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بغداد ـ وعد الشمري:
أكد رئيس ال��وزراء، حيدر العبادي، 
أم��س الثالث��اء، ب��أن احل��وار م��ع 
الوف��د الك��ردي ال��ذي زار بغ��داد، 
اس��تفتاء  مناقش��ة  بخص��وص 
اقليم كردستان، مت وفق ما يحفظ 

مصلحة البالد.
وقال العبادي في مؤمتره الصحفي 
"الصب��اح  وتابعت��ه  االس��بوعي، 
اجلدي��د" إن "احل��وار الذي عقد في 
بغداد، مع الوفد الكردي القادم من 
كردستان، بشأن مناقشة استفتاء 
اإلقليم اخل��اص باالنفصال، مت وفق 
م��ا يحف��ظ مصلح��ة الع��راق"، 
مش��يراً إل��ى أن "اج��واء االحترام 
والتفاهم سادت اجتماع احلكومة 

مع الوفد الكردي".
وكان بي��ان صادر عن مكتب رئيس 
ال��وزراء تلقت "الصب��اح اجلديد"، 
نس��خة منه قد ذكر أن " العبادي 
السياس��ي  الوف��د  م��ع  التق��ى 
ال��ى  ق��دم  ال��ذي  الكردس��تاني 

بغداد".
وتابع البيان "اللقاء ش��هد تثمني 
اجله��ود املش��تركة ب��ني احلكومة 
واإلقلي��م ف��ي معركة  االحتادي��ة 
حتري��ر املوصل وأهمية اس��تكمال 
حترير جميع األراضي العراقية من 

عصابات داعش االرهابية".
وأش��ار إل��ى أن "االجتماع ش��هد 

ايضاً ح��واراً صريحاً ومعمقاً حول 
ض��رورة تفعيل اآلليات املناس��بة 
حلل املش��كالت العالق��ة وبأجواء 

إيجابية".
وكش��ف بيان العبادي عن "إتفاق 
على مواصلة احلوار البناء واجلاد مبا 
يحق��ق املصالح املش��تركة البناء 
الش��عب العراقي ويزي��ل اخملاوف و 
الهواجس التأريخية املتراكمة مبا 

يحفظ وحدة العراق".
التحال��ف  ع��ن  النائب��ة  لك��ن 
الكردس��تاني جنيب��ة جنيب أكدت 
في تصريح إلى "الصباح اجلديد"، 
الرئيس واالساس��ي  أن "الغ��رض 
من زيارة الوف��د الكردي إلى بغداد 

لبحث ملف االستفتاء".
ان "املل��ف مت��ت  وتابع��ت جني��ب 
مناقش��ته م��ع جمي��ع الفرق��اء 
السياس��يني في بغداد مبن فيهم 
رئيس مجلس الوزراء، بوصفه حق 

لنا".
ولفتت إلى أن "احلوار لغة نتمسك 
به��ا م��ع بغ��داد لرس��م العالقة 
نتائ��ج  ض��وء  ف��ي  املس��تقبلية 
االس��تفتاء املزمع إج��راؤه في يوم 

25 من الشهر املقبل".
وفيما اس��تطردت جنيب أن "الوفد 
ش��رح مل��ن التقى به��م ايجابيات 
التي  االستفتاء، وكذلك االسباب 
دفع��ت باالقلي��م إل��ى اتخ��اذه"، 

أوضحت أن "55 مادة من الدستور 
ل��م تنف��ذ حت��ى االن، وكذل��ك مت 
جتاه��ل الش��راكة احلقيقي��ة من 

بغداد جتاه اربيل".
وت��رى أن "احلل��ول الت��ي وضعتها 
الدول��ة العراقي��ة ط��وال قرن من 

الزمان ل��م تكن نافع��ة ومجدية 
وعج��زت ع��ن معاجلة مش��كالت 
آوان  وأن  الكردي��ة  املش��كلة 

االحت��كام إلى لغ��ة العقل واخذ 
رأي الشعب".

تتمة ص3

التحالف الكردستاني: ملف االنفصال استحوذ على اللقاءات مع الفرقاء

العبـادي: مصلحـة البـالد وحفظهـا
كان أسـاس حوارنا مـع الوفـد الكـردي

العبادي يجتمع بوفد إقليم كردستان في بغداد

بغداد ـ الصباح الجديد:
ف��ؤاد  اجلمهوري��ة،  رئي��س  زار 
مقر  الثالث��اء،  أم��س  معص��وم، 
جه��از مكافحة االره��اب مهنئا 
الت��ي  الكبي��رة  باالنتص��ارات 
حققه��ا اجله��از عل��ى تنظي��م 

داعش اإلرهابي.
وقال مصدر مطل��ع في تصريح 
صحف��ي إن "رئي��س اجلمهورية، 
ف��ؤاد معصوم زار الي��وم الثالثاء، 
جه��از مكافحة االره��اب، والذي 
ش��ارك في معرك��ة حترير مدينة 

املوص��ل م��ن عصاب��ات داع��ش 
االرهابية".

وأضاف املص��در الذي فضل عدم 
ذك��ر اس��مه، أن "معص��وم قدم 
التهاني للقادة هناك باالنتصارات 

الكبيرة التي حققها اجلهاز".
يذكر أن ق��وات جه��از مكافحة 
انطالق  من��ذ  االرهاب، ش��اركت 
معركة حتري��ر مدينة املوصل في 
الس��ابع عشر من تش��رين االول 

من العام املاضي.
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
للتيار  الهيئ��ة السياس��ية  اكدت 
الص��دري موقفه��ا الرافض لنظام 
سانت ليغو املعدل 1.7، وذلك خالل 
اجتم��اع عقد مع وفد ضم رؤس��اء 

واعضاء مجالس احملافظات.
وقال��ت الهيئ��ة في بي��ان اطلعت 
علي��ه "الصباح اجلدي��د"، ان "نائب 
رئيس��ها نصار الربيعي، اس��تقبل 
رئيس مجل��س محافظة بابل رعد 
اجلبوري وع��دداً من اعضاء مجالس 
احملافظات، وحض��ر االجتماع عضو 
الهيئة علي محسن التميمي، في 
قانون  بغداد، الس��تعراض فق��رات 

انتخابات مجالس احملافظات".
واضافت ان "اجملتمعني اس��تعرضوا 
مش��روع قانون انتخاب��ات مجالس 
واالقضي��ة،  وموق��ف  احملافظ��ات 
الهيئة السياس��ية للتيار الصدري 
الرافض لنظام سانت ليغو املعدل 
1.7 ال��ذي  ص��وت علي��ه مجل��س 

النواب قبل ايام".
واكد نائب رئيس الهيئة السياسية 
نصار الربيعي، بحسب البيان، على 
"ض��رورة تضافر جه��ود احلكومات 
االحتادي��ة،  م��ع  احلكوم��ة  احمللي��ة 
لتخطي االزمات التي متر بها البالد.
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
اك��د رئيس احتاد البرملان��ات العربية، 
مش��عل بن فه��م الس��لمي، امس 
الثالثاء، اننا نتطلع لبناء دولة عراقية 
على اسس اشتراك جميع مكوناته 
وابناءه، مشيراً إلى وجود التزام عربي 

ملكافحة تنظيم داعش اإلرهابي.
وقال الس��لمي خالل كلم��ة له في 
القاع��ة الدس��تورية مببنى مجلس 
النواب، وتابعته��ا "الصباح اجلديد"، 
"اتق��دم بجزيل الش��كر ال��ى رئيس 
مجلس النواب س��ليم اجلبوري على 

دعوته لنا لزيارة العراق وعلى تطوير 
العالقات العربية"، مش��يراً إلى اننا 
"كبرمل��ان عربي س��عيدون ان نكون 
معكم الي��وم ونهنئ العراق بالنصر 
الكبي��ر عل��ى تنظيم داع��ش الذي 

ضرب العرب جميعا".
وأض��اف، أن "هن��اك التزام��ا عربي��ا 
ملكافح��ة تنظيم داع��ش االرهابي، 
كم��ا ان زيارتنا الي��وم اخوة وتضامن 
حكوم��ة  الع��راق  م��ع  والوق��وف 

وشعبا".
تتمة ص3

السلمي: نهنئ العراق بالنصر 
الكبير وسعيدون أن نكون معكم

معصوم يهنئ جهاز
مكافحة اإلرهاب باالنتصارات 

في الموصل

التيار الصدري يؤكد
رفضه لـ"سانت ليغو 1.7" 

األسرة الصحفية تحمل السلطات مسؤولية 
االغتياالت المنظمة للصحفيين في اإلقليم

اإلمارات تسعى لعالقات أفضل
مع العراق بعد زيارة مقتدى الصدر 23

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت أمانة بغداد، أمس الثالثاء، 
االعالمي  فريقه��ا  تع��رض  ع��ن 
حم��الت  بتغطي��ة  املكل��ف 
التج��اوزات ف��ي منطقتي  إزالة 
الرس��تمية وال��دورة العتداء من 

قبل "املتجاوزين". 
وقالت االمانة ف��ي بيان اطلعت 
اجلدي��د"،  "الصب��اح  علي��ه 
وتدين بش��دة  "تس��تنكر  إنه��ا 
االعت��داءات الت��ي يتع��رض لها 
منتس��بوها وآخرها اس��تهداف 

الفري��ق االعالمي من منتس��بي 
للعالق��ات  العام��ة  املديري��ة 
واالعالم ال��ذي مت تكليفه بواجب 
تغطي��ة حم��الت ازالة جت��اوزات 
اصحاب بيع املواش��ي مبنطقتي 
وتعرضهم  وال��دورة  الرس��تمية 
بالض��رب اس��فر ع��ن  العت��داء 
اصابة املنتس��بني بجروح وإحلاق 
اض��رار مادية بالعجلة املصاحبة 

لهم ".
ودع��ت أمان��ة بغ��داد "الق��وات 
االمنية واجلهات الرس��مية وغير 

الرس��مية ال��ى تأم��ني احلماي��ة 
لفريقها االعالم��ي الذي يحرص 
عل��ى توثيق اعم��ال أمانة بغداد 
البرام��ج  واع��داد  ونش��اطاتها 

التلفزيونية التوعوية " . 
واش��ارت امان��ة بغداد ال��ى أنها 
"تعاهد أهالي العاصمة بأن مثل 
هذه اإلعتداءات لن تقلل من عزمية 
مالكاته��ا التي تعمل ليالً ونهاراً 
باملتاح من املوارد واإلمكانيات في 
ظ��ل الظروف التي مي��ر بها البلد 
الواقع  لتعزيز  احلثيث  والس��عي 

اخلدمي ووضع احللول للمشكالت 
القائمة للحفاظ على التصميم 
األس��اس للعاصم��ة م��ن عبث 

العابثني".
يذك��ر ان امان��ة بغداد س��بق أن 
اعلنت في وقت سابق عن تعرض 
عدد كبي��ر من منتس��بيها الى 
اعت��داءات متكررة بس��بب إزالة 
التج��اوزات الى جان��ب حرق عدد 
م��ن املق��رات الرس��مية واحل��اق 
االض��رار املادية باآللي��ات التابعة 

لها.

متجاوزون يعتدون بالضرب على فريق أمانة بغداد اإلعالمي

بغداد ـ الصباح الجديد:
أم��ر زعيم كوريا الش��مالية، كيم 
جونغ أون، اجليش بأن يكون مستعدا 
دوما إلطالق الن��ار إذا ما اتخذ قرارا 
بذلك، بعد تسلمه خططا إلطالق 
صواريخ ص��وب املنطق��ة القريبة 

من جزيرة غوام األميركية.
الكوري��ة  األنب��اء  وذك��رت وكال��ة 
الش��مالية، أن زعيم البالد قال إنه 
س��يراقب أفعال الوالي��ات املتحدة 
مل��دة أط��ول قب��ل أن يتخذ ق��رارا 

باحلرب.
وكان��ت كوري��ا الش��مالية قالت، 
تض��ع  إنه��ا  املاض��ي،  األس��بوع 
اللمس��ات النهائي��ة على خطط 
إلط��الق أربع��ة صواريخ إل��ى املياه 
األميركية  غ��وام  اإلقليمية جلزيرة 
ف��ي احمليط اله��ادي، وإن جيش��ها 
س��يرفع اخلط��ة إلى زعي��م البالد 

أواسط شهر آب وينتظر أوامره.
وقالت الوكالة، في تقرير، إن كيم، 

الذي تفقد قيادة اجليش يوم االثنني 
املاض��ي ، ناق��ش اخلطة م��ع كبار 

ضباط اجليش.
ونقلت الوكالة عن الزعيم الكوري 

قول��ه "إذا اس��تمر األميركيون في 
أعمالهم املتهورة البالغة اخلطورة 

الكوري��ة  اجلزي��رة  ش��به  بش��أن 
واملناطق اجملاورة لها، واختبار ضبط 
كوري��ا  ل��دى جمهوري��ة  النف��س 
فس��وف  الدميقراطية،  الش��عبية 
تتخذ األخي��رة قرارا مهم��ا مثلما 

أعلنت بالفعل".
ونقل تقرير الوكالة الرس��مية في 
كوريا الش��مالية ع��ن كيم قوله، 
إن��ه ينبغ��ي للواليات املتح��دة أن 
تتخذ القرار الصائب "من أجل نزع 
فتي��ل التوتر ومنع وقوع اش��تباك 
عس��كري خطير" في شبه اجلزيرة 

الكورية.
باملقابل، حذر وزير الدفاع األميركي، 
جيمس ماتيس، في األول من أمس، 
م��ن مغب��ة أي هج��وم صاروخ��ي 
عل��ى  الش��مالية  كوري��ا  تش��نه 
أراض��ي الواليات املتح��دة، عادًا أنه 
ميكن أن يؤدي إلى صراع عس��كري 

واسع النطاق.
تتمة ص3

رئيس كوريا الشمالية يأمر جيشه بالتأهب
والبنتاغون يحّذره من حرب شاملة

تقريـر

متابعة

بغداد ـ الصباح الجديد:
أك��د مجلس القض��اء األعلى، 
أم��س الثالث��اء، أن مدي��ر ع��ام 
اجلوي��ة  اخلط��وط  ش��ركة 
العراقية س��امر كب��ة موقوف 
حالي��اً ول��م يتم اإلف��راج عنه، 
حتقي��ق  محكم��ة  أن  مبين��اً 
النزاه��ة قررت إحال��ة كبة إلى 

جنايات النزاهة.
وقال املتحدث الرس��مي باسم 
اجملل��س القاضي عبد الس��تار 

بيرق��دار، إن "محكم��ة حتقيق 
النزاهة نظرت في قضية مدير 
عام اخلطوط اجلوي��ة العراقية 
املتهم في قضايا عرض رشاوى 
ومخالف��ات إدارية"، مضيفاً أن 
"احملكم��ة قررت احال��ة املتهم 
الى جنايات النزاهة بعد اكمال 

التحقيق معه".
وتاب��ع بيرقدار ف��ي بيان ورد الى 
"الصباح اجلديد"، أنه "س��تتم 
)مدير عام اخلطوط  محاكمته 

اجلوية العراقية( وفق املادة 310 
من قان��ون العقوب��ات"، مبيناً 
أن "املتهم موق��وف حاليا ولم 
يتم اإلفراج عن��ه كما روج في 

وسائل اإلعالم".
وكان��ت هيئة النزاه��ة أعلنت، 
في األول من أم��س االثنني )14 
آب 2017(، ضب��ط مدي��ر ع��ام 
شركة اخلطوط اجلوية العراقية 

متلبسا ب�"اجلرم املشهود".
تتمة ص3

"القضاء" ينفي إطالق سراح
مدير عام الخطوط الجوية العراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن كل من برنامج األمم املتحدة 
اإلمنائي وسفارة أملانيا لدى بغداد 
عن اتفاق تعاون لدعم املصاحلة 
املدني��ة واجملتمعية ف��ي العراق، 
فيما أش��ار الطرف��ان الى تقدمي 
مبل��غ 2،8 ملي��ون دوالر من قبل 
املانيا لدعم مش��روع املصاحلة 

اجملتمعية.
وقد أطلق البرنامج اإلمنائي أخيراً، 

حتت قيادة جلنة تنفيذ ومتابعة 
املصاحل��ة الوطنية ف��ي العراق 
ال��وزراء،  رئيس  التابع��ة ملكتب 
مش��روعاً لدع��م جلان الس��الم 
احمللي��ة ومس��اعدة اجملتمع��ات 
احمللية في جمع معلومات حول 
الفظائ��ع واالنتهاكات املرتكبة 

ضد املواطنني خالل النزاع.
وقال س��فير أملانيا لدى العراق، 
الدكتور س��يريل نان: "املصاحلة 

على املستوى اجملتمعي أساسية 
العراق مستقبالً.  في  للس��الم 
وفي إطار التزام أملانيا دعم عمل 
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي في 
العراق، يسّرنا جداً أن ندعم هذا 
املش��روع الذي نأمل أن يساهم 
ف��ي بن��اء الثقة ب��ني املواطنني 
العراقيني وفي عراق أكثر سالماً 

وصموداً".
تتمة ص3

بغداد - أسامة نجاح:
الدول��ي  التحال��ف  طي��ران  كث��ف 
والعراقي يوم ، أمس الثالثاء ، غاراته 
عل��ى مواق��ع منتخب��ة لداعش في 
قضاء تلعفر غ��رب املوصل بعد يوم 
م��ن تقدم ق��وات بري��ة عراقية نحو 

القض��اء للمش��اركة ف��ي عمليات 
استعادته من سيطرة التنظيم. 

وأكدت قيادة العمليات املش��تركة، 
أمس الثالثاء، أن معركة حترير تلعفر 
لم تب��دأ لغاي��ة اآلن ، ونحن بانتظار 
القائ��د الع��ام للق��وات املس��لحة 

حيدر العبادي بإعالن س��اعة الصفر 
النطالقها. 

وقال املتحدث الرسمي باسم قيادة 
العملي��ات العمي��د الرك��ن يحي��ى 
اجلديد‘‘  ‘‘الصباح  رس��ول لصحيفة 
إن "العملي��ات املش��تركة وضع��ت 

جميع اخلطط اخلاصة بعملية حترير 
تلعف��ر"، مؤكدا "اش��تراك  قض��اء 
جمي��ع القطعات بكل مس��مياتها 

بالعملية". 
وأض��اف رس��ول أن "معرك��ة تلعفر 
ل��م تبدأ لغاي��ة االن ونح��ن بانتظار 

العبادي إلعالن ساعة الصفر"، الفتا 
إل��ى أن "هناك حتضي��رات للمعركة 
جتريبي��ة  جوي��ة  ضرب��ات  وهن��اك 
واس��تنزافية لق��درات ض��د تنظيم 
داعش واس��تهداف مق��رات القيادة 
والسيطرة والتجمعات ومستودعات 

األسلحة ومعامل التفخيخ". 
وب��ني أن" ع��دد عناص��ر داع��ش في 
قض��اء تلعفر بنح��و 1000، يتخذون 
من نح��و 200 ألف مدن��ي ما يزالون 

في املنطقة، دروعا بشرية. 
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قصف جوي مكّثف بغارات على مواقع منتخبة لداعش في قضاء تلعفر

كيم جونغ أون مع قادة اجليش الكوري الشمالي "ارشيف"

ألمانيا تقدم 2،8 مليون دوالر لدعم المصالحة في العراق

بغداد ـ الصباح الجديد:
قرر مصرف الرافدين ، امس الثالثاء 
، الغاء ش��رط تقدمي الكفيل على 
قروض ش��راء الوحدات السكنية 

في مجمع بسماية السكني .
وقال املكت��ب االعالمي للمصرف 
في بيان، اطلع��ت عليه "الصباح 
اجلدي��د" ، “ان املص��رف ق��رر الغاء 
ش��رط الكفي��ل ف��ي حال��ة قيام 
املواطن بتس��ديد نسبة 25 باملئة 
م��ن قيمة الوحدة الس��كنية في 

مشروع بسماية”.
واشار البيان ، الى “ان مدة القرض 
15 سنة ويسدد املبلغ مع الفوائد 
على مدى ) 180( قس��طا شهريا 

بطريقة القسط الثابت”.
يش��ار ال��ى ان مص��رف الرافدين، 
اصدر تعليمات خاصة مبنح قروض 
املواطنني املس��جلني على ش��قق 
مشروع بس��ماية السكني سواء 

كانوا موظفني او غير موظفني.
كم��ا حدد املص��رف ضوابط املنح 

حسب ماجاء في بيان املصرف:
1 - قي��ام م��دراء الف��روع املكلفة 
بتسلم جداول بأسماء املسجلني 
على مش��روع بس��ماية السكني 
من قس��م تكنولوجيا املعلومات 
واالتص��االت بع��د تس��ديد مبلغ 
الدفع��ة االولى البالغة ) %10( من 
قيمة الوحدة الس��كنية وبعدها 
يتم منح قرض بنسبة ) %80 ( من 
قيمة الوحدة الس��كنية ان كانت 
(  ان   75%  ( و  100م2(   ( مبس��احة 

كانت مبساحة ) 120 م2( و ) 70 %( 
ان كانت مبس��احة ) 140م2( على 
ان اليزي��د عن ) 75( ملي��ون دينار ) 

خمسة وسبعون مليون دينار (.
2 - ان اليكون من املقترضني قرضا 
س��كنيا من مصرفن��ا او مصرف 
الرش��يد او املصارف االخرى وذلك 
باج��راء التقاطع من قبل قس��م 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

3 - مدة القرض ) 15 ( سنة.
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"الرافدين" يلغي شرط الكفيل
على قروض شراء الشقق في بسماية 



شؤون عراقية2

السليمانية ـ عباس كاريزي:

ل��م يبَق لدين��ا أي ام��ل بحكومة 
االقليم والسلطات ان جتد وحتاسب 
قتلة ودات، به��ذه الكلمات عبرت 
ودات  الصحف��ي  وذوي  عائل��ة 
حسني الذي اختطف وعذب وقتل 
ورمي��ت جثته ف��ي وض��ح النهار 
وس��ط محافظ��ة ده��وك، بع��د 
تعرض��ه لتهديد م��ن قبل جهات 
متنف��ذة بت��رك عمله ف��ي موقع 
روز نيوز القريب م��ن حزب العمال 

.)PKK( الكردستاني
طارق حسني وهو االخ االكبر لودات 
يق��ول للصب��اح اجلديد مبناس��بة 
الذك��رى الس��نوية االول��ى ملقتل 
ش��قيقه االصغ��ر، ان��ه وعائلت��ه 
فق��دوا االمل بالس��لطات ان جتري 
ملعرفة مالبسات  حتقيقا ش��فافاَ 
مقت��ل اخي��ه وتقدمي اجلن��ات الى 

القضاء لينالوا جزاءهم العادل.
مؤسس��ة روز نيوز االعالمية التي 
كان ودات يعمل لديها كمراس��ل 
مبحافظة ده��وك اضطرت القامة 
ودات،  ملقت��ل  الس��نوية  الذك��رى 
في محافظ��ة الس��ليمانية بعد 
من��ع الس��لطات مبحافظة دهوك 
واربي��ل م��ن اقام��ة ذك��رى مقتل 
ودات، ال��ذي يؤك��د تقري��ر للجنة 
حقوق االنس��ان في برملان االقليم، 
ان مقت��ل ودات ورفاقه االخرين من 
شهداء الصحافة اغتيال سياسي 
اس��كات  ال��ى  يه��دف  منظ��م، 
االص��وات واالق��الم الت��ي تص��دح 
باحلق، ويضيف التقرير ان ودات كان 
يس��عى قبل مقتله بأي��ام العداد 
تقرير عن االزمة السياس��ية التي 

خلفها منصب رئيس االقليم.
االح��د  اقيم��ت  الت��ي  املراس��يم 
ت��وار،  قاع��ة  ف��ي   2017-8-13
والتي ش��هدت الق��اء العديد من 
الكلمات وعرض فيلم وثائقي عن 
حي��اة ودات وطموحات��ه واحالمه، 
منح��ت خاللها اللجن��ة املنظمة 
جائ��زة ودات للحري��ات الصحفية 

للصحفي��ني ژین محم��د وهيمن 
مامند.

سوران حسني عضو اجمللس االداري 
لوكال��ة روز ني��وز قال ف��ي كلمة 
القاها خالل املراس��م في معرض 
رده على ادعاءات بعض املسؤولني 
االمنيني مبحافظة دهوك، انه برغم 
مرور عام على اغتي��ال ودات، اال ان 
الس��لطات ل��م تعتق��ل او توقف 
او حتاس��ب اح��دا حل��د االن، عل��ى 
ه��ذه اجلرمية ما عّده مؤش��را على 
تواطئ االجهزة واالمنية باحملافظة 

وتسترها على قتلة ودات.
حس��ني اكد ان مل��ف قضية قتل 
ودات حس��ني س��يبقى مفتوح��ا، 
ان  الدولي��ة  املنظم��ات  مناش��دا 
تقوم بدورها في مخاطبة اجلهات 
املعنية لع��دم التغاضي عن قتلة 

الصحفيني.

م��ن جهته قال مدي��ر مركز ميترو 
للدفاع عن حقوق الصحفيني في 
االقليم رحمن غري��ب في تصريح 
للصباح اجلديد ان الس��لطات في 
االقلي��م غير جادة ف��ي الدفاع عن 
حقوق الصحفيني والكش��ف عن 
قتلته��م ، مضيفاً ان الس��لطات 
تس��تعمل كلم��ات رنان��ة وبراقة 
بينم��ا تقف مكتوف��ة االيدي جتاه 
اجلرائم التي متارس ضد الصحفيني 

في اإلقليم باستمرار.
وتابع غريب ان مقتل ودات حس��ني 
ورفاقه الصحفيني االخرين اغتيال 
جه��ات  وراءه  تق��ف  سياس��ي 
متنفذة تعد نفسها فوق القانون 
والسلطة في كردستان، ما اسهم 
الى استياء واسع وخيبة امل لدى 
االسرة الصحفية التي جتد نفسها 
في كثير من االحيان وحيدة تعجز 

عن التص��دي للتهديدات الكثيرة 
التي تواجهها.

م��ن جانب��ه ق��ال ممث��ل مكت��ب 
كردس��تان  لبرمل��ان  الس��ليمانية 
الدكت��ور ش��يركو حم��ه امني ان 
الت��ي اغتالت الصحفي  العقلية 
ودات حسني التي تخشى االصوات 
احلرة، هي ذات العقلية التي قامت 
باغالق برملان كردستان قبل عامني، 
معلنا دعم برملان كردستان الجراء 
حتقي��ق ع��ادل ف��ي جرائ��م قت��ل 
لبقاء  السماح  وعدم  الصحفيني، 

القتلة طليقي اليد.
ب��دوره اس��تنكر كاروان انور نقيب 
محافظ��ة  ف��ي  الصحفي��ني 
الس��ليمانية للصباح اجلديد منع 
اقامة  السلطات مبحافظة دهوك 
مرس��م الذكرى الس��نوية ملقتل 
ودات باحملافظ��ة، ما دف��ع بعائلته 

ال��ى اقام��ة املراس��م مبحافظ��ة 
الس��ليمانية عاصمة الثقافة في 
االقلي��م، وتاب��ع ان هن��اك خمس 
قضايا ملقت��ل صحفيني باقية حلد 
االن في ادراج احملاكم من دون ايجاد 
احلقيقي��ني،  القتل��ة  معاقب��ة  او 
مطالب��ا مبحاكم��ة اجملرمني الذين 
تلطخت اياديهم بقتل سردش��ت 
عثمان وس��وران مامه حمه وعبد 
الس��تار ش��ريف وكاوة كرميان��ي 

وودات حسني.
ان��ور طال��ب بتش��كيل جماعات 
ضغ��ط وايج��اد مخ��رج قانون��ي 
املتورطة في  اجلماع��ات  حملاكم��ة 
االغتي��الت الت��ي عده��ا منظمة 
خلطف واغتيال الصحفيني، مؤكدا 
ان تلك االغتي��االت منظمة تقف 
وراءه��ا أحزاب��اً متنفذة إلس��كات 
األص��وات احلرة التي تدافع عن حق 

ش��عب كردس��تان، الذي ظلم من 
قب��ل االنظم��ة التي توال��ت على 

حكم البالد.
وكانت جهات متنف��ذة قد قامت 
قب��ل عام بخطف مراس��ل وكالة 
روز ني��وز الصحفي ودات حس��ني 
في وضح النهار وس��ط محافظة 
ده��وك، واغتالت��ه ورم��ت جثت��ه 
على قارعة الطري��ق، بعد تعرضه 
لتعذيب وضرب مبرح شوه جسده، 
حيث تقول اسرته انه اعتقل ملرات 
عدة من قبل قوات االسايش، التي 
طالبت��ه بترك العم��ل لدى وكالة 
روز ني��وز وحذرته م��ن العمل لدى 
تلك املؤسسة، التي يعدها احلزب 
الدميقراطي الكردس��تاني املتنفذ 
مبحافظة دهوك معادية لتوجهاته 
في املنطقة، نظرا لقربها من حزب 

العمال الكردستاني.

األسرة الصحفية تحمل السلطات مسؤولية
االغتياالت المنظمة للصحفيين في اإلقليم

أكدت وقوف جهات متنفذة وراء مقتل العديد منهم
خدر خالت بحزاني

منذ نصف ق��رن والعراق ال يخرج من حرب حتى يدخل في 
حرب أخرى، وهناك ش��هداء وضحايا م��ا ال ميكن إحصاؤه. 
واقص��د هن��ا ان الش��هداء من ش��تى االدي��ان والقوميات 

واملذاهب.
وق��د دأب��ت اغل��ب االنظم��ة العراقي��ة عل��ى تك��رمي ذوي 
الش��هداء بوس��ائل عديدة، بضمنها منح الطلبة منهم 
ف��ي مراحل التخرج درج��ات اضافية ف��وق معدالتهم، بل 
ان النظام الس��ابق وصل به اجلنون ليمنح درجات للطلبة 
م��ن ذوي العائالت البعثية ممن يتبوأ ابائهم مناصب حزبية 

رفيعة..!!
امله��م، هذا التقليد، اي منح درج��ات اضافية للطلبة من 
ذوي الش��هداء مس��تمر ليومنا هذا، حي��ث وافقت  “وزارة 
التعلي��م العال��ي عل��ى اضاف��ة ٣٥ درجة عل��ى مجموع 
الطال��ب في الس��ادس االع��دادي من ذوي الش��هداء عند 
التقدمي للمجموعة الطبية على ان ال يقل مجموع املتقدم 
عن ٦٣٠ درجة وتضاف ٥٠ درجة على مجموع الطالب عند 

التقدمي للتخصصات االخرى”. انتهى االقتباس.
اذا ارادت احلكومة تكرمي الشهداء وذويهم، فعليها منحهم 
قطع اراٍض سكنية باسعار رمزية، ومنحهم مبالغ مالية 
تس��اعدهم على بناء بيوتهم، وتزويدهم باالجهزة املنزلية 
باسعار بخس��ة، ومنحهم س��يارات حديثة، وتخفيضات 
عن��د الس��فر بالطائ��رات، وميكنها ايض��ا تفضيلهم عن 
التقدم الش��غال وظيفة ما، شرط مس��اواتهم باقرانهم 

ببقية الشروط.
وميكنها ايضا تسهيل حصولهم على الرواتب التقاعدية، 
وميكنه��ا وميكنها الى ما ال نهاية من ايجاد وس��ائل وطرق 

لتكرميهم، و تشريع قوانني ملزمة بذلك.
لكن تكرمي ذويهم باضافة درجات فوق اس��تحقاق الطلبة 
م��ن ذويهم ه��و اس��اءة للعل��م، واجحاف بح��ق الطلبة 

املتفوقني وآالف اخرى من غير املتفوقني.
ال يج��وز ان يكون لنا مهندس��ا وهو ال يس��تحق ان يكون 
موظ��ف حس��ابات، وال يج��وز ان يك��ون لنا طبيب��ا وهو ال 
يستحق ان يكون مدرس في اعدادية، وال يجوز ان يكون لنا 
طيارا ال يس��تحق معهد ميكاني��ك � )مع احترامي جلميع 

التخصصات املذكورة(.
ينبغ��ي التوق��ف عن هك��ذا تكرميات، تس��يء ملس��تقبل 
البلد، وترسخ مقولة »الش��خص غير املناسب في املكان 
املناسب«، فكم من مواهب حقيقية سنفقدها وسيلحق 
بها الظلم الن��ه ليس لها من »استش��هد« مبعركة ما؟؟ 
وك��م م��ن طاقات س��تتوجه ملضم��ار لن تنج��ح فيه الن 

»طالب كسول من ذوي شهيد« اخذ مكانها؟؟
هنال��ك امثلة عديدة ميكن االش��ارة اليه��ا والتي تؤكد ان 
تكرمي ذوي الش��هداء بهذه الطريقة هي ظلم س��يصيب 
االالف م��ن طلبتن��ا، الن��ه ال ش��هيد لهم.. انن��ي اعجب 
مب��ن يري��د ان يكرم ذوي الش��هيد ويدفعه ملرك��ز مرموق ال 
يس��تحقه وبالتال��ي قد يورطه مبش��كالت، فق��د يصبح 
احده��م مهندس��ا ويصمم مش��اريع فاش��لة او عمارات 
ستنهار، او س��يصبح طبيبا وسيتسبب مبوت املرضى في 
التش��خيص اخلاطئ او في اثناء العمليات اجلراحية.. وغير 

ذلك من االمثلة..
الش��هداء جميعا لهم مع��زة وتقدير من��ا جميعا.. لكن 
تكرميه��م وتك��رمي ذويهم ميك��ن ان يكون بوس��ائل عديدة 
وبس��يطة، لكن لي��س بالدف��ع بذويهم م��ن الطلبة الى 
كليات وجامعات ال يس��تحقونها، بل يس��تحقها غيرهم 

ممن ليس له شهيد..!

هذا ليس تكريمًا للشهداء
..بل إساءة للعلم

تقـرير

جون آلين

خ��الل فترة خدمت��ي كقائد ل��� “قوة 
املساعدة األمنية الدولية” )“آيساف”( 
ف��ي أفغانس��تان، كانت هن��اك ثالثة 
عناص��ر كبرى من “العمليات اخلاصة” 
بتنس��يق  وقمن��ا  تصرف��ي،  حت��ت 
أنش��طتها. وضم الصف األول قوات 
“قيادة العمليات اخلاصة املش��تركة”، 
الت��ي اس��ُتعملت لتعّق��ب أه��داف 
عالي��ة القيم��ة م��ن أج��ل تفكي��ك 
هي��كل القي��ادة والس��يطرة اخل��اص 
بحرك��ة “طالب��ان”. وتأل��ف الص��ف 
الثاني من “ق��وات العمليات اخلاصة” 
االميركية، أي “القوات اخلاصة التابعة 
بالبحرية”  و”القوات اخلاصة  للجيش” 
االميركية، التي مت توزيعها في جميع 
أنح��اء البالد عل��ى أس��اس األولويات 
املرتبط��ة بعملي��ات مكافحة التمرد 
اخلاصة ب� “حلف ش��مال األطلس��ي” 
الق��وات  م��ع  واملنس��قة  )“النات��و”( 
التقليدية األفغانية و”قوات العمليات 
اخلاصة” األفغانية. أما الصف الثالث 
وه��ي وح��دة تابعة ل� “حلف ش��مال 
األطلس��ي”، فقد اس��ُتخدمت بنحو 
أساس��ي ملس��اعدة ح��كام الواليات 
األفغاني��ة عل��ى تطوير فرق��ة تدخل 
سريع )أو فرقة األسلحة والتكتيكات 
اخلاص��ة املعروفة ب��� “SWAT”( وذلك 
لتعزي��ز ق��درات “الش��رطة الوطنية 
األفغانية” في ه��ذا اإلطار كما تدعو 
احلاج��ة. وأنت��ج ذل��ك تأثي��راً متعدد 
“قي��ادة  أزاح��ت  حي��ث  الطبق��ات، 
العمليات اخلاصة املش��تركة” ]قوات[ 
“طالب��ان” م��ن مناط��ق معينة ومتت 
االس��تعانة بعدها بالصفني اآلخرين 
لضمان االس��تقرار. وستس��هم هذه 
العناص��ر ف��ي بناء قدرات “الش��رطة 
احمللي��ة األفغانية”، األمر الذي يُعد في 

نهاية املطاف العام��ل الوحيد األكثر 
أهمية في من��ع تواجد “طالبان” على 
املدى الطويل. إضافة إلى ذلك، لعبت 
“الش��رطة الوطني��ة األفغاني��ة” دوراً 
مركزياً في حتقيق االس��تقرار للقوات 
االميركية ونقلها م��ن دور قتالي إلى 

دور استشاري.
وال بد من أن تْفهم القوات االميركية 
للبلد  والسياسي  الثقافي  السياقني 
تأثيرهم��ا عل��ى  املضي��ف وكيفي��ة 
القوات التي حتارب إل��ى جانبها. كما 
يجب عليها إدارة التوتر الناش��ئ عن 
حاجتها ألن تكون جاهزة خلوض احلرب 
التقليدية املقبلة وحاجتها ألن تكافح 
مرة أخرى الصراع��ات غير النظامية، 
والتي ال ميكن حتقيق االنتصار فيها إال 

من خالل متكني القوات احمللية.
وس��تتعرض املؤسس��ة العس��كرية 
االميركي��ة خملاط��ر جم��ة إذا نس��يت 
ه��ذه الدروس وكررت أخط��اء املاضي. 
لذل��ك، يج��ب على الوالي��ات املتحدة 
عل��ى  املؤسس��ي  الطاب��ع  إضف��اء 
الدروس املس��تخلصة من كتاب “في 
 In the Warlords’( ”ظل أس��ياد احلرب
برامج  Shadow( وتطبيقه��ا ضم��ن 
التدري��ب العس��كري. فتل��ك كان��ت 
دروس صعبة مت استخالصها، وبالتالي 
ال ينبغي نسيانها. على سبيل املثال، 
بصفت��ي املبعوث الرئاس��ي اخلاص ل� 
“التحال��ف الدول��ي ملكافحة تنظيم 
وزارة  ف��ي  اإلس��المية«”  »الدول��ة 
اخلارجي��ة االميركية، اقت��رح البعض 
أن تعيد الواليات املتحدة نش��ر أعداد 
كبرى م��ن القوات البري��ة االميركية 
حملارب��ة تنظيم »الدولة اإلس��المية«. 
ومن خالل ما تعّلمناه في أفغانستان، 
كانت تل��ك االس��تراتيجية س��توّلد 
أجس��اماً مض��ادة رداً عل��ى الوج��ود 
االميركي وكذل��ك فراغاً مبجرد خروج 
قمن��ا  إذا  أم��ا  االميركي��ة.  الق��وات 

بتمكني الق��وات احمللية، كم��ا فعلنا 
في أفغانس��تان والعراق، فلن يحصل 
أي م��ن هذي��ن الس��يناريوهني. وف��ي 
الوق��ت نفس��ه، إذا ل��م ندع��م تلك 
اجله��ود العس��كرية بعناص��ر متكني 
غير عس��كرية على نح��و مالئم، مبن 
الدبلوماس��يني لدع��م مقاربة  فيها 
سياسية-عسكرية، فسنمهد بذلك 
طريق الفشل للمؤسسة العسكرية 

االميركية.
ولن تنعم أفغانستان قط باالستقرار 
إال بعد وضع حلول للفساد املتفشي 
على نطاق واسع وللحوافز االقتصادية 
والبني��ة التحتي��ة التي متّك��ن إنتاج 

األعمال  وانتش��ار  وتوزيعها  اخمل��درات 
اإلجرامي��ة. وفي هذا الس��ياق، يجب 
عل��ى الواليات املتحدة إعطاء األولوية 
لعمليات املساعدة اإلنسانية وإرساء 
االس��تقرار، باإلضاف��ة إل��ى عمليات 
مكافحة التم��رد. وفي الوقت الراهن، 
تفتقر احلكومة االميركية لسياس��ة 
بأفغانستان.  يتعلق  متماسكة فيما 
وفي حني أنه من املش��جع أن يتمكن 
وزير الدفاع االميركي جيمس ماتيس 
من نش��ر ما يصل إلى خمس��ة آالف 
جندي من دون موافقة “مجلس األمن 
القوم��ي”، إاّل أنه يج��ب على الواليات 
املتح��دة أن تبدأ بالتفكي��ر بالقدرات 

الت��ي متثلها تلك األع��داد. كما يجدر 
باس��تراتيجية احلكوم��ة االميركي��ة 
في أفغانستان أن تأخذ بعني االعتبار 
الظ��روف االقتصادية ف��ي تلك البالد، 
إذ ال ميك��ن احلديث عن اس��تراتيجية 
أفغانية طويلة األمد من منظور أمني 

فحسب.

دانيال غرين
يَْعتب��ر كتاب “في ظل أس��ياد احلرب” 
أن   )In the Warlords’ Shadow(
“برنام��ج عمليات إرس��اء االس��تقرار 
ف��ي القرى التاب��ع لق��وات العمليات 
اخلاص��ة األميركية” في أفغانس��تان 

ه��و نت��اج املعرف��ة املكتس��بة م��ن 
املتكررة. فخالل  األميركية  التدخالت 
احل��رب عل��ى اإلره��اب، ملس��ت “قوات 
العمليات اخلاصة” االميركية احلكمة 
من استعمال اس��تراتيجية “طالبان” 
ضد هذه احلركة، من خالل االش��تراك 
م��ع الق��ادة احمللي��ني لتوفي��ر الدفاع 
واألمن واالس��تخبارات على الصعيد 
احمللي، فضالً عن الدعم اللوجس��تي. 
وفي ذروة البرنامج، الذي يش��مل 120 
موقعاً في جميع أنحاء أفغانس��تان، 
اعتم��دت الق��وات االميركي��ة نهجاً 
تصاعدياً )من األس��فل إل��ى األعلى(، 
عب��ر تطوي��ر ش��بكة من “الش��رطة 
بدع��م  تتمت��ع  األفغاني��ة”  احمللي��ة 
ش��عبي وإنش��اء بنية حتتية إلرس��اء 
االس��تقرار انطالقاً من فهم السياق، 
لتكملة النه��ج التنازلي )من األعلى 
إلى األس��فل( الذي تنتهجه احلكومة 
االميركي��ة بالتع��اون م��ع احلكوم��ة 
األفغاني��ة املتمركزة ف��ي كابول منذ 

عام 2001.
إل��ى  امل��ؤدي  الطوي��ل  الطري��ق  إن 
“عمليات إرس��اء االستقرار في القرى 
في أفغانستان” قد أرغمت املؤسسة 
العس��كرية االميركي��ة على تخطي 
عدد من أوجه القص��ور في الطريقة 
الت��ي تُصّور بها احلكوم��ة االميركية 
الع��دو وإعداد اس��تراتيجيات حملاربته. 
فف��ي بداي��ة احل��رب عل��ى اإلره��اب، 
كان��ت احلكومة االميركي��ة وجماعة 
صانع��ي السياس��ات ال تضم س��وى 
عدد قليل من اخلب��راء األفغان، إذ كان 
لدى القادة وصناع السياسات واخلبراء 
االس��تراتيجيني تص��ور خاط��ئ ع��ن 
طبيعة “طالبان” والش��عب األفغاني. 
ولم تستنتج املؤسس��ة العسكرية 
االميركي��ة أن أفض��ل طريق��ة حملاربة 
“طالبان” هي اس��تعمال استراتيجية 
تلك احلركة ضدها وأن هزمية “طالبان” 

تتطل��ب نهج��اً ش��امالً لبن��اء األمن 
يتضمن مقاربات سياسية وعسكرية 
متكاملة، إال من خالل مسيرة طويلة 

من التجربة واخلطأ.
وكما تقوم “طالبان” بتجنيد مقاتلني 
كذل��ك  صفوفه��ا،  ف��ي  محلي��ني 
العمليات اخلاصة”  اس��تعانت “قوات 
االميركية بالق��ادة احملليني كأصحاب 
مصلح��ة ف��ي أمنهم واس��تقرارهم 
وحوكمته��م اخلاص��ة، بحيث يوصي 
الق��ادة احمللي��ون بانضمام ش��بابهم 
إل��ى “الش��رطة احمللي��ة األفغاني��ة”، 
ليخضع��وا الحق��اً لتدري��ب على يد 
قوات “حلف شمال األطلسي” و”قوات 

العمليات اخلاصة” االميركية.
وبالطريق��ة نفس��ها الت��ي بُني بها 
األم��ن من القاع إل��ى القمة، تعلمت 
الوالي��ات املتحدة أن الدف��اع الداخلي 
األجنبي واحلوكمة الداخلية األجنبية 
يس��يران جنب��اً إلى جن��ب. فتحقيق 
النصر في تلك “احلروب الصغيرة” لم 
يقتصر على اس��تئصال “طالبان”، بل 
أيض��اً على احل��رص الحق��اً على ملء 
ف��راغ احلوكمة-األمن بق��وة صديقة. 
وهكذا، اس��تطاعت الواليات املتحدة 
أن تواجه قوات العدو واس��تراتيجيته 

على حد سواء.
وحتقيق��اً له��ذه الغاية، يق��دم كتاب 
-In the Wa )“في ظل أس��ياد احلرب” 
lords’ Shadow( ع��دداً من التوصيات 
خل��وض هذه األن��واع من احل��روب التي 
تنطبق على الش��رق األوسط. عندما 
يخض��ع اجلن��ود لتدري��ب متخصص 
ليس فقط في القتال بل في مهارات 
الدبلوماس��ية  وامله��ارات  التطوي��ر 
أيضاً، يصبح��ون أفضل جتهيزاً بكثير 

ملواجهة العدو على نحو شامل. 

أعدت هذا املوجز إريكا نيجيلي عن 
معهد واشنطن.

اعتماد استراتيجيات جديدة لخوض الحرب على اإلرهاب
“في ظل أسياد الحرب”

احتجاجات في أربيل ضد إستهداف الصحفيني

قامت جهات متنفذة 
قبل عام بخطف مراسل 
وكالة روز نيوز الصحفي 
ودات حسين في وضح 
النهار وسط محافظة 
دهوك، واغتالته ورمت 
جثته على قارعة 
الطريق، بعد تعرضه 
لتعذيب وضرب مبرح 
شوه جسده

قوات اميركية في افغانستان
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث 
العلمي، أمس الثالث��اء، ان إجراءات 
انتق��ال الطلبة ب��ني اجلامعات هي 
الكترونية وم��ن صالحياتها حصرا، 
مبين��ة ان اج��راءات نق��ل الطلب��ة 
الناجحني في الدور االول واملكملني 
ف��ي الوقت نفس��ه تس��تمر لغاية 

العاشر من ايلول املقبل.

وقال املتحدث الرسمي للوزارة حيدر 
العبودي في بي��ان ورد الى »الصباح 
العام��ة  »الش��روط  ان  اجلدي��د« 
اجلامع��ات  ب��ني  الطلب��ة  النتق��ال 
 ،2018-2017 الدراس��ية  للس��نة 
ه��ي الكتروني��ة«، موضح��ا انه »ال 
يحق للطلبة االنتقال بني جامعات 
الكلي��ات  أو  الواح��دة  احملافظ��ة 

املتناظرة ضمن اجلامعة الواحدة«.

واض��اف العبودي انه »يحق للطلبة 
الناجح��ني االنتقال ال��ى )الكليات/ 
املعاهد( واالقسام والفروع املناظرة 
بعد اس��تحصال موافقة )الكلية/ 
املعهد( االصلي واملراد االنتقال اليها 
االس��تيعابية«،  الطاقة  وبحس��ب 
مش��يرا ال��ى ان��ه »ال ينق��ل طلبة 
الس��نة الدراس��ية املنتهي��ة ف��ي 
الدراس��ية  الس��نة  وتعد  الكليات 

اخلامس��ة في كليات الطب س��نة 
دراسية منتهية لهذا الغرض«.

ان��ه  الرس��مي  املتح��دث  وتاب��ع 
»يس��مح للطال��ب املقب��ول ضمن 
القب��ول املركزي في العام نفس��ه 
الصباحية  الدراس��ة  باالنتقال من 
الى الدراسة املسائية املناظرة وفي 
القسم املناظر وبالنسبة للصفوف 
االخ��رى فيس��مح باالنتق��ال ال��ى 

القس��م املناظر عل��ى وفق الطاقة 
االستيعابية«، الفتا الى ان »اجراءات 
انتق��ال الطلبة ب��ني اجلامعات من 

صالحية اجلامعات حصرا«.
وتاب��ع العب��ودي ان »اج��راءات نقل 
الطلب��ة الناجحني في ال��دور االول 
نفس��ه  الوق��ت  ف��ي  واملكمل��ني 
تس��تمر لغاية العاش��ر م��ن ايلول 
املقب��ل«، مش��يرا ال��ى ان »اج��راء 

املقاص��ة العلمي��ة س��تكون على 
وف��ق الضوابط العام��ة للمقاصة 

العلمية«.
العال��ي  التعلي��م  وزارة  واعلن��ت 
مت��وز   17 ف��ي  العلم��ي،  والبح��ث 
ضواب��ط التقدمي للدراس��ات العليا 
في اجلامعات للعام الدراسي 2017-
2018، فيما حددت الثاني من شهر 

ايار املقبل موعداً للتقدمي.

التعليم: إجراءات انتقال الطلبة بين الجامعات إلكترونية ومن صالحياتها حصرا



بغداد – انفجار عبوة 
ذكر مصدر امني في الشرطة العراقية 
ام��س الثالثاء، بأن مدني��ا قتل وأصيب 
آخر بانفجار عبوة ناسفة جنوب غربي 

العاصمة بغداد.
وقال املص��در ال�ذي رف�ض الكش��ف 
عن اسمه إن "عب�وة ناسف�ة مزروع�ة 
على جانب الطريق قرب سوق شعبية 
في منطق��ة الرضواني��ة جنوب غربي 
بغ��داد انفج��رت، صباح ي���وم ام�س ، 
ما أس��فر ع��ن مقتل مدن��ي وإصاب�ة 
وس��يارات  أمني��ة  ق���وة  وان  آخ���ر"، 
إس��عاف هرعت الى م��كان االنفجار، 
فيم�ا نقل�ت جث�ة القتيل الى الطب 
ال�ى املستش��ف�ى  العدل��ي واملصاب 

لتلق�ي الع�الج". 

ديالى – هجوم مسلح 
افاد مصدر امني في شرطة محافظة 
ديالى، امس الثالثاء بأن مدير مدرس��ة 
تابعة للوقف الشيعي اصيب بهجوم 

مسلح شمال شرق ب عقوبة.
وقال املصدر الذي رفض الكش��ف عن 
اسمه ان "مسلحني مجهولني هاجموا، 
مس��اء الي��وم، من��زل مدي��ر مدرس��ة 
الثقلني التابعة للوقف الش��يعي في 
ناحية ابي صيدا )30كم ش��مال شرق 
بعقوبة( ما اس��فر عن اصابته بجروح 

نقل على اثرها للمستشفى".

كركوك – عملية اعدام 
ش��رطة  ف��ي  أمن��ي  مص��در  اك��د 
محافظ��ة كرك��وك ام��س الثالثاء بأن 
تنظيم "داعش" أعدم أحد مس��ؤوليه 
البارزي��ن بتهمة "اخليانة" جنوب غربي 

احملافظة.
وقال املصدر الذي طلب عدم الكشف 
عن اس��مه إن "إح��دى محاكم داعش 
ف��ي قض��اء احلويج��ة )55 ك��م جنوب 
غربي كركوك( أصدرت حكما باإلعدام 
عل��ى املدعو أب��و حذيف��ة القحطاني 
املس��ؤول عن جتنيد االنتحاريني العرب 
واألجان��ب عب��ر اإلنترني��ت، وذلك بعد 
اتهام��ه باخليان��ة" ، وأن "احلك��م نفذ 
في أحد معس��كرات التنظيم بأطراف 
احلويج��ة"، مبين��ا أن "املعدوم يعد من 

قيادات الصف األول في التنظيم". 

بابل – عمليات دهم 
اعلن مصدر امني في شرطة محافظة 
باب��ل ام��س الثالث��اء ان مف��ارز امنية 
متكنت من القاء القبض على متهمني 
على وف��ق مواد قانوني��ة مختلفة في 

احملافظة .
وذك��ر املصدر االمني ال��ذي فضل عدم 
الكشف عن اسمه ان "قوات الشرطة 
القت القبض على ع��دد من املتهمني 
على وف��ق مواد قانوني��ة مختلفة في 
عم��وم مناط��ق احملافظ��ة", مؤكدة ان 
"عملي��ة القب��ض عل��ى املتهمني متت 
وفق مذكرات قبض واستنادا ملعلومات 
اس��تخباراتية دقيقة" ، مضيفا انه مت 
احال��ة املتهمني الى اجله��ات اخملتصة 
لغرض اس��تكمال االجراءات القانونية 

بحقهم".

صالح الدين – عملية نوعية 
اك��د مص��در محل��ي ف��ي محافظ��ة 
ص��الح الدين امس الثالث��اء، بأن املفتي 
الش��رعي لتنظيم "داعش" في حوض 
املطيبيج��ة ش��رق احملافظ��ة قتل مع 

اثنني من مرافقيه باستهداف مركبته 
بصاروخ يعتقد بانه من طائرة مسيرة.

وقال املصدر الذي طلب عدم الكشف 
عن اس��مه ان "مفت��ي تنظيم داعش 
اجلدي��د في ح��وض املطيبيجة ش��رق 
ص��الح الدين وامللقب اب��و هالل عراقي 
اجلنس��ية، قتل مع اثن��ني من مرافقيه 
فجر اليوم بصاروخ اس��تهدف مركبته 

يعتقد بانه من طائرة مسيرة".

االنبار – ضربة جوية 
كش��ف مصدر عس��كري في الفرقة 
الس��ابعة ف��ي اجلي��ش باألنب��ار امس 
الثالث��اء بأن عدداً م��ن عناصر "داعش" 
قتل��وا بقصف ج��وي اس��تهدف ثالث 

مضافات غربي احملافظة.
وقال املصدر الذي طلب عدم الكشف 
عن اس��مه إن "طي��ران احلربي العراقي 

قصف ثالث مضاف��ات لتنظيم داعش 
في صح��راء عن��ة وراوة )230كم غرب 
الرم��ادي( غربي محافظ��ة األنبار"، وان 
القصف أس��فر عن تدمي��ر املضافات 
وقتل ع��دد من عناص��ر تنظيم داعش 

في داخلها". 

الديوانية – اعتقال مطلوبني 
اعل��ن مصدر امني ف��ي وزارة الداخلية 
امس الثالث��اء، ان قوة امني��ة اعتقلت 
عدد م��ن املتهمني واملطلوبني للقضاء، 
مش��يرة إل��ى احالته��م إل��ى اجلهات 

اخملتصة في احملافظة.
وقال املص��در االمني ان "دوريات ومفارز 
جندة الديوانية متكنت من القاء القبض 
على عدد من املتهمني واخملالفني ، فيما 
القت مف��ارز مركز ش��رطة اجلمهوري 
القب��ض عل��ى 3 مطلوب��ني بقضاي��ا 

مختلفة"، مضيفا ، وان "مفارز قس��م 
مكافح��ة اإلجرام ف��ي احملافظة القت 

القبض على 3 متهمني بالسرقة".

البصرة – عملية امنية 
افاد مصدر أمني في شرطة محافظة 
البص��رة ام��س الثالث��اء، بأن ق��وة من 
جه��از األم��ن الوطني ألق��ت القبض 
على متهمني اثنني بتجارة اخملدرات في 

منطقة تقع ضمن مركز احملافظة.
وق��ال املصدر إن "قوة م��ن جهاز األمن 
الوطن��ي قامت بنص��ب كمني في حي 
األندل��س الواق��ع في مرك��ز احملافظة، 
الق��اء  ال��ى  األمني��ة  العملي��ة  وأدت 
القب��ض عل��ى متهمني اثن��ني بتجارة 
اخملدرات"، مبيناً أن "العملية نفذت في 
ضوء معلوم��ات دقيقة واعترافات ضد 

املتهمني". 

انفجار عبوة ناسفة بمنطقة الرضوانية غربي بغداد * إصابة مدير مدرسة بهجوم مسلح شرقي بعقوبة
الطيران يستهدف 3 مضافات إرهابية غربي األنبار * جهاز األمن الوطني يعتقل مطلوبين وسط البصرة

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن��ت وزارة اإلتص��االت، أم��س الثالث��اء، ع��ن 
توقي��ع مذكرة تعاون مش��ترك م��ع وزارة العدل 
لتطويرعمل مؤسس��اتها، مش��يرة إلى أن هذا 
التع��اون يأت��ي كن��واة للحكوم��ة االلكترونية 
وحتوي��ل نظ��ام العمل م��ن الورقي إل��ى النظام 

اإللكتروني.
وقال��ت ال��وزارة ف��ي بي��ان له��ا، اطلع��ت عليه 
"الصب��اح اجلدي��د"، إن "وزير اإلتصاالت، حس��ن 
كاظم الراشد وقع مبقر وزارة العدل اليوم مذكرة 
تعاون مش��ترك مع وزي��ر العدل حي��در الزاملي 
لتطوي��ر عمل مؤسس��ات وزارة العدل من خالل 
اإلمكانيات التي متتلكها شركات وزارة اإلتصاالت 

في مجال اإلتصاالت وتكنولوجيا املعلومات".
واضافت، ان "هذا التعاون يأتي كنواة للحكومة 
االلكتروني��ة وحتويل نظام العمل من الورقي إلى 
النظام اإللكتروني وربط جميع دوائر وزارة العدل 
بش��بكة موحدة تكون حتت سيطرة وزارة العدل 
لتسهيل عمل املوظفني والقضاء على الفساد 

اإلداري و إنهاء دور الروتني".
وذكرت، انه "يه��دف إلى تقدمي أفضل اخلدمات و 

اإلسراع بإجناز معامالت املواطنني".

بغداد ـ الصباح الجديد:
حكمت محكمة جنح النزاهة في اس��تئناف 
الرصاف��ة على مدير عام التجهي��زات الزراعية 
باحلبس س��نتني بس��بب مخالف��ات في عقود 

جتهيز وزارة الزراعة.
وقال املتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء 
االعل��ى القاضي عبد الس��تار بيرقدار في بيان 
ورد ال��ى "الصباح اجلدي��د" ان "محكمة جنح 
النزاهة نظرت في دعوى فس��اد واض��رار باملال 
الع��ام بحق مدي��ر ع��ام التجهيزات ف��ي وزارة 

الزراعة".
واوض��ح بيرق��دار ان "احملكم��ة ادان��ت باملتهم 
باحلبس سنتني بسبب خروقات في عقد جتهيز 

وزارة الزراعة 200 حاصدة زراعية".
 واض��اف ان "احلكم صدر وفق امل��ادة 341 من 

قانون العقوبات".
وتن��ص املادة 341 من قانون العقوبات العراقي: 
يعاقب باحلب��س كل موظف او مكلف بخدمة 
عامة تس��بب بخطئه اجلس��يم في إحلاق ضرر 
جس��يم باموال او مصالح اجله��ة التي يعمل 
بها او يتصل بها بحك��م وظيفته او باموال او 
مصالح االش��خاص املعهود به��ا اليه ان كان 
ذلك ناش��ئا عن اهمال جس��يم باداء وظيفته 
او عن اساءة اس��تعمال السلطة او عن اخالل 

جسيم بواجبات وظيفته".

بغداد ـ الصباح الجديد:
أفادت وس��ائل اع��الم ايراني��ة، أم��س الثالثاء ، 
بوضع حجر أس��اس "أول جامع��ة إيرانية" في 
العراق، مش��يرة الى أن هذه اجلامعة ستشمل 
خمس كلي��ات للعلوم التجريبية واإلنس��انية 

واإلسالمية. 
وقال��ت وكال��ة االنب��اء اإليراني��ة، إن "مدين��ة 
الكاظمية املقدس��ة في العاصم��ة العراقية 
بغداد شهدت، اليوم )أمس(، وضع حجر أساس 
أول جامع��ة إيرانية في العراق"، مبينة أن "هذه 

اجلامعة ستحمل اسم املصطفى األمني".
وأوضحت انه "ش��ارك في مراس��م وضع حجر 
أس��اس اجلامعة ممثل الولي الفقيه )اخلامنئي( 
في العراق، والسفير اإليراني ونائب وزير التعليم 
العال��ي العراق��ي وحش��د م��ن اس��اتذة هذه 

اجلامعة". 
ونقلت وكالة االنباء اإليرانية، عن رئيس مجلس 
أمن��اء اجلامع��ة ومديره��ا املالي قول��ه إن هذه 
اجلامع��ة "ستش��مل خم��س كلي��ات للعلوم 
التجريبية اإلنس��انية واإلس��المية، ومن املقرر 
أن تش��مل املرحلة االولى للمشروع بناء كليات 
اآلداب، الفق��ه والقان��ون"، مضيفا أن "اجلامعة 
ستبنى على ارض مبس��احة 22 الف و 500 متر 

مربع".

توقيع مذكرة تعاون 
مشترك بين وزارتي 

االتصاالت والعدل

حبس مسؤول في الزراعة 
بصفقة 200 حاصدة

وضع حجر أساس أول 
جامعة إيرانية في 

العراق

الملف األمني

العبادي: مصلحة البالد وحفظها 
كان أساس حوارنا مع الوفد 

الكردي
وش��ددت جني��ب أن "االقلي��م ماضي 
ع��ن  النظ��ر  بغ��ض  لالس��تفتاء 
مواقف البعض، كونه اجراء ش��رعي 
وطبيع��ي يتناغم م��ع الدميقراطية 
وأي  املواط��ن،  رأي  نس��تطلع  لك��ي 
موق��ف خالف ذلك يعن��ي بأننا نقف 
ض��د حق تقرير املصي��ر وأننا ال نقبل 
بالدميقراطي��ة اساس��اً للتعامل مع 
الش��عب س��واء ف��ي الع��راق بنحو 
ع��ام أو داخل اقليم كردس��تان بنحو 

خاص".
يش��ار إلى أن املتحدث باسم مكتب 
العب��ادي س��عد احلديث��ي أك��د في 
وقت س��ابق ل� "الصباح اجلديد"، أن 
"احلكوم��ة ترف��ض احلدي��ث عن كل 
م��ا يخ��ل بوح��دة الع��راق وملتزمة 
بالدستور كشرط للمباحثات، وأنها 
لن تقب��ل بأي اس��تفتاء يحصل ولن 

تعترف بنتائجه ومخرجاته".
ومب��ا يخ��ص املع��ارك ض��د تنظي��م 
داعش اإلرهابي، بنينّ العبادي، إنه "لن 
نت��رك ش��براً واحداً م��ن أرض العراق 
بي��د داعش"، مؤك��داً ان "اإلرهاب بدأ 
بتنفيذ عملي��ات خارج العراق إلثبات 

وجوده بعد هزميته في املوصل".
وأشار العبادي إلى أن "العراق اسهم 
في اضعاف تنظي��م داعش اإلرهابي 

في دولة سوريا".
وف��ي إط��ار التع��اون الدول��ي أك��د 
العب��ادي، أن "هنال��ك تع��اون عراقي 
أملان��ي ف��ي مج��ال تطوي��ر موان��ئ 
البص��رة"، ف��ي حني أش��ار إل��ى إنه 
"نحاف��ظ عل��ى عالق��ات طيب��ة مع 

األردن وتنس��يق عال على املستويات 
األمنية واالقتصادية".

وبالش��أن احملل��ي أوضح العب��ادي، أن 
"هن��اك تع��اون كبي��ر ب��ني القضاء 
واجلهات الرقابية حملاسبة املسؤولني"، 
فيما دعا أن املسؤولني في كردستان 
ل�"التعاون ف��ي إع��ادة النازحني إلى 

مناطق نينوى".
وومبا يخص جلس��ة مجل��س الوزراء 
الت��ي انعقدت اليوم، أكد العبادي، أن 
"اجمللس ناقش الت��وازن بني املنتجات 
ت  الوطنية والبضائع املستوردة، وصونّ
عل��ى التخصيصات املالي��ة اخلاصة 

بتطوير بذور احلنطة والشعير".
وش��دد العبادي على إن "ال توجد نية 
ل��دى احلكوم��ة إللغ��اء مخصصات 
البترودوالر اخلاصة باحملافظات املنتجة 
للنفط"، في حني أشار إلى "احلكومة 
ش��بكات  توظي��ف  عل��ى  تعم��ل 
التواصل حلماي��ة املواطنني واحلد من 

استخدامها بشكل سيء".

قصف جوي مكّثف بغارات على 
مواقع منتخبة لداعش في قضاء 

تلعفر
وتاب��ع ب��أن "ل��م يتب��ق لداع��ش في 
العراق س��وى تلعفر التابعة حملافظة 
كرك��وك،  ف��ي  واحلويج��ة  نين��وى، 
ومنطقة القائم احلدودية مع س��وريا 

في األنبار. 
ودعا العميد رس��ول، وسائل االعالم 
إل��ى اعتم��اد خلي��ة اإلع��الم احلربي 
التابعة للعمليات املشتركة كمصدر 

رسمي ألخبار العمليات". 
م��ن جهته��ا أج��رت ق��وات احلش��د 
الش��عبي، أمس الثالثاء ، استعراضاً 

عسكرياً باآلليات واألسلحة املتنوعة 
في منطقة الرزازة مبحافظة كربالء، 
للمش��اركة بعملي��ات حترير  متهيداً 
قض��اء تلعف��ر من س��يطرة تنظيم 

داعش اإلرهابي. 
وق��ال القائد في احلش��د الش��عبي 
ميثم الزيدي، في بيان تلقت صحيفة 
من��ه،  نس��خة  اجلدي��د‘‘  ‘‘الصب��اح 
إن "االس��تعراض يج��ري اس��تعدادا 
تلعف��ر  مع��ارك  ف��ي  للمش��اركة 
وفحص جاهزية األس��لحة واملعدات 

العسكرية التابعة لقواتنا".
وأض��اف أن "الل��واء ط��ور منظوم��ة 
قتالية تراق��ب حتركات العدو وتعالج 
األهداف البعي��دة من خالل التحكم 

بأجهزة متطورة تدعى شهاب". 
هذا وأكد رئيس أركان اجليش الفريق 
أول رك��ن عثم��ان الغامني، الس��بت 
املاضي ، أن القوات األمنية مستعدة 
لب��دء عملي��ة حتري��ر قض��اء تلعفر، 
فيم��ا لفت إل��ى أنها تنتظ��ر الضوء 
األخضر من قبل القائد العام للقوات 

املسلحة حيدر العبادي.

معصوم يهنئ جهاز مكافحة 
اإلرهاب باالنتصارات في املوصل

يش��ار الى ان القوات املش��تركة، قد 
متكنت في العاشر من متوز 2017، من 
السيطرة على كامل مدينة املوصل، 
بعد قتال اس��تغرق أكثر من 8 أشهر 
م��ع تنظي��م داع��ش، الذي س��يطر 
عليها مل��دة 3 س��نوات، اال ان االخير 
م��ا زال يس��يطر على قض��اء تلعفر 

والعياضية غربي احملافظة.
وكان��ت بعثة األمم املتحدة ملس��اعدة 
الع��راق )يونامي(، قد أعلن��ت مقتِل 

ما مجموعه 241 مدنياً وإصابة 277 
آخرين، جراء أعم��ال اإلرهاب والعنف 
والنزاع املسلح التي وقعت في العراق 

خالل شهر متوز 2017 املاضي.

السلمي: نهنئ العراق بالنصر 
الكبير وسعيدون أن نكون معكم

مؤك��داً "كل العال��م العرب��ي يقف 
مع الع��راق ونتطل��ع الى ع��راق آمن 

ومستقر ومؤثر في محيطه".
وذك��ر، "نتطل��ع لبناء دول��ة عراقية 
على اس��س اشتراك جميع مكوناته 
وأبنائ��ه فنحن ف��ي العال��م العربي 
جتمعنا االخ��وة والتضامن واملصالح 

تأتي ثانيا".
وذك��ر، "هناك الكثير م��ن التحديات 
التي تواج��ه العالم العرب��ي، ومنها 
القضية الفلسطينية التي حتتاج الى 
مساهمة من جميع الدول العربية"، 
الفتاً إلى أن "العراق ما يزال مساهم 

في القضية الفلسطينية".
وكان رئي��س رئي��س البرمل��ان العربي 
مش��عل بن فهم السلمي قد وصل 
في األول من أمس م��ع الوفد املرافق 
له، إلى العاصمة بغداد، حيث التقى 
مع رئي��س البرمل��ان س��ليم اجلبوري 

ورئيس الوزراء حيدر العبادي.

التيار الصدري يؤكد
رفضه لـ"سانت ليغو 1.7"

وباالخص االمنية منها  واالقتصادية، 
واملساهمة الفاعلة في توفير اخلدمة 
للمواطنني، واالرتقاء مبس��توى االداء 

 وعلى مختلف املستويات". 
م��ن جانب��ه، اع��رب رئي��س مجلس 
محافظة باب��ل عن س��عادته لزيارة 

الهيئ��ة"، مش��يداً في الوق��ت ذاته 
التيار  لزعيم  االصالحية  ب�"املشاريع 

مقتدى الصدر وحتركاته الوطنية".
ويرف��ض التي��ار الص��دري القاس��م 
االنتخابي س��انت ليغ��و 1.7 املعدل 
بع��د ان رف��ض س��ابقه 1.9، وذل��ك 
خالل بيانات وتصريح��ات وتظاهرات 
حاش��دة في س��احة التحرير ببغداد 

واحملافظات.  

"الرافدين" يلغي شرط الكفيل 
على قروض شراء الشقق في 

بسماية
4 - يس��دد مبلغ القرض مع الفوائد 
عل��ى م��دى ) 180( قس��طا ش��هريا 
ويب��دأ  الثاب��ت  القس��ط  بطريق��ة 
االس��تقطاع ابتداء من الشهر الذي 

يلي شهر املنح .
5 - تس��توفى فائ��دة عل��ى الق��رض 

بنسبة ) 6 % ( سنويا .
6 - تتعه��د هيئ��ة االس��تثمار بع��د 
تس��جيل الوحدة الس��كنية باسم 
املشتري بعدم تسليمها اال بعد قيام 
املقترض ) املش��تري ( بره��ن الوحدة 
م��ن  املص��رف  لصال��ح  الس��كنية 
الدرجة االولى وامت��ام اجراءات الرهن 

وتقدمي سند املداينة .
 7 - يتحم��ل املقترض عموالت ادارية 
بنس��بة )   1 % ( م��ن مبل��غ القرض 
االجمالي وتستوفي من تاريخ توقيع 

العقد.
8 – يتم التأم��ني على حياة املقترض 
لدى احدى شركات التأمني العراقية 
اجملازة وضم��ن املعاملة داخل املصرف 

وعلى حساب املقترض .
9 - يت��م املن��ح عل��ى ض��وء املتوف��ر 

م��ن الس��قف االئتماني والس��يولة 
النقدية .

رئيس كوريا الشمالية يأمر 
جيشه بالتأهب والبنتاغون يحّذره 

من حرب شاملة
وقال للصحفي��ني، في زيارة مفاجئة 
إلى غرفة الصحافة ف��ي البنتاغون: 
"إذا ضربت الواليات املتحدة، فإن هذا 
ميكن أن يؤدي بسرعة إلى اندالع نزاع 

عسكري" واسع النطاق. 
وأضاف، أن الواليات املتحدة ستخوض 
حرب��ا م��ع كوري��ا الش��مالية إذا ما 

أطلقت صواريخها على غوام.

أملانيا تقدم 2،8 مليون دوالر لدعم 
املصاحلة في العراق

من جهته��ا، قالت املمثل��ة املقيمة 
للبرنام��ج اإلمنائ��ي ف��ي الع��راق، ليز 
غراندي: "املصاحلة أهمنّ األولويات في 
البالد. ال شيء أكثر أهمية حالياً بعد 
حترير املوصل من مساعدة اجملتمعات 
ف��ي إيجاد طرق للعيش معاً بس��الم 
بع��د الس��نوات املرونّعة م��ن النزاع. 
وتأتي املس��اهمة األملانية الس��خية 
لدعم املصاحلة في الوقت املناس��ب 

متاماً".

"القضاء" ينفي إطالق سراح
مدير عام اخلطوط اجلوية العراقية

الصب��اح  صحيف��ة  وكش��فت 
الرس��مية، صباح ام��س الثالثاء )15 
آب 2017(، عن اإلف��راج عن مدير عام 
ش��ركة اخلطوط اجلوية س��امر كبة 
"بكفالة"، بعد اعتقاله في األول من 

أمس.

تتمات ص1

 
متابعة الصباح الجديد:

أب��دت اإلم��ارات رغبتها ف��ي تقوية 
العالقات مع العراق خالل محادثات 
في مطلع األس��بوع مع رجل الدين 
العراقي الش��يعي مقت��دى الصدر 
ف��ي إط��ار جه��ود دول س��نية في 
الش��رق األوس��ط لتحجي��م نفوذ 

إيران املتنامي في املنطقة.
وقال مساعد بارز للصدر إنه اجتمع 
مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ول��ي عه��د أبوظب��ي ونائ��ب قائد 
القوات املس��لحة في اإلمارات يوم 

األحد في أبوظبي.
وبحث الصدر كذلك س��بل حتسني 
التفاهم بني السنة والشيعة خالل 
اجتم��اع يوم االثنني املاضي مع أحد 

كبار رجال الدين في أبوظبي.
واإلمارات ضمن دول س��نية تشعر 
بالتهدي��د من تزايد نف��وذ إيران في 
املنطق��ة وال��ذي يظهر ع��ن طريق 
املتحالف��ة  الش��يعية  اجلماع��ات 

معها في العراق ولبنان.
وق��ال مكتب الصدر ف��ي بغداد في 
بي��ان على موقع��ه االلكتروني يوم 
االثن��ني املاض��ي ع��ن اجتماعه مع 
رجل الدين أحمد الكبيسي "شدد 
اجلانبان عل��ى أهمية العمل بالروح 
العنف  اإلس��المية األصيلة ونب��ذ 
والفك��ر املتش��دد وأن يح��وز صوت 
االعتدال على املس��احة األكبر في 
خض��م التوت��رات الطائفي��ة التي 

تشهدها املنطقة والعالم."
ومن شأن تقارب العالقات مع الصدر 
الذي ينتشر أتباعه بني فقراء احلضر 
في بغداد وجنوب العراق أن يساعد 
الدول السنية على تخفيف قبضة 
طهران على شيعة العراق واحتواء 
رويت��رز  نفوذه��ا. بحس��ب وكال��ة 

البريطانية.
والس��عودية  اإلم��ارات  وقطع��ت 
ومص��ر والبحري��ن عالقاته��ا م��ع 
قطر ي��وم اخلامس من يونيو حزيران 
واتهمتها بتمويل اإلرهاب والتدخل 
في ش��ؤون الدول العربية والتقارب 

مع إيران.
والصدر واح��د من قلة م��ن زعماء 

الش��يعة في الع��راق الذين يبقون 
عل��ى مس��افة ف��ي التعام��ل مع 
إي��ران. وف��ي أبري��ل نيس��ان أصبح 
أول زعي��م عراق��ي ش��يعي يدع��و 
الرئيس الس��وري بشار األسد لترك 
الس��لطة فيما يظه��ر خالفه مع 
إي��ران ومقاتلني تدعمهم ملس��اندة 

احلكومة السورية.
ونقلت وكالة األنب��اء اإلماراتية عن 
ول��ي عه��د أبوظبي قول��ه للصدر 
"التجربة علمتنا أن ندعو دائما إلى 
ما يجمعنا عربا ومسلمني وأن ننبذ 

دعاة الفرقة واالنقسام".
وتأت��ي زي��ارة رج��ل الدي��ن العراقي 
لإلم��ارات بعد أس��بوعني من زيارته 
للس��عودية حيث اجتم��ع مع ولي 

العهد األمير محمد بن سلمان.

وق��ال مكت��ب الص��در إن االجتماع 
م��ع األمير محمد ف��ي نهاية يوليو 
متوز أس��فر عن اتفاق على دراس��ة 
اس��تثمارات محتملة ف��ي املناطق 

الشيعية في جنوب العراق.
وأعلن الصدر كذلك قرارا س��عوديا 
بالتب��رع مببلغ عش��رة مالي��ني دوالر 
ملساعدة العراقيني النازحني بسبب 
احلرب على تنظيم "داعش" على أن 

تتسلم احلكومة العراقية املبلغ.
وأعلن��ت بغداد والري��اض في يونيو 
حزيران أنهما ستش��كالن مجلسا 
تنسيقيا في إطار مساع لتحسني 

العالقات.
وأعادت الس��عودية فتح س��فارتها 
ف��ي بغ��داد ف��ي ع��ام 2015 بع��د 
إغالقها 25 عاما وقام وزير اخلارجية 

السعودي عادل اجلبير بزيارة نادرة من 
نوعها لبغداد في فبراير شباط.

وكان��ت الهيئ��ة القيادي��ة للتي��ار 
الص��دري قد اص��درت ، بيان��اً حول 
زيارة زعيم التيار مقتدى الصدر الى 
االمارات، فيما اش��ارت الى ان حراك 
الص��در س��يخرج الع��راق اجلري��ح 
م��ن عزلت��ه الت��ي "قوقع��وه فيها 

سياسيو الصدفة".
وقال��ت الهيئ��ة في بي��ان اطلعت 
علي��ه "الصب��اح اجلدي��د" ان "من 
ب��وارق زيارة الصدر الى الس��عودية 
التغيير امللح��وظ في تغير اخلطاب 
الديني املتشدد الى صوب االعتدال 
وما هو اال غيض من فيض "، مبينة 
ان "ح��راك الصدر اخرج وس��يخرج 
الع��راق اجلري��ح م��ن عزلت��ه التي 

قوقع��وه فيها سياس��يو الصدفة 
الذين يتبعون صفي��ر رعاتها ونباح 

كالبهم".
واضاف��ت الهيئ��ة ان "م��ا تخللته 
زيارت��ه ال��ى دولة اإلم��ارات العربية 
املتح��دة لقاءات مثم��رة أذكت روح 
اإلخوة وش��هامة العروب��ة واظهار 
روح التس��امح التي أك��دت عليها 
شرائع السماء لتحطم مخططات 
الش��ر التي ن��اءت بكلكله��ا على 
املنطقة من خالفات وحروب ال تأتي 
اال باألحقاد والتناحر بني ش��عوبها 
االمنة"، مشيرة الى ان "ابن العراق 
الب��ار الش��يخ احم��د الكبيس��ي 
احتف��ى بالص��در بع��د ان فرقتهم 

املسافات والبعد عن االوطان".
وتابع��ت "ال ينبغ��ي لن��ا االغف��ال 

ع��ن مواقف اإلخ��وة ف��ي اإلمارات 
وابدائه��م التعاون في بن��اء العراق 
م��ن ن��واح اقتصادية ومش��اركات 
ثقافي��ة ورياضي��ة وفني��ة ليرفدوا 
اخوانه��م بنتاجاته��م وإبداعاتهم 
كم��ا هو املعه��ود من أبن��اء وطننا 
احلبيب"، موضح��ة ان "الصدر اكد 
على ممارسة الدور اإليجابي في حل 

األزمات في املنطقة".
الص��دري  التي��ار  زعي��م  واختت��م 
مقتدى الص��در اليوم االثنني، زيارته 
الى دول��ة االم��ارات العربية، حيث 
التقى خاللها بعدد من مس��ؤولني 
البالد وبحث معه��م العالقات بني 
البلدين والتطورات التي تش��هدها 
املنطق��ة اضاف��ة ال��ى احل��رب ضد 

"داعش".

 من بوارق زيارة الصدر 
الى السعودية التغيير 
الملحوظ في تغير 
الخطاب الديني المتشدد 
الى صوب االعتدال وما 
هو إال غيض من فيض، 
وأن حراك الصدر أخرج 
وسيخرج العراق الجريح 
من عزلته التي قوقعوه 
فيها سياسيو الصدفة 
الذين يتبعون صفير 
رعاتها ونباح كالبهم

ولي العهد اإلماراتي ومقتدى الصدر

ولي عهد أبوظبي : علينا أن ننبذ دعاة الفرقة واالنقسام

اإلمارات تسعى لعالقات أفضل مع العراق بعد زيارة مقتدى الصدر
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إعالم المحافظة
حض��ر محاف��ظ واس��ط املهن��دس 
مال��ك خل��ف وادي الدريع��ي احلفل 
التأبيني الذي اقامه اهالي النعمانية 
ف��ي حس��ينية احلبوب��ي ف��ي قضاء 
النعمانية احتفاء مبناس��بة الذكرى 
السنوية الستشهاد شيخ اجملاهدين 
اية اهلل الس��يد قاسم شبر)قدس ( 
،بحضور السيد عز الدين جنل املرجع 
الديني السيد محمد سعيد احلكيم 
وعمي��د الس��ادة احلبوبني د الس��يد 
محمد قاس��م احلبوبي والش��يخ د. 
محم��د رضا النعمان��ي ونائب رئيس 
مجل��س محافظ��ة واس��ط ترك��ي 
الغنيماوي وعضوي مجلس احملافظة 
عب��د االله نرمي��ان ومنتظر النعماني 
ونائب محافظ واسط عادل الزركاني 
وقائم مقام النعمانية محمد عيدان 
وع��ددا م��ن الش��خصيات الديني��ة 
واملؤسسات الرسمية وجمعا غفيرا 

من اجلمهور.
وتخلل احلفل التأبيني القاء عددا من 
الكلمات ابتدأت بكلمة الس��يد عز 
الدين محمد سعيد احلكيم وتلتها 
كلم��ات الس��ادة احلبوبي��ني القاها 
الس��يد د. محم��د قاس��م احلبوبي 
وم��ن ثم كلمة الش��يخ محمد رضا 
النعماني وكلمة اهال��ي النعمانية 
الق��اء قائ��م املق��ام وق��د جس��دت 

الكلم��ات عظ��م التضحي��ة الت��ي 
ابداه��ا هذا الس��يد اجلليل وتصديه 
للنظام الطاغي ومن ثم تلتها القاء 
قصي��دة للش��اعر ايه��اب املالك��ي 

وعددا من القصائد االخرى.
كم��ا مت خ��ال احلف��ل افتت��اح مزار 
السيد قاسم شبر ) قدس( مبشاركة 
الرس��مية  احلاض��رة  الش��خصيات 

والدينية وغيرها.

هدى فرحان *
كشفت الشركة العامة للصناعات 
اح��دى  وااللكتروني��ة  الكهربائي��ة 
ش��ركات وزارة الصناعة واملعادن عن 
خطتها لتطوير واقع العمل واالنتاج 
في جميع مصانعه��ا وذلك بتفعيل 

عقود الشراكة واالستثمار 
وق��ال مدير ع��ام الش��ركة املهندس 
محم��د قاس��م توفي��ق املفت��ي في 
تصري��ح خ��اص ان ه��دف الش��ركة 
االساس��ي هو خلق شراكات متوازنه 
تنطل��ق من  وحقيقي��ة وصحيح��ة 
الواقع وتنظر الى السوق وحتقق قيمة 
مضاف��ة صناعي��ة من  خ��ال جلب 
خط��وط انتاجية للوصول الى افضل 
االه��داف وه��و حتوي��ل الش��ركة الى 
رابحة ضمن سياسة اقتصاد السوق 
ومبا ي��ؤدي الى اعتماد الش��ركة على 
موارده��ا الذاتية  كوح��دة اقتصادية 

وانتاجية .

واش��ار مدي��ر ع��ام الش��ركة الى ان 
الشركة بصدد اجناز مشروع االضاءة 
بالتقني��ات احلديثة ) الل��د ( وهو احد 
الرائدة واملهمة باملشاركة  املش��اريع 
مع ش��ركة ش��ريدر العاملي��ة  حيث 
وصل املشروع الى مراحل متقدمة في 
العمل وذلك بتخصيص موقع الورشة 
االمكانيات  وكاف��ة  اخملتبرات  وتهيئة 
من قبل الش��ركة املش��اركة وضمن 
مراحل متعددة علما بأن املشروع في 

مراحله النهائية .
وأضاف املفتي بأن الشركة تطمح الى 
تطوي��ر منتجاتها االخ��رى ومن خال 
االنتاجي��ة املتخصص��ة  خطوطه��ا 
التكيي��ف بش��تى  بأنت��اج  اجه��زة 
انواعه��ا وتراكي��ب االن��ارة وتقني��ات 
واملول��دات  والكيوس��كات  االض��اءة 
واالثاث بأنواعه ومستلزمات السامة 
املنتج��ات  م��ن  وغيره��ا  واالطف��اء 
الفاعل��ة ف��ي الوق��ت ال��ذي ت��درس 

فيه امكانية تطوي��ر مصنع احملوالت 
بالتنس��يق  م��ع مقر ال��وزارة ، مبديا 
استعداد الشركة لاسهام في اعادة 
اعمار املناطق احملررة حيث س��بق وان 
قامت بتقدمي قائم��ة باملنتجات التي 
من املمكن االس��هام من خالها في 
اع��ادة اعمار ه��ذه املناط��ق والعمل 
جاري مع كافة الوزارات ومؤسس��ات 

الدولة بهذا االجتاه .  
يذكر ان الش��ركة العامة للصناعات 
وااللكترونية متتلك عددا  الكهربائية 
م��ن املصانع منها مصن��ع املصابيح 
ومصنع احمل��ركات واالجه��زة املنزلية 
ومصنع احملركات الصناعية واملولدات 
ومصن��ع املكيفات ومصن��ع احملوالت 
ومصنع الصناع��ات املغذية ومصنع 
واملتج��ددة  االقتصادي��ة  الطاق��ة 
االلكتروني��ة  االجه��زة  ومصن��ع 
القدرة  واالتصاالت ومصن��ع قابلوات 

ومصنع الكهروميكانيك . 

تنفيذًا لسياسته الوطنية لتأمين سكن الئق للمواطنين 

محليات 4

متابعة الصباح الجديد:  

اعلنت وزيرة االعمار واالس��كان 
والبلدي��ات واالش��غال العام��ة 
د. املهندس��ة آن نافع أوس��ي ان 
مجلس الوزراء قرر تشكيل جلنة 
الوطنية  )املب��ادرة  مختصة ل��� 
دائ��رة  تتول��ى دع��م  للس��كن( 
االس��كان التابع��ة لل��وزارة في 
تنفيذ مهامها احملددة في القرار 

رقم 39 لسنة 2001.
وذكرت الوزيرة اوسي ان اللجنة 
يترأس��ها رئيس مجلس الوزراء، 
وتضم ف��ي عضويته��ا كل من 
وزير االعمار واإلسكان والبلديات 
واالشغال العامة ، واألمني العام 
جمللس الوزراء، وامني بغداد وكالة، 
ووكيل وزارة املالية وكالة، ورئيس 
التنسيقية  الهيئة  س��كرتارية 

العليا للمحافظات. 
اوس��ي  املهندس��ة  واضاف��ت 
ان مه��ام ه��ذه اللجن��ة تتمثل 
ف��ي تنفيذ مش��اريع اإلس��كان 
اخلطط  ال��واردة ضم��ن  العامة 
الس��نوية لإلس��كان بالشراكة 
مع الوزارة، وش��ركات القطاعني 
السكن  وتأمني  واخملتلط،  اخلاص 
الائ��ق للمواطن��ني ع��ن طريق 
وضع وتنفيذ السياس��ة العامة 
لإلس��كان، وتخص��ص األراضي 
املطلوب��ة العائ��دة ال��ى الدولة 
اإلس��كان  لدائ��رة  املطلوب��ة 
ان  وله��ا  اإلس��كان،  ملش��اريع 
تش��غل أي أراض عائ��دة للدولة 
مجان��ا بالتنس��يق م��ع اجله��ة 
املالكة مثلما لها اس��تماك ما 
لتحقيق  العق��ارات  حتتاجه من 
أهدافها، كما تنظر جلنة املبادرة 
الوطنية للس��كن باحلاالت التي 
صدرت بشأنها قرارات تخصيص 

ولم تكتمل إجراءاتها.
واوضح��ت الوزي��رة ان مجل��س 
ال��وزراء وافق  ضم��ن القرار ذاته 
على  توصيات مجلس اإلسكان 
الوطن��ي، والت��ي تضمنت توزيع 
الس��كنية غير  األراض��ي  قطع 
اخملدوم��ة املش��مولة بتعليمات 
وزارة االعمار واإلسكان والبلديات 

واالش��غال العامة وامانة بغداد 
بب��دل ق��دره %50 م��ن القيمة 
احلقيقي��ة، عل��ى ان يتم إضافة 
قيم��ة البن��ى التحتي��ة لب��دل 
قطعة االراض السكنية اخملدومة 
بالبن��ى التحتي��ة وتقديرها من 
جلن��ة التقدير املش��كلة مبوجب 
قان��ون بيع وايجار أم��وال الدولة 
رق��م 21 لس��نة 2013 املع��دل، 
ويك��ون بيع األراضي الس��كنية 
التحتية  بالبنى  املقررة اخملدومة 
العائدة للبلدي��ات وامانة بغداد 
بب��دل حقيق��ي بضمنها قيمة 
البن��ى التحتية داخل املش��روع 
الت��ي حت��دد م��ن جلن��ة التقدير 
املش��كلة وفقا ألح��كام قانون 

بيع وايجار أموال الدولة.
التوصي��ات  ان  الوزي��ر  وأك��دت 
الغ��اء ق��راري  تضمن��ت أيض��ا 
مجلس الوزراء املرقمني 90 و300 

لس��نة 2013 املتضمنني وجوب 
تخصيص قطع أراض س��كنية 
س��كنية  مجمع��ات  لبن��اء 
للموظفني مع تشجيع الوزارات 
على البناء العمودي ملنتسبيها 
، وتكون املفاضلة بني املشمولني 
وفقا ملعايير املفاضلة املعدة من 
وزارة االعمار واإلسكان والبلديات 
واالش��غال العامة وامانة بغداد 
وفق��ا لضواب��ط تعده��ا الوزارة 
رئيس  عليها  ويص��ادق  املذكورة 

مجلس الوزراء.
فيما يكون ضمان قطعة االرض 
بالس��ند )25/ دائم��ي( ألغ��راض 
التس��ليف من املصرف العقاري 
وتش��جيع  اإلس��كان،  وصندوق 
املرتبطة  الوزارات واجله��ات غير 
ب��وزارة لتخصيص قط��ع أراض  
الس��كنية  اجملمع��ات  لبن��اء 
وفق��ا  االس��تثمار  طري��ق  ع��ن 

لاستعماالت احملددة بالتصاميم 
األساسية للمدن.

وتابع��ت املهندس��ة اوس��ي ان 
التوصيات نصت على اإلبقاء على 
ق��راري مجلس ال��وزراء املرقمني 
53 و168 لسنة 2014 املتعلقني 
مبن��ح منتس��بي  اجلي��ش وقوى 
االمن الداخلي واملدنيني املقاتلني 
ممن يبدون شجاعة فائقة او دورا 
متميزا في س��احة امليدان خال 
العملي��ات العس��كرية قطعة 
ارض س��كنية ، والتأكي��د على 
تطبيق ق��رار مجلس الوزراء رقم 
198 لس��نة 2011 املتضمن بيع 
الدور والشقق للشاغل القانوني 
على اال تعد تلك الدور او الشقق 
ملوافق��ة  وتخض��ع  تش��غيلية، 
املالك��ة ش��ريطة عدم  اجله��ة 
اس��تفادتهم وفقا للق��رار رقم 
120 لسنة 1982 ، والتأكيد على 

مجل��س النواب إللغ��اء االمرين 
لس��نة   36 و   21 التش��ريعيني 
2005 املتعلق��ني بتوزي��ع قط��ع 
األراض��ي الس��كنية ملنتس��بي 
الرئاس��ات الثاث تطبيقا لنص 
الفقرة 1 من قرار مجلس الوزراء 
رق��م 130 لس��نة 2011، وإلغاء 
ق��رارات مجلس ال��وزراء رقم 39 
لسنة 2009 املتضمن تخصيص 
قطع أراض��ي ألصحاب الدرجات 

اخلاصة واملديرين العامني .
وفيم��ا يخ��ص بي��ع قط��ع أراض 
س��كنية الى أئمة املس��اجد في 
الوقفني الشيعي والسني وكهنة 
اوق��اف  دي��وان  ف��ي  العب��ادة  دور 
الديان��ات املس��يحية وااليزيدي��ة 
أوال  والفقرة  املندائي��ة،  والصابئة 
من قرار مجلس ال��وزراء رقم 233 
لس��نة 2016، مقابل اإلبقاء على 
الس��كنية  األراضي  توزيع قط��ع 

للش��رائح  تخص��ص  الت��ي 
املشمولة مبوجب تشريعات نافذة 
وفق��ا للش��روط احمل��ددة قانون��ا، 
ومراع��اة القوان��ني الناف��ذة ب��ان 
يكون التوزيع بحس��ب مس��قط 
الراس او محل العمل مدة ال تقل 
عن خمس س��نوات، وقي��ام وزارة 
االعمار واإلس��كان وامان��ة بغداد 
الفني��ة  اإلج��راءات  باس��تكمال 
لغرض  كافة  واملالي��ة  والقانونية 
تنفيذ ما ج��اء أنف��ا واالعان عن 

املوضوع .
كم��ا تتولى اجله��ات ذات العاقة 
عق��د ورش عمل خال أس��بوعني 
م��ن تاري��خ اص��دار ه��ذا الق��رار 
لإلعان عن  التنفيذيني  للمديرين 
األراض��ي املف��رزة املتوف��رة حاليا 
للتوزي��ع على ان يت��م اإلعان عن 
األراضي املتوفرة لديها كل س��تة 

اشهر.

مجلس الوزراء يقرر تشكيل لجنة متخصصة لـ »المبادرة الوطنية للسكن«

 تتمثل مهام لجنة 
المبادرة الوطنية 

للسكن في تنفيذ 
مشاريع اإلسكان 

العامة الواردة ضمن 
الخطط السنوية 

لإلسكان بالشراكة 
مع الوزارة، وشركات 

القطاعين الخاص 
والمختلط

جانب من االجتماع 

»النفط« تدعو المواطنين 
إلى تسّلم البطاقات 

الوقودية الجديدة
بغداد - الصباح الجديد:

 دع��ت وزارة النفط املواطن��ني في محافظة 
بغ��داد ال��ى مراجع��ة وكاء امل��واد الغذائية 

لتسلم البطاقات الوقودية اجلديدة .
وق��ال املتحدث باس��م ال��وزارة عاصم جهاد 
ان ش��ركة توزيع املنتجات النفطية باش��رت 
الوقودي��ة عل��ى  البطاق��ة  بتوزي��ع  العم��ل 
وكاء امل��واد الغذائي��ة ودع��ت املواطنني الى 

مراجعتهم لتسلمها .
واض��اف املتح��دث باس��م ال��وزارة جه��اد ان 
اله��دف من إص��دار  البطاق��ات الوقودية هو 
اجراء لغرض التنظي��م والتوزيع العادل على 
املواطن��ني فض��ا ع��ن القضاء عل��ى حاالت 
االس��تغال والفس��اد من قبل بعض ضعاف 

النفوس.

حملة تلقيح ضد مرض 
اإلنفلونزا الموسمية 

في أبي غريب

وزير االتصاالت يؤكد 
على تقديم أفضل 

الخدمات لمواطني األنبار 

إعالم صحة الكرخ:
نظ��م مرك��ز صحي ش��هداء الداخلي��ة التابع 
لقطاع اب��ي غري��ب للرعاية الصحي��ة االولية 
حم��ل تلقي��ح ضد م��رض االفلونزا املوس��مية 
الكث��ر م��ن )١٢٥( منتس��با من مديري��ة البني 

التحتية استمرت هذه احلملة ملدة 3 ايام.
وق��ال مدير قطاع ابي غري��ب للرعاية الصحية 
االولي��ة الدكت��ور حس��ني عواد عل��ي ان جميع 
مراكزن��ا الصحي��ة نظمت حم��ات تلقيحية 
ضد م��رض التايفوئيد وم��رض االفلونزا ومرض 
احلصبة ومرض الكوليرا للمواطنني  واملراجعني 
والنازح��ني ف��ي مخيم��ات النازح��ني واملدارس 
ومناطق الس��كن العش��وائي ضمن قضاء ابي 
غريب وجميع الدوائر واملؤسسات احلكومية في 

القضاء.

بغداد - الصباح الجديد:
اكد وزير االتصاالت حس��ن كاظم الراش��د 
ال��ى االرتقاء بعم��ل الوزارة بتق��دمي أفضل 
اخلدم��ات في مجال  االتص��ال وتكنولوجيا 

املعلومات والبريد والتوفير .
وقد تكلل��ت جهود العاملني م��ن املاكات 
الهندس��ية والفنية ف��ي مديرية اتصاالت 
االنب��ار إح��دى مديري��ات الش��ركة العامة 
لاتص��االت والبنى التحتي��ة بالوصول إلى 
مراحل متقدم��ة بتأهيل وصيان��ة الكابل 
الضوئي املمت��د من مركز مدين��ة الرمادي 
م��روراً بقض��اء هي��ت وص��والً إل��ى ناحية 
البغ��دادي ملس��افة ١٢٠ كم وال��ذي تضرر 
معظمه نتيجة األعمال العس��كرية التي 

جرت في احملافظة .
وعملت ه��ذه املاكات ب��كل تفان واخاص 
من أجل جاهزي��ة ودميومة هذا اخلط احليوي 
الذي يسهم في تشغيل منظومة االتصال 
ملدين��ة هي��ت وناحي��ة الف��رات وكبيس��ة 
واحملم��دي ، إضاف��ة إل��ى تش��غيل محطة 
التراس��ل ف��ي بدال��ة البغ��دادي وتفعي��ل 
اتصاالت قاعدة عني االسد وكذلك تشغيل 
منظوم��ة النفاذ الضوئي ذو س��عة ٨٠٠٠ 
خ��ط في قض��اء حديث��ة وصيان��ة وتأهيل 
البدال��ة املركزية ذو س��عة ١٠٠٠٠ خط ملا 
متثله من أهمية في تزويد الدوائر احلكومية 

والصحية بخدمة االتصاالت في القضاء .
من جانبه أوضح الناطق الرس��مي باس��م 
وزارة االتص��االت ح��ازم محم��د عل��ي ب��أن 
هنالك متابعة وإش��راف مباش��ر من املاك 
املتقدم لشركة االتصاالت ممثاً مبدير عامها 
الدكتور ناظم لفتة خش��جوري ومعاونيه 
بضرورة إجن��از جميع أعمال الصيانة وادامة 
خط��وط االتصال خال املدد الزمنية احملددة 

وبخدمات فائقة اجلودة . 
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بغداد - الصباح الجديد:

الهادفة  اس��تراتيجيتها  إط��ار  في 
خلدمة املش��تركني وترجمة ألهداف 
ش��ركة زين العراق التي حترص على 
أن تك��ون قريب��ة م��ن مش��تركيها 
أينم��ا كان��وا ف��ي الع��راق، وتوفير 
احتياجاتهم ومتطلباتهم من خال 
توس��يع ش��بكة مراك��ز خدماتها، 
افتتحت زين العراق، إحدى شركات 
مجموع��ة زين الرائ��دة في خدمات 
االتص��االت والبيان��ات املتنّقلة في 
منطقة الش��رق األوس��ط وشمال 
إفريقي��ا، مرك��ز خدم��ة جديد في 
مدين��ة الفلوجة مبحافظ��ة األنبار 
بالقرب من مجسر العيادة الشعبية 

مقابل دائرة بلدية الفلوجة. 

وحول املوضوع قال الرئيس التنفيذي 
لش��ركة زين العراق علي الزاهد ان 
»مركز الفلوجة خلدمة املش��تركني 
الذي نفتتحه اليوم يؤكد على مدى 
التزامن��ا بالتواصل مع مش��تركينا 
أينما كان��وا، ومع ع��ودة األمور الى 
طبيعته��ا ف��ي محافظ��ة األنب��ار، 
كن��ا الش��ركة األول��ى الت��ي بادرت 
بافتتاح مراكزها في شتى أنحائها، 
انطاق��اً م��ن حرصن��ا الدائم على 
توفير اخلدمات املقدمة من قبل زين 
الع��راق للمش��تركني م��ن بطاقات 
الش��حن واخلط��وط ليتمكنوا من 
البقاء على تواصل مع العالم، كما 
واجهن��ا كل التحديات والصعوبات 
إلع��ادة تأهي��ل الش��بكات والبنية 
التحتي��ة لاتصاالت ف��ي احملافظة 

بوقت قياسي.«

»اهتماماتن��ا  ان  الزاه��د  ويضي��ف 
تتمح��ور حول مش��تركينا، ونعمل 
ه��ذه  تطبي��ق  عل��ى  باس��تمرار 
الثقاف��ة ف��ي كل خطواتن��ا ب��دءاً 
م��ن التخطي��ط وص��والً الفتت��اح 
مراك��ز للبي�����ع واخلدم��ة، م�روراً 
وأس��رع  بأفض����ل  بتزويده����م 
اخلدمات، وسيتيح لنا املركز اجلديد 
للوق��وف عل��ى حاج�ات  الفرص��ة 

املشتركني وتلبيته�ا.«
تن��درج ه��ذه اخلط��وة ف��ي س��ياق 
سعي ش��ركة زين إلى التواصل مع 
مش��تركيها في جميع محافظات 
العراق من خال شبكة واسعة من 
مراكز اخلدمة ونق��اط البيع لتلبية 
متطلباتهم بأفضل وأسرع طريقة. 
وس��يوفر املرك��ز ل��رّواده إمكاني��ة 
شراء واستبدال اخلطوط، وبطاقات 

الشحن وتس��ديد الفواتير، إضافة 
إل��ى التواص��ل بنح��و مباش��ر مع 

موظفي زين العراق.  
يذك��ر أن ش��ركة زي��ن الع��راق هي 
تقدم��اً  الش��ركات  وأكث��ر  إح��دى 
م��ن الناحي��ة التكنولوجي��ة ف��ي 
الع��راق. وهي تبحث باس��تمرار عن 
احللول  أح��دث  اس��تقدام  كيفي��ة 
التكنولوجية وتقدميها ملشتركيها 
وأبرزه��ا التوثيق االلكتروني لبيانات 
املش��تركني. كما تس��عى الشركة 
للوصول إلى جميع ش��رائح اجملتمع 
ف��ي  احملافظ��ات  كام��ل  وتغطي��ة 
الع��راق، هذا وقد كان��ت زين العراق 
اولى الش��ركات التي اسهمت في 
اع��ادة إعم��ار محافظ��ة االنبار من 
خال إع��ادة تأهيل البن��ى التحتية 

لاتصاالت في احملافظة. 

تقرير

زين العراق تفتتح مركز خدمة جديد في الفّلوجة
لتكون أقرب لمشتركيها... 

جانب من حفل تأبني شيخ اجملاهدين في النعمانية

»الوادي« يحضر حفال تأبينيًا بذكرى 
استشهاد شيخ المجاهدين في النعمانية 

»اإللكترونية« تكشف عن خطتها 
لتطوير الواقع اإلنتاجي لمصانعها 

بغداد – الصباح الجديد
الطبي��ة  العي��ادات  دائ��رة  ق��ررت 
الش��عبية إع��ادة فت��ح 10 عيادات 

في اجلانب األمين م��ن املوصل حلاجة 
املواطن��ني هن��اك ألدوي��ة األم��راض 

املزمنة .

وذكر معاون مدير عام الدائرة للشؤون 
احم��د  ش��هاب  الدكت��ور  الفني��ة 
جاس��م نظرا لبدء استقرار األوضاع 

في اجلانب األمين من محافظة نينوى 
وحلاجة املواطنني إلى أدوية األمراض 
املزمن��ة قررت الدائ��رة إعادة فتح 10 

عيادات طبية شعبية .
واشار معاون مدير عام الدائرة إلى أن 
أس��ماء تلك العيادات هي الصحابة 

، الربي��ع ، اليرم��وك ، امل��كاوي ، باب 
البيض ، االختصاصيني األمين ، الهال 

، النهروان ، الهرمات ، الزجنيلي .

»الشعبية« تعيد افتتاح 10عيادات في أيمن الموصل



5 اقتصاد

متابعة الصباح الجديد:

أف��اد وزي��ر النف��ط جب��ار عل��ي 
أن  الثالث��اء،  أم��س  اللعيب��ي، 
بإنش��اء  تكفل��ت  الس��عودية 
وإنس��انية  صحي��ة  مش��اريع 
في بغ��داد والبص��رة، فضالً عن 
تخصي��ص زماالت دراس��ية في 
اجلامع��ات الس��عودية، كذل��ك 
ال��وزراء  مجل��س  بإق��رار  أش��اد 
جلن��ة  تش��كيل  الس��عودي 
التنس��يق الس��عودية العراقية 
وعدها خطوة مهمة باجتاه تعزيز 

العالقات الثنائية.
وق��ال اللعيبي في بيان صدر عن 
مكتبه، إن »اململكة الس��عودية 
ستقوم بإنشاء عدد من املشاريع 
عل��ى  واإلنس��انية  الصحي��ة 
نفقتها منها إنشاء مستشفى 
والبص��رة وتخصيص  بغداد  في 
ع��دد م��ن الزم��االت الدراس��ية 
الس��عودية وفتح  اجلامعات  في 
املنافذ احلدودية وإنش��اء مناطق 
وأش��ار  التجاري«،  للتب��ادل  حرة 
إل��ى أن »إق��رار مجل��س  أيض��اً 
الوزراء الس��عودي تشكيل جلنة 
التنس��يق الس��عودية العراقية 
تعزي��ز  باجت��اه  مهم��ة  خط��وة 
وتطوي��ر العالق��ات الثنائية بني 

البلدين الشقيقني«.
وكشف اللعيبي، أنه »التقى في 
جدة م��ع رئيس جلنة التنس��يق 
الس��عودي وزي��ر التج��ارة ماجد 
القصبي«، موضحاً أنهما »اتفقا 
عل��ى مجموع��ة م��ن اخلطوات 
العملي��ة التي تدف��ع بالعالقات 
الثنائية الى األم��ام ومنها قيام 
وزي��ر التج��ارة الس��عودي بزيارة 
العراق قريبا واللقاء باملس��ؤولني 
ورج��ال األعمال واملعنيني وإقامة 
ال��ورش واملؤمت��رات ف��ي كل من 
واملش��اركة  والري��اض  بغ��داد 

بأجنح��ة متمي��زة ف��ي معرض 
بغ��داد الدولي ومع��رض الطاقة 

في البصرة«. 
اخلارجي��ة  بوزي��ر  لقائ��ه  وع��ن 
ق��ال  اجلبي��ر  ع��ادل  الس��عودي 
اللعيب��ي، إن »الوزير الس��عودي 
الش��قيق أكد له حرص اململكة 
ب��ني  العالق��ات  تطوي��ر  عل��ى 
الش��قيقني والعمل على اتخاذ 
خطوات عملية وصوال لتحقيق 
ش��راكة حقيقي��ة تكاملية من 
خ��الل االتف��اق عل��ى حزمة من 
اجملاالت  في  املش��تركة  املشاريع 

كافة«.
وكان وزي��ر النف��ط جب��ار عل��ي 
اللعيب��ي زار، يوم الثالثاء املاضي، 

الس��عودية  العربي��ة  اململك��ة 
على رأس وفد رفيع تلبية لدعوة 
رس��مية، وبحث عدة ملفات مع 

املسؤولني في اململكة.

وكان مجلس الوزراء الس��عودي 
ق��د أعلن االثنني إنش��اء مجلس 
التنسيق السعودي-العراقي في 
خطوة تؤش��ر الى ع��ودة الدفء 

للعالقات بني البلدين اجلارين.
وذكرت وكالة االنباء الس��عودية 
ال��وزراء  مجل��س  ان  )واس( 
الس��عودي ق��رر »املوافق��ة على 
محضر إنشاء مجلس التنسيق 
الس��عودي العراق��ي، وتفوي��ض 
وزي��ر التجارة واالس��تثمار رئيس 

اجلانب السعودي جمللس التنسيق 
الس��عودي العراق��ي، بالتوقي��ع 

على صيغة احملضر«.
الدبلوماس��ية  العالقات  وكانت 
ق��د انقطعت ب��ني البلدين بعد 
غزو صدام حس��ني للكويت عام 
1990، واستمرت القطيعة مدة 
رب��ع قرن حت��ى ع��ام 2015 حني 
قام العراق بتعيني سفير له في 
الرياض واعادت الس��عودية فتح 

سفارتها في بغداد.
وتعد السعودية والعراق من أكبر 
مص��دري النف��ط ف��ي منظمة 
اوبك، وقد تأثر البلدان بنحو كبير 
بعد االنخفاض احلاد في أس��عار 

النفط والذي بدأ عام 2014.

وب��دأ التحس��ن ف��ي العالق��ات 
بني الرياض وبغ��داد منذ حزيران 
عندما زار رئي��س الوزراء العراقي 
وتبعه  السعودية  العبادي  حيدر 
ع��دد م��ن املس��ؤولني العراقيني 

الرفيعي املستوى.
اللعيب��ي ونظيره  الوزير  وأعل��ن 
الس��عودي خال��د الفال��ح ف��ي 
وق��ت س��ابق انهما س��يعمالن 
التزامهما بخفض  على تقوي��ة 
تعه��دا  كم��ا  النف��ط،  انت��اج 
ضمان تنس��يق بلديهما بش��أن 

السياسات النفطية.
وتعه��دت دول أوب��ك وخارجه��ا 
خفض االنتاج في محاولة إلعادة 
النفطي  ال��ى الس��وق  الت��وازن 

وتأمني استقرار األسعار.
وفي الوق��ت ال��ذي حققت فيه 
الس��عودية التزامه��ا بس��قف 
االنتاج احمل��دد لها في مت��وز، فان 
العراق توص��ل فقط إلى خفض 
الثل��ث من الكمي��ة التي تعهد 
نش��رته  تقري��ر  بحس��ب  به��ا، 

منظمة الطاقة الدولية.
ويأتي تعزيز العالقات بني البلدين 
في خضم األزمة الدبلوماس��ية 
اخلليجي��ة إثر قطع الس��عودية 
واالم��ارات والبحري��ن في حزيران 
املاض��ي كل ان��واع العالقات مع 
قط��ر التهامها بدع��م التطرف 
االسالمي والعمل مع إيران، وهو 

ما تنفيه قطر بشدة. 

أشاد بتشكيل مجلس التنسيق السعودي ـ العراقي

وزير النفط: الرياض تتكفل ببناء مستشفيات
 ومشاريع خدمية في بغداد والبصرة

اتفق العراق 
والسعودية على 
مجموعة من الخطوات 
العملية التي تدفع 
بالعالقات الثنائية الى 
األمام ومنها إقامة 
الورش والمؤتمرات 
في كل من بغداد 
والرياض

جانب من اللقاء

لندن ـ أ ف ب:
اعلنت احلكومة البريطانية أمس الثالثاء انها 
تنوي التفاوض بش��أن اقام��ة »احتاد كمركي 
مؤق��ت« مع االحتاد األوروبي بع��د خروج البالد 
من التكتل، عش��ية نش��ر أول��ى مقترحاتها 
املفصلة بشأن مستقبل الشراكة بني لندن 

وبروكسل.
وتق��ول بريطاني��ا ان عضويته��ا ف��ي االحت��اد 
الكمركي األوروبي التي تسمح بنقل البضائع 
م��ن دون رس��وم كمركي��ة س��تنتهي كم��ا 
وعضويتها في الس��وق األوروبية املش��تركة 

بخروجها من التكتل في آذار 2019.
وأعلن��ت وزارة بريكس��ت انه��ا تتطل��ع إلى 
التوصل التفاق بش��أن »تطبي��ق مؤقت« من 
أجل توفير جو من االستقرار لقطاع االعمال 
والس��ماح بوضع ركائز االجراءات الكمركية 

اجلديدة.
وأعلن��ت احلكومة البريطاني��ة في بيان صدر 
عنه��ا: ان »اقامة احت��اد جمرك��ي مؤقت بني 
اململك��ة املتح��دة واالحت��اد األوروبي يش��كل 

احدى املقاربات املمكنة«. 

لندن - رويترز: 
ارتف��ع الدوالر األميركي ف��ي التعامالت امس 
الثالثاء محققاً مكاس��ب أم��ام الني الياباني 
والفرنك السويس��ري مع انحس��ار التوترات 
في شأن كوريا الش��مالية التي دفعت رؤوس 
األم��وال باجت��اه سويس��را واليابان األس��بوع 

املاضي.
وصعد ال��ني والفرنك مع تصعيد واش��نطن 
املتبادلة  العس��كرية  التهديدات  وبيونغيانغ 
ف��ي أعقاب فرض األمم املتح��دة عقوبات على 

كوريا الشمالية قبل عشرة أيام.
وزاد مؤشر الدوالر 0.4 في املئة في التعامالت 
الصباحي��ة ف��ي أوروب��ا، وارتفع��ت العمل��ة 

االميركية مقابل اليورو إلى 1.1738 دوالر.

فرانكفورت - رويترز. 
أعلنت ش��ركة الطي��ران األملاني��ة »إر برلني« 
ام��س الثالث��اء أنه��ا ب��دأت إج��راءات إلعالن 
إفالس��ها بعدما أبلغتها املساهمة الرئيسة 
فيها ش��ركة طيران »االحتاد« اإلماراتية بأنها 

»لن تقدم لها أي دعم مالي إضافي«.
واض��اف البيان ان »احلكوم��ة األملانية منحت 
الش��ركة قرضاً لضمان اس��تمرار الرحالت«، 
بينم��ا أعلن��ت الش��ركة األملانية املنافس��ة 
»لوفتهان��زا« أنه��ا جت��ري مفاوض��ات مع »إر 

برلني« لشرائها.
وقالت »االحت��اد« للطيران، الت��ي متلك حصة 
تبل��غ نحو 30 في املئة في الش��ركة، إنها »ال 
تستطيع إنقاذ إر برلني«، مضيفة أن »نشاط 
الناقلة األملانية تدهور بوتيرة غير مس��بوقة، 
وهو ما منعها من التغلب على حتديات كبيرة 

ومن تنفيذ حلول استراتيجية بديلة«.
وتابع��ت في بي��ان انها »باعتبارها مس��اهم 
بحص��ة أقلي��ة ال تس��تطيع تق��دمي متوي��ل 
يزيد انكش��افها املالي«، مبدية اس��تعدادها 
للمساهمة في إيجاد حل جتاري قابل للتنفيذ 

يصب في مصلحة جميع األطراف.

بريطانيا تنوي إقامة 
اتحاد كمركي مؤقت

ارتفاع سعر الدوالر مع 
انحسار التوترات في 

كوريا الشمالية

شركة الطيران األلمانية 
تعلن إفالسها

األربعاء 16 آب 2017 العدد )3763(

Wed. 16 Aug. 2017 issue )3763(

القاهرة - وكاالت: 
ق��ّدرت وزي��رة االس��تثمار والتعاون 
الدولي املصرية سحر نصر، »حجم 
التموي��ل م��ن الصنادي��ق العربية 
للمش��اريع ف��ي محافظة ش��مال 

سيناء بنحو 1.5 بليون دوالر«. 
زيارته��ا  هام��ش  عل��ى  وأعلن��ت 
للمحافظة، أن املش��اريع »تش��مل 
بنية أساسية مثل الطرق واملرافق، 
لرب��ط ش��مال س��يناء ووس��طها 
بهدف  بعض��اً  ببعضها  وجنوبه��ا 
تنموي��ة، إضافة  خلق مجتمع��ات 
إلى مش��اريع بناء جتمع��ات زراعية 
الث��روة احليواني��ة واحلرف  وتنمي��ة 
اليدوية في شمال سيناء وجنوبها، 

فضالً عن مشاريع خدمية«.
واس��تهلت نص��ر الزي��ارة بتفق��د 
مشاريع إنشاء التجمعات التنموية 
1 و2 ف��ي  ف��ي منطق��ة النثيل��ة 

مدينة نخل، واملمولة من الصندوق 
الس��عودي للتنمي��ة، بقيم��ة 340 

مليون دوالر.
وأش��ارت إلى البحث مع الصناديق 
العربي��ة، ل� »زيادة حج��م التمويل 
ملشاريع سيناء، التي تنفذها الهيئة 
الهندس��ية للقوات املس��لحة في 
الفترة املقبلة، إذ حتتاج س��يناء إلى 

مزيد من االستثمارات«.
وش��ددت عل��ى أن تنمي��ة س��يناء 
»هي أفض��ل طريق للقض��اء على 
اإلره��اب«، مش��يرة إل��ى أن برنامج 
تنمية سيناء شمل 12 اتفاق متويل 
مش��اريع من الصندوق الس��عودي 
للتنمي��ة، بخ��الف اتفاق��ات متويل 
أخرى مع بقي��ة الصناديق العربية، 
مث��ل الصن��دوق الكويت��ي وال��ذي 
يس��اهم ف��ي تنمية س��يناء بنحو 
900 ملي��ون دوالر، ويش��مل إقام��ة 

6 محط��ات حتلي��ة مي��اه البح��ر، 
وتوصيل خطوط الكهرباء واحملوالت 

ل�26 جتمعاً بدوياً«.
وتفقدت نصر إنشاء مدرستني في 
قريت��ي الصوان ووادي احل��اج، وهما 
على طري��ق مش��روع تطوير طريق 
طابا- النفق، املم��ول من الصندوق 
الس��عودي للتنمي��ة بقيم��ة 280 
ملي��ون دوالر، ويه��دف إل��ى خدمة 
التجمعات السكنية اجلديدة شرق 
بالدلتا،  وربطه��ا  الس��ويس  قن��اة 
وربط مدين��ة طابا ورأس النقب في 

غرب قناة السويس.
وبلغت نس��بة تنفيذ املش��روع 34 
في املئ��ة. وزارت طريق عرضي واحد 
املم��ول من الصن��دوق الس��عودي 

للتنمية بقيمة 28 مليون دوالر.
وأعلن محافظ شمال سيناء اللواء 
عبدالفت��اح حرح��ور، عن مش��اريع 

قي��د اإلنش��اء وه��ي تتمث��ل ب�19 
جتمعاً تنموياً في ش��مال س��يناء، 
و7 ف��ي جنوب س��يناء بهدف زراعة 
نح��و 18 أل��ف ف��دان تس��اهم في 
توفير مئات فرص العمل للشباب«. 
واعتبر أن إقام��ة التجمعات »دعم 
لألمن القومي املصري في س��يناء، 
عل��ى  القض��اء  ف��ي  واملس��اهمة 

البطالة نهائياً«.
وقال حرح��ور، إن احملافظ��ة »تهتم 
الصغي��رة  باملش��اريع  كثي��راً 
الت��ي متتاز  واملتوس��طة واحلرفي��ة 
بها ش��مال س��يناء«. وأكد أهمية 
»دعم البنية األساس��ية في شكل 
كبير في شمال سيناء ووسطها«. 
3 مستش��فيات  »افتت��اح  وأعل��ن 
ف��ي احملافظ��ة ف��ي تش��رين األول 
)أكتوبر( املقبل، إضافة إلى عدد من 

املدارس«. 

صناديق عربية تمّول مشاريع خدمية وتنموية شمالي سيناء
بغداد - الصباح الجديد:

شّكلت األزمة االقتصادية عامال 
مس��اعدا لنمو زراعة األرز. فقد 
أدى انخفاض أسعار النفط في 
العالم وأيضا هجمات املتمردين 
عل��ى املنش��آت النفطي��ة إلى 
كب��ح النم��و االقتص��ادي ف��ي 
ه��ذا البل��د الواقع ف��ي الغرب 
االفريق�ي، للم��رة األول�ى من�ذ 

25 عام�ا.
العم��الت  ف��ي  النق��ص  وإزاء 
األجنبي��ة، قّننت أبوجا إمكانية 
احلصول على ال��دوالر األميركي 
أثمان  املس��تخدم في تس��ديد 
الواردات، وشّجعت الزراعة التي 
تش��ّكل 24 % من إجمالي الناجت 

احمللي.
في مطل��ع العام احلال��ي، أعلن 
رج��ل األعم��ال أليك��و دونغوت 

ال��ذي جم��ع ثروت��ه م��ن إنتاج 
سيس��تثمر  أن��ه  اإلس��منت 
مليارات الدوالرات في زراعة األرز 
وإنش��اء مصانع حتويل في ثالث 

واليات شمالية.
وكذلك تستثمر شركة »أوالم« 
الس��نغافورية العمالق��ة ف��ي 
هذا اجملال، ويق��ول أدي أديفيكو 
املس��ؤول عن العالق��ات العامة 
مع القط��اع اخل��اص واحلكومة 
لوكال��ة فران��س ب��رس »ننت��ج 
س��نويا أربع��ني أل��ف ط��ن من 
األرز، ونش��تري كمي��ة أخرى من 
املزارع��ني في مختل��ف مناطق 

البالد«.
ويضيف »الطلب كبير. يشكل 
األرز فرصة كبيرة لرجال األعمال 
النيجيريني، ومن شأنه أن يخلق 

آالف فرص العمل«.

نايجيريا تعّول على »الذهب 
األبيض« في زمن األزمة االقتصادية

تسعىإلى بناء تجمعات زراعية وتنمية الثروة الحيوانية
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طهران ـ بي بي سي:
ح��ذر الرئيس اإليراني، حس��ن روحاني، من أن إيران 
قد تنس��حب من االتفاق ال��ذي أبرمته مع القوى 
العاملية بش��أن برنامجها النووي خالل ساعات إذا 
اس��تمرت الواليات املتحدة في االلتزام بالعقوبات 

التي فرضتها على طهران.
وق��ال روحان��ي ف��ي كلم��ة أم��ام البرمل��ان نقلها 
التلفزيون إن الرئيس ترامب ليس ش��ريكا جيدا أو 

موثوقا به.
وأض��اف أن على الواليات املتح��دة أن تتذكر أن ما 
سماه ب�«التجربة الفاش��لة« للعقوبات واإلكراه، 
هو م��ا دف��ع ب��إدارة الرئيس الس��ابق أوبام��ا إلى 

التفاوض.
وكان��ت واش��نطن ق��د فرض��ت الش��هر املاضي 
عقوبات عل��ى عدد من الش��ركات اإليرانية قالت 
إنها ضالعة في برنامج طهران للصواريخ الذاتية 

الدفع )الباليستية(.
وق��ال روحاني »إن أرادوا الع��ودة إلى هذه التجربة، 
فسوف نعود بالتأكيد، وخالل فترة قصيرة ال تعد 
باألسابيع واألش��هر، بل في غضون ساعات وأيام، 

إلى وضعنا السابق، ولكن بقوة أكبر بكثير«.

انقرة - وكاالت
دع��ا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، امس االول 
االثن��ن ، إلجراء »تغييرات ش��املة«، قبل انتخابات 
2019، ف��ي املناص��ب العلي��ا ف��ي ح��زب العدال��ة 

والتنمية، الذي يتزعمه.
وق��ال أردوغان، في خطاب ألقاه مبناس��بة االحتفال 
بالذكرى ال�16 لتأس��يس ح��زب العدالة والتنمية: 
»التغيي��ر أمر طبيعي في ح��زب العدالة والتنمية، 
ال��ذي مت تأسيس��ه م��ن أج��ل االس��تجابة حلاجة 
تركي��ا إلى التغيير، لكن م��ا نحتاجه اآلن هو تغيير 

شامل«.
وأض��اف أن الزم��الء »الناجح��ن«، ومنه��م النواب 
ورؤس��اء البلدي��ات ومس��ؤولو احلزب ف��ي املناطق، 
سيكون باستطاعتهم البقاء في مناصبهم، لكن 
أولئ��ك الذي��ن يبدو عليه��م »التع��ب« و«االنهاك« 

عليهم أن يرحلوا.
وقال الرئيس التركي إن »العملية اجلديدة« س��وف 
تبدأ في املناطق، وتستمر حتى نهاية شهر شباط، 
نافي��ا أن تكون هذه »عملي��ات تصفية«، بل هدفها 

»أن نستعد للعام 2019«.

روما ـ بي بي سي:
قال��ت إيطاليا إنها س��تعيد س��فيرها إلى القاهرة 
بع��د أكثر من عام على اس��تدعائه بس��بب س��ير 
التحقيقات ف��ي مقتل الباحث وطالب الدراس��ات 

العليا جوليو ريجيني.
واس��تدعت إيطالي��ا س��فيرها ضم��ن مس��اعيها 
للحصول عل��ى أدلة من مصر ع��ن مقتل ريجيني. 
واجتمع هيئات التحقيق في روما والقاهرة عددا من 
املرات العام املاضي، ولكن لم يوجه االتهام ألي طرف 

من األطراف.
وقال أجنلينو ألفان��و وزير اخلارجية اإليطالي في بيان 
إن »احلكوم��ة اإليطالي��ة م��ا زالت ملتزم��ة مبعرفة 

مالبسات اختفاء جوليو املأساوي«.
وقال ألفانو »إرس��ال س��فير سيس��اعد، عن طريق 
االتصال بالسلطات املصرية، بدعم التعاون القضائي 

ويستتتبع ذلك دعم البحث عن احلقيقة«.
وقالت مص��ادر أمنية ومخابراتية لرويترز إن ريجيني 
اعتقل في القاهرة يوم 25 كانون الثاني 2016. ونفت 
الس��لطات املصري��ة أن يك��ون له��ا أي صلة مبقتل 
ريجيني. وتعارض أسرة ريجيني بشدة إعادة تطبيع 
العالق��ات مع مصر، قائلة إن هذا س��يزيل الضغط 
املفروض على مصر ملعرفة ومحاسبة الضالعن في 
مقتل ريجيني. وبعد اإلعالن عن عودة الس��فير، أدان 

والدا ريجيني القرار.

روحاني يهدد باالنسحاب من 
االتفاق النووي إذا استمرت 

العقوبات األميركية

أردوغان يدعو إلى »عملية 
تنظيف« في حزبه

إيطاليا تعيد سفيرها 
للقاهرة بعد أكثر من عام

متابعة ـ الصباح الجديد:

د قائد اجلي��ش الوطني الليبي  تعهَّ
املش��ير خليفة حفتر في موس��كو 
ب�«مواصل��ة  االثن��ن،  االول  أم��س 
الكف��اح حتى الس��يطرة على كل 
ليبيا«، كاش��فاً أنه طل��ب من وزير 
الروسي س��يرغي الفروف  اخلارجية 

مساعدة عسكرية لقواته. 
وق��ال حفتر ف��ي تصريح��ات عقب 
االجتماع م��ع الف��روف: »أجل، لقد 
بحثن��ا إمكانية الدعم العس��كري 
الروس��ي، وأثق أن روس��يا س��تبقى 
صديق��اً جي��داً، ول��ن ترف��ض تقدمي 

املساعدة لنا«.
وأكد قائ��د اجليش الوطن��ي الليبي 
عزم��ه املضي في تطوي��ر العالقات 
مع روس��يا في شتى اجملاالت، مثّمناً 
املوق��ف ال��ذي تتبن��اه م��ن األزم��ة 
الليبي��ة عل��ى الس��احة الدولي��ة. 
وقال إنه سيكون سعيداً مبساهمة 
روسيا في عملية املصاحلة الوطنية 

بن األطراف الليبية. 
وذكرت وكالة »سبوتنيك« الروسية 
أن حفت��ر ق��ال خ��الل محادثاته مع 
الف��روف: »نح��ن مصمم��ون عل��ى 
مواصل��ة الكف��اح حت��ى يبس��ط 
اجليش س��يطرته على كامل التراب 

الليبي«. 
وح��ول العملي��ة السياس��ية ف��ي 
ليبيا، قال حفتر: »ال يخفى عليكم 
انخراطنا في العملية السياس��ية 
استجابة لطلبات الدول الشقيقة، 
التي بدأت بلقاء فائز السراج رئيس 
حكوم��ة الوف��اق ف��ي أبوظبي في 

بداية شهر أيار من هذا العام. 
وأضاف« على الرغم من االتفاق مع 
السراج على الكثير من املبادئ فإنه 
أخل به��ا. والتقى حفتر والس��راج 
مرة ثانية الشهر املاضي قرب باريس 

برعاي��ة الرئيس الفرنس��ي إميانويل 
ماك��رون، واتفقا عل��ى وقف إطالق 
النار في ليبيا، وتعهدا بالسعي إلى 

بناء دولة مدنية دميقراطية.
الروس��ي  باملوق��ف  وأش��اد حفت��ر 
وأك��د حرصه على تعزي��ز العالقات 
والتع��اون مع موس��كو. ولفت إلى 
االجنازات الكب��رى التي متكن اجليش 
الليبي ف��ي حتقيقها عل��ى صعيد 
مكافح��ة االرهاب، وق��ال إن 90 في 
املئ��ة من االراضي الليبية حتررت من 
االرهابين، وس��نواصل العمل حتى 

حترير كل اراضي ليبيا. 
ولفت إلى اهمية مواصلة التنسيق 
مع موسكو على مختلف الصعد، 

مشيراً الى اهتمام خاص بتنشيط 
الدور الروسي في ليبيا.

وأع��رب حفت��ر في أعق��اب احملادثات 
للصحافين عن ارتياحه للمشاورات 
مع اجلانب الروسي، وقال إن موسكو 
ميك��ن ان تلعب دوراً مهم��اً جداً في 
كل امللفات املتعلقة بالتسوية في 

ليبيا. 
ولف��ت حفتر إل��ى أنه ح��رص على 
ع��رض مس��تجدات الوض��ع عل��ى 
كل  وناقش��نا  الروس��ي  اجلان��ب 
التفاصيل، ولدينا حرص خاص على 
التشاور مع موسكو وعلى تشجيع 
املصاحل��ة  مل��ف  ف��ي  روس��ي  دور 

وامللفات األخرى.

وانتق��د حفتر حكوم��ة الوفاق فائز 
الس��راج، فقال إنه رغم االتفاق مع 
الس��راج على الكثير من املبادئ إال 

أنه أخل بها.
من جهته، قال وزير اخلارجية الروسي 
س��يرغي الفروف إن ب��الده تتابع عن 
كثب تطورات املوقف، واجلهود التي 
يبذلها اجليش الليبي في مكافحة 

االرهاب. 
واك��د ان ب��الده تصر عل��ى موقفها 
الداع��ي ال��ى تركي��ز اجله��ود على 
احلل��ول السياس��ية عل��ى صعي��د 
الوضع الداخلي الليبي، و ندعم كل 
االتصاالت الت��ي تهدف الى التوافق 

بن الليبين. 

وزاد مخاطباً حفتر: لألسف، الوضع 
في ليبي��ا ال يزال معق��داً، ولم يتم 
جت��اوز خطر التط��رف. ولكننا نعلم 
بالتدابي��ر املتخذة وندعم بنش��اط 
تنش��يط  نح��و  الناش��ئ  االجت��اه 
عمليات التسوية السياسية وإعادة 

بناء الدولة بشكل كامل.
وأكد الفروف أن روسيا ترحب بسعي 
القائد العام للجيش الوطني الليبي 
للتوص��ل إل��ى اتفاق م��ع حكومة 
الوفاق الوطني، لك��ن من الضروري 
اإلش��راف  املتح��دة  االمم  تتول��ى  ان 
على كل جهود الوساطة. وزاد أن ال 
بديل م��ن توصل الليبين الى حلول 
بأنفسهم من دون تأثيرات خارجية.

وأشار الفروف إلى أن موسكو تتوقع 
أن ي��زور غس��ان س��المة، املبع��وث 
اخل��اص اجلدي��د ل��ألمم املتح��دة إلى 

ليبيا، روسيا قريباً.
من ناحية ثانية، استهدفت طائرات 
عمودية تابعة لس��الح اجلو الليبي، 
قاربً��ا محمالً باألس��لحة والذخائر، 
قبالة الساحل الشرقي ملدينة درنة، 
أثناء محاولت��ه الوصول إلى املدينة 
لدع��م اجلماع��ات املتطرف��ة فيها. 
وفتحت املؤسسة الوطنية للنفط 
ف��ي ليبي��ا حتقيق��اً ف��ي انتهاكات 
أمنية وقعت ف��ي األيام األخيرة في 
حقل الش��رارة النفطي أك�بر حقل 

في البالد.

طالب خالل لقاءات في موسكو بمساعدات عسكرية لقّواته

د بمواصلة الكفاح للقضاء خليفة حفتر يتعهَّ
على اإلرهاب والسيطرة على كل ليبيا

أشاد حفتر بالموقف 
الروسي وأكد 

حرصه على تعزيز 
العالقات والتعاون 

مع موسكو. ولفت 
إلى االنجازات الكبرى 

التي تمكن الجيش 
الليبي في تحقيقها 

على صعيد مكافحة 
االرهاب

الفروف يلتقي حفتر
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كراكاس ـ وكاالت:
أم��ر الرئي��س الفنزويل��ي نيكوالس 
م��ادورو، ام��س االول االثن��ن، بإجراء 
من��اورات عس��كرية يوم��ي 26 و27 
عل��ى  ردا  اجل��اري،  آب  أغس��طس/ 
تهدي��دات الرئيس األميرك��ي دونالد 
ترامب بالتدخل عسكريا حلل األزمة 

في بالده.
وق��ال مادورو أم��ام اآلالف من أنصاره 
ف��ي ك��راكاس »لق��د أمرت رئاس��ة 
أركان القوات املسلحة بالتحضيرات 
الالزم��ة إلج��راء من��اورات وطني��ة، 
مدنية وعس��كرية، للدفاع املتكامل 

عن وطننا فنزويال«
وطل��ب مادورو من س��فراء إس��بانيا 
وفرنس��ا والياب��ان وس��وريا وفيتنام 
وغواتيم��اال املعتمدين ف��ي فنزويال، 
بإدان��ة التهدي��دات األمريكي��ة ضد 

بالده. 
وقال »أطلب منكم كس��فراء للدول 
الت��ي متثلونه��ا ،عق��د اجتم��اع مع 

رؤسائكم خلف أبواب مغلقة للنظر 
ف��ي موض��وع الس��الم ف��ي فنزويال 
والتهدي��د بالتدخل العس��كري من 
قب��ل حكومة الس��يد دونالد ترامب 

ضد بالدنا«.
وتوجه الرئيس الفنزويلي إلى اجمللس 
التأسيس��ي بطل��ب إجراء  الوطني 
حتقيق فيما يتعل��ق باملعارضة، التي 
ميك��ن أن تدعم تدخال عس��كريا في 
الب��الد م��ن قب��ل الوالي��ات املتحدة، 
وإمكانية التحقيق في ذلك كجرمية 

سياسية.
وأعلن ترام��ب يوم اجلمع��ة املاضي، 
جمي��ع  ت��درس  واش��نطن  إن 
الس��يناريوهات في فنزوي��ال، مبا في 
ذلك اخليار العسكري. إال أن املتحدث 
باس��م البنتاغ��ون، أيري��ك بيه��ون، 
كش��ف عن أن اجلي��ش األمريكي لم 
يتل��ق تعليم��ات حول إع��داد خطة 

عمليات عسكرية ضد فنزويال.
ومما زاد الطن بّلة، إعالن نائب الرئيس 

األميرك��ي، مايك بن��س، امس االول 
االثنن، أن فنزويال هي »دولة فاشلة« 
تهدد أمن الواليات املتحدة، و »نصف 

الكرة األرضية اجلنوبي«.
وق��ال نائ��ب الرئي��س األميرك��ي، إن 
الواليات املتحدة ستستخدم كل ما 
لديها من قوة اقتصادية ودبلوماسية 
الدميقراطية  لكي تفرض اس��تعادة 
في فنزويال. وأضاف بنس للصحفين 
في كارتاجينا بكولومبيا » إن الرئيس 
)دونالد( ترامب أوض��ح بصراحة إننا 
لن نق��ف مكتوفي األيدي بينما يتم 
حتوي��ل فنزوي��ال إل��ى دكتاتورية دولة 

فاشلة ».
وم��ع ذل��ك، أب��دى بنس نغم��ة أكثر 
تصاحلي��ة م��ن ترامب خ��الل جولته 
احلالي��ة ف��ي أمي��ركا الالتينية التي 
واألرجنت��ن  كولومبي��ا  ش��ملت 
وتشيلي وبنما، قائال إن احلل السلمي 
لالضطراب��ات والقالقل السياس��ية 

في فنزويال ممكن.

عمان ـ بي بي سي:
توج��ه الناخب��ون ف��ي األردن امس 
االقت��راع  صنادي��ق  إل��ى  الثالث��اء 
االنتخاب��ات  ف��ي  للمش��اركة 
الالمركزية والبلدية التي تشهدها 

البالد.
وف��ي الوق��ت ال��ذي اعت��اد في��ه 
األردنيون عل��ى االنتخابات البلدية 
الت��ي أجريت ف��ي بلده��م للمرة 
األولى ع��ام 1925، ي��رى الكثيرون 
أن مفه��وم االنتخابات الالمركزية 

ملتبس إلى حد ما .
واالنتخابات الالمركزية هي األولى 
من نوعها في األردن الختيار ممثلن 
ف��ي »مجال��س احملافظ��ات«، وهي 
اجملل��س الت��ي تس��عى الدولة من 
ورائه��ا لتخفي��ف الضغ��ط على 
احلكومة املركزية وتعزيز املشاركة 
الق��رار  صناع��ة  ف��ي  الش��عبية 

التنموي.
االنتخاب��ات  لقان��ون  ووفق��ا 

الالمركزي��ة ال��ذي صدر ف��ي عام 
2015، فإنه مت استحداث مجلسن 
في كل محافظ��ة من محافظات 
اململك��ة ال���12، األول ه��و اجمللس 
بالكامل  التنفي��ذي وه��و مع��ن 
ويتش��كل م��ن احل��كام اإلداري��ن 
التنفيذي��ة  املديري��ات  ومدي��ري 
واإلدارات اخلدمي��ة ومديري املناطق 
املديري��ن  م��ن  وثالث��ة  التنموي��ة 
التنفيذين للبلديات في احملافظة. 

ويرأس اجمللس احملافظ..
املعن  التنفي��ذي  اجملل��س  ويتولى 
احملافظ��ة عل��ى األدوار الرئيس��ية 
اإلداري��ن  واحل��كام  للمحاف��ظ 
وإع��داد  األمني��ة،  الصبغ��ة  ذات 
االستراتيجية  اخلطط  مشروعات 
للمحافظة، وإعداد دليل حاجاتها 
م��ن املش��اريع التنموي��ة، وكذلك 
إع��داد مش��روع موازن��ة احملافظة، 

وغيرها من املهام.
أم��ا اجملل��س الثاني، فه��و مجلس 

احملافظ��ة، ويتأل��ف م��ن أعض��اء 
منتخبن، مع منح مجلس الوزراء 
صالحي��ة تعين ما ال يزيد على 15 
ف��ي املئة من عدد أعض��اء اجمللس، 

على أن يخصص ثلثها للنساء.
وكانت الهيئة املستقلة لالنتخاب 
النهائي��ة  اجل��داول  نش��رت  ق��د 
للناخب��ن في انتخاب��ات مجالس 
البلدي��ة واحملافظات على موقعها 
االلكتروني، اذ بلغت أعداد الناخبن 
4 مالي��ن و117 ألفا، ومبا نس��بته 
53 باملئ��ة لإلناث مقاب��ل 46 باملئة 
للذكور خاصة ان الهيئة استثنت 
اف��راد الق��وات املس��لحة واالم��ن 

العام واملغتربن من اجلداول.
وتش��ارك مختلف األح��زاب وعلى 
العم��ل  جبه��ة  ح��زب  رأس��ها 
السياس��ي  ال��ذراع  اإلس��المي 
لإلخوان املس��لمن، ال��ذي يخوض 
االنتخابات ب�66 مرشح من احلزب، 

وآخرين ترشحوا كمستقلن.

مادورو يأمر بمناورات عسكرية
ردا على ترامب ومساءلة »الخونة«

إجراء االنتخابات الالمركزية 
في األردن للمرة األولى



ميتلك الع��راق احتياطيات نفطية 
مؤكدة تصل الى 147 مليار برميل 
)م��ا يضع��ه ف��ي املرتب��ة الرابعة 
عاملي��اً بع��د فنزويال والس��عودية 
وايران( بي��د ان الصناعة النفطية 
العراقي��ة عانت الكثير، والس��يما 
ف��ي تس��عينيات الق��رن املاض��ي 
نتيج��ًة للحصار االقتص��ادي – أثر 
غزوها للكويت عام 1990 – والذي 
اس��تبدل الحقاً مبا يعرف ببرنامج 
»النفط مقابل الغذاء« برعاية األمم 
املتحدة. وقد ح��رم احلصار املذكور 
الصناع��ة النفطية من أس��تيراد 
التقان��ة املطلوبة بحج��ة أن هذه 
التقانة ذات اس��تعماالت مزدوجة 
ميك��ن توظيفه��ا إلنتاج أس��لحة 
الدم��ار الش��امل، والت��ي أثبت��ت 

األحداث الحقا خلو البالد منها .
وق��د ش��هد الع��راق من��ذ مطلع 
ع��ام2003 تغيرات جذري��ة طالت 
وتركيبت��ه  السياس��ي  نظام��ه 
االجتماعي��ة، ول��م تك��ن صناعة 
النف��ط مبن��أى عن ه��ذه األحداث. 
ومن قصص النج��اح القليلة في 
عراق م��ا بع��د 2003 ه��و التطور 
امللم��وس واملطرد في أنتاج النفط 
الذي ارتفع م��ن 2.5 مليون برميل 
يومياً ف��ي نيس��ان 2003 الى 4.7 
ملي��ون برمي��ل يومياً ف��ي حزيران 
2017 ج��راء م��ا يع��رف بج��والت 
الع��راق  أس��تعان  إذ  التراخي��ص 
بالش��ركات النفطي��ة األجنبي��ة 
اضافة إلى اجله��د الوطني ملالكه 
لزي��ادة إنتاجه – حيث كان اخملطط 

أن يص��ل اإلنت��اج ال��ى 12 مليون 
برمي��ل يومي��اً بنهاية ع��ام 2020 
– وه��و هدف أثبت��ت الظروف عدم 
واقعيت��ه. وكان��ت أغل��ب العقود 
التي أبرمها العراق مع الش��ركات 
األجنبية ه��ي عقود خدمة حتصل 
الش��ركات مبوجبه ما يت��راوح بني 
دوالر ونص��ف الدوالر ال��ى دوالرين 
لكل برمي��ل أضافي يت��م إنتاجه 
)ش��مل ذلك حصراً حقول النفط 
ف��ي جنوب الب��الد( بخ��الف عقود 
املش��اركة في اإلنت��اج PSA لزيادة 
اإلنت��اج في احلق��ول النفطية في 
كردستان العراق، والتي ينظر إليها 
بأنها تص��ادر االحتياطي النفطي 
لألجيال املقبلة حلساب الشركات 
النفطية األجنبية التي يسيل لها 

اللع��اب ملثل هذه العق��ود، إذ تزيد 
من قيمتها السوقية في بورصتي 
الت��داول في نيوي��ورك ولندن. وقد 
أثار هذا حفيظة احلكومة االحتادية 
في بغ��داد. كما أن اخل��الف ما زال 
يعص��ف ف��ي العالقة ب��ني املركز 
واإلقليم م��ع غياب قان��ون الثروة 
الهيدروكربوني��ة التي تؤطر لهذه 
بأن القانون املذكور  العالقة، علماً 
مت إق��راره ع��ام 2007 إال أنه ما يزال 
حبيس األدراج في مجلس الوزراء. 

إن تطل��ع العراق زي��ادة إنتاجه الى 
خمس��ة مليون برمي��ل يومياً هو 
هدف ميك��ن حتقيق��ه بالرغم من 
الت��زام الع��راق بأتف��اق منظم��ة 
األقط��ار املص��درة للبت��رول، اوبك 
خف��ض اإلنت��اج إل��ى 32.5 مليون 

برمي��ل يومياً ف��ي آواخر تش��رين 
ثان��ي 2016 وكانت حص��ة العراق 
م��ن التخفيض املذك��ور 205 الف 
برمي��ل يومي��اً. وهو األتف��اق الذي 
م��دد ل��ه الحق��اً ليبق��ى س��اري 
املفعول لغاية نيس��ان 2018. وقد 
قبل العراق باالتف��اق املذكور على 
مض��ض، إذ كان حري��اً باملنظم��ة 
أن تس��تثنيه من إجراءات اخلفض 
أس��وًة بليبيا ونيجري��ا وفنزويال، ال 
س��يما وأن العراق مير مبرحلة إعادة 
تأهي��ل القتص��اده، كم��ا يواج��ه 
حرب��اً ضروس ض��د تنظيم داعش 
األرهابي وبالرغم من حترير املوصل 
م��ن أث��ام ه��ذا التنظي��م البربري 
مازال��ت مناط��ق عدي��دة تخضع 
لنفوذه منها مدينة تلعفر )جنوب 

غرب املوصل( والقائم وحديثة في 
الغربية م��ن محافظة  املنطق��ة 

األنبار.
وكان أنت��اج العراق قب��ل أن تدخل 
اتفاقي��ة األوبك حي��ز التنفيذ في 
كانون الثان��ي 2017 يصل الى 4.6 
وبحس��ب  يومياً.  برمي��ل  ملي��ون 
وكال��ة بلومب��رغ، ف��إن التطورات 
التي تش��هدها احلق��ول النفطية 
ف��ي غ��رب القرن��ة / 1 وحلفاي��ة 
الع��راق م��ن  والزبي��ر ق��د متك��ن 
الوص��ول ال��ى هدفه املنش��ود، أي 
ولوج رقم خمس��ة ملي��ون برميل 
يومياً بنهاية عام2017. إال أن جتاوز 
إنتاج خمس��ة مليون برميل يومياً 
ه��و حت��دي ق��د ال تق��وى حكومة 
بغ��داد عل��ى مواجهت��ه، فهن��اك 

معوقات عديدة منها شحة املياه 
املطلوب��ة للحقن في اآلبار لألبقاء 
على الضغط املطلوب في املكامن 
عق��ود  ال��ى  إضاف��ة  النفطي��ة، 
النفط التي ال ت��روق بنودها كثيراً 
للش��ركات األجنبية التي تسعى 
الى الربح السريع. وهنالك برنامج 
حلفر 30 بئراً ف��ي حقل مجنون إال 
أن االختناقات في منشآت معاجلة 

النفط قد حتول دون ذلك.
خالصة الق��ول، إن التطورات التي 
النفطي��ة  الصناع��ة  تش��هدها 
العراقية ق��د متكنها من أن تلعب 
م��ا يع��رف ب���� دور بيض��ة القبان 
ف��ي الس��وق النفطي��ة العاملي��ة 
التي تعان��ي أصالً م��ن تخمة في 

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

ّ
ّ

لهب عطا عبد الوهاب

بهاراتي ساداسيفام

اقتصادي عراقي 
متخصص في شؤون 

الطاقة

مستشارة برنامج 
األمم المتحدة 

اإلنمائي في مجال 
الشؤون الجنسانية 
في أوروبا الشرقية

القليل��ة  األش��هر  م��دار  عل��ى 
أل��ف   12 يس��تكمل  املقبل��ة، 
موظف يعملون في مقر ش��ركة 
أب��ل ف��ي كوبرتين��و ف��ي والي��ة 
كاليفورني��ا انتقاله��م إلى مقر 
جدي��د ضخ��م مبهرج. يش��مل 
املوق��ع ال��ذي يش��به »س��فينة 
فضاء«، ويغط��ي 2.8 مليون قدم 
اليوجا  لرياض��ة  مربع، أس��توديو 
من طابقني، ومس��ارات ركض، بل 
وحتى صناديق بيتزا ثورية حتافظ 
على هشاشة شرائح البيتزا. غير 
أن املكان يفتقر إلى ش��يء واحد: 

دار للرعاية النهارية.
الواقع أن شركة أبل ليست فريدة 
من نوعه��ا على اإلط��الق عندما 
يتعل��ق األم��ر بتجاه��ل أهمي��ة 
لآلباء  بالنس��بة  األطف��ال  رعاية 
العامل��ني. ويفرض ه��ذا اإلغفال 
عبئا قوي��ا على ق��درة اآلباء على 
حتقي��ق إمكاناته��م االقتصادية، 
وبطبيعة احلال يكون القدر األكبر 

من املعاناة من نصيب النساء. 

في ش��تى أنح��اء العالَ��م، تقوم 
املرأة بضعف ما يق��وم به الرجل 
والرعاية  املنزلي��ة  م��ن األعم��ال 
غي��ر املدفوع��ة األج��ر ���� مبا في 
ذلك تربية األطف��ال ورعاية أفراد 
األس��رة املرضى أو املس��نني. وفي 
املكس��يك والهن��د وتركيا تقوم 
امل��رأة بثالث��ة أمثال م��ا يقوم به 

الرجل من أعمال الرعاية.
وحت��د ه��ذه »الفجوة ف��ي املهام 
م��ن  اجلنس��ني«  ب��ني  املنزلي��ة 
اختيارات النس��اء، ألنه��ا تعرقل 
عل��ى  احلص��ول  عل��ى  قدرته��ن 
وتأم��ني  الرس��مي،  التعلي��م 
الوظائ��ف اجملزي��ة، واحلصول على 
أجور متساوية. وبرغم أن النساء 
في ش��تى أنح��اء العالَ��م يقمن 
فعلي��ا بق��در أكبر م��ن األعمال 
التي يقوم بها الرجال في اجملموع 
)مبا في ذلك العم��ل املأجور وغير 
املدف��وع األج��ر(، فإنهن يكس��ن 
أقل مبق��دار الربع في املتوس��ط، 
ويشغلن ربع الوظائف التنفيذية 

في القطاع اخل��اص، وأقل من ربع 
املقاع��د في البرملان��ات الوطنية. 
ونص��ف النس��اء فقط في س��ن 
العمل في ش��تى أنح��اء العالَم 
يش��اركن في قوة العمل املدفوع 
األجر، مقارنة بأكثر من ثالثة أرباع 

الرجال.
الواقع أن هذا الوضع بدأ يش��هد 
تغيرا بطيئا. فتدريجيا، تُس��ِقط 
األعم��ال املنزلي��ة والرعاي��ة غير 
املأجورة سمعتها بوصفها »عمال 
للمرأة«، واآلن يتولى الرجال املزيد 
املنزلية مقارنة  املس��ؤوليات  من 
وتعك��ف  وأجداده��م.  بآبائه��م 
بع��ض الدول، وخاصة ف��ي أوروبا، 
عل��ى تنقيح سياس��ات اإلجازات 
التقليدي��ة حت��ى يتس��نى لآلباء 
التي يخصصون  الكيفية  اختيار 

بها إجازاتهم بعد والدة الطفل.
وعلى نطاق أوس��ع، نش��هد اآلن 
اعتراف��ا متزايدا بقيم��ة األعمال 
املنزلي��ة وأعم��ال الرعاي��ة غي��ر 
املأج��ورة ���� لي��س فق��ط رعاية 

األطفال وأفراد األس��رة، بل وأيضا 
صحة اجملتمعات واالقتصادات في 
األمد البعيد. وقد أسفرت اجلهود 
املبذولة لقياس مساهمة أعمال 
الوطنية  االقتصادات  الرعاية في 
عن تقدي��رات تتراوح بني %20 إلى 

%60 من الناجت احمللي اإلجمالي.
ال��دول  تبن��ت   ،2015 ع��ام  ف��ي 
األعضاء ف��ي األمم املتحدة أهداف 
التنمي��ة املس��تدامة، التي تدعو 
الرعاية  بأعم��ال  االعت��راف  إل��ى 
غير املأج��ورة واحلد منه��ا وإعادة 
توزيعه��ا �� وه��و إج��راء مقترح 
منذ فترة طويلة م��ن ِقَبل خبراء 
االقتص��اد العامل��ني ف��ي مجال 
نُصرة املرأة واملنادين باملساواة بني 
اجلنس��ني. والس��ؤال اآلن هو ماذا 
ميك��ن القيام به فعلي��ا لتحقيق 

هذا الهدف.
تقع املس��ؤولية في املق��ام األول 
أن  فبرغ��م  احلكوم��ات.  عل��ى 
الشركات أو جمعيات األحياء رمبا 
تقدم خيارات رعاية األطفال لآلباء 

العاملني، ف��إن التكاليف واجلودة 
تتباين على نطاق واسع. والعمل 
لضم��ان  مطل��وب  احلكوم��ي 
تغطي��ة خدم��ات الرعاي��ة لكل 
من يحتاجون إليها �� من أطفال 
م��ا قب��ل املدرس��ة إل��ى املرضى، 
واملعوقني، واملس��نني �� وإتاحتها 

للجميع وبأسعار معقولة.
ولكن إلى جانب اخلدمات، س��وف 
يتطل��ب حتقيق أه��داف التنمية 
السياس��ات.  تغيير  املس��تدامة 
واألمر األكث��ر أهمية، يتعني على 
احلكوم��ات أن تعم��ل على حتديد 
متطلبات لبرامج اإلجازات األبوية 
واألس��رية. وم��ن خ��الل العم��ل 
م��ع ش��ركات القط��اع اخل��اص، 
يصبح م��ن املمكن أيض��ا توفير 
احلوافز النقدية للرجال والنس��اء 
لتقاسم األعمال املنزلية وأعمال 
الرعاي��ة بقدر أكبر من املس��اواة. 
وقد أثبتت مثل هذه السياس��ات 
فعاليتها ليس فقط في ش��مال 
أوروبا �� االمنوذج األكثر شيوعا �� 

بل وأيضا في دول أوروبا الشرقية 
ب��ل  وإس��تونيا،  ليتواني��ا،  مث��ل 
وحتى اجملر، مم��ا يدل على إمكانية 

تطبيقها في أي مكان.
ف��ي وقت حيث تواج��ه حكومات 
العالَ��م  ف��ي  وخاص��ة  عدي��دة، 
النامي، قيودا مالية ش��ديدة، رمبا 
تبدو مثل ه��ذه التدخالت بعيدة 
االحتم��ال. ولك��ن اإلنف��اق على 
قطاع الرعاية يجب أن يُنَظر إليه 
بوصفه استثمارا، وليس تكلفة. 
تشير دراس��ة حديثة أجريت في 
تركيا إلى أن اس��تثمار دوالر واحد 
م��ن األم��وال العامة ف��ي قطاع 
الرعاي��ة ق��د يخل��ق 2.5 أضعاف 
فرص العم��ل التي ق��د يخلقها 
اس��تثمار دوالر في صناعة البناء. 
وأكثر من نصف هذه الوظائف �� 
فرص العمل الالئقة التي ميكنها 
زي��ادة الدخ��ول ورفع مس��تويات 
املعيشة، وخاصة بالنسبة لألسر 
الفقيرة �� سوف يذهب للنساء.

الدولي��ة  املؤسس��ات  وبوس��ع 

أن تعل��ب دورا مهم��ا ملس��اعدة 
احلكوم��ات ف��ي اغتن��ام الفرص 
الت��ي يتيحه��ا االس��تثمار ف��ي 
الرعاي��ة. ف��ي جمهورية  قط��اع 
اليوغوس��الفية سابقا،  مقدونيا 
تبنى برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 
مب��ادرة س��اعدت النس��اء الالتي 
كن يعملن غالبا في املنزل طوال 
حياته��ن على إيج��اد وظائف في 
قطاع الرعاية، األمر الذي مكنهن 
من االستفادة من مهاراتهن، من 
خالل رعاية األطفال والشباب من 
ذوي اإلعاقة، وكس��ب الدخل في 

الوقت نفسه.
مع تزايد عدد السكان وتقدمهم 
في الس��ن، تتزاي��د أهمية قطاع 
ه��ذه  م��ع  والتكي��ف  الرعاي��ة. 
الظ��روف اجلديدة اآلن من ش��أنه 
أن يعط��ي البلدان مي��زة كبيرة، 
ألن��ه يعزز حقوق امل��رأة وحرياتها، 
ويعم��ل عل��ى تولي��د الوظائف، 
ويجعل اجملتمعات أكثر مس��اواة. 

ماذا ننتظر إذن؟

كيف نجعل »عمل المرأة« مؤثرًا؟
PROJECT
SYNDICATE

مادورو واألزمة الفنزيولية
طارق حرب 

اجراء هيئ��ة النزاهة بش��أن اجراءات منع الس��فر 
تواف��ق لي��س صالحياتها فق��ط وامنا تع��د تنفيذا 
لواجباتها الواردة في قانون هيئة النزاهة رقم )٣٠( 
لس��نة ٢٠١١ وخاصة املادة الثالثة من هذا القانون 
التي عّدت منع الفساد ومكافحته اول مهام هيئة 
النزاهة ال سيما وان منع السفر ليس عقوبة لكي 
ميكن الق��ول ان ذلك من اختص��اص القضاء فقط 
خاص��ة وان النظ��ام القانوني خول هذه الس��لطة 
المان��ة بغداد مثال أي لم يحصر منع الس��فر بقرار 
م��ن احملكمة يؤكد هذه الصالحي��ة للهيئة إضافة 
الى م��ا ورد س��ابقا في الفق��رة األخيرة م��ن املادة 
الثالثة التي خولت الهيئة سلطة القيام بأي عمل 

يسهم في مكافحة الفساد او الوقاية منه
وان قانون احملافظات )٢١( لس��نة ٢٠٠٨ املعدل أناط 
الصالحي��ات باحملافظ فق��ط ولم يتط��رق القانون 
ال��ى صالحي��ات نائب احملاف��ظ او معاون��ه وبالتالي 
لي��س لهما ان ميارس��ا اية صالحية م��ا لم يخوله 
احملاف��ظ ه��ذه الصالحية أي ال يوجد س��ند قانوني 
لقي��ام نائب او مع��اون محافظ البصرة مبمارس��ة 
صالحي��ات احملافظ م��ا لم يت��م انتخاب��ه مبنصب 
محاف��ظ او انتخاب ش��خص آخر ب��دال من احملافظ 
الس��ابق ويقتصر عمله على ممارس��ة ما مت تخويله 
م��ن احملاف��ظ واالم��ور الضرورية التي مت��س احلاجة 
الشديدة الى عدم تأخيرها من دون األعمال األخرى 

التي تخرج عن هذا املفهوم.
مبا ان  منصب محافظ البصرة اصبح شاغرا فعلى 
مجلس احملافظ��ة اتخاذ مايل��زم النتخاب محافظ 
جديد بدال من احملافظ السابق طبقا لالحكام الواردة 
في املادة الس��ابعة من قانون احملافظات على الرغم 
من رأين��ا املتضمن انته��اء مدة ال��دورة االنتخابية 
جملالس احملافظات ذلك ان االنتخاب كان الربع سنوات 
فق��ط وان قانون احملافظات قرر انتهاء العضوية في 
مجل��س احملافظة بانتهاء ال��دورة االنتخابية طبقا 
للم��ادة السادس��ة من قان��ون احملافظ��ات ان تقدمي 
االستقالة  ال يعني ان منصبا آخر ميارس صالحيات 
املس��تقيل فإذا قدم الوزير اس��تقالته ليس لوكيل 
الوزارة ممارسة صالحيات الوزير لذلك يكلف وزير آخر 
مبهام الوزير املستقيل وكان على مجلس محافظة 
البص��رة في األق��ل التصويت عل��ى النائب وجمللس 
احملافظ��ة حتديد صالحية النائب مبهام محددة على 

سبيل احلصر متارس حلني انتخاب احملافظ اجلديد
كن��ا نفض��ل ان يتم تق��دمي االس��تقالة الى رئيس 
ال��وزراء طامل��ا انه رئي��س الهيئة العليا للتنس��يق 
ب��ني احملافظات وان هذه الهيئ��ة تختص بالنظر في 
ش��ؤون احملافظات وادارتها احمللية طبقا للمادة )٤٥( 
م��ن قانون احملافظ��ات وطامل��ا ان رئيس ال��وزراء هو 
املس��ؤول التنفيذي املباش��ر عن السياسة العامة 

للدولة طبقا الحكام املادة )٧٨( من الدستور.
وختاما هل ان هذه االجراءات ستقف عند محافظ 
البصرة وصالح الدين واالنبار وبعض رؤساء مجالس 
احملافظات ام ستمتد الى محافظات اخرى ونعتقد 
ان االمر والتحقيق س��يطال آخري��ن من احلكومات 
احمللي��ة واجلواب نعم س��يمتد التحقيق واالجراءات 

الى آخرين.

البصرة بال محافظ وبال 
رئيس مجلس محافظة



ثقافة8 األربعاء 16 آب 2017 العدد )3763(

Wed. 16 Aug. 2017 issue )3763)

قراءة

انتس��ابهما األس��ري وتكتما علي��ه، أما 
الهامش الثاني واخلاص بعيس��ى الرديني 
وتبيان سبب سقوطه. واتفقت اآلراء حول 
انهيار س��وق الس��هم بوصف��ه جزءا من 
مخطط للمؤسسة السرية في القصر، 
وأيضاً مت س��رقة البل��د وتكبيل املواطنني 
بالقروض طويلة األمد، وحتماً كان لتذبذب 
س��وق األس��هم تأثير كبير على الطبقة 
املتوسطة وهذا هامش مهم للغاية، ألنه 
اخلالصة اجلوهرية لالنفجار املالي وصعود 
الكثير م��ن األبرياء وانهياره��م والقضاء 
على البرجوازية املتوسطة ورسم امللحق 
الفوتوغراف��ي بع��د املنت احلكائ��ي صورة 
والثقافي  دقيق��ة لالنهي��ار االجتماع��ي 
وتف��كك العائل��ة، مقابل صع��ود طبقة 
عقاري��ة مفاجئ��ة وبن��اء قص��ور فخمة 
والتجاري  االقتص��ادي  بالس��وق  وجناحها 
ولم يكن للثروة النفطي��ة مردود ايجابي 

واضح على املستوى العام للمواطنني .
        اس��تعرت باالنتباه ف��ي رواية »ترمي 
بش��رر« اعتمادها عل��ى الوثنية، التي هي 
خارج الس��ياق الفني املأل��وف ومثال ذلك 

رسالة »هنور« املنش��ورة صورتها ولذلك 
دالل��ة فكري��ة، مقصودها دق��ة املعلومة 
التي لم تش��ر لها الرواية عبر تفاصيلها. 
كذلك االنش��غال بامللح��ق الفوتوغرافي 
الذي حتدثنا عنه قبالً. ونشر الفوتوغرافي 
وحياته��ا  امل��رأة  منطي��ة  ع��ن  كاش��ف 
واملمنوعات املس��يحية له��ا، ال حرية لها 
غير أن ترى بعينيها، وهذا أمر ينطوي على 
تس��طح وس��ذاجة، تعمدت إلغاء جسد 
امل��رأة كله، وعطل��ت مواقع اإلث��ارة فيه، 
ووظف��ت هذه الثقافة عين��ّي املرأة فقط 
مبعن��ى حصل اخت��زال للجس��د األنثوي 
املثي��ر، بالعين��ني فقط، وبهم��ا اعتمدت 
األنثى/ املرأة على إرسال شفراتها للرجل 
أو التحاور معه واس��تجمعت األنثى كل 
مواط��ن األنوثة ف��ي جس��دها بالعينني 
الرواي��ة  وقدم��ت  املوظفت��ني ش��هوانياً 
كثيراً من الشواهد على سقوط الفتيات 
وانهي��ار النس��وة عب��ر خط��اب العينني 
فق��ط. أما الوثيقة األخيرة –طبق األصل- 
اإليهامي، ألن الروائي أوجد لروايته ش��هراً 
يوهم بأنه محرم، بينما كشفت الوثيقة 
بأن��ه »احمل��رم« وكأنه يطل��ق صرخته في 
نهاية الرواية للتعامل مع كل ما ورد فيها 
من حكايات باعتباره »احملرم« كما تنطوي 
على احتم��ال ينطوي عل��ى أن الطقوس 
واملمارس��ات هي احملرم الذي لم يس��تطع 
توفير ثقافة ردعية قادرة على كبح األنثى 
أو الذكر، واالمتن��اع عن مزاولة الطقوس 
أفضل من ممارستها وبالنتائج التي حتصل 

دائماً .
          عل��ى الرغ��م من أنن��ا قرأنا اإلهداء 
باعتب��اره حتي��ة جلمع املؤن��ث احملكوم بواو 
اجلماع��ة. قدمت رس��الة هن��و معلومة 
صريح��ة ع��ن عالقتها م��ع ط��ارق الذي 
ارت��أى أن تكون حكايته بإهداء لهنو، التي 
أرس��لت له رس��الة حب وتهاني مبناسبة 
جناحه، ويبدو بأن »هفوة االس��م الس��ري 
لتهاني، أو هي االس��م ال��ذي أختصر كل 
الفتيات الالتي واجهن اضطهاداً متنوعا. 
والرس��الة إحدى وثائق ط��ارق وألن ]احلياة 
حتت��اج دائم��اً ملقب��رة[ اقترح عب��ده خال 
برزخ��اً ألح��داث، أو هياكل له��ا ميتة، لم 
تستوعبها حياة الس��رد وفي هذا البرزخ 
تركيز على النفايات باحلياة ومن لفظتهم 
العالق��ات، وكثي��ر م��ن الوقائع س��كنت 
مقبرتها قبل الوقوع أو بعده، واملقبرة هي 
م��كان الدفن املألوف واملعروف وهناك نوع 
آخر من املقابر، هي التي تستوطن اخمليلة. 
واملقب��رة ] مهم��ة للجمي��ع، يق��ف بني 
أحداثها لي��رى أن احلياة تتجمع في مكان 

واحد[ ص384.
وأهم األجزاء الس��ردية ه��و » مقطع من 

جلسة س��بقت كتابة هذا السرد[ وفيه 
قص ط��ارق كل التفاصيل التي أعتمدها 
عبده خ��ال بكتابة روايته »ترمي بش��رر« 
وأعتقد ب��أن هذا املقطع امللحق بعد املنت 
احلكائ��ي أضاء لن��ا جانباً بنائي��اً في هذه 
الرواي��ة، وهو ش��خصية ط��ارق اجلوهرية 
ولك��ن الروائ��ي تدخ��ل في ه��ذا املقطع 
الس��ردي عبر نقل��ه ملا نش��يت صحفي 
نش��رته جريدة الوفاق عن مقتل معتوه ، 

وهو طارق فاضل .
        تثير رواية عبدة خال أسئلة كثيرة مع 
وجود إجابات اس��تدعتها بنائية احلكاية 
الواس��عة لش��بكات حكائية متناسلة 
من بؤرة املكان لتخلق عدداً ال بل حش��داً 
من الش��خوص الكثي��رة، رجاالً ونس��اء. 

ف��ي الرواي��ة م��كان أول هو ح��ي احلفرة 
الذي ميثل تشكالً عش��وائياً ملساكن من 
وف��د الى مدين��ة جدة وبالتتالي تش��كل 
حي متس��ع وبدور كثيرة مبني��ة بعمارة  
منطي��ة وتقليدي��ة مماثلة ملس��اكن القرى 
والتجمع��ات الريفي��ة فالبي��وت صغيرة 
وضيقة مش��يدة بطراز معماري كاشف 
عن الدخل املادي اخلاص بالعائلة فالبيوت 
لها ش��بابيك مفتوحة مثل التي مألوفة 
لنا في العم��ارة الطينية حتى وان كانت 
لطابقني مث��ل بيت »صالح اخلبيري« والد 
تهاني ال��ذي هرب من نافذته عش��يقها 
ط��ارق فاضل. وح��ي احلفرة جتم��ع مدني 
كاف إليضاح مستوى السكان االقتصادي 

وثقافتهم االجتماعية والدينية.

      وت��كاد تكون ثقاف��ة هذا احلي خليطاً 
من ثقافة الب��داوة واملدين��ة التي يعيش 
احل��ي على هامش��ها. انه حي عش��وائي 
البناء وبدون توفر نظام منظم للش��وارع 
والساحات، فهي –الش��وارع- قد تكونت 
اس��تجابة لرغبات الس��كان، ل��ذا كانت 
ملتوية وليس��ت مثل الشوارع اخلاضعة 
لهندس��ة محددة وواضح��ة، جتعل منه 
حياً س��كنياً مكتفي��اً مبا توف��ره املدينة، 
ولهذا أشارت الرواية في نهايتها بأنه حي 
جهنم، في��ه مناذج متمردة على الس��ائد 
االجتماع��ي واخترقت م��ا حملته البداوة 
معها من ضبط وانسجام وكان هذا احلي- 
احلفرة – هو الرحم الذي أنتج الش��خوص 
الذكرية في الرواية وان كان البعض منها 
نس��ويه لكنها ثانوية األدوار مثل العمة 
خيري��ة وصفي��ة. حتى نهايات ش��خوص 
الرواية من الرج��ال والفتيات التي حتولت 
ف��ي خامتة حي��اة م��ن االنح��راف واملتعة 
اخت��ارت ثقافة الب��داوة وس��لطة الدين 
من أجل التخلص من رواس��ب عش��رات 
الس��نني التي متخ��ض عنه��ا العمل في 
قصر السيد األس��طوري، على الرغم من 
وج��ود إمكانات مع وجود مثل هذا القصر 
الذي بالقرب ف��ي البحر والذي لم يكتف 
به السيد فأبتنى قصراً ثانياً . والقصر هو 
ب��ؤرة احلكاية اجلوهرية وه��و احللم اجلاذب 
لألطفال والفتيان الذين انشغلوا بتعداد 
مصابيح��ه ولم يس��تطع أح��د منهم ، 
وظل قص��ر الس��يد حلماً للش��باب من 
أج��ل الدخول إليه، وكان اخلروج منه حلم 
أكثر صعوبة وتعقيداً، وكل من دخل إليه، 
ابتدأ بتقدم ش��يئاً فشيئاً نحو السقوط 
والرذيل��ة مقابل بعض املتع اليومية التي 
جتند لها رجال ونس��اء نش��طوا لترغيب 
الش��باب للعم��ل ف��ي القص��ر بصفات 
كلها رذيلة والنس��اء يصط��دن الفتيات. 
وكان عيسى الثالوث ألصداقي مع طارق 
وأسامة هو الذي شجع كثيراً من الشباب 
لدخول اجلنة امللتمع��ة ضوءاً في الليالي 
وعل��ى الرغم من خدم��ات كثيرة قدمها 
عيس��ى الرديني للس��يد وعائلته جعله 
السيد يخسر ثروته الهائلة بلعبة سوق 
األس��هم الت��ي كان الس��يد يديرها على 
وفق رؤيته، وبش��كل مفاجئ جن عيسى 
وظل يجوب الش��وارع عارياً، لم يستطع 
احتمال الصدقة القاسية ببياض رصيده 
الضخ��م وزواج موض��ي م��ن اب��ن عمها 
العائد م��ن القاهرة وبجائ��زة مزيفة، لذا 
قرر عيسى التخلص من السيد ، واقتحم 
عليه القصر ولم ينجح مبهمته وأسلمه 
لطارق الذي أدخله لغرفة التعذيب وأطلق 

عليه السيد رصاصتان خارج القصر .

ناجح المعموري
 

صار الهرب من الناس حلماً جديداً لطارق، 
هرب حقيقي ينقذه من عيون أفراد عائلته 
واجلماع��ات الت��ي يع��رف، وهرب��ه يعن��ي 
االعت��راف بالس��قوط واخل��زي ] كان آخ��ر 
السقوط، استقرت األنقاض في مواقعها[ 
ص378 حلظة املواجهة احلقيقية واألخيرة 
وس��ط بيت إبراهيم وضعته أمام سقوط 
مربع، لم يعلنه عيس��ى الرديني وأس��امة 
عندما كان يلتقيهما بالقصر وس��أل عن 
مرام، ويس��تمع منهما قلي��الً عنها. حتى 
حانت اللحظ��ة العارم��ة/ الصادقة التي 
هزت كيانه وعرف بأنها أخته من أمه، مرام 
بنت غيث التي أقام معها حكايات عش��ق 
وهيام ورمب��ا كان ذلك تعويضاً عن قطيعة 
كبي��رة حصل��ت مع أمه من��ذ زواجها. لم 
يره��ا أبداً، وس��مع بأن ل��ه أختاً م��ن أمه، 
وح��اول إبراهي��م أكثر م��ن م��رة إحضاره 
للبيت وإش��راكه بقضية م��رام أو حضور 
وفاة والدته. لم يس��تجب للدعوتني وظل 
يحمل آثارهما ف��ي داخل روحه إلى انتهى 
ف��ي تراجيدي��ا مماثل��ة لنهاي��ات مماثلة في 
مأس��اويتها لنهاية كل من وليد وعيسى 
م��ع التباين ب��ني النهايتني. وم��ا يهم في 
القرارات الت��ي يتخذها س��يد القصر هو 
التعطل الكامل مل��ن يقترح معاقبته. بتر 
الذك��ورة قطع األلس��ن، القت��ل/ اإلدخال 
ملستشفى األمراض النفسية، أو تعطيل 
البصر متاماً. وكشف امللحق الفوتوغرافي، 
بعد املنت احلكائي عن أسماء ست وعشرين 
فتاة، ه��ن الالتي احتفظ لهن طارق فاضل 
مبلفات خاصة تتوفر على معلومات خاصة 
بكل منهما، ومتثل-امللفات- أرشيفاً خاصاً 
قدمه طارق لعبده خال، ويوضح هذا امللف 
سقوط الفتيات وكيفية حصول ذلك ] مع 
مج��يء كل واحدة، أحرص على فتح ملف 
خاص به��ا، يحمل نبذة عنها، وصورة لها- 
إن أمك��ن- ومج��االت اهتماماته��ا، ومدى 
خطورة االقتراب منها، وأوضاعها األسرية، 
وحالته��ا االجتماعي��ة، أغلبه��ن مينحني 
معلوم��ات خاطئة، فأجلأ إل��ى الصديقات، 
كل صديق��ة تخب��ر عن حال��ة صديقتها، 
وكل واحدة منهن تنبش في سيرة األخرى، 
حتى إذا جمعت املعلومات املتضاربة أوثق 

املتطابق منها[ ص182
    تضمن��ت الرواي��ة هامش��ني ع��ن مرام 
أهميتهم��ا الرتباطهما  وتأت��ي  وعيس��ى 
م��ع أثنني من الش��خوص وح��اول الروائي 
في هام��ش مرام اإلش��ارة للصعوبة التي 
واجهته بجم��ع املعلومات عن مرام، ويبدو 
ب��أن صديقيه وأبناء محل��ة احلفرة يعرفان 

س��يجي توغو التذكاري للفنون في طوكيو، 
وم��ن املق��رر أن يصف قيم م��ن كل متحف 
األس��باب التي جتعل النس��خة التي لديهم 

فريدة.

أطلق��ت املتاح��ف األس��بوع املاض��ي جتربة 
افتراضية في محاكاة للواقع لعرض النسخ 
اخلمس��ة م��ن »دوار الش��مس« ف��ي غرف��ة 

واحدة.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
 

يتم لم ش��مل خمس نس��خ من لوحة أصلية 
للرس��ام الهولندي الشهير فنسنت فان غوخ 
للم��رة األولى ف��ي »معرض افتراضي«، رس��م 
فان غوخ سلس��لة لوحات »دوار الشمس« في 
جنوب فرنس��ا في عامي 1888 و1889، وتوجد 
خمس نس��خ من اللوحة في خمسة متاحف 
مختلفة بثالث قارات، وحسب أسوتشيدبرس، 
م��ن املق��رر أن يت��م لم ش��مل اللوح��ات أمام 
اجلمهور على مس��توى العال��م ولكن عبر بث 

مباشر على موقع »فيسبوك«.
وبدأ البث االثنني من املتحف الوطني في لندن 
ف��ي الس��اعة 16:50 بالتوقيت احملل��ي )12:50 
مس��اء بتوقيت ش��رق الواليات املتحدة(، وبعد 
ذل��ك ينتقل البث إل��ى متحف ف��ان غوخ في 
أمس��تردام، ثم إلى متحف نيو بيناكوثيك في 
ميونيخ، ومتح��ف فيالدلفيا للفنون، ومتحف 

الطي��ور ال تعجبه .. احلياة برمتها ال تعجبه 
.. اس��تمر بإطالق النار على كل ش��يء من 
حوله حتى تشكلت سحابة من دخان أسود 
كان فرح��ا بها .. راح يراقبه��ا و هي تهيمن 
عل��ى امل��كان و تغطي كل ش��يء كاملوت .. 
استرخى في مقعده البالستيكي ذي اللون 
الناصل و راح يحلم بها و هي تتمدد لتصل 

إلى أقصى مكان ميكن أن يفكر به . 
تنقشع السحابة ببطء .. تصفعه الدهشة 
.. كل ش��يء م��ا ي��زال على حاله الس��ماء 
الشمس , األش��جار , األزاهير امللونة ... الخ 
.. لم يتغير ش��يء .. ال ش��يء على األطالق 
احلياة كانت تس��خر منه بكل ما أوتيت من 

وجود حلو . 
انكم��ش في مكانه و تقل��ص وجهه كمن 
الته��م ليمون��ة حامض��ة دفع��ة واحدة .. 
س��حب س��الحه .. متس��ك به بقوة أكثر .. 
صوبه نحو رأس��ه األسود و أطلق الرصاصة 

األخيرة .

نبأ حسن مسلم  

يتم��دد بكل ما أوتي من س��واد على كرس��ي 
بالس��تيكي ناصل اللون .. فخور مبا عنده من 
ذخائر أدوات قتل كان قد رصفها أمامه كلوحة 
مش��وهة .. أف��كار غريبة تضج في رأس��ه .. 
يس��تميت في إطالقها من ج��وف جمجمته 
الفارغ��ة .. يتطلع حول��ه .. كان يجلس متاما 
في بقعة جافة .. متصحرة و خالية من احلياة 
في حني كانت متتد أمامه حقول فسيحة من 
الورد . ال ش��يء يعجبه .. يس��حب س��الحه و 
يصوبه نحو الورد فهو ال يعجبه ألوانه زاهية 
أكثر مما حتتمل عينيه املعتادتان على السواد و 
القرف .. يطلق عليه النار . السماء ال تعجبه 
.. زرقته��ا مثي��رة للقلق , يطل��ق عليها النار 
.. يذخر س��الحه م��ن جديد منتش��يا برائحة 
البارود الشمس ال تعجبه .. يطلق عليها النار 
.. العش��ب ال يعجبه .. األش��جار ال تعجبه .. 

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

غالف الرواية

تثير رواية عبدة خال أسئلة 
كثيرة مع وجود إجابات 

استدعتها بنائية الحكاية 
الواسعة لشبكات حكائية 
متناسلة من بؤرة المكان 
لتخلق عددًا ال بل حشدًا من 

الشخوص الكثيرة، رجااًل 
ونساء. في الرواية مكان أول 

هو حي الحفرة الذي يمثل 
تشكاًل عشوائيًا لمساكن من 

وفد الى مدينة جدة وبالتتالي 
تشكل حي متسع وبدور 

كثيرة مبنية بعمارة  نمطية 
وتقليدية مماثلة لمساكن 

القرى والتجمعات الريفية

القسم السابع

شعر

لوحات »دوار الشمس« لفان كوخ في معرض
افتراضي عبر بث مباشر على موقع »فيسبوك«

يوميات حياة بدائية
من اللحم والبالستك

الروائي المغربي عبد الكريم غالب
يغادرنا بعد رحلة طويلة من اإلبداع والعمل

الصباح الجديد ـ وكاالت:
 

قبل أي��ام غادرن��ا الروائي  والكات��ب واملؤرخ 
عب��د الكرمي غ��الب ت��اركا خلفه ارث��ا غنيا 
م��ن الدراس��ات النقدية والرواي��ات، الراحل 
توف��ي مبدين��ة اجلديدة، ع��ن عم��ر ناهز 98 
عام��ا، وأضاف��ت الوكال��ة، أن الراحل »كان 
م��ن أب��رز املدافعني ع��ن القضاي��ا الوطنية 
منذ فج��ر احلرك��ة الوطنية... ول��ه العديد 
م��ن األعمال الت��ي أغنت املكتب��ة العربية، 
من بينه��ا مقاالت صحفي��ة، ومقاالت رأي، 
وروايات، ودراسات حول اإلسالم، واللسانيات، 

والفكر«.
ولد غالب عام 1919 في مدينة فاس، وتلقى 
تعليم��ه األول ف��ي مدرس��ة الكتاب حلفظ 
القرآن، ثم مدرسة سيدي بناني بفاس، قبل 
أن ينتق��ل إلى كلية القروي��ني بفاس أيضا، 
حيث أكم��ل علومه املتوس��طة والثانوية، 

وسافر إلى مصر، حيث التحق بقسم اللغة 
العربية ف��ي كلية اآلداب جامع��ة القاهرة، 
وتخ��رج ف��ي ع��ام 1944.أس��س ف��ي أثناء 
دراس��ته في القاه��رة، مع عدد م��ن زمالئه 
من تون��س واجلزائر، ما عرف باس��م )مكتب 
املغرب العرب��ي( للمطالبة باس��تقالل دول 
املغرب العربي م��ن االحتالل األجنبي آنذاك، 

عم��ل بالصحافة منذ 1948، وتولى رئاس��ة 
حتري��ر مجلت��ي )رس��الة املغ��رب( و)العلم(، 
كما اس��هم في تأسيس احتاد كتاب املغرب، 

وشغل رئاسة االحتاد من 1968 إلى 1976.
من أب��رز مؤلفات��ه الفكرية )االس��تقاللية. 
عقيدة ومذهب وبرنام��ج( عام 1960، و)هذا 
ه��و الدس��تور( ع��ام 1962، و)ف��ي الثقافة 
واألدب( ع��ام 1964، و)الفك��ر التقدم��ي في 
األيدولوجي��ا التعادلية( ع��ام 1980، إضافة 
إلى عشرات األبحاث والدراسات االجتماعية 
والسياس��ية، كما أص��در ع��دة روايات من 
بينها )س��بعة أبواب( عام 1965، وهي سيرة 
ذاتية ع��ن جتربته بالس��جن، و)دفنا املاضي( 
ع��ام 1966، و)ملعلم علي( ع��ام 1971، و)عاد 
ال��زورق إل��ى النبع( ع��ام 1988،وف��ي مجال 
القص��ة القصي��رة ص��درت ل��ه الكثير من 
اجملموع��ات مثل )مات قرير العني( عام 1965، 
و)األرض حبيبتي( ع��ام 1971، و)أخرجها من 

اجلنة( عام 1977.

عقيل العبود
 

احلياة سنابل يطلق أحلانها
املطر.

رس��وم  والت��الل  األش��جار، 
تقطعها بيانات،
األنهار تتعقبها.

****
اجلبال صمت هائم،

الوادي آنبساط،
تنبت في قيعانه األشجار.

****
النه��ار ن��ور ف��ي أعم��ق أنباء 

البحر،
انهيار بركاني،

أصداء تتوزع في أنحاء الليل.
****

السماء ظالم،

األشالء جنوم،
أحزانها، تتبعها قوافي،

احلرك��ة موج��ة حتت��اج ال��ى 
استرخاء.

****
النخلة الشامخة،

يفترش جناحيها كائن،
سواده عناق،

الطائر احلزين استغاثاته نداء.
****

الوردة تلك،
زكاتها رحيق مطلق،

يس��كن  رق��ة  الفراش��ة، 
أنحائها

الوقار.
****

الغراب يطلق صوته قاق، قاق،
الزرقة والسواد يتحدثان؛

الس��اقية تعل��ن ع��ن مائدة 

مفتوحة،
املالئكة، حتتفي،

وكذلك العصافير.
****

الروح أحداقها سحب،
يعانقها البرد،

احلياة سنابل يطلق أحلانها
املطر.

وصف عائم

قصة قصيرة جدًا

من أعمال الفنان جبر علوان

من أعمال الفنان سلمان البصري

إحدى لوحات »دوار الشمس«

عبد الكرمي غالب
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بغداد ـ الصباح الجديد:
بعد ع��ودة منتخبنا النس��وي برفع 
األثقال بحصيلة 3 أوسمة، 2 ذهب، 
و1 فض��ي للرباع��ة البطل��ة ه��دى 
س��الم من بطولة آسيا االخيرة في 
النيبال، أكد مدرب منتخبنا الوطني 
النس��وي باللعبة، عباس أحمد: ان 
التركيز في التدريبات ينصب حالياً 
على حتقيق االفضل في بطولة دورة 
األلعاب اآلس��يوية داخ��ل الصاالت 
ف��ي تركمانس��تان الت��ي س��تقام 
للمدة من 17 ولغاية 27 شهر أيلول 
املقبل، وكذلك بطول��ة العالم في 
أميركا املقررة ش��هر تش��رين األول 

املقبل.
وبينّ أحمد: ان التدريبات جترى بوتيرة 
منتظمة ومتصاعدة في قاعة املركز 
التدريبي برفع األثقال لفئة النساء، 
حيث تنتظم الرباعات البطالت في 
التدريبية وس��ط متابعة  الوحدات 

الرباعات  وح��رص  االهالي،  واهتمام 
التدريبي��ة  الوح��دات  امت��ام  عل��ى 
بالش��كل االمث��ل واالس��تفادة من 
التي تش��هدها  جمي��ع املالحظات 
الوحدة التدريبية مما يسهم في خلق 
اجواء ايجابي��ة للتدريبات والوصول 
الى درج��ات عالية من اجلاهزية قبل 

االستحقاقات املقبلة.
واوضح: ان ما حتقق في بطولة آسيا 
االخيرة في النيبال كان إجنازاً عراقياً 
المع��اً، جاء بس��واعد البطلة هدى 
س��الم، التي تفوقت في املنافسات 
الذهب والفضة، واستحقت  ونالت 
الوقوف على منصات التتويج، بعد 
ان قدمت عطاًء الفتاً لألنظار وسط 
منافسات شرس��ة من رباعات قارة 
آس��يا، لكن التحدي كان كبيراً لدى 
هدى، ونالت أوسمة النصر والفخر، 
فيم��ا كانت ش��قيقتها هديل هي 
االخرى متميزة في املنافس��ات، بيد 

ان خبراته��ا ما زال��ت قليلة، وحازت 
على املرتبة الرابع��ة، وهذا يؤكد ان 

الرباعة  ينتظ��ر  الكبير  املس��تقبل 
الواعدة هديل.

وق��دم عب��اس الش��كر إل��ى جميع 
احملتفلي باإلجن��از القاري الذي حتقق 
للمنتخ��ب النس��وي برف��ع االثقال 
مؤخراً، مبين��اً: انه ح��از، إلى جانب 
البطل��ة ه��دى س��الم، عل��ى درع 
وشهادة تقديرية من مديرية شباب 
ورياضة مدين��ة الصدر على هامش 
احلفل ال��ذي نظمته مبناس��بة يوم 
الش��باب العامل��ي، مم��ا يؤك��د مدى 
حرص املس��ؤولي عل��ى دعم بطلة 
العراق وقارة آسيا ومدربها من اجل 
تعزي��ز اجلان��ب املعن��وي واالحتف��اء 
باإلجناز اآلس��يوي في خطوة ثمينة 
له��ا قميته��ا االعتباري��ة الكبيرة. 
داعي��اً إلى ايالء الالعب��ات مزيداً من 
الدعم واالهتمام م��ن أجل حتق�يق 
االس��تحقاقات  ف��ي  االف��ض��ل 

املقبل�ة.
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»الجودو« يحرز 3 أوسمة 
في نزاالت القارة

حسام السيد مدربًا 
للقوة الجوية

بغداد - إعالم األولمبية:
حصد العراق ثالثة اوسمة منوعة في منافسات بطولة 
اس��يا باجلوجتس��و والتي اختتمت فعالياتها مؤخرا في 
مدينة هوشي منه الفيتنامية ومبشاركة 28 دولة.. وقال 
رئي��س احتاد اللعب��ة الدكتور مخلص حس��ن ان الالعبة 
عش��تار علي احرز الوس��ام الذهبي في منافسات وزن + 
70 كغ��م بع��د ان تفوقت على جميع منافس��اتها ومن 
مختلف دول القارة االس��يوية وهو اجن��از مميز يضاف الى 
بقي��ة االجنازات الت��ي يحققها رياضيين��ا ورياضياتنا في 
مختلف البطوالت واحملاف��ل اخلارجية مضيفا ان الالعب 
عالء عيس��ى حصل على وس��امي في منافسات الوزن 
الثقي��ل 100+ كغم، االول فضي في فعالية اجلوجتس��و 
االرضي والوس��ام الثاني نحاس��ي في منافسات فعالية 

اجلوجتسو القتالي.
وبي حس��ن  ان الالعب علي احمد حق��ق فوزه االول في 
منافسات وزن 68 كغم بنتيجة 6-0 اال انه خسر مباراته 
الثانية امام العب من منتخب فيتنام ليودع املنافس��ات 
ب��دون احلصول على أي وس��ام من��وع موضحا في الوقت 
ذات��ه ان الالعب امير ف��ارس وزن 85 كغم لم يتمكن من 
التأه��ل الى االدوار النهائية للبطول��ة القارية اثر تعادله 
في النزال االول مع منافسه من كوريا اجلنوبية وخسارته 

في النزال الثاني مع العب منتخب االمارات.

بغداد ـ الصباح الجديد:
تعاق��د فريق ن��ادي القوة اجلوية بكرة القدم، رس��ميا مع 
املدرب الس��وري حس��ام الس��يد، الذي حض��ر اجتماعا 
مغلق��ا في العاصم��ة اللبناني��ة بيروت، ض��م عدد من 
أعض��اء مجل��س إدارة الن��ادي، مت خالله وضع اللمس��ات 
األخيرة على العقد الذي سيمتد ملوسم واحد.ومن املقرر 
أن يلتحق السيد بفريقه اجلديد خالل األيام املقبلة.وعلم  
أن محم��د عقيل املدرب الس��ابق لفريق االحت��اد احللبي، 
سيكون مس��اعدا للس��يد مع الصقور.يذكر أن حسام 
الس��يد س��بق وحقق مع فريق القوة اجلوية نتائج جيدة 

على مستوى الدوري املمتاز.

بغداد ـ  فالح الناصر:

ورث احلك��م الدكت��ور، محمد 
غني، صفارة متميزة وحكيمة، 
من والده الدولي السابق، غني 
اجلبوري، ما بي رحلة التحكيم 
الطويل��ة ألدارة مباري��ات ك��رة 
القدم الت��ي بدأت من��ذ العام 
1999، وب��ي اجلان��ب األكادميي 
الدكت��وراه،  ش��هادة  ونيل��ه 
توزعت جه��ود حامل الصفارة 
ال��ذي يتمي��ز باله��دوء والدقة 
في اطالق صفارته، س��عياً إلى 
حتقي��ق النج��اح ف��ي املهمات 

التي تسند إليه.
يق��ول احلك��م محم��د غن��ي: 
اسرة التحكيم اكدت حرصها 
الكبي��ر عل��ى ان تك��ون طرفاً 
مؤثراً ف��ي ايصا املباريات إلى بر 
األمان، س��واء كانت في الدوري 
املمت��از او بطولة الكأس، حيث 
متاس��كت اللجنة، ول��م تتأثر، 
وحافظت على مسيرة القضاة، 
كان اجلمي��ع ميل��ك الثق��ة في 
إدارة املباري��ات، برغم ان هنالك 
اخطاء، اال انه��ا غير مقصودة، 
فاحلك��م بصورة عام��ة يبحث 
عن النجاح دائماً، يس��عى إلى 
اخلروج باقل اخطاء من املهمات 

التي يشترك فيها.
ويضيف: مباريات الدوري املمتاز، 
حفلت مبنافسة دائمة، فجميع 
املواجه��ات تش��هد صراع��ات 
كبيرة، س��واء كانت املباراة بي 
فرق القم��ة او بي ف��رق القاع، 
الثالث  النق��اط  الفوز وخطف 
ش��عار املتبارين، ويبقى احلكم 

متطلعاً للنجاح في املهمة.
ويؤكد القول: احلكام يواصلون 
املباري��ات،  وادارة  التدريب��ات 
في املوس��م احلال��ي الذي يعد 
التأجي��ل،  لكث��رة  ماراثوني��اً 
وكذل��ك اج��راء املباري��ات ف��ي 
ش��هر مت��وز الاله��ب بحرارته، 
والتدري��ب حالي��اً يع��د مبنزلة 
اعداد للموس��م اجلديد، أملي 
ان يس��تفاد اجلميع من املوسم 
احلال��ي، ويعم��ل عل��ى تنظيم 

االمور اكثر.
يوضح انه قاد 14 مباراة، بينهما 
حك��م راب��ع، وتبق��ى املباريات 
التي اس��ندت الي��ه بي فريقي 
التي  واملين��اء  الوس��ط  نف��ط 
اقيمت في ملعب االول وانتهت 
سلبية، ولقاء الشرطة واحلدود 
ال��ذي ضيفه ملعب الش��عب 
الدول��ي وانتهى بف��وز القيثارة 
بثالثة اه��داف مقاب��ل هدفي 
للحدود، وبرغم انه كان حكما 

رابعاً في مباراة اجلوية والنفط 
االخي��رة مبلع��ب النف��ط التي 
انته��ت زرق��اء بهدف م��ن دون 
رد، اال ان��ه يعتز به��ذه املباريات 
كثيراً ملا حملته من إثارة وندية 

بي الفرق املتبارية.
الدكتور محم��د غني،  يش��ير 
التدريس��ي في كلي��ة التربية 
التربي��ة  قس��م  األساس��ية/ 
البدني��ة وعل��وم الرياض��ة 
ف��ي اجلامع��ة 

إلى  املستنصرية، 
الف��وز  كان  حلم��ه  ان 

بالب��اج الدول��ي، لك��ن لم 
يحقق��ه، ف��ي وق��ت يعبر عن 
سعادته مبا حققه في مسيرته 
من مباريات جي��دة جداً وإدارته 
املتمي��زة ملهمات عدة نال فيها 
ثناء النقاد وإشادات جلنة احلكام 
واجلمهور، ويعد حصيلته غنية 
ج��داً مبا قدمه ووص��ل إليه من 

عطاء يفتخر به.
الك��روي،  احلك��م  يس��تذكر 
بدايات��ه ف��ي الرياض��ة، فقال: 
نادي��ي  ف��ي  العب��اً  انطلق��ت 

الصليخ ث��م اجليش، حيث 
ودافعت  العل��م،  خدم��ة 
ع��ن ال��وان فري��ق اجليش 
ايض��اً ف��ي بطول��ة دوري 
اخلماس��ي، كن��ت العب��اً 
مبوقع الدف��اع الليبرو، اال 
ان التحكيم سرقني من 

الكرة، حي��ث تأثرت بوالدي 
الذي زرع الثقة في نفس��ي، 

انضمم��ت إل��ى دورة احلكام 
وكنت طال��ب��اً في املرحلة 

الرابع��ة بكلية التربية 
وعل��وم  البدني��ة 

بغ��داد،  جامع��ة  الرياض��ة/ 
ال��دورة حاض��ر فيه��ا )ط��ارق 

أحم��د وع��ادل القص��اب(، في 
الع��ام 1999، وحصل��ت فيه��ا 
على شهادة حتكيم فئة ثالث، 
ودخلت في العام 2002 لقائمة 

وفي  الثاني����ة،  الفئ����ة 
الع��ام 2005، اصبحت 

حكم��اً درج��ة اولى، 
أقودها  وأول مب��اراة 

الدوري  في 
ز  ملمت���ا ا
كا��ن��ت 

ف����ي 
م  لع��ا ا
بي   2007
يق��ي  فر

وانته��ت  والبري��د  الش��رطة 
رد  دون  م��ن  به��دف  خض��راء 

للبريد.
يؤك��د الدكت��ور محم��د غني: 
ان اجلي��ل الش��اب ف��ي اس��رة 
بجدارة،  نفسه  قدم  التحكيم 
الدولي، وكذلك  الطاب��ور  وبلغ 
هنالك مم��ن انضموا إلى قائمة 
نخب��ة آس��يا، وه��ذا مفخ��رة 

للعراق والسرة التحكيم.
اج����ادت  حي����ث   
ف���ي  الطواق����م 
اخلارجي��ة،  البط��والت 
اصب��ح  وبالتال��ي 
لقضاتن��ا دوراً رئيس��اً 
مباري��ات  إدارة  ف��ي 
كبي��رة، وهذا جاء بعد 
قناعة االحت��اد الدولي 
بامكان��ات  والق��اري 
احلكم العراقي، حيث 
يعد الش��باب احلالي، 
خلي��ر  خل��ف  خي��ر 
سلف، كما ان هنالك 
م��ن احل��كام الدوليي 
اعتزلوا  الذين  السابقي 
وحصلوا على مواقع مهمة 
كالتق��ومي او اللياقة البدنية 
او األش��راف اإلداري، جمي��ع 
هذا يصب في صالح تقدم 
اسرة التحكيم وتفوقها.

ورث صفارة »الحكمة«.. محمد غني:

قضاة الكرة تسهم في نجاح الدوري الممتاز
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عباس أحمد

مدريد ـ وكاالت:

رغ��م اخلس��ارة الكبي��رة لبرش��لونة 
على أرضه، بثالث��ة أهداف لواحد في 
كالسيكو السوبر اإلسباني، أمام ريال 
مدريد، إال أن الفريق الكتالوني ال يزال 
يؤمن بإمكانية حتقيق االنتفاضة، في 
لقاء العودة، الذي سيحتضنه ملعب 
س��انتياجو برنابي��و، الي��وم األربعاء..  
وفيم��ا يلي نقدم 4 أس��باب قد تدفع 
البارس��ا لإلميان بحظوظه في مباراة 

اإلياب:
برشلونة كان األفضل في آخر زيارتي 
له إلى معقل غرمي��ه التقليدي، ريال 
مدري��د، وحق��ق انتصاري��ن، أحدهما 
كفيل، في حال تكراره، بضمان تتويج 
الفريق الكتالوني بالسوبر اإلسباني..  
كان ذلك عندما هز شباك ريال مدريد 
برباعية نظيفة، في 21 تشرين الثاني 
2015، في عه��د رافائيل بنيتيز، األمر 
الذي س��ارع بإقالته وتعيي زين الدين 

زيدان بعدها بأسابيع قليلة.
 وكرر برش��لونة االنتصار ف��ي زيارته 
املاض��ي،  23 نيس��ان  األخي��رة، ي��وم 
عندما س��جل ليونيل ميس��ي هدف 

الف��وز ف��ي الثوان��ي األخي��رة )3-2(، 
محتفاًل بطريقة ال تنسى بتسجيله 
لثنائية، ولله��دف رقم 500 بقميص 

البالوجرانا.
و ال ينسى العبو برشلونة االنتفاضة 
التاريخي��ة الت��ي حققوها املوس��م 
املاض��ي، أم��ام باريس س��ان جيرمان 
ب��دوري األبطال األوروب��ي، عندما كان 
الفريق الكتالوني متأخرًا خارج أرضه 
برباعي��ة نظيف��ة، لينج��ح في قلب 
الطاولة عل��ى ممثل فرنس��ا، ويطيح 
ب��ه من ثمن نهائي املس��ابقة، بالفوز 

عليه في كامب نو 1-6.
ف��ي  للتس��جيل  ميس��ي  ع��اد   
الكالس��يكو، خ��الل آخ��ر مبارات��ي 
للغرمي��ي، حي��ث س��جل ثنائي��ة في 
االنتصار األخير لفريق��ه على الريال، 
إضاف��ًة له��دف ف��ي ذهاب الس��وبر 
اإلس��باني، والذي جاء من ركلة جزاء..  
وج��اء ذلك بع��د غي��اب دام أكثر من 
ثالثة أعوام، فش��ل فيه��ا »البرغوث« 
في هز شباك الفريق امللكي، وحتديًدا 
من��ذ تس��جيله ل�«هاتري��ك« في 25 
تشرين أول 2014، ليقود فريقه للفوز 
في البرنابيو 3-4.. وستكون الساحة 
خالية مليس��ي ولويس سواريز للتألق 

في معقل املدريدي��ي، في ظل غياب 
أيقونة الريال، البرتغالي كريس��تيانو 
رونالدو، الذي تعرض للطرد في كامب 
ن��و، بع��د تس��جيله اله��دف الثاني 

للضيوف.
وميث��ل غياب »ال��دون« ضربة معنوية 
لفري��ق زي��دان، خاص��ًة م��ع إيقاف��ه 
ع��ن خ��وض 4 مباري��ات أيًض��ا ف��ي 

الدوري، العتدائ��ه على حكم اللقاء.. 
وس��يعني غي��اب كريس��تيانو تأث��ر 
الش��ق الهجومي للري��ال، خاصًة مع 
الظهور الباهت لكل من الفرنس��ي 

كرمي بنزمي��ة، والويلزي جاريث بيل، في 
كامب نو.

إلى ذلك، عادة ما نرى أرقاما خيالية في 
عدد مشاهدات مباريات الكالسيكو 
حول العالم، ولكن في مباراة األمس، 
كانت النس��بة في أعلى مستوياتها 
على نطاق إسبانيا.وأشارت صحيفة 
»م��اركا« اإلس��بانية، إلى أن نس��بة 
متابع��ي املب��اراة تليفزيوني��ا وصلت 
إل��ى %46.8 من إجمالي املش��اهدين، 
أي أن عدد من تابع الكالس��يكو على 
التليفزيون وصل ل�6.348.000 متابع.

البرنام��ج  نس��بة  وصل��ت  فيم��ا 
صاحب املرتب��ة الثانية من حيث عدد 
املش��اهدة، %25.3، فق��ط، مبعدل أي 
2.823.000 متابع.ويحتل الكالسيكو 
صدارة املباريات األكثر مشاهدة حول 
العال��م، حيث وصل عدد مش��اهدي 
مباراة نيسان املاضي، في الليجا، إلى 

650 مليون متابع.
هذا وأعل��ن االحت��اد اإلس��باني لكرة 
البرتغالي كريستيانو  القدم، عقوبة 
رونال��دو، العب ريال مدريد، بعد دفعه 
حكم مباراة أمس ضد برشلونة، في 
ذهاب السوبر احمللي.. وذكرت صحيفة 
»ماركا« اإلسبانية أننّ احلكم، ريكاردو 

دي بيرجوس، ط��رد رونالدو، كما كتب 
في تقري��ره »مبجرد إش��هار البطاقة 
بش��كل  الالع��ب  دفعن��ي  احلم��راء، 
بس��يط في إش��ارة لعدم رضائه عن 
الق��رار«، ليصدر االحتاد ق��رارا بإيقاف 

النجم البرتغالي 5 مباريات.
كما غرم االحت��اد ريال مدريد 350 يورو 
ورونال��دو 800 ي��ورو بس��بب الط��رد، 
باإلضاف��ة إل��ى 1400 ي��ورو للن��ادي 
و3005 ي��ورو لالعب، بس��بب االعتداء 
على احلكم. وأش��ارت الصحيفة إلى 
أننّ ن��ادي ريال مدريد، ق��د يطعن على 
القرار لتخفيض العقوبة، خاصة وأننّ 
إدارة امللك��ي ت��رى أن البطاقة احلمراء 

غير مستحقة.
وأح��رز كريس��تيانو رونال��دو، هدفا في 
الف��وز الكبير الذي حقق��ه ريال مدريد 
عل��ى برش��لونة، في عق��ر داره »كامب 
ن��و« ب�3 أه��داف لواحد، لكن��ه تعرض 
للطرد بعدها بدقيقتي، فقط حلصوله 
على البطاق��ة الصفراء الثانية، بداعي 
تظاهره بالسقوط داخل منطقة جزاء 
املناف��س، في كرة م��ع املدافع صامويل 
أومتيتي.. وبهذا يغيب رونالدو، عن إياب 
السوبر، اليوم األربعاء ، باإلضافة إلى 4 

لقاءات في الدوري اإلسباني.

إيقاف »الدون« 5 مباريات

برشلونة يؤمن بالعودة.. و ذهاب السوبر يحقق رقمًا قياسيًا

تقرير

كريستيانو رونالدو يعترض على حكم ذهاب السوبر ريكاردو دي بيرغوس

نابولي ـ نيس

مفكرة الصباح الجديد

12:00 فجرًاريال مدريد ـ برشلونة

9:45 مساًء

السوبر اإلسباني

دوري أبطال أوروبا

بغداد ـ قسم اإلعالم:
الوطن��ي  املنتخ��ب  الع��ب  اك��د 
العراق��ي الس��ابق وقائد االس��ود 
يونس محم��ود، ان جن��وم منتخب 
العراق املتوجي بلقب كأس آس��يا 
مب��اراة  ف��ي  سيش��اركون   2007

االس��اطير التي س��تقيمها وزارة 
الش��باب والرياضة في التاسع من 
ش��هر ايل��ول املقبل عل��ى ملعب 
البص��رة الدول��ي س��عة 65 الف 
متفرج. وق��ال محمود ف��ي املؤمتر 
وزارة  اقامت��ه  ال��ذي  الصحف��ي 

الشباب والرياضة ملباراة االساطير 
وجن��وم   2007 الع��راق  جن��وم  ب��ي 
العالم، ان مش��اركة ابطال اسيا 
في املباراة املرتقب��ة امام اجلماهير 
العراقية دليل وفاء لهذه اجلماهير 
التي س��اندتنا وكانت لنا خير عون 

ودافع لتحقيق االجن��ازات، وان مثل 
هذه االحتفاليات تس��هم في رفع 

احلظر الكلي عن الكرة العراقية.
يذكر أن مباراة األس��اطير ستقام 
ي��وم 9 أيل��ول املقب��ل ف��ي ملعب 

املدينة الرياضية في البصرة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
عق��د وزي��ر الش��باب والرياضة عبد 
احلس��ي عبطان، أول أمس، اجتماعاً 
م��ع امل��الكات اخملتص��ة في ال��وزارة 
ملناقش��ة تأهي��ل ملع��ب الش��عب 

الدولي اس��تعداداً للموسم املقبل.. 
وقال عبطان خالل االجتماع ان ملعب 
الش��عب إرث تاريخ��ي للبلد، ويجب 
احلرص على ادامته وإظهاره بأفضل 
صورة تليق باالجنازات الرياضية التي 

حتققت مؤخرا.
واك��د ان ملعب الش��عب س��يكون 
ل��ه دور كبي��ر ف��ي رف��ع احلظ��ر عن 
امللع��ب  كون��ه  بغ��داد  العاصم��ة 
الوحي��د ف��ي العاصم��ة، ونأم��ل ان 

حتص��ل ال��وزارة على موازن��ة افضل 
من العامي املاضي��ي، حتى نتمكن 
من اكم��ال املالعب االخرى كملعبي 
الزوراء وعمو بابا لتضاف الى ملعب 

الشعب.

نجوم آسيا 2007 يشاركون في مباراة األساطير

بغداد ـ الصباح الجديد:
خ��رج منتخبن��ا للناش��ئي بكرة 
الق��دم حتت 16 س��نة متعادالً في 
مبارات��ه التجريبي��ة امام املنتخب 
الليبي بهدف ملثله في املباراة التي 
احتضنها امللعب اجلانبي إلس��تاد 
املن��زة بالعاصمة التونس��ية، أول 
أمس.. ضمن معس��كره التدريبي 
ال��ذي يتضم��ن اج��راء 4 مباريات 
جتريبية ضمن حتضيراته ملنافسات 

تصفيات آسيا.
ويق��ود املنتخ��ب امل��الك التدريبي 
املؤلف من علي هادي ومس��اعديه 
شاكر محمد صبار واحمد جمعة 

وعلي حسي مشربت مدرباً حلراس 
املرمى وعلي وهيب مديرا إدارياً.

نفس��ه،  للمنتخب  ه��ذا وس��بق 
التدريب��ي  معس��كره  اختت��م  ان 
ف��ي لبنان، ث��م األردن واج��رى فيه 
4 مباري��ات جتريبي��ة ع��ززت درجة 
جاهزي��ة الالعب��ي الناش��ئي إلى 

احملفل القاري املقبل.
الناش��ئي بكرة  ويلع��ب منتخب 
القدم حتت 16 س��نة في تصفيات 
آس��يا التي تضيفها النيبال شهر 
أيل��ول املقب��ل، ضم��ن اجملموع��ة 
الرابعة التي تضم البلد املضيف، 

وفلسطي والهند.

»الناشئة« يتعادل
 أمام ليبيا

»الشباب والرياضة« تؤهل ملعب الشعب

عباس أحمد: نراهن على تفوق حواء في بطولتي الصاالت والعالم



الصباح الجديد - وكاالت: 
تقب��ع مدينة رجوكان النرويجية في واد 
منخفض، لذا فإنها تعيش بالظل مدة 
س��تة أش��هر في األقل بالس��نة، لكن 
املدينة نف��ذت فكرة عام 2013 إلحضار 

الشمس الغائبة.
فقد مت��ت إقامة عدد ضخم م��ن املرايا 
عل��ى ارتفاع 2500 ق��دم، لتعكس ضوء 
الش��مس على مي��دان وس��ط املدينة 
خالل أشهر الشتاء، حسبما أورد موقع 

"بيزنس إنسايدر".
وعلى الرغم من اإلنارة التي وفرها 

هذا املش��روع، الذي تكلف 850 
ألف دوالر، فإن بعض املنتقدين 
رأوا أنه فائدته ال تتعدى البعد 

السياحي فقط.
لك��ن البعض اآلخ��ر يرى أنه 
م��ن اجلي��د أن يأتي الس��ياح 
إل��ى املدينة لرؤية الش��مس 

الصناعية.  

بغداد - وداد إبراهيم:  
ضم��ن مش��روعي بالكتابة ع��ن الفنان 
حم��ودي  جمي��ل  الراح��ل  التش��كيلي 
اس��تهوتني بع��ض الكتب الن��ادرة التي 
تضمنته��ا مكتبته واحبب��ت ان اضعها 
اما الق��ارئ لالطالع على رواف��د الثقافة 

العراقية في السنوات السابقة.
 كت��اب الف��ن يس��تلهم احل��رف الواحد، 
صدر عن مطبعة الشعب في بغداد عام 
1973 فيم��ا طبعت الص��ور في مطبعة 
اإلخ��الص، وطب��ع الغالف في مؤسس��ة 
رم��زي للطباع��ة، صم��م غ��الف الكتاب 

بشكل انيق وباللونني االبيض واالسود. 
 تضم��ن الكتاب الذي ج��اء ب31 صفحة 
عدة مواضي��ع مهمة وش��يقة عن الفن 
التشكيلي، الصفحة االولى جاءت بصورة 
متثل اقدم االل��واح املكتوبة باأللف الرابع 
قبل امليالد، ووجد في الوركاء، والصفحات 
التالية متثل صفحات من القرآن مكتوبة 
باخل��ط الكوفي، ولوح��ة للفنانة مديحة 
عمر حتمل عنوان نينوى في الليل، ولوحة 
بعن��وان ح��روف وبوس��تر للفنان ش��اكر 
حسن ال س��عيد، ولوحات فنية لفنانني 
من امي��ركا، وأملاني��ا، ويوغس��الفيا، متثل 

تخطيط��ات حروفي��ة، واروع م��ا تضمنه 
الكتاب لوحة متثل آية الكرس��ي مكتوبة 
باخل��ط الكوف��ي، وجدت منقوش��ة على 
حجر في بيت املق��دس، ولوحات مكتوبة 
باخلط الصيني الذي له مكانة اساس��ية 
ف��ي ف��ن احل��روف الصيني��ة، ولوحة متثل 
طالسم سحرية على شكل حروف، وهي 
رموز لقيم دينية وسحرية تعود للثقافة 

الالبونية.
 لف��ت نظري ان ه��ذا الكت��اب ميثل اجلزء 
االول والثان��ي م��ن ه��ذا املطب��وع، اذ جاء 
في اجل��زء الثان��ي عبارة )املطب��وع الثاني 
مبناسبة املعرض الثاني للبعد الواحد في 
املتحف الوطني للف��ن احلديث( _ بغداد 

اذار 1973
الصفح��ة 5 من اجل��زء الثان��ي تضمنت 
موض��وع اجلوانب الفلس��فية، والتقنية، 
والتعبيري��ة للبعد الواح��د بقلم الفنان 
التشكيلي الراحل شاكر حسن ال سعيد، 
جاء فيه:من الناحية الفلسفية ميكننا ان 
نعد الفكر املولع باقتباس احلرف في الفن، 
فكرا متجاوزا، ألنه يحاول التش��عب في 
التجرب��ة املقارنة ما بني عاملني، هما عالم 
احلرف اللغوي، وعالم البعد التش��كيلي، 

فالبع��د الواحد من هذه الناحية هو رؤية 
إنسانية، ألنها تتجاوز عاملها الذاتي نحو 
افقها الكون��ي، والفنان املول��ع باقتباس 
احل��رف ل��ن يكتف��ي بالفن التش��كيلي 

لذات��ه، ألن��ه س��يضيف الي��ه العالمات 
احلروفية، ومعنى ه��ذا ان اللوحة الفنية 
س��تصبح اكثر من محاولة تش��كيلية، 
ألنه اذا كانت  اللوحة التش��كيلة الفنية 
في صل��ب تكوينات مكاني��ة، فأن اقحام 
العنص��ر اللغوي يخرج م��ن صميم هذه 
املمارس��ة، الى افقها الزماني، لذلك فأن 
نظرية البعد الواحد بهذا املعنى، تفترض 
ان املعنى احلقيقي للكون يتحقق بالعودة 
من الشكل، الى ازله اخلطي، ومن احلجم، 

الى ازله الشكلي. 
شارك في الكتاب وفي الصفحة 25 من 
الكتاب الفنان والطبيب قتيبة الش��يخ 
ن��وري، بحضاري��ة البع��د الواح��د، كتب 
يق��ول: ان االتص��ال النفس��ي باحلرف، ذو 
جذور روحية بالتاري��خ، وما البعد الواحد 
اال صياغ��ة فنية جديدة، ورؤية انس��انية 
نحو احلرف كشكل فني، وكرمز حضاري 
ذا عالقة اندماجية بش��خصية االنسان 
الش��رقي املعاص��ر، الذي يعم��ل بصريا، 
وفكريا، وروحيا للحرف العربي، انه خروج 
م��ن التحديد الهندس��ي الى اس��تلهام 
يتج��اوز  فن��ي  عم��ل  كأي  تش��كيلي، 

املوجود.

صادق باخان

اليبن��ي االميون واجلهلة اوطانهم ب��ل يبنيها املتعلمون 
وم��ن العقول املتن��ورة وهذه بديهة م��ن بديهيات البناء 
والعمران ومن ذلك ميكننا االستعانة من قول ينسب الى 
االمام علي عليه السالم قوله لو كان الفقر رجال لقتلته 
ومن ذلك ايضا ما ينس��ب الى اب��ي ذر الغفاري قوله اني 
ألعج��ب كيف ي��رى املرء اجلوع ف��ي بيت��ه وال يخرج الى 
العالم شاهرا سيفه وقد استقبل االشتراكيون العرب 
ه��ذه املقولة وجعلوه��ا عامال من عوامل االش��تراكية 
وقد جعلها الشاعر السوري علي احمد سعيد املعروف 

بأسم أدونيس مستهال ألحدى قصائده.
  طيب .. هذا درس بليغ من املاضي وال يبعد عن موضوعنا 
بل هو ف��ي جوهره؛ ان اجلوع كما تعلم��ون قد يقود املرء 
ال��ى القيام بأعمال حتط من قيمته واذا عدنا الى العصر 
احلديث الى تسعينيات القرن املاضي عندما فرض اجملتمع 
الدولي احلصار على العراق لوجدنا ان فتية كانوا يبحثون 
في القمامة بحثا عن رغيف خبز؛وان أعدادا كبيرة منهم 
قد تس��ربوا من مدارسهم وان طلبة الثانوية واالعدادية 
كانوا يدفعون رش��وة ملدرس��يهم ليسمحوا لهم بعدم 

الدوام ألن كثيرا منهم صاروا يعملون عماال للبناء .
  وال شك في أن الفقر يشكل قضية اجتماعية خطيرة 
فكيف يا ترى نرى أطفاال يبيعون احملارم والعلكة واقنعة 
لصور مخيفة في بلد يعد واحدا من أغنى بلدان العالم 
نظ��را ألمتالك��ه ث��روة نفطي��ة وغازية عظيم��ة مبعنى 
ان الع��راق كان س��جني االقتصاد الريعي ف��ي حني كان 
أقتصاديون وخبراء املال يطالبون بتنويع االقتصاد العراقي 
وال يعتمد فقط على ايرادات النفط للموازنة العامة ألن 
اس��عار النفط تقررها الدول الصناعي��ة الكبرى فال بد 
م��ن االعتماد على مصادر اخرى للثروة ومنها رفع القيود 
والقوان��ني الس��ابقة وتش��ريع قوانني جديدة ملس��اعدة 
القطاع اخلاص ليس��تثمر امواله في قطاعات الصناعة 
والزراعة والسياحة وجند بلدان مجلس التعاون اخلليجي 
جلأت الى اس��تثمار اموالها في ش��تى اجملاالت فالى متى 
تهدر الثروة النفطية في أقامة مش��اريع وهمية ويظل 
الع��راق غارقا في مش��كالته االقتصادي��ة واالجتماعية 

والتعليمية  .
    وال ينك��ر ان احلكومة العراقي��ة تعمل جاهدة ليتحرر 
الع��راق من االقتصاد الريعي وق��د حققت اجنازات كبيرة 
ف��ي هذا اجملال , فالعراق اصب��ح مثقال بالديون فكيف يا 
ت��رى ميكن التحرر من ه��ذه الديون ليصب��ح العراق بلدا 

متطورا يعيش شعبه في بحبوحة العيش.   

الفقر في أغنى
 بلد في العالم!!

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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وزارة "النقل" والتلقين

جمال جصاني

لم تش��ذ وزارة التربي��ة والتعليم عن خارط��ة طريق "ثوابت 
األمة" والت��ي اعتمدتها منذ أكثر من أل��ف عام، واملتمحورة 
ح��ول منه��ج )النقل والتلق��ني( بع��د أن أدرك "أول��ي األمر" 
خط��ورة الفض��ول املعرف��ي واعتم��اد العقل ف��ي التعاطي 
مع م��ا يحيط بنا من ظواه��ر وحتديات مادي��ة ومعنوية. هذا 
املنه��ج الكارثي في "التفكير" تس��لل عن��د غير القليل من 
متنفذي املش��هد الراهن، الى صبغته��م الوراثية، إذ ال تنفع 
كل الوسائل لردعهم عن هذا السبيل املميت. لذلك جندهم 
يتعاط��ون مع كل أن��واع الهزائم والك��وارث التي حلت علينا 
جّراء هيمنة هذه العقلية املعطوبة، بوصفها جتلياً ملش��يئة 
القض��اء والقدر والتي ال يفك طالس��مها حتى الراس��خون 
ف��ي العلم..! يس��تغرب البع��ض من النتائ��ج التي متخضت 
عنها االمتحانات األخي��رة للمرحلة اإلعدادية، ويعدها مبنزلة 
نكب��ة للتعليم العراقي، لكن عند التمعن قليالً فيما حصل 
ويحصل في شتى احلقول املادية واملعرفية والقيمية، جند مثل 
هذا احلصاد عند وزارة التربية والتعليم يتناغم وينسجم مع 
كل ما يجري على هذه التضاريس املنكوبة بالقتلة واحلمقى 

واللصوص.
إرث مئات الس��نني من "مدارس" املاللي وتسمية رجال الدين 
ب� )علماء األمة( وغير ذلك من العلوم واملعلومات اجملهضة، ال 
ميكن أن تزول عبر الرغبات والتمنيات الطيبة أو املواعظ التي 
ال تلتف��ت ال��ى العلل الفعلية وراء كل هذا العجز والفش��ل 
الذي ال يطيق فراقنا دون بقية سالالت بني آدم، التي أكرمتها 
األقدار بنعمة استعمال العقل وملكاته اإلبداعية، والتي تقف 
اليوم على تخوم ثورات علمية وقيمية لم حتلم بها البشرية 
من قبل. من سوء حظ سكان أقدم األوطان البشرية )العراق( 
واملش��هود لهم بالعالقة الوثيقة بكل ما ميت بصلة للعقل 
والفضول املعرفي وتدشني املغامرات العلمية والوجدانية، أن 
تقع مصائرهم بعد عقود من احلكم التوليتاري البغيض؛ بيد 
جماعات وكتل مسكونة بعقائد وسرديات القرون الوسطى، 
لننحدر مبعيتهم الى أوضاع وأحوال لم تتخيلها أكثر اخمليالت 
سوداوية وتش��اؤماً. إن الدعوة إلصالح حال التربية والتعليم 
من دون وجود مشروع وهمة وإرادة للتغير الشامل السياسي 
واالقتص��ادي وما يراف��ق ذلك من حتوالت وتش��ريعات وقرارات 
مس��ؤولة وش��جاعة؛ لن يكون أكثر من دقلة إضافية الى ما 

منتلكه من إرث في هذا اجملال.
مث��ل هذه اآلمال املش��روعة وامللحة لش��عوب عانت الويالت 
ودفعت أقسى الفواتير في سبيل ذلك، ما زالت بعيدة املنال، 
وقد تعقدت أكثر مع ترسخ نفوذ قوى )النقل والدرخ والتلقني( 
والعبودي��ة واخلنوع، على حس��اب منظوم��ة العقل النقدي 
ومناخ��ات احلرية والكرام��ة واحلقوق. ال ميك��ن انتظار حدوث 
أي��ة حتوالت لصال��ح قيم احلداث��ة والتعددي��ة والدميقراطية 
الفعلي��ة، ال في حقل التربية والتعليم وال بقية احلقول، مبثل 
موازي��ن القوى احلالي اخملتل بنحٍو ال مثيل له لصالح من ميثل 
بعقائده وممارس��اته وسلوكه الفردي واجلمعي، الضد النوعي 
مل��ا يطلق علي��ه إخوانه��م النيجيريون ب� )البوك��و(. لم يعد 
س��راً أمر املكانة التي يحتلها هذا احلقل احليوي في حياة األمم 
)التعلي��م( بوصفه الرافعة األس��اس الس��تقرارها وازدهارها 
عب��ر ما يعرف ب� )اقتصاد املعرفة( ولدين��ا الكثير من األمثلة 
املتوهجة على النجاح��ات الهائلة التي حققتها مجتمعات 
كان��ت قبل عق��ود قليلة ضم��ن قافلة الش��عوب املتخلفة، 
لكنها نهض��ت بعد أن وضعت القتل��ة واللصوص واحلمقى 
ف��ي امل��كان الذي يليق به��م، ال على س��نام املفاصل احليوية 
للمجتمع والدولة، كما هو حالنا قبل "التغيير" وبعده. وكما 
قيل قدمياً )أمرنا صعب مستصعب( لكنها تبقى بالد العقل 
وباكورة املغام��رات الفكرية ومس��قط أول عجلة دارت على 

تضاريس هذا الكوكب..

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

أكد الفن��ان اللبناني وائل 
كفوري ان فنه قطعة من 
روحه، وهو رسالة بالنسبة 
وذل��ك عبر حس��ابه  ل��ه، 
أح��د مواقع  اخلاص عل��ى 
التواصل اإلجتماعي، حيث 
كت��ب بطريقت��ه الزجلية 

املميزة التالي:
"َفّن��ي ع��ا قلب��ي غالي، و 
قطعه م��ن روحي و حالي، 
م��ا حِملت��و كرم��ال اجملد، 

الفّن حِملتو رساله".
وائ��ل  الفن��ان  جمه��ور 

م��ع  تفاعل��وا  كف��وري 
كبي��ر،  بنح��و  التعلي��ق 
وأثنوا على كالم جنمهم، 
ومنه��م م��ن أعاد نش��ر 

التعليق عبر حسابه.

اللبناني  يس��تعد املمثل 
للس��فر  اخل��ال  يوس��ف 
إلى دمش��ق لتصوير أول 
مسلسل  في  مش��اهده 
"ه��وا أصفر" م��ن تأليف 
ويام��ن  وجي��ه،  عل��ي 
أحمد  وإخ��راج  احلجل��ي، 

إبراهيم أحمد.
العم��ل  ف��ي  وي��ؤدي 
ش��خصية "ك��رمي" الذي 
قال عنها: حتم��ل الكثير 
من األبعاد اإلنس��انية لم 
أختبرها من قبل في أدواري 
السابقة، كما أن تركيبة 
الن��ص كعم��ل )س��وري 

متجانس��ة،  لبنان��ي( 
ألعمال  خالفاً  وحقيقية، 
منها  س��ابقة  مشتركة 
ما كان ناجحاً جماهيرياً، 
لك��ن تركيبته��ا كان��ت 
إشارات  الكثير من  حتمل 

االستفهام.

نشرت النجمة املكسيكية 
لبناني س��لمى  من أص��ٍل 
صفحته��ا  عب��ر  حاي��ك، 
اخلاص��ة على أح��د مواقع 
اإلجتماع��ي،  التواص��ل 
صورتني لها أظهرت فيهما 
بالرغم  املمشوق،  جسدها 
من بلوغها اخلمسني عاماً.

حاي��ك  س��لمى  وب��دت 
ف��ي الص��ورة األول��ى وهي 
ح��وض  ف��ي  تس��ترخي 
سباحة مرتدية املايو، فيما 
بدت ف��ي الص��ورة الثانية 
وهي تس��بح ف��ي املاء وقد 
بدت في قمة الرش��اقة، مما 
اث��ار اعجاب وغي��رة الكثير 
مث��ل  ف��ي  النس��اء  م��ن 

عمرها.

والالفت أّن الصور نالت ردود 
فع��ل إيجابي��ة كثي��رة، إذا 
تخطى عدد اإلعجاب لكّل 
منها ال� 100 ألف. واعتادت 
حاي��ك على إظه��ار جمال 
بطرق  جس��دها  ورش��اقة 
عدي��دة، حت��ى أن الفتيات 
يعدونه��ا واح��دة من أهم 
اجلم��ال  أيقون��ات  وأرق��ى 

والرشاقة في العالم.

وائل كفوري

سلمى حايك

يوسف الخال

أخبــارهــــــــــم

غالف الكتاب

قراءة في كتاب الفن يستلهم الحرف الواحد

الصباح الجديد - وكاالت:
كش��فت النجمة املصرية يس��را، 
مناقش��تها  وراء  الس��بب  ع��ن 
لقضاي��ا مجتمعية ُمثيرة للجدل 
ف��ي أعماله��ا الفني��ة، قائل��ة إن 
الفن��ان ال ينفصل ع��ن جمهوره، 
ومن الضروري تق��دمي أعمال فنية 
لها قيمة، وحتمل هموم ومشكالت 

الناس من أجل التعبير عنهم، من 
دون تقدمي أعمال ال تُعبر عن قضايا 

اجملتمع ألنها ستكون خاوية.
 وأش��ارت يسرا، في تصريحات الحد 
املواق��ع الفنية، أنه��ا دائما ما تكون 
حيادية في طرح القضايا اجملتمعية، 
م��ن دون أن تُبدي وجه��ة نظرها من 
خ��الل التمثي��ل، حي��ث تق��ول إنها 

تس��عى لطرح القضاي��ا اجملتمعية، 
وتع��رض ال��رأي والرأي اآلخ��ر، ما بني 
اخلي��ر والش��ر، والق��وة والضع��ف، 
وعوام��ل كثي��رة متض��ادة من أجل 
توضيح كل ش��يء للجمهور، وترك 

الفرصة لهم لالختيار.
 كما تؤكد يس��را عل��ى أن األعمال 
التي حتمل قضاي��ا مجتمعية غالًبا 

م��ا حتظى بقب��ول واهتمام 
من الن��اس، حي��ث تقول إن 
ملتطلب�ات  االنسي�اق  عليها 
اجلمه��ور، م��ن دون اإلخ��الل 
مببادئه����ا الفني��ة واحلف��اظ 
ورصيده�ا  مس��تواه��ا،  على 
باألعم��ال  املل��يء  الفن���ي 

املميزة.

يسرا توضح سبب تقديمها أعماال
 فنية تعّبر عن قضايا اجتماعية

بغداد - الصباح الجديد:
حت��ت ش��عار )ج��ودك بقط��رة من 
دم��ك الزكي، كرم من��ك في الدنيا، 
وعظيم ث��واب في اآلخ��رة(، أقامت 
ش��عبة الصحة والسالمة املهنية 
في الدار العراقية لألزياء، وبالتعاون 
مع مص��رف الدم العراق��ي، احلملة 
العاش��رة للتبرع بالدم، يوم االثنني 
14 أب، دعم��ا ألبط��ال رجال القوات 
اجلي��ش،  م��ن  البطل��ة  األمني��ة 
الش��عبي،  واحلش��د  والش��رطة، 
إضاف��ة إل��ى احملتاجني م��ن املرضى 
الراقدين في املستش��فيات، والذين 
يعانون من حاالت النزيف احلاد، وفقر 
الدم املزمن، وخصوصا التالسيميا، 
واللوكيمي��ا،  ال��دم،  وس��رطان 

واألمراض األخرى.
وش��عوراً باملس��ؤولية العالية نحو 
أبناء شعبنا، توافد عدد من موظفي 

الدار العراقية لألزياء، وعدد من أفراد 
احلماية التابعة للدار، بالتبرع بالدم 
تأكي��داً على اللحمة الوطنية التي 
جتم��ع العراقي��ني ب��كل طوائفهم، 

وانتماءاتهم ألرض العراق العريقة.

الدار العراقية لألزياء 
تنّظم حملة التبرع بالدم

كركوك - الصباح الجديد:
زار وف��د من مالك وح��دة املنظمات في 
البي��ت الثقافي في كرك��وك، منظمة 
ريدين للطفول��ة اخلاصة باألطفال ذوي 
التوحد، والع��وق الذهني، وتأخر الكالم 

يوم 14/ آب 2017. 
وقدمت مس��ؤولة املنظمة فرمسيك، 
ش��رحا مفص��ال ع��ن عم��ل املنظمة 
االحتياج��ات  ذوي  باألطف��ال  اخلاص��ة 
اخلاص��ة، والتي يبلغ عدد األطفال فيها 
200 طف��ل، ومن كال اجلنس��ني، وتهيئ 
املنظمة سنويا مجموعة من األطفال، 
املؤهل��ني للدخول في امل��دارس التابعة 
ملديرية تربية كركوك أس��وة بأقرانهم، 
ويتم تقس��يم األطف��ال عند دخولهم 
له��ذه املنظم��ة إلى ث��الث مراحل، من 
قب��ل أخصائي��ني مب��رض التوح��د كل 
حسب درجة مرضه، ومن ثم يقسمون 
إلى صف��وف للتعليم قبل إرس��الهم 

وأش��ارت  االعتيادي��ة،  امل��دارس  إل��ى 
مس��ؤولة املنظمة الى إقامة فعاليات 
دون  م��ن  لألطف��ال  وثقافي��ة  تربوي��ة 
دع��م من قبل أية جه��ة حكومية. من 
جانبه أبدى م��الك وحدة املنظمات في 
البيت الثقافي في كركوك ،استعداده 

بتق��دمي الدعم الثقافي 
وتغطي��ة  والفن��ي، 
الفعاليات لألطفال ذوي 

من  اخلاصة  االحتياج��ات 
الناحية اإلعالمية، وتهيئة 

امل��كان املناس��ب له��م م��ن 
خالل االتصال مع اجلهات 

ف��ي  العالق��ة  ذات 
احملافظة لتقدمي 

ت  لتسهيال ا
لهم .

منظمة ريدين الخاصة بأطفال التوحد 
تضّيف وفد البيت الثقافي

شمس صناعية" تضيء مدينة نرويجية
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