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بغداد - وعد الشمري:
أتفقت الهيئة القيادية للتحالف 
الوطني على ت��رك أزمة محافظة 
البصرة االخيرة إلى القضاء، فيما 
تستمر اخلالفات بشأن انضمام تيار 
احلكمة إليه م��ع وجود اعتراضات 
الداخل��ي  النظ��ام  إل��ى  تس��تند 
للتحال��ف كونه مين��ع انضمام أي 
مكون سياس��ي جدي��د اليه قبل 

االنتخابات املقبلة.
وق��ال القي��ادي ف��ي تي��ار احلكمة 
س��امي اجليزاني ف��ي تصريح إلى 
"الصب��اح اجلدي��د"، إن "التحالف 
الوطن��ي ما زال برئاس��ة الس��يد 
عمار احلكيم، ول��ن يتم تغييره إال 

بعد انتهاء دورته".
وأضاف اجليزان��ي إن "احلكيم على 
موقفه بطلب��ه للتحالف الوطني 
اختي��ار ش��خص بديل عن��ه لكي 

يسلمه املهمة".
وأش��ار إل��ى ان "الهيئ��ة القيادية 
للتحال��ف الوطني عق��دت أمس 
االول اجتماع��اً تش��اورياً برئاس��ة 
احلكيم وهذا دليل على اس��تمراره 

في عمله".
ولف��ت اجليزاني إل��ى أن "االجتماع 
ناق��ش موضوع��ات عام��ة تخص 
اوض��اع  العس��كرية  العملي��ات 

يناقش  ول��م  االحتادي��ة  احلكوم��ة 
موضوع وجود تيار احلكمة".

وأوض��ح اجليزاني أن "املل��ف االبرز 
ال��ذي كان حاض��راً ف��ي االجتماع 
هو االزمة التي خلفتها اس��تقالة 
محافظ البص��رة ماجد النصراوي 
وخروج��ه م��ن الع��راق، والدع��وى 
رئي��س مجل��س  املرفوع��ة بح��ق 

احملافظة املوقوف صباح البزوني".
وأس��تطرد أن "اتفاق��اً حصل على 
ت��رك امللف إل��ى احملاك��م اخملتصة 
لكي تأخذ اجراءاتها وفقاً للدستور 

والقانون".
أم��ا بخصوص مل��ف انضمام تيار 
احلكمة إلى التحالف الوطني، يرى 
اجليزان��ي أن "هذا امللف محس��وم 
بالنسبة للهيئة العامة، وال يحتاج 

إلى تصويت من قبل االعضاء".
وأكم��ل بالق��ول إن "اخل��الف ق��د 
يظهر ف��ي موضوع تواج��د التيار 
في الهيئ��ة القيادي��ة وأن النظام 
الداخل��ي ال��ذي يتيح ذل��ك كونه 
نص في املادة اخلامس��ة منه على 
ع��دد من النواب يج��ب أن ميتلكها 
املكون السياس��ي ليكون له ممثل 
ف��ي الهيئة القيادية وه��ذا العدد 

متوفر لنا".
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دولة القانون: النظام الداخلي يمنع انضمام تيار الحكمة إلى الهيئة العامة

قـادة "التحالـف الوطنـي" يتفقـون
على تـرك أزمـة البصـرة إلى القضـاء

اجتماع سابق لقادة التحالف الوطني

بغداد ـ الصباح الجديد:
اوضح��ت خلية االع��الم احلربي، 
أم��س االثن��ن، تفاصي��ل حادثة 
اميركين واصابة  مقتل جندين 
آخرين شمالي العراق، مؤكدة ان 

احلادث ليس قتاليا.
وقال��ت اخللي��ة في بي��ان ورد الى 
"الصب��اح اجلدي��د"  " ف��ي اثناء 
فح��ص اح��د املدافع ف��ي موقع 
داخ��ل حدود  العياضية  ش��مال 
انفج��رت  كردس��تان  اقلي��م 
قذيف��ة داخل مدفع، مم��ا أدى الى 
مقت��ل اثن��ن وجرح ثالث��ة جنود 

اميركان".
واضافت اخللية ان " احلادث ليس 
قتالي وال اش��تباك مع العدو وال 
اس��تهداف م��ن قب��ل داعش بل 
هو ضم��ن عم��ل روتين��ي يقوم 
ب��ه ع��دد م��ن اجلن��ود املرافقن 
للمستشارين في فحص وجتربة 

األسلحة االميركية".
واعلن اجلي��ش األميركي العامل 
ف��ي الع��راق، ام��س االح��د، عن 
مقت��ل اثنن م��ن جن��وده هناك 
وإصاب��ة خمس��ة ف��ي عملي��ة 

قتالية بشمال البالد.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اكد س��فير دول��ة الع��راق لدى 
اململك��ة العربي��ة الس��عودية، 
رشدي العاني، أمس االثنن، بأن 
افتت��اح املنافذ البرية بن العراق 
واململك��ة س��تكون بداي��ة في 
الوقت احلالي مبنفذ جديدة عرعر 
واالقتصادي  التج��اري  للتب��ادل 
وذلك بعد عيد األضحى املبارك.

وقال العان��ي، أن "افتتاح املنافذ 
البري��ة ب��ن الع��راق واململك��ة 
ستكون بداية في الوقت احلالي 
مبنف��ذ جدي��دة عرع��ر للتب��ادل 

التج��اري واالقتصادي وذلك بعد 
عيد األضح��ى املب��ارك"، مبينا 
ان "منف��ذ اجلميمة الس��عودي 
واملنف��ذ  رفح��اء،  مبحافظ��ة 
العراق��ي يحتاجان إل��ى تأهيل، 
والعم��ل ج��ارٍ على قدم وس��اق 
لكي يتم تش��غيل املنفذين بن 
العراق واململكة برياً، خاصة وأن 
منف��ذ اجلميمة يخ��دم مناطق 
جنوب العراق احملافظات التسع، 
ومنف��ذ جدي��دة عرع��ر يخ��دم 

العراق بالكامل".
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بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن��ت احملكم��ة االحتادي��ة، أمس 
االثن��ن، انها تنظر بطعون املوازنة 

واستجوابات الوزراء.
االعالم��ي  املكت��ب  مدي��ر  وق��ال 
للمحكم��ة اياس الس��اموك في 
بي��ان ورد ال��ى "الصب��اح اجلديد"، 
ان "احملكمة االحتادي��ة تنظر حاليا 
بعدد م��ن الدعاوى الدس��تورية"، 
مبين��ا أن "اهم تل��ك الدعاوى هو 
الطعن في دس��تورية بعض مواد 

املوازنة االحتادية للعام احلالي".

واض��اف الس��اموك ان "الدع��وى 
بصح��ة  الطع��ن  ه��ي  األخ��رى 
استجوابات بعض الوزراء"، مشيرا 
الى ان "احملكمة تنظر ايضا بدعاوى 

تخص احلريات العامة".
وق��ررت احملكم��ة االحتادي��ة، في 3 
اب 2017، تأجي��ل النظر في دعوى 
الطعن ببعض مواد املوازنة املالية 
لعام 2017 إلى ال�21 من الش��هر 
اجلاري، كذلك قررت عدم دستورية 
الث��ورة  قي��ادة  ل�"مجل��س  ق��رار 

املنحل".

"االتحادية" تنظر بطعون 
الموازنة واستجوابات الوزراء

"اإلعالم الحربي" توّضح تفصيالت 
مقتل جنديين أميركيين شمالي 

العراق

تفعيل االتفاقيات التجارية 
واالقتصادية بين العراق والسعودية

الالجئون ورقة الرهان
في سباق االنتخابات األلمانية

إطالق دفعة إعانة الحماية
االجتماعية قبل عيد األضحى 23

السليمانية - عباس كاريزي:
بينم��ا يصل وفد عن اللجنة العليا 
لالستفتاء الى بغداد اليوم الثالثاء 
للتح��اور م��ع اجله��ات احلكومي��ة 
واحلزبية، حول آلية اجراء االستفتاء 
اجلانبن،  ب��ن  العالقة  ومس��تقبل 
اكدت رئيسة كتلة التغيير النيابية 
س��روة عبد الواحد ان الوفد احلزبي 
ال��ذي يزور بغ��داد الميث��ل توجهات 

وارادة ش��عب كردس��تان ، مشيرة 
ال��ى أن أي قرار يتخذ من قبل الوفد 

غير ملزم".  
وقالت عبد الواحد في بيان صحفي 
تلقت الصباح اجلديد نسخة منه، 
ان إقلي��م كردس��تان مي��ر مبرحل��ة 
عصيب��ة  واقتصادي��ة  سياس��ية 
تتطل��ب إيج��اد صيغ��ة مناس��بة 
القضاي��ا  ح��ل  به��دف  للح��وار 

العالقة بن اإلقليم وبغداد، مبينة 
" كن��ا نأمل أن يكون هذا احلوار عبر 
املؤسس��ات الوطني��ة الت��ي دعت 
حركة التغيير الى تأسيس��ها منذ 

سنوات".
واشارت الى ان" الوفود احلزبية التي 
تزور بغداد للتف��اوض مع احلكومة 
االحتادي��ة ال متث��ل توجه��ات وإرادة 
شعب كردستان وبالتالي لن تفلح 

في حتقيق طموح��ات أبناء اإلقليم 
في حل املش��كالت املتج��ذرة منذ 
ع��ام ٢٠٠٣ ". الفتة ال��ى ان" الوفد 
احلزبي الذي يزور بغداد حالياً فضال 
على انه ال ميثل الواقع السياس��ي 
الكردس��تاني، فان��ه ال يح��ق ل��ه 
أبن��اء اإلقلي��م  التح��دث  باس��م 

كافة.
تفصيالت ص2

أطراف سياسية وشعبية تعّد وفد اإلقليم الذي
يزور بغداد حزبيًا وال يمثل إرادة شعب كردستان

طالبت بإيجاد صيغ مناسبة للحوار لحل القضايا العالقة بين أربيل وبغداد

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أم��س  التج��ارة،  وزارة  أك��دت 
االثنن، أنها لم متنح إجازة ألي 
ألعاب محرضة  تاجر الستيراد 
أن  موضح��ة  العن��ف،  عل��ى 
القانون يعاقب كل من يستورد 
ه��ذا الن��وع من األلع��اب التي 

تدخل البالد بالتهريب. 
وق��ال مدير املع��ارض العراقية 
واخلدم��ات التجاري��ة التابع��ة 
لل��وزارة هاش��م محم��د حامت 
علي في بيان صدر على هامش 
حملة إلت��الف األلعاب احملرضة 
عل��ى العنف واطلع��ت عليه 
"الصباح اجلديد"، إن "الشركة 
ل��م متن��ح أي إج��ازة ألي تاجر 
الس��تيراد اللعب احملرضة على 

العنف".
وأضاف، أن "تلك األلعاب دخلت 
البالد بطرائق غير قانونية وعن 

طريق التهريب التي يستغلها 
بع��ض التج��ار م��ن النف��وس 
الضعيف��ة"، مش��ددا على أن 
"القان��ون يعاقب على كل من 
يستورد هذه األلعاب ويتعامل 
وغرام��ة  بعقوب��ات  معه��ا 

مالية". 
وأوضح حامت، ان "احلملة تهدف 
الى نب��ذ العنف ب��ن األطفال 
التس��امح  أج��واء  وإش��اعة 

والتعاون خللف جيل سليم".
يذكر أن اغلب األطفال يقومون 
خالل األعياد واملناسبات بشراء 
تتخذ ش��كل  الت��ي  األلع��اب 
أس��لحة، مما يسبب في بعض 
األحي��ان بإصاب��ات ف��ي العن، 
فيم��ا طالب��ت جه��ات ع��دة 
بإيقاف اس��تيراد هذه األلعاب 
مل��ا تش��كله م��ن خط��ر على 

األطفال.

"التجارة": لم نمنح إجازة ألي تاجر الستيراد
األلعاب المحرضة على العنف

تقريـر

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أف��اد مصدر مطل��ع، أمس االثنن، 
بأن قوة أمنية من "سوات" اقتادت 
مدير عام اخلطوط اجلوية العراقية 

للتحقيق.
وقال املصدر في تصريح صحفي، 
إن "قوة من س��وات تابعة للنزاهة 
اعتقلت، ظه��ر الي��وم، مدير عام 
اخلط��وط اجلوية العراقية س��امر 
عبد كب��ة بعد ضبطه متلبس��ا 

بالرشوة".

وأض��اف املصدر ال��ذي طلب عدم 
الكش��ف ع��ن اس��مه، أن "القوة 
مكت��ب  ال��ى  املعتق��ل  اقت��ادت 

حتقيقات بغداد". 
وكان رئيس جلنة اخلدمات النيابية 
ناظم الس��اعدي قد كش��ف، عن 
الق��اء القب��ض عل��ى مدي��ر عام 
اخلط��وط اجلوية العراقية س��امر 

عبد كبة متلبسا بالرشوة.
تصري��ح  ف��ي  الس��اعدي  وق��ال 
صحف��ي، انه "ف��ي الوق��ت الذي 

يستش��ري فيه الفس��اد مبفاصل 
الدول��ة ج��راء احملاصص��ة املقيتة 
وامتداد يد الظ��الم يبزخ النور من 
خالل رجال يس��هرون على حماية 
امل��ال الع��ام ويتص��دون ملافي��ات 
الفس��اد"، مثمن��ا "جه��ود هيئة 
النزاهة والقضاء ومكتب املفتش 
الع��ام وذلك ملس��كهم مدير عام 
اخلط��وط اجلوية العراقية س��امر 

عبد كبة متلبسا بالرشوة".
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اقتياد مدير عام الخطوط الجوية
إلى التحقيق

بغداد ـ الصباح الجديد:
األعلى  القض��اء  اصدر مجلس 
االتهامات  توضيحاً بخص��وص 
الت��ي طالت محاف��ظ البصرة 
ورئي��س مجلس��ها، ولفت إلى 
أن رئي��س مجل��س محافظ��ة 
ث��الث  البص��رة مطل��وب ع��ن 
قضايا، مؤكدا إصدار أمر قبض 
بح��ق جن��ل احملاف��ظ ، مبينا أن 

" القضاي��ا س��تأخذ مجراه��ا 
القانون��ي، محذرا م��ن التدخل 

بعمل القضاء".
وقال املتحدث الرس��مي جمللس 
القض��اء األعل��ى القاضي عبد 
الستار بيرقدار في بيان اطلعت 
إن  اجلدي��د"  "الصب��اح  علي��ه 
محافظ��ة  مجل��س  "رئي��س 
البصرة صباح البزوني مطلوب 

عن ثالث قضايا".
"القضية  أن  بيرق��دار  وأض��اف 
اآلن  عنه��ا  املوق��وف  األول��ى 
تتعل��ق بته��م تخ��ص تقاضي 
رش��وة من تاجر لبناني، اكتمل 
التحقيق فيها ومعروضة حاليا 
أمام محكم��ة اجلنايات لغرض 

محاكمته عنها".
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بغداد - أسامة نجاح:
أعلنت قيادة عمليات محافظة 
االنبار ، أمس االثنن ، عن قصف 
واس��تهداف خم��س مضاف��ات 
ومق��ر احملكمة الش��رعية لزمر 
داعش اإلرهابي في قضائي عنه 
وراوه غرب��ي احملافظ��ة م��ن قبل 

طيران اجليش العراقي . 

وقال قائ��د عمليات االنبار اللواء 
خميس احملالوي في حديث خاص 
‘‘الصب��اح اجلديد‘‘ إن  لصحيفة 
"طي��ران اجليش قصف وبش��دة 
املبان��ي الت��ي يتحص��ن فيه��ا 
عناصر عصابات داعش االجرامية 
ف��ي قضائ��ي عن��ه وراوه غربي 
االنبار"، مشيرا الى أن" القصف 

استهدف خمس مضافات ومقر 
احملكم��ة الش��رعية ف��ي ديوان 

احلسبة اجلديدة". 
يأت��ي  القص��ف   " أن  وأض��اف 
متهيدا لش��ن عملية عسكرية 
لتحريرهم��ا  النط��اق  واس��عة 
من عناصر داع��ش ضمن خطة 
أعدتها القيادات االمنية لتحرير 

ما تبق��ى من مناط��ق احملافظة 
وإعالنها محررة بالكامل". 

القص��ف  أن"  القائ��د  وأوض��ح 
ام��داد  ايض��ا خط��وط  ش��مل 
داع��ش  عصاب��ات  عناص��ر 
املقبل��ة من منطقة  االجرامية 
باجت��اه مناطق  الس��ورية  الرقة 

االنبار الغربية". 

م��ن جانبه أعل��ن رئيس صحوة 
العراق الش��يخ وس��ام احلردان ، 
أمس االثنن ، عن انطالق حملة 
أمنية لتحري��ر مبنى معمل غاز 

راوه غربي االنبار. 
وقال احلردان لصحيفة ‘‘الصباح 
اجلدي��د‘‘ إن" ق��وات م��ن الفرقة 
اجلزي��رة  وعملي��ات  الس��ابعة 

والعشائري  الشعبي  واحلشدين 
وبدعم وإسناد من طيران اجليش 
شرعوا بحملة امنية استباقية 
لتحرير مبن��ى معمل غاز قضاء 
راوه غربي االنب��ار والذي يعد من 
اإلجرامي  التنظيم  أهم معاقل 

في املناطق الغربية ". 
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استهداف خمس مضافات ومقر المحكمة الشرعية لزمر داعش في عنه وراوه غربي األنبار

ظاهرة انتشار األلعاب احملرضة على العنف في الشارع احمللي

القضاء يوّضح مالبسات قضايا محافظ البصرة

بغداد ـ الصباح الجديد:
ألتق��ى زعي��م التي��ار الص��دري، 
السيد مقتدى الصدر، في زيارته 
الى دول��ة االم��ارات العربية، ولي 

عهد أبوظبي محمد بن زايد.
وبحسب وكالة أنباء اإلمارات )وام( 
فان اجلانبن استعرضا "العالقات 
األخوي��ة ب��ن البلدين وع��دد من 
املوضوعات ذات االهتمام املشترك 
واطل��ع ول��ي عه��د أبوظبي على 

تطورات الساحة العراقية".

وأكد ب��ن زايد خالل��ه حديثه مع 
الس��يد الص��در، عل��ى "أهمي��ة 
اس��تقرار وازدهار العراق والتطلع 
ألن يلع��ب دوره الطبيع��ي عل��ى 
الس��احة العربي��ة، مبا يع��زز أمن 
العرب��ي"،  العال��م  واس��تقرار 
وق��ال إن "التجرب���ة علمتن��ا أن 
ندعو دائما إلى م��ا يجمعنا عربا 
ومس��لمن وأن ننبذ دعاة الفرقة 

واالنقسام".
تتمة ص3

ولـي عهـد أبـو ظبـي لمقتدى الصـدر:
نتطلـع لدور عراقـي فـي األمـن العربـي

ولي العهد اإلماراتي يستقبل الصدر 



شؤون عراقية2

السليمانية ـ عباس كاريزي:

بينما يصل وف��د عن اللجنة العليا 
لالس��تفتاء الى بغداد اليوم الثالثاء 
للتح��اور م��ع اجله��ات احلكومي��ة 
واحلزبية، حول آلية اجراء االستفتاء 
ومس��تقبل العالق��ة ب��ني اجلانبني، 
اكدت رئيسة كتلة التغيير النيابية 
س��روة عبد الواحد ان الوفد احلزبي 
الذي ي��زور بغ��داد الميث��ل توجهات 
وارادة شعب كردستان ، مشيرة الى 
أن أي ق��رار يتخذ من قبل الوفد غير 

ملزم«.  
وقالت عبد الواحد في بيان صحفي 
تلقت الصباح اجلديد نسخة منه، ان 
إقليم كردستان مير مبرحلة سياسية 
واقتصادية عصيب��ة تتطلب إيجاد 
صيغ��ة مناس��بة للح��وار به��دف 
ح��ل القضايا العالق��ة بني اإلقليم 
وبغداد، مبين��ة » كنا نأمل أن يكون 
هذا احلوار عبر املؤسسات الوطنية 
الت��ي دع��ت حرك��ة التغيي��ر ال��ى 

تأسيسها منذ سنوات«.
واشارت الى ان« الوفود احلزبية التي 
ت��زور بغداد للتف��اوض مع احلكومة 
وإرادة  توجه��ات  متث��ل  ال  االحتادي��ة 
ش��عب كردستان وبالتالي لن تفلح 
في حتقيق طموح��ات أبناء اإلقليم 
ف��ي حل املش��كالت املتج��ذرة منذ 
ع��ام ٢٠٠٣ ». الفتة ال��ى ان« الوفد 
احلزبي الذي ي��زور بغداد حالياً فضال 
عل��ى انه ال ميثل الواقع السياس��ي 
ل��ه  يح��ق  ال  فان��ه  الكردس��تاني، 
اإلقلي��م  أبن��اء  باس��م  التح��دث  
كافة، ألنه لم يأت ضمن السياقات 
القانونية وال ميث��ل جهة قانونية أو 

مؤسسة وطنية«.
التغيي��ر  كتل��ة  رئيس��ة  واك��دت 
النيابي��ة ان« أي ق��رار يتخ��ذه ه��ذا 
الوفد غير ملزم بالنس��بة لنا، ألننا 
لس��نا ج��زًءا من ه��ذه السياس��ة 
اخلاطئة التي ال تؤمن باملؤسس��ات 
بل تفضل سياسة الفوضى وفرض 
اإلرادة عل��ى اآلخري��ن، رافض��ة في 
الوق��ت ذاته » ان يتم حتويل موضوع 
وطني بحت كاالستفتاء وحق الكرد 

في تقرير مصيرهم الى هدف حزبي 
أو شخصي.

واضافت عبد الواحد إن« اجلهة التي 
يحق لها أن متثل ش��عب كردستان 
هي برملان اإلقليم الذي مازال معطالً 
وحكومة االقليم املشلولة بقرار من 
السيد مسعود بارزاني منذ أكثر من 
س��نتني واكدت عبد الواحد ضرورة 
البدء بحقب��ة جديدة للتفاوض بني 
بغ��داد وأربيل حول جمي��ع امللفات 
العالقة عبر املؤسسات الدستورية 

والشرعية.
ف��ي غضون ذلك وافق��ت املفوضية 
واالس��تفتاء في  لالنتخابات  العليا 
االقليم، على املواعيد التي وضعها 
رئي��س االقلي��م الجراء االس��تفتاء 

وانتخابات برملان ورئاسة االقليم.  
واضاف مصدر مطلع في املفوضية 
العليا لالنتخابات للصباح اجلديد، ان 
املفوضية اجتمعت للمرة اخلامسة 
مناقش��ات  وبع��د  االثن��ني،  ام��س 

وافق��ت  مس��تفيضة  معمق��ة 
باالجماع على مرسوم رئاسة اقليم 
كردستان، الجراء االستفتاء في 25 
من ايلول املقب��ل، كما وافقت على 
املواعي��د املق��ررة الج��راء انتخابات 
برمل��ان ورئاس��ة اقلي��م كردس��تان، 
اي االول م��ن ش��هر تش��رين الثاني 

نوفمبر املقبل.   
من جانبه وفي اطار احلراك الشعبي 
ف��ي  االس��تفتاء  الج��راء  الراف��ض 
االقليم اعلن حراك كال لالس��تفتاء 
في الوق��ت الراهن، ان الوفد الكردي 
املف��اوض ال��ذي ي��زور بغ��داد اليوم 
س��كان  نص��ف  ميث��ل  ال  الثالث��اء 
االقلي��م. وذكر بيان صادر عن احلراك 
مس��اء اول ام��س االح��د أن��ه »من 
املق��رر ان يتوج��ه وف��د حزب��ي الى 
العاصم��ة بغ��داد للتباحث بش��أن 
العالق��ة  واملش��كالت  االس��تفتاء 
ب��ني املرك��ز واالقلي��م ونح��ن ف��ي 
حراك )ال � ف��ي الوقت احلالي( نعلن 

للجمي��ع أن الوف��د لم يت��م حتديد 
أعضائه من قبل اية جهة ش��رعية 
أو منتخبة، واجلمي��ع على يقني بأن 
الرئاسات الثالثة في االقليم فاقدة 

للشرعية«.
وأض��اف البي��ان أن »الوف��د الميث��ل 
ش��عب كردستان وال يحق له نهائيا 
أن يتباحث نيابة عن سكان االقليم 
مع أية جهة سياسية في العراق«.

وتابع البيان أن »تشكيل ذلك الوفد 
وس��بل إدارة املش��كالت املصيري��ة 
في االقلي��م مبا فيه��ا حتديد موعد 
إجراء االس��تفتاء، يتم من قبل عدد 
السياس��ية ميارس��ون  االحزاب  من 

عملهم خارج نطاق الشرعية«.
وخلص البيان ال��ى القول »لذا ننوه 
للجمي��ع بأن الوفد الك��ردي، فضالً 
عن انه ال ميثل س��كان االقليم، فهو 

ال ميثل حتى نصف سكانه أيضا«. 
الس��ليمانية،  مدين��ة  وش��هدت 
ي��وم الثالث��اء املاض��ي )8 آب 2017(، 

انط��الق أول حراك مدن��ي كردي في 
االس��تفتاء  اقليم كردس��تان، ضد 
والذي يحمل اسم »ال _ في الوقت 
احلال��ي«، وذل��ك مبش��اركة عدد من 
املواطنني والشخصيات السياسية 
ونش��طاء  والصحفي��ني  والكت��اب 

اجملتمع املدني.
الى ذلك اك��دت مصادر صحفية ان 
الوف��د التفاوضي الذي ي��زور بغداد 
الي��وم الثالث��اء س��يقدم اكث��ر من 
خمس��ني نقط��ة ع��ن االنتهاكات 
الدس��تورية التي مارس��تها بغداد 

ضد االقليم.
وقال��ت عضو وفد االس��تفتاء الذي 
يزور بغ��داد في��ان دخي��ل، ان الوفد 
اع��د الئح��ة باالنته��اكات وامل��واد 
الدستورية التي لم تلتزم بها بغداد 
جت��اه االقلي��م، مبين��ة ان هناك 51 
م��ادة دس��تورية لم تنفذه��ا بغداد 
او تنصل��ت منه��ا تخ��ص االقليم 
خالل الس��نوات املنصرم��ة، وهو ما 

دف��ع االقليم الى اللج��وء الى خيار 
االستفتاء لتقرير مصيره بعيدا عن 

بغداد. 
يش��ار الى ان وفد اقليم كردس��تان 
ال��ذي يزور بغ��داد وتقاطع��ه بنحو 
رس��مي حرك��ة التغيي��ر واجلماعة 
االس��المية، يتأل��ف م��ن روز ن��وري 
ش��اويس ع��ن احل��زب الدميقراط��ي 
احم��د  وس��عدي  الكردس��تاني 
بي��رة عن االحت��اد الوطن��ي ومحمد 
احمد عن االحتاد االس��المي وماجد 
عثم��ان ورميو ه��كاري وفيان دخيل 
ع��ن مكون��ات التركم��ان وااليزدية 
واملس��يحيني ف��ي االقلي��م، والذي 
م��ن املقرر ان يجري خ��الل ثالثة ايام 
س��يقضيها في بغ��داد لقاءات مع 
رئيس الوزراء واملسؤولني احلكوميني 
واحلزبي��ني بهدف توضي��ح االهداف 
الت��ي دفع��ت باالقلي��م ال��ى تبني 
الوق��ت  ف��ي  االس��تفتاء  مس��ألة 

الراهن.

أطراف سياسية وشعبية تعّد وفد اإلقليم الذي
يزور بغداد حزبيًا وال يمثل إرادة شعب كردستان

طالبت بإيجاد صيغ مناسبة للحوار لحل القضايا العالقة بين أربيل وبغداد عبد الزهرة الهنداوي

مش��هد بات مؤلوفاً لدينا .. مستشفياتنا تتعرض 
للتخري��ب والتكس��ير واالطب��اء يُعت��دى عليه��م 
بالضرب واالهانة ألن. شيخا كبيرا لفظ انفاسه في 
املستشفى ..وهذا السلوك ميثل جانباً من ازدواجية 
الس��لوك لدينا ..املش��كلة انن��ا جميع��ا بصفتنا 
)مواطنون فعالون( نقوم مبثل هذه الس��لوكيات  مبا 
فينا الذين يهاجمون املؤسس��ات الصحية نتحدث 
عن ضرورة االصالح ومحاسبة الفاسدين ونتهم كل 
من يعمل في احلكومة وأي س��لطة أخرى بالفساد 
واللصوصية في الوقت الذي ميارس الكثير من افراد 
اجملتمع مثل هذه االفعال من دون ان يدينوا انفسهم 
، بل لعلهم يعدون ذلك حقا من حقوقهم !!، فاألمر 
ال يقتص��ر على تخريب هذه املؤسس��ات ، امنا هناك 
من الس��لوكيات واملش��اهد ما يدفعنا إلى الشعور 
باليأس من امكانية االصالح !!..  ، الطالب  اجلامعي  
يتج��اوز عل��ى االس��تاذ لفظ��ا وفع��ال ، وإذا ما فكر 
االستاذ بالرد ، فعليه ان ينتظر )دكة الليل( من قبل 
عشيرة الطالب !! .. سائق السيارة )يضرب( االشارة 
املروري��ة وان اراد رج��ل املرور محاس��بته رمبا يتعرض 
االخير لإلهانة والض��رب والفصل احيانا !! .. يتوفى 
املرحوم ليقوم اوالده بنصب )جادر الفاحتة( في وسط 
الش��ارع العام فتتعطل احلياة لثالث��ة ايام واجلميع 
)يترحم��ون( بطي��ب خاطر عل��ى روح املرح��وم ألنه 
)يس��تاهل( الرحمة !! .. قطعان االغنام تسرح ومترح 
في قل��ب املدين��ة وال يتجرأ احد ليق��ول لصاحبها 
على عين��ك حاج��ب !! .. الكثي��رون يقومون بحفر 
الش��ارع املقابل لبيوتهم ملد )صوندة( املاء من احمللة 
املقابلة ألن املاء هناك اقوى !! ليبقى الشارع بعدها 
مكس��ور اخلاطر !.. الكثيرون يقومون ب�)التجطيل( 
عل��ى الكهرب��اء وربط الس��بالت واملكيف��ات خارج 
املقياس)امليزانية( لك��ي ال يدفعوا اجور الكهرباء !! 
.. الكثيرون من باعة الفواكه واخلضر عندما تشتري 
منه��م يحرص��ون على منعك من االط��الع على ما 
وضع��وه في كي��س التس��وق )العالك��ة(  ذي اللون 
االس��ود ، وعندما تصل إلى البيت تكتشف ان ثالثة 
ارباع الكيل��و الذي اش��تريته كان تالفا فترميه في 
س��لة املهمالت !! .. الكثي��رون من اصحاب املولدات 
)يحرصون( بش��دة على ممارس��ة لعبة )اخلتيالن( مع 
مش��تريكهم الس��يما في ساعات اش��تداد درجات 
احل��رارة إلى حد قلي البيض !! .. الكثيرون ميارس��ون 
هواي��ة رمي النفايات في الش��وارع وعندما تتكدس 
تل��ك النفايات فه��م  أول من يش��تم البلدية ألنها 
لم تق��م بأداء واجبها كما يج��ب !! ..وآخرون حولوا 
االرصفة الى )گراجات( مقابل استيفاء ٥ االف دينار 

!! وغير ذلك الكثير
املصيب��ة، ان الكثير من هؤالء الذين ميارس��ون هذه 
الس��لوكيات جتده��م )حريصون جدا( عل��ى اظهار 
التزامه��م الدين��ي واالخالقي ، بل هم اش��د الناس 
)حرص��ا( على مس��اعدة الفقراء وحض��ور مجالس 
الفاحتة في املنطقة وممارسة الطقوس االجتماعية 
عل��ى اكمل وجه !! .. وح��ني تنتقدهم ، او تعاتبهم 
وذل��ك اضعف االمي��ان ، يأتيك اجل��واب صادما : ) أوال 
احن��ه ش��محصلني من الدول��ة !!  .. ثاني��ا ال تصير 
وطني براسنا انت شعليك (!! .. وهنا ليس لك إال ان 
تهز رأس��ك هزا صامتا لكي ال تلفت االنتباه ومتضي 
بعي��دا .. ولس��ان حالك ي��ردد ما قال��ه محمد رضا 
الش��بيبي ذات يوم )ايها املصل��ح من اخالقنا .. ايها 
املصلح ال��داء هنا ... كلنا يطلب ما ليس له .. كلنا 

يطلب ذا حتى انا( .. وما ابريء نفسي مما تقدم !!

المزدوجون !

تقـرير

بون ـ جاسم محمد*

االنتخابي��ة  احلم��الت  انطلق��ت 
لالنتخاب��ات التش��ريعية ف��ي املانيا، 
وس��ط جدل حول عدد م��ن القضايا، 
ابرزها قضية الالجئني وسوق العمل، 
وتص��در قضي��ة الالجئ��ني احلم��الت 
االنتخابي��ة يثير مخ��اوف الكثير من 
الالجئ��ني، حول احتم��االت ان يكونوا 

كبش فداءلهذه احلمالت االنتخابية.
بدأت املستش��ارة أنغي��ال ميركل يوم 
12 اوغست 2017 حملتها االنتخابية 
القادم��ة،  التش��ريعية  لالنتخاب��ات 
املقرر عقدها خالل ش��هر س��بتمبر 
مي��ركل  واس��تهلت   ،2017 الق��ادم 
احلملة بالتذكير بنجاحات حكومتها 
في سوق العمل ومكافحة البطالة. 
املستشارة االملانية  حاولت التغاضي 
ع��ن قضي��ة الالجئ��ني ف��ي املاني��ا، 
الت��ي كثي��را م��ا وجه��ت االنتقادات 
له��ا وتص��درت اجن��دات اجتماعات 
ومؤمترات اوروبية ودولية خالل العامني 

املاضيني. 
“بوليتباروميتر”  لبرنام��ج  وفي عرض 
الثانية  )املقياس السياس��ي( للقناة 
بالتلفزي��ون األملان��ي )ZDF( ي��وم 11 
املستش��ارة  أن   2017 أغس��طس 
األملاني��ة أنغي��ال ميركل ج��اءت على 
رأس قائمة أهم عشرة سياسيني في 
أملانيا بف��ارق كبير عن اآلخرين، ولكن 
تراجع��ت درجاتها على املؤش��ر عما 

سبق بفارق أربع نقاط. 
االش��تراكي  للمرش��ح  وبالنس��بة 
ملنصب املستش��ارية مارتن شولتس 
ب��نًي البرنامج أن��ه تراج��ع بنقطتني 
ليح��ل ف��ي املرك��ز الس��ابع كأه��م 
سياسي في أملانيا. وإن شولتس فقد 
أربع نقاط ووصلت نس��بة ش��عبيته 

إلى 33 في املائة، وهي األدنى بالنسبة 
له.

وأف��ادت حصيل��ة االس��تطالعات أن 
اليس��ار األملان��ي س��يحصل، وفق��ا 
لنف��س الفرضية، على 8 ف��ي املائة، 
وه��ي نف��س النس��بة الت��ي حصل 
عليه��ا كل م��ن حزب اخلض��ر واحلزب 
الدميقراطي احلر وحزب البديل من أجل 
أملاني��ا. وبه��ذا يكون هن��اك إمكانية 
لتش��كيل ما يسمى االئتالف الكبير 
)الذي يضم احلزب��ني الكبيرين : حزب 
مي��ركل واالش��تراكيني( أو تش��كيل 
ائت��الف من حزب ميركل واملس��يحي 
االجتماع��ي الباف��اري واخلضر واحلزب 
الدميقراط��ي احل��ر مع��ا. إال أن ائتالفا 
م��ن االش��تراكيني واليس��ار واخلضر، 
أو ائتالف��ا م��ن االش��تراكيني واخلضر 

واحلزب الدميقراطي احلر ليس ممكنا.

تقدم حزب ميركل، املسيحي 
الدميقراطي باالستطالعات

إل��ى  ال��رأي  اس��تطالعات  تش��ير 
حص��ول حتالف مي��ركل املك��ون من 
حزبها املس��يحي واحلزب املس��يحي 
االجتماعي الباف��اري على تأييد نحو 
%40 م��ن الناخب��ني، وذل��ك بتق��دم 
ملحوظ على أكبر منافس��يه، احلزب 
وس��جلت  الدميقراطي.  االش��تراكي 
ميركل تقدماً مريحاً قدره 15 نقطة 
عل��ى احلزب االش��تراكي الدميقراطي 
في اس��تطالعات ال��رأي، تبقى األوفر 

حظاً بفارق كبير لنيل والية رابعة.
عل��ى  تراه��ن  مي��ركل  زال��ت  فم��ا 
ش��خصيتها وعل��ى حصيلته��ا، مع 
تراجع معدل البطالة إلى 5,6 باملائة، 
أدن��ى مس��توياته منذ إع��ادة توحيد 
أملاني��ا ع��ام 199. أما مس��ألة توافد 
أكثر من مليون مهاجر إلى البالد في 
2015 و2016، فتبدو اآلن طي النسيان 

بعدما أضعفت موقفها لفترة.
وقال��ت املستش��ارة األملاني��ة أنغيال 
 2017 أغس��طس   11 ي��وم  مي��ركل 
إن أملاني��ا بإمكانه��ا دع��م املفوضية 
العليا لش��ؤون الالجئني التابعة لألمم 
املتح��دة ومنظمة الهج��رة الدولية 
بنح��و 50 ملي��ون ي��ورو خ��الل ه��ذا 
العام 2017. وأضاف��ت ميركل عقب 
لقائه��ا باملفوض الس��امي لش��ؤون 
الالجئني فيليبو غراندي واملدير العام 
ملنظمة الهجرة الدولية ويليام السي 
س��وينغ: “ال ينبغ��ي أن يخف��ق ه��ذا 
العمل بس��بب املال”. وذكرت ميركل 

أن مش��كلة الهج��رة القادم��ة م��ن 
ليبي��ا على وجه اخلصوص متثل حتديا. 
ودعمت املستشارة اقتراح مضاعفة 
أع��داد الالجئ��ني، الذين ميك��ن ألوروبا 
اس��تقبالهم بص��ورة دائم��ة من 20 
ألف ش��خص إلى 40 ألف ش��خص. 
وحسب استطالع جديد للرأي يتوقع 
نصف األملان أن البالد س��تواجه أزمة 

جلوء مشابهة ملا حدث قبل عامني.

احلزب االشتراكي يراهن على 
قضية توزيع الالجئني في اوروبا

دعا منافس املستشارة األملانية أنغيال 

مي��ركل عل��ى املستش��ارية وزعي��م 
احلزب الدميقراطي االشتراكي األملاني، 
مارتن ش��ولتس، خالل زيارته إليطاليا  
ي��وم 27 يوليو 2017 ال��ى توزيع عادل 
لالجئ��ني ف��ي أوروب��ا. وأعل��ن مارت��ن 
شولت، منافس ميركل، أنه يؤيد منذ 
زمن إتباع  سياسة جلوء تضامنية في 
أوروبا، وبحس��ب دوائ��ر حكومية في 
برلني، فقد عرضت أملانيا على إيطاليا 
اس��تقبال 5520  طالب جلوء في إطار 
برنام��ج إعادة توزي��ع الالجئني، ولكن 
إيطالي��ا لم تقدم س��وى 4021 طلباً 
بهذا الش��أن حتى اآلن. يذكر أن برلني 

أعلنت مؤخرا استعدادها الستقبال 
750 الجئاً ش��هريا م��ن إيطاليا بدالً 
من 500. وتس��عى دول االحتاد االوروبي 
الستقبال 160 ألف الجئ من اليونان 
وإيطالي��ا، ولك��ن حت��ى اآلن مت إعادة 
توط��ني نحو 25 ألف ش��خص فقط.

ويذكر أن عدد طالب��ي اللجوء، الذين 
وصل��وا موان��ئ إيطالي��ة خ��الل هذا 
الع��ام، جت��اوز 93 أل��ف ش��خص، في 
املقابل استقبلت أملانيا خالل النصف 
األول من عام 2017 نحو 90400 الجئ 

ووافد جديد.
ام��ا وزي��ر اخلارجي��ة األملان��ي زيغمار 
غابرييل، من احلزب االش��تراكي، فقد 
ح��ذر من ع��ودة أزم��ة الالجئ��ني إلى 
أوروبا، ذلك خالل زيارت��ه ألوغندا: يوم 
09 اوغس��ت 2017  وقال “إذا لم نقم 
بش��يء، س��تضطر إيطالي��ا لفت��ح 
حدوده��ا ف��ي أي وق��ت؛ ألن األع��داد 
ببس��اطة س��تكون كبي��رة للغاي��ة 
“. وأك��د أن��ه إذا لم يتم إيج��اد آليات 
لتوزي��ع طالب��ي اللج��وء ف��ي االحتاد 
األوروبي، “س��ينتهي بن��ا املطاف إلى 

األزمة ذاتها”.
ان موجات الالجئني التي ضربت املانيا 
منذ ع��ام 2015 كانت غالبيتهم من 
املسلمني ومازاد في االمر تعقيدا هو 
تزامنها مع تنامي اإلرهاب اإلسالموي، 
مم��ا دفع  مبلف اإلس��الم عل��ى  جدول 
األعم��ال السياس��ية. ورغ��م ذل��ك 
تتجن��ب األح��زاب، وباألخ��ص احلزبان 
الرئيس��يان حزب االحت��اد الدميقراطي 
االش��تراكي  واحل��زب  املس��يحي 
اإلس��الم  ملفات  تناول  الدميوقراطي، 
والثقاف��ة الرائدة واالندم��اج حلد اآلن 

في برامجهما االنتخابية.
السياسي  احمللل  تقديرات  وبحس��ب 
م��ن برل��ني أوس��كار نيديرماي��ر، فإن 
“مش��كلة الالجئ��ني، الت��ي ترتب��ط 

بنظ��ر املواطنني األملان مع موضوعات 
اإلس��الم واإلره��اب، متث��ل إل��ى ح��د 
بعي��د املوض��وع السياس��ي األهم “. 
وب��ات محتم��ال ، أن يطغ��ى موضوع 
الالجئني بقوة خالل األسابيع األخيرة 
من احلملة االنتخابية”. يش��ار إلى أن 
االش��تراكيني الدميقراطيني يقترحون 
أن يت��م دعم اس��تقبال الجئني ماليا 
م��ن جانب االحتاد األوروبي وأن يتم في 
الوق��ت ذاته تقلي��ص التمويل للدول 

التي تعارض ذلك. 
االنتخاب��ات  موع��د  اقت��راب  وم��ع 
التش��ريعية  تبدو مي��ركل مصممة 
على اس��تعادة قس��م م��ن الناخبني 
الذين ابتعدوا عنها مع أزمة املهاجرين 
وتوجهوا إل��ى حزب “البدي��ل ألملانيا” 
القوم��ي اليمين��ي. وفي اس��تطالع 
للرأي أجراه معهد يوغوف قال حوالي 
50 باملائة ممن اس��تطلعت آراءهم أن 
أملانيا ستواجه تدفقا جديدا لالجئني 
على غرار ما حدث قبل عامني، وأعرب 
83 باملائ��ة ع��ن قناعته��م أن أع��داد 
الالجئني القادمني إلى أوروبا س��يزداد 

ويرتفع من جديد.
وتفرض قضية الالجئني بنفسها على 
احلمالت االنتخابية للمرشحني ابرزها 
احلزب االش��تراكي واحلزب املس��يحي 
ال��ى جان��ب  احملاف��ظ،  الدميقراط��ي، 
االحزاب الصغيرة ابرزها حزب البديل 
من اجل املاني��ا، اليميني الذي يراهن 
عل��ى انتق��ادات سياس��ة احلكوم��ة 

واملستشارة االملانية ميركل.
ولكن برغم ذلك يبقى الهاجس عند 
غالبي��ة الالجئ��ني في املاني��ا، بانهم 
س��يكونوا كبش فداء خ��الل احلملة 

االنتخابية القادمة.

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

الالجئون ورقة الرهان في سباق االنتخابات األلمانية

رئيسة كتلة التغيير النيابية سروة عبد الواحد

سروة عبد الواحد: 
الوفد الحزبي الذي 
يزور بغداد اليمثل 
توجهات وارادة 
شعب كردستان ، 
مشيرة الى أن أي 
قرار يتخذ من قبل 
الوفد غير ملزم«.  

الجئني سوريني في املانيا

الثالثاء 15 آب 2017 العدد )3762(

Tue. 15 Aug. 2017 issue )3762(

بغداد ـ الصباح الجديد:
بحث رئيس مجلس النواب س��ليم 
اجلب��وري، أم��س االثنني، م��ع رئيس 
البرمل��ان العربي مش��عل بن فهم 
الس��لمي والوفد املراف��ق له الذي 
وصل العاصمة بغداد اليوم االثنني 

العالقات الثنائية.
وذكر بيان ملكت��ب اجلبوري اطلعت 

علي��ه »الصباح اجلدي��د« ان رئيس 
البرملان رح��ب بهذه الزي��ارة، والتي 
هي األول��ى بعد انتخ��اب الدكتور 
مش��عل بن فهم الس��لمي رئيساً 
للبرمل��ان العربي، وجرى خالل اللقاء 
العربي��ة  العالق��ات  اس��تعراض 
العراقية وآخر املستجدات االمنية 

والسياسية في املنطقة«.

واك��د اجلبوري »عل��ى أهمية وحدة 
الص��ف العرب��ي وتفعي��ل آلي��ات 
العم��ل العربي املش��ترك ملواجهة 
التحديات الراهنة التي تتعرض لها 
بعض ال��دول العربية ، الفتا إلى ان 
دور البرمل��ان العربي مهم في تعزيز 
والتع��اون بني  التنس��يق  مس��يرة 
البرملان��ات العربية، حتقيقا ملصالح 

األم��ة العربي��ة وخدم��ة قضاياها 
العادلة.

واوضح رئيس البرملان أنَّ التحديات 
والظ��روف الت��ي حتي��ط باملنطقة 
العربية، تتطلب مزيًدا من التعاون 
ب��ني دول املنطقة، مش��يداً بحرص 
البرمل��ان العربي وقوف��ه إلى جانب 
ال��دول العربي��ة كافة، مب��ا يحفظ 

وحدتها وأمنها واستقرارها«.
العراقي��ة  الق��وات  ان  واض��اف 
استطاعت ان تدحر تنظيم داعش 
االرهاب��ي وحت��رر مدين��ة املوص��ل، 
لذا من الض��روري ان يك��ون للدول 
العربي��ة دور ب��ارز ف��ي مح��و االثار 
الفكرية واالمنية لنهجه املتطرف 
والدعوة لتع��اون أمني عربي فعال 

ملواجهته .
م��ن جانب��ه توج��ه رئي��س البرملان 
العرب��ي ببال��غ الش��كر والتقدي��ر 
حس��ن  عل��ى  اجلب��وري  للرئي��س 
له  واالس��تقبال، متمنيا  الضيافة 
وللش��عب العراق��ي كل التوفي��ق 
والتنمي��ة  واالس��تقرار  واألم��ن 

والرخاء«.

الجبوري لنظيره العربي: تحديات المنطقة تتطلب مزيدًا من التعاون



بغداد – ضبط ملغمة 
ذكر مستش��ار وزارة الداخلية العراقية 
ام��س االثنني اعتق��ال انتحاري��ني اثنني 
وضب��ط س��يارة ملغمة وس��ط بغداد، 
مشيرا الى أن العجلة سيتم تفجيرها 

حتت السيطرة.
وقال املستش��ار وه��اب الطائي إن "قوة 
م��ن وزارة الداخلي��ة القت، مس��اء يوم 
ام��س القب��ض عل��ى انتحاري��ني اثنني 
وضبط عجل��ة ملغمة مت تفجيرها حتت 
الس��يطرة قرب مجمع املش��ن وس��ط 

بغداد". 
على صعيد متصل اف��اد املصدر ان قوة 
امني��ة القت القبض على مس��ؤول في 
عصابات داع��ش االرهابي في ابي غريب 
غرب��ي العاصم��ة بغ��داد ، وان��ه اعترف 
بانتمائه إلى عصابات داعش اإلرهابية". 

ديالى – عمليات نوعية 
اعلن قائ��د عمليات دجلة الفريق الركن 
مزهر العزاوي امس االثنني، عن قتل اثنني 
من تنظي��م "داعش" وضب��ط صواريخ 
كاتيوشا في عمليتني نوعيتني جرت في 

ناحية العظيم شمالي ديالى.
وق��ال الفريق الرك��ن الع��زاوي  إن "قوة 
امني��ة م��ن الفرق��ة اخلامس��ة نف��ذت 
عملي��ة نوعية ف��ي قرية الب��و بكر في 
اط��راف ناحية العظيم )65كم ش��مال 
ب عقوب��ة( اس��فرت ع��ن قت��ل اثنني من 
مس��لحي تنظيم داعش بعد االشتباك 
معهم واالن يجري مطادرة عدد اخر من 
قبل الق��وات االمنية" ، مضيفا ان "قوة 
اخ��رى ضبط��ت 10 صواريخ كاتيوش��ا 
اثناء عمليات متشيط في مناطق زراعية 
في اطراف ناحي��ة العظيم ايضا تابعة 

لتنظيم داعش . 

كركوك – اطالق نار
افاد مصدر امني مس��ؤول في ش��رطة 
محافظ��ة كرك��وك ام��س االثن��ني بأن 
احد عناصر البيش��مركة اصيب بنيران 
اح��د قناص��ة تنظيم "داع��ش" جنوبي 

احملافظة.
وقال املصدر  الذي طلب عدم الكش��ف 
ق��وات  م��ن  "عنص��را  ان  اس��مه  ع��ن 
البيش��مركة اصيب، اليوم، بنيران احد 
قناص��ة داع��ش االرهاب��ي على س��واتر 
مح��ور بقض��اء داق��وق )٢٥ ك��م جنوب 
كركوك("، مشيراً الى ان "اصابته كانت 

متوسطة".

بابل – عملية اختطاف 
اكد مصدر امني في ش��رطة محافظة 

مس��لحني  ب��ان  االثن��ني  ام��س  باب��ل 
مجهولني اقدموا عل��ى اختطاف صائغ 
في س��وق املس��يب، مبينا أنهم اقتادوه 

الى جهة مجهولة.
وقال املص��در الذي رفض الكش��ف عن 
اس��مه إن "مجموعة مسلحة نصبت 
كمين��ا للصائ��غ )قي��س عب��د ضيدان 
اجلنابي( وقامت باختطافه واقتياده الى 
جه��ة مجهولة ، مضيف��ا ان "اجملموعة 
متكنت من مغادرة املكان بعد دقائق من 

اختطافها للصائغ ".

صالح الدين – قصف جوي 
اعلن مصدر امني في شرطة محافظة 
ص��اح الدين ام��س االثن��ني ان طائرات 
التحالف الدولي قصفت جتمعاً لعناصر 
تنظي��م "داعش" ش��رق احملافظة ، فيما 
اك��د ان القصف اوقع عش��رات القتلى 

واجلرحى بصفوف التنظيم.
 وقال املصدر إن "طائرات التحالف الدولي 
قصف��ت حقا قدمي��ا للدواجن مبنطقة 
الزركة غرب قضاء )٧٥ شرقي محافظة 
صاح الدين(، حي��ث كان عناصر داعش 
االرهاب��ي قد اع��دوا الع��دة لتجمعات 
ضم��ت اع��دادا كبيرة من املس��لحني"، 
مبيناً ان "الضرب��ة اجلوية كانت دقيقة 

وكانت ضمن معلومات البيشمركة".
 

االنبار – اشتباك مسلح 
افاد مصدر امني في ش��رطة محافظة 
االنبار امس االثن��ني، بان القوات االمنية 
متكنت من قت��ل احد الدواعش االمنيني 

في منطقة الكرابلة مبحافظة االنبار.
وق��ال املصدر  الذي رفض الكش��ف عن 
اس��مه إن "القوات االمنية املش��تركة 
من اجليش والش��رطة متكن��ت من قتل 

االرهاب��ي املدعو عاء حس��ني س��لمان 
الس��لماني ، الذي يعتب��ر احد الدواعش 
االمنيني في منطق��ة الكرابلة"، مبينا 
أن��ه "قتل عل��ى ي��ده الكثير م��ن ابناء 

الشرطة واجليش في املنطقة".

كربالء – اعتقال مطلوب 
ش��رطة  ف��ي  امن��ي  مص��در  كش��ف 
محافظة كرباء امس االثنني ان قوة في 
قيادة عمليات الفرات االوسط اعتقلت 

ناقل للملغمات غربي احملافظة .
وقال املصدر االمني الذي رفض الكشف 
عن اس��مه اننا "نطم��أن أهالي كرباء 
بأن الوضع األمني جيد، وعملنا مستمر 
في الصحراء ملنع استهداف احملافظة"، 
مبين��ا ان "األمن الوطني متكن من إلقاء 
القبض على اكبر ناقل للمفخخات في 
غرب كرباء قبل اسبوع ومت تدوين اقواله 

قضائيا". 

نينوى – اعتقال ارهابي 
اكد مصدر امني في ش��رطة محافظة 
نينوى امس االثن��ني ان قوة أمنية القت 
القبض على مس��ؤول عس��كري كبير 
ف��ي عصاب��ات داعش االرهابي��ة بقاطع 

عمليات نينوى.
وقال املصدر االمني الذي رفض الكشف 
ع��ن اس��مه ان "مديرية اإلس��تخبارات 
العسكرية وبعملية أستباقية ونوعية 
ألقت القبض على املس��ؤول العسكري 
العام للقاطع االيس��ر ملا يسمى بوالية 
نينوى و10 من االرهابيني الذين يشكلون 
مفارز مرتبطة به"، مضيفا ان هذه القوة 
أس��لحة  االرهابيني  "بح��وزة  ضبط��ت 
ومتفجرات كانوا يرمون بها أس��تهداف 

املواطنني األبرياء واألجهزة األمنية". 

اعتقال انتحاريين اثنين وضبط ملغمة وسط بغداد * مسلحون يختطفون صائغًا في سوق المسيب في بابل
الطيران يقصف مواقع لداعش شرقي صالح الدين* اشتباك مسلح في منطقة الكرابلة بمحافظة صالح الدين

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
متكنت الق��وات االمنية، أم��س االثنني، من حترير 
مختط��ف والقاء القبض على اخلاطف ش��مال 
ش��رقي بغداد، فيما القت القبض على داعشي 

يشغل منصب آمر قاطع والية بغداد.
وقال��ت قيادة عملي��ات بغداد في بي��ان، اطلعت 
عليه "الصب��اح اجلديد" ان "قوة من الفوج األول 
في اللواء )42( متكنت من حترير مختطف، وإلقاء 
القبض على اخلاطفني بينهم امرأة، في منطقة 
الدس��يم، ضم��ن قاط��ع الفرق��ة )11(، ش��مال 

شرقي بغداد".
وفي س��ياق أخر، اضافت قي��ادت عمليات بغداد، 
ان "ق��وة من مق��ر اللواء الثامن ش��رطة احتادية 
متكنت م��ن إلقاء القب��ض على إرهاب��ي اعترف 
بانتمائه إلى عصاب��ات داعش اإلرهابية"، مبينة 
ان "اجملرم يش��غل منصب ما يس��مى آمر قاطع 

والية بغداد".
يش��ار الى ان القوات االمنية القت، أمس االثنني، 
القبض على متهمني اثنني بتسليب زبائن محال 

الصيرفة في املنصور.
وتش��هد العدي��د م��ن م��دن العاصم��ة بغداد 
هجمات انتحارية بسيارات مفخخة، وتفجيرات 
بعب��وات ناس��فة، غالب��ا ما تس��فر ع��ن مقتل 
وإصابة العشرات من املدنيني ورجال االمن، فيما 

يتبنى تنظيم داعش بعضها.

بغداد ـ الصباح الجديد:
ناش��دت النائب��ة ع��ن محافظ��ة نين��وى، فرح 
الس��راج، أمس االثن��ني، االدعاء العام بس��رعة 
االنتقال الى مدينة املوصل احملررة من س��يطرة 
تنظي��م داعش االرهابي، مش��يرة إل��ى احلاجة 
املاس��ة ملزاولة امله��ام الدس��تورية والقانونية 

املكلف بها.
وقال��ت الس��راج، ف��ي بي��ان ورد ال��ى "الصباح 
اجلديد"إن��ه "بع��د ان مت حتري��ر مدين��ة املوصل 
بالكامل، عادت اغلب دوائر احلكومية الى املدينة 
وزاولت مهامها وللحاجة املاس��ة لادعاء العام 
وألهمي��ة دور االدعاء الع��ام وملا له من دور رقابي 
اس��تنادا الى قان��ون االدعاء الع��ام على قرارات 
القضاء وعلى اعمال الس��لطة التنفيذية على 
ح��د س��واء اذا ما كان هنالك خط��أ او خرق في 
تطبيق القانون، فأننا نناشد االدعاء العام املوقر 
بس��رعة االنتقال الى مدين��ة املوصل من اجل 
مزاول��ة مه��ام الدس��تورية والقانونية املكلف 

بها".
واضاف��ت، "هن��اك حاجة ماس��ة ل��ه في هذه 
املرحلة اخلطيرة من تاريخ املدينة كونه الصمام 
االم��ان للحق��وق املدنية في املدين��ة ومن اجل 
ان يتص��دى للفاس��دين واالرهاب��ني الذي��ن هم 
وجهان لعملة واحدة ولكي يكون على قرب من 

االحداث واخلروقات التي حتدث في املدينة".

بغداد ـ الصباح الجديد:
كش��ف رئيس جلنة الزراعة واملياه النيابية فرات 
التميم��ي، أم��س االثنني، ع��ن إحال��ة مدير عام 
ش��ركة جتهيز املنتجات الزراعي��ة التابعة لوزارة 
الزراعة عصام احلسني الى جلنة حتقيق وسحب 
يده من الش��ركة، مش��ددا عل��ى أهمية فضح 

ملفات الفساد والهدر باملال العام.
وقال التميمي في تصريح صحفي، إن "مدير عام 
ش��ركة التجهيزات الزراعية إحدى تش��كيات 
وزارة الزراع��ة عص��ام احلس��ني أحي��ل الى جلنة 
حتقيق مشكلة من رئاسة الوزراء ومت سحب يده 
من الش��ركة"، مبينا أن "احلسني عليه ملفات 

فساد". 
ودع��ا التميم��ي جلن��ة التحقي��ق، "للتعمق في 
التحقي��ق مع املدير العام عل��ى ملفات كثيرة"، 
مؤكدا "أهمية كش��ف ملفات الفس��اد والهدر 

باملال العام".
وكان رئي��س الوزراء حيدر العب��ادي أكد أكثر من 
مرة، مضي حكومته مبحاربة الفساد ومحاصرة 
س��رقه  "م��ا  باس��ترجاع  متعه��دا  "أذرع��ه"، 
الفاس��دون"، فيم��ا اته��م "البع��ض" مبحاولة 
إعاق��ة جهود الدولة الرامية لتنش��يط القطاع 

االستثماري.

القبض على آمر قاطع
والية داعش في بغداد

مناشدات لالدعاء العام 
الستئناف عمله في الموصل

لجنة تحقيق تسحب يد 
مدير عام شركة التجهيزات 

الزراعية

الملف األمني

قادة "التحالف الوطني" يتفقون
على ترك أزمة البصرة إلى القضاء

إال أن النائ��ب عن ائتاف دولة القانون 
رس��ول أبو حس��نة ذكر ف��ي تصريح 
إل��ى "الصباح اجلدي��د"، أن "موضوع 
انضم��ام تيار احلكمة إل��ى التحالف 

الوطني لم يحسم بعد".
وتاب��ع أبو حس��نة أن "آخ��ر اجتماع 
للهيئ��ة العامة لم يتم التوصل فيه 
إل��ى نتائ��ج ومت تأجيل املوض��وع إلى 

وقت الحق".
وكش��ف عن "قرار مت اتخ��اذه في أول 
اجتم��اع للتحالف الوطني برئاس��ة 
احلكي��م بع��دم انضمام تي��ار جديد 
اليه��ا إال بع��د االنتخاب��ات املقبل��ة 
سواء كان املوضوع بالنسبة للهيئة 
العام��ة أو السياس��ية أو القيادية"، 
مبيناً أن "اعتراضات صدرت من بعض 
مكونات التحالف الوطني اس��تندت 

إلى هذا القرار".
"بق��اء  أن  إل��ى  حس��نة  أب��و  ون��وه 
احلكيم عل��ى رأس التحالف الوطني 
غي��ر مرتبط بوج��ود تي��اره، وأن دورته 
س��تنتهي خال الشهر اجلاري وعليه 

تسليم املنصب إلى شخص آخر".
يشار إلى أن السيد عمار احلكيم قرر 
في وقت س��ابق االنشقاق عن اجمللس 
االسامي االعلى، وأعلن عن تشكيل 
سياس��ي جديد باس��م تيار احلكمة، 
وقرر انتخاب النائ��ب حبيب الطرفي 
رئيس��اً لكتل��ة التي��ار ف��ي مجلس 

النواب.

استهداف خمس مضافات ومقر 
احملكمة الشرعية لزمر داعش في 

عنه وراوه غربي األنبار
وأض��اف إن" الق��وات األمنية طوقت 
بالكامل محاور املدينة املس��تهدفة 
ومتكن��ت م��ن قت��ل انتح��اري يرتدي 

حزاما ناسفا وتفجير عجلة مفخخة 
ومنصة إلطاق الصواريخ كحصيلة 
اولية للحملة التي مازالت مستمرة"، 
مبين��ا ان" طيران اجلي��ش وفر غطاء 
جوي��ا كثيفا للقطعات العس��كرية 
املش��اركة في عملية اقتحام املبنى 

املستهدف ومفرق راوه".
 وم��ن جهته أف��اد مص��در امني في 
االنب��ار، أم��س االثن��ني ، ب��ان القوات 
االمنية متكنت من قتل احد الدواعش 
االمنيني ف��ي منطق��ة الكرابلة في 

احملافظة . 
‘‘الصباح  املص��در لصحيف��ة  وق��ال 
اجلديد‘‘ إن "القوات االمنية املشتركة 
م��ن اجلي��ش والش��رطة متكن��ت من 
قتل االرهابي )عاء حس��ني س��لمان 
الس��لماني( الذي يعد احد الدواعش 
االمني��ني ف��ي منطق��ة الكرابل��ة"، 
مبينا أنه "قتل عل��ى يده الكثير من 
ابناء الشرطة واجليش في املنطقة". 
وأضاف املصدر ال��ذي لم يفصح عن 
أسمه أن "االرهابي هو اول من هاجم 
مركز ش��رطة الكرابلة م��ع كل من 
االرهابي مثنى خلوف الكربولي وزياد 
علي الس��لماني وهم املسؤولون عن 
خط��ف وال��د النائ��ب محم��د ناصر 
الدلي قب��ل ان يس��قط القضاء بيد 

تنظيم داعش اجملرم". 
وتابع أن "عاء الس��لماني من عائلة 
داعش��ية بامتياز وسبق ان استهدف 
داره ف��ي ش��ارع الك��درو م��ن قب��ل 
الطي��ران لكنه كان يس��كن احد دور 
الش��رطة بعد مص��ادرة داعش لدور 

منتسبي الدولة". 
والى ذلك أف��ادت قيادة القوة اجلوية ، 
أم��س االثنني ، بان طائ��رات التحالف 
الدولي قصف��ت مضافة لداعش في 
مدين��ة القائ��م ما اس��فر عن مقتل 

واصابة 19 مدنيا. 

وذك��رت القي��ادة في بي��ان لها تلقت 
صحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘نسخة منه 
ان "طائرات التحالف الدولي قصفت 
مضاف��ة لداعش في ناحية الكرابلة، 
منطقة احلي الصناعي حتديدا اسفر 
عن تدمير املضافة بالكامل مع تضرر 

الدور القريبة". 
وأض��اف البي��ان ان "القصف اس��فر 
عن مقتل 4 دواعش كانوا متواجدين 

داخل املضافة".

تفعيل االتفاقيات التجارية 
واالقتصادية بني العراق والسعودية
تصريح��ات  ف��ي  العان��ي  وأض��اف 
الس��عودية،  "الري��اض"  لصحيف��ة 
أن  اجلدي��د:"،  الصب��اح   " وتابعته��ا، 
"حجم التبادل التج��اري بني البلدين 
أكث��ر م��ن ملي��اري ري��ال، واحلكومة 
أن يك��ون  العراقي��ة تس��عى جدي��اً 
الرقم أعلى، ويع��ود تأخر رفع التبادل 
التج��اري بني البلدين لعدة أمور فيها 
وكذلك  الش��حن،  تعقي��دات كأمور 
كانت هناك اتفاقيات شبه مجمدة، 
أما ف��ي الوقت احلال��ي انطلقت كل 
االتفاقي��ات التجارية والصناعية بني 
البلدي��ن، وس��يرتفع حج��م التبادل 

التجاري بني البلدين الشقيقني".
وأش��ار إل��ى أن��ه "مت توقي��ع مذكرة 
التفاهم م��ع هيئة الطي��ران املدني 
باململك��ة، وس��ّلمت األم��ور الفنية 
واإلدارية للخطوط اجلوية السعودية 
واخلط��وط اجلوي��ة العراقي��ة، وه��م 
يستطيعون مباشرة الرحات اجلوية 
ف��ي أي وق��ت وم��ن جمي��ع مطارات 
اململك��ة ملطارات الع��راق، كما أنهم 
حتدث��وا م��ع وزي��ر النقل الس��عودي 
م��ن أج��ل رب��ط اململكة م��ع العراق 
احلديدية، ونس��عى لهذا  بالس��كك 
الرب��ط لتواجد س��كك حديدية لدى 

العراق قريبة من احلدود".
وتاب��ع، "نح��ن نعم��ل عل��ى تطوي��ر 
كل  ف��ي  اململك��ة  م��ع  العاق��ات 
االجتاه��ات وعلى جميع املس��تويات، 
وكل الوزارة تنس��ق مع نظيرتها بني 

البلدين".
العراقي��ني  "ع��دد  أن  إل��ى  ولف��ت 
املتواجدين في اململكة قرابة 60 ألف 
عراق��ي، وع��دد الس��جناء العراقيني 
ف��ي س��جون اململكة 120 س��جني، 
وال يوج��د بينه��م أي س��جني متهم 
باإلره��اب، واألغلب متهم��ون بتجاوز 

احلدود".

ولـي عهـد أبـو ظبـي ملقتدى 
الصـدر: نتطلـع لدور عراقـي فـي 

األمـن العربـي
وش��دد ول��ي عه��د أبوظب��ي على أن 
"دول��ة اإلم��ارات تاريخيا م��دت يدها 
إل��ى الش��عب العراق��ي الش��قيق"، 
مثمنا "مس��اهمة اجلالي��ة العراقية 
الشقيقة في النهضة املباركة التي 

ارتبط بها اسم اإلمارات".
وهنأ ولي عهد أبو ظبي السيد الصدر 
مجددا ب�"االنتصار الكبير على إرهاب 
داعش"، مؤكدا أهمية "استثمار هذه 
اللحظة للبن��اء الوطني الذي يجمع 

كل العراقيني".

القضاء يوّضح مالبسات
قضايا محافظ البصرة

ولفت إل��ى أن "احملاكمة لم جترِ حتى 
اآلن بس��بب الطعون التمييزية التي 
يقدمه��ا وكاؤه احملام��ون ل��ذا يت��م 
تأجي��ل موع��د املرافع��ة مبوجب حق 

كفله القانون".
وتابع بيرقدار أن "مذكرة قبض صدرت 
بح��ق التاج��ر اللبناني حس��ن فران 
املتهم بتقدمي رش��اوى وعموالت إلى 

رئيس مجلس محافظة ومس��ؤولني 
آخرين جاري التحقيق معهم".

وفيما يخ��ص القضي��ة الثانية ذكر 
"تتعل��ق  أنه��ا  الرس��مي  املتح��دث 
باس��تيفاء رس��وم عن بضائع داخلة 
إل��ى محافظ��ة البص��رة والتص��رف 

مببالغ هذه الرسوم خافا للقانون".
وأكم��ل بيرقدار "أما القضية الثالثة 
تخص ص��رف مبالغ حلس��ابه اخلاص 
م��ن أجل تغطية نفقات س��فره إلى 
ماليزي��ا بعنوان )واج��ب فاحتة(، وهذه 

املبالغ من نفقة مجلس احملافظة".
وعن االتهام��ات التي تطول محافظ 
أوض��ح  النص��راوي  البص��رة ماج��د 
بيرق��دار ان "التحقيق ج��ار بقضيته 
التي تتعل��ق بتقاضي��ه عموالت من 
املقاول��ني، إال أن األدلة املتحصلة في 
الدعوى غي��ر كافية وغي��ر مكتملة 
الستقدامه أو إصدار أمر قبض بحقه 
أو منع س��فره؛ لذا لم يصدر القضاء 

أي قرار من هذا القبيل بخصوصه".
وأضاف بيرقدار أن "القضاء اصدر أمر 
قبض ومنع س��فر بحق جنل محافظ 
البص��رة محمد باقر ماجد النصراوي 
ع��ن جرمي��ة تقاض��ي عم��والت م��ن 

مقاولني".
"احملاك��م  أن  ال��ى  بيرق��دار  ولف��ت 
س��تنظر هذه القضايا وفقا للقانون، 
فيم��ا نبه مجل��س القض��اء األعلى 
إلى أنه س��يعاقب وف��ق القانون كل 
من يتوس��ط من اج��ل قضية أي من 

املتهمني لديه".

اقتياد مدير عام اخلطوط اجلوية
إلى التحقيق

واض��اف الس��اعدي "س��بق لن��ا وان 
اش��رنا الى وجود فس��اد في اخلطوط 
اجلوي��ة العراقي��ة بش��تى مفاصلها 
من خال التعيين��ات وبيعها واعمال 

التجزئ��ة وجتهي��ز طائ��رات اخلطوط 
اجلوية العراقية في احملطات اخلارجية 
بالوق��ود بف��رق حوال��ي ملي��ون دوالر 
شهريا تذهب جليوب الفاسدين وهذا 
م��ا اثبتت��ه التحقيقات ف��ي مكتب 
املفتش العام التي مت املصادقة عليها 
من قبل الوزير"، مبينا ان "التوصيات 
تضمن��ت التعاق��د م��ع الش��ركات 

العاملية بشكل مباشر".
واوض��ح الس��اعدي "اس��تغربنا من 
طل��ب الوزي��ر التري��ث بالتعاقد وفي 
حينه��ا اصدرت اخلط��وط اجلوية عبر 
الوزارة بيانا نفت فيه وجود هدر باملال 
الع��ام برغم وجود وثائق رس��مية ومت 
الق��اء القبض حينها على ش��خص 
متلبسا بالرشوة وهو يرشى موظفا 
من اخلطوط اجلوية للعقود ومت اطاق 
سراحه مع االس��ف بكفالة مالية"، 
الفتا الى انه "مت تشكيل جلنة حتقيق 
من قب��ل املفت��ش الع��ام اثبت��ت ان 
هنالك تزوير بقوائم التجهيز اضافة 

الى الفرق باسعار الوقود".
تاب��ع "اننا وبحس��ب املعلومات التي 
اوصلتن��ا ان الوزارة تري��د التعاقد مع 
ش��ركة وس��يطة دون الرج��وع ال��ى 
قس��م الوقود ف��ي اخلط��وط اجلوية 
العراقية"، متسائا "ماهي املصلحة 
من التأخير الكثر من عش��رة اش��هر 
ومن يتحم��ل مايني ال��دوالرات التي 
ه��درت ومل��اذا التعاق��د مع ش��رطة 
واحدة دون اس��تام ع��روض من عدة 

شركات".
وطالب الس��اعدي القض��اء ب�"عدم 
الرض��وخ للضغوط التي س��تمارس 
علي��ه ويكون هنالك حتقيق ش��فاف 
يتم الكش��ف من خاله عن املافيات 
املتعاونة مع هذا املدير العام وان يتم 
اع��ادة كل األموال التي س��رقت الى 

خزينة الدولة".

تتمات ص1

بغداد ـ الصباح الجديد:

م��ن املعلوم ب��أن من أه��م حقوق 
املواطن��ني ف��ي أي بل��د أن يتمت��ع 
ش��تى  جت��اه  مناس��بة  بحماي��ة 
التحدي��ات احلياتية وعلى رأس��ها 
احمل��دود حي��ث  الدخ��ل  ذوي  فئ��ة 
يتوج��ب على الدول��ة تأمني بعض 
املوارد لهم وكذلك بعض اخلدمات 
مبس��توى  لعيش��هم  الضروري��ة 

انساني الئق.
وضمن ه��ذا الس��ياق فق��د أعلن 
وزير العمل والش��ؤون االجتماعية 
محمد شياع السوداني خال زيارته 
األخيرة ي��وم األحد الفائت حملافظة 
واس��ط اطاق الدفعة الرابعة من 
اعانات شبكة احلماية االجتماعية 

قبل عيد األضحى املبارك.
وقال السوداني على هامش قيامه 
بافتتاح مبنى جدي��د خاص بدائرة 
االجتماعي��ة  والش��ؤون  العم��ل 
ف��ي احملافظة وق��د مت ذلك بحضور 
أعض��اء مجل��س الن��واب والنائب 
األول للمحافظ وع��دد من أعضاء 
مجلس احملافظ��ة ان الوزارة جنحت 
في نق��ل صاحي��ات املديريات إلى 
احلكوم��ات احمللية ف��ي احملافظات، 
وذلك من أجل تقدمي أفضل اخلدمات 
للشرائح املشمولة بقانون العمل 
وكذل��ك  االجتماعي��ة،  والش��ؤون 
ذي  االجتماعي��ة  احلماي��ة  قان��ون 
الرق��م 11 لس��نة 2014 الذي يعد 
م��ن أهم اجن��ازات ال��وزارة للقضاء 
على مش��كلة الفقر التي تشكل 

حتدياً كبيراً للحكومة.
وأض��اف معالي��ه بانه بع��د تنفيذ 
قانون نقل الصاحيات للمحافظات 
فال��وزارة  حريصة عل��ى إجناح هذا 
التوجه وتبدي املس��اعدة والتعاون 
م��ع احلكوم��ات احمللية ألج��ل امتام 
ذلك، مش��يراً إل��ى ان هناك جهوداً 
بذل��ت في امل��دد املاضي��ة من قبل 
هيئة احلماية االجتماعية وبإسناد 
م��ن جلن��ة العم��ل البرملاني��ة حلل 

جزء من مش��كلة الفقر واإلسهام 
في اجن��از مش��روع من��ح االعانات 
املش��روطة الذي من املؤمل ان يتم 

تنفيذه نهاية العام احلالي.
وأوض��ح الس��وداني: كم��ا مت اجناز 
قان��ون هيئ��ة رعاي��ة ذوي االعاقة 
اذ ش��مل  واالحتياج��ات اخلاص��ة، 
)959( مدنياً وعس��كرياً في واسط 
وقد صرفت لهم الرواتب الشهرية، 
التخصيصات  زي��ادة  ننتظر  ونحن 
املالية للوزارة ضمن املوازنة املالية 
املقبل��ة لك��ي يتم ش��مول )676( 
ألف مواطن في عم��وم احملافظات 

بقانون احلماية االجتماعية.

وأش��ار الس��وداني إلى ان : احلملة 
االعامية التي شنها البعض على 
قان��ون الضم��ان للقط��اع اخلاص، 
هي حملة خاطئة التعرف اجلوانب 
يه��دف  اذ  للقان��ون،  االيجابي��ة 
القانون الى تفعيل القطاع اخلاص 
من خ��ال تقلي��ل الف��وارق املالية 
بني املوظ��ف احلكوم��ي وموظفي 
القط��اع اخل��اص، كذل��ك ضم��ن 
القان��ون املذك��ور االس��تحقاقات 
املالية لش��هداء احلش��د الشعبي 

واجلرحى من القطاع اخلاص.
يذك��ر ان مديرية العمل والش��ؤون 
االجتماعي��ة في واس��ط قد اجنزت 

أعمال تاهيل البناية اجلديدة جملمع 
دوائ��ر الوزارة ف��ي احملافظة بجهود 
أل��ف   59 ذاتي��ة، وق��د مت ش��مول 
مواطن بقانون الرعاية االجتماعية، 
وتنتظ��ر ش��مول 16 أل��ف مواطن 

ضمن الوجبات اجلديدة.
وقد جاء في خاصة قانون احلماية 
االجتماعية لس��نة 1980 "اذا كان 
تنظي��م االنت��اج، امل��ادي واملعنوي، 
يلقي على كاهل االفراد واجلماعات 
القادرين على العمل مهام محدودة 
ف��ان اجملتمع، املمث��ل بالدولة ملزم 
هو ايض��ا، باملقاب��ل، برعاية جميع 
الفئات وفي مقدمتهم األسر ذات 

الواطيء ومعدومة الدخل،  الدخل 
واألطف��ال، واملعوقون بدنياً وعقلياً 
ونفسياً، ومساعدتهم في مواكبة 
املس��يرة واالندماج فيها عن طريق 
تأهيله��م وزجه��م ف��ي العملية 
االنتاجية واستثمار ما لديهم من 

طاقات".
بينما ركز قانون احلماية االجتماعية 
العراقي رقم 11 لسنة 2014 على 
ايضاح أه��م أهداف القانون ووضع 
عل��ى رأس هذه األه��داف " حتقيق 
احلي��اة الكرمي��ة ألبن��اء اجملتمع ثم 
اله��دف الثاني هو املس��اهمة في 
تعزيز قي��م التكاف��ل االجتماعي, 

وثالثاً ضمان وصول مظلة احلماية 
االجتماعي��ة إل��ى جمي��ع الفئات 
)وتضم هذه  بأحكامه  املش��مولة 
الفئات جميع املواطنني الذين بغير 
معيل وكذلك العاجزين عن العمل 
ألي سبب وغيرهم من الفئات التي 
س��ماها بالن��ص(, كذل��ك يهدف 
القان��ون أيض��اً لتوفي��ر اس��تقرار 
نفس��ي ومادي لألفراد وأس��رهم او 
لألفراد  الدخ��ل  خللفهم، وضم��ان 
وأسرهم في حاالت العجز واإلعاقة 
وفق��دان  والوف��اة  والش��يخوخة 
الق��درة عل��ى العمل بنح��و يؤمن 

احلياة الكرمية".

السوداني: الوزارة 
نجحت في نقل 
صالحيات المديريات 
إلى الحكومات المحلية 
في المحافظات، وذلك 
من أجل تقديم أفضل 
الخدمات للشرائح 
المشمولة بقانون العمل 
والشؤون االجتماعية، 
وكذلك قانون الحماية 
االجتماعية ذي الرقم 11 
لسنة 2014 الذي يعد 
من أهم إنجازات الوزارة 
للقضاء على مشكلة 
الفقر التي تشكل تحديًا 
كبيرًا للحكومة

املشمولون برواتب شبكة احلماية االجتماعية

إنجاز قانون هيئة رعاية ذوي اإلعاقة

إطالق دفعة إعانة الحماية االجتماعية قبل عيد األضحى
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بمناسبة يوم الصيدلي السريري

محليات 4

البصرة - سعدي علي السند:

نظم��ت ش��عبة الصيدل��ة ف��ي 
مستش��فى البصرة الع��ام ندوة 
الصيدلي  ي��وم  علمية مبناس��بة 

السريري .
ب��دأت فعالي��ات ي��وم الصيدل��ي 
الس��ريري بت��اوة آي��ات بنيات من 
الذكر احلكيم تلتها قراءة س��ورة 
الفاحتة على أرواح شهدائنا األبرار 

واعقبها عزف النشيد الوطني.
ثم جرى إلقاء ع��دد من احملاضرات 
العلمية حول الصيدلة السريرية 
لع��دد م��ن الصيادلة الس��ريرين 
واملتدربني كما مت  عرض توضيحي 

للعمل الصيدلي.

التنسيق املستمر أساس 
النجاح

مرتض��ى  الصيدالن��ي  وحت��دث 
عص��ام مدي��ر ش��عبة الصيدلة 
ف��ي مستش��فى البص��رة العام 
قائا : اننا س��نحتفي بهذا اليوم 
س��نويا من أجل االطاع على آخر 
السريرية  الصيدلة  مس��تجدات 
وكيفي��ة التعام��ل م��ع املري��ض 
بالتنس��يق مع الطبيب واملاكات 
التمريضية ألعداد صيغة ناجحة 
املناس��ب  الع��اج  تهيئ��ة  ف��ي 
للمرض��ى وبالتالي تع��م الفائدة 

على اجلميع.
 وأضاف مدير الشعبة ان للصيدلي 
ال��دور امله��م والكبي��ر بطبيع��ة 
العمل داخل ردهات املستش��فى 
املناس��ب  العاج  في تش��خيص 
، داعي��ا ال��ى املزيد من التنس��يق 
على مس��توى عال ب��ني الطبيب 
والصيدالن��ي وامل��اك التمريضي 
في هذا اجملال ومتن��ى للجميع في 
ه��ذا الي��وم التوفي��ق ف��ي مجال 

عملهم خدمة للصالح العام

تطوير عمل الصيدلة 
السريرية

وتط��رق الصيدالن��ي االختصاص 
عم��ر صال��ح مس��ؤول الصيادلة 
السريرين في مستشفى البصرة 
العام  إلى جوان��ب متعددة منها 
واملس��تقبلية  اآلني��ة  اخلط��ط 
الصيدل��ة  عم��ل  تطوي��ر  ف��ي 
السريرية ، واإلصرار على أن تكون 
نتيجة  املقبلة متمي��زة  املرحل��ة 
في  الس��ريرين  الصيادلة  جله��ود 
املستشفى والتي ادت الى حتقيق 

بعض النتائج املتميزة قياس��اً ملا 
كانت علي��ه س��ابقا ، وفي ختام 
احلفل مت تكرمي عدد من املشاركني

 وحضر الن��دوة مع��اون مديرعام 
دائ��رة صحة البص��رة الصيدالني 
منير الناهي والطبيب االختصاص 
ابراهي��م العب��ادي مدي��ر قس��م 
التفتي��ش والصيدالن��ي عبداهلل 
كام��ل مدي��ر قس��م الصيدل��ة 
والدكت��ور وس��ام محم��د عل��ي 
الردين��ي أم��ني س��ر ف��رع نقاب��ة 
االطب��اء في البصرة واستش��اري 
اجلراح��ة البولية الدكت��ور عدنان 

عذافة االدهم وعدد من الصيادلة 
الس��ريريني واملتدربني ومن ش��تى 
املؤسسات الصحية وشخصيات 

عامة.

إجراء عملية نادرة في 
مستشفى البصرة 
التخصصي لألطفال

اعلنت دائ��رة صحة البصرة عن 
اج��راء عملي��ة ن��ادرة ومعق��دة 
ف��ي  ورم  تعان��ي م��ن  لطفل��ة 
الص��دري  القف��ص  منطق��ة 
بحج��م كبير جدا حي��ث أجرى 

عدد م��ن  األطب��اء اخملتصني في 
عالي��ة  ومبواصف��ات  احملافظ��ة 

الدقة. 
وقال مدير مستش��فى البصرة 
الدكتور  لألطف��ال  التخصصي 
عل��ي العيدان��ي واملش��رف عن 
اج��راء العملي��ة : لق��د مت اجراء 
عملية نوعية ف��وق الكبرى في 
تعان��ي  لطفل��ة  املستش��فى 
م��ن ورم دم��وي كبي��ر بحج��م 
21س��م×17 س��م م��ن اجله��ة 
الص��دري  للقف��ص  اليمن��ى 
لطفل��ة تبل��غ من العمر تس��ع 

سنوات .
واش��ار العيداني مت��ت العملية 
بنجاح والطفلة بكامل صحتها 
، مضيفا ان جن��اح العملية كان 
ودور فاعل للماكات  مبش��اركة 
الطبي��ة وامل��اكات التمريضية 
ودور كل م��ن األطب��اء الدكت��ور 
هيثم حس��ني املؤم��ن والدكتور 
وفي  احلس��ني  عبد  عبدالباق��ي 
خت��ام حديث��ه اثن��ى بالش��كر 
والتخدير  التمريض��ي  للم��اك 
ال��ذي اس��هم في اج��راء هكذا 

عملية جراحية دقيقة. 

»مستشفى البصرة« ينّظم ندوًة عن مستجدات الصيدلة وكيفية التعامل مع المريض

 المرحلة المقبلة 
ستكون متميزة نتيجة 

لجهود الصيادلة 
السريرين في 

المستشفى والتي 
ادت الى تحقيق بعض 

النتائج الجيدة قياسًا 
لما كانت عليه سابقا 

، وفي ختام الحفل 
تم تكريم عدد من 

المشاركين

تكرمي عدد من الصيادلة السريريني على هامش االحتفال بيوم الصيدلة

»التصميم« تواصل تنفيذ 
المحطة التحويلية 

لكهرباء شرق الرصافة 
متابعة الصباح الجديد:

تواص��ل الش��ركة العام��ة للتصمي��م وتنفيذ 
املشاريع إحدى ش��ركات وزارة الصناعة واملعادن 
بذل اجله��ود الكبيرة واالس��تثنائية ف��ي تنفيذ 
األعم��ال املدني��ة ملش��روع احملط��ة التحويلي��ة 
لكهرب��اء ش��رق الرصاف��ة على الرغ��م من احلر 
الشديد وتعطيل الدوام الرسمي . واوضح مدير 
عام الش��ركة املهندس هادي جلوب العبودي في 
تصريح للمركز اإلعامي في الوزارة بأنه قد متت 
املباشرة بتنفيذ أعمال املشروع مطلع شهر متوز 
املاضي وبكلفة أكثر من )13( مليار دينار بتقنية 
عالي��ة وفت��رة تنفي��ذ قصي��رة قياس��ا بحجم 
املش��روع ، مؤك��دا على أن املاكات الهندس��ية 
عل��ى  والقائم��ني  العامل��ني  وكاف��ة  والفني��ة 
املش��روع مس��تمرة بالعمل برغم ارتفاع درجات 
احلرارة فوق معدالتها وتعطيل الدوام الرس��مي 
وبواق��ع وجبت��ي عمل نه��ارا ومس��اء وان لديها 
اإلصرار الجناز املش��روع في موع��ده احملدد . واكد 
جلوب بأن ش��ركته متتلك اإلمكانية واالستعداد 
ولديه��ا ب��اع طويل ف��ي تصميم وتنفيذ ش��تى 
املشاريع باالعتماد على جهود وخبرات ماكاتها 
الهندس��ية والفنية العاملة وقد نفذت العديد 

من املشاريع في عموم محافظات العراق.

»الساعدي» 132 اعتداًء على 
األطباء في صحة الرصافة 

أمانة بغداد توّجه بتنفيذ 
مشروع الخط الغربي اإلضافي

بغداد- الصباح الجديد:
اشار الدكتور عبد الغني سعدون الساعدي مدير 
ع��ام دائرة صحة بغداد / الرصافة ان أكثر من 132 
حالة اعتداء خال النصف االول من بداية السنة. 
وبني خال املؤمت��ر العلمي الرابع للعلوم العصبية 
والذي اقيم حتت شعار )البحوث العلمية والطبية 
ركائز اساسية للنهوض باجملتمع واالرتقاء بالواقع 
الصح��ي( والذي عقد بالتعاون م��ع جمعية طب 
االعص��اب العراقي��ة: ان اخلدم��ات الطبي��ة التي 
تقدمها الدائرة بالرغم من االعتداءات التي تطال 
ضد املاكات الطبية والصحية وحتى املؤسس��ة 
الصحية هي خدمات تستحق الوقوف والثناء من 
خال قلة املاكات الطبية والصحية وكذلك قلة 

املوارد املالية وغيرها من التحديات. 
واضاف: ان مستشفى العلوم العصبية ومتشفى 
اجلملة العصبية يحققون اجنازات كبيرة في مجال 
جراحة اجلملة العصبية في هذا الظرف الصعب 
ج��داً وان ه��ذه االجنازات للع��راق مبين��ا ًان الدائرة 
تدعم وتقدم كل اش��كال الدعم من اجل االرتقاء 
العلمي والطبي وذلك لتقدمي أفضل اخلدمات الى 
املواطنني، مؤكدا ًان اجلهود العلمية والطبية كان 
لها االثر الواضح في الدعم من قبل وزارة الصحة 

او من قبل مجلس ومحافظة بغداد. 

بغداد - الصباح الجديد: 
وجهت أمين��ة بغ��داد الدكتورة ذك��رى علوش 
بضرورة إكمال مش��روع اخلط الغربي االضافي 
الناق��ل ملياه الصرف الصح��ي واالمطار بجانب 

الكرخ وفقاً للمدة احملددة له .
ج��اء ذلك خ��ال جول��ة له��ا رفقة مدي��ر عام 
دائرة مج��اري بغداد لإلطاع على نس��ب االجناز 
املتحقق��ة ف��ي تنفيذ مش��روع اخل��ط الغربي 
االضافي الناقل ملياه الصرف الصحي واالمطار 

في جانب الكرخ.
وذك��رت مديري��ة العاق��ات واالع��ام ان » دائرة 
مجاري بغ��داد بالتع��اون مع احدى الش��ركات 
املتخصصة حققت نس��بة اجن��از بلغت )63%( 
ف��ي اعم��ال تنفيذ مش��روع اخل��ط الرئيس مع 

محطة الضخ واخلطوط الفرعيه«.
واضافت ان » املش��روع يخ��دم املناطق الواقعة 
ضم��ن قاطع بلديتي الرش��يد وال��دورة وحتديداً 
 PN املنطق��ة احملصورة بني موق��ع محطة ضخ
عند جس��ر اجلادرية حتى تقاطع علوة الرش��يد 
في منطقة الدورة ويستمر الى محطة تصفية 
مجاري الكرخ في منطقة البوعيثة ويعد خطاً 
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بغداد - الصباح الجديد: 

اك��د رئي��س بعث��ة احل��ج العراقية 
الش��يخ الدكتور خال��د العطية ان 
جلان الهيئة تتابع بنحو دقيق ويومي 
اخلدم��ات املقدمة للحج��اج ، الفتا 
ال��ى ان مقاع��د حج��اج محافظة 
املوصل مت منحها ملستحقيها ويتم 
تفويجه��م االن بنح��و طبيعي وال 
يوجد هناك أي جتاوز على حصتهم. 
وق��ال الش��يخ العطية ف��ي مؤمتر 
صحفي عقده مبقر البعثة، بحضور 
ان  االعامي��ة،  البعث��ة  اعض��اء 
»عملية استقبال احلجاج في الديار 
املقدس��ة وتفويجهم جوا وبرا جتري 
حس��ب اخلطة املوضوع��ة من قبل 
الهيئة وبساس��ة كامل��ة ، حيث 
جرى اس��تقبال حت��ى االن ما يقرب 
م��ن 12 الف حاج عن طريق اجلو من 
املط��ارات العراقية واكثر من 3 آالف 

حاج عن طريق البر ، ومت اس��كانهم 
وتقدمي اخلدم��ات املطلوبة لهم في 
املدين��ة املنورة وتفوي��ج عدد منهم 
بع��د اداء زي��ارة النب��ي )ص( واالئمة 

االطهار الى مكة املكرمة«.
واضاف الشيخ العطية ان » تضافر 
اجله��ود ب��ني  الس��لطات العراقية 
قب��ل  م��ن  وخاص��ة  والس��عودية 
اجلهات الس��اندة املتمثلة بالقوات 
االمنية واحلش��د الش��عبي وطيران 
اجليش والسلطات احمللية في كرباء 
واالنبار ووزارتي النقل والصحة اثمر 
عنه تقدمي اخلدم��ة املثلى للحجاج 
وتأمني طريق الب��ر بنحو كامل ولم 
يتم تسجيل أي خلل امني ، اضافة 
ال��ى االس��تقبال احلاف��ل للقوافل 
العراقي��ة م��ن قبل امي��ر املنطقة 

الشمالية في السعودية«.
ال��ى  العطي��ة  الش��يخ  واش��ار 
»تس��جيل حالت��ي وف��اة للحجاج 
العراقيني واحدة حلاج من محافظة 

كركوك يدعى عارف محمد رش��يد 
داود وعم��ره 76 عام��ا ال��ذي كانت 

وفات��ه طبيعية، ومت دفنه في مقبرة 
البقي��ع بن��اًء على طلب ذوي��ه ، اما 

احلالة الثانية للحاجة رجاء موسى 
جعف��ر من محافظ��ة كرباء بعمر 

56 عاما اثر مرض عضال وس��ينقل 
جثمانها الى محافظتها بناًء على 

طلب ذويها«. 
وبشأن موضوع احلج التجاري ومنح 
، اك��د رئي��س  املوافق��ات اخلاص��ة 
البعث��ة » عدم من��ح هيئة احلج أي 
مقعد بصفة جتارية ألية جهة، كما 
انه��ا لم متنح أي مقعد ملس��ؤول او 
مواطن بنحو خ��اص خارج ضوابط 
القرعة«، مبينا ان��ه »هناك مقاعد 
الساندة خارج  للبعثات  مخصصة 
حصة املواطنني وتت��م باالتفاق مع 

السلطات السعودية«. 
على صعيد متص��ل اعلن العطية 
الس��لطات  موافق��ة  حص��ول 
السعودية على زيادة مقاعد احلجاج 
العراقيني هذا العام بواقع خمس��ة 

آالف مقعد. 
وقال رئيس البعث��ة في تصريح ان« 
السلطات الس��عودية وافقت على 
إضاف��ة 5 آالف مقعد ال��ى احلجاج 

العراقي��ني ووضعه��ا ف��ي املس��ار 
اإللكترون��ي م��ن اجل اس��تحصال 
تأشيرة الدخول الى الديار املقدسة، 
ليصب��ح ع��دد احلج��اج الكلي هذا 

العام 40 الفا و890 حاج«. 
وأضاف الش��يخ العطي��ة ان »هذه 
الزي��ادة س��توزع كامل��ة للفائزي��ن 
بقرع��ة احل��ج االلكتروني��ة حصرا، 
حيث سيتم تقدميهم من الفائزين 
بقرع��ة 2018 وحس��ب الضواب��ط 
املعمول بها م��ن قبل الهيئة، الفتا 
الى ان تفويج احلجاج سيتم متديده 

لعدة ايام«. 
واش��ار الش��يخ العطي��ة ال��ى ان 
»السلطات السعودية منحت 3 آالف 
و200 مقعد مجاملة لش��خصيات 
سياسية وعامة عراقية، مؤكدا ان 
هذه املقاعد خارج احلصة املمنوحة 
للهيئ��ة ولي��س له��ا اي تدخل في 
املوضوع وكل من يتم منحه املقعد 

سيكون خارج مظلتها«.

تقرير

العطية: لجان بعثة الحج تتابع يوميًا الخدمات المقدمة للحجاج 
السعودية منحت العراق 5 آالف مقعد إضافي 

الشيخ الدكتور خالد العطية

إعالم المحافظة 
اجرى وزير العمل والشؤون االجتماعية 
- وزي��ر الصناع��ة واملع��ادن املهندس 
محمد شياع السوداني وعلى هامش 
زيارت��ه التفقدية للمحافظة وبرفقة 
محافظ واسط املهندس مالك خلف 
وادي ،جولة تفقدية للشركة العامة 
النس��يجية في واس��ط  للصناعات 
اطلع على س��ير العمل في اقس��ام 
الش��ركة وطبيعة االعمال ونوعيات 
االنتاج فيها . وعقد السوداني مؤمترا 
صحفيا في مقر الشركة اشار خاله 
الى ان " ال��وزارة حثت جميع الوزارات 
على التع��اون البناء واملثم��ر للعمل 
عل��ى وف��ق للضواب��ط الت��ي اقرتها 
احلكوم��ة في تعزي��ز دور املنتج احمللي 
، وع��دم التعاطي في ذلك يعد إخاال 
ومخالفة ملا يسهم في تنمية احلالة 
االقتصادي��ة للبل��د، وبحضور أعضاء 
مجلس الن��واب كل من ص��ادق احملنا 

والسيد رشيد الياسري والسيد ياسر 
والنائب  الزبي��دي  احلس��يني ومهدي 
االول للمحاف��ظ وع��ددا م��ن اعضاء 

مجلس احملافظة.
ودع��ا الس��وداني ال��ى التوج��ه نحو 
دعم املنتجات الوطنية التي تنتجها 
ش��ركات وزارة الصناع��ة والتي تعد 
املق��رة  املواصف��ات  ضم��ن  تعم��ل 

وبحس��ب االتفاقات املطلوبة واجليدة 
، كاش��فا عن ان " ال��وزارة اجرت عدة 
تعاقدات مع وزارتي الدفاع والداخلية 
حول تزويدها بالتجهيزات واأللبس��ة 
والق��وات  للقطع��ات  العس��كرية 
االمنية ،ومبا يس��هم في رفد القدرات 
املالي��ة للبلد واالس��تغناء عن املنتج 

االجنبي .

بغداد- زينب الحسني: 
اوع��ز الدكتور عبد الغني س��عدون 
الس��اعدي مدي��ر عام دائ��رة صحة 
بغ��داد / الرصاف��ة بتق��دمي اخلدمات 
الطبية والصحية الى االيتام بصورة 

مجانية. 
وب��ني خال االجتماع الذي عقده مع 
وحدة الصحة النفس��ية في قسم 
الصح��ة العام��ة ووح��دة الصحة 
النفس��ية في مكتب املدي��ر العام 
ان مح��ور الصح��ة النفس��ية من 
احمل��اور املهم��ة في مج��ال الصحة 
العامة وه��و ضمن احملاور اخلمس��ة 
اخلدم��ة  تكام��ل  ف��ي  االساس��ية 
الطبي��ة والصحية، وهو من أصعب 
احملاور، الس��يما في مج��ال التعامل 

مع املريض والعائلة. 
دور  تفعي��ل  اهمي��ة  عل��ى  وش��دد 
املراك��ز  ف��ي  النفس��ية  الصح��ة 
الصحي��ة وكذل��ك املستش��فيات 

تس��بب  النفس��ية  الضغ��وط  الن 
االصاب��ة باملرض والبد م��ن التعامل 
مع هذا احملور وخصوصاً االيتام الذين 
يتعرض��ون الى ضغوطات نفس��ية 
كبيرة من خال فقدان أحد الوالدين 
مما تس��بب الى حاالت نفس��ية، لذا 
علينا ان تأخذ املراكز الصحية دورها 
في مجال تفعيل الصحة النفسية. 

ان  الرصاف��ة  صح��ة  مدي��ر  واك��د 
ايعازن��ا بتق��دمي اخلدم��ات الطبي��ة 
والصحي��ة بنحو مجان��ي ألننا نعي 
حجم املش��كلة الت��ي يتعرض لها 
االيت��ام ، مش��يرا ال��ى اهمية عمل 
اس��تبيان يبداً أوال من مركز الدائرة 
ومن ثم ينطلق الى املراكز الصحية 

واملواطنني ملعرفة حجم املشكلة. 

»السوداني و«الوادي« يّطلعان على واقع 
عمل الصناعات النسيجية في واسط 

مدير صحة الرصافة يوعز بتقديم 
الخدمات الطبية لأليتام مجانًا 

بغداد - الصباح الجديد: 
وقعت ش��ركة ان��وار باب��ل  للتجارة 
وخدمات الس��يارات الوكيل الرسمي 
واحلصري لسيارات نيسان في العراق 
واملص��رف العراق��ي للتج��ارة عل��ى 
اتفاقية تعاون لتق��دمي خدمة قروض 
السيارات للمواطنني ، وجرت مراسم 
التوقيع في املعرض الرئيس لسيارات 

نيسان في موقعه املميز في منطقة 
الكرادة وسط بغداد.

االتفاقي��ة التي وقعها ف��ؤاد الوكيل 
مع��اون الع��ام للمص��رف العراق��ي 
للتجارة وصادق كاظم املشاط املدير 
املفوض لش��ركة انوار باب��ل للتجارة 
وخدم��ات الس��يارات، متث��ل مجهودا 
جديدا تبذله شركة انوار بابل لتقدمي 

خدم��ات اضافي��ة لعمائه��ا وجعل 
جتربة شرائهم الس��يارات من ماركة 
نيسان اس��هل وأكثر يسرا مما يجعل 
العاقة بني الش��ركة وعمائها اكثر 
متيزا وتناس��قا مع توجه الشركة في 
بناء عاقات شراكة طويلة االمد تقدم 
م��ن خالها خدمات ممي��زة لعمائها 
وتص��ل بهم الى مرحل��ة الرضا التي 

تس��عى الش��ركة لتحقيقها ضمن 
رؤيتها االستراتيجية .

االتفاقية ايضا توف��ر خدمة اضافية 
مقدم��ة م��ن املص��رف لعمائه من 
ش��رائح مختلفة لتس��هيل عملية 
ش��رائهم للس��يارات من خ��ال بناء 
عاقات شراكة مع شركات معروفة 
ذات ثق��ل ممي��ز في الس��وق العراقية 

ومنه��ا ش��ركة ان��وار باب��ل للتجارة 
وخدمات السيارات.

مبوجب االتفاقية يقوم املصرف بإقراض 
املوظفني الراغبني في ش��راء سيارات 
من نيس��ان ممن توطنت رواتبهم لدى 
املصرف ، حي��ث تصل قيمة القروض 
الى 60,000,000 مليون دينار عراقي ، 
بينما تتولى شركة انوار بابل عملية 

مبيعات السيارات من ماركة نيسان 
الى املواطنني املقترضني عبر املصرف 
، وتشمل عملية البيع توفير خدمات 
ما بع��د البيع مدعوم��ة بقطع غيار 
اصلية مع توفي��ر الضمان املصنعي 
من نيسان وحس��ب ما هو متبع في 
عمليات بي��ع الس��يارات للمواطنني 

من شركة انوار بابل.

توقيع اتفاقيتي تعاون بين المصرف العراقي وأنوار بابل والمتحدة للتجارة 



5 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد:

في ظل األزمة املالية التي تعصف 
بالع��راق، ج��راء انخف��اض أس��عار 
النف��ط عاملي��اً، يدع��و الكثي��ر من 
االقتصادي��ن إل��ى ض��رورة انتهاج 
خط��ط اقتصادي��ة جدي��دة لدعم 
املوازن��ة والصناع��ة احمللي��ة، فضالً 
ع��ن مكافح��ة مكامن اله��در في 

املؤسسات احلكومية.
ال��وزراء  رئي��س  وأش��ار مستش��ار 
العراقي للشؤون االقتصادية مظهر 
محم��د صال��ح خالل ورش��ة عمل 
نظمها »منتدى بغداد االقتصادي« 
ال��ذي أقيم بالتع��اون م��ع األمانة 
العام��ة جملل��س ال��وزراء ملناقش��ة 
توجهات تعظيم موارد الدولة، إلى 
»ضرورة اعتماد خطوات عملية بدءاً 
من الس��نة املالية املقبلة«، تتمثل 
بإنش��اء حس��اب باس��م »صندوق 
تعويضات الدين الع��ام«، تودع فيه 
»أّي زي��ادة ناجتة من أس��عار النفط 
فوق املعدل املستهدف في املوازنة، 
الس��تخدامها في تغطية أي ديون 

خارجية كانت أو داخلية«.
ولف��ت صالح في ورقة بحثية تولى 
نياب��ة عن��ه الصحاف��ي  عرضه��ا 
والكات��ب االقتص��ادي ليث محمد 
رضا بعنوان »التعزيز املالي للعراق: 
رؤي��ة -2018 2020«، إل��ى »ض��رورة 
االلتزام باألس��عار احلالي��ة للنفط 
املق��درة في املوازن��ة احلالية ب�44.4 
أن  إل��ى  مش��يراً  للبرمي��ل«،  دوالر 
»حس��اب صندوق تعويضات الَدين 
العام يتلقى اإليرادات الرأس��مالية 
من بي��ع األراضي وعق��ارات الدولة 
وعّدها من  التحويلي��ة«،  واإليرادات 

أوجه متويل حساب الصندوق.
وأض��اف أن واردات النف��ط تهيم��ن 
عل��ى ترتي��ب ثالثة موازين رئيس��ة 
ف��ي االقتص��اد العراق��ي وحركتها 
هي احلساب اجلاري مليزان املدفوعات 
الذي تش��كل إي��رادات النفط فيه 
نس��بة 98 ف��ي املئة م��ن إجمالي 
تدفق��ات العملة األجنبية، وكذلك 
املوازنة العام��ة االحتادية التي متثل 
اإلي��رادات النفطي��ة نح��و 92 ف��ي 

املئة من أجمال��ي إيراداتها، إضافة 
إل��ى مس��اهمة القط��اع النفطي 
في مكونات الن��اجت احمللي اإلجمالي 
الذي يتراوح بن 46 و50 في املئة من 

تركيبته.
صالح لف��ت في ورقته أيض��اً، إلى 
أهمية التوسع في نظام الشراكة 
مع القطاع اخلاص في توزيع الطاقة 
الكهربائي��ة عل��ى أن يك��ون ع��ام 
2018 املال��ي ه��و املنطلق لتغطية 
مناطق الب��الد كافة، وإدراج النظام 
ف��ي نص��وص قانون موازن��ة 2018، 
حاضاً على اعتم��اد نظام التعهيد 
في النظام الضريبي لوحدات صغار 
املكلف��ن من خالل من��ح تراخيص 
للش��ركات األهلية الرصينة لفتح 
مناف��ذ حتصي��ل ضريب��ي، على أن 
املقطوعة  الضرائب  يُعتمد نظ��ام 
لصغار املكلفن لضمان التحصيل 
ورفع كفاءته واالبتعاد عن االجتهاد 

والفساد.

وس��بق لألمن العام جملل��س الوزراء 
مهدي العالق أن أكد في مس��تهل 
الورش��ة الت��ي كرس��ت ملناقش��ة 
موضوع تعزيز موارد الدولة، أهمية 
املض��ي باإلصالح االقتصادي بهدف 
معاجلة املشاكل لتحقيق التنمية 
املستدامة، مشيراً إلى أن احلكومة 
تبنت اإلصالح االقتصادي وتشجيع 
للتخلص من  اإلنتاجية  القطاعات 
ريعي��ة االقتصاد وكذلك تش��جيع 

القطاع السياحي.
وأض��اف أن احلكوم��ة حرصت على 
إش��راك القط��اع اخل��اص ف��ي كل 
اللج��ان االقتصادية، وأن مش��اركة 
تأتي  االقتص��ادي«  بغ��داد  »منتدى 
لدع��م احلكوم��ة القط��اع اخلاص، 
مثنياً على خط��وة املنتدى الرامية 
لعقد سلسلة ورش تشخص اخللل 
االقتص��ادي وتط��رح توصيات متثل 
ص��وراً واقعي��ة خملتلف املش��كالت، 
مؤك��داً أن الع��راق جت��اوز أصع��ب 

املراحل والتحديات التي واجهته.
إلى ذلك، قال رئيس املنتدى فارس آل 
سلمان إن »أهداف عملية اإلصالح 
االقتصادي تتمثل بأداء اقتصاد قوي 
ينت��ج فائضاً ف��ي ميزان احلس��اب 
البطالة  وانخفاض نس��ب  اجل��اري 
وارتف��اع معدل النم��و للناجت احمللي 
اإلجمال��ي، فضالً ع��ن تركيزه على 

التنمية املستدامة«.
وأش��ار إلى أن ذل��ك يعكس كفاءة 
اإلدارة االقتصادي��ة اجليدة بركائزها 
األساس��ية املتمثلة باإلدارة املالية 
والسياسة النقدية، وإلى أن املرحلة 
األولى حتتاج إلى الوقوف عند األداء 
االقتص��ادي العام للدول��ة وكفاءة 
اإلدارة احلكومي��ة وقط��اع األعمال 

والبنية التحتية. 
ولف��ت إلى أن املرحل��ة األخرى التي 
حتمل عنوان »الترش��يد والهيكلة« 
تقف عن��د ترش��يد إنف��اق الدولة 
دع��م هياكلها ووضع ح��د أقصى 

للتوظيف، وتوجيه الدعم احلكومي 
إل��ى فئ��ات مح��دودة م��ن اجملتمع، 
ومراجع��ة إيج��ارات دائ��رة عقارات 
الدولة واألمانة واألوقاف، فضالً عن 
إجراء مراجعة شاملة للرسوم التي 
تتقاضاه��ا الدولة، ووض��ع املعادلة 
املنصفة للدول��ة واملواطن على أن 

يعاد النظر فيها دورياً.
أما املستشار االقتصادي في هيئة 
املستشارين عبد احلسن العنبكي، 
فدعا إلى مراجعة جوالت التراخيص 
النفطية ألن نفقاتها التش��غيلية 
واالس��تثمارية مرتفع��ة، مضيف��اً 
أن احلكوم��ة متلك 96 ف��ي املئة من 
األراض��ي الزراعية وحتت��اج إلى إدارة 
ناجح��ة جلعله��ا منتج��ة وتغطي 
املدي��رة  ونبه��ت  البل��د.  حاج��ات 
العام��ة للهيئة العام��ة للضرائب 
ناجح��ة عباس عل��ي، إل��ى ضرورة 
إح��داث إصالحات ضريبي��ة يظهر 

أثرها بوضوح لتعزيز اإليرادات.

وأك��د اخلبير املالي ماج��د الصوري 
أن اخلط��ة اخلمس��ية األخيرة تبنت 
توجه اقتصاد الس��وق االجتماعي، 
مش��يراً إلى أنها األكثر انس��جاماً 
م��ع متطلب��ات الدس��تور العراقي 
وتوجهات��ه في اس��تخدام أس��س 
اقتصادية حديثة، وقادرة على حتقيق 
واالجتماعية  االقتصادي��ة  التنمية 
املطلوب��ة م��ن كل فئات الش��عب 

العراقي. 
ودع��ا إل��ى إع��ادة هيكل��ة جريئة 
العراق  املالي��ة ف��ي  للمؤسس��ات 
خصوص��اً املص��ارف احلكومية، من 
خ��الل دم��ج املص��ارف احلكومي��ة 
التجاري��ة، وكذل��ك كل املص��ارف 
املتخصص��ة، ف��ي مص��رف تنموي 
كبي��ر، م��ع إع��ادة هيكلته��ا إدارياً 
ومالي��اً، وتأمن اإلمكان��ات الالزمة 
له��ا وفص��ل اإلدارة ع��ن رأس املال 
بالنس��بة لكل املصارف احلكومية 

واخلاصة.

الحكومة تملك 96 % من األراضي الزراعية

خبراء يطالبون بصندوق سيادي لتغطية الديون

إن واردات النفط 
تهيمن على ترتيب 
ثالثة موازين رئيسة 
في االقتصاد العراقي 
وحركتها هي 
الحساب الجاري لميزان 
المدفوعات الذي 
تشكل إيرادات النفط 
فيه نسبة 98 بين المئة 
من إجمالي تدفقات 
العملة األجنبية

أحد األراضي الزراعية في البالد

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلن��ت وزارة امل��ال الس��عودية أن العج��ز ف��ي 
موازنتها واصل انخفاض��ه في الربع الثاني من 
2017 لتصل نسبة تراجعه إلى 51 في املئة في 
النصف األول من الع��ام احلالي مقارنة بالفترة 
ذاته��ا من العام املاضي، ف��ي ظل قيام اململكة 

بخفض نفقاتها وفرض ضرائب.
وأف��ادت في تقريرها املالي الدوري بأن العجز في 
الرب��ع الثاني بلغ 46.517 ملي��ار ريال )نحو 12.4 
مليار دوالر( مس��جالً انخفاضاً بنس��بة 20 في 

املئة مقارنًة بالربع ذاته من العام املاضي.
وبه��ذا التراج��ع اإلضاف��ي، يك��ون العج��ز في 
النصف األول من السنة بلغ 72.728 مليار ريال 
)19.2 مليار دوالر( مسجالً انخفاضاً بنسبة 51 

في املئة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2016.
وأش��ارت الى ان إجمالي اإلي��رادات للربع الثاني 
بلغ نحو 163.906 مليار ريال، مس��جلًة ارتفاعاً 
بنسبة ستة في املئة عن الربع املماثل من العام 
املاضي، إذ بلغت اإليرادات غير النفطية 62.916 
مليار ري��ال، واإليرادات النفطي��ة 100.99 مليار 
ريال، بنس��بة منو بلغت 28 ملياراً مقارنًة بالربع 
املماث��ل م��ن العام املاض��ي، مدفوعاً بتحس��ن 

أسعار النفط في األسواق العاملية.
وكش��ف مس��اعد وزير امل��ال للش��ؤون الفنية 
هندي الس��حيمي، خالل املؤمتر الصحافي الذي 
عقده أمس نياب��ًة عن وزير املال محمد اجلدعان 
في مق��ر الوزارة بالرياض، باألرقام عن التطورات 
اإليجابي��ة ف��ي أداء موازن��ة الدولة له��ذا الربع 
واملتمثل��ة في مزيد م��ن التقدم ف��ي اإليرادات، 
وحتسن كفاءة اإلنفاق العام، وانخفاض العجز 
املال��ي، م��ع احلف��اظ عل��ى مس��توى اخلدمات 
األساس��ية املقدم��ة للمواطنن ف��ي أولويات 

اإلنفاق احلكومي.

طوكيو ـ رويترز:
انخفض املؤشر نيكي لألسهم اليابانية 0.1 
في املئة أمس االثنن مس��جال أدنى مستوى 
في ثالثة أش��هر ونصف الش��هر بعد عطلة 
نهاية أس��بوع طويلة، في الوقت الذي دفعت 
فيه التوت��رات ب��ن الواليات املتح��دة وكوريا 
الش��مالية املس��تثمرين إل��ى الع��زوف ع��ن 

األصول عالية اخملاطر.
وطغى أثر املكاس��ب التي حققه��ا الن يوم 
اجلمعة وتنامي التوترات اجليوسياس��ية على 
بيانات أظه��رت أن اقتصاد الياب��ان منا بوتيرة 

أقوي من املتوقع في الربع الثاني.
وأنه��ى املؤش��ر نيك��ي القياس��ي تعامالته 
منخفض��ا واح��دا في املئ��ة إل��ى 19537.10 
نقطة وهو أدنى مس��توى إغ��الق منذ الثاني 

من أيار.
ومن��ا اقتص��اد اليابان في الربع الثاني بأس��رع 
وتيرة في أكثر م��ن عامن في الوقت الذي زاد 
فيه إنفاق املستهلكن والنفقات الرأسمالية 

بأسرع وتيرة فيما يزيد على ثالث سنوات.
وزاد الن��اجت احملل��ي اإلجمال��ي للياب��ان بوتيرة 
س��نوية بلغت أربعة في املئ��ة في الفترة بن 
نيس��ان وحزيران وه��و ما يزيد عن متوس��ط 
التوقعات البالغ 2.5 في املئة، ليس��جل أكبر 
زيادة من��ذ الفترة بن كانون الثان��ي وآذار من 

عام 2015.
وس��جلت ش��ركات التأم��ن والبن��وك، التي 
تستثمر في املنتجات ذات العائد املرتفع مثل 
الس��ندات األجنبية، أداء أقل من السوق بعد 
أن انخفض��ت العوائ��د على س��ندات اخلزانة 
األميركية بفع��ل بيانات للتضخم األميركي 

جاءت دون التوقعات.
وانخفضت أس��هم تي آند دي هولدجنز 2.7 في 
املئة وداي-إيتشي اليف هولدجنز 1.9 في املئة في 
حن تراجعت أس��هم مجموعة ميتسوبيشي 

يو.إف.جيه املالية 1.2 في املئة.

تراجع عجز الموازنة 
السعودية 

أدنى مستوى لمؤشر 
السوق الياباني
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بغداد ـ الصباح الجديد:
ق��ال املدي��ر التنفيذي للس��وق طه 
أحمد عبد الس��الم أمس االثنن ان 
سوق العراق لألوراق املالية نظم في 
ش��هر متوز احلالي 21 جلسة تداول 
ف��ي الس��وق النظامي ال��ذي يظم 
72 شركة و10 جلسات في السوق 
الثاني الذي يظم 29 ش��ركة مبيت 
اقف��ل   ISX60 الس��وق  إن مؤش��ر 
ف��ي نهاية ش��هر مت��وز 2017 على 
)575.61( نقطة منخفضا بنس��بة 
)%0.09( قياس��ا بقيمت��ه في أغالق 
 )576.11( البالغ��ة  حزي��ران  ش��هر 

نقطة.
وقال عبد السالم في بيان له أمس، 
ان ع��دد األس��هم املتداول��ة خالل 
شهر متوز بلغ )65.877( مليار سهم 
فيما بلغت قيمة األسهم املتداولة 
ان  مبين��ا  دين��ار،  ملي��ار   )40.720(

التداول في السوق ركز على اسهم 
الش��ركات املصرفي��ة حي��ث تقدم 
املص��رف التج��اري العراق��ي بعدد 
اس��هم وبلغ  26.400 مليار سهم 
وج��اء مص��رف العربية اإلس��المي 
بعده حيث بلغ عدد أسهمه 12.985 
ملي��ار س��هم ام��ا مص��رف بغداد 
ف��كان بع��دد اس��هم 7.457 مليار 
س��هم ومصرف الش��رق األوس��ط 
بعدد اس��هم 6.057 مليار س��هم 
ومص��رف اخللي��ج التج��اري بع��دد 
اسهم 2.711 مليار سهم واملصرف 
اإلس��المي كان بعدد اسهم 2.061 
مليار س��هم حيث ان سعر األغالق 
ارتفع والبالغ )0.670( دينار بنس��بة 
)%11.7( عن أغالق الش��هر السابق 

البالغ ) 0.600( دينار.
أم��ا ع��ن ت��داول املس��تثمرون غير 
العراقي��ن فب��ن عب��د الس��الم ان 

األس��هم املش��تراة لغير العراقين 
بل��غ )26.819( مليار س��هم ونفذت 
من خالل )472( صفقة شراء بلغت 
قيمته��ا )11.529( ملي��ار دينار من 
تداول اسهم )23( شركة مساهمة 

مدرجة.
املباع��ة م��ن غي��ر  األس��هم  ام��ا 
العراقين فاكد عبد السالم ان عدد 
األس��هم املباعة من غير العراقين 
بلغت )14.017( مليار سهم نفذت 
من خالل )855( صفق��ة بيع بلغت 
قيمته��ا )6.947( ملي��ار دين��ار من 
تداول اسهم )12( شركة مساهمة 
مدرج��ة، واقف��ل مؤش��ر الس��وق 
ISX60  في نهاية ش��هر متوز 2017 
عل��ى )575.61( نقط��ة منخفض��ا 
بنس��بة )%0.09( قياس��ا بقيمت��ه 
في أغ��الق ش��هر حزي��ران البالغة 

)576.11( نقطة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت هيئة االستثمار الوطنية 
توقيع عقد اس��تثماري ملشروع 
إجن��از 4000 وحدة س��كنية في 
محافظة ميسان مبدة إجناز ثالث 
سنوات، مش��يراً إلى أن املشروع 
 600 مس��احة  عل��ى  س��ُينجز 

دون�م.
وق��ال األعرجي في بيان صحافي 
إن »الهيئة واستمراراً لبرنامجها 
اخلاص مبشروع اإلسكان الوطني 
املتضم��ن إجن��از ملي��ون وح��دة 
س��كنية في محافظات العراق 
أعم��ال  الي��وم  كاف��ة حتتض��ن 
توقيع العقد االستثماري ومنح 
اإلجازة اخلاصة مبشروع إجناز نحو 

4000 وح��دة س��كنية لصال��ح 
محافظ��ة ميس��ان ومب��دة إجناز 

ثالث سنوات«. 
مؤك��دا أن هذا »املش��روع والذي 
س��تنفذه ش��ركة أيف��ر براي��ت 
الصيني��ة بقيمة نص��ف مليار 
دوالر ميث��ل ف��ي تصاميمه احدى 
من��اذج االس��تثمار العاملي والذي 
 600 مس��احة  عل��ى  س��ينجز 
خض��ر  مناط��ق  متضمن��اً  دومن 
وخدمات ومراكز جتارية وصحية 
وترفيهية وغيرها مما يحتاجه أي 
مجمع س��كني نأم��ل أن يكون 
منوذجاً للمش��اريع املشابهه في 

احملافظات«.
وع��ّد أن التوقيع على إحالة هذا 

املش��روع ميثل نهاية شوط كبير 
م��ن عمل دؤوب اس��تمر لعامن 
عل��ى جمي��ع األصع��دة الفنية 
والقانوني��ة والهندس��ية وم��ع 
جهات مختلفة بالدولة تكللت 
جميعها مبوافقة مجلس الوزراء 
املش��روع  إحال��ة  عل��ى  املوق��ر 
لالستثمار كونه ضمن املشاريع 
الستراتيجية التي تزيد كلفتها 

عن 250 مليون دوالر«.
وأع��رب ع��ن أمله ب��أن »يحظى 
املشروع بدعم احملافظة واجلهات 
املعنية فيها بعد تسليم األرض 
للجهة املنفذة ومبا يس��هم في 
حل ج��زء من أزمة الس��كن في 

احملافظة.

ميسان: عقد استثماري »األوراق المالية«: تداول 65 مليار سهم
إلنجاز 4000 وحدة سكنية 



فاسو ـ بي بي سي: 

قتل 18 شخصا في هجوم »إرهابي« 
عل��ى مطعم ف��ي واغادوغو، عاصمة 
بوركينا فاس��و، بحس��ب م��ا تقوله 

احلكومة.
وقال وزير االتصاالت، رميي داندجينو، إن 
اثنن من املهاجم��ن قتال، وإن احلادثة 

قد انتهت.
ويقول شهود عيان إن املسلحن الذين 
نفذو الهجوم وصلوا في س��يارة إلى 
مطع��م تركي وأخ��ذوا يطلقون النار 
عل��ى زبائن املطعم الذين يجلس��ون 

في اخلارج.
وط��وق أفراد الش��رطة وق��وات األمن 
املبنى، وظلت أصوات طلقات النيران 
تسمع ملدة ساعات. وأصدرت السفارة 
حتذي��را  واغادوغ��و  ف��ي  األمريكي��ة 

ملواطنيها بتجنب موقع الهجوم.
وقال الوزير إن القتلى واجلرحى ينتمون 
إلى بلدان مختلفة، من بينها فرنسا. 
وقد أكدت تركيا قتل أحد مواطنيها.

ووقع الهج��وم في منطق��ة كوامي 
مطع��م  عل��ى  املزدحم��ة  نكروم��ا 
»اسطنبول« وفندق »برافيا«. ويبدو أن 
مطعم عزيز اسطنبول كان هو مركز 

الهجوم.
وقال ش��اهد عيان لبي بي سي »رأيت 
عدة شاحنات أو سيارات جيب تسير 
في ش��ارعنا، وبعض أفراد الش��رطة 
مس��لحن  املنطق��ة  م��ن  واجلي��ش 

ينتشرون أمام منزلنا«.
»س��معت عدة طلقات ن��ار، وارتعبت 
م��ن اخل��وف فدخل��ت، لكن��ي ظللت 

أسمع أصوات طلقات نيران«.
لوكال��ة  ش��رطة  نقي��ب  وق��ال 
أسوشيتيدبرس إن املهاجمن وصلوا 
إلى املنطقة على دراجات نارية، وإنهم 
أخذوا يطلقوا النار عش��وائيا. وليس 
من املعروف إن كان املهاجمن اللذين 

قتال من بن مجموع القتلى ال�18.
وكان 30 شخصا قد قتلوا في هجوم 
ش��نه متش��ددون في العاصمة على 
مقهى يقع ف��ي املنطقة ذاتها العام 

املاضي.
ويقول مراس��ل بي بي س��ي اليكس 

دوفال س��ميث إن هن��اك مخاوف من 
ضل��وع جماع��ة م��ن فل��ول تنظيم 

القاعدة في الهجوم.
ووقع الهج��وم في منطق��ة كوامي 
»اس��طنبول«  عل��ى مطعم  نكروما 

وفندق »برافيا«.
ونقل��ت وكال��ة فران��س ب��رس ع��ن 
أحد املس��عفن قول��ه »نقلن��ا عددا 
من األش��خاص م��ن املنطق��ة ولكن 
أحده��م، وهو تركي اجلنس��ية، توفي 

عقب وصوله إلى املستشفى«.
ق��د  متش��ددون  إس��الميون  وكان 
اقتحموا فندق »س��بلنديد« في عام 
2016 واحتج��زوا 170 ش��خصا قتل 
منهم 30 ف��ي هجوم أعل��ن تنظيم 

القاعدة املسؤولية عنه.
وتعان��ي بوركين��ا فاس��و م��ن خطر 
اجلماعات املتش��ددة التي تنشط في 

جارتها مالي منذ عام 2012.
ووبوركين��ا فاس��و جزء م��ن منطقة 
الس��احل، التي تش��مل أيض��ا مالي 
التي تنشط فيها جماعات متشددة 

منذ 2012.
وقد ش��كلت قوة متعددة اجلنسيات 

تديره��ا األمم اإلفريقي��ة الس��تهداف 
املس��لحن املتش��ددين ف��ي منطقة 
الس��احل. ولكن تلك الق��وة لن تبدأ 

عملها إال في نهاية هذا العام.
عل��ى  فاس��و  بوركين��ا  وش��هدت 
الهجم��ات ف��ي كانون الثان��ي 2016 
عندما نفذوا  إس��الميون متش��ددون 
هجوم��ا عل��ى فندق��ا مش��هورا في 
واغادوغ��و يرت��اده أجان��ب. وقت��ل في 
الهجوم 30 ش��خصا منه��م أجانب. 
وكان هذا أكث��ر هجوم دموي تتعرض 
له البالد ،وفي كان��ون األول من العام 
ذات��ه قتل 12 جنديا في هجوم ش��نه 
إس��الميون متش��ددون في الش��مال 

قرب احلدود مع مالي.
اذار م��ن  العاصم��ة ف��ي  وتعرض��ت 
الع��ام احلالي عل��ى هج��وم لنقطتا 
تفتيش تابعتان للش��رطة، وقتل في 
الهجوم ثالثة أش��خاص. بينما كانت 
العاصمة تستعد ملهرجان فيسباكو 
فيلم السينمائي، /آذار 2017: خطف 
ف��ي  الني��ران  وأش��علت  ش��خصان 
مدرسة بعد تهديد متشددين لبعض 

املؤسسات التعليمية.

شؤون عربية ودولية6

دمشق ـ وكاالت :
أعلن��ت املعارضة الس��ورية في ري��ف حمص عن 
التوص��ل إلى اتفاق جديد مع الوس��يط الروس��ي 
بش��أن أبعاد نظام وقف إطالق الن��ار في منطقة 

تخفيض التوتر املزمع إقامته.
وذكرت مواق��ع تابعة للمعارض��ة أن وفد تفاوض 
مكلف��ا من قبل الهيئة العام��ة للمفاوضات في 
ريف حمص الش��مالي توصل لالتفاق على 4 بنود 
مع الوفد الروسي، وذلك بعد اجتماع مت في خيمة 
أنش��ئت لهذا الغرض في بل��دة احملايدة قرب بلدة 

الدار الكبيرة بريف حمص.
وتتلخص البنود األربعة الى بدء صياغة مش��روع 
اتف��اق جديد ومناقش��ته مع الوفد الروس��ي في 
اجللس��ات القادم��ة وااللت��زام بوقف إط��الق النار 
ضم��ن منطقة تخفيف التوتر ، اضافة تس��هيل 
دخول قوافل اإلغاثة األممي��ة ، فضال التأكيد على 
اإلفراج عن كافة املعتقلن وأن هذا البند سيكون 

من أولويات بنود االتفاق.
وحس��ب مواقع املعارضة الس��ورية، وعد الطرف 
الروس��ي خالل االجتم��اع بإيق��اف خروقات وقف 
إط��الق الن��ار من قب��ل اجلي��ش الس��وري وجتديد 
الهدنة، إذ من املقرر  أن تعقد خالل األيام القادمة 

اجتماعات أخرى لتقييم آلية سير االتفاق.

واشنطن - رويترز:
قال��ت الس��لطات األميركية إن ثالثة أش��خاص 
قتلوا بالرصاص في مضمار سباق سيارات بوالية 
ويسكونس��ن ام��س االول األحد لك��ن لم تتضح 

بعد هوية اجلاني والدافع وراء الهجوم.
وقال ديفيد بيث قائد ش��رطة مقاطعة كينوشا 
للصحفين م��ن موقع احلادث في تصريحات بثها 
موقع فوكس6 نيوز اإللكتروني إن إطالق النار وقع 
بجانب مس��ار س��باق جري��ت ليكس ف��ي يونيون 

جروف بويسكونسن.
وكان هناك عدة آالف في املضمار وقت إطالق النار 
ومت إجالؤهم. وتعامل قرابة 100 شرطي مع إطالق 
النار واستمعوا إلى أقوال الشهود بحثا عن دليل 

وللمساعدة في التحقيق.
والضحاي��ا ثالث��ة رج��ال تت��راوح أعماره��م ب��ن 
العش��رينات والثالثينات وهم م��ن والية ايلينوي. 

ولم يتم الكشف عن هوياتهم بعد.
وق��ال بيث للصحفين إن الضحاي��ا كانوا يقفون 
بالق��رب من بائع لألطعمة عندما اقترب مس��لح 

وأطلق عليهم النار من مدى قريب فيما يبدو.

سول - رويترز :
تراجع��ت حدة التوترات في ش��به اجلزيرة الكورية 
بعض الش��يء امس االثن��ن إذ قال رئي��س كوريا 
كوري��ا  طموح��ات  مس��ألة  ح��ل  إن  اجلنوبي��ة 
الش��مالية النووي��ة يج��ب أن يتم س��لميا وقلل 
مس��ؤولون أميركيون من خطر نشوب حرب قريبا 

مع بيوجنياجن.
وكانت اخملاوف من أن تكون كوريا الشمالية اقتربت 
من حتقيق هدفها بأن تصب��ح األراضي األميركية 
داخل نطاق صواريخه��ا النووية قد زادت من حدة 

التوترات في األشهر األخيرة.
وح��ذر الرئيس األمريكي دونال��د ترامب في مطلع 
األسبوع من أن اجليش األميركي »جاهز ومتأهب« 
في ح��ال تصرف كوريا الش��مالية برعونة بعد أن 
هددت األسبوع املاضي بإطالق صواريخ على جزيرة 

جوام األميركية في احمليط الهادي.
وق��ال رئي��س كوري��ا اجلنوبية م��ون جي��ه-إن في 
تصريحات في بداية اجتماع مع كبار املس��اعدين 
واملستش��ارين »يجب أال تنشب حرب جديدة على 
ش��به اجلزيرة الكورية. وأيا كان��ت التقلبات التي 
نواجهه��ا يج��ب حل مس��ألة كوريا الش��مالية 

النووية سلميا«.

أنباء عن اتفاق جديد
حول هدنة حمص

ثالثة قتلى في إطالق نار 
أثناء سباق سيارات بوالية 

ويسكونسن األميركية

تراجع طفيف في 
التوترات الكورية 

ومسؤولون أميركيون 

متابعة ـ الصباح الجديد: 

 ، اختطفت مجموعة مس��لحة 
رئيس الوزراء الليبي السابق علي 
زيدان أثناء تواجده في أحد فنادق 
العاصمة الليبية طرابلس. ووفق 
معلومات أمني��ة، فإن مجموعة 
مسلحة كانت تستقل سيارات 
دفع رباعي داهمت فندق »الشرق« 
وس��ط طرابل��س  ،حي��ث يقيم 
زيدان واختطفته. وحسب مصدر 
أمني فإن اجملموعة، التي لم يُعرف 
هويته��ا حتى اللحظ��ة، اقتادت 

زيدان إلى جهة غير معروفة.
وس��ط ذلك، قال الناطق باس��م 
القيادة العامة للقوات املسلحة 
الليبية العقيد أحمد املسماري، 
إن وح��دات م��ن الق��وات البري��ة 
تقدمت ام��س االول األحد، باجتاه 
مدين��ة درنة من خمس��ة محاور 

مصحوبة بإسناد جوي. 
وأضاف املس��ماري عبر حس��ابه 
آم��ر  أن  »تويت��ر«  موق��ع  عل��ى 
مجموعة عملي��ات »عمر اخملتار« 
العميد كمال اجلبالي اس��تطلع 
درن��ة  مدين��ة  ش��واطئ  األح��د 
بصحبة سرية سوسة البحرية. 
ونش��ر الناط��ق باس��م القي��ادة 
العامة للقوات املسلحة الليبية 
عبر حس��ابه على موقع »تويتر« 
ص��ورًا آلم��ر عمليات عم��ر اخملتار 
وهو يس��تطلع ش��واطئ مدينة 

درنة.
وف��ي القاه��رة، أعل��ن املبع��وث 
غس��ان  لليبي��ا  اجلدي��د  األمم��ي 
سالمة، األحد، أن »األزمة الليبية 
أولوي��ة متقدمة حالًي��ا لدى ألمم 
املتحدة وأمينه��ا العام، أنطونيو 
غوتيري��س«. ج��اء ذل��ك حس��ب 
بيان للجيش املصري، عقب لقاء 
رئيس األركان محمود حجازي مع 

س��المة، ال��ذي وصل إل��ى مصر، 
أم��س االول االحد، ف��ي زيارة متتد 
ليوم��ن.  وقال البي��ان إن »اللقاء 
اس��تعرض اجله��ود املصرية، وما 
أس��فرت عنه نتائ��ج اجتماعات 
مصر مع مختلف األطراف، لبلورة 
وصياغة س��بل وآلي��ات التوصل 
لتسوية سياسية لألزمة الليبية، 
تضم��ن إقام��ة الدول��ة الليبية 

املوحدة والدميوقراطية«.
الفري��ق  أك��د  اللق��اء،  وخ��الل 
حجازي »حرص مصر على حتقيق 
التس��وية، وفًقا لإلطار الشرعي، 
السياس��ي  االتفاق  يوف��ره  الذي 
املوقع مبدينة الصخيرات املغربية 
وحتت مظل��ة األمم املتحدة، ووفقاً 

د حجازي  للتوافق الليبي«. وش��دَّ
على ض��رورة »التع��اون مع كافة 
اجلهود، التي من ش��أنها احلفاظ 
عل��ى الوح��دة الليبي��ة، ودع��م 

مؤسساتها الشرعية«.
م��ن جانب��ه، أك��د س��المة على 
»أهمي��ة التواص��ل والتعاون مع 
مصر ومختل��ف األطراف املعنية 
باألزم��ة خ��الل الفت��رة املقبلة«، 
حس��ب البيان املصري. وفي وقت 
سابق اليوم، التقى سالمة مع وزير 
املصري سامح شكري،  اخلارجية 
لبح��ث الترتيب��ات املس��تقبلية 

لتسوية األزمة الليبية.
وف��ي الدوح��ة، اجتم��ع خالد بن 
محم��د العطي��ة وزي��ر الدول��ة 

لش��ؤون الدف��اع القط��ري أمس 
االول األح��د، مع العميد بش��ير 
القاض��ي، آم��ر غرف��ة عملي��ات 
التابع��ة  املرص��وص«  »البني��ان 
حلكوم��ة الوفاق في ليبيا. وقالت 
وكالة األنباء القطرية الرس��مية 
االجتم��اع  خ��الل  »ج��رى  إن��ه 
تقدمي الش��كر لدول��ة قطر على 
البني��ان  لق��وات  مس��اندتها 
املرص��وص ف��ي عملياته��ا ض��د 

»داعش« في مدينة سرت .
وحض��ر االجتماع الفري��ق الركن 
طيار غامن بن شاهن الغامن رئيس 
أركان القوات املسلحة القطرية. 
ول��م تذك��ر الوكال��ة املزي��د من 

التفاصيل حول اللقاء.

الفضائي��ة  »النب��أ«  أن قن��اة  إال 
كش��فت عن إتفاق بن احلكومة 
القطرية و قيادة عملية »البنيان 
تق��دمي  يتضم��ن  املرص��وص« 
دع��ٍم فن��ّي ولوجس��تّي لعناصر 
و ق��وات االخي��رة . و نقل��ت النبأ 
ع��ن مراس��لها أن وف��د »البنيان 
املرصوص« طلب من وزارة الدفاع 
القطرية تدريب عناصر العملية 
ف��ي قطر، مؤك��دة أن وزير الدفاع 
القط��ري خال��د العطي��ة أب��دى 

موافقته على الطلب.
و ج��اء ذلك ف��ي اجتماع ضم آمر 
غرف��ة عمليات البني��ان العميد 
بش��ير القاضي والناطق باس��م 
العملية العميد محمد الغصري 

وعدد م��ن قياداته��ا، إضافة إلى 
عض��و اجملل��س البل��دي مصراتة 
أبوبك��ر الهري��ش، م��ع املكل��ف 
باملل��ف الليبي ف��ى قطر محمد 
بن ناص��ر آل ثان��ي ووزي��ر الدفاع 
القط��ري خالد العطي��ة ورئيس 

األركان القطري غامن بن شاهن.
وأكد عضو بلدي مصراتة أبوبكر 
الهريش في تصريح لذات القناة 
واإلنس��اني  الفن��ي  الدع��م  أن 
املق��دم م��ن احلكوم��ة القطرية 
لصالح العملي��ة كان قد خفف 
م��ن الع��بء عليه��ا، مثنيا على 
فتح الدوحة باب املساعدة لليبيا 
في حربه��ا على اإلره��اب، وذلك 

وفق تعبيره.

وفد »البنيان المرصوص« يطلب من قطر دعًما فنّيا ولوجستّيا 

اختطاف رئيس الوزراء الليبي السابق 
علي زيدان من أحد فنادق طرابلس

وحدات من القوات 
البرية تقدمت 

امس االول األحد، 
باتجاه مدينة درنة 
من خمسة محاور 

مصحوبة بإسناد 
جوي

رئيس الوزراء السابق علي زيدان

تقـرير
قتلى وجرحى ينتمون إلى بلدان مختلفة

18 قتيال في هجوم إرهابي على مطعم تركي في بوركينا فاسو
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هجوم على مطعم تركي في مالي

كينيا ـ أ ب ف:
الكيني��ة  املعارض��ة  اتهم��ت 
»إره��اب  مبمارس��ة  احلكوم��ة 
الدولة« وتعهدت بإلغاء النتيجة 

»الزائفة« لالنتخابات الرئاسية.
وق��ال املع��ارض الب��ارز، جيم��س 
يتوجه��وا  ل��ن  إنه��م  أورينغ��و، 
داعيا  ه��ذا،  لتحقي��ق  للقض��اء 
الكيني��ن إل��ى اله��دوء والبقاء 

مبنأى عن اخلطر.
100 ش��خص  أن نح��و  وأض��اف 
قتلتهم قوات األمن الكينية دون 

تقدمي أي أدلة على ذلك.
ومنحت النتائج الرسمية الرئيس 
أورورو كينيات��ا قرابة 54 في املئة 
من أصوات الناخبن، بينما وصف 
رايال أودينغا االنتخابات  منافسه 

ب� »متثيلية«.
وق��ال أورينغ��و: »إنه��م علم��وا 
االنتخابات.  بأنه��م سيس��رقون 
إنهم علموا أن الشعب لن يكون 
س��عيدا )بالنتائج(، لذلك، دفعوا 

بكل أدوات العنف«.
في غضون ذلك، قالت املفوضية 

الوطنية حلقوق اإلنسان في كينيا 
إن 24 ش��خصا قتل��وا برص��اص 

الشرطة خالل االحتجاجات.
وكان��ت من ب��ن الضحايا طفلة 
تبلغ م��ن العم��ر تس��عة أعوام 
برصاص��ة  أصي��ب  ق��د  كان��ت 
طائش��ة ف��ي ضاحي��ة ماث��اري 

الفقيرة بالعاصمة، نيروبي.
كم��ا قت��ل رج��ل ف��ي مقاطعة 
كيس��ومو، أحد معاقل املعارضة 
العرقية  العن��ف  أعم��ال  ومركز 
الت��ي أعقب��ت االنتخاب��ات ع��ام 
2007، الت��ي خلف��ت 1200 قتيل 

ونزوح 600 ألف تقريبا.
وفي وقت س��ابق، قالت منظمة 
املعروف��ة  االنتخاب��ات  مراقب��ة 
اختص��ارا ب� )إيل��وج(، التي لديها 
8 آالف و300 مراق��ب، إن النتائ��ج 
توقعتها منح��ت كينياتا  الت��ي 
54 في املئة، وهو فارق ضئيل عن 
النسبة الرس��مية البالغة 54.3 

في املئة.
وزي��ر  بأعم��ال  القائ��م  وح��ث 
ماتيانغ��ي،  فري��د  الداخلي��ة، 

الكيني��ن إل��ى الع��ودة حلياتهم 
باملسؤولية  والتحلي  الطبيعية، 
في اس��تخدام وس��ائل التواصل 

االجتماعي.
وقال ماتيانغي إن معظم املناطق 
كان يسودها الهدوء، غير أن بعض 
املناط��ق ش��هدت أعم��ال عنف 
حّم��ل ماتيانغ��ي م��ن وصفهم 

باجملرمن املسؤولية عنها.
ودعا كينياتا الكينين إلى التحلي 
بالهدوء، وأضاف قائال: »ش��هدنا 
نتائ��ج العن��ف السياس��ي. وأنا 
على يقن أن��ه ليس هناك كيني 
واحد يرغب ف��ي أن نعود إلى هذا 

مرة أخرى«.
وقبيل إعالن النتائج، دعا أودينغا 
لكن��ه  اله��دوء،  إل��ى  أنص��اره 
أضاف أن��ه ال ميكنه التحكم في 
اجلميع، وأن »الشعب يريد أن يرى 

العدل«.
ودعت منظم��ة العف��و الدولية 
الس��لطات الكيني��ة إل��ى فتح 
حتقي��ق في ح��االت القت��ل التي 

وقعت.

بيروت – وكاالت 
أعل��ن األمن الع��ام اللبناني إجناز 
عملية إخراج تنظيم »سرايا أهل 
الشام« من جرود عرسال شرقي 

البالد إلى األراضي السورية.
وأوضح��ت املديرية العامة لألمن 
الع��ام أن 34 حافل��ة على متنها 
املئات من مس��لحي »سرايا أهل 
الشام« وعوائلهم  انطلقت باجتاه 
األراضي السورية مبواكبة دوريات 
من األم��ن العام بالتنس��يق مع 
اللبناني وذلك  الصليب األحم��ر 
حتى احلدود اللبنانية الس��ورية ، 
على أن تتولى السلطات املعنية 
في س��وريا تأم��ن وصولهم إلى 
منطقة »الرحيبة« داخل األراضي 

السورية.
ووفق »اإلع��الم احلربي«، أصبحت 
مناطق املالهي ووادي حميد ووادي 
العجرم شرق عرسال خالية من 
أي وجود مسلح، بعدما انطلقت 
احلاف��الت الت��ي تقله��م باجت��اه 
فليطة الس��ورية، م��ع بقاء عدد 
الذهاب  النازح��ن فضل��وا  م��ن 

إلى قراه��م الواقعة في منطقة 
س��يطرة الدول��ة الس��ورية في 

القلمون الغربي.
وكان حزب اهلل اللبناني قد أعلن 
عن بدء عملية اإلجالء امس االول 
األح��د إثر تعطلها يوم الس��بت 
املاض��ي، ووصل��ت احلافالت أمس 
إلى املنطق��ة، لكنها لم تتحرك 

حتى امس االثنن.
الوطني��ة  الوكال��ة  وأوضح��ت 
نح��و  أن  لبن��ان  ف��ي  لإلع��الم 
300 مس��لح و3 آالف م��ن أف��راد 
بعد  احلاف��الت  ركبوا  عائالته��م 
إجن��از اإلجراءات الالزمة وس��مح 
له��م بالصع��ود إل��ى احلاف��الت 
مع األمتعة واألس��لحة الفردية 
واألوراق  باألس��ماء  التدقيق  بعد 
احلافل��ة  وتتح��رك  الثبوتي��ة. 
مبرافقة سيارات الصليب األحمر 
وألمن العام اللبناني ضمن جرود 
عرس��ال وحتى فليطة السورية، 
حيث يتجه مسلحو السرايا مع 
ذويهم نحو الرحيبة فيما اآلخرون 
الراغب��ون بتس��وية أوضاعه��م 

يتجهون إلى عسال الورد. 
ووفقا لالتفاق كان من املقرر نقل 
نح��و 300 مقات��ل م��ن جماعة 
س��رايا أه��ل الش��ام إضافة إلى 
ثالث��ة آالف الج��ئ إل��ى س��وريا، 
لكن العملية تعطلت ألس��باب 
»لوجس��تية« حسب مصادر في 

حزب اهلل.
وأوضحت وسائل إعالم لبنانية أن 
خط سير احلافالت هو اخلط ذاته 
الذي س��لكته حاف��الت »جبهة 
النص��رة« عند خروجها من جرود 

عرسال. 
وحترك��ت  القافل��ة الت��ي ضمت 
إضاف��ة إلى احلافالت 14 س��يارة 
وادي  م��ن  األحم��ر،  للصلي��ب 
حمي��د إلى عقبة اجل��رد ومن ثم 
الرهوة  القافلة سهل  ستسلك 
في جرد عرس��ال وصوال إلى جرد 
فليط��ة، ليتم بعدها الكش��ف 
عل��ى لوائح األس��ماء م��ن قبل 
األجهزة األمنية السورية لتتابع 
القافلة مس��ارها باجتاه الرحيبة 

في القلمون الشرقي.

المعارضة الكينية تتعهد
بإلغاء »االنتخابات الزائفة«

لبنان ينهي إجالء مسلحي »سرايا
أهل الشام« من أراضيه
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وقد ع��دت إليه؟ وهذه امل��رة ال أعرف إلى 
متى س��أبقى فيه؟ بعده إلى أين سأجته؟ 
هل إلى عراق محاصر وقبضة صارمة من 
نظام ثقيل؟ إلى أهل لم يتركوا شيئاً إال 
وباعوه من أجل أن يأكلوا كفاف يومهم... 
إنني اآلن فلسطيني، هكذا تقول أوراقي 
ل��دى وزارة الداخلي��ة وم��ا هو م��دون في 
بطاقة إقامتي، كيف وأنا العراقي جداً؟« 

)الرواية: 114(.
     وتتآزر تقنيات الس��رد التي يلجأ إليها 
الكات��ب لتس��لط الض��وء بش��كل تام 
على حس��ان، لتب��رز مديات إش��كاليته 
وت��أزم واقعه ومعاناته، وعل��ى الرغم من 
حضور أكثر من أسلوب سردي في عرض 
األح��داث وتقدميها؛ بيد أنه��ا ال تصب إال 
في مجال الكشف عن شخصية حسان. 
إذ يقتس��م س��رد فصول الرواي��ة الراوي 
ذي املعرف��ة الكلي��ة االنتقائي )بحس��ب 
تصنيفات نورمان فريدمان( مع فاتن عبد 
العزيز )عبر أسلوب السرد الذاتي بضمير 
املتكلم( ليكونا أداة للكش��ف عن وعيه 
الداخل��ي وأف��كاره املتخبط��ة بوصف��ه 
شخصية إش��كالية مهزومة حتمل كماً 
من املتضادات في عالم لم مينحه س��وى 

اخليبة.
     ويأت��ي اختي��ار ال��راوي )ذي املعرف��ة 
الكلي��ة االنتقائ��ي( بذكاء م��ن الكاتب، 
ذل��ك أن ه��ذا النوع من الرواة يس��تبطن 
وعي الشخصية ويكشفها أمامنا بكل 
وإمياءاتها  الداخلية  تضاداتها وصراعاتها 
ومش��اهداتها، وهو ما يحقق لن��ا جانباً 
مش��هدياً ودرامي��اً مهم��اً يهيم��ن على 
البنية العام��ة للرواية، فيخلق لنا صورة 
متكاملة عن الش��خصية، فال نسمعها 
فحس��ب بل نراه��ا أيضاً، ما يوف��ر أيضاً 
عنص��ر اإليه��ام بواقعي��ة الش��خصية. 
فاحلكاي��ة تقدم مباش��رة كما تعاش من 
طرف حس��ان وكما تنعكس ف��ي وعيه، 
وتق��ّدم األف��كار وال��رؤى واملش��اعر كما 
تتك��ون بالتدريج، فتبدو الرواية كأنها بال 
راٍو، كما في هذا النص على سبيل املثال 
»بدأ حس��ان يس��ترد نثاره متجاوزاً ركام 
أحزان��ه احلبلى، كان يقطع ش��ارع رابعة 
العدوي��ة ذهاباً وإياب��اً وغالباً ما يس��هو 
فيوقه صوت منبهات الس��يارات الطائرة 
وكأنها في حمأة سباق. كان أحياناً يحرك 
راعيه ليتنفس بعمق فهو في فج الريح، 

ف��ج ال يه��دأ، وكم من مرة ردد في س��ره 
أن الذاكرة الش��عبية اخترعت ها االسم 
في توصيف عجي��ب للمكان إذ إن املرء ال 
يعرف غالب��اً من أين ته��ب الريح؟ كأنها 
تهب م��ن كل اجلهات، تتصادم ثم تتفرق، 
وبع��د ذلك تتجمع... لطمت��ه رياح الفج 
فتطاير معها شعر رأسه، وكان يحاول أن 

يجمعه فتأخذه الريح التي تعبئ عينيه 
بغبار ثقيل كأنه ذرات حصى مطحون، هو 
غير غب��ار العراق ذلك اآلتي من الصحاري 
وكان الناس يس��مونه )الطوز(« )الرواية: 
180( فال��راوي هن��ا جعل املتلق��ي يتابع 
تطور أحداث النص عبر وعي حسان، حني 
صب تركيزه على مكامن العالم الداخلي 

له، مفصح��اً عن أف��كاره، ومتبنياً رؤيته 
ومشاهداته، ومتماهياً معه.

     إن هذا النوع من الس��رد اسهم بنحو 
مباش��ر في التوثيق املش��هدي النثياالت 
ذاك��رة )حس��ان( املتخمة باخل��راب الذي 
خلفت��ه احل��روب والتحوالت السياس��ية 
واالنقالبات الدموية والصراع الس��لطوي 
في الع��راق، وموقفه اإلش��كالي من كل 
هذا، فحسان شخصية إشكالية بامتياز، 
فه��و متردد بني عاملي )الذات( و)الواقع(، إذ 
تكمن في ذاته قيم أصيلة وأحالم وأهداف 
يسعى لها لكنه يصطدم بواقع منحط 
يجعل��ه ينهزم أمام شراس��ته وحتدياته، 
فيعجز عن تغيير ما يحيطه من مآٍس لم 
تبِق من بلده شيئاً »لقد انتهى كل شيء، 
العراق دمروه، وضربوه بحقد دفني، وبدأت 
وق��دة احلماس ف��ي اخلفوت، في مش��رق 
األرض العربي��ة ومغربه��ا، واخلدوش التي 
حلقت بالضمائر ستش��فى بالتناس��ي... 
لق��د خرج ت��اركاً له��م اجلمل مب��ا حمل 
برغم أن اجلمال التي بقيت حية ال أحمال 
عليه��ا... أع��ادت احل��رب األرض والن��اس 
للقرون الوس��طى... لم يتركوا ش��يئاً إالّ 
وقصفوه، كأن بينهم وب��ني العراق ثارات 
متراكمة، لم يكن حس��ان هناك عندما 
حص��ل كل هذا ولكنه عندم��ا يرى صور 
القصف يح��س وكأن القصف يقع على 

جسده رغم أنه بعيد« )الرواية: 30(.
     ويهيم��ن الال تكافؤ الذي يستش��عره 
حس��ان بينه وب��ني محيطه، مول��داً في 
نفسه اإلحساس املطلق بالعجز التام إزاء 
املتغيرات، وبال جدوى كل ش��يء، بدءاً من 
الفن الذي قام��ت الدولة بأدجلته لصالح 
أفكاره��ا، م��روراً باحلب )عالقت��ه بفاتن(، 
واجلنس )عالقته اجلسدية براضية(، وصوالً 
إلى العم��ل احلزبي، واإلمي��ان بأيديولوجيا 
معين��ة، كالش��يوعية الت��ي آم��ن به��ا 
وتركها كس��يراً بع��د أن أحس بصراعات 

أفرادها وخياناتهم لبعض.
     ميك��ن الق��ول إن الرواية قد وثقت عبر 
وعي الش��خصية اإلش��كالية وذاكرتها، 
مش��اهد اخلراب النفسي للفرد واجملتمع، 
والقم��ع  باحل��روب  املبتل��ى  وللوط��ن 
الس��لطوي، فكانت مرآة لرصد جدليات 
الصراع والفصام بني )الوعي واملمارسة(، 
فهناك )وع��ي( تام باألزم��ة، يقابله عجز 

مطلق عن )ممارسة( إنهائها.

د. هديل عبد الرزاق أحمد
 

)هناك في فج الريح( رواية جديدة للكاتب 
العراق��ي عبد الرحم��ن مجي��د الربيعي، 
الص��ادرة في الع��ام 2011 ع��ن دار نقوش 
عربي��ة تض��يء ماه��و جديد ف��ي عوالم 
الربيع��ي، وفي مس��ار مش��غله الروائي. 
فللوهل��ة األول��ى وقب��ل ول��وج عوامله��ا 
يصادفنا عنوان الرواية، وملاذا اختار الكاتب 
مكان )ف��ج الري��ح( عنواناً لروايت��ه؟ وأية 

سمات ميكن أن يوحي بها هذا العنوان؟
يش��ي عنوان الرواية مبكنونات املس��كوت 
عن��ه، واملتعلق��ة بالش��خصيات، وأزم��ة 
طريقها الطويل النائي، مستشرفاً خواءه 
في نهاية املطاف، ومعبراً عن الروح اجملدبة 
لهذه الش��خصيات، وأحالمه��ا التي توأد 
قبل والدتها »الفج مف��رد وجمعه فجاج، 
والفج هو الطريق الواسع بني جبلني، لكن 
انظ��ري، هناك مجموعة م��ن اجلبال، ولذا 
يص��ح أن نقول عن املكان فج��اج الرياح... 
والفج ه��و غي��ر الناضج م��ن الفاكهة« 

)الرواية: 112(.
     وتنط��وي الرواية عل��ى ثيمات متعددة 
تتنازع س��لطة احلض��ور في الن��ص، وأبرز 
ه��ي  وأكثره��ا حض��وراً  الثيم��ات  ه��ذه 
بش��تى  اإلنس��اني(  االغت��راب  )هاج��س 
جتليات��ه. فاإلحس��اس بالغربة ف��ي داخل 
اجملتم��ع، والعجز عن التأثير فيه، وتالش��ي 
ش��خصية الفرد، وإحساسه بالهامشية 
داخل متاهة احلياة، تتسيد املشهد العام 
لعالم هذه الرواية، وتبرز بنحو واضح عبر 
شخصية )حسان الزيدي( الرسام العراقي 
املقي��م ف��ي تونس بج��واز س��فر وإقامة 
فلس��طينية، لعمله مع أعض��اء مكتب 
احتاد عمال فلسطني، مصمماً جمللة تابعة 
لالحت��اد الذي انتق��ل إلى تون��س بعد غزو 

بيروت 1982.
     ويعم��د الكات��ب إل��ى جعل )حس��ان( 
محور الرواية ومركزها، فمنه وبه تتجسد 
معالم الش��خصية اإلش��كالية، وتش��ع 
جتليات واقع اإلنس��ان العراقي وإشكالية 
وج��وده وتش��ظي هويت��ه وضياعه��ا في 
خض��م الصراعات السياس��ية الداخلية 
والدولية، وكما يبدو واضحاً في حديثه مع 
فاتن »إنني أتساءل اآلن: أية أقدار تربطني 
بهذه املدينة؟ بهذا البلد؟ أغادره ثم أجدني 

الت��ي عقدته��ا جلن��ة مب��ادرة دع��م الدرام��ا 
العراقي��ة ط��وال عام ونصف الع��ام من اجل 
النه��وض بالدراما وإعادة عجلتها الى الدوران 
على أسس صحيحة وس��ليمة تليق بالفنان 
واملواط��ن العراق��ي واخراجه��ا م��ن هيمن��ة 

القط��اع الع��ام وتفعي��ل مس��اهمة ومتويل 
القطاع اخلاص لصندوق دعم الدراما العراقية 
النتاج اعمال فني��ة عراقية رصينة فضال عن 
العم��ل على تس��ويقها عربي��ا وبرعاية تامة 
من لدن البنك املركزي وباشراف السيد رئيس 

مجلس الوزراء.
وأوضح ان دعم القطاع اخلاص مبا فيه شركات 
الهاتف النق��ال واملصارف اخلاصة وش��ركات 
التحوي��ل املال��ي ورج��ال االعم��ال العراقيني 
لصن��دوق دعم الدراما العراقي��ة اليقف عند 
ح��دود التموي��ل وإمنا يش��مل جان��ب الرعاية 
النت��اج اعم��ال درامية عراقية جديدة ش��كال 
ومضمونا ترقى ال��ى مصاف االعمال العربية 
ان لم تكن منافس��ة لها وتسويقها وحتقيق 
ش��راكة حقيقية مع الفنان��ني العراقيني في 
إطارمهم��ة وطني��ة ش��املة تلي��ق بالفنان 
واملواطن العراقي حيث س��يتم إي��داع أموال 
الداعم��ني ضمن حس��اب خ��اص بالصندوق 
في حس��اب خاص في البنك املركزي العراقي 
ومبوجب إج��راءات حس��ابية منس��جمة مع 

الضوابط والتعليمات املتبعة في البنك .
وابدى ممثلو ش��ركات الهواتف اس��تعدادهم 
لتقدمي الدع��م املالي املطلوب لهذا الصندوق 
مببالغ مجزية ومبا تس��مح ب��ه ميزانيات هذه 
الشركات والضوابط واإلجراءات املتبعة فيها 
وسيش��مل يش��مل ذلك االخذ مببدأ الرعاية 
لبع��ض االعم��ال الدرامي��ة بع��د دراس��تها 

واالتف��اق بش��أنها وفقا خلطة عم��ل اللجنة 
العليا للمبادرة. 

وقد ش��كر أبو الهيل باس��م اللجن��ة العليا 
والفنانني العراقيني ش��ركات الهاتف النقال 
عل��ى االلتفات��ة املهم��ة وودعمهم املباش��ر 
ف��ي متوي��ل صن��دوق دع��م الدرام��ا العراقية 

والش��راكة احلقيقية والفاعلة الس��تنهاض 
وتفعيل الدراما العراقية مؤكدا ان اجتماعات 
أخرى س��تعقد برعاية السيد محافظ البنك 
املركزي في القريب العاجل مع رابطة املصارف 
اخلاص��ة العراقية ومجل��س االعمال الوطني 
العراقي وش��ركات التحويل املالي والصيرفة 

تصب في االطار ذاته .
مشيرا الى أن اللجنة العليا ستقيم الساعة 
السادسة مساء غد الثالثاء في قاعة قرطبة 
في فندق املنصور ميليا حفال تعريفيا باملبادرة 
وأهدافه��ا الش��املة يحض��ره ممثل��و جميع 
اجله��ات املذكورة فضال عن اجلهات الس��اندة 
ونخب��ة م��ن جن��وم الف��ن العراق��ي والكتاب 
واخملرج��ني واإلعالمي��ني متهيدا ملؤمت��ر املانحني 
والداعمني الذي س��يعقد في العش��رين من 

أيلول املقبل .
وجتدر االشارة الى أن اللجنة العليا ملبادرة دعم 
الدرام��ا العراقية ضمت اضافة الى رئيس��ها 
السيد مجاهد ابو الهيل رئيس مجلس أمناء 
شبكة االعالم العراقي في عضويتها السادة 
:د. هدي��ل كامل عضو مجلس أمناء ش��بكة 
االعالم العراقي ود.علي الشاله رئيس مجلس 
ش��بكة االعالم العراقي ود. علي ناصر علوان 
اخلويلدي مدير عام هيئ��ة االتصاالت واالعالم 
وكالة وصالح ماهود سلمان مدير عام اإلدارة 
في البنك املركزي والس��يدة مدير عام الهيئة 
العامة للضرائب ود.اقبال نعيم سلمان مدير 
عام دائرة الس��ينما واملس��رح وكال��ة واخملرج 
ف��ارس طعم��ة التميم��ي ود. أحمد ش��رجي 
والفنانة آس��يا كم��ال والفنان رائد محس��ن 
واخمل��رج مه��دي طال��ب واخملرج أحمد حس��ن 
موس��ى ود. حكيم جاس��م والفنان قاس��م 

املالك وعبد العليم البناء املنسق اإلعالمي.

   

بغداد - الصباح الجديد:
عق��دت اللجن��ة العليا ملب��ادرة دع��م الدراما 
العراقية برئاس��ة الس��يد مجاه��د ابو الهيل 
رئيس مجلس أمناء ش��بكة االع��الم العراقي 
رئي��س اللجن��ة العليا اجتماع��ا جديدا ضمن 
سلس��لة اجتماعاته��ا املتواصل��ة والهادف��ة 
الى اجن��اح العملية الفنية وتس��ويق االعمال 
العراقية الى خارج الشاش��ة العراقية وحتريك 
عجلة االنتاج الفني الدرامي بعد توقف استمر 

ملا يقرب من أربعة أعوام.
وأك��د أب��و الهي��ل ان ه��ذا االجتم��اع يعد من 
االجتماعات املفصلية والنوعية التي عقدتها 
اللجن��ة حيث ضيفت اللجنة ممثلي ش��ركات 
الهاتف النقال في  )زين العراق ( و)آسياس��يل( 
بحض��ور أعض��اء اللجنة العلي��ا بالتعاون مع 
هيئة االعالم واالتصاالت ومت فيه عرض مشروع 
املب��ادرة واطالق خطته��ا التنفيذي��ة املتمثلة 
ب�تأس��يس صن��دوق دع��م الدرام��ا العراقية 
الذي يش��كل نقط��ة االرتكاز في مش��روعها 
الفك��ري واجلمال��ي واالبداعي لدع��م ونهضة 
الدراما العراقية في ظل الضائقة املالية التي 

يشهدها البلد . 
وأكد أبو الهيل أن تشكيل اللجنة يعد خطوة 
مهمة جاءت بعد سلس��لة م��ن االجتماعات 

حقها بعض الشيء بالسنوات السابقة«.
وتقي��م وزارة الثقافة اجلزائري��ة الدورة الثانية 
والعشرين للصالون في قصر املعارض باجلزائر 
العاصمة ف��ي الفترة من 25 أكتوبر/تش��رين 
األول إل��ى الرابع م��ن نوفمبر/تش��رين الثاني.
وعن أبرز األس��ماء الثقافية التي ستش��ارك 
ف��ي ال��دورة القادم��ة ق��ال مس��عودي الذي 
يش��رف على الصالون منذ ع��ام 2012 »نحن 
عل��ى اتصال بكتاب أمثال أمني معلوف وأمني 
ال��زاوي وواس��يني األعرج وأحالم مس��تغامني 

وكوكبة كبيرة من األدباء والروائيني لكن حتى 
اآلن بانتظار تأكيد احلضور من هذه األس��ماء 

الالمعة«.
ورفض مس��عودي الكش��ف عن شعار الدورة 
اجلدي��دة للصالون والت��ي قال إن االس��تقرار 
عليه��ا مت بالفع��ل لك��ن س��يعلن عنها في 
وقت الحق. وتق��ول إدارة صالون اجلزائر الدولي 
للكتاب إن ال��دورة املاضية والتي أقيمت حتت 
ش��عار »الكتاب اتصال دائم« جذبت نحو 1.3 

مليون زائر

الصباح الجديد ـ وكاالت:

الدورة الثانية والعشرون للصالون تختار جنوب 
أفريقي��ا ضيف ش��رف وتوجه جل األنش��طة 
والن��دوات نحو القارة، بحضور متوقع ملا يقارب 

ألف دار نشر.
قالت إدارة صالون اجلزائ��ر الدولي للكتاب إنها 
تلقت حت��ى اآلن طلبات من أكث��ر من 800 دار 
نشر للمش��اركة في الدورة الثانية والعشرين 
للصال��ون التي تقام في أكتوبر/تش��رين األول، 
وقال حميدو مسعودي مدير الصالون في حوار 
م��ع اإلذاعة الثقافية »جت��ري التحضيرات على 
قدم وس��اق لالنتهاء من التفاصي��ل النهائية 
لل��دورة القادم��ة. تلقين��ا حت��ى اآلن طلب��ات 

للمشاركة من أكثر من 800 دار نشر«.
شهدت الدورة السابقة من الصالون مشاركة 
نحو 966 دار نش��ر بينها 290 دار نشر جزائرية، 
وقال مس��عودي »جن��وب أفريقي��ا هي ضيف 
شرف الدورة 22 للصالون، وهو ما يجعل الكثير 
من األنش��طة والن��دوات تنصب عل��ى القارة 
األفريقي��ة الت��ي ق��د يكون املع��رض قصر في 

مشهدية الذاكرة اإلشكالية في )هناك في فج الريح(

غالف الرواية

اإلحساس بالغربة في داخل 
المجتمع، والعجز عن التأثير 

فيه، وتالشي شخصية الفرد، 
وإحساسه بالهامشية داخل 

متاهة الحياة، تتسيد المشهد 
العام لعالم هذه الرواية، وتبرز 
بنحو واضح عبر شخصية )حسان 
الزيدي( الرسام العراقي المقيم 

في تونس بجواز سفر وإقامة 
فلسطينية، لعمله مع أعضاء 
مكتب اتحاد عمال فلسطين، 
مصممًا لمجلة تابعة لالتحاد 

الذي انتقل إلى تونس بعد غزو 
بيروت 1982

اللجنة العليا لمبادرة دعم الدراما العراقية
تعقد اجتماعًا مثمرًا مع شركات الهاتف النقال

جانب من االجتماع

ونيس المنتصر 
 

ه��ذا الن��ص ل��و قرأته ام��رأة ف��ي غابة 
ستصرخ 

صوته��ا األجش سيس��افر م��ع حفيف 
األوراق 

وأنينها مع هدير املياه
لو قرأته امرأة في سجن 

سينفك القيد الذي على يديها 
وتعزف األحلان

س��ينفك القي��د ال��ذي عل��ى قدميه��ا 
وترقص

ثم تفر مهرولة إلى الشعر
لو قرأته امرأة في صحرى

ستصعد اجلبال وتتسلق األشجار 
ثم تتوه في الوديان واحلقول والغابات 

تلك املرأة التي تغويها الطبيعة 
هِي األكسجني الذي الزلت أتنفس منه

وهي الهواء الذي الزلت أرجتف بفعله 
هي أول األحالم وأبعدها إلي 

وأنا ضحية املسافات 

كشريان يتسرب منه الدم
قطره.. قطره 

إنني الفراغ ُهنا
فمن التي ستهوي إلي؟؟

أم أننا جميعا مجرد أوهام!!.

2
لن تقرأ امرأة هذا النص 

خوفاً من السقوط في آخره
ستتجاهله كي ال ينزف عطرها
مع أنه ليس مغرياً حد الهروب

سترمقه من بعيد ثم تهرب 
لتكون خلف قناع

كل الفاّرات نساء!!
حت��ى األميرات س��يمتنعن م��ن حضور 

حفلة الليلة
في قصر السلطان

بعد ذلك ستقطع أياديهن
حتى وإن قرأته إحداهن لن تتعمق فيه 

خوفا من أن تكتتم أنفاسها 
أو تختنق في كلماته 

ألن جتاوزه أصعب من أن تنس��ى إحداهن 

نفسها
لو قرأته امرأة ستراه هزمية

مش��نقة  لنفس��ها  تع��د  أو  س��تيأس 
وتنتحر 

وأخرى سترى جسدها ملتهبا بعده
ستذهب إلى األطباء أو إلى القديسني

إحداهن ستراه مصيبة
ستطلب النجو

وأخرى ستراه كتاب مقدس
ستكفر به 

أو تطلب املغفرة 
إحداهن ستتلطخ ببراز جارتها اجلميلة 

وتسقط في حضن أختها
وأخرى ستسكر حتى الثمالة 

وتسقط في حضن جارها العجوز
إحداهن سيفيض بها احلزن 

سينشل دماغها
أو تصاب بالزهامير 

وأخرى
ستقف هنا في نهاية النص تصمت 

أو تضحك
أو تسقط على السرير.

معرض الجزائر الدولي للكتاب يلتفت 
إلفريقيا بعد سنوات »تقصير«

أكثر من نص إلى أكثر من امرأة

أكد أبو الهيل ان هذا االجتماع 
يعد من االجتماعات المفصلية 

والنوعية التي عقدتها اللجنة 
حيث ضيفت اللجنة ممثلي 

شركات الهاتف النقال في
)زين العراق( و)آسياسيل( بحضور 
أعضاء اللجنة العليا بالتعاون مع 

هيئة االعالم واالتصاالت وتم 
فيه عرض مشروع المبادرة 

واطالق خطتها التنفيذية

د. هديل عبد الرزاق أحمد
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تورنتو ـ وكاالت:
اختتمت األوكرانية إيلينا سفيتولينا، 
أس��بوعا رائعا ف��ي تورونت��و، بالفوز 
عل��ى الدامنركية كارول��ن فوزنياكي 
6-4 و-6صفر، في كأس روجرز للتنس 
لتحقق لقبها اخلامس هذا املوسم.

واس��تفادت س��فيتولينا املصنف��ة 
اخلامس��ة، الت��ي ش��قت طريقه��ا 
للنهائ��ي بع��د الف��وز عل��ى جاربن 
موجوروزا بطلة وميبلدون، وس��يمونا 
هالي��ب املدافع��ة ع��ن اللق��ب، من 
ال��رد القوي لإلرس��ال طيل��ة اللقاء، 
ال��ذي اس��تغرق 77 دقيق��ة لته��زم 

فوزنياكي.
عام��ا(   22( س��فيتولينا  وكس��رت 
3 م��رات خ��ال  إرس��ال فوزنياك��ي 
اجملموع��ة األولى، ومثلها في الثانية، 
لتحرم املصنف��ة األولى على العالم 
س��ابقا، من لقبها األول منذ تشرين 

األول.
مباراة  فوزنياكي س��ادس  وخاض��ت 
نهائية ف��ي 2017، لكن بطلة كأس 
روج��رز 2010 ل��م تتمك��ن بع��د من 
اخل��روج م��ن سلس��لة الهزائم في 
الدوح��ة ودب��ي وميامي وإيس��تبورن 

وباشتاد.

البصرة ـ قسم اإلعالم:
كشف مدير دائرة العاقات والتعاون 
الدولي في وزارة الش��باب والرياضة 
احم��د املوس��وي، االثن��ن، أن موعد 
مباراة األساطير سيكون في التاسع 
من أيلول املقبل، مرجحا مش��اركة 

الفنان كاظم الساهر في احلفل.
وقال املوسوي خال املؤمتر الصحفي 
صب��اح أم��س ف��ي ملع��ب املدينة 
الرياضية ف��ي محافظة البصرة، إن 
"ال��وزارة حددت التاس��ع م��ن أيلول 
املقب��ل موع��دا إلقامة مب��اراة جنوم 
2007 وجنوم الكرة العاملية في ملعب 

جذع النخلة باملدينة الرياضية".
وأض��اف املوس��وي، أن "احلف��ل الذي 
سيس��تغرق نحو أربع ساعات وفيه 
الكثير م��ن املفاجآت"، كاش��فاً أن 
"هن��اك اتفاق��ا مبدئيا م��ع الفنان 

كاظم الساهر على أحياء احلفل".
م��ن جانبه، أع��رب النج��م الكروي 
هرنان كريسبو، عن سعادته بوجوده 
في الع��راق واملش��اركة ف��ي مباراة 
احتفالي��ة مبلعب املدين��ة الرياضية 
الاعب��ن  مبين��ا  البص��رة،  ف��ي 
مالديهم  االساطير سيقدمون كل 

الصدقائهم في العراق.

هيرناندي��ز  الدول��ي  النج��م  وق��ال 
كريس��بو خ��ال املؤمت��ر الصحافي 
الذي عقدته وزارة الشباب والرياضة 
ف��ي ملع��ب املدين��ة الرياضية في 
البص��رة، حضرته الس��ومرية نيوز، 
انه "س��عيد جدا بوجوده في العراق 
بعد أن سمع عنه الكثير وعن الكرة 
بأنه "س��يقدم  العراقية"، متعهدا 
كل ما لديه مع النجوم اآلخرين في 
مباراة االس��اطير التي ستقام خال 
أيل��ول املقب��ل". وأضاف كريس��بو، 
الت��ي  اجله��ات  كل  "يش��كر  ان��ه 
التي ساهمت  التس��هيات  قدمت 
بحضورهم إل��ى العراق.. من جهته، 

بدأ النجم العاملي ميشيل سيلغادو 
حديثه في املومتر الصحافي بكلمة 
"مس��اء اخلير" بالعربي��ة ليعبر عن 
وارتياح��ه للمش��اركة في  س��روره 
مبارة األس��اطير، مؤكدا أنه "عمل 
كثي��را مع النج��وم وتعل��م الكثير 
منهم وحض��وره إلى الع��راق جتربة 
أول��ى وس��يتعلم الكثي��ر منهم". 
واعتبر سيلغادو، أن "املباراة ستكون 
رسالة إنس��انية وأنه سيشارك في 
مشاريع خيرية للعراق"، مشيرا إلى 
أن��ه "يعل��م أن املباراة س��يحضرها 
أكث��ر م��ن 60 الف متف��رج، وهو ما 

يدفع بنا لتقدمي الكثير".

باريس ـ وكاالت:
أظهر نيمار دا س��يلفا، حملات فنية 
رائع��ة، وقاد باريس س��ان جيرمان 
للفوز على جاجنون )3-0( أول أمس، 
على ملع��ب رودورو، ضمن اجلولة 
الثانية من الدوري الفرنسي لكرة 

القدم.
م نيمار، مب��اراة رائعة في أول  ق��دَّ
ظه��ور له مع الفريق الباريس��ي، 
 ،)82( بالدقيق��ة  ل هدًف��ا  وس��جَّ
بعدما تس��بَّب في اله��دف األول 
له ج��وردان إيكوك��و  ال��ذي س��جَّ
باخلط��أ ف��ي مرم��اه )52(، وصنع 

الثاني إلدينسون كافاني )62(.
وانضم باريس سان جيرمان للفرق 
الت��ي حققت فوزين، وه��ي ليون، 
وس��انت  ومارس��يليا،  وموناك��و، 
إيتي��ان، فيما توقف رصيد جاجنون 
عند 3 نقاط، من الفوز في اجلولة 

األولى على ميتز )1-3(.
وأب��دى نيمار دا س��يلفا الذي أحرز 
هدًفا، وصن��ع آخر بظه��وره األول 
مع سان جيرمان، خال الفوز )0-3( 
على جاجنون سعادته بتطور الكرة 
الفرنسية، برغم االنتقادات التي 

طالته للرحيل عن برشلونة.

وق��ال نيمار الذي اُختير كأحس��ن 
الع��ب باملباراة: »أنا ه��ادئ للغاية. 

أنَّ  أع��رف  ك كنت  ت����ر
نة  ش���لو بر

ن  س��يكو
صعًب��ا 

ي��ة،  للغا
لكنن��ي 
س��عيد 

ي��ة  للغا
بوج��ودي 

هنا«.
وأض��اف »الن��اس تظ��ن أنَّ ت��رك 
البرس��ا يعني املوت، لكن ال. على 
العكس متاًما.. أنا حٌي أكثر من أي 
وقت مض��ى«.. وتاب��ع »ألعب وأنا 
سعيد، وكرة القدم هي نفسها. 
لقد غيَّرت الدولة والفريق فقط، 

لكن كرة القدم هي نفسها«.
وأكد »أنا سعيد بجائزة أفضل 
الع��ب، لكن األه��م ه��و الفوز 
باملب��اراة. الفري��ق لع��ب جيًدا، 
وكان��ت مب��اراة كبي��رة. 
نحن سعداء للغاية 
به����ذه املب����اراة 
 ، ف ا ه��د أل با و
لك��ن األهم هو 
الف��وز«.. وأردف 
الس��هل  »من 
مع  اللع���ب 
دي م��اري��ا، 
 ، ت��ي ا ف�ير و
وموتا، وداني 
 ، لفي���س أ
وك�������ل 
املوجودين 

هنا«.
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انطالق مشروع شباب 
من أجل بناء السالم

بغداد ـ قسم اإلعالم:
اطلقت وزارة الش��باب والرياضة، أول أمس مش��روع 
)ش��باب من اجل بن��اء الس��ام( بالتع��اون مع االمم 
املتحدة وع��دد من املنظم��ات الدولية ف��ي منتدى 
ش��باب البنوك، في احتفالي��ة جميلة حضرها وزير 

الشباب والرياضة عبد احلسن عبطان.
واطلع الس��يد الوزي��ر برفقة مبعوث��ة االمن العام 
لش��ؤون الش��باب جاياثم��ا ويكراماناياك��ي ومدير 
صندوق الس��كان وممثلة االمن الع��ام لامم املتحدة 
للش��ؤون االنس��انية في الع��راق لي��زا غراندي على 
عدد من االنش��طة والفعالي��ات الثقافية والفنية 

والرياضية والعلمية داخل املنتدى.
وثم��ن الوزير موق��ف االمم املتح��دة وتعاونها الكبير 
مع الع��راق على كاف��ة االصعدة واجمل��االت، مؤكدا 
على اهمية حض��ور الش��خصيات العاملية للعراق 
الن هن��اك صورة س��لبية تنق��ل عن الوض��ع العام 
في العراق وان حضوره��م مهم للغاية لنقل صورة 

مغايرة عن ما ينقل عن العراق.
من جانبه��ا اعرب��ت مبعوثة االمن العام لش��ؤون 
الش��باب جاياثم��ا ويكراماناياك��ي عن س��عادتها 
الكبيرة بزيارة العراق واالطاع بش��كل مباش��ر عن 
االوض��اع، وقد ش��اهدت صورة مغايرة ع��ن الصورة 
الت��ي تنقل للعالم عن الوضع في العراق، مش��يدة 
باجله��ود التي تبذله��ا وزارة الش��باب والرياضة من 
خال التعاون مع جميع دول العالم لتطوير الرياضة 
في العراق، وانها على استعداد تام للتعاون مع وزارة 
الش��باب لتنظيم عدد من الفعالي��ات التي تهدف 

لتنمية مواهب الشباب ورعايتهم.

9 أندية تنال 
الرخصة اآلسيوية

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت جلنة التراخيص في االحتاد املركزي بكرة القدم 
منح جمي��ع االندية التي تقدم��ت بطلبات الرخصة 
االس��يوية, جاء ذلك خال املؤمتر الذي عقدته اللجنة 
املذك��ورة ام��س األول في مقر االحت��اد بحضور النائب 
الثان��ي لرئيس االحت��اد علي جبار ال��ى جانب عدد من 
م��دراء التراخيص ف��ي االندية وعدد وافر من وس��ائل 

االعام اخملتلفة فضاً عن اعضاء اللجنة.
وق��ال رئيس جلنة التراخيص الدكتور محمد قحطان: 
تسعة اندية فقط استوفت كامل املتطلبات املتعلقة 
بالرخص��ة االس��يوية الت��ي مت حتديدها بع��د الزيارات 
امليدانية العضاء اللجنة خال املدة املاضية وهي كل 
من غاز الشمال والسليمانية والبحري ونفط اجلنوب 
والك��رخ واربيل والصناعة وامانة بغداد والنفط, الفتاً 
ال��ى ان هناك امورا بس��يطة لم يتم التط��رق اليها 
بحكم ان هناك نية صادقة ملسناها من ادارات االندية 

املذكورة لايفاء بها خال االيام القليلة املقبلة.
وفي ذات الس��ياق اضاف: ان س��تة عشر نادياً هي كل 
م��ن نفط ميس��ان والكوفة ونفط الوس��ط وكرباء 
والصناع��ات الكهربائية والزوراء والطلبة والس��ماوة 
والق��وة اجلوي��ة وزاخ��و واحلس��ن واملين��اء والنج��ف 
والكهرباء واحلدود والشرطة منحت رخصة جزئية او 
معلقة بحكم عدم استيفاء كامل الشروط واهمها 
البنى التحتية فيما لم يستوف فريقا الطلبة وزاخو 
ش��رط انه��اء ملف االم��ور املالي��ة املتعلق��ة بعقود 
الاعبن, الفتاً الى ان اللجنة منحت االندية املذكورة 
خمسن يوماً النهاء جميع املتطلبات وبخافه سيتم 

سحب الرخصة على وفق القانون.

مدريد ـ وكاالت:

وضع ريال مدري��د، يده األولى على 
بف��وز  اإلس��باني  الس��وبر  كأس 
عريض )3-1( على غرميه برشلونة، 
في لقاء الذهاب الذي أقيم مساء 
ملع��ب  عل��ى  األح��د  أم��س  أول 

»كامب نو«.
مدري��د،  ري��ال  ثاثي��ة  س��جل 
جي��رار بيكي��ه باخلطأ ف��ي مرماه، 
ومارك��و  رونال��دو،  وكريس��تيانو 
أسينس��يو في الدقائ��ق )50، 80، 
ليوني��ل  ل  س��جَّ ح��ن  ف��ي   ،)90
ميسي هدف برشلونة الوحيد في 

الدقيقة )77( من ركلة جزاء.
ويلتقي الفريقان مج��ددًا األربعاء 
املقب��ل عل��ى ملع��ب س��انتياجو 
برنابي��و، في مب��اراة الع��ودة التي 
سيغيب عنها كريستيانو رونالدو، 
الذي خ��رج مطرودًا ف��ي الدقيقة 

.)82(
إلى ذلك، علق الفرنسي زين الدين 
زيدان، مدرب ريال مدريد، على طرد 
جن��م الفريق، كريس��تيانو رونالدو، 
خال مب��اراة ذهاب كأس الس��وبر 
اإلس��باني، الت��ي فاز به��ا الفريق 

امللكي ب�3 أهداف لواحد.
وخ��ال املؤمت��ر الصحف��ي عق��ب 
اللق��اء، حت��دث املدرب ع��ن احلكم 
قائ��ا »قدمن��ا مب��اراة كبي��رة، ما 
أثار اس��تيائي من احلكم هو حالة 
الطرد في ركلة اجلزاء )التي ألغيت 
لكريستيانو(«.. وتابع »قد ال تكون 
هناك ركلة ج��زاء، ولكن البطاقة 
قاسية، سأهتم بالاعبن املتاحن، 
أن��ا فخ��ور للغاي��ة به��م، آمن��وا 
ينبغي  النهاي��ة،  باالنتصار حت��ى 
أن نش��كر أفراد الفريق ونس��تريح 

بشكل جيد«.
وع��ن وج��ود خطة ثاني��ة للمدرب 

يلع��ب بها، ق��ال زي��دان »ال يوجد 
فريق أساسي وآخر احتياطي، كلنا 
نلعب ونشارك، نحن سعداء بهم، 
جميهم نفذوا التعليمات، س��واء 
لعبوا س��اعة ونصف أو 20 دقيقة 

يقومون باألمور بشكل جيد«.
وحول تألق املهاجم الشاب ماركو 
أسينسيو، صاحب الهدف الثالث 
للريال، قال »لم يفاجأني، ما يقوم 

به أم��ر مدهش، لديه جودة عندما 
يسدد الكرة، هو العب ليس جديدا، 

نحن سعداء به وباجلميع«.
وأردف »لي��س س��ها الدخول في 
آخر رب��ع أو ثلث س��اعة، والتأقلم 
مع أجواء املباراة س��ريعا وصناعة 
تبديله للكرواتي  الفارق«.. وح��ول 
ماتي��و كوفاس��يتش، عل��ق »قدم 
مباراة كبيرة، لكنه تعرض إلصابة 

في العضلة الضامة، ولهذا قمت 
بتغييره، دائم��ا يفي بااللتزامات«.. 
كم��ا حتدث عن إيس��كو، جنم خط 
وس��ط ري��ال مدري��د »كان يحتاج 
بعض الوقت واللع��ب كثيرا، كان 
من الصعب تبديله اليوم، سعدت 

للغاية به«.
واختتم تصريحاته »نحن س��عداء 
بأداء الفريق، البطولة لم حتس��م، 

ينبغ��ي علينا االس��تمتاع بالفوز، 
ولكن علينا التفكير في األربعاء« 
ريال مدريد  عندما سيس��تضيف 
لقاء العودة في سانتياجو برنابيو.

من جان��ب اخر، أدان حك��م مباراة 
كاس��يكو ذه��اب كأس الس��وبر 
اإلسباني،ريكاردو دي بيرغوس، جنم 
رونالدو،  ريال مدري��د كريس��تيانو 

بعد طرده في اللقاء.

 وس��جل احلكم واقع��ة دفعه من 
قب��ل مهاج��م ريال مدري��د، عقب 
القي��ام بطرده من اللق��اء، ليكون 
الاع��ب البرتغالي بهذا الش��كل 

معرضا لإليقاف.
 وأح��رز كريس��تيانو رونالدو، هدفا 
ف��ي الف��وز الرائ��ع ال��ذي حقق��ه 
الري��ال عل��ى برش��لونة ف��ي عقر 
داره »الكام��ب نو« بثاث��ة أهداف 
لواحد، لكنه تعرض للطرد بعدها 
بدقيقت��ن فق��ط حلصول��ه على 
البطاقة الصف��راء الثانية بداعي 
تظاهره بالس��قوط داخل منطقة 
جزاء املناف��س، في كرة مع املدافع 

صامويل أومتيتي.
بإش��هار  احلك��م  قي��ام  وبع��د   
البطاقة احلمراء في وجه »الدون«، 
قام كريس��تيانو بدف��ع احلكم من 
اخللف، ليدون األخير الواقعة، وهو 
ما يعني إمكانية معاقبة باإليقاف 

ألربع مباريات في الليجا.
»م��اركا«  لصحيف��ة  ووفق��ا   
اإلس��بانية، فإن احلك��م كتب في 
البطاقة  إش��هار  تقريره: »مبج��رد 
الاع��ب  ذل��ك  ق��ام  احلم��راء، 
بش��كل  بدفع��ي  )كريس��تيانو( 
بسيط في إشارة لعدم رضائه عن 

القرار«.
 وتن��ص لوائ��ح االحتاد اإلس��باني 
املعاقب��ة  عل��ى  الق��دم،  لك��رة 
باإليق��اف م��ن 4 إل��ى 12 مب��اراة، 
لاعب الذي يق��وم بهذا النوع من 
االعتداء على احلكم، لكن سوابق 
تلك الواقعة شهدت اإليقاف ألربع 
مباريات فق��ط، وبالتالي قد يغيب 
»ال��دون« ع��ن مباري��ات ديبورتيفو 
وري��ال  وليفانت��ي  وفالنس��يا 
بالليج��ا..  وينتظ��ر  سوس��ييداد 
أن تق��رر جلنة املس��ابقات قبل يوم 
األربعاء العقوبة التي سيواجهها 

كريستيانو رونالدو.

حكم الكالسيكو يسجل واقعة إدانة رونالدو

ثالثية ريال مدريد تزلزل »الكامب نو« في ذهاب السوبر 
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صراع على الكرة بني أميتوتي وبيل

سالغادو مع املوسوي

هوفنهايم ـ ليفربول

مفكرة الصباح الجديد

11:45 مساًءلشبونة ـ بوخارست
11:45 مساًء

دوري أبطال أوروبا

لقاء األساطير9 المقبل.. واتفاق 
مبدئي مع الساهر إلحياء الحفل

نيمار »ُيبهر« في ظهوره 
األول مع باريس سان جيرمان

سفيتولينا

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن املدير االداري للمنتخب الوطني 
عن امللعب الذي س��يضيف التجمع 
االول لاعب��ي اس��ود الرافدي��ن ف��ي 
العش��رين من الش��هر اجلاري.. وقال 
باس��ل كوركي��س ف��ي تصريح��ات 
صحفي��ة، حص��ل االحت��اد املرك��زي 

بكرة القدم عل��ى موافقة ادارة نادي 
الك��رخ لفتح اب��واب ملعبه��ا امام 
التجم��ع االول للمنتخ��ب الوطن��ي 
ف��ي العاصمة بغداد في العش��رين 
من ش��هر اب اجلاري الذي سيستمر 

ليومن.
واض��اف: اختيارنا للملع��ب املذكور 

ج��اء بع��د ان اعلنت وزارة الش��باب 
والرياضة غلق ابواب ملعب الشعب 
الدول��ي م��ن اجل الصيانة, مش��يرا 
ال��ى ان الوطني سيش��د الرحال في 
الثالث والعشرين من اب اجلاري صوب 
ماليزي��ا متهيداً ملواجهة س��وريا في 
االطار الودي في السادس والعشرين 

من الش��هر ذات��ه. واختت��م حديثه 
قائاً: جتمع بغداد سيش��هد حضور 
محترفي الدوري الس��عودي كل من 
احم��د ابراهي��م وس��عد عبداالمير 
وع��اء مه��اوي فيم��ا اعت��ذر باق��ي 
الاعبن احملترف��ن عن عدم االلتحاق 

بسبب التزامهم مع انديتهم.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن رئي��س جلنة املس��ابقات في 
االحتاد املركزي بكرة القدم علي جبار 
عن مفاحت��ة االحتاد القاري بخطاب 
رس��مي مفاده اجراء تغييرات على 
موعد فت��رة التنقات ب��ن االندية 

حتضيراً للنسخة اجلديدة من دوري 
الكرة املمتاز.

جلن��ة  ف��ي  ارتأين��ا  جب��ار:  وق��ال 
املس��ابقات ان يكون هناك متسع 
م��ن الوق��ت ام��ام ادارات االندي��ة 
ألج��راء صفقات العبيه��ا حتضيراً 

للموسم املقبل سيما بعد انتهاء 
2016-2017, حيث وجهنا  املوسم 
كتاب��ا الى االحت��اد االس��يوي نروم 
في��ه املوافق��ة على تغيي��ر موعد 
فترة االنتقاالت الصيفية. واضاف: 
بانتظار املوافقة الرسمية مت حتديد 

الثال��ث والعش��رين من ش��هر اب 
اجل��اري وحت��ى اخلامس من ش��هر 
تش��رين الثاني موع��داً لفتح فترة 
االنتقاالت بدالً من املوعد الس��ابق 
الذي كان م��ن املزمع ان يفتتح في 

اخلامس من ايلول املقبل.

أسود الرافدين يبدأون تجمعهم 20 الجاري

تحديد موعد بدء انتقاالت العبي الكرة

سفيتولينا تتّوج ببطولة تورونتو للتنس



بغداد - الصباح الجديد:
التش��كيلية،  الفن��ون  دائ��رة  أقام��ت 
ورش��ة بعنوان فن االتكيت االجتماعي 
والوظيفي، حاضر فيه��ا املدرب الدولي 
املعتم��د في مج��ال االع��ام والتنمية 
البشرية، الدكتور احمد اجلاف في قاعة 
عش��تار، مبقر وزارة الثقافة والس��ياحة 

واالثار.
تضمنت الورش��ة خمس��ة محاور، كان 
احملور االول بعنوان صناعة االنطباع االول 
والكاريزما، إذ يق��ول احملاضر ان االنطباع 

االول يترك اثراً كبي��راً لدى اآلخرين، وقد 
يعتمد عليه البعض في حتديد ش��كل 
عاقاتهم معنا، لذل��ك نحرص على ان 
يكون انطباعاً جيدا قدر اإلمكان، ويحدث 
ذل��ك من خ��ال التمثيل عليه��م، وقد 
تكون تصرفاتنا الطبيعي��ة اكثر تأثيرا، 
واصدق تعبيراً عن انفسن�ا، احملور الثاني 
كان عن آداب املصافحة، فيما كان احملور 
الثال��ث عن فن احلديث واالصغاء، و احملور 
الرابع ع��ن قواعد االتيكي��ت الوظيفي 
وحت��دث في��ه ع��ن : )اتكي��ت املكامل��ات 

واتكي��ت  الهاتفي��ة، 
و  الصوتي،  البري��د 

اتكيت املراسات 
االليكترونية(.
تضم��ن  و
ر  حمل�������و ا
اخل��ام��س 
تيك��يت  ا
االت��صال 
والتواصل.

حاوره - عبد العليم البناء: 
ونحن نقف على اعتاب عيدها ال� 62 
تشهد الس��ينما العراقية احتفاال 
به��ذه املناس��بة، حي��ث س��يكون 
االحتفال في املسرح الوطني اليوم 
الثاث��اء، بفعالي��ات متنوعة ومميزة 
حدثن��ا عنه��ا مدير القس��م اخملرج 
ف��ارس طعم��ة التميمي، املش��رف 
على االحتفالية عبر هذا احلوار الذي 
أجرين��اه مع��ه، منتهزي��ن الفرصة 
للوق��وف عند أه��م وأبرز املش��اريع 
واخلطوات التحديات التي شهدتها 

وستشهدها السينما العراقية: 

لالحتف��ال  تس��تعدون  *وانت��م   
بعيد الس��ينما العراقية ال62 ما 
التحديات التي تواجهكم في ظل 
تركة ثقيل��ة وغير مس��بوقة من 

جميع النواحي؟
أن االحتف��ال بعي��د الس��ينما    -  
العراقية الثاني والستني هو انتصار 

بحد ذات��ه، هذا االحتف��ال هيأنا له 
منذ اكثر من ثاثة اشهر، في ظروف، 
وحتديات، وإمكانات محدودة جدا على 
الكاميرا،واملونتاج،وبقية  مس��توى 
مفاص��ل الس��ينما العراقية، نحن 
االن بص��دد االحتف��ال به��ذا العيد 
الذي تأخرنا بإقامته ألس��باب فنية، 
حتدياتنا كبيرة، فالسينما العراقية 
متوقفة عن العمل من تسعينيات 
الق��رن املاضي، ألس��باب عدة منها 
والتقني��ات  كثي��رة،  احلصار،وام��ور 
األش��هر  خ��ال  نتمن��ى  احلديث��ة، 
املقبلة ان نقيم مهرجان سينمائي 
محل��ي للفيل��م القصي��ر الروائي، 

والتسجيلي.

* وم��ا اخلط��وات العملي��ة الت��ي 
اتخذمتوها إلعادة عجلة السينما 

العراقية الى الدوران؟
- اخلطوات التي كان��ت في أولويات 
عمل��ي هي إع��ادة تأهي��ل موظفي 

قس��م الس��ينما، من حيث إقامة 
الس��يناريو،  دورات عل��ى مس��توى 
والتصوي��ر،  واملونت��اج،  واإلخ��راج، 
تش��غيل  ال��ى  وص��وال  وغيره��ا، 
املهم��ة  الس��ينمائية.  العارض��ات 
صعب��ة جدا الن القس��م متهالك، 
مبا فيه عدم وجود تنظيم في جميع 
الس��ابقة،  اإلدارات  األموربس��بب 
فضا ع��ن اجلانب املال��ي الذي كان 

يحول دون هذا التطوير. 

* وه��ذا يجرنا الى اتف��اق التعاون 
واي��ران  الع��راق  ب��ن  الثقاف��ي 
تفعيل��ه  مت  ..ه��ل  س��ينمائيا 
لالس��تفادة م��ن جترب��ة وخب��رات 

السينما اإليرانية؟
- االتف��اق الثقافي بني العراق وايران 
مت توقيع��ه منذ م��دة طويلة، لكنه 
لم يكن مفعا، بدأنا بإقامة أسبوع 
الفيلم اإليراني، وهنالك أيضا دورات 
في الصوت سوف تقوم بها املمثلية 

اإليراني��ة، وهنال��ك زي��ارات للماك 
الفن��ي العراقي الى اس��توديوهات 
جمهورية ايران اإلسامية، وهنالك 
تعاون س��ينمائي مميز س��وف نعلن 

عن��ه قريبا. وهنالك مش��اريع أخرى 
منه��ا، اس��بوع للفيل��م األملان��ي، 
وللفيل��م  التونس��ي،  وللفيل��م 
األميرك��ي،  وللفيل��م  الفرنس��ي، 

وللفيلم الياباني، وغيرها، وس��تبدأ 
تباعا بعد شهر أيلول املقبل، بسبب 
حرارة اجلو املرتفعة، وهي تدخل في 
اط��ار تفعي��ل العاق��ات الثقافية 

والسينمائية مع البلدان املعنية.

*ولكن الوس��ط الس��ينمائي كان 
ينتظر عرض رائعة عراب السينما 
مخرجيه��ا  وش��يخ  العراقي��ة 
الفن��ان القدي��ر محم��د ش��كري 
جمي��ل )املس��رات واالوج��اع( في 
عيد الس��ينما العراقية ترى متى 

سيطلق سراح الفيلم؟
- فيلم األستاذ محمد شكري جميل 
)املسرات واالوجاع( هو من أفام بغداد 
عاصمة الثقافة العربية لعام 2013، 
وهن��اك إش��كاالت مالي��ة ل��ادارات 
الن  نذلله��ا،  ان  نح��اول  الس��ابقة 
امليزاني��ة قد نفذت من قبل مش��روع 
بغداد عاصمة للثقافة العربية، وهذا 
نابع م��ن حرصنا إلكمال هذا الفيلم، 

الفيلم يعاني من عائق مادي وان شاء 
اهلل س��وف تتم معاجلته خال األيام 

القليلة املقبلة.

* كلمة أخيرة ..
- أنا أتأمل خيرا في قس��م السينما، 
كلنا نع��رف بأن الس��ينما حتتاج الى 
أموال كبيرة، إضافة الى معدات تقنية 
حديثة كي تستطيع ان تنهض متاما، 
وكما وعدنا السيد وزير الثقافة فانه 
سيذلل هذه الصعاب، أوال مبنحنا مقر 
قناة احلضارة س��ابقا في مقر الدائرة 
القدمي بجميع معداته واجهزته، وهذا 
ما س��نحصل عليه قريبا، إضافة الى 
الدعم املالي الذي وعدنا به، فضا عن 
دعم إقامة مهرجان س��ينمائي عاملي 
للفيل��م الطوي��ل، ناهيك ع��ن دعم 
الدكتورة اقبال نعيم مدير عام الدائرة 
لهذا املش��روع السينمائي، نتمنى ان 
نتواصل بالعطاء، ونقدم ما نستطيع 

لصالح السينما العراقية .

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

أن  املفت��رض  م��ن  كان 
تتس��لم الفنان��ة مايل��ي 
سايرس جائزتها في حفل
Teen Choice Awards، اال 
انها لم تس��تطع احلضور 
أوضحت��ه عل��ى  لس��بب 
حسابها على احد مواقع 

التواصل االجتماعي.
وعل��ى الرغ��م م��ن ح��زن 
ع��دم  م��ن  محبيه��ا 
حضورها، اال انها فاجأتهم 

بخبر سعيد حني كتبت:
املش��جعني،  أعزائي  "إلى 

الذي��ن  أولئ��ك  وجمي��ع 
أريد أن  يش��اهدون احلفل، 
أق��ول لك��م ش��كرا لكم 
لهذه  اخترمتون��ي  ألنك��م 

اجلائزة"!

اخملرج  القبض عل��ى  بع��د 
س��امح عبد العزيز، طليق 
تعاط��ي  بتهم��ة  روب��ي، 
وحيازة اخمل��درات في إحدى 
نش��رت  القاه��رة،  فن��ادق 
الفنان��ة روبي، ص��ورة لها 
عب��ر حس��ابها على موقع 
وهي  اإلجتماعي،  التواصل 
املابس  وترت��دي  تضح��ك 
عليه��ا  وكتب��ت  امللون��ة 
:":"إبدأ صباحك بابتسامة، 
ودع كّل من حولك يبتسم، 
ودع احلياة تش��رق بألوانها 
الّزاهي��ة، وأنع��ش روح��ك 
ع��د  والّتف��اؤل".  بالف��رح 
البع��ض أّن تعلي��ق روب��ي 
ه��و ن��وع م��ن الش��ماتة 

غي��ر املرغوب فيها. يش��ار 
إلى أن روبي وس��امح عبد 
العزي��ز مت الطاق رس��مًيا 
نيسان  بينهما في ش��هر 
ابن��ة  ولديهم��ا  املاض��ي، 
تدعى "طيبة"، كما أنهما 
ف��ي مسلس��لهما األخير 
"رمض��ان ك��رمي"، نش��بت 

بينهما خافات عديدة.

كشف الفنان املصري أمير 
ك��رارة عن حادث��ة حصلت 
بين��ه وب��ني زميل��ه املمثل 
املصري أحمد الس��قا، أدت 
ال��ى كس��ر في فك��ه في 
أحد مشاهد فيلم "هروب 

اضطراري".
وق��ال ك��رارة: "ف��ي أثن��اء 
مش��اهد  أح��د  تصوي��ر 
األكش��ن في فيلم "هروب 
اضطراري"، الذي يجمعني 
لضربة  تعرضت  بالس��قا، 
على الوجه من السقا أدت 
إلى كسر في فّكي، وبرغم 
عل��ى  أصّري��ت  اإلصاب��ة، 

إكمال املشهد".

انته��اء  "ومبج��رد  وتاب��ع: 
املشهد، أخذني السقا إلى 
املستشفى، وكان في غاية 
احلزن بس��بب اإلصابة التي 
تعرض��ت له��ا، وظ��ل مدة 
ثاثة أي��ام يعت��ذر لي عما 
حدث، برغم تأكدي من أنه 

لم يكن يقصد ذلك أبداً".

مايلي سايرس

أمير كرارة

روبي

أخبــارهــــــــــم

فارس طعمة التميمي

الصباح الجديد - وكاالت:
تصدر فيلم الرعب "آنابيل: اخللق" إيرادات شباك التذاكر في دور 
الع��رض في الواليات املتحدة، محققا إي��رادات بلغت 35 مليون 
دوالر ف��ي أس��بوعه األول، ليتخط��ى أكثر من نص��ف تكاليف 

انتاجه، حسبما قال محللون.
ويرى محللون أن اإليرادات التي حققها "آنابيل"، وهي اجلزء الرابع 
من سلسلة "استحضار األرواح"، تعد عائدات قوية لفيلم من 
أف��ام الرعب. وفي حني لم تش��هد إيرادات دور الع��رض إزدهارا 
هذا الصيف، إال أنه كان صيفا جيدا لش��ركة وورنر بروذرز، التي 
أنتجت "أنابيل"، ويأتي الفيل��م احلربي "دنكيرك" الذي أنتجته 
ف��ي املرتبة الثانية في إي��رادات دور العرض، محققا 11.4 مليون 
دوالر، حسبما قال موقع "إغزيبيتور رليشنز" اخملتص بعائدات دور 
العرض. ويصور الفيلم، الذي أخرجه كريس��توفر نوالن، عملية 
إجاء آالف اجلنود البريطانيني العالقني في دنكيرك في فرنس��ا 
ف��ي احل��رب العاملية الثانية ع��ام 1940. وحقق الفيل��م إيرادات 
عاملي��ة بلغت 363.6 مليون دوالر حتى اآلن، ولم يبدأ عرضه بعد 

في الصني واليابان وإيطاليا.

البصرة - الصباح الجديد:
حت��ت ش��عار )نح��و مس��رح عراق��ي يؤس��س للمعرفة 
والتسامح والسام( تقيم جماعة املسرح املعاصر مؤمترا 
بحثيا للمدة من 18-19 آب اجلاري، في محافظة البصرة.

واشار الفنان صادق مرزوق مدير قصر الثقافة والفنون في 
الديوانية، ال��ى ان عددا من اخملتص��ني، والباحثني، وحملة 
الش��هادات العليا في فن املسرح، س��يقدمون بحوثهم 
حول الواقع الراهن للمسرح العراقي، وسبل النهوض به، 
واالرتقاء نحو رؤى جمالية فاعلة تس��هم في القفز على 

املألوف.
من جانبه أشار رئيس املؤمتر الدكتور كرمي عبود الى أن هذا 
املؤمتر سوف يستضيف أكثر من مئة شخصية مسرحية 
عراقية، للخروج ببيان ختام��ي ميثل خارطة طريق اإلبداع 

املسرحي في زمن التحديات.
يذك��ر ان هذه اجلماع��ة اقام��ت العديد م��ن املهرجانات 
واملؤمترات منذ انطاقتها، واس��همت ف��ي تفعيل احلراك 
املس��رحي العراقي عموما، وهي تؤكد في خطواتها على 
بن��اء حركة مس��رحية مغاي��رة، تعتمد البح��ث املعرفي 
واجلمال��ي، وفتح افاق جديدة ملس��رح عراقي مقبل، يكون 
البح��ث األكادمي��ي فيه ه��و الركيزة االساس��ية، إضافة 
الى محاوالته احلثيثة خلل��ق نظم جمالية مغايرة تعتمد 
االكتش��اف، وع��دم الرك��ون ال��ى النمطية التي س��ادت 

معظم عروض املسرح العراقي.

فارس طعمة التميمي: هناك مشاريع لعرض أفالم عالمية من جنسيات عدة
في حوار مع مدير قسم السينما واإلنتاج التلفزيوني

مؤتمر بحثي نحو مسرح عراقي 
يؤسس للمعرفة والتسامح والسالم

الصباح الجديد - وكاالت:
يب��دو أن طاق براد بي��ت وأجنلينا جولي 
ف��ي طريق النس��يان، فم��ن املرّجح ان 
تكون أجنلينا جولي مس��تعدة للتنازل 
ع��ن العدي��د من األم��ور، إلعط��اء براد 
بيت فرص��ة أخرى، على الرغم من أنها 
كانت هي من قدمت دعوى الطاق في 
أيلول 2016، بعد مشاحنات واخبار عن 

مشكات بينهما.
وتش��ير التقارير اجلديدة، إلى أن أجنلينا 

هي من يزع��م تغيير األم��ور، واعادتها 
الى الطريق الصحيح.

أح��د األس��باب التي قد جتع��ل أجنلينا 
جولي ان تغفر لبراد بيت، هو ان حياتها 
الشخصية، وحياتها املهنية، أصبحت 
ف��ي حالة من الغم��وض وهي معّرضة 
خلطر فقدان س��معة هوليوود، بسبب 
اجلدل حول فيلمه��ا اجلديد! اذان فهي 
اليوم حس��بما يتردد بالوس��ط الفني 
واإلعامي تعمل على إصاح سمعتها 

التي اسيء اليها بعد قرارها االنفصال 
عن براد.

بطبيعة احل��ال، أجنلينا جولي لم تقدم 
أي تعليقات حول مس��تقبلها مع براد 
بي��ت. ولكن في الوقت نفس��ه يعتقد 
العديد م��ن النقاد أنه من املس��تبعد 
أن يك��ون ب��راد بي��ت عل��ى اس��تعداد 
للعم��ل إلع��ادة عاقت��ه م��ع أجنلين��ا 
جول��ي، خصوصا بعد ما تعّرض له من 
حمات تش��ويه. اضافة الى ذلك واجه 

براد صعوبة ف��ي الوصول إلى 
األطفال الستة السابقني.

الش��ائعات  زال��ت  م��ا  لك��ن 
والتحليات حول ما يعاني منه 
الزوجان بعد االنفصال، واحتمال 
مجاريه��ا،  ال��ى  املي��اه  إع��ادة 
واس��تعادة حياتهم��ا الزوجي��ة 
التي كانت مثار اعجاب، وحسد، 
وغي��رة م��ن قب��ل العدي��د من 

الفنانني مستمرة حلد االن.

شائعات حول عودة الثنائي إنجيلينا جولي وبراد بيت

بغداد - الصباح الجديد:
أكد وكيل وزارة الثقافة لشؤون السياحة 
واآلثار قيس حسني رشيد، إن وزارة اخلارجية 
األميركية / دائرة شؤون العراق، استجابت 
باس��تعادة  املش��روعة  الع��راق  ملطال��ب 
)5548( قطعة أثري��ة، كانت قد هربت من 

قبل شركة هوبي لوبي األميركية.
وق��ال رش��يد، ان��ه جرى إص��دار أم��را إلى 
املدعي العام في والية نيويورك بشأن ذلك، 
وقد أصدر القاض��ي الفدرالي اخملتص أمرا 
قضائي��ا بحجز القطع األثرية، حلني انتهاء 
السقف الزمني احملدد والبالغ ستني يوما، 
ومن ثم س��تبدأ إج��راءات التس��ليم إلى 

السفارة العراقية في واشنطن.
وقدم رشيد ش��كره لوزارة اخلارجية ووزارة 
الع��دل، اللت��ان تعاونتا م��ع وزارة الثقافة 
والس��ياحة واآلث��ار العراقي��ة م��ن اج��ل 
استعادة اآلثار املهمة، كما توجه بالشكر 
إل��ى املثقف��ني واملهتمني الذي��ن تفاعلوا 

مع املوضوع، برغ��م إن البعض كان ينّظر، 
ويق��رر، ويلقي التهم م��ن دون أن يعود إلى 

مصدر املعلومات وجهة االختصاص.

كركوك - الصباح الجديد:
أق��ام البي��ت الثقاف��ي ف��ي كرك��وك 
مبناسبة يوم الش��باب العاملي يوم 13/

آب 2017 احتفالي��ة تكرميي��ة ملنتخب 
ملناس��بة  للبن��ات،  كرك��وك  تربي��ة 
فوزهم باملرتب��ة األولى لبطولة تربيات 
محافظ��ات الع��راق الت��ي أقيمت في 
بغ��داد. وبحضور ممث��ل مديري��ة تربية 
كرك��وك هيوا حبيب، ومدير النش��اط 
الرياضي سعيد نوري، ومسؤول الدائرة 
الثقافية في كردس��تان سيروان بيان، 
إضاف��ة إلى أعض��اء الفري��ق الرياضي 

الفائز. 
وألقى الس��يد يوس��ف طي��ب صالح 
مدير البيت الثقافي في كركوك كلمة 
قال فيه��ا: إن إقامة ه��ذه االحتفالية 
مبناس��بة يوم الش��باب العاملي، والذي 
تزامن مع فوز فراش��ات كركوك لبنات 
في بطولة تربي��ات العراق، وهذا منجز 

آخ��ر يحق لن��ا أن نفخر ب��ه، ألنها 
إضاءة جديدة مضافة إلى سجل 
كرك��وك املتآخية، ل��ذا ارتأينا أن 
نكون الس��باقني في تكرمي هذا 
املنتخ��ب، لنؤكد م��ن جديد أن 
البي��ت الثقاف��ي ف��ي كركوك 
راعي الثقافة، والرياضة، والفن، 

واإلبداع، وفي كل األوقات. 
وألقى سعيد نوري كلمة أشاد 
فيها مبب��ادرة البيت الثقافي، 
والتي جاءت سباقة للجهات 

بالرياض��ة، وهذا  العاق��ة  ذات 
يعن��ي إنن��ا بخي��ر، وان الرياض��ة هي 

صفحة من صفحات الثقافة.
ووزع يوس��ف طي��ب صالح مدي��ر البيت 
الثقاف��ي، وهي��وا حبيب، وس��عيد نوري، 
امليدالي��ات الرياضة املقدم��ة من البيت 
الثقاف��ي ف��ي كرك��وك، عل��ى العب��ات 

منتخب تربية كركوك للبنات.

الثقافة تستعيد اآلثار العراقية المهربة 
من قبل شركة هوبي لوبي األميركية

البيت الثقافي في كركوك 
يحيي يوم الشباب العالمي

األتكيت االجتماعي والوظيفي.. ورشة في دائرة الفنون التشكيلية 

فيلم الرعب "آنابيل" يتصدر 
إيرادات شباك التذاكر
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