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بغداد - وعد الشمري:
أمس  العراقي��ة،  احلكوم��ة  أك��دت 
يعط��ي  ال  الدس��تور  أن  الس��بت، 
احلق الج��راء اس��تفتاء الغرض منه 
االنفصال عن الدولة، الفتة إلى عدم 
ش��رعية االج��راءات الت��ي يتخذها 
اقلي��م كردس��تان به��ذا اخلصوص، 
فيما هّددت بع��دم االعتراف بنتائج 
م��ا ب��ات يع��رف ب��� "حق الش��عب 

الكردي في تقرير مصيره".
وقال املتحدث باسم احلكومة سعد 
احلديث��ي في تصريح إل��ى "الصباح 
اجلدي��د"، إن "موقفنا واضح ونكرره 
في أكثر من مناسبة بأننا مع احلوار 
املوس��ع والصريح واملباش��ر لتجاوز 

اخلالفات مع اقليم كردستان".
واش��ترط ب��أن "تك��ون النقاش��ات 
السياس��ية تتف��ق م��ع الدس��تور 
واحكام��ه واملصلحة العامة العليا 

للبلد وحتافظ على وحدة العراق".
وأض��اف احلديثي أن "الدس��تور في 
مادت��ه االولى ن��ص عل��ى أن العراق 
بلد واح��د احتادي ووحدته محفوظة 

مبوجب احكام هذا الدستور".
وح��ذر م��ن "اتخ��اذ ق��رارات احادية 
اجلانب والت��ي تفرض من طرف على 
حساب االخر؛ ألن هذه االساليب لن 
تصل بنا إل��ى بر االمان وس��يتضّرر 

منها اجلميع".
وزاد احلديثي أن "الدس��تور ال يعطي 
س��نداً قانوني��اً الي جزء م��ن العراق 
باج��راء اس��تفتاء لتقري��ر مصي��ره 
باالنفص��ال عن الدول��ة"، الفتاً إلى 
أن "أي استفتاء يجرى لهذا الغرض 
يعّد غير شرعي، ونحن ال نتعرف به 

وال نقّر بنتائجه أن حصل".
ونب��ه احلديث��ي إل��ى ان "املرجعي��ة 
القانوني��ة االساس��ية للع��راق هو 
الدستور وعلى االطراف السياسية 
احترامه كونه مصاغ من قبل ممثلي 
الش��عب، ومبن فيهم الك��رد وقد مت 
التصويت عليه والق��ى قبول اغلب 
املواطنني، وبعدم احترامه سنذهب 
إلى حالة م��ن الفوضى وندخل إلى 

االضطراب".
ويق��ّر املتح��دث باس��م احلكومة ب� 
"وج��ود تلك��ؤ ف��ي بع��ض اجلوانب 
املتعلق��ة بتطبيق الدس��تور، لكن 
ه��ذا ال يعط��ي املبرر للتج��اوز على 

احكامه".
ول��وح احلديثي ب���" وج��ود امكانية 
لتس��وية اخلالفات باحل��وار والوقوف 
عل��ى التواف��ق الوطني مب��ا يحقق 
التوزيع العادل للثروات على س��بيل 
املثال، أضافة إلى املشكالت االخرى.
تتمة ص3

الحكومـة تحـّذر إقليـم كردستان
من اتخـاذ قـرارات أحاديـة الجانـب

من اجتماع سابق بني احلكومة االحتادية ووفد حكومة اإلقليم

بغداد ـ الصباح الجديد:
نفت قيادة العمليات املشتركة، 
وجود قاعدة عسكرية أميركية 
قض��اء  عملي��ات  قاط��ع  ف��ي 
تلعف��ر التابع حملافظ��ة نينوى، 
مش��يرة إلى أن مشاركة قوات 
التحال��ف الدول��ي تأتي ضمن 
واإلس��ناد  االستش��ارة  تق��دمي 
املعلوم��ات  وتب��ادل  اجل��وي 

االستخباراتية.
وق��ال املتحدث باس��م القيادة 
العميد يحيى رسول في حديث 
لعدد من وسائل اإلعالم وتابعته 
"الصباح اجلديد"، "ال توجد أية 
قاعدة عسكرية أميركية ضمن 

تلعف��ر"، مبينا  قاطع عمليات 
أن "مش��اركة ق��وات التحالف 
واألمي��ركان ه��ي ضم��ن تقدمي 
اجل��وي  باإلس��ناد  االستش��ارة 
وتبادل املعلومات االستخباراتية 

والتصاوير والضربات اجلوية".
أن "عمله��م  وأض��اف رس��ول 
)التحال��ف( هو العمل نفس��ه 
ال��ذي جرى بتقدمي االستش��ارة 
داعي��ا  املوص��ل"،  حتري��ر  ف��ي 
اإلعالمي��ني إلى "اعتم��اد اخلبر 
الدقيق من خلية اإلعالم احلربي 
أو الق��ادة املعروفني واملتحدثني 

الرسميني للوزارات األمنية".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت وزارة الدفاع، امس السبت، 
اخلزين  االستيالء على مس��تودع 
االستراتيجي ألسلحة داعش في 

اجلانب األمين ملدينة املوصل.
وذك��رت الوزارة في بي��ان اطلعت 
اجلدي��د"،  "الصب��اح  علي��ه 
إل��ى معلوم��ات  ان��ه "اس��تنادا 
اس��تخباراتية دقيق��ة وبجه��ود 
اس��تباقية،  وعملي��ات  كبي��رة 
نف��ذت ق��وة م��ن االس��تخبارات 
العس��كرية واجب ف��ي منطقة 

مشرفة باجلانب األمين من مدينة 
املوصل".

"الق��وات  ان  البي��ان  وأض��اف 
متكنت  العسكرية  االستخبارات 
خالل الواجب من االستيالء على 
مس��تودع ضخم جدا ميثل اخلزين 
االس��تراتيجي ألس��لحة وعت��اد 
عصاب��ات داع��ش اإلرهابية، الذي 
يحت��وي عل��ى مئ��ات األس��لحة 
وان��واع  واملتوس��طة  اخلفيف��ة 

مختلفة من العتاد".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
اس��تقبل وزي��ر الدف��اع عرف��ان 
محمود احليالي، أمس الس��بت، 
س��فير الياب��ان في ل��دى بغداد، 
فوميو أيواي، وقدم األخير امللحق 

العسكري اجلديد في العراق.
وق��ال املكت��ب اإلعالم��ي لوزي��ر 
الدف��اع، في بي��ان اطلعت عليه 
"الصب��اح اجلدي��د" إن "احليالي، 
الي��وم  ف��ي مكتب��ه  اس��تقبل 
)أم��س(، الس��فير اليابان��ي في 
اي��واي والوف��د  الع��راق فومي��و 

املرافق له".

وقدم السفير، بحسب البيان في 
اللقاء "امللحق العسكري  بداية 
الع��راق،  ف��ي  اجلدي��د  اليابان��ي 
وهنأ مبناس��بة انتص��ارات قواتنا 
املس��لحة على عصابات داعش 

اإلرهابية".
وأض��اف إنه "جرى خ��الل اللقاء 
العالق��ات  مس��تقبل  بح��ث 
العس��كرية ب��ني البلدين، حيث 
أكد السفير اس��تمرار احلكومة 
الياباني��ة بتق��دمي الدعم للعراق 

في حربه ضد اإلرهاب".
تتمة ص3

العمليات المشتركة تنفي وجود
قاعدة عسكرية أميركية بقاطع تلعفر

االستيالء على مستودع الخزين 
االستراتيجي لداعش في أيمن 

الموصل

وزير الدفاع يبحث مع السفير الياباني 
مستقبل العالقات العسكرية بين البلدين

مصادر تكشف لـ:"الصباح الجديد" عن األسباب 
الحقيقية وراء إصرار بارزاني على إجراء االستفتاء

ساحل الموصل األيمن يرزح تحت
ركام الخراب بفعل جرائم "داعش" 23

بغداد ـ الصباح الجديد:
دعا رئيس التحالف الوطني السيد 
عم��ار احلكيم إلصدار التش��ريعات 
التي توفر البيئة املناس��بة لتمكني 
الشباب وتوفير جميع الفرص لهم.

وذكر في بيان ملكتبه امس مبناسبة 
الي��وم العامل��ي للش��باب اطلع��ت 
عليه "الصب��اح اجلديد" " وإذ نؤكد 
الش��باب  بأن  الراس��خة  عقيدتن��ا 
ه��م عماد املس��تقبل، وأنهم احملرك 
األس��اس للتنمية وبن��اء اجملتمعات 

الرصين��ة، نحتف��ل بالي��وم العاملي 
للشباب".

واضاف السيد عمار احلكيم " وكلنا 
أم��ل أن تعم��ل مؤسس��ات الدولة 
كل حس��ب تخصصها على متكني 
الش��باب من أن يحتلوا املواقع التي 
تيس��ر لهم أداء دوره��م في عملية 

البناء خدمة لألجيال املقبلة".
وتابع" الش��باب هم السواعد التي 
حتم��ي وتبن��ي األوطان، وه��م األمل 
واألس��اس لبن��اء مجتمع إنس��اني 

يعيش فيه اجلميع بأمان وسعادة ".
 " احلكي��م  عم��ار  الس��يد  وخت��م 
إنن��ا وبه��ذه املناس��بة ندع��و إل��ى 
حلول عملي��ة ملواجه��ة التحديات 
الت��ي تع��وق دون حتقي��ق آماله��م 
وطموحاته��م، كم��ا نؤك��د عل��ى 
ضرورة إصدار التشريعات القانونية 
التي توفر البيئة املناس��بة لتمكني 
الشباب وتوفير جميع الفرص لهم 
ومبا يحقق التقدم واالزدهار لشعبنا 

ولألجيال املقبلة".

بغداد ـ الصباح الجديد:
أف��ادت مصادر اعالمي��ة بأن قوة 
اقتحم��ت  البيش��مركة  م��ن 
اح��دى محط��ات تقوي��ة الب��ث 
التابعة لشبكة االعالم العراقي 
مبحافظة كرك��وك ، فيما أمرت 

املوظفني مبغادرة املبنى. 
محافظ��ة  ان  املعل��وم  وم��ن 
املتنازع  املناط��ق  م��ن  كرك��وك 
عليه��ا م��ع احلكوم��ة االحتادية، 
وق��ال مص��در أمن��ي " ان ق��وه 

تابع��ة للمح��ور الراب��ع لق��وات 
محطة  اقتحمت  البيش��مركة 
تقوي��ة البث في منطقة حطني 
ش��مال غرب كركوك في طريق 
املوظفني  وابلغت  الدبس،  قضاء 
ان  املص��در:  مبغادرته��ا واض��اف 
القوة طلبت م��ن املوظفني رفع 
األجه��زة ونقلها ملدينة كركوك، 
النه��ا س��تتخذ احملط��ة موقعا 
للبيش��مركة لكونها تقع على 
مقرب��ة م��ن مناط��ق التم��اس 

م��ع مواق��ع التنظي��م اإلرهابي 
"داعش". 

يأت��ي ذل��ك ف��ي ظ��ل التوترات 
احلاصلة ب��ني بغداد وأربيل عقب 
القيام  إع��الن األخي��رة عزمه��ا 
باستفتاء بشأن استقالل إقليم 
كردس��تان رس��مياً ع��ن العراق 
في 25 أيل��ول املقبل بالرغم من 
املركزي��ة.  احلكوم��ة  معارض��ة 
كما أكد رئيس إقليم كردستان 
العراق املنتهية واليته مس��عود 

بارزاني إن��ه ال تراجع عن تنظيم 
اس��تقالل  عل��ى  االس��تفتاء 

اإلقليم. 
ف��ي غض��ون ذل��ك تتوال��ى ردود 
الفعل بش��أن اخلط��وة املرتقبة 
حيث أك��د عضو مجلس النواب 
عن محافظة نينوى أحمد اجلربا 
أن اس��تفتاء إقلي��م كردس��تان 
أمر مرفوض والميك��ن القبول به 

داخلياً وإقليمياً ودولياً.
تتمة ص3

الحكيم يدعو إلصدار تشريعات
توّفر البيئة المناسبة لتمكين الشباب

البيشمركة تقتحم محطة تقوية
البث لشبكة اإلعالم العراقي في كركوك

متابعة الصباح الجديد:
أعلنت كوريا الشمالية، أمس 
الس��بت، ع��ن ع��دد هائل من 
إل��ى  لالنضم��ام  املتطوع��ني 
صفوف جيشها أو العودة إليه 
لقتال الواليات املتحدة في ظل 
التوت��ر احلال��ي ب��ني بيونغيانغ 

وواشنطن.
)رودون��غ  صحيف��ة  وذك��رت 
س��ينمون( الرسمية في كوريا 
الش��مالية أن قرابة 3.5 مليون 
مواطن عرض��وا االنضمام إلى 
اجليش الشعبي الكوري بعدما 
أصدرت وكال��ة األنباء املركزية 
االثن��ني  ي��وم  بيان��ا  الكوري��ة 
اجلديدة  العقوب��ات  فيه  أدانت 
التي فرضته��ا األمم املتحدة ردا 
على جت��ارب كوريا الش��مالية 

الصاروخية.
الش��مالية  كوري��ا  وه��ددت 
بقص��ف  املاض��ي  األس��بوع 

باحمليط  األميركية  جزيرة غوام 
الهادي.

الكوري��ة  الوكال��ة  وأش��ارت 
املاضي  األربعاء  يوم  الشمالية 

حاش��دة  مس��يرة  أن  إل��ى 
دعما  بيونغيان��غ  ف��ي  خرجت 

للحكومة.
وحش��دت كوري��ا الش��مالية 
أعدادا كبيرة م��ن قبل إلظهار 
عزمه��ا ف��ي أوق��ات تصاع��د 

التوتر.
وف��ي آب 2015 تط��وع مليون 
لالنضم��ام  ش��مالي  ك��وري 
للجيش أو العودة إلى صفوفه 
عندما انفجر لغم في املنطقة 
منزوعة السالح بني الكوريتني 
األم��ر ال��ذي أث���ار مزي��دا من 

التوتر.
وطلب��ت كوريا الش��مالية من 
الدبلوماسيني األجانب مغادرة 
بيونغيان��غ ف��ي 2013، عندما 
علق��ت العم��ل ف��ي منطقة 
صناعية مش��تركة مع كوريا 
اجلنوبية وهددت بتنفيذ ضربات 
جوي��ة عل��ى قواع��د أميركية 
اله��ادي، وخاصة في  باحملي��ط 

غوام وهاواي.

كوريا الشمالية تعلن تطوع
3.5 مليون شخص لقتال أميركا

تقريـر

متابعة

بغداد ـ الصباح الجديد:
العال��ي  التعلي��م  وزي��ر  كش��ف 
ال��رزاق  عب��د  العلم��ي  والبح��ث 
ع��ن  الس��بت،  أم��س  العيس��ى، 
مش��روع رص��دت له مايق��ارب 58 
ملي��ار دين��ار منذ س��بع س��نوات 
التتج��اوز  احلقيقي��ة  وتكلفت��ه 
ه��ذا  ان  ال��ى  مش��يرا  امللياري��ن، 
املش��روع س��ينجز خ��الل ثمانية 

اشهر وقبل نهاية هذا العام.
وقال العيسى ان "هناك مشروعا 

خاصا بوزارة العلوم والتكنولوجيا 
ب��دأ العم��ل به من��ذ ع��ام 2011 
ومخط��ط ألنهائه ف��ي عام 2019 
وصرفت عليه م��ا يقارب 58 مليار 
دينار م��ن دون ان نحص��د أي ثمرة 
علي��ه"، مبين��ا ان "هذا املش��روع 
نعتقد انه السبب وراء التظاهرات 
العل��وم  م��ن  خرج��ت  الت��ي 

والتكنلوجيا".
واض��اف العيس��ى "عندم��ا اتينا 
الى املشروع وهو ضمن تخصصنا 

وجدن��اه مجرد هال��ة وهنالك من 
اعتاش على هذا املشروع"، مشيرا 
ال��ى "اننا جئنا مب��الكات من خارج 
وم��الكات  والتكنلوجي��ا  العل��وم 
من التعلي��م العالي وهي مالكات 
متخصصة وشرعنا باملشروع في 
اذار من العام احلالي وسننتهي منه 
في تشرين الثاني من هذا العام اي 
بثمانية اشهر ورمبا مبدة اقل ومببلغ 

اليزيد عن ملياري دينار".
تتمة ص3

رصد 58 مليار دينار لمشروع كلفته 
الحقيقية مليارين فقط

بغداد ـ الصباح الجديد:
هدد الرئي��س األميركي دونالد 
العس��كري  بالتدخل  ترام��ب 
تصعي��د  ف��ي  فنزوي��ال  ف��ي 
مفاج��ئ ل��رد واش��نطن على 
األزمة السياس��ية في فنزويال 
األم��ر الذي وصفت��ه كراكاس 

باجلنون.
وف��ي األي��ام األخي��رة يب��دو أن 

فنزويال تنزلق إلى مرحلة أكثر 
اضطرابا بعد نهب قوات مناوئة 
للحكومة أس��لحة من قاعدة 
عس��كرية في أعقاب سيطرة 
هيئ��ة تش��ريعية جديدة على 
سلطة الكوجنرس الذي كانت 

تهيمن عليه املعارضة.
للصحفي��ني  ترام��ب  وق��ال 
ف��ي جلس��ة أس��ئلة وأجوبة 

"الن��اس تعاني ومت��وت، ولدينا 
خي��ارات كثي��رة مب��ا ف��ي ذلك 
خيار عسكري محتمل إذا لزم 
األم��ر". ويب��دو أن التصريحات 
أصاب��ت ك��راكاس بالصدم��ة 
ووصف وزي��ر الدفاع الفنزويلي 
فالدميي��ر بادرين��و التهديد بأنه 

ظرب من "اجلنون".
تفصيالت ص6

بغداد - أسامة نجاح:
أعلن��ت قي��ادة عملي��ات اجلزي��رة 
أم��س   ، االنب��ار  غرب��ي  والبادي��ة 
السبت ، عن مقتل 10 عناصر من 
داعش وتدمير سيارتني مفخختني 
غرب��ي احملافظ��ة ، فيم��ا كش��ف 
مجلس عشائر االنبار عن اكتمال 
خطة معرك��ة حترير مناطق غربي 

احملافظ��ة ، مبين��اً ان ، قضاء عنه 
س��يكون األول بتحري��ره وم��ن ثم 

االنطالق إلى بقية املناطق . 
وقال قائد عمليات اجلزيرة والبادية 
في محافظة االنبار اللواء قاس��م 
احملمدي في حديث خاص لصحيفة 
‘‘الصباح اجلديد‘‘ إن " قصفا جويا 
لطيران اجليش العراقي استهدف 

وعجلت��ني  لداع��ش  مضاف��ات 
للتنظيم في مدينتي  مفخختني 

عنه وراوه . 
وأض��اف أن "القص��ف أس��فر عن 
مقت��ل 10 إرهابي��ني م��ن داع��ش 

وتدمير العجلتني املفخختني". 
م��ن جانبه أعلن املتحدث باس��م 
مجلس عشائر االنبار عيد عماش 

، أم��س الس��بت ، ع��ن اكتم��ال 
خطة معرك��ة حترير مناطق غربي 
احملافظ��ة ، مبين��ا ان قض��اء عنه 
س��يكون األول بتحري��ره وم��ن ثم 

االنطالق إلى بقية املناطق. 
‘‘الصباح  وقال عماش لصحيف��ة 
اجلدي��د‘‘ ان "الف��رق العس��كرية 
وطيران اجليش واحلشد العشائري 

اس��تطاعت وم��ن خ��الل عملية 
مباغت��ة معقل تاب��ع لداعش في 
عنه "، مش��يرا إل��ى ان "العملية 
أس��فرت ع��ن معاجل��ة 5 عجالت 
مفخخ��ة م��ن قب��ل طي��ران اجلو 

كانت متجهة نحو القطعات".
وأض��اف أن "خطة حتري��ر ما تبقى 
من األنب��ار أصبحت جاه��زة متاما 

فق��د مت العمل عليه��ا واكتملت 
بعد وصول اإلمدادات العس��كرية 
للق��وات األمني��ة"، الفت��ا إلى إن 
"الوض��ع اجلغراف��ي ملناط��ق غرب 
الرمادي يقضي بتحرير قضاء عنه 
أوال ومن ث��م التقدم باجت��اه بقية 

األقضية واملناطق". 
تتمة ص3

اكتمال خطة تحرير غربي األنبار وبدايتها تبدأ بالهجوم على قضاء عنه

اجليش الكوري الشمالي

ترامب يهدد فنزويال بالتدخل العسكري

أكدت عدم اعترافها بنتائج استفتاء "تقرير المصير"

عمار احلكيم
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السليمانية ـ عباس كاريزي:

في الوقت الذي أعلنت فيه حركة 
موافقته��ا  املعارض��ة  التغيي��ر 
عل��ى عق��د اجتم��اع م��ع احل��زب 
الدميقراطي ملناقش��ة الية تفعيل 
برمل��ان كردس��تان واالتف��اق عل��ى 
اجراء االس��تفتاء، كشفت  شكل 
مص��ادر سياس��ية مطلع��ة ع��ن 
االس��باب والدوافع التي تقف وراء 
اص��رار زعي��م احل��زب الدميقراطي 
الكردس��تاني مسعود بارزاني على 
اجراء االستفتاء وعدم االذعان الى 
املعارضة الش��ديدة التي يواجهها 

في الوقت الراهن.
رفض��ت  الت��ي  املص��ادر  وقال��ت 
الكش��ف ع��ن اس��مها للصب��اح 
الدميقراط��ي  احل��زب  ان  اجلدي��د 
بزعامة مس��عود بارزاني وحليفته 
تركيا ادركا وجود مخطط اميركي 
النشاء دولة كردية في جنوب شرق 
س��وريا، باالعتماد على حزب االحتاد 
الدميقراط��ي الك��ردي في س��وريا، 
ومقاتلي قوات سوريا الدميقراطية، 
التي جنحت في التفوق على داعش 

كنوات لبناء هذه الدولة.
الدميقراط��ي  احل��زب  ان  وتابع��ت 
باالتفاق مع حليفه االس��تراتيجي 
تركيا في املنطقة يسعى الجهاض 
ه��ذا اخملط��ط، عبر الضغ��ط على 
وارغامه��ا على  االميركي��ة  االدارة 
االعت��راف بحق الكرد ف��ي العراق، 
بتأس��يس كيان خ��اص بهم، على 
ان تلحق به بقية اجزاء كردس��تان، 
مش��يرا الى ان تركيا ت��درك خطر 
انش��اء دول��ة كردي��ة ف��ي جن��وب 
ش��رقي س��وريا، لذا تضغط على 
حليفه��ا الدميقراطي ملنع انش��اء 
ورق��ة  واس��تعمال  الدول��ة  ه��ذه 
االدارة  االس��تفتاء للضغط عل��ى 
االميركية وخلق بؤرة جديدة للتوتر 
عبر الكرد في ش��مالي العراق بعد 

القضاء على داعش.   
وقال��ت ان الوالي��ات املتحدة تعتزم 
اعادة صياغ��ة خارطة املنطقة، مبا 
يتناسب مع مصاحلها ويدرأ اخلطر 
عن حليفته��ا اس��رائيل، عبر بناء 
دولة للكرد في س��وريا تلحق بهذه 

الدولة اقليم كردستان العراق.  
وكانت وسائل اعالم تابعة للحزب 
الدميقراطي قد اعلنت رفض رئيس 

اقليم كردس��تان املنتهي��ة واليته 
مس��عود بارزاني مقترح��اً من وزير 
اخلارجية األميركي ريكس تيلرسون 
االس��تقالل،  اس��تفتاء  لتأجي��ل 
املزم��ع إج��راؤه ف��ي 25 من ش��هر 
ايلول سبتمبر املقبل، متسائال في 
الوقت نفس��ه عن الضمانات التي 
ميكن تقدميها للكرد مقابل تأجيل 

تقرير مصيرهم.
بي��ان لرئاس��ة اقلي��م كردس��تان 
ق��ال ان بارزاني ابلغ تيلرس��ون بأن 
»الش��راكة والتعاي��ش الس��لمي 
الذي كان يشكل الهدف الرئيسي 
لكردس��تان م��ع دولة الع��راق في 
التي  املتعاقبة  التاريخي��ة  املراحل 

مر بها اجلانبان لم تتحقق«.
وقال بارزاني وفقا للبيان إن »الكرد 
ماض��ون في طريقهم وس��يقررون 
مصيره��م«، وط��رح بارزان��ي خالل 
االتص��ال الهاتف��ي س��ؤاال عل��ى 
تيلرسون بالقول »ما هي الضمانات 
التي م��ن املمكن أن يت��م تقدميها 
لش��عب كردس��تان مبقابل تأجيله 

لإلستفتاء؟
ال��ى ذلك وف��ي حني عق��د اجمللس 

الوطن��ي حلركة التغيي��ر اجتماعا 
ملناقش��ة ب��دء اجتماع��ات احلركة 
م��ع احلزب الدميقراط��ي املنقطعة 
منذ اكثر من عام، عقد وفد اجمللس 
األعلى لالستفتاء، املقرر أن يتوجه 
إل��ى العاصم��ة العراقي��ة بغداد، 
اجتماعا بحث خالله برنامج زيارته 
واهم النقاط التي سيناقشها مع 

املسؤولني في بغداد.
املتح��دث  اجملل��س  عض��و  وق��ال 
الرس��مي باس��م االحت��اد الوطني 
الكردستاني سعدي أحمد بيره ان 
وف��د اجملل��س األعل��ى لالس��تفتاء 
إل��ى بغداد عقد يوم الس��بت، 12-

8-2017، ثال��ث اجتم��اع ل��ه منذ 
تش��كيله، ومتكن من أع��داد تقرير 
العالق��ة  املس��ائل  ع��ن  ش��امل 
والتجاوزات الدستورية بحق إقليم 
كردس��تان، لعرضه أمام مسؤولي 
واألط��راف  العراقي��ة  احلكوم��ة 
الت��ي  زيارت��ه  خ��الل  السياس��ية 
سيقوم بها الى بغداد اليوم االحد 

وفقا لبعض املصادر.
وق��ال بي��رة ان وفد اجملل��س االعلى 
ال��ذي س��يزور بغ��داد، يتأل��ف من 

سعدي احمد بيره، ممثالً عن االحتاد 
الوطن��ي الكردس��تاني، و روژ نوري 
شاويس ممثالً عن احلزب الدميقراطي 
الكردستاني، وفيان دخيل ممثلة عن 
الك��رد االيزيدي��ني، وأحم��د محمد 
ممثالً عن االحتاد االس��المي، وروميو 
الكلدوآش��وريني،  ممث��ل  ه��كاري 
وممث��اًل ع��ن التركم��ان، وأوضح ان 
الوفد س��يبحث اجراء االس��تفتاء 
في اقليم كردس��تان، واملش��كالت 
ب��ني االقلي��م واحلكوم��ة االحتادية، 
وخاص��ة املش��كالت الدس��تورية، 
واملناطق املستقطعة، واملشكالت 

املتعلقة بوزارة البيشمركة.
ب��دوره دعا وزير الزراعة في حكومة 
الس��تار  اقلي��م كردس��تان عب��د 
مجيد، الى تأجيل عملية استفتاء 
كردس��تان ملدة عام واح��د، مؤكدا 
ض��رورة تأم��ني األم��ن الغذائي في 
حال إغالق الدول اجمل��اورة منافذها 
احلدودي��ة أو قط��ع مياهه��ا ع��ن 

كردستان.
وقال مجيد ف��ي تصريح صحفي، 
»طلبن��ا م��ن حكومة كردس��تان 
تأجي��ل عملي��ة إجراء االس��تفتاء 

مل��دة ع��ام«، موضح��ا أن »الطلب 
يه��دف ال��ى فس��ح اجمل��ال التخاذ 
االستعدادات الكافية لتأمني األمن 

الغذائي واملائي لالقليم.
اتخ��اذ  »يج��ب  مجي��د،  وأض��اف 
تل��ك التدابي��ر ملواجه��ة أي طارئ 
ف��ي ح��ال إغ��الق ال��دول اجمل��اورة 
منافذه��ا احلدودي��ة أو قط��ع املياه 
على كردس��تان«، مؤك��دا »ضرورة 
حتسني أوضاع املواطنني املعيشية 
وتخصيص موازنة كافية للقطاع 
الزراع��ي للتمكن م��ن تأمني األمن 

الغذائي«.
م��ن جابنها ج��ددت تركيا رفضها 
الج��راء االس��تفتاء ف��ي االقلي��م 
وعدت��ه خط��را عل��ى مس��تقبل 

العالقة بني اجلانبني.
وزي��ر الطاق��ة وامل��وارد الطبيعية 
إن  ق��ال  ألبي��رق  ب��راءت  الترك��ي 
إقليم ش��مال  انفصال  اس��تفتاء 
العراق ال��ذي تعت��زم إدارة اإلقليم 
إج��راءه ف��ي اخلام��س والعش��رين 
من س��بتمبر/أيلول املقبل سيضر 

بالعالقات بني تركيا واإلقليم.
وأض��اف ألبي��رق ف��ي تصري��ح أن 

الع��راق  ع��ن  اإلقلي��م  انفص��ال 
وخيم��ة  عواق��ب  ل��ه  س��تكون 
وس��يضر باإلقليم أوالً، مشيراً إلى 
أن انفصال��ه س��يضر عل��ى وجه 
بني  القائ��م  بالتع��اون  اخلص��وص 

تركيا واإلقليم في مجال الطاقة.
ودعا ألبيرق رئيس اإلقليم مسعود 
برزان��ي إلع��ادة النظ��ر ف��ي فكرة 
أن بقاء اإلقليم  االستفتاء، مؤكداً 
داخ��ل إط��ار دول��ة الع��راق أفضل 

لإلقليم واملنطقة.
من جانبه ج��دد احلزب الدميقراطي 
الكردس��تاني اص��راره عل��ى اجراء 
املعارض��ة  برغ��م  االس��تفتاء 
املتنامية إقليمي��ا ودوليا ومحلياً ، 
وقال خس��رو كوران مسؤول جهاز 
االنتخابات في احل��زب الدميقراطي 
اقليم كردستان  ان  الكردس��تاني، 
ماض نحو اجراء االس��تفتاء العام 
حول ح��ق تقرير املصي��ر، مبيناً ان 
االس��تفتاء ح��ق يكفل��ه القانون 
واملواثي��ق،  االع��راف  الدول��ي وكل 
مش��دداً ان )اجراء االس��تفتاء( امر 
مف��روغ منه ول��ن يس��تطيع احد 

منعنا من اجرائه.

مصادر تكشف لـ »الصباح الجديد« عن األسباب
الحقيقية وراء إصرار بارزاني على إجراء االستفتاء

أشارت إلى أنه مخطط تركي يواجه خططًا أميركية لتغيير خارطة المنطقة  د.علي شمخي

التكامل في الس��لطات ركيزة اساسية تبنى 
فيه��ا االوطان وتزدهر فيها ال��دول ..وتضعضع 
او ضع��ف واح��دة من ه��ذه الس��لطات ينزاح 
على اوت��اد الدولة االخرى ويس��هم في تفاقم 
مشكالتها السياس��ية واالقتصادية واالمنية 
واالجتماعي��ة ومهم��ا امتلك��ت ال��دول م��ن 
عناوين القوة والثبات في سلطاتها التنفيذية 
والتش��ريعية يبقى القضاء وس��لطة القانون 
ونزاهة احملاكم والعامل��ني فيها الوتد األعظم 
واألكث��ر تأثي��را على الس��لطات األخ��رى ولرمبا 
سادت امم ونهضت واكملت مسيرتها التاريخية 
الركان  وتثبيته��ا  فق��ط  العدال��ة  بحيازته��ا 
ه��ذه العدالة في مفاصل الدولة ومس��اواتها 
للن��اس م��ن دون متيي��ز وتفري��ق وتأثي��ر ..اليوم 
تتصدر املش��هد العراق��ي مظاهر االنحالل في 
اروق��ة العدال��ة وتتباين  املضامني ف��ي قرارات 
املؤسس��ات املعني��ة بتطبيق القان��ون مبا يزرع 
الش��ك وفقدان الثقة بنزاه��ة بعض القائمني 
على هذه املؤسس��ات وميتد ه��ذا االنحالل مع 
انسالخ العراق من النظام الديكتاتوري وانبثاق 
س��لطاته التعددية والفصل بينها وتأس��يس 
مجلس القضاء االعلى وفك ارتباط الس��لطة 
القضائي��ة بوزارة العدل وانبث��اق هيئة النزاهة 
كمؤسسة تنفيذية جديدة اوكل اليها مطاردة 
وكشف السراق واملتحايلني على القانون  وكان 
من املؤمل ان تسهم هذه التطورات املفصلية 
واملهمة في انطالق عهد جديد ميكن العراقيني 
م��ن تلم��س ص��ور االطمئن��ان عل��ى حاض��ر 
ومس��تقبل بالده��م وحتقي��ق املس��اواة وانهاء 
س��لطة اخلوف والتأثير عل��ى احملاكم وجتريدها 
من ق��وة القانون مثلم��ا كان يهيم��ن النظام 
الديكتاتوري على هذه الس��لطة ويبطش بكل 
العناوين االخ��رى التي تقف حائال امام مايريده 
من ق��رارات واوام��ر لكن الذي حصل لالس��ف 
خالل اربعة عش��ر عاما ه��و التخلي عن حزمة 
من العهود وت��راخ كبير في تثبيت وتنفيذ مامت 
اقراره في الدس��تور العراقي ومامت االتفاق عليه 
بواس��طة االطراف السياس��ية احلاكمة حول 
سيادة القانون وتطبيقه بدقة ونزاهة وشفافية 
وباتت قصص التملص وااللتفاف والتأثير على 
السلطة القضائية قصصا شائعة يتندر فيها 
املواطن العراقي مع اس��تمرار هذا املسلس��ل 
الطويل من االنتهاكات والتمرد على س��لطات 
الدول��ة وش��يوع مظاهر الفس��اد واالس��تيالء 
على االم��وال العامة وتبديد مالي��ني الدوالرات 
من ث��روات الب��الد خالفا لنص��وص التعليمات 
العراقي��ة  الدول��ة  ف��ي  الناف��ذة  والقوان��ني 
واالس��تهتار ببعض بنود ه��ذه القوانني ومتكن 
عشرات املس��ؤولني املتهمني بالسرقة وبشتى 
العناوي��ن من الهرب الى خ��ارج العراق من دون 
ان تفعل بحقهم اج��راءات املالحقة القانونية 
وبقائه��م اح��رار طلقاء يتنعمون مبا اس��تاثروا 
ب��ه من اموال عدوها هم مغامن لهم ويتالش��ى 
االمل هنا ف��ي االقتراب او الوص��ول الى قضاء 
حازم ينهي هذا املسلسل الطويل من االهمال 
ويوق��ف االتهام��ات ووص��م الدول��ة بالضعف 
والتراخي ويبعث برس��ائل اخلوف الى اللصوص 
املتربصني الذين يتحين��ون الفرص في كل يوم 

لالنقضاض على املزيد من اموالنا وثرواتنا .

قضاء حازم !

تقـرير

ماثيو ليفيت *

في ظل الهزمية الت��ي مني بها تنظيم 
»الدولة اإلسالمية« في املوصل ووقوفه 
على ش��فير االنهيار ف��ي الرقة، يحاول 
حلف ش��مال األطلس��ي تقيي��م الدور 
ال��ذي ميكن أو يج��ب أن يضطلع به في 
مرحل��ة م��ا بع��د اخلالفة ف��ي معركة 
مكافحة اإلرهاب القادمة. وأمام احللف 
دور هام، لكن عليه أن يبقى متمس��كاً 
التقليدية ومهارات��ه. فحلف  مبهمت��ه 
“النات��و” في جوه��ره حتالٌف عس��كري 

وليس وكالة ملكافحة اإلرهاب.
لق��د وف��ر االرتف��اع احل��اد في احل��وادث 
اإلرهابي��ة الدولي��ة في الغ��رب وموجة 
االضطرابات اجلارف��ة التي تهز منطقة 
الش��رق األوسط وش��مال أفريقيا بيئًة 
متكامل��ة للتعليق��ات الصريحة التي 
قدمها الرئي��س ترامب حول ضرورة بذل 
حلف “الناتو” املزيد من اجلهود ملكافحة 
اإلرهاب. ففي أيار/مايو 2016، قال ترامب 
ال��ذي كان مرش��حاً للرئاس��ة آنذاك إن 

“الناتو” قد “عفا عليه الزمن”.
وما لب��ث أن أوضح قوله ه��ذا مصرحاً: 
“احلل��ف عفا عليه الزم��ن ألنه ال يواجه 
قضاي��ا اإلرهاب”. ومنذ ذل��ك احلني، أّكد 
كب��ار املس��ؤولني األمريكي��ني، ومؤخراً 
مستش��ار األمن القومي هربرت رميوند 
ماكماستر، أن إدارة ترامب تلتزم التزاماً 
مطلق��اً بحل��ف “النات��و”. لك��ن، فيما 
يتج��اوز اخلط��ب الرنانة من واش��نطن، 
ش��مال  حل��ف  أن  احلقيق��ة  تكم��ن 
األطلس��ي - عب��ر تركي��ا - يق��ف على 
اخلطوط األمامية اجلغرافية في املعركة  
ض��د تنظيم��ي »الدول��ة اإلس��المية« 
و »القاع��دة« وغيرهم��ا م��ن اجلماعات 

اإلرهابية.

وجت��در املالحظ��ة أن مهم��ة مكافحة 
اإلره��اب ليس��ت بجديدة عل��ى حلف 
“الناتو”، بعد أن استند إلى املادة 5 للمرة 
األولى بعد اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر 
وسرعان ما أطلق أكبر عملية قتالية في 
تاريخه في أفغانستان رداً على الهجمات 
اإلرهابية ضد الواليات املتحدة. وقد طّور 
احللف خب��رًة خاصة في مج��ال تدريب 
قوات األمن احمللية في أفغانستان حملاربة 
حركة “طالبان” وتنظيمي »القاعدة« و 
»الدولة اإلس��المية« وحتقيق االستقرار 

في البالد.
وقد رّكزت مهمات تدريبية مماثلة نفذها 
حل��ف “الناتو” عل��ى ق��درات مكافحة 
اإلرهاب في منطقة الش��رق األوس��ط 
وش��مال أفريقي��ا أيضاً، م��ن بينها في 
مصر واألردن وموريتانيا واملغرب وتونس. 
ودعمت طائرات املراقب��ة التابعة حللف 
األطلسي التحالف املناهض ل� تنظيم 
»الدولة اإلس��المية«، وفي قمة عقدها 
حل��ف “النات��و” ف��ي أيار/ماي��و، أعل��ن 
التحال��ف أنه س��يصبح عض��واً كامل 
العضوية في “االئت��الف العاملي لهزمية 

تنظيم »داعش«”.
لكن نظراً لطبيعة التهديدات اإلرهابية 
الراهنة، ال ينبغي أن يتفاجأ أي شخص 
م��ن أن يكون األمينان العامان الس��ابق 
واحلال��ي للحلف قد خلُص��ا مؤخراً إلى 
أن حل��ف “الناتو” قادر عل��ى اتخاذ املزيد 
م��ن اخلطوات ملكافح��ة اإلرهاب ويجدر 
به القيام بذلك. ورغم هزمية ما يسمى 
بدول��ة اخلالفة ف��ي س��وريا والعراق في 
ساحة املعركة على املدى القريب، إاّل أن 

آفاق اإلرهاب تبدو قامتة.
وفي الوقت الذي يخس��ر في��ه تنظيم 
ق��د  األراض��ي،  اإلس��المية«  »الدول��ة 
ي��زداد خط��ر اإلره��اب ال��ذي يش��كله 
ف��ي املنطق��ة )عل��ى األق��ل ف��ي املدى 
القصير( - من خالل محافظاته وخالياه 

اإلرهابي��ة - وفي الغرب وس��ط انحداره 
م��ن احلوكم��ة إل��ى التم��رد واإلره��اب. 
فاملقاتل��ون اإلرهابيون األجانب العائدون 
ميثلون تهديداً تضاعفه ظاهرة التطرف 
العني��ف الناش��ئ ف��ي الداخ��ل الت��ي 
تس��اهم وس��ائل التواصل االجتماعي 
في انتش��ارها والتي بدورها قد تش��مل 
مجموع��ة م��ن التهدي��دات اإلرهابي��ة 
النابع��ة م��ن مخطط��ات ملَهم��ة أو 

مسهلة أو منفذة على أيدي أجانب.
ولي��س هن��اك ضوء ف��ي نهاي��ة النفق 
فيم��ا يتعلق باملأس��اة الس��ورية، التي 
أصبح��ت مؤسس��ًة جهادي��ة منحت 

تنظيم »القاع��دة« فرصًة جديدة، وهي 
جماع��ة تس��تعيد نش��اطها أيضاً في 
ش��به اجلزيرة العربية وف��ي أفريقيا. أما 
إلى جنوب أوروبا، فتضم ليبيا مجموعًة 
متنوعة م��ن التهديدات األمنية التي ال 
تُظهر أي عالمات على اإلنحسار وتُهدد 
االس��تقرار ف��ي جمي��ع أنحاء ش��مال 
أفريقي��ا وفي منطقة الس��احل، وحتى 
في أوروبا أيضاً - كما تعكس مؤش��رات 

هجوم مانشستر.
ويسّلط تقرير “أوضاع واجتاهات اإلرهاب 
لعام 2017” الصادر عن “يوروبول” الضوء 
على التهدي��دات التي تواجهه��ا أوروبا 

ج��راء االضطراب��ات اإلقليمي��ة  خ��ارج 
االحتاد األوروبي ، ومن بينها غرب البلقان 
والقوقاز وأفريقيا والشرق األوسط، وفي 

تركيا العضو في حلف “الناتو”.
ويرّك��ز التقرير األخير بش��أن “االجتاهات 
“مجل��س  ع��ن  الص��ادر  العاملي��ة” 
األمريك��ي”  الوطني��ة  االس��تخبارات 
على اجتاهني رئيس��يني س��يؤثران تأثيراً 
كبيراً على االجتاه املس��تقبلي للتهديد 

اإلرهابي:
أوالً، “سيحّدد حل أو استمرار الصراعات 
العديدة الداخلية وب��ني الدول القائمة 
حالي��اً - واألكثر أهمية، احل��رب األهلية 

الس��ورية، ولك��ن أيض��اً الص��راع ف��ي 
أفغانس��تان والع��راق وليبي��ا ومنطقة 
الس��احل والصوم��ال واليم��ن وأماكن 
أخ��رى - م��دى ح��دة أعم��ال العن��ف 

املستقبلية ورقعتها اجلغرافية”.
وس��يؤّثر ذلك عل��ى العامل الرئيس��ي 
املتمثل بانتشار املساحات غير احملكومة 
الت��ي أّدت حت��ى اآلن إل��ى خل��ق “بيئة 
مواتي��ة للتط��رف وتش��جع على جتنيد 

آالف املتطوعني املتلهفني للقتال”.
أم��ا العام��ل الثاني، فيتمث��ل بكيفية 
التعاط��ي اليوم م��ع ظاه��رة املقاتلني 
األجان��ب واملهاجري��ن. ف��إن ل��م تت��ّم 
معاجلتها بش��كل صحيح، س��تصبح 
الغ��د  جلماع��ات  التجني��د  مواق��ع 

اإلرهابية. 
فما هي اخلط��وات اإلضافية التي ميكن 
أن يق��وم به��ا حلف “النات��و” في مجال 
مكافحة اإلره��اب؟ وفقاً للتقرير األخير 
الص��ادر ع��ن وزارة اخلارجي��ة األمريكية 
بش��أن مكافحة اإلره��اب، تأتي القيمة 
املضاف��ة حلل��ف “النات��و” ف��ي مج��ال 
مكافح��ة اإلره��اب من األج��زاء الثالثة 
زي��ادة  احلالي��ة، وه��ي:  الس��تراتيجيته 
الوعي بشأن التهديدات، وتطوير قدرات 
انخ��راط  وتعزي��ز  اإلره��اب،  مكافح��ة 

الشركاء.
التوج��ه  “مرك��ز  إنش��اء  ويُعتب��ر 
للحلف  اجلدي��د  االس��تراتيجي-جنوباً” 
ف��ي نابولي تط��وراً مرحباً ب��ه، وينبغي 
أن يس��اعد حلف “الناتو” على حتس��ني 
الوع��ي باحلال��ة الراهن��ة ف��ي اجلان��ب 
اجلنوب��ي للحلف وتوفير حتليل “مس��ح 
أفق��ي” طويل امل��دى وكذل��ك توصيات 
بشأن السياسة لكل من مركز “الناتو” 
العلي��ا للق��وات  و”القي��ادة  الرئيس��ي 
املتحالفة في أوروبا” و”مجلس ش��مال 

األطلسي”.
ومن ش��أن ه��ذا املس��عى االس��تفادة 

من امل��وارد ملواجهة التحدي��ات األمنية 
اإلقليمي��ة القائمة واملس��تقبلية على 
ح��د س��واء. ويتعني على حلف ش��مال 
األطلس��ي االضط��الع ب��دور أكب��ر في 
مكافح��ة ظاه��رة املقاتل��ني اإلرهابيني 
األجانب وأزمة املهاجري��ن، وهما مثاالن 
عل��ى التحديات الراهنة. وكان منّس��ق 
ش��ؤون مكافح��ة اإلره��اب ف��ي االحتاد 
األوروب��ي ق��د دع��ا إل��ى تعزي��ز الروابط 
م��ن  و”يوروب��ول”  “النات��و”  جن��ود  ب��ني 
أج��ل مش��اركة املقايي��س احليوية في 
الوقت املناس��ب وغيرها من املعلومات 
االستخبارية التكتيكية التي متّ جمعها 

في امليدان. 
وميكن حللف “الناتو” أيضاً أن يبذل املزيد 
م��ن اجله��ود في مج��ال األم��ن البحري 
املتعل��ق بأزم��ة املهاجرين الت��ي تعاني 
منها دول االحتاد األوروبي، حسبما أضاف 
املنسق. غير أنه سيكون ل�”مركز التوجه 
االستراتيجي-جنوباً” األثر احملتمل األكبر 
من أجل اس��تباق املشاكل املستقبلية 
من خالل الش��راكة بني ضباط ومحللي 
“الناتو” م��ن جهة واألكادميي��ني وخبراء 
متخصص��ني في ه��ذا اجمل��ال من جهة 
أخرى من أجل تركيز املش��اركة الدولية 
)التدري��ب في املق��ام األول( في املناطق 
التي من ش��أنها أن تستفيد من حماية 

مسبقة من عدم االستقرار املتوّقع.  
فعل��ى س��بيل املث��ال، بإم��كان حل��ف 
“النات��و” أن يرّك��ز جه��وده ملنع انتش��ار 
املنظم��ات املتطرفة العنيف��ة في دول 
مستقرة نسبياً ولكنها ضعيفة، مثل 
تونس. وال بّد من إيالء ه��ذا األمر أولويًة 
اس��تراتيجيًة عل��ى امت��داد 10 إلى 20 

عاماً.

*ماثي��و ليفيت مدير برنامج س��تاين 
اإلرهاب”  ومكافح��ة  لالس��تخبارات 

في معهد واشنطن.

دور حلف الناتو في محاربة تنظيم »داعش« ما بعد الخالفة يبدو كبيرًا

بارزاني

مصادر: الحزب 
الديمقراطي بزعامة 
مسعود بارزاني 
وحليفته تركيا ادركا 
وجود مخطط اميركي 
النشاء دولة كردية في 
جنوب شرق سوريا، 
باالعتماد على حزب 
االتحاد الديمقراطي 
الكردي في سوريا، 
ومقاتلي قوات سوريا 
الديمقراطية، التي نجحت 
في التفوق على داعش 
كنوات لبناء هذه الدولة

األمني العام للناتو ينس ستولتنبرغ
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت وزارة النقل، أمس السبت، عن 
حتقيق الشركة العامة إلدارة النقل 
اخل��اص أكثر م��ن خمس��ة مليارات 
كإي��رادات ف��ي ش��هر مت��وز املاضي، 
مش��يرة إلى أن الزيادة على اإليرادات 

قدرت بثالث��ة مليارات دينار قياس��ا 
بالشهر ذاته من العام املاضي.

ونقلت الوزارة عن مدير عام الشركة 
قيس امليال��ي قوله في بيان اطلعت 
عليه » الصب��اح اجلديد«، إن »حجم 
إي��رادات الش��ركة لش��هر مت��وز من 

ه��ذا الع��ام بلغ��ت )5181119144( 
خمس��ة مليارات و181 مليون و119 
ألف و144 دين��ارا، بزيادة قاربت ثالثة 
ملي��ارات دين��ار عن ذات الش��هر من 

العام املاضي«.
وأض��اف امليال��ي، أن »تل��ك الزي��ادة 

ف��ي اإلي��رادات املالية تأت��ي بفضل 
متابع��ة وتوجيه وزي��ر النقل كاظم 
فنجان احلمامي م��ن خالل التواصل 
املرائ��ب  عم��ل  حليثي��ات  املس��تمر 
وتقدمي جميع أنواع الدعم للشركة 
والتي حقق��ت تلك األرباح املالية مما 

ستنعكس إيجابا على واقع عملها 
وموظفيها«. 

ثالث��ة  قدره��ا  »الزي��ادة  أن  وتاب��ع، 
مليارات دينار عن ش��هر مت��وز العام 
املاضي«، مبينا أن »إيرادات الش��ركة 
لش��هر حزيران من هذا العام بلغت 

)3206178463( ملي��ار دين��ار، وهذه 
األرقام ستعطي أهمية كبيرة لدور 
العامل��ني في الش��ركة ف��ي حتقيق 
تل��ك اإليرادات املالي��ة والطموح في 
زيادته��ا من خ��الل تكثي��ف العمل 

واملتابعة«.

إيرادات النقل الخاص في تموز بلغت أكثر من خمسة مليارات دينار



بغداد – اطالق نار 
ذكر مصدر امني في الشرطة العراقية 
امس الس��بت، بأن مدني��اً ُقتل بهجوم 
مسلح جنوب شرقي العاصمة بغداد.

وقال املصدر الذي طلب عدم الكش��ف 
عن اسمه إن "مس��لحني أطلقوا النار 
جتاه مدني حلظة خروجه من منزله في 
منطقة النهروان جنوب ش��رقي بغداد، 
ما أسفر عن مقتله في احلال".وأن "قوة 
أمني��ة طوقت م��كان احل��ادث ومنعت 
االقتراب منه، فيما مت نقل جثة القتيل 

إلى دائرة الطب العدلي". 

ديالى – قذائف هاون
ف��ي  العظي��م  ناحي��ة  مدي��ر  اعل��ن 
محافظ��ة ديال��ى عبد اجلب��ار العبيدي 
امس الس��بت، عن إصابة امرأة وطفل 

جراء س��قوط س��ت قذائف هاون على 
الناحية الواقعة شمال ب عقوبة.

وق��ال العبيدي إن "س��ت قذائف هاون 
سقطت على مركز ناحية العظيم )63 
كم ش��مال بعقوبة( ، مضيفا أن "ذلك 
أدى إل��ى إصابة طف��ل وام��رأة بجروح 
وأضرار مادية ببعض الدور الس��كنية"، 
الفت��اً إلى أن "االجه��زة األمنية فتحت 

حتقيقاً باحلادث". 

كركوك – هجوم مسلح 
افاد مصدر امني في شرطة محافظة 
كركوك امس الس��بت، بأن 11 عنصرا 
من البيش��مركة س��قطوا ب��ني قتيل 
جن��وب  ل�"داع��ش"  بهج��وم  وجري��ح 

احملافظة.
وق��ال املص��در ان "تنظيم داعش ش��ن 
فج��ر ي��وم ام��س هجوما عل��ى محور 

قض��اء ف��وج الكاكئني بقض��اء داقوق 
)٣٠ كم جنوب كركوك(، ما اس��فر عن 
مقتل ثالث��ة من عناصر البيش��مركة 

واصابة 8 اخرين بجروح".

بابل – انفجار عبوة 
اكد مصدر امني في شرطة محافظة 
بابل امس الس��بت إصابة 3 من احلشد 
الش��عبي ف��ي ناحي��ة ج��رف النص��ر 

شمالي احملافظة .
وق��ال املصدر ان "3 عناصر من احلش��د 
نتيج��ة  بج��روح،  اصيب��وا  الش��عبي 
انفجار عبوة ناس��فة عل��ى عجلتهم 
في الطريق الرئيسي ملنطقة الرويعية 
وسط ناحية جرف النصر الى الشمال 

من مدينة احللة".
ال��ى  نقل��وا  "املصاب��ني  ان  واض��اف 
مستش��فى املس��يب الع��ام، بع��د ان 

نقلتهم سيارات االسعاف من منطقة 
احل��ادث، الذي فرض��ت عليه��ا القوات 
االمني��ة طوقا محكما بأم��ر من قيادة 

عمليات احملافظة".

صالح الدين – انفجار عبوة 
افاد مصدر أمني في شرطة محافظة 
ص��الح الدين امس الس��بت، بأن أربعة 
مدني��ني قتل��وا وأصيب تس��عة آخرون 
بانفج��ار عب��وة ناس��فة اس��تهدفت 
عائ��الت ف��ارة م��ن مناط��ق س��يطرة 

"داعش" شمالي احملافظة.
وقال املصدر الذي طلب عدم الكش��ف 
عن اس��مه إن "عبوة ناسفة انفجرت، 
صب��اح يوم ام��س مس��تهدفة عائالت 
فارة من سيطرة تنظيم داعش قادمني 
م��ن قضاء احلويجة ف��ي منطقة جبال 
حمرين شمال صالح الدين ، وقد اسفر 

ذلك ع��ن مقتل أربع��ة مدنيني وإصابة 
تسعة بينهم نساء وأطفال". 

االنبار – عملية امنية 
اعلن املتح��دث باس��م وزارة الداخلية 
ام��س الس��بت العث��ور عل��ى ك��دس 
لألعت��دة وامل��واد املتفجرة ف��ي عملية 
أمنية بقضاء الكرمة شرقي محافظة 

األنبار.
وق��ال املتحدث العميد س��عد معن إن 
"قوة من مديرية استخبارات الشرطة 
مديري��ة  م��ع  باالش��تراك  االحتادي��ة 
الواجهات واملراقبة نفذت عملية أمنية 
ال��ى معلومات اس��تخبارية  اس��تنادا 
ف��ي منطق��ة الكرم��ة". مضيف��ا أن 
"العملي��ة أس��فرت عن العث��ور على 
كدس لألعت��دة واملواد املتفجرة يحتوي 
على 15 مسطرة تفجير و10 جلكانات 

متفج��رات و20 عب��وة مصفح��ة على 
شكل شاشة و30 قداحة ". 

نينوى – ضبط متفجرات 
كشف مصدر امني في وزارة الداخلية 
ام��س الس��بت ع��ن ضب��ط 14 حزاما 
املتفج��رة  امل��واد  م��ن  وع��دد  ناس��فا 
واألس��لحة داخل مقبرة في أحد أحياء 

اجلانب األمين ملدينة املوصل.
وقال املص��در االمني إن "الف��وج الرابع 
في ط��وارئ ش��رطة نينوى وبن��اًء على 
معلومات استخبارية ضبط 14 حزاما 
ناسفا وتس��عة أجهزة تفجير عن بعد 
و600 صاعق تفجي��ر، إضافة إلى ثالثة 
أكي��اس ت��زن خمس��ة كغم م��ن مادة 
الصج��م احلديدي��ة و10 أجهزة موبايل 
جاه��زة للربط مع بازوگة ع��دد اثنني". 
مضيفا أن "املواد التي مت ضبطها كانت 

مخبأة ف��ي مقبرة حي الث��ورة باجلانب 
األمين ملدينة املوصل". 

البصرة – نزاع مسلح 
افاد مصدر أمني في شرطة محافظة 
البصرة امس الس��بت مبقتل ش��خص 
وإصابة آخرين جراء تعرض حافلة كانت 
تقله��م الى اطالق نار، مرجحاً أن يكون 

االعتداء بسبب نزاع عشائري سابق.
وقال املصدر الذي طلب عدم الكش��ف 
ع��ن اس��مه إن "حافل��ة كان��ت تق��ل 
مواطن��ني ف��ي قض��اء القرن��ة الواقع 
ش��مال احملافظ��ة تعرضت ال��ى اطالق 
نار أس��فر عن مقتل ش��خص وإصابة 
آخرين بج��روح متفاوتة في ش��دتها"، 
مبيناً أن "املصاب��ني معظمهم أطفال 
ونس��اء، وكان��وا في طريقه��م حلضور 

حفل زفاف".

سقوط 6 قذائف على ناحية العظيم شرقي بعقوبة * مقتل وإصابة 11 من البيشمركة بهجوم جنوبي كركوك 
استهدفت فاّرين من "داعش" شمالي صالح الدين * ضبط أحزمة ناسفة وكميات من األعتدة أيمن الموصل

3 شؤون عراقية

بغداد - الصباح الجديد:
أعلن��ت وزارة الداخلي��ة، أم��س الس��بت، عن 
تخصي��ص أف��واج أمنية قرب املستش��فيات 
حلماية األطباء في حال حدوث طارئ، مش��يرًة 
إل��ى اعتق��ال ثالثة أش��خاص "اعت��دوا" على 

طبيب في مستشفى الشيخ زايد.
وق��ال املتحدث باس��م الوزارة العميد س��عد 
مع��ن، "خصصنا أف��واج قرب املستش��فيات 
إضاف��ة إل��ى الق��وات املس��ؤولة ع��ن حماية 
املستش��فيات تقوم بحماية األطباء في حال 

حدوث أي طارئ".
وأضاف معن في مؤمتر صحافي تابعته "الصباح 
اجلديد"، أنه "مت اعتقال ثالثة أش��خاص اعتدوا 
على طبيب في مستش��فى الش��يخ زايد في 

بغداد". 
وأعلنت وزارة الصحة، يوم اخلميس املاضي )10 
آب 2017(، عن اعتقال ش��خص "اعتدى" على 
أحد األطباء مبستشفى الشيخ زايد في بغداد 

أثناء إجراء الفحص لزوجته.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت قيادة عمليات بغداد، أمس الس��بت، 
عن صدور أحكام بإعدام 11 مدانا والسجن 

املؤبد ل�15 آخرين.
وقال��ت الهيئة التحقيقية التابعة للقيادة 
في بي��ان اطلعت عليه "الصب��اح اجلديد"، 
إنه مت "اعتقال سبع عصابات خطف، وحترير 
خمس��ة مختطفني، بعد متابع��ة ملفات 
عصاب��ات اخلط��ف ف��ي بغ��داد وقضاياهم 
التحقيقي��ة ف��ي احملاكم اخملتص��ة"، الفتة 
إلى أنه "متت إحالة 37 متهما إلى محكمة 

اجلنايات".
وأش��ارت الهيئة إلى "صدور حكم اإلعدام 
بحق 11 مدانا، واحلكم بالسجن املؤبد ل�15 
مدان��ا"، مبينة أن��ه "بق��ي 11 متهما قيد 

التحقيق وذلك خالل الشهرين املاضيني".
يذك��ر أن العاصمة بغداد تش��هد بني احلني 
واآلخر عملي��ات خطف للمدنيني وس��رقة 
للس��يارات واألم��وال م��ن قب��ل عصاب��ات 
مجهول��ة، فيما تعلن وزارة الداخلية وقيادة 
عمليات بغداد عن حترير مختطفني واعتقال 

العديد من تلك العصابات.

بغداد ـ الصباح الجديد:
بح��ث وزير اخلارجي��ة إبراهي��م اجلعفري، مع 
ممث�ل األم��ني العام لألمم املتح��دة في العراق 
يان كوبيتش في مقر ال��وزارة، آخر التطورات 

السياسية واألمنية.
وأشاد اجلعفري بحسب بيان ملكتبه اطلعت 
عليه "الصباح اجلدي��د" ، "بدور األمم املتحدة 
واملنظم��ات اإلنس��انية في إغاث��ة النازحني 
وتقدمي العون واملساندة لهم على الرغم من 
اخملاطر، وناقش دور اجملتمع الدولي في عمل�ية 

إعادة إعمار املناطق احمُلرَّرة".
وأكد أن "الع��راق اجتاز بنجاح مرحلة داعش 
بعد أن حرر املدن التي كانت في قبضته، لكن 
َّه مزيج من أفكار ش��اذة  داع��ش لم ينتِه ألن�
وأحق��اد ووحش��يَّة ال نظير لها ف��ي التاريخ، 
فهو يستهدف قتل اإلنسان بغضِّ النظر عن 

دينه وِعرقه وجنسه".
ودع��ا اجلعف��ري، األمم املتح��دة إل��ى دور أكبر 
في حش��د اجمُلتَمع الدولي لتق��دمي املزيد من 
الع��ون واملُس��اَعدة للع��راق لتمكين��ه م��ن 
مواجه��ة التحدي��ات الناجمة ع��ن محاربة 
اإلره��اب، قائال: نتطل�ع الى أن تتخذوا قرارات 
ش��جاعة في ُمس��اَعدة العراق كما اتخذمت 
ق��رارات ش��جاعة ف��ي دع��م الع��راق أمنّياً 
وعس��كرّياً، مثمن�ا اجلهود الدوليَّة، السيما 
ما بذلت���ه األمم املتحدة واملنظم��ات التابعة 
له�ا التي س��اهمت في التخفيف من أزم�ة 

النازحي�ن".
ِّل األم��ني الع��امِّ لألمم  م��ن جهت��ه ق��ال مُمث�
املتح��دة ان نظرة العالم إل��ى العراق تغيرت 
وب��دأ يعي قوة العراق، س��يما بع��د انتصاره 
الكبي��ر، ُمضيفاً: دول اجلوار حتاول ُمس��اَعدة 
الع��راق وهناك ُمؤمتَ��رات قادمة بش��أن دعم 

العراق إلعادة اإلعمار واالستقرار".

"الداخلية" تخصص أفواجًا 
أمنية لحماية األطباء

صدور أحكام بإعدام 11 
مدانًا والمؤبد لـ15 آخرين

العراق يدعو األمم 
المتحدة "لقرارات شجاعة"

الملف األمني

احلكومة حتّذر إقليم كردستان
من اتخاذ قرارات أحادية اجلانب

حي��ث أن سياس��ية الدولة تكمن 
بالتعام��ل عل��ى اس��اس املواطنة 

بعيداً عن القومية أو الطائفية".
وأكد أن "احلكومة العراقية احلالية 
وأن حصل��ت بعض املش��كالت في 
الس��ابق فأنها جادة تس��ويتها من 

خالل التعاون مع االقليم".
ودع��ا احلديثي في نهاية كالمه إلى 
"التفرغ ملواجه��ة االزمتني االمنية 
واالقتصادية، افضل من اخلوض في 
صراع��ات جانبية"، في اش��ارة إلى 

دعوات االنفصال.
بدوره، ذكر النائب عن كتلة التغيير 
الكردي��ة أمني بكر ف��ي حديث إلى 
"جمي��ع  أن  اجلدي��د"،  "الصب��اح 
االطراف الكردية تؤيد انش��اء دولة 
لكردس��تان بوصفه هدف س��امي 
وال يستطيع احد الوقوف بوجه أي 

خطوة على هذا الصعيد".
وأضاف بكر أن "اخلالف بني احلركات 
الكردية يتوقف على االلية والغرض 
م��ن الدع��وة الس��تفتاء االنفصال 
وتوقيته��ا واس��تغاللها م��ن قبل 
احلزب��ني الدميقراطي الكردس��تاني 

واالحتاد الوطني الكردستاني".
ويسترسل أن "الرافضني الستعمال 
اغراض سياس��ية  االس��تفتاء في 
يجدون ابعاداً غير املصلحة العامة 

في الدعوة احلالية لالنفصال".
نف��وذ  "تزاي��د  يره��ن  بك��ر  لك��ن 
الرافض��ني بدخ��ول كل م��ن كتلة 
التغيي��ر واجلماعة االس��المية إلى 
جانبه��م، كون هات��ني اجلهتني لم 
تعلن��ا بع��د موقفهم��ا الصري��ح 

برغ��م توجيههم��ا انتق��ادات إلى 
دعوات االس��تفتاء ف��ي هذا الوقت 

بالتحديد".
اقلي��م كردس��تان  أن  إل��ى  يش��ار 
ين��وي اج��راء اس��تفتاء االنفصال 
ع��ن العراق في يوم 25 من الش��هر 
املقب��ل، متهم��اً احلكوم��ة بع��دم 
تنفيذ التزاماتها جت��اه ابناء املكون 

الكردي.

اكتمال خطة حترير غربي األنبار 
وبدايتها تبدأ بالهجوم على 

قضاء عنه
ومن جهته أعلن القيادي في حشد 
محافظ��ة االنبار الش��يخ عبداهلل 
اجلغيفي ، أمس السبت ، عن مقتل 
أمي��ر منطق��ة قض��اء عن��ه غربي 
االنبار وسبعة من مرافقيه بعملية 
اقتحام مفرق راوه غربي احملافظة .                                  
وق��ال اجلغيفي لصحيفة ‘‘الصباح 
اجلدي��د‘‘ إن" القوات األمنية متكنت 
من قتل املدعو )س��تير كامل امير( 
م��ا يس��مى مبنطق��ة قض��اء عنه 
غرب��ي االنب��ار ف��ي تنظي��م داعش 
االجرامي وسبعة من مرافقيه في 
أثناء عملية اقتحام منطقة مفرق 

راوه غربي احملافظة".
األمني��ة  الق��وات  إن"  وأض��اف 
اقتحم��ت اح��د معاق��ل التنظيم 
اإلجرامي ومتكنت من قتل القيادي 
ال��ذي يعد م��ن ابرز قي��ادات داعش 
وتدمير عدد م��ن العجالت واآلليات 

التابعة للتنظيم اإلجرامي". 
ال��ى ذلك متكن��ت الق��وات األمنية 
ف��ي احملافظة , أمس الس��بت ، من 
اعتقال ابرز عناصر عصابات داعش 

اإلجرامية بعملية أمنية استباقية 
غربي الرمادي. 

وق��ال مص��در امن��ي ف��ي عمليات 
االنبار لصحيف��ة ‘‘الصباح اجلديد‘‘  
إن"القوات األمنية ش��رعت بحملة 
أمنية واسعة النطاق على منطقة 
الكيلو 18 غربي مدينة الرمادي على 
خلفية ورود معلومات اس��تخبارية 
أفادت بوجود اب��رز عناصر عصابات 
داع��ش اإلجرامي��ة داخ��ل املنطقة 

املستهدفة". 
وأض��اف املص��در الذي ل��م يفصح 
ع��ن أس��مه إن"الق��وة املداهم��ة 
متكنت من اعتقال املدعو )زيد جنيب 
احلياني( من دون أي مقاومة"، مبينا 
أن" الق��وات األمنية نقلت املعتقل 
وس��ط إجراءات أمنية مشددة إلى 
أح��د املراك��ز القريب��ة للتحقي��ق 
التفاصي��ل عن  معه��م ومعرف��ة 
العملي��ات اإلرهابية التي ارتكبوها 
ض��د منتس��بي الق��وات األمني��ة 

واملدنيني". 
وأوض��ح أن"احليان��ي يعد م��ن ابرز 
عناص��ر مجرمي داعش في املناطق 
الغربي��ة ونّف��ذ عملي��ات إجرامية 
عدي��دة بح��ق منتس��بي الق��وات 
األمني��ة واملدنيني في قضاء حديثة 

ومناطق الغربية األخرى". 
وأعلنت قيادة عمليات األنبار، أمس 
الس��بت ، عن مقت��ل انتحاري كان 
يروم تفجير نفس��ه على س��يطرة 
تس��تقبل نازح��ي القائ��م غرب��ي 

االنبار. 
وذك��رت عملي��ات االنبار، ف��ي بيان 
لها،حصل��ت صحيف��ة ‘‘الصب��اح 
اجلدي��د‘‘ عل��ى نس��خة من��ه  انه 

"وبالتنسيق مع جهاز األمن الوطني 
متكن��ت الق��وات األمنية م��ن قتل 
انتح��اري كان يروم تفجير نفس��ه 
عل��ى س��يطرة أمني��ة تس��تقبل 

نازحي القائم غربي االنبار". 
هجم��ات  االنب��ار  م��دن  وتش��هد 
لتنظيم داعش تس��تهدف املدنيني 
والق��وات االمني��ة والس��يما ف��ي 
املناطق الغربية من احملافظة، فيما 
م��ازال التنظي��م يس��يطر على 3 
اقضية غربي احملافظة وهي القائم 

وعنه وراوه.

العمليات املشتركة تنفي وجود
قاعدة عسكرية أميركية بقاطع 

تلعفر
وكانت وكال��ة "األناضول" التركية 
الرسمية ذكرت نقال عن مسؤولني 
عس��كريني عراقي��ني، األربع��اء، أن 
قاعدة عس��كرية أميركية أنشئت 
قرب قضاء تلعف��ر غربي محافظة 
نينوى لإلش��راف على عملية حترير 
تنظي��م  س��يطرة  م��ن  القض��اء 
"داع��ش"، أش��ارت إل��ى أن ق��وات 
ومستش��ارين  خاص��ة  أميركي��ة 
وصل��وا بس��يارات مصفح��ة إل��ى 

القاعدة ومتركزوا فيها.

االستيالء على مستودع اخلزين 
االستراتيجي لداعش في أمين 

املوصل
يشار الى ان "القوات املشتركة، قد 
متكنت في العاش��ر من متوز 2017، 
من الس��يطرة على كام��ل مدينة 
املوصل، بعد قتال استغرق أكثر من 
8 أش��هر مع تنظيم داع��ش، الذي 

س��يطر عليها ملدة 3 سنوات، اال ان 
االخي��ر ما زال يس��يطر على قضاء 
تلعفر والعياضية غربي احملافظة".

وزير الدفاع يبحث مع السفير 
الياباني مستقبل العالقات 

العسكرية بني البلدين
يش��ار إل��ى أن العالق��ات جيدة بني 
الع��راق واليابان، وحرص��ت األخيرة 
على دعم العراق منذ بداية احتالل 
اإلرهاب��ي ملناطق  داع��ش  تنظي��م 
ويح��رص  الب��الد،  ف��ي  شاس��عة 
س��فيرها دائم��اً عل��ى التأكيد بأن 
ب��الده داعم��اً للعراق وجه��وده في 

مكافحة اإلرهاب.

البيشمركة تقتحم محطة 
تقوية البث لشبكة اإلعالم 

العراقي في كركوك
اإلقلي��م  س��لطات  "أن  وأض��اف 
الس��يطرة على مناطقها  ميكنها 
والميك��ن القبول بأن تف��رض إجراء 
االس��تفتاء ف��ي املناط��ق املتن��ازع 
عليه��ا إن كان في س��هل نينوى أو 

كركوك وغيرها".  
كذل��ك بني اجلرب��ا أن غالبية القوى 
والكت��ل السياس��ية والفعالي��ات 
الش��عبية واألكادميي��ة عّب��رت عن 
رفضها لالس��تفتاء ال��ذي ال يخدم 

العراق ومستقبله.
يذكر أن مص��ادر اعالمي��ة عراقية 
قد أوضح��ت يوم اجلمع��ة الفائت 
عن وصول وفد من إقليم كردستان 
العراق إل��ى بغداد في غضون األيام 
للتفاوض بشأن االستفتاء  املقبلة 
عل��ى اس��تقالل إقليم كردس��تان. 

كما أكدت املص��ادر وجود توجهات 
م��ن قب��ل احلكوم��ة االحتادي��ة في 
بغ��داد تؤي��د اس��تقبال الوفد في 
األزم��ة  إلنه��اء  منه��ا  محاول��ة 
املرتبطة باستقالل اإلقليم وكذلك 

حلل مجمل املشكالت العالقة.

رصد 58 مليار دينار ملشروع 
كلفته احلقيقية مليارين فقط

واك��د العيس��ى، "اعلمن��ا رئي��س 
اخ��رى  وجه��ات  ال��وزراء  مجل��س 
االن  ويت��م  وخفاي��اه  باملش��روع 
التحقي��ق م��ن قب��ل جه��ات عليا 
الت��ي  النفق��ات  به��ذه  بالدول��ة 
صرفت على املش��روع طيلة الفترة 
الس��ابقة"، مش��يرا الى ان "هناك 
اش��خاصاً مت س��حب ايديه��م من 
ش��خص  بينه��م  م��ن  املش��روع 

مسؤول عن ادارته".
العال��ي  التعلي��م  وزي��ر  وكش��ف 
والعل��وم التكنولوجيا عب��د الرزاق 
ع��ن   ،2017 اب   9 ف��ي  العيس��ى، 
ش��راء أجهزة عاطلة مبئات املاليني 
م��ن الدنانير ف��ي وزارة العلوم قبل 
دمجه��ا م��ع وزارة التعلي��م، فيما 
أشار الى أنه وجد موظفني يحملون 
شهادات متخصصة بعلوم القرآن 
والشريعة اإلس��المية يعملون في 

وزارة العلوم والتكنولوجيا.
يذكر ان العشرات من موظفي وزارة 
العلوم والتكنولوجيا تظاهروا، في 
6 اب 2017، وسط بغداد، احتجاجا 
عل��ى "سياس��ة" وزي��ر التعلي��م، 
والغاء بعض اخلطوط اخلاصة بنقل 
املوظف��ني، فضال ع��ن منعهم من 

التقدمي للدراسات العليا.

تتمات ص1

متابعة الصباح الجديد:

يقف أبو غازي يدخن س��يجارة أمام 
م��ا كان يوم��ا منزل��ه ف��ي املدينة 
القدمية باملوصل وس��ط س��كون ال 
يقطعه س��وى وقع أق��دام بضعة 
جن��ود يقوم��ون بدورية ف��ي املكان 
وص��وت قط��ع الصفي��ح امللتوي��ة 
والس��تائر املمزق��ة وه��ي تصف��ق 

بفعل هبات الريح.
ق��ال الرج��ل وه��و ينظ��ر لصفوف 
متراص��ة م��ن األبنية املنه��ارة وقد 
تناث��رت محتوياته��ا في الش��وارع 
"ينبغ��ي هدم��ه كل��ه والب��دء من 
جدي��د. ال مجال إلع��ادة إعماره اآلن 

وهو بهذا الشكل".
وعل��ى بعد مئات األمت��ار من املنزل 
أطلقت الش��رطة النار على مقاتل 
م��ن تنظي��م داع��ش بعدم��ا خرج 
يطل��ق النار م��ن نفق حت��ت األرض 

بشارع املكاوي.
وروى عمال إنقاذ وس��كان في غرب 
املوصل قصصا مشابهة في األيام 

القليلة املاضية.
وق��ال متح��دث عس��كري إن غرب 
املوص��ل ال تزال منطقة عس��كرية 
م��ع اس��تمرار عملي��ات بحث عن 
مشتبه بهم وألغام وعبوات ناسفة 
مضيفا أن املنطقة غير آمنة لعودة 

السكان في الوقت الراهن.
لكن في دورة احلماميل داخل مصنع 
صغي��ر خلزانات املياه والغاز قال رائد 
عبد العزيز إنه ش��جع جيرانه على 
العودة رغم اخلطر احلقيقي القائم 
بعد أس��ابيع م��ن إع��الن احلكومة 

انتصارها على تنظيم داعش.
وقبل أس��بوع ق��ال عل��ي وهو أحد 
إن��ه ش��اهد  أق��ارب عب��د العزي��ز 
مس��لحا م��ن التنظي��م يخرج من 
حتت من��زل ويحاول إصاب��ة مدنيني 
قبل أن ميس��كوا به ويس��لموه إلى 

الشرطة االحتادية.
لكن عب��د العزيز الذي بدأ مصنعه 
في العمل بعد أسبوعني من عودته 
للموصل مع أس��رته يقول "نتمنى 

من الناس خاصة في هذه املنطقة 
الع��ودة إل��ى أعمالهم وق��د بدأت 

احلياة تعود تدريجيا".

 أفواج على اجلسر
مثل أبو غ��ازي ورائد عبد العزيز عاد 
عش��رات ممن ش��ردتهم احل��رب إلى 
غ��رب املوصل التي ش��هدت بعضا 
من أعنف القتال ف��ي حملة دامت 
تس��عة أش��هر لطرد التنظيم من 
معقله الرئيسي بالعراق ثاني أكبر 

مدن البالد.
وعلى اجلسر الشمالي وهو واحد من 
نقطت��ي عبور متبقيتني بني ش��رق 
وغرب املوصل س��ار مئات املواطنني 

باجتاه ش��طر املدين��ة الغربي وهم 
ويحمل��ون  ماش��يتهم  يقت��ادون 
حقائ��ب وأدوات منزلية. وعبر آخرون 
اجلسر املؤقت في حافالت مزدحمة.

وقال منس��ق األمم املتحدة للشؤون 
اإلنس��انية في العراق في إفادة في 
جنيف يوم الثالثاء إن نحو 230 ألف 
ش��خص ال يأملون ف��ي العودة إلى 
دياره��م ف��ي غرب املوص��ل "في أي 
وق��ت قري��ب" إذ أن منازلهم دمرت 

بالكامل.
وكان ع��دد الس��كان املدين��ة قبل 

احلرب يزيد على مليوني نسمة.
وقب��ل أس��بوع عاد زياد الشياش��ي 
لفت��ح مقهاه في غرب املوصل بعد 

ف��راره من منزله القريب من متجره 
في مارس آذار.

وداخل املقه��ى حيث علقت أكواب 
ش��اي مصنوع��ة م��ن اخل��زف على 
اجلدران "ما زالت الفوضى تعم كل 
ش��يء. ليس لدينا شيء .. ال ماء وال 

كهرباء نحن نحتاج للضروريات".
وأبدى الرجل امتنان��ه لقيام بعض 
الناس بشراء الش��اي ومنهم جاره 
عبد الفتاح الذي كان يجلس بجوار 
مجموعة من الرجال خارج املقهى.

وق��ال عبد الفت��اح )60 عاما( "نريد 
ع��ودة احلياة إلى هنا ليس من أجلنا 
نحن الكب��ار بل من أج��ل األطفال 
واألجي��ال القادمة. وحتى ذلك احلني 

جنلس هنا نحتس��ي الش��اي ونحن 
صابرين".

 تذكير الذع
وحت��ى ف��ي امل��وت تظ��ل أش��باح 
املقاتل��ني تالزم س��كان املوصل. فال 
تزال جث��ث بعض املقاتل��ني ملقاة 
في مناط��ق متفرقة ح��ول املدينة 
القدمية في تذكرة مؤملة بالش��هور 

العشرة األخيرة.
وقال جنم عبد الرزاق "كل ما نتمناه 
أن يبعدوه��ا من هن��ا" موضحا أنه 
عل��ى عك��س جث��ث املدني��ني فإن 
الشرطة واجليش يرفضان السماح 

بذلك.

وق��ال جن��دي ردا عل��ى س��ؤال عن 
سبب ترك اجلثث لتتعفن في درجة 
ح��رارة تصل إل��ى 47 درج��ة مئوية 
"ملاذا نكرمهم ونزيل جثثهم؟ دعها 
تتعفن في ش��وارع املوصل بعد ما 

فعلوه هنا".
ورغ��م أن ما يش��غل ب��ال العائدين 
هو رائح��ة اجلث��ث املتعفنة وخطر 
انتش��ار األمراض إال أنهم يفضلون 

انتشال جثث جيرانهم أوال.
وعلى مقربة من مقهى الشياشي 
ظهرت عب��ارة كتبت بالل��ون األزرق 
عل��ى ع��دد م��ن املن��ازل املنه��ارة 
تق��ول "هنا ترقد جثث األس��ر حتت 

الركام".

قال الرجل وهو 
ينظر لصفوف 
متراصة من األبنية 
المنهارة وقد 
تناثرت محتوياتها 
في الشوارع "ينبغي 
هدمه كله والبدء 
من جديد. ال مجال 
إلعادة إعماره اآلن 
وهو بهذا الشكل"

جانب من آثار الدمار في اجلانبب الغربي للموصل

مازالت القوات المشتركة تبحث عن بقايا التنظيم في األقبية والخنادق

ساحل الموصل األيمن يرزح تحت ركام الخراب بفعل جرائم "داعش"
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متابعة الصباح الجديد

اعلن وزير الهجرة واملهجرين جاسم 
محم��د اجلاف ع��ن ع��ودة %95 من 
النازحني إلى مناطقه��م احملررة في 
الس��احل األيس��ر ملدين��ة املوص��ل 
وجنوب نينوى، مؤك��داً على أهمية 
إعادة االستقرار واخلدمات للمناطق 
احمل��ررة من أج��ل تش��جيع النازحني 

على عودتهم بالسرعة املمكنة.
واوضح��ت وزارة الهج��رة ف��ي بيان 
اطلع��ت » الصب��اح اجلدي��د« على 
نس��خة من��ه إن الوزي��ر بح��ث مع 
السفير التركي لدى العراق فاحت يلدز 
والوفد املرافق له ف��ي مقر الوزارة«، 
وضع النازحني العراقيني املتواجدين 
ف��ي منطق��ة ع��زاز الس��ورية في 
مخي��م أك��دا وكيفي��ة التنس��يق 
م��ع حكومته لغ��رض إعادتهم عبر 
األراض��ي التركي��ة إل��ى مناطقهم 

احملررة في املوصل.
وبين��ت ال��وزارة في بيانه��ا ان الوزير 
كش��ف للس��فير التركي عن عودة 
%95 من نازحي نينوى إلى مناطقهم 

في الساحل األيس��ر ملدينة املوصل 
وجنوب نينوى« ، اضافة الى مناقشة 
أوضاع الالجئني العراقيني املتواجدين 
في تركيا وكيفية العمل على تقدمي 

اخلدمات املطلوبة لهم ».
وذك��ر اجل��اف أن »ال��وزارة ماضي��ة 
بالعمل من أجل ضمان عودة جميع 
النازحني إلى مناطقه��م احملررة في 
املوص��ل واملناطق األخ��رى من خالل 
اخلط��ط التي وضعته��ا لهذا امللف 
وبالتنس��يق م��ع اجله��ات املعنية«، 
مؤكداً على »أهمية إعادة االستقرار 
واخلدم��ات للمناطق احمل��ررة لغرض 
تش��جيع النازح��ني عل��ى عودتهم 

بالسرعة املمكنة«. 
من جانبه، أكد السفير التركي فاحت 
يل��دز، أن »حكومته س��تعمل على 
تق��دمي كل ما ه��و ممكن ملس��اعدة 
املتواجدي��ن  العراقي��ني  النازح��ني 
داخ��ل احل��دود التركية، فض��الً عن 
العمل على ضمان عودة االس��تقرار 
للمناطق احملررة في مدينة املوصل«.

عل��ى صعيد متصل أعلن الوزير عن 
وض��ع صياغة ج��داول زمنية إلعادة 
نازحي نينوى ال��ى مناطقهم احملررة 

، مؤكدا أن ال��وزارة تعمل مع جميع 
اجله��ات املعني��ة لتس��هيل ع��ودة 

النازحني بنحو طوعي.
وق��ال اجل��اف ف��ي بي��ان ص��در بعد 
االجتماع الثامن للفريق االستشاري 
األعل��ى للعمليات اإلنس��انية الذي 

انعق��د ف��ي أربيل وضع��ت صياغة 
ج��داول زمنية إلع��ادة نازحي نينوى 
ال��ى مناطقه��م احمل��ررة وعرضه��ا 
عل��ى رئيس مجل��س ال��وزراء حيدر 
العبادي للمصادقة عليها والشروع 
بع��ودة النازح��ني«، مؤك��دا »ضرورة 

العم��ل عل��ى إزال��ة تلك األس��باب 
بنحو يس��هم بعودة سريعة لتلك 
العائ��الت الى س��كنها األصلي في 
اجلانب��ني األمي��ن واأليس��ر وأطرافها 

ومناطقها األخرى«.
وأضاف اجل��اف، أن »الوزارة تعمل مع 

كل اجلهات املعنية لتس��هيل عودة 
النازحني بنحو طوعي واختياري بعد 
تامني املناطق احملررة وعودة االستقرار 
إليها«، مش��يرا ال��ى »االتفاق أيضا 
عل��ى حتديد آلي��ة إلع��ادة النازحني 
العراقي��ني ف��ي مخيم اله��ول ومن 
خ��الل التنس��يق ب��ني وزارة الهجرة 
املوص��ل  ومحافظ��ة  واملهجري��ن 
وحكوم��ة إقليم كردس��تان وقيادة 
املش��تركة، فض��ال عن  العملي��ات 
إمكاني��ة دعم اللجنة العليا إلغاثة 
النازحني لوزارة الكهرباء فيما يخص 
إعادة تأهيل املنظوم��ة الكهربائية 

في املناطق احملررة«. 
وكان وزير الهجرة قد اعلن ان العدد 
اإلجمال��ي للعائدين الى مناطقهم 
ف��ي نين��وى، داعيا ال��وزارات املعنية 
الى اإلس��راع بإع��ادة تأهيل املناطق 
املتضررة وإزالة العوائق التي تعترض 

عودة النازحني.  
وكان الوزير ق��د اعلن عن عودة نحو 
أربعة آالف نازح من مخيمات جنوب 
وشرق املوصل إلى مناطقهم احملررة، 
مش��يرا ال��ى وج��ود دفع��ات أخرى 
من النازحني س��تعود ف��ي اليومني 

املقبلني.
وقال اجل��اف إن »فرق الوزارة امليدانية 
قامت بنقل 3.873 نازحاً من اخمليمات 
إل��ى مناطقه��م احمل��ررة بحاف��الت 
خصصتها الوزارة بالتعاون مع وزارة 
العمليات املش��تركة  النقل وقيادة 
فض��ال عن ش��احنات خاص��ة لنقل 
أثاثه��م«، مبين��ا أن »النازحني عادوا 
ال��ى مناطقهم في أحياء الس��كر 
والق��دس  والكرام��ة  والرش��يدية 
وكوكجل��ي ال��ى جان��ب وادي حجر 
والشهداء واملأمون والزهور والوحدة، 
إضافة الى أحياء االنتصار والصديق 
والتنك،  والغزالن��ي  احلدي��د  ورج��م 
ومناطق تل الرمان والزهراء واخلضراء 

واليرموك في نينوى«.
وأضاف وزير الهجرة ، »مت تأمني جميع 
املس��اعدات اإلغاثية له��م في أثناء 
نقلهم ال��ى مناطقهم«، مؤكدا أن 
»الوزارة مستمرة بتقدمي التسهيالت 
لع��ودة النازحني، وان هن��اك دفعات 
أخ��رى م��ن النازح��ني س��تعود في 
اليوم��ني املقبلني لكونه��م يرغبون 
بالع��ودة إلى مناطقه��م احملررة في 

املوصل« .

أعد احتفالية بمناسبة يوم المستثمر العراقي 

محليات 4

بغداد - الصباح الجديد:

التجاري��ة  الغ��رف  احت��اد  اق��ام 
العراقي��ة احتفالي��ة ف��ي فندق 
عش��تار ش��يراتون ك��رم خاللها 
االعم��ال  رج��ال  م��ن  ع��ددا 
واملستثمرين العراقيني مبناسبة 
الذي  العراق��ي  املس��تثمر  ي��وم 
اقيم حتت ش��عار » باالنتصارات 

نبني ونعمر العراق ».
الغ��رف  احت��اد  رئي��س  والق��ى 
العراقي��ة رئيس غرفة  التجارية 
جت��ارة بغ��داد جعف��ر احلمدان��ي 
خالل االحتفالي��ة التي حضرها 
عدد من اعض��اء مجلس النواب 
في  التجاري��ة  الغ��رف  ورؤس��اء 
احملافظات وع��دد كبير من رجال 
االعم��ال  كلمة اش��ار فيها الى 
 89 وتك��رمي  االحتف��ال  ه��ذا  ان 
مس��تثمرا ورج��ل اعم��ال  يأتي 
في ظ��ل االنتص��ارت املتحققة 
لقواتنا املسلحة وابطال احلشد 
البغ��ي  ق��وى  ض��د  الش��عبي 
واالرهاب الداعش��ي وان التكرمي 
واالس��تثمار  االقتص��اد  لرج��ال 
الذين اس��تطاعوا االس��هام في 
دعم االقتص��اد الوطني في ظل 
االزمة االقتصادية التي عصفت 
في البالد جراء انخفاض اس��عار 
النف��ط واك��د احلمدان��ي دع��م 
برنامج رئيس الوزراء حيد العبادي 

في االصالح االقتصادي .
واض��اف احلمداني ان ه��ذا االمر 
الس��لطتني  دع��م  يتطل��ب 
التش��ريعية والتنفيذية بعد ان 
جعلت قرارات برمير اقتصاد العراق 
ريع��ي يعتم��د على االس��تيراد 

اخلارجي ، بع��د ان جتاوز االقتصاد 
الوطن��ي مرحل��ة اخلط��ر ج��راء 
السياس��ة النقدي��ة الناجح��ة 
للبنك املرك��زي العراقي وتنفيذ 
برنامج االصالح املالي ، مش��يرا 
الى ان االقتص��اد الوطني يعاني 
من خلل بنيوي نتيجة اس��تمرار 
العج��ز ف��ي مي��زان املدفوع��ات 
واضطرار احلكومة الى االقتراض 

داعي��ا الى ضرورة اص��الح الواقع 
االقتص��ادي بنح��و ج��ذري على 
وفق معايير تس��مح ب��ان يكون 
االقتصاد العراقي متنوعا وايجاد 
مس��احات لالقت��راض للقط��اع 
لتدريب  برنام��ج  واع��داد  اخلاص 
العاملني وتأس��يس مركز وطني 
باالس��تعانة  لالستش��ارات 

باخلبرات الدولية .

من جهته اش��اد املهندس فارس 
طه الفارس عضو جلنة االقتصاد 
النيابي��ة في كلمة ل��ه بجهود 
رجال االعمال واملس��تثمرين في 
دع��م االقتص��اد الوطن��ي حيث 
عمل��ت جلنة االقتص��اد النيابية 
االس��تثمار  قانون  على تش��ريع 
املع��دل ال��ذي يع��د م��ن افضل 
التش��ريعات االقتصادية لتلبية 

احملل��ي  املس��تثمر  احتياج��ات 
واالجنبي  .

الى ذلك كش��ف الدكتور سامي 
الوطنية  الهيئ��ة  رئيس  االعرجي 
الهيئة1389  لالستثمار عن منح 
 2009 من��ذ  اس��تثمارية   اج��ازة 
بقيمة 91 مليار دوالر شملت شتى 
القطاع��ات الصناعية والتجارية 
والس��كنية والترفيهي��ة ومت اجناز 

%60 م��ن ه��ذه املش��اريع و 40% 
متلكئة جراء عدم تنفيذ النافذة 
الواح��دة التي حتد م��ن االجراءات 
تخصي��ص  وع��دم  الروتيني��ة 
االراضي وموض��وع التمويل املالي 
للمشاريع االستثمارية ، موضحا 
ان العدي��د م��ن رج��ال االعمال و 
املستثمرين يتعرضون الى االبتزاز 

او التهديد. 

اتحاد الغرف التجارية العراقية يكّرم رجال أعمال ومستثمرين

يعاني االقتصاد 
الوطني من 
خلل بنيوي 

نتيجة استمرار 
العجز في ميزان 

المدفوعات 
واضطرار 

الحكومة إلى 
االقتراض

احتاد الغرف التجارية العراقية

»الموسوي« يتابع انسيابية 
تجهيز المشتقات النفطية 

في المناطق المحررة
بغداد - الصباح الجديد:

وجه مدير عام ش��ركة توزيع املنتجات النفطية 
املهن��دس عل��ي عب��د الك��رمي املوس��وي هيئ��ة 
التفتي��ش التابعة الى الش��ركة بتنظيم زيارات 
تفتيش��ية مفاجئة حملافظة نينوى لالطالع على 
س��ير العمل وانس��يابية جتهيز املواطنني هناك 

 باملشتقات النفطية.
وبني املدير الع��ام أهمية املتابعة امليدانية لعمل 
احملط��ات وجتهيز املواطنني بالوق��ود ، الفتا الى ان 
توفر املش��تقات النفطية خاصة وقود السيارات 
يعد من اهم مقومات عودة احلياة الطبيعية الى 
املناط��ق احملررة م��ن اإلرهاب واح��د اهم خطوات 
االعم��ار ودعم املؤسس��ات احلكومي��ة التي من 

مهامها اعمار املدن.
واش��ار املدير الع��ام ال��ى واقع امل��دن واألقضية 
والنواحي في املوصل خاصة املدن حديثة التحرير 
والت��ي حتت��اج ال��ى تدخل س��ريع خاص��ة ملف 
املش��تقات، مبينا ان مالكات الشركة كانت من 
أوائ��ل الدوائر التي تدخل املناطق بعد تس��لمها 
من اجله��ات األمنية وعملت بنحو مباش��ر على 
ترميم وتأهي��ل املنافذ التوزيعية، مش��دداً على 
املتابع��ة امليداني��ة م��ن قب��ل هيئ��ة التفتيش 
ملعاجل��ة أي مخالفة إدارية قد تصدر من البعض 
اس��تغالال لواقع املدن احملررة، خاص��ة مع اقتراب 
االس��تعدادات الفعلية لفصل الش��تاء والعمل 
على توفير خزين مثالي من مادة النفط االبيض.

ب��دوره ق��ام مدي��ر هيئ��ة التفتيش في ش��ركة 
التوزيع حس��ني علي ش��مخي جولة تفتيشية 
ال��ى مناف��ذ التوزيع في مدينة املوصل ش��ملت 
محطة وقود الكي��ارة احلكومية ومحطة البرج 
الذهبي ومحطة الش��الالت احلكومية ، موجها 
مس��ؤولي الش��عب والفروع واالقس��ام بضرورة 
التع��اون والتكامل فيم��ا بينها لتق��دمي افضل 

اخلدمات للمواطن املوصلي. 

المصرف العراقي للتجارة 
يعلن عن نجاح مشاركته 

كمدير إصدار دوليًا  
بغداد - الصباح الجديد:

اعلن املص��رف العراقي للتج��ارة بكل فخر عن 
جناح مش��اركته كمدير اصدار في عملية طرح 
دولي��ة عاملي��ة للجمهورية العراقي��ة ألول مرة، 
حيث اصدرت احلكومة العراقية سندات بقيمة 
ملي��ار دوالر اميركي في الس��وق العاملية ملدة 5 
س��نوات ونصف وبس��عر اصدار بنسبة 100%  

وعائداً بنسبة 6.75%.
و ش��ارك كل من مصرف س��يتي بنك ومصرف 
جي بي مورغان ومصرف دوتش��يه بنك كمدراء 
أساس��يني ف��ي عملية اص��دار الس��ندات اما 
املص��رف العراقي للتجارة فقد ش��ارك بوصفه 
املدي��ر املش��ارك ، وقد مت تصنيف الس��ند بفئة 
) ب- مس��تقر B-StaBle( م��ن قبل ش��ركات 
التصني��ف العاملي��ةFitch و S&Pومن املتوقع 
ايضا ان تندرج الس��ندات ضمن سوق البورصة 

االيرليندي.
وق��د نظم��ت احلكوم��ة العراقية م��ع البنوك 
التي تدير عملية اصدار الس��ندات عدة عروض 
ش��املة في لندن  وبوس��طن ونيوي��ورك حيث 
القت تلك العروض اهتماما إيجابيا بنحو كبير 
من جانب املس��تثمرين من صناديق االس��تثمار 
العاملية . وقد تعدت حصيلة االكتتاب قيمة ما 
كان مطروحاً في الس��وق بنسبة فاقت السبع 

مرات من املبلغ املطلوب .
وبهذِه املناس��بة  صرح  فيصل الهيمص مدير 
عام املصرف العراقي للتجارة وكالة » انه لفخر 
لن��ا وملؤسس��تنا كونن��ا املدراء املش��اركني في 
عملية اصدار س��ندات بقيمة واحد مليار دوالر 

الول مره من قبل احلكومة العراقية«
واض��اف املدي��ر الع��ام » وانن��ا ملس��رورين أيضا 
بالنتيج��ة االيجابية التي حصدناها من س��وق 
رأس املال العاملي حيث تعدت حصيلة االكتتاب 
عدة مرات ما كان مطروحاً مما يعكس ثقة سوق 
رأس امل��ال العامل��ي ف��ي املس��تقبل االقتصادي 

للعراق«.

تقرير

»الهجرة«: عودة 95 % من النازحين في الساحل األيسر وجنوب نينوى  
وضعت جدواًل زمنيًا إلعادتهم إلى مناطقهم 
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عودة النازحني في الساحل األيسر وجنوب نينوى

بغداد - الصباح الجديد:
لوحظ ف��ي اآلونة األخي��رة اهتمام 
ش��ركة cisco ف��ي نش��ر احلمالت 
اإلعالني��ة لتوعي��ة وحتذي��ر زبائنها 
واملؤسس��ات احلكومية م��ن اقتناء 
املنتش��رة  املعتمدة  منتجاتها غير 
في السوق الس��وداء التي ال تتمتع 
بالدع��م والضم��ان م��ن الش��ركة 
املصنعة وأن املنتجات في الس��وق 

السوداء قد تكون مزيفة.
وحتثcisco  زبائنها في التعامل مع 
شركائها املعتمدين في العراق من 
الشركات العراقية خاصة للحصول 
على منتجاتها عل��ى وفق القنوات 
األصولي��ة وتتمتع في ضمان ودعم 
الش��ركة املصنع��ة ، حيث لوحظ 

عدد من إعالن��ات الطرقات الكبيرة 
التي نش��رت وفي املراك��ز التجارية 
اخلاص��ة بالش��بكات وتكنولوجي��ا 
لنش��ر  واحلاس��بات  املعلوم��ات 
الوعي التس��وقي لدى املهتمني في 
منتجاته��ا ، اذ تضمن االعالن على 

البري��د اإللكتروني لقس��م حماية 
وكذل��ك   cisco لش��ركة  املنت��ج 
عناوين التواصل مع احد شركائها 
املعتمدي��ن وهي ش��ركة االنصهار 
اإللكترونية  والتقني��ات  لالتصاالت 

واملعلوماتية . 

بغداد - الصباح الجديد:
كرمت مؤسس��ة الش��هداء مدير 
ع��ام دائ��رة صح��ة بغ��داد /الكرخ 
الدكتور جاس��ب لطيف احلجامي 
السريعة  واالستجابة  املهم  لدوره 
من قبله باس��تثناء ذوي الش��هداء 
من أج��ور اخلدم��ات الصحية وفي 
جمي��ع مؤسس��اتها الصحية من 
ومراكز  وقطاع��ات  مستش��فيات 
التعديل  صحي��ة، وضم��ن قان��ون 
األول لقانون تعويض املتضررين من 
جراء العمليات العسكرية رقم 20 

لسنة 2009.
وذكر املدي��ر الع��ام ان الدائرة قررت 
ش��مول ذوي الش��هداء باالستثناء 
من أج��ور اخلدم��ات الصحي��ة وان 
اله��دف من ش��مولهم حلصولهم 
على االمتي��ازات املعنوية اخملصصة 
أن  مضيف��ا  الش��هداء«،  ل��ذوي 
عليه��ا  املنص��وص  »االمتي��ازات 
ضمن هذا الق��رار تتمثل في تقدمي 
أفضل اخلدم��ات الصحية والطبية 
والعالجي��ة والتش��خيصية له��م 
وفي جمي��ع املؤسس��ات الصحية 

من مستشفيات وقطاعات ومراكز 
صحي��ة واس��تثنائهم م��ن أج��ور 
ومعاجلته��م  الصحي��ة  اخلدم��ات 
مجانا سعياً من الدائرة لتعويضهم 
عن األضرار النفس��ية واملادية التي 

أحلقت بهم«.
يذكر ان الدائرة كانت قد اس��تثنت 
في وق��ت س��ابق، عائالت ش��هداء 
احلشد الش��عبي من أجور اخلدمات 
انتظ��ار أجراء  الصحي��ة وطوابي��ر 
العمليات اجلراحية في مؤسساتها 

كافة. 

متابعة الصباح الجديد:
افاد مص��در محلي ف��ي محافظة 
ديال��ى يوم امس الس��بت، بان برجا 
ف��ي خ��ط رئي��س للكهرب��اء فجر 
ش��مال ش��رقي احملافظة ف��ي ثاني 

حادث من نوعه خالل ساعات.
وق��ال املص��در ان »برج��ا ف��ي خط 
رئي��س لنق��ل الكهرب��اء فج��ر من 
قبل مجهولني بعبوات ناس��فة في 
منطق��ة جميل��ة )83 كم ش��مال 
ش��رقي ب عقوب��ة( م��ا اس��فر ع��ن 
انقطاع الكهرباء عن ناحية قره تبه 
)112كم ش��مال ش��رقي بعقوبة( 
بالكام��ل ، مضيف��ا ان »هذا احلادث 

ه��و الثاني من نوعه خالل س��اعات 
مع��دودة بع��د اس��تهداف برج��ني 
للكهرباء في منطقة املقالع)54كم 
ش��مال ش��رقي بعقوبة( ما اسفر 
ع��ن انقطاع الكهرب��اء عن مناطق 

زراعية عدة«.
على صعيد متصل اعلن مس��ؤول 
محل��ي ف��ي محافظة ديال��ى يوم 
امس الس��بت، أن تنظيم »داعش« 
فجر برجني للكهرباء شمالي قضاء 

بعقوبة.
وقال رئيس مجلس ناحية العظيم 
)64كم ش��مالي بعقوب��ة( محمد 
ضيفان العبيدي إن »تنظيم داعش 

فجر برجني في خط رئيس للكهرباء 
في محيط قرية اجملرة)10كم شرقي 
العظيم(«، مضيفا ان »اس��تهداف 
أبراج الكهرباء يأت��ي في إطار إيذاء 
األهالي مع بداية موسم الصيف«، 
داعي��اً إل��ى »ضرورة تعزي��ز إجراءات 
حماية أب��راج الطاقة لتفادي تكرار 

استهدافها«.
الى ذل��ك اف��اد مص��در محلي في 
محافظة ديالى بان برجني في خط 
رئيس لنقل الكهرباء مت تفجيرهما 
شمال ش��رقي احملافظة، ما ادى الى 
انقط��اع الكهرب��اء عن ع��دة قرى 

زراعية.

إعالم الوزارة 
اعل��ن املتحدث باس��م وزارة النفط 
االحتادي��ة انه مت اس��تحداث معهد 
للنفط في محافظة ذي قار اس��وة 

باحملافظات االخرى .
واك��د املتحدث عاصم جهاد ان وزير 
النف��ط جبار عل��ي اللعيب��ي اوعز 
املتعلق��ة  االج��راءات  باس��تكمال 
باس��تحداث معه��دا للنف��ط  في 

الناصرية والت��ي تعد من احملافظات 
النفطية في البالد حيث تضم عددا 
من احلق��ول النفطي��ة املنتجة من 

بينها حقلي الغراف والناصرية.
واضاف املتحدث جهاد انه  مت االيعاز 
الى اجلهات املعنية باتخاذ االجراءات 
املطلوب��ة الفتتاح الص��رح العلمي 
احملافظ��ة   ف��ي  اجلدي��د  النفط��ي 
واملس��تلزمات  باملع��دات  وجتهي��زه 

اخلاصة باملعهد لتس��ريع افتتاحه ، 
الفتا الى ان املعهد س��يتيح فرصة 
كبي��رة البن��اء احملافظ��ة م��ن اجل 
االنخراط في هذا املعهد واملساهمة 
ف��ي تطوي��ر احلق��ول النفطية في 
احملافظة  ، كما تهيئ فرص دراسية 
إلع��داد امل��الكات املتخصصة ورفد 
املؤسس��ات النفطي��ة بالطاق��ات 

الشابة .

»النفط« تستحدث معهدًا
 في محافظة ذي قار

Cisco تحّذر من اقتناء منتجات
 غير معتمدة من قبلها 

تكريم »الحجامي« الستثنائه ذوي 
الشهداء من أجور الخدمات الصحية 

تفجير 5 أبراج من الخطوط
 الرئيسة لنقل الطاقة في ديالى  



5 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد:

النف��ط جب��ار عل��ي  وزي��ر  اعل��ن 
اللعيب��ي ع��ن اب��رام اتفاق��ات بني 
العراق والس��عودية تتضمن إقامة 
مشاريع  في قطاعات النفط والغاز 
والصناع��ات  والبتروكيمياوي��ات 

التحويلية.
وقال وزير النفط في بيان له بشأن 
نتائج زيارة الى السعودية انه تقرر 
تش��كيل جلان مش��تركة لدراسة 
ف��ي  املش��اريع  إقام��ة  وتقيي��م 
والبتروكيمياويات  الغ��از  قطاعات 
وجتهي��ز  التحويلي��ة  والصناع��ات 
مس��تلزمات املش��اريع النفطي��ة 
والتعاون  والش��راكة  واالس��تثمار 
وتخصيص  والتكنلوجيا  والتدريب 
املنح الدراسية، فضال عن التاكيد 
عل��ى تطاب��ق وجه��ات النظر بني 
االلتزام  والتأكي��د عل��ى  البلدي��ن 
مبقررات منظمة اوبك والعمل معا 
عل��ى اعادة الت��وازن الى االس��واق 

العاملية ومبا يدعم أسعار النفط.
البت��رول  وزي��ر  اك��د  م��ن جهت��ه 
الفالح  املهندس خالد  الس��عودي 
على تس��خير جمي��ع االمكانيات 
م��ن خب��رة وتكنولوجي��ا متتلكها 
الشركات السعودية للعراق فضال 
عن توفير ف��رص للتدريب واالطالع 
وتفعي��ل ف��رص  اخلب��رات  وتب��ادل 
االس��تثمار واملش��اريع املش��تركة 
مش��يدا بدور العراق ف��ي منظمة 
اوبك والعم��ل على اع��ادة التوازن 
للس��وق النفطي��ة العاملية ودعم 

أسعار النفط.
وتوقع الفالح ان تش��هد العالقات 
الثنائية طفرة نوعية خالل الفترة 
املقبلة تس��هم في حتقي��ق نتائج 
مثم��رة ومب��ا يع��زز العالق��ات بني 

االشقاء.
م��ن جهته ق��ال املتحدث باس��م 
الوزارة عاصم جهاد بإن وزير النفط 
جبار اللعيبي التقى وزيرا اخلارجية 

واتفقا على  للمملك��ة  والتج��ارة 
ض��رورة تفعيل وتوس��يع مجاالت 
جمي��ع  ف��ي  املش��ترك  التع��اون 
النفطية  وخصوص��ا  القطاع��ات 
واالقتصادية والصناعية والتجارية 
والتاكي��د على مش��اركة اململكة 
العربي��ًة الس��عودية  ف��ي معرض 
بغ��داد الدول��ي ومع��رض البصرة 

للطاقة.
واض��اف جهاد ان وزير النفط قد زار 
ش��ركة أرامك��و النفطي��ة واطلع 
والتس��ويق  االنتاج  على عملي��ات 
وتوظي��ف التكنلوجي��ا املتقدم��ة 
ف��ي العملي��ات النفطي��ة، فضال 
عن زيارته للهيئة امللكية للجبيل 
وينبع واس��تمع من مدي��ر الهيئة 
الى شرح عن اخلطط الستراتيجية 
وتوظي��ف الوس��ائل  احلديث��ة في 

للمش��اريع  والتنفيذ  التخطي��ط 
االنية واملستقبلية.

من جان��ب آخر، س��جلت أس��عار 
النفط ارتفاعا طفيفا في تعامالت 
متقلبة في الوقت الذي تقيم فيه 
السوق أثر انخفاض مخزونات اخلام 
األميركي��ة وع��دم االس��تقرار في 
نيجيريا إلى جان��ب النمو قوي في 
الطل��ب العاملي في وقت يش��هد 

بطأ في عودة التوازن لألسواق.
وارتفع خام القي��اس العاملي مزيج 
برن��ت 20 س��نتا في التس��وية مبا 
يعادل 0.39 باملئ��ة إلى 52.10 دوالر 
للبرمي��ل ف��ي ح��ني زاد خ��ام غرب 
تكس��اس الوس��يط األميركي 23 
س��نتا، أو 0.47 باملئ��ة، إل��ى 48.82 

دوالر للبرميل.
وانخفض اخلام األميركي 1.5 باملئة 

على أس��اس أسبوعي في حني نزل 
خام برنت 0.6 باملئة.

وقالت وكالة الطاقة الدولية إنها 
عدل��ت بيانات الطلب القياس��ية 
لعام��ي 2015 و2016 مم��ا يعني أن 
انخف��اض قاعدة الطلب في عامي 
2016 و2017 إل��ى جانب عدم تغير 
بيان��ات اإلم��دادات املرتفع��ة ق��د 
ي��ؤدي إلى ب��طء معدل الس��حب 
م��ن اخملزونات الذي كان متوقعا في 

البداية.
وأظهرت بيانات ش��ركة بيكر هيوز 
خلدم��ات الطاق��ة ي��وم اجلمعة أن 
الش��ركات األميركي��ة زادت ع��دد 
منصات احلفر النفطية لألس��بوع 
الثاني في األسابيع الثالثة املاضية 
وأن كان��ت وتي��رة الزي��ادة تباطأت 
ف��ي األش��هر األخيرة م��ع تقليص 

الش��ركات خلطط إنفاقها في ظل 
تدني أسعار اخلام.

وأضافت الش��ركات ثالث منصات 
حفر في األسبوع املنتهي في 11 آب 
ليصل الع��دد اإلجمالي للمنصات 
العامل��ة إل��ى 768 منص��ة، وه��و 

األعلى منذ نيسان 2015.
وهبطت اخملزونات األميركية مبقدار 
6.5 مليون برميل األس��بوع املاضي 
إدارة  بيان��ات  أظه��رت  حس��بما 

معلومات الطاقة.
لك��ن مراقبي الس��وق يحذرون من 
البنزي��ن  مخزون��ات  انخف��اض  أن 
يأتي بالتزامن من عمليات س��حب 

موسمية.
وفي نيجيريا اقتحم املئات منشأة 
للنفط اخل��ام ومحطة غاز مملوكة 
لرويال داتش ش��ل ف��ي دلتا النيجر 

ي��وم اجلمع��ة مطالب��ني بوظائف 
وتطوي��ر البنية التحتية حس��بما 

قال شاهد عيان من رويترز.
وكانت ص��ادرات النفط النيجيرية 
من املنتظر أن تبلغ أعلى مس��توى 
في 17 شهرا في آب لكنها عاودت 
التراجع إلى أقل من مليوني برميل 
يومي��ا بعدم��ا أعلنت ش��ل حالة 
الق��وة القاه��رة عل��ى خ��ام بوني 

اخلفيف.
وفي الواليات املتحدة، صعد الرئيس 
دونالد ترامب من حدة لهجته جتاه 
كوريا الش��مالية مج��ددا قائال إن 
هناك ما وصفه باحللول العسكرية 
األميركي��ة »اجلاه��زة« ف��ي الوقت 
الذي اتهمت��ه فيه بيوجنياجن بقيادة 
ش��به اجلزي��رة الكورية إلى ش��فا 

حرب نووية.

لجان مشتركة لدراسة تنفيذ مشاريع طاقة

العراق والسعودية: اتفاقات بمجال النفط والغاز والبتروكيمياويات

تقرر تشكيل لجان 
مشتركة لدراسة 
وتقييم إقامة المشاريع 
في قطاعات الغاز 
والبتروكيمياويات 
والصناعات التحويلية 
وتجهيز مستلزمات 
المشاريع النفطية 
واالستثمار والشراكة 
والتعاون والتدريب 
والتكنولوجيا وتخصيص 
المنح الدراسية

جانب من اللقاء

اسطنبول ـ رويترز: 
ق��ال البن��ك املرك��زي الترك��ي، إن عج��ز ميزان 
املعام��الت اجلاري��ة للبالد انخفض ف��ي حزيران 

املاضي إلى 3.763 مليار دوالر.
ويق��ل ه��ذا الرقم عن توقع��ات »رويت��رز« التي 

أشارت لعجز قدره 3.9 مليار دوالر.
وبل��غ عج��ز املعام��الت اجلارية في أي��ار املاضي 

5.359 مليار دوالر.
وفي عام 2016 بلغ عجز ميزان املعامالت اجلارية 

التركي 32.605 مليار دوالر.
في ش��أن آخر، أكد وزير االقتص��اد التركي نهاد 
زيبكج��ي أن ب��الده باتت مرك��زاً لتوزيع الطاقة 
إلى العالم، م��ن خالل مرور العديد من خطوط 
النقل الدولية عبر األراضي التركي، واس��تمرار 
إنش��اء خطوط جديدة أهمها الس��يل التركي 

ومشروع تاناب.
وأوض��ح زيبكج��ي ف��ي كلم��ة القاه��ا ل��دى 
أس��تانة  إكس��بو  مع��رض  ف��ي  مش��اركته 
بالعاصمة الكازاخية، أن تركيا أصبحت مركزا 
للتجارة في املنطق��ة، وقوة إقليمية تلعب دورا 

هاما في تأسيس أمن الطاقة.
وق��ال الوزير التركي إن بالده أضحت أحد املراكز 
العاملية الهامة في التجارة واالستثمار، بفضل 
التط��ور ال��ذي حققت��ه خ��الل األع��وام ال� 15 
األخيرة، معرباً  ثقت��ه بأن دور بالده العاملي على 

الصعيد االقتصادي سيزداد تدريجيا.

لندن ـ رويترز:
منيت األس��هم األوروبية بخس��ائر للجلس��ة 
الثالثة على التوالي بفعل موجة بيع ألسهم في 
قطاع املوارد األساسية ذي الثقل لتسجل أسوأ 
أداء أس��بوعي هذا العام في ظل زيادة التوترات 

بني الواليات املتحدة وكوريا الشمالية.
وزادت التقلب��ات ف��ي الوق��ت ال��ذي هبط فيه 
الش��ركات  ألس��هم   600 س��توكس  املؤش��ر 
األوروبي��ة الكب��رى 1.1 باملئ��ة لتصل اخلس��ائر 
األسبوعية إلى 2.8 باملئة في أسوأ أسبوع منذ 

أوائل تشرين الثاني 2016.
وتراجع مؤش��ر أس��هم منطقة اليورو ومؤشر 
ستوكس 50 لألسهم القيادية أيضا 0.9 باملئة 
ف��ي ح��ني هبط املؤش��ر فايننش��ال تامي��ز 100 

البريطاني 1.1 باملئة.
ونتج��ت اخلس��ائر ع��ن التوت��ر ب��ني واش��نطن 
وبيوجني��اج م��ع اش��تداد احل��رب الكالمي��ة بني 

اجلانبني.
وهبطت مؤش��ر املوارد األساس��ية يوم اجلمعة 
2.6 باملئة إلى أدنى مستوى في شهر مع تراجع 

أسعار املعادن.
كما تس��بب انخفاض أسعار النفط في تراجع 
مؤشر أس��هم قطاع النفط والغاز الذي هبط 
واح��دا باملئ��ة وتصدر س��هم تولو أوي��ل قائمة 

اخلاسرين على املؤشر.
وه��وى مؤش��ر قطاع البن��وك أيض��ا 1.6 باملئة 
ليسجل القطاع أسوأ أداء أسبوعي في تسعة 

أشهر.
وأغلق املؤشر كاك 40 الفرنسي منخفضا 1.06 
باملئة في حني لم يسجل املؤشر داكس األملاني 

تغيرا يذكر.

تراجع عجز المعامالت 
الجارية التركي 

أسوأ أداء أسبوعي 
لألسهم األوروبية 
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
يرى رئي��س »احتاد رج��ال األعمال 
أن  بليب��ل،  راغ��ب  العراقي��ني« 
الصناع��ي  التنس��يق  مجل��س 
الذي أعلن االحتاد تشكيله أخيراً، 
س��يتولى درس احلل��ول الواج��ب 
املعني��ني  قب��ل  م��ن  اتخاذه��ا 
لتنش��يط االقتصاد الوطني من 
خالل تنمية القط��اع الصناعي، 

وفقاً ألس��س تأخذ ف��ي االعتبار 
احلاجة إل��ى بيئة داعمة للقطاع 
نحو  اجلادة  اخلطوات  ومس��اعدة 
تفعي��ل دورها ومس��اهمتها في 

الناجت الوطني.
وقال ف��ي حدي��ث صحاف��ي، إن 
اخل��اص  القط��اع  »مس��اهمة 
في تعزي��ز النش��اط االقتصادي 
تكتس��ب أهمي��ة بالغ��ة، إذ إن 

دع��م القطاع اخل��اص لعمليات 
إعادة البناء واإلعمار في املناطق 
احملررة من إرهاب »داعش«، يحمل 
أبع��اداً مهم��ة كونها تس��تغل 
الطاق��ات املتاح��ة للقط��اع في 
تش��غيل الي��د العامل��ة احمللية 
وإعادة احلياة إلى مشاريع مهمة 
ذات قدرات إنتاجية في قطاعات 
حيوية منه��ا الصناعة والزراعة 

واخلدمات«.
التنس��يق  »مجل��س  أن  وأك��د 
الصناعي س��يعمل خالل الفترة 
ورش  تنظي��م  عل��ى  املقبل��ة 
يج��ري إعدادها حالياً مبش��اركة 
القطاع  مختص��ني وخبراء ف��ي 
الصناع��ي، س��تقترح البرام��ج 
االنتاج  املتوقفة عن  للمش��اريع 
مش��روع  كل  ألولوي��ات  وفق��اً 

وأسلوب تشغيله ومتويله«.
نقلت��ه  حدي��ث  ف��ي  وأض��اف، 
»احلي��اة« الدولية عل��ى موقعها 
ال��ذي  »االحت��اد  أن  اإللكترون��ي، 
يضم ف��ي عضويت��ه الكثير من 
ذوي اخلبرة، يحرص على أن يكون 
للقط��اع اخل��اص ال��دور امله��م 
ف��ي تبن��ي أي خط��وة تفض��ي 
إل��ى تفعيل القط��اع الصناعي 

ودعمه«.
وأش��ار إل��ى أن »تن��وع االقتصاد 
العراقي غير النفطي يعّد ضرورة 
التغيير الش��امل حلالة  لعملية 
اإلصالح املنشودة، كذلك يتطلب 
املتعلق��ة  اإلج��راءات  اقت��راح 
بتحس��ني بيئة العمل واألعمال 
واالس��تثمار ذات الصلة بخطط 

التنمية«.

تشكيل مجلس التنسيق الصناعي العراقي لتفعيل القّطاعات اإلنتاجية



واشنطن ـ أ ب ف:

حتدث الرئي��س االميركي دونالد ترامب 
عن خيار عس��كري ممكن ف��ي فنزويال 
حيث وع��د الرئيس نيك��والس مادورو 
الذي تف��رض علي��ه االس��رة الدولية 
عزل��ة، قبل ي��وم واحد بال��رد »بحمل 

السالح« على اي عدوان اميركي.
وق��ال ترام��ب لصحافي��ن ف��ي ني��و 
جرس��ي حيث ميض��ي عطل��ة »لدينا 
خيارات كثي��رة لفنزويال، مب��ا في ذلك 

خيار عسكري ممكن اذا لزم االمر«.
ولم ي��رد الرئي��س االميركي بش��كل 
واضح على س��ؤال ع��ن تفاصيل هذا 
االع��الن ال��ذي يأت��ي ف��ي اوج توتر مع 

كوريا الشمالية.
وقال ترام��ب ال��ذي كان محاطا بوزير 
اخلارجية ريكس تيلرس��ون والسفيرة 
االميركي��ة ف��ي االمم املتح��دة نيك��ي 
هال��ي »لدين��ا ق��وات ف��ي كل انحاء 
العالم وفي اماكن بعيدة جدا. فنزويال 
ليس��ت بعيدة ج��دا والن��اس يعانون 
وميوتون«. واضاف ان »اخليار العسكري 
هو بالتأكيد طريق ميكن ان نسلكه«.

وردا عل��ى س��ؤال ع��ن ه��ذا االع��الن، 
اكتفت وزارة الدفاع االميركية بالقول 
بلسان الناطق باس��مها ايريك باهون 
انها لم تتلق اي تعليمات بش��أن هذا 

امللف »حاليا«.

ووصف وزير الدفاع الفنزويلي فالدميير 
بادرين��و تصريحات ترام��ب ب�«العمل 
اجلنون��ي«، وق��ال بادرينو ان��ه في حال 
التع��رض »لعدوان فس��نكون جميعا 
في الص��ف االول للدفاع عن مصالح 

وسيادة فنزويال وطننا احلبيب«.
وترب��ط عالق��ات جتاري��ة واقتصادي��ة 
وثيق��ة وخصوصا في مج��ال النفط، 
ب��ن واش��نطن وك��راكاس اللتن لم 
تع��ودا تتبادالن الس��فراء من��ذ 2010 
لكن الروابط بينهما حتسنت الى حد 
م��ا في نهاي��ة والية الرئيس الس��ابق 

باراك اوباما.
ويأت��ي رد فع��ل واش��نطن ه��ذا بعد 
انتخ��اب جمعي��ة تأسيس��ية يريدها 
وترفضه��ا  االش��تراكي  الرئي��س 
املعارضة اليمينية، في اقتراع ش��هد 
اعم��ال عن��ف اس��فرت عن س��قوط 

عشرة قتلى.
وثبت��ت اجلمعي��ة التأسيس��ية التي 
ال��دول الغربي��ة، باألجماع  تنتقده��ا 
مادورو في منصبه »كرئيس جلمهورية 

فنزويال البوليفارية«.
وم��ن الن��ادر ج��دا ان تف��رض الواليات 
املتح��دة عقوب��ات عل��ى رئي��س دولة 
اجنبي��ة مي��ارس مهامه، وم��ادورو هو 
الرئي��س الراب��ع ال��ذي تف��رض عليه 
عقوب��ات م��ن قب��ل واش��نطن بع��د 
الرئيس السوري بشار االسد والزعيم 
الك��وري الش��مالي كي��م جون��غ اون 

ورئيس زميبابوي روبرت موغابي.
م��ن  جدي��دة  مجموع��ة  وفرض��ت 
العقوبات االميركية هذا االسبوع على 
فنزويلين شاركوا  ثمانية مس��ؤولن 
في انش��اء اجلمعية التأسيسية التي 

وصفت ب�«غير الشرعية«.
وقال وزي��ر اخلزانة االميركي س��تيفن 

منوتشن ان »هذا النظام غير مقبول 
والوالي��ات املتح��دة تق��ف ف��ي صف 
املعارض��ة )التي تتصدى( لالس��تبداد 
دميوقراطي��ة  فنزوي��ال  تعي��د  ان  ال��ى 

مزدهرة وسلمية«.
وكان مادورو صرح اخلميس املاضي انه 
يري��د اجراء »محادثة« م��ع ترامب عبر 

الهات��ف او وجها لوجه ف��ي نيويورك 
حي��ث تنعقد ف��ي ايل��ول اجتماعات 
اجلمعي��ة العامة لالمم املتح��دة، وقال 
الرئي��س الفنزويل��ي »إذا كان )ترامب( 
مهتما إلى هذا احلّد بفنزويال، فأنا هنا. 

سّيد دونالد ترامب، هذه يدي«.
وكشف البيت االبيض ان مادورو طلب 

فعال اج��راء محادثة م��ع ترامب امس 
االول اجلمع��ة، لكن��ه اوضح ضمنا ان 

طلبه رفض.
وق��ال البي��ت االبي��ض ف��ي بي��ان ان 
»الوالي��ات املتحدة تقف مع الش��عب 
الفنزويلي في مواجهة القمع الدائم 
الذي ميارس��ه نظام م��ادورو«. واضاف 
ان »الرئي��س ترامب س��يتحدث طوعا 
مع رئي��س فنزويال عندم��ا يتم احالل 

الدميوقراطية«.
وكان م��ادورو اك��د انه يتمن��ى اقامة 
الوالي��ات  م��ع  طبيعي��ة«  »عالق��ات 
املتح��دة، لكنه حذر ترام��ب اخلميس 
املاضي من ان بالده »س��ترد وسالحها 

بيدها« على اي اعتداء محتمل.
من جهة اخ��رى، أعلنت وزارة اخلارجية 
البيروفية امس االول اجلمعة أّن البيرو 
أمرت بطرد سفير فنزويال بسبب خرق 
كراكاس »للحكم الدميوقراطي«، قبل 

ان ترد كراكاس باملثل بعد ساعات.
وقال��ت اخلارجي��ة البيروفّي��ة إّن لدى 
الس��فير دييغو موليرو خمس��ة أّيام 
ملغادرة البيرو، وذلك بعد أن عّبرت ليما 
عن إدانتها إلق��دام فنزويال على »خرق 
احلكم الدميوقراطي«، وكان الكونغرس 
البيروفي قد صّوت هذا األس��بوع على 

طرد السفير الفنزويلي.
بط��رد  فنزوي��ال  ردت  س��اعات  وبع��د 
الس��فير البيروف��ي كارلوس روس��ي 

وحددت مهلة مماثلة له.

وقال��ت وزارة اخلارجية الفنزويلية »في 
ضوء االج��راء ال��ذي تبنت��ه احلكومة 
البيروفية، جند انفس��نا مضطرين مع 
االس��ف لطرد القائم بأعم��ال البيرو 

في فنزويال«.
ووص��ف البيان الرئيس البيروفي بيدرو 
»ع��دو«  ان��ه  كوتشينس��كي  بابل��و 
لفنزوي��ال. واتهم البيان رئي��س البيرو 
»بالتدخ��ل باس��تمرار« في الش��ؤون 

الداخلية للبالد.
واخيرا، اعل��ن وزير الدف��اع الفنزويلي 
فالدميير بادرينو ان قوات االمن اعتقلت 
قائ��دي الهج��وم الذي اس��تهدف في 
الس��ادس من آب قاعدة عسكرية في 
ش��مال فنزويال. والرجالن هما الكابنت 
الس��ابق خ��وان كاغاريبان��و س��كوت 
غارس��يا،  جيفرس��ن  واللفتنان��ت 

حسبما قال الوزير الفنزويلي.
وكان نحو عش��رين مس��لحا هاجموا 
القاع��دة فج��ر االح��د املاض��ي. وقد 
قتل اثن��ان منهم خ��الل املعارك التي 
استمرت ثالث ساعات، واعتقل ثمانية 

آخرون احدهم مصاب بجروح.
وقبيل الهجوم ظهر خوان كاغاريبانو 
في تسجيل فيديو انتشر على مواقع 
التواص��ل االجتماع��ي، محاطا برجال 
ببزات عسكرية ومدجين باالسلحة. 
واعل��ن انه يخوض متردا على س��لطة 
الرئيس نيك��والس م��ادورو معتبرا ان 

حكمه »استبداد غير مشروع«.

شؤون عربية ودولية6

بيروت ـ رويترز:
ق��ال اللواء عباس إبراهيم املدير العام لألمن العام 
اللبنان��ي إن عناص��ر جماعة س��رايا أهل الش��ام 
الس��ورية املعارضة املس��لحة بدأوا هم وعدد من 
املدنين امس السبت االنسحاب من منطقة في 

لبنان على احلدود مع سوريا.
وق��ال إبراهي��م بالهات��ف لرويترز إن ق��وات األمن 
س��ترافق نح��و 300 مقاتل مع أس��رهم ومدنين 

آخرين يريدون العودة إلى سوريا حتى احلدود.
وقال »اتفاق عودة سرايا أهل الشام مع عائالتهم 
أجنز. املس��لحون عددهم 300 ش��خص باإلضافة 
إل��ى عائالتهم وبعض العائالت الت��ي تريد العودة 
طوعيا إلى بلدة عس��ال الورد. سيباش��ر تنفيذه 
اعتبارا من صباح الغد. واملدنيون بدأو العودة اليوم 

االحد ».
وأض��اف »بخص��وص املس��لحن س��يتم تنظيم 
عودتهم كما مت تنظيم عودة عناصر جبهة النصرة 
إلى س��وريا أي ضمن موكب وحماية مؤمنة داخل 
األراضي اللبنانية ومبواكبة من عناصر األمن العام 
والعائالت )املسلحن(س��ترافق املس��لحن حيث 

يذهبون«.
وأش��ار إبراهيم إلى أن املقاتلن س��يتوجهون إلى 
مكان في األراضي الس��ورية مت االتفاق عليه لكنه 

لم يذكر اسمه.

طرابلس ـ وكاالت:
أفرج��ت الس��لطات الليبية، ام��س االول اجلمعة 
، عن 80 ش��ابا تونس��يا كانوا موقوف��ن في أحد 

السجون الليبية.
وقال الناش��ط احلقوقي مصطفى عبد الكبير، إن 
عملية اإلفراج متت بالتنسيق مع اجلهات الرسمية 
الليبي��ة، مبا فيها الهالل األحم��ر الليبي، مضيفا 
أن أغل��ب املف��رج عنهم تتعلق تهمه��م بقضايا 

محاولة الهجرة السرية من السواحل الليبية.
ودعا عبد الكبير الس��لطات الرسمية التونسية 
إل��ى التح��رك م��ن أجل اإلف��راج ع��ن العديد من 

التونسين املعتقلن في السجون الليبية.

دمشق ـ وكاالت:
بسط اجليش السوري سيطرته الكاملة على مدينة 
السخنة، آخر معقل لتنظيم »داعش« اإلرهابي في 

محافظة حمص.
ونقلت وسائل إعالم س��ورية عن مصادر عسكرية، 
أن اجليش الس��وري أحلق بتنظيم »داعش« خس��ائر 

كبيرة في األرواح والعتاد.
وتق��ع مدينة الس��خنة عل��ى بعد حوال��ي 50 كم 
ش��مال ش��رقي مدينة تدمر القدمية، كما تقع على 

بعد حوالي 50 كيلومترا من مدينة دير الزور.
ونقلت وكالة »سانا« عن مصدر عسكري، أن وحدات 
الهندسة في اجليش السوري تقوم بإزالة املفخخات 
والعبوات الناس��فة التي خلفها مسلحو التنظيم 

داخل األبنية السكنية وفي الشوارع.
وتعد مدينة السخنة أكبر جتمع لتنظيم داعش في 
ريف حمص الش��رقي وأهم طرق إمداده الرئيس��ة، 
بوصفه��ا نقطة وص��ل بن أرياف حم��ص ودير الزور 

ومدينة الرقة أكبر معاقل التنظيم في سوريا.
واس��تعادت وحدات من اجليش، أم��س االول اجلمعة، 
الس��يطرة عل��ى قرية الطرفاوي ش��مال ش��رق أبو 
العالي��ا مبنطقة ج��ب اجلراح ش��رقي مدينة حمص 
بنح��و73 كم، بعد القضاء على عدد من مس��لحي 

»داعش« وتدمير آليات وذخائر كانت بحوزتهم.

المعارضة السورية 
تبدأ االنسحاب من جيب 

حدودي بلبنان

اإلفراج عن 80 
تونسيا من

 السجون الليبية

الجيش السوري
 يطرد »داعش« من

آخر معاقله في حمص

متابعة ـ الصباح الجديد:

لق��ي 41 ش��خصا عل��ى االق��ل 
مصرعهم ف��ي تص��ادم قطارين 
ف��ي  اجلمع��ة  االول  ام��س 
االس��كندرية حي��ث متكنت فرق 
االنقاذ امس الس��بت م��ن اعادة 
فتح خط الس��كك احلديد املؤدي 
ال��ى ه��ذه املدين��ة الواقع��ة في 

شمال مصر.
وقال املتحدث باسم وزارة الصحة 
املصري��ة خال��د مجاه��د لوكالة 
فرانس ب��رس ان احلصيلة ارتفعت 
امس الس��بت الى 41 قتيال واكثر 

من 120 جريحا.
في موق��ع احلادث كان��ت اغطية 
بيضاء مخضب��ة بدماء الضحايا 
ال تزال متناثرة عل��ى الطريق الى 
الس��كك احلديد  ج��وار قضب��ان 

حيث وقع التصادم.
واضاف��ة ال��ى كش��افات كبي��رة 
لالض��اءة ارس��لت ال��ى املنطقة 
احل��ادث  وق��ع  حي��ث  الزراعي��ة 
عن��د املدخ��ل الش��رقي ملدين��ة 
االسكندرية لتتمكن فرق االنقاذ 
بع��ض  كان  لي��ال،  العم��ل  م��ن 
اف��راد هذه الف��رق يدخلون عربات 
القطاري��ن ويتفحص��ون اركانها 
هواتفهم  اض��واء  مس��تخدمن 
ضحاي��ا  ع��ن  بحث��ا  احملمول��ة 

محتملن، وفق املصدر نفسه.
ومتكن��ت رافعت��ان كبيرتان امس 
الس��بت من انتش��ال اربع عربات 
قطار م��ن خط الس��كك احلديد 
االس��كندرية  ال��ى مدينة  املؤدي 
الذي مت��ت اعادة فتحه، بحس��ب 
الذي��ن  ب��رس  فران��س  مص��وري 
ش��اهدوا قط��ارا مير لك��ن ببطء 
شديد لوجود اعوجاج بسيط في 

جزء من القضبان.
وافاد مصورو فرانس برس ان عربة 
م��ن احد القطاري��ن صعدت فوق 
عربة اخرى نتيجة شدة التصادم، 

مش��يرين الى ان عربتن انفصلتا 
عن القطار وسقطتا على االرض 

بجوار القضبان في احد احلقول.
ش��ريف  ال��وزراء  رئي��س  وكان 
االول  ام��س  كل��ف  اس��ماعيل 
اجلمع��ة وزارة البت��رول وش��ركة 
)حكومي��ة(  الع��رب  املقاول��ن 
توفي��ر املعّدات الالزم��ة للتعامل 
مع تداعيات احلادث وس��رعة رفع 

العربات.
ووقع التصادم امس االول اجلمعة 
بن قطار متوجه الى االسكندرية 
من القاه��رة واخر في طريقه الى 
املدين��ة من بورس��عيد )ش��مال 

شرق(.
وقال امين مهدي وهو س��ائق نقل 
في اخلامس��ة والثالثن من عمره 
يقطن على بعد عش��رات االمتار 

م��ن موق��ع احل��ادث »بع��د صالة 
اجلمعة بقليل سمعنا صوتا هائال 
كما لو كان انفجار وقع فركضنا 

ورأينا احلادث«.
وتاب��ع »كان��ت هناك واح��دة من 
عرب��ات القطار مهش��مة بدرجة 
كبي��رة فدخلناه��ا ووجدن��ا جثثا 
ملق��اة ف��وق بعضه��ا البع��ض 

واشالء«.
االس��عاف  ف��ي  موظ��ف  واك��د 
لفران��س ب��رس، طالبا ع��دم ذكر 
اس��مه، ان��ه اضاف��ة ال��ى جثث 
الضحاي��ا التي انتش��لت »كانت 
هناك اشالء كثيرة مت جتميعها في 
حقيب��ة كبيرة ولم يت��م التعرف 

بعد على هوية اصحابها«.
وقال��ت هيئة الس��كك احلديد ان 
التص��ادم ناج��م ع��ن عط��ل في 

اح��د القطاري��ن ادى ال��ى توقفه 
واصطدام االخر به من اخللف.

وق��رر وزي��ر النقل هش��ام عرفات 
إيقاف اربعة مسؤولن وموظفن 
ف��ي هيئ��ة الس��كك احلديد عن 
العم��ل حلن انته��اء التحقيقات 
بحس��ب  احل��ادث،  اس��باب  ف��ي 

وسائل االعالم.
ه��ذا وفتح النائب الع��ام املصري 
نبي��ل ص��ادق حتقيقا ف��ي احلادث 
وامر باس��تدعاء مس��ؤولي هيئة 
»لس��رعة  احلدي��دي  الس��كك 
اس��تكمال التحقيقات واالنتهاء 
املس��ؤوليات  لتحدي��د  منه��ا 
اجلنائية واالدارية في هذا احلادث«، 
حس��بما افاد بيان رسمي اصدره 

مكتبه.
الفت��اح  عب��د  الرئي��س  وطل��ب 

السيس��ي التحقيق ف��ي احلادث 
»والتعرف على اسبابه ومحاسبة 
بيان  املس��ؤولن عنه«، بحس��ب 

للرئاسة.
واثار احل��ادث اجلدل مج��ددا حول 
مشكالت وجتهيز السكك احلديد 
خصوصا مع تكرار احلوادث بسبب 
تق��ادم القطارات وقل��ة الصيانة 

وضعف املراقبة.
وتقع ح��وادث قاتلة ب��ن قطارات 
تعب��ر  حاف��الت  او  وس��يارات 
احلدي��د.  الس��كك  تقاطع��ات 
وس��جل وقوع 1234 حادث قطار 
في مص��ر ع��ام 2015، بحس��ب 
اجله��از املركزي للتعبئ��ة العامة 

واالحصاء احلكومي.
اجلمع��ة  االول  ام��س  وح��ادث 
هو االس��وأ من��ذ تص��ادم حافلة 

مدرسية وقطار عند تقاطع طرق 
قرب مدينة اسيوط )وسط( اسفر 
عن سقوط 47 قتيال العام 2012.
في تش��رين الثاني 2013، اس��فر 
اصط��دام بن قط��ار وب��اص عن 
س��قوط 27 قتيال جنوب القاهرة. 
وكان معظم الضحايا في طريق 

عودتهم من حفل زواج.
عق��ود  من��ذ  املصري��ون  ويُوّج��ه 
بس��بب  للحكوم��ة  انتق��ادات 
االج��راءات  اّتخ��اذ  ع��ن  عجزه��ا 

الالزمة للحد من حوادث السير.
واحلادث االسوأ في تاريخ السكك 
احلديد في مصر وقع في ش��باط 
2002 ح��ن ادى حري��ق اندلع في 
قط��ار كان متوجها م��ن القاهرة 
الى اجلنوب عن مقتل حوالى 370 

شخصا.

يعد األسوأ في تأريخ السكك الحديد لمصر

مصرع 41 وإصابة 120 شخصًا في حادث
تصادم القطارين قرب اإلسكندرية

كانت اغطية 
بيضاء مخضبة 

بدماء الضحايا ال 
تزال متناثرة على 
الطريق الى جوار 

قضبان السكك 
الحديد حيث وقع 

التصادم

ترامب  ونيكوالس مادورو

فرق االنقاذ تشرف على انتشال عربة

تقـرير
يأتي في أوج التوتر مع كوريا الشمالية

ترامب يتحدث عن خيار عسكري ممكن في فنزويال
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لندن ـ بي بي سي:
ُسمح للسياسية املعادية لإلسالم، 
آن ماري ووترز، باملنافسة على زعامة 
املتحدة  اململك��ة  اس��تقالل  ح��زب 

»يوكيب« في بريطانيا.
كانت ووترز، الناش��طة السابقة في 
ح��زب العم��ال ومؤسس��ة جماعة 
الضغط »شريعة ووتش«، قد وصفت 

اإلسالم في وقت سابق بأنه »شر«.
وأحدثت محاولتها الترشح انقساما 
ف��ي احل��زب، إذ هدد بع��ض األعضاء 
ف��ي البرمل��ان األوروب��ي باالس��تقالة 
إذا ُس��مح له��ا بخ��وض الس��باق. 
لك��ن اللجن��ة التنفيذي��ة الوطنية 
للحزب، التي تفحص طلبات جميع 
املرش��حن احملتملن، سمحت لووترز 

بخوض السباق.
وتضم قائمة املرش��حن خلالفة، بول 
نوت��ال، زعيم احلزب املس��تقيل، كال 

م��ن: هن��ري بولتون، وديفي��د كوبرن، 
كورت��ن،  وديفي��د  كولين��ز،  وج��ن 
وماريون ميس��ون، وإي��دان بوليزالند، 
وجون ريس إيفانز، وبن ووكر، وآن ماري 

ووترز، وبيتر ويتل، وديفيد ألن.
إلى  التصويت  وسترس��ل بطاق��ات 
أعضاء احلزب خالل األسابيع القليلة 
املقبل��ة، وس��ُيعلَن اس��م الزعي��م 
اجلديد في مؤمتر احلزب الس��نوي في 
توركاي في 29 و30 من أيلول املقبل.

وحظي��ت محاول��ة ووترز للترش��ح 
بدعم تومي روبنس��ون، رئيس رابطة 
الدفاع اإلجنليزية، اليمينية املتطرفة. 
وكان��ت ووترز ق��د ُمنعت ف��ي وقت 
س��ابق من الترشح عن حزب يوكيب 
خل��وض انتخاب��ات مجل��س العموم 
)البرملان(. وقال النائب جيمس كارفر، 
عض��و »يوكيب« في البرملان األوروبي 
عن منطقة ويس��ت ميدالن��دز، إنه 

يأم��ل »بكل ص��دق« أال تف��وز ووترز، 
لكنه أضاف أنه يتعن الس��ماح لها 

بالترشح.
وأض��اف: »أعتقد بأن قط��ار أفكارها 
يس��ير ف��ي االجت��اه اخلاط��ئ، هناك 
الكثير من املسلمن البريطانين في 

هذا البلد، وهو أمر جيد.«
وتعتق��د ووت��رز أن دعوته��ا املعادية 
لإلس��الم، من بينه��ا اقت��راح حلظر 
احملاك��م  جمي��ع  وإغ��الق  البرق��ع، 
الش��رعية وفرض جتميد مؤقت على 
الهجرة، س��تمس وترا حساسا لدى 

كثير من الناخبن.
وقال��ت ووترز إن ح��زب يوكيب ميكنه 
اس��تعادة الدع��م إذا كان��ت »لديه 
»صريح��ا  يصب��ح  ألن  الش��جاعة« 
بش��أن اإلس��الم« ويتح��دى وجه��ة 
النظر التي تقول إن اإلسالم »ال صلة 

له« بعنف »اجلهادين«.

دبي ـ أ ب ف: 
اإلماراتّي��ة  األنب��اء  وكال��ة  أف��ادت 
الرس��مية ام��س االول اجلمع��ة بأّن 
أربعة جن��ود إماراتّين لقوا حتفهم 
جّراء حتّطم مروحّيته��م في اليمن، 
وذل��ك خالل تأديته��م مهمتهم في 
إط��ار التحالف العربي ال��ذي تقوده 

الرياض ضد املتمردين احلوثّين.
اإلماراتّي��ة  الوكال��ة  وبحس��ب 
الرسمية )وام( فقد »أعلنت القيادة 
العامة للقوات املسلحة استشهاد 
أربع��ة م��ن جنودها البواس��ل وهم 
النقي��ب أحم��د خليفة البلوش��ي، 
صال��ح  جاس��م  طي��ار  وامل��الزم/1 
الزعاب��ي، والوكيل/. محمد س��عيد 
احلس��اني، والوكيل / س��مير محمد 
م��راد أبوبك��ر وذل��ك أثن��اء تأديتهم 
االعتيادي��ة في محافظة  ملهمتهم 

شبوة باليمن«.

وأش��ارت »وام« إلى أّن املروحية التي 
كان��ت تقّل ه��ؤالء تعّرض��ت »خللل 
فني مما أدى إل��ى هبوطها اضطراريا 
وارتطامها باألرض«. وتابعت الوكالة 
أّن القيادة العامة للقوات املس��لحة 
تقّدم��ت »بتعازيها ومواس��اتها إلى 
ذوي الش��هداء«. وف��ي وقت س��ابق 
كان املتحدث الرس��مي باسم قوات 
»حتالف إعادة الش��رعية في اليمن« 
العقيد الركن تركي املالكي صّرح بأّن 
احدى مروحي��ات التحالف »تعّرضت 
خلل��ل فني أثن��اء عودتها م��ن احدى 
امله��ام« في اليمن، م��ا دفع الطاقم 
ال��ى الهبوط االضط��راري في احدى 
املناطق اخلاضعة لسيطرة احلكومة 
اليمنية، مشيرا الى ان احلادث نتجت 
عنه »اصاب��ات خفيفة« في صفوف 
طاق��م املروحي��ة. وكان س��كان في 
محافظة شبوة قد حتدثوا عن حتطم 

مروحية امس االول اجلمعة مشيرين 
الى مقت��ل جنديَّن اثنن على االقل. 
وقال كثي��رون ان اجلن��ود كانوا كانوا 
يرتدون زي جي��ش دولة اإلمارات التي 
ت��ؤدي دورا رئيس��يا ف��ي التحال��ف 
بقيادة الرياض. ويش��هد اليمن منذ 
العام 2014 نزاعا داميا بن املتمردين 
احلوثي��ن والق��وات احلكومي��ة، وقد 
سقطت العاصمة صنعاء في أيدي 
املتمردين في أيلول من العام نفسه.
وش��هد الن��زاع تصعي��دا م��ع ب��دء 
التدخل الس��عودي على رأس حتالف 
عس��كري ف��ي النزاع ف��ي آذار 2015 
بعدما متكن احلوثيون من الس��يطرة 

على اجزاء كبيرة من البلد الفقير.
اجلهادي��ة،  اجملموع��ات  واس��تفادت 
كالقاع��دة وتنظي��م داع��ش ، م��ن 
الن��زاع لتعزيز نفوذه��ا خصوصا في 

جنوب اليمن.

ناشطة في حزب العمال  تنافس على 
زعامة حزب استقالل المملكة المتحدة

اإلمارات تعلن مقتل 4 من جنودها 
في اليمن جراء تحطم مروحيتهم



إس��رائيل بص��دد إغ��اق »اجلزي��رة«، 
وه��ذه سياس��ة حمق��اء طامل��ا أن 
فيه��ا م��ا يجع��ل القن��اة املعني��ة 
ضحّي��ة، ويضفي عليه��ا صدقية ال 
تس��تحقها. فمن تعاديه إس��رائيل 
تروج بضاعته في س��وق الشعبوية 
العربي��ة. لي��س م��ن قبي��ل اجملازفة، 
طبع��اً، الق��ول إن إس��رائيل حت��اول 
استرضاء الس��عوديني، والصيد في 
م��اء عكر بعدما تفاقمت مش��كلة 
قطر مع عرب آخري��ن. وإذا كان األمر 
كذلك، فهذا يعني أن اإلس��رائيليني 
أصبحوا أق��ل ذكاًء، ويجب الترحيب 
به��م ف��ي ن��ادي الش��رق األوس��ط 
كأعضاء مؤهل��ني وطبيعيني. فهذا 

يفتح طاقة لنا إذا أصبحوا مثلنا. 
وإذا لم يكن كذلك، فهذا يعني نقلة 
إضافي��ة ف��ي اس��تراتيجية معّقدة 
على رقعة ش��طرجن الشرق األوسط 
للحيلول��ة دون اس��تقراره في وقت 
قري��ب، »فاجلزي��رة« )وكل الظاه��رة 
القطرية( من عوامل الفوضى وخلط 
األوراق. وف��ي اخلط��وة اإلس��رائيلية 

ما مينحها حقنة مص��ل في الوريد، 
وورقة توت إضافية، بعدما ش��ارفت 
عل��ى اإلف��اس األخاق��ي واملهن��ي 
والسياس��ي.  ولك��ي ال يجهلن أحد 
على أحد، فلنقل إن الفوضى وخلط 
األوراق أبع��د بكثير من نقد األنظمة 
القائمة، ومتك��ني املعارضات العربية 
من إسماع صوتها، بل ما جنم، وينجم، 
)وراء أقنع��ة كه��ذه( ع��ن محاول��ة 
ح��ّكام قطر اختط��اف الوهابية من 
الس��عوديني، وحتوي��ل اإلخ��وان إل��ى 
ميليش��يا قطري��ة عاب��رة للحدود، 
بوصفه��ا  اإلس��اموية  وتكري��س 
املرجعي��ة السياس��ية واألخاقي��ة 
والوجودية للعالم العربي. لم يحدث 
ه��ذا دفع��ة واح��دة، وال في س��ياق 
اس��تراتيجية واضحة، بل عن طريق 
التجرب��ة واخلطأ، في ظ��روف مواتية 
)بدأت م��ع اله��زات االرتدادية لزلزال 
اجتياح الكوي��ت( لتمكني قطر، في 
أكث��ر االس��تيهامات طموح��اً، من 
اجللوس على الطاولة مع الكبار، وفي 
أكثره��ا جموحاً، م��ن زعامة العالم 

العرب��ي. وفرضيت��ي الرئيس��ة ف��ي 
ه��ذا الش��أن أن خصوصية الظاهرة 
القطري��ة هي التي أمل��ت االنخراط 
في اس��تراتيجية تعمي��م الفوضى، 
وخل��ط األوراق.املقصود باخلصوصية 
أننا إزاء دول��ة ال يزيد عدد مواطنيها 
األصليني م��ن الذكور على 150 ألف 
نس��مة، إذا ش��طبنا منهم 15 ألفاً 
من العائل��ة احلاكم��ة، ومثلهم 15 
ألفاً م��ن العائات احلليف��ة بالزواج 
واملصاهرة والبزنس، وشطبنا منهم 
50 ألفاً من األطفال أقل من 18 عاماً، 
ال يبقى لدينا س��وى قراب��ة 70 ألف 
نف��ر، مبن فيهم من جتاوزوا الس��تني، 
االحتياج��ات  وأصح��اب  واملرض��ى، 
اخلاصة. وفي الظاهرة القطرية نتوء 
غريب، إذ تبلغ نس��بة اإلناث مقارنة 
بالع��دد اإلجمال��ي للذك��ور أقل من 

ثاثني باملائة.
واملقصود، أيضاً، أننا إزاء ظاهرة دولة/
مدينة، اآلن وهنا، ف��ي القرن الواحد 
عرفه��ا  الت��ي  كتل��ك  والعش��رين، 
العالم في قرون مضت، تتمركز فيها 

الغالبي��ة العظم��ى م��ن املواطنني 
والس��ّكان، ب��ا طبق��ات اجتماعية 
تشّكلت تاريخياً، وبا فّاحني وأرياف، 
وطبقة وس��طى، وكل املواطنني من 
أصول قبلية، كما بنية احلكم، وهذا، 
في ذات��ه، يفرض أس��ئلة على علوم 
السياس��ة واالجتم��اع ل��م يح��اول 
أحد من  األكادميي��ني »احملترفني« في 
اجلامعات األميركي��ة، التي افتتحت 
فروع��اً ف��ي الدوح��ة، حت��ى مج��ّرد 
التفكير فيها.فاألخ مهران كيرمافا 
ف��ي »قطر دول��ة صغيرة، سياس��ة 
كبي��رة« )2015( يج��ازف بالق��ول إن 
املتداول في علوم السياسة عن القّوة 
الناعمة، والصلب��ة، ال يقدم إجابات 
جاهزة بش��أن الظاهرة القطرية )أنا 
اس��تعمال تعبي��ر الظاه��رة ال هو( 
وميي��ل في ال��كام عنه��ا إلى نحت 
مصطلح »الق��ّوة الذكية«. املذكور 
يش��تغل في الدوحة وعندها طبعاً. 
أما األخ كريس��تيان أولركسن، الذي 
يش��تغل أيضاً في الدوحة وعندها، 
فيرى فيه��ا ترجمة بديع��ة ملفهوم 

القّوة الناعم��ة، ويتعامل في »قطر 
والربي��ع العرب��ي« )2014( مع أفكار 
عال��م السياس��ة األميركي جوزيف 
ن��اي بطريق��ة رياضي��ة تثير حس��د 
أكثر احلواة في عالم أكادمييا لإليجار 
مه��ارة. ثمة أس��ئلة تتعّل��ق بداللة 

الشعب، والسلطة، والسياسة، 
س��متها  كينون��ة  ف��ي  واجملتم��ع، 
وعبثية  البني��وي،  اخلل��ل  الرئيس��ة 
الدموي��ة عل��ى  اله��دف، وجتليات��ه 
جثث ضحاياه، ولكنها ال تس��توقف 
»اإلخ��وة« األكادمييني، فمش��اغلهم 
»املفك��ر  طريق��ة  عل��ى  النظري��ة، 

العربي«، أعلى منها بكثير.
على أي حال، في موضوع خصوصية 
الظاهرة، وفرضية أن اخلصوصية هي 
التي فرض��ت اس��تراتيجية تعميم 
الفوض��ى وخل��ط األوراق، فلنقل إن 
طم��وح اجلل��وس عل��ى الطاولة مع 
الكب��ار، وجنوح الره��ان على زعامة 
العالم العربي، ال ميك��ن أن يتحققا 
بس��بعني أل��ف نس��مة، حت��ى وإن 
ع��اد زم��ن املعج��زات، أو كان لدي��ك 

م��ال ق��ارون. وثمة ما يب��رر القول إن 
الطم��وح، واجلنوح، ل��م يولدا دفعة 
واح��دة، ب��ل ب��دأ كاهم��ا برهانات 
صغيرة من نوع ش��راء العبني أجانب 
وتغيي��ر أس��مائهم لإليه��ام أنه��م 
بضاع��ة محلية، أو تقلي��ب خارطة 
العالم العربي، وأفريقيا، للبحث عن 
أط��راف متناحرة ورش��وتها لتمكني 
الدوح��ة من امتي��از وفخامة القيام 
بدور الوسيط. ومع ذلك، كانت ورقة 
اإلس��ام السياس��ي األكث��ر غواية. 
وثي��ق  واإليران��ي  الترك��ي  اإلس��ام 
الصل��ة بتاريخ البلدين، ومس��كون 

بالنزعة القومية اإلمبراطورية،
 لذا ال ميك��ن اللعب به وعليه، بينما 
اإلسام السياسي السني »اليتيم« 
املول��ود عل��ى فراش زواج س��ابق في 
الس��عودية بني الوهابي��ة واإلخوان، 
مرش��ح طبيع��ي وجاه��ز للتبن��ي، 
خاصة بعدما أغضب موقف اإلخوان 
املس��لمني من االجتي��اح الصدامي 
الس��عوديني. ت��اه،  وم��ا  للكوي��ت، 

ول��ن نفهم غواية التبني بالنس��بة 

للحّكام القطريني م��ا لم نضع في 
االعتب��ار حقيق��ة أن ه��ذا اإلس��ام 
مس��كون بنزع��ة الع��داء للقومية 
العربية، وعابر للحدود، ومعاد للدولة 
احلديثة، وبالتال��ي ال يحتاج الصاعد 
على كتفي��ه إلى طاول��ة الكبار، أو 
الس��اعي للزعامة، مؤهات تاريخية 
أو حضاري��ة، أو دول��ة مرك��ز تتباهى 
بتاريخها وس��ّكانها وملوكها على 

مدار قرون مضت. لذا، 
بش��قيها  اإلس��اموية  أصبح��ت 
»املعتدل« والداعش��ي فرس الرهان. 
تلك كانت القفزة الكبرى، وترافقت 
مع أمرين: ثورة اجلماهير، كما عّرفها 
لوبون، وغاسيت، وكانيتي، ولكن في 
العالم العربي هذه املّرة، ومع خارطة 
رس��مها  كم��ا  احلض��ارات،  ص��دام 
وعّرفه��ا هنتنغت��ون. وف��ي مخاض 
هذه وتلك ولدت نظريات حروب اجليل 
الرابع. هذا ما نس��عى لتفسيره في 
مقال��ة الحقة، فهناك م��ا هو أبعد 

من مشكلة إسرائيل مع »اجلزيرة«.
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المقاالت و اآلراء التي 
تنشر تعبر عن وجهة نظر 
أصحابها وال تمثل بالضرورة 
رأي الجريدة

ّ
ّ

حسن خضر

إيان بوروما

ينشر باالتفاق مع 
صحيفة األيام 

الفلسطينية

أستاذ الديمقراطية 
وحقوق اإلنسان 

والصحافة في كلية 
بارد

أعلن��ت إدارة الرئي��س دونالد ترامب 
أنها تريد خف��ض الهجرة القانونية 
إل��ى الواليات املتحدة إل��ى النصف، 
املهاجري��ن  اس��تقطاب  وتؤي��د 
املتعلمني جيدا الذين يُجيدون اللغة 
اإلجنليزية. عندما حتدى مراسل قناة 
س ن ن  يُدع��ى جي��م أكوس��تا، ابن 
مهاجر كوبي، مستش��ار السياسة 
العام��ة ف��ي إدارة ترامب، س��تيفن 
ميلر، قائا إن الواليات املتحدة ترحب 
تقليديا بفقراء العالم، ومعظمهم 
ال يتكلمون اإلجنليزية، إثر ذلك اتهم 
ميلر أكوستا واصفا إياه  ب« انحياز 

املواطنني العامليني.«
وتس��اءل أكوس��تا عم��ا إذا كان��ت 
السياس��ة اجلدي��دة س��تعني عدم 
السماح إال ألش��خاص من بريطانيا 
أو أس��تراليا باجمليء إل��ى أميركا. قد 
يكون قليا مس��تفزا في كامه. إال 
أن وصف ميلر ألكوستا   ب«التحيز« 
فيه نوع م��ن العنصري��ة. لكن هذا 
تن��ادي  إدارة  م��ن  املقب��ل  الوص��ف 
باستعاء البيض في األقل في بعض 

األحيان، مثير بنحو ملحوظ، في أقل 
تقدير. 

ويتس��اءل امل��رء عم��ا إذا كان ميل��ر 
لديه أي فكرة ع��ن املعنى التاريخي 
لعبارة »املواطنني العامليني« ككلمة 
مهين��ة. كما يُعد ميلر من س��الة 
اليهود الفقراء، الفارين من بياروس 
منذ أكث��ر من قرن م��ن الزمان، كان 
ينبغ��ي أن تك��ون ل��ه دراي��ة به��ذا 

التاريخ.
عب��ارة  العامل��ي«  »املواط��ن  عب��ارة 
رمزية اس��تعمالها جوزيف ستالني 
لوصف اليهود. في الس��نوات األولى 
بع��د احل��رب العاملي��ة الثانية، ش��ن 
الدكتات��ور الس��وفيتي حمل��ة ضد 
املثقفني اليه��ود والعلماء والكتاب، 
الذي��ن اتهموا بع��دم ال��والء لاحتاد 
الس��وفياتي والتحي��ز جت��اه الغرب. 
ول��م يُعد اليهود جزءا من الش��عب 
الروسي األصلي، ويفترض أن اليهود 
ينتمون إل��ى مجموعة دولية، وغالبا 

غادرة بطبيعتها.
لكن ستالني لم يخترع هذه الفكرة. 

في الثاثينيات من القرن املاضي، ندد 
الفاش��يون والنازي��ون أيضا باليهود، 
وكذل��ك املاركس��يني واملاس��ونيني، 
أو  بوصفه��م »مواطن��ني عاملي��ني« 
»إس��اميني« - أي أش��خاص والؤهم 
مش��كوك فيه. إنه نوع من املفردات 
التي تنبثق من احلركات النش��يطة 
املعادية لألقليات العرقية أو الدينية، 
أو النخ��ب املالي��ة أو الفكري��ة التي 
يفت��رض أنه��ا تتآمر لتقوي��ض أبناء 

وبنات األمة احلقيقيني.
بالنسبة للفاشيني قبل احلرب، كانت 
الوالي��ات املتح��دة رم��زا لانحطاط 
املس��يحي  واالس��تخدام  العامل��ي. 
لعبارة »مواطن��ني عامليني«، مصدره 

مناهضة أمريكا.
واح��دة م��ن ش��ذوذ إدارة ترامب هي 
أن العدي��د م��ن ممثليه��ا الرئيس��ني 
املعادية  التقليدية  يحيون اخلطابات 
أن  م��ن  الرغ��م  عل��ى  للس��امية، 
بعضهم، مث��ل ميلر، يه��ود. ُمنظر 
ف��ي  الرئيس��ي  اإلثني��ة  القومي��ة 
العهد الترومبي، س��تيف بانون، هو 

كاثوليك��ي رجع��ي. لدي��ه ميل إلى 
اإليطاليني في  الفاش��يني  املفكرين 
أوائل القرن العش��رين، مثل تشارلز 
موراس )العمل الفرنسي( وجوليوس 
ش��ريرة  ش��خصية  وه��و  إيف��وال، 
اعجب��ت هاينري��ش هيمل��ر وعملت 
ف��ي الش��رطة األملانية خ��ال احلرب 

العاملية الثانية.
املواطن��ني  مع��اداة  اعتب��ار  ولك��ن 
العامليني كمرض كاثوليكي سيكون 
خطأ. وجاء أول اس��تخدام مس��يء 
لعبارة »املواطنني العامليني« كجزء من 
التمرد البروتستانتي ضد الكنيسة 
روما،  تُعتب��ر  الكاثوليكي��ة. كان��ت 
البروتستانت  للمتمردين  بالنس��بة 
في وق��ت اإلصاح، مركزا لش��بكة 
»عاملية«، مما أدى إلى قمع التطلعات 
الوطنية. وميكن العثور على آثار هذا 
التحي��ز في مواقف بعض املعارضني 
لاحتاد األوروبي الي��وم، الذين يعدون 
مقر االحتاد األوروبي بروكس��ل مبنزلة 

روما اجلديدة.
وم��ن غي��ر املرج��ح أن يك��ون ميلر، 

الذي نش��أ ف��ي عائل��ة ليبرالية في 
كاليفورنيا، معاد للسامية. رمبا كان 
اجنذابه األول للتطرف اليميني شكل 
م��ن أش��كال التمرد أيض��ا، وإن كان 
هذا التمرد قد س��اعده على التعرف 
على  رفقاء وحلفاء سيئني. كطالب 
ف��ي جامعة دي��وك، أصب��ح صديقا 
لريتشارد سبنسر، الذي أضحى في 
وقت الح��ق مدافعا ع��ن »التطهير 
العرق��ي الس��لمي« للحف��اظ على 

احلضارة البيضاء، مهما كان.
الش��يء الوحيد ال��ذي يوحد العديد 
من أتباع ترامب، وكذلك الشعبويني 
اليميني��ني ف��ي بلدان أخ��رى، مبا في 
ذلك إس��رائيل، هو التظلم املشترك 
ض��د املس��لمني والنخ��ب احلضرية 
الليبرالية التي غالب��ا ما يتهمونها 
بتدليلهم. وعندما يتحدث ميلر عن 
التحيز العاملي فهذا على األرجح ما 

يعنيه.
لك��ن ع��دم الثقة باملس��لمني ليس 
س��وى ج��زء م��ن القص��ة. النخ��ب 
االجتماعي��ة واملثقف��ون الليبراليون 

والصحفي��ون الناق��دون ه��م ع��دو 
أولئ��ك الذين يتوقون إلى الس��لطة 
ولكن يُنظر إليهم باشمئزاز من قبل 
الن��اس األكث��ر تطورا. هذه ليس��ت 
دائما مسألة طبقة اجتماعية. كان 
الرئيس جورج دبليو بوش، على سبيل 
املثال، يحتقر الصحفيني األميركيني 
الفرنس��ية.وهذا  يتحدث��ون  الذي��ن 
أيضا ليس ظاهرة جديدة. الطبقات 
العليا ف��ي كثير م��ن اجملتمعات في 
كثي��ر من األحي��ان ترغب ف��ي متييز 
نفس��ها ع��ن الش��عب م��ن خ��ال 
اعتم��اد لغ��ة وآداب األجان��ب الذين 
يعتقد أن ثقافاتهم متفوقة. وهكذا 
األوروبيون في  حتدث األرستقراطيون 
القرن الثامن عشر الفرنسية. وبدأت 
القومي��ة اإلجنليزي��ة احلديثة كتمرد 
ضد هذا النوع من السلوك الرخيص 
باس��م جون بول، حلم البقر املشوي، 

واجنلترا القدمية.
ش��عبوي  مت��رد  كل  لي��س  لك��ن 
فاش��يا.  أو  عنصري��ا  بطبيعت��ه 
والدميقراطي��ة أيض��ا كان��ت نت��اج 

األرس��تقراطي.  للحك��م  مقاوم��ة 
ولك��ن م��ن الصع��ب أن نص��دق أن 
ترام��ب، و ُمنظري��ه األيديولوجي��ني، 
مثل ميلر أو بانون، مهتمون بتدعيم 
احلقوق الدميقراطية، على الرغم من 
أنهم يتظاهرون بالتحدث عن الناس 
»احلقيقيني«، كما يحبون أن يقولوا.  

ويفتخر بانون مبكافحته الليبرالية.
 ويق��ال إن��ه وص��ف نفس��ه بأن��ه 
لينيني يس��عى إلى تدمي��ر الدولة.
وم��ع ذلك، دعونا نعط��ي ميلر فائدة 
الش��ك. عندما يس��تخدم الكونية 
كلعن��ة، ليس لديه فك��رة عن تاريخ 

املصطلح.
 وال يع��رف تاريخ الفاش��ية والنازية 
الس��امية.  ومع��اداة  والس��تالينية 
بالنس��بة ل��ه، املاض��ي ال وج��ود له 
حق��ا. إنه ببس��اطة ناق��د جاهل ملا 
ولكن  الليبرالي��ة.  املؤسس��ة  يعده 
اجله��ل ميكن أن يك��ون خطرا خبيثا، 
وخصوصا عندما يكون مدعوما من 

قبل قوة عظمى.

ترامب والمواطنون العالميون
PROJECT
SYNDICATE

السالح النووي لكيم جونك اون

عبدالمنعم األعسم 

جملة مفيدة

تزدحم اقنية املعلومات واالخبار بالرويات املثيرة للغضب عن 
ابن��اء واحفاد مس��ؤولني تاعبوا باملال العام، وش��اء البعض 
ان يعل��ق على األمر بالقول لو ان ثاثة ارباع ما ينش��ر مبالغ 
فيه، او غير صحيح فأن املتبقي سيكون كافيا لتجرمي اولئك 
املس��ؤولني.حكاية يزيد بن معاوية تقترح علينا االمعان في 
ما يكرره التاريخ بأن  الفاس��دين واجلباب��رة الطغاة ينجبون 
ابناء من جنس��هم.. »ال ينامون إال عل��ى الرضا، ويضحكون 
عن��د الغض��ب« كما يصفه��م الطب��ري، او انه��م )االبناء( 
يعلنون من عل��ى املنابر حني يصعدون الى س��لطة آبائهم: 
»واهلل ال يأمرن��ي اح��د بتقوى اهلل، إال ضرب��ت عنقه« وذلك 
في نص نقله اب��ن االثير عن عبدامللك بن مروان وهو يخطب 
في املدينة بعد ايام من ارتقائه احلُكم، ، بل ان القلقش��ندي 
ف��ي »صبح االعش��ى« الح��ظ ان اب��ن الطاغي��ة »ال ينحّط 
في مابس��ه، ويرتفع عما يلبس��ه الس��وقة« في اشارة الى 
التعالي على الناس، وكأنه يس��تبق رواي��ات يتناقلها الناس 
اآلن ع��ن مس��ؤولني أئتمنتهم الدول��ة على ث��روات واموال 
الش��عب، فنهبوها ودربوا االبناء واالحفاد على فنون النهب.

ليس هذا فحس��ب، انهم يتعلمون، من��ذ نعومة اظفارهم، 
ال��كام املعس��ول، امللّقن، ال��ذي يثير املل��ل والغثيان لفرط 
تكراره، وينقل ابن عس��اكر حديثا للنبي يحذر فيه من ابناء 
النعم��ة الذين ورثوا الس��لطة والهراوة ع��ن ابائهم، بقوله: 
»شرار أمتي الذين ُغذوا بالنعيم، ويتشدقون بالكام« وطبقا 
ألحمد ابن حنبل في »املس��ند« فقد دخ��ل احد اولئك على 
رس��ول اهلل فالقى اليه الرسول الكرمي »وسادة من أدم« وهو 
جلد رخيص، حش��وها من ليف مما يس��تعمله الفقراء، فلم 
يقعد عليها الزائر، وبقيت بينهما. املشكلة ان التاريخ، زاخر 
بانب��اء الطغاة الصغار الذين يولدون وفي ايديهم ماعق من 
ذهب، وتشاء اقدار االمم ان يرث هؤالء سلطة آبائهم.. كيف؟ 
انها قصة قصيرة جدا، كتبت نفسها في نفق من الثعابني، 

وصار بطلها، فجأة، على كل لسان:
ُول��د وف��ي فمه ملعق��ة ذهب ف��ي قصر مهيب م��ن قصور 
الرئاس��ة. حمل��ه طابور م��ن اخلادمات الى مه��د من قصب 
اجلواهر. وقبل ان يش��ب عن الطوق تعلم، اول ما تعلم، رماية 
الرص��اص، وركوب اخليل، وبناء قصور من مكعبات البلور، ثم 
جرى تلقينه نش��يداً قومًيا حماسياً عن العدو، وذلك قبل ان 
يعرف انه متحدر من صلب رئاس��ة، عليه ان يحافظ عليها، 

ويشّد عليها بنواجذه.
كان الشعب بالنسبة لذلك الطفل املدلل عبارة عن صفوف 
منظم��ة انيقة جتيد التصفي��ق واملديح، واس��ترخاص الدم 
م��ن اجل رج��ل واحد، وال��ده، والتضرع ال��ى اهلل ان يحفظه 
له��م اب��دا، ولم يكن ليس��مع ش��يئا عن ماي��ني العائات 
الت��ي تن��ام على خواء بطونها، او منس��ية ف��ي علب اخلوف 
واالقص��اء، وهي ال تصفق للرئيس النها ال جتد س��ببا لذلك، 
وال تس��تطيع الوصول الى حيث يطّل من شرفة او من على 
شاش��ة ملونة.لم يس��ع )أو يجهد نفس��ه( وريث الطاغية 
للوص��ول الى احلكم، فهو في متناول اليد، لكن الدرس االول 
ال��ذي تلق��اه، وأقلقه كفاية، يفيد ان هناك من يس��عى الى 
احلك��م، ويزاحمه عليه، وقد يطيح  بحك��م الوالد اذا ارخى 
احلبل وجرى التهاون في ردع من تسّول له نفسه التمرد على 

مشيئة القصر وصاحبه.
  **********

من كتاب »االمامة والسياسة«: 
لق��ي املنص��ور فقيه��اً ف��ي الط��واف، والفقي��ه ال يعرفه، 

فأمسكه من يديه، وقال: أتعرفني؟ 
 قال: ال أعرفك..ولكن قبضتك قبضة جبار.

أبناء الفاسدين أخطر منهم
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قراءة

يكتب ياس��ن النصير ف��ي نّصيات)الس��يميولوجيا 
االجتماعية( ليعّرفنا  على فقه األمكنة، يصطنع لها 
نصاً مجاورًا، وأطلساً ثقافياً الحدود له سوى املعرفة، 
ومب��ا يُعط��ي للمفاهي��م واملصطلح��ات املطروح��ة 

توصيفا يتجاوز ما هو واقعي الى ما هو ثقافي..
العالق��ة بن الواقع��ي بوصفه مكانا، وب��ن الثقافي 
بوصف��ه نص��ا مق��روءا  ه��و الفض��اء ال��ذي يجتهد 
النصير في توصيفه، وفي استكناه معانيه وأنساقه 
العميقة، ومبا ال يجعله  تلفيقا، أو إكراها، إذ يس��عى 
الناق��د النصير ال��ى وظيفة األركيولوجي، ملمارس��ة 
لعب��ة احلف��ر الثقافي، حي��ث تتخل��ى النصوص من 
وثائقيتها، وصالدتها لتبدو أكثر انفتاحا أمام مغامرة 
الق��راءة، بوصفها لعبة في إع��ادة فحص للكتابة، أو 
حت��ى في االفصاح عن ما يش��به الش��كِّ بالنصوص 

ذاتها..
، وفي  القراءة عند النصير هي وظيفة في هذا الش��كِّ
توس��يع وظائف اخلطاب الداللي، وجت��اوز ماهو بداهي 
ومش��اع، وخاضع للنوايا، وأحسب أّن هذه القراءة هي 
العنصر الفاعل في )التدمير( املعرفي، أو حتى مبعنى 
آخر في القطيعة املعرفية كما يس��ميها غاس��تون 

باشالر..
فاحلدي��ث املُكّرس ع��ن وظيفة ال��دال واملدلول يبقى 
منظورا لس��انيا، وحت��ى بالغيا من جان��ب آخر، لكن 
النصي��ر يعمل على ترحيل هذه الثنائية الى فضاءات 
أخرى، تتعلق بثقافوية النظر الى األمكنة، وخطابات 
الهامش، واجلس��د، والفوتوغراف واملنّص��ة، واإلعالن، 

واألزياء، والرسائل وغيرها..
يكت��ب النصير عن الرس��ائل في س��ياق ت��داول هذه 
الثنائي��ة، ومبا يُعطيها وظيفة تتج��اوز ما هو إبالغي 
ال��ى ما هو ثقافي، فهو يقرأ هذه الرس��ائل بوصفها) 
نصا س��يريا، وحتمل الرس��ائل مهما كان دفؤها جزءا 
من السيرة الذاتية ملؤلفها، وجزءا مضمرا من السيرة 

الذاتية للمرسل اليه(
ه��ذه الوظيفة الثقافية تعن��ي جتديدا  بأدوات الناقد، 
حيث يفقد النص األدبي القدمي قدس��يته وش��روطه، 
ليجد الناقد فيها حافزا على البحث عن نص مجاور، 
نص يومي، هامشي، له عالقة بتغيرات املكان، وتقانة 
االتصال والتداول، مثلما له عالقة باالستعارة واملتعة 
والفهم والتفسير واألثر، أي ما يجعله أكثر استيعابا 
للتخّي��ل، والتأوي��ل، ألّن هذا التأويل  س��يحّرض على 
الفهم، وعلى التخّلص من هيمنة البالغة اللسانية، 
وبإجت��اه  البح��ث عن بالغات  ميكن أْن تالمس اجلس��د 
ولذته وحضوره وعالماته، وميكن أْن تساعد على جتديد 
ميكانزمات القراءة بالتاريخ، مبا فيه التاريخ الصياني 
للنص��وص ذاتها، وحت��ى مايدخل في س��ياق الوثائق 
واملدون��ات الراكزة ف��ي الالوعي اجلمعي، والش��عبوي 

بنحو خاص..
كتاب��ات ياس��ن النصير اجلديدة تفتح أفقا ش��جاعا 
ومغامرا للقراءة، وللتأويل، والبتكار مستويات مفارقة 
لهم��ا،  إذ إنها تفت��رض وعيا جدي��دا، وصادما، والذي 
س��يحتاج بالضرورة الى قاموس جدي��د، والى تقانات 
حفر أكثر مهارة، وأكث��ر قصدية، فالنصوص املُباحة، 
وحت��ى أغراضها  املُباح��ة على طريق��ة اجلاحظ، لم 
تعد كافية لتأطير الوظيفة الثقافية، وحتى لتجديد 
الوظيف��ة األدبي��ة بنحو خ��اص، ألنَّ ه��ذه الوظائف 
ستجد نفسها أمام تغيرات كبرى، واستحقاقات لها 
عالقة- غير محمي��ة( باملعرفة والفه��م والتأويل، مبا 
فيها مايتعلق ب��أدوات الناقد األدبي الباحث في أدبية 
النص، والناقد الثقافي الباحث في األنس��اق املُضمرة 
للنص، إذ تعن��ي احلاجة الى التجدي��د، وجود)منّصة( 
جدي��دة كما يُس��ّميها النصير، الغاي��ة منها توجيه 
اخلطاب، والسيطرة على موّجهاته، وحتى على لعبة 
فهمه، وتأويله، فضال عن تنشيط كشوفاته وحدوسه 
ومهارته في حتس��يس الثقة باللغة بوصفها حاملة 

اخلطاب وبيت وجوده كما يقول هيدغر...

ياسين النصير
ولعبة صانع الخطابات

علي حسن الفواز

عبد الغفار العطوي

النس��وية  في الغرب و ه��ي تخوض في  
غمار فلس��فة العلم وضعت يدها على 
مفتاح الصراع بن الغرب االس��تعماري 
و الش��رق ال��ذي وق��ع علي��ه وزر احلروب 
االس��تعمارية ، و جعل��ت الثنائية ) األنا 
ال��ذي ميث��ل الغ��رب و اآلخر ال��ذي يصم 
الش��رق ( مبدءاً في تأنيث العلم و مبررا 
في النض��ال املري��ر ضد ذكوري��ة العلم 
، و أطلق��ت ما بعد االس��تعمارية كحد 
فاصل بن ثقافتن، اس��تعالئية ذكورية 
تتمثل بالثقافة االس��تعمارية ، و ثقافة 
نس��وية تعت��رض عل��ى تل��ك الهيمنة 
مبناصرة الش��عوب املس��تغلة ، و كانت 
اجلزائ��ر م��ن البلدان التي اخ��ذت كمثال  
للس��جال بن تلكما الثقافتن ، الروائية 
اجلزائري��ة عائش��ة غولي اس��همت في  
روايته��ا األولى )أميرة ونشريس��ية(  في 
هذه الثقافة املس��تغلة) بفت��ح الغن( 
بوصفه��ا رواي��ة تقع في حقب��ة ما بعد 

الكولونيالية ، و قد صدرت  
ع��ن دار بدائل للطبع و النش��ر و التوزيع 
القاهرة الطبعة االولى2017 التي جاءت 
حتم��ل  اله��م االخالقي رس��الة  مغايرة 
مل��ا هو مألوف في ما يح��دث بن الفرقاء 
بع��د زمن  من ه��دوء احلرب و انس��حاب 
اجلانب��ن ، ب��ن األن��ا و اآلخر ف��ي نقطة 
متاس احلقائق اإلنسانية ، من هنا اعتنت 
الرواية باألفكار اكثر من املسحة الفنية 
التي ل��م تؤكدها  الروائي��ة ،فكان االداء 
السردي كالس��يكيا  قاده راو عليم ظل 
ص��وت الكاتبة م��ن ورائه واضح��ا مميزا 
)خاصة في الهوامش املفس��رة ( و هو اي 
الراوي لم يستبن شخصيته او جنسه  
إن كان به نزوع للمماثلة او املطابقة مع 
الكاتبة ، بيد انه بدا راويا عليما متمكنا 
من البت بكل امور الكتابة و من هيمنة 
على الس��رد و احلض��ور القاط��ع القوي 
في املش��هد الرتي��ب , ال مي��ارس املناورة 
او التخف��ي  ف��ي طول الرواي��ة وعرضها 
و ال يس��مح بتع��دد االص��وات | البني��ة 
البوليفونية ، و ميس��ك ي��كل متعلقات 
الشخصيات التي يقدمها في سياقاتها 
، كم��ا يخض��ع املنولوج��ات  القصي��رة 
و   ، الش��ديدة  لرقابت��ه  للش��خصيات  
يعتني باحل��وارات على انها تؤدي وظيفة  
محددة كاإلخبار مثال ، و تبدو الصلة بينه 
و الروائية قوية و متماس��كة  ،  لنفهم 
املقاصد االخالقية التي رشحتها الرواية 
لم تخ��رج عن نطاق و رغب��ة الكاتبة ، و 
من الالفت للنظر االستسالم الطبيعي  
لل��راوي مبعية ش��خصيات الرواية  لتلك 
املقاص��د الت��ي ل��م يرجحه��ا الواقع و 
رفضه��ا التاريخ في صراعات األنا و اآلخر 
ف��ي مرجلة م��ا بع��د الكولونيالية  في 
عموم املغ��رب العربي ) اجلزائ��ر خاصة ( 
حيث ان االس��تعمار الفرنسي قد عمد 
ال��ى محو الهوي��ة العربي��ة و زرع هوية 
فرانكفوني��ة هجينة ف��ي حركة محو و 
خ��ط مفاهي��م ثقافية مغاي��رة لثقافة 

اجملتمع ، لتطرح الرواية  ثقافة التسامح 
بن الغازي و املغزو  كنموذج للمهادنة بن 
الغرب الصناعي املتقدم علميا و طبيا ، 
و الش��رق املتخلف طبي��ا و اقتصاديا ، و 
مصداق التسامح األزمات  االقتصادية و 
الصحية املش��تركة التي مير بها العالم  
الي��وم  حتتم النظر للص��راع القائم بن 
الغال��ب و املغل��وب على ان��ه يوجه  الى 
ع��دو آخر، مش��ترك  في  ثقاف��ة ما بعد 
احلداثة  التي نادت بس��قوط الس��رديات 

الكبرى و الوقوع في الفوضى 
1 - وضع��ت الروائي��ة اجلزائرية عائش��ة 
غولي االهداء كعتبة مرور اس��تكناهية 
لتس��تبطن م��دى االنقي��اد نح��و فكرة 
التصالح التي هي عماد فكرة التسامح  
ف��ي محاولته��ا للتقريب  ف��ي الرواية ، 

فاإله��داء نص غ��ارق في احلب  ترس��له  
الكاتب��ة  ، ال��ى روح والدها ال��ى امها و 
بنتيها ، الى الذين يؤمنون باحلب  و هكذا 
احلب الصبغة البينة في مقصد الكاتبة 
، و السبب في ذلك اخملالفة هو الهيمنة 
االنثوية التي تتمرأى  بها الكاتبة لدرجة 
ل��م تفكر ف��ي العالق��ة بينه��ا و الراوي 
العليم ، من ناحية هل هو رجل ام امرأة؟ 
امرأة راوية عاملة بكل شيء ام استطاعت 
الكاتب��ة الس��يطرة عليه��ا وتزويده��ا 
بنصف املعلوم��ات و نصف احلقائق ؟ إال 
إن العتبة س��تكون حجر عثرة في الفرز 
التقلي��دي بن االنا اجلزائ��ري الذي متثله ) 
عائل��ة اميرة االب و االم و الزهرة اختها(و 
اآلخر  الفرنس��ي      الذي يرسم صورته 
القلق��ة ) الدكتور جورج و ابنته جاكلن 

( اللذين يلتقيان في الفضاء )االنوي( في 
حضور االنا العليل و غياب االخر املشافي 
املنقذ عن فضائه � فتقوم ثيمات الرواية  
عل��ى املعاجلات اإلنس��انية الت��ي تنجح 
الراوي��ة ف��ي عرضها مع ما يتماش��ى و 
فكرة التكامل اإلنساني الذي هو جوهر 
املصاحلة  املؤدية الى املسامحة ، من دون 
ان تع��ي إن هذه املعاجلات س��تصب في 
مجرى إشكالية التعلق بتواجد االخر في 
فضاء االنا دافعه ليس إنسانيا محضا ، 
إمنا هناك تشابه بن االنا و االخر في موارد 
املعضلة ، أي ‘ن قدوم الدكتور جورج من 
الضف��ة الثاني��ة للمتوس��ط و اخلدمة 
في مس��توصف  تابع ل��المم املتحدة  في 
اجلزائر ملكافحة االوبئة التي يعجز الناس 
البس��طاء في الوقاية منها ناهيك على 

القض��اء عليه��ا ، يش��به حاجة حطاب 
احلي في إنقاذ ابنته ) أميرة( التي تنتمي 
الى هناك) جبال وينشريسية( بعد موت 
الزهرة اختها ، و تهديد عشرات االطفال 
من مرض الس��عال القتال ، كالهما يقع 
حت��ت  بنية االفتقار ، الدكتور جورج  جاء 
بغي��ة احلصول على امل��ال لعملية ابنته 
جاكل��ن ، و حط��اب احل��ي ق��دم لتوفير 
الش��فاء البنته اميرة ال��ى مكان محايد 
و ان انتم��اءه له بالق��وة و ليس بالفعل 
، فاالن��ا و االخر كما التقي��ا على احلاجة 
املادي��ة الت��ي ه��ي صن��ف  م��ن اصناف  
الرفاهية اإلنس��انية ، فهما مغتربان في 

نزاهة النوايا ، و هذا هو الفارق بينهما 
2 - كما فهمنا محاوالت الكاتبة عائشة 
غولي بتبس��يط العالقة بن االنا و االخر 
ف��ي روايتها ب��رد نقاط اللحم��ة بينهما 
الى التكافل اإلنس��اني ، فإن االمور على 
ما يبدو قد تط��ورت الى ابعد من مرامي 
غولي ، حينما اقترحت الراوية ا   االيقاع 
الرتيب املتكرر للصراخ و العويل الذي يلح 
على اس��تعراض اطفال مرضى السعال 
الديكي طوال س��ير االحداث الى معالم  
الف��زع و اخلوف الذي يكتنف اهاليهم ، و 
في تفاصيل املكان ) املستوصف( الباعث 
على االمان إزاء وحشية العالم اخلارجي، 
اقترح��ت الراوية ان تعتن��ي بالتفاصيل 
الدقيق��ة ، و تترك لغول��ي العموميات ، 
كأن تتركه��ا تتابع حركة العالم البراني 
بتقلبات��ه ف��ي ذواكر االطف��ال املرضى ، 
خاصة عت��د اميرة و ليلى ، و عيون اميرة 
التي تتماثل للشفاء و هي تتذكر قريتها 
و اهله��ا ، التفاصي��ل اجلدي��دة بعه��دة 
الراوي��ة الت��ي جنحت في إبه��ار االطفال 
بعالم العافية داخل قوقعة املستوصف 
و ذم كل م��ا ه��و بران��ي ، و م��ع ان اميرة 
ظل��ت متعلق��ة بعامله��ا البران��ي إال أن 
الراوية اس��تطاعت تدجينه بعرض صور 
مجموعة لم تألفها اميرة ، جملموعة من 
النس��اء يدعن االخوات بألبسة شديدة 
البياض يغطن رؤوس��هن بقطع قماش 
ابي��ض كن اس��راب حم��ام وف��دن هذه 
الصبيح��ة ، متهي��دا لفكرة التس��امح 
ب��ن عائلتي جورج  و حط��اب احلي حيث 
تظهر الراوية صورة التس��امح بن االنا و 
االخر بشفافية عالية رغم ألم الفراق و 
املوت الذي أطاح بالزه��رة: صافح جورج 
حطاب احلي وقفا ال��ى جانبي بعضهما  
وقفة من يش��هر العداء لأللم و لألحزان 
و للخيبات و االنكسارات و االتهامات في 
ذل��ك العناق البريء ب��ن اميرة و جاكلن  
اش��رقت حياة جديدة عل��ى خلفية كل 
تداعي��ات ص��ور التق��ارب ف��ي احلاجات 
اإلنس��انية املادية ، من هن��ا هل يتطابق 
فعلهم��ا ف��ي البحث عن هوي��ة ، أعني 
األنا بإحساسه بالفقدان  و اآلخر بالرضا 
؟ أعتق��د إن تصال��ح الكاتبة مع راويتها 
كان مقدم��ة مقترح��ة للتس��امح بن 
األن��ا و اآلخر الذي لن يتحقق إال نادرا ، ألن 
األن��ا أنا و اآلخر آخر مهما حاوال التقرب ، 
كانت عائش��ة غولي اكث��ر تعاطفا  من 

املتوقع.  

النسوية وما بعد الكولونيالية.. التسامح مع اآلخر 
»أميرة ونشريسيَّة« لـ«عائشة غولي«

غالف الرواية

الصباح الجديد ـ خاص:
 

)تعدد الرواة .. دراس��ات س��ردية ف��ي الرواية( 
هذا الكتاب الص��ادر عن دار الصادق الثقافية 
ع��ام 2016، يعد من الكت��ب الغنية بالبحث 
والتنظي��ر ملوضوع��ة ال��راوي، او ال��رواة وهي 
بحث ف��ي النظري��ات التي اس��تعرضت رؤى 
متعددة للكت��اب والباحثن في هذا املوضوع، 
هذا الكتاب للناقد محمد رش��يد السعيدي، 
ال��ذي قدم لنا رؤيت��ه النقدي��ة اخلاصة، حول 
موضوع��ة تعدد األصوات ف��ي الرواية، إذ يجد 
ان تع��دد األص��وات يعبر عن وجه��ة الكاتب، 
بينما الراوي يس��رد احلدث داخ��ل الرواية، عبر 
قراءة عميقة جملموعة م��ن الروايات العراقية 

والعربية واألجنبية.
ميهد الكاتب محمد ش��بيب ف��ي كتابه هذا 
ويقول:" حدثني استاذي الروائي هشام توفيق 
الركاب��ي أس��تاذ اللغة العربية، ف��ي املرحلة 
اإلعدادية، عن الرواي��ة متعددة األصوات، ممثال 
لها برواية)ميرامار(لنجيب محفوظ، و)خمسة 
أص��وات( لغائب طعم��ة فرم��ان، و)املبعدون( 
لألس��تاذ الركاب��ي، لم ي��زل ه��ذا اجلنس في 
الرواية العراق��ي، على الرغم من صدور اوالها 
) خمس��ة أصوات( قبل نحو نصف قرن، قليال 
نس��بيا باملقارن��ة م��ع عددها م��ن االجناس 
اخملتلف��ة األخ��رى، لكنه��ا مع ذلك تس��تحق 
االلتف��ات النق��دي، لكونها ذات مي��زة بنائية 
فريدة، ولوجود مالحظات �� اختالفا وتشابها 

�� عليها حتتاج الى الرصد والتصنيف.

ق��د يكون لف��ت االنتباه املبك��ر ذاك واملعرفة 
املبك��رة واملتواترة، بض��رورة االبداع واالختالف 
في طريق��ة الصياغة، لندرة وج��ود مواضيع 
مبتكرة، بس��بب تكرار وتشابه احداث وجتارب 
االنس��ان، فضال عن الرغبة الش��خصية في 
تتب��ع الظاه��ر الفنية، هو م��ا دفعني لبحث 
واس��تقصاء ه��ذا النم��ط الفني الس��ردي ، 
في مناذج��ه اإلبداعية ، وف��ي البحوث النقدة 

املكتوبة عنه .".
وف��ي مقدمت��ه للكت��اب يؤك��د الكات��ب ان 
الص��وت ه��و ال��راوي ولي��س وجه��ة نظر وال 
اللغ��ة وال الش��خصية، وتعدد ال��رواة تقنية 
تتعل��ق بطريق��ة بن��اء الرواية، هن��ا تختلف 
ع��ن االس��لوبية وعن وجه��ة النظ��ر، وتناول 
الكاتب محمد ش��بيب في دراسته هذه، عدد 
من الرواي��ات العراقية ضمها القس��م األول 
من الكتاب، اما القس��م الثان��ي منه فتناول 
الرواي��ات العربي��ة، ليف��رد القس��م الثال��ث 
للروايات العاملية عبر مناذج { ضالالت النموذج 
التأسيس��ي في رواي��ة ) الصخ��ب والعنف( 
، وتراك��م األس��ماء وافقية البناء ف��ي رواية ) 
اسمي احمر(، وتنوع التعددات في رواية) بريد 

بغداد(}.
الكت��اب إضاف��ة مهم��ة وقيم��ة للمكتب��ة 
العراقية والعربية، وتع��د رؤية نقدية حديثة 
ستس��هم حتما في كس��ر رتاب��ة النظريات 
النقدي��ة التي حصرت نفس��ها ف��ي قوالب 
محددة، ظلت تراوح في محطتها األولى ولم 
جتت��از عتبة النظري��ات العاملي��ة اجلاهزة، هي 

خطوة باجتاه نظرية نقدية عراقية جديدة.

الناقد محمد رشيد السعيدي
رؤية نقدية جديدة للرواية والراوي

نادي الشعر يحتفي بتجربة
نجاة عبد اهلل على قاعة الجواهري

»أغاني طائر الغربة« للشاعر العراقي المغترب صباح سعيد الزبيدي

حذام يوسف 
 يواص��ل ن��ادي الش��عر في احت��اد االدب��اء برنامجه 
بغ��داد  م��ن  الش��عراء  باس��تضافة  األس��بوعي، 
واحملافظ��ات، تقدي��راً لتجاربه��م األدبي��ة، واغن��اًء 
للمش��هد الثقافي العراقي، إذ ضّيف نادي الشعر 
ليوم الس��بت 12 آب 2017، الشاعرة جناة عبد اهلل 
في جلسة شعرية وحديث عن جتربتها في الكتابة، 
م��ع ق��راءات ش��عرية ام��ام رواد االحتاد م��ن االدباء 
واملثقفن، قدمت اجللسة اإلعالمية زينة الكاظم، 
مس��تعرضة سيرة الشاعرة األدبية:« جناة عبداهلل 
كاظم مواليد ميس��ان – العراق، بكالوريوس علوم 
كيمي��اء 1990 اجلامع��ة املس��تنصرية – الع��راق، 
بكالوريوس لغة اس��بانية عام 2000 كلية اللغات 
– جامع��ة بغداد – الع��راق، عملت ف��ي الصحافة 
العراقي��ة للمدة م��ن 1990 ولغاي��ة 2000، عملت 
ف��ي صحيفة الصب��اح في القس��م الثقافي وفي 
ملحق اسرة ومجتمع منذ أوائل عام 2006، عملت 
مس��ؤولة للقس��م الثقافي في مجلة الش��بكة 
العراقي��ة منذ ربيع ع��ام 2007 وحتى عام 2008 إذ 
إنتقلت للعمل كمس��ؤولة لقسم املرأة في اجمللة 

ذاتها، صدرت لها أكثر من مجموعة شعرية، منها 
) قيامة استفهام( بطريقة االستنساخ في سني 
احلص��ار ع��ام 1996، و) نع��اس الليلك( ع��ام 2000 
والت��ي صدرت بذات الطريقة، و) مناجم االرق( التي 
صدرت عن دار الس��اقي بيروت ع��ام 2007،الرابعة 
بعن��وان) حن عبث الطيف بالط��ن( والتي صدرت 

عن دار الشؤون الثقافية عام 2008.
فازت عن مجموعتها الش��عرية)مناجم االرق( عام 
2007 في مس��ابقة ديوان شرق غرب، فازت باملرتبة 
الثانية في مس��ابقة نازك املالئك��ة التي اقامتها 

وزارة الثقافة العراقية عام 2008 .
تخللت اجللسة عدد من املداخالت من قبل احلضور، 
منهم الناقد علي حس��ن الفواز، والباحث حسن 
اجلاف، إضافة الى الناقد علوان السلمان الذي حتدث 
عن النزعة البالغية لدى الش��اعرة، والتكثيف في 
مفرداتها، مع تداخ��ل اخليال والواقع في حكاياتها 

مع النص.
ف��ي ختام اجللس��ة ق��دم له��ا الناقد فاض��ل ثامر 
درع اجلواهري باس��م نادي الش��عر وس��ط مباركة 

احلضور.

العراق���ي  للش��اع�ر  ص��درت 
املغت���رب صب��اح س��عيد الزبيدي 
مؤخ���را،  بلغ���راد،  ف��ي  املقي��م 
جدي��دة  ش��عري�ة  مجموع���ة 
باللغ���ة الصربي���ة حملت عنوان 

"أغاني طائ��ر الغ�رب�ة"، لتض�اف 
إلى مجموعاته الشعرية التسعة 
العربي��ة  باللغت��ن  الس��ابقة 

والصربية.
جتدر االشارة الى أن الديوان طبع في 

بلغراد – صربيا، مطبعة غوراغراف، 
ضمن منشورات مركز ميزوبوتاميا 

الثقافي في بلغراد.
يذك��ر أن الزبيدي ش��اعر ومترجم 
عراق��ي، ولد ع��ام 1956 في مدينة 

العم��ارة جنوب��ي الع��راق، ويكتب 
الشعر باللغتن العربية والصربية، 
وق��دم للعربية والصربي��ة العديد 
م��ن الدواوين الش��عرية املترجمة 

من والى اللغتن.

غالف الكتاب

جانب من االستضافة
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بغداد ـ الصباح الجديد:
بحث وزي��ر الش��باب والرياضة عبد 
احلس��ن عبط��ان، م��ع رئي��س احتاد 
ك��رة الق��دم عب��د اخلالق مس��عود 
االس��تحقاقات املقبلة للمنتخبات 

الوطنية.
اس��تقباله  خ��ال  عبط��ان  وق��ال 
رئي��س احتاد ك��رة الق��دم، ان الوزارة 
تب��ذل كافة اجلهود م��ن خال اعمار 
املنش��آت الرياضي��ة والتواص��ل مع 
جميع دول العالم لارتقاء مبس��توى 
وجعله��ا  وتطويره��ا  الق��دم  ك��رة 
مبس��توى الكرة العاملية مما ينعكس 
على اداء املنتخبات الوطنية وتطوير 
ال��دوري العراقي.. واض��اف ان الوزارة 
املنتخبات  دعمت وستستمر بدعم 
الوطنية لكرة القدم فضا عن دعم 
وتطوي��ر الرياضة النس��وية والدوري 
النس��وي لك��رة الق��دم وان ال��وزارة 
تضع كافة منشآتها الرياضية حتت 
تصرف االندية واملنتخبات العراقية.

وبن عبط��ان ان على اندي��ة الدوري 
مس��اعدة ال��وزارة من خ��ال ادامة 
منش��آتها الرياضية وعدم االعتماد 
على منش��آت ال��وزارة كم��ا حصل 
ف��ي الس��نوات الس��ابقة، مؤك��دا 
ان��ه اليجوز اهمال ارضي��ات املاعب 
واالعتم��اد  بغ��داد  العاصم��ة  ف��ي 
على ملع��ب الش��عب الدولي الذي 
س��يضيف اربع��ة اندية للموس��م 
املقبل وهو ما سيس��بب مش��اكل 
الرضية امللعب بسبب كثرة املباريات 

التي تقام على ارضه.

م��ن جانب��ه اش��اد رئيس احت��اد كرة 
القدم عبد اخلالق مسعود بالتعاون 
الكبير من قبل الوزير، واعدا بالعمل 
على تطوير ال��دوري املمتاز من خال 
التنظي��م اجليد وح��ث االندية على 
اع��ادة اعم��ار ماعبها والس��يما ان 
الوزارة سمحت باستخدام ماعبها 

للموسم املقبل فقط.
م��ن جان��ر اخر، ك��رم وزير الش��باب 
والرياض��ة عب��د احلس��ن عبط��ان، 
بطل��ة العاب القوى ملتحدي االعاقة 
احلاصل��ة عل��ى امليدالي��ة الذهبية 
امي��رة كاظ��م.. وق��ال الوزي��ر خال 
اس��تقباله للبطل��ة امي��رة كاظم 
في مق��ر الوزارة، انن��ا نفخر بجميع 

الرياضي��ن الذي��ن يحمل��ون اس��م 
الع��راق عاليا ف��ي احملاف��ل الدولية, 
موجه��ا بحل كافة املش��اكل التي 
تعاني منها بط��ل العراق الذهبية.. 
واكد ان الوزارة ستبقى داعمة لهم 
وبق��وة لتق��دمي االفض��ل للرياضية 

العراقية.
م��ن جانبه��ا قدمت البطل��ة اميرة 
كاظم ش��كرها وتقديرها إلى الوزير 
عل��ى حس��ن اس��تقباله وتكرمي��ه، 
مشيدة بالدعم الكبير الذي يقدمه 
الوزير للرياضين وتلبية متطلباتهم 
وهو م��ا ينعك��س بص��ورة ايجابية 
عل��ى اداء الاعب��ن ويحثه��م على 

تقدمي االفضل.

بغداد ـ رافد البدري*
مبشاركة 38 العب والعبة انطلقت 
ي��وم ام��س االول بطولت��ي نهائ��ي 
الع��راق الفردي��ة للرجال والنس��اء 
بالش��طرجن، والت��ي حتتضنها قاعة 
فندق برج الس��ام ببغداد وتستمر 
لغاي��ة يوم 16 من ش��هر اب اجلاري، 
وقال ظافر عب��د االمير رئيس االحتاد 
العراقي للعبة : ان هاتن البطولتن 
تعتب��ر اخ��ر بطولة ضم��ن منهاج 
االحت��اد العراقي للعب��ة لهذا العام، 
العب��ة  و18  العب��اً   20 ان  واض��اف 
ش��اركوا في هذه البطول��ة، والتي 
تعتب��ر م��ن اق��وى بط��والت االحتاد 
املتمي��زة  النخب��ة  تض��م  كونه��ا 
م��ن العبي الش��طرجن ف��ي العراق، 

والت��ي عل��ى ضوء نتائجها س��يتم 
تسمية املنتخبات الوطنية للرجال 
والنس��اء والذين س��يمثلون العراق 
ف��ي البط��والت العربي��ة والقاري��ة 
املقبلة، اذ س��يتم اختي��ار الاعبن 
اخلمس��ة االوائل من كل فئة، حيث 
تستمر املنافسات حتى يوم 16 من 
الش��هر اجلاري وذلك باقامة جولتن 
يومي��ا صباحي��ة ومس��ائية وبواقع 
11 جولة، اذ تقام اجلولة الصباحية 
في الساعة 9 والنصف ، اما اجلولة 
املسائية فس��تلعب في الساعة 5 

عصراً.
وأوض��ح ان البطولة س��تلعب وفق 
النظام السويس��ري م��ن 11 جولة، 
وزمن اجلول��ة الواحدة 90 دقيقة مع 

اضاف��ة 30 ثانية لكل نقلة منجزة، 
ويشرف على البطولة احلكم العام 
يس��اعده  خليل��ي،  كاوة  االيران��ي 
محس��ن  س��عد  الدول��ي  احلك��م 
دلشاد  االحتادين  واحلكمن  الكناني 
اس��ماعيل وعمر ابراهي��م، كما ان 
هن��اك جلنة اس��تئنافية للنظر في 
تتالف  واالعتراضات  الطعون  بعض 
من رئي��س االحتاد ظاف��ر عبد االمير 
ومهدي عطية امن سر االحتاد وعبد 
الهادي مفتول االمن املالي وضمير 
جبار موس��ى عض��و احت��اد اللعبة 
وس��امي عباس رئيس ن��ادي الهدف 

التخصصي.

* املنسق اإلعالمي الحتاد الشطرجن

أبو ظبي ـ الصباح الجديد:
جدد ن��ادي ش��باب أهل دب��ي ملدرب 
احل��راس العراقي ص��ادق جبر مدرب 
حراس 18 س��نة وذل��ك للنجاحات 
مس��يرته  خ��ال  حققه��ا  الت��ي 
التدريبية هذا املوسم حقق بطولة 
ال��دوري و املوس��م املاض��ي حق��ق 
بطولة الدوري وال��كاس وبعد دمج 
ن��ادي األهل��ي و الش��باب ودبي حتت 
مس��مى ش��باب أهل دبي ووس��ط 
كثرة املدربن األجانب ومن مختلف 
اجلنس��يات أال أن الكابنت صادق جبر 
فرض نفس��ه في التشكيل اجلديد 
للمدرب��ن.  وفي اجلان��ب اآلخر جدد 
نادي الوصل للمدرب العراقي نعمت 
عب��اس عل��ى ض��وء االجن��ازات التي 

حققها املوسم املاضي بالفوز بثاث 
بطوالت دوري 12 سنة وبطولة دوري 
13 س��نة وبطول��ة دان��ون الدولية 
العاملي��ة و التي ش��اركت فيها فرق 
من برش��لونة ومن ريال مدريد وفرق 

بريطانية وقدم نعمت عباس حراس 
منتخب��ات  اإلم��ارات للناش��ئن و 
األش��بال من نادي الوصل واسندت 
ل��ه هذا املوس��م تدريب ح��راس 13 

سنة 14 سنة.
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شوكان ينضم
 إلى الرمثا األردني

مروان يلحق بشار
 إلى إيران

بغداد ـ الصباح الجديد:
وصل العب املنتخب الوطني ونادي امليناء بكرة 
الق��دم، محم��د جبار ش��وكان أول أم��س، إلى 
األردن؛ م��ن أجل التوقيع عل��ى عقود انضمامه 
إل��ى الرمثا ال��ذي اتفق مع الاع��ب على كافة 

تفاصيل التعاقد.
ويُعتب��ر ش��وكان م��ن املهاجم��ن العراقي��ن 
املميزين؛ حيث لعب لكافة املنتخبات الوطنية 

بباده، ويتمتع بحس تهديفي عاٍل.
كان الرمثا، تعاقد مع املهاجم الس��وري أحمد 
الدون��ي، حيث سيش��كل م��ع ش��وكان ثنائًيا 
مرعًب��ا.. ويواصل الرمثا، اس��تعداداته املكثفة 
للمش��اركة ببطولة درع االحتاد التي ستنطلق 

يوم 17 آب اجلاري.

بغداد ـ الصباح الجديد:
انضم مهاجم فريق الش��رطة العراقي، مروان 
حس��ن بش��كل رس��مي، إلى فريق س��باهان 

أصفهان اإليراني.
 وقال مص��در مقرب من الاعب، في تصريحات 
صحفية إن مروان حسن، وصل مدينة أصفهان 
اإليرانية، وجت��اوز الفحوصات الطبية الروتينية، 
ووقع العقد بشكل رسمي، وسينضم لتدريبات 
الفري��ق اعتبارا من أمس، حتضيرا لبداية الدوري 

اإليراني.
 وأش��ار إلى أن الاعب مروان حس��ن، يس��عى 
الس��تعادة موقع��ه ف��ي تش��كيلة املنتخ��ب 
العراق��ي، بع��د أن ابتع��د ع��ن الفري��ق لتدني 
مس��تواه.. وتع��د جترب��ة االحتراف ف��ي الدوري 
اإليراني، فرصة مهمة ملروان، للعودة مجددا إلى 

األضواء.
 يش��ار إل��ى أن مروان، يعد الاع��ب الثاني الذي 
يحترف في الدوري اإليراني في هذا املوسم، بعد 
التحاق العب القوة اجلوية بش��ار رس��ن، بفريق 

برسبوليس.

غدًا.. المؤتمر الصحفي 
لمباراة األساطير

بغداد ـ قسم اإلعالم:
تعقد وزارة الش��باب و الرياض��ة يوم غٍد األثنن 
املؤمت��ر الصحف��ي اخلاص مبب��اراة األس��اطير ، 
بحضور الاعب االرجنتيني كريسبو والبرازيلي 

ريفالدو والبرتغالي ديكو.
و ق��ال عض��و اللجن��ة العلي��ا إلقام��ة املباراة 
مدير قس��م االعام و االتص��ال احلكومي علي 
العطواني« ان شركة عشتار للنقل التلفزيوني 
س��لمت وزارة الش��باب و الرياض��ة نس��خ من 
اجل��وازات اخلاص��ة بالاعب��ن إلكم��ال إجراءات 
احلصول على تأش��يرة دخول االراضي العراقية، 
به��دف تواجدهم في املؤمت��ر الصحفي اخلاص 
باملب��اراة و ال��ذي س��ينعقد عل��ى ارض مدينة 
البص��رة الرياضي��ة يوم غ��ٍد الس��اعة احلادية 

عشرة صباحاً.
و أضاف العطواني » ان مباراة األس��اطير املزمع 
أقامته��ا مطلع ش��هر أيلول املقبل ، س��تكون 
رس��الة عظيم��ة للعال��م اجم��ع عن عش��ق 
العراقي��ن لكرة الق��دم و اس��تتباب األمن في 
عموم محافظات عراقنا احلبيب ، وال سيما بعد 
تواجد عمالقة كرة القدم في العالم على ارض 

البصرة الفيحاء.
و س��يمثل اجلانب العراقي في املؤمتر الصحفي 
جنوم منتخبنا الوطني السابقن يونس محمود 
ونور صبري باالضافة الى حضور جنوم اخرين من 

جنوم واساطير الكرة العراقية السابقن.

بغداد ـ الصباح الجديد:

توج فريق الق��وة اجلوية بالنجمة 
السادس��ة بعدم��ا أح��رز لق��ب 
الدوري باملوسم املنتهي بفوزه في 
املباراة األخيرة على احلدود بهدفن 
لهدف., وجاء تتويج القوة اجلوية 
متوافًق��ا م��ع ترش��يحات أغلب 
املتابع��ن، بع��د النتائ��ج املميزة 
التي حققها الفريق في املوس��م 

احلالي.
اجلوي��ة  الق��وة  أنص��ار  وتغن��ى 
بتحقي��ق ه��ذا املوس��م ثاثي��ة 
تاريخي��ة ب��دأت بإح��راز بطول��ة 
كأس الع��راق م��ن خ��ال الف��وز 
ف��ي املباراة النهائي��ة على الغرمي 
التقلي��دي الزوراء بهدفن من دون 
رد س��جلهما بش��ار رسن وهمام 

طارق.
وجاء التتوي��ج الثاني بلقب أغلى 
غ��اب ع��ن خزائن الع��راق ملدة 45 
عاًم��ا عندم��ا رف��ع كأس االحت��اد 
اآلس��يوي بف��وزه عل��ى بنجالورو 
الهن��دي بهدف م��ن دون رد أحرزه 
هداف الفريق حمادي أحمد ليتوج 

بطا للبطولة اآلسيوية.
ال��دوري  درع  ذل��ك  وحق��ق بع��د 
عق��ب فوزه ف��ي املب��اراة األخيرة 
على احلدود بهدفن مقابل هدف 
س��جلهما حمادي أحمد، وبهذه 
الثاثي��ة يك��ون موس��م الق��وة 

اجلوية مثالًيا غنًيا باأللقاب.
واللق��ب احلالي يع��د الثالث في 
سجل املدرب الكبير باسم قاسم 
امللق��ب ب�)اجلنرال( بع��د تتويجه 
عام 2010 مع دهوك على حساب 

الطلبة، وتتويجه املوسم املاضي 
2016 مع ال��زوراء قبل أن يخطف 
اللق��ب الش��خصي الثال��ث مع 

القوة اجلوية هذا املوسم.
ويع��د اجلن��رال أول م��درب يحقق 
ثاثة ألقاب مع 3 أندية مختلفة، 
وتعد س��يرة باس��م قاسم مميزة 
حي��ث حقق ألقاب مهمة س��واء 

على املستوى اآلسيوي بعد فوزه 
بلقب كأس االحتاد اآلسيوي العام 
النهائي  ال��دور  املاض��ي ووصوله 
اللقب  احلالية وحتقيق  بالنسخة 
متتالي��ن مع  احملل��ي موس��من 
فريق��ن مختلفن، م��ا دفع احتاد 
الك��رة لاس��تفادة م��ن خدماته 

كمدرب للمنتخب الوطني.

م��ن جانب��ه، ف��ان، فري��ق النفط 
ال��ذي تص��در الترتي��ب مل��دة 25 
جولة متتالية، فق��د اللقب بعد 
خس��ارته على أرضه أم��ام القوة 
اجلوي��ة، وتراجع للمرك��ز الثالث، 
قبل لق��اء اجلولة األخي��رة، حيث 
عاد للوصاف��ة مجددًا بفوزه على 
أمانة بغداد وخس��ارة الش��رطة 

أمام امليناء بهدف دون رد ليضمن 
النفط املش��اركة ف��ي البطولة 

اآلسيوية.
إحصائي��ات الدوري تش��ير إلى ان 
فريق الق��وة اجلوية األكثر حتقيقا 
لانتصارات حيث ف��از 23 مباراة، 
في ح��ن يع��د فريق زاخ��و األقل 
حتقيق��ا للفوز، حي��ث انتصر في 

مباراتن فقط.
ويع��د القوة اجلوي��ة األقل تعرضا 
للخس��ارة برصيد مب��اراة واحدة 
أمام فريق النجف، في حن الكرخ 
أكثر األندية تعرضا للهزائم حيث 
خسر 22 مباراة، ويعتبر زاخو أكثر 
الفرق حتقيقا للتعادل برصيد 18 

مرة.
الزوراء األكثر تس��جياً لاهداف، 
حي��ث أحرز 67 هدف��ا بينما زاخو 
األقل تس��جيا برصي��د 18 هدًفا 
فقط، ويعتبر دفاع النفط األقوى 
كون ش��باكه لم تتلق س��وى 17 

هدًفا.
فيم��ا يعد الك��رخ أكث��ر األندية 
 65 اس��تقباال لأله��داف مبع��دل 
هدف��ا، ويعتب��ر الس��ماوة أكث��ر 
األندي��ة تغيي��را للمدرب��ن حيث 
أش��رف على تدريبه 7 مدربن في 

املوسم احلالي.
وت��وج العب فريق ال��زوراء الدولي 
عاء عب��د الزهرة هداف��ا للدوري 
هذا املوس��م بتسجبله 23 هدفا 
برغم بدايته غي��ر املوفقة إال أنه 
اس��تعادة مهارت��ه به��ز ش��باك 
اخلصوم سريعا ليتربع على عرش 

هدافي املوسم احلالي.
ويلحق��ه بالترتي��ب مهاجم نفط 
اجلنوب باسم علي الذي سجل 18 
هدفا، يتبعه حم��ادي أحمد العب 

القوة اجلوية برصيد 17 هدًفا.
يأتي بع��د ذلك مروان حس��ن من 
الشرطة وعادل حسن من البحري 
ب�15 هدًفا، ثم الثنائي أمين حسن 
م��ن النف��ط ، واإليف��واري أبو بكر 
كونيه من الطلب��ة ولكل منهما 

14 هدًفا.

باسم قاسم يحقق 3 ألقاب مع 3 أندية مختلفة

أرقام وإحصائيات من الدوري الممتاز بعد تتويج الجوية باللقب
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حمادي يحمل درع الدوري وسط أحتفاالت صاخبة »عدسة: محمد العزاوي«

عبطان يكّرم البطلة أميرة كاظم

جتديد التعاقدات.. دليل اجلدارة

لندن ـ وكاالت:

قلب أرس��نال الطاولة على ليستر 
س��يتي، وهزم��ه )4-3( على ملعب 
اإلم��ارات أول أمس، بافتتاح مباريات 

الدوري اإلجنليزي لهذا املوسم.
افتتح ألكس��ندر الكازي��ت أهدافه 
ف��ي  بالتس��جيل  أرس��نال  م��ع 
الدقيق��ة الثاني��ة، لك��نَّ ال��رد كان 
ل  س��ريًعا من ليس��تر عندما سجَّ
ش��ينجي أوكازاكي، هدف التعديل 
ل  ف��ي الدقيق��ة )5(، قبل أن يُس��جِّ
جيمي فاردي الثاني لليس��تر )29(.. 
وعادل قبل نهاية الشوط األول داني 
ويلبيك، النتيجة ألرسنال بالدقيقة 
)45+2(، لك��نَّ ف��اردي ع��اود التقدم 
ثاني��ة للضيوف ف��ي الدقيقة )56( 

بهدف ثاٍن له، وثالث لفريقه.
لكنَّ أرس��نال، انتف��ض في الدقائق 
ل هدفن  العش��ر األخي��رة، وس��جَّ
متتال��ن عن طري��ق آرون رامزي، في 
الدقيق��ة )83(، ث��م أوليفي��ه جيرو 

بالدقيقة )85(.
جنم��ه  خدم��ات  أرس��نال،  افتق��د 
سانش��يز  أليكس��يس  التش��يلي 

لإلصاب��ة، كما غ��اب مدافع��اه بير 
مرتيساكر، وش��كودران موستافي، 
وفرانسيس كوكولن، فيما يخضع 
لوران كوتشيلني لعقوبة اإليقاف.. 
اعتمد آرسن فينجر، مدرب أرسنال 
على طريقة )3-4-3(، وأشرك العبه 
البوسني اجلديد سياد كوالسيناتش 
في عمق الدفاع، إلى جانب ناتش��و 

مونريال، وروب هولدينج.
وتواجد تش��امبرلن، وبيليرين على 
الثنائ��ي جرانيت  األطراف، وتن��اوب 
تشاكا، ومحمد النني، حماية اخلط 
اخللفي من منتص��ف امللعب، فيما 
ون اخل��ط األمامي من مس��عود  تكَّ
أوزي��ل، ودان��ي ويلبيك، وألكس��ندر 

الكازيت.
واعتمد ليستر سيتي على طريقة 
كري��ج  مدرب��ه  وأش��رك   ،)2-4-4(
شكس��بير، العب��ه اجلدي��د ه��اري 
ماجواير، في عمق الدفاع لتعويض 

إصابة األملاني روبرت هوت.
ولع��ب مات��ي جيمس، في وس��ط 
امللع��ب ب��دالً م��ن املص��اب دان��ي 
النيجيري  الوافد  درينكووتر، وجلس 
إيهياناتش��و  كيليتش��ي  اجلدي��د 
على مقاع��د البدالء، ليتكون ثنائي 

الهج��وم كالع��ادة م��ن ش��ينجي 
أوكازاكي، وجاميي فاردي. 

الفرنس��ي  افتت��ح  جانب��ه،  م��ن 

ألكس��ندر الكازيت��ي، مهاجم نادي 
أرس��نال اجلدي��د، س��جًا ممي��زًا مع 
اجلانرز، بعد أن س��جل الهدف األول 

في مرمى ليس��تر س��يتي بافتتاح 
مباري��ات ال��دوري اإلجنلي��زي املمتاز 
.2018  -  2017 اجلدي��د  للموس��م 

وس��جل الكازيتي اله��دف األول ل� 
»املدفعجي��ة« بع��د 90 ثاني��ة من 
انط��اق املب��اراة، قب��ل أن يس��جل 
ليس��تر س��يتي هدف��ن متتالين، 
ولكن أرس��نال أنهى الش��وط األول 

بنتيجة التعادل 2-2.
ووفًق��ا مل��ا ذكرت��ه ش��بكة »أوبتا« 
لإلحصائي��ات ف��إن الكازيتي أصبح 
سابع العب في تاريخ أرسنال يسجل 
م��ن أول مش��اركة له ف��ي الدوري 
الفرنس��ي  س��جل  اإلجنليزي.كم��ا 
الدولي هدفه األول من أول تسديدة 
له على املرمى، وبعد ملستن للكرة 
فق��ط، وكانت اللمس��ة األولى هي 

ملسة بدء املباراة.
وقالت شبكة »س��كاي سبورتس« 
لإلحصائي��ات إن الكازيتي أول العب 
من أرس��نال يس��جل في أول مباراة 
بال��دوري منذ ع��ام 2009، وكان آخر 
العب فعلها هو توماس فيرمايلن. 

��ه الفرنس��ي الدولي  إل��ى ذلك، وجَّ
أوليفيي��ه جيرو، مهاجم أرس��نال، 
رس��الة إلى مدربه آرس��ن فينجر، 
عق��ب الفوز امللحمي على ليس��تر 
س��يتي )4-3(، في افتت��اح مباريات 
لك��رة  املمت��از  اإلجنلي��زي  ال��دوري 

القدم.
كان أرس��نال متخلًف��ا )2-3( أم��ام 
ليستر على ملعب اإلمارات عند نزول 
جيرو بالش��وط الثاني، لينجح في 
تسجيل الهدف الرابع للمدفعجية 
في الدقيق��ة )85(، بعدما كان آرون 
رامزي، س��جل هدف التعديل )83(.. 
وقال جيرو ف��ي تصريحات له عقب 
»مترو«  أبرزته��ا صحيف��ة  املب��اراة 
��ل أن أكون  البريطاني��ة: »أن��ا أُفضِّ
على أرض امللعب. بقدر ما أستطيع 
الفري��ق على  س��أحاول مس��اعدة 

الفوز«.
واعتمد آرس��ن فينجر خال املباراة 
عل��ى ألكس��ندر الكازي��ت، القادم 
من ليون، بصفة أساس��ية، وأكمل 
املب��اراة حت��ى النهاي��ة..  وأض���اف 
جي��رو: »الليلة كنَّا بحاج��ة للفوز. 
اجلميع يعل��م مدى أهمي��ة املباراة 
األولى. أنا س��عيد جًدا بالفوز الذي 
حققناه، وآمل أن نس��تمر على هذا 

الطريق«.
يُذك��ر أنَّ أوليفيي��ه جي��رو، ال ي��زال 
ه��ذا  أرس��نال  ملغ��ادرة  مرش��ًحا 
الصيف، وس��ط اهتمام كبير م�ن 

مارسيلي�ا.

الكازيتي يدخل التأريخ مع »المدفعجية«

7 أهداف في دراما أرسنال وليستر بافتتاح الدوري اإلنجليزي

تقرير

صراع على الكرة في مباراة أرسنال وليستر سيتي

عبطان والمال يبحثان االستحقاقات 
المقبلة للمنتخبات الوطنية

»الشطرنج« يطلق نهائي العراق للرجال والنساء 

أهلي دبي والوصل يجددان لـ »جبر و عباس«

 »الشباب والرياضة« تكّرم بطلة ألعاب القوى اميرة كاظم



بغداد - أحالم يوسف:
 ل��م يك��ن مج��رد احتف��ال مبطرب 
عراق��ي بل كان تاريخا، مر عبر ذاكرة 
اجلمهور العراقي الذي حضر مهرجان 
سعدون جابر في قاعة الرباط تكرميا 

وتقديرا ملسيرته الفنية اإلبداعية.
املس��رح اكتظ باجلمهور وبقي عدد 
منهم واقفا ول��م يتعبه الوقت الن 
املتعة كانت أكبر من ان ميس جمالها 
تعب الوقوف طويال، وقد أدارت احلفل 
اإلعالمي��ة عطارد عب��د اخلالق التي 
كانت تلقي على مس��امع اجلمهور 
بعض��ا م��ن املعلومات ع��ن الفنان 
سعدون جابر وتاريخه الفني وكذلك 
عن أسماء الشعراء وامللحنني الذين 
غنى لهم جابر وايضا أسم االغنية 
التي ستلي كلمتها واسم شاعرها 
وملحنها: سعدون جابر تولد العمارة 
1950، ب��دأ م��ع الهواة، ال��ى جانب 
أس��ماء مهمة في الغن��اء العراقي. 
يدرس دكتوراه االدب االنكليزي حاليا، 

وهو أول وآخ��ر مطرب عراقي حلن له 
املوسيقار العربي بليغ حمدي، مثنيا 

على اخالقه وصوته.
ابتدأ احلفل باألغنية االجمل واالشهر 
للفنان سعدون جابر وهي اغنية "يا 
طيور الطايرة" التي عرفها اجلمهور 
العراقي والعربي أيضا، وكانت احدى 
األغاني املالزمة لس��عدون جابر في 
حفالته، التي كان��ت تقام في انحاء 
الوطن العربي، وقد قام بأداء االغنية 
الفنان كاظم السيد، وهي من احلان 
الرائ��ع كوك��ب حم��زة، والكلم��ات 
للش��اعر املبدع زهير الدجيلي، بعد 
ذلك قدم��ت "عب��د اخلال��ق" مؤدي 
اغنية "هوى العال��ي" الفنان وحيد 
عل��ي، الذي عرفه اجلمه��ور العراقي 
ف��ي فترة التس��عينيات م��ن القرن 
املاضي بع��دة أغاني خاص��ة، لكنه 
اختف��ى بعد مدة والي��وم هو ضمن 
فنان��ي دائ��رة الفن��ون املوس��يقية، 
واماس��يها،  بحفالته��ا  يش��ارك 

االغنية من كلمات س��عدون قاسم 
واالحلان للرائع كاظم فندي.

الفنان��ة الكبيرة ام��ل خضير كان 
لها حضورا الفتا وبهيا، وهي تغني 
"حبيتك حب لهف��ة بلهفة" التي 
س��بقتها مبوال "هوى تال��ي العمر 

جتال" حي��ث تفاع��ل اجلمهور مع 
املوال، فكأن��ه يتحدث عنها بعدما 
تق��دم بها العمر، م��ع انها ما زالت 
جميلة وحيوية، االغنية من كلمات 
فال��ح حس��ون الدراج��ي، واالحل��ان 

، أيضا لكاظم  ي فن��د

ومن ضم��ن اجمل أغني��ات الفنان 
سعدون جابر وأكثرها شعبية اغنية 
"عين��ي عيني" الت��ي ق��ام بأدائها 
الفن��ان عبد الرحم��ن علي املعروف 
بأغنية "س��مرة ومحنية اجلفوف" 
ف��ي تس��عينيات الق��رن املاض��ي، 
والكلمات هي للشاعر الكبير الذي 
نتمنى له الس��المة عريان الس��يد 
خل��ف، واالحلان حملس��ن فرحان، من 
ضمن أغني��ات التراث الت��ي غناها 
جابر ه��ي "ع الهودلك" التي كانت 
ضمن أغاني املهرجان من خالل أداء 
الفن��ان خضي��ر عباس، ام��ا الفنان 
س��عد عبد احلس��ني والذي كان لنا 
معه لقاء سابق، وهو صاحب اغنية 
"ال على بختك" التي عرف بها أيضا 
في تس��عينيات القرن املاضي خالل 
حفلة للفرق��ة النغمية، فقد غنى 
من احلان كوكب حمزة اغنية افيش 
ب��روج احلنية. الفنانة اديبة كان لها 
مش��اركة، وحضور الفت من خالل 

اغني��ة "يا ام��ي يا ام الوف��ة" التي 
كتب كلماتها الشاعر الكبير كرمي 

العراقي.
وكيل وزارة الثقافة فوزي األتروشي 
خت��ام  قب��ل  كلم��ة  ل��ه  كان��ت 
احلفل: أفخ��ر بكل ملحن وش��اعر 
ومط��رب وع��ازف، أس��هموا بصنع 
الذائق��ة العراقي��ة الرصين��ة، منذ 
السبعينيات، وما سبقها، وما تالها 
من عق��ود عافية الثقاف��ة في بالد 
الرافدي��ن، هدفنا جعل كل جزء من 
العراق يزهو باجلمال، والذوق الرفيع، 
من خالل الغناء املبني على أس��س 
صحيح��ة في هذه القاعة، التي لن 
يخرسها صوت االرهاب، بل ننطلق 
منه��ا للتناغم غنائيا م��ع املقاتل 
الذي حرر ارضنا من إحتالل "داعش" 
بالفنانني  املن��ا وطي��د  اإلرهاب��ي، 
لتغيي��ر احلياة نحو االفض��ل، وبناء 
والعل��م  وال��ذوق  ال��روح  حض��ارة 

والعمل املواظب على املعرفة".

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

ق��رارا  القاض��ي  أص��در 
األميركية  الفنان��ة  براءة 
بع��د  س��ويفت،  تايل��ور 
ان رف��ع عليه��ا املنس��ق 
ديفي��د مولر  املوس��يقي 
يتهمها  دعوى قضائي��ة، 
بأنه خس��ر عمله بعد أن 
اشتكت ملديره بانه حترش 
بها، واتهمها بالتش��هير 
اإلذاعية  احملط��ة  ف��ي  به 

التي يعمل بها.
األميركية  املغنية  وأدلت 
بش��هادتها أم��ام هيئ��ة 
احملكم��ة  ف��ي  محلف��ني 
ب��أن مولر حترش  اجلزائية، 

به��ا قبل إح��دى احلفالت 
في س��نة 2013.ووصفت 
بينما  احلادث��ة  س��ويفت 
محامي  يستجوبها  كان 
مكفارالند  غابرييل  مولر 
حتم��ا  "كان  فقال��ت 

يخطط لشيء مشني.

أش��علت النجمة التركية 
بيرين سات مواقع التواصل 
نش��رها  فور  االجتماع��ي، 
لصورة جتمعها بشبيهتها 
التي كاد البعض أال يصّدق 
الكبي��رة  الش��به  درج��ة 

بينهما.
بالص��ورة  بيري��ن  ظه��رت 
وهي حتتضن فتاة في سن 
الكثير  وحصدت  املراهقة، 
وظ��ن  التعليق��ات،  م��ن 
البعض أن هذه الفتاة، هي 
شقيقة بيرين الّصغيرة إذ 
بينهما يصدم  الش��به  أن 
الناظ��ر فع��الً م��ن ناحية 
الشفاه  النظرة،  البش��رة، 

ومالمح الوجه. 

س��ات  لبري��ن  أن  نذك��ر 
شقيقة شابة تدعى بشرى 
"أي أي��دن"، وأيض��اً متتهن 
التمثيل، أعلنت مؤخراً عن 
ولكنها  احلج��اب،  ارتدائها 
أثارت اجل��دل عند ظهورها 
عدة مرات خالل الشهريني 
املاضي��ني مرتدي��ة احلجاب 

تارة، ومن دونه تارة أخرى.

سافر املمثل السوري تيم 
حسن الى مصر، وحتديداً 
الى القاهرة ليتعاقد على 
مسلس��ل جديد "عائلة 
املسلسل  نعمان"،  احلاج 
املق��ّرر أن يعود من خالله 

الى الدراما املصرية.
وف��ي التفاصيل، لم يقم 
حسن بزيارة أسرة زوجته 
اإلعالمية وف��اء الكيالني 
بالقاه��رة، واكتفى بلقاء 
املنت��ج ص��ادق الصب��اح، 
وع��اد بعدها ال��ى لبنان، 
س��يخصص  بأنه  وأك��د 

يوم��اً كامالً لزيارة أس��رة 
زوجته، ألنه لم يس��تطع 
الوقت  لضي��ق  زيارته��م 
الذي حتك��م فيه، ومنعه 
أيضاً من لق��اء أصدقائه 

وزمالئه الفنانني.

تايلور سويفت

تيم حسن

بيرين سات

أخبــارهــــــــــم

جانب من املهرجان

الصباح الجديد - وكاالت:
ص��در حديثاً ع��ن دار مص��ر العربي��ة للنش��ر والتوزي��ع كتاب 
"س��امية جمال الفراشة" للكاتبة ناهد صالح، يحتوي الكتاب 
على عش��رة فصول، إضافة إلى فصل خاص بالصور، ويتضمن 
قائم��ة باملراجع اخلاصة بعلم النفس، والتاريخ، والكتب اخلاصة 
بالرقص الش��رقي، وكل هذا ع��ن طريق اتخاذ منهج احلكي عن 

الفنانة من الزاوية اإلنسانية والفنية. 
وذك��رت املؤلف��ة أنها وجدت في قصة س��امية جمال ثراء على 
املس��توى الدرامي، ومادة للكتابة، وقالت إنها أيقونة نس��ائية 
مبهجة ومختلفة، وأمنوذج املرأة التي تس��تدعى الفرح ش��كالً 
ومضموناً: "س��امية جمال هي شخصية درامية اعتمدت على 
نفس��ها في رحل��ة صعودها، من طفلة جاءت م��ن بيئة فقيرة 
ومعذبة من زوجة األب، إلى فنانة استطاعت أن تصنع لنفسها 

شكالً خاصاً في الرقص الشرقي". 
كما حتدث��ت "ناهد" عن معان��اة الفنانة من الوح��دة في املدة 
األخي��رة من حياتها، وكي��ف عادت بعد االعت��زال إلى الفن في 
الثمانيني��ات، وكان��ت ق��د بلغت الس��تني من عمرها، بس��بب 
احتياجه��ا للم��ال: "اعتم��دت عل��ى حواراته��ا التليفزيوني��ة 
والصحفي��ة، وم��ن خالل دراس��تي لعلم النف��س، عملت بحثاً 
خاصاً يعتمد على حتليل نفس��ي لش��خصية س��امية، وتأثير 
البيئة التي نش��أت فيها، وفش��لها في قص��ص حبها، لفكرة 
تعاملها مع اجلسد بوصفه رأس��مالها". وبحسب "ناهد" فإن 
"الفراشة كانت حتافظ طوال الوقت على رشاقتها، حتى وصل 

معها األمر إلى أن أصيبت باألنيميا".

متابعة - سالم البغدادي:
أعل��ن تلفزيون دولة الكويت عن وفاة املمثل عبد احلس��ني عبد 
الرضا يوم اجلمعة في أحد مستشفيات لندن عن 78 عاما.وكان 
ق��د مت نقله إلى املستش��فى قبل أيام قليلة إث��ر تعرضه ألزمة 

صحية في أثناء وجوده في العاصمة البريطانية.
عبد الرضا أحد مؤسس��ي احلركة الفني��ة في منطقة اخلليج. 
وحفل مشوار الفنان الراحل بعشرات املسرحيات واملسلسالت 
التي قدمها على مدى أكثر من خمس��ة عقود. وقد أسس عبد 
الرضا فرقة املس��رح العربي في مطلع ستينيات القرن املاضي 

وفرقة املسرح الوطني في السبعينيات.
ألف عبد الرضا عددا من األعمال الفنية على غرار مسلس��لي 
)درب الزلق( و)األقدار( ومسرحيات )باي باي لندن( و)سيف العرب( 
و)فرس��ان املناخ( و)عزوبي الساملية، ومس��رح يحمل اسمه في 

العاصمة الكويت.
وكان عبد الرضا قد تعرض لعدة أزمات صحية، منها كانت بعام 
2003 عندم��ا تعرض ألزم��ة قلبية في أثناء تصويره ملسلس��ل 
احليالة نقل على إثرها إلى املستش��فى وتبني إصابته بانسداد 
في الشرايني، سافر بعدها إلى لندن إلجراء جراحة عاجلة وعاد 
بعد ش��فائه إلكمال تصوير املسلسل، كما تعرض ألزمة حادة 
ف��ي ع��ام 2005  إثر إصابت��ه بجلطة في املخ أدخ��ل على أثرها 
العناية املركزة مبستش��فى مبارك الكبير ونقل بعدها للعالج 
ف��ي أملانيا، بعد اإلنتهاء من مسلس��ل العاف��ور أجرى عمليتي 

قسطرة للقلب في لندن عام 2015. 

بغداد - الصباح الجديد:
أعلن املوس��يقار نصير شمه، أمس السبت، أن مطلع 
تش��رين األول املقبل س��يتم العم��ل بإع��ادة بناء 20 

ساحة في العاصمة بغداد. 
وأضاف ش��ّمة في بي��ان صحف��ي، إن "اجتماعا عقد 
اخلمي��س املاضي ف��ي مقر رابط��ة املص��ارف اخلاصة، 
بحض��ور ممثلي االمان��ة العامة جمللس ال��وزراء والبنك 
املرك��زي ووزارة الثقاف��ة وامل��وارد املائي��ة ومؤسس��ة 
مكية االستش��ارية واملدير التنفيذي لرابطة املصارف 

اخلاصة"، 
وبنّي ش��ّمة أن "جلنة ألق بغداد اتفق��ت على أن يكون 
االثن��ني املقب��ل موعد لتس��ليم العط��اءات للجهات 

املقاولة البالغة 20 شركة".
ونوه ش��مة ال��ذي يرأس جلنة أل��ق بغ��داد أن "اللجنة  
قررت تأجي��ل العمل بإعادة بناء 20 س��احة في بغداد 
إل��ى االول من تش��رين االول املقبل بع��د أن يفترض ان 
يك��ون املوعد الش��هر احلالي، وذلك خلروج الس��احات 
بأفضل مس��توى، ألنه أجريت بع��ض التعديالت التي 
تتطلب وقتا اضافيا"، مؤكدا أن "اللجنة ارتأت دراسة 
التصاميم الهندس��ية للساحات وحتديد املواد االولية 

املستوردة واحمللية مما استغرق وقتا طويال". 

مهرجان "سعدون جابر" لألغنية أحد أسس االنتصار على قوى الظالم
حضره جمع غفير من الجمهور 

صدور كتاب "سامية جمال 
الفراشة" للكاتبة ناهد صالح

وفاة الممثل الكويتي عبد 
الحسين عبد الرضا في لندن 

نصير شمة يعلن إعادة 
بناء 20 ساحة في بغداد

الصباح الجديد - وكاالت:
كش��فت الفنانة روجينا، أن سبب 
مشاركتها في املسلسل اخلليجي 
إعجابه��ا  ه��و  مع��ي"،  "قلب��ي 
بالس��يناريو املكت��وب، إل��ى جانب 
أن دوره��ا كان مصريًا، واملسلس��ل 
ت��دور أحداثه ف��ي إط��ار اجتماعي 
رومانسي، واملنتجة صديقة مقربة، 
مغرب��ي،  ميس��اء  الفنان��ة  وه��ي 

مضيف��ه أن املسلس��ل كان جتربة 
جديدة لها وتعلمت منها الكثير.

وأوضحت روجينا، في تصريح خاص 
الحد املواقع التي تعنى بأخبار الفن 
والفنان��ني، أن املوض��وع بالنس��بة 
اليه��ا ل��م يك��ن الهدف من��ه هو 
الكسب املادي، مشيرة إلى أنها لم 
تكن الفنانة األولى التي تشارك في 
دراما خليجية، أو عربية مش��تركة، 

مؤك��ًدا أنه��ا ضد الهج��وم عليها 
بس��بب ه��ذا العمل، ولي��س له أي 

مبررًا.
م��ن ناحية أخ��رى، تقض��ي روجينا 
معظ��م الوق��ت م��ع أس��رتها ألن 
بتصوير  املاضي��ة  املدة  انش��غالها 
مسلس��ل "كفر دله��اب" جعلها 
تبتع��د عنه��م طوي��ال، معربة عن 
س��عادتها بنج��اح دور "زهرة" الذي 

قدمت��ه ف��ي املسلس��ل، كم��ا 
تشارك روجينا في تقدمي املوسم 
اجلدي��د م��ن مس��رحية الفنان 
محمد رمض��ان "أهال رمضان"، 
والتي تعرض على مسرح الهرم 
نهاية كل أسبوع، واحتفل فريق 
الفنانة  املس��رحية بعيد ميالد 
ش��يماء س��يف ف��ي كواليس 

التصوير.

روجينا تشارك بالدراما الخليجية "قلبي معي"

بغداد - الصباح الجديد:
احيت وزارة الش��باب والرياضة، يوم امس 
الس��بت ال�12 من ش��هر آب اجلاري اليوم 
العامل��ي للش��باب حتت ش��عار )ش��بابنا 
حم��اة بناة( ال��ذي يق��ام بجمي��ع انحاء 
والفعاليات  للناشطة  العالم ويخصص 
الش��بابية، باحتفالي��ة كبي��رة نظمتها 
الوزارة على املس��رح الوطن��ي في بغداد، 
بحضور وزير الش��باب والرياضة الس��يد 
عبد احلس��ني عبطان، وممثلة االمني العام 
ل��أمم املتح��دة للش��ؤون االنس��انية في 
العراق ليزا غراندي، ومبعوثة االمني العام 
لشؤون الش��باب، وممثل صندوق االسكان 

لأمم املتحدة .
وعبر وزير الش��باب والرياضة السيد عبد 
احلس��ني عبطان عن س��عادته مبا حققه 
ش��باب العراق في الفاصلة الزمنية، بني 
مناس��بتني متثالن اليوم العاملي للشباب، 
في العام املاضي، واليوم، وما أثمر اولهما 
م��ن انتص��ارات عظيمة حققها ش��باب 

العراق على إرهاب داعش.
اس��تهل احلفل بعرض مسرحي جتسيدي 
قدمه مجموعة من ش��باب فرقة ثقافة 
وفنون الش��باب بعنوان ) انكي��دو (، كما 

افتت��ح الس��يد الوزي��ر معرض��ا للصور 
الفتوغرافية وفقرات فنية متنوعة بدأت 
بفيل��م )ش��دة ورد(، ال��ذي عبر ع��ن تنوع 
العم��ل االبداعي الش��بابي ف��ي الدفاع 
عن الوط��ن، والبناء، والتطور العلمي، مع 
فسحة االمل الكبيرة التي تخط بسواعد 
الشباب، فضال عن وصالت غنائية تراثية 
وعرض مس��رحي كوميدي جملموعة والية 
بطيخ في االحتفالية التي تفاعل معها 

اجلمهور الشبابي الكبير في املسرح.

بغداد - الصباح الجديد:
 اختزل الفيلم السينمائي )العاصفة 
الس��وداء( ال��ذي ع��رض في املس��رح 
الوطن��ي، مس��اء اخلمي��س العاش��ر 
م��ن ش��هر اب، بدقائق��ه التس��عني، 
قضية هي من اعقد قضايا السنوات 
الثالث األخيرة، هي س��نوات االحتالل 
الداعش��ي الهمجي لع��دد من املدن 
املوص��ل  مدين��ة  ومنه��ا  العراقي��ة، 
ونواحيها  اقضيته��ا،  ب��كل  )نين��وى( 
طوقه��ا  مس��افة  عل��ى  املمت��دة 
اجلغرافي، حيث س��قطت األرض، من 
حي��ث ب��دأت مس��يرة الس��بي، وهدر 
كرام��ة ش��ريحة واس��عة من نس��اء 
بأحض��ان  املرمتي��ة  االقضي��ة  اح��دى 
اجلبال، واستباحة شرفهن بنحو يندى 
له جبني اإلنسانية، فان تلك التسعني 
دقيقة حملت ملشاعرنا نحن املتلقني 
لغما اس��تفزازيا، اثار بني اضلعنا الم 
تلك الفاجعة بأبعادها املأس��اوية، الن 
االرض واح��دة والعرض واح��د، هذا ما 
تضمنه الفيلم العراقي من كردستان 

العراق )العاصفة السوداء

احلائ��ز عل��ى ع��دة جوائ��ز دولي��ة، 
وهو م��ن تألي��ف واخراج حس��ني 
حس��ن، ومام��د اكت��اش، ومتثي��ل 
يكش ش��هباز، ودمين زن��د، اما أداء 

أبط��ال الفيلم، فقد اس��تحق ثناء 
وتصفي��ق اجلمه��ور، ملا كان��وا عليه 

م��ن إج��ادة، وتلقائي��ة حتاك��ي األدوار 
العاملي��ة وابطالها، عل��ى الرغم 

من بع��ض املالحظات التي 
لس��ان  عل��ى  وردت 

واملشاهدين  النقاد، 
ح��ول أج��زاء من 

الفيلم،  فك��رة 
لكيف��ي��ة  ا و
التي جسدها 
مؤلف ومخرج 
لكنه  العمل، 
م��ن  يع��د 
التي  األف��الم 

س��تحقق 
منافسة قوية 
احملاف��ل  ف��ي 

الدولية.

المسرح الوطني يحتضن احتفالية 
بمناسبة اليوم العالمي للشباب

مأساة الموصل في فيلم بتسعين 
دقيقة على المسرح الوطني 

أربيل - الصباح الجديد:
شارك رعد عالوي مدير عام الشؤون 
اإلداري��ة ف��ي وزارة الثقافة، ورئيس 
فري��ق إدراج بابل على الئحة التراث 
العمل،  فري��ق  وبصحبة  العامل��ي، 
ف��ي اجتماع��ات خب��راء منظم��ة 
اليونس��كو الدولية الذي أقيم في 

اربيل للمدة من 6/8 لغاية 10/8. 
وتعد املشاركة من اجل االستعداد 
واملباش��رة بكتابة ملف الترشيح 
ال��ى جلن��ة الت��راث العامل��ي، وفقا 
املطلوبة م��ن منظمة  للمعايي��ر 

اليونسكو الدولية. 
وكان فري��ق إدراج مدينة بابل على 

الئحة التراث العاملي، قد بحث في 
مقر هيئة اآلثار مع ممث��ل منظمة 
اليونس��كو ف��ي بغ����داد، وممث��ل 
امللحقي��ة الثقافية في الس��فارة 
األميركية، نشاط اللجنة والتأكيد 
عل��ى التنس��يق بني فري��ق العمل 
واجله��ات املعني��ة به��دف اتخ�اذ 

س��ريع��ة  خط����وات 
الوق�����ت  واس��تث���مار 
إلع����داد املل��ف، وإكمال 
املتطلب��ات املطلوب��ة من 
اليونسكو.  منظم�ة  قبل 
وذلك في ش�ه��ر ح�زي�ران 

املاض�ي.

فريق "إدراج بابل" يشارك في اجتماع خبراء اليونسكو
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