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بغداد - وعد الشمري:
أكدت اللجنة القانونية في مجلس 
النواب، أم��س االحد، أن موعد اجراء 
العامة مثب��ت مبوجب  االنتخاب��ات 
الدس��تور العراق��ي، وفيما ش��ددت 
عل��ى عدم امكانية تأجيلها حتت أي 
ظرف، بينت أن عمر الدورة البرملانية 
ينته��ي بع��د اربع س��نوات تقوميية 
من أول جلس��ة، يأتي ذلك في وقت 
اش��ار خبير إلى أن املوعد الرس��مي 
لالنتخابات املقبلة س��يكون في 15 

من شهر آيار املقبل.
وق��ال عضو اللجنة زانا س��عيد في 
تصريح إل��ى "الصب��اح اجلديد"، إن 
"الدس��تور العراق��ي أوض��ح بنحو 
صريح مدة الدورة البرملانية وجعلها 

اربع سنوات تقوميية".
وأضاف س��عيد، النائب ع��ن االحتاد 
االس��المي الكردس��تاني، أن "جتاوز 
تل��ك امل��دة يع��ّد خرق��اً للدس��تور 
والقان��ون، وه��و غير ممك��ن حتت أي 

ظرف من الظروف".
وي��رى أن "الدع��وات الت��ي يطلقها 
بعض السياسيني من خالل وسائل 
االع��الم لتأجيل انتخاب��ات مجلس 
النواب من ش��هر نيسان املقبل إلى 
موع��د الحق ال مبّرر له��ا، وتعّبر عن 

جهل البرز بنود الدستور".
وبني س��عيد أن "ذلك ين��درج ايضاَ 

حتت ب��اب التصريحات السياس��ية 
لغايات انتخابية وللتش��ويش على 
الرأي العام وخلق نوع من الضبابية 
ع��ن االلية القانوني��ة للتعاطي من 
االنتخاب��ات، فلي��س م��ن املعق��ول 
أن نائب��اً ال يع��رف مبواعي��د اج��راء 

االنتخابات".
وزاد عضو اللجنة القانونية أن "مدة 
االربع س��نوات تبدأ من تاريخ انعقاد 
اجللسة االولى جمللس النواب املعروفة 

بجلسة ترديد القسم النيابي".
ومض��ى س��عيد إل��ى أن "التالعب 
بتل��ك امل��دد يحت��اج إل��ى تعدي��ل 
لنصوص الدستور على وفق اآلليات 

املتعمدة في احكامه".
بدوره افاد اخلبير القانوني طارق حرب 
في تعليق إلى "الصباح اجلديد"، بأن 
"الدستور العراقي حدد موعد اجراء 
االنتخابات ودورات االنعقاد وهي اربع 
سنوات تبدأ من تاريخ أول جلسة".

وأضاف حرب أن "أول جلس��ة جمللس 
الن��واب بدورت��ه احلالي��ة كانت في 
االول من متوز ع��ام 2014"، موضحاً 
ان "انتهاء عمر البرملان سيكون من 
االول م��ن مت��وز من ع��ام 2018 على 
أن جت��رى االنتخاب��ات قبل خمس��ة 
عش��ر يوماً من ه��ذا التاريخ مبوجب 

الدستور".
تتمة ص3

"القانونية النيابية" تعدُّ تأجيل االنتخابات 
خرقًا للدستور وتشدد على إجرائها في موعدها

اجتماع للجنة القانونية النيابية

بغداد ـ الصباح الجديد:
اك��د رئي��س اجلمهوري��ة، ف��ؤاد 
معص��وم، أم��س االح��د، رغبة 
عالق��ات  تطوي��ر  ف��ي  الع��راق 
التع��اون م��ع مملك��ة البحري��ن 

وبقية دول اخلليج والعالم.
وقال مكتب رئاس��ة اجلمهورية 
"الصب��اح  ال��ى  ورد  بي��ان  ف��ي 
اجلديد"، إن "معصوم اس��تقبل 
في قصر الس��الم ببغداد اليوم 
االحد )أمس( وزير خارجية مملكة 
البحرين الشيخ خالد بن أحمد 
ب��ن محم��د آل خليف��ة والوفد 

املراف��ق ل��ه"، مبين��اً ان "االخير 
نقل حتيات ملك البحرين الشيخ 
حمد بن عيس��ى بن سلمان آل 

خليفة إلى الرئيس العراقي".
واك��د معص��وم، وفق��اً للبيان، 
عل��ى "عمق العالق��ات األخوية 
ب��ني الع��راق والبحري��ن وضرورة 
البناء  املش��ترك  العمل  اعتماد 
اجملاالت  ف��ي ش��تى  لتمتينه��ا 
واالقتصادي��ة  السياس��ية 
ب��كل  والس��ياحة  والتجاري��ة 

أنواعها".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أكد عمار احلكيم رئيس التحالف 
الوطن��ي، ان تي��ار احلكمة يعمل 
على اع��داد نظامه اجلديد، مبينا 
ان التي��ار اجلدي��د ال يتقاط��ع مع 
اجملل��س االعل��ى االس��المي الذي 

انفصل عنه.
وق��ال احلكي��م، في بي��ان ورد الى 
"الصب��اح اجلديد"، خ��الل كلمة 
ل��ه ف��ي دي��وان بغ��داد للنخ��ب 
والكفاءات املهني��ة والنقابية ان 
"خط��وة تي��ار احلكم��ة الوطني 

حلظت حتديات املرحلة احلالية وال 
يوج��د تقاطع م��ع اجمللس االعلى 
ف��ي القيم واملبادئ امنا اخلالف في 
االليات وطريقة العمل وهم اخوة 
اعزة واالقرب الين��ا"، الفتا الى ان 
"جناح جترب��ة تي��ار احلكمة تعني 
صوابية اخلط��وة واخفاقها درس 
جدي��د نتعلمه في السياس��ية 
اما اذا جنح تي��ار احلكمة الوطني 
واجمللس االعلى فهذا جناح للعراق 

والعملية السياسية".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد
التي��ار  زعي��م  مكت��ب  أعل��ن 
الصدر، أمس  الصدري مقت��دى 
األح��د، أن األخير توجه إلى دولة 
اإلمارات تلبية لدعوة رس��مية، 
مش��يرا إلى أنها ارسلت طائرة 

خاصة لنقله ذهابا وإيابا.
وق��ال مكت��ب الصدر ف��ي بيان 
اطلعت عليه "الصباح اجلديد"، 
الس��يد  القائ��د  "س��ماحة  إن 
مقتدى الصدر توج��ه إلى دولة 
اإلمارات العربي��ة املتحدة امس 

رس��مية  لدعوة  تلبي��ة  األح��د 
منها".

إل��ى  الص��در  مكت��ب  وأش��ار 
"إرسال طائرة خاصة من قبلهم 
ذهابا  لنقل سماحته  )اإلمارات( 

وإيابا".
وك�ان الص���در أج��رى، األح�د 
إل���ى  زي���ارة   ،)2017 مت��وز   30(
الس��عودية  العربية  اململك���ة 
التق��ى خالله��ا بنائ��ب املل��ك 
محم��د بن س��لمان وع��دد من 

املسؤولني.

معصوم يؤكد لوزير خارجية 
البحرين رغبة العراق في تطوير 

عالقاته مع دول الخليج

الحكيم: تيار الحكمة يعمل
على إعداد نظامه الداخلي 
بمشاركة جميع المكونات

الصدر يتوجه إلى اإلمارات 
تلبية لدعوة رسمية

حركة التغيير تطالب رسميًا بتأجيل االستفتاء
وتعديل نظام الحكم وقانون رئاسة اإلقليم 

بعثة األمم المتحدة: أكثِر من 60 %
من سّكان العراق تقلُّ أعمارهم عن 25 عامًا 23

بغداد ـ الصباح الجديد:
العال��ي  التعلي��م  وزارة  أعلن��ت 
والبح��ث العلم��ي، ام��س االح��د، 
الش��هداء  ذوي  تق��دمي  ضواب��ط 
ف��ي اجلامع��ات واملعاهد، للس��نة 

الدراسية 2017 -2018.
وق��ال املتحدث الرس��مي لل��وزارة، 
حيدر العب��ودي، في بي��ان اطلعت 
إن   ، اجلدي��د"  "الصب��اح  علي��ه 
"الفئات املشمولة بهذه الضوابط 
ذوو ش��هداء ضحاي��ا جرائ��م حزب 

البعث املنحل، وذوي شهداء احلشد 
الش��عبي، وذوي ضحايا العمليات 
العس��كرية  واألخط��اء  احلربي��ة 
والعملي��ات اإلرهابي��ة وللجرح��ى 
لس��نة   )57( بقان��ون  املش��مولني 
2015"، مبينا ان "التقدمي والقبول 
له��ذه الفئ��ات يكون بنس��بة 5% 
ل��كل فئة ويك��ون التناف��س على 

املقاعد لكل فئة على حدة".
واض��اف ان "الطلب��ة املش��مولني 
سيتنافس��ون  الضواب��ط  به��ذه 

للقبول في كليات اجملموعة الطبية 
)طب، وطب أسنان، وصيدلة( بفارق 
مجم��وع 35 درج��ة أو أقل من احلد 
األدن��ى للقبول في ه��ذه الكليات 
ضمن القبول املركزي على االّ يقّل 
مجموع املتقدم ع��ن )630( درجة، 
وبف��ارق 50 درج��ة أو اق��ل من أدنى 

مجموع في بقية التخصصات".
ال��ى  الرس��مي  املتح��دث  واش��ار 
طري��ق  ع��ن  يك��ون  "التق��دمي  ان 
البواب��ة االلكترونية اخلاصة بدائرة 

واملتابعة  والتخطي��ط  الدراس��ات 
ومن خالل االس��تمارة االلكترونية 
اخلاصة بهم ويت��م اعتماد التقدمي 
بع��د  الطال��ب  م��ن  االلكترون��ي 
الشهداء على  مصادقة مؤسسة 
كون الطالب من ذوي الش��هداء"، 
مبين��ا ان "الطال��ب يلت��زم عن��د 
اكمال التق��دمي الكترونيا مبراجعة 
إلكم��ال  الش��هداء  مؤسس��ة 

إجراءات املصادقة على التقدمي".
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بغداد ـ الصباح الجديد:
قاس��م  الداخلي��ة  وزي��ر  كش��ف 
األعرج��ي، أمس األح��د، أن اململكة 
العربي��ة الس��عودية طلب��ت منه 
ب��ني  بغ��داد  تتوس��ط  أن  رس��ميا 
الري��اض وطه��ران، لكب��ح التوت��ر 
بني البلدين، مش��يرا إل��ى أنه أبلغ 
العالق��ات  ب��أن حتس��ني  اململك��ة 
مع إيران يب��دأ باحترامه��ا احلجاج 
بزيارة  والس��ماح له��م  اإليراني��ني 

مقبرة البقيع.

ونقل��ت قناة "روس��يا الي��وم" عن 
األعرجي قوله خالل مؤمتر صحفي 
مش��ترك مع نظي��ره اإليراني، عبد 
الرضا رحماني فضلي، في طهران، 
إن ول��ي العهد الس��عودي، محمد 
بن س��لمان، طلب منه رس��ميا، أن 
يتوسط العراق بني إيران والسعودية، 
لكبح التوتر بني البلدين، كما سبق 
للملك سلمان أن قدم هذا الطلب 

في وقت سابق.
وأض��اف األعرج��ي أنه أبل��غ اجلانب 

الس��عودي برأي اجلانب اإليراني بأن 
اخلطوة األولى التي ميكنها أن تؤدي 
لتخفيف التوتر بني طهران والرياض 
تتمثل ف��ي إبداء الري��اض االحترام 
إلى احلج��اج اإليرانيني ومعاملتهم 
بأفضل نحو، وأن تسمح لهم بزيارة 

مقبرة البقيع.
وقال األعرجي إن اجلانب الس��عودي 
أن  وأك��د  ذل��ك  بتطبي��ق  وع��د 
البقيع مفتوح��ة اآلن أمام احلجاج 

اإليرانيني.

وش��دد األعرج��ي عل��ى أن الع��راق 
يؤمن بضرورة وجود عالقات صداقة 
بني إيران والسعودية، ألنها تسهم 

في تعزيز أمن املنطقة.
من جانبه، ق��ال رحماني فضلي إن 
احترام احلجاج اإليرانيني مهم جدا 
لطه��ران، وإن طهران تس��عى دوما 
لتعزي��ز عالقاته��ا مع الس��عودية، 
مؤكدا أن إيران لم تكن سباقة في 

قطع العالقات مع السعودية.
تتمة ص3

"التعليم العالي" تعلن ضوابط تقديم
ذوي الشهداء للجامعات والمعاهد

األعرجي يكشف عن طلب سعودي
من العراق للتوسط بين الرياض وطهران

متابعة الصباح الجديد:
إقلي��م  حكوم��ة  ممث��ل  أك��د 
كردستان في إيران ناظم الدباغ، 
أمس األحد، أن إس��رائيل أعلنت 
النفص��ال  تأييده��ا  "رس��مياً" 
أن  إل��ى  ذل��ك  عازي��اً  اإلقلي��م، 
"يص��ب  االنفص��ال  اس��تفتاء 
ف��ي مصلحة" إس��رائيل، وفيما 
اتهم بغداد بأنها غير مستعدة 
مع  العالقة  املشكالت  لتسوية 
أربي��ل، عّد أن��ه لوال إي��ران لكان 
تنظيم "داعش" قد سيطر على 

بغداد. 
وقال الدباغ ف��ي حوار مع وكالة 
"بان��ا" اإليراني��ة نقلت��ه وكالة 
"نح��ن  اإليراني��ة،  "تس��نيم" 
ميكنن��ا  ال  انن��ا  إل��ى  توصلن��ا 
تس��وية مشكالتنا مع احلكومة 
العراقي��ة احلالي��ة لي��س ألننا ال 
نري��د بل ألن احلكوم��ة العراقية 
غير مستعدة لتسوية املشاكل 
العالقة"، مضيفاً "لذلك أعلنت 
القي��ادة الكردي��ة عب��ر الدع��م 

وق��رار األكثرية باإلقلي��م أن 25 
س��بتمبر س��يكون موعد إجراء 
االس��تفتاء، لكن ليس مقرراً أن 
نس��تقل دفعة واحدة بعد إجراء 

االستفتاء".
وبش��أن ردود أفع��ال دول اجل��وار 
لف��ت  االس��تفتاء،  بخص��وص 
الدباغ إلى "وج��ود وجهتي نظر، 

األولى ترى عدم إجراء االستفتاء 
وترى ضرورة تسوية املشاكل مع 
بغ��داد، وأن إيران أب��دت ردة فعل 
مختلف��ة وأعلنت اس��تعدادها 

تنفي��ذ  ف��ي  االقلي��م  لدع��م 
االتفاقي��ات املوجودة ب��ني الكرد 
وحكوم��ة بغ��داد"، موضح��اً أن 
"وجهة النظر الثانية، تقول إنها 
حتترم ق��رار الكرد لكن األنس��ب 
املش��كالت  وتس��وية  تأجيل��ه 
عب��ر  املركزي��ة  احلكوم��ة  م��ع 

التفاوض".
وأش��ار الدباغ، إلى "ضرورة توفير 
ظروف إجراء االستفتاء ألن هذه 
القضية االن تس��تلزم مزيدا من 
التدقي��ق، وكان يج��ب احلصول 
عل��ى رضا اجل��وار وف��ي غير هذا 
االس��تفتاء  عل��ى  س��يحكم 
بالفش��ل"، مضيفاً أن "الطريق 
األول التف��اوض مع بغ��داد ومن 
ثم م��ع إي��ران وتركي��ا، وأن هذه 
املفاوض��ات بدأت االن لكن إعالن 
االس��تفتاء  بع��د  االس��تقالل 
س��يكون وفق بعض ال��رؤى، وأن 
هذه املدة رمبا تس��تغرق اسبوعا 

أو عدة أعوام".
تتمة ص3

ممثل كردستان في إيران: إسرائيل تدعم انفصال اإلقليم
تقريـر

متابعة

بغداد ـ الصباح الجديد:
عل��ي  املس��تقل،  النائ��ب  اك��د 
الش��كري، أمس االح��د، ان هناك 
مس��اٍع حقيقية م��ن قبل بعض 
الن��واب لتعدي��ل القوان��ني الت��ي 
منحت االجهزة القمعية السابقة 
رواتب تقاعدية ضحمة، وهمشت 
واحلش��د  اجلي��ش  ش��هداء  ذوي 

الشعبي. 
وقال الشكري في تصريح صحفي 
ان "اغل��ب ذوي ش��هداء احلش��د 

الش��عبي واجلي��ش العراق��ي، لم 
اس��تحقاقاتها  عل��ى  يحصل��وا 
ان "الش��هداء  التقاعدية"، مبينا 
ه��م الذين اعادوا للع��راق كرامته 
بعد تدنيسه من داعش االرهابي".

واضاف ان "بعض االجهزة القمعية 
ف��ي النظ��ام الس��ابق، مم��ن لديه 
خدمة ملدة س��نة واح��دة، حصلوا 
عل��ى روات��ب تقاعدي��ة ضخمة"، 
مؤك��دا ان "النواب س��يكون لهم 
وقف��ة الع��ادة النظ��ر بالتصويت 

على بعض القوانني التي مت متريرها 
في وقت سابق". 

واوضح ان "هناك مسعى حقيقي 
من قبل الن��واب لتعديل القوانني 
الس��ابقة الت��ي اعط��ت حق��وق 
لالجهزة القمعية"، مشيرا الى ان" 
املس��عى مايزال مجرد مناقشات 
قانوني��ة،  وصي��غ  أف��كار  إليج��اد 
وبعدها جمع تواقيع العادة النظر 

ببعض القوانني السابقة".
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مساٍع لتعديل القوانين التي منحت
"األجهزة القمعية السابقة" رواتب ضخمة

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن مجل��س محافظة البصرة 
عن فتح باب الترش��يح للراغبني 
بشغل منصب محافظ البصرة، 
فيم��ا يعتزم عقد اجتماع للكتل 
السياس��ية ف��ي اجملل��س لبحث 
تداعيات ما بعد استقالة احملافظ 

ماجد النصراوي.
احملافظة  رئي��س مجل��س  وق��ال 

بالوكالة وليد كيطان في تصريح 
صحف��ي ان " اجملل��س فت��ح باب 
الترش��يح لش��غل هذا املنصب 
جلميع الراغبني بش��غله من دون 
اس��تثناء" . واضاف ان " مجلس 
احملافظ��ة عق��د الي��وم اجتماعا 
لبح��ث  السياس��ية  للكت��ل 
النص��راوي  اس��تقالة  تداعي��ات 
وامللفات ذات االولوي��ة". يذكر ان 

محافظ البصرة ماجد النصراوي، 
قد اعلن في 10 آب اجلاري، وخالل 
حفل افتتاح اجلسر املعلق )جسر 
الش��هيد محم��د باق��ر الصدر( 
عن تقدمي اس��تقالته رسمياً الى 
مجلس محافظة البصرة، مرجعا 
ذلك الق��رار الى الضغوطات التي 
يتعرض لها هو وعائلته وموظفني 

في ديوان احملافظة.

بغداد - أسامة نجاح:
أكدت قيادة العمليات العمليات 
املش��تركة يوم ، أمس األحد ، أن 
للبدء  األمنية مستعدة  القوات 
بعملية حترير قضاء تلعفر، فيما 
لفتت إلى أنه��ا ، تنتظر الضوء 
األخضر م��ن قبل القائ��د العام 
للقوات املسلحة حيدر العبادي. 
قي��ادة  باس��م  الناط��ق  وق��ال 

العملي��ات املش��تركة العمي��د 
الركن يحيى رس��ول في حديث 
‘‘الصب��اح  لصحيف��ة  خ��اص 
اجلديد‘‘ إن "جميع املس��تلزمات 
للعملية  العس��كرية  واخلطط 
أن  مضيف��ا  جاه��زة"،  املقبل��ة 
"الق��وات العراقي��ة املش��تركة 
متوضعت في املواقع املرس��ومة 
له��ا متهيدا للش��روع ف��ي حترير 

القضاء". 
املس��لحة  "الق��وات  أن  وأك��د 
متهيدي��ة  عملي��ات  ستش��ن 
واس��تباقية قبل الب��دء بعملية 
حتري��ر قض��اء تلعف��ر"، مبينا أن 
انتهاء  التالي��ة بع��د  "اخلط��وة 
هذه العملية س��يكون مس��ك 
احلدود العراقي��ة وتطهيرها من 

مسلحي تنظيم "داعش". 

م��ن جانبه أعلن الناطق باس��م 
العقي��د محم��د  الدف��اع  وزارة 
اخلضري، أمس األحد ، عن سهولة 
املعركة في قضاء تلعفر مقارنة 
مبعركة املوصل، وفيما أشار إلى 
، إمتام االس��تعدادات العسكرية 
والنفس��ية للق��وات العراقي��ة 

وعدم االهتمام بالضغوط . 
وقال اخلضري لصحيفة ‘‘الصباح 

اجلدي��د‘‘ ان "معركة حترير قضاء 
تلعف��ر س��تنطلق قريبا من دون 
حتدي��د موع��د مح��دد للحفاظ 
على عنصر مباغتة العدو”، الفتا 
إلى إن "اخلطط أعطت األولويات 
للحف��اظ عل��ى أرواح املدني��ني 
برغ��م نس��بتهم القليلة داخل 
بتوفير  نفسها  وألزمت  القضاء 

املمرات اآلمنة لهم". 

وأضاف إن" احلف��اظ على البنى 
التحتي��ة م��ن أولوي��ات القوات 
واتبع��ت هذا األس��لوب في كل 
املعارك الس��ابقة ولم تلجأ الى 
سياسة األرض احملروقة وما نتج 
م��ن دم ف��ي امي��ن املوص��ل على 
وجه التحديد ج��رى من أفع�ال 

داعش”. 
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العمليات المشتركة تؤكد جاهزية جميع المستلزمات والخطط العسكرية لعملية تحرير تلعفر

كردستان ايران

فتح باب الترشيح للراغبين بشغل منصب محافظ البصرة
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السليمانية ـ عباس كاريزي:

تضارب��ت تصريح��ات قي��ادات في 
احل��زب الدميقراط��ي الكردس��تاني 
ب��ن  بارزان��ي  مس��عود  بزعام��ة 
امكانية  متفائل ومتش��ائم حيال 
التوص��ل ال��ى تفاهم واتف��اق مع 
ينه��ي حتفظها  التغيي��ر،  حرك��ة 
ورفضه��ا الج��راء االس��تفتاء، بعد 
ان اصدر مجلس��ها الوطن��ي بياناً 
في��ه  الس��بت طال��ب  ام��س  اول 
بتأجيل االستفتاء واصالح االوضاع 
السياس��ية واالقتصادية واالوضاع 
املعيش��ية املزري��ة للمواطنن في 

االقليم. 
وق��ال مس��ؤول مكت��ب العالقات 
اخلارجي��ة ف��ي احل��زب الدميقراطي 
هوش��يار س��يويلي في معرض رده 
على بيان حركة التغيير ان املكتب 
السياس��ي حلزبه س��يجتمع خالل 
االيام القليلة املقبلة وسيرد رسمياً 
عل��ى بيان حركة التغيير، مش��ددا 
على ان الدميقراط��ي لن يقبل حتت 

أية مبررات بتأجيل االستفتاء.  
احل��زب  ان  س��یویلی  واض��اف 
الدميقراط��ي ق��دم مب��ادرة للب��دء 
باجراء مباحثات مباشرة مع حركة 
التغيي��ر الت��ي متتلك رب��ع مقاعد 
اع��ادة  به��دف  كردس��تان،  برمل��ان 
تفعيل عمل برملان االقليم من دون 
أي قيود او ش��روط مس��بقة وتابع 
ان حزبه يعد النق��اط اخلمس التي 
وضعته��ا حرك��ة التغيير ش��رطا 
الجراء حوار مع اية جهة سياسية 
شروطا تعجيزية لن يقبل بها حتت 
أي ظرف، وحتديدا الفقرة التي تدعو 
الى تأجيل موعد اجراء االستفتاء.     
وف��ي مؤش��ر جدي��د عل��ى حجم 
التن��ازالت الت��ي ميك��ن ان يقدمها 
احل��زب الدميقراطي لثن��ي االطراف 
املعارضة الجراء سياس��اته لتغيير 
موقفه��ا، ودعم اجراء االس��تفتاء 
في 25 م��ن ايلول املقب��ل، عبر اري 
البيشمركة  هرسن مسؤول جلنة 
ف��ي برملان كردس��تان القي��ادي في 
الكردس��تاني،  الدميقراطي  احل��زب 
عن تفائله بامكاني��ة التوصل الى 
تفاهم مع حركة التغيير املعارضة 
العالق��ة  املش��كالت  ملعاجل��ة 

والتوجه نحو تفعيل البرملان واجراء 
االستفتاء في االقليم.

هرس��ن قال في تصريح تلفزيوني 
تابعت��ه الصب��اح اجلدي��د ان احلزب 
الدميقراط��ي يرح��ب باملب��ادئ التي 
طرحتها حركة التغيير للبدء بحوار 
مع الدميقراطي الكردستاني، وانها 
تتقب��ل تلك النقاط س��وى الفقرة 

اخلاصة بتأجيل االستفتاء.
الفتا الى ان الدميقراطي ال اعتراض 
لديه على النقاط اخلاصة بتحقيق 
النف��ط  مل��ف  ف��ي  الش��فافية 
وحتسن اوضاع املواطنن والتطبيع 
بن االطراف الكردس��تانية، واضاف 
ان حزب��ه يتوق��ع ان تق��دم التغيير 
باملقابل تنازالت مشتركة، مضيفاً 
ان حزب��ه يتفهم املقترح��ات التي 
تطال��ب بتأجيل االس��تفتاء اال انه 
يتس��اءل » ما هو البديل لدى الذين 

يطالبون بتأجيل االستفتاء.  
ب��دوره أك��د عضو اجملل��س القيادي 
في احلزب الدميقراطي الكردستاني 
أحم��د كاني أن حزبه ق��دم العديد 
من التنازالت كان��ت من أجل إجراء 

االستفتاء في موعده املقرر في 25 
من ايل��ول املقبل، مضيف��اً أنه »ال 

مبرر لتأجيل االستفتاء«.
وتاب��ع كان��ي ف��ي تصري��ح ملوق��ع 
رووداو »يج��ب النظ��ر إلى مس��ألة 
االس��تقالل وإجراء االستفتاء على 
أنه��ا عملي��ة وطني��ة، وه��ي ورقة 
وطنية قوية ال ميكن إضفاء الطابع 
السياسي أو احلزبي عليها لتحقيق 

أغراض خاصة«.
وتاب��ع أن »جمي��ع التن��ازالت التي 
قدمه��ا احل��زب كان��ت م��ن أج��ل 
موع��ده  ف��ي  االس��تفتاء  إج��راء 
املق��رر باخلام��س والعش��رين ف��ي 
أيلول املقبل، وأعتقد ش��خصياً أن 
مطالب��ة حرك��ة التغيي��ر بتأجيل 

العملية مسألة سياسية«.
وكانت حرك��ة التغيير قد ردت في 
بيان رسمي امس االول السبت على 
بعقد  الدميقراطي  احل��زب  مطالبة 
اجتم��اع ثنائي مش��ترك للتباحث 
ف��ي الي��ة تفعيل برملان كردس��تان 
املعطل منذ عامن واعادة العملية 
السياسية املتعثرة في االقليم الى 

مسارها الصحيح .
وقالت التغيير في بيان صدر عقب 
اجتم��اع مجلس��ها الوطن��ي يوم 
الس��بت املوافق ) ١٢ أغسطس/آب 
۲٠۲۲( في مدينة الس��ليمانية، ان 
االجتماع ناقش الوضع السياس��ي 
الراه��ن واألزمة املالية ومش��كالت 

وهموم مواطني كردستان.
وردت حرك��ة التغيير ف��ي بيانها أن 
اللج��وء الى احل��وار خيار مناس��ب 
حل��ل أزمات إقليم كردس��تان، وفقا 

للمعطيات التالية:
أوال - الغ��اء ق��رار االدخ��ار االجباري 
لروات��ب املوظف��ن ال��ذي فرضت��ه 
حكوم��ة اإلقلي��م عل��ى املواطنن 

على نحو غير قانوني.
ثانياً - توفير الش��فافية في واردات 
النف��ط والغ��از وجمي��ع ال��واردات 
تطبي��ق  عب��ر  األخ��رى  الداخلي��ة 
القانون رقم ٢ الصادر س��نة ٢٠١٥ 
عن برملان كردستان حول تخصيص 

صندوق لواردات النفط والغاز.
ثالثاً- إص��دار قرار إجراء اس��تفتاء 
اإلقليم وحتديد موعد  ٢٥ من ايلول 

مت م��ن دون تهيئة أرضية مناس��بة 
ومن دون مراعاة للوضع السياسي 
واالقتصادي واألمن��ي واالجتماعي، 
املناط��ق  مش��كالت  ع��ن  فض��الً 
املتنازع عليها، ل��ذا البد من تأجيل 
ه��ذه القضية إلى وق��ت آخر ليتم 
عرضه��ا عل��ى البرملان ف��ي ظروف 

مالئمة.
رابع��ا - الب��د م��ن تفعي��ل عم��ل 
البرملان بعد اتف��اق القوى واجلهات 
السياس��ية، ليس��تمر في ممارسة 
والرقابي��ة  التش��ريعية  أعمال��ه 
ويعدل قانون رئاسة اإلقليم، ويقوم 
بتثبيت نظام برملاني دميقراطي في 

كردستان.
خامس��ا – اجراء االنتخابات العامة 

في موعدها احملدد. 
ممثل حكومة اقليم كردستان لدى 
اي��ران ناظم الدباغ حذر في تصريح 
ان االقليم سيدفع ثمناً باهظاً في 
ح��ال عدم موافق��ة دول اجلوار على 
االس��تفتاء واالس��تقالل، مش��ددا 
على ان التأييد االس��رائيلي الجراء 
أثار حفيظة  االستفتاء واالنفصال 

دول اجلوار.  
واوض��ح الدباغ ف��ي تصريح نقلته 
وكالة تس��نيم االيرانية أن عالقات 
اقليم كردس��تان الع��راق مع ايران 
كانت وس��تبقى جيدة، قائال« لوال 
اي��ران ل��كان داع��ش احت��ل بغداد، 
مضيفا، »س��ندفع ثمناً باهظاً في 
ح��ال عدم موافق��ة دول اجلوار على 

االنفصال«.
الدول��ي لالنفصال،  وحول الدع��م 
قال، الصحة للدعم الدولي، الميكن 
العث��ور عل��ى دولة اعلنت رس��ميا 
تأييدها لالنفصال، سوى اسرائيل، 
التي قال انها تدعم االستفتاء النه 
يص��ب في مصلحته��ا، حيث تريد 
ان تك��ون املنطقة دائم��ا في حالة 
صراع وهي حتاول ايجاد مش��كالت 

اليران وتركيا وسوريا والعراق.
ون��وه الى ضرورة توفير ظروف اجراء 
االس��تفتاء الن ه��ذه القضية االن 
تس��تلزم مزيدا من التدقيق، وكان 
يج��ب احلصول على رضا اجلوار وفي 
غير هذا سيحكم على االستفتاء 

بالفشل.

حركة التغيير تطالب رسميًا بتأجيل االستفتاء
وتعديل نظام الحكم وقانون رئاسة اإلقليم 

أكدت أنَّ األرضية السياسية واالقتصادية واالجتماعية غير مهيأة إلجرائه  د.علي شمخي

مض��ى اكثر م��ن عامن عل��ى الش��روع بتنفيذ 
نق��ل الصالحيات من املركز ال��ى احملافظات وكان 
مبقتضى هذا االجراء ان يجري تدريجيا نقل مهام 
ثمان��ي وزارات ال��ى االدارات احمللية ف��ي احملافظات 
حي��ث نصت  املادة )45( من قانون التعديل الثاني 
لقان��ون احملافظات غير املنتظم��ة في إقليم رقم 
)21( لس��نة 2008 الذي صوت علي��ه البرملان في 
جلس��ته الت��ي عق��دت في ال���) 23 م��ن حزيران 
2013( عل��ى ان تؤس��س هيئ��ة تس��مى )الهيئة 
العلي��ا للتنس��يق بن احملافظات( برئاس��ة رئيس 
مجلس الوزراء وعضوية وزراء )البلديات واألشغال 
العام��ة واإلعمار واإلس��كان والعمل والش��ؤون 
والتخطي��ط  والصح��ة  والتربي��ة  االجتماعي��ة 
والزراعة واملالية والرياضة والشباب( ووزير الدولة 
لش��ؤون احملافظ��ات واحملافظن ورؤس��اء مجالس 
احملافظات تتولى نقل الدوائ��ر الفرعية واألجهزة 
الت��ي  واالختصاص��ات  واخلدم��ات  والوظائ��ف 
متارس��ها تلك الوزارات م��ع اعتماداتها اخملصصة 
له��ا باملوازنة العامة واملوظف��ن والعاملن فيها 
إل��ى احملافظ��ات في نط��اق وظائفه��ا املبينة في 
الدس��تور والقوان��ن اخملتص��ة بص��ورة تدريجية 
وضمن س��قف زمن��ي ال يتج��اوز العامن ويبقى 
دور ال��وزارات في التخطيط للسياس��ة العامة. 
وقد تعث��ر تنفيذ هذه املهام لعدة ش��هور برغم 
االج��راءات واخملاطبات واالجتماع��ات التي عقدت 
برئاس��ة رئي��س الوزراء ف��ي اكثر م��ن محافظة 
ويبدو ان هذه املهم��ة تواجه اليوم حتديات كبيرة 
ناجم��ة ع��ن عدم اس��تكمال االس��تعدادات في 
كثي��ر م��ن احملافظات لنق��ل الصالحي��ات برغم 
التصريح��ات الت��ي يطلقها عدد م��ن احملافظن 
باالنته��اء من ه��ذه االس��تعدادات وماتش��هده 
اليوم دوائر احملافظات هو عبارة عن فوضى وشلل 
كبيروتكدس كبير من اخملاطبات للخروج من هذا 
التش��ابك ومن هذا التقاطع ب��ن االدارات احمللية 
وب��ن الوزارات االحتادية وتدخل مجالس احملافظات 
في كثير من القرارات  وتوقف عش��رات املشاريع 
اخلدمية مع وجود تنازع على تنفيذ هذه املشاريع 
واذا علمن��ا ان ان هناك مش��كالت ادارية ومالية 
كبيرة تواجه فك ارتباط املوظفن في املالك العام 
لدوائر احملافظات بالوزارات االحتادية  فان االنشغال 
بهذه املش��كالت س��يترك اثاره السيئة على اداء 
ه��ؤالء املوظف��ن وفي الوقت نفس��ه س��يخلق 
روت��ن وتعقيد في آليات اخملاطب��ات اإلدارية وتأخر 
اجناز آالف املعامالت الت��ي تخص املواطنن وواقع 
احلال يش��ير الى ان احملافظات تعاني اليوم ش��لال 
كبيرا في املرافق املعني��ة باجناز اخملاطبات االدارية 
وتداخال كبيرا بن س��لطات مجال��س احملافظات 
والوزارات االحتادية وصالحيات احملافظ مما يدعو الى 
مراجعة س��ريعة لهذه املعوقات وهذه التحديات 
واعادة النظ��ر بتجربة نقل الصالحي��ات برمتها 
مب��ا يدع��م االدارات املدنية للمحافظ��ات ويبعد 
س��طوة التدخل في اداء االدارات املدنية مع وجود 
رقاب��ة  مالية وادارية من قبل مجلس النواب على 
املشاريع التي يجري تنفيذها في احملافظات اما ان 
تترك االمور لالقتراح��ات واالجتهادات مع فقدان 
ش��رعية عمل اعضاء مجالس احملافظات بانتهاء 
املدة الدس��تورية النتخابهم  فهو اليعني س��وى 
االس��تمرار في هذه الفوضى الكبيرة وخس��ران 
املزي��د من اجلهود واالموال والوقت ومن املناس��ب 
هنا اعادة طرح االقتراح الذي يرغب فيه الكثيرون 
املتمث��ل بالغاء جمي��ع احللق��ات الفائضة التي 
حتي��ط بعم��ل احملافظ��ن واالقتصار عل��ى وجود 
معاون��ن له ومستش��ارين وتقليص عدد اعضاء 

مجلس احملافظة الى اكثر من النصف .

فوضى نقل الصالحيات !

تقـرير

بون ـ جاسم محمد

اعلن��ت ش��رطة باري��س يوم ام��س 09 
صدم��ت  س��يارة  ،إن   2017 اوغس��ت 
جنودا فرنس��ين مش��اركن في عملية 
“سانتينيل” ملكافحة اإلرهاب وأصابتهم 
ف��ي لوفالوا بيريه إحدى ضواحي املدينة. 
ووقع الهجوم قرابة الس��اعة السادسة 
حس��ب توقيت غرينتش، ومتكن السائق 
بع��ده من الف��رار بس��يارته، بع��د ذلك، 
أكد رئيس الوزراء الفرنس��ي إدوار فيليب 
اعتقال الشرطة للمشتبه. التحقيقات 
كش��فت ب��ان منف��ذ العملي��ة يحمل 
اجلنس��ية اجلزائري��ة، ويدع��ى “حمو ب”، 
يحمل تأشيرة إقامة قانونية في فرنسا، 

وغير معروف لدى الدوائر األمنية.

دالالت احلادث
رغ��م ان احلادث بعد ل��م تتأكد دوافعه � 
ان كانت فرضية االرهاب االسالموي �  ام 
غيره، فأن فريق التحقيق، من الش��رطة 
القضائية وعمدة بلدي��ة” لوفالوبيريه”، 
ذكر بان احل��ادث كان متعم��د، لكنه لم 
يح��دد دوافع��ه. ومهم��ا كان��ت اجله��ة 
التي تقف وراء ه��ذا احلادث فأن العملية 
اس��تهدفت جن��ود يس��تعدون للقي��ام 
بدوري��ة تعن��ى بحماي��ة املواطن��ن في 
ضواح��ي باري��س، اس��تهداف اجلنود له 

دالالت: 
ان ف��رض حال��ة الط��واريء ال متن��ع هذه 
اجلماعات من تنفي��ذ عمليات انتحارية. 
اجلماعات املتطرفة تتجه الى استهداف 
جهوده��ا  ضم��ن  والش��رطة،  اجلي��ش 
“باس��تعراض قوته��ا” به��دف احلص��ول 
على انصار ج��دد وتعاطف اكثر من قبل 

اجلمهور.

ملاذ االرهاب يستهدف فرنسا
رمب��ا فرنس��ا طاله��ا االره��اب اكثر من 
غي��ره من العواص��م االوروبية الى جانب 
بريطانيا، وهي املرة العاشرة تتعرض الى 
عملية ارهابية م��ن هذا النوع ورمبا يعود 

ذلك لالسباب التالية:
الت��ي  الداخلي��ة  فرنس��ا  سياس��ة   �
توص��ف بانه��ا لي��س بصال��ح اجلاليات 
املسلمة واالجانب، ورمبا متيل نحو اليمن 
والكراهي��ة، ذل��ك م��ن خ��الل اتخاذه��ا 
اج��راءات بأغ��الق جمعي��ات ومس��اجد 
الطق��وس،  ممارس��ة  عل��ى  وتضيي��ق 
وماب��ن  امللس��من  ماب��ن  وخلطه��ا 
اجلماعات املتطرفة. يذكر انه في فرنسا 
حوالي 2500 مسجد وقاعة صالة، يعتبر 
حوالي 120 منها أنها تبث اإليديولوجية 

السلفية األصولية.
� سياسة فرنسا اخلارجية: هي ابرز الدول 
االوروبية الفاعلة داخل التحالف الدولي 
في محاربة تنظيم داعش، ولديها خبراء 
ومجموعات عمل على االرض في العراق 

وسوريا وكذلك في غرب افريقيا.
� يوج��د اكثر من 2000 مقاتل فرنس��ي 

داخل تنظيم داعش.
� ان فرنس��ا جغرافي��ا غي��ر بعي��دة عن 

منطقة الشرق االوسط.

هل جنحت خطة الطواريء في فرنسا 
“ سانتينتتل”

وافق مجلس الشيوخ الفرنسي بأغلبية 
كبيرة على مشروع قرار ينص على متديد 
حالة الطوارئ في فرنس��ا، املعلنة، منذ 
اعت��داءات 13 نوفمب��ر 2015، في باريس. 
وم��ع مج��يء الرئيس الفرنس��ي اجلديد 

إميانويل ماكرون ق��رر كذلك  متديد حالة 
الط��وارئ الت��ي فرضت منذ ع��ام 2015، 

حتى األول من نوفمبر 2017.
لك��ن رغ��م ذلك س��بق الى جلن��ة االمن 
داخل اجلمعي��ة الوطنية الفرنس��ية ان 
انتقدت ف��رض حالة الطواريء،  وبجدوى 
اس��تمرارها. حال��ة الط��واريء ممك��ن ان 
تستنزف قوات الدفاع والشرطة، ومايزيد 
االم��ر تعقيدا ه��و التواجد العس��كري 
لفرنس��ا خارج اراضيها مع انخفاض في 

القوى البشرية وامليزانية.
ان ف��رض حال��ة الطواريء ونش��ر اجليش 
داخ��ل املدن الفرنس��ية، المين��ع ابدا من 
وق��وع وتنفي��ذ عملي��ات ارهابي��ة، لكن 
ممكن ان تقلل اخلسائر، من خالل التحرك 

السريع للجيش والشرطة.

مركز وطني ملكافحة اإلرهاب 
أعلنت الرئاس��ة الفرنس��ية، عن إقامة 
“مرك��ز وطن��ي ملكافحة اإلره��اب” لدى 

رئيس اجلمهورية “إميانويل ماكرون” وسط 
أجواء تشير إلى تزايد التهديد في باريس.
والهيكل اجلديد الذي بدأ العمل بعشرين 
ش��خصاً بينه��م خصوص��ا محلل��ون، 
سيكلف “باإلش��راف االستراتيجي على 
خدم��ات االس��تخبارات”، للتأك��د م��ن 
حس��ن التنس��يق بينها. كما س��يكون 
م��ن مهام املركز اجلدي��د “أن يقترح على 
الرئيس خطط عمل ملموس��ة بش��أن 
عم��ل أجه��زة اخملاب��رات” و”تق��دمي تقرير 

أس��بوعي جمللس الدفاع، حيث يتم إعداد 
إستراتيجية مكافحة اإلرهاب”.

مشاكل بنيوية تؤثر في امن فرنسا
اخلارج��ي  لالم��ن  العام��ة  الوكال��ة    �
الفرنسية DGSE : وهي وكالة تعمل على 
غرار وكالة االستخبارات املركزية وتعمل 
إلى جنب وكالة ال DGSI املديرية العامة 
لألم��ن الداخلي ووظيفتها االساس��ية 
جمع املعلومات االستخباراتية وتقدميها 
ال��ى دوائر صنع القرار ويعمل في داخلها 
بضعة آالف فقط. أجهزة االس��تخبارات 
الفرنس��ية مازالت تعاني من مش��كلة 
الهيكلي��ة كونه��ا موزع��ة ف��ي س��تة 
كيان��ات حت��ت إش��راف وزارة الداخلية أو 

الدفاع أو االقتصاد.

مل��اذ تنظيم داعش يتج��ه نحو تنفيذ 
عملي��ات انتحاري��ة فردي��ة م��ن ه��ذا 

النوع؟
له��ا  يتع��رض  الت��ي  الضغوط��ات  أن 
التنظيم في معاقل��ه، دفعته الى تبني 
عمليات منفردة م��ن هذا النوع، منفذي 
العملي��ات يوصف��ون بالذئ��اب املنفردة، 
عندما تك��ون العملية من وحي تنظيم 
مبايع��ة  او  ارتب��اط  وج��ود  دون  داع��ش 
للتنظيم،  وممك��ن ان يقوم عنصر واحد 
من تنظيم داعش “مرتب��ط بالتنظيم”، 
بتنفيذ عملية انتحارية، يوصف من قبل 

التنظيم “ بجند اخلالفة”.
التنظي��م يعطي حري��ة اختيار االهداف 
والتوقي��ت ال��ى منف��ذ العملي��ة، اي ان 
التنظيم اليقدم الدعم اللوجس��تي اال 
نادرا، منفذ العملية يقوم باالس��تطالع 
والتخطيط والتنفيذ وتوفير املستلزمات 
التي بدءت تتركز عل��ى عمليات الطعن 

بالسكن او عمليات دهس بسيارة. توجه 
التنظي��م الى هذا النوع م��ن العمليات 
وفرت لتنظيم داع��ش الكثير من اجلهد 
والنفقات والدعم اللوجس��تي، وكذلك 

نسبة عالية من االمان وعدم الكشف.

عمليات محدودة غير نوعية
العمليات من هذا الن��وع تعكس تراجع 
قدرات وق��وت تنظيم داع��ش، فلم يعد 
يس��تطيع تنفي��ذ عملي��ات واس��عة او 
التح��رك على ش��كل مجموعة خاليا او 
شبكة. هذا النوع من العمليات محدود 
جدا لكن يحقق استقطاب اعالمي الى 
التنظيم. لذلك يختار التنظيم االماكن 
العامة، والعواصم االوروبية وفي الغالب 
تكون هناك مناس��بة، من اجل احلصول 
عل��ى اس��تقطاب اعالمي واس��ع، وهذا 
ايضا يعتمد على الطريقة التي يتعامل 

بها االعالم بتغطية هكذا حوادث.

التوصيات
لق��د اجنزت فرنس��ا ودول اوروبي��ة اخرى، 
خط��وات باجت��اه تضيي��ق اخلن��اق عل��ى 
تنظي��م داع��ش، لكن ه��ذه االج��راءات 
مازالت مح��دودة كونه��ا اقتصرت على 
املقاتلن االجانب وعودتهم، دون معاجلة 
جذرية ال��ى االرهاب. ماحتتاجه دول اوروبا 
والغ��رب، فهم مس��ببات االرهاب وفهم 
اكثر ال��ى مايجري في منطقة الش��رق 
االوس��ط م��ن نزاعات ومش��اريع تفتيت 
دول، ضرب��ت بتداعياتها اوروب��ا والغرب، 
االره��اب اليتح��دد بجغرافي��ة، وال توجد 

دولة مبامن عن االرهاب.

* باحث في قضايا االرهاب 
واالستخبارات

لماذا تتكرر العمليات اإلرهابية في فرنسا برغم فرض حالة الطوارئ ؟

حركة التغيير

حركة التغيير ردت في 
بيان رسمي على مطالبة 
الحزب الديمقراطي 
بعقد اجتماع ثنائي 
مشترك للتباحث في الية 
تفعيل برلمان كردستان 
المعطل منذ عامين 
واعادة العملية السياسية 
المتعثرة في االقليم الى 
مسارها الصحيح

صورة من العملية االخيرة في مدينة  لوفالوا
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن محاف��ظ كركوك، جنم الدين 
كرمي، أن وفد إقليم كردستان الذي 
س��يزور بغداد إلجراء مباحثات مع 
مسؤولي احلكومة العراقية بشأن 
ميث��ل جميع ش��عب  االس��تفتاء، 
كردس��تان مبا فيه أهالي كركوك، 
احملافظ��ة  مواطن��ي  أن  مؤك��داً 
سيش��اركون في العملي��ة املقرر 
إجراؤها في اخلامس والعشرين من 

أيلول املقبل.

ونقل��ت وس��ائل اع��الم كردية عن 
ك��رمي الق��ول خالل زيارت��ه جبهات 
احملافظ��ة  جنوب��ي  البيش��مركة 
»باسم جميع أهالي كركوك أوجه 
التي  البيش��مركة  شكري لقوات 
تداف��ع عن جمي��ع أبن��اء احملافظة 
الديني��ة  مكوناته��م  مبختل��ف 

والقومية«.
وأضاف أن »البيشمركة ال تتحمل 
املس��ؤولية عن س��يطرة عصابات 
احلويجة  االرهابي��ة عل��ى  داع��ش 

، ب��ل أن  التابع��ة له��ا  واملناط��ق 
البيشمركة طردت عناصر داعش، 
وواث��ٌق ب��أن البيش��مركة هي من 
ستدحر االرهابين في تلك املناطق، 
كما قامت بتحرير البشير، ومتأكٌد 
بأنها س��تؤدي دوراً كبيراً في حترير 

املناطق األخرى في كركوك«.
وح��ول عملية حتري��ر احلويجة، قال 
»حتدثن��ا عن ه��ذا املوض��وع كثيراً 
وطالبن��ا احلكوم��ة العراقية ببدء 
أعلن��ت  والبيش��مركة  املعرك��ة، 

جاهزيتها لذلك فوزارة البيشمركة 
إقليم كردستان  ورئيس  واملقاتلون 
طاملا كانوا مستعدين للمشاركة 
في العملية، لذا فإن عدم إنطالقها 

ال يتعلق بالبيشمركة«.
وبش��أن استفتاء االس��تقالل قال 
محاف��ظ كرك��وك إن »الوفد الذي 
س��يزور بغداد ميثل جميع ش��عب 
م��ن  ج��زٌء  وكرك��وك  كردس��تان، 
كردستان، وكل من يذهب من هذا 

الوفد إلى بغداد ميثلنا« .

وأك��د ك��رمي أن » أهال��ي كرك��وك 
يرحب��ون بإج��راء االس��تفتاء ف��ي 
وسيش��اركون   2017 أيل��ول   25

بالعملية وبقوة«.
يذك��ر ان االح��زاب الكردس��تانية 
املاض��ي  حزي��ران   7 ف��ي  اتفق��ت 
عل��ى اج��راء االس��تفتاء ف��ي 25 
ايل��ول املقب��ل واالنتخاب��ات في 6 
تش��رين الثاني، باستثناء معارضة 
االس��المية  واجلماع��ة  التغيي��ر 

الكردستانية.

وعارضت دول ايران وتركيا والواليات 
املتح��دة  واالمم  وروس��يا  املتح��دة 
واملاني��ا فض��ال ع��ن بغ��داد اجراء 
كردس��تان  اس��تقالل  اس��تفتاء 

لتهديده وحدة العراق.
وأكد رئيس اإلقليم مسعود بارزاني 
بوقت سابق، أن قرار االستفتاء »بال 
رجعة« عنه »وسيمنع وقوع كوارث 
ف��ي املنطق��ة« ،مبين��ا » نس��عى 
لتحقي��ق ذلك عبر احلوار مع بغداد 

وقوى إقليمية لتجنب الصراع«.

محافظ كركوك: وفد اإلقليم إلى بغداد يمّثل الجميع بما فيهم أهالي المحافظة



بغداد – انفجار ملغمة 
ذكر مصدر امني في الشرطة العراقية 
امس االحد بان شخصني اصيبا بانفجار 
س��يارة ملغمة في منطق��ة البلديات 

شرقي العاصمة بغداد.
وقال املصدر الذي طلب عدم الكش��ف 
عن اس��مه ان "سيارة ملغمة انفجرت 
ق��رب ن��ادي الصناع��ة ف��ي منطق��ة 
البلديات ش��رقي بغداد، ما اس��فر عن 
اصاب��ة ش��خصني بج��روح" ، وان "قوة 
امنية طوقت مكان احلادث، فيما مت نقل 
املصابني الى مستش��فى قريب لتلقي 

العالج".

ديالى – هجوم مسلح
افاد مصدر امني في شرطة محافظة 
ديال��ى امس االحد، ب��ان عضوا مبجلس 

بلدي قتل بهجوم مس��لح اس��تهدف 
س��يارته في منطقة اللقمانية شمال 

غربي ب عقوبة.
وقال املصدر الذي طلب عدم الكش��ف 
ع��ن اس��مه ان "عضو اجملل��س البلدي 
في ناحية هبه��ب خليل املعماري قتل 
بهج��وم ش��نه مجهول��ني اس��تهدف 
اللقماني��ة  منطق��ة  ق��رب  مركبت��ه 
)15كم شمال غرب بعقوبة(، ما أسفر 
عن مقتل��ه على الف��ور" وان "االجهزة 
االمنية فتحت حتقيقا باحلادث، ونقلت 

جثة القتيل الى الطب العدلي". 

كركوك – سطو مسلح 
اكد مصدر أمني في شرطة محافظة 
كركوك امس األحد، بسرقة مبلغ مالي 
ق��دره 90 ملي��ون دينار بعملية س��طو 

مسلح على منزل شمالي احملافظة.

وقال املصدر الذي طلب عدم الكش��ف 
ع��ن اس��مه إن "مس��لحني مجهولني 
قام��وا، منتصف ليلة أمس، بالس��طو 
عل��ى من��زل مدن��ي ف��ي ح��ي رحي��م 
اوا ش��مال كرك��وك وس��رقوا مبلغ��اً 
مالياً يص��ل إلى 90 ملي��ون دينار"، وأن 
"املس��لحني فروا إلى جه��ة مجهولة 
بعد س��رقتهم املبل��غ املال��ي"، مبيناً 
أن "قوة من الش��رطة فتح��ت حتقيقاً 

باحلادث". 

صالح الدين – قصف جوي
اعلن مصدر امني في شرطة محافظة 
ص��الح الدين ام��س االح��د ان طائرات 
التحالف الدولي قصفت جتمعاً لعناصر 
تنظيم "داعش" ش��رق احملافظة، فيما 
اكد ان القصف اوقع عش��رات القتلى 

واجلرحى بصفوف التنظيم.

 وق��ال املصدر الذي رفض الكش��ف عن 
اس��مه ان "طائ��رات التحال��ف الدولي 
قصفت حقال قدمي��ا للدواجن مبنطقة 
الزركة غربي الطوز قضاء )٧٥ ش��رقي 
محافظ��ة ص��الح الدي��ن(، حي��ث كان 
عناص��ر داعش االرهابي قد اعدوا العدة 
لتجمع��ات ضمت اع��دادا كبي��رة من 
املس��لحني"، مبين��اً ان "الضربة اجلوية 

كانت دقيقة .

االنبار – اشتباكات مسلحة 
كش��ف مص��در امن��ي ف��ي ش��رطة 
محافظ��ة االنبار امس االح��د ان قوات 
احلش��د الش��عبي قتلت 20 داعش��يا 
وأصاب��ت ثمانية آخرين، كما دمرت اربع 
عجالت تابعة لهم بإحباط هجوم على 

حدود السورية العراقية.
وذكر املصدر االمن��ي أن "اللواءين االول 

والثالث عش��ر في احلش��د صد تعرضاً 
نفذه ارهابي��و داعش م��ن ثالثة محاور 
على احلدود الس��ورية العراقية شمال 
تل صف��وك، انتهى بقتل 20 داعش��يا 
الق��وة  اخري��ن م��ن  ثماني��ة  وإصاب��ة 
املهاجمة، فض��ال عن حرق اربع عجالت 

تابعة لهم".

كربالء – اعتقال ارهابي 
اف��ادت قيادة عمليات الفرات االوس��ط 
ام��س االح��د، ع��ن اعتقال اكب��ر ناقل 
للملغم��ات غرب��ي كرب��الء، فيما ابدت 
اس��تغرابها من بعض وس��ائل االعالم 
الت��ي ذك��رت ان هن��اك هجوم��ا على 

احملافظة امس.
وقال قائد العمليات اللواء الركن قيس 
خلف احملم��داوي "نطمأن أهالي كربالء 
بأن الوضع األمني جيد، وعملنا مستمر 

في الصحراء ملنع استهداف احملافظة"، 
مبينا ان "األمن الوطني متكن من إلقاء 
القب��ض على اكب��ر ناق��ل للملغمات 

غربي كربالء قبل اسبوع ".

ميسان – عملية استهداف 
 اكد مصدر امني في شرطة محافظة 
ميس��ان ام��س االح��د، ب��أن مجموعة 
مس��لحة هاجمت منزل مدير ش��ركة 

نفط ميسان وسط العمارة.
وقال املصدر الذي طلب عدم الكش��ف 
ع��ن اس��مه ان "اربع س��يارات من نوع 
بي��ك اب حتمل مس��لحني اطلقوا النار 
فجر يوم امس على منزل مدير ش��ركة 
نفط ميسان عدنان نوشي في منطقة 
دور النفط وس��ط مدين��ة العمارة، ما 
ادى الى احلاق اضرار مادية دون وقوع اية 
خس��ائر بش��رية"، كما ان "قوة امنية 

طوق��ت مكان احل��ادث، وفتحت حتقيقا 
ملعرف��ة مالبس��اته واجله��ة التي تقف 

وراءه" 

نينوى – استهداف سيطرة 
اعل��ن الناط��ق باس��م وزارة الداخلية 
عن مقتل مايس��مى "انغماس��ي" من 
عصابات داع��ش اإلرهابية يرتدي حزاما 
ناس��فا خ��الل تعرض��ه الح��دى نقاط 

الشرطة في امين املوصل.
وق��ال الناطق العميد س��عد معن ان" 
الف��وج الثاني ط��وارئ ش��رطة نينوى 
متكنوا من قتل ما يسمى "إنغماسي" 
من عصابات داعش االرهابية يرتدي حزام 
ناس��ف ويحمل بندقية كالش��نكوف 
و٩ مخ��ازن عتاد بندقية وث��الث رمانات 
يدوي��ة ق��ام باالعتداء عل��ى احد نقاط 

الشرطة".

انفجار سيارة ملغمة بمنطقة البلديات شرقي بغداد * مقتل عضو مجلس بلدي في اللقمانية غربي بعقوبة
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بغداد ـ الصباح الجديد:
توقع��ت هيئة االن��واء اجلوية، أم��س االحد، ان 
تش��هد مناطق العراق خالل االس��بوع احلالي 
انخفاضا بدرجات احلرارة، مشيرة الى ان الرياح 

ستكون متغيرة االجتاه خفيفة السرعة.
وقالت الهيئة في بيان اطلعت عليه "الصباح 
اجلدي��د" ان "الطق��س س��يكون ي��وم االثنني 
صحو مع قطع من الغيوم، فيما س��تنخفض 
درج��ات احلرارة قليال في املنطقتني الوس��طى 
والش��مالية ومقاربة في املنطقة اجلنوبية عن 
اليوم السابق"، مبينة ان "املناطق كافة سوف 
لن يطرأ عليها اي تغيير في احلالة اجلوية ليوم 
الثالثاء عن اليوم الس��ابق عدا انخفاض قليل 

في درجات احلرارة عن اليوم السابق".
واضافت الهيئة ان "الطقس ليوم االربعاء في 
املناطق كافة س��يكون صحوا, فيما ستكون 
درجات حرارة مقاربة لليوم الس��ابق", مشيرة 
ال��ى ان "الطق��س ليوم اخلميس ف��ي املناطق 
كافة صحوا حارا, فيما سترتفع درجات احلرارة 

بضع درجات عن اليوم السابق".
وتابع��ت الهيئ��ة ان "الطق��س ي��وم اجلمع��ة 
س��يكون صحوا م��ع انخفاض قلي��ال لدرجات 
احلرارة"، الفتة الى ان "الرياح س��تكون متغيرة 
االجتاه خفيفة السرعة )10-5 ( كم/س، ومدى 

الرؤية ) 10-8 ( كم".

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن وزير الداخلية اإليراني عبد الرضا رحماني 
فضلي، أمس األحد، عن وضع "تسهيالت" مبنح 
تأشيرات السفر للزائرين العراقيني واإليرانيني، 
داعيا إلى معاجلة "مشكالت طارئة" اعترضت 

التجار والناشطني االقتصاديني مؤخرا.
ونقل��ت وكال��ة أنباء "ف��ارس" ع��ن رحماني 
فضلي قوله، لدى اس��تقباله نظيره العراقي 
قاس��م األعرج��ي، إن "البلدين يس��تطيعان 
التوقي��ع على مذكرة تفاه��م أمنية للتعاون 
في مج��االت عديدة ومنه��ا مكافحة تهريب 
اخملدرات واجلرائم املنظمة وكذلك التعاون بني 

شرطتي البلدين في إطار هذه املذكرة".
وبشأن منح تأشيرات الدخول لزائري البلدين، 
أوض��ح رحمان��ي فضل��ي أن "تس��هيالت قد 
وضعت بهذا الشأن"، معربا عن أمله "مبعاجلة 
املش��اكل الطارئ��ة الت��ي اعترض��ت التج��ار 

والناشطني االقتصاديني مؤخرا".
وكان وزير الداخلية قاسم االعرجي وصل، في 
األول من أمس السبت، إلى العاصمة اإليرانية 
طه��ران في زيارة رس��مية يلتقي خاللها عدد 

من املسؤولني اإليرانيني.

انخفاض بدرجات الحرارة 
خالل األسبوع الجاري

وضع "تسهيالت" 
للزائرين العراقيين 

واإليرانيين

الملف األمني

"القانونية النيابية" تعدُّ تأجيل 
االنتخابات خرقاً للدستور وتشدد 

على إجرائها في موعدها
وأش��ار إلى أن "املوعد احمل��دد مبوجب املدد 
الدس��تورية الجراء االنتخابات كس��قف 
اعل��ى هو 15 اي��ار من الع��ام املقبل، مع 
امكاني��ة تقريبه الي��ام قليل��ة وباحلدود 

املعقولة لكن اليسمح بتأخيره".
ولف��ت حرب إل��ى أن "امل��دد املذكورة هي 
دس��تورية، أم��ا دورات انعق��اد مجال��س 
احملافظات فقد جاءت مبوجب قانون ميكن 
التالع��ب بها م��ن خالل تعدي��ل القانون 

املعني".
وأورد حرب ان "االجتاه السياس��ي والدولي 
مع اجراء االنتخاب��ات في موعدها، ولعل 
قلة م��ن السياس��يني ين��ادون بتأجيلها 
وه��م كت��ل احملافظ��ات التي س��يطرت 
عليها س��ابقاً تنظيمات داعش االرهابي 

خوفاً على مقاعدهم".
يش��ار إل��ى أن مجل��س الن��واب العراقي 
س��بق أن ص��وت عل��ى دم��ج انتخاباتي 
مجلس النواب ومجالس احملافظات وذلك 
الس��باب امنية واخرى اقتصادية ضغطاً 

للنفقات.

العمليات املشتركة تؤكد جاهزية 
جميع املستلزمات واخلطط 

العسكرية لعملية حترير تلعفر
وأوض��ح ان "معرك��ة تلعف��ر س��تكون 
اسهل من معركة املوصل لقلة الكثافة 

الس��كانية واخت��الف التضاري��س وعدد 
البي��وت واألحي��اء الس��كنية وطبيع��ة 

البناء". 
ومن جهته أفاد مصدر أمني في عمليات 
نينوى، أم��س األحد ، بأن مجهولني قاموا 
بتفجير اكبر مستودع لألسلحة والعتاد 

لداعش في قضاء تلعفر غربي املوصل.
وق��ال املصدر لصحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ 
إن "مجهول��ني  قام��وا بالتسلس��ل إلى 
اكب��ر مخ��ازن الس��الح والعت��اد التاب��ع 
لداعش وسط قضاء تلعفر وقتلوا احلرس 

واضرموا النار في داخله". 
يكش��ف  ل��م  ال��ذي  املص��در  وأض��اف 
ع��ن أس��مه أن "العملي��ة أس��فرت عن 
ح��دوث انفجار كبير في اخمل��زن واحتراقه 

بالكامل". 
ال��ى ذل��ك نف��ذت قي��ادة الق��وة اجلوية 
بواسطة طائرات )F16( استناداً ملعلومات 
املديرية العامة لالستخبارات واألمن عدة 
ضرب��ات جوي��ة ناجحة اس��تطاعت من 
خاللها تدمي��ر مضافات تابعة لعصابات 
داعش اإلرهابية احدهما يستعمل ملبيت 

االنتحاريني في قضاء تلعفر. 
وأعلنت فرقة الرد الس��ريع، أمس األحد ، 
اس��تعدادها بكامل قوتها لتحرير قضاء 

تلعفر غرب املوصل. 
وذك��ر بيان إلع��الم ال��رد الس��ريع تلقت 
صحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ نس��خة منه، 
إن "فرقة الرد الس��ريع تس��تعد للواجب 
املقبل في تلعفر بكامل طاقتها وقوتها، 

وبانتظ��ار س��اعة الصف��ر القريب��ة جدا 
لتس��لم احملور اجلديد ف��ي إكمال عملية 
حترير محافظة نينوى من قبضة العدو". 
وكان��ت قي��ادة ق��وات جه��از مكافح��ة 
اإلرهاب الفريق,قد أكدت في وقت س��ابق 
,حتدي��د س��اعة الصفر النط��الق معارك 
حترير قضاء تلعف��ر غربي املوصل من دون 
ذك��ر ذلك إلى وس��ائل اإلع��الم للحفاظ 
على س��رية العملي��ة ، فيم��ا بينت بان 
، املرحل��ة األول��ى م��ن اخلط��ة تضمنت 
التحضير وجمع املعلومات االستخبارية 
الدواع��ش  ع��دد  ملعرف��ة  التفصيلي��ة 

ومخابئهم في القضاء .

معصوم يؤكد لوزير خارجية البحرين 
رغبة العراق في تطوير عالقاته مع دول 

اخلليج
الفتاً إلى "رغبة العراق في تطوير عالقات 
التعاون م��ع مملكة البحري��ن وبقية دول 
اخللي��ج والعال��م واملبني��ة على أس��اس 
املصالح املش��تركة وحتقيق��ا لتطلعات 

شعوب املنطقة باالستقرار والتقدم".
م��ن جانبه، ق��دم وزير خارجي��ة البحرين 
والقي��ادة  البحري��ن  "مل��ك  تهان��ي 
البحرينية مبناس��بة حترير مدينة املوصل 
م��ن براثن اإلرهاب الداعش��ي"، مش��يداً 
العراقيني وتضحياتهم  "بإرادة وتصميم 
عل��ى محارب��ة تنظيم داع��ش نيابة عن 

العالم".
وأكد الوزي��ر البحريني، بحس��ب البيان، 

تطلع بالده إلى "تعزيز العالقات الثنائية 
وتوس��يع رقع��ة التع��اون ب��ني البلدي��ن 
الشقيقني من خالل اللجنة املشتركة"، 
مشيراً إلى أن "زيارته هذه ستفتح آفاقاً 
جدي��دة للتواص��ل والعم��ل املش��ترك"، 
متمنياً للع��راق "كل االس��تقرار والوئام 

والتقدم".
ووص��ل وزير خارجي��ة البحري��ن خالد بن 
احمد ب��ن محمد آل خليفة، أمس االحد، 

إلى بغداد في زيارة رسمية.

احلكيم: تيار احلكمة يعمل
على إعداد نظامه الداخلي مبشاركة 

جميع املكونات
وأضاف، ان "تيار احلكم��ة الوطني يعمل 
حالي��ا عل��ى اع��داد نظام��ه الداخل��ي 
مبش��اركة العق��ول العراقي��ة من جميع 
املكون��ات ويعم��ل ايض��ا عل��ى حض��ور 
للمكون��ات العراقي��ة ف��ي املؤمت��ر العام 
املرتقب"، مش��يرا ال��ى ان "اخلطوة تبدو 
صعب��ة لك��ن مش��وار االلف مي��ل يبدأ 
بخط��وة، ونعتقد ان ما ن��الم عليه اليوم 
س��يكون نقطة حت��ول في عم��ل الكتل 
السياسية وسنجد اندفاعا نحو الفضاء 

الوطني االوسع".
وش��كل  وقانونه��ا  االنتخاب��ات  ع��ن 
ان  احلكي��م  اك��د  املقبل��ة  التحالف��ات 
"س��انت ليغ��و ال مين��ع صع��ود الكت��ل 
الصغي��رة كم��ا يش��اع امن��ا ه��و فرصة 
لدم��ج الكتل والقوائ��م لتقليل الرؤوس 

وكثرتها التي تخلق احملاصصة"، موضحا 
ان "باب التحالفات مفتوح مبا ينس��جم 
م��ع التوجهات اجلدي��دة وحتديات املرحلة 

احلالية".
وأكد ان "مشكلة العمل النقابي يكمن 
في النظم والقوانني"، داعيا النقابات الى 
"دعم مرش��حني ليكون��وا ممثلني عنهم 
وموصلني ومطالبني بحقوقهم"، مشددا 
على ضرورة "اس��تقالل منظمات اجملتمع 

املدني عن احلكومة كي حتقق ما تريد".

األعرجي يكشف عن طلب سعودي
من العراق للتوسط بني الرياض 

وطهران
وأش��ار إلى أن سياس��ة إيران تسعى إلى 
التعاون املثمر ف��ي املنطقة، قائال: "نأمل 
من دول املنطقة أن تعمل على حل أزمات 

املسلمني في املنطقة".
وتبادل مؤخرا مسؤولو العراق والسعودية 
الزيارات فيما بينه��م، تأكيدا على عمق 
العالق��ات الثنائي��ة واحل��رص عل��ى أمن 

منطقة الشرق األوسط.
فف��ي 25 فبراير/ش��باط املاض��ي، زار وزير 
اخلارجية الس��عودي، عادل اجلبير، بغداد، 
بعد عق��ود من التوتر ب��ني البلدين، وهي 
الزي��ارة األول��ى ملس��ؤول س��عودي رفيع 

املستوى، منذ العام 1990.
كما التقى األمير محمد بن سلمان، وزير 
النف��ط العراقي، جبار اللعيبي، في جدة، 
األربعاء 9 آب، تعبيرا عن حرص السعودية 

على استقرار العراق وعزمها على تنمية 
العالقات بني اجلانبني وتقويتها في كافة 

اجملاالت.

"التعليم العالي" تعلن ضوابط تقدمي 
ذوي الشهداء للجامعات واملعاهد

وذك��ر ان "توزي��ع الطلب��ة على اقس��ام 
الكليات املقبولني فيها س��يكون مركزيا 
بحس��ب املعدل والرغبة ويت��م التنافس 
فيما بينهم للقبول في االقسام بحسب 
خطة الكلي��ة"، موضحا انه "س��يكون 
قبول الطلب��ة احلاصلني على الش��هادة 
االعدادية للسنة الدراسية )2016/2015( 
صع��ودا )ابتداًء م��ن تاريخ ص��دور قانون 
مؤسسة الش��هداء( بش��رط االّ يكونوا 
من املس��تفيدين في الس��نة الس��ابقة 
من القبول ضمن قناة ذوي الش��هداء في 

الدراستني املسائية او االهلية".
واعلن��ت وزارة التعلي��م العالي والبحث 
العلم��ي ف��ي األول م��ن امس الس��بت، 
موافقته��ا عل��ى اضاف��ة 35 درجة على 
اجملم��وع للطلبة من ذوي الش��هداء، من 
املتقدمني للمجموع��ة الطبية، واضافة 
50 درج��ة للمتقدمني على التخصصات 

االخرى.

ممثل كردستان في إيران: إسرائيل 
تدعم انفصال اإلقليم

وبخصوص الدعم الدولي لالنفصال، 
ذك��ر الدب��اغ أن��ه "الصح��ة للدعم 

الدول��ي، ال ميك��ن العثور عل��ى دولة 
لالنفصال،  تأييده��ا  أعلنت رس��ميا 
وذل��ك  الصهيون��ي  الكي��ان  س��وى 
إل���ى  ماضي���اً  يراه���ا"،  ألس��باب 
القول إن "الكي��ان الصهيوني يدعم 
االس��تفتاء ألنه يصب في مصلحته 
حي��ث يريد أن تك��ون املنطقة دائم�ا 
ف��ي حال��ة ص��راع ويح��اول إيج���اد 
مش��ك�الت إلي��ران وتركيا وس��وري�ا 

والع�راق".
من جه��ة أخ��رى، تابع الدب��اغ "كان 
لن��ا عالقات جيدة مع إيران ونس��عى 
الستمرارها، ألن جغرافيتنا املشتركة 
مع إيران مهمة وال ميكن تغييرها، وأن 
عالقاتن��ا كانت وس��تبقى جيدة مع 
اي��ران"، مبيناً أن "إي��ران قدمت دعماً 
كبي��راً لإلقليم الس��يما في محاربة 
داع��ش، وقلنا م��راراً لوال إي��ران لكان 

داعش احتل بغداد".

مساٍع لتعديل القوانني التي 
منحت "األجهزة القمعية 

السابقة" رواتب ضخمة
ويتس��لم منتس��بو االجهزة االمنية 
ف��ي عه��د النظ��ام الس��ابق، رواتب 
عك��س  عل��ى  ضخم��ة،  تقاعدي��ة 
مايعاني��ه ش��هداء اجليش واحلش��د 
الش��عبي، حي��ث ان اغلبه��م مازال 
يعاني من عدم تسلم مستحقاتهم 

املالية.

تتمات ص1

 
بغداد ـ الصباح الجديد:

مبناسبة اليوم الدولي للشباب، والذي 
احُتفل به في جمي��ع أنحاء العالم 
حت��ت ش��عار س��نة 2017 "ش��باٌب 
يبنون السالم"، جرى االحتفال اليوم 
ف��ي حفٍل خاّص في بغ��داد، العراق، 
استضافته وزارُة الشباب والرياضة 
بحضور مبعوثة األم��ني العام لألمم 
املتحدة للش��باب، الس��يدة جايامتا 
فيكراماناياك��ي. ومّثل ه��ذا احلدُث 
أوَل مهمٍة دوليٍة للمبعوثة اجلديدة، 
والي��وَم الدولّي األول للش��باب منذ 
تول��ي األم��ني الع��ام ل��ألمم املتحدة 
أنطونيو غوتيري��ش منصبه معلناً 
التزامه بوضع الش��باب في صميم 
جدول أعماله ملنع نش��وب النزاعات 

واحلفاظ على السالم.
ويتمت��ع العراق، بوصف��ه واحداً من 
أكث��ر البل��دان ش��باباً ف��ي العالم 
مع أكثرِ من %60 من س��ّكانه تقلُّ 
أعمارهم عن 25 عاماً، - ورغم العديد 
من التحديات التي يواجهها- بوضٍع 
فريٍد يتيُح له تسخيرَ إمكاناِت جيله 
الش��اب لتعزيز السالم واالزدهار. إال 
أن تل��ك التحديات س��تبقى قائمة 
ومستمرة في عرقلة مسار التنمية 
والس��الم ما لم تتم مواجهتها من 
خالل توفير فرٍص حقيقيٍة للتعليم 
املدني��ة  واملش��اركة  والتوظي��ف 

للشباب.
تنظيم��ه  ال��ذي مت  احلف��ُل  وجم��ع 
بالش��راكة مع مكتب صندوق األمم 
املتحدة للسكان في بغداد أكثرَ من 
1000 من الش��باب من جميع أنحاء 
العراق، وحضره معالي وزير الشباب 
والرياض��ة ف��ي العراق الس��يد عبد 
احلس��ني عبطان واملنسقة املقيمة 
ومنس��قة الشؤون اإلنس��انية لألمم 
املتحدة ونائبة املمثل اخلاص لألمني 
الع��ام ل��ألمم املتح��دة ف��ي الع��راق 

السيدة ليز غراندي.
وقالت الس��يدة فيكراماناياكي في 
حديثها في احلفل الوطني العراقي 
مبناس��بة الي��وم الدولي للش��باب: 
"الي��وم، يعمُل اآلالُف من الش��اّبات 
والش��ّبان بال كلٍل، وغالب��اً في ظّل 
ظروٍف خطيرٍة جداً وبدعٍم أو تقديٍر 
ضئي��ٍل ج��داً، لبناء الس��الم وتعزيز 

األمن للجميع. إنه��م القوة األكثُر 
قيم��ًة لدينا لتش��كيل مس��تقبٍل 
أفض��ل. " وف��ي رس��الٍة موجه��ٍة 
إلى ش��باب العراق، قالت الس��يدة 
املتح��دة  األمم  "إن  فيكراماناياك��ي: 
مبعوثَتك��م،  وبصفت��ي  معك��م، 
س��أبذُل كّل ما في وسعي لضماِن 

أن تُسَمع أصواتكم".
ودعا معالي السيد عبطان الشباب 
العراقي إلى "القياِم بالدور احلقيقّي 
ف��ي املس��اهمة في جمي��ع جوانب 
احلياة م��ن أجل خلق ع��راٍق متقدٍم 

ينقُل صورًة إيجابيًة للعالم."
وقال��ت الس��يدة لي��ز غران��دي "إن 
- هي  املصاحلة – اآلن ومن دون ش��كّ
أولى األولويات في العراق. والسبيُل 
إلى ضمان اس��تدامة هذه املصاحلة 
هو ضماُن إش��راك الشباب في كّل 
اجتم��اٍع وكل مب��ادرٍة وكل مؤمت��ٍر 

للمصاحلة."
وق��ال األم��ني الع��ام ل��ألمم املتحدة 
أنطوني��و غوتيريش مبناس��بة اليوم 
الدولي للش��باب ف��ي بي��ان مرئّي: 
"أُعرُب ع��ن التزامي بتمكني وإدماج 
كل ش��اّب وش��اّبة في جميع أنحاء 
العالم. إذ بإمكاِن الشّبان والشاّبات 
نني تأديُة دورٍ حاس��مٍ في منع  املَُمكَّ

النزاعات وضمان سالٍم مستدام."
وفي ه��ذا الي��وم الدولّي للش��باب 
جتّمع الشباُب في مئاِت احملافِل حول 
العال��م لالحتف��ال وتقديرِ الُس��بل 
التي يس��اهم الش��باُب من خاللها 

في بناء السالم.
والتق��ت الس��يدُة فيكراماناياك��ي 
خ��الل وجودها ف��ي بغداد بش��باٍب 
ملناقش��ة  م��ن خلفي��اٍت مختلفٍة 
القضاي��ا الت��ي تؤّث��ُر في الش��باب 
العراقي مع التركيز بش��كٍل خاّص 

على الش��اّبات والنازحني الش��باب 
والش��باب الذين لم يحظوا بُفرٍص 
للتوظي��ف أو التعلي��م أو التدريب. 
وإضاف��ًة إل��ى ذل��ك، اجتمع��ت مع 
مسؤولني في وزارة الشباب ورؤساَء 
ومس��ؤولي فري��ق األمم املتح��دة في 
العراق وبعثة األمم املتحدة ملساعدة 
العراق )يونامي(، وناقشت املزيَد من 
الُس��ُبِل لتعزيز البرام��ج التي ترّكُز 

على الشباب.
وخ��الل االحتف��اِل به��ذا الي��وم في 
مقّر األمم املتح��دة بنيويورك، انضّم 
ش��باٌب إلى مس��ؤولي األمم املتحدة 
في اس��تعراٍض لكيفية مساهمة 

الشباب في السالم.
  

عن اليوم الدولي للشباب
ميثل اليوُم الدولّي للش��باب احتفاالً 
بدور الش��اّبات والش��ّبان بوصفهم 

شركاَء أساس��يني في تعزيز حقوق 
اإلنس��ان والتنمي��ة. وباالحتفال به 
ف��ي 12 آب من كّل عام، كان ش��عار 
اليوم الدولي للشباب هذا العام هو 
"ش��باٌب يبنون الس��الم" لالحتفال 
بُبناة الس��الم الش��اّبات والش��ّبان 
وتعزيزه��م وُه��م يعملون ب��ال كلٍل 
م��ن أجل بناء الس��الم وتعزيز األمن 
الش��عارُ  ه��ذا  ويدع��ُم  للجمي��ع. 
والسياس��َة  املتزاي��َد  االهتم��اَم 
والبرمجَة بش��أِن الشباب والسالم 
واألمن، مبا في ذلك القرارُ البارزُ جمللس 
األم��ن رقم 2250 بش��أِن الش��باب 
والس��الم واألمن، وال��ذي اتخذه في 

كانون األول 2015.
 

عن مبعوثة األمني العام لألمم 
املتحدة املعنية بالشباب

جايامت��ا  الس��يدة  تعي��نُي  متّ 

فيكراماناياك��ي مبنصب مبعوثة 
املتح��دة  ل��ألمم  الع��ام  األم��ني 
للش��باب في حزي��ران 2017 وهي 
بعمرِ 26 س��نة. وفي ه��ذا الدور، 
الس��يدةفيكراماناياكي  تعم��ُل 
عل��ى توس��يع نطاق جه��ود األمم 
إش��راك  مج��ال  ف��ي  املتح��دة 
الش��باب وتأييِده��م ف��ي جميع 
ركائ��ز العم��ل األرب��ع - التنمية 
اإلنس��ان  وحق��وق  املس��تدامة 
والسالم واألمن والعمل اإلنساني 
- وتعم��ُل كممثلٍة ومستش��ارٍة 
لألمني العام. وقد عملت السيدُة 
فيكراماناياك��ي، وهي من س��ري 
النكا، في مجال تنمية الش��باب 
ومش��اركتهم على نطاٍق واسع، 
كما لعبت دوراً رئيسياً في حتويل 
قطاع تنمية الش��باب في بلدها 

األم.

يتمتع العراق، 
بوصفه واحدًا من 
أكثر البلدان شبابًا 
في العالم مع أكثِر 
من %60 من سّكانه 
تقلُّ أعمارهم عن 
25 عامًا، - وبرغم 
العديد من التحديات 
التي يواجهها- 
بوضٍع فريدٍ يتيحُ 
له تسخيرَ إمكاناتِ 
جيله الشاب لتعزيز 
السالم واالزدهار

من فعاليات يوم الشباب في العراق

في اليوم العالمي للشباب 

بعثة األمم المتحدة: أكثِر من 60 %
من سّكان العراق تقلُّ أعمارهم عن 25 عامًا
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بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين 

محليات 4

بغداد - الصباح الجديد:

اك��د وزي��ر النفط جبار عل��ي اللعيبي 
على عمق العالقات األخوية بني العراق 
التي  الس��عودية  العربي��ة  واململك��ة 
ش��هدت  تطورا كبي��را وفتحت االفاق 
م��ن اج��ل تعزيزه��ا ومنوها ومب��ا يخدم 
املصالح املشتركة للبلدين الشقيقني 
، ج��اء ذلك بع��د انته��اء املباحثات بني 

وفدي البلدين في جدة .
وقال وزير النفط ان زيارته الى اململكة 
العربي��ة الس��عودية  حقق��ت نتائج 
إيجابية ملموس��ة ومثمرة في جميع 
اجمل��االت ومنها قطاع النف��ط والغاز  ، 
مؤك��دا على وق��وف اململكة حكومة 
وشعبا الى جانب الشعب العراق وهذا 
ما ملسه الوفد من خالل لقائه املسؤولني 
الس��عوديني واللقاء  بسمو االمير ولي 
العهد محمد بن س��لمان الذي  شدد 
على ضرورة اإلس��راع في توس��يع افاق 
التعاون لتش��مل جميع اجملاالت ومنها 
االقتصادي��ة والصناعية ، وزيادة حجم 
التب��ادل التج��اري  واالس��تثمار وفتح 
املنافذ احلدودي��ة وتطويرها ، فضال عن 
اس��تحداث مناط��ق حرة عل��ى حدود 
البلدي��ن م��ن اج��ل تنش��يط احلركة 
التجارية واس��تئناف رح��الت اخلطوط 
اجلوية املباش��رة بني البلدي��ن ، كذلك 
مب��ادرة حكومة اململك��ة بتنفيذ عدد 
م��ن املش��اريع االنس��انية والصحي��ة  

على نفقتها .
وتاب��ع الوزي��ر اللعيبي ان��ه نقل حتيات 
رئيس مجلس ال��وزراء د. حيدرالعبادي 
الى خادم احلرمني الشريفني والى سمو 
ولي العهد والى احلكومة الس��عودية 
، مؤك��دا  ح��رص الع��راق عل��ى تعزيز 
العالق��ات الثنائي��ة وعق��د اتفاق��ات 
اس��تراتيجية بعيدة امل��دى ومبا يحقق 

املصالح املشتركًة .

كذل��ك مت االتفاق على تش��كيل جلنة 
لتفعي��ل  البلدي��ن  ب��ني  تنس��يقية 
التع��اون  حج��م  وزي��ادة  االتفاق��ات 
والتعجي��ل بتنفيذها على ارض الواقع 
من خالل تب��ادل للزيارات ب��ني الوزراء و 

املعنيني ورجال االعمال واملستثمرين .
وعن اه��م املواضي��ع الت��ي مت  االتفاق 
عليه��ا ف��ي مج��ال  قط��اع النف��ط 
والطاق��ًة .. ق��ال وزير النف��ط انه تقرر 
تش��كيل جل��ان مش��تركة  لدراس��ة 

وتقييم إقامة املش��اريع  في قطاعات 
الغ��از والبتروكيمياوي��ات والصناعات 
التحويلية وجتهيز مستلزمات  املشاريع 
والش��راكة  واالس��تثمار  النفطي��ة 
والتكنولوجي��ا  والتدري��ب   والتع��اون 
وتخصيص املنح الدراسية ، فضال عن 
التأكيد على تطابق وجهات النظر بني 
البلدين والتأكيد على االلتزام مبقررات 
منظمة اوب��ك والعمل معا على اعادة 
التوازن الى االسواق العاملية ومبا يدعم 

أسعار النفط . 
من جهته اشاد وزير البترول السعودي 
املهن��دس خال��د الفال��ح بالعالق��ات 
املتميزة بني البلدين الشقيقني وحرص 
ب��الده عل��ى التعجي��ل ببن��اء عالقات 
وتعاون  ومبا يحقق األهداف املشتركة ، 
مؤكدا على تسخير جميع االمكانيات 
متتلكه��ا  وتكنولوجي��ا  خب��رة  م��ن 
الشركات السعودية  للجانب العراقي 
فضال عن توفير فرص للتدريب واالطالع 

وتبادل اخلبرات وتفعيل فرص االستثمار 
واملش��اريع املش��تركة ، مش��يدا بدور 
الع��راق ف��ي  منظمة االوب��ك والعمل 
على اع��ادة التوازن للس��وق النفطية 

العاملية ودعم أسعار النفط .
وتوقع وزير البترول السعودي ان تشهد 
العالق��ات  الثنائية طفرة نوعية خالل 
املدة املقبلة تس��هم في حتقيق نتائج  
مثمرة ومبا يعزز العالقات بني االشقاء.

من جهته قال املتحدث باسم الوزارة 

عاص��م جهاد ب��إن وزي��ر النفط جبار 
اللعيبي التقى وزيرا اخلارجية والتجارة 
للمملكة واتفقا على ضرورة تفعيل 
وتوس��يع مجاالت التعاون املش��ترك 
القطاع��ات وخصوصا  ف��ي جمي��ع 
النفطي��ة واالقتصادي��ة والصناعية 
والتجاري��ة والتاكيد على مش��اركة 
اململك��ة العربي��ة الس��عودية  ف��ي 
ومع��رض  الدول��ي  بغ��داد  مع��رض 

البصرة للطاقة  . 

العراق والسعودية يتفقان على تفعيل آفاق التعاون في مجاالت النفط والطاقة

قال وزير النفط إن 
زيارته للسعودية 

حققت نتائج إيجابية 
ملموسة ومثمرة في 

جميع المجاالت ومنها 
قطاع النفط والغاز  ، 

مؤكدا على وقوف 
المملكة حكومة 
وشعبا الى جانب 

الشعب العراق

جانب من اللقاء

الفرات األعلى: تعّرض 
خطوط نقل الطاقة 
إلى هجمة إرهابية 

بغداد - اعالم المديرية: 
اعلن مدير عام نقل الطاقة الكهربائية ملنطقة 
الف��رات االعل��ى املهندس خالد غ��زاي عطية ان 
خط��وط نقل الطاق��ة الكهربائي��ة 400 ك.ف و 
132 ك.ف تعرض��ت الى هجمة ارهابية شرس��ة 
في ظل االرتفاع غير املس��بوق في درجات احلرارة 

التي متر بها البالد ..
وقال املدير العام ان عددا من خطوط نقل الطاقة 
ق��د تعرض خالل 48 س��اعة املاضية الى هجمة 
شرس��ة ادت الى س��قوط البرج 151 على اخلط 
الناق��ل ) ديال��ى �� منصوري��ة ( 400 ك.ف مما ادى 
ال��ى توقف محطة توليد املنصورية عن العمل ، 
وتفجير البرجني ) 214 �� 215 ( على اخلط الناقل 
) ديالى �� كركوك ( 400 ك.ف للمرة الثالثة على 
نف��س البرج��ني وع��زل املنطقة الش��مالية عن 
الوسطى بعد تفجير هذين البرجني في منطقة 

العظيم .
وأضاف املدير العام ان ثالثة ابراج س��قطت جراء 
عملي��ات تخريبية على خط ) املقدادية �� س��د 
حمري��ن ( 132 ك.ف  في منطقة حمرين و للمرة 

الرابعة.

العمل : رواتب عائالت 
الشهداء تمنح من 

هيئة التقاعد الوطنية 
متابعة الصباح الجديد:

اك��دت وزارة العم��ل والش��ؤون االجتماعية أن 
التش��ويش لدى البعض افقده��م التمييز بني 
ما يه��م املواطن وبني ما يرونه ش��خصياً فيما 
يخص القوان��ني املصوت عليها والتي تأتي بعد 
مناقشة وعرض على اخلبراء واملستشارين وهذا 
ين��م على عدم دراية او معرفة مبا يتخذه اجمللس 
ومث��ال ذلك ما اث��اره ذلك البع��ض مؤخراً حول 
قانون التأمين��ات االجتماعية الذي صوت عليه 
في مجلس ال��وزراء واحيل مؤخ��را الى مجلس 

النواب لتشريعه .
وذك��ر مدي��ر ع��ام دائ��رة التقاع��د والضم��ان 
االجتماعي للعمال في الوزارة علي جعفر احللو 
ان وزارة العم��ل عملت على ادخ��ال العديد من 
التغي��رات والتعدي��الت على قان��ون التأمينات 
االجتماعي��ة م��ن اج��ل ان يخ��رج ف��ي فقراته 
اخلاصة للطبقة العمالي��ة بأفضل صورة لرفع 

مستواهم املعاشي .
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بغداد - الصباح الجديد: 
أطلقت اليونسكو ووزارة الثقافة 
خطة اإلس��تجابة حلماية التراث 
الثقاف��ي ف��ي املناطق احمل��ررة في 

العراق
مبناس��بة احلفل اخلتامي ملش��روع 

"احلف��ظ الوقائ��ي للمجموع��ات 
الثقافي  التراث  املتحفية ومواقع 
املم��ول  للخط��ر"،  املعرض��ة 
دوالر  ملي��ون   1.5( الياب��ان  م��ن 

أميركي(،". 
وقال وزير الثقافة فرياد راوندزي ان 

خطة االستجابة هي اآلن خارطة 
الطري��ق لقي��ادة عملي��ة تعافي 
الثقافي  الت��راث  تأهي��ل  وإع��ادة 
في املناط��ق احمل��ررة"، مضيفا أن 
خطة اإلس��تجابة قد إسترشدت 
التنس��يقي  املؤمت��ر  بتوصي��ات 

الثقافي  الت��راث  الدولي حلماي��ة 
ف��ي املناط��ق احملررة م��ن العراق"، 
الذي عقد من قب��ل وزارة الثقافة 

واليونسكو في شباط 2017. 
واض��اف وزي��ر الثقاف��ة إن خطة 
اإلس��تجابة الت��ي نطلقها اليوم 

الت��راث  تعاف��ي  عملي��ة  تض��ع 
قل��ب  ف��ي  العراق��ي  الثقاف��ي 
اجلهود املس��تقبلية إلعادة البناء 
رس��التنا  إن  كم��ا   ، واملصاحل��ة 
واضح��ة ال ميك��ن حماي��ة التراث 
الثقاف��ي واحلف��اظ علي��ه مبعزل، 

وال ب��د أن تك��ون الثقاف��ة مبثابة 
محركا وممكنا للتنمية والس��الم 
ف��ى العراق"، وفقا مل��ا ذكرته لويز 
مكت��ب  مدي��رة  هاكس��تهاوزن، 
اليونس��كو وممثل��ة املنظمة في 

العراق. 

»الثقافة« و«اليونسكو« تطلقان خطة لحماية التراث الثقافي في المناطق المحررة



5 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد:

تطّور قطاع االس��تثمار ف��ي العراق 
في ش��كل ملح��وظ في الس��نوات 
األوض��اع  برغ��م  املاضي��ة،  الس��بع 
األمنية غير املستقرة، مع اإلجراءات 
احلكومي��ة واإلصالح��ات التي حتاول 
جذب املس��تثمرين احملليني واألجانب 

إلى السوق.
االس��تثمار  »هيئ��ة  رئي��س  وأك��د 
الوطنية« سامي األعرجي في حديث 
صحاف��ي، أن حج��م االس��تثمارات 
األجنبي��ة واحمللية في الع��راق »جتاوز 
93 مليار دوالر في الس��نوات السبع 
توزع��ت عل��ى قطاع��ات  املاضي��ة، 

اقتصادية متنوعة«. 
ف��ي  االس��تثمار  أن قط��اع  وأعل��ن 
العراق »شهد تقدماً ملحوظاً خالل 
الس��نوات األخي��رة املاضي��ة، نظ��راً 
إل��ى تطلع معظم البل��دان العربية 
واألجنبية لدخول الس��وق العراقية 
الواع��دة، واملصّنف��ة حالي��اً من بني 

أكثر أسواق العالم نشاطاً«.
وقال: »منذ تش��ريع قانون االستثمار 
الرق��م 13 لع��ام 2006، كانت توجد 
لكنه��ا  اس��تثمارية،  نش��اطات 
اتس��مت بالبطء. في حني ش��هدنا 
بعد ع��ام 2010، انطالق��ة حقيقية 
خصوصاً بعد التعديل األول والثاني 

الذي جاء عام 2015«.
وع��ن ع��دد املش��اريع االس��تثمارية 
املنفذة، لفت إلى أنها »جتاوزت 1400 
مشروع وشملت قطاعات اإلسكان 
والس��ياحة والصناعة والزراعة، في 
حني تضمنت اخلريطة االس��تثمارية 
لهذه الس��نة أكثر من ألف مشروع، 
توزع��ت عل��ى كل احملافظ��ات م��ن 
دون اس��تثناء وخملتل��ف القطاع��ات 

االقتصادية«. 
والح��ظ »زي��ادة ف��ي اإلقب��ال عل��ى 
إنش��اء املعامل واملدن الصناعية، ما 
س��ينعكس إيجاب��اً عل��ى النهوض 
االقتص��ادي جله��ة تخفي��ف حجم 

االستيراد وتأمني فرص العمل«.
»خط��ة  ع��ن  األعرج��ي  وكش��ف 

خمس��ية أقرته��ا اللجن��ة املركزية 
الوطنية لالس��تثمار التي يرأس��ها 
العب��ادي،  حي��در  ال��وزراء  رئي��س 
وع���ضوي��ة كّل ال��وزارات«، معتبراً 
أن »تشكيل اللجنة يدّل على توجه 
احلكوم��ة اجلديد نح��و التركيز على 
وتس��ريع  االس��تثمارية،  القطاعات 
خطواته��ا الت��ي واجه��ت عراقي��ل 
وعدم  البيروقراطية،  كثيرة بس��بب 
منح صالحيات ملمثل��ي الوزارات في 
الناف��ذة الواحدة، م��ا يعني اختصار 
حلق��ات كثي��رة في إحالة املش��روع 

ومتلك األرض وغيرها«.
وأوضح األعرجي أن »اخلطة اخلمسية 
بتس��ريع  ترتب��ط   )  2022  -  2018(
بعد  حج��م االس��تثمار، خصوص��اً 
التخلص م��ن إرهاب »داعش«، وعدم 

وجود متويل حكومي«.
املش��اريع  التركي��ز عل��ى  أن  وذك��ر 

االستثمارية »يهدف إلى إعادة احلياة 
للم��دن احمل��ررة وبقي��ة الع��راق التي 
تش��هد أيض��اً نقصاً ف��ي اخلدمات 
واملش��اريع  الترفيهي��ة  واملراف��ق 

اإلنتاجية«.
في سياق متصل، أوضح رئيس »جلنة 
االس��تثمار الفرعي��ة« ف��ي البرملان 
النائ��ب برهان املعم��وري في حديث 
نقلته »احلياة« الدولية على موقعها 
اإللكترون��ي، أن »هيئات االس��تثمار 
في احملافظات »تواجه عقبات كثيرة 

أثرت في حجم االستثمار فيها«.
وقال: »حت��ى اآلن لم تكتمل كابينة 
ه��ذه الهيئات جلهة مرش��حي دوائر 
الدول��ة امل��عني��ة ف��ي احمل��افظ��ة 
وممثل��ني عن القطاع اخلاص، بس��بب 
وج��ود تقاطعات سياس��ية وأحزاب 

حتاول الهيمنة على هذا اجملال«.
وب��نّي أن العقبة الثاني��ة تتمثل في 

»وجود ضغوط متارس على املستثمر 
نفس��ه من قبل جهات ناف��ذة، أدت 
ال��ى تأخي��ر إجناز املش��اريع وفس��اد 
وغيره��ا«، مؤكداً »ضرورة تش��كيل 
هذه اللجنة الوطنية املركزية إلنهاء 
هذه املش��كالت، واملض��ي قدماً في 
للمس��تثمر  بيئة مناس��بة  تأم��ني 

األجنبي«.
وتبن��ت احلكوم��ة من��ذ تش��كيلها 
برنامجاً طموحاً لتحقيق الش��راكة 
مع القطاع اخلاص وفتح أبواب جديدة 
لالستثمار وتش��جيعه، وقدمت في 
س��بيل حتقيق ه��ذا اله��دف برامج 
حافزة، ويّسرت متطلبات االستثمار 
إل��ى حد غي��ر مس��بوق، عل��ى غرار 
إجراءات التس��جيل وإص��دار إجازات 
النافذة  باعتماد  ومنحها  االستثمار 

الواحدة«.
وتتولى »الهيئة الوطنية لالستثمار« 

بالتنس��يق مع »هيئة االس��تثمار« 
احملافظ��ات  ف��ي  أو  اإلقلي��م  ف��ي 
حتدي��د  بإقلي��م،  املنتظم��ة  غي��ر 
لتنفيذ املش��اريع  املالئمة  العقارات 

االستثمارية.
ويت��م التنس��يق مع اجله��ة املالكة 
تخصي��ص  ش��أن  ف��ي  للعق��ار 
العقارات الصاحلة إلقامة املش��اريع 
االس��تثمارية، على أن يُسلم العقار 
اخملصص  للمش��روع إلى املس��تثمر 
خالل 30 يوماً من تاريخ التخصيص 

خالياً من الشواغل.
كما تلت��زم اجله��ة املالك��ة للعقار 
االس��تثمارية،  للمش��اريع  اخملصص 
إب��رام عقد التص��رف القانوني خالل 
30 يوماً من تاريخ تقدير بدالت البيع 

أو اإليجار أو املساطحة.
ومتلك األراضي اخملصصة للمش��اريع 
السكنية ضمن التصميم األساس 

ب��دل بي��ع ق��دره 10 ف��ي املئ��ة من 
قيم��ة األرض احلقيقية، ولتنش��يط 
الس��كن  قط��اع  ف��ي  االس��تثمار 
وخفض أجور الوحدات السكنية في 
اجملمعات االستثمارية إلى أقصى حد 
ممكن، تضمن النظ��ام اجلديد متليك 
املستثمر واملطور األراضي اخملصصة 
ألغ��راض اإلس��كان التي تق��ع خارج 
التصمي��م األس��اس م��ن دون بدل، 
على أن ال حتتسب قيمة األرض ضمن 
املباعة  الس��كنية  الوح��دة  قيم��ة 

للمواطن .
اخملصص��ة  األراض��ي  ش��أن  وف��ي 
النظام  للمش��اريع الصناعية، نص 
عل��ى متليكها ببدل بيع قدره  15 في 
املئة م��ن القيم��ة احلقيقية لألرض 
الواقعة ضمن التصميم األس��اس، 
و 5  ف��ي املئ��ة بالنس��بة ال��ى األرض 

الواقعة خارج التصميم األساس.

1400 مشروع في قّطاعات اإلسكان والسياحة والصناعة والزراعة

93 مليار دوالر قيمة االستثمارات في العراق منذ 2010

شهد العراق تقدمًا 
ملحوظًا خالل السنوات 
األخيرة الماضية، 
نظرًا إلى تطلع 
معظم البلدان العربية 
واألجنبية لدخول 
السوق العراقية 
الواعدة، والمصنّفة 
حاليًا من بين أكثر 
أسواق العالم نشاطًا

أحد املشاريع االستثماراتية في العراق

أعلنت رويال داتش ش��ل أنها تس��عى إلعادة 
تش��غيل أكب��ر مصف��اة نفطية ف��ي أوروبا 
بنهاية الش��هر بعد إغالقها في 30 متوز وهو 

ما دفع أسعار البنزين والديزل للتراجع.
وبدأت ش��ل يوم الثالثاء إعادة تشغيل بعض 
الوحدات مبصفاته��ا برنيس في روتردام والتي 
تبلغ طاقتها 404 آالف برميل يوميا. وأغلقت 

املصفاة بسبب حريق في محطة كهرباء.
وقال متحدث باس��م ش��ل »نأمل ف��ي إعادة 

تشغيل معظم وحداتنا قبل نهاية آب«.
وانخفض��ت أس��عار العقود اآلجل��ة للبنزين 
والديزل في أوروب��ا والواليات املتحدة نحو 0.6 

باملئة إثر اإلعالن ثم تعافت قليال.

أعلن��ت توش��يبا مع قرب انته��اء مهلة حددت 
له��ا، عن نتائجه��ا املالية الت��ي أرجأتها لفترة 
طويلة معلنة عن خسائر بنحو 8,8 مليار دوالر 
ف��ي العام املالي املاضي بس��بب ف��رع أعمالها 
النووي��ة في الواليات املتحدة >وس��تينغهاوس 

إلكتريك<.
وهذا التح��رك من قبل إحدى أكبر الش��ركات 
اليابانية يقلل بدرجة كبيرة احتمال ش��طبها 

من بورصة طوكيو.
غير أن الش��ركة التي تعاني من مش��كالت ال 
ت��زال تواج��ه معرك��ة قضائية لبيع قس��مها 
اخل��اص برقائ��ق الذاكرة واملق��درة قيمته بنحو 
18 ملي��ار دوالر، ويعد هذا البي��ع ضروريا لقلب 

مسارها.
وبرزت مخاوف من عدم متكن توشيبا من احترام 
املهلة احملددة بيوم اخلمي��س لتقدمي حصيلتها 
للع��ام املال��ي املنتهي في آذار بس��بب خالفها 
مع املدقق املالي على خلفية خسائر باملليارات 

تكبدها فرع وستينغهاوس.
وماطلت توش��يبا في إص��دار بياناته��ا املالية 
قائلة إنها بحاجة إلى مزيد من الوقت لتحديد 

تأثير وستينغهاوس على حساباتها.
وأثارت اخلس��ائر الهائلة في هذا الفرع شكوكا 
بشأن مستقبل توشيبا التي ال تزال تعمل على 

جتاوز عواقب فضيحة حسابية في 2015.
وحتقق الشركة أيضا في ادعاءات بشأن ارتكاب 
م��دراء كب��ار ف��ي وس��تينغهاوس مخالف��ات 

مالية.
وقالت الش��ركة إنها س��جلت خسائر صافية 
بقيمة 965,7 مليار ي��ن )8,8 مليار دوالر( للعام 
املال��ي املنتهي ف��ي 31 آذار لكنها أضافت أنها 
س��تعود إلى تس��جيل أرب��اح في الع��ام املالي 

احلالي.

نقلت صحيفة »فاينانشيال تريبيون« اإليرانية 
ع��ن مس��ؤول في طه��ران قوله، إن ب��الده جتري 
محادثات مع شركة »ايرباص« األوروبية لصناعة 
الطائرات لشراء 48 طائرة مروحية لالستخدام 
املدن��ي في ظل مواصلة إيران س��عيها لش��راء 

طائرات من الغرب بعد رفع العقوبات عنها.
ونقلت الصحيف��ة عن نائب وزي��ر الطرق وبناء 
املدن أصغر فخرية كاشان قوله: »وزارة الصحة 
تخط��ط لطل��ب 45 طائ��رة مروحي��ة خلدمات 
الط��وارئ الطبية فيم��ا تتف��اوض وزارة الطرق 

وبناء املدن على شرائها«.
وأضاف: »هيئ��ة املوانئ واملالحة تخطط كذلك 
إلجراء مناقصة لش��راء ثالث طائ��رات مروحية 

)ملهمات( البحث واإلنقاذ«.
وق��ال ناط��ق باس��م »ايرب��اص«: »ال نعلق على 
مناقشات رمبا جنريها أو ال مع زبائن محتملني«.

وطلبت إيران شراء أكثر من 200 طائرة منذ رفع 
العقوب��ات الدولية عنها العام املاضي في إطار 

اتفاق لتقييد أنشطتها النووية.
وطلب��ت »ش��ركة الطي��ران الوطني��ة« )إيران 
إر( ش��راء 100 طائ��رة م��ن »آرب��اص« و80 م��ن 
منافس��تها األميركية »بوين��غ« إضافة إلى 20 
طائرة من ش��ركة )إي��ه ت��ي آر.(، األوروبية لكن 
تنفيذ تلك الصفقات معطل ألس��باب تتعلق 

بالتمويل.
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الصباح الجديد ـ وكاالت:

تخطط مصر الستضافة مؤمتر »مصر 
ب��اب الوصل« الس��تراتيجي ال��ذي يعّد 
أكب��ر مؤمت��ر اقتص��ادي عرب��ي يُعق��د 
عل��ى مرتكزات »مؤمتر ش��رم الش��يخ 
االس��تثمارات  جل��ذب  االقتص��ادي« 
اخلليجي��ة والعربي��ة، م��ن خ��الل طرح 
مش��اريع نوعية والتع��رف على الفرص 
االس��تثمارية الواع��دة ف��ي مختل��ف 
القطاع��ات، وذل��ك في مدينة الس��الم 
العربي��ة ش��رم الش��يخ ف��ي 13 أيلول 
املقبل ويس��تمر حتى 15 من��ه، برعاية 
مجلس الوزراء ووزارة التجارة والصناعة 
ومحلية  عربي��ة  ومؤسس��ات  املصرية 

بارزة.
وقالت رئيس »مجلس س��يدات األعمال 
العرب« الشيخة حصة سعد العبداهلل 
الصب��اح على هامش مش��اركة اجمللس 
كشريك ستراتيجي في املؤمتر، إن »دعم 
االقتص��اد املص��ري ف��ي ه��ذه املرحلة، 
ميثل دعماً ملس��يرة التنمي��ة واالقتصاد 
السياس��ي  بش��قيه  واالس��تقرار 

واالقتصادي في الدول العربية«. 
وأكدت »أهمية تعزيز دور االس��تثمارات 
العربية ف��ي حتقيق النهض��ة املأمولة 
ملصر، وش��عبها األصيل«، الفتة إلى أن 
»دول مجل��س التع��اون اخلليجي تدرك 
متام��اً أهمي��ة دع��م االقتص��اد املصري 
في ض��وء توجيهات قادته��ا وحكامها 

وفلسفتهم ورؤيتهم«.
وتوقع »مجلس سيدات األعمال العرب« 
ومؤسس��ات  مس��تثمرين  مش��اركة 
اقتصادي��ة بارزة من الكوي��ت واإلمارات 
واململكة العربية الس��عودية والبحرين 
وتونس ولبنان واملغرب والسودان، وبقية 
ال��دول العربية وبل��دان العالم، في هذا 
احلدث االقتصادي الذي سيش��كل عبر 
سلس��لة من الدورات السنوية املقبلة 

احلدث االقتصادي األبرز.
وأكد وزير اخلارجية األس��بق رئيس جلنة 
العالقات اخلارجية ف��ي البرملان املصري 
محمد العراب��ي، أهمية املؤمتر في دعم 
مس��يرة االقتصاد املصري، مش��يداً ب� 
»وتي��رة العالق��ات اخلليجي��ة املصرية، 
خصوصاً دور االس��تثمارات الس��عودية 

واإلماراتية والكويتية«. 

والحظ أن االقتصاد »بات يحقق طفرات 
نوعي��ة تتماش��ى م��ع رؤي��ة الرئي��س 
عب��د الفت��اح السيس��ي جت��اه معاجلة 
االختالالت الهيكلي��ة التي عانى منها 
االقتص��اد املص��ري، س��واء عل��ى مدار 
العق��ود املاضية أو بعد ثورة »30 يونيو« 
الت��ي دش��نت حقبة جديدة ف��ي تاريخ 
مصر واملنطقة العربي��ة. وهو ما ترافق 
مع سلس��لة من اإلجراءات اإلصالحية 
حتملته الدول��ة املصرية ونال��ت تقديراً 

الفتاً من املؤسسات الدولية«.
مجل��س  »دول  أن  العراب��ي،  واعتب��ر 
قيادته��ا  برؤي��ة  اخلليج��ي  التع��اون 
عل��ى  وحرصه��ا  الثاقب��ة  الرش��يدة 
مساندة أش��قائها من الدول العربية، 
كانت لها أيادٍ ممدودة باخلير انطالقاً من 
مواقف ثابتة ال تتزع��زع، ما يؤكد على 
الصعيد ذات��ه املواق��ف املتطابقة مع 
ش��قيقتها مصر، ويعزز دعم مس��يرة 
االس��تثمارات اإلماراتي��ة والس��عودية 
والكويتي��ة املكلل��ة بالنج��اح وحتقيق 
القيمة املضاف��ة لالقتصاد املصري، ملا 
تتمتع به االس��تثمارات من دول اجمللس 
بحرك��ة وخب��رة وعالقات ووج��ود مؤثر 

عل��ى اخلريط��ة االقتصادي��ة العربي��ة 
والعاملية«.

وأش��ار إلى أن ملؤمتر »مصر باب الوصل« 
أهمي��ة خاصة قياس��اً للف��رص التي 
يلقي الضوء عليها، يتيح للمستثمرين 
استكش��اف أهم املش��اريع اجملدية في 
مصر، خصوصاً م��ع تركيزه على متويل 
مش��اريع الش��باب في بل��د يناهز عدد 
س��كانه 100 مليون نس��مة يس��تأثر 
الشباب بالشريحة األكبر من التركيبة 
الس��كانية، فيما س��ُتعرض مش��اريع 
متميزة في قطاع��ات الزراعة والطاقة 

والبترول«.
يذكر أن سلس��لة مؤمت��رات »مصر باب 
الوصل« والتي ستنطلق من مصر هذه 
الس��نة، تعقبها مؤمترات دورية في كل 
دولة عربية سنوياً، وس��تركز فعاليات 
العام األول على طرح فرص استثمارية 
واع��دة أم��ام املؤسس��ات والكيان��ات 
االس��تثمارية في دول اجملل��س والبلدان 
االس��تثمارية  والش��ركات  العربي��ة 
واملالي��ة م��ن خ��الل س��لة متكامل��ة 
متخصص��ة من ورش عمل تُنظم على 

هامش املؤمتر. رئيس »مجلس سيدات األعمال العرب« الشيخة حصة سعد العبداهلل

تقـرير
لجذب االستثمارات والمشاريع النوعية

مؤتمر في شرم الشيخ لدعم التكامل العربي االقتصادي 

الصباح الجديد ـ وكاالت:
يرص��د احملللون السويس��ريون ق��وة غير 
طبيعية لليورو هذه الس��نة، الذي ارتفع 
بنس��بة 12 في املئة مقاب��ل الدوالر منذ 
مطل��ع العام وحت��ى اآلن. وتنعكس قوة 
اليورو إيجاباً على الش��ركات األميركية 
املصّدرة، وسلباً على تلك األوروبية. ويبرز 
ه��ذا التأثير في مؤش��ر »داكس 30« في 
بورصة فرانكفورت األملانية، حيث تواجه 
أسهم الش��ركات األوروبية املتخصصة 

بالتصدير، أوضاعاً سيئة جداً.
الي��ورو  بق��وة  السويس��ريون  ويُفاج��أ 
حالي��اً، حت��ى عندم��ا يعط��ي األخي��ر 
الفرن��ك السويس��ري مكانة تنافس��ية 

مرموق��ة ح��ول العال��م. وبالتالي يخول 
الش��ركات السويس��رية املصّدرة تعزيز 
عائداتها بس��رعة. في املق��ام األول، عزا 
خبراء سويس��را ق��وة العمل��ة املوحدة 
إلى االنتع��اش االقتصادي ف��ي منطقة 
اليورو، وبدأت الش��ركات األوروبية تقوية 

عائداتها. 
وأبرز مثال على ذلك ما يس��جله مؤشر 
أيض��اً  يض��م  ال��ذي   »600 »س��توكس 
ش��ركات م��ن دول أخرى، مث��ل بريطانيا 
تتعام��ل بعم��الت غير الي��ورو. إذ جنحت 
تلك الشركات املنضوية إلى هذا املؤشر، 
في تعزيز عائداتها بنس��بة 25 في املئة 
ف��ي الربع املال��ي األول من هذه الس��نة. 

ف��ي ح��ني توقع احمللل��ون السويس��ريون 
واألوروبيون، أن تزيد هذه العائدات بنسبة 
تتراوح بني 9 و11 في املئة في الربع املالي 

الثاني.
وس��تصل عائ��دات الش��ركات األوروبية 
ف��ي نهاي��ة الس��نة، ووفق��اً للتوقعات 
السويس��رية واألوروبية، إل��ى 490 بليون 
ي��ورو صع��وداً من 400 بلي��ون نهاية عام 
2016. ومتثل الزيادة احملققة في عام واحد 
والتي بلغ��ت 90 بليون ي��ورو، دليالً الفتاً 
عل��ى االنتع��اش االقتصادي ف��ي القارة 
األوروبية. ولتعقب هذا االنتعاش، تكفي 
متابعة أوضاع مؤشر »آيفو« األملاني يوماً 

بعد آخر.

لندن ـ رويترز:
سجلت أسعار النفط ارتفاعا طفيفا في 
تعام��الت متقلبة ف��ي الوقت الذي تقيم 
فيه الس��وق أثر انخفاض مخزونات اخلام 
األمريكي��ة وعدم االس��تقرار في نيجيريا 
إلى جان��ب النمو قوي في الطلب العاملي 
في وقت يش��هد بط��أ في ع��ودة التوازن 

لألسواق.

وارتف��ع خام القياس العامل��ي مزيج برنت 
20 س��نتا في التس��وية مبا يع��ادل 0.39 
باملئة إل��ى 52.10 دوالر للبرميل بينما زاد 
خام غرب تكس��اس الوس��يط األمريكي 
23 س��نتا، أو 0.47 باملئة، إلى 48.82 دوالر 

للبرميل.
وانخفض اخل��ام األمريكي 1.5 باملئة على 
أس��اس أسبوعي بينما نزل خام برنت 0.6 

باملئة.
وقالت وكالة الطاقة الدولية إنها عدلت 
بيان��ات الطلب القياس��ية لعامي 2015 
و2016 مما يعني أن انخفاض قاعدة الطلب 
في عام��ي 2016 و2017 إل��ى جانب عدم 
تغير بيانات اإلم��دادات املرتفعة قد يؤدي 
إل��ى بطء معدل الس��حب م��ن اخملزونات 

الذي كان متوقعا في البداية.

االنتعاش االقتصادي يرفع اليورو

52 دوالرًا لبرميل »برنت«
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القاهرة ـ رويترز:
طالب رئيس جلنة حقوق اإلنسان في مجلس النواب 
املص��ري ع��اء عاب��د امس االول الس��بت باإلس��راع 
بتعديل الدس��تور جلعل فترة الرئاس��ة ست سنوات 
وإعطاء رئيس الدولة سلطة إقالة الوزراء دون احلاجة 

إلى موافقة البرملان.
وق��ال ف��ي بي��ان »إذا كان الدس��تور يعي��ق التنمية 
ومكافح��ة اإلرهاب وتقدم الدول��ة اقتصاديا فوجب 
علي اجمللس التش��ريعي اإلس��راع في تعديله ونترك 
للش��عب املص��ري الق��رار األخي��ر باملوافق��ة عل��ي 

التعديات أو الرفض«.
ويرى عابد أن الفترة الرئاس��ية احملددة في الدس��تور 
بأربع س��نوات قصيرة بدرجة ال متك��ن رئيس الدولة 
من تنفيذ مشروعات التنمية التي يقرها ومجابهة 

إساميني متشددين ميثلون حتديا أمنيا.
ويقول معارضون للرئيس عبد الفتاح السيس��ي إن 
حترك نواب لتعديل الدس��تور يعكس رغبة لديه في 
االس��تئثار بالسلطة. وينفي السيسي ذلك مشددا 

على أنه مكفول للناخبني اختيار من يحكمهم.

ستوكولهم ـ وكاالت:
أصيب 3 أش��خاص، امس االول الس��بت ، في حادث 
إطاق ن��ار بأحد الن��وادي مبدينة مامل��و الواقعة في 
جنوب الس��ويد. وقالت صحف محلية إن 2 من بني 

الضحايا مصابان بجروح خطيرة.
وس��ادت حالة م��ن الذعر ف��ي صف��وف رواد النادي 
املت��راوح عددهم بني 70 و100 ش��خص، لدى إطاق 

النار.
وأعلنت املتحدثة باسم الشرطة احمللية في املدينة 
آنا يورانس��ون، أنه تتم حاليا السماع لشهادات من 

حضروا الواقعة.

دبي - رويترز:
وافق البرمل��ان اإليراني بصف��ة مبدئية امس األحد 
على مش��روع قان��ون لزيادة اإلنفاق عل��ى البرنامج 
الصاروخ��ي وعلى احل��رس الثوري اإليران��ي ردا على 

عقوبات جديدة فرضتها الواليات املتحدة عليها.
إن  اإليراني��ة  والتلفزي��ون  اإلذاع��ة  وقال��ت هيئ��ة 
املش��رعني أي��دوا بأغلبية س��احقة اإلط��ار العام 
ملش��روع قان��ون »ملكافح��ة اإلره��اب والتصرف��ات 
األميركية املتسرعة« في حني ردد البعض هتافات 

تقول »املوت ألميركا«.
وجاء مشروع القانون ردا على تشريع أقره الكوجنرس 
األميركي ووقع عليه الرئيس دونالد ترامب في أوائل 
أغس��طس آب لف��رض عقوبات جدي��دة على إيران 

بسبب برنامجها الصاروخي.
وتنف��ي إي��ران أن برنامجه��ا الصاروخ��ي ينته��ك 
اتفاقها النووي املوقع عام 2015 مع القوى العاملية 
والذي يطالب اجلمهورية اإلس��امية بعدم القيام 
بأنشطة تتعلق بالصواريخ الباليستية املصممة 
بحي��ث ميكنها حم��ل رؤوس نووي��ة. وتقول طهران 

إنها ال تصمم مثل هذه الصواريخ.

نائب مصري يطالب 
باإلسراع بتعديل الدستور 

لجعل الرئاسة 6 سنوات

إصابة 3 أشخاص بإطالق 
نار جنوب السويد

ايران تقر زيادة االنفاق 
على برنامجها الصاروخي 

متابعة ـ الصباح الجديد:
 

الوطن��ي  اجلي��ش  قائ��د  أعل��ن 
الليب��ي املش��ير خليف��ة حفتر أن 
كلف��ة اجلهود األوروبي��ة الضرورية 
للمساعدة في وقف تدفق الاجئني 
ر  عل��ى احلدود اجلنوبي��ة لليبيا، تُقدَّ
ب��� »20 بلي��ون دوالر عل��ى امت��داد 
20 أو 25 عاًم��ا«، في ح��ني اعتبرت 
املستشارة األملانية أجنيا ميركل أن 
»الهجرة غير الش��رعية اآلتية من 
ليبيا، متثل حتديًا كبيرًا جًدا ألوروبا«، 
وبعد أن سرت أنباء عن لقاء يجمع 
ب��ني حفتر ورئيس حكوم��ة الوفاق 
الوطني فائز الس��راج في موسكو 
أم��س االول الس��بت ، نفت مصادر 
روسية مأذونة ذلك، مشيرة إلى أن 
األخير لن يزور روس��يا، فيما أكدت 
وص��ول قائ��د اجلي��ش الليب��ي إلى 

العاصمة الروسية.
وأفاد حفتر بأّن مشكلة املهاجرين 
»ال حُتل على ش��واطئنا، إذا توقفوا 
عن املغ��ادرة عب��ر البح��ر، فيتعنّي 
علينا عندئذ أن نحتفظ بهم، وهذا 
لي��س ممكًنا«، مضيًف��ا أّنه »يتعني 
علينا في املقابل العمل مًعا لوقف 
موجات تدفق الاجئني على امتداد 
4000 كلم من احل��دود الصحراوية 
الليبية ف��ي اجلنوب، جن��ودي على 
أهبة االستعداد، أسيطر على أكثر 
من ثاثة أرباع الباد، لدي العناصر، 
لكن تنقصني اإلمكانيات«، ومبّيًنا 
إميانوي��ل  الفرنس��ي  الرئي��س  أن 
ماكرون »س��ألني عما نحتاج إليه، 
وأق��وم بإع��داد الئح��ة إلرس��الها 

إليه«.
وذك��ر أن الائحة تتضمن »تدريبات 
خلف��ر احل��دود، وذخائ��ر وأس��لحة، 
خصوًص��ا آليات مدرعة وس��يارات 

جيب للرمل وطائرات من دون طيار 
وأجهزة كش��ف األلغ��ام ومناظير 
للرؤي��ة الليلي��ة ومروحي��ات«، وأن 
اله��دف ه��و إقام��ة معس��كرات 
متحرك��ة تض��م 150 رج��ًا كحد 
وق��در  كيلومت��ر،   100 كل  أدن��ى 
املش��ير كلف��ة ه��ذا البرنام��ج ب� 
»نح��و 20 بليون دوالر عل��ى امتداد 
20 أو 25 س��نة” تدفعه��ا أوروب��ا، 
وقال على سبيل املقارنة، إن »تركيا 
حتصل على 6 بايني« من بروكسيل 
»للس��يطرة على عدد من الاجئني 
الس��وريني وبع��ض العراقي��ني، أما 
نح��ن في ليبي��ا، فيج��ب أن نعمل 

عل��ى احت��واء دفع��ات كبي��رة من 
األش��خاص الذين يصل��ون من كل 
وانتق��د حفت��ر  أفريقي��ا«.  أنح��اء 
مجددًا الس��راج الذي لم يستشره 
للموافق��ة على عملية دعم بحري 
إليطالي��ا من أجل مس��اعدة خفر 
الس��واحل الليبيني ف��ي طرابلس، 
على احتواء عملي��ات انطاق زوارق 
املهاجرين غير الش��رعيني، وقال إن 
»قراره خيار ش��خصي غير شرعي 

وغير قانوني«.
ب��أن  األملاني��ة  املستش��ارة  ورأت 
الهج��رة غير الش��رعية اآلتية من 
ليبي��ا، تش��كل حتديً��ا كبي��رًا جًدا 

ألوروبا، وقالت خال مؤمتر صحافي 
في العاصم��ة األملانية برلني عقب 
لقائه��ا املف��وض الس��امي ل��أمم 
املتحدة لش��ؤون الاجئ��ني فيليبو 
ملنظم��ة  الع��ام  واملدي��ر  غران��دي 
الهج��رة الدولي��ة ويلي��ام الس��ي 
س��وينغ إن »أوروب��ا بذل��ت جهودًا 
خ��روج  أس��باب  عل��ى  للقض��اء 

املهاجرين من بلدانهم«. 
وأكدت أهمية توحيد جهود هيئات 
الدول  املس��اعدات اإلنس��انية في 
املهاجرين  األوروبية وضرورة حماية 
من ش��بكات تهريب البشر، وتقدمي 
التدري��ب لق��وات خفر الس��واحل 

الليبي، مضيفة أن��ه من الضروري 
تقدمي املس��اعدة إلى ليبيا من أجل 
إيواء املهاجرين في ظروف إنسانية 
أفضل وتوقي��ع اتفاقية معها على 
غرار االتفاقية الت��ي وقعها االحتاد 
األوروبي مع تركيا، وأعلنت أن بادها 
س��تزيد املس��اعدات التي تقدمها 
لهيئ��ات إغاثة املهاجرين في ليبيا، 
وستدعم املفوضية العليا لشؤون 
الاجئني ومنظمة الهجرة الدولية 
بنح��و 50 مليون يورو خ��ال العام 

احلالي.
وأوضح الناطق باسم اجليش املصري 
أن قوات اجليش الثالث امليداني، في 

وس��ط س��يناء، متكنت من توقيف 
متشدد أثناء قيامه مبراقبة حتركات 
ق��وات اجلي��ش، كم��ا متكن��ت من 
اكتش��اف وتدمي��ر 8 مخاب��ئ عثر 
داخلها على م��واد متفجرة وأدوات 
العبوات  ف��ي تصني��ع  تس��تخدم 
الناسفة، وتدمير مخزن للوقود و7 
أوكار حتت��وي مواد إعاش��ة وكمية 
م��ن املس��تلزمات الطبي��ة خاصة 
بالعناصر التكفيرية، مشددًا على 
أن اجلي��ش يواصل تنفي��ذ عملياته 
العناص��ر  بقي��ة  عل��ى  للقض��اء 
التكفيري��ة واإلجرامية في وس��ط 

سيناء.

دمشق ـ أ ب ف: 
قتل 25 من عناصر تنظيم داعش 
على االق��ل امس االول الس��بت 
خال عملية ان��زال جوي نفذتها 
ق��وات النظ��ام الس��وري بغطاء 
جوي روسي في وسط الباد، وفق 
ما اف��اد املرصد الس��وري حلقوق 

االنسان.
ويخوض اجليش السوري منذ ايار 
واسعة  املاضي حملة عسكرية 
البادية،  للسيطرة على منطقة 
التي متتد على مس��احة 90 الف 

كلم مرب��ع وتربط وس��ط الباد 
باحلدود العراقية واالردنية.

وقد متكن قبل ايام من السيطرة 
على السخنة آخر املدن الواقعة 
ف��ي  اجلهادي��ني  حت��ت س��يطرة 
محافظ��ة حم��ص )وس��ط( في 

عمق البادية.
ووثق املرصد الس��وري امس االول 
الس��بت مقت��ل »م��ا ال يقل عن 
25 عنص��را م��ن تنظي��م داعش 
واصاب��ة آخري��ن بج��روح خ��ال 
عملية انزال ج��وي نفذتها قوات 

النظام بغطاء جوي من الطائرات 
املروحية واحلربية الروس��ية« في 
اقص��ى ري��ف حمص الش��مالي 
الش��رقي ق��رب احل��دود االداري��ة 
م��ع محافظتي دير الزور )ش��رق( 

والرقة )شمال(.
كم��ا اف��اد املرصد الس��وري عن 
مقتل »ما ال يقل عن ستة عناصر 
م��ن ق��وات النظام واملس��لحني 

املوالني لها«.
وساهم االنزال اجلوي في تضييق 
اخلناق عل��ى تنظي��م داعش في 

ريف حمص الش��مالي الشرقي 
االش��تباكات  تتواص��ل  حي��ث 
يرافقه��ا قص��ف ج��وي كثيف 

للطائرات واملروحيات الروسية.
ويقتص��ر تواجد تنظي��م الدولة 
االسامية في محافظة حمص 
على عش��رات القرى املتناثرة في 

ريفها الشرقي.
كما مّكن االنزال اجلوي، وفق مدير 
املرص��د رامي عبد الرحمن، قوات 
املس��افة  النظام م��ن »تقليص 
املتبقية بني قواتها املتقدمة من 

محور احل��دود اإلدارية م��ع الرقة 
ودي��ر ال��زور وتل��ك املتواجدة في 
شمال مدينة السخنة« في ريف 

حمص الشمالي الشرقي.
الس��ورية  االنباء  ونقلت وكال��ة 
الرس��مية )س��انا( ع��ن مص��در 
عس��كري ان اجليش السوري نفذ 
عملي��ة ان��زال ج��وي »بعمق 20 
كيلومت��را خلف خطوط تنظيم 
داع��ش االرهاب��ي جن��وب بل��دة 
الكدي��ر على احل��دود االدارية بني 

الرقة وحمص«.

وس��يطر اجليش الس��وري خال 
عملية االن��زال اجلوي »الناجحة« 
بحس��ب املصدر العسكري على 

ثاث قرى في عمق البادية.
ومب��وازاة مع��ارك البادية، يخوض 
اجليش السوري عملية عسكرية 
ضد التنظي��م املتطرف في ريف 
الرق��ة اجلنوب��ي منفصل��ة ع��ن 
حملة قوات سوريا الدميوقراطية 
املدعومة اميركيا لطرد اجلهاديني 
من مدينة الرقة، معقلهم االبرز 

في سوريا.

تعد الهجرة غير الشرعية تحدًيا كبيًرا للقارة العجوز

حفتر يطالب أوروبا بميزانية ضخمة لوقف
تدفق الالجئين على الحدود الجنوبية لليبيا

حفتر: مشكلة 
المهاجرين »ال 

تحل على شواطئنا، 
إذا توقفوا عن 
المغادرة عبر 

البحر، فيتعين علينا 
عندئذ أن نحتفظ 

بهم، وهذا ليس 
ممكنا«

حفتر يطالب اوروبا بزيادة امليزانية بسبب املهاجرين
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مقتل 25 مسلحا خالل انزال جوي للجيش السوري في وسط البالد 



بع��د ان حت��ررت املوص��ل فإنه��ا 
اجتماعي��ة  حتدي��ات  س��تواجه 
انتقالي��ة تتمث��ل بإع��ادة الثقة 
ومد جس��ور  املوصلي  باملواط��ن 
التواصل واحملب��ة بينه وبني اخيه 
املواط��ن العراق��ي، وه��ذا االم��ر 
يتم معاجلته من خالل الش��باب 
واندفاعهم  التوعوية  واعمالهم 
لنقل رسائل ايجابية من املوصل 
ال��ى بقي��ة احملافظ��ات والعكس 
صحي��ح، وق��د مت ذل��ك فعال من 
خالل عدة حمالت لشباب مدنيني 
لعل اهمها مبادرة )#هال_بيكم( 
التي نقلت )100( ش��اب موصلي 
م��ن املوصل الى مدين��ة العمارة 
اجلنوبية م��روراً بالعاصمة بغداد 
لتبادل رسائل السالم واحملبة ونقل 
ص��ورة ايجابية ع��ن اهل املوصل 
والتعبير عن شكرهم لتضحيات 
اخوته��م من محافظ��ات العراق 
ذاتها  املب��ادرة  وتك��ررت  اخملتلفة، 
ال��ى محافظة كربالء املقدس��ة 

في ش��هر رمض��ان املب��ارك، فرد 
عليه��ا ابن��اء بغ��داد واحملافظات 
بحملة )#العيد_في_املوصل ( او 
) #قافلة_العيد_في_املوص��ل ( 
بنقل شباب من بغداد واحملافظات 
الى مدينة املوصل لالحتفال في 
العيد باملوصل وقد اس��تقبلهم 
اهالي املوصل باألف��راح والدموع 
، ث��م تك��ررت القاف��ة باس��م ) 
#قافلة_احلري��ة ( لنق��ل ش��باب 
من املوصل مع نخبة من اساتذة 
كلية العلوم السياسية بجامعة 
املوص��ل ال��ى بغداد ث��م النجف 
فيه��ا  الس��الم  مقب��رة  لزي��ارة 
والس��يما مقابر ش��هداء معارك 
حتري��ر املوص��ل وق��راءة الفاحت��ة 
على ارواحهم ووضع الزهور على 
قبوره��م واالمتنان لتضحياتهم 
في رس��الة ايجابي��ة كبيرة تعبر 
عن ش��كر اهالي املوص��ل لتلك 
تتك��رر  وس��وف  التضحي��ات، 
مب��ادرات اخ��رى م��ن ه��ذا النوع 

القراءة  منها مهرجان  مستقبالً 
األول في املوصل.

األيتام واألرامل واملسنون
التي  التحديات االجتماعية  ومن 
االطفال  املدينة ملف  س��تواجه 
االيتام الذين مت الزواج بني ابويهما 
املدينة  خ��الل مرحل��ة س��قوط 
بي��د داعش م��ن دون ان يس��جل 
زواجهم��ا في محكمة رس��مية 
ودائ��رة النفوس ، فكيف س��يتم 
التعام��ل م��ع ه��ؤالء االطف��ال 
ب��أب  االم  زواج  يثب��ت  وكي��ف  ؟ 
متوفي وكيف مينح الطفل حقة 
باجلنسية وغيرها ؟ هذا بالنسبة 
للطف��ل من اب مدني بريء توفي 
طبيع��اً او استش��هد عل��ى ي��د 
عصابات داعش او خالل العمليات 
بينم��ا  للتحري��ر،  العس��كرية 
س��يواجه اجملتمع حاالت الطفال 
االجان��ب  او  احمللي��ني  الدواع��ش 
زواجه��م  والذي��ن ل��م س��يجل 
س��ابقاً فه��ل مين��ح جنس��ية ؟ 

كيف س��يتعامل معه اجملتمع ؟ 
واين س��يتم ايوائه��م ؟ هنا ال بد 
من فتح دور االيتام وتركيز الضوء 
عل��ى ه��ذا امللف بالتنس��يق مع 

وزارة الداخلية وغيرها.
اجتماعياً س��نكون ام��ام حاالت 
كثيرة لألرامل واملسنني والعجزة 
ممن ال معني لهم فكيف س��يتم 
التعام��ل معهم ؟؟ وهن��ا ندعو 
إلعادة افتتاح دور املسنني وتوسيع 
املستفيدين من شبكتي احلماية 

والرعاية االجتماعية .
التعامل مع عائالت الدواعش

االجتماعي��ة  التحدي��ات  وم��ن 
والت��ي  مس��تقبالً  املهم��ة 
تتداخل م��ع التحدي��ات األمنية 
ه��و مل��ف التعامل م��ع عائالت 
الدواع��ش فهل س��يتم عزلهم 
ف��ي مخيم��ات خاص��ة ونبذهم 
كم��ا يدع��و لذلك البع��ض ؟ ام 
يس��تم تركهم ف��ي مناطقهم 
للعيش مع عائالت ضحايا داعش 

؟  هن��ا فإننا نؤي��د عزلهم مؤقتاً 
ف��ي مخيم��ات خاص��ة عل��ى ان 
تأهيلهم  واع��ادة  يتم تثقيفهم 
وخاص��ة اطفاله��م وتلقينه��م 
والتعايش  والس��الم  احملب��ة  قيم 
الس��لمي والقبول باألخر واالميان 
بالتع��دد وع��دم تكفي��ر االخر او 
الغائ��ه متهي��داً إلع��ادة دمجهم 
باجملتمع؛ ألن نفيهم وعزلهم من 
دون رعاية سيولد جيل جديد من 
االره��اب بس��بب حقده��م على 
احلكومة التي عاقبتهم واجملتمع 
الذي نفاهم وهذا حتدي اجتماعي 
وامني مس��تقبلي، ألننا  سنوفر 
مكان وبيئة مناسبة جنمع فيها 
املؤمنني  الدواع��ش  عائ��الت  كل 
بعمل ابنائهم وبالتالي س��هولة 
التواصل فما بينهم والتأثير في 
والتخطيط  البع��ض  بعضه��م 
ألعمال ارهابية مستقبلية فضالً 
عن دف��ع العائ��الت غي��ر املؤيدة 
لعمل ابنائه سابقاً نحو االرهاب 

عقابه��م  بس��بب  مس��تقبالً 
اجلماع��ي ، ومن جه��ة اخرى فأن 
ابقائهم )عائالت الدواعش( خالل 
هذه املرحل��ة االنتقالية والعيش 
م��ع عائ��الت ضحاي��ا داعش هو 
االخر سيش��كل حتديا امنيا آنيا 
ول��ذا نؤيد عزلهم مؤقت��ا واعادة 

دمجهم مستقبالً .
الطائفية بني املكونات

حتدي��ات  املدين��ة  س��تواجه 
اجتماعي��ة تتمث��ل بالطائفي��ة 
املناطقية والدينية والعرقية بني 
املكونات، منها اخلالف االزلي بني 
)احلض��ر والريف( والعزف من قبل 
السياس��ية على  الق��وى  بعض 
هذا الوتر والتمي��ز بني )املصالوي 
والقروي ( ودق اس��فني الطائفية 
واالتهام املتب��ادل بينها، والفتنة 
والتس��قيط املنتش��ر حاليا بني 
النازح��ني واملقيم��ني عب��ر بعض 
صفحات الفيس ب��وك املدفوعة 
الثمن، فضالً عن الفتنة الطائفية 

واعادة الثقة بني مكونات احملافظة 
الدينية والقومية والعرقية، وهنا 
ندعو ش��بابنا الى التصدي لهذه 
السياس��يات الطائفية والتركيز 
عل��ى املواطني��ة وتغلي��ب هوية 
نينوى على الهويات الفرعية وان 
أخوة متحابني متساويني  نعيش 
في احلق��وق والواجبات، األمر ذاته 
ينس��حب عل��ى ابن��اء املكونات 
الدينية والعرقي��ة في محافظة 
نينوى واملوصل خاصة وان نسهم 
ف��ي تش��جيع اخوتن��ا املس��يح 
والش��بك  والك��رد  وااليزيدي��ني 
بالعودة  املكون��ات  وغيرهم م��ن 
ال��ى مدنه��م وقراه��م وبيوتهم 
واعادة الثقة بني مكونات املوصل 
واعادة  والتعايش السلمي بينها 
بث الروح في فسيفساء املوصل 
اجلميلة االولون املتعددة املكونات 
املتعايش��ة فيما بينها واملساواة 

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

ّ
ّ

همام السليم

مينغهاو تشاو

كاتب وباحث عراقي

زميل باحث فى 
معهد شارهار 

ببكين

م��ن الواض��ح أن دونال��د ترامب 
نفد صبره مع كوريا الش��مالية. 
ترامب مس��تعمال  ر  َحذَّ فمؤخرا 
لغ��ة غاضبة غي��ر معت��ادة من 
رئيس للوالي��ات املتحدة، من »رد 
أميرك��ي يتس��م بقدر م��ن قوة 
الني��ران والغض��ب ل��م يش��هد 
ل��ه العالَ��م مثي��ال م��ن قب��ل«، 
إذا ه��ددت بي��وجن ي��اجن مبهاجمة 
الواليات املتحدة م��رة أخرى. وأياً 
كان اإلج��راء الذي قد يقرر ترامب 
اتخاذه، فيتعني عليه أن يدرك أن 
اخملاطر بالغة اجلس��امة �� ليس 
فق��ط بالنس��بة لش��به اجلزيرة 
الكورية، بل وأيضا عندما يتعلق 

األمر بعالقة أميركا مع الصني.
يش��ير أحدث اختبارين أجرتهما 
للصواري��خ  الش��مالية  كوري��ا 
للق��ارات  العاب��رة  الباليس��تية 
الش��هر املنص��رم إل��ى أن كوريا 
الشمالية متتلك اآلن القدرة على 
القارية.  املتح��دة  الواليات  ضرب 
وقد خلصت وكالة االستخبارات 
الدفاعية األميركية إلى أن كوريا 
الشمالية رمبا جنحت بالفعل في 
تطوير رأس حربية نووية مصغرة 
ميكن تس��ليمها عل��ى مثل هذه 
الصواري��خ. ويتوق��ع خب��راء من 

جامعة جونز هوبكنز جتربة نووية 
سادسة في أي حلظة. 

واآلن، أقر مجلس األمن التابع لألمم 
املتحدة باإلجماع أقسى عقوبات 
ضد كوريا الش��مالية حتى اآلن، 
عل��ى أم��ل الضغط عل��ى هذه 
الصغي��رة حلملها على  الدول��ة 
التخلي ع��ن برنامجها لتصنيع 
األس��لحة النووية. يحظر القرار 
ص��ادرات كوري��ا الش��مالية من 
الفح��م، واحلديد، وخ��ام احلديد، 
الرص��اص،  وخ��ام  والرص��اص، 
ومنتج��ات األطعم��ة البحري��ة، 
والت��ي تش��كل ف��ي مجموعها 
ثل��ث إيرادات التصدير الس��نوية 
الضئيل��ة بالفع��ل والتي تبلغ 3 
ملي��ار دوالر. كم��ا يحظ��ر القرار 
على الدول إصدار تصاريح جديدة 
للعم��ال الكوري��ني الش��ماليني 
ف��ي اخل��ارج، الذين يش��تبه في 
أن أجوره��م تس��اعد ف��ي متويل 

البرامج النووية والصاروخية.
أن  يب��دو  ال  اآلن  حت��ى  ولك��ن 
العقوبات تخل��ف األثر املقصود. 
وق��د ه��ددت كوري��ا الش��مالية 
ب��أن يك��ون رده��ا االنتقامي ضد 
آالف  »أش��د  املتح��دة  الوالي��ات 
امل��رات« ���� مبا ف��ي ذل��ك ضرب 

أراض��ي الوالي��ات املتح��دة ف��ي 
ج��وام غ��رب احملي��ط اله��ادئ �� 
وك��ررت تعهدها بع��دم التخلي 
أبدا عن ترسانتها النووية. وعلى 
نحو مماثل، ف��ي املنتدى اإلقليمي 
لرابطة دول جنوب ش��رق آس��يا 
ال��ذي اختت��م أعمال��ه للتو في 
د وزي��ر خارجية كوريا  ماني��ال، أَكَّ
الشمالية ري يوجن هو أن الشمال 
لن يش��ارك ف��ي مفاوضات على 
برامج��ه النووي��ة والصاروخي��ة 
م��ا لم تهج��ر الوالي��ات املتحدة 

سياستها »العدوانية«.
كم��ا اتخ��ذت الوالي��ات املتحدة 
خطا عنيدا مماثال. ففي جلس��ة 
اس��تماع عقدتها جلنة العالقات 
اخلارجي��ة في مجلس الش��يوخ 
األميرك��ي قامت مس��اعدة وزير 
اخلارجية لش��ؤون ش��رق آس��يا 
بالنيابة سوزان ثورنتون بتوضيح 
اعتق��اد اإلدارة ب��أن احملادث��ات لن 
حتم��ل كوري��ا الش��مالية عل��ى 
األس��لحة  برنامج  التخلي ع��ن 
النووي��ة، حتى وإن جلبت تنازالت 
بش��دة.  مطلوب��ة  اقتصادي��ة 
وأضاف��ت: »ل��ن نتف��اوض جمل��رد 

استئناف احملادثات«.
تعمل  املتح��دة  الوالي��ات  كانت 

اخلن��اق على  لتضيي��ق  جاه��دة 
بيوجن ياجن، من خالل تعزيز عزلتها 
الدولي��ة. وقد حاولت إدارة ترامب 
إقن��اع الفلبني باس��تبعاد كوريا 
الشمالية من منتدى رابطة دول 
جنوب ش��رق آس��يا، كم��ا حتاول 
دفع ميامنار إل��ى تعليق عالقاتها 
العسكرية مع كوريا الشمالية.

وكان��ت الوالي��ات املتح��دة أكثر 
جناحا في الضغط على أستراليا، 
واالحتاد األوروبي، واليابان، وحلفاء 
آخرين للوالي��ات املتحدة، لتعزيز 
اجلان��ب  األحادي��ة  العقوب��ات 
عل��ى كوري��ا الش��مالية. ووفقا 
لتصريحات فيديريكا موجيريني، 
املمثل األعلى للش��ؤون اخلارجية 
والسياس��ة األمنية ف��ي االحتاد 
األوروب��ي، يدرس االحت��اد األوروبي 
اآلن اتخ��اذ تدابي��ر إضافي��ة، مبا 
في ذلك املزي��د من التخفيضات 
واملالية. كما  التجارية  للتبادالت 
ق��ررت حكوم��ة اليابان توس��يع 
حظ��ر ع��ودة دخ��ول مس��ؤولي 
نطاق  وتوسيع  الشمالية،  كوريا 
برنامجها لتجميد أصول كيانات 
وأفراد مرتبطني بعمليات تطوير 
األس��لحة النووي��ة والصاروخية 

في كوريا الشمالية.

بيد أن الوالي��ات املتحدة من غير 
املرجح أن تضع كل ما لديها من 
بيض في س��لة العقوبات. فقد 
أعلن��ت وزارة الدف��اع بالفعل أن 
األميركية  اجلي��وش  أركان  رئيس 
دونف��ورد  جوزي��ف  املش��تركة 
ورئيس قي��ادة األركان األميركية 
اله��ادئ  احملي��ط  منطق��ة  ف��ي 
هاري هاري��س حتدث��ا هاتفيا مع 
مس��ؤول عس��كري كبي��ر ف��ي 
كوري��ا اجلنوبية، وه��و اجلنرال لي 
س��ون جني، ملناقشة خيارات الرد 
اإلطالق.  العسكري على عملية 
وعالوة عل��ى ذلك، نف��ذت قوات 
أميركية ويابانية وكورية جنوبية 
العديد من التدريبات املش��تركة 
التي شملت قاذفات القنابل من 
طراز B-1B وغير ذلك من األصول 
االستراتيجية. والرسالة واضحة: 
فالواليات املتحدة جاهزة للقتال، 

إذا لزم األمر.
بطبيعة احل��ال، يظل جتنب مثل 
هذه املعركة أفضل رهان للعالم 
�� وهي حقيقة يبدو أن حتى إدارة 
بها.  تعت��رف  املضطربة  ترام��ب 
ولكن هذا سوف يتطلب التعاون 
م��ن جان��ب الصني، الت��ي ذهبت 
إدارة ترامب إل��ى أبعد احلدود في 

استعدائها.
التجارية  الش��ريكة  باعتباره��ا 
الش��مالية،  لكوري��ا  الرئيس��ة 
تتمت��ع الص��ني بق��در كبير من 
وتعلي��ق الصني  النف��وذ عليها. 
لوارداته��ا م��ن الفح��م الكوري 
الش��مالي فقط �� وهو جزء من 
التزاماته��ا مبوجب ق��رار مجلس 
األم��ن �� م��ن ش��أنه أن يقلص 
حصيلة صادرات كوريا الشمالية 
بنحو 400 ملي��ون دوالر أميركي 
هذا العام )في حني يكلف الصني 

أيضا مبلغا كبيرا من املال(.
لكن الصني لديها حتفظات جدية 
حول السياس��ة التي تنتهجها 
أميركا ف��ي التعامل م��ع كوريا 
الش��مالية. على س��بيل املثال، 
تعارض الصني بشدة نشر نظام 
الدف��اع الصاروخ��ي للمنطق��ة 
عالي��ة االرتف��اع )ثاد( ف��ي كوريا 
اجلنوبي��ة، بزعم أن��ه يقوض أمن 

الصني.
وع��الوة على ذل��ك، تدين الصني 
الت��ي  الثانوي��ة«  »العقوب��ات 
على  املتحدة  الوالي��ات  تفرضها 
واألف��راد  الصيني��ة  الش��ركات 
الذين يتبني أن لهم تعامالت غير 
مش��روعة مع كوريا الش��مالية 

بوصفها اعتداًء على س��يادتها. 
وم��ع ذل��ك يُب��دي الدميقراط��ي 
البارز في مجلس الشيوخ، زعيم 
األقلية تشاك شومر، استعداده 
ملضاعفة اجلهود في هذا السياق، 
داعي��ا إل��ى تعلي��ق االس��تثمار 

املباشر من جانب الصني.
هذه ليس��ت الطريق��ة الوحيدة 
التي يس��تعدي به��ا الكوجنرس 
األميرك��ي الص��ني. إذ يتضم��ن 
قان��ون تفويض الدف��اع الوطني 
لع��ام 2018، الذي أق��ره مجلس 
النواب األميركي الشهر الفائت، 
مطالب��ات موجهة إلى احلكومة 
عالقاته��ا  لتعزي��ز  األميركي��ة 
العس��كرية مع تايوان، مع قيام 
سفن البحرية األميركية بزيارات 

إلى موانئ تايوان.
ف��ي إبريل/نيس��ان املاض��ي، قال 
الس��ناتور جون ماك��ني إن كوريا 
الشمالية تُهدي الواليات املتحدة 
»أزم��ة صواريخ كوبي��ة باحلركة 
البطيئة«. وهو تشبيه مناسب، 
ولكن��ه يخطئ ف��ي التعبير عن 
جانب واحد: فل��م يعد هناك أي 
ش��يء بطيء ف��ي ه��ذا املوقف. 
واألفض��ل أن حت��اول إدارة ترامب 

اللحاق.

هل تضرب الواليات المتحدة كوريا الشمالية؟  
PROJECT
SYNDICATE

ال وجود للسيدة األولى في فرنسا
طارق حرب

ه��ذا ما ميكن قول��ه عن جلس��ة البرملان ي��وم 8/7 
/2017 ذل��ك ان البرملان تألق قانوني��ا عندما اعتمد 
موع��دا واحدا الج��راء االنتخاب��ات البرملانية واجراء 
االنتخاب��ات احمللية في آن واح��د وهذا ما حصل في 
اول انتخابات س��نة ٢٠٠٥ حي��ث مت اجراء انتخابات 
اجلمعية الوطنية والسلطة التشريعية ومجالس 
احملافظات في آن واحد م��ا يترتب على ذلك اقتصاد 
بالنفق��ات بحيث ال يتكرر االنف��اق في حالة حتديد 
موعد النتخابات وحتديد موعد آخر الجراء انتخابات 

مجلس النواب.
 وبذلك يتحقق شيء من االموال التي كانت ستنفق 
ف��ي حالة حتدي��د موعدين واحد جملال��س احملافظات 
وآخر للبرملان وعلى ذلك فان املوعد سيكون قبل يوم 
15\5\2018  طبقا الحكام املادة )٥٦( من الدس��تور 
واالمر الثاني الذي يكون محل حمد واطراء هو اعادة 
النظر في القاس��م االنتخابي او العتبة االنتخابية 
من ٩ و١ الى ٧ و١ طبقا لقاعدة س��انت ليغو وهذا 
جعل اكثر الكتل الصغيرة ال اقول ضمنت دخولها 
البرملان ولكن ف��رص دخولها البرملان كثيرة من دون 
ضمان الدخول كحزب االصالح والفضيلة واجلماعة 
االس��المية واالحتاد االس��المي الكرديان ام��ا التيار 
املدن��ي فما زال بعي��د عن ابواب البرمل��ان وان كانت 
الليال��ي البرملانية ُحبالى يل��دن  كل غريب مبا فيها 
حتول الكت��ل الكبيرة الى كت��ل صغيرة او العكس 

عند اجراء االنتخابات فتلك عائدة للناخبني
اما ما اخفق به البرملان فهو مس��ألة الشهادة اوال 
ذلك ان الش��هادة لوحدها القيمة لها في مجالس 
احملافظ��ات تل��ك اجملال��س الت��ي تقوم عل��ى اخلبرة 
العملي��ة النه��ا مجال��س خدمات وم��ن خبر هذه 
االم��ور عمليا افضل من احلاصل على الش��هادة اذ 
ان خدمّة هذه اجملالس عملية من بناء مستشفيات 
وجامعات ومتنزهات وش��وارع وماء وكهرباء وسوى 
ذلك م��ن اخلدمات وه��ذه  تتوفر ف��ي العاملني في 
هذه اجملاالت واملتقاع��د منهم الذي يعرف احملافظة 
وحاجاتها والش��هادة االن البكالوريوس ال تس��اوي 
العلمي��ة الت��ي يحمله��ا احلاصل عل��ى االعدادية 
س��ابقا ثم ان الش��هادة يحتاجها البرمل��ان وليس 

مجلس احملافظة.
 واالخفاق الثاني كان في استمرار العمل مبا حصل 
ف��ي االنتخابات الس��ابقة وهو ان عدد املرش��حني 
ضعف ع��دد املقاعد أي محافظ��ة مثل بغداد عدد 
مقاعدها س��تتولى كل قائمة ترشيح ضعف هذا 
الرق��م في ح��ني كان م��ن املطلوب ان يك��ون عدد 
املرش��حني من كل حزب بقدر ع��دد املقاعد أي عدد 
املرش��حني يكون ٦٠ بقدر ع��دد املقاعد وليس ١٢٠ 
ضعف عدد املقاعد كما ورد في القانون الذي صوت 

عليه البرملان.

البرلمان توفيق وإخفاق
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6 ـ  إنه حاول ما استطاع أْن يأتَي بكل طريٍف 
جديد من أخبار املتنبي وأشعاره، ال لشيء إال 
لكي يفنَِّد هذه األخبار،  ويضحك من إعجاب 

الناس بتلك األشعار.
ــِف طريقٌة وعرة ، خطرة  ــة املؤل 7  ـ إنَّ طريق
ــديدة االلتواء ، لكثرة ما  الوعورة ، ملتوية ش

فيها من مغالطات  .
ــكار ، وال يقررها  ــد لألف ــف ال ميه 8  ـ إنَّ املؤل
ــياق املوضوع ،  ــي تقريرها من س ــث ينبغ حي
ولكنه يوزعها في كل مقالة ، ويشيعها في 

أثنائه من أوله إلى آخره .
9  ـ إّن طريقة املؤلف في إيراد الشكِّ ليست 
ــا هي طريقة  ــى اليقني ، بقدر م ــول إل للوص
ــاُء ، ويخترَع ما يشاُء  لاللتواِء )) ليقررَ ما يش
ــذي يحذقُه ،  ــرار ال ــيلته إلى هذا التك ووس
ــد عليك ما يروم  ــحر الذي ينفثه فيعي والس
ــاٍم لذيذٍة  ــٍة ، وأنغ ــٍة متنوع ــي صيٍغ جذاب ف
ــذُّ األذَن، وتطرب النفس ، وتخدع  مختلفة تل
ــي البصيرة ، فيطبع في ذهنك  البصر ، وأعن
ــعرَ ،  ــن غير أن تريَد أو تش ــاء ما أرادَ م باإليح
وبذلك يفرُض عليك رأيه فرضاً وأنت حتسُبه 

إّنا يعرُضُه عرضا(( .
ــاً عمد  ــض رأي ــف أن ينق 10  ـ ))وإذا أراد املؤل
أحياناً إلى أوهى األدلة ، وأضعِفها عن الدفاع 
ــق ... ثم  ــي حيطٍة ورف ــو منه ف ــه ، فيدن عن
ــا قلَب األدلة  ــًة كافرًة يطيُر له ــُه ضرب يضرب

الشجاعة(( .
ــب  َل كثيراً في نس ــد متحَّ ــف ق 11  ـ إنَّ املؤل
ــة العلمية التي  املتنبي ، وهذا ينافي الدراس
ــج آراءه  ــِل ، لذلك يحاج ــن التمحُّ ــُد ع تبتع
محاججًة دقيقًة في شكِه في نسبِه ، وأمِه 

وأبيه  .
ــني يعجب بأبيات للمتنبي  12  ـ إنَّ طه حس
ــعر، في حني  ــن أروع ما قال من الش ــا م يراه
ــات التي تقبل  ــت هي في رأيه من األبي ليس
ــه (( وال هي من )) أروع  ــي إعجاب )) ال حّد ل ف
ــورد تلك األبيات  ــعر،  ثم ي ــا قال من الش (( م
ــائر ليبني بعد ذلك  التي ميدح فيها أبا العش
ــيء من  ــَض الناس قد ال يقبلها في ش أن بع
ــواء أكان ذلك كثيراً ، أم قليالً ،  االعجاب ، س

وإْن لم تكْن من أسوأ شعرِه.
ــاً حتليل املؤلِِّف   وعلى وفق هذا يقُف مناقش
ــا يخصُّ  ــيَّما م ــعر املتنبي، الس ــض ش لبع

تغرُّبَُه :
ــتعظماً غيرَ نفسِه      وال قابالً  تغّرَب ال مس

إال خلالِقِه ُحكما
ورثاءه جلدته :

ــرِم والٍد      لكان أباِك  ــو لم تكوني بنَت أك ول
ا الضخَم كونُِك لي أُمَّ

وفخره :
ــهم      بها أنٌَف أن  ــي ملن قوٍم كأنَّ نفوَس وانِّ

تسُكَن اللحَم والعْظما
وقوله :

ال بقومي شرفُت بل شرفوا بي       وبنفـسي 
فخرُت ال بجدودي

ــا      دَ  وعْوذُ  ــن نطَق الض ــْم فخُر كلِّ م وبه
اجلاني وغوُت الطريِد

فيخالفُه فيما ذهَب إليه من زعٍم في نسِب 
ــهِ وأبيِه، مخالفًة فيها  املتنبي ومعرفتِه الّم
شّدٌة وقسوٌة في املناقشِة إلى حدِّ السخريِة 

واالستهجان  .
ــة التي  ــِظ النقدي ــت أهمَّ املالح ــك كان   تل
ــى مؤلف طه  ــل إل ــُد احلقِّ فاض ــا عب وجهه

ــك  ــٌح أنَّ تل ــي (( وواض ــع املتنب ــني )) م حس
ــن رؤيٍة نقديٍة متتلك  املالحظ كانت تصدرُ ع
ــا منهجياً، فملحُظ  ــوغاِت اإلعالن عنه مس
ــتقراء  اإلحاطِة مبصادرِ املوضوع الواحد ، واس
ــاِت التي تناولتُه شرٌط أساس  جميِع الدراس
ــوم ، كما أنَّ  ــيِّ الي ــِث األدب ــي منهِج البح ف
ــَف الذي  ــُب املوق ــا يناس ــِة مب ــاَء األمثل انتق
يسعى إليه الباحث سلفاً ، ويترك ما عداها 
ــُد الباحث  ــا تتقاطع مع موقفِه يبع لكونه
ــن املوضوعية  ــن العلميَِّة ، ويفرغ بحثه م ع
ــرّداً من احليدة .  ــك يصبح البحُث مج ، وبذل
وهو شرٌط آخر من شروط الناقد ، أو الباحث 

العلمي .
ــرض ، وإيراد  ــرِق االلتواِء في الع ــا اتخاذُ ط  أم
ــواها، واإلسراف في  أوهى األدلة ، وترك ما س
ــِة اآلراء ، فلعلها أيضاً  ِل في محاجج التَمحُّ

تنضوي حتت شرِط املوضوعيِة في النقِد .
ــظِ النقديةِّ التي يأخذها   إن مثَل هذه املالح
ــِة األدب العربيِّ  ــاب على أحِد عمالق ناقٌد ش
ــتحقُّ  ــدُّ مالحَظ نقديًة كبيرة آنذاك ، تس تع
ــادة، أو التنويه ، وأْن تقاطعنا معها في  اإلش
ــا تدلُّ على ملكة  ــِض مواقفها رأياً ، ألنَّه بع

نقديٍة ناضجة ٍ، واجتاٍه حصيف .
:  نقُد النصِّ

 كثيراً ما يتصدى الدارسون لنصوٍص شعريٍة 
ــة  ــٍة باملراجع ــٍة ، أو حديث ــَن محقق ، أو دواوي
ــرون  ــة ، فيثي ــرض والتحّي ــومي ، أو بالع والتق
جملًة من املالحظ النقدية التي تفيد أطراف 
ــن جانب ، وتؤكد حضور  العملّية النقدية م
ــن جانٍب ثاٍن  ــدة للكّتاب م ــات الناق املنطلق
ــِف بنقِد النقد ،  ــد احلقِّ فاضل لم يكت ، فعب
ــهم في نقد النصوِص الشعرية  ا كان يس إنَّ
ــن موقفاً ،  ــر الراه ــاعر العص ، وتوصيف ش

وأسلوباً .
 ففي مقالتِه النقديَِّة ))شاعر عراقي(( وقف 
عند موقِف الشاعر أحمد الصافي النجفّي 
ــه ، فأثنى على  ــاِت التي أحاطت ب ــن املغري م
ــاً ال يتقَبُل مّنَة أحد ، وال  ــه، وبقائه نظيف إبائ
ــوق )) وفضله مع هذا على  ــُن مبعروٍف خملل يدي
ــه إلى ثروته األدبية من  العراق كثيٌر مبا أضاف
ــعره املبتكر املطبوع ، ومنَّتِه عليه كبيرة  ش
ــمعتِه  ــمعة العراق من س مبا أضفاه على س

في الشعر والكرامِة واإلباء((.

د. عبد الرضا علي
 

 املناقشات :
ــاالِت النقديَة التي ُخّصصت    ونعني بها املق
ملناقشة كتٍب ، أو دراساٍت تناولت شعر شاعر 
، أو جتربته ، أو سيرته األدبية بالنقد والتقومي ، 
ــن وصفها أحياناً بـ ))نقد النقد((  وهي ما ميك
ــّل ما كتبه ))عبد احلق فاضل(( في كتاب  ، ولع
ــني .. مع املتنبي(( خير ما ميثل هذا  ))طه حس
ــون فقد الحظ )عبد احلق فاضل( في كتاب  الل
طه حسني ))مع املتنبي(( على وفق ما يقول: )) 
ــراً من اخللط الفني ... وكثيراً من التالعب  كثي
ــوالت األلفاظ، مما  ــتهتار مبدل باحلقائق ، واالس
يدلُّ على حذٍق موهوب ، ومقدرة فائقة (( . كما 
ــن التحامل على املتنبي ،  ــد )) غير قليل م وج
ــجام ((،  ومحاولة هدمِه في رفٍق وبراعة وانس
ــك التي كونت  ــّجل مالِحظُة تل ــكان أْن س ف
كتاباً في نقِد كتاب طه حسني نقداً منهجياً 

ال يخلو من قسوٍة، أو شّدٍة  في الطرح .
ــًة بالنقِد  ــا حري ــي رآه ــذ الت ــم املآخ ــا أه  أم

فتتلخُص بالتالي :
1  ـ إنَّ كتاب طه حسني لم يكن كتاباً علمياً 
ــاً للراحة،  ــا كان كتاباً اصطنعُه طلب ــدرِ م بق

وإيثاراً للفراغ الذي يخلو فيه إلى نفسه .
ــى املصادر  ــْع فيِه إل ــم يرج ــفَ ل 2  ـ  إنَّ املؤل
ــدادها  ــُن إلى صحِتها وس ــرة التي يرك الكثي
))التي ألَّفها في املتنبي املتقدمون ، واملتأخرون 
، واملستشرقون ، والشرقيِّون، وال رجع فيه إلى 
ــِخ، وال أحتاج حتى إلى  ــيٍء من كتِب التاري ش
ــا القدماُء واحملدثون  ــروِح التي كتبه هذه الش
ا اكتفى  ــعره ، ويعللونه ، وإنَّ يفسرون بها ش
ــر طبعٍة من طبعاتِه  بديوان املتنبي ... وبأيس

.))
3  ـ  لم يستعْن كذلك باملراجع التي يستعنُي 

ى احلقيقة  . بها من يتوخَّ
ــَع في أماكن ما كان  ــَب كثيراً ، وتوسَّ 4 ـ  أطن
ــالً عّما في كتابه  ــه أن يطيَل فيها ، فض علي
ــتدراكات ،  ــتطرادات ، وما فيه من اس من اس

وجمل اعتراضية.
ــعى للنيِل من شعرِ املتنبي  5  ـ إنَّ املؤلَف س
ــاً حني تدعوُه  ــذي كان يتكلف نظمُه تكلف ال
ــباُت وضروراُت احلياِة ، تاركاً شعرَه الذي  املناس
ــمو  ــن العيوب البالغية والبيانية، ويس يبرأُ م
ــال ، والعمق في  ــنِّ واجلم ــذروة من الف ــى ال إل

التفكير والسداد جانباً .

ال خيارات لُهم 
ُمبهمني في حضرِة الِنساء،

لكن ثمة شريط في يدي
منُذ حرماني األول

وأنا أبحُث لُه عن ضفيرة.
ثمة امرأة صادفُتها،

عِلقت في أنفي رائحُتها
وحاصرني سواُد عينيها 

وصوتُها اخلجول املُتلّفع باحليرة. 
 

ثمة امرأة صادفتني
انكسرُت على أرِض ِخصِرها

فقّومتني،
تبعثرُت بني قباِئِل جيدها

فجمعتني،
شّردتني مدُن اخلصِب على ُسّرِتها

فآوتني، 
وردت لي صوجلان حكمتي

ثم غادرتني،
حني أفقُت

وجدُت في يدي هذا الشريط
وبضع كلمات ُمبعثرة.

 
قالت إني هنا فال تنسني،

لكنها توارت وخّلفتني على الدرِب
وحيداً

وأعادتني الى اغترابي من جديد،
يا امرأة تضوُع في جسدي

رغبًة غير ُمكتِملة، 
تسعُر حتت ثيابي.

مازِلُت أتتبُع ُكل نساء األرض
وأطارُِد جنيات الليِل بحثاً عنك,

أين تراِك تُقيمني؟
ِلم حني أراوغ املُراِهق فّي،

تسرُِّب األنفاُس، إلّي عطرِك
وصوتِك، في ُمؤامرة استحضار؟

 
من هّرب للريِح ِسّري؟

ضللُت دربي من بعدِك 
ومّسني اإلثُم والُضر واجلوع،

ُمّدي إلّي ِبساط رحمتِك 
وأحمني من هذا الضياع،

أغنية تُفِتُت امليس بضرِعها
أنزُع عني ضبابي

أحتّصُن به من فقدِك
فأجُد ربيع شذاِك

يُغطى رُبوع فضائي،
ويلّوُن سمائي بابتسامِة وجهِك،

أسجُد لِك
وأبسُط يدي لكّلِك أتلمُسه

ألحتقق من ُحلمي البعيد.
 

بدموعي أتوسُل الرب ان يحميِك
ويبقيِك زهرًة ياِنعة بني أورِدتي
أصحو فأِجُدِك، مثلما تعّودت

بعيدٌة كِرماِل البحر،
فمتى يا سِيدة أحالمي

تفتتحني صباحاتي
وحُتطني مالك نور

بني ِضلوعي؟ 

حسين نهابة
قد حُتاكي الريُح عطرِك أحيانا

فتظُل تُراِوُغ القلب 
في ُسخِرية ُمرة،

كامرأة لعوب
توميء في آخِر الليِل لعابٍر مثلي

أن اتبعني،
غريقاً ُمتعلقاً بجناِح نورٍس عاِبر

أتبُعها،
وأصّلي في سري أن تكون أنِت.

كنُت قد ظننُت أن الُغرباء
تطفئهم األضواء الزرقاء  
على النوافِذ التي تشحُذ

من برِد املُشردين،
ُخبز املساء

 
كنُت أتخيُل ان الِرجال الوحيدين،

مثلي

ــاكل  ــد أهم املش ــد جس ــلطاني، وق الس
ــباب العراقي  ــات التي تواجه الش والعقب
ناقال رسالة إلى الشباب بضرورة التمسك 
التحديات  ــة  ومواجه الوطنية  ــت  بالثواب
ــا فيها من  ــات املتمثلة بالهجرة مل واملغري
ــم  ــراق والقي ــر الع ــة لتدمي ــات خبيث غاي

اجملتمعية العريقة.
وذكر السباك ، إن مشاركة البيت الثقافي 
البابلي بفعاليات حديقة املعرفة خير دليل 
ــور التواصل  على دوره الفاعل في مد جس
ــعي  ــاف الثقافية والس ــع األطي مع جمي
ــت الثقافي بصمه بارزة في  ألن تكون للبي

جميع األنشطة التي تقام باحملافظة.

عماد الجعيفري 
 

ــرحية في البيت الثقافي  قدمت الفرقة املس
ــات الثقافية  ــى دائرة العالق ــي التابع إل البابل
العامة بوزارة الثقافة والسياحة واآلثار عرضا 
ــرحيا بعنوان »بارقة أمل« ضمن فعاليات  مس
حديقة املعرفة األسبوعية الثقافية والفنية 

باحملافظة ملناسبة يوم الشباب الدولي.
ــي علي  ــي البابل ــت الثقاف ــر البي ــال مدي وق
ــن تأليف  ــرحي م ــرض املس ــباك، إن الع الس
ــنني الكرعاوي ومتثيل بالل العزاوي ورعد  حس
اجلبوري وعماد الدليمي ووسام عاشور وحيدر 

ــتخصص لالحتفاء بصدور رواية  االحتاد  وس
ــعيد  ــخي ( لألديب علي لفته س ) السقش
ــر  ــرا عن دار الفؤاد للنش ــي صدرت مؤخ الت
ــية ستشهد تقدمي  والتوزيع مؤخرا.. االمس
ــارك فها كل الناقد املصري  أوراق نقدية يش
ــي والناقد  ــري عبدالغن الكبير الدكتور يس
ــد عبدالغني والصحفي أحمد  الدكتور خال
ــي حيدر العابدي  ــاوي والناقد العراق املرصف
ــي محمود  ــي والصحف ــيقدمها الروائ وس
ــعيد ورقة عن  ــيقدم االديب س ــل وس قندي

ــال الرواية مثلما يتحدث عن  جتربته في مج
الرواية العراقية بشكل عام 

ــدوة الثانية في دار األدباء  ــتكون الن  فيما س
ــا احلراك  ــي ويقيمه ــر العين ــارع القص بش
ــر والتوزيع  الثقافي وترعاها دار الفؤاد للنش
ــة  رواي ــدور  بص ــاء  لالحتف ــتخصص  وس
ــعيد وكتابني  ــي لفته س ــخي لعل السقش
ــاق  )األنس االول  ــدي  العاب ــدر  حي ــد  للناق
ــة العراقية(  ــي الرواي ــة والرمزية ف الواقعي
ــي القصة  ــة ف ــالت الداللي ــي )التمث والثان

ــدوة تقدمي قراءات  ــهد الن العراقية ( وستش
ــارك  ــب الثالثة يش ــول الكت ــات ح ومناقش
فيها كل من: االستاذ عادل عبد الرازق رئيس 
ــس  ــمري مؤس ــتاذ عادل الس احلراك  واالس
ــمير  ــور  محمد س ــك الدكت ــراك وكذل احل
واالستاذة حسن عبده ومحمد ربيع وكذلك 
ــة رباب  ــال عن الكاتب ــعد،  فض محمد مس
ــد احلميد  ــدار والكاتب عب ــؤاد صاحبة  ال ف
ــي والكاتب وليد نبيه ولفيف من  السنبس

األدباء املصريني.

خاص -الصباح الجديد
 

ــب على لفته  ــتقام ندوتان احتفائيتان لألدي س
ــدي في  ــة العاب ــدر جمع ــاد حي ــعيد والنق س
جمهورية مصر العربية مبناسبة صدور كتبهم 
ــدوة االولى  ــة، الن ــر املصري ــد دور النش ــن اح ع
ستقيمها جلنة العالقات العربية برئاسة الكاتبة 
ــتكون  نوال مهنى في مقر احتاد كتاب مصر وس
ــتاذ الدكتور عالء عبدالهادي رئيس  برعاية األس

حركُة نقد الشعر في الموصل منطلقاُتها واتجاهاُتها
)منذ نشأِتها حتى العام 1992م(

جانب من مدينة املوصل

كثيرًا ما يتصدى الدارسون 
لنصوٍص شعريةٍ ، أو دواوينَ 

محققةٍ ، أو حديثةٍ بالمراجعة 
والتقويم ، أو بالعرض والتحيّة، 

فيثيرون جملًة من المالحظ 
النقدية التي تفيد أطراف 

العمليّة النقدية من جانب، 
وتؤكد حضور المنطلقات 

الناقدة للكتّاب من جانٍب ثانٍ، 
فعبد الحقِّ فاضل لم يكتفِ 

بنقدِ النقد، إنَّما كان يسهم 
في نقد النصوِص الشعرية، 

وتوصيف شاعر العصر الراهن 
موقفًا، وأسلوبًا

د. عبد الرضا علي

القسم الثاني

ضفيرة

ــات  ــة العربية للدراس ــن املؤسس ــدر ع  ص
ــر كتاب " الطبقة القائدة " لألكادميي  والنش
ــي د.خالد املعيني. يحمل الكتاب عدة  العراق
ــا: دور الكفاءات الوطنية  عناوين فرعية منه
في بناء الدولة املدنية، قوانني نقل القوة من 
ــذور وواقع  ــة في ج ــة إلى اجملتمع، دراس الدول
ومستقبل الطبقة الوسطى في العراق .في 
ــد املعيني ما يلي  ــه يذكر خال ــه لكتاب تذييل
ــريحة الطبقة الوسطى العمود  :شكلت ش
ــي نهوض معظم الدول  الفقري، والرافعة ف
ــا مبنزلة القاطرة  ــة، وكانت وظيفته املتقدم
ــتقبل  ــرائح نحو املس ــي تقود بقية الش الت
ــن طبيعة  ــبب م ــي االجتاه الصحيح، بس وف
ــم بالوعي والعقالنية  خصائصها التي تتس
ــريحة األكثر إنتاجا  ــة، وكونها الش والواقعي
ــكلت من خالل  ــا. وكثيرا ما ش ــا وفكري مادي
موقعها صمام أمان هذه اجملتمعات املتقدمة، 
ــدة الصدمات واملطبات  من خالل تخفيف ح
التي تتعرض لها، كما إن حراك هذه الطبقة 
ــه في أي فرصة  ــرطا البد من يعد مقتربا وش
ــكيل اجملتمع والدولة املدنية، حيث يتم  لتش
ــول عناصر القوة  ــيابية، حت من خاللها بانس
ــى مفاصل اجملتمع .في  ــلطة إل من إطار الس
العراق شهدت العقود الذهبية التي عاشها 
ــبعينيات  ــتينيات وس ــينيات وس في خمس
ــور وعطاء  ــات تبل ــة بداي ــي قم ــرن املاض الق
ــطى، التي كانت انعكاساتها  الطبقة الوس
ــم وتطور وبدايات  واضحة على منظومة قي
ــل االنكفاء واالنخراط  ــوض والتقدم، قب النه

ــكرة وأتون احلروب.. في هذه  في دوامة العس
احلقبة الذهبية وبسبب حراك وفعالية هذه 
ــتقرارا مجتمعيا  ــهد العراق اس الطبقة، ش
ــلم  والس ــة  املدني ــم  ــاعت قي ــبيا، وش نس

واالستقرار األهلي. 
يضع هذا الكتاب بني يدي القارئ رؤية نظرية 
ــل وتأطير دور  ــة تفعي ــة في إمكاني متكامل
ــي العراق،  ــيا ف ــطى سياس ــة الوس الطبق
ــتقبله وضمان  ــة مس ــهام في صياغ لالس

تقدمه.
ــن القطع  ــي 240 صفحة م ــع الكتاب ف يق

الكبير.

» الطبقة القائدة »
لألكاديمي العراقي خالد المعيني

عرض مسرحي في البيت الثقافي البابلي

االحتفاء بعلي لفته وسعيد العابدي بالقاهرة

من أعمال الفنان نزار يحيى 

غالف الكتاب

جانب من العرض
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حاوره: سامي حسن

اك��د رئي��س دي��وان الرقاب��ة املالية 
االحتادي الدكتور صالح نوري خلف ان 
الهدف الرئي��س للديوان هو احلفاظ 
على املال العام من الهدر او التبذير 
او س��وء التص��رف وضم��ان كفاءة 
االس��تعمال م��ن خ��الل الفح��ص 
والتدقيق الالح��ق ملعامالت الصرف 
ف��ي الدوائ��ر احلكومي��ة للتأكد من 

عدم حصول ذلك .
وميارس الديوان أس��لوبا آخر للرقابة 
االداء للجه��ات  رقاب��ة تق��ومي  ه��و 
 )6( ، وان امل��ادة  اخلاضع��ة لرقابت��ه 
م��ن القانون ح��ددت مه��ام الديوان 
معام��الت  وتدقي��ق  فح��ص  ف��ي 
االنفاق العام للتأكد من س��المتها 
وع��دم جتاوزه��ا لالعتم��ادات املقررة 
باملوازنة واس��تعمال االموال العامة 
في االغ��راض اخملصصة له��ا وعدم 
حصول هدر او تبذير او سوء تصرف 
فيه��ا، وكذل��ك تنفيذ رقاب��ة تقومي 
لرقاب��ة  اخلاضع��ة  للجه��ات  االداء 
الدي��وان واجراء التدقي��ق في االمور 
التي يطل��ب مجلس الن��واب اجراء 

التدقيق بها .
في ضوء هذه املهام ركز الديوان على 
تدقيق مشاريع املوازنة االستثمارية 
، اذ ان معظمه��ا نس��بة التنفي��ذ 
واطئة ، واش��تملت على هدر باملال 
وذلك من خالل كش��ف الفارق ما مت 
صرفه على املشريع مع االجناز املادي 

على ارض الواقع .
وقد اص��در الدي��وان ع��دة االف من 
التقارير شخصت اخملالفات والتلكؤ 
في املش��اريع في ش��تى انواعها ، اذ 
كلف��ت االمانة العامة جمللس الوزراء 
قي��ام الديوان بتدقي��ق العقود التي 
تكون مبالغها من 150 مليون دينار 

فاكثر .
وعن اساليب العمل الرقابي اجلديدة 
اوض��ح الدكت��ور خل��ف ان الديوان 
اعتم��د اس��لوب التدقيق املس��تند 
لتدقي��ق  بالنس��بة  اخملاط��ر  عل��ى 
البيان��ات املالية ) احلس��ابات املالية 
والش��ركات  ل��الدارات احلكومي��ة   )
العامة ، وقد اعتمد هذا االس��لوب 
منذ عام 2016/2015 بنس��بة 25% ، 

وفي سنة 2017 بنسبة 50% .
باعتم��اد  االس��لوب  ه��ذا  ويتمي��ز 
التخطي��ط والتنفيذ وفقا لالهمية 
النسبية للحسابات ودرجة احتمال 
تعرضها للمخاطر ، ومن ثم اختيار 
عينة التدقيق بصورة مالئمة ، ويوفر 
هذا االس��لوب الوقت واجلهد ، اذ انه 
ينص��ب على اجلوان��ب اجلوهرية في 

البيانات املالية .
اما في مج��ال رقاب��ة االداء يضيف 
الدكت��ور خل��ف ان الدي��وان اعتمد 
ايضا اس��لوبا جديدا ه��و تقومي اداء 
السياس��ات والبرامج ، واكتس��بت 
التنس��يق  بع��د  املمارس��ة  ه��ذه 
والتع��اون الفني مع جه��از الرقابة 
الهولن��دي لع��دة س��نوات واثب��ت 
ه��ذا املنه��ج جناح��ه وفعاليته في 
الى  تش��خيص الظاه��رة وحتليلها 
مجموعة مشكالت ومن ثم اجراءات 
والتوصيات  واالستنتاجات  التقييم 
، وقد نشرت التقارير لهذا االسلوب 
على موقع الديوان االلكتروني وهي 

 :
1 - سياس��ة وزارة امل��وارد املائية في 
إدام��ة وتطوي��ر األهوار للم��دة من 
)2011 ولغاي��ة 2016( رق��م االصدار 

5094 بتاريخ 2017/3/13 .
2 - تقومي اداء سياس��ة وزارة التربية 
في توفير االبنية املدرس��ية لطلبة 
التعلي��م الثانوي ، اصدار رقم 6219 

في 2017/3/27 .
3 - وتقومي اداء سياسة وزارة التربية 
اخلاص��ة بتدري��ب وتطوي��ر مهارات 
املعلم��ن واملدرس��ن باص��دار رقم 

6291 في 2017/3/28 .
وزارة  سياس��ة  اداء  تق��ومي   -  4
النفط / ش��ركة مصافي الوس��ط 
بخصوص مشكالت املاء والشوائب 
للنف��ط اخلام املتس��لم عب��ر اخلط 
الصغيرة  االس��تراتيجي للمصافي 

للمدة م��ن 2014/1/1 ولغاية 2/28/ 
2017 باص��دار رق��م 6755 بتاري��خ 

.2017/4/2
5 - سياس��ة وزارة الصح��ة والبيئة 
ف��ي احل��د والتقلي��ل م��ن ح��االت 
التسمم الغذائي برقم اصدار 6805 

في 2017/4/5 .
6 - تقري��ر تفصيل��ي ع��ن اعم��ال 
الرقاب��ة والتدقيق التخصصي على 
سياسة محافظة بغداد في تنفيذ 
مش��اريع اجملاري باص��دار رقم 7420 

في 2017/4/11.
7 - سياسة وزارة التربية في تطوير 
االرش��اد التربوي واثره على حتس��ن 

احلالية النفس��ية للطلب��ة باصدار 
رقم 7403 في 2017/4/11.

8 - تق��ومي اداء سياس��ة الدولة في 
احلفاظ عل��ى التن��وع االحيائي في 
عموم الع��راق باصدار رق��م 10286 

في 2017/5/18.
9 - تقومي اداء سياسة وزارة الكهرباء 
للح��د من ظاه��رة الضائع��ات في 
ش��بكات توزيع الطاقة الكهربائية 
و2014  و2013   2012  ( للس��نوات 
بتاري��خ   10057 اص��دار  برق��م   )

 . 2017/5/16
10 - سياس��ة وزارة الزراعة في ادارة 
وتطوير احملاج��ر الزراعية والبيطرية 
اصدار رقم 12417 بتاريخ 2017/6/14 

.
11 - تقري��ر خ��اص باعم��ال الرقابة 
عل��ى  التخصص��ي  والتدقي��ق 
سياس��ة وزارة الصحة والبيئة في 
الوقاية  توفي��ر وتطبيق متطلب��ات 
والس��المة الهنية في املؤسس��ات 
الصحي��ة احلكومي��ة باص��دار رقم 

13089 في 2017/6/20 .
12 - مشاريع املوازنة العامة للدولة 
 2015  ،  2014  ،  2013( للس��نوات 
( باص��دار رق��م 12836/1/414 ف��ي 

. 2016/8/8
واش��ار الدكتور خلف الى ان الديوان 
نفذ تدقيق التقاطع للرواتب بهدف 

ازدواجي��ة  ح��االت  ع��ن  الكش��ف 
م��ع  الوظيفي��ة  الروات��ب  ص��رف 
)الرواتب التقاعدي��ة ورواتب احلماية 
االجتماعية والقروض امليسرة ( ، ومت 
ذلك على مرحلت��ن ، املرحلة االولى 
للسنوات ) 2008 – 2013 ( عن طريق 
جلن��ة مش��تركة برئاس��ة الدي��وان 
وعضوية وزارات ) املالية ، والتخطيط 
، والعل��وم والتكنولوجيا ( مت خاللها 
كش��ف )22 ( الف��ا و921 مخالف��ة 
وبعده��ا اوكل العمل ال��ى الوزارات 
ومكات��ب املفتش��ن العمومي��ن ، 
ام��ا املرحلة الثانية فق��د بدأت عام 
اتفاقية  2016 اس��تنادا ملتطلب��ات 
االستعداد االئتماني لصندوق النقد 

الدولي ، ومت كش��ف )26( الفا و953 
مخالفة لغاية هذا التاريخ ، والعمل 
مستمر ، اذ ان بعض الوزارات مازالت 
لم تزود الدي��وان بقاعدة املعلومات 

املطلوبة الجناز هذه املهمة .
التع��اون  ال��ى  باالش��ارة  واجلدي��ر 
والتنس��يق اجليد بن الديوان وهيئة 
العم��ل  ووزارة  الوطني��ة  التقاع��د 
والشؤون االجتماعية ، وقد استردت 
وزارة العم��ل مبال��غ بح��دود ) 12 ( 
ملي��ار  دين��ار للمدة م��ن 2017/1/1 
ولغاية 6/30 /2017 والعمل مستمر 
، ومن املؤس��ف ان مثل ه��ذه احلالة 
وبهذا احلجم من اخملالفات لم حتدث 
ف��ي دول املنطق��ة العربي��ة والدول 
اجمل��اورة ، ومن املؤس��ف ايضا وجدت 
حاالت الشخاص الميكن تصورها ان 
يتس��لم راتب الرعاي��ة االجتماعية 
وهو في منص��ب وظيفي عال مثل 
)قاض��ي ، اس��تاذ جامع��ي ، عض��و 

مجلس محلي ( .
اما بالنس��بة حليادي��ة الديوان فانه 
م��ازال عل��ى حياديته ول��م يتعرض 
لضغوطات سواء من مجلس النواب 

او السلطة التنفيذية .
الرقاب��ة  دي��وان  موق��ف  ع��ن  ام��ا 
املالية من الغاء مكاتب املفتش��ن 
العمومين يق��ول الدكتور خلف ان 
بداي��ة تأس��يس مكاتب املفتش��ن 
العمومين واختيار املفتشن واملالك 
الوظيف��ي كان غي��ر س��ليم ، ولم 
يعتم��د املهنية واخلب��رة الوظيفية 
والتخص��ص العلم��ي ف��ي تعي��ن 
املفتش العام وموظفي املكتب عام 
2004 وما بعده��ا ، كان هذا من اول 
اس��باب االخفاق ف��ي العمل وعدم 
وضوح املهام وتنفيذها من قبلهم ، 
فضال عن عدم االستقالل عن الوزير 

.
ويضي��ف رئيس  الدي��وان فالتقييم 
توفي��ر االمكان��ات  الس��ليم بع��د 
املالية والبشرية املالئمة من حيث ) 
التحصيل العلمي واخلبرة العملية 
( وامل��وارد املالي��ة ، اذ ان م��ن اه��م 
التخصصات التي يحتاجها املكتب 
ه��و ) القان��ون ( والذي��ن لهم خبرة 
عالية في التحقي��ق االداري ، فضال 
عن اختصاص احملاسبن ومن االفضل 
تخصص محاسبة قانونية ، اضافة 
املالئ��م  الدقي��ق  التخص��ص  ال��ى 
لطبيعة نش��اط ال��وزارة وتكيالتها 
، وف��ك ارتب��اط املفت��ش الع��ام عن 

الوزير ، ويتوجب وجود تشكيل اداري 
تنسيقي لتس��لم تقارير املفتشن 
العمومي��ن بنح��و دوري عن تقييم 
تنفيذ السياسة القطاعية للوزارة 
، ليتاح لرئيس الس��لطة التنفيذية 
) رئي��س مجل��س ال��وزراء ( التخ��اذ 

القرارات التصحيحية .
وعن تدقيق املش��اريع االس��تثمارية 
يقول رئيس الدي��وان الدكتور خلف 
يجري تدقيق املش��اريع االستثمارية 
على مرحلتن وهم��ا املرحلة االولى 
: تدقي��ق اج��راءات التعاق��د ، حيث 
حت��ال العقود املبرمة مبالغها )150( 
ملي��ون دين��ار فاكث��ر ال��ى الديوان 

لتدقي��ق اج��راءات التعاق��د ) وجود 
حاجة فعلية  ، دراسة اجلدوى الفنية 
واالقتصادي��ة ، اج��راءات املناقص��ة 
ودراس��ة العط��اءات واالحال��ة الى 
اجله��ة املنف��ذة ، وش��روط العق��د 
القانوني��ة واملالي��ة ...( ، وكان ه��ذا 
بتكليف من االمان��ة العامة جمللس 
الوزراء عام 2007 والغي عام 2017 .

ويستطرد رئيس الديوان اما املرحلة 
الثانية : تدقيق تنفيذ املش��روع من 
اجلانب املالي والفن��ي ، ويجري ابالغ 
اجلهة املس��تفيدة بنتائج التدقيق ، 
وفي هذا النشاط اصدر آالف التقارير 
والعديد منها اوصى الديوان باجراء 
التحقي��ق االداري من قب��ل املفتش 

العام اخملتص .
ويضيف لق��د قدم الى رئيس الوزراء 
تقريرا تضمن مس��حا ع��ن التقارير 
املش��اريع  الص��ادرة ع��ن  الرقابي��ة 
 ،  2012  ( للس��نوات  االس��تثمارية 
2013، 2014 ( م��ع اب��رز املالحظ��ات 
الرقابي��ة التي تتكرر من دون جتاوزها 
، وق��د اش��ر ه��ذا التقرير املش��اريع 
بالذك��ر  اجلدي��ر  وم��ن   ، املتلكئ��ة 
وجه رئي��س الوزراء بتش��كيل جلنة 
برئاس��ة رئيس هيئة املستش��ارين 
في مجل��س ال��وزراء ، وخرجت هذه 
اللجن��ة مبجموع��ة م��ن التوصيات 
صادق عليها رئيس الوزراء ووجهتالى 

كل م��ن وزارتي التخطي��ط واملالية 
والى الوزارات كاف��ة االلتزام بحزمة 
م��ن االج��راءات لكي تضم��ن عدم 
تكرارها ف��ي خط��ة 2017 وصاعدا 
، واهمه��ا ع��دم ادراج اي مش��روع 
م��ن دون وجود دراس��ة ج��دوى فنية 
واقتصادي��ة رصينة تقب��ل من قبل 

وزارة التخطيط .
ويضيف رئيس دي��وان الرقابة املالية 
قوله ام��ا ما يخ��ص اخملالفات فقد 
ش��كلت جلنة ف��ي االمان��ة العامة 
جملل��س الوزراء وفيه��ا ممثل عن ديوان 
الرقابة املالي��ة للتحقيق والتوصية 
باخملالفات اجلس��يمة في املش��اريع 

االستثمارية .

واكد الدكتور خلف ان الديوان يقوم 
بتدقيق البيانات املالية واالنش��طة 
للمص��ارف احلكومية به��دف ابداء 
ال��رأي الفن��ي احملايد فيه��ا ، ومارس 
ايض��ا تقييم اخملاط��ر املصرفية ولو 
بنح��و مح��دود ع��ام 2015 ، وينوي 
التوسع بهذا التقييم العام املقبل 
2018 بنحو كامل ، وان هذا التقييم 
يبن مدى اخملاط��ر التي يتعرض لها 
املص��رف وه��ي ) مخاط��ر االئتمان ، 
مخاط��ر الس��يولة  ، مخاط��ر رأس 

املال ، اخملاطر التشغيلية( .
ويزي��د رئيس الديوان ف��ي حديثه ان 
ابرز اخملاطر التي تتعرض لها املصارف 
الرش��يد(   ، الرافدي��ن   ( التجاري��ة 
واملص��ارف التخصصي��ة ) العقاري 
، الصناعي ، الزراع��ي ( هي مخاطر 
االئتم��ان واملتمثلة ف��ي التأخر في 
تس��ديد القروض او عدم تسديدها 
من قبل املقترضن ، س��واء موظفي 

الدولة او املواطنن .
ام��ا بالنس��بة للمص��رف العقاري 
فان��ه يواج��ه خل��ال هيكلي��ا ب��ن 
االقراض للغير )القروض االسكانية( 
واالقت��راض م��ن املص��ارف لغ��رض 
دع��م التمويل لالق��راض ، اذ ان مدة 
االقراض االس��كاني من )15( س��نة 
فم��ا ف��وق ، بينم��ا االقت��راض م��ن 
 ، الرافدي��ن   ( احلكومي��ة  املص��ارف 
الرش��يد ( ينبغ��ي تس��ديدها خالل 

مدة )5( سنوات مع الفوائد .
ويؤكد رئي��س ديوان الرقاب��ة املالية 
الدكتور صالح نوري خلف ان املوازنة 
العام��ة للدول��ة متث��ل اه��م ادوات 
ادارة امل��ال  ، اى  السياس��ة املالي��ة 
الع��ام ويتضم��ن اي��رادات ضخم��ة 
، وتخصيص��ات لالنف��اق متوقع��ة 
بشقيها )اجلارية واالستثمارية ( ، ان 
هاجس اجلمه��ور بأن املوازنة العامة 
على مر الس��نوات منذ ع��ام 2003 
ولغاية االن فيها الهدر ولم يقابلها 
بني��ة حتقيقية وخدم��ات ، وينبغي 
اع��داد  ان  والتصحي��ح  التوضي��ح 
املوازن��ة واقراره��ا من قب��ل مجلس 
الن��واب وتصب��ح قابل��ة للتنفيذ  ، 
ال متث��ل ه��درا بامل��ال الع��ام ، ولكن 
يحت��اج إلى أس��س أخ��رى لالعداد 
ومن ث��م للمراقبة ، وامن��ا الهدر في 
املال الع��ام بالتنفيذ ، واغلبه انفاق 
مخالف للتشريعات ولغير االغراض 
احمل��ددة بقانون املوازن��ة ، او خروقات 
لتعليم��ات تنفيذ املوازن��ة ، واالكثر 
في املوازنة االس��تثمارية التي سبق 
ان بين��ا انف��ا ع��ن تنفيذ املش��اريع 
االس��تثمارية ، وهذا االنفاق يشمل 

احملافظات كافة .
ويش��ير الدكت��ور خلف ال��ى ان دور 
ديوان الرقابة املالية يأتي في تدقيق 
مش��روعية االنف��اق واب��الغ اجله��ة 
املعني��ة والوزير اخملت��ص ، وتضمنت 
توصيات باملئات في اجراء التحقيق 
الع��ام  املفت��ش  قب��ل  م��ن  االداري 
وهيئ��ة النزاه��ة ، لك��ن احل��د م��ن 
اخملالفات املالية ف��ي املوازنة اجلارية 
واالستثمارية مازال ميثل حتديا كبيرا 

لديوان الرقابة املالية واحلكومة 
*ان اخلل��ل الكبي��ر الذي ح��دث في 
مؤسس��ات الدولة نتيج��ة التغيير 
ع��ام 2003 وما تبعه على مس��توى 
الس��لطة التنفي��ذي ، وابرزها تبوء 
املناصب القيادية من قبل اشخاص 
اغلبه��م غي��ر مؤهل��ن م��ن حيث 
اخلبرة الوظيفي��ة والتأهيل العلمي 
، وكان��ت القرارات االداري��ة ذات االثر 
املالي خاطئة فضال عن وجود قصد 
االث��راء الش��خصي ،  واالكث��ر عدم 
االلت��زام بالقوانن والتعليمات التي 
استقرت عبر ممارسات طويلة وقواعد 
الس��لوك الوظيفي ، اي مبعنى خرق 
االلتزام  وعدم  والتعليمات  للقوانن 
بالقيم املؤسس��ية ، ه��ذا االنفالت 
والفوض��ى راف��ق هذا التح��ول في 
العراق ،  وان الفس��اد االداري واملالي 
ال��ذي حدث وهو مميز ف��ي العراق هو 
) فس��اد مس��لح وفس��اد مغط��ى 
سياسيا في العديد من احلاالت ( مما 
اضعف اجراءات مكافحة الفس��اد 
من قب��ل الذين يتص��دون له النهم 

من دون حماية كافية .

رئيس ديوان الرقابة المالّية في حواٍر صريٍح مع »              »:

 أصدرنا آالف التقارير لتشخيص المخالفات والتلكؤ في تنفيذ المشاريع
 ساعدنا وزارة العمل على استرداد 12 مليار دينار خالل )6( أشهر

استردت وزارة العمل مبالغ بحدود ) 12 ( مليار  دينار للمدة من 2017/1/1 ولغاية 6/30 /2017 
والعمل مستمر ، ومن المؤسف أن مثل هذه الحالة وبهذا الحجم من المخالفات لم تحدث في 
دول المنطقة العربية وفي الدول المجاورة ، ولكن من المؤسف أيضا وجود حاالت ألشخاص ال 

يمكن تصورها كأن يتسلم مواطن راتب الرعاية االجتماعية وهو في منصب وظيفي عاٍل مثل  
) كقاٍض ، أو أستاذ جامعي ، أو عضو مجلس محلي(

مبنى ديوان الرقابة املالية

المرحلة األولى للسنوات 2008 – 2013  عن طريق 
لجنة مشتركة برئاسة الديوان وعضوية وزارات 

)المالية ، والتخطيط ، والعلوم والتكنولوجيا ( تم 
خاللها كشف )22 ( ألفا و921 مخالفة وبعدها 

أوكل العمل الى الوزارات ومكاتب المفتشين 
العموميين ، أما المرحلة الثانية فقد بدأت عام 

2016 استنادا لمتطلبات اتفاقية االستعداد 
االئتماني لصندوق النقد الدولي ، وتم كشف )26( 

ألفا و953 مخالفة لغاية هذا التاريخ ، والعمل 
مستمر

يتم تدقيق المشاريع االستثمارية على 
مرحلتين وهما المرحلة األولى: تدقيق 

إجراءات التعاقد، إذ تحال العقود المبرمة 
مبالغها )150( مليون دينار فأكثر الى الديوان 
لتدقيق إجراءات التعاقد ) وجود حاجة فعلية  ، 

دراسة الجدوى الفنية واالقتصادية ، إجراءات 
المناقصة ودراسة العطاءات واإلحالة الى 
الجهة المنفذة ، وشروط العقد القانونية 

والمالية ...(
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إعالم المركز الوطني:
ح��از مدي��ر املرك��ز الوطن��ي لرعاية 
للتايكوان��دو  الرياضي��ة  املوهب��ة 
التدريسي في جامعة بغداد / كلية 
التربي��ة البدنية وعل��وم الرياضة د. 
خالد محم��ود مؤخراً على ش��هادة 
املاس��تر م��ن الفئة الثالث��ة املؤهلة 
للحصول على شهادة الفئة الثانية 
عاملي��اً، بعد اجتي��ازه وزميل��ه مدير 
املركز الوطني للتايكواندو مبحافظة 
واس��ط الكابنت س��تار جاب��ر والعب 
املنتخب الوطني الس��ابق بوزن فوق 

الثقيل الكابنت يوس��ف محمد دورة 
تدريبي��ة عاملي��ة مكثفة ف��ي كوريا 
اجلنوبية استمرت خلمسة ايام رعاها 
االحت��اد الدول��ي و ال ) WTF ( االحت��اد 
ومؤسس��ة  للتايكوان��دو  العامل��ي 
الكيك��ي 1 املس��ؤولة ع��ن جمي��ع 

نشاطات اللعبة في العالم.
د. محم��ود ق��ال في تصري��ح العالم 
املركز الوطني ان هذه اجلهات وجهت 
الدعوة له وزمالءه املدربني العراقيني 
بعد سلس��لة مخاطبات مع االحتاد 
الدول��ي ج��رت بجه��ود ش��خصية 

بسبب عدم وجود احتاد عراقي للعبة 
يرعى هذه النش��اطات و للموس��م 
الثال��ث عل��ى التوال��ي ، موضحاً ان 
ال��دورة التدريبية العاملية ش��اركت 
فيه��ا ٤٥ دولة ومبا يق��ارب ٧٨ مدرباً 
محترفاً ، مشيراً الى ان الدورة ركزت 
على اجلانب العملي التطبيقي والذي 
شمل اللياقة البدنية واملهارات وكل 
برياضة  اخلاصة  بالتدريبات  مايتعلق 
التايكواندو فيما ركز اجلانب النظري 
منها عل��ى تاريخ اللعب��ة في كوريا 
والعالم ومحاضرات عن علم التدريب 

واإلدارة والتعلم احلركي للعبة ، الفتاً 
الى ان املشاركة العراقية االولى في 
تاريخ هذه الدورة العاملية كانت مميزة 
بش��هادة منظم��ي ال��دورة ومنهم 
املدرب البريطاني الذي دعاه وزميليه 
الى االش��تراك ف��ي دورة متخصصة 
عاملي��ة اخ��رى تعتزم لن��دن اقامتها 
خالل شهر تشرين ثاني املقبل ، نظراً 
الرتفاع املستوى الفني املهاري لهم 
والذي مثل مفاج��أة ملنظمي الدورة 

العاملية فئة 3.
واكد ان م��ا اكتس��به وزميله مدير 

املرك��ز الوطن��ي للعبة في واس��ط 
الكابنت س��تار جابر من خبرة عملية 
مضافة م��ن ه��ذه ال��دورة العاملية 
س��يتحول الى برامج تدريبية تتالءم 
مع الفئات العمرية لالعبني االشبال 
الذين يعن��ى برعايتهم  والناش��ئني 
املوهب��ة  لرعاي��ة  الوطن��ي  املرك��ز 
الرياضية للتايكواندو لغرض اإلفادة 
م��ن اخ��ر املس��تجدات ف��ي العالم 
مبج��ال اللعب��ة يطعم به��ا املنهاج 
للموسم  للمركز  السنوي  التدريبي 

القادم ٢٠١٨.

بغداد ـ فالح الناصر:
اقامت مديرية شباب ورياضة مدينة 
الص��در حف��الً جمي��الً ف��ي ملعب 
منت��دى ش��باب جميلة مس��اء أول 
أمس، مبناس��بة احتفاالته��ا باليوم 
العاملي للشباب حتت شعار ) شبابنا 
.. حماة .. بن��اة (.. بدأ احلفل بافتتاح 
معرضاً للصور الفوتوغرافية اشرف 
علي��ه البي��ت الثقافي ف��ي مدينة 
الصدر برئاسة محمد حسني دهش، 
فيم��ا مت ع��زف النش��يد الوطن��ي، 
وق��راءة س��ورة الفاحت��ة ترحماً على 
ارواح شهداء العراق في احلفل الذي 

قدمه الزميل يونس العراف.
وف��ي كلمت��ه، اش��اد مدير ش��باب 
حس��ام  الص��در،  مدين��ة  ورياض��ة 
صاح��ب اجلزائ��ري، بال��دور الكبي��ر 
ال��ذي يلعبه الش��باب ف��ي حماية 
الوط��ن واملس��اهمة الفعال��ة ف��ي 
البن��اء، مش��يداً ب��دور بطلة آس��يا 
برفع األثق��ال هدى س��الم وإجنازها 
األخير في منافس��ات آسيا االخيرة 
ف��ي النيب��ال، ما ثمن جه��ود جميع 
الش��باب املتفوقني رياضياً ودراسياً، 
به��م  اخل��اص  التك��رمي  ان  مبين��اً 
س��يون دفعة معنوية كبيرة لتعزيز 
حضوره��م املؤثر ف��ي اجملتمع.فيما، 

اب��دى مدير البيت الثقافي، ش��كره 
إل��ى احلض��ور، وأك��د ان االحتف��ال 
باليوم العاملي للشباب، يعد خطوة 
مهمة ملس��اندة العنصر الش��بابي 

ركيزة املستقبل.
هذا وش��هد احلفل استعراض فريق 
التايكوان��دو بقيادة امل��درب محمد 
كيطان، فيما القى الش��عراء عقيل 
الشموس��ي  وعب��اس  الس��عيدي 
وس��جاد الكنان��ي واملوهوب��ة غنى 
إبراهي��م قصائ��د ازادن به��ا احلفل 
بهج��ة وس��رور، ث��م ج��رى تك��رمي 
املتفوقني من الشباب، بينهم بطلة 

األثقال هدى سالم، والعب املالكمة 
والطلب��ة  اله��ادي،  عب��د  حس��ني 
املتفوق��ني نور عل��ي طعمة ومؤمل 
صالح واملصورة الوفوتوغرافية زهراء 
صباح، وث��دم البي��ت الثقافي دروعاً 
ملدير ش��باب ورياضة الصدر حسام 
صاحب، ومدي��ر منتدى القدس نذير 
حسون، ومدير منتدى شباب احلكيم 
رسول سلطان، ومدير منتدى شباب 
الص��در جب��ار عب��د احلس��ن، ومدير 
منتدى ش��باب جميلة أس��عد عبد 
اهلل، وم��درب التايكوان��دو محم��د 

كيطان.
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»المالكمة« يسمي مدربي 
منتخبات بغداد والمحافظات

اليوم.. 4 مواجهات في 
دور الـ 16 لبطولة الكأس

بغداد ـ قاسم شالكه*
اكد امني س��ر االحتاد العراق��ي باملالكمة عبد الرضا 
عل��ي ان االحتاد اق��ر عدد من الق��رارات في اجتماعه 
االخي��ر منها اقراره تس��مية كل م��ن املدربني طارق 
محمد وطارق حلو وس��امي عبد العزيز ورسول جبر 
لتدريب منتخب بغداد للمتقدمني فيما مت تس��مية 
املدربني عماد س��عيد وحس��ني جاسم وعلي شاكر 
وزهير خضير لتدريب منتخب بغداد لفئة الش��باب، 
كما متت تس��مية كل من املدربني ابراهيم جمعة و 
ماجد حميد و زكي عبد علوان وحسني جخم ورافد 

خليل لتدريب منتخب بغداد لفئة الناشئني.
وزاد: كم��ا س��مى االحتاد كل املدرب��ني كفاح كاظم 
وعلي عب��د الرضا لتدري��ب منتخب البص��رة لفئة 
املتقدمني، فيما وكلت مهمة تدريب الفئات االخرى 
للمدرب��ني ع��الء فالح وحم��زة جدوع، ام��ا منتخب 
ميس��ان للمتقدم��ني فولك��ت املهم��ة للمدرب��ني 
محس��ن عبد احلس��ن وك��رمي كاطع، فيم��ا أوكلت 
مهمة تدريب فئة الش��باب للمدربني حس��ني عبد 
ومحمد جل��وب وعلي حس��ن، امام مهم��ة تدريب 
منتخب ميسان للناش��ئني فوكلت للمدربني خالد 
هاشم ومحمد نوشي وعلي سودي، وسمى كل من 
املدربني س��عيد حاجم وعامر جواد وعباس هاش��م 
وحس��ني نعمة ومحمد مح��ل لتدريب جميع فئات 

منتخبات واسط.
وكذلك حتديد موعد الدورة التدريبية الدولية حيث 
ستقام في مدينة أربيل شهر أيلول املقبل مبشاركة 
٢٨ م��درب وباش��رف دولي مباش��ر، مضيف انه متت 
خالل االجتماع مناقشة مشاركة منتخبنا الوطني 
للناش��ئني في بطولة اس��يا الت��ي اختتمت مؤخرا 
منافس��اتها  في الفلبني مع رئي��س الوفد واملدربني 
حي��ث قدم كل منه��م تقري��ره االداري والفني ومتت 

مناقشته مع اعضاء االحتاد.

* املنسق اإلعالمي الحتاد املالكمة

بغداد ـ الصباح الجديد:
تنطل��ق الي��وم االثنني مباري��ات ال��دور 16 لبطولة 
الكأس باقامة اربع مباريات فقط بعد انسحاب فرق 
اجلي��ش والنج��ف والصناعة وكربالء من املس��ابقة 
الس��باب مختلف��ة.. وقال مدي��ر جلنة املس��ابقات 
شهاب احمد ان املباريات االربعة ستجرى على وفق 

ما مت االعالن عنه مسبقاً.
وب��ني أحمد ان مب��اراة فريقي نفط اجلن��وب والزوراء 
س��تقام عل��ى ملع��ب الزبي��ر وليس عل��ى ملعب 
الفيح��اء كما مت االع��الن عنه في عدد من وس��ائل 
االعالم.. واضاف ان املباريات االخرى ستجمع فريقي 
الكهرب��اء والقوة اجلوية على ملع��ب االول، وفريقي 
النج��دة مع الطلبة على ملعب اجلوية، وفريقي احلر 

وامليناء على ملعب األول.
يش��ار ال��ى ان مباري��ات ال��دور 16 واالدوار املتبقي��ة 
للبطولة س��تقام بطريقة خروج املغلوب وفي حال 
التع��ادل يصار الى ركالت الترجي��ح دون اللجوء الى 

االوقات االضافية.

العراق يسعى إلى تضييف 
»كرة العرب المصغرة« 

بغداد ـ قسم اإلعالم:
استقبل وزير الشباب والرياضة عبد احلسني عبطان، 
رئي��س واعضاء احتاد ك��رة القدم املصغ��رة بحضور 

نائب محافظ بغداد جاسم البخاتي.
وق��ال الوزي��ر ان الوزارة س��تقدم دعمه��ا الحتاد كرة 
القدم املصغرة والعمل على تطويره واعداده اعدادا 
جي��دا لالس��تحقاقات اخلارجي��ة ف��ي بطولة كأس 
العالم، فض��ال عن العمل على اس��تضافة بطولة 
العرب في العراق وهو ما سيس��اعد في نقل صورة 
ايجابية للعالم اخلارجي بان العراق قادر على تنظيم 

البطوالت ويستحق رفع احلظر.
م��ن جانبه تقدم اعض��اء االحتاد بالش��كر والتقدير 
إل��ى الوزير عل��ى تقدمي��ه الدعم لالحتاد مش��يدين 
بجه��وده الكبي��رة الت��ي يبذله��ا خلدم��ة وتطوير 
الرياض��ة العراقي��ة واعدين بتقدمي افض��ل النتائج 
خالل املش��اركات اخلارجية لرفع اس��م العراق عاليا 

في احملافل الدولية.

بغداد ـ الصباح الجديد:

تعق��د وزارة الش��باب و الرياض��ة 
في الس��اعة 11 من صب��اح اليوم 
األثن��ني املؤمت��ر الصحف��ي اخلاص 
مبباراة األس��اطير ، بحضور الالعب 
االرجنتين��ي كريس��بو والبرازيل��ي 

ريفالدو والبرتغالي ديكو .
و قال عض��و اللجنة العليا إلقامة 
و  االع��الم  قس��م  مدي��ر  املب��اراة 
االتصال احلكومي علي العطواني« 
للنق��ل  عش��تار  ش��ركة  ان 
التلفزيوني سلمت وزارة الشباب و 
الرياضة نسخ من اجلوازات اخلاصة 
بالالعبني إلكمال إجراءات احلصول 
االراض��ي  دخ��ول  تأش��يرة  عل��ى 
العراقي��ة، به��دف تواجده��م في 
املؤمتر الصحفي اخل��اص باملباراة و 
الذي س��ينعقد عل��ى ارض مدينة 
البصرة الرياضية الس��اعة احلادية 

عشرة صباح اليوم األثنني.
و أض��اف العطوان��ي » ان مب��اراة 
األس��اطير املزم��ع أقامتها مطلع 
شهر أيلول املقبل ، ستكون رسالة 
عظيمة للعالم اجمع عن عش��ق 
العراقيني لكرة القدم و اس��تتباب 
األمن في عموم محافظات عراقنا 
احلبي��ب ، وال س��يما بع��د تواج��د 
عمالق��ة ك��رة القدم ف��ي العالم 

على ارض البصرة الفيحاء .
و س��يمثل اجلان��ب العراق��ي ف��ي 
املؤمت��ر الصحف��ي جن��وم منتخبنا 

الوطني الس��ابقني يونس محمود 
ون��ور صبري باالضاف��ة الى حضور 
جن��وم اخري��ن م��ن جنوم واس��اطير 

الكرة العراقية السابقني.

ويشكل حضور الالعبني االساطير 
إل��ى ارض البص��رة، نص��راً جديدأً 
للرياض��ة العراقية ف��ي اطار دعم 
مل��ف رف��ع احلظ��ر الكل��ي، وكان 

الالع��ب الهولن��دي إديغ��ار دافيدز 
قام بجول��ة تفقدية مللعب املدينة 
الرياضي��ة ف��ي البص��رة، وحض��ر 
ممثالً عن زمالئ��ه الالعبني في املدة 

األخيرة، مبدياً ارتياحه لسير األمور 
حتضيراً لتضييف املباراة.

وكان مدير ش��ركة عش��تار للنقل 
التلفزيون��ي، محم��د هيجل، أكد 

االتف��اق عل��ى خ��وض مب��اراة بني 
فريق أساطير العالم، وجنوم الكرة 
العراقي��ة، يق��ام ف��ي ملعب جذع 
النخل��ة، ف��ي املدين��ة الرياضي��ة 

بالبصرة.
تصريح��ات  ف��ي  هيج��ل،  وق��ال 
صحفي��ة  أن��ه أثن��اء تواج��ده في 
العاصم��ة األردنية عم��ان، اتفقت 
مع ش��ركة الواحة اإلماراتية، على 
تنظي��م مباراة بني فريق أس��اطير 
العال��م، وجنوم الع��راق، في ملعب 
جذع النخلة بالبصرة ، الفتا إلى أن 
االتفاق يقضي بإقام��ة املباراة في 

شهر أيلول املقبل.
 وأوضح أن فريق أس��اطير العالم، 
أب��دى موافقت��ه عل��ى اللعب في 
الع��راق، مضيف��ا أن املب��اراة تأتي 
ضمن مس��اعي العراق لرفع احلظر 
الكلي عن مالعبها ، بعد أن تركت 
مب��اراة األردن التجريبي��ة في جذع 
النخل��ة، انطباع��ا إيجابي��ا بع��د 
قرار االحت��اد الدولي برفع احلظر عن 

العراق، ملدة 3 أشهر.
وأش��ار إلى أن��ه فاحت اجله��ات ذات 
العالقة، وأن وزير الشباب والرياضة 
رحب بفكرة إقامة املباراة، وكذلك 
االحتاد العراقي لك��رة القدم، الذي 
سيش��رف عل��ى االتف��اق النهائي 
إلقام��ة املباراة، موضح��ا أن تواجد 
جن��وم العالم في املالعب العراقية، 
رس��الة جيدة إلى االحت��اد الدولي، 
تؤكد أن العراق قادرة على احتضان 

املباريات الدولية.

بحضور ريفالدو و ديكو و كريسبو

»الشباب والرياضة« تعقد اليوم المؤتمر الصحفي لمباراة األساطير 
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ريفالدو سيشارك في املؤمتر الصحفي.. اليوم

جانب من احلفل

خالد محمود

لندن ـ وكاالت:

جن��ح كل م��ن املصري��ني الدولي��ني 
محمد ص��الح واحمد حج��ازي في 
زيارة الشباك في اول مباراة رسمية 
لهم��ا في صفوف ليفربول ووس��ت 
بروميت��ش البي��ون توالي��ا أول أمس 
في املرحلة األولى من بطولة اجنلترا 

لكرة القدم.
وتأل��ق ص��الح ف��ي مب��اراة فريق��ه 
ضد واتف��ورد )3-3( وتس��بب بركلة 
البرازيل��ي  ترجمه��ا  الت��ي  اجل��زاء 
روبرتو فيرمينيو ال��ى الهدف الثاني 
ف��ي الدقيق��ة 55، قب��ل ان يضيف 
»الفرع��ون« اله��دف الثال��ث بع��د 
دقيقتني عندما حول متريرة ساقطة 

من فيرمينيو في املرمى اخلالي.
وكان ليفرب��ول تعاقد مع صالح )25 
عاما( قادما من روم��ا االيطالي، في 
صفق��ة بلغ��ت قيمته��ا 39 مليون 

يورو، وبرز في املباريات االس��تعدادية 
لفريق��ه وس��جل هدفا أم��ام بايرن 

ميونيخ االملاني.
أما حجازي املعار الى وست بروميتش 
ألبي��ون م��ن النادي االهل��ي، فتفوق 
على مدافعي بورمنوث ليحول الكرة 
الى شباك احلارس البوسني اسمير 
بيغوفيتش في الدقيقة 31، ليمنح 

فريقه التقدم.
ولف��ت حج��ازي )26 عام��ا( أنظ��ار 
مس��ؤولي الن��ادي االنكلي��زي خالل 
بطول��ة كأس األمم االفريقية مطلع 
سنة 2017، عندما ساهم في بلوغ 
املنتخ��ب املصري النهائ��ي، قبل ان 
يخسر أمام الكاميرون 1-2.. واختير 
قل��ب الدف��اع املص��ري م��ن ضمن 
التش��كيلة املثالية لتلك البطولة، 
بحسب اختيار االحتاد االفريقي لكرة 

القدم.
وخاض الالعب 39 مباراة مع منتخب 
بالده، ويدافع عن أل��وان األهلي منذ 

موسمني بعد جتربة غير موفقة في 
نادي فيورنتينا االيطالي.

وق��ال حج��ازي بع��د املب��اراة »ان��ه 
شعور رائع. من املهم جدا ان يحقق 
الفري��ق الف��وز«، مضيف��ا »عملن��ا 
بجهد لتسجيل هذا الهدف. لعبنا 
بطريق��ة متماس��كة وآم��ل في ان 
يستمر االمر على هذا املنوال طوال 

املوسم«.
ولدى س��ؤاله ع��م امكاني��ة بقائه 
ف��ي ال��دوري االجنلي��زي املمت��از في 
املس��تقبل قال »بالطب��ع، آمل في 
البقاء في الدوري االجنليزي وسأبذل 
قصارى جهدي م��ن أجلي ومن أجل 

فريقي«.
يذك��ر ان العب��ني مصري��ني اخري��ن 
يلعب��ان ف��ي انكلت��را وهم��ا العب 
وسط ارسنال محمد النني، واجلناح 

رمضان صبحي مع ستوك سيتي.
من جانبها، اختارت شبكة »سكاي 
س��بورتس« محم��د ص��الح أفضل 

العب ف��ي املباراة، بعدما أحرز هدفا، 
وتسبب في ركلة جزاء سجل منها 

زميله البرازيلي روبرتو فيرمينو.
 كم��ا أك��د حس��اب )أوبت��ا( عل��ى 
»تويتر« أن محمد صالح بات الالعب 
رق��م 12 ف��ي تاريخ ليفرب��ول، الذي 
يهز الش��باك في أول مباراة رسمية 
بالبرمييرليج.. وأش��ارت ش��بكة  له 
»س��كواكا« إلى أن محم��د صالح، 
كانت له 5 محاوالت هجومية، منها 
واحدة على املرمى، مبا يعادل إجمالي 

محاوالت واتفورد طوال اللقاء.
الش��بكة  س��لطت  املقاب��ل،  ف��ي 
الض��وء عل��ى رقم س��لبي للمدرب 
األملان��ي يورجن كل��وب املدير الفني 
لليفربول، حيث أشارت إلى أن الريدز 
عجز ع��ن الفوز ف��ي مباراته األولى 
بالدوري اإلجنلي��زي للمرة األولى منذ 
5 مواس��م، عندما خسر أمام وست 
بروميتش ألبي��ون ب�3 أهداف دون رد، 

مطلع موسم 2012 / 2013.

نجاح عربي عن طريق »الفراعنة«

صالح وحجازي يزوران الشباك في أول مباراة ضمن منافسات البريمييرليج

تقرير

محمد صالح في املباراة

بغداد ـ الصباح الجديد:
عقدت الهيئة االدارية لالحتاد العراقي 
لالع��الم الرياضي، اجتماعه��ا الدوري 
 ،2017-8-9 املص��ادف  االربع��اء  ي��وم 
ومت��ت مناقش��ة املواضي��ع املطروحة 
في جدول االجتم��اع كما أفاد الزميل 
عادل العتابي أمني سر األحتاد وخلصها 

مبا يلي :
 أوال : تبق��ى الهيئ��ة االداري��ة لالحتاد 
ومعه��ا الهيئ��ة العام��ة أمينة على 
وح��دة الص��ف ب��ني كل الزم��الء من 
مختلف القن��وات العاملة في االحتاد، 
إال أن الهيئ��ة االداري��ة تس��تغرب أن 
يص��در بع��ض الزم��الء ف��ي االع��الم 
املرئ��ي بيان��ا باس��م االحت��اد العراقي 
لألع��الم الرياض��ي املرئي ال��ذي يعرف 
كل الزم��الء ف��ي األع��الم الرياضي أن 
الرس��مي جلمي��ع مفاص��ل  الكي��ان 
األعالم الرياضي بحسب قرار مجلس 
نقابة الصحفيني في الثامن من شهر 
كانون الثاني 2017 هو احتاد واحد غير 
قابل للتجزئة ومن ثم فأن أي محاولة 
أو مب��ادرة ته��دف ال��ى التش��ظي أو 
األنفصال عن جسد االحتاد هي خروح 
صري��ح عن مظلة نقاب��ة الصحفيني 
ومخالف��ة قانوني��ة واضحة س��يتم 

التعامل معها وفق األصول املهنية.
 ثانيا : ناقش��ت الهيئة االدارية لالحتاد 
موض��وع الش��كوى الت��ي تق��دم بها 

الزميل حازم محمد علي، املستش��ار 
ف��ي نقاب��ة الصحفي��ني العراقي��ني، 
واملستش��ار ف��ي أحتادن��ا أيض��ا،  ضد 
الزميل ميثم احلسني، بصدد ما جرى 
من تخاطب ونقاشات في أحد املواقع 
الرياضية، وإس��تخدام ألفاظ وعبارات 
بعيدة عن الرياض��ة واألصول املهنية  
بحق الزميل حازم محمد علي من قبل 
الزميل ميثم احلسني. ان احتادنا يؤكد 
دوما على أن يكون عضو االحتاد بكامل 
اللياق��ة وأن يعت��ز بأس��مه وتاريخ��ه 
ف��ي أي م��كان يكت��ب في��ه أو يدل��و 
ب��رأي أو وجهة نظر في��ه، أي أن يبقى 
أس��م الزميل مح��ط إعت��زاز للزميل 
نفس��ه، فال فارق أن يكتب الزميل في 
صحيفة، أو يش��ارك في لقاء تلفازي، 
أو يس��هم في الكتاب��ة في موقع من 
املواق��ع العدي��دة املتوف��رة، ويجب أن 
يحاف��ظ من خالل كتاباته وردوده على 
أس��مه وأن تكون مشاركاته مقبولة، 
لذا قررت الهيئة االدارية لالحتاد توجيه 
عقوبة  التنبيه للزميل ميثم احلسني 
والتاكي��د علي��ه بع��دم توجيه بعض 
الكلمات غير املقبولة أو الألئقة أجتاه 

زميل اخر أو اي صحفي أو إعالمي.
 ثالثا: مت مناقش��ة طل��ب الزميل اياد 
الصاحلي بخصوص ترشيحه ممثال عن 
احتادنا للترش��يح الى عضوية املكتب 
التنفيذي لالحتاد االس��يوي للصحافة 

املزم��ع  األنتخاب��ات  ف��ي  الرياضي��ة 
الباكس��تانية  العاصمة  في  إجراؤها 
أس��الم اباد ف��ي تش��رين األول املقبل، 
املوض��وع م��ن كل  وبع��د مناقش��ة 
جوانب��ه تقرراملوافق��ة على ترش��يح 
الزمي��ل اياد الصاحلي ممث��ال عن احتادنا 
لعضوي��ة املكت��ب التنفي��ذي لالحتاد 
االس��يوي وتقدمي كل أش��كال الدعم 
وحتش��يد األس��ناد له في هذه املهمة 
مع التمنيات ل��ه باملوفقية والنجاح..  
رابع��ا : متت مناقش��ة الي��ة األيفادات 
الوطنية  املنتخب��ات  م��ع  الرس��مية 
من خ��الل املوجز الذي قدم��ه الزميل 
كاظ��م الطائي رئيس جلن��ة األيفادات 
التي تضم الى جانب��ه الزميلني عادل 
العتاب��ي ورحي��م الدراج��ي حيث أدت 
األزم��ة املالي��ة اخلانقة الت��ي تعانيها 
اللجن��ة األوملبية واللجن��ة الباراملبية 
الى إحداث نوع من التلكؤ والصعوبات 
في تنفيذ تلك األيفادات برغم اجلهود 
املش��كورة واحلريص��ة الت��ي تبذله��ا 
الرياضيت��ني وحرصهما  املؤسس��تني 
الكبير على تواجد االعالمي الرياضي 
املرشح عن احتادنا في الوفود اخلارجية 
التي وضعنا في نظ��ر األعتبار أهمية 
كل منه��ا وض��رورة تواجد مرش��حنا 
فيها وفق الس��ياقات الت��ي مت األتفاق 
بشأنها مع اللجنة األوملبية واللجنة 

الباراملبية.

مقررات جديدة لالتحاد العراقي لإلعالم الرياضي

خالد محمود يحرز »الماستر« في تدريب التايكواندو

مديرية الصدر تنّظم احتفالية
 بمناسبة يوم الشباب العالمي



بغداد - وداد إبراهيم:  
لي��س غريب��ا عل��ى الس��احة الفني��ة 
التش��كيلية ان تش��هد ب��زوغ مواهب 
واعدة، فالس��احة الفني��ة التي وثقت 
بصم��ة فنانات عراقي��ات مثل بهيجة 
وس��اجدة  العط��ار،  وليل��ى  احلكي��م، 
املش��ايخي، وس��لمى العالق، وعفيفة 
لعيب��ي، ورؤيا رؤف، وفنانة الباتك نزهت 
خليفة، وغيرهن من الفنانات العراقيات 
الالئ��ي قدم��ن للس��احة الفنية خالل 
ومعارض��ا  اعم��اال،  املاض��ي  العق��د 
ومش��اهد فنية، وقضاي��ا فنية حتدثت 
عن الواق��ع، وإرهاصات احل��روب، واحلب، 
واحلي��اة، إضافة الى اعم��ال، ومعارض، 
ومحاضرات، ومهرجانات، وبينالي مدن، 

وسومبوزيوم كل هذا اختفى االن.
 هذا ما حتدثت به الفنانة الواعدة زينب 
محم��د ابنة الثانية والعش��رون ربيعا، 
والت��ي تس��عى الن تفتت��ح معرضه��ا 
الش��خصي االول ف��ي كب��رى القاعات 
الفني��ة، وان حتظ��ى بتج��اوب وتفاعل 
اجلمهور ملوهبتها، التي حاولت صقلها 

بالدراس��ة األكادميية، وقبلها باملتابعة 
والتفاع��ل م��ع مالحظات اس��اتذتها 
لنتاجه��ا الفني، زين��ب االن طالبة في 
املرحلة الرابعة قس��م التشكيل/ فرع 
الرس��م ف��ي معه��د الفن��ون اجلميلة 
ببغ��داد، ش��اركت ف��ي العدي��د م��ن 
املعارض، وكانت أعمالها محط أعجاب 

املتلقني.
هذه الش��ابة تقترب من الواقعية التي 
كان��ت لس��نوات مرحل��ة مهم��ة من 
مراحل الفن التشكيلي العراقي، فيما 
تتداخل فيه االجتاهات واملدارس الفنية 

العراقية االخرى.
ع��ن أب��رز اعمالها قال��ت: لوحتي التي 
تاري��خ  ف��ي  جرمي��ة  أبش��ع  جس��دت 
البش��رية، اال وه��ي مج��زرة س��بايكر 
والتي شكلت قضية ستظل شاخصة 
ف��ي ذاكرة التاريخ، وف��ي الذاكرة احلية، 
وبرغم صعوبتها وتداخل تفاصيلها اال 
أني حاولت مع زمالئ��ي توثيقها بعمل 
فني، ونالت رضا املتابعني من اساتذتي 

واالصدقاء.

له��ا مكان��ة  تك��ون  ان  تأم��ل  زين��ب 
وبصمة في س��فر الفن العراقي، مثل 
الفنانات العراقي��ات الرائدات في الفن 
التش��كيلي، وجت��د ان كب��ار الفنان��ني 
مثل جواد س��ليم، وعطا صبري، وفائق 
حس��ن، ومحمد غني حكمت، وماهود 
احمد، ووس��ماء االغا، وغيره��م كانوا 

مدرس��ني في املدارس واملعاهد الفنية، 
وس��كبوا من املعرفة والفن الكثير في 
اذه��ان الطلبة، لتكون هناك اجيال من 
الفنان��ني العراقيني واالن طرق التدريس  
ه��ي ذاته��ا، لم تتغي��ر كونها دراس��ة 
التش��كيلي  للف��ن  فاعل��ة  اكادميي��ة 
العراقي والعاملي، وه��ي جيدة نوعا ما، 

لكن املش��كلة ان هناك من االس��اتذة 
من يكتفي بالش��رح النظ��ري من دون 
العملي، وهو موضوع مهم بالنس��بة 
ايض��ا،  واختباره��ا  الق��درات  لتطوي��ر 
وال ننس��ى ان من  يحب الرس��م ويريد 
النج��اح،  وتطوير موهبته، عليه اوال ان 
يلجأ الى خالل البحث والدراس��ة لكل 
امل��دارس الفنية في الكت��ب، واملصادر، 
ويتعل��م منه��ا، وكذل��ك يتابع س��يرة 
ومس��يرة الكثير من الفنانني العامليني 
وإعمالهم، وااله��م من ذلك هو االفادة 
م��ن نصائح املدرس��ني واملدرس��ات في 

املعهد.
وعم��ا يحتاج��ه جي��ل الش��باب قالت 
زينب محمد: اجليل احلالي من الفنانني 
املش��اركة  ال��ى  محت��اج  الش��باب 
الكبيرة ف��ي املعارض مع كبار الفنانني 
العراقي��ني، من خالل مع��ارض محلية، 
وعربي��ة، وعاملية، ومحت��اج الى الصبر 
والتواص��ل م��ع املوهبة واحل��رص على 
تطويرها، واالط��الع على أبرز ما قدمته 
املدارس الفنية العراقية خالل املئة عام 

املاضي��ة، من عهد عبد القادر الرس��ام 
حتى االن.

احل��م  حديثه��ا:  محم��د  واختتم��ت 
بان افتت��ح معرضي اخل��اص في كبرى 
القاع��ات الفني��ة، وان اط��ور قابلياتي 
في الرس��م، واكون ممي��زة كما هو حال 
الفنان��ني الكبار، اعرف ان الطريق ليس 
س��هال، لكني أحب الرس��م، وسأجنح 
الص��ور  تس��تهويني  ذات��ي،  بتطوي��ر 
لكب��ار  تقليده��ا  واح��اول  الصعب��ة، 
الفنان��ني العاملي��ني. وكان��ت أصع��ب 
لوح��ة ه��ي م��ن اعم��ال الفن��ان غويا 
بعن��وان الكتاب، ورس��متها قبل مدة، 
واستطعت حتقيق خطوات جيدة فيها 

بشهادة االساتذة في املعهد.
بقي ان نقول ان زينب سبق ان شاركت 
في العديد من املعارض املشتركة التي 
ينظمه��ا املعهد، مثل مهرج��ان   يوم 
املرأة العاملي، ومذبح الفكر التكفيري، 
ومعرض تاريخ الفن العاملي، وغيرها من 
املش��اركات داخل املعه��د، وهي تعدنا 

في نهاية اللقاء بها بتقدمي االفضل.

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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بيانات من هذا الزمان

جمال جصاني

ما جرى في منطقة عكاش��ات السورية من فاجعة أدت الى 
مقتل وجرح العش��رات من مقاتلي ما يعرف ب� )كتائب سيد 
الش��هداء( يدعونا ال��ى التوقف عندها كثيراً، ال س��يما بعد 
فزعة البيان��ات التي صدرت عن اجلماعة التي فقدت كل هذا 
العدد الكبير م��ن الضحايا، واتهمت فيها القّوات األميركية 
بتنفي��ذ ذل��ك العمل العس��كري ضدها، وما راف��ق ذلك من 
بيانات لسياس��يني ونّواب عراقيني تؤكد مثل تلك االدعاءات. 
القّوات األميركية وبلس��ان ناطقها الرس��مي نفت مثل تلك 
االدع��اءات جملة وتفصيال، وهذا ما أكدته احلكومة العراقية 
ورئيس��ها السيد حيدر العبادي، كذلك نفى احلشد الشعبي 
تعّرض قّواته ملثل تلك االعتداءات. كل ذلك لم يردع املنتسبني 
لن��ادي )صقر آل فليح( ومنها أعضاء ف��ي أكبر كتلة برملانية 
)دولة القانون( من صب جام غضبهم على أميركا، داعني الى 
"مقاضاتها" وط��رد قّواتها من الع��راق، و"رفع دعوة قضائية 
ف��ي محكمة الع��دل الدولية ضد الق��ّوات األميركية" وأن " 
وجوده��ا في العراق هو إلنهاء هذا البل��د وقواه اجملاهدة" هذا 
ما ج��اء في تصريحات النائبة فردوس العوادي حول ما حصل 

في عكاشات.
هس��ه آمنا ب��اهلل انتو جماع��ة تكرهون أميركا )الش��يطان 
األكب��ر( ول��ن تفوت��وا أي��ة فرص��ة ومناس��بة لتبرهن��وا عن 
حماستكم واندفاعكم في هذا اجملال، ألسباب لم تعد خافية 
على أحد، بوصفكم من "القوى اجملاهدة" التي أش��ارت اليها 
النائب��ة العوادي في بيانها األخير، وهي قوى تنتمي للفردوس 
اإلس��الموي اآلخر، والذي يس��عى لتصدير الثورة ورس��التها 
اخلال��دة الى بقية األمصار. لكننا كس��كان ف��ي هذا الوطن 
املنكوب ب� )الرس��ائل اخلالدة والتج��ارب العاوية..( وصلنا الى 
ش��فا الهاوية برفقة مثل هذه العقائد واآليديولوجيات التي 
انضم��ت عن��د األمم الت��ي وصلت لس��ن التكلي��ف احلضاري 
ملتاح��ف التأريخ ومصاطب التش��ريح العلمي واملعرفي منذ 
زمن بعيد. بعد التجربة األخيرة مع عصابات داعش وسردياتها 
القاتلة، جند أنفس��نا نقف وس��ط خرائب وأنق��اض ال حدود 
لها بش��رياً ومادي��اً وقيمياً، وللتعاطي م��ع متطلبات مرحلة 
اخل��راب الهائل هذه، نحن بأمس احلاجة لكبح كل املس��اعي 
واخلطابات والسياسات املتهورة وغير املسؤولة، التي لن تكف 
ع��ن محاوالتها لتوريطنا باملزيد من )القادس��يات وأم املعارك 
وخاالته��ا وعماتها..( وغير ذلك من املهالك اجملانية تقرباً لدول 

اجلوار وسيناريوهاتها على تضاريس "بستان قريش".
م��ا حدث ف��ي منطقة عكاش��ات من خس��ارة فادحة ألرواح 
العش��رات من الش��باب العراقيني، والتي برهن��ت املعطيات 
القاطع��ة مبا في ذلك م��ا بثته وكالة أعماق الداعش��ية عن 
الهج��وم الذي ش��نته عصاباتها عل��ى ذلك املوق��ع؛ ال براءة 
الق��وات األميركي��ة عن ذلك العمل الش��نيع وحس��ب بل ال 
مس��ؤولية من يق��ف فعلي��اً وراء حصول مثل تل��ك احلوادث 
املأس��اوية وفقدانهم ألبس��ط معايير الش��جاعة في حتمل 
عواقب القيادة والقرار. إن اإلصرار على اتباع سياسة شيطنة 
أمي��ركا، ومواصل��ة حم��الت الكذب والتش��ويه لس��معتها 
ومواقفها ودوره��ا في احلرب ضد اإلرهاب ورأس رمحه املتمثل 
بداعش؛ س��يلحق أبل��غ الضرر بهذا الوطن القدمي وش��عوبه 
الذي��ن ميرون بأصعب وأخطر منعط��ف في تأريخهم احلديث. 
إننا اليوم بأمس احلاجة لسياس��ة حكيمة ومسؤولة وحذرة 
في التعاطي مع ما يحيط بنا من مخاطر وحتديات، سياس��ة 
تطف��ئ احلرائق ال تش��عل املزيد منها كما تس��عى القوافل 
املس��كونة بترنيمة )فوت بيه وعل الزلم خليه( والتي انتهت 
بانتشال فارسها من جحره األخير. نحتاج الى ترميم العالقة 
مع اجملتمع الدولي وكس��ب ثقت��ه في إمكانية إع��ادة البناء 
واإلعمار لوط��ن لم تتوقف املهالك واحل��روب على أرضه منذ 

عقود.. 

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

أم��ل  الفنان��ة  أطلق��ت 
حجازي سلسلة تغريدات 
عبر حسابها اخلاص على 
موقع التواصل اإلجتماعي 
تويتر، شّككت من خاللها 
اّلت��ي  اخليالي��ة  باألرق��ام 
النجوم  بع��ض  يحّققها 

على موقع يوتيوب.
وغّردت أمل حجازي قائلًة: 
حتقي��ق املش��اهدات على 
اليوتي��وب هو عب��ارة عن 
قديش بتدفع. بدك مليون 

مليون��ني ثالث��ة؟ ق��د ما 
تدفع بتاخد. مش مقياس 
أبداً اذا عليها كتير نسبة 

مشاهدة. 

ماي��ا  الفنان��ة  تواص��ل 
دي��اب دعمه��ا للقضاي��ا 
فّنها  وتسّخر  اإلنسانية، 
من أجل تقدمي املس��اعدة 
النشاطات  في  خصوصاً 

التي تخص املرأة.
وليس��ت املرة االولى التي 
تقف مايا ف��ي الصفوف 
األمامية ضمن نشاطات 
اجلمعي��ات الت��ي تعن��ى 
السرطان،  مرض  مبحاربة 

وحتديداً سرطان الثدي.
مواق��ع  حصل��ت  وق��د 
عل��ى  عدي��دة  إخباري��ة 
م��ن  األولي��ة  الص��ور 
مايا  الفنان��ة  مش��اركة 

دي��اب ف��ي حمل��ة دع��م 
الثدي،  مرض��ى س��رطان 
أح��د  ف��ي  تق��ام  الت��ي 
في  التجاري��ة  اجملمع��ات 
وق��د  بي��روت،  ضواح��ي 
جتمه��ر ع��دد كبي��ر من 
محب��ي الفنانة اللبنانية 

في املكان. 

اطل الفنان جورج الراسي 
بعد غي��اب في مهرجانات 
حاصبيا بحضورٍ جماهيري 
خصيص��ا  أت��ى  كبي��ر، 
الراس��ي،  م��ع  ليلتق��ي 

ويستمتع بصوته الرائع.
بنح��و  تفاع��ل  اجلمه��ور 
كبي��ر مع الراس��ي رقصاً، 
وغناًء، بعدما قدم باقة من 
أجم��ل االغني��ات القدمية 

واجلديدة.
الفن��ان ج��ورج  ان  يذك��ر 
الراسي شارك عدة فنانني 
ف��ي إقام��ة حف��الت هذا 
املهرج��ان، منه��م الفنان 
محم��د إس��كندر، ال��ذي 
أحي��ا حف��الً أول من أمس 
ضمن فعالي��ات املهرجان، 

األنظ��ار  بخط��ف  وجن��ح 
مع��ه  وتفاع��ل  أيض��اً، 
اجلمهور بنحو كبير حيث 
احتشدوا من شتى مناطق 
لالس��تمتاع  حاصبي��ا 
بحضور إسكندر العفوي، 
القل��ب  م��ن  والقري��ب 
لساعتني متواصلتني، من 
دون انقط��اع ع��ن الرقص 

والدبكة.

أمل حجازي

جورج الراسي

مايا دياب

أخبــارهــــــــــم

الفنانة زينب محمد

بغداد - الصباح الجديد:
قدم الباحث الكردي حس��ني اجلاف، محاضرة عن محلة )باب 
الش��يخ( بتاريخها، وميزاتها، وش��خصياتها، ومبدعيها في 

شتى الفنون، والعلوم، واآلداب. 
وذكر اجلاف، إن محلة باب الش��يخ س��كنها الع��رب، والكرد، 
والتركم��ان من الش��يعة، والس��نة، واملس��يحيون، واليهود، 
والصابئ��ة، وتعانق��ت فيها الكنائس، واملس��اجد، من دون أي 

موانع.
وق��دم الباحث حمل��ة تاريخية عن مرقد الش��يخ عب��د القادر 
الكيالني منذ إنش��ائه عام 1548على يد السلطان سليمان 
القانوني، وحتوي البناية إضافة إلى الضريح، مدرسة ومكتبة 

عامرة ب )200( مجلد.
وأشاد وكيل وزارة الثقافة والس��ياحة واآلثار فوزي األتروشي 
ف��ي كلمة له، بأهمية التعايش الس��لمي ف��ي أحياء بغداد، 
وب��اب الش��يخ امنوذج ح��ي لذلك. م��ا أحوجن��ا اآلن إلى هذه 
البيئ��ات االجتماعي��ة احلميم��ة التي ت��زرع اجليرة احلس��نة، 
والتآل��ف االجتماعي، والتناغم، واالتف��اق على احلب واآللفة، 
إن الش��يخ عبد القادر الكيالني عطر هذا املكان بتسامحه، 
وحبه للبش��رية، وكره��ه للعنف، وتصوفه الراق��ي والنقي، 
لذلك اجتمع حوله وما زال مسلمون من شتى بقاع العالم.

حضر الندوة جمع م��ن املثقفني واألدباء بينهم صادق اجلمل، 
وص��ادق املوس��وي، وف��وزي أك��رم ت��رزي، ومحمد اخلش��الي، 

وآخرون.

فنانة تشكيلية واعدة: جيل الشباب يبحث عن الذات والساحة الفنية بال نقاد
تجسد بإحدى لوحاتها قضية "سبايكر"

محاضرة عن محلة )باب الشيخ( 
في المركز الثقافي البغدادي

تعود النجمة العاملية 
اجلميل��ة بروك ش��يلدز 
الى الدرام��ا التلفزيونية 
 Law & Order: مبسلس��ل
SVU بع��د موافقتها على 
املش��اركة باملوسم التاسع 
تكشف  ولم  للمسلس��ل. 
ح��ول  بع��د  التفاصي��ل 
الذي ستلعبه  الدور  ماهية 
ش��يلدز، لكنها اكدت بانه 
ع��ن  ومختل��ف  ممي��ز،  دور 
أدوارها السابقة في االعمال 

الدرامية التي قدمتها، وبدت متحمسة 
جدا للبدء بتصوير املسلسل.

وقدمت شيلدز سابقا عددا من االعمال 
 Hannah اهمه��ا  م��ن  التلفزيوني��ة 
 The Boy Who Criedو  Montana
 When و Super  Fun Nightو Werewolf

Calls the Heart   و غيرها.
يذكر ان بروك ش��يلدز ه��ي عارضة أزياء 
وممثل��ة أميركي��ة م��ن موالي��د 31 مايو 
1965 اشتهرت بانها أصغر عارضة أزياء 
مارست العمل، وتعد من اجمل جميالت 
العالم، حيث أصبحت حديث الس��اعة 
في ثمانينيات الق��رن املاضي، ولم تخل 

مجلة، او حديث فني من اخبارها.
مثل��ت ع��دة أدوار ف��ي بداي��ة حياته��ا 
الفنية بالس��ينما، وكانت أولى افالمها 
فيلم صحارا، والبحي��رة الزرقاء، وكانت 
أدوارا فيها ش��يء من اجلرأة غير املألوفة 
بالنس��بة لطفلة لم تتجاوز اخلامس��ة 
عشر من عمرها، واستمرت بتقدمي أفالم 
ضمن هذه الفئ��ة، مع اعتراضات النقاد 
بس��بب صغر س��نها، وم��ع االنتقادات 
التي تعرضت اليها والدتها التي اتهمت 
بانها تتاجر بجمال ابنتها على حس��اب 
مس��تقبلها، وحاولت فيما بعد ان تؤدي 
أدوارا بعي��دا عن اجل��رأة، او التركيز على 

جمال ش��كلها، لكنها فش��لت، ورجح 
البعض الس��بب بان اجلمه��ور لم يعتد 
على ان يرى بروك بهذا الش��كل، وغابت 
لس��نني ط��وال ع��ن الس��احة الفنية، 
واختفت اخبارها عن الصحافة واالعالم، 
لكنها عادت الى الس��احة الفنية بعدة 
اعم��ال درامي��ة تلفزيوني��ة، إضافة الى 
أداء صوت��ي لبع��ض االعم��ال، وها هي 
تع��ود مجددا في املوس��م التاس��ع من 
مسلس��ل  Law & Order: SVU امل��ني 
ان يكون عودها محمودا، بدور تس��تعيد 
معه جنوميتها الكبي��رة، التي بدأت بها 

في السينما.

بروك شيلدز تعود مجددًا في الموسم
Law & Order: SVU 19 من 

متابعة - أحالم يوسف:

أمستردام - الصباح الجديد:
ح��از الفن��ان العراقي رضا حس��ن على 
اجلائ��زة األولى م��ن مهرجان املكس��يك 
الدولي الثالث للكاريكاتير، والذي كانت 

ثيمته )املهاجرون واإلرهاب(.
ش��ارك في املهرجان )249( عمال فنيا من 
)30( دولة من جميع أرجاء العالم. وحلت 
دولة أندونيسيا في املركز الثاني، والصني 
باملرك��ز الثالث، فيما نالت إي��ران وتركيا 

املركز الرابع واخلامس على التوالي.
يذكر أن الفنان رضا حاز العام املاضي على 
اجلائ��زة األولى للكاريكاتي��ر في مهرجان 
أوكراني��ا، والت��ي كان موضوعها )احلرب 
والسالم(. فيما نال في العام نفسه على 
جائزة خاصة عن مشاركته في مهرجان 
طهران العامل��ي للكاريكاتير، والتي كان 

موضوعها )داعش تخرب العالم(.
الفنان رضا من مواليد بغداد العراق العام 
1954، يعي��ش في املانيا منذ العام 1982 
ويعمل كرس��ام حر داخل وخ��ارج املانيا. 
درس الفنون التش��كيلية ف��ي أكادميية 
الفن��ون اجلميلة في بغ��داد، متخصصا 
في اجلرافيك ديزاي�ن، ثم بعد ذلك أكمل 
دراسته للفن في كل من ايطاليا وبرلني. 
وهو مصمم في مج���ال كتب ومجالت 
األطفال )مج��لة مجلتي، ومجلة املزمار، 
وملحق مت��وز لألطفال جلريدة اجلمهورية، 
ومجل��ة عالء الدين( بغداد-العراق. ومنذ 
الع��ام 1982 يعمل بنح����و ح��ر وثابت 
كرس��ام كاريكاتير، ومصم��م جرافيك، 
ورس�ام لألف��الم املتحرك�ة داخل املانيا 

وخارجها.

بغداد - الصباح الجديد:
السينما  االحتفاء بعيد  مبناس��بة 
العراقي��ة 62 وإع��ادة رم��ز )الث��ور 
تفخر  تاريخ��ي  اجملن��ح(، كش��عار 
واملس��رح،  الس��ينما  دائ��رة  ب��ه 
وبحض��ور كبير ألجي��ال الفن 
الس��ابع، ألحياء حفل عيد 
الس��ينما العراقية ضمن 
استعراضي  فني  منهاج 
واس��ع  وس��ينمائي 
دائرة  ومتنوع. واكملت 
واملس��رح  الس��ينما 
ألطالق  استعداداتها 
منهاج احلفل املزمع 
غ��د  ي��وم  عق��ده 
املصادف  الثالث��اء، 
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الساعة العاشرة 
ف��ي  صباح��ا 
املسرح الوطني، 
ب��ارز  بحض��ور 
ت  للش��خصيا
ئية  لس��ينما ا

العراقية.
اخمل��رج  ق��ال  و 
طعمة  ف��ارس 
مدير  التميم��ي 
السينما،  قس��م 

ان منه��اج احتفالي��ة ه��ذا الع��ام 
سيكون مغايرا في اعداد املطبوعات 
اخلاصة باملناس��بة، و بالعروض التي 
س��تقدم ال��ى جمه��ور احلاضري��ن، 
للفرقة  اس��تعراضية  لوحة  ومنها 
الوطنية للفنون الشعبية عنوانها 
)س��ينما(. اللوحة التي حتمل طابعا 
استعراضيا مميزا، وما سيتم عرضه 
على شاش��ة الداتا شو من لقطات 
من االف��الم العراقية عب��ر توظيف 
فني متكامل، اس��تغرق اس��بوعني 
 (15( التدريب��ات املكثف��ة ل���  م��ن 
فنان اس��تعراضي م��ن الفرقة. ثم 
س��نعرض فيلما وثائقي��ا عن تاريخ 
الس��ينما العراقية، واملهم في هذا 
احلف��ل ان دائرة الس��ينما واملس��رح 
عازمة على تكرمي وتوسيم ما يقارب 
40 ش��خصية س��ينمائية عراقية 
السينمائية  االختصاصات  وبشتى 
م��ن اجلي��ل األول، والوس��ط، وجيل 

الشباب.
 وسيس��تكمل احلفل بتوقيع كتاب 
)الع��راب محم��د ش��كري جمي��ل( 
للكات��ب والناق��د مه��دي عب��اس، 
وسط فرحة السينمائيني العراقيني 
بعيدهم، حي��ث وجهت دعوة عامة 
للجمهور ملش��اركة الس��ينمائيون 

عيدهم واحتفالهم السنوي.

العراق يحصد الجائزة األولى في 
مهرجان المكسيك الثالث للكاريكاتير

سينمائيو العراق يوقدون شموع 
عيدهم بأيقونة "الثور المجنح"
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