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بغداد - وعد الشمري:
يش��هد مجل��س الن��واب تراجعاً 
مس��تمراً على مس��توى احلضور 
مع دخ��ول دورته احلالية س��نتها 
االخيرة، وقد يؤثر ذلك في النصاب 
للجلس��ات  املطل��وب  القانون��ي 

املقبلة.
وفيم��ا تبق��ى القوان��ن املهم��ة 
معطل��ة نتيجة عدم وج��ود ارادة 
حقيقية لتمريرها، توّقع نواب من 
كتل مختلفة تأجيلها إلى الدورة 

املقبلة.
وقال النائب عن التحالف الوطني 
عب��اس البيات��ي ف��ي حدي��ث مع 
"الصب��اح اجلدي��د"، إن "مجل��س 
النواب مس��تمر في اعماله حتى 
نهاية الدورة احلالية مع انتخابات 
املقبلة في نيسان من عام 2018"

وأضاف البياتي أن "تناقصاً نلحظه 
ف��ي اع��داد الن��واب احلاضرين في 
اجللسات السباب عديدة بعضها 

معروف وآخر مجهول".
وأش��ار إل��ى أن "رئاس��ة مجلس 
النواب تنشر بنحو مستمر اسماء 
النواب املتغيبن عن اجللس��ة في 
وس��ائل االع��ام وبالتال��ي الناس 

يعرف النواب غير امللتزمن".
"اس��تمرار  أن  البيات��ي  وأوض��ح 
التغيب يؤثر في النصاب القانوني 

املطل��وب لعقد جلس��ات البرملان 
ويحولها من جلسة اعتيادية إلى 
تداولي��ة ال ميكن فيه��ا التصويت 

على القوانن".
التحال��ف  ع��ن  النائ��ب  وأردف 
الن��واب  "مجل��س  أن  الوطن��ي 
توج��د ف��ي اروقت��ه العدي��د من 
مش��روعات القوانن املهمة لكن 
بالش��كل  النيابي  الوض��ع  بق��اء 
االعضاء  اكت��راث  وع��دم  احلال��ي 
إلى احلضور يجع��ل متريرها صعبا 
للغاية السيما وأن جميعها حتتاج 
إل��ى توافق سياس��ي ب��ن الكتل 
الرئيس��ة كقانون النف��ط والغاز، 

وقانون احملكمة االحتادية العليا".
إن  بالق��ول  البيات��ي  وأكم��ل 
عل��ى  ت��دل  احلالي��ة  "املؤش��رات 
تأجيل القوانن املهمة إلى الدورة 
النيابية املقبلة، بعد ان كنا نأمل 
باقراره��ا ط��وال الس��نوات االربع 

املاضية".
م��ن جانبه��ا، ذك��رت النائبة عن 
التحال��ف الكردس��تاني أش��واق 
اجلاف ف��ي تصريح إل��ى "الصباح 
اجلدي��د"، أن "حض��ور الن��واب بدأ 
من��ذ م��دة بالتناق��ص والتبخ��ر 
وهذا اثر على مس��توى الس��لطة 

التشريعية".
تتمة ص3

مجلس النّواب ينهي آمال إقرار القوانين المهمة
مع انشغال الكتل بالحمالت االنتخابية

مجلس النواب "ارشيف"

متابعة الصباح الجديد: 
ق��رر مجلس األم��ن الدولي، أمس 
الس��بت، متدي��د والي��ة بعثة األمم 
املتح��دة لتق��دمي املس��اعدة في 
العراق "يونامي"، حتى 31 يوليو/

متوز 2018.
صاغت��ه  ال��ذي  الق��رار  وأع��رب 
واش��نطن عن "القل��ق البالغ إزاء 
احلالة األمنية الراهنة في العراق 
والناجم��ة عن احلض��ور املتواصل 
للجماع��ات اإلرهابي��ة والتهديد 
ال��ذي تش��كله تل��ك اجلماع��ات 
داع��ش  عصاب��ات  والس��يما 

االرهابية.
وأك��د الق��رار عل��ى " ض��رورة أن 

"تتخ��ذ القيادة السياس��ية في 
العراق قرارات )ل��م يتم حتديدها( 
م��ن ش��أنها أن توحد البل��د وأن 
جت��د حاً طويل األج��ل حلالة عدم 

االستقرار".
ودع��ا مجل��س األم��ن في ق��راره 
السياس��ية  الكيان��ات  "جمي��ع 
في الع��راق، إلى تكثي��ف اجلهود 
االنقس��امات  عل��ى  للتغل��ب 
واالنخراط في عملية سياس��ية 
تش��مل اجلميع، وأن ينخرط قادة 
الباد ف��ي حوار يس��هم في حل 
مجد ودائ��م للتحدي��ات الراهنة 

التي تواجهها الباد".
تتمة ص3

بغداد _ الصباح الجديد:
أعل��ن الرئي��س األميرك��ي، دونالد 
ترام��ب، ف��ي أول تعلي��ق رس��مي 
له عل��ى مصير قاع��دة "العديد" 
األميركية في قط��ر، أن هناك 10 
دول مس��تعدة الحتض��ان القوات 

األميركية حال نقلها من هناك.
وق��ال ترام��ب، خ��ال مقابلة مع 
 Christian BroadCasting" قن��اة 
network"، ردا عل��ى س��ؤال حول 

القوات األميركية في  مس��تقبل 
قطر: "في حال سنكون مضطرين 
إلى اخلروج، ستكون هناك ثمة 10 
دول راغبة في بناء قاعدة أخرى لنا، 
وهي، صدقني، ستتكفل بنفسها 

اإلنفاق على ذلك".
ومن اجلدير بالذكر في هذا السياق 
أن قاعدة العدي��د اجلوية الواقعة 
في الصحراء وس��ط قطر حتتضن 
أكثر من 11 ألف عسكري أميركي 
ومتثل أهم مرك��ز للعمليات التي 
تنفذه��ا الوالي��ات املتح��دة ف��ي 

الشرق األوسط.
وتعم��ل ه��ذه القاع��دة رس��ميا 
وتس��تعمل   2002 الع��ام  من��ذ 
حالي��ا كنقطة انطاق أساس��ية 
الدول��ي  التحال��ف  لعملي��ات 
املناهض لتنظيم "داعش" بقيادة 

الواليات املتحدة.
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد وزير الكهرباء قاسم الفهداوي، 
ان الوزارة ماضي��ة بنصب العدادات 
الذكي��ة لغرض مش��اركة القطاع 
اخلاص ف��ي الكهرباء بعموم العراق 
عب��ر  البص��رة  محافظ��ة  ومنه��ا 
إص��اح  عملي��ات  ف��ي  املش��اركة 
األعط��ال وجباي��ة أج��ور الطاق��ة 
مقابل اخذ نسبة من تلك اجلباية .

وذكر الفهداوي في تصريح صحفي 
اخل��اص  القط��اع  مش��اركة   " أن 
الكهرب��اء  خصخص��ة  تعن��ي  ال 

للشركات األهلية."

مش��روع   " ان  الفه��داوي  واعتب��ر 
نصب الع��دادات في البصرة كحال 
س��يكون  بغ��داد  مناط��ق  بع��ض 
ل��ه االثر الكبي��ر في دميوم��ة تزويد 
الكهرباء للمواطن��ن في احملافظة 
وتقليل الهدر الزائد في االستخدام 

واإلسراف ".
واشار الى ان " وزارته ستعمل على 
ايصال الرسائل االيجابية للحكومة 
احمللي��ة وأله��ل البص��رة ب��ان ذل��ك 
املش��روع س��يكون بوابة الستقرار 
الكهربائي��ة  بالطاق��ة  تزويده��م 

والتمتع بها من دون انقطاع".

مجلس األمن يمّدد عمل بعثة
األمم المتحدة في العراق

ترامب يلّوح بنقل قاعدة 
"العديد" من قطر

"الكهرباء" تؤكد مضيها
بنصب العدادات الذكية

الواليات المتحدة ترعى حوارًا بين بغداد وأربيل 
لتأجيل االستفتاء ومعالجة المشكالت العالقة

مصدر أمني: قادة "داعش" األجانب اختفوا
وأغلب القادة المحليين قتلوا أو اعتقلوا 23

بغداد ـ الصباح الجديد:
كش��ف اخلبير االقتصادي باسم 
جميل أنطوان، أمس الس��بت، ان 
اجلهات وال��دول املانحة للقروض 
او املس��اعدات املالية اش��ترطت 
على احلكومة عدم صرف االموال 
على رواتب املوظفن، فيما أوضح 
بان احلكومة مدعوة الى تشجيع 
انتق��ال املوظف��ن م��ن أصحاب 
إجازة األربعة سنوات الى القطاع 
اعطائه��م  خ��ال  م��ن  اخل��اص 

القروض املناسبة.
وقال أنطوان في تصريح صحفي 

املانح��ة  وال��دول  "اجله��ات  ان 
املالية  املس��اعدات  او  للق��روض 
اش��ترطت عل��ى احلكوم��ة عدم 
صرفه��ا على روات��ب املوظفن"، 
مبين��ا انه��ا ح��ددت "املش��اريع 
االستثمارية او بناء املناطق احملررة 
كأبواب لصرف تلك األموال وهي 

تتابع عن كثب طريقة صرفها".
وف��ي جان��ب اخ��ر أش��ار اخلبي��ر 
ان "احلكوم��ة  ال��ى  االقتص��ادي 
مدع��وة ال��ى تش��جيع انتق��ال 
املوظف��ن م��ن أصح��اب إج��ازة 
األربع��ة س��نوات ال��ى القط��اع 

اعطائه��م  خ��ال  م��ن  اخل��اص 
الق��روض املناس��بة لذلك حيث 
تكون قد تخلص��ت من رواتبهم 
بتنش��يط  اس��همت  وايض��اً 
ال��ى  الفت��ا  اخل��اص"،  القط��اع 
املوظف��ن  إج��ازة  "مش��روع  ان 
سيس��هم في تخفي��ف العبء 
ع��ن املوازنة العامة مب��ا ان رواتب 
املوظفن س��وف تصرف من دون 

تخصيصات".
وكان انطوان قد اوضح، اخلميس 
)13 يوليو 2017(، ان عدد موظفي 
العراق يبل��غ نحو أربع��ة ماين 

ونص��ف موظف وهو ع��دد كبير 
ج��داً، مبين��ا ان نس��بة %75 من 
املوظف��ن فائض��ون ع��ن احلاجة 
إدارة  ميك��ن  حي��ث  الفعلي��ة 
 25% الدولة بنسبة  مؤسس��ات 

منهم فقط.
يذك��ر ان مجل��س الن��واب ق��د 
صوت، األربعاء )7 ديسمبر 2016(، 
على من��ح إج��ازة أربع س��نوات 
للموظفن براتب اس��مي كامل 
محاول��ة  ف��ي  اخملصص��ات،  دون 
لتقليص النفقات اخلاصة برواتب 

املوظفن.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعتم��دت أمان��ة مجلس ال��وزراء، 
املبادرة التي طرحتها وزارة العمل 
لتشجيع  االجتماعية  والش��ؤون 
احلوار اجملتمعي في املناطق احملررة.

وذكر بي��ان لوزارة العم��ل ورد الى 
"الصب��اح اجلدي��د"، "تعبي��را عن 
وقراءة  ونظ��رة  رؤية مس��تقبلية 
وافضل  واعد  صحيحة ملستقبل 
بع��د عملي��ات التحري��ر املباركة، 
ط��رح وكيل وزارة العمل لش��ؤون 
العم��ل عب��د الك��رمي عب��د اهلل 
مبادرة )تش��جيع احل��وار اجملتمعي 

للمحافظ��ات  املكون��ات(،  ب��ن 
واملناط��ق احمل��ررة ام��ام اجللس��ة 
االخي��رة جمللس الوكاء في االمانة 
العام��ة جمللس ال��وزراء الذي تبنى 
ب��دوره املب��ادرة ووج��ه بأعمامها 
م��ع جملة مقترح��ات اخرى على 
كافة ال��وزارات واجلهات املرتبطة 
ب��وزارة وعل��ى وفق كت��اب االمانة 
العام��ة بالرق��م )21625( ف��ي 9/

متوز/2017".
وق��ال وكيل ال��وزارة عب��د الكرمي 
عب��داهلل، بحس��ب البي��ان، إن��ه 
"في ظل الظروف التي يعيش��ها 

العراق ولغرض التقدم نحو االمام 
بعد حترير املوصل وبقية احملافظات 
واملدن والقصبات ولوجود هاجس 
لدى مختلف الفعاليات اجملتمعية 
ولغ��رض رس��م ص��ورة للمرحلة 
املقبل��ة طرحن��ا مب��ادرة )احل��وار 
اجملتمع��ي( ف��ي اجللس��ة االخيرة 
جمللس ال��وكاء من اج��ل االرتقاء 
بالعراق وجتاوز األخطاء الس��ابقة 
وكذل��ك االس��تفادة م��ن جت��ارب 
الش��عوب الت��ي م��رت بالظروف 
املماثل��ة ومنه��ا مب��ادرة الزعيم 
اجلنوب االفريقي الراحل )نيلسون 

مانديا(".
واوض��ح عبداهلل، إن��ه "مت اعتماد 
املبادرة م��ن قبل االمان��ة العامة 
توجي��ه  وص��در  ال��وزراء  جملل��س 
بتعميمه��ا بكت��اب رس��مي الى 
واحملافظ��ات  ال��وزارات  جمي��ع 
اجملتمع��ي"،  احل��وار  لتش��جيع 
مضيفا انها "متث��ل دعوة صادقة 
ال��ى تكثيف احل��وار اجملتمعي من 
قب��ل اجلمي��ع من اجل مش��اركة 
واس��عة من مختل��ف الفعاليات 

اجملتمعية وكل من موقعه.
تتمة ص3

مجلس الوزراء يتبنى مبادرة لتشجيع الحوار في المناطق المحررةالدول المانحة للعراق تشترط عدم صرف أموالها على رواتب الموظفين

بغداد ـ الصباح الجديد:
أع��رب الس��فير اإليران��ي ل��دى 
ع��ن  مس��جدي،  أي��رج  الع��راق 
اس��تعداد باده لدعم العراق في 

إعادة اعمار املناطق احملررة.
وقال مسجدي، خال استضافته 
ف��ي برنامج "كالوس" الذي بثته 
قناة الف��رات الفضائية مس��اء 
اجلمعة "انا سعيد بان نكون مع 
افراح الشعب العراقي واحلكومة 
على هذه االنتصارات العظيمة" 
مبين��ا "اعتق��د ان االنتص��ارات 
جاءت بعدة أس��باب هي الوحدة 
والتاح��م والتكات��ف بن جميع 
العراق��ي،  الش��عب  مكون��ات 
وفت��وى املرجعية العليا املتمثلة 
بالسيد السيستاني، وأيضا بذل 
اجلهود م��ن احلكوم��ة العراقية 
وتضحي��ات الق��وات املس��لحة 
واحلش��د الش��عبي كل ذلك أدى 

الى االنتصارات وحتققها". 
وأض��اف، ان "اي��ران ب��كل ه��ذه 
العراقي  املراحل دعمت الشعب 
واحلش��د  املس��لحة  والق��وات 

البلدي��ن  ه��دف  الن  الش��عبي 
واحدى ولدى الش��عبن قواسم 
مش��تركة، فايران ف��ي الظروف 
العراقي  الش��عب  العسيرة مع 
واقف��ة  العراقي��ة  واحلكوم��ة 

وستقف".
وعن االنفجارات التي ش��هدتها 
العاصمة اإليرانية طهران مؤخرا، 
قال الس��فير اإليراني لدى بغداد، 
ان "داعش بعد فشله في العراق 

وس��وريا يبح��ث ع��ن االنتق��ام 
ويق��وم به في الع��راق او طهران 
النه اليوم جريح ولكن ايران قوية 
االنفجارين وهذه  وكبيرة وهذين 
العملي��ات البس��يطة ليس��ت 

مهم��ة ج��دا ومت��ت الس��يطرة 
عليها خال ساعات". 

وّعما ستقدمه ايران الى العراق 
ف��ي مرحلة ما بع��د داعش، اكد 
ان "العراق بحاجة الى املساعدة 
والدع��م في إعادة البن��اء، وايران 
كما قام��ت بتقدمي املس��اعدات 
واملع��دات  املس��لحة  للق��وات 
والعس��كرية ستقوم  الدفاعية 
بدعم احلكوم��ة بإعمار املناطق 
املتض��ررة لدينا عاقات قوية مع 
احلكومة وس��يكون ه��ذا عاما 

جيدا الستمراره".
واك��د ان "اس��تتباب االم��ن في 
العراق مسألة مهمة، ويستوجب 
من جميع املكونات والشخصيات 
والتكاتف  التاحم  واملس��ؤولن 
ليصبح العراق قويا يس��ود فيه 
االم��ن واألم��ان وم��ن الطبيعي 
وج��ود بعض املش��كات في كل 
دولة ولك��ن اذا كان الهدف واحد 
ومحدد وهو أيضا استقرار وجناح 

احلكومة العراقية".
تتمة ص3

إيران تبدي استعدادها للمشاركة في إعمار المناطق المحررة
تقريـر

متابعة

بغداد ـ الصباح الجديد:
كش��فت مقاب��ات أجرته��ا وكالة 
رابتلي الروسية، مع زوجات سابقات 
لعناصر م��ن تنظي��م "داعش"، عن 
تفاصيل حياته��ن وزواجهن، وكذلك 
عن السبي والنكاح، في حياة أعضاء 

التنظيم.
ونقل��ت الوكال��ة عن اح��دى زوجات 
داعش وتدعى خديجة قولها "جاءوا 
لي وقالوا ل��ي ملاذا لم تتزوجي، حيث 
يوجد اخ مصاب في اش��ارة الى احد 
مسلحي داعش". واضافت "ال يوجد 
زواج ن��كاح، وامنا زواج رس��مي حيث 
نذه��ب ال��ى البلدي��ة ونعم��ل عقد 

زواج"، مش��يرة ال��ى ان��ه "ف��ي حال 
قت��ل زوجي فاتزوج من ش��خص ثان 
بعد موافقة االهل وحضور شهود". 
واضافت "بالنسبة للسبية فاملتزوج 
الذي ميلك سبية يقضي يوما معها 

واليوم االخر مع زوجته".
من جانبه��ا، قالت امرأة اخرى تدعى 
نور الهدى البالغة من العمر 20 عاما 
وه��ي من مدينة طرابل��س اللبنانية 
"تعرفت على زوجي في خطبة اختي 
وتزوج��ت وان��ا صغيرة، حي��ث كانت 
ظروف عائلتي صعبة واجنبت طفلن 
احدهما عندم��ا كان عمري 15 عاما 
واالخ��ر في ال���16 ع��ام". وتابعت ان 

"زوج��ي التح��ق مبجموعة س��لفية 
واعط��وه فكرة اجله��اد، لينضم الى 
داعش"، موضح��ة ان "زوجي ابلغني 
ان اجلميع يريد ان يدمر االس��ام وانا 

صدقته".
"عناص��ر  ان  اله��دى  ن��ور  واك��دت 
التنظي��م كان��وا يزين��ون الس��بايا 
التجمي��ل  وادوات  املاب��س  بأجم��ل 
للمتاج��رة به��ن"، الفتة ال��ى انهم 
ونش��رها  بتصويره��ن  "يقوم��ون 
)التيلجرام(  برنام��ج  مبجموعة ف��ي 
واسمها سوق للسبايا، حيث تعرض 
مببلغ ١٥ الف دوالر والباكر تصل الى 

٣٠ الف دوالر".

"زوجات داعش" يكشفن تفصيالت
جديدة عن بيع السبايا 

بغداد ـ الصباح الجديد:
ف��ي س��احة االحتفاالت وس��ط 
العاصم��ة بغ��داد أج��ري، أم��س 
ش��اركت  اس��تعراضا  الس��بت، 
التش��كيات  جمي��ع  في��ه 
العس��كرية واألمني��ة في وزارتي 
الدفاع والداخلية وهيئة احلش��د 

الش��عبي، فضا عن "جمع كبير 
من عوائل الشهداء".

"التحري��ر  اس��تعراض  وش��هد 
والنص��ر" ال��ذي نُظ��م احتف��اال 
م��ن  املوص��ل  مدين��ة  بتحري��ر 
سيطرة تنظيم "داعش"، حضور 
رئيس مجلس الوزراء القائد العام 

للقوات املسلحة حيدر العبادي.
للق��وات  الع��ام  القائ��د  وكان 
املسلحة حيدر العبادي قد اعلن 
األس��بوع املاض��ي حتري��ر مدينة 
املوص��ل بنحو كام��ل من قبضة 
التنظيم املتش��دد بع��د معارك 

دامت لشهور.

بغداد - أسامة نجاح:
العملي��ات  قي��ادة  إع��ان  م��ع 
العسكرية املش��تركة عن اقتحام 
قواته��ا األمنية آخر معاقل تنظيم 
داعش اإلرهابي في الس��احل األمين 
املوص��ل وتطهيره��ا م��ن  ملدين��ة 
الدن��س التكفيري خ��وارج العصر 

و رف��ع العلم العراق��ي فوق جميع 
مبانيه��ا ، فيم��ا رجح��ت مص��ادر 
عس��كرية توجه قوات أمنية صوب 
تلعف��ر ولك��ن لم تص��در أوامر من 

القيادات العليا بذلك . 
وقال مصدر عسكري رفيع املستوى 
في قيادة العمليات املش��تركة في 

حدي��ث خاص لصحيف��ة ‘‘الصباح 
األمني��ة  الق��وات  ب��ان"  اجلدي��د‘‘ 
س��تتوجه صوب تلعف��ر لتحريرها 
م��ن مجامي��ع داع��ش اإلرهابية إال 
إن هنال��ك مش��اورات مازال��ت بن 
القي��ادات األمني��ة ح��ول التوج��ه 
صوب احلويج��ة وإعطائها األولوية 

بذل��ك  كونه��ا تق��ع م��ا ب��ن أربع 
محافظ��ات وهي كركوك ش��ماال 
وديال��ى جنوبا وصاح الدين ونينوى 

من الشرق والغرب. 
وأضاف املصدر الذي لم يفصح عن 
أسمه بان" قضاء احلويجة محاطة 
مبدن تابع��ة له��ذه احملافظات وهي 

ومخمور  والقي��ارة  والري��اض  الدوز 
س��تكون  وه��ي  والدب��س  وكوي��ر 
خاصرة ف��ي ظهر ه��ذه احملافظات 
في عملية اخلروقات التي يقوم بها 

تنظيم داعش. 
من جانبه أكد الناطق باسم هيئة 
احلشد الشعبي كرمي النوري ، أمس 

الس��بت ، اس��تعداد قوات احلشد 
الت��ام لتحرير احمللبي��ة وتلعفر في 
حال صدور أوامر عس��كرية بذلك , 
مشيرا إلى أن" ملف مسك احلدود 
سيوكل إلى قيادة الشرطة االحتادية 

بعد حترير املوصل بالكامل. 
تتمة ص3

مصادر ترجح توّجه القطعات العسكرية صوب تلعفر ولكنها تعطي األولوية لقضاء الحويجة

مدينة املوصل بعد التحرير

استعراض عسكري في بغداد بمناسبة "التحرير والنصر"

حضور البرلمان بدأ باالنحسار وتوقعات بإخالل نصاب الجلسات المقبلة
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السليمانية ـ عباس: 

بينم��ا اعل��ن املمثل اخل��اص للرئيس 
االميرك��ي ف��ي احل��رب عل��ى داعش 
بريت ماكك��ورك ان بالده ترعى حوارا 
بني بغ��داد واربي��ل لتأجيل مس��ألة 
اخلالف��ات  ومعاجل��ة  االس��تفتاء 
واملش��كالت العالقة، قال قيادي في 
االحت��اد الوطني ان اقليم كردس��تان 
واالس��س  املقوم��ات  ال��ى  يفتق��ر 
واعالن  املطلوبة الج��راء االس��تفتاء 

االستقالل في الوقت الراهن.
بري��ت  االميرك��ي  الرئي��س  ممث��ل 
ماكك��ورك قال في احدث تصريح له 
مبع��رض رده على س��ؤال ع��ن موقف 
بالده من اجراء االستفتاء، ان الواليات 
الج��راء  رفضه��ا  اعلن��ت  املتح��دة 
االستفتاء، داعياً اقليم كردستان الى 
اع��ادة النظر في هذا الق��رار، وحثها 
على اجراء حوار مع احلكومة االحتادية 

وفقاً لبنود الدستور.
ماكك��ورك قال ان بالده تش��رف على 
حوار جديد بني االقليم وبغداد، بهدف 
املسائل  االس��تفتاء ومعاجلة  تأجيل 
العالق��ة، مؤك��داً ان ب��الده ال ترغب 
بتشتيت اجلهود والتواصل املثمر بني 
البيش��مركة وقوات اجليش العراقي 
لتحقيق النصر النهائي على داعش.       
واضاف ان اجراء االستفتاء في الوقت 
الراه��ن ميث��ل خط��راً عل��ى املناطق 
املتن��ازع عليها الت��ي ال يبعد داعش 
عنها س��وى عدة كليومت��رات، وتابع 
»ان الوالي��ات املتح��دة ترف��ض اجراء 
االستفتاء وحتديداً في املناطق املتنازع 
عليها نظراً خلطورة عودة التوتر اليها 

واستغالله من قبل داعش.
م��ن جهت��ه اكد قي��ادي ف��ي االحتاد 
الوطني الكردستاني انه ال يقبل بان 
يزايد احد على االحتاد في مسألة حق 
تقري��ر املصير للكرد، مش��يراً الى ان 
املطلوبة الستقالل  والركائز  االسس 

كردستان لم تكتمل حلد االن.

مس��ؤول جهاز احلماي��ة واملعلومات 
القي��ادي في االحت��اد الوطن��ي الهور 
طالبان��ي اضاف ف��ي كلم��ة القاها 
خالل جتمع لقيادة قوات بيش��مركة 
االحت��اد الوطن��ي، ان مقوم��ات اجراء 
االس��تفتاء غير متوف��رة حلد االن في 
كردس��تان، والت��ي تتمثل باالس��اس 
والعسكري  واالقتصادي  السياس��ي 
والدبلوماس��ي، وق��ال  واالجتماع��ي 
ان��ه مس��تعد لدعم االس��تقالل اذا 
م��ا توف��رت اح��دى ه��ذه املقوم��ات 
وليس كله��ا، محذرا من عواقب ردود 
فع��ال دول اجلوار جتاه اص��رار االقليم 
على طرح مس��ألة االس��تفتاء على 
الرغم من الرف��ض واملعارضة احمللية 
واالقليمية والدولية لهذا الطرح في 

الوقت الراهن.
االدارة  اهتم��ام  ان  واش��ار طالبان��ي 
االميركي��ة وق��وات التحالف الدولي 

والعالم منصب االن على دعم جبهة 
احل��رب على داع��ش، وان تل��ك الدول 
تعتق��د ان ط��رح قضية االس��تفتاء 
س��تؤدي بالنتيجة الى اضعاف جبة 
احلرب على االرهاب، وهو ما ال تريد له 
ان يحصل عبرتأييد استقالل االقليم 

في الوقت الراهن.
باملطالب��ة  اؤم��ن  كي��ف   « وتاب��ع 
باالستقالل او اس��انده وانا ال ارى اية 
ش��فافية في مل��ف النف��ط، بينما 
ش��عب كردس��تان يعاني م��ن جوع 
وقلة خدمات، فضالً عن تسليم اكثر 
من نصف اراض��ي االقليم الى تركيا 
بعد اس��تردادها من الع��راق، فكيف 

ندعي اعالن االستقالل.
وجدد طالباني متسك االحتاد الوطني 
مبوقف��ه، ال��ذي يتمثل باع��ادة تفيل 
الج��راء  االرضي��ة  ومتهي��د  البرمل��ان 
االستفتاء في املناطق املتنازع عليها، 

االس��تفتاء،  اج��راء  لدع��م  ش��رطاً 
واك��د ان ادع��اء حتقي��ق االس��تقالل 
االقتص��ادي جر الويالت على االقليم، 
مؤك��داً ان تس��ليم نف��ط االقلي��م 
ال��ى بغداد افض��ل بكثير م��ن بيعه 
بشكل مس��تقل كما يجري االن من 
انعدام للشفافية وجتاوز على حقوق 

املواطنني.
واك��د الهور ش��يخ جنك��ي وهو جنل 
االخ االكب��ر للرئيس ج��الل طالباني، 
ان التوجه الى اجراء االس��تفتاء وفقا 
للمعطي��ات الراهنة ميال خطراً كبيراً 
عل��ى االقلي��م، وس��تكون عواقب��ه 
ونتائج��ه كارثي��ة اذا م��ا قامت دول 
اجل��وار بف��رض حصار عل��ى االقليم، 
ال��ذي الميتلك اي منفذ ب��ري او مائي، 
مش��يرا الى انه غير مس��تعد لوضع 
قوات البيشمركة في وضع مواجهة 
غير متكافئ��ة مع جيوش وقوات دول 

اجلوار التي قد تقوم باجتياح االقليم، 
ح��رب  ف��ي  البيش��مركة  واقح��ام 
مجهول��ة النتائ��ج متنوع��ة اخملاطر 

التي جترها على االقليم.
وكان رئيس اقليم كردستان املنتهية 
واليت��ه مس��عود بارزان��ي ق��د حمل 
اقلي��م  ف��ي  السياس��ية  االط��راف 
ف��ي  بقائ��ه  مس��ؤولية  كردس��تان 
منصب رئي��س االقليم، نتيجة لعدم 
توافقه��ا على مرش��ح ليحل محله 

في منصب رئيس االقليم.
وش��ن بارزاني في تصريح خالل زيارته 
برفقة وفد االس��تفتاء الى العاصمة 
بروكسل هجوما شديد  البلجيكية 
اللهجة عل��ى حرك��ة التغيير، التي 
االنق��الب علي��ه  اتهمه��ا مبحاول��ة 
وعلى التوافق السياسي في االقليم 
نتيج��ة الصرارها عل��ى تعديل قانون 

رئاسة االقليم.

مص��ادر مطلعة اش��ارت الى ان زيارة 
وفد االستفتاء الى بروكسل واجهت 
مقاطعة شبه تامة من قبل وسائل 
االع��الم، فضالً ع��ن ان وف��د االقليم 
اخف��ق في حتقيق اي ن��وع من الدعم 
واملساندة ملس��اعيه الرامية لكسب 
تأييد اجملتمع الدولي الجراء االستفتاء 

في 25 من ايلول املقبل.
واوضحت املصادر ان بارزاني التقى ب 
7 ممثل��ني متدنيي املس��توى من اصل 
36 دول��ة يضمه��ا االحت��اد االوروب��ي، 
اضاف��ة الى ان اغلب وس��ائل االعالم 
االوروبي��ة والعاملية ل��م تعر اهتماما 
بزيارة وفد االس��تفتاء ال��ى اوروبا، ما 
عدا بعض وس��ائل االع��الم الكردية 
احمللية التي قام��ت بغطية تفاصيل 

زيارة وفد االستفتاء الى بروكسل.
وتابعت املصادر ان وزراء خارجية االحتاد 
االوروبي قرروا عدم تأييد االس��تفتاء 
وطالبوا بارزاني صراحة بالتخلي عن 
فكرة االستفتاء، والبدء بحوار جديد 
م��ع بغ��داد، حيث قال وزي��ر اخلارجية 
االملاني��ة للوف��د الكردي، ان مس��ألة 
االس��تفتاء قضي��ة داخلي��ة عراقية 
وانه��م غير قادرين عل��ى التدخل، اال 
في ح��ال طلبت احلكوم��ة العراقية 

ذلك.
ش��عبية  اوس��اط  عب��رت  ذل��ك  اال 
وحزبية عن اس��تيائها م��ن رفع صور 
مس��عود بارزان��ي ف��ي مدين��ة اربيل 
كراعي لالستفتاء، مؤكدة ان قضية 
االس��تفتاء تخص ش��عب كردستان 
وليس��ت حكرا على جهة سياسية 
ش��خصيات  واضاف��ت   . مح��ددة 
سياس��ية وشعبية تعقيبا على رفع 
صور بارزان��ي في مدينة اربيل كراعي 
ملس��ألة االس��تفتاء، ان جتيير قضية 
ف��ي خدم��ة  ووضعه��ا  االس��تفتاء 
سياس��ة معين��ة اس��تهانة بح��ق 
ش��عب كردستان وجتاوز على حقوقه 
السياس��ة  تل��ك  وان  املش��روعة، 
متس��هجنة ومرفوض��ة وال تص��ب 
في صالح القضية العادلة لش��عب 

كردستان وحقه في تقرير املصير.  

الواليات المتحدة ترعى حوارًا بين بغداد وأربيل
لتأجيل االستفتاء ومعالجة المشكالت العالقة

رفع صور بارزاني كراعي لالستفتاء تولد استياء لدى الشارع الكردي
طارق حرب

ه��ذا ماحصل خ��الل اليومني الس��ابقني حي��ث انعقد يوم 
اجلمع��ة وقبل املوعد احمل��دد له وهو يوم الس��بت بيوم واحد 
مؤمتر بغداد االربيلي او مؤمتر اربيل البغدادي وميكن تس��ميته 
باملؤمت��ر الس��ني الك��ردي اذ وان كان املش��اركون باملؤمتر من 
املكون السني فقط ولكن اختلف املكان فكان  باجمعه من 
الس��نة  فلق��د اختلف املكان بني بغداد وب��ني اربيل الكردية 
وهذا املؤمتر في تاريخ السياسة والسياسيني ان يكون نصف 
املؤمترين في بغ��داد والنصف االخر يبتعد عن النصف املؤمتر 
االول بحدود ٣٥٠ كم واملؤمتر الثاني مت عقده يوم اخلميس في 
بغداد فقط من دون ان يكون لهذا املؤمتر نصف اخر في اربيل 
وكان رئيس��ا املؤمترين رئيس مجلس النواب س��ليم اجلبوري 
وه��و الرئي��س االن ورئيس مجل��س النواب الس��ابق محمود 
املش��هداني واذا قارنت الورقتني لوج��دت انهما تتفقان في 
كل شيء  فلقد اختلفت مبانيهما واتفقت معانيهما وفي 
كل ش��يء من الكلمة االولى حتى الكلمة االخيرة ال سيما 
ان هدفهما هو التأكيد على التخلي عن الطائفية بحيث ان 
ش��عار مؤمتر اربيل هو االقوى الوطنية بالتأكيد على الوطن 
وكذلك مؤمتر بغداد ورئيسه املشهداني هو االنتقال من دولة 
املكون��ات الى دول��ة املواطنة فهنا مواطن��ة وهنالك وطنية 
وه��ي موجودة ف��ي املؤمت��ر االول والثاني اما بن��اء احملافظات 
واغاث��ة النازحني وس��وى ذلك مما ورد في املؤمتري��ن التي تكاد 

تتطابق وتتوحد.
ولكن الس��ؤال املهم هو ماهو اله��دف واملقصد والغاية من 
املؤمتري��ن  وه��ذا واضح من ان كل كتلة حتاول طرح نفس��ها 
كممثل عن الس��نة بحيث تكون مناصب السنة اخملصصة 
للمكون له وليس للقائمة االخرى اي ان املشهداني وجماعته 
يقول��ون انهم االفضل من ميثل املكون الس��ني وبالتالي فأن 
حصة الس��نة من املناصب له ولي��س لألخر الذي يدعي هذا 
االدعاء نفسه اي هو من ميثل السنة وليس االخر فاملشهداني 
يقول انا وجماعتي من ميثل الس��نة واجلبوري يقول هو ايضا 
انه ميثل املكون الس��ني ويأتي عقد املؤمترين بعد ما اظهرته 
قيام الق��وات بتحرير احملافظات مبا فيها املوصل وان ش��عب 
املكون الس��ني لهذه احملافظات ل��ه اختيارات غير ما يطمح 
اليها اصحاب املؤمتر االول واملؤمتر الثاني وال نعتقد ان جماهير 
الس��نة في هذه احملافظات سيصوت لصالح من اشترك في 
مؤمت��ر اخلميس ومن ش��ارك في مؤمتر اجلمعة باس��تثناء من 
ش��ارك في قتال داعش وخاصة م��ن قاتله في املوصل فمثل 
هذا ل��ه الفوز س��واء أكان مع املؤمت��ر االول او املؤمت��ر الثاني 
ونعتقد ان ثمانني باملائة س��وف لن يعاد انتخابهم من املؤمتر 

االول والثاني .

مؤتمر أربيل البغدادي 
أم مؤتمر بغداد األربيلي؟

تقـرير

بون ـ جاسم محمد*

انعق��دت قمة العش��رين في هامبورغ  
ي��وم 07 يولي��و2017 م��ع تصاعد ازمة 
اخللي��ج، وكان��ت االنظ��ار تتوج��ه الى 
ه��ذه القم��ة، بانه��ا س��وف ال تتجاوز 
االزم��ة اخلليجي��ة ، طامل��ا ان قضي��ة 
تتص��در  كان��ت  االره��اب،  مكافح��ة 
اجن��دة عم��ل القم��ة. انته��ت القمة 
ولم يتم مناقش��ة االزم��ة، برغم لقاء 
وزير خارجية الس��عودية اجلبير مع وزير 
اخلارجي��ة االميرك��ي تيلرس��ون، وهذا 

مااثار الكثير من التساؤالت.
رك��زت قضية مكافح��ة االرهاب على 
مس��ألة خوادم االنترنت فقط، وقالت 
املستش��ارة األملانية ميركل ، إن ممثلي 
كب��رى الق��وى االقتصادي��ة بالعال��م 
سيجرون مباحثات مع مزودي اخلدمات 
ملواق��ع اإلنترنت، في إش��ارة منها إلى 
مكافح��ة اإلره��اب والتروي��ج له على 
الش��بكة العنكبوتي��ة وتنفيذ احلذف 

السريع ملواد التطرف. 
وخالل اي��ام انعق��اد القمة، أك��د وزير 
اخلارجية السعودي عادل اجلبير، أن بيان 

قم��ة مجموعة العش��رين الذي صدر 
عقب انتهاء االجتماع في أملانيا، ش��دد 
عل��ى أهمية مكافح��ة اإلرهاب ووقف 
متويل��ه. وأوضح أن التدخ��الت اإليرانية 
في املنطق��ة وملف قط��ر كانتا أيضا 
ضم��ن املباحث��ات م��ع وزي��ر اخلارجية 

األميركي
وعل��ى هام��ش قم��ة العش��رين عقد 
الرئيسان الروسي واألميركي أول لقاء 
شخصي مباش��ر بينهما، واتفقا على 
هدنة في جنوبي س��وريا. كما ناقش��ا 
األزم��ة األوكراني��ة والتدخل الروس��ي 
الرئاس��ية  االنتخاب��ات  ف��ي  املزع��وم 

األميركية.

قرارات اممية ملكافحة االرهاب
تس��عى جلنة مكافحة اإلره��اب، وفقا 
ال��ى ق��راري مجلس األم��ن 1373 لعام 
2001 و1624 لع��ام 2005، إل��ى تعزي��ز 
ق��درة الدول األعضاء ف��ي األمم املتحدة 
على منع وق��وع أعم��ال إرهابية داخل 
حدوده��ا وفي املناطق الت��ي تقع فيها 
على حد سواء. وحتصل جلنة مكافحة 
اإلره��اب على مس��اعدة م��ن املديرية 
التنفيذي��ة للجنة مكافح��ة اإلرهاب، 

الت��ي تتول��ى تنفي��ذ ق��رارات اللجنة 
املتعلقة بالسياسات، وجتري تقييمات 
فنية لكل دولة عضو بواسطة خبراء، 
وتيس��ر تقدمي املس��اعدة التقنية إلى 

البلدان في مجال مكافحة اإلرهاب.
وتعم��ل اللجن��ة على جترمي مس��اعدة 
اإلرهابيني مس��اعدة فعلية أو سلبية 
في القوانني احمللي��ة وتقدمي مخالفيها 
للعدالة ويدعو القرار 1624 لعام2005، 
املتعلق بالتحريض على إرتكاب أعمال 
اإلرهاب، الدول األعضاء في األمم املتحدة 
إلى أن حتظر بن��ص القانون التحريض، 
وأن متن��ع مثل ه��ذا التص��رف وأن حترم 
م��ن امل��الذ اآلم��ن أي أش��خاص “توجد 
وذات  موثوق��ة  معلوم��ات  بش��أنهم 
صلة تش��كل أس��بابا جدية تدعو إلى 
إعتباره��م مرتكبني لذل��ك التصرف”.  
القرار يعم��ل على توفير حملة ش��املة 
عن حالة مكافحة اإلرهاب في كل بلد، 
وتعد وسيلة للحوار بني اللجنة والدول 

األعضاء.
واعتمد مجلس األم��ن الدولي ، القرار 
رق��م 2253 باإلجم��اع ح��ول مكافحة 
متويل اإلرهاب الذي يوصي العمل بنحو 
وثيق م��ع القطاعات اخلاص��ة واخليرية 

به��م  املش��تبه  املعام��الت  لتحدي��د 
واالستثمار في النظم التنظيمية ذات 
املصداقية والت��ي ميكن التحكم فيها 

لتجميد أموال اإلرهابيني.
وصدر الق��رار برقم 2354   في 25 مايو  
2017  املواجه��ة الش��املة املطلوب��ة 
لإلره��اب تس��تلزم التعام��ل م��ع كل 
املنظم��ات اإلرهابية من دون اس��تثناء، 
والتصدي ملن يقدم لهم يد املس��اعدة 
سواء بالتمويل، أو التسليح، أو بتقدمي 
واأليديولوج��ي  السياس��ي  الدع��م 

واإلعالمي.   
وم��ن بني تل��ك الق��رارات االممي��ة، كان 
الق��رار رق��م 2178 الص��ادر في ش��هر 
سبتمبر 2015، والذي يقضي مبنع تدفق 
املقاتل��ني األجانب إلى كّل من س��وريا 
والعراق عبر األراض��ي التركية، والقرار 
رق��م 2170 اخل��اص بتجفي��ف مناب��ع 
الدع��م والتموي��ل املادي والعس��كري 
وخاص��ة  للمتطرف��ني  واللوجيس��تي 
داع��ش وجبه��ة النص��رة. وق��د أثبت 
تعطل تفعيل تلك القرارات على أرض 
الواق��ع أّن احلكم��ة ال تكمن في إصدار 
القرارات بقدر م��ا تكمن في التعاطي 
اإليجاب��ي مع آلي��ات تنفيذها من قبل 

الدول.
وفي سياق التقارير االستخبارية، اتهم 
املدير الس��ابق لالس��تخبارات االملانية 
أوغس��ت هاننغ قطر بتمويل مساجد 
املتطرف��ني في أوروب��ا وخاصة في بلده 
أملانيا، مما أدى إل��ى أعمال إرهابية أودت 
بحي��اة العش��رات ف��ي أملاني��ا، وأوربا، 
مش��يرا إلى خط��ورة ال��دور القطري، 
ودور تنظيم اإلخ��وان اإلرهابي في هذا 
الش��أن، ذاكرا قط��ر وتركيا باالس��م. 
وتناول��ت التقارير الت��ي تناقلتها عدد 
من وس����ائل اإلعالم أن قط��ر قامت 
مرتبطة  اخواني����ة  قي��ادات  بتزوي��د 
بتنظي��م القاع��دة أضيف��ت ضمن 
العقوب��ات األميركي����ة لتورطها في 
دعم ومتويل أنشطة اجلماعات اإلرهابية 

في املنطقة.

النتائج
� ان ماص��در م��ن اجم��اع خ��الل قمة 
العش��رين ح��ول مكافح��ة االره��اب، 
والذي تضمن��ه البيان اخلتامي، لم يأت 
بجديد، كون االج��راءات املقترحة التي 
ركزت على اج��راء مباحثات مع خوادم 
االنترنيت، لم تكن جديدة ومنذ سنوات 

تبن��ت خاصة املفوضي��ة االوروبية، رمبا 
قمة العش��رين اضافت عن��وان جديد 
وهو تشديد االجراءات املتخذة وسرعة 
ح��ذف محتوي��ات التط��رف. التقاري��ر 
كشفت بأن خوادم االنترنيت عليها ان 
حتذف م��واد التطرف خالل 24 س��اعة، 
وهذا بحد ذاته يعد اجراء بطيء، ويقدم 

خدمة للجماعات املتطرفة.
� اب��رز االنتقادات التي يفترض ان توجه 
الى قمة العشرين هي : عدم مناقشتها 
ازمة قطر، ضمن بند مكافحة االرهاب، 
ولم يتم عقد االجتماعات على هامش 
القم��ة ماعدا اجتم��اع وزي��ر خارجية 
اململكة الس��عودية مع تيلرسون وزير 
اخلارجي��ة االميركي��ة. كان يفترض ان 
تتخذ قمة العش��رين اج��راءات فاعلة 
عل��ى االرض، بع��دم اطال��ة ازمة قطر، 
واالشارة الى قطر باالسم كونها راعية 
وداعمة وحاضنة للجماعات املتطرفة 
واعتب��ار الدوحة، مص��در جلمع االموال 

الداعمة لالرهاب.
� القرارات الدولية حت��رم ان توفر الدول 
االم��وال  وال��ى  لالش��خاص  م��الذات 
الداعمة لالرهاب، كذلك اكد القرارات 
االممية ابرزها  الق��رار 1624 لعام 2005 

والقرار 2354 ف��ي 25 مايو 2017، على 
تقيي��م جهود ال��دول االعضاء في االمم 
املتحدة ح��ول تنفيذها قرارات مجلس 
االم��ن، ذلك من خ��الل تقاط��ع تقارير 
اخلب��راء ف��ي جلن��ة مكافح��ة االرهاب 
ومب��ا لديهم من معلوم��ات ووثائق، مع 
جهود ال��دول االعضاء. ماع��دا ذلك ان 
االمم املنح��دة اتبع��ت سياس��ة خالل 
ع��ام 2016 وخالل ع��ام 2017، ان تقدم 
ال��دول االعضاء تقارير عن جهودها في 
رصد ومتابعة حركة االموال وغس��يل 

االموال على اراضيها.
الق��رار 2253 اك��د عل��ى العمل بنحو 
و  اخلاص��ة  القطاع��ات  م��ع  وثي��ق 
»اجلمعيات اخليرية« لتحديد معامالت 
املش��تبه بهم م��ن اموال واش��خاص، 
وقطر مازالت توف��ر املالذات االمنة الى 
اش��خاص ومؤسس��ات مالية وضعت 
في وقت س��ابق على القائمة السوداء 
التابع��ة ل��المم املتحدة او حت��ت قائمة 
بغس��يل  املعنية  االميركي��ة  اخلزان��ة 

االمول ومتويل اجلماعات االرهابية.

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

ملف قطر ومخاطر الشبكة العنكبوتية ضمن األولويات

هل نجحت قمة العشرين بمناقشة ملف اإلرهاب والتطرف؟

استياء في الشارع الكردي

اكد قيادي في االتحاد 
الوطني الكردستاني 
انه ال يقبل بان يزايد 
احد على االتحاد في 
مسألة حق تقرير 
المصير للكرد، 
مشيرًا الى ان االسس 
والركائز المطلوبة 
الستقالل كردستان لم 
تكتمل لحد االن

تحالف القوى الوطنية العراقية 
يسعى لوضع خارطة جديدة للتسوية

الخدمات النيابية تطالب »التخطيط« 
بإحصائية دقيقة عن حجم الخراب بالموصل

بغداد ـ الصباح الجديد:
حتال��ف  ع��ن  النائ��ب  أك��د 
الق��وى العراقي��ة عب��د القهار 
الس��بت،  أم��س  الس��امرائي، 
الوطني��ة  الق��وى  مش��روع  أن 
العراقية حمل رس��التني االولى 
للمحيطني  واالخ��رى  للداخ��ل 
اش��ار  فيما  والعاملي،  االقليمي 
الى أن هذا املش��روع سيعطي 
للتسوية  خارطة طريق جديدة 
الت��ي يتحدث عنه��ا التحالف 

الوطني.
الس��امرائي ف��ي تصريح  وقال 
صحف��ي، ان »مش��روع الق��وى 
الوطنية العراقية الذي مت االعالن 
عن��ه حم��ل رس��التني االول��ى 
للداخ��ل مبضمون انن��ا داعمون 
للدول��ة واالخ��رى للمحيط��ني 
ابناء  ب��ان  والعامل��ي  االقليم��ي 

هذه احملافظ��ات اجتمعوا اليوم 
ويضعون  كلمته��م  ليوح��دوا 
برنامج��ا موح��دا ويتفقون مع 
بنحو اساس��ي  للبناء  الدول��ة 
العملي��ة  مس��ار  وتصحي��ح 
ال��ى  للمض��ي  الدميقراطي��ة 

مستقبل افضل«.
وأضاف الس��امرائي أن »الكالم 
اهم من الفع��ل والتجمع كان 
طيبا وروح املبادرة كانت حاضرة 
من خالل احلضور الواسع، ونتأمل 
ان ينعك��س ه��ذا االم��ر عل��ى 
البرامج واملش��اريع التي سيتم 
القادم��ة  للمرحل��ة  تقدميه��ا 
وتبنيه��ا م��ن قب��ل اجلميع كي 
نكتسب ثقة اجلميع والعالم«، 
الفتاً الى أن »التحالف الوطني 
لديه وثيقة تسوية ويقول دائما 
مع من اتفاوض حولها اما اليوم 

بعد نهوض هذا املش��روع الذي 
ميثل بنحو كبير ابناء احملافظات 
احمل��ررة فهو س��يعطي خارطة 
طري��ق جديدة للتس��وية بنحو 

سريع«.
واك��د الس��امرائي، أن »الق��وى 
تق��ول  واالقليمي��ة  العربي��ة 
الع��راق  ان تدع��م  تري��د  انه��ا 
بنح��و واضح من خ��الل عملية 
والت��ي  معتب��رة  سياس��ية 
التهم��ش اح��د، بالتالي فنحن 
نق��ول مع ش��ركاءنا ف��ي البلد 
وأضح«،  بنح��و  باننا متفق��ون 
مش��يرا ال��ى أن »ال��والء يكون 
للوطن والدولة وال تنفيذ اال من 
خالل احلكومة العراقية، اضافة 
ال��ى أن جميع النق��اط التي مت 
االتف��اق عليه��ا ينبغ��ي عل��ى 

اجلميع الدفاع عنها.

بغداد ـ الصباح الجديد:
طالب��ت عض��و جلن��ة اخلدمات 
النيابية صب��اح التميمي، وزارة 
دقيقة  بإحصائية  التخطي��ط، 
عن املنش��آت احليوي��ة اخلدمية 
الت��ي تعرض��ت ال��ى التدمي��ر, 
والتخري��ب في مدين��ة املوصل 
داع��ش  احمل��ررة م��ن عصاب��ات 

االرهابية.
وقالت التميمي في بيان ورد الى 
»الصب��اح اجلدي��د« »في الوقت 
بتحري��ر  نبته��ج فرح��ا  ال��ذي 
مدين��ة ام الربيع��ني بالكام��ل 
التخطي��ط  وزارة  نطال��ب 
باحصائية دقيقة عن املنش��آت 
احليوية اخلدمي��ة التي تعرضت 
ال��ى التدمي��ر والتخري��ب ف��ي 

املوصل«.
االحتادي��ة  »احلكوم��ة  ودع��ت 

والبرمل��ان ال��ى تش��كيل جلن��ة 
اس��تراتيجية  لوض��ع  ثنائي��ة 
وخط��ة مس��بق الع��ادة بن��اء 
التعليمي��ة  املراف��ق  واعم��ار 

والصحية للمحافظة«.
وع��دت التميم��ي ان »االنتصار 
حتق��ق بس��واعد ابن��اء الع��راق 
وقومياته  اطيافه  الغيارى بكل 
الذي��ن قدم��وا تضحياتهم في 
س��بيل اع��ادة نين��وى الى ارض 

الوطن«.
واش��ارت الى ان »جميع الكتل 
السياس��ية في مجلس النواب 
اجمعت على وجود ارادة فعلية 
العم��ار احملافظة وجتاوز اخلالفات 
السياسية في الوقت الراهن«.

حي��در  ال��وزراء  رئي��س  وكان 
العبادي، قد أعلن األثنني املاضي 
حترير املوصل بالكامل من داعش 

وسط دمار هائل للمدينة.
وقدرت احلكومة العراقية، كلفة 
اعادة اعمار بنح��و ملياري دوالر 
له��ذه املهمة، وحت��اول تأمينها 
محلي��اً، وانفاق��ه خالل س��نة 
املنظمات  بالتعاون م��ع  واحدة 

الدولية«.
وق��ال العب��ادي ف��ي 22 حزيران 
املاض��ي ان كلف��ة دم��ار البنى 
التحتي��ة بس��بب احل��رب على 

داعش تتجاوز 100 مليار دوالر.
في حني توقعت األمم املتحدة إن 
إصالح البنية التحتية للموصل 
وحدها س��يتكلف ما يزيد عن 

مليار دوالر.
ويعتزم العراق عقد مؤمتر دولي 
للمانحني تس��تضيفه الكويت 
مطلع العام املقبل العمار املدن 

احملررة.

مبزي��د م��ن احلزن واألس��ى ينعى موظف��وا وزارة 
التجارة كافة وفاة الس��يد باقر السيد حبيب 
املوسوي ش��قيق الس��يد وليد املوسوي وكيل 
وزارة التجارة االقدم الذي وافاه االجل يوم اجلمعة 
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بغداد – انفجار الصقة 
ذكر مصدر امني في الشرطة العراقية 
ام��س الس��بت، ب��أن مدنيا قت��ل جراء 
انفجار عبوة الصقة أس��فل س��يارته 

العاصمة شمالي بغداد.
وقال املصدر الذي طلب عدم الكش��ف 
ع��ن اس��مه إن "عب��وة الصق��ة كانت 
موضوعة أسفل سيارة مدنية انفجرت، 
ظهر ي��وم امس ف��ي أثن��اء مرورها في 
منطقة الثعالبة ش��مالي بغ��داد، ما 
أس��فر عن مقتل س��ائقها في احلال" 
وان "ق��وة أمنية طوقت مكان االنفجار 
ومنعت االقتراب منه، فيما نقلت اجلثة 

إلى دائرة الطب العدلي" 

ديالى – عملية عسكرية 
اعل��ن قائ��د عملي��ات دجل��ة الفري��ق 

الركن مزهر العزاوي امس السبت، عن 
انط��الق عمليات تعقب واس��عة خلاليا 
تنظيم "داعش" النائمة شمال شرقي 

محافظة ديالى.
وق��ال الفريق الركن الع��زاوي إن "قوات 
أمني��ة مش��تركة مدعوم��ة ب احلش��د 
الش��عبي انطلق��ت، صباح ي��وم امس 
في عملية عس��كرية واسعة لتعقب 
خالي��ا داع��ش النائمة ف��ي قرية توكل 
والبس��اتني احمليط��ة بها ضم��ن قاطع 
شمال قضاء املقدادية، )35 كم شمال 
ش��رق ب عقوبة(". مضيفا أن "العملية 
عملي��ات  س��تراتيجية  ضم��ن  جت��ري 
دجلة في متش��يط اي منطقة تنشط 
بها خاليا داع��ش النائمة والعمل على 
االستقرار  االرهاب وحتقيق  اس��تئصال 

واالمان".

كركوك – اعتقال مطلوب 
افاد مصدر امني في شرطة محافظة 
كركوك امس الس��بت بأن ق��وة أمنية 
اعتقلت امرأة قيادية بتنظيم "داعش" 

في مخيم جنوب احملافظة.
وقال املصدر الذي طلب عدم الكش��ف 
عن اس��مه إن "قوة أمني��ة متكنت من 
اعتقال إحدى نس��اء داعش في مخيم 
بقض��اء داق��وق جنوب كرك��وك، كانت 
تعمل مع التنظيم في عدة مواقع بينها 
ما يس��مى ديوان التربية والتعليم في 
التنظيم اإلرهاب��ي"، مبيناً أن "عملية 
االعتق��ال جرت عل��ى وف��ق معلومات 
اس��تخبارية دقيقة بع��د وصولها من 

احلويجة جنوب غربي كركوك". 

بابل – عملية دهم 
اك��د مصدر امني في ش��رطة محافظة 

باب��ل امس الس��بت ان الق��وات األمنية 
القت القبض على شخص بحوزته أعتدة 

غير مرخصة شمال محافظة بابل.
وذك��ر املص��در االمن��ي الذي طل��ب عدم 
الكش��ف ع��ن اس��مه ان "مف��ارز م��ن 
س��يطرة النيل ش��مال احملافظة، متكنت 
من الق��اء القبض على احد االش��خاص 
ضبط بحوزته على اجزاء س��الح واعتدة 
ومخازن )غي��ر مرخصة ( ، وهي عبارة عن 
700 اطالقة بندقية كالشنكوف ومخازن 
عت��اد بندقية M4 عدد 21 واجزاء متنوعة 

من السالح نفسه ".

صالح الدين – انفجار ناسفة 
اف��اد مصدر أمني في ش��رطة محافظة 
ص��الح الدي��ن امس الس��بت ب��أن ثالثة 
م��ن عناص��ر تنظي��م "داع��ش" بينهم 
قيادي قتلوا بانفجار عبوة ناس��فة شرق 

احملافظة.
وق��ال املصدر  الذي طلب عدم الكش��ف 
عن اس��مه إن "ثالثة م��ن عناصر داعش 
بينهم ما يس��مى مس��ؤول األمنية في 
والي��ة ديالى كانوا ينقلون عبوة ناس��فة 
داخ��ل مركب��ة، إال أن العب��وة انفج��رت 
عليهم أثناء مرورهم مبنطقة مطيبيجة 
ب��ني محافظتي صالح الدي��ن وديالى، ما 

أسفر عن مقتلهم في احلال".

االنبار – تفجيرات 
كش��ف مص��در عس��كري ف��ي قي��ادة 
عمليات األنب��ار، امس الس��بت، بأن قوة 
م��ن اجليش دمرت خزان وقود وش��احنتني 
محملتني بقناني غاز معدة للتهريب في 

احملافظة.
وق��ال املصدر الذي طلب عدم الكش��ف 
عن اس��مه  إن "قطع��ات اجليش التابعة 

لعمليات االنب��ار والفرقة الثامنة متكنت 
من تفجير 10 أحزمة ناس��فة و18 لغما 
ض��د الدروع في الصحراء جنوب منطقة 

الكيلو 160 غرب الرمادي". 

الديوانية – حمالت امنية 
اعلن مصدر امني في ش��رطة محافظة 
ان االجه��زة  ام��س الس��بت  الديواني��ة 
اليومي��ة  حمالته��ا  واصل��ت  االمني��ة 
وحس��ب توجيهات ومتابعة قائد شرطة 
احملافظ��ة العمي��د فرقد زغي��ر مجهول 
والتي اش��ار فيها آلهمية متابعة تنفيذ 
اوامر القاء القب��ض الصادرة من القضاء 

بحق املطلوبني.
واضاف املصدر الذي رفض الكش��ف عن 
اسمه ان مفارز قس��م مكافحة االجرام 
الق��ت القبض عل��ى 3 متهم��ني بتهم 
اخ��ذ امل��ال بالق��وة والس��رقة واملتاجرة 

باحلبوب اخملدرة وذلك بعد جمع املعلومات 
ع��ن املتهمني م��ن قبل املصادر الس��رية  

اخلاصة . 

نينوى – قصف جوي 
اف��اد مصدر أمني في ش��رطة محافظة 
نينوى، امس الس��بت، بأن 18 عنصرا من 
تنظيم "داعش" قتلوا بقصف للتحالف 

الدولي جنوبي احملافظة.
وق��ال املصدر الذي طلب عدم الكش��ف 
عن اس��مه إن "طي��ران التحالف الدولي 
قص��ف مواق��ع ف��ي قري��ة إم��ام غربي 
التابع��ة لناحية القي��ارة، )60 كم جنوب 
املوصل(، ما أس��فر عن مقتل 18 عنصرا 
من داعش وتدمير ثالث وحدات تكتيكية 
اإلرهاب��ي ف��ي  التنظي��م  يس��تخدمها 
تنفي��ذ هجمات ض��د الق��وات العراقية 

املشتركة".

انفجار عبوة الصقة بمنطقة الثعالبة شمالي بغداد * انطالق عمليات تعّقب لخاليا إرهابية شرقي ديالى
اعتقال قيادية داعش في مخيم جنوبي كركوك * الطيران يقتل 18 إرهابيًا بقصف جنوبي الموصل

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد: 
كش��ف رئيس العملي��ات امليدانية ف��ي أربيل في 
اليونيس��يف )منظم��ة األمم املتح��دة للطفولة(، 
مولد ورف��ة، أن حوالي 500 طفل قتل��وا وأصيبوا 
خ��الل النص��ف األول من الع��ام 2017 في العراق، 
أثن��اء األعمال العس��كرية بني الق��وات العراقية 

وتنظيم "داعش".
وقال ورفة للصحافيني، في جنيف، إن "506 طفال 
قتلوا وأصيبوا ف��ي العراق خالل النصف األول من 
2017 ف��ي العراق"، الفتا ال��ى أن "املنظمة تعمل 
م��ع احلكومة العراقية لتأمني الوصول إلى أماكن 
احتج��از ميكن أن يك��ون فيها أطف��ال جندوا من 
قب��ل داع��ش". وأضاف، "نح��ن ندافع ع��ن حقوق 
جميع األطفال"، موضحا أن "الكثير من األطفال 
فرقتهم احلرب ع��ن أهلهم، واملنظمة تعمل على 

إعادة شملهم مع أهاليهم".
وق��ال ورفة، "األطف��ال هم الضحية األساس��ية 
للحرب ف��ي املوصل، الكثير منه��م انفصلوا عن 
أهله��م، 4300 مت إع��ادة ش��ملهم م��ع أهاليهم، 
وهناك أكث��ر من 1000 طفل الي��وم حتت املتابعة 
حملاول��ة جمعهم م��ع أهلهم"، مضيف��ا "الكثير 
من األطفال عاشوا سنتني حتت حكم داعش ولم 

يشاهدوا سوى احلرب".

بغداد ـ الصباح الجديد:
كش��فت عضو اللجنة املالي��ة النيابية، ماجدة 
التميم��ي، عن س��عيها إللغاء اس��تقطاع رواتب 

املوظفني.
وقال��ت التميمي في بيان اطلعت عليه "الصباح 
اجلدي��د" "انها س��بق وان أج��رت اتص��االً هاتفياً 
برئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي طلبت خالله 
إلغاء االستقطاعات التي فرضت في وقت سابق 

على رواتب املوظفني".
وأش��ارت التميمي إلى "انه��ا أخذت على عاتقها 
الغ��اء النس��بة اخملصصة م��ن روات��ب املوظفني 
لتغطية نفقات احلش��د الشعبي والنازحني بعد 

انتهاء عمليات حترير نينوى".
واضافت بان على احلكومة س��د منافذ الفس��اد 
ومحاسبة الفاس��دين بدال من استقطاع رواتب 

املوظفني".
وكان مجل��س الن��واب قد أق��ر فقرة ف��ي موازنة 
2017، تخفض نس��بة استقطاع رواتب املوظفني 
والقطاع العام واملتقاعدي��ن ووضعتها احلكومة 
في قانون املوازنة من %4.8 الى %3.8 وتقسم هذه 
النس��بة الى %60 لدعم احلش��د الشعبي و40% 

الى النازحني.

مقتل وإصابة 506 أطفال 
بالعراق خالل ستة أشهر

مساٍع إللغاء استقطاعات 
رواتب الموظفين

الملف األمني

مجلس النّواب ينهي آمال إقرار 
القوانني املهمة مع انشغال الكتل 

باحلمالت االنتخابية
وأضاف��ت اجلاف أن "الكت��ل تعمل على 
حتش��يد نوابه��ا فق��ط للحض��ور ف��ي 
جلسات القوانني التي تعنيها والقرارات 
كذلك وبعدها جند العدد في تناقص، بل 
أن بعض النواب ل��م نرهم طيلة الدورة 

احلالية".
لكنه��ا افادت بأن "البعض من االعضاء 
يحضرون جزءاً من اجللسات و في الوقت 
ذاته مكلفني رسمياً وقانونياً باالنضمام 
إلى اجتماعات جلانهم س��واء الدائمية 
أو الوقتية وهؤالء ال يعدون متغيبني عن 

احلضور".
ولفتت اجلاف إلى ان "املش��مولني بهذه 
اجلزئي��ة ه��م قل��ة وال ميثلون الس��بب 
احلقيق��ي وراء تناق��ص اع��داد مجلس 

النواب".
وأردفت النائبة عن التحالف الكردستاني 
أن "ع��دم وج��ود االرادة احلقيقي��ة ه��ي 
سبب االمتناع عن مترير القوانني املهمة 
ولي��س مس��توى املتغيب��ني ألن الكتل 
وعندما تريد أن تقر قانوناً جتبر اعضاءها 

على احلضور".
ونّوه��ت اجلاف إلى أن "ال��دورة البرملانية 
احلالية لم تلب طموح الشارع العراقي 
وال النائ��ب نفس��ه ألننا مررن��ا العديد 
م��ن القوانني لكن اغلبه��ا ال ميس واقع 
الش��ارع العراق��ي وبالتالي ف��أن العبرة 

تأتي بالنوعية وليس الكمية".
الدهلك��ي  رع��د  النائ��ب  يختل��ف  وال 
ع��ن املوقفني الس��ابقني، بالق��ول إلى 
"الصباح اجلديد"، إن "كثرة اخلالفات بني 
الكتل يجعل مترير القوانني املهمة أمرا 

مستبعدا للغاية".
ويتابع الدهلكي أن "الكتل قد تنشغل 
أوراقه��ا  بتريت��ب  فصاع��داً  االن  م��ن 
واحلم��الت االنتخابي��ة، وال تعير اهمية 

إلى عمل مجلس النواب".
وش��دد عل��ى أن "املكون الس��ني كانوا 
بأم��ل اقرار قوانني مت��س واقعهم وترفع 
حيف��ا اص��اب العدي��د م��ن ابنائ��ه في 

مقدمتها تعديل املساءلة والعدالة".
وأطل��ق مجل��س النواب مؤخراً س��نته 
التش��ريعية االخيرة بامل اق��رار قوانني 
مهمة في مقدمته��ا املتعلقة باجلانب 
االنتخاب��ي ك��ون الع��راق مقب��ال على 
انتخابات تشريعية ومحلية في نيسان 

من العام املقبل.

مصادر ترجح توّجه القطعات 
العسكرية صوب تلعفر ولكنها 
تعطي األولوية لقضاء احلويجة

وقال النوري لصحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ 
إن"قوات احلش��د الش��عبي مس��تعدة 
وبنح��و تام لتحرير تلعف��ر واحمللبية في 
حال طلب��ت القيادة العس��كرية ذلك، 
مش��يرا إلى أن" قيادة احلشد منشغلة 
في تعزيز أمن احلدود ومنع تسلل عناصر 
داعش وإعادة النازحني إلى مس��اكنهم 

في املناطق احملررة". 
وأضاف أن" ملف مسك احلدود سيوكل 
إلى قيادة الشرطة االحتادية وخاصة بعد 
حترير املوصل بالكامل" ، مشيرا إلى أن" 
قوات احلشد ستعمل على حفظ األمن 
الداخل��ي بالتعاون مع الق��وات األمنية 

واألجهزة االستخبارية اخملتلفة.
ومن جهته كشف النائب عن محافظة 
نين��وى عب��د الرحم��ن اللوي��زي، أم��س 

الس��بت ، عن خالفات حادة حتدث حاليا 
ب��ني قي��ادات داعش ف��ي قض��اء تلعفر 
عل��ى قضية )اخلليف��ة املقبل( ما يؤكد 
مقتل زعيم العصابة أبو بكر البغدادي، 
الفت��ا إل��ى أن" قادة الص��ف بالتنظيم 

يتمركزون في القضاء. 
وقال اللويزي لصحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ 
أن" أكثر ما يردده الدواعش وقادتهم في 
مدينة تلعفر هو آلية وشخصية خليفة 

البغدادي حلكم دولتهم املزعومة ". 
وأض��اف إن" رمزية تلعفر ال تختلف عن 
املوص��ل في أهمي��ة حتريرها والس��يما 
وان اخطر اإلرهابي��ني من الصف الثاني 
بهيكلية التنظيم اجملرم يس��تقرون في 
القض��اء" ، مش��يرا إل��ى أن" الظ��روف 
اإلنس��انية ف��ي منطق��ة ما بني ش��رق 
املوص��ل وتلعفر تس��تدعي ه��ي ايضا 

إلطالق عملية التحرير". 
وتاب��ع أن" أغل��ب مقاتل��ي داع��ش من 
العناصر احملليني سيس��لمون أنفسهم 
بحس��ب املص��ادر ألنه��م أدرك��وا متام 
حس��م املعركة لصالح القوات األمنية 

العراقية". 
وكان املتحدث باس��م قي��ادة العمليات 
املشتركة يحيى رسول، قد أكد الشهر 
املاض��ي، أن اخلط��ة العس��كرية الت��ي 
وضع��ت لتحري��ر مناط��ق الع��راق من 
تنظي��م داعش تقض��ي بتحرير املوصل 
“أوال”، مبينة ان “حش��د قضاء احلويجة 

ال يستطيع مبفرده حترير القضاء”. 
وكش��ف الناطق الرسمي باسم هيئة 
احلش��د الش��عبي أحمد االس��دي، في 
وقت سابق، عن العمل على وضع خطة 
لتحري��ر قض��اء احلويجة، فيم��ا بنينَّ ان 
حتري��ره “قضية مهمة”، أضاف ان “أغلب 

اخلروق��ات تأتي من خالل��ه وفي القضاء 
قيادة سيطرة للدواعش”. 

وأك��د رئي��س مجل��س النواب س��ليم 
اجلبوري، الش��هر املاضي، عل��ى أهمية 
اس��تكمال حتري��ر األراضي الت��ي مازال 
يس��يطر عليها تنظي��م داعش خاصة 
منطق��ة احلويج��ة التابع��ة حملافظ��ة 

كركوك ومناطق غرب االنبار.

مجلس األمن ميّدد عمل بعثة
األمم املتحدة في العراق

وح��ث ق��رار اجملل��س ال��ذي حم��ل رقم 
"2367" حكوم��ة الع��راق عل��ى "تعزيز 
احلوكم��ة ومكافح��ة الفس��اد وتعزيز 
حقوق اإلنسان وسيادة القانون وحتسني 
أحوال املرأة، وال سيما املتضررات منهن 

من داعش
وشدد القرار على ضرورة "احترام جميع 
األطراف حلقوق اإلنسان والوفاء بجميع 
التعه��دات مبوج��ب القانون اإلنس��اني 
الدولي مبا ف��ي ذلك املتعلق��ة بحماية 
إل��ى  والعائدي��ن  واملش��ردين  املدني��ني 

مناطقهم احملررة من داعش".
وفي وق��ت متأخر مس��اء أمس اجلمعة 
املاضي، أبلغ األم��ني العام لألمم املتحدة 
األم��ن  مجل��س  غوتيري��ش،  أنطوني��و 
الدول��ي أن "الوض��ع ف��ي الع��راق غي��ر 
مس��تقر، برغم دخول القوات العراقية 

ملدينة املوصل وانتزاعها من داعش".
وطلب أمني ع��ام األمم املتحدة في تقرير 
قدمه إل��ي أعضاء اجملل��س ب�"املوافقة 
على متديد بعثة األمم املتحدة في العراق 

ملدة عام".
ولف��ت إلى أن��ه " تلقى ف��ي 19 يونيو/

حزيران املاضي رس��الة من وزير اخلارجية 

، إبراهي��م اجلعفري، أع��رب فيها األخير 
عن رغبة حكومة بالده في أن يتم متديد 
والي��ة البعثة لفترة س��نة واحدة حتى 

نهاية يوليو 2018.
وهنأ غوتيريش في تقريره شعب العراق 
على استعادة املوصل من قبضة داعش 

.
وبعث��ة األمم املتح��دة ملس��اعدة العراق 
"يونام��ي"، الت��ي يجدد مجل��س األمن 
واليتها في مت��وز يوليو من كل عام، هي 
بعثة سياس��ية تأسس��ت مبوجب قرار 
مجل��س األمن الدولي رق��م 1500 لعام 

.2003
املش��ورة  بتق��دمي  البعث��ة  وتضطل��ع 
واملس��اعدة إلى حكومة وشعب العراق 
ضمن عدة مجاالت. ويش��مل ذلك دفع 
احل��وار السياس��ي الش��امل واملصاحلة 
العملي��ة  ف��ي  واملس��اعدة  الوطني��ة 
االنتخابي��ة وف��ي التخطي��ط للتعداد 
اإلقليم��ي  احل��وار  وتس��هيل  الوطن��ي 
ب��ني الع��راق وجيران��ه وتعزي��ز حماي��ة 
حق��وق اإلنس��ان واإلص��الح القضائ��ي 
الش��ركاء  م��ع  والعم��ل  والقانون��ي 
احلكومي��ني واجملتم��ع املدني لتنس��يق 
اجلهود اإلنسانية واإلمنائية لوكاالت األمم 

املتحدة وصناديقها وبرامجها.

ترامب يلّوح بنقل
قاعدة "العديد" من قطر

وأضاف ترامب في هذا السياق مشددا: 
"اننا بصدد أن نك��ون في عالقات جيدة 
مع قطر، وال نتوقع أن مشاكل ستظهر 

مع القاعدة العسكرية".
لكن��ه أردف في الوقت ذات��ه: "في حال 
سنحتاج إلى قاعدة عس��كرية بديلة، 

س��تكون هن��اك دول أخ��رى س��تبنيها 
بسرور".

مجلس الوزراء يتبنى مبادرة 
لتشجيع احلوار في املناطق احملررة

س��واء في االس��رة او الزق��اق او احمللة او 
رجال االعمال وأكادمييني وشيوخ عشائر 
اجملتمع  ومثقف��ني وش��باب منظم��ات 
املدن��ي ليعرب��وا ع��ن وجه��ات نظرهم 
واملس��اهمة ف��ي صنع الق��رار وبالتالي 
يؤث��روا ف��ي الق��رارات النهائية ورس��م 

مستقبل افضل لبلدهم".
وب��ني، ان "مجل��س ال��وكالء تبنى ايضا 
ايجاد تعاون بني الوزارات وخلية االزمات 
تقري��ر مفص��ل ع��ن  املدني��ة إلع��داد 
االجنازات احلكومية املتحققة في اعادة 
االستقرار واالعمار للمحافظات احملررة"، 
مؤك��دا ان "االمان��ة العام��ة دعت الى 
جت��اوز االج��راءات البيروقراطية في اجناز 
املش��اريع التي تتعلق بتق��دمي اخلدمات 
للمواطنني وايضا ال��ى زيادة ورفع وتيرة 
تق��دمي تلك اخلدمات في املوصل س��يما 
الصح��ة،  ب�)التربي��ة،  منه��ا  املتعل��ق 
الكهرباء(،  امل��اء،  البلدي��ات،  التعلي��م، 
فضال عن االس��تمرار بتق��دمي اخلدمات 
الضرورية خمليمات النازحني حلني عودتهم 

الى مناطقهم".

إيران تبدي استعدادها للمشاركة
في إعمار املناطق احملررة

وأوضح مس��جدي "اننا نق��وم بالتعاون 
وتق��دمي ي��د الع��ون الى العراق حس��ب 
متطلبات احلكومة، ال فرق لدى إيران بني 
محافظة البص��رة او النجف وبغداد او 
املوصل والرمادي وص��الح الدين او أربيل 

او س��ليمانية"، الفت��ا ال��ى ان "بع��ض 
احملافظات بج��وار حدودنا ولكن يجب ان 
يسود االمن جميع احملافظات ورؤية ايران 
اس��تقرار االمن ف��ي جمي��ع احملافظات 
وتعاونه��ا )اي��ران( هو إيجاد واس��تتباب 

االمن في املناطق". 
ف��ي  للمكون��ات  إي��ران  دع��م  وع��ن 
العراق، أك��د ان "لدين��ا ارتباطات قوية 
م��ع املكون��ات الش��يعية ولك��ن هذه 
االرتباطات موجودة مع االكراد والس��نة 
بالوقت نفس��ه ، وهي ليس��ت اقل من 
املكون الش��يعي، حيث لدينا في اقليم 
كردستان قنصليتني وعالقات متينة مع 
االكراد منذ امد بعيد ومع اهل الس��نة 

نحن أصدقاء اجلميع". 
وتط��رق اللقاء الى مس��تقبل احلش��د 
الش��عبي بع��د القض��اء عل��ى داعش، 
وشدد السفير اإليراني ان "وجود احلشد 
الشعبي مع القوات املسلحة واألمنية 
س��بب دافعا وتش��جيعا لبقية القوات 
ووجوده في املستقبل مهم لتقوية امن 
العراق، فان دوره مهم جدا الن االستقرار 
واالمن يجب ان يس��تمر ووجود احلش��د 
الشعبي والقوات املسلحة ضمان ألمن 
العراق اذ ان وجود كال القوتني يؤدي ان ال 

يتجرأ احد على العراق".
وبني اننا "لم ندعم احلش��د الش��عبي 
فق��ط، وامنا دعمن��ا القوات املس��لحة 
وهذا امر واقعي حي��ث دعمنا احلكومة 
العراقي��ة بتأس��يس احلش��د بع��د ان 
أصدرت املرجعية العليا الفتوى وتهيئ 
الشعب والش��باب الى نصرة بالدهم"، 
الفت��ا الى ان "ايران تك��ن محبة خاصة 
للحش��د الش��عبي والقوات املسلحة 

حتب ايران أيضا".

تتمات ص1

نينوى ـ خدر خالت:

كشف مرصد اعالمي موصلي عن 
ابرز الق��ادة االرهابي��ني في تنظيم 
داعش االرهابي الذين قادوا معركة 
التنظيم االخي��رة في اجلانب االمين 
م��ن املوص��ل، والت��ي ب��دا منها ان 
جمي��ع االس��ماء تع��ود الرهابي��ني 
محليني، فيما يق��ول مصدر امني 
عراقي في نينوى ان اغلب االرهابيني 
االجانب م��ن القادة ف��ي التنظيم 
ف��روا م��ع عائالته��م باجت��اه غرب 
املوصل، وبعضهم متكن من العبور 
الى س��وريا قبيل قطع الطريق من 

قبل قوات احلشد الشعبي.
وبحس��ب "مركز نينوى االعالمي" 
ال��ذي يدي��ره صحفي��ون اكفاء من 
محافظة نينوى، فان احد عشر من 
القادة االرهابيني من تنظيم داعش 
قادوا معركة التنظيم االخيرة بامين 
املوصل، على وفق متابعة مراس��ل 

"الصباح اجلديد".
عل��ى  ه��م  االرهابي��ون  والق��ادة 

التوالي:
� االرهابي حامد العكيدي لقبه ابو 
علي احليالي، مس��ؤول ديوان الزكاة 
ف��ي داع��ش، ووال��ي نين��وى العام 
قب��ل ان يتم توزي��ع والياتها )دجلة، 

اجلزيرة(.
� االرهاب��ي م��ال هاش��م الفرحات، 
ويعد الرج��ل االول في ما يس��مى 
والية اجلزيرة، وكان مطلوبا للنظام 

العراقي السابق.
لقب��ه  ذن��ون،  يون��س  االرهاب��ي   �
اب��و صفاء، وه��و مطل��وب بتهمة 
اس��تهداف قوات احل��دود العراقية 

سابقا.
� االرهابي قاس��م آل قجلي، لقبه 
اب��و حبيب العفري، وزي��ر امن والية 
الع��ام  املس��ؤول  وكان  اجلزي��رة، 
مل��ا يس��مى بقس��م امني��ة الرقة 

السورية.
� االرهابي عيس��ى هالي بك، لقبه 

اب��و الولي��د العف��ري، وزي��ر احلرب 
لواليات الفتح واجلزيرة والبركة في 
التنظيم املتطرف، ونصبه البغدادي 

واليا على دير الزور بسوريا.
� االرهاب��ي ع��دي العف��ري، لقب��ه 
حجي محم��ود، يتولى مس��ؤولية 
"املالي��ة اخلاص��ة" لداع��ش، وه��و 
االداري االول ف��ي ما تس��مى بوالية 

دير الزور بسوريا.
االرهاب��ي اكرم قره ب��اش، لقبه مال 
ميس��ر،  يتول��ى منص��ب القاضي 
وكان  اجلزي��رة،  لوالي��ة  الش��رعي 
القاضي الشرعي ملا يسمى بوالية 

كركوك.
� االرهابي محمد آل شرو، مسؤول 
احملاكم الش��رعية في والية اجلزيرة، 
وبق��ي مبنصب��ه منذ احت��ل داعش 
مدينة املوصل في منتصف حزيران 

.2014
� االرهابي عادل العبوش، لقبه عادل 
العفري، قائد كتيبة االنغماس��يني 
ف��ي والية اجلزي��رة، وكان مس��ؤوال 
امنيا ف��ي مدينة الرقة الس��ورية، 
قب��ل ان يعود الى تلعف��ر )56 كلم 

غرب املوصل(.
� االرهاب��ي خالد آل ه��زو، لقبه ابو 

الولي��د، مس��ؤول التفخي��خ ف��ي 
والية اجلزيرة، كان قرب من االرهابي 
الهالك ابو مصع��ب الزرقاوي قبل 
ان يعتمد علي��ه داعش بالتفخيخ 

غرب املوصل.
� االرهاب��ي مقداد ترك��ي، لقبه ابو 
عبيدة، مس��ؤول االغتي��االت العام 
في نين��وى وعضو مجلس ش��ورى 

داعش.
وللتحري عن دقة ه��ذه املعلومات، 
اتصلن��ا باح��د مصادرن��ا االمني��ة 
الرفيعة مبحافظة نينوى، وللتعليق 
على ه��ذه املعلومات اف��اد بالقول 

"االسماء املذكورة ال تشمل جميع 
القادة امليداني��ني للتنظيم اضافة 
ملن ش��ارك بقيادة معرك��ة اجلانب 
االمي��ن من قادة التنظي��م عن بعد، 
اضافة الى ان بعض االس��ماء تعد 
م��ن القي��ادات م��ن اخل��ط االثاني 
والثالث، وهذا االمر يكش��ف امورا 

اخرى".
وتابع "يبدو ان قي��ادات ارهابية في 
التنظي��م قتلت او هرب��ت، فتمت 
االس��تعانة بارهابيني من اخلطوط 
االخ��رى القريبة م��ن احللقة االولى 

واالخطر للتنظيم االرهابي".

وبحسب املصدر نفسه، فان "غياب 
اس��ماء الق��ادة االرهابيني االجانب، 
وبضمنهم من الدول العربية، يؤكد 
انه��م جنح��وا بالفرار م��ن املوصل 
قب��ل تطويقه��ا بالكام��ل ووصلوا 
الى غربه��ا، ورمبا جنحوا بالعبور الى 
س��وريا، تاركني االرهابي��ني احملليني 

يواجهون مصيرهم".
وحول مصير االرهابيني االحد عشر 
املذك��ورة اس��ماؤهم اف��اد بالقول 
تلعف��ر  ف��ي  يتواج��د  "بعضه��م 
حاليا". م��ن دون اعط��اء املزيد من 

التفاصيل.

أغلب اإلرهابيين 
األجانب من 
القادة في 
التنظيم فروا مع 
عائالتهم باتجاه 
غرب الموصل، 
وبعضهم تمكن 
من العبور الى 
سوريا قبيل قطع 
الطريق من قبل 
قوات الحشد 
الشعبي

القوات العسكرية في قتالها مع داعش في املوصل

من قاد معركة التنظيم بأيمن الموصل؟

مصدر أمني: قادة "داعش" األجانب اختفوا
وأغلب القادة المحليين قتلوا أو اعتقلوا
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متابعة الصباح الجديد:

والش��ؤون  العم��ل  وزي��ر  بح��ث   
محم��د  املهن��دس  االجتماعي��ة 
ش��ياع الس��وداني مع فري��ق البنك 
الدولي مراحل اجن��از برنامج احلماية 
االجتماعية بضمنها االس��تعدادات 
اجلاري��ة لتنفيذ البرنام��ج التجريبي 
املش��روطة  النقدي��ة  للتحوي��ات 
وكذلك دعم املرأة للعمل في اجملتمع 
النوع��ي  التميي��ز  عل��ى  والقض��اء 

ضدها. 
وناق��ش الوزي��ر م��ع البن��ك الدولي 
خال اللقاء خط��وات العمل اجلارية 
التجريب��ي  البرنام��ج  بخص��وص 
للتحويات النقدية املشروطة اخلاص 
بالتعلي��م والصح��ة املق��رر تنفيذه 
في منطقة )الص��در 2( وذلك لتوفر 
البيئة املناسبة لتنفيذ املشروع في 
املنطقة من حيث اخلدمات الصحية 
والتربوية ، فيما ق��دم البنك الدولي 
ش��رحا ع��ن املراحل االولي��ة لتنفيذ 
جتهي��ز  س��يتولى  حي��ث  املش��روع 
الباحث��ن باجه��زة التابل��ت لتدوين 

معلومات وبيانات االسر الكترونيا. 
كم��ا ج��رى مناقش��ة آلي��ة الدعم 
لتنفيذ مش��روع التحويات النقدية 

وكيفي��ة دراس��ة حالة االس��ر التي 
ال ترس��ل ابناءها الى امل��دارس وعدم 
االلتزام باللقاح��ات الصحية لوضع 
خط��ط وبرام��ج حتف��ز االس��ر على 
االلت��زام بخدمات التربي��ة والصحة 
، فضا عن مناقش��ة التخصيصات 
املطلوبة لتأمن االعانات االجتماعية 
املوازن��ة  ضم��ن  للمس��تفيدين 
التكميلي��ة للدول��ة واهمي��ة توفير 

التخصيصات املطلوبة لذلك. 
ودعا الس��وداني البن��ك الدولي الى 
مس��اعدة الوزارة في تأهيل مدخلي 
البيان��ات ف��ي احملافظ��ات م��ن خال 
اقامة الدورات التدريبية لرفع كفاءة 

العمل . 
 )Gender )اجلن��در  يخ��ص  وفيم��ا 
)التميي��ز النوع��ي ضد امل��رأة( ، قال 
السوداني ان هذا املوضوع مهم جدا 
خاصة وان هناك فك��رة لدى اجملتمع 
ان املرأة هي املعيلة لاس��رة بس��بب 
احل��روب التي مرت عل��ى الباد لغاية 
اآلن ما يحتم على الدولة مسؤولية 
تأمن املستوى املعيشي لها او توفير 
فرص عم��ل مناس��بة الدخالها في 
س��وق العم��ل ، الفتا ال��ى ان هناك 
مبادرة لتشغيل النساء داخل املنزل 
وه��ي فك��رة ناجحة مث��ل صناعة ) 
املعجنات واملواد الغذائية وفي مجال 

اخلياطة والكوافير(. 
ق��روض  توف��ر  ال��وزارة  ان  واوض��ح 
بالعمل  الراغبات  للنس��اء  ميس��رة 
او انش��اء مش��اريع صغيرة تس��هم 
ف��ي رف��ع املس��توى املعيش��ي لهن 

وقامت بتس��هيل اجراءات وضوابط 
من��ح الق��روض لتش��جيعهن على 
اقامة املش��اريع. وفيما يتعلق بدعم 
النازحن ، قدم البنك الدولي ش��رحا 
النازح��ن  ملس��اعدة  مقت��رح  ع��ن 

احمل��ررة  ال��ى مناطقه��م  العائدي��ن 
خاص��ة في االنبار ونين��وى عن طريق 
برنامج خاص لتوفير الدعم املادي او 
العيني لهم من خ��ال قرض مينحه 
للع��راق ملس��اعدة  الدول��ي  البن��ك 

االس��رة العائدة الى ديارها ويتضمن 
خدمات اخرى تتعلق باالدماج واعادة 

الثقة للمواطنن. 
م��ن جانب��ه اوض��ح وزي��ر العمل ان 
مش��روع دع��م النازحن مه��م جدا 
في ه��ذه املرحلة خاص��ة وان الدولة 
متوجهة العادة اعمار املناطق احملررة 
وتأهيل اخلدمات االساسية فيها بعد 
ما تعرضت له من دمار وتخريب جراء 
االرهاب ، مش��يرا الى ان وزارة العمل 
معنية بالظواه��ر اجملتمعية وتعمل 
م��ع بع��ض املنظم��ات عل��ى تقدمي 
املساعدة لعائات تلك املناطق ، فيما 
اكد ان الوزارة ستعمد الى وضع آلية 
الباحثن االجتماعين  عمل لتوجيه 
الى تلك املناطق لتوفير قراءة دقيقة 
وميداني��ة لاوض��اع هناك وتأش��ير 

احلالة االجتماعية لكل اسرة. 
عل��ى صعيد متص��ل عق��دت وزارة 
االجتماعي��ة  والش��ؤون  العم��ل 
ممثل��ة بهيئ��ة احلماي��ة االجتماعية 
ووفد البن��ك الدولي اجتماع��ا دوريا 
الستكمال بحث التعاون املشترك بن 
الوزارة واملنظم��ة الدولية في مجال 
احلماية االجتماعي��ة والدعم املقدم 
من املنظمة الدولية للوزارة من اجل 
تنفيذ خططها في مساعدة واعانة 
االس��ر الفقي��رة بحض��ور املديري��ن 

العامن لدوائ��ر احلماية االجتماعية 
في الهيئة في مقر الوزارة. 

وق��ال املتحدث باس��م هيئة احلماية 
االجتماعي��ة عم��ار منع��م ان الوفد 
الدولي اس��تمع الى خط��ط الوزارة 
وايض��ا  الفق��راء  بدع��م  اخلاص��ة 
الب��دء  ح��ول  التش��اور  اس��تكمال 
بأطاق االعانات النقدية املش��روطة 
بالصحة والتعليم ، مؤكدا ان البنك 
الدول��ي ح��ث ال��وزارة عل��ى اعطاء 
االن��اث االولوية في تطبيق خططها 
وبرامجه��ا الن الع��راق وفي ظل هذه 
الظروف يعد م��ن الدول الفقيرة في 
تش��غيل وتعليم االناث حيث اكدت 
التقارير ان نس��بة االناث في س��وق 
العمل العراقية ال تتعدى 15 % وهي 
نس��بة متدنية جدا وحتتاج الى اعادة 
دراسة ووضع خطط من اجل رفعها 

الى مستويات مقبولة عامليا. 
وب��ن منعم ان وف��د هيئ��ة احلماية 
اطل��ع البن��ك الدولي على اس��باب 
تدني النس��بة بس��بب انحس��ارها 
االقتصادي  والوض��ع  االرهاب  نتيجة 
الصع��ب الذي مي��ر به الع��راق. وذكر 
منع��م ان وزارة العمل قدمت رؤيتها 
حول املعوق��ات واحلل��ول التي حتتاج 
ال��ى دعم دولي من اج��ل جتاوز االزمة 

الراهنة. 

المحافظة ستعود لصدارة إنتاج الحنطة والشعير

محليات 4

متابعة الصباح الجديد:

أكد الوكي��ل الفني لوزارة الزراعة 
الدكت��ور مهدي ضمد القيس��ي 
وضع خطة متكاملة إلعادة إحياء 
القط��اع الزراع��ي ف��ي محافظة 
نينوى ، وعودتها لص��دارة اإلنتاج 
احملل��ي, مباركا للجي��ش والقوات 
الش��عبي  واحلش��د  األمني��ة 
كاف��ة  واملواطن��ن  والعش��ائري 
حتريرها من دن��س عصابات داعش 

اإلرهابي. 
وأضاف الوكيل الفن��ي أن اخلطة 
الزراعية املوضوعة حملافظة نينوى 
 2017- املقبل  الزراعي  للموس��م 
2018 س��تنفذ بكام��ل طاقاتها 
من خال جتهيز البذور واألس��مدة 
للفاحن  الوقاي��ة  ومس��تلزمات 
ومربي الث��روة احليواني��ة ، إضافة 
الى دخول مساحات زراعية كبيرة 
من احملافظ��ة في اخلط��ة ، مبينا 
اإلنت��اج س��تكون  ان مس��تويات 
قريب��ة من الوصول ال��ى االكتفاء 
احلنطة  م��ن محصول��ي  الذاتية 
والش��عير ومحاصيل اخلضر بعد 

حتريرمحافظة نينوى.
وأشار الوكيل الفني الى ان جميع 
األراضي الزراعي��ة قبل عام 2014 
س��تدخل ف��ي اخلط��ة الزراعي��ة 
للموس��م الزراعي املقبل من دون 
اي قي��ود باالتفاق م��ع وزارة املوارد 
املائي��ة لتوفي��ر احلص��ص املائية 
املطلوبة ، داعيا الفاحن واملربن 
الى اس��تثمار دع��م وزارة الزراعة 
من خال املباشرة بتهيئة األراضي 
ال��ى س��ابق  لعودته��ا  واحلق��ول 
إنتاجها الزراعي بش��قيه النباتي 

واحليواني. 
نظم��ت  متص��ل  صعي��د  عل��ى 
نقاش��ية  حلق��ة  الزراع��ة  وزارة 
الزراع��ة العضوية  حول أنظم��ة 
الدكت��ور  وتش��ريعاتها،بحضور 

الوكيل  القيس��ي  مهدي ضم��د 
الفن��ي للوزارة،،وعدد من اخملتصن 

في اجلانب الزراعي.
وذك��ر قس��م العاق��ات واإلعام 
احللق��ة  أن  الدول��ي  والتع��اون 
تضمن��ت محاضرة ح��ول الزراعة 
إبراهيم  للباحثة وف��اء  العضوية 
حسن رئيسة مهندسن زراعين 
املزروع��ات/  وقاي��ة  دائ��رة  أق��دم/ 
قس��م الزراع��ة العضوية،بين��ت 
كيفيةادراةاإلنتاجال��ذي  فيه��ا 
بدوره يعزز ويش��جع على التوازن 
احليوي في الترب��ة والبيئة ويقلل 
،ومينع  اخلارجي��ة خاصة  املدخات 

األس��مدة واملبي��دات الكيمياوية 
األس��اليب  املصنعة،باعتم��اد 
األس��مدة  وبدائ��ل  الزراعي��ة 

واملبيدات.
وبن قس��م العاق��ات واالعام إن 
استعمال الزراعة العضوية جاءت 
نتيجة الضرر الذي أصيب العملية 
نتيجة كثرة اس��تعمال  الزراعية 
األس��مدة واملبي��دات الكيماوي��ة 
املكنن��ة  املصنعة،وكذل��ك 
املنبعثة،التي  والغ��ازات  والعوادم 
تزيد م��ن األبخرة والغازات الضارة 
كالنايتروجن واكاس��يد الكاربون 
، أدت بدوره��ا إل��ى تغي��ر املن��اخ 

وزارة  دف��ع  احلراري،مما  واالحتب��اس 
الزراعة إلى وض��ع برامج ووحدات 
تدعم وجود زراعة عضوية هدفها 
نظام االستدامة الستعمال املواد 
الطبيعي��ة واحملافظ��ة على املياه 

واألرض.
كم��ا ش��اركت وزارة الزراع��ة في 
وعربي��ة  عاملي��ة  عدي��دة  دورات 
هدفها نقل اخلب��رات الزراعية من 
ه��ذه الدول إل��ى الع��راق وتطوير 
القطاع الزراعي بش��قيه النباتي 

واحليواني. 
م��ن جه��ة اخ��رى أطلق��ت وزارة 
املالي��ة  املس��تحقات  الزراع��ة 

للفاح��ن واملزارعن ممن س��وقوا 
محصوله��م م��ن ب��ذور احلنطة 
للموس��م الزراع��ي 2016 ملوق��ع 

التنقية في احملافظة 
وذك��ر قس��م العاق��ات واإلعام 
والتع��اون الدولي ، أن وزارة الزراعة 
واصلت وبتوجي��ه ومتابعة الوزير 
زي��دان  حس��ن  ف��اح  املهن��دس 
املس��تحقات  ص��رف  اللهيب��ي 
ومنها  واملزارعن  للفاحن  املالية 
أطاق مس��تحقات ب��ذور احلنطة 
للذين   2016 الزراع��ي  للموس��م 
سوقوا محصولهم ملوقع التنقية 
في كركوك التابع لشركة ما بن 

النهري��ن العامة للبذور ، مش��يراً 
إل��ى تطاب��ق الكش��وفات املالية 
للش��ركة ) موق��ع كرك��وك ( مع 
كش��وفات دي��وان الرقاب��ة املالية 
االحت��ادي  حملص��ول احلنط��ة لعام 

. 2016
ولف��ت القس��م إلى رب��ط قوائم 
واملزارع��ن  الفاح��ن  بأس��ماء 
ه��ذه  بص��رف  املش��مولن 
له��م  ليتس��نى  املس��تحقات 
مراجع��ة املوق��ع م��ن أج��ل أمتام 
مس��تلزمات العملي��ة الزراعي��ة 
وجناحها وتشجيعهم على مزاولة 

مهنة الزراعة واستدامتها . 

الزراعة تضع خطة متكاملة إلعادة إحياء القّطاع في نينوى 

 ستنفذ الخطة 
الزراعية الموضوعة 

لمحافظة نينوى 
للموسم الزراعي 

المقبل بكامل 
طاقاتها من 
خالل تجهيز 

البذور واألسمدة 
ومستلزمات الوقاية 

للفالحين ومربي 
الثروة الحيوانية

اعادة انتاج احلنطة والشعير في نينوى

على درب األماني 
 ل��م يعد بعد اآلن أن نق��ول أننا قادرون على فعل أي 
شيء نستطيع من خاله الوقوف وبحزم وقوة بوجه 
م��ن يري��د أن يعيد بن��ا الزمن الى م��ا كان عليه في 
السابق ، فقد أختلطت األمور وشبك احلابل بالنابل 
وماع��اد فين��ا من القول ما يش��في لوع��ة القلوب 
ومرارتها عل��ى ما ضاقت ومنيت بخس��ارات كبيرة 
وأصبحت هي القش��ة التي كس��رت ظه��ر البعير 

كما يقال .
وكل الذي��ن كنا نبني على س��رابهم اخملادع أحامنا 
الصغي��رة والت��ي ه��ي التتع��دى أح��ام العصافير 
وتتلخص براحة البال ومتشية أمور احلياة وأن نتعدى 
حدود اخلوف من املس��تقبل الذي مازلنا النعرف الى 
أي مستنقع وهاوية سيقودنا ونحن مازلنا نلوذ وراء 

ظال مثقوبة التقينا من الضرر..
البع��ض منا م��ازال يتش��بث بالصبر ويله��ث وراء 
أمان خلفها ل��ه أناس كذابون ومخادع��ون ومراءون 
وش��يمهم أنه��م أكث��ر ده��اءأ ومهارة ف��ي تزييف 

احلقائق وموهبة في رسم لوحات البؤس 
والضي��اع وجتس��يد خملطوط��ات التش��رد واملتاهات 
الكبي��رة الت��ي خلف��ت كل ه��ذا الدم��ار الروح��ي 
والنفس��ي في عال��م متناقض وغاش��م ليس فيه 
من األنس��انية سوى األس��م ولكن جترد عن وصفها 

متاماً .
أس��وق ذل��ك وأن��ا أرى أن البع��ض من أه��ل العلم 
واملعرف��ة قد قل��ت حيلتهم في هذا الزم��ان الغابر 
وغي��ب الكثير منهم وص��ار مايحملون��ه من علم 
ومعرف��ة عبئا عليهم بل صاروا يخش��ون س��طوة 
أصحاب اجلهل وقوة بطش��هم الت��ي أصبحت ذات 
هيب��ة والتخض��ع ألي قانون أو س��لطة والتخش��ى 

لومة الئم عن أي فعل أو رد فعل يصدر منها .
لكن يبقى أصحاب اخلير هم من يكتب لهم الظفر 
والبقاء ويبقى تأريخه��م وما جتود به قريحتهم من 
فكر وباغة وعلم ينتفع منه عامة مضيئة ومرجعا 
دائما ملن يريد أن يستزيد مباهو ناجز الينضب عطاؤه 
.. حت��ى وأن أراد أهل الش��ر أن يطفئوا جذوتها فهي 
حتمل من النور واألش��عاع ما يغشي العيون املتقدة 

باحلقد واجلنون الغاشم .
والادري أي��ن قرأت هذه الكلمات التي مازلت أحتفظ 
ببع��ض منها بل مبا س��محت به مس��احة الذاكرة 
ومنها أنك ال حتاول أن جتمع حولك ظال أيام جميلة 
عش��تها مع َمن حتب.. أترك بعيداً كل مشاعر األلم 
والوحش��ة الت��ي حال��ت دون التواصل واألس��تمرار 
بينكم��ا ب��ل حاول أن جتم��ع ف��ي أوراق ذكرياتك كل 
الكلم��ات اجلميله التي س��معتها مم��ن حتب.. وكل 
الكلم��ات الصادقه التي قلتها ملن حتب.. وإجعل في 
أيامك مجموعه من الصور اجلميلة لذلك  اإلنس��ان 
الذي َسكن قلبك يوماً وظلت مامحه وبريق عينيه 
حتت��ل مكاناً أوس��ع ماب��ن ثناياك .. والتدع وحش��ة 
أيام��ك  في حلظه ضيق أن تفق��دك األمل .. فاألمل 

أوسع مما يصفون ويفعلون .

تقرير

العراق يبحث مع البنك الدولي مراحل تنفيذ برنامج الحماية االجتماعية 
استعدادات لتنفيذ البرنامج التجريبي للتحويالت النقدية المشروطة

املهندس محمد شياع السوداني مع فريق البنك الدولي

محمود خيون 
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اعالم الصناعة 
متكنت الش��ركة العامة لاسمنت 
وزارة  ش��ركات  اح��دى  العراقي��ة 
الصناع��ة واملعادن م��ن العثور على 
بعض محركات معاملها املسروقة 
الواقعة ف��ي محافظة نينوى والتي 
تق��در قيمته��ا باكثر م��ن 7 ماين 
دوالر بتوجي��ه ومتابع��ة م��ن الوزير 

املهندس محمد شياع السوداني. 
وبن مدي��ر عام الش��ركة املهندس 
ف��ي  اخلفاج��ي  محس��ن  حس��ن 
بان��ه  االعام��ي  للمرك��ز  تصري��ح 
ق��د مت اإليع��از إل��ى إدارة معاوني��ة 
املعامل الش��مالية بتش��كيل فرق 

وجل��ان متابعة للبحث ع��ن اآلليات 
واحمل��ركات واملع��دات وامل��واد األخرى 
املس��روقة م��ن معام��ل الش��ركة 
الواقعة في نينوى ، الفتا إلى أن هذه 
الفرق س��عت جاهدة إلع��ادة احلياة 
إل��ى ه��ذه املعامل وتش��غيلها عن 
طريق إيجاد جميع املس��روقات التي 
سرقها عناصر داعش االرهابي اجملرم 
وبالتع��اون والتنس��يق مع اجلهات 
األمنية ، مشيرا إلى أن هذه املعدات 
واآلليات ش��ملت مح��رك كهربائي 
ضغط عال��ي ق��درة ) 2 ( كيلو/واط 
بع��دد 11 و محرك واح��د كهربائي 
ق��درة )400 ( كيلو / واط مع محرك 

كهربائي ق��درة )900 ( كيلو / واط و 
محرك مدور إضافة إلى كير بوكس 
طاحونة االس��منت رئيس قدرة ) 2 ( 
كيلو / واط وأغطية تبريد محركات 

عدد ) 3 ( فضا عن مولدة كبيرة . 
واعرب اخلفاجي عن شكره وتقديره 
للجه��ود املبذولة من قب��ل اللجان 
واملعدات  اآلليات  ملتابعة  املش��كلة 
ح��رص  عل��ى  مؤك��دا   ، املفق��ودة 
ال��دؤوب على  الش��ركة وس��عيها 
وضع اخلطط السليمة إلعادة تأهيل 
واعمار معامل الشركة في املناطق 
احملررة واس��تئناف احلركة الصناعية 

واإلنتاجية فيها.

بغداد - الصباح الجديد: 
اعلنت الش��ركة العام��ة لتجارة املواد 
الغذائية في وزارة التجارة عن تعزيزها 
لرصي��د البطاق��ة التمويني��ة ملادت��ي 
السكر وزيت الطعام في املوصل تزامنا 
مع اع��ان حتريرها من عصابات دتاعش 
االجرامية. واوضح مدير عام الش��ركة 
املهندس قاس��م حم��ود منصور خال 
تواجده امليداني في املوصل ان شركته 
باش��رت بنق��ل مادت��ي الس��كر وزيت 
الطعام الى مخازن الشركة في بازوايا 
من اجل تعزيز رصيد مفردات البطاقة 
التمويني��ة وتوزيعه��ا عل��ى العائات 
املوصلي��ة ومخيم��ات اي��واء النازحن 

حيث مت ارس��ال ٥ شاحنات سكر اي ما 
يعادل )١٢٥٠( كيس س��كر من مخازن 
الشركة في محافظة صاح الدين و١٤ 
شاحنة زيت طعام اي )١٥٤٠٠( كارتون 
ما يعادل )٢٨٠( طن��ا من فرع كركوك. 
واض��اف املدير العام ان تل��ك املواد تعد 
خزين��ا غذائيا للمحافظ��ة يكفي ملدة 
٣ أش��هر حيث س��يتم جتهيزه��ا الى 
العائ��ات املتواج��دة في تل��ك املناطق 
التي مت حتريرها من قبل القوات االمنية 
واحلشد الش��عبي من عصابات داعش 
االرهابي��ة.  اعلن��ت وزارة التج��ارة عن 
مواصل��ة اللجن��ة الوزارية املش��كلة 
ملتابع��ة توزي��ع البطاق��ة التمويني��ة 

جوالتها على فروع التموين لاش��راف 
على عملية التوزيع

اكدت ذلك مدير ع��ام دائرة التخطيط 
صاب��ط  هاش��م  ابته��ال  واملتابع��ة 
واضافت بأن اللجنة الوزارية املش��كلة 
برئاس��تها وعضوية مع��اون مدير عام 
دائ��رة الرقابه التجاري��ة زارت فرع متوين 
محمد رس��ول اهلل في بغداد لاشراف 
ميداني��ا على عملي��ة التوزيع لضمان 
انسيابية توزيعها وحلث املوظفن على 
ضرورة تدقيق مستمس��كات العوائل 
املتس��لمة من قبل وكي��ل التموينية 
املدقق��ه  البطاق��ات  وتس��ليمه 

مستمسكاتها.

»االسمنت« تعثر على محركات 
معاملها المسروقة في نينوى 

تعزيز رصيد مفردات البطاقة التموينية 
من السكر والزيت في الموصل

لجنة وزارية تشرف على عمليات التوزيع تقّدر قيمتها بأكثر من 7 ماليين دوالر

بغداد - الصباح الجديد:
اتلفت دائرة صحة بغ��داد / الرصافة 
اكثر من 8 اطنان م��ن املواد الغذائية 

الصلب��ة واكث��ر من 87 ال��ف لتر من 
املواد الس��ائلة .  وق��ال الدكتور عبد 
الغني س��عدون الساعدي  مدير عام 

دائ��رة صحة بغداد / الرصافة  ان هذه 
الكمي��ات الت��ي مت اتافه��ا من قبل 
ف��رق الرقابي��ة ف��ي صح��ة الرصافة 

وعلى مدى اكثر من  شهر  مت خالها 
اتاف )8.290( كغم من املواد الصلبة 
و)87.826( من املواد السائلة .  واضاف 

املدير العام ان ان الفرق الرقابية قامت 
بس��حب )506( م��ن امل��واد الغذائية 
احمللية واملس��توردة   لغرض فحصها 

مختبريا  لبيان سامتها من الناحية 
االستهاك البشري وان )12( من هذه 

النماذج كان غير صالح.  

الص��ادرة  الهوي��ة  فق��دت 
من كلي��ة املأمون اجلامعة/ 
بأس��م/  الترجم��ة  قس��م 
محم��د علي أحم��د ناصر، 
فمن يعثر عليها يس��لمها 

إلى مصدرها.

اتالف 8 أطنان من المواد الغذائية غير صالحة لالستهالك 

فقدان هوية
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سدني ـ رويترز:
نقل��ت صحيفة هيرال��د صن امس الس��بت عن 
وزيرة اخلارجية االس��ترالية جولي بيش��وب القول 
إن اس��تراليا ستش��غل أحد مكانني شاغرين في 
مجلس حقوق اإلنس��ان التابع ل��أمم املتحدة بعد 

انسحاب فرنسا.
وس��تكون ه��ذه أول مرة تش��غل فيها اس��تراليا 
مكان��ا في اجملل��س، ويأت��ي ذلك وس��ط انتقادات 
لس��جلها املتعلق بحقوق اإلنس��ان مع السكان 
األصليني وم��ع طالبي اللجوء في مراكز االحتجاز 

في ناورو وجزيرة مانوس في بابوا غينيا اجلديدة.
ونقلت الصحيفة عن بيش��وب قولها امس االول 
اجلمع��ة في بلج��راد عاصم��ة صربيا »ل��م نلجأ 
مليزانيتنا اخلاصة باملس��اعدات ولم نقدم تعهدات 
ال نس��تطيع أن نف��ي به��ا نظمنا حمل��ة تعتمد 
بشكل كبير على س��جلنا وكيف سنتصرف في 

مجلس حقوق اإلنسان«.
وقالت الصحيفة إن اس��تراليا حصلت على 141 
تعه��دا مكتوبا وأكثر من 20 تعهدا ش��فهيا من 

192 عضوا في األمم املتحدة لدعم طلبها.
ول��م يتمكن مكتب بيش��وب امس الس��بت من 
تأكيد ضمان حصول استراليا على مكان باجمللس 
ولكنه قال »نتطلع إلى مساهمة إيجابية« وذلك 
قبل اإلعالن عن تشكيل اجمللس في أكتوبر تشرين 

األول.

طهران ـ وكاالت: 
أصيب 15 شخصا على األقل، امس السبت ، جراء 
هجوم نفذه شخص بسكني في محطة مترو في 
طهران، قبل أن تتدخل الشرطة وتطلق النار عليه 

وترديه قتيال.
ووفق��ا لوكالة مهر اإليراني��ة، فإن االعتداء حصل 
في محطة مترو مدينة الري في ضواحي طهران، 
مش��يرة إلى أن عدد املصاب��ني املرتفع جاء نتيجة 
إلطالق الش��رطة النار على املهاج��م، ما أدى إلى 

أصابة ركاب كانوا في مكان احلادث.
وص��رح نائ��ب محافظ طه��ران بأن االعت��داء وقع 
نتيجة لتالس��ن بني راك��ب في القط��ار مع رجل 
دين، مش��يرا إلى أن الراكب كان يحمل س��كينا، 
فهاجم بها رجل الدين ما أدى إلى إصابته، وتدخل 
الركاب لفك النزاع فجرح املهاجم اثنني آخرين، ما 
اس��تدعى األمر تدخل الشرطة التي أطلقت النار 
على املهاجم ال��ذي فارق احلياة في وقت الحق في 
املستش��فى نتيجة لنزيف حاد، فيما مت إس��عاف 

رجل الدين.

أستراليا ستنضم لمجلس حقوق 
اإلنسان التابع لألمم المتحدة

إصابة 15 شخصًا باعتداء في 
مترو طهران ومقتل المهاجم

متابعة الصباح الجديد: 

صرح املبع��وث اخلاص لالمم املتحدة 
الى س��وريا س��تافان دي ميستورا 
ف��ي خت��ام اجلول��ة الس��ابعة من 
مفاوضات السالم، ان بعض التقدم 
حتقق واش��ار الى انه سيدفع باجتاه 
مفاوض��ات مباش��رة بني دمش��ق 
واملعارض��ة في اجلول��ة املقبلة من 

احملادثات.
واعلن دي ميستورا للصحافيني في 
جنيف ان��ه ينوي الدعوة الى جولة 
ثامنة من املفاوضات مطلع ايلول ، 
موضحا انه طلب من كل االطراف 
مبا ف��ي ذل��ك احلكومة الس��ورية، 
مس��ألة  ملناقش��ة  االس��تعداد 

االنتقال السياسي االساسية.
وق��ال انه ل��م يجد اي مؤش��ر يدل 
على ان النظام الس��وري مستعد 
ملناقش��ة تشكيل حكومة جديدة 
لكنه اكد انه يأمل في ان تس��مح 
ضغوط دولية في الس��ير في هذا 

االجتاه.
وق��ال مبع��وث االمم املتحدة بعدما 
الدول��ي  االم��ن  مجل��س  اطل��ع 
عل��ى نتائ��ج اجلولة الس��ابعة من 
املفاوضات التي انتهت امس االول 
اجلمع��ة »حققنا كم��ا كنا نتوقع 
ونأمل، تقدما اضافيا. ال اختراق وال 

انهيار ولم يرحل احد«.
وبعد خمس��ة ايام من املناقشات، 
عقد دي ميس��تورا لق��اء اخيرا مع 
كل م��ن وفد دمش��ق ووفد الهيئة 
ل��م  اللذي��ن  للمعارض��ة  العلي��ا 
يتمكن��ا م��ن تقري��ب مواقفهم��ا 
ح��ول مكافحة االره��اب واالنتقال 

السياسي.
احلكوم��ي  الوف��د  رئي��س  وق��ال 
السفير السوري لدى االمم املتحدة 
بش��ار اجلعفري بع��د اللقاء مع دي 
ميس��تورا »مت التطرق خ��الل هذه 
السلسلة من املباحثات خصوصا 

االول  رئيس��يني  موضوع��ني  ال��ى 
يتعل��ق مبكافحة االره��اب والثاني 

مبسائل تقنية دستورية«.
واض��اف »ف��ي ه��ذا االط��ار لفتنا 
انتب��اه املبع��وث اخلاص ال��ى اجملازر 
الدموي��ة للتحال��ف الدول��ي ف��ي 
الرقة والطبقة« منددا ب »التسلل 
العس��كري« الترك��ي في ش��مال 

سوريا.
م��ن جهت��ه ق��ال نص��ر احلري��ري 
ان  املع��ارض  الوف��د  يق��ود  ال��ذي 
املعارضة قدم��ت تفاصيل »رؤيتها 
االنتق��ال  ح��ول  السياس��ية« 
السياس��ي ال��ذي يعني ف��ي نظر 
املعارض��ة رحيل الرئيس الس��وري 

بشار االسد.

وقد اتهم الوفد احلكومي بتجاهل 
ان  وق��ال  عم��دا.  املوض��وع  ه��ذا 
»االنتقال السياس��ي هو الطريقة 

الوحيدة حملاربة االرهاب«.
جني��ف  مباحث��ات  وب��دأت  ه��ذا 
باش��راف دي ميس��تورا ف��ي 2016 
لكنه��ا لم حتقق نتائ��ج تذكر منذ 
ذلك احلني. وجنح الوفدان السوريان 
الل��ذان ال يلتقي��ان مباش��رة، ف��ي 
بداي��ة 2017 ف��ي حتدي��د النق��اط 
التي سيتم بحثها وهي مكافحة 
واحلوكم��ة  والدس��تور  االره��اب 

وتنظيم انتخابات.
ومن��ذ بداي��ة املباحث��ات تطال��ب 
املعارضة برحيل الرئيس الس��وري 
لكن النظ��ام يرفض قطعيا بحث 

هذا االمر.
ف��ي  مناط��ق  تعرَّض��ت  باملقاب��ل 
مدين��ة اعزاز الواقع��ة بالقرب من 
احلدود الس��ورية التركية، لقصف 
الدميقراطية«،  »قوات س��ورية  من 
مما تس��بب بوقوع عدد من اجلرحى 
بينهم طفل، فيما تشهد مناطق 
س��يطرة هذه الق��وات قصفاً من 
قبل الق��وات التركية، اس��تهدف 
وحس��اجك  قرامي��ل  مناط��ق 
والنيربي��ة وأم ح��وش وت��ل رفعت 
واحلصية ومرعناز واحرض ومناطق 
أخرى تسيطر عليها »قوات سورية 
الدميقراطية«، ما تسبب في وقوع 

عدد من اجلرحى.
وكان��ت مظاه��رات خرج��ت ف��ي 

منطقة عفرين التي تسيطر عليها 
وحدات حماية الشعب الكردي في 
ريف حلب الشمالي الغربي، حيث 
خرج عش��رات آالف األشخاص في 
مظاهرات ن��ددت بالتدخل التركي 
والعملية العس��كرية التي تعتزم 
تركيا تنفيذها ضد »قوات س��ورية 
الدميقراطي��ة« في منطقة عفرين 
وريف حلب الش��مالي. كما نددت 
بالقص��ف الترك��ي ال��ذي خل��ف 
ش��هداء وجرحى في قرى تسيطر 
عليها قوات س��ورية الدميقراطية، 
فيما يس��تمر االستياء في مناطق 
س��يطرة تل��ك الق��وات ف��ي ريف 
حلب الشمالي والشمالي الغربي، 
ضم��ن األوس��اط األهلي��ة، عل��ى 

خلفي��ة القص��ف الترك��ي ال��ذي 
ق��رى تس��يطر عليها  اس��تهدف 
ما  الدميقراطية«  »ق��وات س��ورية 
تس��بب باستشهاد س��يدة واثنني 
من أطفالها ومواطنني اثنني آخرين 
وإصاب��ة نح��و 20 آخري��ن بج��راح 
متفاوت��ة اخلطورة، وم��ع مواصلة 
العس��كرية  لتحضيراتها  تركي��ا 
مبش��اركة م��ن الفصائ��ل املقاتلة 
واإلسالمية العاملة في ريف حلب، 
من أجل بدء عمل عس��كري هدفه 
الس��يطرة على املنطق��ة املمتدة 
م��ن م��ارع إلى دي��ر جم��ال، إلعادة 
عش��رات آالف النازحني إلى قراهم 
الت��ي نزح��وا عنها ف��ي ريف حلب 

الشمالي.

القدس ـ رويترز:
اإلس��رائيلية  الش��رطة  قال��ت 
إن ثالث��ة مس��لحني م��ن ع��رب 
عل��ى  الن��ار  فتح��وا  إس��رائيل 
األقصى  املسجد  قرب  الشرطة 
في القدس ام��س االول اجلمعة 
فقتلوا شرطيني قبل أن تقتلهم 
قوات األمن في أخطر هجوم في 

املنطقة منذ سنوات.
السلطات اإلسرائيلية  وأغلقت 
احل��رم القدس��ي بع��د الهجوم 
أمنية وتسبب  بأسباب  متعللة 
من��ع  ف��ي  املنطق��ة  إغ��الق 

املس��لمني من أداء صالة اجلمعة 
مم��ا أث��ار غض��ب زعم��اء دينيني 

فلسطينيني.
ودع��ا مفت��ي الق��دس والدي��ار 
الفلس��طينية الش��يخ محمد 
لتحدي  الفلس��طينيني  حسني 
اإلغالق. وذكرت أنب��اء الحقا أنه 

مت اعتقاله.
وقالت وكالة األنباء الفلسطينية 
إن الرئيس محمود عباس اتصل 
هاتفيا برئيس الوزراء اإلسرائيلي 
االول   نتنياهوام��س  بنيام��ني 
اجلمعة وأدان الهجوم لكنه قال 

أيض��ا إن إغالق املنطقة ميكن أن 
تكون له تبعات.

وقالت املتحدثة باسم الشرطة 
اإلس��رائيلية لوب��ا الس��مري إن 
املسلحني وصلوا املوقع وتوجهوا 
ص��وب إح��دى بواب��ات املدين��ة 

القدمية القريبة.
ش��اهدوا  »عندم��ا  وأضاف��ت 
النار  الش��رطة أطلق��وا  رج��ال 
باجتاههم ثم الذوا بالفرار صوب 
أحد املس��اجد ف��ي مجمع جبل 
)املس��جد األقص��ى(.  الهي��كل 
الشرطة  وقتلت  وقعت مطاردة 

ثالثة إرهابيني«.
وأظه��رت لقطة مدتها عش��ر 
ثوان س��جلتها إح��دى كاميرات 
ونش��رتها  األمني��ة  املراقب��ة 
الش��رطة اثنني م��ن املهاجمني 
وهم��ا يركضان نحو ش��رطيني 
وأطلق��ا النار عل��ى أحدهما من 

ظهره.
وأظهرت لقط��ات فيديو صورت 
ونش��رتها  احملم��ول  بالهات��ف 
وس��ائل إعالم إس��رائيلية عددا 
من أفراد الشرطة يطاردون رجال 

ويطلقون النار عليه في املوقع.

مقتل شرطيين إسرائيليين وثالثة مسلحين
في هجوم قرب المسجد األقصى

استعدادت لمناقشة مسألة االنتقال السياسي األساسية

دي ميستورا يتحدث عن تقدم في مفاوضات جنيف
حول سوريا ومظاهرات في حلب تندد بالتدخل التركي 

بعد خمسة ايام من 
المناقشات، عقد دي 

ميستورا لقاء اخيرا مع 
كل من وفد دمشق 
ووفد الهيئة العليا 

للمعارضة اللذين لم 
يتمكنا من تقريب 

مواقفهما حول 
مكافحة االرهاب 
واالنتقال السياسي

املبعوث اخلاص لالمم املتحدة الى سوريا ستافان دي ميستورا

تقـرير

انقرة ـ أ ب ف: 

أقال��ت الس��لطات التركي��ة أكث��ر 
من س��بعة آالف م��ن العاملني في 
الشرطة وموظفي الوزارات وأساتذة 
اجلامعات قبيل ذكرى مرور عام على 
محاول��ة االنق��الب عل��ى الرئي��س 

التركي رجب طيب اردوغان.
ويأت��ي ذل��ك ضم��ن تطهي��ر كبير 
ملؤسس��ات الدول��ة مب��ا ف��ي ذل��ك 
القض��اء والش��رطة والتعلي��م ردا 
على االضطراب��ات التي جرت العام 

املاضي.
احيت تركيا امس السبت ذكرى مرور 
عام على محاولة االنقالب الفاشلة 
ض��د الرئي��س رجب طي��ب اردوغان، 
الذي هز رده القاسي بلدا بات يعيش 
على وقع حمالت التطهير التي كان 
آخرها اإلعالن امس االول اجلمعة عن 
إقالة آالف املوظفني احلكوميني قبل 

ساعات على انطالق الفعاليات.
وأعلنت الس��لطات اخلامس عش��ر 
من متوز/يوليو عطلة وطنية سنوية 
لالحتفال ب�”الدميوقراطية والوحدة”، 
معتبرة أن إفشال االنقالب ميثل نصرا 

تاريخيا للدميوقراطية التركية.
وقت��ل 249 ش��خصا عندما أرس��ل 
فصيل متمرد من اجليش دبابات إلى 
الشوارع واستخدم الطائرات احلربية 
ف��ي محاول��ة لإلطاح��ة باردوغ��ان 
بالقوة بعدما أمض��ى األخير عقدا 

ونصف عقد في السلطة.
إال أنه مت إحب��اط احملاولة في غضون 
الس��لطات  اعادت  س��اعات بعدما 
جتميع صفوفه��ا، ون��زل الناس إلى 
الش��وارع دعما الردوغان الذي اتهم 
أتب��اع حليفه الس��ابق -ال��ذي بات 
حالي��ا ب��ني أل��د اعدائ��ه- فتح اهلل 

غولن بتدبير احملاولة.
ولم تتردد السلطات الحقا في شن 
حمل��ة تطهير اعتبرت األوس��ع في 
تاريخ تركيا حيث اعتقلت خمسني 
ألف شخص وأقالت مئة ألف آخرين 
من وظائفهم. أما اردوغان، فقد عزز 
موقفه بعد فوزه في استفتاء جرى 
ف��ي 16 نيس��ان لتعزي��ز س��لطاته 

الرئاسية.
وقبل ساعات على انطالق فعاليات 
للمحاولة  االول��ى  الذك��رى  إحي��اء 
أعلن��ت  الفاش��لة،  االنقالبي��ة 
الس��لطات تس��ريح 7563 جندي��ا 
وش��رطيا وموظفا حكوميا إضافيا، 
بناء على حالة الطوارئ التي فرضت 

منذ 20 متوز املاضي.
وأفاد بيان ص��در امس االول اجلمعة، 
أن املستهدفني “على صلة مبنظمات 
إرهابية أو مجموعات مت التأكد بأنها 
تصرفت بش��كل يتع��ارض مع أمن 

الدولة الوطني”.
وفي وقت س��ابق من هذا الش��هر، 
اعتقلت الس��لطات التركية مديرة 
مكتب منظم��ة العفو الدولية في 
تركي��ا مع ع��دد م��ن املدافعني عن 

حقوق اإلنسان بتهم انتمائهم إلى 
مجموعة إرهابية.

ولطامل��ا نف��ى غول��ن أي عالق��ة له 
باحملاول��ة االنقالبي��ة، وه��و م��ا عاد 
التأكيد عليه في بيان اجلمعة اعتبر 
فيه أن االتهام��ات املوجهة إليه “ال 
أس��اس له��ا، وافت��راءات مدفوع��ة 
سياسيا” منتقدا “حملة املالحقة” 

ضد معارضي اردوغان.
وهدفت االحتفاالت الواس��عة التي 
جرت امس الس��بت إلى حفر تاريخ 
15 متوز 2016 في ذاكرة األتراك كيوم 
اساس��ي في تاري��خ الدولة احلديثة 
التي ولدت ع��ام 1923 على أنقاض 

السلطنة العثمانية.
وفي خط��اب اخلمي��س املاضي، قال 
اردوغان “من اآلن فصاعدا، لن يكون 
هناك ش��يء كم��ا كان قبل 15 متوز 
،” واصفا التاريخ ب�”نقطة حتول” في 

تاريخ بالده.
وش��به فش��ل االنق��الب ب�معركة 
غاليبول��ي الت��ي وقعت ف��ي 1915 
أثناء احل��رب العاملي��ة األولى عندما 
صم��د اجلي��ش العثماني ف��ي وجه 
هجوم شنه جنود من دول التحالف 
في م��ا أصبحت إح��دى أهم روايات 
املعارك التي أسست عليها الدولة 

التركية احلديثة.
وبه��ذه املناس��بة، امتأت ش��وارع 
ضخم��ة  بالفت��ات  اس��طنبول 
صممته��ا الرئاس��ة تض��م لوحات 
تعك��س األح��داث الرئيس��ية التي 

وقعت ليلة احملاولة االنقالبية، مبا في 
ذلك استس��الم اجلن��ود االنقالبيني، 
حتت ش��عار “ملحمة 15 مت��وز “. إال 
أن البع��ض انتق��د الالفت��ات الت��ي 
رأوا فيه��ا تقلي��ال من ش��أن اجليش 

التركي.
وليل��ة احملاول��ة االنقالبي��ة، وضعت 
اخلالف��ات  التركي��ة  املعارض��ة 
السياس��ية جانب��ا وتضامن��ت مع 
اردوغ��ان. إال أن موقفه��ا ه��ذا تغير 
منذ اس��تفتاء 16 نيس��ان ، اذ اتهم 
معارضو اردوغان الرئيس بالس��عي 
إل��ى إقام��ة حك��م الرج��ل الواحد 
ع��ن  يعب��ر  ش��خص  أي  واعتق��ال 

معارضته له.
وتأت��ي الذك��رى في وقت مناس��ب 
بالنسبة للرئيس للرد على مسيرة 
ضخمة للمعارض��ة اعتبرت األكبر 
من��ذ س��نوات. وق��د قاده��ا زعي��م 
ح��زب الش��عب اجلمه��وري كم��ال 
كيليتش��دار اوغل��و ال��ذي اختت��م 
مس��يرة عل��ى األقدام ق��ام بها من 
أنق��رة إل��ى اس��طنبول دفاع��ا عن 

“العدالة” في تركيا.
وع��ادة تك��ون املواص��الت العام��ة 
مجانية في اسطنبول خالل عطلة 
نهاية األسبوع، فيما أرسل مشغل 
“توركس��يل”  احملمول��ة  الهوات��ف 
رس��ائل نصية للمش��تركني واعدا 
إياهم بغيغاباي��ت إضافية مجانية 
الس��تخدام االنترنت م��ن تاريخ 15 

متوز.

وصف الحادث بـ”«نقطة تحّول في تـأريخ بالده«

أردوغان يقيل آالف الموظفين في الذكرى 
األولى لمحاولة االنقالب الفاشلة في 2016

األحد 16 متوز 2017 العدد )3740(

Sun. 16 July. 2017 issue )3740(



7 اقتصاد

نيويورك ـ رويترز:

ارتفعت أسعار النفط %1 مدعومة 
األميركي��ة  اخملزون��ات  بانخف��اض 
وتباط��ؤ طفي��ف ف��ي إنت��اج اخلام 
األميرك��ي ومؤش��رات عل��ى زي��ادة 
الت��داوالت  الطل��ب الصين��ي لكن 
كانت متقلبة في ظل استمرار قوة 

املعروض العاملي.
وارتف��ع خام القي��اس العاملي مزيج 
برنت ف��ي العقود اآلجلة 49 س��نتا 
أو 1.01 باملئ��ة ليبلغ عند التس��وية 
48.91 دوالر للبرمي��ل ، فيما زاد خام 
األميركي  الوس��يط  غرب تكساس 
46 س��نتا أو م��ا يع��ادل %1 ليبل��غ 
عند التس��وية 46.54 دوالرا للبرميل 
اخل��ام  النف��ط  عق��ود  وس��جلت   ،
مكاس��ب أس��بوعية تزيد على 5.2 
باملئة للخ��ام األميركي وتتجاوز 4.7 

% خلام برنت.
وق��ال س��تيوارت جليكم��ان رئيس 
بح��وث الطاقة لدى س��ي.إف.آر.إيه 
لألبح��اث ف��ي نيوي��ورك »أعتقد أن 
احملرك الرئيس��ي هو أرقام اخملزونات... 
أخي��را نزلنا عن 500 ملي��ون برميل، 

أظن أنه حاجز نفسي«.
الطاق��ة  معلوم��ات  إدارة  وقال��ت 
األميركية ي��وم األربعاء إن مخزونات 
اخلام ف��ي الوالي��ات املتحدة هبطت 
7.6 ملي��ون برميل األس��بوع املاضي 
مس��جلة أكبر انخفاض أس��بوعي 

لها في عشرة أشهر.
وأظهرت بيانات ش��ركة بيكر هيوز 
خلدم��ات الطاق��ة ي��وم اجلمع��ة أن 
ع��دد  زادت  األمريكي��ة  الش��ركات 
منص��ات احلفر النفطية لألس��بوع 
الثان��ي عل��ى التوال��ي لك��ن وتيرة 
الزي��ادة تباطأت ألدنى مس��توى لها 

هذا العام.
وم��ا ت��زال مخزون��ات اخل��ام تتجاوز 
كثيرا متوسط خمس سنوات بينما 
تقل األس��عار أكثر من 15 باملئة عن 
أعلى مس��توياتها في 2017. ، كما 
أن تخفيضات اإلنتاج التي تنسقها 
منظم��ة البلدان املص��درة للبترول 
)أوب��ك( يقوضها ارتف��اع اإلنتاج في 
ليبيا ونيجيريا املعفاتني من اخلفض. 
وقال��ت وكال��ة الطاق��ة الدولية إن 
مع��دل التزام ال��دول األعض��اء في 
املنظم��ة انخفض إلى 78 باملئة في 

يونيو حزيران.   يتبع

 وق��ال محافظ الكويت ل��دى أوبك 
ف��ي مقابل��ة إن من الس��ابق ألوانه 
وضع س��قف إلنتاج ليبيا ونيجيريا 

من النفط.
وج��رى تداول برنت واخل��ام األميركي 
عل��ى ارتف��اع نح��و %5 ف��وق أدن��ى 
تقرير  بدعم  مستوياتهما لألسبوع 
من وكال��ة الطاقة الدولي��ة بأن منو 
الطل��ب يتس��ارع ومن الص��ني بأن 
واردات اخل��ام من��ت منوا كبي��را فضال 
ع��ن تراج��ع مخزونات النف��ط اخلام 

األميركية.
وأش��ارت بيان��ات اجلم��ارك إل��ى أن 

واردات الصني من النفط اخلام خالل 
األش��هر الس��تة األولى م��ن العام 
احلال��ي ارتفع��ت 13.8 باملئ��ة ع��ن 

مستواها قبل عام.
وبذلك يكون ارتفاع أس��عار النفط 
قوية،  أس��بوعية  محققا مكاسب 
للطل��ب  إيجابي��ة  مؤش��رات  إث��ر 
ومش��اكل إنتاج في نيجيريا وتراجع 
في اخملزون. وزادت عقود خام القياس 
العامل��ي برنت 43 س��نتاً إلى 48.85 
دوالر للبرميل، وس��جلت عقود اخلام 
الوسيط  األميركي غرب تكس��اس 
 37 بزي��ادة  للبرمي��ل  دوالر   46.45

سنتاً.
وأعلنت »ش��ل« حالة القوة القاهرة 
ف��ي ص��ادرات خ��ام بون��ي اخلفيف 
النيجيري، بس��بب إغالق أحد خطي 
أنابيب تصدي��ر تابعني له��ا، ما عزز 
أس��عار اخلام��ني القياس��يني. وكان 
العق��دان متداول��ني بالفع��ل على 
ارتفاع نحو خمس��ة ف��ي املئة فوق 
أدنى مس��توياتهما لألسبوع، بدعم 
من وكال��ة الطاق��ة الدولي��ة التي 
توقعت »تس��ارع من��و الطلب«. ومن 
الص��ني باإلش��ارة إل��ى »من��و واردات 
اخلام في ش��كل ملحوظ، ومن إدارة 

معلوم��ات الطاق��ة األميركي��ة بأن 
مخزون النفط اخلام تراجع«.

وق��ال احملل��ل ل��دى »بي ف��ي أم أويل 
إن  فارج��ا،  تام��اس  أسوس��يتس« 
»الذين أرادوا تأكيداً في شأن الطلب 
العاملي على النفط، حصلوا عليه« 
في أرقام ال��واردات الصينية. ولفت 
إلى أن صعود أس��واق األسهم »عزز 

مشاعر التفاؤل« إزاء النفط.
وفي حتقي��ق ل� »رويترز« ب��رز تنافس 
على شحنات اخلام العالي الكبريت 
األقل في اجلودة. منذ بدأت اخلفوضات 
التي نس��قتها »أوبك« في تقليص 
اإلم��دادات نح��و 1.8 ملي��ون برميل 
يومياً، كلها نفط متوس��ط وثقيل، 
واخلامات التي يطلق عليها »ثقيلة« 
أو »عالي��ة الكبري��ت« بات��ت األكثر 
طلب��اً. وفي العادة، تس��ارع مصافي 
النفط إلى ش��راء اخلامات اخلفيفة 
األس��هل ف��ي املعاجلة، قب��ل حلول 
الصيف حني تستهدف معاجلة اخلام 
الغني بالبنزين، كي تس��تطيع بيع 
الوقود إلى س��ائقي السيارات خالل 
موس��م الرحالت. لكن حالياً، ال تزال 
اخلامات العالي��ة الكبريت مطلوبة 
بش��دة، بعدما بلغت فروق األسعار 

أعلى مستوى في سنوات.
وقال متعامل ف��ي النفط »اخلامات 
العالي��ة الكبريت مث��ل تبر الذهب 
في الوقت احلالي، وتوجد حاجة إلى 
ش��حن مزيد م��ن اخلام��ات العالية 
الكبري��ت إل��ى الوالي��ات املتح��دة، 
فضالً عن طلب ضخم في الشرق«. 
وتع��زز املصافي اجلدي��دة واملتطورة 
واملصمم��ة  والص��ني،  الهن��د  ف��ي 
ملعاجل��ة اخلامات الغني��ة بالكبريت 
اإلنت��اج. واش��ترت ش��ركة النف��ط 
الهندية الشحنة األولى من النفط 
اخلام العالي الكبري��ت من الواليات 

املتحدة األسبوع املاضي. 

اعالم الوزارة 
تزامن��ا مع انتص��ارات العراق وحترير 
مدينة املوصل تضيف وزارة النفط 
اجنازا جديدا لدعم االقتصاد الوطني 
من خ��الل توقي��ع عقد الس��تثمار 
الغاز ، حيث اك��د وزير النفط جبار 
عل��ي اللعيب��ي ان ال��وزارة ماضية 
بتنفي��ذ خططه��ا الس��تراتيجية 
املالي��ة خلزين��ة  لتام��ني االي��رادات 
الدولة العراقي��ة وتطوير الصناعة 
النفطي��ة جاء ذلك خالل احتفالية 
اقامتها الوزارة لتوقيع عقد تنفيذ 

مش��روع لالس��تثمار االمثل للغاز 
في حقل��ي الناصري��ة والغراف مع 
الكت��رك متمثلة  ش��ركة جن��رال 
ب�)ش��ركة بيكر هيوز( ، إلنتاج الغاز 

اجلاف واملكثفات والغاز السائل  .
وقال الس��يد الوزير ان املشروع ميثل 
انتقالة نوعية في عملية استثمار 
الغاز وسينفذ على مرحلتني االولى 
تنفي��ذ منش��أة لتجفيف وضغط 
الغاز )70 - 100 مليون قدم مكعب 
قياس��ي يومي��اً( ،واملرحل��ة الثانية 
يت��م فيه��ا إجن��از املش��روع وبن��اء 

معمل جديد لس��وائل الغاز بقدرة 
اس��تيعابية تبل��غ 200 مليون قدم 

مكعب قياسي يومياً.
واوض��ح الس��يد الوزيرأن املش��روع 
سيسهم في إيقاف حرق الغاز في 
حقلي الناصرية والغراف .فضال عن 
توفير الغاز اجلاف الستعماله كوقود 
حملطات توليد الطاق��ة الكهربائية  
والتقلي��ل م��ن  اس��تخدام  الوقود 
الثقيل في تلك احملطات  مما يساعد 
ف��ي تعزيز كف��اءة إنت��اج الكهرباء 

ويحد من األضرار البيئية . 

واضاف السيد اللعيبي ان املشروع 
س��يقوم بانتاج مئات آالف األطنان 
من سوائل الغاز سنوياً على شكل 
غ��از البت��رول املس��ال واملكثف��ات 
الفائ��ض منه لألس��واق  وتصدي��ر 
العاملي��ة الت��ي س��تعود بإي��رادات 
كبي��رة  خلزينة الدول��ة  ، فضال عن 

انتاج الغاز السائل 
واش��ار الوزير ان املش��روع سيؤمن 
العدي��د من الوظائ��ف اخملتلفة في 
مرحلتي التنفيذ والتش��غيل ألبناء 

محافظة ذي قار.

متابعة الصباح الجديد:
ام��س  الرافدي��ن  مص��رف  وض��ع 
الس��بت، ش��رطا ملنح قرض البناء 
البالغ 50 مليون دينار، فيما اش��ار 
ال��ى ان القرض يس��دد بأقس��اط 
وبطريق��ة  متس��اوية  ش��هرية 

القسط املتناقص مع الفوائد. 
وق��ال املكتب االعالم��ي للمصرف 
ف��ي بي��ان ل��ه اطلع��ت » الصباح 

اجلديد » على نسخة منه ان »منح 
قرض البن��اء البالغ 50 مليون دينار 
ل��كل مواطن ميتل��ك قطعة أرض 
س��كنية ال تق��ل مس��احتها عن 
50 م2 تك��ون عبر اجن��ازه بناء جزءا 
من ارضه واس��تكمال االساس في 
مراحل بناء هي��كل االرض التابعة 

له«.
ان  االعالم��ي  املكت��ب  واض��اف 

»القرض يصرف بثالث دفعات وهي 
الدفعة األولى 25 مليون دينار عند 
اكمال الرب��اط والدفعة الثانية 15 
مليون دينار عند اكمال التسقيف 
والدفع��ة الثالث��ة 10 مليون عند 
ان  موضح��ا  املفت��اح«،  تس��ليم 
»القرض يس��دد بأقساط شهرية 
القس��ط  وبطريق��ة  متس��اوية 

املتناقص مع الفوائد«. 

وق��ال املكتب االعالم��ي للمصرف 
ان »منح ق��روض البناء للمواطنني 
والبالغ��ة 50 ملي��ون دين��ار يت��م 
ش��هرية  باقس��اط  تس��ديدها 
القس��ط  وبطريق��ة  متس��اوية 
املتناق��ص مع الفوائ��د«، مبينا ان 
»القسط الشهري لقرض الدفعة 
االول��ى والتي حددت ب��� 25 مليون 
دينار يبلغ مع الفائدة نحو 302,865 

الف دينار«.
وتابع ان »الدفعة الثانية من القرض 
والتي حددت ب� 15 مليون دينار فقد 
يبلغ قيمة الدفع الش��هري لها مع 
الفائدة 181,719 الف دينار عراقي، 
ف��ي حني حددت الدفع��ة الثالثة ب� 
10 مليون دينار فقد بلغت 121,146 

الف دينار عراقي«.
وكان مص��رف الرافدي��ن ق��د حدد 

املش��اريع  مبل��غ تس��ديد ق��روض 
للمواطن��ني،  املقدم��ة  الصغي��رة 
مبينا ان مبلغ الفائدة الكلي يصل 
ال��ى اكثر من مليوني دينار ، كما ان 
»قروض املشاريع الصغيرة املقدمة 
ألصح��اب املهن واحلرفي��ني وصغار 
التج��ار واصحاب احمل��ال الصناعية 
تصل الى 15 مليون دينار وبنس��بة 

فائدة تبلغ 9%«. 

»النفط »: توّقع عقدًا مع »جنرال إلكتريك« الستثمار الغاز

»الرافدين« يضع شرطا لمنح قرض البناء البالغ 50 مليون دينار

تقلب التداوالت في ظل استمرار قوة المعروض العالمي

النفط يرتفع 1 % مدعومًا بانخفاض المخزونات
األميركية وينتهي على مكاسب 5 %

ارتفع خام القياس 
العالمي مزيج برنت في 
العقود اآلجلة 49 سنتا 
أو 1.01 % ليبلغ عند 
التسوية 48.91 دوالر 
للبرميل ، فيما زاد خام 
غرب تكساس الوسيط 
األميركي 46 سنتا أو 
ما يعادل 1 %

خزانات النفط األمريكية

بغداد ـ الصباح الجديد: 
اعلن��ت وزارة التجارة في بيان بث��ه املكتب االعالمي 
عن متابعة اعادة تاهيل فروعه��ا التجارية املتضررة 
ف��ي املوصل جراء العمليات العس��كرية اضافة الى 
العم��ل على تهيأة مخ��ازن الس��تيعاب خزين املواد 
الغذائية املقرر حملافظة املوصل بعد تضرر مخازنها .
واوض��ح وكيل ال��وزارة االقدم وليد حبيب املوس��وي 
خالل اجتماعه بادارات ش��ركات ودوائر الوزارة بانه مت 
تشكيل جلنة مركزية في الوزارة حددت حجم االضرار 
في للفروع وبالتنس��يق م��ع دوائر وش��ركات الوزارة 
من اجل اع��ادة اعمارها بعد اس��تحصال املوافقات 
االصولية الطالق مبالغ اعمارها وفق جداول الكلفة 

واالحتياج .

لندن ـ وكاالت: 
ارتفعت أسعار الذهب مع تراجع الدوالر، لكنها 
تظ��ل معرضة ملزيد من اخلس��ائر قبي��ل بيانات 
اقتصادي��ة أميركي��ة مهم��ة ف��ي وق��ت الحق 
اليوم واجتماع البنك املركزي األوروبي األس��بوع 

املقبل.
وصعد الس��عر الفوري للذهب 0.2 في املئة إلى 
1219.50 دوالر لألوقية )األونصة(. واملعدن مرتفع 
0.4 ف��ي املئة منذ بداية األس��بوع في أكبر زيادة 

أسبوعية له منذ أوائل حزيران )يونيو( املاضي.
وارتفعت عق��ود الذهب األميركية تس��ليم آب 
)أغس��طس( 0.01 ف��ي املئة إل��ى 1218.50 دوالر 
لألوقي��ة. وصع��دت الفض��ة 0.3 ف��ي املئة في 

املعامالت الفورية إلى 15.71 دوالر لألوقية.
وتق��دم البالديوم 1.3 في املئ��ة إلى 862.60 دوالر 
لألوقية ويتجه ملكاسب بأكثر من اثنني في املئة 
لألسبوع بأكمله. وزاد سعر البالتني 0.7 في املئة 

إلى 907.90 دوالر لألوقية. 

بروكسل ـ رويترز: 
ازدهرت جتارة منطقة اليورو في أيار )مايو( املاضي، 
إذ س��جلت الصادرات والواردات منواً ملحوظاً في 

مؤشر جديد إلى قوة التجارة العاملية.
وحق��ق االحت��اد األوروبي وه��و ميثل أكب��ر حركة 
جتارة في العال��م، منواً في جتارته أيضاً مع جميع 
الشركاء الرئيس��يني، وسط تنامي املبادالت مع 
روسيا على رغم العقوبات االقتصادية املفروضة 

على موسكو.
األوروب��ي  االحت��اد  إحص��اءات  مكت��ب  وأف��اد 
)يوروستات( أمس، بأن »منطقة العملة املوحدة 
املؤلف��ة م��ن 19 دولة، ص��ّدرت س��لعاً قيمتها 
189.6 بليون ي��ورو )216.3 بليون دوالر( إلى بقية 
العالم في أيار املاضي، بزيادة 12.9 في املئة على 

أساس سنوي«.
ولف��ت إلى أن ال��واردات »زادت بنس��بة 16.4 في 
املئة لتصل إلى 168.1 بليون يورو«، وفقاً للبيانات 
غير املعدلة في ضوء العوامل املوس��مية، وكال 
الرقم��ني هو ثاني أكبر مس��توى عل��ى اإلطالق 
ملنطقة اليورو منذ الذروة احملققة في آذار )مارس( 
املاضي، عندما جتاوزت الصادرات 200 بليون يورو 

وسجلت الواردات 176 بليوناً.

التجارة تؤهل فروعها 
المتضررة في الموصل

ارتفاع أسعار الذهب 
مع تراجع الدوالر

ازدهار تجارة منطقة 
اليورو ونموها مع روسيا

تقـرير

العواصم ـ رويترز: 

رأى مزارع القمح الصلد ومربي املاشية 
املنتجة لأللبان اإليطالي اتيليو توتشي 
خ��الل الش��تاء عالم��ات حتذيري��ة تنذر 
بقدوم موجة اجلفاف الشديد إلى أرضه 
الواقع��ة عل��ى بع��د ميل من س��احل 

توسكان.
يقول توتش��ي “حني بدأ الربيع ولم تنزل 
األمط��ار بعد أدركن��ا أن األم��ر ال ميكن 
تدارك��ه بالفع��ل” مضيف��ا أن��ه وضع 
مراوح لتلطيف اجلو ألبقاره التي تعاني 
من ارتف��اع احلرارة ، اذ ين��ذر اجلفاف في 
جن��وب أوروب��ا بانخفاض إنت��اج احلبوب 
ف��ي إيطالي��ا وأج��زاء من إس��بانيا إلى 
أدنى مس��توى في 20 سنة على األقل، 
واإلض��رار مبحاصيل أخ��رى في املنطقة 

ومن بينها الزيتون واللوز.
وتضررت قش��تالة وليون، أكبر منطقة 
لزراع��ة احلب��وب ف��ي إس��بانيا، تضررا 
شديدا حيث تقدر خس��ائر احملصول مبا 

يتراوح بني نحو 60 و70 في املئة.

وقال خواكني أنطونيو بينو مزارع حبوب 
في سينالباخوس في آبلة “هذه السنة 
لم تكن سيئة، بل كارثية. ال أذكر عاما 
كه��ذا من��ذ 1992 حينم��ا كنت طفال 
صغيرا”. ويقول بينو إن كثيرا من حقوله 
لم يتم حصدها، ألن إيرادات احملصول لن 

تغطي أجور العمالة التي جتمعه.
واالحتاد األوروبي ككل من كبار مصدري 
القمح، لكن إسبانيا وإيطاليا تعتمدان 
عل��ى االس��تيراد من دول بينها فرنس��ا 
وبريطاني��ا وأوكراني��ا. وم��ن املتوقع أن 
ترتفع واردات إس��بانيا من القمح اللني 
أكثر من 40 في املئة إلى 5.6 مليون طن 
ف��ي الس��نة التس��ويقية 2017-2018 

بحسب أجري إنفو ماركت.  
وقد اس��هم اجلف��اف في دع��م العقود 
اآلجل��ة للقمح األوروب��ي التي ارتفعت 
نحو س��تة في املئ��ة منذ بداي��ة يونيو 
حزيران وإن كان احتمال حصاد محصول 
أكبر في فرنس��ا هذا الع��ام قد يضمن 
إم��دادات إجمالي��ة كافية ف��ي االحتاد. 
وإس��بانيا وإيطاليا أيضا م��ن بني أكبر 

منتجي زيت الزيتون في العالم.
ومن املتوق��ع أن ينخفض إنتاج البلدين 

لك��ن من املرجح أن تكون وتيرة الهبوط 
حادة جدا في إيطاليا التي يشكل فيها 

اجلفاف أحدث مش��كلة ملزارعي الزيتون 
الذين عانوا بالفعل من احلشرات ومرض 

بكتيري في الس��نوات األخيرة. ويتوقع 
اجمللس الدولي للزيتون انخفاض اإلنتاج 

اإليطالي بنسبة 60 باملئة.
ويق��ول فرانشيس��كو س��واتوني الذي 
يزرع نحو أربعة آالف ش��جرة زيتون على 
مش��ارف مدين��ة أميلي��ا القدمي��ة في 
أومبريا بوس��ط إيطاليا “توقعنا إنتاجا 
جي��دا ه��ذا العام لكن األم��ور لم متض 
على ه��ذا النحو”. وأض��اف وهو يحمل 
فرعا صغيرا تتدلى منه ثمار ذابلة “كل 
كرة من تلك الكريات الصغيرة كان من 
املفترض أن تصب��ح زيتونة، لكن احلرارة 
احلارقة لفحتها”. وتابع “هذا العام نتوقع 
انخف��اض اإلنت��اج 50 باملئة ع��ن العام 
املاض��ي. نأمل أال يح��دث ذلك، لكن من 
الصعب جدا إنتاج محصول جيد”. وقد 
تض��ررت محاصيل أخ��رى أيضا، وقدرت 
الرابطة الزراعية اإليطالية )كولديريتي( 
أن اجلف��اف قد يكلف املزارعني في البالد 

أكثر من مليار يورو.
وقال خوس��يه أوجاريو احمللل لدى رابطة 
املزارعني الش��بان في إس��بانيا “اجلفاف 

يؤث��ر، بدرج��ة أو بأخ��رى، عل��ى جمي��ع 
احملاصي��ل في إس��بانيا حت��ى تلك التي 
تعتمد عل��ى الصوبات ألن هناك حدودا 
لكميات املياه املتوافرة ، مضيفا “نتوقع 
هبوط إنتاج اللوز بنسبة 23 باملئة هذا 

العام مقارنة مع العام املاضي”.
ويرى البع��ض أن ارتفاع درج��ات احلرارة 
ين��ذر  مب��ا  لفت��رة طويل��ة  سيس��تمر 
بتقوي��ض جدوى الزراعة ف��ي املنطقة. 
وقال املزارع توتش��ي الذي يشغل أيضا 
منصب الرئي��س احمللي لرابطة املزارعني 
كونفاجريكولت��ورا “ف��ي ه��ذه احلالة... 
تدرك أن استمرارك أمر شبه مستحيل. 
تقول لنفس��ك حسنا س��أحاول تدبير 
األمر ه��ذا العام، لك��ن إذا جاء احملصول 
على ه��ذا النحو في الع��ام املقبل فلن 

تستطيع التأقلم مع الوضع بعدها”.
وق��ال بع��ض العلم��اء إن موج��ات احلر 
كتلك التي شهدها العام احلالي ستزيد 
وترتب��ط بالتغي��ر املناخ��ي. واضافوا ان 
“هذا هو أول عام نس��قي فيه زرعنا. لم 

تدع احلاجة لذلك من قبل قط”.

إسبانيا وإيطاليا من بين أكبر منتجي زيت الزيتون في العالم

الجفاف يدّمر المحاصيل في جنوب أوروبا في واحدة من أسوأ موجاته

مت نش��ر التقرير في الصفح��ة االقتصادية لصحيفة " 
الصباح اجلديد" بعنوان تقلص رهانات صناديق التحوط 
عل��ى ارتف��اع اس��عار النف��ط للكاتب��ة )صب��ا النجار( 
والصحي��ح ان التقرير هو للكات��ب )محمد عبداخلالق ( 

وعليه فقد اقتضى التنويه.

تنويه
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يعد ح��ق التقاضي م��ن احلقوق 
األساس��ية الت��ي نص��ت عليها 
دس��اتير ال��دول اخملتلف��ة، ومنها 
الدس��تور العراق��ي ال��ذي ع��ده 
م��ن احلقوق املصون��ة واملكفولة 
للجمي��ع وذل��ك مل��ا ميثل��ه هذا 
احل��ق من ضمانة أصيل��ة لألفراد 
اس��تحصال  م��ن  متكنه��م 
حقوقهم م��ن خ��ال املنظومة 
القضائي��ة ،واألح��كام الص��ادرة 
عنه��ا، في رف��ع املنازعات وقطع 

اخلصومات.
 وحت��رص العديد م��ن الدول على 
أن يكون ذلك احلق متاحاً بأيس��ر 
الس��بل واقلها تكلف��ة، غير أن 
جناح الدول في ترسيخ هذا احلق، 

يعتم��د عل��ى م��دى جناحها في 
توفي��ر البنى التحتي��ة املطلوبة 
لتطبيقه، وأعن��ي بذلك قدرتها 
عل��ى حتقي��ق فك��رة )الش��مول 
القضائي( ، من خال إنشاء العدد 
الكافي من احملاكم التي تنتش��ر 
أفقيا في أرجاء الدولة ،ومحاولة 
الوص��ول ألبع��د نقط��ة فيه��ا.  
ومايس��تلزمه ذل��ك م��ن ضرورة 
توفير العدد الكافي من القضاة 
واملوظفني القادرين على النهوض 
مبهم��ة إنف��اذ القانون.فضاً عن 
ذل��ك الميك��ن حل��ق التقاضي أن 
يك��ون حاض��راً ف��ي ظ��ل غياب 
ثقاف��ة االحتكام إلى القانون في 
بع��ض اجملتمع��ات ،إذ يرتبط هذا 

املبدأ بعاقة عكسية مع القيم 
الس��ائدة ف��ي اجملتم��ع ،فكلم��ا 
كان��ت القيم القبلي��ة والثقافة 
العصبية س��ائدة ف��ي مجتمع 
م��ا ، ضاقت دائرة ح��ق التقاضي 
وتراجعت. وكلم��ا تضاءلت قدرة 
الدولة ف��ي ضبط األمن وتطبيق 
القانون ، فضل األفراد اللجوء إلى 
تكوين��ات مجتمعي��ة أخرى غير 
)العش��يرة،احلزب،اجملاميع  الدولة 
املس��لحة( للحص��ول عل��ى ما 
يعتق��دون بأنه حق له��م ،وذلك 
ماي��ؤدي في النهاية إلى س��يادة 

شريعة الغاب ومنطق القوة.
الدول��ة  ب��أن  ماس��لمنا  وإذا   
كل  توف��ر  أن  اس��تطاعت 

مستلزمات تطبيق حق التقاضي 
املنوه ع��ن بعضها آنفاً. فأن ذلك 
احلق ل��ن يكون مطلق��اً ومنفلتاً 
عن كل قيد. بل أن القانون رسم 
له طريقاً محدداً بغية منع األفراد 
من التعس��ف في استعماله، إذ 
أوجب صيانة القضاء من العبث 
املتخاصم��ني  ،وأل��زم  واإلس��اءة 
مبب��دأ حس��ن الني��ة ف��ي تقدمي 
األدل��ة ،كما ه��و منصوص عليه 
ف��ي قان��ون اإلثب��ات.وإذا خال��ف 
املتقاض��ون تل��ك املب��ادئ جعلوا 
أنفس��هم عرضة للعق��اب. وقد 
اورد الن��ص في قان��ون العقوبات 
اجلرائ��م  م��ن  مجموع��ة  عل��ى 
الت��ي ميك��ن أن يرتكبه��ا األفراد 

التقاضي  عند ممارس��تهم حل��ق 
.فعاق��ب عل��ى اإلخب��ار الكاذب 
،وتضليل القضاء وش��هادة الزور 
وعل��ى اليم��ني الكاذب��ة. وميكن 
للط��رف ال��ذي تض��رر م��ن عدم 
التزام خصمه مببدأ حسن النية 
ف��ي تقدمي األدل��ة، أو الذي طالته 
يطال��ب  أن  الكيدي��ة  الدع��اوى 
بالتعويض أمام محاكم البداءة. 
.والميك��ن االحتج��اج عل��ى ذلك 
بالقول إن الطرف اآلخر استعمل 
اجل��واز الش��رعي عندم��ا جلأ إلى 
الش��رعي  اجل��واز  ،وان  احملاك��م 
ينافي الضم��ان، حيث ورد النص 
في القان��ون املدني عل��ى ان من 
اس��تعمل حقه اس��تعماال غير 

جائ��ز وجب علي��ه الضمان.وفقا 
للتفاصي��ل املذكورة في محلها.
احملاكم  املتتبع لش��ؤون  وياحظ 
والتقاض��ي ف��ي الع��راق ،ان تلك 
احملاك��م تع��ج مبئ��ات الدع��اوى 
الكيدي��ة ف��ي ش��قيها املدن��ي 
م��ن  اليه��دف  والت��ي  واجلزائ��ي 
يقيمها سوى جلعل الطرف اآلخر 
رهينة بني يديه ،يبتزه كيف يشاء 
.وميكن إيراد أمثلة عديدة إلساءة 
اس��تعمال ح��ق التقاضي، منها 
إقامة دعوى بدين سبق أن أنقضى 
أو مت الصل��ح بش��أنه، أو إقام��ة 
ش��كوى أمام محكمة التحقيق 
ع��ن واقعة غي��ر صحيح��ة.كل 
ذلك بهدف إرهاق اخلصم نفسياً، 

وجعله ره��ن أروقة احملاكم ،ينفق 
وقت��ه وماله. في س��بيل اخلاص 
م��ن حق موه��وم يدعيه خصمه 
،وفي سبيل احلفاظ على سمعته 
اجل  والتشهير.ومن  اإلساءة  من 
قط��ع الطري��ق أمام م��ن يتاجر 
الناس ويسيء استعمال  مبصائر 
،ينبغي للمحاكم  حق التقاضي 
أن تتش��دد في ف��رض العقوبات 
على أصحاب الدع��اوى الكيدية 
وإلزامهم بالتعويض.على أن يتم 
االستدالل على إساءة استعمال 
حق التقاضي بنحو سائغ .منعاً 
م��ن إفراغ هذا احلق م��ن محتواه 
وإحج��ام األفراد ع��ن اللجوء إلى 

احملاكم.
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أستاذ سابق في 
جامعة برينستون 
ومؤسس ومدير 

معهد اإلعالم 
الحديث في جامعة 

القدس

أعل��ن رئي��س ال��وزراء العراق��ي 
املاضي  العبادي األس��بوع  حيدر 
أن تنظي��م الدول��ة اإلس��امية 
)داعش( ُطرِد من املوصل، املدينة 
التي أعلنت فيها اجلماعة للمرة 
األولى خافتها املدعاة قبل ثاث 
س��نوات. ومن املتوقع أن يخسر 
تنظيم داعش أيضا مدينة الرقة، 
آخ��ر معاقله، التي بدأت قبضته 
تنزلق عنها بالفع��ل. ولكن من 
اخلطأ أن نفترض أن هذه الهزائم 
تعن��ي زوال داع��ش أو اجلماعات 

املتطرفة العنيفة املماثلة.
الواق��ع أن اجلماعات م��ن أمثال 
داع��ش تعتمد على قدرتها على 
لانضم��ام  الش��باب  اجت��ذاب 
إل��ى صفوفها، من خ��ال تزويد 
بالهدف  احملبطني بشعور  األفراد 
وق��د  إيديولوجي��ا.  مش��حون 
أثبت تنظيم داع��ش براعته في 
القيام بهذا على وجه التحديد، 
مستقطبا املقاتلني الراغبني في 
املوت من أجل قضيته من شتى 
أنح��اء العالَم �� إلنش��اء خافة 
العربي  العالَ��م  واحدة تش��مل 

�� وتُلِهم كثيري��ن آخرين تنفيذ 
هجمات في بلدانهم األصلية. 

صحي��ح أن اس��تعادة األراض��ي 
من داع��ش �� وخاصة املدن التي 
اتخذه��ا التنظي��م »عواص��م« 
خلافت��ه املزعوم��ة ���� تقط��ع 
ش��وطا طوي��ا نح��و إضعافه، 
من خ��ال ب��ث رس��الة مفادها 
أن اجلماع��ة عاج��زة في حقيقة 
األمر عن ترجم��ة إيديولوجيتها 
قوة جيوسياس��ية  إلى  الدينية 
حقيقية. والواق��ع أن التقديرات 
تشير  األميركية  االستخباراتية 
إل��ى أن تدف��ق اجملندي��ن األجانب 
العابري��ن من تركيا إلى س��وريا 
لانضم��ام إل��ى جماع��ات مثل 
داعش انخفض بحلول سبتمبر/
أيلول املاضي من 2000 ش��خص 

إلى 50 شخصا تقريبا شهريا.
لك��ن جترب��ة جماع��ات إرهابية 
أخرى �� وأبرزها تنظيم القاعدة 
اإليديولوجي��ات  أن  تُظِه��ر   ����
املتطرفة قادرة على البقاء حتى 
في غياب أي شيء يشبه الدولة. 
ويتع��ني عل��ى رُع��اة مث��ل هذه 

تكتيكاتهم،  تغيي��ر  اجلماع��ات 
ويخططون  صفوفه��م  فيبنون 
للهجمات ِسرا حتت األرض. ولكن 
يظل بوسعهم أن يعيثوا فسادا 
ال��دول  اس��تقرار  يزعزع��وا  وأن 
ويشنوا هجماتهم املميتة على 

املدنيني قريبا وبعيدا.
فض��ا عن ذلك، هن��اك وفرة من 
اجلماع��ات اجلهادية املتش��ابهة 
ف��ي الِفك��ر والت��ي تعم��ل في 
املناط��ق نفس��ها. ولنتأمل هنا 
جبهة النصرة، وهي فرع س��ابق 
من أفرع تنظيم القاعدة وواحدة 
من أق��وى اجلماعات اجلهادية في 
سوريا. مثلها كمثل داعش، ترعى 
جبه��ة النصرة طموح��ات بناء 
الدولة. ويلقى هذا اجلهد الدعم، 
على اجلانب الديني، من ِقَبل قادة 
عرب غير سوريني �� على سبيل 
املث��ال، عبد اهلل احمليس��يني من 
اململكة العربية السعودية �� ال 
يش��كك املقاتلون السوريون في 
األغلب في أوامرهم وأحكامهم 

الدينية.
وتس��تفيد جبهة النصرة أيضا 

م��ن ارتباطه��ا مبجموعات أخرى 
تش��ترك معها ف��ي رغبتها في 
تخليص سوريا من نظام الرئيس 
بش��ار األس��د. والواقع أن جبهة 
النصرة تهيمن حاليا على حتالف 
يدعى »هيئة حترير الشام«، والذي 
يضم 64 فصي��ا، بعضها أكثر 
اعتداال م��ن غيره��ا. وعلى هذه 
اخللفية، تتجلى سذاجة الفكرة 
القائلة بأن استعادة األراضي من 
داع��ش ترقى إل��ى حترير املنطقة 

من اجلماعات املتطرفة.
إن منع مثل ه��ذه اجلماعات من 
اكتس��اب الق��وة التي تس��عى 
إلى احلصول عليها يستلزم بذل 
جهود متضاف��رة لفرض النظام 
على الساحة السياسية، وتعزيز 
سيادة القانون، وضمان التمثيل 
العري��ض، وليس إيق��اع الهزائم 
العس��كرية بها فحس��ب. وفي 
كل م��ن س��وريا والع��راق، رمب��ا 
يتطلب هذا إلقاء نظرة فاحصة 
على جماعة اإلخوان املس��لمني، 
احلركة السياسية الدولية التي 
يعتقد كثيرون أنها تسللت إلى 

العديد م��ن اجلماعات  صف��وف 
املتطرف��ة الُس��ّنية، على الرغم 
م��ن إصراره��ا ف��ي الَعلَ��ن على 

كونها حركة غير عنيفة.
وم��ن األهمي��ة مبكان ف��ي حالة 
احلكوم��ة  تتغل��ب  أن  الع��راق 
بقي��ادة  بغ��داد  ف��ي  املركزي��ة 
حيدر العب��ادي عل��ى الطائفية 
التي قس��مت الب��اد لعقود من 
الزمن، والتي اشتدت حدتها في 
أعقاب الغزو الذي قادته الواليات 
بالرئي��س  لإلطاح��ة  املتح��دة 
صّدام حس��ني. الواقع أن قضية 
الطائفي��ة في الع��راق أكبر من 
مثيلتها في س��وريا، الدولة ذات 
األغلبي��ة الُس��ّنية حيث تنتمي 
أسرة األسد احلاكمة إلى طائفة 
العلوي��ة في اإلس��ام  األقلي��ة 

الشيعي.
ويس��تلزم اجتث��اث التطرف في 
العراق وسوريا أيضا دراسة أكثر 
دق��ة لل��دور الذي تلعب��ه القوى 
اخلارجي��ة، وخاص��ة دول اخلليج. 
رمبا يكون من السهل أن نفترض 
أن االنقسام األخير بني قطر من 

جانب، والبحرين ومصر واململكة 
العربي��ة الس��عودية واإلم��ارات 
العربية املتح��دة من جانب آخر، 
ح��ول دع��م قط��ر للجماع��ات 
الوالءات  توزيع  يعكس  اجلهادية، 

من ِقَبل هذه الدول.
ولكن في العراق، عارضت كل من 
قطر واململكة العربية السعودية 
نظام صّدام وأيدت علنا حكومة 
حيدر العب��ادي. من ناحية أخرى، 
حتافظ حكوم��ات ومواطنون من 
العدي��د من دول اخلليج �� مبا في 
ذل��ك الكوي��ت وقط��ر واململكة 
العربي��ة الس��عودية واإلم��ارات 
العربية املتحدة �� على عاقات 
وثيق��ة مع جبه��ة النصرة. وقد 
أنكر وزي��ر خارجية قطر، محمد 
بن عب��د الرحمن آل ثان��ي، قيام 
ب��اده بتموي��ل ه��ذه اجلماع��ة، 
ولكنه أيضا دعا قادتها علنا إلى 
االبتعاد عن تنظيم القاعدة، وهو 
م��ا يؤكد وجهة النظ��ر القائلة 
بأن قط��ر متارس ق��درا كبيرا من 

النفوذ على هذه اجملموعة.
بقدر ما يتسم املوقف بالتعقيد 

والس��يولة، فإن املفتاح إلى حله 
رمب��ا يك��ون مباش��را وواضح��ا. 
يتع��ني عل��ى احلكومات  ف��أوال، 
الوطنية واإلقليمية والقوى غير 
احلكومية أن تعم��ل على إيجاد 
الس��بل لقط��ع ش��رايني احلياة 
إل��ى اجلماعات  املالية املم��دودة 
اجلهادية. وثانيا، البد من مواجهة 
اإليديولوجية البغيضة العنيفة 
التي تغذي هذه احلركات اجلهادية 
بنحو مباشر وبصرف النظر عن 
أي جهة رمبا ترى في ذلك إس��اءة 

لها.
مع انزالق حلم اخلافة بعيدا عن 
منال داعش، رمبا تضعف قبضتها 
عل��ى عق��ول وقل��وب املقاتل��ني 
الش��باب احملتملني. ولكن ما لم 
تُبَذل جهود متضافرة وش��املة 
إلضع��اف الثق��ة ف��ي اجلهاديني 
وتكذيبه��م وتعزيز قوة األنظمة 
السياسية، فإن دورة العنف في 
الع��راق وس��وريا وأماك��ن أخرى 
في الش��رق األوس��ط س��تظل 

متواصلة.

داعش بعد الموصل
PROJECT
SYNDICATE

كوكب األرض بمواجهة تغّير المناخ

عبدالمنعم األعسم 

جملة مفيدة

اع��ان رئيس الوزراء حيدر العب��ادي خال وصوله منطقة 
امي��ن املوصل ف��ي التاس��ع من مت��وز  اجلاري ب��ان »النصر 
العظيم على داعش سيعلن قريبا« يعد استباقاٍ متعجا 
لاح��داث، ال لزوم له، في ظروف حساس��ة  ومش��حونة 
بالعواط��ف واخمل��اوف، وذل��ك قب��ل ان تكتم��ل معطيات 
النصر العس��كري الناجز عل��ى االرض، وكان له ان يترك 
ذلك الى احملللني واالعاميني والقادة العسكريني، لتهيئة 
االذهان والنفوس إلعان النصر العظيم، واالكتفاء بداللة 
الزيارة الى »وكر اجل��رذان« بوصفها نصراً بحد ذاته، وكان 
ذلك االس��تباق قد فتح باب اللوم وعدم الرضى وضجيج 
التأويات املس��يئة بان العبادي يذعن الى »ضغوط« ليدع 

إعان النصر من حصة احللفاء االميركان.
وفي التفاصيل التي تفترض عدم استباق الهزمية الناجزة 
لداع��ش  م��ا هو مع��روف عن وج��ود جيوب من اش��رس 
االرهابي��ني اجملرم��ني يقاتلون حت��ى الرمق االخي��ر بعد ان 
يعرض��وا اكبر عدد مما تبقى من املدنيني، كدروع بش��رية، 
الى املوت، االم��ر املعروف جلميع املراقبني، وهناك تقديرات 
منسوبة الى محللني استراتيجيني تفيد ان جيوب داعش 
في املنطقة س��تواصل إش��غال القوات العراقية بهدف 
تغطية انسحاب من يس��تطيع وسط النازحني، أو عبور 

النهر من ثغرات قد تتاح لهم. 
عل��ى ان العبادي كان على صواب ح��ني توقف عند حدود 
القول ب��ان اعان النص��ر العظيم في املوصل »مس��ألة 
وقت« وجتاوز كل ما قيل عن توصيف هذا املوقف السليم، 
من اش��ارات وش��كوك تناوب على اطاقها سياس��يون 
ون��واب واعامي��ون، ومواطن��ون عاطفي��ون، وتضمن هذا 
»االحجام« رس��الة فصيح��ة بان إطف��اء معادلة داعش 
في العراق وبس��ط االمن في الب��اد ال تتم باعان النصر، 
ب��ل بسلس��لة مديدة من االعم��ال واالج��راءات واملعارك 
والتضحيات، اخذا باالعتبار بان مناطق مهمة في املوصل 
واالنبار وصاح الدين ومناطق احلدود ما تزال مغتصبة من 
فلول التنظيم االرهابي لزوم معارك ال تقل شراس��ة عن 

سابقاتها.
ولم يكن رئيس الوزراء على خطأ، وال في حالة س��هو، وال 
بغرض استرضاء االميركان، حني اكتفى بتهنئة »القوات 
االمنية« املنتصرة، من دون اش��ارة الى صنوفها اخملتلفة، 
ف��ي لفتة الى اهمية ترس��يم البعد الوطني، الرس��مي، 
لقوات الدولة، متوقفا عند مآثر الش��هداء من املقاتلني، 
وال يع��د ذل��ك مبنزل��ة جتاه��ل للبط��والت والتضحي��ات 
واالس��اطير القتالية املس��جلة باس��م احلشد الشعبي 
وابنائ��ه، وخاصة حني توجه بالتحية والثناء الى املرجعية 
الديني��ة، صاحب��ة املب��ادرة، ف��ي افتاء اجلهاد، وتش��كيل 

احلشد، ضد الغزاة اجملرمني. 
واحل��ق ان��ه ال أح��د ممن يعني��ه مس��تقبل وأم��ن العراق 
يس��تطيع ان يبخ��س قط��رة دم واحدة من دم��اء اولئك 
الفتية الذين حملوا س��نوات عمره��م الغضة وقدموها 

في ساحة القتال لتنعم املايني باحلياة اآلمنة.
 *************

سوفوكليس:
» أفض��ل أن أفش��ل بش��رف عل��ى أن أجنح ع��ن طريق 

الغش«.

العبادي والحشد..
الخطأ والصواب
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ثر .. س��يرى كل ش��يء .. كل ش��يء .. من 
الراقصات الساخنات ذوات الثياب السودا 
الفسيحة كغابة مطر و املنقوشة بدوائر 
نقطي��ة حمرا أو بيض و امل��راوح الصغيرة 
املصنوعة من قماش مخرم مشغول يدويا 
والتي عادة ما تغطي وجوه تلك الراقصات 
حتى حلب��ات مصارعة الثيران الش��هيرة 
و القص��ور الفاخ��رة .. س��يرى كل ماكان 
يسمع عنه من اولئك الرجال ذوي البدالت 
االنيقة .. كانو ميألون املقاهي ايام طفولته 
الريفي��ة بتلك االحاديث ع��ن دول و عوالم 

بعيدة .
تش��ظت احالمه فجأة حتت وطأة س��ؤال 
مفاجئ .. ماذا س��يعمل هناك وهو مجرد 
ف��الح عجوز ل��م يتج��اوز تعليمه صفوف 
االمي��ة ؟؟ لك��ن س��رعان ما تأل��ق وجهه 
احملتج��ز به��االت الش��يخوخة و عاد حبل 
الف��رح ليغ��ذي جنني احالمه .. س��يعمل 
فالح��اً بالطبع !! سينس��ق احلدائق و يزرع 

الزه��ور و يزيل االعش��اب الض��ارة الى ما 
طاب له من الدهر . ليس عليه االن س��وى 
ان يكل��ف اح��داً م��ا ليكت��ب له رس��الة 
صغي��رة و قصي��رة يطل��ب به��ا ان يعمل 
هن��اك و س��يضع الرس��الة ف��ي مكانها 
اخملص��ص في صن��دوق البريد ال��ذي هو .. 
ه��و .. اين صندوق البري��د ؟؟ تلفت الفالح 
العجوز بحيرة و امعن النظر نحو املبنى و 
سرعان ما اطمأن حيث وقعت عيناه على 
اسطوانة معدنية صفراء اللون .. البد من 
انه��ا هي صن��دوق البريد !! حدث نفس��ه 
بغبطة في حني اغرقت عيناه بابتس��امة 

رطبة و شاكرة .
كان احد اولئك االش��باح املوغلني بالبعد 
قد اقت��رب لدرجة كبيرة بحي��ث انه جتاوز 
الفالح العجوز وهو يلقي عليه نظرة عابرة 
و قطع الطريق س��ريعاً ام��ام عينيه نحو 
املبنى . توقف حتت الالفتة مباش��رة ولف 
معطفه حول جسده .. حك رأسه و اخرج 

سلس��لة مفاتيح .. نظر الى االس��طوانة 
املعدني��ة و ركلها فتدحرج��ت حتى عنق 
الرصيف وهي تلفظ م��ا بداخلها من ماء 
قذر راح يرس��م اخاديد س��وداً في جس��د 

الشارع .

شهق الفالح العجوز و اسقط مجرفته و 
قطع الش��ارع بخطوات سريعة غير عابئ 
بالس��يارة املسرعة التي كادت ان تدهسه 
وه��و بصيح .. صن��دوق البري��د .. صندوق 

البريد !!

استدار نحوه فتى اسمر بوجه قد افترشته 
عالمة استفهام ضخمة و راح يراقبه وهو 
منكب فوق االس��طوانة املعدنية محاوال 

ان يعدل من استقامتها .
- م��اذا يا حاج .. ما .. فاس��تعجله الفالح 

العجوز قائال بلهفة و حسرة
- و االن اين سيضع الناس رسائلهم ؟؟

- اي رس��ائل ؟؟ )) قاله��ا الفتى بحذر وهو 
منهمك في مراقبة الفالح العجوز ((

- الرس��ائل التي تبعث ال��ى مدريد لغرض 
احلص��ول عل��ى عم��ل !! )) قاله��ا الفالح 
العجوز وهو يش��ير نحو الالفت��ة بجزع ((                                                                 
ه��ز الفتى رأس��ه باعت��راض قائ��ال  )) هذا 
امل��كان ليس دائ��رة بريد وال حتى س��فارة 
.. ان��ه مطع��م .. مطعم ري��ال مدريد !! ((                                                                                                            
قاله��ا الفت��ى وه��و يفت��ح الب��اب عل��ى 
مصراعي��ه تاركاً رائح��ة التوابل احلريفة و 
الصاص العفن لتطبق و من اجلهات االربع 

على احالم الفالح العجوز .

نبأ حسن مسلم

انته��ى الي��وم حزنك و امل��ك .. انتهى اليوم 
كل شيء سيء ساد في عصرك .. ان اليوم 
و الغ��د ل��ك فها قد ات��ت قيامتك.  تهجى 
الفالح العجوز الالفتة من جديد ر.. ر .. سا..
ئ��ل .. م ..م .. دري��د !! اخذته الدهش��ة . انه 
مي��ر من هن��ا يومياً فكيف ل��م يفطن ألمر 
خطير كهذا ؟؟ تلفت حوله، ال أحد ليسأله 
فنسائم الفجر الباردة ما تزال تغزو الطرق 
الكس��ولة ول��م يلح ل��ه في االفق س��وى 
شبح لشخص أو لش��خصني موغلني في 
البعد , فع��اد من جدي��د ليتهجى الالفتة 
بف��رح غام��ر وهو ينق��ل مجرفت��ه بصورة 
ال ش��عورية من كتفه االمين الى االيس��ر و 
بالعكس . اه اس��بانيا .. اسبانيا تلك البالد 
البعيدة س��يذهب اليها و س��يغير حياته 
ف��رك يديه بج��ذل و عصف ب��ه حلم لوني 

رسائل مدريد

ما أعذب األيام تغمرني
وأنا أراك  موشحاً.

بردائك اخلاكي في يوم اللقاء.
ذاك املطرز بالغبار وبالشذا.

وباحملبة واملهابة والعناء.
وجهاً تطل على اجلموع.

متوجاً بالفخر في عرس البطولْه.
كأطياف الضياْء.

وعلى محياك البهْي.
تًرُف أشرعُة العطاْء

وكأنك النجم البهْي.
يُثري فضاءات العراْق.

ويأتلق إئتالْق.
في فجر متوز اجمليد.

عاهدت شعبك وانطلقت .
بخيولك البيض العتاق.

لتفجر البركان في أرض العراق.
فشددتنا شًد النطاْق

وبان فجُر اإلنعتاْق.
فجٌر كسحر قصيدة.

طافت على أعطافها اجلذلى.
مواويل الرجولة والنماء.

وتذيق أعداء احلياة.
مر الهزمية واخلواء.

ياضيغم الشعب الهصور.
أنت انتصرت على الردى.

وبيومك املشهود أرعبت العدى.
وبنبضك القدسي نورت املدى.

وتصاعدت من عزمك اجلبار.
دالية الرجاء.

ياأيها السيف الذي قهر احملال.
ياأيها الغيث الذي أحيا الرمال.

ياأيها اجلبل املوشى باملروءة 
واجلالل.

هاأنت مازلت املبجل واجلليل .
هاأنت في دمنا كعني سلسبيل

مضت السنون حزينة ثكلى
ساحاتنا ..أشجارنا .. أعمارنا

تشكو التوجع والذبوْل.
ونحن ننتظر الدليْل.

ولم يأت الدليْل.
)هيهات أن يأتي الزمان مبثلكم

إن الزمان مبثلكم لبخيُل(
ياصانع التأريخ في أرض العراق.

ألق العراق
جعفر المهاجر

قصيدة

ت��ؤدي مش��كلة ترجم��ة املصطلحات، ف��ي أحاي��ني كثيرة، 
إل��ى أوهام وأغالط تنبن��ي عليها نتائج يتص��ور الباحث أنها 
صحيح��ة ألن��ه اعتمد على م��ا فهمه املترج��م. يحدث هذا 
عادة حني يترج��م أكثر من مترجم واح��د كتبا خاصة بعلم 
ما، فيترجم كل منهم املصطلحات بحس��ب فهمه، زد على 
هذا أن املترجمني، ف��ي الغالب، مختصون بالترجمة، لكنهم 
غير مختصني باملوضوع الذي يترجمونه، وهكذا يجد الباحث 
)الذي ال يعرف لغة أجنبية( نفسه أمام كم من املصطلحات 
التي س��يتصور أنه��ا مختلفة ويب��دأ بالبحث ع��ن الفوارق 

بينها.
يع��د مفه��وم )Context( م��ن املفاهيم املركزي��ة في الدرس 
التداول��ي، خاصة فيما يتعلق بالبح��ث فيما يعرف ب�)أفعال 
ال��كالم( الذي كتبت فيه مئات الرس��ائل واألطاريح واألبحاث 
والكتب ف��ي اجلامعات العربية، وقد ترج��م بعض املترجمني 
املصطل��ح بكلمة )الس��ياق(، وهي الترجم��ة األدق، في حني 
ترجمه آخرون بكلمة )املقام( في مقاربة مع املصطلح العربي 
البالغ��ي الق��دمي. وقد أدى هذا االختالف إل��ى أن يفهم بعض 
الدارسني خطأً أن التداولية تستعمل مصطلحني مختلفني 
)الس��ياق واملقام( وراحوا يبحثون في الفرق بينهما، وبينهما 
وبني املصطل��ح البالغي القدمي، وهكذا أصبحنا في مواجهة 
نوع من الدراس��ات ينسب نفسه للمنهج التداولي فيما هو 
مبن��ي على فهم مغلوط أدت إلي��ه االختالفات في الترجمة، 
فضال عن التب��اس املفهوم التداولي باملفهوم البالغي القدمي 
مع أن كال م��ن املفهومني ينتمي إلى اجت��اه يتباين مع االجتاه 

اآلخر تبايناً قد يصل حد التناقض.
البالغة العربية القدمية كله��ا مبنية على مبدأ )لكل مقام 
مق��ال(، فغاية البالغ��ة تعلي��م املتكلمني بالعربي��ة تأليف 
الكالم مبا يناس��ب املوقف الذي عليهم أن يتكلموا فيه. ومن 
أج��ل التعليم تصور البالغيون )املق��ام( بصور منطية )قوالب 
وإكليش��هات(، فكانوا يحددون ما ينبغي أن يقوله الش��اعر 
في مناس��بات محددة ميكن حصرها، فقدامة بن جعفر مثال، 
وضع في كتابه )نقد الشعر( فصوال حتصي املعاني واأللفاظ 
الت��ي ينبغي أن يضعها الش��اعر في كل مقام أو غرض، فهو 
يق��ول ف��ي املديح مح��دداً اخلصال الت��ي ينبغ��ي ذكرها في 
املم��دوح: »وإمنا هي العقل والش��جاعة والعدل والعفة؛ كان 
القاص��د ملدح الرج��ال بهذه األرب��ع اخلصال مصيب��اً، واملادح 
بغيرها مخطئا«، يعني أنه يذكر هذه الصفات التي تناس��ب 

مقام املديح بغض النظر عن اتصاف املمدوح بها فعال.
وجند في كتب البالغي��ني تعابير مثل )وهذا مما ال يصلح قوله 
في مخاطبة امللوك(، فقد تعاملوا مع قضية الصياغة وتخير 
األلف��اظ بطرائق منطية تض��ع العملية اللغوي��ة في قوالب 

قابلة للحصر ليسهل تعلمها وحفظها.
أما ف��ي ال��درس التداولي فمفه��وم الس��ياق )Context(، أو 
)املق��ام( كما ترجمه بع��ض املترجمني، فه��و مختلف متاماً، 
فهو، بحسب مؤسسي املنهج مثل )سيرل( و)أوسنت(، احلدث 
الكالم��ي الفريد الذي تتضافر عوام��ل عدة جلعله موقفاً لم 
يح��دث س��ابقاً وال ميكن أن يتك��رر مرة أخرى، فح��ني يتحاور 
ش��خصان فإن هناك مجموع��ة من املؤثرات التي س��تفعل 

فعلها في شكل الصياغات اللغوية حلوارهما، منها:
1. املوضوع أو الغرض: فلكل موضوع ألفاظ خاصة به وألفاظ 

أخرى ال ميكن استعمالها فيه.
2. امل��كان: فاحلدي��ث في قاعة الدرس، مث��ال يختلف عنه في 

غرفة في املنزل حتى لو كان يدور حول املوضوع نفسه.
3. املتح��اورون: فمراتبه��م ومدى صلته��م باملوضوع ومقدار 

معرفتهم به كلها عوامل مؤثرة في الصياغة.
4. احلاض��رون أو املس��تمعون من غير املش��تركني ف��ي احلوار، 
فاملتحاورون س��يأخذون وجودهم باالعتبار في صياغاتهم ملا 

يقولون.
5. الزمان: فاحلوار أول النهار يختلف عن احلوار في وقت متأخر 
م��ن الليل مثال، واحلوار قبي��ل االمتحان يختلف عن احلوار أول 

العام الدراسي.
6. احلالة النفس��ية للمتحاورين واحلاضرين: فاملتحدث املتوتر 
يص��وغ عبارات��ه بطريق��ة مختلفة ع��ن الش��خص الهادئ، 
وتوجيه اخلطاب إلى شخص عصبي املزاج ال يشبه مخاطبة 

شخص معروف بقدرته على التحمل.
ه��ذه العوامل وغيره��ا جتعل أي ح��وار موقفاً كالمي��اً فريداً 
يس��تحيل أن يتكرر. وهذا هو ما يسمى في املنهج التداولي 
السياق وكما هو واضح فهو يختلف متاما عن مفهوم املقام 

في البالغة القدمية.
وم��ن أج��ل التخلص م��ن اخللط الذي تس��بب في��ه اختالف 
املترجمني، م��ن املفيد أن ندرك أوال أن التداوليني اس��تعملوا 
 ،)Context( مصطلحاً واحداً للتعبير عن املوقف الكالمي هو
وأن الترجم��ة العربي��ة الدقيقة له هي )الس��ياق( وال ينبغي 
اس��تعماله بترجمت��ني ألن ذل��ك س��يؤدي إلى تص��ور وجود 
مصطلح��ني مختلفني. أم��ا مصطلح )املق��ام( فينتمي إلى 
املنظومة االصطالحية اخلاص��ة بالبالغة العربية التقليدية 

وال ينبغي استعماله إال داخل هذه املنظومة.

)المقام( و)السياق( في 
التداولية ... فوضى 

المصطلحات

د.ثائر العذاري

ابتسام يوسف الطاهر:

من��ذ البداي��ة بل وم��ن العن��وان )انتظار 
الس��مرمر( نستش��ف اجلهد املبذول في 
البحث ع��ن غرائبية االس��ماء واملفردات 
ف��ي بطون اللغ��ة العربية... رمب��ا الكثير 
من القراء لم يس��معوا بطائر السمرمر 
م��ن قب��ل )لس��ذاجة( أو جه��ل بعال��م 
الطي��ور.. واملغترب��ون العراقي��ون كان��وا 
ومازال��وا ينتظرون مثل طائر الس��مرمر 
الذي ينتظره الفالحون ليس��اعدهم في 
التخل��ص من احلش��رات الس��يما اجلراد 
الذي ق��د يتلف محاصيلهم، فاملنقذ هو 

)السمرمر(.
لم اقرأ الكثير للكاتبة فيحاء السامرائي 
س��وى بعض النصوص التي نشرت على 
صفح��ات مجل��ة ادب ف��ن االلكترونية. 
النص��وص تلك اوح��ت مبوهب��ة جميلة 
لكتابة نصوص بلغة اقرب للشعر، فيها 
جه��د وبحث عن  مفردات بالغية اضفت 
على النص جمالية وحبكة متنح ش��يئاً 
من الدهشة للقاريء، وهذا ما شجعني 
عل��ى ق��راءة باك��ورة اعماله��ا، روايته��ا 
أو محكياته��ا كم��ا تس��ميها )انتظ��ار 
الس��مرمر(، وعلى الرغم من ذكرها على 
غالف الكتاب عن الرواية  »بأنها حكايات 
من ذاكرتها ..من دون تتابع زمني، وخالية 
م��ن أية لغ��ة مش��فرة نخبوي��ة وعرة.« 
فالتتاب��ع الزمن��ي موجود في تسلس��ل 
االحداث واملوانيء التي زارتها البطلة بعد 
هجرتها القس��رية من العراق الى سوريا 
وم��ن ثم لليمن واجلزائر حتى حتط الرحال 
في لن��دن.. لكن الكاتبة رمبا قصدت انها 
 Flash(�جلأت ملا يس��ميه السينمائيون ال

. )back
فالرواية كانت اقرب الى يوميات الهجرة 
القسرية التي عاشها اغلبية العراقيني 
اليس��اريني في نهاية الس��بعينيات من 
الق��رن املاض��ي أي بع��د اس��تيالء صدام 
على السلطة كلياً، متبوعني باحملاصرين 

والهاربني من حروب البعث العبثية. 
أم��ا عن اللغ��ة فإنها حقاً ليس��ت وعرة 
متيزت بانسيابية احلوارات وتداخل األغاني 
واألش��عار م��ع اللهجات الت��ي تدل على 
جنس��ية امليناء. أما انها ليست نخبوية 
فهنا اختل��ف معها..  فم��ن الصفحات 
االولى جند احملكي��ة االولى مثقلة بتعابير 
رنانة فيها انش��اء اكث��ر منه بالغة مثال: 
»بغ��دف طبيع��ة.. بغض��اض دهش��ة.. 
واخت��الج دفء.. يتف��ن بس��جايا خصب 
خوال��ب، بنس��يم اله بأمالي��د أغصان..
سحائق ذكريات..الخ«  وغيرها الكثير في 
ثناي��ا احملكيات. هذا يش��ير جلهد الكاتبة 

في البحث القتناص مف��ردة هنا، وتعبير 
وأشعار من هناك. 

البد ان يكون جلهدها هذا ما يقابله دهشة 
لدى الق��راء. خاص��ة وهي من��ذ البداية 
س��دت منافذ التساؤل أو االقتراحات عن 
طريق مقدمات لكل محكية على لسان 
البط��ل االول )الكاتب( ففي مقدمة كل 
محكية هناك تفصيل توضيحي ونقدي 
عن ما سيقرأ، فاحملكيات كانت عبارة عن 
فصول متتالية ال حداث الرواية. وهي قد 
اطلقت عليها اس��م )محكيات( لتسد 
باب التأويل على القاريء »احملكية الثانية 

فيه��ا اص��وات غزيرة قد تره��ق القاريء.. 
انتق��االت متواثب��ة متوالي��ة ف��ي زم��ن 
وموضوع تصلح لس��يناريو أو مسلسل 
أو فيلم. عبأتها بكم هائل من معطيات 
ومالمح شخصيات من محافظ تقليدي، 
رومانسي، يساري ينتهي بانتهاء مسيرة 
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حتى القواعد عدتها ش��يئاً غير مقدس 
وممك��ن ع��دم االلت��زام به لتس��د منافذ 
تهمة االخط��اء القواعدية، وعلى الرغم 
م��ن ايحائها على لس��ان الكاتب البطل 
أن  بالض��رورة  »لي��س  للرواي��ة  نفس��ه 

أكت��ب ع��ن نفس��ي أو عن ش��خصيات 
حقيقي��ة من واقع مع��ني«.. ولكن تغيير 
اس��ماء ش��خصيات الرواية لن يغير من 
واقعها س��واء كان الس��رد موضوعياً أو 
ذاتي��اً، فالرواية حتكي س��يرة ذاتية، ولكن 
بحذر وبلغة منتقاة كس��رت احلظر على 
الس��يرة الذاتية، فهي تكاد أن تكون تابو 
آخر يضاف للدين واجلنس في مجتمعاتنا 
احملافظ��ة، والتي ترفض الكش��ف عن أي 
من خصوصيات االس��رة أو الفرد، فنقول 
إن الكاتبة هنا اثبتت شجاعة في احلديث 
عن حياتها، طفولتها وتش��عب موانيء 

الغربة في مسيرتها احلياتية.
ما يؤخذ عل��ى الرواية ان الكاتبة اتخذت 
اس��م )نيدابا( أي )اله��ة الكتابة( لبطلة 
احملكي��ات. لكنها لم تقت��رب من البطلة 
تل��ك ككاتب��ة!، بل م��ن خالل تش��عب 
حرماناته��ا وتفصيالت الغربة ومعاناتها 
قد يوحي االس��م بالن��دب،  كذلك نيدابا 
، ولس��بب ما لم تكن بالوضوح كما هو 
احل��ال في الش��خصيات االخ��رى مثل ام 
هش��ام ش��قية، وال مثل فردوس األخت، 
وغيرها من الشخصيات الثانوية، فحتى 
مطي��ع ال��ذي مرت علي��ه م��رور الكرام، 
كان��ت له مالمح واضحة، في حني نيدابا 
بقي��ت هالمية تتنقل ب��ني املدن ال نعرف 
ع��ن مكنوناتها غير حبه��ا اخلالد خمللد..
وه��ذا لس��بب م��ا ل��م يحف��ل مبوضوع 
االرتباط بها ال��ى هربه من واقعه املؤلم، 
ولقائها معه بعد عق��ود ولهفتها التي 
لم يقابله��ا باملثل! لك��ن خيبة البطلة 
في تلك اللحظات لم تصل بها الكاتبة 
ال��ى الصدمة التي يتوقعها القاريء! رمبا 

ارادت ان ترمز به للعراق أو للحلم!
وبقي��ت نيدابا على الرغ��م من اهميتها، 
مج��رد غالل��ة تخفي املالم��ح احلقيقية 
للبطلة، فلم تكن س��وى متفرجة على 
الش��خصيات االخ��رى واألماك��ن، فق��د 
جنح��ت فيحاء، في وصف احل��واري واملدن 
الصغي��رة التي زارتها أو التي س��كنتها، 
ف��ي وصف دهش��ة املغت��رب الت��ي هي 
غير دهش��ة الس��ائح، في وصف الناس 
البسطاء هناك، فجعلت املدن واالشياء 
حتكي عن نفس��ها وبخطة مدروسة في 
بني��ة الرواية: الس��جن، مدينة الس��رو، 
مخي��م، كابوس، رجولة، ش��ارع، مقهى، 
صورة، انوثة، زي��ارة، جيش، اعتقال، هرب، 
مدين��ة الياس��مني ..الخ من مس��ميات 
جعلت منها اسماء لفصول محكياتها 
، فعلى الرغم من شجاعتها في توصيف 
احمليط��ني  واالش��خاص  العام��ة  احلال��ة 
بنيداب��ا، لك��ن نيدابا بقيت ظالً ُمس��ّيراً 
هالمي��اً ل��م تتمكن الكاتب��ة من جعلنا 
نتواص��ل أو نتعاط��ف معه��ا، لنتخذها 
أمنوذج��اً للصم��ود بوج��ه املتاع��ب التي 

القتها في مسيرتها.
الرواي��ة صدرت ع��ن دار ومكتب��ة عدنان 
ف��ي بغداد، وه��ي الرواية االول��ى لفيحاء 
الس��امرائي )إنتظ��ار الس��مرمر( يض��م 
ع��دة محكي��ات تصفها بانه��ا حكايات 
م��ن ذاكرتها كتبتها على ش��كل حكي 
انتقائي م��ن دون تتابع زمني، وخالية من 
أي��ة لغ��ة مش��فرة نخبوية وع��رة.  ومن 
عناوين هذه احملكيات: مرثية الزعتر � غبار 
عجوز � الشمس الباردة � االرض الطيبة 

� عصير الظالم � وغيرها.

بانتظار السمرمر
دراسة

غالف الكتاب

قصة قصيرة

حذام يوسف

بحضور عدد كبير م��ن االدباء واملثقفني 
اقام  املدني��ني،  والناش��طني  والباحث��ني 
ملتق��ى اخلمي��س اإلبداع��ي ف��ي احت��اد 
االدباء، جلس��ة احتفائية مبناس��بة ثورة 
الرابع عش��ر من متوز، وشهادات عن تلك 
الفترة م��ن حياة العراقي��ني، عبر كلمة 
لألس��تاذ فرحان قاس��م عض��و مجلس 
محافظ��ة بغداد، الذي ح��ل ضيفاً على 
قاعة اجلواهري، اجللس��ة قدمها الشاعر 
عدنان الفضلي رئي��س ملتقى اخلميس 
االبداع��ي، مرحباً بالضي��وف، مذكراً بأن 
ه��ذا اليوم، هو ي��وم تاريخ��ي ال ميكن ان 
ميحى من ذاكرة العراقيني، مهما تعاقبت 
االحداث بحلوها ومره��ا:" جيَش العراق 
ولم أزْل بك مؤمنا ... وبأنك األمُل املرجى 
واملنى .. عبد الكرمي وِفي العراق خصاصة 
لي��ٍد وقد ُكن��َت الك��رميَ احمُلس��نا، اليوم 
جلس��تنا في ملتقى اخلميس اإلبداعي، 
جلس��ة مميزة وخاصة، نتمن��ى ان تكون 
مبس��توى احلدث الكبير في تاريخ العراق، 
اليوم نحتفي بثورة الرابع عشر من متوز، 
وهي الثورة الوحي��دة التي يصفها أبناء 

احملافظات بانها ثورة الفالح..".
حتدث األس��تاذ فرحان قاس��م ع��ن ثورة 

مس��تعرضاً،  مت��وز  م��ن  عش��ر  الراب��ع 
التضحيات التي قدمه��ا العراقيون في 
تل��ك الفترة، والتي م��ازال الكثير منهم 
يتذكرها بحس��رة فق��دان الزعيم، الذي 
عمل على لم فقراء املدن من مدن خلف 
الس��دة وس��كان الصراي��ف، وجمعهم 
في مدين��ة، مازالت محاص��رة بالضيم 
والتضحيات على م��ر األجيال، مذكراً أن 
برغم كل م��ا قيل ويقال عن تلك الفترة 
بني مؤيد ومعارض ) مؤخرا( وبرغم بعض 
املؤاخ��ذات الت��ي يجده��ا البع��ض في 
شخص الزعيم، اال ان التاريخ سجل فترة 
عادلة لفئة كبيرة من الشعب، تضمنت 

اجللسة أيضا مداخالت من قبل الباحث 
هادي الطائي الذي ميتلك ارش��يفاً كبيراً 
من الص��ور والصحف الت��ي صدرت في 
تل��ك الفترة، وقد اس��تعرض في حديثه 
املنج��زات الت��ي قام��ت بها ث��ورة الرابع 
عش��ر من متوز، عبر من��اذج من الصحف 
احمللي��ة والعربي��ة، الت��ي تناول��ت تل��ك 
املنجزات، ومشاركة أيضا من الصحفي 
غالي العطواني، في ختام اجللس��ة قدم 
ملتقى اخلمي��س اإلبداعي لوح اجلواهري 
لألس��تاذ قاس��م فرحان وللباحث هادي 
الطائي تقديراً لهما وملش��اركتهما في 

هذه اجللسة.

ملتقى الخميس اإلبداعي يحتفل بذكرى ثورة الرابع عشر 
من تموز على قاعة الجواهري، ثورة أنصفت الفالح والعامل

إلى قائد ثورة 14 متوزالزعيم الوطني اخلالدالشهيد عبد الكرمي قاسم.

جانب من االحتفال
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حميد مخيف يحاضر 
في دورة C باألنبار 

بغداد ـ الصباح الجديد:
مبش��اركة 23 مدرب��اً، تتواص��ل ال��دورة التدريبي��ة 
اآلس��يوية فئ��ة C بك��رة القدم ف��ي األنب��ار، حيث 
ب��دأت يوم 10 ش��هر مت��وز اجلاري وتس��تمر حتى 22 
منه ويحاضر فيها احملاضر اآلس��يوي الدكتور حميد 
مخيف، فيما س��مي عماد ياس��ن منس��قاً للدورة 

وعصام الدخيل مديراً.
وقال احملاضر اآلس��يوي، الدكتور حمي��د مخيف، ان 
هنال��ك اندفاعاً كبي��راً من املش��اركن الذين تلقوا 
محاض��رات نظرية في قاع��ة قائمقامية احملافظة ، 
فيم��ا جترى التطبيقات العملية في ملعب األوملبية 

السباعي.

العراق نائبًا لرئيس لجنة 
يونسكو التربية البدنية

بغداد ـ قسم اإلعالم:
ف��ي اجناز جديد يندرج ضمن االجن��ازات الكثيرة على 
الصعيدي��ن احمللي والدولي متكن الع��راق ممثال بوزارة 
الش��باب والرياض��ة وش��خص وزيرها الس��يد عبد 
احلس��ن عبطان من الفوز مبناص��ب كبيرة في جلنة 
اليونس��كو الدولي��ة احلكومي��ة للتربي��ة البدنية 
والرياض��ة ) MINEPS ( ، خالل املؤمت��ر الدولي لكبار 
مس��ؤولي التربية البدنية والرياض��ة املنعقد حاليا 

في مدينة كازان الروسية مبشاركة 150 دولة.
ومت انتخ��اب وزي��ر الش��باب والرياضة عبد احلس��ن 
عبط��ان نائبا للرئي��س اضافة الى اربع��ة نواب من 
فرنسا وتشيلي وزميبابوي وتايلند مثلو وزراء الشباب 
لتل��ك البلدان ف��ي دورة عمل تس��تمر الربعة اعوام 
، كم��ا اختي��ر مدير ع��ام دائ��رة العالق��ات والتعاون 
الدول��ي احمد املوس��وي عضوا في جلن��ة الصياغة 
واملقترحات بعد دراسة تقدم بها الوفد العراقي الى 
املؤمتر ، وانتخب وزير الرياضة الروسي رئيسا للجنة 

والفلبيني مقررا لهيئة الرئاسة.

الرياض ـ أحسان المرسومي*

تبدو ان االج��واء املثالية التي تغلق 
حتضي��رات املنتخب االوملبي حتت 23 
عام من��ذ وصوله الري��اض اجلمعة 
املاض��ي ، والتف��اؤل ال��ذي يس��ود 
اعض��اء البعثة س��يمنح املنتخب 
جرعة قوية من املعنويات االضافية 
وهو على ابواب منافسات تصفيات 
الت��ي س��تنطلق  االوملبي��ة  اس��يا 
منتخ��ب  بلق��اء  املقب��ل  االربع��اء 
 ، افغانس��تان عل��ى ملع��ب املل��ز 
ولعل اكثر االش��خاص سعادة من 
ب��ن اجلميع م��درب املنتخ��ب عبد 
الغني شهد التي ظهرت عالماتها 
واضح��ة على محياه الس��يما بعد 
التح��اق الالعبن االربع��ة واكتمال 
عق��د املنتخب االوملب��ي بوصولهم 
قب��ل س��اعة ونص��ف م��ن وصول 
البعث��ة من عمان ال��ى مطار امللك 
خالد الدولي قادمن من بغداد مرورا 
بالبحري��ن )ترانزي��ت( برفق��ة اداري 
املنتخ��ب صباح مجيد وهم بش��ار 
رس��ن واحمد فاضل ومحمد خالد 
من القوة اجلوية وامجد عطوان من 

نفط اجلنوب.
 وكان��ت بعث��ة االوملبي ق��د وصلت 
مساء اجلمعة الى الرياض وكان في 
اس��تقبالها في مط��ار امللك خالد 
الدولي مشرف البطولة ونائب رئيس 
اللجن��ة املنظمة  ط��الل العبيدي 
و املنس��ق الع��ام الحت��اد الكرة في 
السعودية محمد ابراهيم ، وانتقل 
الوفد بعد ذلك الى مقر اقامته في 
فندق راديس��ون بلو ف��ي رحلة برية 

اس��تغرقت بح��دود الس��اعة  من 
املط��ار كاول املنتخب��ات الواصلة ، 
على ان تصل تباعا منتخبا البحرين 

وافغانستان اليوم االحد. 
 وبعد وصوله مباشرة اجرى املنتخب 
تدريباته بقيادة االسباني غونزالو في 
قاعة جم فندق راديسون  تضمنت 
بعض التمارين الزالة اجلهد والتعب 
التنقالت  نتيجة  العضالت  ومتطية 

والس��فر ، وعقد املدي��ر الفني عبد 
الغني ش��هد اجتماعا م��ع العبي 
املنتخب ف��ي احدى قاعات املؤمترات 
بالفندق حضره املالك االداري ،  اكد 
فيه شهد على االنضباط وااللتزام 
بالتعليم��ات وعكس ص��ورة رائعة 
عن الالع��ب العراقي في هذا احملفل 
االس��يوي ، وحثهم على تقدمي كل 
التدريبية  الوحدات  مالديهم خالل 

وصوال الى املنافس��ات ، مبينا لهم 
ان املهم��ة ليس��ت س��هلة كم��ا 
يتصوره��ا البعض وان االس��تحواذ 
عل��ى بطاقة التاهل ه��ي امانة في 
اعناقنا كجزء من رد الدين للشعب 
لس��ماع  املتعط��ش  العراق��ي 

اخبارمفرحة.
 وخ��اض املنتخب االوملبي مس��اء 
ام��س  اول وحدات��ه التدريبية في 

الرياض مبلع��ب اعداد القادة التابع 
لالحت��اد الس��عودي لك��رة الق��دم 
والذي يبعد بحدود عشر دقائق عن 
الفندق ، فيما اكد دكتور املنتخب 
غال��ب املوس��وي عل��ى ان جمي��ع 
االمور طبيعية هنا وليس��ت لدينا 
اي��ة مش��اكل ، فالتغذي��ة ممت��ازة 
ومتكاملة وعموم الالعبن بصحة 
جي��دة وليس��ت لدين��ا اصاب��ات ، 

باس��تثناء حالتن م��رت علينا في 
نتيج��ة اصاب��ات  عم��ان وكان��ت 
س��ابقة ف��ي ال��دوري واكتس��ب 
فيها الالعبان الش��فاء التام وهما 
كل م��ن حم��زة عدنان ال��ذي كان 
يعان��ي م��ن اصابه ف��ي عينه وقد 
اصطحبن��اه ال��ى اخصائ��ي ف��ي 
العي��ون مبستش��فى تخصص��ي 
في عمان ومنح��ه الضوء االخضر 
في االس��تمرار واملش��اركة واالخر 
هو ح��ارس مرمى نادي بغداد حيدر 
محمد الذي ه��و االخر تعرض الى 
اصابة في منافس��ات الدوري وهو 
حاليا في امت اجلاهزية واالستعداد، 
واضاف املوس��وي منذ وصولنا الى 
الري��اض اتبعن��ا منهاج��ا صارم��ا 
ف��ي املراقبة عل��ى تغذية الالعبن 
وق��د حثيناهم عل��ى االبتعاد عن 
والبه��ارات  الغازي��ة  املش��روبات 
واحللويات والده��ون والتركيز على 
البروتينات والس��كريات ، مش��يرا 
ال��ى ان الالعب��ن لديه��م خب��رة 
كبي��رة وانضباط عالي في االلتزام 

بالتعليمات.
 واكد مصدر في االحتاد الس��عودي 
نقله منسق االحتاد محمد ابراهيم  
على  ان مباريات البطولة ستنقل 
الرياضية الس��عودية  القناة  على 
االوملب��ي  ويس��تهل   ، املفتوح��ة  
العراقي مبارياته بلقاء افغانستان 
االربعاء ويلتق��ي البحرين اجلمعة 
ويختتم مبارياته بلقاء السعودية 

االحد من االسبوع املقبل.    

* موف��د االحت��اد العراق��ي لإلعالم 
الرياضي   

منتخبنا أول الواصلين إلى الرياض

األولمبي يدّشن رحلة التصفيات اآلسيوية بلقاء أفغانستان األربعاء
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املنتخب األوملبي 

بغداد ـ الصباح الجديد:
رفضت جلنة املس��ابقات باالحتاد 
املركزي لكرة القدم تغيير موعد 
مب��اراة الق��وة اجلوية واحلس��ن، 
ال���13  املرحل��ة  واملؤجل��ة م��ن 
بالدوري، مشيرة إلى أنَّها ستقام 

في موعدها يوم غٍد اإلثنن.
وق��ال صادق عبد احلس��ن عضو 
جلنة املس��ابقات في تصريحات 
املس��ابقات  "جلن��ة  صحفي��ة: 
ترف��ض أي طل��ب للتأجي��ل؛ ألن 
املتبقي��ة أصالً  املباريات  ج��دول 
مضغ��وط لاللت��زام مبوعد ختام 
أُش��يع  ما  "كل  الدوري".وأضاف 
ح��ول إمكاني��ة تأجي��ل مب��اراة 
القوة اجلوية واحلس��ن، أو نقلها 

إل��ى ملعب آخ��ر، ع��ار متاًما عن 
الصح��ة، فاملب��اراة س��تقام في 

املوعد واملكان احملددين سابًقا".
ولفت إلى أنَّ "املسابقات ومثلما 
ح��ددت ف��ي وق��ت س��ابق، فإن 
بطولة الدوري ستتوقف ملدة 15 
يوًما؛ الرتباط املنتخب األوليمبي 
بالتصفيات املؤهلة لكأس آسيا 
أنَّ  إل��ى  بالصن".وأش��ار   2018
"البطول��ة ستس��تأنف يوم 25 
من الشهر اجلاري؛ حيث ستقام 
مباريات اجلول��ة ال�34 على مدار 
يومن".يُذكر أنه تتبقى 3 جوالت 
فق��ط على نهاية البطولة التي 
م��ن املق��رر أن يُس��دل الس��تار 

عليها يوم 10 آب املقبل.

بغداد ـ الصباح الجديد:
ب��دأت ام��س ف��ي قاع��ة املرك��ز 
املركزي  املب��ارزة  التدريبي الحت��اد 
في املدينة الش��بابية منافسات 
بطول��ة النص��ر الكبي��ر للفئات 
واألش��بال  )البراع��م  العمري��ة 
والناش��ئن( لألس��لحة الثالث��ة 
ولكال اجلنسن، وواكبت )املالعب( 
منافس��ات االفتت��اح، حيث أكد 
رئيس احت��اد املب��ارزة املرك��زي ان 
البطول��ة مت تغيي��ر اس��مها من 
بطول��ة أندي��ة الع��راق للفئ��ات 
العمري��ة إل��ى بطول��ة النص��ر 
الكبير وذلك ابتهاجاً بالنصر الذي 
حققت��ه قواتنا االمنية واحلش��د 
الش��عبي املقدس والشرفاء ممن 
حمل��وا الس��الح بوج��ه االرهاب 
الداعش��ي ف��ي مدين��ة املوصل 

واعادتها إلى حضن الوطن.
وب��ن ان البطولة تق��ام بالتعاون 
والتنس��يق م��ع مدير ع��ام دائرة 
ش��ؤون االقالي��م واحملافظات في 
وزارة الش��باب والرياض��ة طالب 
املوسوي ومبتابعة معاونه سوالف 
حسن ومدير قسم املركز الوطني 
بس��ام رؤوف وجمي��ع منتس��بي 
الدائرة، مش��يراً إلى ان البطولة 
تس��تمر حتى يوم الثالثاء املقبل 
احتفالي��ة كبرى  حيث س��تقام 
الت��ي  االنتص��ارات  مبناس��بة 

يحققها أبطال العراق.
واش��ار حس��ن، إلى ان نحو 175 
والعب��ة يش��تركون ف��ي  العب��اً 
املنافس��ات ميثلون، اندي��ة بغداد 
) اجلي��ش واالتص��االت واحلس��ن 
واحلس��نن  واالرمن��ي  والعدال��ة 

وامليث��اق والوالء والعربي والنجدة 
واجلنسية واملركز الوطني لرعاية 
ومش��روع  الرياضي��ة  املوهب��ة 
البطل األوملب��ي واملركز التدريبي 
اللعبة(،  التخصصي ف��ي احت��اد 
وم��ن محافظة البص��رة أندية ) 
بلدي��ة البصرة واخللي��ج واالحتاد( 
وم��ن محافظ��ة ميس��ان أندية 
) دجل��ة وعلي الغرب��ي وكميت( 
)نادي  النج��ف  وم��ن محافظ��ة 
الوطن��ي  واملرك��ز  التضام��ن، 
للموهبة الرياضية فرع النجف(، 
ومن محافظة ديالى 3 أندية هي 

) الوجيهية واملقدادية وديالى(.
م��ن جانب��ه، ق��ال رئي��س االحتاد 
الفرع��ي للمبارزة ف��ي محافظة 
اسامة صبيح،  الدكتور  البصرة، 
ان مشاركة االندية البصرة تأتي 
ف��ي اط��ار تواصله��ا الفعال في 
البط��والت الت��ي ينظمها االحتاد 
املركزي للعبة، مبين��اً ان هنالك 
اص��راراً كبيراً عل��ى تفوق العبي 
املش��اركن في  البص��رة  أندي��ة 
جدارته��م  لتاكي��د  املنافس��ات 

والوقوف فوق منصات التتويج.
من جانبه، اش��اد امل��درب اإليراني 
في احت��اد املبارزة املرك��زي، حامد 
الصي��اد، باحلضور ف��ي البطولة 
للفئ��ات العمرية، مبين��اً ان لك 
يع��د أساس��اً متمي��زاً لرياض��ة 
املبارزة في العراق، موضحاً حاجة 
العب��ي أندي��ة احملافظ��ات الذين 
يش��تركون ف��ي البطول��ة إل��ى 
قاعات متخصصة من اجل تعزيز 
التدريبات وكذلك تطوير املالكات 

التدريبية.

المسابقات ترفض إرجاء 
مباراة الجوية وفريق الحسين

»المبارزة« يطلق منافسات 
التحرير والنصر للفئات العمرية



بغداد - تضامن عبد المحسن:
احتف��ى مقهى نازك املالئك��ة في جمعية 
والروائي��ة  بالكاتب��ة  للجمي��ع،  الثقاف��ة 
صبيح��ة ش��بر، للحدي��ث عن مس��يرتها 
ونتاجه��ا االدب��ي، حضرها عدد م��ن االدباء 

واملثقفني. 
قدم اجللسة الروائي حسن البحار، مستهال 
اجللسة باحلديث عن س��يرتها قائال: نعقد 
اليوم جلسة خاصة جداً ألديبة، اشعر ومن 
خالل بحثي، انها ل��م تأخذ حقها اعالمياً، 
وان جلأوا ال��ى نتاجاتها األدبية، س��يجدون 
ما يبحثون عنه، فللس��يدة صبيحة ش��بر 
كتاب��ات زاخرة من��ذ 1978 الى 2017.  وهي 
مثابرة لدرجة انها لم تقتصر في كتاباتها 
على النشر الورقي بل التجأت الى النتاجات 

االلكترونية، وهي قصص قصيرة مختارة.
وتابع البحار اس��تعراض بعض من نتاجات 
ش��بر: نش��ر لها في موقع إنانا اإللكتروني 
مجموع��ة قص��ص عنوانه��ا )تقاطع��ات 
في مدار ال��روح(، ورواية )الع��رس(، وصدرت 
مجموع��ة )التاب��وت( إلكتروني��اً م��ن قبل 
ملتقيات الصداق��ة، اضافة الى مجموعة 
مقاالت ع��ن منتدى )ش��روق(، ونظرات في 
األدب، والتعليم، واحلياة، س��تصدر للكاتبة 

قريبا.
بعد ذلك كان احلدي��ث للكاتبة صبيحة 
شبر، التي ش��كرت منتدى نازك املالئكة 
الس��تضافتها، ث��م حتدثت ع��ن بداياتها 
ف��ي الق��راءة واملطالعة ل��أدب العراقي، 
واالوروب��ي، عازية س��بب ذل��ك االهتمام 
ب��األدب، الى املدارس التي كانت تش��جع 
عل��ى املطالعة والكتابة ايضا، مش��يرة 
الى زميالتها في ايام الصبا ممن كن يقرأن 

ل��أدب العربي، فكان هناك تبادل معرفي 
فيما بينهن. 

كما اشارت ش��بر الى ان هناك عدداً من 
النقاد قالوا انها تأثرت مبا قرأته، لذا فهي 
حتس��ن كتابة القصة القصيرة بأسلوب 
حديث، وبعناية فائق��ة، وقد اتيحت لها 
فرص��ة ان تكون مش��رفة عل��ى القصة 
القصيرة في كثير من املواقع االلكترونية 
العراقية، واملغربية، واجلزائرية، والتونسية، 

والكويتية، والس��عودية، كما انها كانت 
مشرفة على عدة مواقع مغربية للقصة 
القصيرة والقصيرة جدا، لذا فقد قرأ لها 
االختصاصيون العرب ليتبادلوا اآلراء في 
القص��ص، فيقترحون بع��ض التعديالت 

على قصص بعضهم.
وأكدت ش��بر: "كان اكث��ر النقاد املغاربة 
يش��يدون بكتابات��ي، ألنها م��ن صميم 
الواقع العراقي، وخاصة عن احداث العراق 
عب��ر كل س��نوات احلكم املب��اد، واحلروب 
العبثي��ة، وكذل��ك تناولت ف��ي كتاباتي 
امل��رأة العراقية احملرومة م��ن حقوقها اذا 
ما قورن��ت باملرأة العربي��ة"، كما تناولت 
حقيق��ة كونها تكتب بواقعي��ة كبيرة، 
ولكنها متيل الى الرمزية، في حال كانت 
الظروف غي��ر مواتية للكتاب��ة بوضوح، 
وخاصة في اي��ام النظام املباد، مش��يرة 
الى اح��دى قصصها الت��ي تناولت فيها 
احلي��اة العراقي��ة، فحينما قرأه��ا النقاد 
بدت وكأنه��ا تتناول احلياة ف��ي اية دولة 
عربية، وجرى ترجمة ع��دد من القصص 
الى ع��دة لغات، اإليطالية، والفرنس��ية، 
واالجنليزية، اذ اشار النقاد الى انها تتناول 

معاناة العالم العربي بنحو عام. 

صادق باخان

هل يعق��ل ان بغداد تصب��ح خاليه من دور الس��ينما وهي 
موجودة كبنايات بعدما كانت تزدهر منذ الس��نوات املمتدة 

من العهد امللكي الى العهود اجلمهورية 
دعونا نذه��ب في نزهة بش��وارع بغداد لننع��ش بها ذاكرة 
م��ن تقدم بهم العم��ر وفي قلوبهم حن��ني الى املاضي في 
رومانس��ية عذبة برغ��م ان املاض��ي كان مختنق��ا بالفقر 
والفقراء واجلهل وش��تى االمراض وقبل ذلك اسمحوا لي ان 
ابدا حديثي بهذا االيقاع اجلنائزي وهو ليس بعيدا عن جوهر 

املوضوع .
ضاقت به س��بل العيش وهو من عائله معدمة وعاطل عن 
العمل وهارب من اداء اخلدمة العسكرية فكيف مبستطاعه 
احلصول على جواز سفر ليسافر به الى ارض اهلل الواسعة 
ول��م يكن ينتم��ي الى حزب سياس��ي وامنا كان��ت الثقافة 
حزب��ه ومتكنت جماعه معينة م��ن تهريبه الى بيروت حيث 
عمل في مجلة الش��عر مع الش��اعرين "أودونيس وانس��ي 
احل��اج" وهناك التق��ى بامرأة اميركي��ة متقدمة في العمر 
واش��ترطت عليه ان يتزوجه��ا لتنقله الى امي��ركا وهكذا 
صار فألقى مرس��اته في خليج س��ان فرانسس��كو لوالية 
كاليفورنيا وملا استيقظ من اوهامه بشأن اميركا راح الندم 
يكسر عظامه وكان في حينها يتابع اخبار بغداد وما اصاب 
الثقافة واملؤسس��ات الثقافية من دمار وانحطاط وتساءل 
في اح��دى قصائده هل صحيح انهم هدموا دار الس��ينما 
السندباد هذا ألننا كنا انا وهو نرتاد هذه الدار لعرضها اروع 

االفالم .
من هذا االنسان الذي عاش حياة حافلة باألحزان واخلسارات 

؟؟؟انه الشاعر الصديق الراحل سركون بولس 
طيب......لنبدأ نزهتنا بشارع الرشيد من جهة باب املعظم 
لنلتقي بدار سينما الوطني وعلى مسافة قريبة منها تقع 
دار س��ينما ال��زوراء ومنضي في نزهتنا لنلتقي بدار س��ينما 
روكسي وريكس الش��توية والصيفية ثم ننتقل الى جهة 
اليس��ار لنلتقي بدار س��ينما اخليام املترفة ف��ي ديكوراتها 
ومقاعده��ا االثي��رة وحضرها الزعي��م املغدور عب��د الكرمي 
قاس��م ملش��اهدة الفيلم الهندي "ام الهن��د" ونعرج الى 
الباب الش��رقي لنلتقي هن��اك بدور س��ينما ميامي وديانا 
وش��هرزاد وعل��ى مبعدة م��ن هذه ال��دور تقع دار س��ينما 
غرناطة التي كانت تعرض اروع االفالم االميركية املقتبسة 
عن املس��رحيات او الروايات ،واذا عرجنا الى شارع السعدون 
فأننا نلتقي بدار س��ينما السندباد واالش��د اثارة للحزن ان 
البرجوازي��ة العراقي��ة بخ��الف البرجوازية الغربي��ة تتميز 
باخلوف وال تستثمر اموالها في اقامه املصانع والشركات بل 
تكتفي باس��تثمار اموالها على بناء العقارات او املنازل الن 
ارباحها مضمونه ش��هريا في حني يشكو املواطنون بقيام 

اصحاب املنازل املستأجرة  برفع اجور املنازل الشهرية .
واحمل��زن اكثر ان دور الس��ينما في بغداد حتولت الى مس��ارح 
تع��رض الف��رق املس��رحية مس��رحيات كوميدي��ة حافلة 
بالتهري��ج وتش��ترك ف��ي متثيله��ا الغجريات نظ��را جلمال 
اجس��ادهن في حني ن��رى البل��دان الغربية ما ت��زال تعرض 
افالما سينمائية في دور السينما ويرتادها الناس من جميع 

الطبقات 
صحي��ح ان دخول االنترنيت في الع��راق تعرض القضايا في 
شتى االفالم السينمائية واملسلسالت واملسرحيات فلماذا 
يا ترى يتعب الناس انفس��هم باخلروج من منازلهم في حني 
انه��م اصبحوا يش��اهدون تل��ك االعمال وامامه��م اقداح 

الشاي والعصائر واملكسرات؟؟؟؟

بغداد خالية من دور 
السينما ...لماذا؟

نحن وأميركا

عباس عبود سالم

بعد توليه خالفة عبد الناصر ايقن الرئيس املصري 
انور السادات ان بالده تسير نحو الهاوية االقتصادية 
والسياس��ية والعس��كرية، نتيجة االدارة اخلاطئة 
للصراع، واالدارة اخلاطئة مللف السياس��ة اخلارجية 

خالل سنوات احلرب الباردة باالبتعاد عن واشنطن.
ويذك��ر باحثون ومؤرخون ان جدال دار بني جمال عبد 
الناصر ونوري السعيد، بشأن ادارة ملف الصراعات 
والسياس��ة اخلارجي��ة ف��ي املنطقة، ف��كان نوري 
الس��عيد الضابط والسياس��ي اخملض��رم مييل الى 
االنحياز للغرب، عبر تأسيس حلف بغداد الذي ضم 
إيران وتركيا وباكستان وبريطانيا، السباب عدة في 
مقدمتها قطع الطريق على دعم الغرب السرائيل، 
اال ان جم��ال عبد الناصر الضاب��ط الثوري مييل الى 
الشرق او الى عدم االنحياز اليجاد منطقة وسطى 

بني الغرب الرأسمالي والشرق االشتراكي.
حاول نوري السعيد اقناع مصر بدخول حلف بغداد 
الذي مت توقيعه سنة 1955 وذلك في اثناء مقابلته 
لناصر، مح��اوال اقناع��ه بتحويل اتفاقي��ة الدفاع 
العربى املش��ترك املوقعه في س��نة 1950 لصالح 
احللف، على ان تدخ��ل فيها اميركا وجامعة الدول 
العربي��ة، لكن عبد الناصر رف��ض بنحو قاطع وقاد 

بالده الى نكسة حزيران الكارثية.
واثبتت العقود الالحقة صحة رؤية نوري الس��عيد 
ودقة قراءته لبواعث ومغذي��ات ودوافع الصراع في 
املنطقة وانتهج الرؤية الس��عيدية قادة دول عربية 
وشرق اوسطية مهمة، فقد تعاطى الرئيس املصري 
االس��بق حس��ني مبارك مع )حرب حترير الكويت(، 
او )عاصف��ة الصح��راء( التي اطل��ق عليها االعالم 
العراقي يومه��ا )العدوان الثالثين��ي( في الطريقة 
نفس��ها التي تعاط��ى بها الراحل نوري الس��عيد 
م��ع ملف ما يعرف ب�)الع��دوان الثالثي( على مصر 
وانتهج السعوديون والقطريون واالماراتيون الرؤية 

ذاتها.
وبع��د انته��اء احلرب الباردة حس��م االم��ر لصالح 
امي��ركا وحلفائه��ا وتص��درت دول اخللي��ج ومصر 
املش��هد لتتراج��ع احلكومات وال��دول التي راهنت 
عل��ى ع��دم االنحي��از او املواجهة مع الغ��رب، ومن 

تداعيات ذلك، 
س��قوط اهم اضالع )محور الش��ر( على يد اجليش 
االميرك��ي، وه��و ص��دام حس��ني، لتدع��م نظاماً 
دميوقراطي��اً برملانيا ل��م ينجح في االس��تفادة من 
دعم واشنطن وال في بناء دولة قوية، ومن مفارقاته 
العجيب��ة ان اغلب مكونات��ه البرملانية تبنت خيار 
عبد الناصر وصدام حسني، في التعامل مع الواليات 
املتحدة، اي املواجهة والتحدي الى الدرجة التي لم 
تتمكن فيها القوى السياسية العراقية من حتديد 
موقفها واضحا الى اليوم وبالتالي قيادة البالد الى 

نكسة حزيران الثانية التي افقدتنا الكثير.
وبعد حترير املوصل ومتكننا من دحر االرهاب واالرتباك 
اخلليج��ي جراء التنافس عل��ى التقرب من الواليات 
املتح��دة االميركية، ح��ري بنا ان نعيد حس��اباتنا 
ونحس��م امرنا م��ع الدولة االكب��ر واالهم واالقوى 
في العالم، وان نس��تفيد من جتارب التاريخ وجتاربنا 
الفاش��لة والناجح��ة حت��ى ال تتك��رر النكس��ات 

نفسها.

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

يع��رض  ان  املق��رر  م��ن 
قريب��اً على قن��اة ميوزك 
جدي��د  عم��ل  الرم��اس 
للفن��ان العراق��ي عدنان 
بريس��م، ال��ذي يعد أحد 
جن��وم برنام��ج ذه فويس، 
كلم��ات  م��ن  واالغني��ة 
الش��اعر قصي عيس��ى، 
واحل��ان علي صاب��ر، توزيع 
وإخ��راج  عب��ود،  عثم��ان 

رأفت البدر.
يذكر ان بريس��م ش��ارك 
فوي��س  ذه  برنام��ج  ف��ي 
بعد مش��اركات عدة في 

تقام  التي كانت  احلفالت 
الفن��ادق  قاع��ات  عل��ى 
الرس��مية  باملناس��بات 
وبعد  لكنه  واالحتفاالت، 
برنام��ج ذه فويس انطلق 

انطالقة صاروخية.

أحيا الفنان العراقي همام 
إبراهيم حف��الً في اجلزائر، 
جمه��وره  التق��ى  حي��ث 
فعاليات  اجلزائ��ري ضم��ن 
مهرجانات تيمقاد الدولية، 
الش��عب  محب��ة  حام��ال 
الش��عب  ال��ى  العراق��ي 

اجلزائري.
وأدى هم��ام إبراهي��م ف��ي 
احلفل الكثي��ر من االغاني 
اخلاص��ة مث��ل "م��ن وين، 
وضميني، وليتهم" وبعض 
االغاني اجلزائرية وال سيما 
ه��ي  "ب��الدي  "وه��ران"، 
العراقية  واالغاني  اجلزائر" 
"ف��وق النا خ��ل"، وأغنيات 

للفن��ان كاظ��م الس��اهر 
تفاع��ل  وس��ط  وغيره��ا، 
كبير من قبل احلضور الذي 

فاق عدده 2000 شخص .
كم��ا وج��ه الفن��ان همام 
ش��كر  كلم��ة  إبراهي��م 
الباسل،  العراقي  للجيش 

تزامنا مع حترير املوصل.

تصوي��ر  جلس��ة  أث��ارت 
األزياء األميركية  لعارضة 
فلسطينية األصل جيجي 
حدي��د، وصديقها املغني 
الباكس��تاني  االجنلي��زي 
األص��ل زي��ن مال��ك على 
غ��الف مجلة ف��وغ جدال 

واسعا بني اجلمهور. 
ويظه��ر مال��ك، العض��و 
الس��ابق ف��ي فري��ق "وان 
الغنائ��ي،  دايركش��ن" 
األميركي��ة  والعارض��ة 
س��ترات  يرتدي��ان  وهم��ا 
ملون��ة على غ��الف اجمللة 
مالبس��هما.  تبادال  حيث 
ورد مالك، البالغ من العمر 

24 عاما بعد ذلك بالقول، 
إنه استعار قميصا منها 
م��ن تصمي��م آنا س��وي، 
مضيف��ا: "أنني أحب هذا 
ضي��ق  وه��و  القمي��ص، 
على جس��مي، م��ا األمر؟ 
ال يهم إذا كان )القميص( 

مصنوعا لفتاة أم ال."

عدنان بريسم

جيجي حديد

همام إبراهيم

أخبــارهــــــــــم

تعزي أس��رة "الصباح اجلديد" الزميل 
جمال جصاني باستشهاد ابن خاله 
الرائد البطل حسني علي زيدان والذي 
استشهد في قاطع عمليات املوصل 
بتاري��خ 12/7/2017 دفاع��اً ع��ن حرية 

الوطن وكرامة اإلنسان.

لروح الفقيد الرحمة والسرته 
ومحبيه الصبر والسلوان

تعزية 

جانب من االحتفالية

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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مقهى نازك المالئكة يحتفي بالكاتبة والروائية صبيحة شبر

:BBC - الصباح الجديد
نشرت جنمة البوب األميركية، 
بيونس��يه، أول ص��ورة لها مع 
توأميه��ا، احتفاال مبرور ش��هر 

على والدتهما.
وأكدت املطربة األميركية أنها 
كارتر،  التوأمني س��ير  أسمت 
وروم��ي، بعد ظهور ش��ائعات 
باإلس��مني، وتق��دم بيونس��يه 

وزوجه��ا ج��اي زي، بطل��ب ملكية 
فكرية لإلسمني.

وظهر التوأمان في الصورة ملفوفان 
ف��ي غط��اء أرجوان��ي الل��ون، عليه 
نقوش م��ن الزه��ور، وحتملهما األم، 
البالغ��ة م��ن العمر 35 س��نة، وقد 

اتشحت بغطاء رأس أزرق طويل.
وحصل��ت الص��ورة عل��ى مليون��ي 
التواص��ل  موق��ع  عل��ى  إعج��اب 

االجتماعي عبر الصور انس��تغرام، 
في أول س��اعة بعد النشر. وكتبت 
بيونس��يه مع الصورة: "سير كارتر 
ورومي بعد أول شهر من والدتهما."

بذل��ك أصبحت بيونس��يه وزوجها، 
مطرب الراب ج��اي زي، أبوين لثالثة 
أطفال، التوأمان، وبن��ت أخرى تبلغ 

من العمر خمس سنوات.
وظه��رت بيونس��يه ف��ي الص��ورة 

حافية القدمني، وفي اخللفية بوابة 
من الزهور، وهو ما يذكرنا بأس��لوب 
التصوير الذي اتبع في الصورة التي 
أعلنت بها حملها، عبر انس��تغرام 

أيضا.
وكانت صورة إعالن احلمل في فبراير/
ش��باط املاضي، ق��د تلق��ت العدد 
األكبر من تس��جيالت اإلعجاب في 

تاريخ انستغرام.

بيونسيه تنشر أول صورة لها مع توأميها

بغداد - حذام يوسف:
حتت شعار )الوطن ينتصر .. نينوى 
تتح��رر .. االره��اب يندح��ر( ، اقام 
احتاد االدب��اء والكتاب ف��ي العراق 

احتفالية خاصة باملناسبة.
 االحتف��ال كان بانتص��ار احلق على 
أوكار الش��ر، وانتص��ار املدنية على 
اخل��راب، انتصار نين��وى بحضارتها، 
وتاريخه��ا، ووجوده��ا، ه��ذا التحرير 
الذي عبر ع��ن تضافر النوايا الطيبة 
بالوط��ن، م��ن ق��وات  للمتش��حني 
ونخب، محبة  مس��لحة، ومثقفني، 

للحياة.
 ب��دأ االحتفال بكلمة للش��اعر عمر 
السراي، الناطق اإلعالمي الحتاد االدباء، 
مؤكدا فيها على وحدة العراقيني، داعيا 
الى محاس��بة املس��ؤولني عن سقوط 
األراض��ي العراقي��ة بيد إره��اب داعش، 
وما س��بقه، وما تاله من جرائم بشعة 
بحق اإلنسانية، واشار أيضا في كلمته 
لضرورة ترسيخ قيم العدل واملواطنة:" 

يقف الع��راق الي��وم على قم��ة جبل، 
س��يرفع رايته الباس��قة عليها، ونحن 
إذ نهن��ئ به��ذا اليوم ال��ذي ميثل وحدة 
كل العراقي��ني، ندع��و الى إي��الء ملف 
النازح��ني عناية كب��رى، لع��ودة احلياة 
الى املدن التي اس��تهدفها اإلرهاب، ان 
النصر اكليل ورد يطيب جروح املصابني، 
ويضمد عبير الشهداء باخللود، وميسح 
دموع اليتام��ى، وأبناء وامهات الراحلني 

دفاعا عن كرامة الوطن..".
بعدها كان��ت هناك كلمة لرئيس احتاد 
االدب��اء الباحث ناجح املعم��وري، الذي 
رك��ز في كلمت��ه على توجيه الش��كر 
واالمتن��ان ل��كل م��ن ضح��ى بروحه، 
وب��ذل الغال��ي والنفي��س في س��بيل 
وحدة الع��راق وخالصه من اإلرهاب، من 
القوات املسلحة، الى كل كلمة داعمة 
للجهود اخليرة التي أسهمت بالتحرير. 
تضم��ن االحتف��ال معزوف��ات لفرق��ة 
الفنون املوس��يقية الش��عبية، تغنت 

بالنصر وبالعراق.

األدباء والمثقفون يحتفلون بيوم 
النصر في باحة اتحاد األدباء

بغداد - الصباح الجديد:
ابتهاج��ا بتحري��ر املوص��ل وإقامة 
فعاليات أسبوع النصر، استكملت 
ال��دار العراقية لأزياء اس��تعداداتها 
للعرض التاريخي لأزياء الذي سيقدم 
 ،2017/7/17 االثن��ني  غ��د  ي��وم 
بالتعاون مع هيئة السياحة 
بإس��بوع  احتفاًء  واآلثار، 
النصر، وحترير املوصل 

احلدباء.  كرنفال الف��رح املرتقب لفناني 
ال��دار العراقية لأزياء، سيش��مل تقدمي 
عرض متميز لأزياء السومرية، والبابلية، 
واألكدية، واالش��ورية، وذلك على القاعة 
اآلش��ورية في املتح��ف العراقي. إضافة 
ال��ى اجناز بقي��ة مفردات الكرنف��ال، ومبا 
يعكس املش��اركة الفني��ة ملبدعي الدار 
ألفراح ش��عبنا برجوع ام الربيعني، لتزهر 

في احضان الوطن الكبير.

ضمن فعاليات أسبوع النصر.. غدًا عرض الدار العراقية لألزياء
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