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بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن البنك املركزي، أمس الثالثاء، 
ان تنظيم "داعش" استولى على 
856 مليار دينار وعلى قرابة 101 
مليون دوالر، مش��يرا الى اتخاذه 
اجراءات احترازية حلماية القطاع 
املصرف��ي واملال��ي خ��الل فت��رة 

سيطرة التنظيم.
وق��ال املص��رف في بي��ان ورد الى 
"اجله��از  ان  اجلدي��د"  "الصب��اح 
املصرف��ي العراق��ي تع��رض م��ا 
بع��د احداث 15 حزي��ران من عام 
كبي��رة  انتكاس��ة  ال��ى   ،2014
بسبب س��يطرة عصابات داعش 
عل��ى ثالث محافظات هي نينوى 
واالنب��ار وص��الح الدي��ن، اضافة 
الى اجزاء مهم��ة من محافظة 
ديالى"، مبينا ان "داعش س��يطر 

على قرابة 121 من فروع املصارف 
احلكومية واخلاصة مبا فيها الفرع 

التابع للبنك املركزي العراقي".

ف��ي  "التقدي��رات  ان  واض��اف 
ضوء آخر االوض��اع املالية لفروع 
الت��ي س��يطر عليها  املص��ارف 

داع��ش بان اجمال��ي املبالغ التي 
كانت فيه��ا، تقدر بح��دود 856 
مليار دينار، اضاف��ة الى ان قرابة 
101 ملي��ون دوالر، وان اغلب هذه 
الودائع تعود الى الدوائر احلكومية 
واملتعلق��ة مبش��اريع احملافظ��ات 
ضمن موازنة عام 2014، بضمنها 
ارص��دة وزارتي الدفاع والداخلية، 
واالرصدة العائدة البناء االقليات 
وااليزيدي��ن  املس��يحين  م��ن 
وكاف��ة  والتركم��ان  والش��بك 
الطوائ��ف واملذاهب االس��المية 
االخرى، اضافة الى ارصدة بعض 
الش��ركات احمللية الصغيرة التي 
غادر اصحابها هذه املدن بسبب 
احداث احلرب واالحتالل الداعشي 

ملناطقهم".
تفصيالت ص3

"داعش" يسرق املصارف في املوصل

المركزي يؤكد استيالء داعش على
856 مليار دينار وقرابة 101 مليون دوالر

تقريـر

بغداد - وعد الشمري:
الكت��ل الصغي��رة، امس  أك��دت 
الثالث��اء، أن عش��رة ن��واب فق��ط 
رجحوا كفة اعتماد نس��بة )1,7( 
م��ن نظ��ام س��انت ليغ��و خ��الل 
جلس��ة مجلس النواب اخملصصة 
للتصويت على انتخابات مجالس 
احملافظات، مبينة أن البقية كانوا 
مع اعتماد نس��بة )1,4( بوصفها 
األقرب إلى األج��واء الدميقراطية، 
فيما أش��ار التحالف الوطني إلى 
أن اآللي��ة املعتم��دة تضم��ن دور 
فّع��ال للحكوم��ات احمللي��ة خالل 

املرحلة املقبلة.

وق��ال النائب عن كتل��ة الرافدين 
يونادم كنا في حديث مع "الصباح 
اجلديد"، إن "%53 من النواب مرروا 
اعتماد نظام س��انت ليغو مبعدل 

.")1,7(
وتاب��ع كن��ا أن الف��ارق كان قليالً 
بنحو 10 ن��واب فقط، وهم الذين 
كانوا يري��دون نس��بة )1,4(، لكن 
االغلبية هي الت��ي مررت في هذا 

املوضوع".
وأشار إلى أن "عدم حصول الكتلة 
على %1,7 م��ن مجموع الناخبن 
في محافظة ال يؤهلها للحصول 

على مقعد مجلس احملافظة".

ون��ّوه كنا إل��ى أن "اجتم��اع قادة 
الكت��ل الذي انعقد قبل جلس��ة 
البرمل��ان اخملصصة لتمري��ر قانون 
مجال��س احملافظ��ات اظه��ر لن��ا 
اجله��ات الرافضة لتلك النس��بة 

واملؤيدة لها".
وأس��تطرد كنا أن "ابرز الرافضن 
للنس��بة احلالي��ة كان��وا الكتلة 
املس��يحية، وتيار االح��رار، وحزب 

الفضيلة، والتيار املدني".
ب��دوره كش��ف النائ��ب جوزي��ف 
صليوة ف��ي تصريح إلى "الصباح 
اجلديد"، أن "اعتماد هذه النس��بة 
يؤدي إلى خسائر كبيرة في صفوف 

الكتل واالحزاب الصغيرة".
"طعن��اً  أن  صلي��وة  وأض��اف 
س��نقدمه إلى احملكم��ة االحتادية 
العليا كون رئاسة مجلس النواب 
ل��م تلت��زم بالدس��تور والنظ��ام 
الداخل��ي بوج��وب احلف��اظ على 
االقلي��ات"، إال أن النائ��ب يون��ادم 
كنا يعود ليس��تبعد "جن��اح هذا 
الطع��ن كون مجل��س النواب قد 
الش��كلية  االجراءات  اس��تكمل 
واخذ باملش��روع احلكومي، كما أن 
الكوتا محفوظة لالقليات  نسب 

الدينية".
تتمة ص3

التحالف الوطني يؤكد أن النظام الجديد يضمن دورًا فّعااًل لمجالس المحافظات

كتل صغيرة: 10 نّواب فقط رجحوا إقرار القاسم االنتخابي )1,7(

تكلفة هجمات التحالف الدولي 
ضد داعش تبلغ 13.6 مليون 

دوالر يوميًا

"الجنايات المركزية" تقضي 
بإعدام 27 مدانًا بقضية سبايكر

متابعة الصباح الجديد:
أعلن التحالف الدولي الذي تقوده 
الوالي��ات املتح��دة ع��ن التكلف��ة 
اليومي��ة حلملت��ه ض��د داعش في 

العراق وسوريا.
وتش��كل التحالف ف��ي آب 2014 
بع��د س��قوط مدين��ة املوصل بيد 
داع��ش ومؤلف حاليا م��ن 73 دولة 
وش��ارك ف��ي ض��رب االرهابين في 

سورياً فضال عن العراق.
ومع ش��ن التحال��ف آالف الغارات 

خ��الل الس��نوات الثالث��ة املاضية، 
فإن التكلفة اليومية حلملته تبلغ 

13.6 مليون دوالر.
وب��دأ التحال��ف غارات��ه ف��ي 8 آب 
2014، بع��د أس��ابيع من س��يطرة 
داعش على مساحات شاسعة من 

شمالي العراق وسوريا.
واتخذ داعش من املوصل في العراق 
والرقة ف��ي س��وريا، معاقل كبيرة 
له، إال أنه طرد من األولى، ويتقهقر 

بقوة في الثانية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
قضت محكم��ة اجلناي��ات املركزية، 
أم��س الثالث��اء، باإلعدام ل���27 مدانا 
باالش��تراك في جرمية سبايكر، فيما 
أفرجت ع��ن 25 متهماً لع��دم ثبوت 

األدلة. 
وقال املتحدث باسم مجلس القضاء 
األعلى عبد الس��تار بيرقدار في بيان 
ورد الى "الصباح اجلديد"، إن "احملكمة 
اجلنائي��ة املركزي��ة بهيئته��ا الثانية 
أصدرت حكماَ باإلعدام بحق 27 مدانا 

باالشتراك في جرمية سبايكر".
ج��اء  "الق��رار  أن  بيرق��دار،  وأض��اف 
اس��تنادا إلى أحكام املادة الرابعة من 

قان��ون مكافحة اإلره��اب"، الفتا إلى 
أن "القرار ابتدائ��ي قابل للطعن في 

محكمة التمييز االحتادية".
وأش��ار إل��ى أن "محكم��ة اجلناي��ات 
أفرج��ت ف��ي الوقت نفس��ه عن 25 

متهما لعدم ثبوت األدلة بحقهم".
يذكر أن تنظيم "داعش" أعدم املئات 
م��ن املتدربن والطلبة العس��كرين 
في قاعدة "سبايكر" الواقعة شمال 
مدينة تكريت عندما فرض سيطرته 
على ه��ذه املنطقة منتصف ش��هر 
حزيران املاضي، وأشارت مصادر أمنية 
إل��ى أن س��بب إعدامهم يع��ود إلى 

خلفيات طائفية.

بغداد - أسامة نجاح:
نينوى،  كشف مجلس محافظة 
أم��س الثالث��اء ، عن خل��و قضاء 
تلعف��ر م��ن األهال��ي والس��كان 
احمللين باس��تثناء عائالت عناصر 
داعش ، فيما أش��ار إل��ى إن ، خلو 
القض��اء من األهالي سيس��هم 

بتحريره بوقت قياسي. 
وق��ال عض��و مجل��س محافظة 
نينوى حس��ام العب��ار في حديث 
خاص لصحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘  
إن "قض��اء تلعف��ر احملاص��ر ومنذ 
اش��هر من قبل قطعات احلش��د 
الش��عبي خال متاما م��ن املدنين 
والس��كان احمللين سوى عصابات 
بحس��ب  وعائالته��م  داع��ش 
لدين��ا"،  املتوف��رة  املعلوم��ات 
مشيرا إلى إن"عدم وجود األهالي 
بالقض��اء سيس��رع م��ن عملية 

التحرير )بحسب قوله(". 
وأضاف ان" القوات األمنية تتأهب 
إلع��الن س��اعة الصفر م��ن قبل 
القائ��د العام للقوات املس��لحة 
التحري��ر  مبهم��ة  وس��تتكفل 
ق��وات جه��از مكافح��ة اإلرهاب 
واحلش��د الش��عبي"، الفتا إلى أن 
"عصابات داعش ق��د وصلت إلى 

مرحلة االنهيار ف��ي ظل النقص 
احل��اد في الدعم اللوجس��تي مع 
عدم قدرته��م على اله��رب بعد 
إفش��ال عدة محاوالت إلى احلضر 

وربيعة". 
ومن جانب��ه أكد مصدر أمني في 
عملي��ات نينوى ، أم��س الثالثاء ، 
على جهوزية احملافظة الستقبال 

النازحن احملاصرين في تلعفر. 
وقال املص��در لصحيفة ‘‘الصباح 
اجلدي��د‘‘ إن"معرك��ة حترير قضاء 
تلعف��ر غرب��ي محافظ��ة نينوى 
س��تكون س��هلة بفض��ل ق��وة 
العس��كرية  القطع��ات  أبط��ال 
املشتركة", الفتا الى أن" القوات 
األمنية عل��ى جاهزية تامة للبدء 

بعملية التحرير". 
وأضاف املصدر الذي لم يكش��ف 
ع��ن أس��مه أن"حكوم��ة نينوى 
احمللية جاهزة الستقبال النازحن 
احملاصرين في قضاء تلعفر والذين 
س��يخرجون م��ن القض��اء بع��د 

انطالق عمليات التحرير". 
الش��عبي  “احلش��د  أن  وأوض��ح 
سيش��ارك في حترير قضاء تلعفر 

مع القوات املسلحة العراقية.
تتمة ص3

مجلس نينوى يكشف عن خلو قضاء تلعفر من السكان 
باستثناء عائالت داعش ويستبشر بسرعة تحريره

القوات املشتركة في املوصل "ارشيف"

بغداد ـ الصباح الجديد:
أك��د رئي��س ال��وزراء حي��در العبادي، 
أمس الثالثاء، على أن قوات التحالف 
الدول��ي ال متل��ك صالحي��ات لتنفيذ 
ضربات في األراضي العراقية من دون 

موافقة حكومته.
وكان التحالف الدولي نفى املسؤولية 
عن قصف قوات للحش��د الش��عبي 
على احلدود بن العراق وس��وريا أمس، 
وهو القصف الذي أدى لسقوط أكثر 
من 100 بن قتيل وجريح. ونفت قوات 
التحالف بقيادة الواليات املتحدة التي 
تقاتل تنظيم "داعش" مس��ؤوليتها 
يوم أمس الثالثاء عن هجوم وقع قرب 

احلدود الس��ورية وأس��فر ع��ن مقتل 
العشرات من احلشد الشعبي.

وق��ال متحدث باس��م كتائب س��يد 
الشهداء إن 36 من مقاتلي الفصيل 
قتل��وا ف��ي الهج��وم الذي وق��ع يوم 
االثنن كما أصيب 75 آخرون ويتلقون 

العالج.
وقالت كتائب سيد الشهداء في بيان 
في وقت متأخر من مساء االثنن "إننا 
ف��ي كتائب س��يد الش��هداء نحمل 
اجليش األمريك��ي عواقب هذا العمل 
الذي لن نسكت عنه" مضيفة أنهم 

استهدفوا بصواريخ ذكية.
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
دعا رئيس اجلمهورية فؤاد معصوم، 
أم��س الثالثاء، ال��ى تعزيز الس��لم 
األهلي ومتتن روابط اجملتمع والى نبذ 
ماوصف��ه ب�"األف��كار البالية" التي 
تقف عائقا في تطوير البالد، مشيرا 
الى أهمية حشد جميع اإلمكانيات 
في مقارعة اإلرهاب، فيما شدد على 
بحماية  املضاع��ف  االهتم��ام  لزوم 

جميع املكونات.
معص��وم  الرئي��س  مكت��ب  وق��ال 
ف��ي بيان اطلع��ت علي��ه "الصباح 
اجلديد"، إن "رئي��س اجلمهورية فؤاد 
معصوم استقبل في قصر السالم 
ببغداد، اليوم، وفد جلنة حل النزاعات 
العشائرية في محافظة البصرة". 

البيان،  وأب��دى معص��وم، بحس��ب 
اس��تعداده ل�"بذل كل جهد لدعم 
تطور البصرة الس��يما ف��ي اجملاالت 
االقتصادي��ة"، مؤكدا "أهمية تعزيز 
الس��لم األهلي ومتتن روابط اجملتمع 
من خ��الل احلث عل��ى نب��ذ االفكار 
البالية الت��ي تقف عائقا في تطوير 

البالد في جميع اجملاالت". 
وشدد معصوم على "ضرورة حشد 
جمي��ع اإلمكاني��ات ف��ي مقارع��ة 
اإلرهاب الذي يحاول النيل من وحدة 
دون  واحليلول��ة  العراق��ي،  اجملتم��ع 
واملوارد  البشرية  الطاقات  استنزاف 
املالية وتسخيرها في إعادة االعمار 

والبناء".
تتمة ص3

العبادي: قوات التحالف الدولي ال 
تنفذ ضربات في األراضي العراقية 

من دون موافقة بغداد 

معصوم يدعو إلى تعزيز السلم 
األهلي وتمتين روابط المجتمع

سياسيون وأكاديميون يحّذرون من العواقب 
الوخيمة لإلصرار على إجراء االستفتاء

ارتفاع مبيعات المركزي
من العمالت األجنبية 27



شؤون عراقية2

السليمانية ـ عباس كاريزي:

في ن��دوة ش��هدت نقاش��ا ح��اداً 
وجدال واس��عاً بني اجلمه��ور، الذي 
انقس��م على مؤيد ورافض الجراء 
سياس��يون  ح��ذر  االس��تفتاء، 
واكادمييون من خطورة االصرار على 
اج��راء االس��تفتاء على اس��تقالل 
اقليم كردستان، وجتاهل املعارضة 
الش��ديدة،  والدولي��ة  االقليمي��ة 
مطالبني القي��ادة الكردية بالعمل 
عل��ى توفي��ر االرضي��ة واملعطيات 
املطلوبة، قبي��ل التوجه الى اجراء 
االس��تفتاء وف��ي مقدمته��ا فتح 

حوار جاد مع بغداد.
الن��دوة التي اقيمت في مبنى احتاد 
الكت��اب مبحافظ��ة الس��ليمانية، 
قدم فيه��ا كل من فريد اسس��رد 
العضو القيادي في االحتاد الوطني 
والش��خصية  الكردس��تاني، 
ال��ري الس��ابق  السياس��ية وزي��ر 
لرئي��س  االس��بق  املستش��ار 
اجلمهورية الدكتور لطيف رش��يد 
ورئيس مركز اس��تاندارد مس��عود 
عب��د اخلال��ق بحوث��ا ع��ن اجلوانب 
السلبية والتداعيات التي ستنجم 
عن االصرار على اجراء االس��تفتاء، 
الكردية مبراجعة  القيادة  مطالبني 
االس��تفتاء  وتأجي��ل  حس��اباتها 
واالذع��ان الى احلقيقة امل��رة والتي 
تتمثل باالجماع الدولي واالقليمي 
اج��راء  رف��ض  عل��ى  املتنام��ي 

االستفتاء.
خصص فريد اسس��رد بحثه حول 
العوامل واالس��تعدادات الداخلية 
الجراء االس��تفتاء، حيث اشار الى 
العدي��د م��ن التج��ارب والنم��اذج 
الفاشلة للعديد من االقاليم التي 
كانت تنوي حتقيق االستقالل، النها 
لم تأخذ بعني االعتب��ار التوافقات 

الدولية واملتغيرات العاملية.
واضاف اسسرد ان القيادة الكردية 
تستعمل الكذب السياسي وتقوم 
بتظليل الشارع واملواطنني على حد 
سواء وتوهمهم بان املوقف الدولي 
غي��ر معارض الج��راء االس��تفتاء، 
مش��يرا الى انه م��ن الطبيعي ان 
يكون هناك معارضون لالستفتاء، 
اال ان��ه م��ن غير الطبيع��ي ان يتم 
استغفال املواطنني واظهار املواقف 
الدولي��ة الرافضة وف��ي مقدمتها 
املوقف االميركي الرافض على انه 
متحفظ عل��ى اجراء االس��تفتاء، 
وتاب��ع » لذا اليج��ب ان نخفي ذلك 
عن املواطن��ني، يجب ان نقول لهم 

صراح��ة ان الواليات املتحدة واوروبا 
وايران وتركيا والعراق كلهم بالضد 

من اجراء االستفتاء.
هناك حقيق��ة اخرى وهي ان اجراء 
االس��تفتاء واالص��رار علي��ه يع��د 
مجازف��ة غي��ر معلوم��ة العواقب 
مبق��درات  املقام��رة  مبنزل��ة  وه��و 
ومصي��ر ش��عب كردس��تان، وه��و 
ما قد يجر كثير م��ن الويالت على 
املواطن��ني، كما فعلنا ع��ام 1975 
وتع��رض ش��عب كردس��تان جراء 
فش��ل سياس��ة قادته الى مأساة 

وكارثة انسانية.
اسس��رد قال ان قضية االستفتاء 
غدت امرا مش��خصنا وانها ربطت 
مبصي��ر مس��عود بارزان��ي،  وهو ما 
خل��ف صراعا حاميا ب��ني االطراف 
الدميقراط��ي  احل��زب  تؤي��د  الت��ي 
واالط��راف واجله��ات الت��ي تعارض 
سياسة الدميقراطي الكردستاني، 
م��ا م��ن ش��أنه ان يض��ر مبجم��ل 
العملية، مضيفاً ان االسس��تفتاء 
يع��د االن معوق��ا بوجه اس��تمرار 
العملي��ة الدميقراطي��ة وقد يعوق 
اجراء االنتخابات والتداول السلمي 
للسلطة وتداول حكومة االقليم، 
وان اية محاوالت لتمديد دورة برملان 
كردس��تان او حكوم��ة االقلي��م او 
التجدي��د لرئي��س االقلي��م يض��ع 

مجم��ل العملية السياس��ية في 
االقليم امام التساؤل الن الشعب 
فوض هؤالء ملدة اربع سنوات ليس 

اكثر.
واش��ار اسس��رد ان الوقت االن غير 
مناس��ب الجراء االس��تفتاء نظرا 
لعدم تواف��ر العديد م��ن العومل، 
وفي مقدمتها ع��دم وجود ارضية 
سياس��ية ووح��دة موق��ف كردي 
اضافة ال��ى انعدام التأييد والدعم 
الدول��ي واملعارض��ة، اضاف��ة ال��ى 
تبديه  ال��ذي  الش��ديد  االعت��راض 
بغ��داد الج��راء االس��تفتاء، فضالً 
ع��ن فق��دان الثق��ة بني الش��عب 
واملس��ؤولني، وكذلك انعدام الرؤية 
ل��دى القيادية الكردي��ة ملرحلة ما 
بع��د االس��تفتاء، وما ال��ذي ميكن 
ان يحص��ل ه��ل س��يطالب الكرد 
و  االس��تقالل  او  بالكونفدرلي��ة 
م��ا ه��و مصي��ر املناط��ق املتنازع 
عليها وهل س��يتم اش��راكها في 
االس��تفتاء، اؤك��د ان االصرار على 
اجراء االس��تفتاء سيضر باالقليم 
ويفقده اوراق الضغ��ط التي لديه 

على بغداد.
وانتق��د اسس��رد تخوي��ن وجت��رمي 
العديد من الشخصيات واالكادميني 
اح��زاب  قب��ل  م��ن  والسياس��يني 
السلطة نتيجة ملعارضتهم اجراء 

االس��تفتاء او ابداء مالحظات على 
آلية تنفيذه.

م��ن جانبه ق��ال الدكت��ور لطيف 
رش��يد ان الدور الك��ردي في بغداد 
كان في الس��ابق فاعالً جدا وكانت 
احلكوم��ة العراقية ال تتخذ أي قرار 
او سياس��ة معينة من دون العودة 
ال��ى الكرد، ام��ا االن فالوضع تغير 
كلي��ا وفقد مع��ه الك��رد ثقلهم 

ودورهم االساسي في العراق.
باالمن��وذج  رش��يد  واستش��هد 
مس��ألة  ف��ي  االس��كوتلندي 
ان اس��كتلندا  وق��ال  االس��تفتاء، 
كان��ت تتمت��ع بجمي��ع مقوم��ات 
االستقالل من ارض وعملة وسيادة 
وبرمل��ان وحكومة، اال انه��م قاموا 
بدراس��ة ذلك من جمي��ع اجلوانب 
ووصلوا بعد دراسة معمقة الى ان 
الوقت غير مالئم لالس��تقالل عن 
انكلترا وان االصرار على االستقالل 
ستكون تبعاته السلبية اكثر من 

ايجابياته فقاموا بتأجيله.
وحول استفتاء االقليم قال رشيد 
ان ه��ذا الق��رار اتخ��ذه ش��خصا 
واحدا من دون الع��ودة الى االخرين 
ومناقش��ته بنح��و معمق معهم، 
الفتا الى ان ما يجري االن من اصرار 
على اج��راء االس��تفتاء ال يعكس 
رؤي��ة دميقراطية وه��و يعني فرض 

ارادة ش��خص وح��زب عل��ى االرادة 
العامة، مؤكدا انه ال يوجد شخص 
او مواطن كردي يرفض ان تكون له 
دولة مس��تقلة، اال ان ذلك يجب ان 
يت��م بعد تهيئة العوام��ل الذاتية 

واملوضوعية.
مؤك��دا ان سياس��ة االقلي��م جتاه 
وكان  صائب��ة  تك��ن  ل��م  بغ��داد 
املسؤولني يزورون تركيا بنحو دوري 
بينم��ا هم ميتنع��ون م��ن الذهاب 
الى بغ��داد، مؤكدا ان��ه وفقا لكل 
احمللي��ة  واملعطي��ات  العقب��ات 
واالقليمية والدولية فان جميع دول 
العال��م تدعو االقليم ال��ى التأني 
االس��تفتاء،  االصرار عل��ى  وع��دم 
وقال »نحن كان لدينا دور اساس��ي 
في س��ن الدس��تور الدائم للعراق 
وكنا ش��ركاء حقيق��ني اال انا نحن 
م��ن فرطنا في حقوقن��ا، ويجب ان 
ال نل��وم االخرين ال��ى انخفاض دور 
الكرد وتقلص حجمهم ومتثيلهم 

في املؤسسات الرسمية للعراق.
وتاب��ع اننا ل��و اجرينا اس��تطالعنا 
خيرنا خالل��ه املواطنني ب��ني اعادة 
املتأخ��رة  املس��تقطعة  رواتبه��م 
وبني االس��تفتاء الخت��اروا الرواتب 
على االس��تفتاء، النه ال ميكن طرح 
قضية االستفتاء في ظل الظروف 
التي  املعاش��ية الصعبة واالزمات 

مير بها االقليم.   
والكات��ب  الباح��ث  ق��ال  ب��دوره 
مس��عود عبد اخلالق ان كردس��تان 
مقبل��ة عل��ى مخاط��ر جم��ة في 
ظل التوجه الى اجراء االس��تفتاء 
وجتاه��ل االرداة الدولي��ة ، مضيفاً 
ان االستفتاء اليكون دائما وسيلة 
لبناء الدولة وهو ح��ق في القانون 
والشعوب، ويكون  الدولي لالقليم 
ف��ي ح��ال مت االتف��اق ب��ني صاحب 
القضي��ة وصاحب الس��يادة الذي 
هو الع��راق، مستش��هدا بالعديد 
من التجارب التي ش��هدها العالم 
والت��ي جاءت كلها بعد االتفاق بني 
احلكومات والش��عوب التي تسعى 

لتحقيق االستقالل.
مضيفا ان ح��ق تقرير املصير وفقا 
للعديد من املواد املدرجة في ميثاق 
االمم املتح��دة مينح احلق للش��عوب 
وليس الس��كان وان الكرد ليس��وا 
ش��عبنا لدى االمم املتحدة، وامنا هم 
س��كان ه��ذه املناط��ق، وان تعامل 
االمم املتحدة مع الشعب والسكان 
يختل��ف كلي��اً ، مش��يرا ال��ى ان 
اجراء اس��تفتاء ناج��ح يحتاج الى 
ثالثة عوامل اساسية وهي حتقيق 
الش��رعية الداخلي��ة والش��رعية 
لدى احلكومة العراقية اضافة الى 

الشرعية الدولية. 

سياسيون وأكاديميون يحّذرون من العواقب الوخيمة 
لإلصرار على إجراء االستفتاء في كردستان

في ندوة شهدت نقاشا حادًا وجدال واسعًا د. علي شمخي

تس��تمر ظاهرة االنكماش ف��ي االقتصاد العاملي 
مع االنخفاض املستمر في اسعار النفط وتضاؤل 
الف��رص بارتفاعها خالل الع��ام احلالي وترك هذا 
االنخف��اض آث��اراً واس��عة على مس��توى االنتاج 
في مجمل املش��اريع االقتصادية واالس��تثمارية 
رافقه كس��اد كبي��ر في س��وق الس��لع وتراجع 
ف��ي حرك��ة  البي��ع والش��راء للعق��ارات وتعاني 
الدول املنتج��ة للنفط ومن ضمنه��ا العراق من 
اخت��الل كبير في دعم موازناته��ا العامة مقارنة 
مع الس��نوات الس��ابقة وباتت هذه الدول تعلن 
صراح��ة ارقام العجز ف��ي هذه املوازن��ات وتتجه 
الكثير من احلكومات ف��ي دول اخلليج ودول أخرى 
الى تعزي��ز اقتص��اد بلدانها من خالل اس��تثمار 
ارصدته��ا في البن��وك العاملية وتوظي��ف اموال 
اخرى  في قطاعات استثمارية مع وجود صناديق 
لالجيال الالحقة في دول أخرى فيما يقف العراق  
ضعيفا ف��ي مواجهة ه��ذه التحدي��ات الكبيرة 
على مس��توى املال واالقتصاد وه��و الذي اعتادت 
حكومت��ه عل��ى بناء دول��ة ريعية تعتم��د بنحو 
رئيسي على مبيعات النفط في ادارة النشاطات 
التش��غيلية ومنذ س��ريان االنخفاض في اسعار 
النف��ط عج��زت احلكوم��ة العراقية ع��ن تنويع 
مصادر الدخل القومي وفش��لت في تقدمي آليات 
اوحل��ول تقلل من آثار الض��رر الكبير الذي اصاب 
قدرات الدولة في اكمال مش��اريع االعمار والبنى 
التحتية وبقيت اجزاء واس��عة من هذه املشاريع 
متروك��ة ومهملة وعرضة لالندثار مب��ا فيها بناء 
وتنفي��ذ  الس��كنية  واجملمع��ات  املستش��فيات 
محطات املاء واجملاري وتعبيد الطرق ويواجه ماليني 
العراقيني حي��اة صعبة مع اس��تمرار معاناتهم 
ف��ي العيش في بيوت الس��كن العش��وائي وهي 
اماكن تفتقر البس��ط اخلدم��ات خارج التصميم 
االساس��ي للم��دن فيم��ا تعاني املستش��فيات 
واملؤسس��ات اخلدمي��ة االخرى م��ن حاجتها الى 
املستلزمات االساسية من اجل استمرار ودميومة 
عمله��ا وانعكس��ت ه��ذه االث��ار الس��يئة على 
السلوك االجتماعي للمواطن العراقي واضعفت 
ثقته بالدولة ودفعته الى اتباع وس��ائل اخرى في 
س��بيل احلصول على املعونة بش��تى اش��كالها 
واتخذ الكثير من املواطنني منابر االعالم للتعبير 
عن سخطهم وتذمرهم من احلال الذي وصل فيه 
مس��توى اخلدمات في كل مرافق الدولة وتفشي 
مظاهر االهم��ال والتردي في تلبي��ة االحتياجات 
العام��ة وكان م��ن املفروض ان يتخذ املس��ؤولون 
اخملتصون في مجاالت االدارة واالقتصاد مجموعة 
م��ن االصالحات االداري��ة التي تواك��ب املتغيرات 
الس��لبية التي رافقت انخفاض اس��عار النفط 
وع��دم االقتصار على اتباع سياس��ة التقش��ف 
وتقييد اية نش��اطات على املس��توى اخلدمي في 
احملافظ��ات وحصر املصروفات ف��ي حدودها الدنيا 
م��ن دون ان يول��ي ه��ؤالء املس��ؤولني االهتم��ام 
باجلان��ب اخلدمي ف��ي بغداد واحملافظ��ات مبا ميكن 
االدارت املدنية واجملالس احمللية في اكمال املشاريع 
املتلكئة وعدم تركها الكثر من ثالث س��نوات من 
دون اكتراث لنتائج هذا االهمال وانعكاساته على 

مستوى املواطن واملدينة.
ومع اقتراب العراق م��ن طوي صفحة احلرب على 
االره��اب تب��دو احلاجة ملحة الحداث ث��ورة ادارية 
ترمم كل اش��كال اخلراب واالهمال الذي رافق ملف 
البن��اء واالعمار في مدن الع��راق اخملتلفة مبا ميكن 
العراقي��ني م��ن تنفس الصع��داء واع��ادة االمل 
بدوران عجلة اخلدمات من جديد.بعد هذا الركود 

الطويل. 

ثورة إدارية !

تقـرير

برلين ـ جاسم محمد:

اخ��ذت ازم��ة قط��ر ابع��اداً واس��عة، 
رس��م  وتعي��د  بتداعياته��ا  لتض��رب 
خارطة العالق��ات الدولية واالقليمية 
من جديد، بعد ان ادركت اطراف دولية 
واقليمية ان ازمة قطر لم تكن خالفات 
ثنائية، بقدر ما هي سياس��ات مبدئية 
حملارب��ة االره��اب والتط��رف. يذكر بأن 
أرب��ع دول وهي : الس��عودية والبحرين 
واإلمارات ومصر ال��ى جانب دول اخرى 
اتخذت قرارا مطلع ش��هر يونيو 2017 
بقطع عالقاتها الدبلوماسية مع قطر 

بسبب دعمها لالرهاب.
الدول االوروبية رمب��ا كانت متحفظة، 
باالع��الن ع��ن مواقفها بنح��و واضح، 
واتخ��ذت موق��ف املراق��ب، والداع��م 
ال��ى مبدأ احل��وار املباش��ر مابني الدول 
اخلليجية، بأعتبار ان ذلك يصنف ضمن 
الشأن اخلليجي. لكن التطورات جاءت 
بنتائج غير متوقعة بسبب رفض قطر 
النقاط املطروحة خليجيا، والتي تدعو 
فيها الى تخل��ي قطر عن دورها بدعم 
ومتويل اجلماع��ات املتطرفة، وان تكون 

الدوحة مالذا آمنا لها.
كش��ف ماجد رافيزارده، رئيس اجمللس 
األميرك��ي العامل��ي لغرف��ة التج��ارة 
واألعمال األميركية - الشرق أوسطية 
مخاطر التهديد الذي متثله قطر ألوروبا 
عموماً وبريطانيا خصوصاً. وفي تقرير 
آخر الى  “هنري جاكسون سوسايتي”، 
أن )صندوق املنت��دى ( الذي متوله قطر 
كان مرتبط��اً بعدد من املس��اجد التي 
التط��رف.  عل��ى  الش��باب  ش��جعت 
اإلس��الم  هانن��غ  أوغوس��ت  وانتق��د 

السياس��ي خاص��ة تنظي��م اإلخوان 
والتنظيم��ات اجلهادي��ة املدعومة من 
قط��ر وتركيا، بانها كان��ت وراء تفجير 
مس��جد مانشس��تر الذي تطرف فيه 

انتحاري مانشستر أرينا.
وأكد ماي��كل موريل، نائب مدير وكالة 
األميركي��ة  االس��تخبارات  أجه��زة 
س��ابقاً، دعم قط��ر الصريح والواضح 
حل��ركات صنفته��ا الوالي��ات املتحدة 
األميركية بأنها “إرهابية” مثل حماس 
واإلخ��وان  و النصرة في س��وريا، مبيناً 
أن الدوح��ة تلع��ب لعب��ة كبي��رة في 
املنطقة. وأعط��ى موريل مثاال بالقول 
إن هن��اك مجموعات أعلنتها الواليات 
املتحدة مجموعات دولية إرهابية مثل 
حم��اس وطالب��ان وهم��ا مجموعتان 
لهم��ا مكات��ب رس��مية ف��ي الدوحة 
ودعمتهم��ا الدوحة بعدة طرق وانتقد 
أوغوس��ت هاننغ اإلس��الم السياسي 
خاص��ة تنظيم اإلخ��وان والتنظيمات 
“اجلهادي��ة “ املدعومة من قطر وتركيا، 
مس��جد  تفجي��ر  وراء  كان��ت  بانه��ا 
مانشس��تر الذي تط��رف فيه انتحاري 

مانشستر أرينا. 

اسماء مدرجة على قوائم إرهاب 
دولية تضمنت اسماء قطرية او 

مقيمة في قطر أبرزها:
عثم��ان  يوس��ف  محم��د  أش��رف 
عبدالس��الم ، إبراهيم عيس��ى حاجي 
محمد البكر،  عب��د العزيز بن خليفة 

العطية 
، سالم حسن خليفة راشد الكواري ، 
سعد بن سعد محمد الكعبي  ، عبد 
اللطي��ف بن عب��د اهلل الكواري  ، عبد 
الرحمن ب��ن عمير النعيم��ي  ، مبارك 

محم��د العجي ، جابر ب��ن ناصر املري ، 
عبد احلمي��د محمد غنيم  و عبد اهلل 

بن خالد آل ثاني.

بنك باركليز
البريطان��ي كش��ف مطلع  القض��اء 
يونيو2017، محاكم��ة اربعة من كبار 
املسؤولني في بنك باركليز، في قضية 
تعامالت مش��بوهة مع قطر، في وقت 
بدأت فيه دول اجلوار ودول العالم حصر 

م��دى تأث��ر كياناتها املالي��ة من بنوك 
وشركات اس��تثمار جراء التعامل مع 
الدوحة. كم��ا تتهم احملكمة ش��ركة 
باركلي��ز “ب��ي إل س��ي” باالحتيال غير 
املشروع في صفقة التمويل لرأسمال 

البنك مع قطر.

أنشطة اإلخوان من داخل اوروبا
وتعد جماعة االخوان بضمنها، حماس، 
بان اوروبا، هي امل��كان االفضل، لعوملة 

اجلماع��ة وكذلك احلصول على الدعم 
املالي. وتنشط من داخل اوروبا جماعة 
االخ��وان، من خ��الل عق��د اجتماعات 
ومؤمترات حتضرها شخصيات مطلوبة 
اممي��ة م��ن قط��ر وتركي��ا، التنظي��م 
الدولي لالخ��وان، وهذا ما يوجه اصابع 
االته��ام الى دول اوروبا، بالس��ماح الى 
ايدلوجيتها،  لتروي��ج  اجلماع��ات  هذه 
والتي ل��م تكن بعيدة من احلس��ابات 
السياس��ية لدول اوروبا، تس��تعملها 

مص��در معلوم��ات واوراق ضغط على 
دول املنطقة. ومن ب��ني هذه الكيانات 
هي هيئة FIOE، في فرنس��ا وبريطانيا 
وبع��ض دول اوروبا، والتي تعد ش��بكة 
اتصال جلماعة االخوان دوليا وتنش��ط 
ف��ي اكثر م��ن 80 دولة. ه��ذه الهيئة، 
تأسس��ت من قب��ل أعضاء س��ابقني 
في’ اإلخوان املسلمني’ والذين فروا من 
مصر في س��نوات الس��تني واستقروا 

في أوروبا.

اوروبا: األمن قبل االقتصاد
ادركت اوروبا متأخرة بأن أمنها القومي 
اصب��ح مه��ددا، وه��ي تع��د التمويل 
ومصادر التمويل للجماعات االرهابية، 
اكث��ر خطورة م��ن االره��اب. فاملال هو 
العصب الرئيس��ي الى هذه اجلماعات 
االره��اب،  ع��ن  الحتدثن��ي  املتطرف��ة” 

حدثني عن التمويل”.
تنظر اوروبا الى رعاية قطر الى كيانات 
ارهابية على اراضيه��ا أبرزها: طالبان، 
االخوان والنصرة وغيرها من اجلماعات 
التي تنشط بنحو شرعي على اراضي 
قطرية، بانها مصدر تهديد الى امنها 
القومي. لقد ايقن��ت اوروبا، بأن امنها 
أصبح مهددا، وهذا يعني انه بات يهدد 
وجودها، وهذا مادف��ع اوروبا الى تقدمي 
مكافحة االرهاب والتطرف، في جميع 
منتدياتها واجتماعاتها على مستوى 
الدول او مستوى املفوضية االوروبية او 

البرملان االوروبي.
التقارير كشفت بأن استثمارات قطر 
اخلارجي��ة تبل��غ نحو 200 ملي��ار دوالر، 
االم��وال القطرية، موج��ودة في اوروبا، 
وغير مستبعد ان تكون مصدر لتمويل 
جماعات متطرف��ة، او مصدر لتمويل 

داخ��ل احلكومات  مجموع��ات ضغط 
واملؤسس��ات السياس��ية ف��ي اوروبا، 
وه��ذا مايض��ع دول اوروبا ف��ي موقف 
ح��رج، افضل اخلي��ارات، ه��و مراجعة 
حرك��ة ه��ذه االم��وال. دول اوروبا، االن 
اصبح عندها االس��تعداد للتخلي عن 
اموال قطر وغيرها، وعن اي مشروعات 
اقتصادية، مقابل حتقي��ق االمن، الذي 

بات يستنزف الكثير من طاقاتها.
التقديرات والرأي العام على مس��توى 
الشارع االوروبي والطبقة السياسية، 
تق��ول، ب��أن اوروب��ا الميك��ن ان تف��رط 
بامنها، وس��معتها بالرهان على قطر 
وخس��ارة بقي��ة دول مجل��س التعاون 
اخلليج��ي، وهذا يعني ان��ه من املمكن 
ان يتبل��ور قريبا موق��ف اوروبي واضح 
م��ن قطر، كون املوق��ف، بات اليتحمل 
اتخ��اذ موق��ف الصم��ت، ف��ي اعقاب 
كش��ف تقاري��ر اممي��ة وم��ن مجل��س 
الش��يوخ االميرك��ي ومن مؤسس��ات 

استخباراتية تتمتع بالثقة.

التوصيات
ما حتتاجه اوروبا هو تشكيل آلية دولية 
ملراقبة قطر ماليا وأمنيا، لالطالع على 
تفاصيل عالقتها باملنظمات اإلرهابية 
ماليا وتنظيميا. وتش��كيل مجموعة 
دولية ملراقبة قط��ر، وتفعيل القرارات 
االممي��ة اخلاصة ف��ي محارب��ة االرهاب 
وغس��يل االم��وال ومتوي��ل اجلماع��ات 
املتطرف��ة. الرقابة الدولي��ة رمبا تكون 
ال��دور  ملواجه��ة  اخلي��ارات  افض��ل 

القطري.

االره��اب  قضاي��ا  ف��ي  باح��ث   *
واالستخبارات

هل أخفقت دول أوروبا بتعاملها مع ملف أزمة قطر؟

جانب من الندوة

فريد اسسرد: قضية 
االستفتاء غدت أمرا 
مشخصنا وأنها ربطت 
بمصير مسعود بارزاني،  
وهو ما خلف صراعا 
حاميا بين األطراف التي 
تؤيد الحزب الديمقراطي 
واألطراف والجهات 
التي تعارض سياسة 
الديمقراطي الكردستاني، 
ما من شأنه أن يضر 
بمجمل العملية

قطر وازمة قطع العالقات
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بغداد ـ الصباح الجديد:
املدن��ي  الطي��ران  س��لطة  وقع��ت 
العراقي، اليوم الثالثاء، مذكرة تفاهم 
م��ع الهيئة العامة للطي��ران املدني 
الس��عودي لزيادة الرحالت اجلوية بني 

البلدين.
وذك��ر بي��ان ل��وزارة النق��ل العراقية 

اطلع��ت عليه "الصب��اح اجلديد" ان 
"س��لطة الطي��ران املدن��ي العراقي، 
وقع��ت اليوم ، م��ع الهيئ��ة العامة 
للطي��ران املدن��ي الس��عودي مذكرة 
تفاهم ب��ني البلدين بحض��ور رئيس 
املدن��ي  للطي��ران  العام��ة  الهيئ��ة 
الس��عودي عبد احلكيم ب��ن محمد 

البدر التميمي والسفير العراقي في 
اململكة العربية الس��عودية رش��دي 
محمود العان��ي باالضافة الى وفدي 

البلدين".
واش��اد مدير ع��ام س��لطة الطيران 
املدن��ي العراق��ي حس��ني محس��ن 
"بطبيع��ة اللقاء معتب��را أياه مثمراً 

ومتخ��ض عنه توقيع مذك��رة تفاهم 
بني البلدين حيث س��يتم زيادة اعداد 
الرح��الت لتصب��ح بذل��ك منتظمة 

ويومية بدالً من الرحالت األرضية".
واضاف محسن "مت مناقشة اتفاقية 
النق��ل اجلوي بني البلدين اس��تعدادا 
للتوقيع عليها بشكل نهائي من قبل 

وزي��ر النقل كاظم فنج��ان احلمامي 
في القريب العاجل" مبينا "إمكانية 
افتت��اح مكات��ب لش��ركة اخلطوط 
اجلوي��ة العراقية في كاف��ة مطارات 
اململكة لتس��هيل حركة وانسيابية 

احلجاج واملعتمرين العراقيني".
يذكر ان وزارة النقل العراقية تسعى 

ال��ى افتت��اح العدي��د م��ن خط��وط 
الطي��ران م��ع دول العال��م وانتظام 
حرك��ة املس��افرين ضم��ن مواعي��د 
محددة لتس��اعد بذلك ف��ي إنعاش 
والترفيهية  الدينية  واقع الس��ياحة 
باالضاف��ة الى تنش��يط واقع احلركة 

االقتصادية مع تلك الدول.

العراق والسعودية يوّقعان مذكرة تفاهم لزيادة الرحالت الجوية



بغداد – انفجار ناسفة 
ذكر مصدر امني في الشرطة العراقية 
امييس الثالثيياء، إصابيية مدنيييني اثنني 
بانفجار ناسفة جنوب غربي العاصمة 

بغداد.
وقال املصدر الذي طلب عدم الكشييف 
عن اسييمه إن "عبوة ناسييفة مزروعة 
بالقرب من سييوق شعبية في منطقة 
الرضوانية جنوب غربي بغداد، ما أسفر 

عن إصابة مدنيني اثنني".
علييى صعيييد متصييل افاد املصييدر إن 
"مسييلحني مجهولني أطلقوا النار من 
أسلحة رشاشة، صباح يوم امس باجتاه 
صاحب محل لبيع األجهزة الكهربائية 
في قضاء التاجي شييمالي بغييداد، ما 

أسفر عن مقتله في احلال.

ديالى – سقوط قذائف 
افاد مصدر أمني في شرطة محافظة 
ديالى امييس الثالثاء بأن امييرأة وابنتها 
قتلتا بسييقوط ثالث قذائف هاون على 

قرية زراعية شمال شرقي احملافظة.
وقال املصدر الذي طلب عدم الكشييف 
عيين اسييمه إن "امييرأة وابنتهييا قتلتا 
بسييقوط قذيفة هاون علييى منزلهما 
فييي قرييية اخمليسيية )22 كييم شييمال 
شييرق ب عقوبة(، فيما سقطت قذيفتا 
هيياون قييرب مقيير أمنييي للجيييش في 
أطراف القرية من دون إصابات بشييرية 
، وأن "مصييدر إطالق الهاونات على وفق 
املعلومات األولية هي بسيياتني تنشط 
بها خاليا تنظيم داعش االرهابي ، وهي 
ذاتهييا التي اسييتهدفت قرية أبو كرمة 

قبل أيام معدودة". 

كركوك – ضربة جوية 
اكد مصدر استخباري من داخل قضاء 
احلويجيية غربي محافظيية نينوى امس 
الثالثاء، بأن املسييؤول األمني ليتنظيم 
"داعييش" االرهابييي في القضيياء قتل 

بضربة جوية.
وقال املصدر الذي طلب عدم الكشييف 
عن اسمه ان "طيران القوة اجلوية وبناء 
على معلومات استخبارية دقيقة متكن 
من قتييل املسييؤول األمنييي لعصابات 
داعييش اإلرهابييية املدعييو )أبييو فييارس 
العراقييي( بضربيية جوية أثنيياء تواجده 
في احد مقرات داعش وسط القضاء"، 
مبينييا ان "الضربة ادت ايضا الى مقتل 
ثالثيية ميين مرافقييي العراقييي". ، وان 
"عصابات داعش اسييتنفرت عناصرها 
في القضاء وقامييت باعتقال ثالثة من 

عناصرها .

واسط – ضبط عصابات 
كشف مصدر امني في وزارة الداخلية 
امس الثالثاء، ان قسييم إجرام واسييط 
متكن من اعتقال 3 عصابات متخصصة 

بسرقة املنازل باحملافظة.
وقال املصدر االمني ان "مكافحة إجرام 
شييرطة واسييط القييت القبييض على 
عصابات سرقة دور سكنية" ، مبينة ان 
"العصابة االولى متكونة من شخصني 
قاما بسييرقة مبلغ مالي قدرة خمسة 
ماليييني دينار فييي قضيياء النعمانية" ، 
مضيفا ان "العصابيية الثانية متكونة 
ميين ثالثة متهمييني قاموا بسييرقة دار 
فييي منطقة حي احلوراء امييا العصابة 
الثالثيية عثر بحوزتها على 750 أطالقة 

لبندقية كالشنكوف ".

االنبار – انفجار ناسفة
اعلن مصدر امني في شرطة محافظة 
االنبار، امس الثالثاء، بان شخصا اصيب 
بانفجييار عبييوة ناسييفة غييرب قضاء 

هيت.
وقال املصدر الذي طلب عدم الكشييف 
عيين اسييمه إن "عبييوة ناسييفة كانت 
موضوعيية على جانب الطريق في قرية 
البوسية غرب هيت، انفجرت ، مضيفا 
أن "االنفجار اسييفر عن اصابة شخص 

بجروح". 

النجف – اعتقال مطلوبني 
افاد مصييدر امني في مديرية شييرطة 
محافظيية النجييف واملنشييآت امييس 
الثالثاء ان قوة امنية القت القبض على 
عدد ميين املطلوبني واخملالفييني بجرائم 

مختلفة .

ان " قسييم شييؤون  املديرييية  وقالييت 
السيييطرات والطييرق اخلارجييية القى 
القبض على ٣ مطلوبني في سيطرات 
احملافظة اخملتلفة وعييدد من اخملالفني". 
واوضحييت انه " مت القيياء القبض على 
مطلييوب قضائيا فضال عن ٢ مطلوبني 

للقضاء مبواد قانونية مختلفة . 

نينوى – عملية دهم 
قال مصييدر أمني إن القييوات العراقية 
اعتقلييت يوم امييس  الثالثاء مسييؤوال  
بييارزا في اسييتخبارات تنظيييم داعش 

بالساحل األيسر ملدينة املوصل.
وأوضح املصدر  أن "قوات االمن الوطني 
بالتنسيييق مع شييرطة نينييوى احمللية 
متكنت ميين القاء القبييض على املدعو 
احمييد سييبهان عبد الواحييد الدليمي 
النييور  منطقيية  فييي  تواجييده  خييالل 

بالساحل االيسر ملدينة املوصل".
وأضيياف أن "املعتقييل كان قياديييا في 
ويشييغل  اإلرهابييي  داعييش  تنظيييم 
منصب ما يسييمى مبسييؤول الوحدات 
االسييتخباراتية واملشييرف على اجلانب 
األمنييي في مناطق 17 متوز ومشيييرفة 

والرفاعي غربي املوصل قبل حتريرها". 

البصرة – اطالق نار
افاد مصدر امني في شرطة محافظة 
البصييرة امييس الثالثاء بان مسييلحني 
مجهولييني قتلييوا مدنيا فييي منطقة 

املعقل وسط احملافظة.
واوضييح املصييدر االمنييي الييذي رفض 
الكشييف عيين اسييمه ان "مسييلحني 
مجهولييني فتحييوا نيران اسييلحتهم 
صوب مدني في منطقة املعقل وسط 

محافظة البصرة".

انفجار عبوة ناسفة بمنطقة الرضوانية غربي بغداد * سقوط قذائف هاون على منطقة المخيسة شرقي بعقوبة
   ضبط 3 عصابات للسطو المسلح في النعمانية * مسلحون يقتلون مدنيًا في منطقة المعقل وسط البصرة

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
قال السييفير األملاني اجلديد في العراق، سيييريل 
نييان، أن بالده تعتييزم عقد مؤمترين اسييتثماريني 

حول العراق وإرسال رجال أعمال له.
وذكيير بيييان لييوزارة اخلارجييية العراقييية ورد الى 
"الصبيياح اجلديييد" ان "وزييير اخلارجييية إبراهيم 
اجلعفري تسليم نسخة من أوراق اعتماد سفير 
د سيريل نان في  أملانيا اجلديد لدى العراق السيييِّ
مقر الييوزارة، وبحث الطرفان العالقات بني بغداد 
وبرلني وضرورة االرتقاء بها إلى ما يُحقيِّق طموح 

الشعبني الصديقني".
وقال اجلعفري على هامش مراسييم تسلم اوراق 
االعتميياد: نيؤكيد شييكرنا ألملانيييا لوقوفها مع 
العييراق ودعمنا فييي معركتنا ضييد داعش وفي 
األمم املتحييدة وتقييدمي املُسيياَعدات اإلنسييانيَّة، 
والدعم اللوجسييتي للقييوات األمنية،" ُمضيفاً 
"ال يييزال العييراق بحاجة إلى دعمكم سيييما أن 
لديكييم جتربة فييي إعمار مدنكم التييي خرَّبتها 
احلُييُروب، فضالً عن خبرتكم في مجال النُيُهوض 

االقتصادي".
ِّر في مرحلة ما بعد حترير  وتابييع "علينا أن نيُفكي
َّا  املوصييل ونتعاون علييى إعمارها مثلمييا تعاوني
داً "يجب أن  فييي القضاء علييى داعييش،" ُمشييدِّ
نعمل سييوية على إيجاد بيئة ُمالئِمة الستثمار 

الشركات األملانيَّة في العراق".

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت مديرية االسييتخبارات العسكرية، امس 
الثالثيياء، اعتقال احد افييراد عصابة متخصصة 
بعمليييات اخلطييف في بغييداد، مشيييرة الى ان 
املعتقل اعتييرف بقيامه بعدة جرائم خطف في 

العاصمة.
وقالت املديرية، في بيان ورد الى "الصباح اجلديد"، 
ان "اسييتخبارات اللواء44 الفرقة 11 ومبعلومات 
ومتابعيية دقيقة، متكنت ميين القبض على احد 
افراد عصابة متخصصيية بعمليات اخلطف في 

منطقة بوب الشام، شمالي بغداد".
واضافييت ان "العصابيية تقييوم بعملية اخلطف 
لغرض املسيياومة واالبتزاز املالي"، مشيرة الى ان 
"املعتقل مت احالتييه للقضاء مبوجب املادة )٤٢١(، 
بعييد اعترافييه بالقيام بعدة جرائييم خطف في 

مناطق متفرقة من العاصمة بغداد".
وكانت القوات االمنية قييد متكنت امس االثنني، 
من إلقاء القبض على اجملرمني الذين اعتدوا على 

املرأة املسيحية في منطقة الدورة ببغداد.
وكانييت بعثيية األمم املتحييدة ملسيياعدة العييراق 
)يونامييي(، قييد أعلنت مقتِل مييا مجموعه 241 
مدنييياً وإصابة 277 آخرين، جييراء أعمال اإلرهاب 
والعنف والنزاع املسييلح التي وقعت في العراق 

خالل شهر متوز 2017 املاضي.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن محافظ بغداد عطوان العطواني عن اتفاق 
مع رئاسة الوزراء على تشكيل اربعة جلان طارئة 
العييادة النظر باملشيياريع املتوقفيية والية اطالق 
التخصيصييات املالييية لها وامكانييية تنفيذها 
ومناقشيية املعوقييات واملشيياكل التييي تعتييري 

العملية اخلدمية في مناطق أطراف العاصمة.
وقال العطواني في بيييان اورده مكتبه االعالمي 
اليييوم اطلعت عليييه "الصباح اجلديييد" منه ان 
"احملافظيية وميين خييالل اجتماعها مييع االمانة 
العاميية جمللييس الييوزراء وبحضور معيياون االمني 
العييام جمللس الوزراء بحثييت مطالب املتظاهرين 
فييي قضيياء احلسييينية وناحية اجلسيير وقضاء 
املدائن اضافة الى تقدمي شرح مفصل ملا تعانيه 
االقضييية االخييرى ليتفق الطرفييان على ضرورة 
ايجاد السبل الكفيلة للنهوض بالواقع اخلدمي 

لهذه املناطق".
واضاف العطواني ان "هذه اللجان ستعمل على 
تذليل املعوقات واملشاكل وتدرس امكانية توفير 
االمييوال الالزمة لتنفيييذ تلك املشيياريع الغلب 

مناطق االطراف".

ألمانيا توفد رجال 
أعمالها لالستثمار

في العراق

اعتقال أحد أفراد عصابة 
متخصصة بالخطف في 

بغداد

لجان طارئة للمشاريع 
المتوقفة في أطراف 

بغداد

الملف األمني

مجلس نينوى يكشف عن 
خلو قضاء تلعفر من السكان 

باستثناء عائالت داعش 
ويستبشر بسرعة حتريره

وفيمييا يخييص التطييورات األمنية 
فييي محافظة االنبار أكييدت قيادة 
عمليييات احملافظة يييوم ، األول من 
أمس االثنييني , ان القييوات االمنية 
فييي احملافظة  قتلييت 4 من عناصر 
عصابات داعش اإلجرامية بعملية 
تعرضيه استباقية غربي احملافظة. 
وقييال قائد عمليييات االنبييار اللواء 
الركن كاظم الفهداوي لصحيفة 
القييوات  إن"  اجلديييد‘‘  ‘‘الصبيياح 
األمنية ومبسيياندة قوة من عشائر 
الكرابليية نفذت عملييية تعرضيه 
اسييتهدفت جتمعييا إلرهابي داعش 
فييي منطقيية مفييرق قضيياء عنه 
غربي االنبار ما أدى الى مقتل 4 من 
عصابات داعييش اإلجرامية بينهم 

جنسيات عربية وأجنبية". 
وأضاف إن" القوات األمنية والقوات 
السيياندة متكنت أيضا ميين تدمير 
عجلتني مفخختني ميين دون وقوع 
أي إصابييات فييي صفييوف القييوات 
األمنييية والقوات السيياندة"، الفتا 
إلييى إن" القوات األمنييية والقوات 
السيياندة لها تقوم بني احلني واحلني 
عصابييات  أوكار  مبهاجميية  األخيير 
داعش اإلرهابية فييي مناطق غربي 

االنبار". 
وتابييع إن" القييوات األمنية اتخذت 

إجراءات أمنية مشددة على جميع 
نقيياط التفتيييش حتسييبا حلييدوث 

هجمات إرهابية". 
من جهتهييا أفييادت قيييادة طيران 
اجليييش العراقي ، أميييس الثالثياء 
، بقيييام الطائييرات بإلقييياء مئيات 
املنشييورات على قضاء عنيه غربي 
االنبييار قبيييل اقتحامهيا من قبيل 

القيوات األمنيية. 
وقالت القيادة فييي بيان لها تلقت 
صحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ نسييخة 
ألقييى  اجليييش  إن"طيييران  منييه 
مئات املنشييورات علييى قضاء عنه 
بالتزامن مع قيييام القوات األمنية 
والقوات الساندة لها بشن عملية 
تعرضيه اسييتهدفت أماكن تواجد 
داعش في مفرق القضاء في خطوة 
تهدف إلى قطع إمدادات التنظيم 
اإلجرامييي قبيل اقتحييام املنطقة 
اخلاضعة لسيييطرة تنظيم داعش 

منذ أكثر من ثالثة أعوام". 
وأضاف البيييان أن" أهم ما جاء في 
املنشييور االبتعاد عن مواقع داعش 
ومضافاتهييم و مينييع التجوال من 
السيياعة 9 مسيياء وحتى الساعة 
أعمييال  عيين  واإلبييالغ  صباحييا   6
داعش"، مبينييا أن" القوات األمنية 
والقوات الساندة لها حتاول وبشتى 
الوسييائل املتاحة إلييى توفير ممرات 
أمنييه للعائييالت التييي يحتجزهييا 

إرهابي داعش كدروع بشرية". 
للقييوات  العييام  القائييد  وأعليين 

املسييلحة حيدر العبييادي في وقت 
احلشييد  مشيياركة  عيين  سييابق, 
الشييعبي في عمليات حترير قضاء 
تلعفيير, فيما أكييدت مصادر أمنية 
نصب اآلالف من اخمليمات الستقبال 

نازحي القضاء.

العبادي: قوات التحالف الدولي 
ال تنفذ ضربات في األراضي 

العراقية من دون موافقة بغداد 
وقالييت قييوات التحالييف بقيييادة 
الواليييات املتحييدة التييي تهاجييم 
متشددي تنظيم الدولة اإلٍسالمية 
من اجلو في سييوريا والعراق إن هذه 
املزاعم "غير صحيحة" ونفت شن 
ضربات جوية في هذه املنطقة في 

ذلك الوقت.
وكان نائب رئيييس اجلمهورية نوري 
املالكييي قييد دعييا ، أمييس الثالثاء، 
إلييى فتييح حتقيييق عاجييل بحادثة 
اسييتهداف قييوات كتائييب سيييد 
الشييهداء علييى احلييدود العراقية 
السييورية، ومحاسييبة مرتكبيها، 
عييادا إياها "اعتداء غييير مبرر" من 

قبل التحالف الدولي.
وقييال املالكييي فييي بيييان اطلعت 
عليييه "الصباح اجلديييد" ، "نتقدم 
إليكييم والييى الشييعب العراقييي 
الشييعبي  احلشييد  وجماهييير 
اجملاهييدة  اإلسييالمية  واملقاوميية 
بعزائنييا باستشييهاد كوكبيية من 
املقاوميية اإلسييالمية فييي  رجييال 

كتائب سيييد الشهداء اثر االعتداء 
غير املبرر من قبييل قوات التحالف 
الدولي على قاطع العمليات ضمن 

احلدود العراقية السورية".
ندييين  إذ  "أننييا  املالكييي  وأضيياف 
الييذي  االعتييداء  هييذا  ونسييتنكر 
تسييبب في إزهاق أرواح الكثير من 
أبنائنا في احلشييد الشييعبي ندعو 
إلى إجراء حتقيق عاجل وتشييكيل 
جلنة عليا ملواجهة تلك املمارسات 
ومحاسبة من تسييبب في إحداث 
هذه اجملزرة البشييعة السيييما وان 
تلك الظاهرة تخطت نطاق احلاالت 

الفردية والعشوائية".

معصوم يدعو إلى تعزيز السلم 
األهلي ومتتني روابط اجملتمع

االهتمييام  الييى "ضييرورة  مشيييرا 
واالسييتفادة  التنموية،  باملشيياريع 
من املييوارد البشييرية الهائلة التي 
ميتلكهييا العراق، السيييما البصرة 
في تطوير الواقع املعيشي واخلدمي 
وحتقيييق التنمية املسييتدامة التي 
ميين شييأنها ترسيييخ االسييتقرار 

واالزدهار في البالد".
وأكد معصوم على "لزوم االهتمام 
املضاعف حلماية جميييع املكونات 
وتشجعيها على عدم الهجرة من 
مناطقها األصلية والتاريخية"، في 
اشييارة الى املسيييحيني والصابئة 
وسواهم، داعيا الى "ترميم جميع 
التاريخييية  واملواقييع  العبييادة  دور 

وتطويرها".
وكان رئيس اجلمهورية فؤاد معصوم 
دعا، االثنني )25 كانون الثاني 2016(، 
احلكومة الى "مضاعفة" االهتمام 
والسعي إلحياء  البصرة  مبحافظة 
مكانتها فييي العراق واخلليج، فيما 
بني أن عشييائر احملافظة قادرة على 
النزاعييات عبيير التفاهم  معاجليية 

واحلوار واحترام القانون.

كتل صغيرة: 10 نّواب فقط 
رجحوا إقرار القاسم االنتخابي 

)1,7(
من جانبه، أفاد النائب عن التحالف 
الوطنييي خلييف عبييد الصمد في 
تصريييح إلييى "الصبيياح اجلديييد"، 
بأن "تصويت مجلييس النواب على 
اعتماد هذه النسبة جاء على وفق 
املشروع احلكومي بعد االعتراضات 

على نسبة )1,9(".
وأضيياف عبييد الصمييد، القيييادي 
البييارز فييي ائتييالف دوليية القانون، 
أن "التجربة السييابقة أفييرزت لنا 
حكومييات محلييية تتكييون علييى 
أسيياس احملاصصيية وال توجد فيها 

األغلبية".
وأشييار إلييى أن "النظييام السييابق 
لالنتخابات سييمح جلميييع الكتل 
بأن يكون لهييا أعضاء في مجالس 
احملافظات سواء كان لديها جمهور 
كبير أو صغير وهذا غير منطقي وال 
يتناسب مع األجواء الدميقراطية".

وبني عبييد الصمييد أن "احلكومات 
احملافظات جاءت  السييابقة جملالس 
فييي اغلبهييا ضعيفة ولييم تقدم 
اخلدمة إلى املواطن العراقي كونها 

لم تنب على أساس صحيح".
إلييى ذلييك، يييرى اخلبييير القانونييي 
والنائب السابق وائل عبد اللطيف 
في تعليق إلى "الصباح اجلديد"، أن 
"نظام سييانت ليغو بنسييبة )1,4( 
أو نسييبة )1,5( هو األنسب مقارنة 

باألجواء السياسية في العراق".
وأضيياف عبد اللطيييف ان "اللجوء 
إلييى نسييبة )1,7( يعزز مكاسييب 
تناقييص  أمييام  الكبيييرة،  الكتييل 
فييي  الصغيييرة  الكتييل  حظييوظ 

احلصول على مقاعد".
وتوقييع أن "تكييون حصيية األحزاب 
الصغيييرة في مجالييس احملافظات 
مقعييد أو مقعدين فييي اقل تقدير 
ولكيييان واحييد ممييا ال ميكنهييا في 
الكتييل  إزاء  واضييح  دور  ممارسيية 

الكبيرة".
"تلييك  أن  اللطيييف  عبييد  وبييني 
العملييية  تخييدم  ال  املعييدالت 
الدميقراطية في العراق، وستكون 
فيهييا نييوع ميين الغنب السيييما 

لألحزاب الصغيرة".
وكان مجلييس النييواب قد صوت 
في وقت سابق على اغلب فقرات 
قانون االنتخابات السيييما املادتني 
املتعلقتييني بالقاسييم االنتخابي 

والتحصيل الدراسي للمرشح.

تتمات ص1

بغداد ـ الصباح الجديد:

اعلن البنك املركزي، أمس الثالثاء، 
ان تنظيييم "داعييش" اسييتولى 
على 856 مليار دينار وعلى قرابة 
101 مليييون دوالر، مشيييرا الييى 
اتخاذه اجراءات احترازية حلماية 
القطاع املصرفييي واملالي خالل 

فترة سيطرة التنظيم.
وقييال املصرف في بيييان ورد الى 
"الصبيياح اجلديييد" ان "اجلهيياز 
املصرفييي العراقييي تعييرض ما 
بعد احييداث 15 حزيران من عام 
كبيييرة  انتكاسيية  الييى   ،2014
بسبب سيطرة عصابات داعش 
على ثالث محافظات هي نينوى 
واالنبييار وصييالح الدييين، اضافة 
الى اجييزاء مهمة من محافظة 
ديالى"، مبينا ان "داعش سيطر 
فييروع  ميين   121 قرابيية  علييى 
املصييارف احلكومية واخلاصة مبا 
فيها الفرع التابع للبنك املركزي 

العراقي".
فييي  "التقديييرات  ان  واضيياف 
ضوء آخيير االوضاع املالية لفروع 
املصييارف التييي سيييطر عليها 
داعش بان اجمالييي املبالغ التي 
كانييت فيها، تقدر بحييدود 856 
مليار دينييار، اضافة الى ان قرابة 
اغلييب  وان  دوالر،  مليييون   101
هييذه الودائييع تعود الييى الدوائر 
احلكومييية واملتعلقة مبشيياريع 
احملافظييات ضميين موازنيية عام 
2014، بضمنهييا ارصييدة وزارتي 
الدفيياع والداخلييية، واالرصييدة 
العائييدة البنيياء االقليييات ميين 
املسيحيني وااليزيديني والشبك 
الطوائييف  وكافيية  والتركمييان 
واملذاهييب االسييالمية االخييرى، 
بعييض  ارصييدة  الييى  اضافيية 
الصغيييرة  احمللييية  الشييركات 
التييي غادر اصحابهييا هذه املدن 
بسييبب احداث احلرب واالحتالل 

الداعشي ملناطقهم".
"الضغييوط  ان  البنييك  وتابييع 
تفاقمييت على اجلهيياز املصرفي 
بعد اسييتحواذ حكوميية اقليم 
ودائعييه فييي  كردسييتان علييى 
فرعييي البنك املركييزي التابعني 
الى وزارة مالييية االقليم، والتي 
تقدر بحدود 5 ترليون دينار يعود 
قرابة 50 % الى املصرف العراقي 
للتجييارة، ويعييود النصف االخر 
الييى اكثر ميين 80 فرعييا تابعة 
للمصارف اخلاصة بضمنها فروع 
للمصارف االجنبية العاملة في 

العراق".

ولفت البنك الييى ان "التنظيم 
جنى امييواال طائليية منذ فرض 
سيييطرته على مناطق واسعة 
من نينوى في حزيران عام 2014، 
حيييث إن دخييل التنظيييم يبلغ 
ملياري دوالر سيينويا، مما يجعله 
من أغنى التنظيمييات في ذلك 
الوقييت"، موضحييا ان "داعييش 
أصبح غنيا من خالل بيع النفط 
الييذي يحصل عليه ميين العراق 
وسييوريا، فيما لم يتم االفصاح 
عيين ميين يقييوم بشييراء النفط 
الذي يسييرقه داعش ويهربه الى 

مختلف البلدان".

"العائييدات  ان  البنييك  واكييد 
اليومييية لتنظيييم داعييش من 
البيع غير القانوني للنفط يبلغ 
نحو مليونييي دوالر نظير بيع 30 
ألف برميل يوميييا تقريبا، حيث 
يتراوح سعر البرميل من الذهب 
االسييود لدى التنظيم بني 25 – 
50 دوالر أمريكيييا قبل انخفاض 
الفتييرة  فييي  النفييط  اسييعار 

املاضية".
وبني البنك انييه "اتخذ اجراءات 
القطيياع  حلماييية  احترازييية 
املصرفييي واملالييي خييالل فتييرة 
فييروع  علييى  داعييش  سيييطرة 

املصارف والشركات منها ايقاف 
نشاط فروع املصارف والشركات 
املالية الغييير مصرفية الواقعة 
في محافظييات املوصل , صالح 
الدين و ديالى, االنبار ومنع نقلها 
او تزويدها بالعملة االجنبية من 
خييالل النافذة وايقاف اشييتراك 
فروع املصارف والشركات املالية 
غير املصرفية في نظام املقاصة 
االلكترونييية ونظييام املدفوعات 
بشييكل عام والواقعة في هذه 
احملافظات، اضافيية الى اجراءات 

اخرى اتخذها البنك".
وكانت منظمة اليونسييكو قد 

اكدت في وقت سييابق ان منابع 
متويييل داعييش غييير النفطييية  
تعتمييد بالدرجيية الثانييية على 
بيع اآلثار املسييروقة، وإن داعيش 
يتياجيير بالفيين واآلثييار لتمويل 
البيع  عملياتييه، وفي عمليييات 
هنا تدخييل دوٌل ومافيات، فيأتي 
مشييروع القرار الروسييي ليمنع 
تهرييييب القطع الفنية واألثرية 
سييوريا  ميين  سييرقيت  التيييي 
والعراق، وحتديداً منذ عام 1990 
فييي العييراق، لعل ذلييك يحفظ 
بعضيياً ميين الذاكييرة الثقافية 

للبلدين.

الجهاز المصرفي 
العراقي تعرض ما بعد 
أحداث 15 حزيران من 
عام 2014، الى انتكاسة 
كبيرة بسبب سيطرة 
عصابات داعش على ثالث 
محافظات هي نينوى 
واألنبار وصالح الدين، 
فضال عن أجزاء مهمة من 
محافظة ديالى"، مبينا أن 
"داعش سيطر على قرابة 
121 من فروع المصارف 
الحكومية والخاصة بما 
فيها الفرع التابع للبنك 
المركزي العراقي

البنك املركزي "ارشيف"

من المصارف الحكومية واألهلية بثالث محافظات

المركزي يؤكد استيالء داعش على 856 مليار دينار 
وقرابة 101 مليون دوالر
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اعالم الوزارة 
وزع وزي��ر النفط جبار عل��ي اللعيبي 
س��ندات قط��ع اراض س��كنية على 
عدد من  منتسبي الوزارة املشمولني 
بالضوابط. وقال ف��ي كلمة له خالل 
حفل توزيع السندات ان اولويات عملنا 
ه��و توفير املس��تلزمات االساس��ية 
للعامل��ني  كرمي��ة   حي��اة  لتأم��ني 
ف��ي القط��اع النفط��ي ، مؤك��دا ان 
هن��اك اولوي��ة يتمتع به��ا العاملون 
في النف��ط ومنه��ا تلبية  ج��زء من 
احتياجاته��م االنس��انية الضروري��ة 
ومنها  توفير الس��كن املالئم . واشار  
الوزي��ر الى ح��رص ال��وزارة واحلكومة 
على رعاية املنتسبني ، وتذليل جميع 
املش��كالت واملعوقات والروتني االداري 
ومبا يس��هم في االس��راع بتنفيذ ما 
وعدنا وخططنا له بشمول منتسبي 

القطاع النفطي بقطع االراضي .
من جانبه اكد املتحدث بأسم الوزارة 
توزي��ع س��ندات  ان  عاص��م جه��اد  
االراضي بني متسبي القطاع النفطي 
وبحس��ب الضواب��ط الناف��ذة يأت��ي 

تثمين��ا  وتقديرا جله��ود العاملني في 
حتقيق اجنازات كبيرة واهمها تعظيم 
الصادرات واثر ذلك عل��ى رفد املوازنة 
االحتادية باي��رادات اضافية  فضال عن 

االستثمار االمثل للنفط والغاز .
واض��اف ان ال��وزارة مس��تمرة به��ذا 
النهج ليشمل توزيع سندات االراضي 
جميع  العاملني في القطاع النفطي 

تباعا وبحسب الضوابط املعتمدة .
وشهد احلفل فعاليات فنية متنوعة 
م��ن بينها القاء القصائد الش��عرية 

التي تغنت بحب الوطن واالنتصارات 
الت��ي حققته��ا الق��وات االمنية في 
دحر عصابات داع��ش االرهابية وحترير 
املوص��ل فض��ال  عن معزوف��ات فنية 
م��ن التراث العراقي ال��ى جانب فرقة 
م��ن  وغيره��ا  البغدادي��ة  املربع��ات 

الفعاليات االخرى .
وكان وزي��ر النف��ط ق��د وزع في وقت 
سابق على  عدد من منسبي القطاع 
النفط��ي ف��ي محافظ��ات البص��رة 

والنجف وميسان وبغداد  .

اعالم المحافظة  
املهن��دس  واس��ط  محاف��ظ  وزع 
مالك خل��ف وادي الدريعي س��ندات 
متيل��ك 48 قطعة أرض س��كنية بني 
مس��تحقيها م��ن مواطن��ي ناحية 
ش��يخ س��عد ، ومتت عملية التوزيع 
مبوج��ب نظام القرع��ة العلنية التي 
أجريت من قبل املواطنني أنفس��هم 
بهدف حتقي��ق الش��فافية والعدالة 
وقد ش��ملت هذه القطع ش��ريحتي 

الشهداء والسجناء السياسيني.
وأك��د احملاف��ظ أن احلكوم��ة احمللي��ة 
ماضي��ة ف��ي توزي��ع قط��ع االراضي 
ونواح��ي  أقضي��ة  ف��ي  الس��كنية 
احملافظ��ة وفق��ا للقوان��ني واالنظمة 
املعم��ول به��ا ه��ذا التوزيع يش��مل 
العديد من الفئات اجملتمعية، إضافة 
ال��ى املض��ي بعملي��ة إف��راز القطع 
الس��كنية االخرى لشمول أكبر عدد 
م��ن املواطن��ني والقضاء عل��ى ازمة 

السكن التي تواجهها احملافظة.
وأوضح احملافظ أن احلكومة احمللية في 
واسط تواجه الضغط على احلكومة 
املركزي��ة إللغاء بع��ض القرارات التي 
أوقف��ت عملية توزيع قط��ع االراضي 
الس��كنية خاصة في مدينة الكوت 
وذلك لوج��ود عدد كبير م��ن القطع 
اجلاه��زة واملهيأة للتوزي��ع في مقابل 

االالف من الطلبات املوجود .
على صعي��د متصل اطل��ع محافظ 
واس��ط عل��ى االعم��ال الت��ي جتريها 
اقس��ام املسح الهندس��ي في بلدية 
الكوت واخلاص بتعديل موقع االراضي 
مبنطق��ة ) ام هلي��ل ( التابعة ملدينة 
الكوت ، اس��تعدادا لفرز نحو )2000( 

قطعة سكنية.

بغداد - الصباح الجديد:

وجهت امان��ة بغداد دوائرها البلدية 
كافة بإختيار إحدى احملالت السكنية 
ضمن قاطع كل منها لتنفيذ حملة 
شاملة إلزالة جميع التجاوزات فيها 

.
وذكرت مديرية العالقات واالعالم ان » 
الدوائر البلدية باشرت إختيار محلة 
س��كنية ضمن قاطع كل منها في 
إط��ار خطة تش��مل جمي��ع احملالت 
تباع��اً لتعم��ل على تنفي��ذ حملة 
شاملة فيها إلزالة جميع التجاوزات 
احلاصلة عل��ى االرصفة والش��وارع 
واالزق��ة وجت��اوزات الدور الس��كنية 
للقض��اء عل��ى هذه الظاه��رة التي 
اصبحت تش��كل تهدي��داً جلمالية 

االس��اس  وتصميمه��ا  العاصم��ة 
ونسيجها العمراني » .

وأضاف��ت ان » أمان��ة بغ��داد حددت 
احملالت السكنية )712 ( ضمن بلدية 
الغدير و 328 ضمن بلدية االعظمية 
و206 ضمن بلدية مركز الكرخ و409 
ضمن بلدية الكاظمية و424 ضمن 
بلدي��ة الش��علة و603 ضمن بلدية 
املنصور و881 ضمن بلدية الرش��يد 
و838 ضمن بلدية الدورة و510 ضمن 
بلدي��ة مركز الرصاف��ة و915 ضمن 
بلدي��ة الك��رادة و321 ضم��ن بلدية 
الش��عب و512 ضمن بلدية الصدر 
الثاني��ة و511 ضمن بلدي��ة الصدر 
االول��ى و733 ضم��ن بلدي��ة بغ��داد 

اجلديدة( لتبدأ حملتها فيها » .
واوضحت ان » الدوائر البلدية باشرت 
بتوجي��ه االنذارات الرس��مية جلميع 

املتجاوزين وحتميل اخملالفني التبعات 
القانوني��ة كاف��ة » ، واهاب��ت امانة 
بغداد بجميع املواطنني الى التعاون 
م��ع امل��الكات اخلدمي��ة واالجه��زة 
االمنية خ��الل تنفيذ حم��الت إزالة 
التجاوزات النقاذ العاصمة من هذه 
الظاه��رة الت��ي باتت تش��كل عبئاً 
ثقيالً على متطلبات العمل اخلدمي 

وتشويهاً ملنظر العاصمة  ».
عل��ى صعيد متص��ل واصلت امانة 
بغ��داد حمالته��ا إلزال��ة التجاوزات 
احلاصلة عل��ى االرصفة والش��وارع 
والساحات واالمالك العامة للحفاظ 

على نظافة وجمالية العاصمة.
وذكرت مديرية العالقات واالعالم ان« 
دائرة بلدية مركز الكرخ بالتعاون مع 
مديرية احلراس��ات واألمن في امانة 
بغداد وبالتنس��يق مع قوة من قيادة 

عمليات بغداد نف��ذت حملة الزالة 
التج��اوزات احلاصلة عل��ى االرصفة 
والش��وارع ف��ي منطق��ة الع��الوي 
ش��ملت احملال التجارية واالكش��اك 
واملطاعم والتجاوزات البنائية وازالة 
اللوح��ات االعالنية املروجة للس��لع  

واخلدمات بطريقة عشوائية ».
واضافت ان » احلملة  ش��ملت ايضاً 
اغ��الق مواقع مخالف��ة للتعليمات 
والضوابط  و توجيه االنذارات لبعض 
املتجاوزي��ن عل��ى االرصفة واالمالك 
العام��ة الت��ي تعيق حركة الس��ير 
واملرور  ، موضحة ان« احلملة تضمنت 
ايضا إزالة التج��اوزات احلاصلةعلى 
خطوط نقل امل��اء الصافي في حني 
قامت الدائرة بجباية رس��وم املهنة 
واالعالن من اصحاب احملال واجملمعات 

التجارية ».

»الكيمياوية والمبيدات« تحقق أعلى زيادة في اإلنتاج

محليات 4

متابعة الصباح الجديد:

اعلنت الشركة العامة للصناعات 
الهيدروليكية احدى شركات وزارة 
الصناعة واملعادن عن انش��طتها 
لتجهيز  والتس��ويقية  االنتاجية 
وزارات ودوائر القطاع العام لدعم 

وتشجيع املنتج احمللي .
وق��ال مدي��ر عام الش��ركة طالل 
تصري��ح  ف��ي  س��لمان  حس��ني 
للمرك��ز االعالم��ي ف��ي ال��وزارة 
بأن��ه وفي اطار س��عي الش��ركة 
املس��تمر للتعاون مع مؤسسات 
الدولة كافة فق��د مت تأهيل ابراج 
التبريد اخلاصة بالشركة العامة 
لصناعة االسمدة بحسب العقد 
املبرم بينهما واملتضمن جتهيزهم 
نوزل عدد )5( االف عنكبوت و)10( 
اجمالي��ة  بكلف��ة  ش��باك  آالف 
قدرها 108 ماليني و750 الف دينار 

.
واض��اف املدي��ر الع��ام للش��ركة 
بأن��ه وضمن املبادرة الزراعية فقد 
مت جتهيز القطاع اخل��اص املتمثل 
باملزارعني أغطي��ة زراعية زنة )4( 
االف و687 كغ��م خاصة بالبيوت 
الزجاجية ومبواصفات عاملية متتاز 
باجلودة العالي��ة واملتانة الرصينة 
فيما متكنت الش��ركة من جتهيز 
 16 انابي��ب بالس��تيكية حج��م 
مل��م وبط��ول 40 مت��را وبأن��واع 
ش��تى للمزارعني عن طريق البيع 
املباشر ماكان له االثر الكبير في 
دع��م ودميوم��ة القط��اع الزراعي 
وسد حاجة الس��وق احمللي بهذه 
املنتج��ات أضاف��ة ال��ى تعظيم 

موارد الشركة املالية .
واش��ار مدير عام الشركة الى  ان 
الش��ركة جهزت دائ��رة املتنزهات 
التابعة لبلدي��ة الكرخ في أمانة 
بغداد اج��زاء م��ن منظومة الري 

بالرش ، لكونه��ا متخصصة في 
انت��اج املنظوم��ات وه��ي الرائدة 
والصمامات  في مجال املضخات 
انواعه��ا  بجمي��ع  واملنظوم��ات 

واختصاصاتها .
م��ن جانب آخ��ر بني املدي��ر العام 
التاب��ع  البالس��تيك  مصن��ع  أن 
للش��ركة انت��ج ) 126 ( حاوي��ة 
ذات  بالس��تيكية  نفاي��ات 
مواصف��ات فني��ة عالية تضاهي 
املنتج االجنبي وماتزال مس��تمرة 
في االنتاج لتلبية حاجة الس��وق 
منه��ا وذل��ك الس��تعمالها ف��ي 

مجال جم��ع النفايات وخصوصا 
ف��ي دوائر البلدي��ة ، مفصحا عن 
سعي الشركة وضمن توجيهات 
وزير الصناع��ة واملعادن  املهندس 
محمد ش��ياع الس��وداني بفتح 
آف��اق تع��اون م��ع دوائ��ر ووزارات 
الدولة وزيادة القنوات التسويقية 
والت��ي تعم��ل على رفده��ا مبوارد 
مالية تس��هم في رفع مستواها 
ودف��ع عجل��ة االنت��اج م��ن خالل 
الزيارات امليدانية لدوائر احملافظات 

وتشكيالتها  .              
عل��ى صعي��د متص��ل حقق��ت 

شركة الفرات العامة للصناعات 
اح��دى  واملبي��دات  الكيمياوي��ة 
وزارة الصناعة واملعادن  ش��ركات 
اعلى زيادة في االنت��اج واملبيعات 
ملادتي حام��ض الكبريتيك املركز 
واخملفف خالل ش��هر مت��وز املاضي 
بدعم ومتابعة مستمرة من قبل 

وزير الصناعة .
وقال مدير عام الشركة املهندس 
علي قاس��م كاظم الشمري في 
تصري��ح للمرك��ز اإلعالم��ي في 
ال��وزارة ان كمية اإلنتاج لش��هر 
مت��وز بلغت )1080( ط��ن من مادة 

حامض الكبريتيك ومبا ميثل 98% 
من الطاقة التصميمية للمصنع 
وهي أعل��ى كمية يت��م إنتاجها 
املاضيت��ني  بالس��نتني  مقارن��ة 
وحتقي��ق مانس��بته ) %127 ( عن 
اإلنت��اج اخملطط له ، مش��يرا في 
الوقت ذاته الى حتقيق أعلى زيادة 
في مبيعات حام��ض الكبريتيك 
املركز وبنسبة )%101( عن اخملطط 
له ومبيع��ات حامض الكبريتيك 
اخملفف بنسبة )%140( عن اخملطط 

له ولنفس الشهر املذكور .
وأكد الشمري على أن هذه الزيادة 

هي نتاج للسياس��ة التسويقية 
واالس��تيراتيجية اجلدي��دة الت��ي 
اعتمدتها الش��ركة في تعاملها 
مع اجله��ات املس��تفيدة واجلهود 
الت��ي تبذله��ا امل��الكات الفني��ة 
املصان��ع  ف��ي  والهندس��ية 
التس��ويق  الكيمياوي��ة وقس��م 
واألقس��ام  األمني��ة  والتصاري��ح 
الس��اندة لها ، كما أثمر عن هذه 
الزي��ادة توقيع عق��ود جديدة مع 
شركات القطاعني العام واخلاص 
مااسهم في حتقيق إيرادات مالية 

اضافية للشركة ..

»الهيدروليكية« تجّهز الوزارات والمؤسسات الحكومية بمنتجاتها المتنوعة 

تم تجهيز القطاع 
الخاص المتمثل 

بالمزارعين أغطية 
زراعية زنة )4( آالف 
و687 كغم خاصة 

بالبيوت الزجاجية 
وبمواصفات عالمية 

تمتاز بالجودة 
العالية والمتانة 

الرصينة

جتهيز الوزارات واملؤسسات احلكومية باملنتجات املتنوعة

العراق وألمانيا 
يتبادالن الخبرات في 

مجال تطوير الخدمات 
بغداد - الصباح الجديد:

بحثت الدكتورة  امينة بغداد ذكرى علوش  
مع الس��فير االملان��ي التع��اون الثنائي بني 
اجلانب��ني وتب��ادل اخلب��رات ف��ي القطاع��ني 

اخلدمي واالستثماري .
وذكرت مديرية العالقات واالعالم ان » أمينة 
بغداد إلتقت الس��فير االملاني سيريل جان 
ن��ون بحضور وكي��ل امانة بغداد للش��ؤون 
الفنية ومدير عام العالقات واالعالم  لبحث  
امكانية دخول الشركات االملانية في دراسة 
االَليات لتنفيذ مت��رو بغداد بعد ان اكملت 
شركة )سيسترا( لإلستشارات الهندسية 

التصاميم اخلاصة مبتطلبات املشروع«.. 
واضافت ان أمينة بغداد رئيس اللجنة العليا 
للنهوض بواقع املرأة العراقية عضو املكتب 
التنفي��ذي ملنظمة املرأة العربية بحثت مع 
الس��فيراالملاني أيضاَ املعوقات التي تعيق 
النهوض بواقع املرأة العراقية ومشاركتها 

الفاعلة في بناءاجملتمع العراقي . 

اتصاالت المثنى 
تعيد الخطوط 

الهاتفية للمواطنين

التجارة تستنفرأسطولها 
لمناقلة المواد الغذائية 

بين المحافظات 

المثنى - الصباح الجديد: 
اع��اد العاملون في مديري��ة اتصاالت وبريد 
الهاتفي��ة  اخلط��وط  املثن��ى  محافظ��ة 
العاطلة ملنطقة اخلشابة حيث متكنوا من 
اصالح عارضة الكابل الرئيس للكابينة 69 

في بدالة اليرموك املغذية للمنطقة .  
واوضح التقرير الشهري الصادر عن املديرية 
اح��دى مديري��ات املثن��ى الش��ركة العامة 
لالتص��االت والبن��ى التحتي��ة حيث متكن 
العاملني بهيئ��ة الكابل من اصالح عارضة 
الكاب��ل الرئيس��ي للكابين��ة 69 في بدالة 
اليرموك املغذية ملنطقة اخلش��ابة بعد مد 
كابل بس��عة 300 زوج ملسافة 240م وربط 
العقد التابعة له العادة اخلطوط الهاتفية 
ملواطني املنطقة ياتي هذا في سياق حملة 
الصيانة التي تقوم املديرية الدامة الشبكة 
االرضية من اجل اعادة اخلدمات الهاتفية .

واضاف التقري��ر ان املديرية س��تقوم بربط 
منطقة الكورنيش مع مجمع املركز ضمن 
مشروع النفاذ الضوئي FTTH بعد التنسيق 
م��ع دوائ��ر البلدي��ة ف��ي احملافظ��ة لتذليل 
املعوق��ات داعيا الى مزيد من التعاون لزيادة 
التواص��ل مع املواطنني من خالل اس��تمرار 

اخلدمة الهاتفية .

بغداد - الصباح الجديد:
عقدت دائرة التخطي��ط واملتابعة في وزارة 
التجارة اجتماعاً ملدراء قسم النقل املركزي 
والشعب واللجان املشكله ملتابعة اقسام 
النقل في شركات الوزارة وتوجيه اسطولها 

ملناقلة مواد البطاقة التموينية .
واوضحت مديرة عام الدائرة ابتهال هاشم 
صاب��ط خ��الل ترأس��ها االجتم��اع بان��ه مت 
التوجي��ه بضرورة قيام الش��احنات مبناقلة 
م��واد البطاق��ة التموينية ب��ني احملافظات 
وحس��ب اخلطه التس��ويقية لكل شركة 
ومناقل��ة مادة احلنطة م��ن مخازن كركوك 
مخ��ازن  ف��ي  املتوف��رة  احلنط��ه  وكذل��ك 
النعماني��ه اضافة عن مناقلة الرز واحلنطة 
املتوف��رة في ميناء ام قص��ر لتوزيعها على 
املواطنني ضمن مفردات البطاقه التموينيه 
، مطالب��ة بتزوي��د دائرتها مبواق��ف يوميه 
ع��ن موقف االس��طول وحركت��ه واملتابعة 
امليداني��ة من قبل اللجان املش��كلة حلركة 

االسطول .

تقرير

أمانة بغداد تنّفذ حملًة شاملًة إلزالة التجاوزات 
اختيار محلة سكنية ضمن كل قاطع 
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إزالة التجاوزات في العاصمة

جانب من حفل توزيع السندات على منتسبي النفط

جانب من عملية توزيع سندات متليك االراضي السكنية بني املواطنني

»اللعيبي« يوّزع قطع أراٍض سكنية 
محافظ واسط يوّزع 48 قطعه أرض بين العاملين في وزارة النفط 

سكنية بين مواطني ناحية شيخ سعد 

إشرف على عملية تأهيل مواقع أراٍض في منطقة )أم هليل( 

بغداد - الصباح الجديد: 
انطلق��ت اولى قواف��ل احلج البري 
عب��ر منف��ذ عرع��ر احل��دودي م��ع 
الس��عودية  العربي��ة  اململك��ة 
متوجه��ة الى املدينة املنورة وعلى 

متنها الف و 175 حاجا. 
وق��ال املتحدث الرس��مي باس��م 
هيئ��ة احلج وللعمرة حس��ن فهد 

 " بي��ان تس��لمت  ف��ي  الكنان��ي 
الصباح اجلديد" نس��خة منه ان" 
الهيئة باش��رت عملي��ة التفويج 
الب��ري لقوافل احلج��اج العراقيني 
ال��ى الدي��ار املقدس��ة بواق��ع 25 
قافل��ة يومي��ا، اي ان 1175 حاج��ا 
س��يعبرون يوميا م��ن منفذ عرعر 
احل��دودي مبحافظ��ة االنب��ار عب��ر 

حاف��الت حديثة حتتوي على جميع 
سبل الراحة". 

واوض��ح ان "الع��دد الكل��ي حلجاج 
الب��ر يبلغ نح��و 14 الف ح��اج، وان 
الق��وات  م��ع  وبالتع��اون  الهيئ��ة 
واحلش��د  والعس��كرية  االمني��ة 
الب��ري  الطري��ق  الش��عبي امن��ت 
للحجاج بش��كل كامل بعد نش��ر 

قواتها على ط��ول الطريق، اضافة 
الى ان القوافل س��ترافقها دوريات 
من الق��وات االمنية وطيران اجليش 

حلني الوصول الى منفذ عرعر".
واضاف الكنان��ي ان "الهيئة وفرت 
وجبتي طعام الى احلجاج في مدينة 
الزائري��ن بكرب��الء و منف��ذ عرع��ر، 
مبينا ان احلاج الواحد مخصص له 

مقع��دان في كل حافل��ة" ، مؤكدا 
ان "هن��اك ممي��زات عدي��دة لذهاب 
احلجاج برا، منها تقليل كلفة احلج 
احلاف��الت للحجاج خالل  ،ومرافقة 
نقلهم الداخلي ي��ن املدينة املنورة 
ومكة املكرمة وطوال ايام املشاعر 
املقدسة ، اضافة الى سهولة نقل 
العف��ش والبضائع التي س��توضع 

بنفس احلافالت مهم��ا كثر عددها 
بعك��س النقل اجلوي ال��ذي يحتم 

على احلجاج االلتزام بوزن معني". 
يذكر ان الهيئة س��يرت في 30 متوز 
املاض��ي قواف��ل تض��م وف��داً اداريا 
من جلان بعث��ة احل��ج العراقية برا، 
الس��تقبال قوافل احلج��اج الوافدة 

وتوفير اخلدمات الضرورية لهم.

انطالق أولى قوافل الحج البري عبر منفذ عرعر
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بكين - أ ب ف: 

جتري القوات البحري��ة واجلوية الصينية 
احلي��ة  بالذخي��رة  عس��كرية  من��اورات 
اس��تعرضت خاللها قدراتها ف��ي املياه 
احمليطة بش��به اجلزيرة الكورية بحسب 
بيان ل��وزارة الدفاع، وس��ط توتر اقليمي 
ازاء س��عي كوري��ا الش��مالية المت��الك 

السالح النووي.
واعلن��ت وزارة الدف��اع الصينية في بيان 
نش��رته على موقعه��ا االلكتروني انها 
جتري مناورات »واس��عة النطاق« بحرية 
وجوية في البح��ر االصفر وخليج بوهاي 
قبالة السواحل الشرقية للبالد يتخللها 

اطالق عشرات الصواريخ.
وتش��ارك ق��وات بحري��ة وجوي��ة تضم 
عشرات السفن واكثر من عشر طائرات 
وغواص��ات، كما وع��دد غي��ر محدد من 
عناص��ر الدف��اع البح��ري في املن��اورات 
الت��ي اعلن��ت ال��وزارة انها ته��دف الى 
اختبار االس��لحة وحتسني قدرات اجليش 
ف��ي تنفيذ هجمات س��احلية واعتراض 

اهداف جوية.
ولم حت��دد ال��وزارة امل��دة الزمني��ة التي 
حظ��را  ان  اال  املن��اورات  ستس��تغرقها 
للمالح��ة ينته��ي الثالث��اء ف��رض ف��ي 
املنطق��ة الت��ي اجريت فيه��ا التدريبات 
العس��كرية، بحس��ب حتذيرات اصدرها 

اجليش والسلطات احمللية.
ولم يتضح م��ا اذا كانت املناورات تهدف 
الى توجي��ه رس��الة، اال ان االعالن عنها 
يأتي بع��د ايام من دعم الصني ملش��روع 
ق��رار اميركي اقره مجل��س االمن التابع 
لالمم املتحدة الس��بت، يشدد العقوبات 
ملواصلته��ا  الش��مالية  كوري��ا  ض��د 
تطوير »اس��لحة نووية وبرامج صواريخ 

بالستية«.
وغ��داة اقرار مجل��س االم��ن العقوبات، 
أك��دت الص��ني مج��ددا وقوفه��ا ال��ى 
جان��ب اجملتم��ع الدولي بوجه التس��لح 
النووي الك��وري الش��مالي والتهديدات 
العس��كرية التي يطلقه��ا نظام بيونغ 

يانغ.
وباشرت الصني منذ فترة عملية حتديث 
لقواتها املس��لحة التي شهدت تراجعا 
في وقت م��ن االوقات، س��عيا الى تعزيز 
نفوذها مبا يتناسب مع قوتها االقتصادية، 

ما اثار قلق الدول اجملاورة لها.
ولطاملا عارضت الصني بش��دة املناورات 
العسكرية االميركية-الكورية اجلنوبية 
املتك��ررة، الت��ي وان كان اله��دف املعلن 
من اجرائها ردع اي هجوم كوري شمالي 
محتمل، اال ان الصني حتملها مسؤولية 

تأجيج التوترات االقليمية.
ان  االثن��ني  الش��مالية  وأك��دت كوري��ا 
الت��ي  اجلدي��دة  القاس��ية  العقوب��ات 
فرضته��ا االمم املتح��دة ل��ن تثنيه��ا عن 

تطوير ترس��انتها النووي��ة، كما رفضت 
الوالي��ات  وتوع��دت  مفاوض��ات  اج��راء 

املتحدة باالنتقام.
باملقابل وص��ل وزير اخلارجي��ة األميركي 
ريك��س تيلرس��ون إل��ى بانك��وك امس 
الثالثاء إلجراء محادثات مع زعيم اجمللس 

العسكري احلاكم برايوت تشان أو تشا، 
ليك��ون بذلك أرفع دبلوماس��ي أميركي 
يزور الب��الد منذ تولي اجلي��ش التايالندي 

السلطة عقب انقالب عام 2014.
وتأتي الزيارة التي تستمر ليوم واحد في 
وق��ت تس��تعيد واش��نطن عالقتها مع 

تايالند في ظ��ل حكم الرئيس األميركي 
دونال��د ترام��ب ال��ذي أغضب��ت إدارت��ه 
اجملموع��ات احلقوقية لتقاربها مع زعماء 

مستبدين حول العالم.
ولكن العالقات حتسنت في عهد ترامب 
حيث دعا الرئيس األميركي زعيم اجمللس 

العس��كري التايالن��دي لزي��ارة الواليات 
املتحدة.

ويأت��ي حتس��ن العالقات كذلك وس��ط 
تنامي مخاوف واشنطن من نفوذ الصني 

في املنطقة.
وتغري بك��ني جيرانها األصغر عبر عرض 
اس��تثمارات ضخمة عليهم دون أن تأبه 
باخملاوف املرتبطة مبسائل حقوق اإلنسان، 
وهو ما يثير ارتياح قادة هذه الدول الذين 

يعانون من الضغوط األميركية.
وتش��كل تايالند حجر الزاوي��ة لبرنامج 
الصني الضخم للبنى التحتية والتجارة 
املع��روف باس��تراتيجية »ح��زام واح��د، 

طريق واحد«.
وأفاد املتحدث باسم السفارة األميركية 
أن تيلرسون سيناقش القضايا الساخنة 
في املنطقة مثل برنامج كوريا الشمالية 
النووي والصاروخي إل��ى جانب النزاعات 

اإلقليمية بشأن بحر الصني اجلنوبي.
ول��م يتضح عل��ى الف��ور إل��ى أي مدى 
س��يضغط تيلرس��ون عل��ى احلكوم��ة 
العس��كرية في ما يتعلق بقمع احلريات 

السياسية.
وفي هذا الس��ياق، قال املتحدث باس��م 
إن  كاس��تونغواي  س��تيف  الس��فارة 
الوالي��ات املتح��دة تري��د م��ن تايالند أن 
»تتح��ول إل��ى دميوقراطي��ة أكث��ر ق��وة 
حتت��رم وتضمن حقوق اإلنس��ان واحلريات 

األساسية«.

وف��ي وق��ت س��ابق من ه��ذا األس��بوع، 
دافعت مساعدة وزير اخلارجية األميركي 
لش��ؤون شرق آسيا س��وزان ثورنتون عن 
االنفتاح الذي تظهره بالدها جتاه النظام 
العسكري في وقت يبدو أن البراغماتية 
تتف��وق عل��ى املبدأ ف��ي اجن��دة ترامب 

للشؤون اخلارجية.
وقال��ت »لديه��م )ف��ي تايالن��د( خارطة 
طري��ق س��يعملون م��ن خالله��ا عل��ى 
إعادة احلكومة الدس��تورية واالنتخابات 
يج��ب  أن��ه  مضيف��ة  الدميوقراطي��ة،« 

»تشجيعهم« على ذلك.
وتأتي زيارة تيلرس��ون في أعقاب منتدى 
إقليم��ي عق��د ف��ي مانيال حيث أش��اد 
تيلرس��ون بتحرك ب��الده لتمري��ر حزمة 
جديدة م��ن العقوبات التي تس��تهدف 
كوريا الش��مالية على خلفية ترسانتها 

النووية املتنامية.
وحاول ترامب مرارا الضغط على بكني، 
حليفة كوريا الش��مالية وش��ريكتها 
التجاري��ة األكب��ر، لدفعه��ا إلى كبح 
للصواري��خ  األخي��رة  برنام��ج  جم��اح 

البالستية.
وجلأت الوالي��ات املتحدة كذلك إلى دول 
جنوب شرق آسيا طلبا للمساعدة في 
عزل بيونغ يانغ. إال أنها فشلت في حث 
التكتل اإلقليمي على منع حضور ممثل 
كوريا الش��مالية في منتدى األس��بوع 

املاضي.
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بيروت - وكاالت: 
نقل��ت صحيف��ة »البن��اء« اللبناني��ة ع��ن مص��در 
عس��كري قوله، إن اجليش اللبناني اس��تكمل كافة 
حتضيرات��ه للمعركة املنتظرة م��ع تنظيم »داعش«، 

وأصبح على متاس مع اإلرهابيني.
وأوض��ح املص��در أن »االس��تعدادات أصبحت ش��به 
منتهية«، مشيرا إلى أن »املعركة ستبدأ على ثالثة 
مح��اور ومن ثالث ق��وى وفي توقي��ت متزامن«. وربط 
املصدر ذلك بكون اجلبهة »مش��تركة ومتداخلة بني 
لبنان وسوريا«، وبالتالي التنسيق مع اجليش السوري 

»واقع حكما وال يحتاج إلى أي قرار سياسي«.
وأوضح��ت الصحيف��ة أن أول ه��ذه احمل��اور، هو احملور 
الغربي الذي سيتواله اجليش اللبناني، حيث سيتقدم 
باجتاه الش��مال للس��يطرة على التالل املوازية لرأس 
بعلب��ك والفاكهة والق��اع، ويصبح عل��ى متاس مع 
املس��لحني. م��ن جانبه، س��يتولى ح��زب اهلل احملور 
الثالث انطالقا من التالل املوازية النتش��ار »داعش«، 
وس��يتقدم باجتاه اجلنوب والشرق، ويلتقي في إحدى 
النق��اط مع اجلي��ش الس��وري. وبالتالي س��تكتمل 
عملي��ة اإلطباق عل��ى »داعش« من جمي��ع اجلهات، 
باس��تثناء نافذة تترك للمسلحني لالنسحاب منها 

في حال خضعوا للتفاوض.

الكويت - وكاالت: 
بدأ مبعوث من أمير الكويت الشيخ صباح األحمد 
اجلاب��ر الصب��اح، جول��ة إقليمي��ة جديدة تش��مل 
سلطنة عمان واإلمارات والبحرين، وذلك بعد جولة 

قام بها أمس شملت السعودية ومصر.
وذك��رت وكالة األنب��اء الكويتية )كون��ا( أن مبعوث 
األمي��ر، النائ��ب األول لرئي��س مجلس ال��وزراء وزير 
اخلارجي��ة الش��يخ صب��اح اخلال��د احلم��د الصباح، 
وال��ذي يرافقه وزي��ر الدولة لش��ؤون مجلس الوزراء 
وزير اإلع��الم بالوكالة الش��يخ محم��د العبداهلل 
املب��ارك الصباح، غادر البالد ام��س الثالثاء متوجها 
إلى سلطنة عمان لتسليم رسالة خطية من أمير 

البالد للسلطان قابوس بن سعيد.
على أن يتوجه بعد ذلك إلى دولة اإلمارات لتسليم 
رس��الة خطية إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
رئيس دولة اإلمارات، ثم إلى مملكة البحرين لتسليم 

رسالة خطية إلى امللك حمد بن عيسى.

طهران - وكاالت:
قدم الرئيس اإليراني حسن روحاني أسماء املرشحني 
لتول��ي احلقائ��ب الوزارية باحلكومة الثانية عش��رة، 
جمللس الش��ورى اإلس��المي، مقترح��ا احتفاظ جواد 
ظري��ف مبنص��ب وزي��ر اخلارجي��ة وتعيني وزي��ر دفاع 
جديد وأفادت وكالة »تس��نيم« لألنباء امس الثالثاء، 
بأن مجلس الش��ورى اإلسالمي س��يحظى بفرصة 
أس��بوعني لدراس��ة الس��ير الذاتية والبرامج التي 
قدمه��ا الوزراء ث��م اتخاذ الق��رارات باملصادقة على 

الوزراء من عدمها.
ووفقا للقائمة التي أعلنتها احلكومة فقد مت تغيير 
7  وزراء، عل��ى رأس��هم وزير الدفاع حس��ني دهقان، 
حيث اقترح روحاني تعيني العميد أمير حامتي خلفا 
ل��ه. كما مت اس��تبدال وزير االقتصاد عل��ي طيب نيا 
ليخلفه مسعود كرباس��يان، فيما سيحتفظ وزير 
اخلارجية ج��واد ظريف وكذل��ك وزراء النفط واألمن 
والداخلية بحقائبهم الوزارية. ولم يعلن روحاني عن 

وزيره املقترح لتسلم حقيبة وزارة التعليم العالي.

الجيش اللبناني 
يستكمل اإلعداد 

للمعركة ضد »داعش«

المبعوث الكويتي في 
جولة وساطة جديدة لحل 

األزمة الخليجية

روحاني يقّدم تشكيلة 
حكومته الجديدة 

لمجلس الشورى اإليراني

متابعة - الصباح الجديد:

للرئي��س  مستش��ار  كش��ف 
الفلسطيني محمود عباس، عن 
شروط الس��لطة الفلسطينية 
لع��ودة التنس��يق األمني مع تل 
أبي��ب، مؤك��دا وج��ود محاوالت 
إسرائيلية للتواصل مع رام اهلل 
م��ن أجل اس��تئناف التنس��يق، 
»هيوم��ن  اعتب��رت  وق��ت  ف��ي 
رايتس ووتش« أن إلغاء إس��رائيل 
الفلس��طينيني  آالف  إقام��ات 
في الق��دس الش��رقية على مر 
السنني، يؤكد انتهاجها املعايير 
املزدوجة، وتبنيها شروط اإلقامة 

التعجيزية للمقدسيني.
وورد في تقري��ر للمنظمة: »منذ 
بداي��ة احتالل إس��رائيل للقدس 
وحت��ى   1967 ع��ام  الش��رقية 
2016، ألغ��ت إس��رائيل  نهاي��ة 
14595 فلس��طينيا في  إقامات 
الق��دس الش��رقية عل��ى األقل، 
حس��ب بيان��ات وزارة الداخلي��ة 

اإلسرائيلية«.
الس��لطات اإلس��رائيلية  »بررت 
معظ��م عمليات اإللغ��اء بعدم 
»مح��ور  الق��دس  أن  إثباته��م 
حياته��م«، فيم��ا ألغ��ت مؤخرا 
فلس��طينيني  إقام��ة  كذل��ك، 
متهم��ني مبهاجمة إس��رائيليني 
عقاب��ا له��م وعقوب��ة جماعية 
ض��د أق��ارب املتهمني املش��تبه 
بهم. يدفع نظام التمييز الكثير 
إلى مغادرة  الفلس��طينيني  من 
مدينته��م ما ينته��ي بعمليات 
ترحيل قسري، في انتهاك خطير 

للقانون الدولي«.
وج��اء ف��ي التقرير كذل��ك: »إن 
رفض جتديد اإلقامات، بالتوازي مع 
عقود من التوس��ع االستيطاني 
املن��ازل  وه��دم  املش��روع،  غي��ر 
والقيود املفروضة على البناء في 
املدينة، أدى إلى زيادة االستيطان 
غير املشروع من جانب املواطنني 
القدس  اليهود في  اإلسرائيليني 
الشرقية احملتلة، تزامنا مع تقييد 

منو السكان الفلسطينيني«.

وقالت س��ارة ليا ويتسن، مديرة 
ف��ي  األوس��ط  الش��رق  قس��م 
»هيومن رايت��س ووتش«: »تّدعي 
الق��دس  معامل��ة  إس��رائيل 
لكنه��ا  موح��دة،  كمدين��ة 
حت��دد قوان��ني مختلف��ة لليهود 
التمييز  والفلس��طينيني. يزي��د 
فلس��طينيي  ض��د  املتعم��د 
الق��دس، مبا في ذلك سياس��ات 
الت��ي ته��دد وضعهم  اإلقام��ة 
القانون��ي، من انس��الخهم عن 

املدينة«.
 كم��ا قابل��ت »هيوم��ن رايت��س 
مقدس��ية  عائ��الت   8 ووت��ش« 
أُلغي��ت إقاماته��ا ب��ني ش��هري 
م��ارس ويولي��و 2017، وراجع��ت 
وقرارات  اإلقامة  إلغ��اء  خطابات 
الرسمية،  الوثائق  وباقي  احملاكم 
إل��ى محاميهم،  كم��ا حتدث��ت 
فيما تسترت على هوية معظم 
من قوبلوا حلماية خصوصيتهم 
ومنع األعمال االنتقامية احملتملة 

اإلس��رائيلية  الس��لطات  م��ن 
ضدهم.

وذك��ر أح��د الفلس��طينيني ممن 
ألغيت إقاماتهم، أن سبب اإللغاء 
تس��لقه اجل��دار الفاصل حلضور 
حفل زفاف ألحد أقربائه في جزء 

آخر من الضفة الغربية.
ح��رم  آخ��ر  فلس��طيني  وأك��د 
الس��لطات  أن  اإلقام��ة،  م��ن 
إص��دار  رفض��ت  اإلس��رائيلية 
شهادات ميالد ألطفاله اخلمسة 

الذين ولدوا جميعا في القدس.
أما باق��ي املقدس��يني الذين لم 
عل��ى  احلص��ول  م��ن  يتمكن��وا 
إقامة مم��ن مت لقاؤهم، فقد قالوا 
إنهم غي��ر قادرين عل��ى العمل 
بش��كل قانوني واحلص��ول على 
مستحقات الرعاية االجتماعية 
وحضور حفالت الزفاف واجلنازات 
أو زي��ارة أقاربه��م املرض��ى ذوي 
احلال��ة اخلطرة في اخل��ارج، وذلك 
الس��لطات  رف��ض  م��ن  خوف��ا 

له��م  الس��ماح  اإلس��رائيلية 
بالعودة إلى بيوتهم.

كش��ف  ذل��ك  غض��ون  وف��ي 
الفلسطيني  للرئيس  مستشار 
محم��ود عب��اس، ع��ن ش��روط 
لعودة  الفلس��طينية  السلطة 
التنس��يق األمني مع ت��ل أبيب، 
مؤكدا وجود محاوالت إسرائيلية 
للتواص��ل م��ع رام اهلل من أجل 

استئناف التنسيق.
ع��ن  »م�ع��ا«  وكال��ة  ونقل��ت 
مستش��ار  الهب��اش  محم��ود 
الرئيس وقاضي قضاة فلسطني 
الش��رعيني، أن القي��ادة ال متان��ع 
اس��تئناف املفاوض��ات إذا كانت 
إس��رائيل معنية بذلك، شريطة 
الترتيبات على  بإع��ادة  التزامها 
األرض وف��ق االتفاقي��ات املوقعة 
بني الطرفني، من خالل عدة نقاط 
م��ن بينه��ا »أن تك��ون املناط��ق 
املصنف��ة »أ« حس��ب اتفاقي��ة 
أوس��لو حتت س��يادة الس��لطة 

بش��كل كامل، وأن تكون مراكز 
قانونية  لها حماي��ة  الس��لطة 
ودولي��ة، ووقف تدخل إس��رائيل 
في هذه املناط��ق، وضمان حرية 
تنقل املواطن الفلس��طيني دون 
قيود أو ش��روط، فض��ال االلتزام 
بح��ق الس��لطة في الس��يطرة 

على املعابر.
وش��دد الهباش عل��ى أن احترام 
االتفاقيات يجب أن يكون متبادال، 
ونف��ى وجود أية جه��ود عربية أو 
ضغ��وط الس��تئناف التنس��يق 

األمني مع تل أبيب.
وكان عب��اس ق��د أعل��ن عن وقف 
التنس��يق األمني، احتجاجا على 
ما ج��رى في القدس بع��د 14 متوز 
املنصرم، عندما نصبت السلطات 
إلكتروني��ة  بواب��ات  اإلس��رائيلية 
وكامي��رات مراقب��ة عن��د مداخل 

املسجد األقصى.
وأك��د مصدر مطلع ل��� »معا« أن 
عباس يش��ترط عودة األوضاع إلى 

ما كانت عليه في العام 2000 قبل 
أن يعود التنسيق األمني، مضيفا 
أن القيادة الفلسطينية سترفض 
أي تنس��يق أمني تطلبه إسرائيل 
إال إذا تراجع��ت ع��ن اعتداءاته��ا 
اليومي��ة على مناطق الس��لطة 
ع��ن  وكف��ت  واخمليم��ات،  وامل��دن 
اس��تمرار إطالق النار واس��تخدام 
واالقتحام��ات،  املس��تعربني، 
ون��واب  املس��ؤولني  واختط��اف 

البرملان، واعتقال األطفال.
م��ن جهته، نفى املتحدث باس��م 
الفلس��طينية  األمنية  األجه��زة 
اللواء عدنان الضميري ما تردد في 
اإلعالم اإلس��رائيلية عن  وس��ائل 
استمرار التنسيق األمني بشكل 
غي��ر معل��ن، وأك��د أن الس��لطة 
ت��زال  ال  التنفيذي��ة  وأجهزته��ا 
ملتزمة بقرار وقف كافة أش��كال 
االتصال مع إس��رائيل، باس��تثناء 
اإلنس��انية  واحل��االت  القضاي��ا 

امللحة.

عباس يكشف شروط إلعادة التنسيق األمني مع تل أبيب

إسرائيل ألغت إقامة 14595 فلسطينيا
 في القدس الشرقية بين عامي 1967 و2016

بررت السلطات 

اإلسرائيلية معظم 

عمليات اإللغاء 

بعدم إثباتهم 

أن القدس محور 

حياتهم

مناورات صينية عسكرية

شروط عباس العادة التنسيق األمني مع اسرائيل

تقـرير
تيلرسون في تايالند لتحسين عالقة واشنطن بأقدم حلفائها اآلسيويين

مناورات عسكرية صينية بالذخيرة الحية وسط تصاعد التوتر إزاء كوريا الشمالية
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صنعاء - أ ب ف: 
االول  أم��س  املتح��دة  األمم  أك��دت 
االثنني، أن التحال��ف العربي بقيادة 
السعودية وافق على إمداد طائرات 
حتمل مساعدات أممية إلى العاصمة 

اليمنية صنعاء بالوقود.
األم��ني  باس��م  املتح��دث  وأعل��ن 
العام للمنظمة العاملية، س��تيفان 
دوجاري��ك، أثن��اء مؤمت��ر صحفي، أن 
التحالف أعرب ع��ن موافقته على 
رفع العوائق أمام تس��ليم شحنات 
الوقود إلى الطائرات األممية، مضيفا 
أن الوق��ود س��ينقل ف��ي األس��بوع 
اجلاري م��ن العاصم��ة املؤقتة عدن 
إلى صنعاء، التي تبقى حتت سيطرة 

جماعة "أنصار اهلل" وحلفائها.
وذكر دوجاريك أن األمم املتحدة تسعى 
إلى إبرام اتف��اق ملموس مع أطراف 
األزم��ة، يقض��ي بتزوي��د الطائرات 
األممي��ة بالوق��ود بش��كل منتظم، 
مطالبا الس��لطات اليمنية بوضع 

آلية تسهم في ضمان ذلك.
جتدر اإلشارة إلى أن مدير برنامج األمم 
املتح��دة اإلمنائي في اليم��ن، أوكي 
لوتس��ما، أعلن في األسبوع املاضي 
ع��ن صعوب��ات واجهته��ا املنظمة 
في نقل املس��اعدات اإلنسانية إلى 
صنع��اء جوا م��ن عّم��ان وجيبوتي، 
وذلك بسبب عدم حصول الطائرتني 
األمميتني ف��ي مط��ار الصنعاء على 

الوق��ود املطل��وب لقيامهما برحلة 
العودة.

وأض��اف املس��ؤول أن س��بب ه��ذه 
املش��اكل يكم��ن في ع��دم إصدار 
التحالف وحكومة اليمن إذنا لنقل 
وقود الطائرات إلى صنعاء لتس��يير 

الرحالت.
يذكر أن مس��ألة املساعدات ال تزال 
تتص��در األجن��دة اليمنية، في وقت 
تعان��ي فيه الب��الد من أس��وأ أزمة 
إنس��انية في العال��م، بالتزامن مع 
انتشار غير مس��بوق لوباء الكوليرا 
القاتل، وذلك عل��ى خلفية الصراع 
املس��لح الدموي بني أط��راف األزمة 

املستمرة منذ عام 2014.

برلين - بي بي سي: 
تتهي��أ أملاني��ا إلعادة بع��ض طالبي 
اللج��وء م��رة أخ��رى إل��ى اليون��ان، 
على الرغم من ش��دة ازدحام مراكز 
االستقبال هناك، والتراكم الضخم 
في بح��ث طلب��ات اللج��وء والبت 

فيها.
وكان��ت أملانيا قد توقف��ت فترة عن 
إرس��ال طالبي اللجوء إل��ى اليونان 
عق��ب حك��م أصدرت��ه محكمتها 

الدستورية في 2011.
ويق��ول االتف��اق إن طل��ب اللج��وء 
يجب بحثه والب��ت فيه في أول بلد 
م��ن بلدان االحت��اد األوروب��ي، يدخله 

املهاجر.
وقد حتدث عن تل��ك التغييرات التي 
طرأت وزير يوناني، ومس��ؤولون أملان 

حملطة تلفزيون )إيه آر دي(.

وقال وزير الهج��رة اليوناني إيوانس 
موزاليس إن ب��الده وافقت على أخذ 
بع��ض طالب��ي اللجوء م��رة أخرى، 
إظهارا حلسن النية، وبعد تعرضها 
لبع��ض »الضغط« من قب��ل بلدان 

في االحتاد األوروبي.
ونقلت محطة تلفزي��ون )إيه آر دي( 
األملاني��ة ع��ن وزارة الداخلية قولها 
إنها طلب��ت من اليون��ان في نهاية 

متوز أخذ 392 طالب جلوء.
وتفيد تقارير بأن نقل املهاجرين إلى 
اليون��ان لن يؤث��ر إال ف��ي املهاجرين 
الذين وصلوا أملانيا بدءا من منتصف 

آذار 2017.
وقد استقبلت أملانيا في 2016-2015 
أكثر من 800 ألف مهاجر والجئ، فر 
كثير منه��م من احلرب واالنتهاكات 

في أفغانستان، والعراق، وسوريا.

وقد اش��تكت اليون��ان، التي كانت 
آن��ذاك تعاني م��ن قلة امل��وارد، بعد 
األزم��ة االقتصادي��ة، م��ن أنه��ا قد 
ال تس��تطيع التعام��ل م��ع أع��داد 

القادمني بالقوارب من تركيا.
والت��زال الظروف صعبة في معظم 
مراكز االس��تقبال في اليونان، كما 
اندلع��ت أح��داث ش��غب م��ن قبل 
املهاجري��ن الذين أصابه��م التأخير 

البيروقراطي باإلحباط.
وانخفض تدف��ق الالجئني في العام 
املاض��ي، بع��د موافق��ة تركيا على 
مساعدة االحتاد األوروبي في اعتراض 

قوارب املهاجرين.
كم��ا أن الس��ياجات التي أنش��ئت 
على احلدود في دول البلقان قلصت 
عدد املهاجرين املتوجهني إلى وسط 

أوروبا.

التحالف العربي يوافق على إمداد 
طائرات المساعدات األممية إلى اليمن 

ألمانيا تقرر إعادة بعض المهاجرين إلى اليونان



7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد:

املرك��زي  البن��ك  مبيع��ات  زادت 
العراق��ي من العم��ات األجنبية 
خ��ال م��زاد أم��س الثاث��اء إلى 
مقاب��ل  دوالر،  ملي��ون   134.87
118.39 ملي��ون دوالر مبزاد االثنني، 
دوالر،  ملي��ون   16.48 بارتف��اع 

بحسب بيان للمركزي.
وأض��اف املرك��زي، في البي��ان، أن 
س��عر الص��رف بل��غ 1182 ديناراً 
ل��كل دوالر ف��ي امل��زاد املنعق��د 
مبشاركة 39 مصرفاً، و10 شركات 

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

الثاثاء 9 آب اجلاري.
وبلغ حجم املبالغ املبيعة لتعزيز 
أرص��دة املصارف ف��ي اخلارج نحو 
129.33 ملي��ون دوالر، ف��ي ح��ني 
ُق��درت كمي��ة النق��د املبيعة ب� 

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

فسيكون بالسعر نفسه.
على صعي��د آخر، أنهى املؤش��ر 
العام لسوق العراق لألوراق املالية 
ت��داوالت، أم��س الثاث��اء، عل��ى 
ارتفاع هامش��ي %0.03، بإقفاله 
عن��د النقطة 580.84، ليربح 0.2 
نقطة، مقارنة مبستويات إقفاله 

في األول من أمس االثنني. 
ودفع ارتفاع 4 أسهم اجتاه املؤشر 
العام للصع��ود، تقدمها مصرف 
االئتمان ب�%3.03، وصعد العراقية 
النتاج البذور واملنصور الدوائية ب� 
%1.69 و%1.52 على الترتيب، كما 

زاد مصرف املنصور 1.28%.
على اجلانب اآلخر، تراجع الرابطة 
وتصنيع   ،12.7% للتحويل  املالية 

وتسويق التمور ب� 3.57%.
وتراجع حجم التداوالت أمس إلى 
11.52 مليار س��هم، ف��ي مقابل 
باجللس��ة  س��هم  ملي��ار   31.3

الس��ابقة، كما انخفضت قيمة 
التداوالت إل��ى 11.25 مليار دينار، 
دين��ار  31.2 ملي��ار  ف��ي مقاب��ل 

بجلسة االثنني . 
وتصدر مصرف العربية اإلسامي 
التداوالت حجماً وقيمًة، من خال 
تداول 10.5 مليار س��هم، بقيمة 

10.5 مليار دينار.
ف��ي الش��أن ذات��ه، اعل��ن البنك 
املرك��زي العراقي، أم��س الثاثاء، 
عن إستياء تنظيم »داعش« على 
856 ملي��ار دينار وعلى قرابة 101 
مليون دوالر في ثاث محافظات، 
في حني كش��ف عن ان حكومة 
االقليم اس��تحواذت على ودائعه 
في فرعي البنك املركزي التابعني 
ال��ى وزارة مالية االقلي��م، والتي 
تق��در بحدود 5 ترلي��ون دينار منذ 

عام 2014.
وق��ال البنك في بيان صحافي، إن 
تعرض  العراقي  املصرفي  »اجلهاز 

م��ا بعد اح��داث 15 حزي��ران من 
عام 2014، الى انتكاس��ة كبيرة 
بسبب س��يطرة عصابات داعش 
على ث��اث محافظات هي نينوى 
الدي��ن، اضافة  واالنب��ار وص��اح 
ال��ى اجزاء مهمة م��ن محافظة 

ديالى«.
وأضاف، أن »داعش س��يطر على 
قراب��ة 121 م��ن ف��روع املص��ارف 
احلكومية واخلاصة مبا فيها الفرع 
العراقي«،  املرك��زي  التابع للبنك 
مبينا أن »التقديرات في ضوء آخر 
االوض��اع املالية لف��روع املصارف 
الت��ي س��يطر عليه��ا داعش بان 
اجمال��ي املبالغ التي كانت فيها، 
تق��در بح��دود 856 ملي��ار دينار، 
اضاف��ة ال��ى قراب��ة 101 مليون 

دوالر«.
وتاب��ع البن��ك، أن »أغل��ب ه��ذه 
الودائع تعود الى الدوائر احلكومية 
واملتعلق��ة مبش��اريع احملافظ��ات 

ضمن موازنة عام 2014، بضمنها 
ارصدة وزارت��ي الدفاع والداخلية، 
االقليات  البناء  العائدة  واالرصدة 
وااليزيدي��ني  املس��يحيني  م��ن 
وجمي��ع  والتركم��ان  والش��بك 
واملذاهب االس��امية  الطوائ��ف 
االخ��ر، اضافة ال��ى ارصدة بعض 
الش��ركات احمللية الصغيرة التي 
غادر اصحابها هذه املدن بس��بب 
احداث احلرب واالحتال الداعشي 

ملناطقهم«.
الضغ��وط  ان  ال��ى  وأش��ار 
املصرفي  اجله��از  تفاقمت عل��ى 
بع��د اس��تحواذ حكوم��ة اقليم 
كردس��تان على ودائعه في فرعي 
البنك املرك��زي التابعني الى وزارة 
مالية االقليم، والتي تقدر بحدود 
5 ترلي��ون دينار يع��ود قرابة 50 % 
للتجارة،  العراق��ي  املص��رف  الى 
ويع��ود النص��ف االخر ال��ى اكثر 
م��ن 80 فرع��ا تابع��ة للمصارف 

اخلاصة بضمنها فروع للمصارف 
االجنبية العاملة في العراق«.

وأوض��ح املرك��زي، أن »التنظي��م 
جن��ى ام��واال طائلة من��ذ فرض 
س��يطرته على مناطق واس��عة 
من نين��وى في حزيران عام 2014، 
حي��ث إن دخ��ل التنظي��م يبل��غ 
ملي��اري دوالر س��نويا، مما يجعله 
من أغن��ى التنظيم��ات في ذلك 

الوقت«.
وبني، أن »داع��ش أصبح غنيا من 
خال بي��ع النفط ال��ذي يحصل 
عليه م��ن العراق وس��وريا، فيما 
لم يت��م االفصاح ع��ن من يقوم 
ال��ذي يس��رقه  النف��ط  بش��راء 
ال��ى مختل��ف  ويهرب��ه  داع��ش 
البل��دان«، مؤك��دا أن »العائدات 
اليومية لتنظيم داعش من البيع 
غي��ر القانوني للنف��ط يبلغ نحو 
مليون��ي دوالر نظي��ر بيع 30 ألف 
برميل يوميا تقريبا، حيث يتراوح 

سعر البرميل من الذهب االسود 
لدى التنظيم ب��ني 25 – 50 دوالر 
أميركي��ا قب��ل انخفاض اس��عار 

النفط في الفترة املاضية«.
ولفت البنك، إلى »اتخاذ اجراءات 
احترازية حلماية القطاع املصرفي 
واملالي خال فترة سيطرة داعش 
على ف��روع املصارف والش��ركات 
منها ايقاف نشاط فروع املصارف 
والشركات املالية الغير مصرفية 
الواقعة ف��ي محافظات املوصل, 
االنب��ار  ديال��ى,  و  الدي��ن  ص��اح 
ومنع نقله��ا او تزويدها بالعملة 
الناف��ذة  خ��ال  م��ن  االجنبي��ة 
وايقاف اش��تراك ف��روع املصارف 
والش��ركات املالية غير املصرفية 
في نظ��ام املقاص��ة االلكترونية 
ونظ��ام املدفوع��ات بش��كل عام 
والواقع��ة ف��ي ه��ذه احملافظات، 
اضافة الى اجراءات اخرى اتخذها 

البنك«.

اإلقليم استحواذ على ودائع للبنك بقيمة 5 ترليون دينار منذ 2014

ارتفاع مبيعات المركزي من العمالت األجنبية

أنهى المؤشر العام 
لسوق العراق لألوراق 
المالية تداوالت، أمس 
الثالثاء، على ارتفاع 
هامشي 0.03%، 
بإقفاله عند النقطة 
580.84، ليربح 
0.2 نقطة، مقارنة 
بمستويات إقفاله في 
األول من أمس االثنين

تداول يومي للعمالت األجنبية

لندن ـ رويترز:
اس��تقرت أس��عار النفط أمس الثاثاء بعد أنباء عن 
تقل��ص إمدادات اخلام من الس��عودية بددت أثر زيادة 
إمدادات منتجني آخرين من بينهم الواليات املتحدة.

وقال��ت مص��ادر مطلع��ة أم��س إن ش��ركة أرامكو 
الس��عودية املتخصص��ة ف��ي النف��ط س��تخفض 
مخصصات اخل��ام لزبائنها حول العالم في أيلول مبا 

ال يقل عن 520 ألف برميل يوميا.
ويتماشى هذا اخلفض مع التزامات اململكة في اتفاق 
خفض اإلنتاج ال��ذي تقوده منظمة البلدان املصدرة 
للبت��رول )أوبك( والذي يهدف إلى تعزيز أس��عار اخلام 
الت��ي تضررت ألكثر من ثاث س��نوات من تخمة في 

املعروض.
لكن اإلنتاج ما زال مرتفعا في أنحاء عدة من العالم 
وما زالت األس��عار عند نصف املس��توى الذي كانت 
عليه في الفترة من عام 2011 إلى عام 2014 تقريبا. 
وارتفع خام القياس العاملي مزيج برنت 20 سنتا إلى 
52.57 دوالر للبرميل بحلول الس��اعة 1020 بتوقيت 
جرينتش بينما زاد اخلام األميركي اخلفيف 20 س��نتا 

إلى 49.59 دوالر للبرميل.

لندن ـ رويترز:
هبطت األس��هم األوروبية في التعامات املبكرة 
أم��س الثاث��اء مواصل��ة خس��ائرها بع��د بداية 
ضعيف��ة له��ذا األس��بوع م��ع تعرض ش��ركات 
التعدين لضغوط في الوق��ت الذي ضغطت فيه 
النتائج على أسهم باندورا وآي.إتش.جي وستاندرد 

اليف في تعامات محدودة.
وانخف��ض املؤش��ر س��توكس 600 األوروب��ي 0.2 
باملئة وتراجع املؤش��ران س��توكس 50 لألس��هم 
القيادية وفايننش��ال تاميز 100 البريطاني بنسبة 
مماثلة وكذلك كان احلال بالنسبة للمؤشر داكس 

األملاني.
وتصدر قطاع املوارد األساس��ية قائمة القطاعات 
اخلاس��رة بانخف��اض 0.3 باملئة مع تعرض س��عر 
النحاس لضغوط بفع��ل بيانات جتارة أضعف من 
التوقعات من الصني أكبر مستهلك للمعدن في 

العالم.
وهبط سهم س��تاندرد اليف البريطانية للتأمني 
1.2 باملئ��ة بع��د إعان نتائج النص��ف األول بينما 
هوى س��هم إنتركونتننتال ج��روب للفنادق ثاثة 
باملئ��ة بعد نش��ر بيانات مخيبة لآلم��ال حول منو 

متوسط إيرادات الغرف.

لندن ـ رويترز:
انخفض الدوالر أمس الثاث��اء لليوم الثاني لكنه 
ظل متمس��كا مبعظم املكاس��ب الت��ي حققها 
يوم اجلمعة بعد بيانات قوية للوظائف األميركية 
بالرغم من أن املس��تثمرين ما زالوا غير مقتنعني 
ب��أن مجل��س االحتياطي االحت��ادي )البنك املركزي 
األميركي( س��يرفع أس��عار الفائدة مج��ددا هذا 

العام.
وانخفضت العملة األميركية إلى أدنى مس��توى 
ف��ي 15 ش��هرا مقابل مؤش��رها العام األس��بوع 
املاض��ي بعد أن عززت بيانات ضعيفة الرأي القائل 
بأن مجل��س االحتياط��ي االحتادي ل��ن يقدم على 
حتريك س��عر الفائ��دة حتى العام املقب��ل بعد أن 

رفعها مرتني هذا العام.
لكن البيانات القوية لس��وق العمل التي نش��رت 
ي��وم اجلمعة ش��كلت حتدي��ا لوجه��ة النظر تلك 
ودعم��ت ال��دوالر ليحق��ق أفض��ل أداء يومي منذ 
بداية العام وأعادت إلى الواجهة التوقعات بش��أن 
موعد الذي سيشدد فيه البنك املركزي األميركي 

سياسته النقدية مجددا.

السعودية تقلص إمدادات 

النفط ضمن »أوبك«

تراجع األسهم األوروبية

بيانات تجارية أميركية 

تضغط على الدوالر

تقـرير

متابعة الصباح الجديد:

نش��رت  رس��مية  أرق��ام  كش��فت 
أمس الثاث��اء، تباطؤ النمو التجاري 
الصيني بش��كل ملح��وظ في متوز 
املاض��ي مقارنة م��ع ش��هر حزيران 
الس��ابق له، وجاءت األرقام أدنى من 
التوقع��ات بعد أش��هر م��ن الزخم 

املستمر.
وأدى ذلك إلى هبوط قيمة األس��هم 
في معظم األس��واق اآلس��يوية، ما 
أزال سريعاً األرباح األولية التي جنمت 
عن تس��جيل ارتفاعات قياسية في 

بورصة وول ستريت.
وأش��ار خب��راء اقتصاديون إل��ى أنه 
وعل��ى رغم ارتفاع حج��م الصادرات 
وال��واردات مقارنة بالس��نة املاضية، 
ف��إن األرقام األخيرة تش��ير إلى ميل 

انحداري.
وارتفع حجم الصادرات 7.2 في املئة 
مقارنة بالسنة املاضية إلى 193,65 
مليار دوالر، بحس��ب ارق��ام أعلنتها 
إدارة اجلمارك وجاءت دون نس��بة 11 
في املئة التي كانت توقعتها وكالة 

»بلومبرغ«.
كذلك ارتفع حج��م الواردات 11 في 
املئ��ة مقارنة بالعام 2016 مس��جاً 

146,9 مليار دوالر، وهي بدورها أرقام 
دون نسبة ال�18 في املئة التي كانت 

متوقعة.
وبذلك يكون فائ��ض امليزان التجاري 

ارتفع الى 46,74 مليار دوالر.
وق��ال اخلبي��ر االقتصادي ف��ي مركز 
لابحاث  ايكونوميك��س«  »كابيتال 
ايفان��ز  جولي��ان  واالستش��ارات 
االرتفاع املسجل  »برغم  بريتش��ارد: 
نهاي��ة )الربع الثان��ي(، يبدو ان النمو 

التجاري يتخذ مياً انحدارياً«.
ويضي��ف اخلبي��ر ان��ه »حتدي��داً، فإن 
االنخفاض احلاد ف��ي النمو التجاري 
منذ بداية العام يش��ير إل��ى تراجع 

الطلب احمللي«.
وج��اءت األرق��ام معاكس��ة ألرق��ام 
اقتصادي��ة أخرى ايجابية وال س��يما 
من��و إجمالي الن��اجت احمللي ف��ي الربع 
الثان��ي بنس��بة 6,9 ف��ي املئة وهي 

نسبة فاقت التوقعات.
وتأتي نتائج القطاع التجاري الصيني 
بعد إقرار مجلس األم��ن التابع لألمم 
املتح��دة الس��بت املاض��ي عقوبات 
الش��مالية  كوري��ا  ض��د  مش��ددة 
تفرض حظراً على تصدير بيونغ يانغ 
للفح��م واحلدي��د وغيرها م��ن املواد 
التي تس��اهم بش��كل أساسي في 

إدخال العمات الصعبة إلى الباد.

الش��ركاء  أكب��ر  الص��ني  وتعتب��ر 
التجاريني لكوريا الش��مالية إال انها 
تقف أخيراً بش��كل متزايد في صف 

الواليات املتحدة ضد بيونغ يانغ.

وق��ال اخلبي��ر االقتصادي ف��ي مركز 
»أي إت��ش إس« االقتص��ادي راغي��ف 
بيسواس: »برغم الزيادة في الفائض 
الصين��ي فقد  الش��هري  التج��اري 

انخفض منسوب التوتر في العاقات 
التجاري��ة مع الواليات املتحدة عقب 
تع��اون الصني مع الوالي��ات املتحدة 
في تش��ديد العقوب��ات االقتصادية 

ضد كوريا الشمالية«.
»العاق��ات  أن  بيس��واس  وأض��اف 
التجاري��ة الصينية - األميركية هي 
حالياً مدفوع��ة بالتعاون القائم بني 
الص��ني والواليات املتح��دة من أجل 
إعادة كوريا الشمالية إلى مفاوضات 

مجموعة الست«.
على صعيد متصل، تراجع متوسط 
واردات النفط الصينية اليومية في 
متوز إلى أدنى مس��توى من��ذ كانون 
الثان��ي م��ع س��حب املصاف��ي من 
اخملزونات بعد ش��راء كمي��ات كبيرة 
في وقت س��ابق من ه��ذا العام وفي 
الوقت الذي خفض��ت فيه املصافي 

إنتاجها.
وقالت اإلدارة العامة للجمارك أمس 
الثاث��اء إن الص��ني اش��ترت 34.74 
مليون طن من النفط اخلام في متوز، 
أو ما يع��ادل نحو 8.18 مليون برميل 
يوميا، وإن كان هذا يظل أعلى بنحو 
12 باملئة من مس��تويات متوز 2016. 

)الطن=7.3 برميل من النفط اخلام(.
ووفقا حلس��ابات رويترز تق��ل واردات 
متوز سبعة باملئة عن مستوى حزيران 
البالغ 8.79 مليون برميل يوميا والذي 
جع��ل الص��ني أكبر مش��تر للنفط 
اخلام في العالم متفوقة بذلك على 

الواليات املتحدة.

وأظه��رت بيانات اجلمارك أن الواردات 
زادت في أول سبعة شهور من العام 
13.6 باملئة على أس��اس سنوي إلى 
247 مليون طن أو 8.51 مليون برميل 

يوميا.
وجاء تراج��ع الواردات ف��ي ظل زيادة 
مخزونات اخل��ام التجارية في نهاية 
متوز إلى أعلى مس��توى من��ذ أيلول 
ع��ام 2016 وه��و ثال��ث ش��هر على 

التوالي للزيادة.
ويتوق��ع جت��ار ومحللون عل��ى نطاق 
واسع انتعاش واردات اخلام الصينية 
مجددا في الربع األخير من العام مع 

بدء عمل مصاف جديدة.
وأظهرت بيان��ات اجلمارك أن صادرات 
الوق��ود املك��رر زادت 8.4 باملئ��ة في 
الش��هور الس��بعة األولى من العام 
على أساس سنوي إلى 28.21 مليون 
طن بينما لم تس��جل ص��ادرات متوز 
تغيرا يذكر على أس��اس سنوي عند 
4.55 ملي��ون ط��ن مقارن��ة م��ع 4.2 

مليون طن في حزيران.
وزادت واردات الغ��از الطبيع��ي ثاث��ة 
باملئ��ة وفق��ا حلس��ابات رويت��رز على 
أساس ش��هري إلى 5.75 مليون طن. 
وزادت الواردات في الش��هور السبعة 
األول��ى م��ن الع��ام 20.7 باملئ��ة على 

أساس سنوي إلى 36.82 مليون طن.

بكين: المصافي خّفضت إنتاجها في 2017

تباطؤ نمو الصادارات والواردات الصينية في تموز
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
أظه��رت بيانات أمس الثاثاء، أن 
أكثر  انخفضت  أملاني��ا  صادرات 
من املتوقع في حزي��ران املاضي، 
وأن الواردات هبطت بوتيرة أكبر 
لينمو الفائض التجاري في أكبر 

اقتصاد في أوروبا.
بع��د  الص��ادرات  وتراجع��ت 
 2.8 التعديل ألسباب موسمية 
في املئ��ة في أكب��ر هبوط منذ 
آب 2015، منهي��ة موجة صعود 
اس��تمرت عل��ى مدار خمس��ة 

أشهر متتالية.
وأظه��رت بيان��ات م��ن »مكتب 
اإلحص��اءات االحتادي��ة« تراج��ع 
ال��واردات 4.5 ف��ي املئة في أكبر 

هبوط منذ كانون الثاني 2009.
اس��تطاعاً  البيانات  وتخال��ف 

لل��رأي أجرت��ه »رويترز«، وأش��ار 
إل��ى انخفاض الصادرات 0.3 في 
املئة وارتف��اع ال�واردات 0.2 ف�ي 

املئ�ة.
وزاد الفائض التجاري املعدل في 
إلى  املوس��مية  العوامل  ض��وء 
21.2 مليار ي��ورو من 20.3 مليار 
يورو في أي��ار املاضي، ليصل إلى 
أعلى مس��توى من��ذ آب 2016. 
وقراءة حزيران أعلى من توقعات 

رويترز عند 21 مليار يورو.
ووف��ق بيان��ات غير معدل��ة، زاد 
فائ��ض املعامات اجلاري��ة الذي 
واخلدمات  الس��لع  تدفق  يقيس 
واالس��تثمارات إل��ى 23.6 مليار 
ي��ورو مقارنة مع ق��راءة معدلة 
نزوالً عن��د 16 مليار يورو في أيار 

املاضي.

نمو الفائض التجاري األلماني 
الصباح الجديد ـ وكاالت:

قال وزير البترول املصري طارق املا 
إن تكلفة دعم امل��واد البترولية 
قف��زت في مصر إل��ى نحو 120 
مليار جني��ه )6.75 ملي��ار دوالر( 
في الس��نة املالية 2017-2016، 
وذلك بفعل حترير سعر الصرف.  
ه��ذا و كان دع��م الوق��ود ف��ي 
الس��نة املالية السابقة 2015-
2016 بل��غ 51 ملي��ار جني��ه، مما 
يعن��ي أن تكلف��ة الدع��م زادت 
مبقدار 69 مليار جنيه، مبا نسبته 

..135.3%
وأوضح الوزي��ر املا اليوم الثاثاء 
أن حتري��ر س��عر الص��رف اجلنيه 
س��اهم في ارتفاع فات��ورة دعم 

املواد النفطية.
امل��واد  أس��عار  مص��ر  ورفع��ت 

البترولي��ة مرتني في فترة زمنية 
ال تتج��اوز ثمانية أش��هر، وكان 

آخرها في حزيران.
ويبل��غ الدع��م املق��در للم��واد 
-2017 ميزاني��ة  ف��ي  البترولية 

2018 نحو 110 مليارات جنيه.
وتسعى مصر لتطبيق إصاحات 
مثل تدش��ني نظ��ام للبطاقات 
االس��تهاك  ملراقب��ة  الذكي��ة 
ف��ي محط��ات الوق��ود، وتوزي��ع 
إسطوانات غاز الطهي من خال 
بطاق��ات التموي��ن، التي حتصل 
مبوجبها األسر على سلع بأسعار 
مدعمة، لكن هذه اإلجراءات لم 

تطبق فعليا حتى اآلن.
يش��ار هنا إلى أن السنة املالية 
ملص��ر تب��دأ ف��ي ال���1 م��ن متوز 

وتنتهي في 30 حزيران.

مصر.. قفزة كبيرة في فاتورة دعم المشتقات النفطية
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جرجيس كوليزادة*

بالرغ��م م��ن ان الس��لطة احلاكم��ة 
برئاس��ة مس��عود  احلاكمني  للحزبني 
البارزان��ي وج��ال طالبان��ي وحكومة 
اقليم كردس��تان ال تستمع وال تصغي 
الصوات العاقلني واحلكماء والناصحني 
باخلي��ر والنعيم، ولكن مع ه��ذا نرتأي 
التعق��ل منه��م ه��ذه امل��رة، وط��وال 
الس��نوات املاضي��ة لو اس��تمع هؤالء 
ال��ى منطق العقل والنصح الرش��يد، 
مل��ا وص��ل حال الش��عب املقه��ور الى 
ما وص��ل الي��ه الي��وم، وللتأكيد على 
قولن��ا ه��ذا نذك��ر احلكوم��ة باح��دى 
املهم��ة  االس��تراتيجية  املقترح��ات 
الت��ي عرضناه��ا قبل أكثر من عش��ر 
سنوات على الس��لطة عدة مرات من 
خال هذا املنبر احل��ر ومن خال قنوات 
كردية وعراقية، واملقترح كان املطالبة 
بتخصي��ص نس��بة %5 م��ن مجموع 
امليزانية الس��نوية العامة لاقليم في 
صندوق خاص باالحتياط النقدي وذلك 
حتس��با الحت��رازات وح��االت وتوقعات 
طارئة مس��تقبلية، وتخصيص نسبة 
%5 اخرى كل س��نة لصن��دوق األجيال 
كاس��تحقاق مبدئ��ي لضم��ان حقوق 
األجي��ال الاحقة، ول��و مت التطبيق في 
وقته س��نة 2004 ال��ى 2014 لتجمع 
أكث��ر م��ن 12 مليار دوالر م��ن اجمالي 
120 مليار دوالر مجموع ايرادات االقليم 
م��ن بغداد بتلك الس��نوات، ولكان من 
املمكن بهذا الرصي��د االحتياطي حل 
األزم��ة املالي��ة الت��ي مير به��ا األقليم 
من س��نوات وضمان دفع الرواتب بكل 

سهولة.
مب��ادرات  ط��رح  ال��ى  اضاف��ة  ه��ذا 
ومش��اريع ومقترح��ات اس��تراتيجية 
اخرى خال س��نوات العق��د املنصرم، 
ولكن الس��لطة املافوية التي تتحكم 
مبصير الش��عب منذ عقدين لم تأخذ 
بها بل حاربتها وتعاملت باالس��تبداد 
والتسلط والقمع مع صاحبها وقلمه 
املعارض بثقافة مدنية، ومازال الوضع 
قائما على حاله، ولكن مع هذا وبسبب 
طرح مس��ألة االس��تفتاء واالستقال 
من قبل بع��ض االحزاب السياس��ية، 
نعود ال��ى نفس املوقف من خال طرح 
مب��ادرة جدي��دة لاس��تفادة منها من 

قبل أهل السلطة.
تأجي��ل  ال��ى  الدع��وة  واملب��ادرة ه��ي 

االس��تفتاء ال��ى موعد اخ��ر ال يتجاوز 
الس��نة، وذل��ك لض��رورات ومعطيات 
واقليمي��ة  وعراقي��ة  كردس��تانية 
ودولي��ة، ودواف��ع ط��رح ه��ذه الدعوة 
والتحليات  االس��تقراءات  من  متأتية 
واالستنتاجات املستنبطة من االحداث 
الت��ي مت��ر به��ا املنطق��ة، وم��ن خال 
واالطراف  القيادة  اس��تقراء مش��اهد 
التي تتزعم عملية االستفتاء ان كانت 
لنواي��ا وطني��ة أو ش��خصية أو ذاتية 
أو حزبي��ة أوعائلي��ة، ودع��وة التأجيل 
نطرحها لألسباب والضرورات التالية:

للمصال��ح  املتش��ابك  التداخ��ل   )1(
والت��ي  املنطق��ة  داخ��ل  االقليمي��ة 
سمحت بزرع أذرع من خال الشركات 
ووكاالت  االس��تخبارية  والتنظيم��ات 
بالنيابة عن ال��دول النافذة مثل تركيا 
وايران والس��عودية واخلليج، ومبساعدة 
ومش��اركة من اطراف داخلية مقندرة 
وحاكمة سهلت ومنحت هذه اجلهات 
االجنبي��ة مس��احة ودورا ف��ي التأثير 
على القرار احمللي، وهذا الدور مكشوف 
لدى احلزبني احلاكمني، وهذا ال يس��مح 
بأن يكون قرار االس��تفتاء واالستقال 

وطنيا خالصا.
العض��اء  املس��تمرة  التأكي��دات   )2(
للحزبني  السياس��يني  املكتب��ني  ف��ي 
حول االس��تفتاء بان العملية ال تعني 
االنفص��ال وال االس��تقال، بينم��ا في 
الداخ��ل يس��تعمل خط��اب مخ��ادع 
للمواطن��ني وهذا الفعل فيه ازدواجية 
خبيث��ة، وه��ذا يعن��ي ان األم��ر مجرد 
لعبة سياس��ية مفبركة لاستهاك 
الداخلي وذلك باالتفاق بني احلزبني، وقد 
تكون الغاية منها اطالة والية الرئيس 
املنتهي��ة واليته، وحج��ب االضواء عن 
الفساد والنهب اجلاري للموارد والثروات 

من قبل سلطة االقليم.
الك��ردي  البي��ت  توحي��د  ع��دم   )3(
وع��دم تواف��ق املوقف الع��ام لاحزاب 
الناحية  الرئيس��ة من  الكردس��تانية 
السياسية والبرملانية والتوافقية، وما 
يلجأ اليه في اجتماعات اللجنة العليا 
لاستفتاء )والتي تعقد بغير االحكام 
والقواع��د املرعي��ة ف��ي بروتوك��والت 
االجتماع��ات االصولي��ة( م��ن جتمي��ع 
وحش��ر ملكون��ات حزبي��ة صغيرة هي 
باالس��اس ملحق لهذا الطرف احلاكم 
وامتي��ازات  مالي��ة  العتب��ارات  وذاك 
سياس��ي  نف��اق  وذاتي��ة،  ش��خصية 
للطبق��ة  مه��ني  وعم��ل  مفض��وح 

السياسية الكردية.
)4( التخ��وف م��ن اقامة ام��ارة قبرص 
الكردي��ة بع��د االس��تفتاء بدعم من 
الرئي��س الترك��ي أردوغ��ان وحكومته 
ام��ور  مقالي��د  وتس��ليم  املس��تبدة، 
االقليم الى أنقرة الدامة حكم ورئاسة 
وذل��ك  احلاكم��ة،  البارزان��ي وعائلت��ه 
لغرض ادامة سيطرة تركيا على موارد 
الطاقة م��ن النفط والغاز في االقليم 
وتأمني احتياجاتها من الوقود والبترول 
الك��ردي، وعلى مدى مس��تقبل بعيد 

متفق عليه بنصف قرن.
)5( وج��ود أكث��ر من ربع ملي��ون كردي 

فيلي في بغداد، وتعرض البعض منهم 
الى اخملاط��ر والتهدي��دات بفعل دعوة 
االس��تفتاء، وعدم تقدير واحتساب اي 
أهمية سياسية واستراتيجية وحياتية 
لهذا الوجود البشري واالنساني الكردي 
في العاصمة االحتادية من قبل سلطة 
االقليم، ومقتضي��ات الضرورة تقضي 
بتحديد وضمان مصير ومستقبل هذا 

املكون في التفاهمات بني الطرفني.
األميركي��ة  الدع��وات  مراع��اة   )6(
والدولية الداعية ال��ى اعظاء األولوية 
حملاربة تنظيم داعش االرهابي والقضاء 
عل��ى عناص��ره التكفيري��ة، وتأجي��ل 

االس��تفتاء الى اش��عار اخر للبت فيه 
في وقت مناس��ب من خال تفاهمات 
مستقبلية كردية وعراقية وأميركية، 
وبه��ذه احلال��ة فان العملية س��تكون 
مضمون��ة النتائ��ح وبعي��دة ع��ن اي 
احتم��االت س��لبية وس��تكون مؤيدة 

ومكفلة بدعم عراقي ودولي.
)7( تطور وحت��ول ردود األفعال العراقية 
حي��در  للس��يد  وخاص��ة  الرس��مية 
العبادي رئي��س الوزراء م��ن االحتجاج 
امل��رن واالس��تنكار الناع��م والرف��ض 
اله��ادئ ال��ى تصل��ب ش��ديد ووصف 
خطوة االس��تفتاء باخلرق الدس��توري 

وتوصيف تبعاته باخلطورة على العراق 
نتيج��ة ع��دم التفاهم م��ع احلكومة 
االحتادي��ة، ه��ذا التطور يعق��د االمور 
ويخل��ق احتمال التع��رض الى مخاطر 

غير متوقعة.
)8( حاج��ة البيت الك��ردي الى تفاعل 
االح��زاب  ب��ني  ملم��وس  سياس��ي 
النيابي��ة  الكت��ل  ذات  الكردس��تانية 
لتكوي��ن رؤية مش��تركة ع��ن عملية 
االستفتاء وترتيب خطوات االستقال، 
وخاص��ة التفاع��ل م��ع رؤي��ة حرك��ة 
»ك��وران« التغيير املعارض��ة واجلماعة 
االسامية ضرورة ملحة، وعدم حتقيق 
تواف��ق داخ��ل البي��ت بهذا اجمل��ال فان 
عملية االس��تفتاء ستكون فارغة من 

جوهرها.
السياس��ية  العملي��ة  تع��رض   )9(
العراقي��ة ال��ى ه��زات وتغيي��رات غير 
والتحضي��ر  لاس��تعداد  متوقع��ة 
النيابية املقبلة،  واالعداد لانتخاب��ات 
الوطن��ي  التحال��ف  داخ��ل  وخاص��ة 
الش��يعي، وه��ذا م��ا ميه��د لتطورات 
جدي��دة واحتم��االت ق��د تك��ون غي��ر 
املفاجئ للس��يد  واخلروج  محس��وبة، 
عم��ار احلكيم م��ن اجمللس االس��امي 
االعلى وتشكيل تيار احلكمة الوطني 

بداية ملستحقات سياسية جديدة.
)10( تطور العاقات العراقية السعودية 
وازالة الس��بات والركود منه��ا واعادة 
ااحلي��اة اليها قد مته��د الطريق العادة 
تش��كيل حتالفات اقليمية جديدة في 
املنطقة، وزيارة السيد مقتدى الصدر 
الى اململكة بدعوة رسمية وطرح رؤية 
سعودية جديدة عن الشيعة العراقية 
بأنه��ا تختلف عن الش��يعة اخلمينية 
نظرة جديدة بحاجة الى قراءة حتليلية، 
ألنه��ا متث��ل نقل��ة نوعية ف��ي الرؤية 
الس��عودية واخلليجي��ة م��ن النواحي 
السياس��ية والديني��ة واملذهبية جتاه 
الع��راق وقضاياه ودوره االس��تراتيجي 

في املنطقة.
)11( اختيار هوش��يار زيباري على رأس 
هيئة اس��تفتاء االقليم ومشاركته او 
رئاس��ته لوفد التف��اوض مع احلكومة 
االحتادية سيضعف من املوقف الكردي 
املابس��ات  املفاوض��ات بس��بب  ف��ي 
احلاصلة من وراء عملية سحب الثقة 

منه في مجلس النواب.
)12( اس��تقراء طابع املغامرة واجملازفة 
مبصي��ر الش��عب الك��ردي م��ن دعوة 
واالس��تقال،  لاس��تفتاء  البارزان��ي 

واالس��تخفاف واالس��تهانة بالنداءات 
ال��ى  والداعي��ة  للس��لطة  املوجه��ة 
غذائ��ي  اس��تراتيجي  خزي��ن  ضم��ان 
ومالي وملستلزمات حياتية ومعيشية 
أساس��ية ملدة ال تقل عن نصف سنة 
على أق��ل تقدير، وترك مصير ش��عب 

االقليم الى اجملهول.
باختصار، هذه الضرورات الكردستانية 
والعراقي��ة واالقليمي��ة والدولي��ة هي 
معطيات آني��ة عاجلة تل��زم التفكير 
بجدية ورؤية جديدة وعلمية منهجية 
وبطريقة حتليلية صائبة، وذلك العادة 
القراءة بقرار االستفتاء وبدقة شديدة 
لتجنب اي احتمال للعواقب الوخيمة 
الت��ي ق��د تلح��ق مبث��ل ه��ذه اخلطوة 
املطروحة بطريقة العقانية ومن دون 

دراسة دقيقة.
وال ش��ك ان الط��رح الوارد قد يس��هل 
التريث بالقرار وقد يدفع باملسؤولني الى 
التفكير باعادة حتديد الوقت املناس��ب 
للعملي��ة، واختيار خي��ار التأجيل ملدة 
س��نة واحدة باتفاق ضمن��ي بني اربيل 
وبغداد وواشنطن ميهد الطريق لضمان 
كل مقومات جناح االس��تفتاء من كل 
النواحي السياس��ية والدبلوماس��ية 
واالجتماعي��ة  واملالي��ة  واالقتصادي��ة 
والعاقات الدولية، وس��يضمن حتقيق 
حق تقري��ر مصي��ر الش��عب الكردي، 
وكل ذلك من خال اعادة ترتيب البيت 
الكردستاني على وفق اسس صحيحة، 
وكذلك من خال االستناد الى تفاهم 
كردي عراقي مع ضم��ان دعم الواليات 
املتح��دة االمريكي��ة لاس��تفتاء وما 

سيترتب عليه من استقال لاقليم.
املنطق��ي  االط��ار  ه��ذا  خ��ال  وم��ن 
والعقاني واالس��تراتيجي في العمل 
لك��رد  ميك��ن  املش��ترك  والتفاه��م 
االقليم وللش��عب العراق��ي ان يكونا 
نواة حقيقية وأساس��ا متينا الرس��اء 
أفضل جي��رة في العالم، ألن ما يجمع 
وم��ا يربط بينهما م��ن أواصر وعاقات 
انس��انية أكثر م��ن ما يجم��ع بني اي 
ش��عبني ف��ي أرج��اء املعم��ورة، وتفرد 
العراقيني بعربه وكرده بلقب الشعب 
االكرم عامليا بالع��ام األخير دليل على 
قولنا ه��ذا، وفي اخلتام أقول قولي هذا 
وم��ا لنا من دع��اء اال خي��ر نعيم لكل 
الك��رد ولكل العراقي��ني، واهلل من وراء 

القصد.

)*( كاتب وصحفي

عبداللطيف حجازي*

من��ذ وصول »إميانويل ماكرون« إلى س��دة 
الرئاس��ة في فرنس��ا، تس��عى ب��اده إلى 
لعب دور محوري في األزمة الليبية بإقناع 
القوى املتناحرة بإنه��اء االضطرابات التي 
س��محت إلرهابي��ني، ال س��يما تنظي��م 
»داع��ش« الذي خس��ر نفوذه ف��ي العراق 
وس��وريا، ب��أن يكس��بوا مواط��ئ أق��دام 
بتلك الدولة التي يعمها عدم االس��تقرار 
وانع��دام األمن بعد انته��اء حكم العقيد 
»معمر القذافي«، وازدهار نش��اط مهربي 
البش��ر في ظ��ل غياب حكوم��ة مركزية 

قوية.
تس��وية  إل��ى  للتوص��ل  وف��ي محاول��ة 
سياس��ية لألزم��ة، اس��تضافت مدين��ة 
»الس��يل س��ان كلو« الفرنس��ية، في 25 
يوليو 2017، اجتماًعا جمع رئيس حكومة 
الوف��اق الوطن��ي »فايز الس��راج« بالقائد 
الع��ام للجي��ش الليبي املش��ير »خليفة 
حفتر« برعاية الرئيس الفرنسي وبحضور 
موف��د األمم املتح��دة اجلدي��د إل��ى ليبي��ا 
»غسان س��امة«، وأس��فر االجتماع عن 
توقيعهما على بيان مش��ترك من عش��ر 

نقاط لتسوية األزمة السياسية بالباد.
ومن أبرز ما جاء ف��ي البيان، التأكيد على 
احلل السياس��ي لألزمة الليبية من خال 
عملي��ة مصاحل��ة وطني��ة جتم��ع كاف��ة 
الليبيني، وبناء دولة مدنية دميقراطية ذات 
س��يادة، والعم��ل على تنظي��م انتخابات 
رئاس��ية وتش��ريعية في أقرب وقت ممكن، 
وب��ذل اجله��ود املطلوبة لدم��ج املقاتلني 
إل��ى الق��وات  الراغب��ني ف��ي االنضم��ام 
النظامي��ة، والدع��وة إل��ى نزع الس��اح، 
وتسريح املقاتلني اآلخرين، وإعادة إدماجهم 
ف��ي احلياة املدنية، وااللت��زام بوقف إطاق 
النار، وتفادي اللجوء إلى القوة املس��لحة 
ف��ي جمي��ع املس��ائل اخلارجة ع��ن نطاق 

مكافحة اإلرهاب.
ويرى مراقبون أن تصاعد الدور الفرنس��ي 
ف��ي إدارة األزم��ة الليبي��ة يثي��ر غض��ب 
إيطاليا التي س��بق أن تولت قيادة اجلهود 
الرامي��ة إل��ى إحال الس��ام ب��ني القوى 
الليبية املتصارع��ة، لتخوفها من تبعات 
هذا الدور عل��ى نفوذها في ليبيا، واجلهود 
التي تبذلها لتس��وية األزمة السياسية، 

ولعدم إشراكها في تنظيم اللقاء.
دوافع الوساطة الفرنسية:

ج��اءت املبادرة الفرنس��ية لدف��ع عملية 
تس��وية األزم��ة الليبي��ة جملموع��ة م��ن 

األسباب، يتمثل أهمها في التالية:
-1 التخوف من جتدد احلرب األهلية في ليبيا 
حال اس��تمرار تعثر التسوية السياسية، 
وتنفي��ذ حفت��ر تهديدات��ه بالتوجه نحو 
العاصم��ة طرابل��س للس��يطرة عليه��ا 
بع��د جناحه ف��ي حترير مدين��ة بنغازي من 
التنظيم��ات اإلرهابية في 5 يوليو املاضي، 
والسيطرة على معظم املنطقة اجلنوبية. 

وينبع التخوف الفرنس��ي م��ن التداعيات 
السلبية ملا سبق على مستقبل التسوية 
واس��تقرار  وأم��ن  لألزم��ة،  السياس��ية 

منطقة البحر املتوسط.
الفرنس��ية ملكافح��ة  -2 دع��م اجله��ود 
اإلرهاب في منطقة الس��احل والصحراء، 
وللح��د م��ن الهجرة غير الش��رعية التي 
تنطل��ق م��ن الش��واطئ الليبي��ة باجتاه 
أوروبا، حيث تستغل التنظيمات اإلرهابية 
الفوضى املنتش��رة به��ذه الدولة إلقامة 
لش��ن  واإلع��داد  للتدري��ب  معس��كرات 
عمليات إرهابية بالدول الغربية ومنطقة 
تس��تفيد  كم��ا  والصح��راء،  الس��احل 
ش��بكات الهجرة غير الش��رعية من تلك 
الفوضى لنقل املهاجرين من إفريقيا عبر 
ليبيا إلى شواطئ أوروبا. ولهذا ترى باريس 
أن حتقيق االستقرار في طرابلس وتسوية 

األزمة أمر ضروري.
-3 اس��تباق مباشرة املبعوث األممي اجلديد 
»غسان سامة« ملهامه الفعلية، وبلورته 
لتصور جديد حلل األزمة الليبية في ضوء 
التطورات امليدانية األخيرة، لفرض وجهة 
نظره بش��أن التس��وية السياس��ية لها، 
والت��ي تقوم على إش��راك املش��ير حفتر 
في الس��لطة بوصفه العًبا أساس��يًّا في 

مواجه��ة التنظيمات اإلرهابي��ة، بجانب 
واألجه��زة  الوطن��ي،  الوف��اق  حكوم��ة 
التابعة لها باعتبارها صاحبة الش��رعية 
السياس��ية مبوج��ب االتفاق السياس��ي 
الذي ُوقِّع بالصخيرات في ديسمبر 2015.

انزعاج إيطالي:
أثارت الوس��اطة الفرنس��ية ف��ي األزمة 
الليبية قلق وانزعاج إيطاليا من تبعات دور 
باريس على نفوذه��ا واجلهود التي تبذلها 
لتس��وية لتلك األزم��ة، خاص��ة وأن روما 
كانت خ��ال الفترة األخيرة هي املنس��ق 
الرئيسي للجهود الدبلوماسية األوروبية 
واألميركي��ة بش��أن املل��ف الليب��ي. وقد 
غضبت من عدم إشراكها في تنظيم لقاء 
املس��ئولني الليبيني وإباغه��ا بتفاصيله، 
وكان��ت معظم املعلوم��ات التي حتّصلت 
عليها بش��أن اللقاء مصدرها شخصيات 

ليبية مقربة من السراج وحفتر. 
ولهذا، شّن عدد من املسؤولني اإليطاليني 
هجوًم��ا على الدور الفرنس��ي ف��ي ليبيا؛ 
حيث صرح وزير الدولة اإليطالي للشئون 
األوروبية »ساندرو غوزي« بأن »على فرنسا 
أال تكرر ف��ي ليبيا األخطاء التي ارتكبتها 
في املاضي«، في إشارة إلى دعمها التدخل 
الدول��ي ف��ي ليبي��ا ع��ام 2011 لإلطاحة 

بالعقي��د معم��ر القذافي، مش��ددًا -في 
الوقت ذاته- على أن سلوك »ماكرون« جتاه 
األزمة يجب أن يكون جامًعا، ويستند إلى 

عاقة خاصة مع روما.
كما دعا وزير اخلارجي��ة اإليطالي »أجنلينو 
ألفانو« إلى توحيد جهود الوساطة بشأن 
األزمة الليبي��ة، وتركيزها في مبعوث األمم 
املتحدة »غس��ان س��امة«، محذرًا من أن 
كثرة الوس��طاء واملب��ادرات، واهتمام كل 
دولة بش��ئونها عند التدخل في تس��وية 
األزم��ة؛ س��يؤدي -ف��ي النهاي��ة- إلى نزع 
املب��ادرة  أن  مضيًف��ا  عنه��ا.  الش��رعية 
الفرنس��ية ليس��ت األولى، ويُخشى من 

أنها لن تكون األخيرة.
إيطالي��ا ع��ن مخاوفه��ا  وم��ع كش��ف 
م��ن املب��ادرة الفرنس��ية حللحل��ة األزمة 
الليبية؛ س��ارعت باريس إلى تهدئة روما، 
وتبدي��د مخاوفها، حيث قام وزير اخلارجية 
الفرنس��ي »ج��ون إي��ف لودري��ان« بزيارة 
إلى إيطالي��ا في 24 يوليو اجلاري عش��ية 
لق��اء الس��راج وحفت��ر، أكد خاله��ا أنه 
»ال ميك��ن ألحٍد من��ا أن يفعل ش��يًئا دون 
اآلخ��ر في األزم��ة الليبي��ة«. وأكد مكتب 
الرئيس الفرنسي أيًضا أن املبادرة ال تعني 
ع��دم احترام روما، وأن املبادرة ال تس��تثني 

اآلخري��ن. كم��ا أج��رى »لودري��ان« اتصاالً 
تليفونيًّ��ا بنظيره اإليطال��ي »ألفانو« في 
26 يولي��و أطلعه فيه عل��ى نتائج اللقاء، 
ومت االتفاق خاله على اس��تمرار التنسيق 
املس��تمر بني البلدين ح��ول امللف الليبي، 
والعمل املشترك مع األمم املتحدة في هذا 

الشأن.
ال��دور  م��ن  اإليطال��ي  االنزع��اج  ويأت��ي 
الفرنس��ي في ليبيا لعدة أسباب، يتمثل 

أبرزها في التالي:
-1 رؤية إيطالي��ا أن لها األولوية في تزعم 
اجلهود األوروبية لتس��وية األزمة الليبية، 
وأن أي��ة حتركات في ه��ذا الصدد يجب أن 
تك��ون بالتنس��يق معه��ا، بوصفها أكثر 
ال��دول األوروبية تضررًا م��ن األزمة، خاصة 
فيما يتعلق بالهجرة غير الش��رعية التي 
تنطل��ق م��ن الش��واطئ الليبي��ة. فمنذ 
مطلع العام احلالي وصل إلى إيطاليا نحو 
92 أل��ف مهاجر غير ش��رعي انطاًقا من 
الش��واطئ الليبية، فضاً عن أن طرابلس 

تُعد إحدى املستعمرات السابقة لروما.
-2 تباين وجهتي نظر إيطاليا وفرنسا جتاه 
األزم��ة الليبي��ة، ففي الوقت ال��ذي تُقدم 
فيه األولى دعمها السياسي والعسكري 
الوطن��ي والتنظيمات  الوف��اق  حلكوم��ة 

الداعم��ة لها في غرب ليبيا بتأسيس��ها 
غرف��ة عملي��ات أمنية مش��تركة )ليبية 
إيطالي��ة( بطرابل��س في س��بتمبر 2016 
تضم خبراء من أجهزة االستخبارات ووزارة 
األمن العام ووزارة الدفاع اإليطالية، فضاً 
عن نش��رها نح��و 100 جندي م��ن قواتها 
اخلاص��ة مبدينة مصراتة ف��ي إطار دعمها 
للقوات املوالي��ة للحكومة في معاركها 
ض��د تنظيم داعش، والتص��دي لعمليات 
الهجرة غير الش��رعية. فإن فرنس��ا -في 
املقاب��ل- تقدم دعًما عس��كريًّا للمش��ير 
حفت��ر وقواته بالش��رق الليبي؛ حيث ُقتل 
ثاثة ضباط صف فرنس��يون في 19 يوليو 
2016 بغ��رب مدين��ة بنغازي ش��رق ليبيا، 
وه��و ما أكدته باري��س بإعانها عقب هذ 
احل��ادث عن وجود فرق م��ن قواتها اخلاصة 
بداخل ليبيا لتأكيد وجودها في أي مكان 

في املعركة ضد اإلرهابيني.
-3 ت��رى بع��ض التحلي��ات اإليطالية أن 
فرنسا باستقبالها حلفتر أعطته شرعية 
دولية، ومنحته اعتراًفا بش��رعية حتركاته 
العسكرية على األرض دون تقدميه تنازالت 
حقيقية لدفع التس��وية السياسية في 
ليبي��ا، األمر الذي س��يزيد م��ن تعقيدات 
األزم��ة، وس��يجعل ال��دور اإليطال��ي في 

حتقيق االستقرار بالدولة أكثر صعوبة.
مستقبل الوساطة الفرنسية:

برغ��م أهمي��ة مخرج��ات لقاء الس��راج 
وحفتر بفرنس��ا في حتري��ك جمود عملية 
التس��وية السياس��ية لألزمة؛ إال أن جناح 
تلك الوس��اطة وتنفي��ذ مخرجاتها على 
األرض يُواَج��ُه مبجموع��ة م��ن العراقيل، 

يتحدد أبرزها في:
-1 مواقف القوى والتنظيمات اإلسامية 
الوطن��ي،  الوف��اق  حلكوم��ة  الداعم��ة 
واملس��يِطرة فعليًّا عل��ى األرض في غرب 
ليبي��ا من املب��ادرة الفرنس��ية، حيث إنها 
ترفض فكرة إش��راك حفتر في السلطة، 
وتعده امتدادًا للثورة املضادة. وقد انعكس 
ذلك ف��ي إعان ح��زب »العدال��ة والبناء« 
اإلخ��وان  جلماع��ة  السياس��ية  )ال��ذراع 
املس��لمني ف��ي ليبيا( أن عق��د أي لقاءات 
برعاية دول منفردة هو انحراف عن املس��ار 
السياس��ي لاتف��اق السياس��ي، ويفتح 
اجمل��ال ألجندات تلك ال��دول بتغليب طرف 
على اآلخر، وتعميق هوة اخلاف واستمرار 

االنقسام واألزمة.
-2 يُعد التحفظ اإليطالي على الوساطة 
الفرنس��ية، وعدم وضوح املوقف اجلزائري 
جتاه مخرج��ات اللقاء؛ أكب��ر عائقني أمام 
جناحها، خاص��ة وأن الدولتني أكبر داعمني 
حلكوم��ة الوف��اق الوطن��ي، والتنظيمات 

الداعمة لها في الغرب الليبي.
-3 تزايد احتمالية عدم التزام طرفي األزمة 
الليبية ببنود البيان املش��ترك الصادر عن 
لقائه��ا بفرنس��ا. وقد ظهرت ب��وادر ذلك 
ف��ي تصري��ح حفت��ر لصحيفة »الش��رق 
األوس��ط« يوم 27 يوليو اجلاري بأنه »ليس 
كل األمور التي وردت في بيان باريس ميكن 
أن تتحق��ق، لكن على األق��ل جزء منها«. 
ويزيد هذا التصريح من اخملاوف بأن املشير 
اس��تغل اللق��اء لاعت��راف بنف��وذه على 

األرض، وإضفاء الشرعية على حتركاته.
-4 صعوب��ة تنفيذ ع��دد من بن��ود البيان 
املش��ترك على األرض، خاصة فيما يتعلق 
بالترتيب��ات األمنية؛ نظ��رًا لوجود العديد 
من امليليش��يات املس��لحة التي يصعب 
الس��يطرة عليه��ا، واخلاف��ات املتوقع��ة 
بشأن توحيد وتركيبة املؤسسات األمنية، 
وتنظي��م انتخابات رئاس��ية وبرملانية في 
ظل ت��ردي األوضاع األمني��ة واالقتصادية 

في ليبيا.
ل لقاُء الس��راج وحفتر  وفي اخلتام، ش��كَّ
بفرنس��ا اعتراًف��ا مبكان��ة ونف��وذ األخير 
عل��ى األرض، وأضفى ش��رعية على احلرب 
التي يخوضه��ا ضد اجلماع��ات اإلرهابية 
ف��ي ليبي��ا. كما تع��د مخرجات��ه خطوة 
هامة على طريق التس��وية السياس��ية 
لألزم��ة هناك. إال أن هناك ش��كوًكا حول 
م��دى جناحه في إحداث تطور حقيقي في 
مجال التس��وية السياس��ية لألزمة في 
ظل العراقيل العديدة التي تواجه تنفيذه 

على األرض.

* مركز املس��تقبل ألبحاث والدراس��ات 
املتقدمة 

ضرورات كردستانية وعراقية لتأجيل استفتاء اإلقليم

مستقبل الوساطة الفرنسية في األزمة الليبية

ماكرون يشرف على »املبادرة الفرنسية« للخروج من األزمة الليبية
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تصويت البرمل��ان على الفقرة ) 
١٢ ( من قانون انتخابات مجالس 
باعتم��اد  اخلاص��ة  احملافظ��ات 
طريقة س��انت ليغ��و املعدلة 
في احتساب اصوات الفائزين ، 
املاضية في  وتظاهرات اجلمعة 
لهذه  الرافضة  التحرير  ساحة 
الفق��رة ، وانقس��ام توجه��ات 
ال��رأي الع��ام ب��ن مجموع��ة 
مؤيدة وجبهة رافضة لها... امنا 
هو تكرار لسيناريوهات سابقة 
تب��ادل فيها الش��عب والبرملان 
س��احة  ف��ي  البطول��ة  ادوار 
التحرير وكان البرملان هو احللقة 
لطلبات  واملستجيب  االضعف 
الشعب ، وهذا امنا ينم عن احد 

شيئن:
وادي  ف��ي  البرمل��ان  ام��ا      •
والش��عب في وادي آخ��ر... وهو 
ما يؤش��ر دائما ف��ي اخلالف بن 
البرملان  رأي الش��عب وق��رارات 
ومنها ليس بعيد قرار استثمار 
الكهرب��اء وآخره��ا اق��رار فقرة 

سانت ليغو املعدلة.
•    او ان الشعب يحاول ان يقوم 
بعملي��ة تفريغ الرف��ض ، وهو 
عدم الرضا عن األوضاع االمنية 
او اخلدمي��ة فينته��ز اية فرصة 
للتعبير عن السخط وتشكيل 
جبهة رفض مستعمال وسائل 
التواص��ل االجتماع��ي احيان��ا 
بالتظاه��ر  املباش��ر  والتعبي��ر 

احيانا اخرى.
وحت��ى ال نحص��ر النق��اش بن 
دواف��ع ودفوع جبهت��ي الرفض 
والقبول لهذه الفقرة والقانون 
، نتس��اءل : هل ميكن ان يتراجع 
البرمل��ان عن تصويته الس��ابق 
ن��زوال عن��د رغبة بع��ض نوابه 
واملطالب والضغوط الشعبية؛ 
ان استمرت بوتيرة تصاعدية ؟ 
ام انه س��يمضي بإقرار القانون 

غير مكترث بجبهة الرفض؟
أس��ئلة تط��رح أس��ئلة اخرى، 
ف��كل قان��ون يط��رح للق��راءة 
االولى ف��ي البرملان وقراءة ثانية 
ث��م تصويت ، وكثي��را ما كانت 
جبه��ات الرف��ض بقيادة بعض 

اجملتم��ع  ومنظم��ات  الكت��ل 
املدني تتشكل ومتنع قوانن من 
الوصول ال��ى التصويت او تغير 
املصوتن  الن��واب  بوصل��ة  من 
وكثير من مقترح��ات القوانن 
كانت تركن وم��ا زالت على رف 
البرملان  ف��ي  القانونية  اللجنة 
ومن��ذ س��نن ، فكي��ف مررت 
فق��رة س��انت ليغ��و املعدل��ة 
بغفلة عن اجلميع ؟ وأين جبهة 
الرف��ض من الن��واب وجماعات 
الضغط الش��عبية واالعالمية 
قب��ل إق��رار القان��ون ؟ هل مرر 
القان��ون به��دوء م��ن دون علم 
اجلميع ام انه فرصة املمتعظن 
من األوضاع العام��ة واخلدمية 

لالعت��راض عل��ى كل صغي��رة 
وكبيرة؟؟.

املوضوع يحتاج الى هدوء وتروي 
، فكال طرف��ي الرفض والقبول 
املوضوعية  دوافعهم��ا  لهم��ا 
املنط��ق  لك��ن  واملنطقي��ة... 
يفترض ان ال نكرر عملية اثارت 
الكثي��ر من اخلالف��ات وعالمات 
االس��تفهام ف��ي إيص��ال م��ن 
ال��ى مجال��س  ال يس��تحقون 
احملافظات واألمر بْن؛ من يحصل 
على اعلى األصوات هو الفائز؟ 
وبرغم منطقية هذا املقترح اال 
انه لم يل��ق القبول من اعضاء 

البرملان في اثناء قراءة القانون.
وهذا االم��ر يط��رح احتمالن ، 

االحتم��ال االول يخ��ص الكتل 
السياسية ويؤشر أمرين: 

االول - خشية الكتل السياسية 
على مرشحيها اخملضرمن في 
مجال��س احملافظ��ات النهم لن 
يحصل��وا على اعل��ى األصوات 
بسبب س��وء االدارة واألداء في 

املدة املاضية.
الكت��ل  فرص��ة   - الثان��ي 
للتمس��ك  السياس��ية 
بوصفها  احملافظ��ات  مبجال��س 
بواب��ة النجاح ف��ي االنتخابات 

التشريعية.
االحتمال الثان��ي يتعلق بنواب 
البرمل��ان وه��م احللق��ة األه��م 
، فم��ع ابتعاده��م ع��ن نب��ض 

الش��ارع اوال؛ والتقاع��س ع��ن 
جدي��دة  بدائ��ل  ف��ي  البح��ث 
لطريقة احتس��اب الفائز ثانيا؛ 
ومتري��ر مقترحات القوانن وفقا 
السياس��ية  الكت��ل  لرغب��ات 
ثالثا؛ بعيدا عن قياس توجهات 
ال��رأي الع��ام... متثل مؤش��رات 
خطي��رة عل��ى األداء البرملان��ي 
قد تعيد حالة عدم االس��تقرار 
الت��ي  والتظاه��رات  الداخل��ي 
اختفت طيلة األش��هر العشر 
املاضية بانط��الق عملية حترير 
املوصل الت��ي وحدت العراقين 
توجهاتهم في محاربة  بشتى 
اره��اب داع��ش... والك��رة ف��ي 

ملعب النواب.

9 األربعاء 9 آب 2017 العدد )3758(رأي

Wed. 9 Aug. 2017 issue )3758(

كاريكاتير

عن موقع »كارتون سياسي«

الكرة في ملعب النّواب

المكتب الرئيسي:
العراق � بغداد � الوزيرية محلة 

304 زقاق 17 دار 44/1  موبايل 
 00964 - 07901910117

 assabahaljaded@yahoo.com

ايميل رئيس التحرير:
ismaelzayeer@yahoo.com

iz@newsabah.com
ايميل االعالن:

adv.newsabah@yahoo.com 

firiel@newsabah.com
رسائل القراء:

risala@newsabah.com
للمساهمات من الكتاب:

 assabahaljaded@yahoo.com

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

ّ
ّ

جواد العطار

إليزابيث درو  

كاتب عراقي

كاتبة مساهمة 
ومنتظمة في 

معهد نيويورك

واش��نطن العاصم��ة - حت��ى 
م��ع وجود حام��ي جديد يحاول 
فرض بع��ض النظام في البيت 
األبيض، م��ا يزال الرئيس دونالد 
ترام��ب في دوامة م��ن املتاعب. 
اجلن��رال  تنصي��ب  أدى  وق��د 
املتقاع��د ج��ون كيل��ي، ال��ذي 
كان يش��غل منصب وزير األمن 
الداخلي في إدارة ترامب سابقا، 
كرئي��س ل��أركان، ليحل محل 
ريس بريبوس اخمللوع، إلى خفض 
املزيد  الداخلية وحفز  الفوضى 
ف��ي س��لوك  االنضب��اط  م��ن 
ترامب. ولك��ن كل هذا ميكن أن 

يتغير أي يوم، أو في أي حلظة.
ح��دا  كيل��ي  وض��ع  وق��د 
كان��وا  الذي��ن  للمس��اعدين 
يتوافدون على املكتب البيضاوي 
كلم��ا أرادوا  ذلك - وكان ترامب  
مييل إلى تكرار كالم آخر شخص 
حت��دث مع��ه - مطالب��ا بتقدمي 
األوراق واملذك��رات للرئيس أوال. 
ف��ي الوقت احلاضر، في األقل، مت 
تخفي��ض عدد وح��دة تغريدات 

الرئيس على تويتر. 

أن��ه  ترام��ب  مراقب��و  ويتوق��ع 
س��يبدأ قريبا في اخل��داع حتت 
االنضباط الذي شجعه كيلي. 
فمع فه��م كيلي األن��ا الهائل 
لترام��ب، يق��ال إنه يش��جعه 
بلطف ب��دال من إرش��اده. كما 
ترامب  يتمت��ع كيل��ي بنظ��رة 

العالية للجنراالت.
لك��ن ميك��ن أن يصب��ح ترامب 
منزعج��ا باألخب��ار الت��ي تثني 
على كيلي ال��ذي فرض النظام 
في البيت األبيض. )املستش��ار 
س��تيف بانون لم يستعد متاما 
تقدي��ر الرئي��س بع��د أن ظهر 
على غالف مجلة تامي بعد وقت 

قصير من تنصيبه(.
وفي الوقت نفس��ه، فإن نتائج 
استطالعات الرأي حول شعبية 
ترامب انخفضت إلى مس��توى 
أقل م��ن أي وقت مضى - وأدنى 
مس��توى ألي رئي��س ف��ي مثل 
هذه املرحلة املبكرة في اإلدارة. 
وحتى أعض��اء حزبه اجلمهوري 

اخلاص أخذوا في االبتعاد عنه.
ال��ذي  الكونغ��رس  فش��ل  إن 

اجلمهوري��ون  علي��ه  يس��يطر 
مؤخرا ف��ي إلغاء اإلجن��از املميز 
قان��ون  وه��و  أوبام��ا،  لب��اراك 
الذي  بأسعار معقولة،  الرعاية 
أت��اح الرعاي��ة الصحية ملالين 
األش��خاص الذين لم يتمكنوا 
ف��ي  منه��ا   االس��تفادة  م��ن 
الس��ابق، كان هزمي��ة مهين��ة 
قلي��ل  ع��دد  فق��ط  لترام��ب. 
من أعض��اء مجلس الش��يوخ 
ولكن هناك  )ثالثة،  اجلمهورين 
أكث��ر ف��ي االحتي��اط إذا ل��زم 
األمر( رفض��وا آخر جهود احلزب 

لالستغناء عن »أوباماكار«.
 وكان القصد من استعمال هذا 
اللقب »قانون الرعاية بأس��عار 
معقول��ة من قب��ل اجلمهورين 
عندما صدر القان��ون في أوائل 
ع��ام 2010، أن يك��ون مهين��ا، 
ويبدو أن معارضتهم للبرنامج 
قد برزت في انتخابات منتصف 
املدة في ذلك العام عندما اجتاح 
مجلس��ي  كال  اجلمهوري��ون  
النواب. لكن اجلمهورين أهملوا 
أمري��ن: فم��ع حص��ول الن��اس 

عل��ى التأم��ن الصح��ي )نحو 
20 مليون ش��خص بحلول هذا 
الع��ام(، أصبح األمر ش��ائعا - 
كما فعل أوباما الذي أنهى فترة 
واليت��ه الثانية كأحد الرؤس��اء 

األميركين األكثر شعبية.
على مدى فترة والية أوباما، أدرك 
اجلمهوري��ون أنه لم يعد يكفي 
إل��ى إلغاء  ببس��اطة الدع��وة 
أوباماكار، وحتول��ت خطاباتهم 
إلى ضرورة »إلغاء واس��تبدال« 
هذا النظام. وعق��دوا أكثر من 
50  لقاء تصويت، مع العلم أنه 
ال جدوى من ذلك حقا ألن أوباما 
الفيتو  س��وف يس��تعمل حق 
إلفشال أي إلغاء خطير. وكانت 
الواق��ع جلم��ع  ف��ي  الدع��وات 
التبرع��ات: وناش��دوا القاع��دة 
اجلمهوري��ة املطمئنة إلرس��ال 
األموال ملواصلة الكفاح ضد ما 

كان يُدعى بالبرنامج املكروه.
انتخابات  ولكن عندما وضعت 
2016 رئيس��ا جمهوري��ا  ع��ام 
ف��ي البيت األبي��ض، ل��م يَُعد 
الكوجن��رس ف��ي احل��زب  ق��ادة 

يختبئ��ون. أصب��ح اجلمهوريون 
اآلن يسيطرون سيطرة كاملة 
على احلكومة - وليست لديهم 
فك��رة حول ما ينبغ��ي أن يحل 

محل أوباماكار.
بع��د نهاية س��تة أش��هر في 
منصب��ه، لم يُحق��ق ترامب أي 
إجناز تش��ريعي واح��د لالفتخار 
به )على الرغم من أنه قد ادعى 
الش��يوخ  أن موافق��ة مجلس 
على نيل غورس��وتش كقاضي 
احملكم��ة العلي��ا اجلدي��دة يَُعد 
انتص��ارا(. ومن اجلدير بالذكر أن 
الق��ادة اجلمهورين في مجلس 
ترامب  الش��يوخ جتاهلوا طلب 
بأن يتراجعوا ويَُعوضوا أوباماكار 
مرة أخرى قبل أن ينظروا في أي 

مسألة رئيسية أخرى.
قان��ون  مش��روع  كان  وبينم��ا 
يحظ��ى  الصحي��ة  الرعاي��ة 
بأكبر ق��در من االهتم��ام على 
مبنى الكابيت��ول هيل، رُفضت 
تشريعات أخرى كانت مطروحة 
ميث��ل  مم��ا  الكونغ��رس،  عل��ى 
نكسة أخرى لترامب. وقد اثارت 

الغالبية العظم��ى من احلزبن 
ف��ي اجمللس��ن مش��روع قانون 
لفرض مزيد من العقوبات على 
روس��يا، وبنح��و غي��ر اعتيادي، 
ملنع الرئيس م��ن رفع مثل هذه 
العقوبات. وألن مشروع القانون 
مت متريره بأصوات كافية لتجاوز 
حق النقض الرئاس��ي، لم يكن 
أمام ترامب سوى خيار التوقيع 
عليه، وهو ما فعله على انفراد، 
دون احلضور املعتاد ملدعمي هذا 

القانون والصحافة.
وف��ي الوقت نفس��ه، اس��تمر 
ترامب بخصوص  مع  التحقيق 
عالقات حملته مع روسيا فيما 
يتعل��ق بتدخله��ا لصاحله  في 
انتخابات ع��ام 2016 بعيدا عن 
مرأى اجلمهور. وقد توس��ع هذا 
التحقيق ليشمل صهر ترامب 
دونالد  وابن��ه  جاري��د كوش��نر 

االبن.
وف��ي ربي��ع ه��ذا الع��ام، صرح 
ترام��ب  أنه يريد  ع��زل  احملامي 
اخلاص، روبرت مولر، مدير مكتب 
الفيدرالي السابق  التحقيقات 

الذي يحظ��ى باحترام كبير من 
قب��ل الطرفن. وكان قد س��بق 
وأن ع��زل بالفع��ل مدير مكتب 
الفيدرالي جيمس  التحقيقات 
كومي، ولكن مبوج��ب القانون،  
ال ميكنه عزل مولر أيضا، لذلك 
ح��اول التس��لط عل��ى النائب 
الع��ام جيف سيش��نس، الذي 
كان )على النحو املناس��ب( قد 
انس��حب من التحقيق، معلنا 
االس��تقالة. وبه��ذه الطريقة، 
ميك��ن لترام��ب تعي��ن البديل 

الذي سيستطيع عزل مولر.
كان  عندم��ا  ذل��ك،  وبع��د 
للمغادرة  مستعدا  الكونغرس 
إلى عطلة أغسطس/ آب، ُعلم 
أن مولر - الذي استأجر املدعن 
العام��ن ذوي اخلب��رة العالي��ة 
املعامالت  ف��ي  واملتخصص��ن 
املالي��ة الدولي��ة، عل��ى الرغم 
م��ن حتذي��رات ترامب م��ن عدم 
التحقيق في ش��ؤونه املالية - 
قد اخت��ار هيئة محلفن كبرى 
في واش��نطن. لقد بدأ تشديد 

اخلناق فعال.

تشديد الخناق
PROJECT
SYNDICATE

األسماك والهواتف الذكية
طارق حرب

ماقررت��ه احملكمة االحتادي��ة العليا ف��ي حكمها الصادر 
يوم 2017/8/6 والقاضي برد ورفض الدعوى التي اقامها 
احدهم امامها احد اعضاء  مجلس محافظه  السابقن 
ض��د رئي��س اجلمهورية اضافة ال��ى وظيفتة بخصوص 
حنثه باليمن الدس��تورية كما يدعي املدعي وان رئيس 
البرملان قد تخلى عن دوره التشريعي ألنه تخلى عن دوره 
وحيث ان هذا النوع من الدعاوى والتي ميكن تس��ميتها 
بالدعاوى العبثية اذ سبق وان اقام  احدهم الدعوى ضد 
رئيس اجلمهورية اضافة الى وظيفته بدعوى ان  فخامته 
ق��د حنث باليمن الدس��تورية ووكانت بعض منظمات 
اجملتمع قد جنح الى مثل هذه الدعاوى الغراض اعالمية 
وسياس��ية واذا كن��ا نعط��ي احل��ق له��ذه املنظمات ال 
س��يما وانها توقفت عن اقامة ه��ذه الدعوى منذ اكثر 
من سنتن حيث توقفت هذه الدعاوى  ولكننا ال نعطي 
العذر لقاض متقاعد في اقامة مثل هذه الدعوى، وهي 
الدعوى االولى الت��ي ردتها احملكمة العلي��ا بقرارها يوم 
13\6\2017 وال ميكن قب��ول الدعوى الثانية التي اقامها 
عضو مجلس محافظة سابق حيث ان االثنن على بينة 
من املشهورات والبديهيات من احكام الدستور ال سيما  
وان هذه االحكام واضحة وال حتتاج الى عناء وجهد وهذا 
م��ا ابانت��ه احملكمة االحتادي��ة العليا  ف��ي حكمها االول 
وحكمه��ا الثاني خاصة وان املادة )٦١/ سادس��ا( منحت 
البرملان مس��اءلة رئيس اجلمهورية واعفائه من منصبه 
بع��د ادانته من احملكمة العليا واملادة )٩٣/ سادس��ا( من 
الدس��تور منحت احملكمة االحتادية العلي��ا الفصل في 
االتهامات املوجهة ال��ى رئيس اجلمهورية ورئيس الوزراء 

والوزراء.
 لكن الدس��تور اش��ترط صدور قانون ينظم هذه االمور 
م��ن اجراءات احملاكم��ة والعقوبات واحلكم وس��وى ذلك 
اذ ماه��ي العقوب��ة  الت��ي تفرضه��ا احملكم��ة العلي��ا  
عليهم ه��ل العقوبات ال��واردة في قان��ون العقوبات او 
العقوب��ات الواردة ف��ي قانون انضب��اط موظفي الدولة 
كالتوبي��خ واالنذار والع��زل والفص��ل وكل ذلك معلقا 
عل��ى صدور القانون الذي لم يصدر حلد االن وبذلك فأننا 
ندع��و للحك��م بالتعويض على من يرف��ع هذه الدعوى 
كتعوي��ض مدن��ي طبق��ا الحكام امل��ادة الس��ابعة من 
القانون املدني اذ ان الدس��تور في امل��ادة )١٨( كفل احلق 
في احلماية القضائية واقامة دعوى بوصفها من احلقوق 
الدس��تورية ولك��ن املادة الس��ابعة من القان��ون املدني 
قررت انه اليجوز التعس��ف في اس��تعمال احلق وان من 
استعمل حقه استعماال غير جائز وجب عليه الضمان 
أي التعويض في حالة االضرار بالغير او ان املصالح التي 
يرم��ي الى حتقيقها قليلة االهمي��ة واذا كانت املصالح 
غير مش��روعة  الس��يما وان قدس��ية القض��اء تأبى ان 
تك��ون احملاك��م ميدانا للتهاتر نحو ما ورد في االس��باب 
املوجبة لقانون املرافعات وبامكان احملكمة العليا احلكم 
بتعوي��ض مناس��ب مل��ن يتعس��ف في اس��تعمال حق 
التقاض��ي ويجنح الى الدعاوى العبثي��ة بإقامتها امام 

اعلى هيئة قضائية .

توقفوا عن الدعاوى 
العبثية
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هل يتوجه الش��اعر بندائه للمجهول ؟ هل يقيم 
عالقات عبثي��ٍة لوعيه املنبثق عن رؤيته الواضحة 
، وهل ت��زدوج لديه انس��اقِه التخيلية وإش��اراته 

ودالالته في غير متاثله املعلوم ؟
هذه األسئلة ؟؟؟

وغيرها من أسئلة الشعر  ..،
مامت��ت  إذا   ) )ماك��س جاك��وب  أوالً  فيه��ا  ي��رى 
اإلس��تجابة له��ا فإنه ي��رى بها جانب��اً فكهاً من 
التالعب باأللفاظ يبعث رغبة ما في التلذذ باحليرة 
امللفتة للنظر وكذلك اإلمس��اك بس��ر األبجدية 
البعي��دة ع��ن الظهور واالس��تعمال ، فالش��اعر 
يس��تطيع  تأمني وجوده في متاهات الالوعي بدءاً 
من التداعيات احلرة الى الهلوسة وهو دخول غيبي 
لعالم األحالم والذي يكتفى به بالتلميح من دون 
اإلرشاد وباإلشارة من دون انتظار عامل املصادفة ،

كما يرى فيه��ا )ريفيردي ( بأن ذلك س��يكون فوق 
اجملرى الطبيعي ألفكارن��ا  أي إختراق قوانني النوع 

وتخصيب السرد الفوضوي
واالس��تعمال الفني للمفاجأة املدهش��ة ليكون 
ماالميك��ن  ملصاحل��ة  يائس��ة  محاول��ة  الش��عر 
مصاحلت��ه حينم��ا تتص��ارع األف��كار واللغة في 

بعديهما اخملفيني حملاولة كل منهما ثني اآلخر .
إنه الشعر

وأسئلته احمليرة
األس��ئلة التي ال تنتهي واملتجددة اإلكتشاف من 
إنفع��ال اللحظ��ة  وم��ن طاقة مكبوت��ة أو حلم 
عالق على مسافة فاصلة أو فرط فرح في مبالغة 
رمزية  وإذا ما أستجيب لتلك األسئلة فأن الشعر 
في مفهوم )رونية شار ( لن يكون وسيطا إللتقاِط 
رس��ائل الالوعي بل هو الالوعي نفسه املصحوب 
بإفتن��ان احلي��اة املعجز املت��وارى امللف��ت لإلنتباه 
البعي��د في البق��اء الباقي في التحلي��ق الروحي 
املوصوف بسخرية املشابهة والذي ميتزج بالواضح 
الغامض خارج  إط��اره الزماني واملكاني ،فإذا كان 
الش��اعر قادرا على اس��تحضار العالم فعليه أن 
يس��تحضر الى جانبه عاملا  إضافياً، فليس هناك 
ش��يء وحيد يوصف به الش��عر، وليس��ت هناك 
قوانني ومواد وأس��س يتحدد بها املس��موح وغير 

املسموح  .
فالش��عر مباغته للدميومة، يتحدُث )ميشو ( عن 

لغته ويصفها بالضرب الالشعوري للفراغ
ويصفها :

ف��ي  الس��رية  يحي��ط بضم��ان  ال��ذي  )الش��ك 
الكابوس(

إن الش��عر يق��ف ماب��ني ح��د التعبي��رات الثرية 
والتعبي��رات املبهمة مابني فاص��ل مابني احلواس 
ماب��ني الغاي��ات الفلس��فية والغاي��ات اجلمالية 

إلجادة التماهي لصياغة الكونية اجلديدة ،
وإن كان بإثراء اللغة فال بأس

وإن كان بهدمها فال بأس
تل��ك احلري��ة املطلق��ة إلهان��ة املأل��وف واملتكرر 

والبالي
وهي اإليحاء والغموض والواسطة لتحرير الذهن 
من كل األشياء التي إرتبطت به وهي املعول الذي 
يحث الش��اعر على هدم اجل��دار الذي يفصله عن 

العالم الالمرئي.

q.poem@yahoo.com

الشعر.. إهانة المألوف 
والُمتكرر البالي

قيس مجيد المولى

ناجح المعموري
 

أخذت لس��ان س��يد القص��ر تتلعثم في 
قراءة القرآن، وتعالج عس��ر النسيان الذي 
ران على ذاكرته إزاء محاولته تذكر س��ورة 
الهم��زة، فانقلب كس��ورة الش��رح، وأخذ 
يل��وك بدايته��ا ] ألم نش��رح ل��ك صدرك 
ووضعنا عن��ك وزرك ....[ من غير أن يتجاوز 
كلمة ] وزرك[ وعندما عجز عن استكمالها 

صباح :
أنبئوني يا كالب !  -

فل��م يجد أح��د م��ن املأمون��ني يكمل له 
اآلية التي تعس��ر بها، فانثنى س��اجداً من 
غير ركوع، وعلى تلك الس��جدة خر س��يد 
القص��ر- منائماً- ف��ي مكان��ه، فاقتدوا به 
املأمونون برفع الشخير من أفواه بعضهم/ 

ص191
يش��عر الس��يد باللذة عندما يرى اختراقاً 
ذكوري��اً. وفي ي��وم اتصل بطارق وأس��امة 
وطل��ب منهم��ا:- اس��تعدا ثم��ة ضحية 

عليكما أن تقطعا دبره !
ونهض متحركاً صوب املدخ��ل...... التفت 

صوبنا :
-  س��أكون مش��اهداً لعملكما 

فال تذال نشوتي .
وأطلق ضحكته املعتادة، ومضى منصوب 

القامة/ص211
      الس��يد ش��خصية غريبة بش��ذوذها، 
يلتذ حلظة رؤيته االتصال اجلنس��ي باآلخر/
الذك��ر، ان��ه يس��تنمي في تل��ك اللحظة 
ويحقق نش��وة عالية، والدلي��ل على ذلك 
يجيء باثنني إلن��زال العقاب بالرجل مثلياً، 
ال يكتف��ي باالتصال م��ع املرأة/الفتيات وال 
تنطفئ ش��هوته الدبري��ة عندما يالط به، 
يريد أن يرى صورة اللواط احلية، ولذا يراقب 
من يقع عليه قطع الدبر. الشهوة ساكنة 
ف��ي جس��ده، تس��تجيب لالتص��ال باملرأة 
وتصع��د ملمارس��ة املثلية مع��ه. لم يكن 
الس��يد وحده هكذا وإمنا ب��در الذي صارت 

مساحته االتصال به مثلياً. انه تخنث .
        أراد سيد القصر أن يتخذ دوراً في الصالة 
يتناس��ب مع رفعته ومكانت��ه في القصر 
وأحتج��ب على خلف املعين��ي الذي طلب 
من البغايا اتخاذ مكانهم في الصف اجملاور 
جلوزيف عصام املش��ارك بصالة إس��المية 
وكان يردد نصاً من اإلصحاح الثاني، اجملهول 
انتس��ابه الى واحد من األس��فار. هل كان 
اإلصح��اح الثاني ضمن س��فر في العهد 
الق��دمي أو العهد اجلديد، ويبدو بأن ذلك هو 
ج��زء من مهزلة الطقس األق��رب للوثنية. 

هل هذا هو احللم املطلوب؟
         » – من يعيدنا للفطرة األولى ؟

نحن نتلوث كلما أوغلنا في احلياة، في كل 
خطوة نقطعه��ا تتمرغ أرواحنا بدناس��ة 
األرض، هذه األرض املعجونة بوحل الرغبات 
ال تس��لمنا لنهاية الطريق إال كومة زبالة 

نتنة/ ص119
       والقصدية واضحة في توظيف النص 
القرآني م��ن قبل الروائي واإلش��ارة ضمناً 
إل��ى س��يد القصر، مبعن��ى توظيف النص 
مبا ه��و مطلوب من املقدس ووس��ط حالة 
من الفوضى والعريدة والس��كر. وأشترط 
الس��يد قيامه بدور األم��ام بديالً للمعيني 
الذي سقط ولم يستطع الوقوف، واكتفى 
بشرب اخلمر وهو على نومته وفشل السيد 
ب��دوره ولم تس��عفه ذاكرته الس��تكمال 
س��ورة الش��رح أو بعضاً منها. حتول مكان 
الس��كر واللذائذ إلى م��كان للصالة وكل 

ش��يء يدنس آن��ذاك وأراد الصالة ممارس��ة 
متأتية من االعتياد الذي حتول إلى توقيت ال 
ميكن خرقه، بل التمرد على تفاصيله األداء. 
مثل مش��اركة املس��يحي/ جوزيف عصام 
بصالة إس��المية وترديده اإلصحاح الثاني 
م��ن العهد القدمي/ أو اجلديد مع وقوفه في 
اخل��ط األخير حيث وقفت البغايا ويبدو بأن 
هذه املمارس��ة طق��س متكرر ف��ي أوقات 
األداء وان لم ترد إش��ارة لذل��ك في الرواية. 
ولم يس��تطع أحد م��ن املثلي��ني والبغايا 
والقتلة وأدوات التأديب والتعذيب البشرية 
إكم��ال الص��الة الت��ي كش��فت لن��ا عن 
توقيت جلس��ات العريدة والقصف املبكر 
ج��داً، والدلي��ل عل��ى ذلك إنهم س��كارى 
جداً في حلظة إع��الن اآلذان وإقامة الصالة 
إنها ممارس��ة غير إرادي��ة تكونت عبر تأريخ 
االعتياد الطويل واملش��اهدة، وكل من كان 
منكباً على وجهه استجاب لآلذان/ ص190 
مش��هد كوميدي أكثر من كونه طقس��اً 
ديني��اً، خضع ل��ه اجلميع ول��م يكن جالل 
أملعيني مؤهالً آنذاك مثل الس��ابق للقيام 
بدور املؤذن، فلم يسيطر على حركة دورانه 
نح��و كل اجله��ات فاس��تقر واقف��اً باجتاه 

الشمال .
             يتج��اوز التنام��ي الن��ص التوراتي 
ويبدو أكث��ر عمقاً مع أس��طورة أورفيوس 
وأح��د أبط��ال األس��اطير اليوناني��ة، ه��و 
الذي س��حر احليوانات بقدرته املوس��يقية 
واس��تطاع س��حر حراس العالم األسفل 
وحص��ل عل��ى موافقة منهم عل��ى عودة 
حبيبته اوريديس، ولكن بش��رط أن ال ينظر 
إليه��ا قب��ل أن يعبر عتبة اجلحيم، نس��ي 
اورفيوس الش��رط املفروض عليه وخس��ر 

حبيبته إلى األبد.
           ] أمضي��ت جلس��ات طويل��ة -عب��ر 
فترات زمني��ة مختلفة- وأن��ا أصغي إليه 
فيما كان يسترس��ل كموج بحر ال حتاصره 

األسوار اإلسمنتية[ ص387
          ويب��دو بان عبده خال اقتنع باحلكاية 
الطويل��ة التي باح بها طارق فاضل ولو لم 
يك��ن كذلك مل��ا ألتقاه بجلس��ات طويلة 

وسرد عليه كيفية سقوطه واقفاً .
          كشف لنا املقطع الذي ما بعد املنت 
ب��ان الذي قاله طارق إل��ى عبده خال هو ما 
س��بق الكتابة. انه أحلكي الذي استمع له 
الروائي عبده خال، وحتول إلى ملحق سردي 

أو ما بعد املنت. وقال :- أنا لوطي.
-  هل سمعت، أنا لوطي بل أكثر 

رداءة مما نتصور[ 
وقدم طارق س��رداً مع تفاصيل كثيرًة أمام 
عبده خال وكأنه يعترف مثلما حاصل في 
الديانة املس��يحية التي تأثر بها من خالل 
عالقت��ه مع جوزيف عص��ام هو اآلخر الذي 
ارتكب دنس��اً ول��وث احملرم ف��ي عالقة مع 
ابن��ة أخته ] أبحر متصوف��اً، خالطاً ما بني 
عش��قني، جامعاً احملرم واحملل��ل، فأيقظته 
جمرة الدي��ن، وحرض نفس��ه على الهرب 

منها ومن املشقة[ ص238
      وغ��ادر جوزي��ف عص��ام القصر بنهاية 
حس��نة، وحضر قداساً للبابا يوحنا الثاني 
في بيروت. وأعتقد جوزيف بأن حضوره لهذا 
القداس هو االعت��راف والتطهر الذي أراده 
وتخلص من الدنس احملمول وسط أعماقه 
وتب��رع بكل ما ميلك من مبال��غ طائلة إلى 

ابنة أخته وأطفال احلجارة مناصفة .
     جت��د املؤسس��ة الرس��مية والس��لطة 
السياس��ي  ولي��س  الع��ام  ملفهومه��ا 
باملقدس عون��اً ونصيراً لها ف��ي خالفاتها 
وحلظاته��ا القاس��ية وألن إبراهيم فاضل 

عاش مأس��اة مرام وعرف تفاصيلها حيث 
» يقام احل��د على الضعفاء وتغض الطرف 
عن الوجهاء/ ص390 وعرف إبراهيم بأن ما 
يحصل دم��ار للحياة واجملتمع وهو ش��كل 
من أشكال اإلرهاب األخطر واألكثر تدميراً 
من اإلره��اب الدموي،« اإلرهاب هو إفس��اد 
اجملتم��ع وجتفي��ف مبادئه وقيم��ه، هذا هو 
اإلره��اب بعين��ه، وهذا هو الب��الء حني يتم 
التغاف��ل عن املنك��رات/ ص390 وتضمنت 
خطب��ة إبراهي��م ف��ي مس��جد اإلخالص 
دعوة لرفع الضيم ع��ن املظلومني/ص390 
قال الش��يخ إبراهيم كالماً مباشراً وقصد 
باخلطبة الس��يد وبدا والعصابات العاملة 
ف��ي القصر الت��ي الحقت م��رام وطاردتها 
حت��ى أوقعتها بغياً، والغري��ب في خطبة 
إبراهيم مطالبته باإلصالح واحترام حقوق 
اإلنس��ان وق��ال كالماً قاس��ياً ومش��ككاً 
بالنظ��ام واألم��ة الت��ي تقي��م احل��د على 
الضعفاء وتغض الطرف عن الوجهاء، وألن 
اخلطب��ة واضحة الصراح��ة، ولفتت انتباه 
الناس، مت تنحيته عن مهمته في مس��جد 

اإلخالص.
           تبّديات السلطة مستمرة وواضحة، 
حتى في اجمل��ال املقدس لذا عوقب إبراهيم 
املفت��رض ب��ه أن يظ��ل خ��ارج االهتم��ام 
االجتماع��ي واالقتصادي والسياس��ي. وما 
قال��ه إبراهيم فه��م للغاي��ة، وحصل أول 
خط��اب ديني يغ��ادر محيطه ويت��داول ما 
قاله عالقة بحياة الناس. وتبدو الس��لطة 
الس��رية أكثر بروزاً في إقصاء إبراهيم عن 
مس��ؤوليته في مس��جد اإلخالص وتراجع 
املق��دس ع��ن دوره التوجيهي واإلرش��ادي 
واألغالني عما هو حاصل في حياة اجملتمع. 
ولن يكون دور القصر بعيداً عن الذي حصل 
إلبراهيم الذي أستهدف سياسيات القصر 
غي��ر املعلن عنه��ا بوضوح، لك��ن إبراهيم 
ه��و واحد م��ن ضحاي��اه، ألن القصر زحف 
علي��ه من خالل ط��ارق وم��رام ووليد وصار 
هو الش��خص الرابع في عائلة صغيرة، أنه 
ضحي��ة جدي��دة وحتماً س��يكون للقصر 
عقوب��ات أخ��رى س��تطول إبراهي��م، ألنه 
–القصر- ال يرضى بعقوبات متكن اإلنسان 
من البق��اء حياً ومتكامالً. وح��اول الروائي 
عبده خ��ال معاجلة املوقف من طارق ومرام 
بنحو مستور، ولم تكن نهاية طارق معلنة 
في اخلبر الصحفي الذي نش��رته صحيفة 
الوف��اق بعددها 1412 أما ش��خصية مرام 
الباقي��ة بالقص��ر، فق��د كان��ت نهايته��ا 

مجازية وغير مصرح عنها .
اس��تعاد الروائي أس��طورة ل��وط وزوجته 
والتي أشار لها سفر التكوين التوراتي24-
19:26 ]فأمط��ر الرب على س��دوم وعمورة 
كبريت��اً وناراً م��ن عند الرب من الس��ماء. 
وقلب تلك املدن وكل الدائرة وجميع سكان 
املدن ونبات األرض. ونظرت امرأته من ورائه 
فص��ارت عمود مل��ح[ اس��تعاد عبده خال 
األس��طورة التوراتية الت��ي هي في أصلها 
عبارة عن أس��طورة نزول عش��تار للعالم 
األس��فل وأختار ملرام نهاية مجازية وكأنه 
غير ق��ادر على اإلعالن املماثل للش��خوص 
األخ��رى ] وحينم��ا كّبر إبراهيم للس��جود 
س��جد املصلون، خرت كل الرقاب، ورقبتي 
املتطاول��ة ف��ي فض��اء املس��جد، تل��وث 
بحث��اً عن بحر أندس ب��ه، كانت عينا أغيد 
تراقبني، فأمل��ح مرام كعم��ود ملح يذوب، 
اس��ترخت الطمأنينة في سجود املصلني، 
وكان علّي أن أستقر في سقوطهما بعيداً 
ع��ن أعينهم، قفزت من على رقابهم بحثاً 

عن هرب أبدي[ ص379

رواية عبده خال )ترمي بشرر(..
تنوعات التأويل وجماليات المكشوف

غالف الرواية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
 

ف��ي نطاق "مهرجان متزرط" وف��ي دورته ال� 25 تعرض 
الفنان��ة التش��كيلية فاطمة كري��ط مجموعة من 
لوحاته��ا الزيتية بعن��وان "نس��مات امازيغية" ويتم 
تدش��ني املعرض يوم افتتاح املهرجان مس��اء اجلمعة 
11 أغس��طس/آب 2017 بدار عياد. وباملناسبة تنشط 
الفنان��ة التش��كيلية فاطمة كريت ورش��ات رس��م 
لألطفال أيام 11 و12 و13 أغسطس/آب 2017 وستمنح 
جوائز قيمة ألحس��ن األعمال الفنية.وبخصوص هذه 
الفعالي��ة تقول الرس��امة فاطمة كري��ت "...اضافة 
الى املعرض أقوم بتنش��يط ورشات للرسم لالطفال 
يتعلم فيه��ا الطفل تقنيات األل��وان املائية والزيتية 
واستعمال تقنية الرمل، ومتنح في األخير ست جوائز 

قيمة ألحسن أعمال األطفال املشاركني.
ومن أهداف "مهرجان متزرط" األساسية جند التعريف 

بقري��ة متزرط، وح��ث أبناءه��ا على الرج��وع الى أرض 
أجدادهم ليتم االس��تثمار وينتعش االقتصاد. وحتى 
مواضيع لوحاتي كلها في ه��ذا االطار جذور وأصالة. 
وعن��وان املع��رض )نس��مات امازيغي��ة( وم��ن عروض 
املهرجان هناك الترفيه والس��هر مع حفالت الفنانني 
وليد التونسي وبلقاس��م بوقنة ودرة الفورتي اضافة 
لأللع��اب والتنش��يط للعائ��الت واألطف��ال..."، ه��ذا 
وتعددت معارض الرس��امة كريت الفردية واجلماعية، 
من ذلك معرضها الس��ابق باملركز الثقافي الروس��ي 
حيث قدمت فيه عددا من األعمال الفنية التشكيلية 

التي عرفت بها ضمن جتربتها.
في لوحات الرس��امة فاطمة كريت جند بوضوح شيئا 
م��ن األصالة واالعت��زاز بالروح التونس��ية وجند بعض 
املش��اهد واللباس التقليدي والطبيع��ة اجلامدة وما 
الى ذلك من األعمال التي تش��ير فيها ببصمتها الى 
مميزات احلي��اة التونس��ية وبعض الع��ادات والتقاليد 

ووجوه النسوة باللباس التقليدي.

الفنانة التشكيلية فاطمة كريت
تعرض لوحاتها الفنية في

)مهرجان تمزرط(
 

جواد غلوم
نرى وطناً يسامر كارهيه

يفتح أقفاله لسارقيه
***

منشي في شوارَع نألُفها وال نألفها
تلّبس��ْت أس��ماء أغ��راب ل��م يط��أوا 

أدميها
أسماُل باالٍت من بقايا اخلَرق البالية

نرى وطناً يسامر كارهيه
يفتح أقفاله لسارقيه

يقّطب َجبينه أمام نْسِله
يُبري سكينه ذبحا حملّبيه

ماك��ٌر غير كس��وٍل ببنط��اٍل ليبراليٍّ 
فضفاض

يُبرزُ ساقيِه
ميتهن الركَل على مؤخراتنا

مأبوٌن آخر ِبِعّمة غير مهذبة
يُخرج أرنباً من استِه

حلًى غير مشّذبة منبتا ومحتداً
رعديٌد يعرف كيف يندّس الى مكامن 

حيرتك
حامال مورفينه ليدعك رأسك

يصّب كأس��ه في فم��ك بصاقا يلزق 
بك

ر تنفثه مع ثرثراتك مبَرٍح مخدَّ
يختل��ط مع عط��ٍر نفي��ٍس فيبخس 

ويحّط من قَدرك
تلك سمة اجلاهل املتنسك

ووقاحة العاِلم العاهر املتهتك
املل��يء  الصغي��ر  الوط��ن  ياله��ذا 

بالتجاعيد والندوب

قاحٌل حتى في اخضرارك الزائف
أنت اليانع بالقيوح واجلراح

زنازين��ك حينم��ا  ف��ي  رح��ٌب حت��ى 
يعشقك املأسورون

ح��يٌّ وأن��ت في قب��رك حينم��ا تُبعث 
رميما

رشيٌق ولو بساٍق واحدة
س��قف رج��راٌج مث��ل عجي��زة عاهرٍة 

بدينة
القلب وما يهوى خراباً

ما زلَت رْمالً ثقَب عيوننا شوقاً
نشّمك أيها الورد يابسا متغّضنا

وأنت بال رحيق أو ندى
ننعس وأنت خاٍل من ترنيمة أمومٍة

نعطش للقائك أيها الس��راب الالمع 
باخلديعة

ك��م نح��ن طاعن��ون فيك حّب��اً على 
جْفوتك وسفالتك

نعانقك وأنت مبتور الذراعني
ندّس عظمة طائرك الهدهد

ونعلم انها تنقلب على ساحرها
نقّبلك وأنت بال شفاه

ننام على صدرك وندري انه خاسٌف
جتّهم��ك  م��دى  ونعل��م  منازح��ك 

وعبوسك
ليس لنا سواك قفراً يابساً مجدباً

حتنُث مييَن�ك ونصدقك
تخل��ف وع��َدك ونس��عى زحف��اً الى 

مشوارك
تفلت من أيدينا ومنسك بتالبيبك

تُغبننا ونهجسك عادالً
تُشطرنا ونخالك تُْلئمنا

مال��ك متش��ي وئي��دا مثل س��لحفاة 

هرمة ؟؟
حرائقك خّلفت رمادا وافراً

أجم��ل  خنق��َت  حت��ى  تضّبع��َت 
بطاريَقك

التخنْق رقابَنا احلانية عليك
أتوّس��ل اليك ، لم يبَق االّ الزغب لّينة 

العريكة

لم يلد االّ اخلديج املثلوم العمر
حّتام ال ترفُق بأجناِل�ك وأحفادك

يا ذا الوطن املتبختر بالكآبة
احملّمل بالزوائد الدوديّة

سحقَت بنيَك نحن العالقون بأبّوتك
يا من متشي َعَرجا

وترْكتني عاريا االّ من احلّب اخملبول فيَّ

أخالَك َوَثنًا ال وَطنًا
شعر

من تخطيطات الراحل ابراهيم زاير
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بغداد - الصباح الجديد:
حذر الدكتور عبد الغني س��عدون الس��اعدي 
مدير عام دائرة صحة بغداد / الرصافة القابالت 
املأذون��ات م��ن القي��ام بأج��راء ال��والدات الى 
االمهات البكرية "الطفل األول" واحلوامل ممن 
لديهن ام��راض وكذلك الوالدات االطفال على 
املقعد والنس��اء مما لديهن أكثر من خمس��ة 
والدات س��ابقة، جاء ذلك خالل االجتماع الذي 
عقده م��ع مجموعة من الطبيبات حول رصد 
الوفيات في املؤسس��ات الصحية ومسؤولة 

الرصد في الدائرة الدكتورة ميساء عادل.
وبينت الدكتورة ميس��اء عادل في محاضرتها 
ح��ول وفي��ات االمه��ات والتي مت تقس��يمها 
وحس��ب احلاالت وم��ن ضمنه��ا القابالت من 
خالل تداخله وخصوًصا ان هناك عامل مهمة 
وهو تعليم االم والذي يش��كل النسبة االكبر 

في التعليم. 
وأوضح  الساعدي: ان هذا االجتماع له اهمية 
كبي��رة وذلك من خالل معرف��ة اهم املعوقات 

الت��ي ترص��د ف��ي الوفي��ات م��ن اج��ل حلها 
وتذليها. 

وخرج االجتم��اع بالعديد من التوصيات منها 
تدريب القابالت واهمية هذا التدريب، السيما 
ف��ي االعداديات ومعاه��د التمري��ض التابعة 

لدائرة. 

وكذل��ك االخب��ار الف��وري وخ��الل 48 س��اعة 
وكذلك ارتباط مس��ؤولة الصحة العامة في 
املستش��فيات باملدير بصورة مباشرة والعمل 
على ارس��ال تقرير وبش��كل اس��بوعي حول 
موض��وع الرصد والتأكيد على دراس��ة طبلة 

املريضة بنحو مفصل من قبل اللجنة. 

»مطلقات« يحتفلن ببداية حياة جديدة
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زينب الحسني
فضفضة نسوة 

الطب يليق بِك
ل��م يثنه��ا فق��ر أو حاج��ة أو حت��ى انعدام 
ابسط مستلزمات احلياة الطبيعية ألي فتاة 
بعمرها، كانت تعتمد على ضوء الش��معة 
حني تنقطع الكهرباء لكون والدها املريض ال 
ميتلك اجور سحب كهرباء املولدات األهلية 

أو » االمبيرية » كما يطلق عليها   
أه��ل البص��رة، حي��ث تنتمي تل��ك النخلة 
االصيلة التي لم تقهرها أس��وأ الظروف او 
جتعلها تنهار وتعلن استسالمها بل زادتها 
اص��راراً وعزمية عل��ى بلوغ هدفه��ا وحتقيق 

حلم والدها بان تصبح » طبيبة ».
آية توفيق فت��اة من البصرة الفيحاء جنحت 
م��ن الس��ادس مبع��دل 93باملئ��ة حلمها ان 
تك��ون طبيب��ة، وهي تس��تحق ذل��ك وعن 
جدارة وتس��تحق ان يتم استثناؤها لدخول 
كلي��ة الط��ب لكونه��ا حتم��ل م��ن العلم 
واالنس��انية، م��ا يؤهلها الن تك��ون طبيبة 
عن ج��دارة واس��تحقاق، الس��يما وان وزارة 
التعلي��م العالي س��بق وان قبل��ت الكثير 
من االس��تثناءات حلاالت ال ميك��ن مقارنتها 

بظروف تلك البطلة.
ناش��طون مدني��ون تطرق��وا ملوض��وع آي��ة 
وحلمه��ا حتت هاش��تاك #كلي��ة – الطب – 

تليق – بآية توفيق.
وهذا الهاش��تاك لقي تفاعال كبيرا من قبل 
املتابعني ملواقع التواصل االجتماعي بهدف 
حتقي��ق حلم آي��ة البص��رة الفيح��اء التي 
لم تفكر س��وى بإس��عاد والديها الذين نال 
منهما املرض والتعب والعمل على حتس��ني 

مستواهما مستقبالً.
بالرغ��م م��ن  كونها كانت تس��كن بخرابة 
متهالك��ة اجل��دران اال انه��ا كان��ت حاف��زاً 
لتفوقها ومص��دراً إلصرارها املتواصل على 
مدى املراحل الت��ي خاضتها بجدارة واقتدار 
فتمن��ت ان تكمل طريق التف��وق بدخولها 
كلية الطب وهذا االمر  ليس مس��تحيالً او 
س��يخل مبوازين العلم في الع��راق ،بل على 
العكس سيعمل على قهر كل الظروف التي 
حت��ول دون حتقيق حلم أي متفوق مير بظروف 
مماثل��ة  لظ��روف » اية »وقد ي��رى البعض ان 
ه��ذا االمر غي��ر خاض��ع لالس��تثناءات ،وان 
كانت ملس��تحقيها بحج��ة ان لكل طالب 
اس��تحقاقه مب��ا حقق��ه من مع��دل ، اال ان 
ظروف تلك الطالبة جتعلنا نطالب القائمني 
على هذه العملية التربوية والتعليمية بأن 
يأخذوا بعني االعتبار ظروف الطلبة مبا يخدم 

تلك العملية ويحقق طموح الطلبة .

بغداد - زينة قاسم:
تنازل��ت ع��ن الكثي��ر من األش��ياء 
في محاولة إلجن��اح احلياة الزوجية 
واالس��تمرار بها برغ��م الصعوبات 
لكن زوجي لم يتغير على العكس 
كان يف��رط ف��ي ش��رب الكح��ول 
أبن��اء  ولدي��ة  أب  ان��ه  متناس��يا 
يحتاجون لُه ، ظلت املعاناة نفسها 
تتك��رر واألطفال تكب��ر وحتتاج الى 
رعاي��ة واهتمام أكث��ر، كنت أمتنى 
من عائلتي موقف حازم مبساندتي 
لكنه��م تخل��وا عن��ي بحج��ة » 
اجملتم��ع » فقررت ان أنقذ اوالدي من 
ه��ذه احلياة التي ممك��ن ان تدمرهم 
خصوص��اً ان��ه كان يضربن��ي امام 
الصغار واحياناً يعاقبهم بقس��وة 
على ابس��ط خط��أ، فق��ررت ان ال 
انتظ��ر من أي ش��خص مس��اعدة 
وان اعتمد على نفس��ي وقد ذهبت 
وقدمت طلب الط��الق في احملكمة 
وبالفعل مت االمر بعد عدة مشكالت 
،لذا انا اعد يوم طالقي »أفضل يوم 

في حياتي«. 
هذا م��ا قالته زه��راء يونس عندما 
االحتف��ال  س��بب  ع��ن  س��ألناها 
مبناس��بة طالقها، حي��ث احتفلت 

م��ع  زه��راء 
ته��ا  ميال ز

ف��ي 
العمل 

احلل��وى  قال��ب  له��م  وجلب��ت 
والشكوالتة. 

أوضحت زهراء انها ستربي أوالدها 
كما تشاء بعيداً عن اب مدمن على 
الكحول وس��أرفض وأحت��دى نظرة 
اجملتمع للمرأة املنفصلة عن زوجها 

من خالل جناحي في تربية اوالدي.
نس��اء كثي��رات يتمن��ني ان يجدن 
الفرصة للخالص من زواج فاش��ل 
ان اجملتم��ع العراقي وان  خصوص��اً 
كان م��ازال ينظر إلى املرأة املطلقة 
نظ��رة قاص��رة لكنه يتقب��ل وجود 
املطلق��ات والط��الق أكث��ر من ذي 
قب��ل، ففي الس��نوات املاضية بات 
م��ن الطبيعي وج��ود فتاة مطلقة 
حتت سن العشرين وتساند الكثير 
م��ن العائ��الت بناته��ن ف��ي طلب 
الط��الق، الس��يما ف��ي ح��ال عدم 
تقب��ل العائل��ة ذاته��ا لل��زوج وهو 
ما يفس��ر أن معظم م��ن يرفعون 
قضي��ة الط��الق ه��ّن من النس��اء 
وليس م��ن الرجال. ويجب��ر الكثير 
من الرجال النساء على التنازل عن 
مقدم الزواج واملؤخر ومس��تحقات 
النفقة ويضعونها شرطاً أساسياً 
للموافق��ة على الط��الق وبالفعل 

يتم ذلك.
وتس��جل ح��االت الط��الق في 
الع��راق ارتفاعاً ملحوظاً في 
باتت  األخي��رة حتى  اآلونة 

النس��بة األعلى بني القضايا التي 
العراقية وهي  احملاك��م  تش��هدها 
ظاهرة يعزوه��ا كثيرون إلى احلروب 
الت��ي يرزح حت��ت دوامته��ا منذ 36 

عاماً.
ووفق��اً إلحص��اءات رس��مية م��ن 

مجل��س القضاء األعل��ى العراقي 
ف��إن نح��و عش��رين في املئ��ة من 
الت��ي ج��رت ف��ي  ال��زواج  ح��االت 
الس��نوات العش��ر األخيرة انتهت 
بالطالق إذ تتحدث األرقام الرسمية 
عن أن مجموع حاالت الطالق وصل 

إلى )517( ألفا في السنوات العشر 
املاضية.

وقد عبرت رمي حس��ن ع��ن فرحتها 
»بطالقها » من خ��الل توزيع الزردة 
وكان ذل��ك ن��ذراً عليه��ا ف��ي حال 
التخل��ص م��ن حياة  اس��تطاعت 

كانت شبه مس��تحيلة مع انسان 
بخيل وش��كاك بحس��ب وصفها 

له.
وترى حس��ن أن »إقام��ة حفلة بعد 
الط��الق تعد فك��رة مثي��رة وتعيد 
للمرأة ثقتها بنفسها وتتحدى بها 
أيضا فك��رة رفض اجملتم��ع العربي 
للمرأة املطلقة، في الوقت نفس��ه 
ف��إن إقامة هكذا حفالت تعد حتديا 
للرجال بأن اس��تمرار حياة النساء 
ال يقف عل��ى وجود الرجال وال على 

زواج النساء«.
الباحثة االجتماعي��ة هدى اجلابري 
تقول إن »نس��بة الط��الق ارتفعت 

بصورة كبيرة في اآلونة األخيرة.
وتضي��ف »هن��اك أس��باب عديدة 
تدفع النس��اء إلقام��ة حفالت بعد 
زيادة املش��كالت  طالقه��ن منه��ا 
بني الزوج��ني ووصوله��ا الى طريق 
مسدود ومتسك الزوج بعدم تفعيل 
خيار الطالق كلها أسباب تؤدي الى 
احتفال النس��اء بطالقه��ن تعبيراً 

عن خالصهن من احلياة الزوجية«.
وترى اجلابري ان »انفتاح اجملتمع على 
احلي��اة وتطوره خصوص��اً بعد عام 
2003 يعد أيضاً من االس��باب التي 
تساعد النساء على إقامة احلفالت 
الت��ي يعدوه��ا كحفل��ة تكرميي��ة 
خلالصهن م��ن الصعوبات التي كن 

يواجهنها مع أزواجهن«.

20 % من عقود الزواج في السنوات العشر األخيرة انتهت بالطالق

احتفال »املطلقة« ببداية حياة جديدة

بغداد - الصباح الجديد: 
اعلنت دائرة احلماي��ة االجتماعية للمرأة 
عن تنسيق وتعاون مش��ترك مع اللجنة 
الدولية للصليب االحمر إلقامة مشاريع 
صغيرة مدرة للدخل وذلك عن طريق تقدمي 
املنظمة منحة مالية لألرامل واملطلقات 
بال معيل من املسجالت في قاعدة بيانات 
ال��وزارة وغي��ر املس��تفيدات م��ن اعانات 
احلماية االجتماعية بهدف مس��اعدتهن 

على اعالة أنفسهن واسرهن. 
وقال��ت مدير ع��ام الدائرة عطور حس��ني 
املوس��وي: ان دائ��رة احلماي��ة االجتماعية 
للمرأة تس��عى الى تقدمي أفضل اخلدمات 
الى املستفيدات من املسجالت في قاعدة 
بيانات الدائرة خاصة الالتي بال معيل من 
خالل تنفي��ذ برامج تعليمية ونفس��ية، 
فضاًل عن التنسيق والتعاون مع املنظمات 
واجلهات ذات العالقة بالشأن االجتماعية 

لتقدمي قروض ميسرة لهن.
وبالتنس��يق  الدائ��رة  ان  ال��ى:  وأش��ارت 
والتعاون مع وفد اللجنة الدولية للصليب 
االحم��ر قام��ت باختيار عش��وائي ل�)25( 

امرأة م��ن االرامل واملطلقات املس��جالت 
ف��ي قاعدة البيانات الالت��ي بال معيل من 
الراغبات بإقامة مش��اريع صغيرة خاصة 
بهن ليفت��ح ابواب الرزق لهن وألس��رهن 
ويكون لديها اكتفاء ذاتي، مشيرة الى: ان 
هذه هي احلملة هي الثانية وشملت )25( 
ام��رأة ارملة او مطلق��ة بعد جناح احلملة 

االولى التي شملت )30( امرأة. 
واضاف��ت: ان التعاون يتمثل بتقدمي مبالغ 
مالي��ة نقدي��ة للم��رأة بع��د حتدي��د نوع 
املش��روع ال��ذي تري��د القيام ب��ه وملئها 
اس��تمارة تعهد بذلك منوه��ا الى انه مت 
تش��كيل جلنة مشتركة من دائرة احلماية 
االجتماعية والصليب االحمر ملتابعة هذه 

املشاريع ملدة ستة أشهر وتقيمها. 
وذكرت املوسوي: ان جلنة الصليب االحمر 
ودائرة احلماية االجتماعية للمرأة وضعت 
معايير الختيار املستفيدة وهي )ان تكون 
املعيل��ة الوحي��دة ألس��رتها، ال يوجد في 
االس��رة رجال بالغني ف��وق 18 عاما، ليس 
لديه��ا عمل اخ��ر، توفر امله��ارة املطلوبة 
حس��ب مش��روعها، توفر طريقة تسويق 

للمنت��ج(، ويج��ب ان تق��دم املس��تفيدة 
جمي��ع االوراق الثبوتية، فضالً عن الوثائق 

التي تؤيد كونها ارملة او مطلقة. 
وبين��ت ان جلن��ة الصليب االحم��ر اقامت 

ورش��ة عم��ل للمس��تفيدات م��ن اج��ل 
تدريبهن على كيفية اجناح مش��اريعهن 
وتس��ويق املنت��ج وحتدي��د املش��روع لكل 
واح��دة منه��ن حس��ب رغبته��ا واملهارة 

املطلوبة لديها، وفي ختام الورشة اقيمت 
وجبة ضيافة للترحيب بهن.

م��ن جانب أخر دربت دائرة حماية املرأة في 
الوزارة بالتعاون م��ع منظمة عطاء اخلير 

االجتماعي��ة عدداً من النس��اء الفاقدات 
للمعي��ل على مهن��ة اخلياطة للمدة من 
5/10 لغاي��ة 7/12 بواق��ع 25 ارمل��ة م��ن 

املوجودات ضمن قاعدة بياناتها.
وقال املتح��دث باس��م وزارة العمل عمار 
منع��م ان مدي��ر ع��ام دائرة حماي��ة املرأة 
عط��ور حس��ني املوس��وي اش��ادت ب��دور 
االرمل��ة في اجملتم��ع وس��عيها لالكتفاء 
الذات��ي من خالل اقامة مش��اريع صغيرة 
مس��تقبالً لتك��ون مص��در دخ��ل له��ن 
وأليتامهن وع��دم االعتماد عل��ى االعانة 
االجتماعية فقط، داعية املشتركات الى 
خوض التجربة كون املرأة قادرة على صنع 

احلياة من جديد لها وألطفالها.
واوضح ان املوس��وي: اكدت حرص الوزارة 
عل��ى اقام��ة مثل ه��ذه ال��دورات لغرض 
متك��ني امل��رأة فاق��دة املعي��ل اقتصادي��اً 
ومحاولة اكسابها اخلبرة واملهارة في ظل 
هذه الظ��روف، مؤكدة انها فرصة لتقدمي 
الدع��م املطلوب لها مادي��اً ومعنوياً، من 
خالل الدورات التدريبية اخلاصة ب� )احلالقة، 
واخلياط��ة، وصناع��ة املعجن��ات، وتربي��ة 

الدواجن(، متمنية ان تعينها لتكون قادرة 
عل��ى مواجهة الظ��روف الصعب��ة التي 

تعيشها.
واشار منعم الى: ان وزارة العمل مستمرة 
بتنفيذ دورات تدريبية من شانها ان متكن 
امل��رأة اقتصادي��اً، وهي مس��تعدة إلقامة 
دورات اخرى بالتعاون مع املنظمات س��واء 
اكانت محلية ام دولي��ة من خالل تهيئة 
ورفده��م  بالتدري��ب  اخلاص��ة  امل��الكات 
باألسماء حسب قاعدة البيانات املوجودة 

لديها.
وأش��ار الى ان مش��روع متكني املرأة فاقدة 
املعيل هو أحد اهداف الوزارة التي تسعى 
لتحقيقه��ا من خالل اكس��ابها املعارف 
وامله��ارات املطلوب��ة ف��ي ع��دة مجاالت 
مهنية متكنها من اقامة مش��روع خاص 

بها مستقبالً.
واض��اف منع��م ان��ه مت اختي��ار 12 م��ن 
اخلريج��ات املتميزات للعم��ل في معمل 
خياط��ة، فضالً ع��ن االتفاق عل��ى اقامة 
دورات ف��ي احلالق��ة خ��الل امل��دة القريبة 

املقبلة.

إقامة مشاريع مدرة للدخل لنساء فاقدات المعيل
العمل والصليب األحمر الدولي 

إعداد - غنى أحمد:
يتعّلق اجلمال بالتوليفة 
النهائي��ة ب��ني عناص��ر 
بع��ض  أن  ذل��ك  ع��دة، 
مالئمة  غي��ر  املوض��ات 
باالقتن��اء،  جدي��رة  وغي��ر 
حتى وإن ح��اول محّررو املوضة 
إقناع��ِك باألم��ر ل��ذا، علي��ِك 
كله��ا،  للعناص��ر  االلتف��ات 
واتباع بعض احليل البسيطة 
التي من ش��انها جعلِك أكثر 
وتغيي��ر  وجاذبي��ة،  عصري��ة 
مزاج طّلتِك في غضون ثواٍن 

وهي: 
-1شّمري األكمام: من شأن 
هذا التشمير للكّم الطويل 
إضف��اء مزي��د م��ن احليوية 

على طّلتِك. 

-اثن��ي البنطال: حني تثن��ني البنطال 
من األس��فل، فإنِك لن تضفي مظهراً 
ش��بابياً عل��ى إطاللتِك فحس��ب، بل 
س��تبرزين جمالي��ات حذائ��ك بكعبه 
املرتف��ع ثمة ط��رق عدة للثن��ي، تبعاً 

لنوع قماشة البنطال. 
-3أسدلي اجلاكيت على كتفيِك: بدالً 
من ارتداء اجلاكيت بتقليدية، أسدليه 
على كتفيِك بعفوية س��يضفي هذا 
مزي��داً م��ن اجلم��ال والش��بابية على 

إطاللتِك.
-4ضعي حزام��اً: ليس هنالك من حّل 
مثالي لألزياء الواسعة بقدر وضع حزام 
ناع��م بطريقة عفوي��ة حولها، بهذا، 
لن تب��دو مهلهلة، كما س��تحفظني 
قوامه��ا ثابتاً برغم اتس��اعها إضافة 
للمس��ة اجلمالية التي س��تضفينها 

على طّلتِك.

حيل بسيطة تجعلك تظهرين 
بستايل أكثر عصرية وجاذبية

صحـة الرصافـة تحـّذر القابـالت مـن
 القيـام بإجـراء الـوالدات البكريـة 

جانب من االجتماع

جانب من الورشة

دبي - وكاالت:  
ليس كل م��ا نتناوله ميكن حفظه 
في درجة حرارة منخفضة، فهناك 
بع��ض األطعمة واملش��روبات التي 
تفس��د أو تفق��د فوائده��ا مبج��رد 
حفظها في الفريزر، وذلك ملا يحدث 
فيها من تفاعالت نتيجة جتميدها.

لذلك ذكر موقع " cnet " بعضاً من 
األطعمة التي يجب أن ال تضعيها 
في الفريزر وهي كما يلي كما يلي:

 االجبان بأنواعها: ان حفظ "اجلبنة" 
في الفريزر يساعد على زيادة نسبة 
الس��وائل فيها، كم��ا أنها تصبح 

مفتتة وغير صاحلة لالستخدام.
ثم��رة البطاط��س: ال يج��ب حفظ 
البطاط��س ف��ي الفري��زر، حيث أن 
النش��ا املوج��ود فيها يتح��ول إلى 
س��كر، وعن��د طهيه��ا أو قليه��ا 
تتحد هذه الس��كريات مع احلمض 
األمين��ي املوجود، وينت��ج عنه مادة 

"األكريالميد" الضارة.
الزب��ادي  طع��م  يتغي��ر  الزب��ادي: 
وملمس��ه عند وضعه في الفريزر، 
حيث أنه يتعرض للفصل والتخثر.

اخلضروات: ال يجب وضع اخلضروات 
الورقية مث��ل اجلرجير أو البقدونس 
في الفريزر، أو تلك التي حتتوي على 
نس��بة كبيرة من املاء مث��ل اخليار، 
حي��ث أنه��ا تذبل بس��بب احل��رارة 

املنخفضة.
البي��ض: ال يجب وض��ع البيض في 
الفري��زر، حي��ث يتجم��د الس��ائل 
الداخل��ي مما يؤدي إل��ى تغير مذاقه 

عند الطهي.
املقلي��ة: ميك��ن ش��راء  األطعم��ة 
األطعم��ة املقلي��ة مجم��دة، لكن 
ال حتاول��ي طهيه��ا وحفظه��ا في 
الفري��زر، حي��ث أن ذل��ك ي��ؤدي إلى 
جعله��ا لينة كم��ا أنه��ا تغير من 

نكهتها.

أطعمة ال يمكن حفظها في الفريزر

برلين - وكاالت:  
نص��ح باحثون في جامعة 
األملاني��ة،  فورتفاغ��ن 
اس��تبدال  بض��رورة 
»إس��فنجة » غس��يل 
الصح��ون في املطبخ 
وع��دم  أس��بوع،  كل 
أكثر  بها  االحتف��اظ 
من ذل��ك، الحتوائها 
عل��ى كمي��ة كبيرة 
من اجلراثيم الضارة.

الباحث��ون  ونش��ر 
دراس��ة ف��ي دوري��ة 
أوضح��وا  علمي��ة، 
أجروا  أنه��م  فيه��ا 
 14 ل���  فحص��اً 
جمعت  إس��فنجة 

م��ن منازل ف��ي أملانيا، إضافة إلى 7 إس��فنجات 
جدي��دة مت ش��راؤها، وعثروا على نح��و 362 نوعاً 
مختلف��اً من اجلراثيم املس��ببة لألم��راض، كما 
وج��دوا أيض��اً ملي��ارات اجلراثيم في مس��احات 
ل���  وفق��اً  واح��دة  بوص��ة  تتع��دى  ال  صغي��رة 

»األناضول«.
وأضافوا أنهم حاولوا التخلص من تلك اجلراثيم 
بع��دة ط��رق مث��ل تس��خينها داخل الف��رن أو 
امليكروويف أو داخل غس��الة األطباق أو غسالة 
املالبس، لكن كل تلك الطرق لم جتد نفعاً، حيث 

بقيت أعداد كبيرة داخل اإلسفنجة.
وش��دد الباحثون على ضرورة تغيير اإلس��فنجة 
م��رة كل أس��بوع، وفي ح��ال وج��ود حاجة متنع 
التخل��ص منها، فيجب غس��لها في غس��الة 
املالبس بدرجة حرارة مرتفعة مع إضافة منظف 
ومبي��ض، واس��تخدامها ف��ي م��كان آخ��ر غير 

املطبخ كاحلّمام مثالً.

باحثون ينصحون بتغيير 
»إسفنجة« غسيل الصحون كل أسبوع
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أنضم الالعب الشاب سجاد حسن، 
إلى فريق نادي احلسيين بكرة القدم 
ليدفيياع عيين ألوانه في منافسييات 
الييدوري املمتيياز للموسييم اجلديييد 
2018/2017، وذلك بعد إبرامه عقداً 
مع إدارة النادي التي يرأسييها كامل 

زغير.
وسييجاد حسيين، تألق فييي صفوف 
فريييق ناشييئة نييادي النفييط، حيث 
حصل مييع الفريق علييى لقب دوري 
أندييية بغييداد لهييذا املوسييم حتت 
اشراف مدربه حسن مجيد النوري، 
وقييدم مسييتويات فنية مشييجعة، 
حيث حمل شارة قيادة الفريق وكان 

عنصراً فعاألً في الفريق النفطي.
وقال سييجاد انييه سييعيد بالتوقيع 
على كشييوفات فريق نادي احلسيين 
الرياضييي للدفيياع عيين ألوانييه في 
املوسييم املقبل، حيث يضم الفريق 
العبن شباب أكدوا جدارتهم وقالوا 
كلمتهم ليستحق الفريق البقاء في 
دوري الكبار للموسم املقبل باشراف 
املييدرب صباح عبد احلسيين ومالكه 
املسيياعد، مبيناً ان طموحاته كبيرة 
فييي نيييل الثقة وفرصيية اللعب في 
املوسييم اجلديد، مبيناً ان سيحرص 
علييى تأكيييد جدارتييه فييي األلتزام 
بالوحييدات التدريبييية واالداء الفني 
االفضييل فييي املباريييات التجريبية، 

طامحيياً بالفوز ايضيياً بدعوة اللعب 
ملنتخب الناشئن.

وقدم سجاد شكره إلى أسرته، بعد 
يقدمانها  التييي  الكبيرة  املسيياندة 

إليييه، مؤكييداً ان ذلك دافعيياً مهمأً 
علييى تعزيييز حضييوره الكييروي وال 
سيييما انه ما زال في بداية مسيرته 
مع الساحرة املستديرة، وأن املوسم 
املقبييل سيييكون هييو األول لييه في 
مصيياف دوري األضييواء والكبار بعد 
رحلتييه الناجحيية مع ناشييئة نادي 

النفط الرياضي.
وقال: لقد حققنا لقب دوري أندية 
بغييداد بجييدارة، كان فريق النفط 
منظميياً للغاييية، يقييدم أفضييل 
اإلداري  الدعم  املسييتويات بفضل 
الكبير، واملواكبة املستمرة العضاء 
الهيئيية اإلدارية وفي املقدمة نائب 
رئيس النادي كاظم سلطان، التي 

سييارعت باقاميية حفييالً تكرميييياً 
للفريييق احتفيياءاً بالفييوز واحييراز 
اللقب، فيما بييذل املالك التدريبي 
اجلهود الكبيرة فييي رحلة االعداد 
واملباريات الرسييمية، وكان مشرف 
الفئييات العمرية عصام الشيييخ 
حريصيياً على تعزيز اجلانب املعنوي 
لالعبن، يسانده مدير الفريق فوزي 
محمد، فيما ابدى املالك التدريبي 
املؤلف من حسيين مجيييد النوري 
ومسيياعديه خالييد عبد مسييحن 
وحسن فوزي ومدرب حراس املرمى 
ضرغام محمييد، اجلهود الواضحة 
فييي الوصول بالفريييق إلى منصة 

التتويج باستحقاق.

بغداد ـ الصباح الجديد:
برياضيية  الوطنييي  منتخبنييا  حييل 
الفوفينام القتالية باملركز التاسييع 
في مشاركته ضمن بطولة العالم 
التييي اقيمت في نيودلهييي الهندي 
مبشيياركة نحييو 40 دولة من شييتى 

قارات العالم.
الوطنييي،  املنتخييب  مييدرب  وقييال 
مسييؤول اللجنيية الفنييية في جلنة 
القتالية، ضييياء كامل،  الفوفينييام 
ان وفييد العييراق ترأسييه اخلبير علي 
كاظم رئيييس جلنة الفوفينام، وضم 
املتحدث مدرباً، و3 العبن هم ) ليث 
علييوان ومحمد حيدر وسيياجد عبد 

األمير(.
وبن ان العراق اشييترك فييي 3 أنواع 
من القتييال فقط، في حن البطولة 
كانييت مخصصيية لييي 13 فعالييية 
قتالييية تضمها رياضيية الفوفينام، 
ولوال املشيياركة بثالثة العبن فقط، 
لكان للعييراق حضوراً أكبر في بقية 
البطوليية  فييي  املعتمييدة  الفئييات 
وأشييكال اللعب، لكن غياب الدعم 

املالي أسييهم في مشيياركة الوفد 
على نفقته اخلاصة برغم العديد من 
املناشدات إلى املسؤولن للمشاركة 
في دعم املنتخييب الوطني لكن من 

دون جدوى.
وبن كامييل: ان الفييورم الفرقي حل 
خامسيياً، في الترتيييب اخلاص بهذه 
الفئة، فيما اشييتركت فييي فعالية 
فييورم السيييف الفييردي ونلييت رابع 

ميين بيين 40 دوليية، وكذلييك أحرزت 
فورم الكوييين الفردي ونلييت املرتبة 
السادسة. وقال ان ما حققه العراق 
يعد تأكيداً جلدارة الفوفينام الرياضة 
القتالية في احملافل اخلارجية، وتعزيزاً 
إلجنازاتها السييابقة، في ضوء غياب 
االهتمييام والدعم املالي، قياسيياً مبا 
يتوفيير إلى املنتخبات املشيياركة في 

نزاالت بطولة العالم.

بغداد ـ إعالم البارالمبية:
أعلن النائييب األول لرئيس اللجنة 
العراقييية  الوطنييية  الباراملبييية 
، رئيييس احتيياد كييرة السييلة على 
الكراسييي املتحركة خالد رشييك 
: ان الالعييب عالء إحسييان بات أول 
العييب عراقي في رياضيية متحدي 
اإلعاقة يحصل على عقد احترافي 

خارج العراق .
وقييال رشييك للمركييز اإلعالمييي 
للجنة الباراملبية : إن الالعب عالء 
إحسييان وقييع عقييداً احترافياً مع 
نادي انقره الييذي يلعب في الدوري 
بكييرة  االولييى  للدرجيية  التركييي 
السييلة على الكراسييي املتحركة  
وبذلييك يكون أول العب عراقي في 
رياضة متحييدي اإلعاقيية يحصل 
علييى االحتراف اخلارجييي و هو أمر 
صعب املنييال في الرياضات األخرى 

باستثناء لعبة كرة القدم .
وأضاف : إننا في اللجنة الباراملبية 
وفي احتاد كرة السلة على الكراسي 
نشييعر بالفخيير و السييعادة بييأن 

يكييون من بن الالعبيين العراقين 
في رياضة التحدي من يسييتطيع 
إن يلفييت االنظار من مدربي الفرق 
األجنبييية و بالتالي يتييم التعاقد 
معه .. من جانبه عبر الالعب عالء 
إحسييان عن سعادته بالتعاقد مع 
النادي التركي وعد هذا األمر اجنازاً 
على املسييتوى الشييخصي و هي 
فرصته لفتح آفاق جديدة لالعبن 

العراقييين علييى االحتييراف خارج 
العراق .

وقال إحسييان : إنني سألتحق في 
نادي أنقرة اعتباراً من األول لشييهر 
أيلييول املقبييل ألكييون اول العييب 
عراقي في لعبة كرة السييلة على 
الكراسييي املتحركة يحترف خارج 
ليعكس صورة مشرقة عن رياضة 

متحدي اإلعاقة في العراق.
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»التربية البدنية«: نعمل 
إلنهاء ملف الـ 1700 رائد

اإلدارة السابقة تعود 
لقيادة نادي الميناء

إعالم التربية البدنية:
بحث مدير عييام دائرة التربية البدنييية والرياضة 
فييي وزارة الشييباب والرياضة الدكتييور عالء عبد 
القادر مع مجموعة من الرياضين االبطال والرواد 
املعوقات التييي مت على اثرها حجب املنحة عنهم 
ضمن ملف الي)1700(.. وأكد عبد القادر ان الدائرة 
حريصة على إنهاء هذا امللف وفق الطرق القانونية 
لكي ينييال كل بطل او رائد رياضي مسييتحقاته 
ضمن قانون منح الرياضييين االبطال والرواد رقم 
)6( لسيينة 2013 ووفق اللوائييح والضوابط التي 
وضعتها اجلهات الرقابية، مشيييرا الييى ان ابواب 
دائييرة التربية البدنييية والرياضيية مفتوحة امام 

اجلميع لينال كل ذي حق حقه.
التربييية البدنييية قامييت برفييع  وبيين ان دائييرة 
مقترحييات علييى شييكل اسييتمارة الييى اجلهات 
الرقابية ذات العالقة لغرض استحصال املوافقة 
عليها لشييمول اكبر عدد من الرياضين االبطال 
والييرواد الذييين مت ايقافهم ضمن ملييف الي1700، 
وان الدائرة ال تستهدف الرياضين ولكنها تعمل 
وفق القانون وحتاول مساعدة اجلميع والسيما من 
تنطبق عليهم شييروط املنحة، وقد مت اعادة 400 
رياضي من اصل الييي 1700 للحصول على املنحة 
بعد جلبهم الوثائق واالوراق الرسمية التي تثبت 

شمولهم بالقانون.
واوضح مدير عام دائييرة التربية البدنية والرياضة 
ان الدائييرة ناقشييت مع املؤسسييات ذات العالقة 
منييح الرياضين االبطال والرواد اسييتحقاقاتهم 
التي اقييرت وفق القانون منها حصييول البطل او 
الرائد على قطعة ارض سكنية وكذلك شموله 

بالضمان الصحي وتوفير العالج لهم.

بغداد ـ الصباح الجديد:
قررت وزارة النقييل، الراعي الرسييمي للميناء، إعادة 
اإلدارة السابقة ملمارسيية مهامها، بعد انتهاء مدة 
عمييل الهيئيية املؤقتة التي شييكلت بوقت سييابق 

لتسيير أمور النادي.
وقال مصدر مقييرب من نادي املينيياء في تصريحات 
صحفييية، أن وزييير النقييل كاظم احلمامييي اجتمع 
باإلدارتيين، املنحلة بقرار سييابق واملؤقتة، وطلب من 
اجلميع مراعاة اسييم النادي واحلرص على سييمعته 
والعمل على تعزيز جناحاته.وأوضح أن اإلدارة املؤقتة 
أعلنت انسييحابها بشييكل رسييمي النتهيياء مدة 

عملها.
وأشار إلى أن اإلدارة التي مت حلها بوقت سابق، والتي 
يقودها جليييل حنون، حصلت علييى حكم قضائي 
بييرد قرار وزارة الشييباب والرياضيية، القاضي بحلها، 
وبالتالي فإن عودتها ملمارسيية عملهييا قرار قانوني 

وسليم.

اليوم .. نهائي دوري 
الكرة الشاطئية

بغداد ـ أثير الشويلي* 
يسييدل الستار مساء اليوم االربعاء عند الساعة 
اخلامسيية والنصف عصرا علييى دوري كرة القدم 
والتييي   2017  /  2016 للموسييم  الشيياطئية 
يحتضنها ملعب اجليش حيث سيييكون طرفاها 
فريق اجليش الذي تاهل على حساب فريق السالم 
بعد ما تغلب عليه بسييبعة اهداف مقابل اربعة، 
فيما اسييتطاع مصافي اجلنييوب من اقصاء بطل 
النسييخة املاضية فريق مصافي الوسط بنتيجة 
خمسيية اهييداف مقابل اربعيية، هذا وسيييكون  
الفريقييان علييى موعييد للمبييارة النهائييية التي 
سيقودها طاقم حتكيمي مؤلف من اكرم مهدي 
واحمد شيياكر واغر مزاحم.. هذا وسيحضر ختام 
دوري الكييرة الشيياطئية كل من رئيييس واعضاء 
احتيياد كرة القييدم ورئيس جلنة الكرة الشيياطئية 
يحيييى زغير وجميييع اعضاء اللجنيية  فضال عن 

الشخصيات الرياضية.
وعلى صعيد متصل دعت اللجنة كافة وسييائل 
الصحافة اإلعالم للحضور إلييى املباراة النهائية 
ميين دوري كرة القدم الشيياطئية الجل تغطيتها 

والتي ستزداد املباراة القا بحضورهم.

* املنسق اإلعالمي للجنة الشاطئية

بغداد ـ قسم اإلعالم:

اسييتقبل وزير الشييباب والرياضة 
عبد احلسيين عبطييان، أول أمس، 
الهيئيية االدارييية اجلديييدة لنييادي 

الشرطة الرياضي.
ان  اللقيياء  وقييال عبطييان خييالل 
العملييية الدميقراطية والقانونية 
التي جييرت فيها انتخابات الهيئة 
االدارييية لنييادي الشييرطة جتعييل 
الوزارة تقف مييع النادي وتقدم له 
الدعييم.. واضاف اننا نأمل ان يعود 
نييادي الشييرطة حلالة االسييتقرار 
الطبيعي ويكون منوذج حي لألندية 

في تطوير الرياضة العراقية.
ميين جانبه اشيياد رئيييس الهيئة 
االدارية لنادي الشييرطة اياد بنيان 
بالييدور الكبير الييذي تقدمه وزارة 
الشييباب والرياضيية فييي خدميية 
االندييية الرياضية بشييكل خاص 
والرياضيية  الشييباب  وقطاعييي 

بشكل عام.
ميين جانب اخر، اكد وزير الشييباب 
والرياضيية عبد احلسيين عبطان، 
سعي الوزارة العادة اعمار املنشآت 

الرياضية في محافظة االنبار.
اسييتقباله  خييالل  الوزييير  وقييال 
رئيس نييادي االنبار الرياضي عصام 
الدخيييل ان اعادة اعمار املنشييآت 
الرياضييية يعتير مكمال لعمليات 
حترير االراضي من عصابات داعش، 
كمييا انهييا تعتبر عملييية مهمة 
ملكافحة االرهاب وتدفع الشييباب 
الى افييراغ طاقاتهم في ممارسيية 

الرياضية، مبينا ان اعمار املنشآت 
الرياضية يتطلب تعاون اجلميع.

واضيياف الوزير ان الييوزارة خاطبت 
مجلييس الييوزراء لتخصيص جزء 
من اموال صنييدوق اعمار احملافظة 
التي  الرياضييية  املنشييآت  العمار 

تعتبر االهم بعد املشاريع اخلدمية 
في احملافظات احملررة.

ميين جهيية اخييرى، عقييدت دائرة 
االسييتثمار والتمويييل الذاتي في 
وزارة الشييباب والرياضة، اجتماعا 
الشييباب  مديريييات  مييدراء  مييع 

والرياضة فييي بغييداد واحملافظات 
لتدارس اخلطة االسييتثمارية التي 
اعلنتها الدائرة فضال عن مناقشة 
املعوقات التي تعيق تطبيق سييير 

العملية االستثمارية.
ورحييب مدير عام دائرة االسييتثمار 

علييي الشهرسييتاني فييي بداييية 
حديثييه مبييدراء املديريييات مؤكدا 
موضييوع  تييدارس  ضييرورة  علييى 
تقاطع الصالحيييات بن املديريات 
ومقر الييوزارة وفتح افيياق التعاون 
الشييباب  دوائيير  بيين  والتواصييل 

ودائرة االسييتثمار  احملافظييات  في 
والسيييما فيمييا يخييص الفييرص 
االسييتثمارية فضييال عن دراسيية 
املعوقييات التي تعترض الية قانون 
االسييتثمار في احملافظات والعمل 
علييى تذليلها ومناقشيية الفرص 
احملافظات ووضع  االستثمارية في 
اليات مشييتركة ورؤى واضحة مع 
اعالنها  دائرة االسييتثمار لغييرض 

وجلب املستثمرين لها.
وبن الشهرستاني ان مت مناقشة 
كل مييا يتعلق باالسييتثمار فضال 
عيين اخملاطبات والكتب الرسييمية 
الييوزارة  بيين  اجنازهييا  مت  التييي 
واملديريات فيما يخص االسييتثمار 
والصالحيات املعطاة فيه ملديريات 
الشييباب في احملافظات وعالقتها 
مع الوزارات واملؤسسات احلكومية 
تسييهيل  وضييرورة  العالقيية  ذات 
مهام املسييتثمرين لدفييع عجلة 

االستثمار.
وتطييرق احلاضرون فييي جملة من 
تسيياؤالتهم بشان امور مفصلية 
تفرض نفسييها علييى اجلميع في 
عملية االستثمار وحتديد املشاكل 
والعراقيييل التييي تعيييق وتعرقل 
سير املشيياريع املوجودة على ارض 
الواقع مما ينعكس على سير عمل 
الشييركات الراغبيية باالسييتثمار، 
الى جانييب تأكيدهم على اهمية 
توضيييح الصييورة بعد قييرار نقل 
الصالحيييات لتهيئيية مسييتقبل 
اسييتثماري مميييز ومشيياريع تعود 
بفائدتهييا للمواطن واملؤسسييات 

املستفيدة.

يؤكد العمل على تأهيل المنشآت الرياضية في األنبار

عبطان: نتطلع ليكون نادي الشرطة مستقرًا وانموذجيًا
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جانب من لقاء عبطان بأدارة نادي الشرطة

وفدنا في البطولةعالء احسان وخالد رشك

سجاد حسن

العواصم ـ وكاالت:

فاز برشلونة اإلسباني على منافسه 
تشابيكوينسييي البرازيلي 5-0 ضمن 
كأس خييوان غامبر الودييية أول أمس.. 
وسييجل أهداف برشييلونة كل من دو 
لوفو 6، بوسييكيتس 11، ميسييي 28، 
لويييس سييواريز 55، ودينيس سييواريز 
74 وأهييدر ألكاسييير ركلة جييزاء في 

الدقيقة 89.
ومن املعروف أن النادي البرازيلي تعرض 
ملأساة كبيرة إثر سقوط طائرته أواخر 
شييهر تشييرين الثانييي املاضييي وأدت 
إلى مقتل 71 شييخصاً.. وهذا اللقاء 
الودي األخير للنييادي الكاتالوني قبل 
أن يسييتعد للقيياء غرميه ريييال مدريد 
في ذهاب كالسيكو كأس السوبر في 

.2017-8-13

إلييى ذلك، أعييرب املهاجم اإلسييباني 
الشيياب في صفييوف نادي برشييلونة 
اإلسييباني جيرارد دولوفيييو، عن رضاه 
التييام عيين أدائييه فييي مبيياراة فريقه 
أمس األول أمام تشابيكوينسييي في 
كأس خوان جامبيير.. ونقلت صحيفة 
»آس« اإلسييبانية تصريحييات لالعب 
بعييد املبيياراة قييال فيها: »أنا سييعيد 
للغاييية، ودائًما اللعب فييي كامب نو 
متعة بالنسييبة لي، يييوم األحد لدينا 
مبيياراة مهميية، و املواجهة كانت آخر 

االختبارات«.
وأضاف »سييعيد ألنني لعبييت للمرة 
األولى مع زمالئي اجلدد، ولكن الشيء 
املهم اآلن هو احلصييول على األلقاب، 
والييذي سيييأتي بالعمييل وتنفيييذ ما 

يقوله املدرب«.
كما قدم دعمه لفريق تشابيكوينسي 
صاحب حادثة الطائرة الشهيرة، وقال 

»إنهم يستحقون التواجد هنا، ولقد 
عاشوا جتربة رائعة، لقد بكيت عندما 
وقعييت تلييك احلادثيية، دعمنييا مهم 

بالنسبة لهم«.
من جانب اخر، أرسييل الالعب الدولي 
الفرنسييي عثمييان دميبلييي، مهاجم 
نادي بوروسيا دورمتوند األملاني، رسالة 
خاصيية لبرشييلونة اإلسييباني، فييي 
ظل التقارييير العديدة التييي تتحدث 
عن وجييود اهتمييام كبير ميين النادي 
الكاتالونييي بالتعاقييد معييه ليكون 
بديالً للنجم البرازيلييي نيمار، الراحل 

نحو باريس سان جيرمان الفرنسي.
وقالييت صحيفة »مونييدو ديبورتيفو« 
الفرنسييي  الالعييب  إن  اإلسييبانية، 
الشيياب أملح إلييى إمكانييية انتقاله 
لنييادي برشييلونة، من خالل حسييابه 
علييى موقييع »إنسييتغرام« للتواصل 

االجتماعي.

وقييد أبييدى دميبلييي إعجابييه بصورة 
لالعييب األرجنتيني، ليونيل ميسييي، 
جنم برشييلونة، عبر »إنستغرام«، وهو 
مييا اعتبرتييه الصحيفيية الكتالونية 
نييادي  جتيياه  الالعييب  ميين  تلميًحييا 

برشلونة.
وكان دميبلي قد علق، أمس األول على 
أنبيياء اهتمام نادي برشييلونة بضمه، 
قائيياًل: »ميين اجليييد أن يكون اسييمك 
مرتبطاً ببرشييلونة، سيينبقى هادئن 

وننتظر ما سيحدث«.
وترددت أنباء عن كييون عثمان دميبلي، 
يعتبيير الالعييب املفضل للسييكرتير 
الفني لنادي برشلونة، روبرت فرنانديز، 
خلالفة نيمار في خط هجوم »البارسا«، 
ولكيين تقارير أخييرى تشييير أّن النادي 
الكاتالوني سيحسييم قريباً »البديل 
البرازيلييي كوتينيو،  وهييو  احلقيقي«، 

جنم نادي ليفربول اإلجنليزي.

دولوفو يتطلع للقبه األول.. وديمبلي يغازل الكاتلوني

برشلونة يساند تشابيكوينسي ويهزمه في كأس خوان غامبر

تقرير

لقطة تذكارية للفريقني

أنقرة التركي يتعاقد مع العب
 سلة الكراسي عالء احسان

سجاد حسن.. طموحات كبيرة في التفوق مع كرة نادي الحسين

ضياء كامل: الفوفينام تثبت
 الجدارة في نزاالت العالم 



الصباح الجديد - وكاالت:
اعتقلت الش��رطة اإليطالية رجل 
إطفاء متطوعا م��ن صقلية، كان 
يشعل احلرائق ويبلغ عنها، لكسب 
املال مقابل االستجابة واملشاركة 

في إطفاء تلك احلرائق. 
وحققت ش��رطة صقلي��ة مع 15 
ش��خصا قرب بلدة راجوزا اجلنوبية 
الش��رقية، تعتق��د أنه��م تآم��روا 
إلشعال حرائق، أو اإلبالغ عن حرائق 
وهمي��ة، لك��ي يضمن��وا احلصول 

عل��ى مقاب��ل نقدي يبل��غ 10 يورو 
)11.80 دوالر( في الس��اعة، مقابل 

تعاملهم مع الطوارئ.
إن  بي��ان  ف��ي  الش��رطة  وقال��ت 
اجملموع��ة أثارت الش��كوك بعدما 
حادث��ا،   120 لنح��و  اس��تجابت 
مقارنة مع 40 حادثا تعاملت معها 
مجموعات أخرى في املدة الزمنية 
نفسها. وأضافت الشرطة أن زعيم 
العصابة فقط يعد خطيرا بدرجة 
تب��رر وضعه رهن اإلقام��ة اجلبرية، 

ألن��ه اس��تمر 
ل  ش��عا بإ
بعدما  احلرائ��ق 

توقف اآلخرون.
البي��ان:  وق��ال 

قدرات  أظهر  "لقد 
إجرامي��ة خط��رة، ول��م 

يخش عواق��ب تصرفاته"، 
وأض��اف أن احملققني س��جلوا 
محادث��ات خاص��ة دارت ب��ني 

املشتبه بهم.

بغداد - الصباح الجديد: 
تستعد وزارة الثقافة والشباب في 
إقليم كردستان العراق، وبالتعاون 
مع دائرة الس��ينما واملس��رح في 
)العاصفة  فيل��م  لع��رض  الوزارة 
الس��وداء( ي��وم غد، العاش��ر من 
شهر اب اجلاري وذلك في الساعة 
الس��ابعة مس��اًء عل��ى خش��بة 
املس��رح الوطني، وهو م��ن إنتاج 
املدينة السينمائية في كردستان 

العراق.
يبلغ زم��ن الفيل��م 90 دقيقة ومت 
العراق  ترش��يحه عن جمهوري��ة 
لني��ل جائ��زة األوس��كار، وهو من 
تألي��ف حس��ني حس��ن، وم��ا مد 
اكت��اش، وإخراج حس��ني حس��ن، 
ومن بطولة ريكش ش��هباز، ودمين 
زن��د، وكال البطل��ني م��ن ده��وك، 
ويعدان من جنوم الفن السابع في 

كردستان العراق.
للموق��ع  حص��ري  لق��اء  وف��ي 

لدائ��رة  الرس��مي  االلكترون��ي 
السينما واملسرح، أكد الشخص 
اخملول ف��ي التصريح ع��ن الفيلم 
ف��ي  والش��باب  الثقاف��ة  ب��وزارة 
كردس��تان الس��يد "ميران دزيه"، 
ان فيلم العاصفة الس��وداء الذي 
ع��ده العالم مفخرة س��ينمائية، 

حتسب إلى العراق.
الفيل��م إنت��اج ع��ام 2016، وكان 
قد ش��ارك ف��ي ع��دة مهرجانات 
بوس��ان  مهرج��ان  منه��ا: 
الدول��ي ف��ي كوريا  الس��ينمائي 
اجلنوبية، ومهرجان س��توكهولم 
الس��ينمائي الدول��ي، ومهرج��ان 
الدول��ي،  الس��ينمائي  كلكت��ا 
ومهرج��ان ميام��ي الس��ينمائي، 
ومهرجان بلغراد الدولي، ومهرجان 
الس��ينمائي  هايدلبيرغ  مانه��امي 
الدول��ي، ومهرج��ان جوائز آس��يا 
باسفيك س��كرين، ومهرجان دبي 
الس��ينمائي الدول��ي، ومهرج��ان 

دكا السينمائي الدولي، ومهرجان 
الدول��ي،  الس��ينمائي  في��زول 
ومهرج��ان ل��وس اجنلي��س آس��يا 

باسفيك السينمائي.

وحصد الفيل��م جوائز عدة منها: 
أفض��ل  جائ��زة 
فيلم من 

مهرج��ان دب��ي، وجائ��زة اجلمهور 
وجائزة أفض��ل فيلم من مهرجان 
في��زول، وجائ��زة أفض��ل ممثلة من 
مهرج��ان ل��وس اجنلي��س، وجائزة 
فبريسي من مهرجان دكا، وجائزة 
التن��وع الثقافي من جوائز آس��يا 
باسفيك س��كرين، وجائزة القادم 
مانه��امي  مهرج��ان  م��ن  اجلدي��د 

هايدلبيرغ.
ويس��تطرد الس��يد )دزيه( بشرح 
فك��رة الفيل��م التي تتط��رق إلى 
س��بي االيزيدي��ات من قب��ل قوى 
ف��ي  داع��ش،  والظ��الم  العتم��ة 
ط��رح اجتماعي متمي��ز بالفكرة، 
واإلخ��راج،  والتنفي��ذ،  والتن��اول، 
بقصة ش��اب ايزي��دي يبحث عن 
حبيبت��ه الت��ي خطفه��ا داع��ش 
إثر دخولهم س��نجار ف��ي ليلة ال 
تش��بهها ليل��ة، وهن��ا يواجه ما 
يواج��ه كي يلتقي به��ا مرة أخرى 
ولكن!! س��ندع بقي��ة التفاصيل 

للمشاهد.
وقد مت تصوي��ر الفيلم في مناطق 
خطرة ج��داً، وكانت محتلة أصال 
من قبل داعش منها سد املوصل، 
وس��نجار، وأطراف دهوك، بحماية 
خاصة من قوات البيشمركة ملالك 
الفيلم، حلرص اخملرج على االقتراب 

من احلقيقة، وواقع احلدث.
وفي سياق احلديث ذاته، فالسينما 
كردس��تان  ف��ي  والس��ينمائيني 
الع��راق يحرص��ون عل��ى مواكبة 
كل حدي��ث وجديد ين��درج ضمن 
الس��ابع، ليش��كلوا  الفن  الئحة 
رقم��اً فني��اً متميزاً ميث��ل العراق، 
املنافس��ة  حتقي��ق  ويس��تطيع 
الدولي��ة  الع��روض  م��ع  اجلدي��ة 
ومالكات��ه  وأبطال��ه،  مبخرجي��ه، 
الفني��ة والتقني��ة، وبدع��م كبير 
والش��باب  الثقافة  وزارة  تقدم��ه 
في كردس��تان لألفكار، والنتاجات 

املتميزة. 

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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ليس لهذا وجد االستفتاء

جمال جصاني

االس��تفتاءات وجدت مع تطور اجملتمعات كوسيلة يستعان 
بها من أجل التعرف على االصطفافات الفعلية للرأي العام 
جت��اه قضية معينة، ينقس��م املوق��ف منها وفق��اً للميول 
واملصال��ح واالجتاه��ات في زم��ان ومكان معين��ني. وفي هذه 
الوظيفة تكمن أهميته وضرورته ال في قضية محس��ومة 
بش��كل مطلق وال يتناطح في معطياتها كبشان، كما هو 
حال االس��تفتاء املق��رر إجراؤه بتاريخ 25 أيل��ول املقبل حول 
مصير كردس��تان، وإقام��ة الدولة الكوردية املس��تقلة. من 
الصعب العثور على كوردي ال يهدد في أحالمه مشروع قيام 
الدولة الكوردية املس��تقلة، وهذا االس��تفتاء في موضوعه 
يش��به إقامة اس��تفتاء في جن��وب العراق س��ؤاله هو: هل 

حتبون اإلمام علي واألئمة من بعده أم ال..؟
خطورة مثل هذه االس��تعماالت العقيمة لوس��ائل حديثة 
ومتطورة مثل )االس��تفتاءات( يتجلى في االس��تثمار فيها 
بعيداً عم��ا وجدت من أجله. ولم نس��مع عن أصحاب مثل 
هذه التقنيات والوس��ائل احلديثة، أنهم جل��أوا اليها ملعرفة 
نتائج محددة مس��بقاً، ليعي��دوا بذلك اكتش��اف األوليات 
والبديهيات املتفق عليها. مثل هذا االستفتاء يذكرني بأول 
اس��تفتاء أجري في إيران بعد زوال نظام الش��اه العام 1979 
وكان س��ؤاله الذي اليقبل إال جواباً واحداً ال ش��ريك له، هو 
مل��ن تصوت: للنظام املباد أم جلمهورية إس��المية؟! ليحصد 
النتائ��ج الباه��رة التي تعرفنا عليها جميع��اً. مصيبتنا في 
ه��ذه املضارب بغض النظر عن ش��تى املنح��درات والرطانة 
واألزي��اء، أننا نعتص��م بثوابت واحدة تقريب��اً صقلتها قرون 
م��ن العبودية واخلن��وع والتخل��ف، وقد حتولت ال��ى تقاليد 
راس��خة ف��ي التعاط��ي م��ع كل ما مي��ت بصل��ة ملنظومة 
التعددية واحلداثة واحلريات، التي تطورت بعيداً عنا ألس��باب 
موضوعية وذاتية تطرقنا اليها مراراً. لذلك أصبحنا جميعاً 
)عربا وفرس��اً وكوردا وتركمانا و...( ال جنيد سوى اإلساءة ملثل 
تلك املفاهيم والتقنيات واملفردات احلديثة )احلقوق واحلريات 
والصناديق ومواسم االقتراع..( أو كما اختزلها البعض بدقة 
بالغة عندما قالوا )نحن مع آليات الدميقراطية ال مع روحها 
وفلس��فتها( وه��ذا ما حص��ل ويحصل متاماً ف��ي مثل هذه 

الفزعات، والتي لن يكون استفتاء 25 أيلول خامتة لها.
البع��ض من "صق��ور" فزعة االس��تفتاء، وبع��د موجة ردود 
األفعال احمللية واإلقليمية والدولية غير املؤيدة لذلك، س��ارع 
إلطالق تصريحات يقول فيها؛ إن إجراء االس��تفتاء ليس من 
أجل االنفصال وإقامة الدولة املستقلة، بل من أجل الضغط 
على حكومة بغ��داد والوصول بالتال��ي التفاقيات جديدة..! 
ومث��ل هذه اخلطابات تعكس حجم االغتراب الذي تعيش��ه 
هذه الش��خصيات والقوى عن املغ��زى احلقيقي للتطلعات 
املش��روعة في تقري��ر املصير على أس��اس راس��خ من قيم 
احلري��ة والتعددي��ة والدميقراطية، ال اس��تغالل كل ذلك من 
أجل مصالح حزبية وفئوية ضيقة، لم نحصد منها س��وى 
املزيد م��ن االنحطاط والتش��رذم وكراهة اآلخ��ر اخملتلف. إن 
معادلة املنتصر واملهزوم ب��ني بغداد وأربيل والتي اتبعت من 
قبل غالبي��ة األطراف املتنازعة حتى ه��ذه اللحظة لم ولن 
حتقق أية مكتس��بات فعلية جلميع األط��راف، وهي معادلة 
ال تتناف��ر ومصلحة س��كان ه��ذا الوطن القدمي من ش��تى 
الرطانات والهلوسات واألزياء،  بل تتناقض وجوهر التحوالت 
الدميقراطية التي دّونها دس��تور العراق الدميقراطي االحتادي 
اجلديد. ليس بزوال العراق تتحقق أماني كردستان وال بضعف 
الكورد وتشرذمهم يحقق العراق وحدته واستقراره، بل عبر 
ترسخ التجربة والوعي واملؤسسات الدميقراطية ومد املزيد 
من جس��ور احملبة والثقة بني ش��عوب أقدم األوطان تتحقق 

التطلعات العادلة واملشروعة لنا جميعاً..

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

 TMZ رصدت عدسات موقع
للنجمة  ص��ورة  الش��هير، 
العاملية كاتي بيري مع جنم 
 Twilight أف��الم  سلس��لة 
املمث��ل روب��رت باتينس��ون. 
أّنه��ا  املوق��ع  وأش��ار ه��ذا 
تعي��ش قصة حب عاطفية 

جديدة معه.
وكش��فت العدس��ات ع��ن 
لقائهم��ا مع��ا ف��ي أثن��اء 
بأح��د  العش��اء  تناولهم��ا 
الفنادق الشهيرة في مدينة 

هوليوود األميركية.
وتأت��ي تل��ك الص��ور عقب 
إع��الن روبرت ع��ن خطوبته 
بها  املرتب��ط  ه��و وحبيبته 
بع��د  وذل��ك  أع��وام،  من��ذ 

حبيبت��ه  ع��ن  انفصال��ه 
الس��ابقة النجمة العاملية 
ريهانا، وهو ما أثار الشكوك 
ح��ول وجود عالق��ة غرامية 
بينه وبني كاتي، التي بدورها 
انفصلت ع��ن أورالندو بلوم، 
الذي مثل أحد اش��هر ادواره 
ام��ام جوني دي��ب في فيلم 

قراصنة الكاريبي مؤخراً.

كش��فت الفنانة ريتا أورا 
تأجي��ل موعد إطالق  عن 

البومها اجلديد.
وقد شوهدت أورا، البالغة 
م��ن العم��ر 26 عاما، في 
مدين��ة نيوي��ورك، وه��ي 
تعد ملقابلة مباش��رة مع 
محبيه��ا على صفحتها 
على أحد مواقع التواصل 

االجتماعي.
ع��ن  ُس��ئلت  وعندم��ا 
"س��وف  ردت:  ألبومه��ا 
أُطلق ألبومي قريبا جدا". 
وأضافت: "ال أريد أن أقول 

بداية العام املقبل ولكن، 
مهال، مفاجآت قد حتصل، 

أليس كذلك؟"
وم��ن املتوق��ع أن تط��رح 
ريت��ا ألبومها، أوائل العام 

.2018

زاك  النج��م  كش��ف 
إيفرونع��ن أن��ه ال يري��د أن 
يت��زوج إطالًق��ا، حيث أكد 
أن��ه يح��ب أن يك��ون حراً 

طليقاً من دون أي قيود.
وكان زاك إيفرون البالغ من 
العمر 29 عام��اً، قد ارتبط 
أكث��ر من م��رة، ولكنه لم 
يص��ل إلى مرحل��ة الزواج، 
حي��ث ارتب��ط ع��ام 2007 
بالنجمة الشهيرة فانسيا 
أثن��اء تصوير  هادغنز ف��ي 
 High School" فيل��م 
أيل��ول/ وف��ي   ،"Musical
سبتمبر عام 2011 انفصل 

أّنهم��ا  بحج��ة  الثنائ��ي 
كب��را، وأصبحا ش��خصني 
مختلفني. كم��ا دخل بعد 
ذل��ك زاك إيف��رون في عام 
2014 ف��ي عالقة أخرى مع 
النجمة ميش��يل رودريغز، 

ولكنها كانت سريعة.

كاتي بيري

زاك إيفرونعن

ريتا أورا

أخبــارهــــــــــم

لقطة من الفيلم

الصباح الجديد-رويترز: 
أقالت ش��ركة جوجل موظفا كتب مذك��رة داخلية أرجعت 
التفاوت بني اجلنس��ني ف��ي صناعة التكنولوجي��ا إلى فروق 
بيولوجي��ة. وأكد جيمس دام��ور املهندس الذي كتب املذكرة 
إقالته قائال في رسالة أرسلها لرويترز عبر البريد اإللكتروني 

إنه أقيل "لتكريسه الصور النمطية عن اجلنسني".
وقالت جوجل إنه ال ميكنها احلديث عن حاالت فردية للعاملني. 
وكتب جيمس في مذكرة داخلية للشركة األسبوع املاضي: 
يرجع جانب من االختالف في توزيع التفضيالت والقدرات بني 
الرجال والنساء، إلى أسباب بيولوجية، وقد تفسر هذه الفروق 
ملاذا ال نرى متثيال متس��اويا للنس��اء في قطاع التكنولوجيا، 
وفي القيادة". وقال ساندر بيتشاي الرئيس التنفيذي جلوجل 
في رس��الة داخلية بالبريد إلكتروني اطلع��ت عليها رويترز: 
تنتهك أجزاء من املذكرة مدونة السلوك اخلاصة بنا، وتتجاوز 
احل��د بتعزيز صور منطية للجنس��ني، ضارة في أماكن العمل 

التابعة لنا".
وأشعلت املذكرة جداال محتدما بخصوص معاملة املرأة في 
وادي السيليكون الذي يهيمن عليه الرجال، والذي تأجج على 
مدى ش��هور بعد فضائح حترش في شركة أوبر تكنولوجيز، 

وفي عدد من الشركات.
وأرس��ل دانيي��ل ب��راون، نائب رئي��س جوجل لش��ؤون التنوع، 
مذكرة لل��رد على الغضب قائال إن مذك��رة املهندس "عززت 

افتراضات غير صحيحة بخصوص النوع االجتماعي".

"العاصفة السوداء" يعرض غدًا على خشبة المسرح الوطني
أول فيلم عراقي مرّشح لجائزة األوسكار

جوجل تقيل موظفًا أعد مذكرًة 
معاديًة للتنوع بين الجنسين

الصباح الجديد - وكاالت:
تستعد النجمة السورية جومانا مراد 
للع��ودة للس��احة الفنية بق��وة خالل 
امل��دة املقبلة بعد غي��اب دام ألكثر من 
خمسة أعوام، حيث كان الظهور األول 
له��ا خ��الل فعالي��ات مهرج��ان وهران 

الس��ينمائي في دورت��ه األخيرة، لتؤكد 
إلى اجلميع على عودتها إلى الس��احة 

الفنية.
واخت��ارت جومانا س��يناريو س��ينمائي 
جدي��د تعود به إلى الس��ينما املصرية، 
حيث كان فيلم "احلفلة" مع أحمد عز، 

ومحمد رج��ب، هو آخ��ر أعمالها، ومن 
املق��رر أن تأتي جومان��ا إلى مصر خالل 
امل��دة املقبلة للبدء ف��ي حتضيرات هذا 
العمل الذي وافقت عليه بنحو مبدئي. 
وخرجت جومان��ا بتصريحات صحافية 
ع��ن مش��اركتها مبسلس��ل تركي مع 

النج��م م��راد يل��درمي، كما 
تُش��ارك ضمن اجل��زء الثاني 

م��ن املسلس��ل العربي الذي 
يحمل اس��م "مدرسة احلب" 

مع اخمل��رج صف��وان مصطفى 
نعمو.

 جومانا مراد تعود إلى السينما المصرية بعد غياب 5 أعوام

بغداد - الصباح الجديد: 
تاريخ زاخر بالعطاء يتفرد بسمة واحدة 
اال وهي الوطنية، ولسان ينطق باحلكايات 
يروي ما جرى في شمال العراق، وما كان 
في جنوبه من ع��ادات، وتقاليد، واعراف، 
وسجايا، عبر لوحات مسرحية تعبيرية 
جتس��د تاريخ وتراث الع��راق، انها جديد 
الفرق��ة الوطني��ة للفن��ون الش��عبية، 
وهي تستعد لتقدمي لوحة استعراضية 
جديدة ش��املة حتمل عنوان )س��ينما(، 
وتع��د اصداره��ا التعبي��ري الثاني لعام 
2017 بع��د لوحة )حي اهلل اهل العراق(، 
التي قدمت في مناس��بة حترير املوصل، 
وتفاعل معها اجلمه��ور الذي حضر الى 
املس��رح الوطني بع��دد ق��ارب "1600" 

مشاهد تفاعالً قل مثيله.
اللوح��ة الت��ي س��تعرض ال��ى اجلمهور 
الس��ينما  بعي��د  االحتف��اء  مبناس��بة 
العراقي��ة منتصف الش��هر احلالي، هي 
من تصمي��م واخراج الفنان ف��ؤاد ذنون، 
وتدريب الفنانة هن��اء عبد اهلل، والفنان 
عادل اللعيبي، وش��عر حيدر الس��عدي، 
البص��ري،  حمي��د  واحل��ان  وموس��يقى 
والتوزيع املوس��يقي علي ابو ش��هد، ومت 

التسجيل في استوديوهات مدينة الفن 
التي يديرها الدكتور حكمت البيضاني 
ف��ي بغداد، وحتم��ل طابًعا اس��تعراضياً 

مميزا.
ويش��تغل مخ��رج اللوحة الفن��ان فؤاد 
ذنون عل��ى صياغة خامتة اس��تعراضية 
يدع��و فيها الى عودة الع��راق الى عالم 
وتوظيفها  السينمائية،  االفالم  صناعة 
م��ن اجل احالل الس��الم، ومغ��ادرة ارض 

احلروب، وأزمنتها. 

أربيل - الصباح الجديد:
اختتم��ت فعالي��ات ال��دورة التدريبي��ة 
اخلاصة مبوظفي مفتش��ية آث��ار نينوى، 
الت��ي أقامها قس��م التدريب اآلثاري في 
دائ��رة الدراس��ات والبحوث ف��ي الهيئة 
العام��ة لآلث��ار والت��راث، بالتع��اون مع 
املعه��د العراقي لصيانة اآلث��ار والتراث 
أربي��ل، ومؤسس��ة سمثس��ونيان،  في 
والتي اس��تمرت ٢٥ يوما، وش��ارك فيها 
١٢ مت��درب، اس��تعداداً إلع��ادة تأهي��ل، 
وإنق��اذ موقع منرود األث��ري في محافظة 
نين��وى، بعد حتري��ره من دن��س عصابات 

داعش اإلرهابية.
صرح بذل��ك مدير عام دائرة الدراس��ات 
والبحوث قاسم طاهر السوداني، مؤكداً 
عل��ى أهمية ه��ذه الدورة ف��ي الظروف 
الراهن��ة، مل��ا تضمنته م��ن محاضرات 
تسهم في رفع قدرات وكفاءة اآلثاريني، 
العاملني في مجال الصيانة، والتأهيل، 
والترمي��م، والتنقي��ب بنحو ع��ام وِفي 
موق��ع منرود األثري بنحو خاص، مش��يرا 
إلى إن محاور الدورة تضمنت محاضرات 
نظرية ع��ن كيفية حس��اب وزن احلجر 
الختيار املع��دات املطلوبة ف��ي عملية 

التنقيب، إضافة إلى دراسة خواص حجر 
مرم��ر املوص��ل )gypsum( ومحاضرات 
أخرى نظرية وعملية في اإلس��عافات 

األولي��ة، وط��رق اس��تعمال التوثيق 
واخلارج��ي،  الداخل��ي  بالتصوي��ر 

األقم��ار  ص��ور  واس��تعمال 
 )GIS(و)GPS( الصناعي��ة 

محاض��رة  إل��ى  إضاف��ة 
توعوي��ة ع��ن مخاط��ر 

خ��الل  املتفج��رات 
امليدان��ي،  العم��ل 
قدمته��ا منظمة 

 )U N M A S (
التابعة ملنظمة 

اليونسكو.

الفرقة الوطنية للفنون 
الشعبية تقدم لوحة )سينما(

استعدادات إلعادة تأهيل 
وإنقاذ موقع نمرود األثري 

رجل إطفاء "محتال".. يشعل الحرائق ليخمدها فيما بعد
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