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بغداد - أسامة نجاح:
كش��فت قيادة ق��وات العمليات 
املش��تركة ، أم��س االح��د ، ع��ن 
ق��رب البدء بعملي��ات حترير قضاء 
تلعفر من اجملامي��ع اإلرهابية بعد 
محاصرت��ه م��ن جمي��ع اجله��ات 
من قبل قوات احلش��د الش��عبي 
والفرقة املدرعة التاسعة التابعة 
للجيش العراقي وه��ذا بدوره بث 
اخلوف والفزع ب��ني صفوف داعش 
االرهابي وخاصة بعد وضع اخلطط 
القضاء  النهائية القتح��ام مركز 

خالل األيام القليلة املقبلة . 
وقال مصدر امني رفيع املس��توى 
في قيادة العمليات املشتركة ان" 
عناصر داعش م��ن األجانب قتلوا 
م��ا يس��مى ب�)والي تلعف��ر( بعد 
املهاجرين  ب��ني  خالفات حصل��ت 
واحمللي��ني من العصاب��ة اإلرهابية، 
مش��يرا إلى أن" احلش��د سيلعب 

دوراً مهماً في حترير القضاء. 
وأضاف املصدر ف��ي حديث خاص 
لصحيف��ة ‘‘الصب��اح اجلديد‘‘ إن" 
حتري��ر املوصل ميث��ل نهاية حتمية 
لكل اإلرهاب الداعشي في العراق 
واملنطق��ة والعال��م وم��ا تبق��ى 
بعمليات  مناط��ق س��تحرر  م��ن 
واس��تباقية  نوعي��ة  عس��كرية 
والس��يما بع��د أن فق��د عناص��ر 

التنظي��م الدع��م املعن��وي الذي 
كان��وا يتلقون��ه م��ن خليفته��م 
الهارب واملالي م��ن خالل خطوط 
اإلم��داد الت��ي س��يطرت عليه��ا 
قواتن��ا األمنية  ، مش��يرًا الى ان" 
القضاء مطوق من جميع اجلهات 
ومت قط��ع جميع ط��رق اإلمدادات 

على مجاميع داعش اإلرهابي . 
وأوضح املصدر الذي لم يكش��ف 
عن أس��مه إن" املصادر احمللية من 
داخ��ل تلعف��ر أفادت مبقت��ل والي 
تلعف��ر عل��ى ي��د مجموع��ة من 
عناص��ر أجنبي��ة من داع��ش بعد 
خالفات حادة على كيفية تقسيم 
ما تبقى من األموال وكذلك على 
آلية املقاومة بع��د مقتل العديد 
من عناص��ره وقياداته" ، الفتا إلى 
إن" احلش��د الش��عبي س��يلعب 
دوراً مهًم��ا في عملية حترير قضاء 
تلعف��ر وبإس��ناد طي��ران اجلي��ش 

العراقي .   
وكشف املصدر أن" املسؤول املالي 
لتنظي��م داعش ال��ذي يعد واحد 
م��ن املقربني م��ن البغ��دادي كان 
يتخذ من أحد منازل املدنيني مقراً 
له في وسط قضاء تلعفر، مشيرا 
إلى أن" 4 من عناصر داعش بينهم 

امرأة هربوا معه. 
تتمة ص3

استعدادات عسكرية واسعة لتحرير قضاء تلعفر 
تتزامن مع انكسار معنوي كبير لعناصر "داعش" 

استعدادات القوات العسكرية لتحرير تلعفر

بغداد ـ الصباح الجديد:
أص��در رئيس ال��وزراء القائ��د العام 
العبادي،  للقوات املس��لحة حي��در 
أمس األح��د، أم��را ديواني��ا بترقية 
الترقية في  الضب��اط مس��تحقي 

جهاز مكافحة اإلرهاب.
وق��ال مص��در مطلع ف��ي تصريح 
صحف��ي، إن "رئيس ال��وزراء القائد 
املس��لحة حي��در  للق��وات  الع��ام 
العبادي أص��در، اليوم، أم��را ديوانيا 
بترقية الضباط مستحقي الترقية 

في جهاز مكافحة اإلرهاب".
وكان العب��ادي أصدر،ي��وم األول من 

امس الس��بت، أم��را ديوانيا بترقية 
الضباط في وزارة الداخلية، وضباط 
وزارة الدفاع من مستحقي الترقية 

بجدول متوز 2017.
يذك��ر ان جه��از مكافح��ة االرهاب 
أسهم بنحو فاعل في حترير العديد 
من املدن واحملافظات من زمر تنظيم 
داع��ش وقدم العديد من الش��هداء 
واجلرح��ى ، وكان جه��از مكافح��ة 
اإلره��اب قد دع��ا، في وقت س��ابق 
الراغب��ني م��ن الش��باب للتط��وع 

بصفوفه الى التقدمي.
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعل��ن وزي��ر الهج��رة واملهجري��ن 
جاس��م محمد، أم��س األحد، عن 
وضع خطط إلعادة نازحي املوصل 
إل��ى مناط��ق س��كناهم خ��الل 
العام احلالي، فيما دعا سياس��يي 
محافظة نينوى للعمل على عدم 

تكرار ما حدث في املدينة.
وقال محم��د خالل مؤمتر صحفي 
عق��ده ف��ي مخي��م خ��ازر غ��رب 
أربي��ل تابعته "الصب��اح اجلديد"، 
خطط��ا  وضع��ت  "ال��وزارة  إن 
إلع��ادة جميع نازح��ي املوصل إلى 
أماكنه��م خ��الل الع��ام احلالي"، 

مش��يدا ب�"دور احلكومة االحتادية 
وحكوم��ة إقلي��م كردس��تان في 

مساعدة النازحني".
توفي��ر  "أهمي��ة  محم��د  وأك��د 
اخلدم��ات في املوص��ل"، داعيا في 
الوقت ذاته سياس��يي نينوى، إلى 
"احلفاظ على مصلحة الش��عب 
والعم��ل على عدم تكرار ما حدث 

في املدينة".
للق��وات  الع��ام  القائ��د  وكان 
املسلحة حيدر العبادي أعلن، في 
)10 مت��وز 2017(، ع��ن حترير مدينة 
املوصل بشكل كامل من سيطرة 

تنظيم "داعش".

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن��ت امان��ة بغداد، أم��س االحد، 
عن رصده��ا قيام عدد من املواطنني 
بالتج��اوز عل��ى اخلطوط الرئيس��ة 
الناقل��ة للم��اء الصاف��ي بجان��ب 
العاصم��ة لعم��ل  الرصاف��ة م��ن 
بحيرات للمواشي وسقي احملاصيل 

الزراعية .
وقال��ت االمان��ة ف��ي بي��ان ورد الى 
"الصب��اح اجلدي��د"، إن "دائ��رة ماء 
بغداد رص��دت قيام اح��د املواطنني 
مبنطقة الش��ماعية بالتجاوز على 

اخلط الرئيس الناقل للماء الصافي 
من مش��روع م��اء الرصاف��ة لعمل 
بحيرة للمواش��ي عب��ر فتح منفذ 

من االنبوب الرئيس".
واش��ارت ال��ى ان "الدائ��رة املذكورة 
رص��دت ايض��اً قي��ام مواط��ن آخر 
بالتجاوز عل��ى اخلط الرئيس الناقل 
للماء الصافي مبنطقة الرس��تمية 
لعم��ل بحيرة للمواش��ي وس��قي 
املزارع والبساتني الواقعة في اطراف 

العاصمة".
تتمة ص3

العبادي يصدر أمرًا ديوانيًا بترقية 
الضباط مستحقي الترقية في 

مكافحة اإلرهاب

"الهجرة" تضع خططًا إلعادة 
نازحي الموصل إلى مناطقهم

تجاوزات على خطوط ماء الرصافة 
لتغذية بحيرات للمواشي

ممثل حكومة اإلقليم: االستفتاء ليس 
لالستقالل وهو تكتيك جديد للضغط على بغداد

وثائق داعشية تكشف أسباب
اعتقال المئات من أهالي نينوى 23

بغداد ـ زينب الحسني: 
أك��د املدي��ر العام لدائ��رة صحة 
بغ��داد الرصاف��ة الدكت��ور عب��د 
الغن��ي س��عدون الس��اعدي: ان 
مستش��فى كم��ال الس��امرائي 
الع��راق  ف��ي  االول  املستش��فى 
والذي يق��دم خدمات متميزة في 
مجال اطفال االنابيب. وان الدائرة 
تعم��ل على الدعم الكامل لهذه 
املؤسسة املهمة من خالل توفير 

االدوية واملستلزمات الطبية. 
مدي��رة  اش��ارت  ح��ني  ف��ي 
املستشفى ان املستشفى يحتل 
املرتب��ة الثالثة عاملي��اً في مجال 
اطف��ال االنابي��ب ، وبين��ت خالل 
املؤمت��ر الدول��ي اخل��اص بأطف��ال 
االنابيب الذي عقد في سويس��را 
:ان النس��بة العاملي��ة ف��ي ه��ذا 
اجمل��ال 30-%40 ،وان املستش��فى 
حقق��ت نس��بة %38 وه��ي م��ن 

النس��ب املتقدمة ف��ي هذا اجملال 
مما حقق الثالث عاملياً بالرغم من 
الظ��روف والتحديات التي مير بها 
البالد والدائرة ،اال ان ذلك لم يقف 
حاجزا ًامام االجناز الطبي في هذه 
املؤسس��ة ، واوضح��ت ان املؤمتر 
ال��ذي كان ع��دد املش��اركني فيه 
)9600( طبي��ب من ش��تى انحاء 
العال��م وكان اطباء العراق ضمن 

)23( االوائل .

بغداد - وعد الشمري:
ب��دأ التحال��ف الوطن��ي مرحل��ة 
جديدة من التسوية الوطنية بعد 
انتهاء معركة حترير املوصل، فيما 
يؤكد اطرافه أن االنطالق الفعلي 
س��يكون بعد االنتخابات من أجل 
التعرف على الكتل التي ستمثل 
الش��ارع العراقي، مبينة أن تنفيذ 

املشروع سيستمر لسنوات.
وقال القي��ادي في كتل��ة املواطن 
س��امي اجليزان��ي ف��ي حديث مع 
"الصب��اح اجلدي��د"، إن "التحالف 

الوطن��ي ط��رح ف��ي وقت س��ابق 
عنوان��اً عريض��اً ملل��ف التس��وية 
حينه��ا  يخ��ض  ول��م  الوطني��ة 
ف��ي التفاصي��ل، ب��ل تركه��ا إلى 
املتغي��رات التي س��وف حتصل في 

املستقبل".
وأض��اف اجليزان��ي أن "االنتصارات 
االخي��رة للق��وات املس��لحة ضد 
تنظيم داعش، اخرجنا من مرحلة 
التفاهم��ات الش��كلية والدخول 

في مجال احلوارات اجلدية".
وزاد أن "تواج��د كتل تتمتع بطابع 

واالعالن عن تش��كيالت  طائف��ي 
جديدة من شأنه أن يعقد املشهد 
واحل��راك كونن��ا نبح��ث اليوم عن 
جه��ات وطني��ة"، في اش��ارة إلى 
االع��الن عن احتاد الق��وى الوطنية 
العراقي��ة الذي يض��م العديد من 

القيادات السنية.
وأوض��ح اجليزان��ي أن "التحال��ف 
الوطني ال يستطيع التحرك بنحو 
رس��مي م��ن دون ترتيب املش��هد 

االنتخابي للمرحلة املقبلة".
واستطرد أن "هناك رأي بأن مجلس 

احملافظات اصبحت غير دس��تورية 
وأن العديد م��ن اعضائها عليهم 
دعوى قضائي��ة، كما ان احملافظات 
السنية لم تزل غير مستقرة على 

جميع االصعدة".
ويرى اجليزاني أن "نتائج االنتخابات 
سوف تفرز للتحالف الوطني قوى 
جديدة ميكن له��ا التعامل معها 
ألنن��ا أمام مش��روع اس��تراتيجي 

مهم وهو التسوية الوطنية".
ومضى إلى أن "احل��وارات اليومية 
التحالف  مس��تمرة، وأن قي��ادات 

الوطن��ي ف��ي اجتماعه��ا الي��وم 
أمس فأنها ت��درك اهمية الظرف 
التس��وية  تنفيذ  احلالي وض��رورة 
على وفق املعطيات املوجودة على 

الساحة".
من جانبه أك��د النائب عن ائتالف 
دول��ة القانون عب��اس البياتي في 
تصري��ح إل��ى "الصب��اح اجلديد"، 
أن "مرحلة ما بع��د داعش ينبغي 
اس��تثمارها من أج��ل اخلوض في 

التسوية".
تتمة ص3

"مستشفى كمال السامرائي" يحتل المرتبة 
الثالثة عالميًا في مجال أطفال األنابيب

أطرافه يؤّكدون أن تنفيذ المشروع سيستمر لسنوات

التحالف الوطني: البدء بالتسوية بعد االنتخابات لمعرفة الكتل الفائزة

متابعة - الصباح الجديد: 
قت��ل اكثر من 330 الف ش��خص 
بينهم نحو مئة الف مدني، خالل 
اكثر من ست س��نوات من النزاع 
الذي تشهده سوريا، وفق حصيلة 
جدي��دة اورده��ا املرصد الس��وري 
حلقوق االنس��ان ام��س االحد، في 
وق��ت س��يطر اجلي��ش الس��وري 
مدعوم��ا بضربات جوية روس��ية 
عنيف��ة على سلس��لة م��ن آبار 
النف��ط في جنوب غرب محافظة 
الرقة امس االول السبت في حني 
الدولة  تنظيم  يخوض مس��لحو 
اإلس��المية مع��ارك للدف��اع عن 

األراضي املتبقية لهم في البالد.
وق��ال مدي��ر املرص��د رام��ي عبد 
الرحم��ن لوكال��ة فران��س ب��رس 
»متكن املرص��د من توثي��ق مقتل 
األرض  عل��ى  ش��خص   331,765
الس��ورية، بينه��م 99617 مدنياً 
في الفت��رة املمت��دة م��ن 15 آذار 

2011 حتى 15 متوز ».

وكانت احلصيلة االخيرة للمرصد 
في 13 اذار أف��ادت مبقتل أكثر من 
320 ألف شخص بينهم أكثر من 

96 الف مدني.
املرصد مقت��ل 116،774  واحصى 
الس��وري  النظ��ام  ق��وات  م��ن 

واملس��لحني املوالني له��ا، بينهم 
و1480  س��وريني  جن��ود   61،808

عنصراً من حزب اهلل اللبناني.

ه��ذا وس��يطر اجلي��ش الس��وري 
مدعوم��ا بضربات جوية روس��ية 
عنيف��ة على سلس��لة م��ن آبار 
النف��ط في جنوب غرب محافظة 
الرقة يوم السبت في حني يخوض 
مس��لحو تنظيم داع��ش معارك 
للدفاع عن األراضي املتبقية لهم 

في البالد.
ونقل��ت قناة اإلخباري��ة اململوكة 
للدولة عن مصدر عسكري قوله 
إن اجليش سيطر على حقول نفط 
الوهاب والفهد ودبيسان والقصير 
وأب��و القطط وأبو قط��اش وعدة 
قرى أخرى ف��ي منطقة الصحراء 
الواقعة في جنوب غرب محافظة 

الرقة.
وتق��ع تل��ك احلقول جنوب��ي بلدة 
الرصافة وآباره��ا النفطية والتي 
اس��تعادها اجليش الشهر املاضي 
من املتش��ددين في أول مكاسب 

ميدانية داخل احملافظة.
تفصيالت ص6

الجيش السوري ينتزع المزيد من حقول النفط في صحراء الرقة
أكثر من 330 ألف قتيل حصيلة النزاع السوري منذ اندالعه

تقريـر

متابعة

بغداد ـ الصباح الجديد:
كرس��ت الندوة التي عقدها "معهد 
االمنائي��ة"  للسياس��ات  التق��دم 
ملناقش��ة واق��ع السياس��ة املالي��ة 
ف��ي الع��راق بع��د االنتهاء م��ن حترير 
جميع االراض��ي العراقية من احتالل 
"داع��ش" ، وضيف خالله��ا محافظ 
البنك املركزي العراقي االس��تاذ علي  
الع��الق واملستش��ار املال��ي لرئي��س 
الوزراء الدكتور مظهر محمد صالح 

ونخبة من خب��راء املال واالقتصاد في 
القطاعني احلكومي واخلاص 

وقال النائب املس��تقل مهدي احلافظ 
في مستهل الندوة ان "احلالة الشاذة 
للسياس��ة املالية ف��ي البلد طرحت 
اهمية التفكير مبصادر جديدة لتعزيز 
الوض��ع املال��ي الس��يما م��ن خ��الل 
التع��اون مع البن��ك الدولي وصندوق 
النق��د الدولي بهدف زي��ادة التمويل 
اخلارجي للعراق وبش��روط مناسبة اذ 

بدأت ما تس��مى باملرحلة االئتمانية  
التي توفر  اجزاء من التمويل  اخلارجي  
من هاتني املنظمتني ومصادر اخرى   . 
الفتا إلى ان حكومة الس��يد العبادي 
ق��د اس��تهلت االتف��اق م��ع صندوق 
النق��د الدولي في نهاي��ة عام 2015  
به��ذا اله��دف  م��ن خالل اص��دار ما 
س��مي بخط��اب  النواي��ا و "مذكرة 

سياسات  اقتصادية ومالية ". 
تفصيالت الندوة ص14

آفاق ومالمح السياستين النقدية والمالية 
لمرحلة ما بعد داعش

في ندوة لمعهد التقّدم للسياسات اإلنمائية

بغداد ـ الصباح الجديد:
هن��أ النائب مه��دي احلافظ رئيس 
ال��وزراء والقائ��د الع��ام للق��وات 
املس��لحة حيدر العبادي مبناسبة 
اإلعالن ع��ن حترير مدين��ة املوصل 
بالكام��ل، ج��اء ذلك في رس��الة 
وجهها احلافظ لرئيس الوزراء وفي 
ما يلي نص الرسالة " دولة الدكتور 
حيدر العبادي رئيس الوزراء احملترم 

حتية وتقدي��ر..  يس��رني ان اتقدم 
لك��م بأعط��ر التهاني مبناس��بة 
دح��ر الزم��رة االرهابي��ة " داعش " 

واستعادة االرض السليبة .
انه انتص��ار كبير ، يع��ود الفضل 
االساسي به لكم شخصيا . فقد 
جتاوزت جمي��ع التحديات اخلارجية 
والداخلية واقمت مشروعا عمالقا 
للتق��دم عل��ى صعي��د التحري��ر 

الوطن��ي الناجز واساس��ه احلرص 
عل��ى رف��ض احلج��ج املتش��نجة 
اقليميا ودوليا. هذه سابقة كبيرة 
السياس��ية  للعملي��ة  تس��جل 
االصيل��ة  حكمتك��م  بفض��ل 
اوسع  لفتح  اجلريء  واستعدادكم 
الطرق النهاء االحت��الل بعيداً عن 

التزمت واالنغالق. 
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
ع��دَّ رئي��س التحال��ف الوطني 
عمار احلكي��م، اصرار الكرد على 
االس��تفتاء س��يعرض املنطقة 
الى تس��ونامي التقسيم، مبينا 
ان مس��احة االقليم قبل ٢٠٠٣ 
تختل��ف عن مس��احته بعدها، 

فيما شدد على اقامة االنتخابات 
في موعدها من دون تسويف.

وقال احلكيم في كلمة له خالل 
السياسية  للنخب  بغداد  ديوان 
ببغ��داد،  مبكتب��ه  عق��د  ال��ذي 
"الصب��اح  عليه��ا  واطلع��ت 
اجلدي��د"، ان "ق��راءة التحدي��ات 

والتحذير  املس��تقبلية للع��راق 
م��ن بعضه��ا ل��م ول��ن تك��ون 
تهدي��دا الح��د امنا م��ن منطلق 
اجلمي��ع"،  ومصلح��ة  االخ��وة 
مبين��ا ان "التحال��ف الوطن��ي 
س��يبقى مصرا على تبيان هذه 

التحديات".

ودع��ا احلكيم الوالي��ات املتحدة 
االميركية ودول اجلوار والعالم الى 
"قول كلمتهم مبا يتعلق بوحدة 
العراق عبر اليات واضحة ال عبر 
مشيرا  بالتصريحات"،  االكتفاء 
ال��ى ان "اجلميع لديه مالحظات 
وحقوق ان كان��ت بغداد او اربيل 

والعدال��ة تتطل��ب اس��تحضار 
معادلة احلق والواجب".

"انع��اش  م��ن  احلكي��م  وح��ذر 
طم��وح االنفصال عن��د مناطق 
كثيرة في الع��راق اولها البصرة 
ومدن اجلن��وب وهذه الطموحات 
اجل��وار  دول  ال��ى  س��تنتقل 

جميع��ا مم��ا يع��رض املنطق��ة 
التقس��يم"،  تس��ونامي  ال��ى 
الفت��ا ال��ى ان "انفص��ال الكرد 
ال ميتل��ك مقوم��ات دس��تورية، 
فتقرير املصير حق انساني لكن 

املشكلة تكمن في الكيفية".
تتمة ص3

الحكيم يحّذر من "تسونامي" يقسم المنطقة في حال أصر الكرد على االستفتاء

قوات اجليش السورية حتقق نصرا جديدا في الرقة

النائب مهدي الحافظ يهنئ العبادي بتحرير الموصل

بعد هزيمة التنظيم في مدينة الموصل
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السليمانية ـ عباس كاريزي:

وص��ل وف��د رفي��ع املس��توى من 
االحتاد الوطني الكردس��تاني الى 
طهران تلبية لدعوة رسمية من 
املس��ؤولني االيرانيني بغية بحث 
مسألة االس��تفتاء، وموقف دول 
اجلوار الرافض الجراء االس��تفتاء 
ف��ي اقلي��م كردس��تان بدع��وى 
انه يش��كل خط��را عل��ى االمن 
واالستقرار في العراق واملنطقة.

الكردستاني  الوطني  االحتاد  وفد 
ال��ذي ي�تأل��ف من نائ��ب االمني 
العام كوس��رت رسول علي ومال 
بختيار مس��ؤول الهيئة العاملة 
ومحمود سنكاوي عضو املكتب 
السياسي مسؤول محور كرميان  
لقوات بيشمركة االحتاد، اجتمع 
قب��ل مغادرت��ه امس االح��د الى 
طهران م��ع املكتب السياس��ي 
للحزب الدميقراطي الكردستاني 
بزعام��ة مس��عود بارزاني، حيث 
ضم وف��د الدميقراطي نيجيرفان 
بارزان��ي رئيس حكوم��ة االقليم 
نائ��ب رئي��س احل��زب وس��كرتير 
املكتب السياسي للحزب فاضل 
ميراني، واملتحدث باسم املكتب 
السياسي محمود محمد، وبحث 
اجلانب��ان ال��ى جانب زي��ارة االحتاد 
الوطني الكردس��تاني إلى إيران، 
س��بل تفعي��ل برملان كردس��تان 
وفقا ملبادرة جديدة قالت مصادر 
تبناه��ا  الدميقراط��ي  احل��زب  ان 

مؤخرا.
ممث��ل حكومة اقليم كردس��تان 
لدى اي��ران ناظم دباغ اكد ان وفد 
االحتاد الوطني سيبحث االوضاع 
السياسية في كردستان والعراق 
واملنطقة مع املسؤولني في ايران، 
اضافة الى مس��ألة االس��تفتاء 

مثار اجلدل.  
 وتابع الدباغ ف��ي تصريح لوكالة 
فران��س بري��س نقلت��ه وس��ائل 
اع��الم كردي��ة، ان طرح مس��ألة 
االستفتاء في كردستان تكتيك 
تفاوض��ي للضغط عل��ى بغداد 
وضمان توزيع السلطات والثروات 

والنفط والغاز في البالد.

واضاف الدباغ ان اقليم كردستان 
يرغب في البقاء ضمن العراق وان 
الهدف من اجراء االستنفتاء هو 
حلس��م وانهاء مش��كالت الكرد 
ضم��ن الع��راق بع��د ان وصل��ت 
العالقة ب��ني اجلانبني الى مرحلة 
م��ن التوتر برزت خالله��ا العديد 
من املشكالت واخلالفات العالقة، 
مش��يرا الى ان الك��رد اليهدفون 
ال��ى االنفص��ال عن الع��راق في 

الوقت الراهن.   
من جهتها حذرت منظمة الكرد 
الفيلي��ني ف��ي اقليم كردس��تان 
م��ن مخاطر اج��راء االس��تفتاء 
عل��ى املواطنني الك��رد في بغداد 
وس��ط  ف��ي  االخ��رى  واملناط��ق 

وجنوب البالد.
وقالت مس��ؤولة املنظة اس��راء 
فيلي في تصريح للصباح اجلديد 
عقب جتمع اقامته املنظمة امام 
مكت��ب ممثلي��ة مجل��س النواب 
مبحافظ��ة الس��ليمانية، ام��س 
االحد، ان التده��ور في العالقات 

ب��ني اقليم كردس��تان واحلكومة 
االحتادية اثر س��لبا على االوضاع 
الك��رد  للمواطن��ني  املعيش��ية 
في بغداد، مطالب��ا اجلانبني مبنع 
التأثي��رات الس��لبية للصراعات 
املواطن��ني  عل��ى  السياس��ية 
الكرد في وس��ط وجن��وب البالد، 
ازال��ة الضغوطات  والعمل على 
واملمارس��ات الس��لبية ضد عدد 
من املواطنني الكرد في العاصمة 
بغ��داد، ومنع أية غ��ن قد ميارس 
ضدهم مس��تقبال نتيجة تنامي 

اخلالفات بني املركز واالقليم.
بدوره قال عض��و مجلس النواب 
التغيي��ر محم��ود  حرك��ة  ع��ن 
رض��ا ان الك��رد الفيلي��ني الذين 
يعيش��ون ف��ي وس��ط وجن��وب 
الب��الد، تض��رروا بنح��و كبير من 
سياس��ات النظام السابق، وحلد 
االن ل��م تع��اد له��م حقوقه��م 
وه��م  املغتصب��ة،  وامالكه��م 
االن ف��ي وضع اليحس��دون عليه 
نتيجة للصراعات السياسية بني 

االحزاب السياس��ية في االقليم 
وبغ��داد ل��ذا عل��ى الطرف��ني ان 
مينعا ان تطالهم االثار الس��لبية 
للصراع��ات القومية والطائفية 
التي تبرز بني فترة وفترة اخرى.   

الى ذلك سجلت اسعار احلنطة 
اس��واق  ف��ي  الغذائي��ة  وامل��واد 
نتيجة  ارتفاعا ملحوظا  االقليم 
اقلي��م  ف��ي  املواطن��ني  القب��ال 
كردس��تان عل��ى ش��راء احلنطة 
الغذائي��ة، وخرنها تخوفا  واملواد 
م��ن ارتفاع اس��عارها مع اقتراب 
الذي  اج��راء االس��تفتاء  موع��د 
ح��دده بارزاني في 25 م��ن ايلول 

املقبل.
وه��و  س��عيد  محم��د  ويق��ول 
صاح��ب مح��ل لبي��ع الطح��ني 
وسط الس��وق الكبير مبحافظة 
الس��ليمانية، للصباح اجلديد، ان 
اسعار احلنطة كانت منخفضة 
قب��ل ش��هرين بع��د ان رفض��ت 
تس��لمها  االحتادي��ة  احلكوم��ة 
كاملة م��ن املزارعني في االقليم، 

ويتاب��ع اال ان اس��عارها ارتفعت 
مؤخ��را نتيجة القب��ال املواطنني 

على شراء احلنطة خلزنها.
ويضي��ف س��عيد ان املواطن��ون 
متخوف��ون م��ن ان يؤدي س��عي 
السلطات في االقليم الى اجراء 
االس��تفتاء في ش��هر ايلول من 
ان تغل��ق دول اجل��وار حدودها مع 
االقليم ما قد يؤدي الى ارتفاع في 
اس��عار احلنطة واملواد الغذائية، 
كردس��تان  اقلي��م  ان  مضيف��ا 
يس��تورد اغل��ب احتياجات��ه من 
امل��واد الغذائي��ة م��ن دول اجلوار 
)تركي��ا وايران(، وف��ي حال قامت 
تلك الدولت��ان او احداهما باغالق 
احلدود فان ذلك سيتسبب بخلق 
كارثة انسانية في مدن االقليم.

وكان��ت اي��ران قد قام��ت مؤخرا 
بقط��ع مياه نهر ال��زاب الصغير 
الذي مير عبر محافظة اربيل الى 
محافظ��ة الس��ليمانية، ويع��د 
املورد الرئيس ملياه سد دوكان الذي 
يغ��ذي محافظ��ة الس��ليمانية 

باملي��اه، ما تس��بب بخل��ق حالة 
من الهلع ل��دى املواطنني، الذين 
يتخوف��ون من احتم��ال انقطاع 

مياه الشرب عن احملافظة.  
وبينما حتدثت مصادر موثوقة عن 
فش��ل زيارة وفد اجملل��س االعلى 
لالس��تفتاء الذي ترأس��ه رئيس 
اقليم كردس��تان ،الى العاصمة 
اش��ار  بروكس��ل،  البلجيكي��ة 
عض��و ف��ي اجمللس ال��ى ان هناك 
خططا لزيارة وفود كردس��تانية 
دول اقليمية منها عربية لبحث 

قضية االستفتاء واالستقالل.
محم��د س��عدالدين رئيس حزب 
التنمية التركماني وعضو الوفد 
ال��ذي زار بروكس��ل ق��ال ملوق��ع 
باس��نيوز ان��ه اضاف��ة ال��ى دول 
اقليمية وعربية س��يكون هناك 
وف��د ي��زور بغ��داد، اال ان��ه بني ان 
مواعي��د هذه الزي��ارات لم يحدد 
بع��د واي منها سيس��بق اآلخر، 
وهو ما اضاف ان حس��مه سيتم 

خالل هذا االسبوع.

ممثل حكومة اإلقليم: االستفتاء ليس لالستقالل 
وهو تكتيك جديد للضغط على بغداد

وفد رفيع المستوى من االتحاد الوطني يصل طهران لبحث مسألة االستفتاء د. علي شمخي 

التدبي��ر  بحس��ن  تتجل��ي  االنتص��ار  عظم��ة 
والتخطي��ط مل��ا ه��و اعظ��م واذا كان النج��اح 
يعن��ي وصول��ك ال��ى القمة ف��ان احلف��اظ على 
القم��ة مثل ماقي��ل اصعب من الوص��ول اليها 
..وعلى م��ر العص��ور تتحدث صفح��ات التاريخ 
عن حلظ��ات االنتصار ف��ي حياة االمم والش��عوب 
فهناك م��ن اتخذ من تلك اللحظ��ات منارا نحو 
املزي��د م��ن التق��دم واملزيد م��ن النج��اح وهناك 
من الهاه وش��غلته نش��وة النصر وترك لالعداء 
مهمة نس��ج املؤامرات والكيد والتخطيط لكل 
م��ا يحبط النفوس والهمم ويف��رغ االنتصار من 
مضامينه وقيمه ..اليوم يقف العراق على عتبة 
انتص��ار كبير متكن فيه ابناؤه بدعم ومس��اعدة 
االصدق��اء من اعادة اجزاء واس��عة م��ن اراضيه 
والث��أر م��ن القتل��ة واجملرم��ني الذين اس��تباحوا 
احلرم��ات بجرائمهم الوحش��ية ولن تس��تكمل 
معالم االنتصار هذه اال باعادة اهالي املدن احملررة 
الى ديارهم واعادة دوران عجلة احلياة في ش��وارع 
هذه املدن وتأم��ني اوضاعها االمنية واالقتصادية 
ومث��ل ه��ذه املهم��ات ل��ن تك��ون س��هلة وفي 
متن��اول اليد مالم متتلك الدول��ة العراقية ممثلة 
والقضائية  والتنفيذية  التشريعية  مبؤسساتها 
الق��درة واالرادة على توظي��ف االدوات في الزمان 
وامل��كان الصحي��ح ومثلم��ا انطلق��ت عمليات 
التحرير قبل ثالثة اعوام بفتوى جهادية استثارت 
الهمم والهم��ت النفوس والقل��وب حب العراق 
يحت��اج العراقيون في ه��ذه اللحظات الى العزم 
واالرادة ايض��ا لالنطالق بجه��اد اكبر واعظم هو 
جهاد العمل الذي س��يكلل صبره��م وعملهم 
الطوي��ل والش��اق بثم��رات النج��اح ويخط��يء 
م��ن يظن ان هذا اجلهاد س��يكون م��ن دون اعداء 
انته��اج   وس��يعاودون  س��يتكالبون  فاحلاق��دون 
اس��اليب التعوي��ق وايق��اف مس��ارات التوح��د 
والتعاضد والتكاتف والتالحم وسيعاودون انتاج 
الف��ن والكيد بكل مايس��تطيعون م��ن قدرات 
وتوظيف لالحداث وس��يكون من املناسب تذكير 
ممثل��ي الطوائف العراقي��ة املنضوين في مجلس 
الن��واب ومجل��س ال��وزراء وف��ي االدارات احمللي��ة 
ومجالس احملافظات به��ذا التربص وهذه اخلطط 
املس��مومة وحتصينه��م م��ن االجن��رار خلفه��ا 
والوقوع في مستنقع الفوضى من جديد وليكن 
شعار العراق اوال ش��عار جميع العراقيني بشتى 
عناوينهم تتراجع امامه مصالح االديان واملذاهب 
والقومي��ات من اجل ان يخرج هذا الش��عب  في 
هذا االمتحان امام ش��عوب العالم مرفوع الرأس 
ومكل��ال بالغار ومن اجل ان نس��د االب��واب امام 
السيئني وامام من يريد لنا ان نفشل من جديد .  

جهاد العمل األكبر !

تقـرير

سونر جاغابتاي*

تصادف هذا األسبوع الذكرى األولى 
الرئي��س  الفاش��ل ض��د  لالنق��الب 
الترك��ي رجب طي��ب أردوغ��ان، وهو 
انق��الب اس��تغله من��ذ ذل��ك احلني 
م��ن أج��ل إبع��اد خصومه بش��كل 
أكب��ر. وفي اآلون��ة األخي��رة، في 16 
نيس��ان/أبريل، فاز في استفتاء جرى 
ف��ي الب��الد ليصب��ح أول رئيس دولة 
ورئيس حكومة ف��ي آن واحد، وبروزه 
األكثر حصانة  التركي  كالسياسي 
من��ذ أن أّس��س مصطف��ى كم��ال 
أتات��ورك اجلمهوري��ة العلمانية عام 

.1923
فف��ي عش��رينيات وثالثينيات القرن 
املاضي، رس��م أتاتورك معالم تركيا 
عل��ى صورته كمجتم��ع غربي. وفي 
تركيا التي صّممها، حصرت الدولة 
الديانة ف��ي مضمار احلي��اة اخلاصة 
وقام��ت بالتميي��ز ض��ّد املواطن��ني 
املتدين��ني. ولكن منذ عام 2003، قام 
أردوغ��ان بتفكيك النموذج اجملتمعي 
ألتاتورك، مغرقاً األنظمة السياسية 
احملاف��ظ  باإلس��الم  والتعليمي��ة 
املتصّل��ب، كما أبعد تركيا عن أوروبا 

والغرب.  
وم��ن املفارق��ة، أن ه��ذا ه��و اجلانب 
األتاتوركي ألردوغان. وبطبيعة احلال، 
ال يش��ارك أردوغ��ان قي��م مؤس��س 

تركي��ا احلديثة، بل أس��اليبه فقط. 
ومتاماً كما أعاد أتاتورك رسم معالم 
تركي��ا، كذلك يفع��ل أردوغان حيث 
يبن��ي دولة جدي��دة، ولكن تلك التي 
ترى نفسها إسالمية بشكل عميق 
في األمور السياس��ية والسياس��ة 
اخلارجية - جلعله��ا قوة عظمى من 

جديد. 
وأردوغ��ان هو مبثاب��ة أتات��ورك معادٍ 
ألتات��ورك. وكما أَْش��رَْح ف��ي كتابي 
»الس��لطان اجلدي��د«، كون��ه ترعرع 
في تركيا علمانية وواجه اس��تبعاداً 
اجتماعياً في س��ن مبكرة بس��بب 
تدّين��ه، يتحّرك أردوغ��ان انطالقاً من 
عدائه وكراهيته ألس��اليب أتاتورك. 
وحت��ى اآلن، ق��ام بتفكي��ك نظ��ام 
أتاتورك مستخدماً نفس تلك األدوات 
الت��ي وّفرته��ا النخب��ة املؤسس��ة 
للبالد: مؤسسات الدولة والهندسة 

االجتماعية في إطار تنازلي. 
لقد جلأ أردوغان إلى وسائل وأساليب 
مؤس��س الدول��ة لكي يح��ل محل 
املنت��ج  ويتمّث��ل  نفس��ه.  أتات��ورك 
النهائ��ي في أن تركي��ا أصبحت اآلن 
مت��ارس التميي��ز ض��د املواطنني غير 
ش��يء  كل  وقب��ل  أوالً  املندرج��ني، 
ضمن اإلس��الم السياس��ي احملافظ، 
الفرع الذي ينتمي إليه أردوغان. ومع 
ذلك، ف��إن أردوغان يواجه مش��كلة 
الي��وم: ففي حني وص��ل أتاتورك إلى 
السلطة كجنرال عسكري، يحكم 

أردوغ��ان بالده في والي��ة دميقراطية. 
باإلضاف��ة إلى ذلك، تنقس��م تركيا 
الي��وم إل��ى النصف تقريب��اً - حيث 
فاز أردوغان باس��تفتاء نيسان/أبريل 

بحصول��ه على 51 ف��ي املائة فقط 
من األصوات.

ورغم ذل��ك، يرغب أردوغان في تغيير 
تركيا من أجل تش��كيلها في قالبه 

اخلاص كما فعل أتاتورك، وهنا تكمن 
أزمة تركيا احلديثة: فنصف ]سكان[ 
البالد يؤيد ش��كل السياس��ة التي 
أردوغان، ولك��ن النصف  ينتهجه��ا 

اآلخر يعارضها بش��دة. وطاملا بقيت 
تركي��ا دميقراطي��ة حق��اً، ال ميك��ن 
احلك��م  ف��ي  االس��تمرار  ألردوغ��ان 

بالطريقة التي يريدها.
وقد أدى ذلك إلى بروز اجلانب املظلم 
واحملافظ جداً ألردوغان: فمن أجل دفع 
برنامجه للتغيير الثوري ضد مجتمع 
معارضي��ه  يقم��ع  كان  منقس��م، 
ويس��جن املنش��قني. ورغم فوزه في 
االنتخاب��ات بص��ورة دميقراطي��ة، إاّل 
أن أردوغ��ان أصب��ح أكثر اس��تبدادياً 
بص��ورة تدريجي��ة، إذ مبجرد فوزه في 
االنتخابات، حرص شيئاً فشيئاً على 
إبقاء الساحة السياسية غير مّتزنة 
من أجل تفادي إفالت الس��لطة من 

يديه.
وبناء على ذل��ك، وعلى الرغم من أن 
االنتخاب��ات في تركيا ما ت��زال حرة، 
إاّل أنه��ا غير عادلة على نحو متزايد. 
فقد خلق��ت إس��تراتيجية أردوغان 
سياس��ياً  اس��تقطاباً  االنتخابي��ة 
متجذراً بعمق في تركيا، واحتشدت 
حوله قاعدته احملافظة، التي تشكل 
نحو نصف ]س��كان[ البالد، لتدافع 
عنه بحماس��ة؛ في حني يستاء منه 

النصف اآلخر.  
ولم يس��هم االنقالب الفاش��ل في 
الع��ام املاض��ي س��وى ف��ي تعميق 
معضلة تركيا. وعل��ى الرغم من أن 
عمليات التطهير واالعتقاالت األولية 
الت��ي أعقبت االنقالب اس��تهدفت 

أعضاء م��ن »حركة كولن« احملافظة 
- وه��م حلفاء س��ابقون يبدو أنهم 
حتّول��وا ض��د الرئي��س الترك��ي في 
االنقالب - إال أن أردوغان قام منذ ذلك 
احلني بنصب شبكة واسعة، معتقالً 
كل من يعارضه. فقد سجن 40 ألف 
شخص منذ االنقالب، وقام بتطهير 
150 ألف آخري��ن. وأصبح معارضوه 

يبغضونه اآلن.
لكن ال يبدو أن أردوغان يولي اهتماماً 
لذل��ك. فف��ي 18 أيار/ماي��و، أعلن أن 
حال��ة الطوارئ املعلن��ة بعد انقالب 
ع��ام 2016 س��تمتد إل��ى أن تع��ّم 
»الرفاهية والس��الم في البالد«. كما 
هّدد باعتقال كمال قليتش دار أوغلو، 
رئيس »ح��زب الش��عب اجلمهوري«، 
ال��ذي  الرئيس��ى  املع��ارض  احل��زب 
يق��ود حالياً مس��يرة م��ن أنقرة إلى 
اس��طنبول احتجاجاً على عمليات 
ينفذه��ا  الت��ي  املس��تمرة  القم��ع 
الرئي��س الترك��ي. وي��درك أردوغ��ان 
أّن��ه ال ميكن��ه االس��تمرار في حكم 
تركيا كما يحلو ل��ه طاملا أنها دولٌة 
دميقراطي��ة - لذل��ك ب��دأ اآلن يّتخذ 

خطوات إلنهاء الدميقراطية.   

* زميل »باير فاميلي« ومدير برنامج 
معه��د  ف��ي  التركي��ة  األبح��اث 

واشنطن.

بعد عام على االنقالب الفاشل

أردوغان أكثر استبدادًا من أي وقت مضى

االستفتاء هو تكتيك جديد للضغط على بغداد

ممثل حكومة إقليم 
كردستان لدى 
إيران ناظم دباغ 
أكد أن وفد االتحاد 
الوطني سيبحث 
األوضاع السياسية 
في كردستان 
والعراق والمنطقة 
مع المسؤولين في 
إيران
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أردوغان السلطان التركي اجلديد

بغداد ـ الصباح الجديد:
كش��ف قائممقام قضاء ب عقوبة 
عب��د اهلل احليال��ي، أم��س االحد، 
عن مستجدات جديدة في حادثة 
س��رقة املص��رف الزراعي وس��ط 
بعقوبة يوم امس، مؤكدا ان اثنني 
م��ن اف��راد حماية املص��رف تواريا 
عن االنظار وكل الش��كوك تدوار 

حولهما بالوقت الراهن.

وقال احليالي في تصريح صحفي، 
اخلاص��ة  التحقي��ق  »جلن��ة  إن 
بحادثة س��رقة املص��رف الزراعي 
وس��ط بعقوب��ة توصل��ت الى ان 
اجمال��ي املبالغ املس��روقة بلغت 
ملياري��ن و125 ملي��ون دينار بعد 
اج��راء احص��اء دقيق بالتنس��يق 
مع ادارة املصرف وفق الس��جالت 

الرسمية«.

واضاف احليال��ي أن »املصرف كان 
في��ه اربع حراس حلظ��ة اقتحامه 
من قب��ل عصابة مس��لحة اثنني 
واالخري��ني  تقيدهم��ا  مت  منهم��ا 
تواريا عن االنظار وكل الش��كوك 
ت��دوار حولهم��ا بالوق��ت الراهن، 
فيم��ا انهم��ا رمب��ا يكون��ان على 
صل��ة بالعصابة وقدم��ا لها كل 
وس��رقة  للدخ��ول  التس��هيالت 

االم��وال«، مبين��ا ان »اوامر قبض 
صدرت بحقهما بالوقت الراهن«.

وبني احليال��ي، ان »هن��اك اهتمام 
عل��ى اعلى املس��تويات في ديالى 
لالس��راع بحس��م مل��ف حادثة 
الزراعي واعتقال  س��رقة املصرف 
اجلناة وكشف خيوط هذه اجلرمية 
التي تع��د االولى م��ن نوعها في 

ديالى«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكدت  جلن��ة الثقاف��ة واإلعالم 
النيابي��ة ، أن إق��رار قانون هيئة 
اجلدي��د  واالتص��االت  اإلع��الم 
سيسهم في توفير موارد  مالية 

كبيرة  للدولة” .   
يأتي ذلك تعقيبا على ارس��الها  
قانون هيئ��ة اإلعالم واالتصاالت 
إلى  البرملان بعد إجراء التعديالت 

علي��ه متهي��دا لتش��ريعه خالل 
اجللس��ات املقبل��ة، مبين��ة  بان 
”  التعدي��الت الت��ي أجريت على 
القان��ون متثلت بدم��ج عدد من 
الفقرات التي وردت في النسخة 
احلكوم��ة  قب��ل  م��ن  املرس��لة 
االحتادي��ة مع تلك الت��ي أعدتها 
اللجن��ة مس��بقاً بهذا الش��أن 
القراره خالل الفصل التشريعي 

احلالي جمللس النواب” . 
ولفت��ت الى ان ” عائدات القانون 
في حال اقراره قد تكون مماثلة أو 
تزيد عن امل��وارد املتحققة للبلد 
م��ن إنتاج النفط، الس��يما بعد 
التعديالت األخيرة التي أضيفت 
على صياغة القانون كونه يضم 
في طياته جانبني فني وأداري ،”، 
الفتة الى ان ”  صياغته متت وفق 

اختصاص الهيئة الذي يش��مل 
متابعة نشاط شركات الهواتف 
وتنظيم عم��ل قطاع  النقال��ة 
االتصاالت في الب��الد فضال عن 
متابعة عمل القنوات الفضائية 
الت��رددي  والطي��ف  واإلذاعي��ة 
املالية من  الرسوم  واستحصال 
املؤسسات العاملة في قطاعي 

اإلعالم واالتصاالت” . 

الكشف عن مستجدات جديدة في
حادثة سرقة المصرف الزراعي في بعقوبة

»المالية النيابية«: قانون االتصاالت
سيدر أرباحًا هائلة للدولة



بغداد – انفجار ملغمة 
ذكر مصدر امني في الشرطة العراقية 
ام��س االحد بأن ش��خصاً قتل وأصيب 
س��بعة آخرون حصيلة انفجار سيارة 

ملغمة في املشتل شرقي بغداد.
وق��ال املص��در إن "احلصيل��ة النهائية 
النفجار الس��يارة امللغمة في منطقة 
املش��تل ش��رقي بغداد، بلغ��ت مقتل 
آخري��ن  س��بعة  وإصاب��ة  ش��خص 

بجروح". 
عل��ى صعي��د متصل متكن��ت قوة من 
لواء املشاة )22( من قتل ارهابيني اثنني 
يرتدي��ان احزمة ناس��فة ف��ي منطقة 

الطارمية شمالي العاصمة بغداد.

ديالى – عملية امنية 
اعلن مصدر امني في شرطة محافظة 

ديالى امس االحد عن تدمير وكر س��ري 
لتنظي��م "داع��ش" بعملية متش��يط 
نفذتها "عش��ائر قرى االصالح" شمال 

شرق ب عقوبة.
وقال املصدر االمني الذي رفض الكشف 
عن اس��مه إن "عش��ائر ق��رى االصالح 
نفذت عملية متشيط واسعة ملنطقة 
الزور في محيط القرى الواقعة شمال 
جلوالء )70 كم شمال شرقي بعقوبة(، 
ما اسفر عن كشف وكر سري لتنظيم 
داعش مت تدمي��ره بالكامل ، مضيفا أن 
"الوكر كان نقطة انطالق خلاليا نائمة 

الستهداف املناطق والقرى احمليطة". 
 

كركوك – حترير اسير
افاد مصدر امني في شرطة محافظة 
أن ق��وة م��ن  االح��د  ام��س  كرك��وك 
مكافح��ة اإلرهاب حررت أحد األس��رى 

تنظي��م  قبض��ة  م��ن  للبيش��مركة 
"داعش" خالل عملية خاصة.

وقال املصدر االمني الذي رفض الكشف 
ع��ن اس��مه إن "ق��وة م��ن مكافح��ة 
اإلره��اب متكن��ت، فجر ي��وم امس من 
حترير احد األس��رى من قبضة داعش". 
مضيف��ا أن "عنصر البيش��مركة وقع 
أس��يرا في قبضة داعش عندما شنت 
هجوم��ا على مواقع البيش��مركة في 
قري��ة حلي��وة قرب خورماتو في ش��هر 
أي��ار املاضي"، مؤكدا ان "االس��ير نقل 
الى اجلهات املعنية متهيدا لتس��ليمه 

لذويه". 

بابل – عمليات دهم 
اكد مصدر امني في شرطة محافظة 
باب��ل ام��س االح��د ان مف��ارز امني��ة 
القت القب��ض على 30 متهماً مبناطق 

متفرقة من احملافظة.
وذكر املصدر االمني الذي رفض الكشف 
عن اسمه ان "من بني املتهمني مطلوباً 

على وفق املادة 4 إرهاب"

االنبار – ضربة جوية 
كش��ف مص��در عس��كري ف��ي قيادة 
الفرقة السابعة باجليش في محافظة 
األنب��ار امس االح��د، بأن ثالث��ة عناصر 
م��ن "داعش" قتلوا في اثن��اء قيامهم 

بتلغيم الطرق شرقي مدينة راوه.
وق��ال املصدر العس��كري ال��ذي رفض 
الكشف عن اسمه إن "طيران التحالف 
الدول��ي قصف ثالثة عناصر من داعش 
في منطقة الوطأ الصحراوية ش��رقي 
مدين��ة راوه )230كم غرب الرمادي(، ما 
اسفر عن مقتلهم باحلال وان اإلرهابيني 
كانوا يقوم��ون بتفخيخ الطرق املؤيدة 

ال��ى مدينة راوه لعرقل��ة تقدم القوات 
األمني��ة عند انط��الق عملي��ات حترير 

املناطق الغربية" 

الديوانية – خطة امنية 
افاد مصدر امني في شرطة محافظة 
الديواني��ة امس االحد ان س��يطرة درع 
اجلنوب متكنت م��ن القاء القبض على 
مخالف كان قادما من العاصمة بغداد 
باجت��اه محافظ��ة الناصرية يس��تقل 
أطالق��ة   1670 فيه��ا  وج��د  عجل��ة 

كالشنكوف .
واض��اف املص��در االمن��ي ال��ذي رفض 
الكش��فس ع��ن اس��مه ان س��يطرة 
درع اجلن��وب متكن��ت ايض��ا م��ن القاء 
القبض على مخالف اخر من س��كنة 
محافظ��ة ذي قار ضب��ط بحوزته 250 
أطالقة كالش��نكوف فيما مت احالتهم 

ال��ى اجلهة اخملتصة لغرض اس��تكمال 
االجراءات القانونية بحقهم. 

نينوى – اشتباكات مسلحة 
قال مصدر أمني في شرطة محافظة 
نين��وى ام��س االح��د إن خمس��ة من 
مسلحي داعش قتلوا خالل محاولتهم 
الف��رار من املوص��ل القدمي��ة عبر نهر 

دجلة .
وأوض��ح املصدر  الذي رفض الكش��ف 
عن اس��مه أن "قوات فوج 41 باحلش��د 
العش��ائري قتل 5 عناص��ر من تنظيم 
داعش االرهابي قرب اجلس��ر الرابع من 
اجلان��ب االمين م��ن املدين��ة عندما فروا 
قبل ب��زوغ الفجر م��ن املوصل القدمية 
س��باحة عب��ر نهر دجل��ة ، الفت��ا الى 
إن مدني��ا أصي��ب ايض��ا بإط��الق ن��ار 
عش��وائي مجهول املصدر على مخيم 

حمام العلي��ل للنازحني جنوبي مدينة 
املوصل.

البصرة – عملية استباقية  
كش��ف مص��در امن��ي ف��ي ش��رطة 
محافظ��ة البصرة امس االحد ان رجال 
فوج الطوارئ الثاني املتقدم املش��ارك 
في قاط��ع عمليات س��امراء من القاء 
القب��ض على متهمني اثن��ني احدهما 
مطل��وب على وف��ق امل��ادة الرابعة من 

قانون مكافحة االرهاب .
واض��اف املص��در االمن��ي ال��ذي رفض 
الكش��ف ع��ن اس��مه ان رج��ال فوج 
الط��وارئ متكن��وا م��ن الق��اء القبض 
على متهم اخر بس��رقة مواش��ي في 
منطق��ة املعام��ل مت اتخ��اذ االجراءات 
الى  القانوني��ة بحقهم وتس��ليمهم 

قيادة عمليات سامراء.   

انفجارسيارةملغمةبمنطقةالمشتلشرقيبغداد*تدميروكرلـ"داعش"بعمليةتمشيطشماليبعقوبة
الطيرانيقصفمقرإرهابيينغربيالرمادي*مقتل5منداعشلمحاولتهمالفرارمنالموصلالقديمة

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعل��ن املفتش العام لوزارة العدل حس��ن حمود 
العكيلي ع��ن ابطال بيوعات عقارية يش��وبها 

التزوير والتالعب.
وقال العكيلي، في بيان اطلعت عليه "الصباح 
اجلدي��د" ان "املكتب اكتش��ف 23 حالة تالعب 
وتزوير في املعام��الت العقارية ببغداد وعدد من 
احملافظات، ومن بينها عقارات تابعة ملواطنني ومت 
التوجي��ه بإبطال بيوعاتها وفق ما جاء في املادة 
)13/1( م��ن قانون التس��جيل العق��اري رقم 23 

لسنة 1971 وتعديالته".
واض��اف املفت��ش الع��ام، ان "احل��االت الت��ي مت 
كش��فها ال تتعلق بعقارات املواطنني فحسب، 
امنا جتاوزت على عقارات تابعة للدولة، فتم اتخاذ 
الالزم من قبل املكتب، والتوصية مبراجعة اجلهة 

املتضررة للمحاكم اخملتصة لوقف البيوعات".
وتابع العكيلي "متت إحالة املتالعبني بالسجالت 
العقارية ال��ى هي��أة النزاهة والقض��اء لينالوا 
جزاءه��م الع��ادل". وتن��ص امل��ادة )132/1( م��ن 
قانون التس��جيل العقاري في الع��راق انه )يتم 
ابطال التس��جيل اس��تنادا الى قرار م��ن الوزير 
قبل اكتساب التس��جيل شكله النهائي وفقا 
ألحكام هذا القانون، اما إذا كان التس��جيل قد 
اكتس��ب الش��كل النهائي فال يجوز ابطاله إال 

بحكم قضائي حائز درجة البتات(.

بغداد ـ الصباح الجديد:
س��جلت محافظة البصرة ، أمس االحد، االولى 
عامليا باعل��ى درجات احل��رارة بالعالم بحس��ب 
اح��دى احملطات العاملي��ة، فيما س��جلت الهند 

االعلى بكمية االمطار الساقطة.
ونشرت محطة "بالس��يرفيلي" في كاليفورنيا 
األميركي��ة، جدولني االول بأعل��ى درجات احلرارة، 
والثاني باعلى كمي��ة لالمطار في العالم خالل 
24 ساعة املاضية. ويبني اجلدول االول ان منطقة 
احلس��ني مبحافظة البصرة االولى احتلت اعلى 
درج��ات احل��رارة بالعالم حيث س��جلت درجات 
احل��رارة فيه��ا 50.2 درج��ة مئوي��ة، تش��اركها 
منطقة مطربة في الكويت بنفس الدرجة ومن 
ث��م تليها مدين��ة الناصرية بدرجة ح��رارة تبلغ 
49.5 درج��ة مئوية تليها مدينة عبادان في ايران 

بدرجة حرارة تبلغ 49.3 درجة مئوية.
فيم��ا بني اجلدول الثان��ي ان مدينة راجكوت في 
الهند س��جلت اعلى كمية لالمط��ار خالل 24 
ساعة املاضية حيث بلغت هذه الكميات 376.1 
ملم، تليها مدينة كيش��ا داو الصينية بكمية 
امط��ار بلغ��ت 337.4 ملم ، تليه��ا مدينة ناليا 

الهندية بكمية امطار بلغت 299 ملم.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن��ت وزارة التخطيط والتع��اون االمنائي، أمس 
االح��د، عن ارتفاع نس��بة الذكور ف��ي العراق الى 
%51، مشيرة الى ان نسبة السكان في عام 2016 

بلغ 37.883.543 نسمة.
وقال املتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي 
ف��ي بيان ورد الى "الصباح اجلديد"  ان "التقديرات 
الس��كانية لعام 2016 تش��ير الى ارتفاع نس��بة 
الذكور الى %51 مقارن��ة بعدد االناث الذي تراجع 
الى %49"، مبينا ان "نسبة النمو السكاني تراجع 

في العراق الى %2.5 بعد ان كان 2.9%". 
واضاف الهنداوي ان "اجلهاز املركزي لالحصاء يعمل 
االن على اعداد رؤية تنموية مس��تقبلية لسكان 
العراق في ضوء نسب الزيادة السنوية للسكان"، 
موضح��ا ان "جلن��ة الس��كان والق��وى العامل��ة 
اعتمدت مقاربة افتراضية لدخول العراق مرحلة 
الناف��ذة الدميوغرافية وفق املعطيات الس��كانية 
احلديث��ة التي تش��ير الى انخف��اض ملحوظ في 
تراجع نسبة السكان في الفئة العمرية )0_15( 
س��نة الى %37 بعد ان كانت تش��كل %41 سنة 
2009 مقابل ارتفاع في نسبة السكان في الفئة 
العمري��ة )64-15( س��نة الى %58 ع��ام 2016 مما 
يعني احتمالية دخول العراق هذه املرحلة اذا ما مت 

االستعداد والتخطيط االمثل لها".
ولف��ت الهنداوي إلى أن "منو الس��كان في العراق 
ما يزال مرتفعا عند معدالته السابقة وهو 2.5% 
على الرغم من تراجع نس��بة النم��و من 2.9%" ، 
مشيرا إلى ان "التقديرات السكانية تبني ان عدد 
الس��كان في عام 2016 بلغ 37.883.543 نس��مة 

منهم 19.139.364ذكور و 18.744.179 اناث".

إبطالبيععقاراتيشوبها
التزويروالتالعب

البصرةاألولىعالميًا
بأعلىدرجاتالحرارة

ارتفاعنسبةالذكور
فيالعراقالى%51

الملف األمني

استعدادات عسكرية واسعة 
لتحرير قضاء تلعفر تتزامن مع 
انكسار معنوي كبير لعناصر 

"داعش"
وتاب��ع أن"ه��رب أح��د أه��م القادة 
املالي��ني للتنظي��م ضرب��ة قاصمة 
له حيث أن التنظي��م بات غير قادر 
على توفير األموال الكافية لتمويل 
عملياته وان التنظيم خسر غالبية 
مصادر متويل��ه الداخلية واخلارجية 
وبات يعتمد على األتاوات التي جتبى 

من األهالي".
ومن جانبه قال مقرر مجلس النواب 
عن املكون التركمان��ي نيازي اوغلو 
، أم��س األح��د، أن الق��وات األمنية 
جاهزة القتحام قضاء تلعفر الواقع 
غربي محافظة نينوى، متوقعاً بدء 
معرك��ة حترير القضاء خ��الل األيام 

املقبلة . 
‘‘الصباح  وق��ال أوغل��و لصحيف��ة 
اجلديد‘‘ إن "ملف حترير قضاء تلعفر 
مبحافظ��ة نين��وى أصب��ح مكتمال 
القتح��ام  جاه��زة  ق��وات  وهن��اك 
القضاء بانتظار إعالن ساعة الصفر 
لبدء العملية"، موضحا أن "هنالك 
اللوجس��تية  االس��تعدادات  بعض 
واالس��تخبارية يت��م التهيئ��ة لها 
لتقليل حجم اخلس��ائر بني صفوف 

املدنيني والقوات املهاجمة". 
وأض��اف أن "هنال��ك متهي��داً لب��دء 
معركة التحرير م��ن خالل احملاصرة 
القضاء"،  الكامل��ة جلميع مناف��ذ 
الفتا إلى إن "هنالك بعض املالبسات 
ف��ي قضية تلعفر وأطراف تس��عى 
جاهدة لتحويلها من عسكرية إلى 
سياس��ية لكن هنالك حرص كبير 
بأن تك��ون عملي��ة حتري��ر تلعفر ال 
تختلف عن الفلوج��ة أو املوصل أو 

أية منطقة مت حتريرها". 

الى ذلك أوضحت مصادر عسكرية 
ب��ان هن��اك العدي��د م��ن العناصر 
األول  الص��ف  وقي��ادات  املهم��ني 
لتنظيم داع��ش اإلرهابي في قضاء 
تلعف��ر وه��ذا م��ا يجع��ل القضاء 
بالنس��بة لداع��ش  أكث��ر أهمي��ة 
م��ن احلويجة أو غيره��ا من املناطق 
األخ��رى، الفتة الى ان ، قضاء تلعفر 
يعد من أهم املعاقل لداعش لكونه 
يتمت��ع مبيزة جغرافي��ة عن املناطق 
األخ��رى وهذا ما يدفع التنظيم إلى 
التمس��ك بالقض��اء أكثر م��ن أية 

منطقة أخرى".

احلكيم يحّذر من "تسونامي" 
يقسم املنطقة في حال أصر 

الكرد على االستفتاء
وتابع ان "الكرد اختاروا البقاء ضمن 
العراق مرتني مرة س��نة ١٩١٧ ومرة 
س��نة ٢٠٠٥ عندم��ا صوت��وا عل��ى 
ع��راق فيدرال��ي احتادي موح��د عبر 
دس��تور حدد الي��ات رفض��ه وقتها 
برفض ثلثي ثالث��ة محافظات، ومع 
ه��ذا صوت الك��رد وغيرهم لصالح 
الدس��تور"، الفتا ال��ى "غياب قانون 
االس��تفتاء م��ن البرمل��ان االحت��ادي 
املعني به بالدرجة االساس وكذلك 
املفوضية  االقلي��م وغي��اب  برمل��ان 

املعنية بهذا االستفتاء".
"ق��رار  ان  عل��ى  احلكي��م  وش��دد 
االنفص��ال قضي��ة احتادي��ة البد ان 
االرادة االحتادي��ة عب��ر  حتض��ر به��ا 
رافض��ا "سياس��ية  املؤسس��ات"، 
االم��ر الواق��ع م��ن باب اس��تجالب 
جت��ارب أخرى في املنطقة جنحت في 

فرض سياسة االمر الواقع".
واكد احلكيم ان "مس��احة االقليم 
قب��ل ٢٠٠٣ تختل��ف عن مس��احة 
االقلي��م بعده��ا وان التم��دد وصل 

الى حد ١٠٠٪  وكل االراضي مملوكة 
لعش��ائر عربية او تركمانية س��واء 
في املوص��ل او صالح الدين او ديالى 
او كركوك وهذه احلقوق ال تس��قط 
الك��رد  ان حق��وق  بالتق��ادم كم��ا 
عندم��ا هجره��م النظام الس��ابق 
لم تس��قط بالتقادم"، موضحا ان 
"ام��ن االقليم الذي اوج��د كل هذا 
البن��اء اضاف��ة املوازن��ات الضخمة 
وق��ت الوف��رة االلي��ة ام��ن ميكن ان 
يتزعزع اذا اختلفت االرادات الدولية 

او االقليمية".
واعتب��ر احلكي��م ان "احل��ل الوحيد 
باحلوار وهو خيار احلكومة االحتادية"، 
مضيف��ا ان "مرحل��ة االنتص��ار قد 
تكون اخطر من االزمة واالنكس��ار 
النرجس��ية والتنافس على  خلصور 

تبني االنتصار كل لصاحله".
وب��ني احلكي��م ان "حاج��ة املرحلة 
القادمة هو رؤية امنية واستخبارية 
ملواجه��ة اخلاليا االرهابي��ة التي قد 
ارهابي��ة"، مؤكدا  باعمال  تنش��ط 
الثقافية  املعاجل��ة  عل��ى "اهمي��ة 

وجترمي التطرف والطائفية".
وعد احلكيم "التس��وية مش��روعا 
وخارط��ة طري��ق ل��م تفق��د اثرها 
ومازال��ت متتل��ك فرصة"، مش��يرا 
الى "اهمي��ة النظر ملوضوع االعمار 
للم��دن  واح��دة منصف��ة  بنظ��رة 
احمل��ررة ومل��دن احملررين الذي س��خروا 
كل امكانياته��م لتحرير االرض من 
الي��ات وخدم��ات فضال ع��ن الدماء 
التي اريقت من اج��ل تلك املناطق، 
وضرورة مواجهة الفساد والتصدي 
تدع��و  الت��ي  العالي��ة  لالص��وات 
ملكافح��ة الفس��اد لتتس��تر على 

فسادها".
ولف��ت احلكي��م الى ان "ح��ل ازمة 
العراق بوحدته ومتاس��كه للوصول 

ال��ى رؤي��ة وطني��ة جامعة ق��ادرة 
عل��ى طمأنة اجلمي��ع"، موضحا ان 
"التحال��ف الوطني يؤي��د مؤمترات 
بغداد من ناحي��ة املكان ومن ناحية 
اخملرج��ات اال بعض الكلم��ات التي 
وان وردت لكنها ال تؤثر على اجلسم 

العام للبيان اخلتامي".
واب��دى احلكيم "حتفظ��ه على حتول 
املش��اركني ف��ي املؤمتر ال��ى قائمة 
واح��دة معبرة عن املك��ون الن ذلك 
ال��ى  االخ��رى  االط��راف  س��يدفع 
التكتل حلماي��ة مصالح جمهورها 
ويعن��ي عودة العملية السياس��ية 
الى املربعات االولى"، مش��ددا على 
"اقام��ة االنتخاب��ات ف��ي موعدها 
من دون تس��ويف وحسم املفوضية 

وكذلك القوانني".

العبادي يصدر أمراً ديوانياً بترقية 
الضباط مستحقي الترقية في 

مكافحة اإلرهاب
وفيم��ا ب��ني ان عليه��م اجتي��از 7 
أي معلوم��ات ال  ان  أك��د  ش��روط، 
تطابق املستمسكات االصلية تعد 

تزويرا.
وقال اجله��از في بي��ان صحفي، إنه 
"يدعو الش��باب الراغب��ني بالتطوع 
في صفوف��ه بصفة جن��دي وعلى 
مالك جه��از مكافحة اإلرهاب وفقا 

للشروط املبينة في املوقع".

جتاوزات على خطوط ماء الرصافة 
لتغذية بحيرات للمواشي

"اتخاذه��ا  بغ��داد  امان��ة  وأك��دت 
االجراءات القانوني��ة بحق اخملالفني 
تؤث��ر  التج��اوزات  ه��ذه  ان  وتب��ني 
بشكل كبير في كميات املاء اجملهزة 
للمواطن��ني واحلصة املق��ررة للفرد، 
ما يتس��بب بحرم��ان املناطق التي 

تق��ع عند نهايات اخلط��وط الناقلة 
من احتياجها للمياه".

واضافت انها "في الوقت الذي تؤكد 
فيه تش��غيل مش��اريع ومجمعات 
انت��اج املاء الصافي بكامل طاقاتها 
الك��رام بضرورة  باملواطنني  تهي��ب 
امل��اء  إس��تعمال  وتقن��ني  ترش��يد 
الصاف��ي ووفقاً للحاج��ة الفعلية 
وجتن��ب هدره وع��دم التج��اوز على 
اخلطوط الناقلة وش��بكات التوزيع 
منع��اً حلص��ول الش��حة في بعض 
املناطق الس��يما تلك الواقعة عند 

اطراف العاصمة بغداد".

التحالف الوطني: البدء 
بالتسوية بعد االنتخابات ملعرفة 

الكتل الفائزة
وأض��اف البيات��ي أن "دع��م الكتل 
السياس��ية جميعه��ا النتص��ارات 
الق��وات املس��لحة يجع��ل االجواء 
مهيئ��ة لنجاح مش��روع التحالف 

الوطني".
ولف��ت إل��ى أن "التس��وية يجب أن 
تكون مع الشخصيات والكتل التي 
لديها مقبولية من الش��ارع املمثل 
ل��ه ويج��ب أال تش��مل امللطخ��ة 

ايديهم بدماء العراقيني".
إلى ذلك، ذك��ر النائب عن كتلة بدر 
رعد احليدي في تعليق إلى "الصباح 
اجلدي��د"، أن "املش��روع العس��كري 
أوشك على االنتهاء بتحرير االراضي 
ف��ي  االنتص��ارات  الس��يما  كاف��ة 

معركة املوصل".
وتابع احلي��دري أن "املرحل��ة املقبلة 
يجب أن تشهد حتركاً على الصعيد 
السياس��ي، من أج��ل التعاطي مع 
وض��ع جديد ل��م يكن موج��وداً في 

السابق".
ولفت إل��ى أن "التحال��ف الوطني 

وق��دم  مس��بقاً  باالح��داث  تنب��ئ 
مشروع التسوية الوطنية بوصفها 
قراءة مبكرة للمشهد السياسي".

وأورد احلي��دري أن "امل��زاج العام في 
الطاب��ع  واملناط��ق ذات  احملافظ��ات 
الس��ني تبدل عم��ا كان عليه قبل 

دخول مناطقهم مع داعش".
وأشار إلى أن "التسوية السياسية 
سوف يس��تمر عملها ملدة سنوات 
ولي��س مج��رد أوراق يت��م كتابتها، 
وأنه��ا نتيجة تعاطي يتناس��ب مع 

املرحلة الراهنة".
وخل��ص احلي��دري بالق��ول إن "االمم 
التحالف  املتحدة داعمة لتوجهات 
الوطن��ي عل��ى صعي��د التس��وية 
ف��ي  معن��ا  وتعاون��ت  الوطني��ة 

الصياغات".
وعقدت الهي��أة القيادية للتحالف 
الوطني اجتماعها الدوري برئاس��ة 
رئيس التحالف السيد عمار احلكيم 
ومبكتب��ه ف��ي بغ��داد أم��س االول 
وناقش��ت اهم احملاور التي تضمنها 
اجتماع التحالف واملتمثلة باولويات 
ما بع��د التحري��ر وتوقي��ت االعالن 
عن التس��وية الوطنية واالستفتاء 
املزمع اجراؤه في االقليم ومخرجات 

مؤمتري بغداد.

النائب مهدي احلافظ يهنئ 
العبادي بتحرير املوصل

لع��ل ه��ذا االنتص��ار يفت��ح آفاقاً 
جديدة للتنمية الش��املة وترميم 
خرائ��ب احل��رب وتوس��يع املصاحلة 
الوطنية على اساس تكافؤ الفرص 
واملواطنة احلقة  والتسامح الديني 

والطائفي.
حتية لكم وللقوات االمنية املقاتلة 
وجمي��ع املش��تركني ف��ي عملي��ة 

التحرير" .

تتمات ص1

نينوى ـ خدر خالت:
كش��فت وثائق داعش��ية مت العثور 
عليه��ا في املدين��ة القدمي��ة بامين 
مدينة املوصل عن اس��باب اعتقال 
262 مواطن��اً م��ن اهال��ي نين��وى، 
اغلبهم من مركز املوصل، من قبل 
املفارز ما يس��مى باالمنية في احد 
الس��جون التابع��ة لتنظيم داعش 

االرهابي.
الق��راءة املتأني��ة في تل��ك الوثائق 
تكشف اس��باب اعتقال املواطنني 
عل��ى ش��بهات وافع��ال ق��د يبدو 
بعضها مضح��كاً ألول وهلة، لكن 
االتهام��ات االخرى تكش��ف حجم 
احلقد الطائفي واخلوف الذي يعتري 
االجه��زة  م��ن  التنظي��م  عناص��ر 

االمنية العراقية ومنتسبيها.
من بني تلك االتهامات، هنالك اثنان 
من املعتقلني بتهمة حّف احلواجب، 
وهنالك اكثر من 15 معتقال بتهمة 
ضبطهم وهم يدخنون الس��جائر، 
كم��ا ان هنالك متهما بالترش��يح 
ومعتق��ل  البرملاني��ة،  لالنتخاب��ات 
آخ��ر بتهم��ة العمل ك��� )جايجي 
� عام��ل خدمة يقدم الش��اي( في 
اح��د املكاتب التابعة لرئيس الوزراء 
الس��ابق ن��وري املالكي ف��ي مدينة 

املوصل.
وهنال��ك اتهامات أخ��رى ملعتقلني 
باالش��تباه بأنهم روافض او شيعة، 
للحزب  االنتم��اء  بتهم��ة  وآخ��رون 
او  الكردس��تاني  الدميقراط��ي 
للبيش��مركة، فضال عن عش��رات 
املعتقل��ني بتهم��ة انه��م مص��در 
العراقية اخملتلفة،  االمنية  لالجهزة 
كما ان بع��ض املعتقلني تهمتهم 
تعاطي اخلمر، وآخرون بتهمة ممارسة 

السحر )اغلبهن من النساء(.
وهنال��ك معتلق��ون اخ��رون بتهم 
متنوع��ة مثل قذف االخوة )ش��تم 
الدواع��ش( تش��كيل خالي��ا حملاربة 

ضده��م،  والتحري��ض  الدواع��ش 
لكن من الطريف، ان احدى الوثائق 
تشير الى القاء القبض على عنصر 
داعش��ي وه��و يدخ��ن ف��ي ش��هر 
رمضان، وفي افادته يقول ان جميع 
م��ن مع��ه بالثكن��ة العس��كرية 
مفط��رون وغير صائم��ني واغلبهم 

مدخنون.!
من جانبه، قال الصحفي املوصلي 
احم��د امل��الح تعليق��اً عل��ى هذه 
الوثائق انه بعد "قراءة س��ريعة في 
القائمة من ناحية التاريخ والتهم 
املذك��ورة يتضح عدد م��ن احلقائق، 

منها ان شهر العسل بني البعثية 
بعد  أنتهى سريًعا  "النقشبندية" 
س��يطرة داعش بنحو محكم على 
النقش��بندية  واس��تعمل  املوصل 

في البداية ثم غدر بهم".
واضاف "اس��تعمال داعش طريقة 
الضغط باألقارب حيث جتد اعتقال 
ش��خص الن اخاه أو وال��ده أو إبنه 
مطلوب ل��دى داع��ش".. فضال عن 
ان "داعش لم يتأخر بالتكشير عن 
أنيابه بعد الس��يطرة على املوصل 
والقوائم تؤرخ مطلع شهر السابع 
أي بع��د ش��هر واح��د فق��ط م��ن 

سيطرتهم على املدينة".
وي��رى امل��الح ان "داعش غ��درت مبن 
أعطتهم األمان من القوات األمنية 
وأعلنوا ما س��مي وقته��ا بالتوبات 
ومت إع��ادة إعتقالهم بعد أس��ابيع 
كم��ا توضح القوائم أيض��ا".. عادا 
ان "كلم��ة )مص��در( هي تهمة من 
ال تهم��ة ل��ه، خاصة أنن��ا نتحدث 
عن اول ش��هر لدخول داعش حيث 
كانت الناس في بداية أمرها وبداية 
فهم ما يحدث ول��م تبدأ عمليات 
اس��تخباراتية عالية ليكون هناك 

هكذا عدد من املصادر".

وتاب��ع بالق��ول ان "دلي��ال آخ��ر أن 
داع��ش ل��م تك��ن كم��ا مت ترويجه 
بضع��ة مقاتل��ني س��يطروا عل��ى 
مدين��ة )كبي��رة مثل املوص��ل( بل 
واس��تخبارات  وخاليا  اجهزة  هناك 
متواجدة وعملت من الش��هر األول 
لدخول داعش وهذا دليل على وجود 

تنظيم كامل".
ع��ادًا ان "ه��ذه القوائ��م وغيره��ا 
مهم��ة ج��دا ف��ي متابع��ة اخلاليا 
النائمة وايضا توثيق ضحايا داعش 
وفه��م طبيعة عمل��ه والتفاصيل 
التي كانت تكتنف الشهور األولى 

من سيطرته على املوصل".
ويش��ار ال��ى ان التنظي��م االرهابي 
اعدم املئات من اهالي املوصل بسبب 
تهم مختلفة كالتي ذكرناها اعاله، 
علما ان بعض الناشطني يتحدثون 
عن اع��دام وفقدان بضعة آالف من 
اهال��ي املوصل واالقضية والنواحي 
التابعة لها، فيما يرى آخرون ضرورة 
الكش��ف عن حف��رة "اخلس��فة" 
جنوب��ي املوصل في ناحي��ة حمام 
العليل )30 كلم جنوبا( والتي تضم 
رفات املئات من الش��باب املغدورين 

على ايدي تنظيم داعش االرهابي.

من بين تلك االتهامات، 
هنالك اثنان من 
المعتقلين بتهمة حفّ 
الحواجب، وهنالك 
أكثر من 15 معتقال 
بتهمة ضبطهم وهم 
يدخنون السجائر، 
كما أن هنالك متهما 
بالترشيح لالنتخابات 
البرلمانية، ومعتقل 
آخر بتهمة العمل كـ 
)جايجي ـ عامل خدمة 
يقدم الشاي( في أحد 
المكاتب التابعة لرئيس 
الوزراء السابق في 
مدينة الموصل

داعش يعتقل املئات في املوصل "ارشيف"

على شبهات وأفعال يبدو بعضها مضحكًا

وثائقداعشيةتكشفأسباباعتقالالمئاتمنأهالينينوى
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متابعة الصباح الجديد:

للدراس��ات  الوطني  املرك��ز  نظ��م 
والبحوث في وزارة العمل والشؤون 
االجتماعي��ة ورش��ة عم��ل بعنوان 
)ع��راق م��ا بع��د داع��ش( حاض��رت 
فيها التدريس��ية في كلية التربية 
املستنصرية  باجلامعة  االساس��ية 
الدكتورة زهور جبار بحضور وكيلي 
فال��ح  املهن��دس  االق��دم  ال��وزارة 
الدكتور  العم��ل  العامري وش��ؤون 

عبد الكرمي عبد اهلل. 
وفي مستهل الورشة القى الوكيل 
االق��دم كلمة نيابة ع��ن الوزارة هنأ 
م��ن خاللها احلاضرين بي��وم النصر 
الذي حتقق بسواعد القوات االمنية 
واحلشد الش��عبي بجميع صنوفها 
وتشكيالتها وحترير االراضي العراقية 
من العصابات االرهابية التي هددت 
االديان  العالم ومقدس��ات جمي��ع 
واملذاهب، مؤكدا ان العراقيني اثبتوا 

للعال��م اجمع وحدتهم وتالحمهم 
في حتقي��ق النصر بتحري��ر املوصل 
مس��طرين بذل��ك ملحم��ة كبرى 
سيذكرها التاريخ على مر العصور ، 
معبرا عن امتنانه للتضحيات التي 
قدم��ت كقراب��ني للحري��ة وللدماء 
الطاهرة التي س��الت عل��ى طريق 

الكرامة والعزة والنصر. 
من جانبها القت الدكتورة زهور جبار 
محاضرة قدمت من خاللها عددا من 
الرؤى الدولية واحمللية اخلاصة بعراق 
ما بعد داعش من عدة جوانب منها 
السياس��ية واالمنية والعس��كرية 
واالقتصادي��ة واالجتماعي��ة واه��م 
م��ا  الت��ي س��تواجهه  التحدي��ات 
بع��د التحري��ر، ومنها اخلش��ية من 
انتش��ار اجلماعات املسلحة وحيازة 
االس��لحة، وامكاني��ة دس عدد من 
عناصر داعش بني املدنيني النازحني، 
ودور عدد من السياس��يني السلبي 
جتاه القضية ممن يفضلون املصلحة 

الشخصية على العامة. 

وبهذا الصدد اش��ارت جبار الى عدد 
م��ن التوصيات واملقترحات التي من 
شانها ان تخرج العراق الى بر االمان 
وان ينعم بالس��الم، ومنها س��عي 
الدول��ة لن��زع الس��الح ومحاول��ة 
دمج احلشد الش��عبي باملؤسسات 
االمني��ة  والق��وات  العس��كرية 
واالس��تفادة من خبراته��م، واعادة 
تأهي��ل وتش��كيل اجله��ات االمنية 
ف��ي املناط��ق احمل��ررة، واحل��رص من 
اخلاليا النائمة، واعادة اعمار املناطق 
احملررة لتسهيل عودة النازحني اليها 
الشهداء  وذوي  املتضررين  وتعويض 
واجلرح��ى، كذلك تعزيز ثقافة االمن 

والتعايش السلمي. 
وبينت احملاضرة اهمية تعزيز اجلانب 
االقتص��ادي واالجتماع��ي من خالل 
احياء املناطق احملررة وتنشيط احلركة 
التجاري��ة فيه��ا، وحتدي��د املناط��ق 
املتنازع عليها لغرض رس��م خرائط 
الفس��اد  وض��رورة محاربة  جديدة، 
والقضاء علي��ه كونه احد العوامل 

الرئيس��ة التي اسهمت في تغلغل 
داع��ش، واالبتعاد ع��ن اخلصخصة، 
وامكاني��ة توظي��ف املبال��غ الت��ي 
كانت مخصصة للحرب ضد داعش 
العادة اعمار املناطق احملررة وتعويض 

املتضررين والشهداء واجلرحى. 
كما اكدت جبار على دور وزارة العمل 
والشرؤون االجتماعية في التصدي 
للتحديات التي تواجه البلد ومنها 
عدم وجود فرص عمل للش��باب ما 
يجعلهم فريسة للعصابات ويدفع 
به��م ال��ى االنض��واء حت��ت خيمة 
االرهابيني، داعية ايضا الى االهتمام 
باجلان��ب التعليم��ي والتربوي كونه 
م��ن العناصر املهمة ف��ي التصدي 

للجماعات املتطرفة واالرهابية. 
وفي ختام الورش��ة تبادل احلاضرون 
املقترحات واالراء فضال عن مناقشة 
اهم احملاور التي تضمنتها الورش��ة 
معبرين عن سعادتهم لالنتصارات 
الت��ي حتقق��ت متمن��ني ان يك��ون 

املستقبل افضل. 

مالكات المنطقة الوسطى تواصل صيانة المحطات التحويلية 
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متابعة الصباح الجديد:

وزي��ر  لتوجيه��ات  تنفي��ذاً 
قاس��م  املهن��دس  الكهرب��اء 
محم��د الفهداوي ف��ي متابعة 
آلي��ة التوزي��ع ورفع التج��اوزات 
اطلع مدير ع��ام املديرية العامة 
ملشاريع نقل الطاقة الكهربائية 
واملش��رف العام على أنس��يابية 
التوزي��ع  واملواقع املس��تثناة من 
القطع املبرمج في عموم العراق 
املهن��دس صب��اح كاظم عكرب 
اعمال تش��غيل محط��ة املعري 
الثانوي��ة في جان��ب الكرخ بعد 
مباش��رة امل��الكات الهندس��ية 
والفنية املتخصصة في  تنفيذ 
مه��ام برنامج القط��ع ومتابعة 

األحمال على مدار )24( ساعة.
وش��دد املدير العام على املالكات 
املش��رفة برف��ع تقاري��ر يومي��ة 
توضح فيها مناط��ق التجاوزات 
مبا فيها املناطق املستثناة وأتخاذ 
القانونية بحق  األجراءات  جميع 
اخملالفني منهم وبالتنس��يق مع 
مراكز السيطرة الوطنية ، مبديا 
استعداده لتقدمي الدعم املطلق 
للم��الكات الهندس��ية والفنية 
التس��هيالت  جمي��ع  وتق��دمي 
ملعاجلة املعوق��ات التي قد تعوق 
عملهم وذل��ك لتحقيق الهدف 
جتهي��ز  عدال��ة  ف��ي  املنش��ود 
الكهربائية  بالطاق��ة  املواطنني 

خدمة للصالح العام .    
الهندس��ية  امل��الكات  تواص��ل 
والفنية في املديرية العامة لنقل 
الطاق��ة الكهربائي��ة  املنطقة 
الصيان��ة  بأعم��ال  الوس��طى 
الدوري��ة لع��دد م��ن محطاتها 

التحويلية.
واوضح املتحدث الرسمي باسم 
وزارة الكهرب��اء الدكتور مصعب 
سري املدرس ان االعمال تضمنت 
اطفاءاحملول��ة الرئيس��ة رقم )2( 
ملعاجلة نضوح الزيت في محطة 
احلري��ة التحويلي��ة ، ال��ى جانب  

االستباقية على  الصيانة  اجراء 
مقاط��ع 11 ك.ف ف��ي محط��ة 
اجلزائ��ر تالفي��اً حل��دوث اعط��ال 
مفاجئ��ة ، وكذل��ك العمل على 
صيان��ة آلي��ة التش��غيل دوائ��ر 
الس��يطرة )الغل��ق والفتح( عن 
بع��د ملغ��ذي احل��د 11 ك.ف في 

محطة النعمانية التحويلية .
وقال الدكتور املدرس ان االعمال 
ش��ملت ايض��ا صيان��ة قواطع 
الدورة جهة 33 ك.ف في محطة 
وكذل��ك  التحويلي��ة  الصوي��رة 
دوائ��ر  عل��ى  الفح��ص  اج��راء 
الس��يطرة والقي��اس واحلماي��ة 
اخلاصة مبغ��ذي الزهراء 11 ك.ف, 
فض��الً ع��ن اطفاء خط ش��مال 
بغداد – ش��رق بغ��داد 400 ك.ف 

الستبدال العوازل املتضررة على 
ابراج رقم )29( واجراء الكش��ف 
احلراري على خط االمني – واسط 

احلرارية 400 ك.ف رقم )2+1(. 
على صعي��د متصل وباش��راف 
مباش��ر من قبل مدير عام انتاج 
كهرباء الفرات األوسط املهندس 
باشرت  محمد حس��ن نس��وم, 
املالكات الهندسية والفنية في 
الغازية  احلل��ة  محطة كهرب��اء 
االول��ى بالتع��اون م��ع م��الكات 
ش��ركة GE االميركي��ة بنصب 
غازي��ة  توليدي��ة  وح��دات  ارب��ع 

جديدة وعلى مرحلتني .
كم��ا اعل��ن الدكتور امل��درس ان 
اعم��ال املرحل��ة االولى تضمنت 
التوليديت��ني  الوحدت��ني  نص��ب 

الس��ابعة والثامنة ، اما املرحلة 
نص��ب  س��تتضمن  الثاني��ة 
الوحدت��ني الثانية والرابعة ، وقد 
مت اجناز العمل بنس��بة %22 ، وان 
الواحدة  التوليدية  الوحدة  قدرة 

.MW 20
ولف��ت ال��ى ان محط��ة كهرباء 
احللة الغازية األولى تعد من احد 
املشاريع الصناعية املهمة التي 
ارتأت احلكومة العراقية إنشاءها 
خ��الل ع��ام 1973 ، به��دف زيادة 
اإلنتاج للطاق��ة الكهربائية في 
ذل��ك الوقت وس��د الطلب على 
هذه الطاقة لتأسيس منظومة 
تش��مل  متكامل��ة  كهربائي��ة 
جميع مناطق الدولة العراقية . 
امل��الكات  اجن��زت  ذل��ك  ال��ى 

الهندس��ية والفنية في شبكة 
التابع��ة  باب��ل  كهرب��اء  نق��ل 
للمديري��ة العامة لنقل الطاقة 
الف��رات  منطق��ة  الكهربائي��ة 
األوس��ط اعمال معاجل��ة انهيار 
  R العازلي��ة حملولة الفولتية طور
التابعة خلط شرق احللة 132ك.ف 

،في محطة السدة الثانوية.
وقال املتحدث الرس��مي باس��م 
االعم��ال  ان  الكهرب��اء  وزارة 
تضمنت تفكيك احملولة املتضررة 
التحوي��رات  جمي��ع  واج��راء 
ملالءمة  املطلوب��ة  امليكانيكي��ة 
للقاعدة احلديدية حملولة الفولتية 
اجلدي��دة ، وربط دوائر الس��يطرة 
اخلاص��ة حملولة الفولتي��ة واجراء 
جمي��ع الفحوص��ات املطلوب��ة 

وادخال اخلط بالعمل ، مؤكدا ان 
هذا االنهيار ج��اء نتيجة ارتفاع 
فولتية اخلط مم��ا ادى الى حدوث 
عط��ل ف��ي محول��ة الفولتي��ة 
للط��ور R ، التابع��ة خلط ش��رق 
محط��ة  ،ف��ي  132ك.ف  احلل��ة 

السدة الثانوية.
م��ن جهت��ه تفق��د مدي��ر ع��ام 
الكهربائية صالح  الطاقة  انتاج 
الدي��ن املهندس س��عد ابراهيم 
حمودي محطة كهرباء كركوك 
الغازي��ة في محافظ��ة كركوك 
والتق��ى مدير احملط��ة املهندس 
مهدي محمد حس��ني واملالكات 
الهندس��ية والفني��ة, لالط��الع 
عل��ى س��ير االحم��ال للوحدات 

التوليدية في احملطة.  

مدير عام مشاريع نقل الطاقة يّطلع على أعمال تشغيل محطة المعري الثانوية

شدد المدير العام 
على المالكات 

المشرفة برفع 
تقارير يومية 

توضح فيها مناطق 
التجاوزات بما فيها 

المستثناة وأتخاذ 
اإلجراءات القانونية 

بحق المخالفين 
منهم بالتنسيق مع 

مراكز السيطرة 
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أمام أنظار رئيس مجلس القضاء االعلى
املوضوع / اعادة الدوام املسائي في احملاكم الشرعية 

بعد التحية
نعيش هذه االيام غمرة أنتصارات جيش��نا الباسل وقواتنا 
املس��لحة ب��كل صنوفه��ا بطرد فل��ول عصاب��ات داعش 
وتطهي��ر ارضنا املقدس��ة من ه��ذه الزم��ر االجرامية في 

محافظة نينوى .
وه��ذا النصر الكبي��ر أعطى االم��ل الكبير ل��دى املواطن 
العراق��ي في الس��عي لتحقي��ق أألمن وأألم��ان في عموم 
عراقن��ا العظيم مما دف��ع العديد من الش��باب في ارتباط 
فرح��ة النصر بفرحة اخرى وهي االرتب��اط املقدس بالعش 
الزوجي م��ن خالل التهاف��ت الى احملاكم الش��رعية المتام 

عقود الزواج وتكون الفرحة بفرحتني.
ولذل��ك طالب هؤالء الش��باب من رئي��س مجلس القضاء 
االعلى احملترم عودة الدوام املس��ائي في احملاكم الش��رعية 
كونه��م القوا صعوب��ة في أمتام عقود زواجهم بالس��رعة 
املمكنة نتيجة الزخ��م احلاصل في هذه احملاكم فضال عن 
صعوب��ة حتم��ل لهيب حرارة اجل��و اضافة ال��ى االرتباطات 
ه��ؤالء الش��باب واولياء اموره��م بأعمالهم خ��الل النهار 
س��واء كان هذا االرتباط بالعمل في مؤسس��ات الدولة او 

القطاع اخلاص.
ل��ذا يلتمس هؤالء الش��باب م��ن رئيس مجل��س القضاء 
االعل��ى احملترم عودة الدوام املس��ائي كونه سيس��هم في 
تخفيف الزخ��م احلاصل في هذه احملاكم ف��ي أثناء الدوام 
الرسمي كما ان الدوام املسائي سيكون مناسبا للراغبني 
بال��زواج من حيث الوقت واالجواء املناخية املناس��بة وهذا 
سيس��هل عملي��ة س��رعة اجناز معام��الت عق��ود الزواج 
وأكمال فرحته��م بدخولهم القفص الذهب��ي تزامنا مع 

افراح بلدنا بأسبوع النصر بتحرير موصل احلدباء. 

لفيف من املواطنني 

دور الدستور في 
رسم مالمح المحكمة 

االتحادية العليا
حت��ى الع��ام 2005، كانت محكم��ة التمييز 
االحتادية مبوجب الس��لم القضائ��ي العراقي 
الهيئ��ة القضائي��ة االعلى في الع��راق، لكن 
بعد هذا التاريخ اس��تحدثت هيئة على  غرار 
األنظم��ة القضائية لل��دول املتطورة كما هو 
احلال في الواليات املتحدة االميركية والعديد 

من الدول االوروبية الدميقراطية.
أذن نحن اليوم أمام محكمة لم تكن معروفة 
في العهود الس��ابقة، وهي احملكمة االحتادية 
العليا بوصفها القضاء الدس��توري العراقي 
وه��ذه التس��مية حتمل ش��قني، االول كونها 
الوحيدة التي متارس صالحيات تتعلق بتفسير 
الدستور القانون االس��مى واالعلى في البالد 
)وهي تسمية وردت في املادة 13 من الدستور(، 
كما تنظر في مدى مطابقة القوانني الصادرة 
ع��ن الس��لطة التش��ريعية مع اح��كام هذا 
الدس��تور، أما الش��ق الثاني كونها ليس��ت 
مركزية أمنا ميتد اختصاصها إلى جميع انحاء 
العراق مبا فيه اقليم كردستان تطبيقاً للمادة 
االولى من الدستور التي نصت على أن )العراق 
بل��د احتادي(، ف��ي حني أن القضاء الدس��توري 

العراقي هو احتادي ايضاً.
واحملكمة االحتادي��ة العليا، هي قمة الهرم في 
تشكيالت النظام القضائي العراقي احلديث، 
الوارد ذكرها في املادة )89( من الدس��تور ومن 
حتتها مكونات الس��لطة القضائية االحتادية 
االخرى، واصدرت منذ تأسيس��ها العديد من 
الق��رارات والتفس��يرات الدس��تورية املهمة، 
كما اس��همت في فض الكثي��ر من النزاعات 
التي نشأت كادت أن تعطل النظام السياسي 
العراق��ي ل��وال وج��ود جه��ة قضائي��ة تعنى 

بالفصل في امللفات الدستورية.
وتتك��ون احملكمة من تس��عة قض��اة لديهم 
اخلبرة الكاملة مت ترشحيهم من قبل مجلس 
القض��اء االعلى وفق��اً للس��ياقات القانونية 
واملصادق��ة عل��ى تعيينهم مبوجب مرس��وم 
جمه��وري وله��ا قانون يحدد كيفية ممارس��ة 
مهامها وآلية عقد جلس��اتها وه��و القانون 

رقم )٣٠( لسنة ٢٠٠٥.
أم��ا االختصاص��ات فقد وردت في الدس��تور، 
وجنّد أن دخول املش��رع الدستوري في تفصيل 
االختصاص��ات وع��دم تركه��ا إل��ى القوانني 
اهميته��ا  يعك��س  التنظيمي��ة  والق��رارات 
وخطورة دورها في النظام السياسي للعراق.

ول��وال تل��ك االهمية لنص الدس��تور كما هو 
ح��ال بقي��ة التش��كيالت على عبارة »يس��ن 
قان��ون ينظ��م اختصاصاته��ا«، لكنه اقتصر 
ذلك على اجلوانب الش��كلية ولم يترك جمللس 
النواب التدخل في تلك االختصاصات لكي ال 

تكون حتت مرمى االهواء السياسية.
واالختصاص��ات ال��واردة ف��ي امل��ادة )93( من 
الدس��تور هي الرقابة على دستورية القوانني 
النص��وص  وتفس��ير  الناف��ذة  واألنظم��ة 
الدس��تورية، والفص��ل باخلالف��ات احلاصل��ة 
بني احلكومة االحتادي��ة وحكومات األقاليم أو 
احملافظات غير املرتبطة بإقليم، وبني البلديات 

واإلدارات احمللية.
كما تختص احملكمة ف��ي الفصل باالتهامات 
املوجهة إلى رئيس اجلمهورية أورئيس الوزراء أو 
الوزراء وكذلك املصادقة على النتائج النهائية 
لالنتخابات، والفصل في تنازع االختصاص بني 
القض��اء االحتادي والهيآت القضائية لألقاليم 

أو احملافظات غير املرتبطة بإقليم.
أم��ا ع��ن نص الدس��تور ف��ي امل��ادة )94 ( من 
الدس��تور عل��ى ان ق��رارات احملكم��ة االحتادية 
العلي��ا باتة وملزمة للس��لطات كافة، يعني 
منحها العلوية على جميع تلك السلطات، بل 
أن رئيس احملكم��ة يعّد من الناحية الوظيفية 
مبنزلة رئيس اجلمهورية الن محكمته الوحيدة 
الق��ادرة مبوج��ب الدس��تور عل��ى محاس��بة 
الرئي��س العراقي عن جرمي��ة احلنث باليمني او 
اخليان��ة العظمى، او خرق الدس��تور وال ميكن 
جملل��س النواب اقالته اال بعد ص��دور قرار ادانة 
م��ن احملكمة االحتادي��ة العليا بذل��ك تطبيقا 

للمادة )٦١/سادسا/ب( من الدستور. 

*كاتبة عراقية 

تقرير

العمل تنّظم ورشة عمل بعنوان عراق ما بعد داعش
بالتنسيق والتعاون مع الجامعة المستنصرية 

جانب من الندوة
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اعالم الصحة 
برعاي��ة مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ 
الدكتور جاس��ب لطيف احلجامي اقامت 
دائرة صحة بغداد الك��رخ احتفالية كبرى 
مبناس��بة اس��بوع النصر على قاعة مركز 
الدائ��رة بحضور قائممقامي��ة الكاظمية 
املستشفيات وقطاعات  ومدراء  واملعاونني 

الرعاية الصحية واملراكز التخصصية .
وتخل��ل االحتفالية ق��راءة أية م��ن الذكر 
احلكيم والوقوف دقيق��ة حدادا على ارواح 
ش��هداء العراق وعزف النشيد الوطني ومت 
عرض فديو خاص بتوثيق انتصارات اجليش 
واحلش��د و مش��اركة دائ��رة صح��ة بغداد 
الكرخ في اس��ناد القطعات االمامية في 
جبهات القت��ال باملفارز الطبي��ة واجنازات 
الدائ��رة مبا قدمته من حمالت التبرع بالدم 
و ارسال س��يارات االسعاف وافتتاح اجلناح 
اخل��اص بع��الج جرح��ى الق��وات االمنية و 

احلشد الشعبي و اعفاء عائالت الشهداء 
اخلدم��ة  اج��ور  اس��تيفاء  واجلرح��ى م��ن 
الطبية ومواعيد احلج��ز الجراء العمليات 

والفحوصات الطبية 
والقى مدير عام الدائرة كلمة اش��اد فيها 
ببسالة جميع صنوف القوات االمنية من 
اجليش و الشرطة و قوات احلشد الشعبي 
وهنأه��م بهذه االنتص��ارات الت��ي ابهرت 
العالم اجمع حيث ان هذه احلرب هي احلرب 
احلقيقة التي انتصرت فيها جيوش الدولة 
ض��د اع��داء الوط��ن حيث كرس��ت اغلب 
اجليوش العربية و اجليوش في اثناء احلقبة 
الس��ابقة حملارب��ة ابناء الوط��ن او االعتداء 
على دول اجلوار بينم��ا نصرنا االن كان ضد 
قوى الظ��الم الذين تدعمه��م دول ال تريد 

ببلدنا االستقرار .
و طال��ب احلجام��ي بفت��ح حتقي��ق ح��ول 
اجله��ات الت��ي وقفت و مول��ت الدواعش و 

اجلهات التي قام��ت بتجهيزهم باالدوية و 
العالجات و الكهرب��اء و املياه خالل الفترة 
الس��ابقة و ذل��ك احقاقا للعدال��ة و دماء 
الش��هداء حتى ال تتكرر مثل هذه احلاالت 

بعناوين اخرى .
من جانبه بني قائممقام الكاظمية يوسف 
الس��عدي ان دائ��رة صحة الك��رخ هي من 
اكثر الدوائر التي تقف وتقيم االحتفاليات 
باملناس��بات الوطني��ة و تق��دم خدماتها 
للقوات االمنية و احلشد الشعبي وعائالت 

الشهداء واجلرحى. 
الى ذلك قال مدير مدينة االمامني الكاظمني 
)ع( الطبية الدكتور عبد الرحمن احملمداوي 
ان املدين��ة افتتح��ت جناح��ا خاصا بعالج 
جرحى القوات االمنية و احلش��د الشعبي 
و اجرت اكثر م��ن )90( حملة للتبرع بالدم 
س��نويا و اس��تقبلت في ي��وم واحد )300( 
جريح و مثل ذلك حتديا حيث يحتاج لفتح 

اكثر من )20( صال��ة عمليات اذا علمنا ان 
صال��ة العمليات حتتاج الى جهد كبير من 
خالل جتهيزها باملعدات الطبية و املالكات 
الطبية والصحية املتمرس��ة و احلمد هلل 

استطعنا ان نقدم العالجات لهم 
و اضاف مدير االعالم في دائرة صحة بغداد 
الك��رخ احمد احليدري ان دائرة صحة بغداد 
الكرخ س��باقة في تقدمي اخلدمات الطبية 
للق��وات االمنية و احلش��د الش��عبي من 
خ��الل افتتاح اجلناح اخل��اص لعالج جرحى 
القوات االمنية و احلش��د الشعبي و اعفاء 
ذويهم م��ن اجور اخلدمة الطبية و مواعيد 
احلج��ز الج��راء العملي��ات و الفحوص��ات 
الطبية وارس��ال عش��رات الف��رق واملفارز 
الطبية وس��يارات االس��عاف واجراء اكثر 
من )300( حملة تبرع بالدم وقدمت دائرتنا 
الكثير من الش��هداء من املالكات الطبية 

والصحية .

بغداد - الصباح الجديد:
اعلنت الش��ركة العامة للس��كك احلديد 
العراقية تسيير قطار من بغداد الى كربالء 
ي��وم اجلمعة من كل اس��بوع وذلك خدمة 

لزائري املراقد املقدسة .
وقال مدير عام الش��ركة سالم جبر سلوم 
ان القط��ار ينطل��ق م��ن محط��ة بغ��داد 

صباح��ا   )00/8( الس��اعة  مت��ام  املركزي��ة 
متوجه��ا ال��ى محط��ة كرب��الء ، مبين��ا 
ان ع��ودة القط��ار ف��ي الي��وم نفس��ه من 
محطة س��كك كرب��الء الس��اعة )00/6(

مساء متوجها الى محطة بغداد املركزية 
واضاف س��لوم ان هناك تنسيقا بني قسم 
النقل والتش��غيل في الشركة وبني مدير 

محطة قطار كربالء بتهيئة عجالت لنقل 
الزائري��ن ذهاب��ا واياب��ا من محط��ة قطار 
كربالء الى العتبتني املقدستني ، مؤكدا ان 
اس��عار تذاكر الس��فر ذهابا وايابا )6( االف 
دين��ار للدرج��ات الس��ياحية الثانية بينما 
اس��عار التذاكرللدرجات السياحية االولى 

)7( االف دينار.

وأشار املدير العام الى ان سعر تذكرة درجة 
الكوش��يت )8( االف دينار ومت تهيئة جميع 
املستلزمات املطلوبة خلدمة الزائرين على 
منت احدث القطارات املكيفة DMU املتوفر 
فيه��ا عنص��ر الراح��ة والس��رعة واالمان 
ومواعيد منتظمة حلركة القطار من اجل 

الزائرين . 

صحة الكرخ تقيم احتفالية بمناسبة أسبوع النصر

السكك تسّير قطارا للزائرين من بغداد الى كربالء أسبوعيا
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د. ناجي الفتالوي

بغداد - الصباح الجديد: 

برعاية وحضور وزيرة الصحة والبيئة 
الدكتييورة عديلييه حمييود حسييني 
وحتت شييعار ) تالحمنا قوة وانتصار 
( احتفلييت وزارة الصحيية بأسييبوع 
النصر مبناسبة حترير مدينة املوصل 
احلدباء وتزامنا مييع انتصارات قواتنا 
األمنية وحشدنا الشعبي األبطال .

وابتدا االحتفييال برفع وزيرة الصحة 
والبيئيية العلييم العراقييي وحتيتييه 
من ثم اطييالق حملة للتبييرع بالدم 
ملنتسييبي الوزارة ، وتخلل األحتفال 
الييذي حضييره جمعيياً كبيييراً ميين 
منتسييبي الوزارة والضيييوف وعدداً 
والصحفيني كلمة  من األعالميييني 
لوزيييرة الصحيية واللبيئيية عديليية 
حمود حسييني أشادت فيها ببسالة 
وشجاعة ابناء قواتنا األمنية ورجال 
احلشييد وكل اخليرين الذين أسهموا 
فييي صنع األنتصييارات ودحر األعداء 
ميين الدواعييش وميين حالفهم من 

حلف الشر .
التي  الوزيرة األجنازات  وأسييتعرضت 
حققتهييا مالكات الييوزارة من خالل 
دعييم سيياحات املعييارك باملييالكات 
الطبية واخلدمية وتقدمي األسعافات 
األولييية والضرورية جلرحييى القوات 
وتوفير  الشييعبي  واحلشييد  األمنية 
كل مستلزمات ألنقاذ اجلرحى وذلك 
عبيير توفير اسيياطيل من سيييارات 
الييى مسيياندة  أضافيية  األسييعاف 
طيييران اجليش في نقييل اجلرحى الى 
املستشييفيات في العاصمة بغداد 
بعييد تهيأة مالكات الييوزارة لردهات 
خاصة السييتقبال اجلرحى من أبناء 
القوات األمنية واحلشييد الشييعبي 
كما وأشييادة الوزيرة بالروح العالية 
الشييهداء  قدمها  التي  والتضحية 
من منتسبي الوزارة الذين سقطوا  

في ساحات املعارك .
وأكييدت وزيييرة الصحيية والبيئة أن 
الييوزارة ماضية فييي برنامجها الذي 
يهدف الى زيادة حجييم األمكانيات 
الصحييية والعالجية جلرحى معارك 

حترير املوصييل واألماكن األخرى التي 
تشهد أعمال عسكرية ، مثمنة 

الييدور الكبير واملشييرف للمرجعية 
الرشيييدة ودعمهييا للمقاتلييني من 
واحلشييد  األمنييية  القييوات  ابنيياء 
الشعبي الذي كان لهو الدور الكبير 
في حتقيييق األنتصارات علييى فلول 

الدواعش وأعداء العراق 
كما تخلل األحتفييال ألقاء كلمات 
وقصائد تشيد بدور القوات األمنية 
حتقيييق  فييي  الشييعبي  واحلشييد 
األنتصييارات كذلك مت عييرض أوبريت 

النصر .
ومن اجلدير بالذكر أن  وزيرة الصحة 
والبيئيية الدكتييورة عديليية حمييود 
حسييني كانت قد ناقشت في وقت 

سييابق مييع وكيييل وزارة الداخلييية 
لشؤون االمن االحتادي الفريق محمد 
بييدر ناصر تعزيز التعيياون في مجال 
تقييدمي اخلدمات الطبييية والعالجية 
ووزارة  األمنييية  القييوات  ملنتسييبي 

الداخلية .
بييدوره اشيياد الفريق ناصيير بجهود 
املييالكات الطبييية والصحييية فييي 
ميين  اجلرحييى  اخوانهييم  اسييعاف 
وتشييكيالتها  الييوزارة  منتسييبي 
الراقدييين في املؤسسييات الصحية 
والييدور احملييوري التييي تؤديييه تلييك 
املالكات في تعزيز انتصارات مقاتلينا 
االبطال علييى الدواعش اجملرمني من 
خالل التواجد في السواتر االمامية 
وتقدمي اخلدمييات الطبية والعالجية 

الكفييوءة لتكييون عنوانييا بييارزا من 
عناوييين النصر العراقييي املظفر ومت 
مناقشة دور الوزارة في اسناد وتعزيز 
التواصييل مع املؤسسييات الصحية 

التابعة لوزارة الصحة .  
فييي  اقيمييت  اخييرى  جهيية  ميين 
مستشفى الكندي التعليمي التابع 
الى دائييرة صحة بغييداد /  الرصافة 
فعاليييات الييدورة العلمييية اخلاصة  

بالوقاية من مرض الكوليرا  .
وذكر الدكتور سييالم مزهر حسييني 
مدير املستشفى ان الدورة استمرت 
على مدار ثالثة ايام شييملت حضور 
والصحييية   التمريضييية  املييالكات 
لعدد من املؤسسييات الصحية في 
جانييب الرصافيية ، الدورة شييهدت 

مهميية  محيياور  عييدة  اسييتعراض 
تقييدمي معلومييات مفصلة  تناولت 
عن انواع اإلصابة  ، اضافة الى تقدمي 
شرح مفصل عن مفهوم السيطرة 
علييي املييرض واللقاءات املعييدة لها 

والعالجات واملناعة الذاتية . 
ولفت حسييني ان هذه الييدورة تأتي 
ضميين املنهيياج السيينوي للنصف 
الثانييي للعييام احلالييي و املعييد من 
قبييل شييعبة ذو املهيين الصحييية 
قسم االمور الفنية في دائرة صحة 

الرصافة .
ميين جانبها اوضحت سييمر صالح 
املرضية  اختصاص حتليييالت  رحيم 
مدييير شييعبة املهيين الصحية ان 
الهدف االساسييي ميين اقامة هذه 

الدورة التييي حاضر فيهييا عدد من 
املييالكات الصحييية والتمريضييية 
فضييال عيين اقاميية ورش عمييل هو 
االطييالع علييى اخيير املسييتجدات 
العلمية الييى جانب رفييد املالكات 
واملعلومييات  باخلبييرات  الصحييية 
الضرورييية التييي تسيياعدهم على 
التعامل مع هييذا النوع من احلاالت 
والتأكيد على ادامة حلقة التواصل 
العلمييي لالرتقيياء بالواقع الصحي 
وتطويييره والسييعي اجليياد الى رفع 
قييدرة وكفيياءة املييالكات الصحية 
العراقية وزيادة خبراتهم بالنسييبة 
للعاملييني فييي هذا اجملييال من اجل 
تقييدمي افضييل اخلدمييات الطبييية 

والعالجية للمواطنني  .

خالل االحتفالية التي أقيمت بمناسبة أسبوع النصر 

وزيرة الصحة تؤكد تعزيز دعمها الطبي والعالجي للقّوات األمنية والحشد الشعبي 

هل العمامة
 في قفص االتهام؟

املتابييع حلديث الشييارع العراقي وايضا املتابع ملا ينشيير 
ميين آراء في مواقييع التواصل االجتماعييي على اختالف 
مسييمياتها وانواعهييا يجد ان العمامة بييني التقديس 
واالتهام ، ولكيين من باب االنصاف يجب ان نطرق بعضا 
من االسئلة : ما جنس العمامة ) واقصد العالم اخملتص 
وطالب العلوم الدينية الذي يرتدي الزي االسالمي( التي 
باتت في قفص االتهام ؟وهل وقع املواطن البسيييط في 
فخ نصب له من قبل البعض للنيل من رمزية العمامة 
؟ وهييل اختلفت العمامة العراقية برمزيتها في مقتبل 

االلفية الثالثة عنها في نهاية االلفية الثانية ؟ 
الواقييع يقول وانا شييخصيا معه ان االعييم االغلب من 
املعممييني الذين تصييدروا للمشييهد القيييادي للدولة 
العراقييية احلالية هم في دائرة االتهام وبطريقة وبأخرى 
باتوا جزءا من مشييهد وواقع الفساد احلاصل في البلد ، 
وعلينا قبل ان نوجه سهم القناعة صوب اثبات التهمة 
او نفيهييا ان نقييوم بتصنيييف العماميية حتييى نحدث 
مقاربة موضوعية نستطيع من خاللها البت باملوضوع 
والتشخيص الدقيق ، فهناك عمامة ترمز الى املرجعية 
الرشيييدة املتمثلة بعمامة السيييد السيستاني حيث 
ال يختلييف عليها اثنان ميين كونها عمامة تعمل وبجد 
للوطن واملواطن ويكفي ان نطلييع على دورها املتواصل 
فييي دعم اجلهود الوطنية لبناء العراق وحمايته ولنا في 
فتوى اجلهاد الكفائي خير دليل , وللذين يريدون االقتراب 
اكثر من الوصف املوضوعي حيال هذه العمامة عليهم 
رصييد مجموعة البيانييات الصادرة من مكتب السيييد 
السيسييتاني منذ سييقوط نظام البعث وحتى راهنية 
اللحظة التي نحن فيها وحتما سيييجدون روحا واحدة 
متماسييكة ميزت هذه العمامة وهي ارادتها الواضحة 

ببناء وطن موحد آمن مستقر .
اما العماميية الثانية فهييي عمامة واعظيية انزوت في 
مسيياجدها وجوامعهييا وحسييينياتها فقييط لتثبيت 
الناس وتعليمهم امور دينهييم ودنياهم ,هذه العمامة 
نييأت بنفسييها عيين التصدي خوفييا على نفسييها من 

الوقوع في فخ واختبار السلطة واملال .
الفخ الذي اوجدته ظروف الفوضى والتخبط , وعمامة 
ثالثة هي وعظييية تصدت للظهور الواضح عبر االعالم 
واملنابر ويعلق في عباءتها بعض سهام االتهام من انها 
ورمبييا وبدرجة ما خالفييت القياسييات الصحيحة التي 
تؤكييد عليها العمامة االولى وفشييلت في اختبار عدم 
االهلييية والتصريح املباغييت واجلريء وغييير املبرر والذي 
ال يسييتند الى عمق في العلييوم الدينية وبالطبع ليس 
كل من يييدرج حتت هذا الصنف قد فشييل في االختبار 
, وعماميية رابعة هييي عمامة حركييية ومصداق واضح 
لالنصهييار والبوح باسييم الدين احلقيقييي القائم على 
اسيياس االميير باملعروف والنهييي عن املنكر واملشيياركة 
الفاعليية في قضايا الدفيياع عن الوطيين ومنهم الذين 
شيياركوا في عمليات القضاء على االرهاب الداعشييي 
واستشهدوا وال شك في شرف هذه العمامة وطهارتها 
, وعمامة خامسيية هي عماميية حزبية غادرت اللحظة 
الدعوية لتسييتقر فييي عالم الظهور السياسييي ومن 
بوابيية احلزب الذي تييروج له حيث يشييكل الهم احلزبي 
واملنفعيية احلزبية همها االول والكبييير فمن خالله يتم 

احلصول على السلطة ومغامنها .
وهييي من اوضح مصاديق العمامة التي يسييلط عليها 
سهام االتهام ويستثنى منها النزر القليل من العمائم 
التي اشتركت بالعملية السياسية , وعمامة سادسة 
تتخبييط اضاعييت طريقها وهويتهييا وال يوجييد لديها 
وضييوح في املنهج واملعتقد سييوى االرتزاق وملء اجليب 
وهي عمامة ال شأن هلل والدين في مسعاها كتلك التي 
عشقت احلزب الذي يدر عليها املال والسلطة , بالعموم 
العماميية اليوم حتتاج الى مراجعة واقعها حتى ال تهزم 
الهزمية النكراء من ربطة العنق وهذا املراجعة تقع على 
عاتق املؤسسة الدينية التي تقوم بتخريجها , وللكالم 

بقية .

أشادت وزيرة الصحة 
ببسالة وشجاعة أبناء 
قواتنا األمنية ورجال 
الحشد وكل الخيرين 
الذين أسهموا في 
صنع االنتصارات 
ودحر األعداء من 
الدواعش ومن 
حالفهم من حلف 
الشر 

جانب من االحتفال املركزي لوزيرة الصحة بيوم النصر

بغداد - الصباح الجديد:
ذكييرت مديييرة مكتييب رئيييس هيئة 
عبييير  الدكتييورة  الطفوليية  رعاييية 
اجللبي ان الهيئيية ماضية في تنفيذ 
خطتهييا املوضوعة واخلاصة بتطبيق 
بنييود السياسيية الوطنييية حلماييية 
الطفييل التييي اطلقها وزييير العمل 
رئيس الهيئة املهندس محمد شياع 
السييوداني بالتعيياون مييع منظميية 

الطفولة العاملية )يونيسيف(. 
وقالييت اجللبي ان الهيئة سييتعطي 
احملافظييات احملررة من االرهيياب اولوية 
فييي التنفيذ بسييبب الظييروف التي 
مرت بهييا والتأثييير السييلبي الكبير 
الذي تعرضت له الطفولة ، مشيييرة 
الى ان الهيئة وبالتعاون مع منظمة 
اليونيسيييف سييتعمد الييى اعييادة 
تأهيل االطفييال مجتمعيا من خالل 
وضع اسييتراتيجية للتعليم والدعم 
النفسييي والترفيهي ميين اجل اعادة 
دمج اطفال تلك املناطق في اجملتمع. 

وبينييت الدكتييورة عبييير ان اجلانييب 
االقتصييادي سيييكون ضاغطييا على 
الهيئة في تنفيييذ اخلطط والبرامج 
لكن وضميين توجيهات رئيس الهيئة 
سييينفذ البرنامييج وفييق االولويييات 
املعييدة وتباعييا ، مناشييدة منظمات 
اجملتمييع املدنييي واملنظمييات الدولية 
كافة بتقدمي الدعم واالسييناد جلهود 
الهيئيية ميين اجل امتييام تنفيييذ بنود 

سياسة حماية الطفل العراقي. 
وكان رئيييس هيئيية رعاييية الطفولة 
املهنييدس محمد شييياع السييوداني 
قد اكد في كلمته خالل مؤمتر اطالق 
وثيقيية السياسيية الوطنييية حلماية 
الطفييل العراقي ان اطييالق الوثيقة 
جاء مكمال لالنتصارات التي حققها 
جيشيينا الباسييل وقواتنييا االمنييية 
واحلشييد الشييعبي علييى عصابييات 
داعش االرهابية في املوصل وصوال الى 
اسييتكمال حترير بقية املدن ، مشيرا 
الى ان السياسييات االجتماعية متثل 

اليوم اهمييية كبيرة وتشييكل حجر 
وانتشييال  اجملتمعات  لنهضة  الزاوية 
الهشيية والضعيفيية فييي  الفئييات 
ظل االزمييات التي تعصييف بالبلدان 
فييي خضييم التحييوالت االقتصادية 

واالجتماعية .
واوضييح رئيييس الهيئة ان سياسيية 
حماييية الطفل هي واحييدة من تلك 
السياسات التي متثل استجابة لرسم 
مالمح رؤية الدولة نحو طفولة امنة 
تنعييم بحقوقها ميين دون متييز، الفتا 
الييى ان هيئة رعاييية الطفولة تبنت 
ووضعت علييى عاتقها هييذه املهمة 
وعملييت بالتعيياون والتنسيييق مييع 
شييريكها االساسي املتمثل مبنظمة 
االمم املتحييدة للطفولة )يونيسيييف( 
على إعداد وثيقة السياسيية انطالقا 
من احلاجة الى تأمني احلماية لألطفال 
وضمان حقوقهم واحلد من االثار التي 
خلفتها االوضاع املأساوية التي مرت 

بها البالد خالل العقود املاضية. 

بغداد - الصباح الجديد: 
عقييدت دائييرة االرشيياد والبحوث 
في الهيئة العليا للحج والعمرة 
الشيييخ  الهيئة  رئيييس  بحضور 
الدكتور خالد العطية وبالتعاون 
مييع العتبيية العلوية املقدسيية 
وحتت شعار )احلج يزكينا ويوحدنا( 
ملرشييدي  السيينوي  مؤمترهييا 
ومرشييدات محافظات الوسييط 
واجلنوب الذين سيييرافقون قوافل 

احلجاج لهذا العام .
وأشيياد رئيييس الهيئة فييي بداية 
كلمتييه التييي القاها فييي املؤمتر 
»بالدور الكبير للمرجعية الدينية 
احلكيميية متمثلة بالسيييد علي 
السيسييتاني )دام ظلييه( بفتوى 
اجلهيياد الكفائييي التييي أصدرها 
والتييي سيييخلدها التاريييخ الى 
االبييد, مبييا اثمر عنها ميين حتقيق 
علييى  العظيميية  االنتصييارات 
تنظيم داعش اجملرم وأنقاذ العراق 

من شييروره وتخليص العالم من 
براثنييه, كونييه تنظيمييا ارهابيييا 
عامليا وبدأ يحيياول ان يجد منابع 

له في جميع القارات«. 
واثنييى الشيييخ العطييية علييى 
» اجلهييود التييي بذلتهييا جميييع 
االجهزة احلكومية وعلى رأسييها 
رئيس الوزراء القائد العام للقوات 
املسييلحة د. حيدر العبادي الذي 
قاد هذه املرحلة الصعبة بحكمة 
قييل  بشييجاعة  املعركيية  وأدار 
نظيرهييا, اضافة الى استبسييال 
واحلشييد  املسييلحة  القييوات 
باملعركيية  املقييدس  الشييعبي 
الشرسيية التييي يخوضهييا ضد 
االرهيياب والتييي تكللييت بالنصر 
تلو النصيير على تتظيييم داعش 

االجرامي«. 
وأكد رئيس الهيئة ان » مسؤولية 
الديني كاالنبياء واخلدمة  املرشد 
التييي يقدمها حلجاج قافلته هي 

االهييم من بييني جميييع اخلدمات 
االخييرى كونييه يييؤدي وظيفتييه 
الشييرعية بتعليم مناسك احلج 
وتثقيييف  الصحيييح  بالشييكل 
احلجيياج دينيييا وتوعيتهم وتقومي 
وسييلوكياتهم  شييخصياتهم 
وبناء عالقيية متينة مييع اهلل عز 
وجل ليعودوا اشييخاصا جديدين 
يسييهمون فييي خدميية اجملتمييع 

وتقدم واعمار الوطن«.
املرشييدين  العطييية  وأوصييى 
االلتييزام  بضييرورة  واملرشييدات 
بالتوجيهات التي تصدرها الهيئة 
واالمتناع عن اصطحاب االشييياء 
املمنوعيية الييى الديار املقدسيية 
بذلك,  وتوعية حجيياج قوافلهم 
مشيييرا الييى مراعيياة القوانييني 
واالنظميية املتبعة فييي اململكة 
العربية السعودية المتام املناسك 
او  مشييكالت  حييدوث  دون  ميين 

معوقات«. 

تحديد أولويات تنفيذ خطط السياسة 
الوطنية لحماية الطفل العراقي

الحج تعقد مؤتمرها السنوي لمرشدي 
محافظات الوسط والجنوب
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القدس - وكاالت:
أعادت السلطات اإلسرائيلية، امس األحد ، فتح باب 
األس��باط في املس��جد األقصى، أمام املصلني، بعد 
48 ساعة من إغالقه، بقرار من رئيس الوزراء بنيامني 

نتنياهو.
وكان رئيس الوزراء اإلس��رائيلي أعلن، أمس السبت، 
إعادة فت��ح املس��جد األقصى للمصلني والس��ياح 
وال��زوار، مش��يرا إل��ى أن إج��راءات أمني��ة إضافي��ة 
سُتتخذ. وأفادت مراسلة قناة »RT«، في القدس، بأن 
القوات اإلسرائيلية شرعت، امس االحد ، في تركيب 

بوابات إلكترونية على مداخل املسجد األقصى.
وفي الس��ياق، قررت السلطات اإلس��رائيلية تركيب 

كاميرات خارج املسجد، ملراقبة ما يحدث.
وكانت إسرائيل أغلقت املسجد األقصى، منذ صباح 
أمس األول اجلمعة، عقب اشتباك مسلح قتل خالله 

ثالثة شبان فلسطينيني وشرطيان إسرائيليان.

القاهرة - رويترز:
قالت وزارة الداخلية املصرية امس االول الس��بت 
إن الش��رطة قتلت ستة مس��لحني أربعة منهم 
في محافظة اإلس��ماعيلية واثنان في محافظة 

اجليزة ووصفتهم بأنهم »عناصر إرهابية«.
وأضافت الوزارة في بيان بصفحتها على فيسبوك 
أن املسلحني بادروا بإطالق النار على القوات عندما 

حاولت إلقاء القبض عليهم.
وتابعت أن قتيلي اجليزة من عناصر حركة سواعد 
مص��ر )حس��م( الت��ي تق��ول احلكومة أنه��ا ذراع 

مسلحة جلماعة اإلخوان املسلمني احملظورة.
لك��ن اجلماع��ة تنفي انخ��راط أي م��ن أعضائها 
في هجم��ات وقعت في القاه��رة ومدن أخرى في 
وادي ودلتا النيل منذ عزل الرئيس محمد مرس��ي 
املنتم��ي للجماع��ة ف��ي منتص��ف 2013 بع��د 

احتجاجات حاشدة على حكمه.
وق��ال البيان إن الش��رطة حددت هوي��ة اثنني من 
قتل��ى اإلس��ماعيلية وتواصل جهوده��ا لتحديد 
هوية االثنني اآلخرين مش��يرة إلى أن األربعة كانوا 
»يعدون لتنفيذ سلس��لة من العمليات اإلرهابية 

بنطاق احملافظة«.
وكان ثالث��ة مس��لحني مجهولني قتلوا خمس��ة 
رجال شرطة اجلمعة املاضية  في هجوم بالرصاص 
على سيارة ش��رطة كانت تقوم بدورية أمنية في 
منطقة البدرش��ني ف��ي محافظة اجلي��زة اجملاورة 

للعاصمة.

إسرائيل تعيد فتح باب األسباط في 
المسجد األقصى بعد 48 ساعة من إغالقه

مقتل 6 مسلحين في اشتباك 
مع الشرطة المصرية

متابعة - الصباح الجديد: 

قتل اكثر من 330 الف شخص 
بينهم نح��و مئة ال��ف مدني، 
خالل اكثر من ست سنوات من 
النزاع الذي تشهده سوريا، وفق 
اوردها املرصد  حصيلة جدي��دة 
الس��وري حلقوق االنس��ان امس 
االحد، في وقت س��يطر اجليش 
بضرب��ات  مدعوم��ا  الس��وري 
جوي��ة روس��ية عنيف��ة عل��ى 
سلس��لة م��ن آب��ار النفط في 
جن��وب غ��رب محافظ��ة الرقة 
ام��س االول الس��بت ف��ي حني 
يخوض مسلحو تنظيم الدولة 
للدفاع عن  اإلس��المية معارك 
األراض��ي املتبقي��ة له��م ف��ي 

البالد.
وق��ال مدي��ر املرص��د رامي عبد 
برس  فرانس  لوكال��ة  الرحم��ن 
»متكن املرص��د من توثيق مقتل 
331,765 ش��خص عل��ى األرض 
الس��ورية، بينهم 99617 مدنياً 
ف��ي الفترة املمتدة م��ن 15 آذار 

2011 حتى 15 متوز ».
االخي��رة  احلصيل��ة  وكان��ت 
للمرصد في 13 اذار أفادت مبقتل 
أكث��ر م��ن 320 أل��ف ش��خص 

بينهم أكثر من 96 الف مدني.
واحصى املرصد مقتل 116،774 
الس��وري  النظ��ام  م��ن ق��وات 
بينهم  لها،  املوالني  واملسلحني 
61،808 جن��ود س��وريني و1480 

عنصراً من حزب اهلل اللبناني.
هذا وس��يطر اجليش الس��وري 
مدعوما بضربات جوية روس��ية 
م��ن  عل��ى سلس��لة  عنيف��ة 
آب��ار النف��ط ف��ي جن��وب غرب 
الس��بت  يوم  الرقة  محافظ��ة 
مس��لحو  يخ��وض  ح��ني  ف��ي 
تنظي��م داعش مع��ارك للدفاع 
عن األراض��ي املتبقية لهم في 

البالد.
ونقلت قناة اإلخبارية اململوكة 

للدول��ة ع��ن مصدر عس��كري 
قول��ه إن اجلي��ش س��يطر على 
والفهد  الوه��اب  نف��ط  حقول 
ودبيسان والقصير وأبو القطط 
وأبو قطاش وعدة قرى أخرى في 
منطقة الصح��راء الواقعة في 

جنوب غرب محافظة الرقة.
وتقع تلك احلق��ول جنوبي بلدة 
الرصافة وآبارها النفطية والتي 
استعادها اجليش الشهر املاضي 
من املتشددين في أول مكاسب 

ميدانية داخل احملافظة.
وق��ال املرص��د الس��وري حلقوق 
اإلنس��ان إن أح��دث املكاس��ب 
تع��زز م��ن قبضة اجلي��ش على 
مس��احة من األراض��ي متتد من 
شرق محافظة حماة إلى شرق 

محافظت��ي  وأط��راف  حم��ص 
الرقة ودير الزور.

وأضاف املرص��د أن القوات اجلوية 
الروس��ية كثف��ت ضرباتها على 
عدة أهداف وبلدات يسيطر عليها 
التي  املنطق��ة  ف��ي  املتش��ددون 
تضم عقيربات التي استهدفتها 
صواريخ كروز روسية أطلقت من 
سفن حربية في البحر املتوسط 

نهاية مايو أيار.
التال��ي  اله��دف  وس��يتمثل 
للجي��ش ف��ي اس��تعادة بل��دة 
الس��خنة بواب��ة محافظة دير 
ال��زور الواقع��ة بش��رق الب��الد 
عل��ى احل��دود م��ع الع��راق ومن 
املرج��ح أن تك��ون آخ��ر معقل 
كبير للمتشددين في سوريا إذا 

فقدوا السيطرة على الرقة.
القليل��ة  األي��ام  م��دى  وعل��ى 
وحلفاؤه  اجلي��ش  أعلن  املاضية 
ع��ن حتقيق مكاس��ب قوية في 
الش��مال الش��رقي الصحراوي 
ملدين��ة تدم��ر القدمي��ة وذل��ك 
بالسيطرة على حقل غاز الهيل 
الذي جعلهم على مسافة نحو 

18 كيلومترا جنوبي السخنة
وقال »جوهر ه��ذا التصحيح هو 
أنه خالل ه��ذه اجلولة لم تطالب 
املعارضة قط باس��تقالة الرئيس 
بشار األس��د واحلكومة السورية 

الشرعية فورا«.
العلي��ا  الهيئ��ة  أن  وأض��اف 
للمفاوض��ات أدركت مع داعميها 
واخلليجية  الغربية  العواصم  في 

أوال  يح��ل  أن  يج��ب  الس��الم  أن 
وبعده��ا ميك��ن التف��اوض عل��ى 

إصالحات سياسية.
املفاوض��ات  هيئ��ة  وكان��ت 
يطالبون  الدولي��ون  وداعموه��ا 
دوما برحيل األسد وهو ما قوبل 
برف��ض قاطع من روس��يا التي 
ينظر لها على نطاق واسع على 
أنه��ا حتافظ على ت��وازن القوى 
ف��ي س��وريا بس��بب تدخله��ا 
العسكري وحتالفها مع الرئيس 

السوري.
لك��ن على م��دى الع��ام األخير 
هزائ��م  املعارض��ة  تكب��دت 
اجلي��ش  ي��د  عل��ى  عس��كرية 
الس��وري وق��وات أخ��رى مؤيدة 
الرئي��س  يدع��و  وال  لألس��د، 

أو  ترام��ب  دونال��د  األميرك��ي 
إميانوي��ل  الفرنس��ي  الرئي��س 
ماكرون لإلطاحة باألس��د على 

الفور.
وجتنب مفاوضو احلكومة السورية 
املتح��دة  األمم  محادث��ات  خ��الل 
مناقش��ة أي ش��كل من التحول 
السياسي مفضلني التركيز على 

مكافحة اإلرهاب.
ول��م يج��ر وف��د احلكوم��ة بع��د 
مفاوضات مباش��رة مع املعارضة 
لع��دم وجود وف��د موح��د ميثلها 
إذ تق��ول كل م��ن الهيئ��ة العليا 
للمفاوض��ات وجماعت��ني أخريني 
»منصة موسكو«  باسم  تعرفان 
و«منصة القاهرة« إنها هي الوفد 

املمثل للمعارضة.   

أكثر من 330 ألف قتيل حصيلة النزاع السوري منذ اندالعه

الجيش السوري ينتزع المزيد من حقول النفط في صحراء الرقة 

وكانت الحصيلة 
األخيرة للمرصد 

في 13 آذار أفادت 
بمقتل أكثر من 

320 ألف شخص 
بينهم أكثر من 96 

الف مدني

حصيلة معارك سوريا
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واشنطن ـ وكاالت

ف��ي  ش��وراب،  معس��كر  ش��هد 
أفغانستان، املرة األخيرة لتواجد مشاة 
البحرية األميركية في إقليم هلمند، 
حي��ث كانت لديه��م مهم��ة كبيرة، 
وامتلك��وا امل��وارد الالزم��ة لتنفيذها، 
وانخ��رط عش��رات اآلالف م��ن ق��وات 
»املارينز« في مشاريع من شأنها تعزيز 
الدعم احمللي، وخاض��وا بعض املعارك 
الدموي��ة الشرس��ة ف��ي ه��ذه احلرب 
الطويل��ة، وفقدوا خالله��ا 349 قتياًل، 
ولكنهم جنحوا في استعادة كثيرًا مما 
كان حتت س��يطرة حرك��ة طالبان من 
األراضي املستخدمة في زراعة األفيون 

إلى حوزة احلكومة األفغانية.
وبعد ذلك، وفي أعقاب املوعد النهائي 
ال��ذي أعلنه الرئي��س األس��بق باراك 
أوباما النس��حاب القوات القتالية من 
أفغانس��تان بحلول نهاية عام 2014، 
عادت تلك الق��وات إلى ديارها، ونراهم 
اآلن يع��ودون إل��ى إقلي��م هلمند مع 
مهمة جديدة م��ع النظر في خريطة 

تغيرت بصورة كبيرة.
وفي غضون عامني، عاد إقليم هلمند، 
قاطب��ة،  أفغانس��تان  أقالي��م  أكب��ر 
إل��ى أيدي حرك��ة طالب��ان إال القليل، 
وحوصرت مدينة الش��كر غاه عاصمة 
اإلقلي��م وم��أوى عش��رات اآلالف م��ن 
الالجئني الهاربني من القتال، ملدة تزيد 
على العام، وخالل هذه الفترة تسللت 
إليها عناص��ر طالبان أكث��ر من ثالث 
مرات، وكان أداء القوات األفغانية التي 
ترك��ت مبفردها ملواجهتهم كارثيًّا، مع 

مقت��ل ما ال يقل عن 60 إلى 70 جنديًّا 
حكوميًّا كل أسبوع.

وبع��د أيام م��ن الس��فر واحلديث إلى 
املارينز وحلفائهم من األفغان، بات من 
الواضح أن هناك جناًحا ضئياًل، بداًل من 
ذلك، كانت املهم��ة اجلديدة عبارة عن 
عملية طاحنة في درجة حرارة قاسية 
تفوق 100 درجة فهرنهايت ، تلك التي 
ُوِصف��ت بجحيم مفتوح في وجهك - 
من أجل حتقي��ق التوقعات املنخفضة 

حتى حدها األدنى.
ولم تع��د املهمة تتعلق باس��تكمال 
الس��يطرة على إقلي��م هلمند، ولقد 
إلقام��ة  القدمي��ة  اجله��ود  فش��لت 
احلكوم��ة احمللية وس��يادة القانون في 
هذه البالد ولم تع��د حتمل ذلك القدر 
م��ن األهمية، ويح��اول جن��ود املارينز 
بكل بس��اطة احملافظة على عاصمة 
اإلقليم من السقوط في أيدي طالبان، 
األفغاني��ة على  الق��وات  ومس��اعدة 
اخلروج من ثكناتهم اآلمنة والش��روع 

في القتال احلقيقي.
وتعك��س أه��داف املارين��ز املقّلص��ة 
هن��ا القل��ق األميركي واس��ع النطاق 
وحال��ة االرتب��اك بش��أن جره��ا إل��ى 
احلرب األفغانية م��رة أخرى، وحتى مع 
تفوي��ض الرئيس ترامب للق��ادة احلق 
ف��ي زيادة أعداد القوات، فلقد س��عت 
اإلدارة األميركي��ة إل��ى احلص��ول على 
التوجيه��ات البديل��ة م��ن املقاول��ني 

األمنيني والدفاعيني األثرياء.
ومع وض��ع البنتاغون اخلطط اجلديدة، 
رفض القادة األميركيون بشدة احلديث 
عن اجل��داول الزمني��ة، ولوصف املدى 
ال��ذي ستس��تغرقه املهم��ة اجلديدة، 

في احلرب التي امت��دت قرابة 15 عاًما 
ويزيد، أش��ار املارينز في إقليم هلمند 
م��رارًا وتك��رارًا إلى اجله��ود األميركية 
في أملانيا والياب��ان بعد احلرب العاملية 

الثانية.
وصرح رئي��س هيئة األركان األميركية 
املشتركة اجلنرال جوزيف دانفورد الذي 
قام بزيارة إقليم هلمند لبضع ساعات 

الش��هر املاضي: »إننا ماكث��ون هنا«، 
وتتآلف قوة الواجب »س��اوث ويست« 
من نحو 300 جندي من جنود البحرية 
األميركي��ة وبع��ض البح��ارة، ولق��د 
س��يطرت على الثكن��ات في القاعدة 
البريطاني��ة القدمي��ة، الت��ي أصبحت 
اآلن مقر قيادة الفيلق 215 في اجليش 

األفغاني.

الضب��اط  كب��ار  م��ن  كثي��ر  وخ��دم 
األميركيني في إقليم هلمند من قبل، 
وفي امل��رة األخيرة الت��ي كان العميد 
روجر تيرنر، القائد العام لقوة الواجب 
األميركي��ة، موجودًا في إقليم هلمند 
في ع��ام 2011، كان يقود فريق القتال 
املس��ؤول عن أربع مقاطعات جنوبية 
في اإلقليم، ولقد أنش��أوا هناك نحو 

175 نقطة أمامية، وكان نائبه العقيد 
ماثي��و ريد في إقلي��م هلمند وقتذاك 
وكان قائ��د عملي��ات التطهي��ر ف��ي 
مقاطعة غارمس��ير، وأنشأ هناك 50 

نقطة أمامية على امتداد 30 مياًل.
واآلن، وقع��ت معظ��م املناط��ق التي 
جنحوا في تطهيرها وس��يطروا عليها 
في أيدي حركة طالبان، وتعرض أغلب 
زعماء العش��ائر والق��ادة احلكوميون 
تيرن��ر  اجلن��رال  م��ع  تعاون��وا  الذي��ن 
لالغتي��ال، وعلى م��دى أس��ابيع بعد 
وصوله في أبريل /نيسان، كان اجلنرال 
تيرن��ر يحاول املضي قدًم��ا، رغم أعباء 

املاضي الثقيل.
وقال ع��ن ذلك: »نحمل تلك الذكريات 
معنا أينما حللنا،ذكريات األماكن التي 
قاتلن��ا فيه��ا وضحينا ألجله��ا، ونرى 
كل ذلك مير أم��ام أعيننا. والعيش في 
ذكري��ات املاضي ليس بالش��يء اجليد، 
ذل��ك ألن دلينا مهمة محددة ال بد من 
تنفيذها هنا اآلن«، وذك��ر العقيد ريد 
أنه لم تفاجئه االنتكاس��ات األخيرة: 
قائاًل«لق��د ع��ادت األمور إل��ى ما كنا 
نتوقع أن تعود إلي��ه في يوم من األيام 
بس��بب أننا غبن��ا عن ه��ذه األماكن 
لفت��رة طويلة للغاية م��ن الوقت، إنه 

التطور الطبيعي لألجيال«.
وجل��س النقي��ب جون كوي��ل، ضابط 
العملي��ات األميركي، إلى جانب رئيس 
العمليات ف��ي اجليش األفغاني املقدم 
عبد اللطيف، وكانا يناقشان النقاط 
املتناث��رة عب��ر اخلريط��ة عل��ى اجلدار 
أمامهما، التي تعكس الواقع األفغاني 
احلالي، وق��ال املقدم عبد اللطيف عن 
املقاطعة التي تسيطر عليها طالبان 

بالقرب من حدود العاصمة: »يس��هل 
علين��ا اس��تعادة نوى، ولك��ن يصعب 
الس��يطرة عليها طوي��اًل«. ونظر إلى 
س��اعة يده م��ع اقتراب ميع��اد تناول 

الغداء.
وأردف يق��ول: »نحت��اج إل��ى ق��وة من 
الش��رطة قوامها 300 ضابط وجندي، 
ولكنهم ال ميكنهم توفير ذلك، لديهم 
كثير من األس��ماء على ال��ورق، ولكن 
ليس في الواقع«، ووافق النقيب كويل 
عل��ى ذلك إذ ق��ال: »ال ميكنن��ا اختيار 
الكامل  باالعتم��اد  العمليات  مس��ار 
عل��ى قوات الش��رطة - فقد يفش��ل 

األمر برمته جراء ذلك«.
باألس��اس  املارين��ز  ق��وات  وتس��تعد 
الحت��الل املناطق املهمة م��ن اإلقليم 
بواسطة اجليش األفغاني، الذي يفتقر 
إلى وجود اجلن��ود احملليني في صفوفه، 
ويأت��ي أغلب جنود اجليش من ش��مال 
وش��رق البالد، وكما ق��ال أحد ضباط 
البحرية األميركي��ة: »يبدو األمر مثل 
إرس��ال احلرس الوطني من نيويورك أو 
ماساتشوستس حلراسة األراضي في 
تكساس وسكانها من رعاة البقر في 

القرن املاضي«.
ولكن ليس��ت أمامهم خيارات تُذَكر، 
وعل��ى الرغ��م م��ن س��نوات التدريب 
الغرب��ي، ف��إن ق��وات الش��رطة، التي 
تعتبر حاسمة في إنفاذ احلكم احمللي، 
ومنخرط��ة  فاس��دة  تعتب��ر  ت��زال  ال 
القبلي��ة واقتصادات  املنافس��ات  في 
األفي��ون. ووج��ود ه��ذه الق��وات قليل 
للغاية فيما وراء عاصمة اإلقليم، ومع 
ذلك، كانت ق��وات املارينز ق��ادرة على 

استدعاء بعض العالقات القدمية.

قرر الرئيس السابق أوباما االنسحاب الكامل أواخر ٢٠١٤

تدّخل أميركي جديد في أفغانستان بعد سيطرة طالبان على إقليم هلمند

تقرير

معسكر شوراب في أفغانستان

الدوحة - أ ب ف: 
أعل��ن وزي��ر اخلارجية الفرنس��ي 
ج��ان إي��ف لودريان ف��ي الدوحة 
ام��س االول الس��بت أّن باري��س 
تسعى إلى املساهمة في جهود 
الوس��اطة التي تقودها الكويت 
حل��ل األزم��ة بني قط��ر وأربع دول 

عربية.
وقال لودري��ان للصحافيني عقب 
محادث��ات أجراه��ا م��ع نظي��ره 
القط��ري الش��يخ محم��د ب��ن 
عب��د الرحمن آل ثاني وأمير قطر 
الش��يخ متيم بن حم��د آل ثاني 
إّن "فرنس��ا يج��ب أن تقوم بدور 
مسّهل للوساطة" التي تقودها 

الكويت.
وقالت باري��س إّن مهمة لودريان 
ته��دف إل��ى الدع��وة ل�"تهدئة 
سريعة" في األزمة الدبلوماسية 
غير املس��بوقة ف��ي اخلليج. وهو 

الكويت  إل��ى  أيض��اً  س��يتوجه 
واالمارات.

وأش��ار لودري��ان إلى أّن "فرنس��ا 
التده��ور  م��ن  للغاي��ة  قلق��ة 
املفاجئ في العالق��ات بني قطر 

والعديد من جيرانها".
وأض��اف أّن ب��الده "تتواص��ل مع 
جميع ه��ذه الدول للمس��اعدة 
ف��ي البحث عن ح��ّل وتُوّجه الى 

اجلميع رسالة حوار وتهدئة".
ورح��ب وزي��ر اخلارجي��ة القطري 
"بدور فرنس��ا الداعم للوساطة 
الكويتي��ة في ح��ل األزمة على 
وأحكام  املتبادل  االحترام  أساس 
القوانني الدولية"، وأش��ار إلى أّن 
الفرنس��ّي  محادثاته مع نظيره 
تناولت الظروف التي متر بها دولة 

قطر حاليا.
وجّدد حرص قطر على مكافحة 
اإلره��اب، لكّن��ه أش��ار إل��ى أّن 

"إجراءات دول احلصار تعّطل هذا 
الهدف باعتبار أنه يتطلب عمال 

جماعيا".
وأضاف الوزي��ر القطري "ال ميكن 
مكافحة اإلرهاب مبمارسة الدول 

لإلرهاب الفكري والسياسي".
وأّك��د لودري��ان أن��ه يع��ّول على 
تعزيز التعاون بني فرنس��ا وقطر 
االرهاب  "في مج��ال مكافح��ة 
وخصوص��ا في مكافح��ة متويل 

االرهاب".
"نح��ن  أيض��اً  لودري��ان  وص��ّرح 
مقتنعون بأهّمية اجراءات الثقة 
، ألّن ه��ذه االزمة تض��ّر باجلميع 

وتتنافى مع مصالح اجلميع".
وأوض��ح أّنه الحظ لدى محاوريه 
ف��ي الدوحة اس��تعداداً "إلجراء 
محادثات بّناءة مع اجليران شرط 

عدم املساس بسيادة" قطر.
وتأتي جول��ة لودري��ان اخلليجية 

بع��د مهم��ة وس��اطة أجراه��ا 
وزي��ر اخلارجّي��ة األميركي ريكس 
تيلرسون استمرت أربعة أيام ولم 
حُتّقق الكثير ف��ي اطار تخفيف 

حدة التوترات في اخلليج.
وفي ج��ّدة، التقى لودريان نظيره 
الس��عودي ع��ادل اجلبي��ر وول��ّي 
العهد األمير محمد بن سلمان.

وق��ال لودريان "نري��د التزاماً قوياً 
من اجلمي��ع ضّد اإلره��اب ، وفي 
هذا الس��ياق، من املهّم أن يكون 
مجلس التعاون اخلليجي مّتحًدا 
لك��ي يبقى حصًنا ض��ّد انعدام 

االستقرار".
العالق��ات  صعي��د  عل��ى  أم��ا 
الثنائية، فأّك��د لودريان أنه اتفق 
العه��د الس��عودي على  وول��ّي 
تفعيل جلنة مشتركة فرنسية-
سعودية، موضحاً أنها ستجتمع 

قبل نهاية السنة.

لودريان في جّدة بعد الدوحة في إطار الجهود لحّل األزمة الخليجية

بنغازي - رويترز:
أعيد رسميا امس االول السبت 
فتح مط��ار بنغازي الدولي أمام 
تواجد  التجارية وسط  الرحالت 
أمني مكثف بعد أن ظل مغلقا 
ثالث سنوات بسبب القتال في 

املدينة.
وأقلع��ت أولى الرح��الت اجلوية 
املتجه��ة إل��ى خ��ارج املدين��ة 
م��ن مطار بنينا إل��ى العاصمة 
طرابل��س والعاصم��ة األردني��ة 
عمان ومدين��ة الكفرة الواقعة 
في جنوب شرق ليبيا. ومن املقرر 
أيضا إق��الع واس��تقبال رحالت 
واس��طنبول  تون��س  وم��ن  إلى 
واإلس��كندرية ومدين��ة الزنتان 

بغرب ليبيا.

اجلوي��ة  الرح��الت  وتدي��ر ه��ذه 
للدول��ة  مملوكت��ان  ش��ركتان 
هم��ا اخلط��وط اجلوي��ة الليبية 
اجلوي�����ة  واخل���ط�������وط 

األفريقي��ة.
وتقع بنينا إلى الش��رق مباشرة 
من بنغازي ثاني أكبر مدن ليبيا 
حيث تصاعد القتال في صيف 
الق��وات  2014 عندم��ا ش��نت 
العس��كري  للقائ��د  املوالي��ة 
املتمركز في شرق البالد خليفة 
حفت��ر حمل��ة عس��كرية ضد 

إسالميني وخص�وم آخري�ن.
وكان حفتر قد أعلن هذا الشهر 
انتصاره في هذه احلملة بعد أن 
اش��تبكت قواته مع خصومها 

في آخر معقل لهم.

إعادة فتح مطار بنغازي بعد إغالقه 
ثالث سنوات في أثناء الحرب



الصباح الجديد ـ وكاالت:
ازدهرت جتارة منطقة اليورو في 
أيار املاضي، إذ سجلت الصادرات 
وال��واردات من��واً ملحوظ��اً ف��ي 
مؤش��ر جديد إلى ق��وة التجارة 

العاملية.
وحقق االحت��اد األوروبي وهو ميثل 
أكبر حرك��ة جتارة ف��ي العالم، 
من��واً في جتارته أيض��اً مع جميع 
الرئيس��يني، وس��ط  الش��ركاء 
تنامي املبادالت مع روسيا برغم 
العقوبات االقتصادية املفروضة 

على موسكو.
وأف��اد مكتب إحص��اءات االحتاد 
ب��أن  )يوروس��تات(  األوروب��ي 
املوح��دة  العمل��ة  »منطق��ة 
املؤلف��ة م��ن 19 دول��ة، صّدرت 
سلعاً قيمتها 189.6 مليار يورو 
)216.3 ملي��ار دوالر( إل��ى بقي��ة 
العالم ف��ي أيار املاض��ي، بزيادة 
12.9 ف��ي املئ��ة عل��ى أس��اس 

سنوي«.
ولف��ت إل��ى أن ال��واردات »زادت 
بنس��بة 16.4 في املئ��ة لتصل 
إل��ى 168.1 ملي��ار ي��ورو«، وفقاً 
ف��ي  املعدل��ة  غي��ر  للبيان��ات 
ضوء العوامل املوس��مية، وكال 
الرقمني هو ثاني أكبر مس��توى 
على اإلطالق ملنطقة اليورو منذ 

ال��ذروة احملققة ف��ي آذار املاضي، 
عندما جت��اوزت الص��ادرات 200 
ملي��ار يورو وس��جلت ال��واردات 

176 ملياراً.
وذك��ر »يوروس��تات« أن الفائض 
التجاري ملنطقة اليورو »تقلص 
إل��ى 21.4 ملي��ار ي��ورو ف��ي أيار 
م��ن 23.4 ملي��ار ف��ي الش��هر 
ذاته من ع��ام 2016«. كما زادت 
حركة التجارة ب��ني الدول ال�19 
ف��ي   15.3 »بنس��بة  األعض��اء 
املئ��ة على أس��اس س��نوي في 
أيار لتس��جل 162.4 مليار يورو. 
وارتفعت صادرات االحتاد األوروبي 
كالً بنسبة 15.9 في املئة، ومنت 
الواردات بنس��بة 17.2 في املئة 

على أساس سنوي«.
وتوس��ع االحت��اد املك��ون من 28 
بل��داً، ف��ي جتارته مع الش��ركاء 
الرئيسيني بني كانون الثاني وأيار 
من هذه السنة، إذ ازدادت قيمة 
الصادرات إل��ى الواليات املتحدة 
بنسبة 6.6 في املئة وإلى الصني 
بنس��بة 20.3 في املئة، في حني 
منت الواردات أربعة في املئة و6.8 

في املئة على التوالي«. 
وكان��ت أعل��ى زيادة مس��جلة 
م��ع روس��يا التي حل��ت مكان 
سويس��را، كثال��ث أكبر مصدر 

ل��واردات االحتاد األوروب��ي. وعلى 
رغم العقوبات الغربية املفروضة 
بع��د ض��م روس��يا للق��رم عام 
2014، ارتفع��ت ص��ادرات االحتاد 
األوروبي إلى روسيا بنسبة 24.6 
في املئة في األش��هر اخلمس��ة 
األولى من السنة، بقيادة السلع 
ح��ني  ف��ي  واآلالت.  املصنع��ة 
التي يش��كل  الواردات،  صعدت 
الغ��از معظمها بنس��بة 37.6 

في املئة«.
نتيج��ة لذل��ك، زاد عج��ز جتارة 
االحت��اد األوروبي مع روس��يا في 
أيار إلى 29.5 مليار يورو من 18.9 

مليار قبل سنة. 
ف��ي ش��أن آخر، ق��ال وزي��ر املال 
هامون��د  فيلي��ب  البريطان��ي 
أمس األح��د إن وزراء كب��اراً في 
حكومة رئيس��ة ال��وزراء تيريزا 
ماي مقتنعون متاماً باحلاجة إلى 

فترة انتقالية ف��ي الوقت الذي 
تس��تعد بريطاني��ا للخروج من 

االحتاد األوروبي.
ومن املقرر أن يصل وزير ش��ؤون 
االنس��حاب من االحت��اد األوروبي 
التفاوضي  ديفيد ديفيز وفريقه 
إلى بروكسل اليوم اإلثنني لعقد 
أول جولة كامل��ة من محادثات 

اخلروج.
وينظ��ر إل��ى هاموند، ال��ذي أيد 
األوروبي  االحت��اد  داخ��ل  البق��اء 
ف��ي اس��تفتاء الع��ام املاض��ي، 
باعتب��اره الص��وت الداع��ي إلى 
داخل حكومة  »خروج س��لس« 
م��اي وال��ذي يعط��ي األولوي��ة 
االحتاد  داخل  التجارية  للعالقات 
على احلد من أع��داد املهاجرين. 
وحتدث م��راراً ع��ن احلاج��ة إلى 
اتفاق انتقالي، قائالً إن مثل هذا 
االتفاق سيمكن بريطانيا من أن 
حتاكي قدر املستطاع الترتيبات 
القائمة بالفعل من أجل تقليل 

األثر على الشركات.
وق��ال هاموند لبرنامج أندرو مار 
ف��ي هيئ��ة اإلذاع��ة والتلفزيون 
البريطانية )بي.بي.س��ي(: »قبل 
خمس��ة أس��ابيع كان��ت فكرة 
انتقالي��ة مفهوماً جديداً  فترة 
وأعتق��د اآلن أن جمي��ع أعضاء 

ال��وزارة تقريب��اً يقبلون أن تكون 
هناك فترة انتقالية ما«.

وتابع: »نحن في عملية حقيقية 
اآلن مع ب��دء املفاوضات وأعتقد 
أن مجل��س ال��وزراء يتف��ق على 
وضع يزيد من قدرتنا التفاوضية 
ويحق��ق أفض��ل اتف��اق ممك��ن 

لبريطانيا«.
وق��ال هاموند إن ط��ول أي فترة 
انتقالي��ة س��يعتمد على املدة 
الالزم��ة لوضع أنظم��ة جديدة 
للتعام��ل مع أمور مثل اجلمارك 
والهج��رة ولكن يج��ب أن تكون 
فت��رة مح��ددة وم��ن املرجح أن 

تكون عامني على األقل.
ويأم��ل مس��ؤولون أوروبيون بأن 
البريطاني��ة  احلكوم��ة  تظه��ر 
حرصاً أكبر على سرعة التوصل 
االحت��اد  م��ن  للخ��روج  التف��اق 
األوروبي عندما يصل مفاوضوها 

إلى بروكسل اليوم. 
وق��ال كبي��ر مفاوض��ي االحت��اد 
األوروبي ميشيل بارنييه األربعاء 
املاضي إن »العمل الش��اق يبدأ 
اآلن«، مك��رراً لهجة حتذيرية من 
أن لندن لم تقدم بعد مقترحات 
مفصلة عن العديد من القضايا 
في حني لم يعد متبقياً س��وى 

عام واحد للتفاوض. 

7 اقتصاد

نيويورك ـ رويترز:
ارتفع��ت أس��عار النفط واح��دا باملئ��ة مدعومة 
بانخفاض اخملزونات األمريكية وتباطؤ طفيف في 
إنتاج اخلام األمريكي ومؤشرات على زيادة الطلب 
الصيني لك��ن التداوالت كان��ت متقلبة في ظل 

استمرار قوة املعروض العاملي.
وارتفع خام القياس العاملي مزيج برنت في العقود 
اآلجلة 49 سنتا أو 1.01 باملئة ليبلغ عند التسوية 

48.91 دوالر للبرميل.
وزاد خ��ام غرب تكس��اس الوس��يط األمريكي 46 
سنتا أو ما يعادل واحدا باملئة ليبلغ عند التسوية 

46.54 دوالر للبرميل.
وس��جلت عقود النفط اخلام مكاسب أسبوعية 
تزيد عل��ى 5.2 باملئة للخام األمريكي وتتجاوز 4.7 

باملئة خلام برنت.
وقال س��تيوارت جليكمان رئيس بح��وث الطاقة 
لدى س��ي.إف.آر.إيه لألبحاث في نيويورك »أعتقد 
أن احمل��رك الرئيس هو أرقام اخملزون��ات... أخيرا نزلنا 

عن 500 مليون برميل، أظن أنه حاجز نفسي«.
وقال��ت إدارة معلوم��ات الطاق��ة األمريكي��ة يوم 
األربع��اء إن مخزون��ات اخلام في الوالي��ات املتحدة 
7.6 ملي��ون برمي��ل األس��بوع املاض��ي  هبط��ت 
مس��جلة أكبر انخفاض أسبوعي لها في عشرة 

أشهر.
وأظهرت بيانات شركة بيكر هيوز خلدمات الطاقة 
يوم اجلمع��ة أن الش��ركات األمريكي��ة زادت عدد 
منص��ات احلفر النفطي��ة لألس��بوع الثاني على 
التوالي لكن وتيرة الزيادة تباطأت ألدنى مس��توى 

لها هذا العام.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ش��هدت جتارة الدول األعضاء في منظمة التعاون 
اإلسالمي خالل »مخطط العمل العشري 2005 � 
2015«، منواً سريعاً ارتفعت إلى 3.43 تريليون دوالر 
في الع��ام 2015، من 1.77 تريليون دوالر في 2005، 
بزي��ادة نس��بتها 93 في املئة، عل��ى وفق ما ذكرت 

وكالة األنباء اإلسالمية )إينا( أمس األحد.
وأرج��ع تقرير ص��ادر عن املركز اإلس��المي لتنمية 
التجارة ف��ي 2016 � 2017 هذا النمو إلى تصاعد 
أسعار املنتجات املتبادلة وال سيما احملروقات، وزيادة 
املش��اريع التي متولها مجموعة البنك اإلسالمي 
للتنمية )املؤسس��ة اإلسالمية لتأمني االستثمار 
وائتمان الصادرات، املؤسس��ة اإلسالمية لتنمية 
القطاع اخلاص(، وتس��هيل التجارة التي يقوم بها 
املركز اإلسالمي لتنمية التجارة وجلنة الكومسيك 

والغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة.
كما دعمت هذا النمو أنش��طة تأهيل الكفاءات 
في القطاع التجاري واالقتص��ادي التي بها مركز 
األبح��اث اإلحصائي��ة واالقتصادي��ة والتجاري��ة، 
واملركز اإلس��المي لتنمي��ة التج��ارة، ومجموعة 
البنك اإلس��المي للتنمية بالتعاون مع الوكاالت 

املتخصصة التابعة لألمم املتحدة.

القاهرة ـ رويترز:
قال��ت وزيرة التخطي��ط املصرية هالة الس��عيد 
في مؤمت��ر صحافي إن العجز املبدئ��ي في موازنة 
البالد يتراوح بني 10.4 و10.5 باملئة من الناجت احمللي 
اإلجمال��ي في الس��نة املالي��ة 2016-2017 التي 

انتهت في 30 حزيران.
وكان العج��ز الكل��ي الفعلي في الس��نة املالية 
2015-2016 بل��غ 12.5 باملئ��ة م��ن الن��اجت احملل��ي 

اإلجمالي.
وفي نيس��ان رفع��ت احلكوم��ة توقعاته��ا لعجز 
املوازنة خالل السنة املالية 2016-2017 إلى 10.9 

باملئة من توقعات سابقة عند 10.7 باملئة.
وأظه��ر البيان املالي ملوازنة الس��نة املالية 2017-

2018 عج��ز املوازنة خالل أول تس��عة أش��هر من 
2016-2017 تراجع إلى ثمانية باملئة من 9.4 باملئة 

في الفترة املقابلة من 2016-2015.

49 دوالرًا لبرميل »برنت«

ارتفاع التجارة بين دول 
منظمة التعاون اإلسالمي

%10.5 عجز 
الموازنة المصرية 

تقـرير

بغداد ـ الصباح الجديد: 

االقتص��ادي  الوضع��ان  يتطّل��ب 
واالجتماع��ي في الع��راق، وضع خطة 
م��ن  بعي��داً  االقتص��اد  إلدارة  إنق��اذ 
احملاصصة والتأثيرات السياسية، وحّذر 
املستشار في التنمية الصناعية عامر 
اجلواهري، من »تولي إدارات غير كفوءة 
وبعي��دة من املهنية وغير متماس��كة 
ومتصارعة في ما بينها، كانت تسّببت 
في كل ه��ذا التدهور ال��ذي أصبح له 
أساس��اً متج��ّذراً في اجملتم��ع لتأثيره 
في القي��م اجملتمعية، ما يتطلب جيالً 
كامالً لضمان السير في اإلصالحات«. 
واعتبر أن ذلك »يس��تلزم ش��رط توافر 
اجله��ات الرصينة والكف��وءة وصاحبة 
اإلرادة، للتركي��ز على العامل األخالقي 

في اجملتمع لتسهيل التغيير«.
ودع��ا اجلواه��ري احلكوم��ة إل��ى »أخذ 
مب��ادرة تاريخي��ة بتنظي��م ورش عمل 
قطاعي��ة، تضم الوزي��ر املعني وممثلي 
مجلس��ي الوزراء والنواب ومؤسسات 
القطاع اخلاص واجملتمع املدني، وتُختتم 

مبؤمت��ر عام للتش��اور ف��ي وضع خطة 
إنقاذ يلتزم اجلميع تنفيذها«. 

وق��ال: »ميك��ن أن تش��مل االقتراحات 
وتنويع��ه،  االقتص��اد  إلدارة  العملي��ة 
والتحرك لتنفيذها مع فرق عمل، ووضع 
آلية الختيار إدارات اجلهاز التنفيذي من 
الكف��اءات الفنية اخملتّصة خارج نظام 

احملاصصة والتأثيرات السياسية«.
وأوصى بأن تنص على »األس��س إلدارة 
املال العام في ش��كل س��ليم ومنتج 
وش��فاف مع آلية لرصد األداء وتقوميه، 
ومتابعة كفاءة تنفيذ برنامج كل وزارة 
مبش��اركة مؤسس��ات القطاع اخلاص 

واجملتمع املدني واإلعالم«.
وشدد اجلواهري على ضرورة أن »يخرج 
املؤمت��ر باقت��راح إج��راءات تفضي إلى 
حتس��ني بيئ��ة األعم��ال واالس��تثمار، 
ملواكب��ة  املصرف��ي  اجله��از  وتطوي��ر 

متطلبات التنمية واالستثمار«.
ول��م يغف��ل أيض��اً »اقت��راح البرامج 
واملش��اريع وف��ق األولوي��ة م��ع تعيني 
اجله��ة التي تتول��ى التنفي��ذ احلتمي 
لكل مش��روع وكيفيته، والتمويل مع 

حتديد عوامل الدعم لإلجناز«. 

وأكد أيضاً أهمية »تبني حملة وطنية 
تقوده��ا احلكوم��ة بأس��لوب التنفيذ 
احلكوم��ي والش��راكة ب��ني القطاعني 

العام واخل��اص، لتطوير البنى التحتية 
ومعاجلة أزمة السكن وتداعياتها على 

وضع اجملتمع«.

وحّض اجلواه��ري على »وضع منهجية 
صارمة ملكافحة الفساد وفتح قنوات 
محمي��ة لتق��دمي الش��كاوى ونظ��ام 

مكافحت��ه،  ألدوات  رص��ني  حماي��ة 
والتأني في موضوع القروض اخلارجية 
اختناقاً مس��تقبلياً  التي ستش��كل 
للبلد الذي سيدخل في مرحلة إعمار 
متزاي��دة للمناطق احمل��ررة، ما يفضي 

إلى ازدياد احلاجة إلى األموال«. 
وش��دد في هذا اإلط��ار، عل��ى أهمية 
اخلاص��ة  الق��روض  عل��ى  »التركي��ز 
باملش��اريع املنتجة إي��رادات أو خدمات 
مس��اندة لالقتصاد والبن��ى التحتية، 
وعل��ى املن��ح وعل��ى أس��لوب متوي��ل 
وفق��اً ملنهجية الش��راكة مع القطاع 

اخلاص«.
وفي ما خّص ملفات التربية والتعليم 
واجلهود  البش��ري  والعامل  والثقاف��ة 
الطويل��ة األم��د للتغيير ف��ي القيم 
واألخالق اجملتمعي��ة، اعتبر اجلواهري أن 
ذلك »يعزز اإلحس��اس ب��روح املواطنة 
واملشاركة الفاعلة في كل النشاطات 
املس��تدامة  بالتنمي��ة  املتصل��ة 
والشاملة واإلصالح واحلرص على املال 

العام والعمل بأسلوب الفريق«.
وأك��د، في حديث ل��ه نقلت��ه “احلياة” 
الدولية، ض��رورة أن »يتكل��ل التحرك 

واملؤمتر العام بوضع خطة إنقاذ شاملة 
ف��ي عنوان يُتف��ق عليه مث��ل »العراق 
أوالً«، مبشاركة مجتمعية فاعلة ومن 
خ��الل حمل��ة وطنية وخريط��ة طريق 
تتناسق مع كل الستراتيجيات املقرة 
وميت��د أجله��ا إلى ع��ام 2030، على أن 
تق��ّر احلكوم��ة االحتادي��ة اخلط��ة كي 
تأخذ طابع القان��ون امللزم للحكومات 

الالحقة«.
وخلُ��ص اجلواهري إلى التش��ديد على 
أن »تك��ون الظ��روف القاس��ية الت��ي 
تواج��ه الع��راق م��ن ضغ��ط اإلرهاب 
ومتطلبات إعادة إعمار املناطق احملررة، 
وتسونامي  النفط  أس��عار  وانخفاض 
السلع املس��توردة وتخّلف القطاعات 
الصعبة  العمل��ة  وتس��ّرب  اإلنتاجية 
إلى اخلارج والركود املتزايد، واس��تمرار 
ازدياد أع��داد قوة العمل من الش��باب 
الداخلة إلى س��وق العمل سنوياً من 
دون تواف��ر ف��رص العمل له��م، حافزاً 
لتول��ي الفريق احلكوم��ي معاجلة هذه 
املعوق��ات بعملي��ة ش��املة لإلصالح 
والتنمي��ة، مبس��اعدة القط��اع اخلاص 

واجملتمع املدني«.

تبّني اقتراحات عملية لتنويع القّطاع الصناعي

“خطة إنقاذ” إلدارة االقتصاد العراقي
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بغداد ـ الصباح الجديد:

اك��د محاف��ظ البن��ك املرك��زي، 
أم��س االحد، س��عي البن��ك الى 
حتقي��ق الت��وازن بني بي��ع الدوالر 
واحلف��اظ عليه، مبين��ا ان التوازن 
يبعد هام��ش املضارب��ة وحتقيق 

ارباح كبيرة.
وق��ال عل��ي الع��الق، إن »البن��ك 
يس��عى ال��ى حتقيق الت��وازن بني 
بيع الدوالر واحلفاظ عليه«، مبينا 
ان »الت��وازن في العملة االجنبية 
بالق��در الكافي كما كان يحصل 
في السنوات الس��ابقة ال يكون 
هناك هام��ش ومجال للمضاربة 

وحتقيق ارباح كبيرة«.
واض��اف ان »الع��راق مي��ر بظروف 
انخف��اض  بس��بب  اس��تثنائية 
اس��عار النفط بش��كل كبير، مما 
يجعل سياس��ة البن��ك املركزي 
امام خيارين اما باالستجابة على 
الدوالر لكي نلغي الهوامش وهذا 
سيكون على حس��اب تخفيض 
االجنبية  العملة  االحتياطي من 
او نق��ن بعملي��ة البي��ع ونقبل 
بهام��ش ارتفاع س��عر الصرف«، 
مؤكدا ان »البنك يس��عى الى ان 

يوازن بني الهدفني«.
الى ذلك، تراجعت مبيعات البنك 
املرك��زي العراق��ي م��ن العمالت 
األجنبية خالل م��زاد أمس األحد 
لنح��و 124.02 ملي��ون دوالر، في 
مقابل 152.34 ملي��ون دوالر مبزاد 
ي��وم اخلمي��س، بانخف��اض قدره 
28.32 مليون دوالر، بحس��ب بيان 

املركزي.
وأضاف املركزي في البيان، أن سعر 
الصرف بلغ 1182 ديناراً لكل دوالر 
في امل��زاد املنعقد مبش��اركة 40 
مصرف��اً، و10 ش��ركات للتحويل 

املالي.

ونوه البن��ك، في بيان��ه، بأن تلك 
املبيعات ه��ي نتائج امل��زاد املقرر 

اليوم االثنني. 
وأش��ار البنك في البي��ان، إلى أن 
حج��م املبال��غ املبيع��ة لتعزي��ز 
أرص��دة املصارف في اخل��ارج فاق 
ال��� 117.23 مليون دوالر، في حني 
كانت كمي��ة املبيعات نقداً 6.79 

مليون دوالر.
وأوضح املركزي، في البيان، أن بيع 
املبالغ احملولة حلس��ابات املصارف 
ف��ي اخلارج يك��ون بس��عر 1190 
ديناراً لكل دوالر، أما البيع النقدي 

فسيكون بالسعر ذاته.
على صعيد متصل، قال محافظ 
البن��ك املرك��زي علي الع��الق أن 
العج��ز غير النفط��ي في موازنة 
العام احلالي بلغ ٧٨ تريليون دينار 
مبين��ا أن عجز مي��زان املدفوعات 
من غير الصادرات النفطية يبلغ 

٣٧.٧ مليار دوالر. 
وق��ال العالق في جلس��ة ملعهد 
التق��دم للسياس��ات االمنائية إن 
العج��ز غير النفط��ي في موازنة 
الع��ام احلال��ي يبل��غ ٧٨ تريليون 
دينار الن االيرادات احمللية تش��كل 

اليوم ٢٢٪ في حني الوضع املثالي 
ان تكون االي��رادات احمللية تغطي 

حجم النفقات احمللية.
واش��ار إلى أن هذا يؤدي الى عدم 
استقرار موازنة الدولة الن حجم 
االعتماد على االم��وال التي تأتي 
من اخلارج هي أعل��ى من االموال 

التي تأتي من الداخل.
وأضاف أن ايرادات العراق املتوقعة 
خالل الس��نوات اخلمس القادمة 
النف��ط س��تكون ب��ني ٥٣  م��ن 
تريلي��ون دين��ار إل��ى ٦٤ تريلي��ون 

دينار.

وبني أن العجز في ميزان املدفوعات 
حاليا مق��داره ٣٧.٧ ملي��ار دوالر، 
مضيف��ا أن النق��ص ف��ي ميزان 
املدفوعات يش��كل ضغطا على 
البنك املركزي الن البلد اليوم غير 
قادر عل��ى ادخال عمل��ة اجنبية 
إل��ى جان��ب االموال الت��ي تدخل 
من النف��ط، مبينا أن عجز ميران 
املدفوعات يعني ان البلد غير قادر 
على جلب املستثمرين والسياح.

في ش��أن آخر، حقق سوق العراق 
لالوراق املالي��ة، ارتفاعا ملحوظا، 
ف��ي عدد االس��هم املدرجة خالل 

االس��بوع املاض��ي ليص��ل ال��ى 
10.824 تريليون سهم بعد اضافة 

ايداع اسهم إحدى الشركات.
وق��ال املدي��ر التنفيذي للس��وق 
ط��ه أحم��د عب��د الس��الم، في 
بيان صحافي، أن »عدد االس��هم 
املدرجة في الس��وق بلغ 10.824 
تريلي��ون س��هم مرتفع��ا خ��الل 
االس��بوع املاضي وج��اء ذلك بعد 
انته��اء اجراءات تس��جيل وايداع 
اس��هم ش��ركة مص��رف الثقة 
برأسمال  الس��وق  في  االسالمي 

بلغ 100 مليار دينار«.

تراجع مبيعاته 28 مليون دوالر

»المركزي«: مساٍع لتحقيق التوازن في مزاد العملة

العراق يمر بظروف 
استثنائية بسبب انخفاض 
اسعار النفط بشكل كبير، 
مما يجعل سياسة البنك 
المركزي امام خيارين اما 
باالستجابة على الدوالر 
لكي نلغي الهوامش 
وهذا سيكون على 
حساب تخفيض االحتياطي 
من العملة االجنبية او 
نقنن بعملية البيع ونقبل 
بهامش ارتفاع سعر 
الصرف

مبنى البنك املركزي

منطقة اليورو

ازدهار تجارة منطقة اليورو ونموها مع روسيا
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ملفه��وم  احلقيق��ي  املعن��ى 
دولة املؤسس��ات ه��و ان تكون 
املؤسسات واألجهزة احلكومية 
التنفيذية والقضائية مستقلة 
عن شخص وحزبية احلاكم وان 
تكون خاضعة فقط لس��لطة 
القانون وان ال يكون للحاكم اي 
سلطان على مؤسسات الدولة 
غير ما نص عليه من صالحيات 
تنصاع  وان  وقانونية  دس��تورية 
املؤسس��ة واحلاك��م انصياع��اً 
تام��اً للقانون وبخ��الف ذلك اي 
اذا خضعت املؤسسة لشخص 
احلاك��م ورغبات��ه الش��خصية 
او احلزبي��ة س��نكون امام نظام 
ادارة ش��خصي او نظ��ام حكم 
ديكتات��وري،  اي  ش��خصي 
واحلاكم نقصد به رئيس الدولة 
او احلكومة او رئيس املؤسسة.  
هنا جتب املراجعة والتساؤل هل 
الع��راق دولة اش��خاص أم دولة 
مؤسس��ات؟ وهذا م��ا يفترض 

ان يك��ون، ك��ون نظ��ام احلكم 
برملانيا،  الع��راق دميقراطي��ا  في 
تستطيع عزيزي القاريء الكرمي 
من خالل استعراض واستذكار 
بس��يط إلداء مؤسسات الدولة 
خالل فترتني األولى فترة ما قبل 
9 نيس��ان 2003 وفت��رة ما بعد 
ه��ذا التاريخ، ال يختلف اثنان ان 
الفت��رة األولى لم يك��ن العراق 
جمي��ع  ألن  مؤسس��ات  دول��ة 
واجهزتها  الدول��ة  مؤسس��ات 
التنفيذي��ة والقضائي��ة وحتى 
التش��ريعية خاضعة لشخص 
احلاك��م ورغبات��ه الش��خصية 
واحلزبي��ة، وهن��ا ال مندوحة من 
دول��ة  ان مؤسس��ات  األش��ارة 
ف��ي  الدكتاتوري��ة  االش��خاص 
احي��ان معينة تق��دم مخرجات 
مادية جيدة واحيانا اخرى ال تقدم 
مخرجات مادية جيدة ولكن في 
كل االحيان فأن ه��ذا النوع من 
الدول تقدم اس��وء اخملرجات في 

مجال احلريات وحقوق االنس��ان 
فمث��ال كوري��ا الش��مالية التي 
تصنف بانها دولة ش��خصانية 
ديكتاتوري��ة  لك��ن مخرجاتها 
املادي��ة جي��دة فمثالً وحس��ب 
العم��ل  منظم��ة  احص��اءات 
البطالة  الدولية كانت نس��بة 
فيها لسنة 2015 هي %4,3 في 
حني في فرنس��ا للسنة نفسه 
دول��ة  واألخي��رة   10,18% ه��ي 

مؤسسات دميقراطية. 
اما الفترة الثانية بعد 9 نيسان 
2003  فان الدولة العراقية كما 
يفترضه ش��كل نظ��ام احلكم 
حسب الدس��تور انها اصبحت 
دولة دميقراطية برملانية ولكن هل 
العراق اآلن هو دولة مؤسسات؟ 
اجل��واب من خ��الل اس��تعراض 
الواقع احلقيق��ي انه ليس دولة 
مؤسس��ات بل دولة اش��خاص 
الدول��ة  مؤسس��ات  لك��ون 
التنفيذية خاضعة  وخصوص��اً 

لس��لطة وس��طوة االشخاص 
مؤسس��اتها  عل��ى  القائم��ني 
بحصص حزبي��ة الحزاب قائمة 
عل��ى قواع��د ديني��ة وطائفية 
وعرقي��ة واملث��ال الص��ارخ على 
هذه الظاهرة ان الوزارة بشكل 
عام تخضع لرغب��ات الوزير غير 
الوزارات  في  املستقل خصوصاً 
التي تتطلب االس��تقاللية في 
العم��ل التنفي��ذي وحت��ى ل��و 
اعتبرنا ان املناصب الوزارية هي 
مناصب سياس��ية كما يبررون 
لكن هذه الظاهرة موجودة في 
التابعة  الفرعي��ة  املؤسس��ات 
للوزارة فكثير من وكالء الوزارات 
وامل��دراء العام��ني وامل��دراء غير 
مستقلني ويعكسون والءاتهم 
احلزبي��ة عل��ى موظفيهم واداء 
او  املؤسس��ة  وتكون  دوائره��م 
الدائرة خاضعة لرئيس��ها اكثر 
)تفشي  للقانون  من خضوعها 
الفساد دليالً على لذلك(، فمثالً 

عندما يتولى الوزير مسؤولياته 
به��ا  يق��وم  خط��وة  اول  ف��ان 
ه��ي تعي��ني االق��ارب واملنتمني 
حلزبه على اس��اس احملس��وبية 
احلزبي��ة والش��خصية ال عل��ى 
والتناف��س  الكف��اءة  اس��اس 
الع��ادل للحصول على املنصب 

والوظيفة. 
كل ه��ذا يؤدي ال��ى عدم حتقيق 
تخدم  الت��ي  اجلي��دة  اخملرج��ات 
املواطن وحتقق التنمية والفائض 
ولالنصاف  االنت��اج، طبع��اً  في 
هذا ال مين��ع من ان بعض الوزراء 
عل��ى  املس��توزرين  خصوص��اً 
اس��اس الكف��اءة واالختصاص 
حتى وان لم يكونوا مس��تقلني 
سياس��ياً كان له��م اداء جي��د 
واجن��ازات واضح��ة ول��و بنح��و 
يتناس��ب م��ع حج��م املوازن��ة 
املمنوح��ة لوزاراتهم وخصوصاً 

في الدورة الوزارية احلالية.
دول��ة املؤسس��ات ال تق��وم إال 

في ظل نظ��ام دميقراطي عادل 
يس��تند ال��ى نظ��ام انتخاب��ي 
احلاك��م  وخض��وع  ع��ادل، 
واملؤسس��ة لس��يادة القان��ون 
وم��ن ضمن س��يادة القانون هو 
احت��رام القان��ون ف��ي عملي��ة 
التوظي��ف التي ين��ص القانون 
عل��ى انها يج��ب ان تكون على 
اس��اس املنافس��ة واملس��ابقة 
ب��ني املرش��حني حس��ب ع��دد 
نق��اط الكفاءة واخلبرة والدرجة 
ذل��ك  ولتحقي��ق  العلمي��ة. 
يج��ب ان يتحلى السياس��يون 
وتغليب  اإليث��ار  درج��ات  باعلى 
املصلحة العامة على املصلحة 
صحيحة  واحلزبية،  الشخصية 
القاع��دة تق��ول ال دميقراطي��ة 
م��ن دون احزاب سياس��ية لكن 
احزابن��ا  م��ن  كثي��ر  لألس��ف 
تعم��ل حتت ش��عار االس��تيالء 
عل��ى  الس��لمي  واالس��تحواذ 
الس��لطة ال حتت شعار التداول 

ك��ون  للس��لطة  الس��لمي 
الس��لطة ملك الشعب وليس 
مل��كا للحزب بحج��ة حصوله 
على اغلبية املقاعد االنتخابية 
م��ن خ��الل نظ��ام انتخابي غير 
ع��ادل كان له��ذا احل��زب الدور 

املؤثر في تشريعه.
لذل��ك من هن��ا اوج��ه الدعوة 
ال��ى اغلبية جمه��ور الناخبني 
الصامت��ني )األغلبية الصامتة( 
ان يشاركوا باالنتخاب ويحققوا 
بالرغم  أعلى نسبة مش��اركة 
من ع��دم وجود نظ��ام انتخابي 
عادل ذل��ك ان القلة املتحكمة 
عل��ى  تراه��ن  الوض��ع  به��ذا 
مقاطعة االنتخابات لكي تفرغ 
الساحة االنتخابية للمنتفعني 
منه��م واتباعهم وان��ا اقدرهم 
بح��دود 3,5 ملي��ون ناخ��ب في 
ح��ني ان اجمالي ع��دد الناخبني 
املؤهل��ني اكث��ر م��ن 18 مليون 

ناخب.
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المقاالت و اآلراء التي 
تنشر تعبر عن وجهة نظر 
أصحابها وال تمثل بالضرورة 
رأي الجريدة

ّ
ّ

عادل الالمي

ديفيش كابور

الرئيس السابق 
للمفوضية العليا 

المستقلة لالنتخابات

مدير مركز الدراسات 
المتقدمة الهندية 

في جامعة 
بنسلفانيا

على مدار شهر كامل تقريبا اآلن، 
كانت القوات الهندية والصينية 
مشتبكة في مواجهة متعادلة 
في دوكا ال �� حيث تلتقي حدود 
بوت��ان والص��ني والهن��د �� وهو 
أطول م��أزق من ه��ذا النوع بني 
اجليش��ني من��ذ ع��ام 1962. في 
إش��ارة غير خفية إل��ى الصراع 
األخير، الذي مني��ت فيه الهند 
بهزمي��ة كارثية، ح��ذر املتحدث 
باسم وزارة الدفاع الكولونيل وو 
كوان الهند ونصحها »بالتعلم 
من ال��دروس التاريخي��ة«. لكن 
دروس التاري��خ متيل بنحو غريب 
إلى التكيف م��ع منظور أولئك 

الذين يستشهدون بها.
ترى القيادة الصينية احلالية في 
صراع عام 1962 الثمن الذي كان 
على دولة مجاورة متغطرسة أن 
تدفعه مقابل عدم استجابتها 
للضرورات اإلقليمية. ولكن في 
نظر الهن��د، كان ذل��ك الصراع 
مذلة أثارت غضبا يقض مضاجع 
الب��الد طوال ما يزيد على نصف 

قرن من الزم��ن. وعلى هذا فمن 
املرج��ح أن يخلف ما تبقى منه 

التأثير املعاكس ملا توقعه وو. 
الواق��ع أن املذلة ف��ي العالقات 
الدولية ليس��ت كمثل اإلحراج. 
فه��ي ترقى إلى التده��ور العام 
أخ��رى، وحرمانها  لقوة فاعل��ة 
من مكانتها، وترسيخ تسلسل 
هرم��ي واض��ح. وتوف��ر احل��روب 
فرص��ة اإلذالل بط��رق صارخ��ة 
للغاية، ألن الهزمية في س��احة 
الس��خرية  جتل��ب  ال  املعرك��ة 
واالستهزاء فحسب، بل تنطوي 
واضحة،  أيض��ا عل��ى خس��ائر 

وخاصة في األراضي.
تفه��م  أن  دول��ة  ألي  كان  وإن 
التأثي��ر ال��ذي ق��د تخلفه مثل 
هذه املذلة، فه��ي الصني. ففي 
ح��ني كان وو يبث رس��الته إلى 
الهن��د، كان الرئي��س الصين��ي 
ش��ي جني بينج يؤكد، في إطار 
العش��رين  بالذكرى  االحتف��ال 
لتسليم هوجن كوجن إلى الصني، 
عل��ى أن تلك اخلط��وة أنهت ما 

أحلقت��ه بريطاني��ا بالص��ني من 
»مذلة وحزن« عندما اس��تولت 

على املدينة في عام 1842.
ويعك��س هذا اس��تعمال احلزب 
األوس��ع  الصين��ي  الش��يوعي 
نطاق��ا لوص��ف »ق��رن املذلة«، 
ال��ذي ادع��ى أن��ه ل��م ينت��ه إال 
عندما أس��س احلزب الشيوعي 
الش��عبية  اجلمهورية  الصيني 
في ع��ام 1949، لتغذية النزعة 
القومي��ة الناش��ئة. خالل تلك 
الفت��رة، حتطمت ص��ورة الصني 
الذاتية بوصفها القوة املتفوقة 
في شرق آس��يا بِفعل سلسلة 
من الهزائ��م، والتي كانت مؤملة 
بنح��و خ��اص إذا أوقعته��ا بها 

اليابان احملدثة النعمة.
على الرغم من هذا الوعي القوي 
بالتأثي��ر املس��تمر املتخلف عن 
مذلتها، كثيرا ما تفشل الصني 
ف��ي إدراك حقيق��ة مفاده��ا أن 
تصرفاتها الس��ابقة رمبا أفضت 
إلى حتفي��ز مش��اعر مماثلة لدى 
آخرين. كانت هزميتها للهند في 

عام 1962تتويجا ملنافسة دامت 
عشر سنوات على زعامة الدول 
املستقلة حديثا التي نشأت عن 
إنهاء االس��تعمار. وكانت لهذا 
الس��بب تش��كل ضربة مدمرة 
لتطلع��ات الهن��د ألن تصب��ح 
الق��وة التي ال ينازعها أحد على 

زعامة حركة عدم االنحياز.
والهند ليس��ت الدولة الوحيدة 
التي القت املذلة على يد الصني. 
ففي فيتنام، تخلف عبارة »ألف 
س��نة من الهيمن��ة الصينية« 
نفس الصدى الذي تخلفه عبارة 
»مائة ع��ام من اإلذالل األجنبي« 

في الصني.
لك��ن الص��ني ليس��ت الدول��ة 
الوحيدة التي عان��ت من املذلة 
وأذل��ت دوال أخ��رى بدورها. ففي 
حني عان��ت الهن��د م��ن املذلة 
عل��ى يد الصني في ع��ام 1962، 
فإنها أحلقت بجارتها باكستان 
بعد تس��ع س��نوات ما يتذكره 
أهله��ا بوصفه هزمي��ة مهينة. 
فمنذ استقاللها في عام 1947، 

لترس��يخ  باكس��تان  س��عت 
نفس��ها بوصفه��ا ن��دا للهند 
ف��ي جن��وب آس��يا، فانضم��ت 
الواليات  إلى حتالف��ات تقوده��ا 
املتح��دة أو ت��وددت إل��ى الصني 
إلظهار أهميتها االستراتيجية. 
ب��ني   1971 ولك��ن ح��رب ع��ام 
الهند وباكس��تان، التي انتهت 
إلى اس��تقالل ش��رق باكستان 
)بنجالديش اآلن(، س��حقت تلك 

اآلمال.
بي��د أن باكس��تان تظ��ل أيضا 
غافل��ة عن األث��ر امل��ذل املترتب 
الذي  تاريخها  على تصرفاته��ا: 
دام أربعة عقود من الزمن تقريبا 
م��ن التدخل ف��ي أفغانس��تان 
لتأمني »العمق االس��تراتيجي«، 
وال��ذي أوق��ع بأفغانس��تان أذى 
من ش��أنه أن يس��تمر لسنوات 
مقبل��ة، على نحو ل��م يلحقه 
به��ا الغ��زو الروس��ي. ويص��دق 
األمر نفسه على جميع أشكال 
املذلة املذكورة آنفا: فهي مؤملة 
بنح��و خ��اص ألن م��ن أحدثتها 

جارة آسيوية، وليس قوة قادمة 
من بعيد.

الواقع أن مثل هذه املهانة، كما 
رأينا ف��ي حالة الص��ني، تخلف 
تأثي��را طوي��ل األم��د. والواق��ع 
أنه��ا ق��د تخل��ق رغب��ة عارمة 
في االنتق��ام تطغى على دوافع 
األكث��ر  اخلارجي��ة  السياس��ة 
واقعي��ة. وله��ذا الس��بب، كان 
اجليش الباكستاني، على سبيل 
املثال، على اس��تعداد لتقويض 
جمي��ع املؤسس��ات األخرى في 
البالد والتي أقس��م على الدفاع 
عنها، باسم االنتقام من الهند.
م��ع صع��ود النزع��ة القومي��ة 
آس��يا،  أنح��اء  مختل��ف  ف��ي 
يُصِبح لدى الق��ادة حوافز قوية 
لصياغ��ة نس��خة م��ن التاريخ 
تع��زز قضيتهم، وم��ن الواضح 
أن املذل��ة الصادم��ة م��ن أكثر 
الذكريات التاريخية فعالية في 
تعزيز هذا الغ��رض. وقد أتقنت 
الصني هذا الفن، ولكن بوسعنا 
أن نرص��ده ف��ي أماك��ن أخ��رى 

أيض��ا، مبا ف��ي ذلك ف��ي الهند. 
ويتمثل املفتاح في خلق تراتبية 
هرمية للمذل��ة، والتي مبوجبها 
تصب��ح املذلة الت��ي تلحق ببلد 
املرء ش��ديدة األهمية، في حني 
تتضاءل أهمية تلك التي تلحق 
ببلد اآلخر، وال تُذَكر إال للتأكيد 

على املنزلة التراتبية.
م��ع ذلك، وكم��ا يوض��ح النزاع 
الدائر اآلن ف��ي دوكا ال، فإن مثل 
هذا النهج كفيل بخلق مخاطر 
جس��يمة. فبعد احلرب العاملية 
األولى، عندما فشلت أوروبا في 
معاجلة إرث املذل��ة على النحو 
املالئ��م، كانت النتائ��ج كارثية. 
ولكن بعد احلرب العاملية الثانية، 
ارتفع��ت أوروب��ا إل��ى مس��توى 
التحدي، مما مهد الس��بيل إلى 
تعاون إقليمي غير مس��بوق. وال 
ميلك املرء إال أن يأمل أن تس��لك 
آسيا مسارا مماثال �� قبل أن يبلغ 
إزاء املهان��ة التاريخية  الغضب 

نقطة الغليان.

تراتبية المذلة الهرمية في آسيا
PROJECT
SYNDICATE

االحتباس الحراري يسبب اإلرهاب
طارق حرب  

ي��وم 2017/7/10 تولى مجلس النواب مناقش��ة 
قان��ون  مجلس اخلدمة االحتادي رقم )٤( لس��نة 
٢٠٠٩ ول��م يتم تنفيذه عل��ى الرغم من مضي 
أكثر من ثماني سنوات على تاريخ صدوره حيث 
مت نش��ر القان��ون ف��ي اجلريدة الرس��مية جريدة 
الوقائ��ع العراقية الع��دد ٤١١٦ ف��ي 2009/4/6 
وس��بب عدم تنفيذ هذا من الوجه القانوني هو 
عدم تعيني اش��خاص الدارة هذا  اجمللس ذلك ان 
مجل��س ادارة ه��ذا اجمللس اخل��اص باخلدمة  لم 
يتم انتخ��اب وتعيني مجلس ادارت��ه واملصادقة 
اليه��م ذلك ان املادة اخلامس��ة الفقرة ثالثا من 
ه��ذا القانون تنص على ان يتولى مجلس الوزراء 
ترش��يح رئيس هذا اجملل��س واعضائه ونائبه الى 
مجل��س الن��واب للمصادقة عليه��م ومع ذلك 
رفض مجلس النواب ه��ذا اليوم املصادقة على 
اسماء املرش��حني وهذا يعني استمرار مجلس 
اخلدمة في سباته السابق لعدم امكانية اجمللس 
م��ن العمل م��ن دون مجلس ادارته من رئيس��ه 
ونائبه واعضائه الن مجلس اخلدمة ال يستطيع 
العم��ل من دون مجل��س ادارة ل��ه وهكذا تولى 
البرمل��ان القضاء عل��ى اجتاه احلكوم��ة لتفعيل 
ه��ذا القان��ون ووضعه موض��ع التنفي��ذ لذلك 
تولت ترش��يح ع��دد من االس��ماء ال��ى البرملان 
للمصادقة على هذه االس��ماء لكي تتولى ادارة 
مجلس اخلدمة ولكن البرملان اجهض ما تبتغيه 
احلكوم��ة ورفض االس��ماء املرش��حة وبالتالي 
يبقى القانون ومجل��س اخلدمة االحتادي من دون 
ادارة وم��ن دون تنفي��ذ وتكون االي��ام وقد تكون 
الس��نوات  تضاف الى م��دة الثمانية س��نوات 
الس��ابقة قانون من دون تنفي��ذ على الرغم من 
اهمية هذا القانون وخطورته ذلك ان مهمة هذا 
القان��ون هي التعي��ني واعادة التعي��ني والترقية 
للخدم��ة العامة اي ال يج��وز تعيني موظف في 
الدول��ة دون ان يك��ون ذل��ك من خ��الل مجلس 
اخلدم��ة االحتادي هذا لذلك ميكن تفس��ير رفض 
تفعي��ل القان��ون وتعيني مجل��س ادارة الن ذلك 
يعني انتهاء احملاصصة الطائفية والسياس��ية 
وجع��ل التعي��ني والترقي��ة بي��د ه��ذا اجمللس ال 
تقبل��ه الكثير م��ن الكتل السياس��ية والنواب 
والسياس��يني لذلك مت الوقوف امام هذا القانون 
عن طريق عدم املصادقة على املرش��حني النهم 
الميثلون احملاصصة ولم تتول الكتل السياس��ية 
ترشيحهم وال تقبل الكتل احلرمان من حصتهم 
وه��ذا ما حصل اذ رفض البرمل��ان املصادقة على 

االسماء املرشحة.

قانون مجلس
الخدمة االتحادي 
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هذا العراق عرين النصر 
يفتحه

قد آمن الدهر واالسنى هو 
الـآت

سما بك اجملد فارجتت 
جوانحه

ونلت من سكن العليا 
بطوالت

 
كل الذي قيل في دنياك 

معترك
قد ازهر الرمل اقداماً 

وصوالت
 

ان الذي رقرق االسوار 
يرجعها

وصل البهاء وال عور النذاالت
 

ان الذين تباهوا فوز 
داعشهم

قد اخرستهم اكف من 

بساالت
 لوال الزعيق فال ذكر وال قدر

للداعشّية من نهق احلثاالت
 

اين الذين اذا افتوا مبقتلنا
اين اجلهالة من صحو 

السالالت
 

هل للعراقني شيم بالذي 
حصال

اال التجلي شمس من 
جالالت

 
هذا العراق عرين النصر 

يفتحه
قد امن الدهر واالسنى هو 

الـآت
 

انت الذي تترك اآلثار 
شامخة

وفي السويداء انهار 
ابتهاالت

عراق عرين النصر
طارق الحلفي

شعر

كل اجملتمعات حني تخوض حروباً وانقالبات ، وتتغير فيها 
ــات واالختالفات ،  ــلطة ، تعاني من حدة االضطراب الس
ــا خضنا في هذه  ــى أحد باعتبار انن ــك ال يخفى عل وذل
ــوادث في بلدان عربية  ــهدنا مثل هذه احل الدوامة ، وش

أخرى . 
االمر الذي لم يأخذ نصيبه من الفهم واالستيعاب ، ان 
ــن املفاهيم اجلديدة التي اخترقت اجملتمع خالل  كثيراً م
ــا بنحو صحيح ،  ــرات ، لم يتم امتصاصه هذه التغيي

حتى يتم تطبيقها بنحو صحيح ! 
ــد ان املدني والالديني وامللحد والالأدري وما الى  لذلك جن
ــا يحاولون متثله  ــاف او حملات مم ــم جميعا أنص ــك ، ه ذل
ــرورة طبعاً ،  ــم اجلديدة ، وهذا بالض ــالل هذه املفاهي خ
ــرد ، أن يصبح بتكوين  ــهولة على أي ف إذ ليس من الس
ــف ، جملرد انه  ــي وتطبيقي مختل ــز عقلي ومعرف وجتهي
ــهور أو  ــد ذلك ، أو جملرد انه خاض في ذلك بضعة ش يري

بضع سنوات. 
ــئة  ــن التنش ــنوات م ــاك س ــى ان هن ــب أن ال ننس يج
اإلجتماعية والثقافية والدينية ، ما تزال تالحق األفراد ، 

ومتثل اجلوهر في الغالب . 
ــلم والذي متتد  ــه ، ان الفرد املس ــي هذا كل ــف ف الطري
ــرات وتطبيقات  ــا من تنظي ــرون ، مبا فيه ــه الى ق ديانت
ــال في كثير من  ــا نعرفه ، وما يزال جاه ــات والخ مم ورواي
ــويش  ــه ، وال يزال يتعرض للتش ــده ودين ــي معتق نواح
والتشويه واملكائد وما الى ذلك من افرازات متوقعة متر 
بها كل االديان على اختالفها . كما يفضح التاريخ تلك 

الهوة الشاسعة . 
لذلك ان ال يكون املفهوم الفالني ناضجاً هذا يعني ان ال 
تكون الفكرة مختمرًة ، وان ال يكون الظرف احمليط أرًضا 
ــن هذه املفاهيم  ــة ، اضافة الى كل هذا كثير م خصب
ــتمر وجتديف ، ألنها ال  ــي ما تزال في حالة جتديد مس ه
ــا هو االمر في  ــة أو مطلقة ، كم ــع على ثوابت أبدي تق
ــا هاربة من تلك املنطقة ، فكيف  األديان . النها اساس
ــة ! وألنها حتى في العالم  ــا تتمثل ملثل هذه الهاوي به

اجلديد هي مفاهيم مستحدثة ! 
ــن في  ان اندالع مثل هذه  ــع هنا يكم لكن الفرق األوس
املفاهيم ، في مجتمعات خاضت الكثير من التغييرات 
ــى وصلت الى ما هي عليه ،  الثقافية واالجتماعية حت
ــتعدادا وترحيبا لالفكار اجلديدة واخملتلفة  هي األكثر اس
ــراه اجملتمع بهذا  ــن ان ي ــة أو ماميك ــة واملنحرف والغريب
ــت املالئم لظهور مثل  ــكل . اضافة الى ذلك الوق الش

هذه املفاهيم .. 
ــي الغرب ، وتصبح  ــرة االحلاد عندما تظهر ف مثال ظاه
ــاراً ، داخل مجتمع أصبحت  ــر وضوحاً وحدة وانتش أكث
ــد آخر من  ــر او معتق ــن آخ ــرد دي ــة مج ــه الكنيس في
ــن يعاني امللحد أي لن  ــدات هذا البلد الكثيرة ، ل معتق
ــوأ وقت  ــي أي فرد ينوي االختالف . وعلى هذا ان اس يعان
ــكابها في  ــة واحدة وانس ــذه املفاهيم دفع لظهور ه
ــى . حيث ان كل  ــي ، هو هذه الفوض ــا العراق مجتمعن

اختالف يقابل بالقتل وااللغاء كرد فعل . 
ــع الناجت عن  ــع مختلفة ، حيث ان الداف ــا ان الدواف كم
ــذي ال يتعدى  ــن الدافع ال ــة ، يختلف ع ــات عقلي قناع

كونه، 
ــات لهذه  ــل »  أو حال أمثل . وما ينتج من ممارس » رد فع
ــكاء عليه ل آماد  ــن االت ــال ال ميك ــم ك ردود أفع املفاهي
ــي خاضت مبثل  ــك كل اجملتمعات الت ــع ذل ــة . وم طويل
ــا فيها من  ــذه التحوالت مب ــهدت ه هذه الفوضى ، ش

متناقضات وانتكاسات وغيرها . 
ــئنا ام  ــت كل اجملتمعات متر بهذه املراحل ش اذن اذا كان

أبينا 
ملاذا احلديث عنها ؟ 

ــذا االختالف  ــى ال يكون ه ــيطة ، حت ــك لغاية بس وذل
ــات مطلقة ، طريقة جديدة  ــذي يجده أصحابه قناع ال

لالنقضاض على االطراف االخرى ، والغائها . 
ــي أفكار خطرة  ــف أو ربع مختمرة ، ه ــكار نص ألن األف

على أصحابها وعلى من حولها . 
ــيء استعمال األفكار العالية يسقط من  ألن الذي يس

خاللها .

فوضى المفاهيم 

مهند الخيكاني

زينو عبداهلل البرزنجي
 

ــور فائق  ــوي الدكت ــد والترب ــل الناق يواص
ــروعه الثقافي  مصطفي العمل في مش
ــة(  ــن املقال ــة ب )ف ــي العناي ــم عل القائ
ــتثماره في امليادين التربوية، فيصدر  واس
ــث) جمال  ــام كتابه الثال ــع هذا الع مطل
ــروعه، بعد كتابيه)دفاع  املرأة( ضمن مش
ــة  ــة االدبي ــة( و )املقال ــة االدبي ــن املقال ع

واالستنارة(.
ــالف  ــى الغ ــا ورد عل ــاب كم ــم الكت يض
ــبق نشرها في  األخير-باقة من مقاالت س
صحفنااحمللية،مقاالت تستعني ب)العقل 
ــكالت اجتماعية  ــة مش ــدي( جملابه النق
ــل  ــي، مث ــا مجتمعناالعراق ــي منه يعان
ــة(، وتهميش العقل،  ــوت)روح املواطن خف
ــرأة، والنأي عن  ــرة الذكورية الى امل والنظ
ــكلية  الذوق واحترام احلياة، والنظرة الش
)املظهرية( الى الدين والتعليم. وتسعى، 
ــبل  ــه-الى إضاءة الس ــت نفس ــي الوق ف
ــذه اآلفات  ــر ه ــاف وقه ــة بإضع الكفيل
ــح أزاهير اجلمال  ــى تتفت االجتماعية حت
ــارة في أصقاع بالدنا، وتزخر  والرقي واحلض
أجواؤنا بأريج احملبة والتسامح والسعادة.

ــة  ثالث ــي  عل ــاب  الكت ــاالت  مق ــت  وزع
ــم االول)مقاالت في املرأة(،  أقسام: القس
ــرأة عنوان احلضارة  وهي)جمال املرأة( و )امل
وأساسها( و )من ميارس العنف ضد املرأة؟( 
ــلمانية(. في هذه املقاالت  و )املرأة في الس
ينطلق املؤلف من رؤية ترى في وضع املرأة 
ــتوى احلضارة الذي  ــاً ملعرفة مس مقياس
ــتقرار  ــول املؤلف إن))االس بلغته االمم. يق
ــم  ــل تعل ــرية بفض ــه البش ــذي عرفت ال
ــراً ووفرت  ــرأة دوراً كبي ــت امل ــة، لعب الزراع
ــت صارت  ــذ ذلك الوق ــواء األمان. ومن أج
ــان واخلير واحلياة،  ــلم واألم املرأة رمزاً للس
حتى شاعت عند بعض االمم حكمة جرت 
ــده املرأة يريده اهلل(.  مجرى االمثال )ماتري
فأنا شخصياً أؤمن بهذه احلكمة فأشعر 
ــي كل مكان أرى فيه املرأة،  بالطمأنينة ف
ــر واالذى. أماعندما الأجداملرأة فأتوقع الش

ــذه املقولة))إذا خلت  ــن هنا أردد دائماً ه م
ــة((،  ــرأة صارت مقبرة موحش أرض من امل
ــات التي النرى  ــل علي ذلك اجملتمع والدلي
ــا احلالي  ــوراً في زمانن ــرأة فيها حض للم
ــذه اجملتمعات كلها نزاعات  حيث تكون ه
ــتقرار فيها والتنمية. ــاً وعنفاً،الاس وحروب

وهنا نتذكر مقولة الفيلسوف الفرنسي 
ــة  ))املرأةرائح ــو(:  الوجودي)ألبرتوكام
ــي  ــاب\26(. وف ــي االرض((.)الكت ــة عل اجلن
ــلمانية( يرى املؤلف  ــرأة في الس مقالة)امل
ــرأة في  ــه امل ــى ب ــذي حتظ ــرام ال أن االحت
ــليمانية، المثيل له في املدن االخرى،  الس
ــليمانية  الس زرت  ــا  يقول))عندم ــو  فه

ــن القرن  ــينيات م ــع عائلتي في اخلمس م
ــاء  ــي، وأناطفل، لفت نظري في نس املاض
ــاء  ــئ لم أكن أراه في نس ــلمانية ش الس
ــاء يختلطن  مدينتي كركوك، رأيت النس
ــي  ــاركنهم ف ــازل ويش ــي املن ــال ف بالرج
ــا  ــف القضاي ــي مختل ــدور عل ــث ت أحادي
ــليمانية،  للس زياراتي  تكررت  احلياتية.ثم 
ــي، فتأكد عندي  ــد كبرت واكتمل وعي وق
ــا يتميزن  ــاء هن ــه من قبل،إن النس مارأيت
ــن  ــدن العراقيةاالخري،إنه ــاء امل ــن نس ع
ــي االختالط  ــن احلرية ف ــئ م يحظني بش
ــؤون  ــي ش ــم ف ــن معه بالرجال،ويتحدث
ــا زائدا في  ــن تكلف ــة، واليتكلف السياس

ــاط  تصرفاتهن أمام الرجال، ويعملن بنش
ــيئا من  وهمة، وميلكن الثقة بالنفس وش
ــخصية((.))الكتاب\39(. بالش ــعور  الش
والدور احلضاري للمرأة يوجزه املؤلف في:

ــرأة  واألمان.2\امل ــتقرار  واالس ــرأة  1\امل
والتربية.3\املرأةو العظمة والتفوق.4\املرأة 

والفن.
من هنا آمتني أن تقرأ كل إمرأة هذه املقاالت 
ليشكل عندها سالحاً وزاداً ثقافياً تدافع 
ــام تهميش  ــها وحقوقها أم به عن نفس

اجملتمع لها ونظرته الذكورية جتاهها.
ــاالت  مق ــن  م ــي  الثان ــم  والقس
ــاالت اجتماعية عامة( يتناول  الكتاب)مق

ــق  ــة تتعل ــكالت اجتماعي ــر و مش ظواه
ــي  الوع و  ــة  واملواطن ــم  والتعلي ــن  بالدي
ــعادة...الخ،مثل مقالة  ــي والس االجتماع
ــف الي  ــو املؤل ــث يدع ــرام احلياة(حي )احت
ــوي الذي اهتم  ــدأ الترب ــة بهذا املب العناي
ــل( الذي  ــفة مثل)براتراند رس به الفالس
ــني علي تعليم الصغار االحترام،  حّث املرب
إحترام احلياة واحترام الرأي واحترام العمل.

وبنحو عام يتمثل)احترام احلياة( في:
ــة.3\ البيئ ــان.2\إحترام  االنس ــرام  1\احت

ــة  االخالقي و  ــة  الروحي ــم  القي ــرام  إحت
واحلضارية.

ــل  الفضائ ــان  األدي ــر  مقالة)جوه ــي  وف

ــا  جميعه ــان  االدي ــرأ))إن  نق ــة(  االخالقي
رساالت سماوية الي بشرمن اجل اصالح 
ــاعة قيم احملبة  النفوس واجملتمعات، وإش
ــاد.وكل مافي  واحلرية ودفع الظلم والفس
ــائل  االديان من نصوص وفروض دينية، وس
لتحقيق الفضائل االخالقية علي االرض، 
وليست غايات في ذاتها،إذ رأينا في املاضي، 
وترى في احلاضر،حتول النصوص والغروض 
الدينية الي غايات في ذاتها،ونسيان وجتاوز 
الغاية الرئيسةلالديان وهي نشر الفضائل 

االخالقية((.)الكتاب\77(.
ــف اخللقي(  ــث التخل ــة )مثل ــي مقال وف
يحذرنا املؤلف من التمسك بثالث صفات 
سلوكية سلبية متفشية في مجتمعنا 
ــادالعقل  االولى:كس ــي  وه ــي،  العراق
ــل في االبتعاد عن القراءة والتفكير  املتمث
ــة: الثرثرة  ــؤدي الي الثاني ــذا ي والتأمل،وه
ــقاً  حيث اذا نام العقل صار صاحبه عاش
ــرف  ــه اليع ــرة، الن ــارغ والثرث ــكالم الف لل
ــه، والثالثة هي امليل الي  كيف)يقتل( وقت
ــق  ــتهالكية املفرطة،أي عش النزعة االس
ــلع االستهالكية، وإقتناؤه لها  الفرد للس
ــو غير عقالني، أي اكثر ممايحتاج اليه  بنح

من السلع وفي كل الظروف.
ــة  صداق ــي  ال ــارئ  يدعواالق ــف  واملؤل
)البساطة( التي يعدها مفتاح السعادة، 
ــهد مباقاله عنهاأحمد أمني))في  ويستش
النفس،وحفظ  ــة  راح ــش  العي ــاطة  بس
ــن التفاهم، والتخفف من  الصحة، وحس
ــاة املادية  ــعور بأن احلي االعباء املالية، وش
ليست كل شئ في احلياة حتي يضيع كل 
ــا وتركيباتها،فهناك  الزمن في تعقيداته
ــتحق أن  ــامية جميلة تس حياة روحية س
ــان، ويخصص لها  ــزء من الزم يوفرلها ج

وقت من التفكير((.)الكتاب\112(.
ــي  ف ــكلة  املش ــا  مقالة)م ــي  أماف
ــخص  يش ــف  التعليمي(فاملؤل ــا  نظامن
ــا))إن في  ــلبياته وأهمه ــكالته و س مش
ــي أن هذا  ــكلة ه ــي مش نظامناالتعليم
ــكلي بعيد عن احلياة.ملاذا؟ الن  النظام ش
غايته االساسية هي االمتحان والشهادة.

ــا غائبتان في  ــة والثقافة فهم أما التربي
ــا  ــة( هن ــم. وأقصدب)التربي ــذا التعلي ه
ــوف  ــف الفيلس ــي تعري ــا الواردف معناه
ترقية  ــة هي  وهو))التربي ــت(،  االملاني)كان
جميع أوجه الكمال عند الفرد((،والكمال 
نوعان: كمال نظري يتعلق بتعليم العلوم 
ــال عملي يتمثل في حتويل  واملعارف، وكم
ــي ثقافة وأخالق تبني  العلوم و املعارف ال
ــة( فاملقصود  ــخصية الفرد.أما)الثقاف ش
ــة( التي تعني  ــا هنا)الثقافة التعليمي به
تهذيب النفس وبناء شخصية الفرد بناء 

حضارياً((.)الكتاب\157(.
والقسم الثالث)مقاالت في االدب( تتعلق 

ببعض االدباء،وحوار مع املؤلف.

ــتمرارا مع احتفاالت شعبنا بأسبوع  اس
ــل وزارة الثقافة  ــم تواص النصر العظي
ــا  فعاليته ــة  اقام ــار  واالث ــياحة  والس
اخملتلفة طيلة ايام االسبوع حيث اقامت 
ــت عنوان  ــرح وحت ــينما واملس دائرة الس
ــادت تغني  ــري.... وع ــفر قس )غابت بس
ــاء  ــا الفنية مس ــي ( احتفاليته اليردل
أمس اجلمعة 14 متوز 2017 وعلى خشبة 

املسرح الوطني.
ــدأ كرنفال الفرح من البوابة اخلارجية  وب
ــرح الوطني حيث عزف اجلوق  ملبنى املس
ــرطة االحتادية  ــادة الش ــيقي لقي املوس
ــد  زغاري ــط  وس ــة  اجلميل ــيد  األناش
ــال وبهجة  ــات االطف ــات ورقص العراقي

الشباب وحيويتهم.

ــا وكيل الوزارة  االحتفالية التي حضره
ــن وزير الثقافة  ــي نيابة ع فوزي االتروش
ــرة  ــام دائ ــر ع ــار ومدي ــياحة واالث والس
ــورة  ــة الدكت ــرح وكال ــينما واملس الس
اقبال نعيم والفريق جليل الربيعي قائد 
ــد الشعبي  عمليات بغداد و ممثلو احلش
ــائري و ممثلو الكنائس في بغداد،  والعش
ــوف  والوق ــي  الوطن ــيد  بالنش ــدأت  ب
ــة على ارواح  ــورة الفاحت دقيقة لقراء س
ــهداء العراق الذين خضبوا بدمائهم  ش
ــا كلمة فوزي  ــر املؤزر.. تلته رايات النص
ــة عن وزير  ــل الوزارة نياب ــي وكي االتروش
ــياحة واالثار فرياد رواندزي  الثقافة والس
ــوط  ــتحضر فيها جوانب ش ــذي اس ال

النصر ومعاناة االهالي النازحني... 

ــة  الفرق ــذ  نب ــرورة  ض ــى  عل ــد  واك
ــد من اجل  ــدا بي ــل ي ــة والعم والكراهي
ــم انطلقت العروض  العراق العظيم.. ث
ــوان ))رحلة التحرير((  بفيلم وثائقي بعن
ــي البصام  ــراج الفنان عل ــيناريو واخ س
ــرة مختصرة عن  ــاهد فك اعطى للمش
ــة واالرهاب املوجه  حجم اجلرمية املنظم
ــقطتها  ــة اخلرافة التي اس ــة دول إلقام
ــيدة ودماء قوافل  ــوى املرجعية الرش فت
ــى  الثكال ــر  وصب ــرة  الطاه ــهداء  الش
ــاردة او  ــم يترك الفيلم ش ــال.. ل واالطف
واردة من هذه الرحلة اال ووثق لها بعبارة 
ــا قدمت  ــة.. بعده ــهد او اهزوج او مش
الفرقة الوطنية للفنون الشعبية التي 
تعد من افضل الفرق الوطنية الشعبية 

بقيادة الفنان فؤاد ذنون مخرج ومصمم 
لوحاتها ومبساعدة اخلبيرة هناء عبداهلل 
ــات فنية بدأت بلوحة حيا اهلل  عدة لوح
اهل العراق وهي احدث انتاج للفرقة من 

وحي املناسبة. 

الس��ينما  دائ��رة  وعالق��ات  اع��الم   *
واملسرح

قراءة في كتاب)جمال المرأة(

غالف الكتاب

ألق االنتصار وتحرير الموصل يتجلى بكرنفال
الفرح الكبير الذي أقامته دائرة السينما والمسرح

حذام يوسف
 

ــدد )15( ربيع  ــراً الع ــدر مؤخ ص
ــب  االدي ــة  مجل ــن  م  ،2017
ــن  ع ــدر  تص ــي  الت ــي،  العراق
ــورات احتاد االدباء والكتاب  منش
ــدد بأبوابه  في العراق، صدر الع
ــرح،  ــعر، قص، مس الثابتة ) ش
سينما، تشكيل(، مبشاركة عدد 
ــني العراقيني والعرب،  من املبدع
ــات  وتخطيط ــة  بلوح ــدد  الع
للدكتور بالسم محمد جسام، 
ــاً عن الهوية  تضمن العدد ملف
وانساقها الثقافية، شارك فيه 
ــم  ــاعر الدكتور حازم هاش الش
ــقي في  ــه النس ــث ) املوج ببح
ــص التراثي(، والدكتور  قراءة الن
ــام مبالمح  ــم محمد جس جاس
ــي،  النواب ــص  الن ــي  ــة ف الهوي
ــغيدل قراءة  ــور كرمي ش وللدكت
في )هوية ام هويات؟ .. قراءة في 
ــكالته  املفهوم وتش ــرات  متغي

األيديولوجية.
ــدد  ــخصية الع ــور ش ــا مح ام
ــه باقر،  ــت عن العالمة ط فكان
عبر حوارات وشهادات، مبشاركة 
ــي  صبح ــور  الدكت ــن  م ــزة  ممي
ــور أحمد  ــني، والدكت ناصر حس
والقيم  الغني  ــواره  الزبيدي بح
مع األستاذ الدكتور نائل حنون، 
الذي بني انه تعرف على العالمة 

ــالل كتبه، وقبل  طه باقر من خ
ــه في بغداد، مدركا هو  ان يلتقي
ــأن هيبة  ــي الكلية ب وزمالؤه ف
ــت في  ــر كان ــه باق ــة ط العالم

ــه  ــة، وتواضع ــاطته املذهل بس
ــوي :" كان يرفض ان يخدم  العف
ــرج مع  ــه، فكان يخ ــي مكتب ف

الطالب في ساحة اجلامعة.." .

ميدل ايست أونالين
 

ــيد،  الدوحة ـ أوضح خالد الس
ــزة  جائ ــى  عل ــام  الع ــرف  املش
»كتارا« للرواية العربية، أن أبواب 
العربية  للرواية  ــارا«  »كت جائزة 
ــني  ــام كل الروائي ــة أم مفتوح
ــي الدورة  ــاركة ف العرب للمش
الرابعة، التي ستبدأ باستقبال 
الترشيح للجائزة خالل  طلبات 
ــاري، الفًتا  ــوز اجل ــهر يوليو/مت ش
ــى أن املقاطعة التي فرضتها  إل
ــارات  واالم ــعودية  والس ــر  مص
ــن تؤثر  ــى قطر ل ــن عل والبحري
ــيات  على اجلائزة وال على جنس
املشاركني، ومؤكًدا ضرورة عدم 
الثقافة بالسياسة واحترام  زج 
القوانني واللوائح التي ترفع من 

شأن الثقافة العربية.
ــدورة الثالثة التي من  وقال أن ال
املقرر أن يتم اإلعالن عن الفائزين 
ــرين األول  ــا في أكتوبر/تش فيه
املقبل، لم تشهد أي انسحابات 
من قبل الروائيني املشاركني من 

الدول املقاطعة.
ــاركات في الدورة  وعن عدد املش
الثالثة من اجلائزة، قال: »بلغ عدد 
املشاركات في الدورة الثالثة من 
جائزة كتارا للرواية )1144(، وهي 
ــي الوطن  ــن نوعها ف ــر م األكب
العربي، حيث وصل عدد الروايات 

ــاركة )472( رواية  املنشورة املش
نُشرت في العام 2016، في حني 
ــورة  بلغ عدد الروايات غير املنش
ــاركة، إضافة إلى 38  (550( مش
ــة غير منشورة وهو العدد  دراس
ــجل في الدورة  ــه الذي س نفس
السابقة، و84 مشاركة في فئة 
ــورة،  ــات الفتيان غير املنش رواي
ــبيا في هذه  وهو عدد كبير نس
الفئة املستحدثة لهذه الدورة، 
في حني أن املشاركة النسائية 
 )846( ــل  مقاب  )298( ــت  بلغ
ــاركة للرجال، وهذا اإلقبال  مش
ــاد التفاعل مع  ــى ازدي ــع إل يرج
ــل الروائيني  ــزة كتارا من قب جائ

ودور النشر العربية«.
وأضاف »حسب اإلحصاءات فقد 
جاءت مشاركة مصر والسودان 
ــدول العربية من  ــدارة ال في ص
حيث العدد بـ )403( مشاركات، 
ــراق بـ  ــام والع ــا بالد الش تليه
ــل  ــا وص ــاركة، بينم (315( مش
ــرب  املغ دول  ــاركات  مش ــدد  ع
العربي إلى )245(، كما سجلت 
ــداً  تزاي ــة  اخلليجي ــاركة  املش
مهماً وصل إلى )176( مشاركة 
ــاركات في  )مقارنة بـ 105 مش
ــجلت  املاضية(، فيما ُس الدورة 
ــر  غي دول  ــن  م ــاركات  مش  )5)

عربية«.
وعن تصنيف جائزة الرواية عاملياً، 
ــيد »نعتز كثيراً  ــال خالد الس ق

ــزة ماضية  ــة واجلائ ــذه الثق به
ــا املتمثلة  ــو حتقيق أهدافه نح
ــة  ــم أدب الرواي ــز ودع ــي تعزي ف
العربية لالرتقاء اإلنساني بقيم 
ــد  ــال وتأكي ــر واجلم ــق واخلي احل
ــة العربية من  ــة احلضاري الهوي
ــراء  ــي إلث ــى إبداع ــالل ملتق خ
ــف  والتعري ــي،  الثقاف ــي  الوع
ــة، وإبراز  ــني العرب كاف بالروائي
الدور احلضاري البناء الذي يقوم 
ــي إثراء  ــون العرب ف ــه الروائي ب
الثقافة اإلنسانية عامة واألدب 
العربي خاصة، وتعزيز احلوار بني 
التقارب  روح  ــاء  وبن ــارات،  احلض
ــة  ترجم ــالل  خ ــن  م األمم  ــني  ب
ــات متعددة، فضالً  الروايات للغ
ــاهمة في نشر وتكرمي  عن املس
ــالل  ــن خ ــة م ــة العربي الثقاف
الرواية واإلبداع الكتابي، وتقدير 
ــهموا في  ــن أس ــني الذي الروائي
ــة العربية من خالل  إثراء الثقاف
ــجيع  وتش املتميزة،  ــم  أعماله
وحتفيزهم،  ــباب  الش ــات  إبداع
وخلق روح التنافس اإليجابي في 
احلقل األدبي، إلى جانب تشجيع 
ــر العربية على التميز  دور النش
ــروع  ــى مش ــول إل ــة الوص بغي
رائد،  ــي  ــي عرب وثقاف ــاري  حض
وأبواب اجلائزة مفتوحة أمام كبار 
املبدعني وصغارهم إلنتاجاتهم 
األدبية املتميزة. ونرحب بجميع 

أشقائنا العرب«.

»األديب العراقي« تصدر وبين طياتها
كنوز المعرفة .. حوارات ودراسات

جائزة »كتارا« للرواية العربية في موعدها

المشرف العام على الجائزة يؤكد عدم انسحاب 
الروائيين المشاركين من الدول المقاطعة

فوزي االتروشي »بعدسة:  ادهم يوسف«

غالف العدد
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املتاب��ع ألح��داث الش��ارع العراقي، في 
الواقع وعلى مواقع التواصل االجتماعي، 
يدرك وبسهولة حجم الزيف والتشويه 
الذي ط��ال املش��هد العراق��ي عموما، 
سياس��يا وامنيا، وقد جل��أ البعض الى 
انش��اء صفح��ات خاصة ورمبا بأس��ماء 
وهمي��ة، لنش��ر ص��ورا او مقاطع فديو 
تسيء لإلنس��ان العراقي وللبلد، بعض 
هذه الصفح��ات هدفها األول هو ارباك 
املوقف الع��ام، وتش��تيت التركيز على 
حدث بعين��ه، وبالتال��ي انع��دام الرؤيا 
!، بي��ت االع��ام العراق��ي نش��ر تقريرا 
حول هذا املوض��وع حتت عنوان) اجليوش 
االلكترونية على صفحات الفيس بوك(، 
استعرض فيه طبيعة هذه الصفحات 
ومن يدعمها، ومن يقف خلف املشرفني 
على تلك الصفح��ات، التي ركزت على 
خطاب الكراهية في طروحاتها، ننش��ر 
لقرائنا ومتابعينا هذا التقرير ألهميته 
وخلطورة املوقف فيما لو استمرت هذه 
الصفحات بنش��ر فدي��وات وصور حتث 

على الكراهية.
بي��ت االع��ام العراقي ح��اول أن يكون 
وتوصي��ات  اقتراح��ات  عب��ر  موجه��ا 
خ��رج به��ا من ه��ذه الدراتس��ة تتعلق 
والرس��مية  احلكومي��ة  باملؤسس��ات 
وكيف ميك��ن تطبيق مبدأ حق احلصول 
على العلومة، مبينا دور وسائل االعام 
في تغطية االحداث من خال اعتمادها 
عل��ى املعلوم��ة الصحيح��ة املدعومة 
ثقاف��ة  عل��ى  أيض��ا  مرك��زا  بوثائ��ق، 
التعام��ل املهن��ي م��ع احملت��وى الرقمي 
عبر توفير خبرات للجمهور في كيفية 
التعاطي مع األخب��ار والصور ومقاطع 
مخاط��ر  وتبي��ان  املتداول��ة،  الفيدي��و 
املنش��ورات الكاذبة على األمن والسلم 

االجتماعي.
»اجليوش اإللكترونية«... أخبار مفبركة 

جتتاح »فيسبوك«
بيت اإلعام العراقي

يرص��د بيت اإلعام في تقريره التاس��ع 
والعش��رون ما بات يعرف بني األوس��اط 
السياس��ية والش��عبية ب���� »اجليوش 
اإللكترونية« على صفحات »فيسبوك« 
املوق��ع االفتراض��ي األكثر ش��عبية بني 
العراقيني، وتنشر عش��رات الصفحات 

وتعليق��ات متهكمة  أخبارا مفبرك��ة 
عب��ر محترف��ني وخبراء ف��ي الصحافة 
واملونتاج، وأصبحت ه��ذه األخبار عاما 
كبيرا ف��ي توجيه الرأي الع��ام، كما أن 
وسائل إعام تستعير بعض هذه األخبار 
افتقارها  وتقدمه��ا للجمه��ور برغ��م 

املعايير املهنية.
ويش��مل التقرير رصدا لعينة واس��عة 
عل��ى  صفح��ة   )30( نح��و  ش��ملت 
»فيسبوك« وكان معيار االختيار خاضع 
بأنه��ا ممول��ة عب��ر إعان��ات مدفوعة مت 
توثيقه��ا، والح��ظ مس��تخدمو مواقع 
التواص��ل كث��رة انتش��ارها ف��ي اآلونة 
م��ن  األالف  عل��ى  وحصل��ت  األخي��رة 
املتابع��ني خال أي��ام قليل��ة، وغالبا ما 
يشمل اإلعان املمول لهذه الصفحات 
أخبار معين��ة تتضمن أخب��ارا وتقاريرا 

ورسائل سياسية.
وسجل راصدو »بيت اإلعام« أن محتوى 
كبي��را م��ن األخب��ار والص��ور ومقاطع 
الفيديو املنشورة على هذه الصفحات 
يتضمن خطاب كراهي��ة، إذ أن غالبية 
الصفحات تب��دو جهوية باس��تهداف 
وطوائ��ف  ومكون��ات  وأح��زاب  كت��ل 
وقومي��ات وفئ��ات اجتماعي��ة بعينها 
حتى بدأت تش��ّكل ظاهرة خطيرة في 
توجيه الرأي العام اجلمعي الذي يعتمد 
على مواق��ع التواص��ل للحصول على 
املعلومة املثيرة بدال من وسائل اإلعام 

التقليدية بأنواعها املرئي واملطبوع.
ويتضم��ن التقرير رص��دا دقيقا وموثقا 
الصفح��ات  انش��اء  لتاري��خ  بالص��ور 
وتعريفاته��ا وع��دد متابعيها مع عينة 
من منش��ورات هذه الصفحات يحتوي 
أيض��ا على عدد املتفاعلني من اجلمهور 
واملشاركة على  والتعليقات  باإلعجاب 
لتس��ليط  الش��خصية  الصفح��ات 
الض��وء عل��ى س��رعة وحجم انتش��ار 
هذه األخبار ب��ني العراقيني على مواقع 

التواصل.
ويلف��ت »بيت االعام العراق��ي« ابتداء 
أن الرص��د ارتك��ز عل��ى عينة ش��املة 
لصفحات تعرف ش��عبيا ب��� »اجليوش 
اإللكتروني��ة«، عبر اس��تعراض وحتليل 
محتواها دون إطاق أحكام عن أسباب 
وأه��داف واجله��ات الت��ي تق��ف ورائها 
وطبيعة األخبار والتقارير واملقاالت، وإمنا 

يرك��ز على اجلانب املهني وانعكاس��ات 
غياب��ه عل��ى وس��ائل اإلع��ام احمللي��ة 

العراقية والسلم واألمن اجملتمعيني.
وخرج تقرير الرصد بالنتائج االتية:

-1 الح��ظ راصدو بيت اإلعام أن األخبار 
املنش��ورة على أغلب الصفحات محور 
الرصد ج��رى كتابتها وحتريرها بطريقة 
محترف��ة لغوي��ا ولكنه��ا تفتق��ر الى 
املهني��ة عبر تبن��ي صياغ��ة تهجمية 
او تهكمي��ة ض��د أحزاب وش��خصيات 
وفئات اجتماعية، عبر استخدام عبارات 
كراهية مباشرة مثل »حثاالت«، »عهر«، 

»حمقى«، »غدر«، »جبان«، »خائن«.
-2 تنشر الصفحات الكثير مما تسميه 
ملفات فساد إداري ومالي غير مطروقة 
في وس��ائل اإلعام التقليدية، على أن 

تقدمي امللفات مع »إعان ممول« للوصول 
ال��ى أكبر قدر م��ن اجلمه��ور يخلو من 
الوثائق والبراهني، بينما تقوم صفحات 
أخ��رى مبونتاج كتب رس��مية ل��وزارات 
وهيئات رسمية عبر برامج الفوتو شوب 
إلضفاء نوع من الصدقية على األخبار. 
وغالبا ما حتصل هذه املنش��ورات على 
تفاعل واس��ع من اجلمهور الذي يصدق 

هذه الروايات ويبني عليها مواقفه.
 -3 س��ّجل راصدو بي��ت االعام أن هذه 
الصفحات تُنشط منشوراتها بشكل 
مكث��ف أوق��ات األزم��ات واملناس��بات 
واحل��وادث على الصعي��د الوطني مثل 
التفجي��رات وح��االت اخلط��ف وزي��ارة 
مس��ؤولني الى البل��د، ويك��ون فحوى 
املنش��ورات التهج��م اللفظ��ي ض��د 

سياسيني عبر جبهتني أو أكثر تسعى 
لتحميل الطرف اآلخر أس��باب األزمات، 
واألكث��ر قلقا اس��تغال ه��ذه احلوادث 
لتضخيمها، مثا عبر نش��ر عش��رات 
الصور على أنها لقتل��ى في تفجيرات 
يتبني الحق��ا أنها صور قدمية، أو س��رد 
روايات عن سياسيني وربطها باحلوادث.

-4 إن بع��ض الصفح��ات محور الرصد 
له��ا امت��دادات ال��ى أكث��ر م��ن موقع 
تواص��ل وأبرزه��ا »تويت��ر« و«يوتي��وب«، 
وتق��وم قن��وات اليوتيوب بإعادة نش��ر 
مقاط��ع فيدي��و تتضم��ن تصريح��ات 
منتجته��ا  بع��د  لسياس��يني  مثي��رة 
ونش��ر اجل��زء املتعلق بالتصري��ح املثير 
أو اجت��زاء التصري��ح، وهو م��ا يزيد من 
انتشار التصريحات املثيرة التي تكرس 

الكراهية بني فئات اجملتمع، وكان »بيت 
االع��ام العراق��ي« أصدر تقري��را كبيرا 
حول هذه التصريحات صدر على جزأين 

حتت اسم »فرسان الكراهية«.
-5 تس��تخدم بعض الصفحات أسماء 
ل��وكاالت إخباري��ة أو صح��ف معروفة 
جللب االنتباه، أو تقدمي نفسها على أنها 
وكال��ة إخبارية، فيم��ا تعمد صفحات 
أخرى جلذب اجلمهور عبر صور إعاميات 
وفنان��ات عراقيات، والح��ظ راصدو بيت 
اإلعام أن نس��بة م��ن أكثر الصفحات 
انتشارا تس��تعني مبنشورات عامة غير 
سياس��ية مثل مقاطع فيدي��و وأخبار 
ع��ن انتصارات ق��وات اجلي��ش العراقي 
واملنتخب��ات الوطني��ة الرياضي��ة ومن 

خالها تقوم بنشر أخبار جهوية.
-6 تتبن��ى بع��ض الصفح��ات قضي��ة 
بعينه��ا وترتكز منش��وراتها على دعم 
القضي��ة عبر أخبار واش��اعات، ويعّرف 
أنفس��هم  عل��ى صفحات  القائم��ون 
عل��ى أنه��م ش��ريحة م��ن موظف��ي 
وزارات وهيئ��ات حكومية، وتس��تهدف 

منشوراتهم مسؤولني في الدولة.
-7 وّث��ق راص��دو »بيت االع��ام« بعض 
الصفح��ات تأسس��ت من��ذ أس��ابيع 
املتابع��ني عب��ر  آالف  وحصل��ت عل��ى 
»اإلع��ان املم��ول« برغم عدم نش��رها 
أي منش��ور، ويبدو أن ه��ذه الصفحات 
يجري اإلعداد إلطاقها في مناس��بات 

مستقبلية.
-8 تنتحل صفحات بعض أسماء أحزاب 
وكت��ل سياس��ية معروف��ة، وتبني بعد 
الرص��د أن فحوى منش��وراتها تهاجم 
ه��ذه األح��زاب وأعضائه��ا دون معرفة 

جهوية هذه الصفحات.
-9 الح��ظ راصدو بيت اإلع��ام أن حرب 
كامية مشتعلة بني هذه الصفحات، 
إذ أن منش��ورا في صفح��ة ما غالبا ما 
يتبع��ه ردود م��ن صفحات أخ��رى على 
نف��س اخلبر، ب��ل أن احل��رب وصلت الى 
اته��ام متقابل حول تش��كيل اجليوش 
اإللكترونية، ومثا فإن إحدى الصفحات 
نشرت ما قالت إنه هيكل عمل »اجليوش 
اإللكترونية« لسياسيني، يتضمن حتى 
أس��ماء وصور أش��خاص تق��ول بأنهم 

املشرفني على هذه اجليوش.
توص����������يات:

احلكومي��ة  املؤسس��ات  عل��ى   1-
والرس��مية تطبيق مب��دأ حق احلصول 
عل��ى املعلوم��ة لإلع��ام واجلمهور من 
أج��ل حتقي��ق أكبر قدر من الش��فافية 
ف��ي القضاي��ا الوطنية الكبي��رة، إذ أن 
املس��ؤولني  وامتناع  الش��فافية  غياب 
ع��ن التعليق أح��د أبرز عوامل انتش��ار 
اإلش��اعات واألخبار املفبركة حول هذه 
القضاي��ا، ولغي��اب املوق��ف الرس��مي 
الصري��ح فإن اجلمهور مييل إلى تصديق 
ما ينش��ر على مواق��ع التواصل، وهذا 
األمر ينعكس على املسؤولني أنفسهم 
الذي��ن يضط��رون الى التعلي��ق الحقا 
على الش��ائعات بع��د ف��وات األوان، إذ 
أن الش��ائعات واألخبار الكاذبة وصلت 
الى جمهور واس��ع عبر مواقع التواصل 

بفضل »اإلعان املمول«.
-2 عل��ى وس��ائل اإلعام إي��اء اجلانب 
املهن��ي أولوي��ة قص��وى ف��ي تغطية 
األزمات الكبيرة، خصوصا تلك املتعلقة 
أف��راد وجماعات ومؤسس��ات  مبصي��ر 
اعتم��اد  عب��ر  اجتماعي��ة،  وفئ��ات 
معلومات حقيقية مستندة على وثائق 
وتصريح��ات واردة من أصحاب العاقة، 
التواص��ل  مواق��ع  اس��تخدام  وع��دم 
للتغطيات  االجتماعي مصدرا أساسا 
اإلعامية، مع التأكيد على أن محاولة 
وس��ائل إعام إخاء مس��ؤوليتها عما 
تنشره باإلشارة إلى أن مصدرها مواقع 
التواصل، ال يخلي مسؤوليتها املهنية 
والقانونية من حتّمل تبعات أخبار كاذبة 
وحمات حتريضية تس��هم في تعميق 

الشرخ اجملتمعي.
-3 إش��اعة ثقاف��ة التعام��ل املهن��ي 
مع احملت��وى الرقمي عب��ر توفير خبرات 
للجمه��ور ف��ي كيفي��ة التعاطي مع 
الفيدي��و  ومقاط��ع  والص��ور  األخب��ار 
املتداول��ة، وتبي��ان مخاطر املنش��ورات 
والس��لم  األم��ن  عل��ى  الكاذب��ة 
االجتماعي، وتش��جيع ظاهرة صحافة 
املواط��ن لتمكني أكبر قدر من اجلمهور 
م��ن الوص��ول بجه��د ش��خصي إل��ى 
أح��داث  الدقيق��ة بش��أن  املعلوم��ات 
الفتة بدال من جلؤه إلى مواقع التواصل 
وص��وال للمعلوم��ة، ويت��م ذل��ك عب��ر 
تشجيع استراتيجية استخدام اإلعام 

االجتماعي والتدوين.

بي��ت االعالم العراق��ي/ متابعة 
الصباح الجديد:

تتس��ابق وس��ائل االع��ام ف��ي برمجها 
بع��ض  اس��تضافة  عل��ى  احلواري��ة، 
الش��خصيات الت��ي تتوافق م��ع نهجها 
ورؤيتها لألح��داث، وهنا تتس��م معظم 
احل��وارات باخلش��ونة و التقليل من قيمة 
االخ��ر، والعن��ف ف��ي اس��تعمال بعض 
املفردات التي تدع��و املتلقي الى كراهية 
االخر، بشكل مباشر او غير مباشر، وهنا 
البد من جه��د مقابل وعم��ل يكون رادع 
لكل تلك احلوارات، والبرامج التي لم جنن 
منها غير العنف وتوتر الش��ارع، والتمييز 
ب��ني فئات اجملتم��ع، اخلط��اب احملرض على 
الكراهية او التمي��ز بني اي فئة من فئات 
اجملتم��ع العراقي ف��ي امل��واد الصحافية 
التي تبثها الوس��ائل اإلعامية العراقية 
اخملتلفة، وطرق احلد من��ه ومعاجلته، كان 
مح��ط اهتمام البي��ت اإلعامي العراقي 
الذي عمل وبجهود كبيرة مميزة على رصد 
هذا اخلطاب الذي يتسم بالكراهية، عبر 
بحث شارك به عدد من اإلعاميني، الذين 
تنقلوا بني اكثر عش��ر محطات فضائية، 

ومراقبة البث الفضائي بعد عام 2003.
ادناه نص التقرير الذي نشره بيت االعام 

العراقي:

رصد خطاب الكراهية في اإلعالم 
العراقي

أجنزت مؤسس��ة »بيت اإلع��ام العراقي« 
رصد موسع خلطاب الكراهية والتحريض 
ف��ي وس��ائل االع��ام العراقي��ة تناولت 
الشأن السياس��ي العام، وملفات أمنية 
واقتصادية وأحداث شهدها العراق خال 
عام 2015، وهو الرصد األول من نوعه في 
العراق عل��ى صعيد مراقب��ة البث املرئي 

العراقي منذ عام ٢٠٠٣.
ويتضم��ن تقرير الرص��د اجلديد نحو 955 
حلق��ة لبرامج حواري��ة مختلفة في 15 
محطة فضائي��ة محلية تبث من العراق 
وخارج��ه ناطقة باللغ��ة العربية، وراقب 
راص��دو »بي��ت اإلع��ام العراق��ي« نح��و 
48000 دقيقة تلفزيونية، شهدت حوارات 
وتصريح��ات ل� 694 ضيف��ا توزعوا ما بني 
سياس��يني وأعضاء في مجل��س النواب 
واحلكومة، وأكادميي��ني وصحفيني وخبراء 

ومحللني سياسيني وأمنيني.
وش��مل الرص��د برام��ج حواري��ة في 15 
قن��اة عراقية وه��ي افاق: احل��د الفاصل، 
الغدي��ر: اخلاص��ة، العه��د: كام وجيه، 
الس��اعة  و  االخي��ر  املش��هد  الرش��يد: 
االخي��رة، العراقي��ة: بعد التاس��عةوحتت 
خطني وصناعة اإلرهاب، هنا بغداد: حوار 
التاسعة وبدون حتفظ، السومرية: خفايا 
معلنة، الش��رقية: اخلاص��ة، البغدادية: 
حوار عراق��ي، دجلة: بصراح��ة، الفيحاء: 
امللح��ق، الرافدين: حوار املس��اء، التغيير: 
الشارع العراق، الفرات: مع احلدث، االجتاه: 

الشاخص.
وراعى »بيت اإلعام العراقي« خال رصده 
للبرام��ج احلواري��ة تغطي��ة التوجه��ات 
اإلعامية اخملتلفة في البث املرئي العراقي، 

القن��اة املمول��ة م��ن الدول��ة، القن��وات 
املمولة م��ن القط��اع اخلاص )ش��ركات، 
ش��خصيات(، قن��وات ممول��ة م��ن امل��ال 
)أحزاب، حركات، شخصيات(،  السياسي 
قن��وات ناطقة، بدرجات متفاوتة، باس��م 

طوائف وجماعات إثنية ودينية.
ويش��ير »بيت اإلع��ام العراق��ي« إلى أن 
راصديه واجهوا مصاعب جدية في حصر 
املواد األرشيفية نظرا لسوء توثيق بعض 
احملط��ات العراقية لبرامجه��ا في القناة 
اخلاصة بها على موق��ع »يوتيوب«، أو في 
موقعها على ش��بكة االنترنيت واضطر 
الراص��دون ال��ى البح��ث ع��ن احللق��ات 
املفقودة على شبكة االنترنيت املنشورة 
م��ن قب��ل اف��راد او مؤسس��ات بحثية او 
مس��ؤولني س��عيا وراء توثي��ق اقصى ما 

ميكن من احملتوى املرئي.

وخلص التقرير إل��ى: ان نحو ٩٠ في املئة 
من ضي��وف القنوات التي تص��در خطاباً 
ناطقاً عن طائفة بعينها هم من قريبون 
منها حصراً، ونحو 80 في املئة من ضيوف 
قن��وات ممولة من قوى سياس��ية هم من 
ممثليها السياسيني في البرملان أو أعضاء 
في أح��زاب ممولة، أو محللني سياس��يني 

من بطانتها.
املئ��ة  التقري��ر نح��و ١٠ ف��ي  وأحص��ى 
نس��بة ظهور لفئات الكّتاب واإلعاميني 
كنس��بة  املئ��ة  ف��ي  و٩٠  األكادميي��ني، 
ظهور لسياس��يني ومحللني في الش��أن 
السياس��ي، وظهر أعض��اء احلكومة في 
البرامج احلوارية بنسبة نحو 2٠ في املئة، 
وأعض��اء مجلس الن��واب بنح��و 70 في 
املئة، ورؤس��اء مجالس احملافظات بنسبة 

10 في املئة.

وكانت نس��بة ظهور الرجال في البرامج 
احلواري��ة بنح��و 95 في املئ��ة، فيما ظهر 
امل��رأة مبا يعادل 5 في املئ��ة، مع ماحظة 
تكرار الوجوه النس��ائية ذاتها في مجمل 
نس��بة ظهور امل��رأة خال فت��رة الرصد، 
وظه��رت الرئاس��ات الثاث ف��ي البرامج 
احلوارية التي ش��ملها الرصد بنس��بة 1 

في املئة.
ويش��ير التقرير الى مس��تويات مختلفة 
من اخلطاب اإلعامي تضمنت استعمال 
عبارات للس��ب والقذف بش��كل واضح، 
أدل��ة  دون  م��ن  مبعلوم��ات  التصري��ح 
وش��واهد، واالعتم��اد فقط عل��ى »رأي« 
الضيف، واللجوء إلى الصراخ واالشتباك 
البرام��ج  مقدم��ي  وفق��دان  اللفظ��ي، 
قدرته��م عل��ى التحكم باحل��وار، توجيه 
اتهام��ات »مطلقة« باإلره��اب، التواطؤ، 

اخليان��ة تعتم��د التعميم ض��د مكونات 
دينية واجتماعية بعينها، والتشهير من 

دون أدلة.
والحظ التقرير إن بعض البرامج احلوارية 
ال يج��ري إدارة وقتها بالش��كل املطلوب، 
وغالب��اً م��ا ينفذ وق��ت احللق��ة الواحدة 
من دون اس��تيفاء النقاش على محورها، 
وبع��ض املقدم��ني يخفقون ف��ي صياغة 
وق��ت مح��دد  أس��ئلة مباش��رة خ��ال 
ويوجهون أس��ئلة افتراضي��ة، ويدافعون 
عن توجه سياس��ي مع��ني، ويقفون الى 

جانب احد الضيوف ضد الضيف االخر.
واس��تند راصدو »بيت االع��ام العراقي« 
خ��ال اع��داد التقري��ر عل��ى اس��تعمال 
االقتباس��ات من دون تص��ّرف وفي بعض 
االحيان نقل الكام باللهجة الش��عبية 
لس��ان  عل��ى  ورد  م��ا  ل��كل  الدارج��ة، 

ضي��وف ومقدمي البرام��ج احلوارية التي 
ش��ملها الرصد ، وحصل على جملة من 

اخلاصات:
اس��تعمال ضيوف عبارات مثل، »أش��باه 
الرج��ال، خونة، س��راق، قتل��ة، متعاونون 
سياس��يون  نابح��ة،  أص��وات   ،)…( م��ع 
ارهابي��ون، مافي��ات«، ووردت اتهامات من 
قبي��ل، »التحال��ف م��ع تركيا الس��قاط 
املوصل، الصفوي��ني، احلكومة الصفوية، 
دول  عم��اء  الدواع��ش،  السياس��يون 
واس��تعمال  الوهابي��ة،  اإلره��اب،  مت��ول 
»احلش��د  مث��ل،  للتوري��ة  مصطلح��ات 
الطائف��ي«، »دم��اء العراقيني في رقبة آل 
س��عود وآردوغان«، كما ج��رى التحريض 
ضد صحفيني عراقيني من قبل مسؤولني 
حكومي��ني او ن��واب اتهم��وا صحافي��ني 

بالتجسس وتنفيذ اجندات تخريبية.

وألهمية تقرير »رصد الكراهية« واالصداء 
الواس��عة الت��ي تلقائه��ا في االوس��اط 
الش��عبية والرس��مية عموما واالوساط 
واالعامي��ة خصوص��ا، قرر  الصحافي��ة 
»بي��ت اإلع��ام العراقي« تنظي��م مومتره 
اإلول ملناقش��ة خط��اب الكراهي��ة ف��ي 
اإلع��ام ي��وم 14 اذار )م��ارس( 2016، ف��ي 
مدين��ة الس��ليمانية. وحضره عش��رات 
وممثل��ي  م��دراء  وبع��ض  الصحافي��ني 
املنظمات الدولية واحمللية املهتمة بحرية 
الصحافة والس��لم االهلي ف��ي للعراق، 

وعددا من السياسيني.
وناقش املؤمتر ال��ذي حمل عنوان »خطاب 
الكراهية.. ازمة اعامية.. آثار اجتماعية« 
انتش��ار اخلط��اب احملرض عل��ى الكراهية 
او التمي��ز ب��ني اي فئة من فئ��ات اجملتمع 
العراق��ي في املواد الصحافية التي تبثها 
الوس��ائل اإلعامي��ة العراقي��ة اخملتلفة، 

وطرق احلد منه ومعاجلته.
وقدم املؤمتر التوصيات التالية:

أوالً: اعتمادا على املادة الس��ابعة أوال من 
الدستور العراقي، التي تنص على، »يحظر 
كل كي��اٍن أو نه��ٍج يتبن��ى العنصرية أو 
اإلرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، 
أو يح��رض أو ميهد أو ميج��د أو يروج أو يبرر 
له«، وأيضاً قانون العقوبات في مادته )٤٧( 
الت��ي تنص، »إن من يقوم بدفع ش��خص 
م��ا على ارت��كاب جرمي��ة مبثاب��ة الفاعل 
االصل��ي ويعاقب بالعقوب��ة التي يعاقب 
بها مرتكب اجلرمية بناًء على دفع  احملرض، 
ووفق ذلك يعد فاعا للجرمية«، فإن املؤمتر 
يوص��ي بتفعيل امل��واد القانونية اخلاصة 
بالتحريض لتش��مل معاقب��ة مرتكبيه 
عبر أي منفذ أو وسيلة إعامية، مرئية أو 

مسموعة أو مقروءة.
وم��ا يش��مل ذل��ك، صياغ��ة مقترح��ات 
قوان��ني تعاقب مرتكب��ي التحريض على 
الكراهي��ة، وما قد ي��ؤدي بها إلى العنف، 
وإع��ادة دور املدع��ي باحلق الع��ام ملاحقة 
ومقاضاة مرتكبي جرمية التحريض أو بث 

الكراهية.
ثاني��اً: رف��ع دع��اوى قضائي��ة م��ن قب��ل 
منظم��ات ومؤسس��ات غي��ر حكومي��ة 
وجماع��ات مدني��ة، ف��ي حمل��ة مدنية 
واسعة، ملقاضاة مرتكبي التحريض على 
الكراهية والعنف في وسائل اإلعام لدى 

محكمة النشر.
ثالثاً: إطاق حملة واسعة للضغط على 
املؤسس��ات اإلعامية من أج��ل تنظيم 
»ميثاق ملزم«، بالتعاون مع جلان ذات صلة 
ف��ي مجلس النواب، ومؤسس��ات مدنية 
مهتم��ة، يحرم نش��ر أو ب��ث أي منتجات 
إعامي��ة تدعو إلى الكراهية أو تش��جع 
عل��ى العنصري��ة في ش��تى أش��كالها، 
كم��ا ينص عل��ى احترام هوي��ة األقليات 
واجلماع��ات األثني��ة أو العرقية الصغيرة 

في اخلطاب اإلعامي.
رابعاً: تش��كيل مجلس حكماء يتألف 
م��ن ممثل��ي منظم��ات حقوق إنس��ان 
ومؤسسات رصد وبحث معنية بحماية 
التن��وع الثقاف��ي والديني ف��ي العراق، 
ترصد ظواه��ر التحريض اخملتلفة، حتدد 
مبوجبه��ا حت��ركات وتوجه��ات اجملتم��ع 
املدن��ي أم��ام املؤسس��ات القضائي��ة 

والتشريعية والتنفيذية.

أحد عناصر اجليوش اإللكترونية

بيت اإلعالم العراقي يرصد خطاب الكراهية في اإلعالم 

»الجيوش اإللكترونية«.. ما صحتها وما هدفها وكيف يمكن تحديد انتشارها

اختالف مستويات الخطاب اإلعالمي .. فقدان مقدمي البرامج قدرتهم على التحكم 
بالحوار، توجيه اتهامات »مطلقة« باإلرهاب، التواطؤ، الخيانة تعتمد التعميم ضد 

مكونات دينية واجتماعية بعينها، والتشهير من دون أدلة.

* * * * * * * * * * * * *
راعى »بيت اإلعالم العراقي« خالل رصده للبرامج الحوارية تغطية التوجهات اإلعالمية 

المختلفة في البث المرئي العراقي، القناة الممولة من الدولة، القنوات الممولة من 
القطاع الخاص )شركات، شخصيات(.
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صالح الدين ـ وكاالت:

ُمالحظة ُمهمة..
في تقارير س��ابقة ُكّنا ق��د تناولنا واقع 
باجلان��ب الصّح���ي  املتعّل��ق  اخلدم��ات 
والكهرب��اء والبلديات واالعم��ار وغيرها 
والتي الزالت دون مس��توى الطموح كما 
ه��و رأي املواطن��ني وكما ه��و واقع احلال 
الذي يعيش��ه الناس يوميا في كل املُدن 
العراقي��ة ، هذه امل��ّرة س��يكون تقريرنا 
الصحفي عن أهمية اخلدمات النفطية 
التي تقوم بها وزارة النفط ُمثلة بشركة 
توزي��ع املنتجات النفطي��ة وفروعها في 
احملافظ��ات ، والي��وم س��نكون ف��ي فرع 
محافظة ص��اح الدين ال��ذي مقّره في 
مدينة سامراء وهو ماجعلنا نكتب نبذة 
تأريخية عن املدين��ة وموقعها اجلغرافي 
وغيره من املعلومات الت��ي نتمّن���ى أن 

حتظى برضا القاريء الكرمي .
 

 ُجغرافيــــــاً ..
س��امراء..مدينة عراقي��ة تأريخي��ة تقع 
على الضفة الش��رقية لنه��ر دجلة في 
محافظ��ة ص��اح الدي��ن وتبع��د ) 125 
كم ( ش��مال العاصمة بغداد،حتدها من 
الش��مال مدين��ة تكريت ، وم��ن الغرب 
الرم��ادي ، وم��ن الش��رق بعقوب��ة، يبلغ 
عدد س��ّكانها حوالي ) 250 ألف نسمة( 
وس��كان مركز املدين��ة ) 190,000 ألف( 
حسب احصائيات وزارة التخطيط لعام 
2013 ، ضّمت منظمة اليونسكو مدينة 
س��امراء ع��ام 2007 الى قائم��ة التراث 

العاملي .
*تأريخي����اً...

كانت سامراء عاصمة الدولة العباسية 
بعد بغداد وكان اسمها القدمي ) ُسر من 
رأى ( وقد بناها ثامن اخللفاء العباس��يني 
املُكّن����ى بأب��ي اس��حاق وه��و محم��د 
املعتص��م ب��اهلل ب��ن ه��ارون الرش��ي�د 
عاصم��ة لدولته ، وتتح��ّدث الروايات اّنه 
وبعد اكتظاظ بغداد باجلنود العثمانيني 
وأؤلئك الذين جاء به��م )املعتصم ( من 
وس��ط آسيا للفصل بني العرب والفرس 
بسبب املواجهات املستمرة بني الطرفني 
ج��اء يبحث ع��ن موقع لبن��اء عاصمته 

ووجد ه��ذا املوضع لنص��ارى عراقيي��ن 
فأق��ام في��ه ث��اث أي��ام ليتأّك����د من 
مائمته فأستحس��نه واستطاب هواءه 
ثم اشترى أرض الدير بخمسمائ�ة درهم 
وأخ��ذ ف��ي س��نة ) 221ه��� ( بتخطيط 
مدينت��ه وبع��د أن أكمل بناءه��ا انتقل 
مع قواته وعس��كره اليه��ا، ولم ميض االّ 
زمن قليل حتى قصدها الناس وش��ّيدوا 
فيها مباني مختلف��ة ،وبعد وفاته وفي 
عهد ) املتوّكل العباس��ي( سنة 245ه�/ 
859م بنى مدينة املتوكلية وشّيد اجلامع 

الكبير ومنارة مئذنته الشهيرة امللوي��ة 
الت��ي تُعد أّح��د معال��م املدينة أألثرية 
،وخال فترة االحتال العثماني ش��هدت 
س��امراء نهضة عمرانية صغيرة ومنها 
بناء أول مدرسة ابتدائية في عام ) 1881 
م( وكذل��ك متّ اقامة اول جس��ر على نهر 
دجلة يربط املدينة بالضفة الغربية لها 

في عام ) 1878م ( .

سياحياً
بأّنه��ا مرك��ز  تتمي��ز مدين��ة س��امراء 
مل��ا  والزائري��ن  الس��ائحني  يس��تقطب 
تأريخي��ة  أثري��ة  تضّم���ه م��ن مواق��ع 
وديني��ة ذات أهمية كبي��رة، ومن أهّمها 
ضري��ح االمامني ) علي الهادي واحلس��ن 
العس��كري – ع- ( وللضريح��ني مكان��ة 
دينية عند املس��لمني عموما والشيعة 
أالثني عشرية خصوصاً، فهما أالمامني 
العاش��ر واحل��ادي عش��ر من أئم��ة أهل 
البي��ت )ع( بأالضافة الى وج��ود أضرحة 
الس��يدة حكيم��ة أخ��ت أالم��ام عل��ي 
اله��ادي والس��يدة نرج���س أم أالم��ام ) 
املهدي املنتظر – عج -( كما يوجد بجوار 
الضريح��ني الس��رداب الذي ع��اش فيه 
أألئمة ) الهادي والعس��كري واملهدي )ع( 
ولهذا تكمن أهمية مدينة سامراء عند 
املس��لمني والزائري�ن من العراق وخارجه 
السيما أّيام املناسبات الدينية الكبيرة .

 
الواقع .. احلالي 

في حزيران عام 2014 شّن تنظيم داعش 
االرهاب��ي هجوماً عس��كريا على مدينة 
سامراء بعد س��يطرته على أغلب ُمدن 
محافظة صاح الدين، لكن وبعد صدور 
فتوى اجلهاد الكفائي من الس��يد – علي 
السيس��تاني – والتي أوجبت الدفاع عن 
االرض والعرض واملُقّدس��ات تناخى أبناء 
العراق الشرفاء من احملافظات الوسطى 
ُمقدس��اتهم  ع��ن  للدف��اع  واجلنوبي��ة 
وج��رت مع��ارك ضاري��ة م��ع العصابات 
االرهابية التي انهزمت وأدبرت هاربة الى 
خارج مدينة س��امراء، وأكملت قطعات 
جيشنا الباسل وأبطال احلشد الشعبي 
والعش��ائري وقواتن��ا االمنية مس��يرها 
لتحرير باق��ي مناط��ق محافظة صاح 

الدي��ن ،ومنذ ذلك الوقت يش��هد قضاء 
س��امراء اس��تقراراً أمنياً كبيراً انعكس 
ايجاب��اً عل��ى حرك��ة العم��ران والبن��اء 
واخلدمات التي تقوم بها الدوائر الرسمية 
املعني��ة بهذا اخلص��وص، فالتعليم في 
جامعة س��امراء وكلياتها املتنوعة وفي 
معاهد املعلمني عاد الى وضعه الطبيعي، 
والزي��ارات املليوني��ة الديني��ة لضريحي 
العس��كريني )ع( متواصل��ة بزخم كبير 
وأهالي املدينة يستقبلون الزّوار باخلدمة 
املؤسس��ات  باق��ي  وكذل��ك  والرعاي��ة 

احلكومي��ة التي تقوم على تهيئة جميع 
مستلزمات اجناح تلك الزيارات من كوادر 
صحية وحماية أمنية وتوفير املشتقات 
النفطية للمواكب احلسينية مجاناً من 
قب��ل ش��ركة توزيع املنتج��ات النفطية 
وفرعها في املدينة،أهالي مدينة سامراء 
أش��ادوا باجلهود الكبي��رة التي تقوم بها 
القطعات العس��كرية التابع��ة لقيادة 
أألمني��ة  وأألجه��زة  عملي��ات س��امراء 
وس��رايا الس��ام في حماي��ة مدينتهم 
من هجمات العصابات الداعش��ية التي 
الزال��ت حتتفظ ببع��ض اخلاي��ا النائمة 
احمُليطة باملدين��ة ،وأضافوا خال لقاءاتنا 

الس��ريعة معهم : حالة االستقرار التي 
نعيشها جتعلنا نكّرر مطالبنا للجهات 
الرسمية املعنية في بغداد بضرورة اعادة 
احلياة الى قلب املدينة القدمي الذي يُحيط 
باملرقدين الطاهري��ن وكما تعلمون فيه 
فنادق وأسواق تعمل على خدمة الزائرين 
والسهر على راحتهم ، وبصراحة هناك 
وع��ود من الس��ياحة والكهرباء والنفط 
وباق��ي املؤوسس��ات الرس��مية آآلخرى 
بتقدمي التسهيات الازمة لسرعة اعادة 

اعمار تلك املشاريع احليوية .

اخلدمات النفطية
 هذه امل��ّرة كانت لنا وقف��ة مع املعنيني 
في الش��أن النفطي باحملافظة في هيئة 
توزيع املنطقة الغربية وفرع صاح الدين 
للمنتوجات النفطي��ة  اللذين يحضون 
مبقبولي��ة ورضا املس��ؤولني والناس معاً 
جلّدي��ة وزارة النفط مثلة بش��ركة توزيع 
املنتجات النفطية  في توفير احتياجات 
احملافظ��ة م��ن املش��تقات النفطية، بل 
واضافة كميات آخرى مبايني اللترات من 
البنزين وزيت الغاز والنفط أألبيض والغاز 
الس��ائل للجموع الزاحف��ة للضريحني 
الطاهري��ن في س��امراء ، وآلالف العوائل 
النازحة مّجاناً ، أيضاً الهيئة والفرع من 
الدوائ��ر التي لم تتوّقف عن أداء مهامها 
حتت أصع��ب الظروف أألمنية ، بل كانت 
ف��ي الصف��وف اخللفية بع��د القطعات 
العس��كرية الت��ي تق��وم بتحري��ر املُدن 
والقصب��ات م��ن العصاب��ات االرهابية ، 
فعندما سقط مصفى بيجي وفيه مقّراً 
للدائرة أعاه بقيت تواصل خدماتها من 
مدينة تكريت التي سرعان مامتّ احتالها 
من تلك العصابات في حزيران عام 2014 
لك��ن العاملني في الهيئ��ة والفرع بقوا 
ب��ذات العزمية واالص��رار وهذه امل��ّرة من 
موقعه��م البديل ف��ي مدينة س��امراء 
الذي بقي وحل��د كتابة ه��ذا التقرير هو 
املوقع الرسمي للدائرتني معاً حلني اعادة 
بناء املقر أألصلي في مدينة تكريت، وما 
أن وط���أت أقدامنا مدخل س��امراء كان 
باس��تقبالنا االس��تاذ – هيثم الدراجي/ 

مسؤول مستودع الفرع الذي اصطحبنا 
ملقر الهيئ��ة داخل املدين��ة حيث لقائنا 
باملدير- رئيس مهندس��ني أقدم / سام�ر 
عب��اس محم����د ال��ذي كان وبحض��ور 
مسؤولي أقسام الهيئة والفرع سعيداً 
بزيارة الوفد الصحفي ملقر عمله ُمشيدا 
بأهمية االعام في تقومي العمل في كل 
امليادين بأعتباره املرآة النقية العاكس��ة 
لنق��ل احلقيق��ة ُمضيفا: أنت��م ضيوفاً 
كرام في بيت وزارة النفط وشركة توزيع 
املنتجات النفطية وفرعها في احملافظة 
،ومانق��وم به من مه��ام يحظى مبتابعة 
ش��خصية من قب��ل مدير عام ش��ركة 

التوزيع الس��يد – علي املوسوي  وعملُنا 
في هذا القّطاع يُعتبر العصب لدميومة 
احلركة للجمي��ع فواجباتنا كهيئة وفرع 
هي توفي��ر وتوزيع املش��تقات النفطية 
الرس��مية  للدوائ��ر  أنواعه��ا  مبختل��ف 
والتعليمي��ة  الصحي��ة  واملؤسس��ات 
واملول��دات أألهلي��ة واملركب��ات ناهي��ك 
ع��ن توفير ذات املواد ورمب��ا بكميات أكبر 
للزائرين الذين يحض��رون لزيارة املرقدين 
الشريفني والعوائل النازحة ، هذه اجلهود 
تقوم به��ا كوادرنا الفنية والهندس��ية 
أحيان��اً حتت أصع��ب الظ��روف األمنية، 
فبعد أن ط��ال التخريب والدمار معظم 
دوائرنا وأقس��امنا بدءاً م��ن مقر الهيئة 
وف��رع احملافظة في مصفى بيجي وصوالً 
الى معظ��م محطاتنا الوقودية، وحجم 
الدمار في معارك بيجي كان أألكثر ضرراً 
في املقرات وأآلليات وأألثاث لكن بفضل 
ش��جاعة موظفينا ونحن معهم متكّنا 
وحتت وابل الرصاص أحياناً أن نُخلي جميع 
أألضابي��ر وامللف��ات اخلاص��ة باملوظفني 
وبالتجهي��ز وقس��ما كبي��را م��ن أألثاث 
وأالليات التي سارعنا بنقلها الى قسم 
قضاء سامراء التابع لفرعنا بعد اتخاذه 
مقّراً بدياً لنا مبوافقة مدير عام الشركة 
الس��يد – علي عبد الكرمي املوسوي الذي 
كان حاضراً معنا في أكثر من موقع فور 
تطهيره من دنس الدواعش أألجناس وكان 
يعط��ي توجيهات��ه ف��ي س��رعة القيام 
بصيان��ة هذه احملط��ة الوقودي��ة أو تلك 
من أجل جتهيز املستش��فيات واملولدات 
وكذل��ك  ال��ازم  بالوق��ود  الكهربائي��ة 
مركب��ات املواطن��ني ك��ي تع��ود احلي��اة 
لطبيعتها اليومية، وليس س��ّراً أن أقول 
: في بع��ض املناطق ُكّن��ا نحضر برفقة 
مديرنا العام حتى قبل حضور مسؤولي 
تلك األقضي��ة والنواحي! وأضاف عباس 
: بتوجيه من الس��يد املوسوي وتسهيا 
حلركة قطعات حشدنا الشعبي أألبطال 
ُقمن��ا بتجهيز محطة وق��ود خاصة في 
منطق��ة العوج��ة وتس��ليمها اليه��م 
بع��د تزويدها باملنتجات النفطية ألدامة 
جهد املعركة ،وبصراحة ُكل ماحّققناه 

من جناحات ج��اء بفضل منظومة ادارية 
ومهني��ة عالي��ة املس��توى ف��ي وزارتنا 
اجملاه��دة وبفضل متابع��ة مديرنا العام 
ومعاونيه ومس��ؤولي أقس��ام التجهيز 
والتفتيش في ش��ركتنا اللذين يحرصان 
عل��ى احلضور الدائم ملق��ر الفرع ملتابعة 
املهام التي نقوم بها ،واليوم لدينا خزين 
مقبول ف��ي مس��تودعاتنا يجعلنا على 
اس��تعداد ألصع��ب الظ�روف الس��امح 

اهلل .

جولة ميدانية 
بع��د جلس��ة حوارن��ا أع��اه غادرنا مقر 
الهيئة برفقة الس��ادة – املهندس / عبد 
الك��رمي مدي��ر الف��رع بالوكال��ة  وحمد 
حمود / مسؤول قسم التفتيش- وفاح 
عزيز مس��ؤول قسم النقل- ومصطفى 
املرافق��ني  وبع��ض  التوزي��ع   مس��ؤول 
للقيام بجولة على قس��ماً م��ن املواقع 
التابعة للف��رع وكذلك بع��ض احملطات 
الوقودية وهنا ذكر لنا أألخوة في أحاديث 
ُمتبادل��ة عن الظ��روف أألمنية الصعبة 
أثن��اء مع��ارك  الت��ي عاش��ها اجلمي��ع 
مصفى بيجي وكيف بذل��وا جهوداً من 
أج��ل اخ��راج أألضابير وامللف��ات اخلاّصة 
بالعامل��ني وأألم��ور الرس��مية آآلخرى ، 
واس��تدرك مس��ؤول النقل ليتحّدث عن 
مرحل��ة مابع��د حترير احملافظة وس��رعة 
تنفي��ذ توجيه��ات مدي��ر عام الش��ركة 
في جل��ب بع��ض احلوضيات م��ن موقع 
عزي��ز بلد وف��رع محافظ��ة كركوك كي 
يت��م زي��ادة الكميات اخملصص��ة لفرعنا 
لتوزيعه��ا في جميع املناط��ق ، واضاف : 
لم نكتف��ي بتلك أألليات فق��د وصلتنا 
خمسة شاحنات مع مجموعة آخرى من 
املركبات واملقطورات اخملتلفة أالستخدام 
من مقر شركة  التوزيع  وفرع محافظة 
واسط حسب  توجيهات السيد املوسوي 
، هذا االس��طول كان له أألثر الكبير في 
عملية املناورة بالنقل لتوزيع منتوجاتنا 
النفطي��ة في عموم احملافظ��ة ولن أبالغ 
اذا ماُقل��ت أّن مناطقن��ا ورغ��م الظروف 
أألمني��ة الصعبة أحياناً لم تش��هد أّية 
أزم��ة أو طوابيرفي هذا اخلصوص اطاقاً 
،ويتواص��ل حديثن��ا حتى خ��ال توّقفنا 

في بعض احملط��ات الوقودية التي كانت 
جميعها مبستوى الئق ومقبول من حيث 
التصميم والصيانة وانسيابية اخلدمات 
التي تقّدمه��ا للمواطن��ني ، وهنا يقول 
األس��تاذ عبد الكرمي : حس��ب توجيهات 
ش��ركة التوزي��ع نقوم مبتابع��ة ومراقبة 
عملي��ة اع��ادة اعم��ار وصيان��ة جمي��ع 
احملطات الوقودية الرسمية وأألهلية وفق 
تصاميم حديثة لتبدو باملظهر احلضاري 
الائ��ق ونُش��ّدد دائم��اً عل��ى أن تواكب 
عملية االعمار االهتمام باملرافق اخلدمية 

آآلخرى  وسنأخذكم  لزيارة محطة وقود 
– تعبئة العس��كريني النموذجية – وهي 
ذات مواصف��ات هندس��ية وفنية عالية 
املس��توى ترق��ى لنظيراته��ا ف��ي الدول 
املتطورة ، ونسعى لتعميم هذا النموذج 
على جميع احملطات التي س��يتم بناءها 
الحقاً، واليفوتني أن أذكر بايجاب أهمية 
) برنام��ج الرقابة أأللكتروني��ة (  الذي متّ 
تعميم��ه والعم��ل به كتجرب��ة ناجحة 
من قبل ش��ركة التوزيع للسيطرة على 
عملي��ات جتهي��ز املركب��ات مب��ادة ) زيت 
الغ��از( بصراحة به��ذه الطريقة أوقفنا 
عملية التهريب واملُتاجرة وسيطرنا على 
عملية توزيع املنتوج بعدالة ملن يستحق 
التجهيز، والننس��ى أّن مدينة س��امراء 
تشهد زيارات يومية وآخرى مليونية في 
املناس��بات الدينية وه��ذا أألمر لم يغب 
عن  مراجعنا الرسمية اذ تقوم شركتنا 
وبتوجيه مباش��ر من السيد وزير النفط 
وباش��راف الس��يد وكيل الوزارة لشؤون 
التوزي��ع ومبتابع��ة مديرنا العام الس��يد 
علي املوس��وي  بتخصي��ص املايني من 
اللت��رات خملتل��ف املش��تقات النفطي��ة 
لتوزيعها مجاناً على املواكب التي تقوم 
بخدم��ة الزائرين وهن��اك ُحّص��ة آخرى 
آلالف العوائ��ل النازحة في احملافظة يتم 

توزيعها مّجاناً أيضاً .
 

كلمة حق البّد منها
منذ سقوط النظام عام 2003 وحلد آآلن 
والعراق الزال يعي��ش أزمة خدمات حاّدة 
في جميع اجملاالت ولم تس��تطع أّي وزارة 
أو مؤوسسة أاليفاء بوعودها للمواطنني  
وبقي��ت جمي��ع اخلدمات دون املس��توى 
املطلوب أو متعّث��رة رغم التخصيصات 
امللياري��ة الس��نوية..!! لك��ن ولألنصاف 
الوزارة الوحيدة التي اس��توعبت الدرس 
ه��ي وزارة النف��ط ُمثلة بش��ركة توزيع 
املنتجات النفطية بتوابعها ومفاصلها 
اذ س��رعان ماوضعت اخلُطط والدراسات 
الت��ي أفض��ت لعاج��ات م��ن ش��أنها 
توفي��ر حاج��ة الن��اس م��ن املش��تقات 
النفطية وبأس��عار رسمية وغادرت منذ 
س��نني مايُس��ّمى بأزم��ة الطوابي��ر في 
كل احملافظ��ات العراقي��ة مب��ا فيها تلك 

الس��اخنة ..!  وهذا طبع��ا ماعجزت عن 
وزارات  االختص��اص  وحس��ب  حتقيق��ه 
وهيئات بامكانيات وكوادرتفوق عشرات 
امل��ّرات مالدى الش��ركة أع��اه.. من هنا 
نناشد معالي وزير النفط أألستاذ / جبار 
لعيبي املعروف برعايت��ه ألخوانه وأبناءه 
ف��ي أألس��رة النفطية أن يرع��ى بتكرمي 
خاص جلميع العاملني في هذه الشركة  
وفروعها ب��دءاً من مديره��ا العام وليس 
انته��اءاً بأصغ��ر العناوين فيه��ا... واهلل 

ول�������ّي التوفيق .  

سامّراء..تتطّلع بعينيها الى بغداد
 وتأمل مزيدًا من الدعـم والرعاية

مواطنون : الوضع أألمني بخير ومستقر بفضل تعاون الجميع

سامراء مدينة مُقدّسة بفضل 
المرقدين العسكريين الطاهرين 

)ع( ونُطالب بعودة الحياة 
للفنادق وأألسواق المحيطة 

بالمزارين الشريفين

المدينة تشهد زيارات دينية 
مليونية في بعض المناسبات 

وتحتاج لتخصيصات مالية كبيرة 
للنهوض بالواقع الخدمي الالئق 

بزائريها

زمن أألزمات الوقودية 
والطوابير الطويلة انتهى ولن 
يعود بفضل جدية وزارة النفط 

مُمثلة بشركة توزيع المنتجات 
النفطية وفرعها في المدينة

استاذ صاح مسؤول النقلاستاذ حمد حمود مسؤول التفتيشاستاذ سامر عباس محمد مدير هيئة توزيع املنطقة الغربيةاستاذ عبد الكرمي مدير الفرع وكالةاستاذ مصطفى مسؤول التوزيع
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اكد النائب الدكتور مهدي احلافظ ان 
السياسة املالية والنقدية في العراق 
مازال��ت مح��ور نقاش��ات وتض��ارب 
احلال��ة  االراء بس��بب صعوب��ة  ف��ي 
املالية  امل��وارد  االقتصادي��ة وتع��رض 
إلى صدمة كبيرة بانخفاض اس��عار 
االرهابية  االعم��ال  النفط وتصاع��د 
وس��يطرة داعش على ثلث مس��احة 

العراق 
جاء ذل��ك في حدي��ث للحافظ خالل 
الندوة التي عقده��ا »معهد التقدم 
خصص��ت  االمنائي��ة«  للسياس��ات 
املالي��ة  ملناقش��ة واق��ع السياس��ة 
ف��ي الع��راق بع��د االنتهاء م��ن حترير 
جميع االراض��ي العراقية من احتالل 
»داع��ش« ، وضيف خالله��ا محافظ 
البنك املركزي العراقي االس��تاذ علي  
الع��الق واملستش��ار املال��ي لرئي��س 
ال��وزراء الدكتور مظهر محمد صالح 
ونخبة من خب��راء املال واالقتصاد في 

القطاعني احلكومي واخلاص 
واض��اف احلاف��ظ ان احلال��ة الش��اذة 
للسياس��ة املالية ف��ي البلد طرحت 
اهمية التفكير مبصادر جديدة لتعزيز 
الوض��ع املال��ي الس��يما م��ن خ��الل 
التع��اون مع البن��ك الدولي وصندوق 
النق��د الدولي بهدف زي��ادة التمويل 
اخلارجي للعراق وبش��روط مناسبة اذ 
بدات ما تس��مى باملرحل��ة االئتمانية 
التي توفر  اجزاء من التمويل  اخلارجي  
من هاتني املنظمت��ني ومصادر اخرى. 
الفتاً إلى ان حكومة الس��يد العبادي 
ق��د اس��تهلت االتفاق  م��ع صندوق 
النق��د الدولي  في نهاي��ة عام 2015  
بهذا الهدف  من خالل اصدار ماسمي 
بخطاب  النوايا و »مذكرة سياس��ات  

اقتصادية ومالية ». 
وذك��ر احلافظ ان املرحل��ة  االئتمانية  
امله��ام   م��ن  مجموع��ة  تتضم��ن 
االساس��ية من بينها  اع��ادة  النظر 
بالسياس��ة املالية  العام��ة واصدار  
قان��ون جديد لذل��ك واع��ادة هيكلة 
القط��اع املصرف��ي والتأكي��د عل��ى 
مراجع��ة  البيان��ات املالي��ة  ملصرفي 
الرافدين والرش��يد واملصرف العراقي 
للتجارة التي تس��تحوذ على مايقرب 
م��ن %90 من ودائ��ع الدول��ة ، وتؤكد 
املرحل��ة االئتماني��ة  عل��ى اخض��اع 
السياسة النقدية للرقابة  خصوصا 
في اجملاالت املتعلقة بغس��يل االموال 
وناف��ذة بي��ع الدوالر ومعاجل��ة العجز 
ف��ي املوازنة العامة والس��عي جلعله 
مقبوال اقتصاديا .. مشيراً إلى ان هذه 
االجراءات ستساعد في احلصول على 
الق��روض  وجعل  التعاون ايجابيا  مع 

املؤسسات الدولية 
واش��ار احلافظ  إلى ان الفترة االخيرة  
املوازن��ة  مس��ألة  ط��رح  ش��هدت 
التكميلية  لعام 2017 وجرى البحث 
ف��ي التفاصيل خالل االجتماع االخير  
في عمان قبل ش��هر م��ن االن وجرى 
االتفاق على  توفير قرض  بحدود 800  
مليون دوالر للعراق بش��روط ميسرة 
ضم��ن برنامج االس��تعداد االئتماني  
املوقع بني الطرفني .. متوقعا ان يجرى 
اقراره من قب��ل صندوق النقد الدولي 

في بداية  شهر اب 2017 
م��ن جانب��ه حت��دث محاف��ظ البنك 
املركزي العراقي االس��تاذ علي العالق 
عن الظواهر  التي تواجه  االس��تقرار  
املال��ي والنقدي ف��ي الع��راق .. مبيناً 
ان من اب��رز هذه الظواه��ر هو العجز 
غي��ر النفط��ي ) الفرق ب��ني االيرادات 
احمللي��ة والنفقات احمللي��ة ( والذي بلغ   
78 ترلي��ون دينار وهو مؤش��ر س��الب 
بطبيع��ة احل��ال .. والظاه��رة الثانية 
هي تزايد عجز املوازنة العامة للدولة 
ال��ذي بلغ      21.6 ترلي��ون دينار وهذا 
هو االخر يعد مؤش��ر س��لبي، يضاف 
لها عج��ز ميزان املدفوع��ات من غير 
الص��ادرات النفطية الذي بلغ     37.7 
ملي��ارات دوالر في االجتاه الس��الب .. 
مش��ددا ان تلك املؤش��رات السلبية 

تعبر بوضوح  عن خلل بنيوي كبير 
وكش��ف العالق ع��ن االث��ار والنتائج 
الت��ي س��تواجه السياس��ة النقدية 
في الب��الد نتيجة هذا اخللل البنيوي ، 
وفي مقدمة تلك االثار ظهور حتديات 
وصدم��ات مالية ونقدية مس��تمرة ، 
وضع��ف منو الناجت احمللي االجمالي مع 
محدودي��ة التخصيصات للقطاعات 
احلقيقي��ة .. فضال عن تعاظم حجم 
الدين العام .، والضغط املستمر على 
االحتياطيات االجنبية وسعر الصرف 
، .. مش��ددا ان هذه االثار ستؤدي إلى 

إرتفاع نسبة البطالة .
وحت��دث محاف��ظ البن��ك املركزي عن  
احللول واملعاجلات التي من ش��أنها ان 
حتق��ق االصالحات املطلوبة وحتس��ني 
واقع السياسة النقدية واملالية  ، وفي 
مقدمته��ا ضرورة تعظي��م االيرادات 
احمللي��ة  وتفعي��ل سياسس��ة اعادة  
توزيع الدخل لتحريك عجلة االقتصاد 
من خالل االف��ادة من الكتلة النقدية 
املوجودة في االسواق متمثلة بالرواتب 
واالج��ور والتي يذهب جزء كبير منها 

لتغطية االستيرادات اخلارجية  ، كما 
ينبغي ضغط النفقات التش��غيلية 
ومعايي��ر  صارم��ة  لضواب��ط  وفق��اً 
علمية .وتقلي��ل عوامل الطلب على 
العملة االجنبية من خالل ، مع وجوب  
لالس��تيرادات   والتقن��ني  الس��يطرة 
وتوفي��ر عوامل االس��تقرار للحد من 
هجرة االموال .، فضال عن توفير بيئة 

جاذبة لالستثمار .
الع��الق ، ش��دد عل��ى ض��رورة إصدار 
تش��ريع لضبط   حدود العجز والدين 
العام  املسموح بهما ووضع  ضوابط 
اخرى لبنود بعض االنفقات .، وتشديد 
الرقابة عل��ى تنفيذ املوازن��ة العامة 
وادارة املوجود النقدي للخزينة بكفاءة 
ونش��ر التقارير الالزمة .واس��تهداف 
العجز غير النفطي وتذليله تدريجياً . 
.. مشيراً إلى ان البنك يعمل من اجل 
حتقي��ق احلد االدني في اش��اعة وضع 
غير مرتبك ويحقق االستقرار النقدي 
واملال��ي لك��ي النتع��رض للمطب��ات 
الكبيرة وتصحي��ح بنيوي وليس ردود 
فعل حلال��ة هنا او هن��اك او مايعرف 

باحللول الترقيعية. 
واض��اف الع��الق ان احلل��ول اجلزئي��ة 
التعالج املشكلة وال حتقق الهدف في 
ظ��ل محدودية االي��رادات ، لذلك فان 
تقييد العملية هو ض��رر آخر ويخلق 
طلبا جديدا على الدوالر ويخلق طبقة 
من الطفيلي��ني واملزورين واملتالعبني . 
وان كل جتارب العالم تؤكد على عدم 
فرض أي قيود الن القيود من ش��أنها 
تشجيع املضاربات واالبتزاز .. مبيناً ان 
أي تخفيض في سعر الدوالر يؤدي إلى 
زيادة سعر الصرف واتساع املضاربات 
وزيادة الطلب وبالنتيجة فان مايقوم 
ب��ه البن��ك ه��و اس��تجابة لضغط 
الطلب ، .. موضحا ان االموال املوجودة 
التي يطلق عليه��ا )االحتياطي( هي 
ليس��ت للحكومة امن��ا وظيفة هذا 
االحتياط��ي ه��و معاجل��ة االختالالت 
وان ام��وال احلكوم��ة موج��ودة ل��دى 
وزارة املالي��ة . .. كاش��فا عن %90 من 
وثائق االس��تيراد التي تشمل االجازة 
والتصريح واملنهج هي غير صحيحة 
وه��ي مزيف��ة حتى الت��ي تأت��ي بها 
صح��ة ص��دور فهي مزيف��ة ايضا ، .. 
مشيراً إلى ان الفاسدين يقفون ضد 
تطبي��ق قانون التعرف��ة الكمركية .. 
داعي��اً إلى اصالح واق��ع الكمارك من 
خ��الل الس��يطرة على املناف��ذ ماليا 
وبيئي��ا وصحي��ا وامكاني��ة االعتماد 
على ش��ركات عاملية معروفة تتولى 
مهمة ادارة املنافذ احلدودية .. مشددا 
ان اصالح االقتصاد في العراق يعتمد 
عل��ى تش��جيع االس��تثمار بش��رط 
ان يك��ون بس��ط للقانون واس��تقرار 
الوضع العام لكي يش��عر املس��تثمر 
ان��ه محم��ي وان يتم تش��كيل فريق 
يرتبط برئي��س ال��وزراء يتولى مهمة 
االشراف على االستثمار .. كما يجب 
على احلكومة ان تتولى عن جانب من 
هيمنتها على االس��تثمار ويكون دور 
الوزارات رس��م السياسات واالشراف 

على تنفيذها .

فيم��ا حتدث املستش��ار املالي لرئيس 
ال��وزراء الدكتور مظهر محمد صالح 
عن جوانب اخرى من واقع السياس��ة 
النقدي��ة في الع��راق .. كاش��فا عن 
وجود مفارقة في السياسة النقدية 
العراقية منذ صدور قانون 56 لس��نة 
2004 الذي يشير إلى ان قانون الصرف 
هو قانون مرن ويخضع ملعايير االنفتاح 
امام االس��واق العاملية مايعني وجود 
حرية لدخ��ول وخ��روج رؤوس االموال 
وحتديد سعر الصرف .. مستدركا انه 
في ظل اقتصاد ريعي فان هذه املبادئ 
التعمل ، لذلك فان ماجرى عمليا هو 
مايس��مى ترتيبات مجلس العملة اذ 
تتولى السلطة النقدية احلفاظ على 
س��عرثابت للدينار العراقي ومغطى 
بالكام��ل بالعملة االجنبي��ة وتتوفر 
قابلي��ة ح��رة للتحويل إلى اخل��ارج .. 
مبيناً ان مزاد العمل  املثير للجدل هو 

عملي��ة تدخل من قب��ل البنك املركز 
للمحافظة على استقرار سعر صرف 

الدينار العراقي ، 
ولفت صال��ح انه ونتيج��ة طبيعية 
تدفقات��ه  ف��ي  يعتم��د  القتص��اد 
االقتصادي��ة عل��ى النفط ف��ان االمر 
يقتض��ي تدخ��ل يومي بس��بب عدم 
وج��ود ق��وى اقتصادي��ة من ش��أنها 
توفي��ر التدفقات النقدي��ة املطلوبة 
س��وى املصدر احلكومي ، ولهذا حتول 
هذا النظام من نظ��ام صرف  خاضع 
للطلب والعرض وحركة االسواق إلى 
نظ��ام ثابت وهو تدخل البنك املركزي 
بنح��و يوم��ي للحفاظ على الس��عر 

الصرف 
واش��ار صالح إلى ان البن��ك املركزي 
ليس مس��تقال عن االسواق اخلارجية 
م��ن خالل دفاعه وتبنيه س��عر صرف 
ثابت وان جل سياس��ته النقدية هي 

البحث عن مثبت  للس��عر  وبالتالي 
ف��ن االس��تقاللية ه��ي م��ن الدرجة 
الثاني��ة .. موضح��ا ان امل��زاد اليومي 
التتوف��ر في��ه احلرية لتحديد اس��عار 
الص��رف للع��رض والطل��ب ، ولك��ن 
البن��ك املركزي جنح ف��ي احلفاظ على 
سعر صرف ثابت على مدى سنوات .. 
داعياً إلى توفير احتياطيات لتغطية 
الدين��ار ليكون م��ن ح��ق املواطن ان 
يتص��رف مب��ا لديه من عمل��ة وطنية 
بحري��ة كاملة وفي بلد مث��ل العراق 
يس��تورد كل ش��يء ولدي��ه عجز في 
احلس��اب اجل��اري ف��ان الن��اس تطلب 
الدوالر لتغطي��ة احتياجتها من دون 

قيود من قبل البنك املركزي . 
وب��ني صال��ح ان البنك املرك��زي كان 
مس��تقال ع��ن احلكومة ف��ي الفترة 
االول��ى ولكن عندما واج��ه االقتصاد 
عجزا بدأت هذه  االستقاللية تضعف 

، اذ بدأ البنك املركزي يقرض احلكومة 
الدرجة  إل��ى  اس��تقالليته  فتحولت 
الثانية .. مشددا ان هذه االستقاللية 
ل��م تثل��م ب��ل كان للبن��ك املرك��زي 
دور مهم ف��ي احملافظة على س��يادة 
الدولة واس��تمرارها .وانه بسياسته 
كان جزء وس��ببا رئيس��يا من انتصار 
الع��راق ف��ي حرب��ه ضد االره��اب من 
خ��الل الدور الوطني اخلف��ي الذي اداه 
ف��ي دع��م احلكوم��ة وعب��ور مرحلة 
اخلطر .. مبين��اً ان البنك املركزي كان 
امام خيارين ، اما ان يثلم استقالليته 
ويق��رض احلكوم��ة في ظ��ل الظرف 
املعق��د او يق��وم بتخفي��ض قيم��ة 
الدين��ار العراقي ، وهنا قد يوفر بعض 
االم��وال للحكوم��ة ولكن س��نكون 
ف��ي مع��دالت  ارتف��اع كبي��ر  ام��ام 
التضخم وهنا لن تكون لهذه االموال 
الت��ي توفرت اي قيم��ة ، لذلك ضحى 
البنك املركز باس��تقالليته الداخلية 
واق��رض احلكومة من اج��ل مواجهة 
ازمة االس��تقرار فكان مقدار القرض 
للحكوم��ة خالل س��نتني 21 ترليون 
دينار لس��د احتياجاتها وهذا جزء من 
االنتص��ار في احلرب ض��د االرهاب من 
خالل متوي��ل املوازنة فتحقق االنتصار 
العس��كري ال��ذي  كان وراءه انتصار 

مالي واقتصادي 
وبني صالح ان نتائج امللف االستثماري 
في العراق لم تكن مبس��توى االموال 
التي انفقت والت��ي بلغت 360 مليار 
دوالر خالل 10 س��نوات من خالل ادراج 
عدد كبير من املش��اريع لكي ينهض 
البل��د ولكن النتيج��ة كانت مخيبة 
لالم��ال وكان ه��ذا ف��ي زم��ن الوفرة 
النفطي��ة .. ام��ا ف��ي زمن العس��رة 
النفطي��ة فق��د كان التوج��ه نح��و 
زيادة كميات النف��ط املنتج واملصدر 
لتعويض الفارق في االسعار من خالل 
االس��تثمار في القطاع النفطي وهو 
اس��تثمار غي��ر متوازن وت��رك القيادة 
للقط��اع النفط��ي وهذا يعن��ي اننا 
رجعنا إلى نقطة الصفر اي ان النفط 
هو احلصان الذي يقود عربة التنمية 

وفيم��ا يتعل��ق بالدي��ون .. نبه صالح 
إل��ى ان هذا املل��ف يعد م��ن امللفات 
اخلطي��رة .. مبين��اً ان صن��دوق النقد 
الدولي يعم��ل على حتديد مس��توى 
حتمل العراق للدي��ن العام .. مبيناً ان 
الديون التي سحبها العراق منذ عام 
2014 حل��د االن التتج��اوز 6 ملي��ارات 

دوالر وهناك من يبالغ في االرقام 
واش��ار صالح ان لدى العراق مشكلة 
ف��ي الكمارك واملناف��ذ احلدودية التي 
تش��هد فس��اد كبي��ر ولذل��ك هناك 
توجه لدى احلكومة ب��ان يتم تعهيد 

املنافذ لشركات متخصصة .
كم��ا حت��دث الدكت��ور محم��ود داغر 
 .. مدي��ر ع��ام ف��ي البن��ك املرك��زي 
ب��ني ان البن��ك املركزي حاف��ظ على 
خ��الل  م��ن  اخلارجي��ة  اس��تقالليته 
سيطرته على س��عر الدوالر وتثبيته 
عند مس��توى واح��د .. مضيف��ا انه 
ف��ي موازنة البنك املرك��زي التي متثل 
موازن��ة القاع��دة النقدي��ة اصبحت 

االص��ول االئتمانية احمللية تس��اوي او 
تزيد على االص��ول االجنبية وهذا امر 
يهدد القدرة عل��ى االقراض االضافي 
.. مح��ذرا من وج��ود خطر كبير يهدد 
الواق��ع النق��دي يتمث��ل باملوجودات 
االجنبي��ة التي متث��ل االصل في خلق 
واالحتياطيات  الديناري��ة  املوج��ودات 
فقد اصبحت املوج��ودات احمللية متثل 
ضغوط كبي��رة ينبغي التوقف ازاءها 
بعد ان اصبح اجلهاز املركزي غير قادر 

على االستمرارية 
وع��ن احلل��ول واملعاجلات ب��ني داغر ان 
ح��ل االم��د القريب املتمث��ل باصالح 
واقع املناف��ذ احلدودية ال��ذي توقفت 
احلكوم��ة ع��ن املض��ي ف��ي تنفيذه 
، الن ضب��ط املنف��ذ احل��دودي يعن��ي 
ضب��ط نافذة بيع العمل��ة وان ضبط 
املعلومات القادم��ة نوعا وكما يعني 
ضبط متويل االستيراد ، .. مشيراً إلى 
ان املوازنة االس��تثمارية متوقفة منذ 
ثالث سنوات لعدم قدرة الوزارات على 
تقدمي مشروعات استثمارية مبستوى 
دراسة اجلدوى لالستفادة من القروض 
اخلارجية بس��بب عدم وجود ضوابط 

مؤسسية في البلد 
اخلبي��ر االقتص��ادي الدكت��ور ماج��د 
الصوري بني ان املش��كلة االساسية 
التي نعاني منه��ا التكمن في اصدار 
التش��ريع امنا ف��ي تطبيق التش��ريع 
، فلدين��ا قوانني كثي��رة ومهمة جدا 
ص��درت ولكنه��ا ل��م تطب��ق ومنها 
الدس��تور وقانون االدارة املالية والدين 
وان   ، الكمركي��ة  والتعرف��ة  الع��ام 
السبب وراء تعطيل هذه القوانني هو 
الفساد وهذه هي املشكلة االساسية 
في البل��د التي النتح��دث عنها االب 
االش��ارة فيما هي املاكنة الرئيس��ة 
الت��ي تعط��ل االقتصاد واالس��تثمار 
ف��ي البلد .. داعياً إلى تأس��يس نظام 
تكنولوج��ي للمعلوم��ات في جميع 
الدوائر احلكومية للحد من الفس��اد 

االداري . 
الدكتور عبداللطيف رشيد وزير املوارد 
املالية االس��بق ، اش��ار إل��ى ان جميع 
املش��اكل النقدي��ة واملالي��ة مرتبطة 
بالقطاع اخلاص وتش��جيع االستثمار 
في جميع اجملاالت ، .. مضيفا ان البنك 
املرك��زي يس��عى نح��و دع��م القطاع 
اخلاص وتشجيع االس��تثمار مع وجود 
التشريعات ولكن املشكلة في اجلهاز 
التنفيذي والروت��ني .. داعياً إلى القيام 
بحملة واس��عة لتحس��ني اداء اجلهاز 

التنفيذي والقضاء على الفساد . 
اخلبي��رة االقتصادي��ة الدكت��ورة اكرام 
عب��د العزيز اك��دت ان الدول تتوس��ع 
التنموي��ة  االجتاه��ات  مختل��ف  ف��ي 
عندما تنج��ح في حتقيق نش��اطاتها 
االقتصادي��ة لتك��ون لديه��ا مص��ادر 
للجباية لتحصل منها على الضرائب 
والرس��وم ، .. مضيف��ة ان هناك كلف 
اجتماعية تترتب على املواطن بس��بب 
زي��ادة حجم القروض ف��ي ظل تعطل 
القطاع��ات االقتصادي��ة وع��دم وجود 
حس��اب حلال��ة التع��ارض ب��ني قطاع 

الصناعة وباقي القطاعات. 
اخلبير املصرفي سمير النصيري .. اكد 
ان اهمي��ة ه��ذه الندوة ه��ي انها تأتي 
متزامنة مع نهاية داعش وحتقق النصر 
الكبير اي االنتقال م��ن مرحلة االزمة 
واحلرب إلى مرحلة االستقرار والسالم 
وه��ي مرحلة تتطل��ب التركي��ز على 
اجلانب االقتصادي والتنموي كاس��اس 
لنه��وض الدول��ة واجملتم��ع وان اخلل��ل 
البنيوي واضح الذي يتطلب منا مغادرة 
التفاصي��ل الدقيق��ة وعلين��ا البحث 
ع��ن حلول الح��داث اص��الح اقتصادي 
ومناقش��ة االخفاقات الس��ابقة على 
م��دى 14 س��نة لنس��تفيد منها في 
تصحيح مس��ارات السياسة النقدية 
م��ن خ��الل وض��ع منهجي��ة جدي��دة 
يت��م وضعه��ا  النقدي��ة  للسياس��ة 

بالتنسيق جميع اجلهات املعنية 
املدي��ر  الكفائ��ي  املهندس��ة س��هى 
املف��وض للمصرف الدولي االس��المي 
.. اشارت إلى مس��ألة تصنيف التجار 
ف��ي حتديد االس��تيراد من خ��الل اجازة 
االش��كاالت  كل  وحتدي��د  االس��تيراد 
االخ��رى املتعلقة بالضريبة والفس��اد 
ومنع التالعب ب��اي مرحلة من مراحل 
دخ��ول البضاعة إل��ى البل��د .. داعية 
إل��ى تقليل الدوالر املس��رب إلى اخلارج 
من خالل حتديد املس��توردات اخلارجية 
وحماي��ة امل��وارد العراقية وف��ق اليات 
واضح��ة ومضاعف��ة مبل��غ الس��لع 

املستوردة . 
سيدة االعمال زينب اجلنابي اوضحت 
ان االس��تيرادات العراقي��ة من اخلارج 
سجلت ارقاما كبيرة خالل السنوات 
املاضية وجلميع انواع السلع .. مبينة 
ان ه��ذه االرق��ام مت��ر بنح��و طبيعي 
م��ن دون تدقي��ق .. كم��ا ان الكمارك 
يفت��رض ان تعمل على وف��ق القانون 
اخلاص بها ولكن هذا القانون معطل 
ونح��ن نعلم ان هيبة الدولة بتطبيق 
واحت��رام القانون ، فمن املس��ؤول عن 

عدم تطبيق القانون ؟ 

خالل ندوة معهد التقدم للسياسات اإلنمائية ..

قـادة وخبـراء المال واالقتصـاد في العراق.. يحـددون آفاق 
ومالمح السياستين النقدية والمالية  لمرحلة مابعد داعش
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اضاف العالق ان الحلول الجزئية التعالج المشكلة وال تحقق الهدف في 
ظل محدودية االيرادات ، لذلك فان تقييد العملية هو ضرر آخر ويخلق طلبا 
جديدا على الدوالر ويخلق طبقة من الطفيليين والمزورين والمتالعبين . وان 

كل تجارب العالم تؤكد على عدم فرض أي قيود الن القيود من شأنها 
تشجيع المضاربات واالبتزاز ..

جانب من الندوة



األسكندرية ـ أعالم النادي:
واص��ل فريق نفط الوس��ط مرانه 
أمس حتضي��را ملنافس��ات بطولة 
االندي��ة العربية التي س��تنطلق 
احداثه��ا ف��ي الثاني والعش��رين 
من الش��هر اجل��اري ف��ي مدينتي 
حي��ث   ، واالس��كندرية  القاه��رة 
س��يلعب فري��ق نف��ط الوس��ط 
ف��ي اجملموع��ة الثالثة ال��ى جانب 
التونس��ي واملريخ  الترجي  اندي��ة 
الس��وداني واله��ال الس��عودي ، 
وتق��ام منافس��ات اجملموع��ة في 

مدينة االسكندرية .
ونالت بعث��ة نادي نفط الوس��ط 
باهتم��ام اعام��ي ف��ور وصوله��ا 
وس��ائل  وتناقل��ت  مص��ر  ال��ى 
االع��ام املصرية خبر وصول الوفد 
واستقراره في فندق ريدسون بلو ، 
وبدأت وسائل االعام تتصل بالوفد 
للوقوف على جاهزيته للمشاركة 
، ويعد نفط الوسط اول الواصلني 
الى االسكندرية القامة معسكر 
قصير يس��ببق البطول��ة تتخلله 
مباراة جتريبي��ة واحدة امام العهد 
اللبنان��ي يوم االربعاء املقبل ، ومن 
املؤمل ان تتوافد بقية االندية الى 

االسكندرية خال االيام املقبلة.
عض��و الهيئ��ة االداري��ة للن��ادي 
احمد هاش��م اوضح ان نادي نفط 
الوس��ط ولد كبيرا وحقق اللقب 
في اول موس��م له بالدوري املمتاز 
ونحن نس��تعد للبطولة العربية 
وعلينا ان نعي املس��ؤولية كفريق 
ممث��ل للك��رة العراقي��ة وكذل��ك 
الطيب��ة  الس��معة  ع��ن  نداف��ع 

التي اسس��ها الفريق لنادي نفط 
الوس��ط من خ��ال م��ا حتقق من 
القاب سوى على مستوى املاعب 
املكش��وفة او فريق الصاالت الذي 
يش��ارك بنفس الوقت في بطولة 

اندية اسيا.
وابدى هاشم تفاؤله بوضع الفريق 
س��يما بع��د النتائ��ج املميزة في 
اجلوالت االخي��رة من الدوري واالداء 
الذي ظهر عليه الفريق ، موضحا 
ان املاك التدريب��ي بدأ يقف على 
بالفري��ق  الدقيق��ة  التفاصي��ل 
الفك��ر  يهضم��ون  والاعب��ني 
التكتيكي ، ونام الن تكون النتائج 

مبستوى الطموحات .
هات��ف  الفري��ق  م��درب  وحت��دث   
واهمي��ة  عل��ى ض��رورة  ش��مران 
املعس��كر ال��ذي يس��بق الدخول 
باملنافس��ات ، مؤك��دا ان الرطوبة 
مرتفعة في مدينة االس��كندرية 
وبالتال��ي يحت��م علين��ا رفع عدد 

الوح��دات التدريبي��ة اليومية من 
اجل التطبع على اج��واء املدينة ، 
كذلك تعويد الاعبني على خوض 

مباراة في اجواء مماثلة .
وبني ان املاك التدريبي يعول على 
مباراة العهد اللبناني الكتش��اف 
للوح��دات  الفري��ق  تقب��ل  م��دى 
التدريبي��ة وتكوين ص��ورة نهائية 
قب��ل دخ��ول املنافس��ات ، فري��ق 
العهد هو االخر يستعد للبطولة 
وبالتالي املباراة س��تكون ذو فائدة 
كبي��رة للفريق��ني ، موضح��ا بان 
الفري��ق بدأ يتكيف عل��ى االجواء 
واخل��روج م��ن ضغط منافس��ات 
ال��دوري العراق��ي خصوص��ا بعد 
ضغ��ط مبارياتن��ا حي��ث لعبن��ا 
س��ت مباريات بغضون مدة زمنية 
مح��دودة ال تتج��اوز 22 يوما ، مع 
ذل��ك الفري��ق س��يدخل البطولة 
لتحقيق  باندفاع كبي��ر  العربي��ة 

نتائج مميزة.
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منافسات »فخر الوطن« 
لدعم أيتام الحشد الشعبي 

»الطب الرياضي« تنّظم 
حملًة للتبرع بالدم للجرحى 

بغداد ـ الصباح الجديد:
برعاية وزير الشباب والرياضة عبد احلسني عبطان 
،تقي��م وزارة الش��باب والرياض��ة، بطول��ة فخ��ر 
الوطن لدعم ايتام عوائل احلشد الشعبي للفرق 
الشعبية في العاصمة بغداد التي تنظمها جلنة 
الفرق الش��عبية في الوزارة بالتعاون مع مديريات 
ش��باب ورياضة بغداد الرصافة والك��رخ ومدينة 

الصدر بالتعاون مع هيئة احلشد الشعبي.
ويش��ارك في املرحلة الثاني��ة للبطولة 16 فريقا 
ميثلون مختلف املناطق في الرصافة وجتمع مباراة 
االفتتاح غٍد الثاثاء على ملعب البنوك الس��اعة 
اخلامس��ة عصرا ب��ني فريق��ي حي التج��ار وحي 
عدن وس��يتم خال املباراة توزيع اجلوائز واملكافآت 
والهداي��ا عل��ى عدد من عوائل ش��هداء احلش��د 
الش��عبي والتجهي��زات الرياضي��ة عل��ى الفرق 
املش��اركة، في حني س��تقام مباري��ات منطقتي 

الكرخ ومدينة الصدر في وقت الحق.
وش��كلت ع��دة جل��ان الدارة البطول��ة واخراجها 
التنظيمي��ة  اللجن��ة  ومنه��ا  الائ��ق  باملظه��ر 
واالعامية وجلنة توزي��ع الهدايا وتاتي اقامة هذه 
البطول��ة بالتزامن مع انتص��ارات قواتنا االمنية 
واحلشد الشعبي وحترير املوصل من تنظيم داعش 

االرهابي.

بغداد ـ الصباح الجديد:
تنظ��م دائرة الط��ب الرياضي ي��وم الثاثاء املقبل 
وبالتعاون مع وزارة الصحة – مصرف الدم املركزي، 
حمل��ة للتبرع بالدم و ال س��يما جلرح��ى القوات 
األمنية و احلش��د الش��عبي املقدس وال س��يما ) 
فئ��ات األصن��اف الس��البة ( ، على قاع��ة الدائرة 
في املدينة الش��بابية الس��اعة العاشرة صباحاَ، 
تزامنا مع احتفاالت الش��عب العراقي مبناس��بة 
حترير املوصل احلدباء من براثن اجلماعات الهمجية 

البربرية.
و ق��ال مدير عام دائ��رة الطب الرياض��ي في وزارة 
الش��باب الرياضة الدكتور حيدر رحيم وهاب » ان 
هذه احلملة تأتي ضمن سلس��لة حمات داعمة 
وتضامني��ة للقوات االمنية واحلش��د الش��عبي 
املق��دس و الت��ي تقيمه��ا الدائ��رة من��ذ انطاق 
عملي��ات حتري��ر احملافظ��ات املغتصب��ة م��ن قبل 

اجملاميع التكفيرية الداعشية اجملرمة .
و اض��اف ان ه��ذه احلم��ات ال تف��ي التضحي��ات 
الكبيرة والعظيمة ألبناء الش��عب العراقي الذي 
ضحوا بأغلى ما ميلكون بهدف حترير االرض وصون 
الع��رض من دنس االرهابيني مؤك��دا ان الوزارة لم 
تألوا جه��دا ً في دعم القن��وات االمنية مبختلف 
صنوفها و تواجدت في جبهات القتال بش��خص 
الوزي��ر عبد احلس��ني عبط��ان و و تس��يير قافات 

مساعدات و معونات غذائية ولوجستية .

إرجاء افتتاح ملعب 
ميسان إلى 27 الجاري

بغداد ـ الصباح الجديد:
قررت وزارة الشباب والرياضة أمس تاجيل حفل 
افتتاح ملعب ميس��ان االوملبي الذي كان مقررا 
له ف��ي الثاني والعش��رين من متوز اجل��اري الى 
السابع والعشرين منه، وذلك لتزامن املناسبة 
مع ذكرى استش��هاد اية اهلل الشهيد محمد 
محمد صادق الصدر وجنليه )قدس اهلل سرهم 

(على ايدي النظام البعثي املقبور.
واميان��ا م��ن وزارة الش��باب والرياض��ة باهمية 
املناس��بة ومكانتها قررت تاجي��ل االفتتاح الى 
املوعد املذكور بناء على توجيهات وزير الشباب 
والرياضة عبد احلسني عبطان الذي اوعز بتغيير 
موعد حفل االفتتاح الى السابع والعشرين من 

الشهر اجلاري.

بغداد ـ إعالم المركز الوطني:

خطف فريق املركز الوطني لرعاية 
املوهب��ة الرياضية ف��ي محافظة 
ميس��ان، ظهر أم��س، االحد، لقب 
كأس بطول��ة »التحري��ر الكبي��ر« 
تع��د  الت��ي   2002/2000 ملوالي��د 
باك��ورة مهرجان التحري��ر الكبير 
الذي تنظمه دائرة شؤون االقاليم 
توجيه��ات  بحس��ب  واحملافظ��ات 
والرياضة، ملناسبة  وزارة الش��باب 
حتري��ر مدينة املوصل وطرد االرهاب 
العراقية،  االراضي  الداعش��ي من 
واملشاركة في االحتفاالت الكبيرة 
التي تتواصل في شتى محافظات 
الع��راق العزيزة، حي��ث متكن فريق 
ميس��ان م��ن الف��وز ف��ي املب��اراة 
النهائي��ة عل��ى املرك��ز الوطن��ي/ 
بغداد بنتيج��ة 12 هدفاً مقابل 9 
أهداف، اما املركز الثالث فكان من 
نصيب مرك��ز مواهب كرباء على 
حساب مركز السماوة بنتيجة 13 

هدفاً مقابل 12 هدفا.
املش��رفة  اللجنة  ومنح��ت  ه��ذا 
على البطولة، لقب الفريق املثالي 
ملركز مواهب الس��ماوة، فيما حاز 
حارس مرمى ميسان حسن طالب 
عل��ى كأس افض��ل ح��ارس مرمى 
في املنافس��ات، اما لق��ب افضل 
العب ف��ي البطول��ة، فقد حصل 
علي��ه الع��ب مركز بغداد س��جاد 

مصطفى.
ووزعت اجلوائز بني الفائزين باملراكز 
األولى، باشراف مدير املركز الوطني 
لرعاي��ة املوهبة الرياضية في دائرة 
ش��ؤون األقاليم واحملافظات، بسام 

رؤوف، ومدي��ر مركز كرة اليد ظافر 
التربي��ة  صاح��ب، وممثل��ة كلي��ة 
البدني��ة وعل��وم الرياض��ة للبنات 
ف��ي الوزيرية الدكت��ورة أقبال عبد 
احلس��ني، ورائد كرة الي��د املغترب 
عل��ي خل��ف ورئي��س احت��اد بغداد 

الدكتور نصير صفاء.
البطول��ة،  منافس��ات  وحض��ر 
التي اس��تمرت 3 ايام، العديد من 
جن��وم ورواد اللعبة والش��خصيات 

الرياضي��ة الذينت اش��ادوا بخطوة 
اخلاص��ة  البطول��ة  تنظي��م 
باملوهوب��ني، حيث اعتبروها خطوة 
في االجتاه الصحيح لدعم مسيرة 
اللعبة وتوسيع قاعدتها في بغداد 

واحملافظات للفئات الواعدة. 
مدير قسم املركز الوطني، الكابنت 
بسام رؤوف، اش��اد بالدعم الكبير 
ال��ذي يلق��اه املوهوب��ني م��ن وزير 
والرياضة عبد احلس��ني  الش��باب 

عبطان، ومن مدير عام دائرة شؤون 
االقالي��م واحملافظ��ات طالب جابر 
املوس��وي ومعاونه سوالف حسن، 
مبين��اً ان االحتف��االت متواصل��ة 
املوهوب��ني  مهرجان��ات  باقام��ة 
مبناس��بة حتري��ر مدين��ة املوص��ل 

واعادتها إلى حضن الوطن.
فيم��ا اش��اد مدير املرك��ز الوطني 
بكرة الي��د، ظافر صاح��ب، بالدور 
الكبير الذي تلعبه وزارة الش��باب 

والرياض��ة ودائرة ش��ؤون األقاليم 
واحملافظات 

م��ن جانبه، ق��ال رئيس احت��اد كرة 
اليد ف��ي بغ��داد، الدكت��ور نصير 
صف��اء: ان البطول��ة تعد محطة 
إيجابية لوزارة الش��باب والرياضة 
في اط��ار دعم مس��يرة املوهوبني 
والعب��ي الفئ��ات العمري��ة، حيث 
تشكل املنافس��ات نقطة مهمة 
جداً لتعزيز اجلانب الفني لاعبني، 

داعم��أً  بغ��داد  احت��اد  وس��يبقى 
لنش��اطات الوزارة واملركز الوطني 
لرعاي��ة املوهب��ة الرياضي��ة، امياناً 
منه ب��دور املركز في صقل وتطوير 
الفئ��ات الواعدة وخلق جيل جديد 
ق��ادر على تأكي��د نفس��ه وإثبات 
جدارته في البطوالت التي سيمثل 
باالس��تحقاقات  الع��راق  فيه��ا 

املقبلة.
اما م��درب مرك��ز ميس��ان الفائز 
بال��كأس، حي��در عبود، فاش��اد مبا 
قدمه العبي فريقه في املنافسات، 
مبيناً ان انس��جام الاعبني الكبير 
على م��دى 7 س��نوات حيث كانوا 
ميثلون فري��ق تربية ميس��ان بكرة 
الي��د، يعد أحد اب��رز العوامل التي 
تس��هم ف��ي تفوقه��م باملباريات، 
مبيناً ان التجمع كان ناجحأً إدارياً 
عل��ى تضييف  وتنظيمي��اً، فضاً 
الف��رق املش��اركة في فن��دق بيت 
الرياض��ة، حي��ث تواف��رات أج��واء 
س��كن  م��ن  لاعب��ني،  إيجابي��ة 
واطع��ام، وتهيئ��ة جميع وس��ائل 
الراح��ة، كما ان ق��رب الفندق من 
قاعة املنافس��ات أس��هم في نيل 
الفرق املش��اركة اريحية تامة في 

املنافسات.
م��ن جانب��ه، ق��ال، مس��ؤول جلنة 
والتنظي��م ف��ي قس��م  التربي��ة 
املرك��ز الوطني، وائ��ل محمد، انه 
قام��ن باعط��اء الفرق املش��اركة 
ف��ي املنافس��ات، محاض��رات في 
النظافة والتوعي��ة باخذ التجربة 
من دول شرق آس��يا املتطورة كما 
اليابان وكوري��ا اجلنوبية، مبيناً انه 
وج��د اهتماماً كبي��راً من الاعبني 

وماكاتهم اإلدارية والتدريبية.

ضمن مهرجان »التحرير الكبير« لدائرة شؤون األقاليم والمحافظات

المركز الوطني في ميسان يخطف كأس بطولة الموهوبين بكرة اليد 
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مواهب ميسان بكرة اليد »عدسة: عباس كردي«

نادي نفط الوسط

لندن ـ وكاالت:

أصب��ح ن��ادي مانشس��تر س��يتي 
امل��درب  إش��راف  حت��ت  اإلنحلي��زي 
اإلس��باني بي��ب غواردي��وال ميتل��ك 
أغل��ى خط دف��اع في العال��م، بعد 
تعاقده مؤخ��راً مع املدافع اإلجنليزي 
الدولي كايل ووكر من نادي توتنهام 

هوتسبير.
وبحسب تقرير لصحيفة »سبورت« 
اإلس��بانية، ف��إن فريق مانشس��تر 
س��يتي أصبح ميتلك ف��ي صفوفه 
أغل��ى املدافعني في العالم ، إضافة 
إل��ى أغل��ى ح��ارس مرم��ى، بعدما 
بلغ��ت القيم��ة اإلجمال��ي لرباعي 
خ��ط الدف��اع و ح��ارس الفريق إلى 

240 مليون يورو.
هذا وتعاقد مانشس��تر سيتي مع 
كاي��ل ووكر مقاب��ل 55 مليون يورو، 
بينجام��ني ميندي  الفرنس��ي  ومع 
لقاء 50 مليون يورو من نادي موناكو 
الفرنس��ي ، ومع احل��ارس البرازيلي 
موراي��س  دي  س��انتانا  إيديرس��ون 
الش��هير ب��� » إيدرس��ون » نظي��ر 

40 ملي��ون يورو م��ن ن��ادي بنفيكا 
البرتغالي، وه��ي ثاثة انتدابات متت 

خال امليركاتو الصيفي اجلاري.
وكان غواردي��وال ق��د تعاقد الصيف 
املنصرم مع املداف��ع اإلجنليزي جون 
س��تونز من نادي إيفرتون مقابل 55 
مليون يور، وأيضاً املدافع األرجنتيني 
نيكوالس أوتامندي، الذي استقطبه 
الن��ادي قب��ل مج��يء غوارديوال في 
صيف ع��ام 2015 مقابل 40 مليون 

يورو من نادي فالنسيا اإلسباني.
ووج��د غواردي��وال نفس��ه مجب��راً 
على إعادة ترتي��ب أوراقه الدفاعية، 
بعدما وقف على املستوى احلقيقي 
املوسم  ملدافعيه خال منافس��ات 
املنص��رم ، و ال��ذي ال يؤه��ل الفريق 
للمزاحمة على األلقاب والبطوالت، 
بعدما تدن��ى أداء بعضهم وتعددت 
إصاب��ات البعض اآلخ��ر ، على غرار 
البلجيك��ي فينس��نت كومباني و 
الفرنس��ي غايل كليش��ي ومعهم 
احلارس التش��يلي كاوديو برافو ، مما 
ساهم في تلقي الفريق ل� 39 هدًفا، 
أي مبع��دل هدف ف��ي كل جولة من 
جوالت الدوري املمتاز ، وهو معدل ال 

يتماش��ى مع فريق طموحاته الفوز 
بلقب املسابقة.

وهكذا سيخوض غوارديوال املوسم 
الرياضي اجلديد بدفاع ش��به جديد 
على أم��ل تعزي��ز اخلي��ارات الفنية 
أمامه وتش��كيل خ��ط صمام أمان 
للفريق من خال تفادي تلقي مرماه 

لألهداف السهلة.
م��ن جانب اخر، تعاق��د حامل لقب 
الدوري اإلجنليزي املمتاز تشيلس��ي 
تييم��وي  املي��دان  متوس��ط  م��ع 
باكايوكو ملدة خمس سنوات قادماً 

من موناكو الفرنسي.
أعلن ن��ادي تشيلس��ي حامل لقب 
الدوري اإلجنليزي املمتاز لكرة القدم 
أول أم��س ع��ن تعاق��ده م��ع العب 
الوسط الفرنس��ي الدولي تييموي 
باكايوك��و م��ن موناكو الفرنس��ي 
مقابل 40 مليون جنيه استرليني.. 
وخضع باكايوكو )22 عاماً( للفحص 
الطب��ي ف��ي تشيلس��ي أول أمس، 
ووّقع عقدا مع النادي اإلجنليزي ميتد 

خلمسة أعوام.
وتأخرت الصفق��ة قليا خاصة وأن 
باكايوكو أجرى جراحة بسيطة في 

الركبة بنهاية املوسم املاضي.
وس��اعد باكايوك��و موناك��و للفوز 
املاضي  املوسم  الفرنس��ي  بالدوري 
للمرة األولى منذ 17 عاما، وش��ارك 
ف��ي 51 مباراة ف��ي كافة البطوالت 
م��ع الفريق الفرنس��ي ال��ذي وصل 
لل��دور قب��ل النهائي ب��دوري أبطال 
أوروبا.. وس��يمهد انتقال باكايوكو 
لتشيلسي الطريق لرحيل الصربي 
نيمانيا ماتيتش من صفوف الفريق 

اإلجنليزي.
الفرنس��ي  الوس��ط  الع��ب  وع��اد 
م��ن إجازت��ه ف��ي نيوي��ورك ليضع 
اللمس��ات األخي��رة عل��ى صفق��ة 
انتقاله لتشيلسي، لكنه قد يغيب 
عن املباري��ات الودية املقبلة للفريق 

بسبب اإلصابة في الركبة.
وب��ات باكايوكو ثان��ي أغلى صفقة 
ف��ي تاري��خ تشيلس��ي وس��يلحق 
بالوافدي��ن اجلديدي��ن احل��ارس ويلي 
كابايي��رو واملدافع أنطوني��و روديغر 

في ستامفورد بريدج.
واقترب تشيلس��ي من التعاقد مع 
البرازيل��ي أليك��س س��اندرو العب 

يوفنتوس اإليطالي.

تشيلسي يضم باكايوكو في ثاني أعلى صفقاته

مانشستر سيتي اإلنجليزي يمتلك أغلى خط دفاع في العالم

تقرير

كايل ووكر.. صفقة بـ 55 مليون يورو

بغداد ـ قسم اإلعالم:
برعاية وزير الشباب والرياضة عبد 
احلس��ني عبطان وحضور اجلمهور 
الرياض��ي والش��بابي تقي��م وزارة 
الش��باب والرياض��ة االحتفالي��ة 
املركزي��ة الس��بوع النص��ر تيمنا 
باالجن��ازات الباه��رة التي حققتها 
قواتنا االمنية وحش��دنا الشعبي 
االبط��ال بتحري��ر مدين��ة املوصل 
من دنس االرهاب الداعش��ي اجملرم 
ش��عبنا  ال��ى  البس��مة  واع��ادة 

الصابر.
وقد اعد قس��م االعام واالتصال 
احلكوم��ي منهاج��ا حاف��ا لهذه 
املناس��بة الكبي��رة التي س��تقام 
العاش��رة صب��اح  ف��ي الس��اعة 
اليوم االثن��ني على قاع��ات املركز 

الوطني لتطوير املوهبة الرياضية 
في مقر الوزارة مبش��اركة واسعة 
فنية ورياضية يتقاس��مها املركز 
الوطني للعم��ل التطوعي ودائرة 
التربية البدني��ة والرياضة واملركز 
الوطني لتطوير املوهبة الرياضية 
وفريق الدراج��ات النارية باالضافة 
ال��ى روضة الوحدة التي س��تقدم 
فق��رات فني��ة متنوع��ة الطف��ال 
الروضة وتختتم االحتفالية مبباراة 
كروية في خماسي الكرة بني فريق 
قس��م االعام واالتصال احلكومي 
ودائ��رة التربية البدني��ة والرياضة 
وعروض رياضية باملهارات املتنوعة 
الوطن��ي لتطوي��ر  املرك��ز  لف��رق 

املوهبة الرياضية.
وبني مدير قسم االعام واالتصال 

ان  العطوان��ي  عل��ي  احلكوم��ي 
الفق��رات االحتفالية توزعت على 
دوائ��ر ال��وزارة من��ذ ي��وم اخلميس 
املاض��ي ومازالت مس��تمرة بدون 
واش��تملت عل��ى فقرات  توق��ف 
مبختل��ف  والبط��والت  الرياض��ة 
االلع��اب والتب��رع بال��دم واقام��ة 
االحتف��االت ومهرجانات الش��عر 
الت��ي تتغن��ى ببط��والت قواتن��ا 
الش��عبي  وحش��دنا  االمني��ة 
االبط��ال وص��وال ال��ى االحتف��ال 
االكب��ر بافتت��اح ملعب ميس��ان 
االوملب��ي الذي س��يخصص لهذه 
املناس��بة العظيمة ايضا حسب 
توجيهات وزير الش��باب والرياضة 
ويقام في الس��ابع والعشرين من 

الشهر اجلاري.

بغداد ـ الصباح الجديد:
حق��ق الاع��ب ، حس��ني ف��اح، 
أول ميدالي��ة ذهبي��ة للعراق في 
البطولة العربية أللعاب القوى، 
أول  افتتحت منافس��اتها،  التي 
أم��س، في تونس، وتس��تمر ملدة 

4 أيام.
ومتكن فاح من تخطي منافسه 
اجلزائري، الذي حل ثانًيا، في القفز 
البرونزية  العال��ي، فيما ذهب��ت 
لقطر، وذلك بعد أن حقق الاعب 

العراقي رقًما بلغ »2.16م«.

وم��ن جانب��ه، قال رئي��س االحتاد 
العراق��ي أللعاب القوى، الدكتور 
طال��ب فيص��ل، ف��ي تصريحات 
»اس��تعد  ف��اح  إن  صحفي��ة 
بنح��و جي��د لبطول��ة الع��رب، 
تدريب��ي  معس��كر  خ��ال  م��ن 
ف��ي مدين��ة مرس��ني التركي��ة، 
وأثمر هذا املعس��كر عن حتقيق 
إل��ى  فيص��ل  الذهبية«.وأش��ار 
أن »االحت��اد العراق��ي يعول على 
فعاليات أخ��رى، لزيادة غلته من 

امليداليات«.

ش��ارك  »الع��راق  أن  وأض��اف 
ف��ي البطول��ة بع��دد قليل من 
املالي  الظرف  نتيجة  الرياضيني، 
الصع��ب ال��ذي متر ب��ه الرياضة 
العراقي��ة، والبلد بص��ورة عامة، 
مع ذل��ك ثقتنا كبي��رة في قدرة 
العبين��ا والعباتن��ا عل��ى حتقيق 
إجن��ازات جدي��دة«.وكان حس��ني 
فاح قد أحرز م��ن قبل امليدالية 
العربية لفئة الشباب،  الذهبية 
آس��يا  برونزي��ة  جان��ب  إل��ى 

للناشئني.

»الشباب والرياضة« تقيم اليوم 
احتفالية اسبوع النصر المركزي 

حسين فالح يتّوج بذهب ألعاب القوى العربية 

نفط الوسط ينال اهتمام اإلعالم المصري 
ويالقي العهد اللبناني تجريبيًا 



بغداد - عبد العليم البناء:  
بع��د املثاب��رة الدؤوب��ة ل�"املرك��ز العراقي 
للفيلم املس��تقل" في سبيل حل األزمات 
داخ��ل جس��د الثقاف��ة العراقي��ة، وبع��د 
دراس��ات ونقاش��ات مس��تفيضة، وعمل 
واملنظم��ات  املؤسس��ات  م��ع  مش��ترك 
احمللي��ة والدولي��ة، تكلل��ت جه��ود املركز 
ببلورة مش��روع يتكفل باع��ادة الروح الى 
هذا احلق��ل االبداع��ي احليوي، وه��و قانون 
صندوق دعم الس��ينما العراقية، وتقدميه 
ال��ى جلنة الثقاف��ة داخل مجل��س النواب 
العراق��ي التي أعربت رئيس��تها الس��يدة 
ميس��ون الدملوجي عن تفاعلها االيجابي 
م��ع املش��روع واع��دة بقراءته ومس��اندة 

مضامينه.
جاء ذلك ف��ي أثناء احلصول على إش��ارات 
طيبة وإيجابية من قبل احلكومة العراقية، 
ممثل��ًة بوزير الثقافة الس��يد فرياد رواندزي، 
واالمني العام جمللس الوزراء الس��يد مهدي 

العالق.
وتتلخص فكرة املش��روع بتش��كيل هيئة 
فق��ط،  ش��خصا   20 يديره��ا  مس��تقلة 
ومهمته��ا تق��دمي املن��ح اإلنتاجي��ة ال��ى 
الشركات، واملؤسس��ات، واالفراد العاملني 

ف��ي قطاع الس��ينما، ضمن ث��الث مراحل 
متكاملة هي التطوي��ر، واإلنتاج، واالعالن، 
وم��ن ثم اس��ترجاع ه��ذه املن��ح من خالل 
أرباح املشاريع )األفالم( كما هو حاصل في 

العديد من البلدان األخرى.
وأك��د املركز ف��ي بيان له: إنن��ا إذ نعد مثل 
ه��ذه اخلطوة متأخرة نس��بياً باملقارنة مع 
دول أخرى كإيران، واملغرب، وتونس، وغيرها، 
فانن��ا نعده��ا جناحاً كبي��راً )ل��و اكتملت 

بالتصوي��ت( على صعيد االنت��اج الثقافي 
احمللي، ف��ي وقت مير في��ه الع��راق بالكثير 
م��ن االزمات التي تعوق تقدمه االقتصادي، 
ال��ذي  األم��ر  واالنتاج��ي،  واالس��تثماري، 
سيس��اعد بتطوي��ر احلركة الس��ينمائية 
داخ��ل البالد، ويفتح األبواب أمام الش��باب 

نحو االبداع والتطور الثقافي.
اجلدي��ر بالذكر ان وزير الثقافة والس��ياحة 
واالث��ار فري��اد رواندزي س��بق أن اس��تقبل 

في مكتبه الرس��مي ببغداد الفنان اخملرج 
محم��د الدراج��ي، وع��دداً م��ن الفنان��ني 
الش��باب، وج��رى خ��الل اللقاء مناقش��ة 
واق��ع الس��ينما العراقي��ة ودور الش��باب 
ف��ي اإلس��هام بتطوي��ر وتنش��يط احلراك 
والثقافي. واس��تمع  والفني  الس��ينمائي 
الوزي��ر إل��ى آرائه��م وتطلعاته��م، وق��دم 
الدراجي مش��روع قانون الصندوق الوطني 
لدعم الس��ينما العراقية، واستمع الوزير 

إلى شرح مفصل لتفاصيل املشروع.
 حي��ث اش��ار الدراج��ي ال��ى ان: مايقدمه 
ه��و مش��روع لصناع��ة ثقاف��ة عراقي��ة، 
والت��ي نريده��ا منتجة ومهمة، املش��روع 
ه��و دعم قطاع الس��ينما عن طريق املنح، 
ولي��س الهبات، وه��و عبارة عن تش��كيل 
هيئة تس��اعد عل��ى االنتاج الس��ينمائي، 
بإيج��اد  بع��د  فيم��ا،  ذل��ك  وسيس��هم 
املس��تقبل،  اس��توديوهات متمكن��ة في 

وستخلق حراكا فنيا كبيرا.
م��ن جانب��ه أكد وزي��ر الثقافة مس��اندته 
وتبني��ه لفكرة املش��روع، وس��يعمل على 
تقدميه للجهات املعنية، وس��تتم دراسته 
من النواحي القانونية، ومن اجلوانب األخرى 

ليكون متكامال.

رياض عبد الكريم

حراك سياس��ي واس��ع تزامن م��ع اعالن االنتص��ارات عى 
تنظيم داعش اجملرم بعد حترير املوصل ، بل رمبا سبق عملية 
التحري��ر من خالل س��يل من التصريح��ات التي اطلقتها 
معظم االطراغ السياسية العاملة في العراق محذرة من 
مرحل��ة مابعد داعش، وكتبت حينها متس��ائال ومخاطبا 
قي��ادات الكت��ل واالح��زاب السياس��ية، م��اذا وراء ه��ذه 
التصريح��ات ، وماهي افكارك��م ونتاجاتكم لتلك املرحلة 

وعلى اي مستندات تطلقون التحذيرات والتخوفات ...؟ 
طبع��ا وكم��ا اعتدنا في الس��نوات الس��ابقة ، لم نعرف 
او نس��تمع ال��ى اي جواب واقع��ي ومقنع لتلك االس��ئلة 
وللعديد من االس��ئلة االخ��رى التي تتن��اول ذات القضية 
، وبقي��ت كل م��ا تفتقت به عقول الساس��ة هو اليتعدى 
مس��احة ضيق االفق والعجز في طرح مش��روع تفصيلي 
واقعي متفهم ومدرك ملعنى قيمة ودور العمل السياسي 
النضاج مش��رروع مابعد داعش ، واالس��تفادة من سيئات 
الظواه��ر الداعش��ية ف��ي ح��دود دراس��تها والتعمق في 
تفاصيلها ومعرفة غايات داعش واهدافه واالس��باب التي 
مكنت داعش من االس��تيالء على بع��ض احملافظات ، ومن 

كان وراء كل ذلك .
اخر تلك االفكار التي ينقصها االكتمال والتعمق، ويغلب 
عليها التخندق والفئوية ، هي عقد مؤمترين متزامنني في 
اربيل وبغداد من قبل حتالف القوى السنية ، واصدار بيانني 
مختلفني على الرغم من االعالن الذي اطلقه املؤمترين بأن 
اله��دف هو واح��د !!! ، االمر الذي ول��د انطباع واحد فقط 
ل��دى كل املراقب��ني ، ان مؤمت��ر اربي��ل عقد جملرد الس��ماح 
بحضور ش��خصيات مطلوبة للقضاء ، اصرت بغدا بعدم 
الس��ماح لهم باملش��اركة في مؤمتر بغداد ، وكانت بغداد 

محقة كل احلق بذلك .
باالضاف��ة الى ذلك ، ماذا قدم��ت هذه املؤمترات الى مرحلة 
مابع��د داعش ، واين هي احللول التي تعني الش��عب وتبني 
الوطن ، وملاذا يأتي التوقيت االن متزامنا مع س��حق داعش 
وحتري��ر املوص��ل ، واحلدي��ث او املطالب��ات باع��ادة النازحني 
واملباشرة باالعمار والتوجه نحو الوحدة الوطنية والشروع 
باملصاحل��ة ، والتحدث ايضا بالنيابة عن ما اس��ماه البيان 

باحملافظات الستة !!!!,
الي��س كل ماورد من مفردات من املطالبات والدعوات التي 
تضمنه��ا البيان هي من مس��ؤولية اجلمي��ع ، واقصد كل 
العراقي��ني بغض النظر عن االنتماء الدين��ي او املذهبي او 
القوم��ي ، وكي��ف ميكن الية حكومة ف��ي العالم ان تقوم 
بواجباتها التنفيذية مالم تس��ندها منظومة سياس��ية 
وطنية حقيقية ومتفاعلة مع كل حاجات الوطن والشعب 
حتت خيمة واحدة اس��مها العراق ، ومن املستغرب حقا ان 
نس��تمع الى دعوات من بعض قادة الكتل واالحزاب العادة 
انتاج العملية السياس��ية من جديد ، والنعرف يدعون من 

واين هم من ذلك ؟.
باالمس صدر قرار من مجلس االمن تضمن اشارات واضحة 
لكل االطراف السياسية في العراق ، ادعوكم ايها االخوة 
السياسيني للتعمن في عمق هذا القرار ، وتفهم الرسالة 
التي وجهت اليكم من هذا اجمللس على صعيد املس��تقبل 
القري��ب ، ذلك ان مثل هذا القرار عندما يصدر من مجلس 
االمن وهو املعني بالنزاعات العس��كرية وش��ؤون س��يادة 
الدول وتنظيم العالقات وفق استحقاقتها االممية ، امنا هو 
اشارة واضحة الى سوء الوضع السياسي في العراق ، ورمبا 
جعل من هذا الوضع هو الس��بب الرئي��س لتردي االوضاع 

عموما في العراق .

مؤتمرات لالستهالك السياسي  هل من نهاية لموت األبناء..؟

جمال جصاني

على العكس من ناموس احلياة املعروف لدى س��الالت بني 
آدم على مر العصور؛ حيث ميوت كبار الس��ن وفقاً خلارطة 
الطريق البايولوجية املوضوعة س��لفاً لهم، ليودعون من 
قبل أبنائه��م وأحفادهم وبقية معارفهم )األصغر منهم 
س��ناً(، حتص��د ماكن��ة املوت املس��عورة منذ عق��ود على 
تضاريس هذا الوط��ن املنكوب )الع��راق( القوافل األصغر 
س��ناً واملترع��ة باحليوية والتطلع��ات واملش��اريع )األبناء( 
ليقيم لهم آباؤهم مراسم الدفن والعزاء. منذ عودة الروح 
لوباء "القادس��يات" بداية الثمانينيات من القرن املنصرم 
الى حلظة عودة الفردوس املفقود "اخلالفة" ومن ثم زوالها 
قبل أيام م��ن عاصمتهم املزعومة املوصل، تواصل ماكنة 
امل��وت الظاملة ه��ذه من دون أي توقف وفت��ور، افتراس هذا 
الن��وع من القواف��ل بالضد من نام��وس الطبيعة واحلياة 
ومعاييرها التي حرست وصانت التوازن الطبيعي على مر 

الدهور.
وأن��ا أعود من مجلس عزاء ابن اخلال العزيز الرائد حس��ني، 
والذي استشهد بعد )إعالن النصر( بيومني )12/متوز/2017( 
ف��ي قاطع عمليات املوصل، وقبلها ابن اخلالة النقيب نوار 
في قاطع عمليات حديثة )2017/1/6( كالهما لم يتجاوزوا 
الرابع��ة والثالث��ني م��ن العمر، ت��اركا كل منهم��ا زوجة 
وطفلني ل��م يتجاوز أكبرهما اخلمس��ة أع��وام، عادت بي 
الذاكرة الى حكاية أحد معارفنا والتي تختزن كل قس��وة 
وم��رارة عنوان مقالنا ه��ذا )هل من نهاية مل��وت األبناء؟(. 
كان ذلك بعد ثورة الرابع عش��ر من متوز العام 1958، حيث 
رزق ذلك املناضل الوطني والذي عانى كثيرا من الس��جون 
واملط��اردة واالعتق��االت، بصبي بع��د زوال النظام امللكي، 
ومن س��عادته بهذين احلدثني همس ب��إذن ولده قائالً: إنك 
محظ��وظ ي��ا ولدي فق��د ول��دت بزمن س��تتوفر فيه كل 
مقوم��ات احلياة الس��عيدة واآلمنة. لكن األق��دار الظاملة 
واملس��تمرة الى يومنا هذا رس��مت لذل��ك الصبي طريقاً 
آخ��ر، حي��ث التهمته قادس��ية ذلك اخمللوق الذي انتش��ل 
مذعورا من جحره األخير، ولم يتجاوز العقد الثالث، تاركاً 
والديه الهرمني يحترقان غمة وحسرة على فلذة كبدهم 

ومرتع آمالهم املغدور.
إن اس��تمرار عجلة املوت على هذه الوتيرة واملنوال املغاير 
لس��ن الطبيع��ة واحلياة، س��يخلق أوضاع��اً معقدة من 
الصعب مواجهة إفرازاتها وتداعياتها على شتى اجلبهات 
القيمية والنفسية. ولنا في حصاد الفصول التي شهدناها 
برفقة السياس��ات والتوجهات املتهورة والهوجاء، أمثلة 
قاس��ية على ذلك، مما يدعونا بقوة لتس��ليط الضوء على 
هذه احلرائق ومشعليها واملستثمرين في حقولها، أي جتار 
احلروب من ش��تى الرطانات واألزياء، من الذين عاشوا دائماً 
مبنأى عن ش��رور وش��راهة هذه املعادلة الش��اذة )الرحيل 
اخلاطف لألبناء(. كما أن التدهور الكبير للمجتمع العراقي 
ف��ي العق��ود األخي��رة اجتماعياً وقيمي��اً وثقافي��اً )عقود 
احلروب واحلص��ار وحرائق م��ا بعد "التغيير"(، وهشاش��ة 
وض��ع مؤسس��ات الدولة وضعف س��لطة القانون وعدم 
اس��تقاللية القائمني عليه، وانحط��اط مكانة املرأة بعد 
استرداد القبائل وغيرها من مؤسسات التخلف لفتنتها 
وتورم دورها هي وبقية مؤسس��ات القرون الوس��طى؛ قد 
عقد وفاقم من هذه املشكلة وتداعياتها، والتي حتتاج الى 
معاجلات دقيقة واهتمام بالغ، كما حصل مع غير القليل 
من اجملتمعات والدول التي مرت بتجارب ومصائر مشابهة 
أو قريب��ة ملا حصل لن��ا من كوارث ومح��ن، وهي بالتاكيد 
ليست من تخصص القوافل املهووسة بالرسائل اخلالدة 

واملشيدة على املزيد من اجلماجم والدم...

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

قرر الفنان محمود اجلندي 
التف��رغ لتدري��ب بع��ض 
بقرية  الش��ابة  املواه��ب 
املطامي��ر مبحافظة  أب��و 
البحي��رة، حي��ث كان قد 
أس��س منذ أكثر من عام 
فرقة الكتش��اف وتدريب 
املواهب الفنية الشاملة، 
وسيش��ارك معه��م في 
مس��رحي  غنائي  أوبريت 

خالل املدة املقبلة .
ق��رر  ق��د  اجلن��دي  وكان 
بع��د  التمثي��ل  اعت��زال 
مش��اركته في مسلسل 

"رمض��ان ك��رمي" ألن��ه مت 
جتاهل دوره واس��مه على 
تت��ر املسلس��ل مم��ا عده  
جتاه��ال الس��مه وتاريخه 
فق��رر  الطوي��ل  الفن��ي 

االعتزال من دون رجعه.

تيم  الس��وري  املمثل  وّجه 
حس��ن رس��الة مؤثرة الى 
املمث��ل املصري صالح عبد 
اهلل، متمني��اً له الش��فاء 
العاج��ل. ورّد تي��م حس��ن 
على م��ا كتبته إبنة صالح 
عب��د اهلل "ش��روق"، قائالً: 
"اهلل يشفيك ويعافيك يا 
وانت  وترجعلنا  عم صالح، 
ب��أمت الصح��ة والعافية ان 
ش��اء اهلل". وكان��ت إبن��ة 
صالح عبد اهلل، كتبت عبر 
صفحاته اخلاصة على أحد 
مواقع التواصل اإلجتماعي، 
األس��بوع املاض��ي: "إدعوا 
لبابا حبيبكم بأن يتم اهلل 

التام.  الشفاء  عليه نعمة 
بابا تعب من أس��بوع، ومر 
مبحنة صحية شديدة، وهو 
ف��ي حتس��ن ملحوظ  اآلن 
ج��داً، وكلن��ا حوالي��ه أنا، 
وماما، ودنيا، وچنى، وكرمة، 
ووالده��ا الدكت��ور هيث��م 

سيد.

كش��فت الفنانة سمية 
اخلش��اب عن استعدادها 
جدي��دة  أغني��ة  لط��رح 
تتعاون فيه��ا مع امللحن 
محمود اخليامي في ثاني 
تعاون بينهما، بعد أغنية 

"يا مسكني".
م��ا  عل��ى  وردت س��مية 
صرح��ت ب��ه الفنان��ة رمي 
زواجها  بش��أن  الب��ارودي 
من الفنان أحمد س��عد، 
وقال��ت "ال أحب الرد على 
الش��ائعات، ول��ن أعطي 
أحداً فرصة حتقيق شهرة 
عل��ى حس��ابي، فق��د مت 
ط��ول  وطالق��ي  زواج��ي 

الوق��ت"، كم��ا نف��ت أن 
"احلالل"  مسلسل  يكون 
لم يحظ بنس��بة عالية 
مؤكدة  املش��اهدة،  م��ن 
أن عرض��ه على شاش��ة 
كل العرب "أم بي س��ي"، 
جناًح��ا  يحق��ق  جعل��ه 

كبيرًا.

محمود الجندي

سمية الخشاب

تيم حسن

أخبــارهــــــــــم

جانب من التكرمي

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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إطالق مشروع قانون صندوق الدعم الوطني للسينما العراقية

الصباح الجديد - وكاالت:
م��ن  الب��ارودي  رمي  الفنان��ة  انته��ت 
تصوي��ر آخر مش��اهدها، ي��وم اجلمعة، 
ف��ي مسلس��ل "الدولي"، ال��ذي تقوم 
ببطولته مع باسم سمرة، وأحمد وفيق، 
وجتسد رمي شخصية "سمسمة"، وهي 
فتاة ش��عبية تقطن إحدى احلارات في 

ح��ي القلع��ة، ومتتل��ك مح��ل كوافير 
للنساء، وتقع خالفات وصدامات بينها 
وبني أبطال املسلس��ل طوال األحداث، 
علًما أن مسلس��ل "الدولي" يش��ارك 
ف��ي بطولت��ه راني��ا يوس��ف، وباس��م 
س��مرة، ودنيا املصري، وس��هر الصايغ، 
وف��راس س��عيد، ومحمد ع��ز، وأحمد 

فتحي، ومحمد جناتي، ومحمد لطفي، 
وأحمد صيام، وزكي فطني عبد الوهاب، 
ومن تألي��ف ناصر عبد الرحمن، وإخراج 

محمد النقلي، وإنتاج محمد فوزي .
 وتواصل رمي تصوير بقية مشاهدها في 
فيل��م "خطيب مرات��ي" بطولة أحمد 
س��عد، وإيهاب فهم��ي، ومحمد كرمي، 

ومي صالح، وإنتاج وإخراج حمادة 
عفيفي، حيث يتبق��ى لها اربعة 
أيام لالنتهاء م��ن التصوير، لتبدأ 
استكمال تصوير مشاهدها في 
فيلم "حليمو" مع الفنان طلعت 
االس��تعراضية  والفنانة  زكري��ا، 

دينا في محافظة اإلسكندرية .

ريم البارودي تنتهي من تصوير
 دورها فـي دراما "الدولي"

بغداد - الصباح الجديد:
نظم املرك��ز العراقي للتنمي��ة االعالمية 
احتفاال بهيجا، تزامناً وتثميناً لالنتصارات 
الت��ي حققه��ا ابط��ال الع��راق، وتكلل��ت 

بتحرير مدينة املوصل.
االحتفال الذي حضره نخبة من اإلعالميني، 
حتري��ر  ورؤس��اء  واملثقف��ني،  واألكادميي��ني، 
الصحف، واملراكز البحثية، وممثلي وسائل 
االعالم احمللي��ة، افتتح بالنش��يد الوطني، 
تاله قراءة ص��ورة الفاحتة ترحماً على ارواح 

شهداء العراق.
والق��ى الدكت��ور عدن��ان الس��راج كلمة 
باملناس��بة، اش��اد فيها بتضحيات قواتنا 
األمنية، والعس��كرية، واحلش��د الشعبي 

بش��تى صنوفهم، الفت��ا ال��ى دور االعالم 
العراق��ي الوطن��ي ف��ي حتقي��ق النص��ر، 

ومواجهة االعالم التحريضي.
بعده��ا القى ع��دد م��ن الس��ادة احلضور 
كلمات اثنوا فيه��ا على ما حتقق من نصر 
كبير، أثم��ر بتحرير اراض��ي مدينة نينوى، 
والذي ج��اء بالتضحيات الت��ي قدمت من 
الشهداء واجلرحى، والتي اعطت داللة على 
متسك العراقيني بعراقهم، بعد ان سطروا 
اروع املالح��م البطولية ف��ي طرد عصابات 
داعش اإلرهابية، مؤكدين في الوقت نفسه 
على اهمية استثمار هذا النصر في حتقيق 
التعايش الس��لمي، والعمل املشترك في 

سبيل تقدم البلد والنهوض به.

بغداد - تضامن عبد المحسن:
حتت ش��عار )بوحدة ارضنا حررنا ش��عبنا( 
نظم��ت دائرة العالق��ات الثقافية العامة 
ف��ي وزارة الثقاف��ة، مس��يرة في ش��وارع 
بغ��داد، ش��ارك فيه��ا م��دراء األقس��ام، 
واملوظفون، ومسؤولو البيوت الثقافية في 
بغداد التابعة لدائ��رة العالقات الثقافية، 
مبناس��بة انتص��ارات الق��وات املس��لحة 
بجمي��ع صنوفه��ا على داعش الش��ر في 

نينوى، وحترير االراضي من دنس االرهاب.
حي��ث انطلقت أكث��ر من ثالثني س��يارة 
من مق��ر الدائرة ف��ي اإلس��كان، وجتولت 
في ش��وارع بغداد حاملة العلم العراقي 
خفاق��ا، كما حفظه ابناء اجليش العراقي 
داع��ش،  ض��د  وتضحياته��م  بقتاله��م 
وكرام��ة  األهال��ي،  حري��ة  ليس��ترجعوا 

االرض.
م��ن جانبه صرح مدير ع��ام دائرة العالقات 
الثقافية العامة فالح حس��ن شاكر قائال: 
ونحن نحتفل بالنصر العظيم الذي حققه 
رجال اش��داء، اس��تمدوا ش��جاعتهم من 
حضارتهم، وبُناتها نبوخذ نصر، وحمورابي، 
فأنن��ا لن ننس��ى رج��اال كما األس��ود، ممن 
األرض،  كرام��ة  ع��ن  دفاع��ا  استش��هدوا 

وحرية االنس��ان، كما ال ننسى نساء، هن 
حفي��دات خولة بنت االزور، واخلنس��اء، ممن 
استش��هدن بعزة نفس واباء، وهن يرفضن 
اخلنوع واالنصياع لوحوش الشر والنجاسة. 
فهنيئ��ا لش��عبنا االف��راح واجمل��د واخللود 
لش��هدائنا االبرار. وقد ش��هدت املس��يرة 
توزيع االعالم العراقية، واحللويات على رجال 

املنتشرة  الس��يطرات  في  اجليش 
في منطقة املنصور، وشارع 

قاس��م،  الك��رمي  عب��د 
النس��ور،  وس��احة 

واحلارثية، واالسكان، 
وتفاعلت اجلماهير 
املناطق  هذه  في 
بأطالق االهازيج، 
 ، ي��د ر غا لز ا و

مهنئ��ني 
اجل�ي������ش 
لش��عب  ا و
بهذا النصر 

الكبير.

المركز العراقي للتنمية اإلعالمية 
ينّظم احتفاال بإعالن النصر

مسيرة في شوارع 
بغداد ابتهاجًا بالنصر

بغداد - الصباح الجديد:
أق��ام البي��ت الثقافي في الش��علة، 
الش��عراء  رابط��ة  م��ع  وبالتع��اون 
الشعبيني في بغداد الكرخ، مهرجاناً 
الش��هداء،  لدم��اء  وف��اءا  ش��عرياً، 
ومبناس��بة أس��بوع النصر، مبشاركة 

نخبة من الش��عراء الش��عبيني في 
منه��م، هش��ام  الش��علة  مدين��ة 
املس��افر، ومحم��د الش��مري، وعلي 
عربي الكعبي، وس��عد عب��د الرزاق، 
وحسن فؤاد، وسيد هاشم املوسوي، 

واحمد عيسى.

ب��دأ املهرج��ان بكلمة مدي��ر البيت 
الثقاف��ي جواد الش��وكي ب��ارك من 
خالله��ا انتص��ارات قواتن��ا األمنية، 
الش��عبي عل��ى عصابات  واحلش��د 
الكف��ر والضاللة، والتي توجت أخيرا 
بهزمي��ة نكراء لدول��ة اخلرافة، وعودة 

مدين��ة املوصل عزي��زة أبية 
ألحضان العراق.

بعد ذلك انطلقت فعاليات 
بقصائ��د  املهرج��ان 
أبياتها  ش��عرية، نبضت 

حبا واعتزازا بالعراق.

مهرجان شعري وأناشيد وطنية بمناسبة أسبوع النصر
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