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بغداد ـ الصباح اجلديد:
ــدر برملاني، أمس االثنني،  افاد مص
ــوت على  ــواب ص ــس الن ان مجل
ــي قانون  ــبة 1.7 ف ــاب نس احتس

انتخابات مجالس احملافظات.
ــح الى  ــي تصري ــدر ف ــال املص وق
ان "مجلس  ــد"،  اجلدي ــاح  "الصب
ــته  ــالل جلس ــوت خ ــواب ص الن
ــوم، على مقترح  ــي عقدت الي الت
ــات  بانتخاب ــاص  اخل ــة  احلكوم
الفقرة  ــي  ــس احملافظات ف مجال

الـ12 من القانون".
ــذي طلب عدم  ــاف املصدر ال واض
ــمه، ان "هذه  ــن اس ــف ع الكش
ــاب نسبة  الفقرة تتضمن احتس
ــس  مجال ــات  انتخاب ــي  ف  ١.٧
احملافظات"، مشيرا الى ان "البرملان 
ــهادة  ــض املقترح اخلاص بالش رف

االعدادية ضمن القانون".
ــواب، تأجيل  ــا قرر مجلس الن كم
ــة  ــادة اخلاص ــى امل ــت عل التصوي

بانتخابات محافظة كركوك. 
ــي، إن مجلس  ــدر برملان وقال مص
النواب وافق على مقترح تقدم به 
ــة اليوم،  رئيس اجمللس خالل جلس
ــادة  ــى امل ــت عل ــل التصوي بتأجي

ــون انتخابات مجالس  37 من قان
ــات  ــة بانتخاب ــات واخلاص احملافظ

مجلس محافظة كركوك. 
وفي سياق متصل صوت مجلس 
ــات  انتخاب ــج  دم ــى  ــواب، عل الن
ــات مع انتخابات  مجالس احملافظ

مجلس النواب.
ــة البرملان  ــدر داخل قب ــال مص وق
ــوت على  ــس النواب ص إن "مجل
دمج انتخابات مجالس احملافظات 
ــات مجلس النواب في  مع انتخاب
ــتوريا  ــه دس ــرر نفس ــد املق املوع

لالنتخابات البرملانية".
ــب عن املكون التركماني  وكان نائ
ــابق ، عن  ــت س ــي وق ــف ف كش
ــة  ــه احلكوم ــت ب ــرح تقدم مقت
ــة  محافظ ــات  انتخاب ــل  لتأجي
ــني  حل ــنوات  س ــع  ألرب ــوك  كرك
ــكاني  الس اإلحصاء  ــتكمال  اس

وحتديث سجل الناخبني فيها.
وعقد مجلس النواب أمس االثنني، 
ــة اجلبوري  ــته الـ12 برئاس جلس
ــا، فيما تضمن  ــور 180 نائب وحض
استئناف  ــة  اجللس اعمال  جدول 
ــون انتخابات  ــت على قان التصوي

مجالس احملافظات.

البرلمان يصّوت على مقترح الحكومة باحتساب 
نسبة 1.7 في قانون انتخابات مجالس المحافظات

جلسة تصويت جمللس النواب "ارشيف"

بغداد ـ الصباح الجديد:
ــؤاد  ف ــة  اجلمهوري ــس  رئي ــه  وج
ــع  مبن ــني،  االثن ــس  أم ــوم،  معص
ــدي  اي ــارج  خ ــالح  الس ــار  انتش
املتاجرة  ــر  وحظ ــة  الدول ــزة  اجه
ــمية باملعدات واملالبس  غير الرس
العسكرية، مشددا على تسهيل 
ــول املواطنني على  ــراءات حص اج
االوراق الرسمية على وفق االصول 

القانونية.
ــي  ــة ف ــة اجلمهوري ــت رئاس وقال
ــان ورد الى "الصباح اجلديد"، إن  بي

ــة فؤاد معصوم  "رئيس اجلمهوري
استقبل في قصر السالم ببغداد 
ــة  الداخلي ــر  وزي ــوم،  الي ــاح  صب
ــى رأس وفد  ــي عل ــم االعرج قاس
ــؤولي  كبير ضم عددا من ابرز مس
الوزارة"، مبينة أن معصوم "أشاد 
بالتضحيات الكبيرة التي قدمتها 
ــة  االحتادي ــرطة  الش ــكيالت  تش
ــة في معارك  والصوالت البطولي
حترير بالدنا من دنس تنظيم داعش 

االرهابي".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
النواب  ــس  ــس مجل رئي ــث  بح
ــي  ــه ف ــوري مبكتب ــليم اجلب س
ــفير االميركي  ــداد ، مع الس بغ
في العراق دوغالس سليمان ابرز 
ــية واالمنية  التطورات السياس

احمللية واالقليمية.
ــوري  اجلب ــب  ملكت ــان  بي ــر  وذك
اطلعت عليه "الصباح اجلديد" 
ــيق  التنس ــا  "بحث ــني  اجلانب ان 
ــف مكافحة  ــي مل ــترك ف املش
ــش  ــد داع ــرب ض ــاب واحل االره

ــاًل عن ملف اعادة  االرهابي، فض
ــودة  ــررة وع ــق احمل ــار املناط اعم

النازحني اليها".
ــس النواب ان  ــد رئيس مجل وأك
تتطلب  املتبقية  املناطق  "حترير 
ــيق بني العراق  مزيدا من التنس
والتحالف الدولي إلنهاء احتالل 
ــيطر  التي يس داعش للمناطق 
ــة اعمار  ــدء مبرحل ــا، والب عليه
ــادة النازحني  ــرة واع ــدن املدم امل

ملناطقهم بأسرع وقت".
تتمة ص3

 بغداد ـ الصباح الجديد:
ــام جمللس الوزراء  أكد االمني الع
ــس االثنني،  ــالق، أم ــدي الع مه
وجود خطط حكومية إلعطاء 
ــاع  للقط ــد  وواع ــر  كبي دور 
ــن خالل  ــراق م ــاص في الع اخل
ــتثماري في  تفعيل اجلانب االس
املرحلة املقبلة ضمن قطاعات 

االقتصاد وإعادة االعمار.
ــان ورد الى  ــالق في بي ــال الع وق
ــد"، خالل لقائه  "الصباح اجلدي
ــي  ف ــدا  هولن ــة  مملك ــفير  س
ــاس والترز  ــيد ماثي العراق الس

ــمي اليوم،  ــه الرس ــي مكتب ف
ــوة لزيادة  ــراق يعمل بق ان "الع
ــتقرار  وتيرة عمليات إعادة االس
ــررة من  ــي املدن احمل ــار ف واالعم
ــة للمؤمتر الدولي  خالل التهيئ
املقرر عقده في الكويت مطلع 

العام القادم". 
ــة  بحاج ــراق  "الع ان  ــاف  وأض
ــقيقة  لدعم جميع الدول الش
ــاح املؤمتر الذي  ــة إلجن والصديق
دور  ــي  الدول ــك  للبن ــيكون  س

فاعل فيه".
تتمة ص3

معصوم يوّجه بمنع انتشار السالح 
وحظر المتاجرة بالمعدات العسكرية

السفير األميركي يعّد وحدة العراق 
خطوة مهمة في مواجهة داعش

أمانة مجلس الوزراء تكشف 
عن دور كبير للقطاع الخاص في 

المرحلة المقبلة

"الديمقراطي" و"االتحاد الوطني" يبحثان آليات 
تفعيل برلمان كردستان بغياب حركة التغيير

تأخر التعويضات يعوق أهالي الموصل 
إلعادة إعمار عقاراتهم 23

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن رئيس هيئة النزاهة حسن 
ــن  ع ــني،  االثن ــري،امس  الياس
ــة 1068 بالغا خالل  تلقي الهيئ
ــف االول من العام احلالي،  النص
ــرارات منع  ــد ان عدد ق فيما اك
ــراق الصادرة  ــفر خارج الع الس
ــغ140  بل ــة  الهيئ ــاء  ــن قض ع
ــة وزراء او من  ــرارا بينهم اربع ق

بدرجتهم.
ــري في املؤمتر اخلاص  وقال الياس
ــا لعام  ــالن ملخص تقريره بإع
2017، وتابعته "الصباح اجلديد"، 
إن "مجموع البالغات الواردة الى 

ــالل النصف االول من  الهيئة خ
ــام2017 )1068( بالغا"، مبينا  ع
ان "عدد غير املغفل منها )717( 
ــبتها )%67.13( من  ــا ونس بالغ
املغفل  وعدد  ــواردة،  ال البالغات 
ــبتها  ونس ــا  بالغ  )351( ــا  منه
)%32.87( من البالغات الواردة".

واضاف الياسري، أن "قرارات منع 
ــراق الصادرة  ــفر خارج الع الس
من قضاء الهيئة خالل النصف 
ــن عام 2017 بلغت )140  االول م
( قرارا تضمنت، 4 وزراء ومن هم 
بدرجتهم، و17 من ذوي الدرجات 
اخلاصة واملديرين العامني، و119 

من هم دون ذلك".
واكد ان عدد املشمولني بقانون 
ــف  ــالل النص ــام خ ــو الع العف
االول من العام احلالي بلغ 1614 
متهما، فيما اشار الى اجناز 70% 
ــتقدام خالل املدة  من اوامر االس

ذاتها.
ــري، أن "عدد اوامر  واضاف الياس
القبض القضائية الصادرة خالل 
ــام 2017  ــن ع ــف االول م النص
)880( امرا نفذ منها )306( امرا 
ــت )46.08%(،  ــبة اجناز بلغ ونس
مشيرا الى "اجناز %70 من اوامر 

االستقدام خالل املدة ذاتها".

بغداد - وعد الشمري:
تقليلها  العراقية  احلكومة  أكدت 
ــى النفط في  ــبة االعتماد عل نس
ــتقر  ــة ليس ــة الدول ــل خزين متوي
املعدل إلى %85، الفتة إلى جناحها 
في احلصول على مساعدات مالية 
ــدة قليلة جداً ومدد  وقروض وبفائ

سداد بعيدة.
ــم احلكومة  ــدث باس ــال املتح وق
ــاح  "الصب ــى  إل ــي  احلديث ــعد  س
اجلديد"، إن "احلكومة اضطرت إلى 
أتباع سياسات اقتصادية فرضتها 
ــاء بااللتزامات  ــك لإليف األزمة وذل
ــوات  ــاه الق ــة جت ــة احلكومي املالي
ــات احلرب على  ــة ومتطلب العراقي

اإلرهاب".

ــات  "االلتزام أن  ــي  احلديث ــع  وتاب
ــبعة  ــاً جتاه نحو س ــت ايض تعلق
ــب  روات ــون  يتلق ــن  ــني مواط مالي
ــهرية من الدولة و مببلغ يتجاوز  ش

أربعة تريليونات دينار شهريا".
ــة  املالي ــات  "االلتزام ــى  إل ــّوه  ون
ــي ذمة احلكومة  األخرى املترتبة ف
ــاق  واإلنف ــني،  واملقاول ــني  للمزارع
على القطاعات املهمة كالتعليم 
ــة  ــة الكهربائي ــة والطاق والصح

واخلدمات األساسية األخرى".
ــتجابة اإلنسانية  ولفت إلى "االس
ــذه  وإزاء ه ــني  النازح ــف  ــي مل ف
ــإن احلكومة  ــات امللحة  ف االلتزام
ــف  التقش ــة  ــى سياس إل ــأت  جل
االنفاق احلكومي وضغط  وترشيد 

النفقات العامة  للبالد".
ــض  ــن " خف ــي ع ــدث احلديث وحت
مستويات االنفاق العام إلى نسب  
ــني 50 - %60 "، مبيناً ان  ــراوح ب تت
ــجل  تس ــت  كان ــط  النف "واردات 
ــبته %95 من  ــابق ما نس في الس
ــة  ــة العام ــوع واردات املوازن مجم
للبالد عند تسنم احلكومة احلالية 

مسؤولياتها".
ــم  باس ــدث  املتح ــل  ويسترس
ــي تقليل  ــة ان " جنحت ف احلكوم
ــواردات النفطية  ــاد على ال االعتم
ــة  املوازن ــي  ف ــبتها  نس ــض  وخف
العامة إلى نحو %85 مقابل تنويع 
ــل دور العديد  موارد الدولة وتفعي
ــد ميزانية  ــات في رف ــن القطاع م

ــل جار  ــداً ان "العم ــراق"، مؤك الع
ــدم في هذا  ــد من التق إلحراز مزي

املسار".
 وزاد احلديثي أن "احلكومة تعاطت 
مع املساعدات اخلارجية والقروض 
اإلمنائية املقدمة من دول ومنظمات 
ــة  ــة دولية واقليمية بسياس مالي
ــان  ــص ضم ــا يخ ــوبة فيم محس
ــاد العراقي  ــل االقتص ــدم تكبي ع
بالتزامات مالية مرتفعة او طويلة 
األمد جتاه اجلهات التي قدمت هذه 

املساعدات والقروض اإلمنائية".
مت  ــاعدات  املس ــك  "تل أن  ــر  وذك
ــة  ــالح بني ــادة إص ــا إلع توظيفه
اإلدارية  واملنظومة  الدولة  اقتصاد 

واملالية في العراق".

ــة  "احلكوم أن  ــي  احلديث ــع  وتاب
ــتثنائية  ــتطاعت  وبجهود اس اس
ــاعدات  ان تؤمن احلصول على املس
ــل  بأفض ــة  االمنائي ــروض  والق
الشروط بالنسبة للعراق وقدمت 
ــدول واجلهات  ــن ال ــهيالت  م تس
املانحة لم يسبق ألي دولة احلصول 
على مثيالتها في ما يخص نسبة 
ــة القرض والتي ال تتجاوز 2%  خدم

في أعلى مستوياتها".
ــروض  ــذه الق ــض ه وأردف أن "بع
ــبة نصف  ــاعدات كان بنس واملس
ــي ما يتعلق  ــد باملائة وأيضا ف واح
بفترة السداد الطويلة التي تصل 

في كثير منها إلى 20 عاما.
تتمة ص3

حصلت على قروض طويلة األمد وبفوائد قليلة لمواجهة األزمة المالية
"النزاهة" تتلقى 1068 بالغًا حول

قضايا فساد منذ بداية العام الحالي
الحكومة: إجراءاتنا أسهمت في وصول االعتماد على النفط إلى 85 %

بغداد ـ الصباح الجديد:
ــرق  "الش ــة  صحيف ــت  قال
ــس  ام ــعودية  الس ــط"  األوس
ــش  داع ــم  تنظي ان  ــني   االثن
ــة كان  ــال ارهابي ــط العم خط
ــل األراضي  ــوي تنفيذها داخ ين
ــح  تنج أن  ــل  قب ــعودية،  الس
ــالها  بإفش ــن  األم ــلطات  س
ــد أخطر  ــض على أح عبر القب
ــبق أن  إرهابيي التنظيم ممن س
ــكرية في  ــات عس ــى تدريب تلق
معسكرات التنظيم في سوريا 
ــه  إخضاع مت  ــث  حي ــراق،  والع
للمحاكمة وصدر بحقه عقوبة 

السجن ملدة 20 عاماً.
ــي  القضائ ــم  احلك ــر  وأظه
ــة اجلزائية  ــن احملكم ــادر ع الص
اإلرهاب  ــا  بقضاي ــة  املتخصص
ــي الرياض أمس،  وأمن الدولة ف
»داعش«  ــات  مخطط تفاصيل 
ــت تعتزم  ــة، والتي كان اإلرهابي

ــي  ــر وه ــار عرع ــة مط مهاجم
ــة  متاخم ــعودية  س ــة  منطق
ــالً عن  ــة، فض ــدود العراقي للح
مهاجمة سفارات أجنبية. ومن 

الواضح أن تنظيم داعش اختار 
مطار عرعر اإلقليمي، لقربه من 
دولة العراق التي كان التنظيم 
يسيطر في أوقات سابقة على 

أجزاء واسعة من أراضيها، قبل 
أن مينى بهزائم كبيرة في املوصل 
ــة العراقية للتنظيم(  )العاصم

وعدد آخر من املناطق.

ــذي أعلنت  ــم ال ــاً للحك وطبق
ــة  اجلزائي ــة  احملكم ــه  عن
ــس، فإن املتهم  املتخصصة أم
ــتهداف مطار  اس في مخطط 
ــفارات  عرعر ومهاجمة مقار س
أجنبية، عاد إلى السعودية بعد 
ــكرات  تلقي تدريبات في معس
ــوريا والعراق،  تنظيم داعش بس
ــادة مجموعة  ــاك قي وتولى هن
ــم  للتنظي ــة  تابع ــلحة  مس
ــض العمليات  ــي بع ــارك ف وش

العسكرية.
وتوضح املعلومات أن املتهم عاد 
ــعودي مجدداً،  إلى الداخل الس
ــة إرهابية  ــم خلي ــداً لتزع متهي
كانت تخطط للقيام بعمليات 
ــية، منها  ــداف رئيس ضد 3 أه
ــرا من قبل،  ــان اللذان ذك الهدف
إضافة إلى استهداف مسؤولني 

وضباط في احلقل العسكري.
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الرياض تكشف عن مخططات إرهابية
لداعش ومهاجمة السفارات األجنبية

تقريـر

متابعة

بغداد ـ الصباح الجديد:
ــي،  ــة األميرك ــر اخلارجي ــن وزي أعل
ريكس تيلرسون، أن واشنطن سترد 
بحلول 1 أيلول، على طلب موسكو 
للحد من بعثتها الدبلوماسية في 

روسيا.
ووفقا لوكالة أسوشيتد برس، فإن 
ــي،  ــون أخطر نظيره الروس تيلرس
ــالل  خ ــك،  بذل ــروف  الف ــيرغي  س
ــوم االول من  ــا في مانيال ي لقائهم
أمس األحد، لكن لم يشر بالتحديد 
كيف تخطط الواليات املتحدة للرد 

على ذلك.
ــة األميركي،  ــر اخلارجي ــرب وزي وأع
ــتعداده للتعاون مع روسيا،  عن اس
ــات  ــع العالق ــى أن قط ــيراً إل مش
ــات بوجهات  ــض اخلالف ــبب بع بس

النظر أمر ال طائل منه.
ــز  مرك ــل  لتفعي ــو  تدع ــا  فرنس
التنسيق اجلوي بني الواليات املتحدة 

وروسيا في سوريا
ــح  ــة فت الصعوب ــن  ــنطن: م واش

صفحة بيضاء مع موسكو.
ووفقا لوكالة رويترز، قال تيلرسون 

ــي  ــث ف ــدة تبح ــات املتح إن الوالي
ــيا، مشيراً  عالقات واقعية مع روس
ــويا حلل  ــل س ــة العم ــى إمكاني إل

املشكالت.
قال  ــمالية،  الش لكوربا  وبالنسبة 
ــا  ــى كوري ــي، إن عل ــر األميرك الوزي
الشمالية وقف جتاربها الصاروخية 
ــراء حوار،  ــي إج ــب ف ــت ترغ إن كان
مؤكداً أن األطراف املعنية بالتوترات 
ــرة الكورية ميكن أن  ــبه اجلزي في ش
ــون الظروف  ــواراً عندما تك جتري ح

صحيحة، وذلك وفقاً لرويترز.

واشنطن تتوعد بالرد على
قرار تقليص بعثتها في روسيا

يغداد ـ الصباح الجديد:
ــية العامة  ــر اجلنس ــن مدي اعل
ــة الوائلي،  ــدي نعم ــواء مه الل
ــلم  امس االثنني، عن ايقاف تس
ــدار  الص ــني  املواطن ــالت  معام
ــدة )١٤( يوما، فيما  ــوازات ومل اجل
ــب يصدر  ــار الى وجود مكت اش
ــة مدة  ــا طيل ــواز يومي ١٠٠٠ ج
التوقف للحاالت الطارئة فقط.

ــان اطلعت  ــال الوائلي في بي وق
ــه  ــد" ان ــاح اجلدي ــه "الصب علي
ــالت  معام ــلم  تس ــاف  ايق "مت 
ــوازات ملدة  ــني الصدار اجل املواطن
ــن يوم امس  ــا ابتداًء م )١٤( يوم

االثنني السابع من اب اجلاري".
واضاف الوائلي ان "ذلك جاء لبدأ 
ــة اجلديدة بدل  العمل باملنظوم
القدمية"، مشيرا الى انه "سوف 

يكون هناك مكتب جاهز الصدار 
اجلوازات يصدر ١٠٠٠ جواز يوميا 
ــف وللحاالت  ــدة التوق طيلة م
ــتعجلة واجلرحى  الطارئة واملس
ــات  االحتياج وذوي  ــن  واملوفدي
اخلاصة وبدوام صباحي ومسائي 
ــة  اخلدم ــب  ــى مكت ال ــة  اضاف

والدبلوماسي".
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بغداد - أسامة نجاح:
أكدت قيادة قوات جهاز مكافحة 
ــس االثنني ,  ــاب الفريق, أم اإلره
ــر النطالق  ــاعة الصف ــد س حتدي
ــر قضاء تلعفر غربي  معارك حتري
ــك إلى  ــن دون ذكر ذل ــل م املوص
ــاظ على  ــالم للحف ــائل اإلع وس
سرية العملية ، فيما بينت بان ، 
املرحلة األولى من اخلطة تضمنت 

ــات  املعلوم ــع  وجم ــر  التحضي
االستخبارية التفصيلية ملعرفة 
ــش ومخابئهم في  ــدد الدواع ع

القضاء . 
ــي جهاز مكافحة  وقال القائد ف
اإلرهاب الفريق الركن عبد الوهاب 
ــاعدي إن" القوات املسلحة  الس
ــرة ميدانية  ــة لديها خب العراقي
ــبتها  ــة اكتس ــرة ومتراكم كبي

ــابقة وخاصة  ــارك الس ــن املع م
ــر املوصل التي  ــد معركة حتري بع
ــات داعش  ــت ظهر عصاب قصم
ــه وعناصره  ــه اغلب قادت بفقدان

هناك". 
ــي حديث  ــاعدي ف ــاف الس وأض
ــاح  ‘‘الصب ــة  لصحيف ــاص  خ
ــه" مت إجناز وضع اخلطة  اجلديد‘‘ ان
ــول  بدخ ــة  اخلاص ــكرية  العس

ــة  الطبيع ذات  ــر  تلعف ــة  مدين
اجلغرافية املفتوحة واخملتلفة عن 
أي مكان آخر إضافة إلى قلة عدد 
ــاعد  الذي سيس الدواعش األمر 

على سهولة حسم املعركة". 
ــة  ــاعدي أن “اخلط ــح الس وأوض
ــاظ  ــان احلف ــى ضم ــتركز عل س
على سالمة املدنيني والقطعات 
ــر األرض”،  ــكرية قبل حتري العس

ــن  ــى م ــة االول ــاً أن “املرحل مبين
ــر  التحضي ــت  تضمن ــة  اخلط
االستخباراتية  املعلومات  وجمع 
التفصيلية ملعرفة عدد الدواعش 

ومخابئهم في تلعفر". 
ــف مصدر امني  من جانبه كش
مطلع في قيادة احلشد الشعبي 
ــد  ــس االثنني ، أن قوات احلش , أم
ــعبي صدت هجوما لداعش  الش

ــالث عجالت  ــي  ودمرت ث اإلجرام
قرب قضاء تلعفر. 

وقال املصدر لصحيفة ‘‘الصباح 
ــي  اإلجرام ــش  داع ان"  ــد‘‘  اجلدي
ــالت نوع بيك  ــم بثالثة عج هاج
ــاط القطعات  ــن نق ــددا م آب ع
ــرب  ق ــتركة  املش ــكرية  العس

تلعفر ". 
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"مكافحة اإلرهاب" يكشف عن تحديد ساعة الصفر النطالق عمليات تحرير تلعفر

الشرطة السعودية تلقي القبض على عناصر إرهابية

إيقاف إصدار الجوازات لمدة 14 يومًا
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السليمانية ـ عباس كاريزي:

اقليم كردس��تان  رئيس  س��مى 
مس��عود بارزاني خ��ال اجتماع 
عقده امس االثن��ن وفد اللجنة 
العلي��ا لاس��تفتاء ال��ذي م��ن 
خ��ال  بغ��داد  ي��زور  ان  املق��رر 
اليوم��ن املقبلن للتفاوض حول 
االقليم  رؤية  وطرح  االس��تفتاء، 
حول مس��تقبل العاق��ة وآلية 
معاجل��ة املس��ائل العالق��ة مع 

احلكومة االحتادية.
ان  سياس��ية  مص��ادر  وذك��رت 
بارزاني اجتمع ام��س االثنن مع 
اعض��اء الوف��د التفاوضي الذي 
يتأل��ف م��ن ممثل��ن ع��ن جميع 
الذي من  الكردستانية،  االطراف 
املقرر ان يزور بغداد خال اليومن 
املقبلن، وال��ذي قاطعته حركة 
االس��امية،  واجلماعة  التغيي��ر 
اللذان رفضا املشاركة سابقا في 
االجتماعات التي عقدها بارزاني 
م��ع اللجنة العليا لاس��تفتاء، 
كما رفضتا تس��مية مرش��حن 
عنها للجنة العليا لاس��تفتاء، 
بدعوى ان بارزاني فاقد للشرعية 
كرئي��س لاقلي��م واليح��ق ل��ه 
اصدار أية قرارات مصيرية تخص 
كردس��تان  ش��عب  مس��تقبل 
وس��ط تعطي��ل وغي��اب برمل��ان 

كردستان.
وقال��ت املص��ادر ان الوفد يضم 
رۆژ نوری شاویس ممثا عن احلزب 
الدميقراط��ي وعدنان مفتي ممثا 
عن االحتاد الوطني، وفؤاد حسن 
رئي��س دي��وان رئاس��ة االقلي��م، 
االحت��اد  ع��ن  خلي��ل  وابراهي��م 
االس��امي، وممثلن ع��ن االحزاب 
ف��ي  واملس��يحين  التركماني��ة 
االقليم، وس��يزور الوفد رئيس��ا 
ورئي��س  واجلمهوري��ة  ال��وزراء 
البرملان، كما س��لتقي بعدد من 

االطراف السياسية العراقية.  
بينما ينتظر احل��زب الدميقراطي 
الكردس��تاني على احر من اجلمر 
حتديد موعد اجتماعه مع حركة 
التغيير لاطاع على ش��روطها 
وحثها على اع��ادة تفعيل برملان 

االقلي��م، ال��ذي تش��ترط اغلب 
اع��ادة  الكردس��تانية  الق��وى 
قانونا  ب��دوره  تفعيل��ه ليص��در 
يش��رع فيه اج��راء االس��تفتاء، 
اش��ارت املص��ادر ال��ى ان االحتاد 
الوطني مس��تعد العادة تفعيل 
برمل��ان كردس��تان قب��ل موع��د 
13 من الش��هر اجل��اري في حال 
متسكت حركة التغيير مبوقفها 
املع��ارض الجراء االس��تفتاء من 
دون تطبيع االوضاع السياس��ية 
وتهيئة االج��واء املائمة ومتهيد 
والدولي��ة  االقليمي��ة  االرضي��ة 

إلجرائه.  
وق��ال موق��ع جاودي��ر املقرب من 
االحت��اد الوطن��ي في تقري��ر انه 
وبع��د انتهاء االعذار والش��روط 
املس��بقة الت��ي كان��ت حرك��ة 
التغيير تضعها كش��رط العادة 
تفعي��ل برمل��ان كردس��تان، الذي 
يترأس��ه يوس��ف محم��د وه��و 
قي��ادي في حرك��ة التغيير، فأنه 
ال يوج��د مب��رر ملوقفه��ا املتردد 
م��ن حتديد موعد الع��ادة تفعيل 

البرملان، وتاب��ع ان االحتاد الوطني 
والدميقراطي لن ينتظرا اكثر من 
ذلك وس��يقومان بالدعوة لعقد 
جلس��ة البرملان حتى وان رفضت 

التغيير املشاركة.  
ب��دوره ج��دد احل��زب الدميقراطي 
الكردس��تاني تأكيده على اجراء 
االس��تفتاء في موعده احملدد في 
ال 25 من ايلول س��بتمبر املقبل، 
نافي��ا وج��ود أي��ة ني��ة لتأجيله 
تهديدات  بوج��ود  التلويح  ع��ادًا 
تقوم بها دول اجل��وار على اقليم 

كردستان وشعبه .
العلي��ا  جلن��ة  عض��و  واض��اف 
زيب��اري  هوش��يار  لاس��تفتاء 
ف��ي ن��دوة ان اي��ة دولة ل��م تبِد 
اعتراضه��ا بنح��و رس��مي على 
اجراء االس��تفتاء، مشيرا الى ان 
االقلي��م يري��د ان يس��تطلع رأي 
شعبه وان ذلك على حد تعبيره 
اليعد جرمي��ة او جتاوز على حقوق 

االخرين.
وتاب��ع زيب��اري ان اخمل��اوف واث��ارة 
التخوف من اجراء االس��تفتاء ال 

اساس لها، وان ذلك كله دعايات 
ت��روج لها بعض وس��ائل االعام 
التجار  النف��وس م��ن  وضع��اف 
الذين يس��تغلون ه��ذه القضية 

لتحقيق مكاسب مالية.
وق��ال ان احلكوم��ة العراقية لم 
تلت��زم بالدس��تور ال��ذي اتفقت 
عليه جميع مكونات العراق عام 
2005 وال��ذي كان مبنزل��ة عق��د 
اجتم��اع ب��ن جمي��ع املكونات، 
اضاف��ة ال��ى تنص��ل احلكوم��ة 
االحتادي��ة م��ن تنفيذ امل��ادة 140 
من الدس��تور عادًا ك��ون العراق 
دول��ة فيدرالية لم يكون س��وى 
عل��ى الورق ولم تطب��ق القوانن 

الفيدرالية.
واضاف زيباري ان الفرصة احلالية 
املتاح��ة امام االقلي��م لتحقيق 
االس��تقال فرص��ة ذهبية وهي 
لن تتك��رر اذا ما مت تفويتها، وقال 
» االس��تفتاء لي��س ورقة ضغط 
سياسية وامنا هدفه انشاء دولة 
مس��تقلة وعلى جميع مكونات 
كردستان املشاركة في بنائها«.    

)ال  ح��راك  أطل��ق  ذل��ك  ال��ى 
احلالي(  الوق��ت  لاس��تفتاء في 
قناة فضائي��ة لتوجيه املواطنن 
لرف��ض  الك��رد  واملش��اهدين 
االس��تفتاء والتصويت ب� »كا« 
فيما لو اصرت الس��لطات على 

اجرائه في أيلول املقبل.
ف��ي  اعامي��ة  مواق��ع  وقال��ت 
الس��ليمانية أن القن��اة جتربي��ة 
وحتمل اسم احلراك )ال لاستفتاء 
في الوقت احلال��ي( ومن املقرر أن 
تبث برامجها في القريب العاجل 
تزامن��اً مع بدء العد العكس��ي 
إلجراء االس��تفتاء املق��رر في ال� 

25 من ايلول املقبل.
ونش��طاء  منظم��ات  وكان��ت 
وش��خصيات  مدن��ي  مجتم��ع 
ومثقفن  واكادميي��ة  سياس��ية 
ف��ي  واعامي��ن  وصحفي��ن 
محافظة السليمانية، قد أعلنوا 
انطاق حملة كا لاستفتاء في 
الوقت احلال��ي، معلنن رفضهم 
االس��تفتاء  قضي��ة  لتوظي��ف 
خلدم��ة  كردس��تان  واس��تقال 

وسياس��ية  حزبي��ة  اجن��دات 
مؤكدي��ن ان الوقت غي��ر مائم 
االن لطرح مس��ألة االس��تفتاء 
وهو ما اكدوا انه سيؤدي الى جر 
كوارث وس��يلحق اض��رارا كبيرة 

بشعب كردستان.
بدوره اش��ار ش��يخ ش��امو وهو 
لاستفتاء  العليا  اللجنة  عضو 
في االقليم، ع��ن املكون اليزيدي 
ان ابداء بعض اجلهات السياسية 
معارضتها الس��تفتاء  العراقية 
اس��تقال كردستان هو للدعاية 
االنتخابية فقط وكسب اصوات 
الناخب��ن، الن االس��تفتاء ح��ق 
مش��روع و قانون��ي وال يحق ألي 

جهة سياسية معارضته.
وق��ال ش��يخ ش��امو ان عملية 
االستفتاءعلى استقال االقليم، 
س��تجرى في موعدها احملدد وهو 
ال� 25 من سبتمبر/أيلول املقبل، 
مش��يرا الى ان��ه ابلغ م��ن قبل 
املسؤولن في االقليم ان الواليات 
املتحدة ليس��ت ضد اس��تفتاء 

االستقال باقليم كردستان.

»الديمقراطي« و«االتحاد الوطني« يبحثان آليات
تفعيل برلمان كردستان بغياب حركة التغيير

بعد أن رفضت المشاركة في إعادة تفعيله إلضفاء الشرعنة على االستفتاء    عبد الزهرة محمد الهنداوي

املصادفة وحدها قادتني إلى لقاء جمعني بس��يدة 
بريطانية من أصل عراقي ، كانت في زيارة إلى بغداد 
، وحتدثن��ي تلك الس��يدة بحرقة ولوع��ة قائلة : أنا 
عراقية كردية ولكني أعش��ق بغداد إلى حد الوجد 
واس��عى بكل ما أمل��ك من امكاني��ة خلدمة هذه 
العاصم��ة اجلميل��ة على الرغم من كل مآس��يها 
.. وتواص��ل محدثت��ي حديثها ، لتعب��ر عن حزنها 
العميق وأس��فها الكبير لوجود من يسعى إلبقاء 
بغ��داد حزين��ة تعان��ي االّمرين من خ��ال وقوفهم 
ض��د  اي محاولة او مش��روع من ش��أنه أن يجعل 
م��ن بغداد أكث��ر جماال وألق��ا .. وعل��ى الرغم من 
عش��قها لبغداد إال انها بدأت تشعر بأنها ارتكبت 
جرمية بش��عة عندما س��عت إلى الشروع مبشروع 
يخ��دم التنمية ف��ي العاصمة ويفت��ح آفاقا رحبة 
لاستثمار االجنبي  في عموم العراق ، ولكن –كما 
تقول- تصدى البعض للمشروع لتبقى هي رهينة 
املراجعات بن دوائر وزارة التربية وأقس��امها لكون 

املشروع يرتبط بالوزارة .. 
وحن أسألها عن طبيعة هذا املشروع الذي تسبب 
له��ا بكل هذا احل��زن ، يتبن لي من خ��ال اجابتها 
، إن املش��روع يتمثل بافتتاح م��دارس بريطانية في 
بغداد ومبواصفات عاملية عالية املستوى ومن شأن 
هذه امل��دارس ان توفر فرصا تعليمي��ة راقية ألبناء 

املستثمرين االجانب ، فضا عن العراقين . 
وإذ أفكر مبشروع من هذا النوع ، أجده فعا مشروعا 
مهم��ا ينبغي التفكير به جديا ، الس��يما في ظل 
التوجه احلكومي نحو فتح االبواب امام االستثمار 
االجنبي خ��ال املرحل��ة املقبلة ألنن��ا نتحدث عن 
خط��ة كبيرة إلع��ادة اعم��ار املناطق احمل��ررة ، ومن 
املؤكد ان املس��تثمر االجنبي عندما يتوجه إلى اي 
دولة في العالم فانه يضع في اولوياته تعليم ابنائه 
، فان وجد املدارس املناس��بة فانه سيتشجع اكثر 
ويقدم على االستثمار ، والن العاصمة بغداد تخلو 
م��ن املدارس االجنبية فان االمر يتطلب تنفيذ مثل 
هذا املش��روع ، ومادام يوجد من هو على اس��تعداد 
لتنفي��ذه ، فاعتق��د ان عل��ى وزارة التربي��ة دع��م 
صاحبة هذا املشروع التي جنحت بإنشاء 4 مدارس 
بريطانية  في اقليم كردستان يتعلم فيها الكثير 
من ابناء املستثمرين االجانب ، كما أن التعليم في 
العراق أصبح محتاجا إلى من ينافس��ه بعد حالة 

اإلرهاق التي تعرض لها خال العقود األخيرة . 
ولك��ن يب��دو أن وزارة التربي��ة وم��ن خ��ال حديث 
السيدة البريطانية ذات األصل العراقي لم تتعامل 
مع املش��روع بجدية ، فهي تقول أنه��ا قابلت وزير 
التربية منذ ثمانية اش��هر ووعده��ا خيرا ، إال أنها 
لم تلمس ش��يئا عل��ى الرغم من مئات الرس��ائل 
واخملاطب��ات مع الوزي��ر والوزارة ، ومرت اش��هر وهي 
تنتقل من قس��م إلى قس��م في الوزارة تضطرها 
إلى اجللوس ساعات طويلة في بعض األيام بانتظار 
توقيع من هذا املدير أو ذاك املسؤول . ولذلك اقول ، 
علينا أن نتمس��ك بأهداب أي مشروع من شأنه أن 
يعطين��ا دفعة ايجابية ف��ي مفاصل احلياة املهمة 
وفي مقدمتها التعليم ، فكما هو معلوم أن الدول 
املتقدم��ة ما كان لها أن تنم��و وتتقدم لوال إياؤها 
االهتم��ام واألهمي��ة الكبي��رة للتعلي��م .. علين��ا 
االستثمار في التعليم ، ألنه ميثل املفتاح احلقيقي 
الزدهار احلياة بجميع تفاصيلها ومفاصلها ، فبناء 

العقول يجب أن يكون أوال وقبل كل شيء . 

االستثمار
في التعليم

تقـرير

مايكل نايتس
و الكسندر ميلو*

تتمث��ل األولوي��ة الثاني��ة للتحالف الذي 
تق��وده الوالي��ات املتح��دة ف��ي احلف��اظ 
مختل��ف  عل��ى  راس��خ  حض��ور  عل��ى 
مس��تويات “جه��از مكافح��ة االره��اب”. 
وقد س��مح التنس��يق الوثيق والتواصل 
األمريكي��ن  للمستش��ارين  اليوم��ي 
بغ��رس األخاقي��ات املهنية ف��ي “اجلهاز” 
2010، وكان هن��اك ارتب��اط  حت��ى ع��ام 
ق��وي ب��ن انخفاض ق��درة “اجله��از” على 
مكافحة اإلرهاب وانسحاب املستشارين 
األمريكين. وتشمل املستويات الرئيسية 
الت��ي ينبغي أن يُدرج فيها هذا احلضور ما 

يلي:
مس��توى ال��وزارة. كون “اجله��از” منظمة 
جدي��دة عل��ى مس��توى ال��وزارة، ينبغي 
علي��ه اآلن أن يضطلع بجميع املهام التي 
كان��ت تق��وم به��ا وزارة الدف��اع بالنيابة 
عنه، مثل شؤون طاقم العاملن والدعم 
والنفق��ات  التحتي��ة  والبني��ة  الطب��ي 
العام��ة وصيانة املركبات وقط��ع الغيار. 
وس��يكون لبن��اء الق��درات الدولية على 
مس��توى الوزارة آث��ار إيجابي��ة متعاقبة 
عبر املس��تويات الدنيا ل�”جهاز مكافحة 
اإلره��اب”، وهي أفضل طريق��ة للحّد من 
خطر تس��ييس قيادة “اجلهاز” وانتهاكات 
حقوق اإلنس��ان من خال إنشاء العاقات 
وآليات اإلنذار املبكر. وميكن للمستشارين 
الدولين أن يساعدوا “اجلهاز” على حتديث 
االستراتيجية الوطنية ملكافحة اإلرهاب 

وتطوير عقيدة عراقية ملكافحة التمرد.
لق��د مت رف��ع ق��درات “جه��از مكافح��ة 
اإلره��اب” إل��ى مس��توى ع��اٍل م��ع عدد 

قلي��ل ال يتخطى املائة من املستش��ارين 
األمريكين املوجودين في مواقع آمنة مثل 
أكادميي��ة “اجلهاز” للتدري��ب في “املنطقة 
الرابع��ة” ف��ي بغداد. وق��د احتفظ هؤالء 
املستشارين مبستويات املعايير، من خال 
حفاظه��م على معدالت “فش��ل” عالية 
في عمليات االختيار التابعة للجهاز. وفي 
املستقبل، سيدّرب “اجلهاز” أعداداً كبيرة 
ج��داً من االحتياطين، م��ع بقاء عدد أقّل 
من مخضرمي “اجلهاز” العراقين لتوجيه 
العملية، األمر الذي يش��ّكل خطراً على 

املعايير التي ميكن أن تتدنى.
االستخبارتية. سيحتاج  املعلومات  دمج 
“اجلهاز” اآلن إلى إعادة توجيه تركيز مقره 
لدمج املعلومات االستخباراتية في بغداد 
بعيداً عن االستخبارات على أرض املعركة 
ونح��و مكافحة اإلرهاب، وس��يحتاج إلى 
إعادة بناء ش��بكته البس��يطة ل� “مراكز 
التنسيق اإلقليمية” وشبكات برمجياتها 
وأقس��امها  الداعم��ة  االس��تخبارية 
القضائية )إلصدار أوامر اعتقال(. ويتعن 
عل��ى التحال��ف احلف��اظ عل��ى اتص��ال 
مباش��ر مع مق��ر “اجلهاز” عل��ى مختلف 

املستويات.
“عناصر التمكن” الرئيس��ية. ستشكل 
االس��تخبارات والنقل اجلوي أم��راً ضرورياً 
لتحقي��ق نوعي��ة األمن “واس��ع النطاق” 
ال��ذي س��يضطلع ب��ه “جه��از مكافحة 
اإلرهاب” عند ماحقت��ه تنظيم »الدولة 
اإلس��امية« في املناط��ق النائية واخملابئ 
احلضرية الس��رية. وبسبب الدور احلاسم 
لهجم��ات املروحيات ف��ى املرحلة املقبلة 
من احل��رب، يتع��ن على التحال��ف إعادة 
تطوي��ر العاق��ات التي كان��ت وثيقة في 
السابق بن قسم الطيران التابع للجهاز 

واجليش األمريكي.

هل ميكن لـ “جهاز مكافحة اإلرهاب” 
إصالح “اجليش العراقي”؟

ينبغي أن تكون األولوية األخيرة للداعمن 
الدولي��ن هي تعزي��ز العاق��ات الوثيقة 
بن “جه��از مكافحة اإلره��اب” واألجهزة 
الش��قيقة لها ف��ي وزارة الدف��اع، ووزارة 
الداخلية، وأوساط االستخبارات العراقية. 
وبغ��ض النظ��ر ع��ن املناف��ع املنطقي��ة 
للتنسيق، ينبغي على التحالف أن ينظر 

إل��ى تواص��ل العناصر وطاق��م العاملن 
م��ن  يس��تطيع  كوس��يلة  وتبادله��م 
خالها “جه��از مكافحة اإلرهاب” أن يعزز 
“التفاعل والتبادل” مع مؤسسات عراقية 
أخرى. وفي املاضي، حرص “جهاز مكافحة 
اإلرهاب” على االحتفاظ بالعناصر وطاقم 
العامل��ن التابع��ن ل��ه ول��م ميي��ل إلى 
إعادتهم إل��ى وزارة الدفاع )حيث نش��أوا 
في أغلب األحيان(. ونتيجًة لذلك، اعتبرت 

وكاالت أخرى أن “اجلهاز” يشكل تهديداً.

واآلن يصب��ح العكس صحيحاً بس��رعة، 
على األق��ّل على مس��توى كب��ار القادة. 
وف��ي البحث ع��ن أفض��ل املواهب لقلب 
الك��وارث العس��كرية للع��راق، يعتم��د 
رئيس الوزراء حيدر العبادي بش��كل كبير 
على “جه��از مكافح��ة اإلره��اب” لتولي 
األوامر الرئيسية. وفي كانون الثاني/يناير 
2015، مت تعين نائب قائد عناصر “اجلهاز” 
التنفيذي��ة الفري��ق الرك��ن عبدالوه��اب 
الس��اعدي لقي��ادة احلمل��ة الش��مالية 

لتحري��ر تكريت وبيجي وم��ن ثم املوصل. 
وفي أيار/ماي��و 2015، مت اختيار قائد اللواء 
في “جهاز مكافح��ة اإلرهاب” اللواء كرمي 
التميم��ي ليتول��ى رئاس��ة قس��م األمن 
املسؤول عن املركز احلكومي في “املنطقة 
الدولية” في بغداد. وفي متوز/يوليو 2016، 
عق��ب االنفج��ار املدّمر الذي اس��تهدف 
منطق��ة الكرادة الراقية ف��ي بغداد، عّن 
العب��ادي الل��واء الركن جلي��ل عبد اجلبار 
الربيع��ي، الذي كان آن��ذاك مدير اخملابرات 
ف��ي “جه��از مكافح��ة اإلرهاب”، رئيس��اً 
ل�”قي��ادة عملي��ات بغداد” التي تس��يطر 
على ما يقرب من 60 في املائة من إجمالي 
الق��وى العاملة من قوات األمن العراقية. 
ومؤخ��راً، مت تعي��ن اللواء عرف��ان احليالي، 
وه��و رئيس”دائرة التدري��ب والتطوير” في 
“اجلهاز” الذي يش��غل منصب��ه منذ فترة 
طويل��ة، وزي��راً للدفاع في كان��ون الثاني/

يناير 2017.
وب��دالً م��ن دع��م توس��يع نط��اق “جهاز 
مكافح��ة االره��اب” ال��ذي ق��د يجع��ل 
الق��وات اخلاص��ة العراقي��ة أقل “متي��زاً”، 
يتعن على التحالف الذي تقوده الواليات 
املتحدة مساعدة “اجلهاز” ليكون حاضناً 
للمواه��ب العس��كرية. وق��د يعني ذلك 
تناوب موظف��ي “جهاز مكافحة اإلرهاب” 
كي يعملوا في وزارات أخرى، وفي “اجليش 
العراقي” و”الش��رطة االحتادية”. وميكن أن 
يساعد هذا التناوب “اجليش العراقي” في 
تعزيز كتائب املغاوير التابعة له ووحداته 
اخلاص��ة، وف��ي اكتس��اب مه��ارات ف��ي 

مكافحة التمرد واإلرهاب.
وقد ي��ؤدي تب��ادل العناصر إل��ى احلّد من 
سيطرة امليليش��يات على وزارة الداخلية 
القوية التي تقودها حالياً »منظمة بدر« 
املدعوم��ة من إي��ران و”فريق االس��تجابة 

للط��وارئ” التابع لها ال��ذي ارتبط مؤخراً 
بانته��اكات جس��يمة حلق��وق اإلنس��ان. 
وميك��ن أن يس��توعب “اجله��از” حتى قوى 
عاملة من »قوات احلش��د الش��عبي« وأن 
ين��اوب ضباطها من خال »قوات احلش��د 
الشعبي«، مما قد يقّلل من خطر التوترات 
في املس��تقبل بن هذه الق��وات. ويحتاج 
“جه��از مكافح��ة اإلرهاب” إل��ى أن يكون 
أفض��ل - ولي��س أكب��ر - م��ن ال��وكاالت 
الش��قيقة، وأن يك��ون منوذج��اً لاحتراف 

والوالء للدستور العراقي.
وتُعتب��ر اجلهود األمريكي��ة لتطوير قوات 
األم��ن العراقي��ة فش��اً فادح��اً ومكلفاً 
على نط��اق واس��ع، ولكن هن��اك عنصر 
واح��د على األقل حّقق جناح��اً مدوياً وهو: 
“جهاز مكافحة اإلرهاب”. ومن بن جميع 
املؤسسات التي أنشأتها الواليات املتحدة 
في العراق، كان “جهاز مكافحة اإلرهاب” 
أفضلها إعداداً وفعالي��ة وميكن أن يبقى 
كذلك. ويحتاج “اجلهاز” إلى دعم أمريكي 
مس��تدام إذا ما رغبت الوالي��ات املتحدة 
فى أن يبق��ى معلماً دائم��اً وحياً آلمالها 

ونواياها احلسنة للعراق.

ــل “ليفر” في  ــس هو زمي ــكل نايت * ماي
ــل في كل  ــنطن. و قد عم ــد واش معه
ــة وفي معظم املناطق  محافظة عراقي
ــا في ذلك  ــا املائة، مب ــغ عدده ــي يبل الت
ـــ »قوات األمن  ــرات قضاها ملحقاً ب فت
العراقية« و”البيشمركة”، وكان آخرها 
ــتركة - «عملية  ــام املش ــوة امله ــع ق م
ــل». أليكس ميلو هو احمللل  احلل املتأص
ــي في “هورايزن كالينت  األمني الرئيس
ــة للخدمات  ــي مؤسس ــس”، وه آكس
االستشارية تعمل مع شركات الطاقة 

الرائدة في العالم.

أفضل ما أنشأته أميركا في العراق

“جهاز مكافحة اإلرهاب”والحرب الطويلة ضّد التمّرد المسلح

برملان إقليم كردستان

بارزاني اجتمع أمس 
االثنين مع أعضاء الوفد 
التفاوضي الذي يتألف من 
ممثلين عن جميع األطراف 
الكردستانية، الذي من 
المقرر أن يزور بغداد خالل 
اليومين المقبلين، والذي 
قاطعته حركة التغيير 
والجماعة اإلسالمية، 
اللذان رفضا المشاركة 
سابقا في االجتماعات التي 
عقدها بارزاني مع اللجنة 
العليا لالستفتاء

قوات جهاز مكافحة االرهاب

الثاثاء 8 آب 2017 العدد )3757(

Tue. 8 Aug. 2017 issue )3757(

)3ـ 3( 

بغداد ـ الصباح الجديد:
دعت هيئة املس��اءلة والعدالة، امس 
االثنن، املتضررين من سياسات النظام 
الس��ابق إلقامة دعاوى قضائية، الفتة 
الى أن املش��تكي علي��ه تزويد الهيئة 
باملعلومات الازمة للش��كوى وحتديد 

اسم املشكو منه وتوخي الدقة.
وقالت الهيئ��ة في بيان اطلعت عليه 

"الصباح اجلدي��د"، إن "مكتب املدعي 
الع��ام في هيئ��ة املس��اءلة والعدالة 
يدعو املواطنن من سجناء سياسين 
أو  مهجري��ن  أو  ش��هداء  عوائ��ل  أو 
ضحاي��ا قمع االنتفاضة الش��عبانية 
أو املص��ادرة أمواله��م، مم��ن تضرر من 
السياس��ات القمعي��ة اجلائ��رة التي 
مارس��ها النظ��ام الس��ابق بحقهم 

إلقام��ة دع��اوى قضائي��ة". وأضافت، 
أن "املش��تكي علي��ه االلت��زام بتزويد 
الهيئة باملعلومات الازمة للش��كوى 
وحتديد اس��م املش��كو من��ه وتوخي 
الدقة في موضوع الش��كوى حس��ب 
االختصاص لضمان حقوق املش��تكي 
وحتريك الشكوى بش��كلها القانوني 

الصحيح".

بغداد ـ الصباح الجديد:
أف��اد مص��در أمني ف��ي محافظة 
ص��اح الدي��ن، ب��أن 170 »إرهابياً« 
قتلوا بقصف ش��نه طيران اجليش 
في قضاء الشرقاط الواقع شمالي 

احملافظة.
وقال املصدر في حديث صحفي، إن 
»طيران اجليش وجه، ضربات موجعة 

لتنظيم داعش اإلرهابي استهدفت 
مق��رات لتجمع عناص��ر التنظيم 
ف��ي منطقة التصنيع العس��كري 
بقضاء الش��رقاط ش��مالي صاح 

الدين«.
الضرب��ات  أن   ، املص��در  وأض��اف 
أس��فرت ع��ن »قتل أكث��ر من 170 
إرهابيا وتدمير 5 رشاشات 23ملم، 

وتدمي��ر 2 عجلة بي��ك اب يحمان 
رشاش��ة إحادية 14.5 ملم، وتدمير 
3 شفل مصفح، وتدمير 11 عجلة 
حتمل أس��لحة مختلفة، وتدمير 3 

رشاشات احادية 14.5 ملم«.
يشار إلى أن الساحل األيسر لقضاء 
الشرقاط ما يزال في قبضة تنظيم 

»داعش« منذ حزيران 2014.

»المساءلة والعدالة« تدعو المتضررين
من النظام السابق إلقامة دعاوى قضائية

مصدر: مقتل 170 إرهابيًا
بقصف جوي في الشرقاط



بغداد – انفجار الصقة 
ذكر مصدر امني في الش��رطة العراقية 
امس االثنني بأن ش��خصاً قت��ل بانفجار 
عبوة الصقة في الغزالية غربي العاصمة 

بغداد.
وقال املصدر الذي طلب عدم الكشف عن 
اس��مه إن "عبوة الصقة كانت موضوعة 
أس��فل س��يارة مدنية انفجرت، مس��اء 
يوم امس ف��ي أثناء مروره��ا في مبنطقة 
الهي��اكل التابعة ملنطق��ة الغزالية، ما 
أسفر عن مقتل صاحب العجلة في احلال 
، وأن "قوة أمنية طوق��ت مكان االنفجار 
ومنعت االقتراب من��ه، فيما نقلت اجلثة 

إلى دائرة الطب العدلي" 

ديالى – عمليات تفتيش 
اعل��ن مص��در امني ف��ي قيادة ش��رطة 

محافظة ديال��ى امس االثنني عن انطالق 
عملي��ات تفتيش ملناطق زراعية ش��مال 
وش��رقي احملافظ��ة ملالحقة خالي��ا نائمة 

تابعة لتنظيم "داعش االرهابي ".
وق��ال املص��در االمن��ي إن "ق��وة أمني��ة 
مش��تركة من قسمي شرطة املنصورية 
والعظيم وفوج ط��وارئ ديالى االمنوذجي 
ودوريات من س��رية س��وات األولى ومفارز 
من قس��م مكافحة املتفجرات والكالب 
ش��رطة  ف��ي  واالتص��االت  البوليس��ية 
ديال��ى نف��ذت، فج��ر ي��وم ام��س عملية 
أمني��ة لتفتيش املناط��ق احملصورة ما بني 
ناحيتي املنصورية )45 كم شرق ب عقوبة( 
والعظيم )63 كم ش��مالي بعقوبة( في 

احملافظة .

كركوك – اطالق نار 
اف��اد مصدر امني في ش��رطة محافظة 

كرك��وك امس االثنني، ب��أن ضابطاً برتبة 
مقدم ف��ي البيش��مركة قت��ل بطلقات 

نارية وسط احملافظة.
وق��ال املص��در  الذي رفض الكش��ف عن 
اس��مه إن "ضابط��اً برتب��ة مق��دم ف��ي 
البيش��مركة قت��ل، ليل��ة ام��س االول ، 
بطلق��ات نارية اصيب بها ق��رب حلويات 
الش��كرجي بح��ي طري��ق بغداد وس��ط 
كركوك"، مبين��اً أن "الضابط اصيب في 
الراس والص��در ، وان" قوة من الش��رطة 
واالس��ايش حضرت ملوقع احلادثة وفتحت 
حتقيق��ا قب��ل ان تنق��ل اجلثة ال��ى دائرة 

الطب العدلي".

صالح الدين – قصف جوي
كشف مصدر أمني في شرطة محافظة 
صالح الدين امس االثنني بأن 170 "إرهابياً" 
قتل��وا بقصف ش��نه طي��ران اجليش في 

قضاء الشرقاط الواقع شمالي احملافظة.
وق��ال املصدر ال��ذي رفض الكش��ف عن 
اس��مه إن "طيران اجليش وج��ه فجر يوم 
ام��س ضرب��ات موجعة لتنظي��م داعش 
اإلرهاب��ي اس��تهدفت مق��رات لتجم��ع 
عناص��ر التنظيم ف��ي منطقة التصنيع 
العس��كري بقضاء الش��رقاط ش��مالي 

صالح الدين".

االنبار – ضربة جوية 
اكد مصدر عسكري في الفرقة السابعة 
مبحافظة األنبار امس االثنني تدمير "ديوان 
احلسبة" التابع لتنظيم "داعش" بضربة 

جوية في مدينة عنة غربي احملافظة.
وق��ال املص��در  الذي رفض الكش��ف عن 
اسمه إن "طيران التحالف الدولي قصف 
ما يسمى ديوان احلسبة التابعة لتنظيم 
داع��ش ف��ي مدين��ة عنة )210ك��م غرب 

الرمادي(".

نينوى – ضبط اعتدة 
اعلن الناطق باس��م وزارة الداخلية امس 
االثنني ع��ن ضبط حزام ناس��ف ورمانات 
يدوي��ة تع��ود لتنظي��م "داع��ش" خلف 

كنيسة في أمين املوصل.
وق��ال الناط��ق باس��م ال��وزارة العمي��د 
س��عد معن إن "ابطال مكافحة س��رقة 
الس��يارات وبالتعاون مع جه��از اخملابرات 
العراق��ي متكنوا من ضبط حزام ناس��ف 
مع مجموعة م��ن الرمانات اليدوية التي 
تع��ود لعصابات داع��ش اإلجرامية خلف 
كنيسة في منطقة خزرج باجلانب األمين 

ملدينة املوصل". 

كربالء – خطة امنية 
كشف قائد ش��رطة كربالء اللواء أحمد 

علي زويني امس االثنني عن خطة امنية 
لتأم��ني الطري��ق الصح��راوي على طول 
طري��ق احلج البري وصوالً إلى منفذ عرعر 

احلدودي.
وق��ال قائ��د الش��رطة ان��ه "يج��ب اخذ 
احليطة واحلذر واملراقبة الشديدة واملسح 
امليدان��ي املس��تمر لقط��اع املس��ؤولية 
والطري��ق احلدودي". ، مبينا انه "س��يتم 
والكمائن  املفاجئ��ة  الس��يطرات  نصب 
الصحراوي��ة  املناط��ق  ف��ي  املتخفي��ة 
واالس��تمرار في املهمة والنشاط لتأمني 
احلماية الكافية حلجاج بيت اهلل احلرام".

البصرة – عملية امنية 
اك��د مصدر عس��كري ف��ي وزارة الدفاع 
ام��س االثنني، تنفي��ذ عملي��ات البصرة 
والرافدي��ن واجب��اً أمني��اً مش��تركاً في 
اط��راف محافظت��ي ميس��ان والبص��رة 

ملالحقة املطلوبني ونزع االسلحة.
وق��ال املص��در الذي رفض الكش��ف عن 
اس��مه ان "قطع��ات عس��كرية تابع��ة 
لقي��ادة عملي��ات البص��رة بقي��ادة قائد 
العمليات الفريق الركن جميل الشمري، 
وقطعات عسكرية تابعة لقيادة عمليات 
الرافدي��ن بقي��ادة قائد العملي��ات اللواء 
علي ابراهيم املكصوصي، وبإسناد سرب 
من طي��ران اجليش من قاعدة الش��عيبة 
اجلوية نفذت��ا واجباً أمنياً مش��تركاً في 
اط��راف ناحية العزير جنوب��ي محافظة 
ميس��ان واط��راف قضاء القرنة ش��مال 
محافظ��ة البصرة وف��ي املناطق النائية 
الواقع��ة ضمن احل��دود االدارية الفاصلة 
ب��ني احملافظتني"، مش��يرة إلى "مالحقة 
األس��لحة  ون��زع  للقض��اء  املطلوب��ني 
وتفتي��ش األماكن والقرى لبس��ط األمن 

وفرض القانون". 

انفجار الصقة أسفل سيارة بالغزالية غربي بغداد * انطالق عمليات لمالحقة خاليا إرهابية شرقي بعقوبة
مقتل مقدم في البيشمركة بإطالق نار وسط كركوك * الطيران يقتل 170 "إرهابيًا" شمالي صالح الدين
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بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن مصرف الرافدين، عن املباش��رة بصرف 

رواتب املتقاعدين املدنيني لوجبة اب اجلاري.
وق��ال املص��رف ف��ي بي��ان اطلع��ت علي��ه 
"الصب��اح اجلديد"انه "باش��ر بصرف رواتب 

املتقاعدين املدنيني لوجبة اب احلالي".
وأضاف أن "ذلك يش��مل حامل��ي البطاقة 
الذكية ومتقاعدي الصرف اليدوي"، مشيرا 
ال��ى ان "املصرف جه��ة تنفيذية في صرف 
الروات��ب، وذل��ك بعد وصول قوائ��م وبيانات 
بأس��ماء املتقاعدين من قبل هيئة التقاعد 

الوطنية".
واعلنت هيئ��ة التقاعد العام��ة، يوم االول 
من امس االحد، عن مباش��رتها بدفع رواتب 
املتقاعدين لوجبة شهر اب ملصرف الرشيد 

من العام احلالي.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن وزي��ر التربي��ة محمد إقبال، س��المة 
موق��ف ٣٣١ م��ن منتس��بي تربي��ة نينوى 
املباشرين في شهر أيار للعام احلالي، مؤكدا 

أن إطالق رواتبهم سيتم عاجالً.
وقال إقبال في بيان اطلعت عليه "الصباح 
اجلدي��د"، إن "مستش��ارية األم��ن الوطني 
تثبتت من سالمة موقف ٣٣١ من منتسبي 
تربية نينوى املباش��رين في شهر أيار للعام 
احلالي"، مش��يرا الى أنه "يتاب��ع هذا امللف 
ش��خصيا لغاية استكمال جميع األسماء، 
وتأمني صرف رواتبهم حتى في أيام العطل 

الرسمية".
وأض��اف إقب��ال، أن "إطالق رواتبهم س��يتم 
عاجالً، مؤكدا أن "الوزارة جادة وتبذل قصارى 

جهدها إلمتام هذه املهمة دون تأخير".
وتعل��ن وزارة التربي��ة ب��ني فت��رة واخرى عن 
سالمة املوقف األمني لعدد من منتسبيها 
ف��ي محافظ��ة نين��وى وتعدهم بتس��لم 

رواتبهم في وقت قريب.

"الرافدين" يصرف 
رواتب المتقاعدين 

لوجبة آب

"التربية" تواصل إطالق 
رواتب منتسبيها في 

نينوى

الملف األمني

معصوم يوّجه مبنع انتشار 
السالح وحظر املتاجرة باملعدات 

العسكرية
وأضاف��ت أن معص��وم "ثم��ن عمل 
وجهود الوزارة في الس��هر على أمن 
وسالمة املواطنني ومكافحة اجلرمية 
املنظم��ة، ووجه بلزوم ب��ذل قصارى 
اجله��ود ملن��ع وقوع اي��ة اعت��داءات 
او جت��اوزات خ��ارج س��لطة القانون 
ومالحقة ومعاقب��ة أي اعمال عنف 
او ابت��زاز ض��د املواطن��ني كاألطباء 

والتجار واالكادمييني وسواهم".
أن  اجلمهوري��ة،  رئاس��ة  وأوضح��ت 
"الرئيس معصوم وجه مبنع انتش��ار 
الس��الح خارج ايدي اجه��زة الدولة 
الرس��مية  غي��ر  املتاج��رة  وحظ��ر 
العس��كرية"،  واملالب��س  باملع��دات 
مش��ددا عل��ى "تس��هيل اج��راءات 
الرس��مية  االوراق  عل��ى  احلص��ول 
جلمي��ع املواطنني عل��ى وفق االصول 

القانونية".
ودعا معصوم بحس��ب بيان رئاسة 
اجلمهورية، الى "االهتمام املضاعف 
بتطوير عالق��ات التعاون بني اجهزة 
وزارة الداخلية مع نظيراتها في دول 
العال��م، كاف��ة ال س��يما دول اجلوار 
عبر تكثيف اللقاءات وتبادل اخلبرات 
وتعزيز املراقبة املش��ددة على احلدود 
فضال عن متابعة اوض��اع املغتربني 

العراقيني ومساعدتهم". 
م��ن جانب��ه ق��دم وزي��ر الداخلي��ة 
"عرض��ا مس��تفيضا ع��ن مفاصل 
عمل ال��وزارة وامله��ام املوكلة اليها 
في حفظ األمن وترسيخ االستقرار 

في البالد"، مش��يرا ايضا الى "وضع 
خطط لتجاوز العقبات واملشكالت 
الطارئة واملوروثة التي تواجهها في 

عدد من اجملاالت".
ونقل بي��ان رئاس��ة اجلمهورية، عن 
وزي��ر الداخلي��ة تأكيده "اس��تمرار 
الوزارة في عملها الدؤوب على راحة 
احلثيث  العراقي، وس��يعها  املواطن 
في ترس��يخ األمن واالس��تقرار في 
جمي��ع املناط��ق فض��ال ع��ن تعزيز 
عالقات التعاون مع دول اجلوار وعموم 

دول العالم".

السفير األميركي يعّد وحدة 
العراق خطوة مهمة في مواجهة 

داعش
واضاف "تنتظرنا في املرحلة املقبلة 
اس��تحقاقات مهمه تتمث��ل بإقرار 
القوانني املهمة والشروع باستكمال 
حتري��ر كامل االراضي التي يس��يطر 
عليه��ا داع��ش واع��ادة النازحني مما 
تتطلب تظافر جميع اجلهود الدولية 

واحمللية لإلسراع بتحقيقها".
من جانبه اعرب الس��فير االميركي 
عن حرص بالده على دعم العراق في 
حربه ضد االره��اب، مؤكداً ان وحدة 
العراق ف��ي مواجهة داعش االرهابي 
خطوة مهمة نحو اعادة االس��تقرار 

واالمن في جميع مناطق البالد.

أمانة مجلس الوزراء تكشف 
عن دور كبير للقطاع اخلاص في 

املرحلة املقبلة
وأش��ار الع��الق الى "توجي��ه دعوة 

للش��ركات الهولندية املتخصصة 
والزراعة  االس��تثمار،  في قطاعات 
والصناعة لالس��تفادة من خبراتها 

في العراق".
وع��زا اقتصادي��ون ورج��ال أعم��ال 
وصناعيون أس��باب ضعف القطاع 
اخل��اص العراق��ي الى غي��اب فهم 
من قبل مجل��س النواب واحلكومة 
اخل��اص  القط��اع  دور  ألهمي��ة 
ف��ي عملي��ة التنمي��ة، ومعاجل��ة 
مش��كلة البطالة، وتعزيز معدالت 

االستثمار.

"مكافحة اإلرهاب" يكشف عن 
حتديد ساعة الصفر النطالق 

عمليات حترير تلعفر
وأضاف املصدر الذي لم يفصح عن 
أس��مه أن" قوات احلشد الشعبي 
متكنوا م��ن إحباط الهج��وم وقتل 
جميع من كان ف��ي الهجوم فضال 
التابع��ة  العج��الت  إح��راق  ع��ن 
للتنظيم اإلجرام��ي" , مؤكدا  أن" 
جاه��زة  العس��كرية  القطع��ات 
القتحام القضاء بانتظار أمر القائد 

العام إلعالن التقدم"  .
م��ن جهته��ا أعلنت الق��وة اجلوية 
العراقية ، أمس االثنني، باستهداف 
اجلسور والقناطر التي تستعملها 
داعش للتنقل داخل قضاء تلعفر. 

وقال بيان لقيادة القوة اجلوية تلقت 
صحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ نس��خة 
من��ه ان "القوة اجلوي��ة العراقية و 
بناًء على معلومات من استخبارات 
اس��تهدفت عدة  الشعبي  احلشد 

مقرات لداعش وسط قضاء تلعفر 
وقصف��ت اجلس��ور والقناطر التي 
تس��تعملها داع��ش للتنقل داخل 

القضاء". 
وأض��اف إن "داع��ش انس��حب من 
أطراف قضاء تلعفر اجلنوبية وباشر 
بإتالف الط��رق املعبدة في محاولة 
لعرقل��ة الق��وات في ح��ال انطالق 
عملي��ات حترير القضاء كما أعلنت 

النفير العام داخل القضاء". 
الى ذلك أعلن قائد قوات الش��رطة 
االحتادية الفريق رائ��د جودت ،أمس 
االثن��ني، إن وح��دات منتخب��ة من 
الش��رطة االحتادية ب��دأت عمليات 
الكشف واالستطالع وتعزيز الدعم 
اللوجستي استعدادا ملعركة حترير 

تلعفر من قبضة تنظيم داعش. 
واضاف ج��ودت في بي��ان له تلقت 
صحيفة "الصباح اجلديد" نسخة 
منه ان "قطعات الشرطة االحتادية 
األرض  مس��ك  مهم��ة  س��تتولى 
وحف��ظ األمن والنظ��ام في اجلانب 
األمي��ن للموص��ل وتواص��ل مه��ام 
تطهير املناطق احملررة من مخلفات 
الدواع��ش وإع��ادة النازح��ني إل��ى 

مناطقهم". 
وتاب��ع إن "القطع��ات متكن��ت من 
مفخخت��ني  عجلت��ني   تفكي��ك 
والعثور على قناب��ر هاون مختلفة 
و7صواري��خ  قنب��رة   1822 ع��دد 
و19حزاما ناسفا و8عبوات ناسفة 

وقتلت انتحاري جنوب املدينة". 
وتاب��ع إن "القطعات اعتقلت 3 من 
داعش واس��تولت عل��ى 60 صاروخ 

ك��راد و64 صاروخ كاتيوش��ا و600 
كي��س نت��رات االموني��ة و10قناني 
فن��ر و15 برمي��ل تي��زاب و40 كيس 
يوري��ة و8 اكي��اس م��واد متفج��رة 

مخلوطة".

احلكومة: إجراءاتنا أسهمت
في وصول االعتماد على النفط

إلى 85 %
وكذل��ك بخص��وص وج��ود فت��رة 
سماح للس��داد تصل الى خمسة 

سنوات".
ان  بالق��ول  احلديث��ي  وأكم��ل 
"املس��اعدات والق��روض االمنائي��ة 
وظف��ت بالص��ورة املثل��ى حيث مت 
توجيهها إلجناز مش��اريع ذات طابع 
تنموي أو خدمي، وكمثال على هذا 
الق��رض الياباني والذي اس��تعمل 

لتمويل العديد من املشاريع".
ب��دوره ذكر عض��و اللجن��ة املالية 
النيابية جب��ار العبادي في تصريح 
إل��ى "الصباح اجلدي��د"، أن "هناك 
حتسنا واضحا على صعيد التعامل 
م��ع االزم��ة املالية وانهيار اس��عار 

النفط".
وتاب��ع العب��ادي أن "الع��راق لدي��ه 
بخص��وص  مس��تمرة  اج��راءات 
تأمني نفس��ه من الضائقة الناجتة 
ع��ن انخف��اض اس��عار النفط من 
خالل القروض الت��ي حتصل عليها 
واضاف��ة إلى االعتماد عل��ى املوارد 

غير النفطية".
وي��رى أن "نهوض الواقع االقتصادي 
بارتف��اع  العراق��ي مرتب��ط ايض��اً 

االس��عار العاملي��ة للنف��ط وه��ي 
مرتفعة نس��بياً وليست كما كان 
الوضع في س��نوات انهيار السوق 

العاملي لكننا نطمح إلى املزيد".
يذك��ر أن العراق عان��ى بنحو كبير 
من االنهيار العاملي السعار النفط 
كون��ه يعتمد عليه بنحو كبير ادى 

به إلى اتخاذ اجراءات تقشفية.

الرياض تكشف عن مخططات 
إرهابية لداعش ومهاجمة 

السفارات األجنبية
وفيما يبدو، فإن مخطط مهاجمة 
املط��ار احل��دودي وس��فارات الدول 
األجنبية، كانت س��تتم عبر آليات 
داع��ش  تنظي��م  اقتح��ام س��عى 
لتدري��ب عناص��ره عليه��ا، حي��ث 
يبرز م��ن ضمن أهم مه��ام اخللية 
اإلرهابي��ة الت��ي كان��ت ف��ي طور 
التش��كل لتنفيذ تل��ك العمليات 
»تدريب عدد من العناصر اإلرهابية 
على االقتحام واستعمال األسلحة 

اخلفيفة والثقيلة«.
ولم ت��أِت اس��تعانة تنظيم داعش 
اإلرهاب��ي باملدع��ى علي��ه في هذه 
القضية، كنوع من املصادفة، حيث 
تش��ير املعلومات إل��ى أن املدان في 
هذه القضية، كان يعمل عسكرياً، 
وق��د حنث بالقس��م العس��كري 
مببايعت��ه زعيم تنظي��م داعش أبو 

بكر البغدادي.
وتكشف قائمة اإلدانات التي أثبتها 
القضاء السعودي ضد زعيم اخللية 
املفترض��ة، اجتماع��ه م��ع قيادات 

تنظي��م داعش في س��وريا والعراق 
خ��الل وج��وده عل��ى أراض��ي تلك 
الدولتني، كما متت إدانته بالتواصل 
مع أح��د املنتمني ل�»داع��ش« عبر 
لتس��هيل  »التليغ��رام«،  برنام��ج 
خروج��ه إل��ى س��وريا، وحيازته في 
جه��ازه اجلوال على صور ش��عارات 

التنظيم اإلرهابي.
وخلص القضاء إل��ى إيقاع عقوبة 
الس��جن عل��ى املدعى علي��ه ملدة 
20 عام��اً، منه��ا 8 س��نوات لق��اء 
مخالفته األمر امللك��ي رقم أ/ 44، 
وهو أش��به بنظام يجرم االنضمام 
للح��ركات القتالية واآليديولوجية 
املتطرفة واجلماعات احلزبية، ومنها 
س��نتان خملالفت��ه نظ��ام مكافحة 
ومص��ادرة  املعلوماتي��ة،  اجلرائ��م 
هاتف��ه اجلوال، أما بقية الس��نوات 
إدانت��ه باخملطط��ات  فه��ي نظي��ر 
اإلرهابي��ة التي كان ين��وي تنظيم 
داع��ش تنفيذها ضد مط��ار عرعر 
والس��فارات األجنبية واملس��ؤولني 

والضباط.

إيقاف إصدار اجلوازات
ملدة 14 يوماً

يذك��ر ان وزارة الداخلي��ة تعلن بني 
م��دة وم��دة اخ��رى ايق��اف ترويج 
اخلاص��ة  املواطن��ني  معام��الت 
وذلك  الرس��مية  باملستمس��كات 
به��دف ادخال منظوم��ات متطورة 
متنع التالع��ب في ه��ذه املعامالت 
وتخف��ف من الروتني الذي يش��كو 

منه اغلب املواطنني.

تتمات ص1

نينوى ـ خدر خالت:

تس��تعد مدينة املوص��ل الحتضان 
وفني��ة  ثقافي��ة  فعالي��ات  ع��دة 
متنوعة، بعد غيابها ملدة 3 سنوات 
ف��ي االق��ل، فيم��ا تع��وق مس��ألة 
التعويض��ات ب��دء االهال��ي باعمار 
عقاراته��م املتضررة كاملنازل واحملال 
التجارية مع دعوات لإلس��راع بدفع 
اقساط من التعويضات للمتضررين 

لدفع عجلة احلياة الى االمام.
التناقض��ات في املش��هد املوصلي 
تش��خيصها  وميك��ن  موج��ودة 
بس��هولة، حيث ان مشاهد اخلراب 
واالبنية املتضررة والشوارع املكسرة 
واملنازل املهج��ورة، واكوام النفايات 
وغيرها من املظاهر الس��لبية ميكن 
رؤيته��ا في ش��طري املدينة، وميكن 
ايضا مش��اهدة حم��الت التنظيف 
من قبل اجلهات احلكومية ومن قبل 
متطوعني في الكثي��ر من املناطق، 
وهنالك عملي��ات محدودة لتبليط 
الفني��ة  الف��رق  فيم��ا  الش��وارع 
املتخصصة تس��تمر باعمالها في 
قطاع��ات الكهرب��اء وامل��اء واجملاري 
ورفع االنق��اض، كما ميكن مالحظة 
ع��ودة النازح��ني ملنازله��م والب��دء 

بتنظيفها.
وف��ي خطوة مهمة نحو اس��تعادة 
احلي��اة الطبيعي��ة الهال��ي املدينة، 
من املؤمل ان حتتضن مدينة املوصل 
عدة فعاليات ثقافي��ة وفنية خالل 
ش��هر آب /اغس��طس اجلاري و في 

الشهر الذي يليه.
وبحسب ناش��طني موصليني، فانه 
من املؤمل اس��تقبال مجموعة من 
ش��باب بغداد والنجف ومحافظات 
)انتص��ار  حمل��ة  ضم��ن  اجلن��وب 
وكت��اب( لزي��ارة جامع��ة املوص��ل 
وتقدمي مجموعة كبيرة من الكتب 
كهدية للجامعة، وايضا في الثاني 
عش��ر من ه��ذا الش��هر س��يقام 
مهرجان موصلي هو االول من نوعه 
مبناس��بة )ي��وم الش��باب العاملي(، 
ويض��م املهرجان ش��تى الفعاليات 
الثقافية والفني��ة واالدبية، اما في 

الثان��ي من ايلول املقب��ل من املزمع 
اقام��ة مهرج��ان الق��راءة االول في 
املوصل بأدارة متطوعني وناش��طني 

ضمن كروب )قافلة احلرية(.
واهال��ي املوصل على موعد لم يتم 
حتدي��ده بعد م��ع عرض مس��رحي 
كومي��دي ترفيه��ي لفري��ق )والي��ة 
بطي��خ( ايض��اً هو االول م��ن نوعه، 
مع اقام��ة مهرجان ش��عري لكبار 
الشعراء الشعبيني بالعراق، وايضاً 
لم يح��دد موعده ألكمال الترتيبات 
اجلاري��ة االن، كما ان االس��تعدادات 

جارية القامة حفل غنائي كبير.
وبالرغ��م م��ن ان مدين��ة املوصل ال 
يوج��د فيه��ا اي��ة صحيف��ة ورقية 
حل��د االن، اال ان الوس��ط الثقاف��ي 

والفن��ي واالدبي ب��دأ حراكه االولي، 
وعلى اجلهات اخملتصة في حكومتي 
بغداد ونين��وى دعم هذه الفعاليات 
واالنش��طة، الت��ي منعه��ا تنظيم 
داعش منعا باتا ابان سيطرته على 

املدينة لنحو 3 سنوات.

التعويضات تعوق البدء بإعمار 
العقارات الشخصية

يخش��ى االهالي في مدينة املوصل 
وع��دم  باعم��ار عقاراته��م  الب��دء 
تعويضهم بنحو منصف، بس��بب 
االعمال احلربية الت��ي جرت لتحرير 

مدينتهم.
ويق��ول الناش��ط املدن��ي املوصلي 
اياد حس��ني احليالي في حديث الى 

"الصباح اجلديد" ان "اهالي مدينة 
املوص��ول معروفني بحبهم للعمل، 
وم��ن الصع��ب ان يبق��وا مكتوفي 

االيدي ملدة طويلة".
ان هنال��ك جه��ود  واض��اف "ن��رى 
حقيقي��ة من قبل االهال��ي العمار 
منازله��م املتض��ررة جزئي��ا وايضا 
اعم��ار محاله��م التجاري��ة، لك��ن 
اخلش��ية هي ان ال يت��م تعويضهم 

من قبل احلكومة فيما بعد".
واش��ار احليال��ي ال��ى ان "اصح��اب 
احمل��ال التجاري��ة ف��ي مناط��ق باب 
الطوب وب��اب الس��راي وباب لكش 
والس��رجخانه وسوق  وشارع خالد 
الصغي��ر وامل��كاوي والف��اروق وباب 
جدي��د وغيره��ا والتي تع��د القلب 

التج��اري الناب��ض لي��س للموصل 
فقط، بل الغلب س��كان محافظة 
نينوى، يس��تعدون للع��ودة حملالهم 
وافتتاحه��ا، وه��ذه اخلط��وة تع��د 
مهمة جدا، وعلى اجلهات احلكومية 

دعم هذه اجلهود".
وتابع "اعادة احلياة للمحال التجارية 
املذكورة س��تخلق مئات  للمناطق 
فرص العم��ل، وستنش��ط احلركة 
التجاري��ة ليس ف��ي املوصل فقط، 
بل م��ع احملافظ��ات اجمل��اورة واقليم 
كردس��تان، وم��ن دون ع��ودة احلياة 
لهذه االس��واق الرئيس��ة باملوصل 
ال ميكن الح��د ان يزعم بعودة احلياة 

لطبيعتها".
وبحس��ب احليال��ي ف��ان "عملي��ة 

اثب��ات االض��رار بالعق��ارات واحمل��ال 
الشخصية بحاجة ملعاملة روتينية 
معقدة، تتطلب تسجيل دعاوى في 
محكمة نين��وى لالره��اب ومن ثم 
مراجعات ملراكز الش��رطة والدفاع 
املدن��ي، واحضار ش��هود، مع تقدمي 
مستمس��كات رس��مية، علم��ا ان 
الكثيرين فقدوها او فقدوا بعضها، 
وانتظ��ار جل��ان الكش��ف لتقدي��ر 
حجم االضرار، قب��ل ان يتخذ قاض 
مختص ق��راره بالتعويض، وحينها 
عل��ى املواطن االنتظار ال��ى ان يتم 
استدعاءه لتس��لم تعويضاته، وال 
احد ميكن��ه تخمني كم س��تطول 
امل��دة ال��ى اش��هر ام الى س��نوات 

مقبلة".

التناقضات في المشهد 
الموصلي موجودة ويمكن 
تشخيصها بسهولة، 
حيث أن مشاهد الخراب 
واألبنية المتضررة 
والشوارع المكسرة 
والمنازل المهجورة، 
وأكوام النفايات وغيرها 
من المظاهر السلبية 
يمكن رؤيتها في 
شطري المدينة، ويمكن 
أيضا مشاهدة حمالت 
التنظيف من قبل الجهات 
الحكومية ومن قبل 
متطوعين في الكثير من 
المناطق

جانب من جامعة املوصل

رئة المدينة الثقافية تتنفس من جديد

تأخر التعويضات يعوق أهالي الموصل إلعادة إعمار عقاراتهم
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بغداد - الصباح الجديد:
افتتح مدير عام دائ��رة صحة بغداد 
الك��رخ الدكت��ور جاس��ب لطي��ف 
احلجام��ي مرك��ز صح��ي فرعي في 
منطق��ة اليوس��فية التابع لقطاع 
احملمودية للرعاي��ة الصحية االولية 
وج��اء به��دف التوس��ع احلاصل في 
املؤسسات الصحية ولتقدمي أفضل 
اخلدم��ات للمواطن��ن خاص��ة ف��ي 
منطقة االطراف م��ن بغداد وحضر 
االفتتاحية عض��و مجلس احملافظة 
االس��تاذ محمد الش��عالن وشيوخ 

ووجهاء املنطقة 
وب��ن احلجام��ي: " ان املرك��ز صحي 
يخدم مناطق واس��عة من منطقة 
اليوس��فية ويض��م غرف��ة االطباء 
وغرف��ة االش��عة واخملتب��رات وغرفة 
الفح��ص واملعاجلة وغرفة االس��نان 
وغرف��ة صيان��ة، مؤك��داَ ج��اء ذلك 
من اجل تقدمي خدم��ة طبية للقرى 
واالرياف واملناطق النائية بخطوة من 
الدائرة الي ايصال خدماتها الي ابعد 

منطقة، فضالً عن ان الدائرة تسعى 
ومن خالل مالكاتها الهندسية الى 
التط��ور والتوس��ع في املؤسس��ات 

الصحية خدمة للصالح العام.
وأض��اف احلجام��ي: ان املرك��ز يضم 
متخصص��ة  طبي��ة  م��الكات 
ومستلزمات حديثة من حيث أجهزة 
األشعة والس��ونار ونظام مختبرات 
التحلي��الت احلديث��ة و أجهزة عالج 

األسنان احلديثة 
وب��دوره دع��ا احلجام��ي االهالي الى 
ض��رورة االهتمام بالصح��ة العامة 
ومراجعتهم املركز في حالة االصابة 
باألمراض وخاصة االطفال واالمهات 
احلوام��ل واخ��ذ جمي��ع اللقاح��ات، 
مؤكداً عل��ى دور التوعية والتثقيف 
الصحي ف��ي الوقاية من الكثير من 

االمراض.

حسين حسن*
عق��دت  في مق��ر املديري��ة العامة 
للتنمية الصناعي��ة التابعة لوزارة 
الصناع��ة واملع��ادن سلس��لة من 
االجتماع��ات واللق��اءات مع ممثلن 
م��ن وزارة الزراع��ة  والقطاع اخلاص 
لتطوير الواقع الزراع��ي في العراق  

ب��ن  املش��ترك  التع��اون  لتعزي��ز 
الوزارتن مبا يسهم في توفير الغلة 

الزراعية اجليدة كماً ونوعاً. 
وقال املهندس س��الم سعيد احمد 
مدير عام املديرية في تصريح ملركز 
االعالم والعالقات العامة في الوزارة 
ان املديرية ش��هدت عدة اجتماعات 

ب��ن فري��ق عم��ل املديري��ة وممثلن 
ع��ن وزارة الزراع��ة والقطاع اخلاص 
الوزارة لتصنيع  ملناقش��ة امكانية 
منظومات ال��ري احلديثة في احدى 
به��دف  املتخصص��ة  ش��ركاتها 
معاجل��ة ش��حة املي��اه وتش��جيع 

الفالحن واملزارعن على الزراعة .

بغداد - الصباح الجديد:
اص��درت املديري��ة العام��ة للتربية في 
محافظ��ة نين��وى اعماما ال��ى جميع 
ادارات املدارس املس��ائية بش��أن قبول 
الطلبة خلريجي الس��نوات من 2010 – 
2014 . وق��ال املكت��ب االعالمي اخلاص 
لوزي��ر التربي��ة الدكتور محم��د إقبال 

عم��ر الصيدل��ي انه تقرر قب��ول طلبة 
الدراس��ات املس��ائية ف��ي محافظ��ة 
نينوى ، خلريجي السنوات املدرجة ادناه 
 )2011_2010( االعدادي��ة  للمرحل��ة   :
 )2013_2012(  )2012_2011(
)2013_2014( ، واملرحل��ة املتوس��طة 
 )2013_2012(  )2012_2011(

املديري��ة على  واك��دت   )2014_2013(
ان يك��ون خريج��و هذه الس��نوات من 
املس��تمرين بالدوام من طلبة املدارس 
املس��ائية حص��را، داعي��ة الطلبة الى 
جلب بورد الدرجات واملراجعة حصرا مع 
ادارة املدارس املس��ائية وحسب جدول 

املواليد املتوفر في ادارات املدارس.

هدى فرحان/ ناصر عبد*

 بجهود حثيثة ومتابعة مس��تمرة من 
قبل وزي��ر الصناعة واملع��ادن املهندس 
محمد شياع السوداني اعلنت شركة 
ابن ماجد العامة احدى تشكيالت وزارة 
الصناعة واملعادن عن ابرام وتوقيع عقد 
تصني��ع زوارق حربي��ة مدرع��ة لصالح 
مديرية احلدود التابعة لوزارة الداخلية ، 
فيما مت وقعت عقدا » آخر مع الشركة 
العام��ة للنقل البح��ري التابعة لوزارة 
)التكس��ي  زوارق  لتصني��ع  النق��ل 

النهري(.
وق��ال مدير عام الش��ركة عبد املطلب 
مطرود فيص��ل في تصري��ح للمكتب 
االعالمي في الوزارة أن ش��ركته متكنت 
والول م��رة م��ن تصني��ع زوارق حربي��ة 
مدرع��ة لصال��ح مديرية احل��دود بعدد 
15 زورق��ا وبكلف��ة اجمالي��ة بلغت 3 
ملي��ارات و270 مليون دين��ار مبواصفات 

فني��ة وتعبوي��ة متط��ورة، مضيفا بان 
العقد اآلخر قد مت توقيعه مع الشركة 
العامة للنقل البحري لتصنيع ثمانية 
زوارق )التكسي النهري( وبكلفة بلغت 
3 ملي��ارات و300 مليون دينار وحس��ب 

املواصفات املطلوبة. 
على صعيد متصل لفت فيصل الى ان 
شركة ابن ماجد تسعى باستمرار الى 
تنفيذ خططها التس��ويقية من خالل 
ابرامها لعق��ود التصنيع والتجهيز مع 
وزارات ومؤسسات الدولة ، كاشفا عن 
اجلهود واملفاوض��ات املتواصلة مع وزارة 
الدف��اع من اج��ل تصني��ع زوارق حربية 

لصالح القوة البحرية . 
يذكر ان ش��ركة ابن ماج��د العامة من 
بالصناع��ات  املتخصص��ة  الش��ركات 
الثقيل��ة وتصني��ع الس��فن البحري��ة 
والقط��ع النهرية ملا متتلكه من طاقات 
فني��ة  خب��رات  ذات  كف��وءة  بش��رية 
متنامية وله��ا القدرة عل��ى التصنيع 

وحسب الطلب للجهة املستفيدة. 
على صعيد متصل كش��فت الشركة 
العام��ة للصناع��ات التعدينية احدى 

ش��ركات وزارة الصناع��ة واملع��ادن عن 
تصدير كميات من منت��ج البرامي كوت 

املتوس��ط الى دول��ة االم��ارات العربية 
املتح��دة بع��د اس��تحصال املوافقات 

االصولية من احلكومة العراقية.
واوضح مدي��ر عام الش��ركة املهندس 
علي حسن علوان في تصريح صحفي 
للمركز االعالمي في الوزارة بأن شركته 
قام��ت بتصدي��ر كمي��ة )23( الف متر 
مكعب من مادة البرامي كوت املتوس��ط 
املنتجة في معاملها الواقعة في بغداد 
والبص��رة الى دول��ة االم��ارات وبقيمة 
بلغت مليونن و)250( الف دوالر ، مشيرا 
الى ان هذه املادة سائلة وتستعمل في 
رش الش��وارع خالل عملية االكس��اء ، 
الفتا الى أن الشركة اجتهت الى عملية 
التصدير بعد ان ملست دعما وتشجيعا 
كبيرا من قبل الوزير واحلكومة العراقية 
وبع��د ان تب��ن له��ا جليا وج��ود طلب 
على هذه املادة في اخلارج باالس��تعانة 
بالعمالء الذين كان��ت تتعامل معهم 
في عقد التس��عينيات ، مبينا بأنه قد 
مت اجراء توسعات في اخلطن االنتاجين 
لهذه املادة ف��ي معامل بغداد والبصرة 
من موارد الشركة الذاتية ورفع الطاقة 

االنتاجي��ة ل��كال اخلط��ن م��ن )7500( 
طن س��نويا الى )31( الف طن س��نويا 
بهدف تغطية احلاج��ة احمللية وطلبات 

التصدير.
واشار املدير العام الى منتجات الشركة 
الصناعي��ة  هويته��ا  ضم��ن  االخ��رى 
بكيمياوي��ات  واملس��ماة  الكيمياوي��ة 
البناء احلديث وتشمل منتجات جديدة 
حسب حاجة السوق احمللية منها منتج 
قير االكساء املطور الذي يستعمل في 
اكساء وتبليط الشوارع بطاقة انتاجية 
تبل��غ )26( الف طن /س��نويا للخطن 
االنتاجين في معام��ل بغداد والبصرة 
اضافة الى منتجات الفلنكوت العادي 
والفلنكوت البوليمري وقير التسطيح 
بنوعي��ه احل��ار والب��ارد واملاس��تك احلار 
والبارد ، معربا عن امل��ه بزيادة الطلب 
على هذه املنتجات خالل تنفيذ حمالت 

البناء واالعمار للمدن احملررة .

*اعالم الصناعة 

أكد على إجراء الجوالت الصباحية والمسائية لمتابعة المعوقات

محليات 4

بغداد - زينب الحسني:

اكد الدكتور عبد الغني سعدون 
الساعدي مدير عام دائرة صحة 
بغ��داد/ الرصاف��ة عل��ى اهمية 
دعم املالكات الطبية والصحية 
ف��ي املؤسس��ات الصحي��ة من 
خالل توفي��ر بيئة العمل لغرض 

تقدمي اخلدمات الطبية . 
واوضح املدير العام خالل الزيارة 
التي ق��ام بها الى مستش��فى 
الزعفراني��ة برفق��ة ع��دد م��ن 
العاملن  ولقائه  االقسام  مدراء 
فيه اهمي��ة االرتق��اء باخلدمات 
وتوفي��ر جميع  املواطن��ن  ال��ى 
املس��تلزمات الطبية والصحية 
كل  م��ن  بالرغ��م  والدوائي��ة 
التحدي��ات التي تواج��ه الدائرة 
، فض��ال ع��ن متابع��ة اخلدمات 

الفندقية الى املؤسسة . 
وب��ن املدي��ر الع��ام الس��اعدي 
اهمي��ة ان تاخ��ذ االدارة دوره��ا 
ف��ي اج��راء اجل��والت الصباحية 
واملس��ائية ملتابعة املعوقات من 
اج��ل حلها بنحو مباش��ر ، كما 
انه اس��تمع الى اهم املشكالت 
لغرض  واملعوق��ات  واملقترح��ات 

تذليلها وحلها .
من جانب اخر التقى املدير العام 
الساعدي الدكتور علي اجلاسم 
االعت��داء  ال��ى  تع��رض  ال��ذي 
الزعفراني��ة  مستش��فى  ف��ي 

وعائلت�ه. 
ان  ال��ى  الع��ام  املدي��ر  واش��ار 
االعت��داءات الت��ي تتع��رض له��ا 
والصحي��ة  الطبي��ة  امل��الكات 
واملؤسس��ات الصحي��ة هي جزء 
م��ن ضريبة تدفعها املؤسس��ات 
وعدم  القان��ون  بس��بب ضع��ف 
تطبي��ق قوانين��ه . الفت��ا الى ان 
الدائرة تقدم خدماتها للمواطنن 
املرضى يرغم كل هذه االعتداءات 
الن هدفنا االساسي هو رضا اهلل 

واملواط��ن وبالتأكي��د هناك فئات 
تعمل على االضرار بالصالح العام 
من خالل زعزعة الثقة باملؤسسة 
الصحي��ة ، اال ان ذل��ك ل��ن يكون 
عائقا في تقدمي اخلدمات الطبية 
، اذ انن��ا نعم��ل م��ن اج��ل تقدمي 
الى  الطبي��ة والصحية  اخلدمات 
املواطن الن رس��التنا هي رس��الة 
االعتداءات  بالرغم من  انس��انية 
املتك��ررة والتي وصل��ت الى اكثر 
من 131 اعتداء في جانب الرصافة 
فق��ط خ��الل النص��ف االول من 
العام احلالي ، فيما اشار الدكتور 
علي اجلاسم الى ان هذا االعتداء 
ل��م يثن عزميتنا ب��ل يجعلنا اكثر 

اصرارا الن هدفن��ا تقدمي اخلدمات 
الطبي��ة الى املواطن��ن وهو جزء 

من رسالتنا االنسانية.
كم��ا ناقش املدير الع��ام مع فؤاد 
عل��ي اكب��ر عض��و ف��ي مجلس 
احملافظ��ة بغ��داد فؤاد عل��ي اكبر 
ظاه��رة االعت��داء عل��ى املالكات 
الطبي��ة والصحي��ة الس��يما ان 
هذه الظاهرة التي اخذت تتس��ع 
والبد من تضافر اجلهود املشتركة 
ب��ن امل��الكات الطبي��ة واملالكات 
االمني��ة م��ن اجل احلد م��ن هذه 
الظاهرة وان املؤسسات الصحية 
س��جلت خالل هذا الع��ام )131( 
حال��ة اعت��داء ، منه��ا االعت��داء 

على املؤسس��ة الصحية او على 
والصحي��ة  الطبي��ة  امل��الكات 

وكذلك االعتداءات اللفظية . 
وبن املدير العام ان الدائرة عملت 
االس��ناد  جل��ان  تش��كيل  عل��ى 
العش��ائري لدع��م الصح��ة من 
اجل تقليل ح��االت االعتداء على 

املالكات الطبية . 
م��ن جانب��ه اثنى عض��و مجلس 
احملافظ��ة عل��ى خط��وات الدائرة 
من اج��ل احلد من ه��ذه الظاهرة 
الت��ي تش��كل ظاه��رة خطي��رة 
ودخيل��ة على اجملتمع العراقي وان 
مجلس احملافظة يس��اند ويدعم 
املؤسس��ات الصحي��ة واملالكات 

الطبي��ة والصحي��ة ف��ي عملها 
ويرف��ض ب��كل االش��كل ظاهرة 

االعتداءات.
من جهة أخرى اكد الساعدي على 
موافقة رئيس الوزراء في استثناء 
مستش��فى املعامل من قرار 347 
، مبينا خ��الل اجتماع الذي عقده 
مع مجلس االدارة بحضور الدكتور 
ميثم نور الشرع معاون املدير العام 
للشؤون االدارية ان هذا االستثناء 
سيسهل في اكمال املستشفى 
لتقدمي اخلدمات الطبية الى أهالي 

منطقة املعامل . 
ولف��ت املدير الع��ام ال��ى ان وزارة 
الصحة عملت على احلصول على 

هذا االس��تثناء من خالل التعاون 
وصح��ة  بغ��داد  محافظ��ة  م��ع 
الرصاف��ة وكذل��ك االجتماع��ات 
املتواصل��ة م��ع اهال��ي منطق��ة 
املعامل وممثلي الش��ركة التركية 

املنفذة للمشروع . 
واوع��ز الدكت��ور الس��اعدي ال��ى 
مدير القس��م الهندس��ي ومدير 
قس��م االمور االداري��ة والقانونية 
ومدي��ر قس��م التخطيط لغرض 
متابعة املوضوع بن وزارة الصحة 
ومحافظ��ة بغ��داد واع��داد تقرير 
خاص يعرض عل��ى مجلس اإلدارة 
من اجل البدء باملشروع قريبا باذن 

اهلل. 

مدير عام صحة الرصافة يبحث ظاهرة االعتداء على المالكات الطبية

 ان االعتداءات 
التي تتعرض لها 
المالكات الطبية 

والصحية هي جزء 
من ضريبة تدفعها 

المؤسسات بسبب 
ضعف القانون 

وعدم تطبيق بنوده  

جانب من زيارة  املدير العام لصحة الرصافة ملستشفى الزعفرانية

العمل تقيم دورات 
تأهيلية متخصصة بصيانة 

األجهزة اإللكترونية 
بغداد - الصباح الجديد:

نظم��ت دائ��رة التدريب املهن��ي ف��ي وزارة العمل 
والش��ؤون االجتماعية دورتن تدريبيتن في مجال 

صيانة االجهزة االلكترونية . 
وق��ال مدير ع��ام الدائ��رة عزيز ابراهي��م ان الدائرة 
قامت بالتعاون مع ش��ركة لينوفو بتجهيز املراكز 
التدريبية في بغ��داد واحملافظ��ات التابعة للدائرة 
باجهزة حاس��بات محمولة من منتجات الشركة 
، فضال عن اجهزة طابعات واستنس��اخ وماس��ح 

ضوئي وكاميرات.
واضاف املدير الع��ام ان الدائرة نفذت دورتن حاضر 
فيهم��ا مدرب��ون اكف��اء معتمدون من ش��ركتي 
لينوف��و وكانون العامليتن االولى خاصة بش��ركة 
لينوفو شارك فيها )20( موظفا من ورشة صيانة 
اجه��زة لينوف��و ، والثانية خاصة بش��ركة كانون 
ش��ارك فيها )18( موظفا من ورشة صيانة اجهزة 
كان��ون ، وذلك من اجل تطوي��ر وتأهيل مالك فني 

متخصص قادر على صيانة هذه االجهزة.
ال��ى ذل��ك اوضح املدير الع��ام ابراهي��م ان الدائرة 
خرج��ت بالتع��اون م��ع برنام��ج ابت��كار االعمال 
النرويج��ي )12( مدرب��ا م��ن املراك��ز التدريبية في 
)بغ��داد ، وكرب��الء ، وذي ق��ار( باختص��اص امل��درب 
املستشار الذين سيكونون مؤهلن الدارة حاضنات 
االعمال في العراق، مش��يرا ال��ى ان الدورة اقيمت 

بالتعاون مع منظمة BIP النرويجية. 
واش��ار املدير الع��ام الى ان حاضن��ات االعمال من 
املؤمل افتتاحها جتريبيا في مقر الوزارة واحملافظات 
لتق��دمي خدم��ات متنوع��ة الصح��اب  املذك��ورة 
املش��اريع الراغبن بتطوير مش��اريعهم وتعزيزها 

في السوق. 

استمرار مناقلة الحنطة 
المحلية من واسط لدعم 

الخزين في المحافظات

االتصاالت تقيم 
دورة تطويرية في 

استراتيجية إدارة األزمات 

بغداد - الصباح الجديد:
اعلنت الشركة العامة لتجارة احلبوب في وزارة 
التجارة عن استمرارها بعملية مناقلة احلنطة 
احمللية من محافظة واس��ط ال��ى فروع ومواقع 
الشركة االخرى لدعم اخلزين في تلك الفروع . 

واوض��ح مدير عام الش��ركة  املهن��دس هيثم 
جميل اخلشالي ان سايلو الرفاعي في محافظة 
ذي قار  باش��ر بتس��لم اول كميات  من احلنطة 
احمللي��ة احملولة من مركز تس��ويق النعمانية في 
محافظة واس��ط حيث مت تسلم الوجبة االولى 
من احلنطة احمللي��ة من اصل 12 الف طن والتي 

سيتم منتقلتها خالل االيام املقبلة .
من جانب اخر اشار اخلشالي الى ان فرع شركته 
في بابل باش��رت بتس��لم 50 الف كيس نايلون 
زن��ة )٥٠( كغ��م م��ن معم��ل اكياس الس��دة 
في محافظ��ة باب��ل والتابع للش��ركة العامة 
لصناعة النس��يج واجللود ) مصنع النسيجية( 
احدى شركات وزارة الصناعة واملعادن  من اجل 
اس��تعمالها في تعبئ��ة الرز احملل��ي املنتح في 

مجرشة احللة احلكومية.

بغداد - الصباح الجديد:
باشرت وزارة االتصاالت متمثلة بالشركة العامة 
لالتصاالت والبنى التحتية بإقامة دورة تطويرية 
ملوظفيها في مجال برنامج اس��تراتيجية إدارة 
األزمات واملواقف احلرج��ة بالتعاون مع جمعية 
العلم واملعرفة املتخصصة في تقدمي الدراسات 

االستراتيجية والبحوث والتطوير .
ونظمت الدورة بإشراف مالك علمي  متخصص 
ته��دف الى تنمي��ة مهارات املنتس��بن وتنمية 
قدراتهم مهني��ا في مجال اس��تراتيجية إدارة 
األزم��ات ووض��ع احللول املناس��بة ل��كل حالة 
واألبع��اد التي تترتب على وفق ذلك مبا يس��اعد 

املوظف على أداء عمله بالشكل املطلوب. 
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قبول طلبة مدارس نينوى المسائية من خريجي 2010 - 2014  الصناعة تبحث مع الزراعة تصنيع منظومات الري الحديثة 

اعالم المحافظة 
التق��ى محاف��ظ واس��ط مال��ك 
خلف وادي ع��ددا من أهالي ناحية 
الدجيل��ي لبحث واق��ع منظومة 
الكهرب��اء ف��ي الناحي��ة ومعاجلة 
االنقطاعات املس��تمرة واملطالبة 
بتحسن املغذيات. واستمع الوادي 
بحضور املع��اون الفني للمحافظ 
املهن��دس رحمن يس��ر ناهي الى 
والت��ي تركزت  مطال��ب االهال��ي 
ح��ول االنقطاعات املس��تمرة في 
التيار الكهربائ��ي لعموم مناطق 
الناحية س��واء كانت س��كنية أم 
زراعي��ة ، اذ وج��ه احملاف��ظ مديرية 
كهرباء واسط بالعمل سريعاً على 
معاجل��ة االختناق��ات املوجودة في 
الش��بكة ووضع احللول واملعاجلات 
اجلذرية من خالل إدامة واس��تبدال 
املغذي��ات القدمية باخ��رى جديدة 
ذات كف��اءة أعلى إضاف��ة الى رفع 

التجاوزات املوجودة.
على صعيد متصل واصل احملافظ 

متابعته امليداني��ة ألعمال تبليط 
اجلزء املتبقي من توس��عة ش��ارع 
الهورة الذي ينفذ من قبل مالكات 
احملاف��ظ  وأك��د   . الك��وت  بلدي��ة 
خ��الل لقائ��ه بامل��الكات العاملة 
في املش��روع على أهمية اإلسراع 
بتنفي��ذ جميع الفق��رات املدرجة 
ف��ي العم��ل ابت��داء م��ن تثبي��ت 

األرصف��ة  وأعم��ال  الكاربس��تون 
والتبلي��ط عل��ى أن تك��ون ضمن 

املواصفات الفنية املطلوبة.
وشدد الوادي على أهمية أن يكون 
إجناز اجلانب األول من الشارع قبيل 
حلول عيد األضح��ى املبارك ليتم 
بع��د ذل��ك االنتق��ال ال��ى اجلانب 

اآلخر.

جانب من لقاء احملافظ مع اهالي الدجيلي



البصرة - سعدي علي السند:
عقدت شركة شل العراق / مشغل 
واألحت��اد  النفط��ي  حق��ل مجن��ون 
الدولي حلفظ الطبيعة ورشة عمل 
الصح��ة  وزارة  ملوظف��ي  للتوعي��ة 
والبيئة ومجلس محافظتي البصرة 
وميس��ان حول ادارة املناطق احملمية 
واألهوار وعلى قاعة فندق ش��يراتون 

البصرة.

رؤية شركة شل العاملية تتمثل 
في احلد من حرق الغاز

وق��ال أحم��د عط��ااهلل مدي��ر عام 
شركة ش��ل العراق لتطوير البترول 
إن رؤية شركة ش��ل العاملية تتمثل 
في احلد من حرق الغاز وحتقيق املزيد 
من القيمة و العوائ��د للبلدان التي 
نعمل فيها مع التأكد من احلد األدنى 
م��ن التأثير على البيئ��ة ، ولتحقيق 
هذا الهدف، نظمت شل العراق هذه 
الورش��ة مع االحت��اد الدول��ي حلفظ 
الطبيع��ة للتأكيد على أهمية إدارة 
املناطق احملمية لشركائنا واملسؤولني 
احلكوميني احملليني ، مضيفا وألهمية 
ه��ذه املواضيع ف��ي إدارتن��ا للحقل 
وتش��غيله قمنا بتثبيت العديد من 
األجه��زة حول املناط��ق اجملاورة حلقل 
مجنون لتتبع ومراقبة نوعية الهواء 

ما بني اجملتمعات.

توفير التدريب املطلوب 
وقال مدرب ورشة العمل من االحتاد 

الدول��ي حلف��ظ الطبيعة عملت 
شركة شل العراق واالحتاد الدولي 
حلفظ الطبيعة معاً خالل الستة 
أش��هر املاضي��ة م��ع العديد من 
لتنظيم  احلكومي��ة  الس��لطات 
ورش��ة العمل ه��ذه والتي تهدف 
إلى توفير التدريب املطلوب إلدارة 

املناطق احملمية الفعالة .

التدريب في مجال إدارة املناطق 
احملمية

ووقعت شركة ش��ل عقدا عامليا 
مع منظمات االحتاد الدولي حلفظ 
الطبيعي��ة  وامل��وارد  الطبيع��ة 
ومنظمة االراضي الرطبة لتدريب 
احمللي��ني  احلكومي��ني  املس��ؤولني 

والشركاء في مجال إدارة املناطق 
ع��دة  يتضم��ن  وال��ذي  احملمي��ة، 
مواضيع، مثل: اآلليات املناس��بة، 

وإدارة ورصد األنواع.

مواقع تراث عاملي
وتعد األه��وار في جنوب��ي العراق 
من أكث��ر املعالم تف��ردا بنوعها، 
حيث أنها واحدة من أكبر أنظمة 
دلتا األنهار ف��ي العالم التي تقع 
ف��ي بيئة ش��ديدة اجلف��اف وحتت 
درجات ح��رارة مرتفعة، ففي متوز/ 
يولي��و 2016، اعترف��ت منظم��ة 
اليونس��كو باأله��وار وع��دد م��ن 
املواق��ع األخرى بصفته��ا مواقع 

تراث عاملية .

اعالم الصناعة 
اعلنت الش��ركة العامة لصناعات 
النسيج واجللود احدى شركات وزارة 
الصناع��ة واملعادن ع��ن انها بصدد 
دراس��ة العق��د املرس��ل اليه��ا من 
قبل دائ��رة العقود ف��ي وزارة الدفاع 
لتجهيز االخيرة مبنتجات عسكرية 
متنوع��ة  بقيم��ة تتجاوز ال���) 29( 

مليار دينار.
وق��ال مدير عام الش��ركة املهندس 
احم��د الكعب��ي في تصري��ح ملركز 

االعالم والعالقات العامة في الوزارة 
بأنه وبعد اجلهود املتواصلة من قبل 
الوزير واملسؤولني في الوزارة واملتابعة 
املستمرة للشركة مع وزارات الدولة 
عموم��ا ووزارة الدف��اع عل��ى وج��ه 
اخلص��وص وجن��اح جمي��ع منتجات 
الدفاع  وزارة  الش��ركة بفحوص��ات 
فأن الشركة بصدد توقيع اكبر عقد 
مع وزارة الدفاع لتجهيزها مبنتجات 
عس��كرية متنوعة تشمل ) البدلة 
العس��كرية والقمصلة والبسطال 

والدرع واخل��وذة ( وبقيم��ة اجمالية 
تزيد على ) 29 ( مليار دينار.

وعد املدير العام توقيع العقد اجنازا 
كبيرا ومهما الس��يما وان الشركة 
اتخ��ذت مس��ارا لتعزي��ز الثقة مع 
تواج��د  خ��الل  م��ن  الدف��اع  وزارة 
ممثل��ي مديري��ة الفح��ص والقبول 
داخ��ل املعام��ل االنتاجي��ة ملراقبة 
س��يرالعمل واالنتاج بالكامل حتى 
الوص��ول للمنت��ج النهائي وختمه 

وتسلمه. 

بغداد - الصباح الجديد:
اكد وكيل وزارة العمل والشؤون 
العم��ل  لش��ؤون  االجتماعي��ة 
الدكت��ور عبد الكرمي عبد اهلل ان 
الهيئة التنسيقية بني احملافظات 
تبنت مقترح الوزارة لوضع االطار 
الع��ام ملدونة االج��راءات اخلاصة 
بتنفي��ذ مخرج��ات قان��ون )21( 
امل��ادة )45( واخلاص بفك االرتباط 

ونقل الصالحيات .
واضاف الوكيل ان الوزارة شاركت 
بوف��د تأل��ف اضاف��ة الين��ا كل 
من مدير عام دائ��رة االحتياجات 
اخلاص��ة ف��ي ال��وزارة الدكت��ورة 
عبي��ر اجللب��ي وممثلني ع��م دائرة 

ف��ي  واملتابع����ة  التخطي����ط 
ال��وزارة فض��ال ع����ن ممث��ل من 
محافظة ميس����ان وممثلني عن 
محافظ��ة كربل��اء املقدس���ة 
كامنوذج ع��ن بقية احملافظات في 
االجتماع الذي دعت اليه االمانة 
العام��ة جملل��س الوزراء برئاس��ة 
الهيئ����ة  س��كرتارية  رئي��س 
احملافظات  بني  للتنس��يق  العليا 
طوره�ان املفتي ، مش��يرا ال��ى 
ان االجتم��اع اتف��ق عل��ى اعمام 

االطار ليتم العمل فيه .
ق���د  العم���ل  وزارة  ان  يذك��ر 
خ��اص  عم��ل  فري��ق  ش��كل�ت 
بإع���داد االط��ار الع��ام ملدون��ة 

بقان�ون ف�ك  اخلاص�ة  االجراءات 
االرتب��اط والت��ي م���ن املؤمل ان 
تتضمن جمي��ع االج�راءات التي 
لتنفي��ذ  ال���وزارة  به��ا  قام��ت 
الق��رار اع��اله م��ن اج��ل اقرارها 
كمرجع قانوني ينشر في جريدة 
الوقائ��ع العراقي��ة للعم��ل ب��ه 

مستقبال.
وكانت الهيئة العليا للتنس��يق 
ب��ني احملافظات برئاس��ة الدكتور 
حي��در العبادي ق��د ثمنت جهود 
وزارة العمل اخلاصة باس��تكمال 
خطوات تنفيذ ق��رار )21( اخلاص 
بفك االرتب��اط ونقل الصالحيات 

في اجتماعها االخير. 
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اعالم القضاء: 

العليا  ق��ررت احملكم��ة االحتادي��ة 
ق��رار  دس��تورية  بع��دم  احلك��م 
مجلس قيادة الث��ورة املنحل رقم 
مؤك��دة   ،  1994 لس��نة   )120(
تعارضه مع مبادئ احلريات الواردة 

في الدستور.
وذك��ر بي��ان ص��ادر ع��ن املكت��ب 
االعالم��ي للمحكم��ة االحتادي��ة 
العلي��ا أن »احملكم��ة نظرت دعوى 
رفعها مواطن ضّد رئيس مجلس 
النواب اضاف��ة لوظيفته للطعن 
بق��رار مجلس قيادة الثورة املنحل 

رقم )120( لسنة 1994«.
وأض��اف البيان أن »احملكمة وجدت 
م��ن خ��الل ق��راءة الق��رار مح��ل 
الطعن بأن��ه يتضمن عدم اطالق 
س��راح احملكوم عن جرمية اختالس 
أو س��رقة املال الع��ام أو اي جرمية 
تط��ال ه��ذا املال م��ا لم يُس��ترد 
من��ه« ، مضيف��ا ان »الق��رار م��ن 
ش��أنه ابقاء احملكوم عليه املعسر 
عن تلك اجلرائم في الس��جن مدة 
لها بداية وبال نهاية ، وأن حصلت 
النهاي��ة فهي بش��رط ال يتحقق 

وهو التسديد مع االعسار«.
ورأت احملكم��ة أن »املركز القانوني 
للمحكوم الذي امضى مدة احلكم 
اجلزائ��ي قد اصب��ح مديناً للجهة 
املتض��ررة وهي احدى مؤسس��ات 
الدولة التي عناها القرار املطعون 
بعدم دس��توريته«، ووج��دت أن » 
استحصال هذه املؤسسة الديون 
حق كفله القانون لها واستعمال 
احل��ق يل��زم أن يك��ون عل��ى وفق 
االجراءات املرس��ومة في القوانني 
ولي��س بالتنفيذ عل��ى بدن املدين 
وبالقدر الذي يضيق عليه الظهار 
حدده��ا  الت��ي  وللم��دة  اموال��ه 

القانون ال إلى ما ال نهاية«.

وأكد أن »قانون التنفيذ رقم )45( 
لس��نة 1980 حدد ه��ذه املدة في 
املادة )43( منه مب��ا ال تتجاوز على 
اربعة اش��هر الجب��ار املدين على 
اظهار امواله اضاف��ة إلى الطرق 
االخ��رى الت��ي رس��مها القان��ون 
ومنه��ا احلجز على االم��وال ومنع 
الوس��ائل،  م��ن  وغي��ره  الس��فر 
وكذل��ك م��ا اورده قان��ون حتصيل 
الديون احلكومية رقم )56( لسنة 
1977 من اس��اليب تؤمن احلصول 

على حقوق الدولة«.
»الق��ول  أن  البي��ان  واس��تطرد 

بغير ذل��ك وابقاء املدي��ن موقوفا 
معس��راً  كان  اذا  س��جيناً  أو 
ول��م تس��تطع الدول��ة مب��ا له��ا 
م��ن امكاني��ات بالكش��ف ع��ن 
اموال��ه واحلصول عل��ى حقوقها 
باالس��اليب القانوني��ة واللج��وء 
إل��ى تطبيق احكام الق��رار )120( 
لس��نة 1994 بابقائه سجيناً من 
دون حتديد م��دة فأنه يتعارض مع 
املب��ادئ التي اوردها الدس��تور في 
)الفصل الثاني( من )الباب الثاني( 
منه املتعلق باحلريات في املواد من 

)37 – 47( منه«.

وأشار القرار إلى »ما جاءت به املادة 
)37/ اوالً/ أ( بالنص )حرية االنسان 
)ج(  والفق��رة  وكرامت��ه مصانة(، 
من امل��ادة نفس��ها الت��ي حرمت 
جميع ان��واع التعذيب النفس��ي 
واجلس��دي، وكذا م��ا حرمته املادة 
)46( بع��دم ج��واز تقيي��د احلقوق 
واحلري��ات اال بناء عل��ى قانون وأن 
ال يكون هذا القانون ماس��اً جلوهر 

احلق واحلرية«.
وأورد البي��ان أن »امل��ادة )2/ ج( من 
الدس��تور ل��م جت��وز س��ن قانون 
يتع��ارض م��ع احلق��وق واحلري��ات 

الواردة فيه« ، وشدد على ان »سن 
مث��ل هكذا قان��ون أو وجوده اصالً 
يش��كل خرقاً الحكام الدس��تور 
بعدم دستوريته  احلكم  ويقتضي 
وأن ذلك ينطبق على قرار مجلس 
قي��ادة الث��ورة املنحل رق��م )120( 
لس��نة 1994 ال��ذي يبق��ي املدين 
املنهي ملدة محكوميته  املعس��ر 
اجلزائية رهني احلبس من دون نهاية 
فأنه يش��كل تعارض��اً مع احلقوق 

واحلريات الواردة في الدستور«.
»احملكم��ة وج��دت  أن  واس��تطرد 
في الدف��ع املقدم لها ب��أن القرار 

احلفاظ  الطعن هدف��ه  موض��وع 
عل��ى املال الع��ام، أن احلفاظ على 
حرمة املال الع��ام التزام به جاءت 
املادة )27( من الدستور يشمل كال 

من الدولة واملواطن«.
وأوض��ح أن »مؤسس��ات الدول��ة 
ملزم��ة باحلفاظ عل��ى املال العام 
بوضع االس��س الكفيلة بكيفية 
التصرف به��ا للمصلحة العامة 
باجراءات محكمة وش��فافة عن 
طري��ق تش��ريعات مقت��درة على 
س��ن منافذ الفساد ورقابة واعية 

ونزيهة حتول دون وقوع اجلرمية«. 

مؤكدة تعارضه مع مبادئ الحريات الواردة في الدستور 

»االتحادية« تقرر الحكم بعدم دستورية قرار لمجلس قيادة الثورة المنحل 
إنجاز التصاميم لمحطة 
تصريف مياه األمطار 

بمنطقة الشعب 

العمل تقيم دورات تدريبية 
ألبناء الحشد الشعبي 

إعادة تأهيل مرأب الناصرية 
الموحد بنظام التشغيل المشترك

بغداد - الصباح الجديد: 
أكمل��ت أمانة بغ��داد إع��داد التصامي��م لتنفيذ 
محط��ة رف��ع مع خ��ط بط��ول )3( ك��م لتصريف 
مياه االمطار في ش��ارع صف��ي الدين احللي خلدمة 

منطقة الشعب .
وذكرت مديرية العالقات واالعالم ان » مالكات دائرة 
مج��اري بغداد أكمل��ت إعداد التصامي��م اخلاصة 
بتنفيذ محطة رفع في تقاطع ش��ارع صفي الدين 
احللي وربطها على خط زبلن باجتاه قناة الش��رطة 

عبر خط بطول )3( كم » . 
واضافت مديرية العالقات واالعالم ان » هذه احملطة 
ستخدم منطقة الشعب خالل موسم االمطار عبر 
تصريف كميات كبيرة من املياه الى قناة الشرطة 
» ، وتابعت ان » الدائرة باشرت استعداداتها ملوسم 
االمط��ار بش��كل مبكر عبر اصالح ع��دد كبير من 
التخسفات وصيانة وتأهيل احملطات جتنباً أليِّ طارئ 
ال��ى جانب تنظيف خط��وط التصريف الرئيس��ة 
والفرعية وإنش��اء خطوط بديلة و معاجلة مناطق 

اخللل التي حدثت في املواسم املاضية » . 

بغداد - الصباح الجديد:
اتفقت دائ��رة التدري��ب املهني ف��ي وزارة العمل 
والش��ؤون االجتماعية مع هيئة احلشد الشعبي 
على اش��راك ابناء احلشد الش��عبي في الدورات 

التي تقيمها مراكز التدريب املهني.
وق��ال مدير ع��ام الدائرة عزيز ابراهي��م ان الدائرة 
اتفقت م��ع مديري��ة التعبئة في هيئة احلش��د 
الش��عبي عل��ى اش��راك املقاتلني وذوي احلش��د 
الشعبي بدورات تدريبية في شتى االختصاصات 
م��ن اجل تس��هيل دخوله��م الى س��وق العمل 
للتضحيات التي قدموه��ا وبطوالتهم في حترير 

االرض من دنس عصابات داعش االرهابية.
واوض��ح ابراهي��م ان مث��ل ه��ذه اخلدم��ات التي 
توفرها املؤسس��ات احلكومية هي تعبير ورسالة 
اعتزاز مبا يقدمه املقاتلون في القوات املس��لحة 
بشتى صنوفها وما حققوه من انتصارات كبيرة 
عل��ى فلول االره��اب والت��ي بدأت انعكاس��اتها 
االيجابية على استتباب االمن في البالد ، مؤكدا 
على ض��رورة ان يعمل اجلميع على مؤازرة القوات 
االمني��ة لتكون مث��اال يحتذى به ف��ي االخالص 
والش��جاعة واحل��س الوطني للمض��ي قدما في 
حتقيق التطلعات التي رسمتها احلكومة اجلديدة 

في عملها.
واضاف املدي��ر العام ان االنتص��ارات التي حققتها 
الق��وات االمنية وفصائل احلش��د الش��عبي جتربة 
ش��هد لها العالم ونطمح ان ينال��وا حقوقهم مبا 
ي��وازي تضحياتهم وال��دور البطولي ف��ي محاربة 
انظم��ة القم��ع والظل��م والوحش��ية املتمثل��ة 

بعصابات داعش وحترير اراضي البالد من دنسهم.

ذي قار - الصباح الجديد:
أعل��ن النائب األول حملاف��ظ ذي قار ع��ادل الدخيلي 
عن احالة مرآب الناصرية املوحد امام املس��تثمرين 
من اجل إع��ادة تأهيله على وفق نظام التش��غيل 
املش��ترك بني الش��ركة العامة إلدارة النقل اخلاص 

واملستثمر .
وق��ال الدخيل��ي » إن مرآب الناصري��ة املوحد أحيل 
لالس��تثمار بأس��لوب التش��غيل املش��ترك وملدة 
)15( عاًم��ا ، على أن يقوم املس��تثمر بتطويره على 
نفقته اخلاصة وتكون ايرادات املشروع بني الشريك 

والشركة » .
وأوض��ح الدخيلي »  أن املش��روع يتضم��ن العديد 
من املس��ّقفات واحملال التجارية ومواقف السيارات 
واكس��اء الطرق الداخلية وانشاء االرصفة  ونصب 
املركب��ات  انط��الق  لتحدي��د  الكتروني��ة  اجه��زة 
ودخوله��ا على وفق باج��ات الكترونية ت��وزع على 
سواق املركبات ، فضالً عن انشاء مقر ادارة الى فرع 

الشركة باحملافظة »
وأب��رق نائ��ب احملاف��ظ  كتاباً رس��مياً إل��ى مكتب 
وزي��ر النقل ف��ي وقت س��ابق دعا فيه إل��ى النظر 
مب��رآب الناصرية املوح��د وبحث إع��داد التصاميم 
الهندس��ية اخلاص��ة بإعادة بنائ��ه وتأهيله ليكون 

واجهة تليق مبحافظة ذي قار . 

 وجدت المحكمة 
من خالل قراءة 
القرار محل الطعن 
بأنه يتضمن عدم 
إطالق سراح 
المحكوم عن 
جريمة اختالس أو 
سرقة المال العام 
أو أي جريمة تطال 
هذا المال ما لم 
يسترد منه

احملكمة االحتادية العليا

متابعة الصباح الجديد:

العام��ة لتصنيع  اعلنت الش��ركة 
احلبوب ف��ي وزارة التجارة عن جتهيز 
مرك��ز محافظ��ة نين��وى واطرافها 
ومخيم��ات اي��واء النازح��ني بكمية 
)36( الف��ا و793 كيس��ا م��ن م��ادة 

الطحني.
واوضح مدير عام الشركة املهندس 
طه ياسني عباس ان شركته جهزت 
مناط��ق الزهراء والوح��دة واجلديدة 
والنص��ر والرش��يدية واجلزائر وعدن 
طح��ني  كي��س   )14122( بكمي��ة 
فيما جهزت قض��اء تلكيف بكمية 
)3225( كيسا وناحية ربيعة بكمية 
العياضية  وناحية  )10944( كيس��ا 
وناحي��ة  اكي��اس   )2903( بكمي��ة 

زمار بكمية )3546( كيس��ا واطراف 
اكي��اس   )504( بكمي��ة  تلعف��ر/2 

طحني .
واض��اف املدي��ر بانه مت كذل��ك جتهيز 
العائ��الت النازحة ف��ي مخيم حمام 
العليل بكمي��ة )1549( كيس طحني 
حي��ث مت توزيع الكمي��ات اجملهزة على 
العائالت في مخيمات النزوح وباشراف 
ادارة ف��رع تصنيع احلب��وب باحملافظة ، 
مشيراً الى استمرار شركته بتجهيز 
ابن��اء احملافظ��ة والعائ��الت النازح��ة 
مب��ادة الطحني م��ن دون انقطاع وانها 
تس��عى وتبذل اقصى اجلهود لتوفير 
الكميات  احلب��وب املطلوب��ة النت��اج 
املقررة لتجهيز احملافظة وبالتنس��يق 
مع ش��ركة جتارة احلب��وب حيث جتري 
عمليات االنتاج والتجهيز بواس��طة 
املطاح��ن احمل��ررة الصاحل��ة للعم��ل 

باحملافظة بعد اعادة تشغيلها اضافة 
لع��دد م��ن املطاحن ف��ي محافظات 

االقليم  .
على صعيد متصل اعلنت وزارة التجارة 
عن اس��تمرار خلية االزم��ة بزياراتها 
ال��ى محافظ��ة نينوى ملتابع��ة توزيع 
املفرادات التموينية على العائالت في 
مناطق احملافظ��ة ومخيمات النازحني 
ولالطالع على عمل فروع ودوائر الوزارة 
هناك واخلدم��ات املقدمة من قبلهم 

للمواطنني في نينوى .
واوض��ح نعي��م املكصوص��ي معاون 
مدير ع��ام جتارة احلب��وب عضو خلية 
االزمة املتواجد ف��ي محافظة نينوى 
خ��الل لقائ��ه  مب��دراء فروع ش��ركات 
الغ��ذاء والتموين والرقاب��ة ، مضيفا 
بان��ه مت خالل االجتم��اع التأكيد على 
توجيه��ات وكيل ال��وزارة االقدم وليد 

إيص��ال  بض��رورة  املوس��وي  حبي��ب 
مف��ردات البطاق��ة التمويني��ة إل��ى 
املواطنني كحصة  مس��تحقيها من 
ش��هرية مس��تمرة والدقة واملتابعة 
املس��تمرة من قب��ل الف��رق الرقابية 
لوص��ول تل��ك امل��واد إل��ى املواطنني 
وكذلك مناقشة عملية اجلرد اجلارية 

للعائالت في اخمليمات .
ولفت مع��اون املدير الع��ام الى انه مت 
كذلك التأكيد على ضرورة تس��هيل 
جتهي��ز املطاح��ن باحلصة الش��هرية 
املق��ررة م��ن احلنط��ة واإلس��راع في 
طحنه��ا وايصاله��ا إل��ى املواطن��ني 
ضم��ن حصصهم الش��هرية اضافة 
الى متابعة خزي��ن املواد الغذائية من 
الس��كر وزيت الطعام والرز وتعزيزها 
بش��كل مس��تمر لتغطي��ة احلصة 

التموينية .

تواصل متابعتها الميدانية إليصال التموينية للمحافظة 
تقرير

التجارة تجّهز المواطنين في نينوى ومخيمات إيواء النازحين بالطحين 

جانب من ورشة العمل للتوعية التي اقامتها شركة شل

جتهيز مركز محافظة نينوى بالطحني

 ورشة عمل للتوعية عن كيفية 
إدارة المناطق المحمية

»النسيج والجلود« تجّهز وزارة
 الدفاع بمنتجاتها العسكرية

هيئة التنسيق بين المحافظات تتبنى 
مقترح تنفيذ قرار فك االرتباط 

عقدتها شركة شل العراق في البصرة



كاراكاس - أ ب ف: 

اعل��ن الرئي��س الفنزويل��ي نيك��والس 
م��ادورو ان اجليش صد »هجوما ارهابيا« 
على قاعدة عس��كرية االح��د املاضي، 
مؤكدا ان السلطات تواصل البحث عن 

عدد من منفذيه.
وقال م��ادورو للتلفزيون احلكومي االحد 
ان حوالى عش��رين رجال شنوا الهجوم 
ف��ي االحد املاض��ي ، موضح��ا ان اثنني 
منه��م قتال ومت اعتق��ال ثمانية آخرين. 
واوضح ان القتلى واملوقوفني هم ضابط 

فار وتسعة مدنيني.
»ويق��دم  اعتق��ل  الضاب��ط  ان  وتاب��ع 
معلوم��ات« حالي��ا على غرار س��بعة 
سجناء آخرين، مشيرا الى ان »معارك« 
اس��تمرت حوالى ثالث س��اعات. واكد 
م��ادورو ان��ه »هج��وم ارهاب��ي« وليس 

»متردا« عسكريا.
وكان قائد القوات املس��لحة في البالد 
اجلنرال خيس��وس سواريز شوريو حتدث 
ع��ن س��قوط قتي��ل واصابة ش��خص 

بجروح خطيرة في صفوف املهاجمني.
وصرح وزي��ر الدفاع فالدميي��ر بادرينو ان 
املعتقل��ني اعترف��وا بان��ه مت جتنيده��م 

»من قبل ناشطني من اليمني املتطرف 
الفنزويل��ي على اتصال م��ع حكومات 
اجنبي��ة«. واضاف ق��وات االمن ما زالت 
تبح��ث ع��ن »جزء م��ن اجملموع��ة التي 
جنح��ت ف��ي االس��تيالء عل��ى بع��ض 

االسلحة«.
واكد اجلنرال خيس��وس سواريز شوريو 
ان العملي��ة »مولها اليمني واملتعاونون 
معه، مولته��ا االمبراطورية االميركية 
الش��مالية« في اش��ارة ال��ى الواليات 

املتحدة.
وطلب رئي��س البرملان الفنزويلي خوليو 
املعارضة  باس��م  املتح��دث  بورخي��س 
»بالتحقيق« في ه��ذا احلادث ورفض ان 

تشن اي حملة مالحقات.
جرت هذه احلوادث في قاعدة عسكرية 
في فالنس��يا على بعد 180 كلم غرب 

كراكاس.
وذكر صحافيون من وكالة فرانس برس 
ان آلي��ات مدرعة ومس��لحني يقومون 
بحراسة القاعدة بينما حتلق املروحيات 

في اجوائها.
واقام عش��رات االش��خاص حواجز في 
محي��ط املدين��ة مس��تخدمني جذوع 
اشجار، وقاموا باحراق نفايات. واندلعت 
صدامات بني احملتج��ني واحلرس الوطني 

الذي قام بتفريقهم بالغازات املس��يلة 
للدموع والرصاص املطاطي.

وتداولت وس��ائل التواص��ل االجتماعي 

ووسائل اعالم تس��جيل فيديو يفترض 
انه صور في قاعدة فالنسيا العسكرية، 
يظه��ر في��ه ضابط وهو يعل��ن انه في 

حال��ة »مترد مش��روع« ض��د »الطغيان 
القاتل لنيكوالس مادورو«.

واك��د الرجل ال��ذي قال ان اس��مه هو 

الكابنت خوان كاغاريبانو وظهر محاطا 
ب15 شخصا ببزات عسكرية بعضهم 
مس��لحون »ه��ذا لي��س انقالب��ا ب��ل 
حترك مدني وعس��كري لف��رض النظام 
الدستوري«. واضاف »نطالب بتشكيل 
حكومة انتقالية فورا وانتخابات عامة 

حرة«.
قالت وزارة الدف��اع الفنزويلية التي لم 
تكشف اسم املنفذ املفترض للهجوم 
انه »ضابط صف ط��رد من اجليش قبل 
ثالث س��نوات خليانته الوط��ن والتمرد« 

وفر الى الواليات املتحدة.
وحت��ى اآلن، لم يس��تجب اجليش الذي 
يش��كل العم��اد الرئيس��ي للحك��م، 
لدعوات املعارض��ة الى االنضمام اليها 
بينم��ا ته��ز البالد تظاه��رات مناهضة 
للحكومة اس��فرت عن س��قوط 125 
قتيال منذ نيسان املاضي. ويؤكد مادورو 
باس��تمرار ان��ه ه��دف ملؤام��رة تدبرها 

املعارضة بدعم من واشنطن.
ويأتي ه��ذا »الهجوم االرهاب��ي« بينما 
الت��ي  التأسيس��ية  اجلمعي��ة  ب��دأت 
تنتقدها املعارضة وتثير اس��تياء دوليا، 
السبت اعمالها باقالة النائبة العامة 
لوي��زا اورتيغ��ا اح��دى اه��م املعارضني 

للرئيس مادورو.

وميكن ان تسبب اقالة اورتيغا مزيدا من 
التوتر في العالقات بني فنزويال واالسرة 
الدولية القلقة من ميل الس��لطة الى 

االستبداد.
وانتق��دت كل م��ن الوالي��ات املتح��دة 
وغواتيم��اال  وتش��يلي  وكولومبي��ا 
واملكس��يك وبنما والبيرو اقالة اورتيغا 
واعتبرتها »غير قانونية«، بينما قرر وزراء 
خارجية البرازيل واالرجنتني واالوروغواي 
وباراغواي السبت املاضي تعليق عضوية 
فنزويال في الس��وق املشتركة الميركا 
»النتهاكه��ا  )ميركوس��ور(  اجلنوبي��ة 

النظام الدميوقراطي«.
ودع��ت البيرو الى اجتماع الثالثاء لوزراء 
خارجي��ة 14 دول��ة اميركي��ة التيني��ة 

ملناقشة االزمة.
وم��ع االع��الن ع��ن »الهج��وم« االح��د 
املاض��ي، علقت اجلمعية التأسيس��ية 
اعمالها. وكان يفترض ان تش��كل جلنة 
للتحقي��ق ف��ي »اجلرائ��م« التي وقعت 

خالل التظاهرات املعادية للحكومة.
وتق��ول منظم��ة »ف��ورو بين��ال« غي��ر 
احلكومية ان 4500 شخصا على االقل 
اوقفوا من��ذ بداية االحتجاجات. ومازال 
 300 وبينه��م  منه��م مس��جونني  ف 

باوامر عسكرية.
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دبي - رويترز:
قال مسؤول بارز باألمم املتحدة في اليمن إن الضربات 
اجلوية التي أفادت أنباء بأنها أس��فرت عن مقتل 12 
مدني��ا عل��ى األقل منه��م أطفال تع��د مثاال على 
»االستهتار« بسالمة املدنيني الذي تظهره األطراف 

املتحاربة في الصراع اليمني.
وقال جيمي مكجولدريك منسق الشؤون اإلنسانية 
ل��أمم املتحدة ف��ي اليمن نقال ع��ن تقارير ملنظمات 
إغاثة أخرى إن املدنيني قتلوا وأصيب عش��رة بجراح 
ف��ي محافظة صع��دة بع��د هجمات عل��ى منزل 

وسيارة خاصة.
وقال مكجولدريك في بيان أبدى فيه قلقه البالغ إن 

هذه الوقائع تعد مثاال على »وحشية« الصراع.
إظه��ار  الص��راع  أط��راف  كل  »تواص��ل  وأض��اف 
اس��تهتارها بحماي��ة املدني��ني ومب��دأ التمييز بني 

املدنيني واملقاتلني في إدارة العمليات القتالية«.
وتعرض��ت صع��دة وه��ي معق��ل للحوثي��ني مرارا 
لضربات جوية منذ تدخل التحالف الذي يضم دوال 

عربية في احلرب األهلية في آذار عام 2015. 

مانيال - رويترز:
حث��ت الوالي��ات املتح��دة واس��تراليا والياب��ان 
اجملتم��ع الدولي امس االول االثنني على الضغط 
عل��ى كوريا الش��مالية للتخلي عن أس��اليب 
التهديد واالستفزاز وفرض املزيد من العقوبات 
واالقتصادي��ة ضده��ا بس��بب  الدبلوماس��ية 

جتاربها الصاروخية.
وقال وزراء خارجية الدول الثالث في بيان مشترك 
في ختام اجتماعهم على هامش منتدى أمني 
إقليمي ف��ي مانيال إن العقوب��ات اجلديدة على 

كوريا الشمالية يجب أن تنفذ بصرامة.
وأك��دت ال��دول التزامه��ا بالعقوب��ات وبتقدمي 
املس��اعدة ف��ي تنفيذه��ا مب��ا في ذل��ك تقييد 

الصادرات.

القاهرة - رويترز:
قال��ت مصادر أمني��ة إن محكم��ة مصرية قضت 
ام��س االول االثن��ني بإع��دام 12 متهما والس��جن 
املؤبد عل��ى 157 آخري��ن في قضية أح��داث عنف 
اندلعت في مدينة مطاي مبحافظة املنيا في 2013 
يوم فض اعتصامني جلماعة اإلخوان املس��لمني في 

القاهرة واجليزة.
وكان محتج��ون غاضب��ون من ف��ض االعتصامني 
تقول الس��لطات إنهم من أعضاء ومؤيدي جماعة 
اإلخ��وان قد أضرموا النار في مركز ش��رطة مطاي، 

وُقتل نائب مأمور املركز في الهجوم.
وقال��ت املص��ادر إن محكم��ة جنايات املني��ا التي 
أص��درت احلكم برأت 227 متهما في القضية التي 

أعيدت فيها محاكمة 396 متهما.
وقت��ل مئات من أعض��اء ومؤيدي جماع��ة اإلخوان 
املسلمني وعدد من رجال األمن في فض االعتصامني 
يوم 14 آب 2013 بعد نحو س��تة أس��ابيع من عزل 

الرئيس السابق محمد مرسي املنتمي للجماعة.
وأعلن اجليش عزل مرسي بعد احتجاجات حاشدة 

على حكمه الذي استمر عاما واحدا.
وقالت ش��اهدة عيان إن السلطات شددت إجراءات 
األم��ن ح��ول مجمع محاك��م املنيا حي��ث عقدت 

جلسة النطق باحلكم.
واحلك��م الصادر ام��س االول االثن��ني قابل للطعن 
علي��ه م��رة أخي��رة أم��ام محكمة النق��ض أعلى 

محكمة مدنية في مصر.

األمم المتحدة تدين 
وحشية الصراع في 

اليمن بعد ضربات جوية 

أميركا واليابان وأستراليا 
يحثون العالم للضغط 

على كوريا الشمالية

محكمة مصرية تقضي 
بإعدام 12 والسجن 

المؤبد على 157 آخرين

متابعة - الصباح الجديد:

وصل العاه��ل األردني امللك عبد 
اهلل الثاني امس االول االثنني الى 
رام اهلل ف��ي زيارة هي األولى منذ 
خمس س��نوات للضفة الغربية 
احملتل��ة يلتق��ي خالله��ا الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس في 

ظل توتر العالقات مع إسرائيل.
األردن��ي طائرتان  العاهل  ونقلت 
مروحيت��ان حطتا في الس��احة 
الرئاس��ة  ملق��ر  الرئيس��ية 
اهلل،  رام  ف��ي  الفلس��طينية 
حيث كان في استقباله الرئيس 
الفلس��طيني محم��ود عب��اس، 
وف��ق ما أف��ادت مراس��لة وكالة 

فرانس برس.
وعلق��ت ف��ي مهب��ط الطائرات 
للرئي��س  عمالق��ة  ص��ورة 
الفلس��طيني محم��ود عب��اس 
وخلفهم��ا  األردن��ي،  والعاه��ل 
املس��جد االقص��ى ف��ي القدس 
الش��رقية احملتل��ة، كت��ب عليها 

»القدس تنتصر«.
تأتي زيارة العاه��ل األردني عقب 
االحداث التي وقعت في املسجد 
االقصى الشهر املاضي، اثر نصب 
إس��رائيل بوابات لكشف املعادن 
وكاميرات مراقب��ة عند مداخله 

في القدس الشرقية احملتلة.
بعدها، قتل ضابط أمن إسرائيلي 
أردنيني في مجمع تابع للسفارة 
اإلس��رائيلية في منطقة الرابية 
ف��ي مدين��ة عم��ان ف��ي 23 من 
متوز املاضي، وغ��ادر ضابط األمن 
اإلس��رائيلي ال��ذي يحمل صفة 
دبلوماس��ي الى إسرائيل بعد أن 

مت استجوابه في األردن.
املسجد  القدس��ي  احلرم  ويضّم 
األقصى وقبة الصخرة، وهو أولى 
القبلتني وثالث احلرمني الشريفني 
لدى املسلمني، ويقع في القدس 
الشرقية التي احتلتها إسرائيل 
ع��ام 1967 وضمته��ا في خطوة 
ل��م يعترف بها دوليا. ويكتس��ي 

احل��رم القدس��ي أهمي��ة رمزية 
وسياس��ية بالغة بالنس��بة الى 
الفلس��طينيني بش��كل خ��اص 

واملسلمني بشكل عام.
تصاع��د التوت��ر بع��د أن فرضت 
إس��رائيل إجراءات أمنية جديدة 
في احل��رم القدس��ي بعد هجوم 
قتل فيه ش��رطيان إس��رائيليان 

في 14 متوز.
ألغيت االج��راءات التي تضمنت 
بواب��ات للكش��ف ع��ن املع��ادن 
وكاميرات مراقبة بعد أسبوعني 
شهدت خاللها القدس والضفة 
الغربية احتجاج��ات ومواجهات 

دامية.
االح��د  األردن��ي  العاه��ل  وأك��د 
املاض��ي ان مس��تقبل القضي��ة 
الفلس��طينية »على احملك«، وان 
الوصول الى حل س��لمي للنزاع 
ب��ني إس��رائيل والفلس��طينيني 

»يزداد صعوبة«.
الوصاي��ة  »ل��وال  ان��ه  وق��ال 
املقدسيني  وصمود  الهاش��مية 
لضاعت املقدسات منذ سنوات، 
لتحم��ل  جهدن��ا  كل  ونح��اول 
مس��ؤولياتنا« مؤكدا ان »جناحنا 
م��ع  الواح��د  املوق��ف  يتطل��ب 
الفلس��طينيني، حتى  األش��قاء 
ال تضع��ف قضيتنا ونتمكن من 

احلفاظ على حقوقنا«.
ويرتبط األردن وإسرائيل مبعاهدة 
س��الم من��ذ ع��ام 1994 تعترف 
بوصاية  العبرية  الدولة  مبوجبها 
اململكة على االماكن املقدس��ة 
االس��المية ف��ي الق��دس الت��ي 
كان��ت تتب��ع إداري��ا ل��أردن قبل 

احتاللها عام 1967.
وجهود السالم بني الفلسطينيني 
وإسرائيل متوقفة بالكامل منذ 
املبادرة االميركية بشأنها  فشل 

في نيسان 2014.
وتس��عى ادارة الرئيس األميركي 
ترامب إلحي��اء مفاوضات  دونالد 
الفلس��طينيني  ان  إال  الس��الم، 
انتق��دوا ع��دم ال��زام واش��نطن 

إسرائيل بوقف االستيطان.
بإمكاني��ة  كثي��رون  ويش��كك 
جدي��ة  مفاوض��ات  اس��تئناف 
ب��ني اجلانبني، حي��ث ان احلكومة 
الت��ي يتزعمه��ا حالي��ا بنيامني 
نتانياه��و هي األكث��ر ميينية في 
تاريخ إس��رائيل، وتض��م مؤيدين 
لالس��تيطان دعوا بشكل علني 
ال��ى إلغ��اء فك��رة قي��ام دول��ة 
فلس��طينية، بينم��ا ال يحظ��ى 
عب��اس )82 عاما( بش��عبية لدى 

الفلسطينيني.
ورأى محلل��ون فلس��طينيون ان 
زيارة امللك عب��داهلل الثاني تأتي 
في اطار مساندة الفلسطينيني 

في أعقاب التوتر واملواجهات مع 
إسرائيل.

الكاتب واحمللل السياس��ي  وقال 
اجمليد سويلم  الفلسطيني عبد 
لوكالة فرانس ب��رس انه »مثلما 
انزعج الشعب األردني من حادثة 
السفارة اإلسرائيلية، أيضا أظهر 
العاه��ل األردن��ي انزعاج��ا كبيرا 
م��ن طريق��ة تعام��ل احلكوم��ة 
اإلس��رائيلية م��ع القضية. يبدو 
ان امللك عب��د اهلل يريد من خالل 
ه��ذه الزي��ارة ان يؤك��د وقوف��ه 
مع الش��عب الفلس��طيني في 
معركة القدس، خاصة وان األردن 
يعتبر شريكا ووصيا من الناحية 

الدينية على األقصى«.
م��ن جانب��ه، ق��ال أس��تاذ العلوم 
بيرزيت  السياس��ية في جامع��ة 
س��مير عوض لوكالة فرانس برس 
ان زي��ارة امللك عب��د الثاني الى رام 

اهلل » لها دور في غاية األهمية«.
الس��فارة  »قضي��ة  وأض��اف 
اإلس��رائيلية في األردن ال تزال قيد 
املس��اءلة، وامللك عبد اهلل الثاني 
ميثل الش��عب األردن��ي لذلك تأتي 
زيارت��ه ال��ى فلس��طني للتأكي��د 
األردني  والش��عب  على مساندته 

للشعب الفلسطيني وقيادته«.
الفلس��طيني  الرئي��س  أوق��ف 
عق��ب أحداث األقصى التنس��يق 
األمن��ي مع إس��رائيل، وه��و الذي 
منعه، حس��ب مصدر في مكتبه، 
من الس��فر ال��ى خ��ارج االراضي 

الفلسطينية.
وق��ال ع��وض »باعتق��ادي أن زيارة 
العاه��ل األردن��ي أيض��ا تتضم��ن 
رس��الة باس��تعداده للمساهمة 
بف��ك العزلة ع��ن الرئيس عباس، 
عقب اتخاذه قرار وقف التنس��يق 

االمني مع إسرائيل«.

بعد أن فرضت إسرائيل إجراءات أمنية جديدة 

العاهل األردني في زيارة نادرة الى رام اهلل 
للقاء عباس وسط توتر مع إسرائيل

تصاعد التوتر 
بعد أن فرضت 

إسرائيل إجراءات 
أمنية جديدة في 

الحرم القدسي بعد 
هجوم قتل فيه 

شرطيان إسرائيليان 

مدرعة عسكرية للجيس الفنزويلي

العاهل االردني مع عباس

تقـرير
السلطات تواصل البحث عن عدد من منفذيه

الرئيس الفنزويلي يعلن إحباط »هجوم إرهابي« على قاعدة عسكرية 
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مقديشو - بي بي سي: 
ص��وت الناخب��ون ف��ي موريتاني��ا 
لصال��ح إلغاء مجلس الش��يوخ، 

وتغيير العلم الوطني للبالد.
وقالت اللجنة الوطنية لالنتخابات 
إن 85 في املئة من الناخبني صوتوا 
الدس��تورية،  التعديالت  لصال��ح 
التي يتبناه��ا الرئيس محمد ولد 
عبدالعزي��ز، م��ا يعد نص��را قويا 

لأخير.
وكان ولد عب��د العزيز قد دعا إلى 
ه��ذا االس��تفتاء، بع��د أن رف��ض 
العليا  )الغرفة  مجلس الش��يوخ 
م��ن البرمل��ان( اقتراحات��ه بش��أن 

تعديل الدستور، في آذار املاضي.
وبلغ��ت نس��بة املش��اركة أق��ل 
قلي��ال من 54 في املئ��ة، وفق جلنة 

االنتخابات.
التي  ورفضت أح��زاب املعارض��ة، 
قاطعت االس��تفتاء، تلك النتائج 

ووصفتها بأنها "تزوير علني".
وتته��م تل��ك األح��زاب ول��د عبد 
العزيز بالسعي لتعديل الدستور، 
بهدف تعزيز سلطاته ومتديد فترة 
حكمه ألكثر من واليتني رئاسيتني، 

األمر الذي ينفيه األخير.
الدستورية،  التعديالت  ومبقتضى 
املوريتاني، ليضم  العلم  سيتغير 
األعل��ى  م��ن  أحمري��ن  خط��ني 
العل��م  إل��ى  واألس��فل، يضاف��ا 
الل��ون  ال��ذي يجس��ده  األصل��ي 
األخضر ويتوس��طه ه��الل وجنمة 
به��دف  وذل��ك  األصف��ر،  بالل��ون 
"متجي��د الدم��اء الت��ي بذلها من 
قاتل��وا من أج��ل حتري��ر البالد من 

االستعمار الفرنسي".
وش��نت أح��زاب املعارض��ة حملة 
ودع��ت  االس��تفتاء،  ملقاطع��ة 

ملظاهرات حاشدة ضده.
وجذب��ت حملة املقاطع��ة تأييدا 

سياسيا واس��عا، من شخصيات 
متدين��ني  ضم��ت  متنوع��ة 
محافظني ونش��طاء ف��ي مجال 

مناهضة العبودية.
وعقد أعضاء في أحزاب املعارضة 
الت��ي تتزع��م حرك��ة املقاطع��ة 
مؤمت��را صحفي��ا األح��د، رفض��وا 
خالله "االنتخاب��ات الهزلية التي 
تزوي��ر  أم��ام  الطري��ق  أفس��حت 
الش��عب  أن  وأضاف��وا  علن��ي"، 
"رفض بوض��وح تل��ك التعديالت 

الدستورية".
أكث��ر  املش��اركة  وتع��د قضي��ة 
القضايا املثيرة للخالف حول هذا 
االس��تفتاء، مع األخذ في االعتبار 
أن حزبا معارضا واحدا أعلن تأييده 
للتصويت ب� "ال" على التعديالت 
بينما جذبت حملة  الدس��تورية، 
املقاطع��ة العدي��د م��ن األحزاب 

وحركات اجملتمع املدني.

دمشق - وكاالت: 
أف��اد التلفزيون الس��وري بس��قوط 
عدد من الضحايا املدنيني، جراء غارة 
جوية على بلدة امليادين بريف دير الزور 
اجلنوبي الش��رقي، محمال التحالف 
بقيادة واش��نطن مسؤولية  الدولي 
الهجوم ،وأوضح التلفزيون أن هناك 
أطف��اال ب��ني القتلى واجلرح��ى جراء 

الغارة.
م��ن جان��ب آخر، ذك��ر نش��طاء في 
قص��ف  أن  الس��ورية،  املعارض��ة 
التحال��ف الدولي عل��ى البلدة امس 
االثنني اس��تهدف عددا م��ن املناطق 
وأس��فر عن مقتل طفلة وس��قوط 

جرحى.
بدورها أوضحت ش��بكة »دي��ر الزور 

24« في حسابها على موقع »تويتر«، 
أن غ��ارة جوي��ة اس��تهدفت الليل��ة 
املاضي��ة ح��ي العل��وة ف��ي امليادين 

بجانب مسجد علي بن أبي طالب.
وكان التحال��ف الدول��ي ق��د كثف 
غارات��ه عل��ى ريف دي��ر ال��زور، فيما 
حتدثت تقارير بشكل شبه يومي عن 

سقوط مدنيني جراء تلك الغارات.

الدوحة - رويترز:
قالت وس��ائل إع��الم قطرية إن قطر 
أجرت مناورات عس��كرية مشتركة 
مع قوات تركية امس االول االثنني في 
استعراض لتحالفهما االستراتيجي 
بع��د ش��هرين م��ن مقاطع��ة دول 
عربية لقطر إث��ر اتهامات لها بدعم 

اإلرهاب.
وقالت صحيفة الش��رق القطرية إن 
املن��اورات ته��دف إلى إع��داد القوات 
املسلحة القطرية للدفاع عن املرافق 
»احليوية واالقتصادية واالستراتيجية 

والبنية التحتية«.
ووافق البرملان التركي على عجل يوم 

الس��ابع م��ن حزيران على الس��ماح 
ملئات من القوات التركية باالنتش��ار 
في قاعدة عسكرية في قطر أقيمت 
ضم��ن اتفاق وق��ع ع��ام 2014 وذلك 
إلظهار الدعم لقطر التي تستضيف 
أيضا أكبر قاعدة جوية أميركية في 

املنطقة.

قّوات تركية تجري تدريبات عسكرية في قطر

استفتاء موريتانيا ُيلغي مجلس
 الشيوخ وُيغّير العلم الوطني

قتلى مدنيون بغارات للتحالف
 على الميادين بريف دير الزور
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بغداد ـ الصباح الجديد:

النفط  تس��ويق  قال��ت ش��ركة 
)س��ومو( أمس االثن��ن إن العراق 
الرس��مي  البي��ع  س��عر  ح��دد 
لش��حنات أيلول من خام البصرة 
اخلفيف املتجهة إلى آس��يا عند 
م��ن  أق��ل  للبرمي��ل  دوالر   0.65
املعروض��ة  األس��عار  متوس��ط 
ودب��ي  عم��ان  س��لطنة  خلام��ي 
وذلك من دون تغيير عن الش��هر 

السابق.
وقالت سومو في بيان عبر البريد 
اإللكتروني إن »سعر خام البصرة 
الثقيل آلس��يا في الش��هر ذاته 
حتدد بخص��م 4.45 دوالر للبرميل 
مقارن��ة مع مس��توى متوس��ط 
املعروضة خلامي عمان  األس��عار 

ودبي«.
وحتدد س��عر البيع الرسمي خلام 
البص��رة اخلفيف في الش��حنات 
املتجه��ة إل��ى أس��واق أمري��كا 
الش��مالية واجلنوبية ف��ي أيلول 
عند 0.35 دوالر فوق مؤشر أرجوس 
للخام العالي الكبريت وذلك من 
دون تغيير عن الشهر السابق في 
حن حتدد س��عر بيع خام كركوك 
إلى الواليات املتحدة بعالوة 1.10 

دوالر للبرميل فوق املؤشر ذاته.
وبالنس��بة للش��حنات املتجهة 
إلى أوروب��ا فقد حتدد س��عر خام 
البصرة اخلفيف بزيادة 0.30 دوالر 
إلى س��عر برنت امل��ؤرخ منقوصا 
من��ه 2.55 دوالر للبرميل في حن 
تقرر رفع سعر شحنات أيلول من 
خام كرك��وك إلى ما يق��ل 2.75 

دوالر عن سعر برنت املؤرخ.
عاملياً، قال جولدمان س��اكس إن 
بيانات أيار وحزيران تش��ير إلى أن 
الطل��ب العاملي عل��ى النفط ال 
يزال قويا بقيادة النمو االقتصادي 

القوي.

وقال البنك في مذكرة يوم األحد 
»تش��ير البيان��ات ف��ي الوالي��ات 
املتحدة والياب��ان والهند والصن 
واملكس��يك  والبرازي��ل  وكوري��ا 
وإس��بانيا وفرنس��ا، الذين ميثلون 
52 ف��ي املئة م��ن الطلب العاملي 
ويسهمون بنسبة 80 في املئة من 
منوه، إلى منو الطل��ب العاملي في 
حزيران بواق��ع 1.54 مليون برميل 

يوميا على أساس سنوي«.
وقال البنك إن بيانات أيار وحزيران 
تشير إلى أن الطلب على النفط 
منا 1.81 ملي��ون برميل يوميا في 
الرب��ع الثاني م��ن 2017، مبا يزيد 
على النمو الفصلي الذي توقعه 
البنك في الس��ابق والبالغ 1.55 
مليون برميل يوميا، برغم ارتفاع 

األسعار على أساس سنوي.
ويتوق��ع جولدم��ان س��اكس منو 
الطلب بواقع 1.60 مليون برميل 
يومي��ا ف��ي النص��ف الثاني من 
العام. كما يتوقع أن يبلغ س��عر 
خام القي��اس العاملي مزيج برنت 
 2017 ف��ي  للبرمي��ل  دوالرا   52
وأن ينم��و الناجت احملل��ي اإلجمالي 

احلقيقي العاملي 3.7 في املئة.
وانخفض��ت أس��عار النفط يوم 
االثن��ن لكنها تظل ق��رب أعلى 
مس��توى ف��ي تس��عة أس��ابيع 
بدعم م��ن بيانات قوية للوظائف 
األس��بوع  ص��درت  األميركي��ة 
املاضي وتراج��ع طفيف في عدد 
منص��ات احلف��ر األميركية برغم 
ارتف��اع إنت��اج أوبك ال��ذي يكبح 

أسواق اخلام.
على مستوى األس��عار، تراجعت 
االثن��ن  أم��س  النف��ط  أس��عار 
مبتع��دة عن أعلى مس��توى في 
تسعة أس��ابيع وس��ط مخاوف 
بشأن مستويات اإلنتاج املرتفعة 

من أوبك والواليات املتحدة.
اآلجلة خلام  العق��ود  وانخفضت 
القي��اس العاملي مزي��ج برنت 65 
س��نتا، أو ما يع��ادل 1.24 باملئة، 
إل��ى 51.77 دوالر للبرميل. ونزلت 
العقود اآلجل��ة للخام األميركي 
59 س��نتا، أو ما يع��ادل 1.19 في 

املئة إلى 48.99 دوالر للبرميل.
واخلامان أقل بدوالر من املستويات 
الت��ي بلغاه��ا األس��بوع املاضي، 
والتي كان��ت األعلى من��ذ أواخر 

أيار عندم��ا اتفق منتجون بقيادة 
منظمة البلدان املصدرة للبترول 
)أوبك( عل��ى متديد اتفاق بش��أن 
تقلي��ص اإلم��دادات مبق��دار 1.8 
مليون برميل يومي��ا حتى نهاية 

آذار املقبل.
وثم��ة ش��كوك منذ ذل��ك احلن 
بشأن فعالية التخفيضات حيث 
س��جل إنتاج أوبك أعلى مستوى 
ه��ذا العام ف��ي متوز ف��ي الوقت 
الذي بلغت فيه صادرات املنظمة 

مستوى قياسيا.
وم��ن املقرر أن يلتقي مس��ؤولون 
من جلنة فنية مش��تركة بن دول 
أوب��ك ودول م��ن خ��ارج أوبك في 
أبو ظب��ي يومي االثن��ن والثالثاء 
لبحث سبل تعزيز االلتزام باتفاق 

خفض اإلنتاج.
وكانت اخملاوف بشأن أوبك كافية 
لتبدي��د أث��ر األنباء التي نش��رت 
أم��س االثنن ح��ول أن إم��دادات 
حقل الش��رارة النفط��ي الليبي، 
الذي كان ينت��ج 270 ألف برميل 
يومي��ا، تتوقف تدريجي��ا. وكانت 
زي��ادة إنت��اج ليبي��ا، املعف��اة إلى 
جانب نيجيريا من خفض اإلنتاج، 
عامال رئيسا في زيادة إنتاج أوبك.
وسجل إنتاج النفط في الواليات 
املتحدة 9.43 مليون برميل يوميا 
ف��ي األس��بوع املنته��ي ف��ي 28 
متوز، وهو أعلى مس��توى منذ آب 
2015 كم��ا أنه يزيد 12 باملئة عن 
املس��تويات املتدني��ة التي بلغها 

في حزيران العام املاضي.

الطلب العالمي على النفط ال يزال قويًا

»سومو«: ال تغيير في سعر بيع خام البصرة الخفيف آلسيا

سعر خام البصرة 
الثقيل آلسيا في الشهر 
ذاته تحدد بخصم 4.45 
دوالر للبرميل مقارنة 
مع مستوى متوسط 
األسعار المعروضة 
لخامي عمان ودبي

أحد احلقول النفطية جنوب العراق

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن��ت وزارة الزراع��ة اس��تمرارها مبنع اس��تيراد 
أربع محاصيل زراعي��ة، حفاظاً على اإلنتاج احمللي 

والوصول إلى االكتفاء الذاتي منها.
وقال الوكي��ل الفني ل��وزارة الزراعة مهدي ضمد 
القيس��ي في بيان صحافي، إن »الوزارة مس��تمرة 
مبنع استيراد عدد من احملاصيل الزراعية واخلضروات 

تشمل اخليار، والطماطم، والبطاطا.
وأضاف القيس��ي، أن منع االس��تيراد يأتي نتيجة 
الوص��ول إل��ى االكتف��اء الذات��ي من إنت��اج تلك 

احملاصيل، والسعي للحفاظ على املنتج احمللي«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
ارتفع مؤش��ر س��وق الع��راق ل��أوراق املالية خالل 
جلس��ة، أمس االثنن، الى%0،46 متداوال اس��هم 

بلغ حجمها اكثر من 31 مليار سهم.
وق��ال املدي��ر التنفيذي للس��وق ط��ه احمد عبد 
الس��الم، أن »مؤش��ر األس��عار ISX 60 اغل��ق في 
جلسة اليوم )أمس( على )580.64( نقطة مرتفعا 
بنس��بة )%0.46( عن اغالقه في اجللسة السابقة 
البال��غ )577.98( نقطة، حيث بلغ عدد االس��هم 
املتداول��ة 31,285,317,975 س��هم، فيم��ا بلغت 

اقيامها 31,174,899,512 دينار«.
وأضاف أن »عدد االسهم املشتراة من املستثمرين 
غي��ر العراقين بلغ )1,608( مليون س��هم بقيمة 
بلغ��ت )3,859( ملي��ون دينار من خ��الل تنفيذ )4( 
صفقات على اس��هم ش��ركة واح��دة وبلغ عدد 
االس��هم املباعة من املس��تثمرين غير العراقين 
)20,597( ملي��ار س��هم بقيمة بلغ��ت )20,597( 
ملي��ار دين��ار من خ��الل تنفي��ذ )20( صفقة على 

اسهم شركة واحدة«.
وأكد عبد السالم أن »اجللسة شهدت تنفيذ امرين 
االول أم��ر متقابل مقصود على اس��هم ش��ركة 
مصرف العربية االس��المي بعدد اس��هم )9,750( 
مليار س��هم وبقيمة )9,750( مليار دينار، والثاني 
امر متقابل مقصود على اس��هم شركة مصرف 
زين العراق االسالمي بعدد اسهم )20,597( مليار 

سهم وبقيمة )20,597( مليار دينار«.

بكين ـ رويترز:
ارتف��ع احتياطي النقد األجنبي ف��ي الصن أكثر 
م��ن املتوقع في متوز ليس��جل أعلى مس��توى في 
تس��عة أشهر إذ أدي تش��ديد القواعد وانخفاض 

الدوالر إلى احلد من نزوح رؤوس األموال.
وارتفعت االحتياطيات بواقع 24 مليار دوالر في متوز 
إلى 3.081 تريليون دوالر مقارنة مع زيادة قدرها 3.2 

مليار دوالر في حزيران.
وتوق��ع اقتصاديون في اس��تطالع أجرته رويترز منو 

االحتياطيات بواقع 12 مليار دوالر.
وهذه أول مرة ترتفع فيها االحتياطيات على مدار 
ستة أشهر متتالية منذ حزيران 2014 لتبلغ أعلى 

مستوى منذ تشرين األول.
وش��ددت الص��ن القواع��د عل��ى رؤوس األم��وال 
اخلارجة من البالد في األشهر األخيرة مع سعيها 
لدع��م عملتها اليوان واحلد م��ن هبوط احتياطي 

النقد األجنبي.
واس��تنزفت الص��ن نح��و 320 ملي��ار دوالر م��ن 
احتياطياتها ف��ي العام املاضي لك��ن اليوان ظل 
منخفض��ا نح��و 6.5 باملئة أمام الدوالر مس��جال 

أكبر هبوط سنوي له منذ عام 1994.
وأظهرت بيانات على موقع بنك الشعب الصيني 
)املركزي( أن احتياطيات الذهب لم تتغير لتستقر 
عن��د 59.24 مليون أوقية )أونصة( في متوز من دون 

مقارنة مع الشهر السابق.

استمرار حظر استيراد 

محاصيل تنتج محليًا

ارتفاع طفيف لمؤشرات 

»األوراق المالية«

نمو احتياطي الصين 

من النقد األجنبي

تقـرير

الصباح الجديد ـ وكاالت:

ش��ّكلت إقال��ة امرأتن من رئاس��ة 
شركتن أميركيتن كبيرتن، نتيجة 
الضغ��وط التي ميارس��ها متمولون 
على النساء النادرات اللواتي يتولننْ 
إدارة ش��ركات متع��ددة اجلنس��ية، 
ضربة جلهود تُبذل لتس��اوي الفرص 

في مجالس اإلدارة.
إيلن كومل��ان وميغ ويتمان وماري بارا 
وإيندرا نويي وماريسا ماير وأورسوال 
بورنز وأيرين روزنفلد وشيري ماكوي، 
ه��و  املش��ترك  قاس��مهن  نس��اء 
ترأسهن شركات كبيرة مدرجة في 
البورصة أو كّن رئيسات فيها، وهي 
»دوبون« و»هيوليت باكارد« و»جنرال 
و»ياه��و!«  و»بيبس��ي«  موت��ورز« 
و»إيفون  و»مونديلي��ز«  و»زيروكس« 

بروداكتس«.
وتعّرضت هؤالء النساء أو يتعرضن 
حلملة ش��ّنها متمول��ون أميركيون 
وول  ف��ي  بنف��وذ كبي��ر  يتمتع��ون 
ستريت، وجنحوا في الدفع إلى إبعاد 
كوملان وبورنز وروزنفلد وماكوي. في 
حن اضطرت األخريات إلى الرضوخ 

لهم لالحتفاظ مبناصبهن. فقبلت 
مي��غ ويتم��ان بتقس��يم »هيوليت 
ب��اكارد« إل��ى ش��ركتن، ف��ي حن 
وافقت ماري بارا في »جنرال موتورز« 
عل��ى دف��ع حص��ص ضخم��ة إلى 

املساهمن. 
وتش��ير األرق��ام إل��ى أن »النس��اء 
 27 يتول��ننْ رئاس��ة مجال��س إدارة 
شركة فقط من أصل 500 يشملها 
مؤشر ستاندارد أند بورز 500 لسوق 
5.4 ف��ي  أي  األميركي��ة،  األس��هم 

املئة«.
وأوضحت الباحثة في جامعة أريزونا 
كريستن شروبشير في تصريح إلى 
وكال��ة »فرانس ب��رس«، أن »اجلنس 
عنصر مه��م وله مغ��زى كبير بن 

كل العوامل التي درسناها«. 
وأش��ارت إلى أنها درس��ت الطلبات 
ش��ركات  إدارات  تلقته��ا  الت��ي 
أميركية ب��ن عام��ي 2003 و2013 
ب���  املعروف��ن  املس��تثمرين  م��ن 
»الناشطن«، أي أنهم يدخلون إلى 
رأس��مال الش��ركات للضغط على 

قرارات إداراتها.
وقالت »قارنا بن ش��ركتن مماثلتن 
م��ن حي��ث احلج��م واألداء املال��ي، 

والحظنا أن الش��ركة الت��ي ُعينت 
ام��رأة عل��ى رأس مجل��س إدارتها، 

تعرضت لهجوم غير متناسب بعد 
التعين«. 

ولفت��ت إلى أن املتمول��ن »يعتبرون 
الش��ركات  رأس  عل��ى  النس��اء 

ف��ي  الثق��ة  وقلي��الت  ضعيف��ات 
أنفسهن«.

وكش��فت دراس��ة أجراه��ا مكتب 
»براي��س ووتره��اوس كوب��رز« ع��ام 
تس��ريح  »احتم��ال  أن  ع��ن   ،2013
النس��اء على رأس الش��ركات بعد 
عش��ر سنوات على تولي مهماتهّن 
يبل��غ 38 في املئة، مقارنة ب� 27 في 

املئة فقط لدى الرجال«.
وف��ي معظ��م احل��االت يك��ون أداء 
الش��ركات التي تديرها نساء أعلى 
اإلجمال��ي  األداء  متوس��ط  م��ن 
الش��ركات  س��جلت  إذ  للقط��اع. 
الت��ي تديرها نس��اء، عائ��دات على 
بنس��بة  الس��نوية  االس��تثمارات 
25 ف��ي املئ��ة من��ذ ع��ام 2009 في 
مقابل 11 في املئة فقط لش��ركات 
مؤش��ر »مورغان س��تانلي« العاملي 
للبورصة، وفق دراسة أعدها مصرف 
»نورديا بنك إيه بي« اإلسكندينافي، 
وعرض��ت أرقام 11 ألف ش��ركة في 

27 دولة متطورة.
نيلس��ون  األميركي  املتمول  واعتبر 
بلتز الحق��اً، أن إدارة أيري��ن روزنفلد 
تصّنع  الت��ي  »مونديلي��ز«  ش��ركة 
بسكويت »لو« وشوكوال »كوت دور«، 

كانت »مفيدة جلميع املساهمن«.
وواجه بلتز انتقادات لش��نه حمالت 
ضد إندرا نويي وإيل��ن كوملان وأيرين 
روزنفل��د، بعدما دخل إلى رأس��مال 
م��ن خ��الل صندوق��ه  ش��ركاتهن 

االستثماري »تريان بارتنرز«.
باس��م صن��دوق  ناطق��ة  وأك��دت 
االس��تثمارات ل��� »فران��س ب��رس«، 
ال  »تري��ان« ش��ركة مس��تثمرة  أن 
يهمها التمييز بن الرجال والنساء، 
وتسعى إلى االستثمار في شركات 
مدرج��ة ف��ي البورص��ة ذات نوعية 

عالية وسيئة اإلداء«. 
الصن��دوق  أن  إل��ى  وأش��ارت 
االستثماري »يدافع عن التنوع على 

كل املستويات«.
ورأى دان زاكي من مكتب »س��لون أند 
كومبان��ي« ال��ذي يقدم استش��ارات 
للشركات، وجود »إحساس فعلي لدى 
بعض األشخاص باستهداف النساء 
على رأس مجالس إدارة الشركات في 

شكل غير متناسب«. 
وحّذر املس��تثمرين من أن تصنيفهم 
ف��ي فئ��ة »املعادي��ن للنس��اء«، رمب��ا 
»يضعهم في مواجه��ة اإلعالم مثل 

املستثمرين اآلخرين«.

للضغط على قرارات اإلدارات

النساء على رأس الشركات في وول ستريت هدف للمستثمرين 
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متابعة الصباح الجديد:
اس��تقر الذهب قرب أقل مستوى 
في أسبوعن أمس االثنن مع بقاء 
الدوالر مدعوما بتوقعات بتشديد 
السياس��ة النقدية ف��ي الواليات 
املتحدة عقب بيانات وظائف أقوى 

من التوقعات األسبوع املاضي.
ولم يسجل الذهب تغيرا يذكر في 
التعامالت الفوري��ة عند 1257.51 
دوالر لأوقي��ة. ويوم اجلمعة المس 
أقل مس��توى في أس��بوعن عند 
1254 دوالرا لأوقي��ة وس��جل أول 
تراجع أسبوعي في أربعة أسابيع.

ونزل الذهب في التعامالت اآلجلة 
في الواليات املتحدة تسليم كانون 
األول 0.1 ف��ي املئة إل��ى 1263.10 

دوالر لأوقية.
ومن بن املعادن النفيس��ة األخرى 
ارتفعت الفض��ة 0.1 في املئة إلى 
16.24 دوالر لأوقي��ة بع��د أن نزلت 
خ��الل اجللس��ة إلى أقل مس��توى 
فيم��ا يزي��د ع��ن أس��بوعن الذي 

س��جلته يوم اجلمع��ة عند 16.17 
دوالر لأوقية.

عن��د  تقريب��ا  البالت��ن  واس��تقر 
959.70 دوالر لأوقية بعد أن سجل 
أعلى مس��توى منذ أواخر نيس��ان 
970.10 دوالر ف��ي اجللس��ة  عن��د 
الس��ابقة. وزاد البالت��ن أكث��ر من 
3.2 في املئة األسبوع املاضي، وهو 
أعلى مس��توى منذ أوائ��ل كانون 

الثاني.
وارتفع البالدي��وم 0.1 في املئة إلي 

877.40 دوالر لأوقية.
عل��ى صعيد آخ��ر، ارتفع املؤش��ر 
»ني��كاي« القياس��ي ف��ي بورصة 
طوكيو لأوراق املالية أمس اإلثنن، 
بفضل مكاس��ب قوية ل��� »تويوتا 
موت��ور« بعدم��ا رفعت الش��ركة 
توقعات األرب��اح، بينما عزز ضعف 
الن عقب بيانات وظائف أميركية 

قوية املعنويات.
وزادت أس��هم »تويوت��ا« اثنن في 
املئ��ة، بعدم��ا رفع��ت ثان��ي أكبر 

ش��ركة لصناع��ة الس��يارات في 
العالم توقعات األرباح للعام كامالً 

بفضل أسعار الصرف املواتية.
وأغلق املؤشر »نيكاي« مرتفعاً 0.5 
في املئة إلى 20055.89 نقطة، في 
حن ارتفع مؤشر »توبكس« األوسع 
نطاقاً 0.5 في املئ��ة إلى 1639.27 
نقط��ة، وهو أعلى مس��توى إغالق 
من��ذ آب 2015 على رغم أن حجم 
التداول ككل كان ضعيفاً، إذ جرى 
ت��داول 1.5 بليون س��هم، وهو أقل 

مستوى في أسبوعن.
انخف��ض  الدوالر،ال��ذي  وارتف��ع 
لفت��رة وجي��زة دون مس��توى 110 
ين للدوالر عند أدنى مس��توى في 
س��بعة أسابيع األس��بوع املاضي، 
بعد بيان��ات أقوى من املتوقع لنمو 

الوظائف األميركية في متوز.
وف��ي التعامالت اآلس��يوية ارتفع 
الدوالر 0.1 ف��ي املئة إلى 110.785 
ي��ن بعدما ارتفع إل��ى 111.050 ين 

اجلمعة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت وزارة النقل تس��لمها كاسر 
األمواج الشرقي مليناء الفاو الكبير، 
وفي وقت أش��ارت فيه ال��ى أن هذا 
الكاسر يعّد أول فقرة رئيسة ضمن 
مكون��ات امليناء، أك��دت أن كلفته 

بلغت 204 مالين يورو. 
وق��ال وزي��ر النق��ل كاظ��م فنجان 
احلمامي في بيان صحافي، إن »هذا 
الكاس��ر يع��ّد أول فق��رة رئيس��ة 
ضمن مكونات ميناء الفاو الكبير«، 
الفت��ا الى أن »عملية إنش��ائه مرت 
بتحدي��ات كبيرة منها لوجس��تية 
بالنظ��ر لبع��د املين��اء ع��ن مقالع 
احلجر ولعدم وجود ش��بكات الطرق 

واخلدمات«.
وأض��اف احلمامي، أن »الكاس��ر أجنز 
بأعل��ى املواصفات العاملي��ة ويؤدي 
الغرض املنشأ من أجله على أكمل 

وجه«.
ومضى الى القول، أن »قيمة العقد 
ويبل��غ  ي��ورو،  204 مالي��ن  بلغ��ت 

ط��ول الكاس��ر 8 ك��م و205 أمتار، 
واستخدم فيه قرابة 8.5 مليون طن 
من احلجر، و300 معدة بحرية وبرية، 
ف��ي ح��ن كان هن��اك 800 عام��ل 
ش��ارك ف��ي األعم��ال منه��م 50% 

عمالة محلية«.
وتابع احلمام��ي، »أحيي اجلهود التي 
بذل��ت إلجناز ه��ذا العم��ل العمالق 
ب��دءا م��ن الش��ركة املنف��ذة التي 

كان��ت أول ش��ركة أجنبي��ة تب��ادر 
في املساهمة بإنش��اء ميناء الفاو 
الكبير وفريق املهندس املقيم وإدارة 
املشروع من منتسبي شركة املوانئ 
العراقي��ة وكذل��ك جمي��ع اجلهات 
التي س��اهمت ودعمت املش��روع«، 
معرب��ا عن أمله ف��ي »أن يكون هذا 
اإلجناز فاحتة خير الس��تكمال باقي 

مكونات امليناء«.

استقرار الذهب والدوالر.. وارتفاع
 مؤشر السوق الياباني

النقل: 204 ماليين يورو
 لـ »كاسر أمواج« ميناء الفاو 



آفاق 8

جرجيس كوليزادة*

بس��بب الغم��وض والتناقض��ات التي 
املط��روح  االس��تفتاء  مس��ألة  ت��راود 
باقليم كردس��تان، ف��ان توضيح االمور 
ترافق  التي  واملالبس��ات واالش��كاليات 
العملية باتت ضرورة ملحة، خاصة وان 
املواقف الرافضة بدأت تتزايد وتتش��دد 
بالتصريح��ات على النطاق��ن العراقي 
والدولي، وتصريحات بيرت مكورك ممثل 
الرئي��س األميرك��ي ملكافح��ة االرهاب 
تدخ��ل في ه��ذا االجتاه، له��ذا ولغرض 
اس��تبيان االمور عل��ى حقيقتها وبيان 
املكاشفة الصريحة للمواقف الرسمية 
واحلزبية على صعيد االقليم، فان احلاجة 
باتت مسألة ملحة وضرورية للتفسير 
واالسباب  املبررات  واالستعالم وكشف 
املوجب��ة الداعي��ة ال��ى اتخ��اذ الدعوة 
لالس��تفتاء مع بيان العوامل املساندة 
للعملية، ان كانت نوايا القيادة الكردية 
واللجنة العليا حقيقية وصادقة باجتاه 

اجراء االستفتاء الغراض وطنية.
وألجل استقراء مالبسات هذه الدعوة، 
الت��ي  الغم��وض  سياس��ة  وبس��بب 
ميارس��ها احل��زب احلاكم ورئيس��ه حول 
املوض��وع، وجدن��ا ض��رورة التوج��ه الى 
احل��زب احلاك��م الثاني باالقلي��م االحتاد 
الوطني الكردستاني والى شخص نائب 
السكرتير العام السيد كوسرت رسول 
عل��ي القائم مبق��ام الس��كرتير العام 
بكامل صالحيات الرئيس السابق جالل 
طالياني، وذلك لبيان قضية االستفتاء 
بوصفه��ا قضية مهمة مته��د الطريق 
لالق��رار بح��ق تقري��ر مصير الش��عب 
الك��ردي بالس��نوات الالحق��ة، وله��ذا 
الغرض ن��ورد الهواجس واخملاطر التالية 
ام��ام خليفة طالبان��ي لعلنا جند جوابا 
شافيا لكل انس��ان كردي مبينا النوايا 

احلقيقية لالستفتاء، وهي كاآلتي :
ومب��ادرات  بق��رارات  الثق��ة  ع��دم   )1(
للس��لطة  الرئاس��ية  الش��خصيات 
الكردية وخاصة راعي دعوة االس��تفتاء 
ألن االغلبي��ة منها مزاجية ومتس��مة 
بالعناد ونابعة من منطلقات شخصية 
وحزبي��ة وعائلي��ة، ومتصف��ة بالتقلب 
الش��ديد، ولالس��تدالل عل��ى ذلك هو 
تعطي��ل برمل��ان كردس��تان ألكث��ر من 
س��نة ونصف دون مس��وغ قانوني بأمر 
مزاجي وث��م العودة عن��ه واألمر باعادة 
مس��ألة  وكذل��ك  بالبرمل��ان،  العم��ل 

صدور ق��رار االس��تفتاء كم��ا تبن في 
آخ��ر تصريح يبدو أنه نت��ج عن رد فعل 
على أحد مواقف احلكومة االحتادية في 
لقاءات س��ابقة لم تبدي فيها اهتماما 
باراء وف��د االقليم، ولم تب��ادر الى طرح 
مبادرات حلل اخلالفات العالقة بن بغداد 
وأربيل، ونتيجة لذلك جلأ الى استخدام 
ورقة االس��تفتاءللضغط على حكومة 
بغداد، وهذا يعني ان العملية غيرمعدة 
لالنفصال باألصل وهي مجرد طقطقة 
للضغط السياسي على بغداد ال أكثر 

وال أقل.
)2( مجري��ات وقائ��ع أس��واق االقلي��م 
املواطنن،  املرتبط��ة مبعيش��ة وحي��اة 
كشفت ان عملية االستفتاء عبارة عن 
لعبة سياس��ية غير مدروس��ة النتائج 
وغي��ر مهيأة ملا س��يترتب عليه الوضع 
قبل التصويت وما بع��د اعالن النتائج، 
وكذل��ك بين��ت ان الس��لطة ل��م تقم 
بأخذ أية احتياطات اقتصادية أوغذائية 
للمواطن��ن  الغذائ��ي  االم��ن  لتأم��ن 
على مدى نصف س��نة او سنة كاملة 
عل��ى أق��ل تقدي��ر، وأتضح ايض��ا انها 
ل��م تتخذ اي��ة حتوطات مالي��ة لضمان 
االس��تحقاقات واالجور والرواتب لفترة 
ما قبل وم��ا بعد العملية لفترة ال تقل 

عن ستة أشهر.
)3( التخ��وف الش��ديد م��ن اس��تغالل 
االستفتاء لصالح احلزب احلاكم واعادة 
تدوير والية الرئاس��ة لرئيسه املنتهية 
واليت��ه، وادام��ة نظام احلك��م بخدعة 
وحج��ة واهية عل��ى الش��عب بعنوان 
التهيئة واالعداد لالستقالل وقد تطول 
املرحلة لربع قرن آخر من الزمن، واخلوف 
الش��ديد على تش��ابك مصالح الدولة 
التركي��ة مع احل��زب احلاك��م املتحالف 
م��ع اروغان وانقرة عليى حاس��ب موارد 
وثروات شعب االقليم، والتخوف والقلق 
من اس��تثمار االس��تفتاء من قبل هذا 
التحالف غير السوي من خالل تسليم 
االقليم بالكامل الى تركيا بعنوان دولة 
قب��رص الكردي��ة او حتت عن��وان الوالية 
التركي��ة اجلدي��دة وتنصي��ب احلاك��م 

احلليف رئيسا عليها.
)4( اتس��ام عملي��ة االس��تفتاء بطابع 
املغامرة السياسية على حساب مصير 
الشعب الكردي، قد يفضي الى خسارة 
العراق وفقدان االخوة والصداقة الطيبة 
للعراقي��ن، وازال��ة املس��ند الس��يادي 
واملرجع الدس��توري لالقليم الفيدرالي، 
وه��ذا م��ا يض��ع الك��رد ف��ي مواجهة 

أخط��ار مصيرية حقيقي��ة وقد يضعه 
أمام عواقب ق��د ال يحمد عقباها، وقد 
يتعرض الى خس��ارة وجودي��ة تاريخية 

ماحقة، وهو في غنى عنها متاما.
واالهم��ال  املتعم��دة  املقاطع��ة   )5(
املتقص��د م��ن قبل الرئاس��ة ورئاس��ة 
احلكوم��ة بح��ق الظ��روف املعيش��ية 
الصعبة واحلياتية القاسية التي مير بها 
املواطن��ون وخاصة ش��ريحة املوظفن 
منه��م، تصعب ضم��ان جن��اح عملية 
التصوي��ت عل��ى االس��تفاء، وحج��ب 
املتقص��د  والتأخي��ر  االس��تحقاقات 
احلكوم��ي  االدخ��ار  بنظ��ام  للروات��ب 

القمع��ي ومتدي��د وتطوي��ل دفوعاته��ا 
الش��هرية املس��تحقة بحج��ج واهية 
ارس��ت نظام��ا وحكما ظاملا وس��لطة 
جائرة تبغي االنتقام من الشعب، وذلك 
من خ��الل فرضه��ا النفرادي��ة مطلقة 
ودكتاتورية متس��مة بالسلطة احلزبية 
والعائلية والطبقي��ة واملافوية املقيتة، 
وذل��ك بدليل ان احلكومة ال تعير أبدا اي 
وواملعيش��ية  احلياتية  باألزمات  اهتمام 
الت��ي يعاني منها االنس��ان الكردي، وال 
تعمل من أجل توفير اي حل عاجل لوضع 
حد لتلك املصاعبوقط��ع الطريق على 
تواصلها، علما ان املسؤولية الرسمية 

والواجب االخالقي تقضيان مبحاس��بة 
واملتسببن لهذه  ومعاقبة املس��ؤولن 
االزم��ات اخملتلق��ة الت��ي أض��رت بحياة 
املواطن��ن، والت��ي أحلقت ض��ررا كبيرا 

بحاضر ومستقبل االقليم.
)6( سكوت رئاسة االقليم على الفساد 
الرهيب والنهب الشنيع اجلاري منذ أكثر 
من عقدين للموارد والثروات واملمتلكات 
من قب��ل مجموعات ومافيات حكومية 
وحزبي��ة وعائلية حاكم��ة، وخاصة في 
مجال موارد النفط الكردي واملس��وقة 
منذ سنوات دون شفافية وبغياب كامل 
للرقاب��ة البرملاني��ة واحلس��ابية، وه��ذا 

الصمت ترس��م ش��كوكا كبي��را على 
دورها القيادي والرئاسي، وعدم اتخاذ اي 
اج��راء قانوني بحق رئي��س الوزراءونائبه 
املسؤوالن عن اختالق األزمات وعن ملف 
الطاقة والنفط وااليرادات املالية، دليل 
على ان عملي��ات النهب الرهيبة متارس 
عل��ى مس��تويات رئاس��ية وحكومي��ة 

عاليةوباشراف مباشر منهما.
)7( زيادة الرس��وم وفرض زي��ادات كبيرة 
على اجلبايات املستحصلة من املواطنن 
من اصح��اب الدخل املتوس��ط واحملدود 
في ش��تى اجمل��االت، وت��رك املس��ؤولن 
واالثري��اء واالغنياء وطبق��ة املليونيرات 
ورفاهيته��م  بأهوائه��م  وامللياردي��رات 
وحمايته��م وت��رك احلرية له��م، وهذه 
السياسة املقيتة وصمة عار على جبن 
الرئاسات والس��لطة وحكومةاالقليم، 
املواطن��ة  لكرام��ة  ممي��ت  وس��حق 
الكردس��تانية، والهدر الرخيص للعدل 
والعدال��ة واملس��اواة وتكاف��وء الفرص 
شرف مغتصب وحياء منسلخ للحقوق 
الطبيعية للمواطن الكردي، واستهتار 
وتزوي��ر  وتزي��ف  االنس��انية  للمب��ادئ 
للقي��م الدميقراطي��ة، واحتضان نظام 
احلكم اخلاس��يء للمافوي��ة والطبقية 
واالقلية الرأس��مالية اجلشعة املنحلة 
اخالقيا وانسانيا اغتصاب واعتداء على 
الش��عب، وعمل ش��نيع غي��ر اخالقي 
للس��لطة الفاس��دة املارق��ة احلاكمة 

التي تتحكم برقاب شعب كردستان.
)8( فش��ل جترب��ة الكي��ان السياس��ي 
الفيدرال��ي لالقلي��م ف��ي تق��دمي منوذج 
والنظ��ام  الرش��يد  للحك��م  ايجاب��ي 
الدميقراط��ي النزي��ه واالدارة احلكيم��ة 
املتصف��ة بالع��دل واملس��اواة وتكافوء 
الفرص واحترام حقوق وكرامة االنسان، 
وذلك بس��بب س��يطرة مافيات احلزبن 
احلاكمن للبرزان��ي والطالباني واحزاب 
اخرى عل��ى مقاليد ام��ور احلكم واملال 
واالقتصاد والثروات الطبيعية واملعدنية 
وامل��وارد والتج��ارة وكاف��ة القطاع��ات 
اخلدمي��ة واحلياتي��ة، وذل��ك من��ذ أكثر 
م��ن ربع قرن من الزم��ن الرديء للحكم 

الكردي.
)9( اصابة احلزب احلاكم ورئيس��ه بغرور 
سياس��ي كبير منذ التربع على رئاسة 
االقلي��م لفت��رة قانوني��ة م��ن واليتن 
ووالية غير شرعية، وذلك بسبب ضمان 
احلماي��ة م��ن قب��ل احلكوم��ة التركية 
مقاب��ل اغ��راءات نفطية على حس��اب 
حق��وق الش��عب الكردي، وه��ذا الغرور 

فاقد لالحتفاظ بالتوازن واتخاذ املوقف 
الق��رارات  واص��دار  الصائ��ب  احلكي��م 
املوزونة، وخاصة ان قضية مصيرية مثل 
االس��تفتاء وحق تقري��ر املصير تتطلب 
البصي��رة  والرؤي��ة  البليغ��ة  احلكم��ة 
النافذة واحلكم الرش��يد العادل، وهذه 
كله��ا غائب��ة ع��ن س��لطة وحكومة 

االقليم.
)10( اس��تقراء طابع املغام��رة واجملازفة 
مبصي��ر الش��عب الك��ردي م��ن الدعوة 
واالس��تقالل،  القائمةلالس��تفتاء 
بالنداءات  واالس��تهانة  واالس��تخفاف 
املوجهة للس��لطة واحلكومة من قبل 
انصار واتب��اع احلزب احلاك��م، والداعية 
الى ضم��ان خزين اس��تراتيجي غذائي 
ومالي وملس��تلزمات حياتية ومعيشية 
املواطن��ن  حي��اة  لضم��ان  أساس��ية 
مل��دة ال تقل عن نصف س��نة على أقل 
تقدي��ر، دل��ت ان الس��لطة فارغ��ة من 
جوهره��ا الوطني، وه��ي متقصدة متام 
القصد بترك مصير شعب االقليم الى 

اجملهول.
ه��ذا املوج��ز ه��و خالص��ة للهواج��س 
واخملاطر الت��ي بينناها بوضوح والتي قد 
يحس بها في ص�در كل ك�ردي عراق�ي 
مهت�م ومعن�ي مبس��أل�ة االستفت�اء، 
وه��ي مس��تندة الى معطي��ات عاجلة 
واقعي���ة ب�دأت تؤث�ر س��لب�ا وبش��دة 
على مجري��ات أح��داث العملي�ة، ل�ذا 
ف���ان االق���رار الوطن��ي يلزم التس��لح 
واحلكم��ة  والعقالني��ة  باملس��ؤولية 
ومضاعف��ات  مس��ار  م��ن  للخ���روج 
القضي��ة بتأن��ي للوص��ول ال��ى القرار 
احلكي��م الصائ��ب بتاجيل االس��تفتاء 
او التواص��ل م��ع العم��ل عل��ى ضمان 
الضمان��ات املطلوب��ة لتأم��ن وحتقيق 
االه��داف الوطنية املرج��وة وهي حتقيق 
ح��ق تقري��ر مصير ش��عب كردس��تان 
الع�راق، وذلك بتنسيق وتفاهم تام مع 
االحتادية، وخلليف��ة طالباني  احلكوم��ة 
الق��درة القيادي��ة العالي��ة على فع�ل 
ه���ذا م��ن خ��الل عالقات��ه الطيب���ة 
واحلكيمة مع جمي�ع االط�راف الكردية 
ف��ي  االس��تفتاء  لتمري��ر  والعراقي���ة 
بودق�ة سياسي�ة هادئة للخروج منها 
بسالم وأمان لصالح كل االطراف، وذلك 
لضمان اخلي��ر النعيم والس��الم األمن 
لكل الكرد ولكل العراقيي�ن، واهلل من 

وراء القصد.

)*( كاتب وصحفي

 

مهند حبيب السماوي

قدمت احلكومة الباكس��تانية بنحو 
رس��مي، خالل اجتماع حصل بن وزير 
داخليتها شودري نثار علي خان ونائب 
رئيس شركة الفيسبوك جول كابلن 
في االي��ام املاضي��ة، اقتراحا يقتضي 
برب��ط حس��ابات املس��تعملن ف��ي 
الفيس��بوك بأرقام هوات��ف اصحاب 
احلسابات من أجل محاربة احلسابات 
املزيفة وكشف ش��خصية من يقف 

ورائها.
مس��ؤول كبي��ر ف��ي وزارة االتصاالت 
الباكس��تانية اوضح ب��ان الهدف من 
الطل��ب الباكس��تاني هو ملس��اعدة 
احلكوم��ة في كبح جماح احلس��ابات 
البوس��تات  تنش��ر  الت��ي  الوهمي��ة 
املتضمن��ة كف��را بالدي��ن م��ن اجل 
س��هولة تعقبه��ا لدى الس��لطات، 
مضيفا: ان الفكرة نفسها يتم العمل 
به��ا بالفعل مع تطبيقات التراس��ل 

الفوري االخرى مثل الواتساب.
الفيس��بوك ب��دوره ق��د اعل��ن فورا، 
وبلس��ان املتحدثة باس��مه كرستن 
ش��ن، رفض��ه له��ذه املقت��رح الن “ 
حماية حق املستعمل غاية اساسية 
بالنس��بة لنا “ على حد تعبير ش��ن، 
التي اك��دت ان الفيس��بوك لم يغير 
اجراءات��ه طبقا لطلب��ات احلكومات، 
وهو، اي الفيس��بوك، يطبق عمليات 
قانونية صارمة وواضحة للرد على أي 
طلب حكومي حول البيانات او تقييد 
احملتويات، ب��ل ان الفيس��بوك مهتم 
بالقضاي��ا القانوين��ة املرفوع��ة ضد 
املس��تخدمن والتي هي االن معلقة 

في احملاكم.
وبحس��ب التقارير، فان الفيس��بوك 
قد استقبل نحو 1000 طلب في عام 
2016 من باكستان، وقد مت االستجابة 
ال��ى نحو %70 م��ن الطلب��ات، ويكرر 
يس��تمر  س��وف  بان��ه  الفيس��بوك 
ف��ي االس��تجابة ملثل ه��ذه الطلبات 
شريطة خضوعها ملعايير الفيسبوك 
الت��ي وافق عليها املس��تخدم حينما 
ق��ام بالتس��جيل ف��ي املنص��ة، كما 
ان س��لطة االتص��ال الباكس��تانية، 
صاحبة الطلب، قد اس��تقبلت اكثر 
من 6000 ش��كوى م��ن ضمنها 350 
ش��كوى تتعل��ق مبنش��ورات احلادية! 
وقد مت مراجعة هذه الشكاوى واغالق 
احلس��ابات، بل ان نح��و 12977 عنوان 
م��ن عناوي��ن االنترنيت ق��د مت اغالقه 

ايضا.
ومن وجهة نظري، اننا نحتاج لدراسة 
املقترح الباكس��تاني ال��ذي يبدو، مع 
بع��ض التعدي��الت التي س��اقترحها 

الحقا ف��ي املقال��ة، وجيه��ا ويحمل 
مقدارا م��ن الواقعية، ورمبا يكون، في 
الوق��ت احلال��ي، افض��ل ح��ل جملابهة 
الصفح��ات او احلس��ابات االرهابي��ة 
الت��ي حترض على العن��ف والكراهية 
والعنصرية، كما انه طريقة س��ريعة 
للكش��ف ومعاقبة احلس��ابات التي 
تنش��ر اخبارا مزيفة تؤث��ر على الرأي 
العام وتتسبب في مشكالت تتجاوز 
اجلان��ب االجتماع��ي واالقتصادي الى 
السياس��ي كما حدث في االنتخابات 
م��ن  فيه��ا  وماحص��ل  االمريكي��ة 
اتهام��ات طال��ت ش��بكات التواصل 

االجتماعي وخصوصا الفيسبوك.
الرفض ال��ذي جوبهت به باكس��تان 
اليع��ود، م��ن وجهة نظ��ري، ال��ى ان 
اعتبار مزامنة احلس��ابات مع عناوين 

البري��د اإللكترونى أكث��ر مرونة كما 
يظن البعض، بل ان لدى الفيس��بوك 
هاج��س ان مث��ل هذا الطلب س��وف 
ي��ؤدي ال��ى قم��ع احلري��ات وتقييدها 
وبالتال��ي يفق��د الفيس��بوك اه��م 
عنص��ر لدي��ه وه��و انه منص��ة حرة 
لطرح االفكار وعرضها من دون خوف 
او وج��ل او رقيب، واذا م��ا حصل هذا 
االم��ر، ف��ان الكثي��ر من االش��خاص 
س��وف يقومون بغلق حساباتهم بل 
ان مالي��ن الصفحات س��وف تتوقف 
ولن تس��تمر بالنش��روحينها س��وف 
يؤثر سلبا على ايرادات االعالنات التي 
حققت شركة الفيسبوك، بسببها، 
في االش��هر االخيرة ارباحا كبيرا جدا 
بلغت نحو 9 مليار دوالر خالل املدة من 
نيسان إلى حزيران، أي بزيادة %45 عن 

املدة نفسها من العام املاضي.
الفيس��بوكمن  ماتواجه��ه  وازاء 
مشكالت فيما يتعلق باالخبار الكاذبة 
او احلس��ابات املزيف��ة او الصفح��ات 
التي تروج للفتن��ة والكراهية، فانني 

اقترح مايلي:
-1تطلب الشركة من صاحب احلساب 
اجلديد ان يسجل هاتفه في احلساب، 
ثم يتم ارس��ال كود له للتأكد من ان 
الهاتف يعم��ل، واليتم هذا االمر عبر 
االمييل كما يج��ري االن، وبخالف ذلك 
اليتم فتح حس��اب ل��ه، مع العلم ان 
الرقم يبقى س��ريا اليعرفه االصاحب 

احلساب والشركة. 
-2فت��ح مكاتب كثيرة للش��ركة في 
الش��رق االوس��ط، على عكس ماهو 
موج��ود حالي��ا، حتتف��ظ مبعلوم��ات 

كاملة عن املس��تخدمن، وخصوصا 
ف��ي الدول التي تكثر فيها الصراعات 
وتعاني من االرهاب وجتد في منصاتها 
واث��ارة  وحتري��ض  فوض��ى  الرقمي��ة 
للمش��كالت الت��ي تؤثر عل��ى االمن 

والسلم اجملتمعي.
-3يُع��ن ش��خص، او اكث��ر، من لدول 
التي اش��رت لها في النقطة الثانية، 
يكون مبنزلة نقطة ارتباط او منس��ق 
للعمل م��ع ه��ذه املكاتب م��ن اجل 
تس��هيل التواص��ل ب��ن الطرف��ن ) 
الدولة - الفيس��بوك ( والعمل سوية 
للح��د م��ن الس��لوكيات واملظاه��ر 
الس��لبية التي تستشري في املنصة 

وعلى نحو فوري.
-4 يت��م وض��ع ميثاق جدي��د للعمل 
بن هذه الدول والفيس��بوك من اجل 

والصفح��ات  احلس��ابات  مواجه��ة 
املزيف��ة والتحريضي��ة وفق��ا ملعايير 
معينة تأخذ بنظ��ر االعتبار الظروف 
اخلاص��ة التي متر به��ا كل دولة، فمن 
غير املمكن ان تكون ش��روط النش��ر 
ومعاييرها التي تتعلق بالس��ويد هي 
نفس الش��روط التي تتعلق بسوريا! 
. وللعلم ان س��لطات االحتاد األوروبي 
قد ضغطت، خالل االسابيع املاضية، 
على فايس��بوك وتويتر من اجل جعل 
شروط اس��تعمال الفيسبوك وبقية 
الشركات متس��قة مع قانون االحتاد 
االوروبي واال فانها س��تواجه عقوبات 

.!
-5 في حالة قيام اي حساب او صفحة 
بالتحري��ض على العن��ف واالرهاب او 
نش��ر اخبار مزيفة فان املشرفن على 

مواق��ع التواص��ل في ه��ذه الدولة او 
تلك سيقومون بتبليغ املنسق املعن 
لديهم في تلك املكاتب من اجل طرح 
الفيس��بوك مباش��رة  املوض��وع مع 
ومناقش��ته فورا معهم وجها لوجه، 
وحينه��ا يت��م اتخ��اذ موقف س��ريع 
م��ن ه��ذه الصفح��ة او احلس��اب او 
اهمال االمر اذا كان املنش��ور طبيعي 

واليشكل اي تهديد.
وهكذا سيعمل املنسق احلكومي مع 
مكاتب الفيس��بوك من اجل احلد من 
ظاهرة احلسابات والصفحات املزيفة 
وبنحو مباش��ر بعيدا ع��ن االجراءات 
املتبعة حاليا التي تعتمد على ارسال 
التقارير للشركة خصوصا مع تخطي 
املليارين  الش��بكة  عدد مستخدمي 
والت��ي يصع��ب معه��ا  مس��تخدم 
متابعة كل التقاري��ر او الرد عليها او 
اتخ��اذ اج��راء على نحو س��ريع، وهي 
اخلط��وات التي س��ميتها ش��خصيا 

بالبيروقراطية الرقمية.
اجلان��ب االيجابي في م��ا اقترحته هو 

ما يلي:
1 - ان صاح��ب احلس��اب او الصفحة 
س��يكون مس��ؤوال عما يكتب لذلك 
س��يتوخى في��ه الدق��ة واملوضوعية 
وسيضطر لالنقياد للمهنية وملعايير 
النشر الصحيحة، كما هو احلال في اي 
صحيفة رصينة الزالت حتتفظ مببادئ 
ولذا س��يبتعد  االخالقية،  الصحافة 
صاحب احلساب عن التشهير والكذب 
واالتهامات  والش��تائم  والتس��قيط 
الكيدب��ة والباطلة … واحلال نفس��ه 
يُطب��ق مع الصفحات التي س��تكون 
حينها وسيلة اعالم رقمية محترمة 
على منص��ات التواص��ل االجتماعي 
تخض��ع مل��ا تخضع ل��ه اي وس��يلة 

اعالمية حتترم نفسها.
2 - س��يتم التعام��ل بص��ورة فورية 
مع اي مخالف��ة او خروج عن القانون 
م��ن اي حس��اب او صفح��ة وبذل��ك 
يت��م معاجل��ة وتالفي اثارها بس��رعة 
قبل ان تنتش��ر وتتسبب في تداعيات 
خطيرة، وحينها لن ينفع التوضيح او 

التكذيب.
3 - ستتخلص الشركة من احلسابات 
املزيفة والصفحات املزورة وبذلك يتم 
تنقية بيئتها الرقمية من السلبيات 
والس��موم التي تبثها هذه احلسابات 

والصفحات في هذه املنصة.
4 - س��تكون لالعالن��ات عل��ى ه��ذه 
املنصة نتائج ذات قيمة اكثر واقعية 
واق��رب للحقيقة م��ن االعالنات التي 
توج��ه لبيئة تتواجد فيها حس��ابات 

مزيفة .

التواص��ل  مواق��ع  ف��ي  باح��ث   *
االجتماعي

هواجس ومخاطر كردية إلى خليفة جالل طالباني

مقترحات لمواجهة الصفحات واألخبار المزيفة

وسائل التواصل االجتماعي واألخبار املزيفة
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بحسب التقارير، فان الفيسبوك قد استقبل نحو 1000 طلب في عام 2016 من باكستان، 
وقد تم االستجابة الى نحو 70 % من الطلبات، ويكرر الفيسبوك بانه سوف يستمر في 
االستجابة لمثل هذه الطلبات شريطة خضوعها لمعايير الفيسبوك التي وافق عليها 

المستخدم حينما قام بالتسجيل في المنصة

جالل طالباني



بعد ان حتررت املوصل فإنها ستواجه 
حتدي��ات اجتماعي��ة انتقالية تتمثل 
بإعادة الثق��ة باملواطن املوصلي ومد 
جس��ور التواص��ل واحملب��ة بينه وبني 
اخيه املواط��ن العراقي، وه��ذا االمر 
يت��م معاجلت��ه م��ن خالل الش��باب 
واندفاعه��م  التوعوي��ة  واعماله��م 
لنقل رسائل ايجابية من املوصل الى 
بقي��ة احملافظ��ات والعكس صحيح، 
وقد مت ذلك فعال من خالل عدة حمالت 
لش��باب مدنيني لع��ل اهمها مبادرة 
 )100( نقل��ت  الت��ي  )#هال_بيك��م( 
شاب موصلي من املوصل الى مدينة 
العم��ارة اجلنوبية م��روراً بالعاصمة 
بغداد لتبادل رس��ائل السالم واحملبة 
ونقل صورة ايجابية عن اهل املوصل 
والتعبي��ر عن ش��كرهم لتضحيات 
اخوته��م م��ن محافظ��ات الع��راق 
اخملتلف��ة، وتكررت املب��ادرة ذاتها الى 
محافظة كربالء املقدسة في شهر 

رمض��ان املب��ارك، ف��رد عليه��ا ابناء 
بغداد واحملافظ��ات بحملة )#العيد_
في_املوص��ل ( او ) #قافلة_العي��د_
( بنق��ل ش��باب م��ن  في_املوص��ل 
بغداد واحملافظات الى مدينة املوصل 
لالحتف��ال ف��ي العي��د باملوصل وقد 
باألفراح  املوصل  اهالي  اس��تقبلهم 
والدموع ، ثم تكررت القافلة باس��م 
) #قافلة_احلري��ة ( لنقل ش��باب من 
املوصل مع نخبة من اس��اتذة كلية 
العلوم السياس��ية بجامعة املوصل 
ال��ى بغداد ثم النج��ف لزيارة مقبرة 
السالم فيها وس��يما مقابر شهداء 
معارك حترير املوص��ل وقراءة الفاحتة 
عل��ى ارواحه��م ووضع الزه��ور على 
قبوره��م واالمتنان لتضحياتهم في 
رسالة ايجابية كبيرة تعبر عن شكر 
اهال��ي املوص��ل لتل��ك التضحيات، 
وس��وف تتك��رر مب��ادرات اخ��رى من 
هذا النوع مس��تقبالً منها مهرجان 

القراءة األول في املوصل.

االيتام واالرامل واملسنون
وم��ن التحدي��ات االجتماعي��ة التي 
ستواجه املدينة ملف االطفال االيتام 
الذي��ن مت ال��زواج ب��ني ابويهما خالل 
مرحلة سقوط املدينة بيد داعش من 
دون ان يسجل زواجهما في محكمة 
رس��مية ودائ��رة النف��وس ، فكي��ف 
س��يتم التعامل مع ه��ؤالء االطفال 
؟ وكيف يثب��ت زواج االم بأب متوفى 
وكيف مينح الطفل حقه باجلنس��ية 
وغيره��ا ؟ ه��ذا بالنس��بة للطف��ل 
م��ن اب مدني بريء توف��ي طبيعياً او 
استشهد على يد عصابات داعش او 
خالل العمليات العسكرية للتحرير، 
بينما سيواجه اجملتمع حاالت الطفال 
الدواعش احمللي��ني او االجانب والذين 
ل��م س��يجل زواجهم س��ابقاً فهل 
مين��ح جنس��ية ؟ كيف س��يتعامل 

معه اجملتمع ؟ واين س��يتم ايواؤهم ؟ 
هنا ال بد من فت��ح دور االيتام وتركيز 
الضوء على هذا امللف بالتنسيق مع 

وزارة الداخلية وغيرها.
اجتماعياً سنكون امام حاالت كثيرة 
لألرام��ل واملس��نني والعج��زة ممن ال 
معني لهم فكيف س��يتم التعامل 
معه��م ؟؟ وهنا ندعو إلع��ادة افتتاح 
املس��تفيدين  وتوسيع  املس��نني  دور 
والرعاي��ة  احلماي��ة  ش��بكتي  م��ن 

االجتماعية.

التعامل مع عائالت الدواعش
التحدي��ات االجتماعية املهمة  ومن 
مستقبالً والتي تتداخل مع التحديات 
األمنية هو ملف التعامل مع عائالت 
الدواع��ش فهل س��يتم عزلهم في 
مخيم��ات خاصة ونبذهم كما يدعو 
لذلك البعض ؟ ام سيتم تركهم في 
مناطقهم للعيش مع عائالت ضحايا 

داعش ؟  هنا فإننا نؤيد عزلهم مؤقتاً 
ف��ي مخيم��ات خاصة عل��ى ان يتم 
تثقيفهم واع��ادة تأهيلهم وخاصة 
اطفاله��م وتلقينه��م قي��م احملب��ة 
والسالم والتعايش السلمي والقبول 
باألخر واالمي��ان بالتعدد وعدم تكفير 
االخر او الغائه متهيداً إلعادة دمجهم 
باجملتم��ع؛ ألن نفيه��م وعزله��م دون 
رعاية سيولد جيال جديدا من االرهاب 
بس��بب حقدهم على احلكومة التي 
عاقبتهم واجملتمع الذي نفاهم وهذا 
حت��د اجتماع��ي وامني مس��تقبلي، 
ألننا  س��نوفر مكانا وبيئة مناس��بة 
جنم��ع فيه��ا كل عائ��الت الدواعش 
وبالتالي  ابنائه��م  املؤمن��ني بعم��ل 
سهولة التواصل فما بينهم والتأثير 
في بعضه��م البع��ض والتخطيط 
ألعم��ال ارهابية مس��تقبلية فضالً 
عن دفع العائالت غي��ر املؤيدة لعمل 
ابنائه سابقاً نحو االرهاب مستقبالً 

بسبب عقابهم اجلماعي ، ومن جهة 
اخرى فأن ابقاءهم )عائالت الدواعش( 
خالل هذه املرحلة االنتقالية والعيش 
م��ع عائالت ضحايا داع��ش هو ايضا 
سيش��كل حتدي��ا امني��ا آني��ا ول��ذا 
نؤيد عزلهم مؤقت��ا واعادة دمجهم 

مستقبالً.

الطائفية بني املكونات
س��تواجه املدينة حتديات اجتماعية 
املناطقي��ة  بالطائفي��ة  تتمث��ل 
والديني��ة والعرقي��ة ب��ني املكونات، 
منه��ا اخل��الف االزل��ي ب��ني )احلض��ر 
والريف( والعزف من قبل بعض القوى 
السياس��ية على هذا الوت��ر والتميز 
بني )املصالوي والقروي ( ودق اس��فني 
الطائفي��ة واالته��ام املتب��ادل بينها، 
املنتشر حاليا  والتس��قيط  والفتنة 
ب��ني النازح��ني واملقيم��ني عبر بعض 
صفح��ات الفي��س ب��وك املدفوع��ة 

الثمن، فضالً ع��ن الفتنة الطائفية 
واع��ادة الثقة ب��ني مكونات احملافظة 
الديني��ة والقومية والعرقي��ة، وهنا 
ندعو ش��بابنا ال��ى التص��دي لهذه 
والتركي��ز  الطائفي��ة  السياس��ات 
عل��ى املواطنة وتغلي��ب هوية نينوى 
عل��ى الهوي��ات الفرعي��ة وان نعيش 
اخوة متحابني متس��اوين في احلقوق 
والواجبات، األمر ذاته ينس��حب على 
ابناء املكون��ات الدينية والعرقية في 
محافظة نينوى واملوصل خاصة وان 
نسهم في تش��جيع اخوتنا املسيح 
وااليزيدين والكرد والش��بك وغيرهم 
م��ن املكون��ات بالعودة ال��ى مدنهم 
وقراه��م وبيوتهم واع��ادة الثقة بني 
مكونات املوصل والتعايش السلمي 
بينها واعادة بث الروح في فسيفساء 
املتعددة  االول��ون  املوص��ل اجلميل��ة 
املكون��ات املتعايش��ة فيم��ا بينه��ا 

واملساواة في احلقوق والواجبات.
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المقاالت و اآلراء التي 
تنشر تعبر عن وجهة نظر 
أصحابها وال تمثل بالضرورة 
رأي الجريدة

ّ
ّ

همام السليم

إستر نغومبي

كاتب وباحث عراقي

باحثة ما بعد 
الدكتوراه في 

جامعة أوبورن في 
أالباما

وفق��ا لألمم املتح��دة، في  ع��ام 2050، 
س��يبلغ عدد س��كان العالم عش��رة 
مليارات تقريبا، وهي عقبة من شأنها 
تعقي��د العدي��د م��ن النظ��م األكثر 
أهمية ف��ي العالم، وخاص��ة الزراعة. 
كي��ف س��يزيد املزارع��ون - مبن فيهم 
املزارعون الفق��راء في البلدان النامية 
- من إنتاجية احملاصيل لتلبية الطلب 

املتزايد على الغذاء؟
إن إطع��ام العال��م بكف��اءة لن يكون 
س��هال، كم��ا أن املواد غير امللموس��ة 
مثل تغي��ر املناخ، والص��راع العنيف، 
وتوافر املياه العذبة، س��وف تزيد األمر 
تعقي��دا. وس��وف تس��اعد التقنيات 
الزراعي��ة اجلدي��دة الت��ي تس��تعمل 
البيان��ات والطائ��رات م��ن دون طي��ار 
لرص��د صح��ة احملاصيل. ولك��ن أحد 
أقوى الوس��ائل لزيادة الغلة بش��كل 
مستدام سيأتي من االستفادة من ما 

هو موجود بالفعل في األرض. 
وتساعد امليكروبات التي حتدث طبيعيا 
في الترب��ة على تعزيز صحة احملاصيل 

وحتس��ني إنتاج النباتات. ولكن س��وء 
إدارة الترب��ة ميكن أن ي��ؤدي إلى فقدان 
احملت��وى امليكروب��ي. من خ��الل جتديد 
التربة بواسطة هذه الكائنات املفيدة، 
ميك��ن زي��ادة اإلنتاجي��ة الزراعية، من 
دون االعتماد على م��واد مكلفة مثل 
األس��مدة واملبيدات، مما يس��اعد على 
مواجهة التحدي��ات الهائلة املتمثلة 
في تغذي��ة عدد متزايد من الس��كان 

من دون إغفال حماية البيئة.
العديد من الش��ركات املبتدئة تعمل 
بالفع��ل لتس��خير ق��وة امليكروبات. 
على س��بيل املثال، يس��تعمل صناع 
بيوم في س��ان فرانسيسكو، استنادا 
إلى تسلسل احلمض النووي ملساعدة 
صن��اع النبي��ذ عل��ى االس��تفادة من 
الكائن��ات احلي��ة الدقيقة لتحس��ني 
نوعي��ة وغلة حق��ول العن��ب. تخلق 
»أغتي��ش«  ش��ركة  وه��ي  إنديج��و، 
مقرها بوس��طن، منتجات ميكروبية 
تس��اعد النبات��ات على حتم��ل ظروف 
اجلفاف. وف��ي فلوريدا، تطور ش��ركة 

باثواي بيولوجيك املنتجات امليكروبية 
الستخدامها في جميع أنحاء القطاع 

الزراعي.
وبدأت الش��ركات الكبي��رة، أيضا، في 
العمل ف��ي ه��ذا اجملال. على س��بيل 
املثال، تقوم باير س��روب سسينسس 
بتس��ويق عدد من املنتج��ات القائمة 
عل��ى امليكروب��ات، مب��ا في ذل��ك أحد 
املنتجات الت��ي يحس��ن إنتاجها من 
الذرة بنس��بة تصل إل��ى ٪15. وتقوم 
العديد من الش��ركات األخرى بتطوير 
منتج��ات مماثل��ة يتوق��ع أن تصل إلى 

السوق قريبا.
كما تش��ارك اجلامعات  بنش��اط في 
البح��وث املتعلق��ة بامليكروب��ات. في 
جامع��ة أوب��ورن، على س��بيل املثال، 
أنا جزء من فري��ق البحث الذي يختبر 
آثار ميكروب��ات التربة على منو ومرونة 
النبات��ات والذرة والقط��ن. وكما رأيت 
ف��ي عملي، فإن نباتات الذرة التي تُزرع 
في التربة مع بع��ض البكتيريا تطور 
نظم اجل��ذور التي ه��ي ثالثة أضعاف 

حج��م النبات��ات املزروعة ف��ي التربة 
غير املعاجلة. كم��ا رأيت كيف أن هذه 
البكتيري��ا حتمي احملاصيل من اجلفاف؛ 
ف��ي إح��دى التج��ارب، حجبن��ا املياه 
عن مجموع��ة من النبات��ات املعاجلة 
بعد  السيطرة.  بامليكروب ومجموعة 
خمس��ة أيام بال مي��اه، ظلت النباتات 
املعاجل��ة تقف طويل��ة القامة وقوية، 

في حني ذبلت النباتات غير املعاجلة.
وأحد األس��باب الرئيس��ة التي جتعل 
املزارعني يج��دون املنتجات امليكروبية 
جذابة هي أنها تصاغ من كائنات حية، 
وال حتمل اخملاطر نفسها التي تتعرض 
له��ا املواد الكيميائي��ة االصطناعية. 
وتبلغ القيمة الس��وقية احلالية لهذه 
املنتج��ات 2.3 مليار دوالر، ومن املتوقع 
أن ينمو الس��وق إلى 5 ملي��ارات دوالر 

على مدى السنوات األربع املقبلة.
وم��ن الصع��ب املبالغة ف��ي التأكيد 
على فوائد معاجل��ة التربة امليكروبية 
لإلنتاجي��ة الزراعي��ة، والس��يما ف��ي 
العال��م النام��ي، حي��ث زي��ادة غل��ة 

احملاصيل هي مس��ألة بقاء للمزارعني 
الصغار. وينطب��ق ذلك بصفة خاصة 

على املزارعني في أفريقيا.
والي��وم، ف��إن نح��و 65 ف��ي املائة من 
التربة الزراعي��ة في أفريقيا متدهورة، 
حي��ث تفتقر إل��ى  املغذي��ات واحلياة 
النباتات.  لدع��م صح��ة  امليكروبي��ة 
ويقض��ي املزارعون األفارق��ة 68 مليار 
ه��ذه  مس��ار  لعك��س  س��نويا  دوالر 
االنخفاض��ات، ومعظمه��ا من خالل 
تطبيق األسمدة الكيماوية. ومن ثم، 
ميكن للحلول القائمة على امليكروبات 
أن تساعد على حتس��ني نوعية التربة 
على نحو أكثر استدامة من الوسائل 
التقليدية، مم��ا ميكن املزارعني األفارقة 
من زراعة احملاصي��ل املطلوبة إلطعام 

سكان القارة.
غير أن األبح��اث املتعلقة بامليكروبات 
ف��ي التربة األفريقية ما تزال محدودة، 
حي��ث يج��ري تطوير معظ��م احللول 
امليكروبية لصالح األس��واق الغربية. 
وينبغي أن يتغير ذلك. ومن شأن املزيد 

من االستثمارات أن متكن العلماء من 
اكتش��اف س��الالت ميكروبية جديدة 
ذات قدرات فري��دة للتأثير على صحة 
الترب��ة واحملاصي��ل محلي��ا، وبالتال��ي 
االس��تفادة م��ن البيئ��ة الطبيعي��ة 
ألفريقيا لتحسني اإلنتاجية الزراعية.

كم��ا أن زيادة االس��تثمار ف��ي بحوث 
الترب��ة ميكن أن تكون له��ا فوائد غير 
مباش��رة لالقتصادات األفريقية. ومع 
االكتش��افات اجلدي��دة املؤدي��ة إل��ى 
الب��راءات والتراخيص، ميك��ن أن يؤدي 
البح��ث الن��اجت إل��ى نش��وء صناعات 
زراعي��ة جدي��دة وصناع��ات مرتبطة 

باملزارع.
وميكنني أن أش��ير ش��خصيا إلى قوة 
الفوائد غير املباش��رة لهذا النوع من 
البحوث. وأدى عملي اخلاص مبيكروبات 
الترب��ة ف��ي أوب��ورن إلى إص��دار ثالث 
براءات اختراع أميركية، مع العديد من 
الش��ركات الزراعية التي تتابع حقوق 
تس��ويق املنتجات م��ن التكنولوجيا. 
وق��د ُقدمت طلب��ات ب��راءات إضافية 

م��ن أبحاثي ف��ي بلدان أخ��رى، مبا في 
ذل��ك األرجنت��ني وبوليفي��ا وباراغواي 
وأوروغواي وفنزوي��ال. ومبجرد إصدارها، 
ميكن للتكنولوجيات التي مت تطويرها 
م��ن ه��ذه الب��راءات أن تفي��د ماليني 
املزارعني وت��ؤدي إلى منتج��ات جتارية 

تُولد مصادر دخل جديدة مربحة.
وسيتطلب تلبية االحتياجات الغذائية 
املتزايدة للسكان في كوكبنا منتجات 
وممارس��ات  وتكنولوجي��ات  زراعي��ة 
جدي��دة لزي��ادة اإلنتاجية. وس��تكون 
احلل��ول املس��تمدة م��ن امليكروب��ات 
االبت��كارات.  له��ذه  املفي��دة مفتاحا 
وبالنس��بة للعلم��اء الزراعيني مثلي، 
ال توجد قضية تواجه األجيال املقبلة 
أكث��ر أهمية من األمن الغذائي. واخلبر 
الس��ار هو أننا، عندما نبحث عن طرق 
جدي��دة لدفع النبات��ات إلى بذل املزيد 
من اجلهد، فإن التكنولوجيات الواعدة 
حت��ت  األرض  ف��ي  وتوج��د  طبيعي��ة 

أقدامنا، في انتظار اكتشافها فقط.

علوم التربة لكوكب جائع
PROJECT
SYNDICATE

ترامب يقر العقوبات ضد روسيا

طارق حرب

ي��وم 2017/8/3 وعل��ى اح��دى الفضائيات كش��ف رئيس 
هيئة النزاهة عن  عقود ايجار عقارات الدولة لالش��خاص 
ولالحزاب وللجهات غير احلكومية بثمن بخس ال يعد بدال 
يساوي عشر معشار بدل ايجار العقار املماثل له اململوك 
ملكية خاصة فمثال دار حكومية في مجمع الوزراء مبئات 
االمتار وحديقة غناء ومس��بح وسواه من الكماليات في 
حي راق اقل م��ن بدل ايجار دار في العش��وائيات الكائنة 
بعد مدينة الصدر  او عمارة او اماكن او محالت في شارع 
ابي  نواس ببدل ايجار ال يس��اوي عشر معشار بدل ايجار 
العق��ار االقل من��ه اململوك للمواطن  وعق��ارات االحزاب 
فاملس��ألة حدث وال ح��رج هذا من وجه وم��ن وجه اخر ان 
مدة العق��د خيالية فإحدى الدوائ��ر احلكومية في بغداد 
تولت تأجير عقارات كمس��اكن ملدة اربعني س��نة اي انه 
مالك وليس مس��تأجر واالمثلة كثي��رة ال تعد وال حتصى 
ولقد نبهنا عليها منذ عدة س��نوات في وس��ائل االعالم 
لكن ال توجد اس��تجابة وحس��نا فعل اخيرا رئيس هيئة 
النزاهة بالكتابة عنها الى رئاس��ة الوزراء وحس��نا فعل 
رئيس الوزراء عندما استجاب وامر بتطبيق حكم القانون 
فه��ذه ليس مخالفات القانونية وامنا اجلرائم التي يعاقب 
عليه��ا القان��ون  وف��ي عق��ارات اململوكة للدولة س��واء 
عائدة للمالي��ة او الزراعة او البلديات او عقارات الدولة او 
امانة بغ��داد او احملافظات او اية جهة غير حكومية اتخاذ 
االجراءات التالية من قبل اجلهة احلكومية او من قبل جلنة 
تشكل برئاس��ة موظف من االمانة العامة جمللس الوزراء 
وهذه اجلهات ش��ريطة ان يكون رئيس اللجنة واعضاؤها 

لم يستأجروا من عقارات الدولة وهذه االجراءات هي:
١- االع��الن للمس��تأجرين ب��أن م��ن يتول��ى إع��ادة عقار 
الدولة خالل مدة مناس��بة سوف لن يتم اتخاذ االجراءات 
القانونية وس��وف لن يطالب ببدل ايجار املثل عن الفترة 

السابقة
٢- االيع��از للجه��ات الس��ابقة بتنظيم قوائم بأس��ماء 
املس��تفيدين وارقام العقارت ومميزاتها ومواصفاتها وبدل 

االيجار
٣- اتخاذ االجراءات القانونية بحق املوظفني الذين وافقوا 
على هذا التصرف من املوظف الذي روج املعاملة واملوافقني 
على ذلك طبقا الحكام امل��ادة )٣٣١( من قانون العقوبات 
والت��ي تعاقب املوظ��ف الذي يرتكب فع��ال ملصلحة احد 

االشخاص على حساب مصلحة الدولة
٣- اذا كان املس��تفيد موظف��ا ف��ي اثناء تروي��ج معاملة 
االيجار ف��ال بد من اتخاذ االجراءات القانونية بحقه طبقا 
الح��كام امل��اده )٣٣٤( قان��ون عقوبات النه اس��تغل نفوذ 

وظيفته باالنتفاع من العقار
٤- ان املادة  )١٢٧( من الدس��تور صريحة  في منع اصحاب 
الدرج��ات اخلاص��ة منص��ب مدي��ر ع��ام فما ف��رق وحتى 
النواب والوزراء والى رئيس اجلمهورية من اس��تغالل نفوذ 

وظيفتهم في ايجار اموال الدولة
٥- ان العقود املبرمة باملدة املذكورة اربعني س��نة كاحدى 
دور بغ��داد  وبالب��دل البخس عقود باطل��ة طبقا الحكام 
املاده )١٢٤( م��ن القانون املدني النه غنب فاحش في اموال 
الدولة والعقد الباطل ال ينعقد طبقا للمادة )١٣٨( قانون 
مدني وللمحكمة ان تقضي ببطالنه حتى ولو يتم طلب 
االبطال وحددت الفق��رة الثانية من املادة )١٠٧٧( من هذا 
القان��ون الغ��نب الفاحش باخلمس في العق��ار اي  اذا كان 
العق��ار اململوك ملكي��ة خاصة ومياثل العق��ار احلكومي 
مس��تأجر ببدل مليون دينار فأن بدل ايجار الدار احلكومية 
ال يق��ل عن ثمامنائة الف دينار فاذا كان البدل اقل من ذلك 

ففيه غنب فاحش وهو باطل بطالن مطلق.

إيجار أموال الدولة بثمن 
بخس ومدة طويلة

نود أن نوضح لقرائنا الكرام وللسيد عادل عبد المهدي المحترم أن الصورة التي أرفقت مع المقال المعنون " لألحزاب مكانها ودورها فأن تجاوزته فستعاقب نفسها" في
العدد 3756 وبتاريخ 7 آب 2017 هي للسيدة ايمان عبد الملك وقد نشرت سهوًا.. لذا نقدم اعتذارنا للسيد عادل عبد المهدي المحترم وكذلك للسيدة ايمان عبد الملك المحترمة.
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ين��ادي )انبط��ح... (. يأخ��ذ األب نفس��اً 
عميقاً، ميسح العرق النازل على جبينه.. 
يرفع ي��ده ويضعه��ا على رأس��ه كمن 
يحتمي من ش��ظايا، متحسساً طعم 
الت��راب في فمه والع��رق ورائحة اجليف 
والب��ارود. )الطائرة تعود... (. يبحلق  األب 
في س��قف الغرف��ة، ينظر إل��ى زواياها 
العتيقة مترقباً س��قوط ص��اروخ آخر. 
وأحداق��ه تتس��ع كلما يس��مع أزيزها، 
يس��مع بوضوح أص��وات اجلرحى حوله، 
جن��دي قرب األريك��ة مبتور الي��د، وآخر 
متدل على ش��باك الغرفة وقد ُش��قت 
بطنه وس��الت مصارينه إلى األرض. )...
احم��ل هذا اجلري��ح(، ينه��ض بصعوبة 
ثم يقفز صوب جري��ح، يحمله و يصرخ 

بصوت عال )ُمْسعف....ُمْسعف(.
يضرب بيديه على صدر اجلريح، وتسيل 
دموع��ه صارخاً )س��يدي... لق��د مات(. 
يخي��م الصم��ت مرة أخرى، ث��م يتمتم  
مخاطباً ما وراء الّستار)س��يدي.. اجلثث 
كثي��رة ه��ذا اليوم...الرص��اص ينهم��ر 
علين��ا كاملط��ر(. وحني لم يج��د جواباً، 
يرم��ي بنفس��ه عل��ى أرضي��ة الغرفة، 
زاحفاً صوب جث��ث القتلى. في الغالب 

محترقني، مشوهني، لم تتضح معاملهم 
وال أش��كالهم. يتس��اءل وه��و يج��س 
اجلثث بكفه )هل بينكم س��الم...؟! أين 
صديقي س��الم؟(.ثوان و وتنفجر قذيفة 
قرب��ه، يأخذ ع��دة قلبات على ش��ماله، 
ثم يحتمي وراء املنضدة. دبابة  تقتحم 
امل��كان عبر جدار الغرفة، مالئة الفضاء 
بص��وت محركها الذي ينف��ث الدخان، 
وص��وت زجنيرها املس��ن، وحركة  البدن 

والسبطانة بحثاً عن فريسة.
يرتع��ب األب وي��كاد يخل��ع الفانيل��ة 
البيضاء معلناً استسالمه. لكن صوت 
الضابط الرفيق السياس��ي، يزجره من 
وراء الس��تار هاتف��اً )أيها اخلائ��ن ...هل 
تريد االنهزام من س��احة املعركة؟...هل 
تطلب بهذا خيانة الزعيم الكبير ؟ إياك 
والهزمية أمام أع��داء زعيمنا أيها الوغد 
اجلب��ان(. تس��ير الدبابة بال مب��االة  فوق 
املفروش��ات، تكسر الطاولة واألثاث، ثم 
تقت��رب من  األب، ينظ��ر إليها ثم ينظر 
إل��ى الس��تار حي��ث يختف��ي الضابط 
الرفي��ق، يغم��ض عيني��ه لك��ي ال يرى 
مزجن��رة الدبابة وه��ي تثرم س��اقه. لم 
يصرخ، بل جترع األلم خوفاً من أن يُكتب 

عنه تقريراً باخليان��ة، أو يُعدم ألنه صرخ 
من األلم في حرب الزعيم.

)سالم( ينزل من الس��قف متدلياً من 
رقبته بحبل.

 يخاطبه األب بعينني دامعتني )سالم...
ي��ا صدي��ق الطفولة (، يرفع س��الم يده 
اليمنى مس��لماً، ثم تس��يل من عينيه 

دم��اء دموية محصورة. )س��معت أنهم 
اعدموك ...منهم من قال أنك ُقتلت في 
اجلبه��ة !( تس��اءل األب متابعاً )لكنني 
رأيت��ك بع��د احل��رب تس��ير في س��وق 
املدينة، وم��رة أخرى رأيتك جالس��اً عن 
النهر تصطاد، وم��رة اخرى قالوا لي في 
املنزل أنك سألت عني حني كنت غائباً...

أين أنت يا س��الم ؟(. يهز س��الم كتفيه 
ث��م يس��أله األب بع��د ذل��ك )أال يطول 
هذا احلبل قليالً لكي تس��تريح قربي؟(. 
يقل��ب س��الم كفيه ليظه��ر باطنهما 
عالمة حيرة، مما يدفع باألب إلى مس��ك 
قدميه، وس��حبه إلى األسفل فينقطع 
احلبل ويسقط سالم في حفرة عميقة 
تكون��ت ف��ي وس��ط الغرف��ة. يص��رخ 
باحلف��رة  الس��اقط  صديق��ه  وراء  األب 
)س��الاااااااام....(. يي��أس م��ن ع��دم الرد، 
يتوجه إلى كرك ركنه عريٌف على اجلدار 

ثم يدفن احلفرة بالتراب.
األب عل��ى األرض ينحب...كأنه يحمل 

كوكباً على رأسه من شدة الثقل.
 يحاول رفع يده اخلادرة ولكنه تقاعس، 
مع خدر في ش��فتيه وتضاريس  وجهه 
الش��احب. ين��ام عل��ى أرضي��ة الغرفة 

الباردة حتى الصباح.
 يشعر الصبي بالهدوء في غرفة والده. 
ينهض عل��ى مهل مكمالً لعبته. يرمي 
الكرة باجتاه اجلدار لتعود بس��رعة صوب 
رأس��ه، ينطحه��ا مرة أخ��رى ويضحك، 
واضع��اً كفه بإحكام على فمه، ليكتم 

قهقهة كبيرة.

انمار رحمة اهلل

تتدحرج الك��رة الصغيرة. يهرول وراءها 
الصبي ضاحكاً، بعد ان قذفها وارتطمت 
باجل��دار ث��م نطحه��ا بجبهت��ه، فأخذت 
مسارها لتستقر عند باب خشبي يفصل 
بني صالة وغرفة. يقترب الصبي من الباب 
ثم يهبط ليأخذ كرته. لكن الصوت اآلتي 
من خلف الباب ميس��ك بأذنه. ش��اماً في 
اجلو رائحة مألوفة لديه. يلصق أذنه بالباب 
مطلق��اً العنان له��ا بالتنصت.. ميأل األب 
الكأس  ثم يطالع بقايا الفس��تق واحلب 
املنثورة على صحن، يداعبها مفتشاً عن 
ملوحة تلتص��ق بأصبعه، ثم ينقلها إلى 
مجس لس��انه املتشقق. مع خيط حرارة 
ينتقل من طرف جبينه إلى الطرف اآلخر، 
مش��تعالً ببطء، ثم يبدأ القلب باخلفقان 
،فتكاد أوردته أن تنفجر من س��رعة تدفق 
ال��دم فيه��ا، فيأت��ي اإلحس��اس باخل��در 
ليهمني ومينح األَب الش��عور بالراحة. لم 
يلبث س��وى دقائ��ق ثم ميأل ال��كأس مرة 
أخرى ويتجرع الس��ائل املعب��أ بالكحول 
م��رة واحدة.. يخترق صمَت الغرفة  صوٌت 

ثالث��ة أيام يتم تزيني أجس��اد املش��اركني 
بالطالء ومساحيق التجميل خللق مظاهر 
توحي بأنهم كائنات من أحد أفالم اخليال 

العلمي. 
وقد ش��ارك في��ه 60 فنانًا م��ن أكثر من 
خمس��ني دولة مش��اركة ، كما يش��هد 
املهرج��ان ع��ددًا م��ن املس��ابقات في 13 
فئ��ة منفصلة ، من بينها املنافس��ة في 
املؤثرات اخلاصة في الرسم على األجساد، 

والتلوين باستعمال الفرشاة واإلسفنج، 
والتأثيرات ما فوق البنفسجية.

وش��مل االحتفال النماذج البش��رية، من 
بينه��م إم��رأة ش��قراء قام��ت بتغطية 
وجهه��ا بجمجم��ة ل��رأس حي��وان ، بها 
مجموعة م��ن القرون احل��ادة، وقد كانت 
الش��قراء أكث��ر حتفًظ��ا ، ول��م تُظه��ر 
جسدها عارياً متاًما ، بل كانت ترتدي ثوبًا ، 

وتزين جسدها بالورد والفراشات. 

وقال��ت الفنان��ة األملانية املش��اركة في 
املهرج��ان للمرة الثالث��ة ، كارين دينغر » 
تس��مى اللوحة املرس��ومة على جسدي 
يوتوبي��ا ، وتعبر ع��ن عال��م تتحقق فيه 
جمي��ع األح��الم«، إضاف��ة إل��ى اللوح��ة 
املرس��ومة على جس��دها الع��اري ارتدت 
املش��اركة أجنح��ة ضخم��ة متت��د إل��ى 
ركبتها، على شكل قلب باللونني األبيض 

واألحمر.

متابعة الصباح الجديد:  
 

نش��ر موقع »الديلي ميل« صوراً لفعاليات 
املهرجان العاملي للرس��م على األجس��اد ، 
في دورته التاس��عة عش��رة ، حيث شارك 
ف��ي املهرج��ان العديد م��ن الفنانني الذين 
حولوا أجسادهم إلى أعمال فنية مذهلة، 
وفي ذلك احلدث السنوي الذي يستمر مدة 

كانت تعرض كتبها سابقاً. الدور اللبنانية 
املش��اركة ال متثل حركة النش��ر في لبنان 
ومنه��ا: دار الرافدي��ن الت��ي تدي��ر جناحها 
بالوكال��ة كاميليا بيروت��ي صاحبة مكتبة 
»بازار كتب ش��وب« في احلمرا، ودار بيسان، 
ودار الفاراب��ي، ودار مرك��ز احلض��ارة لتنمية 
الفكر اإلس��المي ودار املركز اإلسالمي، ودار 
احملج��ة البيض��اء، ومؤمنون بال ح��دود، ودار 
الرات��ب اجلامعية، ومركز باحث للدراس��ات 
الفلس��طينية، ومؤسس��ة بيت الس��راج، 
ودار امل��ودة، ومرك��ز الرض��وان، ودار املع��ارف 
اإلس��المية، وهذا ما يدل على طغيان الدور 
التي تعنى بالكتاب الديني. أما حضور مصر 

فهو أش��د ثق��الً ولكن عبر وكالء س��وريني 
تول��وا ع��رض الكتب ف��ي أجنح��ة خاصة، 
ومنه��ا الدار املصري��ة اللبنانية، دار طيوف، 
املكتب العرب��ي للمعارف، املرك��ز القومي 
للترجمة، دار البش��ير، دار غرب، دار الشروق، 
مكتبة ابن س��ينا، الدار العاملي��ة، املناهل، 
وهي تشارك ب�نحو سبع مئة عنوان تغطي 

حقوالً عدة.
دور النش��ر الس��ورية حتق��ق ه��ذا الع��ام 
مش��اركة أفضل لك��ن معظمه��ا مركزه 
العاصم��ة دمش��ق، في حني مش��اركة دور 
دار احلص��اد،  احملافظ��ات خجول��ة ومنه��ا: 
التكوي��ن، ورد، نينوى، ع��دوان، الرحبة التي 

تقدم ترجمات للفلس��فة النسوية إضافة 
إل��ى دراس��ات نس��وية، كنع��ان، قدم��س، 
الفرقد، دار الكتاب املقدس، مركز الدراسات 
العسكرية، وزارة الثقافة، الهيئة السورية 
للكت��اب، احت��اد الكت��اب الع��رب، جامع��ة 
دمش��ق... من الالذقية دار احل��وار، من حلب 
دار الش��رق العربي، من حمص دار اإلرش��اد، 
دار ظمأ من السويداء، دار الهدى ودار الغامن 

من صافيتا.
وهناك مش��اركة معتادة من املستش��ارية 
الثقافية اإليرانية، واملركز الثقافي الروسي 
ال��ذي يقدم كالع��ادة ترجمات ع��ن الكتب 
الروسية إضافة إلى كتب باللغة الروسية.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
 

افتتح، معرض دمش��ق للكتاب دورته ال� 29 
ف��ي مكتبة األس��د الوطنية، وس��ط غياب 
ملعظم ال��دول العربية ما ع��دا بضع دور من 
لبنان ومصر ما جعل مش��اركتهما خجولة 
وطفيف��ة. وحضرت من األردن دار املنهل ومن 
الس��عودية دار جرير فقط التي تهتم بكتب 
التنمية البش��رية، وكلت��ا الدارين عبر ممثلني 

لهما.
وغ��اب الع��راق ودول املغرب واخللي��ج العربي 
متام��اً، وكل املراكز الثقافي��ة األجنبية التي 

معركٌة في غْرفة

التش��خيص  لغ��ة  بتوظي��ف  ومعن��ى.. 
االستعاري واجملاز املؤنسن وخطاب الترميز..
فضال ع��ن اعتم��اده الوصفي��ة املقتضبة 
باس��تعمال صور املماثلة واجمل��اورة لتفادي 
االستطراد من جانب ومن جانب آخر توظيف 
اجلمل الفعلية الدالة على احلركية والتوتر 
الدرام��ي بتراكي��ب لغوية موج��زة والفاظ 
موحية لتحقيق ايقاعية متناغمة وتسريع 

االحداث بشكل دينامي حيوي..
والشعر مثلي

      في عيونك راحل
        وله ببستانيهما اسفار

هو عاشق مثلي
          وفوق جناحه امم

                 تسير وعالم ميتار
وعيونك

البحر احمليط عواملي
       والى عيونك يصعب االبحار

القت نداء العشق
            وهي عليمة:

                 لندائه��ا تتح��رك االحج��ار      /
ص37 � ص38

فالنص تكوين حكائي بهندس��ة معمارية 
حداثية مخاتل��ة وجمالية معرفية تفضي 
بالذات املنتجة ال��ى مناخات وفضاءات في 
الالمرئي)املتخي��ل( في هيكليت��ه البنائية 
باعتماد لغة متشظية .. مستفزة.. متكئة 
عل��ى االبه��ار اجلمال��ي بصوره��ا املركب��ة 
املتش��كلة من ايجاز العبارة وتكثيفها مع 
بالغة  السرد التي تقود الى آفاق رحبة ترصد 
حال��ة ذهنية متقدة م��ع اختزال مضموني 
وتركيز عل��ى الدال اللغ��وي واملدلول خارج 

تكوينها القاموسي..

حلبيبتي
تتراقص االزهار

              والقلب
               والشرفات
                   واالقمار

ولها تقوم قيامتي
             لو اقبلت

           وعلى الشفاه

                   تورد النوار
اشكو لها حزني
           فتضحك

           انها تدري
             بنظرة عينها انهار

ويصيبني

    ملا جتيء حبيبتي
           عند املساء تلعثم

                      ودوار   /ص 31 � ص32

فالنص خل��ق ابداع��ي تتعانق في��ه الذات 
املنتجة واآلخر..كاشفاً عن خلجات النفس 
وم��ا يعتم��ل ف��ي دواخلها من احاس��يس  
ومش��اعر وجداني��ة.. عب��ر مجموع��ة من 
الثوابت واملكونات الفنية واجلمالية)فعلية 
الص��وري  والتتاب��ع  اجلمل��ي  التركي��ب 
والتكثيف اللفظي الش��فيف..(..فضال عن 
املكون��ات الصوتية وااليقاعي��ة اجلاذبة من 
خ��الل تش��كيله لطاقة تعبيري��ة بفعلها 
الفاعل داخ��ل الزمن وحركة االفكار لتقدمي 
احلكاية الش��عرية النامية منو فعلها املثير 
للتأويالت بتعدد حقوله الداللية املعبرة عن 

القيم االنسانية..
      ق��دمي رجلِك هيا انطلقي

     غم�سيها بج��نون ال�ورق
     وقفي منتصف الشعر على

     قل��ق الصمت وصمت القلق     / ص106 
� ص107

       فالشاعر يخترق عوالم الذات الداخلية 
ويتاب��ع فعالياتها فيخلق ح��وارا منولوجياً 
والتكوين الس��ايكولوجي بلغة  منسجماً 
مكثفة موحي��ة وامضة بإيحاءاتها الرامزة 
واع��ادة  االنفع��االت  وه��م  تترص��د  وه��ي 
صياغته��ا مبظاهر اخلط��اب اس��لوباً وبناء 
وداللة مع اس��تلهام املتناقضات التي متتد 
على خارطة اجلس��د االجتماعية فتكشف 
عن كنهه االنس��اني الذي يتش��كل بفعل 
املتغيرات واس��تجابته له��ا بوصفه جوهر 
املعب��رة  الرمزي��ة  ال��ى  اضاف��ة  الوج��ود.. 
والتش��خيص االس��تعاري واجمل��از ووح��دة 
موضوعي��ة ترتكز عل��ى الوج��دان الذاتي..
ابتداء من العنوان املؤشر الداللي الذي ميازج 
بني الذات واملوضوع.. فضال عن التأكيد على 

املكان كونه وعاء فكرياً للذاكرة..
      وبذل��ك قدم الش��اعر نصوصاً تتس��م 
باحلراك الدينام��ي بتوهج ايحائي عاطفي.. 
م��ن اجل حتقي��ق ذات��ه ام��ام خ��واء احلياة 

ومعطيات الواقع..

علوان السلمان  
 

التجرب��ة الش��عرية..)عملية احلياة واحلركة 
العضوية..(عل��ى ح��د تعبي��ر هرب��رت ريد.. 
منت��ج  مغام��ر  غماره��ا  يخ��وض  والت��ي 
يس��عى لتأس��يس فضاءات عوامل��ه احلاملة 
واجلمعي اآلخ��ر باقتن��اص اللحظة اخلالقة 
حلقلها الداللي وااليحائي املس��تفز لذهنية 
املس��تهلك)املتلقي( الستنطاقه والكشف 

عما خلف صوره والفاظه..
و)ش��هوة الرمل(..اجملموع��ة الش��عرية التي 
نسجت عواملها النصية احلاملة انامل الشاعر 
ابراهي��م مصطف��ى احلمد.. واس��همت دار 
االبداع في نشرها وانتشارها /2017..كونها 
نصوصاً تس��تند الى عدة معايير ومقاييس 
تنص��ب على اجلوان��ب الداللية والش��كلية 
والبصري��ة باعتماده��ا عمود الش��عر الناثر 
لتفعيالته موهماً بحداثت��ه احياناً....اضافة 
الى انها تق��وم على درامية احلدث والتوتر مما 
يجعلها تارك��ة ألثرها في ذات وفكر املتلقي 
لقدرته��ا اللغوي��ة املش��حونة بك��م م��ن 

الدالالت..
وما كالنا

سوى كل الذي حصال
             وكان حلماً

             وكنا واحداً عسال
فما ارتوينا

وكان النهر يعزفنا
              قيثارة

        تنتضي من بعضها قبال
وكنِت..كنُت

         كعصفرين غرهما
                    هذا التوحد

                      ملّ��ا غصن��ه اكتم��ال    /ص5 � 
ص6

الش��كلي  الس��ياق  يعتم��د  فالن��ص 
التقليدي)الفراهيدي( ..والفس��حة اجلمالية 
واخمليال املتق��د وثنائيات متصارع��ة ديناميا 
واملتمح��ورة داخ��ل تيمتها املركزي��ة مبنى 

الحقل الداللي واإليحائي في )شهوة الرمل(

غالف الرواية

دراسة

اخبار

قصة قصيرة

)شهوة الرمل(..المجموعة 
الشعرية التي نسجت عوالمها 

النصية الحالمة أنامل الشاعر 
إبراهيم مصطفى الحمد.. 

واسهمت دار اإلبداع في نشرها 
وانتشارها /2017..كونها 

نصوصًا تستند الى عدة معايير 
ومقاييس تنصب على الجوانب 

الداللية والشكلية والبصرية 
باعتمادها عمود الشعر الناثر 

لتفعيالته موهمًا بحداثته احيانًا

علوان السلمان  

انطالق المهرجان العالمي للرسم على األجساد

إطالق معرض دمشق للكتاب في دورته الـ 29

في دورته الـ 19وبمشاركة 60 فنانًا

الصباح الجديد ـ وكاالت:
 

رواي��ة »ح��ارس العش��ق اإلله��ى.. التاريخ 
السرى ملوالنا جالل الدين الرومى«

تنظم دار املصرى حفل إطالق رواية »حارس 
العش��ق اإللهى.. التاريخ الس��رى للشاعر 
املتص��وف ج��الل الدي��ن الروم��ى« للكاتب 
أدهم العبودى، وذلك فى مكتبة ألف املعاد، 

.والكات��ب أده��م العبودى صدر ل��ه جلباب 
النبى )مجموعة قصصية( دار وعد للنش��ر 
والتوزي��ع. ب��اب العبد )رواية( دائ��رة الثقافة 
واإلعالم بالشارقة. متاهة األولياء )رواية( دار 
األدهم للنشر والتوزيع. الطيبيون )رواية( دار 
الربيع العربى اجلوائز: جائزة الشارقة لإلبداع 
العربى فى الرواية 2012 جائزة إحسان عبد 
الق��ّدوس فى القصة القصي��رة 2011 حتت 

الطبع: خبيئة ذاك )رواية).

حفل إصدار رواية »حارس العشق 
اإللهى.. التأريخ السري لموالنا

جالل الدين الرومى«

من أعمال الفنان هادي ماهود
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الفصل الثامن
املكاتب االستشارية العراقية 

املعماري��ة  االستش��ارية  املكات��ب 
والهندسية ، دار العمارة – استشاريون 
في العمارة والهندسة والتخطيط  ، 
املكتب االستشاري لألبنية الصناعية 
،  العمل مع الش��ركات االستشارية 
العام  العاملي��ة مخط��ط االس��كان 

للعراق ، أمام محكمة الثورة 

 وبتوس��ع اعم��ال مكتبن��ا ، اصب��ح 
بق��اؤه في عمارة اخلضيري غير ممكن . 
وبإنتهاء اعمال البناء في عمارة منير 
عباس الصغيرة ، التي صممها مكتب 
عب��د اهلل احس��ان ورفع��ة اجلادرجي 
ف��ي س��احة الوثب��ة ، قررن��ا االنتقال 
الى مكان اوس��ع في ه��ذه العمارة ، 
يكفي لنش��اطنا الهندسي املتنامي 
. كما انتقل مكتب عبد اهلل احسان 
واجلادرج��ي ايضا الى الطاب��ق الثاني 
من العمارة نفس��ها . وفي منتصف 
الس��تينات ، وبع��د توس��ع اعمالن��ا 
، قررن��ا تغيي��ر اس��م املكت��ب لرف��ع 
الصفة الش��خصية ع��ن تعامالتنا . 
وبعد دراس��ة عدد كبير من االس��ماء 
، اختار ش��قيقي قحطان اس��م ) دار 
العم��ارة �� استش��اريون في العمارة 
والهندس��ة والتخطي��ط ( ، ووافقت 
على هذه التس��مية اجلميلة . وعمل 
بتوجيه قحطان على االس��م الرمزي 
)logo( املهن��دس عدن��ان اس��ود وهو 
احد معماري��ي مكتبنا ، واعتمد لدى 
نقابة املهندسني . وفي الوقت نفسه 
اعتم��دت املكات��ب االخرى االس��لوب 
نفس��ه مث��ل مكت��ب االستش��اري 

العراقي واخلازن والروافد .
وض��ع  مس��ابقة  اعلن��ت  عندم��ا 
تصامي��م عم��ارة مص��رف الره��ون ، 
ق��رر كل من اخي قحط��ان وعبد اهلل 
احسان كامل من مكتب االستشاري 
العراق��ي املش��اركة في املس��ابقة . 
وكأي مس��ابقة معماري��ة ، بدأ عمل 
املعماري��ني عب��د اهلل وقحطان على 
عم��ل التصامي��م في االي��ام االخيرة 
قب��ل موع��د التقدمي . لم يك��ن لدينا 
من الرسامني من يتمكن من مواكبة 
متطلب��ات الرس��م ف��ي الس��اعات 
االخيرة ، لذا قمت انا ورفعة اجلادرجي 

باعمال الرسم في الليلة االخيرة 
التي س��بقت ي��وم التق��دمي . واتذكر 
ان قحط��ان وعبد اهلل خرج��ا لتناول 
العش��اء زهاء الساعة العاشرة ليالً ، 
وبقينا انا ورفعت مستمرين بالرسم 
باس��تخدام ادوات التحبي��ر البدائية 
التي كانت مستخدمة آنذاك . وعند 
عودتهم��ا علمنا بانهم��ا اتفقا على 
للطابقني  التصامي��م  بع��ض  تغيير 
االرض��ي واالول ، مم��ا يدع��و الى تغيير 
لوح��ات الرس��م . وعل��ى الرغ��م من 
امتعاضن��ا انا ورفعة عل��ى ذلك ، فان 
الرس��م استمر الى س��اعات متأخرة 
حت��ى مت اكم��ال اعم��ال الرس��م في 
صباح الي��وم التالي . وفي ظهر اليوم 
التالي قدم��ت التصامي��م الى جلنة 
التحكي��م ومن اعضائه��ا املعمارية 
الن علي جودة واملهندس املدني نيازي 

فتو .
التق��ى قحط��ان    بع��د اس��بوعني 
بالس��يدة ال��ن ، وق��د ش��عرنا بانها 
كان��ت فرحة عند التحي��ة ، مما يدعو 
ال��ى التف��اؤل بنجاحن��ا ، وبالفع��ل 
فازت تصاميمن��ا باجلائزة االولى . وقد 
شيدت عمارة مصرف الرهون ونفذت 
مبوج��ب خرائط املس��ابقة ، وهي اول 
عمارة متعددة الطوابق يقوم مكتبنا 
املعمارية  باملساهمة في تصاميمها 
ش��يرزاد  احس��ان  االس��تاذ  وق��ام 
اإلنش��ائية  االنش��ائية  بالتصامي��م 
. وبقي��ت لفت��رة طويلة  م��ن اجمل 

االبنية في بغداد .
 اخ��ذت اعم��ال املكات��ب املعماري��ة 
تتوس��ع يوما بع��د يوم ، مم��ا دعا الى 
التخصصات  اشراك مختلف  ضرورة 
الهندس��ية االخرى لوضع التصاميم 
الالزم��ة . وب��دأت املكات��ب باالعتماد 
 ، االختصاصي��ني  املهندس��ني  عل��ى 
ملنظومات  الكهربائيني  كاملهندسني 
واملهندس��ني   ، واالن��ارة  الطاق��ة 
امليكانيكي��ني ألعم��ال التكيي��ف او 
الصحي��ني  واملهندس��ني   ، التبري��د 
ألعمال املاء واجملاري . اضافة الى اعمال 
فحص التربة مختبريا ومعرفة مقدار 

حتملها .
  كانت االعم��ال التصميمية تعتمد 
 ، به��ا  املعت��رف  العاملي��ة  الش��روط 
كاملواصفات البريطانية او األميركية 
لعدم وجود مواصفات عراقية كاملة 
وكان م��ن االعتي��ادي ان ت��رى مراجع 

علمي��ة تخطيطي��ة او معماري��ة او 
هندس��ية ف��ي قاع��ات الرس��م في 
املكاتب ، وجتدد بني فترة واخرى حسب 
متطلبات العمل . وكان من الس��هل 
مالحظة اعداد املهندسني املصممني 
في مختل��ف االختصاصات ، في تلك 
املكات��ب لتجع��ل م��ن تل��ك معاهد 
علمي��ة للبحث ع��ن افض��ل الطرق 
واسلم احللول التصميمية ، وحتليلها 
وفق املواصفات العاملية ، ومطابقتها 
لظ��روف العراق وطبيعته . فال غرو ان 
جن��د اخلريجني اجلدد من املهندس��ني ، 

ينخرطون في مكاتبنا للتعلم وتلقي 
اخلبرات التصميمية بشكل مباشر .

بع��د ث��ورة 14 متوز ع��ام 1958 اجتهت 
سياس��ة وزارة التخطيط الى فسح 
املهندس��ني االستشاريني  امام  اجملال 
العراقي��ني لالش��تراك ف��ي تصاميم 
املش��اريع الهندس��ية بش��كل اكبر 
واكث��ر ل��ذا  ف��ي اوائ��ل الس��تينات ، 
اختي��رت املكات��ب لوض��ع تصامي��م 
واعم��ال  الصغي��رة  املستش��فيات 
متخصصة اخرى . وأنيطت مبكتبنا ) 
قحطان املدفعي ومشاركوه ( االعمال 
التصميمية ملصح في اربيل . وكانت 
هذه نقط��ة املباش��رة ف��ي االنتقال 
م��ن االعم��ال التصميمية ملش��اريع 

صغيرة الى مش��اريع كبيرة . مما اتاح 
الفرص ملكتبن��ا واملكاتب االخرى الى 
االش��تراك مع املكاتب االستش��ارية 
اخلب��رات  نق��ل  وبالتال��ي   ، العاملي��ة 
االستش��ارية العاملي��ة ال��ى العراق . 
يقدمون  العامليون  االستشاريون  وبدأ 
طلباتهم للمس��اهمة م��ع مكاتبنا 
ف��ي اعم��ال هندس��ية متخصص��ة 
. والش��ك انه��م كانوا يس��عون الى 
احلصول على اخلبرات احمللية ، وحتقيق 

االعمال نفسها بكلف عمل اقل .
 ُفتح الب��اب على مصراعيه لالعتماد 

عل��ى املهندس��ني العراقي��ني ، ف��ي 
الهندسية  املش��اريع  وضع تصاميم 
الرئيسة في العراق . وشرع املهندسون 
كفاءته��م  اثب��ات  ف��ي  العراقي��ون 
ومهارتهم لدى االستشاريني العامليني 
. واصب��ح بإم��كان ال��وزارات اخملتلفة 
دعوة املكاتب االستش��ارية العراقية 
لالش��تراك مع املكات��ب العاملية في 
للمش��اريع  املعماري��ة  املس��ابقات 
الكبيرة لوضع التصاميم الهندسية 
املطلوبة ملشاريع واسعة كتخطيط 
املدن واملش��اريع الصناعية والزراعية 
والسياحية وس��ائر اعمال الهندسة 

املدنية اخملتلفة .
  وبعد حتقيق هذه النجاحات ، اكتفى 

العدي��د م��ن املهندس��ني العراقيني 
بالتركي��ز عل��ى االعمال ف��ي العراق 
. غي��ر ان بعضه��م آثر االنتق��ال الى 
خ��ارج الع��راق بصفة ش��خصية او 
فتح فروع ملكاتبهم ملمارسة املهنة ، 
وفي منطقة اخلليج العربي واململكة 
الس��عودية عل��ى وج��ه التحدي��د . 
وهكذا نشطت مكاتب ) االستشاري 
العراق��ي ( و) الدكت��ور محمد مكية 
( و) مدح��ت وس��عيد عل��ي مظلوم ( 
ف��ي الكويت ودولة االم��ارات العربية 
املتحدة وقط��ر والبحرين . وقد اثبتت 
هذه املكاتب كفاءة عالية في العمل 
، اال ان تغير تعليمات السفر بني فترة 
واخرى والنظ��ام الضريبي في العراق 
والضوابط املالية املتشددة في حتويل 
العملة وغيرها ، جعلت من ممارس��ة 
املكات��ب اعماله��ا بش��كل طبيعي 
تكتنف��ه الكثير م��ن الصعوبات ، مما 
دع��ا البع��ض ال��ى تأس��يس مكاتب 
عراقي��ة ف��ي اخللي��ج ال ترتب��ط م��ع 
املكات��ب االصلية في داخ��ل العراق . 
ان الصعوبات املذكورة حرمت العراق 
والنش��اط الهندس��ي في العراق من 
زيادة اخلبرات املعمارية والهندس��ية . 
وجعلت اولئك املهندس��ني يتفرغون 
وبذل��ك   . الع��راق  خ��ارج  للعم��ل 
خس��رنا العديد من كبار املهندسني 

وخبراتهم.
واالقدمي��ة  االختص��اص  بحك��م 
ُقس��مت االعمال ف��ي مكتبن��ا ) دار 
ش��قيقي  كان  بحي��ث   ،  ) العم��ارة 
قحطان املدفعي مس��ؤوال عن جميع 
االعم��ال املعماري��ة والتخطيطي��ة، 
ويرتب��ط به املعماري��ون العاملون في 
املكتب ، اضافة ال��ى االمور التي لها 
عالقة باخلطط التنظيمية الرئيسية 
للمشاريع ، وكنُت مسؤوال عن جميع 
االعمال الهندس��ية م��ن التصاميم 
االنشائية واالسس ووضع املواصفات 
واالعمال  اخلاص��ة  العم��ل  وش��روط 
، واالش��راف عل��ى  املوقعي��ة كاف��ة 
اجلانب التنفيذي من االعمال املوكلة 
للمكتب ، والتنس��يق بني النشاطات 
الهندس��ية اخملتلف��ة م��ع املكات��ب 
كالكهرب��اء  االخ��رى  املتخصص��ة 
والتكييف . كما كنُت مس��ؤوال  عن 
اجلانب االداري للمكتب وعن العالقات 
التعاقدي��ة في مكتبنا او مع املكاتب 
االخ��رى .  لق��د كان��ت ادارة اعمالن��ا 
ووض��ع سياس��اتها تتم بالتنس��يق 
واحلوار املس��تمرين بيننا . وال اتذكر ان 
حدث اختالف بيننا ، ولو كان بسيطا 

طيلة عملنا سوية .
 عم��ل مع دار العمارة ع��دد كبير من 
املهندسني والرسامني ، طيلة مراحل 
اعمالنا وس��نواتها الطويلة . وافتخر 

اليوم عند لقائي مع البعض ممن عمل 
او م��ازال معن��ا . كان مكتبنا معهدا 
متخصص��ا ، يلتحق به املهندس��ون 
كمصممني في املشاريع العاملة في 
املكتب ، فينهل��وا من خبراته وجتاربه 
الس��ابقة الش��يء الكثي��ر . وبع��د 
س��نوات من العمل معن��ا ، قد يترك 
ه��ؤالء مكتبنا ، لفتح مكاتب خاصة 
بهم او االلتحاق باجلامعات للحصول 
على ش��هادات عالي��ة ، او العمل في 
املكاتب الهندسية في خارج العراق .

بعض من اجلهاز الفني لـ »دار 
العمارة« في سبعينات القران 

العشرين 
م��ن املهندس��ني املعماري��ني الذي��ن 
عملوا في دار العمارة وتدربوا على يد 
قحطان املدفعي ، وتعلموا من افكاره 
وابداعه ، اذكر الس��يد عدنان اس��ود 
الذي عمل معنا منذ تخرجه مباشرة 
ف��ي ع��دد م��ن املش��اريع املعماري��ة 
والصناعي��ة لس��نوات عدي��دة وكان 
عدن��ان مبدعاً ف��ي عمل��ه ومزاجياً. 
واملهن��دس املعماري نزار حمدون الذي 
عمل على عدد اخر من املشاريع ومنها 
جام��ع بنية وكان هادئ��اً ولكنه كأمنا 
يفكر بش��يء اخر ، واذك��ر ان حمدون 

اختفى بعد حركة 17 متوز 1968 ، ولم 
يظهر اال بعد اش��هر ، وهو يعمل في 
القي��ادة القومية حل��زب البعث . كما 
عم��ل معنا لفت��رة طويل��ة املعماري 
بسام البير . كان بسام محبا لعمله 
، واتذكر ان��ه كان يعمل على اجلوانب 
املعماري��ة ملش��روع وزارة املالية ، وفي 
مس��اء احد االيام تركُت املكتب وهو 
منهم��ك بالعمل ، وق��ال لي ان عليه 
اكم��ال العمل الليلة . وعند حضوري 
في صباح اليوم التالي وجدت بساما 
الي��زال منهم��كا في اكم��ال ما حتت 

يده من عمل ، فش��كرته بحرارة على 
اخالصه وتفاني��ه . وعمل معنا ايضا 
املعماري اكرم العكيلي لفترة طويلة 
، ثم سافر الى اخلليج العربي للعمل 
. اما املعمارية ) توني ( البلغارية فقد 
عملت معنا لس��نوات طويلة منذ ان 
وصلت العراق مع زوجها . واذكر ايضا 
املعماري انيس جواد و فؤاد حداد الذي 
عمل معنا لس��نوات طويل��ة ، وبعد 
عام 1979 تفرغ للتدريس في اجلامعة 
املعماري��ني  وم��ن   . التكنولوجي��ة 
االخرين املعمارية ) كالينا ( الرومانية 
التي عملت لس��نوات عل��ى عدد من 
الدراس��ات  االعم��ال وبتف��رغ ملعهد 

العليا ونقابة الزراعيني  .

  من املهندس��ني املدنيني ، عمل معي 
املهن��دس حفظي بهية الذي باش��ر 
بالعم��ل على بعض اجزاء جامع بنية 
.  وقد اس��تمر بهية بالعمل لسنوات 
طويلة معي في فترة الدوام املسائي 
. وهو مهندس ب��ارع وكفء ومواظب 
. وقد ش��جعته على االلتحاق ببعثة 
ش��هادة  عل��ى  للحص��ول  علمي��ة 
الدكتوراه . وبعد انتهاء دراس��ته عاد 
الى العراق ، وعم��ل معي على بعض 
املش��اريع ، ومنه��ا س��وق اجلملة في 
منطق��ة جميلة . ورش��حته ليكون 
مدي��ر االس��كان الع��ام  وعمل معي 
املهندس زهير البصري على تصاميم 
بناية وزارة املالية ومشاريع اخرى وهو 
من املهندس��ني واس��عي االف��ق وله 
اهتمامات علمي��ة وفكرية متقدمة 
.  واذكر ايضا املهندس جعفر محمد 
عل��ي املواظ��ب واملثاب��ر وال��ذي عمل 
معي لس��نوات طويلة ، واوكلت اليه 
االش��راف على مش��روع املايكروويف 
في جميع انح��اء العراق . واذكر ايضا 
املهن��دس صب��ري تلل��و ال��ذي عمل 
مع��ي على حس��اب الكمي��ات  وهو 
م��ن القليلني في الع��راق الذي يعمل 
بش��كل علمي على هذا االختصاص. 
كما عمل معي ) دوام مس��ائي فقط 
( عل��ى التصامي��م االنش��ائية ع��دد 
م��ن الضباط املهندس��ني ف��ي دائرة 
االش��غال العس��كرية التابعة لوزارة 
الدفاع . ال ميكنني االن ان اتذكر اسماء 
جميع اولئك املهندسني الذين عملوا 
وتكاتفوا معنا بإخالص واجنزوا اعماال 

مهمة ورئيسية . 
 كن��ت اُني��ط مس��ؤولية تصامي��م 
شبكات اخلدمات واخلرائط كالكهرباء 
والصحيات في املش��اريع  والتكييف 
استش��ارية  مكات��ب  ال��ى  جميع��ا 
متخصصة ، منه��ا مكتب املهندس 
كب��ة  مثن��ى  الدكت��ور  الكهربائ��ي 
ومكتب املهندس الكهربائي ابراهيم 
الشيخ نوري وعيسى العزاوي ومكتب 
املهندس��ني عصام العاني وعبد اهلل 
 ، امليكانيكي��ة  لألعم��ال  البهادل��ي 
ومكتب حازم رسام لشبكات االعمال 
الصحي��ة ، ومكتب عدن��ان فرنكول 

لتكييف الهواء .
 وكن��ا نحتفظ ملكتبن��ا ) دار العمارة 
( مبهم��ة وضع التصاميم لش��بكات 
والتكيي��ف  كالكهرب��اء  اخلدم��ات 
والتجمي��د او تقنيات عمل ش��بكات 
اخلدم��ات واملتطلب��ات اخلاص��ة التي 
درس��تها مع اجملهزين  لبعض املعامل 
الصناعي��ة املتخصص��ة . كم��ا كنا 
نحصر مبكتبنا اخلب��رات التصميمية 
له��ذه املعام��ل ، ولس��هولة توجيه 
وض��ع  ف��ي  اخملتص��ني  مهندس��ينا 
ان   . املنش��آت  لتل��ك  التصامي��م 
خصوصي��ة العم��ل عل��ى مش��اريع 
الصناع��ات الزراعي��ة اخل��زن املب��ردة 
خملتلف انواع اخل��زن للخضر والفواكه 
، او مخ��ازن التثليج لدرجات حرارة 30 
� 60 م حتت الصفر ، او معامل العلف 
والطحني واللحوم ، حتتاج الى تقنيات 
ومراجع هندسية علمية متخصصة 
، ال تتوف��ر ف��ي املكاتب االخ��رى . وقد 
اس��تطعنا توفيرها ف��ي دار العمارة ، 
نتيجة زيارات دراس��ية ال��ى اجملهزين 
على مدى سنوات لتدارس املتطلبات 
املتخصص��ة الواج��ب توفره��ا ف��ي 
االبنية الصناعية من اجلوانب البيئية 
والصحي��ة وتقرفات املعدات واملكائن 
مثل اهتزازها وصيانتها وكلما تطلب 
ذل��ك لعمل جديد ولالطالع على عدد 
كبير من املش��اريع املماثلة في اوروبا 
وبل��دان الش��رق االوس��ط ، أو زي��ارة 
املعاه��د العلمي��ة املتخصص��ة في 

تصاميم اخلدمات اخملتلفة .
 كان مكتب دار العمارة يعد من اكبر 
املكات��ب االستش��ارية في الع��راق ، 
ومنذ اخلمس��ينات عملن��ا على وضع 
التصامي��م الهندس��ية لع��دد كبير 
م��ن املش��اريع . ورغ��م تكاتفن��ا مع 
مكاتب اخرى للعمل املش��ترك ، فقد 
كن��ا نفض��ل ان يكون ملكتبن��ا الدور 
الرئيس في تنفيذ االعمال املشتركة 
. وعلى س��بيل املث��ال اش��تركنا مع 
مكتب املعماري سعيد علي مظلوم 
لوض��ع تصامي��م بناي��ة وزارة املالية 
، فأخ��ذ قحط��ان على عاتق��ه وضع 
التصاميم املعماري��ة كاملة ، وقمُت 
بوضع التصاميم االنش��ائية ، ووضع 
املواصفات لألعمال وجداول الكميات 
. كم��ا اس��تعان بن��ا مكت��ب مهدي 
احلسني لوضع التصاميم ومواصفات 
االعم��ال جمل��زرة ومعم��ل اللحوم في 
املوصل ، وذلك لعدم توفر اخلبرة لديه 

ملثل هذه االعمال . 

هشام المدفعي
اعتادت الصباح الجديد ، انطالقًا من مبادئ أخالقيات المهنة أن تولي اهتمامًا كبيرًا لرموز العراق ورواده في مجاالت المعرفة والفكر واإلبداع 
، وممن أسهم في إغناء مسيرة العراق من خالل المنجز الوطني الذي ترك بصماته عبر سفر التاريخ ، لتكون شاهدًا على حجم العطاء الثري 

واالنتمائية العراقية .
واستعرضنا في أعداد سابقة العديد من الكتب والمذكرات التي تناولت شتى صنوف المعرفة والتخصص وفي مجاالت متنوعة ، بهدف أن 

نسهم في إيصال ما تحمله من أفكار ورؤى ، نعتقد أن فيها الكثير مما يمكن أن يحقق إضافات في إغناء المسيرة اإلنمائية للتجربة العراقية 
الجديدة .

 وبناًء على ذلك تبدأ الصباح الجديد بنشر فصول من كتاب المهندس المعماري الرائد هشام المدفعي ، تقديرًا واعتزازًا بهذا الجهد التوثيقي 
والعلمي في مجال الفن المعماري ، والذي شكل إضافة مهمة في مجال الهندسة العمرانية والبنائية وما يحيط بهما في تأريخ العراق .

الكتاب يقع في )670( صفحة من القطع الكبير، صدر حديثًا عن مطابع دار األديب في عمان-األردن، وموثق بعشرات الصور التأريخية.

نحو عراق جديد
سبعون عامًا من البناء واإلعمار

كنتُ مسؤوال عن جميع األعمال 
الهندسية من التصاميم اإلنشائية 

واألسس ووضع المواصفات 
وشروط العمل الخاصة واألعمال 
الموقعية كافة ، واإلشراف على 

الجانب التنفيذي من األعمال 
الموكلة للمكتب ، والتنسيق بين 

النشاطات الهندسية المختلفة

  ُفتح الباب على مصراعيه 
لالعتماد على المهندسين 

العراقيين ، في وضع تصاميم 
المشاريع الهندسية الرئيسة 

في العراق . وشرع المهندسون 
العراقيون في إثبات كفاءتهم 
ومهارتهم لدى االستشاريين 

العالميين

رسامة من اقارب املهندس فؤاد الرسام زكي من املتميزين في فن الرسم املهندس نزار من الشباب الطموح توني معمارية بلغارية اخلصت طيلة سنوات عملها

مصرف الرهونسقف معمل الشاي في الكاظمية عمل متميزمتحف التاريخ الطبيعي سقف املدخل من االعلى
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إعالم المركز الوطني:
تعج املراكز الوطنية لرعاية املوهبة 
الرياضي��ة ف��ي مختل��ف االلعاب 
التدريبية  الطاق��ات  بالعديد م��ن 
بالتحصي��ل  املس��لحة  الش��ابة 
األكادميي العالي بدرجتي املاجستير 
والدكت��وراه ، والتي تقدم خدماتها 
املبني��ة عل��ى أح��دث األس��اليب 
العلمي��ة في عل��م التدري��ب الى 
موهوبي تلك املراكز املعنية برعاية 
وبن��اء وإع��داد القاع��دة الرياضية 
ف��ي الع��راق ، م��ن تل��ك الطاقات 
انتقى اعالم املرك��ز الوطني مدرب 
كرة اليد الش��اب  مرتضى حسون 
عب��د امله��دي / ماجس��تير تدريب 
اللعبة ، والذي حتدث عن عمله في 
املركز الوطني فق��ال :« انضممت 
ال��ى امل��الك التدريب��ي ف��ي املركز 
الوطني لرعاي��ة املوهبة الرياضية 
في بغداد /كرة الي��د بقيادة مدرب 
املنتخبات الوطني��ة الكابنت ظافر 
صاح��ب و معاون��ه الكاب��نت عب��د 
الوهاب محمود وأش��رفت معهما 
وامل��درب فاض��ل كرمي عل��ى تدريب 
الفئة العمري��ة ٢٠٠٠-٢٠٠٢ ، وقد  

اكسبني ذلك خبرة كبيرة في هذا 
اجملال ك��ون مدربي املرك��ز الوطني 
من خيرة العبي املنتخبات الوطنية 
السابقني ومدربي االندية العراقية 
والعربية  العوام عديدة ،  يحفزني 
ف��ي ذلك ابرز طموحاتي وهو نش��ر 
ثقافة ممارس��ة لعبة ك��رة اليد في 
اجملتمع واملس��اهمة في خلق جيل 
جدي��د فيه��ا مبن��ي على اس��س 
علمي��ة وتربوي��ة وبروحي��ة عالية 
والقدرة  االحترافي��ة  ال��ى  وص��والً 

على خط��ف احدى البطاقات التي 
توص��ل املنتخ��ب ال��ى البط��والت 
العاملي��ة وخصوص��ا كأس العالم 

للناشئني.
العل��وم  درس��ت  آلنن��ي  واض��اف: 
الرياضية في كلية التربية البدنية 
وعل��وم الرياض��ة بجامع��ة بغداد 
س��واء في املرحلة االولية او العليا 
وعل��ى اي��دي اس��اتذة مختص��ني 
به��ذا اجمل��ال ولديهم خب��رة عاليه 
في هذا اجمل��ال اضافة ال��ى الدعم 
الكبير ال��ذي يقدمه مدي��ر املركز 
ومدربي��ه  الي��د  لك��رة  الوطن��ي 
وخبرتهم العالية في التعامل مع 
إليجاد  ومحاولتي  العمرية  الفئات 
اضافة  من خالل توظيف الدراسة 
االكادميية وحصولي على ش��هادة 
تدريبية واخ��رى حتكيمية معتمدة 
من االحتاد العراقي باللعبة ، فضالً 
عن طموحي وس��عيي نحو اكمال 
الدراس��ة في الدكت��وراة في نفس 
التخصص ومبجال اللياقة البدنية 
امكان��ات  يح��دد  كون��ه  حتدي��داً 
الالعبني في االلعاب السريعة مثل 

كرة اليد.
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فريق التحرير 
الشعبي إلى إيران 

دعم مالي التحاد الدراجات

بغداد ـ قسم اإلعالم:
غ��ادر امس االثنني فريق التحري��ر من محافظة ذي 
ق��ار الى ايران للدخ��ول في معس��كر تدريبي ملدة 
اس��بوع على نفق��ة وزارة الش��باب والرياضة بعد 
فوزه باملرك��ز االول في بطولة كأس وزير الش��باب 

والرياضة للفرق الشعبية لكرة القدم.
وق��ال مدير ع��ام دائ��رة التربية البدني��ة والرياضة 
الدكتور عالء عبد الق��ادر ان الوزارة حترص ان تقدم 
الدع��م للفرق الرياضية وباالخص املش��اركني في 
بطول��ة كأس الوزير للف��رق الش��عبية التي تعد 
راف��دا مهما للك��رة العراقية باملواه��ب والقدرات 
ورص��دت جلائزة املركز االول رحل��ة الى ايران تنفيذا 
لتوجيهات الوزير عبد احلسني عبطان بدعم الفرق 

الشعبية.
وعد رئيس الوفد ورئيس قسم االنشطة والبرامج 
في دائ��رة التربي��ة البدنية والرياضة نش��أت عزيز 
اجلائ��زة مبثابة حافز للفريق وتش��جيعا على تقدمي 
افضل املس��تويات وان ال��وزارة اكملت حتضيراتها 
القام��ة املعس��كر ال��ذي يع��د فرص��ة لتجمي��ع 

الالعبني.

بغداد ـ الصباح الجديد:
وجه وزير الشباب والرياضة عبد احلسني عبطان، 
بتخصي��ص مبل��غ مال��ي لدعم االحت��اد العراقي 

املركزي للدراجات لالستحقاقات املقبلة.
وقال عبطان خالل لقائه امني س��ر احتاد الدراجات 
احم��د صبري ان توجه الوزارة ه��و دعم الرياضات 
كاف��ة من اج��ل تطويرها واحلصول عل��ى اجنازات 
رياضية ترفع اسم العراق عالياً.. وحث الوزير احتاد 
الدراجات على الس��عي للحص��ول على مناصب 
في االحتادات العربية والعاملية.. من جانبه اش��اد 
امني س��ر احت��اد الدراج��ات بال��دور االيجابي الذي 

تقدمه الوزارة في دعم احلركة الرياضية.

سجاد علي يحرز فضية 
آسيا للناشئين بالمالكمة 

بغداد قاسم شالكه*
احرز املالكم سجاد علي وزن ٧٠ كغم الوسام الفضي 
ببطولة اس��يا للناش��ئني التي اختتمت منافساتها 
يوم امس في الفلبني بعد ان خس��ر في نزاله النهائي 
امام خصمه الكازاخستاني، اكد ذلك امني سر االحتاد 
عبد الرضا علي حيث اش��ار ال��ى ان املالكم علي قدم 
ن��زاالت كبير خ��الل البطول��ة وتاعل بج��دارة بعد ان 
ط��اح بخصومه اال انه ل��م يوفق في نزال��ه النهائي 
امان منافسه الكازاخس��تاني، مشاركته تعد جيده 
خصوص��ا وانه يش��ارك للمرة االول��ى ببطولة كبيرة 
على مس��توى اس��يا ورغ��م خبرت��ه القليل��ة اال انه 

استطاع حتقيق الوسام الفضي.
واضاف:  ان املالكم سجاد علي من الالعبني املوهوبني 
الذي��ن س��يتم التركيز عليه��م في خط��ة التطوير 
القادم��ة والعم��ل على توفي��ر بيئة محف��زة لإلجناز 
استعدادًا  للبطوالت النقبلة هو وزمالئه حسني عبد 
الهادي واحلسن عامر مش��يرًا إلى أننا بحاجة لهؤالء 

األبطال لتحقيق املزيد من االجنازات العاملية.
من جانبه قال املالكم سجاد علي لقد كان لدي طموح 
كبير بتحقيق إجناز للعراق ، فكانت التدريبات املكثفة 
م��ن أج��ل حتقيق مرك��ز جي��د والوصول إل��ى منصة 
التتويج  لكنني اس��تطعت حتقيق الوس��ام الفضي 
في اولي مشاركاتي في بطولة اسيا للناشئني ورغم 
ذلك قدم اداء نال اعجاب احلاضرين واتعهد للجميع ان 

مشاركاتي املقبلج ستكون ذهبية باذن اهلل.

*  املنسق اإلعالمي الحتاد املالكمة

بغداد ـ قسم اإلعالم:

دع��ا وزي��ر الش��باب والرياضة عبد 
اجلزائ��ر  أم��س،  احلس��ني عبط��ان، 
الش��قيقة ال��ى املش��اركة برف��ع 

احلظر عن املالعب العراقية.
وقال الوزير خالل استقباله السفير 
اجلزائ��ري في العراق عب��د القادر بن 
ش��اعة اننا نطلب دعم دولة اجلزائر 
الش��قيقة ف��ي مج��ال الش��باب 
والرياضة، والس��يما انها من الدول 
املتقدمة في اجمل��ال الرياضي وذلك 
من خالل حض��ور املنتخب اجلزائري 
الى الع��راق وخوض مباري��ات ودية 
مع املنتخب الوطني لعكس صورة 
ايجابية للعالم بان العراق يستحق 

وبجدارة رفع احلظر عنه.
الش��باب  وزارة  ان  الوزي��ر  واض��اف 
تتطل��ع الى التعاون بش��كل كبير 
مع اجلزائر من خالل توقيع مذكرات 
الش��باب  مج��ال  ف��ي  التفاه��م 
والرياض��ة وان م��ن يق��ف االن مع 
الع��راق لرف��ع احلظر عن��ه مالعبه 
العراقي بشكل  سيذكره الشعب 
مشرف كما يذكر موقف املنتخب 
االردن��ي الش��قيق عن��د حض��وره 
للبصرة وخ��وض مب��اراة ودية ضد 

املنتخب العراقي لرفع احلظر عنه.
م��ن جانبه قدم الس��فير ش��كره 
وتقديره إلى الوزير كما اشاد بعمل 
وزارة الش��باب والرياضة حيث اكد 
عل��ى متابعته املس��تمرة للجهود 
الطيبة التي تبذله��ا الوزارة والتي 
توج��ت بالرفع اجلزئي ع��ن املالعب 
العراقي��ة، مضيف��ا انه س��يعمل 

على حضور املنتخ��ب اجلزائري الى 
الع��راق وان اجلزائر س��تبذل ما في 
وس��عها ملس��اعدة العراق بشكل 
خ��اص،  بش��كل  والرياض��ة  ع��ام 
مش��يدا في الوقت نفسه مبواقف 

العراق التاريخية مع دولة اجلزائر.
وزارة  احي��ت  اخ��رى،  جه��ة  م��ن 

الش��باب والرياض��ة، ي��وم الرياضة 
الش��هري ال��ذي يواف��ق ف��ي ي��وم 
االحد االول من كل ش��هر ملمارسة 
االلعاب الرياضية اخملتلفة بناء على 
توجيه��ات وزير الش��باب والرياضة 
عبد احلس��ني عبطان، على قاعات 
املوهبة  لتطوي��ر  الوطن��ي  املرك��ز 

الرياضي��ة ف��ي املدينة الش��بابية 
بحض��ور وزي��ر الش��باب والرياضة 
والكادر املتقدم لل��وزارة واملوظفني 

من مختلف الدوائر.
واطل��ع الوزي��ر خ��الل جتوال��ه على 
اهم اجنازات املدرس��ة التخصصية 
لك��رة الطاولة ف��ي معرض للصور 

الفوتوغرافي��ة وثق اه��م االجنازات 
والبط��والت فض��ال ع��ن انش��طة 
املدرسة التي احتضنت البراعم من 
كال اجلنس��ني وخرجت العديد من 
االبط��ال الذين س��جلوا بصمتهم 

في كسب االوسمة امللونة للبلد.
وبني مدير قس��م االعالم واالتصال 

احلكومي عل��ي العطواني ان اليوم 
الرياض��ي من كل ش��هر يعد يوما 
وفرصة لكس��ر  للرياض��ة  خاص��ا 
الروتني االداري واجلم��ود في احلركة 
مع السعي لتعزيز هذه الفكرة لدى 
جميع مؤسسات الدولة، منوها ان 
التن��وع ف��ي االلعاب ب��ني القاعات 
الرياضية قد اسهم باحتواء جميع 
الرجال  الهواي��ات للموظفني م��ن 
والنس��اء، واشاد العطواني بجهود 
موظف��ي املرك��ز الوطن��ي لرعاية 
املوهبة الرياضية في تهيئة جميع 
الكتم��ال  والتجهي��زات  الظ��روف 
حلق��ة النجاح ف��ي ي��وم الرياضة 

الشهري.
الش��باب  وزي��ر  اس��تقبل  كم��ا، 
والرياض��ة عب��د احلس��ني عبطان، 
الالع��ب البطل ابو احلس��ن مهدي 
ف��ي لعب��ة التايكوان��دو احلاص��ل 
عل��ى العديد م��ن االلق��اب احمللية 

والعربية.
وقال عبطان خ��الل اللقاء ان ابواب 
ال��وزارة مفتوح��ة جلمي��ع االبطال 
الرياضي��ني الذين حقق��وا االجنازات 
فضالً عن انها س��توفر كل الدعم 
املادي واملعنوي من اجل االس��تفادة 
من خبراتهم وكفاءتهم الرياضية.. 
ووج��ه عبط��ان بأفتت��اح مدرس��ة 
التايكوان��دو حتت  خاص��ة للعب��ة 
إش��راف البطل ابو احلس��ن مهدي 
في  التخصصية  للم��دارس  تابعة 

الوزارة.
م��ن جانبه عبر البطل ابو احلس��ن 
مهدي عن ش��كره وتقدي��ره لوزير 
الش��باب والرياض��ة مل��ا يبذله جتاه 

الرياضيني االبطال.

»عبطان« و«بن شاعة« يؤكدان عمق العالقات بين البلدين

العراق يدعو الجزائر إلى المشاركة برفع الحظر 
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من لقاء عبطان بالسفير اجلزائري

مرتضى حسون

العواصم ـ وكاالت:

 س��يحاول جوزي��ه موريني��و، م��درب 
مانشس��تر يونايت��د، الف��وز باللقب 
األوروبي الوحيد الذي ينقصه، عندما 
يواجه ري��ال مدريد، عل��ى لقب كأس 
السوبر األوروبي، مساء اليوم الثالثاء، 
ف��ي أول لق��اء رس��مي ض��د فريق��ه 

السابق منذ رحيله في 2013.
وق��اد مورينيو، يونايت��د للفوز بالدوري 
األوروبي املوسم املاضي، لينقذ نفسه 
من موسم محبط في بداية مشواره 
مع الفريق، بعدما سبق أن توج بلقب 
ال��دوري اإلس��باني م��ع ري��ال برصيد 
قياس��ي من النقاط بلغ 100 نقطة، 
وأح��رز أيضا كأس املل��ك خالل وجوده 

في إسبانيا بني 2010 و2013.
وبرغ��م جن��اح موريني��و ف��ي مدري��د، 
فإن��ه تأثر بتوت��ر عالقته م��ع العديد 
م��ن الالعبني البارزين، مثل س��يرجيو 
رام��وس وإيك��ر كاس��ياس، وكذل��ك 
اعتراض��ه املتك��رر عل��ى التحكي��م، 
والدخول في مش��ادات مع املنافسني، 
إضاف��ة إلى فش��له في الف��وز بدوري 

أبطال أوروبا.
لكن ريال اس��تفاد م��ن إرث مورينيو، 

وتوج بلق��ب دوري األبطال 3 مرات في 
أربع سنوات منذ رحيله، رغم أن املدرب 
البرتغالي قال مؤخرا إنه »توسل إلى« 
إدارة النادي اإلسباني، للموافقة على 

رحيله إلى تشيلسي.
وس��يفتقد ريال بطل أوروب��ا، هدافه 
مهاج��م  رونال��دو،  كريس��تيانو 
مانشس��تر يونايت��د الس��ابق خ��الل 
املواجه��ة املرتقب��ة ف��ي مقدونيا، إذ 
حص��ل الالع��ب البرتغال��ي على إذن 
باالنضمام بش��كل متأخر ملعس��كر 
الفري��ق، قبل انطالق املوس��م بعدما 
ش��ارك مع بالده في كأس القارات في 

روسيا.
وف��از فريق زين الدين زي��دان 3-2 على 
إش��بيلية بع��د وقت إضاف��ي، ليحرز 
لق��ب كأس الس��وبر الع��ام املاضي، 
ويتطلع املدرب الفرنسي حلصد لقبه 
األوروبي الراب��ع في أقل من عامني مع 
الري��ال، وه��و ما يجعله يتس��اوى في 

عدد األلقاب القارية مع مورينيو.
وس��يفقد يونايتد ف��ي املقابل ثنائي 
الدفاع إيريك بيلي وفيل جونز بسبب 
اإليقاف، ليصب��ح الطريق ممهدا أمام 
املنض��م حديث��ا  املداف��ع  مش��اركة 

فيكتور ليندلوف.
وإل��ى جانب ليندلوف تعاق��د يونايتد 

أيضا مع املهاج��م البلجيكي روميلو 
لوكاك��و، والع��ب الوس��ط نيماني��ا 
ماتيت��ش، وأنف��ق الن��ادي حوالي 146 
 190.34( إس��ترليني  جني��ه  ملي��ون 

ملي��ون دوالر(، لتعزي��ز صفوفه بعدما 
ج��اء سادس��ا في ال��دوري باملوس��م 

املاضي.
وتعاقد ريال مع الشابني ثيو هرنانديز 

ودان��ي س��يبايوس، ليعزز تش��كيلته 
جمع��ت  والت��ي  باملواه��ب،  املليئ��ة 
بني لقب��ي ال��دوري اإلس��باني، ودوري 
األبطال املوسم املاضي، في حني وافق 

عل��ى رحيل ألف��ارو مورات��ا، وخاميس 
رودريجيز.

وبرغم ذلك لم يحدث أكثر من اهتمام 
بضم الفرنسي الشاب كيليان مبابي، 
مهاجم موناكو.. وتفوق يونايتد على 
ريال بركالت الترجي��ح عقب التعادل 
1-1 ف��ي لق��اء ودي ف��ي كاليفورني��ا 
الشهر املاضي، وحقق الفريق خمسة 
انتص��ارات ودية وخس��ر فق��ط أمام 

برشلونة.
وفش��ل ريال في املقابل في حتقيق أي 
فوز ف��ي 90 دقيقة خالل أربع مباريات 
ودية في الواليات املتحدة، وخسر 2-3 
أمام برش��لونة و4-1 أمام مانشستر 
س��يتي، وكان انتص��اره الوحي��د بعد 
اللجوء ل��ركالت الترجي��ح أمام فريق 

جنوم الدوري األمريكي.
وق��ال زي��دان للصحفي��ني عقب هذه 
اجلول��ة الودية: »الش��عور العام ليس 
جي��دا، عندم��ا نخفق ف��ي حتقيق أي 
فوز في أربع مباريات فإنه يوجد شيء 

خطأ بالفريق«.
وأض��اف »يج��ب أن نب��ذل املزي��د من 
اجله��د، هذه بداي��ة س��يئة بتحقيق 
ه��ذه النتائ��ج، وكل م��ا نري��د فعله 
هو الع��ودة إلى ديارن��ا واحلصول على 
راح��ة والتفكي��ر ف��ي كأس الس��وبر 

األوروبية«.
وتق��ول صحيف��ة »آس« اإلس��بانية، 
إن زيدان س��يبدأ املب��اراة ب�10 العبني 
من بني التش��كيلة األساس��ية، التي 
خاضت نهائي كارديف ضد يوفنتوس 
)4-1(، وس��يكون الغائ��ب الوحيد هو 

البرتغالي كريستيانو رونالدو.
وم��ن املرجح أن يبدأ زيدان بنافاس في 
حراس��ة املرمى، ومارس��يلو وراموس 
وف��اران وكارفخال في الدفاع، وكروس 
ومودريتش وكاس��يميرو في الوسط، 
بينما س��يتكون الهجوم من إيسكو 
وك��رمي بنزمية، مع املفاضلة بني جاريث 

بيل وماركو أسينسيو.
جوزي��ه  بالبرتغال��ي  يتعل��ق  وفيم��ا 
موريني��و، م��درب مانشس��تر يونايتد 
وفق��ا  املرج��ح،  فم��ن  اإلجنلي��زي، 
للصحيفة، أن يبدأ بخمس��ة العبني 
في الدفاع، وهم: فالنسيا وسمولينج 
وليندولف وبليند ودارميان، وس��يقف 

خلفهم احلارس دي خيا.
أما في الوسط فسيكون هناك هيريرا 
وبوجب��ا، م��ع املفاضلة ب��ني ماتيتش، 
الوافد اجلديد، وم��روان فياليني.. وفي 
الهج��وم س��يلعب لوكاك��و، إضافًة 
ألح��د الالعبني، هنري��ك مخيتاريان أو 

راشفورد.

اليوم.. نهائي مثير تضّيفه مقدونيا

طموح مورينيو يصطدم بتأريخ ريال مدريد في السوبر األوروبي

تقرير

جانب من لقاء سابق لريال مدريد ومانشستر يونايتد

مفكرة الصباح الجديد

9:45 مساًءريال مدريد ـ مان يونايتد
كأس السوبر األوروبي

بغداد ـ رحيم الدراجي*
م��ن املؤمل ان يغ��ادر وفد منتخبنا 
الوطني للناشئني بكرة القدم يوم 
غد االربعاء للدخول في معس��كر 
تدريبي ف��ي العاصمة التونس��ية 
اس��بوعني  مل��دة  يس��تمر  تون��س 
تتخلل��ه اربع��ة لق��اءات جتريبي��ة 
ض��د منتخبات الس��عودية وليبيا 
التونسي  الترجي  والسودان وفريق 
االس��يوية  للتصفيات  اس��تعدادا 
حت��ت س��ن 16 عاما التي س��تقام 
ف��ي النيب��ال ش��هر ايل��ول املقبل 
ض��د منتخب��ات النيب��ال والهن��د 

وفلسطني .
وبني هادي: ان املعسكر سيعزز من 
قدرات العب��ي املنتخ��ب من خالل 
زي��ادة الوح��دات التدريبية وخوض 
اللقاءات التجريبية التي ستسهم 
التش��كيل  عل��ى  الوق��وف  ف��ي 
الناشئني قبيل  الرس��مي ملنتخب 
االنخ��راط ف��ي املهمة الرس��مية 

التي نري��د لها النجاح بكل تاكيد، 
وان نكون عند حس��ن ظن اجلميع، 
الس��يما رئي��س واعض��اء اللجنة 
االوملبية الذين كان لهم الدور االبرز 

في تهيئة املنتخب بافضل حال .
واثنى املدير الفني ملنتخب الناشئني 
بك��رة الق��دم علي ه��ادي على دور 
اللجنة االوملبية  الوطنية العراقية 
واملتمثل��ة برئيس��ها الكابنت رعد 
حمودي واعضاء املكتب التنفيذي،  
االحترافية  باملؤسس��ة  اذ وصفها 
مبعنى الكلمة، فض��ال عن جتاوبها 
في كل ما يس��هم باالرتقاء بواقع 
املنتخب��ات الكروي��ة م��ا يجعلن��ا 
نفتخر بالقائمني عليها النها تفتح 
ذراعيها للمنتخبات دوما وملتزمة 
بجميع الوع��ود التي تطلقها بدءا 
م��ن منتخبنا االوملبي ف��ي اوملبياد 
ريو دي جانيرو ن��زوال الى منتخبات 
الش��باب والناش��ئني وال��ى يومنا 
هذا م��ن خالل توفير املعس��كرات 

النموذجية ومبواعيد محددة، وهذا 
يحس��ب لهذه املؤسس��ة الرائعة 
التي تقف خل��ف املنتخبات وتوفر 
املعسكرات برغم الضائقة املالية 

.
ملنتخ��ب  الفن��ي  املدي��ر  ووج��ه 
الناشئني عتبه على وزارة الشباب 
والرياضة التي ولالس��ف الش��ديد 
لم تكلف نفس��ها عناء توفير ولو 
معسكر داخلي ملنتخب الناشئني 
الذي يستعد لبطولة رسمية نأمل 

فيها رفع راية العراق عاليا .
فيما اش��اد املدي��ر االداري ملنتخب 
الناش��ئني عل��ي وهي��ب باجله��ود 
القيمة التي قدمه��ا االمني املالي 
للجن��ة االوملبية س��رمد عبد االله 
توفي��ر  ال��ذي كان حريص��ا عل��ى 
معسكر تدريبي خارجي للمنتخب 

قبل التصفيات االسيوية .

* إعالم اللجنة األوملبية

بغداد ـ الصباح الجديد:
ت��وج ن��ادي احل��دود بلق��ب بطولة 
الراحل إبراهيم حس��ن باملصارعة 
احل��رة لفئة البراع��م التي نظمها 
ن��ادي احل��دود الرياضي إس��تذكاراً 
الس��ابق  الوطني  املنتخب  لالعب 
ونادي احل��دود، وضيف املنافس��ات 
مبش��اركة  احل��دود  ن��ادي  بس��اط 
أندي��ة، ومنتدي��ات ه��ي ) أندي��ة: 
احلدود واملصلح��ة والكرد الفيلية 

وشباب العمل والعدالة والصليخ، 
والقدس  الصدر  ومنتديات: شباب 
واحلكي��م(.. واقيم��ت املنافس��ات 
التي استمرت ليومني، للمصارعني 
و53  و47  و42  و38  و35   32  ( أوزان 
الن��زاالت  إدار  كغ��م(..  و66  و59 
احلكام علي قاس��م كاطع رئيساً 
للجنة، التي ضمت مهدي سوادي 

ونزار عبد الرضا.
حض��ر املنافس��ات، س��عد مال��ح 

حس��ن نائب رئيس إلهي��ة اإلدارية 
وح��ازم تيم��وز ام��ني س��رالنادي ، 
وامني س��ر احتاد املصارعة املركزي، 
صالح جبار، والعضو هيثم جلوب، 
ورئيس نادي االعظمية محمد عبد 
الستار، ورسن حمود امني سر نادي 
املصلحة، ومدرب املنتخب الوطني 
باملصارعة جم��ال ناصر، حيث قام 
احلض��ور بتوزيع اجلوائ��ز التقديرية 

على الفائزين باملراكز االولى.

بغداد ـ الصباح الجديد:
تشارك االكادمية االوملبية العراقية 
ف��ي جائ��زة محم��د بن راش��د آل 
مكت��وم الدولية لالب��داع الرياضي 
في دورتها التاسعة 2017 مبشروع 
افس��ده  م��ا  تصل��ح  الرياض��ة   «

االرهاب ..مشروع تطبيقي ميداني 
» وق��د ص��در املش��روع ف��ي كتاب 
خلبيري التواصل واالعالم الرياضي د 
. هادي عبداهلل وسامي عبداالمام 
الرياض��ي  التواص��ل   « بعن��وان 
وجتارب  اجملتمعي..اف��كار  والس��لم 

» تضم��ن س��تة فص��ول وضحت 
كيفي��ة اس��تثمار الرياض��ة ف��ي 
معاجلة اجلروح التي سببها االرهاب 
في امل��دن العراقية وذلك عن طريق 
االس��تفادة من التجارب االقليمية 

والعاملية.

»الناشئين« يعسكر في تونس 
استعدادًا لتصفيات آسيا

الحدود يتّوج ببطولة الراحل إبراهيم حسن بالمصارعة 

»األكاديمية األولمبية« في جائزة محمد بن راشد

مرتضى حسون .. طاقة أكاديمية 
طموحة في المركز الوطني باليد



بغداد - الصباح الجديد:
أقام البيت الثقافي في الشعلة، وبالتعاون 
مع منتدى شباب املنطقة، جلسة ثقافية 
بعنوان "دور البيوت الثقافية في اكتش��اف 
املواهب األدبية"، اس��تضاف فيها الباحثة 

والكاتبة زينب فخري.
اس��تهلت الباحث��ة محاضرته��ا باحلديث 
ع��ن دور البي��وت الثقافية التابع��ة لدائرة 
العالق��ات الثقافي��ة ف��ي مّد اجلس��ور مع 
املثقف��ني واملبدعني، وتقدمي الوجه احلضاري 
لوزارة الثقافة، مؤك��دة توجيه املدير العام 
لدائرة العالقات الثقافية فالح حسن شاكر 
بض��رورة قيام البيوت الثقافية باكتش��اف 
املوهوبني واملبدعني، كّل حس��ب منطقته، 
مش��يرة إل��ى أنَّ البح��ث ع��ن املوهوب��ني 
واملبدع��ني الفتي��ة، يك��ون ف��ي امل��دارس، 
واألندي��ة، والروابط الثقافية، مما يس��تدعي 

القيام بزيارات وجوالت ميدانية.
 ونوهت فخري إلى أن املسابقات األدبية في 
بغ��داد تدخل ضمن فعالي��ات اختيار بغداد 
ضمن ش��بكة املدن اإلبداعية، واستذكرت 
فرح طالب متوس��طة الش��هيد عبد علي 
للبنني ف��ي محافظة ميس��ان، الذين كرم 

زميلهم الفائز باجلائزة األولى في مسابقة 
الرس��م الدولية، الت��ي أقامته��ا منظمة 
اليابان للفئة العمرية 7-15 س��نة، وبدعم 
م��ن مكت��ب اليونيس��يف ف��ي طوكي��و، 
والتف��اف الطالب ح��ول املدي��ر العام فالح 
حسن شاكر، والطلب منه ايجاد مسابقات 

له��م، األم��ر الذي جعل��ه يعده��م بإيجاد 
مسابقات للفتية الكتشاف تلك الطاقات 
الت��ي يزخ��ر به��ا الع��راق، والت��ي تش��كل 
التنمي��ة الوطنية للبل��د.  وفرقت الباحثة 
بني مصطلح )رعاية( و)اكتشاف(، فاحلديث 
هاهن��ا عن اكتش��اف املواه��ب، وليس عن 

رعاي��ة املواهب الت��ي تتوالها بعض اجلهات 
احلكومي��ة، التي أنش��أت مراك��ز ومدارس 
متخصص��ة بهذا اجملال، ولديها سياس��ات 
ومناه��ج للمتفوق��ني واملوهوب��ني لتنمية 
قدراتهم ومهاراته��م، وبأن املوهوبني محل 
البح��ث، هم الذي��ن ميلكون مس��توى عاٍل 
من االس��تعدادات اخلاصة في مجال األدب 
حتديداً، فاكتش��افهم وتش��جيعهم على 
اإلبداع، وترغيبهم باالستمرار في ممارستها، 
واجلوائز  باملسابقات  بتحفيزهم  وتطويرها، 
من الضروريات الت��ي يجب أن تضطلع بها 

البيوت الثقافية.
 وف��ي ختام اجللس��ة الثقافية ق��دم مدير 
البيت الثقافي في الشعلة جواد الشوكي 
ش��هادة تقديري��ة للباحث��ة زين��ب فخري، 
وحض��ر الفعالية التي اتس��مت بالتفاعل 
من احلاضرين باألس��ئلة واملداخالت بني كّل 
من مدير منتدى ش��باب الش��علة الشيخ 
حميد التميمي، ومنتسبو املنتدى، وممثلون 
عن القسم اإلعالمي لدائرة بلدية الشعلة، 
فضالً عن املس��ؤول اإلعالمي للمؤسس��ة 
القرآني��ة، واملرش��د الترب��وي محم��د عبد 

الرضا وممثلني عن الشرطة اجملتمعية.

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

يب��دو ان ب��راد بي��ت وجد 
حبيبة جديدة، وليس��ت 
الوس��ط  أبداً عن  بعيدة 

الفني.
فق��د كش��ف مطلعون 
وعارض��ة  بي��ت  ب��راد  ان 
االزي��اء األس��ترالية إي��ل 
ماكفيرس��ون خرجا معا 
بعدة مواعيد متأخرة من 
الليل في ل��وس اجنليس. 
ورصدا في زاوي��ة ناد في 
رجالهما  م��ع  هولي��وود 
الذي��ن يبذل��ون قص��ارى 
إلبقائه��م  جهده��م 
أع��ني  م��ن  محمي��ني 

الناس.

وصرح أحد املصادر املقربة 
منهم��ا: لطاملا كانت ايل 
ولكن كان  ببراد،  معجبة 
هناك مش��كالت، وكانت 
دائم��ا جت��د نفس��ها مع 
اآلن  ولكن  آخر،  ش��خص 
إيل على استعداد للعثور 

على احلب مرة أخرى. 

ق��رر املمثل كري��س برات، 
وزوجته املمثلة آنا فارس، 
أكثر من  االنفصال بع��د 
ثماني سنوات من الزواج.

الطرف��ني  نش��ر  وق��د 
قرارهما على حساباتهما 
معلنني  االجتماعي  على 
لالنفصال  تق��دمي طل��ب 

القانوني:
وآن��ا حزين��ان إلعالن  "أنا 
حاولنا  رسمياً.  انفصالنا 
طويل��ة  مل��دة  جاهدي��ن 
إلصالح االمور، ونحن حقا 
نش��عر بخيبة أمل، ابننا 
لديه ابوي��ن يحباه كثيراً، 

وم��ن أجل��ه نح��ن نري��د 
احلفاظ عل��ى هذا الوضع 
خاص��ة قدر اإلم��كان، ما 
زلنا نحب بعضنا البعض، 
وسوف نعتز دائما بوقتنا 
مع��ا، وم��ا ن��زال نحت��رم 

بعضنا. 

كش��فت الفنان��ة راني��ا 
فريد ش��وقي أن عالقتها 
الصراف  تامر  زوجها  بابن 
هي عالق��ة جيدة للغاية، 
وأضافت أن هناك ش��بها 
كبيرا ما ب��ني ابن زوجها، 
وابنتيه��ا مل��ك، وفريدة، 
بخاص��ة وأنهما من جيل 
كثي��رة،  أش��ياء  يفه��م 
كثي��را  بأنه��ا  وأضاف��ت 
م��ا تس��تعني بابنتيه��ا، 
بخاص��ة في األم��ور التي 

تتعلق بالتكنولوجيا.
 أم��ا ع��ن الغص��ة التي 
تشعر بها فأجابت "أنها 

تتمثل في رحي��ل والدها 
قبل  فريد شوقي،  الفنان 
أن يشاهد حفيدتيه التي 
اس��ميهما  اس��تلهمت 
والدها، ففريدة  من اسم 
تأني��ث فري��د، ومل��ك ألن 

لقب والدها كان امللك. 

براد بيت

رانيا فريد شوقي

كريس برات

أخبــارهــــــــــم

جانب من التكرمي

بغداد - الصباح الجديد:
ش��رعت وزارة الثقافة والسياحة واآلثار بتسلم الترشيحات 

اخلاصة بجائزة اإلبداع العراقي لعام 2017.
وأوضح مدير إعالم الوزارة عمران العبيدي، إن الوزارة ستقوم 
بحمل��ة دعائية في بغداد واحملافظات للترويج إلى اجلائزة، وان 
ال��وزارة أعلنت انطالق الترش��يحات اخلاص��ة بجائزة اإلبداع 
العراقي ف��ي دورتها الثالثة لعام 2017 ف��ي اجملاالت التالية: 
)الرواية، والش��عر، ودراس��ات الت��راث الش��عبي، والترجمة، 
والنق��د األدب��ي والثقاف��ي والفني، ودراس��ات الس��ينمائية 
واملس��رحية، وف��ن العم��ارة، وف��ن اخل��زف، واألداء الغنائ��ي، 
والدراس��ات اللس��انية(. على أن ترسل الترشيحات إلى مقر 
اللجن��ة العليا جلائ��زة اإلب��داع / املكتب اإلعالم��ي في مقر 

الوزارة ويغلق باب الترشيح في 2017/10/31.
وحددت وزارة الثقافة والس��ياحة واآلثار ش��روط ومتطلبات 
الترش��يح جلائزة اإلب��داع العراقي ف��ي دورته��ا الثالثة لعام 
2017. ب أن يكون العمل املقدم مت اجنازه في السنوات )2015-
2016-2017( حصرا، باس��تثناء حقلي فن العمارة، ودراسات 
التراث الش��عبي. وان ال تقبل األعمال التي سبق لها التقدمي 
للجائزة للعامني )2015-2016. وال يجوز االشتراك في حقلني 
مختلفني من حقول اجلائزة. وال تقبل األعمال التي سبق لها 
الف��وز في أية جائزة أخ��رى، محلية، أو عربية، أو عاملية. علما 
إن الترشيحات ترس��ل إلى مقر وزارة الثقافة / شارع حيفا / 

مكتب إعالم الوزارة / جلنة جائزة اإلبداع.

الصباح الجديد - وكاالت:
س��عى الرئي��س األميرك��ي دونال��د ترامب من��ذ وصوله إلى 
الرئاس��ة، إلجبار شركة أبل على صناعة هواتف آيفون داخل 
أميركا، بدال من الصني، من أجل خلق فرص عمل جديدة في 

بالده.
ويب��دو أن الرئيس األميركي قطع ش��وطا كبي��را في حتقيق 
مبادرت��ه "صن��ع آيفون في أمي��ركا" بعدما لقي اس��تجابة 
من ش��ركة شركة فوكس��كون، أحد أكبر مصنعي هواتف 

آيفون.
فقد أعلنت الشركة التايوانية التي متلك معامل في الصني، 
االثن��ني، عزمها افتتاح مصنع أبح��اث وتطوير، بكلفة تصل 
إلى ع��دة مليارات في والية ميتش��غان األميركي��ة، وفقا ملا 

نقلت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست".
وكان ترام��ب ق��د أعلن في يوليو املاض��ي أن تيم كوك رئيس 
مجلس إدارة شركة أبل، وعده ببناء ثالثة مصانع في الواليات 
املتح��دة. ولم يعط ترامب مزيدا م��ن التفاصيل آنذاك، كما 

رفضت أبل التعليق.
ويعمل في أبل 80 ألف شخص في الواليات املتحدة، وتعتزم 
توظي��ف آالف آخرين في املس��تقبل، لكنها م��ا تزال تصنع 
أجهزته��ا الذكية في الصني بس��بب انخف��اض كلفة اليد 

العاملة هناك.

الصباح الجديد - وكاالت:
لم حتقق ميزة احلالة "My Status" التي طرحها تطبيق 
واتس��اب منذ أشهر النجاح الذي توقعته الشركة، مما 
دفعها إلى جتربة طريقة جديدة متوفرة في فيسبوك.

منذ مدة الحظ مش��تركو موقع التواصل االجتماعي 
فيس��بوك، أن بإمكانه��م كتابة منش��وراتهم ضمن 
خلفيات ملونة، ونشرها عبر صفحاتهم الشخصية.

وحس��ب موقع "أندرويد بوليس" فإن تطبيق واتساب 
يج��رب حالي��ا هذه املي��زة، لتكون متوفرة ملش��تركيه 
من أج��ل ضبط حالته��م، لتكون خي��ارا إضافية إلى 
جانب مي��زة "My Status" التي ميك��ن أن حتتوي صورا 

أو فيديو.
وأصبحت امليزة اجلديدة متوفرة لدى بعض مش��تركي 
واتس��اب على أندرويد من خالل النس��خة التجريبية 
رق��م 2.17.291، مما يش��ير إلى أنها س��تصبح متوفرة 

قريبا لدى جميع املشتركني.
ومنذ عام 2014 أصبح واتس��اب تابعا لفيسبوك بعد 
صفقة اس��تحواذ بلغت قيمتها 19 مليار دوالر، وقدم 
التطبيق منذ ذل��ك احلني العديد من اخلاصيات، واملزايا 
اخلفي��ة، حتى أصب��ح تطبيق التراس��ل الفوري األكثر 

شعبية في العالم.

الصباح الجديد - وكاالت:
انتش��رت موضة "الفيس كيني" أو "الرأس كيني"، 
وه��ي عبارة ع��ن قناع يُغط��ي ال��رأس والوجه، على 
الشواطئ في أس��تراليا في صيف هذا العام، حيث 
تق��ّدم املوض��ة اجلدي��دة طريق��ة فريدة م��ن نوعها 
لألش��خاص للمس��اعدة ف��ي الوقاية من س��رطان 

اجللد.
وظهرت ه��ذه املوضة للمرة األولى في تش��ينغداو، 
الص��ني، في ع��ام 2004، بهدف مس��اعدة النس��اء 
الصينيات في احلماية من أش��عة الش��مس، إضافة 
إلى ذلك يس��اعد الغطاء الكامل للوجه أيضا على 
وقف لدغ��ات قناديل البحر والطحال��ب، مما أدى إلى 

شعبيته الهائلة في وطنه.
وأوضح��ت مبتكرة ه��ذا القناع والت��ي كانت تعمل 
محاس��بة س��ابًقا، زان��غ ش��فيان، أنها ل��م تتخيل 
أن يصب��ح قناعه��ا منتش��رًا له��ذا احل��د، وأن يباع 
من��ه نح��و 30 ألف قطع��ة كل ع��ام، وواصلت تلك 
املصممة إطالق مجموع��ات جديدة، حيث صممت 
مجموعة مالبس 2016 والتي تهدف إلى زيادة الوعي 
باحليوان��ات املهددة باالنقراض، وم��ن بني املطبوعات 
التي صممتها، الباندا العمالقة والتماسيح والنمور 

السيبيرية.

البيت الثقافي في الشعلة يكشف عن المواهب األدبية 

"الثقافة" تشرع بتسّلم الترشيحات 
الخاصة بجائزة اإلبداع العراقي لعام 2017

ترامب ينجح في إقناع آبل 
لصنع آيفون في أميركا

واتساب ينسخ إحدى 
مزايا فيسبوك

موضة "الفيس كيني" 
تنتشر على شواطئ أستراليا

الصباح الجديد - وكاالت:
أكدت الفنانة حنان مطاوع، 
أمي��ر  اخمل��رج  زوجه��ا  أن 
اليمان��ي، كان ل��ه فضاًل 
اخلط��وة  عل��ى  كبي��رًا 
املتقدمة التي حققتها 
ه��ذا العام ف��ي عالم 
التلفزيونية،  الدراما 
أن  مضيف��ة 
ها  عر مش��ا
للحياة  ونظرته��ا 
أكث��ر  أصبح��ت 

نضوًجا إلى ح��د بعيد، موضحة أنه 
بالرغ��م م��ن النجاح ال��ذي حققته 
ه��ذا الع��ام من خ��الل مسلس��لي 
"ح��الوة الدني��ا" و"هذا املس��اء"، إال 
أنها ال ميكن أن تنسى فضل الدكتور 
يحيى الفخراني في شوطها الفني، 
ألنها تعد أن مس��يرتها الفنية قبل 

"ونوس" شيء، وبعده شيء آخر.
وكشفت مطاوع، في تصريح خاص 
الح��د املواق��ع الفنية، أنه��ا اتصلت 
بالدكتور يحي��ى الفخراني لتهنئته 
مبناس��بة عيد الفطر املبارك، وعتب 

عليها عتابًا شديًدا، ألنها لم تبلغه 
بالنجاح��ات الت��ي حققته��ا خ��الل 
الشهر الفضيل، ووعدها بأن يشاهد 

العاملني عبر موقع "يوتيوب".
وعدت االبنة الوحيدة للممثلة سهير 
املرش��دي، واخملرج مطاوع، بأنها بدأت 
تخط��و فعلًي��ا بعد هذي��ن العملني 
خطوات ثابتة على سلم النجومية، 
وفي خطوة ملفتة لزميلتها املمثلة 
ريهام عبد الغف��ور، أن حتظى مثلها 
بالبطول��ة املطلق��ة خ��الل األعمال 

الدرامية املقبلة.

حنـان مطـاوع توضـح دور
 زوجهـا فـي دفعهـا لألمـام

بابل - الصباح الجديد:
أقام البي��ت الثقاف��ي البابلي التابع 
لدائ��رة العالقات الثقافي��ة في وزارة 
الثقافة والسياحة واآلثار، يوم األحد 
الس��ادس من ش��هر آب، ورشة ملدة 
يومني بعنوان )كتابة املش��اريع آلية، 
وأه��داف، وميزاني��ة( ش��ارك فيه��ا 
عدد من موظف��ي وموظفات البيت، 

واستمرت يومني.
الورش��ة الصحفي  وأوضح محاضر 
آلي��ات كتاب��ة  إن  الطائ��ي،  فاض��ل 
املش��روع الثقاف��ي تك��ون من خالل 
ملخ��ص، يتضمن العن��وان الرئيس 
للمش��روع، والغاية من��ه، واجلهة، أو 

الشريحة املستهدفة به.
وب��ني الطائي، إن أهداف أي مش��روع 
يج��ب أن تكون عام��ة وبعيدة املدى، 
وغي��ر مح��ددة، وصاحل��ة للعمل في 
أي زمان ومكان، مستش��هدا بأمثلة 
عملية ع��ن كيفية كتاب��ة امليزانية 

العامة للمش��روع من خ��الل جدول 
كميات، وفقرات املدخالت، واخملرجات، 
للوص��ول إل��ى الكلف��ة التخمينية 

للمشروع.
وقدم املش��اركون عددا من املشاريع 
االفتراضية، متت مناقشتها على وفق 
ما مت طرحة من مفاهيم لالس��تفادة 

النظرية والعملية من الورشة.

النائ��ب  التق��ت 
في��ان  االيزيدي��ة 
دخيل الس��فير 
اليابان��ي في 
د  ا بغ��د

فومي��و إي��واي، ف��ي مبن��ى مجلس 
النواب العراقي ببغداد، بحس��ب ما 

أعلنه مكتبها االعالمي.
 وخ��الل اللق��اء قام الس��فير فوميو 
ايواي بتس��ليم دخيل دعوة رس��مية 
من احلكوم��ة اليابانية للمش��اركة 
العاملي��ة  )للجمعي��ة  دول��ي  مبؤمت��ر 
للنساء( في العالم للعام ٢٠١٧، الذي 
يعن��ى بتطوي��ر قدرات النس��اء 
اإلنتاجية، وحتسني اوضاعهن، 
وال��ذي س��يقام بالعاصمة 
برعاية  طوكي��و  الياباني��ة 

رئيس الوزراء الياباني.
وخ��الل اللق��اء ايض��ا قال 
السفير الياباني، ان توجيه 
هذه الدع��وة للنائبة دخيل 
يأت��ي لدوره��ا الكبي��ر ف��ي 
الدفاع عن النس��اء العراقيات 
بنحو عام، ونس��اء االقليات بنحو 

خاص.

ورشة عن كتابة المشاريع 
الثقافية في بابل

العراق يشارك بمؤتمر 
للجمعية العالمية للنساء

الصباح الجديد - وكاالت:

الصباح الجديد - وكاالت:
كش��فت وس��ائل إع��الم كورية 
جنوبية أن النيابة العامة طالبت 
بس��جن نائ��ب رئي��س ش��ركة 
مجموع��ة سامس��ونغ، عل��ى 
ورشوة. خلفية قضية فس��اد 

وقالت وكالة يونهاب الكورية اجلنوبية، 
االثنني، إن النيابة طالبت بإنزال عقوبة 
الس��جن 12 عاما على ل��ي جيه-يونغ، 
البال��غ م��ن العم��ر 49 عام��ا. و"ل��ي" 
محتجز من��ذ فبراير املاض��ي ويخضع 
للمحاكمة في قضية فساد، في إطار 

الفضيحة التي أطاحت رئيس��ة كوريا 
اجلنوبي��ة باك جون هاي. وم��ن املقرر ان 
تنظ��ر احملكمة في قضي��ة نائب رئيس 
شركة املواد اإللكترونية والتكنولوجيا 
الضخم��ة، ف��ي 27 أغس��طس اجلاري، 

وهو موعد انتهاء مدة احتجازه.

السجن 12 عامًا لنائب رئيس سامسونغ
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