإنعاش االهوار ، مبيناً وضع دراس��ة 
مس��تفيضة ع��ن وض��ع مناس��ب املي��اه الواصلة 
لاله��وار من نهر الف��رات واإلطالقات املائي��ة الواردة 
لها » ، مش��ددا على » أهمية توزيع احلصص املائية 
في االهوار حس��ب االحتياجات وتوفير حصة مائية 
كافية لألهوار واطالع اخملتصني على واقعها ميدانياً 

لوضع احللول املناسبة لها » .
ومتثل احلصة اخملصصة لاله��وار بعد دخولها الئحة 
الت��راث العامل��ي ب��� )50 ( مت��را مكعبا ف��ي الثانية 
الواح��دة ف��ي نهر الف��رات و )22 ( مت��را مكعبا في 

الثانية من نهر الغراف .
وأعل��ن النائب األول حملاف��ظ ذي قار ع��ادل الدخيلي 
أه��وار جن��وب احملافظة » مناط��ق منكوب��ة » بعد 
تعرض مناطق واسعة منها إلى اجلفاف نتيجة شح 

املياه وانخفاض منسوب نهر الفرات .  

بغداد - الصباح الجديد:
طالبت وزارة الصحة والبيئ��ة وزارة البلديات وأمانة 
بغ��داد واجله��ات التنفيذي��ة األخرى ف��ي احملافظات 
مبس��اندة الش��رطة البيئية ف��ي وزارة الداخلية في 
تطبي��ق الضواب��ط والقوان��ني البلدي��ة م��ع فرض 
غرام��ات مالية بحق بع��ض اصحاب مداب��غ اجللود 

اخملالفة للقوانني والشروط البيئية .
وق��ال امير علي احلس��ون مدي��ر عام دائ��رة التوعية 
واالع��الم البيئي ان فرق مديري��ة بيئة بغداد التابعة 
لل��وزارة  قام��ت باجراء الكش��ف املوقع��ي على اثر 
ش��كوى مقدمة من قبل املديري��ة العامة للتعليم 
املهن��ي ف��ي بغ��داد  بوج��ود مدابغ للجل��ود مجاور 
اعدادية صناعة الشعب مما جعل البيئة التعليمية 
غي��ر صاحل��ة بس��بب انتش��ار الروائ��ح الكريه��ة 

والغازات.

تقرير

صناعة السيارات تنجز تشغيل منظومة تخفيف الحامض في معمل بابل 
البتروكيمياوية تواصل تأهيل خطوطها اإلنتاجية 

تشغيل منظومة تخفيف احلامض في معمل بابل
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بغداد - الصباح الجديد: 
اعلنت وزير االعمار واالسكان والبلديات 
العامة د . املهندسة آن نافع اوسي ،عن  
اجناز مش��روع تنفيذ االبني��ة اخلدمية 
الوس��ط  مصاف��ي  ش��ركة  لصال��ح 
التابع��ة ل��وزارة النفط ف��ي محافظة 
بغ��داد بكلف��ة مالية بلغ��ت مليارين 

و750 مليون دينار ."  
وقالت املهندس��ة اوس��ي إن املالكات 
الهندس��ية والفنية في شركة سعد 
ال��وزارة  تش��كيالت  اح��دى  العام��ة 
والصحي��ة  املدني��ة  االعم��ال  اجن��زت 
والكهربائية لث��الث ابنية خدمية هي 
قسم الهندسة املدنية و املستوصف 
الصحي وروضة لالطفال بنس��بة اجناز 
بلغت 100 % . واضافت أن " بناية قسم 
الهندس��ة املدنية تتأل��ف من عدد من 
املكاتب االدارية وغرفة لالس��تعالمات 
واخلدم��ات الصحي��ة ، مش��يرة الى ان 
" بناية املس��توصف الصح��ي تتألف 
من ع��دد من اخملتب��رات الطبية وغرفة 
االطب��اء وقاعات الس��تقبال املرضى و 

صيدلية ، فيم��ا تتألف روضة االطفال 
م��ن عدد م��ن القاع��ات وغ��رف االدارة 

واخملازن واخلدمات الصحية ." 
وتابعت املهندس��ة اوس��ي ان " الوزارة 
تعم��ل ضمن اخلطة املع��دة على اجناز 
جميع املش��اريع اخلدمي��ة والعمرانية 
للنه��وض بواق��ع البن��ى التحتية في 

عموم البالد ." 
يذكر ان شركة س��عد العامة ، نفذت 
عدة مشاريع استراتيجية مهمة ، وما 
ت��زال تنفذ مش��اريع اخرى ف��ي عموم 

محافظات البالد ."
وزارة  اعلن��ت  متص��ل  صعي��د  عل��ى 
االعم��ار اجن��از حملة واس��عة لصيانة 
اجمل��اري م��ن خ��الل تنظيف وتس��ليك 
وفك االختناقات في ش��بكات الصرف 

الصحي مبحافظة واسط .
وذكر املركز االعالمي للوزارة ان مديرية 
للمديري��ة  التابع��ة  واس��ط  مج��اري 
العام��ة للمج��اري إحدى تش��كيالت 
الوزارة اجنزت حملة واس��عة لتنظيف 
وتسليك وفك االختناقات في خطوط 

نقل وش��بكات مي��اه الصرف الصحي 
واألمطار في احملافظة .

احلمل��ة  ان  االعالم��ي  املرك��ز  وتاب��ع 
ش��ملت عدداً من األحياء واملناطق في 
احملافظة حيث بدأت االعمال على وفق 
اخلط��ة املعدة من قبل امل��الك املتقدم 
ف��ي املديرية بتنظيف وتس��ليك وفك 
اختناقات خطوط نقل وش��بكات مياه 
لألحياء  واألمط��ار  الصح��ي  الص��رف 
) الكرميي��ة – الكف��اءات – ح��ي اجلهاد 
– ومنطق��ة املش��روع – أن��وار الصدر – 
دام��وك الضب��اط ( واملناط��ق القريبة 
منه��ا. واض��اف املركز االعالم��ي انه مت 
كذلك توجيه ن��داء إلى املواطنني ) من 
أجل واسط أجمل ( بعدم رمي مخلفات 
البن��اء واألنق��اض بالقرب م��ن فتحات 
اجملاري وعدم العبث بأغطية املانهوالت 
حفاظاً على الشبكات من االنسدادات 
التي ت��ؤدي بدوره��ا إلى طف��ح اجملاري 
وانتشار األمراض في املناطق ، يذكر إن 
احلم��الت اخلدمية مس��تمرة في بغداد 

واحملافظات كافة.

بغداد - الصباح الجديد:
ش��اركت هيئة رعاية ذوي االعاقة 
وزارة  ف��ي  اخلاص��ة  واالحتياج��ات 
العمل والشؤون االجتماعية ممثلة 
برئيسها القاضي اصغر عبدالرزاق 
املوس��وي ف��ي اعم��ال االجتم��اع 
الثان��ي لفريق اخلب��راء العامل بني 
ال��دورات املعني��ة باالعاق��ة، الذي 
نظم��ه اجملل��س االعل��ى لش��ؤون 
املعوق��ني بالتع��اون م��ع اللجن��ة 
االقتصادي��ة واالجتماعي��ة لغربي 
آس��يا )االس��كوا( ف��ي العاصمة 

االردنية عمان مؤخرا .
وقال رئيس الهيئة ان رئيس اجمللس 
االعل��ى لش��ؤون املعوق��ني االمير 
مرع��د بن رعد بن زيد افتتح اعمال 
االجتماع مبشاركة 27 خبيرا دوليا 
ف��ي مج��ال االعاقة ، مش��يرا الى 
اس��تعراض  ش��هد  االجتم��اع  ان 
اه��م أس��اليب تنفيذ املمارس��ات 
اإلدارية للقوانني املتعلقة باإلعاقة 
واتفاقي��ة حقوق األش��خاص ذوي 

اإلعاقة.
واش��ار رئي��س الهيئ��ة ال��ى ان��ه 
متت مناقش��ة األه��داف والغايات 
املتعلق��ة باإلعاقة ف��ي خطة عام 
2030 ، مب��ا ف��ي ذل��ك التنس��يق 
واألفق��ي  العم��ودي  والتنفي��ذ 
للخطة عب��ر ال��وزارات احلكومية 
وأنواع��ه ، موضح��ا ان االجتم��اع 
تخلل��ه مجموع��ة من اجللس��ات 
الوطني��ة  السياس��ات  ملناقش��ة 
املتعلقة باالعاقة، وسياسات عمل 
االسكوا، وفجوة التنفيذ للقوانني 
باالعاقة، فضال  املتعلقة  الوطنية 
عن ترجمة قوانني االعاقة بفعالية 

الى ممارسات ادارية.
يشار الى ان هيئة رعاية ذوي االعاقة 
تس��عى  اخلاص��ة  واالحتياج��ات 
ال��ى مواكب��ة التط��ور ف��ي عالم 
االش��خاص ذوي االعاقة من خالل 
تأكيد حضورها في احملافل العاملية 
والدولية واحمللية ومش��اركتها في 
الفعالي��ات اخملتلف��ة التي تضمن 

الفعل��ي وااليجابي في  االندم��اج 
اجملتمع في اطار التمكني االنساني 
واعطاء االشخاص من ذوي االعاقة 
ال��دور الكافي ملمارس��ة حياتهم 
بص��ورة طبيعية اس��وة باقرانهم 

في اجملتمع.
يذك��ر ان جلنة االس��كوا تش��كل 
ج��زءا م��ن االمان��ة العام��ة لالمم 
اش��راف  حت��ت  وتعم��ل  املتح��دة 
اجملل��س االقتص��ادي واالجتماع��ي 
لتوفير اطار لصياغة السياس��ات 
ومواءمته��ا ومرص��دا للمعلومات 
واملعرف��ة به��دف حتفي��ز التنمية 
ف��ي  واالجتماعي��ة  االقتصادي��ة 
البل��دان االعض��اء وتعزيز التفاعل 
تبادل  بينه��ا تش��جيع  والتع��اون 
اجلي��دة  واملمارس��ات  املعلوم��ات 
وحتقي��ق  املكتس��بة،  وال��دروس 
التكام��ل االقليمي ب��ني املنطقة 
العربي��ة واملناطق االخ��رى واطالع 
العالم على ظروف بلدان املنطقة 

واحتياجاتها. 

إنجاز مشروع األبنية الخدمية 
لشركة مصافي الوسط في بغداد

العمل تشارك في االجتماع
 الثاني الخاص باإلعاقة في عّمان

بمشاركة 27 خبيرا دوليا في مجال اإلعاقةحملة لصيانة المجاري في محافظة واسط

اعالم الصحة  
اقيم��ت ف��ي مركز صح��ي احلوراء 
للرعاية  العام��ل  التاب��ع لقط��اع 
الصحي��ة االولية ن��دوة حول انواع 
مطافئ احلريق واستعماالتها وطرق 
اطف��اء احلرائق لكل نوع من االنواع 

جملموع��ة من املنتس��بني العاملني 
واخلدمات  الصيان��ة  اقس��ام  ف��ي 
واحلراس��ات وبقية االقسام االخرى 

في املركز الصحي.
وقال مدير قط��اع العامل للرعاية 
الصحي��ة االولي��ة الدكت��ور عماد 

اس��مر الش��ريفي ان كل دائ��رة او 
منزل يجب أن يحتوي على مطفأة  
واملكتب  الس��يارة  حريق وكذل��ك 
كل  يك��ون  أن  ويج��ب  واملدرس��ة 
شخص ملما بكيفية استعمالها 
في أثناء احلريق حيث ال يسمح لك 

الوقت بقراءة التعليمات املكتوبة.
واضاف مدير القط��اع ان الطفاية 
أس��طواني  م��ن جس��م  تتك��ون 
الش��كل من املع��دن يحتوي على 
احلرائ��ق  بإطف��اء  خاص��ة  م��واد 
بحس��ب نوعها ، ويس��تغرق زمن 

إف��راغ محتوياتها م��ن 8 ثوان إلى 
15 ثاني��ة وعن��د حص��ول حري��ق 
يج��ب القيام بأعمال متسلس��لة 
قبل اس��تعمال الطفاي��ة لتقليل 
اخلس��ائر كإب��الغ الدف��اع املدن��ي 
واطفاء التي��ار الكهربائي والتأكد 

من خروج جمي��ع املوجودين ووجود 
طري��ق س��الك وآمن للخ��روج من 
موقع اخلطر والوقوف على مسافة 
متري��ن إل��ى ثالثة أمت��ار من موقع 
احلريق وم��ع اجتاه الري��ح في حالة 

تيارات هوائية .

صحة الكرخ تنظم ندوة عن استعمال المطافئ 
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متابعة الصباح الجديد: 

ع��ن  التج��ارة  وزارة  اعلن��ت 
مناط��ق  بتجهي��ز  اس��تمرارها 
ومخيم��ات  نين��وى  محافظ��ة 
البطاق��ة  مبف��ردات  النازح��ن 

التموينية. 
الش��ركة  واوض��ح مدي��ر ع��ام 
العام��ة لتجارة امل��واد الغذائية 
خلي��ة  عض��و  حم��ود  قاس��م 
ف��ي محافظة  املتواجد  االزم��ة 
نين��وى بان��ه مت جتهي��ز ال��وكالء 
ف��ي مناطق املأم��ون ووادي حجر 
بحصته��م  اجلدي��دة  واملوص��ل 
م��ن مادة الس��كر حلصة ش��هر 
 ٤٠٠ بلغ��ت  وبكمي��ة  نيس��ان 
كيس مت توزيعها بصورة مباشرة 

وميدانية على ١٩٧٦ عائلة. 
مت  بأن��ه  الع��ام  املدي��ر  واض��اف 
كذل��ك جتهيز ح��ي الزه��ور في 
ايس��ر املوصل مبادة زيت الطعام 
بع��د وص��ول ٢٢٠٠ كارت��ون من 
ف��رع كركوك الى مخ��ازن بازوايا 
مت جتهيزه��ا ل٢٤ وكيال لتوزيعها 
عل��ى العائ��الت ضم��ن مفردات 

احلصة التموينية. 
على صعيد متصل اعلنت وزارة 
التجارة عن اس��تمرار وفد خلية 
االزم��ة ف��ي ال��وزارة بزيارته الى 
مخيمات اي��واء النازحن ملتابعة 
اوضاعه��م وجتهيزهم باملفردات 

الغذائية. 
اك��د ذلك حس��ن فرح��ان كرمي 
مدير ع��ام دائرة الرقابة التجارية 
عضو خلية االزمة خ��الل زيارته 
خملي��م النركزلية التاب��ع لقضاء 
الش��يخان في محافظة دهوك 
بان��ه مت خ��الل متابع��ة جتهي��ز 
واملتواج��دة  النازح��ة  العائ��الت 
ف��ي اخملي��م مبف��ردات البطاق��ة 
التمويني��ة ، مضيفا ب��أن هناك 
مايق��رب م��ن ألف��ي عائل��ة من 
اجلان��ب األمي��ن حملافظ��ة املوصل 
موجودة فعليا ف��ي اخمليم حيث 

مت جتهيزهم بكمي��ة 863 كيس 
طحن حلصة ش��هر نيس��ان ل� 

797 عائلة بواقع 4751 فردا .
واش��ار املدي��ر العام إل��ى ضرورة 
بع��د  النازح��ن  بيان��ات  جم��ع 
حتديثها من قبل دائرة التخطيط 
واملتابعة جلميع العائالت النازحة 
في اخمليم لغ��رض جتهيزهم من 
قبل الوكالء باملفردات التموينية  
خاص��ة وان هناك م��ا يقرب من 
٧٥٠ عائلة استحصلت موافقة 
ادارة اخمليم ملغادرت��ه خالل االيام 
املقبلة وعودتهم الى مناطقهم 
التي حتررت من محافظة نينوى. 

ال��ى ذل��ك اعلن��ت وزارة التجارة 
عن تباحث اعض��اء خلية االزمة 
املتواجدين ف��ي محافظة نينوى 
مع م��دراء فروع دوائر وش��ركات 
الوزارة ف��ي احملافظة ف��ي آليات 
البطاقة  وجتهيز مف��ردات  قطع 
توفيره��ا  وض��رورة  التمويني��ة 
بشكل دائم من خالل وضع خزين 
استراتيجي يكفي لثالثة اشهر 
لسد اي نقص في توزيع املفردات 
التمويني��ة  ف��ي ظ��ل الظروف 

الراهنة التي متر بها احملافظة .
أك��د ذلك قاس��م حم��ود مدير 
الش��ركة العامة لتج��ارة املواد 

الغذائي��ة عض��و خلي��ة االزمة 
واضاف  املوص��ل  ف��ي  املتواج��د 
بانه مت خالل اللقاء متابعة سير 
عملية توزي��ع احلصة التموينية 
على العائالت في املناطق احملررة 
واملتواجدة في اخمليمات واالطالع 
على  املش��كالت واملعوقات التي 
تواج��ه عملية جتهي��ز املواطنن 
وأيج��اد احلل��ول املناس��بة له��ا 

لتوفير الغذاء البناء احملافظة
مؤكداً على ضرورة توفير مخازن 
وتعزيزها  الغذائي��ة  املواد  حلفظ 
باملفردات التموينية ليتم جتهيز 
ال��وكالء منه��ا حي��ث مت تهيئة 

مخازن مجم��ع بازوايا في اجلانب 
االيس��ر أما في اجلان��ب االمين مت 
تهيئة مخازن في سايلو املوصل

واش��ار بان��ه مت جتهي��ز احملافظة 
بحصة ش��هر نيس��ان بش��كل 
كامل باملواد الغذائية من الزيت 
وكذلك  والطحن  والرز  والسكر 
جتهيز مخيم��ات النازحن مبادتي 
ف��ي  الطع��ام  وزي��ت  الس��كر 
مخيم حسن ش��ام والنركزلية 
وحم��ام العلي��ل وديبك��ة وحاج 
علي واجلدعة واخل��ازر وجمكور و 
جتهيز مخيمات اجلدعة وجمكور 
والنركزلي��ة واخل��ازر و احلاج علي 

مبادة الطحن.
وم��ن جانبه قال مدي��ر عام دائرة 
واملالية عضو  التجاري��ة  الرقابة 
خلية االزم��ة املتواجد في نينوى 
ب��أن هن��اك متابع��ة مس��تمرة 
التصاري��ح  أس��تحصال  ألجن��از 
األمني��ة اخلاص��ة بص��رف رواتب 
موظف��ي دوائر وش��ركات الوزارة 
املاضية  في احملافظ��ة لالش��هر 
وكذل��ك متابعة تأمن احلنطة و 
مناقلتها من س��احة مشيرفة 
الى املطاحن السبع في احملافظة 
لغرض طحنه��ا وتوزيعها ضمن 

مفردات احلصة التموينية . 

أعلنت التجارة عن 
تجهيز الوكالء في 
مناطق المأمون 
ووادي حجر 
والموصل الجديدة 
بحصتهم من مادة 
السكر لحصة 
نيسان وبكمية بلغت 
٤٠٠ كيس تم 
توزيعها بصورة 
مباشرة وميدانية بين 
١٩٧٦ عائلة 

جتهيز مناطق محافظة نينوى ومخيمات النازحني مبفردات البطاقة التموينية

تأمين خزين طوارئ لمراكز التموين في المحافظة 

تجهيز مناطق المأمون ووادي حجر والموصل الجديد والزهور بالتموينية 
نقابة الصحفيين تنعى 
الزميلين هزاع وفارس 

من قناة صالح الدين

حلقة عن دور التكنولوجيا في 
التنمية الريفية والزراعية

التعليم توّجه الجامعات 
بتوسعة مقاعد الدراسات العليا

بغداد - الصباح الجديد: 
تنعى نقابة الصحفين العراقين الزميل الصحفي 
حرب هزاع مراس��ل قناة صالح الدين ومصور القناة 
س��ؤدد فارس الذين استش��هدا ي��وم 2017/7/7 في 
إثن��اء تغطيتهم��ا للمعارك الت��ي تخوضها القوات 
األمنية ضد عصابات داعش اإلجرامية جنوب مدينة 

املوصل.
لق��د كان الزمي��الن مث��االً للمهنية إثن��اء تأديتهما 
لواجبهما الصحفي رفقة زمالئهم من الصحفين 
واإلعالمين الذين يرافقون القطعات العسكرية في 
تصديه��ا البطولي لعصابات داعش اإلجرامية ونقل 
الص��ورة احلقيقية النتصارات الق��وات العراقية في 
قواطع القتال لتحرير األراضي واملدن من دنس داعش 

اإلرهابي .
إن نقاب��ة الصحفي��ن العراقي��ن وهي تع��زي زمالء 
الش��هيدين وأصدقائهم��ا وذويهم��ا فأنه��ا تؤك��د 
دعوته��ا للصحفين واإلعالمين إل��ى ضرورة توخي 
احليط��ة واحلذر وإتباع إجراءات الس��المة املهنية في 

إثناء عملهم .
والزميل��ن الش��هيدين يضافان إلى قائمة ش��هداء 
الصحافة الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة دفاعا عن 

العراق ووحدته الوطنية وسالمة أراضيه . 

بغداد - الصباح الجديد:
نظمت وزارة الزراعة حلقة نقاشية عن دور تكنولوجيا 
املعلوم��ات ووس��ائل االتصال ف��ي التنمي��ة الريفية 
والزراعي��ة بحضور مستش��ار الوزارة لنش��اط الثروة 
احليوانية الدكتور حسن علي سعود وعدد من اخلبراء 

واخملتصن في الشأن الزراعي.
وذكر قس��م العالقات واإلعالم والتعاون الدولي انه مت 
خ��الل احللقة الق��اء محاضرة من قب��ل احملاضر عوني 
حس��ن عنكوش من دائرة اإلرش��اد والتدريب الزراعي 
تضمنت عرض ومناقش��ة ع��دد من احمل��اور منها دور 
اإلرشاد الزراعي في نقل تكنولوجيا املعلومات وأدواتها 
الس��تعمالها من قب��ل الفالحن واملرب��ن واملهتمن 
بالش��أن الزراع��ي ودور مواق��ع التواص��ل االجتماعي 
في تعري��ف اجلمه��ور واملهتمن بجمي��ع الفعاليات 

واألنشطة الزراعية على مدار السنة.
واضاف قس��م العالقات واالع��الم إن احللقة تضمنت 
ع��رض دور وس��ائل االتص��ال احلديث��ة ف��ي نق��ل أراء 
ومقترحات الباحثن وتأسيس حلقة اتصال الكتروني 
فيم��ا بينهم لتب��ادل اخلب��رات ، وتش��جيع الفالحن 
املعاصرين والباحثن والطلبة اجلامعين واملستثمرين 
على اس��تعمال هذه الوس��ائل للتواصل م��ع الدوائر 

الزراعية واملرشدين والوزارة. 
على صعيد متصل ناقش��ت وزارة الزراعة مع شركة 
اخملطط للتخطيط املكاني واخلرائط الرقمية طبيعة 
عمل الشركة والطرق احلديثة التي تعتمدها ، ليصار 
بعدها تقدي��ر إلى اي مدى ميكن االس��تفادة من تلك 
التقني��ة بغية توظيفه��ا خلدمة الواق��ع الزراعي في 

العراق .

بغداد - الصباح الجديد:
العلم��ي  والبح��ث  العال��ي  التعلي��م  وزارة  تلق��ت 
ن��داءات ومناش��دات ومطالب��ات بغية توس��عة عدد 
مقاعد القبول في الدراس��ات العليا للعام الدراسي 

.2017/2018
وحرص��ا عل��ى توضي��ح متعلقات ه��ذا املل��ف فإننا 
نحيط اجلميع علما بأن الوزارة مس��اندة لكل طموح 
علم��ي ولن تكون معرقلة ألي طلب مش��روع ال يربك 
العمل املؤسس��اتي الذي يعتمد االرقام واالحصاءات 
واملؤش��رات التي تتعلق بع��دد املقبولن والقدرة على 

استيعابهم.
واس��تنادا الى هذا املنهج ف��إن الوزارة تؤكد أن أي قرار 
باجتاه توس��عة القبول من عدمه��ا لن يكون مرجتال او 

بعيدا عن رصانة التعليم .
وم��ن هنا عرضت هيئة الرأي ف��ي اجتماعها موضوع 
توسعة مقاعد الدراسات العليا ومت توجيه اجلامعات 
مبناقش��ته في مجالسها ورفع توصياتها خالل 5 ايام 
على وفق امكانياتها بتوس��عة خطة القبول آخذين 
بنظ��ر االعتب��ار حاجة الس��وق والقط��اع اخلاص الى 
التخصصات املطلوبة مع السماح بتدوير املقاعد غير 
املشغولة ضمن جميع القنوات الى النفقة اخلاصة. 

عل��ى صعيد متصل ناقش��ت وزارة التعلي��م العالي 
والبح��ث العلمي آلي��ات معاجلة ح��االت الطلبة في 
اجلامع��ات احمل��ررة، وتوقيت��ات البدء بالعام الدراس��ي 

.2018 2017-

بغداد - الصباح الجديد:
نف��ت أمانة بغ��داد املعلومات التي 
أوردتها احدى وكاالت األنباء عن قيام 
العامل��ن في مش��اريع ومحطات 
املاء الصاف��ي ببيع 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 .
 وذكرت مديري��ة العالقات 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 القاطع��ن 
) الرش��يد والكاظمي��ة ( اليوج��د 
فيهما ش��حة في امل��اء الصافي اذ 
ان جميع املش��اريع تعم��ل بصورة 
عوائ��ق  اي  والتوج��د  طبيعي��ة 
او  الكهربائي��ة  بالتي��ار  متعلق��ة 
مش��كالت فنية حت��ول دون عملها 
التصميمي��ة".،  بكام��ل طاقته��ا 
مش��يرة الى ان انقط��اع املاء الذي 
حصل في قاطعي الرشيد والدورة 
س��ببه كس��ر في احد انابيب نقل 
املاء الصافي ومتت معاجلته من قبل 
مالكات دائرة ماء بغداد وعودة ضخ 
امل��اء الصافي الى من��ازل املواطنن 

بصورة طبيعية".

وبينت ان " نشر مثل هذه املعلومات 
املغرضة هي محاولة يائسة إلرباك 
الش��ارع البغ��دادي وتثبيط جهود 
العامل��ن ف��ي أمانة بغ��داد الذين 
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 
باملالحق��ة القانونية لكل من يروج 
ملث��ل ه��ذه املعلوم��ات املفبركة "، 
داعي��ة جميع وس��ائل االع��الم الى 
اس��تقاء املعلومات م��ن مصادرها 
املعتم��دة وتفوي��ت الفرص��ة على 
بعض اجلهات التي حت��اول التصّيد 

باملاء العكر .
م��ن جانب اخر اعلن��ت امانة بغداد 
ع��ن إصالح أنبوب 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 بغداد الدكت��ورة ذكرى 
علوش اشرفت ميدانياً على اعمال 
اص��الح انب��وب املاء الرئي��س بقطر 
)400( مل��م التي باش��رت تنفيذها 
امل��الكات الهندس��ية والفنية في 
دائ��رة ماء بغداد ضمن محلة )849( 
بعد تعرضه للكسر نتيجة ضغط 
املاء الكبير ما س��بب قطع املاء عن 
اخل��زان الرئي��س املغ��ذي للمناطق 
الواقعة ضمن قاطع بلدية الرشيد 

وجزء من مناطق بلدية الدورة " .
واضافت ان " امانة بغداد في الوقت 

الذي تعتذر في��ه الى مواطني تلك 
اس��تنفار جهودها  تؤك��د  املناطق 
خ��الل  االنب��وب  إص��الح  إلكم��ال 
الس��اعات القليلة املقبل��ة واعادة 
ض��خ امل��اء بش��كل طبيع��ي الى 

الشبكة " .
بأهال��ي  بغ��داد  امان��ة  وأهاب��ت 
العاصم��ة بضرورة ترش��يد وتقنن 
وفق��اً  الصاف��ي  امل��اء  اس��تعمال 
للحاج��ة الفعلي��ة وجتن��ب ه��دره 
املنزلية  احلدائ��ق  الغ��راض س��قي 
وغسل الس��يارات والشوارع وعدم 
التجاوز على الش��بكات واخلطوط 
الرئيس��ة الناقل��ة للم��اء وجتن��ب 

التالعب بأقفال املاء .
من جان��ب اخر نف��ذت امانة بغداد 
حمل��ة خدمية واس��عة ف��ي إطار 
االجم��ل( ضمن  )محلت��ي  حمل��ة 
قاط��ع بلدي��ة الش��علة لإلرتق��اء 

بالواقع اخلدمي للعاصمة بغداد.
وذكرت مديرية العالقات واالعالم  ان" 
مالكات قس��م النظافة في بلدية 
الش��علة قام��ت بتنفي��ذ حمالت 
خدمية واسعة في عدد من احملالت 
لرف��ع النفايات واالنقاض  وتنظيف 
الشوارع الرئيسة والفرعية واالزقة 
الداخلي��ة ، مضيف��ة ان " مالكات 
القس��م الزراع��ي قام��ت بزراع��ة 
الش��تالت ف��ي ع��دد م��ن املواق��ع 
الزراعية وإزالة االدغال وقص الثيل 
وتكريب النخيل وتنظيف السواقي 
وتشذيب االشجار واضافة االسمدة 
وصيانة ع��دد من منظوم��ات الري 

املتضررة  " .

بغداد - الصباح الجديد:
ذكرت مدي��رة عام دائرة االحتياجات 
اخلاص��ة في وزارة العمل والش��ؤون 
االجتماعي��ة الدكتورة عبير اجللبي 
ان ال��وزارة طلبت م��ن خلية االزمة 
ابالغ اجلهات التي تشغل دور الدولة 
ف��ي املوص��ل بض��رورة اخالئها من 
اج��ل اع��ادة تأهيلها واس��تئنافها 

ممارسة مهامها. 
وبينت ان الوزارة ومنظمة الطفولة 
اتفقتا على  )اليونيسيف(  العاملية 
ان تق��وم املنظمة العاملي��ة بإعادة 
تأهي��ل مبان��ي ال��دور االيوائية في 
املوصل بع��د تأمن املبالغ املطلوبة 
، مؤكدة حص��ول وزارة العمل على 

وع��د وتأكيد من املنظم��ة بتأهيل 
الدور. 

بح��ث  االجتم��اع  ان  واوضح��ت 
التنس��يق املش��ترك ب��ن اجله��ات 
العالق��ة  ذات  وال��وزارات  االمني��ة 
بتق��دمي اخلدمات من اج��ل انطالق 
عمله��ا ف��ي احملافظة احمل��ررة بعد 
تأمن اجلانب االمن��ي ، مضيفة انه 
مت االتف��اق م��ع منظم��ة الطفولة 
العاملية )اليونيسيف( على ترشيح 
اح��دى منظم��ات اجملتم��ع املدن��ي 
املوثوق بها من اجل ان يكون عملها 
س��اندا لعمل ال��وزارة وذلك كي ال 
يت��م اس��تغالل موض��وع االطفال 
الذين كان��وا محتجزين عند داعش 

االرهابي في قضايا اخرى. 
هذا وكانت الوزارة قد تس��لمت اول 
االطفال املفقودين من الذين كانوا 
محتجزي��ن ل��دى عصاب��ات داعش 

االرهابية في حمام العليل. 
وق��ال املتحدث باس��م وزارة العمل 
عم��ار منع��م ان الوزارة تس��لمت 
الطفل املفقود وقامت بإيداعه في 
وتقدمي  الع��وق  داراحلنان لش��ديدي 
اخلدم��ات املطلوب��ة ل��ه وذلك بعد 
اجراء الفحص الطبي له وتبن انه 
يعاني من تخل��ف عقلي ، مضيفا 
ان هناك 17 طفال كانوا محتجزين 
في حم��ام العليل م��ن قبل داعش 

االرهابي.

بغداد - الصباح الجديد:
رصدت هيئة رعاية الطفولة مناشدة 
اطلقته��ا اح��دى الفضائي��ات حلال��ة 
الطف��ل )ر.ث.ن( ف��ي كرك��وك ال��ذي 
تع��رض للتعذيب اجلس��دي م��ن قبل 
وال��ده وللمرة الثاني��ة.  واظهر مقطع 
تلف��ازي م��دى الضرر الكبي��ر في عن 
الطفل نتيجة  التعامل الوحشي وغير 
االنس��اني لوالد الطف��ل الذي يطلب 
امل��ال من ول��ده يوميا م��ن اجل حتقيق 
ملذات��ه الش��خصية غي��ر القانونية. 

وذك��رت مدي��رة مكت��ب رئي��س هيئة 
رعاية الطفولة الدكتورة عبير اجللبي ، 
ان الهيئة تستنكر وتشجب كل انواع 
العنف املوجه لألطفال في مثل هكذا 
تصرف��ات بعيدة عن االنس��انية والتي 
يقوم بها اش��باه االباء املنغمسون في 
ملذاتهم احلياتية وهي بالتأكيد بعيدة 
كل البعد عن قيم مجتمعنا العراقي 
، لكن لألس��ف اصبحت ه��ذه احلاالت 
في تزايد مما يس��توجب الوقوف عليها 
وبح��ث االس��باب ومن ث��م معاجلتها 

جذري��ا حتى ال ينزلق اجملتمع الى هاوية 
املس��تقبلية  آثاره��ا  تك��ون  جدي��دة 
اكثر س��لبية وايذاء، مبينة ان الهيئة 
ستعمل على االتصال بالقناة ومتابعة 
احلال��ة ، مطالبة اجله��ات ذات العالقة 
في محفظ��ة كركوك التخ��اذ جميع 
االج��راءات القانونية بحق والد الطفل 
الذي مارس الضرب والعنف ضد طفله 
والذي يعد انتهاكا لالتفاقيات الدولية 
واتفاقي��ة حقوق الطفل ال��ذي صادق 

عليها العراق عام 1994.

أمانة بغداد تنفي بيع الوقود المخصص 
لتشغيل المولدات في مشاريعها 

العمل تدعو الجهات الشاغلة
 لدوائرها في نينوى الى إخالئها فورا 

»رعاية الطفولة« تستنكر العنف 
األسري الموّجه ضد األبناء 

من اجل استئناف عملها في دور الدولة أكدت احتفاظها بحقها في إقامة الدعوى القضائية 
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فيينا ـ رويترز:
قال متحدث باسم وزارة اخلارجية النمساوية امس 
االثنني إن النمس��ا منعت وزي��ر االقتصاد التركي 
نه��اد زيبكجي من دخول البالد حلضور فعالية في 

ذكرى مرور عام على محاولة االنقالب في تركيا.
وأضاف أن الفعالية كانت »كبيرة جدا« وأن الزيارة 
كانت تش��كل »خطرا على النظ��ام العام واألمن 
في النمسا«. ولم يصدر أي رد فعل عن تركيا حتى 
اآلن. يأتي القرار بعد خطوة مماثلة اتخذتها هولندا 
التي قال��ت اجلمعة  املاضية إنه��ا ال ترحب بزيارة 
نائب رئيس ال��وزراء التركي طغرل توركيش للبالد 
بهدف حضور مراس��م يقيموه��ا مغتربون أتراك 

إلحياء هذه الذكرى.
واش��تكى الرئي��س الترك��ي رجب طي��ب إردوغان 
األس��بوع املاضي أيض��ا حلرمانه م��ن إلقاء كلمة 
أمام أتراك يعيش��ون في أملاني��ا خالل زيارته للبالد 
حلضور قمة مجموعة العش��رين وقال لصحيفة 

إن أملانيا »تنتحر«.
وقال املتحدث باس��م اخلارجية النمساوية مؤكدا 
تصريحات��ه حملطة )أو.آر.إف( اإلذاعية »بوس��عي أن 
أؤكد أن وزير اخلارجية )النمس��اوي سيباس��تيان( 
كورت��س منع ف��ي حقيقة األم��ر وزي��ر االقتصاد 

التركي من دخول البالد«.
والنمس��ا من أعل��ى األصوات في االحت��اد األوروبي 
انتق��ادا للحمل��ة األمنية في تركي��ا منذ انقالب 
يوليو متوز الفاش��ل الذي قتل فيه 240 ش��خصا. 
ودعت فيين��ا مرارا إل��ى وقف محادث��ات انضمام 

تركيا إلى االحتاد األوروبي.

طرابلس ـ رويترز:
ذك��ر ش��اهد وتقارير محلي��ة أن اش��تباكات ضارية 
اندلع��ت ام��س االول  األحد بني فصائل متنافس��ة 
على الطريق الس��احلي إلى الش��رق م��ن العاصمة 
الليبي��ة طرابل��س. وقال الش��اهد إن االش��تباكات 
اندلع��ت عندما حاولت جماعة مس��لحة معارضة 
حلكوم��ة الوفاق الوطني الت��ي تدعمها األمم املتحدة 
ف��ي طرابلس االقت��راب من العاصم��ة لتتصدى لها 

قوات متحالفة مع حكومة الوفاق.
وكش��ف القت��ال عن ضع��ف حكومة الوف��اق أمام 
امليليشيات التي اكتسبت قوة ونفوذا خالل انتفاضة 
2011 وف��ي أعقابه��ا. وجرى طرد الق��وات املناهضة 
حلكوم��ة الوف��اق، واملتحالفة مع حكومة س��ابقة 
نصبت نفس��ها م��ن جانب واحد، م��ن طرابلس في 
أواخر مايو أيار وحتاول اآلن تنظيم صفوفها. وأصدرت 
حكومة الوفاق في اآلونة األخيرة حتذيرا بشأن هجوم 

مضاد على العاصمة.

صنعاء ـ وكاالت:
أعلن اجمللس االنتقالي اجلنوبي اعترافه بش��رعية 
الرئيس اليمني عبدرب��ه منصور هادي، لكنه أكد 
أن واقع��ا جديدا تش��كل في اجلنوب وعل��ى إدارة 

هادي االعتراف والتسليم به.
وقال اجمللس خالل مؤمتر صحفي عقده امس االول 
األحد إنه سيباش��ر في عمليات تش��كيل دوائره 
السياسية في عموم احملافظات اجلنوبية كخطوة 
أولى، متهيدا لنش��اطه السياسي الالحق، مؤكدا 
أنه سيتولى إدارة مناطق اجلنوب في حال استمرار 
معاناة املواطنني في هذه املناطق وفشل احلكومة 

الشرعية، دون حتديد موعد لذلك.
وأصدرت قيادة اجمللس قرارا بحظر جماعة اإلخوان 
املس��لمني في اجلنوب، لكنها رفضت أن تس��مي 
حزب اإلصالح بشكل مباشر، مضيفة أن إي كيان 
سياسي سيثبت تبعيته لإلخوان سيكون عرضة 

للحظر.

منع وزير تركي من دخول النمسا  
في ذكرى محاولة االنقالب

اندالع اشتباكات ضارية شرقي 
العاصمة الليبية طرابلس

المجلس االنتقالي الجنوبي 
اليمني يعترف بشرعية هادي

متابعة الصباح الجديد:

بدأت ف��ي جنيف امس االثنني جولة 
س��ابعة من مفاوضات الس��الم بني 
احلكومة السورية واملعارضة برعاية 
االمم املتح��دة، وس��ط ام��ال ضئيلة 
ف��ي  تق��دم  اي  حتقي��ق  بإمكاني��ة 
العملية السياس��ية إلنه��اء النزاع 
املستمر منذ اكثر من ست سنوات.
وتأتي جولة املفاوضات غير املباشرة 
هذه غداة س��ريان وقف إلطالق النار 
ف��ي ث��الث محافظ��ات ف��ي جنوب 
سوريا، مبوجب اتفاق روسي اميركي 
اردن��ي بن��اء عل��ى مذك��رة مناطق 
خفض التصعيد التي مت اقرارها في 

محادثات استانا في ايار.
ويس��تكمل طرف��ا النزاع الس��وري 
بحث جدول االعمال السابق املؤلف 
من اربع سالت هي الدستور واحلكم 
االره��اب  ومكافح��ة  واالنتخاب��ات 
بالتزامن مع اجتماعات تقنية تتناول 

»مسائل قانونية ودستورية«.
ولم حتقق جول��ة املفاوضات االخيرة 
ف��ي جنيف التي انته��ت في 19 ايار 
اي تق��دم ملف��ت على طري��ق انهاء 
الن��زاع الذي تس��بب مبقتل اكثر من 
320 الف ش��خص منذ اندالعه في 

العام 2011.
وأق��ر املبع��وث اخلاص ل��أمم املتحدة 
س��تافان دي ميس��تورا ف��ي احاطة 
اث��ر  ال��ى مجل��س االم��ن  قدمه��ا 
انتهاء اجلولة الس��ابقة بوجود هوة 
عميق��ة بني الطرفني حيال القضايا 
االساسية، الفتا الى ان ضيق الوقت 

احبط عملية التقدم.
ويبقى مصير الرئيس السوري بشار 
االس��د نقطة التباين الرئيسية، اذ 
يصر وفد الهيئة العليا للمفاوضات 
املمثلة ألطياف واسعة من املعارضة 
الس��ورية على مطل��ب رحيله قبل 
بدء العملي��ة االنتقالية، االمر الذي 
ت��راه دمش��ق غير مط��روح للنقاش 

أساساً.

امللف��ات  حي��ال  التباي��ن  ورغ��م 
االساس��ية، يش��ارك وفدا احلكومة 
واملعارض��ة ف��ي ه��ذه اجلول��ة م��ع 
توقعات ضئيلة بإمكانية حتقيق أي 

خرق.
وقال املتحدث باس��م الهيئة العليا 
العريض��ي  يحي��ى  للمفاوض��ات 
لفرانس برس ان وفد املعارضة يشارك 
»بتوقعات متواضعة« مضيفاً انهم 
س��يبحثون »ج��دول اعم��ال اجلولة 

السابقة، اي احملاور االربعة«.
2014، عق��دت س��ت  الع��ام  من��ذ 
جوالت من املفاوضات غير املباش��رة 
بني طرفي النزاع السوري برعاية االمم 
املتحدة من دون ان تنجح في حتقيق 

خرق يذكر.

وتش��هد أس��تانا منذ مطلع العام 
ج��والت محادث��ات موازي��ة برعاي��ة 
روس��يا واي��ران، حليفت��ي الرئي��س 
وتركي��ا  االس��د،  بش��ار  الس��وري 

الداعمة للمعارضة.
ووقعت الدول الثالث في اس��تانا في 
اخلامس من ايار مذكرة تقضي بأنشاء 
ارب��ع »مناطق تخفي��ف التصعيد« 
في ثمان محافظات سورية تتواجد 
فيه��ا الفصائ��ل املعارض��ة. لكنها 
أخفقت في اجتماع عقدته االربعاء 
ف��ي االتفاق عل��ى تفاصي��ل تتعلق 

بحدود هذه املناطق.
وبعد يومني فقط، اعلن وزير اخلارجية 
الروسي سيرغي الفروف اجلمعة في 
هامب��ورغ اتف��اق الوالي��ات املتحدة 

وروس��يا مع االردن على وقف إلطالق 
النار في محافظة درعا والس��ويداء 
والقنيط��رة ف��ي جنوب س��وريا، بدأ 
تطبيق��ه ظه��ر االح��د. وه��ذه هي 
التصعيد  اح��دى مناط��ق خف��ض 

االربع الواردة في مذكرة استانا.
ورحب��ت االمم املتح��دة على لس��ان 
رم��زي عز الدي��ن رمزي مس��اعد دي 
ميس��تورا، باتف��اق وق��ف االعم��ال 
القتالي��ة ف��ي جنوب س��وريا. وقال 
الس��بت  دمش��ق  زار  ال��ذي  رم��زي 
للصحافي��ني بعد لقائه مس��ؤولني 
حكومي��ني ان ما ح��دث »خطوة في 
الطري��ق الصحي��ح«. واض��اف ان��ه 
»يس��اعد على خلق املناخ املناسب 
للمحادث��ات، وس��وف ن��رى ذلك يوم 

االثنني«.
وتابع رم��زي »نأمل ان يت��م التوصل 
ف��ي املناطق االخرى التي مت التباحث 
بشأنها، الى اتفاق في اقرب فرصة«، 
مؤك��داً أن »ه��ذا كل��ه ي��ؤدي ال��ى 
دعم العملية السياس��ية بش��كل 

ملحوظ«.
تنظر موسكو الى محادثات استانا 
بوصفها مكملة حملادثات جنيف، ما 
يثير شكوك املعارضة السورية التي 
تخشى وضع روس��يا يدها بالكامل 

على عملية املفاوضات.
ويقول العريض��ي لفرانس برس في 
هذا الصدد ان »الهدف من مشاركتنا 
في جنيف هو اإلبقاء على شيء من 
الزخ��م للحل السياس��ي، في ضوء 

مح��اوالت روس��يا ح��رف االهتم��ام 
باجتاه اس��تانا الت��ي تريد تصميمها 

كما تشاء«.
ويرى اخلبير في الشؤون السورية في 
الفكرية  »سينتش��ري«  مؤسس��ة 
للدراس��ات س��ام هيلر، ان املعارضة 
وداعميه��ا يج��دون ف��ي محادث��ات 
انتصارات  جنيف »فرصة لتحقي��ق 
تكتيكية ومنصة التفاق مستقبلي 

محتمل«.
ويضيف »االمر يتعلق أيضاً باحلفاظ 
على عملية سياس��ية معترف بها، 
صممه��ا حلفاء املعارض��ة بدال من 
التنازل عن مسار املفاوضات لصالح 
مس��ار اس��تانا املنافس الذي تقوده 

روسيا«.
وبعد غياب فعلي منذ وصول الرئيس 
دونال��د ترام��ب الى البي��ت االبيض 
بعدم��ا كانت ابرز حلف��اء املعارضة 
وراعي��ا رئيس��ياً ملفاوض��ات جنيف، 
ف��ي  واش��نطن  مش��اركة  توح��ي 
صياغة اتفاق وق��ف اطالق النار في 
جنوب س��وريا بعودتها وان بش��كل 

خجول الى امللف السوري.
وقال وزير اخلارجية األميركي ريكس 
ان  االربع��اء  بي��ان  ف��ي  تيلرس��ون 
»الواليات املتحدة مس��تعدة لدرس 
امكان العمل مع روس��يا على وضع 
آليات مشتركة تضمن االستقرار مبا 
في ذلك مناطق حظر جوي ومراقبني 
ميدانيني لوقف إطالق النار وتنسيق 

إيصال املساعدات االنسانية«.
وأضاف »اذا عمل بلدانا س��ويا على 
إرساء االستقرار على األرض فان هذا 
االمر سيرس��ي دعائم للتقدم نحو 
السياس��ي  املس��تقبل  اتفاق حول 

لسوريا«.
وفي واشنطن، قال دبلوماسي رفيع 
املس��توى ف��ي اخلارجي��ة االميركية 
اجلمعة ان للبلدين دوراً للقيام به من 
اجل انهاء النزاع في سوريا. واوضح 
»لدينا ش��عور ولديهم ش��عور بأنه 
إذا أردنا حالً للنزاع الس��وري، فيجب 
علينا أن نكون مشاركني بشكل ما 

معا«.

كاراكاس ـ أ ب ف:
أطلق معسكر الرئيس الفنزويلي 
ام��س االول األح��د ف��ي كراكاس 
ومدن أخرى في أنحاء البالد احلملة 
االنتخابي��ة لتش��كيل جمعي��ة 
الدس��تور  لتعدي��ل  تأسيس��ية 
مادورو  نيك��والس  اقترحه��ا  كان 

ورفضتها املعارضة بحزم.
وأم��ام اآلالف م��ن املؤيدي��ن ف��ي 
والية فارغاس ش��مال البالد، أّكد 
ال��ذي كلفه  رودريغي��ز  خورخ��ي 
به��ذه  القي��ام  م��ادورو  الرئي��س 
احلمل��ة االنتخابية لصالح احلزب 
»انطالَق  احلكوم��ي،  االش��تراكي 

عرَبة هذه اجلمعية منذ اليوم، إنه 
يوم تاريخي!«.

وأضاف أن »كل صوت سيش��كل 
إق��راراً لصالح معركة الس��الم« 
وذلك ف��ي وقت تخ��رج تظاهرات 
بش��كل ش��به يوم��ي وتش��هد 
البالد أعمال عنف أدت منذ بداية 

نيسان الى مقتل 91 شخصا.
ونزل معارضو مادورو إلى الش��ارع 
مجددا األحد ف��ي اليوم املئة من 
موجة االحتجاج��ات وبعد خروج 
أحد أبرز ق��ادة املعارضة ليوبولدو 
لوبيز من الس��جن وفرض اإلقامة 
اجلبري��ة علي��ه داخ��ل منزله في 

كراكاس.
الفنزويلي��ة  املعارض��ة  وترف��ض 
فكرة انتخاب جمعية تأسيسية 
30 مت��وز س��تكون  جدي��دة ف��ي 
مهمته��ا صياغة دس��تور جديد 
للب��الد ب��دالً م��ن دس��تور العام 

.1999

وت��رى املعارضة في ه��ذه اخلطوة 
الب��الد  رئي��س  م��ن  محاول��ة 
للتمس��ك بالس��لطة، وهي تُعّد 
الس��تفتاء ش��عبي ف��ي 16 متوز 
ضد هذا املشروع الذي يقف وراءه 
املعس��كر التش��افي )نسبة إلى 

الرئيس السابق هوغو تشافيز(.

طوكيو ـ رويترز:
يج��ري رئي��س ال��وزراء اليابان��ي 
ش��ينزو آبي تعديال في حكومته 
وف��ي زعام��ة احل��زب احلاكم في 
أوائ��ل الش��هر املقبل ف��ي حترك 
يس��تهدف تعزيز ش��عبيته التي 
هبطت ألدنى مس��توى لها منذ 

عودته للس��لطة في 2012 بعد 
تعرض��ه لهزمي��ة تاريخي��ة ف��ي 

انتخابات مجلس بلدية طوكيو.
وتس��لط هزمية آبي على يد حزب 
سياسي جديد الضوء على وضع 
آبي الضعيف احملتمل بعد خمس 
سنوات قضاها في السلطة مع 

إنحاء كثيرين باللوم في ذلك على 
تصور الناخبني بأنه متغطرس.

لل��رأي  اس��تطالعات  وأظه��رت 
ام��س االثنني تدنى ش��عبية آبي 
ألدنى مس��توى لها من��ذ عودته 
حي��ث   2012 أواخ��ر  للس��لطة 
أظهر اس��تطالع أجرته صحيفة 

احملافظ��ة  ش��يمبون  يومي��وري 
حصوله على 36 في املئة مقابل 

49 في املئة قبل شهر.
ف��ي  آخ��ر  اس��تطالع  وأظه��ر 
صحيفة أساهي الليبرالية تأييد 
33 في املئة له بتراجع عن 38 في 

املئة قبل أسبوع.

وقال آبي املوجود في أوروبا حلضور 
اجتم��اع قمة لزعم��اء مجموعة 
اإلع��الم  لوس��ائل  العش��رين 
س��يبقي  إن��ه  مع��ه  املس��افرة 
املس��ؤولني األساسيني في  على 
التعدي��ل احلكوم��ي وف��ي قيادة 
الدميقراطي احل��ر احلاكم  احل��زب 

املزمع في أغسطس آب.
ونقل��ت وكالة جيج��ي اليابانية 
ف��ي  قول��ه  آب��ي  ع��ن  لأنب��اء 
قي��ادة  »س��أعدل  س��توكهولم 
احلزب الدميقراط��ي احلر ومجلس 
ال��وزراء في بداية الش��هر املقبل 

بهدف جتديد مشاعر الناس.

بدء الحملة االنتخابية إلنشاء جمعية تأسيسية مهمتها تعديل دستور فنزويال

رئيس وزراء اليابان يجري تعديال حكوميا مع هبوط مستوى شعبيته

من أجل إنهاء النزاع المستمر منذ اكثر من ست سنوات

انطالق مفاوضات السوريين في جنيف تتزامن مع سيران مفعول وقف اطالق النار

أقر المبعوث الخاص 
لألمم المتحدة ستافان 

دي ميستورا في احاطة 
قدمها الى مجلس 

االمن اثر انتهاء الجولة 
السابقة بوجود هوة 

عميقة بين الطرفين حيال 
القضايا االساسية، الفتا 

الى ان ضيق الوقت احبط 
عملية التقدم

القصف على حلب
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واشنطن ـ وكاالت:
كش��ف دونال��د ترام��ب عن خطط 
الواليات املتحدة، لتش��كيل »وحدة 
األم��ن الس��يبراني الت��ي ال ميك��ن 
أن  قب��ل  روس��يا،  م��ع  اختراقه��ا« 
يلوم ب��اراك أوباما م��رة أخرى لعدم 
وقف التدخل الروس��ي، حيث نشر 
ترام��ب عل��ى حس��ابه عل��ى تويتر 
امس االول األحد، وأرس��ل سلسلة 
م��ن التصريح��ات ح��ول اجتماعه 
م��ع بوت��ني خ��الل قم��ة مجموعة 
العش��رين في هامبورغ ف��ي أملانيا 

هذا األسبوع.
ورك��زت تغري��دات الرئي��س على ما 
يدعي أنه »صفقات جتارية س��يئة« 
م��ع أوروبا، قب��ل أن يلف��ت انتباهه 
إلى القرصنة االنتخابية الروس��ية، 
وضغطت بق��وة على الرئيس بوتني 
مرتني، ح��ول التدخل الروس��ي في 
انتخابن��ا، ونف��ى ذلك بش��دة، لقد 
س��بق لي وأن قلت رأيي، كما أضاف 
ترام��ب »لق��د تفاوضن��ا على وقف 
إلط��الق الن��ار في أجزاء من س��وريا 
الوق��ت  ح��ان  اآلن  األرواح،  ينق��ذ 
للمض��ي قدًما في العمل بش��كل 
بناء مع روسيا! كما قمت انا وبوتني 
بالتحدث عن تش��كيل وحدة األمن 
الس��يبراني، التي ال ميكن اختراقها 

بحي��ث متنع القرصنة، من التحكم 
في نتائج االنتخاب��ات، والعديد من 

األشياء السلبية األخرى ». 
وف��ي وقت الح��ق من الي��وم، كتب 
ترامب مرة أخرى تغريدات حول وقف 
إطالق النار في س��ورية، واش��ار إلى 
أن��ه ميكن أن يك��ون موضوعا ناقش 
جاد ف��ي األس��بوع املقب��ل، وكتب 
ترامب »يب��دو أن وقف إط��الق النار 
الس��وري يجري وميكن إنقاذ العديد 
م��ن األرواح، وخ��رج م��ن االجتم��اع 
جيد، وقد مت التوصل الى اتفاق وقف 
إط��الق النار ب��ني الوالي��ات املتحدة 
وروسيا واألردن ووصفته بأنه »اتفاق 

لوقف التصعيد«.
وج��اء االتف��اق بع��د أس��ابيع م��ن 
احملادثات الس��رية، بني الدول الثالث 
ف��ي عمان ملعاجل��ة تراك��م القوات 
املدعوم��ة، م��ن إي��ران بالق��رب من 
واإلس��رائيلية،  األردني��ة  احل��دود 
وف��ى وقت س��ابق، تعرض��ت خطة 
ترام��ب الس��يبرانية لهج��وم على 
الف��ور تقريًبا، مع تفجي��ر االقتراح 
اجلمه��وري من قب��ل مارك��و روبيو. 
وقال روبيو »إن الش��راكة مع بوتني 
حول »وحدة األمن السيبراني«، هي 
أقرب إلى الشراكة مع األسد على« 

وحدة األسلحة الكيميائية». 

لدين��ا مش��اجرة  »لي��س  وأض��اف 
م��ع روس��يا أو الش��عب الروس��ي، 
املش��كلة مع بوتني وقمعه وجرائم 
احلرب والتدخل في انتخاباتنا«، كما 
أش��ار هاجم الدميقراطي آدم شيف 
اخلط��ة، ف��ي حدي��ث م��ع ش��بكة 
األح��د،  االول  ام��س  إن«  إن  »س��ي 
وقال »كيف ميكننا أن نضغط على 
بوتني، فقبل يوم واحد كان الرئيس، 
ينكر ما إذا كنا نعرف حقا ان روسيا 
مس��ؤولة؟«. »أي نوع من املفاوضني 
الصعب��ة، الطريق��ة الت��ي يح��ب 
الرئيس تصوير نفسه، إن التفاوض 
يعتب��ر تناقض مع موقفه في اليوم 
السابق؟ مما يدعو إلى التساؤل حول 
م��دى صحة وكاالت االس��تخبارات 
اخلاص��ة به، وه��ذا ال معنى له. »ثم 
أقول،« حس��نا مت حله��ا اآلن ميكننا 
التحرك »، وأنا ال أعتقد أننا ميكن أن 
تتحرك، ال أعتقد أننا ميكن أن نتوقع 
أن يكون الروس أي نوع من الشركاء 
املوثوق بهم ف��ي بعض وحدة األمن 
السيبراني، وأعتقد أن هذا سيكون 
ساذًجا بشكل خطير لهذا البلد إذا 
كان هذا أفضل دفاع عن االنتخابات 
لدينا، حيث ان ذلك س��يكون مبثابة 
وج��ود صناديق االقت��راع اخلاصة بنا 
في موس��كو«. وفي الوقت نفسه، 

ترام��ب، كما هو متع��ود للقيام به، 
هاج��م ترامب من خ��الل صفحته 
عل��ى تويتر الدميقراطي��ني والرئيس 

أوباما. 
حيث س��ئل أس��ئلة حول ملاذا كان 
لوكال��ة اخملاب��رات املركزية ومكتب 
يس��أل  الفيدرال��ي  التحقيق��ات 
الدميقراطني 13 ع��ن خدمتهم، ومت 

رفض ذلك. 
وقال��ت أخب��ار وهمي��ة 17 . ملاذا لم 
يفع��ل أوبام��ا عندم��ا كان لدي��ه 
معلوم��ات قب��ل االنتخاب��ات؟ » إن 
ادع��اء الرئيس ع��ن الرئي��س أوباما 
بع��دم فعل أي ش��يء غير صحيح، 
كما س��بق أن كشف عن أوباما عن 
انه حتدث مع بوتني عن القرصنة في 
س��بتمبر، وكان يعمل في األش��هر 
س��بقت  الت��ي  األخي��رة  القليل��ة 
االنتخاب��ات لضم��ان ع��دم اختراق 

أنظمة التصويت . 
كما حتدث الدميقراطيون عن سبب 
عدم قي��ام أوبام��ا بأكثر م��ن ذلك، 
حيث ق��ال فرانك��ني لصحيفة »إم 
إس إن بي سي« في الصباح املاضي 
الرئيس الس��ابق وفريقه: »لم يكن 
يريد أن يبدو وكأنهم يتحكمون في 
املقياس وهذا هو السبب في أنهم 

لم يقوموا بأكثر«.

في إطار تطور العالقات بين واشنطن وموسكو

دونالد ترامب يكشف عن خطط أميركية 
بشأن األمن السيبراني 



7 اقتصاد

متابعة الصباح الجديد:  

بحث��ت غرفة التج��ارة والصناعة 
العراقي��ة – التركية ف��ي اجتماع 
لها ف��ي بغ��داد التحدي��ات التي 
تواجه القطاع الصناعي العراقي 
والوس��ائل الت��ي م��ن ش��انها ان 
تس��هم في نهض��ة القطاع من 
كبوت��ه احلالية وإزال��ة التراكمات 
عنه، ليك��ون فاعالً ف��ي العملية 
الناجت  ف��ي  اإلنتاجي��ة ومس��هماً 

احمللي اإلجمالي.
وق��ال رئيس الغرفة فراس احلمداني 
إن »الواق��ع الصناع��ي ف��ي العراق 
يحتاج إلى دراسة تفصيلية تتناول 
األس��باب التي حت��ول دون تطوره«، 
مش��يراً إل��ى أن »الصناع��ة احمللية 
واس��تثمار املوارد البش��رية بشكل 
أفضل يس��تحقان نقاش��اً عميقاً، 
ونطالب املصرف الصناعي العراقي 
ببناء مصانع وإدخال التاجر العراقي 
مس��اهماً فيه��ا، وه��ي الوس��يلة 
الت��ي تراها ممكن��ة للقض��اء على 
الرك��ود الذي يعان��ي منه االقتصاد 
العراقي«. وأكد »اس��تعداد الغرفة 
للتع��اون م��ع املص��رف الصناع��ي 
لغرض التنمية الصناعية العراقية 
واالستفادة من اخلبرة املتوافرة لدى 

اجلانب التركي«.
الغ��رف  »احت��اد  رئي��س  وتط��ّرق 
جعف��ر  العراقي��ة«  التجاري��ة 
إل��ى نقطت��ن، األولى  احلمدان��ي 
تتعلق »باالستيراد العشوائي من 
قبل التاج��ر العراقي من دون درس 
واقع الس��وق، ما يسبب ركوداً في 
الصناع��ة احمللية، ويج��ب مراعاة 
هذا املوضوع بالتنسيق مع اجلهات 
املعني��ة وتوعية التاج��ر العراقي 
إل��ى أهمي��ة األخ��ذ ف��ي االعتبار 
بعيداً  الفعلي��ة  الس��وق  حاجات 
عن املزاجية«. أما النقطة الثانية 
فتتعل��ق »باألراض��ي املتواف��رة، إذ 
إنه��ا زراعية وبالتال��ي غير صاحلة 
إلنش��اء مدينة صناعية عليها«. 

وق��ال إن »احت��اد الغ��رف التجارية 
يتطل��ع إل��ى التع��اون م��ع غرفة 
التج��ارة والصناع��ة العراقي��ة - 
التركية إليجاد األرضية املناس��بة 
التي تساعد في تنفيذ أي مشاريع 

تخدم الصناعة العراقية«.
وخل��ص االجتم��اع إلى تش��كيل 
جلنة لتقدمي دراس��ة متكاملة عن 
ودع��وة »املصرف  الصناعية  املدن 
الصناع��ي« إل��ى املس��اهمة في 
مثل هذه املش��اريع وتوفير الدعم 
املالي واالس��تثماري، كما ُطرحت 
أفكار عن إم��كان تفعيل املناطق 
الصناعي��ة املتوقف��ة حالياً، مثل 
»مجم��ع النه��روان« ش��رق بغداد 
وال��ذي بُني في ثمانيني��ات القرن 
املاض��ي، ويضّم البني��ة التحتية 
واملتطلبات التي حتتاج إليها مثل 

هذه اجملمعات الصناعية من مياه 
وكهرب��اء وطرق معبدة ووس��ائل 

نقل واتصاالت.
التج��ارة  »غرف��ة  رئي��س  وق��ال 
التركي��ة«  والصناع��ة العراقي��ة 
ف��راس احلمدان��ي عل��ى هام��ش 
االجتماع ل� »احلياة« إن »األوساط 
املعني��ة في البلدين تع��ّول كثيراً 
على تنظيم مؤمتر موّسع ملناقشة 
املواضي��ع الت��ي تتعل��ق بعملية 
الع��راق،  ف��ي  االس��تثمار  دع��م 
خصوص��اً في القط��اع الصناعي 
الذي يواج��ه حتدي��ات كثيرة جتب 
معاجلتها س��ريعاً وعلمياً«. وأكد 
أن »الع��راق س��وق عم��ل واع��دة، 
العاملية تدرك  ومعظم الشركات 
ذل��ك وترغ��ب ف��ي الدخ��ول إلى 
فيه  االس��تثماري  العم��ل  ميدان 

واالس��تفادة من الفرص املتاحة«. 
وتوقع أن يخرج املؤمتر، الذي يتوقع 
انعق��اده خ��الل ش��هرين، بنتائج 
ايجابي��ة عل��ى صعي��د التع��اون 
التركي - العراقي ورفع مس��تواه 
الصناعي��ة  القطاع��ات  ف��ي 

واخلدمية والتجارية.
وكشف أن »هناك جلنة مشتركة 
تضم مسؤولن من البلدين بدأت 
عمله��ا مس��تفيدة م��ن الرغبة 
املتبادلة في تفعيل اخلطوات التي 
تقود نح��و تنمية التعاون الثنائي، 
الس��يما أن الش��ركات التركي��ة 
أبدت باستمرار رغبتها في العمل 
في الس��وق العراقي��ة، حيث تعّد 
حالياً نحو 250 ش��ركة نفس��ها 
للمشاركة في معرض ينظم في 
بغداد خالل الفت��رة املقبلة، وهي 

ذات اختصاص��ات مختلفة وقادرة 
اإلنتاجية  القطاع��ات  على إحياء 
في الع��راق، خصوصاً ف��ي ميدان 
الصناعة وإنشاء خطوط صناعية 
تخ��دم القط��اع اإلنتاج��ي احمللي 
التنمي��ة االقتصادية  وتعزز فرص 

واالستثمارية في البلد.
ولفت احلمداني إلى مساع إلنشاء 
ف��ي  التركي��ة  للبضائ��ع  س��وق 
العراق، تُعرض في��ه منتجات ذات 

مواصفات عاملية.
وكان تلكؤ اجناز الكثير من املشاريع 
الس��نوات  خ��الل  االس��تثمارية 
الدع��وات للعمل  املاضي��ة، ع��زز 
االستثمارات  تنش��يط  على  اجلاد 
وتق��دمي  أش��كالها  مبختل��ف 
لتنش��يط  املمكنة  التس��هيالت 
االقتصاد وإعادة اإلعمار وتنشيط 

الس��وق احمللية. ويتطلب تشجيع 
االستثمار احمللي واألجنبي تفعيل 
والقانوني��ة  املؤسس��ية  األط��ر 
بالعمل وفقاً لقواعد الش��فافية 
لزرع الثقة لدى املستثمر األجنبي 
في ضم��ان اس��تثماراته، كما أن 
القاعدة املؤسس��ية هي األساس 
لتنظي��م أي نش��اط اس��تثماري، 
ولذل��ك بات من الض��روري حتقيق 
االس��تقرار الع��ام الذي م��ن دونه 
ال ميك��ن ألي مس��تثمر أن يتق��دم 

للعمل في العراق.
وأش��ار معنيون إلى أن املس��تثمر 
األجنبي يخش��ى من التعامل مع 
السياسات االقتصادية املتضاربة 
والتش��ريعات املتقاطع��ة وع��دم 
وجود توجه واضح نحو السياسة 
االستثمارية. وتتمثل حاجة العراق 
لالستثمارات املش��تركة بن رأس 
املال األجنبي أو العربي ورأس املال 
الوطني، في نق��ل اخلبرات الفنية 
إل��ى املس��تثمرين احمللين لتطوير 
قدراتهم وإمكاناتهم، ما يش��جع 
عل��ى اس��تخدام الي��د العامل��ة 
التس��هيالت  الوطنية بعد تقدمي 
الرس��وم  واإلعفاءات من  املمكنة 
املس��تثمر  وإل��زام  والضرائ��ب 
األجنبي بتش��غيل نسب محددة 
م��ن الق��وى العامل��ة المتصاص 
البطال��ة وتطوير النظ��ام اإلداري 
املالي��ة  للمؤسس��ات  والفن��ي 
واملصرفية، لتكون أكثر تفاعالً مع 

حركة االدخار واالستثمار.
وأشار خبراء إلى أن »حتقيق النمو 
مس��توى  وحتس��ن  االقتص��ادي 
املعيش��ة يأتيان من االنفتاح على 
االس��تثمار. وتظه��ر ف��ي العراق، 
نتيجة الظروف الت��ي تعرض لها 
االقتصاد الس��يما بعد عام 2014 
وتراجع أسعار النفط، حاجة كبيرة 
جلذب االس��تثمار مبختلف أنواعه 
وتذلي��ل الصعوب��ات والتحدي��ات 
التي تواجه تهيئة البيئة املالئمة، 
الس��يما أن العراق ميتلك مقومات 

لنجاح االستثمار. 

موسكو ـ رويترز:
قال األمن العام ل� »منظمة البلدان 
)أوب��ك( محمد  للبت��رول«  املصدرة 
باركين��دو في تصريحات نش��رتها 
وكالة »انترفاكس« الروسية لألنباء 
إن اللجنة الوزارية التي تراقب اتفاق 
تقوده »أوب��ك« خلفض إنتاج النفط 
لن تناقش احتم��ال إجراء مزيد من 

العادي  اجتماعها  اخلفوضات خالل 
املقرر عقده في 24 متوز اجلاري.

وأضاف باركيندو الذي كان يتحدث 
للصحافي��ن في اس��طنبول قبل 
»املؤمت��ر العامل��ي للنف��ط« أن مثل 

هذه املناقشات سابقة ألوانها.
وُش��كلت جلن��ة املراقب��ة الوزاري��ة 
املش��تركة من أعضاء م��ن »أوبك« 

ومن خارجها ملتابعة االتفاق العاملي 
في ش��أن خفوضات إنت��اج النفط. 
وم��ن املق��رر أن جتتم��ع اللجنة في 

مدينة سان بطرسبرغ الروسية.
وكان��ت »أوب��ك« وحلف��اء لها مثل 
روس��يا اتفقوا على خفض اإلنتاج 
حوال��ى 1.8 مليون برميل يومياً من 
كان��ون الثان��ي )يناي��ر( 2017 حتى 

نهاية آذار )م��ارس( 2018 لتقليص 
اخملزونات الضخمة وتعزيز األس��عار 
، ولك��ن أس��عار النف��ط هبط��ت 
منذ أيار )ماي��و( نتيجة عدم ارتفاع 
إنتاج النفط م��ن الواليات املتحدة 
يش��ملهم  ال  آخري��ن  ومنتج��ن 
االتف��اق. وارتفع أيضاً إنتاج نيجيريا 
وليبي��ا وهم��ا دولتان عض��وان في 

»أوب��ك« وكالهم��ا مس��تثناة م��ن 
االتفاق.

وق��ال وزراء الطاقة في الس��عودية 
وروس��يا ودول رئيس��ة عدة منتجة 
للنف��ط من قب��ل، إن��ه ال يوجد ما 
يدع��و إل��ى اتخ��اذ إج��راءات فورية 
إضافية لدعم أسعار النفط ، لكن 
وزي��ر الطاقة الروس��ي الكس��ندر 

نوف��اك ق��ال اجلمع��ة إن موس��كو 
مس��تعدة لبح��ث مقترح��ات من 
بينه��ا تعديل االتف��اق إذا لزم األمر 
، وقال نوف��اك األس��بوع املاضي إن 
جلنة املراقبة متلك سلطة التوصية 
باتخ��اذ »أي ق��رارات« للمش��اركن 
في االتفاق. وتناقش اللجنة تنفيذ 

االتفاق وموقف السوق. 

لندن ـ رويترز:
تأّثر قط��اع الصناع��ات التحويلية 
البريطاني بتدني إنتاج الس��يارات، 
مسجالً تراجعاً لم يكن مرجحاً في 
أيار )مايو( املاض��ي، وفق ما أظهرت 
بيانات رسمية صدرت أمس. وتطرح 
هذه النتائج مزيداً من األسئلة عن 
توقع��ات االقتصاد، مع بدء النصف 

الثاني من هذه السنة.
وأشار مكتب اإلحصاءات الوطنية، 

إل��ى »انخف��اض ن��اجت الصناع��ات 
التحويلية بنسبة 0.2 في املئة عن 
الشهر السابق، ليمحو أثر ارتفاعه 
في نيس��ان )إبريل( املاضي ويخيب 
اآلم��ال، بعدما توق��ع االقتصاديون 
في اس��تطالع ل� »رويترز«، تسجيل 

زيادة نسبتها 0.5 في املئة.
وج��اءت بيان��ات الن��اجت الصناع��ي 
األوسع نطاقاً مخيبة لآلمال أيضاً، 
إذ هبط بنس��بة 0.1 ف��ي املئة في 

أي��ار بعد ارتفاع��ه 0.2 في املئة في 
نيسان. في حن أش��ارت التوقعات 
في االس��تطالع إلى زي��ادة 0.4 في 

املئة.
تأثرت األرقام سلباً بانخفاض إنتاج 
الس��يارات بنسبة 4.4 في املئة عن 
الش��هر الس��ابق، وهو أكبر تراجع 
من��ذ ش��باط )فبراي��ر( م��ن العام 

املاضي.
ولفت مكت��ب اإلحص��اءات إلى أن 

عجز جتارة الس��لع »زاد إلى 11.863 
بلي��ون جني��ه اس��ترليني ف��ي أيار 
م��ن 10.595 بلي��ون ف��ي نيس��ان، 
ليتجاوز التوقعات في استطالع ل� 

»رويترز«.
أف��ادت  العق��اري،  القط��اع  وف��ي 
مؤسس��ة »هاليفاك��س« للره��ن 
املن��ازل  أس��عار  ب��أن  العق��اري، 
توقع��ات  دون  »زادت  البريطاني��ة 
االقتصادي��ن ف��ي األش��هر الثالثة 

املاض��ي،  )يوني��و(  حزي��ران  حت��ى 
وارتفع��ت بأبطأ وتيرة س��نوية لها 
ف��ي أكثر من أربع س��نوات، مع تأثر 
األوضاع املالية للمستهلكن سلباً 

نتيجة تسارع التضخم«.
ولفتت إلى أن »متوسط سعر املنزل 
زاد 2.6 في املئة على أساس سنوي 
في تلك الفت��رة، مقارنة بزيادة 3.3 

في املئة في أيار )مايو(«.
وتوقع االقتصاديون في استطالع ل� 

»رويترز« زيادة 3.1 في املئة.
وتباطأت سوق اإلسكان البريطانية 
ف��ي ش��كل ح��اد من��ذ التصويت 
ملصلح��ة االنس��حاب م��ن االحت��اد 
األوروبي، إذ كانت األسعار تزيد نحو 
عشرة في املئة سنوياً. وانخفضت 
األس��عار ف��ي حزي��ران واح��داً في 
املئ��ة عن أيار، بينما كان متوس��ط 
التوقعات في استطالع »رويترز« أن 

تزيد 0.2 في املئة. 

لجنة مراقبة اتفاق »أوبك« لن تناقش إجراء مزيد من التخفيضات

تراجع قطاع الصناعات التحويلية في بريطانيا

االستيراد العشوائي سبب ركودًا في االنتاج

غرفة التجارة العراقية ـ التركية تبحث إحياء الصناعة الوطنية

تطرّق رئيس »اتحاد 
الغرف التجارية 
العراقية« جعفر 
الحمداني إلى 
نقطتين، األولى تتعلق 
»باالستيراد العشوائي 
من قبل التاجر العراقي 
من دون درس واقع 
السوق، ما يسبب 
ركودًا في الصناعة 
المحلية

القطاع الصناعي العراقي

سنغافورة ـ ا ف ب:
س��جلت أس��عار النفط ارتفاعا في آس��يا امس 
االثن��ن مس��تفيدة م��ن االعالن عن اح��داث عدد 
م��ن الوظائف ف��ي الواليات املتح��دة أكبر مما كان 

متوقعا.
ونحو الساعة اخلامس��ة بتوقيت غرينتش، ارتفع 
س��عر برميل النفط اخلفيف )اليت س��ويت كرود( 
تسليم آب/اغسطس 37 سنتا ليبلغ 44,60 دوالرا 
في املبادالت االلكترونية في آسيا. اما برميل برنت 
املرجعي االوروبي تسليم آب/اغسطس، فقد ربح 

38 سنتا وارتفع سعره الى 47,09 دوالرا.
وكانت أسعار النفط س��جلت اجلمعة انخفاضا 
كبي��را اجلمعة بينما تثير املؤش��رات الى مقاومة 
االنت��اج االميركي لالس��عار املنخفض��ة مخاوف 
من اس��تمرار الفائض في العرض. وخس��ر برميل 
النف��ط اخلفيف 1,29 دوالر لعقود آب/اغس��طس 

في سوف املبادالت في نيويورك.

ذي قار ـ علي حسين:
اعلن��ت مديري��ة زراعة ذي ق��ار عن تنفي��ذ كامل 
اخلطة الزراعي��ة الصيفية حملاصيل اخلضروات في 

احملافظة وبواقع يزيد عن 33 الف دومن.
وقال مدير قسم االنتاج النباتي في املديرية عقيل 
حس��ن ، ان« احملافظة جنحت بزراعة كامل اخلطة 
الزراعي��ة الصيفي��ة للخض��روات وبواق��ع 100% 
وعلى مساحة 33400 دومن ، معظمها على حوض 

نهر الغراف شمال وشرقي احملافظة .
وب��ن ان اخلطة توزعت بواق��ع 11280 دومنا لزراعة 
الرق��ي ، و 8005 دومنا لزراعة البصل ، و 5100 دومنا 
للبامي��ة ، و 4750 دومن��ا للبطي��خ ، و 4000 دومن��ا 
للخي��ار ، و 1547 دومنا للباذجن��ان ، و1325 للوبياء ، 

و 310 للطماطم.
واوضح ان جناح زراعة اخلضر في احملافظة اس��هم 
بدعم سلتها الغذائية وانعكس ايجابا على املزارع 

الذي صار يصدر انتاجه للحافظات اجملاورة .
يذك��ر ان اخلطة الزراعية الصيفية حملافظة ذي قار 
انطلقت في شهر نيسان املاضي باشراف مديرية 
الزراع��ة واللجان الزراعية الفرعي��ة في االقضية 

والنواحي .

كاليفورنيا ـ وكاالت:
يس��عى نح��و 5 آالف رجل اطفاء الخم��اد حرائق 
غاب��ات ف��ي كاليفورني��ا التي عانت م��ن جفاف 
اس��تمر خمس س��نوات وتش��هد حاليا ارتفاعا 
كبيرا في درجات احل��رارة خصوصا في مناطقها 

اجلنوبية في 9 متوز/يوليو 2017
ويكافح رج��ال االطفاء 14 حريقا اندلع واحد من 
اكبرها بالقرب من منطقة سان لويس اوبيسبو 
الواقعة في منتص��ف الطريق بن لوس اجنليس 
وس��ان فرانسيس��كو. وقد دمر حوال��ى 23 الفا 
و900 هكتار ولم تتم السيطرة على اكثر من 15 

باملئة منه حسب السلطات.
وف��ي محيط س��انتا بربارا يحاول نح��و الف من 
رجال االطفاء وقف هذا احلريق مبساعدة مروحيات 
تقوم برش املياه ، وادى حريق آخر اندلع السبت الى 
تدمير 7800 هكتار في منطقة س��انتا بربارا وما 

زالت فرق االطفاء بعيدة عن السيطرة عليه.
وروت ساره غوستافسن التي تقيم في املنطقة، 
لصحيف��ة لوس اجنلي��س تاميز انه��ا كانت تقوم 
بتغيير اطارات س��يارتها عندم��ا رأت عمودا من 
الدخان وادركت ان قططها الس��تة عالقة داخل 
املن��زل. واضاف��ت انها هرع��ت الى املن��زل النقاذ 
هذه احليوات ثم هرب��ت. وقالت »انه امر مخيف. 
عندما عدت الى بيتي لم يكن هناك سوى دخان 

ورماد«.

أسعار النفط تستأنف 
ارتفاعها في آسيا

ذي قار تنّفذ خطتها الصيفية 
في زراعة الخضروات

فرق االطفاء تواصل اخماد 
حرائق الغابات في كاليفورنيا

تقـرير

اسطنبول ـ اف ب:

اس��توردت اليابان م��ن دول��ة اإلمارات 
العربي��ة املتحدة 19,262 مليون برميل 
م��ن النفط اخلام ف��ي ايار/مايو املاضي 
فيم��ا بلغت نس��بة واردات النفط من 
اإلمارات 22,3 باملئة من إجمالي الواردات 

النفطية، حسب ارقام رسمية
تعق��د كبرى ش��ركات النف��ط والغاز 
املؤمتر العاملي الثاني والعشرين للنفط 
من األحد إلى اخلميس في اس��طنبول 
في حن ما تزال أسعار اخلام منخفضة 
عل��ى الرغم من تدخ��ل منظمة الدول 

املصدرة للنفط )اوبك(.
قبل ثالث س��نوات، عقد املؤمتر في حن 
كان س��عر برمي��ل النفط مائ��ة دوالر 
مباشرة قبل االنهيار السريع لألسعار 
بس��بب تخمة الس��وق نتيجة ارتفاع 
انت��اج النف��ط الصخري ف��ي الواليات 

املتحدة األميركية.
لكن الوضع مختلف الي��وم مع تداول 
البرمي��ل دون خمس��ن دوالرا وه��و ما 
يزيد الضغ��وط على ش��ركات النفط 

ومعظم ال��دول املنتج��ة التي تعتمد 
كثيرا على عائدات النفط والغاز.

وقالت س��ارة اميرسون رئيسة مكتب 
“حتلي��ل أم��ن الطاق��ة” ف��ي الوالي��ات 
املتحدة “نالح��ظ خيبة أم��ل” بالنظر 
للتأثي��ر احمل��دود لالتفاق ب��ن دول أوبك 
وغيرها م��ن البل��دان املنتج��ة ومنها 
روس��يا ف��ي نهاي��ة 2016 لتخفي��ض 

االنتاج.
واالتفاق الذي جدد في أيار/مايو يستمر 
حت��ى آذار/م��ارس 2018 لك��ن الوكالة 
الدولي��ة للطاق��ة تتوقع زي��ادة االنتاج 
األميرك��ي ف��ي ه��ذه االثن��اء ليتجاوز 
من��و اس��تهالك النفط وال س��يما في 
االقتصادي��ات الكبرى الناش��ئة وعلى 

رأسها الصن والهند.
ومن املقرر عقد اجتماع بن وزراء الدول 
املعني��ة باالتف��اق ف��ي نهاية الش��هر 
لك��ن وكال��ة أنب��اء “بلومب��رغ” نقلت 
ع��ن مس��ؤولن روس طلبوا ع��دم ذكر 
اسمائهم أن موسكو ستعارض متديد 
خف��ض االنتاج أو االبقاء على احلصص 

احملددة حاليا.
ويض��اف إلى ذل��ك زي��ادة االنت��اج في 

ليبيا ونيجيريا خالل األس��ابيع املاضية 
لتض��اف عدة مئ��ات آالف من البراميل 

يوميا إلى السوق.
الس��ائد،  التش��اؤم  عل��ى  وكمؤش��ر 

خفضت ع��دة بنوك توقعاتها بش��أن 
مورغ��ان”  ب��ي  “ج��ي  مث��ل  األس��عار 

“غولدم��ان  أو  جن��رال”  و”سوس��ييته 
ساكس”.

وقالت اميرسون لفرانس برس ان “أوبك 
ستس��عى خ��الل املؤمت��ر إل��ى الدفاع 
ع��ن االتف��اق في حن س��يلوح محللو 
الطل��ب عل��ى النفط ببطاق��ة حمراء 
ليقولوا إن الطلب ال يزال ضعيفا نوعا 
ما وس��تبقى الوكالة الدولية للطاقة 
متمس��كة بالفكرة الغريب��ة القائلة 
بأنه س��يكون هناك نقص في العرض” 
في مستقبل قريب بالنظر إلى خفض 
ش��ركات النف��ط اس��تثماراتها. م��ع 
ذل��ك تتوقع اميرس��ون ارتفاعا طفيفا 

لألسعار في الشهور املقبلة.
و لكن تيري ب��روس الباحث في معهد 
إن  الطاق��ة  لدراس��ات  أوكس��فورد 
“صناع��ة النف��ط دخل��ت ف��ي مجال 
األس��عار املنخفض��ة. يت��م تك��رار ما 
ش��هدناه قبل خمس أو س��ت سنوات 
في مجال الغاز مع املنافس��ة بن الغاز 

الصخري والغاز الروسي”.
وبع��د حف��ل اس��تقبال مس��اء األحد 
تُس��لم خالله جائزة إلى وزير اخلارجية 
األميرك��ي ريك��س تيلرس��ون الرئيس 

“اكس��ون موبيل”،  الس��ابق لش��ركة 
سيش��هد املؤمتر على م��دار أربعة أيام 
كلمات يلقيها رؤس��اء وم��دراء كبرى 
شركات النفط مثل الرئيس التنفيذي 
لش��ركة “أرامك��و” الس��عودية أم��ن 
ب��ن حس��ن الناص��ر أو “توت��ال” باتريك 
بويانيه و”ش��ل” بي فان بوردن، و”بريتش 

بتروليوم” بوب ددالي.
ويشارك في املؤمتر وزير الطاقة الروسي 
الكس��ندر نوف��اك ونظي��ره القط��ري 

محمد صالح السادة.
وستتمحور النقاشات حول تأثير اتفاق 
باريس حول املناخ على القطاع واجلهود 
التنافس��ية مع انخفاض األس��عار أو 
العالق��ات ب��ن دول أوب��ك وغيرها من 

الدول املنتجة.
وس��تكون ماثل��ة ف��ي األذه��ان األزمة 
وجاراته��ا  قط��ر  ب��ن  الدبلوماس��ية 
قطع��ت  الت��ي  ومص��ر  اخلليجي��ات 
بدع��م  واتهمته��ا  معه��ا  عالقاته��ا 
“االرهاب” رغ��م نفيها، في حن أعلنت 
الدوحة زيادة انتاجها من الغاز بنسبة 
%30 إلى مليون طن في السنة بحلول 

.2024

مع األمل بتحسن األسعار 

اسطنبول تحتضن المؤتمر العالمي الثاني والعشرين للنفط
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عبداللطيف حجازي*

سعت تركيا منذ اليوم األول الندالع 
األزم��ة اخلليجي��ة – القطرية، في 5 
يونيو املاضي، على خلفية قطع كل 
والبحرين  من الس��عودية واإلمارات 
السياس��ية  عالقاته��ا  ومص��ر 
بس��بب  قط��ر  م��ع  واالقتصادي��ة 
االتهام��ات املوجه��ة لألخيرة بدعم 
التنظيم��ات اإلرهابية، إلى لعب دور 
الوس��اطة بني الدوحة ودول اخلليج 
الت��ي قطعت عالقاتها معها، وذلك 
للحيلول��ة دون مزيد م��ن التصعيد 

وإيجاد حل سريع لألزمة.
غي��ر أنه م��ع تعثر اجله��ود التركية 
ف��ي التهدئة بني قط��ر ودول اخلليج 
الث��الث، وانضم��ام مزيد م��ن الدول 
خلي��ار مقاطع��ة قط��ر أو تخفيض 
معه��ا،  الدبلوماس��ية  العالق��ات 
انح��ازت أنقرة إل��ى الدوحة وقدمت 
واالقتص��ادي  السياس��ي  الدع��م 
مواجه��ة  ف��ي  له��ا  والعس��كري 

اإلجراءات اخلليجية.

تطورات املوقف التركي 
م��ر املوق��ف الترك��ي م��ن األزم��ة 
اخلليجية – القطري��ة بثالث مراحل 
رئيس��ة، وميكن تناولها على النحو 

التالي: 
-1 املرحل��ة األولى »احلياد النس��بي 
والسعي للعب دور الوساطة«: بدأت 
هذه املرحلة مع الي��وم األول لقطع 
والبحري��ن  واإلم��ارات  الس��عودية 
ومص��ر عالقاته��ا م��ع قط��ر يوم 5 
يوني��و املاضي، حي��ث أعرب عدد من 
رأس��هم  األتراك، وعلى  املس��ؤولني 
رئيس الوزراء »ب��ن علي يلدرم« ووزير 
اخلارجية »مولود جاويش أوغلو«، عن 
أسفهم لقطع دول اخلليج عالقاتها 

مع قطر، داعني إلى حل القضايا فيما 
بينها باحل��وار واملفاوضات، مؤكدينن 
اس��تعداد تركي��ا للمس��اهمة في 
حل األزمة وحرصهم على اس��تقرار 

منطقة اخلليج.
وم��ن جانبه، أجرى الرئي��س التركي 
»رجب طيب أردوغان« عدة اتصاالت 
مع عدد من زعم��اء اخلليج والعالم، 
لبح��ث األزم��ة القطري��ة، فف��ي 5 
يوني��و اتص��ل »أردوغ��ان« ب��كل من 
الس��عودي  والعاهل  الكوي��ت  أمير 
وأمي��ر قطر والرئيس الروس��ي، وفي 
الي��وم التال��ي أجرى اتص��االت بكل 
م��ن الرئي��س الفرنس��ي والرئي��س 
البحرين وملك  اإلندونيس��ي وملك 
األردن ورئيس الوزراء اللبناني ورئيس 
ال��وزراء املالي��زي. وأك��د »أردوغ��ان« 
خ��الل ه��ذه االتصاالت ض��رورة حل 
املش��اكل ف��ي املنطقة عب��ر احلوار 
والدبلوماسية، ُمبدياً استعداد بالده 
للتوس��ط حلل األزمة، وتقدمي كل ما 
يلزم من أجل خفض التوتر بني قطر 

ودول اخلليج الثالث.
-2 املرحلة الثانية »االنحياز التركي 
اإلج��راءات  مواجه��ة  ف��ي  لقط��ر 
اخلليجية«: بدأت هذه املرحلة في 7 
يونيو املاض��ي مع تصريح »أردوغان« 
الت��ي  واإلج��راءات  العقوب��ات  ب��أن 
اتخذتها دول اخلليج الثالث ضد قطر 
غير صحيحة، وأن مقاطعة الدوحة 
»عمل ال إنس��اني وحكم باإلعدام«، 
مش��دداً على أن بالده سوف تواصل 
تعزي��ز وتطوي��ر عالقاتها م��ع قطر. 
واتخ��ذت تركي��ا ه��ذا املوقف عقب 
فش��ل مس��اعيها في تهدئة حدة 
األزمة م��ع قطر، وتزايد ع��دد الدول 
التي خفضت عالقاتها مع الدوحة.

ومع تناقص املواد الغذائية في السوق 
الس��عودية  لقطع  نتيجة  القطري 
واإلم��ارات، أكب��ر ُم��زودي قط��ر من 

الدبلوماس��ية  للعالق��ات  الغ��ذاء، 
والتجاري��ة معه��ا، س��ارعت تركيا 
إلى توفير م��ا حتتاجه قطر من مواد 

غذائية وشحنها جواً.
السياس��ي  الدع��م  جان��ب  وإل��ى 
واالقتص��ادي، قدم��ت تركي��ا دعماً 
س��ارع  حي��ث  لقط��ر،  عس��كرياً 
البرملان التركي، في 8 يونيو املاضي، 
بالتصدي��ق عل��ى اتفاقية تس��مح 
بنش��ر قوات تركية في قطر كان مت 
التوقيع عليها في 28 أبريل 2016 من 
ِقب��ل وزيري الدفاع التركي والقطري 
خ��الل زي��ارة رئي��س ال��وزراء التركي 
الس��ابق »داوود أوغلو« إلى الدوحة. 
وص��ادق الرئي��س التركي ف��ي اليوم 
التال��ي على االتفاقي��ة لتدخل حيز 
النفاذ، وفي 12 يونيو أرس��لت أنقرة 
وفداً عس��كرياً إل��ى الدوحة للقيام 
بعملي��ات االس��تطالع والتنس��يق 
املتعلقة باس��تعدادات نشر القوات 
التركي��ة. ويوج��د حالي��اً ف��ي قطر 
نحو 200 مستش��ار عسكري تركي 
يقوم��ون بتدريب الق��وات القطرية، 
ومن املنتظر أن ترس��ل تركيا ما بني 
3000 و5000 عس��كري ترك��ي إلى 
قطر من املش��اة والوح��دات اجلوية 
والبحرية، في إطار االتفاقية التي مت 

التصديق عليها مؤخراً.
-3 املرحلة الثالثة »اجلمع بني مساري 
دعم قطر والس��عي للتوس��ط حلل 
األزم��ة«: ب��دأت هذه املرحل��ة في 9 
يوني��و املاضي مع الس��عي التركي 
للعب دور الوس��اطة بالتركيز على 
السعودية والبحرين والكويت، حيث 
ناش��د الرئي��س الترك��ي »أردوغان« 
العاهل الس��عودي امللك »س��لمان 
بن عبدالعزيز« ب��أن يقود جهود حل 
األزم��ة. وف��ي 10 يوني��و، اس��تقبل 
»أردوغ��ان« وزير اخلارجي��ة البحريني 
الشيخ »خالد بن أحمد آل خليفة«، 

ودعا إلى إيجاد حل لألزمة القطرية 
قبل نهاية شهر رمضان، كما صرح 
وزير اخلارجية التركي »مولود جاويش 
أوغلو«، في مؤمتر صحفي مع نظيره 
البحرين��ي، ب��أن أنق��رة س��تواصل 
جهوده��ا لن��زع فتي��ل اخلالفات بني 

األشقاء اخلليجيني.
وفي 12 يونيو املاضي، اس��تقبل وزير 
اخلارجية التركي سفيري السعودية 
باألعم��ال  والقائ��م  واإلم��ارات 
البحريني ف��ي أنقرة لبحث تطورات 
األزم��ة اخلليجي��ة. وف��ي 13 يونيو، 
صرح وزير اخلارجية التركي بأن بالده 
تق��ود مبادرة وس��اطة م��ع فنلندا، 
وأن الدولتني ستنظمان خالل األيام 
املقبلة منتدى وس��اطة لألزمة في 

مدينة اسطنبول.
وبالتوازي مع مس��اعيها للتوس��ط 
حل��ل األزم��ة، اس��تمرت تركي��ا في 
انتق��ادات  موجه��ة  قط��ر،  دع��م 
لألط��راف األخرى ف��ي األزمة، حيث 
املشتركة  القائمة  »أردوغان«  انتقد 
الت��ي أصدرته��ا دول اخللي��ج الثالث 
ومعه��ا مص��ر، والت��ي أدرج��ت 59 
ش��خصية و12 جمعي��ة، من بينها 
جمعيات قطرية، في قوائم اإلهاب، 
املوجهة  االتهام��ات  رفض��ه  معلناً 
وع��دم  اإلره��اب،  بدع��م  للدوح��ة 
قبول��ه بتصنيف جمعي��ات قطرية 

كمنظمات إرهابية. 
ووصف وزي��ر اخلارجي��ة التركي، في 
13 يوني��و املاض��ي، اخلط��وات التي 
اُتخذت ضد قطر بأنها غير متوازنة، 
املوجهة  االتهام��ات  رفض��ه  معلناً 
للدوح��ة بالتق��ارب مع إي��ران ودعم 
اإلره��اب. وفي اليوم التالي، قام وزيرا 
اخلارجية واالقتص��اد التركيان بزيارة 
إل��ى الدوحة، حيث التقيا أمير قطر 
ووزيري اخلارجية واالقتصاد القطريني 
لبح��ث التط��ورات األخي��رة، وصرح 

وزير اخلارجية التركي بأن »قطر دولة 
ش��قيقة والقطريون إخواننا ونحن 
هنا تضامناً معهم«، واصفاً العالقة 

بني أردوغان وأمير قطر باملثالية.
وف��ي إطار مس��اعي تركيا للتهدئة 
ب��ني أط��راف األزم��ة وط��رح رؤيتها 
للحل، ق��ام وزير اخلارجي��ة »أوغلو« 
بزي��ارة الس��عودية ي��وم 16 يوني��و 
املاض��ي، للق��اء امللك »س��لمان بن 

عبدالعزيز.

اعتبارات تركيا
يأتي املوقف الترك��ي الداعم لقطر 
انطالقاً من مجموعة من االعتبارات، 

ويتمثل أبرزها في التالي:
-1 تع��د قط��ر احللي��ف األساس��ي 
واألهم لتركيا في املنطقة العربية، 
الدولتان سياس��ات  تتبن��ى  حي��ث 
متطابق��ة جت��اه قضاي��ا املنطق��ة، 
خاصًة في س��وريا والع��راق وليبيا، 
وتقدم��ان دعم��اً لتي��ارات اإلس��الم 
السياس��ي وعل��ى رأس��ها جماعة 
اإلخوان املسلمني، وتعتمدان عليها 
ولتنفيذ سياساتهما  للنفوذ  كأداة 

باملنطقة.
-2 تزاي��دت أهمي��ة قطر بالنس��بة 
لتركي��ا كحلي��ف رئيس��ي لها في 
املنطق��ة في ض��وء التحديات التي 
تواجه ال��دور التركي باملنطقة منذ 
إس��قاط حك��م جماع��ة اإلخ��وان 
وتراج��ع  مص��ر،  ف��ي  املس��لمني 
تأثيراتها في األزمة الس��ورية عقب 
الهزائ��م املتتالية التي تعرضت لها 
جماع��ات املعارضة الس��ورية التي 
تدعمها. ومن ثم فإن جناح الضغوط 
واالس��تجابة  اخلليجية عل��ى قطر 
ملطالبها، والتي على رأس��ها إيقاف 
دعمها جماعات اإلسالم السياسي، 
للمشروع  س��يعتبرر ضربة قاضية 

التركي في املنطقة.

-3 ي��رى صانعو القرار ف��ي أنقرة أن 
الضغ��وط الت��ي مُتارَس عل��ى قطر 
تأت��ي بتواف��ق س��عودي – إماراتي – 
مصري- أميركي، بهدف فرض مزيد 
م��ن التضييق على ال��دول الداعمة 
لتيارات اإلس��الم السياس��ي وشل 
قدرته��ا عل��ى احلرك��ة باملنطق��ة، 
وأن تركي��ا قد تكون اله��دف التالي 
بعد قط��ر، خاصًة أن أنق��رة تنتهج 
مش��ابهة  إقليمي��ة  سياس��ات 

للدوحة.
ت��ؤدي  أن  م��ن  تركي��ا  تتخ��وف   4-
التداعيات السلبية لألزمة اخلليجية 
- القطرية عل��ى االقتصاد القطري، 
إلى تراج��ع االس��تثمارات القطرية 
ف��ي تركيا، والتي تبلغ نحو 20 مليار 
دوالر ويترك��ز أغلبها ف��ي قطاعات 
الزراعة والسياحة والعقار والبنوك، 
وهو ما ستكون له تداعيات سلبية 
على االقتصاد الترك��ي الذي يعاني 
بسبب محاولة االنقالب العسكري 
الفاشلة في يوليو 2016، وبالتبعية 
ف��ي  »أردوغ��ان«  ش��عبية  تراج��ع 
الداخل ال��ذي يس��عى لتأمني فوزه 
في االنتخابات البرملانية والرئاس��ية 
ف��ي عام 2019، مراهناً على حتس��ن 

األوضاع االقتصادية في تركيا.
-5 س��عي تركيا الس��تغالل فرصة 
قطع السعودية واإلمارات العالقات 
التجارية مع قطر، وهما أكبر مزودي 
قطر من الغذاء، للسماح للمنتجات 
الغذائية التركية بالنفاذ لألس��واق 
القطري��ة، والتي تأثرت س��لباً جرَّاء 
العقوب��ات  االقتصادي��ة الروس��ية 
الت��ي كان��ت مفروضة عل��ى تركيا. 
وبالتالي فإن األزمة الراهنة ستعود 

بالنفع على االقتصاد التركي.

مساران محتمالن
من املرجح اس��تمرار الدعم التركي 

واالقتصادي  والعسكري  السياسي 
لقطر في األزم��ة الراهنة، مع تبني 
تركيا مسارات موازية وفقاً لطبيعة 
تط��ورات األزمة، وذلك عل��ى النحو 

التالي: 
تركي��ا  تكثي��ف  األول:  املس��ار   1-
جهوده��ا للتواصل م��ع دول اخلليج 
إليجاد  والكويت  السعودية  وحتديداً 
حل لألزم��ة واحليلولة دون تفاقمها، 
ومب��ا يح��ول ف��ي النهاي��ة دون توتر 
العالق��ات التركية – اخلليجية، وهي 
العالق��ات التي بذلت أنق��رة جهوداً 
مكثف��ة الس��تعادتها عل��ى م��دار 

السنوات األخيرة.
ويع��زز م��ن ذل��ك تأكي��د تركي��ا أن 
وقوفه��ا مع قطر لي��س معناه أنها 
ضد أحد أو أنها اختارت أحد األطراف، 
وتصريح وزير اخلارجية التركي خالل 
اتصال هاتفي مع قناة العربية، يوم 
14 يوني��و املاض��ي، ب��أن تصريحات 
الرئيس »أردوغان« بش��أن األزمة لم 
تك��ن تس��تهدف الس��عودية، وأنه 
يكن احترام��اً كبيراً خل��ادم احلرمني 

الشريفني.
-2 املسار الثاني: اجتاه تركيا لتشكيل 
حتال��ف )ترك��ي – إيران��ي – قط��ري( 
مدعوم من قبل روسيا في مواجهة 
التحال��ف )الس��عودي – اإلماراتي – 
املصري( املدعوم أميركياً من وجهة 
نظر تركيا. ومن املرجح أن تلجأ أنقرة  
لهذا املس��ار في حال فش��ل جهود 
واس��تمرار مقاطعة  األزمة  تسوية 
قطر، واستش��عار تركيا أن ما يجري 
سيجعلها في حالة حصار إقليمي 
وس��يقلص م��ن نفوذه��ا باملنطقة 

حال خسارة احلليف القطري.

لألبح��اث  املس��تقبل  *مرك��ز 
والدراسات املتقدمة.

فتحي الجواري

 )الديوان العالي العثماني(
كما تعرف��ون ان الع��راق خضع حلكم 
الدولة العثمانية قرابة اربعة قرون من 
ع��ام )1533( فعلي��ا الى ع��ام )1918( ، 
ورسميا الى عام )1920( . وبالتالي فانه 
خضع لقوان��ني تلك الدول��ة بطبيعة 

احلال .
وم��ا يهمن��ا هن��ا ان نعرف ش��يئا عن 

القضاء الدستوري في تلك الدولة .
فمن ب��ني االصالحات الت��ي اعتمدتها 
تلك الدولة، كان تش��ريع دس��تور عام 
)1876( ، الذي تضمن تشكيل )الديوان 
العال��ي( مبوج��ب امل��واد م��ن )الثانية 
)اخلامس��ة  امل��ادة  ال��ى  والتس��عني( 
والتس��عني( من��ه، متضمن��ة كيفية 

تشكيله، وواجباته.

تشكيله
يتش��كل الدي��وان العالي م��ن ثالثني 
عض��وا ، حيث ينتخب عش��رة منهم 
من بني اعضاء مجلس االعيان، وعشرة 
من بني اعضاء مجلس ش��ورى الدولة، 
وعش��رة م��ن ب��ني رؤس��اء محكمتي 

التمييز واالستئناف واعضائهما.
والينعق��د الدي��وان اال ب��ارادة س��نية 
العثمان��ي عند  يصدره��ا الس��لطان 
الل��زوم  ويك��ون انعق��اده ف��ي هيئ��ة 

مجلس االعيان .

اختصاص الديوان العالي
يخت��ص الدي��وان العال��ي مبحاكم��ة 
ال��وكالء )ال��وزراء( ورؤس��اء محكم��ة 
التميي��ز واعضاءها ومحاكمة كل من 
اعت��دى على الس��لطان ، وحقوقه ، او 

تعريض الدولة للخطر .
االجراءات املتبعة في الديوان العالي

يقس��م اعض��اء الدي��وان العالي الى 
قسمني، او الى دائرتني، اوالهما الدائرة 
االتهامي��ة، وتض��م تس��عة اعض��اء، 
ثالث��ة من بني اعض��اء مجلس االعيان، 
وثالثة من بني اعضاء محكمة التمييز 
ومحكم��ة االس��تئناف، وثالثة من بني 
اعضاء مجلس ش��ورى الدول��ة، ويتم 
انتخابه��م م��ن ب��ني اعض��اء الديوان 

العالي.
توجي��ه  االتهامي��ة  الدائ��رة  وتتول��ى 
اعضائه��ا،  ثلث��ي  باكثري��ة  االته��ام 
لل��وكالء )ال��وزراء( ولرؤس��اء محكمة 
التميي��ز واعضاءها، ول��كل من اعتدى 
عل��ى الس��لطان، وحقوق��ه، او عرض 

الدولة للخطر.
اما القسم الثاني، او الدائرة القضائية، 
فهو )دي��وان احلكم(، ويتال��ف من )21( 

عض��وا ينتخبون من بني اعضاء اجمللس 
العالي، سبعة من بني اعضاء مجلس 
االعيان، وسبعة من بني رؤساء واعضاء 
محكمة التمييز ومحكمة االستئناف، 
وسبعة من بني رؤساء واعضاء مجلس 
شورى الدولة، وهؤالء يحكمون قطعيا 
في الدع��اوى الت��ي احالته��ا عليهم 
الدائ��رة االتهامي��ة، وقرارهم غير قابل 

لالستئناف او التمييز.
وال يج��وز مل��ن اش��ترك ف��ي الدائ��رة 
االتهامية ان يشترك في ديوان احلكم، 

وبالعكس.

)احملكمة العليا(
تعد احملكمة العلي��ا املنصوص عليها 
ف��ي القانون االساس��ي العراقي لعام 
1925 حارس��ة للدستور، الذي كان هو 
القانون االعلى ف��ي اململكة العراقية، 
فه��ي )نظريا( متثل اآللية الدس��تورية 
املنص��وص  االف��راد  حق��وق  لصيان��ة 
عليها في القانون االساسي، من خالل 
القضائ��ي،  إلختصاصه��ا  ممارس��تها 

والتفس��يري، والبت في مدى مطابقة 
الناف��ذة الحكام  القوان��ني، واألنظمة 

القانون االساسي.
س��أوضح هنا اختصاص هذه احملكمة، 
وكيفية تش��كيلها، م��ع مالحظة ان 
مشرع )القانون األساسي( أخذ باالجتاه 
االمريك��ي، ف��ي قبوله ايجاد س��لطة 
دس��تورية لها احلكم بإلغ��اء القوانني 
للقان��ون  مخالف��ة  أنه��ا  وج��دت  أن 

االساسي.
اختصاصات احملكمة

مبوجب حكم امل��ادة )احلادية والثمانني( 
م��ن القانون االساس��ي العراقي لعام 
1925 فق��د مت حتديد واجب��ات احملكمة 

العليا مبا يأتي :
االختصاص القضائي ويتمثل ب� :

1-- محاكمة الوزراء ، وأعضاء مجلس 
األم��ة املتهمني بجرائم سياس��ية ، او 

بجرائم تتعلق بوظائفهم العامة .
2-- محاكمة حكام محكمة التمييز 

عن اجلرائم الناشئة عن وظائفهم .
االختصاص التفسيري ومدى مطابقة 

القوانني للقانون االساسي ويتمثل ب�:
1--  تفسير القانون االساسي .

2-- م��دى موافق��ة القوان��ني االخ��رى 
ألحكام القانون االساسي .

تشكيل احملكمة
مبوج��ب حك��م الفق��رة )3( م��ن املادة 
القان��ون  م��ن  والثمان��ون(  )الثاني��ة 
األساس��ي  تؤلف احملكم��ة من ثمانية 
ينتخبه��م   ، الرئي��س  ع��دا  أعض��اء 
)مجلس االعيان( اربعة من بني أعضائه 
، وأربعة من بني حكام محكمة التمييز 
، او غيره��م من كب��ار احلكام ، وتنعقد 
برئاس��ة رئيس مجلس االعي��ان ، وفي 
حال��ة تعذر حض��وره يترأس اجللس��ة 

نائبه .

االجراءات
ان ه��ذه احملكم��ة المتتل��ك احلري��ة في 
االنعقاد متى تطل��ب ذلك ، أو حتى إن 
ارتأت هي ذل��ك ، بل ان انعقادها مقيد 

ببعض االجراءات ، وكما يأتي :
1-- اجراء احملاكمة :

حت��ال القضية الى احملكمة العليا بناءأ 
عل��ى ق��رار اتهامي صادر م��ن مجلس 
الن��واب بأكثري��ة ثلث��ي اآلراء م��ن بني 
اعض��اء اجملل��س احلاضري��ن وف��ي كل 
قضي��ة على حدة . وم��ن يصدر بحقه 
الق��رار االتهام��ي م��ن قب��ل مجل��س 
الن��واب ، فيجب ان ينح��ى عن العمل 
املكلف به فورا ، وال مينع استقالته من 
عمله م��ن محاكمته ، وال تق��رر ادانة 
املتهم احملال عل��ى احملكمة اال بأكثرية 
ثلث��ي اعضاء احملكمة  ، علما ان قرارات 

احملكمة قطعية .

2-- في االمور األخرى :
يحال املوضوع الى احملكمة العليا بقرار 
من مجلس الوزراء ، أو بقرار من مجلس 

األمة .
3-- تفس��ير الدس��تور والب��ت مب��دى 

دستورية القوانني النافذة :
اذا وجب البت في أمر يتعلق بتفس��ير 
أحكام القانون االساسي ، او البت مبدى  
دس��تورية القوانني الناف��ذة فتجتمع 

احملكم��ة بارادة ملكي��ة تصدر مبوافقة 
مجلس الوزراء بعد أن يتم تش��كيلها 
على وفق الفق��رة )3( من املادة )احلادية 
والثمانني( من القانون االساس��ي ، اما 
اذا ل��م يك��ن مجل��س االمة ف��ي دورة 
انعقاده ، فيتم تش��كيل احملكمة بقرار 

من مجلس الوزراء وارادة ملكية .
ان كل ق��رار يصدر ع��ن احملكمة العليا 
ين��ص عل��ى مخالف��ة اح��د القوانني 
او اح��د نصوص��ه للقانون األساس��ي 
يج��ب ان يصدر باكثري��ة ثلثي اعضاء 

احملكمة.
ان القانون او النص القانوني الذي تقرر 
احملكم��ة عدم دس��توريته يع��د ملغى 
اعتبارا من تاريخ ص��دور قرار احملكمة ، 
وفي ه��ذه احلالة يج��ب على احلكومة 
ان تش��رع قانون��ا يكفل ازال��ة االضرار 
التي تك��ون قد نتجت عن تطبيق تلك 

االحكام امللغاة .

الديوان اخلاص
يشكل الديوان اخلاص بناءا على طلب 

الوزير اخملتص لتفس��ير احد القوانني ، 
او االنظم��ة ، او للبت فيما اذا كان احد 
االنظمة يخالف س��نده الدس��توري ، 
برئاسة رئيس محكمة التمييز او نائبه 
عند تعذر حض��وره ، وثالثة من اعضاء 
محكم��ة التميي��ز ، وثالث��ة م��ن كبار 
الضب��اط اذا كان االمر يتعلق بالقوات 
املس��لحة ، او ثالثة م��ن كبار موظفي 
االدارة اذا تعلق االمر بالش��ؤون االدارية 
، ويص��در الق��رار م��ن الدي��وان اخلاص 
باكثرية ثلثي اعضائ��ه ، ويعد القانون 
او النص القانون��ي او النظام الذي قرر 
الديوان انه مخالف للقانون االساسي 

ملغى من تاريخ صدور قرار الديوان .

انتقاد
العلي��ا  احملكم��ة  ان م��ن عي��وب   --1
انه��ا الجتتم��ع اال بقرار من الس��لطة 
التنفيذي��ة . فهي على س��بيل املثال 
لم تنعقد منذ نفاذ القانون االساسي 
ف��ي 21 آذار 1925 اال لغرض واحد ، وهو 
تفس��ير امل��ادة ) اخلامس��ة والثالثني ( 
واملادة )اخلمسني( من القانون االساسي 
، وهم��ا تتعلق��ان مبوضوع اس��تحقاق 
عض��و مجلس االم��ة خملصصاته ،  في 
حالة وف��اة احدهم ، او ف��ي حالة حل 
اجملل��س النياب��ي قب��ل اختت��ام دورت��ه 
االعتيادي��ة ، وه��ل يس��تحق العض��و 
كل تل��ك اخملصصات او قس��ما منها ، 
فأعطت تلك احملكمة رأيا لهذا املوضوع 
أرتأت فيه ان تدف��ع تلك اخملصصات مبا 
يتناس��ب واملدة التي امضاها العضو 
قب��ل وفات��ه ، او امل��دة الت��ي امضاها 

العضو في اجمللس قبل حله .
ان ه��ذا العي��ب ي��ؤدي ال��ى اس��تمرار 
الس��لطة التنفيذي��ة ، بخ��رق حقوق 
القان��ون  ضمنه��ا  الت��ي  الش��عب 
االساسي ، ألن احملكمة العليا التنعقد 
اال بقرار من السلطة التنفيذية ، فهي 
معطلة ما لم تتدخل تلك الس��لطة 
لدعوته��ا لالنعقاد ، مم��ا كان يقتضي 
تعدي��ل القانون االساس��ي جلعل تلك 
احملكمة مستقلة لكي تعمل مبقتضى 
مهامها الدستورية ، وباالخص بعد ان 
انتهى االنتداب البريطاني على العراق 
، ودخوله عضوا في عصبة االمم بتاريخ 

3 تشرين االول من عام 1932 .
2-- كم��ا ان من عيوب تل��ك احملكمة ، 
تلك التي جتس��دت بطريقة تشكيلها 
، وذل��ك بامكاني��ة محاباتها ملن يحال 
عليها حملاكمته وخاص��ة ان كان احملال 
عليها م��ن بني اعض��اء مجلس االمة 
او من ب��ني حكام محكمة التمييز عن 

اجلرائم الناجتة عن وظائفهم .

*قاضي عراقي متقاعد

أسباب االنحياز التركي لقطر في أزمتها الخليجية

نظرة تأريخية على القضاء الدستوري في العراق

العراق في زمن االحتالل العثماني
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نشرت وس��ائل اإلعالم التابعة حلزب 
مس��عود بارزاني خبرا حول تشكيل 
خاصة،مهمته��ا  عملي��ات  غرف��ة 
مواجه��ة الكتاب واملثقف��ن الكرد 
املعارضن لإلس��تفتاء املزمع إجراؤه 
في 25 م��ن أيلول املقبل.وبحس��ب 
اإلعالم احلزبي ف��إن الغرفة املذكورة 
ت��دار حتت إش��راف مباش��ر من قبل 
مس��عود بارزاني وينحصر دورها في 
ش��ن حملة إعالمي��ة موجهة ضد 
ه��ؤالء الكتاب واملثقفن الذين أبدوا 
م��ن خ��الل كتاباته��م ولقاءاته��م 
معارض��ة  مواق��ف  التلفزيوني��ة 
احلملة  املذكور،وتتضمن  لإلستفتاء 
العمل على تش��ويه س��معة هؤالء 
معنويا.وق��د  وإغتياله��م  الكت��اب 
أث��ار ه��ذا اخلب��ر املت��داول ردود فعل 
عنيفة على نطاق واس��ع في إقليم 
كردس��تان ب��ن التندي��د والرف��ض 

شعبيا وسياسيا.
وبحس��ب اخلبر فقد مت إدراج أسماء 
88 كاتب��ا وصحفيا وش��اعرا وباحثا 
وأكادمييا ومثقفا كرديا بينهم كاتب 
قائمة س��وداء  الس��طور،في  ه��ذه 
س��تعمل غرف��ة العملي��ات الحقا 
لتش��ويه س��معتهم وحث اإلدعاء 
الع��ام ملالحقته��م قانوني��ا ومن��ع 

وسائل اإلعالم التعامل معهم..
هذا اإلجراء الذي لم يسبق له مثيل 
حت��ى ف��ي ظ��ل احلك��م الصدامي 
البش��ع في الع��راق، ين��م عن مدى 
حق��د بارزان��ي وحزبه لكل ممارس��ة 
دميقراطي��ة وح��ق الف��رد ف��ي حرية 
التعبير، فاإلس��تفتاء الذي سيجري 
بحس��ب زع��م ه��ذا احل��زب يهدف 
ال��ى معرف��ة رأي الش��عب حول ما 
إذا كان يري��د اإلس��تقالل أو البق��اء 
على وضعه احلالي، ومبا أن الس��ؤال 

املوجه في اإلس��تفتاء يشكل بحد 
ذاته ممارس��ة دميقراطي��ة فإنه يحق 
للمواط��ن أن يقول رأيه فيه س��لبا 
أم إيجابا، وبذلك ف��إن موقف هؤالء 
الكتاب واملثقفن يندرج بالتالي في 
الدميقراطية،  املمارس��ة  تل��ك  إطار 
وله��م احل��ق أن يرفض��وا اإلنفصال 
الدميقراطية  كحق ش��رعي تكفله 
قلع��ة  أنه��ا  تدع��ي  إقلي��م  ف��ي 

الدميقراطية.
بحسب تسريبات من أعضاء الغرفة 
في مواقع التواصل اإلجتماعي، فإن 
الهدف من تشكيل تلك الغرفة هو 
من أجل النيل من أعراض وس��معة 
أصح��اب تل��ك األس��ماء وتش��ويه 
صورتهم أم��ام اجلماهير، وقد كلف 
بهذه املهمة عدد من رؤساء التحرير 
واإلذاعات ووس��ائل اإلع��الم التابعة 

حلزب بارزاني.

إن موق��ف هؤالء املثقفن املعارضن 
م��ن اإلس��تفتاء ينحصر ف��ي عدم 
مالءمة الوض��ع الراهن لإلقدام على 
هذه اخلطوة احملفوفة باخملاطر،خاصة 
ف��ي ظ��ل تعطي��ل البرملان وش��لل 
اخلانقة  املالي��ة  واألزم��ة  احلكوم��ة 
إضافة الى املوق��ف الدولي الرافض 
لتنظي��م اإلس��تفتاء وخاص��ة من 
اإلحت��اد األوروب��ي وأمي��ركا وروس��يا 
وأملاني��ا وبريطاني��ا وكذل��ك موقف 
دول اجل��وار مثل إي��ران وتركيا، والتي 
س��تؤدي حتم��ا ال��ى فش��ل ذل��ك 
اإلس��تفتاء بكل األحوال، وقد ينجم 
عنه ردود فعل عنيفة من تلك الدول 
الش��عب الكردي في غنى عنها في 
مثل ه��ذا الوق��ت احلس��اس، حيث 
يواج��ه اإلقلي��م حتدي��ات ومخاط��ر 
كبيرة بسبب سياسات حزب بارزاني 
احلاكم، حتى أن هناك تلميحات من 

دول اجلوار بإغالق املنافذ احلدودية مع 
اإلقليم وهذا يعني حصارا إقتصاديا 
أبش��ع مما فرض على قطر،فش��عب 
إقليم كردس��تان يعتمد في غذائه 
إغ��الق  أي  وأن  ال��دول،  تل��ك  عل��ى 
للحدود يعني وقوع كارثة إنس��انية 
من التجويع بل وحت��ى الدخول في 

مواجهات دامية مع تلك الدول.
لقد قالها مسعود بارزاني بصراحة 
ووض��وح في لقاء صحف��ي له ب�أنه 
س��يمضي في إس��تفتائه حتى لو 
م��ات ش��عبه من اجل��وع، وه��ذا أول 
زعي��م ف��ي تاري��خ العال��م الق��دمي 
واحلديث يعلن في��ه قائد ورئيس أنه 
من أجل مجد شخصي له مستعد 
أن يضحي بشعبه. وقد قالها صدام 
بعب��ارة أخرى ح��ن أعل��ن » بأن من 
يأتي بعدي عليه أن يتسلم أرضا بال 

شعب«.

قب��ل فت��رة ت��واردت تصريح��ات من 
بارزان��ي وجنل��ه وإب��ن أخي��ه رئي��س 
احلكوم��ة بأن ه��ذا اإلس��تفتاء هو 
م��ن أجل أن تكون هن��اك ورقة قوية 
بيد بارزاني للتفاوض واملساومة مع 
بغداد، وأعتقد بأن األمر اليحتاج الى 
كل هذا العناء والعذاب والتضحية 
دائم��ا  كان��ت  فبغ��داد  بالش��عب، 
والتفاه��م مع  للتف��اوض  حاض��رة 
قيادة اإلقليم من أجل حل املشكالت 
العالقة، ولعل أهم تلك املش��كالت 
هي مش��كلة النفط الك��ردي الذي 
يصدره مسعود بارزاني من دون إعادة 
العراقية مقابل  للحكوم��ة  موارده 
ميزاني��ة اإلقلي��م، وأنه حت��ى تلك 
اإليرادات ليس��ت ش��فافة ومعلنة 

للبرملان والشعب الكردي.
إن ه��ذه السياس��ة الديكتاتوري��ة 
وحزب��ه  بارزان��ي  ينتهجه��ا  الت��ي 

اليخدم مس��تقبل الشعب الكردي، 
وأن موقف ه��ؤالء الكتاب واملثقفن 
عل��ى  احل��رص  إط��ار  ف��ي  ين��درج 
مس��تقبل الش��عب الذي سيواجه 
مصيرا مظلما في حال أقدم بارزاني 
على تلك املغام��رة اخلطيرة، وبذلك 
يفت��رض مبس��عود بارزان��ي أن يلجأ 
الى طريقة أخرى لكسب ود شعبه 
السياس��ية  القوى  م��ع  والتصالح 
التي تعارض برمتها تلك السياسات 
صفح��ة  يفت��ح  وأن  الدكتاتوري��ة، 
العراقي��ة  احلكوم��ة  م��ع  جدي��دة 
لك��ي يضمن ق��وت ش��عبه، وليس 
غ��رف عمليات ش��بيهة  تش��كيل 
الصحفين  ملالحقة  ب�«اجلس��تابو« 
والكتاب واملفكرين، فذلك أجدى له 
إن كان فعال يح��رص على مصلحة 
ش��عبه ويريد أن يقود سفينته الى 

بر األمان.
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تنشر تعبر عن وجهة نظر 
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منير خسرو
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رئيس معهد 
السياسات والحكم 

)إيباغ(.

 يُجَبر ما يقرب من 34.000 ش��خص 
عل��ى الف��رار يومي��ا م��ن الك��وارث 
الطبيعية أو تلك التي يتسبب فيها 
البشر. ففي األشهر الستة األخيرة 
وحدها، مات أكثر من 2000 شخص 
غرقا ف��ي البحر األبيض املتوس��ط، 
وف��ي نهاية األس��بوع املاضي، وصل 
12.600 مهاج��ر إل��ى إيطالي��ا ع��ن 
طريق البحر. مما يتسبب في ضغوط 
مالية وسياس��ية على بلدان الشرق 
األوسط وإفريقيا وأوروبا التي تتضرر 
من هذه املوجة البش��رية خصوصا 
أمام غياب أي مساعدة في األفق.    

وقد كشف حجم الهجرة القسرية 
عن عي��وب مقلق��ة ف��ي املنظمات 
الت��ي م��ن املف��روض أنها آخ��ر أداة 
حلماي��ة املهاجرين. لق��د أدى ضعف 
التفويض��ات وقل��ة التموي��ل ورداءة 
الهي��اكل املنظم��ة وغي��اب نظ��ام 
حكام��ة عاملي إل��ى إضع��اف قدرة 
ال��وكاالت احلكومية عل��ى التواصل 
والتص��رف بفعالية حلماي��ة الفئات 

األكثر تضررا. 

وكما سأثبت هذا األسبوع في أملانيا 
، ف��إن ق��ادة اجملموع��ة 20 اجملتمعن 
ف��ي هامب��ورغ ف��ي 7 و 8 يوليو/ متوز 
لديهم فرصة إلعادة تش��كيل نظام 
سياس��ات  باعتم��اد  الهج��رة  إدارة 
حمائي��ة اس��تباقية من ش��أنها أن 
تعزز ثقة الناس في القيادة الدولية. 
وعلى الرغم م��ن أن مؤمترات القمة 
الس��ابقة ل��م تنت��ج س��وى بعض 
املالحظات، فإن آف��اق العمل أفضل 
ه��ذه امل��رة، نظ��را إل��ى أن احملادثات 
ستعقد في أوروبا، التي تأثرت كثيرا 

بأزمة الهجرة.
وتبحث بعض الوكاالت غير احلكومية 
واملتعددة األطراف في الوقت الراهن 
عن عناص��ر التحدي. وتش��مل هذه 
مس��تقلة  مجموع��ات  املنظم��ات 
 )IR( مثل منظم��ة الالجئن الدولية
 .(MSF( ومنظم��ة أطب��اء بال ح��دود
وتلع��ب منظم��ة التج��ارة العاملية 
)WTO) بنفسها دورا مهما في إدارة 
الهج��رة االقتصادي��ة. ولك��ن على 
مس��توى  العالقات ب��ن احلكومات 

فإن مفوضية األمم املتحدة لش��ؤون 
للهجرة  الدولية  واملنظمة  الالجئن 

تتعرضان ألشد الضغوط.
العلي��ا  للمفوضي��ة  فبالنس��بة 
لش��ؤون الالجئ��ن، ف��إن التحديات 
تفتق��ر  إذ  باألس��اس،  نظامي��ة 
املفوضية لسلطة تنفيذية واسعة 
فيم��ا يخ��ص اجلمعي��ات املبتدئ��ة، 
وبذل��ك جتد نفس��ها مجب��رة على 
االعتماد على التعاون مع احلكومات 
رغم أن ه��ذا التع��اون غير مضمون 
بنح��و دائم ف��ي مناطق الص��راع - 
وقد يتحتم اس��تقدامه م��ن الدول 
اجملاورة. فالبل��دان التي صادقت على 
اتفاقي��ة الالجئ��ن لع��ام 1951 لم 
تتقي��د بها على اإلطالق، مما يحد من 
قدرة املفوضية على العمل. وتفشل 
تكون  املفوضي��ة عندم��ا  تدخ��الت 
البلدان غير متعاون��ة، كما رأينا مع 
هج��رات هايتي وكوبا إل��ى الواليات 

املتحدة في العقود األخيرة.
وتعان��ي املفوضية أيض��ا من عيوب 
داخلية حي��ث أن اتصالها بالالجئن 

عل��ى أرض الواق��ع متناقض للغاية، 
فف��ي ح��ن أن زي��ادة ع��دد موظفي 
احلماي��ة في مفوضي��ة األمم املتحدة 
ش��أنها  م��ن  الالجئ��ن  لش��ؤون 
مس��اعدة على إيجاد حل��ول، فالبد 
أن تعي الوكال��ة كل احلقائق. فعلى 
س��بيل املثال، عندما تتحرك البلدان 
املضيف��ة إلع��ادة توط��ن الالجئن 
قس��را، ومن دون إبالغ املفوضية، فإن 
الوكال��ة نفس��ها تبدو غي��ر موثوق 

فيها، إن لم نقل غير مؤهلة.
إن املفوضية الس��امية لألمم املتحدة 
لشؤون الالجئن، بصيغتها احلالية، 
ليست مس��تقلة وغير محزبة كما 
تدعي، فهي تعتمد اعتمادا كليا على 
املانحن واحلكومات املضيفة إلطالق 
عملي��ات اإلغاث��ة، وهذا أم��ر يخدم 
مصال��ح هذه احلكوم��ات وال تتمتع 
املفوضية دائما بالدعم السياس��ي 

الذي حتتاجه إلجناز مهامها.
للهج��رة،  الدولي��ة  املنظم��ة  أم��ا 
الوكال��ة املتعددة األط��راف األخرى، 
املهاجري��ن  ع��ودة  ف��ي  فتس��اعد 

والالجئ��ن  اللج��وء  وملتمس��ي 
إل��ى مواطنهم  والنازح��ن داخلي��ا 
األصلية أو إلى بلدان أو مناطق أخرى 
الت��ي وافق��ت على اس��تضافتهم. 
لك��ن املنظمة، مث��ل مفوضية األمم 
املتحدة الس��امية لشؤون الالجئن، 
تعاني من سوء احلكامة فيما يخص 

شؤون الهجرة.
وعلى وجه اخلصوص، تفتقر املنظمة 
الدولي��ة للهجرة إل��ى آلية لتقييم 
م��ا إذا كان��ت احلكوم��ات الوطنية 
تس��تعمل اإلك��راه - احملظور مبوجب 
القانون الدول��ي - إلعادة الالجئن أو 
نقله��م إلى أوطانه��م. كما أن لدى 
املنظم��ة الدولي��ة للهج��رة القدرة 
على تقييم س��المة املناط��ق التي 

يعود إليها الالجئون.
ويس��تفيد املالي��ن من الن��اس من 
البرام��ج واملش��اريع الت��ي ترعاه��ا 
املنظم��ة الدولي��ة للهج��رة. ولكن 
قب��ل انضمامه��ا إل��ى األمم املتحدة 
»كمنظمة ذات صلة« في سبتمبر/

أيل��ول 2016 ل��م يك��ن ل��دى ه��ذه 

املنظمة أي تفويض رس��مي حلماية 
حق��وق املهاجرين. وحت��ى لو كانت 
املنظم��ة الدولي��ة للهج��رة كي��ان 
تاب��ع لألمم املتح��دة، فإنها تعاني من 
ع��دم تطاب��ق مهمته��ا الضخم��ة 
مع ميزانيته��ا الضئيلة وموظفيها 
القليلن. وقد عد هذا املعيار معيارا 
»للنم��و الصف��ري« ف��ي الس��نوات 
األخي��رة، حتى مع ازدياد الطلب على 
برامجه��ا. وك��ون املنظم��ة تعتمد 
أساس��ا على املش��اريع، حيث تقوم 
أنش��طة  بتمويل  األعض��اء  ال��دول 
محددة، فإن دورها في التخفيف من 
أزمات الالجئن يعتمد إلى حد كبير 

على خيارات األفراد وأولوياتهم.
املنظمت��ن،  هات��ن  عل��ى  ويج��ب 
بصفتهم��ا من األوصياء الرئيس��ن 
على الالجئن في العالم، أن تتكيفا 
مع حتديات اليوم. ومن الضروري وضع 
سياسات استباقية بشأن التنسيق 
فيما بن الوكاالت وتقاس��م األعباء 
حتدي��ث  أيض��ا  وينبغ��ي  املالي��ة. 
مث��ل  الالجئ��ن،  اتفاقي��ة  عناص��ر 

اللجوء  املتعلقة بسياس��ات  اللغة 
لتعك��س احلقائ��ق الراهن��ة. وحتتاج 
سياس��ات  وض��ع  إل��ى  الوكالت��ان 
شاملة ومنسجمة من أجل الدفاع 
عن الالجئ��ن وحمايتهم. ولتحقيق 
ه��ذه الغاي��ة، على ال��دول األعضاء 
ف��ي املنظمت��ن أن تدعم اس��تمرار 
اندماجها داخل هيكل األمم املتحدة، 
الذي من شأنه أن يعطيها املزيد من 
األدوات للتأثي��ر ف��ي أس��باب النزوح 

القسري، وليس فقط في آثاره.
ه��ذه ليس��ت س��وى بع��ض أدوات 
أقترحها  الت��ي  باحلكام��ة  االرتق��اء 
عل��ى مجموع��ة ال20. وميكن لكل 
من مفوضية األمم املتحدة السامية 
لش��ؤون الالجئن واملنظمة الدولية 
للهجرة االس��تفادة م��ن دعم أقوى 
والذي ميكن جملموعة ال20 أن تقدمه. 
وإن لم نس��تطع أن ننه��ي احلرب أو 
اجملاعة أو الفس��اد أو الفقر، فإن احلل 
األفض��ل ه��و النه��وض باملنظمات 
التي تساعد أولئك الذين يفرون من 

هذه الكوارث.

برنامج الالجئين للمجموعة 20
PROJECT
SYNDICATE

صواريخ كوريا الشمالية وهجمات ترامب على الصحافة
القاضي جعفر كاظم المالكي

 

جاء في لس��ان العرب أن الَفكر والِفكر:  إعمال اخلاطر 
في الش��يء. وجاء في املعجم الوسيط َفَكر في األمر� 
َفك��راً: أعم��ل العقل فيه ورتب بعض م��ا يعلم ليصل 
به إلى مجهول.. والتفكير مفهوم غامض ال نستطيع 
أن ن��راه أو نلمس��ه داخل الدم��اغ فالتفكير خليط من 
عملي��ات نفس��ية وكيميائية وعصبي��ة متداخلة مع 
بعضه��ا وهذا اخللي��ط ينتج عملي��ة التفكير ويتألف 

التفكير من ثالثة مكونات:
1 - العملي��ات املعرفية املعقدة مثل )حل املش��كالت) 
واألقل تعقيداً )املالحظة واملقارنة والتصنيف) وعمليات 

توجيه وحتكم فوق معرفية.
-2 املعرفة اخلاصة مبحتوى املادة أو املوضوع.

)اجتاه��ات،  ش��خصية  والعوام��ل  االس��تعدادات   3-
موضوعية، ميول ).

وهن��اك حاج��ة للتفري��ق ب��ن مفهوم��ي )التفكي��ر 
ومه��ارات التفكي��ر)، ذل��ك أن التفكي��ر عملي��ة كلية 
نق��وم عن طريقها مبعاجلة عقلية للمدخالت احلس��ية 
واملعلومات املس��ترجعة لتكوين األفكار أو استداللها 
أو احلك��م عليه��ا وهي عملية تتضم��ن اإلدراك واخلبرة 
الس��ابقة واملعاجلة الواعية واالحتض��ان واحلدس وعن 
طريقها تكتس��ب اخلب��رة. أما مه��ارات التفكير: فهي 
عمليات محددة منارس��ها ونس��تعملها عن قصد في 
معاجلة املعلومات مثل )مهارات حتديد املشكلة، إيجاد 
االفتراض��ات غي��ر املذكورة ف��ي الن��ص، أو تقييم قوة 
الدليل، أو االدع��اء) وكذلك التفكير يتألف من مهارات 
متعددة تس��هم إج��ادة كل منها ف��ي فاعلية عملية 
التفكي��ر . لذل��ك فان م��ن صفات التفكي��ر القضائي 
الس��ليم إن يكون التفكير واضحا ومنظما وحاس��ما 
ام��ا التفكي��ر املنظم فه��و أن يكون القاض��ي ذا عقل 
مرتب وان يح��اذر من التفكير املضط��رب الذي يجعله 
يتحول من مشكلة الدعوى إلى مشكلة أخرى قبل أن 
يقوم بحل املش��كلة األولى. وقاضي املوضوع هو وحده 
صاح��ب احلق ف��ي تقدير ما يقدم إليه ف��ي الدعوى من 
أدلة لك��ي ال يبنى حكمه إال على الدليل الذي يطمئن 
إليه وجدانه وش��عوره وفي فهم م��ا يقوم في الدعوى 
من قرائن وال تثريب على احلكم إذا ارتاح وجدان القاضي 
إل��ى م��ا اعتم��ده من أدل��ة وقرائ��ن متس��اندة يكمل 
بعضها بعضا ومس��تمدة من ما له من أصل ثابت في 
األوراق في مجموعها أدلة س��ائغة ت��ؤدي الى النتيجة 
الت��ي خلص إليه��ا كما ال تثريب عل��ى احملكمة اذا هي 
طرحت شهادة ش��هود في التحقيق الذي أمرت بعدم 
قناعتها بصدق أقواله��م, وهذا ال يعدو منها حتلال من 
نتيجة التحقي��ق الذي اجري بناءا عل��ى امر منها وإمنا 
ه��و س��لطة تقديرية منحها املش��رع لها ف��ي تقدير 
شهادة الشهود وقامت به في حدود سلطاتها. كما ان 
احملكمة غير مقيدة بالنتيجة التي يس��فر عنها تنفيذ 
حكمه��ا التمهيدي بل إن له��ا احلرية التامة في تقدير 
أهمي��ة الوقائع التي أمرت بالتحقيق فيها حس��ب ما 
يرتاح إليه ضميرها ومتليه عليه��ا قناعاتها. وان تقدير 
األدلة ووزنها امر يس��تقل به قاض��ي املوضوع وال رقابة 
عليه من محكمة التمييز متى كان س��ائغا ويؤدي إلى 
النتيجة التي انتهى إليها احلكم إال إن ذلك األمر مقيد 
بقيدين أولهما يتعلق باإلقرار اذا ال يس��تطيع القاضي 
تقدير الدليل فيه بل تنحصر س��لطته في التأكد من 
توفره والثاني هو عدم التعسف في تقدير الدليل بل إن 
املنطق واإلحساس بخبرة احلياة لها دور فاعل ومؤثر في 

عملية اإلقناع . وهذا هو التفكير القضائي السليم.

التفكير القضائي 
السليم
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فاطمة المبارك: أكدت إن قدرها 
جعلها تتواجد في بغداد وتتجول في 

شوارعها وأحيائها ومنها الكرادة 
قبل وقوع العمل اإلرهابي بأكثر من 

ثالثة اشهر، لتكتب تجربة بسيطة روت 
فيها رحلتها في بغداد، لكنها بعد 

وقوع الفاجعة قررت تغطية الحدث من 
جوانبه اإلنسانية

يبدأ الفن من حيث تبدأ الفكرة.. وتبدأ الفكرة من حيث 
يبدأ التفكير ويبدأ التفكير م��ن حيث يحدث التدوين.. 
والتدوي��ن يحدث من حي��ث احترام الفك��رة وحيثياتها 
ومراميه��ا وقدرتها على صناع��ة رأٍي وأن اختلف ومهد 
وصعد وتشعب وتسع في التأويل شريطة ان يبقى كل 
شيء في الفكرة وصناعتها وتدوينها احترام اآلخر الذي 
سيطلع عليها وعلى أهدافها ومقاصدها ما دام النص 
حمال أوجه ولكن كطل وجه ال يختلف في االحترام وأن 

تقاطع في الرأي والتوصل الى نتائج..
الف��ن موضوعة خطرة جداً واقص��د بالفن هو التمثيل 
س��واء كان منه مشهدا او مسلس��ال أو متثيلية وحتى 
برنام��ج تلفزيون��ي إذا م��ا مت ع��د كل م��ا يعت��رض في 
الفضائي��ات يقدم موضوع��ة ومكمن اخلط��ورة انه أي 
الفضائيات ليس��ت اقتن��اء مثل الكتاب ب��ل هو املكان 
الذي تعرض فيه ما ينتجه اآلخر ويبحث عن ش��يء فيه 
يعوضه عن الكثير من االشياء التي يبحث عنها سواء ما 
كانت علمية او أدبية أ�و ثقافية او دينية وكذلك الفنية 
ومكم��ن اخلطورة ايضا إذا كانت هذه البرامج الفنية مبا 
فيه املسلس��الت ال تؤدي واجبها بكونها رس��الة حتى 
لو كان��ت كوميدية فتكون النتائج عكس��ية بنحو قد 
ال يفكر فيها من اش��ترك ف��ي العمل خاصة إذا ما اصر 
املشتركون بدءا من املؤلف الى املمثل الى اخملرج واملنتج 
على االس��تمرار بذات النهج الذي يعتقد انه يقدم فيه 
شيئا كوميديا يأتي في وقت ان االنسان العراقي بحاجة 
الى بس��مة م��ن دون ان تكون هذه الرس��الة قادرة على 
التمس��اك واالمس��اك مبعناها وقصديتها الكوميدية 
بش��كل ال تترك للتأويالت األخ��رى او النتائج .. ومكمن 
اخلطورة ف��ي تلك احلالة العكس��ية ان املؤلف قبل كل 
ش��يء لم يأخذ في احلس��بان طبيعة االنسان العراقي 
وممّ يتك��ّون وبالتالي فان هذا اجله��ل أو التجاهل إن صح 
القول قد تس��بب في طغيان حالة من االس��تهزاء على 
جزء معني من الناس أو مدينة او بقعة معينة من البالد.. 
وم��ا نعني به بالتأكيد هي املسلس��الت التي تتخذ من 
الري��ف تأليفاً وم��ن التمثيل كومييديا وم��ن الكوميديا 
سببا للضحك الذي يسرف فيه املمثل الكوميدي الذي 
ه��و بعد إضحاك الناس يفقد قيمته كصاحب رس��الة 
حت��ى وأن توهم ان هناك من يقول له أحس��نت فهؤالء 
قلة ألن األمر ان تطور وزاد عن حده وتكرر فان ذلك يعني 
وجود هدف تس��طيح م��ن يعيش في ه��ذا اجلزء املعني 
وهو ال يس��تطيع ان يؤلف أو ميثل أو ينتج أو يخرج بذات 
الكوميديا على جزء آخر من البالد.. وكان ش��خصية ابن 
الري��ف هنا حتديداً هي ش��خصية قابلة لالس��تخفاف 
او اس��تغاللها كوميديا.. وهو االم��ر الذي يعني ان الفن 
فق��د رس��الته وإن تأثر مث��ال في املسلس��الت املصرية 
التي تس��تغل ابن الصعيد او الصعيدي في مثل هكذا 
مسلسالت أو افالم متناسياً ان اجملتمع املصري يختلف 
ع��ن اجملتمع العراقي فه��و اي املصري ال يت��رك مكاناً ال 
ينتقده بطريقة ال يستخف فيها وال يركز على منطقة 

من دون أخرى وال غاية محددة.
إن اإلسفاف الذي تقدمه بعض الفضائيات يندرج ضمن 
الكوميديا االستخفافية التي حتتاج الى معاجلة فنية ال 
يعن��ي عدم تناول الفن ملثل هكذا مواضيع ولكن ان يتم 

التقدمي بطريقة الفن الذي يخدم الشعب.

الشخصية الريفية 
وصناعة الدراما

علي لفته سعيد

املب��ارك الت��ي أك��دت إن قدره��ا جعلها 
تتواجد في بغداد وتتجول في ش��وارعها 
وأحيائها ومنها الكرادة قبل وقوع العمل 
اإلرهاب��ي بأكثر من ثالثة اش��هر، لتكتب 
جترب��ة بس��يطة روت فيه��ا رحلته��ا في 

بغ��داد، لكنها بعد وق��وع الفاجعة قررت 
تغطية احلدث من جوانبه اإلنسانية وفي 
إطار توثيقي، واستناداً إلى آراء الشخوص 
عائ��الت  وه��م  املأس��اة  عاش��وا  الذي��ن 
الش��هداء، لتقوم وعبر ش��بكة التواصل 
االجتماعي على نق��ل وجهة نظر الكثير 
من عائالت الش��هداء التي متيزت باألسى 
واحل��زن، وس��عت للوص��ول إل��ى جمي��ع 
العائالت ملس��اعدتها ف��ي أداء مهمتها. 
ذاهبة إلى إن الشيء الذي دفعها لتأليف 
الكت��اب ه��و التأث��ر الكبير باحل��دث، وما 
خلفه م��ن دمار في نفس أه��ل الضحايا 
بصورة خاصة والش��عب العراقي عموماً، 
ف��ي الوق��ت الذي ذهب��ت إل��ى إن املؤلف 
العراقي رمبا لم يكتب عن املأساة بسبب 
احلزن الكبي��ر واملصاب األليم الذي تركته 

الصدمة.
وقبل ختام اجللسة كانت هناك مداخالت 
ووجهات نظر واستفسارات أجابت عنها 
الكاتبة، في الوقت الذي منح مدير قسم 
املراكز في دائرة العالقات الثقافية العامة 

عبد اهلل س��رهيد نيابة عن مديرها العام 
ش��هادة تقديري��ة للكاتب��ة البحريني��ة، 
كما تخلل االس��تضافة عزف موس��يقي 

للع��ازف احمد س��ليم، كم��ا كان هناك 
توقي��ع للكتاب من قب��ل املؤلفة لعائالت 

الشهداء وعدد من الضيوف.

أمير إبراهيم 
احلسن طارق 

 
الثقافي��ة  العالق��ات  دائ��رة  اس��تضافت 
والس��ياحة  الثقاف��ة  وزارة  ف��ي  العام��ة 
واآلثار، مبناس��بة الذكرى الس��نوية األولى 
لفاجعة الكرادة، وضمن نش��اطات بغداد 
عاصمة اإلبداع األدبي/اليونسكو، الكاتبة 
واإلعالمي��ة البحريني��ة فاطم��ة املب��ارك 
للحدي��ث عن كتابها )مأس��اة الك��رادة .. 
مشاهدات وشواهد من بغداد( في أمسية 
ش��هدتها مس��اء يوم األربعاء 5 متوز قاعة 
اجلواهري في االحتاد العام لألدباء والكتاب.

االس��تضافة التي حضرها مدير عام دائرة 
العالق��ات الثقافي��ة العامة فالح حس��ن 
شاكر، ورئيس اجملالس الثقافية البغدادية 
ص��ادق الربيعي وجمهور كبير غصت بهم 
القاع��ة وتفاع��ل مع احل��وار بني الش��اعر 
واإلعالم��ي املب��دع حس��ام الس��راي الذي 
أدار اجللس��ة، والكاتبة البحرينية فاطمة 

الكاتبة البحرينية فاطمة المبارك
في مشاهدات وشواهد عن مأساة الكرادة

عبد الجبار نوري:

املدخل/ إلى حشد الشعراء مصدر 
األيحاءات الناطقة !!!

املنت/ه��و- بوبيلي��وس فرجيلي��وس مارو
بالالتيني��ة    Publius Vergilius Maro
، مواليد ش��مالي أيطالي��ا )70 ق م – 19 
ق م (أل��ف مالحم من ثالث��ة أصناف من 
الش��عر: أيكلوك وهي قص��ص ريفية، ) 
وجيورجيك��ون ( : عن فضيلة العمل في 
األرض، و) األيني��اده( :وه��ي ملحم��ة من 
الشعر احلماسي، تروي رحلة بطل ثانوي 
م��ن أبطال ح��رب طروادة ه��و ) أينياوس 
وفين��وس آله��ة احلب ( الذي ينس��ب لُه 
بن��اء روما، وه��و أبن فين��وس آلهة احلب 
واجلمال عن��د الروم��ان ، وكان ) فيرجيل 
( يتأمل عالم املاضي وعالم املس��تقبل 
في آٍن واحد وفي أثن��اء وقفته بني هذين 
العامل��ني ، فأن��ُه يجد تعبي��راً صادقاً عن 
ماض��ي أمت��ِه وأبن��اء جنس��ِه، وحتت��وي 
األنيادة على أثني عشر كتاباً وقد كتبها 
في عش��ر سنوات ، وتبدأ بواقعة طروادة 
وكيفية س��قوطها، وزمنها يعود لنحو 
األل��ف قبل املي��الد، وهي ليس��ت مجرد 
قصي��دة ملحمي��ة ولكنه��ا مجموعة 
معتقدات عن الروم��ان ، ونظم فيرجيل 
) رعوياته ( وجمعها في عشرة كتب في 
أش��عار احلقول نحو ألفي بيت ش��عري 
مقس��مة إلى أربعة أج��زاء فيها وصف 
لفروع الزراعة األساسية آنذاك، ويظهر 
عند قراءة فص��ول امللحمة بدقة وتأمل 
يج��د الق��اريء اللبي��ب: أن فيرجيل لم 
يكن يكتب رواي��ة خيالية بل كان يكتب 
لروما كتاباً مقدس��اً في تقدمي ش��ريعة 
دينية واضحة املعال��م هو دين الوطنية 
وتأليه روما والدفاع عن وجودهاعبر بعث 
الشعب الروماني، أن شعر فيرجيل أبداع 
وأبت��كار مزيج من الواق��ع املرير واجلميل 
مؤط��ر باخلي��ال العمي��ق الذي يس��مو 
باألدراك األنس��اني إلى ال��ذروة في العلو 
لكونها متت��از بالقوة واملرون��ة والعذوبة 
بنق��اء فكري وصفاء ذهن��ي وقوة ألهام، 
أن أش��عارفيرجيل ُكتبْت أس��طرها عام 
42 ق .م وف��رغ منها ع��ام 39 ق م ، ولُقب 
روماني��اً ب)DACTUs (أي العالم��ة ، من 
خ��الل حكم��ه الفلس��فية األنس��انية 
وه��و القائ��ل : }* الزمن يغّير كل ش��يء 
مب��ا في ذلك أذهاننا، أال ما أس��عد الرجل 
الذي أس��تطاع أن يتعلم علل األشياء * 
املمارس��ة والفكر قد يشكالن بالتدريج 
فنون��اً{، وعنصراجلم��ال في ش��عره قوي 
للغاي��ة تتمث��ل ف��ي جم��ال اللغة في 
سردياته النصية الشعرية وسمات فنية 
خصبة تسيطر على اخليال وهي ليست 
من عنديات الشاعر، بل هي نقلة نوعية 

جلغرافية روما املترفة واخلالبة .
ومن مميزاته الشعرية : موضوع القصائد 
ه��و وصف الرعي على منط ) ثيوقريطس 

(Theocritus  بالتوقي��ع عل��ى جمالي��ة 
بأنغام موس��يقية ش��فافة  األس��لوب 
سداسية األوزان ، مليئة باحلنان التأملي 
واحلب التخيلي في حتطيم القلب باحلب 
عند صد احلبيب !، ومّجد فيرجيل املناظر 
الطبيعية وهي أكثر واقعية من األشباح 
الثيوقراطي��ة ، وفي ه��ذه القصائد نرى 
فنان��اً عظيم��اً يعال��ج أش��رف الفنون 
بأجمعها : فن زراعة األرض في شعٍر رقيق 
مصقول وهو يطرق جميع فروع الفالحة 
ويفيه��ا حقه��ا ، وال ينس��ى فيرجي��ل 
أم��راض احليوان��ات وطريق��ة عالجه��ا، 
ويصف حيوانات املزرعة وصفاً يدُل على 
فهمِه لطباعها وعطفُه عليها، وتلعب 
الديانات والعقائد الرومانية القدمية في 
وصف الطق��وس واألعي��اد الدينية دوراً 
مهماً في منظوم��ات فيرجيل ألعتقاده 

الزائد لعنصر احلياة ورمبا شعوره العميق 
باألنسانية املعذبة، وجمع فيرجيل مزايا 
األوديس��ا واأللي��اذة في عم��ل ملحمي 
الش��عرية أصبحت  درام��ي بنصوص��ه 
واللغ��ة  األدب  تهذي��ب  ف��ي  أساس��اً 
الروماني��ة وك��ذا النث��ر والش��عر، وتلك 
النتاجات الثرة املتميزة لفيرجيل ُخلدْت 
باس��تعمالها في العص��ور املتأخرة في 

تدريس التعليم ا
رعويات فيرجيل الش��عرية/ أجنز فيرجيل 
ألفي بيتاً شعرياً ملحمياً صنفها بعشرة 
أناش��يد، كل أنشودة مذيلة بأسم بطل 
ملحم��ي من رم��وز قصائده الش��عرية، 
وأقتصاداً للمساحة املسموحة للبحث 
أخت��رت ثالث لوحات منه��ا )وال أدري ملاذا 
أخترُت هذه اللوحات الثالثة وأن العشرة 
كله��ا مبش��رة باحلب والتأم��ل وأيقاض 

الروح للتمس��ك باحلياة والسالم العاملي 
– رمبا ال أدري !!! ( :

وم��اذا   -{ باالمي��ون  الثالث��ة-  األنش��ودة 
يس��تطيع أن يفعل أصح��اب األمالك؟، 
وق��د بل��غ اللص��وص ش��أواً عظيماً من 
اجل��رأة ؟ ألم أرك يا أس��وأ الن��اس ُطراً ؟ 
وأنت تس��رق عنزة دامون ! أتريد أن يجرب 
كالنا ما يس��تطيع أنش��ادُه ؟ س��أراهن 
به��ذه البقرة ك��ي ال ترف��ض أنها حتلب 
مرتني وترضع عجلتني صغيرتني، خبرني 

مباذا تراهن على منافستي ؟! { .
األنش��ودة اخلامس��ة�  دافن��س }-- لقد 
أن  بع��د  دافن��س«   « احلوري��ات  بك��ْت 
أختطفتُه يُد املوت الكريهة !، أش��هدي 
على احلوريات يا أش��جار البن��دق ، وأنت 
أيتها األنهارس��تكون لِك هذه الطقوس 
إلى األبد !، عندما نقدم نذورنا الس��نوية 

للحوريات ، وعندما نطّهرْ حقولنا{ 
األنش��ودة الرابعة يولي��و} ---أن العذراء 
تعود اآلن، ويرجع حكم س��اترون، ويهبط 
جي��ل جدي��د اآلن من الس��ماء العالية ، 
رفقاً بالصبي عند مول��ده يا » لوكينا » 
الطاه��رة، إذ مبجيئِه س��ينمحي العصر 
احلدي��دي ويش��رق العص��ر الذهبي على 

ربوع العالم بأسرِه { .

أسباب شهرة قصائد »فيرجيل« 
الرعوية !!!.

1 - تتمت��ع بقدرة ش��عرية غير محدودة 
حي��ث النظ��م وس��رد الن��ص، وبأضافة 
فيرجيل احملسنات املوسيقية واللفظية 
الطوي��ل  النف��س  القصائ��د  وأحت��واء 
واألصرار والتحدي والصم��ود ، ومتكن أن 
يعبر عن فكرٍة هائلٍة كانت عصّية على 
الكثير من السياس��يني وه��ي : » فكرة 

سيطرة روما على العالم » .
2 - تف��ّوق على مالح��م هوميروس الذي 
تغن��ى باألمج��اد بينم��ا فيرجي��ل صنع 
األمجاد ، والفرق الثاني بني أوديس��يوس 
بط��ل األلي��اذة بط��ل مغام��ر يخ��وض 
األه��وال ثم يقفل راجع��اً لوطنه، بينما 
) أينياس (بطل األيني��اده لفرجل ميتطي 
اخملاطر وميخر البحار باحثاً عن وطن أثبت 
حقيقة املس��لمات األخالقية األنسانية 
ألب��رز حلق��ات ال��روح نب��الً ه��ي ثقافة 

املواطنة.
3 - أن وطني��ة فيرجي��ل ف��ي أش��عاره 
السياسية غايتُه أن يصنع مجداً لدولة 
فتي��ة ال مج��د له��ا، فلجأ إل��ى املوروث 
الش��عبي في بعث الروح في أس��طورة 
أينياس التي تدع��و خاللها إلى األفتخار 
بالس��لف واألقت��داء به��م وأس��تلهام 
أخالقياته النبيلة ف��ي بناء اجملتمع على 
غرار ما فعلُه س��ليل أس��رتِه أغسطس 
حاك��م روما آنذاك ، وألهبْت هذه األفكار 
الرومان��ي  الش��باب  نف��وس  الوطني��ة 
وأندفع��وا بحماس��ة لتبني والتمس��ك 

بأشاعر فيرجيل .
4 - على عكس ماهو مألوف في املالحم 
حني تقدم بطال فوق مستوى البشر، لكن 
فيرجيل قدم في مالحمه الشعرية بطال 
س��ويا من مستوى البش��ر حنون مؤمن 
يهتدي باآللهة ويقدس احلياة األس��رية، 

أنُه أبٌن بار وزوج صالح وأب حنون .
فيرجي��ل خصوص��اً  أش��عار  ُع��دْت   5-
) أنيادت��ه( امللحمي��ة م��ن أه��م الرموز 
الثقافية واألدبية الثرة في القرن األول بعد 
امليالد عّدت مص��دراً للغة الالتينية عند 
النحويني، ووضعْت في املقرر املدرس��ي، 
ودفع��ت الكثي��ر م��ن األدب��اء واملثقفني 
والشعراء األقتداء به وتستوحي نتاجاته 
املبدع��ة مث��ل : دانت��ي ف��ي الكوميديا 
األجنليزي  وأستعملهاالش��اعر  اآللهية، 
) تشوس��ر ( وأقتب��س منه��ا الش��اعر 
األجنليزي ) أدمون سبنسر ( في قصيدتِه 

) ملكة اجلن ( .

الشاعر الروماني مغني أناشيد الرعاة
فيـرجيـل..

دراسة

من فعاليات االستضافة

غالباً ما ننتمي  لصورة 
فيقُف الوهم غير املتوقع  في 

شكل صورة 
نتذوقها نتحسسها بخِفة 

وجوِدنا.
***

هنا حِكاية وحلُم في الصورِة
متوضعت وتكونت

السطوة مللء الفراَغ
في  جسِدها لعبة افتراضية.

***
 تهاجمنا احلرُب

فيُفقد الهاجُس
وتتفكك الصورة

ويتفكك الفراغ الساكن
في الصورة 

دائماً نكون في الصورة
بسبب االختالَف

***
متِصلُب واقٌف في زاويِته
يحلُم ، ميسُك حفنَة من 

األشياء
فيقُع في الوهِم.

...
هو عنوان ، لكنه يحتاُج الى 

ضرورٍة كي يُقرأ 
بسبب

نصوِص احلرِب
مناضِد احلرب 

أفكارِ احلرب
أدِب احلرب 

فلسفِة احلرب
حداثِة احلرب . 

والصورة مازالت  كاحللم 
تاِئهَة في املعنى 

يريُد أن يجد في الصورِة تساؤالً
واذ بالقراءة فيجَد سطوة 

لوجودِه
ليغدو غائباً وغريباً

وهو معلقاً بني اخللِق والوجوِد

»صورةَ »
وليد رشيد القيسي

قصيدة

حذام يوسف

 عن دار س��طور للتوزي��ع والطبع في 
ش��ارع املتنبي، ص��در كت��اب ) كتابة 
اجلس��د ف��ي املس��كوت عن��ه / أدب 
امل��رأة ف��ي الع��راق أمنوذج��اً، دراس��ة 
نقدي��ة ته��دف ال��ى تأكي��د ثقاف��ة 
النق��د واملراجع��ة مجددا حس��ب ما 
يؤكده الناقد والشاعر جمال جاسم 
أم��ني، الكت��اب ص��در بثالثة أقس��ام 
توزع��ت عل��ى مئ��ة وأرب��ع صفحات، 
ضم��ت عدداً م��ن املق��االت والبحوث 
التي رك��زت على مواضي��ع أدب املرأة 

ف��ي الع��راق، حي��ث اختار للقس��م 
األول م��ن الكت��اب مباح��ث امل��رأة ، 
اللغة، الكتابة ، واخلطاب إش��كاالت 
املصطلح، أما القس��م الثاني فكان 
يبح��ث في إش��كاالت الوع��ي وأزمة 
الفضاء، وحرص الكاتب في القس��م 
الثالث من املطبوع، على التطبيقات 
النقدي��ة، حي��ث ش��مل ف��ي بحثه، 
مجاميع الشاعرات الدكتورة ناهضة 
ستار، علياء املالكي، سمرقند اجلابري،  
رس��مية محيب��س، فيفي��ان صليوا، 
إضافة ال��ى كتابات حصره��ا الناقد 

مبصطلح) شاعرات التواصل(!.
يذكر ان الشاعر والناقد جمال جاسم 

أمني، عضو املكت��ب التنفيذي لالحتاد 
العام لألدباء والكتاب في العراق، رئيس 
رابطة ) البديل الثقافي(، حصل على 
العديد م��ن اجلوائز احمللي��ة والعربية، 
في املهرجانات الش��عرية وجلس��ات 
االحتفاء بتجربته الشعرية والنقدية، 
ترجم��ت بعض نصوص��ه الى اللغات 
اإلجنليزي��ة والفرنس��ية واألملانية، من 
اصداراته: س��عادات س��يئة الصيت، 
ال أح��د بانتظ��ار أحد، دراس��ة نقدية 
بعنوان أس��ئلة النقد عن دار الشؤون 
الثقافي��ة، حتوالت النص اجلديد، أيضاً 
دراسة نقدية، إضافة الى العديد من 

اجملاميع الشعرية .

متابعة الصباح الجديد:

بحضور وكيل وزارة السياحة واآلثار 
فوزي االتروش��ي وإش��راف مديرعام 
دار الثقاف��ة والنش��ر الكردية ئاوات 
حسن أمني عقدت الدار ندوة حوارية 
بعنوان )املس��رح الكردي في العراق 
أمنوذج��اً( ي��وم األربع��اء اخلامس من 
متوز 2017 وعلى قاعة الدار, ضيفت 
فيها اخملرج والناقد املس��رحي بشار 
علي��وي, وأدار الندوة جي��ان عقراوي 
مديرة قس��م العالقات واإلعالم في 

الدار.

ورح��ب مدي��ر ع��ام ال��دار بالضيف 
احملاض��ر ووصف��ه بأنه اح��د األقالم 
الرصينة واجلادة والذي كان له تواجد 
من��ذ كان في كردس��تان وهو مبنزلة 
س��فير النق��د املعب��ر عن املس��رح 

الكردي.
وأكد الناقد املس��رحي  بان مفهوم 
مغيب��اً  م��ازال  الك��وردي  املس��رح 
بش��كل كامل عن الفع��ل النقدي, 
فاحلركة املس��رحية الكوردية تعاني 
م��ن أزمتني, األولى ه��ي أزمة النص 
الك��ردي واملتمثلة بقلة  املس��رحي 
النصوص املكتوبة بأقالم كتاب كرد 
مما افقد املسرح الكردي خصوصيته 

املس��توحاة من بيئت��ه احلاضنة له 
,أما األزمة الثانية التي تعاني منها 
احلركة املسرحية الكردية هي غياب 
شبه كامل للفعل النقدي للعروض 
املسرحية, وسببه افتقار املسرح إلى 
وجود نقاد مس��رحيني متخصصني 
باستثناء القليلني الذين ال يتجاوزون 
أصابع اليد الواحدة, فضالً عن عدم 
وج��ود تالقح ثقافي بني مس��رحيي 
إقلي��م كردس��تان ونظرائه��م ف��ي 
احملافظ��ات العراقية األخرى, فهناك 
ضبابية ش��به تامة ل��دى كل طرف 
عما يقدمه الطرف اآلخر من نتاجات 

مسرحية.

الناقد والشاعر جمال جاسم أمين
يبحث كتابة الجسد في المسكوت عنه

دار الثقافة والنشر الكردية تعقد ندوة بعنوان 
)المسرح الكردي في العراق أنموذجًا( 

فيرجيل



ب��أن  احل��دس  ل��دي  لي��س  س��يدي، 
الفرنس��يني متحمس��ون ج��داً فيما 
يتعلق بإصدار الق��رار بالطريقة التي 
ش��رحها الرفيق أبو زي��اد ] طارق عزيز 
[ ح��ني ق��ال: » لق��د وعدون��ي بأنهم 
لن يرفض��وه، يس��تخدمون الفيتو أو 
يتصادم��ون م��ع األمريكي��ني، لكننا 
س��وف ] غي��ر مس��موعة [ إل��ى أن 
تغط��س. » كان هذا تصريحهم. إنني 
أتذكر الرفيق طارق تكلم مع الفرنسي 
حني غادر وسأله: » هوه، ماذا فعلَت؟ » 
» لقد عملنا شيئاً سيسرك سماعه. 
أعني، لقد وافقنا على ش��يء حتبه »، 
أجاب الفرنس��ي. أعتق��د أنهم قالوا 
هذا بحي��ث إما نقبل هذا التفس��ير 
أو ال   نقبل��ه. هذه ه��ي النقاط التي 
كان��وا خرجوا بها. لك��ن أن يقول اآلن 
إنن��ا وصلنا إل��ى االس��تنتاج بأن هذا 
التفس��ير صحيح وهو مس��تند إلى 
أرضية جدي��دة، ماذا س��يحدث إذاً ملا 

قلناه من قبل؟ 
صدام: الرفيق وزير الشؤون اخلارجية؟

محم��د س��عيد الصح��اف: الرئيس 
القائد، بقدر تعلق األمر بالفرنس��يني، 
ثم��ة مالحظ��ة تقني��ة أعتق��د أنها 
 ،Boucher مفيدة جداً. حني زار بوشيه
رئيس مكتب الش��رق األوسط، بغداد، 
التقي��ت ب��ه قب��ل أن تت��اح الفرصة 
للرفيق طارق ألن يفعل ذلك وس��ألته 
أسئلة محددة. كان أحد أسئلتي: ملاذا 
متاطل الشركات الفرنسية، تطيل وال 
تستقر على حال؟ » نعم، لقد أعطينا 
التعليمات للشركات الفرنسية لكي 
تنخرط في أقصى قدر من املفاوضات، 
تكلموا مع اجلانب العراقي واكتشفوا 
أين تكمن مصالح الش��ركات، لكننا 
ألس��باب  التوقي��ع  م��ن  منعناه��م 
سياس��ية »، رد علّي، وهو يش��ير إلى 
العقوبات االقتصادية املفروضة على 

العراق. 
إذاً، حينم��ا أثاروا قضي��ة الديون الذي 
له صلة مباشرة بالشركات مع نائب 
رئي��س الوزراء  ] طارق عزي��ز [، أعتقد، 
أيه��ا الرئي��س القائ��د، أن��ه بس��بب 
وضعهم االقتصادي في فرنس��ا اآلن، 
لق��د وضعوا تعهدات ثقيلة س��ببْت 
لهم مش��كالتهم. إنهم يتس��لمون 
12 بلي��ون دوالر ف��ي الس��نة كدع��م 
اعتمادات  باعتباره��ا  احلكوم��ة  م��ن 
مالي��ة ألنظمة الضم��ان االجتماعي 
ونتيج��ة  به��م.  اخلاص��ة  والصح��ي 
له��ذا الدع��م والنفق��ات الس��خية 
عل��ى الصحة والضم��ان االجتماعي، 
لديه��م  اآلن عج��ز مال��ي بقيمة 46 
بليون دوالر. س��تة وأربعون بليون زائداً 
اثنان عل��ى 12، وهك��ذا يصبح الناجت 
24 بلي��ون دوالر، ال��ذي يتطلب عامني 
لس��داده لكي ينتعش وضع االقتصاد 
الفرنس��ي بعد مرور س��نتني من دون 
دعم حكومي وقضايا أخرى، بطريقة 
ما سيكون مؤهالً ألن يُنفذ، لكي يُوقع 
ويُصادق عليه بوصفه اإلقرار النهائي 
والقانون��ي بحس��ب )االحت��اد املال��ي 
األورب��ي(   و) معاه��دة ماس��تريخت(. 
اقتصادية حقيقية،  لديهم مشكلة 

أيها الرئيس القائد. 
رئي��س  لنائ��ب  التلمي��ح  إعط��اء  إن 
ال��وزراء كان ش��يئاً صحيح��اً، أعن��ي 
إن��ه حان الوق��ت اآلن لكي نقول لهم 
إن��ه يجب أن يكون هن��اك عمل جدي 
وتوقيع؛ أعني أنه��م يحتاجون إلى أن 
يتعه��دوا، أيها الرئي��س القائد، فيما 
يتعل��ق بقضي��ة الدي��ون. إن ه��ذا له 
فائدت��ان. أوالً: س��يكونون   ملتزمني، 

واملث��ال الروس��ي بق��در تعل��ق األمر 
ب��� ] يفجين��ي [ برمياكوف ق��د يكون 
نافعاً  هنا. )1( ثانياً: إنه ش��يء مفيد 
جداً لنا، أيه��ا الرئيس القائد، إذ بدأْت 
الش��ركات األوربية متضي للتسجيل 
ف��ي االعتماد املال��ي التعويضي لكي 
جتمع ديونها. إذاً، سيكون من األفضل 
أن ندعوهم إل��ى املفاوضات الثنائية؛ 
لقد أجنز الفرنسيون شيئاً نافعاً جداً 
معهم. ه��ذه هي النقط��ة الوحيدة 
الت��ي أود أن أراها في ج��دول إعمالنا 
مع اجلانب الفرنسي لكي نتوصل إلى 

اتفاق معهم حتى نوقعه. 
أيه��ا الرئي��س القائ��د، ل��دي بع��ض 
املالحظات التقني��ة تتعلق بقرار األمم 
املتح��دة املرقم986. كان لدي اجتماع 
مطّول مع بطرس – غالي في 5 تشرين 
األول )أكتوب��ر(. كان ي��وم جمعة، أيها 
الرئيس القائد، حيث استمر االجتماع 
س��اعتني بحضور مستشارين آخرين 
وكان املناخ مغبراً ] مليئاً باملشاكل [ 
بالنس��بة لنا بسبب ما جرى. )2( لقد 
قاطعت��ه وأدلي��ُت بجمل��ة مفصلة. 
قال لي: » إن وضعكم سيء وال أرغب 
ب��أن أعط��ي أي تعهد لك بأي ش��يء. 
اقبل بالق��رار ألن حقيق��ة القبول به 
س��تنفعكم حي��ث س��يزيل بع��ض 
الغب��ار العالق بك��م. » مضى الوقت 
وق��د أدرك��وا أن هذا لن يس��تمر كما 
توقع��وا مبا إنهم أظهروا بعض املرونة 

مع نائب رئيس الوزراء. 
إذاً، أعتقد أن النقطة هي، أيها الرئيس 
السياس��ية  التكتي��كات  القائ��د، 
للغرض الذي ذكره نائب رئيس الوزراء. 
إنه��م يعتق��دون أن��ه م��ا إن يرونا قد 
كبحنا عواطفنا لن يكون أمامنا خيار 
آخر س��وى أن نقبل بهذا القرار، لكن 
ما إن ال يرونا حتت املطرقة سيقدمون 
لنا تنازالً إثر اآلخ��ر بغية التوصل إلى 
اتف��اق. لو رأون��ا )مس��يطرين( )تعبير 
بالعامي��ة العراقية يعن��ي مقتدرين 
ومتمكن��ني – م.( وقادرين على اإلفالت 

م��ن هذه احليلة من خ��الل عدم قبول 
هذه املادة، إذا ل��م يرونا حتت املطرقة، 
عندئ��ذ س��يطعموننا، وم��ن بعدها 

يعطوننا مرونة. )3( 
توق��ف عم��ل جلن��ة )اليونيس��كوم( 

 )1998(
  بحل��ول أواخ��ر عق��د التس��عينات 
من الق��رن العش��رين، تداع��ى نظام 
العقوبات االقتصادية. كانت احلماسة 
الروسية والفرنسية إلبقاء العقوبات 
االقتصادي��ة قد تضاءلْت بس��رعة، و، 
بشكل أكبر بسبب غم ريتشارد بتلر، 
الذي تولى رئاس��ة اليونيسكوم بعد 
إيكي��وس، كوفي عن��ان، األمني العام 

لألمم املتحدة، بدأ يقّوض اليونيسكوم 
من خالل عقد صفقات مباش��رة مع 
العراقيني في م��ا يتصل بتعهداتهم 
ف��ي ن��زع األس��لحة. )4( ف��ي ه��ذه 
ومستش��اروه  ص��دام  التس��جيالت، 
يناقشون الطرائق الغتنام هذا الوضع. 
في تسجيل من شباط )فبراير( 1998، 
يناقش��ون حس��نات العمل مع عنان 
بدالً من )مجلس األم��ن الدولي(، وهو 
اتف��اق تعويض��ي مع بينون س��يفان، 
موظ��ف األمم املتح��دة املس��ؤول عن 
الغ��ذاء(  مقاب��ل  )النف��ط  برنام��ج 
واحتمال أن املفتش��ني يغرسون دليالً. 
في تس��جيل آخ��ر بعد م��رور بضعة 
شهور، يقررون منع عمليات التفتيش 
م��ع أن العراق كان قد فكك أساس��اً 
قدرات��ه ف��ي مج��ال أس��لحة الدمار 
الش��امل. ه��ذا املنع من ل��دن صدام 
سّرع نشوب  حملة )ثعلب الصحراء(، 
وهي سلسلة من الضربات اجلوية من 
قب��ل الواليات املتح��دة وبريطانيا في 

كانون األول )ديسمبر( 1998. )5( 
القي��ادة العراقي��ة تناق��ش )مذك��رة 
التفاهم( مع كوفي عنان لكي تسمح 
بعمليات التفتيش للمواقع الرئاسية. 
يذكر طه اتف��اق العراق في ما يتعلق 
بالتعويضات مع بينون سيفان ويتوقع 
أن رشوة العراق ستؤدي لزيادة الدعم 
من جان��ب روس��يا، فرنس��ا، والصني 
)تقريباً 23 شباط ] فبراير [ 1998( )6( 
ص��دام: طل��ب ] كوفي عن��ان [ عقد 
اجتماع مباش��ر مع��ي. )7( وكان يريد 
أن – اس��تل ورق��ة وقال ل��ي إن هاتني 
هما القضيتان. قلت له، إن شاء اهلل، 
سنحلهما حاالً. القضية األولى، بدالً 
من ] توق��ف قصير [ يتعني علينا أال ] 
توقف قصير [ يتعني علينا أال نسميه 
» تفتيش��اً » أو » زيارة ». لنس��ميه » 
دخوالً » وسيكون ذلك مقبوالً. حسناً، 
ف��ي احلقيقة، إنه كما ل��و أنك تدخل 
بل��داً والقضي��ة ق��د ُحل��ْت. إذاً، لقد 
حللناها. قل��ُت له فيما يتعلق بتكرار 

الزيارة، إذا لم تكْن مدة ش��هرين غير 
كافية بالنسبة له، سنجعلها أربعة 
أش��هر. وخ��الل هذه األش��هر األربعة 
بإمكانه أن يحل جميع املس��ائل التي 

يريدها. 
ذكر 1: القضية كلها سوف حُتل. 

صدام: القضية ُحلْت بهذه الطريقة. 
بالطبع، ف��ي االجتماع، قلُت له ألنني 
حتدث��ُت عن ] توقف قصي��ر [ قلُت له: 
» أنظرْ، لق��د أتيَت وأوج��زَت القوانني 
الس��ابقة ومس��ائل مح��ددة. يتعني 
علي��ك أن تؤكد على احلق��وق األخرى 
ويج��ب  الق��رارات  بحس��ب  للع��راق 
االهتم��ام  احلق��وق(  )ه��ذه  تن��ال  أن 

الذي تس��تحقه، ومن بينه��ا احلصار 
االقتصادي الذي ل��م يُذكر. هذا يجب 

أن   يُذكر » ...
خ��الل  القضي��ة.  حللن��ا  لق��د  إذاً، 
االجتماع املّوس��ع، سأله الرفاق ما إذا 
هذه ] قضية الزمن [ ستكون حاضرة 
ف��ي التصري��ح. رد عليهم قائ��الً إنها 
لن تك��ون موجودة وينبغ��ي أن تبقى 
جانب��اً ... الرفيق طارق ق��ال، قال، قال 
ل��ه: » حس��ناً، هل ه��ذا اتف��اق رجل 
نبيل )جنتلم��ان(؟ » رد علي��ه قائالً: » 
نع��م، اتف��اق جنتلمان. » ك��ررُت تلك 
ال� )نعم(، كان ذلك شيء حسن وكنا 
نثق بعنان وأخوته. هم جميعاً شهود 
عي��ان وكانوا مطلعني اطالع��اً جيداً، 
وكان عنان نفسه شاهد عيان. دعونا 
نعتمد على اهلل والقادة ] املس��لمني 
[ ف��ي كربالء. )8( في الن��ص، ال يوجد 
ذك��ر منفص��ل ف��ي جمل��ة ] توقف 
قصير [، حس��ناً، بخصوص التكرار ] 
تك��رار الزيارة [، إمن��ا يوجد ذكر لتعبير 
] توق��ف قصي��ر [: » لهذه امل��رة وال� ] 
توقف قصير [ املرات القادمة. » طيب، 
بحس��ب اتف��اق اجلنتلم��ان يجب أن 

يلتقوا خالل أربعة أشهر و- 
ذك��ر 1: هذا يعني أن التك��رار مذكور 

من البداية. 
ص��دام: و – وه��ذا صحي��ح. ه��ذا ما 
ذكره الرفيق محمد. حس��ناً، علّي أن 
أخبركم أن لديهم شيء خارج االتفاق. 
لديهم ش��يء تقني )فني(. هذا يعني 
ش��يء تقني ومش��روع. هذا يعني أن 
الع��راق عاد إل��ى الوراء، تأخر س��بعة 
أعوام، لكي يؤكد إذعانه للقرارات. إنه 
ش��يء   صحيح: لقد تخطينا احلدود 
املناس��بة للصالحية، غي��ر إنها متلك 
معاٍن تاريخية وقانونية. نعم، واالتفاق 

ُمرر – 
ذكر 1: ] غير مسموعة. [ 

هوامش:
) 1( عم��ل برمياك��وف بوصف��ه وزير 

خارجي��ة روس��يا من كان��ون الثاني 
)يناير( 1996 حتى أيلول )س��بتمبر( 
1998، وفي هذا الوقت أصبح رئيساً 
للوزراء. بحسب بتلر، قال برمياكوف 
ل��ه: » م��ن دون أن تس��أل ... الع��راق 
مدين إلى روسيا بنحو 8 بليون دوالر 
أمريكي عن قيمة معدات عسكرية. 
له��ذا الس��بب كان��ت روس��يا تريد 
إنه��اء مرحل��ة ن��زع األس��لحة وأن 
يُرفع احلصار االقتصادي عن النفط. 
روسيا كانت بحاجة ماسة إلى هذا 
املال، وهو لن يتم سداده ما لم يكون 
العراق قادراً على بيع نفطه بحرية. » 
يبدو أن وزير اخلارجية العراقي يقول 
لصدام ب��أن املصاع��ب االقتصادية 
الت��ي تواجهها فرنس��ا رمب��ا جتعل 
فرنس��ا تس��مح لش��ركات النفط 
بتوقي��ع عق��ود م��ع الع��راق مقابل 
تسديد العراق لديونه. برمياكوف قبل 
بالرشاوى العراقية علناً، األمر الذي 
رمبا أجج رغبة وزير خارجية روس��يا 
لكي ينهي العقوب��ات االقتصادية. 
بتلر: » التهديد األكبر »: 106 – 107؛ 

ديلفير: » إخِف وابحْث »: 102. 
)2( التق��ى الرج��ان لكي يناقش��ا 
تطبي��ق الق��رار 986 في 6 تش��رين 
األول )أكتوبر( 1995، وهو يوم جمعة. 
» حوادث االثن��ن »، إذاعة ) فيديرال 
10 تش��رين األول )أكتوب��ر(   ، ني��وز( 

 .1995
) 3( املادة التي يش��ير إليها محمد، 
من املفترض في القرار 986، مبهمة. 
م��ن أجل االط��اع على ن��ص القرار 

986، أنظر :
www.un.org/Docs/scres/1955/
scres95.htm )وق��ت الدخ��ول إل��ى 

املوقع 4 شباط ] فبراير [ 2010(. 
)4( بتل��ر: » التهدي��د األكبر »: 127-
154؛ تريفان: » أس��رار صدام »: -361 

 .367
)5( جوليان بورغر وإيوين مكاسكل: 
» ح��رب صاروخي��ة خاطف��ة عل��ى 
 17 )الغاردي��ان(،  جري��دة   « الع��راق 

كانون األول )ديسمبر(1998. 
)SH-SHTP-A-000  )6-785: » صدام 
العقوبات  يناقش��ون  ومستشارون 
االقتصادي��ة املفروض��ة على العراق 
ف��ي 1998 وعملي��ات تفتي��ش االمم 
املتح��دة احملتمل��ة »، االجتماع غير 
م��ؤرخ )تقريب��اً 23 ش��باط ] فبراير 
[ 1998(. م��ن أج��ل احلص��ول عل��ى 
تس��جيل إضافي يناقش فيه صدام 
ومستش��اروه )مذكرة التفاهم( مع 
-SH-SHTP-A-001  * أنظ��ر  عن��ان، 
257: » ص��دام ومس��ؤولون عراقيون 
يناقش��ون ش��روط زي��ارة )مجل��س 
األمن الدول��ي(، االجتماع غير مؤرخ 

)تقريباً 1998(. 
) 7(  من أج��ل االطاع على وجهتي 
نظ��ر رئي��س ونائ��ب رئي��س جلن��ة 
)اليونيس��كوم( ع��ن القضايا التي 
نوقش��ْت في هذا االجتم��اع، أنظر 
بتلر: » التهدي��د األكبر »: 127-154؛ 
ديلفير: » إخِف وابحث »: 140 150-. 
) 8( كرباء، العراق، واحدة من أقدس 
املدن بالنسبة للمسلمن الشيعة. 
صدام، مع أنه سني، كان يستخدم 
رموز الشيعة بن احلن واآلخر. على 
م��دى أعوام  كثيرة هو ومستش��اره 
أحجموا عن استخدام كرباء كرمز، 
عل��ى أي ح��ال، طامل��ا أن اإليراني��ن 
اس��تخدموها كرمز شيعي فارسي 
خ��ال احل��رب العراقي��ة – اإليرانية. 
أنظ��ر بينجي��و: » كلم��ة ص��دام »: 

 .191-176

»          « تكشف ما لم ينشر عن مواقف صدام حسين السرية آلخر عقدين من حكمه

ه��ذا الكت��اب ترج��م وأع��دّ للنش��ر م��ن 
قب��ل »دار الجم��ل« ف��ي ألماني��ا بعن��وان 
)أشرطة تسجيل صدام.. األعمال السرية 
لنظام اس��تبدادي 1978-2001( وتنشره 
»الصب��اح الجديد« اس��تباقًا عل��ى حلقات، 
وتس��تند معلومات��ه الى آالف الس��اعات 
لالجتماع��ات،  الس��رية  التس��جيالت  م��ن 
واالتص��االت الهاتفية، والمؤتمرات التي 
عقده��ا ص��دام حس��ين ط��وال أكثر من 
عش��رين س��نة قبل س��قوط نظامه عام 
2003 إذ وقعت تس��جيالت هذه الوثائق  
بي��د ق��وّات االحت��الل وأع��دت م��ن قب��ل 
)معه��د التحلي��الت الدفاعي��ة(  لمكتب 
نائب وزير الدفاع لشؤون السياسة، وهي 

مزودة بالهوامش للتسجيالت الصوتية 
وحاش��يته،  ص��دام  بي��ن  لالجتماع��ات 
الباحثي��ن  أن  المقدم��ة  م��ن  ويفه��م 
س��يزودون  بتبص��رات مهم��ة لألعم��ال 

السرية للنظام.
وضمن��ًا س��يطرح الكت��اب سلس��لة م��ن 
األس��ئلة التأريخي��ة. كي��ف كان رد فع��ل 
صدام حيال ضغوطات حروبه؟ كيف كان 
يدير عالم��ه الميكافيلي الذي خلقه هو 
بنفس��ه؟ كيف كان رد فعله إزاء إش��ارات 
وأفع��ال المجتم��ع الدولي ف��ي القضايا 
المتعلق��ة بالح��رب والس��الم؟ ه��ل كان 
هناك اختالف بين ص��دام العلني وصدام 
بالمس��ائل  يتص��ل  م��ا  ف��ي  الش��خصي 

الحساسة بالدولة؟. 
اما مع��دّو هذه الوثيق��ة فهم، كيفن 
أم. وودز: عضو في هيئ��ة البحث التابعة 
ل� )معه��د التحليالت الدفاعية(. نُش��رتْ 
)الش��ؤون  ف��ي  الع��راق  ع��ن  دراس��اته 
األجنبية(، )مجلة الدراس��ات اإلستراتيجية 
واألمن القوم��ي( وهو ضاب��ط اميركي 
متقاع��د، وديفيد دي. بالكي: نائب مدير 
وباح��ث في المرك��ز له رس��الة دكتوراه 
في موضوعات هذه الوثيقة، ومارك إي. 
س��تاوت: محاضر في كلية كريغر لآلداب 
والعل��وم التابع��ة لجامعة جون��ز، وهوً 
م��ؤرخ ف��ي متح��ف التجس��س العالمي 

بواشنطن.

أشرطة تسجيل صدام
األعمال السرية لنظام استبدادي 1978 - 2001  »الحلقة 52 القسم الثاني« 

صدام: و – وهذا 
صحيح. هذا ما ذكره 
الرفيق محمد. حسنًا، 

عليّ أن أخبركم أن 
لديهم شيء خارج 

االتفاق. لديهم شيء 
تقني )فني(. هذا 
يعني شيء تقني 

ومشروع. هذا يعني أن 
العراق عاد إلى الوراء، 

تأخر سبعة أعوام،

صدام: القضية حُلتْ 
بهذه الطريقة. 

بالطبع، في االجتماع، 
قلتُ له ألنني تحدثتُ 

عن ] توقف قصير [ 
قلتُ له: » أنظرْ، لقد 

أتيتَ وأوجزتَ القوانين 
السابقة ومسائل 

محددة
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بغداد إعالم الدائرة:
اجتم��ع املدير العام لدائرة ش��ؤون 
االقالي��م واحملافظ��ات طال��ب جابر 
الوطنية  املراك��ز  املوس��وي مبديري 
لرعاي��ة املوهب��ة الرياضية بحضور 
ومدي��ر  معاون��ه س��والف حس��ن 
قس��م املوهب��ة الرياضي��ة بس��ام 
رؤوف و عضو اللجنة االستش��ارية 
العليا باملركز فائق الراوي وعدد من 

مسؤولي الشعب.
االجتم��اع  خ��ال  اك��د  املوس��وي 
على ض��رورة إكمال االس��تعدادات 
واالداري��ة  الفني��ة  واملس��تلزمات 
النطاق فعاليات ) مهرجان التحرير 
الكبي��ر( ال��ذي س��تقيمه الدائرة / 
قس��م املوهبة الرياضية ويش��مل 
جميع االلعاب و أقسام املوهبة في 
احملافظات ، وتس��تمر بطوالته على 
مدى أربعة اش��هر احتفاءاً بالنصر 
الكبير الذي حققه العراق ش��عباً 
وجيش��اً على داعش وحترير املوصل 
، مشدداً على اهمية حتقيق برنامج 
زي��ارات تفقدي��ة ميداني��ة ملدي��ري 
املراك��ز القس��ام املوهب��ة التابعة 
اللعابه��م ف��ي احملافظ��ات كافة و 
إعداد تقارير تقييمية ش��املة عن 
تلك األقس��ام ليتسنى للدائرة في 
ض��وء ذل��ك الوق��وف عل��ى الفروع 
الفاعل��ة والنش��طة وتل��ك الت��ي 
أخفق��ت ف��ي مهمته��ا ، واخلروج 
بحصيلة لفروع ناجحة ومثمرة في 

االلع��اب اخملتلفة تعن��ى باملوهوبني 
مش��يداً   ، احملافظ��ات  ابن��اء  م��ن 
بالتع��اون ال��ذي تبدي��ه احلكومات 
واالدارات احمللية ف��ي احملافظات في 
تعزيز جهود ماكات الوزارة والدائرة 
ودعمها وإس��نادها من اجل تنفيذ 

مهامها الرياضية الوطنية.
املدير العام لدائرة ش��ؤون االقاليم 
واحملافظات جدد التاكيد على اهمية 
تشكيل منتخبات املراكز الوطنية 
للموهبة كثمرة من ثمرات بطوالت 
) مهرج��ان التحري��ر الكبير ( وهذه 
املنتخب��ات ف��ي الفئ��ات العمرية 
س��يتم ال��زج بها ف��ي البطوالت و 
املنافس��ات التي تقيمها االحتادات 
الرياضي��ة املركزية ، واع��داً باعداد 

منتخب��ات مراكز املوهبة الرياضية 
بالش��كل الائ��ق والطم��وح الذي 
يتناس��ب مع اس��م وزارة الشباب 
و الرياض��ة وس��معتها ف��ي مجال 
بناء القاع��دة الرياضية في العراق 
، موجه��اً مديري املراك��ز الوطنية 
باع��داد كش��وفات تفصيلي��ة عن 
جمي��ع االحتياجات واملس��تلزمات 
الواج��ب توفيره��ا حتقيق��اً له��ذا 

الهدف.
بعدها ناق��ش معاون املدي��ر العام 
سوالف حسن ومدير قسم املوهبة 
الرياضية بس��ام رؤوف م��ع مديري 
املراك��ز القضاي��ا واألم��ور الفني��ة 
الرياضية الدقيق��ة اخلاصة اإليفاء 

مبتطلبات املرحلة القادمة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اك��د وزير الش��باب والرياضة عبد 
احلس��ني عبطان ان بناء املنش��آت 
الرياضية ورفع احلظر سيسهمان 

في تطور املنتخبات الوطنية. 
وقال عبطان في تصريح ل ) قسم 
االع��ام واالتص��ال احلكوم��ي( ان 
رف��ع احلظر عن ماعبن��ا العراقية 
كبي��رة  ق��وة  عام��ل  س��يكون 
للمنتخب��ات الوطني��ة مع تواجد 

اجلماهير .
واضاف ان اجلهود التي بذلتها وزارة 
الشباب والرياضة في بناء املنشأت 
وابرزها ملع��ب كرباء  الرياضي��ة 
الدول��ي واملدين��ة الرياضي��ة ف��ي 
البصرة وميسان فضا عن ملعبي 
الزوراء والنجف سيشكلون طفرة 
نوعي��ة في تطوي��ر اداء املنتخبات 

الوطنية في الفترة املقبلة
م��ن جانب اخر، اكد وزير الش��باب 
والرياضة عبد احلس��ني عبطان ان 
موازنة البلد في الوقت احلالي ليس 
كما في السابق وعلى املؤسسات 

الرياضي��ة تقلي��ل اإلنفاق��ات في 
الوقت احلالي.

وق��ال عبطان ان البل��د مير بظروف 
مالية صعبة ف��ي املرحلة احلالية 
الرياضي��ة  املؤسس��ات  وعل��ى 
االعتم��اد والتركي��ز عل��ى العمل 
اإلنفاق��ات  وتقلي��ل  الطوع��ي 
ه��ذه  ف��ي  االجن��ازات  لتحقي��ق 

الظروف.. واشار الى ان التضحيات 
الذي سطرها الشباب في جبهات 
القت��ال مثال يج��ب ان يحتذى به 
ف��ي العم��ل التطوع��ي وحتقي��ق 

االجناز.
كم��ا، اكد وزير الش��باب والرياضة 
السيد عبد احلسني عبطان ان احلل 
األمثل لتوفير الفرص للشباب هو 
دعم القط��اع اخلاص وع��ودة ثورة 

االعمار في البلد.
وقال عبطان ان املش��كلة الكبيرة 
التي تواجه الش��باب تتمثل بعدم 
توفير فرص العمل والعيش الكرمي، 
لذلك يجب إيجاد احللول عن طريق 
دعم القط��اع اخلاص وع��ودة ثورة 
االعم��ار بش��كل كبير م��ن خال 
االستثمار او املوازنة العامة للبلد.

واض��اف ان الث��ورة العمراني��ة في 
املنش��أت الرياضية التي احدثتها 
وزارة الشباب س��اهمت في إيجاد 
عدد كبير من فرص العمل للشباب 
املؤسس��ات  تفع��ل  ان  ونأم��ل 

احلكومية كما فعلت وزارتنا.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أش��عل القوة اجلوية الص��راع على 
ص��دارة الدوري املمت��از لكرة القدم، 
بعدم��ا تغلَّب على مضيفه النفط، 
ضم��ن  أم��س،  أول   )0-1( املتص��در 

اجلولة ال�34 من البطولة.
ل هدف الضيوف أمجد يوسف  سجَّ
راضي في الدقيقة )59(.. ورفع القوة 
رصيده إلى 67 نقطة وتقدم للمركز 
الثان��ي خل��ف النفط ال��ذي توقَّف 
رصيده عن��د 70 نقطة، إال أنَّه لعب 

3 مباريات أكثر من وصيفه.
من جانب اخ��ر، قاد عاء عبد الزهرة 

جن��م ال��زوراء، فريق��ه للف��وز عل��ى 
الس��ماوة بهدف��ني مقاب��ل واح��د، 
في املب��اراة التي ج��رت على ملعب 
الش��عب الدولي، حلساب اجلولة 15 

من الدوري املمتاز.
بهذه النتيجة يرتف��ع رصيد الزوراء 
للنقط��ة 62 باملرك��ز اخلام��س، في 
حني جتمد الس��ماوة عن��د النقطة 

18 في املركز قبل األخير.
وافتتح فريق الزوراء النتيجة مبكرا 
عب��ر عب��د الزه��رة، ف��ي الدقيق��ة 
وف��رض  املب��اراة،  م��ن  العاش��رة 
س��يطرته عل��ى مج��رى اللعب من 

خ��ال نق��ل الكرة بش��كل س��ريع 
ملناطق السماوة، الذي دافع بكثافة 

في محاولة ملنع تلقي هدف جديد.
وأه��در حس��ني عل��ي ومهن��د عبد 
الرحيم فرصتني سانحتني، لينتهي 
الشوط األول بهدف من دون رد.. وفي 
الشوط الثاني تكرر ذات السيناريو، 
فس��جل عاء عب��د الزه��رة مجددا 
بعد 10 دقائق، وس��ط غياب املراقبة 
الدفاعي��ة.. ح��اول جهاز الس��ماوة 
ال��رد، من خال إج��راء تغييرات، آتت 
ثمارها بتقلي��ص النتيجة عبر علي 

صال في الدقائق األخيرة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اكمل العب منتخبنا الوطني بكرة 
القدم، ريبني سوالقا، اجراءات تعاقده 
اول أمس مع فريق املرخية القطري.. 
وانضم سوالقا إلى الفريق القطري، 
قادما من إيلفيروم النرويجي.. وبهذا 

وأكمل املرخية بذلك عقد احملترفني 
األجان��ب األربع��ة، بعدم��ا تعاق��د 
م��ع البوركين��ي األصل، الفرنس��ي 
واجلامب��ي  ت��راوري،  أالن  اجلنس��ية، 

تيجان جيتا، والغاني كاريكاري.
وكان املرخي��ة قد اس��تقدم املدرب 

يوس��ف آدم، ليكون بديًا لإليطالي 
س��يلفيو ديلبرت��و.. ويس��عى فريق 
املرخي��ة للظهور بش��كل مميز، في 
أول موسم له بدوري جنوم قطر، بعد 
س��نوات طويلة قضاه��ا بعيًدا عن 

األضواء.
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نينوى تشارك في بطولة 
الجمهورية للفرق الشعبية

مناقشة استمرار العمل 
في مشروع ملعب عمو بابا

22 تموز.. افتتاح 
ملعب ميسان األولمبي

بغداد ـ قسم اإلعالم:
قررت وزارة الش��باب والرياضة افتتاح ملعب ميس��ان 
االوملبي في ال�22 من ش��هر متوز اجل��اري في احتفالية 

مميزة تقام حتت االضواء الكاشفة ليا.
وق��ال مدير قس��م االع��ام واالتص��ال احلكومي علي 
العطوان��ي ان ال��وزارة ق��ررت ارجاء االفتتاح الرس��مي 
مللعب ميس��ان االوملبي من ال� 20 إلى ال�22 من ش��هر 
مت��وز اجلاري وذلك الس��باب تنظيمية، اذ اع��دت الوزارة 
حف��ا مميزا يلي��ق باملنش��ىء الرياضي الذي س��يخدم 

رياضة العراق ورياضيي ميسان.
واض��اف العطوان��ي ان االحتفالي��ة تتضم��ن فق��رات 
متنوعة وس��تنقل عب��ر القن��وات التلفزيوني��ة التي 
ستوثق احلدث وتبني حجم اجلهد املبذول من قبل الوزارة 
الجناز امللعب الذي س��يكون جاه��زا لتضييف املباريات 
الرسمية بعد اخذ موافقات االحتاد الدولي لكرة القدم 
)فيفا( اذ فاحتت وزارة الشباب والرياضة، االحتاد العراقي 
لكرة القدم من اجل اس��تحصال املوافقات الرس��مية 
من الفيفا حتى يتم اعتماده الى جانب ماعب كرباء 

والبصرة واربيل لرفع احلظر عن الكرة العراقية.

نينوى ـ شعبة اإلعالم:
أكملت شعبة الفرق الش��عبية في مديرية شباب 
ورياضة نينوى اس��تعداداتها للمشاركة في بطولة 
اجلمهورية للفرق الش��عبية بك��رة القدم، جاء ذلك 
خال االجتماع الذي عقد اليوم مع مسؤولي اللجان 
الرياضية الكروي��ة الذين ابدوا رغب��ة وعزمية عالية 
للمش��اركة في اكبر بطولة كروي��ة تنظمها وزارة 
الش��باب والرياضة مبش��اركة أكثر من 13الف فريق 
م��ن بغداد واحملافظات. ومت االتف��اق على آلية العمل 
ف��ي البطولة بع��د انقطاع ثاث س��نوات بس��بب 
عصابات داعش واملاعب الرياضية التي سوف تقام 
عليه��ا املباريات وهي ماعب املثنى والوحدة واجلزائر 

وعدن وإكمال االستمارة اخلاصة بالفرق.

بغداد ـ الصباح الجديد:
زار وف��د الدائرة الهندس��ية والش��ؤون الفنية بوزارة 
الش��باب والرياضة موقع مش��روع ملع��ب عمو بابا 
)الرصافة ( بعد استئناف العمل باملشروع وبتوجيهات 

وزير الشباب والرياضة عبد احلسني عبطان.
ومت خال الزيارة مناقشة االمور التي تخص استمرارية 
العم��ل وح��ل املش��اكل ومت اطاع املهن��دس املقيم 
اجلديد على ظروف املش��روع بغيه التوصل الى حلول 

واجراءات كفيلة لدميومة العمل في املشروع.

أسود الرافدين يواجهون 
فلسطين وسوريا وديًا

بغداد ـ الصباح الجديد:
ح��دد االحت��اد املركزي لك��رة الق��دم، موع��د وديتي 
فلس��طني وسوريا، بعد اعتذار لبنان وقطر في وقت 
س��ابق، حتضيرًا ملواجهة أسود الرافدين وتاياند في 

تصفيات مونديال روسيا 2018.
وقال باس��م قاس��م، مدرب العراق، ف��ي تصريحات 
صحفي��ة »االحت��اد املرك��زي جلأ إل��ى تأم��ني وديتني 
استعدادا ملباراة تاياند املقرر إقامتها نهاية شهر آب 
املقبل في بانكوك«. وأوضح قاس��م، أن رئيس االحتاد 
عبد اخلالق مسعود، تواصل مع نظيره الفلسطيني 
جبري��ل الرج��وب، ومت االتف��اق بش��كل نهائي على 
تثبي��ت مباراة جتريبي��ة تقام 23 متوز اجل��اري، مبلعب 
ج��ذع النخل��ة بالبص��رة. وتابع »مت االتفاق بش��كل 
نهائي مع مدرب املنتخب السوري أمين احلكيم، على 
خوض ودية مع العراق، س��تكون ي��وم 26 آب املقبل، 

تقام في العاصمة املاليزية كواالملبور«.
وش��دد قاس��م، على حتضير الوطن��ي، بضم بعض 
العناص��ر الش��ابة، مع حرص��ه على حتقي��ق نتائج 
إيجابية أم��ام تاياند واإلمارات ف��ي تصفيات كأس 

العالم روسيا 2018.

بغداد ـ أحسان المرسومي*

يغادر ظهر الي��وم الثاثاء من مطار 
النج��ف باجت��اه العاصم��ة االردنية 
عمان وف��د منتخبن��ا االوملبي بكرة 
القدم حتت 23 عام الذي س��يمكث 
هناك  مدة ثاثة ايام يتخللها اجراء 
مباراة ودية م��ع نظيره االردني تقام 
يوم غد االربعاء ، ومن ثم سيتحصل 
عل��ى س��مة الدخول من الس��فارة 

السعودية في عمان .
بعثة االوملبي مقررا لها ان تغادر في 
الرابع عشر من الش��هر احلالي الى 
للمش��اركة في منافسات  الرياض 
التصفي��ات املؤدي��ة ال��ى نهائي��ات 
اس��يا التي ستكون مؤهلة الوملبياد 
طوكي��و  2020 ، بع��د ان اوقعت��ه 
القرع��ة ف��ي  مجموع��ة ضمت��ه 
ال��ى جان��ب افغانس��تان والبحرين 

والسعودية.
 حتضيرات املنتخب للمهمة االوملبية 
املقبلة تش��وبها  بعض الصعوبات 
واملشاكل والسبب في ذلك بحسب 
امل��درب عبد الغني ش��هد هو عدم 
متكنه م��ن جتميع الفري��ق في اكثر 
م��ن وح��دة تدريبية وهو ماش��كل 
عائقا بالنس��بة له ، وصرح ش��هد  
للموفد االعامي بخصوص جهوزية 
اي��ة جهوزي��ة   « قائ��ا   ، املنتخ��ب 
نتح��دث عنه��ا ونح��ن كمنتخ��ب 
لم نتجمع من��ذ مباراتنا االولى مع 
املنتخب الس��وري في ملعب كرباء 
وتنتظرن��ا مهم��ة صعب��ة التقبل 
بانص��اف احللول فاما الف��وز باملركز 

االول والتاه��ل ال��ى النهائيات ، واما 
املرك��ز الثان��ي الس��امح اهلل الذي 
س��يضعنا في حس��ابات ش��ائكة 
مع املنتخبات احلاصل��ة على املركز 

الثاني في اجملاميع االخرى » .
 وش��كا ش��هد م��ن ضع��ف اعداد 
املنتخ��ب خ��ال املرحلة الس��ابقة 
والس��بب باعتق��اده ه��و اس��تمرار 

منافس��ات الدوري واج��راء املباريات 
املؤجل��ة والت��ي س��تكلفه غي��اب 
مابني س��بعة العبني  م��ن التواجد 
مع الوفد الذي س��يغادر اليوم ومن 
ثم خوض مباراته التجريبية االخيرة 
مع االردن والت��ي يعدها مهمة قبل 
منافس��ات الري��اض ، ول��م يخ��ف 
ش��هد توجسه من مشاركة العبي 

املنتخ��ب االوملب��ي م��ع فرقهم في 
املباريات املؤجلة والتي رمبا تتس��بب 
باصابته��م وابتعادهم عن املنتخب 
ف��ي وق��ت  االخي��ر بام��س احلاجة 

خلدماتهم في هذا املعترك املهم.
 وتتالف بعث��ة املنتخب االوملبي من 
عبد الك��رمي فرحان مديرا للمنتخب 
وعب��د الغني ش��هد مدرب��ا وحيدر 

مس��اعدين  عبي��د  وعب��اس  جن��م 
وعبد الك��رمي ناعم مدرب��ا للحراس    
وغونزال��و رودريغيز مدرب��ا للياقة  ) 
يلتح��ق بالوفد في عم��ان ( ، ويضم 
ايض��ا غالب عباس طبيبا وحس��ني 
واحسان  اعاميا  اخلرساني منسقا 
املرس��ومي موف��د لاحت��اد العراقي 
لاعام الرياض��ي ، والاعبون احمد 

باس��ل وعل��ي لطيف ) الش��رطة ( 
وعاء مهاوي ورعد فنر وصفاء هادي 
وعلي رحيم وحس��ني علي ) الزوراء ( 
، واحم��د عبد الرض��ا ومحمد خالد 
وبش��ار رس��ن ) القوة اجلوية ( ومازن 
فياض واحمد محسن وامين حسني 
) النفط ( وبرهان جمعة وعلي عبد 
احلس��ن ) الطلب��ة ( وامجد عطوان 
وفرح��ان ش��كور ) نفط الوس��ط ( 
واحم��د محس��ن وحم��زة عدن��ان ) 
املين��اء ( وع��اء رعد ش��هاب ) نفط 
اجلن��وب ( وعلي كاظ��م وجبار كرمي 
) النج��ف ( وحي��در محمد فيصل ) 

بغداد(.
ويتوقع ان يغيب س��بعة العبني عن 
الوفد من بينهم العبي القوة اجلوية 
ونفط الوس��ط، إذ تنتظرهم مباراة 
مؤجل��ة ومهمة من ال��دوري املمتاز 
تقام بينهما اخلميس املقبل ، وايضا 
س��يلتحق العب��ا الطلب��ة مس��اء 
اليوم بالوف��د بعد انتهاء مباراتهما 
احل��دود.      م��ع  مباش��رة  فريقهم��ا 
وكان املنتخ��ب االوملبي قد مر بفترة  
حتضيرات بدأت ف��ي بانكوك عندما 
التقى ن��ادي  تش��انبوري  واملنتخب 
االوملبي التايلن��دي وانتهت املباراتان 
بالتع��ادل االيجاب��ي ) 1 – 1 ( ، كم��ا 
خ��اض مباراتني جتريبيتني مع نظيره 
الس��وري في ملعب كرب��اء الدولي 
انتهت االولى بفوز االوملبي العراقي  
) 1 – 0 ( فيما انتهت الثانية بالتعادل 

االيجابي ) 1 – 1(.

* موف��د االحت��اد العراقي لإلعالم 
الرياضي  

ضمن رحلة التصفيات اآلسيوية المؤدية ألولمبياد طوكيو

بعثة األولمبي تغادر اليوم الى األردن بغياب سبعة العبين

Tue. 11 July. 2017 issue )3737(

جانب من لقاء املنتخب األوملبي أمام شقيقه السوري

اجتماع لدائرة شؤون األقاليم واحملافظات

لندن ـ وكاالت:

يونايت��د  مانشس��تر  ن��ادي  أعل��ن 
اإلنكلي��زي توصل��ه إل��ى اتف��اق مع 
املهاجم  إيفرت��ون لض��م  مواطن��ه 
البلجيكي الدول��ي روميلو لوكاكو، 
لكنه لم يكشف عن القيمة املالية 

للصفقة.
وذكر النادي على موقعه الرسمي انه 
»توصل الى اتفاق حول قيمة انتقال 
املهاج��م روميل��و لوكاك��و، بانتظار 
الشروط الطبية والشخصية«، فيما 
أكد مهاجم املنتخب البلجيكي ان 
اللعب لنادي مانشستر يونايتد، كان 

يعتبر »حلم طفولة«.
س��تار«  »ديل��ي  صحيف��ة  لك��ن 
البريطاني��ة أك��دت أن لوكاكو بات 
أغلى العب في التاريخ، وس��يحطم 
الرق��م القياس��ي اخل��اص بصفقة 
انتقال زميله اجلديد في الش��ياطني 

احلم��ر الفرنس��ي ب��ول بوغب��ا، من 
يوفنتوس اإليطالي.

صفق��ة  ف��إن  للصحيف��ة  ووفق��ا 
املهاجم البلجيكي ستكلف خزينة 
الن��ادي اإلجنلي��زي 100 مليون جنيه 
إس��ترليني، ليصب��ح بذل��ك أغل��ى 
العب في تاري��خ كرة القدم، متفوًقا 
عل��ى بوجب��ا، ال��ذي انضم ملس��رح 
األح��ام، الصيف املاض��ي، مببلغ 89 

مليون إسترليني.
وكان��ت تقارير مغايرة ق��د أكدت أن 
الصفقة كلفت مانشستر يونايتد، 
باإلضاف��ة  إس��ترليني،  ملي��ون   75
لع��ودة واين روني لن��ادي إيفرتون، مما 
يعني وصول الصفقة إلى 85 مليون 

إسترليني.
صفق��ة  أّن  الصحيف��ة،  وذك��رت 
مانشس��تر  س��تكلف  لوكاك��و، 
إس��ترليني،  ملي��ون   85 يونايت��د، 
باإلضاف��ة إلى حوافز تص��ل إلى 15 
مليون إس��ترليني، مم��ا يجعل قيمة 

ملي��ون   100 احلقيق��ة  الصفق��ة 
إسترليني، وبالتالي سيصبح النادي 
اإلنكليزي ميلك أغلى ثنائي في تاريخ 

كرة القدم.
وس��يتقاضى لوكاكو راتبا أسبوعيا 
بقيم��ة 250 ألف جنيه إس��ترليني، 
وس��يلعب لوكاكو في مانشس��تر 
يونايتد حتت إشراف البرتغالي جوزيه 
مورينيو الذي كان مدربا لتشلس��ي 
عندم��ا باعه مقاب��ل 31 مليون يورو 

عام 2014.
وتألق لوكاكو مع ايفرتون وسجل له 
53 هدفا في 110 مباريات في الدوري 
االنكلي��زي املمتاز، اال انه رفض متديد 
عق��ده مع��ه برغ��م حتس��ني النادي 
ش��روطه املالي��ة، بحج��ة ان��ه يريد 

اللعب على مستوى أعلى.
من جان��ب اخر، غ��ادرت بعث��ة نادي 
مانشس��تر يونايت��د اإلجنلي��زي، أول 
أمس إلى الواليات املتحدة األميركية، 

لبدء التحضير للموسم اجلديد.

وقالت صحيفة »ميرور« البريطانية، 
إن العبي يونايتد بدأوا استعداداتهم 
أس��بوع،  قب��ل  اجلدي��د  للموس��م 
في قاع��دة تدريبات الفري��ق مبدينة 

مانشستر.
وم��ن املتوقع أن ينض��م للفريق، كل 
من بول بوجبا والوافد اجلديد للفريق 
يقض��ي  حي��ث  لوكاك��و،  روميل��و 
الاعب��ان عطلتهم��ا حت��ى اآلن في 
ل��وس أجنل��وس بالوالي��ات املتح��دة 

األمريكية.
وسيمكث الفريق بلوس أجنلوس، ملدة 
أس��بوع كامل، قبل أن تبدأ مباريات 
اجلولة الودية، ضد مانشستر سيتي 
وريال مدريد وبرش��لونة، في بطولة 

كأس األبطال.
الفري��ق  قائم��ة  ضم��ن  وتواج��د 
املتح��دة  الوالي��ات  إل��ى  املس��افرة 
السويدي  اجلديد  الاعب  األميركية، 
فيكتور ليندولف، القادم من بنفيكا 

البرتغالي.

بعد انتقاله من إيفرتون إلى مانشستر يونايتد

لوكاكو يتفوق على بوجبا ويصبح أغلى العب في التأريخ

تقرير

لوكاكو

»شؤون األقاليم والمحافظات«: تحضيرات 
مكّثفة لبدء بطوالت مهرجان التحرير الكبير

عبطان: بناء المنشآت ورفع الحظر 
يسهمان في تطور المنتخبات الوطنية

الجوية يشعل المنافسة على لقب ممتاز الكرة

ريبين سوالقا ينضم إلى المرخية القطري

عبطان



بغداد - حذام يوسف:
بحضور عييدد كبير ميين املثقفيين واالدباء 
واإلعالمييين، ضّيف نادي الشييعر في احتاد 
االدبيياء، وعلى قاعيية اجلواهييري، مجموعة 
من الشييعراء الشييباب من مدينة سنجار، 
في جلسيية شييعرية جميلة متيزت بوحدة 

موضوع النصوص التي قرأها الشعراء.
 اجللسيية قدمها القاص قاسم سعودي:" 
نسييتضيف اليوم مجموعة من الشييعراء 
الشييجعان ميين شيينكال )سيينجار(، التي 
عاشت رعبا حقيقيا في السنوات االخيرة، 
بصراحيية ال اعييرف ميياذا أقييول لصديقييي 
الشاعر سييعد شفان، والشيياعر الصديق 
عماد بشار، وجعفر جوقي، وسرمد سليم، 
و هم قادمون من مخيمات سنجار، ال اعرف 
ما أقول لتلك العجوز الفالحة التي تعيش 
فييي اخمليييم، او الطفلة التي تلعييب هناك، 
او لذلك العاشييق الذي ينظيير الى حبيبته 
التييي شيينقت نفسييها بسييبب اعتداءت 
داعييش علييى عائلتها، قبل أسييابيع زرنا انا 
ومجموعة من الشعراء تلك اخمليمات، وجدنا 
شيييئا سييرمديا جميال، في هييذه اخمليمات، 
وجدنييا هناك طاقة احلب السيينجاري، التي 

يكنهييا هؤالء الى العراق، يعشييقون بغداد 
وكل مييا يتعلييق بالعييراق، يجعلييون ميين 
حبهييم للعييراق طاقة إيجابييية، اليوم هم 
يؤكييدون شييجاعتهم بحضورهم هنا، مع 
قصائدهم التييي حملت قصصا، وحكايات 
موجعيية، لكنها دافعة لهم لإلبداع، بعيدا 
عن االجندات السياسييية، هم اليوم معنا 
فشكرا للشييعراء الشجعان، الذين قدموا 
من سنجار، وحتية لكل االبطال هناك نساء 

ورجاالً، وحتية الحتاد االدباء، وهم يستضيفون 
جمال سنجار على قاعة اجلواهري"

ومباشرة بدأت القراءات الشعرية لضيوف 
سيينجار وبدأها الشيياعر سييرمد سييليم : 
هل تريييد ان تضيع.. هل تريييد أن ترى البالد 
ميين األعلى؟..حسيينا االميير سييهل جدا.. 
اذهييب الى سييوق شييعبي.. اشييتري قبعة 
وضعها على رأسييك العاري.. ثم اجلس في 
مقهى واشرب شييايا خفيفا.. وانتبه وانت 

تقييرر العودة للمنزل.. امِش ببطء شييديد.. 
فالسيييارة املفخخة لن تتأخر كثيرا.. اعرف 
طفال يرسم بقسييوة مثال .. البارحة رسم 
خارطة العراق.. على اخلارطة جبل شنكال.. 
على اجلبل أشييجارا.. على األشييجار رسم 
عصافير بال اجنحة.. قال لي ال اريد ان اطير 

الى بالد غريبة.
خييارج قاعيية اجلواهييري كانييت لنييا وقفة 
قصيرة مع الفنانة االيزيدية نادية بشار، من 
شنكال، سألناها عن مشاركتها اليوم في 
هذه اجللسيية اخلاصة مببدعي سنجار، وهي 
فنانة شابة مسرحية، جاءت من مخيمات 
تلك املنطقيية، لتقول بأنهييا عراقية قوية، 
لن تهزها ريح الدواعش :" اقدم اليوم عمال 
مسييرحيا من مشييهد واحد، وهييو من فن 
البانتومامي )صامت(، امثل فيه دور االم التي 
عانت، ومازالت تعاني من ضغوطات احلياة، 
إضافيية الى قلقها على أوالدهييا وفقدانها 
لهم، لكنها مازالت قوية، وستبقى، برغم 
تعرضهييا للعنييف ومعاناتهييا، فييي وضع 
خيياص جدا في اخمليمات، لكيين هي الطاقة 
التييي متنح العائلة واآلخرييين، دافعا للبقاء 

والتواصل". 

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

ستجّسد املمثلة التركية 
دور  بويوكسييتون  توبييا 
الالجئة األفغانية شربات 
اشييتهرت  التييي  غييوال، 
إثيير نشيير صورتهييا على 
غالف مجلة "ناوشييونال 
ضميين  جيوغرافيييك"، 

.Daha فيلم
الصحييف  ذكييرت  وقييد 
التركييية أن طليييق توبييا 
بويوكستون أنور صايالك، 
هو ميين سيييتولى إخراج 
الفيلييم، وأن الييدور الذي 
أعطي لتوبييا أتفق عليه 

قبل الطالق.
أمييا عيين الفيلييم فهييو 
يجّسييد معاناة الالجئن، 
اال ان دور توبييا ليين يكون 
سييتحل  بييل  اساسييياً، 
ضيفة شرف عليه فقط.

لم تكن الفنانة شيييرين 
عبييد الوهاب علييى علم 
"مشيياعر"  أغنيتهييا  أّن 
التي قّدمتها كتتر غنائي 
ملسلسل "حكاية حياة" 
الييذي قامييت ببطولتييه 
غادة عبد الرازق سيحقق 

هذا النجاح الكبير.
أربع  األغنييية مييع مييرور 
إطالقها،  علييى  سيينوات 
قياسييياً  رقميياً  حّققييت 
عبيير اليوتيييوب، وتخطى 
الييي  مسييتمعيها  عييدد 
100 مليييون برغييم عدم 
طريقة  علييى  تصويرهييا 

الفيديو كليب.
نفيييد بالذكيير أّن أغنييية 

كلمات  ميين  "مشيياعر" 
وأحلييان  مييرزوق،  أحمييد 

محمد رحيم.
على صعيييد آخر، أعلنت 
شيييرين خبر انسييحابها 
رسييمياً من جلنة حتكيم 
برنامج The Voice ، بعد 
مشيياركتها في املواسم 

الثالثة السابقة.

بعييد غييياب أربعة أشييهر 
عن األنظار كثنائي، نشرت 
مصمميية االزييياء ديان فون 
فورسييتنبرغ صييورة علييى 
حسييابها على أحد مواقع 
االجتماعييي،  التواصييل 
جتمعهييا باملمثل األميركي 
برادلييي كوبيير، وصديقتييه 
الروسييية  األزييياء  عارضيية 
ايرينا شايك، وهم يقضون 
تاهيتييي،  فييي  عطلتهييم 

برفقة عدد من االصدقاء.
يذكر انهييا املرة االولى التي 
تنشيير صييورة للثنائي منذ 
والدة ابنتهما ليا دسن في 
اذار، والتييي يرفييض كل من 

كوبر وشايك نشر اية صورة 
ارتبط  أرينييا شييايك  لهييا. 
اسييمها بنحو كبير سابقاً 
بنجم كرة القدم البرتغالي 
كريسييتانيو رونالييدو، الذي 
ريييال مدريد  يلعييب لفريق 
اإلسباني، لكنهما إنفصال 

بوقت سابق.

توبا بويوكستون

برادلي كوبر

شيرين

أخبــارهــــــــــم

جانب من اجللسة الشعرية

نادي الشعر في اتحاد األدباء يضّيف مجموعة من شعراء ومسرحيي سنجار

بغداد - الصباح الجديد:
تواصييل الييدار العراقييية لألزياء اسييتعداداتها إلقاميية العرض 
التاريخي لألزياء، واملقرر في أسييبوع النصر العظيم، وانتصارات 
أبطييال العراق ميين قواتنا األمنية، واحلشييد الشييعبي، لتحرير 

املوصل من براثن اإلرهاب الداعشي.
حيث يعكف قسييم العالقات واإلعالم في الدار، وبالتنسيق مع 
األقسييام الفنية األخييرى، على تهيئة جميع مسييتلزمات تلك 

الفعالية.
كما قام قسييم العالقات واإلعالم في الدار بطبع "فلكسييات" 
والفتييات متجييد النصر املؤزر علييى عصابات داعش الوحشييية، 
وتعلن فرحة موظفي الدار، ومشيياركتهم من موقعهم، وعلى 
طريقة مبدعيها وفنانيها، بالشكل الذي يعكس محاكاة الفن 

واإلبداع، لفرحة االنتصار الكبرى على قوى الشر والظالم.

الصباح الجديد - وكاالت:
روجت وسييائل إعالم ومواقع اجتماعية صينية على 
نطاق واسييع صورا لطفل صيني يبلييغ من العمر 7 
سنوات ويلقب بيي"الطفل احلديدي" بسبب عضالته 

املفتولة برغم صغر سنه.
وقالييت صحيفة "تلغييراف" البريطانييية إن الطفل 
يعيش في هانغتشو، إحدى مدن مقاطعة جيجيانغ، 
وأصبح في وقت وجيز، حديث رواد شبكات التواصل 

االجتماعي في الصن بسبب جسمه "الرائع".
واكتسييب الصبي "شن يي" شييهرة وطنية، بعد أن 
هيمن علييى بطولة اجلمبيياز األخيييرة، وحصل على 

ست ميداليات ذهبية وفضية.
وقالييت والدتييه تشييانغ هونييغ إن ابنهييا كان يتميز 

بقدرات رياضية مبهرة منذ سن مبكرة جدا.
وأضافييت "بييدأ املشييي عندمييا كان يبلغ شييهرين 
فقييط، وتعلم ركييوب الدراجة قبييل التحاقه برياض 

األطفال".
وتظهيير الصور عضييالت ذراعييه القوييية، كما تبن 
عضالت معدته املقسييمة بنحو مبهر، وهذا يشييير 
إلى ممارسته الكثير من التمارين الرياضية الصعبة، 

برغم سنه املبكرة.

الصباح الجديد-وكاالت:
 يحاول طالب جامعيون معزولون خلف أبواب من الصلب 
لغرفتيين محصنتن حتت األرض في إحدى ضواحي بكن، 
معرفة ما يشعر به من يعيش داخل محطة فضائية في 
كوكب آخر، فيقومون بإعادة تدوير كل شيء من النباتات 
إلى البول. وهم جزء من مشييروع يهييدف إلى وضع نظام 
بيئي، يعتمد على االكتفيياء الذاتي، يوفر كل ما يحتاجه 

البشر للبقاء على قيد احلياة.
ودخييل أربعيية طالب ميين جامعة بكيين لعلييوم الطيران 
والفضيياء احملطة لونار باالس1- يييوم األحد، بهدف العيش 

في حالة اكتفاء ذاتي ملدة 200 يوم.
ويقولون إنهم سعداء بالعمل كفئران جتارب، إذا كان ذلك 
من شييأنه أن يقربهييم من حتقيق حلمهم بييأن يصبحوا 
رواد فضاء. ويسييعى الرئيس شي جن بينغ إلى أن تصبح 
الصن قوة عاملية في االستكشييافات الفضائية، ويعتزم 
إرسال أول مسبار للجانب املظلم من القمر بحلول 2018، 

ونقل رواد فضاء إلى القمر بحلول 2036.
ويقول ليو هونغ األسييتاذ بجامعة بكيين لعلوم الطيران 
والفضاء، واملسؤول عن املشروع، إن كل ما يحتاجه البشر 

للبقاء على قيد احلياة جرى حسابه بدقة.

لوس أنجليس - رويترز: 
تصييدر فيلم احلركة واملغامرة اجلديد )سييبايدر-مان: هوم 
كمينج( إيرادات السييينما في أميركا الشمالية محققا 
117 مليييون دوالر. والفيلم بطولة توم هوالند، وماريسييا 

تومي، وروبرت داوني جونيور، ومن إخراج جون واتس.
وتراجع فيلم الرسييوم املتحركة )ديسييبيكابل مي 3( من 
املركز األول إلى املركز الثاني هذا األسييبوع، بإيرادات بلغت 
34 مليييون دوالر. واحتل فيلم احلركة واجلرمية)بيبي درايفر( 
املركييز الثالييث، بعييد أن كان فييي املركز الثاني األسييبوع 
املاضييي، محققا إيرادات بلغت 12.8 مليون دوالر. والفيلم 
بطولة أنسيييل إيلجورت، وجون بيرنثييال، وجون هام، ومن 
إخراج إيدجار رايت. واحتفظ فيلم احلركة واملغامرات )وندر 
وومن( باملركز الرابع لألسييبوع الثاني، بإيرادات بلغت 10.1 
مليييون دوالر. والفيلييم بطولة إوين برمينيير، وجال جادوت، 

وروبن رايت، ومن إخراج باتي جينكنز.
وتراجييع فيلم اخليييال العلمي واحلركة )ترانسييفورمرز: ذا 
السييت نايييت( من املركييز الثالث إلى املركييز اخلامس هذا 
األسييبوع، محققا إيرادات بلغت 6.3 مليون دوالر. والفيلم 
بطوليية مارك والبيرج، وأنتوني هوبكنييز، وجوش دوهامل، 

ومن إخراج مايكل باي.

الدار العراقية لألزياء تقيم عرضا 
تأريخيا احتفاال بالنصر العظيم

"الطفل الحديدي".. قدرات 
خارقة منذ عمر الشهرين

الصين تختبر محطة فضاء 
مكتفية ذاتيا في بكين

فيلم )سبايدر مان: هوم كمينج( يتصدر 
إيرادات السينما في أميركا الشمالية

الصباح الجديد - وكاالت:
أحيييت الفنانيية اللبنانييية نانسييي 
عجرم، حفالً ناجحيياً ضمن مهرجان 
كوسييبا في لبنان، وذلك في مسيياء 

التاسع من شهر متوز/يوليو اجلاري.
حضيير احلفييل جمهييور عريييض من 
شتى املناطق اللبنانية، ورّددوا معها 

كلمات أغنياتها عن ظهر قلب.
اجلمهور استقبل نانسييي بالزغاريد 
والييورود، وقّدمييت األخيييرة باقة من 
واجلديدة،  القدمييية  أغنياتهييا  أجمل 
وحتديييداً أغنيييات ألبومهييا اجلديييد 
"حاسيية بيك" الذي صدر قبل ثالثة 

أشهر تقريباً.

صاحبة "عم بتعّلق فيك" في احلفل 
تألقت بفسييتان طويل أبرز جمالها، 
وجههييا  اإلبتسييامة  تفييارق  ولييم 
لثانية واحييدة، فأضافت أجواء الفرح 

واحلماسة واحلب على اجلمهور.
وانطلقت مهرجانات كوسييبا 2017 
يوم السبت الثامن من متوز، وتضمنت 

حفييالً غنائييياً احيتييه 
النجمة اللبنانية نوال 
إلييى جانييب  الزغبييي، 
النجم اللبناني ملحم 

الفنانة  زين، كما أطلت 
نانسييي عجرم مييع الفنان 

جورج نعمه.

نانسي عجرم تتألق في أنجح حفالت مهرجان كوسبا

بغداد - الصباح الجديد:
مبناسييبة الذكييرى 97 لثييورة العشييرين 
اخلالييدة، وتزامنيياً مييع االنتصييارات التي 
حققتها القوات األمنييية البطلة، أقيم 
فييي دائرة قصيير املؤمترات التابعيية لوزارة 
الثقافيية، يييوم األحد، التاسييع ميين متوز، 
معرض للمقتنيييات األثرييية والتاريخية 
لثييورة العشييرين، بالتعيياون مييع جلنيية 

العشائر النيابية.
افتتييح املعييرض رئيييس مجلييس النواب 
الدكتور سييليم اجلبييوري، وبحضور مدير 
عييام دائييرة قصيير املؤمترات فالح حسيين 
شيياكر، وعدد من النواب، وموظفي قصر 

املؤمترات، واملثقفن.
وقال الدكتور سييليم اجلبوري في كلمته 
بثييورة  العراقييين  نهنييئ  باملناسييبة، 
العشييرين، وما أشييبه املاضييي باحلاضر، 
إذ هزمييت قواتنا الباسييلة اليوم بشييتى 
صنوفهييا دوليية اخلرافيية دوليية داعييش 
املشييؤومة، وكسييرت بعزميتهييا جميييع 
التوقعييات، وكما ثييار أجدادنييا قبل مئة 
عييام تقريباً ميين اجل الوطن، وسييميت 
بثورة العشرين، ولم يبالوا وقتها بالعدد 

واألسلحة، وحملهم املكوار والفاله، فما 
أشييبه األمس باليوم، وما أعظم العراق، 
وما أعظم رجاله، إن أمامنا حتديات كبيرة 
بعد االنتصارات العظيمة ال تقل أهمية 
عن اإلرهاب، وهي النهوض ببلدنا العزيز، 
وتقليل صادرات النفييط، واحلفاظ عليه، 
واسييتبداله بصييادرات أخييرى كالزراعة، 
ومحاولتنا للوصول إلى االكتفاء الذاتي، 
وجلييب العملة الصعبيية، وفتح القطاع 

اخلاص على أوسعه.

بغداد - الصباح الجديد:
تقييدم الفرقة الوطنييية للتمثيل عرضاً 
احتجاجيا وطنييياً يحمل عنوان )ثمانية 
شييهود من بالدي(، تأليف وإخراج ماجد 
درندش، واحملتجييون هم د.عواطف نعيم، 
وسيينان العزاوي، وباسل شبيب، ويحيى 
إبراهيييم، وسييعد عزيز عبييد الصاحب، 
ونضير جواد، وطه املشهداني، وذوالفقار 

خضر، وصادق والي.
تتحييدث فكرة العييرض االحتجاجي عن 
بطييوالت رموز من أبطال العييراق، الذين 
ضحييوا بأرواحهم ميين أجييل أن نعيش 
بسالم، وتشير إلى حلظة استشهادهم 
البطولييية في الدفاع عيين الوطن، وهم 
الشهيد مصطفى العذاري، والشهيدة 
أمييية اجلبييارة، والعقيييد علييي النداوي، 
واللواء جنييم السييوداني، والطيار ماجد 
عبد السالم، والسييباح حمد إسماعيل 
اجلبييوري، واجلندي سييمير مييراد، واللواء 
فيصل، "صييگار الدواعش"، والشييهيد 

علي عبد اجلميلي. 
ويأتي تقييدمي هذا العرض مبناسييبة يوم 
النصيير، وحترييير أم الربيعيين يييوم غييد 

األربعاء املصادف 2017/7/12 
السييابعة  السيياعة  فييي 
املسرح  قاعة  مسيياًء على 

الوطني.

معرض للمقتنيات األثرية 
والتأريخية لثورة العشرين

ثمانية شهود من بالدي 
بمناسبة يوم النصر والتحرير

متابعة - سالم البغدادي:
مبناسييبة ذكييرى رحيييل اديييب الثورة 
الفلسطينية الروائي والكاتب غسان 
كنفاني، والييذي يصادف يييوم الثامن 
ميين شييهر متييوز لعييام 1972، يحيي 
الفلسييطينيون وبالتحديد في لبنان 
الذكييرى السيينوية لرحيلييه، بوضييع 

أكاليل
 الزهييور علييى ضريح كنفانييي، وابنة 

اختييه مليييس جنم وذلييك فييي مقبرة 
شهداء الثورة الفلسطينية، املوجودة 

في العاصمة اللبنانية بيروت.
يعييد غسييان كنفانييي أحييد أشييهر 
العييرب فييي  الكتيياب والصحافييين 
القرن العشييرين. فقييد كانت أعماله 
األدبييية ميين روايات وقصييص قصيرة 
متجذرة فييي عمق الثقافيية العربية 

والفلسطينية.

شييمال  عييكا،  فييي  كنفانييي  ولييد 
فلسطن، في التاسع من نيسان عام 
1936م، وعاش في يافا حتى أيار 1948 
حيين أجبر على اللجوء مع عائلته في 
بادئ األميير إلى لبنان ثم إلى سييوريا. 
وعيياش وعمييل في دمشييق، ثييم في 
الكويت، وبعد ذلك في بيروت منذ عام 
1960، وفي متوز 1972، استشييهد في 
بيييروت مع ابنة أخته مليس في انفجار 

سيييارة مفخخة على أيييدي عمالء 
إسرائيلين.

قدم كنفانييي 18 كتابا، من بينها 
روايييات وقصص قصيييرة وبحوث 
أدبييية، وقييد مت ترجمييت العديد 
منها إلى 17 لغة. ومن أبرز تلك 
االعمال "رجال في الشييمس" 
)1963( التي حتولت إلى فيلم 

بعنوان "اخملدوعن.

45 عاما على اغتيال "أديب الثورة الفلسطينية"
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