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بغداد ـ أسامة نجاح:
أعلنت قيادة قيادة عمليات االنبار 
، أمس الس��بت ، ع��ن مقتل اكثر 
م��ن 25 عنص��را م��ن داع��ش في 
راوه والقائم بعمليات عس��كرية 
متفرقة في محافظة االنبار فضال 
عن تدمير 6 مضافات لهم ، فيما 
كشف مجلس محافظة كركوك 
عن حص��ول اش��تباكات اندلعت 
على خلفية انش��قاق داخلي بني 
عناصر داعش في احلويجة جنوب 

غربي احملافظة. 
وق��ال قائد عمليات االنب��ار اللواء 
الركن كاظم الفهداوي في حديث 
خاص لصحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ 
ان "عدداً م��ن الدواعش مت قتلهم 
بع��د تدمير 6 مضاف��ات لهم في 

راوه باألنبار". 
وأض��اف الفه��داوي إن" اكثر من 
25 داعش��يا بينهم قي��ادات بارزة 
وم��ن  االجرام��ي  التنظي��م  ف��ي 
جنس��يات اجنبية قتلوا بقصف 
جوي لطي��ران اجليش اس��تهدف 
8 مضاف��ات له��م وس��ط قضاء 

القائم غربي االنبار .. 
وتاب��ع أن" عناصر داع��ش فرضوا 
اث��ر  للتج��وال  ش��امال  حظ��را 
استهدافهم ملنع اهالي املنطقة 
اخلس��ائر  حج��م  معرف��ة  م��ن 

جراء القص��ف اجل��وي"، مبينا أن 
"معلومات اس��تخباراتية مكنت 
طي��ران اجلي��ش م��ن اس��تهداف 

جتمعات ارهابي داعش". 
وأشار الفهداوي إلى أن" الطيران 
احلرب��ي كثف م��ن طلعاته اجلوية 
على املناطق اخلاضعة لس��يطرة 
التنظي��م االجرامي ف��ي القاطع 
الغربي للمحافظ��ة بالتزامن مع 
اجلارية القتحامها  االس��تعدادات 

من قبل القوات األمنية". 
وفي س��ياق منفصل أفاد مجلس 
محافظة كركوك، بأن اشتباكات 
اندلع��ت، أم��س الس��بت ، عل��ى 
خلفية انشقاق داخلي بني عناصر 
داعش في احلويج��ة جنوب غربي 

احملافظة. 
وق��ال عض��و مجل��س احملافظ��ة 
حتسني كهية لصحيفة ‘‘الصباح 
اجلدي��د‘‘ ان" اربع��ة عناص��ر م��ن 
داعش س��قطوا بني قتيل وجريح 
خ��الل االش��تباك ب��ني العناص��ر 
احملليني من سكنة قضاء احلويجة 
واملنحدرين من ديالى وسط حالة 
م��ن الفوضى واإلرب��اك، الفتا إلى 
اعتق��االت  التنظي��م  ش��ن  أن" 
في صفوف مس��لحيه ملنع تطور 

األحداث".
وأضاف أن" االشتباكات جرت على 

خلفي��ة توزيع املناص��ب والبيعة 
 ، القاع��دة  وتنظي��م  للبغ��دادي 
موضح��ا أن" بني داع��ش احلويجة 

باي��ع القاعدة وداع��ش ديالى يريد 
البقاء لبيعة البغدادي". 

الى ذلك أفادت الشرطة االحتادية، 

أمس الس��بت ، بأن قواتها عثرت 
تنظي��م  لعناص��ر  مق��ر  عل��ى 
متفج��رة  م��واد  يح��وي  داع��ش 

وأحزمة ناس��فة باملدينة القدمية 
للموصل. 

تتمة ص3

تمهيدًا لتحرير غربي األنبار.. القّوات المشتركة 
تقتل 25 عنصرًا من داعش في راوة والقائم

استعداد القوات العراقية لتحرير غربي األنبار

بغداد ـ الصباح الجديد:
اك��د رئيس مجلس ال��وزراء حيدر 
العبادي ان النصر سيبقى حليفا 
كان  الش��باب  وان   ، للعراقي��ني 
لهم دور اساس وكبير بتحقيقه، 
البع��ض  محاول��ة  م��ن  مح��ذرا 
ادخال االحباط واليأس في نفوس 
ش��ريحة الش��باب عبر محاوالت 
تهميشهم، مؤكدا " نريد طبقة 
سياس��ية ش��بيهة بقادة اجليش 
في تس��ابقهم لهزمي��ة عصابات 

داعش االرهابية".
ونق��ل بيان ملكتب��ه اطلعت عليه 
العب��ادي  اجلديد"ع��ن  "الصب��اح 
القول خ��الل كلمته ف��ي انطالق 
ال��دورة الثالث��ة لبرملان الش��باب 

العراق��ي ان " النجاح ال يقاس في 
الظ��روف االعتيادية وتوف��ر املوارد 

امنا في التحديات" .
واض��اف ان " العالم كله معجب 
بالنصر ال��ذي حقق��ه العراقيون 
النهم لم يتوقعوه بهذه السرعة 
الت��ي  الصعب��ة  الظ��روف  وف��ي 
يعيش��ها العراق وباخلطر الكبير 
ال��ذي كان��ت متثل��ه العصاب��ات 

االرهابية".
وتابع ان " فكر داعش كان خطيرا 
ج��دا فقد اس��تطاع التجنيد في 
اكثر من 100 دولة وحتويل الشباب 
من وحدة ابداع الى قتل انفسهم 

وقتل االخرين".
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بغداد ـ الصباح الجديد: 
اكد مستش��ار مجلس االمن في 
إقليم كردس��تان مس��رور بارزاني 
ان اإلقليم يسعى الى االستقالل 
كباق��ي ش��عوب العال��م، داعي��ا 
الوالي��ات املتح��دة االمريكية الى 

دعم هذه الرغبة.
وقال بارزاني في ندوة من واشنطن 
حت��ت ش��عار "كردس��تان احلليف 
االس��تراتيجي المري��كا"، "نح��ن 
نريد ان تستقل كردستان كباقي 
الدول األخرى"، مؤك��دا ان الوقت 

احلالي مناسب جدا لهذا االمر.
وأضاف ان احلرب ضد تنظيم داعش 
عندم��ا اندلعت الى اين أرس��لت 
أمري��كا قواتها ملواجهة التنظيم 
املتطرف هل ارس��لتها الى العراق 
ام سوريا ام تركيا؟ ال قد ارسلتها 
الى كردس��تان، وعل��ى ارضنا متت 
مواجهت��ه وانهاء اس��طورة ذلك 

التنظيم املتشدد.
وتابع ان كردستان دعمت التحالف 
الدولي ضد داع��ش ونحن نفتخر 
بهذا ومنذ عام 1991 والى االن لم 
يقتل وال جندي امريكي على ارض 
كردس��تان ونح��ن أيض��ا فخورون 

جدا بذلك.
ون��وه بارزان��ي ال��ى انه يج��ب ان 
توف��ر أمريكا احلماية لكردس��تان 
مستقلة، وتسعى الى ان يحصل 
الكرد على حقوقه��م، مؤكدا ان 
دول املنطقة تتج��ه الى التطرف 
الديني باس��تثناء كردستان التي 
متارس فيه��ا الدميقراطية وحماية 

احلريات الشخصية واملعتقدات. 
واكد نحن نريد م��ن أمريكا و دول 
العال��م ان تدعمنا وان تس��اعدنا 
وان تطمئننا في املستقبل بان ما 
بنيانه لن يتعرض الى الهدم، وهذا 

الوقت مناسب الستقالالنا.

العبادي يحّذر من محاوالت إدخال 
اإلحباط واليأس في نفوس الشباب

بارزاني ُيؤّكد رغبة اإلقليم في 
االستقالل ويطالب بدعم أميركي

»داعش« يعزل »مسؤولة كتيبة الخنساء« 
ويستبدلها بألمانية »متشددة«

أحبة مفقودون.. عجالت مسروقة.. 
مستمسكات مصادرة من قبل الدواعش وغيره 23

بغداد ـ وعد الشمري:
توّق��ع نواب م��ن كت��ل مختلفة 
حص��ول املزيد من االنش��قاقات 
داخ��ل االح��زاب االس��المية مع 
احملافظات  اتخابات مجالس  قرب 
ومجل��س النواب، وفيما أش��اروا 
إل��ى أن اخلالفات عل��ى الزعامات 
ومحاولة عزل القي��ادات القدمية 

قد تك��ون اب��رز االس��باب، أفادوا 
بأن احل��راك اجلديد يأت��ي محاولة 
جدي��دة لكس��ب تأييد الش��ارع 

العراقي.
وش��هد اجمللس االسالمي االعلى، 
انش��قاقاً  املاض��ي،  االس��بوع 
بانس��حاب زعيمه الس��يد عمار 
احلكي��م والعدي��د من الش��باب 

وتش��كيلهم  ب��ه  احمليط��ني 
تي��ار احلكم��ة الوطن��ي تارك��ني 
التاريخية  للقي��ادات  مقاعدهم 
التي ش��كت من عزلة سياسية 

طيلة املدة املاضية.
وفيما تؤكد مص��ادر ل� "الصباح 
اجلدي��د"، أن انس��حابات س��وف 
ف��ي  اخ��رى  كت��ل  تش��هدها 

مقدمتها احت��اد القوى العراقية، 
ظه��ر التش��ظي مبك��راً داخ��ل 
ائتالف دولة القانون بوجود تيارين 
لرئي��س مجل��س  االول مس��اند 
الوزراء حيدر العبادي، واآلخر حتت 
لواء نائب رئي��س اجلمهورية نوري 

املالكي.
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بغداد ـ الصباح الجديد:
اقترح وزي��ر النقل كاظم فنجان 
احلمامي،امس السبت، على وزير 
دهقان  اإليراني حس��ني  الدف��اع 
العودة إل��ى اتفاقي��ة احلدود بني 
البلدين املوقعة ف��ي عام 1975، 
فيم��ا أب��دى دهق��ان موافقت��ه 
املبدئي��ة عل��ى ذل��ك، متعه��دا 

بعرض األمر عل��ى وزارة خارجية 
بالده.

وقال��ت وزارة النقل العراقية في 
بي��ان اطلع��ت علي��ه "الصباح 
التق��ى  "احلمام��ي  إن  اجلدي��د" 
اإليران��ي  الدف��اع  بوزي��ر  ام��س، 
حس��ني دهقان في مق��ر وزارته، 
وجرى مناقشة عدة قضايا تهم 

مبين��ة  الصديق��ني"،  البلدي��ن 
أن احلمام��ي "اقت��رح العودة إلى 
البلدي��ن  ب��ني  احل��دود  اتفاقي��ة 
املوقعة ف��ي 1975، وأبدى دهقان 
موافقت��ه املبدئي��ة عل��ى ذل��ك 
وس��يتم عرض األمر عل��ى وزارة 

اخلارجية اإليرانية".
وتاب��ع أن دهقان حم��ل احلمامي 

"كلمات ال��ود والتقدير والتبريك 
للشعب العراقي كافة مبناسبة 
االنتصارات الباهرة على عصابات 
داع��ش اإلرهابي��ة متمني��ا عودة 
العراق إلى سابق عهده بالنظر ملا 
يتمتع به من موقع اس��تراتيجي 

وخيرات وفيرة".
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توقعات بمزيد من االنشقاقات 
في األحزاب اإلسالمية مع قرب االنتخابات

إيران توافق "مبدئيا" على العودة التفاقية عام 1975

بغداد ـ الصباح الجديد:
قال مس��ؤولون عراقيون إن نحو 
س��بعة آالف عنصر من تنظيم 
الدولة اإلس��المية ال يزالون في 
الع��راق وذلك بعد أس��ابيع من 
إعالن اس��تعادة السيطرة على 

املوصل أبرز معاقل التنظيم.
ونقل��ت وكالة أسوش��يتد برس 
اخملاب��رات  ع��ن مس��ؤولني م��ن 
الدفاع قولهم  ووزارة  العراقي��ة 
إن هناك نحو أربعة آالف مقاتل 
وثالث��ة آالف من عناص��ر الدعم 
ف��ي تنظي��م الدول��ة بالع��راق، 
بينم��ا يوجد نحو س��بعة آالف 
مقات��ل وخمس��ة آالف عنص��ر 

دعم في سوريا.
وأعل��ن رئي��س ال��وزراء العراقي 
حي��در العبادي في 10 يوليو/متوز 
اجلاري استكمال السيطرة على 
املوصل بعد س��بعة أش��هر من 
املعارك التي أحلقت أضرارا بالغة 
باملدينة التي أعل��ن منها زعيم 

البغدادي  أبوبكر  الدولة  تنظيم 
إقامة "اخلالفة" في 2014.

وبعد يومني من إع��الن العبادي، 

أكد قائد التحالف الدولي حملاربة 
تنظيم الدولة ستيفن تاوتسند 
أن املعرك��ة لم تنت��ه في العراق 

ف��ي ظل وج��ود بقاي��ا لتنظيم 
الدولة في مواقع باملوصل، ودعا 
إل��ى طرد هؤالء املس��لحني قبل 

إطالق هجمات ملالحقة رفاقهم 
في مناطق أخرى من البالد.

الوطن��ي  املرك��ز  مدي��ر  وح��ذر 
بالوالي��ات  اإلره��اب  ملكافح��ة 
املتح��دة نيك راسموس��ن قبل 
أس��بوع م��ن أن تنظي��م الدولة 
يش��كل  ي��زال  ال  اإلس��المية 
تهديدا عل��ى األمن العاملي رغم 
أراض  فقدانه الس��يطرة عل��ى 
واس��عة، وأش��ار إلى أن عناصر 
التنظيم يسيطرون على مواقع 
أقل ولكن التخوف مس��تمر من 
قدرة ع��دد قلي��ل منه��م على 
تنفيذ هجمات ف��ي املنطقة أو 

في مدن غربية.
وأعلن��ت وزارة الدفاع األميركية 
في وق��ت س��ابق أن املعارك في 
الع��راق وس��وريا قلص��ت ع��دد 
مقاتلي تنظيم الدولة إلى نحو 
15 ألف بعدما كان عددهم يقدر 

بنحو 31 ألفا في 2014.
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المخابرات العراقية تؤّكد وجود 7 آالف عنصر من داعش في العراق

تقريـر

بغداد ـ الصباح الجديد:
أقال الرئيس األمريكي، دونالد ترمب، 
كبير موظفي البيت األبيض، رينس 
بريب��وس، وعني وزير األم��ن الوطني 

)الداخلية(، جون كيّلي، بدالً منه.
وقال ترمب، في 3 تغريدات عبر تويتر 
"سعيد بإبالغكم أنني عّينت للتو 
اجلنرال/الوزير، جون إف كيّلي، كبيرًا 
ملوظفي البيت األبيض. إنه أمريكي 

عظي��م". وتاب��ع في تغري��دة ثانية 
"وهو قائد عظي��م، لقد حقق جون 
إجن��ازات عظيمة في األمن الوطني، 

وكان جنماً حقيقياً في إدارتي".
واستطرد في التغريدة الثالثة "أريد 
أن أعرب عن شكري لرينس بريبوس، 
عل��ى خدمت��ه وتفانيه في س��بيل 
بالده، لق��د حققنا س��وية الكثير، 

وأنا فخور به".

وبهذا، يش��غل منص��ب وزير األمن 
الوطن��ي نائب "كيّل��ي"، إالين دوك، 

مؤقًتا حتى تعيني وزير جديد.
وتأتي إقال��ة بريبوس عق��ب تقارير 
خالف��ات  ع��ن  حتدث��ت  إعالمي��ة 
ح��ادة بينه وب��ني مدي��ر االتصاالت 
اجلديد في البي��ت األبيض، أنطوني 

سكاراموتشي. 
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ترامب يقيل كبير موظفيه ويعّين مكانه وزير األمن الوطني

بغداد ـ الصباح الجديد:
قاس��م  الداخلي��ة  وزي��ر  ق��دم 
اعتذارا  الس��بت،  االعرجي،امس 
ال��ى مواط��ن س��وداني تع��رض 
الش��رطة  قب��ل  م��ن  للض��رب 
االحتادية في املوصل، فيما منحه 

اجلنسية العراقية.
وق��ال مصدر مطل��ع في حديث 
الداخلي��ة  "وزي��ر  ان  صجف��ي، 
قاس��م االعرجي وصل امس الى 
مدين��ة املوص��ل لزي��ارة مواطن 

سوداني يدعى موسى بشير آدم 
تعرض للضرب من قبل الشرطة 
االحتادي��ة في املدين��ة"، مبينا ان 
"االعرجي قدم باس��م احلكومة 

االعتذار على خلفية ذلك".
واض��اف املص��در ، ان "االعرج��ي 
اتصل بالسفير السوداني وقدم 
اعت��ذار احلكومة بش��أن تعرض 
ان  ال��ى  آدم العت��داء"، مش��يرا 
"االعرج��ي ق��رر منح اجلنس��ية 

العراقية لهذا املواطن".

اخلارجي��ة  وزارة  واس��تدعت 
الس��ودانية، في 25 مت��وز 2017، 
القائم بأعمال السفارة العراقية 
في اخلرطوم، وأبلغته احتجاجها 
الش��رطة  "تعذي��ب"  عل��ى 
العراقي��ة ألح��د مواطنيها قرب 
مدين��ة املوص��ل بع��د اتهام��ه 
باالنتماء لتنظيم "داعش"، وجاء 
ذلك بعدما انتشر مقطع فيديو 
تعذيب املواطن الس��وداني على 

مواقع التواصل االجتماعي.

عناصر من داعش في العراق

وزير الداخلية يعتذر من مواطن سوداني 
ويمنحه جنسية العراق

بغداد ـ الصباح الجديد:
دع��ا رئي��س "تيار احلكم��ة" عمار 
احلكي��م، أم��س الس��بت، جميع 
املس��ؤولني في تياره الى الكشف 

عن ذمتهم املالية.
وقال مكتب احلكي��م في بيان ورد 
ال��ى "الصباح اجلدي��د"  إن األخير 
"يدع��و اعض��اء مجل��س النواب 
واحملافظ��ات وجمي��ع املس��ؤولني 
التنفيذيني التابعني لتيار احلكمة، 
الكشف عن ذممهم املالية وتقدمي 

براءة ذمة من اجلهات الرقابية".
وأض��اف احلكيم، بحس��ب البيان، 
أن "ه��ذا االجراء ج��اء لكي يكون 
انتماءه��م لتيار احلكمة متس��م 

بالشفافية والنزاهة".
وكان رئي��س التحال��ف الوطن��ي 
عم��ار احلكيم أعلن، ف��ي )24 متوز 
2017(، عن تأس��يس تيار احلكمة 
الوطن��ي، فيم��ا أك��د أن الع��راق 
بحاجة ماسة الى ان يُقاد من قبل 

كفاءاته الشجاعة واملقدامة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
قال��ت وزي��رة الدف��اع اإليطالي��ة 
روبيرت��ا بينوت��ي، أن بالدها قدمت 
مس��اهمة مهم��ة ف��ي عملي��ة 
حتري��ر املوصل م��ن قبضة تنظيم 
"داعش"، مش��يرًة ال��ى ان بالدها 
درب��ت %25 من الق��وات العراقية 

س��اهمت  الت��ي  والبيش��مركة 
بعملية استعادة املوصل.

ووفق��ا لوكالة "آك��ي" اإليطالية 
فقال��ت بينوت��ي بش��أن الوج��ود 
اإليطالي في العراق، إن "حضورنا 
ف��ي العراق يش��تمل عل��ى 1400 
عس��كري، وهو األكبر عدديا بعد 

الواليات املتحدة".
وأضاف��ت، "قمنا من خالل عناصر 
ال��درك بتدريب %25 م��ن القوات 
الت��ي  والبيش��مركة  العراقي��ة 
اس��تعادة  بعملي��ة  س��اهمت 
املوص��ل"، الفت��ة ال��ى ان "عم��ل 
مّك��ن  ه��ذا  املكث��ف  التدري��ب 

الق��وات العراقية من حترير مدينة 
هامة كاملوصل، وهي الثانية بعد 

بغداد".
يش��ار الى ان احلكومة االيطالية 
اعلنت في وقت سابق استعدادها 
لتق��دمي املس��اعدة للع��راق ف��ي 

مختلف اجملاالت.

الحكيم يدعو التابعين لتياره الجديد إلى كشف ذممهم المالية

إيطاليا تعلن تدريب 25 % من القّوات العراقية والبيشمركة 

متابعة
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السليمانية ـ عباس كاريزي:

اكد قي��ادي في حرك��ة التغيير ان 
اثارة زوبعة االستفتاء واالصرار على 
اجرائه��ا في 25 من ايل��ول املقبل، 
نابع م��ن رغبة احل��زب الدميقراطي 
لتمدي��د والي��ة مس��عود بارزان��ي 
كرئي��س لالقليم لعام آخر او اكثر، 
وتأجيل االنتخابات العامة والتستر 
عل��ى مجموعة من امللف��ات، وفي 
مقدمتها الفشل االداري في حكم 
االقليم السياس��ي واه��دار ثروات 
الشعب وهضم حقوقهم وانعدام 

اخلدمات.
واض��اف هوش��يار عب��د اهلل وه��و 
الرئي��س االس��بق لكتل��ة حرك��ة 
الن��واب  مجل��س  ف��ي  التغيي��ر 
للصب��اح  ف��ي حدي��ث  العراق��ي، 
اجلديد، ان احلزب الدميقراطي ال يريد 
اآلن الدخول في االنتخابات باقليم 
كردستان وال العراق على حد سواء، 
لذا »فهو يعمل على تأجيل موعد 
بارزان��ي على  االنتخاب��ات، البق��اء 
كرسي احلكم للس��نوات املقبلة، 
معلناً عن مس��اع جاري��ة لتأجيل 
االنتخابات البرملانية في كردستان، 

ملدة عام او عامني في اقل تقدير.
وتوق��ع عب��د اهلل ان يج��ر اص��رار 
الدميقراطي على اجراء االس��تفتاء 
عواقب وخيمة وكوارث على اقليم 
كردس��تان، مضيف��اً ان املش��كلة 
تكمن في االخط��اء املتتالية التي 
يرتكبها احل��زب الدميقراطي والتي 
حتول��ت ال��ى ن��وع م��ن املمارس��ة 
والع��ادة الت��ي ال توج��د جهة في 
ظل غي��اب البرملان من مس��اءلته 
عليه��ا، ب��ل بالعكس يس��عى جلر 
األخري��ن وايج��اد ش��ركاء لتحمل 
الفش��ل مع��ه واجملازف��ة مبقدرات 
االقليم وش��عبه من دون التفكير 

في العواقب والتداعيات.
الش��عبية  الفعالي��ات  ان  وتاب��ع 
واملدنية واالكادميية توحد صفوفها 
ف��ي جتمعات عل��ى ش��كل مراكز 
ضغط، وحم��الت وجتمعات مدنية 

لرفض اجراء االستفتاء والتصويت 
ب)كال( له في هذا التوقيت، مؤكدا 
اجلماهي��ري  املس��توى  عل��ى  ان��ه 
والش��عبي، هن��اك رف��ض واس��ع 
ف��ي اجملتم��ع الكردس��تاني الجراء 
االس��تفتاء على صيغت��ه احلالية، 
متوقعاً ان تصوت النس��بة االكبر 
من شعب كردستان ضد االستفتاء 

في هذا التوقيت.
وف��ي مع��رض رده على س��ؤال عن 
الس��بب وراء املرونة الت��ي يبديها 
احلزب الدميقراط��ي حلركة التغيير، 
تفعي��ل  اع��ادة  عل��ى  وموافقت��ه 
البرملان برئاس��ته السابقة من دون 
قي��د او ش��رط، بني هوش��يار عبد 
اهلل ان ذلك يعود الى س��ببني االول 
الفش��ل احملتوم املقبل عليه احلزب 
امللفات  الدميقراطي، عل��ى صعيد 
واخلارجي��ة  الداخلي��ة  والقضاي��ا 
كاف��ة، وس��عيه القح��ام األخرين 

واشراكهم في اخفاقاته املتكررة، 
وتابع ان الس��بب الثان��ي محاولة 
من الدميقراطي الظهار ان السبب 
وراء املش��كالت التي جنمت سابقاً 
بين��ه وب��ني حرك��ة التغيي��ر كان 
نتيجة لقيادة نوشيروان مصطفى 
للحركة، واالظه��ار ان وفاته ازالت 
اخلالف��ات التي كانت قائم��ة، عادًا 
مجاراة حركة التغيير للسياسات 
احل��زب  يحمله��ا  الت��ي  والني��ات 
الدميقراطي، سياس��ة غير صائبة 
وس��تلقي بتداعيات س��لبية على 

االقليم والتغيير على حد سواء.
وبينما فشلت مفوضية االنتخابات 
واالس��تفتاء ف��ي االقلي��م للم��رة 
الرابعة من املصادق��ة على املوعد 
الذي حدده بارزاني الجراء االنتخابات 
في االقليم، نتيج��ة لعدم قدرتها 
على اجراء االس��تفتاء واالنتخابات 
القليلة،عق��د  امل��دة  ه��ذه  ف��ي 

اجملل��س القي��ادي لالحت��اد الوطني 
ام��س  اجتماع��ا  الكردس��تاني 
السبت ناقش خالله موقف االحتاد 
من اجراء االستفتاء ومباحثاته مع 
االطراف  الكردس��تانية وزيارة وفد 

املكتب السياسي الى ايران.
خ��الل  القي��ادي  اجملل��س  وطال��ب 
اجتماعه االعتي��ادي باعادة تفعيل 
برمل��ان كردس��تان م��ن دون قيد او 
ش��رط والبدء بعقد جلسات برملان 
االقليم، ابتداء من العاش��ر من آب 

املقبل على ابعد تقدير.
وكان��ت حركة التغيي��ر قد اعلنت 
س��ابقاً ان تعدي��ل قان��ون رئاس��ة 
االقليم وحتسني االوضاع املعيشية 
الصعبة للمواطنني س��يكون في 
مقدمة املهام التي س��تعمل على 
تنفيذها ف��ور اع��ادة تفعيل عمل 
برمل��ان كردس��تان، املعط��ل بق��رار 
حزب��ي عل��ى خلفية ازمة رئاس��ة 

االقليم، منذ اكثر من عامني. 
في غض��ون ذل��ك دعا مستش��ار 
مجل��س ام��ن إقلي��م كردس��تان 
مس��رور بارزاني من واش��نطن الى 
ع��ن  كردس��تان  اس��تقالل  دع��م 
العراق، مؤكداً إن سياس��ة العراق 

الواحد قد فشلت...
حدي��ث مس��رور بارزان��ي وهو جنل 
مس��عود بارزان��ي جاء ف��ي كلمة 
ل��ه خ��الل مؤمت��ر موس��ع نظمته 
صحيفة واشنطن تاميز األميركية 
اس��تقالل  ح��ول  واش��نطن  ف��ي 
كردس��تان حت��ت عن��وان »اقلي��م 
كردس��تان.. حلي��ف اس��تراتيجي 
س��اخن«  محي��ط  ف��ي  ألمي��ركا 
مبش��اركة مس��ؤولني سياس��يني 

وعسكريني واكادمييني اميركيني.
بارزان��ي املعترض��ني على  وانتق��د 
إج��راء االس��تفتاء حت��ت اس��باب 
ومعوق��ات ع��دة منه��ا أن الوقت 

»غي��ر مناس��ب لذلك«، وتس��اءل 
»إذا ل��م يكن الوقت اآلن مناس��باً 
)الس��تقالل الكرد( فمتى سيحني 

الوقت املناسب لذلك؟«
م��ن جانبه أكد محاف��ظ كركوك 
عضو املكت��ب السياس��ي لالحتاد 
الوطني الكردس��تاني جن��م الدين 
ك��رمي، إن احملافظة مس��تعدة متاما 
إلج��راء اس��تفتاء االس��تقالل عن 

العراق.
وأض��اف ك��رمي ال��ذي ش��ارك ف��ي 
اعمال املؤمتر الذي اقامته صحيفة 
أغلبي��ة  تامي��ز،أن  الواش��نطن 
س��كان كركوك يؤيدون اس��تفتاء 
االس��تقالل وهم موحدون ازاء هذه 

املسألة وسيصوتون ب�«نعم«.
يج��رى  االس��تفتاء  ان  مؤك��داً 
له��دف واضح جداً وهو اس��تقالل 

كردستان.

نائب: إثارة زوبعة االستفتاء محاولة من الديمقراطي لتأجيل االنتخابات وتمديد والية بارزاني
أكد أن االستفتاء جاء للتغطية على الفساد والفشل في حكم االقليم  د.علي شمخي 

اثبت��ت املتغي��رات السياس��ية ف��ي الع��راق ان 
االص��رار على التمس��ك بآلي��ات ومناهج العمل 
احلزبي ينت��ج ثقافة بالي��ة التختل��ف كثيراً عن 
تداول الس��لطة في االنظمة الش��مولية فليس 
هن��اك اميان حقيق��ي ل��دى كثير م��ن الزعامات 
مبضام��ني العمل الدميقراط��ي وليس هناك رغبة 
حقيقية في التخلي عن السطوة واملال والنفوذ 
واالستجابة لتطلعات الرأي العام برؤية شخوص 
يزه��دون مبثل ه��ذه العناوي��ن ويؤمن��ون بالدولة 
العادل��ة مضموناً الش��كال وق��وال ولطاملا حتدث 
التاريخ السياس��ي لل��دول عن زعام��ات وطنية 
اتخذت من نفس��ها مثاال حي��اً وامنوذجا للتجرد 
من االهواء وامللذات وقدمت اجس��ادها واخالقها 
وثقافتها مبا يبهر الش��عوب ومبا يعزز التمس��ك 
بالوطني��ة واالنس��انية ويكف��ي ان نتذك��ر هن��ا 
مافعل��ه غاندي وماجس��ده نلس��ون مانديال من 
قيم روحية وانسانية واذا تعمقنا كثيرا في مثل 
هذا االستش��هاد فهناك العش��رات او املئات من 
هذه النم��اذج احلية التي عمق��ت بدورها وادائها 
من قيم التعايش والتداول الس��لمي للس��لطة 
ونبذ االس��تبداد والتفرد والدعوة لش��يوع ثقافة 
التواضع واخلدمة للوطن واجلماهير ال للمرؤوسني 
والزعماء..ويص��ر الكثير من قادة االحزاب والكتل 
السياس��ية هنا ف��ي الع��راق على ت��رك الكثير 
من االنته��اكات للعملي��ة الدميقراطية مبافيها 
ارتكاب املفاسد املالية واالقتصادية واالجتماعية  
وعدم معاجلة هذا التش��ويه الكبير للعالقة بني 
اجلمهور والقيادات داخل هذه االحزاب والكتل من 
دون تصحيح املس��ارات او االتع��اظ من التجارب 
الس��ابقة واالصرار على ترس��يخ مضامني الوالء 
والتبعية واالنقي��اد والطاعة العمياء والقبول مبا 
يقوله القائد والزعيم بوصفه شخصا معصوما 
..!!  واتخ��اذ ه��ذا  املس��لك الوحي��د والتصديق 
بان ه��ذا هو الطريق املضمون لكس��ب االصوات 
في اي��ة مظاه��ر انتخابية على مس��توى احلزب 
او الكتلة او على مس��توى االنتخاب��ات احمللية او 
انتخاب��ات مجل��س الن��واب وهناك اليوم س��باق 
محموم نح��و التثقيف بعق��د التحالفات على 
وفق ه��ذه الثقافة ومح��اوالت الجترار اس��اليب 
اخل��داع والك��ذب نفس��ها الت��ي مورس��ت ف��ي 
االنتخابات الس��ابقة م��ن دون ان يع��ي هؤالء ان 
االنكش��اف والتعرف على هذه املمارس��ات لدى 
ماليني العراقيني س��يفضي ال��ى هزمية متوقعة 
له��ذه الزعامات وله��ذه االحزاب وله��ذه الكتل 
والتحالف��ات بينه��ا ولن ينفع هؤالء املتش��بثني 
بهذه االلي��ات البالية وجود االالف من املغرر بهم 
او مم��ن اس��تجابوا للمغريات املالي��ة والوعود في 
الصعود مجددًا واحلصول على مكاسب انتخابية 
فمساحات احلقيقة والش��فافية تتسع في كل 
يوم يبرع فيه  شياطني السلطة في تقمص ادوار 
الزهد والورع والتعفف وسيغرق هؤالء في مركب 
الك��ذب ماداموا اليؤمن��ون بأن النجاة  وكس��ب 

القلوب في الصدق وحده...!!

المضامين ال العناوين

تقـرير

مازال��ت أوروبا في مرمى ني��ران “داعش”، 
فهجم��ات بروكس��ل وقبله��ا هجمات 
باريس مثل��ت حوادث إرهابية بخس��ائر 
فادح��ة، تطف��و معه��ا إل��ى الس��طح 
أس��ئلة عن الثغ��رات األمنية التي ينفذ 

منها اإلرهابيون في أوروبا.
وكش��فت الهجمات اإلرهابي��ة األخيرة 
ع��ن  بعض نق��اط الضع��ف الهيكلية 
لالحت��اد األوروبي ، فال يزال التعاون األمني 
وتب��ادل املعلوم��ات االس��تخباراتية بني 
ال��دول األعضاء غير كاف، و تنش��أ هذه 
التحدي��ات في الوقت ال��ذي يواجه فيه 
االحت��اد األوروب��ي بالفعل سلس��لة من 
األزم��ات، من بينها أزم��ة مالية ونقدية 
أس��فرت عن مس��اعدات إلنقاذ العديد 
من الدول األوروبية ، وأزمة اقتصادية، مع 
تباطؤ النمو والبطالة املتفش��ية، وأزمة 
هجرة اندلعت بس��بب احلرب الس��ورية، 
وأزم��ة اندم��اج كما اتضح م��ن األحياء 
على غ��رار “ح��ي مولينبي��ك”، القاعدة 
اخللفي��ة لهجم��ات باريس وبروكس��ل، 
التي تعاني الع��زل االجتماعي والتمييز 
والنفوذ الس��لفي، وأزمة هوية تتمحور 
حول وضع اإلس��الم في أوروبا ومس��ألة 

الهجرة” .
وترتب��ط هذه األزم��ات واح��دة باألخرى، 
“داع��ش” ومعظ��م مرتكبي  فتنظي��م 
هجمات بروكس��ل وباري��س الذين ولدوا 
وترعرعوا في أوروب��ا يفهمون هذا املأزق، 
وهم مصممون على حتقيق االس��تفادة 

القصوى منه.
ويقول” فيلي��ب المبرت��س” زعيم كتله 
اخلضر في البرملان األوروبي في تصريحات 
للش��رق األوس��ط ف��ى 2 ماي��و 2017 ” 
أن التع��اون األمن��ي بني ال��دول األعضاء 
ف��ي االحتاد، ل��م يصل بعد إل��ى الدرجة 
املطلوب��ة ال من حيث جم��ع املعلومات 
األمنية أو تبادل تلك املعلومات، ويجب أن 
يكون التعاون أعمق في هذا اإلطار سواء 
ب��ني الدول األعض��اء أو بني املؤسس��ات 

األمنية والقضائية، وتس��هيل عمليات 
أمنية مش��تركة والتنسيق بني األجهزة 
املعني��ة في إج��راء حت��ركات ومالحقات 
للمشتبه في عالقتهم باإلرهاب، ويجب 
بش��كل إجمالي تعزيز العمل املشترك 

في مجاالت مختلفة”.
فض��اء  داخ��ل  احلرك��ة  حري��ة 

“الشنغن”معضلة أمنية في أوروبا
يعتب��ر ضع��ف تب��ادل املعلوم��ات ب��ني 
وكاالت االس��تخبارات، والنظام املهلهل 
ف��ي تتب��ع املش��تبه به��م عب��ر احلدود 
املفتوحة، والقائمة الطويلة باملتطرفني 
احمللي��ني املفت��رض مراقبته��م، أعط��ى 
فرصة لتنفيذ الهجم��ات على األراضي 

األوروبية.
ويعتبر التنسيق بني أجهزة االستخبارات 
األوروبي��ة ضئي��ال، ف��ي ظل ع��دم وجود 
باملتطرفني  قائمة ش��املة ومش��تركة 
املشتبه بهم، لذلك استطاع املهاجمون 
التنقل بحرية وبشكل متكرر عبر حدود 
االحتاد األوروبي غير اخلاضعة للحراس��ة، 
مع س��فر املتشددين إلى س��وريا وعادوا 
مجددا،بل كانوا حريصون على عدم إبراز 
أنفسهم أو إعطاء القانون ذريعة إللقاء 
القبض عليهم،وتعك��س هذا املعضلة 
األمنية في أوروبا افتقار الس��لطات إلى 
الوص��ول إل��ى قواعد بيانات مش��تركة 

بشأن اإلرهابيني املشتبه بهم.
من جانب��ه قال”جولي��ان كينغ “مفوض 
ش��ؤون االحتاد األمني “لدين��ا مجموعة 
م��ن قواع��د البيان��ات ملس��اعدتنا على 
مكافح��ة اإلره��اب وإدارة احل��دود، ولكن 
النظ��م املتوف��رة ميك��ن أن تك��ون أقوى 
وأكثر فعالية م��ن خالل املعلومات التي 
يت��م تغذيتها به��ا، ومعاجل��ة الطريقة 
التي يتم بها حاليا توفير املعلومات من 
أج��ل الوف��اء بالتزاماتن��ا بتوفير أنظمة 

قوية وذكية لألمن واحلدود”.
العودة إلى أوروبا بوثائق سفر مزورة.

كشفت دراسة  أعدتها دار اإلفتاء مبصر 

أن “ع��ودة املُقاتل��ني األجانب إل��ى الدول 
الغربية يُعد حتديًا رهيًبا أمام تلك الدول 
مل��ا ميثله هؤالء من مخاطر محدقة على 
األم��ن القوم��ي واالس��تقرار اجملتمع��ي 
والفك��ري فيها، وهي ما س��يفرض على 
الدول تش��ديد اإلجراءات عل��ى حدودها 
البرية والبحرية وفي موانئها ومطاراتها 
ملن��ع تس��لل اإلرهابي��ني املتطرفني عبر 
الطرق امللتوية، وكش��ف أي وثائق سفر 

مزّورة”.
وأكدت حتقيق��ات وتقارير أوروبية الكالم 
السابق و كشفت عن أن “داعش”اعتمد 
خطة إلعادة املقاتلني األجانب إلى أوروبا 

بع��د توقيعهم على اس��تمارات خاصة 
تتضم��ن عزمهم على تنفي��ذ عمليات 
في أوروب��ا، وهو ما ع��ده مراقبون مبثابة 
القنبل��ة املوقوت��ة التي ق��د تنفجر في 
أي وق��ت وف��ي أي مكان بالعال��م، وحذر 
األوروب��ول ف��ي ه��ذا اإلطار م��ن خطورة 
تس��لل أولئك العائدين وسط النازحني 

والالجئني السوريني بوثائق مزورة.
ويق��ول “ب��وب واينرايت” مدي��ر األوروبول 
” إن اخلط��ر ال ي��زال مرتفع��ا على األمن 
األوروبي الداخل��ي، ويبقى عدد العائدين 
من األوروبي��ني األصليني أو املتجنس��ني 
باجلنس��ية األوروبية من الذين قاتلوا في 

السابق في صفوف تنظيم “داعش” غير 
معروف بشكل دقيق ”.

اعتقال ارهابيني في نزل الالجئني
• ي��وم 9 يولي��و 2016 أوقفت الش��رطة 
الفرنس��ية طالب جلوء سوريا لالشتباه 
في أن ل��ه عالقة مبنف��ذي الهجوم على 
كنيس��ة “س��انت إتي��ان دي روفريه” في 

نورماندي شمال البالد.
• ي��وم 20 يولي��و 2016 ألقت الش��رطة 
البلجيكي��ة 10 القب��ض عل��ى الجئني 
لالش��تباه في صلتهم بتنظيم داعش، 
فيما أطلقت س��راح أحد املعتقلني بعد 

إجراء استجواب معه.

• يوم  9 أبريل 2017 كشف تقرير إعالمي 
في أملانيا أن الشرطة ألقت القبض على 
الجئ، خالل مهمة ملكافحة اإلرهاب في 

مدينة “اليبزيغ” شرقي البالد.
• ي��وم 19 يونيو 2017 أعلنت الش��رطة 
االيطالي��ة إلق��اء القب��ض عل��ى الجئ 
عراق��ي، يبل��غ م��ن العم��ر 29 ، بتهمة 
االنتماء إلى تنظيم الدولة داعش، مبدينة 

“كروتوني” مبقاطعة “كاالبريا”.
• ي��وم 30 يوني��و 2017 ألقت الش��رطة 
الهولندي��ة القبض على الجئ س��وري، 
في مدينة “برنس��وم” التابعة ملقاطعة” 
ليمبرخ”، جنوبي هولندا ، بسبب “تورطه 

في عمل إرهابي”.
عدم ربط األجهزة أألمنية بني الس��جل 

اجلنائي وسجل اإلرهاب املنظم.
“التط��رف  بعن��وان  دراس��ة  كش��فت 
والهجمات اإلرهابي��ة في الغرب” أعدها 
خب��راء ف��ي جامع��ة ج��ورج واش��نطن 
األميركية، ومعهد الدراسات السياسية 
الدولية اإليطالي، ومركز “إي س��ي سي 
ت��ي” ملكافح��ة اإلره��اب في اله��اي، أن 
معظم منفذي االعتداءات اإلرهابية في 
الغرب هم في أواخر العشرينات ولديهم 
سجل جنائي سابق،وارتكبوا اعتداءاتهم 

دون تنسيق مع تنظيم داعش.
ونف��ذ 65 مهاجم��ا االعت��داءات الت��ي 
أسفرت عن مقتل 395 شخصا وإصابة 
1549 آخرين على األقل، وبلغت نس��بة 
الذين كان��وا معروفني لدى الس��لطات 
األمني��ة قبل ارت��كاب اعتداءاتهم 82% 
بينهم 57 % لديهم سجل جنائي سابق، 

و%18 سبق وإن تعرضوا للسجن.
ومت قتل 43 مهاجما، واعتقل 21 فيما ال 
يزال ش��خص واحد هاربا،وبلغ متوسط 
أعمار املهاجمني 27 عاما وثالثة أش��هر. 
وبلغ عمر أصغره��م 15 عاما وأكبرهم 

52 عاما. وبني املهاجمني امرأتان.
كان %73 م��ن املهاجم��ني م��ن حمل��ة 
جنس��يات البل��دان التي ارتكب��وا فيها 

اعتداءاته��م و%14 منهم لديهم إقامة 
قانوني��ة و%5 منه��م كان��وا الجئ��ني أو 
طالبي جل��وء،وكان %6 منه��م يقيمون 
في البلدان التي نفذوا فيها االعتداءات 
ينتظ��رون  أو  قانون��ي  غي��ر  بش��كل 
الترحيل،كم��ا أن %17 م��ن املهاجم��ني 

كانوا اعتنقوا اإلسالم.
م��ن  فق��ط   18% أن  الدراس��ة  أك��دت 
املهاجمني كان��وا أجانب، وفي %8 فقط 
من الهجم��ات صدرت األوامر مباش��رة 
من تنظيم داعش،كما أش��ارت إلى أنه 
ف��ي %66 من احل��االت، كان للمهاجمني 
اتص��االت مع تنظي��م داع��ش لكنهم 

تصرفوا مبفردهم.
وأثار أالعتداء الذي جرى على جسر لندن 
تس��اؤالت جمة ع��ن تب��ادل املعلومات 
بني ال��دول األوروبي��ة، في الوق��ت الذي 
يتنقل فيه اإلرهابيون بحرية كبيرة عبر 
احل��دود املفتوح��ة لتلك ال��دول، فكيف 
ميك��ن أن يوَج��د مش��تبه إرهاب��ي ف��ي 
قاعدة البيان��ات اإليطالية وال يوَجد في 
نظيرتها البريطاني��ة؟ وملاذا لم تتحرك 
الس��لطات البريطاني��ة ملراقب��ة “زغبة 
“بعد رؤية اس��مه عل��ى القائمة؟،وعلى 
الرغ��م م��ن وجود منف��ذ اآلعت��داء في 
قائمة املراقبة اخلاص��ة باالحتاد األوروبي، 
فقد متك��ن “زغبه” من دخ��ول بريطانيا 

مرتني على األقل.
وص��رح” أورت��و فارفل��ي”، مدي��ر برنامج 
مكافحة اإلرهاب مبيالنو اإليطالية، قائال 
“نظراً ألن مراقبة مشتبه واحد تتطلب 
أربعة عمالء، فمن املنطقي أن جتد الدول 
األوروبي��ة صعوبة في توفي��ر هذا العدد 
الالزم الكبير ملراقبة جميع املش��تبهني، 
ولذل��ك باتت كمية املعلومات تش��كل 

عبئاً متزايداً”.

لدراس��ات  األوروب��ي  املرك��ز  عن��ت   *
مكافحة اإلرهاب واالستخبارات

في ظل التحديات التي يواجهها االتحاد األوروبي

المقاتلون األجانب من داعش.. العودة إلى أوروبا بوثائق سفر مزورة

بارزاني

اضاف هوشيار عبد اهلل 
وهو الرئيس االسبق 
لكتلة حركة التغيير 
في مجلس النواب 
العراقي، في حديث 
للصباح الجديد، ان الحزب 
الديمقراطي ال يريد اآلن 
الدخول في االنتخابات 
باقليم كردستان وال 
العراق على حد سواء، 
لذا »فهو يعمل على 
تأجيل موعد االنتخابات
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مقاتلون أجانب في صفوف داعش

بغداد ـ الصباح الجديد:
دع��ا نائب رئي��س اجلمهوري��ة نوري 
املالكي، امس السبت، إلى »إصالح 
ج��ذري« للنظ��ام السياس��ي ف��ي 
الع��راق، وفيم��ا أك��د ض��رورة إزالة 
عوامل قال إنه��ا »أوجدت اإلرهاب« 
في الب��الد، حث على دراس��ة جتربة 

احلشد الشعبي »علميا«.
وق��ال املالك��ي في كلم��ة له خالل 
حفل تأبيني للراحل محمد محمد 

ص��ادق الص��در وجنلي��ه، وتابعته��ا 
»الصباح اجلديد«، إن »علينا إصالح 
النظام السياس��ي بشكل جذري«، 
داعي��ا في الوقت ذات��ه إلى »العمل 
على إصالح أفكار الشباب ملواجهة 

التطرف«.
م��ن جانب آخ��ر، أك��د املالك��ي أن 
»احلش��د الش��عبي لي��س يحق��ق 
انتصارت عسكرية فقط وإمنا أوقف 
انهيارات«، معتبرا أن »هذه التجربة 

حتتاج إلى دراسة علمية دقيقة«.
اإلره��اب  »معاجل��ة  أن  وأض��اف 
بالسالح ال تكفي وإمنا يجب العمل 
عل��ى إزاحة العوام��ل التي أوجدته، 
من خالل محارب��ة التكفير والفكر 
متماس��كني  نبق��ى  وان  اإلرهاب��ي 
ملالحق��ة تنظيم داعش«، مش��ددا 
على ضرورة »تثبيت مبادرة احلش��د 
الش��عبي ليك��ون جه��ازا محترما 

ومعتمدا من قبل الدولة«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشف مصدر محلي في محافظة 
نينوى،ام��س الس��بت، أن تنظيم 
»داعش« ع��زل »مس��ؤولة كتيبة 
اخلنس��اء« والت��ي تدعى أم ياس��ر 
املهاج��ر بس��بب ع��دم تطبيقها 
لتعليم��ات التنظي��م ف��ي جل��د 
وعض النس��اء في أس��واق قضاء 
تلعف��ر، مبين��اً أن التنظي��م عني 
فتاة أملانية اجلنس��ية و«متشددة« 

بديلة للمهاجر.
وقال املصدر ف��ي حديث صحفي، 
إن »تنظي��م داع��ش اإلرهابي أقدم 
على عزل مسؤولة كتيبة النساء 
وهي سورية تدعى أم ياسر املهاجر 
عل��ى خلفي��ة تهاونها مع نس��اء 
التنظي��م وبقي��ة النس��اء وعدم 
تطبيقه��ا لتعليم��ات التنظي��م 
في جلد وعض النس��اء في أسواق 

تلعفر)55 كم غرب نينوى(«.

وأضاف املصدر ، أن »التنظيم عني 
فت��اة متش��ددة وحتمل اجلنس��ية 
األملاني��ة لتول��ي منص��ب كبي��رة 
نس��اء التنظيم ومسؤولة كتيبة 
اخلنس��اء في التنظيم«، مش��يراً 
إل��ى أن »تلك الفت��اة كانت تتولى 
مهام��اً قيادية في نين��وى قبل أن 
تنس��حب مع مجاميع من نس��اء 
التنظيم من الس��احل األمين إلى 

تلعفر«.

المالكي يدعو إلى »إصالح جذري« للنظام 
السياسي وتثبيت تجربة الحشد

»داعش« يعزل »مسؤولة كتيبة الخنساء« 
ويستبدلها بألمانية »متشددة«



بغداد – انفجار ناسفة 
ذكر مصدر امني في الشرطة والعراقية 
امس الس��بت، بأن شخصني أصيبا جراء 
انفج��ار عبوة ناس��فة غرب��ي العاصمة 

بغداد
وق��ال املص��در الذي رفض الكش��ف عن 
اسمه إن "عبوة ناسفة كانت موضوعة 
على جالنب طريق شارع السكالت غربي 
بغداد انفجرت، ظهر يوم امس ، ما أسفر 
عن إصابة ش��خصني بجروح متفاوتة". 
وأن "ق��وة أمنية طوقت م��كان االنفجار 

ومنعت االقتراب منه ". 

ديالى – مقتل انتحاري 
اف��اد مصدر امني في ش��رطة محافظة 
ديالى امس السبت ان قوة امنية أحبطت 
هجوم��ا انتحاري��ا ف��ي ح��ي املعلم��ني 

باملقدادية التابعة للمحافظة.
وأفاد املصدر االمني الذي رفض الكشف 
عن اسمه ان" فوج طوارئ ديالى اخلامس 
بقي��ادة امر الف��وج مقدم عقي��ل غازي 
التميم��ي متكن من قت��ل انتحاري يرتدي 
حزاما ناس��فا حاول يفجر نفس��ه داخل 
مقه��ى ف��ي ح��ي املعلم��ني ف��ي قضاء 

املقدادية دون خسائر بشرية تذكر". 

بابل – هجوم مسلح 
اعلن مصدر امني في ش��رطة محافظة 
باب��ل امس الس��بت ان مس��لحا هاجم 
سيارات النفايات في منطقة الصياحية 

شمالي احملافظة .
وذكر املصدر االمني الذي رفض الكشف 
ع��ن اس��مه ان "ملثم��اً يحم��ل س��الح 
كالش��نكوف أطل��ق النار على س��يارات 
ف��ي  احلديث��ة  )الكابس��ات(  النفاي��ات 

منطق��ة الصياحية في ناحي��ة النيل". 
، مضيفا ان "الهجوم أس��فر عن إصابة 
أحد السائقني واصابة سيارتني بإطالقات 

نارية".

كركوك – اشتباكات مسلحة 
اكد مصدر امني في ش��رطة محافظة 
كركوك امس السبت بأن قتلى ومصابني 
من "داعش" سقطوا باشتباكات عنيفة 
اندلعت بني عناصر التنظيم على خلفية 

انشقاق داخلي جنوب غربي احملافظة.
وقال املص��در الذي رفض الكش��ف عن 
اسمه إن "اش��تباكات مسلحة عنيفة 
اندلع��ت فج��ر ي��وم ام��س ب��ني عناصر 
داعش احملليني من سكنة قضاء احلويجة 
وعناصر التنظي��م املنحدرين من ديالى، 
ف��ي ناحية العباس��ي، )35 ك��م جنوب 
غرب��ي كرك��وك(، ما أس��فر ع��ن مقتل 

وإصابة عدد منهم".

االنبار – قصف جوي 
اف��اد مصدر امني في ش��رطة محافظة 
بتدمي��ر س��ت  الس��بت  ام��س  االنب��ار 
مضافات لتنظيم "داع��ش" في القائم 

غربي احملافظة.
وقال املصدر االمني إن "طيران التحالف 
الدولي قصف س��ت مضاف��ات لتنظيم 
داعش في مدين��ة القائم )350كم غرب 
الرمادي(، اس��فر ع��ن تدميرها بالكامل ، 
مضيف��ا أن "القصف اس��فر عن مقتل 
اكث��ر م��ن 13 إرهابي��ا من داع��ش داخل 
تلك املضافات، فضال عن تدمير أسلحة 

واعتدة ومعدات للتنظيم فيها". 

صالح الدين – انفجار ملغمة 
كشف الناطق باس��م وزارة الداخلية 

امس السبت ان أربعة مدنيني اصيبوا 
بانفج��ار عجل��ة ملغم��ة بالقرب من 
طوزخورماتو شمالي محافظة صالح 

الدين .
وقال الناطق العميد س��عد معن في 
بيان له اطلعت "الصباح اجلديد" على 
نس��خة منه ام��س ان اعت��داء ارهابي 
بواسطة عجلة ملغمة كانت مركونة 
عند تقاطع س��يطرة كف��ري في طوز 
خرماتو وقع ما أس��فر ع��ن إصابة اربع 

مدنيني بجروح. 

املثنى – عمليات دهم 
اك��د مصدر امن��ي في قيادة ش��رطة 
محافظ��ة املثن��ى امس الس��بت ، أن 
قوة من ش��رطة قضاء الرميثة الواقع 
ش��مال احملافظة نفذت خالل االسبوع 
املاض��ي 26 أمر قبض بح��ق مطلوبني 

للقضاء بتهم مختلفة.
وق��ال املص��در االمن��ي ال��ذي رف��ض 
الكشف عن اسمه ان " شرطة قضاء 
الرميث��ة نف��ذت 26 أم��ر قب��ض بحق 
مطلوب��ني للقضاء"، مش��يرا إلى أن " 
هذه األرقام تش��ير الى حتقيق نس��ب 
جناح ف��ي تنفي��ذ أوام��ر القبض بحق 

املطلوبني".

نينوى – قنابل صوتية 
افاد مصدر محلي في محافظة نينوى 
امس الس��بت بإنفجار خم��س قنابل 
ف��ي مناطق متفرقة م��ن مركز قضاء 

تلعفر غربي املوصل.
وقال املصدر احمللي الذي رفض الكشف 
عن اس��مه إن "خمس قناب��ل صوتية 
انفجرت، مس��اء يوم امس في آن واحد 
مبناطق متفرقة من مركز قضاء تلعفر 

غ��رب املوص��ل، ما اس��فر ع��ن اضرار 
مادي��ة محدودة دون وق��وع اية اصابات 

بشرية".

البصرة – اطالق نار  
اكد مصدر أمني في ش��رطة محافظة 
البص��رة ام��س الس��ب�ت بأن ش��خصاً 
قت��ل وأصيب آخرون بج����روح من جراء 
تبادل إلطالق النار باألسلح��ة اخلفيفة 
بسبب مش��اجرة جماعية حصلت في 

منطقة تقع ضمن مركز احملافظة.
وق��ال املص��در ال��ذي رفض الكش��ف 
ع��ن اس��مه إن "خالفات ب��ني عدد من 
األفراد تطورت الى مش��اجرة جماعية 
تخللها تبادل إلطالق النار باألس��لحة 
اخلفيفة في منطقة املطيحة"، مبيناً 
أن "املش��اجرة تسببت مبقتل شخص 

على األقل وإصابة آخرين بجروح".

انفجار عبوة ناسفة في شارع السكالت غربي بغداد * مقتل انتحاري في حي المعلمين شمالي بعقوبة
انفجار ملغمة في طوز خرماتو شمالي صالح الدين * تدمير 6 مضافات إرهابية في القائم غربي األنبار

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
طائ��رة م��ن نوع خ��اص لتقدمي خدم��ات النقل 
السياحية واالسعافية في اربيل، مشروع فريد 
م��ن نوعه في البالد يؤمن للس��ياح جتربة مميزة 

في التنقل.
في هذا السياق، اعتبر عالء مطيع، مدير شركة 
جتهي��ز اخلدمات الطبي��ة ، أن "ه��ذه اول نقلة 
نوعي��ة في اخلدم��ات الطبية ف��ي العراق وهي 
اس��تجابة سريعة النقاذ حياة املرضى ونقلهم 

بني احملافظات وداخل احملافظة الواحدة".
ورأى س��امان برزجني، مدير صحة أربيل، أن "هذا 
االس��عاف اجلوي يكون أول خدم��ة جوية على 
مس��توى العراق انشاء اهلل يكون هذا املشروع 
مبادرة خير وانشاء اهلل يكون على مستوى كل 
احملافظات في الع��راق واليصال املرضى حتى اذا 

خارج البلد". )كالم محكي(
أصحاب املشروع أش��اروا الى شراء وجلب عدد 
م��ن طائ��رات الهليكوبت��ر اخلاصة ال��ى اقليم 
وتطويره��ا  اس��تخدامها،  به��دف  كردس��تان 

مستقبال .
النق��ل  مش��روع  ينتش��ر  ان  املؤم��ل  وم��ن 
بالهليكوبت��ر بعد أن يتأكد القائمون عليه من 
جناحه، في وقت يهدف اصحاب فكرة املش��روع 
ال��ى افتتاحه ف��ي محافظت��ي الس��ليمانية 

ودهوك.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعل��ن املستش��ار اإلعالم��ي لرئي��س مجل��س 
محافظة نينوى عبد الكرمي كيالني، عن تعيني 
الرا يوس��ف زارا مدي��را جدي��دا لناحية القوش 

شمال مدينة املوصل.
وق��ال كيالني في حدي��ث صحفي، إن "مجلس 
ناحية الق��وش انتخبت الرا يوس��ف زارا مديرا 
جدي��دا للناحية باإلجماع خلف��ا ملدير الناحية 

السابق فائز عبد جهوري".
وأضاف كيالني أن "زارا ه��ي أحدى كوادر احلزب 

الدميقراطي الكردستاني وناشطة مدينة".
وتظاه��ر العش��رات من أهالي ناحي��ة القوش، 
ف��ي )20 متوز 2017(، ضد قرار مجلس محافظة 
نينوى بإقالة مدير الناحية وس��ط مناش��دات 

بإيقاف القرار ورفض سياسية "األمر الواقع".

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت وزارة العدل العراقية، أمس الس��بت، عن 
قرب تسليم 18 سجينا إلى طهران إلكمال فترة 
عقوبتهم في السجون اإليرانية، مشيرا إلى أن 
تسليمهم سيتم عن طريق محافظة البصرة.

وذكرت وكال��ة األنباء اإليرانية الرس��مية "إرنا" 
أن "الس��فير اإليراني في بغداد إيرج مس��جدي 
ومس��اعد وزير الع��دل العراقي مس��ؤول ملف 
استرداد املدانني حس��ني الزهيري، بحثا موضوع 
اس��ترداد املدان��ني ب��ني اجلمهوري��ة اإلس��المية 

وجمهورية العراق".
وأضافت أن "الزهيري بحث مع السفير مسجدي 
مذك��رة التفاه��م الس��ترداد املدان��ني والتعاون 

القضائي بني البلدين".

بغداد ـ الصباح الجديد:
أمر وزير الداخلية قاس��م األعرجي، برفع تظليل 
الزج��اج األمامي واجلانب��ي من س��يارات الوزارة 

كافة بشكل فوري، مبا في ذلك سياراته.
وقال��ت وزارة الداخلي��ة في بي��ان اطلعت عليه 
"الصب��اح اجلدي��د"، إن األعرج��ي "أم��ر اجلهات 
اخملتصة بالرفع الفوري لتظليل الزجاج األمامي 
واجلانبي لسيارات الوزارة كافة بدءا من سيارات 
الوزير والوكالء وامل��دراء العامني وكافة الضباط 

واملنتسبني".
وأضاف��ت الوزارة أن ذلك يأتي "في خطوة مهمة 
ته��دف إل��ى تعزيز األم��ن واالس��تقرار وتطبيق 

القانون".

في كردستان .. انطالق 
هليكوبتر سياحية وإسعافية

تعيين امرأة مديرا لناحية 
القوش في الموصل

العراق يعلن قرب تسليم 
18 سجينًا إلى إيران

وزير الداخلية يأمر برفع 
تظليل سيارات الوزارة

الملف األمني

متهيداً لتحرير غربي األنبار.. القّوات 
املشتركة تقتل 25 عنصراً من داعش 

في راوة والقائم
وق��ال قائ��د الش��رطة الفري��ق رائ��د جودت 
ف��ي بيان تلق��ت صحيفة ‘الصب��اح اجلديد‘‘ 
نس��خة من��ه، إن "ق��وات الش��رطة متكنت 
خالل عمليات تفتيش وسط املدينة القدمية 

العثور على مقر للدواعش". 
وأض��اف الفري��ق ج��ودت أن "املق��ر يحوي 7 
و17  ناس��فة  عب��وة  و13  ناس��فة  أحزم��ة 
مقذوفاً حربياً و20 قنبلة طائرة مسيرة و17 
صاروخاً مضاد لألشخاص واسلحة رشاشة 

متنوعة". 
معص��وم  ف��ؤاد  العراق��ي  الرئي��س  وكان 
أك��د اخلمي��س املاضي ب��دء االس��تعدادات 
العس��كرية واللوجس��تية لتحرير مدينتي 
تلعفر واحلويج��ة وبقية املناط��ق اخلاضعة 

لسيطرة داعش. 
وشدد خالل اجتماعه باملمثل اخلاص لألمني 
العام لألمم املتحدة ف��ي العراق يان كوبيتش 
على أهمي��ة اس��تمرار الدعم العس��كري 
والسياسي واإلنساني للعراق في حربه ضد 
اإلرهاب، فضال عن توفير عودة آمنه للنازحني 
وإعم��ار املناطق احملررة، ومباش��رة مش��روع 

املصاحلة اجملتمعية.

العبادي يحّذر من محاوالت ادخال 
االحباط واليأس في نفوس الشباب

وأكد العب��ادي " اننا في العراق واجهنا فكر 
داعش وانتصرنا عليه وعلى منظومة الرعب 
التي انتشرت في كل العالم ونحتاج الى ان 
يكتب التأريخ ه��ذا النصر الذي كتب بدماء 

وتضحيات العراقيني" .
املؤسس��ة  ق��وة  اع��ادة   " ان  ال��ى  واش��ار 
العس��كرية كانت نتيجة عمل دؤوب واعادة 
تأهي��ل وال نري��د للفاس��د ان يع��ود للقيادة 

مجددا في املؤسس��ة العس��كرية كما اننا 
نريد طبقة سياس��ية شبيهة بقادة اجليش 

في تسابقهم لهزمية داعش" .
ولف��ت العب��ادي ال��ى " االهمي��ة القصوى 
لفت��وى اجله��اد الكفائ��ي للمرج��ع االعلى 
السيد السيس��تاني بتحقيق النصر حيث 
هب ابن��اء البلد الذين تطوعوا دون اس��تالم 

راتب للدفاع عن البلد" .
واوض��ح ان " العراق اس��تعاد دوره ومكانته 
ف��ي العالم والبعض يريد ان ينس��ب النصر 
ال��ى اآلخري��ن"، مؤك��دا ان " النص��ر عراقي 
وبش��جاعة العراقيني والدول س��اعدتنا من 
اجل مصاحله��ا وهذا ليس عيبا فنحن ايضا 
نبح��ث عن مصلحة بلدن��ا فهناك مصالح 

متوازنة".
واكد ان " ابن اجلنوب حقق الوحدة الوطنية 
وجت��اوز الطائفية واملناطقي��ة وذهب لتحرير 
مناط��ق اخرى"، مش��يرا ال��ى "اهمية ان ال 
يدافع السياسي فقط عن حزبه او طائفته 

وتفريق اجملتمع" .
وبني ان " هناك اش��خاصا احزنهم االنتصار 
ويحاولون اس��تغالل اي حدث لضرب قواتنا" 
،مش��يرا ال��ى "انن��ا عملنا من اج��ل تقوية 

اجلانب االستخباري وجنحنا في ذلك".
واعل��ن العبادي ا ان " تلعفر س��تعود جلميع 
ابنائها وسيشارك اجليش والشرطة االحتادية 
ومكافحة االرهاب واحلشد احمللي والشعبي 

في حتريرها".

توقعات مبزيد من االنشقاقات في 
األحزاب اإلسالمية مع قرب االنتخابات

ويق��ول النائب عن التحال��ف الوطني أحمد 
س��ليم الكناني ف��ي حديث م��ع "الصباح 
االح��زاب  داخ��ل  "اخلالف��ات  إن  اجلدي��د"� 
السياس��ية الكبيرة والتي لديها تاريخ في 
العم��ل ب��دأت تظه��ر على الس��احة بنحو 

واضح بعد أن كانت طيل��ة املرحلة املاضية 
خلف الكواليس".

وتابع الكنان��ي أن "احلوارات م��ن أجل مللمة 
االوراق وجتاوز اخلالف��ات قد وصلت إلى طريق 
مس��دود وبالتالي ش��هدنا حالة كبيرة من 

االنقسام".
وي��رى أن "اب��رز اس��باب اخلالفات يع��ود إلى 
التن��ازع على زعامة احلركات السياس��ية أو 

موضوع التفرد باتخاذ القرارات".
وشدد الكناني على أن "التقاطع في وجهات 
النظر بني القيادات وكذلك عدم وضع حلول 
ملش��كالت املواطن العراقي قد يكون س��بباً 
اخ��راً ايض��اً لالنقس��ام وانس��حاب قيادات 
مهمة من احزاب واس��تحداثها لتشكيالت 

سياسية جديدة".
م��ن جانب��ه، ذك��ر النائب ع��ن احت��اد القوى 
العراقية س��عدون الدليمي في تصريح إلى 
"الصباح اجلدي��د"، أن "معلوماتنا تفيد بأن 
االيام املقبلة ستشهد املزيد من االنشقاقات 

داخل االحزاب السياسية الكبيرة".
وأض��اف الدليمي أن "االنقس��مات س��تنال 
بالدرجة االساس من االحزاب التي تشكلت 

على أسس طائفية ومذهبية وعرقية".
ويج��د أن "الع��راق قد ض��اق ذرع��اً من تلك 
االحزاب ولم يتحمل بع��د، نتيجة جتربة 14 

عاماً مر بها وهو يدفع الثمن".
ولفت النائب عن احتاد الق��وى العراقية إلى 
أن "املس��اعي تأت��ي لتكون املرحل��ة املقبلة 
للعب��ور م��ن اخلن��ادق الطائفي��ة إل��ى اجلو 
الوطني ولم جمع العراقيني حتت راية واحدة 
م��ع االحتفاظ على التنوع، لكن التش��ظي 

قادم ال محالة".
وأكمل الدليم��ي بالق��ول إن "هناك حاالت 
انقس��ام ظهرت إلى االعالم رسمياً واخرون 
عل��ى ال��درب نفس��ه ول��ن تس��تمر احلالة 
الطائفي��ة السياس��ية أكث��ر م��ن ذلك ألن 

جمي��ع املكون��ات لم تكس��ب ط��وال املدة 
املاضية شيئاً".

إل��ى ذلك، أف��اد النائ��ب الس��ابق وائل عبد 
اللطي��ف في تعليق إل��ى "الصباح اجلديد"، 
ب��أن "املرحلة السياس��ية متر مبفت��رق طرق، 

بظهور انقسامات بدأت واضحة للعلن".
وأضاف عبد اللطيف أن "تش��تتاً حصل في 
احزاب االس��الم السياس��ي جعله ينقسم 
على نفس��ه ويأخذ ادواراً كان يرفض تأديتها 

في املرحلة السابقة".
وذه��ب إلى أن "ذلك التف��كك واجهه توحد 
للتي��ارات واالح��زاب الليبرالي��ة والعلمانية 
وحت��ى ال��ال دينية اس��تعداداً لالس��تحقاق 

االنتخابي املقبل".
االح��زاب   " أن  اللطي��ف  عب��د  وأس��تطرد 
السياس��ية االس��المية لم تعد متتلك رؤية 
مقبول��ة م��ن الش��ارع العراق��ي للمرحلة 

املقبلة وبهذا حتاول خلع ثوبها".

 إيران توافق "مبدئيا" على العودة 
التفاقية عام 1975

ونقل البيان عن احلمامي قوله إن "هذا اللقاء 
يعد اس��تكماال للمباحث��ات التي جرت مع 
الشركات اإليرانية اخملتصة بتصنيع السفن 
والبواخ��ر املدني��ة والتابع��ة ل��وزارة الدفاع 
االيراني��ة"، الفت��ا إلى أنه "مت طرح تش��كيل 
اللجنة العراقية - اإليرانية من أجل تعميق 
أواص��ر التعاون في اجملاالت اخملتلفة الس��يما 

النقل".
وأش��ار احلمامي إلى أن "املباحثات تضمنت 
أيضا موضوعة أعماق ش��ط العرب ملا فيها 

من أضرار باقتصاد البلدين".

اخملابرات العراقية تؤّكد وجود 7 آالف 
عنصر من داعش في العراق

من جان��ب آخر، أكد مس��ؤول ف��ي اخملابرات 

أن  ب��رس  أسوش��يتد  لوكال��ة  العراقي��ة 
البغدادي ال يزال على قيد احلياة، وقال إن قتل 
البغ��دادي خالل هذه الفترة س��يعيد احلياة 
إلى التنظيم، وأش��ار إل��ى أن الهدف احلالي 
هو القضاء على العناصر املرش��حة خلالفته 
بهدف احلد م��ن قدرات التنظي��م والقضاء 

عليه من دون منحه فرصة الستعادة قوته.
وف��ي حزي��ران املاض��ي قال��ت وزارة الدف��اع 
الروس��ية إنها تعتقد أن البغ��دادي رمبا قتل 
عندم��ا أصابت غ��ارة جوية روس��ية جتمعا 
لقيادي��ني كب��ار ف��ي تنظي��م الدول��ة على 
مشارف الرقة، لكن جماعات مسلحة تقاتل 
في املنطقة ومس��ؤولني أميركيني شككوا 

في املعلومات التي قدمتها موسكو.

ترامب يقيل كبير موظفيه ويعّي 
مكانه وزير األمن الوطني

وفي حال صحة تلك األنباء، فإن إقالة بريبوس 
هي الثانية التي يتس��بب بها تعيني ترامب 
ل�"سكاراموتشي"، نهاية األسبوع املاضي، 
بعد استقالة متحدث البيت األبيض، شون 

سبايسر، في 21 يوليو/متوز اجلاري. 
"نيويورك��ر"  مجل��ة  نش��رت  واخلمي��س، 
األمريكية تفاصيل مكاملة هاتفية بني أحد 
مراس��ليها وسكاراموتش��ي، هاج��م فيها 
ً من "بريب��وس"، وكبير  األخي��ر، وبح��دة، كالاّ
مستش��اري ترمب االس��تراتيجيني، ستيف 
بانون، متهماً األول بأنه أحد مسربي األخبار 

الداخلية للبيت األبيض.
يذك��ر أن الرجل��ني كانا يعدان األكث��ر تأثيرًا 

على صنع القرار في البيت األبيض. 
وكان تعي��ني بريبوس، الذي ميتلك ثقالً كبيرًا 
باحلزب اجلمه��وري، في إدارة ترمب، يعتبر من 
قبل محللني س��عًيا من الرئي��س األمريكي 
باإلبقاء عل��ى خط تواصل مع احلزب، وإرضاء 

قياداته.

تتمات ص1

نينوى ـ خدر خالت:
بعد مضي عشرين يوماً عن االعالن 
الرس��مي عن حتريرها من س��يطرة 
تنظيم داعش االرهابي، فان س��كان 
مدين��ة املوص��ل، وخاص��ة بجانبها 
ش��يء،  كل  ع��ن  يبحث��ون  االمي��ن 
االهل واالقرب��اء، املمتلكات وخاصة 
السيارات، املستمسكات الرسمية، 

وغير ذلك.
يقول الناشط املوصلي لقمان عمر 
الطائ��ي ف��ي حديثه ال��ى "الصباح 
اجلدي��د" انه "بع��د نحو 3 اس��ابيع 
عل��ى االع��الن الرس��مي ع��ن حترير 
مدين��ة املوصل من قبض��ة تنظيم 
داعش االرهابي، ما زال الكثيرون من 
اه��ل املدين��ة املنكوبة س��واء كانوا 
بداخلها او في خارجها في مخيمات 
النزوح او غيرها يبحثون عن اهلهم 
واحبائهم الذين تفرقوا عقب معارك 

التحرير".
واضاف "املئات من العائالت تشظت 
ب��ني س��كان باخمليم��ات او ف��ي مدن 
وقرى وبلدات قريبة او في محافظات 
عراقي��ة اخ��رى، هنال��ك املئ��ات من 
املفقودي��ن الذي��ن قد يكون��وا حتت 
االنق��اض، او ف��ي مخيم��ات النزوح 
لدى اقرباء لهم، او في مستشفيات 
يتلقون العالج م��ن دون وجود اقرباء 

لهم معهم".
واش��ار الطائي الى ان��ه "هنالك من 
يبح��ث ع��ن احبائه مم��ن خطفهم 
تنظيم داعش في اثناء سيطرته على 
املدينة في حزيران 2014، وال اثر لهم، 
واخملاوف كلها تنصب بفقدانهم الى 
االب��د، الن التنظيم اقدم على اعدام 
املئ��ات من اهال��ي املدينة الس��باب 
انتمائه��م لالجهزة  عدي��دة، مث��ل 
االمنية، او بتهمة التخابر والتواصل 
م��ع اجه��زة امني��ة خ��ارج املدين��ة 
حينها وغير ذلك من االتهامات التي 
تتعلق بالعمل االستخباري لصالح 

احلكومة العراقية".

وتابع بالق��ول "هذا ال ينفي ان مئات 
العائ��الت اجتمعت مج��ددا وعثرت 
عل��ى ابنائها او ذويه��ا في مخيمات 
و مستش��فيات بفع��ل النش��طاء 
يعرق��ل  م��ا  ان  علم��ا  املوصلي��ني، 
التواصل وسهولة جمع شمل هذه 
العائالت هو ان االغلبية لم يحتفظوا 
باجهزة املوبايل وال بشرائح االتصال 
)سيم كارت( بسبب مخاوفهم من 
العقوب��ات التي ق��د تصيبهم اذا مت 
ضبطها بحوزته��م من قبل عناصر 

داعش اجملرمني".
وبحس��ب الطائي ف��ان "هنالك من 
يبحث عن عجالته وسيارته اخلدمية 

منها واالنشائية وحتى الشخصية، 
واغل��ب ه��ذه العجالت مص��در رزق 
لتلك العائ��الت، وهنالك من يبحث 
عن مستمس��كاته الرس��مية مثل 
الهويات، اجلنسيات العراقية، اجازات 
قيادة السيارات عقود الزواج، سندات 
اثبات ملكي��ة وغيرها، الن التنظيم 
وبعضها  بعضه��ا،  املتطرف ص��ادر 
اآلخر بات حت��ت االنقاض، او مت تركها 
في املنازل بسبب الهرب على عجالة 

في اثناء معارك التحرير".
منوه��ا ال��ى ان "االمر املؤل��م هو ان 
هنال��ك عائ��الت تبحث ع��ن اطفال 
بعم��ر الورود، وه��ؤالء االطفال قد ال 

يكون مبستطاعهم معرفة اهاليهم 
حي��ث ان بعضه��م ال يعرف س��وى 
اسم "ماما" و "بابا" او يعرف االسم 
لكليهم��ا،  او  منهم��ا  الح��د  االول 
لكن نشر صور االطفال واملعلومات 
التواص��ل  مواق��ع  ف��ي  املبس��طة 
االجتماعي س��اعدت عل��ى الوصول 

لهؤالء االطفال من قبل ذويهم".
وبخص��وص اغ��رب قص��ص البحث 
املوصلي��ة، اف��اد الطائ��ي بالقول ان 
"عائل��ة موصلية استش��هد ابنها 
املت��زوج عل��ى ي��د عناص��ر داع��ش، 
لكن زوجته واش��قاءها كانوا ضمن 
التنظي��م او بايع��ه بعضهم فيما 

بعد بضمنهم زوجته، بل ان االخيرة 
تزوجت من ارهابي جزائري اجلنس��ية 
باملوص��ل، ث��م قام��وا بنق��ل ابن��اء 
الشهيد وهما طفل وطفلة معهما 
مل��كان مجه��ول، واعم��ام االطفال 
يبحث��ون ع��ن طفليهما من��ذ حترير 

املدينة من دون جدوى حلد اليوم".
ويرى الطائي انه "ينبغي باحلكومة 
العراقية اخذ اوضاع اهالي املوصل 
باهتمام خاص، ومس��اعدتهم في 
رس��مية  مستمس��كات  اص��دار 
لهم بتس��هيالت خاص��ة، واالهم 
هو مس��اعدتهم في الكشف عن 
املفقودين قبل حتري��ر املدينة الذين 

خطفه��م واعتقله��م الدواع��ش 
بعمليات  والب��دء  امنية،  الس��باب 
اس��تخراج جثامني املغدورين الذين 
مت رم��ي جثثه��م بحفرة اخلس��فة 
جنوبي املوصل، تلك احلفرة املرعبة، 
على ان يت��م ذلك بدعم من جهات 
دولية مختصة لتش��خيص اجلثث 
وتس��ليمها لذويهم، مع االس��راع 
العج��الت  اصح��اب  بتعوي��ض 
املس��روقة واملدمرة بسبب املعارك 
او بس��بب مصادرته��ا م��ن قب��ل 
داعش الستعمالها كمعرقالت في 
خطوط الص��د في اثن��اء عمليات 

التحرير".

اضاف "المئات من 
العائالت تشظت بين 
سكان بالمخيمات او في 
مدن وقرى وبلدات قريبة 
او في محافظات عراقية 
اخرى، هنالك المئات من 
المفقودين الذين قد 
يكونوا تحت االنقاض، 
او في مخيمات النزوح 
لدى اقرباء لهم، او 
في مستشفيات يتلقون 
العالج من دون وجود 
اقرباء لهم معهم"

عودة العائالت النازحة

بعد مضي 20 يومًا على تحرير مدينتهم.. الموصليون يبحثون عن "كل شيء"

أحبة مفقودون.. عجالت مسروقة.. مستمسكات مصادرة من قبل الدواعش وغيره
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بغداد - الصباح الجديد:

اعلن��ت زي��ن الع��راق إحدى ش��ركات 
مجموع��ة زي��ن الرائ��دة ف��ي خدمات 
االتص��االت والبيان��ات املتنقل��ة ف��ي 
منطق��ة الش��رق األوس��ط وش��مال 
أفريقيا بانها اختارت ش��ركة »ميماك 
أوجلف��ي« الوكالة العاملية الرائدة في 
العامة  والعالقات  والتس��ويق  اإلعالن 
في الشرق األوسط وش��مال أفريقيا، 
التس��ويقية  الدعم واخلدمات  لتقدمي 
االع��الن  مج��ال  ف��ي  للش��ركة 
والتس��ويق والعالقات العامة واالعالم 

االجتماعي.
مت اختيار »ميم��اك أوجلفي« بناء على 
معايي��ر متبع��ة دولياً ف��ي املفاضلة 
بني الش��ركات اخملتصة ف��ي هذا اجملال 
لتنفي��ذ  االمث��ل  الش��ركة  الختي��ار 
للمرحل��ة  الش��ركة  اس��تراتيجية 
القادمة اعتم��اداً على فريقها اخملتص 
في ه��ذا اجمل��ال ومنه��ا نوعي��ة فريق 
العمل ومدى جهوزيته للعمل الدؤوب، 
وحماسته أثناء تقدميه خلطة التسويق 
ودراس��ة  املبتك��رة  االس��تراتيجية 

مفصلة عن الس��وق العراق��ي والتي 
قام��ت به��ا »ميماك اوجلف��ي« حيث 
أتت متكاملة ومنس��جمة مع أهداف 
شركة زين التجارية والتسويقية  في 

املرحلة احلالية واملستقبلية.
ويذكر الرئيس التنفي��ذي لزين العراق 
عل��ي الزاه��د ب��ان »ش��ركة ميم��اك 
أوجلف��ي أثبت��ت متّيزه��ا الواضح بني 
منافس��يها، حي��ث اظه��رت تفه��م 
لطبيعة أعمالنا وتدرك متاماً احتياجات 
الس��وق العراقي وحتدياته، وفي الواقع 
برهن فريق عملها عن استيعاب دقيق 
ألهدافنا املرحلية، ومتكّن من ترجمتها 

إلى مقاربة مبتكرة.«
نتّطل��ع  »نح��ن  الزاه��د  ويضي��ف 
العصري��ة  وألفكاره��م  لش��راكتنا 
اجلدي��دة التي تواك��ب التطور احلاصل 
ف��ي اجملتمعات احمللي��ة وذل��ك لتلبية 
طموح��ات مش��تركينا واملس��تهلك 

العراقي بشكل عام.«
س��تعمل  املب��رم  االتف��اق  ومبوج��ب 
»ميماك أوجلف��ي« على وضع خارطة 
طري��ق مصّمم��ة خصيصاً لش��ركة 
زين العراق، لدعم اس��تراتيجيتها من 
حي��ث  اخلدمات اإلعالني��ة واإلبداعية 

واإلعالم  العامة  العالقات  ونش��اطات 
االجتماعي.

وأش��ار رئي��س االدارة التجاري��ة لزي��ن 
»زي��ن  ب��ان  س��مير  محم��د  الع��راق 
الع��راق تطمح دائما لتق��دمي خدمات 
مبتك��رة جلمي��ع مش��تركيها لتلبية 
والوق��وف على احتياجات املش��تركني 
عام،  العراق��ي بش��كل  واملس��تهلك 
وه��ذا م��ا ستس��اهم ب��ه »ميم��اك 
اوجلفي« من خالل ابتكار و استخدام 
االس��تراتيجيات و احلل��ول االعالني��ة 
و  للوص��ول  املناس��بة  والتس��ويقية 
بكف��اءة عالي��ة للمش��تركني ليكون 
مبقدوره��م معرفة مختل��ف العروض 
واخلدم��ات الت��ي تقدمه��ا له��م زين 

العراق.«  
من جانبه قال الرئيس التنفيذي ورئيس 
مجلس إدارة ش��ركة ميماك أوجلفي 
في منطقة الش��رق األوسط وشمال 
أفريقيا إدمون مط��ران »نحن فخورين 
بش��راكتنا اجلدي��دة م��ع زي��ن العراق 
وتزاي��د الطلب على خدماتنا يوماً بعد 
يوم، والدليل اتساع ميادين التخّصص 
ضمن خدماتنا التس��ويقية ومنو فريق 
العم��ل م��ن املوظفني احملترف��ني، وقد 

اختارت زي��ن العراق ميم��اك أوجلفي 
نتيج��ة لالس��تراتيجية املتماس��كة 
الت��ي عملنا على بنائها اس��تناداً إلى 
أبحاث أجريناها على األس��واق وجهود 

استقصائية قام بها فريق العمل.«
وأك��د ناجي بول��س، املدي��ر التنفيذي 
لش��ركة ميماك أوجلفي ف��ي بيروت 
بان »االتفاق مع زين العراق ميثل  فصالً 
جدي��داً في تاري��خ جناحات الش��ركة، 
حيث رفع فريق العمل التحّدي لتقدمي 
طرح��اً متكام��الً ف��ي وقت قياس��ي 
لتقدمي دراس��ة متكاملة حول دور زين 
العراق في س��وق االتص��االت العراقي 
ونح��ن على ثق��ة تامة بان ش��راكتنا 
مع زين العراق وفريقها سيمكننا من 
تقدمي الدعم املطلوب لتحقيق أهداف 
زين العراق التسويقية و تلبية طموح 

املشترك العراقي. 
يذكر بان االتفاق بني زين العراق وشركة 
ميماك اوجلفي والتي ستقدم خدمات 
ف��ي مج��االت االعالن��ات والتس��ويق 
باإلضافة الى العالقات العامة سيعزز 
من وجود زين العراق كرائدة في مجال 
االتص��االت في العراق وإرس��اء معايير 

عالية في اجلودة والتفّوق التقني. 

»التنمية« تواصل تقديم الخدمات ألصحاب المشاريع 

محليات 4

متابعة الصباح الجديد:

أعدت ش��ركة الف��ارس العامة 
إح��دى ش��ركات وزارة الصناعة 
واملعادن خطة طموحة للنهوض 
بواقعه��ا الصناع��ي وتعظي��م 
موارده��ا املالية وتنمي��ة قدرات 
وإمكانيات مالكاتها الفنية بعد 
تس��لم إدارتها اجلديدة بقرار من 
الوزي��ر املهندس محمد ش��ياع 
الس��وداني ف��ي ش��هر حزي��ران 

املاضي . 
وبني مدير عام الشركة املهندس 
حام��د س��ليمان س��رحان ف��ي 
تصري��ح للمرك��ز اإلعالمي في 
الوزارة بأنه وبعد تس��لمه مهام 
إدارة الش��ركة فقد أجرى جولة 
واالقس��ام  الورش  تفقدية ف��ي 
اإلنتاجية وموقع الرضوان التابع 
لها وعقد اجتماعا مع املالكات 
بح��ث خالله  فيه��ا  املتقدم��ة 
بالعمل  االرتق��اء  وآليات  س��بل 
وف��رص االس��تثمار املتاحة كما 
واملعوق��ات  املش��كالت  ناق��ش 

وسبل جتاوزها وتذليلها . 
وأكد املدير العام على مضاعفة 
اجله��ود واحلرص اجلاد والس��عي 
لالنفت��اح على القط��اع اخلاص 
وزارات  م��ع  التعاق��دات  وإب��رام 
ومؤسس��ات الدول��ة م��ن أجل 
رف��ع مس��توى األداء الصناع��ي 
واألنتاجي في الشركة وجعلها 
من الشركات الرابحة إلى جانب 
احل��رص عل��ى تأهي��ل وتطوي��ر 
وتنمية املالكات الفنية العاملة 
فيه��ا ، مش��يرا إلى أن ش��ركة 
الفارس من الشركات الصناعية 
املهمة التي نف��ذت العديد من 
املش��اريع منها مشروع خدمات 
املدين��ة الرياضي��ة ف��ي البصرة 
وإنشاء مصفى الشعيبة إضافة 
إلى أن موقع الرضوان التابع لها 
)شركة الرضوان سابقا( يختص 
التش��غيل  وأعم��ال  مبكائ��ن 

واملتوس��ط  الثقيل  امليكانيكي 
، الفت��ا ف��ي الوقت نفس��ه إلى 
مش��روع الغلون��ة ال��ذي يع��د 
األول في الش��رق األوس��ط من 
حي��ث الطاق��ة اإلنتاجية والذي 
تسعى الش��ركة الجنازه بأسرع 
وق��ت ممك��ن الهميت��ه الكبيرة 
ف��ي تطوير امكانيات الش��ركة 
اإلنتاجية ورفع مؤشراتها املالية 
وضمان دميوم��ة حتريك عجلتها 

الصناعية .
على صعيد اخر تواصل املديرية 
الصناعي��ة  للتنمي��ة  العام��ة 
التابعة لوزارة الصناعة واملعادن 
تقدمي اخلدمات الصحاب املشاريع 

الصناعية .

وق��ال املهندس س��الم س��عيد 
احمد مدير عام املديرية العامة 
للتنمي��ة الصناعية في تصريح 
ملركز االع��الم والعالقات العامة 
في الوزارة ان املديرية مس��تمرة 
الصح��اب  اخلدم��ات  بتق��دمي 
املشاريع الصناعية على اختالف 
انواعه��ا ، معلنا ع��ن منح )23( 
اجازة لتأسيس مشاريع صناعية 
فيما مت تخصيص )9( قطع اراض 
صناعي��ة  مش��اريع  لتأس��يس 
جديدة في وقت مت منح شهادات 
اكمال تأس��يس ملش��اريع اخرى 
مس��توفية الش��روط  املطلوبة 
وبواقع شهادتني وبرأسمال يزيد 

على )98( مليون دينار.

التنمي��ة  ع��ام   مدي��ر  واك��د 
املديري��ة  ان  عل��ى  الصناعي��ة 
الكش��وفات  باج��راء  ماضي��ة 
الدورية على املشاريع الصناعية 
ملعرفة حجم االضرار والصعوبات 
ووض��ع احلل��ول املناس��بة له��ا 
حيث بل��غ عدده��ا 11 كش��فاً 
جلميع احملافظات كم��ا بلغ عدد 
الرخص اجلدي��دة املمنوحة )45( 
رخصة فضال عن حتقيق املديرية 

انشطة خدمية متنوعة اخرى.
من جانبها اس��تعرضت  شركة 
ال��زوراء العام��ة التابع��ة لوزارة 
الصناع��ة واملع��ادن انتاجها من 
وتدع��و  الكهربائي��ة  اللوح��ات 
اجله��ات احلكومي��ة ال��ى دع��م 

االنتاج الوطني.
وقال املهندس مهند جبار علوان 
مدير التصاميم الهندسية في 
الشركة ملركز االعالم والعالقات 
العام��ة ف��ي ال��وزارة ان مصنع 
التاب��ع  الكهربائي��ة  اللوح��ات 
للشركة تتضمن اعماله تصنيع 
جميع اللوحات الكهربائية بكل 
باجلهد  التي  واصنافه��ا  انوعها 
بطاق��ة  واملتوس��ط  الواط��ىء 
تش��غيلية من )12( كيلو فولت 
ال��ى )36( الس��يما وان املصن��ع 
ميتل��ك رخص��ة تصنيعي��ة من 
االملاني��ة  س��يمنس  ش��ركة 
لتصنيع تل��ك املعدات في وقت 
ان  عل��ى  حت��رص  الش��ركة  ان 

انتاجها ضمن املواصفات  يكون 
القياسية العاملية.

ودع��ا املهن��دس عل��وان اجله��ات 
احلكومي��ة حماية ودع��م االنتاج 
الوطني من سياسة اغراق السوق 
احمللية بالبضائع والسلع االجنبية 
الرديئة ليكون منافس��اً حقيقياً 
للمنتج االجنبي لتحقيق االكتفاء 
الذات��ي م��ن ه��ذه امل��ادة احليوية 
وارض��اء الزبون العراقي ، الفتا الى 
ان  اجلهات املس��تفيدة من االنتاج 
وزارات الدول��ة  منه��ا الكهرب��اء 
وقطاعاته��ا املنتش��رة في جميع 
محافظات العراق اضافة الى وزارة 
النفط  واالسكان واالعمار فضال 

عن مجالس احملافظات.  

»الفارس« تعّد خطًة مستقبليًة للنهوض بواقعها الصناعي وتعظيم مواردها

نفذت شركة 
الفارس العديد من 

المشاريع منها 
مشروع خدمات 

المدينة الرياضية 
في البصرة وإنشاء 

مصفى الشعيبة 
إضافة إلى أن 

موقع الرضوان 
التابع لها »شركة 

الرضوان سابقا« 

جانب من االجتماع 

العراق يبحث مع 
المانيا تعزيز التعاون 

العلمي والثقافي

افتتاح مركز الديار لمحو 
األمية في قاطع الكرخ 

وزيرة الصحة: تعزيز 
الحماية لألطباء 

والمؤسسات الصحية 

بغداد - الصباح الجديد:
بحث العراق ممثال بوزير التعليم العالي والبحث 
العلم��ي الدكتور عبد الرزاق العيس��ى مع وفد 
مؤسس��ة فري��درش األملاني��ة تعزي��ز التع��اون 

العلمي والثقافي بني جامعات البلدين.
وقال العيس��ى خ��الل اللق��اء إن وزارة التعليم 
حترص على  تطوير التع��اون العلمي واألكادميي 
مع اجلامعات واملؤسسات البحثية األملانية عبر 
توفير منح دراسية  للطلبة العراقيني للدراسة 
فيها ، مضيفا أن وزارة التعليم تعمل على وفق 
استراتيجية االنفتاح على املؤسسات األكادميية 
العاملية الرصينة من اجل تطوير قطاع التعليم 
العالي لالنس��جام م��ع املس��تجدات العلمية 

املعاصرة. 

بغداد - الصباح الجديد:
أعلن  قسم محو األمية  في تربية الكرخ الثانية 
ع��ن افتت��اح مركز الدي��ار حملو االمي��ة في قاطع 
االعالم يضم »35«  دارس��ا ودارس��ة ، وذلك بناء 
على توجيه��ات وزير التربية رئيس الهيئة العليا 
حملو األمية بالقضاء على االمية في العراق وجعل 

جدول زمني للقضاء عليه تدريجيا .
وق��ال املكت��ب االعالمي ف��ي بيان ل��ه اطلعت » 
الصباح اجلديد« على نسخة منه ان عدد املراكز 
في املديرية يبلغ  44 مركزا ، بغية استيعاب اعداد 
املتقدمني على الدراسة ، مبينا ان نقاشا مت داخل 
املديرية مع عدد من مسؤولي الشعب واالقسام 
ف��ي املديرية وجهاز محو االمي��ة للتباحث حول 
آلي��ة فتح مراك��ز في مناطق االط��راف وكيفية 

اعداد املراكز وتهيئتها الستقبال الدارسني . 
وثمن الوزير  اجله��ود املبذولة في هذا الصدد من 
مالك املديرية وجهاز مح��و االمية ، داعيا جميع 
املنتس��بني للتع��اون م��ن اج��ل حتقي��ق الهدف 

الوطني بالقضاء على األمية بشكل تام .

بغداد - الصباح الجديد:
اك��دت وزي��رة الصحة والبيئ��ة الدكت��ورة عديلة 
حمود حس��ني ان مالكاتنا الطبي��ة والصحية قد 
نذرت نفس��ها قراب��ني للوطن وخدم��ة ابنائه وان 
مايتعرض��ون له م��ن اعتداءات ماه��ي االمحاولة 
يائسة الفراغ العراق من كفاءاته العلمية وابنائه 

اخمللصني.
واش��ارت الوزيرة خالل ترؤس��ها الجتماع املديرين 
العامني لدوائر الصحة ف��ي بغداد واحملافظات اننا 
على اتصال مباش��ر ومس��تمر مع رئي��س الوزراء 
الدكت��ور العبادي ووزارة الداخلي��ة لتوفير االجواء 
االمنة واملالئمة لعمل مالكاتنا الطبية والصحية 
الس��اندة واتخاذ االجراءات القانونية الرادعة لكل 
من تس��ول له نفس��ه املريضة باالعتداء عليهم 
وتش��كيل جلن��ة م��ع مديري��ة حماي��ة املنش��أت 
والش��خصيات لتعزي��ز االج��راءات االمني��ة ف��ي 

املؤسسات الصحية .
وتناول االجتماع محاور عديدة من ش��انها االرتقاء 
باخلدم��ات الصحي��ة املقدمة للمواطن��ني وتلبية 
احتياجات الدوائر الصحي��ة من املالكات  الطبية 
والصحية واألدوية واالجهزة واملستلزمات الطبية 
واس��تعراض مهام وواجبات دائرة التفتيش وتعزيز 
دورها الرقابي ومناقشة تعديل تعليمات االجنحة 
اخلاص��ة ورص��د وفيات االمه��ات وتفعي��ل برامج 
التسجيل والتوثيق االلكتروني في املستشفيات 
واملراكز التخصصي��ة ومواجهة التحديات املالية 
م��ن خالل تنظي��م امل��وارد املالية لدوائ��ر الصحة 

واعادة تقييم برنامج التمويل الصحي.

تقرير

»زين العراق» تختار وكالة »ميماك أوجلفي« اإلعالنية العالمية 
لتقديم خدمات اإلعالن والعالقات العامة واإلعالم االجتماعي 
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اعالم المحافظة 
كرمت احلكومة احمللية في واس��ط 
195 مدرس��ة ابتدائية ومتوسطة 
حققت نسب جناح %100 للصفوف 
املنتهي��ة خ��الل الع��ام الدراس��ي 
التك��رمي  وش��مل   ،  2017  �  2016
أيضا 20 طالباً حلوا باملراكز االولى 

للدراستني االبتدائية واملتوسطة.
جاء ذل��ك خالل احتفالي��ة اقيمت 
بالتع��اون ماب��ني دي��وان محافظة 
واس��ط واملديرية العام��ة للتربية 
على قاعة النش��اط املدرس��ي في 
الك��وت حضرها محافظ واس��ط 
مال��ك خل��ف وادي ورئيس مجلس 
والنائب  الزامل��ي  احملافظ��ة م��ازن 
الثان��ي للمحافظ رش��يد البديري 
وعض��وا مجل��س احملافظة صاحب 
اجلليب��اوي واالء اس��ماعيل احلاجم 
واملعاونان واملستش��اران ومدير عام 
تربي��ة احملافظ��ة وجم��ع غفير من 
املالكات التربوي��ة ونقابة املعلمني 

في احملافظة . 
واس��تهل االحتفال بت��الوة آي من 
الذكر احلكيم وقراءة سورة الفاحتة 

ترحم��اً على أرواح ش��هداء العراق 
التربوي،  القط��اع  كافة وش��هداء 
الق��ى بعد ذل��ك محافظ واس��ط 
مالك خل��ف وادي كلمة أكد فيها 
على أن االجناز الذي حققته املديرية 
العامة لتربية احملافظة بحصولها 
عل��ى املرك��ز األول على مس��توى 
الع��راق بالنس��بة للص��ف الثالث 
الظ��روف  كل  وبرغ��م  املتوس��ط 
املعروف��ة إمن��ا يع��د إجن��اراً عظيماً 
يحق للجميع أن يفخروا به س��واء 

كان��وا ضمن القطاع التربوي او في 
القطاعات األخرى

وأضاف احملاف��ظ أن احلكومة احمللية 
وإنطالقاً من دعمها ورعايتها لكل 
املتميزي��ن واملبدعني ارتأت أن تقيم 
هذه االحتفالية ليتم خاللها تكرمي 
إدارات املدارس التي حققت نس��بة 
التالمي��ذ  جن��اح كامل��ة وكذل��ك 
باملراك��ز  ج��اءوا  الذي��ن  والطلب��ة 
االولى ضمن الدراس��تني االبتدائية 

واملتوسطة. 

وأوض��ح احملافظ أن التكرمي ش��مل 
195 مدرس��ة حققت نس��بة جناح 
كامل��ة عل��ى مس��توى احملافظ��ة 
وكان��ت هذه امل��دارس بواق��ع 191 
م��دارس  و4  ابتدائي��ة  مدرس��ة 
متوس��طة للبنني والبنات، كذلك 
ش��مل التكرمي 20 تلمي��ذا وطالباً 
حلوا باملراكز االولى على مس��توى 
احملافظ��ة وكانوا بواق��ع 15 تلميذاً 
ف��ي الص��ف الس��ادس االبتدائ��ي 
وخمس��ة طلبة في الصف الثالث 

املتوسط. 
وأكد احملاف��ظ أن احلكوم��ة احمللية 
س��تكون حريصة كل احلرص على 
دعم القط��اع التربوي في احملافظة 
وتوفير جميع مس��تلزماته واحلرص 
على أن يكون هذا القطاع مستقالً 
بعي��داً عن أي��ة جتاذب��ات حزبية أو 
سياس��ية ليك��ون ضم��ن االجت��اه 
املرس��وم له وهو التربية والتعليم 
وخل��ق حال��ة التفوق واإلب��داع بني 
جميع التالمي��ذ والطلبة ليكونوا 
قادري��ن عل��ى بناء الوط��ن والدفاع 

عنه .

محافظ واسط يكّرم 195 مدرسًة ابتدائيًة
بغداد - الصباح الجديد: ومتوسطًة حققت نسب نجاح كاملة 

باش��رت مديرية إتصاالت  النجف 
إحدى تش��كيالت الشركة العامة 
لالتص��االت والبنى التحتية حملة 
الهاتفي��ة  الش��بكات  صيان��ة 
العاطلة في احملافظة ، فيما متكنت 
بربط  والفنية  الهندسية  املالكات 
وح��دات التراس��ل الضوئ��ي ف��ي 
احملافظة بني)كربال- نحف( لضمان 
اس��تمرار عمل خدمات االتصاالت 
واالنترن��ت وتوفير البن��ى التحتية 
للمش��اريع الوطني��ة ومتيز العمل 

بالسرعة والدقة العالية ,.
وف��ي س��ياق متصل قام��ت هيئة 
صيان��ة الكاب��ل الضوئ��ي بإصالح 
عارضة ) جنف - مشخاب( وتشغيل 
عوارض اخلطوط الهاتفية التابعة 
له��ا اضاف��ة الى فح��ص واصالح 
)E1(ع��دد 5 باجت��اه بدال��ة املأمون ، 
وتأت��ي ه��ذه احلم��الت للتوجهات 
الس��ديدة لوزير اإلتصاالت حس��ن 
كاظم الراشد بإجناز وصيانة جميع 
االتصال  وتأمني خط��وط  األعطال 
الهاتفي��ة وتنفيذ أعمال ش��بكة 

الكآبل الضوئي. 
امل��الكات  متكن��ت  جانبه��ا  م��ن 

الهندس��ية والفني��ة ف��ي مديرية 
اتصاالت وبري��د ذي قار التابعة الى 
الشركة العامة لالتصاالت والبنى 
التحتية وباشراف مباشر من مدير 
املديري��ة املهن��دس علي محس��ن 
موسى وبجهود حثيثة من إكمال 
ربط قصر العدالة ) مجمع احملاكم 
( مبنظوم��ة احلكوم��ة اإللكترونية 
والشبكة الضوئية من أجل تقدمي 
خدمات متط��ورة وتقنيات حديثة 
وتكنولوجيا  االتص��ال  في مج��ال 
احلاصل  التطور  ملواكبة  املعلومات 

في العالم .
احلكوم��ة  مش��روع  أن  كم��ا 
االلكتروني��ة يرب��ط اكث��ر من ١٢٠ 
مؤسس��ة حكومي��ة ع��ن طري��ق 
البيانات  الكاب��ل الضوئي ومرك��ز 
مبقر املديرية ف��ي محافظة ذي قار 
،  وج��اءت هذه اخلط��وة من ضمن 
اخلط��ط املرس��ومة الت��ي يؤك��د 
عليها وزير االتصاالت حسن كاظم 
الراش��د للنهوض بواقع املش��اريع 
الوزارة وتش��كيالتها  التي تنفذها 
من أجل االرتقاء بالعمل في مجال 
االتص��ال وبل��وغ اعلى مس��تويات 

النجاح،

»االتصاالت« تواصل حمالت إعادة 
الخطوط الهاتفية في المحافظات 

20 طالبا حّلوا بالمراكز األولى 



اعالم النفط 
نظمت وزارة النفط / جلنة احلش��د 
الش��عبي احتفاال لتك��رمي 235 من 
عائالت ش��هداء احلش��د الشعبي 

تثمينا لتضحياتهم .
وأك��د رئي��س جلن��ة دع��م احلش��د 
النف��ط  وزارة  ووكي��ل  الش��عبي 
لشؤون االس��تخراج املهندس كرمي 
حطاب حرص الوزارة على ش��مول 
جمي��ع عائ��الت ش��هداء احلش��د 
الشعبي في احملافظات باملساعدات 

املالية التي تقدمها الوزارة .
 وق��ال حط��اب ان اللجن��ة نظمت  
وبالتنس��يق مع فرع هيئة احلش��د 
الش��عبي في السماوة حفل تكرمي 
235 عائل��ة م��ن عائ��الت ش��هداء 
احلش��د الش��عبي ف��ي محافظة 
املثنى تقدي��را وتثمينا للتضحيات 
الكبيرة التي أسهمت في القضاء 
عل��ى العصاب��ات اإلرهابي��ة وحترير 

االراضي التي دنستها .

وكانت جلنة دعم احلش��د الشعبي 
النف��ط ق��د اس��همت  وزارة  ف��ي 
بتكرمي اكث��ر م��ن 3500 عائلة في 
بغ��داد وعدد م��ن احملافظات .فضال 
عن توفير االحتياجات  االساس��ية 
ملقاتلين��ا االبط��ال ف��ي س��احات 

ومس��اعدة  والش��جاعة  البطولة 
اجلرحى منه��م ، اضافة الى  توزيع 
اكثر من 7000 س��لة غذائية على 
مخيم��ات النازحني ف��ي محافظة 
نينوى واملناطق احملررة في احملافظات 

االخرى .
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سارة كريم اللهيبي*

البصرة - سعدي علي السند:

وج��ه وزي��ر النق��ل كاظ��م فنجان 
ملوانئ  العام��ة  الش��ركة  احلمامي 
العراق بإعادة إعمار وتأهيل اعدادية 
املعقل للبنني من خالل التنس��يق 
والتعاون مع املديرية العامة لتربية 

محافظة البصرة. 
وعد الوزير ه��ذه االعدادية من اولى 
امل��دارس الت��ي بني��ت ف��ي مدينة 
العدي��د  منه��ا  وتخ��رج  البص��رة 
احلكومي��ة  الش��خصيات  م��ن 
والسياس��ية واألدبية وكانت مركز 
إش��عاع علمي وترب��وي وثقافي في 

املدينة ، مضيفا
ان اعدادي��ة املعق��ل كانت حتتضن 
الفعالي��ات الثقافي��ة واملهرجانات 
الرياضي��ة وعملي��ة تأهيلها اليوم 
ه��و الع��ادة مجده��ا عب��ر حتملها 
مس��ؤولية كبي��رة ف��ي بن��اء جيل 
ترب��وي مبس��توى علمي يلي��ق بها 
وبس��معتها لالس��هام ف��ي بن��اء 

العراق اجلديد .

أفتتحت األعدادية في العام 
الدراسي 1952 - 1953

الت��ي  املعق��ل  اعدادي��ة  ان  يذك��ر 
أفتتحت في العام الدراس��ي 1952 
– 1953 في منطقة املعقل مازالت 
تعطي الكثير وتبدع وتسهم ببناء 
جيل متس��لح بالعلم واملعرفة من 
خالل اس��اتذة يتس��ابقون لتنفيذ 
هذه املهم��ة النبيلة ، اال ان بنايتها 
التي تقادمت عليها الس��نوات هي 
بحاجة ماس��ة الى اع��ادة اعمارها 
وتأهيلها بالش��كل الذي يليق بها 

وبسمعتها وبتاريخها العريق ، وقد 
جاءت ه��ذه األلتفاتة ف��ي محلها 
م��ن وزي��ر النق��ل الكاب��ن كاظم 
فنجان احلمام��ي ، اذ بدأت املالكات 
الهندس��ية والفني��ة في ش��ركة 
موان��ئ العراق وبعد ي��وم واحد من 
الكش��وفات  بأجراء  التوجي��ه  هذا 
واملباشرة بعملية اعادة اعمار هذه 
األعدادي��ة من أج��ل األرتق��اء أكثر 
بامله��ام التربوي��ة والعلمية امللقاة 
عل��ى عات��ق ادارته��ا ألع��داد جيل 
يحمل الفرح العلمي خلدمة الوطن 

العزيز.

أفتتحت في أجمل املدن 
العراقية مبنتصف القرن املاضي

اعدادية  وافتت��اح  تأس��يس  ومن��ذ 
املعقل للبنني وكما أشرنا في أوائل 
خمسينيات القرن املاضي مت أختيار 
موقع مناس��ب له��ا مبدينة املعقل 
الت��ي يذك��ر التاري��خ بأن اس��مها 
رف )ماركيل(، اما اسمها املثبت  احملحُ
ف��ي خرائط عق��ارات الدول��ة فهو 
)ك��وت اإلفرنكي(، وه��ي واحدة من 
أجم��ل امل��دن العراقي��ة، وأكثره��ا 
جاذبية في منتصف القرن املاضي، 
ل��م تكن تختلف كثي��را عن القرى 
الوادع��ة ف��ي الريف اإلجنلي��زي، بل 
تكاد تكون نس��خة منها من حيث 
اله��دوء واجلاذبية واملن��ازل املتفرقة 
املعروفة بطابعه��ا األوروبي القدمي 
، وكان يوج��د بها مط��ار مدني بني 
ف��ي فترة امللكي��ة العراقي��ة وبني 
من قبل ش��ركة بريطانية وس��مي 
مط��ار املعق��ل امللك��ي حيث ظل 
املط��ار قائم��ا م��ن الثالثينيات إلى 
الس��بعينيات وق��د ازده��رت ه��ذه 

املدينة وأخذت تتفوق على مثيالتها 
من م��دن البص��رة ابت��داًء من عام 
1919، وهو العام الذي حتسنت فيه 
ص��ورة التجمعات الس��كانية في 
املوانئ العراقية بعد احلرب العاملية 
األولى، فصارت املعقل هي الوجهة 
املفضل��ة للباحث��ني ع��ن اله��دوء 
وه��ي  اخلالب��ة،  الطبيع��ة  وس��ط 
امل��الذ الذي مينحه��م متعة التنقل 
ب��ني جنب��ات طرقاته��ا وحدائقها 
وقناطرها اخلشبية الصغيرة، وهي 
الس��فن  لطواقم  املفتوح  املنتجع 
التجارية املترددة على مينائه ميناء 

املعقل، الذي كان سيدا لكل املوانئ 
واملراف��ئ في ح��وض اخلليج العربي 

من دون منازع.
وق��د بني��ت معظم بي��وت املعقل 
اإلجنلي��زي،  النم��ط  عل��ى  آن��ذاك 
وازدانت ش��وارعها بأشجار النخيل 
وتزين��ت  والس��در،  والكالبت��وس 
القرنفل والنرجس  بأزهار  أرصفتها 
والبنفس��ج والياس��مني، وطف��ت 
زناب��ق املاء على جداولها املنس��ابة 
نحو ش��ط العرب، في نظ��ام فريد 
يس��تمد طاقت��ه الطبيعي��ة م��ن 
حركة امل��د واجلزر في الليل والنهار، 

اما العطر الذي كان يعبق بش��ذاه 
في ليال��ي ه��ذه املدين��ة املينائية 
اجلميل��ة فهو عط��ر أزه��ار ملكة 
اللي��ل، وكأن��ه هويته��ا وعالمتها 

الفارقة التي ال تنسى.. 
يتباه��ى  )إجنادي��ن(  ش��ارع  وكان 
واملش��مش  البرتق��ال  بأش��جار 
والسفرجل، وكان عبارة عن فردوس 
طبيع��ي تعش��ش ف��وق أغصان��ه 
أجمل أنواع العنادل املغردة، ويغفو 
في ظالله احلم��ام واليمام، ال ميلك 
املتجول في هذا الشارع إال أن يتأنى 
في سيره، ويبطئ من حركته حتى 

ال تفوت��ه فرص��ة التمت��ع بجاذبية 
امل��كان ال��ذي جم��ع اجلم��ال كله 
ف��ي ص��ورة ش��ارع األحالم )ش��ارع 

إجنادين(.

صروح معقلية التنسى
للمعقل كل مس��تلزمات  وتوفرت 
الرق��ي ف��ي امل��دة التي ص��ار فيها 
مزهر الش��اوي مديرا عاما ملصلحة 
املوان��ئ ع��ام 1958، فمنحها وقته 
كله، حتى أصبحت عنوانا بارزا من 
عناوي��ن الرخاء، بنواديها الترفيهية 
) ن��ادي الب��ورت كالب، والرياض��ي، 
وقاعاته��ا  والس��كك(،  واألرم��ن، 
الس��ينمائية،  ودوره��ا  الرياضي��ة، 
ومسابحها الثالثة )مسبح البورت 
مس��بح  املط��ار،  مس��بح  كالب، 
ومكتبته��ا  كام��ب(،  التش��اينا 
العام��رة،  ومس��اجدها  العام��ة، 
)األندل��س،  الش��عبية  وحدائقه��ا 
الصين��ي،  البي��ت  اجلمهوري��ة، 
الش��اطئ(،  النجيبية،  الس��ندباد، 
الواس��عة، ومدارسها  ومش��اتلها 
للم��دارس  أمنوذج��ا  كان��ت  الت��ي 
احلديث��ة مبختبراته��ا ومس��ارحها 
وس��احاتها وقاعاته��ا الدراس��ية(، 
وانف��ردت مبالعبه��ا الكبي��رة، التي 
ش��ملت األلع��اب كله��ا، لكنه��ا 
متي��زت مبالعب التنس األرضي، وكرة 
وقاعات  والطائرة،  والس��لة  القدم، 
رفع األثقال.. ورمب��ا كانت مكتبتها 
العامة هي املكتبة األكبر واألضخم 
مبا حتتويه من كت��ب ومراجع نادرة ، 
لقد كانت تأتيها اجملالت والصحف 
األجنبية من أوروب��ا محمولة على 
الطائرات املترددة على مطار ش��ط 

العرب. 

تعّد من أولى المدارس التي بنيت في البصرة

»الحريُة حق مسلوب أم وزير النقل يوّجه شركة الموانئ بإعادة إعمار وتأهيل إعدادية المعقل للبنين
طلب غير مرغوب« 2/1

احلرية هي أن نشعر بأننا احرارحُ من الداخل فاحلحُرية هي إبداع 
وجتدد –مسؤولية وثوابت- فكر وعطاء - وهي التجردحُ من كل 
القيود التي ميكنحُ أن تؤثر على تفكير الفرد وقراراتِه وممارسة 
حياة في ش��تى أشكالها وهي حق اإلنس��ان منذ أن نشأت 
البش��رية وهي مغروس��ة بِه منذ الفطرة ; فهي تكمنحُ في 
احترام حرية االخر واإلحس��اس باملسؤولية وأن يتمتعحُ الفرد 
ف��ي اتخاذ قراراتِه م��ن دون خوف أو قيد م��ن احد في االمور 
التي تخص حياتِه – فيقول – نيتشه : عن احلرية » هي رغبة 
بأن نكون مس��ؤولني عن انفس��نا » فاحلرية ممارس��ة يومية 
تتيح للش��خص اختيار عمله ; دراسته وسكنه وأمور أخرى 
من دون فرض من أحد وتتس��ع دائرتها وشمولها في الكثير 
م��ن تفاصيل حياتنا وهي مهمة ج��داً ولها تأثير كبير على 

احلياة التي يعشيها الفرد .. فهي حق وليس مطلبا .
افظ على احملور الكامل  لذلك فاحلريةحُ لها ضوابط وقواعد حتحُ
لها على وفق احلدود التي تنظم مس��ارها ليتمتع بها الفرد 
واألفراد بالكامل .. وال يجبحُ أن نتعدى على األخرين وحرياتهم 
ها وأال  ها وااللتزام بضوابطحُ بأي شكل من األش��كال احترامحُ

نكون نحُسلب حق احلرية من احلرية ذاتها.
» يق��ول ابراه��ام لينكولن« م��ن ينكر احلرية عل��ى األخرين 
قها لنفس��ه » فه��ي وحُجدْت للحف��اظ على حق  ال يس��تححُ
وكرام��ة كل فرد ف��ي اجملتم��ع وانصاغت على وف��ق قوانني 
وأنظم��ة تحُعطي احلق للكل بأن يتمتع بها لكن اليوم نرى أن 
احلرية أصبحت مفهوم��ا يأخذحُ مجرى آخر وتخوض مخاضاً 
صعب��اً – فقد أصبح��ت احلحُرية تعني للكثير هو االنس��الخ 
م��ن القيم ومبادئ اإلنس��ان تارة ; وتارة أخ��رى أتباع العربدةحُ 
وراء ع��ادات ومفاهي��م غربية األص��ِل بدافع التط��ور فنرى 
س��لوكيات ش��ائعة في اجملتمع بش��كل واس��ع حتت ظالل 
احلحُري��ة مثل تعاط��ي اخمل��درات والتدخني واخلم��ر )والخ( من 
ش��تى األعمار ؟ والشذوذ من كال اجلنس��ني؟ وظاهرة االحلاد 
واعتناق البعض لهحُ والتش��كك بوجود اهلل )عز وجل( والدين 
والعدي��د م��ن الس��لوكيات غي��ر مقبولة وال تتناس��ب مع 
محُجتمعنا االس��المي ابداً وال على املبادئ التي تربينا عليها; 
فيرى البعض أن املبادئ والثوابت قٍد يحاط بِه وحتدحُ من حرية 
الف��رد او ينظرحُ إليها بأنها من آث��ار التخلف في عصرنا هذا 
وال��كلحُ يتبعحُ هذا املفهوم اخلاطئ والس��ائد في اجملتمع على 
ش��ريحه واس��عة من الناس واملتفش��ي يتخو كبير وتغيب 

الكلحُ الغرضحُ واملعنى احلقيقي لها ومنها. 

*كاتبة عراقية 

جانب من مبنى إعدادية املعقل حاليا

جانب من احتفالية تكرمي عائالت الشهداء

اعالم الصناعة 
جه��زت ش��ركة ديال��ى العام��ة 
اح��دى ش��ركات وزارة الصناع��ة 
واملعادن وخالل ش��هر مت��وز اجلاري 
لتوزي��ع كهرباء  العامة  املديري��ة 
الفرات االوس��ط ب�الدفعة االولى 
من محوالت التوزيع البالغة )٣٩( 
محولة من اصل اجمالي الكمية 
املتعاق��د عليها والبالغ��ة )١٠٠( 
محول��ة توزي��ع وذل��ك ف��ي اطار 
سعيها املتواصل لتنفيذ العقود 
بوقت قياس��ي ضمن املدة احملددة 
او اقل منها وعلى وفق املواصفات 

املطلوبة من وزارة الكهرباء .

وبني مدير عام الش��ركة املهندس 
محمود  عبدالس��تار  عبدال��ودود 
في تصري��ح للمركز االعالمي في 
الوزارة بأن الش��ركة جهزت ايضا 
املديرية ذاتها ومبدة قياس��ية اقل 
م��ن م��دة العق��د مبحول��ة قدرة 
واح��دة س��عة )٣١.٥ ( ام ف��ي اي 
، الفتا الى ان الش��ركة س��تقوم 
بتنفي��ذ عق��د اخ��ر م��ع املديرية 
املذك��ورة لتجهيزها مبحولة قدرة 
واح��دة س��عة )٣١.٥( ام ف��ي اي 
ومبدة قياسية اقل من مدة العقد 

ايضا. 
واك��د مدير ع��ام الش��ركة على 

توف��ر القابلي��ة واالمكاني��ة لدى 
الش��ركة لتنفيذ عقودها املبرمة 
م��ع اجله��ات املس��تفيدة بوق��ت 
قياس��ي وعل��ى وف��ق املواصفات 
االس��تعداد  مبدي��ا   ، املطلوب��ة 
لتجهيز مديري��ات وزارة الكهرباء 
وال��وزارات االخرى والقطاع اخلاص 
مبحوالت التوزيع ومحوالت القدرة 
وبجمي��ع الس��عات ومبواصف��ات 
ش��ركة  م��ن  بامتي��از  عاملي��ة 
متسيوبيش��ي اليابانية ، وكذلك 
بنوعيها  الكهربائي��ة  املقايي��س 
الكهروميكانيك��ي وااللكترون��ي 

وبجميع اطوارها 

بغداد - الصباح الجديد: 
إعتم��اد  بغ��داد  أمان��ة  باش��رت 
التس��مية اجلديدة ألكث��ر من )80( 
شارعاً وساحة ومجسرا وفقاً لقرار 
مجلس محافظة بغ��داد رقم )13( 

لسنة 2017 .
وذك��رت مديرية العالق��ات واالعالم 
ان » أمانة بغداد باشرت تنفيذ قرار 
مجلس محافظة بغ��داد رقم )13( 
لس��نة 2017 واعتم��اد التس��مية 
اجلدي��دة ل���)83( ش��ارعاً وس��احة 
ومجس��راً ضمن حدود أمانة بغداد 
مع اإلبقاء على تسمية بعض منها 
» . واضاف��ت ان » من بني الش��وارع 
التي مت تغيير تسميتها هي شوارع 
)ابن تيمية الى االمام الش��افعي و 
كرمي الن��دى الى الني��ل والثورة الى 
ش��هداء الكرد الفيلي��ني و 60 الى 
سلمان احملمدي و الشركة الى عمار 

بن ياس��ر والش��مري الى الش��هيد 
علي جب��ر والضغ��ط ال��ى املدينة 
واحلولي ال��ى ابي ذر الغفاري وجامع 
قائ��م آل محم��د ال��ى الش��هداء 
والوزراء ال��ى الدكتور احمد العطار 
والش��ركة ف��ي مدينة الص��در الى 
الكرامة والشارع املمتد بني سيطرة 
الراش��دية الى س��يطرة الش��عب 

اصبح شارع آمرلي الصامدة ( » .
وتابعت ان » من بني الش��وارع التي 
مت تغيير اس��مها ايضاً ش��وارع )24 
ال��ى الدكتور جابر العط��ا و31 الى 
العالم عبد اجلبار عبد اهلل و27 الى 
احلسنني و29 الى الزوية و14 رمضان 
ال��ى الزعي��م عب��د الكرمي قاس��م 
والكي��ارة ال��ى االحرار واجل��وادر الى 
عبد الكرمي قاس��م وي��وم العظيم 
الف��الح الى الفالح وصدام حس��ني 
الداخ��ل ال��ى احلري��ة والس��دة الى 

احمليط والع��ورة الى اب��ي ذر وعريبة 
الى سلمان محمد ( » .

وبينت ان » هناك عدداً من الساحات 
واجملس��رات مت تغيير اسمائها ايضاً 
منها )س��احة مظفر الى الشهيد 
عل��ي الكعب��ي وجس��ر مظفر الى 
الثوار وجس��ر البحيرة الى الرافدين 
وس��احة قحطان عبد اللطيف الى 
الشهيد ضياء اس��ماعيل الزاملي 
وجسر السنك الرشيد الى السنك 
وجس��ر 17 متوز الى الب��اب املعظم 
وس��احة البع��ث الى محم��د رضا 

الشبيبي( » .
واشارت الى ان » القرار تضمن ايضاً 
تغيير تس��مية مناطق )الشماعية 
ال��ى ميثم التم��ار و الش��مري الى 
ب��در والش��مري الثاني��ة ال��ى قمر 
بن��ي هاش��م وحي الشيش��ان الى 

األمل(». 

»ديالى« تجّهز كهرباء الفرات
 األوسط بإنتاجها من المحوالت 

أمانة بغداد تعتمد التسمية
 الجديدة للشوارع والساحات 

»النفط« تكّرم  235 من عائالت شهداء 
الحشد الشعبي في المثنى

برعاية الوزير جبار اللعيبي



هامبورغ ـ وكاالت: 
أدَّى هجوم على متجر في مدينة 
هامب��ورغ األملاني��ة إل��ى مقت��ل 
شخص وإصابة 4 آخرين. وأفادت 
الش��رطة األملاني��ة ب��أن منف��ذ 
س��كني  يحم��ل  كان  الهج��وم 
يص��رخ  وكان  كبي��رة،  مطب��خ 
بقول��ه "اهلل أكبر" قبل أن يدخل 
إل��ى متج��ر "إديكا" حي��ث قتل 
ش��خًصا واحًدا وأص��اب 4 آخرين 
أثناء محاولته الفرار. وتابعه املارة 
الذي��ن رموه عل��ى األرض وطلبوا 
الش��رطة ومت القاء القبض عليه 

في وقت الحق.
وقال أحد الضب��اط إنَّه "ال توجد 
معلوماٍت صحيح��ة حول دوافع 
املُهاج��م" الذي ل��م يتم التعرف 
عليه حتى األن. ونشرت صحيفة 
"بيل��د" األملانية صورة للمهاجم 
وهو في سيارة للش��رطة حامًل 

حقيبة بيضاء. 
ومنف��ذ الهج��وم بالس��كني في 
مدين��ة هامب��ورغ األملاني��ة كان 
معروف��ا ل��دى الس��لطات بأن��ه 
إسلمي، حسبما تقول الشرطة 

األملانية.
وقال أندي غروت��ه، وزير الداخلية 
ف��ي  الس��احلية  املدين��ة  ف��ي 
تصريحات صحفية امس السبت 
"كان معروفا بأنه إسلمي وليس 

جهاديا".
وأش��ار غروت��ه إل��ى أن��ه بينم��ا 
توج��د مؤش��رات عل��ى أن��ه رمبا 

داف��ع إس��لمي،  كان لهجوم��ه 
فإن املش��تبه به يعاني ايضا من 

مشكلت نفسية.
أعلن��ت  ق��د  الش��رطة  وكان��ت 
إصابة أخرين في الهجوم، وأكدت 
القبض على ش��خص مش��تبه 

به.
وتفيد تقارير غير مؤكدة أنه صاح 
"اهلل أكبر" عندم��ا كان يهاجم 

شخصا في املتجر.
وقالت صحيف��ة "بيلد" األملانية 
إن املهاجم طعن أشخاصا داخل 
املتجر، ونش��رت صورة ملن يعتقد 

أنه منفذ
وقالت أحدى ش��هود العي��ان أنَّ 
املُهاج��م خ��رج م��ن احمل��ل ويداه 
ف��ي اله��واء بينم��ا كان يص��رخ 
"اهلل أكب��ر"، عل��ى الرغم من أن 

الش��رطة لم تؤكد ذل��ك. وقالت 
امل��رأة، الت��ي كانت موج��ودة في 
املتجر ف��ي أثن��اء الهج��وم أنَّها 
كان��ت "خائفة من امل��وت". وقال 
ش��اهد آخ��ر لصحيف��ة "بيلد": 
"لق��د فاجأ الرج��ل الزبائن، وكان 

هناك قتيل وجرحى آخرون".
وأك��دت ش��رطة هامب��ورغ ف��ي 
تغري��دة عل��ى موق��ع "تويتر" أن 
املُهاج��م كان وحي��ًدا، ول��م يتم 
تأكيد التقاري��ر األولى عن الدافع 
احملتم��ل للهج��وم. وق��د أغلقت 
الشرطة الش��ارع النابض باحلياة 
في املدينة الساحلية الشمالية 
الش��رقية التي استضافت قمة 
لق��ادة  العش��رين"  "مجموع��ة 
العالم فى أوائل حزيران. وانتشرت 
ش��رطة مكافح��ة اإلره��اب فى 

مكان احلادث بينما يقوم محققو 
جرائم القت��ل بتفتيش املنطقة 
للحصول على أدل��ة وقرائن. ولم 
تتوافر معلوم��ات على الفور عن 
الش��رطة كشفت  لكن  القتلى 
أن أحد اجلرح��ى األربعة في حالة 

خطيرة.
ومت تنفيذ عملي��ة مطاردة كبرى 
وبع��د 30 دقيق��ة، ظه��رت صور 
للمش��تبه فيه في ظهر س��يارة 
ش��رطة. ومن املعلوم أنه تعرض 
كان  ألن��ه  طفيف��ة  إلصاب��اٍت 
محتج��زًا من قب��ل امل��ارة. وجتدر 
اإلش��ارة إل��ى أن أملاني��ا في حالة 
تهدي��د  بش��أن  قص��وى  تأه��ب 
أن  خاص��ة  اجله��ادي  الهج��وم 
هجوم ش��احنة ديس��مبر/كانون 
األول املاضي في سوق عيد امليلد 
في برلني اس��فر ع��ن مصرع 12 

شخًصا.
أعل��ن  "داع��ش"  تنظي��م  وكان 
مس��ؤوليته ع��ن املذبح��ة التي 
ق��ام فيه��ا أني��س عم��اري، وهو 
طالب تونس��ي أدين في السابق، 
بقي��ادة ش��احنة مس��روقة في 
حش��د من اجلماهي��ر. وكان هذا 
الهجوم األكثر دموي��ة في أملانيا 
من قبل مسلح إسلمي، ولكنه 
لم يك��ن األول. وفي ع��ام 2016، 
ادعى التنظيم أيًضا مس��ؤوليته 
عن هج��وم انتحاري ف��ي مدينة 
"أنس��باخ" اجلنوبية والذي أسفر 

عن إصابة 15 شخًصا بجروح.

سول- رويترز
ام��س  الش��مالية  كوري��ا  قال��ت 
الس��بت إنها أج��رت جترب��ة ثانية 
ناجح��ة إلطلق صاروخ باليس��تي 
عاب��ر للق��ارات أثبت أنه ق��ادر على 
الرئيس��ي  الب��ر  كل  مهاجم��ة 
األميركي مما أثار حتذيرا ش��ديدا من 
الرئي��س األمريك��ي دونال��د ترامب 

وتوبيخا من الصني.
املركزي��ة  األنب��اء  وكال��ة  وقال��ت 
الك��وري  الزعي��م  إن  الكوري��ة 
الش��مالي كي��م جوجن أون أش��رف 
بنفس��ه على إطلق الصاروخ أثناء 
الليل يوم اجلمع��ة وقال إنه »حتذير 
ش��ديد« للواليات املتحدة وإنها لن 
تك��ون مبأمن من الدم��ار إذا حاولت 

ش��ن هجوم. ونقل��ت الوكالة عن 
كيم قول��ه »جتربة اإلط��لق تؤكد 
مجددا عل��ى دقة نظ��ام الصاروخ 
الباليستي العابر للقارات وأظهرت 
القدرة على القيام بإطلق مفاجئ 
لص��اروخ باليس��تي عاب��ر للقارات 
ف��ي أي منطقة وفي أي مكان وفي 
أي وق��ت وأثبت��ت بوض��وح أن البر 
الرئيس��ي األمريك��ي بالكامل في 
ني��ران صواري��خ جمهورية  نط��اق 
كوريا الدميقراطية الش��عبية« في 
إش��ارة إلى االسم الرسمي لكوريا 

الشمالية.
ج��اءت عملية اإلطلق اجلديدة بعد 
م��رور أق��ل من ش��هر عل��ى إجراء 
كوريا الش��مالية أول جتربة إلطلق 

للقارات  عاب��ر  باليس��تي  ص��اروخ 
في حتد لس��نوات م��ن اجلهود التي 
قادته��ا الوالي��ات املتح��دة وكوريا 
اجلنوبية واليابان لكبح الطموحات 
النووي��ة لبيوجنياجن. وأج��رت كوريا 
الش��مالية راب��ع وخام��س جتاربها 
النووي��ة الع��ام املاض��ي وش��رعت 
في تطوي��ر صواريخه��ا بوتيرة لم 
يس��بق لها مثيل وق��ال خبراء إنها 
تقدمت بش��كل كبي��ر في قدرتها 
على إطلق الصواريخ الباليس��تية 

طويلة املدى.
وق��ال ترام��ب ف��ي بي��ان »بتهديد 
العال��م، هذه األس��لحة والتجارب 
أكث��ر  الش��مالية  كوري��ا  تع��زل 
وحت��رم  اقتصاده��ا  وتضع��ف 

شعبها،س��تتخذ الواليات املتحدة 
جميع اخلط��وات الضرورية لضمان 
أم��ن الوط��ن األمريك��ي وحماي��ة 

حلفائنا في املنطقة«.
الرئيس��ية  وقالت الصني، احلليفة 
لكوري��ا الش��مالية، إنه��ا تعارض 
»أنش��طة اإلطلق )التي تقوم بها 
بيوجني��اجن( التي تتناف��ى مع قرارات 
مجل��س األم��ن الدول��ي والرغبات 

املشتركة للمجتمع الدولي«.
وقال��ت وزارة اخلارجية الصينية في 
بيان »في نفس الوقت تأمل الصني 
أن تتصرف األطراف كافة بحذر ملنع 
اس��تمرار تصاعد التوترات وحماية 
الس��لم واالس��تقرار في املنطقة 

بشكل مشترك
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انقرة - أ ب ف: 
افرج موقتا امس السبت عن سبعة صحافيني 
يعملون ف��ي صحيفة »جمهورييت« التركية 
املعارض��ة بع��د ان س��جنوا لثمانية اش��هر 
واعربوا لدى خروجهم عن املهم بقرب اطلق 

اربعة من زملئهم.
وكانت محكمة في اسطنبول امرت باالفراج 
املوقت عن س��بعة اش��خاص في اج��راء لم 
يش��مل ابرز الصحافيني املوقوف��ني في هذه 
القضية التي تعتبر محورية بالنس��بة حلرية 

الصحافة في البلد.
وكانت ُوجه��ت الى عاملني ف��ي الصحيفة، 
التي تعتب��ر احدى وس��ائل االع��لم القليلة 
املعارض��ة ف��ي تركي��ا، اتهام��ات مبس��اعدة 

»منظمات ارهابية مسلحة«.
والصحافي��ون الذين افرج��ت عنهم احملكمة 
حصل��وا على اطلق س��راح مش��روط، اي ان 
التهم لم تس��قط عنهم وسيكون عليهم 

املثول امام السلطات بشكل دوري.
واطل��ق املوقوف��ون الس��بعة وم��ن بينه��م 
رس��ام الكاريكاتور موس��ى كارت من سجن 
سيلفيري في ضواحي اسطنبول مع ساعات 

الصباح االولى، عقب صدور قرار احملكمة.
وتاب��ع كارت »صدقون��ي، خ��لل الفت��رة التي 
قضيناها في الس��جن لم نشعر بالكراهية، 
او باحلق��د، ال نس��تطيع العي��ش م��ع افكار 

كهذه«.

واشنطن - رويترز:
قال البيت األبيض امس االول اجلمعة إن الرئيس 
دونال��د ترامب حتدث هاتفيا م��ع العاهل األردني 
امللك عبد اهلل لبح��ث التطورات باملنطقة في 

األسبوعني األخيرين.
وق��ال البيت األبيض في بيان إن ترامب والعاهل 
األردني أش��ادا »باجلهود التي بُذلت إلزالة التوتر 

وما مت إحرازه من تقدم«.
ال��وزراء  رئي��س  األردن��ي طال��ب  العاه��ل  كان 
اإلس��رائيلي بنيامني نتنياه��و اخلميس املاضي 
مبحاكمة حارس أمن بالسفارة اإلسرائيلية قتل 
مواطنني أردنيني اثنني ي��وم األحد محذرا من أن 

العلقات بني األردن وإسرائيل في خطر.
وج��اء في بيان البيت األبيض أن ترامب »أكد دور 

األردن املهم في األمن اإلقليمي«.

إفراج مشروط عن سبعة صحافيين 
في »جمهورييت« التركية

ترامب يبحث مع ملك األردن 
التوترات في المنطقة

متابعة - الصباح الجديد:

إندلعت اش��تباكات بني القوات 
احلكومي��ة واملس��لحني املوالني 
لها من جه��ة، وعناصر تنظيم 
»داعش« من جه��ة أخرى، على 
مح��اور في محي��ط اللواء 137 
ف��ي محيط مدين��ة دي��ر الزور، 
بني  متبادلة  اس��تهداف  وسط 
طرف��ي القت��ال، في وق��ت قال 
اإلنسان  السوري حلقوق  املرصد 
إن تنظيم داع��ش هاجم قوات 
س��وريا الدميقراطي��ة املدعومة 
من الواليات املتحدة إلى الشرق 
من الرقة امس االول اجلمعة مما 
أدى الندالع اش��تباكات وخطف 

عدد من األشخاص.
وأضاف املرصد أن االش��تباكات 
أوقع��ت خس��ائر ب��ني نازح��ني 
ومقاتل��ني م��ن ق��وات س��وريا 
الدميقراطية لكنه لم يكشف 
التفاصي��ل.  م��ن  مزي��د  ع��ن 
ويوج��د مبنطق��ة الكرامة التي 
اس��تهدفها التنظيم املتشدد 
مخيم للنازحني. وأكد مسؤول 
كردي النبأ لكنه لم يذكر املزيد 

من التفاصيل.
وتهيم��ن عل��ى ق��وات س��وريا 
الدميقراطي��ة وح��دات حماي��ة 
الشعب الكردية وهي الشريك 
الرئيسي للتحالف الذي تقوده 
الوالي��ات املتح��دة ض��د داعش 
في س��وريا، وتقاتل قوات سوريا 
الدميقراطية مس��لحي تنظيم 
داع��ش حاليا للس��يطرة على 

الرقة.
وفقد تنظيم داعش الس��يطرة 
م��ن  عل��ى مس��احات كبي��رة 
خ��لل  س��وريا  ف��ي  األراض��ي 
املاضية في مواجهة  الش��هور 
حم��لت منفصل��ة م��ن جانب 
الدميقراطي��ة  س��وريا  ق��وات 
املدعوم من  الس��وري  واجلي��ش 
الذين  املعارضة  ومقاتلو  روسيا 

تدعمهم تركيا.
وعل��م املرصد الس��وري حلقوق 

اإلنس��ان أن 3 مواطنات وطفلً 
استش��هدوا ج��راء إصابته��م 
في قص��ف لطائ��رات حربية ال 
يعل��م م��ا إذا كانت روس��ية أو 
تابع��ة للتحال��ف الدولي، على 
أماك��ن ف��ي منطق��ة الطيبة، 
ف��ي االمت��داد الش��رقي ملدينة 

امليادين.
 وكان املرص��د ذك��ر أن طائ��رات 
أماك��ن  اس��تهدفت  حربي��ة 
ف��ي منطقة املعام��ل باملدخل 
ال��زور،  دي��ر  الش��مالي ملدين��ة 
عل��ى  غ��ارات  م��ع  بالتزام��ن 
جن��وب  البانورام��ا  منطق��ة 
املدينة، ومناطق أخرى في قرية 
م��راط، دون ورود معلوم��ات عن 
خس��ائر بش��رية. كذلك نش��ر 
اإلنسان  السوري حلقوق  املرصد 
أن طائ��رات ال يعلم ما إذا كانت 

تابعة للتحالف أم روسية غارات 
اس��تهدفت س��يارة لتنظي��م 
»داع��ش« ما تس��بب في مقتل 
عنصري��ن من التنظي��م، فيما 
اس��تهدفت غارة أخ��رى حاجزاً 
بل��دة غرانيج،  ف��ي  للتنظي��م 
موقع��ة 5 قتل��ى م��ن عناص��ر 

التنظيم.
 كذل��ك وث��ق املرصد الس��وري 
م��ن  األق��ل  عل��ى   4 مقت��ل 
عناص��ر التنظي��م مم��ن قتل��وا 
جراء اس��تهداف مقر الشركة 
اإلس��لمية ف��ي الغ��ارات التي 
استهدفت مدينة امليادين أمس 
االول اجلمع��ة، باإلضاف��ة ال��ى 
استش��هاد س��جني مدني لدى 
التنظي��م وإصابة آخرين بجراح 
وليرتف��ع  اخلط��ورة،  متفاوت��ة 
بذل��ك إلى 13 عل��ى األقل عدد 

عناصر تنظي��م »داعش« الذين 
املاضيني  اليوميني  قتلوا خ��لل 
التي اس��تهدفت  الغ��ارات  في 
البوكم��ال وغراني��ج وامليادي��ن 
ال��زور  دي��ر  بري��ف  والبوحم��ام 

الشرقي.
عل��ى صعي��د متص��ل نف��ذت 
ضرب��ات  حربي��ة  طائ��رات 
اس��تهدفت أماكن في منطقة 
الطيب��ة التي تقع ف��ي االمتداد 
الش��رقي ملدينة امليادين، بالريف 
الش��رقي لدير الزور، ما تس��بب 
ف��ي وق��وع ع��دد من الش��هداء 
واجلرح��ى، بعد يومني من مجزرة 
ارتكبتها الطائ��رات احلربية في 
املنطق��ة ذاته��ا، وراح ضحيتها 
14 ش��هيداً على األقل بينهم 5 
أطفال دون س��ن الثامنة عشر، 
و4 مواطن��ات فوق س��ن ال� 18، 

ف��ي غ��ارات نفذتها طائ��رات ال 
يعلم إلى اآلن، ما إذا كانت تابعة 
للتحالف أم أنها طائرات روسية، 
مس��تهدفة منطق��ة الطيب��ة 
الواقع��ة في االمتداد الش��رقي 
ملدينة امليادين، فيما ال تزال أعداد 
الش��هداء قابلة للزدياد نتيجة 

لوجود جرحى بحاالت خطرة.
ت��زال  ال  آخ��ر  صعي��د  عل��ى 
االشتباكات متواصلة بني »قوات 
س��ورية الدميقراطي��ة« املدعومة 
من القوات اخلاصة األميركية من 
»داعش«  تنظي��م  وعناصر  جهة، 
من جه��ة أخرى، عل��ى محور في 
حي��ي نزلة ش��حادة وهش��ام بن 
عب��د امللك في القس��م اجلنوبية 
م��ن مدينة الرق��ة، عند الضفاف 
الش��مالية لنهر الفرات، في حني 
تتواصل االشتباكات بني الطرفني 

عل��ى محاور في املدين��ة القدمية 
ونقاط مت��اس أخرى في القس��م 
الغرب��ي م��ن املدينة، وس��ط دوي 
انفج��ارات ناجمة ع��ن تفجيرات 
نفذه��ا عناص��ر م��ن التنظي��م 
وقص��ف للتحال��ف الدولي على 
مناطق في املدين��ة، حيث يحاول 
تنفي��ذ  خ��لل  م��ن  التنظي��م 
اس��تعادة  معاكس��ة  هجم��ات 
الس��يطرة على مواقع خس��رها 
الفائت��ة، وصد  خ��لل األس��ابيع 
تقدم قوات س��ورية الدميقراطية، 
في حني جرى تش��ييع 17 مقاتلً 
عل��ى األق��ل من ق��وات س��ورية 
احلسكة  الدميقراطية في مدينة 
وبلدة القحطانية )تربه س��بيه(، 
ممن قضوا في قص��ف وتفجيرات 
واش��تباكات مع تنظيم »داعش« 

في مدينة الرقة.

بالتزامن مع غارات على منطقة البانوراما جنوب المدينة

اشتباكات بين القّوات الحكومية وعناصر »داعش« على محاور مدينة دير الزور

تنظيم داعش يفقد 
السيطرة على 

مساحات كبيرة من 
األراضي في سوريا 

خالل الشهور 
الماضية في 

مواجهة حمالت 
منفصلة

هجوم في املانيا

مقاتالت سوريات

األحد 30 متوز 2017 العدد )3750(
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مقتل شخص وإصابة 4 آخرين في هجوم 
على متجر في مدينة هامبورغ األلمانية

كوريـا الشماليـة تجـري تجربـة
 ثانيـة إلطـالق صـاروخ باليستـي

المنّفذ »إسالمي معروف للسلطات ويعاني مشكالت نفسية«



7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد:

اعلن وزير النفط جب��ار اللعيبي، 
أمس الس��بت، انه س��يبحث في 
ايران احلق��ول احلدودية وقطاعات 
الغاز والتصفية واالس��تثمار، في 
حني اكد املتحدث باس��م الوزارة 
ان الوزير س��يزور السعودية قريبا 

تلبية لدعوة رسمية.
وقال اللعيبي ف��ي بيان صحافي، 
ان »الع��راق حري��ص عل��ى تعزيز 
العالقات الثنائية م��ع دول اجلوار 
وزيادة حجم التع��اون في اجملاالت 
كافة ومنها قطاع النفط والغاز 
والطاقة من خ��الل إبرام اتفاقات 
او مذك��رات تفاهم ومب��ا يعزز من 
حالة التكام��ل االقتصادي بينها 
وم��ا يحق��ق األه��داف واملصالح 
املشتركة لدول املنطقة ويسهم 
في تعزيز اس��تقرارها االقتصادي 

والسياسي واالمني«.
واض��اف اللعيبي انه »س��يلتقي 
نظي��ره اإليران��ي ويبح��ث مع��ه 
مجموعة م��ن املواضيع وامللفات 
ذات االهتم��ام املش��ترك ومنه��ا 
املش��تركة  احلدودي��ة  احلق��ول 
والتعاون ف��ي قطاعات التصفية 
واالس��تثمار  والطاق��ة  والغ��از 
والتدري��ب واملش��اريع النفطي��ة 
والبن��ى التحتي��ة وغيره��ا م��ن 
املواضيع ذات االهتمام املشترك«.
ومضى الى الق��ول، ان »العالقات 
م��ع دول اجل��وار وال��دول العربية 
قد ش��هدت في الفت��رة القليلة 
املاضي��ة تط��ورا ايجابي��ا كبي��را 
ومنها التوقيع على مجموعة من 
مذك��رات التفاه��م والتعاون مع 
االْردن ومصر والكويت والسعودية 

وإيران وغيرها«.
من جانبه، كشف املتحدث باسم 
ال��وزارة عاصم جهاد ف��ي البيان، 
عن »زي��ارة مرتقب��ة للعيبي الى 
الس��عودية عل��ى رأس وفد رفيع 
املس��توى«، مشيرا الى ذلك »جاء 

تلبية لدع��وة نظيره الس��عودي 
به��دف تعزيز العالق��ات والتعاون 

املشترك بني االشقاء«.
في الش��أن ذاته، كشفت وسائل 
اعالم ايرانية، أمس الس��بت، عن 
اه��م امللف��ات التي س��يبحثها، 
وزي��ر النف��ط، جبار علي حس��ني 
اللعيبي، مع املسؤولني االيرانيني 

في طهران.
وذكرت وكالة »ارن��ا« اإليرانية، ان 
»اللعيبي سيبحث مع املسؤولني 
اإليراني��ني تنفي��ذ مش��روع نقل 
النفط م��ن كركوك إلى مصافي 
كرمنش��اه )غرب( وتبريز )ش��مال 

غرب( في اجلمهورية اإلس��المية، 
وإعادة مش��تقاته  تكريره  بهدف 

إلى العراق«.
واضاف��ت ان »اللعيبي س��يبحث 
ف��ي طه��ران قضي��ة نق��ل الغاز 
اإليران��ي إل��ى جنوب الع��راق عبر 
ه��ذا  ويأت��ي  ش��المجة،  مس��ار 
التعاون ف��ي إط��ار اتفاقيات غاز 
مبرم��ة بني البلدي��ن، أبرزها عقد 
تصدير، منبثق عن مذكرة تفاهم 
وقعت في ع��ام 2009، تقوم إيران 
مبوجب��ه بتصدير م��ن 20 إلى 25 
ملي��ون مت��ر مكع��ب م��ن الغاز 

الطبيعي إلى العراق«. 

واش��ارت الى ان »الوزير سيبحث 
اتفاقية أخرى، وقعت في تش��رين 
األول املاض��ي، لتصدير ما بني 25 
و40 ملي��ون متر مكعب من الغاز 
حملطة ش��ط البصرة، اضافة الى 
مس��ألة تدريب اخلبراء العراقيني 
في إي��ران، والتعاون ف��ي القطاع 

اجلامعي مبجال الطاقة«.
ال��ى ذل��ك، اعل��ن مس��اعد وزير 
النفط االيراني حميد رضا عراقي 
وص��ول حجم ص��ادرات الغاز الي 
العراق الى املس��توي املتفق عليه 
في العقد املبرم بني اجلانبني، الفتا 
الى ان العراق طل��ب زيادة وارداته 

من الغاز االيراني.
وقال عراقي ف��ي تصريح لوكالة 
لالنب��اء  االس��المية  اجلمهوري��ة 
>ارن��ا<، ان حج��م ص��ادرات الغاز 
االيران��ي الى الع��راق يبلغ االن ما 
ب��ني 7 الى 8 مالي��ني متر مكعب 

يوميا.
واض��اف، اننا نق��وم االن بتصدير 
الغ��از الى الع��راق وفق��ا للعقد 
املبرم علما بان العراق طلب زيادة 

حجم الغاز املصدر اليه.
واوض��ح ب��ان زي��ادة انت��اج الغاز 
في حق��ل »بارس اجلنوب��ي« يوفر 
امكانية زيادة الصادرات، وقال، ان 

صادرات الغ��از االيراني الى العراق 
اس��تؤنفت قبل اكثر من ش��هر 

بعد توقف دام عدة اعوام.
وياتي تصدير الغاز االيراني للعراق 
»الصدر  الوقود حملطت��ي  لتوفي��ر 
لتولي��د  ببغ��داد  واملنصوري��ة« 

الطاقة الكهربائية.
يذكر ان خ��ط انبوب تصدير الغاز 
االيراني الي بغداد كان علي اعتاب 
التدش��ني قبل نحو عامني اال انه 
تعرقل بس��بب املشاكل احلاصلة 
م��ن هجوم داع��ش عل��ي العراق 
والتوت��ر االمني في بعض املناطق 

التي مير منها انبوب الغاز.

يبحث في طهران مشروع نقل نفط كركوك إلى مصافي إيرانية

اللعيبي في الرياض قريبًا لدعوة رسمية

خط أنبوب تصدير 
الغاز االيراني الي 
بغداد كان علي 
اعتاب التدشين 
قبل نحو عامين اال 
انه تعرقل بسبب 
المشكالت الحاصلة 
من هجوم داعش 
علي العراق والتوتر 
االمني في بعض 
المناطق التي يمر 
منها انبوب الغاز

وزير النفط جبار اللعيبي

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ارتفعت جتارة املغرب اخلارجية إلى 340 مليار درهم 
)35.7 ملي��ار دوالر( خالل النص��ف األول من العام 
احلال��ي، من 319 ملي��ار درهم خالل الفت��رة ذاتها 
الع��ام املاضي، في حني ارتفعت ال��واردات 7.3 في 

املئة والصادرات 6.6 في املئة.
وأعل��ن »مكتب الص��رف املغربي«، املش��رف على 
املبادالت الدولية، أن عجز امليزان التجاري ارتفع من 
87 مليار درهم إلى 94 ملياراً بعد ارتفاع مشتريات 
الطاقة 36 في املئة، عقب حتّس��ن أسعار النفط 

في السوق العاملية، إلى نحو 4 باليني دوالر. 
واستقرت عائدات الس��ياحة عند 26 مليار درهم 
وحتوي��الت املغتربني عند 29 ملي��ار درهم، في حني 
زادت االس��تثمارات اخلارجي��ة املباش��رة 20 ف��ي 
املئ��ة إلى 17.7 مليار دره��م نهاية حزيران املاضي. 
وارتفعت صادرات الفوسفات في السوق الدولية، 
بفضل تعافي األس��عار، وق��درت مداخيلها ب�21 
مليار درهم، في حني بلغت صادرات الس��يارات 30 
مليار درهم، وساعد اإلنتاج الزراعي واملوسم اجليد 
ف��ي خفض كلفة مش��تريات الرب��اط من القمح 
التي تراجعت 16 في املئ��ة، كما ارتفعت صادرات 

املواد الغذائية 8.3 في املئة إلى 28 مليار درهم. 
وأظه��رت اإلحص��اءات توس��ع جتارة املغ��رب نحو 
أسواق جديدة في عدد من املناطق، ولم يعد االحتاد 
األوروبي ميثل أكثر من نصف املبادالت اخلارجية بعد 
اقتحام السلع املغربية أسواقاً جديدة في أفريقيا 
جنوب الصحراء، وروس��يا ودول أمي��ركا الالتينية 
وآس��يا والش��رق األوس��ط. وزادت قيمة املبادالت 
الس��لعية نحو 21 مليار درهم خالل 6 أش��هر، ما 
يعك��س ديناميكية االقتصاد املغربي الذي حافظ 
برغ��م ارتفاع وارداته من الطاقة، على وتيرة جيدة 
من منو الصادرات قدرت ب�124 مليار درهم، نصفها 
منتج��ات صناعية، و10 باليني درهم لقطاع أجزاء 

الطائرات و19 ملياراً مالبس جاهزة.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
متّكنت الس��لطات املصرية من خفض العجز في 
امليزان التج��اري بنحو 11 مليار دوالر للمرة األولى، 
في إطار خطة اإلصالح االقتصادي التي انتهجتها 

مصر.
وأعلنت وزيرة التخطيط واملتابعة واإلصالح اإلداري 
هالة الس��عيد، أن عج��ز امليزان التج��اري »تراجع 
من 40 مليار دوالر إلى 29 ملياراً«، مش��يرة إلى أن 
»املكّون األجنبي في الصناعة احمللية انخفض من 
نسبة 70 إلى 40 في املئة، ما أدى إلى تدني نسبة 

الواردات السنوية«.
وأوضحت أن »املؤش��رات االقتصادي��ة أتت نتيجة 
برنام��ج اإلص��الح االقتصادي ف��ي مقدمها توقع 
حتقيق منو نسبته 4 في املئة«، الفتة إلى أن نسبة 
النمو في الربع الثالث من الس��نة املالية »بلغت 
4.3 ف��ي املئة مقارنة ب���3.6 في املئة ف��ي الفترة 

ذاتها من العام املاضي«.
وأكدت أن احلكومة »تس��تهدف اس��تمرار حتقيق 
مؤش��رات إيجابية تتمثل بخفض معدل البطالة 

من 12 إلى 8 في املئة عام 2025«.
إل��ى ذلك، يخطط »االحتاد العام للغرف التجارية« 
التوس��ع في إنش��اء املراكز اللوجيستية لتنمية 
الصادرات املصرية، في إطار ستراتيجية متكاملة 
لتعزيز االس��تفادة من اتفاقات التجارة احلرة التي 

وقعتها مصر مع الدول.
وكشف األمني العام لالحتاد عالء عز، عن »السعي 
إل��ى إنش��اء 15 مرك��زاً لوجيس��تياً في الس��وق 
األفريقية، سُينشأ 6 منها من طريق االحتاد، وتلك 
املتبقي��ة بالتعاون مع مراكز لوجيس��تية مملوكة 
م��ن ش��ركات متخصصة موج��ودة في أس��واق 
أفريقي��ا، ولها خطوط نقل س��واء عبر الس��كك 
احلديد أو النقل البحري لربط الدول األفريقية مع 

بعضها«. 

36 مليار دوالر تجارة 
المغرب الخارجية

تراجع عجز الميزان 
التجاري المصري 

تقـرير

متابعة الصباح الجديد:

قالت منظمة »أوبك«، أمس السبت، 
إن مس��ؤولني م��ن جلن��ة فنية تضم 
منتجني م��ن أعضاءها ومس��تقلني 
أبوظبي  ف��ي  اجتماع��اً  س��يعقدون 
يومي السابع والثامن من آب املقبل، 
ملناقش��ة االلتزام ف��ي اتفاق خفض 

اإلمدادات.
الفني��ة  اللجن��ة  اجتم��اع  وي��رأس 
املش��تركة الكويت وروسيا ويحضره 
ممثلون للسعودية التي تتولى رئاسة 

املنظمة في العام 2017.
وقالت »أوبك« إن الهدف من االجتماع 
»فهم أفض��ل للمصاعب والعقبات 
التي تواج��ه بعض املنتجني األعضاء 
في أوبك واملستقلني املشاركني )في 
االجتم��اع( وتقيي��م كيفية حتس��ني 
لتحقيق  االمتثال س��عياً  مستويات 
إع��ادة التوازن ف��ي الس��وق العاملية 

للنفط بوتيرة أسرع«.
ورجحت مص��ادر أن يحضر االجتماع 
ممثلون من اإلمارات التي تس��تضيف 
االجتماع، ومن العراق، وقازاخس��تان 

من خارج »أوبك«.
على صعي��د متصل، بقيت أس��عار 

النفط ق��رب أعلى مس��توياتها في 
ثمانية أسابيع برغم تراجعها، بدعم 
من انخفاض اخملزون األميركي وجهود 

»أوبك« الرامية إلى خفض اإلنتاج.
وانخفض س��عر خام القياس العاملي 
مزي��ج برن��ت ف��ي العق��ود اآلجلة 8 
س��نتات أو 0.2 ف��ي املئة إل��ى 51.41 
دوالر للبرمي��ل، وكذل��ك خ��ام غ��رب 
تكس��اس الوس��يط األميرك��ي في 
العقود اآلجلة 10 س��نتات أو 0.2 في 

املئة إلى 48.94 دوالر للبرميل.
وكان س��عر اخلامني ارتفعا إلى أعلى 
مس��توياتهما من��ذ 31 أي��ار املاضي، 
بدعم من ازدياد سجلته عقود البنزين 
اآلجلة في الواليات املتحدة، بعد تلقي 
دعم من أحدث جهود »أوبك« الهادفة 
إلى خفض الصادرات، وهبوط حاد في 

مخزون اخلام األميركي.
وأظه��رت بيانات م��ن إدارة معلومات 
الطاق��ة األميركي��ة، أن ه��ذا اخملزون 
»تدن��ى في ش��كل ح��اد بواق��ع 7.2 
ملي��ون برميل في األس��بوع املنتهي 
في 21 حزيران املاضي، بفعل نش��اط 

التكرير القوي وزيادة الصادرات«.
ووج��دت أس��عار النفط دعم��اً أيضاً 
ف��ي اتفاق جديد ب��ني »أوبك« وبعض 
املنتج��ني م��ن خارجه��ا، عل��ى كبح 
اإلنت��اج النيجي��ري وتش��جيع بعض 

خلف��ض  االمتث��ال  عل��ى  األعض��اء 
اإلنتاج.

ومنذ اتفاق املنتج��ني في العالم في 
سان بطرس��برغ االثنني املاضي، زادت 
أسعار اخلام نحو ستة في املئة بدعم 

من توقعات بتعميق اخلفوضات.
عل��ى صعيد عقود االمتياز، كش��ف 

الرئي��س التنفي��ذي لش��ركة »بترول 
أبوظب��ي الوطنية« )أدنوك( س��لطان 
اجلاب��ر، ف��ي حدي��ث إل��ى صحيف��ة 
اليابانية، عن  »نيك��ي« االقتصادي��ة 
توق��ع الش��ركة »اتخاذ ق��رار نهائي 
ف��ي ش��أن جتدي��د امتي��ازات نفطية 
لشركات يابانية في حقول نفط في 

أبوظبي قب��ل نهاية هذه الس��نة أو 
مطلع العام املقبل«.

ويُذك��ر أن أم��د معظ��م االمتي��ازات 
الياباني��ة ف��ي حق��ول النف��ط ف��ي 
أبوظب��ي ينتهي ف��ي آذار 2018، ومن 
بينها حصة »إنبكس كورب« البالغة 
12 ف��ي املئة في امتي��از أدما البحري 

الضخم.
وق��ال اجلابر، إن »أدن��وك« حترز »تقدماً 
جيداً« في احملادثات اخلاصة باحلصص، 
مش��يراً إلى أن »أي اتفاقات ستكون 
توقي��ع عق��ود جدي��دة  م��ن خ��الل 
بش��روط جديدة، وليس متديد العقود 

القائمة«.
وأش��ار إلى »إمكانية جذب ش��ركاء 
جدد من دول أخرى، مثل الصني وكوريا 
اجلنوبي��ة، والش��ركاء احلالي��ني مثل 
شركتي »بي بي« و»توتال«. ولشركة 
»أدنوك« عقد طويل األجل لبيع الغاز 
الطبيع��ي املس��ال إل��ى جي��را أكبر 
مشتر للغاز املسال في العالم، وهي 
مشروع مشترك للوقود بني »طوكيو 
إلكتريك« و»تشوبو إلكتريك« ينتهي 

أجله عام 2019.
ونقل��ت صحيفة »نيك��ي« عن اجلابر 
»كل  س��تبذل  »أدن��وك«  إن  قول��ه، 
اجله��ود املمكنة« ملواصل��ة مبيعات 

الغاز املسال إلى اليابان.
إل��ى ذل��ك، أبق��ت ش��ركة النف��ط 
اإليطالي��ة »إيني« على هدفها لزيادة 
اإلنتاج خمسة في املئة هذه السنة، 
بعدما أظهرت نتائ��ج أعمالها أمس 
حتولها إل��ى الربحية في الربع الثاني 
من الس��نة، بدعم من ارتفاع اإلنتاج 
نتائجه��ا  النف��ط لتف��وق  وأس��عار 

التوقعات.
وحققت »إيني« ربح��اً صافياً معدالً 
بل��غ 463 ملي��ون ي��ورو )541 ملي��ون 
دوالر( بع��د خس��ارة 317 مليوناً قبل 
عام. وفاق ذل��ك توقعات احملللني لربح 

قدره 300 مليون يورو.
وق��ال الرئي��س التنفيذي للش��ركة 
كالودي��و ديس��كالزي، »حتققت هذه 
النتائج مع احلفاظ على هيكل فعال 
ج��داً لإلنف��اق، س��يخفض النفقات 
الرأسمالية بنحو 18 في املئة مقارنة 

بعام 2016«.
وأعلن��ت ش��ركات أوروبي��ة للنف��ط 
والغ��از، ع��ن من��و ق��وي ف��ي األرب��اح 
ه��ذا األس��بوع بدع��م م��ن خف��ض 

التكاليف.
وأش��ارت »إيني« التي س��جلت قفزة 
نس��بتها 56 ف��ي املئ��ة ف��ي تولي��د 
الس��يولة، إلى أنها »ستضيف موارد 
جدي��دة بواق��ع 0.8 ملي��ار برميل من 
املكافئ النفطي ه��ذا العام، لتصل 
إلى املستوى املستهدف البالغ 1.84 

مليون برميل من املكافئ النفطي.«
وق��ال ديس��كالزي »س��يبدأ اإلنت��اج 
في حق��ل ُظهر املص��ري نهاية هذه 
الس��نة«. وأك��دت الش��ركة »صرف 
ي��ورو   0.4 بواق��ع  موقت��ة  توزيع��ات 

للسهم عن هذه السنة«.

أسعار الخام قرب أعلى مستوياتها

»أوبك« ومستقلون يناقشون اتفاق خفض اإلمدادات
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
رأى خب��راء اقتصادي��ون أن البنوك 
القطرية تواجه أزمة في السيولة 
العربي��ة  اململك��ة  قط��ع  إث��ر 
الس��عودية واإلم��ارات والبحري��ن 
الدبلوماس��ية  للعالق��ات  ومصر 
واالقتصادي��ة مع قطر، مش��يرين 
إلى أحج��ام الودائع الضخمة من 
تلك الدول في البن��وك القطرية، 
والتي رأوا أن س��حبها سيش��كل 
ويُرغ��م  البن��وك  عل��ى  ضغط��اً 

احلكومة على تغطية النقص.  
واملدي��ر  املال��ي  احملل��ل  ق��ال  إذ 
املس��اعد ف��ي وكال��ة »فيت��ش« 
االئتمان��ي،  للتصني��ف  الدولي��ة 
كريس��جانيس كروس��تينز، ف��ي 
تصريح��ات صحافية: »أدت األزمة 
الدبلوماس��ية إل��ى تفاقم أوضاع 

السيولة التي كانت مشدودة إلى 
ح��د م��ا. انطباعنا ه��و أن الودائع 
م��ن قب��ل الكيان��ات الس��عودية 
واإلماراتي��ة في البن��وك القطرية 
يت��م س��حبها تدريجي��اً. وبلغت 
ودائع دول مجلس التعاون اخلليجي 
في النظ��ام املصرفي القطري 25 
إلى 30 ملي��ار دوالر أمريكي، أي ما 
يزي��د بقلي��ل عن نص��ف إجمالي 
الودائع غير املقيمة في نهاية عام 

».2016
وأض��اف كروس��تينز: »وم��ع ذلك، 
ستكون موارد هيئة الرقابة املالية 
واملصرف املرك��زي كافية ملواجهة 
أي نقص في الس��يولة. وقد بدأت 
الهيئة بالفعل بإي��داع مبالغ في 
املصرف  وق��ام  القطرية،  البن��وك 
املركزي بتوس��يع مرافق السيولة 

لديه.«
تان��غ  فرانسيس��كو  واتف��ق 
بوستيلوس، اخلبير االقتصادي في 
شركة أبحاث »IHS Markit« التي 
يق��ع مقرها ف��ي بريطاني��ا، على 
أن البن��وك القطري��ة تواجه أزمة 
ف��ي الس��يولة، إذ قال: »س��لطت 
الض��وء  الدبلوماس��ية  األزم��ة 
عل��ى هيكل الس��يولة املضغوط 
املصرفي  القط��اع  ف��ي  بالفع��ل 
تفاق��م  إل��ى  أدت  ب��ل  القط��ري، 
الوضع ف��ي بعض األحي��ان، إال أن 
حقن الس��يولة االس��تباقية من 
جهاز قط��ر لالس��تثمار )صندوق 
الثروة السيادية في الدولة( ودعم 
الس��يولة املتواص��ل م��ن البنوك 
الغربية واآلسيوية حال دون حدوث 

نقص في السيولة.«

بغداد � الصباح اجلديد:
أعلنت هيئة النزاهة أمس السبت 
التحقيقية  امل��الكات  ع��ن متك��ن 
والتدقيقي��ة في مكات��ب املفتش 
الع��ام ل��وزارات الصح��ة والع��دل 
والدف��اع من اس��تعادة ومنع  هدر 

أكثر من 112 مليار دينار عراقي.
وذكر املُفت��ش العام لوزارة الصحة 
أحمد رحي��م أن حجم املبالغ التي 
اس��تردها مكتب��ه فع��ال خلزين��ة 
املكت��ب  عم��ل  نتيج��ة  الدول��ة، 
التحقيقي للمدة م��ن )2016/1/1 
– 2017/4/1( بلغ��ت 7,358 مليارات 
دين��ار، في ح��ني بلغ حج��م املبالغ 
املُس��تردَّة من متابعة استحصال 
ملي��ار   2,092 احلكومي��ة  الدي��ون 
دينار. وبني رحيم، في كتاب أرس��له 
إل��ى هيئ��ة النزاهة، قي��ام مكتبه 

مبنع وإيق��اف ه��در 6,931 مليارات 
دينارٍ و45,036 مليون دوالر أميركي 

ة ذاتها. خالل املدَّ
وأض��اف، أن��ه متت إحال��ة 8 قضايا 
إلى هيأة النزاهة، و60 قضية أخرى 
أُحيلت للقض��اء واحملاكم اخملتصة، 
أم��ا ع��دد القضاي��ا الت��ي أثبتتها 
التحقيقات فبلغ 69 قضية تنوعت 
بني االختالس والرش��وة والس��رقة 
والتزوير واستغالل املنصب وانتحال 

الصفة.
ف��ي ح��ني كش��ف املفت��ش العام 
لوزارة العدل حسن حمود حساني، 
أن مكتب��ه متكن خالل ع��ام 2016 
من استرداد مبلغ 1,195 مليار دينار 
إل��ى خزينة الدولة ع��ن مخالفات 
لتجهي��ز  اإلطع��ام  ش��ركات 

السجناء.

وأكد أن املبال��غ التي متت التوصية 
باس��تردادها بلغت 9,950 مليارات 
دين��ار ع��ن تزوي��ر جن��س وصن��ف 

العقارات لرفع قيمة الرهن.
حس��اني أضاف، في كتاب أرس��له 
إلى هيئة النزاهة، أن مكتب املفتش 
العام استطاع خالل الفصل االول 
من ع��ام 2017 من وقف هدر مبلغ 
140 ملي��ار دينار لوجود مبالغة في 
قيمة العقارات التقديرية ألغراض 

الرهن.
من جانبه كش��ف املفت��ش العام 
لوزارة الدف��اع القاضي رائد جوحي 
ة من  ��ن خالل امل��دَّ أن مكتب��ه متكَّ
)1/1/ 2017 ولغاية 2017/5/30( من 
اس��ترجاع مبلغ 611 مليون ديناراً، 
إضافة إلى التوصية باسترجاع 1.2 

مليار دوالر أميركي.

البنوك القطرية تواجه 
تحديات في السيولة

النزاهة: استعادة ومنع
هدر 112 مليار دينار في 3 وزارات
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ديالى ـ وكاالت:
بعد س��قوط النظ��ام ع��ام 2003 وحلد 
كتابة هذه السطور استنشق العراقيون 
ارسة حياتهم املهنية  نسيم احلمُرية في ممُ
بضوابط أخالقي��ة وقانونية، وكان ألبناء 
الس��لطة الرابعة فضاءا واس��عاً بهذا 
اجملال ، لذا نحن الجنافي احلقيقة في قولنا 
أّن وس��ائل االعالم مبختلف ممُس��ّمياتها 
وطبيع��ة عمله��ا  كان والزال له��ا دوراً 
حيوي��اً وفاعالً ف��ي عملية بن��اء العراق 
الدميقراطي اجلديد ، وم��ن أألدوار املهمة 
التي رصدتها تلك الوسائل هي كشفها 
وفضحه��ا لكثير م��ن ملّفات الفس��اد 
وس��وء أألداء الوظيف��ي أو االس��تخدام 
اخلاطيء للسلطة التي منحها الدستور 
مل��ن يؤّدي خدم��ة وظيفي��ة عاّمة مهما 
كان عنوانه أو اسمه ، في ذات الوقت لم 
تنس��ى أو تبخس املؤوسسات االعالمية 
اّي��ة ومض��ة أو  جهود لبعض الش��رفاء 
وأألمن��اء من أبناء ه��ذا الوطن من الذين 
حافظوا على املال العام او كانوا حريصني 

أش��ّد احلرص عل��ى القي��ام بواجباتهم 
الرسمية بالصورة التي تمُرضي الباري عّز 
وجل وأبن��اء هذا الش��عب الصابر، لكن 
بصراح��ة وطيلة عقٌد ونيف من التغيير 
لم يلمس أو يش��اهد املواط��ن العراقي 
البس��يط أّي مالمح لبناء دولة حضرية 
اك��ي على أألق��ل نظيراتها  وعصري��ة تمُ
العربي��ة أو أالقليمي��ة ..! ال ب��ل أألدهى 
منه زحفت معالم الفوضى والتجاوزات 
على مداخل ووسط املمُدن وألقت بثقلها 
عل��ى طبيع��ة اخلدمات العام��ة التي متّ 
طط وبرامج حسب  وضعها بناءاً على خمُ
عدد الس��كان ومس��احة املراكز املدنية 
، ه��ذا الفش��ل أو تل��ك الفوضى قطعا 
جاءت بس��بب غي��اب اجلدي��ة والوطنية 
السياس��ية  العناوي��ن  عظ��م  ممُ ل��دى 
ّثله��ا في ال��وزارات  والتنفيذي��ة وم��ن ميمُ
انشغلت  التي  الرس��مية  واملؤوسسات 
مبغامنها ومصاحلها الكتلوية والطائفية 
والش��خصية ..!! والزائ��ر للمحافظ��ات 
العراقي��ة ي��رى بوض��وح حال��ة العج��ز 
والفش��ل الكبير في التوافق بني وزارات 
احلكومة املركزية وس��لطات احلكومات 
احمللية بذريعة قّلة التخصيصات وغياب 
التنس��يق والتقاطع في الصالحيات..!!  
دن  دنن��ا وكأنها م��ن ممُ حت��ى أضحت ممُ
بع��ض  االّ م��ن   !!.. الوس��طى  الق��رون 
الترقيع��ات ف��ي أألرصف��ة وأألصب��اغ أو 
وجود ملش��اريع وهمية وأخرى مقبورة لن 
جت��د من يعيد له��ا احلياة.. وبع��د زيارتنا 
ألكثر من محافظة عراقية حّط الرحال 
بنا اليوم في مدينة البرتقال واحلمضيات 

–محافظة ديالى ذات البس��اتني املمُثمرة 
واخلمُضرة اجلميلة لنتعّرف من مسؤوليها 

وأهلها عن واقعها احلالي .

الجغرافية والطبيعة

ه��ي اح��دى احملافظات التي تقع وس��ط 
بعقوب��ة،  مدين��ة  ومركزه��ا  الع��راق 
ومحافظ��ة ديال��ى تمُعتب��ر م��ن املناطق 
اذية للحدود االيرانية بسبب موقعها  احملمُ
د عن  باجلهة الش��رقية من الع��راق وتبعمُ
العاصمة بغ��داد حوال��ي ) 57 كم( ومير 
به��ا نهر ديالى الذي يص��ب بنهر دجلة ، 
وتش��تهر بزراعة احلمضي��ات بأنواعها ، 
فيها ) س��بعة أقضية وخمس��ة عشر 
ناحية( مبساحة تصل ل� )  17,685 كم2 
( أي مايع��ادل مس��احة دول��ة الكويت ، 

وعدد سّكانها حوالي 
) 1,224000 ملي��ون نس��مة ( موزع��ني 
ب��ني أقضية ونواحي وقصب��ات احملافظة 
ولها سلس��لة من اجلبال تمُس��ّمى جبال 
حمري��ن وحوضها اجلمي��ل ويوجد فيها 
أيضاً س����د ديالى باالضافة الى بحيرة 
حمري��ن ، يتأّل��ف النس��يج االجتماعي 
ألبناءها من قوميات وديانات عّدة فهناك 
ردي��ة ( حيث  القوميت��ني ) العربي��ة والكمُ
تتمّث����ل القومي��ة الكردية في املناطق 
الش��مالية للمحافظة مث��ل ) قضائي 
مندل��ي وخانق��ني ( وديان��ات آخ��رى غير 
ممُسلمة كالصابئة في قضاء املقدادية ، 
وفي ديالى شواهد تأريخية عديدة منها : 
بعض التلول أألثرية التي تعود الى بداية 
أأللف اخلامس قبل امليالد وحتى العصور 
احلضاري��ة املتأّخ��رة وم��ن أهّم�ها ) تل 
أس��م��ر وه��و موض��ع مدينة اش��نونا 
وقد وجد فيه عدد م��ن املعابد والقصور 
والتماثي��ل ) وت��ل أجرب ( وتل أش��مالي 
وفيه ) معبدا األله الش��مس وعش��تار( 
، ومن اجلدير بالذك��ر هو ذلك التنوع في 
��ّك��ان من قبائل وعشائر مختلفة  السمُ
عاش��ت متألف��ة منذ فت��رة طويلة في 
احملافظة أهّم��ها )  اجلبور والعّزة وبعض 
بيد والس��عيد  من عش��ائر الدليم والعمُ
واملوس��وية  والهواش���م  والعس��كري 

والزبيد والسادة الكيالنية..وغيرهم ( .

لقاء رئيس مجلس المحافظة

وصلنا بعقوب��ة مركز محافظ��ة ديالى 
حي��ث مق��ار احلكوم��ة احمللي��ة والدوائر 
برفق��ة  مباش��رًة  لنتوج��ه  الرس��مية 
املهندس / حيدر خضي�ر عباس العامري 
للمنتوج��ات  احملافظ��ة  ف��رع  مدي��ر   –
النفطية للق��اء رئيس مجلس احملافظة 
– الدكت��ور- عل�ي زي�د منه��ل الدايني 
ال��ذي كان ف��ي انتظارن��ا بحضور بعض 
أعض��اء اجملل������س قائ��الً : مرحبا بكم 
بني أهلكم ش��اكرين لكم عناء احلضور 
للوقوف عل��ى حقيقة وطبيع��ة الواقع 
اخلدم��ي حملافظتن��ا ل��ذا نتق��دم اليكم 
بأسمى آيات الشكر وأالمتنان خلطوتكم 
الكرمية هذه فانتم ميزان احلق واحلقيقة 
ونحن مس��رورون بتواجدكم وتواصلكم 
غرافيته  مع أبناء هذا الوط��ن بامتداد جمُ
وتن��ّوع قومياته ودياناته ، بعد ذلك تّدث 
الداين��ي ب��كل ش��فافية وصراح��ة  مع 
الوف��د الصحف��ي ال��ذي زار املدينة  وقد 
وق��ف طويالً عند أه��ّم احملطات اخلدمية 
الت��ي ب��ات العراقي��ون جميع��ا ومنهم 
أبناء مدينة البرتق��ال  بحاجة الى نقلة 
نوعية وجذرية في طبيعة تلك اخلدمات  

املتواضع��ة الت��ي تصل  جلمي��ع مناطق 
ه��ذه احملافظة أو غيرها  كذلك ذكر أهم 
املعوقات والعراقيل التي تعترض عملية 
اجن��از املش��اريع احليوية واملهّم��ة التي متّ 
وضعه��ا ضمن أولوي��ات اجمللس في هذه 

املرحلة ،
وب��دأ الداين����ي حديث��ه ح��ول الواق��ع 
الصعب واملعاناة التي يعيشها املواطن 
فيما يخص الطاق��ة الكهربائية قائالً : 
لدينا مشكلة في نقص التجهيز وقبل 
أّيام التقيت مبعال��ي وزير الكهرباء حول 
ّه��ز  ه��ذا املوضوع وأخبرني بأّن الوزارة جتمُ
احملافظ��ة ب���) 483 مي��كا واط ( فأجبته 
بأنها التكفي في ظل هذه أألجواء احلاّرة 
والالهبة ونحن النطلب ش��يئاً تعجيزياً 
س��وى أألخ��ذ بنظ��ر االعتب��ار مبقترحنا 
القاض��ي بتخصي��ص طاق��ة محط��ة 
املنصورية الكهربائية البالغة  آآلن حوالي 
) 100 ميكا(  الى محافظتنا  لالستفادة 
منها في هذه الظروف املناخية الصعبة 
حلني وصول أنتاج تلك احملطة الى طاقتها 
القص��وى البالغ��ة ) 700 مي��كا ( ك��ون 
احملافظ��ة تعان��ي من ظ��روف اقتصادية 
صعبة وحرج��ة، هذا جان��ب ومن جانب 

آخ��ر واحلدي��ث الزال للدكت��ور الدايني : 
لدينا خط آخر من محافظة كرمنش��اه 
االيراني��ة ويحمل حوالي ) 80 ميكا ( ومير 
عبر قضاء خانقني لكن لألسف االخوان 
مس��ؤولي هذا القض��اء يأخ��ذون  ) 60 

ميكا( لتبق��ى ) 20 ميكا ( تصل لقضاء 
املقدادي��ة )) هنا نفى بع��ض احلضورمن 
أألعض��اء ف��ي التحال��ف الكردس��تاني 
ه��ذه املعلومة ، لك��ّن الدايني أصّر على 
صّحتها ..!! (( لذلك أهالي بقية املناطق 
تعان��ي من قّلة الطاقة وس��أضرب لكم 
مث��الً في ه��ذا ) أنا ش��خصيا على خط 
ألرب��ع  تص��ل  والقطوع��ات  الط��واريء 
س��اعات أحياناً ، فكيف هو حال املناطق 
آآلخرى ..!( أّما فيما يخص موضوع املياه 
الصاحلة لالستخدام فهو أصالً مصدره 
من ايران وتقريبا آآلن شبه متوّق�ف بعد 
غّذي آخر من  غلقه من قبله��م ولدينا ممُ
شمال العراق وايضا االخوة هناك أقاموا 
عّدة س��دود وما يصلنا اليوم من كميات 
ّص��ة  املي��اه فهي قليلة ج��ّداً  وهناك حمُ
للمحافظة من وزارة املوارد املائية ، لكن 
لألس��ف تتعّرض لتج��اوزات خطيرة من 
قبل أصحاب املزارع والبساتني وبصراحة 
هناك صعوبة ف��ي الوصول لبعض تلك 
املناطق وهذا ماضاعف من حجم معاناة 
بع��ض املمُدن والقصبات ، وأضاف الدايني 
: الننس��ى أّن معظ��م أهال��ي احملافظة 
ه��م م��ن العامل��ني بالقّط��اع الزراعي 

وق��د واجه��وا ظروفا أمني��ة صعبة أّدت 
ال��ى هجرة ونزوح الكثي��ر منهم ملناطق 
آخرى اضاف��ة لتوّقف جميع املصانع في 
احملافظ��ة وبالتالي ليس��ت هناك حركة 
اقتصادي��ة ف��ي املدين��ة س��وى الزراعة 

ونعمل بجد لعودة العوائل ملناطقها من 
أجل اع��ادة االهتم��ام بأألراضي واحلقول 
الزراعية ، وحول اخلدمات النفطية قال د. 
علي : بالنس��بة للقّطاع النفطي تبقى 
وزارة النف��ط أكثر الوزارات اخلدمية وفاءا 
لتعّهداته��ا في خدمة الن��اس والتوجد 
ماتتاج��ه  ل  وكمُ مش��كلة  أّي  لدين��ا 
احملافظ��ة وتت أصعب الظ��روف يعمل 
أالخ مدي��ر الفرع وزمالءه عل��ى توفيره ، 
تفضلون علينا بس��رعة ودوام  ب��ل هم ممُ
جتهي��ز جمي��ع القّطاع��ات احلكومي��ة 
وأألهلية باملشتقات النفطية لتشغيل 
املوّلدات في الدوائر واملستشفيات وتلك 
ل  أألهلية ف��ي املناطق ونح��ن راضون كمُ
دي�����ر الفرع املهندس  الرض��ا عن أداء ممُ
– حي��در خضي��ر العام��ري وك��وادر فرع 
النفطي��ة ومن  للمنتوج��ات  احملافظ��ة 
خاللكم نش��كر مس��ؤولي وزارة النفط 
دير عام  مبختل��ف عناوينهم وكذل��ك ممُ
ش��ركة التوزيع أألس��تاذ / عل���ي عب�د 
الكري�م املوس��وي لتعاون��ه الكبير مع 
فرع احملافظة وليس أخره س��رعة أالجراء 
ّهز حملافظتنا  في تبديل نوعية البنزين اجملمُ
ال��ذي كان يصلن��ا بنوعية رديئة ش��كا 
منه أصح��اب املركبات ف��ي محافظتنا 
وال��ذي تب��نّي لنا الحق��اً ان��ه يصلنا من 
املصافي الشمالية بآخر أفضل منه من 

مستودعات بغداد .

الحلول والُمعالجات

بالنسبة ملوضوع ايجاد حلول أو معاجلات 
ألزمة الكهرباء واملياه في الوقت احلاضر 
عل��ى أألق��ل يق��ول د. الداين��ي : العمل 
يج��ب أن يك��ون تضامن��ي ب��ني الدولة 
واملواط��ن ، بالنس��بة للكهرب��اء حالي��ا 
ه��ي وزارة س��يادية ومثاالً عل��ى ذلك لو 
ّص���ة احملافظة من  قمُمن��ا بطلب زيادة حمُ
الطاقة بالنسبة للخط الثاني ) االيراني 
( فاحلكوم��ة املركزية هي املس��ؤولة عن 
تسديد مبالغ تلك اخلدمة وهو اتفاق بني 
دولت��ني وليس بني محافظ��ة ونظيراتها 
هن��اك ل��ذا نح��ن المنلك صالحي��ة هذا 
أألم��ر والع��راق الي��وم كما تعرف��ون مير 
بأزمة اقتصادية خانق��ة اذ من املمُفترض 
اس��تيراد حوالي )400 ميكا ( لتحس��ني 
الطاق��ة الكهربائية لكن بس��بب تلك 
أألزمة متّ تخفيضها ل���)200 ميكا ( من 
لزمة دس��تورياً بتنفيذ  هن��ا احملافظ��ة ممُ
التعليم��ات املركزي��ة به��ذا اخلصوص ، 
تابعة توفي��ر اخلدمات هو من  وللعل��م ممُ
اختصاص اجلهة التنفيذية في احملافظات 
) أي احملافظ ( ولألمانة أألخ محافظ ديالى 
لم يبخل يوماً بأّي جهود من أجل خدمة 
أبن��اء محافظت��ه لكّن الظ��روف املالية 
الصعبة ت��ول دون تقيق مانصبوا اليه 
نصفني يجب أن النلقي  ، ولكي نك��ون ممُ
اللوم على احلكومة املركزية فيما يخص 
خدمات الكهرباء واملاء فاملواطن يتحّمل 
اجل��زء أألكب��ر في ه��ذا اجلانب ومؤش��ر 
لدين��ا كما هو في احملافظات آآلخرى بناء 
أحي��اء ومناطق ) غي��ر قانوني��ة (  جتاوزاً 
والصناعي��ة  الزراعي��ة  أألراض��ي  عل��ى 
عم��ل س��اكنوها على س��حب خطوط 
كهربائية ومد شبكات مياه من احملطات 
الفرعي��ة وهذا أّدى ال��ى نقص كبير في 
تلك اخلدمات ورغم ذلك تعمل دائرة املاء 
واجملاري ف��ي محافظتنا على توفير املياه 
بواس��طة ش��احناتها احلوضية لتوّزعه 
عل��ى املناط��ق الت��ي تعاني من ش��ّحة 
في هذه امل��ادة ، وحول وج��ود تقاطعات 

أو أزم��ات ب��ني أعض��اء اجملل��س بس��بب 
مرجعيتهم احلزبية والسياس��ية ..؟ قال 
د. الداين��ي : بص��دق مجل��س احملافظ��ة 
يعمل بروح الفريق الواحد من أجل خدمة 
أألهال��ي والتوجد هن��اك أّي تقاطعات أو 
أزمات ب��ني أألعضاء مبختلف انتماءاتهم 
وتوّجهاتهم ومعظمه��م يتجّول يومياً 
في املناطق السكنية والدوائر الرسمية 
حملاول��ة ح��ل بع��ض املش��اكل اخلدمية 
وغيره��ا من أج��ل تخفي��ف العبء عن 

املواطن في هذه الظروف الصعبة . 

الواقع الصّحي والزراعي

رف��ت ديال��ى بأّنه��ا مص��در مهم من  عمُ
ثرة  مصادر زراعة احلمضيات وتشتهر بكمُ
البساتني واحلقول اخلضراء ، لكنها اليوم 
تعاني من مشكلة قّلة املياه لسقي تلك 
املزارع  ، ومش��كلة آخ��رى التقل أهمية 
ع��ن االولى وه��ي غزو آآلف��ات التي باتت 
تفتك باحملاصيل بس��بب غياب أو ضعف 
العالجات من قبل اجلهات املعنية يرافقه 

جه��ل لدى بع��ض املزارعني ف��ي كيفية 
الكفيلة  الكيمياوي��ة  املواد  اس��تخدام 
بالقض��اء عليها أو احلد م��ن خطورتها ، 
م��ن هنا ناش��د الفالحون ف��ي احملافظة 
وزارة الزراعة واملعنيي��ن بس��رعة اتخاذ 
أالجراءات املناس��بة حلل هذه املش��كلة 
الت��ي أضاف��ت ثمُق��الً آخ��ر عل��ى كاهل 
أملزارع��ني ، أّما الواق��ع الصّح��ي : فقد 
طالب بعض املواطنون من وزارة الصحة 
أن تول��ي أهمي��ة أكب��ر باملستش��فيات 
واملراكز احلكومية  وخاصة تلك املوجودة 
أّن  والنواح��ي بس��بب  أألقضي��ة   ف��ي 
بعضاً منها ق��د تعّرض ألضرار مختلفة 
خ��الل فت��رة االحت��الل الداعش��ي اجملرم 
لتل��ك املناط��ق رغ��م أّن معظمها عاد 
للعم��ل بصورة طبيعي��ة لكّنها الزالت 
بحاجة الى رعاي��ة أكثر من خالل رفدها 
بالكف��اءات الطبي��ة ذات االختصاصات 
النوعية مع زيادة في حّصة احملافظة من 

أألدوية واملمُستلزمات الطّبية .
)) به��ذه الكلم��ات انته��ى لقاءنا مع 
رئي��س مجل��س احملافظ��ة الدكت��ور – 
عل����ي زي���د منه��ل الداين��ي لنغادر 
مكتبه موّدعني مبثل ما أُس��تقبلنا به 
من حف��اوة وتكرمي لنواصل جولتنا في 
لقاء بع��ض املس��ؤولني للوقوف على 
طبيعة اخلدمات واملعاناة التي يشكوا 
منه��ا أهال��ي ه��ذه احملافظ��ة وكذلك 
محاولة البحث ع��ن البدائل التي من 
ش��أنها حتري��ك عجلة االقتص��اد عن 
طريق فت��ح باب االس��تثمار ف��ي هذا 

اجلانب أو ذاك. ((

رئيس مجلس محافظة ديالى د. علي زيد الدايني في حديث ال يخلو من الصراحة:

المحافظة ُتعاني من ظروف اقتصادية صعبة ومعظم 
أهاليها من العاملين بالقّطاع الزراعي

راضون كل الرضا 
عن أألداء المتميز 

لمدير وكوادر 
فرع المحافظة 

للمنتوجات 
النفطية

لحد آآلن لم نستلم 
التخصيصات 

المالية التي تمّ 
اقرارها ضمن 

الموازنات الثالث 
السابقة

أزمة المياه 
ليست مشكلة 

المحافظة وحدها، 
بل سببها توّقف 

الضخ من المصادر 
االيرانية وقّلة 

توريده من اقليم 
كردستان

قبل أيام التقينا 
وزير الكهرباء 

ووعدنا خيرًا 
بزيادة حصــة 
المحافظة من 
الطاقة..ونحن 

باالنتظار

املهندس حيدر خضير العامري مدير فرع 
محافظة ديالى للمنتوجات النفطية

رئيس مجلس احملافظة الدكتور 
علي زي��د منه��ل الدايني

استقبال رئيس مجلس احملافظة مبكتبه مجموعة من الصحفيني واالعالميني



إن اجلرمي��ة ه��ي مج��رد انع��كاس 
للمجتم��ع الذي نعي��ش فيه، وال 
يوجد ش��يء خطي��ر أو جنائي في 
جوهر مواقع التواصل االجتماعي 
ولك��ن من األهمية مب��كان أن يتم 
التعامل مع ه��ذه املواقع باحترام 
نظ��را الى اخملاط��ر الت��ي ميكن أن 

تترافق مع استعمالها.
هذه احلقيقة التي أكدتها العديد 
م��ن املنظم��ات الدولي��ة اخلاصة 
مبكافح��ة اإلج��رام والت��ي دق��ت 
ناقوس اخلطر م��ن أن هذه املواقع 
حتولت إلى أداة الرتكاب اجلرائم في 
ش��تى أنحاء العال��م، وال يقتصر 
خطرها على بلدان العالم الثالث 
وإمنا اجتاحت حتى البلدان الغربية 

التي تضع ضوابط مشددة وقوانني 
تكفل االستعمال اآلمن لشبكة 
االنترن��ت بنح��و ع��ام وش��بكات 
التواصل االجتماعي بنحو خاص.

س��بيل  عل��ى  بريطاني��ا  فف��ي 
املث��ال ترتك��ب اجلرائم عب��ر هذه 
املواق��ع مبعدل جرمي��ة كل أربعني 
دقيق��ة وتتن��وع ه��ذه اجلرائم بني 
انتهاك حرمات األطفال جنس��يا 
والتهدي��د  واخلط��ف  واالعت��داء 
الش��هود  وتخوي��ف  بالقت��ل 
االلكترونية  والسرقات  واالحتيال 
والتجنيد  اإلرهابي��ة  والتهديدات 

للمنظمات اإلرهابية.
ني��رو  جيرال��د  الدكت��ور  ويق��ول 
األس��تاذ في كلية عل��م النفس 

الفرنس��ية  بروفاس  في جامع��ة 
االنترنت«  صاحب كتاب »مخاطر 
إن أول وأشهر شبكة من شبكات 
التواص��ل االجتماعي هي الفيس 
ب��وك وإن ه��ذه الش��بكة التي مت 
الكش��ف عنها عام 2004 يديرها 
مجموعة شبكات يشرف عليها 
الستقطاب  نفسيا  متخصصون 
الش��باب وان احل��وار عبره��ا ه��و 
وسيلة لس��بر أغوارها النفسية 
وكش��ف نقاط الضعف وان هذه 
املواق��ع م��زودة بخبراء نفس��يني 
يكش��فون عن الكثير من أس��رار 
الش��خص وحياته حت��ى لو دخل 

باسم  مستعار.
 فهذا يعني ان موقع الفيس بوك 

وهو أحد أهم املواقع االجتماعية 
ليس موقع��ا للتس��لية أو لقتل 
للدردش��ة  أو  اللغ��و  أو  الوق��ت 
الفارغة كما أنه أحدث انقالبا في 
نظريات االتصال شكال ومضمونا 

وبه تبدلت األدوار والعالقات .
فش��بكات التواص��ل االجتماعي 
حتول��ت ال��ى عال��م حقيق��ي من 
العنف اجلس��دي واملعنوي وتزامن 
ذل��ك مع ح��دوث تق��دم هائل في 
عدد مس��تعمليها في السنوات 

األخيرة.
ه��ذا يحدث ف��ي عال��م التواصل 
االجتماعي ما دفع الدول اخملتلفة 
الى وض��ع اس��تراتيجيات علمية 
للتعاون م��ع مواقع التواصل قبل 

أن تتحول الى أداة خطيرة للجرمية 
ومنها وضع العديد من التشريعات 
القانونية وتعدي��ل ما هو موجود 
اإلجرائي  اجلان��ب  ف��ي  خصوص��ا 
املتمثل بالتحقيق ومتابعة اجلناة، 
اذا ان أغلب اخملالفني يتخفون حتت 
س��تار األس��ماء الوهمي��ة ومتثل 
أدوات اتص��ال االع��الم اليوم أهم 
وسائل الوعي االجتماعي الثقافي 
ف��ي اجملتمعات احلديث��ة ولم تعد 
هناك عزلة وامن��ا تعدى تأثير هذه 
الوسائل خطوط الطول والعرض 
ف��ي معمورتنا ملا متثل��ه من تقدم 
تقني وفني واعداد عالي املستوى 
يوظ��ف دائم��ا خلدمة االنس��انية 
وتستغل من دوائر العوملة واعمام 

ثقافته��ا على الش��عوب األخرى 
اع��الم عرب��ي وعراق��ي  يقابله��ا 
ضعي��ف في مس��توياته التقنية 
والبش��رية ويفتقد الى االساليب 
الفنية املتط��ورة في الوقت الذي 
تتسارع فيه املتغيرات في العالم 

بنحو مذهل.
تتطل��ب  الراهن��ة  الظ��روف  ان 
العم��ل ب��كل الط��رق للحد من 
سوء اس��تعمال وسائل التواصل 
االجتماعي مثل االنترنت واملوبايل 
واالنس��تغرام  ب��وك  والفي��س 
والفايبر ملا لها من مخاطر كبيرة 
على القيم األخالقي��ة والقيمية 
لش��بابنا املعاص��ر، فاليوم ال أحد 
يس��تطيع منع هذه الوسائل من 

التداول بني الشباب وأبناء اجملتمع 
ولكن ميكن إجراء دراسات وابحاث 
ملعرف��ة تأثي��ر هذه الوس��ائل في 
سلوك األفراد واجلماعات من أجل 
وض��ع خطط محكم��ة ميكن بها 
تفادي اخملاطر عل��ى الفرد واجملتمع 
معا فاالس��تعمال الس��يئ لهذه 
الوسائل امنا يأتي عن جهل وعدم 
وج��ود وع��ي اجتماع��ي بالفوائد 
م��ن  عليه��ا  احلص��ول  لتمك��ن 
االتصال واحلص��ول على املعلومة 
املفيدة فاألجيال اجلديدة ال متتلك 
اخلب��رة الكافية في ه��ذا اجملال إذ 
أدى ذل��ك ال��ى اس��تعمال املواقع 
اإلباحية واملواقع التي تروج للعنف 

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

ّ
ّ

علي كمال

بنيامين فرانتا

قاضي عراقي

زميل أبحاث سابق 
في مركز بيلفر 

للعلوم التابع لكلية 
هارفارد

بعد خمس��ة وعش��رين عاما من 
املتح��دة  األمم  اتفاقي��ة  اعتم��اد 
اإلطارية بش��أن تغير املناخ في 9 
أي��ار / مايو 1992، لم ينفذ العالم 
االحتباس  تتن��اول  بعد معاه��دة 
احلراري العاملي  بنحو فعال. وبعد 
انس��حاب رئيس الواليات املتحدة  
دونال��د ترام��ب م��ن اتف��اق املناخ 
في باريس، ح��ان الوقت للتحقيق 

بنحو جدي في سبب التأخير.
اعتم��د  التس��عينيات،  خ��الل 
 )API( معهد البت��رول االميرك��ي
- أكب��ر جمعي��ة لتج��ارة النفط 
والغ��از وجماع��ة الضغ��ط ف��ي 
الوالي��ات املتح��دة - على النماذج 
االقتصادي��ة الت��ي أنش��أها اثنان 
من خبراء االقتصاد، بول برنستني 
و و. ديفي��د مونتجوم��ري، ليب��ني 
بأن السياس��ات املوالي��ة للمناخ 
س��تكون مكلف��ة بنح��و مدمر. 
وق��د عم��ل املعهد بنج��اح على 
تأخي��ر التدابي��ر ملعاجل��ة حل��ول 
تغيي��ر املن��اخ، وذلك باس��تعمال 

ومونتغمري  بيرنش��تاين  توقعات 
لإلعالن بأن اخلسائر في الوظائف 
والتكالي��ف االقتصادي��ة س��وف 

يفوق الفوائد البيئية. 
وقد اس��تخدمت هذه احلجج في 
عام 1991، لنس��ف فكرة ضوابط 
ثان��ي أكس��يد الكرب��ون؛ في عام 
 BTU 1993، مقاب��ل ضريب��ة إدارة
املقترحة م��ن قبل كلينتون )وهي 
رسوم إضافية للطاقة من شأنها 
أن تف��رض ضرائ��ب عل��ى املصادر 
احل��رارة  محت��وى  إل��ى  اس��تنادا 
والكرب��ون(؛ وفي ع��ام 1996، ضد 
أهداف مؤمتر األمم املتحدة لألطراف 
في جنيف )COP2(؛ وفي عام 1997، 
ض��د أه��داف مؤمت��ر األمم املتحدة 
لألطراف في كيوتو )COP3(؛ وفي 
عام 1998، ض��د تنفيذ بروتوكول 
كيوتو. كانت خطة ضغط خاصة 
مبعهد البترول متكررة. وقد ُكللت 

بالنجاح أيضا.
النف��ط والغاز  وعرض��ت صناعة 
التقاري��ر الت��ي اعتمدته��ا نق��ال 

عم��ل  وال��ذي  برنش��تاين،  ع��ن 
سابقا في ش��ركة كهرباء هاواي، 
ومونتغم��ري، نائب مس��اعد وزير 
اخلارجية الس��ابق للسياسة في 
الواقعي  االميركية،  الطاقة  وزارة 
واملس��تقل،  كتقاري��ر ناجت��ة عن 
نقاش اقتص��ادي موضوعي. ففي 
الفترة التي س��بقت اجتماع عام 
1997 ف��ي كيوتو بالياب��ان، ادعت 
ش��ركة النفط موبي��ل في إعالن 
نُش��ر في صحيفة وول س��تريت 
ونيوي��ورك تامي��ز أن »تكلف��ة احلد 
م��ن االنبعاث��ات ميك��ن أن تتراوح 
ب��ني 200 دوالر و 580 دوالر ل��كل 
طن من الكربون«، وذلك اس��تنادا 
إلى«دراس��ة ص��ادرة عن ش��ركة 
أسوس��ياتس«.  ريفي��ر  تش��ارلز 
ول��م تفص��ح ش��ركة موبيل عن 
 CRA الش��خص الذي كتب تقرير
)بيرنشتاين و مونتغمري كانا أول 

.)API( أو عن ُمَوله )مؤلفني
لقد كانت رسالة موبيل مضللة، 
لكن هل كان التحليل الذي ألفه 

برنش��تاين ومونتغم��ري خاطئ��ا 
حقا؟ نظ��را لذلك: فق��د جتاهلوا 
التكاليف الس��لبية لتغير املناخ، 
وقال��وا إن الطاق��ة النظيف��ة لن 
تكون أبدا تنافس��ية في األسعار 
م��ع الوقود األحف��وري، وه��و أمر 
لي��س صحيح��ا. فه��م افترضوا 

النتيجة التي زعموا إثباتها.
وحصل��ت صناعة النف��ط والغاز 
إلس��اءة  وذل��ك  املكاف��أة  ع��ن 
استعمال الثقة العامة. وانتخب 
االميركي��ون ف��ي النهاية الرئيس 
جورج بوش الذي اش��ترى ادعاءات 
الوالي��ات  وس��حب  الصناع��ة 

املتحدة من بروتوكول كيوتو.
وبع��د 16 عاما، وق��ف ترامب في 
حديقة البي��ت األبيض روز، وأعلن 
أن اتفاق املناخ في باريس س��يدمر 
االقتصاد االميركي ويكلف اميركا 
نحو 2.7 مليون وظيفة، معظمها 
ف��ي صناع��ة البن��اء والتش��ييد، 
بحلول عام 2025. وقال ترامب في 
الش��هر املاضي إن ه��ذا اإلحصاء 

كان »وفقا ملا ذكره باحثو البحوث 
االقتصادية الوطنية«.

وإذا كنت تتس��اءل، فاٍن أول اثنني 
من املؤلف��ني للتقرير ال��ذي ذكره 
ترام��ب - نُش��ر للتو ف��ي مارس - 
هما بيرنشتاين ومونتغمري. هذه 
امل��رة، مت تعيينهما من قبل اجمللس 
االميرك��ي لتكوين رأس املال، وهو 
مرك��ز أبح��اث مق��ره واش��نطن 
ويس��يطر عل��ى مجموع��ات مع 
تاريخ إسناد عمل خاطئ اسُتعمل 

لتحدي سياسة املناخ.
وطيلة فترة التس��عينيات، قامت 
صناعة النفط والغ��از وحلفاؤها 
بتجس��يد فن حجب دعم اميركا 
الرئيس��ية  العاملي��ة  للمب��ادرات 
املتعلق��ة بتغير املن��اخ. ويبدو أن 
الزعماء عادوا م��ن جديد، كما أن 
مؤلفاتهم لم تتغير. ولم يُجبروا 

على تغييرها قط.
إضافة إلى إسناد الدراسات التي 
تدع��ي أن السياس��ات املناخي��ة 
م��ن ش��أنها أن تض��ر االقتص��اد 

تزعم  أيضا  االميركي، فالصناعة 
باس��تمرار أن اجله��ود الرامية إلى 
معاجل��ة االحتباس احلراري العاملي 
ستلحق الضرر بالواليات املتحدة، 
لن تقلل من اخملاطر، وميكن أن تزيد 
من حدة الفق��ر. وتظهر كل هذه 
احلجج اإلضافي��ة أيضا في إعالن 

ترامب حول اتفاق باريس.
عندم��ا يحت��ل ش��خص بط��يء 
منصب��ا، يصبح م��ن الواضح أنه 
ل��م يحقق ذلك مبف��رده. إن ظهور 
احلجج األربع نفسها التي طورت 
قب��ل رب��ع قرن م��ن قب��ل صناعة 
تس��تفيد من تأخير السياس��ات 
املناخية - احلجج التي استخدمت 
بنجاح كبي��ر ألن أصلها والغرض 
احلقيقي منها كانا قد أُخفيا عن 
اجلمه��ور - يبدو ذلك مث��ل أقدام 

السلحفاة البطيئة.
وإذا كان التاري��خ تابع��ا، ه��ذا ما 
ميكن أن نتوقع في األشهر املقبلة: 
الدراسات االقتصادية التي ترعاها 
الصناع��ة، محت��وى مبهرج على 

االنترنت ، تقاري��ر مراكز األبحاث، 
واجملموعات األمامية اجلديدة التي 
تشتغل كمنظمات شعبية. هذه 
واس��تراتيجيات  جتريبية  مكونات 
الوق��ود  صناع��ة  اس��تخدمتها 
األحف��وري وغيرها من القطاعات 
م��ن أجل من��ع وعرقل��ة ومراقبة 

السياسات املناخية.
الصناع��ة  ن��دع ه��ذه  أال  يج��ب 
تواص��ل عرقل��ة سياس��ة املناخ. 
وه��ذا يعني مراقب��ة األموال التي 
متول علم التأخير الزائف، وفضح 
العلماء اخمُلتاري��ن )الزائفني( الذين 
يظهرون صورا كاذبة من النقاش 

للجمهور.
لقد مت اس��تعمال احلجج نفسها 
- والناس - من قبل صناعة الوقود 
املناخ  ملن��ع سياس��ات  األحفوري 
من��ذ عق��ود مض��ت. وم��ن أجل 
اإلنسانية، يجب أال ندعها تنجح 

مرة أخرى.

إماطة اللثام عن الُمَشككين في تغير المناخ
PROJECT
SYNDICATE

حرائق الغابات
طارق حرب

م��ا زال اجلدل قائماً حول قانون حرية الرأي والتعبير بني 
من ينادي بتطبيق احكام الدس��تور وبني من يبتعد عن 
احكام الدس��تور س��واء أكان االبتع��اد تضييقا لهذه 
احلري��ة او توس��يعا لها االمر ال��ذي يتطلب ذكر بعض 

االمور اخلاصة بذلك وكما يلي:
١- تنص املادة )٣٨( من الدس��تور على ان الدولة تكفل 
مبا ال يخل بالنظام العام واالداب حرية الرأي والصحافة 
واالجتم��اع والتظاه��ر الس��لمي وهك��ذا ف��أن جميع 
احلريات الس��الفة مقيدة بقيد ع��دم االخالل بالنظام 
العام واالداب وحتديد ما يخل او ما اليخل يترك للبرملان 
والقان��ون ال��ذي  يصدره بهذا الش��أن او للقاضي عند 
نظ��ر الدعوى واالفضل ان يتولى القانون محل النقاش 
حالي��ا حتديد ذلك  زمانا ومكانا وموضوعا واش��خاصا  
فاملسألة خاضعة للبرملان وال صالحية عليه داخلية او 
خارجية اال احملكمة االحتادية عند الطعن بالقانون امام 
هذه احملكمة حيث متارس احملكمة سلطاتها الدستورية 
ال��واردة باملادة )٩٣ و٩٤( من الدس��تور وعم��ا اذا كانت 
القيود واحلدود والشروط موافقة الحكام املادة )٣٨( من 
الدس��تور املذكورة ام لم تك��ن كذلك فتتولى احملكمة 
ابطالها والغاءها لعدم دستوريتها وهذا هو احلل الذي 
نقترح��ه بترويج القانون بالقيود املقترحة على ان يتم 

الطعن به الحقا امام احملكمة العليا.
٢- ان اب��داء ال��رأي مكفول ش��رعا اذ ورد ف��ي الكتاب 
الكرمي قوله) ما منعك أال تسجد اذ امرتك قال انا خير 
من��ه  خلقتني من ن��ار وخلقته من ط��ني( وهكذا فإن 
ابلي��س اوضح رأيه  عن س��بب عدم تنفي��ذه امر اهلل 
بس��جوده الدم ويروى ان اخلوارج تكلموا عن االمام علي 
ووصفوه باملرتد وغير ذلك من االوصاف الشائنة ولكنه 
ق��ال دعوهم برأيهم ما لم يس��فكوا دم��ا او يغصبوا 
م��اال وفعال لم يقاتلهم اال بع��د قتلهم واليه عليهم 

عبداهلل بن احلباب 
٣-ان فضيل��ة التعبي��ر يج��ب ان ال تتحول ال��ى رذيلة 
التش��هير أي ان ال��رأي يج��ب ان ال يتحول الى س��باب 
وش��تيمة وقذف وتشهير وقدح باالخرين الن بيان الرأي 
مشروع وشرعي وقانوني ودستوري وهذه العبارات غير 

شرعية وغير قانونية وغير دستورية وغير مشروعة.
٤- ان فرنس��ا وه��ي افض��ل ال��دول دميقراطية منعت 
التظاهر منذ س��نتني جلرمية ارهابية بسيطة ونرى في 
وس��ائل االعالم القوة املفرطة التي تقوم بها الشرطة 

ضد املتظاهرين في دول الدميقراطية واوطان احلرية.
٥- احلري��ة املطلقة مفس��دة مطلقة وقال��وا انت ُحر 
مادامت ال تضر ويقول الفيلسوف االجنليزي اللورد آكنت 
ان اكث��ر اجملتمعات حري��ة هي اكثر اجملتمع��ات التزاما 

ومسؤولية.
٦- الرأي  رؤية عقلية قلبية وليست رؤية بصرية بالعني 
لذلك قال الكتاب الكرمي ما كذب الفؤاد ما رأى والفؤاد 
ليس العني اجلارحة والرأي ه��و ترجيح احد النقيضني 
ف��ي النفس ع��ن غلبة ظ��ن اي االعتقاد بص��واب احد 
النقيض��ني ويقول اب��ن القيم هو ما ي��راه القلب بعد 
فك��ر وتأمل وطلب ملعرفة وجه الصواب ما تتعارض به 
االم��ارات والرأي خبر واخلبر مايحتم��ل اخلطأ والصواب 
لذات��ه  وترجيح خطئه على صواب��ه او ترجيح صوابه 
عل��ى خطئه ترجيحا بغير مرج��ح لذلك قالوا الرأي ال 

يهدم الرأي فهما في اخلطأ سيان .

حرية التعبير بين الحكم 
الدستوري والوجه الواقعي



راتب��اً تقاعدياً ق��دره 150 ديناراً في الش��هر، 
في عام 1973 رأس الوف��د العراقي إلى مؤمتر 
األدباء التاسع الذي عقد في تونس. تنقل بني 
سوريا ،ومصر، واملغرب، واألردن، ولكنه استقر 
في دمشق بس��وريا ونزل في ضيافة الرئيس 
حافظ األسد. كرمه الرئيس »حافظ األسد« 
مبنحه أعلى وسام في البالد، وقصيدة الشاعر 
اجلواهري )دمشق جبهة اجملد« يعد ذروة من ذرا 

شعره ومن أفضل قصائده.
ش��اعر الع��رب األكب��ر بإجم��اع مطل��ق من 

الشعراء العرب
لقب شاعر العرب هو لقب استحقه بجدارة 
في وقت مبكر في حياته الش��عرية، وارتضاه 
له العرب اينما كان واينما كان ش��عره، برغم 
أن الس��احة العربية كانت مليئة بالش��عراء 
الكب��ار في عص��ره. فق��د حصل عل��ى هذا 
اللقب عن جدارة تامة واجماع مطلق ويؤكد 
الش��اعر فال��ح احلجية الكيالني ف��ي كتابه 

املوجز في الشعر العربي - شعراء معاصرون: 
)ان اجلواه��ري له��و متنب��ي العص��ر احلديث 
لتش��ابه أس��لوبه بأس��لوبه وق��وة قصائده 
ومتانة ش��عره(، وقيل: )لم ي��أِت بعد املتنبي 
شاعر كاجلواهري(، لهذا طبع شعر اجلواهري 
ف��ي ذهن الناش��ئة م��ن كل جي��ل مفاهيم 
وقيماً شعرية إنس��انية ال تزول. اما التجديد 
في شعره فجاء مكلال بكل قيود الفن الرفيع 
م��ن وزن وقافية ولغة وأس��لوب وموس��يقى 

وجمال وأداء.
للش��اعر اجلواه��ري عدد كبير م��ن القصائد 

نذكر منها: عينية اجلواهري
قصيدة عينية اجلواه��ري وهي تعد من عيون 
الش��عر العربي احلديث واهم القصائد التي 
قيلت في احلس��ني )ع(، وم��ن أجمل القصائد 
العمودي��ة وقد كتبت مباء الذه��ب في مرقد 

االمام احلسني بن علي مطلع القصيدة :
رَ باإلبلَج  ِف��داءٌّ مَلثواَك ِم��ن َمْضَج��ِع *** تََن��وَّ

األروَِع
بأعب��َق م��ن نَفح��اِت اجلِن��اِن *** رَوح��اً، ومن 

ِمسِكها أضوع
اماأجمل ابياتها :

كأنَّ يداً م��ن وراِء الضريِح *** حم��راَء َمبُتورََة 
اإلِْصَبع

مَتُدُّ إلى عال��مٍ باخلُنوِع *** والضيِم ذي َش��رٍق 
ُمْترَع

تَخبََّط في غابٍة أطَبَق��ت ***على ُمذئٍب منه 
أو ُمْسِبع

اجلواهري نائباً في مجلس النواب العراقي
اصدر س��نة 1930جريدته )الفرات( ثم ألغت 
احلكوم��ة امتيازها وح��اول أن يعيد إصدارها 
ولكن م��ن دون ج��دوى، فبقي م��ن دون عمل 
َ معلماً ف��ي أواخر س��نة 1931  إل��ى أن ُع��نينِّ
ف��ي مدرس��ة املأمونية، ث��م نقل إل��ى ديوان 
الوزارة رئيس��اً لديوان التحري��ر، ومن ثم نقل 
إل��ى ثانوي��ة البص��رة، لينقل بعده��ا إلحدى 

م��دارس احلل��ة. في أواخ��ر ع��ام 1936 أصدر 
جريدة )االنقالب( إثر االنقالب العسكري الذي 
قاده بكر صدقي لكنه س��رعان مابدأ برفض 
التوجهات السياسية لالنقالب فحكم عليه 
بالس��جن ثالثة أش��هر وبإيق��اف اجلريدة عن 
الصدور شهراً بعد سقوط حكومة االنقالب 
غير اس��م اجلريدة إلى )الرأي العام(، ولم يتح 
له��ا مواصل��ة الص��دور، فعطل��ت أكثر من 
مرة بس��بب ما كان يكت��ب فيها من مقاالت 
ناقدة للسياس��ات املتعاقب��ة، وكان موقفه 
من حركة مايس 1941 سلبياً لتعاطفها مع 
أملانيا، وللتخلص من الضغوط التي واجهها 
لتغيير موقفه، غ��ادر العراق مع من غادر إلى 
إي��ران، ثم عاد إل��ى العراق في العام نفس��ه 

ليستأنف إصدار جريدته )الرأي العام(.
أنتخب نائباً في مجل��س النواب العراقي في 
نهاية عام 1947 ولكنه استقال من عضويته 
فيه في نهاية كان��ون الثاني 1948 احتجاجاً 

عل��ى معاه��دة بورتس��موث م��ع بريطاني��ا، 
واس��تنكاراً للقمع الدموي للوثبة الشعبية 
الت��ي اندلع��ت ض��د املعاهدة واس��تطاعت 
إس��قاطها بع��د تقدمي��ه االس��تقالة عل��م 
بإصاب��ة أخيه األصغر بطلق ناري في تظاهرة 
اجلس��ر الش��هيرة، الذي توفى بع��د عدة أيام 
متأث��راً بجراح��ه، فرثاه ف��ي قصيدتني »أخي 
جعفر« و«يوم الش��هيد«، اللت��ني تعدان من 
قم��م الش��عر التحريضي، وش��ارك في عام 
1949 في مؤمتر » أنصار السالم« العاملي، الذي 
انعقد في بولونيا، وكان الشخصية العربية 
الوحيدة بني جم��وع اليهود املمثلة فيه، بعد 

اعتذار الدكتور طه حسني عن املشاركة.
القصيدة األشهر للجواهري .. يا دجلة اخلير

ي��ا دجل��ة اخلي��ر من أجم��ل القصائ��د التي 
قالها الش��اعر في احلنني للوطن واالشتياق 
ل��ه نلمس في هذه األبيات املتالحمة ش��وق 
اجلواه��ري إل��ى وطن��ه. إل��ى دجلت��ه، وإلى 
ضفافه��ا واصطفاق أمواجه��ا مطلع هذه 

القصيدة :
ح�ييُت س���فحِك عن بع��ٍد فَحييني *** ي�ا 

دجلة ال�خير، ي�ا أمَّ البساتني
ح�ييُت س���فَحك ظ�مآناً ألوذ ب��ه *** ل�وذ 

ال�حمائِم ب�ني ال�ماِء والطني
اما أجمل ابياتها فهي قوله :

إن���ي وردُت ُع�يون ال�ماِء ص�افي��ة *** نَ�بعاً 
ف�نبعاً ف�ما ك�انت لَترْويني

وأن���ت ي�اقارب��اً تَ�ل��وي الري��اُح ب��ِه *** ل�يَّ 
ال�نسائِم أط�راف األف�اننِي

ويقول اجلواهري في مجاهرة الطغاة:
قبل أن تبكي النبوغ املضاعا *** سّب من جّر 

هذه األوضاعا
سّب من ش��اء أن متوت وأمثا *** لك هّما وأن 

تروحوا ضياعا
سّب من ش��اء أن تعيش فلوٌل *** حيث أهل 

البالد تقضي جياعا
خبرون��ي ب��أن عيش��ة قوم��ي *** التس��اوي 

حذاءك اللماعا
آخر لقاء تلفازي للشاعر الكبير اجلواهري

كان آخ��ر لق��اء تلف��ازي م��ع اجلواه��ري في 
تلفزيون الش��ارقة عام 1992، وذلك في أثناء 
زيارته لدولة اإلمارات العربية لتسلم جائزة 
سلطان العويس في اإلجناز األدبي والثقافي، 
والتي اس��تحدثت لكي تك��ون الئقة برموز 
األدب والثقاف��ة العربي��ة وكان اجلواهري أول 
احلائزي��ن عليها. وفي هذا اللقاء قرأ ألول مرة 
قصيدته في رثاء زوجته أمونه. وسجل لقاء 
معه في برنامج لقاء األسبوع، وحاوره املذيع 
س��فيان جبر وقد بث اللقاء عش��رات املرات 

وعلى مدى سنوات.

بغداد ـ الصباح الجديد:

 مرت قبل أيام الذكرى العشرون لشاعر العرب 
اجلواه��ري، ال��ذي )م��أ الدنيا وش��غل الناس ( 
محلياً وعربياً وحتى عاملي��اً، وكما هو معروف 
فان اجلواهري ، غ��ادر العراق آلخر مرة، ومن دون 
عودة، في أوائل ع��ام 1980،  جتول في عدة دول،  
ولكن اقامته الدائمة كانت في دمش��ق التي 
امضى فيها بقي��ة حياته حتى توفي عن عمر 

قارب املئة سنة.
 الش��اعر الكبير محمد مه��دي اجلواهري قرأ 
القرآن الكرمي ولم يحفظه وهو في سن مبكرة 
ثم أرس��له والده إلى ُمدّرس��ني كبار ليعلموه 
الكتاب��ة والق��راءة والنحو والص��رف والبالغة 
والفق��ه. وخطط له والده وآخ��رون أن يحفظ 
ف��ي كل يوم خطب��ة من كتاب نه��ج البالغة 
وقصيدة من ديوان الشاعر أبو الطيب املتنبي، 
ونظم الشعر في سن مبكرة  وأظهر ميالً منذ 
الطفولة إلى األدب فأخذ يقرأ في كتاب البيان 
والتبيني ومقدمة ابن خلدون ودواوين الش��عر،  
ولق��د كان ف��ي أول حياته يرت��دي لباس رجال 
الدين، واش��ترك في ثورة العش��رين عام 1920 
ض��د الس��لطات البريطانية، وص��در له ديوان 
»بني الش��عور والعاطفة« عام 1928م. وكانت 
مجموعته الشعرية األولى قد أعدت منذ عام 
1924م لُتنشر حتت عنوان »خواطر الشعر في 
احلب والوطن واملديح«. ثم اشتغل مدة قصيرة 
في بالط امللك فيص��ل األول عندما تُوج ملكاً 
عل��ى الع��راق وكان ما ي��زال يرت��دي العمامة، 
ث��م ت��رك العمامة كما ت��رك االش��تغال في 
البالط امللك��ي وراح يعمل في الصحافة بعد 
أن غ��ادر النجف إلى بغ��داد، فأصدر مجموعة 
م��ن الصحف منه��ا جريدة )الف��رات( وجريدة 
)االنقالب( ثم جريدة )الرأي العام( وانتخب عدة 

مرات رئيساً الحتاد األدباء العراقيني.
كان الش��اعر املق��رب من الزعي��م عبد الكرمي 

قاسم وسمي بشاعر اجلمهورية
النه كان من املؤيدين املتحمسني لثورة 14 متوز 
1958 وقيام اجلمهورية العراقية لقب ب«شاعر 
اجلمهوري��ة« وكان في الس��نتني األولييني من 
عم��ر اجلمهورية م��ن املقربني لرئي��س الوزراء 
عبد الكرمي قاسم، ولكن انقلبت هذه العالقة 
فيما بعد إلى تصادم وقطيعة، واجه اجلواهري 
خاللها مضايقات مختلفة، فغادر العراق عام 
1961 إل��ى لبنان، ومن هناك اس��تقر في براغ 
سبع س��نوات، وصدر له فيها في عام 1965م، 
دي��وان جديد س��ّماه » بريد الغرب��ة »، عاد إلى 
العراق في نهاية عام 1968 بدعوة رسمية من 
احلكومة العراقية، بعد أن أعادت له اجلنس��ية 
العراقية، وخصصت له احلكومة، بعد عودته، 

بغداد ـ الصباح الجديد:
 أقام��ت دائ��رة قص��ر املؤمترات الي��وم األحد 
23 متوز، معرضاً للكت��اب بالتعاون مع دائرة 
البح��وث والدراس��ات ف��ي مجل��س النواب 
العراق��ي، وعلى مدار يومني متتاليني, افتتح 
املعرض رئيس مجلس النواب سليم اجلبوري 

وبحضور عدد من نواب البرملان.
ش��ارك في املع��رض نح��و24 داراً للطباعة 
والنشر، منها مش��اركة بعض دوائر الوزارة 
العالق��ات  )دائ��رة  الش��أن  به��ذا  اخملتص��ة 
الثقافي��ة، دار الش��ؤون الثقافي��ة العام��ة، 
وتنوع��ت  الكردي��ة(  والنش��ر  الثقاف��ة  دار 

موضوع��ات العناوين ب��ني ال60 عنواناً لكل 
دار نشر شملت مواضيع سياسية، قانونية، 

أدبية، دينية وثقافية.
وأثنى رئيس مجلس النواب العراقي د.سليم 
الثقاف��ة  وزارة  عل��ى مطبوع��ات  اجلب��وري 
املنوع��ة، وأبدى اهتمامه مبوضوعات املكتبة 
اجلوالة التي سبق ان التقى العاملني عليها 

في معرض بغداد الدولي.
يذك��ر أن بي��ع الكت��ب مباش��ر عل��ى مدار 
اليوم��ني وبنس��بة خص��م %30 من س��عر 
الكت��اب تش��جيعاً للقراءة الورقي��ة ودعماً 

للكتاب.

بغداد ـ حذام يوسف:
مبناس��بة الذكرى العش��رين لرحيل شاعر 
العرب الكبير محمد مهدي اجلواهري، أقام 
احتاد االدباء، في باحة مقره بساحة االندلس، 
احتفاال بهذه املناس��بة، بحضور حشد من 
االدب��اء واملثقف��ني، ومدير ع��ام دار الثقافة 
والنشر الكردية، كان ذلك مساء االربعاء26 
متوز، البداية كانت مع كلمة للش��اعر عمر 
الس��راي، الناط��ق اإلعالم��ي الحت��اد االدباء، 
مرحب��اً بالضي��وف م��ن بغداد وم��ن جميع 
احملافظات ، ثم القى الش��اعر السراي احدى 
قصائد الراحل اجلواهري، فيما ألقى الشاعر 

محمد علي ياسني قصيدة باملناسبة.
وقدمت خالل احلفل مجموعة من القصائد 
الع��رب محم��د مه��دي  املغن��اة لش��اعر 
اجلواهري ، ش��ارك بها الفنان الش��اب طالل 

علي، مع مجموعة من األغنيات التراثية.
يذك��ر ان املناس��بة احياها عدد م��ن االدباء 
العراقيني والعرب في اخلارج، منها، األمسية 
االس��تذكارية منت��دى الرافدي��ن للثقاف��ة 

والفنون في والية مشيجان .
بق��ي ان نذكر ب��أن الش��اعر الكبير محمد 
مه��دي اجلواهري، ولد ف��ي )26 يوليو 1899( 
وتوفي ف��ي )27 يوليو 1997( ش��اعر عراقي 
ش��هير، لقب بش��اعر العرب األكب��ر ولقد 
ولد ف��ي مدين��ة النجف في الع��راق، وكان 
أبوه عبد احلس��ني عاملاً م��ن علماء النجف، 
أراد البنه أن يكون عاملاً دينياً، لذلك ألبس��ه 
عب��اءة العلم��اء وعمامتهم وهو في س��ن 

العاش��رة. وترجع اصول اجلواهري إلى عائلة 
جنفية عريق��ة، نزلت في النجف منذ القرن 
احلادي عش��ر الهجري، وكان أفرادها يلقبون 
ب«النجف��ي« واكتس��بت لقبه��ا احلال��ي 
»اجلواهري« نس��بة إلى كت��اب فقهي قيم 
ألفه أحد أجداد األسرة وهو الشيخ محمد 
حسن النجفي، وأسماه »جواهر الكالم في 
ش��رح شرائع اإلس��الم » ويضم 44 مجلداً، 
لقب بعده��ا ب«صاحب اجلواه��ر«، ولقبت 
أس��رته ب«آل اجلواه��ري« ومن��ه ج��اء لقب 

اجلواهري.

معرض للكتاب في قصر 
المؤتمرات

أمسية ثقافية بالذكرى العشرين 
لرحيل شاعر العرب الجواهري

في البعيد أضاءا ت ملونة لعبارة جتوب مياه 
النه��ر، طفلته��ا تومئ بيدها حي��ث األلوان 

اخملتلفة .التي بدأت تغرق في جوف النهر .
 

3. حجر ..
الطف��ل.. ينظر ع��ن قرب، ال تعل��م ما الذي 
جذبه نحوها .بدأ يقترب منها، هي منهمكة 

بإشعال الشمعة التي أطفأها الهواء، واملوج 
املرتفع الذي بدأ يبلل قدميها .

أخذ م��ن يدها الش��معة وضع حج��راً على 
حجر وأش��علها،  ألتفت��ت لم جتده،  حلظات 
.....عاد يحمل بيده ش��معة أخرى، غس��لها 
مب��اء النهر وأش��علها بجانب ش��معتها ثم 

اختفى مجدداً .

4. كبرياء ..
ف��ي األعال��ي صق��ر يطي��ر ..وعن��د النهر .. 
الغري��ق لم يبق من��ه االّ األصابع التي مدها 

نحو الصقر .. حاول التشبث بجناحيه ..
نظر الصقر بكبرياء ..وحلق عالياً ..

لم يبق عند الغريق س��وى رزمة ورق فرشها 
وكانت قاربه للنجاة ..!

خلود البدري
لقطة رقم 1

..تفتح علبة املكياج، الطائرة تبدأ بالصعود..
تنظ��ر لوجهه��ا بامل��رآة، تأخذ قل��م الكحل 

األسود تخط خطوطاً بالعرض،
عل��ى جفنيه��ا، ث��م بأصبعه��ا ترف��ع خطاً 

لأعلى..
الطائرة حتلق ..تضع على جفنها األعلى خطاً 

أخضر
جناح الطائرة يشق الغيم ..

تزيد بكثافة أحمر الشفاه ..قليال تبدأ الطائرة 
بالهبوط ..

تلمل��م أدوات الزينة، تغل��ق العلبة وتعيدها 
ملكانها ..

ثم،  تتأبط يد زوجها الوسيم !
)ه��ذه لقطة حقيقية الم��رأة ركبت الطائرة 
وطوال الرحلة لم يش��غلها ش��يء غير وضع 
املكي��اج له��ذا لفت��ت انتباه��ي، وأن��ا التي 
انش��غلت بقراءة أية الكرس��ي وأخذت أمتتم 

ببعض األدعية(..
 

2. ظالل النهر ..
املرأة املتش��حة بظالل النهر.. ما زالت جتلس 

هناك عند ضفة نهر،
حتاك��ي قصبه وصخ��وره وموجات��ه .تراقص 
املوجات حتت الظالم .. وحترك بأصابعها بعض 

الرمال . 

فأقرأ في خطوطها املتقاطعة
إلى أين نحن ذاهبون

وألن املنجمني يخطئون مرة
ويصيبون مرة

أمتنى أن يكون تقاطع اخلطوط
في كفك يا عراق

من إثم ظني
فواهلل إني أرى خط دم

وآخر للدموع
وآخر ..

كأمنا هو خندق نار
فقولوا لي أنك ال حتسن القراءة

وأن تقاطع اخلطوط الذي تراه
ليس سوى عناق أحبة

وأن خط الدموع التي حتسبها حزناً

هي شهقة فرح بعودة احلبيب
أما خندق النار ذاك

فقد أعددناه

لنحرق به كل تواريخنا البالية
ثم نرقص حتى الصباح

ً عراة إال من ثوب صنعناه توا
من سعفة نخل عراقية .

د. جعفر المظفر

وأن خط الدموع التي حتسبها حزناً
هي شهقة فرح بعودة احلبيب

وما أنا غير قارئ كف
تعطيني األيام بطن كفها

ثقافة10

ظالل النهر.. قصص قصيرة

قارئ كف

أنتخب نائبًا في مجلس 
النواب العراقي في نهاية 
عام 1947 ولكنه استقال 
في نهاية كانون الثاني 
1948 احتجاجًا على 
معاهدة بورتسموث مع 
بريطانيا

قصص قصيرة جدا

شعر

أسرة »الصباح الجديد« تستذكر محطات 
من مسيرة الجواهري الوطنية واألدبيـة

اجلواهري

لوحة للفنان سعد علي
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العواصم ـ وكاالت:
تتجه األنظار فجر اليوم األحد إلى ملعب 
"ه��ارد روك س��تاديوم" في ميام��ي الذي 
يحتض��ن مواجهة ودية من العيار الثقيل 
ب��ن الغرمي��ن التقليدي��ن ري��ال مدري��د 
وبرش��لونة ضمن كأس األبط��ال الدولية 

الودية بنسختها األميركية.
صحيح أن حوالي أربعة أس��ابيع تفصلنا 
عن انط��اق املوس��م اجلديد م��ن الدوري 
اإلس��باني وأن الف��رق األوروبي��ة ال ت��زال 
ف��ي بداي��ة حتضيراته��ا مل��ا ينتظرها من 
استحقاقات، إال أن فكرة تواجد العماقن 
األميركي��ة  األراض��ي  عل��ى  اإلس��بانين 
وخوضهما أول "كاسيكو" بينهما خارج 
بادهم��ا منذ 35 عاماً واألول على اإلطاق 
في الواليات املتح��دة، دفع اجلمهور احمللي 
إل��ى التهافت على التذاك��ر التي وصلت 

أسعارها إلى 900 دوالر.
ومن املؤك��د أن الزمن تغير كثي��راً ما بن 
1982 ح��ن لعب ري��ال وبرش��لونة مباراة 
ودية في فنزويا بعد انتهاء املوسم احمللي 
ل��م تك��ن حت��ى منقولة على شاش��ات 
التلف��زة ف��ي أوروب��ا، و2017 حيث أصبح 
العالم بأكمله يترقب املواجهات بن هذه 

العماقن وحتى إن كانت ودية.
وحتول��ت املواجه��ة ب��ن ريال وبرش��لونة 
ف��ي ميام��ي التي تعتب��ر من أكث��ر املدن 
األميركية عشقاً لكرة القدم في بلد حتتل 
فيه اللعبة الش��عبية األولى في العالم 
مكانة "متواضعة" مقارنة مع الرياضات 
األخرى، إلى حدث يش��غل احمللين وضمن 
لكأس األبطال الدولي��ة وجودها في هذه 
املدينة الواقعة على س��احل األطلس��ي 
جن��وب والي��ة فلوري��دا لس��نوات طويلة 

قادمة.
وجندت ش��بكة "أي أس بي أن" الرياضية 
طاقم��اً م��ن 25 مراس��اً لتغطي��ة هذه 
املواجه��ة م��ن كاف��ة جوانبه��ا، وحت��ى 
أن برنامجه��ا اليوم��ي الش��هير "دايل��ي 
س��بورتس سنتر" س��يبث مباش��رة من 
ميامي، ما يؤك��د على األهمية اإلعامية 
الكبرى ملواجهة من ه��ذا النوع حتى وإن 

كانت ودية.

ومن املؤكد أن توقيت هذه املواجهة ساعد 
كثي��راً ف��ي تس��ليط الض��وء عليها، ألن 
البطوالت احمللية الكبرى في رياضات كرة 
القدم األميركية وكرة الس��لة والهوكي 

قد اختتمت منذ فترة.
ولن ينحصر احلضور في مواجهة السبت 
باجلمهور احمللي، بل س��يتوافد مشجعون 
وبورتوريك��و  وكن��دا  املكس��يك  م��ن 
وكوس��تاريكا وهن��دوراس إلى ميامي من 
أجل مشاهدة جنوم العماقن اإلسبانين 
روك  "ه��ارد  ملع��ب  عل��ى  يتنافس��ون 
س��تاديوم" اخلاص بفريق ميام��ي دولفنز 
املنافس في ال��دوري الوطني لكرة القدم 

األميركية.
ومن أجل إدخال اجلمهور في أجواء مواجهة 
الس��بت، أق��ام املنظمون اجلمع��ة مباراة 
استعراضية في حديقة "بايفرونت بارك" 
وس��ط ميامي جمعت جنوماً سابقن من 
الفريقن مثل الهولندي باتريك كايفرت 

وفرناندو هييرو وكارس بويول.
وبالنس��بة للذي��ن ل��م يحالفه��م احلظ 
باحلص��ول على تذكرة ملباراة الس��بت، لن 
يع��ودوا خائبن من ميام��ي إذا بإمكانهم 
متابعة مجرياتها على شاش��ات ضخمة 

وسيحظون بفرصة االس��تمتاع باألجواء 
املوسيقية الترفيهية التي تسبق املباراة.

قدم��ت  الس��فر  ش��ركات  أن  وحت��ى 
عروض��اً خاص��ة أطلقت عليه��ا "حزمة 
الكاس��يكو" التي تتضمن تذاكر املباراة 
واإلقامة في الفنادق الشاطئية الفاخرة، 

ابتداء من 750 دوالراً لليلة الواحدة.
وبطبيع��ة احل��ال، ف��إن كا اجلانب��ن في 
منتصف استعداداتهما للموسم املقبل، 
وهم��ا تنقا خ��ال األس��بوعن األخيرين 
عب��ر الواليات املتحدة بصحب��ة فرق مثل 
مانشس��تر يونايتد ومانشس��تر س��يتي 
وتوتنهام اإلنكليزية إضافة إلى يوفنتوس 
وروم��ا اإليطالي��ن وباريس س��ان جيرمان 

الفرنسي.
وبرغم مكانة الفرق األخرى املشاركة في 
كأس األبطال الدولية بنسختها األميركية 
)تقام أيضاً في الصن وس��نغافورة(، فإن 
مواجهة ال�"كاس��يكو" هي دون ش��ك 
األهم على اإلطاق بالنس��بة للجماهير 
احمللي��ة بس��بب اخلصوم��ة التاريخية بن 
والنجوم  العري��ق  وتاريخيهما  الفريق��ن 

الكبار في صفوفهما.
وتأتي ه��ذه املباراة وس��ط تزاي��د احلديث 

ع��ن إمكانية رحي��ل البرازيل��ي نيمار من 
برش��لونة الى باريس سان جيرمان مقابل 
222 ملي��ون ي��ورو، ورغب��ة ري��ال مدري��د 
باحلصول على خدمات الفرنس��ي الشاب 
كيلي��ان مبابي م��ن موناك��و مقابل 180 

مليون يورو.
كما تشكل املباراة فرصة ملدرب برشلونة 
اجلديد أرنستو فالفيردي الذي خلف لويس 
أنريكي بعد انتهاء املوس��م، لقول كلمته 
أم��ام نظيره الفرنس��ي زين الدي��ن زيدان 
القادم من موسم مثالي بعدما قاد النادي 
امللكي إلى الفوز بلقب الدوري احمللي للمرة 
األول��ى منذ 2012، وال��ى لقب دوري أبطال 

أوروبا للموسم الثاني على التوالي.
وكان فالفيردي يتمنى أن تكون حتضيراته 
الكاتالون��ي  الن��ادي  األول م��ع  ملوس��مه 
خالية من اجلدل املتراف��ق مع ملف نيمار، 
وأن يخوض مباراة الس��بت بأجواء أفضل، 
الس��يما بعد األخبار التي نقلتها "أي أس 
ب��ي أن" اخلمي��س عن مصدر كش��ف بأن 
النج��م البرازيلي لن يع��ود مع الفريق إلى 

كاتالونيا بعد مباراة ال�"كاسيكو".
وكش��ف املصدر للش��بكة األميركية أن 
نيمار سيس��افر بع��د املب��اراة إلى الصن 
من أج��ل حملة اعاني��ة ترويجية خاصة 
للمستلزمات  نايكي  ببرشلونة وش��ركة 
الرياضية، ومن ثم س��يلتحق باملعس��كر 
التدريب��ي لباري��س س��ان جيرم��ان، لكن 
اإلعان الرس��مي ل��ن يصدر قب��ل انتهاء 

زيارته إلى الصن.
وإذا كانت معلومات هذا املصدر صحيحة، 
فه��ذا األم��ر يعن��ي ب��أن نيمار ل��ن يكون 
بصحبة برش��لونة عندما يبدأ موس��مه 
رس��مياً ضد ريال بالذات حن يلتقيان في 
13 الشهر املقبل على ملعب "كامب نو" 
في ذهاب الكأس الس��وبر اإلس��بانية، ثم 
ف��ي 16 منه إياباً على ملعب "س��انتياغو 

برنابيو".
ويبدأ ري��ال حملة الدفاع ع��ن لقبه بطاً 
للدوري اإلس��باني من ملعب ديبورتيفو ال 
كورونيا ف��ي 19 أو 20 اغس��طس املقبل، 
فيم��ا يس��تهل برش��لونة مش��واره على 

أرضه ضد ريال بيتيس.
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وطني الناشئين بالطائرة 
يالعب عمان عربيًا

عّمان ـ عباس هندي* 
يخ��وض منتخبن��ا الوطني للناش��ئن بالكرة 
الطائرة، اليوم االحد ،في متام الساعة اخلامسة 
عص��را  مباراته الثانية ام��ام املنتخب العماني 
حلس��اب اجملموع��ة الثاني��ة ضمن منافس��ات 
البطولة العربية اجلاري��ة حاليا في قاعة قصر 

الرياضة بالعاصمة االردنية عّمان .
يسعى ليوث الرافدين الى حتقيق االنتصار االول 
في البطول��ة من بوابة املناف��س الُعماني بعد 
التعثر في اجلولة االولى امام املنتخب البحريني 
برغ��م االداء الرجولي لكتيبة املدرب التونس��ي 
عامر نصراوي اشاد به جميع احلاضرين واملتابعن 
كون االحمر البحريني املرش��ح الس��اخن لنيل 

لقب هذه البطولة.
اسفرت نتائج اليوم االول للمجموعة االولى عن 
فوز املنتخب الس��عودي على املنتخب القطري 
بثاثة اشواط الثنن وكانت على النحو االتي » 
25-23« و »21-25 » و »17-25 » و » 25-23  » و« 
15-10 » ومتك��ن املنتخب االردني من الفوز على 
منافسه الفلسطيني بثاثة اشواط من دون رد 

وكانت »25-21 » و » 25 – 16 » و » 25 19- » .
وحلس��اب اجملموعة الثانية فقد اس��فرت نتائج 
ال��دور االول ع��ن ف��وز البحرين عل��ى منتخبنا 
الوطني بثاثة اش��واط م��ن دون رد وكانت » 25 
23- » و«25-22 » و« 25 – 14 » وتغل��ب املنتخب 
الُعماني على املنتخب االماراتي بثاثة اش��واط 
نظيف��ة كان��ت » 25-21 » و » 25-22 » و« 25-
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* موفد االحتاد العراقي لالعالم الرياضي

5  أوسمة لألثقال 
في بطولة آسيا

بغداد ـ سيف المالكي*
اكد امن سر االحتاد العراقي املركزي لرفع االثقال 
د.مصطفى صالح ان ما حققه العراق في بطولة 
اس��يا لرفع االثق��ال املقامة حاليا ف��ي العاصمة 
النيبالية يدعونا للتأكيد ان رفع االثقال العراقية 
الزالت بخير بعد اتباع االحت��اد املركزي خطة الزج 

بالرباعن الشباب في البطوالت الكبرى.
وق��ال د. مصطفى صالح: ان املش��اركة العراقية 
في بطولة اس��يا لرفع االثق��ال املقامة حاليا في 
العاصم��ة النيبالي��ة حقق��ت الهدف املنش��ود 
منها بع��د اتباع االحتاد املركزي س��ترتايجية الزج 
بالرباعن الش��باب في البط��والت القارية والذين 
اجادوا كثيرا بفعل جهود مدربيهم وتهيئة االحتاد 

متطلبات جناحهم.
واكد صال��ح ان الرباعة الذهبي��ة العراقية هدى 
س��الم حصلت على املركز االول بحصولها على 
وس��امن ذهبين وثالث فضي في منافس��ات وزن 
٩٠ كغم حيث اس��تطاعت ان تف��وز على بطات 
اجملموع��ة B وحتق��ق مجموعة تتف��وق فيها على 
اجملموعة A  لتحصل على املركز االول واحرز الرباع 
البطل عبد احلس��ن محمد عبد احلسن الوسام 
البرونزي ل��وزن ٩٤ كغم حيث حق��ق ١٤١ خطفا 
و ١٧٨ نت��را وظف��ر الرب��اع البطل حيدر عس��كر 
الوسام البرونزي لوزن ٨٥ كغم  وشهدت البطولة 
مشاركة قياسية بلغت 27 دولة بواقع 238 رباعا 

ورباعة.

* املنسق اإلعالمي الحتاد رفع األثقال

ميسان ـ قسم اإلعالم:

ثم��ن وزير الش��باب والرياضة عبد 
احلس��ن عبطان التشجيع املثالي 
التي  العالي��ة  الرياضي��ة  وال��روح 
يتحلى بها اجلمه��ور الرياضي في 
محافظة ميسان ودعمهم جلميع 
اجلهود الت��ي بذلت من اجل تأهيل 
امللع��ب واع��ادة افتتاحه في حفل 
بهيج س��يبقى عالقا ف��ي اذهان 
جماهيرن��ا الرياضية بصورة عامة 
مؤك��دا ان اي اجناز نفخر به هو من 
في��ض تضحيات ابطالنا ش��هداء 
الع��راق االب��رار وبط��والت قواتن��ا 
االمنية وحش��دنا الشعبي الذين 

ندين لهم بالفضل.
ج��اء ذلك خال احلفل الكبير الذي 
نظمت��ه وزارة الش��باب والرياضة 
إلع��ان االفتتاح الرس��مي مللعب 
ميسان االوملبي بحضور جماهيري 
ف��اق كل التوقع��ات وغص��ت ب��ه 
اركان امللعب بكثافة كبيرة يضاف 
له احلضور الرس��مي الذي تقدمه 
وزير امل��وارد املائية حس��ن اجلنابي 
دواي  عل��ي  ميس��ان  ومحاف��ظ 
واعضاء مجل��س احملافظة ورئيس 
اللجن��ة االوملبية الوطنية الكابنت 
رع��د حم��ودي واعض��اء املكت��ب 
التنفي��ذي ورئيس االحت��اد العراقي 
املركزي لك��رة القدم عب��د اخلالق 

مسعود.
كلمت��ه  ف��ي  عبط��ان  وثم��ن 
االفتتاحية اجلهود اجلبارة للماكات 
الش��باب  ب��وزارة  الهندس��ية 

والرياضة التي متكنت من مسابقة 
الزمن واجناز ما مطلوب منها على 
اكمل وجه رغ��م الضائقة املالية 
وحالة التقشف التي متر بها الباد 
بص��ورة عام��ة ، واعدا ان تس��تمر 
اجنازات ال��وزارة بافتت��اح املزيد من 

املاعب احلديثة مبختلف احملافظات 
وان يستمر معها سعي الوزارة مع 
االس��رة الرياضية ف��ي رفع احلظر 
ع��ن املاع��ب العراقي��ة وان تكون 
الوجه��ة املقبل��ة مب��اراة دولي��ة 

مبلعب ميسان الدولي.

وبارك محافظ ميس��ان علي دواي 
ورئي��س اللجنة االوملبي��ة الكابنت 
رعد حمودي ورئيس االحتاد العراقي 
املركزي لك��رة القدم عب��د اخلالق 
الش��باب  وزارة  اجن��ازات  مس��عود 
والرياض��ة وس��عيها احلثي��ث في 

اجناز املنش��آت الرياضي��ة الكبيرة 
الت��ي كان��ت الس��بب االول لرفع 
احلظر ع��ن بعض امل��دن العراقية 
وس��تكون الس��بب ايضا في رفع 
احلظ��ر بصورة تام��ة ، مؤكدين ان 
جماهيرنا الرياضية تس��تحق كل 

عمل جبار مب��دع يرفع من مكانة 
الرياضة العراقية.

وش��هد حفل االفتتاح الذي رعته 
ش��ركة عش��تار لانت��اج الفن��ي 
والتلفزيون��ي العديد من الفقرات 
معه��ا  تفاع��ل  الت��ي  املبهج��ة 
اجلمه��ور الكبير وتضم��ن لوحات 
استعراضية جملاميع الشباب عبرت 
ع��ن امكانيات كبي��رة في اجلانبن 
الفني والرياضي كما قدم الدكتور 
ميم��ون اخلالدي فواص��ل وقراءات 
ميس��انية حاك��ت تاري��خ املدينة 
العريق وسفرها اخلالد في التصدي 
للمستعمرين واملستكبرين عززها 
الشاعر حازم جابر بقصيدة رائعة 
العراقين في  تغن��ت بانتص��ارات 
دحر االرهاب الداعش��ي والبناء في 
اجلان��ب االخر وكان حلض��ور الفنان 
املعروف كرمي منص��ور بالغ التاثير 
ف��ي اجلماهي��ر وه��و يش��دو باروع 
الكلم��ات الغنائي��ة التي جتس��د 
حالة االنسجام واالخوة بن اطياف 
ش��عبنا ، وزينت اللوحات الليزرية 
والعروض التي غطت ارض امللعب 
وااللع��اب النارية س��ماء املنطقة 
امليس��اني  الفلكل��ور  وحاك��ت 
مازج��ت  ج��دا  رائع��ة  بطريق��ة 
احلداثة باالداء احلركي جملموعة من 

الشباب.
واختتم احلفل مبباراة كروية ضمن 
دوري النخب��ة جمعت ناديي الزوراء 
بنفط ميس��ان وهي املباراة االولى 
التي تقام عل��ى امللعب بعد اعادة 
تاهيله وانتهت بفوز الزوراء بهدف 

وحيد مقابل الشيء.

احتفالية مبهجة بافتتاح الملعب األولمبي

عبطان يعد الجماهير بمباراة دولية توثق رفع الحظر عن ميسان
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جانب من حفل أفتتاح ملعب ميسان األوملبي

لقطة أرشيفية ملباراة ريال مدريد وبرشلونة

بغداد ـ رافد البدري*
مبش��اركة 69 العب��اً والعب��ة مثلوا 
اغلب محافظ��ات العراق، اختتمت 
نهائ��ي  بطول��ة  اخلمي��س  ي��وم 
العراق بالش��طرجن لفئتي الشباب  
والناشئن لاعمار دون 20-18-16 ، 
والتي جرت منافس��اتها على قاعة 
فندق برج الس��ام ببغداد، بحضور 
رئيس االحتاد املركزي للعبة والنائب 
االول فرح��ان نصي��ر والنائب الثاني 
اسعد اسماعيل توفيق وامن السر 

واالمن املالي واعضاء االحتاد كافة.
للش��طرجن  العراقي  االحت��اد  واختار 
م��ن  الوطن��ي  املنتخ��ب  العب��ي 
الذك��ور واالن��اث الذين س��يمثلون 
االحتاد ف��ي البطوالت املقبلة، حيث 
تالفت تش��كيلة املنتخب الوطني 
للناشئن والشباب من ربيع صباح 
نوري ومعزز ظاهر حبيب واحمد جزا 
كمال، فيما تالف املنتخب الوطني 
لاناث من سالي عباس عبد الزهرة 
وميامة عاصف عبد اهلل ونبا سامي 

عباس، فيما تالف املنتخب الوطني 
للبراعم واالش��بال للذكور من زيد 
عم��ر ابراهيم وعلي ص��اح مهدي 
ويوس��ف جني��ب كاظم وزي��د عاء 
جاسب ومعزز ظاهر حبيب، ولاناث 
كل م��ن: نبا س��امي عب��اس ونهاد 
صب��اح موري وفاطمة صاح مهدي 
ورتاج سعد محسن وسهاد صباح 

نوري.

* املنسق اإلعالمي الحتاد الشطرجن

بغداد ـ أثير الشويلي*
املرحل��ة  منافس��ات  اختتم��ت 
النهائي��ة لدوري الكرة الش��اطئية 
للموس��م احلال��ي حي��ث تأهل الى 
املربع الذهبي م��ن اجملموعة الثانية 
اجلنوب،  اجلي��ش ومصاف��ي  فريق��ا 
واستطاع االول ان يتصدر اجملموعة 
بفارق ركات الترجيح بعد ما انتهى 
الوقت��ان األصلي واالضاف��ي باربعة 
اهدف لكل فريق وحس��مت ركات 
احل��ظ ملصلح��ة اجلي��ش بنتيج��ة 

ثاثة اه��داف مقابل ه��دف، وبهذه 
النتيج��ة تص��در اجلي��ش اجملموعة 
الثانية ومصافي اجلنوب وصيفا له.
املب��اراة ثماني��ة اه��داف  ش��هدت 
تقاس��مها الفريقان. قدم الاعبون 
مباراة مثيرة جدا من جميع اجلوانب 
التكتيكية والفنية وحضرت اإلثارة 
والندية طيلة أشواط املباراة الثاثة 
حيث س��جل لفريق اجليش كل من 
مرتضى قاسم هدفن وعمر كامل 
وحس��ن جب��ار لكل منه��م هدف 

فيما جاءت اهداف مصافي اجلنوب 
بامضاء حارس املرمى ابراهيم عماد 
هدف��ان وعم��ار عل��ي ومصطف��ى 
محمد لكل منهم هدف.. وحسمت 
فري��ق  ملصلح��ة  الترجي��ح  ركات 
اجليش حيث س��جلوا ث��اث ركات 
فيما سجل مصافي اجلنوب واحدة 
وأضاعوا ركلتن وأصبحت النتيجة 

ثاثة اهداف مقابل هدف.

* املنسق اإلعالمي للجنة الشاطئية

»الشطرنج« يختار منتخباته الوطنية

»الجيش« يتصّدر ثانية الكرة الشاطئية

بغداد ـ سلمى الجميلي*
 اجتمع��ت الهيئ��ة العامة للجنة 
الباراملبية، اخلميس، ملناقشة النظام 
االنتخابات  والوائح  الداخلي اجلديد 
للجنة الباراملبية متهيدا لانتخابات 
القادمة والتي م��ن املؤمل اقامتها 
خال االشهر املقبلة، حيث تبدأ في 
اللجان الفرعية ث��م االحتادات ومن 
بعدها انتخاب��ات املكتب التنفيذي 
فرئي��س اللجن��ة الباراملبية وتكون 
التش��كيلة اجلديدة ألربع س��نوات 

مقبلة
ج��رى  العام��ة  الهيئ��ة  اجتم��اع 
م��ن  اعضائه��ا  كاف��ة  بحض��ور   ،
رؤس��اء اللجان الفرعية واالحتادات، 
وأعضاء املكت��ب التنفيذي، وممثلن 
ع��ن الاعبن والاعبات، وبأش��راف 
رئي��س اللجنة الباراملبي��ة الدكتور 
عقيل حميد واخلبي��ر املالي للجنة 
حسن شاكر، واخلبير القانوني عبد 
احلس��ن كاطع واملش��اور القانوني 
حس��ن الامي م��ع مق��رر املكتب 

التنفيذي محمد السامي.
 و مت ط��رح فق��رات م��واد النظ��ام 
بح��وار  ومناقش��تها  الداخل��ي 
مفتوح موس��ع، ووض��ع التعديات 
عل��ى بعضه��ا وتدوينه��ا م��ع م��ا 
يتواف��ق والرياض��ة الباراملبي��ة، ثم 

التصوي��ت عليها م��ن قبل اجلميع، 
وض��ع  وج��وب  باالعتب��ار  آخذي��ن 
االس��س الصحيحة التي تنسجم 
م��ع اس��تمرارية عجل��ة الباراملبية 
العراقي��ة م��ع اس��س الباراملبي��ة 
الدولي��ة، لي��س في الوق��ت احلالي 
فحس��ب، امن��ا لألجي��ال القادم��ة 
ليبقى العراق ف��ي طليعة البلدان 
التي تُعنى برياضة ُمتحدي االعاقة 
من خال رفع رايته، وعزف الس��ام 
اجلمه��وري، ح��ن وص��ول ابطالن��ا 
البطوالت  ف��ي  التتوي��ج  ملنص��ات 

اخلارجية التي يشاركون فيها.
 وف��ي خض��م املؤمت��ر ثم��ن رئي��س 
اللجن��ة الباراملبي��ة الدكتور عقيل 
ع��ودة واعض��اء املكت��ب التنفيذي  

جهود وزير الش��باب والرياضة عبد 
احلسن عبطان، ملساندته ألصحاب 
االجن��از وموقف��ه املتواص��ل معهم 
وخصوصي��ة،  اهمي��ة  مبنحه��م 
فبالرغم مم��ا يعانيه البلد من وضٍع 
امني وضائق��ة مالي��ة، إال انه كان 
دوم��ا الي��د الس��اندة ألبطالنا من 
خال تذلي��ل الصعوبات لهم جهد 
امكان��ه,  اجتماع الهيئ��ة العامة 
ه��ذا مت في مقر اللجن��ة الباراملبية 
العراقي��ة، وبتغطي��ة اعامية من 
عدد من القنوات احمللية الفضائية، 
وحضور ع��دد من اصح��اب اإلعام 

املرئي واملقروء.

* إعالم اللجنة الباراملبية

من اجتماع الباراملبية

»البارالمبية« تناقش نظامها الداخلي

حمى الـ«كالسيكو« تجتاح ميامي اليوم في كأس األبطال الدولية



:BBC - الصباح الجديد
حينما شاهدت "أفرا" ابنها "أالن" 
وهو يتخرج ف��ي جامعة كامبريدج 
الشهر املاضي، عادت بها الذكريات 

إلى حلظة والدته.
حينه��ا، ق��ال أحد اجلي��ران: "أنا في 
غاي��ة األس��ف ألن ابن��ك أعم��ى". 
وبات��ت األم ف��ي ذل��ك الوق��ت مثار 

حديث البلدة بسبب وضع ابنها.
كان ذلك في العراق عام 1995، ولم 
يكن قد مّر على حرب اخلليج سوى 
س��نوات قليل��ة، وكان العراقي��ون 
العقوب��ات  يعان��ون بش��دة ج��راء 
املفروض��ة عل��ى البل��د. وكطف��ل 
التوقع��ات  كان��ت  فق��د  ضري��ر، 
بش��أن مس��تقبل "أالن هينيسي" 
متواضع��ة، لك��ن اآلن، حني يتجول 
"أالن" في كليته بكامبريدج، يشعر 

بثقة كبيرة. 
ف��ي الع��راق، كانت أس��رة أالن من 
كان  ج��ده  املتوس��طة،  الطبق��ة 
ش��يخا معروفا، وعاش��وا حياة بها 
كثير من وس��ائل الراحة، بل كانت 

حياة مترف��ة، لكن املستش��فيات 
العراقية لم تكن في اس��تطاعتها 
من��ح الطف��ل أي أمل، يق��ول أالن: 
"حاول والدي عالجي، لكن لم يكن 
هناك عدد كاف م��ن أطباء العيون 
أنني سأظل  االختصاصيني، وظنوا 
أعمى ط��ول حياتي". لك��ن عندما 
بلغ "أالن" س��تة أش��هر من العمر، 
لوال��ده فرص��ة كبي��رة:  س��نحت 
"اضط��ر وال��دي إلى بي��ع كثير من 
ممتلكاته لدفع تكاليف العالج، لقد 
تركنا العراق، ولم نكن منلك س��وى 
القليل". وكانت الفرصة هي إجراء 
عملية جراحية في لندن، وبالفعل 
جنحت العملية في اس��تعادة جزء 

من الرؤية بالعني اليسرى.
ويواص��ل "أالن" قائ��ال: "اتذكر أمي 
أول م��رة نظ��رت إليه��ا، كانت املرة 
األول��ى الت��ي تلتقي فيه��ا عينانا. 

حينها، انفجرت أمي في البكاء."
وبع��د ذل��ك طلب��ت وال��دة "أالن" 
وأش��قاؤه اللج��وء السياس��ي في 
لندن، لكنه��م كمهاجرين واجهوا 

حتدي��ات جمة. يقول أالن: "عاش��ت 
األس��رة حياة س��عيدة في العراق، 
لكن حينما تغيرت الظروف، اضطر 
أفراد األس��رة إلى العيش كالجئني. 
ل��م يكون��وا قادرين عل��ى التحدث 
باإلجنليزية. وكنا نعيش في مساكن 
حكومي��ة ف��ي لندن، لق��د أصيبوا 

بصدمة ثقافية حقيقية".
ويتابع "أالن": "لقد عش��ت حياتي 
وأنا ال أفكر في أنني ضعيف البصر. 
أحببت رك��وب دراجتي، وعندما كنا 
نذهب إلى املالهي، كنت دائما أرغب 

في قيادة سيارات التصادم".
ومث��ل كثير من األطف��ال، لم يكن 

"أالن" م��الكا في املدرس��ة: "كنت 
ضمن األقل حتصيال في كل ش��يء، 
واعتدت على التغيب من املدرس��ة، 
وكنت ألق��ي البيض على احلافالت، 
وهي تصرف��ات يفعلها املراهقون". 
"أالن"  أدرك  النهاي��ة،  ف��ي  لك��ن 

امكانيته بتحقيق األفضل.
يقول "أالن": "بعد مرحلة الثانوية، 
دبت داخلي طاق��ة جديدة، وأدركت 
أن التالمي��ذ املتفوقني ل��م يكونوا 
 ،2012 ع��ام  وف��ي  من��ي".  أذك��ى 
تق��دم لاللتح��اق بكلي��ة القان��ون 
وأصبح  ف��ي جامع��ة كامبري��دج. 
واحدا من بني س��بعة أشخاص من 
ضعفاء البص��ر، يجرى قبولهم في 
ذلك العام، وأول شخص في عائلته 
يلتح��ق باجلامع��ة: "خ��الل حياتي 
كلها كنت أسمع: ال تستطيع، وال 
ينبغي عليك، ول��ن تكون مضطرا. 
تل��ك الص��ورة النمطي��ة للمعوق 
القامت��ة، والتي تدف��ع للعجز، وكان 
أكب��ر حتد ف��ي حياتي ه��و التغلب 

على هذا".

قضى "أالن" ثالث��ة أعوام في كلية 
كان��ت  إنه��ا  ويق��ول  فيتزويلي��ام، 
مرحلة حت��ول كبي��ر: قابلت أفضل 
الن��اس من جمي��ع أنح��اء العالم. 
لكن كانت هناك تعليقات س��لبية 
كثي��رة موجهة ضدي". ويتابع: " لو 
بقيت في الع��راق، لم أكن ألحصل 
على درجة القان��ون من كامبريدج، 
ول��ن يعرفني أحد، فقد تعرض أفراد 
م��ن عائلتي هناك ألح��داث صادمة 
ومروعة، من بينها الوقوع في األسر 
لدى تنظيم الدولة اإلسالمية، ورمبا 

ما كنت حيا االن". 
بع��د التخ��رج ف��ي اجلامع��ة ه��ذا 
الصيف، بدأ "أالن" منحة دراس��ية 
ف��ي كلي��ة القان��ون. ويق��ول: "إذا 
حصل��ت عل��ى الدرج��ة األولى في 
القان��ون م��ن جامع��ة كامبرديدج، 
فسيكون ذلك مفيدا طوال حياتك. 
لك��ن، إذا كن��ت أعم��ى ومهاج��را 
مس��لما تعيش ف��ي لن��دن حاليا، 
فيتع��ني علي��ك إجن��از الكثي��ر من 

األشياء. الرحلة قد بدأت للتو".

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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الراقي.. ذلك الفاعل الغائب

عباس عبود سالم

في العراق بدأت الدولة مطلع القرن املاضي مع مجتمع 
بسيط لكنه حقيقي وفعال، يتوزع سكانه بني الريف، 
والبادية، واحلضر أي املدينة، وتختلف طبقات الناس فيه 
عن اوروبا الغربية فال يوجد ارس��تقراطيون بل اقطاع، 
وال برجوازي��ون بل صناعيون وجتار، اضافة الى رجال دين 
مؤثرين على اجملتمع، وبيوت علم وادب وسياسة، وهؤالء 

يشكلون الطبقة البرجوازية الوطنية.  
بعد الثورات واالنقالبات التي ش��هدها العراق تكونت 
اوس��اط وطبقات جديدة عمادها اصحاب الس��لطة، 
وكب��ار الق��ادة والضب��اط، وابن��اء املس��ؤولني الكبار، 
والبيوت��ات املقرب��ة منهم، بغض النظر عن مس��توى 
التعليم والثقافة، والس��لوكيات التي ميكن ان ترتقي 

جملتمع النخبة او اجملتمع الراقي او الطبقة الراقية.
صار بامكان أي شخص ادعاء االنتماء للوسط الراقي، 
م��ادام االب��واب مخلوع��ة والطبق��ات مفتوحة على 
بعضها والزح��ف من مجموعة ال��ى مجموعة أخرى 
امر يس��ير، نعم فقدنا معايي��ر تصنيف الرقي، ومادام 
غابت مالمح وهوية اجملتمع الراقي الذي ميكن ان يكون 
بكل بس��اطة مرادفا للثروة واملال، او السلطة والقوة، 
او النس��ب النبي��ل، او املكانة االجتماعي��ة، او املكانة 
العلمي��ة، ولك��ن امل��ال بالطب��ع هو الوس��يلة االجنح 

لتصدر كل التصنيفات.
 ومادام تكاثر وتعاظم عدد االثرياء لدينا منذ ايام احلصار 
من سنة 1990 لغاية 2003، ايام حلويات التمر الزهدي، 
وصبغ املالبس بع��د زوال الوانها، وحتوير البطانيات الى 
معاطف وقماصل، ايام بيع وشراء ابواب املنازل اخلاوية، 
وخردة االثاث، وسكراب ماتبقى من املعارك، ايام بدايات 

فن النصب واالحتيال واملتاجرة بقوت الناس.
 ثم الدخول الى العراق الدميوقراطي من بوابة الفرهود 
واحلواس��م، واختيار سكن جديد في عاصمة اخرى رمبا 
تك��ون بيروت، او عمان، او دب��ي، واختيار تصنيف جديد 
باملال مجهول املصدر، وبالث��روة التي التخضع لقانون 
يتتبع مصدرها، وال الى مجتمع قوي يحاس��ب اخالقيا 

من يدعي امتالكها.
 اكي��د بع��د كل هذا س��تكون املرحلة التالية س��عيا 
للفساد املالي واستغالل الس��لطة ونهب املال العام، 
الذي نش��هده اليوم، مادام بالس��رقات تبنى الطبقات 
الراقي��ة، وباملال اجملهول النس��ب واحلس��ب يتش��كل 
االنس��ان الراق��ي، والنتيجة حتما ثراء فاح��ش، واثرياء 
جدد كان��وا باالمس مواطنني بس��طاء، او عاطلني عن 
العمل، او س��راقا ولصوصا، اليه��م... فالنتيجة انهم 
حتول��وا الى واجهة اجملتمع الراق��ي النهم حصلوا على 

املال.
س��يمر الكثي��ر م��ن الزم��ن... ونح��ن س��نكرر ونعيد 
املش��كلة نفس��ها.. ونطرح االس��ئلة ذاته��ا.. من هو 
الراقي؟  ماهي مميزات الرجل الراقي؟ وماهي مواصفات 

السيدة الراقية؟ 
رمبا املظاهر الفخمة، واقتن��اء اغلى املاركات، ومطاردة 
اجلدي��د منه��ا، ورمب��ا تعل��م النس��اء بع��ض املقاطع 
التمثيلة الكاذبة حملاكاة تلك املظاهر، او اقتباس عادات 
م��ن مجتمعات مجاورة، او االبتعاد عن اهلل وعن قيمنا 

وموروثاتنا الدينية واالجتماعية.
وفي كل االحوال هي فوضى المعايير حتكمها، والفهم 
مش��ترك للناس يرفض هذا ويقبل ذاك، كل شيء صار 
يباع ويش��ترى، وامل��ال احلرام هو من يصن��ع الراقي في 
نظرنا نحن املتمسكني باذيال ماتبقى من قيم ورثناها 
عن املاضي، واليتقبلها الفع��ل املضارع الفاقد لوجود 

الفاعل احلقيقي كونه مبنيا للمجهول.

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

يب��دو أن النجمة العاملية 
أجنلين��ا جولي ل��م تدرك 
األخي��ر  تصريحه��ا  أن 
جملل��ة "Vanity Fair" في 
عدد ش��هر أيلول املقبل، 
سيعرضها حلملة شرسة 
التواص��ل  مواق��ع  عب��ر 

االجتماعي.
وكانت جول��ي قد حتدثت 
ع��ن  املقابل��ة  خ��الل 
الطريقة، التي اختير من 
الذين  األطف��ال  خالله��ا 
تصوير  في  سيش��اركون 

 First They Killed" فيلم
My Father"، وهو يتحّدث 
 Loung الكاتب��ة  قّص��ة 
Ung، التي تستذكر كيف 

ُقتل والدها.

عبر حسابها اخلاص على 
التواص��ل  مواق��ع  أح��د 
خطف��ت  االجتماع��ي، 
الفنان��ة اللبنانية ميريام 
بعدم��ا  اإلنظ��ار،  ف��ارس 
نش��رت صورة جديدة لها 
بدت فيها بكامل جمالها، 

ونعومتها.
وأشارت ميريام فارس في 
الصورة  عل��ى  تعليقه��ا 
بأنها عادت  التي نشرتها 
إلجازته��ا، حي��ث كتب��ت 
التال��ي: "أع��ود مرة أخرى 

إلجازتي الصيفية".
التعليق��ات  وانهال��ت 
من قب��ل جمه��ور فارس 
على الص��ورة، حيث اثنوا 
على جماله��ا، ومتنوا لها 

اج��ازة صيفية ممتعة لها، 
ولعائلتها.

يذكر ان الفنانة اللبنانية 
ميري��ام ف��ارس كانت قد 
طرح��ت أغني��ة "ش��وف 
حالك عل��ّي"، وهي أغنية 
ضم��ن  م��ن  س��ينغل 
ألبومه��ا اجلدي��د، األلبوم 
متنوع ما بني أغاٍن مصرية، 

ولبنانية، وخليجية.

 Voici " استطاعت مجلة
حتص��ل  ان  الفرنس��ية   "
على الص��ورة األولى لتوأم 
ج��ورج  العامل��ي  النج��م 
كلون��ي، وزوجت��ه احملامية 
أمل علم  األصل  اللبنانية 

الدين.
وكان الثنائي في اجازة في 
بإيطاليا، حيث  لومب��اردي 
مص��ور  عدس��ة  متكن��ت 
الفرنسية   "Voici" مجلة
من التقاط مجموعة صور 
وهما  وزوجت��ه،  لكلون��ي، 
يحم��الن طفليهما التوأم 

إيال وألكسندر.
وتصدرت هذه الصور غالف 
اجملل��ة، الت��ي متكن��ت من 
التقاط اول ص��ورة للتوأم، 
على الرغم م��ن ان الصور 

ليست بجودة عالية.

انجيلينا جولي

جورج كلوني

ميريام فارس

أخبــارهــــــــــم

الجئ عراقي ضرير

الجئ عراقي ضرير يتخرج من جامعة كامبريدج البريطانية

أربيل - الصباح الجديد:
لب��ى الوكيل األقدم لوزارة الثقافة جابر اجلابري دعوة مركزي 
أبابيل للدراس��ات االس��تراتيجية، وكذلك مركز دار السالم 
لإلعالم والدراس��ات وتنمية اجملتمع، خ��الل محاضرة مرحلة 

ما بعد داعش.
وناقش اجلابري خالل احملاضرة سبل احلفاظ على االنتصارات، 
ومحاربة الفكر الداعشي، مؤكدا على دور منظمات اجملتمع 
املدن��ي في محارب��ة الفك��ر اإلرهابي، من خالل أنش��طتها 

التثقيفية للمتلقي. 
وتخل��ل اللقاء عدة نقاش��ات ومداخالت ح��ول وجود الفكر 
الداعش��ي، ومعاناة املثقف في تكميم األف��واه، واإلقصاء، 
من قبل األفكار اإلرهابية والداعش��ية املندسة في مفاصل 
اجملتم��ع، وكيفية التعامل م��ع املرحلة املقبل��ة في التحرر 

العسكري من داعش، وخوض مرحلة التحرر الفكري.

الجابري يلقي محاضرة عن 
"مرحلة ما بعد داعش"

الصباح الجديد - وكاالت:
يس��تعد الفنان كاظم الس��اهر 
إلحي��اء حفل��ة غنائي��ة ضم��ن 
فاعلي��ات مهرج��ان اهدنيات في 
لبنان ليلت��ي الرابع واخلامس من 
ش��هر آب/أغسطس املقبل، وقد 
نف��دت تذاكر احلفلة قبل إقامته 

بأكث��ر من أس��بوع، احلفل��ة تبدأ في 
الثامنة مساء بتوقيت بيروت، ويغني 
الس��اهر مجموعة من أحدث أغاني 
ألبومه األخي��ر "كتاب احلب"، إضافة 
الى غنائ��ه بعض األغان��ي املفضلة 

لدى اجلمهور.
كما يحيي الس��اهر ليلتني في مركز 

امللك حسني بن طالل للمؤمترات في 
فن��دق هيلتون في البح��ر امليت، في 
األردن يوم 11،12آب/أغسطس املقبل، 

وتبدأ احلفلة في الثامنة مساء. 
يُذك��ر أن الس��اهر أعل��ن انس��حابه 
من املش��اركة في برنام��ج ذا فويس، 
وذا فوي��س كي��دز، بع��د ان ذك��ر انه 

بالبرنام��ج األخير تأث��ر كبيرا، وتعب 
نفس��يا بس��بب الضغط النفس��ي 
عل��ى األطف��ال، الذي كان يش��هده 
حينما يخرج أحدهم من املس��ابقة، 
ويقوم الس��اهر بعمل جولة غنائية 
ط��وال مدة الصيف م��ن خالل إحياء 

عدد كبير من احلفالت.

الساهر يستعد إلحياء حفلة
 بمهرجان أهدنيات اللبناني

بغداد - حذام يوسف:
لتأس��يس   "82" ال���  الذك��رى  مبناس��بة 
الصحاف��ة الش��يوعية، واحتف��اال بتحرير 
املوص��ل، أقامت اللجنة الثقافية في احلزب 
الشيوعي العراقي، اصبوحة ثقافية، احتفاء 
بالصحافة الش��يوعية العراقية، وبحضور 
عدد كبير من الصحفي��ني واإلعالميني في 

املؤسسات اإلعالمية العراقية.
 تضمنت الفعاليات ندوة عن مجلة الفكر 
اجلدي��د، وجلس��ة خاص��ة ع��ن الصحفي 
الكبير محمد مال عب��د الكرمي، إضافة الى 

تكرمي عدد من اإلعالميني املتميزين.
اجللس��ة ابتدأت بكلم��ة ترحيبية من قبل 
األستاذ طه رشيد الذي ادار اجللسة األولى، 
ليت��رك احلدي��ث الحق��ا لألس��تاذ صبحي 
اجلميل��ي الذي اس��تعرض ب��دوره الصحف 
واجمل��الت، والكت��اب البارزي��ن الذي��ن كتبوا 
فيها م��ن بغ��داد واحملافظ��ات:" صحافتنا 
محرضة، ومنِظمة، وهي مدرسة للوطنية 
والدميقراطية، اليوم تواصل منابر االعالم في 
احلزب الش��يوعي العراقي، حمل الراية في 
صحيفة طريق الش��عب، ومجلة الشرارة، 
وغيرها م��ن املطبوعات العراقية في بغداد 
او احملافظ��ات، انها ص��وت كل العاملني في 

عراق سالم ينعم بالسالم".
شارك الش��اعر الكبير ياس��ني طه حافظ 

بقصيدة عن املناضل الشهيد كامل شياع، 
قدمه األستاذ عبد الرضا ظاهر، متحدثا عن 
رم��وز الصحافة واالدب في الع��راق، والذين 
خرجوا من معطف احلزب الش��يوعي، كما 
وصفه��م ف��ي كلمت��ه، معرفا بالش��اعر 
حافظ الذي قرأ قصيدته )مخاطبات كامل 

شياع قبل قتله(.
على هامش االحتفالية كان هناك معرضا 
باحل��زب،  اخلاص��ة  واملطبوع��ات  للكت��ب 
ومعرضا للص��ور الفوتوغرافية التي وثقت 
بالصور العم��ل في الصحاف��ة، والعناوين 
الب��ارزة لتل��ك الصحف، عبر تاري��خ العراق 

الصحفي.

بغداد - الصباح الجديد:
استقبل وكيل وزارة الثقافة لشؤون السياحة 
واالثار قيس حسني رشيد في مكتبه الرسمي 
في بغداد، الناش��طة الروسية، واملتخصصة 
في حوار الثقافات، واع��داد ملفات ادراج 
املواق��ع االثري��ة عل��ى الئحة 
العاملي  الت��راث 
نا  س��فتال "

بتراكوفا".
ى  ج��ر و
ل  خ��ال
ء  للق��ا ا

اس��تعراضا آلفاق التعاون اآلث��اري بني العراق، 
واملؤسس��ات الروس��ية، ومدى حاجة العراق 
لتدريب امل��الكات العاملة ف��ي مجال ترميم 

االثار في املواقع االثرية، وفي املتاحف.
وق��دم وكيل الوزارة ش��رحا للعمل اجلاري في 
بعض املواق��ع االثري��ة، ومدى تع��اون العديد 
من الدول ف��ي مجال اع��داد، وتدريب، وتأهيل 
امل��الكات العراقي��ة، من خالل اقام��ة الدورات 

بهذا اخلصوص.
كما جرى مناقش��ة امكاني��ة اقامة معارض 
لآلثار العراقية في روس��يا عل��ى غرار املعرض 
ال��ذي اقيم في فينس��يا، وال��ذي احتوى على 
قط��ع اثرية، وكذلك مش��اركات ف��ي لوحات 
فني��ة، واب��دى الوكيل الرغبة ف��ي اقامة تلك 
املع��ارض، بعد اتخاذ االج��راءات االصولية في 
هذا اجلانب. وقامت السيدة سيفتالنا بجولة 
ف��ي املتح��ف العراق��ي، واطلعت عل��ى االثار 
العراقي��ة املعروضة في ش��تى قاعاته، والتي 
متثل عص��ور تأريخية متعددة، واكدت رغبتها 
بلق��اء القائمني على اخملطوطات العراقية في 
الهيئ��ة، من اجل االط��الع والتع��رف عليها. 
وأكدت رغبة املؤسسات الروسية للعمل مع 

اجلانب العراقي في اجملاالت كافة.

"الثقافة" تضّيف المتخصصة  الشيوعيون يحتفلون بتحرير الموصل
بالئحة التراث العالمي 

الصباح الجديد - وكاالت:
أطلق ناش��طون مب��ادرة خيرية جديدة 
في ع��دة م��دن لبناني��ة ه��ذه األيام، 
حتت عنوان )حي��ط اخلير..خلينا ناخد 
ونعطي( وذلك ملساعدة احملتاجني، مع 
احلفاظ على كرامته��م، وإعفائهم 

من احلرج.

وأسس الناشطون احلوائط في شوارع رئيسة 
مبدينة بي��روت، ليتبرع الن��اس باملالبس التي ال 
يحتاجونه��ا، ويعلقوها عليه��ا، ليأخذها من 

هم في حاجة لها.
ويح��رص مؤسس��و مب��ادرة )حي��ط اخلير( في 
بي��روت على عدم الظهور في وس��ائل اإلعالم، 
مؤكدي��ن أن هدفه��م ه��و مس��اعدة الناس، 

وعمل اخلير من أجل اخلير.
وحققت املبادرة ش��عبية واس��عة وصلت إلى 
ع��دة مدن لبناني��ة أخرى. ومع امت��داد املبادرة 
تدريجي��ا لعدي��د م��ن امل��دن اللبناني��ة، يأمل 
متطوع��و جمعي��ة )ناش��طون( ب��أن يش��عر 
الس��كان احملليون، أنهم ميثل��ون جزءا من احلل 

للتحديات التي تواجه الفقراء في البالد.

"حيط الخير.. خلينا ناخد ونعطي" مبادرة لمساعدة الفقراء في لبنان
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