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في هذا العدد  "أشرطة تسجيل صدام حسين" ا لحلقة 53 القسم الثاني ص11

تواصل "الصباح الجديد" بالتعاون مع "دار الجمل" نش��ر وثائق أش��رطة تسجيل 
صدام حس��ين/ األعمال السرية لنظام استبدادي/ 1978 – 2001 وتسلط حلقة 
اليوم الضوء على هرب حس��ين كامل الى األردن بعد انش��قاقه وجاء في هذه 
الحلقة مايلي " حصل االنش��قاق في زمن غير مناس��ب بشكل استثنائي بالنسبة 
لصدام، وعلى الرغم من المس��اعي العراقية في تش��ويه سمعة حسين كامل، 
كان ل��ه )أي االنش��قاق( عواقب وخيم��ة، على نظام  ص��دام. وألنه كان يعتقد 
أن نهاي��ة عقوبات )األمم المتحدة( باتت وش��يكة، كان ص��دام قد رفض منذ 
عهد قريب برنامج )النفط مقابل الغذاء( الذي كان يُس��مح بموجبه للعراق بأن 
يبيع كميات محدودة من البترول لكي يشتري الطعام والدواء للشعب العراقي. 

انشقاق حسين كامل غيّر هذا الوضع بشكل درامي".

بغداد - وعد الشمري:
كش��ف مصدر مطلع ع��ن نتائج 
زيارة وزير الداخلية قاسم االعرجي 
إل��ى اململكة العربية الس��عودية 
نهاية االسبوع املاضي، الفتاً إلى ان 
النقاشات جاءت على ثالثة محاور 
وهي تعزيز التعاون االمني وملفي 
اخملدرات واحلدود، مبيناً أن اللقاءات 
اس��فرت عن زيادة حص��ة احلجاج 

العراقيني.
وقال مصدر مس��ؤول ف��ي الوزارة 
في تصريح إلى "الصباح اجلديد"، 
إن "وزير الداخلية قاسم االعرجي 
كانت زيارته إلى الس��عودية نهاية 
االسبوع املاضي بدعوة من اجلانب 
الس��عودي للبح��ث في ع��دد من 
املش��تركة بني  االمني��ة  امللف��ات 

البلدين".
وأض��اف املصدر، ال��ذي فضل عدم 
ذك��ر اس��مه أن "االعرج��ي وعند 
وصول��ه إلى املطار في الس��عودي 
كان في اس��تقباله وزير الداخلية 
الس��عودي االمير عب��د العزيز بن 
س��عود بن نايف، كما أن��ه التقى 
قبل عودته إلى بغداد بولي العهد 

محمد بن سلمان".
"االعرج��ي  أن  املص��در  وأوض��ح 
ترأس في طليعة زيارت��ه اجتماعاً 

مش��تركاً مع ب��ن نايف ف��ي مقر 
وزارة الداخلية الس��عودية وكانت 
النتائ��ج ايجابي��ة جداً بالنس��بة 

للطرفني".
وأش��ار إلى أن "النقاشات انصبت 
على املوضوعات املشتركة وسبل 
تعزيز االمن واالستقرار في املنطقة 
وتنس��يق املواق��ف ف��ي مواجهة 
التنظيمات االرهابية وعلى رأسها 
تنظي��م داعش الس��يما في ضوء 
للق��وات  املتحقق��ة  االنتص��ارات 

العراقية في معركة املوصل".
وأك��د املص��در ان "الوفدين تطرقا 
احل��دود  ملل��ف  تفصيل��ي  بنح��و 
املش��تركة ب��ني البلدي��ن وتهريب 
اخمل��درات مل��ا لهم��ا م��ن اهمي��ة 

كبيرة".
وأورد أن "النقاش��ات اس��فرت عن 
أمني��ة ووضعت اس��س  جناح��ات 
ب��ني  وتفاهم��ات  الس��تراتيجيات 
العراق واململكة، ووضع أطر تعاون 

أمني واستخباري".
وحت��دث املصدر ع��ن "اتفاق حصل 
األمني��ة  اخلب��رات  تب��ادل  عل��ى 
والتعاون  االستخبارية  واملعلومات 
األم��ن  تعزي��ز  ف��ي  يس��هم  م��ا 

واالستقرار ومكافحة اإلرهاب".
تتمة ص3

العراق والسعودية يتفقان على التنسيق 
والتعاون االستخباري لمكافحة اإلرهاب

قاسم األعرجي في أثناء وصوله الرياض

بغداد ـ الصباح الجديد:
تعهد قائد عمليات بغداد الفريق 
أم��س  الربيع��ي،  الرك��ن جلي��ل 
الس��بت، بفتح منطق��ة الكرادة 
داخل وس��ط العاصمة بالكامل 
وإعادتها جتارية كما كانت سابقا 
قبل تعرضها إل��ى تفجير عنيف 
في متوز 2016 خلف مئات القتلى 
واجلرح��ى، فيما أك��د أن املنطقة 

أصبحت آمنة "100%".
وقال الربيعي في تصريح صحفي، 
"إننا سنقوم بفتح جميع الطرق 
املغلقة في منطقة الكرادة داخل 
بالقريب العاجل"، الفتا إلى "أننا 

رفعن��ا احلواج��ز الكونكريتية من 
الطرق الفرعية وسنعيد املنطقة 

جتارية كما كانت".
أن "املنطق��ة  الربيع��ي  وأض��اف 
الي��وم آمنة 100 باملئ��ة، ووضعنا 
عددا م��ن الفالتر عل��ى طريق أبو 

نؤاس".
يذك��ر أن منطقة الك��رادة داخل 
تعرض��ت، في )3 مت��وز 2016(، الى 
تفجير عنيف بالقرب من مجمع 
"ه��ادي س��نتر" التج��اري تبن��اه 
تنظي��م "داعش" وس��قط جراءه 

املئات بني قتيل وجريح.
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
استقبل رئيس الوزراء، القائد العام 
للقوات املس��لحة، حيدر العبادي، 
أمس الس��بت، هيئة وقادة احلشد 
الشعبي، مؤكداً أن االنتصار على 

تنظيم داعش أبهر العالم.
لرئيس  اإلعالم��ي  املكت��ب  وق��ال 
الوزراء، في بي��ان ورد الى "الصباح 
اس��تقبل  "العب��ادي،  إن  اجلدي��د: 
اليوم، هيئة وقادة احلشد الشعبي، 
مبكتبه في بغداد، وبينهم القيادي 

في تنظيم بدر هادي العامري".
وق��ال العب��ادي خ��الل االجتم��اع، 

بحسب البيان، إن "حتقق االنتصار 
وبالتضحي��ات"،  بوحدتن��ا  ج��اء 
مؤك��داً أن "انتصارن��ا على داعش 

ابهر العالم".
م��ن جانب��ه ق��ال القي��ادي هادي 
العام��ري إن "ق��وة احلش��د بق��وة 

الدولة".
للق��وات  الع��ام  القائ��د  وكان 
املسلحة، حيدر العبادي، قد أعلن 
يوم االثنني املصادف 10 متوز اجلاري، 
حتري��ر مدين��ة املوص��ل بالكام��ل 
وإع��الن أس��بوع النص��ر إلقام��ة 

االحتفاالت في جميع احملافظات.

متابعة الصباح الجديد:
أفتت��ح الرئيس املصري عبد الفتاح 
السيس��ي، أمس الس��بت، قاعدة 
)محمد جنيب( العسكرية مبحافظة 
مرس��ى مطروح شمال غرب البالد، 
والت��ي تعد أكبر قاعدة عس��كرية 

في الشرق األوسط وإفريقيا.
بتدش��ني  االحتف��ال  إط��ار  وف��ي 
القاعدة، ش��هد السيسي تخريج 
دفعة جدي��دة من ط��الب الكليات 
باملنطق��ة  العس��كرية  واملعاه��د 
الش��مالية العسكرية، مجتمعني 
للم��رة األول��ى، بحضور كب��ار قادة 

القوات املسلحة ورجال الدولة في 
مصر وممثلي الدول العربية.

يذكر أن قاع��دة محمد جنيب، التي 
حلت خلف��ا للمدينة العس��كرية 
مبنطق��ة احلمام والتي مت إنش��اؤها 
ع��ام 1993، تض��م 1155 منش��أة 
حيوي��ة، منها 72 ميدان��ا متكامال 
للتدريب، تش��مل مجمع��ا مليادين 
التدري��ب التخصص��ي، ومجمع��ا 
التكتيكي��ة  الرماي��ة  مليادي��ن 
اإللكترونية باستعمال أحدث نظم 

الرماية.
تتمة ص3

"عمليات بغداد" تتعهد
بفتح الكرادة بالكامل

وإعادتها تجارية كما كانت
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مصر تفتتح أكبر قاعدة
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بغداد ـ الصباح الجديد:
دعا زعيم التي��ار الصدري مقتدى 
الص��در، أم��س الس��بت، ش��باب 
الع��راق إل��ى "درء األخطار" وعدم 
الس��ماح ل�"انتهازيني" قال إنهم 
سلموا أرض العراق ل�"اإلرهابيني" 
بس��رقة "فرحة النص��ر" بتحرير 
س��يطرة  م��ن  املوص��ل  مدين��ة 

تنظيم "داعش".
وق��ال مكت��ب الص��در ف��ي بيان 
اطلعت علي��ه "الصباح اجلديد"، 

للش��هداء  باجلمي��ل  "عرفان��ا 
املضحني بدمائهم الزكية من أجل 
بالنفس  الوطن، وإج��الال جلودهم 
ال��ذي هو أقصى غاية اجلود، توجه 
العديد من ش��باب مدينة املوصل 
احمل��ررة إلى روضة ش��هداء العراق 
ف��ي النج��ف األش��رف للتعبي��ر 
ع��ن االمتن��ان للش��هداء الذي��ن 
لوالهم ملا حترر العراق من اإلرهاب 

الداعشي البغيض".
وأضاف أن "سماحة القائد السيد 

مقتدى الصدر كان باستقبالهم 
في صباح هذا الي��وم )أمس( حاثاً 
ش��باب الع��راق عل��ى أن يتخذوا 
إخوتهم الش��هداء قدوة للس��ير 
ونبراس��اً  الكرام��ة  طري��ق  ف��ي 
الوط��ن ومواجهة  يضيء طري��ق 

التحديات".
للبي��ان،  وفق��ا  الص��در،  وأش��اد 
ب�"هذه اخلط��وة املباركة التي من 
شأنها نبذ الطائفية وتعزيز الروح 
الوطني��ة"، داعي��ا ش��باب العراق 

إل��ى "أن يكون��وا عل��ى مس��توى 
املس��ؤولية في درء األخطار وعدم 
الس��ماح لالنتهازيني الذين زرعوا 
الطائفي��ة وس��لموا أرض العراق 
لإلرهابيني من سرقة فرحة النصر 

بتحرير مدينة املوصل احلبيبة".
للق��وات  الع��ام  القائ��د  وكان 
املسلحة حيدر العبادي أعلن، في 
)10 مت��وز 2017(، ع��ن حترير مدينة 
املوص��ل م��ن س��يطرة تنظي��م 

"داعش" بالكامل.

مقتدى الصدر يدعو الى "درء األخطار"
وعدم السماح لـ"االنتهازيين" بسرقة فرحة النصر

بغداد ـ الصباح الجديد:
بحل��ول  املتح��دة،  األمم  بش��رت 

للسكن العشوائي في العراق.
وذك��ر بيان لبعثة األمم في العراق 
)يونامي( اطلعت عليه "الصباح 
اجلديد" أن "مجل��س الوزراء في 
العراق صادق على تش��ريع قانون 
جدي��د ملعاجلة حتديات الس��كن 
العراق ويسهم  العش��وائي في 
في إيجاد ح��ل للمعاناة طويلة 
األم��د للنازح��ني القاطن��ني في 
املستوطنات العشوائية لفترات 

طويلة".
وأضاف "مت إعداد وتقدمي مسوَّدة 
القان��ون م��ن قبل برنام��ج األمم 
املتحدة للمستوطنات البشرية 
)الهابيت��ات(، م��ن خ��الل الدعم 
الس��كان  مكت��ب  م��ن  امل��ادي 
ف��ي  واملهاجري��ن  والالجئ��ني 
اخلارجية االميركي��ة، بعد إجراء 
بحوث قانونية وحضرية مطوَّلة 
ومكثفة ومناقش��اٍت مس��هبة 

ضمن املؤسسات املعنية".
وأش��ار البيان "س��وف يتمخض 

التش��ريع اجلدي��د تنفي��ذ  ع��ن 
س��ياٍق  ذات  احلل��ول  م��ن  ع��دد 
محدد، يش��مل: إع��ادة التأهيل 
التوط��ني  إع��ادة  للمس��اكن، 
باحلد األدنى، إع��ادة تعديل قطع 

التخطي��ط  تطبي��ق  األراض��ي، 
احلض��ري املتكام��ل وحتويل تلك 
املناطق إلى مستوطنات رسمية 
فضالً عن احلد م��ن ظهور املزيد 

من التجاوزات والعشوائيات".

يذك��ر ان احلكومة تق��در حاجة 
الع��راق حالي��ا لنح��و مليون��ي 
وحدة س��كنية ملواجه��ة أزمات 

متراكمة والنمو السكاني.
وناقش مجلس النواب في أيلول 

2016 تقري��را ع��ن معاجلة أزمة 
الس��كن مقدم م��ن جلنة نيابية 
مؤقتة،  اشار فيه الى ان االزمة 
تتصاعد في العراق منذ عشرات 
 150 ويتطل��ب اضافة  الس��نني 

الف وحدة سكنية سنويا.
الفج��وة  ان  التقري��ر  واوض��ح 
بلغت مليوني وحدة  االسكانية 
س��كنية اضافة ال��ى اثار داعش 
وانتش��ار العشوائيات في بعض 
امل��دن واحلكوم��ة ال تس��تطيع 
توفير وحدات سكنية تبلغ 250 
وحدة س��كنية س��نويا في ظل 

الزيادة السكانية".
مجان��ا  االرض  "توفي��ر  وع��ّد 
والقروض بال فائدة ميكن ان يوفر 
السكن بوضع قاعدة معلومات 
الس��كن  م��ن  للمس��تفيدين 
بالتع��اون مع احلكومة وحكومة 
وانش��اء  واحملافظ��ات  االقلي��م 
مجمعات سكنية متكاملة مع 
اعتبار قطاع االنش��اءات من ابرز 
القطاعات التي تسهم بتشغيل 

اكثر من مليون عامل".

األمم المتحدة تعلن عن حلول للسكن العشوائي في العراق
تقريـر

متابعة

السليمانية ـ الصباح الجديد:
في خطوة متهد النتخاب منسق 
انتخ��ب  للحرك��ة  ع��ام جدي��د 
اجمللس العام ف��ي حركة التغيير 
رئيس��ا ونائبا وسكرتيرا للرئيس، 
وانتخ��ب اجملل��س خالل جلس��ة 
عقدها أمس السبت مبقر احلركة 
الس��ليمانية  محافظ��ة  ف��ي 
الدكتور رؤوف عثمان كرئيس له، 
بينما حص��ل صالح محمد على 
منصب نائب الرئيس، والس��يدة 

دخلواز قادر على منصب سكرتير 
اجمللس.   

ووفق��ا للنظام الداخل��ي حلركة 
التغيي��ر ف��ان اجمللس الع��ام يعد 
هيئ��ة تش��اورية ويع��د رئيس��ه 
الهيئ��ة  ف��ي  عض��واً  مباش��رة 

القيادية العليا في احلركة.
وم��ن املق��رر ان يجتم��ع اجملل��س 
الوطن��ي حلركة التغيي��ر الثالثاء 
املقبل لتسمية الهيئة القيادية 
جدي��د  ع��ام  ومنس��ق  العلي��ا 

للحركة خلفا ملنس��قها الراحل 
نوش��يروان مصطفى الذي توفي 
ف��ي العاصم��ة البريطانية لندن 

بعد صراع طويل مع املرض.    
وقال زمناكو جالل مسؤول غرفة 
االنتخاب��ات ف��ي حرك��ة التغيير 
العملي��ة  ان  اجلدي��د،  للصب��اح 
ج��رت بنح��و دميقراطي ش��فاف، 
ومت انتخ��اب الدكتور رؤوف عثمان 

لرئاسة اجمللس العام.
تتمة ص3

حركة التغيير تستعد الختيار مجلس قيادي 
ومنّسق عام لها الثالثاء المقبل

بغداد ـ الصباح الجديد:
أب��دى رئيس اجمللس االس��تراتيجي 
للعالق��ات اخلارجي��ة اإليرانية وزير 
اخلارجي��ة األس��بق كمال خ��رازي، 
اس��تعداد ب��الده إلجراء ح��وار مع 
اململكة العربية الس��عودية، فيما 
اتهم األخيرة بارتكاب "أخطاء" في 

العراق وثالثة بلدان عربية أخرى.
ونقل��ت وكال��ة األنب��اء اإليراني��ة 

الرس��مية "إرنا" عن خ��رازي قوله، 
إن��ه "رغ��م تس��عير األزم��ة م��ع 
الس��عودية، ف��إن إيران مس��تعدة 
إلج��راء احل��وار معه��ا"، الفت��ا إلى 
"أننا نع��ي األخطاء التي ارتكبتها 
والبحري��ن  اليم��ن  ف��ي  الري��اض 
والعراق وسوريا وبرغم ذلك ما نزال 

ندعم احلوار".
وأض��اف أن "إيران طامل��ا عانت من 

اإلرهاب وانها عاق��دة العزم حملاربة 
ه��ذه الظاه��رة مل��ا تنعم ب��ه من 
األمن واالس��تقرار"، مبينا أن "أحد 
األس��باب التي أدت إلى مس��اعدة 
إي��ران لس��وريا والعراق ه��و القلق 
الذي تشعر به من الناحية األمنية 
الن اإلرهابي��ني قريب��ون من حدودنا 

جدا".
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بغداد - أسامه نجاح:
شرعت قيادة العمليات املشتركة 
، بأول��ى خطوات حترير قضاء تلعفر 
من قبضة عصابات داعش اإلرهابية 
حيث أقدمت على استهداف أوكار 
تلك العصابات عبر توجيه ضربات 
 F16 ���جوي��ة نفذته��ا طائرات  ال
العراقية وأدت إلى هالك عش��رات 

وتدمي��ر ع��دة مخابئ  اإلرهابي��ني 
لهم. 

وأك��د بيان خللي��ة اإلع��الم احلربي 
‘‘الصباح  ال��ذي تلق��ت صحيف��ة 
اجلديد‘‘  نس��خة منه أنه "استنادا 
ملعلومات خلية اس��تخبارات وأمن 
عملي��ات قادمون يا نين��وى نفذت 
طائ��رات ال��� F16 العراقية ضربات 

جوي��ة أس��فرت عن تدمي��ر مخزن 
لألس��لحة واألعتدة تابع لعصابات 
داعش اإلرهابية وإحراق أعداد كبيرة 
من األسلحة واملواد املتفجرة التي 
كانت بداخله في احلي العس��كري 

بقضاء تلعفر". 
وأضاف البيان "كما مت تدمير مقرين 
وقتل ما يقارب 6 ارهابيني في ناحية 

العياضية - شمال تلعفر". 
وكشف مصدر امني رفيع املستوى 
العمليات املش��تركة  ف��ي قي��ادة 
، أم��س الس��بت ،عن غ��ارة للقوة 
اجلوي��ة العراقية عل��ى تلعفر أدت 

إلى هالك 7 دواعش . 
وق��ال املص��در ف��ي حدي��ث خاص 
أن"  اجلدي��د‘‘  ‘‘الصباح  لصحيف��ة 

غ��ارة جوي��ة نف��ذت عل��ى قضاء 
تلعف��ر أودت بحي��اة عناص��ر م��ن 
داعش من بينهم ما يس��مى أمير 
اس��تعدادا  االتصاالت"مؤك��دا 
القتح��ام القضاء خالل الس��اعات 

القليلة املقبلة . 
م��ن جانبه أكد قيادي في احلش��د 
ان   ، الس��بت  ،ام��س  الش��عبي 

في  الش��عبي  احلش��د  مش��اركة 
عملي��ات حتري��ر قض��اء تلعفر لم 
حتس��م بعد، فيم��ا اته��م جهات 
خارجية مبحاولة صنع املش��كالت 
بني احلش��د والقائ��د العام للقوات 
املس��لحة من اجل حتقي��ق غايات 

سياسية. 
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القوة الجوية تستهدف مقرات "داعش" في تلعفر تمهيدًا القتحام القضاء

العشوائيات في العراق

إيران تبدي استعدادها للحوار مع السعودية

األعرجي ينجح في التوصل إلى زيادة الحجاج العراقيين
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السليمانية ـ عباس كاريزي:

اك��د ح��زب االحت��اد الدميقراط��ي 
الس��وري املع��ارض، ان تركي��ا قد 
تق��دم على حماقة اقتحام مدينة 
عفري��ن ذات الغالبية الكردية، في 
خط��وة منها ل��ردع اقام��ة كيان 
كردي ف��ي احل��دود املتاخم��ة لها 

شمالي سوريا.
االحت��اد  ح��زب  ممث��ل  واض��اف 
الدميقراطي في اقليم كردس��تان 
غريب حس��و في حديث للصباح 
اجلديد، ان تركيا ميكن ان تس��تغل 
القتح��ام  مؤاتي��ة  فرص��ة  اي��ة 
مقاطع��ة عفري��ن ف��ي ش��مالي 
سوريا ذات الغالبية الكردية، وتابع 
ان التصعيد اخلطير الذي تنتهجه 
تركيا جت��اه الكرد ناج��م عن عدم 
اش��راكها في عملية حترير مدينة 
الرق��ة، مبين��اً ان حكوم��ة ح��زب 
العدال��ة والتنمية وم��ن منطلق 
الضغ��ط  لتخفي��ف  مس��عاها 
عل��ى داعش في الرقة، تعمل على 
فتح جبهات جدي��دة للقتال ضد 
قوات س��وريا الدميقراطي��ة، التي 
تش��كل وحدات حماية الش��عب 
الكردية)YPG( نواتها االساس��ية، 
بع��د ان اقترب��ت م��ن االنتهاء من 
حترير مدينة الرقة واحلقت خسائر 
كبيرة بالتنظيم��ات االرهابية في 
تنظيم  س��وريا وفي مقدمته��م 

داعش.
واضاف حس��و »انه لم يبق شيء 
اس��مه اجليش احلر في سوريا بعد 
ان انضمت الي��ه جميع الفصائل 
)جبه��ة  والس��لفية  االرهابي��ة 
النصرة واح��رار الش��ام(، وتابع ان 
استعمال اسم اجليش احلر ما زال 

قائما لكن ف��ي الواقع واجلوهر لم 
يبق شيء اسمه اجليش احلر.

واكد غريب حس��و ان تركيا ال تريد 
ان يكون هناك كياناً كردياً محاذياً 
له��ا وه��ي تته��رب م��ن أي نظام 
دميقراطي ناش��ئ في س��وريا، لذا 
فهي تص��ور النظ��ام الدميقراطي 
الذي بني في )ۆۆژ آ ڤا( اي شمالي 
سوريا، وسد الطريق امام أي اتصال 
كردي في عفري��ن وقطع االتصال 
بينه��ا وب��ن مناط��ق كردس��تان 
االخرى، عبر مد اجلماعات االرهابية 
واملعدات  باالسلحة  ومساندتهم 

املدعوم��ة بعربات وقصف مكثف 
من قبل اجليش التركي، برغم ذلك 
انهزموا وتلقوا خس��ائر كبيرة في 

عفرين.
واشار حس��و الى ان حزب العدالة 
والتنمي��ة ه��و رأس االره��اب في 
العال��م واملنطقة، النه ميول ويقود 
جميع الفصائل االرهابية النشطة 
بداعش  املتمثل��ة  املنطق��ة  ف��ي 
الش��ام  واحرار  النص��رة  وجبه��ة 
وغيره��ا من الفصائ��ل، مؤكدا ان 
تركيا خسرت كثيرا من امكاناتها 
السياس��ية واالقتصادي��ة نتيجة 

للسياسات الهوجاء حلزب العدالة 
والتنمية ورئيسه اردوغان.

واكد ممثل حزب االحتاد الدميقراطي 
االرادة  ان  اقلي��م كردس��تان  ف��ي 
هي س��ر جناح ث��ورة 19 متوز وليس 
ان  واملع��دات، مؤك��دا  االس��لحة 
االرادة الت��ي هزم��ت داع��ش ف��ي 
كوباني س��تهزم تركيا وعمالءها، 
اذا ما اقدموا على مهاجمة عفرين 
مبيناً ان الدفاع��ات والتحضيرات 
كاملة، وقال » ان الواليات املتحدة 
وروس��يا متفاهم��ن ح��ول توزيع 
االدوار ومناطق النفوذ بينهما في 

س��وريا حيث ان الوالي��ات املتحدة 
تس��يطر على مناطق شرقي نهر 
الف��رات بينما تع��د مناطق غربي 

الفرات مناطق نفوذ لروسيا.
س��وريا  ق��وات  ان  ال��ى  واش��ار 
الدميقراطية تتقدم بنحو جيد في 
الرقة وهي حتكم اخلناق على داعش 
بعد ان متكنت من حترير ثالثة ارباع 
املدينة، وحترز انتصارات مهمة على 
االرهاب، مبينا ان مس��تقبل الرقة 
بعد حتريرها سيدار من قبل اجمللس 
االداري للمدينة وهو مجلس مدني 

يتألف من جميع املكونات.         

وفي مع��رض رده على س��ؤال عن 
وج��ود عالق��ة او اتص��ال بن حزب 
واالدارات  الدميقراط��ي  االحت��اد 
الذاتية في كردس��تان س��وريا من 
جهة والنظ��ام  من جه��ة اخرى، 
نفى حس��و وجود عالقة مباشرة 
ب��ن القي��ادات الكردية م��ع رموز 
الك��رد  ان  ال��ى  ولف��ت  النظ��ام، 
الميانع��ون في ان يقيم��وا االتصال 
وبناء عالقات مع النظام، اذا ما قام 
من جهة باالعتراف بوجود ش��عب 
كردي وحق��وق كردية وفقا لنظام 

فيدرالي دميقراطي. 
وح��ول العالق��ة م��ع دول اجل��وار 
وحتدي��دا العراق قال حس��و« نحن 
نعي��ر اهتماًما كبيراً للعالقات مع 
دول اجل��وار وبناء الثق��ة والتواصل 
على اس��اس املصالح املش��تركة 
وضمان االمن واالستقرار والتعاون 
العس��كري ملنع اخلروقات وسالمة 
احلكوم��ة  م��ع  وحتدي��دا  احل��دود 
العراقية التي تعد ش��ريكا مهما 

وسندا في احلرب على االرهاب.
وفي مع��رض رده على س��ؤال عن 
دور قوات التحلف الدولي وعالقته 
م��ع ق��وات س��وريا الدميقراطي��ة 
ومس��تقبل هذه العالق��ة، اضاف 
حسو ان اية جهة حتارب داعش هي 
حليف للكرد والقوى الدميقراطية 
ف��ي س��وريا، معربا ع��ن أمله في 
تط��ور العالقة بن الكرد والواليات 
املتحدة وروسيا مبا يخدم مصالح 

مكونات سوريا كافة.
وختم بالقول ان املش��روع الكردي 
يناضل من اجل ضمان سوريا حرة 
دميقراطية، وهو ال يشمل االنفصال 
او جتزئة سوريا مستقبالً، الفتا الى 
االتهامات التي تطلقها تركيا بأن 
الك��رد انفصاليون غير واقعية وال 

تستند الى ارضية صحيحة. 

بغداد ـ الصباح الجديد:
والش��ؤون  العم��ل  وزارة  أعلن��ت 
الس��بت،  أم��س  االجتماعي��ة، 
للحماي��ة  قس��م  اس��تحداث 
نين��وى،  االجتماعي��ة ف��ي س��هل 
مش��يرة ال��ى ان القس��م املذك��ور 
سيس��هم في تق��دمي خدماته الى 
املستفيدين من تلك املناطق الذين 
يصعب عليه��م الوصول الى مركز 
قس��م احلماي��ة االجتماعي��ة ف��ي 

احملافظة.
وذكر املتحدث باس��م هيئة احلماية 
االجتماعية، في الوزارة، عمار منعم، 
في بي��ان، اطلعت علي��ه »الصباح 
اجلدي��د«، ان »وزي��ر العم��ل رئي��س 
الهيئة محمد شياع السوداني اوعز 
باستحداث قس��م جديد للحماية 

االجتماعي��ة في محافظ��ة نينوى 
حتت اسم )س��هل نينوى(، ويشمل 
عمل القسم مناطق قضاء مخمور، 
قض��اء احلمدانية، قضاء ش��يخان، 

قضاء تلكيف، قضاء سنجار«. 
وأضاف، ان »موافق��ة رئيس الهيئة 
جاءت بن��اء على مقت��رح مدير عام 
دائ��رة احلماي��ة االجتماعي��ة عقيل 
ان  مؤك��دا  املوس��وي«،  جاس��م 
»القسم املستحدث يحظى بكافة 
الصالحيات املمنوحة لباقي اقسام 
هيئة احلماي��ة االجتماعية وبنفس 
االقس��ام  لباق��ي  االداري  الهي��كل 

املناظرة«.
وبن منعم ان »القسم باشر العمل 
اعتبارا من 17/7/2017«، مشيرا الى 
ان »القس��م املذكور سيسهم في 

تقدمي خدماته الى املستفيدين من 
تلك املناطق من املسلمن والشبك 
والطوائ��ف  والك��رد  وااليزيدي��ن 
والقوم��ات االخرى كاف��ة من الذين 
يصعب عليه��م الوصول الى مركز 
قس��م احلماي��ة االجتماعي��ة ف��ي 

نينوى«.
وقال املتحدث باسم الهيئة احلماية 
ان »هذه املبادرة تأتي حرصا من هيئة 
احلماي��ة االجتماعي��ة على رس��م 
السياسة العامة لها لرفع جزء من 
معاناة النازحن في احملافظات التي 
استباحتها عصابات داعش اجملرمة، 
ورافق ذلك االنتصارات الكبيرة التي 
حققته��ا قواتنا البطلة من اجليش 
العراقي واحلش��د الشعبي املقدس 

وباقي التشكيالت«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
تباحثت وزارة الزراعة، مع نظيرتها 
مكافح��ة  بش��ان  الس��عودية 
التصحر، مش��يرة الى ان التعاون 
يش��مل ايض��ا وتب��ادل املعرف��ة 
والبيان��ات واخلبرات ف��ي موضوع 
االم��راض واالف��ات الت��ي تصيب 

الثروة احليوانية والنباتية.
وق��ال وزي��ر الزراعة فالح حس��ن 
زي��دان خالل لق��اءه بوزي��ر البيئة 
الس��عودي عبد  والزراعة  واملي��اه 
الرحم��ن الفضل��ي في بي��ان له 
اجلديد«  »الصب��اح  اطلعت عليه 
ان »الطرف��ان ش��ددا على اهمية 
التع��اون وخاص��ة ف��ي مكافحة 
التصح��ر ك��ون ه��ذه املش��كلة 
اقليمي��ة ويش��ترك الع��راق م��ع 

السعودية واالردن وسوريا مبشروع 
مش��ترك  وه��و  احلم��اد  ح��وض 
م��ع املرك��ز العرب��ي اكس��اد وان 
مخرجات هذا املش��روع تصب في 
مكافحة التصحر وهي مشكلة 
حقيقية مش��تركة تعاني منها 

هذه البلدان«.
»التع��اون  ان  زي��دان  واض��اف 
سيش��مل ايضا مجاالت التعاون 
التصدي وتبادل املعرفة والبيانات 
واخلب��رات ف��ي موض��وع االمراض 
الث��روة  تصي��ب  الت��ي  واالف��ات 
وخاص��ة  والنباتي��ة  احليواني��ة 
االم��راض االنتقالية واملش��تركة 
الباحث��ن  ب��ن  اخلب��رات  وتب��ادل 

واخملتصن في كال البلدين«.
واشار زيدان الى ان »الوزارة قدمت 

مس��ودة مذكرة تفاه��م في هذا 
تفاصيلها  بح��ث  اجملال وس��يتم 
الي��وم من قب��ل الفني��ن اعضاء 
الوف��د واجلانب الس��عودي بهدف 
التوص��ل الى الصيغ��ة النهائية 
للمذك��رة والتي س��تكون معززة 
للتع��اون الزراع��ي املش��ترك بن 
البلدين ومب��ا يحقق تبادل اخلبرات 
واالستفادة من البحوث والتجارب 

املتحققة في كال البلدين«.
يذك��ر ان مج��االت التع��اون م��ع 
السعودية شهدت تطور ملموس 
وواضح وس��ريع بعد زي��ارة رئيس 
الوزراء حيدر العبادي الى اململكة 
في شهر رمضان املبارك على رأس 
وف��د وزاري وكان م��ن ب��ن اعضاء 

الوفد السيد وزير الزراعة.

مباحثات عراقية ـ سعودية 
بشأن مكافحة التصحر

»العمل« تستحدث قسما للحماية 
االجتماعية في سهل نينوى

حزب االتحاد الديمقراطي: أي جهة تحارب داعش 
واإلرهاب هي حليف لنا في المنطقة

أّكد أّن حزب العدالة والتنمية رأس اإلرهاب في المنطقة
طارق حرب

والتعليق��ات  التصريح��ات  ح��دة  ازدادت  وق��د 
بش��أن اس��تفتاء إقليم كردس��تان خاصة بعد 
2017/7/16والذي  اجتماع التحالف الوطني يوم 
انته��ى الى الرف��ض املطلق ملوضوع االس��تفتاء 
بالتأكي��د عل��ى اعتم��اد املرجعية الدس��تورية 
والقانونية والتحال��ف الوطني على بينة من ان 
الدس��تور والقانون ال مينح اربي��ل احلق في إجراء 
االستفتاء وكان رئيس التحالف سماحة السيد 
احلكيم واضح��ا في رفض االس��تفتاء وفخامة 
البرزاني  صاحب ذكاء  ثاقب ودهاء غالب لذا فأن  
االس��تقالل او حق تقرير املصير او االنفصال لم 
يجاهر به ولم يطلب��ه ال بل انه يردد بعدم وجود 
تالزم حتمي بن االستفتاء  وبن االنفصال بحيث 
يلقي تبعة االنفصال على الشعب الكردستاني  
ويق��ول ان االس��تفتاء  ورأي الش��عب ه��و الذي  
نادى باالنفصال واالس��تقالل وليس هو أي ليس 
فخام��ة البرزاني فهو لم يطل��ب االنفصال وامنا 
ه��ذا مطلب الش��عب الكردس��تاني كما اظهر 
االس��تفتاء ذلك أي يحمل الش��عب املسؤولية 
ويكون هذا االس��تفتاء س��الحه ام��ام احلكومة 
االحتادي��ة وامام ال��دول االخرى وخاص��ة اميركا 
واي��ران وتركيا اذ س��يكون االس��تفتاء س��الحه 
داخلي��اً وخارجي��اً وخاص��ة ام��ام االمم املتح��دة 
واالحتاد االوروبي وفخامته يدرك قوة هذا السالح 
وفعاليت��ه بحيث يوق��ف االس��لحة االميركية 
والتركي��ة وااليراني��ة التي ان تتمك��ن حاليا من 
الوق��وف ام��ام االنفصال فأنها س��تكون عاجزة 
عن الوقوف امام االنفصال اذا حصل االس��تفتاء 
وكان��ت النتيجة املوافق��ة الش��عبية الكردية 
عل��ى االنفصال لذلك كان البرزاني في تصريحه 
ي��وم١٦  متوز بذكر ال��دم اعالنا ب��أن االمر اخلاص 
باالستفتاء مت حسمه وانه ُقضي االمر الذي فيه 
يس��تفتيان بالنسبة للجميع على الرغم من ان 
اجلمي��ع عراقيا واقليميا ودولي��ا ان لم يكن ضد 
االنفص��ال فأنه ال يؤيده بدليل س��فرته االخيرة 
الى اوروپا حيث لم يحصل على أي تأييد نحو ما 
نقلت االنباء ذلك كما ان زيارة الطلباني الى ايران 
لم يحقق أي نتيجة فلم تستطع ايران احلصول 
على تصريح واضح بش��أن االس��تفتاء واكتفى 

بالدعوة للبرملان الكردي
ولكن يبقى مبدأ ان الليالي السياسية العراقية 
ُحبال��ى يل��دن كل غريب ذل��ك ان الس��ليمانية 
ذات الس��كان واملس��احة االكب��ر وذات اح��زاب 
غي��ر متحمس��ة لالس��تفتاء كح��زب التغيير 
واكثرية حزب االحتاد  الوطني اذ تبقى مش��اركة 
الس��ليمانية في االستفتاء مشكوكا فيها واذا 
اش��تركت الس��ليمانية فأنها ال تقبل اخلضوع 
ألربي��ل  ال بل اذا اش��تركت فإنها س��تعلن دولة 
الس��ليمانية ول��ن تكون الس��ليمانية جزءا من 
اربيل حتى ولو كان ذلك حتت اسم دولة كردستان 
اذ ال يوج��د ما مينع ان تتوزع االمة الكردس��تانية 
ف��ي الع��راق على دولت��ن اوالهم��ا دول��ة اربيل 
الكردستانية ودولة الس��ليمانية الكردستانية 
ال س��يما ان فخام��ة البرزان��ي بال س��لطات في 
فالس��ليمانية يحكمه��ا ح��زب  الس��ليمانية 
طالبان��ي والتغيير وس��لطة البرزان��ي في اربيل 
فقط واعتقد هذا التصور الذي اقوله هو التصور 

الواقعي ملا موجود في االقليم .

هل ستقاطع السليمانية 
االستفتاء؟

تقـرير

سايمون هندرسون*

جتد القيادة الس��عودية نفس��ها في 
خضم تغيير جذري ورمبا متنازع عليه. 
فولي عهد اململك��ة - التي هي أكبر 
مص��در للنف��ط ف��ي العال��م والتي 
ترّوج لنفس��ها بأنه��ا زعيمة العالم 
اإلس��المي والعال��م العرب��ي - األمير 
محمد بن س��لمان البال��غ من العمر 
31 عاماً، وال��ذي هو ملك بالفعل في 
كل ش��يء ولك��ن ليس في اإلس��م، 
ميك��ن أن يتولى الع��رش قريباً، رمبا في 
غضون أي��ام. فق��د ذك��رت صحيفة 
»وول س��تريت جورنال« أنه مت تسجيل 
ش��ريط فيديو في األس��ابيع األخيرة 
أن  الس��عودي  العاه��ل  في��ه  يق��ول 
الوق��ت قد حان لك��ي يصبح محمد 
بن س��لمان ملكاً. وميكن اس��تخدام 
مث��ل هذا اإلع��الن، وفقاً ل��� »من هم 
عل��ى دراية بالبالط امللكي«، عند وفاة 
امللك أو عند تنازل��ه علناً عن العرش. 
ونُقل عن مس��ؤول في البالط امللكي 
لم يُذكر اسمه قوله، »إن صحة امللك 
ممت��ازة ...« ولكنه أض��اف، »إن أي دولة 
تتخل��ى عن زعيمها فى أيامه األخيرة 
بس��بب حالة صحية خطرة هي دولة 

ال تتمتع بالكرامة واالعتبار.«
منذ عام 1964، مت خلع ملك س��عودي 
واح��د من قبل بقي��ة العائلة املالكة، 
واغتيل آخر م��ن قبل ابن أخيه، ولكن 

معظمه��م ماتوا ألس��باب طبيعية، 
وعادة نتيجة الش��يخوخة. إن التنازل 
ع��ن الع��رش س��يكون أم��راً جديداً، 
على الرغم من أنه مس��موح به وفقاً 
للقان��ون الس��عودي ألس��باب طبية. 
وعلى الرغم من ادعاءات املسؤول في 
البالط امللك��ي، إاّل أّن امللك س��لمان، 
ال��ذي يبلغ م��ن العمر واح��د وثمانن 
ه��ذا الع��ام، غالباً م��ا يب��دو مرتبكاً 
ويتمت��ع بفت��رة انتباه قصي��رة. كما 
يتاح له تكرار نف��س القصص للزوار، 
ويحت��اج إلى شاش��ة حاس��وب حلثه 
عل��ى النقاط التي علي��ه تناولها في 
حواره. وعندما زار واش��نطن آخر مرة، 
جل��ب الوفد املرافق ل��ه بالفعل أثاثه 
اخلاص، لك��ي يجعل جناحه الفندقي 

يبدو مألوفاً.
ويحدد كب��ار املس��ؤولن البريطانين 
واألمريكين تاريخ هذا التدهور قبل أن 
يصبح س��لمان ملكاً في عام 2015، 
ويش��يرون إلى أنه حتى في ذلك احلن 
ل��م يعد صان��ع الق��رار النهائي. ولم 
متنع احلالة الصحية لس��لمان من أن 
يصبح ملكاً ورمب��ا يعود ذلك إلى أمل 
املل��ك الراحل عبد اهلل في أن يحل أخ 
آخر غير ش��قيق له، مقرن، الذي كان 
آنذاك ولياً لولي العهد، محل سلمان 
كولياً للعه��د. ]وفي هذه احلالة[ كان 
مقرن س��يقوم بدور الوكيل املسؤول 
إل��ى حن متّك��ن جنل عب��داهلل، األمير 
متع��ب، الذي كان في ذل��ك احلن وما 

زال وزي��راً للحرس الوطن��ي، من توّلي 
املنص��ب. إال أن هذا التدبير لم يس��ر 
وفقاً للمخطط عندما أقال س��لمان 
األمي��ر مق��رن بع��د ثالثة أش��هر من 

توليه عرش اململكة.
إن الدواف��ع األثيم��ة ملؤام��رة القصر 
الس��عودي واضحة من التقارير التي 
»وول س��تريت  نش��رتها صحيفت��ي 

جورن��ال« و »نيويورك تامي��ز« عن إبعاد 
محم��د ب��ن نايف م��ن منص��ب ولي 
العهد في حزيران/يونيو، وهي اخلطوة 
الت��ي كان فيه��ا محمد بن س��لمان 
الق��وة الدافعة. وق��د مت فصل محمد 
ب��ن نايف عن حراس��ه الش��خصين 
م��ن  وُج��ّرد  املقرب��ن،  ومستش��اريه 
هواتفه اخللوية، وُح��ّرم من تناول دواء 

السكري الذي يحتاجه إلى حن تنازله 
عن منصبه، ومت تصويره بالفيديو وهو 
يقسم بالوالء حملمد بن سلمان. إن ولي 
العهد اخمللوع محتجز حالياً في قصره 
في جدة، حتت حراس��ة رج��ال موالن 
حملمد بن س��لمان. وأحد التفس��يرات 
لتوقي��ت اإلقال��ة ه��و أن محم��د بن 
نايف كان يُعرف مبعارضته للسياسة 

الس��عودية احلالي��ة جتاه قط��ر، إال أن 
بع��ض التقارير قد أفادت ب��أن التبرير 
الظاه��ر ه��و صحت��ه. وهن��ا، تكهن 
البعض بأن��ه مدمن عل��ى الوصفات 
الطبية ملس��كنات األل��م وغيرها من 
املواد ]الوقائي��ة[ . ويقول الناس الذين 
التقوا به بأنه يُظهر أعراض اضطراب 
ما بعد الصدمة، ورمبا كان ذلك نتيجة 
حلادث اقترابه من املوت في عام 2009 
عندما فجر انتحاري نفسه على بعد 

بضعة أقدام.
وقد أثار الكشف عن الزوال السياسي 
حملمد ب��ن نايف، الذي يب��دو أن الكثير 
منه ُس��ّرب عم��داً من قب��ل مؤيديه، 
بع��ض التكهنات عن ق��وة املعارضة 
حملمد بن سلمان داخل العائلة املالكة. 
وأظهر شريط فيديو حديث عن عمه 
األمير أحمد، األخ الش��قيق واألصغر 
س��ناً للملك، غرفة استقبال ال يوجد 
فيه��ا س��وى صورت��ن معروضت��ن - 
للمل��ك عبد عبد العزيز )ابن س��عود( 
مؤس��س اململكة العربية السعودية 
احلديث��ة، واملل��ك س��لمان . وفي زلل 
كبير من البروتوك��ول، لم تكن هناك 
صورة لولي العهد محمد بن سلمان. 
وأظهر الفيديو أن وزير احلرس الوطني 
األمير متعب بن عبد اهلل كان من بن 

عدة أمراء في الغرفة.
وعلى املدى القريب، فباستثناء التنازل 
عن العرش، ميك��ن أن يعّن امللك جنله 
محمد بن سلمان رئيساً للوزراء - وهو 

حالياً نائب رئيس الوزراء. ومن احملتمل 
أيضاً أن تتم إقالة متعب بن عبد اهلل، 
رمبا من خالل استيعاب احلرس الوطني 
في اجليش الس��عودي الرئيسي، الذي 
هو حالياً حتت إمرة محمد بن سلمان، 
الذي يشغل أيضاً منصب وزير الدفاع. 
وس��تكون كلتيهما خطوتان هامتان 
حيث تتحدى هذه األخيرة استقاللية 
احلرس الوطني، الذي يحمي بش��كل 
استثنائي األس��رة املالكة من انقالب 
عس��كري ولكن يعم��ل أيضاً كنظام 
الريفية  للرعاية االجتماعية للقبائل 

السعودية.
وم��ا هو واضح هو اس��تمرار الصعود 
البال��غ الس��رعة حملم��د بن س��لمان، 
ال��ذي كان حتى اآلن ب��ال رادع. وبينما 
يواجه ولي العهد الس��عودي حتديات 
احل��رب في اليم��ن، واألزمة م��ع قطر، 
إي��ران،  م��ع  اإلقليمي��ة  واملنافس��ة 
الطموح��ة  االقتصادي��ة  وخطت��ه 
»الرؤي��ة 2030« الرامي��ة إل��ى حتويل 
اقتصاد اململكة، فإنه يكس��ر اجلمود 
أيضاً حول الكيفية التي تنّظم فيها 
أس��رة آل سعود إجراءات اخلالفة. وفي 
هذا الصدد، يراقب الشعب السعودي 
وصناع القرار في جميع أنحاء العالم 

تقدمه باهتمام بالغ.

*ساميون هندرسون هو زميل »بيكر« 
ومدي��ر برنام��ج اخللي��ج وسياس��ة 

الطاقة في معهد واشنطن.

بعد تنصيب محمد بن سلمان في والية العهد

سياسة القصر السعودي في ظل قيادة شاّبة

محمد بن سلمان
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بغداد – اعتقال مطلوب 
ذكر مصدر امني في قيادة عمليات بغداد 
ام��س الس��بت، اعتقال مس��ؤول مفرزة 
الهاون��ات بتنظي��م "داع��ش" االرهاب��ي 

شمالي العاصمة.
وق��ال املصدر ال��ذي رفض الكش��ف عن 
اس��مه إن "قوة مشتركة من لواء املشاة 
)22( مع مف��رزة لألم��ن الوطني/ مكتب 
الطارمية وبدالل��ة إرهابي ملقى القبض 
علي��ه، متكن��ت م��ن إلقاء القب��ض على 
مس��ؤول مف��رزة لله��اون ف��ي عصابات 
داعش اإلرهابية ضمن منطقة تل طاسة 
شمالي بغداد ، كما مت العثور على كدس 
احت��وى عل��ى 3 عبوات ناس��فة وخمس 
قناب��ر هاون عيار 60 مل��م مع 93 صاعقا 
وبطاري��ة تفجي��ر ومواد متفج��رة وعلب 

بارود ". 

ديالى – قذائف هاون
افاد مس��ؤول محلي في محافظة ديالى 
امس السبت، بان 6 قذائف هاون سقطت 
في محيط ناحية محررة ش��مال ش��رق 
احملافظة في س��اعة متاخرة من مس��اء 

يوم امس.
وق��ال مدي��ر ناحي��ة الس��عدية )60كم 
شمال شرق ب عقوبة( احمد الزركوشي ان 
"س��ت قذائف هاون سقطت في محيط 
ناحية السعدية دون اي اصابات بشرية". 
وان االجه��زة االمني��ة املش��تركة جنحت 
في حتديد موقع اطالق الهاونات وس��يتم 
معاجلتها"، مبينا ان "الوضع الداخلي في 

مركز السعدية مستقر". 

كركوك – استهداف دورية  
اكد مص��در أمني في ش��رطة محافظة 
كركوك امس الس��بت ب��أن عنصرين في 
قوات البيش��مركة أصيب��ا بانفجار عبوة 

ناسفة شمال غربي احملافظة.
وقال املصدر الذي طلب عدم الكشف عن 
اس��مه إن "عبوة ناسفة كانت موضوعة 
على جانب طريق في منطقة مامه بقضاء 
الدب��س )45 كم ش��مال غرب��ي كركوك( 
انفجرت،  لدى مرور دورية للبيشمركة، ما 
أس��فر عن إصابة اثنني من عناصر الدورية 

بجروح".

بابل – اطالق نار  
ف��ي  الش��عبي  احلش��د  هيئ��ة  اعلن��ت 
محافظة بابل امس الس��بت ان اثنني من 
عناصر احلش��د قتال خالل تسلل لعناصر 

"داعش" في قضاء جرف النصر.
وقال مدير الهيئة حسن فدعم اجلنابي ان 
"عناصر من تنظيم داعش تسللوا مساء 
ي��وم امس الى منطقة الفاضلية ش��مال 
قضاء جرف النص��ر مبحافظة بابل عندما 
كان افراد من احلش��د الش��عبي في جولة 
باحدى القرى احملررة وهم غير مس��لحني". 
مضيف��ا ان افراد احلش��د تفاجئوا باطالق 
نار موجه ضدهم م��ا ادى الى مقتل اثنني 

منهم ". 

صالح الدين – انفجار ناسفة 
افاد مص��در أمني في ش��رطة محافظة 
صالح الدين امس الس��بت ب��أن قياديا في 
"والي��ة اجلبل" التابع��ة لتنظيم "داعش" 
االرهاب��ي وثالثة من مرافقي��ه قتلوا جراء 

انفجار شرقي احملافظة.

وقال املصدر الذي طلب عدم الكشف عن 
اس��مه إن "عبوة ناسفة كانت موضوعة 
على طريق )الزركة - حمرين – مطيبيجة( 
ش��رقي احملافظ��ة انفج��رت مس��تهدفة 
قيادي��ا بتنظيم داعش وثالثة من مرافقيه 
ضمن ما يس��مى والية اجلبل، وأن "مقتل 
القي��ادي ومرافقي��ه الثالث��ة يع��د ضربة 
قاصمة للتنظيم"، مبينا أنهم "كانوا في 
طريقهم لعقد لقاء مع عناصر داعش في 

املنطقة التي قتلوا فيها". 

االنبار – اشتباك مسلح 
كشف مصدر امني في شرطة محافظة 
االنب��ار امس الس��بت، ان قوة من احلش��د 
الش��عبي اش��تبكت مع عناص��ر تنظيم 
"داع��ش" االرهابي على احلدود الس��ورية 
العراقية ، مش��يراً ال��ى أن القوات متكنت 

م��ن تفجير عجلت��ني ملغمت��ني تابعتني 
للتنظيم االرهابي .

وقال املصدر االمني الذي رفض الكش��ف 
ع��ن اس��مه إن "الل��واء الراب��ع واالربعني 
في قوات احلش��د الش��عبي اش��تبك، مع 
داع��ش على احل��دود الس��ورية العراقية ، 
وان  "القوات متكنت م��ن تفجير عجلتني 

ملغمتني تابعتني للتنظيم االجرامي ". 

املثنى – محاولة اغتيال
اكد مص��در أمني في ش��رطة محافظة 
املثنى امس الس��بت بأن مستثمرا جنا من 
محاولة اغتيال بتفجير استهدف سيارته 

في مدينة السماوة.
وق��ال املص��در ال��ذي رفض الكش��ف عن 
اس��مه إن "عبوة الصقة كانت موضوعة 
أسفل سيارة مس��تثمر في منطقة حي 

احلسني التابعة ملدينة السماوة انفجرت، 
عصر يوم ام��س دون وقوع قتلى أو جرحى 
، مضيفا أن "االنفجار أحدث أضرارا مادية 

في ثالث سيارات". 

نينوى – عملية امنية 
اعل��ن املتح��دث باس��م وزارة الداخلي��ة 
امس الس��بت عن اعتقال قيادي بتنظيم 
"داعش" االرهابي في أثناء حضوره تسلم 
الرات��ب من دائرة الرعاي��ة االجتماعية في 

اجلانب األيسر من املوصل.
وقال املتحدث باسم الوزارة العميد سعد 
معن إن "أبطال الفوج األول طوارئ شرطة 
نينوى ألق��وا القبض على أح��د القيادات 
اإلرهابية يعمل فيما يسمى ديوان األمنية 
لعصابات داعش"، مبينا أنه "ش��ارك في 

قتل العديد من منتسبي الشرطة".

اعتقال إرهابي مسؤول في الطارمية شمالي بغداد * سقوط 6 قذائف هاون بمحيط السعدية شرقي بعقوبة
استهداف دورية للبيشمركة بعبوة غربي كركوك * مقتل اثنين من الحشد بهجوم إرهابي في جرف النصر

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
وص��ل وزي��ر الدف��اع العراقي عرف��ان محمود 
احليالي، أمس السبت، إلى العاصمة اإليرانية 
طهران في زيارة رس��مية عل��ى رأس وفد من 

الوزارة.
وذك��رت وكالة أنباء "فارس" اإليرانية، أن "وزير 
الدف��اع العراقي عرفان محمود احليالي وصل، 
يوم أمس، إلى طهران في زيارة رس��مية على 

رأس وفد من وزارة الدفاع".
وأضافت أن "الزيارة تأتي تلبية لدعوة وجهها 

وزير الدفاع اإليراني العميد حسني دهقان".
ويس��عى العراق إل��ى متتني عالقات��ه مع دول 
العال��م وحتديدا محيطه اإلقليمي، الس��يما 
وهو يخ��وض معركة محتدم��ة ضد تنظيم 
"داعش"، إذ أكد رئيس ال��وزراء حيدر العبادي 
في أكثر من مناس��بة حرص العراق على بناء 

عالقات حسن جوار مع الدول احمليطة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اك��دت وزارة الع��دل، ع��دم خضوعه��ا ال��ى 
"مساومات او تأثيرات او ابتزاز" في ما يخص 

ملف السجناء.
وقال��ت ال��وزارة في بي��ان ورد ال��ى "الصباح 
اجلدي��د:، إن "ال��وزارة تعب��ر عن اس��فها من 
تكرار التصريح��ات االعالمية من قبل بعض 
الش��خصيات والتي لم تدقق اصل املعلومة 
وقامت بنقلها من جه��ات غير دقيقة او من 
مواق��ع التواصل االجتماع��ي وهي عارية عن 

الصحة".
واضاف��ت ال��وزارة، أنه "ال يوج��د اي تأثير الي 
مس��اومات او ضغوط��ات الخ��راج احملكومني 
باالرهاب، وان منتسبي دائرة االصالح يعتبرون 
انفسهم اولياء الدم اليقاع القصاص العادل 
مب��ن اجرموا بحق الش��عب العراق��ي اجلريح 
ويطالبون رئاسة اجلمهورية باالسراع بتوقيع 
املراسيم اجلمهورية اخلاصة باعدام االرهابيني 

وعدم تأخيرها". 
واك��دت ال��وزارة على "عدم صحة ما اش��يع 
ح��ول س��جن ابوغريب كونه مغلق بش��كل 
كامل منذ مايقرب من خمس��ة س��نوات وال 

يوجد به اي سجني بشكل مطلق".

وزير الدفاع في زيارة 
رسمية يصل إلى 

طهران

"العدل" تنفي خضوعها 
لمساومات في ملف 

السجناء

الملف األمني

العراق والسعودية يتفقان على 
التنسيق والتعاون االستخباري 

ملكافحة اإلرهاب
وأكمل املص��در بالقول إن "االعرجي اتفق 
م��ع اجلانب الس��عودي على التع��اون في 
ملف الس��جناء، وأنه جنح في زيادة حصة 
احلج��اج العراقي��ني ب��� 5 آالف ح��اج فوق 

العدد املقرر سابقاً".
وعل��ى صعي��د متص��ل، ذك��رت النائب��ة 
ع��ن التحال��ف الوطن��ي عالي��ة نصيف 
ف��ي حدي��ث إل��ى "الصب��اح اجلدي��د"، أن 
"الع��راق يحت��اج إلى توازن ف��ي العالقات 
في مرحل��ة التخلص م��ن تنظيم داعش 

كالسعودية".
وأضاف��ت نصي��ف أن "مرحل��ة م��ا بع��د 
تنظيم داع��ش تتطلب إلى وضع اس��س 
تتعل��ق باجلان��ب االمن��ي وعدم تك��رار ما 

حصل في السابق".
وعّدت "الزي��ارات االمنية إلى الرياض كما 
فعل قاس��م االعرجي مهم��ة للغاية في 
ه��ذه املرحل��ة للتعامل م��ع دول املنطقة 
وايص��ال رس��ائل ع��ن انتص��ارات القوات 
العس��كرية واعالمه��م ب��أن الع��راق بلد 

قوي".
لكن نصيف دعت إلى "عدم منح الرياض 
ضمان حس��ن سيرة وس��لوك كون هناك 
مؤش��رات عل��ى تورطه��ا مبا حص��ل في 
الع��راق، في مقاب��ل ذلك، علين��ا أن نضع 
اط��راً قانونية واضحة املعال��م للتعاطي 

مع املرحلة املستقبلية".
اخلبي��ر  ي��رى  متص��ل،  صعي��د  وعل��ى 
االس��تراتيجي واثق الهاشمي في تعليق 
إلى "الصباح اجلديد"، أن "امللف االمني هو 
العامل املشترك بني اغلب دول املنطقة".

وأضاف الهاشمي أن "التعاطي مع اجلانب 
االمن��ي يكون بوابة للمرور مبلفات اخرى ال 

تقل اهمية عنه، وفي مقدمتها االستثمار 
واالعم��ار واعادة البنى التحتية وجميع ما 

يتعلق مبخلفات احلرب".
ويعرب عن اعتقاده بأن "الس��عودية وبعد 
حمل��ة اعالمي��ة كبي��رة مارس��تها ضد 
الع��راق في املرحلة املاضي��ة، جندها اليوم 
تنفت��ح بداية من ارس��ال وزي��ر خارجيتها 
ع��ادل اجلبير إلى بغداد ومن ثم زيارة رئيس 
الوزراء حي��در العبادي إلى الرياض وعندها 
مت��ت مناقش��ة املل��ف االمن��ي والتعاون 

االستخباري".
وينتهي الهاش��مي إلى أن "زيارة االعرجي 
كانت حتمل نتائ��ج ايجابية كبيرة، كونها 
فتح��ت الب��اب ام��ام زي��ارة الحق��ة لوزير 
الزراع��ة ف��الح حس��ن زي��دان ال��ذي وقع 
هو االخ��ر مذك��رات تفاهم ح��ول احلدود 

املشتركة بني البلدين".
وتش��هد العالق��ات العراقية الس��عودية 
حراكاً غير مس��بوقة بع��د قطيعة تعود 
إل��ى الع��ام 1990، عندما احت��ل النظام 

السابق الكويت.

القوة اجلوية تستهدف مقرات "داعش" 
في تلعفر متهيداً القتحام القضاء

وقال القيادي ج��واد الطليباوي لصحيفة 
‘‘الصب��اح اجلدي��د‘‘ ان"املباحث��ات ما تزال 
جاري��ة ب��ني قيادة احلش��د والقائ��د العام 
للقوات املس��لحة بوصفه صاحب القرار 
النهائ��ي في هذه القضية"، مش��يرا الى 
" وجود ضغوط م��ن دول خارجية من اجل 
منع احلش��د الش��عبي من املشاركة في 
حترير قضاء تلعفر فض��ال عن حتركات من 

جهات سياسية عراقية في هذا اجملال". 
وأوضح إن" قضاء تلعفر كان مركزا إليواء 
اجلماع��ات اإلرهابية والقي��ادات املتطرفة 
منذ ع��ام 2003 وحتى أالن وهذه القيادات 

لها ارتباطات بدول إقليمية ما دفعها إلى 
محاولة منع قوات احلش��د الش��عبي من 

دخول القضاء".
ومن جهتها أعلنت قوات احلشد الشعبي 
، أمس السبت ، عن مقتل ثالثة من قيادات 
تنظيم “داعش” االرهابي في قضاء تلعفر 

غرب املوصل. 
وذكر اعالم احلشد في بيان تلقت صحيفة 
‘‘الصباح اجلديد‘‘ نسخة منه أن “اللواء/ 17 
في احلشد الشعبي نصب كمينا محكما 
خلالي��ا “داع��ش” اإلرهابي ف��ي منطقة تل 
الزل��ط غربي املوصل ما أس��فر عن مقتل 

ثالثة من قيادات التنظيم اإلجرامي". 
وبني إن" اإلرهابيني “ه��م كل من اإلرهابي 
امللقب “ابو اميان امنية” مسؤول مايسمى 
ب�”الشرطة االسالمية” واالرهابي “ابو عبد 
زعيزيع��ه” مس��ؤول جتنيد االنغماس��يني 
واالرهابي “ناصر عبد اهلل خضر البدراني”. 
واض��اف البيان ان “مهمة االرهابيني كانت 
لغرض جم��ع اخلاليا والتخطيط ملهاجمة 

قطعات احلشد الشعبي من اخللف”. 
ال��ى ذل��ك قال مص��در أمن��ي ف��ي قيادة 
العمليات املش��تركة , أمس السبت , عن 
اعتق��ال  نحو 14 ال��ف ارهاب��ي منذ عام 
2014 ولغاي��ة االن , مش��يرا الى ان تعاون 
األهال��ي كان ل��ه دور كبي��ر ف��ي عمليات 

االعتقال. 
وقال املصدر لصحيف��ة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ 
إن "الق��وات األمني��ة  اعتمدت على جهد 
اس��تخباري كبير خ��الل العامني املاضيني 
متكنت م��ن خالله م��ن اعتق��ال 14 ألف 
مته��م باإلره��اب والتع��اون م��ع تنظيم 

داعش اإلجرامي أو القتال معه". 
وأضاف املصدر الذي لم يفصح عن أسمه 
إن"التعاون األمني بني األهالي في املناطق 
احملررة والقوات األمني��ة لعب دورا بارزا في 

الكش��ف عن اخلاليا النائمة واملتس��للني 
بني النازحني خالل  العامني". 

ويذك��ر ان القائد العام للقوات املس��لحة 
حيدر العبادي قد أعلن حترير مدينة املوصل 
م��ن جماعة داعش اإلرهابية في العاش��ر 
من ش��هر متوز اجلاري، فيم��ا بقيت بعض 
جيوب التنظي��م اإلرهابي تس��يطر على  
قضاء تلعف��ر، لوجود خالفات سياس��ية 
وضغ��وط اقليمية ادت الى تأخير عمليات 

حترير القضاء. 
ويش��ار إلى إن قيادة العمليات املشتركة 
ق��ررت إط��الق عملي��ة اس��تعادة قض��اء 
تلعفر قبل قض��اء احلويجة في محافظة 

كركوك.

"عمليات بغداد" تتعهد بفتح الكرادة 
بالكامل وإعادتها جتارية كما كانت

وفي إثر ذل��ك، عملت القوات األمنية على 
إغ��الق جميع مداخ��ل املنطق��ة واإلبقاء 
عل��ى ع��دد مح��دود م��ن املنافذ ش��ددت 
إجراءات التفتي��ش فيها، األمر الذي جعل 
دخ��ول املنطقة صعب��ا، وهو م��ا أدى الى 
تراجع نش��اطها التجاري بسبب قلة عدد 

املتبضعني.

مصر تفتتح أكبر قاعدة
عسكرية في الشرق األوسط

وقاعة مؤمترات كبرى، ووحدتني سكنيتني 
للضباط وضباط الصف.

ومت إنش��اء القاع��دة لتعزيز ق��درة القوات 
التجمع��ات  حماي��ة  عل��ى  املس��لحة 
االقتصادي��ة  واملنش��آت  الس��كانية 
اإلنتاجي��ة  واملش��روعات  االس��تراتيجية 
الواقع��ة غرب اإلس��كندرية وعلى احلدود 
الغربي��ة، مبا ف��ي ذلك محط��ة الضبعة 
النووية اخملطط إنش��اؤها خالل السنوات 

املقبل��ة، وحق��ول البترول ف��ي الصحراء 
الغربي��ة، ومدينة العلمني اجلديدة، وميناء 

مرسى احلمراء على البحر املتوسط.

إيران تبدي استعدادها للحوار مع 
السعودية

من جانب آخر، أش��ار خرازي إلى العقوبات 
م��ن  ع��دد  عل��ى  األخي��رة  األميركي��ة 
عادًا  اإليرانية،  واملؤسس��ات  الشخصيات 

ذلك "انتهاكا لروح االتفاق النووي".
وأك��د إن "إي��ران تعهدت باالتف��اق النووي 
وال تنس��حب منه إال إذا انسحبت أميركا 

أوال".

حركة التغيير تستعد الختيار مجلس 
قيادي ومنّسق عام لها الثالثاء املقبل

وبينم��ا تتحضر حرك��ة التغيير النتخاب 
منس��ق عام جديد لها، قال زمناكو جالل 
ان 11 شخصا رشحوا انفسهم لعضوية 
اللجنة القيادية العليا في حركة التغيير 
والت��ي س��تتألف من س��بعة اش��خاص، 
مبينا ان باب الترش��يح لعضوية اللجنة 

مفتوح سيتم اغالقه غدا االثنني.   
وتابع ان حركة التغير ستجري في 25 من 
الش��هر اجل��اري انتخابات خاص��ة الختيار 
اعضاء اجمللس القيادي االعلى في احلركة، 
والذي سيتألف من سبعة اشخاص على 
ان ينتخبوا ش��خصا من بينهم لرئاس��ة 
حركة التغيير وش��غل منصب منسقها 

العام خلفاً لنوشيروان مصطفى.
م��ن جهته ش��كر الدكت��ور رؤوف عثمان 
اعض��اء اجملل��س الع��ام الع��ادة انتخاب��ه 
ومنحه الثق��ة مجددا، متمني��اً ان يكون 
جتديد الرئاس��ة له دافعا لتقدمي املزيد في 
اطار خدمة املواطنني وش��عب كردس��تان 

على حد سواء.

وس��يكون اجمللس القيادي اعلى س��لطة 
داخ��ل احلرك��ة وفق��ا للبرنام��ج والنظام 
الداخلي للحرك��ة، وكانت حركة التغيير 
ق��د كش��فت اليوم عن رس��الة س��ابقة 
ارس��لها منس��قها العام الس��ابق خالل 
فترة مكوثه خارج البالد وعالجه الطويل، 
طالب فيها اعضاء احلركة باالعتماد على 
النظ��ام الداخل��ي واختيار هيئ��ة قيادية 

ومنسق عام خلفاً له. 
ووفقا جلميع التوقع��ات واغلب املعطيات 
املتوف��رة ف��ان القي��ادي في احلرك��ة عمر 
الس��يد عل��ي هو اكث��ر املرش��حني حًظا 
للحص��ول عل��ى منص��ب املنس��ق العام 
للحركة بعد انس��حاب املش��رح املنافس 
ق��ادر حاجي عل��ي وهو احد اه��م قياديي 
احلرك��ة الى جان��ب جالل جوه��ر وعثمان 

حاجي محمود.
ويع��د اجملل��س العام ف��ي حرك��ة التغيير 
مؤسسة سياس��ية ومعنوية استشارية 
اجمل��االت  جمي��ع  ف��ي  املش��ورة  تق��دم 
السياس��ية والتنظيمية واالدارية واملالية 

واالعالمية حلركة التغيير.  
وم��ن اهم مهام��ه وضع خط��ط وبرامج 
العم��ل والتع��اون م��ع اجملل��س الوطن��ي 

واالستشارة حول: 
اوال/ تقييم ووضع اخلطط العامة والبرامج 

السياسية حلركة التغيير.
ثاني��اً/ تقييم طبيعة ون��وع العالقات في 
حركة التغيير على صعيد اقليم كردستان 
والعراق الفيدرال��ي واملنطقة والعالم مع 

االحزاب واملنظمات السياسية. 
ثالثا/ اتخاذ التحضي��رات املطلوبة الجراء 
انتخاب��ات مجال��س احملافظ��ات ومجلس 
النواب العراقي وبرملان كردستان، وانتخاب 

اية مؤسسة اخرى. 
حرك��ة التغيي��ر الت��ي كث��رت التكهنات 

بتراج��ع موقعه��ا وقاعدته��ا اجلماهيرية 
عق��ب وفاة منس��قها العام ف��ي 19 من 
اي��ار املنصرم، متكن��ت من الع��ودة وبقوة 
الى الس��احة السياسية عبر ثباتها على 
واس��تراتيجيتها  السياس��ية  مواقفه��ا 
الفس��اد  عل��ى  للمس��اومة  الرافض��ة 
مبوقفه��ا  متس��كها  وادى  واحملس��وبية، 
الرافض الجراء االس��تفتاء م��ن دون اعادة 
تفعيل برملان كردس��تان الى ارضاخ احلزب 
بارزان��ي  بزعام��ة مس��عود  الدميقراط��ي 
وموافقت��ه عل��ى ع��ودة غي��ر مش��روطة 
لرئي��س البرمل��ان يوس��ف محم��د لترأس 
جلسات اجمللس بعد حتفظ ومنع من دخول 
مدينة اربيل دام لعام��ني، واكدت التغيير 
انها س��ترد على طلب احلزب الدميقراطي 
باج��راء حوار مباش��ر بع��د ان تنتهي من 
انتخ��اب اجمللس القيادي االعلى ومنس��ق 

جديد لها.    
واكد نائ��ب رئيس اجمللس العام في احلركة 
صالح ژاژل��ه یی ان احلركة ل��ن تتنازل عن 
السياس��ية  االوضاع  لتطبيع  ش��روطها 
ومعاجل��ة االزمات الت��ي مير به��ا االقليم، 
املعيش��ية  االوض��اع  حتس��ني  دون  م��ن 

للمواطنني.
وتابع ژاژله ی��ی ان حركة التغيير لن تقبل 
في ان يك��ون اجتماعها م��ع الدميقراطي 
اجتماع��ا جملرد االجتماع، وانه��ا اذا تيقنت 
فه��ي  املش��كالت  ملعاجل��ة  ني��ة  وج��ود 
الدميقراط��ي  م��ع  للجل��وس  مس��تعدة 

الكردستاني او أية جهة اخرى . 
وبش��أن اعادة تفعيل البرملان اوضح ژاژله 
یی انهم لن يقبلوا بعودة يوس��ف محمد 
لرئاس��ة البرمل��ان فق��ط، وامن��ا يج��ب ان 
تخصص جلس��ات البرمل��ان ملعاجلة ازمة 
رئاس��ة االقلي��م، الت��ي قال انها اس��اس 

جلميع املشكالت.

تتمات ص1

نينوى ـ خدر خالت:

برغ��م مضي 13 يوم��اً على االعالن 
الرس��مي عن حترير مدينة املوصل، 
اال ان اعمال انتش��ال القتلى وانقاذ 
املوص��ل  ف��ي  مس��تمرة  االحي��اء 
ناش��طون  قل��ل  فيم��ا  القدمي��ة، 
موصليون من قيمة نقاط التفتيش 
داخ��ل املدينة، مطالب��ني بتكثيف 
العمل االس��تخباري ملالحقة فلول 
داع��ش وخالياه النائم��ة في جانبي 

املدينة.
فقد جنحت فرق الدف��اع املدني في 
انقاذ عائل��ة كامل��ة مكونة من 8 
اف��راد في منطق��ة النبي جرجيس 
بعد س��قوط بيتهم فوق السرداب 
باس��فل منزله��م ومت محاصرتهم 
فيه الكثر من اسبوعني، وكانوا في 
اوضاع صحية مزرية، لكن ليس��ت 
خطرة، بسبب االرتفاع احلاد بدرجات 
احلرارة واعتماده��م على املاء ومادة 
الطحني كغ��ذاء لهم ط��وال مدة 

احتجازهم حتت االنقاض.
كم��ا متكنت احدى املف��ارز التابعة 
للجي��ش العراقي م��ن انقاذ طفلة 
م��ن حت��ت االنق��اض، ومت نقلها الى 
اح��د املستش��فيات النقاذه��ا من 
الرض��وض الت��ي اصابته��ا، فيم��ا 

البحث عن عائلتها مستمر.
كما متكنت ف��رق الدفاع املدني من 
انتش��ال جثث الربعة اشخاص من 
عائل��ة واحدة بضمنه��م امرأة في 
منطقة دكة بركة باملوصل القدمية 
م��ن حت��ت انق��اض منزله��م، بعد 
ابالغات من س��كان محليني بوجود 

ضحايا حتت انقاض املنزل املنكوب.
فيم��ا لق��ي 8 اش��خاص واصي��ب 
خمسة آخرون من املواطنني في حي 
النجار، اثر انفجار منزلني مفخخني 
من قب��ل تنظيم داعش، ف��ي اثناء 

تفقد املواطنني ملنزليهما.
وتس��تمر ن��داءات النق��اذ املدني��ني 
العالق��ني حت��ت االنقاض م��ن قبل 
ذويهم، من قبل فرق الدفاع املدني و 
القوات االمنية، فيما يرى ناشطون 

انه البد من ارسال فرق متخصصة 
ومعها آالت ثقيلة لالس��راع بانقاذ 

االحياء احملاصرين حتت االنقاض.
وكان تنظيم داعش االرهابي يتعمد 
تفجير عجالت��ه املفخخة واحململة 
باطن��ان من املتفج��رات في الفروع 
واالزقة الضيق��ة باملوصل القدمية، 
ملن��ع الق��وات االمنية م��ن التقدم، 
كم��ا انه اتخ��ذ م��ن آالف العائالت 
كدروع بشرية ونش��ر قناصيه فوق 

منازل مكتظة باملدنيني احملاصرين.
ناشطون موصليون يدعون لتكثيف 

العمل االستخباري
م��ن  موصلي��ون  ناش��طون  قل��ل 
اهمية نق��اط التفتيش في االحياء 

العام��ة  والش��وارع  الس��كنية 
ف��ي حف��ظ االم��ن باملدين��ة احملررة 
حديث��ا، مطالب��ني بتكثيف العمل 
االس��تخباري ملالحقة فلول تنظيم 

داعش االرهابي وخالياه النائمة.
وقال الناش��ط املوصل��ي واحلقوقي 
لقم��ان عم��ر الطائي ل��� "الصباح 
القي��ادات  "عل��ى  ان��ه  اجلدي��د" 
االمني��ة العراقية ان تأخ��ذ العبرة 
مم��ا حص��ل ف��ي حزي��ران 2014 في 
اثناء س��قوط املدينة بكاملها بيد 
عصابات داع��ش، حيث كان هنالك 
املفارز والسيطرات ونقاط  عشرات 
والتفتي��ش، التي لم متنع س��قوط 
املدين��ة، ب��ل انها زادت من س��خط 

االهالي بس��بب اعاق��ة حتركاتهم 
طلبا للرزق او لالستمرار باعمالهم 

الوظيفية".
له��ا  التفتي��ش  "نق��اط  واض��اف 
اهميته��ا، لك��ن ال ميك��ن التعويل 
عليها في حف��ظ االمن واالمان، بل 
يجب تكثيف العمل االس��تخباري، 
وزيادة اعداد العناصر االس��تخبارية 
باالزي��اء املدني��ة، وكس��ب الباع��ة 
اليص��ال  وغيره��م  املتجول��ني 

املعلومات للقيادات االمنية".
ولفت الطائي الى ان "هنالك جتارب 
عدي��دة لش��عوب عدي��دة جنح��ت 
بف��رض االم��ن م��ن خ��الل العمل 
االستخباري، الذي من اهم شروطه 

واالجه��زة  االهال��ي  ب��ني  التع��اون 
االمنية، والي��وم الغالبية العظمى 
من اهال��ي املوصل تدعم وتس��اند 
الق��وات االمنية بش��تى صنوفها، 
م��ن  س��نوات   3 عاش��وا  بعدم��ا 
الظل��م والقهر حت��ت قوانني داعش 

الظالمية".
مبين��ا ان "تدف��ق املعلوم��ات حول 
واملناصري��ن  واملبايع��ني  الدواع��ش 
م��ن املتورطني م��ع ه��ذا التنظيم 
املتط��رف، لالجه��زة االمنية تؤكد 
امنه��م  عل��ى  االهال��ي  ح��رص 
واس��تقرارهم، ب��ل ان معلومة من 
مواط��ن ق��ادت االجه��زة االمني��ة 
العتقال داعش��ي كان يروم تس��لم 

راتبه من دائ��رة الرعاية االجتماعية 
بنين��وى، في حني ه��و متهم بقتل 
واعدام منتس��بي االجهزة االمنية 
ف��ي اثن��اء س��يطرة داع��ش عل��ى 

املدينة".
وغالبا ما يقول ناشطون موصليون 
ان العش��رات م��ن الدواع��ش عادوا 
ملنازله��م باحي��اء املوص��ل بجانبي 
املدين��ة، ويحمل��ون هوي��ات مزورة، 
حي��ث ان��ه عن��د القب��ض عليهم 
ال تظه��ر اس��ماؤهم "امل��زورة" في 
قواعد بيانات االجهزة االمنية ويتم 
اطالق س��راحهم وتزويدهم بكتب 
تش��ير الى انهم واجهوا التحقيق 

االمني ولم يثبت ضدهم شيء.

تمكنت إحدى 
المفارز التابعة 
للجيش العراقي من 
إنقاذ طفلة من تحت 
األنقاض، وتم نقلها 
إلى أحد المستشفيات 
إلنقاذها من 
الرضوض التي 
أصابتها، فيما البحث 
عن عائلتها مستمر

جانب من عمليات انتشال املدنيني من حتت االنقاض في املوصل

استمرار انتشال أحياء وقتلى من تحت أنقاض الموصل

الموصليون يقللون من أهمية نقاط التفتيش
ويدعون لتكثيف العمل االستخباري
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متابعة الصباح الجديد:

والتحضي��رات  االس��تعدادات  تتواص��ل 
للب��دء بتنفيذ مبادرة »ألق بغداد« مطلع 
آب املقب��ل الت��ي س��بق أن أعل��ن عنها 
املوس��يقار نصير ش��مة ف��ي حفل يوم 
الس��ام العاملي الذي اقيم في املس��رح 
الوطني في بغداد يوم 21 من ايلول العام 

املاضي .
وقد مرت هذه االستعدادات والتحضيرات 
مبراح��ل ع��دة كان الهدف منه��ا اخلروج 
يلي��ق  ومب��ا  متكامل��ة  بصيغ��ة عم��ل 
بالعاصم��ة بغداد وباجله��ود املبذولة من 
لدن اجلهات الرس��مية وش��به الرسمية 
ورابطة املصارف العراقي��ة اخلاصة التي 
تقف وراء املب��ادرة ودعمها ماديا ومعنويا 
م��ن مجموع��ة م��ن أصح��اب املصارف 
العراقية اخلاصة وبعيدا عن أية التباسات 
أو مح��اوالت ميك��ن أن حترفها عن هدفها 
األس��اس وحتقق الثقة بالقائمني عليها 
النها مب��ادرة وطنية حقيقية وش��املة 
وذات ابعاد مرحلية واس��تراتيجية ترتكز 
على تكامل وتفاعل اجملتمع املدني برموزه 
الفني��ة والثقافية والعلمية مع القطاع 

اخلاص العراقي .
وتق��وم عل��ى تنفيذ ه��ذه املب��ادرة جلنة 

برئاس��ة املوس��يقار نصير شمة وتضم 
ف��ي عضويتها ممثل��ني عن جه��ات عدة 
وبرعاية البنك املركزي العراقي وباشراف 

رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي .
وقال املوس��يقار نصير شمة رئيس جلنة 
مبادرة »ألق بغداد« بالنسبة لهذه املبادرة 
أعلنت كفكرة  في املس��رح الوطني في 
حف��ل ي��وم الس��ام العاملي وبع��د أيام 
عقدن��ا اجتماعات في مكت��ب محافظ 
البن��ك املرك��زي الدكت��ور عل��ي العاق 
وجمعنا كل الن��اس الذين ابدوا رغبتهم 
واستعدادهم لاس��هام بتطوير وتنمية 

العاصمة بغداد .
واضاف ش��مة ان هذا املوضوع فيه ش��ق 
يع��د عمرانيا وتنمي��ة عمرانية لاماكن 
العام��ة في بغ��داد التي لي��س فيها أي 
م��ردود م��ادي مث��ل الس��احات واحلدائق 
واملتاحف وغيرها ومت تش��كيل جلنة »ألق 
بغداد« بقرار من رئيس الوزراء برئاس��تي 
وعضوي��ة مجموع��ة من الش��خصيات 
الرس��مية التابعة للوزارات املعنية التي 

نحتاجها لوجستيا في التسهيات.
واكد املوس��يقار ش��مة لقد بدأنا بعقد 
اجتماع��ات ع��دة وزي��ارات ع��دة لبغداد 
وخالها مت وضع خطة شاملة وتشكيل 
فريق هندس��ي وفريق اقتصادي ووضعت 
كل أم��وال املتبرعني في البن��ك املركزي 

أو  ألح��د س��حبها  ميك��ن  ال  بحافظ��ة 
التص��رف بها حت��ى أنا ، فه��ذه األموال 
تصرف بصك ثاثي التوقيع واليصرف اال 

بعد حتديد واحالة املقاوالت الى ش��ركات 
ضم��ن مواصف��ات اتبعنا فيه��ا صرامة 
غير مس��بوقة حتى في الدولة لنضمن 

الش��فافية ونضم��ن أن ه��ذه األم��وال 
تصرف في مكانها الصحيح . 

ولف��ت ش��مة ال��ى ان��ه مت��ت املصادقة 

عل��ى كل ه��ذه اخلرائط وعل��ى كل هذه 
التصامي��م من قب��ل امانة بغ��داد التي 
تتعاون معنا بشكل دائم وهم أعضاء في 
جلن��ة »ألق بغداد« وهذا املش��روع اذا جنح 
فإن جناحه س��يكون جناح��ا للجميع النه 
جاء نتيجة عمل جماعي كبير جدا واالن 
وصلنا الى التنفيذ والعطاءات س��تفتح 
خال أيام وس��نقيم مؤمت��را صحفيا في 
بغ��داد قريب��ا الع��ان توزي��ع العطاءات 

واحالتها الى الشركات املعنية.
واشار الى انه في شهر آب املقبل سيبدأ 
العم��ل عل��ى األرض بعش��رين س��احة 
مهمة في بغداد والعمل لن يكون تطويرا 
له��ذه الس��احات بل هو إع��ادة تصميم 
وتنفيذ جديد من جميع الوجوه وان شاء 
اهلل سيسعد ذلك كل الشعب العراقي 
، معرب��ا عن امله ان العمل مجرد أن يبدأ 
على األرض سيس��تغرق 220 يوما لاجناز 
وستس��لم كل الس��احات ال��ى اخلدمة 
العام��ة الى الش��عب العراقي وس��يتم 
نص��ب كامي��رات ف��ي ارض كل س��احة 
تنقل على مدار 24 س��اعة نقا مباشرا 
عبر الويب س��ايت اخل��اص ب�«ألق بغداد« 
وسيش��اهد  العم��ل  وآلي��ات  تط��ورات 
العراقي��ون ال��ى أي مدى أن ه��ذه املبادرة 
وهذا العمل ليس سها فهو ليس إعادة 
تأهي��ل أو ترميم س��احة بل ه��و تطوير 

جذري وشامل لكل ساحة من الساحات 
العش��رين فاملوضوع مختلف متاما وهذا 
ما تعلمته متاما أيضا خال هذه التجربة 

.
من جانب��ه ق��ال املهندس االستش��اري 
معن ع��اء أمني س��ر مؤسس��ة مكية 
االستشارية عضو اللجنة العليا ملبادرة 
»أل��ق بغ��داد » لغ��رض اعادة ال��روح الى 
معالم مش��هد بغداد احلضري وابنيتها 
بحقبها التأريخية انطلقت »ألق بغداد« 
لتك��ون املب��ادرة االولى في الع��راق التي 
ترتكز على تكامل وتفاعل اجملتمع املدني 
برم��وزه الفنية والثقافي��ة والعلمية مع 
القطاع اخلاص العراقي الذي تولى متويل 
املب��ادرة يض��اف اليهم الدعم واالس��ناد 
احلكوم��ي بش��تى مؤسس��اته لتك��ون 
اللبنة االساس��ية في دع��م وحتفيز هذا 
املس��عى النبيل الذي حتاف��ظ فيه بغداد 

على ألقها وجمال روحها .
كما اوجز املهندس د. أحمد باسل محمود 
مدي��ر الدائ��رة الهندس��ية ف��ي رابط��ة 
املص��ارف العراقية اخلاصة التي تش��رف 
على التنفيذ املباش��رعلى املب��ادرة أوجز 
املتابع��ة والعملي��ات الت��ي اجريت فيما 
يخص مشروع تطويرعشرين ساحة في 
مدينة بغداد بالتعاون مع اجلهات املعنية 

وفي مقدمتها أمانة بغداد .

تشكيل لجان متخصصة لمتابعة الموضوع 

محليات 4

هدى فرحان*

واملعادن  الصناع��ة  وزي��ر  عق��د 
ش��ياع  محم��د  املهن��دس 
موس��عا  اجتماع��ا  الس��وداني 
ملناقشة تفاصيل ملف بيع ونقل 
احمليطة  واملعوق��ات  الس��كراب 
بهذا املل��ف وتأثي��ره على عمل 
وإنتاج مصان��ع احلديد والصلب 

في املرحلة املقبلة .
الوزير خ��ال االجتماع  واوض��ح 
ال��وزارة  وكي��ل  حض��ره  ال��ذي 
الدكت��ور  التخطي��ط  لش��ؤون 
محمد هاش��م عبداجمليد وعدد 
من امل��دراء العامني ف��ي الوزارة 
وش��ركاتها املعني��ة باملوض��وع 
وعدد م��ن ممثل��ي وزارات الدولة 
ذات  اخل��اص  القطاع  وش��ركات 
ممثل��ي  م��ن  وبع��ض  العاق��ة 
القي��ادات األمني��ة أن موض��وع 
الس��كراب ش��غل حي��زا كبيرا 
من اهتمام��ات ومخاطبات وزارة 
الصناعة طيل��ة الفترة املاضية 
تش��كيل جل��ان متخصصة  ومت 

ملتابعة هذا املوضوع .
ولف��ت الوزي��ر إلى ان ش��بهات 
املل��ف  ه��ذا  ش��ابت  فس��اد 
العامة  الش��ركة  وباألخص في 
اإلس��ناد الهندس��ي الت��ي ل��م 
يك��ن عملها ضمن الس��ياقات 
فق��د  الصحيح��ة  والضواب��ط 
سيطرت على الشركة مجاميع 
اعتاش��ت على ملف السكراب 
اتخ��اذ  إل��ى  ال��وزارة  مااضط��ر 
اإلجراءات القانونية وتغرمي اثنني 
من املدراء العامني مببالغ وصلت 
إلى )21( ملي��ار دينار إضافة إلى 
اإلج��راءات القضائية ، الفتا إلى 
أن هذا امللف متت مناقش��ته في 
األمان��ة العام��ة جمللس ال��وزراء 
بسبب حاالت الفساد وعمليات 
االبت��زاز والرش��ا والت��ي كان��ت 
تش��كل عائقا ومعرقا لعملية 
االستثمار وجذب املستثمرين .  

وأشار السوداني إلى قرار مجلس 
ال��وزراء بإط��اق بيع الس��كراب 
عل��ى أن تق��وم وزارة الصناع��ة 
بتقيي��م املوضوع وتق��دمي تقرير 
متكامل بش��أنه بداية شهر آب 
املقبل ، داعيا إلى ضرورة الوقوف 
على املش��كات واملعوقات التي 
حتيط بهذا امللف وحتديد مواطن 
اخللل وتس��مية اجلهة أو العائق 
التي حتول دون تقدم وانس��يابية 
العم��ل وتأثير ذل��ك على اجلانب 
االقتص��ادي للبلد فيم��ا يتعلق 
بعمل مصان��ع احلديد والصلب 
وإنتاجها من م��ادة احلديد خال 
لتغطي��ة  املقبلت��ني  الس��نتني 

احتياجات البلد .

واوض��ح الوزير أن الع��راق مقبل 
على حم��ات ومش��اريع إلعادة 
إعمار وبناء املناطق احملررة إضافة 
إل��ى حاج��ة احملافظ��ات األخرى 
وكذلك الصعوبات واملش��كات 
الت��ي تواج��ه ش��ركات القطاع 
اخل��اص الت��ي تق��وم بعملي��ات 
مناقلة السكراب بني احملافظات 
دميوم��ة  تع��وق  والت��ي  وامل��دن 
وانسيابية عمل هذه الشركات 
                                               .

وأكد الوزير حرصه على تشجيع 
القط��اع اخل��اص واملس��تثمرين 
أساس��يا  ش��ريكا  بصفت��ه 
وحقيقي��ا للقط��اع احلكوم��ي 
للنهوض بالصناع��ة الوطنية ، 

مستش��هدا بتجربة جمهورية 
االمتي��ازات  تق��دمي  ف��ي  إي��ران 
للمس��تثمرين  والتس��هيات 
وانع��كاس ذلك على جناح قطاع 
الصناع��ة فيه��ا وامتاكه��ا ل� 
)900( مدينة صناعية للمشاريع 

الصناعية املتعددة .           
وقد تخلل االجتماع مناقش��ات 
وم��داوالت وعرض للمش��كات 
واملقترح��ات الكفيل��ة بحله��ا 
ح��ول  واآلراء  لألف��كار  وط��رح 
موض��وع الس��كراب وع��دد من 
املواضيع والقضايا ذات العاقة ، 
كما تضمن االجتماع استعراضا 
متتلكه��ا  الت��ي  لامكاني��ات 
مصانع احلديد والصلب واخلطط 

واملش��كات  واملعاناة  االنتاجية 
الت��ي تواجهه��ا والتط��رق الى 
ايج��اد ووض��ع آلي��ة متوافق��ة 
السكراب ضمن  لغرض مناقلة 
موافقات البيئة واجلهات االمنية 
وعقود البيع لكميات السكراب 

ومصادقات اجلهات املعنية .
عل��ى صعيد متص��ل بحث وزير 
الصناع��ة م��ع النائ��ب ف��ارس 
الفارس واقع الصناعة في الباد 
واخلط��ط الكفيل��ة بتطويره��ا 
، مؤك��دا ح��رص ال��وزارة اجل��اد 
أج��ل   م��ن  ال��دؤوب  وس��عيها 
العام  الصناع��ة  تطوير قط��اع 
واخلاص واخملتلط من خال ايجاد 
شراكات فاعلة وحقيقية لدعم 

اخلط��ط الرامي��ة ال��ى تطوي��ر 
الش��ركات الصناعي��ة وجعلها 
شركات منتجة ورابحة ، مثمنا 
في الوقت ذاته التوجه احلكومي 
الداعم للصناع��ة الوطنية من 
خال اص��دار الق��رارات وتفعيل 
ف��ي  تس��هم  الت��ي  القوان��ني 
دع��م وحماي��ة املنت��ج احملل��ي ، 
مش��ددا على أهمية التنس��يق 
والتعاون ب��ني اجلهات التنفيذية 
إحياء  أج��ل  والتش��ريعية م��ن 
وتنشيط الصناعة احمللية واعادة 
دورها في تنويع مص��ادر الدخل 

وتعزيز االقتصاد الوطني .  

*اعالم الصناعة 

وزير الصناعة يناقش ملف السكراب وآثاره في مصانع الحديد والصلب 

شابت ملف 
السكراب شبهات 

فساد وباألخص 
شركة اإلسناد 
الهندسي التي 
لم يكن عملها 
ضمن السياقات 

والضوابط 
الصحيحة ما اضطر 

الوزارة إلى اتخاذ 
اإلجراءات القانونية 

بحق الشركة

السكراب وآثاره في مصانع احلديد والصلب

إنجاز وتدشين البئر 
الثالثة في حقل السندباد 

الحدودي بالبصرة 

»القضاء« يفتتح نافذة 
إلنجاز معامالت الشهداء 

ضمن مناطقهم

ممثلو الوزارات 
يناقشون ربط منظومة 

التعليم بسوق العمل

بغداد - الصباح الجديد:
أك��د وزير النفط جبار علي اللعيبي خال حضوره 
احلف��ل ال��ذي اقيم مبناس��بة إجناز وتدش��ني البئر 
الثالثة ف��ي حقل الس��ندباد احل��دودي مبحافظة 
البصرة ح��رص الوزارة على تطوي��ر جميع احلقول  

احلدودية واالستثمار األمثل لها . 
وقال اللعيبي ان الوزارة وضعت خطة لتطوير هذه 
احلقول سواء باجلهد الوطني او عن طريق التعاقد 
والتعاون مع الش��ركات العاملية ، مش��يدا باجلهد 
الوطني في املس��اهمة الفاعلة في ذلك من قبل 
ش��ركة نفط البص��رة واحلف��ر العراقي��ة وغيرها 
، مضيف��ا ان ال��وزارة ستباش��ر في بناء املنش��آت 
الس��طحية للحق��ل  . م��ن جانبه ق��ال املتحدث 
باس��م الوزارة عاصم جهاد  أن نتائج احلفر تبش��ر 
بطاق��ة مكمنية واعدة س��تضيف كميات جيدة 
م��ن اخل��ام ال��ى االنت��اج الوطن��ي ، موك��دا دعوة 
الش��ركات العاملية لاسهام في تطوير 10 حقول 
نفطية حدودية. ه��ذا ورافق وزير النفط في زيارته 
حلقل الس��ندباد وكيل الوزارة لشؤون االستخراج 
املهن��دس ك��رمي حط��اب واملفت��ش الع��ام ومدراء 
ش��ركات نفط البصرة واحلف��ر العراقية وعدد اخر 

من املسؤولني في الشركات النفطية. 

بغداد - اعالم القضاء: 
أصدر مجلس القضاء االعلى إعماما الى محاكم 
الب��اد بإصدار القس��امات الش��رعية لش��هداء 
احلشد الش��عبي ضمن مناطقهم االستئنافية، 

فيما فتح نافذة خاصة إلجناز معاماتهم.
وق��ال املتحدث الرس��مي جمللس القض��اء االعلى 
القاضي عبد الس��تار بيرق��دار ان »إعماماً اصدره 
مجلس القضاء االعل��ى الى محاكم الباد كافة 
يقضي بإص��دار القس��امات الش��رعية واحلجج 
حس��ب االختص��اص املكاني أي ضم��ن املنطقة 

االستئنافية«. 
وأض��اف بيرق��دار إن »اإلعمام تضم��ن فتح نافذة 
خاصة لشهداء احلشد الشعبي إلجناز معاماتهم 
تقديرا للتضحيات اجلس��ام الت��ي قدموها دفاعا 

عن الوطن واملقدسات .

بغداد - الصباح الجديد:
ت��رأس وزي��ر التعلي��م العال��ي والبح��ث العلمي 
الدكت��ور عبد الرزاق العيس��ى اجتماعا تش��اوريا 
رب��ط  ملناقش��ة  واملؤسس��ات  ال��وزارات  ملمثل��ي 
منظوم��ة التعلي��م العالي م��ع القطاعني العام 

واخلاص لتوفير احتياجاتهما من سوق العمل.
وقال مستش��ار الوزارة الدكتور ص��اح النعيمي، 
إن االجتم��اع ناقش خطط  الوزارة بتقدمي اخلدمات 
ملؤسس��ات الدولة عبر رفدها بالطاقات الش��ابة 
واألكادميية ومب��ا يتوافق ومتطلبات س��وق العمل 
وللقطاع��ني العام واخل��اص ، مضيفا ان اجملتمعني 
بحثوا امكانية ربط منظومة التعليم العالي مع 
قطاعات الدولة  العام��ة واخلاصة بغية التواصل 
مع أهم االحتياجات التي س��توفرها الوزارة ضمن 

آليات سوق العمل للخريجني.
وتابع الدكتور النعيمي أن هناك خططا س��تنفذ 
م��ن ش��أنها تش��جيع املبدع��ني واملبتكري��ن من 
الش��باب ضم��ن برام��ج )Eco- SyStEm( التي 
تهتم باالبتكارات واملش��اريع الريادي��ة التي تنفذ 
عب��ر آليات العمل اجلماعي والت��ي تكون ذات رجع 
اقتصادي وطني تس��تطيع خلق فرص املنافس��ة 

مع املشاريع األخرى.

تقرير

»ألق بغداد« تنّفذ مبادرة تطوير ساحات العاصمة في آب المقبل 
قريبًا.. إعالن توزيع العطاءات وإحالتها الى الشركات المعنية

البدء بتنفيذ مبادرة »ألق بغداد«
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ام��ام انظ��ار معال��ي وزي��رة الصحة 
احملترمة 

بعد التحية :
اض��ع مش��كلة ابنت��ي ام��ام انظ��ار 
معاليكم ، ملتمس��ا عطفكم االبوي 
الرحيم باب��داء املس��اعدة واملروءة في 
معاجل��ة ابنتي ) ش��مس ( البالغة من 
العمر )6( س��نوات واملصاب��ة بالتهاب 

حاد في الرأس وهي فاقدة الوعي .
معالي الوزيرة ..

ان ابنتي ش��مس كانت ف��ي ) العناية 
املركزة ( مبستش��فى اجلملة العصبية 
التعليمي ، وقد مت اباغي من قبل ادارة 
املستش��فى بنقلها الى مدينة الطب 
لع��دم وجود امكاني��ات واجهزة طبية 
ملعاجلته��ا ، وقد قمت فعا بنقلها الى 
مدين��ة الطب التي اعتذرت بدورها عن 

استقبالها ، لاسباب نفسها.
ام��ام  ومش��كلتي  مناش��دتي  اض��ع 
معاليك��م النقاذ الطفل��ة التي ترقد 
ف��ي العناي��ة املركزة ومبج��رد خروجها 
يعن��ي موتها ال محال��ة ، وانا االب من 
ذوي االمكاني��ات املادي��ة احمل��دودة التي 
ال تس��عني ان اذهب بها للعاج خارج 
الع��راق او في املستش��فيات االهلية ، 

فليس امام��ي اال املروءة والرحمة التي 
متتلكونه��ا من اجل انق��اذ حياة طفل 

هو االن بني براثن املوت .

ومن اهلل التوفيق    

والد الطفلة شمس
امنار علي صالح 

مناشدة 

منى خضير عباس*  
جت��دد الهيئة العام��ة للمي��اه اجلوفية 
نش��اطها في بذل اجلهود س��عياً منها 
لاس��تفادة القصوى من مخ��زون املياه 
اجلوفية ف��ي بلدنا العزيز واس��تثمارها 
البش��ري وسقي  االس��تهاك  الغراض 
ومعاجل��ة  احليوان��ات  وارواء  املزوع��ات 
مش��كات النازح��ني للمي��اه حيث بلغ 
عدد االبار املنجزة لشهر حزيران من هذا 
العام )33( بئ��راً اضافة الى فحص )27( 

بئرا ونصب )4( طواقم ضخ  .
وأكد املصدر اإلعامي للهيئة انه مت اجناز 
حفر)13( بئرا في العاصمة بغداد لسد 
احتياج��ات احملافظ��ة للمي��اه وتأمينها 
خمليم��ات النازح��ني ومس��اعدتهم على 
حتمل الظ��روف احلرجة التي مي��رون بها 
حيث ش��ملت مواقع وقرى ع��دة منها 
بئر ثامر جاب احمد وبئر س��عود حميد 

عويد اضافة الى فحص )12( بئرا .
اما في محافظة كرباء فقد مت اجناز حفر 
)5( ابار من ضمنها بئر عدد )2( ملش��روع 
املي��اه البديل��ة لتأمني حاج��ة احملافظة 
للمي��اه في حالة ح��دوث اي طارئ ملياه 
نه��ر الف��رات وكذلك حفر بئ��ر عدد )2( 
ملطحنة الهناء وبئر للحش��د الشعبي 
اضاف��ة الى فح��ص )3( اب��ار ونصب )4( 
طواقم ضخ في احملافظة ، ومت اجناز حفر 
)5( اب��ار في محافظة النجف االش��رف 

منها بئر موكب خدام احلس��ني اضافة 
الى فحص )2( بئرين .

وتلبي��ًة الحتياج��ات محافظ��ة صاح 
الدين للمياه بس��بب الظ��روف االمنية 
الصعب��ة التي خلفتها عصابات داعش 
االرهابي فقد اجنزت ماكات الهيئة حفر 
)3( ابار في احملافظ��ة منها بئر اخلزامية 

الشرقية اضافة الى فحص بئرين .
وفي البص��رة الفيحاء فقد مت اجناز حفر 
بئرين للمحطة الوس��طية لاس��هام 
في تثبيت الكثبان الرملية ونش��ر بيئة 
خض��راء في احملافظة اضافة الى فحص 

بئرين في احملافظة ، وكذلك اجناز حفربئر 
قرية البو جاري في محافضة ذي قار.

اما في محافظة املثنى ولغرض توسيع 
الرقعة اخلض��راء واالس��تفادة من مياه 
االبار لاغراض الزراعية واالس��تعماالت 
البش��رية املتنوعة اجن��زت الهيئة حفر 
)3( اب��ار ف��ي احملافظ��ة منه��ا بئ��ر دلة 
س��وير ش��ايع ، واخيرا مت اجن��از حفر بئر 
حليم محس��ن ابراهيم ف��ي محافظة 

القادسية 

*اعالم الهيئة 

المياه الجوفية تنجز حفر )33( بئرًا في حزيران 
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البصرة - سعدي علي السند:

جب��ار  النف��ط  وزي��ر  بحض��ور 
اللعيب��ي احتفلت ش��ركة غاز 
البص��رة بأفتت��اح رصي��ف رقم 
)3( ف��ي مرفأ التحمي��ل اخلاص 
بالشركة والواقع بني خور الزبير 

وأم قصر .
وق��ال الوزير خالل حفل االفتتاح 
ال��ذي حضره مراس��ل »الصباح 
اجلدي��د« ف��ي البصرة م��ع عدد 
ه��ذا   إن  األع��الم  وس��ائل  م��ن 
املرف��أ  سيس��هم ف��ي إنش��اء 
مدين��ة  صناعية كبي��رة للغاز 
بتل��ك املنطق��ة تتوس��ع مب��رور 
الزم��ن عبر عمليات  االس��تيراد  
والتصدي��ر، كما س��يمثل حجر 
أس��اس لتقدم مش��روع نبراس 
الذي  البتروكيماوية  للصناعات 

سينشأ هناك.
وزارت��ه  توجي��ه  إل��ى  ولف��ت 
بالكش��ف على أربع��ة  أرصفة 
ف��ي  الف��او كان��ت تس��تعمل 
ف��ي  تصدير النف��ط اخلام خالل  
سنوات  السبعينيات  وإمكانية  
استعمالها في عملية استيراد 
املش��تقات  النفطية من اخلارج  
فضال ع��ن تصديره��ا ، وتابع إن 
إجناز الرصيف س��يكون له األثر  
الكبير في فك االختناقات التي 
يش��هدها مرفأ خور الزبير فيما 
يتعلق بزخ��م  الناقالت وعملية  
املطلوب��ة  الكمي��ات  تصدي��ر 
واالس��تيراد ، مؤك��دا في الوقت 
ذاته توجيه وزارة النفط لشركة 
غ��از البص��رة  واجله��ات املعنية  
في الوزارة بوضع خطة  لتنظيم 
حرك��ة الناق��الت  وجتنب حدوث 
الزخم كما حدث ، مس��بقاً في 
مرافئ أخرى س��واء في املس��ار 

التصديري  او االستيراد.

توسع كبير في كميات الغاز 
املستثمر وعمليات التصدير

وأضاف الوزير ان السنوات الثالث 
املقبلة  ستشهد توسعا كبيرا 
ف��ي كمي��ات الغ��از املس��تثمر 

وعملي��ات التصدي��ر وذلك على 
وفق  خط��ة  وزارة  النفط  التي  
تقضي  ب��ان ال يكون هناك حرق 
للغ��از بع��د ع��ام  2019 حي��ث 
يتم اس��تخراج الغ��از املصاحب 
واستثماره بش��كل يلبي حاجة 
الس��وق احمللي وتصدير  الفائض 
من��ه م��ا ي��ؤدي إلى اكتس��اب  
م��ردودات  مالية عالي��ة وتوفير 
ف��رص عمل وتوس��يع منش��آت 
الغ��از وازدهاره��ا بش��كل كبير 
وان مين��اء أم قص��ر ليس فقط 
ميناء املياه العميقة الوحيد في 
العراق الذي يس��تعمل لشحن 
البضائ��ع ، لكن��ه يع��د مرك��ز 
تصدير الغاز الطبيعي املس��ال 
الوحي��د ف��ي الع��راق. ولذل��ك، 
فهو مهم اس��تراتيجيا حملافظة 

وللعراق وتقوم ش��ركة  البصرة 
البص��رة حالي��ا بتجهي��ز  غ��از 
ومعاجل��ة نح��و 700 مليون قدم 
تولي��د  يس��هل  مم��ا   ، مكع��ب 
الطاق��ة في احملافظ��ة من خالل 
زي��ادة كمي��ة الغاز اجل��اف ولقد 
تابعنا وش��هدنا خطة الشركة 
عل��ى م��دى الس��نوات املاضية 
اللتق��اط كميات أكبر من الغاز، 
والذي ب��دوره يحتاج إل��ى املزيد 
من القدرة ملعاجلت��ه وهذا يضع 
الشركة كمسهم رئيس لفتح 
املزيد من االس��تثمارات الغازية 

لبلدنا.

اجنازات كبيرة
غ��از  ع��ام ش��ركة  مدي��ر  أم��ا 
البصرة س��اميون دامن فقد قال 

ان الش��ركة حققت مستويات 
قياس��ية بلغت 784 مليون قدم 
مكعب قياس��ي ) مقم��ق( من 
الغاز الطبيعي و 4،400 طن من 
الغاز السائل ) غاز الطبخ ( وهذا 
االجناز لم يس��بق ل��ه مثيل في 
تاريخ النفط والغ��از في العراق 
، وبعد إع��ادة تأهيل منش��آتها 
البحري��ة، أجن��زت ش��ركة غ��از 
البصرة بنجاح 43 شحنة منها 
28 غاز س��ائل / غاز الطبخ و 15 
شحنة من مادة مكثفات الغاز) 
بقيم��ة أكث��ر م��ن  118 مليون 

دوالر من اإليرادات(.
وبني مدير عام الشركة ان شركة 
غاز البصرة تلتزم بتأمني إمدادات 
للع��راق  املس��تقبلية  الطاق��ة 
وتؤكد على أهمية مرافئ أم قصر 

وتواصل التزامها ودعمها - لزيادة 
االس��تثمارات في البنية التحتية 
للغ��از ومعاجلة كمي��ات أكبر من 
الغاز املتوقع لصالح البالد لتأمني 
إم��دادات العراق املس��تقبلية من 
الطاقة وتعد ش��ركة غاز البصرة 
ألس��تراتيجية  األس��اس  احلج��ر 
العراق املتكاملة لتجهيز الطاقة، 
حي��ث توفر 70 ٪ من الكهرباء في 
محافظ��ة البص��رة ، و 60 ٪ م��ن 
اجمالي الطلب على الغاز السائل 

في اجلنوب.

لدينا خطط واسعة
واش��ار س��اميون ال��ى الق��ول ، ما 
يزال عمل ش��ركتنا  ينصب على 
س��المة موظفين��ا ، وعلى تنفيذ 
خططن��ا الكبيرة ونحن ملتزمون 

مع ش��ركائنا ف��ي رحلتنا لتطوير 
قط��اع الطاقة في الب��الد لتوفير 
قوة أقتصادية منتظمة لش��عب 
العراق، ونحن نعمل معا جنبا إلى 
جنب مع احلكومة برغم الظروف 
الصعب��ة، الت��ي مي��ر به��ا العراق 
الطاقة اجم��اآلً بصفتها  وقطاع 
ج��زءا اليتج��زأ، لتولي��د الفوائ��د 
املالي��ة م��ن خ��الل ص��ادرات تلك 

املنتجات .
ولفت مدير عام الش��ركة الى ان 
شركة غاز البصرة حاليا إلى تنفيذ 
واملس��تقبلية  احلالية  خططه��ا 
اللتقاط وجمع ومعاجلة كل الغاز 
م��ن حقول جول��ة التراخيص من 
حق��ول الرميل��ة والقرن��ة وحقل 
الزبير) وحتويله��ا إلى فوائد مالية 

إضافية لشعب العراق ( .

بحضور وزير النفط جبار اللعيبي

افتتاح رصيف رقم 3 لتحميل وتصدير الغاز في خور الزبير
العمل تمنح 1635 قيدا 
وهوية للعمال المتقاعدين

تشغيل الوحدة التوليدية 
األولى في محطة 

المنصورية الغازية

بغداد - الصباح الجديد:
منحت دائرة التقاعد والضمان االجتماعي للعمال 
في وزارة العمل والش��ؤون االجتماعية )830(  قيداً 
ملعام��الت جديدة لعم��ال بلغوا الس��ن القانونية 
للتقاع��د ومن ث��م احالتها الى قس��مي التقاعد 
والتعويضات وشؤون املضمونني الكمال االجراءات 
القانونية وتنظيم واص��دار )805( هويات تقاعدية 
للعم��ال املضمونني ف��ي بغ��داد واحملافظات خالل 

النصف االول من عام 2017. 
واعلن مدير عام الدائرة علي جعفر احللو عن حتديث 
)2383( اس��تمارة متغي��رات خاصة بنق��ل الراتب 
التقاعدي فضال عن ادخال وكالة او وصاية او تغيير 
درجة العجز او رمز الشرط للطالب، وكذلك تعديل 

راتب او قطع الراتب او احلذف او االطالق. 
واوض��ح املدي��ر الع��ام ان قس��م ص��رف الروات��ب 
التقاعدي��ة في الدائرة يتول��ى مهام احالة العمال 
املضمونني الذين لم يكملوا الس��ن القانونية الى 
اللج��ان الطبية االبتدائية واالس��تئنافية لتحديد 
نس��بة العجز لديهم إذ متت احالة )265( متقاعدا 
عجز جزئي ف��ي بغداد الى اللجان الطبية، وكذلك 
تس��ليم الرواتب التقاعدية لبغداد واحملافظات الى 
االدارة العام��ة ملص��رف الرافدين، وتس��لم الرواتب 
املس��ترجعة للعمال الذين لم يتسلموا رواتبهم، 
وكذل��ك س��حب  االضب��ارة اخلاص��ة باحتس��اب 
رات��ب، وتأييد دراس��ة، وقطع حصة ورد احتس��اب، 
ودف��ع رواتب او صرفها، ووكال��ة وصاية على االبناء 

القاصرين .

بغداد - الصباح الجديد:
متكنت املالكات الهندسية والفنية في املديرية ألعامة 
ملش��اريع اإلنت��اج الغازية وبإش��راف من قب��ل مدير عام 
املديري��ة العامة املذك��ورة املهندس ياس��ر فرحان ، من 
تشغيل الوحدة التوليدية االولى في محطة املنصورية 

الغازية مبحافظة ديالى.
واوضح املتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء الدكتور 
مصع��ب س��ري امل��درس ان اإلعمال تضمنت تش��غيل 
الوحدة االولى ف��ي محطة كهرب��اء املنصورية الغازية 
بطاق��ة قدره��ا 100 ميكاواط ، وس��ترتفع إل��ى )١٨٠( 
ميكاواط��ا ، الفتا الى ان احملط��ة تتكون من أربع وحدات 
توليدية طاقة كل واحدة منها قدرها )١٨٠( ميكاواطا ، 

وبطاقة إجمالية )٧٢٠( ميكاواطا. 
واكد الدكت��ور املدرس ان وحدات احملط��ة الثالث األخرى 
س��تدخل إلى اخلدم��ة تباعاً خالل امل��دة املقبلة بعد أن 
يتم تأهيلها من قبل شركة جنرال الكتريك االميركية، 
ج��راء األضرار الت��ي حلقت باحملطة من قب��ل اإلرهابيني ، 
ع��ام ٢٠١٤، بعد ان كانت احملطة في مرحلة التش��غيل 
التجريبي في حينها من قبل شركة الستوم الفرنسية 
املنفذة للمحطة ، وان هذه احملطة ستس��هم في زيادة 
ساعات التجهيز في العاصمة بغداد ومحافظات ديالى 

والفرات األوسط.
على صعي��د اخر اجنزت امل��الكات الهندس��ية والفنية 
في مديري��ة توزيع كهرب��اء البصرة التابع��ة للمديرية 
العام��ة لتوزيع كهرباء اجلنوب اعمال صيانة الش��بكة 

الكهربائية في محافظة البصرة .

أعلن وزير النفط 
إن إنجاز الرصيف 
سيكون له األثر  
الكبير في فك 
االختناقات التي 
يشهدها مرفأ خور 
الزبير فيما يتعلق 
بزخم  الناقالت 
وعملية  تصدير 
الكميات المطلوبة 
واالستيراد 

وزير النفط خالل افتتاح رصيف رقم 3 لتحميل وتصدير الغاز في خور الزبير

بغداد - الصباح الجديد:
طالب��ت وزارة التج��ارة تأيي��د اجملالس 
البلدية واحمللية على تس��لم الطحني 
م��ن قب��ل ال��وكالء بكام��ل الكمي��ة 
املقطوع��ة وع��دم جتزئته��ا لضم��ان 
ايصال��ه بانس��يابية ال��ى املواطن��ني 
ومن��ع حاالت التالعب م��ن قبل بعض 

الناقلني
واوض��ح مدير ع��ام الش��ركة العامة 

لتصنيع احلبوب املهندس طه ياس��ني 
عباس خالل اجتماعه برئيس واعضاء 
رابط��ة التضام��ن ل��وكالء البطاق��ة 
التمويني��ة وعدد من اعض��اء اجملالس 
البلدي��ة ف��ي بغ��داد بحض��ور مدراء 
اقس��ام الرقاب��ة والتس��ويق بان��ه مت 
خ��الل اللقاء تقدمي ش��رح مفصل عن 
آلي��ة انتاج الطح��ني واملراحل التي متر 
به��ا العملية االنتاجي��ة واجلهود التي 

تبذله��ا الش��ركة ابتداء من تس��لم 
احلب��وب وعملية الطحن م��رورا بنقل 
الطحني وتس��ليمه للوكيل وتكاليف 

انتاج الكيس الواحد من الطحني.
واضاف املدير الع��ام ان عملية االنتاج 
والتوزي��ع جتري على وف��ق خطة معدة 
من قبل الشركة حتقق التوزيع العادل 
واملتزامن ضم��ن فترة زمني��ة موحدة 
في عموم احملافظات وان اهم ماحتققه 

خط��ة االنتاج والتس��ويق ه��و ضمان 
اس��تقرار اس��عار الطحني في السوق 

احمللية.
واشار املدير العام الى الدور الذي يلعبه 
قسم الرقابة في متابعة عملية النقل 
والتوزيع والزيارات التفتيشية للوكالء 
، مطالب��ا اعض��اء اجملال��س البلدي��ة 
واحمللية التعاون مع الش��ركة في رصد 
بعض ح��االت التالعب التي قد حتصل 

من قبل بعض الناقلني بعدم تس��ليم 
كامل الكمية املقررة للوكيل وتفعيل 

دور الرقابة اجلماهيرية في هذا اجملال.
من جانبه قدم مدير قس��م التسويق 
ش��رحا ع��ن آلي��ة توزيع احلب��وب على 
الوكالء  وتوزي��ع قطوع��ات  املطاح��ن 
حس��ب الرقعة اجلغرافية للمطحنة  
ال��ى مالحظ��ات  كم��ا مت االس��تماع 
واقتراح��ات اعض��اء اجملال��س البلدية 

ورابط��ة ال��وكالء واالتف��اق على عقد 
اجتماع موسع يضم عدد من الوكالء 

خالل املدة املقبلة .
من جانبه��ا أعلنت الش��ركة العامة 
لتج��ارة احلبوب ف��ي وزارة التجارة عن 
مواصل��ة فرعها ف��ي محافظة ديالى 
جتهيز املطاح��ن العاملة في احملافظة 
بخلطات احلبوب النتاج الطحني املوزع 

ضمن مفردات البطاقة التموينية.

تفعيل الرقابة الجماهيرية لرصد حاالت التالعب في تجهيز بالطحين 

هدى فرحان*
وقع العراق ممثال بوزير الصناعة 
محم��د  املهن��دس  واملع��ادن 
وزي��ر  م��ع  الس��وداني  ش��ياع 
التج��ارة والصناع��ة واملناج��م 
االيراني محمد رضا نعمت زاده 
التعاون  لتطوير  تفاهم  مذكرة 
واملع��ادن  الصناع��ة  وزارة  ب��ني 
االيرانية  ونظيرته��ا  العراقي��ة 
الصناعات الصغيرة  في مجال 

واملتوسطة واملدن الصناعية .
التفاه��م  مذك��رة  وتضمن��ت 
الت ومقعت خ��الل الزيارة التي 
ق��ام الوزير بها ال��ى اجلمهورية 
االس��المية االيراني��ة على رأس 
وف��د رس��مي ض��م ع��ددا من 
املس��ؤولني في ال��وزارة واملدراء 
العامني في ش��ركاتها العامة 
وعددا م��ن الصناعي��ني وممثلي 
اخل��اص  القط��اع  ش��ركات 
واخملتل��ط والت��ي اس��تغرقت 3 
ايام املذكرة عل��ى بنود عدة من 
اهمها ان يعم��ل الطرفان على 
تطوي��ر التع��اون ب��ني املديري��ة 
العام��ة للتنمي��ة الصناعي��ة 
واحتاد الصناع��ات العراقية من 
جهة وبني مؤسسة الصناعات 
واملدن  واملتوس��طة  الصغي��رة 
ل��وزارة  التابع��ة  الصناعي��ة 
التج��ارة والصناع��ة واملناج��م 
االيرانية وتبادل الوفود التجارية 
والصناعي��ة ب��ني البلدي��ن في 

شتى املشاريع .
تنظيم  املذك��رة  كما تضمنت 
املؤسس��ات  ف��ي  ج��والت 
والشركات الصناعية والتجارية 
وكذل��ك التعاون بني ش��ركات 
وزارة الصناعة واملعادن العراقية 
الصناع��ات  حتدي��ث  وش��ركة 
االيراني��ة التابعة لوزارة التجارة 
االيرانية  واملناج��م  والصناع��ة 
س��لع  وتطوي��ر  بن��اء  الع��ادة 
ال��وزارة  لش��ركات  ومنتج��ات 
باتفاق  والتي س��تحدد الحق��ا 
الي��ات  وف��ق  عل��ى  الطرف��ني 
االستثمار واملش��اركة وحسب 

القوان��ني العراقي��ة اضافة الى 
ورش  وتنفي��ذ  مراك��ز  انش��اء 
عمل مش��تركة لنق��ل اخلبرات 
والتكنولوجيا في مجال انشاء 
والتصاميم  الصناعي��ة  امل��دن 

ومجاالت اخرى وغيرها .
وثم��ن الوزير مواق��ف احلكومة 
االيراني��ة الداعم��ة للعراق في 
حرب��ه ض��د االره��اب ووقوفها 
ومس��اندتها ل��ه ، مؤكدا رغبة 
بتعزي��ز  العراقي��ة  احلكوم��ة 
التعاون املشترك مع اجلارة ايران 
على جميع االصعدة وباالخص 
في اجملال االقتصادي واستعدادها 
لتقدمي كل التسهيالت املمكنة 
للش��ركات االيرانية للعمل في 
الع��راق واملش��اركة في حمالت 
ومش��اريع اعادة البناء واالعمار 
االيراني��ة  الش��ركات  داعي��ا   ،
حقيقية  بش��راكات  للدخ��ول 
مع نظيراتها العراقية وبش��تى 
القطاع��ات الصناعي��ة الع��ام 

واخلاص واخملتلط .
ووجه الس��وداني خ��الل الزيارة 
دع��وات ال��ى ش��ركات ايراني��ة 
بالصناع��ات  متخصص��ة 
والصناع��ات  االنش��ائية 
واالس��مدة  البتروكيمياوي��ة 
وصناع��ة  والصل��ب  واحلدي��د 
االنابي��ب )دكتايل( لزيارة العراق 
امكاني��ات  عل��ى  واالط��الع 
الش��ركات  م��ن  نظيراته��ا 
العراقية في القطاع الصناعي 
العام واخلاص واخملتلط  والعمل 
معه��ا ع��ن طري��ق املش��اركة 

واالستثمار . 
من جانبه ابدى وزي��ر الصناعة 
االيران��ي  واملناج��م  والتج��ارة 
تفاؤل��ه بهذه الزي��ارة عادا اياها 
فرص��ة كبيرة لتطوي��ر عالقات 
التعاون االقتصادي بني البلدين 
، مؤكدا اس��تعداد بالده لتعزيز 
اطر التع��اون وتبادل اخلبرات في 

شتى اجملاالت الصناعية .

اعالم الصناعة 

العراق يوّقع مع إيران مذكرة 
تفاهم لتنمية القطاع الصناعي 
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برلين ـ بي بي سي:
أعلن��ت احلكومة األملاني��ة أنها س��تراجع جميع 
صفقات الس��اح املبرمة م��ع تركيا، مؤكدة على 
ضرورة مراعاة االعتبارات اخلاصة بحقوق اإلنس��ان 

عند اتخاذ القرار بتصدير الساح إلى أنقرة.
وتعتب��ر هذه احللقة األحدث في مسلس��ل النزاع 
ب��ني البلدين إثر احتجاز اثن��ني من املواطنني األملان 
ف��ي تركيا، م��ا أدى إلى توت��ر العاق��ات بني برلني 

وأنقرة.
واته��م وزي��ر املالية األملان��ي، وولفغانغ ش��ويبله، 
الس��لطات التركي��ة ام��س االول اجلمع��ة بأنها 
تس��لك مسلك أملانيا الش��رقية االشتراكية، من 
خ��ال ممارس��ة االعتقال العش��وائي ألش��خاص، 
ومنعهم عن تلقي الدعم القنصلية من بادهم.

وكانت اخلارجية األملانية قد أصدرت بيانا اخلميس 
املاضي، أش��ارت فيه إلى أن تركي��ا لم تعد مكانا 

آمنا للزيارة أو تشغيل الشركات.
وأعرب��ت الس��لطات ف��ي أنقرة عن اس��تيائها مما 
وصفته باملزاعم األملانية، مؤكدة أن احملتجزين قيد 

التحقيق في تهم »تتعلق باإلرهاب«.
وح��ذرت احلكوم��ة األملاني��ة ف��ي بي��ان اخلمي��س 
املاضي مواطنيها وش��ركاتها من خطر االعتقال 

»التعسفى« فى تركيا.

الدوحة ـ رويترز:
دعا الشيخ متيم بن حمد آل ثاني أمير قطر امس 
االول اجلمع��ة إلى احلوار حلل األزمة السياس��ية 
بني باده وأرب��ع دول عربية وق��ال إن أي محادثات 
يجب أن حتترم السيادة الوطنية لباده ولكن من 

غير احملتمل أن تُنهي هذه الدعوة اخلاف.
وقال الش��يخ متي��م ف��ي أول كلمة ل��ه منذ أن 
قطعت الس��عودية واإلم��ارات والبحرين ومصر 
عاقاته��ا بالدوح��ة إن احلي��اة متض��ي بش��كل 

طبيعي في باده برغم »احلصار«.
وق��ال الش��يخ متي��م ف��ي كلمت��ه الت��ي بثه��ا 
التلفزي��ون »قط��ر حتارب اإلرهاب با ه��وادة ودون 
حلول وسط وثمة اعتراف دولي بجهود قطر في 

هذا املضمار«.
وألقى الشيخ متيم هذه الكلمة بعد ساعات من 
إعان وزير اخلارجية األميركي ريكس تيلرسون أن 
الواليات املتح��دة راضية عن جهود قطر لتنفيذ 
اتف��اق يهدف إلى مكافح��ة متويل اإلرهاب وحثه 

الدول األربع على رفع »احلصار البري«.

بيروت ـ بي بي سي:
أكدت مصادر في احلزب مقتل خمس��ة عشر من 
مقاتليه على األقل ف��ي املعركة في اليوم الثاني 
لبدء معركة جرود عرس��ال عل��ى احلدود بني لبنان 

وسورية.
كما أعلن اإلعام احلربي التابع للحزب أن مقاتليه 
يحققون تقدما باجتاه مواقع ملس��لحي املعارضة 
الس��ورية في تلك اجلرود الذين ينتمي معظمهم 
جلبهة فتح الشام التي كانت تعرف سابقا باسم 

جبهة النصرة.
وكان ح��زب اهلل واجلي��ش الس��وري ق��د اس��تها 
امس االول اجلمعة بش��ن هجوم على املس��لحني 
م��ن اجلانب الس��وري للحدود، فيم��ا يقوم اجليش 
اللبناني باس��تهداف حتركات املس��لحني ملنعهم 

من التسلل إلى الداخل اللبناني.
وتس��تهدف العملية، التي تش��مل جرود عرسال 
والقلمون، مسلحني من املعارضة السورية ينتمي 

معظمهم جلبهة فتح الشام.
ويشن اجليش السوري منذ أيام غارات على مواقع 

املسلحني في تلك املنطقة.

15 قتياًل من مقاتلي حزب 
اهلل في معركة جرود عرسال

ألمانيا »ستراجع صفقات 
السالح المبرمة مع تركيا«

أمير قطر يقول آن األوان لحل 
الخالفات من خالل الحوار

متابعة الصباح الجديد:

جمد الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس كل االتصاالت مع اس��رائيل 
إل��ى ان إلغ��اء جمي��ع اإلج��راءات 
األمنية اجلديدة التي فرضتها على 
دخول الفلس��طينيني إلى املسجد 

األقصى.
وق��ال عباس في خط��اب تلفزيوني 
قصير بعد االجتماع مع مساعديه 
»أعل��ن جتمي��د كل االتص��االت مع 
اجلان��ب االس��رائيلي عل��ى جمي��ع 
جمي��ع  تلغ��ي  حت��ى  األصع��دة 
اجراءاته��ا ف��ي املس��جد األقصى 

واحلفاظ على الوضع القائم«.
هذا وُقتل ثاثة فلسطينّيني امس 
االول اجلمع��ة وأصي��ب 450 آخرون 
بجروح خال مواجهات في القدس 
الشرقية والضفة الغربّية احملتّلتني 
بعد صاة ام��س االول اجلمعة، مع 
ازدي��اد حّدة التوتر إث��ر تدابير أمنّية 
فرضته��ا إس��رائيل ف��ي محي��ط 
املس��جد األقص��ى، في وق��ت قَتَل 
فلس��طيني ثاثة إس��رائيليني في 
هجوم بس��ّكني امس االول اجلمعة 
في مس��توطنة بالضف��ة وفق ما 

أعلن اجليش اإلسرائيلي.
وقال��ت متحّدث��ة باس��م اجلي��ش 
اإلسرائيلي إّن املهاجم الفلسطيني 
البالغ 19 عام��اً دخل إلى منزل في 
مس��توطنة نيفي تس��وف شمال 
غرب رام اهلل وقتَل ثاثة إسرائيلّيني 
وأصاب ش��خصاً رابعاً بجروح، قبل 
أن يُصاب هو برص��اص أحد اجليران 
الذي س��مع صراخ من كانوا داخل 

املنزل.
فرانس  لوكالة  املتحّدثة  وأوضحت 
برس أّن الفلسطيني »هاجم وذبح 
عائلًة خال عش��اء امس الس��بت، 
فقتل اجلّد واثنني من أوالده، وأصاب 
اجل��ّدة« بجروح، م��ن دون أن تعطي 
مزي��ًدا م��ن التفاصيل ح��ول هّوية 

سكان املنزل.
وقال اجليش اإلس��رائلي إّن املهاجم 
نش��ر قبي��ل تس��ّلله إل��ى داخ��ل 
املس��توطنة وصّية على فيسبوك 
ق��ال فيه��ا خصوص��ا »أن��ا كل ما 
أملك سكني مس��نون ها هو يُلّبي 
نداء أقصانا« في إشارة إلى املسجد 
األقصى، ووّقعها باس��م »الشهيد 

بإذن اهلل عمر العبد أبو زين«.
وأت��ى ه��ذا الهجوم بعدما ش��هد 
امس االول اجلمعة مواجهات دموية 

بني القوات اإلسرائيلية ومتظاهرين 
فلسطينيني في القدس الشرقية 

والضفة الغربّية احملتّلتني.
الصح��ة  وزارة  أعلن��ت  فق��د 
الفلس��طينية مقتل ش��اّبني في 
القدس، االول يدعى محمد محمود 
شرف )17 عاما( اثر اصابته بالرأس 
ف��ي مواجه��ات اندلع��ت في حي 
رأس العمود، والثاني يدعى محمد 
أب��و غن��ام ُقتل في ح��ي الطور في 

املدينة.
وبع��د ذل��ك، أعلنت ال��وزارة مقتل 
ش��اّب ثالث اثر مواجهات اندلعت 
في بل��دة اب��و دي��س القريب��ة من 
القدس في الضفة الغربية احملتلة.

وأعلن الهال األحمر الفلسطيني، 
خ��ال  ش��خصا   450 إصاب��ة 
الصدامات، بينهم 110 في القدس 

الشرقية.
وف��ي قطاع غّزة، ق��ال مصدر طبي 
إّن مواجهات درات قرب حاجز أمني 
40 فلس��طينيا  إل��ى إصاب��ة  أّدت 

بجروح، بينهم 7 بالرصاص احلي.
وأدى االف من الفلسطينيني صاة 
ام��س االول  ف��ي ش��وارع الق��دس 
الش��رقية احملتل��ة بع��د أن منعت 
دون  الرجال  اإلس��رائيلية  الشرطة 
س��ّن اخلمس��ني من دخ��ول البلدة 
القدمية في القدس الشرقية احملتلة 

الداء الص��اة، بحس��ب مراس��لي 
فرانس برس.

وأكدت الش��رطة اإلس��رائيلية في 
بيان أّن »مع انتهاء صاة امس االول، 
مت رش��ق حجارة باجتاه القوات التي 
ردت بتفريق اخملّلني مع استخدامها 

وسائل )مكافحة الشغب(«.
وفي ش��ارع صاح الدين الرئيس��ي 
خ��ارج اس��وار البل��دة القدمية في 
الق��دس، ادى مئ��ات ص��اة ام��س 
االول اجلمعة قبل اندالع مواجهات 
التي  الش��رطة االس��رائيلية  م��ع 
اس��تخدمت قنابل الص��وت والغاز 
املس��يل للدموع لتفري��ق املصلني، 

بحسب مراسلة فرانس برس.
وبدت القوات االس��رائيلية في حال 
تأّهب في شارع صاح الدين وأبواب 
البل��دة القدمي��ة في الق��دس منذ 

صباح امس االول اجلمعة.
كذلك، دارت مواجهات في مدينَتي 
اخللي��ل وبيت حلم الفلس��طينية، 
وعنَد حاجز قلنديا العس��كري بني 
مدينتي القدس ورام اهلل، حسبما 
أعلن الهال االحمر الفلس��طيني 

ومراسلني لفرانس برس.
واعتقلت الشرطة اإلسرائيلية 29 
القدس الشرقية  فلس��طينّيا في 

والضفة الغربية جّراء الصدامات.
إل��ى  دع��وا  الفلس��طينّيون  وكان 

»جمعة غض��ب« مع رفضهم منذ 
األح��د املاض��ي أداء الص��اة داخل 
املس��جد احتجاجاً على اإلجراءات 
االسرائيلية التي فرضت امس االول 
اجلمع��ة املاض��ي بعد هج��وم ُقتل 
خاله ش��رطّيان إسرائيليان وثاثة 

مهاجمني من عرب إسرائيل.
ودانت اجلامعة العربية اس��تخدام 
اسرائيل »للقوة املفرطة والرصاص 
احل��ي« ض��د الفلس��طينيني ف��ي 
صدام��ات امس االول اجلمعة، فيما 
دعت مص��ر تل أبيب إل��ى »تغليب 

صوت العقل«.
أجزاء  القوات اإلسرائيلية  وأغلقت 
من القدس الش��رقيةامس  املاضي 
األقص��ى مغلقا  املس��جد  وبق��ي 
حت��ى ظه��ر األحد املاض��ي عندما 
فتح بابان م��ن أبوابه أمام املصلني 
بعد تركيب أجهزة لكشف املعادن 
فيهما. لكن مسؤولني من األوقاف 
اإلس��امية رفض��وا الدخ��ول إلى 

املسجد وأدوا الصاة خارجه.
ومت الت��داول اخلمي��س املاض��ي في 
معلوم��ات تفيد بأّن رئي��س الوزراء 
بنيامني نتانياهو قد يأمر بإزالة آالت 
كش��ف املعادن قبل الصاة. لكّنه 
في النهاية ق��ّرر عدم إزالتها عقب 
مش��اورات أجراها مع ق��ادة أمنيني 

وأعضاء في وزارة األمن الداخلي.

وقال مسؤول إس��رائيلي إّن الوزارة 
»منحت الش��رطة تفويًضا الّتخاذ 
أّي قرار لضم��ان حّرية الوصول إلى 
املناطق املقدس��ة مع حفظ األمن 

والنظام العام« في الوقت ذاته.
أنها  وأعلنت الشرطة اإلسرائيلّية 
س��ُتبقي عل��ى البّوابات لكش��ف 
املع��ادن، لكّنها أش��ارت في الوقت 
نفس��ه إل��ى أّن لديه��ا صاحي��ة 

استخدامها في شكل محدود.
املكت��ب  رئي��س  أّك��د  غ��ّزة،  ف��ي 
التي  السياس��ي حلرك��ة حم��اس 
تس��يطر على القطاع اس��ماعيل 
االول  ام��س  ف��ي خطب��ة  هني��ة، 
نحب��ط  أن  »هدفن��ا  أّن  اجلمع��ة، 
الع��دو في املس��جد  مخطط��ات 

األقصى والقدس«.
املتابع��ة  جلن��ة  رئي��س  واعتب��ر 
محم��د  إس��رائيل  ف��ي  العربي��ة 
برك��ة م��ن جهت��ه، أّن »الش��رطة 
تلعب لعب��ة سياس��ّية ألّن القرار 
أمني. هذا مس��عى منهم الغتيال 
وفلس��طينيتها  بعروبتها  القدس 

وإساميتها ومسيحيتها«.
وبحس��ب برك��ة، »هن��اك ادعاءات 
بحاج��ة  املس��جد  ب��أّن  أمني��ة 
للحماي��ة. لكّن املس��جد االقصى 
بحاجة للحماية من احملتّلني، وليس 

من املصّلني«.

الرس��مية  »وف��ا«  وكال��ة  وأوردت 
الفلس��طيني  الرئيس  أّن  لألنب��اء، 
قط��ع  ال��ذي  عب��اس  محم��ود 
زيارت��ه للص��ني وعاد إل��ى األراضي 
اتصاال من  تلّق��ى  الفلس��طينية، 
جاريد كوش��نر مستش��ار الرئيس 

األميركي دونالد ترامب وصهره.
وبحسب »وفا«، فإّن عباس »طالب 
اإلدارة األميركي��ة والرئي��س دونالد 
ترام��ب بالتدّخ��ل العاج��ل إلل��زام 
إسرائيل بالتراجع عن خطواتها في 
املس��جد األقصى املبارك، ومبا فيها 

إزالة البوابات«.
ويض��ّم احلرم القدس��ي املس��جد 
األقصى وقبة الصخ��رة، وهو أولى 
القبلتني وثالث احلرمني الش��ريفني 

لدى املسلمني.
يعتبر اليهود حائط املبكى )البراق( 
الواقع أس��فل باح��ة االقصى آخر 
بقاي��ا املعب��د اليه��ودي )الهيكل( 
ال��ذي دّم��ره الرومان ف��ي العام 70 

وهو أقدس األماكن لديهم.
ويس��تغّل يهود متطّرفون س��ماح 
بدخ��ول  اإلس��رائيلية  الش��رطة 
السّياح األجانب لزيارة االقصى عبر 
ب��اب املغاربة الذي تس��يطر عليه، 
للدخ��ول ال��ى املس��جد االقص��ى 
وممارس��ة ش��عائر دينّي��ة واجملاهرة 

بأنهم ينوون بناء الهيكل مكانه.

القاهرة ـ أ ب ف:
أعلن اجليش املصري امس السبت 
مقتل 30 »تكفيريا« خال عملية 
عس��كرية بدأت قب��ل أربعة أيام 
في ش��به جزيرة سيناء مبشاركة 

ساح اجلو والشرطة.
واك��د بي��ان عس��كري ان��ه »في 
إط��ار جه��ود القوات املس��لحة 

ف��ي متش��يط مناط��ق مكافحة 
وماحق��ة  اإلرهاب��ي  النش��اط 
متكن��ت  التكفيري��ة   العناص��ر 
قوات من اجلي��ش الثاني امليداني 
والش��رطة من قت��ل 30 تكفيريا 
ش��ديدي اخلطورة والقبض على 

خمسة آخرين.
كما اك��د »تدمي��ر 12 عربة دفع 

العناص��ر  تس��تخدمها  رباع��ي 
التكفيري��ة الس��تهداف قواتن��ا 
وتدمير أربع عربات مفخخة قبل 

استهدافها املراكز األمنية«.
واملناطق التي متش��طها القوات 
العري��ش  »م��دن  ه��ي  االمني��ة 
والش��يخ زوي��د ورفح« بحس��ب 

املصدر.

ال��ى  مش��يرا  البي��ان  وخت��م 
»مواصل��ة ق��وات إنف��اذ القانون 
اس��تكمال عملياته��ا للقض��اء 
على باقي البؤر اإلرهابية واقتاع 

جذور اإلرهاب بشمال سيناء«.
وحتاول مصر جاهدة القضاء على 
مقاتلي تنظيم داعش املتمركزين 
في ش��به جزيرة سيناء وغيرهم 

من اجملموعات املس��لحة األصغر 
التي نشطت وبرزت بعد أن أطاح 
اجليش بالرئيس اإلسامي محمد 
مرس��ي عام 2013 وش��ن حملة 

على أنصاره.
وقت��ل مس��لحو تنظي��م داعش 
21 جنديا عل��ى األقل في هجوم 
بس��يارات مفخخة عل��ى إحدى 

نق��اط متركز اجلي��ش املصري في 
جنوب مدينة رفح بشمال سيناء 

في السابع من متوز اجلاري.
املصري��ة  الس��لطات  وتضي��ق 
اخلن��اق على اجلماع��ات اجلهادية 
بع��د سلس��لة من  واملس��لحة 
االعتداءات في وادي النيل وشبه 

جزيرة سيناء.

الجيش المصري يعلن مقتل 30 »تكفيريا« في سيناء

الرئيس الفلسطيني يجمد االتصاالت مع تل أبيب

مقتـل ثالثـة فلسطينيين وثالثـة إسرائيلييـن 
بأعمال عنف في القدس الشرقية والضفة الغربية

أوضحت المتحدّثة 
لوكالة فرانس برس 

أّن الفلسطيني »هاجم 
وذبح عائلًة خالل عشاء 

امس السبت، فقتل 
الجدّ واثنين من أوالده، 

وأصاب الجدّة« بجروح، 
من دون أن تعطي مزيدًا 

من التفاصيل حول 
هوّية سكان المنزل

جانب من االشتباكات

تقـرير

واشنطن ـ أ ب ف:

استقال ش��ون سبايسر املتحدث باسم 
اجلمع��ة  االول  ام��س  االبي��ض  البي��ت 
احتجاج��ا على تعدي��ل داخلي في فريق 
الرئي��س األميرك��ي دونال��د ترامب الذي 
تعاني إدارته من الفضائح، وسط ضغوط 
متصاع��دة ج��راء توس��ع التحقيق��ات 
في ش��بهات بتدخل روس��يا في حملته 

االنتخابية.
وف��ي إط��ار الش��بهات حول دور روس��يا 
في حمل��ة االنتخابات، ذك��رت صحيفة 
»واش��نطن بوست« أن وزير العدل جيف 
سيش��نز بحث مع س��فير موسكو في 
واشنطن مس��ائل تتعلق بحملة ترامب 

رغم نفيه ذلك سابقا.
اس��تقال سبايس��ر ال��ذي كان يطم��ح 
لتولي منصب مدي��ر اإلعام، بعد تعيني 
أنطوني سكاراموتش��ي، اآلت��ي من وول 
س��تريت والذي انتقد ترامب سابقا، في 

املنصب.
وكتب سبايس��ر على تويت��ر ان »خدمة 
الرئي��س دونال��د ترام��ب كان��ت ش��رفا 
وامتيازا. س��اواصل مهمتي حتى نهاية 

آب ».
وأك��د ترام��ب في بي��ان تقدي��ره لعمل 
سبايس��ر منوه��ا ب� »حتقيق��ه معدالت 

ال��ى  إش��ارة  ف��ي  كبي��رة«،  مش��اهدة 
املؤمترات الصحافي��ة اليومية التي جتري 
متابعته��ا عل��ى نطاق واس��ع وغالبا ما 
تتعرض لانتقادات وتش��كل حتى مادة 

للسخرية.
وق��ال ترامب ان »سبايس��ر إنس��ان رائع 
أساءت له وس��ائل اإلعام الكاذبة لكن 

مستقبله واعد«.
وف��ي مقابلة مع ش��بكة »فوكس نيوز« 
االخباري��ة اعلن سبايس��ر انه اس��تقال 

لكي »ال يكثر الطباخون في املطبخ«.
واستغل ترامب استقالة سابير من اجل 
توجيه انتقادات الى وسائل االعام مدعيا 
بان إدارت��ه »حققت الكثير وحصلت في 
املقابل على القلي��ل من التقدير«. وتابع 
ترامب »جيد ان الناس يدركون ذلك حتى 

وان لم تدركه وسائل االعام«.
وتعكس استقالة سبايسر تصعيدا في 
التوت��ر دخل االدارة االميركية التي تتعثر 
أجندتها ف��ي الكونغرس، كم��ا يؤرقها 

التحقيق بشان دور روسيا.
وذكرت صحيفة »واشنطن بوست« امس 
االول اجلمع��ة أن وزي��ر الع��دل األميركي 
جيف سيش��نز، وخافا ملا أكده سابقا، 
بحث مع سفير موس��كو في واشنطن 
حملة دونالد ترامب االنتخابية، بحسب 

معلومات استخبارية.
وال شك أن هذا التقرير سيزيد الضغوط 

عل��ى سيش��نز ال��ذي يب��دو بق��اؤه في 
منصبه مه��ددا بعد أن وج��ه له ترامب 
انتقادات الذعة ف��ي مقابلة مع نيويورك 

تاميز أعرب فيها عن أسفه لتعيينه.
كذل��ك تلق��ت االدارة االميركي��ة ضربة 
أخرى باس��تقالة مارك كورالو، املسؤول 

عن التنسيق االعامي للفريق القانوني 
لترامب حول قضية روسيا.

ولم يح��دد اي م��ن كورالو او سبايس��ر 

أسباب اس��تقالتيهما في وقت يخوض 
ترامب نزاعات قضائية متزايدة.

وبعد أش��هر من النفي، أظهرت رسائل 
الكتروني��ة لابن االكب��ر للرئيس دونالد 
روس��ية  محامي��ة  التق��ى  أن��ه  االب��ن 
للحص��ول منه��ا عل��ى معلوم��ات من 
ش��أنها االضرار مبنافس��ة والده هياري 

كلينتون.
ويبدو ان قرار اس��تقالة سبايس��ر اتخذ 
عل��ى عج��ل، حيث ل��م يش��ر ال هو وال 
ساندز الى تغييرات جارية لدى لقائهما 

بالصحافيني مساء اخلميس املاضي.
االع��ام  وس��ائل  سبايس��ر  وهاج��م 
االميركية قائا انها كانت »مهووس��ة« 
بقضية روس��يا بعد ان اعلن��ت وكاالت 
االستخبارات االميركية أن لديها عناصر 
ح��ول األمر. وتابع سبايس��ر »خاب ظني 
ج��راء طريقة أداء االعامي��ون بعملهم، 
ال ب��ل الطريق��ة الت��ي ال يقوم��ون به��ا 

بعملهم، كما وانحيازهم«.
وقال سبايس��ر إن »اغلبي��ة املتواجدين 
هن��ا، في غرفة املؤمترات ليس��وا هنا من 
أج��ل احلقائق والبحث عنها، بل من اجل 
رؤية كي��ف أبدو عل��ى التلفزيون وكيف 
أصب��ح جنما على يوتي��وب. وهذا مخيب 

للظن«.
واعتمد سكاراموتشي لهجة تصاحلية 
في أول مؤمتر صحافي له نفى فيه تقارير 

بحص��ول خاف داخلي قائ��ا »اعتقد ان 
البيت االبيض على املسار الصحيح«.

مؤمت��ره  ف��ي  سكاراموتش��ي  وداف��ع 
الصحافي ع��ن ترامب مؤكدا ان الرئيس 

ال يتعرض للحصار او العزلة.
وكان سبايس��ر احد مقربي االمني العام 
للبي��ت االبي��ض راين��س بريب��وس، ومن 
املرجح ان تسهم استقالته في إضعاف 
االخير وزعزعة العاقة بني البيت االبيض 

وإدارة احلزب اجلمهوري.
ونفى سكاراموتشي وجود اي خاف مع 
برايب��وس الذي تقول مص��ادر في البيت 

االبيض انه كان معارضا لتعيينه.
ترام��ب  مس��اعدو  ل��وح  املقاب��ل  ف��ي 
بامكاني��ة اس��تخدام الرئيس س��لطة 
العف��و الرئاس��ي الوقائي بع��د أن حذر 
ترام��ب احملققني من النظ��ر في القضايا 

املالية السرته.
وقال��ت س��اندرز في اول مؤمت��ر صحافي 
لها كمتحدثة باس��م البيت االبيض إن 
»الرئي��س يتمتع بس��لطات العفو كأي 
رئي��س ولكن لي��س هنال��ك اي اعان او 

موعد العان على هذا الصعيد«.
في مقابلة مطولة مع نيويورك تاميز هذا 
االسبوع، ادخل ترامب البيت االبيض في 
ازم��ة جدي��دة مبهاجمته املدع��ي العام 
روبرت مولر، محذرا اياه من التركيز على 

الشؤون املالية السرته.

وسط توتر متصاعد جّراء توّسع التحقيقات بتدخل روسيا في حملته االنتخابية

المتحدث باسم البيت االبيض يستقيل وزيادة الضغوط والفضائح على إدارة ترامب

املتحدث باسم البيت االبيض شون سبايسر
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7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد:

أكد خبراء االقتصاد، أمس السبت، 
ان اجنللاز مصفاة كربللاء النفطي، 
سلليقضي علللى جللزء كبيللر مللن 
البطالة، حيث سيشللغل املشروع 
قرابللة 20 الف يللد عاملة مبختلف 
االختصاصات، إضافة إلى حل أزمة 
النفط ومشللتقاته، مشلليرين إلى 
ان هناك جهات سياسللية تسعى 

لعرقلة العمل واجناز املشروع.
ضيللاء  االقتصللادي،  اخلبيللر  وقللال 
املصفللاة  »مشللروع  ان  االسللدي، 
النفطللي فللي كربللاء، للله اهمية 
كبيرة في زيادة املنتوجات النفطية، 
وتطوير انتللاج احلقول، وتوفير فرص 

عمل«.
وأضللاف ان »املصفللاة سللتوفر مللا 
يقللارب 20 الف فرصللة عمل البناء 
البطالة  احملافظة، وستقضي على 
بشكل كامل«، مشددا على ضرورة 
»جتاوز املشللاكل التي تعرقل البدء 

بتنفيذه«.
ودعللا االسللدي الى »حل مشللكلة 
تعويضات اصحاب االراضي الزراعية 

الواقعة ضمن احلقل«.
يذكر ان شللركة املشاريع النفطية 
التابعة لوزارة النفط هي الشللركة 
املشرفة على تنفيذ مراحل مشروع 
املصفاة الذي من شأنه سد حاجة 
الباد مللن املشللتقات النفطية ال 
سيما الوقود وتقليل االعتماد على 
االستيراد األمر الذي قد يوفر نحو 3 
مليارات دوالر سنوياً خلزينة الدولة.

واتهم نواب في البرملان أيد متنفذة 
بغيللة  املشللروع  اجنللاز  دون  حتللول 
اسللتفادتها مللن عقللود اسللتيراد 
الوقود وباقي املشتقات التي تدخل 
فللي عمليللات انتللاج الطاقللة في 
العراق وتلك التي تدخل كمحروقات 

لتشغيل املركبات وغيرها.
ومن جهللة اخللرى، بني مستشللار 
اقتصادي فضل عدم الكشللف عن 
اسللمه، ان »هناك جهات سياسية 
تقف وراء توقللف املصفاة واجنازها، 
الن هنللاك دوالً اقليميللة وصراعات 
محلية تسللعى لعرقلة العمل في 

املصفاة«.
مللن جهتلله، قللال اخلبيللر محمللد 
الدعمي، »قدمت علللى العمل في 

املصفللاة منللذ عللام 2014 ضمللن 
مجالللي الفنللي، والللى االن ننتظر 
انتهللاء اكتمال املصفللاة وال نعرف 

متى يتم ذلك«.
وطالب الدعمللي »احلكومة احمللية 
باالسراع في اجناز املصفاة النتشال 
آالف الشباب من خط الفقر وتوفير 

فرص عمل لهم«. 
من جانبه، ذكر فائق رسللول حمود 
نقيب املهندسللني فللي كرباء في 

بيان، ان »سللبب تأخر إجناز املصفاة 
هوعدم توفر التخصيصات الازمة 

للمشروع«.
واضاف رسول في بيانه »لقد أرسلنا 
وفدا مللن نقابللة املهندسللني فرع 
كرباء لزيارة موقع مشروع مصفاة 
كربللاء«، الفتاً الى ان وفللد النقابة 
اطلع على األعمللال التي مت إجنازها 

واألعمال التي سيتم إجنازها«.
معللدات  مللن  »الكثيللر  ان  وبللني 

املشللروع وصلت مطروحة، من دون 
ان يتللم تركيبها بسللبب عدم توفر 
لتركيللب  الازمللة  التخصيصللات 

املعدات«.
واشار حمود، ان »الطاقة اإلنتاجية 
للمصفللاة 140 الللف برميل يومياً، 
وتشللغل قرابة 20 الف يللد عاملة 
مبختلف االختصاصللات واملنتجات، 
حيللث ستشللمل )البنزيللن عالللي 
اجلللودة ووقود الطائللرات وزيت الغاز 

والغاز السائل(«.
سللتكون  »املصفللاة  ان  واوضللح 
اقتصللادي فعللال خلدمة  مشللروع 

احملافظة وابنائها«.
وكانت جلنة النفط والطاقة قد قد 
ارسلت وفداً برئاسللة ابراهيم بحر 
العلللوم، في نيسللان املاضي، لزيارة 
ميداني  واالطاع بشللكل  املصفاة 
على اهم املشللاكل واملعوقات التي 

تعرقل اجناز العمل.

»برنامج األغذية العالمي« يحتاج 323 مليون دوالر
الصباح الجديد ـ وكاالت:

أكللد »برنامللج األغذيللة العاملي« 
التابع لللأمم املتحدة، حاجته »إلى 
323 مليون دوالر حتى كانون األول 
املقبل، لتوفير املساعدات احليوية 

ملايني الناس في أنحاء اليمن«.
ويهللدف البرنامج وشللركاؤه وفق 
مللا أورد فللي بيللان، إلللى »تأمللني 
املسللاعدات والدعللم الغذائي ملا 

يزيد على تسللعة مايني شخص 
في اليمن خال العام املقبل«.

وعلللى  وّفللر  البرنامللج  وكان 
مللدار األشللهر الثاثللة املاضيللة، 
لنحللو  الغذائيللة  املسللاعدات 
أربعة مايني شللخص شهرياً في 
اليمن. وقّدم فللي حزيران املاضي، 
املسللاعدات الغذائيللة لنحو 5.4 
مليللون شللخص، لكللن بسللبب 

النقص في التمويللل، حصل 3.3 
مليللون شللخص منهم الشللهر 
املاضللي علللى حصللص غذائيللة 
أصغر من املعتاد، تكفي لتغطية 
60 في املئة فقللط من حاجاتهم 

الشهرية. 
في حني نالت بقية املسللتفيدين 
البالغ عددهم 2.1 مليون شخص 
الكاملللة في  علللى املسللاعدات 

الشهر ذاته«.
وكشف »برنامج األغذية العاملي«، 
عللن وجللود أكثللر مللن 17 مليون 
شللخص في اليمن، فيما ال يعرف 
ثلثا عدد السللكان من أين ستأتي 

وجبتهم التالية. 
ويضّم هذا العدد نحو 6.8 مليون 
شللخص يعتمللدون كليللاً علللى 
لتغطية  اخلارجيللة،  املسللاعدات 

حاجاتهم الغذائية األساسية«.
ومللع مواجهة اليمللن واحدة من 
أسللوأ أزمات اجلللوع فللي العالم، 
ّول جهللود البرنامللج حالياً  لللم تمُ
لتجّنللب حدوث مجاعة في البلد، 
إال بنسبة 37 في املئة فقط حتى 

نهاية هذه السنة.
وشللّدد البرنامج على حاجته إلى 
تويل عاجل لتفادي غرق مزيد من 

األشللخاص في مسللتنقع اجلوع، 
خصوصاً في وقت يشّكل انتشار 
مرض الكوليللرا عبئاً إضافياً على 

االستجابة اإلنسانية.
ورّحب مبسللاهمة بلغت 5 مايني 
دوالر من حكومللة الصني، لتوفير 
مسللاعدات غذائية ضرورية ألكثر 
من 930 ألف شللخص ملدة شهر 

ممّن يعانون اجلوع في اليمن.

ارتفاع ملحوظ لسوق »االوراق المالية«
بغداد ـ الصباح الجديد: 

سجل مؤشللر سللوق العراق لاوراق 
ارتفاعللا  السللبت،  أمللس  املاليللة، 
ملحوظ فللي عدد وقيمة االسللهم 
املتداولة خال االسللبوع املاضي، في 
وقت مت تنفيذ صفقة جتاوزت قيمتها 
عشللرة مليارات سللهم خال نفس 

االسبوع.

وقللال املديللر التنفيذي للسللوق طه 
أحمللد عبد السللام في بيللان وردت 
نسخة من الى »الصباح اجلديد«، ان 
سوق العراق لاوراق املالية نظم خال 
االسللبوع املنتهي في العشرين من 
توز احلالي خمس جلسللات للتداول 
في السوق النظامي وجلسة واحدة 

لتداول في السوق الثاني«.

وأضللاف، ان »الشللركات املدرجة في 
السوق تبلغ )101( شركة مساهمة 
منها )72( شركة مدرجة في السوق 
النظامللي و)29( شللركة مدرجة في 
السللوق الثاني حيللث تداولت خال 
جلسات االسبوع املاضي اسهم )44( 
شركة في السوق النظامي وشركة 

واحدة فقط في السوق الثاني«.

وأكللد ان عللدد االسللهم املتداولللة 
لاسللبوع املاضللي بلللغ )31( مليللار 
سللهم  مليللار   )1( مقابللل  سللهم 
لاسللبوع الذي قبله مرتفعا بنسبة 
باالسللبوع  قياسللا   )1514.67.78%(
الللذي قبله اما قيمة هذه االسللهم 
فبلغللت )14( مليار دينللار مقابل )1( 
مليار دينار لاسللبوع الللذي مرتفعة 

هي االخرى بنسبة )1170.55%(.
وتابع عبد السام ان عدد الصفقات 
املنفللذة لاسللبوع املاضللي بلغللت 
 )1235( مقابللل  صفقللة   )1657(
صفقة لاسللبوع الذي قبله واقفل 
مؤشللر السللوق ISX 60 فللي أخللر 
جلسللة من االسللبوع بللل )564.98( 
نقطة منخفضا بنسللبة %0.93 عن 

اغاقه لاسبوع الذي قبله.
وأشللار أن عللدد الصفقللات املنفذة 
خال االسبوع املاضي بلغت صفقة 
واحللدة وبلغ عدد االسللهم املتداولة 
سللهم   )25,714,627,012( خالهللا 
 )10,542,997,075( بلغللت  بقيمللة 
دينار وهي نفذت على اسهم شركة 

املصرف التجاري العراقي.

جهات سياسية تعرقل إنجازها

خبراء: مصفاة كربالء تستوعب 20 ألف عاطل

اتهم نواب في 
البرلمان أيد متنفذة 
تحول دون انجاز 
المشروع بغية 
استفادتها من عقود 
استيراد الوقود وبقية 
المشتقات التي تدخل 
في عمليات انتاج 
الطاقة في العراق 
وتلك التي تدخل 
كمحروقات لتشغيل 
المركبات وغيرها

مصفاة كربالء

نيويورك ـ رويترز:
هبطت أسعار النفط بنحو 2.5 باملئة في تسوية 
تعامات بعد أن توقع تقرير لشللركة استشللارية 
ارتفللاع إنتللاج أوبللك في تللوز بالرغم مللن تعهد 
املنظمة بكبح اإلنتاج مما جدد اخملاوف في السللوق 

من استمرار تخمة املعروض من اخلام.
وجرت تسوية العقود اآلجلة خلام القياس العاملي 
مزيللج برنت على انخفاض قللدره 1.24 دوالر، أو ما 
يعللادل 2.52 باملئة، إلللى 48.06 دوالر للبرميل في 
حني انخفضت العقود اآلجلة خلام غرب تكساس 
الوسيط األميركي 1.15 دوالر مبا يعادل 2.45 باملئة 

إلى 45.77 دوالر للبرميل.
وسللجل اخلامان خسللائر أسللبوعية جتللاوزت 1.6 
باملئة بعد أن قالت بترو-لوجيستكس التي ترصد 
توقعللات معروض أوبك إن إنتاج املنظمة من اخلام 
سيزيد 145 ألف برميل يوميا هذا الشهر ليتجاوز 

اإلجمالي 33 مليون برميل يوميا.
وأضافت أن زيادة املعروض من السعودية واإلمارات 
العربية املتحدة ونيجيريا سللتقود زيادات الشهر 

احلالي.

نيويورك ـ رويترز:
تراجعللت األسللهم األميركيللة متأثللرة باألربللاح 
الهزيلللة لشللركة جنللرال إلكتريللك فللي الوقت 
الذي انخفضت فيه أسللهم قطاع التكنولوجيا 
من مسللتويات قياسللية مرتفعة واقتفى قطاع 

الطاقة أثر هبوط أسعار النفط.
وانخفض املؤشر داو جونز الصناعي 31.71 نقطة 
أو ما يعادل 0.15 باملئة إلى 21580.07 نقطة بينما 
تراجع املؤشللر سللتاندرد آند بورز 500 مبقدار 0.91 
نقطللة تعللادل 0.04 باملئللة إلللى 2472.54 نقطة 
واملؤشللر ناسداك اجملمع 2.25 نقطة أو 0.04 باملئة 

إلى 6387.75 نقطة.

واشنطن ـ رويترز:
تللدرس الواليات املتحدة فرض عقوبات مالية على 
فنزويا من شأنها وقف دفع ثمن النفط الفنزويلي 
بالدوالر وذلك حسللبما قال مسؤول كبير بالبيت 
األبيض ومستشار على دراية مباشرة باملباحثات.

وقد تؤدي هذه اخلطوة إلى تقليص كبير لصادرات 
فنزويللا العضو في أوبك من النفط اخلام وحرمان 

حكومتها االشتراكية من العملة الصعبة.
وقللال املصللدران لرويتللرز إن العقوبللات التي تنع 
قيام شللركة بتروليللوس دي فنزويا احلكومية بأي 
تعامات بالعملة األميركية من بني أشد التدابير 
اخملتلفة التي يناقشللها البيت األبيض والتي لها 

صلة بالنفط.
وتهدف اإلدارة إلى الضغط على الرئيس االشتراكي 
نيكللوالس مللادورو لوقف خطط إلنشللاء مجلس 
تشللريعي جديد مثير للجللدل يقول منتقدون إنه 

سيعزز وضعه كدكتاتور.
ويشهد االقتصاد الفنزويلي املعتمد على النفط 
ركللودا شللديدا وانهيللارا للعملة احملليللة ويواجه 
مادورو اضطرابات مناهضة للحكومة منذ شهور 

أدت إلى سقوط نحو ألف قتيل.
وسيؤدي فرض عقوبات على التعامل بالدوالر إلى 
زيادة صعوبة تدبير حكومة مادورو سيولة نقدية 

لدفع الديون وتويل واردات السلع األساسية.
وامتنع البيت األبيض عن التعليق على العقوبات 
التللي يجللري بحثها. ولللم ترد شللركة بتروليوس 
دي فنزويا ووزارة النفللط الفنزويلية على طلبات 

للتعليق.

تراجع النفط 
إلى 48 دوالرًا

جنرال إلكتريك تقود 
وول ستريت للهبوط

أميركا تدرس فرض 
عقوبات على فنزويال 

تقـرير

الصباح الجديد ـ وكاالت:

أكللد خبللراء عراقيللون أن تنللوع املوارد 
املاليللة حاجللة ملحللة تتطلللب مللن 
املسللؤولني مضاعفللة جهودهم نحو 
تفعيللل قطاعللات عدة، على رأسللها 
السللياحة ألنهللا عنصر حاسللم في 

توسيع دائرة النشاط االقتصادي.
وشللددوا على ضللرورة أن يكللون لدى 
العراق قطاع سللياحي جللاذب ومؤهل 
يعتمد ستراتيجية قصيرة ومتوسطة 

وطويلة األمد للنهوض بالناجت احمللي.
وكانللت جلنة السللياحة فللي البرملان 
العراقي دعللت إلى فرض ضريبة تصل 
إلللى 50 دوالراً على كل زائللر، في حني 
أكللدت هيئللة السللياحة احلكوميللة 
استعدادها لتقدمي ستراتيجية تطوير 
القطاع السياحي مبا يسهم في تعزيز 
املللوارد الذي يحتللاج إليهللا االقتصاد 
املتعددة  بالقطاعللات  الغني  الوطني 

لاستثمار.
ويحتللاج قطاع السللياحة إلى تطوير 
التحتية واخلدمات،  والبنية  املنشللآت 
كمللا أن االسللتثمار فيه يعللد فرصة 
للبلد إلدخللال العملة الصعبة وخلق 

فرص عمل واحلّد من أزمة السيولة.

وأجمع خبللراء على أن »أبللرز العوامل 
لتطوير السللياحة وتنشيطها، تقدمي 
اخلدمللات للوافديللن وإنشللاء الفنادق 
بطاقات اسللتيعابية كبيللرة لنتمكن 
مللن رفللد املوازنللة االحتادية بإيللرادات 
جيدة«. ولفتللوا إلى أن العراق أكد في 
مفاوضاته مع صنللدوق النقد الدولي 
التزامه اجلاد بالشللروط التي وضعها 
الصندوق، خصوصللاً ما يتعلق بتعزيز 
املللوارد الشللحيحة في البلللد، ولعل 
أهم الشروط خفض اإلنفاق واحلّد من 

االتكال على النفط مورداً أساسياً.
وأظهللرت بيانللات »هيئللة السللياحة 
زيللادة كبيللرة فللي عللدد  العراقيللة« 
الوافديللن مللن مختلللف اجلنسلليات، 
ما شللجع املسللؤولني على مضاعفة 
جهودهم لتطوير القطاع واالستثمار 
فيلله، ال سلليما أن العللراق ميتلك كل 
أنللواع املقاصللد السللياحية، وحتديداً 
الدينية، التي لم يسللتفد من جدواها 
االقتصادية بسللبب عقبات حتول دون 
التوسللع العمراني في قطاع الفنادق 
في محافظات بغداد والنجف وكرباء، 
وإلللزام أصحللاب هللذه الفنللادق بدفع 
مبالللغ كبيللرة فللي مقابللل الكهرباء 
والوقود لتشللغيل مولداتهم اخلاصة، 

ما دفع بعضهم إلى إغاق فنادقهم.

ولفتللت هيئة السللياحة إلللى أن عدد 
الوافدين من مختلف اجلنسلليات بلغ 
عام 2014 أكثر مللن 1.4 مليون، بينما 
ارتفع العدد عام 2015 إلى 2.5 مليون، 
ليتضاعللف عللام 2016 ويتجللاوز 3.5 
مليون. وعملت الهيئة على تسللهيل 
إصدار سللمات الدخللول للوافدين إلى 
الباد، عبر اسللتحداث نظللام النافذة 
املوحللدة، إذ يتواجللد ممثلللون عللن كل 
عللن  املسللؤولة  احلكوميللة  اجلهللات 
إصدار سللمة الدخول، مثللل اخلارجية 
والداخلية واجلهللات األمنية، في مقر 

الهيئة.
ويسللهل هذا النظام عمل الشركات 
السللياحية ويضاعف اإليرادات املالية 
للجهللات احلكومية، في حللني تعتزم 
الهلللليئة قريبللاً تطبيق آلية جديدة 
السللياحة  شللركات  عمللل  تسللهل 
لتنشلليط القطللاع اخلللاص ودعملله 
لتعزيللز قدرتلله علللى إدخللال العملة 
الصعبة إلللى البلد وخلق فرص عمل، 
كمللا سللتخول هللذه اآلليللة الهيئة 
إصدار شهادة اخلبرة السياحية أسوة 

برابطة شركات السفر والسياحة.
عللروض  مللن  عللدداً  العللراق  وتلقللى 
االسللتثمار فللي مناطللق األهللوار من 
شركات عاملية، تتضمن تطوير البنية 

املشللاريع  بعللض  وإنشللاء  التحتيللة 
الترفيهيللة والفنللادق وغيرها، على أن 
تكون ضمن النظام املعيشللي لأهوار 
كللي ال يتم تغييللب طبيعتها اخلابة. 
وأدرجللت مناطق األهوار العراقية على 
الئحللة التللراث العاملللي نهايللة العام 
املاضي، مللا يعد أمراً ايجابيللاً إذ باتت 
تتمتللع بحقللوق دوليللة حتافللظ على 

بيئتها الرطبة.
وفي ما يتعلق بنشر الوعي السياحي، 
أكد خبراء، فللي حديث نقلته »احلياة« 
الدولية، أن كثافة النشاط السياحي 
تعتمد بدرجللة كبيرة على مدى توافر 
الوعي السياحي في دولة املقصد من 
مؤسسللات وهيئات وأجهزة رسللمية 
أو غيللر رسللمية، إذ يجللب أن تتوافللر 
والقللدرة  األداء  املهللارة فللي  لديهللم 
والرغبة الصادقة في إرضاء السللياح. 
الكثير  السللياحة  وتتضمن صناعللة 
من النشللاطات التي يجللب أن تعمل 
بشللكل متجانس ومتكامل ومنّسق 
فللي كل مرافللق السللياحة املتمثلللة 
باإلقامة والنقل واملطاعم واالتصاالت 
وغيرهللا، إلى جانب تنوع املؤسسللات 
واألجهزة التي يتعامل معها السائح، 
إذ قد تكللون مؤسسللات حكومية أو 

غير حكومية.

باعتماد ستراتيجية للنهوض بالناتج المحلي

العراق يسعى إلى استثمارات لتطوير قّطاعه السياحي

مدينة أور األثرية في الناصرية
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يقول املث��ل الك��ردي )حمل حجر 
ضخ��م داللة عل��ى ع��دم رميه(. 
يراودن��ي هذا املثل عندما اس��مع 
التصريح��ات الضخمة ملس��عود 
البارزان��ي رئيس اقليم كردس��تان 
متحدي��ا  صالحيات��ه(  )املنتهي��ة 
اجملتمع الدولي ومستفزا دول اجلوار 
لتعطيل  للذين يسعون  بتهديده 
عملية اس��تفتائه بحروب دموية. 
فكلم��ا تصاع��دت ح��دة لهج��ة 
ازدادت  كلم��ا  الرئي��س  خط��اب 
شكوكي حول مصداقية عزمه و 
تزداد قناعتي بانه متمسك بورقة 
الستعادة  كوس��يلة  االس��تفتاء 
جزء م��ن هيبته الت��ي فقدها في 
نظر ش��عبه. فالبارزان��ي يدرك ان 
ودوليا  اقليميا  السياسي  حجمه 
ال يس��مح ل��ه ب��أن يتح��دى دوال 
عظمى كامي��ركا, كم��ا جاء في 
حواره مع وكالة انباء فرانس بريس 
مدعي��اً بانه رفض طلب��ا من إدارة 
الرئي��س االميركي ترام��ب يدعوه 
ال��ى تأجيل االس��تفتاء. ففي هذا 

الظرف العصيب ومع وجود إجماع 
االس��تفتاء  لقرار  مناه��ض  دولي 
باالس��تفتاء  الرئي��س  يتش��بث 
كلعبة سياس��ية مؤقتة باهداف 

متعددة و منها:
االزم��ات  عل��ى  التغطي��ة    1-
االقتصادية والسياسية املتفاقمة 
اجلماهي��ري  االس��تياء  وتهدئ��ة 
نتيجة فشل رئاسته في ادارة امور 
االقلي��م كرئيس جلمي��ع مواطني 
االقليم وليس فقط حلزبه. اضافة 
الى تخبطه و اتخاذ قرارات ارجتالية 
كتعطيل برمل��ان االقليم - اصراره 
عل��ى ع��دم التنحي عن كرس��ي 
الرئاسة رغم انتهاء واليته - تعثره 
في محاربة الفس��اد املس��تثري - 
عدم اتباعه سياسية شفافة في 
ملف النفط مع بغداد مما ادى الى 
قطع رواتب موظفي االقليم..هذه 
االس��باب وغيرها ادت الى تقلص 
ش��عبيته. وه��ذا ناق��وس خط��ر 
بالنس��بة للرئي��س خصوصا وان 

االنتخابات على عتبة االبواب. 

-2 ال يخفى على احد بان البارزاني 
وحزب��ه ق��د اخفق��وا ف��ي احتواء 
غرميه��م العني��د حرك��ة التغيير 
بالتخل��ي  اقناعه��م  و  )گ��وران( 
گ��وران  فظ��ل  مواقفه��م،  ع��ن 
الت��داول  ازاء  متمس��كا مبوقف��ه 
السلمي للسلطة وضرورة تنحي 
البارزاني ع��ن منصبه، بعد انتهاء 
م��دة واليت��ه قانونيا. لذا يس��عى 
البارزاني السقاط گوران سياسيا 
االس��تفتاء.  به��راوة  مس��تعينا 
فاحلملة الضخمة لوس��ائل اعالم 
الرئيس لي��ال نهارا في ابراز قضية 
االستفتاء كش��أن قومي ملح , و 
من يقف ض��ده فهو خائ��ن!! مع 
نشر واس��ع لتصريحات نارية من 
االوحد  واظه��اره كالقادر  الرئيس 
و ال غيره,عل��ى اقامة دولة كردية, 
والويل ملن يع��ارض واليته االبدية. 
مدروس��ة  مح��اوالت  تل��ك  كل 
راضخ��ة  التغيي��ر  حرك��ة  جل��ر 
مستس��لمة حت��ت راي��ة الرئيس 
وقبول رئاسته الى ابد االبدين, وفي 

حال ع��دم قبول گ��وران االنخراط 
في لعب��ة اس��تفتاء الرئيس فان 
اعالم حزب الرئيس باملرصاد وعلى 
اهبة االستعداد لالنقضاض على 
)گ��وران( بتخوينهم متهما اياهم 
بافساد الفرصة التأريخية العالن 

االستقالل!!
-3 ومن  جهة اخ��رى بدأ البارزاني 
ب��ان جنم��ه  متأخ��را  ول��و  ي��درك 
ب��دأ باالف��ول قومياً بع��د حتالفه 
م��ع اردوغ��ان ليصب��ح ج��زء من 
مخططات��ه املعادية البناء جلدته 
اكراد س��وريا و تركي��ا. فقد متكن 
مقاتل��وا ومقاتالت وحدات حماية 
الس��ورية  الكردي��ة  الش��عب 
بس��حب البس��اط من حتت اقدام 
البارزان��ي، بع��د ان ابه��روا العالم 
الوغى  ببس��التهم في س��احات 
ضد ارهابيي داع��ش ودحرهم في 
جميع اجلبه��ات. ولعل حضورهم 
املباغت في ميدان معركة الدفاع 
عن اخوته��م االيزيديني والتصدي 
الش��جاع لقوات داعش االرهابية 

في السنجار, جاء كضربة موجعة 
لس��معة البارزاني قومي��ا و دوليا 
بع��د ان الذت قوات��ه بالف��رار. في 
احلقيق��ة ان االوضاع السياس��ية 
ف��ي كردس��تان ق��د تط��ورت في 
تع��د  فل��م  االخي��رة  الس��نوات 
الس��احة القومية مقتصرة على 
اش��خاص او عائالت معينة. فقد 
ب��رزت اس��ماء المعة اس��تحوذت 
عل��ى قل��وب اجلماهير ف��ي كافة 
ارج��اء كردس��تان امث��ال ص��الح 
دميرتاش, صالح مسلم , اوجالن, 
ق��ره ايالن , جميل بايك.. واخرين. و 
الرئيس باستفتائه يسعى لتذكير 
»انا  ديكارتي  باس��لوب  اجلماهي��ر 

اخطط  اذن انا موجود«.
االس��تفتاء حق طبيعي لشعبنا 
الك��ردي لك��ن الرئيس يس��تعني 
وليس  مآربه  لتحقيق  باالستفتاء 
كه��دف الع��الن االس��تقالل كما 
يروج له انصاره، ففي نظره التراجع 
عنه في االيام او الساعات االخيرة 
امر سهل. فمن املتوقع ان يتراجع 

الرئي��س عن اجراء اس��تفتائه حملو 
اث��ار تصريحاته الت��ي اقلقت دول 
اجلوار و اجملتمع الدولي، وحلفظ ماء 
الوجه سوف يتذرع الرئيس بذرائع 
عدة لتراجعه عن قراره، كأن يعلن 
مثال, من انه قرر تأجيل االستفتاء 
استجابة لطلب اصدقاء الشعب 
الك��ردي ولعرضهم وع��ودا بدعم 
اس��تقالل كردس��تان الحق��ا!! او 
اختالق حالة من التشنج بني قوات 
البيشمركة و احلشد الشعبي في 
املتن��ازع عليها )كركوك,  املناطق 
سنجار, خانقني ,سعدية( وغيرها، 
او مدعي��ا بع��دم توف��ر االجم��اع 
الك��ردي ..ال��خ. وعقب انس��حاب 
الرئيس ع��ن وعوده, تنطلق حملة 
املاكنة  تديره��ا  اعالمي��ة هائجة 
االعالمية العمالقة حلزب الرئيس، 
للرئيس  احلكيمة  باخلطة  مشيدا 
في تراجع��ه املدروس وانس��حابه 
املنظم عل��ى غرار س��حب قواته 
املنظم في السنجار قبيل وصول 
وت��رك  قليل��ة  بس��اعات  داع��ش 

لوحوش  لقمة س��ائغة  االيزيدين 
داعش.

واخي��را ل��و اثبت��ت االي��ام خط��أ 
توقعات��ي و مض��ى البارزان��ي في 
مس��تقويا  اس��تفتائه  مش��روع 
بوع��د بلف��وري من قب��ل جهة ما 
املرح��وم  لوال��ده  كوع��د الش��اه 
ف��ان  البارزان��ي،  م��ال مصطف��ى 
ذل��ك قد يعرض مس��تقبل اقليم 
كردس��تان خملاطر ال حتمد عقباها، 
فالغلو و التمادي في حتدي الواقع 
اجليوسياسيي للمنطقة قد يؤدي 
)ال س��مح اهلل( ال��ى انبثاق حتالف 
مقيت بني دول املنطقة على غرار 
)حلف بغداد( جديد، فهذا إبراهيم 
اجلعف��ري، يلم��ح م��ن بعي��د )إن 
اس��تفتاء إقليم كردس��تان ميكن 
أن يُغض��ب دول اجل��وار، ويج��ب أن 
يوضع ذلك بع��ني االعتبار(، وعليه 
ان االس��تفتاء غي��ر اله��ادف نحو 
اإلس��تقالل قد ال جنني من اجرائه 
شيئا, او قد نخسر من جرائه كل 

شيء .. وكان اهلل في عوننا.
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المقاالت و اآلراء التي 
تنشر تعبر عن وجهة نظر 
أصحابها وال تمثل بالضرورة 
رأي الجريدة

ّ
ّ

طالب زنكنة

جيمس ماكورماك

كاتب ومحلل 
سياسي كردي

الرئيس العالمي 
للمجموعة السيادية 
ومتعددة الجنسيات 

في فيتش

م��رت س��نوات عديدة من��ذ ناقش 
صن��اع السياس��ات بجدي��ة مزايا 
التقشف املالي. وكانت املناقشات 
احملتمل��ة  املزاي��ا  ح��ول  صامت��ة 
الس��تعمال احلوافز لتعزي��ز النمو 
االقتص��ادي ف��ي األم��د القريب، أو 
ح��ول التهدي��د املتمثل ف��ي بلوغ 
الدي��ن احلكوم��ي مس��تويات من 
ش��أنها أن متن��ع النمو ف��ي األمد 

املتوسط.
ال يوج��د أي لب��س عندم��ا يتعلق 
األمر ب��أي جانب ف��از، ومل��اذا. فقد 
مات التقش��ف. وف��ي حني يواصل 
الساس��ة التقليديون اتخاذ تدابير 
حماي��ة املؤخ��رة ضد الش��عبويني 
املدع��ني، فم��ن املرج��ح أن يتبن��وا 
املزيد من تيس��ير السياسة املالية 
�� أو في األقل جتنب تشديد القيود 
�� جلني مكاس��ب اقتصادية شبه 
مؤكدة ف��ي األمد القري��ب. ولكن 
من غير املرجح في الوقت نفس��ه 
م��ن  للتحذي��رات  يس��تجيبوا  أن 
املترتبة على مس��تويات  العواقب 

الدين األعلى في األمد املتوس��ط، 
نظ��را للحديث الش��ائع ع��ن بقاء 
أسعار الفائدة »عند مستوى أدنى 

ملدة أطول«. 
وبوس��عنا أن نؤك��د عل��ى نش��وء 
السياس��ة  ح��ول  دول��ي  إجم��اع 
املالية من خ��الل مراجعة البيانات 
السياس��ات.  املش��تركة لصن��اع 
كان��ت آخ��ر م��رة أص��درت فيه��ا 
مجموعة الدول السبع بيانا يشير 
إلى أهمية ضب��ط األوضاع املالية 
ف��ي قمة ل��وغ إرن في ع��ام 2013، 
عندم��ا كان��ت آن��ذاك مجموع��ة 

الدول الثماني.
منذ ذل��ك الوقت، كان��ت البيانات 
املش��تركة تتضمن مقترحات غير 
لتنفيذ »االس��تراتيجيات  متبلورة 
املالية مبرونة لدعم النمو« وضمان 
اس��تدامة نس��ب الدين إلى الناجت 
احمللي اإلجمالي. إن وضع الدين على 
مس��ار مس��تدام يعني فرضيا أنه 
لن يزداد على نحو ال ينقطع. ولكن 
ف��ي غياب إط��ار زمني مح��دد، قد 

تخضع مستويات الدين النحرافات 
اس��تدامتها  وتُصِب��ح  مطول��ة، 

مفتوحة للتفسيرات اخملتلفة.
كانت االعتراضات على التقش��ف 
مفهومة في الفت��رة التي أعقبت 
األزمة املالية التي اندلعت في عام 
2008. وج��رى إح��كام السياس��ة 
املالية عندما كان النمو هزيال عند 
مس��توى أقل م��ن %2 )بعد ارتداده 
في ع��ام 2010(، وأظه��رت فجوات 
الناجت الس��لبية الكبيرة أن تعافي 
تش��غيل العمال��ة ف��ي اإلجم��ال 

سيكون بطيئا.
في أواخر ع��ام 2012، في أثناء ذروة 
مناقش��ة التقش��ف ف��ي مرحلة 
ما بعد األزمة، كان��ت االقتصادات 
املتقدمة في خضم عملية تشديد 
متع��ددة  لس��نوات  السياس��ات 
مبا يع��ادل أكثر من نقط��ة مئوية 
واحدة م��ن الناجت احملل��ي اإلجمالي 
سنويا، وفقا لبيانات التوازن األولي 
املعدلة دوري��ا الصادرة عن صندوق 

النقد الدولي.

ولكن كما جرى تشديد السياسة 
أن الظ��روف  ب��دا  املالي��ة عندم��ا 
االقتصادي��ة الدوري��ة تدع��و إل��ى 
تيس��ير  اآلن  يج��ري  التيس��ير، 
السياسات في حني يبدو أن الظروف 
تدعو إلى التشديد. واختفت فجوة 
الناجت ف��ي االقتص��ادات املتقدمة، 
وبدأ التضخم يتجه نحو االرتفاع، 
وم��ن املتوق��ع أن يس��جل النم��و 
االقتصادي العامل��ي أقوى معدالته 

منذ عام 2010.
الياب��ان  كان��ت   ،2013 ع��ام  ف��ي 
الدول��ة الوحيدة ب��ني االقتصادات 
املتقدمة التي تخفف سياس��تها 
املالية. ولكن ف��ي عامنا هذا، يبدو 
أن اململك��ة املتح��دة ه��ي الدولة 
لتش��ديد  التي تس��تعد  الوحيدة 
سياس��تها �� وهذا عل��ى افتراض 
أن االضطرابات السياسية األخيرة 
لم تغي��ر توجهاتها املالية، وهو ما 
سينعكس في بيان وزير اخلزانة في 

اخلريف.
أن  عل��ى  املراقب��ني  أغل��ب  يتف��ق 

احلكومي��ة  الدي��ون  مس��تويات 
مرتفع��ة بنحو مزع��ج في العديد 
م��ن االقتصادات املتقدم��ة، وعلى 
ه��ذا فمن احلكمة أن يناقش صناع 
السياس��ات اس��تراتيجيات ترمي 
إل��ى خفضه��ا. وعالوة عل��ى ذلك، 
هناك خيارات عديدة للقيام بهذا، 
وبعضها أس��هل أو أكث��ر فعالية 

من غيرها.
ف��ي نهاية املط��اف، يرتبط خفض 
الدي��ون احلكومي��ة بالعالق��ة بني 
النمو االقتصادي وأس��عار الفائدة. 
فكلم��ا كان مع��دل النم��و أعلى 
نس��بة إلى أس��عار الفائدة، كلما 
الدي��ون  خف��ض  مس��توى  كان 
احلكومية الالزم لتثبيت اس��تقرار 
الدين أو خفضه كنسبة من الناجت 

احمللي اإلجمالي أقل.
وم��ع اس��تمرار النم��و االقتصادي 
ف��ي االرتفاع بينما تتراجع أس��عار 
الفائ��دة، في األقل خ��ارج الواليات 
املتح��دة، يتاح للس��لطات املالية 
املزي��د م��ن الفرص خلف��ض الدين، 

وخلق احلي��ز املالي املطلوب لتدابير 
التحفي��ز عندما يأت��ي االنكماش 
الدولي احملت��م التالي. ولكن صناع 
السياس��ات ال يفعل��ون ه��ذا، مما 
يوح��ي بأنهم أعط��وا األولوية إلى 
حد كبير العتبارات سياسية قبل 

احليطة املالية.
بعد االنتخابات األخيرة في هولندا 
متنامية  تعل��ن جوق��ة  وفرنس��ا، 
ق��د  ال��ذروة«  »ش��عبوية  أن  اآلن 
م��رت. ولكن رمبا يكون بوس��عنا أن 
نزعم بالس��هولة نفسها أن املثل 
الشعبوية يجري اس��تيعابها في 
أجندات سياسية واقتصادية أكثر 
توافقا مع االجتاه الس��ائد. ونتيجة 
له��ذا، ل��م يعد أم��ام الساس��ة، 
وخاصة في أوروبا، أي اختيار س��وى 
النمو الشامل  محاباة سياس��ات 
والتدقيق ف��ي التأثير احملتمل الذي 
ق��د تخلف��ه أي سياس��ة بعينها 

على توزيع الدخل.
الواقع أن هذه البيئة السياس��ية 
م��ن غي��ر املمك��ن أن تفض��ي إلى 

ضب��ط األوض��اع املالي��ة. والبد أن 
يكون تصميم أي زي��ادات ضريبية 
أو تخفيض��ات لإلنفاق جيدا بنحو 
اس��تثنائي ���� ورمب��ا يك��ون ه��ذا 
مس��تحيال �� لكي يتجنب القادة 
ردة فعل ش��عبوية سلبية. وسوف 
يخس��ر بعض الن��اس دوم��ا أكثر 
من آخرين بس��بب ضب��ط األوضاع 
املالي��ة، ومن الواض��ح أن تقرير من 
ه��م أولئك الن��اس ليس ممارس��ة 

سارة على اإلطالق.
حتى اآلن، يجري تأخير تلك القرارات 
ألسباب سياسية. ولكن العواقب 
ارتفاع  املترتبة عل��ى  االقتصادي��ة 
الدي��ون احلكومية ال ميكن جتاهلها 
إل��ى األبد. وق��د بدأت السياس��ة 
النقدية تتغير بالفعل في الواليات 
املتحدة، ورمبا تكون على وش��ك أن 
تتغير على مستوى العالَم. وعلى 
نح��و أو آخ��ر، س��وف يك��ون لزاما 
على الس��لطات املالي��ة أن تواجه 
مقايض��ات بالغ��ة الصعوب��ة في 

السنوات املقبلة.

التقشف يموت في هدوء
PROJECT
SYNDICATE

غضب أردوغان

عبدالمنعم األعسم

جملة مفيدة

رمب��ا، من حس��ن احل��ظ، ان تض��رب االزم��ة املالية 
العاملي��ة ميزانية الع��راق وعائداته ف��ي الصميم، 
لكي نكتشف كيف اُهدرت االموال الطائلة في ما 
يش��به العطايا املفرطة في السخاء واإلرشاء، الى 
»فئات« يصل نصفها الى املس��تحقني و«ينحرف« 
نصفه��ا اآلخ��ر الى جي��وب اصحاب املكرم��ات، أو 

احلبربشية الذين يحيطون بهم. 
اقول، لوال ه��ذه االزمة ملا أمكن ازاحة الس��تار عن 
حنفيات االموال غير الشرعية، والستمرت بالتدفق 
في قنوات الزعامات واالحزاب النافذة لتشتري بها 

الذمم وماء الوجه والوالءات، باملفرق واجلملة. 
واحل��ال، ب��ني ايدينا ملف��ان خطيران فتح��ا مؤخرا، 
االول، عم��ا مت تخصيص��ه م��ن ام��وال فلكية الى 
ضحايا التنكيل خالل انتفاضة العام 1991 لدرجة 
ان الذي��ن وقفوا وراء اجراءات وقرارات التخصيصات 
تل��ك ص��اروا )بس��بب ال معقوليتها واس��تفزازها 
للمش��اعر وخروجه��ا ع��ن كل ما ه��و معروف عن 
فك��رة التعويض عن املظالم( يتبرأون منها ويلقون 
باملسؤولية، ال على اصحاب اخملالفات املعروفني في 
احلكومة السابقة، بل على احلكومة الالحقة، فيما 
ُكش��ف ان احد فرس��ان االهدار املنهجي لالموال، 
وحامل املاليني من ال��دوالرات باكياس الزبالة، ظهر 
م��ن على الشاش��ات امللونة الئما )ه��ذه احلكومة(
عل��ى صرف تلك التخصيصات التي تس��مح ملئات 
االش��خاص ان يتس��لم كل واح��د منه��م  اآلن ما 
يصل الى 15 مليون دينار في الش��هر، من دون وجه 
ح��ق، هذا ع��دا العدد الكبير املس��جل على قائمة 
التعوي��ض مب��ا يخالف مدون��ات وُمعتم��دات دوائر 

املعسكر والسجالت الدولية، ذات الصلة.
اما امللف الثاني فيتعلق بزيادات اعتمدت في رواتب 
مقاتل��ي احلش��د الش��عبي، حيث اتض��ح انها لم 
تصل لهم، ب��ل ان املقاتلني صاروا بعد اجراءات رفع 
تخصيصاتهم يتلقون رواتب أقل، االمر الذي اضطر 
رئيس الوزراء حيدر العبادي الى تشكيل جلنة حتقق 
في املوضوع، والى ان يحذر)في مؤمتره الصحفي في 
18 مت��وز اجلاري(  من اس��تعمال تلك التخصيصات 
ف��ي عملي��ات »توظيف أش��خاص أو متويل حمالت 

انتخابية«. 
وال يحت��اج ه��ذا الكالم ال��ى تعليق بق��در ما يلزم 
دقيقة صمت على ارواح ش��هداء احلشد الشعبي 

الذين قاتلوا ودماؤهم على اكفهم.

 *********
ابن عساكر عن عبداهلل بن احلسن.

*ق��ال النب��ي محمد ص »ش��رار امت��ي الذين غذوا 
بالنعي��م، الذين يأكل��ون الوان الطعام، ويلبس��ون 

الوان الثياب، ويتشدقون بالكالم«.

معركة إهدار 
التخصيصات 
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اجلريئة ..
ككل , قصي��دة ) مت��ى احم��ل صراط��ي 
املس��تقيم ؟ ( مش��حونة ببني��ة احلذف , 
وان تش��بعت في طياتها اداءات ) التناص , 
واللغة التكثيفية , والبنى االس��تعارية ( , 
واعني هن��ا ) بنية احلذف ( , بنية العتبات , 
وتعدد االستهالالت , إذ تكررت عبارة ) بعد 

حذفي (
 _ 8 م��رات _  , وه��ذا ما يس��تولد صعود 
حدة التوتر الش��عري ف��ي كل مقطع , مع 
امس��اكنا بخيوط متداخلة بني احلس��ي | 
الغنائي , واحلس��ي | العرفان��ي ذات البعد 
الصوف��ي , االم��ر ال��ذي يجع��ل اجلمل��ة 
الش��عرية عند امنار مردان جملة اكتشاف 
, جملة تأس��يس  , جمل��ة تصريح , ولعل 
ذل��ك اقرب من ش��عراء املغامرة التجريبية 
في جتديدة مضموني��ة القصيدة احلديثة , 
وله��ذا تقع عليه مس��ؤولية تكريس هذه 
الطريق��ة وم��ن ث��م االبتعاد ع��ن املناطق 

املغلقة في شعريته , نقرأ : 
بعد حذفي 

ال تكتبوا شيئاً على قبري 
أخاف الوحشة على اسمي 

وال تقرأوا إالّ  آخر قصيدة 
كتبتها وتركتها عارية ولم تنشر ...

تتكون هنا عناصر اخرى مع شعرية احلذف 
, أهمها ما ميكن ان نس��ميه ب ) ش��عرية 
الوصي��ة ( | ال تكتب��وا | = ث��م | وال تقرأوا | 
= ث��م | )إالّ آخر قصي��دة كتبتها ( , ال أعرف 
ان ش��اطرني الرأي احد , هل يوجد ش��اعر 
عراق��ي يهندس قصيدته , ثم يجعل فيها 

وصايا ؟ ..
ق��د يكون حض��ور القصي��دة عب��ر اداءات 
ش��عرية ) مقطعي��ة ( متناس��قة , اكث��ر 
وضوح��ا ً من كونها جتلي��ات ذاتية , جتليات 
اضف��ت الكثي��ر م��ن مش��هديات اجلمل 
الش��عرية التي كتبه��ا امنار م��ردان بأجتاه 
فضح مكامن��ه وانفعاالته , فكانت اللغة 

خي��ر وس��يلة للتعبير عن ذل��ك , نقرأ في 
املقطع : 

بعد حذفي 
ثمة أمرأة تتساقط كشبح ٍ 

تلثم برغبات حلدي 
وأكون مهددأ باالفراط 

وبداية لنهاية أكل لدهر ثلث جوعها وقفز 
...

وأمساكاً بأحساس الشاعر ,وتعميقاً  حلالة 
احل��ذف , ثمة صورة جتريدية ناطقة هنا , او 
مشهد يخفي وراءه احساساً متيافيزيقياً 
, او رمب��ا جتلي��ات عرفاني��ة تش��كلت عب��ر 
حدسيات رؤيوية , هكذا حتيلنا مقطعيات 

القصيدة الى القراءات املفتوحة .
ان الطريق��ة التي كتبت فيه��ا القصيدة 
انط��وت عل��ى تراتبي��ة ش��عرية , فكانت 
العب��ارة الالزم��ة ) بعد حذف��ي ( , في كل 
مقطع فتحت ش��هية اس��تهاللية عبرت 
م��ن خاللها عن حتول نصي ) مناصي ( يثير 
لدى املتلقي متعة التحول , مع ان الشاعر 
يقحم مقاطعه ش��حنات لغوية متمثلة 
في اجملاز واالنزياح وسمات البالغة الشعرية 

االخرى ...
قصيدة ) متى احمل صراطي املس��تقيم ( 
, عبرت عن حتول جوهري ناضج في شعرية 
امن��ار مردان , إذ اس��تطاع بنحو ملحوظ ان 
ينم��ي العناص��ر املكونة للقصي��دة , ومع 
جتلياته في االتس��اع الرؤيوي , حيث افاض 
لنفس��ه ان يعط��ي وظائف ع��ّدة في نص 
واحد , منها ما امتلكته موهبته الشعرية 
, ومنها ما اختار له��ا مضموناً , ومنها ما 

تصاعدت به طريقته اللغة ..
ف��ي اعتقاد خاص , اس��تطاع الش��اعر ان 
يعيد جترب��ة القصيدة احلديثة , لكن برؤية 
معاص��رة , حي��ث ألب��س القصي��دة ثوب��ا 
تفاعليا مع رغباته , وانفعاالته , ليبرهن ان 
مجمل ما يكتب من ش��عر منبعه ) غنائي 
( وه��و الش��اعر الوحيد ال��ذي ال يعلن عن 
انكس��ارته , وال عن مكابراته , امنا يستعير 
عب��ارات بديل��ة ع��ن كل ذلك عوض��ا ً عن 
اعترافاته اخلفية , فهو في خلوته منكسر 
, فكانت بنية احل��ذف بديالً مقنعا ً لذلك , 
ولو قّدر للشاعر ان يستمر بهكذا اسلوب 
وبه��ذه الروحي��ة , فإنن��ا س��نلمس من��ه 
لكثير من االلتقاطات املثيرة لالنتباهه في 

مشروعه املتجدد ...

زهير الجبوري 
 

يستعيد الش��اعر امنار مردان في مجمل ما 
كتب��ه اناه , وش��عريته الطافح��ة عن اثارة 
االس��ئلة , مثل هكذا جتربة ينهض السؤال 
الش��عري بوصف��ه س��ؤاالً فلس��فياً ع��ن 
ثنائي��ة احلضور والغياب , وهي ثنائية ضدية 
تس��تنهض عبر احل��واس تلك االش��كالية 
املطلقة , أو ذلك البعد التأملي | امليتافيزيقي 
, ولعلي هنا اق��ف عند قصيدته التي فازت 
بأحدى املراتب االولى في  مسابقة اجلواهري 

الشعرية العراقية 
ان عملي��ة االس��تحضار الت��ي انبثقت من 
عتبة العنوان , فاض لنا ما ميكن ان نسميه 
) باملن��اص ( , وه��و امل��ن ال��ذي يتناظر مع ) 
ثري��ا النص ( | العن��وان , بعدها يأخذ النص 
وظيفته االدائية في عملية البناء من خالل 
رسم الصورة اجملازية والتحوالت االستعارية 

والتشبيهية , وما الى ذلك ..
القصيدة في استهاللها االول , تستنهض 
فع��ل ال��والدة حلال��ة االخضرار واالرتش��اف 
وحمل س��جادة السماء , وهنا يقع )  احلذف 
اجمل��ازي ( بأطالل��ة تهوميي��ة هائم��ة باحلس 
الصوفي , انه��ا لغة العرفان ) لغة توليدية 
( , امكن��ت الش��اعر عل��ى خل��ق فضاءاته 
اخلاصة , مع ايغاله امللح في عملية الّلعب 
اللغوي املكرور , ما يس��تدعي إحالة اجلملة 
الش��عرية لديه الى بنى ذهني��ة ذات متعة 
تلقي , وهذا ما يركز عليه وما يقوم به بغية 

االثارة بالدرجة االساس ..
امن��ار م��ردان , ش��اعر تقلق��ه القصي��دة , 
ل��ذا يقصمها ف��ي مجازات��ه كل املفارقات 
البنائية واللغوية , بل يزينها مبضمون هائم 
بالعب��ارات الواقعي��ة , وللقلق ح��ق البوح , 
وهذا ما يجعل الشاعر اكثر حذراً من نصه 
, إذ يجعل��ه متمكن��اً من لغته الش��عرية , 
على الرغ��م من كتابته لبع��ض النصوص 

شعرية الحذف في قصيدة )متى أحمل صراطي المستقيم ؟(

من أعمال الفنان سلمان البصري

القصيدة في استهاللها األول , 
تستنهض فعل الوالدة لحالة اإلخضرار 

واالرتشاف وحمل سجادة السماء , 
وهنا يقع )  الحذف المجازي ( بأطاللة 

تهويمية هائمة بالحس الصوفي, 
إنها لغة العرفان ) لغة توليدية ( , 
امكنت الشاعر على خلق فضاءاته 

الخاصة , مع ايغاله الملح في عملية 
الّلعب اللغوي المكرور , ما يستدعي 
إحالة الجملة الشعرية لديه الى بنى 

ذهنية ذات متعة تلقي , وهذا ما يركز 
عليه وما يقوم به بغية االثارة بالدرجة 

االساس ..

زهير اجلبوري 

مبدى أستقبال املتلقي ملا يَقرأ ،
إن املقارن��ة التي مثله��ا أدونيس مثلت 
عني الصواب حني قارن بني جمالية الشعر 
القدمي وجمالية الشعر اجلديد إذ أن مهمة 
الشعر القدمي من الناحية اجلمالية كانت 
إلى حد بعيد مهمة ترقيعية أما الشعر 
احلدي��ث فمهمت��ه اإلكتش��اف واله��دم 
والغور في اجملهول وهنا البد أن تثار أسئلة 
كثيرة ومن ضمنها هل أن الش��عر القدمي 
خ��ال من البع��د اجلمالي وهل أن الش��عر 
الق��دمي ل��م يوف��ق ف��ي تس��خني القوى 
النفس��ية ولم تكن عذوبت��ه العاطفية 

ق��ادرة عل��ى تأجي��ج املش��اعر واملكونات 
الروحية وه��ل هذا يتعلق بطبيعة منتج 
ما لفترة معينة ما أم هو القياس ملا كان 
عليه الش��عر القدمي ..؟ ثم هل أن عملية 
اله��دم لدى رواد احلداث��ة هدم لغة وخلق 
أخ��رى س��مة توافقي��ة ب��ني كل احملدثني 
بغض النظر عن األختالفات فيما بينهم 
بالتوجه��ات الفكرية والعقائدية والنظر 

إلى مفهوم احلداثة الغربية ،
لقد أصبحت اجلملة الش��عرية تعتمد 
منط��ا جديدا من التوزيع والهدف في ذلك 
خلخلة العبارة التقليدية وأزاحة ثوابتها 

عن أسس اإلشتغال
مع تقليم العديد م��ن األدوات اللغوية 
الت��ي أصب��ح ظهوره��ا اليط��اق ضم��ن 
األجتاهات الش��عرية اجلديدة ومما يساعد 
على هذا التقليم  هو اإلجتاه نحو تشتيت 
اجلملة الش��عرية وهذا التش��تيت يؤدي 
لبعث��رة املعنى لتلد معان��ي أخرى فيبدو 
النص الش��عري أج��زاء متباينة اإلتصال 
ومتباينة املثابات والنهايات وتبدو وكأن ال 
جامع بينهما ،فتفكيك اجلملة الشعرية 
يعني إعادة توزيعها وأعادة التوزيع تعني 
التغي��ر ف��ي ش��كلها البنائ��ي والتغيير 
في ش��كلها البنائي يعني التعبير بغير 
مدلوالتها أي الصلة لها ببنائها التقليدي 
األمر ال��ذي يتطلب املزيد م��ن اإلحتراس 

واملزيد من اإلنتباه للمغايرة ،
 وضم��ن ماذكرن��ا فق��د قدم ع��دد من 

النقاد أراءهم فيما يخص تلك األنتقالية 
كان ع��ز الدين أس��ماعيل ق��د وضع يده 
عل��ى )األص��ول اجلمالية للنق��د العربي 
( وخال��دة س��عيد )البح��ث ع��ن اجلذور ( 
وكش��ف مارون عبود ع��ن )رواد النهضة 
احلديثة ( وعبد القادر القط  عالج العديد 
م��ن املفاهيم واألش��كاالت ف��ي )قظايا 
ومواق��ف ( وق��دم لويس عوض دراس��ته 
املطولة عن )املؤث��رات األجنبية في األدب 
محم��د  (وأس��تفاض  احلدي��ث  العرب��ي 

من��دور في )املنهجية ف��ي النقد العربي( 
وعب��د اجلب��ار داوود البصري في )الش��عر 
اخلض��راء  ( وس��لمى  احلدي��ث  العراق��ي 
اجليوسي )الشعر العربي املعاصر تطوره 
ومس��تقبله ( وف��ي اإلجت��اه نفس��ه عن 
الش��عر العربي املعاصر أس��هم شوقي 
ضيف وعن الشعر في لبنان قدم هاشم 
ياغي دراس��ته التفصيلي��ة وفعل أخرون 
فعله��م النق��دي وتوالت الدراس��ات من 
املش��رق واملغرب ملعاينة ومحاكاة اجلديد 

وأستنطاق أسباب ثورته
والع��وده ملاض��ي الق��دمي وماال��ذي لم 

يسلط  الضوءعليه ،
مبواجه��ة  اجلدي��دة  التجرب��ة  كان��ت 
األنس��ان وخوفه وخنوعه ذلك اإلنس��ان 
الذي ل��م يذق معنى احلرية فكيف يتالءم 
مع وج��وده، قبل تلك الرؤي��ة العربية قد 
رأى رتش��اردز بالتجربة الشعرية نوعا من 
التعبير النفسي وهي ذات وحدة شعورية 
كاملة واملهم في ذلك أن كل ش��ئ يبنى 
ف��ي جمالية األث��ر الفني بوجود أس��س 
وقواع��د ألع��ادة كش��ف املنت��ج كذلك 
احلال في رؤية احلداثة الش��عرية العربية 
ف��ي جانبها املهم الذي يتعلق باألنس��ان 
العرب��ي فالبد م��ن وجود أس��س وقواعد 
للتعام��ل واملنت��ج اجلديد فقد ش��كلت 
القضايا العربية )القهر- األخفاق- اليأس- 
القه��ر األجتماع��ي- ال��ذل السياس��ي-
فق��دان احلري��ة ( اجلان��ب األكث��ر أنطالقا 
نح��و التحديث للتعامل مع األزمات التي 
سميت باألزمات الشاملة وهذه القضايا 
ومواجهته��ا التتطلب تغيي��را في البنى 
الشعرية وفي شكل القصيدة ووظائفها 
فحسب وأمنا يصاحب ذلك بلورة مفاهيم 
ثقافية تنسجم مع دعوة احلداثيني للتمرد 
على الواقع فقد أنتج الشعر اجلديد حزنه 
وعبر عنه برؤية جديدة وجعلوه كظاهرة 
يطمئن الش��اعر من خاللها لهذا العالم 

عبر الذات الالمنتمية إال لذاتها ،

قيس مجيد المولى
      

م��ن ضمن حت��دي األعراف الس��ائدة في 
اللغة لدى احملدث��ني أنهم أهملوا القواعد 
النحوي��ة والت��ي كان��ت تش��كل ضم��ن 
القصي��دة الكالس��يكية ركناً أساس��ياً 
ف��ي بن��اء اجلمل��ة الش��عرية  ، أن أغفال 
البن��اء الش��عري اجلدي��د له��ذه القواعد 
يعني في أقرب تفس��ير له أن رواد احلداثة 
كانوا جادي��ن في حتطيم هيكلي��ة البناء 
القدمي والتي تشكل سلطة القواعد أهم 
مرتكزاته الداللية والصوتية وهذا التحول 
أو باألح��رى ه��ذا الهدم الب��د أن يصاحبه 
الكثير من املش��كالت الس��و سيولوجية 
والفلسفية وأذا ما أخذنا بنظر اإلعتبار أن 
جمالية اللغة تكمن في أستعمال نظام 
املف��ردة ضمن عالقاتها مع متوالياتها من 
املفردات في تشكيل النص الشعري وهذا 
التحلل أو األنتقال أو الهدم يعني في أحد 
جوانب��ه كيفية مواجهة التراث والتعامل 
مع��ه وكذل��ك مس��تويات األنفع��ال في 
احلداث��ة اجلديدة وكيف تك��ون بنية النص 

ضمن منحناها اجلمالي والداللي ..؟
م��ن هن��ا أراد احملدثون أن تك��ون للمفردة 
فعلها امل��زدوج وتأثيرها املتع��دد األغراض 
وبالتالي س��تتخذ وسيلتها إلى الغموض 
والغموض س��يولد أشكالية أخرى تتعلق 

لهم بصمة واضحة وملس��ة ب��ارزة حتتاج إلى 
صق��ل وتقوية لتثبت ف��ي طرق اإلب��داع، وما 
رأين��اه اليوم من رس��ومات جميل��ة للفنانات 
الش��ابات املش��اركات في املع��رض يدل على 
وجود املوهبة الفطرية كون الرس��امات مازلن 
في مرحلة الدراسة اإلعدادية«. من جانبه قال 
مدير البيت الثقافي البابلي الش��اعر والقاص 
علي السباك إن البيت الثقافي على استعداد 
دائ��م لدعم املواه��ب الش��ابة وتطويرها من 
خالل توفير ما يحتاجه املوهوب من محاضرات 
ولق��اءات م��ع فنان��ني رواد عالوة عل��ى إقامة 

املعارض والندوات واألماسي الثقافية لهم.

بابل: أمير الجدوعي
تصوير: ناجي الربيعي

أقام البي��ت الثقافي البابلي في دائرة العالقات 
الثقافية معرضاً تش��كيلياً لعدد من الفنانات 
الش��ابات وهّن نور مهدي وزه��راء عدي صاحب 
وأب��رار محم��د وآيات صالح مع جلس��ة نقدية 

للفنان التشكيلي الرائد موسى عباس.
وقال عباس بعد افتتاحه املعرض وإطالعه على 
اإلعمال املشاركة »إن اجليل اجلديد من الشباب 

التي خدمته في حيات��ه العامة، عندما 
هاجر الى الواليات املتحدة األميركية.

قدم اجللس��ة الش��اعر واإلعالمي عدنان 
الفضلي رئيس امللتقى، مبيناً ان امللتقى 
حريص عل��ى متابع��ة االب��داع العراقي 
ف��ي جمي��ع اجمل��االت، ولم يتقي��د مبجال 
مع��ني: اليوم هو عن ادي��ب عاملي، يكتب 
باللغ��ة اإلجنليزي��ة، ولألس��ف رحل عنا 
قب��ل مدة، قب��ل ان يكمل حلم��ه، اليوم 
ه��و بيننا مبنج��زه، ان��ه الروائ��ي واخملرج 
»ارمان��د ناص��ري« وهو من االدب��اء الذين 
غ��ادروا في تس��عينيات الق��رن املنصرم، 
وعاش ف��ي املنفى، عاش بأج��واء القمع 
في الثمانينيات، وُهجر بعد ان اغتصبت 

قريت��ه ومحيت من الوج��ود، ما مييز هذا 
الكاتب ه��و انه من الكتاب األوائل الذين 
كتب��وا باللغ��ة اإلجنليزية، ومنه��ا رواية 

)حيث ما حتلم الذئاب(..«.
تخللت اجللس��ة ش��هادات من قبل عدد 
م��ن االدباء وعائل��ة الراح��ل منهم عبد 
العليم املشرفاوي شقيق االديب الراحل، 
الذي حت��دث ع��ن ذكرياته مع��ه، وكيف 
كان مهووس��ا بالسينما، ومتابعاً ألخبار 
النج��وم العامليني، وش��ارك ف��ي احلديث 
أيضا االديب املغترب جمال البستاني. في 
نهاية اجللس��ة قدمت ش��هادة تقديرية 
لش��قيق االديب الراحل تقدي��راً وعرفاناً 

لتجربة املبدع ارماند ناصري.

بغداد - حذام يوسف:
 

اخملرج والروائي الراح��ل ارمان ناصري )عبد 
الرحيم عبد الواح��د(، الذي حتدى النظام 
السياس��ي، وواصل حلمه بتحويل روايته 
)عندم��ا حتل��م الذئ��اب( الى فيل��م، يوثق 
مرحل��ة من مراحل حي��اة العراقيني، كان 
حاضراً بأدبه وفنه وروح��ه، ليكون محوراً 
جللس��ة ملتقى اخلمي��س اإلبداعي، التي 

بدأت بعرض فيلم تسجيلي عنه.
 اس��تعرض الفيل��م مراح��ل حيات��ه في 
الناصرية وبغ��داد، واهتمامه بالس��ينما 
العاملية منذ صباه، واجادته للغة اإلجنليزية 

األزمات الشمولية وكيفية التمرد على الواقع ...

معرض تشكيلي في البيت الثقافي البابلي

تجربة األديب والسينمائي »ارماند ناصري« في ملتقى الخميس اإلبداعي

حكيم نديم الداوودي
 

1
ش��احٌب  مت��اٌه  حج��رٍ................  أروق��ُة 

مظلٌل
رديُف الندى قطٌر،

وحبٌر.............. وجمٌر
وأياُم شطٍط ................ تقترُب وتغترُب

اجملد أوهٌن من زفيرِ ميامٍة،
أدُق من الصفرِ جوارَ األلِف

أعلى من املنارِة أدنى من ُقالمِة ظفٍر
صخ��ٌب صخ��ريٌّ ................... رج��ٌع م��ن 

ذهٍب
حشراٌت بال حسراٍت ال خيرَ في املصادفِة 

جتيء بالصداقِة
2

ه��ذا الغناُء غجرٌي يفي��ُض ..................... 
بالعجرفِة باجلذِع الَبَصّرية،

جل��وٍع ينه��ُش .................... بطَن الفقيرِ 
واألماُن ضّيَع مسارَُه

ُه، والولُد الصغيُروجَدتُْه أمُّ
ذي هَي تنثُر الفرَح في املمرِ،

املفضي إلى سوِق املدينِة
السابلُة يحملوَن سالَل الفاكهِة،

وكائناٌت فضائيٌة جت��ري................... بِهم 
عرباٌت سماويٌة

والعنُي الكحيلُة الناظرُة فّي،
تنكفيُء خجالً وراَء النافذِة

كلَّما أمرُّ من هنا تطاردُني العيوُن،
وأراني أجري فوَق الرموِش

أمتش��دُق بأكاذيبي................... تس��ّورُني 
األبواَب املغلقَة

 ......................... ِم��ْن  إالّ  قاح��ٌل  املم��ُر 
نظرتَِك

3
ذَ َه َب الذه��ُب وذاَب س��اَل في ممٍر حجريٍّ 

ناَل وطرَُه
وغدا صدًى ................. وَغاَب

اذه��ْب أنَت وكْن مَعُه أوفي درٍب آخر مآله 
ضياٌع ............... أوحضورٌ

جت��رى االمنياُت من ب��ني ................ األيدي 
من حيُث ندري،

أوال ن��دري ماذا في غيهِب الغِد؟ أبْعدهْم 
في ذمة اخللود

أم ْماذا مآلَك يا ذَهبَي امل��ذاُب ................. 
أغياٌب في غياِب؟!

هي مثخنة بالدمار
قصيدة

المقارنة التي مثلها أدونيس مثلت 
عين الصواب حين قارن بين جمالية 

الشعر القديم وجمالية الشعر الجديد 
إذ أن مهمة الشعر القديم من الناحية 

الجمالية كانت إلى حد بعيد مهمة 
ترقيعية أما الشعر الحديث فمهمته 

اإلكتشاف والهدم والغور في 
المجهول

ارماند ناصري



الفصل الثامن 
*حسني كامل 

 لق��د بترنا الغصن اخلائن من ش��جرة 
أسرتنا النبيلة. 

   - علي حسن اجمليد )» علي الكيمياوي 
»(، 23 شباط )فبراير( 1996)1( 

آب   7 ليل��ة  ف��ي س��اعة م��ا خ��ال 
)أغس��طس( 1995، انس��ل رت��ل م��ن 
الس��يارات عب��ر احل��دود العراقي��ة – 
األردني��ة وانطلق متوجه��اً إلى عّمان. 
ح��ني أفاق ص��دام من الن��وم، عرف أن 
صه��ره حس��ني كامل قد انش��ق وفّر 
إلى األردن مع ش��قيقه )صدام كامل 
– م.(، ومعهم��ا زوجتاهم��ا، وكلتاهما 
ابنتا صدام. )رغد زوجة حسني كامل، 
ورنا زوجة صدام كامل – م.( تذكر رعد 
احلمداني، قائد الفيلق الثاني التابع ل� 
)احلرس اجلمهوري(، ذل��ك، حني هاتفه 
صدام في نحو ظهيرة ذلك اليوم لكي 

يُعلمه باالنشقاق: 
» كل ما سمعته هو صراخ، وشتائم، 
ولعنات ... وبعدها جاء قصي ] حسني 
[ إل��ى الهات��ف ويص��وٍت أج��ش قال 
ل��ي: ] إذا جاء حس��ني كام��ل بالقرب 
من��ك، فيج��ب قتله في احل��ال. [ كان 
باس��تطاعتي أن أسمع صدام حسني 
ف��ي اخللفية وهو يلعن ويزعق، قائاً:  ] 
ذل��ك الكلب، ذلك الن��ذل ! [ كان ذلك 

شيئاً مروِّعاً. » )2( 
موجه��ة  ضرب��ة   « االرت��داد   « كان 
للنظ��ام، لي��س بس��بب أن ج��زءاً من 
أس��رة صدام املباشرة قد هجره ولكن 
أيض��اً ألن حس��ني، ال��ذي كان يترأس 
منظم��ة )األمن اخل��اص( العراقية،  و) 
احلرس اجلمه��وري(، و) هيئة التصنيع 
ميل��ك  كان   ،)]  MIC  [ العس��كري 
معلوم��ات ثمين��ة عن إج��راءات أمن 

صدام الشخصي وبرامج األسلحة. 
   حص��ل االنش��قاق ف��ي زم��ن غي��ر 
مناسب بشكل اس��تثنائي بالنسبة 
لص��دام، وعل��ى الرغم من املس��اعي 
العراقية في تش��ويه سمعة حسني 
كامل، كان له )أي االنش��قاق( عواقب 
وخيمة، على نظ��ام  صدام. )3(  وألنه 
كان يعتق��د أن نهاي��ة عقوب��ات )األمم 
املتحدة( باتت وشيكة، كان صدام قد 
رفض منذ عهد قريب برنامج )النفط 
مقاب��ل الغ��ذاء( ال��ذي كان يُس��مح 
مبوجب��ه للع��راق ب��أن يبي��ع كمي��ات 
مح��دودة من البت��رول لكي يش��تري 
الطع��ام وال��دواء للش��عب العراقي. 
انشقاق حسني كامل غّير هذا الوضع 
بشكل درامي. ظهور معلومات أشمل 
عن برنامج أس��لحة الدمار الش��امل 
)WMD( أكث��ر من تلك الت��ي كان قد 
كش��ف النقاب عنها صدام في وقت 
سابق قّوت الش��كوك املتعلقة بكل 
حترك من حتركات ص��دام، وأبعدْت عن 
اخلط جهود العراق في إنهاء العقوبات 
االقتصادية وأرغمْت صدام على قبول 
برنام��ج )النفط مقاب��ل الغذاء( الذي 

كان قد رفضه بازدراء تواً. 
كما أن انش��قاق حس��ني كامل جعل 
ص��دام – مؤقت��اً، كم��ا تب��ني الحقاً – 
يغّير نهجه في التعامل مع مفتشي 
)اللجن��ة اخلاص��ة( التابع��ة ل��� )األمم 
 .)UNSCOM   املتحدة( )اليونيس��كوم
وألن��ه كان ق��د ه��دد في وق��ت قريب 
ج��داً بأن يطرد املفتش��ني إل��ى خارج 
مس��تعداً  ص��دام  أصب��ح  الع��راق، 
لتق��دمي املعلومات في األش��هر التي 
تل��ْت االنش��قاق. بع��د إج��راء ح��وار 
داخل��ي )محل��ي( للتأكد م��ن صحة 
املعلومات التي حصل عليها حس��ني 
كامل إال أن بغ��داد كانت قد أخفتها 
ع��ن مفتش��ي )األمم املتح��دة(، أظهر 
املس��ؤولون العراقي��ون للعي��ان ع��ن 
وجود برنامج لألس��لحة البيولوجية، 

ودعوا املفتش��ني لزيارة مواقع جديدة، 
وس��ّلموا وثائ��ق جديدة حتت��وي على 

برامج األسلحة العراقية. 
ما نتج محلياً من ه��ذه الواقعة كان 
أمراً عل��ى درجة عالية م��ن األهمية. 
كما تُظهر النس��خ األصلية في اجلزء 
الثاني من هذا الفصل، كان انش��قاق 
كامل تتردد أصداؤه ضمن املس��تويات 
العلي��ا للقيادة العراقي��ة. كانت هذه 
الواقعة قد عززْت اخملاوف في بغداد بأن 
األردن والواليات املتحدة رمبا تخططان 
لشن هجوم على العراق بحيث بوسع 
كامل أن يق��دم لهما العون من خال 
م��ا ميلك��ه م��ن معلوم��ات مفصلة 
عن صناع��ة العراق، بنيت��ه التحتية، 
وأجهزت��ه األمنية. تزاي��دْت االتهامات 
وعدم الثقة بني أفراد حاش��ية صدام. 
)4(   ج��ّرد صدام ابنه )عدي(، الذي كان 
وتنافسه  بالُس��كر،  عنفه املصحوب 
الذي اس��تمر طوياً مع حسني كامل 
رمبا س��اعد في التس��بب باالنشقاق، 
من جميع وظائف��ه. كما أعلن صدام 

جهاراً » تبرؤه » من أقاربه. )5( 
بع��د أن أمض��ى أش��هراً قليل��ة في 
األردن، بعد أن هدأْت وخفْت ردة الفعل 
السياس��ية واإلعامية العنيفة ولم 
يعْد هو من املش��اهير، وص��ار يواجه 
دعوى قضائية ألنه هدد صحفياً أردنياً، 
طلب حس��ني كام��ل به��دوء العفو 
من صدام ومنح��ه فرصة العودة إلى 
الوط��ن. )6( صفح ص��دام عن صهره 
وس��مح له بالرجوع إل��ى العراق في 
ش��باط )فبراي��ر( 1996. كان الب��د أن 
يك��ون جلياً حلس��ني كامل ب��أن عفو 
صدام ال يحميه من االنتقام القاتل. إن 
إميان كامل الظاهري بعفو صدام كان 
في غير محله على اإلطاق بحيث أن 
بعض احمللل��ني توصلوا إل��ى االعتقاد 
بأن السبب الذي دفعه ألن يضع ثقته 
ف��ي صدام وألن يرجع إل��ى الوطن هو 
إنه لم ينشق حقيقًة في املقام األول؛ 
ب��ل، أوحوا، ب��أن ص��دام كان قد بعثه 
إل��ى األردن متخفي��اً كمنش��ق لكي 
يتجس��س على مجموعات املعارضة 
املفتش��ني  ي��زود  ولك��ي  العراقي��ة، 

مبعلومات خاطئة، أو ألس��باب أخرى.  
)7( ال مقتل حس��ني كامل وال أي مادة 
في التسجيات، على أي حال، جتعلنا 

نؤمن بهذه النظريات. 
م��ا إن رجع كام��ل إلى ترب��ة العراق، 
حت��ى قاد علي حس��ن اجملي��د )» علي 
الكيمياوي »(، الذي كان ابن عم صدام 
وعم حسني كامل، ابني صدام )عدي( 
و )قصي( ورجاالً آخرين الستعادة شرف 
األسرة بواس��طة قتل كامل والكثير 
م��ن أس��رته الواس��عة ف��ي معركة 
باألعيرة النارية استمرْت ثاث عشرة 
س��اعة.  )8( كتب )عل��ي الكيمياوي( 
إلى صدام، يش��رح األساس املنطقي 
لتجاه��ل عفو ص��دام، قائ��اً: » لقد 
بترنا الغصن اخلائن من شجرة أسرتنا 
النبيل��ة. إن عف��وك ل��ن يطمس حق 

أس��رتنا في إنزال العقوبة الضرورية. 
» )9(  أظه��ر التقري��ر الرس��مي ل���   
)مديري��ة األم��ن العام��ة ] GSD [( أن 
املوظفني احلكوميني كانوا في مسرح 
األح��داث حينما حصلْت وقائع القتل 
لكنه��م تلق��وا أوامر تطل��ب منهم 
عدم التدخ��ل. في تصري��ح مكتوب، 
أف��اد عمي��د ال��� GSD عجي��ل هزاع 

سالم قائاً: 
» اتصل بي الرائد رعد من مديرية أمن 
)البياع( )حي س��كني يق��ع في غرب 
بغ��داد – م.( وق��ال إنه مض��ى برفقة 
ق��وة م��ن رجال��ه إل��ى موق��ع احلادث 
وشاهد منزالً مطوقاً من قبل مدنيني 
يتبادلون إطاق النار مع أشخاص في 
داخ��ل املن��زل ... الحظ وجود الس��يد 
علي حسن اجمليد، عدي وقصي ] ابني 
صدام [، و) روكان( ] مدير مكتب شؤون 
العش��ائر [ وآخرين. وكان قد تبّلغ من 
قبل الس��يد زهي��ر من جه��از )األمن 
باالنس��حاب،  األخير  وأم��ره  اخل��اص( 
فهي  قضية عشائرية تتعلق باخلائن 
حس��ني كام��ل، ومنعوا الس��لطات 

الرسمية من  التدخل. » )10( 
من املس��تبعد أن هذه األحداث جرْت 
م��ن دون تخوي��ل ص��دام، ويتضح من 
خال التقرير أنه وافق على أفعالهم. 
» امل��وت م��ن عم��ل اهلل، واخليانة من 
عم��ل الش��يطان »، ق��ال ص��دام.   » 
سيكون الشرف أفضل له وأقل ضرراً 
للش��عب العراق��ي، ل��و أن اهلل أخذ 

روحه. »  )11( 
ف��ي اخلت��ام، ج��رْت مقارنة انش��قاق 
حس��ني كام��ل باهتم��ام م��ع أمثلة 
أخرى لانش��قاق في حكومة صدام. 
 ،1995 )أكتوب��ر(  األول  تش��رين  ف��ي 
في س��بيل املثال، بعث ن��زار حمدون 
من��دوب الع��راق ل��دى )األمم املتحدة( 
رسالة طويلة حتتوي انتقادات واسعة 
النطاق للنظ��ام ورفض مؤقتاً العودة 
إلى بغداد. رد عليه صدام في رس��الة 
ش��ديدة اللهجة )وحتى أطول( اتهم 
فيه��ا نزار بالغدر واخليان��ة ورد باألدلة 
القاطع��ة على العديد م��ن مزاعمه 
التي ش��دد عليه��ا، لكن��ه وزع أيضاً 

رسالة نزار اخلطية لغرض مناقشتها 
بني أعضاء القيادة العراقية. حني رجع 
نزار أخي��راً إلى العراق ف��ي 1998، لم 
يتعرْض للعقوبة نفسها التي تعرض 
إليها كامل. إن انتقاد نزار الشخصي 
ل��م يكْن ل��ه نفس العواق��ب املدِمرة 
ضمنياً بالنسبة لصدام مثلما كانت 
عليه��ا عواقب انش��قاق كامل الذي 
ذاع صيت��ه كثيراً وس��مع به القاصي 
والدان��ي. كما أنه لم يكْن له تورطات 
الطاغي��ة  وهك��ذا، س��لك  أس��رية. 
طريقة أكثر احتراس��اً عندما تعامل 

مع هذا السخط الداخلي. )12(   

هوامش:
) 1( هذا االقتباس مأخوذ من رسالة 
بعثها )علي الكيمياوي( إلى صدام، 

يفسر فيها األول األساس املنطقي 
لتجاهل عفو صدام الرئاسي  وقتل 
حس��ن كام��ل. أظر دلي��ب هيرو: » 
ج��اران، وليس��ا صديق��ن: الع��راق 
وإيران بع��د حربي اخللي��ج » )لندن: 

روتلج، 2001 (: 100. 
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فصلية )مي��دل إيس��ت كوارترلي(، 
خريف 2003، وقت الدخول 28 أيلول 
www. س��بتمبر( 2008 على املوقع(
ردة   .danielpipes.org/article/1310
فعل صدام على الس��لوك املنحرف 
من جانب أخيه غير الشقيق، برزان 
إبراهي��م التكرين��ي، يزودن��ا أيض��اً 
انش��قاق  بُعيد  مبقارن��ات ش��يقة. 
حسن كامل، برزان الذي كان يعمل 
في جني��ف كمن��دوب للع��راق في 
)األمم املتح��دة(، انتق��د عالنية عدي 
حس��ن ورفض أوامر صدام بالعودة 
إلى العراق. » أخ صدام غير الشقيق 
ينتقد الوري��ث »، جري��دة )نيويورك 

تاميز(، 31 آب )أغسطس( 1995. 
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»          « تكشف ما لم ينشر عن مواقف صدام حسين السرية آلخر عقدين من حكمه

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

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

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

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

بواشنطن.

أشرطة تسجيل صدام
األعمال السرية لنظام استبدادي 1978 - 2001  »الحلقة 53 القسم الثاني« 

ما إن رجع كامل إلى 
تربة العراق، حتى قاد 
علي حسن المجيد )» 
علي الكيمياوي »(، 

الذي كان ابن عم صدام 
وعم حسين كامل، 
ابني صدام )عدي( و 
)قصي( ورجااًل آخرين 

الستعادة شرف األسرة 
بواسطة قتل كامل 
والكثير من أسرته 

الواسعة في معركة 
باألعيرة النارية

حصل االنشقاق في 
زمن غير مناسب 
بشكل استثنائي 

بالنسبة لصدام، وعلى 
الرغم من المساعي 
العراقية في تشويه 

سمعة حسين كامل، 
كان له )أي االنشقاق( 
عواقب وخيمة، على 
نظام  صدام. وألنه 

كان يعتقد أن نهاية 
عقوبات )األمم 

المتحدة( باتت وشيكة

تح�ري�ر :
كيفن م. وودز
ديفيد د. باكي

مارك إي. ستوت
ت�رجم�ة :

علي عبد األمير صالح

صراعات داخل بيت الحكم تمهد الى انقالب قصر فاشل بقيادة حسين كامل

حسن كامل وعدي صدام حسن
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بغداد ـ تضامن عبد المحسن: 

 »peta بيت��ا  مؤسس��ة  اقام��ت   
»للف��ن احتفالية مبناس��بة مرور 
سنة على تأسيس مركز »املتنبي 
الصغير« يوم اجلمعة 2017/7/21، 
على قاعة ألف ليلة وليلة باملركز 

الثقافي البغدادي في املتنبي. 
وقد حض��ر االحتفالية وكيل وزارة 
الثقافة فوزي االتروشي واملسؤول 
عن اجملال��س الثقافي��ة البغدادية 
ص��ادق الربيعي، اضاف��ة الى عدد 
والفنان��ن  املثقف��ن  م��ن  كبي��ر 

واهالي األطفال املشاركن. 
وفتح��ت مدي��رة مؤسس��ة بيت��ا 
واملش��رفة عل��ى مرك��ز املتنب��ي 
ابراهيم االحتفالية  امال  الصغير 
بكلم��ة رحبت خالله��ا باحلضور، 
مش��يرة ال��ى اهمية ه��ذا املركز 
قائل��ة: بع��د انط��الق مؤسس��ة 
)بيتا للف��ن( وحصولنا على مبلغ 
األسترالية  الس��فارة  من  بسيط 
وجه��ات داعم��ة اخ��رى، ارتأينا ان 
نس��تثمر ه��ذه املنحة بتأس��يس 
مرك��ز ثقافي تعليم��ي ترفيهي ال 
ميت الى املناهج التعليمية بالتزام، 
وامنا يس��تند ال��ى قابلية االطفال 
ومواهبه��م مبس��اعدة االس��اتذة 
الذي��ن جاءوا متطوع��ن ليقدموا 

رسالة تعليمية جديدة.
كما اوضحت ان: املركز خالل هذه 
السنة شهد الكثير من الفعاليات 
الت��ي تنوع��ت بن الرس��م والفن 
واالعمال اليدوية واالتيكيت وآداب 
الطعام، وتعليم كل السلوكيات 
اجلمالية لإلنس��ان، وكذلك جتهيز 
واملغانط  باجملاه��ر  مختبر علم��ي 

وغيرها م��ن االجهزة ويعمل عليه 
اس��اتذة مختصون، وق��دم املركز 
ورش لكتابة األطفال التي نتجت 
عن وجود اقالم ابداعية لألطفال. 

ابراهيم: اس��تقبل  امال  واضافت 
املرك��ز اعدادا كبي��رة من االطفال 
بسبب ان الدخول مجاني، بينهم 
والفقي��ر وحتى  الغن��ي  الطف��ل 
املتسولن وهذه نقطة أخذت على 
املرك��ز، ولكن أح��ب ان اوضح اننا 

نس��تقبل الطلبة املتسولن على 
حد سواء مع االطفال اآلخرين ممن 
نالوا قسطا من التعليم والتربية، 
لتقدمي مبادئ اخالقية وسلوكيات 
غاب��ت عنهم في التعليم واملأكل 
وامللب��س والنظافة، وندخلهم في 
مس��ابقات لذلك الغرض، الكثير 
من االطفال املتسولن تغيروا ولو 
بنحو بطيء ولك��ن ذلك ال مينعنا 
من االستمرار معهم حتى يتغيروا 

متاماً، وهذا هو هدفنا. 
واك��دت ابراهي��م ان: املرك��ز يدار 
بجه��ود تطوعي��ة خالص��ة م��ن 
الف��ن  ف��ي  مختص��ن  اس��اتذة 
واألدب والثقاف��ة، وكذل��ك املركز 
البغدادي مس��تمر في رفده بكل 
االحتياجات، ويعتم��د املركز على 
الكثي��ر م��ن املن��ح العيني��ة من 

اشخاص يساندونه. 
وأش��ارت ال��ى اندم��اج املركز في 

العم��ل التطوعي م��ن خالل ورش 
وفعاليات التي خصص ريعها الى 

نازحي اخمليمات. 
من جانب��ه فقد تب��رع وكيل وزارة 
االتروش��ي مببلغ  الثقاف��ة ف��وزي 
العملي��ة  ف��ي  من��ه  مس��اهمة 
ال��ى  ته��دف  الت��ي  التطوعي��ة 
التنمية الثقافية لألطفال، مؤكداً 
في كلمت��ه الت��ي القاه��ا: ان اي 
ثقافة إذا لم تبدأ بالطفل وتنتهي 

ب��ه لتنمي مدارك��ه وتعلمه على 
التربي��ة احلديث��ة دون استنس��اخ 
املاض��ي ف��ي التعليم، ب��ل يجب 
ان تتس��م بدل ذل��ك بإحالل الفن 
واألدب والثقاف��ة اذ ان ابن��اء اليوم 
قادة املس��تقبل ودون ذلك سنقع 
في مطب��ات كبيرة، لي��س بعيًدا 
ان  اهلل(  )ألس��مح  مس��تغربا  او 
تنتعش فين��ا ثقافة أكثر همجية 

من داعش. 
مثنياً على ما قدمه مركز املتنبي 
الصغي��ر م��ن فعالي��ات ثقافي��ة 
وفنية لألطفال. كم��ا أثني صادق 
الربيعي في كلمته على فعاليات 
املرك��ز الثقاف��ي البغ��دادي ف��ي 
املتنب��ي بنح��و ع��ام ال��ذي تطور 
تدريجي��ا باس��تقطاب املثقف��ن 
ه��و  وال��ذي  واالطف��ال،  واالدب��اء 
حس��ب الربيعي املركز االوحد في 
الشرق االوسط الذي يعطي أكثر 
م��ن عش��ر فعاليات ف��ي اجلمعة 
الواح��دة، مش��يرًا ال��ى ان مرك��ز 
املتنب��ي الصغير ال��ذي صار عمره 
س��نة وله ٌه��ذا اجلمه��ور الكبير 
وذلك بسبب ادارته الناجحة، الذي 
وفر لألطفال من��ارا يحصلوا منه 
على ثقافة تنمي��ة لقدراتهم في 
الرسم والتمثيل والفنون االخرى. 
الفعاليات  ذل��ك  بعد  واس��تمرت 
ال��ى  احلض��ور  بانتق��ال جمه��ور 
مركز املتنبي ليش��هدوا رسومات 
واالعم��ال  وعزفه��م  االطف��ال 
اليدوية التي قدموه��ا، كما جرى 
تق��دمي فعالي��ة مس��رح الدم��ى 
التعليمي��ة. وفي ختام الفعاليات 
لألطف��ال  املتنب��ي  مرك��ز  ق��دم 
احلاضرين احللوي��ات والهدايا التي 

متثلت في ادوات الرسم والتلوين.

على قاعة ألف ليلة وليلة في المركز الثقافي البغدادي

مركز »المتنبي الصغير« يطفئ شمعته األولى

من فعاليات املركز

شريط ملون
إعادة تعبئة زجاجة المياه تهدد الصحة

أك��دت دراس��ة أجراها فري��ق الباحثن مبوق��ع »تريد ميل 
ريفي��و« األميرك��ي، أن الزجاجات املُعاد اس��تعمالها تعد 
مكانً��ا لعدد هائل من اخلالي��ا البكتيرية، ما يعني أن ذلك 

قد يكون أسوأ بكثير من لعق لعبة الكلب.
 »Mirror« وق��ال أحد الباحثن حس��ب املوقع اإللكترون��ي
عندما يش��تري أحدن��ا زجاجة مي��اه، يظل يس��تعملها 
ويعي��د تعبئتها واس��تخدامها ملدة طويلة، مب��ا قد يبدو 

مفيًدا للبيئة وموفرًا للتكاليف.
 وفي س��عينا لشرب لترين من املاء املوصي بهما كل يوم، 
نفعل كل ما ميكننا فعله مبا في ذلك اس��تعمال زجاجات 
املي��اه مرارًا وتكرارًا، غير أن دراس��ة جدي��دة أثبتت أن ذلك 
يك��ون ضارًا بصحت��ك، فقد تكون الزجاجة التي تش��رب 
منها وتعي��د اس��تعمالها موطًن��ا آلالف البكتيريا التي 

تتغذى على الرطوبة.
وأوصت الدراسة بش��راء وعاء أو قارورة من الفوالذ املقاوم 
للص��دأ، وع��دم تركها ممتلئ��ة لفترة طويل��ة، وتنظيفها 
بانتظام باس��تمرار من خالل آلة غسل األطباق، نظرًا ألن 
أجس��امنا تتكون من %60 تقريًبا من املياه، وألننا نفقد 3 
– 4 لترات تقريًبا من املياه يومًيا، لذا فإن بقاء اجلسم رطًبا 
أمر بالغ األهمية لنا، ال سيما خالل أشهر الصيف احلارة. 

تحذير طبي من خلط
الصودا بعقاقير السعال

حذر املس��ؤولون ف��ي الوكال��ة الوطنية ألم��ن العقاقير 
الطبي��ة واملنتج��ات الصحي��ة ف��ي فرنس��ا، الش��باب 
والبالغ��ن، من خلط عقاقير الس��عال، الت��ي تدخل مادة 
»الكوداي��ن« في تركيباتها، مع الص��ودا لتحويلها بذلك 
إلى مادة مخدرة، حيث تسببت في تسمم 5 شباب ووفاة 
اثنن ملا مل��ادة »الكودي��ن« األفيونية من آث��ار جانبية من 

بينها الغثيان.
جاء التحذير الفرنس��ي م��ن قبل الصيادلة الفرنس��ين 
الذين رفضوا بيع عقاقير الس��عال التي حتتوي على مواد 

أفيونية ملن يتراوح أعمارهم ما بن 14-15 عاماً.
وأش��ار عدد من الصيادلة الفرنس��ين إلى أن الش��باب ال 
يدرك��ون اآلثار اجلانبية للمخ��درات وجرعاتها الزائدة التي 
تؤدي إلى الوفاة، لذلك، يتم حالياً منع صرف هذه العقاقير 

من دون وصفة طبية في فرنسا.

غبار المنزل يحتوي »ملوثات قاتلة«
حذرت دراس��ة علمية جديدة، من أن التعرض لغبار املنزل 
يؤدي إلى زيادة الدهون في اجلسم، ال سيما عند األطفال.
وق��ال باحثون من جامع��ة »ديوك« في الوالي��ات املتحدة: 
إن الغب��ار يحتوي على مواد كيميائي��ة متطايرة ميكن أن 
تتداخل مع إنت��اج الهرمونات وأدائها، مبا يعمل على زيادة 
الده��ون الثالثية في اجلس��م، بحس��ب ما نش��ره موقع 

»ميديكال نيوز توداي«.
وتنش��أ املواد الكيميائي��ة املوجودة في الغب��ار، من املواد 
الت��ي نأتي بها كل يوم إلى املنزل، مثل املبيدات احلش��رية 
ومس��تحضرات التجمي��ل ومنتج��ات تنظي��ف املن��زل، 
وتتس��بب هذه املواد في أم��راض أكثر خط��ورة كالعقم 

والسرطان.
وللتوصل إلى هذه النتائج، زار الباحثون 11 منزالً في والية 
كارولينا الش��مالية بالواليات املتحدة، وأخذوا عينات من 
الغب��ار، وعث��روا بها عل��ى 44 ملوثًاً، ومت اختب��ار تأثير هذه 
امللوث��ات على مجموعة م��ن فئران التج��ارب، ووجدوا أن 
الكثي��ر منها يؤدي إل��ى تراكم الده��ون الثالثية ومن ثم 

زيادة الوزن.

أن النصف االول من القرن العشرين شهد 
قيام دور عبادة للبغدادين املسيحين 

، اذ كان��ت تروي لن��ا املص��ادر ان دار العبادة 
الكبير قبل تأس��يس بغداد كان في املدائن 
اي قض��اء س��لمان پاك احلال��ي، وان هنالك 
قرى مس��يحية في بغداد قب��ل بنائها، وان 
منطقة الشماسية شرق االعظمية كانت 
محلة مسيحية كبيرة، وإذا كان الثابت إن 
التجمع املسيحي في بغداد بدأ في محلة 
عق��د النصارى ورأس القرية إذ ان تس��مية 
عقد من التس��ميات املوج��ودة حملال بغداد 
منذ العهد العباس��ي فأن اخلمسن سنة 
االولى اي النصف االول من القرن العشرين 
شهد قيام دور عبادة للبغدادين املسيحين 

وهذه الدور عديدة ومنها:
كنيس��ة احملبول بها بال دنس وهي للكلدان 
في محلة كامب الگيالني مت تشييدها سنة 
١٩٢١، على ارض تعود ألس��رة الش��ورپچي 
وهي صغيرة متواضعة وتذكر بعض املصادر 
الى ان ذلك يعود الى رغبة بعض الش��ابات 
البغداديات في اعتناق الرهبانية وساعدهن 
على هذا املشروع الكاهنان فيلبس شور بز 

وأنطون زبوني.
وكنيس��ة س��ان ج��ورج املقابل��ة لفن��دق 
املنصور ميليا في الصاحلية تأسست سنة 

١٩٢٠ وسط دور السكك
دير القديسة حنة في الكرادة الشرقية ومت 
بناؤها سنة ١٩٢١ على اسم ام مرمي العذراء 
ومت��ت اعادة البناء س��نة ١٩٣٧ واس��تخدم 

احيانا إليواء الطاعنات بالسن.
وتع��د كاتدرائي��ة الس��ريان الكاثوليك في 
منطقة الش��ورجة من دور العبادة القدمية 
التأس��يس حيث البناء الذي يشير الى قبل 

مائتي سنة على األقل.
والدير املرك��زي الذي يعود بناؤه الى س��نة 
١٨٨١، ف��ي عق��د النص��ارى وكان��ت في��ه 
مدرس��ة للبنات سميت املركزية على وفق 
اول ثانوي��ة ببغداد وهي املركزية وله ملحق 
مجان��ي للفقيرات وكان له ملحق س��كن 
سنة ١٨٨٦ وفي سنة ١٨٩٠، مت اتخاذه ميتما 

للفتيات بعد انتشار مرض الكوليرا.
ودير الباب الش��رقي مجاور ساحة التحرير 
الذي تأس��س س��نة ١٩٢٨ باس��م راهبات 
التقدم��ة في الباب الش��رقي والى جانبها 
ميتم ومدرس��ة وقس��م داخلي ومت تأميم 

املدرسة سنة   ١٩٧٢. 
الش��رقية حي��ث ش��يدت  الك��رادة  ودي��ر 

الراهبات كنيس��ة متوسطة باسم يسوع 
امللك وشيدو مستشفى من املستشفيات 

املشهورات في بغداد.
وراهب��ات االرم��ن وق��د اسس��ه البطريرك 
بطرس التاس��ع س��نة ١٨٠٩ . ودير الكرادة 
الش��رقية شيد س��نة ١٩٤٥، وفيه مصلى 
ومدرسة هي مدرس��ة راهبات االرمن وبعد 

تأميم ١٩٧٤ مت ابدال تسمية املدرسة .
وكنيس��ة مرمي العذراء مار ك��ورا وتقع في 
كامب الگيالني مت بناؤها س��نة ١٩٢٨ وهي 

تعود للروم األرثوذكس.
وكنيس��ة الس��يدة العذراء ش��يدت سنة 
١٩٣٤، وهي للس��ريان االرثوذكس في مكان 

قريب من ساحة النصر.
وكنيس��ة قل��ب يس��وع االق��دس لألرم��ن 
الكاثولي��ك التي افتتحت س��نة ١٩٢٨ في 
منطقة أرخيته في الكرادة الش��رقية في 

طريق يؤدي الى شارع ابي نواس. 
وكنيسة مار اندراوس وهي كنيسة صغيرة 
للروم االرثوذكس في كامب الگيالني مزينة 
باأليقون��ات على الطراز البيزنطي افتتحت 

في االربعينات.
وكنيس��ة مار فرداغ وهي كنيس��ة صغيرة 
لألثرين-االش��ورين-في كام��ب الگيالن��ي 
ترجع الى س��نة ١٩٤٦، وقي��ل ان مار فرداغ 

كان مجوسياً فتنصر فقتلوه.
والكنيس��ة االثورية االجنيلي��ة التي يوجد 
فيها قبر القس خندو املتوفي س��نة ١٩٥٠، 
وتق��ع في زق��اق ضي��ق مجاورة لكنيس��ة 

االرمن في ساحة الطيران.

وكنيس��ة م��ار اف��رام وه��ي م��ن كنائ��س 
الكل��دان تقع في الش��اجلية حيث وضعت 
ادارة السكك في األربعينيات خمسة بيوت 
حتت تصرف الكل��دان حيث اتخذت للصالة 
ومدرس��ة وس��كنى الق��س، ومصل��ى مار 
يوسف للس��ريان الكاثوليك الذي افتتحه 
املطران بهن��ام قليان س��نة ١٩٣١ في البر 

شجاع الكرادة الشرقية.
ومصلى م��ار اف��رام للكلدان ال��ذي افتتح 
س��نة ١٩٣٢ وكان مكانه في االعظمية ومت 
بيعه لش��راء ارض في املس��بح إلقامة دير، 
وبيعة مضرب الگيالني وكانت على شكل 
كنيس��ة م��ن س��نة ١٩١٨ ولك��ن صاحب 

االرض استردها.
ودي��ر القديس��ة ترازية للطفل يس��وع في 
سنة ١٩٢٢ اشترى االب بيير ارضاً في محلة 
الس��نك بنى فيها قاعة كبيرة وكنيس��ة 
لليتام��ى  وم��أوى  للرهب��ان  ودي��ر  فوقه��ا 
ومدرس��ة ولكن مت تركه بعد ذلك لبناء دير 

جديد في كرادة مرمي.
ودير العذراء سيدة فاطمة ومبساحة ٢٠٠٠ 
متر ف��ي كرادة مرمي مت بناء هذا الدير س��نة 
١٩٥٥، حس��ب تصميم االب ماري الكرملي 
وفي��ه مكتب��ه حيث تض��م بقاي��ا املكتبة 
الش��رقية الت��ي جمعه��ا االب الكرمل��ي 
وخزانة كتب وفيه لوحة من احلجر وضعها 
املستش��رق ماس��ينيون ذكرى هدايته الى 
اهلل حي��ث كان يس��مى عبدو ماس��ينيون 
ويقول ان احلج يكون الى قبر شيخ الصوفية 

احلالج. 

دور العبادة للمسيحيين في بغداد 
طارق حرب

تراثيات

الصباح الجديد - وكاالت: 
أعلن��ت مجلة "فوربس الش��رق 
األوس��ط" عن قائمتها ألفضل 
س��يدات األعم��ال ف��ي العالم 
العرب��ي لع��ام 2017، بوصفهن 
"أقوى الس��يدات العربيات لعام 

."2017
وتصدرت اإلمارات القائمة بورود 
18 سيدة أعمال إماراتية، تلتها 

مصر ب� 16 سيدة.

وق��د حظي قط��اع املصارف في 
العال��م العرب��ي، ال��ذي حق��ق 
تقدماً كبيراً في نسبة مشاركة 
النس��اء في مناصب��ه القيادية، 
النس��اء  م��ن  نس��بة  بأعل��ى 
القائم��ة بلغت  املذك��ورات في 
نح��و 28 ف��ي املئة م��ن مجمل 

القائمة.
وجاءت مديرة مص��رف الرافدين 
في العراق، "خولة األسدي"، في 

املرتبة السابعة، وتصفها اجمللة، 
بأنها حتمل شهادة الدكتوراه في 
احملاس��بة من جامعة بغداد في 
عام 2006، وتدرجت في املناصب 
من محاس��بة ف��ي املصرف في 
عام 2008، إلى مديرة ألكبر بنك 

مملوك للدولة في العراق.
واحتلت لبن��ى العليان، الرئيس 
العلي��ان  جملموع��ة  التنفي��ذي 
للتموي��ل في الس��عودية املركز 

األول في القائمة. 
وترأس��ت العليان اجملموعة التي 
تضم أكثر من 40 شركة، وكانت 
أول امرأة في السعودية تنتخب 
لعضوي��ة مجلس إدارة ش��ركة 
مس��اهمة عام��ة ه��ي "البنك 
الس��عودي الهولندي"ف��ي عام 
2004، وه��ي حاصلة على درجة 
املاجس��تير في إدارة األعمال من 

جامعة أنديانا عام 1979.

عراقية سابع أفضل سيدة أعمال عربية لعام 2017

خولة األسدي

الجوزاءالثورالحمل

الميزاناألسدالسرطان

القوسالعقربالعذراء

مهني��اً: يب��دأ الش��هر مبش��روع جديد مهم 
جداً يفس��ح أمامك فرصاً تتعلق مبستقبلك 
املهن��ي. عاطفياً: تغّي��رات ملحوظة وتغتني 
عالقتك مب��ن حت��ب باملغامرات والرومنس��ية 

والتفاهم املتبادل.

مهنياً: يبشر هذا اليوم باألفضل وبالتخلص 
من بعض املش��كالت املهنية املستعصية. 
عاطفي��اً: تتمت��ع بطاق��ة كبي��رة لتعيش 
حي��اة عاطفية صاخبة تضي��ف اإلثارة إلى 

حياتك.

مهني��اً: يتراجع احلظ الس��يئ ما يش��ير إلى 
بعض التحسن في العمل، وتصب كل األمور 
في مصلحتك. عاطفياً: اجلّو لطيف يشّجع 
عل��ى اللقاءات احلميمة، ل��ذا عليك أن تصّب 

اهتمامك على احلبيب وأن تشعره بالراحة.

مهني��اً: اح��ذر األخط��ار ف��ي ح��ال جازفت في 
مج��االت دقيقة، وانتبه الس��تقرار موازنتك، وال 
حتّمل نفسك أكثر مما تستطيع. عاطفياً: حياتك 
االجتماعية غنية وخصوص��اً في األعياد حيث 

جتتمع بالعائلة واألصدقاء برفقة الشريك.

مهنياً: يبدأ الش��هر مبش��راً بف��رص آتية 
إليك تتعلق بعقد تناقش��ه مع مسؤولن 
كبار. عاطفياً: متر حياتك بفترة من الرتابة، 
ويب��دو كأن ال ش��يء مثيراً أو جدي��داً يطرأ 

عليه.

مهني��اً: يب��دأ الش��هر مبا يتح��دث عن فرص 
جديدة تتعلق ببعض العائدات ومصادر الربح. 
عاطفي��اً: حتاول الس��يطرة على مش��اعرك 
جتنباً جلرح مشاعر الش��ريك، وتلجأ إلى أحد 

األصدقاء طلباً للمساعدة والنصح.

مهني��اً: وض��ح كالم��ك تفادي��اً حلص��ول أي 
التباس أو سوء تفاهم، وُكن ليناً وتعامل مع 
اآلخرين ب��ذكاء. عاطفياً: جتد أن الوقت مؤات 
لتكريس عالقة متين��ة بعائلتك وباألصدقاء 

الذين ابتعدت عنهم فترة.

مهني��اً: يخف س��وء الطال��ع فتع��ود األمور 
ال��ى مجاريه��ا الطبيعية، وترتف��ع املعنويات 
وتنفرج اس��اريرك. عاطفياً: تنتعش العالقات 
العاطفية، ورمبا تط��ور عالقة بزميل أو صديق 

تكون نهايتها سعيدة.

مهنياً: تتحمس لفك��رة تراودك، حللم ال جترؤ 
على الب��وح به، تتوضح أم��ور ويأتيك اجلواب 
بعد طول انتظار، فتشعر باالرتياح. عاطفياً: 
كي��ف تع��رف تضف��ي اإلث��ارة عل��ى حياتك 

العاطفية بفضل مخيلتك الواسعة.

الدلو الحوتالجدي

مهنياً: تس��تهل هذا الشهر مع فرص تأتيك 
لكي تعّدل ف��ي بعض األعمال التي اعتقدت 
أنه��ا نهائي��ة. عاطفي��اً: االج��واء العاطفية 
هادئة، وهذا مؤش��ر ايجابي قياس��اً مبا كانت 

عليه األحوال في السابق.

مهني��اً: تطل��ع ه��ذا الي��وم عل��ى احلقائ��ق 
وتكتش��ف أموراً جديدة وتخرج للقاء الناس 
وتزداد شعبيتك. عاطفياً: تختفي املشكالت 
مع احلبيب الذي يظه��ر كان بعض العدائية 

جتاهك، وتصفو القلوب.

مهني��اً: يحم��ل هذا الي��وم بع��ض الفرص 
إليجاجد تسوية ملشكلة ما، وأنت غير غافل 
عما ي��دور حول��ك. عاطفياً: اس��تيقظ من 
سباتك العميق، وراقب كل ما يجري حولك، 

وإال ضاع الشريك منك.

حظك اليـوم

عاموديأفقي
1 – بح��ار ورائ��د إيطالي ق��ام بعدة 

رحالت إستكش��افية إل��ى العالم 

اجلديد – كرب.

2 – دخول – رفعة.

3 – راهب روسي مشهور.

4 – نهر أوروبي.

5 – عاصمة أوروبية.

6 – متشابهة – هرب.

7 – غفلة ونس��يان – دولة أميركية 

جنوبية.

8 – عاصمة أوروبية – عنق .

9 – متشابهة – مطربة لبنانية .

عم��ل   – الق��ارات  إح��دى   –  1  
إبداعي.

مس��رحي  ش��اعر   – عبَّ��أ   –  2
فرنسي.

3 – مخرج مصري.
4 – شهر هجري – عكسها أسم 

علم مؤنث.
5 – متشابهة – مقياس أرضي.

6 – أدركت – حل محل.
7 – عملة عربية – يفقد وعيه.

م��ن   – مذك��ر  عل��م  أس��م   –  8
الفاكهة.

ش��اعر   – موص��ول  أس��م   –  9
التشيلي الراحل .

كلمات متقاطعة
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
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العواصم ـ وكاالت:
أّجج الالعب الدولي البرازيلي نيمار دا 
سيلفا جونيور، األخبار املتداولة مؤخراً 
حول ق��رب رحيله عن نادي برش��لونة 
اإلس��باني إلى باريس س��ان جيرمان، 
بامل��وازاة مع تقاري��ر كاتالونية حديثة 
تفيد بأّن الالعب س��يتوجه قريباً إلى 
العاصمة الفرنس��ية باريس مباشرة 
من الوالي��ات املتحدة األمريكية حيث 
يقي��م "البارس��ا" جولت��ه اإلعدادية 

للموسم اجلديد.
وأّج��ج نيم��ار، ال��ذي يت��درب بصورة 
طبيعي��ة م��ع فري��ق برش��لونة ف��ي 
الوالي��ات املتح��دة، ش��ائعات رحيله 
ع��ن الن��ادي الكاتالون��ي عب��ر موقع 
"انس��تغرام"، حيث نش��ر ص��ورة له، 
وهو مس��تلق عل��ى أرضي��ة امللعب، 

ويبدو مستغرقاً في التفكير.
وأرفق نيمار الص��ورة "باميوجي" يبدو 
ه��و اآلخ��ر، منهم��كاً ف��ي التفكير، 
ف��ي إش��ارة واضحة لتفكي��ر النجم 

البرازيلي في خطوته املقبلة.
وفي س��ياق متصل، ذك��رت صحيفة 
"س��بورت" الكتالوني��ة، إنَّ نيم��ار لن 
يع��ود ملدينة برش��لونة، بع��د انتهاء 
بالوالي��ات  احلالي��ة  الفري��ق  جول��ة 
املتحدة، وأنَّه س��يتوجه بدالً من ذلك 
لباريس، إلمت��ام صفقة انتقاله للنادي 
الفرنس��ي. وأوضحت ذات الصحيفة 

املقربة من نادي برش��لونة، أنَّ س��بباً 
آخراً يدع��و نيمار للرحي��ل، وهو عدم 
تبقي الكثير من مواطنيه في صفوف 
"البارس��ا" بع��د رحيل دان��ي ألفيس، 
وأدريانو كوريا في السنتني األخيرتني، 
ولم يتبق إال رافينيا ألكانتارا املرش��ح 

للرحيل هو أيضاً.
يُش��ار أّن جوس��يب ماري��و بارتوميو، 
ر،  رئي��س نادي برش��لونة، كان ق��د حذَّ
أم��س اخلميس، باريس س��ان جيرمان 
م��ن مخالف��ة قوانني االحت��اد األوروبي 
لك��رة الق��دم، فيم��ا يتعل��ق باللعب 
املالي النظيف، في حال أصرَّ على دفع 
الش��رط اجلزائي املقدر ب���222 مليون 

يورو للظفر بخدمات نيمار.
كم��ا، افادت تقاري��ر صحفية برازيلية 

أّن نيم��ار دا س��يلفا جونيور، جنم نادي 
برشلونة اإلسباني، قد أخبر مواطنيه 
الناش��طني ف��ي فري��ق باريس س��ان 
جيرمان الفرنس��ي بأنه سيلعب إلى 
جوارهم في املوس��م اجلدي��د )2017-
2018(، وذل��ك باملوازاة مع تقارير أخرى 
حتدث��ت ع��ن اب��الغ الالع��ب البرازيلي 
زمالئه ف��ي الن��ادي الكاتالوني بقراره 

النهائي بالرحيل عن "البارسا".
وذكرت وس��ائل إعالم برازيلية عدة، أّن 
نيم��ار ق��ام بإبالغ زميله الس��ابق في 
برش��لونة ومواطنه داني ألفيس، إلى 
جان��ب ماركيني��وس، ول��وكاس مورا، 
وتياغو س��يلفا باللع��ب رفقتهم في 
املوس��م القادم ضمن فريقهم احلالي 

باريس سان جيرمان.

بغداد/ قاسم شالكه*
يواص��ل املنتخب الوطني للناش��ئني 
تدريباته على حلبة املركز التخصصي 
في بغداد اس��تعدادا  لبطولة اس��يا 
املقبل��ة والتي من املؤم��ل ان تنظلق 
منافس��اتها ش��هر اب املقب��ل حت��ت 
اش��راف املدرب��ني رافد خلي��ل وحميد 
مجيد،  اكد ذلك امني سر االحتاد عبد 
الرض��ا عل��ي حيث ق��ال ان التدريبات 
اليومية اثمرت نتاجاتها لرفع املستوى 
الفن��ي والبدني للمالكم��ني وهو ما 
نبحث عنه خالل املعس��كر الداخلي 
الذي��ن انطل��ق منذ مدة مش��يرا الى 
ان وفد الع��راق مالف من عضو االحتاد 
علي عبد الزهرة رئيسا للوفد واملدربني 

راف��د خلي��ل وحمي��د مجي��د وث��الث 
مالكمني هم: حس��ني عبدالهادي وزن 
52 كغم واحلس��ن عامر وزن 60 كغم 
وس��جاد علي وزن 70 كغ��م باالضافة 
ال��ى احلكم الدولي حمزة اس��ماعيل. 
واضاف: بطولة اس��يا م��ن البطوالت 
املهم��ة كون جميع ابطال العالم هم 
املنتخبات االسيوية لذلك نعمل على 
توفير جميع مستلزمات جناح املدربني 
في مهمتهم املقبلة، واالحتاد متعاون 
بشكل كبير كون املدرب يبذل قصارى 
جه��ده في تطوير مه��ارات املالكمني، 
املن��ا كبير ب��ان ن يحق��ق مالكمينا 
النتائ��ج املطلوبة وان تك��ون ملنتخبنا 
كلم��ة في احملف��ل االس��يوي وان تزيد 

غلتنا من االوسمة.
من جه��ة اخ��رى اكد عل��ي ان حكام 
اللعب��ة الذي��ن ش��اركوا ف��ي الدورة 
اقيمت  الت��ي  الدولي��ة  التحكيمي��ة 
الس��ليمانية  مدين��ة  ف��ي  مؤخ��را 
مبش��اركة 21 حك��م جميعهم جتاوزا 
االختبارات الدولي��ة وجنحوا في الدورة 
بكل بج��دارة وحصلوا عل��ى النجمة 
احل��كام  ضم��ن  واصبح��وا  الدولي��ة 
الدوليني املصنفني امل��ني ان يواصلوا 
التحكيمي��ة بنجاح في  مس��يرتهم 
احملافل الدولية وان يكون املثل احلس��ن 

للعراق ورياضته.

* املنسق اإلعالمي الحتاد املالكمة

االسكندرية ـ ميثم الحسني:
تنطلق اليوم منافسات بطولة االندية 
العربي��ة بك��رة القدم والتي تس��تمر 
لغاي��ة اخلام��س من ش��هر اب املقبل 
باقام��ة مبارات��ني حلس��اب اجملموعى 
االولى ، حيث يقص فريقا نصر حسني 
داي اجلزائري والوحدة االماراتي شريط 
، فيم��ا تلحقه��ا مب��اراة  املنافس��ة 
االهل��ي املص��ري والفيصل��ي االردني 

وتق��ام املباراتني في اس��تاد الس��الم 
ف��ي القاه��رة. ويفتت��ح ممث��ل الكرة 
العراقية نادي نفط الوس��ط مشواره 
ف��ي البطولة بلق��اء الفريق االصعب 
الترجي التونس��ي ي��وم االثنني املقبل 
في الساعة السادسة مساءا بتوقيت 
مصر )الس��ابعة بتوقيت بغداد( على 
ان يقام املؤمتر الصحفي في الس��اعة 
11 م��ن صباح اليوم االح��د في فندق 

ريدسون بلو ، بينما يقام املؤمتر الفني 
الساعة 12 في استاد برج العرب.

واك��د العب��و ن��ادي نف��ط الوس��ط 
جاهزيتهم للدخول مبنافسات بطولة 
االندي��ة العربي��ة الت��ي س��تنطلق ، 
وس��يخوض نف��ط الوس��ط مباراته 
االولى امام نادي الترجي التونسي في 
استاد برج العرب في الرابع والعشرين 

من متوز اجلاري.
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صاالت الوسط تكتسح 
انفست آسيويًا

»الطائرة« يصل أندونيسيا 
للمشاركة في منافسات القارة

بغداد ـ الصباح الجديد:
 حقق  فريق نفط الوسط وصيف حامل اللقب 
مشوار املنافس��ة في بطولة أندية آسيا لكرة 
الصاالت، بتحقيق فوز ثمني على ديسي انفست 
الطاجيكي 7-2 أول امس ، في املباراة التي جرت 
على صالة فو ثو في هوتشي منه، ضمن اجلولة 

األولى من منافسات اجملموعة الثانية.
وس��جل أهداف نفط الوس��ط احملترف اإليراني 
ق��درت باه��ادوري ) 5 ( اه��داف وس��الم فيصل 
ورافد حميد )هدف لكل منهما( ، في حني أحرز 
ش��وكت حليموف وبرونو مورينو هدفي ديسي 

انفست.

اندونيسيا ـ طه كمر*
أج��رى منتخبن��ا الوطن��ي للكرة الطائ��رة يوم 
أمس السبت اولى وحداته التدريبية في مدينة 
س��ورابايا ، أكبر مدن اندونيسيا بعد العاصمة 
جاكرتا للمش��اركة في بطولة اسيا التي تبدأ 
للم��دة من 25 متوز اجلاري وتس��تمر لغاية 3 آب 
املقب��ل، والتي وصلها مس��اء اجلمعة في رحلة 
اس��تغرقت 30 س��اعة م��رورا مبط��ار الدوح��ة 
وجاكرت��ا حت��ى الوص��ول ال��ى مط��ار املدينة 

األخيرة.
املدرب التونسي نزار اشكيلي ومساعده الدكتور 
محمد عوفي فضال على مدرب اللياقة البدنية 
التونس��ي محمد فتحي ، حاول��وا اعادة جميع 
الالعبني الى وضعهم الطبيعي والتخلص من 
حال��ة االرهاق الت��ي انتابتهم ج��راء طول مدة 
الس��فر ، ليبلغ اجلميع الدرجة التأهيلية التي 
جتعلهم في أهبة االس��تعداد خلوض منافسات 
البطول��ة التي يتوقع لها ان حتفل بطابع االثارة 
والندية بني منتخباتها ال�16 الذين يتنافس��ون 

خلطف لقبها.

* موفد االحتاد العراقي لإلعالم الرياضي

األربعاء.. افتتاح 
ملعب ميسان األولمبي

بغداد ـ قسم اإلعالم:
أعلنت وزارة الش��باب و الرياضة ان يوم األربعاء 
املقب��ل ٢٦ مت��وز اجلاري ، موع��دا الفتتاح ملعب 
ميسان االوملبي في متام الساعة الثامنة مساًء 
,, و سيش��هد افتت��اح امللع��ب إقام��ة مب��اراة 
رسمية بني فريقي نفط ميسان و الزوراء ضمن 
منافسات الدوري املمتاز لكرة القدم و تسبقها 
احتفالي��ة بهيج��ة أعدته��ا الوزارة و ش��ركة 
عشتار ببرنامج مبهر و عروض فنية تقدم ألول 

مرة.
و تبذل كوادر وزارة الشباب والرياضة والشركة 
املنفذة جهودا كبيرة ألجل االنتهاء من االعمال 
التشطيبية في ملعب ميس��ان االوملبي قبيل 
افتتاح بصورة رسمية، بعد ان انتهت من نصب 
ابراج االنارة و اعمال مضمار الساحة و امليدان.

و جتدد وزارة الشباب و الرياضة دعوتها حكومة 
ميسان احمللية و السيد احملافظ علي دواي لبذل 
جه��ود مضاعفة خ��الل الثالثة اّي��ام املقبلة و 
االنتهاء م��ن اعمال تنظي��ف و تعبيد الطرق و 
املتقربات احمليطة بامللعب بهدف اضفاء مسحة 
جمالية تزيد امللعب رونقا و جماال .. و س��تعلن 
وزارة الش��باب و الرياضة خالل اليومني املقبلني 

عن أماكن بيع تذاكر حضور حفل االفتتاح.

الرياض ـ أحسان المرسومي*

يب��دو ان توقعات املتابع��ني  في االيام 
االولى م��ن تصفيات اجملموعة الثانية 
بك��رة الق��دم للمنتخب��ات االوملبية 
حتت 23 ع��ام، قد صدق��ت  هذه املرة 
وس��تكون موقع��ة املب��اراة االخي��رة 
الت��ي س��تجري ف��ي  ملع��ب املل��ك 
فيصل بن فه��د في الرياض وطرفاها 
منتخبي العراق والس��عودية هي من 
سيحس��م امر بطاقة هذه اجملموعة  
احمليرة بعد ان تساوى املنتخبني بعدد 
النق��اط ول��كل منهم��ا ) 6 ( ، اال ان 
املنتخب السعودي يقف في الصدارة 
بفارق االه��داف ) 11 ( له و ) 1 ( عليه 
، فيما منتخبنا يحت��ل الوصافة ب ) 
10 ( اه��داف وعلي��ه ) 1 ( واحد ، فيما 
انته��ت حظ��وظ منتخب��ي البحرين 
وافغانس��تان بعد ان مني كل منهما 
بخس��ارتني امام العراق والسعودية ، 
مبعنى ان منتخبن��ا يحتاج فقط الى 
الفوز في مباراة اليوم التي س��تجري 
في الساعة ) 55 : 8 ( مساءا بتوقيت 
بغداد للظف��ر بالبطاقة االولى فيما 
ميتل��ك املنافس فرصتني  وهي نتيجة 

التعادل والفوز .
 وقط��ع كال املنتخبني ش��وطا كبيرا 
في التاهل الى النهائيات بعد فوزهما 
ف��ي اجلول��ة الثاني��ة عل��ى التوال��ي 
امام البحرين وافغانس��تان بحس��ب 
معطي��ات ونتائج اجملامي��ع  االخرى ، 
الس��يما وان نظام البطولة يؤهل 16 
منتخبا للنهائيات ، 10 منها صاحبة 
املركز االول ف��ي تلك اجملاميع وافضل 
5 فرق تقف في الترتيب الثاني فضال 
عن  الصني منظم البطولة املقبلة .

نظي��ره  عل��ى  منتخبن��ا  وتغل��ب   
البحريني بنتيجة ) 2 – 1 ( في اجلولة 
الثاني��ة م��ن التصفيات ف��ي املباراة 
التي ادارها الدول��ي العماني يعقوب 
، ج��اءت جمي��ع  س��عيد عب��د اهلل 
االهداف في الش��وط الثان��ي ، االول 

من كرة راس��ية  المجد عطوان ) 53 
( والثان��ي ملازن في��اض ) 70 ( ، وقلص 
البحرين النتيجة في الدقائق االخيرة 
م��ن متابعة لكرة ثابت��ة ، فيما اضاع 
منتخبنا العديد من الفرص السهلة 
داخل منطقة اجلزاء نتيجة التس��رع 

ت��ارة وتال��ق ح��ارس مرم��ى البحرين 
تارة اخرى ، وتغلبت الس��عودية على 

افغانستان ) 8 – 0 (.
 ويس��ود التف��اؤل معس��كر البعثة 
االوملبي��ة  بع��د الفوز عل��ى البحرين 
وبامكانية اجتياز عقبة الس��عودية ، 

اذ  اكم��ل منتخبن��ا حتضيراته ملباراة 
الي��وم باقام��ة  اخ��ر وح��دة تدريبية 
مس��اء امس في ملعب اعداد القادة 
تناول��ت بع��ض التماري��ن اخلفيف��ة 
ومعاجلة اخطاء املباراتني الس��ابقتني 
الس��يما ف��ي الناحي��ة الهجومي��ة 

، وايض��ا مت اج��راء بع��ض التدريب��ات 
املصاب��ني  لالعب��ني  االستش��فائية 
منذ انط��الق املنافس��ات ، وقال عبد 
الغني ش��هد عن مب��اراة اليوم امام 
السعودية » ليس��ت لدينا مشكلة 
في خيارات الالعب��ني ومراكز لعبهم 
، فالعبون��ا ال 23 جميعه��م جاهزون 
ول��كل مب��اراة رجاله��ا ، مباراتنا مع 
الس��عودية له��ا خصوصية تختلف 
كليا عن مب��اراة البحري��ن ، وطريقة 
لعبنا تختلف ايضا عن طريقة لعب 
املباراتني الس��ابقتني ، هدفنا الظفر 
بالبطاقة االولى من خالل خيار الفوز 

فقط .
 على صعي��د متصل طم��أن طبيب 
املوس��وي  الدكت��ور غالب  املنتخ��ب 
جماهيرنا الرياضية بجاهزية الالعب 
بش��ار رس��ن للمش��اركة في مباراة 
الي��وم ، فيم��ا من��ح العب الوس��ط 
امج��د عطوان ي��وم ام��س راحة مع 
بع��ض التمارين البس��يطة من اجل 
جاهزيت��ه الكامل��ة بع��د ان تع��رض 
ف��ي مب��اراة البحري��ن الى ش��د في 
العضلة الضامة ، واكد املوس��وي ان 
الالع��ب حم��زة عدنان خض��ع لعالج 
مكث��ف خ��الل االي��ام املاضي��ة وهو 
جاه��ز  للمباراة بنس��بة عالية اال ان 
امر مش��اركته يعود بالتالي الى قرار 
املدرب ، مشيرا الى ان الالعب الوحيد 
ال��ذي س��يبتعد رمبا عن التش��كيلة 
االساس��ية هو املداف��ع علي كاظم 
الذي تعرض في مب��اراة البحرين الى 
كدم��ة في عضل��ة الس��اق وهو في 

مرحلة العالج.

* موفللد االحتللاد العراقللي لإلعللالم 
الرياضي

شهد يعلن الجاهزية الفنية والبدنية

األولمبي المتفائل يواجه السعودية المتحفز بخيار الفوز فقط

Sun. 23 July. 2017 issue )3745(

لقطة من لقاء األوملبي أمام أفغانستان

نيمار

بغداد ـ فالح الناصر:

حثت دائرة شؤون األقاليم واحملافظات في 
وزارة الشباب والرياضة، جميع املؤسسات 
احلكومية ومنظم��ات اجملتمع املدني إلى 
دعم إجنازات االبطال بتحريرهم الراضينا 
م��ن دنس األرهاب الداعش��ي، وقال مدير 
عام دائرة ش��ؤون األقاليم واحملافظات في 
وزارة الش��باب والرياضة، الس��يد طالب 
جابر املوسوي على هامش مشاركته في 
مهرجان النصر الكبير الذي نظمه احتاد 
املبارزة املركزي بالتعاون مع الدائرة، واحتاد 
بغداد للعبة، واقيم في املدينة الشبابية، 
قال ان القطاع الرياضي يعبر عن فرحته 
الكبيرة بالنصر ويحتفي ببطوالت رجال 
العراق الغيارى، برغم ان هذه املهرجانات 
والفعالي��ات ال تش��كل نقط��ة في بحر 
تضيح��ات االبطال والش��هداء واجلرحى 
الذين قدمتهم القوات االمنية واحلش��د 
الش��عبي املق��دس وجمي��ع م��ن حمل 

السالح بوجه اعداء األنسانية.
واش��اد املوس��وي، الذي حض��ر املهرجان، 
إلى جانب معاونه، سوالف حسن، ومدير 
املركز الوطن��ي الكابنت بسس��ام رؤوف، 
اشاد باالمكانات التي ميلكها احتاد املبارزة 
م��ن العبني وإداري��ني س��خروا جهودهم 
إلجن��اح املهرج��ان، مبين��اً ان الفعالي��ات 
التي ش��هدها احلفل كانت جميلة جدا، 
داعي��اً في الوقت نفس��ه بقية االحتادات 
الرياضي��ة إلى دع��م انتص��ارات القوات 
األمني��ة باقامة البط��والت، منوهاً غلى 
واحملافظ��ات  األقالي��م  دائ��رة ش��ؤون  ان 

تعلن جاهزية منش��اتها ام��ام االحتادات 
الرياضي��ة، حاثاً اجلميع على االس��تفادة 
من البنى التحتية في املدينة الش��بابية 

لتطوير واقع العمل الرياضي.
كما، ق��دم، مدير املرك��ز الوطني لرعاية 
املوهب��ة الرياضية، الكابنت، بس��ام رؤوف 
التهان��ي إلى الش��عب العراق مبناس��بة 
االنتص��ارات التي حتققت على س��واعد 
ابط��ال العراق من رج��ال القوات االمنية 
ض��د  واملنتفض��ني  الش��عبي  واحلش��د 
ق��وى الش��ر واالره��اب، مبين��اً ان املباردة 
االيجابية الت��ي قام بها احتاد املبارزة تاتي 
بالتزامن مع االحتف��االت التي اطلقتها 
وزارة الش��باب والرياضة مبناسبة اسبوع 
النص��ر، مش��يراً ألى ان التع��اون الكبير 
واملثالي ب��ني احت��اد املبارزة املرك��زي وبني 
دائرة ش��ؤون االقاليم واحملافظ��ات واحتاد 
بغداد الفرعي للعبة، اس��هم في اظهار 
احلفل بالصورة اجلميلة، مؤكداً ان النصر 
على االرهاب، يسهم في انتعاش اجلانب 
الرياض��ي الن االس��تقرار مينح الش��باب 
مارس��ة االنش��طة الرياضية وهذا يعد 
نقط��ة حتول في مس��يرة مدينة املوصل 
او غيره��ا ممن كان تعاني وطاة وتس��لط 

االرهابيني.
فيما، قدم االم��ني العام للجنة االوملبية، 
حي��در اجلميل��ي، التهنئة الحت��اد املبارزة 
عل��ى اقامة هذا النش��اط املهم املتمثل 
في مهرج��ان النصر الكبي��ر الذي اقيم 
مس��اء االربعاء ف��ي املدينة الش��بابية، 
ابتهاج��اً بالنصر الذي حتق��ق في مدينة 
املوص��ل، مقدماً ش��كره ال��ى جميع من 
دافع عن ترب��ة العراق من القوات االمنية 

العشائري،  واحلش��د  الش��عبي  واحلشد 
وجمي��ع الفصائل التي حملت الس��الح 
بوج��ه االرهاب، وقال ل��وال الدماء الزكية 
وتضحي��ات  اهلل  رحمه��م  للش��هداء 
اجلرحى الذين نس��ال اهلل ان مين عليهم 
بالش��فاء العاج��ل، ل��وال ه��ذه الدم��اء 
والتضحي��ات ملا كان لنا وجود في ش��تى 
قطاعات احلياة، حيث هنالك من يضحي 
بدمه من اجل حياة اخرين، وهذا ما حتقق 

في احلرب ضد األرهاب.
اجلميل��ي، ال��ذي ش��ارك ف��ي املهرجان، 
وبجانبه رئيس احتاد كرة اليد، سالم عواد، 

متنى ان تعاود مدينة ام الربيعني حضورها 
القوي واملؤثر في الساحة الرياضية كما 
كان��ت س��ابقا تقدم االبطال في ش��تى 
األلعاب الرياضي، وهي حتتاج الى اهتمام 
اضافي ومضاعف من املسؤولني من اجل 

استعادة ألقها.
ام��ا رئيس االحت��اد املركزي للمب��ارزة، زياد 
حس��ن، فاكد ان املهرجان ضمن انشطة 
احت��اد اللعبة، مبيناً ان احت��اده يداً بيد مع 
قواتنا االمنية واحلش��د الش��عبي، وذلك 
النهم س��طروا اروع مالح��م االنتصارات 
واس��تعادوا كرام��ة املناط��ق التي كانت 

ضحية لألرهاب الداعشي عدو االنسانية، 
مش��يراً ال��ى ان النج��اح الذي ش��هده 
املهرج��ان يؤكد مدى تالح��م اجلميع مع 
االنتصارات التي حتقق بسواعد العراقيني 

الغيارى.
واك��د ان احت��اده يقدم الش��كر والتقدير 
جلمي��ع احلضور واملس��اهمني ف��ي اجناح 
املهرجان وال س��يما دائرة شؤون االقاليم 
واحملافظات/ املركز الوطني لرعاية املوهبة 
الرياضي��ة واالحتاد الفرع��ي للمبارزة في 
بغ��داد، واللجن��ة االوملبي��ة الت��ي ت��ؤازر 

وتساند النشاطات الرياضية كافة.

اما ممثل منظمة بدر اجلناح العس��كري/ 
هيئة احلش��د الش��عبي، فقدم الش��كر 
إل��ى القائمني عل��ى املهرج��ان، مبيناً ان 
هنالك تفاع��الً كبيراً وفرحا غامراً س��اد 
الش��ارع العراقي بعد االنتص��ارات التي 
حتقق��ت ف��ي ش��تى قواط��ع العمليات 
والس��يما بعد حتري��ر املوص��ل التي تعد 
اهم معاق��ل التنظي��م االرعابي داعش، 
مبيناً ان الفعاليات اجلميلة التي تتغنى 
بانتص��ارات القوات االمني��ة، تؤكد حب 
وتقدي��ر العراقي��ني إلى الق��وات االمنية 

واحلشد الشعبي.
فيم��ا، رأى رئيس ن��ادي االتص��االت، امير 
البيات��ي ان احلف��ل كان جمي��الً وبع��ث 
رس��ائل إلى اجلمي��ع مف��اده ان القطاع 
الرياض��ي يعد س��انداً لقواتن��ا االمنية، 
واك��د ان اجلمي��ع يثم��ن دماء الش��هداء 
ويس��تذكرها بفخر النها اس��همت في 
ارواء طري��ق احلرية والعي��ش الكرمي البناء 
الع��راق، وق��ال ان احت��اد املب��ارزة س��باقاً 
القامة ه��ذه الفعاليات واملب��ادرات التي 
تؤك��د ش��عوره العالي باملس��ؤولية جتاه 
الشجعان املضحني من اجل تربة الوطن 

الطاهرة.
كما، ب��ارك البياتي، حصول ف��رق النادي 
عل��ى املراك��ز االولى في بطول��ة الفئات 
العمري��ة وحصوله��ا عل��ى التكرمي من 
احتاد اللعبة برئاس��ة زياد حسن، مشيداً 
بدور الالعبني ومالكاته��م التدريبية في 

النادي.
هذا، وبدأ احلفل الذي قدمه الزميل محمد 
حسني عبد الرسول، بقراءة سورة الفاحتة 
ترحمأً على ارواح الشهداء وعزف النشيد 

الوطني، كما شهدت فعاليات مهرجان 
النص��ر والتحري��ر مبناس��بة االنتصارات 
التي حتقق��ت على زمر التكفير واالرهاب 
الذي نظمه احتاد املبارزة املركزي بالتعاون 
م��ع املرك��ز الوطن��ي لرعاي��ة املوهب��ة 
للمب��ارزة  الفرع��ي  واالحت��اد  الرياضي��ة 
في بغ��داد، واقي��م حتت ش��عار )املوصل 
للعراقيني( برعاية ش��هدائنا األبرار ووفاًء 
لدماء جيش��نا الباس��ل وقواتنا األمنية 
وحش��دنا الش��عبي املق��دس، ش��هدت 
الق��اء قصائ��د باملناس��بة متجد  ايض��اً 
االنتصارات للشعراء علي خلف وحتسني 
علي وعلي جنم، فضال ًعلى اقامة لقاءات 
لالعب��ات م��رمي تال��ني ومت��ارا ميكاليكان 
لفئة الناش��ئات بس��الح س��يف املبارزة 
والالعبتان من الن��ادي األرمني، وفي فئة 
البراعم بس��الح السيف العربي لالعبان 
احلسن زياد ومسلم سعد وهما من نادي 

اجليش.
فيم��ا وزعت دروع احت��اد املب��ارزة املركزي، 
إلى االم��ني العام للجن��ة األوملبية حيدر 
اجلميل��ي، ولرئيس احتاد كرة اليد س��الم 
عواد، وملمثل األحتادات الرياضية، امني سر 
احت��اد الدراجات احم��د صبري.وملدير عام 
دائرة ش��ؤون االقالي��م واحملافظات طالب 
جابر املوس��وي ومعاونه س��والف حسن 
ومدير املركز الوطني بسام رؤوف، ، وملمثل 

منظمة بدر، وللرائد هادي علي.
وتوج األمني العام للجنة األوملبية، األندية 
الفائ��زة بلق��ب الفئ��ات العمري��ة وهي 
االتص��االت والنجدة واجلنس��ية اصحاب 
املراك��ز الثالث��ة االولى، وللن��ادي األرمني 

الذي احرز كاس الناشئات.

ابتهاجًا بالنصر الكبير وتحرير مدينة الموصل

إشادات بمهرجان المبارزة ودعوات الستعادة ألق رياضة أم الربيعين

تقرير

جانب من احلضور

نيمار يؤجج شائعات رحيله 
عن برشلونة بـ »صورة جديدة«

21 حكمًا ينالون التصنيف الدولي

قفازات الناشئين تواصل إعدادها قاريًا

نفط الوسط يقص شريط »العربية« بلقاء الترجي 



بغداد - الصباح الجديد:
 بحضور تفاعلي كبي��ر من االطفال الذين 
قدم��وا م��ن مكتب��ة الطف��ل ف��ي رابطة 
امل��رأة، ورياض االطفال في بغ��داد، احتفت 
دار ثقاف��ة االطفال ف��ي وزارة الثقافة بيوم 

الطفل العراقي على مسرح الدار. 
ب��دأ احلف��ل مبعزوف��ة النش��يد الوطن��ي، 
والوق��وف دقيقة حداد على ارواح ش��هداء 
قواتنا املسلحة بجميع صنوفها، وشهداء 
العملي��ات االرهابي��ة، وبعده��ا قدم وكيل 
وزارة الثقافة فوزي األتروش��ي كلمة بهذه 
املناس��بة، حي��ا بها االطفال ف��ي يومهم: 
انا احتدث بلس��ان االطف��ال، ان كان القتلة 
واجملرم��ن من داعش، واخواتها، ونس��خها، 
قادري��ن وبس��هولة ان يلتق��وا، الي��س من 
الغرابة ان يك��ون القتلى، والضحايا صعبا 
عليه��م ان يلتقوا، الضحاي��ا نحن جميعا 
من دون استثناء، كل املكونات، وكل األلوان، 
وكل الثقاف��ات، لذلك فاذا كان هناك عبرة 
كبيرة م��ن هذا النصر، فيج��ب ان يضعنا 

على سكة املصاحلة الوطنية".
 وأشار األتروش��ي: ان ثقافة االطفال شيء 
مهم ومحوري واساسي، واعتقد ان وزارتنا 

س��تكون في موق��ع أجمل، لو اس��تطعنا 
ضخ أموال، وتسهيالت، ومبادرات، ومالكات 
كفوءة لرفع مس��توى ثقافة االطفال بكل 

اجلوانب"
قدم��ت بع��د ذل��ك مس��رحية لألطف��ال 
بعن��وان )رحلة البحث عن البنفس��ج( من 
اخراج معاون مدير عام الدار د. فاتن اجلراح، 
والت��ي بينت: ان املس��رحية في اساس��ها 

حتريك لقضية ذكرت في مس��رحية عاملية 
)االش��هر ال� 12( واخذت منها فقط فكرة 
البح��ث عن البنفس��ج، لكن البنفس��ج 
العراقي، الذي له ش��كل آخ��ر وطعم آخر، 
وله قيم مختلف��ة، لذلك فان هذا القالب 
ه��و قالب فات��ن اجلراح، مع اش��عار جميل 
خزع��ل، وامل��الك اجلمي��ل الذي ق��دم معي 
هذا العمل، س��واء في التصمي��م واالزياء 

والتمثي��ل". وأك��دت اجلراح عل��ى ان دعم 
هذه املسرحية جاء اهداء من ميراث اخيها 
الش��هيد عماد اجلراح، الى شهداء اطفال 
النعيري��ة، الذي��ن يقام لهم عي��د الطفل 
س��نويا، ودعما لدار ثقافة االطفال في هذا 

اليوم العراقي.
بطلة املس��رحية الطفلة "اس��يل عامر" 
حتدث��ت الينا قائل��ة: في البداية اش��كر د. 
فاتن اجلراح عل��ى دعوتي للتمثيل في هذه 
املسرحية، وهذه هي املرة االولى التي أقف 
فيها على خش��بة املس��رح، وشيء رائع ان 
يكون لي الدور الرئيس، واس��تطعت ان أبرز 
موهب��ة جديدة تض��اف ال��ى مواهبي من 
خالل هذه املسرحية، واصبحت لي مهارات 
جيدة في التمثيل، اما موضوع املس��رحية 
فهو ان االنس��ان وخاص��ة احلاكم، عليه ان 
يك��ون ع��ادال، وان ال يك��ون متكب��را، وان ال 
يص��در احلكم على ه��واه، وان يكون واعي، 

ويهتم بالشعب". 
تخل��ل االحتف��ال معرضا للرس��م للفنان 
الياف��ع مرتض��ى م��ن محافظ��ة النجف، 
يبن معاناة الطفل العراقي، وتأثير احلروب 

واالرهاب عليه.

صادق باخان

علماء النفس واالجتماع يرون بأن الشعوب التي 
ال حتترم وق��ت العمل فانهم يع��دون هذا عامال 
جوهري��اً من عوام��ل تخلفها على املس��تويات 
كافة ومن املفيد ان نذكر ان االمم املتحدة رأت في 
تس��مية البلدان باملتخلفة عامال يثير االحباط 

فلجأت الى تسميتها بالبلدان النامية.
حس��نا ....فان اجريناً مس��حاً ميدانياً عشوائياً 
على دوائ��ر الدولة لنتعرف على عدد الس��اعات 
الت��ي ميضيه��ا املوظفون ف��ي اداء اعمال الناس 
فأننا نكتش��ف حقائق مروعة وال نقول بالطبع 
جميع املوظفن خشية ان نظلم بعضهم ومع 
س��اعات الصباح يحضر املوظف��ون الى اماكن 
اعمالهم وبع��د تبادل حتيات الصب��اح واجملاملة 
االعتيادي��ة ميد احدهم يده ال��ى جريدة الصباح 
ملتابعة االخبار احمللية واالقليمية والدولية فنجد 
زميال له يس��أله )ها ابو فاطم��ة ماكو خبر عن 
زيادة الرواتب (واالبشع من ذلك جتد املوظف ينفق 
س��اعة في رواية النكات املبتذلة وميضي ساعة 
اخ��رى في ش��رب الش��اي وميضي س��اعة اخرى 
ف��ي اداء صالة الظهر م��ن دون مراعاة املراجعن 
وهم ميضون س��اعات طواال في حر الصيف وبرد 
الش��تاء ألنهاء  معامالتهم  وفجأة يعلو صراخ 
اح��د املراجعن متى تنه��ون معامالتنا فيجيبه 
املوظف)عل��ى كيف��ك يابه ما قام��ت القيامة (

هذا بع��ض من هذه الك��وارث نقوله��ا من دون 
اضف��اء الرتوش عليها ودعونا االن ان نلقي نظرة 
تاريخي��ة على دول��ة اليابان وهي دولة اس��يوية 
اذ بع��د خروجها م��ن الرماد ال��ذري نتيجة قيام 
الوالي��ات املتحدة بألقاء قنبلتن ذريتن على كل 
من مدينه هيروش��يما وناغازاك��ي نتيجة قيام 
االمبراطورية اليابانية بضرب السفن االميركية 
الراس��ية في برل هاربر فخ��رج امبراطور اليابان 
"هيرو هيتوا "ليخاطب شعبه قائال )فاذا كانت 
الهزمي��ة ق��د حلقت بن��ا فمعنى ه��ذا ان الدولة 
الت��ي احلق��ت الهزمية منه��ا هي اق��وى منا من 
الناحية الصناعية والتكنلوجية فالقوا السالح 
وتوجهوا الى العمل (وهكذا اس��تطاعت اليابان 
ومبدة قصيرة من حتقي��ق معجزتها االقتصادية 
حتى بل��غ الناجت التج��اري لصال��ح اليابان نحو 

160مليار دوالر واكتفت ذاتيا من انتاج الرز .
واالش��د مثاراً لإلعجاب نرى املوظفن او العمال 
اليابانين انهم ميارس��ون متارين رياضية سويدية 
من اجل بث النش��اط في ابدانهم فاذا ما وجدنا 
ان صاح��ب العمل يقول لعمال��ه تتمتعون غدا 
باجازة للراحة فيقول��ون له اذهب انت في اجازة 

ودعنا نعمل.
هكذا يكون احترام العمل وعلى الناس في بلدنا 

ان يتعلموا حب العمل ويعدونه امرا مقدسا.

أيها الناس تعلموا 
احترام وقت العمل 

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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الماضي المستمر

عباس عبود سالم

ف��ي بواكير تعلمن��ا االجنليزية في امل��دارس فوجئنا 
بوج��ود افعال اجنليزي��ة مختلفة ع��ن العربية التي 
حتت��وي املاضي واملضارع واالمر، ف��ي االجنليزية هناك 
املضارع املستمر، واملستقبل البسيط، واملاضي التام، 
الى احلد الذي تكتشف ان االجنليز شغوفون باحلاضر 
واملس��تقبل اكثر من املاضي.. الذي نبنيه نحن على 
الفتح، ونفتح له ابواب عقولنا وقلوبنا ليتحكم في 

حاضرنا ومستقبلنا املبني على الضم.
للماض��ي في حياتنا ش��أن اكبر بكثي��ر من احلاضر 
في لغتنا وفي حياتنا، ابتداء من الش��غف باالنساب 
واالص��ول وتاري��خ العائ��الت، ولي��س انته��اء بتأثير 
االحداث املاضية على قراراتنا احلالية واملس��تقبلية، 
وه��ذا يأتي من تربيتنا البدوية والريفية التي تطورت 
ظاهري��ا ولم تتط��ور جوهريا مبا يتناس��ب مع جوهر 

ديننا وقيمنا االخالقية.
املاضي كل مافي حياتنا، ف��اذا كانت االمم العظيمة 
تعي��د صناع��ة املاض��ي لتجمي��ل احلاض��ر املضارع 
املس��تمر واملس��تقبل بكل اش��كاله وصيغه، فاننا 

نطوع احلاضر لتناقضات املاضي املستمر.
الكثي��ر منا اليس��تمتع اال باحلديث عن املاضي الذي 
يس��ميه الناس بالزمن اجلميل وزم��ن الطيبن وايام 
اخلير، واكثرنا اليكلف نفس��ه التقدم خطوة لالمام 
او تزي��ن احلاض��ر مبكارم االخ��الق او صف��اء النوايا او 

العمل من اجل حياة جميلة.
ف��ي السياس��ة التتخذ الق��رارات بناء عل��ى حاجة 
املس��تقبل ودواع��ي احلاضر بل تنطل��ق من مغذيات 
املاض��ي، هذا كان كذا وهذا ابن كذا وجاء من نس��ل 
كذا، والغريب انها تنطلق من باب احلرص على حاضر 
مثال��ي ولكن النتائ��ج تكون مخيبة لالم��ال اذ انها 
تصنع حاض��راً ملتهباً متورم��اً بالكراهية متلطخاً 

بالدماء.
كل مانعيش��ه م��ن صراع��ات ومآس ناجت عن س��وء 
فهمن��ا للماض��ي، ابتداء م��ن التراث االس��المي او 
فهمن��ا للتاري��خ او الصراعات السياس��ية واحلروب 
الدينية التي انتهت قبل ألف عام، لم يكلف اي منا 
نفس��ه بوضع نهاية لكارثة تطويع احلاضر للماضي 

وافناء املستقبل بنار تناقضات االمس.
احلكم املسبق على االشخاص واالحداث واالبتعاد عن 
العقل واملنطق واالرداة بصناعة مس��تقبل يتناسب 
م��ع حاجاتنا وحج��م تطلعاتنا هو التح��دي االكبر 
ام��ام النخب العراقي��ة التي عليه��ا ان تعيد النظر 
مبناه��ج تفكيره��ا الت��ي مازالت عالقة بس��ياجات 

املاضي احملصنة.

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

ف��ي مقابل��ة م��ع احدى 
التلفزيوني��ة،  احملط��ات 
األزياء  عارض��ة  صّرح��ت 
كارا ديليف��ن ان العم��ل 
ف��ي ع��روض االزي��اء ق��د 
يك��ون غريب��اً نوع��اً م��ا، 
فليس هناك دواماً لتلتزم 
ب��ه، لذل��ك فه��ي أحياناً 
تسافر مس��افات طويلة 
لتتصور عش��ر ص��ور ثم 
تذه��ب، ألن عملها يكون 
قد انته��ى. اال انها عدت 
أن هذا اجملال أكثر من رائع، 

السياق:"  وقالت في هذا 
أن��ا محظوظة جدا ألنني 
لكنه  أفعل��ه،  م��ا  أفعل 
لي��س أم��راً أحتمس لكي 

أقوم به.

عبر حس��ابها الرس��مي 
على أحد مواقع التواصل 
ش��اركت  االجتماع��ي، 
ياسمن  املصرية  املمثلة 
العزي��ز صورتن لها  عبد 
جمعتها بصديقاتها في 

أحد املنتجعات مبصر.
ياس��من  وظه��رت 
بالص��ور عل��ى طبيعتها 
وض��ع  دون  وم��ن  متام��اً، 
واملس��تحضرات  املكياج، 
التجميلية، وبدت جميلة، 
حي��ث كان واضح��اً براءة 
العديد  فتلق��ت  وجهها، 
من التعليقات التي أثنت 

على جمالها.
نذك��ر أن ياس��من عب��د 
العزيز شاركت في سباق 
الرمض��ان  مسلس��الت 

الع��ام م��ن خالل  له��ذا 
ملسلس��ل  بطولته��ا 
"هربانة منها"، املسلسل 
ال��ذي حقق جناح��اً كبيراً 
ف��ي رمض��ان، وأثير اجلدل 
ح��ول س��رقة قصته من 
قص��ة ش��هيرة. وأيض��ا 
تنتظرها  اعم��ال  هن��اك 
الذي حققه  النجاح  بعد 
املسلسل، والذي أشاد به 

اجلمهور والنقاد.

بع��د زواجهم��ا، يلتق��ي 
ألول م��ّرة النجم التركي 
كينان أميرزالي الش��هير 
ب�"إيزيل" بزوجته املمثلة 
س��ينيم كوبال في عمل 
درامي واحد خالل املوسم 

املقبل.
وف��ي التفاصي��ل، اتف��ق 
الش��ركة  م��ع  كين��ان 
املنتج��ة عل��ى أجر يصل 
إلى ١٢٠ ألف ليرة تركيه 
للحلق��ة الواحدة، مبعدل 
٤٨٠ ألف ليرة في الشهر، 
في الوقت الذي يصل فيه 

أجر سينيم لنحو ٢٥ ألف 
لي��رة للحلق��ة الواح��دة 
لي��رة  أل��ف  مبع��دل١٠٠ 
تركيه شهرياً، وبذلك فإن 
دخل الثنائي سيصل إلى 

٥٨٠ ألف ليرة شهرياً.

كارا ديليفين

كينان أميرزالي

ياسمين عبد العزيز

أخبــارهــــــــــم

جانب من االحتفالية

دار ثقافة األطفال تحتفل بيوم الطفل العراقي

قم����ت  تف�ا
بن  األزم��ة 
الن�جم��ة 
اللبنانية 
هيف���اء 
وه�ب��ي، 
و املنت��ج 
ي  ملص��ر ا
مح��م���د 
 ، لس��بك���ي ا
حي��ث وصل��ت إلى تق��دمي األخير 
ش��كوى ضدها ل��دى نقابة املهن 

بس��بب  مص��ر،  ف��ي  التمثيلي��ة 
تخلفها كما يقول عن اس��تكمال 
تصوي��ر فيلم��ه الس��ينمائي الذي 
حم��ل عن��وان  "ثاني��ة واح��دة " و 
ذهابه��ا إلى ش��قيقه املنتج أحمد 
الس��بكي للتعاون مع��ه كضيفة 
ش��رف في فيل��م " خي��ر و بركة "، 
وهي الناحية التي رفعت من لهجة 
األزمة ب��ن الطرف��ن، خصوًصا أن 
الفنانة تتصرف بن��وع من التحدي 
في مواجهة منتج فيلمها الفعلي، 
ول��وال امتالكه��ا للبراه��ن واألدلة 
التي تساعدها على جتاوز الشكوى 

النقابية، مل��ا كانت قامت مبثل تلك 
اخلطوة .

وتفي��د املعلوم��ات أن وهب��ي بع��د 
انتهائه��ا من مسلس��ل " احلرباية 
"، وافق��ت عل��ى تصوير املش��اهد 
املتبقية م��ن فيل��م " ثانية واحدة 
" حت��ت إدارة اخملرج محمد س��امي، 
وبالفعل حضرت إلى مكان التصوير، 
ووقفت أمام الكاميرا، وبدأت العمل 
بكل جدية، لكن تذمرها من الشح 
اإلنتاج��ي أغضب الس��بكي، الذي 
تش��اجر معها وبادر إلى طردها من 
املكان أمام العش��رات من العاملن 

في الفيلم، وهي الناحية التي تدلل 
على براءتها من عدم اإللتزام بعقد 
العم��ل املبرم معها، وقي��ام املنتج 
برف��ض وجودها ف��ي أثن��اء عملية 

التصوير.
 وتتحدى وهبي الس��بكي مبنافسة 
شرس��ة ل��ن يتمكن م��ن الصمود 
طوي��اًل أمامها، كونها س��تواجهه 
امله��ن  نقاب��ة  أم��ام  بالبراه��ن 
التمثيلي��ة، وتتعاون مع من ينافس 
املنت��ج املش��ار إلي��ه من ش��قيقه 
آخري��ن ف��ي مج��ال  إل��ى  أحم��د، 

السينما والدراما.

تفاقم األزمة بين هيفاء وهبي والمنتج السبكي
الصباح الجديد - وكاالت:

بغداد - الصباح الجديد:
استنكر مدير عام دائرة الفنون التشكيلية 
الدكتور شفيق املهدي الفكر اخلاطئ، الذي 
يعتق��د بان "فن التعبير اجلس��دي" هو "فن 

للعري". 
واس��تهجن العقل ال��ذي يربط ب��ن العري 
وفن التعبير اجلس��دي معبراً عن هذه احلالة: 
م��ن يربط بن ه��ذا النوع من الف��ن والعري، 
إنسان جاهل، فال عالقة للعري بفن التعبير 
اجلسدي، وهو فن موجود في العراق منذ عام 
1980، وقد قدمته أنا في أعمالي، ونش��ر في 
مجل��ة أقالم ع��ام 1981، كم��ا قدمت عمل 
املعطف، وهو تعبير جس��دي عام 1984 عن 
رواي��ة "كوكول" للكاتب الروس��ي، فهو فن 
تقدمي اجلسد باملواصفات اجلمالية، في وضع 

جمال��ي خاص، وه��و ليس بع��ري، وليس له 
عالقة بالعري، فليفهموا اجلهلة ان هذا الفن 

هو ليس عري وإمنا هو أحد أنواع الفن".
وع��ن مقتل الفنان كرار نوش��ي قال املهدي 
"أن��ا اع��رف الراح��ل ك��رار نوش��ي بنح��و 
ش��خصي، هو متدي��ن، ومس��لم، ومجبول 
على فطرة اإلس��الم، ودمث األخالق، وجميل 
الوج��ه واحمليا وال��روح، وضرب اجلم��ال بهذه 
الطريق��ة ه��و أس��وا الس��يئات، وان عمله 
الفني غي��ر ممن��وع، ويقدم في الع��راق منذ 
عام 2009، وما زالت دائرة السينما واملسرح 
تقدم هذا الفن، واسمه "التعبير اجلسدي"، 
وم��ن اجلهل أن يعدوه عمل ممنوع، وان الكثير 
من األعمال اجلس��دية قدمت على خش��بة 

املسرح الوطني.

أربيل - الصباح الجديد:
افتتح في اربيل فعاليات س��مبوزيوم 
فناني كردس��تان الرابع مبش��اركة 40 
فناناً من العراق وتركيا وإيران وس��وريا، 
برعاية وزي��ر الثقافة والس��ياحة واالثار 

فرياد راوندزي.
وبتنظي��م م��ن البي��ت الثقاف��ي ف��ي أربيل، 

ومجموعة الفنان "هاوكار رسكن" الفنية.  
ومتيزت نس��خة العام احلالي من الس��مبوزيوم 
باختي��ار املكان الذي نظم��ت عليه، وهو املبنى 
السابق لس��جن احملطة في أربيل، والذي مت 
حتويلة مؤخراً الى قاعة فنية مخصصة 

للمهرجانات واملعارض.
بافتت��اح  الفعالي��ات  وب��دأت 
التش��كيلي  للفن  معرض 

مبش��اركة 40 فنان��ا كردي��ا من الع��راق، وإيران، 
وتركي��ا، وس��وريا، وبحض��ور رس��مي وإعالمي 

وجمهور من املهتمن بالشأن الثقافي.
وف��ي الفعالي��ة الثاني��ة ب��دأ 15 فنانا برس��م 
لوحاتهم التش��كيلية في باحة قاعة "سجن 
احملط��ة"، وتوزعت اف��كار اللوحات ب��ن املناظر 
الطبيعي��ة، وجوان��ب م��ن احلي��اة، والع��ادات، 
والتقاليد في مدن اقليم كردس��تان، فضالً عن 

أفكار أخرى متنوعة.
الى ذلك أوضحت مسؤولة الوحدة الثقافية في 
البيت الثقافي /اربيل ه��دى العاني، ان فعالية 
الس��مبوزيوم، هي تقليد سنوي يتم فيه جمع 
فنانن من مناطق شتى، ودول مجاورة، وتستمر 
فعالياته ألكثر من يومن، وتشتمل على فقرات 

الرسم، ونشاطات ثقافية أخرى.

"شفيق المهدي" مستنكرًا: مقتل 
كرار نوشي هو ضرب للجمال

افتتاح سمبوزيوم كردستان 
الرابع في أربيل

بغداد - الصباح الجديد:
أقامت دائرة الفنون املوسيقية 
الوطنية  األنش��ودة  مهرج��ان 
ف��ي نس��خته الثاني��ة، بقيادة 
املايس��ترو عل��ي خص��اف، الذي 
حمل شعار )نينوى تتحرر.. بغداد 
تنتصر(، وذلك ي��وم اخلميس املاضي 
20 متوز على قاعة الرباط في شارع 

املغرب.
الثقاف��ة  وزارة  وكي��ل  وق��ال 
والس��ياحة واآلثار، ومدير عام 

دائ��رة الفن��ون املوس��يقية وكال��ة فوزي 
األتروش��ي: إن أس��بوع النصر هو أس��بوع 
الوح��دة الوطني��ة احلقيقي��ة، وان دائ��رة 
الفنون املوس��يقية تفتخ��ر إن يكون لها 
الس��بق والريادة في أحياء هذه املناس��بة 
الس��عيدة، وإقام��ة أكث��ر م��ن احتف��ال 
اس��تنفرت فيه كل مالكه��ا من ملحنن، 
ومؤلف��ن، وعازفن، ومطربن منذ أش��هر، 
لتقدمي أجمل الفعاليات واألنش��طة التي 
تنطوي حتت حب العراق، وحتت شعار لبيك 

يا عراق".

مهرجان األنشودة الوطنية الثاني على قاعة الرباط
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