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بغداد - أسامة نجاح:
ق��وات عمليات  قي��ادة  كش��فت 
نين��وى ي��وم ، أمس الس��بت ،  أن 
مجاميع داعش اإلجرامية أعلنت 
النفي��ر الع��ام ب��ن صفوفها في 
قضاء تلعفر وبدأت بحفر اخلنادق 
على أط��راف القضاء في محاولة 
منه��ا ملنع تقدم الق��وات األمنية 
التي تس��تعد القتح��ام القضاء ، 
فيما لفتت إل��ى إن ، أعداد داعش 
ف��ي القض��اء من األجان��ب يصل 
عددهم نحو 200 عنصر ويحملون 

جنسيات اجنبية مختلفة . 
وق��ال مص��در امن��ي ف��ي قي��ادة 
عمليات نينوى ف��ي حديث خاص 
اجلدي��د‘‘   ‘‘الصب��اح  لصحيف��ة 
إن" زم��ر داعش اإلرهابي��ة أعلنت 
النفير العام في قضاء تلعفر بن 
مازالوا  الذين  والسكان  عناصرها 
متواجدي��ن في القضاء ، مش��يرا 
إلى إن"عناصرهم قاموا بتقسيم 
اإلرهابين  ب��ن  القض��اء  مح��اور 
األجان��ب ومنع��وا م��ن قي��ام أي 
عنص��ر محل��ي من تول��ي زعامة 
احمل��اور وأناط املهم��ة للمهاجرين 

ونحى األنصار من مواقعهم". 
وأض��اف املصدر ال��ذي طلب عدم 
الكش��ف ع��ن اس��مه أن" إعالن 
النفي��ر ف��ي صفوف داع��ش جاء 
بصورة غي��ر معروفة حيث قامت 

باس��تعمال  اإلجرامية  العناص��ر 
مساجد قضاء تلعفر بإطالق نداء 
)اهلل اكب��ر( والدع��وة إلى احلضور 
ملق��رات داع��ش واملس��اجد لذلك 

األمر". 
وتاب��ع املص��در أن" عناصر داعش 
التكفيري��ة ب��دأت بحف��ر خنادق 
ف��ي مواقع متع��ددة م��ع اقتراب 
موع��د حترير قضاء تلعفر من قبل 
القوات املش��تركة"، الفتا إلى إن" 
أع��داد داعش في قضاء تلعفر من 
األجانب يصل الى نحو 200 عنصر 
ويحملون جنسيات عربية وتركية 

وأذربيجانية ومغاربة وأجانب". 
م��ن جانبه��ا أك��دت وزارة الدفاع 
, أم��س الس��بت , توفي��ر أهال��ي 
نين��وى  غرب��ي  تلعف��ر  مدين��ة 
معلوم��ات دقيق��ة ع��ن تنظي��م 
داعش اإلجرامي, مش��يرة إلى أن" 
ذلك التعاون دليل على وجود تذمر 
شديد من األهالي جتاه التنظيم. 

 وق��ال املتح��دث باس��م ال��وزارة 
العميد محمد اخلضري لصحيفة 
‘‘الصباح اجلديد‘‘ إن" القوة اجلوية 
يومي��ة  نوعي��ة  تنف��ذ عملي��ات 
ضد مراكز قي��ادة  تنظيم داعش 
اإلجرام��ي ف��ي تلعفر بن��اء على 
معلومات استخبارية من األهالي 

والقيادة املشتركة".
تتمة ص3

"داعش" يعلن النفير العام في تلعفر ويحفر الخنادق 
لمنع تقدم القطعات العسكرية لتحرير القضاء

القطعات العسكرية تتقدم باجتاه تلعفر

بغداد ـ الصباح الجديد:
ف��ؤاد  اجلمهوري��ة  رئي��س  أع��رب 
ثقته  الس��بت، عن  معصوم،امس 
بأن تش��هد املرحلة املقبلة تطورا 
ف��ي العالقات ب��ن الع��راق وإيران، 
داعيا إلى االس��تفادة م��ن اخلبرات 
اإليراني��ة والتع��اون ف��ي قطاع��ي 
النفط والبيئة، فيما أبدى الرئيس 
اإليراني حس��ن روحاني رغبة بالده 
تطوي��ر التعاون في مج��االت ربط 
الس��كك احلديدية وتسهيل منح 

التأشيرات بن بغداد وطهران.
العراقية  اجلمهورية  رئاسة  وقالت 
في بي��ان اطلعت علي��ه "الصباح 

اجلدي��د"، إن معص��وم "التقى في 
القصر اجلمه��وري بطهران صباح 
حس��ن  اإليران��ي  الرئي��س  ام��س 
معص��وم  أن  مبين��ة  روحان��ي"، 
"ق��دم التهان��ي للرئي��س اإليراني 
انتخابه رئيسا للجمهورية  بإعادة 
اإلس��المية، ومتنى ل��ه النجاح في 
قي��ادة ب��الده وش��عبه للمزيد من 

التقدم واالزدهار".
وأعرب معصوم، وفق��ا للبيان، عن 
ثقته بأن "املرحلة املقبلة ستشهد 
املزيد من تطور العالقات بن العراق 

وإيران".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد القائد العام للقوات املس��لحة 
رئيس ال��وزراء حيدر العب��ادي، امس 
الس��بت، ان العراق ارع��ب عصابات 
داع��ش االرهابية من خالل احلش��د 
وقوات��ه االمنية، فيما قدم ش��كره 
للمقاتلن ولقوات اجلهد الهندسي 

والطبابة في احلشد.
وق��ال العب��ادي ف��ي كلم��ة خ��الل 
االحتفالي��ة الت��ي اقامته��ا فرق��ة 
 ،  ،  26 الل��واء  القتالي��ة  العب��اس 
وتابعته��ا "الصب��اح اجلدي��د" ان " 
قضاء تلعفر  سيحرره جميع القوات 

الت��ي حررت ج��رف النص��ر وتكريت 
والفلوجة واملوصل وسيكون احلشد 
الش��عبي م��ن ضمنه��ا، مش��ددا 
بالقول ان احلشد الشعبي لن يُحل ، 

وهو يعمل بأمر الدولة واملرجعية .
واض��اف ان "العراق باٍق ومنتصر وقد 
تعاون العراقيون جميعاً بقطع رأس 
األفعى في املوص��ل وهذا إجناز كبير 
ينظر اليه العالم بإعجاب"، مشددا 
وقوتنا  بوحدتن��ا  "أنتصرنا  بالق��ول 
كم��ا س��ننتصر بإرج��اع النازح��ن 

ملناطقهم".
تتمة ص3

بغداد ـ وكاالت:
اوض��ح مص��رف الرافدي��ن، امس 
السبت، اسباب تأخر صرف رواتب 
املتقاعدي��ن، فيم��ا اش��ار الى انه 
لغاي��ة االن لم تص��ل القوائم من 

التقاعد.
وق��ال املصرف ف��ي بي��ان اطلعت 
عليه "الصباح اجلديد" ان "أسباب 
تأخ��ر ص��رف روات��ب املتقاعدي��ن 
املدنين لش��هر آب حت��ى االن جاء 
لع��دم وص��ول قوائم وكش��وفات 
أس��ماءهم وبياناته��م م��ن قبل 
التقاعد"، محم��ال "هيئة  هيئ��ة 
التقاع��د مس��ؤولية تأخير صرف 

الرافدين  الرواتب لك��ون مص��رف 
جهة تنفيذية في عملية الصرف 

وال عالقة له بهذا التاخر".
وتاب��ع املصرف انه "س��يتم صرف 
الروات��ب ف��ور وص��ول الصك��وك 
اخلاص��ة باملتقاعدي��ن وتغذيته��ا 
بالرصيد املالي من قبل التقاعد".

وحم��ل مص��رف الرافدي��ن، في 2 
اب 2017، هيئ��ة التقاع��د العامة 
روات��ب  ص��رف  تأخ��ر  مس��ؤولية 
املتقاعدي��ن املدني��ن لش��هر اب 
املاضي، مؤكدا أنه سيباش��ر فورا 
بدف��ع الروات��ب للمتقاعدين حال 

وصول الصكوك اخلاصة بهم.

معصوم يلتقي روحاني لبحث 
تطوير التعاون مع العراق 

وتسهيل منح الفيزا

العبادي يؤكد مشاركة الحشد 
الشعبي في تحرير تلعفر

"الرافدين" يوضح أسباب تأخر
صرف رواتب المتقاعدين

وحدة الطوارئ التابعة للمنظمة الدولية للهجرة 
تقدّم المساعدة إلى النازحين الجدد من تلعفر
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بغداد ـ الصباح الجديد:
عّد زعيم التي��ار الصدري مقتدى 
الصدر، إقرار مجلس النواب لقانون 
احملافظ��ات  مجال��س  انتخاب��ات 
واألقضية بصيغت��ه احلالية التي 
متن��ح األفضلية للكت��ل الكبيرة، 
بأنه "م��وت لتطلعات" العراقين 
بإصالح العملية السياسية، فيما 
حذر من توفي��ر القانون "حاضنة 

مماثلة لإلرهاب الداعشي".
وقال الص��در في كلم��ة متلفزة 
بالتزام��ن م��ع تظاه��رة  ألقاه��ا 

أقيمت يوم االول من امس اجلمعة 
ببغ��داد،  التحري��ر  س��احة  ف��ي 
وتابعت��ه "الصب��اح اجلدي��د"، "ال 
يس��عني هنا إال أن أعزي الشعب 
العراقي العظيم بجميع طوائفه 
وتوجهاته،  وش��رائحه  وانتماءاته 
فإن إقرار قان��ون انتخاب مجالس 
احملافظ��ات بصيغت��ه احلالية 1.9 
م��ن قبل الق��وى املهيمن��ة على 
الس��احة السياس��ية، إمن��ا ه��و 
مبنزلة موت لطموحات الش��عب 

وتطلعاته بالتغيير واإلصالح".

وأض��اف الص��در أن "مث��ل ه��ذا 
القان��ون إمنا يوفر حاضن��ة مماثلة 
حلاضن��ة اإلرهاب الداعش��ي، فما 
الفس��اد إال إرهاب��ا ممنهج��ا ضد 
الشعب وأمنه وس��المته"، الفتا 
إل��ى أن "وص��ول حيتان الفس��اد 
إلى السلطة مرة أخرى سيسلب 
م��ا تبق��ى م��ن أم��وال وخي��رات 

الشعب".
وتاب��ع "انه��م اليوم وبإق��رار هذا 
القان��ون اجملح��ف وإع��ادة نف��س 
مفوضي��ة  ف��ي  الش��خوص 

االنتخاب��ات أو ما هو أردأ منها إمنا 
ه��و عبارة عن تثبيت كراس��يهم 
وحج��ز مقاعدهم مرة أخرى لكي 
يعيدوا ما تبقى من أراٍض عراقية، 
فيبيعونه��ا كم��ا باع��وا املوصل 
واألنب��ار وغيره��ا م��ن قب��ل وقد 
س��ارع الشرفاء إلى حتريرها بدماء 

غاليات".
ص��وت،  الن��واب  مجل��س  وكان 
 21 عل��ى   ،)2017 آب   1( الثالث��اء 
مادة من قانون انتخابات مجالس 

احملافظات واألقضية.

وسط تظاهرات حاشدة في بغداد

الصدر يعّزي العراقيين ويصف قانون االنتخابات بأنه "داعشي"

بغداد - وعد الشمري:
بع��د أن فش��ل مجل��س النّواب 
في ايجاد صيغ��ة نهائية لقانون 
انتخاب��ات مجال��س احملافظ��ات، 
وممثل��و  الكت��ل  رؤس��اء  يعق��د 
اليوم  محافظ��ة كركوك ظه��ر 
اجتماعاً يحضره رؤس��اء اللجان 
البرملاني��ة يخصص لالتفاق على 
الصيغة النهائية للمواد التي لم 
يت��م التصويت عليه��ا املتعلقة 
بانتخاب��ات كرك��وك والقاس��م 
االنتخاب��ي اضافة إلى التحصيل 
الدراسي للمرشح، وسط دعوات 
بض��رورة انه��اء اخلالفات باس��رع 

وقت.
وقال رئيس كتلة الرافدين يونادم 
كن��ا ف��ي حدي��ث م��ع "الصباح 
اجلدي��د"، إن "اجتماع قادة الكتل 
السياس��ية كان م��ن املفت��رض 
عق��ده ي��وم أم��س قبل جلس��ة 

البرملان لك��ن اخلالفات حالت دون 
ذلك".

وأض��اف كن��ا أن "اخلالف��ات م��ا 

زالت مس��تمرة حول االنتخابات 
ف��ي محافظة كرك��وك وكيفية 
اجرائه��ا وبعض املوضوعات التي 

تتعلق بالترش��يح فيها ملا تتمتع 
به املدينة من خصوصية وتنوع".

وأش��ار إل��ى أن "رئي��س مجلس 

الن��واب س��ليم اجلب��وري ناق��ش 
موضوع اجتم��اع قادة الكتل في 
جلس��ة البرملان يوم أمس وسبب 

عدم عقده".
ولف��ت إل��ى أن "اجلب��وري وج��ه 
بض��رورة عق��د االجتم��اع اليوم 
الواح��دة ظهراً،  عن��د الس��اعة 
بغي��ة من��ح الكتل السياس��ية 
املزيد من الوقت لتراجع مواقفها 
بأم��ل الوصول إلى ح��ل توافقي 
يساعد على مترير قانون انتخابات 
مجالس احملافظات لكي جتري في 

موعدها احملدد".
وأكمل كنا بالقول إن "االجتماع 
س��يحضره قادة الكتل البرملانية 
وممثلو محافظة كركوك وكذلك 
رؤساء اللجان في مجلس النواب 
كونهم املعنين بامللف قبل عرض 

ما مت االتفاق عليه للتصويت".
تتمة ص3

قادة الكتل يجتمعون بممثلي كركوك
لحسم قانون انتخابات المحافظات

تقريـر

متابعة

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعرب بطري��رك الكلدان ف��ي العراق 
السبت،  والعالم لويس ساكو،امس 
ع��ن قلق��ه لتأخي��ر إعم��ار س��هل 
نينوى احملرر، الفتا الى أن املس��يحين 
يش��عرون باخلطر في ه��ذه املنطقة 
املقطع��ة ب��ن احلكوم��ة املركزي��ة 
وحكوم��ة اإلقليم، فيما عزا س��بب 
تل��ك "احملن��ة" الى م��ا وصف��ه بأنه 
"انقس��ام وفش��ل وتبعية" األحزاب 
املس��يحية ومحاولة احتكار املوقف 

املسيحي لصالح من يدفع أكثر. 

وقال س��اكو في بي��ان اطلعت عليه 
"الصباح اجلديد"، "إذ نستذكر مرور 
ث��الث أع��وام على نكبة مس��يحيي 
بلدات س��هل نين��وى املوجعة والتي 
ستبقى شاخصًة في الذاكرة نعرب 
باس��م البطريركي��ة الكلدانية عن 
قلقنا وحزنن��ا العميق لتأخر عملية 
إعمار البيوت والبنى التحتية املدمرة 
وإعادة اخلدمات"، مشيرا الى أن "ذلك 
يعي��ق ع��ودة النازحن إل��ى ديارهم، 

بالرغم من حتريرها منذ أشهر". 
"املس��يحين  أن  س��اكو،  وأض��اف 

يخشون من اس��تمرار ثقافة داعش 
الظالمي��ة، واخلطاب��ات التحريضية 
ومناخ الصراعات ف��ي هذه املنطقة 
املقطع��ة ب��ن احلكوم��ة املركزي��ة 
وحكوم��ة اإلقليم، وفقا مل��ن حررها 
لضمه��ا"، مبين��ا أن "ه��ذه األم��ور 
ح��ول  لديه��م  هاجس��اً  تش��كل 
اجلغرافي��ة  هويته��م  مس��تقبل 
والديني��ة والقومية، ويش��عرون بأن 
رزقه��م معرضة  وجوده��م وس��بل 

للخطر".
تتمة ص3

بطريرك الكلدان ينتقد األحزاب المسيحية
بشدة وينعتها بـ"االنقسام والفشل والتبعية"

بغداد ـ الصباح الجديد:
ارتفعت أس��عار النفط بعد أن 
للوظائف  بيان��ات قوي��ة  عززت 
األميركية اآلم��ال بنمو الطلب 
على الطاقة، لكن أسعار اخلام 
تظل صوب تس��جيل خس��ارة 
متأث��رة  مح��دودة  أس��بوعية 
بارتفاع صادرات أوبك وقوة إنتاج 

الواليات املتحدة.

وقالت وزارة العمل األميركية إن 
أرباب العمل األميركين وظفوا 
عماال بع��دد يزيد عن التوقعات 

في يوليو متوز وزادوا أجورهم.
وبحلول الساعة 1545 بتوقيت 
جرينتش ارتفعت العقود اآلجلة 
خلام القياس العاملي مزيج برنت 
39 سنتا، أو ما يعادل 0.8 باملئة، 
إل��ى 52.40 دوالرا للبرمي��ل، في 

ح��ن زاد خ��ام غرب تكس��اس 
الوسيط األميركي 43 سنتا، أو 
ما يع��ادل 0.9 باملئة، إلى 49.46 

دوالرا للبرميل.
اآلجل��ة  العق��ود  وانخفض��ت 
للخ��ام في التعام��الت املبكرة 
قب��ل أن يحفز تقري��ر الوظائف 

املتعاملن على الشراء.
تتمة ص3

متابعة الصباح الجديد:
أبل��غ مص��در عس��كري رويترز 
اجلي��ش  أن  الس��بت  ام��س  
اللبناني ل��ن يتعاون مع اجليش 
الس��وري لقتال تنظيم داعش 
ف��ي منطق��ة على احل��دود بن 
البلدي��ن، رافضا بذل��ك تقريرا 
وج��ود  ع��ن  محلي��ا  إعالمي��ا 
تنس��يق عس��كري مباشر بن 

اجليشن.
وقال املصدر إن اجليش اللبناني 
لديه من القدرة العسكرية ما 
التنظيم  مواجه��ة  ميكنه من 
املتش��دد وهزميت��ه دون أي دعم 

إقليمي أو دولي.
ووجود مقاتل��ي داعش وجبهة 
النصرة ف��ي جيوب على احلدود 
اللبناني��ة هو أكب��ر التداعيات 

الب��الد من  العس��كرية عل��ى 
احلرب األهلية السورية.

وأجب��ر هجوم ش��نته الش��هر 
املاضي جماعة حزب اهلل، وهي 
حليف مهم للرئيس الس��وري 
بشار األس��د، متشددي جبهة 
النصرة على مغ��ادرة منطقة 
تس��يطر عليه��ا املعارضة في 
ش��مال غ��رب س��وريا مبوج��ب 

اتفاق إجالء.
ولم يشارك اجليش اللبناني في 
الهجوم لك��ن من املتوقع على 
نطاق واس��ع أن يق��ود هجوما 
يستهدف جيب تنظيم داعش.
وكان األم��ن الع��ام حلزب اهلل 
الس��يد حس��ن نصر اهلل قال 
ام��س االول اجلمعة إن الهجوم 
املنطق��ة  ف��ي  داع��ش  عل��ى 

احلدودية سيبدأ خالل أيام.
اللبنان��ي  اجلي��ش  أن  وأض��اف 
اجلانب  داعش م��ن  س��يهاجم 
بينم��ا  للح��دود  اللبنان��ي 
سيهاجمها حزب اهلل واجليش 
الس��وري في نف��س الوقت من 

اجلانب السوري.
ويخوض ح��زب اهلل مع اجليش 
الس��وري قتاال في س��وريا ضد 

مقاتل��ي املعارضة مب��ن فيهم 
املتشددون السنة.

وقالت الوكالة الوطنية لإلعالم 
ووحدة اإلعالم احلربي حلزب اهلل 
امس السبت إن اجليش اللبناني 
قصف مواقع تابعة داعش في 
والقاع  راس بعلبك  منطقت��ي 

في شمال شرق لبنان.
تتمة ص3

مصادر عسكرية لبنانية تنفي وجود تنسيق بين الجيشين اللبناني والسوري ضد "داعش" 

مجلس محافظة كركوك

أسعار النفط ترتفع بفضل تنامي الوظائف األميركية

في هذا العدد  "أشرطة تسجيل صدام حسين" ا لحلقة 55 القسم األول ص11

تواصل "الصباح الجديد" بالتعاون مع "دار الجمل" نشر وثائق اشرطة تسجيل صدام 
حسين/ األعمال السرية لنظام استبدادي/ 1978 – 2001 وتسلط حلقة اليوم الضوء 
على الوضع العقلي لحسين كامل وقد ناقش صدام مع أعضاء من القيادة هذا األمر 
حيث يق��ول بهذا الصدد : لقد قدمتُ إليكم اعتذارًا رس��ميًا نيابة عن البلد والعالقة 
الت��ي تربطنا بحس��ين كامل قبل أن يرتكب الخيانة. باإلضاف��ة إلى ذلك، أود أن أوجه 
ش��كري إلى أولئك األشخاص الذين قبلوا بالعمل، باألخص حين كانوا يكرهون ذلك 
العم��ل. على الرغم من ذلك، اس��تمروا في المضي ُقدُمًا ألن الش��خص الذي قدّم 
حس��ين كامل لهم هو صدام حس��ين. اآلن أود أن أسمع من كل واحد منكم، ليس 
فقرة طويلة جدًا بل فقرة قصيرة جدًا، عن إنجازاتكم الجديدة، بدءًا بس��طر مليء 

بالطاقة، بالنشاط والحيوية، والتفكير العظيم.

التحالف الكردستاني يتوّقع تسوية الخالفات خالل أسبوعين



شؤون عراقية2

بغداد ـ الصباح الجديد:
 

أرس��لت املنظمة الدولی��ة للهجرة 
)وكال��ة األمم املتح��دة للهجرة( في 
الط��وارئ  املاض��ي، ف��رق  األس��بوع 
التابع��ة لها في أربی��ل لتوفير املواد 
غي��ر الغذائي��ة ف��ي اخل��ط األمامي 
وذل��ك إس��تجابة للنازح��ن اجل��دد 
ف��ي املس��توطنات غیر الرس��میة. 
فاملس��توطنون ه��م أساس��ا م��ن 
الرعاة الرح��ل الهاربن م��ن تلعفر، 
آخ��ر معاق��ل داعش الرئيس��ية في 

العراق.
وفي أعقاب س��قوط املوصل، ُقرابة 
٢٥٥ أس��رة معظمه��م م��ن رع��اة 
املاشية فروا قبل نحو ستة أسابيع 
م��ن قرى تق��ع على بع��د حوالي ٤٠ 
كيلومت��را م��ن قض��اء تلعف��ر في 
محافظ��ة نينوى العراقي��ة، إلقامة 

مخيم غير رسمي في بادوش.
حي��ث تس��تعد الق��وات العراقي��ة 
لش��ن هجوم عس��كري على تلعفر 
في مقاطعة نينوى شمالي العراق. 
حيث كانت نس��بة الس��كان هناك 
تقريب��ا ٢٠٠ ال��ف ش��خص قبل ان 
يستولي عليها داعش فى منتصف 
عام ٢٠١٤. وبالرغ��م من ان اجلماعة 
املس��لحة فقدت ما يقرب من ثلثى 
االراضي التى كانت تس��يطر عليها 
من قبل، اال انها مازالت نش��طة فى 
بعض املناطق الش��مالية والغربية 

فى املنطقة.
ويق��ع قض��اء تلعف��ر الت��ي تض��م 
أكبر عدد م��ن التركمان ف��ي البالد 
)وهي مزي��ج من التركمان الس��نة 
والش��يعة العرب( على بعد حوالي 

٦٠ كيلومترا غرب املوصل.
ووفق��ا للتقاري��ر من تلعف��ر، ال يزال 
هن��اك م��ا ب��ن ١٠ آالف و٤٠ أل��ف 
ش��خص في املدينة، حيث مينعهم 
تنظيم داعش من الفرار، أي بالضبط 
كما فعل��وا في غ��رب املوصل، فقد 
قاموا بإطالق النار على األس��ر التي 

حتاول الفرار.
فوجب عل��ى أولئك الذي��ن فروا من 
املدين��ة ومعظمه��م م��ن النس��اء 

يتخ��ذوا  أن  واملس��نن،  واألطف��ال 
طريق��ا متعرج��ا لتجن��ب قبض��ة 
داع��ش، فمعظمه��م يصل��ون في 

ساعات متأخرة من الليل.
فف��ي األش��هر األولى م��ن عمليات 
شرق املوصل، كانت املنظمة الدولية 
للهج��رة أكب��ر مس��تجيب لتوزيع 
امل��واد غير الغذائية خ��ارج اخمليمات، 
حيث قدمت مس��اعدات عاجلة من 
املواد غير الغذائية للقرى املستعادة 
حديثا، س��واء بش��كل مس��تقل أو 
كج��زء من اإلس��تجابة املش��تركة 

للخط األول بن الوكاالت.
فإن هنالك خمسة ش��احنات و ١٢ 
موظفا من فرق التقييم واإلستجابة 
السريعة للمنظمة الدولية للهجرة 
قام��وا بزي��ارة مس��توطنة ب��ادوش 
لتوزيع مساعدات املواد غير الغذائية 
الضروري��ة للنازح��ن الذي��ن يص��ل 
عددهم نحو١٥٣٠ شخص بحسب 
تقدي��ر املنظم��ة الدولي��ة للهجرة. 

تُعتب��ر املنظم��ة الدولی��ة للهجرة 
هي أول ش��ریك لتقدمي املس��اعدات 

اخلاصة باملواد غیر الغذائیة.
املتنقل��ة  اجملموع��ات  وش��ملت 
خمس��ة م��واد؛ الف��رش وصنادي��ق 
التبريد واحلصير عبوة لتخزين املياه 
واألغطي��ة الصيفي��ة وزع��ت إل��ى 
الرع��اة الذي��ن اختاروا البق��اء خارج 

اخمليمات.
وقال أح��د أعض��اء فري��ق املنظمة 
الدولية للهجرة الذين زاروا املنطقة 
»إن حالتهم سيئة«. وأضاف »انهم 
لم يحصلوا س��وى على القليل من 

املساعدات«.
معظمه��م  »ب��أن  أض��اف،  كم��ا 
عالقون هناك ألنه��م يريدون البقاء 
م��ع مواش��يهم وال ميكنهم العودة 
إل��ى مزارعه��م. ولك��ن ف��ي نفس 
الوق��ت، الكثير منهم يفكر في بيع 
إل��ى اخمليمات  والذهاب  قطعانه��م 
ومواق��ع الط��وارئ، إذا لم تتحس��ن 

أوضاعهم ».
فقد أظهرت إس��تجابة املوصل أنه 
على الرغم من أن نس��بة عالية من 
النازحن يختارون املأوى خارج اخمليم، 
ف��إن إس��تجابة املنظم��ة الدولي��ة 
للهج��رة ميكن أن تك��ون غير كافية 
إال اذا كان الوصول إلى هذه املناطق 

سهال.
وعل��ى الرغم من اس��تمرار عمليات 
النزوح م��ن قضاء تلعف��ر، فإنه من 
غي��ر املتوقع ح��دوث ن��زوح جماعي 
مماث��ل للهج��رة اجلماعي��ة في غرب 
املوصل. وفي الوقت احلالي، يتم نقل 
النازحن م��ن قبل اجليش مباش��رة 

إلى مواقع اخمليمات.
وعوضاع��ن ذل��ك، تأم��ل املنظم��ة 
الدولية للهجرة في إعطاء األولوية 
له��ذه املواق��ع غي��ر الرس��مية في 
جنوب تلعفر، حيث تتوفر مساعدات 
مح��دودة فق��ط بس��بب صعوب��ة 
الوص��ول إليه��ا. تتطل��ع املنظم��ة 

الدولية للهجرة إلى إعطاء األولوية 
لإلستجابة للنازحن خارج اخمليمات 
ف��ي املناطق التي يصع��ب الوصول 
إليه��ا م��ن أج��ل عملي��ات تلعف��ر 

القادمة.
وبالنظ��ر إل��ى انتش��ار الرع��ي في 
قض��اء  تلعفر، هنالك اجت��اه متزايد 
نحو رفض األس��ر بدخ��ول اخمليمات، 
يري��دون  ألنه��م  ببس��اطة  وذل��ك 
البقاء مع مواش��يهم. وأخذا بعین 
الط��وارئ  وح��دة  قام��ت  االعتب��ار، 
للهجرة  الدولیة  للمنظمة  التابعة 
ف��ي  الش��رکاء  م��ع  بالتنس��یق 
اجمل��ال اإلنس��اني وطلب��ت دعوتهم 
لإلستجابة في اخلط األول للنازحن 
خارج اخملیمات الذین تکون حترکاتهم 
أکثر تقییدا بش��کل ع��ام مع عدم 

توفر األسواق في مواقعهم.
قال توماس لوث��ر فايس رئيس بعثة 
ف��ي  للهج��رة  الدولي��ة  املنظم��ة 
العراق: »يعد النازحن خارج اخمليمات 

في العراق م��ن أكثر الفئات ضعفا. 
وم��ن الض��روري أن يتمك��ن املدنين 
النازح��ن م��ن الن��زاع م��ن احلصول 
وأن  اإلنس��انية  املس��اعدات  عل��ى 
يتم تس��هيل وصول ال��وكاالت إلى 
املناطق التي يصعب الوصول إليها 

مثل ضواحي تلعفر«.
فمن��ذ ب��دء العمليات العس��كرية 
إلس��تعادة املوصل في تشرين األول 
الط��وارئ  وح��دات  قام��ت   ،٢٠١٦
للهجرة  الدولية  للمنظمة  التابعة 
بتوزي��ع  الس��ريع  التقيي��م  وف��رق 
٥١,٢٣٧ طردا من املواد غير الغذائية 
في نينوى و ٢٣,٨٠٨ قسيمة للوقود 
و ٣,٢٢٠ طردا من مستلزمات تأهيل 
املأوى لتحسن ظروف املأوى و ٦,٣٦٢ 

قسيمة للمالبس.
الدولی��ة  املنظم��ة  قدم��ت  کم��ا 
للهج��رة مايقارب م��ن ١,٧٦٥ طردا 
من مستلزمات املأوى الطارئة و ٥٠٠ 

فرن.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اكدت كتلة تيار احلكمة الوطني 
النيابي��ة، أم��س الس��بت، انه��ا 
الكت��ل  جمي��ع  م��ع  س��تعمل 
اي��ة  لديه��ا  ولي��س  النيابي��ة 
تقاطع��ات، فيم��ا ش��ددت على 
اهمية حس��م امللف��ات العالقة 

والقوانن املهمة.
وقال رئي��س الكتلة النائب حبيب 
الطرفي في مؤمتر صحفي عقدته 
بحض��ور اعضاء الكتل��ة وتابعته 

»كتل��ة  ان  اجلدي��د«،  »الصب��اح 
احلكمة تشدد على اهمية حسم 
انه��ا  وتؤك��د  العالق��ة  امللف��ات 
س��تعمل مع اجلميع وليس لديها 
تقاطعات«، مبينا »اننا نقف اليوم 
عل��ى اعت��اب مرحل��ة مفصلي��ة 
مهمة، فيه��ا حتديات ومنعطفات 
حساس��ة ومصيرية، مم��ا يتطلب 
منا وم��ن اجلميع اتخ��اذ القرارات 
واملواق��ف الت��ي حتقق مس��تقبل 
وللعملي��ة  للب��الد  مس��تقر 

السياسية بصورة خاصة«.
واض��اف الطرف��ي ان »الش��عب 
ينتظ��ر الي��وم م��ن ممثلي��ه ف��ي 
مع��ه  يصطف��وا  ان  البرمل��ان، 
وداعمن  ويكونوا خي��ر مطالبن 
ملطالبه املش��روعة«، الفتا الى ان 
»والدة تي��ار احلكم��ة الوطني، اال 
هو تعبير عن شعورنا بان الوطن 
بحاجة ماسة الى روح سياسية 
جديدة ومفهوم واسع وإطار كبير 
يستطيع ان يحتوي كل تضاريس 

هذا الوطن احلنون املعطاء«.
وتاب��ع »انن��ا نق��ف م��ع مطالب 
ابناء ش��عبنا في توفير اخلدمات 
واالس��تقرار االمني والسياس��ي 
والرخ��اء االقتص��ادي«، الفتا الى 
انه »س��يتم التعام��ل مع جميع 
الكتل النيابية من دون اس��تثناء، 

مبا يخدم مصلحة شعبنا«.
ودعا الطرفي مجلس النواب الى 
»ان »يكون اكثر فاعلية وحس��م 
والقوان��ن  العالق��ة  امللف��ات 

اللجن��ة  مطالب��ا  املهم��ة«، 
املش��كلة لغرض اختي��ار اعضاء 
مفوضي��ة االنتخاب��ات اجلدي��دة 
ب�«حس��م ه��ذا امللف احلس��اس 
الس��يما وانه لم يتبق��ى الوقت 
الكثي��ر النته��اء عم��ل اعض��اء 
املفوضية احلالي��ة، باالضافة الى 
اهمية حس��م جميع اشكاليات 

قانون االنتخابات«.
»تضاف��ر  ض��رورة  عل��ى  وش��دد 
اجله��ود م��ن اج��ل ضم��ان اجراء 

العام��ة في موعدها  االنتخابات 
احملدد وع��دم الس��ماح بتأجيلها 
ف��ي اي حال من االحوال«، معتبرا 
ان »ذل��ك يع��د اختب��ارا حقيقيا 
جلميع املعنين بهذا امللف سواء 
كان على املس��توى التشريعي او 

التنفيذي«.
يش��ار الى ان عمار احلكيم أعلن، 
في )24 متوز 2017(، عن تش��كيل 
تيار جديد حتت عنوان تيار احلكمة 

الوطني.

الحكمة النيابية: ليس لنا أي تقاطعات مع جميع الكتل النيابية

وحدة الطوارئ التابعة للمنظمة الدولية للهجرة 
تقّدم المساعدة إلى النازحين الجدد من تلعفر

تسعى لتوفير المالذات اآلمنة والمواد الغذائية
د.علي شمخي 

كشف التصويت االخير حول قانون االنتخابات 
داخ��ل قبة مجلس النواب عن تنازع كبير بن 
االحزاب والكتل لتشريع قوانن تقترب كثيراً 
من ارادات هذه االح��زاب ومصاحلها ورغبتها 
في تكريس البقاء ملمثليها داخل السلطات 
الث��الث ويبعث ه��ذا التنازع برس��ائل كثيرة  
موجه��ة  الى جمه��ور الناخبن ف��ي العراق 
ف��ي مقدمته��ا ان النخب السياس��ية غير 
مستعدة لتغيير فلسفتها واجتاهاتها التي 
اوصلتها الى مقاعد الس��لطة برغم اخلراب 
الكبير الذي انتجته هذه الفلس��فة وان اية 
ارادات تس��تهدف التغيير واالص��الح عليها 
اجتياز طريق طويل وموان��ع كثيرة اجتهدت 
االح��زاب احلاكمة في تضمينه��ا داخل بنود 
القوان��ن الت��ي ش��رعتها خالل الس��نوات 
املنصرم��ة وف��ي الوق��ت نفس��ه كش��فت 
طريقة التصويت على قانون) س��انت ليغو( 
املع��دل عن تعاه��د وتضام��ن وتكافل داخل 
الكتل الكبي��رة على ابقاء آليات احتس��اب 
االصوات مب��ا يخدم ويضم��ن مصاحلها ومن 
املؤكد ان ه��ذه املعطيات ترس��خ لدى الرأي 
العام  قناعات بان هن��اك اصرارا وعنادا على 
ادخال العملية السياس��ية ف��ي نفق التازمي 
واس��تبعاد اية محاوالت لالقتراب من معالم 
التغيير التي ينش��دها مالي��ن العراقين مما 
انعكس على ردود افعال كبيرة متثلت بحملة 
اعالمية واسعة تفاعل معها مالين املدونن 
عل��ى ش��بكات التواص��ل االجتماعي عبرت 
عن رفض وس��خط ش��رائح مختلفة ملاجرى 
في مجل��س النواب خ��الل اليومن املاضين 
وفي الوقت نفس��ه اتاح هذا احلدث الفرصة 
للتيارات املناوئة مليول احزاب السلطة للقيام 
ينشاطات معارضة متثلت بدعوة زعيم التيار 
الصدري مقتدى الصدر للتظاهر ورفض هذه 
التوجهات داخل الس��لطة التشريعية التي 
وصفه��ا الصدر بانها امالءات تريد من ورائها 
جه��ات متنف��ذة مواجهة دع��وات االصالح 
والتغيي��ر ويب��دو ان االيام املقبلة ستش��هد 
ح��راكاً سياس��ياً معارضاً ملا تري��ده االحزاب 
والكت��ل الكبي��رة ورف��ض مع��اودة وتك��رار 
واستنساخ املشهد االنتخابي خالل الدورات 
الس��ابقة وتوظيف الثغرات في بنود وآليات 
احتس��اب االصوات لكس��ب االصوات حيث 
عب��ر عدد م��ن اعضاء مجلس الن��واب الذين 
رفض��وا التصويت على قانون االنتخابات عن 
س��عيهم الع��ادة التصويت عل��ى الفقرات 
التي تتيح للكتل الكبيرة االستئثار باملقاعد 
او اع��ادة التصوي��ت عل��ى القان��ون مبجمله 
ورفض��ه برمت��ه ..وف��ي كل االح��وال ماتزال 
ارادة اجلمه��ور املتمثل��ة بتطلعات العراقين 
نحو االص��الح والتغيير  مغيبة في توجهات 
ومش��اريع االحزاب والكتل السياسية ويريد 
لها املتحمس��ون للف��وز باملقاع��د ان تكون 
خل��ف ظهورهم فيما نريده��ا نحن ان تكون 
ف��وق املي��ول واالجتاه��ات مبا ينهي مش��اهد 

التأزمي في العراق .

التعاهد على التأزيم

تقـرير

مايكل نايتس 
والكسندر ميلو*

عندما مت اس��تئصال آخر م��ا تبّقى 
مم��ا يُس��ّمى ب��� تنظي��م »الدول��ة 
اإلس��المية« ف��ي غ��رب املوصل في 
األسبوع الثاني من متوز/يوليو احلالي، 
كان م��ن املناس��ب أن تق��وم كتبية 
املغاوي��ر رقم 36 بتوجي��ه الضربات 
األخي��رة. فالكتيب��ة 36 كان��ت أول 
وحدة للقوات اخلاصة العراقية التي 
متّ تأسيس��ها بع��د س��قوط صدام 
حسن. واليوم تش��ّكل أكبر عنصر 
فاعل في »جهاز مكافحة اإلرهاب« 
]»اجلهاز«[ - قوة أسس��تها الواليات 
املتحدة وتضم أقّل من 8,000 جندٍي 
من قوات النخبة، وهي القوة األكثر 
موثوقية عس��كرياً وسياس��ياً حتت 

تصرف احلكومة العراقية.
العراق��ي«  »اجلي��ش  واس��تعاد 
الثقة  و«الش��رطة االحتادية« بعض 
العامة من��ذ انهيارهما في حزيران/
يونيو 2014 عندما سقطت املوصل 
وحوال��ي 20 مدينًة أخ��رى في أيدي 
تنظيم »الدولة اإلس��المية«، إاّل أن 
قوتن فق��ط في الع��راق احتفظتا 
ط��وال  العراق��ي  الش��عب  بثق��ة 
احل��رب. الق��وة األول��ى ه��ي »جهاز 
مكافح��ة اإلره��اب« املع��روف ف��ي 

العراق باس��م »الفرق��ة الذهبية«، 
املتع��ددة  للقومي��ة  من��وذج  وه��و 
األع��راق والطوائف. والق��وة األخرى 
هي »قوات احلش��د الشعبي«، وهي 
وح��دات م��ن املتطوع��ن أنش��أتها 
فت��وى ديني��ة وأوام��ر حكومية في 
حزيران/يونيو 2014، وتقع حتت قيادة 
أبو مهدي املهندس املدعوم من إيران 
والذي أدرجته الواليات املتحدة على 

الئحتها لإلرهاب.
وسيش��كل تط��ور هات��ن القوتن 
الع��راق  مس��تقبل  األرج��ح  عل��ى 
نفسه. وس��تحتاج بغداد إلى قوات 
فّعال��ة ملكافحة اإلره��اب تدعمها 
ق��درات االس��تخبارات األكثر تقدماً 
تق��وده  ال��ذي  للتحال��ف  املتاح��ة 
أن  أرادت  إذا م��ا  املتح��دة  الوالي��ات 
تالحق تنظيم »الدولة اإلس��المية« 
ف��ي الصح��ارى واملناط��ق احلدودية 
واجلب��ال وبس��اتن الغاب��ات واخملابئ 
ف��ى املناط��ق احلضرية ف��ي العراق. 
وبنفس الق��در من األهمي��ة، حتتاج 
احلكومة العراقية إلى قوات موالية 
الكاملة  والس��يطرة  القي��ادة  حتت 
لرئي��س الوزراء العراق��ي، خاصة وأّن 
قادة »قوات احلش��د الشعبي« مثل 
املهندس وهادي العامري )رئيس أكبر 
فصيل في »قوات احلشد الشعبي«( 
يواصل��ون العم��ل خ��ارج س��يطرة 

رئيس الوزراء.

وفي أعق��اب معركة املوصل، أصبح 
ق��وى »جه��از مكافح��ة اإلره��اب« 
منه��كاً. فكونه األفضل س��ّبب له 
خس��ائر فادح��ة. وتق��ّدر احلكوم��ة 
مكافح��ة  »جه��از  أّن  األمريكي��ة 
اإلره��اب« عانى من »نس��بة 40 في 
املائة من اخلس��ائر في املعركة« في 
املوصل. وفي هذه املقالة، س��ننظر 
في الدروس املستخلصة من العقد 
األول لوجود »اجلهاز« ونطبقها على 
الطريقة الت��ي ينبغي أن يدعم بها 
التحال��ف بقيادة الوالي��ات املتحدة 

إعادة بنائه.

ملاذا جنح »جهاز مكافحة اإلرهاب«
في حزيران/ يوني��و 2014، انهار ثلث 
»اجليش العراقي« وكتائب »الشرطة 
االحتادي��ة«، لك��ن »جه��از مكافحة 
الهج��وم  وق��اد  اس��تمر  اإلره��اب« 
املضاد ف��ي تكريت وبيجي والرمادي، 
واملوص��ل في نهاي��ة املط��اف. وقد 
واصل »اجلهاز« ال��ذي دّربته الواليات 
املتحدة القت��ال بفضل قيامه على 
اإلجادة الكاملة للمفهوم األساسي 
للقوة فضالً ع��ن التجنيد والقيادة 
والتدريب اخلاص بها. والسؤال الذي 
يطرح نفس��ه هنا، ما هي العوامل 
الت��ي جعلت »اجله��از« قوي��اً لهذه 
الدرجة في حن أثبتت س��ائر قوات 

األمن العراقية أنها هشة جداً؟

يش��كل احلجم عامالً حاسماً. فقد 
بق��ي »جه��از مكافح��ة اإلره��اب« 
صغي��راً ول��م يتجاوز ع��دده بتاتاً ما 
يقرب م��ن12,500  فرد. وفي املقابل، 
جمع »اجلي��ش العراقي« قوة قتالية 
قوامه��ا 151,250 جندياً، وحافظت 
»الش��رطة االحتادية« على قوة يبلغ 
عددها82,500  جندياً أثناء س��قوط 
الصغي��ر  احلج��م  وي��دّل  املوص��ل. 
أّن  اإلره��اب«  مكافح��ة  ل�«جه��از 
معايير االختي��ار والتدريب قد تكون 
صارمة ومماثلة للتلك املس��تخدمة 
لتجني��د ق��وات العملي��ات اخلاصة 
األمريكية. وإذا اتخذنا أحد البرامج 
التدريبية من أيار/مايو 2008 كمثال، 
نرى أنه لم يتمكن سوى 401 مرشح 
)18 ف��ي املائة( م��ن التخرج كجنود 
في »جه��از مكافح��ة اإلرهاب« من 
أصل 2,200  مرش��ح. كما يس��مح 
صغر حجم »اجله��از« بتلقي رواتب، 
وظروف معيش��ية، ومعدات أفضل 
بكثير من تلك التي تتلقاها القوات 
العراقية األخرى. ومع راتب يساوي ما 
يقرب من ضعف ذلك الذي يتقاضاه 
جندي عادي ف��ي »اجليش العراقي«، 
وجتهيزات تش��ابه تقريب��اً تلك التي 
يحصل عليه��ا جندي ف��ي القوات 
اخلاص��ة األمريكي��ة، ط��ّور »جه��از 
تضام��ن  روح  اإلره��اب«  مكافح��ة 
النخب��ة واحتفظ بالق��وى العاملة 

املاهرة، التي تضم نسبة عالية من 
أفضل ضباط اجليش في العراق.

وما ال يثير الدهش��ة هو أن »اجلهاز« 
أعل��ى مس��توى  انضباط��اً  أظه��ر 
م��ن وح��دات عراقية أخ��رى، وعانى 
أق��ّل بكثي��ر م��ن الفس��اد واختراق 
الوالي��ات  أن  لدرج��ة  امليليش��يات 
املتح��دة كان��ت تش��عر باالرتي��اح 
أكث��ر  بع��ض م��ن  إزاء مش��اركته 
العسكرية  استخباراتها ومعداتها 
»جه��از  إنش��اء  من��ذ  حساس��ية 
مكافح��ة اإلرهاب« حتى يومنا هذا. 
وجن��ح »اجله��از« ف��ي التركي��ز على 
االحت��راف، والتعدد الطائفي والوالء 
للعراق، الذي ال يزال ال مثيل له داخل 
قوات األمن العراقي��ة. وكان »جهاز 
مكافح��ة اإلره��اب« الوحي��د ب��ن 
القوات العراقية ال��ذي قام بتطوير 

بدايات كادر قوي لضباط صف.
وفي مي��دان املعرك��ة، ق��ام »جهاز 
بعملي��ات  اإلره��اب«  مكافح��ة 
وعلى  الضخمة  اإلره��اب  مكافحة 
نطاق هائل في العراق منذ ما يقرب 
من س��بع س��نوات، محافظ��اً على 
لعملياتية  وتيرة شاقة ومس��تمرة 
الت��ي ال تضاهيها أي ق��وة عمليات 
خاصة أخرى ف��ي العالم. وطّور هذا 
واستخدم  االس��تخبارات،  »اجلهاز« 
قض��اة داخلي��ن إلص��دار أوامر في 
الوقت املناسب، وأجرى عدة عمليات 

إلقاء قبض على خاليا املتمردين في 
كل ليل��ة في جميع أنح��اء العراق، 
وق��ام بتش��غيل ق��وات املروحي��ات 
اخلاصة ب��ه، واضطلع باالس��تغالل 
لالس��تخبارات  الس��ريَعن  والدمج 
م��ن  جدي��دة  مجموع��ات  لش��ّن 
الهجمات. وبحلول وقت االنسحاب 
األمريك��ي ف��ي ع��ام 2011، تط��ور 
»جه��از مكافحة اإلره��اب« إلى آلة 
مضبوطة بدق��ة ملكافحة اإلرهاب، 
وعزز س��معته باعتباره أحد أفضل 
قوات العمليات اخلاصة في الش��رق 

األوسط.

خيارات إلعادة البناء
إن »جه��از مكافح��ة اإلره��اب« قد 
اختل��ف كثي��راً بعد ثالث س��نوات 
من س��قوط املوصل. فق��د خاضت 
قوات��ه عدة مع��ارك تقليدية كقوة 
مش��اة خفيف��ة م��ن النخب��ة في 
الواليات  زّودتها  »هامفي«  س��يارات 
املتح��دة. وف��ي النص��ف الثاني من 
ع��ام 2014، كان »جه��از مكافح��ة 
اإلرهاب« هو الذي صمد في مصفاة 
بيجي احملاص��رة وراء خطوط تنظيم 
مت  أن  إل��ى  اإلس��المية«،  »الدول��ة 
تخفيف احلصار علي��ه من قبل رَتل 
يقوده »جه��از مكافح��ة اإلرهاب«. 
»اجله��از«  نّف��ذ   ،2015 ع��ام  وف��ي 
عمليات اإلخالء احلضرية في تكريت 

والرم��ادي، وتلتها الفلوجة واملوصل 
في العام التال��ي. وُقتل منه ضباط 
صف ومغاوي��ر مخضرمون عاماً تلو 
اآلخر، وتال ذل��ك فقدان 40 في املائة 
من قوات اخلطوط األمامية التابعة 
للجه��از في املوصل. فعلى س��بيل 
املثال، بلغ عدد جنود »كتيبة املغاوير 
اإلقليمي��ة« في النجف ف��ي بداية 
معركة املوصل 350 جندياً وتقّلص 
إل��ى 150 جندياً خالل 90 يوماً فقط 

من القتال.
واستناداً إلى تتّبع كاتبْي هذه املقالة 
لوح��دات اجله��از، إذا كان هذا النوع 
من االستنزاف املتراكم ينعكس في 
جمي��ع وحداته القتالي��ة، لكان قد 
انخفض مجموع قوام »اجلهاز« إلى 
حوالي7,600  جندٍي أثناء كتابة هذه 
املقالة )2,700 في الكتائب املقاتلة، 
و1,900 في عناصر املقر، و2,400 في 
عناصر كتيبة االستطالع واخلدمات 
آخ��ر(.  و600 عنص��ر  اللوجس��تية، 
ووفق��اً لتتّبعنا للوح��دة، ينبغي أن 
يبلغ قوام »جهاز مكافحة اإلرهاب« 
حوالى 13,920 جندياً، وهذا يعني أّن 
»اجلهاز« مزود حالياً بنس��بة 54 في 
املائة من اجلنود ولكن بنسبة 34 في 
املائة فقط من اجلن��ود في الكتائب 

املقاتلة.

*عن معهد واشنطن

أفضل ما أنشأته أميركا في العراق

“جهاز مكافحة اإلرهاب”والحرب الطويلة ضّد التمرد المسلح

تستعد القوات 
العراقية لشن هجوم 
عسكري على تلعفر 
في مقاطعة نينوى 
شمالي العراق. حيث 
كانت نسبة السكان 
هناك تقريبا 200 
ألف شخص قبل 
أن يستولي عليها 
داعش فى منتصف 
عام 2014

نازحو املوصل »ارشيف«

األحد 6 آب 2017 العدد )3755(

Sun. 6 Aug. 2017 issue )3755(

1ـ3



بغداد – هجوم مسلح 
ذكر مصدر امني في الشرطة العراقية 
امس السبت، بأن معاونا طبيا قتل جراء 
هجوم مسلح استهدف عيادته شمالي 

العاصمة بغداد.
وقال املصدر الذي طلب عدم الكش��ف 
ع��ن اس��مه إن "مس��لحني مجهولني 
فتحوا، صباح يوم امس نيران أسلحتهم 
الكامتة للصوت صوب معاون طبي داخل 
عيادته في منطقة س��بع البور شمالي 

بغداد، ما أسفر عن مقتله في احلال". 

ديالى – اعتقال مطلوب 
افاد مصدر اس��تخباري في وزارة الدفاع 
امس السبت انه مت القبض على اإلداري 
العام لعصابات تنظيم داعش االرهابي 

ملا يسمى بوالية ديالى.

وذكر املص��در االس��تخباري الذي رفض 
"مديري��ة  ان  اس��مه  ع��ن  الكش��ف 
وبعملي��ة  العس��كرية  االس��تخبارات 
اس��تباقية ونوعية ألق��ت القبض على 
اثنني من اإلرهابي��ني املنتمني لعصابات 
داع��ش اإلرهابي��ة ف��ي ديال��ى احدهما 
يعم��ل مبنصب اإلداري العام ملا يس��مى 

والية ديالى".

كركوك – قصف جوي 
اكد مصدر امني في ش��رطة محافظة 
كركوك امس الس��بت، ب��أن ١٥ عنصرا 
من تنظي��م "داع��ش" االرهاب��ي قتلوا 
بقصف للتحالف الدولي ش��مال غربي 

احملافظة.
وقال املصدر الذي طلب عدم الكش��ف 
عن اس��مه ان "طيران التحالف الدولي 
قصف، فجر يوم ام��س مواقع لتنظيم 

داعش االرهابي قرب قض��اء الدبس )٥٥ 
كم ش��مال غربي كرك��وك(، ما ادى الى 
مقت��ل ١٥من تنظيم داع��ش واصابة ٧ 
اخرين ، مضيفا ان "الضربة اجلوية نفذت 
بالتنسيق مع االجهزة االستخبارية " .

صالح الدين – انفجارات 
افاد مص��در محلي في محافظة صالح 
الدي��ن ام��س الس��بت بأنه س��مع دوي 
انفجاريني قويني في منطقة املطيبيجة 
ش��رق احملافظة، وسط ابناء تتحدث عن 
مقت��ل "مفت��ي والية اجلب��ل" بتنظيم 

"داعش".
وقال املصدر الذي طلب عدم الكش��ف 
ع��ن اس��مه إن "انفجاري��ن قويني ضربا 
منطقة حوض املطيبيجة ش��رق صالح 
مضاف��ة  ق��رب  كان  احداهم��ا  الدي��ن 
لتنظيم داعش ، مضيفا انه "لم يعرف 

اس��باب االنفجاريني س��واء كانا نتيجة 
قصف ج��وي او صاروخ��ي، او انفجارات 

داخلية ". 

االنبار – انفجار عبوة 
اعلن��ت اللجن��ة االمني��ة ف��ي مجلس 
ان  الس��بت،  ام��س  االنب��ار  محافظ��ة 
خمس��ة اش��خاص س��قطوا بني قتيل 
وجري��ح بتفجير اس��تهدف مش��يعني 

شمالي مدينة الرمادي.
وقال رئي��س اللجنة نعي��م الكعود  ان 
"عب��وة ناس��فة كان��ت موضوعة على 
جان��ب الطري��ق في منطق��ة البو علي 
اجلاس��م بجزيرة الرمادي شمال املدينة، 
انفجرت صباح يوم امس ، مس��تهدفة 
مش��يعي جنازة امرأة، ما ادى الى مقتل 
ثالثة اش��خاص منه��م واصاب��ة اثنني 
اخري��ن بج��روح متفاوت��ة ، مضيف��ا ان 

"ق��وة امني��ة طوقت مكان احل��ادث، ومت 
نق��ل اجلريح��ني الى مستش��فى قريب 
لتلقي العالج وجثث القتلى الى الطب 

العدلي". 

الديوانية – خطة امنية 
اعل��ن مجلس محافظة الديوانية امس 
الس��بت انه عقد جلس��ة امنية طارئة 
ملناقش��ة الوض��ع االمن��ي املت��ردي في 

املدينة.
وق��ال عضو مجل��س احملافظ��ة جعفر 
املوس��وي  ان “اعض��اء اجملل��س طالب��وا 
رئاس��ته بت��دارك الوض��ع االمني لذلك 
عقدت الرئاس��ة جلس��ة امنية طارئة 
ناقش��ت خاللها الوض��ع االمني املتردي 
واالحداث االمنية االخيرة التي شهدتها 
“االجتم��اع  ان  مضيف��ا   ، احملافظ��ة”. 
سيضم جميع القادة والضباط االمنيني 

واملس��ؤولني عن امن املدينة وس��يطلع 
االعضاء على نتائج اللجان التحقيقية 
املش��كلة بخصوص االحداث واخلروقات 

االمنية”. 

نينوى – اشتباكات مسلحة 
ف��ي ش��رطة  أمن��ي  كش��ف مص��در 
محافظ��ة نين��وى ام��س الس��بت بأن 
عنصري��ن ف��ي تنظي��م "داع��ش" قتال 
بنيران قوة من جه��از مكافحة اإلرهاب 
في أثن��اء مهاجمتهما مق��ر القوة في 

اجلانب األمين ملدينة املوصل.
وقال املصدر الذي طلب عدم الكش��ف 
عن اس��مه إن "عنصرين تابعني لداعش 
هاجما، مس��اء ي��وم امس مق��را جلهاز 
مكافح��ة اإلره��اب ف��ي ح��ي األغوات 
باجلان��ب األمي��ن للموص��ل، إال أن ق��وات 
اجله��از متكنت م��ن قتلهما ف��ورا ، وأن 

"جثتي القتيل��ني نقلتا الى دائرة الطب 
املنطق��ة  العدل��ي، فيم��ا مت متش��يط 
احمليطة للتأكد من عدم وجود مسلحني 

آخرين". 

البصرة – انفجار صوتية 
اعلن مصدر أمني في شرطة محافظة 
البصرة امس الس��بت، بأن مكتباً يعود 
الى أحد فصائل احلش��د الش��عبي يقع 
في مركز احملافظة تعرض الى استهداف 
من قب��ل مجهولني بعب��وة صوتية لم 

يسفر انفجارها عن وقوع إصابات.
وقال املصدر الذي طلب عدم الكش��ف 
عن اس��مه إن "مجهول��ني فجروا عبوة 
صوتية على مكتب احلركة اإلس��المية 
جند اإلمام الواقع في منطقة الطويسة 
ضم��ن مركز مدينة البص��رة"، مبيناً أن 

"االنفجار لم يسفر أي عن اصابات".

استهداف معاون طبي بسبع البور شمالي بغداد * الطيران يقتل 15 إرهابيًا شمال غربي كركوك 
انفجار عبوة في منطقة البو علي شمالي الرمادي * استهداف مكتب للحشد الشعبي وسط البصرة

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد املكون التركماني، رفضه لالس��تفتاء الذي 
دعا له رئيس اقليم كردس��تان مسعود البارزاني 
في ايلول املقبل، مح��ذرا من تعرض وحدة البالد 

للخطر في حال اجراؤه.
وق��ال النائب حس��ن ت��وران في مؤمت��ر صحفي 
مش��ترك عقده في البرملان م��ع نواب تركمانيني 
اخري��ن وتابعت��ه "الصباح اجلدي��د"، إن "الهيئة 
التنسيقية والنواب واملسؤولني التركمان عقدوا 
السياس��ية  املس��تجدات  ملناقش��ة  اجتماع��ا 
وتوحي��د املواق��ف"، مبين��ا أن "احلاضرين اتفقوا 
على العمل س��وية مع جمي��ع القوى الوطني�ة 
لرفض اجراء االستفتاء املزمع في اقليم كرستان 

لالنفصال من العراق".
وأضاف توران، أن "االس��تفتاء مخالف للدستور 
ويعرض وحدة البالد للخطر، كما أن اجراؤه خارج 
ح��دود االقليم سيش��مل املناط��ق التركمانية 

خالفا للمادة 143 من الدستور".

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن��ت أمان��ة بغداد، أنها ستباش��ر االس��بوع 
املقب��ل بتنفي��ذ اح��كام الق��رار )296( املع��دل 
واملطاع��م  التجاري��ة  احمل��ال  باغ��الق  القاض��ي 

واملصانع واملكاتب املتجاوزة ملدة شهر .
وقالت األمانة، في بي��ان اطلعت عليه "الصباح 
اجلدي��د"، إنها حددت "اإلس��بوع املقب��ل موعداً 
للمباش��رة بتنفيذ أحكام الق��رار )296( املعدل 
بحق احملال التجارية والشركات واملصانع اخملالفة 
للقوانني واألنظمة البلدية"، مبينة انها "وجهت 
دوائره��ا البلدية كاف��ة باملباش��رة بتنفيذ بنود 
وأح��كام الق��رار )296( املعدل ال��ذي يلزم جميع 
الفعالي��ات التجارية والصناعي��ة باحلفاظ على 
نظافة العاصمة وإيقاف ظاهرة التجاوزات على 

األرصفة واجلزرات الوسطية واألماكن العامة".
واوضح��ت ان " الق��رار مين��ح صالحي��ة للدوائر 
البلدي��ة بإغ��الق احمل��ال التجاري��ة والش��ركات 
واملكات��ب واملطاعم ملدة ش��هر ف��ي حالة عدم 
إمتثالها للقوانني س��واء بالتجاوز على األرصفة 
أو التس��بب بتش��ويهها وإحلاق الض��رر باجلزرات 
الوس��طية واملراف��ق اخلدمي��ة وخدم��ات البنى 

التحتية " .

التركمان يؤكدون 
رفضهم الستفتاء 

كردستان

"األمانة" تباشر بإغالق 
المحال المتجاوزة

الملف األمني

"داعش" يعلن النفير العام في 
تلعفر ويحفر اخلنادق ملنع تقدم 
القطعات العسكرية لتحرير 

القضاء
وأض��اف أن" تع��اون األهال��ي واخملاطرة 
بحياتهم من اجل التواصل مع القيادة 
املشتركة دليل على تذمرهم وكرههم 
لداع��ش"، مبينا أن" عملي��ات التحرير 
وش��يكة وس��يتم هزمية داعش وحترير 
األهالي بناء عل��ى خطط أمنية معدة 

مسبقا". 
من جهته أكد مستشار األمن الوطني 
ورئي��س هيئة احلش��د الش��عبي فالح 
الفي��اض، أم��س الس��بت ، ان معركة 
حترير مدينة تلعفر قريبة جدا واحلسم 

فيها سيكون سريعا. 
وقال الفي��اض في تصريح ل��ه تابعته 
صحيف��ة ‘‘الصباح اجلدي��د‘‘ إننا" أمام 
معرك��ة حترير مرك��ز تلعف��ر وناحيتي 
احمللبي��ة والعياضي��ة، وق��وات احلش��د 
الش��عبي متواجدة هناك للعمل على 
تسهيل مهمة التحرير وإدامة الضغط 

على العدو". 
وأض��اف ان "ق��وات احلش��د الش��عبي 
متس��ك خطوط ص��د كبيرة ج��دا، من 
بيجي إلى القيارة جنوب املوصل، ومنها 
مناطق غرب املوصل وصوال الى احلدود، 
وتقدم جهودا كبيرة ومهمة في سبيل 
حف��ظ امن املناطق احمل��ررة"، مؤكداً ان 
"معركة حترير مدينة تلعفر قريبة جدا، 
واحلشد حرر املناطق احمليطة باملدينة". 
ودمرت طائرات الق��وة اجلوية العراقية 
يوم ، أمس السبت ، عدة مواقع ومعامل 
لتفخي��خ العج��الت تابع��ة لعصابات 
داعش في قضاء تلعفر غربي املوصل. 

وذكر بيان لوزارة الدفاع تلقته صحيفة 
‘‘الصباح اجلديد‘‘ إن"قيادة القوة اجلوية 

بواسطة طائرات ) F-16 ( واستناداً إلى 
معلومات خلية استخبارات وأمن قيادة 
عملي��ات )قادمون ي��ا نين��وى( التابعة 
للمديرية العامة لالستخبارات واألمن، 
نف��ذت عدة ضرب��ات جوية ف��ي قضاء 

تلعفر”. 
وأض��اف البي��ان إن “الضرب��ات متكنت 
من تدمي��ر معملني لتفخيخ العجالت 
ومعم��ل لتصفي��ح العج��الت وقت��ل 

عناصر إرهابية أخرى”.

مصادر عسكرية لبنانية تنفي 
وجود تنسيق بني اجليشني اللبناني 

والسوري ضد "داعش"
وف��ي ذل��ك االثن��اء أف��ادت صحيف��ة 
اجلمهوري��ة التي تصدر ف��ي لبنان نقال 
عن مصادر بحدوث تنس��يق عس��كري 
مباشر بني اجليشني اللبناني والسوري 
فيما يخص الهجوم املقبل على داعش 

.
وبينت مص��ادر أمنية أن قي��ادة اجليش 
اللبنان��ي أبلغت املس��ؤولني أن خوض 
هذه املعركة بالتحديد ال ينتظر أي قرار 
سياس��ي، مؤكدة أن اجلي��ش اللبناني 
يدافع عن األرض ضد العدوان واإلرهاب.

وفي غض��ون ذل��ك اس��تهدف اجليش 
اللبنان��ي ام��س الس��بت، باألس��لحة 
الثقيلة واملدفعية وراجمات الصواريخ، 
مواق��ع ومخاب��ىء مس��لحي تنظي��م 
"داعش" في ج��رود القاع ورأس بعلبك 

شمال شرق لبنان.
وأف��ادت الوكال��ة الوطني��ة اللبناني��ة 
لإلعالم ب��أن مدفعية اجلي��ش اللبناني 
مواق��ع  كثي��ف  بش��كل  قصف��ت 
املسلحني في جرود رأس بعلبك والقاع 
تس��اندها راجم��ات الصواريخ موقعة 

إصابات دقيقة باإلرهابيني ومواقعهم.

وكان اجليش اللبناني استقدم تعزيزات 
إضافي��ة إلى مناطق قريبة من خطوط 
التم��اس مع التنظيم ف��ي جرود القاع 
ورأس بعلب��ك لرص��د حتركاتهم، فيما 
قصف��ت مروحي��ة عس��كرية الليل��ة 

املاضية حتركاتهم في املنطقة.
كما أشارت الوكالة اللبنانية الرسمية 
إلى أن راجمات اجليش اللبناني قصفت 
مس��لحي  مواق��ع  كثي��ف  بش��كل 

"داعش" في جرد الفاكهة.

معصوم يلتقي روحاني لبحث 
تطوير التعاون مع العراق وتسهيل 

منح الفيزا
مثمن��ا في الوق��ت ذاته "املس��اعدات 
ض��د  حرب��ه  ف��ي  للع��راق  اإليراني��ة 

اإلرهاب".
وأكد "أهمية العالقات التاريخية التي 
تربط العراق وإيران، وضرورة متتينها في 
مجاالت الصناعة والزراعة واالستفادة 
من اخلب��رات اإليراني��ة وتفعيل اللجنة 
املشتركة والتعاون في قطاعي النفط 

والبيئة".
من جانب��ه، أبدى روحان��ي "رغبة بالده 
ب��ني  الصداق��ة  عالق��ات  تعزي��ز  ف��ي 
البلدي��ن، وتطوير التع��اون في مجاالت 
ربط الس��كك احلديدة وتس��هيل منح 

التأشيرات بني البلدين".
وكان معصوم وصل، يوم االول من امس 
اجلمعة، إلى العاصمة اإليرانية طهران 
للمش��اركة في مراس��م أداء حس��ن 
الدس��تورية.وقالت  اليم��ني  روحان��ي 
رئاسة اجلمهورية في بيان اطلعت عليه 
"الصب��اح اجلدي��د"، إن معصوم "وصل 
مس��اء يوم االول من امس اجلمعة إلى 
العاصم��ة اإليرانية طه��ران على رأس 
وفد ضم عددا من مستش��اريه، حيث 

جرى لس��يادته استقبال رسمي حافل 
في مطار اإلمام اخلميني الدولي".

معص��وم  أن  الرئاس��ة  وأضاف��ت 
"سيش��ارك ف��ي مراس��م أداء اليمني 
الدس��تورية للرئي��س اإليراني حس��ن 

روحاني".

العبادي يؤكد مشاركة احلشد 
الشعبي في حترير تلعفر

وأك��د العب��ادي ان "الش��عب العراقي 
مس��تعد للعط��اء وهذا ما ش��اهدناه 
من خالل الفت��وى املباركة لذلك حتقق 
النص��ر"، الفت��ا ال��ى انه "الي��وم بدأت 
تظه��ر رؤوس ل��م نكن نراه��ا من قبل 
خصوصاً في الفلوجة"، متساءال "أين 
كان��وا هؤالء عندما كن��ا نقاتل لتحرير 

الفلوجة؟".
واوضح "يجب ان ال ننسى فتوى اجلهاد 
الكفائ��ي التي اطلقه��ا املرجع االعلى 
السيد السيس��تاني ]دام ظله[ والتي 
ولِ��د منها هذا احلش��د املب��ارك والتي 

اسهمت بالنصر".
وشكر العبادي "قوات اجلهد الهندسي 
وأبطال الطبابة في احلش��د"، مش��يرا 
الى ان " أغلبهم متطوعني كما أشكر 
قوات طيران اجلي��ش وكل القوات التي 

ساهمت بالتحرير".
وبني ان "ابن اجلن��وب هو الذي وقف مع 
اخيه ابن الغربية وابن الشمال فتوحدوا 
لصناعة النصر م��ن خالل التضحيات 
التي قدمها اجلميع"، مبينا ان "العراق 
قدم التضحيات مرتني مرة عندما قتل 
داع��ش أبناءنا عند دخول��ه و مرة ثانية 
عندم��ا قدمن��ا الش��هداء لتحرير كل 
تلك املناطق التي سيطر عليها داعش 
، وإن أغل��ب املتطوعني كان��وا يقاتلون 

بدون راتب وهذا دليل حب الوطن".

أسعار النفط ترتفع بفضل
تنامي الوظائف األميركية

وعل��ى أس��اس أس��بوعي، انخفض��ت 
العق��ود اآلجلة خل��ام برنت وخ��ام غرب 
الوس��يط األمريك��ي ألقرب  تكس��اس 
اس��تحقاق. ويقول محللون إن األسعار 
تعرضت لضغوط جراء ارتفاع اإلنتاج وإن 

كانت قوة الطلب حدت من اخلسائر.
وق��ال بنك باركلي��ز "نتوق��ع تصحيحا 
نزوليا )لألسعار( خالل هذا الربع" لكنه 
توقع أن يبلغ متوس��ط س��عر برنت 54 
دوالرا للبرمي��ل خ��الل الرب��ع األخير من 

العام.
وبينم��ا تقود منظمة البل��دان املصدرة 
للبت��رول )أوبك( جهودا خلف��ض اإلنتاج 
1.8 ملي��ون برمي��ل يومي��ا بالتعاون مع 
بعض املنتجني املس��تقلني مثل روسيا، 
زادت صادرات املنظمة في يوليو متوز إلى 
مستوى قياسي وفقا لتقرير لتومسون 

رويترز ألبحاث النفط.
وبلغت الصادرات في يوليو 26.11 مليون 
برمي��ل يومي��ا بزي��ادة 370 أل��ف برميل 

يوميا جاء معظمها من نيجيريا.
وفي الواليات املتح��دة، بلغ اإلنتاج 9.43 
ملي��ون برمي��ل يومي��ا مس��جال أعلى 

مستوياته منذ أغسطس آب 2015.

قادة الكتل يجتمعون مبمثلي 
كركوك حلسم قانون انتخابات 

احملافظات
لكن النائب عن التحالف الوطني هالل 
السهالني ذكر في تصريح إلى "الصباح 
اجلديد"، أن "خالفات اخرى ما زالت تعرقل 
مترير قانون انتخابات مجالس احملافظات 
ال تتعلق فقط مبحافظة كركوك النزاع 

بني كتلها السياسية".
وأض��اف الس��هالني أن "امل��واد االخ��رى 

ال��وارد  االنتخاب��ي  بالقاس��م  تتعل��ق 
ف��ي القان��ون وكذلك س��ن التحصيل 

الدراسي للمرشح".
ون��ّوه إل��ى أن "هناك من ي��رى ضرورة أن 
يك��ون املرش��ح حاص��الً على ش��هادة 
البكالوريوس، لك��ن آخرين مع االكتفاء 
بش��هادة االعدادية كما هو عليه احلال 

االن".
ويأم��ل الس��هالني بأن "تنته��ي جميع 
اخلالفات قريب��اً بالنحو ال��ذي يتفق مع 
املصلح��ة العامة وال يجعل هناك ثغرة 

قانونية".
م��ن جانبه، أف��اد النائب ع��ن التحالف 
الكردستاني بختيار شاويس في تعليق 
إلى "الصباح اجلديد"، ب��أن "القانون ما 
ي��زال علي��ه خالف��ان جوهري��ان لم يتم 

تسويتهما حتى االن".
وأضاف ش��اويس أن "اخلالف األول يتعلق 
مبوض��وع نظام توزي��ع املقاعد )س��انت 
ليغو(، فهناك غضب شعبي وتظاهرات 
ينبغ��ي  اآللي��ة  ه��ذه  اعتم��اد  عل��ى 

معاجلتها".
وزاد أن "اخلالف اآلخ��ر يتعلق بانتخابات 
كرك��وك الس��يما ممثل��ي التركمان في 
العملي��ة السياس��ية ال يري��دون اجراء 

االنتخابات في احملافظة".
ويتوق��ع ش��اويس أن "مجل��س النواب 
يحتاج إلى اس��بوعني عل��ى اكثر تقدير 
من أجل تسوية خالفات القانون واملضي 

به".
يش��ار إلى أن مجلس النواب صّوت على 
بع��ض مواد قان��ون انتخاب��ات مجالس 
مت  وق��د  املاض��ي  االس��بوع  احملافظ��ات 
اقرار نظام س��انت ليغو ب��� )1.9( ما اثار 
حفيظ��ة العديد م��ن االوس��اط كونه 
يس��هم ف��ي حص��ول الكت��ل الكبيرة 
عل��ى املقاعد ويقلل ف��رص فوز االحزاب 

والتشكيالت السياسية الصغيرة.

بطريرك الكلدان ينتقد األحزاب 
املسيحية بشدة وينعتها 

بـ"االنقسام والفشل والتبعية"
البطريركي��ة  باس��م  س��اكو  وحم��ل 
الكلدانية األحزاب املس��يحية "قسطاً 
كبيراً من مس��ؤولية ما يعيشه املكون 
املس��يحي من معاناة وارتباك"، عادا أن 
"جانب��اً كبيراً م��ن هذه احملنة، س��ببها 
وتبعيته��ا،  األح��زاب  ه��ذه  انقس��ام 
وفشلها في توحيد صفها"، الفتا الى أن 
"بعض تلك األحزاب تبحث عن مصالح 
خاصة، خصوص��ا عندما يحاول اختزال 
املوقف املس��يحي واحتكاره للسيطرة 
على القرار لصالح من يدفع أكثر إلجناح 

مشاريعه".
ودعا س��اكو ه��ذه األحزاب إل��ى "احلوار 
مع بعضها ومع العقالء املستقلني من 
أهالي س��هل نينوى، وحتمل مس��ؤولية 
خدم��ة املس��يحيني واملواطنني اآلخرين 
بصدق وب��روح الفريق الواح��د والواعي 

مبتطلبات املرحلة الراهنة".
وجدد ساكو دعوته إلى جميع املسؤولني 
وحكوم��ة  املركزي��ة  احلكوم��ة  ف��ي 
إقلي��م كردس��تان، إلى "احت��رام حقوق 
املس��يحيني واألقلي��ات األخ��رى، عل��ى 
وفق الدس��تور لينالوا نصيَبهم العادل 
م��ن املش��اركة ف��ي اإلدارة والتوظي��ف 

والعملية السياسية".
الع��راق  الكل��دان ف��ي  وكان بطري��رك 
والعال��م لوي��س روفائي��ل س��اكو أكد، 
اجلمع��ة )28 متوز 2017(، أن املس��يحيني 
"غير متأكدين" من عودتهم الى مدينة 
املوص��ل احملررة، فيما أش��ار الى أن اغلب 
مدن املوص��ل "مدم��رة" وال تتوفر حياه 

خدمات متهيدا لعودة النازحني.

تتمات ص1

نينوى ـ خدر خالت:

احي��ى االيزيديون الذك��رى الثالثة 
لفاجعة س��نجار بوقفات تأبينية 
م��ن  لضحاياه��م  واس��تذكارية 
القتل��ى واملفقودي��ن واخملطوف��ني، 
داع��ش  تنظي��م  اجتي��اح  عق��ب 
االرهابي لقضاء سنجار في الثالث 

من آب/ اغسطس 2014.
وش��هدت العدي��د م��ن مخيمات 
الن��زوح مبحافظة ده��وك جتمعات 
ش��خصيات  بحضور  جماهيري��ة 
حزبية وسياس��ية ومن منظمات 
اجملتم��ع املدن��ي، م��ع رف��ع ص��ور 
للش��هداء والفت��ات تن��دد بجرمية 
اجتياح س��نجار وما نتج عنها من 
اعمال قتل وذبح وخطف وس��بي، 
م��ع تدمي��ر ش��به كام��ل للبنى 

التحتية في سنجار.
كما مت اقامة وقفات تأبينية بهذه 
املناس��بة في ناحية س��نوني )63 
كل��م ش��مال س��نجار( الول مرة 
عقب حترير تلك املناطق، فيما اقيم 
احتفال مماثل قرب مزار ش��رفدين، 
ال��ذي يعد ابرز م��زار لاليزيديني في 

عموم قضاء سنجار.
وبرغ��م ان االحصائي��ات اخلاص��ة 
بهذه الفاجعة تتغير، مع استمرار 
انقاذ اخملطوفني االيزيديني او العثور 
باط��راف  عل��ى مقاب��ر جماعي��ة 
سنجار، اال ان الباحث االيزيدي داود 
مراد ختاري، اخملتص بتدوين قصص 
الناج��ني والناجي��ات م��ن كارث��ة 
س��نجار، كش��ف ع��ن احصائية 

جديدة.
ال��ى  ف��ي حدي��ث  وق��ال خت��اري 
"الصباح اجلديد" انه "عقب وقوع 
كارثة س��نجار مبدة قليلة، وبعدما 
اف��اق اجملتم��ع االيزي��دي م��ن هول 
الصدمة، وبرغم الفوضى الكبيرة 
حينها واخملاوف على اهلنا، رأينا انه 
ينبغي ان نبدأ بتوثيق كل تفاصيل 
هذه اجلرمي��ة البش��عة والتي هي 
مبنزلة جينوس��ايد )ابادة جماعية( 

الن اخب��ار القت��ل واخلطف والذبح 
ب��دأت ترد الينا من اقرباء الضحايا، 
وكان البد من توثيق ذلك كي يطلع 
العال��م على حجم ه��ذه الكارثة 
من اجل انصاف الضحايا ومالحقة 

االرهابيني املتورطني بها".
واضاف "ط��وال ثالث س��نوات لم 
نتوق��ف ع��ن حتدي��ث معلوماتن��ا 
به��ذا الش��أن، وحرصن��ا عل��ى ان 
ارقامن��ا ومعلوماتنا دقيقة  تكون 
جدا، ال��ى درجة اننا قمن��ا بتدوين 
واحصاء نحو )7000( س��بعة االف 
ضحية وعمل كنية لهم تضمنت 
معلومات من قبيل )االسم الثالثي 

- املوالي��د- الس��كن - ش��هيد - 
مفق��ود - ناٍج( وصورة ش��خصية 

للكثير من الضحايا".
وبخصوص اح��دث احصائية، افاد 
خت��اري بالقول "اخ��ر االرقام التي 
بحوزتن��ا تفيد ب��ان ع��دد القتلى 
االيزيدي��ني لغاية الي��وم هو 1543 
قتيال، ولدين��ا 1947 من اخملطوفني 
واخملتطف��ات، ام��ا ع��دد الناج��ني 
الكل��ي  واجملم��وع   3446 فيبل��غ 
للضحايا يبلغ 6936، ولدينا حاليا 
2745 طف��ال يتيم��ا، بواق��ع 1770 
طفال يتيما م��ن جهة االب، و 427 
طفال يتيما من جهة االم، اما عدد 

االطفال االيتام م��ن الوالدين فهو 
365 طفال، وايضا لدينا 220 طفال 

بيد داعش حلد يومنا هذا".
مقب��رة   45 اكتش��اف  "مت  وتاب��ع 
جماعي��ة حل��د االن، ونرج��ح وجود 
املزيد منها، كم��ا قامت عصابات 
داعش بتفجير وهدم 68 مزارا دينيا 
لاليزيديني في س��نجار وبعشيقة 
وبحزان��ي، علما انه بس��بب غزوة 
داع��ش لس��نجار بات لدين��ا نحو 
380 ال��ف ايزيدي نازح ف��ي اقليم 
كردس��تان، م��ع هجرة نح��و 100 
ال��ف ايزيدي آخر الى خ��ارج البالد، 
واكث��ر ه��ؤالء املغترب��ني حصل��وا 

عل��ى اللجوء ف��ي اوروب��ا وغيرها 
وم��ن املرج��ح ان الكثيرين منهم 
الش��مل  لّم  س��يقومون بعملية 
مع عائالتهم الباقي��ة في العراق، 
وهذا يعني ان عش��رات االلوف من 
االيزيدي��ني س��يغادرون مناطقهم 
ف��ي اوق��ات الحق��ة وهذا س��يؤثر 
كثيرا في تعداد االيزيديني سواء في 

العراق او في اقليم كردستان".
ش��به  احصائي��ات  وف��ق  وعل��ى 
رس��مية، فان ع��دد االيزيديني كان 
يرب��و عل��ى ال��� 600 الف نس��مة 
في العراق، علم��ا ان االيزيديني من 
قضاء س��نجار وناحية بعش��يقة 

نزح��وا باجت��اه اقلي��م كردس��تان، 
فض��ال عن ن��زوح االالف منهم من 
مناط��ق قض��اء الش��يخان الت��ي 
كانت متاخمة خلطوط القتال بني 
قوات البيشمركة وتنظيم داعش، 
فيم��ا مجمع��ات وبل��دات ايزيدية 
اخرى مبحافظة دهوك مثل ش��اريا 
وخانك وديربون وغيرها لم تش��هد 
اي��ة حال��ة ن��زوح، بل اس��توعبت 
االالف م��ن النازح��ني االيزيديني ومت 

بناء مخيمات فيها ايضا.
وادناه جدول تفصيلي باالرقام عن 
خس��ائر االيزيدي��ني ج��راء اجتياح 

تنظيم داعش لقضاء سنجار:

شهدت العديد من 
مخيمات النزوح 
بمحافظة دهوك 
تجمعات جماهيرية 
بحضور شخصيات 
حزبية وسياسية ومن 
منظمات المجتمع 
المدني، مع رفع صور 
للشهداء والفتات تندد 
بجريمة اجتياح سنجار 
وما نتج عنها من أعمال 
قتل وذبح وخطف 
وسبي، مع تدمير شبه 
كامل للبنى التحتية في 
سنجار

إيزيديون يحيون ذكرى غزو داعش لسنجار

أحدث إحصائية: نحو 7 آالف ضحية و 3440 ناجيًا و 2000 مفقود

اإليزيديون يحيون الذكرى الثالثة لفاجعة سنجار
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اعالم المديرية 

اعل��ن محافظ ديالى مثن��ى التميمي، 
عن اصالح خط رئيسي لنقل الكهرباء 
املس��توردة من ايران بعد ساعات على 
استهدافه من قبل مجاميع “ارهابية” 

شرق احملافظة.
وق��ال التميمي إن “كوادر كهرباء ديالى 
ومديري��ة الش��بكات جنح��ت بجه��ود 
اس��تثنائية م��ن اع��ادة اص��الح خ��ط 
ميرس��اد- بعقوب��ة الناق��ل للكهرباء 
املس��توردة من ايران بعد ساعات على 
اس��تهدافه من قبل مجاميع ارهابية 
ف��ي منطق��ة حمري��ن ق��رب ناحي��ة 

املنصورية )45كم شرق بعقوبة(”.

واض��اف التميم��ي، ان “اع��ادة التي��ار 
للخ��ط الكهربائ��ي م��ن قب��ل اجلانب 
االيراني س��تتم خالل فت��رة وجيزة من 
االن ليت��م تغذية مناط��ق متفرقة من 
ديال��ى”، مؤك��د ان “ادارة احملافظة جادة 
ف��ي حس��م مل��ف اس��تهداف ابراج 
الكهرباء من خالل التنسيق مع القوى 

االمنية”.
وكان خط ) ديالى �� ميرساد ( 400 ك.ف 
قد تعرض الى عملية تخريبية جديدة 
ليلة امس االول ف��ي املنطقة الواقعة 
بني تقاطع الصفرة وسد حمرين ، وادى 
احل��ادث االرهاب��ي الى س��قوط 3 ابراج 
لنق��ل الطاقة وخروج اخلط عن العمل 

وفقدان 400 ميكا واط .. 
وقال املهندس خالد غزاي عطية مدير 

ع��ام املديري��ة العام��ة لنق��ل الطاقة 
الكهربائية ملنطق��ة الفرات االعلى ان  
اس��تهداف هذا اخلط يزيد من ساعات 
القطع ف��ي محافظة ديال��ى مطالباً 
ف��ي الوقت ذاته اجله��ات االمنية كافة 
ف��ي محافظة ديالى الى ضرورة حماية 
هذا اخلط والذي استهدف ملرات كثيرة 
وخاصًة ان  مواد اصالح االبراج هي اخر 
ماتبق��ى لدى املديري��ة في ظل الظرف 
املال��ي الصع��ب الذي مت��ر ب��ه البالد ، 
مؤك��داً ان وزي��ر الكهرب��اء املهن��دس 
قاس��م الفه��داوي قد وج��ه املالكات 
الهندس��ية والفنية كافة بأس��تنفار 
اجله��ود واع��ادة اخلط خالل الس��اعات 
املقبلة من هذا اليوم بعد التنسيق مع 

اجلهد الهندسي العسكري . 

مت  ان��ه  ال��وزارة  اعلن��ت  ذل��ك  ال��ى 
نق��ل  مديري��ة  م��الكات  اس��تهداف 
الطاق��ة الكهربائية ملنطق��ة الفرات 
االوس��ط العاملة بصيان��ة خط نقل 
الطاق��ة الكهربائي��ة الضغط العالي 
)اسكندرية – مسيب ( )132ك.ف ( من 
خالل زرع عبوة ناسفة حتت احد االبراج 
ف��ي منطق��ة اللطيفية ، م��ا ادى الى 
استش��هاد مدير قس��م اخلطوط في 
ش��بكات بابل املهن��دس علي حمودي 
واصابة احد منتسبي شرطة الكهرباء 
، وكان م��ن املؤم��ل ان يدخل هذا اخلط 
لنقل الطاقة الكهربائية طاقة قدرها 
)400( ميكاواط ال��ى جانب الكرخ في 
العاصمة بغداد الذي كان سيس��هم 

بزيادة ساعات التجهيز. 

خالل تواجده الميداني في البصرة لمتابعة أعمال تشكيالت وزارته

محليات 4

البصرة - سعدي علي السند:

ف��ي أول ي��وم م��ن أي��ام تواج��ده 
األس��بوعي في البصرة في بداية 
كل شهر ملتابعة أعمال وفعاليات 
ف��ي  وزارت��ه  وتش��كيالت  دوائ��ر 
البصرة رعى وزي��ر النقل الكابنت 
كاظم فنجان احلمامي على قاعة 
أكادميية اخلليج العربي للدراسات 
البحري��ة دورة تخ��رج املرش��دين 
البحريني وكوادر بحرية اخرى بعد 
اجتيازه��م الدورة الت��ي اقامتها 
والتعاون  بالتنس��يق  األكادميي��ة 
ملوان��ئ  العام��ة  الش��ركة  م��ع 
العراق لتؤهلهم بواجبات الداللة 
البحري��ة للقي��ام مبهماتهم في 

عملهم في املوانئ العراقية.
 واشاد احلمامي في كلمة له في 
احتفال التخرج باملناهج العاملية 
التي تتبناها األكادميية فضال عن 
املتخصصني  التدريس��يني  وجود 
وذوي اخلب��رات والتج��ارب الكبيرة 
واك��د عل��ى اخلريج��ني ان يأخذوا 
انفس��هم  ويط��وروا  دوره��م 
ودوائره��م ألنه��م هم م��ن يقود 
املفاصل البحرية في مؤسساتنا 
ال��وزارة  وان  العراقي��ة  البحري��ة 

مهتمة بهذا املوضوع.

سيكون تعاوننا مستمرا مع 
األكادميية

وق��ال : ان هذا التع��اون املثمر بني 
اكادميية اخلليج العربي للدراسات 
البحرية وتش��كيالت وزارة النقل 
ف��ي البصرة سيس��هم باألرتقاء 
بالعديد من امله��ام التخصصية 
التي نس��عى لتطويره��ا ليكون 
وبش��كل  فاع��ال  التع��اون  ه��ذا 
مس��تمر ألن مامتتلكه األكادميية 

من خ��الل كوادره��ا البحرية من 
مؤه��الت علمية وخب��رات كبيرة 
في ميدان العمل البحري بش��تى 
يجعلن��ا  وفروع��ه  تخصصات��ه 
مطمئنني جدا ب��أن الدورات التي 
تفتت��ح هن��ا س��تنعكس كثيرا 
على مالكاتنا لكي تبدع وتتجدد 
ملمارس��ة  متاما  مؤهل��ة  وتك��ون 
مهامها في مج��ال عمل املوانئ 
التابع��ة  التش��كيالت  وبقي��ة 
لوزارتنا هنا في البصرة مسجلني 

ش��كرنا وتقديرنا لألكادميية على 
هذا التعاون الذي سيكون متميزا 

في املستقبل .
 وحضر االحتف��ال العميد الركن 
رئي��س اركان قيادة القوة البحرية 
والعمي��د رئي��س اكادميية اخلليج 
العربي للدراسات البحرية ومدير 
ع��ام موان��ئ الع��راق و مدير عام 
النق��ل البحري وع��دد من ضباط 
ومجموع��ة  والقي��ادة  الرك��ن 

اخلريجني.

وقام بجولة تفقدية في مينائي 
ام قصر الشمالي واجلنوبي

وق��ام وزي��ر النق��ل صب��اح أمس 
السبت بجولة تفقدية ملينائي أم 
قصر الشمالي واجلنوبي لالطالع 
على مدى تطبيق املعايير الفنية 
التش��غيل  لش��ركات  الدولي��ة 

املشترك العاملة في املوانئ.
 واطلع على آليات العمل وكيفية 
إدارة ه��ذه الش��ركات ألرصفتها 

املتعاقدة عليها وحجم تطويرها 
وحتديثه��ا لتكون جاذب��ة للتجار 
واخلطوط  البح��ر  ومس��تخدمي 

املالحية العاملية.
 وزار احلمامي خالل جولته شركة 
التشغيل  احدى شركات  اللورين 
املشترك والتقى مديرها املفوض 
س��عد الطائي وجرى احلديث في 
الش��ركات  اعتم��اد هذه  كيفية 
عل��ى انها ش��ريك حقيقي والبد 
م��ن التعاون وتذليل كل الصعاب 

ليقوم��وا بأعماله��م على اكمل 
وجه.

مدي��ر  اجلول��ة  خ��الل  ورافق��ه    
رئي��س  العراقي��ة  املوان��ئ  ع��ام 
س��وادي  ري��اض  املهندس��ني 
ش��مخي و معاون��ا املدي��ر العام 
للشؤون الفنية والبحرية ومديرا 
املينائ��ني الش��مالي واجلنوب��ي و 
مدير التش��عيل املشترك و مدير 
العالق��ات العام��ة واالع��الم في 

شركة املوانئ. 

وزير النقل يرعى تخّرج دورة المرشدين البحريين ويزور مينائي أم قصر

أكد وزير النقل على 
الخريجين أن يأخذوا 

دورهم ويطوروا 
أنفسهم ودوائرهم 
ألنهم هم من يقود 

المفاصل البحرية 
في مؤسساتنا 

البحرية العراقية 
وأن الوزارة مهتمة 

بهذا الموضوع

وزير النقل الكابنت كاظم فنجان خالل حضور تخرج دورة املرشدين البحريني

الكميات المسّوقة من 
الحنطة المحلية بلغت 

أكثر من مليوني طن 
بغداد - الصباح الجديد:

اعلن��ت الش��ركة العام��ة لتج��ارة احلب��وب 
في وزارة التج��ارة ان كمي��ات احلنطة احمللية 
املس��وقة من الفالحني واملزارع��ني في عموم 
محافظ��ات البالد بلغت مليون��ني و379 الفا 

و466 طنا خالل املوسم احلالي .
املهن��دس  الش��ركة  ع��ام  مدي��ر  واوض��ح 
هيثم جميل اخلش��الي ب��ان اللجن��ة العليا 
للتس��ويق حددت اخلامس والعشرين من متوز 
املاضي موع��داً اليقاف التس��ويق في املراكز 
التسويقية املنتشرة في عموم البالد التي مت 
حتديدها وتهيئتها لتسلم احلنطة احمللية من 
الفالحني واملزارعني خالل العام احلالي وحسب 
اخلط��ة التس��ويقية التي اقرتها الش��ركة ، 
مضيف��ا ان احملافظ��ات الوس��طى واجلنوبية 
كان��ت لها احلصة االكبر في تس��لم كميات 
احلنطة املسوقة من الفالحني واملزارعني حيث 
جاءت محافظة واس��ط باملرتبة االولى تليها 
محافظ��ة بابل باملرتبة الثاني��ة ثم الديوانية 
ثالث��ا تليها محافظة النجف االش��رف رابعا 
ومحافظة ديالى خامس��ا ثم ميسان وذي قار 

ومحافظة صالح الدين.
واش��ار املدير العام الى ان الكميات املسوقة 
ف��ي محافظة بغداد لم تكن جميعها ضمن 
اخلط��ة الزراعية لبغداد ب��ل اضيف لها عدد 
م��ن الدوائ��ر الزراعية من محافظة واس��ط 
وبتحدي��د ف��ي س��ايلو الرصاف��ة اضافة الى 
توجيه عدد من الدوائر الزراعية في محافظة 
ديالى لتس��ويق احلنطة في س��ايلو خان بني 

سعد. 

الزراعة تشارك في أعمال 
منتدى بغداد االقتصادي 

لتعظيم موارد الدولة
بغداد - الصباح الجديد:

ش��اركت وزارة الزراعة في ورش��ة عمل حول 
توجهات تعظيم م��وارد الدولة التي نظمها 
منتدى بغداد االقتصادي بالتعاون مع األمانة 
العامة جمللس الوزراء املنعقدة في فندق بغداد 

مبشاركة عدد من اخلبراء واملتخصصني .
وذك��ر قس��م العالق��ات واإلع��الم والتع��اون 
الدول��ي ، أن الوكي��ل الفني لل��وزارة الدكتور 
مهدي ضمد القيس��ي ألقى محاضرة خالل 
مش��اركته في ورش��ة عم��ل منت��دى بغداد 
االقتص��ادي أك��د فيه��ا عل��ى دور القط��اع 
الزراعي في تعظيم م��وارد الدولة وأن العراق 
بل��د زراعي وهويته زراعية ، إضافة إلى تناوله 

أبرز التحديات التي تواجه القطاع الزراعي .
وتابع الدكتور القيسي في محاضرته عن أبرز 
خصوصي��ات القطاع الزراع��ي منها تعامله 
مع كائن حي ) نباتي � حيواني ( والذي يحتاج 
إلى مدد زمنية متفاوتة لكي يصل إلى العمر 
اإلنتاج��ي وارتباطه بظ��روف بيئية ومتغيرات 
مناخي��ة غي��ر مضمون��ة تؤث��ر عل��ى نوعية 
وكمية اإلنتاج ، فضالً عن ارتباطه بنشاطات 

وإنتاج عدد من الوزارات . 

تقرير

محافظ ديالى يعلن إصالح خط ميرساد للطاقة بعد تعرضه للتخريب
بعد استهداف فرق الصيانة في األسكندرية - المسيب 
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بغداد - الصباح الجديد:
للتجارة  العراق��ي  املص��رف  يتقدم 
بأحر التهاني والتبريكات مبناس��بة 
فوز صاحب احلظ الس��عيد السيد 
محم��ود داوود س��لمان اجلبوري بال� 
10,000,000 ماليني دينار عراقي في 

السحبة اخلامسة ملنتج تستاهل.
ج��رت الي��وم الس��حبة اخلامس��ة 
لش��هادة اي��داع تس��تاهل بتاري��خ 
2017/8/4 ف��ي مق��ر االدارة العامة 
للمص��رف ، بحض��ور الس��يد وليد 
عيدي احملت��رم كمراقب ع��ن البنك 
املركزي العراقي وحضر من املصرف 
العراق��ي للتجارة كل من الس��ادة 
فؤاد الوكيل ، فراس احلمداني ، اوس 
قيس ، س��حر فال��ح معاوني املدير 
العام والس��يدة طيبة حازم مديرة 
قس��م صيرفة التجزئة وبعض من 
مس��تثمرين منت��ج ش��هادة ايداع 

تستاهل.
متت السحبة بأيدي احد املستثمرين 

مبنتج تس��تاهل من عمالء املصرف 
لزي��ادة تفاعل املص��رف مع عمالئه 
وش��فافية عمليات��ه حي��ث دع��ى 
املصرف كعادته املستثمرين باملنتج 

حلضور السحبة الشهرية .
من اجلدير بالذكر ان منتج تستاهل 
ه��و اح��د املنتج��ات اجلدي��دة م��ن 
املص��رف العراقي للتج��ارة حاصل 

عل��ى موافقة م��ن البن��ك املركزي 
العراقي ميكن ألي مواطن ان يشترك 
بها عن طريق اي��داع 500 الف دينار 
عراقي بأحد فروع املصرف للحصول 
عل��ى فرص��ة ربح جوائ��ز قيمة من 
خ��الل س��حبات ش��هرية ، واح��دة 
نص��ف س��نوية ، واح��دة س��نوية 

وبشروط مت ذكرها سابقاً.

متابعة الصباح الجديد:
وضع وزير النفط جبار علي اللعيبي 
حجر االساس ملشروع انشاء جسر 

بطول 200 متر على شط البصرة.
وق��ال اللعيبي ف��ي بي��ان اطلعت 
» الصب��اح اجلدي��د« على نس��خة 
من��ه إن��ه مت »وضع حجر االس��اس 
ملش��روع انش��اء جس��ر بطول 200 
متر على ش��ط البص��رة«، مبيناً أن 
»هذا املش��روع سيسهم بتحقيق 
انسيابية عالية في حركة املركبات 
ب��ني قض��اء الزبي��ر ومرك��ز املدينة 
ويخف��ف من الضغط احلاصل على 

اجلسور والطرق االخرى«.
وأض��اف الوزي��ر اللعيب��ي، أن »م��ن 
املؤم��ل االنتهاء من املش��روع الذي 
تتكفل به ش��ركة غ��از اجلنوب في 
غض��ون عام بع��د احالة املش��روع 

للجهة املنفذة«.
يذكر ان ش��ركة )مي��ك( اإليطالية 
للمق��اوالت اإلنش��ائية كان��ت قد 

اعلن��ت ع��ن إجن��از مش��روع بن��اء 
جس��ر معل��ق عل��ى ش��ط العرب 
ف��ي محافظ��ة البصرة ال��ذي يعد 
»أضخم« جس��ر في الع��راق، الفتًة 
إلى أن اجلسر مشابه في تصميمه 

جلسر »البوسفور« التركي.
وقال مدير فرع الش��ركة في العراق 
عمار مناح��ي إن »الش��ركة أجنزت 

مشروع بناء جسر الشهيد محمد 
باقر الص��در الذي يرب��ط بني مركز 
مدينة البصرة وقضاء شط العرب«، 
مبيناً أن »اجلس��ر اجلدي��د ميتد فوق 
ش��ط الع��رب بط��ول 1460 مت��راً، 
ويبلغ ارتفاعه 35 متراً فوق س��طح 
املاء، وبذلك ميك��ن للبواخر الكبيرة 

املرور من حتته بال معوقات«.

إعالن اسم الفائز الخامس 
لسحبة شهادة إيداع تستاهل 

وزير النفط يضع حجر األساس لمشروع 
بناء جسر على شط البصرة

 TBI  سيسهم بتحقيق انسيابية عالية في حركة المركبات المقدمة من المصرف العراقي للتجارة

بغداد - الصباح الجديد:
والش��ؤون  العم��ل  وزي��ر  وج��ه 
االجتماعية املهندس محمد شياع 
الس��وداني خ��الل زيارت��ه للدائ��رة 
االداري��ة واملالية في ال��وزارة واطلع 
عل��ى مراح��ل العمل وآلية س��ير 
الرس��مية  والكتب  املعامالت  اجناز 
واالس��تجابة  االداري��ة  واالوام��ر 
للتوجيهات الصادرة س��واء أكانت 
م��ن مكت��ب الوزير أو م��ن مكاتب 
الوكالء واملديرين العامني مبا يخدم 
مصلح��ة العمل بض��رورة اختزال 

الوقت والروتني االداري . 
ووجه الس��وداني خ��الل جولته في 
الوزارة يرافقه الوكيل االقدم ومدير 
عام الدائرة االدارية واملالية بضرورة 
االداري  والروت��ني  الوق��ت  اخت��زال 
وحتويل العمل الورقي الى الكتروني 
وذلك ضمن توجه الوزارة نحو نظام 
احلوكم��ة االلكتروني��ة ، فضال عن 
ترشيد النفقات خالل هذه املرحلة 
نظرا للظرف املال��ي الصعب الذي 

متر به البالد. 
واس��تمع الوزي��ر ال��ى املش��كالت 

واملعوقات التي تواجه العاملني في 
االقس��ام االدارية واملوارد البش��رية 
واحتياجاته��م ، فيم��ا اك��د عل��ى 
اهمية اتب��اع املعاجل��ات احلقيقية 
احلديث��ة  العلمي��ة  واالس��اليب 
ف��ي اجن��از مه��ام العم��ل وجت��اوز 
السياقات القدمية واتباع املراسالت 
االلكتروني��ة ب��ني ال��وزارة ودوائرها 
لتحقيق الس��رعة في االستجابة 
مكت��ب  وتوجيه��ات  العمام��ات 

الوزير. 
كم��ا اكد وزير العم��ل على ضرورة 

ادخال العاملني اجلدد الذين لديهم 
خبرة متواضعة في العمل بدورات 
تطويرية بواقع دورتني تخصصيتني 
ف��ي االقل في الس��نة من ش��أنها 
تطوي��ر مهاراته��م وامكانياته��م 
في العم��ل االداري، داعيا الى اعداد 
س��جل خاص باملوظفني املراجعني 
م��ن بقية الدوائ��ر يثب��ت فيه نوع 
الواجب املكلف به لغرض املراجعة. 
واوضح ان استمرارية العمل تتطلب 
ايجاد البديل الكفوء لكل موظف 
يق��وم مبهامه بصورة صحيحة في 

حال ع��دم وجود املوظ��ف املكلف 
بعم��ل مع��ني وخاصة ف��ي االمور 
االداري��ة واحلساس��ة او التي حتتاج 

الى اجابات عاجلة وسريعة.
م��ن جانب اخر اجنزت اقس��ام دائرة 
االجتماع��ي  والضم��ان  التقاع��د 
للعم��ال التابع��ة ل��وزارة العم��ل 
 2976 االجتماعي��ة  والش��ؤون 
معامل��ة مكاف��أة نهاي��ة خدم��ة 
للعمال املضمون��ني خالل النصف 
االول من ع��ام 2017 وفق��ا للمادة 
)78( من قان��ون التقاعد والضمان 

االجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 
 .1971

وقال مدير ع��ام الدائرة علي جعفر 
احلل��و ان ال��وزارة تص��رف مكاف��أة 
نهاي��ة اخلدمة نقدي��ا دفعة واحدة 
كتعويض للعم��ال املضمونني في 
ح��ال انتهت خدمتهم م��ن دون ان 
يتم منحهم راتبا تقاعديا بس��بب 
ع��دم توف��ر ش��روط االس��تحقاق 
لديهم وفقاً للقانون آنفاً او بسبب 
استحقاقه راتبا تقاعديا كامالً من 

دائرة اخرى. 

وزير العمل يوّجه باختزال الروتين وترشيد النفقات
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اعالم المركز 

دأب املرك��ز العراقي للتنمية االعالمية 
على دعوة الش��خصيات الرئيسة في 
الفس��اد، للحيلولة  مضمار مكافحة 
دون تفاقم��ه حرص��ا منه عل��ى ايجاد 
احلل��ول الناجع��ة للقضاء عل��ى هذه 
اآلف��ة اخلطيرة م��ن اجل الس��ير قدما 
ف��ي حتقيق الرفاه للبلد وعدم النكوص 
في حتجيم اتونه املستشري الذي طاملا 
دعت القيادة العراقي��ة الى مكافحته 
مرارا وتك��رارا ،  بل وعده في مس��توى 

خطورة االرهاب.
ج��اء ذل��ك خالل الن��دوة االس��تثنائية 
الت��ي نظمها املرك��ز العراقي للتنمية 
االعالمي��ة  بالتع��اون م��ع مؤسس��ة 
)AMAR( اخليري��ة الدولي��ة ملناقش��ة » 
س��بل الوقاية من الفس��اد« مبشاركة 
نخبة كبيرة من املثقفني والسياسيني 
ورؤس��اء حتري��ر صح��ف  واالكادميي��ني 

ومراكز بحثية.
رئي��س املرك��ز د. عدن��ان الس��راج اكد 
في مس��تهل اجللس��ة ان م��ن يحضر 
م��ن النخ��ب حتت س��قف ه��ذا املركز 
سيش��كل س��قفا له، فاملرك��ز يعمل 
ضم��ن االط��ار الوطن��ي الق��ادر عل��ى 
توفي��ر مناخات مؤسس��اتية اعالمية، 
بغض النظر عن االنتم��اءات والوالءات 
والقومي��ات واملذاه��ب، الفت��ا الى انها 
املرة االولى في تاريخ العراق الذي جتتمع 
فيه النخب بهدف توحيد الرؤى. متابعا 
..  املركز مع الدول��ة وضد االرهاب ومع 
تلبية نداء الدولة، وليس له اي توجهات 
حزبية او س��لطوية، وم��ا تلك الندوات 
واللق��اءات م��ع املس��ؤولني واصح��اب 
القرار والقيادات العس��كرية واالمنية 
واالقتصادي��ة اال تعزيزا لترابط العالقة 
مع مفاصل الدولة بكل مؤسس��اتها 

وقياداتها.

تذليل الظروف الصعبة
 )AMAR( املدي��ر التنفي��ذي ملؤسس��ة
اخليري��ة الدولية د. عل��ي ناصر قال في 
كلمته التعريفية عن املؤسس��ة انها 
انش��ئت في العام 1991 كأس��تجابة 
انسانية لنزوح عشرات االالف بل مئات 
االالف م��ن العراقي��ني ال��ى جمهورية 
اي��ران، حي��ث عملت مديرة املؤسس��ة 
- الت��ي اسس��تها ان��ذاك البارونة اميا 
نيكلسون عضو البرملان االوروبي - على 
تذلي��ل الظ��روف الصعب��ة للعراقيني 
وتق��دمي اخلدم��ات االنس��انية والطبية 
وخدم��ات التعلي��م باللغ��ة العربي��ة 
بواسطة مدرسني عراقيني لالجئني في 
اخمليم��ات، حتى يتمكنوا م��ن االلتحاق 

باملدارس العراقية عند عودتهم.
مضيفا ..  في اواخر ش��هر نيس��ان من 
العام 2003 دخلت املؤسسة الى العراق 
وب��دأت العمل انذاك ف��ي اهوار جنوبي 
الع��راق ودآب��ت عل��ى تق��دمي اخلدمات 
الصحي��ة والتعليمية، ثم انتقلت الى 
بغداد حيث ب��دأ العمل ببن��اء العديد 
م��ن املراكز الصحية وجتهيزها، ثم كان 
االنتقال ال��ى اقليم كردس��تان العراق 
حيث عملت املؤسس��ة بشكل متميز 
ف��ي مواجه��ة مش��كلة الن��زوح ف��ي 
الع��ام 2014، وتقدمي اخلدمات الصحية 
للنازحني، وبعد التعاون مع املؤسسات 
الصحي��ة ف��ي االقليم متكنا م��ن بناء 
وجتهيز 6 مراكز صحية خلدمة النازحني 
ف��ي اخمليمات، فض��ال عن بن��اء وجتهيز 
وتش��غيلهن  للنس��اء  مراك��ز  وادارة 
ومتكينهن ، ناهي��ك عن عدة اعمال لن 

اخوض الغمار فيها لقصر الوقت.
وتاب��ع املدي��ر التنفي��ذي للمؤسس��ة  
الدولي��ة  القول: كما اوض��ح د. عدنان 
السراج موقف املركز العراقي للتنمية 
 )AMAR( االعالمية من الدولة، مؤسسة
اخليرية ه��ي ايضا منهجها واضح وهو 
العم��ل ضمن اط��ار الدول��ة وال تخط 
املؤسس��ة خطا موازيا او متقاطعا مع 
سياس��ات الدولة بل على العكس من 
ذلك، كل البرامج التي تقوم بتنفيذها 
تق��وم بش��راكة حقيقي��ة وفاعلة مع 
مؤسس��ات الدولة، وعلى سبيل املثال 
البرام��ج الصحي��ة الت��ي تنف��ذ ه��ي 
بالشراكة احلقيقية مع وزارة الصحة، 
وكل اخلط��ط التربوي��ة هي م��ع وزارة 
التربي��ة، فض��ال عن التع��اون مع بقية 
الوزارات كالعمل والشؤون االجتماعية 
ووزارة حقوق االنس��ان، وتعاون كبير مع 

هيئة النزاهة في مجال التوعية .

اعادة بناء احلياة
وق��دم املدير التنفي��ذي نبذة مختصرة 
ع��ن س��بب تس��مية املؤسس��ة بهذا 
االس��م )AMAR( بناء على س��ؤال من 
احد احلاضرين، موضحا انه اش��تق في 
العام 1991 من اسم طفل كان يجلب 
احلنطة م��ن البص��رة برفق��ة عائلته، 
فاصي��ب واحت��رق، وادخ��ل بعدها الى 
االراض��ي االيرانية حي��ث تزامن دخوله 
م��ع وج��ود البارون��ة امي��ا نيكلس��ون ، 
الت��ي اكملت اوراق��ه واخذته الى لندن 
للعالج وس��ميت ان��ذاك ) اغاثة عمار( 
بعدها تطور العمل الى اكثر من اغاثة، 
حيث مت االتفاق على تغيير االس��م من 
اسم ش��خص الى ماهو اوسع، متابعا 
بعد اخل��روج من هذه املرحل��ة والعمل 
في ش��تى انح��اء البلد اصبح االس��م 

)AMAR( اي اعادة بناء احلياة.
رئيس اجللس��ة  اش��ار الى ال��دور الذي 
تلعبه  شبكة االعالمي العراقي داعيا 
رئيس الشبكة د. علي الشاله ليبني دور 
االعالم ف��ي مكافحة االرهاب، واحلديث 
عن غرف��ة العملي��ات الت��ي ابتكرتها 
الش��بكة ف��ي ادارة احل��رب، بوصفه��ا 
مؤسس��ة الدول��ة، ودعوته��ا الى كل 
املؤسس��ات االعالمي��ة للش��راكة في 
ذل��ك، ناعتا الش��بكة مبفخ��رة االعالم 

بالتعاون مع خلية االعالم احلربي لنقل 
احلقيقة م��ن ارض املي��دان املوازية في 
عمله��ا بنقل اخلب��ر اخلارج��ي وكاالت 
عربية واجنبية وهو م��ا نعده بالتطور 

الكبير.

حقوق االخر والدولة
رئيس ش��بكة االع��الم العراقي د. علي 
الش��اله انبرى قائال: احلديث مع النخب 
حديث معق��د، الميك��ن ان تعرف لهم 
بديهي��ات يعرفونها، وال تس��تطيع ان 
تس��تعمل مصطلحات، امنا يفترض ان 
تقدم لهم خالصة احلقيقة.... وخالصة 
احلقيق��ة ف��ي موضوعة الفس��اد في 
كتعق��د  اصبح��ت معق��دة،  الع��راق 

املوضوعة نفسها.
الشاله عبر عن وجهة نظره التي يعتقد 
ان الكثيري��ن يش��اركونه فيها بالقول: 
ان الفس��اد في العراق ل��ه خصوصية، 
الدكتاتورية تقاعست  فعند س��قوط 
الكثي��ر م��ن الكف��اءات ف��ي ان يتولوا 
زمام املبادرة بتأس��يس الع��راق اجلديد، 
ما اضطر الدول��ة في بعض مفاصلها 
الكف��اءات  ببع��ض  االس��تعانة  ال��ى 
احلزبية التي امتلك��ت اجلرأة للتصدي، 
واالكادمييني  احلقيقية  الكفاءات  وتأخر 
واملثقفني حتدي��دا، االمر ال��ذي ادى الى 
شيوع ظاهرة غير ناضجة لتولي ادارات 

مهمة في الدولة.
ونوه رئيس ش��بكة االعالم العراقي بأن 
الفس��اد استش��رى بطريقتني، االولى 
عائ��دة ال��ى ان هؤالء انفس��هم، ليس 
لديهم معرف��ة دقيق��ة البالقانون وال 
بتقالي��د الدول��ة وادارته��ا، وال بضرورة 
ان يك��ون هنالك احت��رام ملبادئ العمل 
االداري للدول��ة.... متابع��ا حديثه .. اما 
املش��كلة الثانية تتمثل بأن بعضهم 
جاء بش��ريعة التوري��ة متوهمني انها 
تبرر له��م التجاوز احيان��ا، في حني ان 
الثواراحلقيقي��ني ه��م االكث��ر التزام��ا 
بحقوق االخر وحقوق الدولة واملواطنة.

ظاهرة يجب ان تعالج
واعرب الشاله عن اسفه الى ما آل اليه 
الوض��ع بعد مضي كل تلك  الس��نني 
حي��ث اصب��ح ذل��ك حق��ا مكتس��با، 
كونه��م تول��وا منذ البداي��ة، واالخرون 

تراجعوا، ما صور لهم انهم االش��جع، 
وانه��م تعرض��وا للتصفي��ة، وبالتالي 
س��ارت االمور بهذا االجتاه واصبح االمر 
ليس حالة فردية هنا و هناك، امنا اقترب 
من الظاه��رة وهذا ما جع��ل العملية 
في غاي��ة التعقيد، يراف��ق ذلك ثقافة 
اجتماعية يجب ان نعترف بها وحتدثت 
بها مع بعض النخب والتي يش��اركني 
رؤيتي بها الكثيرون بحس��ب الش��اله، 
ان الكثي��ر مم��ن يعمل في مؤسس��ات 
الدول��ة ال يس��تنكرون ح��االت اخملالفة 
التي حتصل امام اعينهم بل جل الذين 
يس��تنكرون هم الذين ينزاحون جانبا... 
حت��ى الي��روا مايحص��ل واذا حتدثوا عن 
االم��ر حتدثوا ف��ي اجملال��س اخلاصة وان 
دعوته��م للش��هادة او تق��دمي مايؤكد 
ذل��ك تراجع��وا... م��رة باع��ذار العائلة 
واخلوف،  واخ��رى بأنه اليقط��ع جزءا او 
يكس��ر رقبة...  لذلك اس��تفحل االمر 
وحتول الى ظاهرة يجب ان تعالج بجرأة 

اكبر.
واملح الش��اله الى انه ف��ي الوقت الذي 
صارت فيه هذه الظاهرة محل مناقشة 
واس��تنكار ورفعت اص��وات مهمة من 
رموز البلد س��واء الثقافية او الفكرية 
او السياس��ية للتوجه والتصدي لها...  
اصب��ح االره��اب فاع��ال ورئيس��يا في 
املعادلة، وشغلت الدولة مرة اخرى في 
مواجهة االرهاب وتأخر موضوع معاجلة 
الفس��اد في حملة موس��عة تشترك 
فيه��ا كل مفاصل الدول��ة الى مابعد 

االنتهاء من مرحلة داعش.

جهد استثنائي مشترك
مختتما حديثه بالقول اسمحوا لي ان 
اقول ومن وجهة نظري الش��خصية ان 
ظاهرة الفس��اد التستطيع حكومة او 
هيئة او قضاء مواجهته لوحدها مالم 
تك��ن هنالك ث��ورة ش��عبية حقيقية، 
وجهد استثنائي يش��ترك فيه اجلميع 
الينبغ��ي اجلل��وس في وس��ائل االعالم 
والتحدث ع��ن هذه الظاهرة هذا وحده 
اليكفي.. من املفترض ان تنشئ ثقافة 
مجتمعي��ة تخيف الس��اكت عن هذا 
االمر، وتبني له انه شريك شرعا وقانونا 
واخالقي��ا ومجتمعي��ا بذل��ك الفعل..  
وان يشار الى االس��ماء الفاسدة، فمن 

يس��تطيع البدء من اله��رم ليبدأ، ومن 
في متناوله البدء من اسفل الهرم يبدأ 
ايض��ا، واذا مابدأنا االمري��ن معا نكون 
ق��د جنحنا... البلد الي��وم غير قادر على 
استيعاب هزة فساد اخرى اعتمادا على 
وضع��ه املالي واعتم��ادا على ماحصل 

في املاضي.

تكريس وتعزيز اجلهود
السراج تأس��ف لعدم حضور الضيف 
رئيس هيئة النزاهة  د. حسن الياسري 
واصفا اياه باالخ والصديق امال ان يكون 
املانع خيرا في عدم احلضور... برغم انه 
حدد موعد اجملئ لهذه اجللس��ة الزاخرة 
التنفيذي��ة  الش��خصيات  بكبري��ات 

واالعالمية والسياسية.
  في الوقت ذاته ش��كر الس��راج اجلهة 
الداعمة لهذا امللتق��ى املهم املتمثلة 
مبؤسس��ة  )AMAR(  اخليري��ة الدولية 
الس��باقة ف��ي عق��د اللق��اءات الت��ي 
م��ن ش��أنها تكري��س وتعزي��ز احلل��ول 

السياسية في البلد.
ممث��ل رئيس هيئ��ة النزاه��ة، مدير عام 
دائ��رة العالق��ات م��ع املنظم��ات غي��ر 
احلكومية في الهيئة محمود س��امي 
اجلبوري اوضح آلي��ات وواجبات واهداف 
الهيئة، قائال : نعمل على منع الفساد 
ومكافحته واعتماد الشفافية في ادارة 
ش��ؤون احلكم على جميع املستويات، 
كما نعمل على متابعة قضايا الفساد 
التي ال يقوم محققو الهيئة التحقيق 
فيه��ا ع��ن طريق ممث��ل قانون��ي، يرافق 
ذلك عملن��ا على تعزيز ثقة الش��عب 
باحلكومة عب��ر الزام املس��ؤولني منها 
بالكش��ف عن ذممه��م املالية وما لهم 

من انشطة واستثمارات.
وتاب��ع اجلب��وري »ان للهيئ��ة صالحيات 
التحقيق، وهي المتلك حق اصدار احلكم 
باالدانة او الب��راءة، كونه امرا محصورا 
بيد القضاء، منوها.. ان حتقيق االهداف 
املناط��ة به��م، يتطلب انش��اء قضاء 
متخص��ص بالنزاه��ة ف��ي محافظات 
الع��راق كافة، فضال ع��ن تطبيق اوامر 
القب��ض الص��ادرة من قض��اء النزاهة 
ويأمتر بأوامر الهيئ��ة، كذلك وضع نص 
تش��ريعي جدي��د يتم مبقتض��اه تنبيه 
م��ن احلكوم��ة والبرملان يقض��ي بالزام 

مس��ؤولي الدولة كاف��ة باالفصاح عن 
ذممه��م املالية، مختتما حديثه بالقول: 
ان تل��ك املقترح��ات مس��تلة  من رؤية 

رئيس الهيئة.

الفساد اخطر من داعش
استهل باب احلوار مبداخلة من الوكيل 
االق��دم ل��وزارة الثقاف��ة جاب��ر اجلابري 
قائال: لقاء مهم للنخب وش��خصيات 
مس��ؤولة ف��ي الدول��ة واجملتم��ع وهذا 
التص��دي م��ن قب��ل املرك��ز العراق��ي 
للتنمية االعالمي��ة وفريق عمله بهذه 
السلس��لة من اللقاءات وهذه التلبية 
من قبل النخب ت��دل على حرص كبير 
وش��عور وطني عال جتاه البلد في هذه 

املرحلة احلساسة واملهمة.
واضاف اجلابري .. الفس��اد ليس ظاهرة 
الدكتاتوري��ة وال  حديث��ة الم��ن زم��ن 
االحتالل وال حت��ى الدميوقراطية بل انه 
متأصل بوجود االنسان...  لذلك تصدت 
له الش��رائع الس��ماوية والقوانني منذ 
االنس��ان االول ولع��ل العقوب��ة الت��ي 
فرضها االسالم تبني فداحة االمر وتدعو 
للح��د منه كما تب��ني اآلي��ة الكرمية.. 
بس��م اهلل الرحمن الرحي��م )امنا جزاء 
الذين يحاربون اهلل ورس��وله ويسعون 
في االرض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او 
تقطع ايديهم وارجلهم ( هذه العقوبة 
جدا قاس��ية ش��رعت كرادع للفس��اد 
متابع��ا .. نالحظ ان البي��ان االول الذي 
اطلقته املرجعية الدينية العليا احلرب 
ضد داع��ش، والبي��ان الثاني مباش��رة 
مواجهة الفساد بل عدت الفساد اشد 

خطرا من داعش.
واكد اجلابري ان العقل البش��ري يرفض 
ان تكون ظاهرة الفس��اد مس��تفحلة 
كونه��ا مميتة وقاتل��ة للحي��اء والذوق 
الثقاف��ات  كل  لذل��ك  االنس��اني،  
والنظري��ات واالدي��ان تنص��ب في هذا 
االجت��اه... متس��ائال : ه��ل ان  املفت��ش 
العام الذي ميثل النزاهة في املؤسسات 
ودوائرها س��يبقى هيئة مس��تقلة ام 
س��يتحول ال��ى اداة بي��د الوزي��ر ينفذ 

مصاحله وارادته ويأمتر بأوامره؟.
واش��ار ال��ى انه وف��ي فعالي��ة بغداد 
عاصمة الثقاف��ة العربية رصد مبلغ 
600 مليون دوالر وهي سابقة في تاريخ 
العواصم العربية الثقافية بأجمعها، 
الثقاف��ة  وزارة  اي��دي  ف��ي  وضع��ت 
مبدرائها العام��ني ووكالئها ، في حني 
رصد لبيروت للمناسبة نفسها مبلغ 
ملي��ون دوالر فق��ط... مؤك��دا ان رجل 
الدولة مؤمت��ن على املصال��ح واالدارة 
والقيادة، لذلك يجب ان يحاسب باشد 
العقوبات...   باش��د  ويعاقب  حس��اب 
الن ه��ذه احلال��ة املرضي��ة حتولت الى 
وباء كامل في جس��د الدولة وناقوس 
اخلط��ر دق مايتطل��ب م��ن النخب ان 
يش��دوا ايديهم جميعا في مواجهة 

هذا الوباء املقيت.
احد احلاضرين بني ضرورة تعبئة االرادة 
الش��عبية لدع��م ه��ذه التوجهات، 
والغاء اي عفو عام ملن تثبت س��رقته 
للمال العام او حتى اهمل فيه مالم 
يت��م اس��ترجاع كل الض��رر وكذلك 
الغرام��ات امللحقة ب��ه، الفتا الى انه 
وم��ن خ��الل مالحظ��ة جترب��ة الدول 
الدميوقراطي��ة والعال��م نالحظ عدم 
وج��ود س��لطات قضائي��ة متع��ددة 
متخصص��ة بالنزاه��ة، امنا س��لطة 
قضائي��ة واحدة، ففي الع��راق هناك 
عدة اجهزة معنية مبحاربة الفساد... 
مكتب املفتش العام والرقابة املالية 

وغيرها.

بغية اعتماد الشفافية في إدارة شؤون الحكم

»سبل الوقاية من الفساد« في أروقة المركز العراقي للتنمية اإلعالمية
العراق يشيد بدعم المنظمة 
الدولية للقّطاع الزراعي في 

المناطق المحررة

»الفوالذية« تعلن استعدادها 
إلعمار الجسور المتضررة في 

المناطق المحررة 

بغداد - الصباح الجديد:
رح��ب الع��راق ممث��ال ب��وزارة الزراع��ة مببادرة 
منظم��ة األغذي��ة والزراعة ل��أمم املتحدة ) 
الفاو ( لدعم النشاط الزراعي في احملافظات 

احملررة .
وذك��ر قس��م العالق��ات واإلع��الم والتعاون 
الدول��ي ان الوكي��ل الفني لل��وزارة الدكتور 
مه��دي ضم��د القيس��ي ق��د رح��ب بعمل 
منظمة الفاو لأمم املتحدة ضمن برنامجها 
الداع��م للقطاع الزراعي ف��ي املناطق احملررة 
، مؤك��داً أهمية املس��اعدات الت��ي يجب أن 
متر م��ن خالل القنوات الرس��مية للحكومة 
العراقية ، وأن وزارة الزراعة هي اجلهة املعنية 
التي تش��رف وتتابع الدع��م املقدم في أعادة 

وتأهيل البنية التحتية له . 
واش��ار قس��م العالقات واالع��الم والتعاون 
الدولية إلى التعاون والتنسيق ما بني الوزارة 
ومكتب منظمة األغذية والزراعة في العراق 
لدعم وتنمية العملي��ة الزراعية وتطويرها 
في جميع مناطق العراق وخصوصاً املناطق 

احملررة.

اعالم الصناعة
تواصل الشركة العامة للصناعات املطاطية 
واالط��ارات اح��دى ش��ركات وزارة الصناعة 
واملع��ادن جهوده��ا لغرض تفعيل النش��اط 
التس��ويقي ملنتجاتها اخملتلفة  من االطارات 

واملنتجات املطاطية االخرى .
وقال مدير عام الشركة املهندس رياض عبد 
االمير جابر في تصريح ملركز االعالم والعالقات 
العام��ة ف��ي الوزارة ان الش��ركة مس��تمرة 
بأجراءاته��ا لتفعي��ل امل��ادة ) 36 ( من قانون 
املوازنة االحتادية لس��نة 2015 والتي تقضي 
بأل��زام ال��وزارات ودوائر الدولة كافة بش��راء 
منتجات ش��ركات وزارة الصناع��ة واملعادن ، 
مبينا ان الش��ركة خاطبت ع��دد من الدوائر 
احلكومية حول املنتجات املصنعة لديها من 
االط��ارات ذات االحجام اخملتلف��ة  واملنتجات 
املطاطي��ة واس��عارها لغ��رض تلبية حاجة 
تل��ك الدوائر منها مش��يرا ف��ي ذات الوقت 
الى تس��ويق كمية من االط��ارات واملنتجات 
املطاطي��ة االخ��رى لدوائر الدول��ة والوكالء 
واملواطن��ني ومطاط ومف��روم الركليم الذي 
يس��تعمل في ش��تى الصناعات املطاطية 
للقطاعني العام واخلاص معلنا عن تس��ويق 

ما يقرب )745( اطارا خالل الشهر اجلاري .
وفي مج��ال التدريب وبه��دف تطوير قدرات 
املوظفني في مجاالت ش��تى وصقل مواهب 
العامل��ني للحص��ول على عم��ل متميز ذي 
مردود ايجابي ومتطور فقد اقامت الش��ركة 
ع��دد م��ن ال��دورات التدريبي��ة ف��ي املعايير 
اللغوية والتل��وث الصناعي واقامة الدعاوى 
والس��المة االمنية وامل��واد الزراعية الداخلة 
في صناعة االطارات وغيرها مبش��اركة عدد 
من املوظفني والعاملني في مصانع الشركة 

في محافظتي بابل والديوانية.

دأب المركز 
العراقي للتنمية 
االعالمية على 
ايجاد الحلول 
الناجعة للقضاء 
على هذه اآلفة 
الخطيرة من اجل 
السير قدما في 
تحقيق الرفاه للبلد

جانب من الندوة

كربالء - الصباح الجديد: 
أقام قس��م االعالم في جامعة 
دائ��رة  وبالتع��اون م��ع  كرب��الء 
االعالم في وزارة التعليم العالي 
دورة تطويري��ة عن فن الصياغة 
اخلبري��ة واالع��الم املؤسس��اتي 
ف��ي  االعالمي��ة  للم��الكات 
الكلي��ات واملراك��ز البحثية في 

اجلامعة . 
وقال مدير اعالم جامعة كربالء 
أحمد أبو خليف  إن الدورة التي 
شارك فيها 35 متدربا من شعب 
االع��الم ف��ي الكلي��ات واملراكز 
اجلامع��ة  ومفاص��ل  البحثي��ة 
األخ��رى ته��دف إل��ى االرتق��اء 
مبه��ارات امل��الكات الصحفي��ة 
والتأسيس  االعالمية  واخملرجات 
لنزعة اعتماد املقاييس واألصول 

العلمي��ة للعامل��ني في مجال 
االعالم في اجلامعة. 

وأض��اف مدير االع��الم ان نخبة 
من املدربني ف��ي مجال التنمية 
االعالمي��ة ف��ي وزارة التعلي��م 
تق��دمي  ف��ي  ش��اركوا  العال��ي 
محاضرات الدورة التي استمرت 
يومني وه��م الدكتور مصطفى 
واالعالم��ي  حام��د مصطف��ى 
حس��ن حس��ني الفت��ا ال��ى أن 
الدورة حمل��ت عنوان فن كتابة 
االخبار تناول��ت قواعد الكتابة 
الصحفية ومعايير االس��لوبية 
لتحقي��ق أقصى م��ا ميكن من 
التواف��ق ب��ني الن��ص واملتلقي 
ألن عاملن��ا اليوم ما ع��اد يرضى 
بالعم��ل غي��ر امل��دروس بوجود 
قاريء ذكي ودقيق يقّيم ويقارن 

طبيعي��ة  كنتيج��ة  املكت��وب 
لعصر ما بعد احلداثة. 

وناقش��ت الدورة الت��ي اقيمت 
كتاب��ة  ف��ن  عن��وان  حت��ت 
االخباراليات بناء نظام اتصالي 
اجلامع��ة  احتياج��ات  يلب��ي 
ويواك��ب التط��ورات ف��ي اجملال 
االعالم��ي ،  فض��ال ع��ن تطوير 
اإلعالمية  والكف��اءات  القدرات 

للمشاركني. 
م��ن جانبه��م اكد املش��اركون 
في ال��دورة ان ال��ورش والدورات 
ستس��هم في تعزي��ز املهارات 
اإلعالمية واالتصالية لإلعالميني 
واملعنيني، وتشجيع االستعمال 
األمثل ملهارات االتصال، وتطوير 
م��ع  الفع��ال  التواص��ل  أدوات 

اجلمهور . 

بغداد - الصباح الجديد: 
وجه��ت الهيئة العلي��ا للحج 
كاف��ة  مكاتبه��ا  والعم��رة 
باكمال اجراءات سفر املرشدين 
واملتعهدين م��ع قوافل احلجاج 
م��ن دون دفع رس��وم التاش��يرة 
الس��لطات  فرضته��ا  الت��ي 

السعودية في الوقت احلاضر.
وقال املتحدث الرس��مي باسم 
الهيئة حسن فهد الكناني في 
بيان تسلمت » الصباح اجلديد« 
نس��خة منه ان الهيئة وجهت 

مكاتبها ف��ي بغداد واحملافظات 
اكم��ال س��فر  باالس��راع ف��ي 
املرشدين واملتعهدين الذين ادوا 
مناسك احلج اكثر من مرة خالل 
الث��الث س��نوات املاضي��ة بعد 
فرض السلطات السعودية دفع 

مبلغ 2000 ريال عليهم .
واوض��ح املتح��دث ان »جمي��ع 
املتعهدين واملرشدين سيغادرون 
مع قوافل حجاجهم الى الديار 
املقدس��ة، مؤك��دا ان الهيئ��ة 
تعم��ل عل��ى تس��وية املوضوع 

اجلان��ب  م��ع  نهائ��ي  بش��كل 
السعودي« خالل االيام املقبلة .

العربي��ة  اململك��ة  وكان��ت 
السعودية قد اصدرت قرارا يلزم 
احل��اج بدف��ع مبل��غ 2000 ريال 
س��عودي الس��تحصال تأشيرة 
حج��ه ف��ي ح��ال كون��ه حاجا 
االخيرة  الث��الث س��نوات  خالل 
وش��مل القرار ايضا املتعهدين 
اس��تثنت  فيم��ا  واملرش��دين، 
امل��الكات االداري��ة لبعثات احلج 

من هذا القرار.

دورة تطورية في فن الصياغة 
الخبرية في جامعة كربالء 

الحج توّجه بإكمال إجراءات 
سفر المتعهد والمرشد 
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واشنطن ـ بي بي سي: 
أص��درت إدارة الرئيس األميركي، دونالد ترامب، أول 
إش��عار مكتوب بخصوص ع��زم الواليات املتحدة 
االنس��حاب من اتف��اق باريس للمن��اخ املوقع عام 

.2015
غير أن وزارة اخلارجية األميركية قالت في اإلخطار 
املرس��ل إلى األمم املتحدة إن واش��نطن ستواصل 

مشاركتها في عملية املفاوضات.
وأثار ترامب موجة شجب دولية في حزيران املاضي 
عندما كش��ف ألول مرة نية بالده االنحس��اب من 

االتفاق.
وقال ترامب إن االتف��اق »يعاقب« الواليات املتحدة 
وس��يؤدي إل��ى فق��دان املالي��ني م��ن األمريكيني 

لوظائفهم«.
ويُنظر إلى إعالن واش��نطن، الذي صدر امس االول 
اجلمع��ة، على أنه رس��الة رمزية تش��ير إلى أنه ال 
ميك��ن ألي دولة تس��عى لالنس��حاب م��ن االتفاق 
اإلع��الن عن االنس��حاب رس��ميا قب��ل الرابع من 

تشرين الثاني عام 2019.
وتستغرق عملية املغادرة إذا بدأت عام 2019 سنة 
إضافي��ة، وهو ما يعن��ي أنها لن تكتم��ل إال بعد 
أسابيع قليلة من االنتخابات الرئاسية األميركية 

عام 2020.
وميك��ن ألي رئيس جديد للواليات املتحدة آنذاك أن 

يتخذ قرارا باالنضمام مجددا إلى االتفاق.
وق��ال البيان األمريك��ي: »اليوم، أرس��لت الواليات 
املتح��دة خطابا إلى األمم املتحدة بصفتها الطرف 
املودع لديه اتفاق باريس للمناخ في ما يتعلق بنية 
الواليات املتحدة باالنس��حاب من االتفاق مبجرد أن 

متتلك احلق القانوني للقيام بذلك.«
وأضاف: »ستواصل الواليات املتحدة املشاركة في 
املفاوض��ات واالجتماعات الدولية حول تغير املناخ 
حلماية املصال��ح األميركية وضم��ان بقاء انفتاح 

خيارات السياسة املستقبلية أمام اإلدارة.«

القاهرة ـ وكاالت: 
قال مندوب مصر الدائم لدى مجلس األمن، عمرو 
أبو العطا، امس الس��بت، إن رسالة مندوب قطر 
بش��أن اس��تخدام مصر عضويتها ف��ي مجلس 
األمن لتحقيق أهداف سياسية تضمنت العديد 

من املغالطات واألكاذيب.
وج��اءت تصريح��ات عم��رو أب��و العط��ا، ردا على 
الش��كوى الت��ي تقدم��ت بها قطر إل��ى مجلس 
األمن الدولي واألمني العام لألمم املتحدة، أنطونيو 
غوتيريش، ضد مصر، اتهمتها فيها ب�«استغالل 
عضويتها داخل اجمللس لتحقيق أغراض سياسية 

خاصة«.
وأوضح مندوب مصر الدائم لدى مجلس األمن أن 

رسالة الدوحة ال تستحق الرد .
وأض��اف أب��و العطا »م��ن الطبيع��ي أال تتفهم 
الدوح��ة، الت��ي تتخذ من دعم اإلره��اب والتدخل 
في الش��ؤون الداخلية للدول سياسة لها، التزام 
كافة الدول أعضاء األمم املتحدة، ومن بينها مصر، 
وفقا ألحكام االتفاقيات الدولية وقرارات مجلس 
األم��ن امللزمة مبكافحة اإلرهاب بكافة أش��كاله 

وصوره«.
وأكد أن االلتزام باألح��كام والقرارات يفرض على 
مصر كشف ممارسات وأنشطة قطر، التي تقدم 
الدعم املالي واأليديولوجي للجماعات اإلرهابية، 
مش��يرا إل��ى أن نش��اطها لم يقتص��ر على دول 
منطقة الش��رق األوسط، وإمنا طال دوال أخرى في 

العالم.
وش��دد أب��و العطا ف��ي رده على أن مص��ر تعمل 
جاهدة على تنفيذ ق��رارات األمم املتحدة، وتطالب 
دائما بضرورة محاسبة مجلس األمن للدول التي 
ال متتثل لتلك القرارات، مشيرا إلى مطالبة مصر 
مجلس األمن التحقق فيما يتردد عن قيام النظام 

القطري في حاالت محددة بدعم اإلرهاب.

واشنطن تعلن نيتها االنسحاب 
من اتفاق باريس للمناخ

مصر ترد على شكوى 
قطر أمام مجلس األمن

متابعة الصباح الجديد: 

يؤدي الرئيس اإليراني حس��ن روحاني 
اليم��ني الدس��تورية بع��د انتخاب��ه 
لدورة رئاس��ية ثانية ف��ي حفل دعي 
حلضوره عدد كبير من الش��خصيات 
أنح��اء  م��ن مختل��ف  واملس��ؤولني 

العالم.
وقد حق��ق روحان��ي، 68 عام��ا، فوزا 
كبيرا في انتخابات الرئاسة اإليرانية 
ف��ي مايو/أيار املاضي على منافس��ه 
إبراهي��م  املتش��دد  التي��ار  مرش��ح 

رئيسي.
وي��رى مراقب��ون أن حضور ع��دد من 
الش��خصيات العاملي��ة ف��ي احلفل 
،وم��ن بينه��ا مس��ؤولة السياس��ة 
اخلارجي��ة في االحتاد األوروبي، فدريكا 
موغرين��ي، يعكس أث��ر االتفاق الذي 
وقعته إيران بشأن برنامجها النووي 
مع ال��دول الكبرى ف��ي تقليل عزلة 

طهران الدولية.
كما يؤش��ر حض��ور رئي��س البرملان 
يون��غ  كي��م  الش��مالي،  الك��وري 
ن��ام، التق��ارب املط��رد ب��ني طه��ران 
وبيونغيان��غ ، وبش��كل خ��اص ف��ي 

الشؤون الدفاعية.
اس��تعادت  الت��ي  بريطاني��ا  وميث��ل 
عالقاتها مع طه��ران وتبادل البلدان 
إعادة فت��ح س��فارتيهما خالل فترة 
رئاس��ة روحاني األولى، وزي��ر الدولة 
لش��ؤون الش��رق األوس��ط ، أليستر 

بيرت.
واعلن روحاني عن وضع ميثاق حلقوق 
املواطن��ة يش��مل حري��ة االحتجاج 
ويق��ول ملنافس��يه احملافظ��ني: عهد 

»عنفكم وتطرفكم« 
ويحضر احلفل من دول اجلوار اإليراني 
معص��وم  ف��ؤاد  العراق��ي  الرئي��س 
والرئيس األرميني سيرج سركيسيان 
والرئي��س األفغان��ي محمد أش��رف 

غني.
اإليراني��ة  األنب��اء  وكال��ة  وتق��ول 
اليم��ن  أداء  مراس��م  إن  الرس��مية 
س��تكون بحضور 100 وف��د أجنبي 
تضم 8 رؤساء جمهوريات و19 رئيس 

برملان و9 مساعدين لرئيس جمهورية 
أو رئيس برملان و 11 وزيرا للخارجية و 
35 مبعوث��ا خاصا م��ن مختلف دول 

العالم.
فت��رة  األيران��ي  الدس��تور  ومين��ح 
اس��بوعني للرئيس بع��د أداء اليمني 
إلى  لتش��كيل حكومت��ه وتقدميها 

البرملان للمصادقة عليها.
للث��ورة  األعل��ى  املرش��د  وكان 
االس��المية، آية اهلل عل��ي خامنئي، 

ص��دق اخلميس املاضي في مراس��م 
نقله��ا التلفزيون اإليراني الرس��مي 

على تولي روحاني رئاسة البالد.
وشدد روحاني في كلمته خالل تلك 
املراس��م عل��ى أن ه��دف حكومت��ه 
»هو حتس��ني صورة إي��ران في العالم 
وإنه��اء  الش��عب  وحماي��ة حق��وق 
الفقر وحماي��ة الدميقراطية الدينية 

وأصوات شعبنا«.
وتعه��د روحاني بتحري��ك االقتصاد 

وفت��ح األب��واب أم��ام االس��تثمارات 
األجنبية والتجارة الدولية.

ويأمل الرئيس روحاني أن ميضي قدما 
ف��ي مس��يرته االصالحي��ة ونهجه 
املعت��دل خالل دورة رئاس��ته الثانية، 
مشددا على أنه يحاول حتقيق أحالم 
نحو 24 مليون شخص ممن انتخبوه.

ويرى مراس��لون أن إحي��اء االقتصاد 
اإليراني يظل رهنا باس��تمرار العمل 
ف��ي االتف��اق الن��ووي ال��ذي يتعرض 

الرئي��س  م��ن  ش��ديدة  النتق��ادات 
األميركي دونالد ترامب.

وكان روحان��ي تعه��د ف��ي حملت��ه 
االنتخابية بإج��راء إصالحات وإطالق 
السياس��يني،  الس��جناء  س��راح 
الذين ألق��ي القب��ض عليهم خالل 
احتجاجات 2009 التي اعقبت اعادة 
انتخاب محمود أحم��دي جناد لفترة 
ثاني��ة، كم��ا تعهد بضم��ان احلقوق 

املدنية و«استعادة كرامة البالد«.

دمشق ـ وكاالت:
عل��ى  الس��وري  اجلي��ش  س��يطر 
األسدية  وتلة  الضبيعية  منطقة 
جن��وب س��د الزل��ف وبئ��ر الرفاع 
ونقط��ة اخملف��ر 30 وتل��ة احلردي��ة 
وبئر احلردية ش��رق تل شعاب على 
احل��دود األردني��ة الس��ورية جنوب 

شرق البالد.
وأكدت مصادر عسكرية سورية أن 
قوات اجليش والتشكيالت احلليفة 
أوقعت خالل تقدمها أعدادا كبيرة 
م��ن القتلى واجلرح��ى في صفوف 

املسلحني.
وتش��ير املصادر إلى استمرار تقدم 
اجليش مدعوما من القوات الرديفة 
عل��ى محاور ع��دة ف��ي محافظة 
السويداء جنوب البالد قرب احلدود 
الس��ورية األردنية، حي��ث تتواصل 
الس��ويداء  بادي��ة  ف��ي  املع��ارك 
الش��رقية واجلنوبية الشرقية، بني 
مس��لحي م��ا يس��مى ب�«جي��ش 
أس��ود الش��رقية« و«ق��وات أحمد 
العب��دو« من جه��ة، وقوات اجليش 

السوري وحلفائه من جهة أخرى.

وأك��دت مص��ادر متعاطف��ة م��ع 
املسلحني، تقدم اجليش في محور 
الضبيعي��ة وتل��ة األس��دية وبئ��ر 
الري��اح ونق��اط أخ��رى ف��ي محور 
بئ��ر احلردية وتل احلربي��ة في بادية 
الس��ويداء، وس��يطرته على أجزاء 

واسعة من هذه املناطق.
ق��وات س��وريا  إس��تعادت  فيم��ا 
الدميقراطي��ة زه��اء 45 ف��ي املئة 
م��ن مدينة الرق��ة، معقل تنظيم 
داع��ش في س��وريا، وفق م��ا أعلن 
مس��ؤول أميركي كبير امس االول 

اجلمعة.
وق��ّوات س��وريا الدميوقراطية هي 
حتالف من املقاتلني األكراد والعرب 
تدعمهم ق��وات التحالف الدولي 

بقيادة الواليات املتحدة.
ف��ي اخلامس م��ن تش��رين الثاني 
س��وريا  ق��ّوات  ش��ّنت   ،2016
»غض��ب  عملي��ة  الدميوقراطي��ة 
وبعد  الرق��ة.  الفرات« الس��تعادة 
أش��هر م��ن املعارك ف��ي احملافظة 
احمليط��ة به��ا، دخل��ت املدينة في 

حزيران للمرة األولى.

ل��دى  األميرك��ي  املبع��وث  وق��ال 
ماكغ��ورك  بري��ت  التحال��ف 
ام��س االول اجلمع��ة »حت��ى هذا 
الي��وم، اس��تعادت ق��وات س��وريا 
الدميوقراطي��ة زه��اء 45 في املئة« 

من مدينة الرقة.
وتُعتبر استعادة هذه املدينة خطوة 
حاسمة في املعركة ضّد جهادّيي 
تنظيم داعش الذين ُطردوا في متوز 

من املوصل، معقلهم في العراق.
غي��ر أّن معرك��ة الرق��ة ل��م تنته 
بعد، ألّن آالف املقاتلني اجلهاديني ال 

يزالون في املدينة.
وقال ماكغورك »أت��رّدد في إعطاء 
أرق��ام ، لكّنن��ي أظ��ّن أن��ه ال يزال 
هناك زهاء ألف��ي مقاتل )جهادي( 
في الرقة، وسيموتون على األرجح 

في الرقة«.
ف��ي  الدول��ي  التحال��ف  وينف��ذ 
اجلهاديني  غارات تستهدف  سوريا 
منذ أيل��ول 2014، ويق��دم الدعم 
العس��كري واجلوي لقوات س��وريا 
مستشارين  وينشر  الدميوقراطية 

على األرض.

صنعاء ـ بي بي سي:
أف��اد ش��هود عي��ان ب��أن مس��لحي 
تنظيم القاعدة تراجعوا تاركني مدنا 
رئيس��ية في محافظة شبوة جنوبي 
اليمن أمام تقدم الق��وات احلكومية 

لتس��يطر على احملافظة للمرة األولى 
منذ سنوات. وأضاف سكان محليون 
أن املسلحني انسحبوا إلى اجلبال دون 
قتال مع الق��وات التابعة للحكومة 
الوالي��ات  م��ن  املدعوم��ة  اليمني��ة 

املتحدة واإلمارات إضافى إلى عناصر 
قبلي��ة. واس��تغل تنظي��م القاعدة 
حالة الفوضى التي نشأت عن احلرب 
األهلية الت��ي يش��هدها اليمن منذ 

عامني لتوسيع نفوذه في البلد.

وي��دور الص��راع ب��ني احلوثي��ني، الذين 
والق��وات  إي��ران،  بدع��م  يحظ��ون 
بدع��م  حتظ��ى  الت��ي  احلكومي��ة، 
التحالف الذي تقوده اململكة العربية 

السعودية.

وتق��در األمم املتحدة أن أكثر من 7700 
ش��خص قتلوا ف��ي اليم��ن منذ بدء 
الضربات اجلوية التي يشنها التحالف 

بقيادة السعودية في آذار 2015.
وم��ا زال احلوثي��ون والق��وات املوالية 

للرئيس اليمني السابق علي عبداهلل 
صال��ح يس��يطرون عل��ى العاصمة 
صنعاء التي سيطروا عليها في ايلول 
2014 اضاف��ة ال��ى عدد م��ن املناطق 

االخرى شمالي البالد.

تقّدم جديد للجيش السوري باتجاه الحدود مع األردن

قّوات موالية للحكومة اليمنية »تطرد« مسّلحي القاعدة من مناطق في شبوة

تعهد بتحريك االقتصاد وفتح األبواب أمام االستثمارات األجنبية

»100 وفد أجنبي« في مراسم تأدية روحاني 
اليمين لدورة رئاسية ثانية

شدد روحاني في 
كلمته خالل تلك 
المراسم على أن 

هدف حكومته »هو 
تحسين صورة إيران 

في العالم وحماية 
حقوق الشعب 

وإنهاء الفقر وحماية 
الديمقراطية الدينية 

وأصوات شعبنا

الرئيس االيراني حسن روحاني

تقـرير

كابول ـ وكاالت:

أعل��ن مس��ؤولون أفغان أن ق��وات األمن 
األفغاني��ة اس��تعادت الس��يطرة عل��ى 
مدينة في إقليم »باكتيا« جنوب شرقي 
أفغانستان من قبضة »طالبان«، وكانت 
مدين��ة »جان��ي خيل« قد س��قطت في 
أي��دي مس��لحي »طالبان« ف��ي 25 متوز 

املاضي. 
وق��ال املتحدث باس��م حكوم��ة إقليم 
باكتيا، عبد اهلل حسرات، لوكالة األنباء 
األملاني��ة: »بعد س��بعة أيام م��ن القتال 
العني��ف، متكنت قوات األم��ن األفغانية 
من الس��يطرة عل��ى جاني خي��ل صباح 

أمس«.
وأض��اف حس��رات أن القت��ال كان بدعم 
من غ��ارات جوية أميركية. وتابع أن قوات 
األم��ن األفغاني��ة قتل��ت 152 متش��ددا 
وأصابت 123 آخرين. كما قتل تسعة من 
أفراد ق��وات األمن األفغاني��ة وأصيب 15 
آخرون. ولم يتسن التحقق من األرقام من 
مصدر مس��تقل. ومن املعروف أن جميع 
أطراف الصراع يعدلون األرقام لصاحلهم، 
وأك��د مير خ��ان بهرامزوي، أح��د أعضاء 
اجملل��س اإلقليمي، اس��تعادة الس��يطرة 
على مدينة جاني خيل، وقال: لقد تلقينا 
تقارير بش��أن إصابة 15 مدنيا وتش��ريد 
نحو 250 أس��رة، وفي األس��ابيع األخيرة، 

زادت طالب��ان من كثاف��ة هجماتها على 
البلدات واملدن في مختلف أنحاء البالد. 

وتعرض��ت م��دن لهجمات ف��ي إقليمي 
قندوز وباجالن في ش��مال أفغانس��تان، 
وباداخشان في شمال شرقي البالد وجور 
في الوسط وهلمند وقندهار في اجلنوب 

وباكتيا في اجلنوب الشرقي.
إل��ى ذل��ك، أعلنت الس��لطات األفغانية 
وكال��ة  م��ن  عناص��ر   3 مقت��ل  أم��س، 
تفجي��ر  ف��ي  األفغاني��ة  االس��تخبارات 
انتحاري بس��يارة مفخخة وقع في والية 
هلمن��د جن��وب الب��الد. وقال عم��ر زواق، 
املتحدث باس��م الوالية، إن انتحاريا فّجر 
سيارة مفخخة مبنطقة ياهغال التابعة 
ملدينة غيرشيك في الوالية، بعد اقترابه 
م��ن س��يارة تق��ل مجموعة م��ن رجال 
االستخبارات األفغانية. وأسفر التفجير، 
بحس��ب زواق، ع��ن مقت��ل 3 م��ن رجال 
االس��تخبارات وإصابة آخري��ن لم يحدد 

عددهم.
وتبنت حرك��ة طالبان التفجي��ر، وادعت 
ف��ي بيان ص��در عنها مقت��ل 40 موظفا 
من جه��از األمن األفغاني. ومنذ نيس��ان 
املاضي، تصاعدت هجمات »طالبان« ضد 
قوات األمن األفغانية والقوات األميركية 
ضم��ن م��ا ع��رف ب�«هجم��ات الربي��ع«، 
بالتزامن مع إعالن الواليات املتحدة إعادة 
تعزيز وجودها العسكري في أفغانستان. 
وأك��دت مهم��ة »الدعم احلاس��م« التي 

يق��وم بها حل��ف الناتو في أفغانس��تان 
بالفع��ل وف��اة جندي في الهج��وم الذي 
وق��ع بالعاصمة كاب��ول، دون اإلدالء مبزيد 

من التفاصيل بشأن جنسية الضحية.
وأكد بش��ير مجاه��د، املتحدث باس��م 
إقليم كابل، صباح أمس، أن ثالثة مدنيني 
لق��وا حتفهم وأصيب أربعة آخرون خالل 
الهج��وم. وقال الناتو في بي��ان، إن أربعة 
جن��ود آخري��ن ومترج��م أصيب��وا أيضا، 
مضيفا أن اخلمس��ة في حالة مستقرة 

ويتلقون العالج بالقرب من قاعدة باغرام، 
وهي أكبر قاعدة عس��كرية أميركية في 
أفغانستان. وأعلن املتحدث باسم حركة 
طالب��ان ذبي��ح اهلل مجاهد مس��ؤولية 
احلرك��ة ع��ن الهج��وم في تغري��دة على 
موق��ع »تويتر«، وق��ال إن ثمانية من أفراد 
الق��وات األجنبي��ة قتل��وا أو أصيبوا في 

الهجوم. 
وكان هجوم انتحاري قد استهدف قافلة 
حلل��ف النات��و ي��وم األربع��اء املاضي في 

إقليم قندهار بجنوب البالد، مما أسفر عن 
مقت��ل جنديني أميركي��ني وإصابة أربعة 
آخري��ن. وللتحالف نح��و 13 ألف جندي 
م��ن 39 دولة ضمن بعثة لتقدمي التدريب 
األفغانية.  للقوات  واملس��اعدة  واملشورة 
وقال اجليش األميركي إن تفجيرا انتحاريا 
في أفغانس��تان أول من أمس أس��فر عن 
مقت��ل جندي��ني أميركيني بينم��ا كانت 
قافلتهم��ا تتح��رك ق��رب املط��ار مبدينة 
قندهار في جن��وب البالد، وأعلنت حركة 

طالبان مسؤوليتها عن الهجوم.
إل��ى ذلك، س��لطت عدس��ات املصورين 
عل��ى فريق الروبوتات ال��ذي يضم فتيات 
أفغانيات قدم��ن من مدينة ه��راة، غرب 
أفغانس��تان، بعد أن متكن من املشاركة 
في املس��ابقة العاملية الت��ي أقيمت في 
الواليات املتحدة. جاءت مشاركة الفريق 
األفغان��ي لتعط��ي بصيص��ا م��ن األمل 
لفتي��ات جئن من مكان لطاملا ارتبط في 
أذهاننا بإراقة الدماء بعد أن ثابرن للوصول 
إلى هذا املكان رغم األنواء، وكان فشلهن 
في احلصول على تأش��يرة الدخول مرتني 
آخر العقبات التي اعترضتهن. وأوضحت 
قائدة الفريق فاطمة قادريان )14 عاما( أي 
مدى ميكن للفتيات، حتى الالتي قدمن من 
مناطق مزقتها احلرب مثل أفغانس��تان، 
أن ينطلقن ل��و أن الفرصة أتيحت لهن. 
مس��اعدة  كان��ت  فاطم��ة،  وبحس��ب 
والديه��ا عنصرا جوهري��ا لتحقيق ذلك. 
ومساء الثالثاء املاضي، قتل والد فاطمة 
)54 عاما( في تفجير انتحاري اس��تهدف 
مئ��ات املصلني ف��ي مس��جد قريب من 
بيتهم مبدينة هراة. أكدت مؤسسة »رويا 
التي  األفغانية  التكنولوجي��ة  محبوب« 
تولت تنظيم رحل��ة الفريق إلى الواليات 
املتحدة النب��أ، وأعقب ذلك تصريح صدر 
ع��ن جيالني فره��اد، املتحدث الرس��مي 
باس��م محاف��ظ مدينة ه��راة، أكد فيه 

وجود قدريان بني القتلى.

وتس��بب التفجي��ر ال��ذي أعل��ن تنظيم 
»داع��ش« اإلرهابي مس��ؤوليته في وفاة 
37 ش��خصا وإصاب��ة 66 آخري��ن. ويع��د 
ه��ذا االعت��داء اخلامس هذا الع��ام الذي 
يس��تهدف أماكن عبادة ش��يعية، حيث 
قتل في التفجيرات السابقة 44 شخصا 
وأصي��ب 88 آخ��رون، وفق بيان��ات صدرت 
ع��ن بعث��ة األمم املتح��دة بأفغانس��تان. 
كانت منطقة هراة مس��رحا ألربعة من 
االعتداءات اخلمسة، فيما حدث التفجير 
اخلام��س في كاب��ل. وأعلن ف��رع تنظيم 
داعش في أفغانس��تان مس��ؤوليته عن 

اعتداءين من اخلمسة.
ولفت فري��ق الفتيات األفغاني��ات أنظار 
العالم بع��د رفض طلبهن احلصول على 
تأش��يرة الدخ��ول إلى الوالي��ات املتحدة 
مرتني للمش��اركة في مسابقة »فرست 
غلوبال« الت��ي ضمت فرقا من 150 دولة. 
غير أن ضجة ش��عبية كانت س��ببا في 
تدخل الرئيس األميركي ملنحهن تأشيرة 
الدخ��ول. والتق��ت إيفانكا ترم��ب، ابنة 
النس��ائي  بالفريق  األميرك��ي،  الرئي��س 
األفغاني، وصرحت بالقول: إنها »لفرصة 
عظيم��ة لن��ا أن تتواج��دن هن��ا معن��ا. 
وحص��ل الفريق عل��ى امليدالية الفضية 
تقديرا لشجاعته«. وعلقت فاطمة بعد 
أن أمسكت بامليدالية بكلتا يديها قائلة: 
»لقد ش��عرت بس��عادة غام��رة. ال أكاد 

أصدق أن هذا حدث«.

بعدما قتلت 152 مسلًحا متطرًفا بدعم من غارات جوية أميركية ضد الحركة

القّوات األفغانية تستعيد السيطرة على مدينة »جاني خيل« من قبضة »طالبان«

عناصر من طالبان في )جاني خيل(
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7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد:

ف��ي ظل األزم��ة املالية الت��ي مير بها 
العراق نتيجة انخفاض أسعار النفط 
م��ا أثر س��لباً في جمي��ع القطاعات 
االقتصادي��ة، أطلق املص��رف املركزي 
خطة تهدف إلى زي��ادة عدد املصارف 
املالية  والشركات  واألجنبية  العربية 
العاملة في العراق تستمر حتى عام 

.2020
وأعل��ن محافظ البن��ك املركزي علي 
الع��اق ع��ن اخلط��ة، مش��يراً إلى أن 
ع��دد املصارف األجنبية، ومن ضمنها 
الس��نتني  خ��ال  ارتف��ع  العربي��ة، 
 18 إل��ى  املاضيت��ني، ليص��ل حالي��اً 
مصرف��اً، بعدما كان عددها ال يتجاوز 
منص��ب  تولي��ه  قب��ل  مصرف��اً   11

محافظ »املركزي«.
واتهم رئيس جلنة االقتصاد واالستثمار 
النيابي��ة احمد س��ليم الكناني في 
تصريح صحافي، ادارة البنك املركزي 
ب� »تفضيلها املؤسس��ات املصرفية 
األجنبي��ة ف��ي مقابل إهم��ال احمللية 
التي تراج��ع مس��تواها نتيجة عدم 

قدرتها على املنافسة«.
وتابع الكناني أن اللجنة »تراقب عمل 
املركزي الذي متكن من امتصاص جزء 
من نس��ب التضخ��م، وس��اهم في 
اس��تقرار أس��عار الصرف برغم حال 
التقلب ب��ني احلني واآلخ��ر، فضاً عن 
امتثال��ه للقوانني واملعايي��ر الدولية 
املتعلقة بغس��ل األموال وتبييضها 

وجرائم متويل اإلرهاب«.
لكن هناك بعض املاحظات على اداء 
»املركزي« منها »تنامي أعداد البنوك 
األجنبي��ة العاملة حالي��اً في العراق، 
وتوسعها على احملافظات البعيدة، ما 
زاد من منافستها املصارف الوطنية«، 
فض��اً عن »التباين ف��ي القوانني بني 
املص��ارف احمللية واألجنبية، إذ تُطالب 
األولى برأسمال يبلغ 250 مليار دينار 
)نح��و 200 ملي��ون دوالر(، ف��ي ح��ني 

تُطالب املصارف األجنبية برأس��مال 
يبلغ 50 مليار دين��ار )40 مليون دوالر( 
فقط«. وأش��ار الكنان��ي، في حديث 
ل��ه نقلته »احلي��اة« الدولي��ة، إلى أن 
»فروع املص��ارف األجنبية غير ملزمة 
شراء عقارات بنسبة 20 في املئة من 
رأسمالها«، فضاً عن »ماحظة نوع 
من عدم التعاون بني املصارف األهلية 
العراقية التي ال زالت حديثة النشأة 
مقارن��ة باألجنبي��ة، خصوص��اً ف��ي 
موضوع مزاد بي��ع العملة في البنك، 
في وقت حتت��م األزمة املالي��ة إدخال 
عملة إضافي��ة منها زيادة رأس��مال 

املصارف األجنبية«.
وداف��ع محافظ البن��ك املركزي علي 
محسن العاق، عن سياسته وطريقة 

تعامل��ه مع فروع املص��ارف األجنبية 
ف��ي، مؤكداً أن »ه��ذه اخلطوات جرت 
بالتنسيق مع البنك الدولي وغالبية 
ه��ذه املصارف رصين��ة ومتتلك فروعاً 

في معظم دول العالم«.
وعم��ل الع��اق ال��ذي تول��ى منصب 
محاف��ظ البن��ك املرك��زي العراق��ي 
في أيلول 2014، على اتباع سياس��ة 
تختلف عن سياس��ة من سبقه في 
إدارة البنك ال��ذي يعمل وفقاً لقانون 
مس��تقل اقرته احلكوم��ة األميركية 
املوقت��ة للعراق، ومنحت��ه صاحيات 
العراقي��ة  املالي��ة  السياس��ة  إدارة 
الداخلي��ة واخلارجي��ة، واس��تقالية 
ش��به تام��ة ع��ن الس��لطات الثاث 
والتنفيذي��ة  )القضائي��ة  األخ��رى 

والتشريعية(.
وتعمل في العراق حالياً 140 مؤسسة 
مصرفي��ة ومالية بينه��ا 6 حكومية 
و24 اهلي��ة و16 إس��امية، إضاف��ة 
إلى وجود 63 ش��ركة مالية وشركات 
حتويل وشركات استثمار مالي 60 في 

املئة منها عربية وأجنبية.
املص��ارف  »ف��روع  أن  الع��اق  وأك��د 
األجنبية ال ميك��ن مطالبتها بقواعد 
جديدة، نظراً إل��ى أن املصرف الواحد 
لديه رأس��مال واحد بالنسبة للفرع 
أو األص��ل، ما ينطبق عل��ى مصارفنا 
في العراق ودول اجل��وار«، وتندرج هذه 
السياس��ة حتت بند »املعاملة باملثل 
م��ع دول العال��م، لذل��ك نتعامل مع 

الفروع بإطار قانوني دولي«.

وفي شأن املصارف اإلسامية اجلديدة 
التي مت تأسيسها برأسمال 100 مليار 
دينار، أشار العاق إلى أن جزءاً من هذه 
املص��ارف أكمل 250 ملي��ار دينار في 
زيادة رأس��ماله قبل انتهاء مدة ثاث 
س��نوات، وبدأنا بالتدقيق بها أس��وة 
بعم��وم املص��ارف األهلي��ة، لضمان 
إبقاء رؤوس األموال في البنك املركزي 
كضمان إليداع��ات الزبائن املتعاملني 
معهم، وحت��ى موض��وع التصنيف، 
منحن��ا األجنبية تصنيفات متقدمة 

بعكس احمللية«.
أما في شأن توظيف األموال التابعة 
لهذه املص��ارف األجنبية عبر ش��راء 
العقارات، فلفت العاق إلى أن »هناك 
مشكلة في القانون القدمي ال يسمح 

لألجان��ب بش��راء العق��ار ومتّلك��ه«، 
مش��يراً إل��ى أن »دائ��رة التس��جيل 
العقاري لم تعم��ل بالتعديات على 

هذه القوانني حتى الساعة«.
ولفت إل��ى أن هناك بع��ض املصارف 
العربي��ة واألجنبي��ة لديها »تصنيف 
»تقومين��ا  أن  إل��ى  مش��يراً  دول��ي«، 
املصارف هو تقومي من ناحية االمتثال 
ومكافح��ة غس��ل األم��وال ألغراض 
شراء الدوالر، وهو محصور في نافذة 

بيع الدوالر«.
وأضاف أن« دور البنك املركزي في هذا 
اإلط��ار، التأكد من ش��رعية األموال 
التي تستخدم في الشراء، ومتابعتها 
بعد امتام العملية«، مشيراً إلى »أننا 
بدأنا نعمل بهذا االجتاه واس��تحدثنا 
وحدات امتثال وأخرى ملكافحة غسل 
األم��وال ف��ي كل املص��ارف، وص��والً 
للمعايير التي وضع��ت على النافذة 
في بي��ع الدوالر وم��دى التزامها هذه 
املعايي��ر، ومت تصنيف ه��ذه املصارف 

على أساس هذه املعايير«.
واتبع البن��ك املرك��زي العراقي أخيراً 
سياس��ة جديدة ف��ي عملي��ات بيع 
الدوالر م��ن خال م��زاد العملة، وهو 
فت��ح مناف��ذ ع��دة أم��ام املواطن��ني 
لش��راء كمي��ة مح��ددة م��ن الدوالر 
بالقيمة الرسمية، كما منع عمليات 
جتمي��ع الطلبات، وأل��زم التجار تقدمي 
حاجاته��م م��ن عمل��ة ال��دوالر ل��� 

»املركزي« مباشرة.
وأكد العاق هبوط س��عر الدوالر بعد 
تطبيق هذه املعايير، إذ كانت غالبية 
طلب��ات ش��راء ال��دوالر في الس��ابق 
غي��ر حقيقية. وتطرق إلى مش��كلة 
االئتمان واإلقراض، إذ هناك مش��كلة 
ف��ي منح القروض ف��ي املصارف وفي 
إل��ى أن »نس��بة  س��دادها، مش��يراً 
الق��روض التي لم يت��م إرجاعها من 
قب��ل موظف��ي الدول��ة ف��ي مصرف 
الرافدي��ن مث��اً، وصلت إل��ى 30 في 

املئة«.

تأسيس شركة مساهمة لتنفيذ مشاريع المحافظة

البصرة: 192 مليون دوالر لتأهيل محطة كهرباء
بغداد ـ الصباح الجديد:

وق��ع الع��راق واليابان يوم الس��بت 
دوالر  ملي��ون   192 بقيم��ة  عق��دا 
لتأهي��ل محط��ة كهربائي��ة ف��ي 
محافظ��ة البص��رة جنوب��ي الباد 
في مس��عى للحد من أزمة نقص 

الطاقة.
وذك��ر بيان صادر ع��ن مكتب رئيس 
ال��وزراء حيدر العب��ادي، أن العبادي 
رعى مراسم التوقيع على املذكرات 
املتبادلة بني العراق واليابان لتأهيل 
محط��ة الهارثة احلراري��ة )املرحلة 

الثاني��ة( ف��ي محافظ��ة البص��رة 
بتكلفة مقدارها 195 مليون دوالر.

ووقع العق��د عن اجلان��ب العراقي 
ماه��ر حم��اد وكي��ل وزارة املالي��ة 
وكالة وعن اجلانب الياباني السفير 

الياباني في العراق فوميو ايواي.
واكد الس��فير الياباني خال لقائه 
العب��ادي قبي��ل اب��رام العقد دعم 
ب��اده للع��راق في مرحل��ة ما بعد 
داع��ش وتأهي��ل البن��ى التحتي��ة 
وخل��ق فرص  التدري��ب  ومش��اريع 
العمل اضافة الى مشاريع الطاقة 

واالدارة املالية.
على صعيد آخ��ر، أعلن أعضاء في 
مجل��س محافظة البص��رة، أمس 
الس��بت، أن اجمللس بصدد تأسيس 
ش��ركة مس��اهمة لتتولى تنفيذ 
بالتعاق��د مع  اخملتلف��ة  املش��اريع 
احلكوم��ة احمللي��ة ف��ي احملافظ��ة، 
وأك��دوا وج��ود حتدي��ات وعقب��ات 

قانونية تواجه املشروع.
وقال رئيس جلنة التخطيط واملتابعة 
ف��ي اجمللس نش��أت املنص��وري في 
حدي��ث صحاف��ي، إن »اجمللس مازال 

ي��درس إمكانية تأس��يس ش��ركة 
مس��اهمة متتلك احلكوم��ة احمللية 
نصيباً من أسهمها لتتولى تنفيذ 
أعمال مقاوالت، فضاً عن االستثمار 
في قطاعات معينة مثل الصناعة 
»التجرب��ة  أن  مبين��اً  والزراع��ة«، 
مس��توحاة من جتارب مشابهة في 
مصر واالم��ارات والص��ني وماليزيا، 
القراءة  احملافظة أكم��ل  ومجل��س 

األولى لقانون تأسيس الشركة«.
ولف��ت املنصوري الى أن »مش��روع 
تأسيس الش��ركة يهدف الى تعزيز 

رؤوس  واس��تثمار  البص��رة  م��وارد 
األموال املكتنزة لدى األهالي«.

وأوضح أن »املش��روع يواجه عقبات 
وحتديات تشريعية وقانونية وإدارية، 
حيث ان الامركزية مجرد حلم لم 
يتحقق، واجلهات الرقابية ال تعترف 
بالتش��ريعات احمللي��ة، وامنا تتعامل 

فقط بالقوانني االحتادية«.
وأشار املنصوري الى أن »التعليمات 
احلكومية اخلاصة بإحالة املش��اريع 
الش��ركات  أم��ام  األب��واب  تغل��ق 
اجلديدة، حيث تش��ترط التعليمات 

أن تكون الشركة قد حققت أرباحاً 
خال السنوات الثاثة املاضية«.

م��ن جانبه��ا، قال��ت رئي��س جلنة 
االعم��ار والتطوي��ر ف��ي مجل��س 
احملافظة زهرة البجاري، إن »مشروع 
قانون تأسيس الش��ركة ليس من 
املس��تبعد التصويت عليه ومتريره 
خ��ال الع��ام احلال��ي«، موضح��ة 
 21 رق��م  احملافظ��ات  »قان��ون  أن 
لس��نة 2008 املع��دل يعطي احلق 
للحكوم��ات احمللية ف��ي احملافظات 

بتأسيس شركات من هذا النوع«.

9.43 مليون برميل يوميًا إنتاج الواليات المتحدة
نيويورك ـ رويترز:

في وقت بلغ فيه اإلنتاج النفطي في 
الواليات املتحدة 9.43 مليون برميل 
يوميا مسجا أعلى مستوياته منذ 
آب 2015، ارتفع��ت أس��عار النف��ط 
بعد أن عززت بيانات قوية للوظائف 
األميركي��ة اآلمال بنمو الطلب على 

الطاقة، لكن أسعار اخلام انخفضت 
على أساس أسبوعي متأثرة بارتفاع 
صادرات أوب��ك وقوة إنت��اج الواليات 

املتحدة.
وقال��ت وزارة العم��ل األميركي��ة إن 
العم��ل األميركي��ني وظفوا  أرب��اب 
عماال بعدد يزيد ع��ن التوقعات في 

متوز وزادوا أجورهم.
وارتفعت العقود اآلجلة خلام القياس 
العامل��ي مزيج برنت 41 س��نتا، أو ما 
يع��ادل 0.8 باملئ��ة، إل��ى 52.42 دوالر 
للبرميل في التسوية بينما زاد خام 
األميركي  الوس��يط  غرب تكساس 
55 سنتا، أو ما يعادل 1.1 باملئة، إلى 

49.58 دوالر للبرميل.
للخ��ام  اآلجل��ة  العق��ود  وكان��ت 
املبكرة  التعام��ات  انخفضت ف��ي 
الوظائ��ف  تقري��ر  يحف��ز  أن  قب��ل 

املتعاملني على الشراء.
انخفضت  وعلى أساس أس��بوعي، 
العق��ود اآلجل��ة خل��ام برن��ت وخام 

األميركي  الوس��يط  غرب تكساس 
ألق��رب اس��تحقاق بأقل م��ن واحد 
باملئ��ة. ويقول محللون إن األس��عار 
تعرضت لضغوط جراء ارتفاع إنتاج 
الوالي��ات املتحدة وأوب��ك إلى جانب 
زيادة صادرات املنظمة وإن كانت قوة 

الطلب حدت من اخلسائر.

وبينما تقود منظمة البلدان املصدرة 
للبترول )أوبك( جهودا خلفض اإلنتاج 
1.8 ملي��ون برمي��ل يومي��ا بالتعاون 
مع بعض املنتجني املس��تقلني مثل 
روس��يا، زادت ص��ادرات املنظمة في 
متوز إلى مستوى قياسي وفقا لتقرير 

لتومسون رويترز ألبحاث النفط.

اتهمام نيابي بإهمال البنوك المحلية

خطة لزيادة أعداد المصارف األجنبية في العراق

هناك بعض المالحظات 
على اداء »المركزي« 
منها »تنامي أعداد 
البنوك األجنبية العاملة 
حاليًا في العراق، 
وتوسعها في 
المحافظات البعيدة، 
ما زاد من منافستها 
المصارف الوطنية«

تعامالت مصرفية يومية

بغداد ـ الصباح الجديد:
كش��ف تقرير حديث جمللس الذه��ب العاملي عن 
أن اململك��ة العربي��ة الس��عودية حتت��ل املرتبة 
السادسة عش��ر عامليا، واألولى عربيا، من حيث 
االحتياطي من الذهب بنحو 322.9 طن، ما يوازي 

%3 فحسب من احتياطات الدولة.
وحلت لبنان ف��ي املرتبة الثاني��ة عربيا والثامنة 
عش��را عامليا ب�286.8 طن »%22 من االحتياطي 
األجنبي«، ثم اجلزائر ب�173.6 طن ما يوازي %6 من 

إجمالي االحتياطي.
وأش��ار التقرير إلى أن ليبيا حتت��ل املرتبة احلادية 
والثاث��ني عامليا ب���116.6 طن، ثم الع��راق بنحو 

89.8 طن، والكويت بنحو 79 طن.

ميالنو ـ رويترز:
اختتمت األس��هم األوروبية األسبوع على ارتفاع 
قوي في الوقت الذي س��اعد فيه انخفاض اليورو 
أسهم الشركات املصدرة في حني ركز املستثمرون 
عل��ى مجموعة م��ن نتائج أعمال الش��ركات مع 
انخفاض أس��هم س��ويس ري للتأم��ني بعد أرباح 

مخالفة للتوقعات.
وأنهى املؤش��ر س��توكس 600 ألسهم الشركات 
األوروبية األس��بوع مرتفعا بنسبة واحد باملئة مع 
صع��ود جميع القطاعات في الوق��ت الذي تراجع 
في��ه اليورو الذي كان له أثر س��لبي على املؤش��ر 
خال األشهر السابقة وزاد الدوالر بعد تقرير قوي 
للوظائف األميركية. وارتفع املؤش��ر ستوكس 50 
ألسهم الشركات القيادية مبنطقة اليورو 1.2 في 

املئة.
وقد تع��زز القراءة القوية للوظائ��ف غير الزراعية 
ف��ي الواليات املتحدة مب��ررات مجلس االحتياطي 
االحت��ادي )البن��ك املرك��زي األميرك��ي( لتش��ديد 

سياسته النقدية.
ومع ارتفاع املؤش��ر داكس األملاني وفايننشال تاميز 
100 البريطاني، س��جل املؤش��ر س��توكس أيضا 
أول مكسب أس��بوعي بعد أس��بوعني من تكبد 

خسائر.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
يتجه الدوالر صوب حتقيق أكبر مكس��ب في يوم 
واحد هذا العام مقابل سلة من العمات املنافسة 
بع��د تقرير ق��وي للوظائ��ف األميركي��ة في متوز 
وتعليقات جلاري كوه��ني رئيس اجمللس االقتصادي 
الوطن��ي بش��أن خفض ضرائ��ب الش��ركات في 

الواليات املتحدة.
وقف��ز مؤش��ر ال��دوالر ال��ذي يقي��س أداء العملة 
األميركي��ة مقاب��ل س��ت عمات منافس��ة نحو 
واح��د باملئة إلى أعلى مس��توى في أس��بوع عند 
93.774 بع��د أن قالت وزارة العم��ل األميركية إن 
ع��دد الوظائف ف��ي القطاعات غي��ر الزراعية زاد 
209 آالف وظيفة الشهر املاضي وبعد التعليقات 
التي أدى بها كوهني لتلفزيون بلومبرج. وسجلت 
أحدث قراءة للمؤش��ر 93.529 بارتفاع نسبته 0.7 

باملئة.
ويتج��اوز عدد الوظائف توقعات خبراء اقتصاد في 
اس��تطاع أجرت��ه رويترز بزي��ادة 183 ألف وظيفة 
في حني ارتفع متوسط األجر في الساعة 0.3 في 
املئة ليماث��ل التوقعات بعد زيادة بلغت 0.2 باملئة 

في حزيران.
واملكاس��ب التي حققها مؤش��ر ال��دوالر تضعه 
صوب تسجيل أكبر زيادة بالنسبة املئوية في يوم 
واحد من��ذ 15 كانون األول. وهب��ط اليورو ما يزيد 
على واحد باملئة مقابل الدوالر إلى أدنى مس��توى 
ف��ي أربعة أيام عن��د 1.1729 دوالر بع��د أن المس 
أعلى مس��توى في أكثر م��ن عامني ونصف العام 

عند 1.1909 دوالر يوم األربعاء.

العراق الخامس عربيًا 
باحتياطي الذهب

أفضل أداء ألسهم أوروبا 
في 3 أسابيع

ارتفاع  الدوالر أمام 
سلة عمالت

تقـرير

الصباح الجديد ـ وكاالت:

رّكز اجتماع نظمت��ه رابطة املصارف 
اخلاص��ة العراقي��ة في أربي��ل، وضم 
العام��ة  الهيئ��ة  م��ن  مس��ؤولني 
العامة  واملديرية  االحتادي��ة  للضرائب 
للضرائب ف��ي اإلقليم، عل��ى توحيد 
الضواب��ط والنس��ب الضريبي��ة في 
القطاع املصرف��ي اخلاص وفروعه في 
إقليم كردستان، ويتجاوز عددها ال�60 
، وتتوزع في محافظات الس��ليمانية 

واربيل ودهوك.
ووجد املعنيون االجتماع فرصة لتذليل 
الصعوب��ات التي تواج��ه القطاع في 
محافظ��ات اإلقليم، خصوصاً في ما 
يتصل باجلانب اإلقراض��ي والتمويلي 
ومتكني املص��ارف اخلاصة ف��ي تنفيذ 

برامجها االقتصادية.
وأعل��ن مستش��ار الرابط��ة س��مير 
صحاف��ي،  تصري��ح  ف��ي  النصي��ري 
أن »النواي��ا الصادق��ة ف��ي االجتماع 
كانت تس��تهدف مصلح��ة القطاع 

واالقتص��اد الوطن��ي، وتخطي األزمة 
املالية واالقتصادي��ة، التي كانت لها 
تداعياتها على النش��اط االقتصادي 

واالستثماري«.
إل��ى »مناقش��ة  النصي��ري،  ولف��ت 
وسائل منع االزدواج الضريبي وتأثيره 
الس��لبي عل��ى القط��اع املصرف��ي 
اخلاص«، مش��يداً ب� »جه��ود اإلدارتني 
االحتادي��ة وفي اإلقلي��م للتوصل إلى 
نقاط اتفاق أثم��رت توصيات واضحة 
ومحددة تنطلق من احلرص على متكني 
املص��ارف من القيام بدورها التمويلي 
الدورة  واالس��تثماري، وفي تنش��يط 

االقتصادية في كل احملافظات«. 
وأش��ار إل��ى أن م��ن »أبرزه��ا توحيد 
والنس��ب  الس��نوية  الضواب��ط 
جلن��ة  ضم��ن  والعم��ل  الضريبي��ة 
للمراجع��ة  موح��دة  متخصص��ة 
والتوحيد، م��ا يحقق زي��ادة اإليرادات 

الضريبية وتنويع مصادر املداخيل«.
وأعلن النصيري »التوصل إلى اعتراف 
اإلدارتني ببراءة الذمة والوثائق األخرى 
الصادرة عنهما، والعمل على توحيد 

الرقم الضريبي«. 
تدري��ب  تعه��د  »املرك��ز  أن  وأوض��ح 
األنظم��ة  عل��ى  اإلقلي��م  موظف��ي 
العم��ل  تخ��دم  الت��ي  والبرام��ج 
الضريبي، واالس��تعداد لتعديل املواد 
في قانون عام 1982 واملعتمدة حالياً 
ف��ي اإلقليم في ما يخص الش��رائح 
الضريبية، بحيث تتماش��ى مع أصل 
القانون االحتادي والظروف االقتصادية 

التي مير بها العراق«. 
وقال »سيكون التحاسب الضريبي مع 
املصارف اخلاصة العراقية على أس��اس 
املوقع الرئيس للمص��رف ولكل فروعه 
العاملة في العراق، إلى جانب االعتراف 
بالوثائ��ق وب��راءة الذم��ة الص��ادرة عن 
كل م��ن بغداد وإربيل م��ن قبل الطرف 

اآلخر«.
وح��ّض اجله��ات احلكومي��ة االحتادي��ة 
واإلقليم »على اعتماد ما توصلت إليه 
اإلدارت��ان الضريبيتان ف��ي بغداد وأربيل 
من اتفاقات وتفاهم��ات، بهدف خدمة 
املصلح��ة العلي��ا لاقتص��اد الوطني 
واالستفادة منها ملعاجلة األمور األخرى، 

وتشكيل جلان تنسيقية دائمة ملتابعة 
املصادق��ة م��ن املراج��ع، وب��دء تنفي��ذ 
التوصي��ات الت��ي خرج به��ا االجتماع، 
والتي سُتعرض على اجلهات العليا في 
اإلقليم  االحتادية وحكوم��ة  احلكوم��ة 
للمصادق��ة على فقرات��ه، على توحيد 

الضوابط السنوية«.
اخلاص��ة  املص��ارف  رابط��ة  وكان��ت 
العراقية، أكدت خال املؤمترات وورش 
العم��ل الت��ي تنظمها عل��ى أن أهم 
اخلط��وات الواج��ب اتخاذه��ا لدع��م 
القط��اع املصرف��ي اخل��اص، تتمث��ل 
مبن��ح األخي��ر احلصانة م��ن العراقيل 
والتدخ��ات املعّوقة لعم��ل املصارف 
وسعيها إلى خلق بنية آمنة متنحها 
الق��درة عل��ى أداء دوره��ا التنم��وي، 
واحلاجة إلى توافر ستراتيجية واعدة 
تأخ��ذ ف��ي االعتب��ار ق��درات القطاع 
واالقراضي��ة،  التمويلي��ة  وطاقات��ه 
خصوصاً بعد الزيادة في عدد املصارف 
اخلاص��ة، إذ اقترب��ت م��ن 50 مصرفاً 
ملص��ارف  وفروع��اً  وإس��امياً  جتاري��اً 

أجنبية وعربية. 

توحيد الضوابط والنسب في القّطاع الخاص

بغداد وأربيل: اتفاق على منع »االزدواج الضريبي«
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ديالى ـ خاص:
أّدى التراجع املستمر في أسعار 
النف��ط العاملي��ة ال��ى تدهور 
العراقي  االقتص��اد  في  واضح 
وشّحة في الوفرة املالية ، هذه 
التداعيات ج��اءت ُمتزامنة مع 
التحدي امل��زدوج الذي واجهته 
احلكوم��ة العراقي��ة ُمث��ا في 
مقارعة تنظيم داعش االرهابي  
من جهة واالصاح السياسي 
واالقتصادي ومحاربة الفس��اد 
املال��ي واالداري من جهة آخرى 
، ولألس��باب أعاه كان البّد من 
البحث ع��ن بدائل للخروج من 
حالة الش��لل تل��ك ، مع ايجاد 
قانونية  وتسهيات  تشريعات 
ش��راكة  خل��ق  ش��أنها  م��ن 
حقيقية ب��ني القّطاعني العام 
واخل��اص وانطاق��ا م��ن ذل��ك 
ش��ّجعت احلكوم��ة العراقية 
واملؤوسس��ات  الوزارات  جميع 
الغير مرتبطة بوزارة واحملافظات 
عل��ى فتح أب��واب أالس��تثمار 
والتوّجه نح��و القّطاع اخلاص 
ألهمية دوره في تغيي�ر النظام 

االقتصادي 
العراق��ي ) الريع��ي ( ورغم أّن 
النج��اح لم يكن حليفا جلميع 
مش��اريع االس��تثمار بس��بب 
العراقية في  التجرب��ة  حداثة 
هذا اجملال ولوجود بعض احللقات 
الروتيني��ة والبيروقراطية عند 
ه��ذا املفصل او ذل��ك العنوان 
الرس��مي ، لكن ه��ذا اليعني 
احلكم بفش��ل ه��ذه التجربة 
وم��ن أج��ل معرف��ة املزيد عن 
دور القطاع اخلاص حتّدث احلاج 
س��عد علوان الزيداوي – رئيس 

رابطة أصحاب احملطات الوقود 
ديالى  املُش��يدة في محافظة 
قائ��اً : رمبا تك��ون وزارة النفط 
قد سبقت غيرها من الوزارات 
في تشجيع عملية االستثمار 
اميان��اً منه��ا بأهمي��ة تنوي��ع 
مصادر الدخل وكذلك حتفيزها 
له في خلق ف��رص عمل قادرة 
عل��ى امتص��اص البطالة بني 

مختلف ش��رائح اجملتمع ، وأنا 
ش��خصيا  واحلدي��ث للزيداوي 
م��ن العامل��ني ف��ي القّط��اع 
عال��م  دخل��ت  وق��د  اخل��اص 
االس��تثمار م��ع وزارة النف��ط 
عن طري��ق تش��يي��د محطة 
وقود ) املس��ك ( في محافظة 
ديال��ى – طري��ق هبه��ب وهي 
تعمل بكام��ل طاقاتها بدعم 

وتس��هيل م��ن ش��ركة توزيع 
بش��خص  النفطية  املنتجات 
مديرها العام السيد / علي عبد 
الكرمي املوسوي ومعاونيه وفرع 
ديال��ى للمنتوج��ات وحلد هذه 
اللحظة ليس لدينا مش��كلة 
ف��ي عملنا  لكننا نأمل بجودة 
ونوعية أفضل بالنس��بة ملادة 
البنزي��ن التي يت��م تزويدنا بها 

من املصافي الش��مالية ، وعن 
دور القط��اع اخل��اص في دعم 
االقتصاد العراقي قال الزيداوي 

:
البّد من اجراءات وخطط تقوم 
واملعنيي�����ن  احلكوم��ة  به��ا 
من أج��ل التمهيد الى انتقالة 
سلس��ة نحو القط��اع اخلاص 
دون االض��رار بالق��وى العاملة 

في القطاع العام وهو بالتالي 
س��يكون مصدراً م��ن مصادر 
االيرادات املالية التي تصب في 
اخلزينة العامة للدولة ، وكذلك 
سيكون وعاءاً كبيراً الستيعاب 
االيدي العاملة مبختلف االعمار 
وامله��ارات . وبصراحة حلد هذه 
اللحظة وبتجربتي املتواضعه 
ف��ي هذا اجملال لم ألقى س��وى 
التشجيع والتسهيل من قبل 
املس��ؤولني ف��ي وزارة النف��ط 
وه��و ماش��ّجعني عل��ى فتح 
منافذ آخرى لاس��تثمار وهذه 
املّرة ف��ي توزيع الغاز الس��ائل 
للمواطنني عن طريق الساحة 
ولدينا  احملط��ة  املوجودة خلف 
مستقبلية  توّسعية  مشاريع 
سترى النور في االيام القادمة 
، ومن هنا اتقّدم بوافر الش��كر 
وأالمتنان للسيد محافظ ديالى 
االستاذ / ُمثّن���ى التميم���ي 
ملتابعت��ه للخدمات التي تقوم 
بها محطات الوقود وللس��يد 
 / النف��ط  وزارة  مفت��ش ع��ام 
أألس��تاذ – حم��دان الدراج��ي 
وملدي��ر ع��ام ش��ركة التوزي��ع 
املهن��دس / عل��ي عب��د الكرمي 
الكبير في  املوسوي لدعمهم 
اجناح جتربة االستثمار في هذا 
املوصول  والش��كر  اخلص��وص 
وم��دراء  املوس��وي  ملعاون��ي 
األقس��ام في الش��ركة وملدير 
وكوادر ف��رع محافظ��ة ديالى 
للمنتوج��ات النفطي��ة داعني 
الب��اري ع��ّز وج��ل أن يوّف���ق 
اجلمي��ع خلدم��ة أبناء ش��عبنا 

العراقي الصابر .

القّطاع الخاص ... ودوره في التنمية أالقتصاديـة
رئيس رابطة أصحاب المحطات الوقودية الُمشيدة في ديالى الحاج سعد علوان الزيداوي:
القّطاع الخاص وعاءًا كبيرا الستيعاب أأليدي العاملة بمختلف أألعمار والمهارات

فرص العمل التي يوّفرها القطاع الخاص ُتساعد في امتصاص البطالة

تسهيالت كبيرة 
ونوعية توفرها 

وزارة النفط  
مُمّثلة بشركة 
توزيع المنتجات 
النفطية من أجل 

ايجاد شراكة 
حقيقية بين 

القطاعين العام 
والخاص

احلاج سعد علوان الزيداوي / رئيس رابطة 
أصحاب احملطات الوقودية في محافظة ديالى

املهندس علي عبد الكرمي املوسوي
مدير عام املنتوجات النفطية

محافظ ديالى السيد مثنى التميميي

جانب من اخلدمات التي تقدمها محطة وقود ) املسك ( املشيدة

صورة جانبية حملطة وقود ) املسك ( املشدية صورة جانبية للجناح االداري في محطة وقود ) املسك ( املشيدة



بعد ان م��رت االحتفاالت بأكبر نصر 
على العصابات اإلرهابية االجرامية 
لداعش وحلفائها ف��ي املوصل وهو 
بال ش��ك مفتاح هزم داعش وجميع 
ق��وى اإلرهاب املتوحش في املنطقة، 
علينا ان نتأم��ل مليا ظروف وتبعات 

هذه األحداث املريرة.
ف��ي البداي��ة من املهم واالساس��ي 
اس��تذكار مجموعة من االمور التي 
يطرحها ابناء العراق وال يجدون لها 
اجوبة حاس��مة او اجماعا واس��عا، 
برغم انهم يتفقون على ش��روطها 

االساسية.
س��قطت املوصل م��ن دون أي قتال، 
ول��م يدحر فيه��ا اجلي��ش العراقي، 

وامنا نظمت هزميت��ه من قبل قيادته 
وقيادة الدولة. وانسحب اجليش بعد 
ذلك م��ن الرم��ادي بأمر م��ن قيادته 

)ألسباب تكتيكية(.
وكان في ذل��ك اهانة بالغة للجيش 
العراق��ي ألنه في الذهن الش��عبي 
عماد الوطن وعماد الوحدة الوطنية. 
واحتاجت عملية اع��ادة بناء اجليش 
على اس��س مهني��ة واختي��ار قادة 
اكفاء وشجعان، بدال من مجموعة 
ف��ي  املتخاذل��ن  الس��لطة  اذي��ال 
الس��ابق، وقت��ا طويال، ت��رك خاللها 
ابناء املناطق احملتلة حتت نار االحتالل. 
واحتاجت معركة حترير املوصل، ثاني 
مدينة عراقية ومن أقدم مدنه، حيث 

انها كانت عاصمة للدولة اآلشورية 
في الق��رن الثامن قبل املي��الد، وقتا 
طويال وجهدا عظيما. وبرغم اجلهد 
الكبي��ر الذي بذله اجلي��ش والقوات 
املسلحة وحرص قياداته على حماية 
املدنين واحل��د الى اقصى احلدود من 
الضحايا املدنية اال ان مدينة املوصل 

هدمت الى حد كبير.
من الضروري ج��دا التأكيد، من دون 
األول  املس��ؤول  ان  عل��ى  مراوغ��ة، 
واألخي��ر ع��ن ه��ذا الدم��ار وجميع 
داع��ش  عصاب��ات  ه��ي  الضحاي��ا 
اإلرهابي��ة التي نقل��ت املعركة الى 
داخ��ل محالت املوصل واس��تعملت 
األبنية واملواطنن املوصلين كسائر 

ضد اجليش العراقي.
ومتخض عن ه��ذا القتال الش��رس، 
وهو م��ا ال يجب ان ننس��اه مطلقا، 
استش��هاد االف املدنين من أهالي 
املقاتلن  املوصل، واستش��هاد االف 
الذي��ن ميثلون عمق الع��راق ووحدته 
م��ن العس��كرين ورجال الش��رطة 
واملتطوع��ن ف��ي صف��وف احلش��د 

الشعبي او العشائري.
في هذه املعارك محا اجليش العراقي 
للمجرمن.  املوص��ل  ع��ار تس��ليم 
ولكن مس��ؤولية هذه اجلرمية تبقى 
في قلب وذهن كل عراقي، وخصوصا 
من تلوعوا بسلطة داعش الغاشمة 

او ذوي الشهداء جميعهم. 

اليوم وغدا من الالزم تنفيذ مشروع 
املعال��م  واض��ح  تقدم��ي  وطن��ي 
لتصفية مخلف��ات احتالل اإلرهاب 
االعم��ى لثلث الع��راق وما تركه من 
جراح عميقة لدى مجموع الشعب 
العراقي ولي��س فقط لدى مواطني 

املناطق التي ابتليت باالحتالل.
ويقين��ا فان ه��ذا املش��روع يجب ان 

يرتكز الى أربع ركائز :
1 – اع��ادة بناء هذه املناطق بأس��رع 
وقت وبذل اقصى اجلهود الرس��مية 
ال��ى  احلي��اة  إلع��ادة  والش��عبية 
طبيعته��ا وه��و أعظم رد حاس��م 

ونهائي ضد االرهاب.
-2 بن��اء املؤسس��ات والدول��ة على 

اس��س املواطنة ومقاييس الكفاءة 
والنزاهة واملس��ؤولية لغلق االبواب 
نهائي��ا امام مصادر تطعيم االرهاب 

ورفد االرهابين.
3 – اج��راء حتقيق مس��تقل ش��امل 
ومعمق لكل ظروف تسليم االراضي 

احملتلة الى تنظيم داعش العدو.
اجلميع يعلم علم اليقن ان املوصل 
س��لمت الى داعش من دون أي قتال 
ول��ذا  تهدي��د.  او  او حت��ى ضغ��ط 
يرتدي هذا التحقي��ق أهمية كبرى، 
وكنتيج��ة لهذا التحقي��ق الصارم، 
احالة جميع املسؤولن عن تسليم 
مجموع��ة  ال��ى  عراقي��ة  اراض��ي 
مسلحة عدوة، وما احاط وتبع ذلك 

من مصائب، كجرمية س��بايكر وتل 
اعفر وغيرها من مواقع اجلرائم، الى 
العدالة إليقاع العقوبات املناس��بة 

بهم.
4 – ندعو جميع الذين يهمهم انقاذ 
الع��راق وبن��اء الوط��ن على اس��س 
سليمة بعيدة كل البعد عن جرمية 
احملاصص��ة ال��ى تركي��ز جهوده��م 
لبن��اء حرك��ة جماهيري��ة واس��عة 
كأش��خاص او كأح��زاب او تكت��الت 
ش��عبية ترف��ض بعم��ق الطائفية 

والفساد واحملسوبية.
ونبن��ي  بأيدين��ا  مصيرن��ا  لنأخ��ذ 
مس��تقبل هذا الوطن الذي هدمته 

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

ّ
ّ

د. وثاب السعدي

دانيال غاردنر

سياسي وقانوني 
عراقي

أستاذ التاريخ في 
كلية سميث.

كل ع��ام، مي��وت أكث��ر م��ن أربع��ة 
مالين ش��خص ح��ول العالم قبل 
األوان ج��راء تنفس الهواء الوِس��خ. 
وف��ي الص��ن وحدها، يتج��اوز عدد 
الوفيات التي تعزى إلى تلوث الهواء 
مليون شخص س��نويا. هذا الرقم 
قد ال يك��ون مفاجأة. على أية حال، 
نشاهد  بشكل روتيني في وسائل 
اإلعالم ص��ورا  كثيرة م��ن الضباب 
الدخان��ي الس��ميك، ال��ذي يغلف 
بكن وش��انغهاى، وغيرها من املدن 
الصيني��ة. ويقتل تل��وث الهواء في 
أميركا أيضا، لكن لم يحصل على 

درجة االهتمام نفسها.
معه��د  أجراه��ا  دراس��ة  وق��درت 
للتكنولوجي��ا  ماساتشوس��تس 
لع��ام 2013 أن س��وء نوعية الهواء 
ميث��ل 200 أل��ف حالة وف��اة مبكرة 
في الوالي��ات املتح��دة كل عام، أي 
أكث��ر من العدد ال��ذي يقتل نتيجة 
حوادث السير ومرض السكري )وقد 
أظهرت دراسات أخرى أن العدد أقل 
م��ن ذلك، وهو أقرب إل��ى 100000(. 
ومع ذلك، ف��ي الوقت الذي تتصدى 
في��ه الص��ن اليوم ملش��كلة تلوث 
الهواء، تتراجع الواليات املتحدة عن 

حماية نوعية الهواء باس��م النمو 
االقتص��ادي - وه��ي اس��تراتيجية 
سيئة سيكون لها تأثير مدمر على 

صحة اإلنسان. 
ومنذ نش��ر دراس��ة »املدن الست« 
التي أجرتها جامعة هارفارد في عام 
1993، أضحى  العلماء ومس��ؤولو 
الصحة العامة على علم بالروابط 
بن الوفيات واجلس��يمات الدقيقة، 
)أو PM2.5 (اجلسيمات احملمولة جوا 
التي يقل قطرها عن 2.5 ميكرون(. 
 ،PM2.5 عندما يستنش��ق الن��اس
واملواد الصلب��ة اجملهرية والقطرات 
السائلة من الغبار واألوساخ واملواد 
واملع��ادن  العضوي��ة،  الكيميائي��ة 
ميكن أن يس��افر عميقا في الرئتن 
وحتى في مجرى ال��دم. وقد ربطت 
الس��نوات  م��دى  عل��ى  البح��وث 
العشرين املاضية PM2.5 مبجموعة 
من النتائج الصحية الس��لبية، مبا 
في ذل��ك الرب��و والتهاب الش��عب 
الرئ��ة  وس��رطان  احل��اد  الهوائي��ة 
والنوب��ات القلبية وأم��راض القلب 

التنفسي.
 PM2.5 ونحن نعلم أيضا أن معظم
يأت��ي من: محط��ات توليد الطاقة، 

والصناع��ات الثقيلة، والس��يارات. 
في أثناء احتراق الوق��ود األحفوري، 
ينبع��ث ثان��ي أكس��يد الكرب��ون، 
الغ��ازات الدفيئ��ة األكثر انتش��ارا 
ف��ي العالم، في اله��واء، إلى جانب 
جزيئات م��ن املواد الصلبة والغازات 
احملترقة بشكل غير كامل )أساسا 
ثان��ي أكس��يد الكبريت وأكس��يد 
النيتروجن( تتفاع��ل كيميائيا في 
الغالف اجلوي لتش��كيل جسيمات 

دقيقة .
القاتل��ة  امللوث��ات  معرف��ة  وم��ع 
ومصادره��ا، أص��درت وكالة حماية 
البيئ��ة االميركي��ة، مبوج��ب قانون 
 ،1990 لع��ام  النظي��ف  اله��واء 
معايي��ر جديدة خلفض مس��تويات 
PM2.5. وتقدر وكالة حماية البيئة 
للجس��يمات  الوطني  التركي��ز  أن 
انخف��ض بن عام��ي 1990 و 2015 
بنس��بة 37 في املائة، وأنه في عام 
2010، أمك��ن تفادي م��ا يقرب من 
000 160 حال��ة وفاة مبكرة نتيجة 
لألنظم��ة. باختص��ار، عل��ى الرغم 
من عدد كبير م��ن الوفيات التي ما 
تزال مرتبط��ة بالهواء القذر، كانت 
الواليات املتحدة، حت��ى هذا العام، 

تسير في االجتاه الصحيح.
لكن ق��د وع��د الرئي��س األميركي 
دونال��د ترام��ب اآلن بإنش��اء »رخاء 
ال يص��دق« من خ��الل التخلص من 
األنظم��ة التي ته��دف إلى احلد من 
االنبعاثات الس��امة م��ن محطات 
توليد الطاقة التي تعمل بالفحم، 
أو خف��ض معايي��ر كف��اءة الوقود 
وتفكي��ك  إزالته��ا،  أو  للس��يارات 
وتعه��د  البيئ��ة.  حماي��ة  وكال��ة 
أيضا بإلغاء احل��دود املفروضة على 
التكس��ير، وفتح املزيد من األراضي 
العام��ة لتعدين الفحم، وتوس��يع 
إنت��اج النف��ط والغاز ف��ي احمليطن 

الشمالي واجلنوبي.
فلنفت��رض، حلظ��ة، أن مث��ل ه��ذه 
التدابير س��تؤدي فع��ال إلى حتقيق 
الرخ��اء للبلد بأس��ره، وليس فقط 
لصناع��ة الوقود األحف��وري. ما هو 
الثمن ال��ذي ميكن للواليات املتحدة 
دفع��ه كبل��د؟ ك��م ع��دد الوفيات 
املبك��رة ف��ي الس��نة الت��ي ميكن 

وصفها كثيرة جدا؟
وهن��اك بدائ��ل ال تتطل��ب تب��ادال 
صفريا بن النمو االقتصادي وصحة 
اإلنس��ان. وم��ن املفارق��ات، يوج��د 

مكان واحد للبح��ث عن اإللهام أال 
وهو الصن.

وق��د يب��دو صعود الص��ن كامنوذج 
ب��ه س��خيفا. عل��ى كل  يُحت��ذي 
ح��ال، مس��تويات PM2.5 هي أعلى 
بكثير مما كانت علي��ه في الواليات 
املتحدة، وتضاعف استهالك الوقود 
الفحم، بشكل  األحفوري، وخاصة 
مه��ول. بي��د أن صناع السياس��ة 
الصينين اتخذوا خطوات ملموسة 
لتحري��ر الب��الد م��ن اعتمادها على 
الوق��ود االحف��وري وخل��ق اقتصاد 
موج��ه نح��و املس��تقبل مدع��وم 
بالطاق��ة النظيف��ة والتكنولوجيا 
اخلض��راء - األمر ال��ذى يضع الصن 

فى طليعة االقتصاد العاملى.
اليوم، الصن هي أكبر مستثمر في 
العالم في مجال الطاقة املتجددة، 
حيث بلغت النفقات في عام 2015  
مجموع 103 مليارات دوالر، أي أكثر 
من ضعف اإلنف��اق األميركي الذي 
ه��و 44 ملي��ار دوالر. ومن ب��ن  8.1 
ملي��ون وظيفة فى مج��ال الطاقة 
املتج��ددة عامليا، هن��اك 3.5 مليون 
وظيفة فى الصن، فى حن أن هناك  
أقل من مليون وظيفة فى الواليات 

املتحدة. واقتناعا منها بأن الطاقة 
النظيفة جي��دة للبيئة واالقتصاد، 
فق��د التزم��ت الص��ن مببل��غ 367 
ملي��ار دوالر حتى عام 2020 لتطوير 
مص��ادر الطاق��ة املتج��ددة، وه��و 
مستوى من االستثمارات يتوقع أن 

يولد 13 مليون وظيفة.
كم��ا تتطل��ع الص��ن إلى م��ا وراء 
حدوده��ا من خالل تصدي��ر اخلبرات 
التي اكتسبتها في مجال الطاقة 
الداعمة.  والتكنولوجيات  املتجددة 
في ع��ام 2016، اس��تثمرت الصن 
عش��رات امللي��ارات م��ن مش��اريع 
الطاق��ة املتج��ددة ف��ي أس��تراليا 
وأملاني��ا والبرازيل والش��يلي ومصر 
وباكس��تان وفيتن��ام وإندونيس��يا 

وغيرها.
امللوث��ات  وباملث��ل، للتغل��ب عل��ى 
م��ن الس��يارات، ش��رعت احلكومة 
الس��يارات  بإعط��اء  الصيني��ة 
الكهربائي��ة أولوي��ة عالي��ة، حيث 
ح��ددت خمس��ة مالي��ن مركب��ة 
كه��دف على ط��رق الب��الد بحلول 
عام 2020. ولتعزيز املبيعات، يُعفى 
املش��ترون م��ن املبيع��ات وضرائب 
أمريك��ي(  دوالر   6  000  ( اإلنت��اج 

الواح��دة(.  دوالر للس��يارة   10 000
ويُتوقع في نهاية املطاف اس��تبدال 
السيارات التقليدية على الصعيد 
العامل��ي، بتق��دمي إعان��ات س��خية 

للصناعات التحويلية احمللية.
وف��ي الوق��ت نفس��ه،  حت��اول إدارة 
الس��اعة  عق��ارب  إرج��اع  ترام��ب 
إل��ى ال��وراء، من خ��الل الرهان على 
إنع��اش  صناعة الوق��ود األحفوري 
القاتل��ة. ووصف ترام��ب  االنتقال 
إلى الس��يارات الكهربائية كعامل 
يقت��ل فرص الش��غل، ب��ل دعا إلى  
إنه��اء الدع��م االحت��ادي لتش��جع 
التنمية احمللية والتصنيع والشراء، 
مثل مبلغ  7500 دوالر املستخلص 
لفائ��دة   االحتادي��ة  الضرائ��ب  م��ن 

للمستهلكن.
وقد ترك اعتماد الصن على الوقود 
األحف��وري أثرا بيئيا س��يئا عميقا، 
ولكن قادتها عازمون على التصدي 
ل��ه. وتس��اهم الوالي��ات املتح��دة، 
من ناحي��ة أخرى، في حف��ر قبرها. 
وم��ع وف��اة  200،000 أميركي  قبل 
األوان كل عام، يجب عدم الس��ماح 
للغطرس��ة االقتصادي��ة  بإغف��ال 

البحث عن حلول - أينما ُوجدت.

الهواء النقي: ما يمكن للصين  تعليمه ألميركا  
PROJECT
SYNDICATE

مادورو وأكذوبة أصوات الناخبين

عبدالمنعم األعسم

جملة مفيدة

تأني رئيس الوزراء حي��در العبادي في االعالن، وحتى 
االيحاء، ع��ن خياره في الس��باق االنتخاب��ي، وإبقاء 
هوي��ة وعن��وان الكتلة الت��ي س��يخوض فيها هذا 
الس��باق طي البحث والدراسة والتقييم، يعني انه 
يعك��ف على تفكيك خط��وط التناف��س وبالوناته 
املبك��رة وتس��ريبات جس النبض، وه��و ايضا بصدد 
رصد اجتاه��ات الرأي الع��ام، واش��واق اجلمهور الذي 
تابع عمله وسلس��لة املعابر التي اعطى من فوقها 
اش��ارات الكفاي��ة والنزاهة ومؤش��رات مس��تقبل 
برنامج االص��الح الذي تبناه، وإن تع��رض الى عثرات 
وحتدي��ات ومقاوم��ة ضاري��ة، جنب س��وء الفهم، او 

هشاشة قاعدة االنطالق.
وإذ  نق��وم بقراءة ه��ذا التأني من زاوي��ة موضوعية 
ومستقلة، فاننا نستبصر حكمة الرجل جلهة  عدم 
الت��ورط في خ��وض انتخابات الوالي��ة الثانية ضمن 
قائم��ة مثقلة باس��ماء الفاش��لن الكب��ار وابطال 
التع��دي على امل��ال الع��ام واحملّملن ب��اوزار خيانات 
الوظيفة واملس��ؤولية الوطنية واولئك الذين تركوا 
االرض للدواع��ش املغيرين، وعرضوا االالف الى محن 
املوت بايدي العصاب��ات االرهابية، االمر الذي يحتاج 
ال��ى فريق م��ن النزه��اء واالكفاء واصح��اب االيادي 
النظيفة واجلب��اه الناصعة والبعيدين عن ش��بهة 
املتاجرة بالدماء وإرش��اء الذمم وعف��ة الناس، والذين 
ال يبيع��ون فرص العمل بامل��زادات، او يبيعون الوطن 

باموال مغسولة ومعبأة باكياس القمامة. 
والعب��ادي اذ اكد، قبل حرب حتري��ر املوصل، وبعدها، 
ان ملكافحة الفس��اد والفاس��دين اولوية حلكومته، 
وان��ه آن االوان الس��ترداد أم��الك الدول��ة التي جرى 
االستحواذ عليها من االحزاب والزعامات السياسية 
ف��ي غفلة من القانون، ال يصح ان يضع اس��مه في 
مش��روع انتخاب��ي جنب اس��ماء اولئ��ك املطلوبن 
للعدال��ة، وتتجمع حتت يديه ملف��ات ال تُدحظ عن 
ثرائه��م احلرام الفاحش، وس��تكون الفرصة مواتية 
ان تُسحب الشرعية الدميقراطية من نواب وساسة 
دنس��وا هذه الس��معة وحولوها الى خرقة مس��ح 

لذنوبهم الفاقعة.
وفي هذا، يستطيع املراقب احملايد ان يرصد الضغوط 
التي يتعرض لها حي��در العبادي لكي ال يخرج على 
سرب الفساد النتخابات العام 2018، في حن تتولى 
اصوات »مختارة« من النائبات والنواب )ليس من دون 
خطة وتنسيق وتناوب( اثارة غبار الشكوك والطعون 
في منه��ج العبادي الواقعي، ونطال��ع يوميا روايات 
مس��يئة وتش��هيرية بادارة حرب حترير املوصل، وقد 
بلغ باحدى النائبات ان تس��خر حتى بشهادات كبار 
اخلبراء االس��تراتيجين الدولين حيال مأثرة املقاتل 
العراق��ي في حتري��ر ارضه »عندما يج��د قادة الدولة 
واجليش معه في خطوط التماس مع العدو« وقالت 
اخرى »اننا سنكتشف اننا ما زلنا في املربع االول«. 

ورق��ة العبادي في خارطة التنافس االنتخابي املقبل 
ليست مثل بقية االوراق، ورقمه يختلف عن االرقام، 
وعلى بابه يتزايد امتداد طابور املناصرين، وبعضهم 
يبح��ث عن مظلة واقية من احلس��اب.. وما ادراك ما 

احلساب.
 *********
ارسطو: 

»األفعال الفاضلة تسر من يحب الفضيلة«.

العبادي والسباق 
االنتخابي
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العليا للفنون الزخرفية )قس��م التصوير( 
ف��ي باريس ليعلم فيها طباعة الشاش��ة 
احلرير ابتداء من الع��ام 1974، بحيث حتول 
مباش��رة بتأثير العمارة اإلس��امية )التي 
نّف��ذ واحدة من مش��اريعها الزخرفية في 
بغداد( إلى فن الوهم البصري الهندس��ي 
ال��ذي ع��رف ب�«الس��ينيتيك« من��ذ عهد 
مدرس��ة الباوهاوس األملانية، ثم تبنى هذه 
التسمية فكتور فارزيللي )من اجليل الثاني 

في بودابست(.
مطش��ر من مواليد بابيلون )العراق( عام 
1943. اس��تقر في فرنس��ا منذ عام 1967 
ثم طاب به املقام نهائًيا في مدينة آرل ذات 
الذاكرة نصف العربية، مع عائلته وزوجته 
)مديرة متحف الف��ن املعاصر في املدينة( 
وذل��ك من��ذ ع��ام 1974، وأق��ام محترف��ه 
ومعاش��ه ومعيش��ته فيها، يس��افر كل 
أس��بوع يومني إلى باريس للتدريس.يصرح 

مهدي في أكثر من مناسبة بأنه يعد فنه 
برزًخا صوفًيا متوسًطا بني الفن اإلسامي 

والتيارات الغربية الهندسية املعاصرة.
تتكش��ف ف��ي املع��رض الس��ابق ريادة 
مطش��ر حول وح��دة العم��ارة م��ع الفن 
التش��كيلي، وذل��ك بتصميم��ه كعادت��ه 
العناص��ر البصري��ة بن��اء على الش��روط 
الفراغية واجلدارية، ونسب الفراغ واالمتاء 
في صال��ة الع��رض. واح��دة م��ن أعماله 
مس��تخرجة أالعيبه��ا الهندس��ية م��ن 
اجلدار نفس��ه بحيث تقنع زواي��اه، ونقاط 
زوايا اصط��دام اجلدار بنظائ��ره، متاًما كما 
ه��و دور غطاءات مقرنص��ات قصر احلمراء 
ف��ي غرناط��ة األندلس. تفتع��ل غالة نور 
وهمي��ة تغطي تصادم الس��طوح خلفها 
لذا فهي تعش��ش بحويصاتها )املتناوبة 
التقعر والتحدب( ف��ي الزوايا املرتفعة من 
اجلدار، ف��ي حالتنا الراهنة يعبر املش��اهد 

في صالة العرض ليصطدم بصريًا وذهنًيا 
بوهم ملتبس يتغير على وفق موقع وقوفه 

وحركته.
ف��ي كل م��رة يصم��م مه��دي مربًع��ا 
ملعرضه يستند في قياس��ه الى قياسات 
صالة العرض نفسها. ال يصلح هذا املربع 
للعرض إال ضمن خصائص نسبها. واملربع 
هنا معني أي مربع مفتول يحاول أن ينقلب 
إلى دائرة، وهنا نس��تحضر مب��دأ جنميات 
الفن اإلس��امي الت��ي تقوم على س��عي 
مح��ال: تدوير املربع وتربي��ع الدائرة. لطاملا 
استعمل مهدي ثمرة هذا اللغز الهندسي 
وهو املثمن غي��ر املنتظم وبطريقة نحتية 
منمالية ألنه ال يفرق بني النحت واللوحة، 
ش��هدناه يعّمر نصًبا أشبه ب�«الزيقورات« 
املتاهي��ة، املنش��أة على قي��اس الغاليري، 
خاصة في أش��دها اختصاًصا بفن الوهم 

البصري وهي غاليري »موريس دونيس«.

أسعد عرابي
 

أق��ام الفن��ان مه��دي مطش��ر معرضني 
بالغ��ي األصالة تفصل بينهما عدة أش��هر 
فقط، في صالتني في باريس. وعانق املعرض 
األول غالي��ري »فيكتور س��فير« على ضفة 
نهر الس��ني وانتهى مع نهاية العام الفائت، 
ثم بدأ عرض الصال��ة الثانية وهي »غاليري 
أورس��ي باريس«، من��ذ أوائل حزي��ران/ يونيو 

حتى أواخر متوز/ يوليو 2017.
وع��رض األول أعمال��ه األخيرة املدهش��ة، 
وتخص��ص الثان��ي ف��ي جتاربه خال عش��ر 
سنوات ما بني 1968 و1978 حتت عنوان عام: 
»خطوط وألوان«. وهي الفت��رة التي أينعت 
ثم��رة دراس��اته ف��ي أكادميية بغ��داد وعّده 
املعلم املرحوم ش��اكر حسن آل سعيد من 
أب��رز تامذته، متابًعا في املدرس��ة الوطنية 

مهدي مطشر: لوحاتي برزخ
بين الفن اإلسالمي والغربي

دراسة

من��ذ التغيير الش��امل في احلي��اة العراقية بكل 
مفاصله��ا , واالنطب��اع كان ميتد الى ) الش��ريان 
االدبي العراقي ( الذي كان ولعقود طويلة من الزمن 
يغ��ذي كل جوان��ب االدب العربي م��ن احمليط الى 
اخلليج حينما كانت بغداد توصف بأنها العاصمة 
االكثر قراءة , وغزارة في الش��عر والقصة والرواية 
والفن التش��كيلي , وظلت الى جانب شقيقاتها 
) القاهرة وبي��روت ( من اهم عوامل احملافظة على 
لغة الض��اد واملنجز العربي عب��ر تأريخة من امرء 
القيس وعنترة العبس��ي وطرفة ب��ن العبد مرورا 
بسلسلة يستحيل حصرها وعدها متتد من هناك 
لتقف س��ويعة من الزمن على ) شناش��يل أبنة 
اجللبي ( لتستريح وتعيد حسابات الزمن وماجادت 
ب��ه االق��ام والقرائح والعق��ول وافئده العش��اق 
وارهاصات دجلة والف��رات , وتنهيدات بغداد التي 
أب��ت ان ) تلق��ي ث��وب عزته��ا  برغ��م كل ماكان 
ينتابها من ألم اخملاض العس��ير لسنوات القحط 
واجلف��اف والرصاص والعزل��ة , والن الذين ) غادروا 
( بغداد كثيرون من مفكريها وادبائها وش��عرائها 
من الذين لم يرتضوا ان يدخل أي منجز لهم حتت 
عباءة السياسة أو عسكرة الكلمة واحلرف , كان 
االنطب��اع ان حت��دث بع��د 2003 ث��ورة أدبية كبرى 
مردها عودة أدباء املنفى ليؤسس��وا ملدارس ادبية 
جدي��دة تعي��د وصل احللق��ة التي ي��رى الكثير ان 
قطعت منتصف ثمانينيات القرن املاضي , وبعني 
املراقب للمش��هد أرى ان ماكان مرجواً لم يحدث 
اال من خال نتف قليل��ة هنا أو هناك , فالعائدون 
للوطن من التصنيفات االدبية التي ذكرتها كانوا 
قلة قليلة جداً قياس��اً مبن نعرف ونس��مع عنهم 
, ول��م حتدث تلك الث��ورة االدبية الت��ي توقعناها , 
يلق��ي الكثير باللوم على عدم وجود رؤية واضحة 
للعامل��ني على اع��ادة املش��هد االدب��ي , واخرون 
يبررون بعدم جدية املؤسس��ات الثقافية في بناء 
نفس��ها او االهتمام باملثقف��ني واالدباء في غمرة 
سباق متس��ارع نحو السياس��ة اكثر من االدب , 
م��ع كل ماذكرت انطلقت القصيدة العراقية من 
جديد , وشرع ) النجارون ( بتصميم وعمل ) املنابر 
( الش��عرية !! ووجد االدباء العراقيون في الداخل 
انهم املعنيون االكثر باحملافظة على ارثهم وتأريخ 
االدب في بادهم واعادة بلورته من جديد , فصاروا 
يش��كلون اداة ضغط على املتصدين للمؤسسة 
الثقافية بش��تى مس��مياتها بأن يوفروا أبس��ط 
مقوم��ات مايحتاج��ه الش��اعر واالدي��ب والفنان 
,, ش��ارع ادبي , قاع��ة للعرض , متح��ف ولوحة , 
والبقي��ه لهم يتكفلون ه��م ويتعهدون بأن تعود 
مي��اه االدب النقي��ه جت��ري وتنس��اب مث��ل دجلة 
والف��رات , وبالفع��ل , فلمس��ات قليل��ة وضعت 
لش��ارع ) املتنبي ( وبضع احج��ار مقرنصة وتوفير 
مس��حة امان كانت كفيلة ب��أن جتعل دجلة اخلير 
بفتح احدى روافده يوم اجلمعة ) حصراً ( ليغتسل 
بها عش��اق االدب الذين صاروا يقررون من ساعات 
اخلمي��س املتأخ��رة ان يكون صباحه��م حتت متثال 
املتنبي , وفطورهم من ) كبة الس��راي ( وشايهم 
م��ن ) مقهى الش��ابندر العتيق ( , هذا املش��هد 
هو س��احة الع��رض ليوم اجلمعة , ام��ا بقية ايام 
االس��بوع , والن العط��ش واجلوع والنه��م االدبي 
عن��د العراقيني الينتهي , فقد اخ��ذ ) احتاد االدباء 
العراقيني ( مسؤوليته جتاه ذلك ,تنوعت جلساته 
, وتعددت اقس��امه على غير املعتاد , نواد للسرد , 
للقصة , للشعر , لنازك املائكة , حتى االذاعيني 
والتلفزيوني��ني كان له��م حصة في ي��وم من ايام 
االس��بوع , ب��ل لقد نح��ى االحتاد نح��و منعطف 
جديد لم يس��بقه اليه احد حينم��ا قرر منتدى ) 
نازك املائكة ( في خطوة جريئة ان ينقل جلساته 
الشعرية خارج قاعة االحتاد ) اجلواهري ( مستهدفا 
قاع��ات الكليات واملعاه��د , وكان هاجس البعض 
هو عدم حتقق اجلمهور ) السميع ( على حد وصف 
االش��قاء املصري��ني ,غير ان احلض��ور كان مذها , 
ومتفاعا , ومؤثراً بل ومس��اهماً في كلية االداب 
بجامع��ة بغداد وكلية التربي��ة ومعاهد املعلمني 
واملعلمات , في حني شكلت عودة ) مهرجان املربد 
الش��عري ( انعطافة تأريخية ف��ي احلركة االدبية 
العراقي��ة املعاصرة , فأحتضنت بغ��داد والبصرة 
وواس��ط املتنبي , الشعراء العراقيني والعرب , أنه 
حت��دي االنس��ان للطبيعة التي يري��د البعض ان ) 
يجيره��ا ( لهذا الغرض او تل��ك الغاية , انه حتدي 
الفكر احلر واالدب الباقي على مر العصور واالزمنة 
, انه اخملاض العسير للحركة االدبية العراقية التي 
تول��د دائماً بع��د كل هزة من هزات رياح س��رعان 
ماتزول , انها ش��مس احلقيق��ة التي تأبى االفول , 
ش��مس تريد برغم ) قسوة حرارتها ( أن تظل كما 
وصفها حبيبها الس��ياب يوما ما بأنها ) االجمل 

في بادي من سواها (. 

المتنبي واتحاد 
األدباء.. انطباعات

ناهده الدراجي

إعداد ـ جابر كريم:

كان لّلغ��ة العربية أهمية كبيرة في نقل 
الثقاف��ة والعل��وم العربي��ة إل��ى العالم 
الغرب��ي ، ال��ذي أف��اد فيها ف��ي كثير من 
مراف��ق احلي��اة االجتماعي��ة الصناعي��ة 
األوروبي��ة ، ذل��ك أن اللغ��ة العربي��ة متتاز 
مبيزات خاصة جعلها تعتلي عرش األصالة 
والعراق��ة والق��وة والش��دة ، فهي أصلح 
اللغات وأس��لمها للبق��اء وأعرقها منبتاً 
وأغرها جناباً ، س��ايرها التاريخ وس��ايرته 
مليئ��ة مهذب��ة دافعة للنض��ج واحليوية 

والشاعرية .
فاللغة العربية ، ابلغ اللغات عبارة وأغزرها 
معنى وأوفرها مادة وأدقها تصويراً وتعبيراً 
ملا يحس به الشاعر والكاتب واألديب وعما 
يجيش ف��ي الص��در ويجول ف��ي النفس 
تتس��ع ألبعد األفق واالنطاقات الفكرية 
والعقائدية واألدبية وترتقي أسمى درجات 
املتعة فلم تعجز عن تفسير ظاهرة ما أو 
ش��رح نظرية أو وصف عاطف��ة أو تهويل 
كارث��ة أو تعميق فكرة ، فتصويرها صادق 
، ح��ي التعبير بارز الس��مات لقد عاصرت 
اللغة العربية البشرية موغلة في القدم 
، وتعايش��ت معها منذ ان تكلم اإلنسان 
أول ال��كام حت��ى يومن��ا ه��ذا فرف��دت 
اإلنسانية بالعطاء الدائم والفيض العذب 
، وبعثت في أوصالها قوة االنتشار فزادتها 
س��عة في األفق وأضافت إلى إنسانيتها 
ثوباً من األصالة والعراقة مطرزاً بالنصح 

والتهذيب واخللق .
كان��ت اللغ��ة العربي��ة املع��ني املتدف��ق 
الثري لعلماء ومفكري وفاس��فة الغرب 
ففتحت له��م منابيع العل��م في جميع 
العلوم والفن��ون في الرياضي��ات والطب 
والكيمي��اء والفل��ك والطبيع��ة والنبات 
واحليوان والزراع��ة والصناعة ، وكانت في 
األدب األم احلنون فأرضعته لنب الباغة في 
الفكر والوصف والتعبير واحلكمة وكانت 
حّي��ة اخلل��د الدائمة ف��ي قواع��د النحو 
والصرف واالشتقاق واإليجاز والتركيز في 
شتى فروع املعرفة ، وكانت لغة األندلس 
آن��ذاك أفص��ح لغ��ات العرب الت��ي اخذ 
عنها الغرب بس��هولة واستساغها بعد 
س��نوات من دخ��ول العرب إل��ى األندلس، 
كان ملفردات اللغ��ة العربية التي ادخلها 
االجنليز ف��ي لغتهم الفض��ل الكبير في 
إنقاذ اللغ��ة االجنليزية من االنقراض كما 
الاتيني��ة ، والبروفس��ور ولي��م بادوي��ل ) 
William Bedwell ) 1561- 1632 للمياد 
يع��د أول من وضع معجم��اً اجنليزياً على 
ه��دى املفردات العربية بعد ان درس اللغة 
في طليطلة االندلسية على أيادي العرب 
وقال ف��ي مقدمة معجم��ه ) ان العربية 
ه��ي اللغ��ة الوحيدة التي تصل��ح للدين 
والدبلوماس��ية والسياسية واملهمة في 

التجارة اعتباراً  من جزر الكناري حتى بحر 
الصني ( لقد ش��حذت لغتنا العربية هذه 
الس��مات النادرة قبل ان تش��حذها لغة 
ما بفضل القرآن الكرمي واإلس��ام هذبها 
بقرانه وصقلها وحفظها به وأوردها معان 
واشتقاقات جديدة نزلت من السماء على 
الرسول الكرمي محمد بن عبد اهلل )صلى 

اهلل عليه وسلم(.
ويقول الفيلس��وف الفرنس��ي ) ارنس��ت 
رين��ان( )Ernest Renan( واملعروف بعدائه 
للعرب واملس��لمني ) أن من اغرب ماحصل 
في تاريخ البش��رية وصعب حل س��ره هو 
انتش��ار اللغة العربي��ة فقد ظهرت على 
غاي��ة من الكم��ال فليس للغ��ة العربية 
طفولة والش��يخوخة ظهرت ألول أمرها 
مس��تحكمة ول��م يق��ع ذلك ق��ط ألية 
لغة في العالم( ويس��تطرد رينان فيقول 
) ماعه��دت قط فتوحاً أعظ��م من فتوح 
اللغ��ة العربي��ة وال اش��د س��رعة ف��ي 
انتش��ارها وان العربية عّمت أرجاء كبيرة 
من العالم ولم ينازعها الشرق في كونها 
لغ��ة عامي��ة أو لس��ان فكر سياس��ي أو 

ديني( . 
وع��ن أصل اللغة يقول اللغوي البريطاني 
( Hartin H.thinson( ف��ي مقدم��ة كتابه 
) أس��س اللس��انيات ( أن لغة أبينا ادم قد 
فقدت ف��ي الفوضى التي عمت بابل بعد 
دمارها ، وعند تقصي هذه احلقيقة وبحث 
التطورات التي مرت بها املفردات واحلروف 
االكدي��ة والس��ومرية ، ومقارنته��ا ف��ي 
بن��ات اللغة العربي��ة كالعبرية واالرامية 
( اتض��ح جلي��اً صحة نظرية اتكنس��ون 

.)Atkinson)
ومب��ا ان احلض��ارة ه��ي مرحل��ة متقدمة 
لنظام التطور االجتماعي لألمم والشعوب 
واللغ��ة هي نظام لاتص��ال بني تلك األمم 
والش��عوب للتعبي��ر عن اآلراء واملش��اعر 
باستعمال رموز اصطاحية متّيز اإلنسان 
ع��ن احليوان في خ��واص ال��ذكاء واإلبداع 

والتطور . 
أن التاريخ الثقافي لألمم مرهون بلغتها الن 
اللغة هي التي صنعت الثقافة واحلضارات 
ولغتنا العربية متتاز كذلك مبيزة االشتقاق 
مما يكسبها صبراً وجلداً في تعدي املعنى 

واس��تبداله بآخ��ر ومتتاز كذل��ك باملبادلة 
مبعني��ني أو أكث��ر وفي املبالغ��ة والتقليل 
والتكبير والتصغير واالنفراد واملش��اركة 
والرف��ع واخلف��ض والنص��ب والتس��كني 
وهذه الساس��ة جعلتها في أول اللغات 
وفي مقدمتها لكونها االقرب الى قواعد 
املنطق ، فالعربي يس��تطيع من دون غيره 
م��ن االمم م��ن التعبي��ر عم��ا يعتريه من 
خلجات دون تصنع أو تكّلف ، بل ان طبيعة 
اللغ��ة العربية تدل عل��ى التعبير مبا يريد 
وعم��ا يحب ، فالعربية خدمت االس��ام ، 
وتهذبت بالقرآن وبه صقلت حيث أوصلت 
اإلسام إلى نفوس املش��ركني ففتحتها 
وشرحت صدورهم اليه واوصلت العربية 
اإلس��ام إلى ابع��د األصقاع ف��ي العالم 
، فنش��رته وعزته وكرمته فانتش��ر على 
صفحات الكتب وفي املساجد واجلامعات 
) قول��ه تعال��ى( ) ان��ا انزلناه قران��اً عربياً 

لعلكم تعقلون( . 
كان االستش��راق البريطاني في اول واوثق 
ماعرفته اوروبا من استشراق منذ اتصال 
بريطاني��ا بالش��رقني األدن��ى واألوس��ط ، 

ثقافياً واقتصادياً وعس��كرياً واستعمارياً 
ف��ي العراق ومص��ر وفلس��طني ، وحملوا 
معه��م االداب والعل��وم العربية وصنفوا 
النفي��س منه��ا فحملت إل��ى أوروبا آداب 

العرب وثقافتهم . 
فاللغ��ة الغربي��ة ه��ي لغ��ة مصطنعة 
ف��ي ح��ني اللغ��ة العربية لغة اش��تقاق 
ت��كاد تكون اللغ��ة الوحيدة ف��ي العالم 
التي حتمل ه��ذه الصفة وهناك كثير من 
الدراسات والقواميس واملعاجم االجنليزية 
وخاصةDictionaries  Elymology لكنه 
لم يش��ر ال��ى ان هذه املف��ردة أو تلك هي 
م��ن اصل عربي بل يكتف��ي الى مصدرها 
الاتيني الوس��يط وان ماقام به اللغويون 
فيما يخ��ص نظرية اللغ��ة الواحدة ومن 
اه��م ه��ؤالء العامة انس��تاس الكرملي 
(1866-1947( عضو اجملمع العلمي العربي 
، صاحب مجلة ) لغة العرب(ومؤلف كتاب 
) خاصة تاريخ بغداد ( يقول : بعد البحث 
الدقيق والتمحيص وجدنا نسبة املفردات 
املضرَّي��ة ) ويقصد به��ا العربية املضرَّية( 
في اللغة الاتينية  كنس��بة ثمانية إلى 
عش��رة( أي من كل عشر مفردات التينية 

هناك ثماني مفردات عربية( .
ويق��ول ) ماجيلس��ون( ) ان اللغة العربية 
ما ت��زال تعيش حي��اة حقيقية وهي أهم 
احدى ثاث لغات اس��تولت على س��كان 
املعمورة استياء لم يحصل عليه غيرها      
) االس��بانية واالجنليزي��ة( وه��ي تخال��ف 
اختيها بأن زم��ان حدوثها معروف واليزيد 
س��نهما على ق��رون معدودة أم��ا اللغة 

العربية فابتداؤها أقدم من كل تاريخ . 
وهناك كثير من املف��ردات العربية دخلت 
االجنليزي��ة بدراي��ة ومعرفة فاس��فتهم 
وعلمائه��م كم��ا ادرج بعضه��ا اختيرت 
عشوائية لتبيان حقيقة هذه اللغة التي 
أخ��ذت اللغة العربية الكثير )Home( من 
العربي��ة )َح��ْوم( و ) َحْوَمة( جمعها حمى 
مبعنى الدي��ار واالجنليز اليقوون على لفظ 
 )House( و )ل���) حل��اء ( فقد قال��وا )ه��وم
م��ن الكلم��ة العربي��ة )َح��ْوز( أو )ح��وزة( 
وح��وزة مبعنى دار نقول احل��وزة العلمية و 
(Europe( هي من العربية االكدية ) غربو( 
مبعنى غرب و )cake( من العربية ) كعك( 
و )Buy( من الفعل العربي باع يبيع بيعاً أو 
وابتاع الش��يء مبعنى اشتراه و )Arch( من 
العربية عرش و )cover( من العربية ) قبر 
 Candle( و ) الشيء مبعنى اطمس معامله
 justice( أي مصباح )( من العربية ) قنديل
just ,( م��ن العربية قس��ط وقس��طاس 

وتعني كاهما العدل. 
وهن��اك الكثير من املف��ردات العربية في 
االجنليزية لها صلة بالعربية وليست كما 
يعتقدون انها مش��تقة م��ن الاتينية أو 
الفرنسية ، وقد تسنى لي عرض املزيد من 
الكلمات في املس��تقبل العطاء املوضوع 

حقه .  

اللغة العربية وتأثيرها على اإلنكليزية

كتاب املواليد ألبي علي اخلياط الذي ترجمه أفالطون التيفولي إلى الالتينية عام 1136

رنا محمد نزار 
 

ص��در عن دار الش��ؤون الثقافي��ة العامة 
وضمن سلس��لة )س��يرة( التي تصدرها 
ال��دار  كت��اب جدي��د بعن��وان )مذك��رات 
طبيب��ة عراقي��ة( للدكتورة مرمي قاس��م 
األمي��ر ض��م الكت��اب 183 صفح��ة من 

القطع املتوسط.
تضم��ن ه��ذا الكت��اب قص��ص واقعية 
عاش��تها الكاتبة بني أبطالها وشاهدت 
حوادثها منذ كانت طفلة في التاس��عة 

من عمرها والتي بقي��ت ذكرياتها عالقة 
في الذهن.

وتناولت بش��غف مذكراته��ا أيام تعينها 
وأقامته��ا ف��ي املستش��فى الكاظمية 
في ش��عبة األمراض النس��ائية والتوليد 
وقصة مستش��فى أطف��ال الكاظمية، 
وأقامته��ا مع املمرضات لي��اً، وحكايتها 
م��ع املمرضات، ثم حتدثت عن أيام رمضان 
واألعياد وعاش��وراء في مدينة الكاظمية 
وطق��وس املناس��بات الديني��ة ف��ي هذه 
املدينة املقدسة، وغيرها من احلوادث التي 

مرت بها عبر سنوات حياتها.

»مذكرات طبيبة عراقية«

ضياء العبودي

متخم بالهتافات
وأسماء أدوية الزكام!!

أخيراً..
استجمعت كل الاجدوى.

واتخذت قراري:
سأهرب في املرايا!
كل املرايا القدمية..

حتى تلك التي يقضمها البهاق!
أفتش عن يوٍم..

عن ساعات مضت..
فوجهي ال يعجبني..
ورأسي ال يسعفني..

اإلس��منتية  باحلواج��ز  مل��يء  فه��و 
واملطبات ومواكب اللصوص الفارهة..

ملوث كمغسلة ماخور مهجور!
وال مكان للصداع!

أدوي��ة  وأس��ماء  بالهتاف��ات  متخ��م 
الزكام!!

أبحث عن جسدي..
أحن اليه..

حني يقشعر لسماع النشيد الوطني.
قبل قدوم االسفلت والدبابات:

كم كان التراب على أهدابي مقدساً..
مميزاً..

الرف��اق  أحذي��ة  ف��ي  يعل��ق  كان  وإن 
والدرك..

يعشق تعرق أقدامي!!
أتوق لرائحة الشاي عند العصر..

فهي التي أخرت رغبتي في الهجرة..
حتى التثاؤب له طعم آخر..

الذع..
دافئ..

يشبه أول رسالة حب لبنت اجليران.
أستنجد بالنهر..
فكل املرايا تذوي.

لكنها تستطيع االجتماع..
كالعجائز في ليلة باردة..

يُذّكر بعضها اآلخر!!
فكلها مصابة بالزهامير..

هروب

من تخطيطات الراحل ابراهيم زاير
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صدام حسني يواصل مناقشة »خيانة« 
حس��ني كامل ويس��تمع الى مطالعة 

حكم مزبان.. 
حكم��ت:  )1(  س��يدي الرئي��س، ح��ني 
اكتشف أنك تثق به، بدأ يدخل الوطنية 
ف��ي عمله، وجعلني أح��س أنه رجل ذو 
صالحي��ة عالية. قال لي: » إنني أثق بك 
كي تنفذ العملي��ة بالكامل. ال أريد أن 
أتورط معك؛ جّهز كل ش��يء لي. » كان 
يأمرن��ي ألن أؤدي عمله. في هذا الوقت 
إنن��ي أحت��اج إل��ى اس��تعادة احترامي 
لنفس��ي ] غي��ر مس��موعة [ – اإلنتاج 
العسكري والقرارات املالية كلها، السر 
هو أنني ال أعرف كيف أضغط عليهم، 
وأجعله��م يس��حبون النق��ود ش��يئاً 
فش��يئاً. ] قال حس��ني كام��ل[: » أنا ال 
أريد االميركيني أو أي ش��خص أن يعرف 
بهذه اخلطة. سوف حتصل على النقود 
وتشكل جلنة والنقود ستكون باسمك. 
وبعدها س��تجلبها لي من دون معرفة 
أي شخص. ستضعها في غرفة نومي 
بأم��ان، ومن ث��م س��تحتفظ باملفتاح 
وحتاف��ظ علي��ه، واملفت��اح اآلخ��ر يجب 
أن يك��ون في مكتبي ] مكتب حس��ني 
كامل [. » في مكتبه! بوسعه أن يصل 
إلى مكتبه إمنا بالنس��بة لألش��خاص 
اآلخرين سيكون من املستحيل عليهم 
أن يدخل��وا إل��ى مكتبه ف��ي منتصف 
الليل لكي يأخذوا النقود. جمع تسعة 
ماليني دوالراً أميركياً، لكنني ش��رحُت 
له أن نس��بة 35 باملائة من هذه النقود 
عائدة للمقاوالت. » كيف سنسحبها؟ 
» ق��ال: » ش��يء م��ا س��يحصل قب��ل 
اخلامس عش��ر من هذا الش��هر. علينا 
أن نس��حبها. يتع��ني علي��ك أال تذعن 
ألي ش��يء لكي تس��حبها. أن��ت الذي 
تقرر وتسلك سلوكك املعتاد، 50 ] غير 
مس��موعة [. » القضي��ة ه��ي إنه كان 
يعم��ل عل��ى التخطيط خلداع واس��ع، 

هذا ما كان يفعله. 
حكم��ت: س��يدي الرئي��س، لقد جعل 
تلك الشركات تتبرع ل� )هيئة التصنيع 
احتياجاتها.  تغطي  لكي  العس��كري( 
لس��ُت متأك��داً على وج��ه الدقة كم 
كانت األرقام، بي��د أن أحدها 000و250 
] عمل��ة غي��ر محددة، م��ن املفترض أن 
تكون دوالراً أمريكياً [، بينما كان الرقم 
اآلخ��ر ه��و 000و150. أن تتبرع ش��ركة 
م��ن القطاع اخلاص مببلغ 000و250 إلى 
)هيئة التصنيع العس��كري( في أوقات 
كه��ذا الوق��ت علين��ا أن نش��يد متثاالً 
لصاحب هذه الش��ركة. وقال كذلك ال 
تبالي بس��دادها مدة س��تة أشهر إلى 
س��نة واحدة وهذا يعتم��د على تطور 
قضايانا. إذاً، خلق هو أجواًء مثيرة حول 
هؤالء األش��خاص األربع��ة فيما يتعلق 
بالوطنية، الكرم والوفاء. ما إن نحصل 
عل��ى النق��ود، نش��تري بعض الس��لع 

ونتمتع بالنقود. 
بعد انقضاء ش��هور قليلة، س��أل أحد 
موظفي الوزارة: » كيف ميكننا أن نسدد 
املال لهؤالء األشخاص؟ ما هو رأيكم بأن 
نبيع لهم السجائر بالدوالرات؟ » أجاب 
الش��خص اآلخر: » كيف س��تعطيها 
لهم بالدوالرات، م��ن املفترض أن جنلب 
الس��لع عل��ى وف��ق مقايض��ة؟ » غير 
أن األول ق��ال: » دعن��ا نعطيه��ا له��م 
حصراً مدة من الزمن ونرى كيف يسير 
املوضوع. » ومن ثم سأل قائالً: » نزار )2( 
، بس��عر ك��م  نعطيها له��م؟ » أجاب 
نزار: » أعطها لهم بس��عر 65 دوالراً مبا 
إن الكارت��ون يُباع بس��عر 65 دوالراً في 

السوق. » 
ذكر 2: ذكر أحدهم سعراً مختلفاً .

حكمت: إنني متأكد أن هذا هو السعر 
ال��ذي كان، ومن ث��م قال: » إنن��ي أبيع 
الكارت��ون بس��عر 45 مب��ا إن )البطاقة 
س��يدي   « توقف��ْت!  ق��د  التمويني��ة( 
الرئي��س، تص��ور كي��ف س��ُيوزَّع مبلغ 
مالي كه��ذا. كل فرد س��يحصل على 
ربع مليون دوالر إذا بيع الكارتون الواحد 
بس��عر 45 دوالراً، وه��ي عملية احتكار. 
اآلن س��عر كارتون الس��جائر ارتفع إلى 
85 دوالراً في السوق. يومياً يوزع هو 000 
و3 كارت��ون – 000و3 مضروب��ة ف��ي 40 
دوالراً، ومقسمة على أربعة – كل واحد 
سيحصل على 000و120 ] دوالر [ كربح 
ش��هرياً، إذاً سيكس��بون ثل��ث مليون 
دوالر ش��هرياً. لقد ذُهلُت حني أقبل إلّي 
بع��ض التجار وس��ألوني مل��اذا نعطي 
كارتون السجائر بسعر 45 دوالراً لهؤالء 
األشخاص وهم يرغبون بشرائه بسعر 
65 دوالراً للكارت��ون الواح��د. إذاً، قدمُت 
ه��ذا العرض له، بي��د أنه ق��ال ال، لقد 
وافقنا مس��بقاً على هذا السعر، وهذا 
العمل ال يعنيني، سيستمرون في هذا 
العمل إلى أن ينخفض س��عر السوق. 
س��يدي الرئيس، سيستمرون في نهب 
البلد مببل��غ 000و100 – 000و120 دوالراً 
يومي��اً. هذا املبل��غ ربح، ولي��س البيع، 
وهذه فقط علبة الس��جائر والطريقة 
الت��ي كان��ت تعمل فيها األس��عار في 

السوق. 
توجد أنش��طة غي��ر أخالقية أخرى في 
الس��وق، ولدينا دليل على ذلك في دفتر 
هواتفه، الذي يضم أس��ماء إناث وأرقام 
هواتفه��ن. حس��ناً، يس��تطيع املرء أن 
يخ��رج م��ع )أي مبعنى يصطح��ب – م.( 
فتاة أو فتاتني أو عش��ر فتيات، إمنا ليس 
برفق��ة 150 فت��اة! ه��ذا ش��يء غريب، 
س��يدي الرئي��س، وهو أم��ر يبرهن على 
خيانته. ما أعنيه هو أنه مسؤول يتمتع 
بصالحي��ة وعلي��ه أن يك��ون مبس��توى 
املسؤولية. يجب عليه أال يسرق. كيف 
لرجل سياس��ي أن يس��رق؟ لقد قال إن 
هذا هو زمن مجموعة )أسلحة الدمار 

الشامل(، وكان يطلب املعلومات ] غير 
مسموعة [. 

ط��ارق: قلُت إن ه��ذا أم��ر الرئيس. قال 
لي: » هذا ليس باألم��ر املهم؛ حني تراه 
دعه يعرف أن حس��ني كامل طلب هذه 
املعلومات. » وبعدها حني زودنا بالدعم 
املعن��وي واملعلوم��ات املتعلق��ة ببي��ع 
روس��يا مفاعالت نووية إليران، أعطيناه 
املعلوم��ات الت��ي طلبه��ا. وعقب ذلك 
ش��رع يتحدث. ومن ثم اكتش��فنا أنه 

خائن، سيدي الرئيس. هذا هو رأيي. 
صدام وعدد من املس��ؤولني يناقش��ون 
فساد حس��ني كامل وولعه باألسلحة 
 [ آب  أواخ��ر   – )منتص��ف  النووي��ة 

أغسطس [ 1995( )3( 
صدام: لقد قدمُت إليكم اعتذاراً رسمياً 
نياب��ة عن البلد والعالق��ة التي تربطنا 
بحس��ني كامل قبل أن يرتكب اخليانة. 
باإلضافة إلى ذلك، أود أن أوجه ش��كري 
إل��ى أولئ��ك األش��خاص الذي��ن قبلوا 
بالعم��ل، باألخص حني كان��وا يكرهون 
ذل��ك العم��ل. عل��ى الرغم م��ن ذلك، 
استمروا في املضي ُقُدماً ألن الشخص 
الذي قّدم حسني كامل لهم هو صدام 
حس��ني. اآلن أود أن أسمع من كل واحد 
منكم، ليس فقرة طويلة جداً بل فقرة 
قصي��رة جداً، ع��ن إجنازاتك��م اجلديدة، 
بدءاً بس��طر مليء بالطاقة، بالنشاط 
واحليوية، والتفكير العظيم باعتباركم 
ج��زءاً حيوي��اً م��ن ش��عبكم العراقي 
العظي��م. إذا كان أي واحد منكم لديه 
تعلي��ق، ليقله لن��ا. إن هذه املش��كلة 
اجلديدة املتعلق��ة بأوكرانيا، لنرَ ما إذا – 
ألننا قادرون على االتصال بالفريق عامر 
)4( في كلتا احلالت��ني. لقد قلُت له بأن 
يتصل به ليرى ما إذا هناك أية تطورات 
جدي��دة الي��وم، ألن بع��ض القضايا ال 
ميكن تأخيرها؛ إنه��ا تتطلب حالً فورياً. 
لق��د أخبرن��ي ] يقهقه [ ب��أن القنبلة 
اجلدي��دة، إذا ص��ح التعبير، مش��روعة 
أو باألح��رى غير مهم��ة. بناء على ذلك، 
أعط��ى تعليمات��ه إلى اجملموع��ة التي 
ذهبْت إلى أوكرانيا أن تناقش القضية. 
)5(  م��اذا ميكننا أن نق��ول؟ نحن نقول، 

ليتركه اهلل. 
ص��دام: مهم��ا ج��رى، ال تهتم��وا. لقد 
أخبرته��م أمس ف��ي )مجلس ال��وزراء( 
أنني لن أغير طبيعتي. أي، هل س��نغير 
ثقتن��ا غي��ر احمل��دودة بالش��عب؟ لقد 
قل��ُت لهم، إننا لن نغيره��ا. الثقة هي 
الشيء الكبير واجلوهري ... بسبب هذه 
القاع��دة، لقد تعذبنا وعانينا بس��بب 
بع��ض األش��خاص. حينم��ا مندحه��م 
لس��وء احلظ، لن يفهموا ه��ذا املديح، 
باألحرى، إنهم يقولون: » إنهم ميجدون 
أنفسهم. » إنهم يقولون: » نحن أكبر 

بكثي��ر مم��ا يظننا ص��دام »، ناهيك عن 
القول إنك س��تكون على غرارهم. على 
أي حال، إنني لن أغي��ر طبيعتي. علينا 
أن جن��ازي اإلنس��ان احمل��ب للخي��ر على 
عمل��ه. علينا أن نكاف��ئ العمل اجليد، 
وفي الوقت نفس��ه، علينا أن نصر على 
الت��وازن. إن املصاعب والنجاحات يجب 
أال تخل��ق اختالالً في التوازن في الكائن 

البشري. 
محمود: شكراً جزيالً لك، سيدي، على 
السماح لي بالتحدث أوالً. إذا سمحَت 
ل��ي أن أقول لك إنن��ي متوتر األعصاب، 

ألنني سأكون في – 
ص��دام: ال تتس��رْع، تكّلم كم��ا لو أنك 

جالس بني أخوتك .
محمود: شكراً لك، سيدي. 

صدام: أي مبعنى، ال تهتْم حتى بالنحو. 
حت��ى لو أنني أكدُت على هذه القضية 
للوزراء حني يكتبون، على كل حال، نحن 
هنا ال نكتب، بل نحن فقط نتكلم كما 

تتكلم أنت بنحو طبيعي، وال تتسرْع. 
الدكت��ور  اس��مي  س��يدي،  محم��ود: 
محمود محمد حس��ن املظف��ر، املدير 
لعملي��ات  الرئي��س  للمصن��ع  الع��ام 
تخطيط اإلنتاج، وهو إحدى منشآت ال� 
MIC ] هيئة التصنيع العس��كري [. )6(  
س��يدي، فيما يتعلق مبا أعلنه سيادتك 
بلط��ف بالغ، الحظ��ُت مغ��زًى عميقاً 
ف��ي كلماتك وهو مغ��زى مؤثر جداً. أود 
أن أطمئن��ك، نحن وس��ط أولئك الذين 
التحقوا بال� MIC في مس��يرتها، وكان 
من الش��رف لن��ا أن نتلقى اإلرش��ادات 
ونعمل بالقرب من الفريق عامر محمد 

رشيد. 
ال��� MIC ف��ي كل جان��ب م��ن اجلوانب 
متثل صدام حس��ني. صحيح أن حسني 
كام��ل، ال��ذي أدخلت��ه أن��ت، على حد 
تعبير س��يادتك، إل��ى ال��� MIC، ونحن 
نرى تواضعك الكبير في تكرار االعتذار 
ث��الث أو أربع مرات. بناء على ذلك، اعتاد 
حس��ني كام��ل أن ميثل صدام حس��ني 
وكالم��ه، وص��دام حس��ني ه��و دوم��اً 
رم��ز لعملنا، ول��كل الرف��اق، الباحثني، 
والعلم��اء املوجودين هن��ا. فيما يخص 
قضي��ة القنبلتني، التي يريد س��يادتك 
أن نتح��دث عنهما، في احلقيقة حصل 
ذل��ك خالل عطل��ة عيد األضح��ى. )7(  
أعتق��د كنا ق��د ذهبن��ا بالضبط خالل 
عطلة عي��د األضحى، ذهبن��ا في ذلك 
الوقت لكي نهنئ حسني كامل. بعض 
رفاقنا كانوا هناك قبلنا، ومن ثم دخلُت 
أنا مع العميد عبد احلسن، مدير منشأة 
)العز(. ل��دي عالقات بأوكرانيا لها صلة 
ببحثنا وأنش��طتنا هناك. كان يتكلم 
مع العميد نعيم، املس��ؤول عن إحدى 
الش��ركات م��ع األوكرانيني. ل��ذا، حني 

دخل��ُت أث��ارا املوضوع وقال ل��ي: » لدي 
اآلن بعض االهتمام��ات تتعلق بقضايا 
األس��لحة. » لذا، هذه القضية ظهرْت 
حق��اً. قال لي: » تأكد قبل أن أنس��ى أن 
حتاول إقناعهم، فيما يخص القنبلتني 

النوويتني، القنبلتني الصغيرتني. » 
صدام: ] غير مسموعة. [ 

محم��ود: نعم، لقد أع��اد املوضوع إلى 
احلياة. كان��ت التعليمات دوماً تأتي من 

مدير )هيئة التصنيع العسكري(.
صدام: بناء على ذلك، لم يحدْث لك أن 

تكلمَت معهم؟
محمود: بالطبع ال! 

صدام: لم تتكلْم معهم؟
محمود: مستحيل. 

صدام: احلمد هلل، إذاً. ] يضحك. [ 
اجلميع: ] يضحكون. [ 

*صدام وكبار مستش��اريه يناقش��ون 
توقيت انشقاق حسني كامل )منتصف 

– إلى أواخر آب ] أغسطس 1995( )8( 
داخلي��ة.  مؤام��رات  نع��م،  ص��دام: 
)9(  ه��ذا ي��دل عل��ى عجزه��م عن أن 
يجعلوا املس��يرة تتوافق مع الفس��اد. 
وحينما يقترب وقت كش��ف املؤامرات 
ف��ي العال��م ح��ول الع��راق والالعبني 
الرئيس��يني ف��ي ه��ذه املؤام��رات أمام 
الرأي الع��ام العاملي، واحتمال قرب رفع 
العقوب��ات االقتصادية، يصبح واضحاً 
مبا يكف��ي أن النظام ل��ن يعقد هدنة، 
يتفاوض أو ] يقبل [ التدخل في قضايا 
خطيرة، انفج��ر   هو. لوال ذلك، لو كان 
حسني كامل يعرف أننا سنساوم على 
قضاي��ا املبدأ، م��ا كان لينفجر. لو كان 
يع��رف أن بوس��عه أن يصب��ح رئيس��اً 
لل��وزراء واخلط��وة التالي��ة أن يصب��ح 
رئيس��اً للدولة على وفق س��ياق جهزه 

صدام حسني، ما كان لينفجر. 

هوامش:
) 1( حكم��ت مزب��ان إبراهيم العزاوي 

وزير املالية )1995 – 2003(. 
) 2( شخص غير معروف. 

) SH-SHTP-A-000  )3-833: » ص��دام 
ومس��ؤولون يناقشون خيانة حسني 
 ،« الع��راق  ف��ي  والتط��ورات  كام��ل 
االجتماع غير مؤرخ )تقريباً منتصف 

– نهاية آب ] أغسطس [ 1995(. 
) 4( عامر محمد رش��يد العبيدي وزير 

النفط )1996 – 2003(. 
) 5( للع��راق عالقة علمي��ة نووية مع 
أوكرانيا تعود إلى عقد السبعينيات. 
ف��ي منتص��ف عق��د التس��عينات، 
املتح��دة(  )األمم  مفتش��و  كش��ف 
دلي��الً عل��ى متاج��رة غير مش��روعة 
باألس��لحة. أنظ��ر جوب��ي واري��ك: » 
العراق فت��ح مكتب��اً للقنصلية في 
خاركوف في كانون األول  )ديس��مبر( 
2002 »، جريدة )واشنطن بوست(، 28 

تشرين الثاني )نوفمبر( 2002. 
إدارة  ليت��رأس  رُق��ي  محم��ود   )6  (
ارتب��اط ال� MIC  بيوغس��الفيا بينما 
كان يعم��ل كمستش��ار علم��ي في 
الس��فارة العراقية في بلغراد. أنظر« 
تقري��ر ديلفير » اجملل��د األول، » مالية 

النظام وتدابيره »: 112. 
) 7( عيد األضحى هو عيد سنوي لدى 

املسلمني يرافق مناسك احلج. 
) SH-SHTP-A-001* )8-260: » ص��دام 
يناقش تفاصيل هرب حسني كامل »، 
االجتماع غير مؤرخ )تقريباً منتصف 

– أواخر آب ] أغسطس [ 1995(. 
يناقش��ان  كان��ا  وط��ارق  ص��دام   9(
مؤامرات س��ابقة ضد العراق رداً على 
جهود نظ��ام البع��ث لنق��ل العراق 

ورفضه التنازل عن مبادئه. 
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صدام حسني مع طارق عزيز

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

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

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

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

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

بواشنطن.

أشرطة تسجيل صدام
األعمال السرية لنظام استبدادي 1978 - 2001  »الحلقة 55 القسم األول« 

صدام: مهما جرى، ال 
تهتموا. لقد أخبرتهم 

أمس في )مجلس 
الوزراء( أنني لن أغير 

طبيعتي. أي، هل سنغير 
ثقتنا غير المحدودة 
بالشعب؟ لقد قلتُ 
لهم، إننا لن نغيرها. 

الثقة هي الشيء الكبير 
والجوهري ... بسبب هذه 

القاعدة، لقد تعذبنا 
وعانينا بسبب بعض 

األشخاص

طارق: قلتُ إن هذا أمر 
الرئيس. قال لي: » هذا 

ليس باألمر المهم؛ 
حين تراه دعه يعرف أن 

حسين كامل طلب هذه 
المعلومات. » وبعدها 

حين زودنا بالدعم 
المعنوي والمعلومات 
المتعلقة ببيع روسيا 

مفاعالت نووية إليران، 
أعطيناه المعلومات التي 
طلبها. وعقب ذلك شرع 

يتحدث

تح�ري�ر :
كيفن م. وودز
ديفيد د. باكي

مارك إي. ستوت
ت�رجم�ة :

علي عبد األمير صالح

معطيات وأرقام مثيرة عن »دولة البعث« الفاسدة: نهب بوضح النهار 
صدام: أصابع أردنية وأميركية وإسرائيلية وروسية وراء تمّرد حسين كامل
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بغداد - زينب الحسني: 

ال يكاد ش��ارع من شوارع العاصمة 
بغ��داد يخل��و م��ن وجود ع��دد من 
ميارس��ون  منتش��رين  األطف��ال 
اعماال غالباً اجب��روا على مزاولتها 
وتكون خطرة وش��اقة مقابل اجور 
زهيدة وس��اعات عم��ل طويلة، في 
ظروف صعب��ة واحياناً هناك اعمال 
ف��ي  مألوف��ة  باخملاط��ر  محفوف��ة 
الش��وارع كل ذلك من اج��ل توفير 
لقم��ة العي��ش له��م، وهن��اك من 
يكون مسؤول عن أعانة اسرته بعد 

فقد االب.
ومع االرتفاع املس��تمر ف��ي درجات 
احل��رارة نالح��ظ قس��م م��ن هؤالء 
األطفال يضعون على رأسهم قبعة 
م��ن الق��ش لتحميهم م��ن حرارة 
الصيف لتأمني حاجات االس��رة الن 
أكث��ر االطفال به��ذا العمر هم من 
فاق��دي الرعاية االس��رية ومن اجل 
االس��تمرار ف��ي احلي��اة ومكافحة 

الفقر.
ه��ذا وهن��اك ع��دد م��ن االطف��ال 
املدارس  يتس��ربون م��ن  والصبي��ة 
تكتف��ي  امل��دارس  وادارات  س��نوياً، 
بتطبيق العقوبات املنصوص عليها 
في قان��ون وزارة التربية، وفي نهاية 
املطاف تقوم بترق��ني قيد الطالب، 
ألن��ه لم يع��د طالًبا في املدرس��ة، 
هذه االجراءات وعدم املس��اءلة ادت 
الى ازدياد اعداد املتس��ربني واتساع 

ظاهرة عمالة االطفال في العراق.

مناهضة عمالة األطفال
 فيم��ا تنفذ وزارة العمل والش��ؤون 
)مناهض��ة  مش��روع  االجتماعي��ة 
عمال��ة االطفال( ورصد تس��ربهم 
م��ن امل��دارس ف��ي املناط��ق االكثر 

فقراً، وشكلت فريقاً للحد من هذه 
الظاهرة. 

املتحدث الرسمي باسم الوزارة عمار 
منعم قال: »ان الوزارة تنفذ مشروع 
)مناهضة عمالة االطفال( بالتعاون 
م��ع وزارة التربي��ة ضم��ن املناط��ق 
االكث��ر فق��راً، كما تس��جل حاالت 
تس��ربهم من املدارس، وان املشروع 
يضم برنامج��اً توعوياً يهدف للحد 
من ظاهرة تس��رب االطفال للعمل، 
وكذلك اقامة دورات مهنية تدريبية 
مبراكزه��ا خالل العطل��ة الصيفية 
إلكس��اب املهارات لألعمار )15 18-( 

عاماً«. 
وبني »ان ف��رق وزارته امليدانية تعمل 
على تفعي��ل املادة )11( م��ن قانون 
 2015 لس��نة   )37( رق��م  العم��ل 
املس��موح  االحداث  اخلاص بحماية 
لهم بالعم��ل ممن أكملوا )15( عاما 
ولم يبلغوا س��ن ال���)18( عاما، وان 
االج��راءات املتبع��ة في ح��ال وجود 
االن��ذار  بتوجي��ه  تب��دأ  مخالف��ة، 
لصاح��ب العم��ل وف��ي ح��ال عدم 
امتثاله ترفع مخالفته الى محكمة 

العمل إلصدار احلكم بحقه«.
وذك��ر منع��م« ان املش��روع املذكور 

ينف��ذ بالتنس��يق م��ع منظمت��ي 
)اليونيس��يف( و)اليونسكو( ألجراء 
املسح امليداني، السيما بعد متابعة 
ذل��ك ف��ي بغ��داد، اضافة ال��ى أربع 
محافظ��ات هي: البص��رة والنجف 
االشرف وكركوك وذي قار، وبالتعاون 
مع املفوضية العليا حلقوق االنسان 
ووزارة التخطي��ط وجمعية )االمل( 

العراقية«. 
تق��وم  العم��ل  وزارة  ان  وأض��اف:« 
بحملة تفتيش��ية ملكافحة عمالة 
االطف��ال، وكذلك تعمل على اجراء 
الزيارات امليدانية للمشاريع والورش 

باملناطق الصناعية في بغداد لرصد 
االنتهاكات ضد عمالة االطفال دون 
الس��ن القانوني املس��موح به وهو 

(15( عاماً«. 
ولف��ت املتحدث الرس��مي باس��م 
الوزارة الى »ان هيئة رعاية الطفولة 
ش��كلت فريقاً بالتنسيق مع دائرة 
التش��غيل والق��روض للح��د م��ن 
ظاه��رة عمالة االطف��ال من خالل 
اجراءات موس��عة وحتدي��د اجلهات 
ذات العالق��ة ومهام كل جهة ممثلة 
بفريق العمل، وان الفريق س��يعمل 
على حتديد االماك��ن واملناطق التي 

تترك��ز فيها ظاهرة عمالة االطفال 
االطف��ال  حال��ة  دراس��ة  ألج��راء 
العاملني وعائالتهم للبحث مبصادر 
دخل االس��رة واسباب تسربهم من 

الدراسة«.

20 % من الطلبة متسربون
فيم��ا أعلن��ت وزارة التربية ان 20 % 
من الطلبة متس��ربني من املدارس. 
وقال وزير التربي��ة محمد اقبال في 
بيان ملكتب��ه االعالم��ي إّن »ظاهرة 
التسرب، تتنافى مع قانون التعليم 
ما أنه شكل نسبة  االلزامي، الس��يّ
%20 على وفق عينة الدراس��ة التي 

أجرتها وزارة التخطيط«.
وب��ني ان »وزارة التربية تس��عى الى 
ال��ى  املتس��ربني،  التالمي��ذ  إع��ادة 
مقاعد الدراسة، فضالً على أُولئك 
الذي��ن اضط��روا الى ت��رك التعليم 
بسبب العمليات العسكرية، التي 
ش��هدتها مناطقهم، مما استدعى 
ال��ى اس��تيعابهم ضمن مش��روع 
حق��ك ف��ي التعلي��م، وم��ن خالل 
البرنام��ج الذي ترعاه ال��وزارة بهذا 

الصدد«.
»املديري��ة  ان:  ال��ى  البي��ان  واش��ار 
العامة لتربي��ة الكرخ االولى كانت 
الس��باقة ف��ي ه��ذا اجمل��ال حيث مت 
املع��اون  برئاس��ة  جلن��ة  تش��كيل 
الفن��ي وعضوي��ة مدي��ر التعلي��م 
العام واملالك، والتخطيط واإلشراف 
الترب��وي واالمتحان��ات، ومس��ؤولة 
امل��الك االبتدائ��ي، وري��اض األطفال 
حيث مت مناقش��ة مشكلة تسرب 
التالميذ م��ن املدارس، وبعد األخيرة 
عن األحياء السكنية، وبيان أسباب 
ه��ذه الظاهرة، واآلث��ار املترتبة على 
ذلك ودراس��تها، عبر مجموعة من 
اإلج��راءات الفاعلة الت��ي تتطلبها 

العملية التعليمية«.

العمل تنّفذ مشروع » مناهضة عمالة األطفال« 

»التربية« 20 % من الطلبة يتسربون خارج المدارس

عمالة األطفال ظاهرة تتنامى في الشارع العراقي

شريط ملون
التخطيط تكشف عن آخر اإلحصائيات 

لسكان العالم لـ 2017
ذكر مصدر في وزارة التخطيط ان » ٧.٨ مليار نس��مة على 

كوكب االرض«.
واضاف ان« نس��بة االناث تفوق نس��بة الذك��ور، حيث يبلغ 
عددهن ٥.٦ مليار نس��مة، بينما يبلغ عدد الذكور ٢.٢ مليار 
نسمة ». وجتاوز هذا العدد وفقا ألحدث تقديرات األمم املتحدة 
النص��ف ملي��ار منذ الع��ام 2011، عندما بلغ عدد س��كان 
العال��م 7 مليارات نس��مة. ومن املتوقع بحس��ب تقديرات 
اممي��ة أن يبلغ عدد س��كان العالم 9.7 مليارات نس��مة في 

العام 2050.

والدة 150 طفاًل خالل يومين
في مستشفى فاطمة الزهراء

ص��رح الدكتور عب��اس عويد احلس��يني مدير مستش��فى 
فاطمة الزهراء )ع( للنس��ائية واالطفال في بغداد: عن والدة 

150 طفل خالل يومي االحد واالثنني املاضي.
واوضح ان صاالت الوالدة تش��هد يومي��اً تطور ملحوظاً في 
عمله��ا، حيث مت خالل يومني فق��ط والدة 150 طفالً، مبيناً 
ان هذه الوالدات تنوع��ت اذ كان عدد الوالدات الطبيعية 71 
والدة، فيما كانت القيصرية منها 79 والدة من بينهم والدة 

حالة توأم ثنائي.
وثمن احلس��يني اجلهود االستثنائية التي تقوم بها املالكات 
الطبي��ة والصحية العاملة في صاالت ال��والدة والعمليات 
بنح��و عام، وايضاً اجلهود املبذولة م��ن املالكات الطبية في 
الوحدات الس��اندة من اخملتبر واالشعة والسونار، في تقدمي 

افضل اخلدمات الصحية للمراجعني.

حملة للتبرع بالدم في البنك المركزي
دعما جلرحى قواتنا املس��لحة البطلة وحش��دنا الش��عبي 
املقدس وحتت شعار )بدماء الشهداء انتصرنا( وبرعاية مدير 
عام دائرة صحة بغداد الرصافة الدكتور عبد الغني سعدون 
الساعدي وبالتعاون والتنسيق مع البنك املركزي العراقي مت 

تنفيذ حملة تبرع بالدم ملوظفني البنك املركزي.
وق��ال الدكت��ور ك��رمي بهار نده مدي��ر قس��م العمليات في 
الدائرة: إن ه��ذه احلملة الذي قام بها مركز التبرع بالدم في 
مدينة الصدر والتي أقيمت في وبالتعاون والتنسيق معهم 
من اجل مس��اندة إخوانهم في احلش��د الش��عبي املقدس 
والقوات األمنية من خ�الل تبرعهم بالدم وأضاف: أن احلملة 

التي مت من خاللها التبرع بأكثر من)160( قنينة دم.
وتاب��ع ن��ده حديثُه قائ��الً: إن احلمل��ة اثنوا عليه��ا موظفي 
البن��ك، داعياً إل��ى املزيد من احلمالت من اج��ل دعم القوات 

األمنية في معركتهم ضد اإلرهاب.

هيئة اآلثار تتسلم163 قطعة أثرية
بحضور وكيل وزارة الثقافة لش��ؤون السياحة واالثار قيس 
حس��ني رش��يد ومدير عام الدائرة االدارية ع��ادل جبر ديوان، 
تس��لمت دائرة املتاحف العراقية ف��ي الهيئة العامة لألثار 
والتراث163 قطعة اثرية مختلفة من مقاطعة الكعكاعية 
في كربالء وهي عبارة عن قطع متنوعة تشمل جرار فخارية 

وبعض احللي واالطباق واجلرار املزججة وبأحجام متنوعة.
وقال رش��يد، ان البعثة االثارية ضمن البعثات التي شكلت 
إلنق��اذ االثار وضمن قانون االثار الناف��ذ، وبعثة الكعكاكية 
في كربالء عملت منذ أربعة أش��هر واسفرت تنقيباتها عن 
اس��تظهار عدد كبير من االثار املهمة تعود للفترة البابلية 

والفترة السلوقية وقد تنوعت شكاًل ومادة واستعماال.

عمان ـ وكاالت: 
بدأت شاشات السينما العاملية 
من��ذ متوز ع��رض فيلم الرس��وم 
املتحركة الكوميدي "االميوجي" 
بتقني��ة األبع��اد الثالث��ة والذي 
واج��ه انتق��ادات كثي��رة خ��الل 

اسبوع من تقدميه.
جتري أح��داث الفيل��م االميركي 
ال��ذي  الذك��ي  الهات��ف  داخ��ل 

تسكنه إميوجيات متنوعة تتمرد 
ضد تصوير مشاعر واحدة فقط 

طيلة حياتها.
والفيل��م م��ن بطول��ة ت��ي جي 
ميل��ر وآنا فارس وصوفيا فيرغارا، 
وجيم��س  س��تيوارت،  وباتري��ك 
كورد، ومن إخراج توني ليونديس 
إيريك س��ييغيل ومايك  وتأليف 

وايت.

والبطل شخصية اميوجية تدعى 
ج��ني يلعب دورها ت��ي جي ميلر، 
وهو رمز تعبي��ري فريد من نوعه 
قادر عل��ى تغيير تعابي��ر وجهه 
إال أنه يس��عى ألن يكون طبيعيا 

مثل اإلميوجي اآلخرين.
ويقول ميلر عن الفيلم في مؤمتر 
صحفي قبيل العرض االول بأنه 
بالرغم م��ن أن الفيلم كوميدي، 

إال أن لديه رسالة هامة، وأضاف 
لذل��ك عندما يش��اهد اجلمهور 
يقدم��ه م��ن  وي��رون م��ا  ذل��ك 
رسائل انسانية عن أهمية كون 
اإلنسان صادقا وأصيال ومتفتحا، 
ونحن متحمس��ون جدا ملفاجأة 

الناس".
احلي��اة  ف��ي  الفيل��م  ويخ��وض 
الس��رية لإلميوجي احملاصرين في 

الهات��ف الذك��ي، إذ يتمنى كل 
إي موجي منهم أن يس��تعمله 
لك��ن  الهات��ف  مس��تخدم 
مت��رد البط��ل ج��ني وتنقل��ه بني 
يكن  ل��م  اخملتلف��ة  االميوجي��ات 
موفقا إذ يكتش��ف في النهاية 

أنه يدمر الهاتف نفسه.
ورافق��ت ع��رض الفيل��م خ��الل 
أس��بوعه االول انتقادات واسعة 

وصفت فكرة إنتاج ش��يء كهذا 
بالسخيفة واملس��يئة لسمعة 
هوليوود، ووجد الفيلم تقييمات 
تت��راوح ب��ني الع��ادي والفظيع، 
كم��ا تلق��ى عالم��ة "ب"عل��ى 
موقع س��ينما س��كور ما يعني 
ان اجلمهور لم يستمتع بالفيلم 
كذل��ك، حس��ب مجل��ة فاريتي 

األميركية.

"االيموجي" ليست سعيدة داخل الهاتف
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أياد بنيان رئيسًا 
لنادي الشرطة 

خمس مواجهات
 في ممتاز الكرة 

بغداد ـ الصباح الجديد:
ف��از اياد بنيان أمس برئاس��ة الهيئ��ة اإلدارية لنادي 
الش��رطة الرياض��ي ف��ي االنتخابات الت��ي حضرها 
450 عضواً من الهيئة العامة من أصل 526 عضواً، 
وب��دأت بحل الهيئ��ة اإلدارية الس��ابقة، ث��م قراءة 
التقريرين املال��ي واإلداري، وفاز بعضوية النادي عدي 
الربيعي وعلي الشحماني وصادق فرج وغازي فيصل 

وغالب الزاملي.

الهيئة العامة لنادي الدفاع األسود يالعبون مدغشقر في البصرة
المدني تصادق على النظام الداخلي

إسبانيا تؤهل الليوث لنهائيات كأس العالم

8 تشرين األول موعدًا إلنطالق دوري السلة

بغداد ـ الصباح الجديد:
تلقى االحتاد املركزي لكرة القدم 
خطابًا من نظيره املدغش��قري، 
يؤك��د خالله رغبت��ه في خوض 
مباراة ودية مع »أسود الرافدين«، 
املقب��ل،  أول  تش��رين  خ��الل 

بالعراق.

وقال مص��در مقرب م��ن االحتاد 
إن االحت��اد العراق��ي رد بإمكانية 
إقام��ة املب��اراة ف��ي محافظ��ة 
البص��رة، حيث س��تكون فرصة 
الس��تثمار قرار رف��ع احلظر عن 

املالعب العراقية.
وعّد املصدر أن منتخب مدغشقر 

»م��ن املنتخب��ات القوي��ة ف��ي 
إفريقيا«، حيث يحتل التصنيف 
ال�89 في الئحة الفيفا.. وأوضح 
أن االحتاد العراقي ينتظر املوافقة 
الرس��مية عل��ى إقام��ة املباراة 
في البص��رة، ليتس��نى له إجناز 

املتطلبات املتعلقة باألمر.

بغداد - المكتب اإلعالمي:
عقدت الهيئة االدارية لنادي الدفاع 
املدني اجتماعا  موسعا مع اعضاء  
الهيئة العام��ة املتكونة من 105 
شخصا في قاعة الشهيد العميد 
)وليد حميد( مبقر املديرية، ومتخض 
االجتم��اع ع��ن نق��اط ع��دة التي 
تخ��ص النظ��ام الداخل��ي للنادي 
االدارية  الهيئ��ة  رئي��س  بحض��ور 
بوه��ان،  الل��واء كاظ��م س��لمان 
ومعاونه العقي��د علي مصطفى 
ونائب رئيس الهيئة االدارية املقدم 
اس��عد يوس��ف دحام وامني السر 
اك��رم والي، فق��د مت��ت املصادقة 
على التقري��ر اإلداري من قبل وزارة 
الش��باب والرياضة والذي يتضمن 
16 فقرة، وصادقت الهيئة العامة 
على مشروع النظام الداخلي بعد 

ان حظي بأغلبية االصوات.
فيما ق��دم رئيس الهيئ��ة االدارية 
بوه��ان  س��لمان  كاظ��م  الل��واء 
التبري��كات إلى جمي��ع احلاضرين، 
مش��يداً بخط��وة إق��رار النظ��ام 
الداخلي للنادي، مبدياً، رضاه التام 

على جميع النقاط.
 وقال: نأمل من اجلميع ان يتكاتف 
م��ن اجل النه��وض بواق��ع النادي 
الى األفضل وسنكون داعمني الى 

جمي��ع األلع��اب الت��ي يحتضنها 
وزي��ر  دع��م  نثم��ن  نادين��ا، كم��ا 
الداخلي��ة ملديري��ة الدف��اع املدني 

بجميع منشآته.
فيم��ا أعرب نائ��ب رئي��س الهيئة 
االدارية، اسعد يوسف، عن سعادته 
التام��ة بحض��ور اغل��ب أعض��اء 
الهيئ��ة العام��ة، الذي��ن اش��ادوا 
بجميع فقرات النظام، وقال دحام: 
نحن امام امام مس��ؤولية كبيرة، 
يج��ب ان نس��تمر به��ذا العم��ل 
خصوص��ا ونح��ن مقبل��ون عل��ى 
تشيد ملعب لكرة القدم في مقر 
الن��ادي، حيث س��يتم وضع حجر 

األساس في االيام املقبلة باشراف 
رئيس الهيئة االدارية اللواء كاظم 

سلمان.
 واكد دحام:  جه��ود حثيثة بذلت 
م��ن اجل إقرار النظ��ام، حيث تعد 
خط��وة متمي��زة حتس��ب للهيئة 
نق��دم  ايض��ا  احلالي��ة،  االداري��ة 
شكرنا وتقديرنا إلى وزارة الشباب 
والرياض��ة عل��ى تعاونه��ا الكبير 
مع ن��ادي الدفاع املدن��ي الرياضي، 
التربي��ة  دائ��رة  بال��ذات  ونخ��ص 
البدنية التي صاقدت رسمياً على 
النظ��ام الداخل��ي بع��د اطالعها 

على  جميع فقراته ال� 16.

بغداد ـ الصباح الجديد:
الوطن��ي  منتخبن��ا  يس��تعد 
للناش��ئني )حت��ت 17 س��نة( بكرة 
القدم لدخول معسكر تدريبي في 
إس��بانيا، حتضيرًا للمونديال الذي 

سيقام في الهند.
وق��ال م��درب منتخب الناش��ئني، 
قحط��ان جثي��ر، ف��ي تصريح��ات 

األوملبي��ة  »اللجن��ة  إن  صحفي��ة 
أبلغتن��ا بإنهاء إجراءات معس��كر 
إسبانيا، الذي سيبدأ في األول من 

أيلول املقبل«.
وأضاف: »مت تأمني عدد من املباريات 
املنتخب��ات  بع��ض  م��ع  الودي��ة، 
املش��اركة في مونديال الناشئني، 
قب��ل التوج��ه إلى الهن��د وخوض 

غم��ار البطولة، التي نس��عى من 
خاللها لتحقيق إجناز جديد للكرة 

العراقية«.
يذك��ر أن القرع��ة أوقعت منتخب 
العراق، بطل آسيا للناشئني )حتت 
16 عاًما( في 2016، ضمن اجملموعة 
السادس��ة باملوندي��ال، إلى جانب 

املكسيك وتشيلي وإجنلترا.

بغداد ـ احسان المرسومي*
اعل��ن االحت��اد املركزي  لكرة الس��لة 
عن املوعد االولي النطالق منافسات 
الدوري املمتاز للموسم احلالي 2017 
– 2018 ، مح��ددا الثال��ث او الراب��ع 

من تش��رين االول املقبل موعدا لبدء 
منافس��ات البطول��ة التنش��يطية 
على ان تنطلق بعدها في السابع او 
الثامن من الشهر ذاته مباريات الدوري 
املمتاز ، جاء ذلك خالل االجتماع الذي 

عقده احت��اد اللعبة مبق��ره في قاعة 
الشعب بحضور ممثلي جميع االندية 

املشاركة باستثناء نادي الشرطة.
 

 * الناطق اإلعالمي الحتاد السلة

بغداد ـ الصباح الجديد:
تق��ام عصر اليوم االحد 5 مواجهات ضمن اجلولة 18 
من املرحلة الثاني��ة للدوري املمتاز بكرة القدم، حيث 
يلعب النفط في ملعب��ه امام نفط اجلنوب ويتواجه 
البح��ري وأمانة بغداد،  ويلتقي احل��دود بفريق الزوراء، 
فيم��ا يضي��ف نفط ميس��ان فريق كرب��الء، في حني 
يلتق��ي اجلوية بطل الدوري بفري��ق الكرخ في ملعب 
االخير.. وانطلقت اجلولة امس السبت، بلقاءين جمع 
االول فريقي الطلبة واملين��اء، فيما التقى في املباراة 

الثانية فريقي الكهرباء وزاخو. 
دت جلنة املسابقات باالحتاد املركزي  من جانب اخر، حدَّ
لكرة الق��دم، مواعي��د األدوار املتبقية ببطولة كأس 
العراق، بعد مطالبات متكررة من األندية املشتركة.

وقال ص��ادق عبد احلس��ني، عض��و جلنة املس��ابقات 
دت يوم 14  في تصريح��ات صحفية إنَّ »اللجنة ح��دَّ
من الش��هر اجلاري موعًدا إلقام��ة مباريات دور ال�16، 
رى يوم 18 مباريات رب��ع النهائي«.. وأضاف  عل��ى أن تجُ
»فيما س��تجُقام مباريات ال��دور نصف النهائي يوم 21 
آب اجل��اري، في حني تقام املب��اراة النهائية بعد مباراة 
املنتخب أمام اإلمارات نهاية هذا الش��هر بتصفيات 

املونديال«.
وأوض��ح »قرعتي الثمانية واألربعة، س��تقام يوم غٍد 
اإلثنني مبقر االحتاد لتحدي��د أماكن مباريات الدورين«، 
الفًتا إل��ى أنَّ جميع املباريات س��تقام بطريقة خروج 

املغلوب من دون اللجوء للتمديد في حالة التعادل.

»الشباب والرياضة« تكّثف 
استعدادتها لمباراة األساطير

بغداد ـ الصباح الجديد:
بحث وزير الش��باب والرياضة عبد احلسني عبطان اخر 
االس��تعدادات اخلاص��ة باقام��ة مباراة االس��اطير في 
ملعب البص��رة الدولي مع كادر الوزارة ومدير ش��ركة 

عشتار للنقل التلفزيوني.
وق��ال عبطان خالل اللقاء انه مت بحث حتديد التوقيتات 
النهائي��ة إلقام��ة املؤمت��ر الصحفي ملباراة األس��اطير 
فض��الً عن موعده��ا وكيفية اقامته��ا ، مبينا ان عدم 
توفي��ر مباريات للمنتخبات الوطنية س��يجعل مباراة 
األساطير ذو فائدة واهمية كبيرة للجماهير والتواصل 
مع جن��وم منتخباتنا الوطنية وكذلك مب��ا يتعلق برفع 

احلظر عن املالعب العراقية بصورة تامة.
واضاف ان مباراة األساطير ستكون فيها رسالة كبيرة 
وس��نبهر العال��م بتنظيمها وادارتها وِفي كل ش��يء 

يتعلق بأقامة املباراة واهمية من يتواجد فيها.

عّمان ـ عباس هندي*

حصل منتخبنا الوطني للناش��ئني 
بالكرة الطائرة على املركز الثالث في 
منافسات البطولة العربية اثر فوزه 
العري��ض على املنتخب الس��عودي 
بثالثة اش��واط من دون رد في مباراة 
حتديد املركزي��ن الثالث والرابع والتي 
ج��رت اول ام��س اجلمعة ف��ي قاعة 
قص��ر الرياضة بالعاصم��ة االردنية 
عّم��ان وتوج م��ن خالله��ا املنتخب 
البحريني بط��ال للبطولة واملنتخب 
العماني وصيفا له. وجاءت اش��واط 
اللقاء على النحو االتي » 25-22 » و 

» 25 11- » و25 19- ».
دخل لي��وث الرافدي��ن عازمون على 
خطف الوس��ام املتبق��ي » البرونزي 
» بعد تفويت الفرصة امام املنتخب 
البحريني في ال��دور نصف النهائي 
برغم ان الشوط االول  حمل العديد 
م��ن االخط��اء اال ان النهاي��ة كانت 
خضراء »25-22«  وفي الشوط الثاني 
استبس��ل لي��وث الرافدي��ن ف��كان 
جمي��ع الالعبني في قمة عطائهم ، 
نقطة تلو االخرى ومن جميع احلاالت 
ليبقى املنافس السعودي حائرا بعد 
ان انهالت عليه الضربات كالصواعق 
من س��واعد ليوث الرافدين ويسجل 
اكبر فارق »14 » عندما انتهى الثاني 
»25 11- ». ام��ا الثالث فلم يختلف 
عن س��ابقه واكتفى مدرب املنتخب 
الس��عودية محم��د عل��ي اللقاني 
املباراة  باالعتراض��ات عل��ى ح��كام 
بعد ان افلتت من��ه متاما ،ليرد عليه 
العبون��ا الغيارى في املي��دان وينهوا 

املباراة باقل جهد  »19-25 ».
لم يكتف ليوث الرافدين بالوس��ام 
النحاسي فحس��ب بل احرز الالعب 
علي صاحب عل��ى افضل العب في 
البطولة ف��ي املركز 2 وكانت جميع 
التوقعات تش��ير الى حصول زميله 
عباس عبد الكرمي على افضل العب 
حر » ليبرو » اال ان اللقب ذهب صوب 

العماني عبد اهلل مبارك الشبلي.
وحصل البحريني محمد احمد على 
لقب افض��ل العب معد كما حصل 
زميلي��ه ايضا حس��ن محمد حيدر 
ومحمد جاسم عبداهلل على افضل 
الع��ب مركز 3 كأول وثاني فضال عن 
فوز العماني ماج��د عبد اهلل بلقب 
افض��ل العب مرك��ز 4 والس��عودي 
عبداهلل حس��ن كثاني افضل العب 
ف��ي املركز ذاته كما حصل الس��يد 
محمد جواد من البحرين على لقب 

افضل العب شامل.
اعرب رئيس الوفد جميل العبادي عن 
س��عادته الغامرة بتحقيق الوس��ام 
النحاسي كاجناز غير مسبوق للكرة 

الطائ��رة العراقي��ة مؤك��دا ان ثمرة 
العمل املش��ترك ات��ت اكلها.. وقال 
العب��ادي: على الرغم م��ن اننا جئنا 
للبطولة م��ن اجل الذه��ب وكانت 
لنا قراءة مس��بقة ف��ي اوراق جميع 
املنتخبات املش��اركة ونع��رف جيدا 
ان املنتخب البحريني هو منافس��نا 
عل��ى املب��اراة النهائي��ة اال ان نظام 
البطولة وضعنا مبواجهته في الدور 
نصف النهائي وكنا االفضل واالقرب 
املثال��ي  اع��داده  برغ��م  القصائ��ه 
وانسجامه اال ان الهفوات واالخطاء 

ابعدتنا عن املباراة اخلتامية.
واضاف: ان حتقي��ق االنتصارات على 
االم��ارات وقطر والس��عودية وبفارق 

كبي��ر م��ن النقاط واالش��واط دليل 
عل��ى صح��ة نهجن��ا وتخطيطن��ا 
وس��نعمل جاهدين كاحتاد على طي 
صفحة البطولة والتفكير مبستقبل 
اللعب��ة في االي��ام املقبل��ة بعد ان 
بدات املنتخب��ات العربية ترتعد من 
منتخبنا وحتسب له الف حساب بل 
كان��وا اغلبهم مين��ون النفس بعدم 
مقابلته سواء في الدور ربع النهائي 
ام نصفه.. واختت��م احلديث: اجلميع 
قدم ماعلي��ه ولم يدخ��ر جهدا وانا 
فخور مبا قدمه الالعب��ني طيلة ايام 
البطولة كما اشكر املالك التدريبي 
الذي استطاع بفترة قصيرة ان يخلق 

منتخب كسب احترام اجلميع.

ام��ا املدرب التونس��ي عامر نصراوي 
فاك��د ان البطولة لم تكن س��هلة 
الغام��رة  س��عادته  مبدي��ا  امل��راس 
بكس��ب التحدي وحتقيق اول وسام 

للناشئني على املستوى العربي.
وق��ال نص��راوي: ان البطول��ة كانت 
املنتخب��ات  جمي��ع  عل��ى  صعب��ة 
ولم يك��ن اكثر املتفائل��ني يتوقع ان 
منتخبنا الذي لم ت��دم فترة اعداده 
ش��هرين اواق��ل يج��اري منتخب��ات 
اس��تعدت جي��دا واتخذ م��ن اوروبا 
معس��كرات خارجية وش��اركت في 
بطوالت عربية وقاري��ة  اال اننا راهنا 
عل��ى ه��ؤالء الفتي��ة وحتقي��ق اجناز 

للطائرة العراقية.

عل��ى  راهن��وا  الكثي��ر  ان  واض��اف: 
فشل املهمة بسبب قوة املنافسني 
وتواض��ع التحضي��ر اذ لم يعس��كر 
ليوث الرافدين سوى اسبوع في ايران 
وخاض بعض املباريات التجريبية في 
محافظة النجف مع اندية املنطقة 
اال ان العزمية واالصرار وتصاعد االداء 
م��ن مب��اراة الى اخ��رى اوص��ل ابناء 

الرافدين الى منصات التتويج.
واختتم احلدي��ث: اطمح ان يحتضن 
االحتاد العراقي هذا  املنتخب واعداده 
بشكل صحيح الني ارى انه سيكوان 
العراقية  النواة احلقيق��ة للطائ��رة 
ومس��تقبلها مل��ا ميتلك��ه الالعبون 
من مواصفات تؤهله الن يكون رقما 

صعبا في املنطقة في قابل االيام.
وم��ن جهت��ه ق��دم الع��ب املنتخب 
ش��كره  صاح��ب  عل��ي  الوطن��ي 
وامتنان��ه جلمي��ع م��ن اش��رف على 
تدريب��ه وايصال��ه ال��ى حتقيق لقب 
افض��ل العب ف��ي البطول��ة مهديا 
اللقب الى زمالئ��ه الذين كانوا جزءا 
م��ن ه��ذا التتوي��ج.. وق��ال صاحب: 
اش��عر بالفخ��ر وان اتس��لم جائزة 
افض��ل العب قي البطول��ة العربية 
بعد جه��د كبير قدمن��ا انا وزمالئي 
الالعب��ني وكن��ت امن��ي النف��س ان 
نحصل على اكبر ع��دد من االلقاب 
في هذه املنافس��ات سيما واننا كنا 
مح��ط اعج��اب اجلميع م��ن النقاد 

واملتابعني.
واض��اف: ان الوس��ام البرونزي ولقب 
االفضل اثلجا ص��دري وصدور املالك 
التدريب��ي والالعب��ني واه��دي هذان 
االنتصارين الى كل من اسهم على 
تطوير اللعبة ووقف الى جانبي  في 
محطات��ي االولى من دون اس��تثناء، 
واختت��م احلديث: لن نتوقف عن هذا 
االجناز وس��نقدم مابوس��عنا خدمة 
للطائرة العراقية وسنعمل جاهدين 

لتكرار هذا االجناز.

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

علي صاحب ينال جائزة أفضل العب

»ناشئة الطائرة« يحصد الوسام البرونزي في البطولة العربية
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انتصار جديد للكرة الطائرة عربياً

لقطة من مؤمتر نادي الدفاع املدني

العواصم ـ وكاالت:

قّدم باريس س��ان جيرمان الفرنسي 
جنمه البرازيلي اجلديد نيمار دا سيلفا 
القادم من برشلونة اإلسباني وذلك 
أول أم��س ف��ي ي��وم مش��هود ف��ي 
العاصم��ة باري��س.. وحس��م باريس 
س��ان جيرمان الصفقة القياس��ية 
ملصلحته عقب دفعه لقيمة الشرط 
اجلزائي التي بلغت 222 مليون يورو.. 
وس��بق تقدمي نيمار للجماهير عقد 
مؤمتر صحفي حض��ر فيه نيمار إلى 
جانب رئيس النادي الباريس��ي، ناصر 
اخلليف��ي، حيث أجاب على أس��ئلة 

الصحفيني.
اخلليف��ي: »لم نخال��ف مبدأ اللعب 
ونحن مس��تعّدون  النظي��ف  املالي 
لتقدمي املس��تندات والوثائق الالزمة 

لتأكيد ذلك«.
نيمار: »أش��عر باحلزن عند سماع أّن 
جمه��ور برش��لونة يقارنن��ي بحالة 
انتق��ال فيغ��و وه��و غاض��ب من��ي 
للطريق��ة التي غ��ادرت به��ا النادي 
ولكّن��ي مم��ن لدعمه��م ل��ي طيلة 
قضيته��ا  الت��ي  األرب��ع  الس��نوات 
هن��اك، كما ال أش��عر بالندم ملغادرة 

برشلونة«.
نيمار تعليقاً على صورة جيرار بيكيه 
الش��هيرة التي كت��ب عليها كلمة 
»س��يبقى« إشارة لعدم رحيله: »لم 
أك��ن ألوافق على نش��ر تلك الصورة 
من قبل بيكيه، ولكّنه صديقي وأراد 
أن ميزح معي، ولكني في ذلك الوقت 
ل��م أتخذ ق��راري بالبق��اء أو الرحيل 

بعد«.
اخلليف��ي: »توقيعنا م��ع نيمار ليس 
ثأراً من برشلونة الذي حاول التوقيع 
مع ماركو فيراتي. أنا أحترم برشلونة 
وجمه��وره وكافة األندي��ة«.. »نيمار 
ل��م يوقع معن��ا ألجل امل��ال بل قدم 
إلى باريس قناعة منه مبش��روع سان 

جيرمان ولكتابة التاريخ«.
نيمار: »أنا أعش��ق اللعب ومستعد 
للمش��اركة من��ذ ه��ذه اللحظ��ة. 
حتدثت للمدرب أوناي إميري ومتشوق 
زمالئ��ي«.. »نع��م  إل��ى  لالنضم��ام 
حتادث��ت م��ع زمالئ��ي البرازيليني في 
س��ان جيرم��ان وأّك��دوا ل��ي أنه��م 
س��عيدون في باريس، وأني س��أكون 

في بيتي«.

نيمار: »أنا س��عيد بانتقالي لباريس 
س��ان جيرمان وأش��كر رئيس النادي 

عل��ى ثقته ب��ي«.. »ق��رار رحيلي عن 
برش��لونة من أصعب القرارات التي 
اتخذتها في حياتي، ولكني انتقلت 
إل��ى باري��س بحثاً ع��ن حت��دٍّ جديد، 

وأعتقد أنني اتخذت هذه اخلطوة في 
الوقت املناسب«.

اخلليفي: »حس��م مل��ف نيمار كان 
أم��راً صعباً جداً وكبي��راً للغاية وأنا 

أشكر كل من ساهم في إجناح هذه 
الصفقة«.. »بالنس��بة لي نيمار هو 
أفض��ل العب في العال��م، وواثق من 
أنه سيس��اعدنا في ني��ل أكبر عدد 

ممكن من األلقاب«.
ومتّ بي��ع 8000 قميص لباريس س��ان 
جيرمان يحمل اسم نيمار في ظرف 3 
ساعات فقط.. واجلماهير الباريسية 
تتدّفق على املتجر الرس��مي لس��ان 

جيرمان، القتناء قميص نيمار  
هذا وخل��ص نيمار مس��يرته املميزة 
م��ع برش��لونة بأربعة أع��وام المس 
فيها اجملد بإح��رازه الهدف تلو اآلخر 
ومحقق��اً اجن��ازات كبي��رة وأرقام��اً 
ستبقى محفورة في ذاكرة الساحرة 

املستديرة.
كعادته أراد نيمار أن يخطف األضواء 
على طريقته، فأختار أن يكون حديث 
س��وق انتق��االت بأكمل��ه. الش��اب 
البرازيل��ي الذي وصل إلى برش��لونة 
صي��ف 2013 بعد حرب ش��عواء بني 
قطبي إس��بانيا على ضم��ه، ها هو 
ينهي س��ريعا مش��واره في إسبانيا 

وينتقل إلى فرنسا.
بقمي��ص  لع��ب  البرازيل��ي  النج��م 
186 مب��اراة ف��ي جمي��ع  البلوغران��ا 
البطوالت س��جل خاللها 105 أهداف، 
منها 15 هدفا في موس��مه األول في 
في »الكام��ب نو« قب��ل أن يوقع على 
أعلى قدر من األهداف في موسم واحد 
بإحرازه 39 هدفاً في املوسم الثاني ثم 

س��جل 31 هدفاً في عامه الثالث و20 
هدفاً في املوسم املنصرم.

نيمار الذي ساهم في تتويج برشلونة 
بلقب��ني لليغا ترك بصمة بتس��جيله 
106 أه��داف ف��ي ال��دوري اإلس��باني. 
س��ّجل 68 هدف��اً احت��ل به��ا املرك��ز 
الس��ادس على قائمة هداف��ي الليغا 
في أربعة مواسم.كما صنع نيمار 38 
هدفاً منذ موسم 2013-2014 وضعته 
ف��ي املركز اخلامس عل��ى قائمة )أكثر 
الالعب��ني متري��راً للكرات احلاس��مة(.. 
نيم��ار في موس��م 2017/2016 خاض 
ف��ي الليغا 30 مب��اراة وجاء في املرتبة 
الثالثة بعد كافاني )36( ولوكاس مورا 

.)37(
ف��ي املقابل س��جل النج��م البرازيلي 
في املوس��م املاض��ي )13 هدف��اً( أقل 
م��ن كافاني ال��ذي س��جل )35 هدفاً( 
وأكثر من مواطنه ل��وكاس مورا الذي 
سجل 12 هدفاً، فيما تفوق نيمار على 
اجلميع ف��ي التمريرات احلاس��مة )11 
متريرة(.. اذا هكذا تنتهي قصة برازيلي 
آخر في برش��لونة، لتب��دأ في عاصمة 
األن��وار بصفق��ة س��يخلدها التاريخ 
وسيخلدها باريس سان جيرمان أيضاً 
الذي ينتظر من نيمار أن يضع اس��مه 

على كأس دوري أبطال أوروبا.

الفتى البرازيلي.. واألرقام القياسية حكاية ال تنتهي

باريس سان جيرمان يقّدم نجمه نيمار في يوم مشهود

تقرير

نيمار .. يعرض قميص باريس سان جيرمان

مفكرة الصباح الجديد

الفيصلي ـ الترجي الرياضي

ليل ـ نانت
مارسيليا ـ ديجون

9:00 مساًء

4:00 عصرًا
10:00 مساًء

نهائي البطولة العربية 

الدوري الفرنسي



بغداد - الصباح الجديد:
لآلث��ار  العام��ة  الهيئ��ة  تس��لمت   
والتراث منحة اليابان، وهي اج��ه��زة 
م�ت�خ�ص�ص�ة، توف��ر على اآلثاريني، 
والبعثات التنقيبية الكثير من اجلهد، 
واملال، والوقت، الستكش��اف اآلثار في 
اعماق األرض، بحضور السفير الياباني 
في العراق فوميو ايواي، ومديرة مكتب 
اليونسكو في العراق، وممثلة املنظمة 
الثقافة  ووزي��ر  لوي��ز هاكس��تهاوزن، 

والسياحة واالثار فرياد رواندزي.
اليونس��كو  وقال��ت مدي��رة مكت��ب 
ف��ي الع��راق، وممثل��ة املنظم��ة "لويز 
هاكستهاوزن" في كلمتها: اود ان اوجه 
ش��كري لكم على التع��اون منقطع 
النظي��ر مع ال��وزارة، وهذه الش��راكة 
كانت مفتاحاً للنجاح، واوجه شكري 
باخلصوص الى السفير الياباني، لهذه 
املس��اعدة التي قدمتموه��ا في هذه 
اللحظ��ات احلرجة من تاري��خ العراق، 
اش��كركم على عم��ق رؤيتكم، وعلى 
قيادتكم للجهود املبذولة في حماية 
التراث االنس��اني واحلضاري، وتخفيف 

املعاناة االنسانية التي جنمت عن هذا 
الصراع خالل الثالث سنوات االخيرة. 

نعمل  بالقول:  واشارت هاكستهاوزن 
على تنفيذ بعض االجراءات في اعادة 
املس��تهدفة،  االثارية  املواق��ع  حماية 
س��يما الت��ي تعرض��ت للتدمي��ر في 
النمرود، واملش��روع اس��هم في حتديد 
اولويات اس��تعادة املوج��ودات االثارية 
والتراثي��ة العراقية، فقد س��مح في 
اش��راك بع��ض االط��راف الدولية في 
تعزيز ومساعدة هذه اجلهود، موضحة: 
ان هذه هي الغاية االساس��ية إلعالن 
الت��راث  خط��ة االس��تجابة حلماي��ة 
الثقاف��ي ف��ي الع��راق، والت��ي نح��ن 
بص��دد اطالقها، وهي جتس��يد للرؤى 
واالولوي��ات املطروح��ة الت��ي تتعل��ق 
بحماي��ة ه��ذه املواقع االثاري��ة، والتي 
مت االتفاق عليها في مقر اليونس��كو 
ف��ي فرنس��ا، ونوه��ت: ل��دى اغالقنا 
لهذا املش��روع نقوم بإطالق مش��روع 
ومبادرة طموحة وكبيرة بهذا الصدد، 
فرس��التنا واضحة ف��ي احلفاظ على 

التراث والثقافة.

ب��دوره قال الس��فير اليابان��ي فوميو 
ايواني:" يسعدني التوقيع على قائمة 
املع��دات املقدمة للمتح��ف الوطني 
العراقي، واثني بشدة على كل اجلهود 
الت��ي ادت الى اجناح��ه"، مضيفاً: في 
السنوات األخيرة تعرض اإلرث العراقي 
العريق الى خطر كبير بس��بب توالي 

احلروب، ودخ��ول داع��ش، إذ ان احلفاظ 
على اإلرث الثقاف��ي ومتريره الى اجليل 
املقبل، هو امر في غاية األهمية ليس 
بالنس��بة للعراق فحسب، بل للعالم 
اجم��ع كذل��ك، لذلك ف��ان اليابان قد 
تبرع��ت مبلي��ون ونصف ملي��ون دوالر 
أميرك��ي، ونحن فخورون ج��داً بكوننا 

شركاء في هذا املشروع، الذي نتوقع ان 
يس��هم بنحو كبير في حفظ الوثائق 
الثقافية،  االثرية  واملواق��ع  التاريخية، 
إضافة الى احلفاظ على اثار العراق في 

املتحف الوطني في بغداد".
وأك��د الس��فير اليابان��ي أن الياب��ان 
اإلرث  عل��ى  احلف��اظ  ف��ي  تس��هم 
الثقافي العراقي، ومن اجل الشعب 
العراق��ي، على س��بيل املث��ال انهم 
قام��وا بترمي��م مختب��رات املتحف 
الوطني العراق��ي، وتدريب موظفيه 
العراقي��ني من خالل صن��دوق اليابان 
في اليونس��كو، للحفاظ على االرث 
الثقاف��ي العاملي، وايض��اً عن طريق 
برنامج وكالة اليابان للتعاون الدولي 

.  )JIcA(
وتابع السفير: اذا ما سلطت الضوء 
على دع��م اليابان االنس��اني للعراق 
م��ن زاوية أوس��ع، فان مس��اهماتها 
منذ 2014 قد وصل��ت الى نحو 360 
ملي��ون دوالر، حي��ث مول��ت الياب��ان 
مشاريع في شتى اجملاالت كالسكن، 

واملاء، والصحة، والتعليم.

وه��ذا اجله��از ال��ذي س��يوفر عل��ى 
البعثات التنقيبية الكثير من اجلهد 
واملال والوقت، ألنها ستكتشف االثار 

في اعماق األرض.
وأكد وكيل الوزارة لشؤون السياحة 
واالثار قيس حسني رشيد في كلمته 
التي القاها، بعد التوقيع مع السفير 
اليابان��ي فوميو ايواني على تس��لم 
املنحة اليابانية: في ظل هذه االزمة 
احلادة التي يعيش��ها الع��راق، وزارتنا 
ج��ادة من اج��ل طرق اب��واب صندوق 
املانحني، الصندوق ال��ذي انطلق من 
املبادرة االمارتية الفرنس��ية، وكذلك 
طرق ابواب كل الدول الصديقة، التي 
وقفت مع العراق ف��ي حربه العاملية 
ضد اإلره��اب، ولألصدق��اء اليابانيني 
أق��ول: كنت��م خير س��ند وخير عون، 
واض��اف: الياب��ان الي��وم ته��دي لن��ا 
اجه��زة حديثة منه��ا جهاز"جي بي 
ار"، فش��كرا للياب��ان، ألنه��ا اه��دت 
اول جهاز الى املديري��ة العامة لآلثار 
والت��راث، وقريب��اً س��يبدأ العمل في 

املناطق احملررة.

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

 GossipCop كشف موقع
أن عالق��ة النجمة "جوليا 
العاطفي��ة  روبرت��س" 
بالنج��م "ريتش��ارد غير"، 
أصبح��ت واضحة، مّتهماً 
روبرت��س بخيان��ة زوجه��ا 

"دانيال مودير".
وبحسب  التفاصيل،  وفي 
تقرير نش��ره املوقع، ظهر 
Pretty Woman بطال فيلم
 ،Stars على غ��الف مجلة
حتت عن��وان "بعد مرور 27 
 His عاماً، "غي��ر" يصطاد

."Pretty Woman

وكان "غير" و"روبرتس" قد 
التقيا منذ عامني مباشرًة 
عل��ى اله��واء، لالحتف��ال 
بنج��اح الفيل��م بع��د 25 
عام��اً، حيث تب��ادال القبل 

الودية على الوجنتني.

لم  فريدة ه��ي بجرأته��ا، 
تخج��ل من ذك��ر عمرها، 
عكس الكثير من املمثالت 
الب��وح  يرفض��ن  اللوات��ي 
احلقيق��ي، خوفاً  بعمرهن 

من رّدة فعل جمهورهن.
املمثل��ة  فكش��فت 
الس��ورية س��الفة معمار 
عن عمرها احلقيقي خالل 
مقابلة سابقة مع مجلة 
"له��ا" مؤكدة أنها دخلت 
ف��ي االربعني م��ن عمرها 
جمي��ل  ش��عور  قائل��ة:" 
جداً، أجمل من الثالثينات. 
تك��ون امل��رأة أرق��ى عل��ى 
مس��توى الش��كل، وأكثر 
مس��توى  عل��ى  نضج��اً 

التفكير، واخلبرة، واملشاعر، 
تفاصي��ل  كل  فتعي��ش 
حياتها بطريقة مختلفة، 
وتتعامل بثقة مع عائلتها 
وعمله��ا. أمتن��ى أن أعيش 
لفت��رات  الش��عور  ه��ذا 
طويلة، عم��ر األربعني هو 
األجمل، ول��م أكن أتخّيل 

ذلك من قبل".

ب��دأ املمث��ل املصري حس��ن 
لفيل��م  التحضي��ر  ال��رداد 
عقدة اخلواجة، ومت االستقرار 
ميم��ي  بيت��ر  اخمل��رج  عل��ى 
إلخراج الفيلم، ويجري حالياً 
ترش��يح بقية فريق العمل. 
في  الفيل��م،  أح��داث  وتدور 
إطار اجتماعي كوميدي. ومن 
املقرر أن يعود املمثل املصري 
حس��ن ال��رداد، ال��ى الدراما 
التلفزيونية العام املقبل مع 
املنتج أحمد السبكي، حيث 
تعاقد على تقدمي مسلسل 
معه في رمضان 2018. وكان 
آخ��ر ظهور للممثل حس��ن 

ال��رداد ف��ي الس��ينما العام 
"عش��ان  بفيل��م  املاض��ي، 
خارج��ني"، ال��ذي ش��اركته 
بطولت��ه إمي��ي س��مير غامن، 
وبيومي فؤاد، وهو من إخراج 
خالد احللفاوي، وإنتاج أحمد 

السبكي.

جوليا روبرتس

حسن الرداد

سالفة معمار

أخبــارهــــــــــم

جانب من اللقاء

الصباح الجديد - وكاالت:
أكم��ل الرئيس األميركي الس��ابق، ب��اراك أوباما، اجلمعة، 
عامه ال�56 في وقت حرصت زوجته ميشال على تهنئته 

بكلمات "رومانسية".
وكتبت ميش��ال أوباما في تغري��دة على تويتر: ها هو عام 
آخر ميضي، لكنك ما ت��زال الرجل املذهل، الذي تزوجت به 

قبل 25 عاما، عيد ميالد سعيد، نحبك كثيرا".
ونش��رت س��يدة الواليات املتحدة األولى س��ابقا، صورتني 
من عيد ميالد أوباما في عامه التاس��ع واألربعني، أي سنة 
2010، حيث كان رئيسا ميارس مهامه في البيت األبيض.

وتظهر الصورتان ابنتا الرئيس أوباما، ماليا، وساشا، اللتان 
كانتا في الثانية عشرة والتاسعة من العمر، وقتئذ، وهما 

إلى جانب والدهما تطفئان شمعة عيد امليالد.

بغداد - الصباح الجديد:
يس��تمر املركز الثقافي للطف��ل العراقي/ الفانوس 
الس��حري، التابع ل��دار ثقاف��ة األطفال، ف��ي تقدمي 
والتعليمي��ة،  والتثقيفي��ة،  التربوي��ة،  ال��دروس 
لألطفال املش��تركني في الدورة الصيفية، الس��يما 
أنه��ا اختلف��ت بالكامل عن س��ابقاتها من الدورات 
الصيفي��ة، من حي��ث املش��اركة، والع��دة، والعدد، 
والدروس املكثفة، فكانت بذلك رمزا للتم�يز طيل�ة 

األشه�ر املاضي�ة.
لق��د مر ش��هران، تقاس��م األطفال فيه��ا احلديث، 
واأللع��اب، واملعلوم��ة املفيدة، فتعال��ت صيحاتهم 
فرح��ا وبهجة، فأصب��ح للمحبة مكان��ا، إيذانا بيوم 
متمي��ز جديد، تق��وى فيه ش��خصياتهم، ويدربهم 
عل��ى التفاعل، والتعبي��ر، واالحتكاك ف��ي حياتهم 
العمل�ي��ة، وأم��ا ما بقي م��ن أيام الدورة، "الش��هر 
ونصف الش��هر" تقريبا فقد ب��دأت معالم التهيئة 
والتحضي��ر اس��تعدادا لالحتف��ال مبس��ك اخلت�ام، 
بتخ��رج كوكب��ة جديدة م��ن أطفالنا، وسيس��هم 
األطفال املشتركني بتقدمي مجموعة من الفعاليات، 
واملش��اهد التمثيلي��ة، والترفيهي��ة، وإقامة معرض 
للرس��م وس���ط دع��م متمي��ز م���ن دار ثقاف���ة 

األطف�ال.

الصباح الجديد - وكاالت:
أقالت السلطات الصينية مس��ؤولني حكوميني اثنني 
ينتميان إلى احلزب الش��يوعي احلاك��م، بتهمة اللجوء 
إلى "اخلرافة وصناعة التعاويذ" من أجل زيادة فرصهما 

في احلصول على ترقيات.
وقالت وس��ائل إعالم رسمية إن مس��ؤوال في منطقة 
هونان مت فصله، بعد أن طلب من آخرين صناعة تعويذة 

مقابل املال.
وقالت وكالة "ش��نخوا" الرس��مية إن املس��ؤول "دفع 
100 ألف يوان )نحو 11.3 ألف جنيه إس��ترليني( مقابل 

التعويذة، على أمل أن يحصل على ترقية".
كما أقيل مسؤول آخر ألنه "حضر خمس حصص تدريبية 
على فلس��فة فينغ شوي الروحانية، زاعما أنه كان في 
رحلة عمل"، ودفع مقابلها 54 ألف يوان )نحو ستة آالف 
إس��ترليني( من أمول الدولة، حسب الوكالة. ومت فصل 

وسيتم  احلكوميني،  فت��ح املسؤولني 
"أعم��ال  بش��أن  حتقي��ق 

محتمل��ة"  إجرامي��ة 
قاما بها.

اليابان تمنح العراق أجهزة تكتشف اآلثار في أعماق األرض

تهنئة رومانسية من "ميشيل" 
إلى "أوباما" في يوم ميالده

"الفانوس السحري" يقّدم دروسًا 
لألطفال في الدورة الصيفية

"الخرافة" تطيح بمسؤولين 
حكوميين في الصين

الصباح الجديد - وكاالت:
الس��ورية  الفنان��ة  كش��فت 
أصال��ة نص��ري أنه��ا رفضت 
الدع��وات  م��ن  الكثي��ر 
بعد  لبن��ان،  إلى  للحضور 
األزم��ة التي تعرضت لها 
في مطار بيروت الدولي، 
وأش��ارت إل��ى أن تل��ك 

الزي��ارة لم يع��د مرغوب بها م��ن قبلها، نتيجة 
شعورها أن ثمة مؤامرة تنتظرها، وقالت: ليست 
املرة األولى التي يقومون فيها مبضايقتي، س��بق 
أن حصلت تلك الناحية حني قالوا إن ثمة مذكرة 
انتربول بحقي، ولوال تدخل من قبل متنفذين في 

الدولة اللبنانية لكنت في مكان آخر.
وتابع��ت ف��ي تصريح إل��ى احد املواق��ع الفنية: 
هناك من يتربص بي ش��راً ف��ي لبنان، مع العلم 

أنني اعشق ذلك البلد، وأحب أهله وناسه، لكن 
م��ن الواض��ح أن أح��د املتضررين م��ن صراحتي 
ومت��ردي عل��ى القيود، يري��د االنتق��ام مني بتلك 
الطريقة التي لن أقبل بها على اإلطالق. وبيَّنت: 
ل��ن أحضر مج��دداً إل��ى البلد ال��ذي أحبه، لقد 
وصل��وا إلى أهدافهم فقد س��عوا إلى تش��ويه 
صورت��ي، وإبعادي عن األصدقاء الذين س��ألتقي 

بهم خارج بيروت.

أصالة نصري ترفض زيارة لبنان
 بسبب خوفها من مؤامرات ضدها

بابل - الصباح الجديد:
اختتم��ت وكالة "العاج��ل" وبالتع��اون مع رادي��و "املدينة"، 
والبي��ت الثقافي البابلي في دائرة العالق��ات الثقافية بوزارة 
الثقافة والسياحة واآلثار، وجمعية املصورين العراقيني فرع 
بابل، الدورة اإلعالمية الشاملة التي استمرت ملدة سّتة 

6 أيام في قاعة البيت الثقافي البابلي.
وتضمنت الدورة كيفية عمل التقرير التلفزيوني، 
وأنواع اخلبر الصحفي، وكيفية حتريره، والتدريب 
على مونتاج الصورة والفيديو باستعمال أحدث 
البرام��ج، و صحاف��ة املوباي��ل، وكيفي��ة عمل 
التقارير الصحفية باس��تعمال جهاز املوبايل، 
من دون الع��ودة الى جهاز احلاس��وب، وتدريب 
على ف��ّن التصوي��ر الفوتوغراف��ي والفيديو، 
مع متري��ن عملي على اس��تعمال الكاميرات 
بش��تى أنواعه��ا، و تدري��ب املش��اركني على 
العم��ل اإلذاع��ي من خالل زي��ارة ميدانية الى 
راديو "املدينة"، لالط��الع على عمل اخملرجني، 

ومذيعي ومقدمي البرامج اإلذاعية.
واختتم��ت الدورة مبحاضرة ألس��تاذ االعالم 
ف��ي جامعة بابل الدكت��ور "كامل القيم" 
عن اإلعالم، واألخب��ار األمنية، وكتابة اخلبر 
العاج��ل، وتن��اول املؤسس��ات اإلعالمي��ة 
العربي��ة والعاملي��ة لألحداث ف��ي العراق، 

وكيفية التمييز بني الشائعة والدعاية.

اختتام الدورة اإلعالمية 
الشاملة في بابل

الصباح الجديد - وكاالت:
قال��ت حديقة حي��وان بوفال في فرنس��ا، إن 
باندا عمالقة وضعت توأمني في احلديقة، يوم 
اجلمعة، ليصبح��ا أول دببة من ن��وع الباندا 
يولدا في فرنس��ا، لكن أحدهم��ا نفق بعد 

م��دة وجيزة من والدته. وُوضعت الباندا األنثى "هوان 
هوان" حتت املراقبة الدقيقة منذ عدة أيام، ومت جتهيز 
فري��ق من األطب��اء البيطري��ني، اس��تعدادا لعملية 
ال��والدة. وقالت احلديقة إن "ه��وان هوان ظلت هادئة 
طوال الوقت، وجاء املولود األول بس��رعة واحتضنته 

هوان هوان، ولعقته لتنظيفه. وجاء الثاني بعد ذلك 
بأربعة عشرة دقيقة، وتركت هوان هوان املولود األول 
لالعتناء بالثاني". وبرغم أن وزن الباندا األنثى البالغة 
ميكن أن يبلغ 125 كيلوا غراما، فال يتجاوز وزن الباندا 

عند الوالدة 120 غراما.

أول والدة في تأريخ فرنسا لدب الباندا
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