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بغداد- وعد الشمري:
حقيق��ة  ع��ن  احلكوم��ة  كش��فت 
املديوني��ة العراقية، وفيم��ا بينت أن 
جزءاً منها يعود إلى النظام السابق 
لم جتر تس��ويته مبوجب نادي باريس، 
املالي��ة للب��اد  أك��دت أن االوض��اع 
التصني��ف  وف��ق  عل��ى  مس��تقرة 
العامل��ي، مس��تدلة بنجاحه��ا ف��ي 
تسويق سند يبلغ قيمته مليار دوالر 

بفائدة وصفتها ب� "املعقولة".
وقال املستش��ار املال��ي في مجلس 
ال��وزراء مظه��ر محم��د صال��ح في 
حدي��ث م��ع "الصب��اح اجلدي��د"، إن 
"الدي��ون الت��ي يجري احلدي��ث عنها 
حالي��اً ق��د أدغم��ت بدي��ون تبلغ 42 
ملي��ار دوالر تع��ود إلى م��دة النظام 
الس��ابق ل��م تتم تس��ويتها مبوجب 
اتفاقية نادي باري��س منذ عام 2004 
حت��ى االن كون تلك الدول لم تس��وِّ 

ديونها مع العراق".
وأضاف صال��ح أن "االرقام الضخمة 
املعروض��ة في االع��ام حالي��اً تأتي 
من ب��اب الضغط والتش��ويش على 
الشارع العراقي ويستغل من أوساط 

الثارة جدل ال معنى له".

وأش��ار إل��ى أن "اغلب الدي��ون بذمة 
العراق قابلة للش��طب، واجلزء اآلخر 
هي ديون داخلية بني مصرفي الرافدين 
وهي  العراقية،  واحلكومة  والرش��يد 

أقل خطراً من املديونية اخلارجية".
ونّوه صالح إلى "الديون احلالية جاءت 
بس��بب احل��رب وتزامنها م��ع االزمة 
االقتصادي��ة الناجت��ة ع��ن انخفاض 
اس��عار النف��ط"، مبين��اً ان "حتري��ر 
خمس محافظات لم يأت باجملان، امنا 

ببذل أموال ودماء".
وأكد املستشار احلكومي أن "العراق 
جنح ف��ي متويل االقتصاد الوطني في 
ثاث س��نوات من احلرب املس��تمرة، 
كونه أنتصر عس��كرياً على تنظيم 

داعش االرهابي ومالياً ايضاً".
ولفت إلى أن "الع��راق لديه اتفاقية 
مع صن��دوق النقد الدول��ي"، منبهاً 
إل��ى أن "مراجعة ش��املة س��تبدأ 
منتصف الش��هر املقبل ستش��مل 
موضوع��ات ع��دة من بينه��ا الديون 
التي س��تدخل ف��ي برنامج تدقيقي 
وفحص وت��داول مع صن��دوق النقد 

الدولي".
تتمة ص3

الحكومة تؤكد استقرار األوضاع المالية 
للبالد على وفق التصنيف العالمي

دعت إلى عدم التشويش على الشارع وخلط األوراق

مجلس الوزراء

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت قيادة العمليات املشتركة، 
ف��ي األول من أم��س اجلمعة، انها 
معنية بالتخطيط وإعداد اخلطط 
لكل العمليات العسكرية وحتديد 
نوع وحجم القطعات املش��تركة 
واحمل��اور، فيما اش��ارت ال��ى انه ال 
يوجد اي اس��تبعاد او منع جتاه اي 

قائد بالعمليات العسكرية.
وقال��ت القيادة في بي��ان اطلعت 
علي��ه "الصب��اح اجلدي��د" انه��ا 
وإع��داد  بالتخطي��ط  "معني��ة 

العملي��ات  ل��كل  اخلط��ط 
العس��كرية وحتديد ن��وع وحجم 
القطعات املش��تركة واحملاور لكل 
عملية وتأمني التنس��يق الكامل 
ب��ني القوات املش��تركة ف��ي اثناء 

العمليات".
وتابعت ان "موضوع اختيار القادة 
التش��كيات  واآلمري��ن واس��ماء 
املشاركة في اي عملية عسكرية 
الدف��اع  وزارة  مس��ؤولية  م��ن 

بخصوص تشكيات اجليش.
تتمة ص3

بغداد- الصباح الجديد
ص��وت مجل��س الن��واب، أم��س 
السبت، على إلزام وزارة الكهرباء 
البص��رة  محافظ��ة  باس��تثناء 
من القط��ع املبرم��ج، فيما أجل 
التصويت على اس��تكمال قانون 
احملافظ��ات  مجال��س  انتخاب��ات 

واألقضية إلى يوم غد االثنني.
وقال مص��در نيابي ف��ي تصريح 
الن��واب  "مجل��س  إن  صحف��ي، 
صوت على صيغة قرار بإلزام وزارة 
الكهرب��اء باس��تثناء محافظ��ة 
املبرم��ج  البص��رة م��ن القط��ع 
وإعطائه��ا كام��ل حصتها خال 

أشهر الصيف".
وأض��اف املصدر ال��ذي طلب عدم 
الكشف عن اسمه، أن "مجلس 
الن��واب ق��رر تأجي��ل اس��تكمال 
التصوي��ت على قان��ون انتخابات 
مجالس احملافظات واألقضية إلى 
االثن��ني كموع��د نهائ��ي إلعطاء 
فرص��ة لن��واب كرك��وك لاتفاق 

وحسم النقاط اخلافية".
يشار إلى أن مجلس النواب عقد، 
في وقت سابق من اليوم السبت، 
الفص��ل  م��ن  ال���15  جلس��ته 
التشريعي احلالي برئاسة سليم 

اجلبوري وحضور 186 نائباً.

بغداد - الصباح الجديد
كش��فت صحيفة كويتية، أمس 
السبت، عن آلية سداد غير نقدية 
لتعويض��ات الكويت ل��دى العراق، 
فيما أكدت عدم وجود نية للتنازل 
ع��ن ج��زء من تل��ك املس��تحقات 

البالغة 4.6 مليار دوالر.
وذك��رت صحيفة "اجلري��دة" نقا 
عن مص��ادر مطلع��ة، أن "اللجان 
املشتركة بني البلدين تتجه لطي 
ملف التعويض��ات نهائيا باالتفاق 
على استثمارها في مشاريع حيوية 
بالعراق، مع استيراد الكويت مواد 

بترولية وغازا، مبا يسهم في تعزيز 
عاقات اجلارين".

وأشارت الصحيفة إلى أنه "ال نية 
كويتية للتنازل ع��ن جزء من تلك 
املس��تحقات البالغة 4.6 مليارات 
دوالر". وكانت دولة الكويت أكدت، 
في )25 نيسان 2017(، استعدادها 
املس��تقبلية  اخلي��ارات  لدراس��ة 
اس��تمرار  ضم��ان  إل��ى  الرامي��ة 
تس��ديد الع��راق مبل��غ 4.6 مليار 
دوالر أميركي في إطار التعويضات 
عن خس��ائر احلرب بني البلدين عام 

.1990

العمليات المشتركة تؤكد
 عدم استبعاد اي قائد 
بالعمليات العسكرية

البرلمان يلزم "الكهرباء" باستثناء 
البصرة من القطع المبرمج

الكشف عن آلية سداد غير نقدية 
لتعويضات الكويت لدى العراق

الواليات المتحدة تدعو إلى حل المشكالت
العالقة بين بغداد وأربيل عبر الحوار

25 مليون شخص حول العالم بحاجة
لمساعدات للبقاء على قيد الحياة 23

بغداد ـ الصباح الجديد:
الن��واب خال  ص��وت مجل��س 
أم��س  املنعق��دة،  جلس��ته 
الس��بت، مبنح طلبة الس��ادس 

االعدادي فرصة حتسني معدل.
وقال مصدر برملاني في تصريح 
النواب  إن "مجل��س  صحف��ي، 
صوت، أمس، بالس��ماح لطلبة 
الس��ادس اإلعدادي بأداء فرصة 
حتس��ني املعدل ومراجعة جدول 
النائبة  أعلن��ت  االمتحان��ات". 
عن كتلة األحرار إقبال الغرابي، 
األربعاء، عن جم��ع تواقيع أكثر 

من 80 نائبا الستحصال موافقة 
وزارة التربية على إعطاء فرصة 
لطلبة الس��ادس اإلعدادي ألداء 

امتحانات حتسني املعدل.
وكانت النائبة عن كتلة األحرار 
إقب��ال الغرابي ق��د اعلنت ، في 
وقت س��ابق، عن جم��ع تواقيع 
أكثر من 80 نائبا الس��تحصال 
عل��ى  التربي��ة  وزارة  موافق��ة 
إعطاء فرصة لطلبة الس��ادس 
اإلعدادي ألداء امتحانات حتسني 

املعدل.
تتمة ص3

الصباح الجديد ـ وكاالت:
 س��جلت أس��عار النفط ارتفاعا 
كبي��را يوم األول من أمس اجلمعة 
م��ع انخف��اض ال��دوالر وتقليص 
الشركات األميركية عدد منصات 
احلف��ر النفطي��ة، مما ع��زز موجة 
صع��ود دفع��ت خ��ام برن��ت إلى 
حتقيق مكاس��ب أسبوعية بينما 
اس��تقر اخلام األميرك��ي من دون 

تغيير يذكر على مدى األسبوع.
وقالت شركة بيكر هيوز خلدمات 

الطاق��ة  ش��ركات  إن  الطاق��ة 
األميركية خفضت عدد احلفارات 
النفطي��ة لألس��بوع الثان��ي في 
ثاث��ة أس��ابيع، في الوق��ت الذي 
تقل��ص في��ه الش��ركات خطط 
اإلنفاق مع انخفاض أسعار اخلام.

وذك��رت بيكر هيوز أن الش��ركات 
احلف��ر  منص��ات  ع��دد  قلص��ت 
النفطي��ة بواقع خم��س حفارات 
ف��ي األس��بوع املنته��ي ف��ي 18 
الع��دد  ليص��ل  آب  أغس��طس 

اإلجمالي إلى 763 منصة.
وفي وقت س��ابق هذا األس��بوع، 
أش��ارت بيانات حكومي��ة إلى أن 
إنتاج اخلام في الواليات املتحدة ال 

يزال يرتفع.
تكس��اس  غ��رب  خ��ام  وصع��د 
الوس��يط األميركي ف��ي العقود 
اآلجل��ة تس��ليم س��بتمبر أيلول 
1.42 دوالرا ليبل��غ عند التس��وية 
48.51 دوالرا للبرميل، بزيادة ثاثة 

باملئة.

وارتفع خام القياس العاملي مزيج 
برن��ت في عق��ود أكتوبر تش��رين 
األول 1.69 دوالرا إل��ى 52.72 دوالرا 

للبرميل، بزيادة 3.3 باملئة.
وكان اخلام��ان متجه��ني لتكب��د 
خس��ائر أس��بوعية تزي��د عل��ى 
اثنني باملئ��ة، لكن موجة الصعود 
احلاد اليوم دفع��ت برنت لتحقيق 
 1.5 مكسب أس��بوعي نس��بته 

باملئة 
تتمة ص3

منح طلبة السادس اإلعدادي فرصة لتحسين المعدل النفط يقفز 3 % مع نزول الدوالر 
وانخفاض عدد الحفارات األميركية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أقر رئيس هيئ��ة التقاعد العامة 
تش��خيص  الس��اعدي،  أحم��د 
املرجعي��ة الديني��ة العلي��ا التي 
أم��س  األول م��ن  ف��ي  انتق��دت 
دائرته  اجلمع��ة س��وء معامل��ة 

للمراجعني.
وقال الس��اعدي في بي��ان له ورد 
ال��ى "الصباح اجلدي��د" مخاطباً 
ان  وفروعه��ا  الدائ��رة  موظف��ي 
"اجلميع س��مع م��ا مت طرحه في 
خطبة اجلمعة اليوم لذلك أهيب 
بك��م باملتابعة والعم��ل الدؤوب 
موظ��ف  ألي  الس��ماح  وع��دم 
إل��ى س��معة هيئتنا  باإلس��اءة 
وع��دم مجامل��ة املوظفني على 

حساب العمل أو املراجعني".
وأضاف الس��اعدي، ان "املطلوب 
تغيي��ر ه��ذه الصورة املرس��ومة 
ل��دى اجلمي��ع ع��ن ه��ذه الهيئة 
بتعاونكم وإخاص اخليرين ننجح 
بالعمل يجب أع��ادة النظر بكل 

الصاحيات واملناصب واملسؤولني 
لألقس��ام والش��عب على أسس 

جديدة".
ودعا الى "إعادة تقييم مسؤولي 
يتحس��ن  وان  الهيئ��ة  وم��اك 

اسلوبهم مع املراجعني وان تكون 
هنالك مقابات دورية للمواطنني 
حلل مشكاتهم واالخبار عن كل 
مال��ه دور ف��ي تس��هيل العمل 

وتطويره".

وكان��ت املرجعية الدينية العليا، 
أنتق��دت بش��دة الي��وم اجلمعة 
بع��ض  تعام��ل  س��وء  بش��دة 
الدوائ��ر احلكومية م��ع املواطنني 
دائ��رة  بينه��ا  له��ا  واملراجع��ني 

التقاعد العامة.
وقال ممث��ل املرجعية ف��ي كرباء 
السيد أحمد الصافي في خطبة 
اجلمع��ة الت��ي ألقاها م��ن داخل 
الصحن احلسيني، ان "الذي يراجع 
دائرة التقاعد من كبار السن جند 
هن��اك تصرفات ال تن��م عن عدم 
احترام فقط ب��ل إهانة متعمدة 
وجند املوظف كأنه يريد ان يصب 
مشاكله على هذا املتقاعد الذي 

أفنى عمره بخدمة البلد".
الناحي��ة  "م��ن  ان  وأض��اف 
خدم��ة  يج��ب  االجتماعي��ة 
املتقاعد ولكننا نراهم يجلسون 
أدن��ى  فيه��ا  تتوف��ر  ال  بقاع��ة 
متطلبات الش��عور باالنس��انية 
وجند املوظف يتكلم باستعائية 
لهم وكأنه متسلط عليهم، وال 
نعلم املس��ؤول ع��ن هذه احلاالت 
كيف ي��رى طريق��ة التعامل مع 
عدم االحترام واحلالة االذالل التي 

يوجهها!!".

رئيس هيئة التقاعد يقّر بسوء المعاملة ويجري تغييرًا شاماًل

تقريـر

متابعة

متابعة الصباح الجديد:
أعلن اجليش اللبناني، فجر أمس 
الس��بت، انطاق عملي��ة "فجر 
اجلرود" ض��د تنظيم داعش، بعد 
ساعات من تصاعد وتيرة قصفه 
ملواقع التنظيم اإلرهابي في تال 
القاع ورأس بعلبك شرقي لبنان 
براجم��ات الصواري��خ واملدفعية 

الثقيلة.
ولم يتوقف القصف على التال 

منذ الواح��دة والنصف من فجر 
الس��بت بالتوقي��ت احمللي، حيث 
عنيف��ة  انفج��ارات  دوي  س��مع 
ف��ي منطقتي تال الق��اع ورأس 
بعلب��ك بنح��و متواص��ل، وف��ق 
ما أفادت س��كاي ني��وز. ويحاول 
اجليش التقدم والس��يطرة على 
الت��ي يتحص��ن  الت��ال  بع��ض 
فيها مس��لحو تنظي��م داعش. 
وب��دا الفتاً حترك مزيد من اآلليات 

العس��كرية من منطق��ة القاع 
إل��ى رأس بعلبك )ومنه��ا آليات 
نق��ل جند ومدرع��ات، دبابات من 
س��رية الدع��م التابع��ة لف��وج 

اجملوقل والقوات اخلاصة(.
وتض��اف ه��ذه التعزي��زات إل��ى 
سريات أخرى ومئات اجلنود الذين 
يتمرك��زون ف��ي مواقعه��م في 

التال املقابلة ملواقع داعش.
تفصيات ص 6

الجيش اللبناني يطلق عملية
"فجر الجرود" ضد داعش

بغداد ـ الصباح الجديد:
طالب النائب عن كتلة االحرار 
غزوان الشباني، امس السبت، 
بتغيي��ر رئيس ش��بكة اإلعام 
العراق��ي، مؤكداً أن الش��بكة 
يديرهم��ا  االتص��االت  وهيئ��ة 
ش��خصيتني من دولة القانون 
وتعمان على وف��ق إدارة احلزب 

الواحد.
مؤمت��ر  ف��ي  الش��باني  وق��ال 

"الصب��اح  تابعت��ه  صحف��ي 
اجلدي��د"، إن "م��ا نلمس��ه من 
ش��بكة االع��ام العراقي بعد 
ما كان��ت مؤسس��ة اعامية 
الش��بكة  اصبح��ت  للدول��ة 
تعمل حت��ت ادارة احلزب الواحد 
وهيئ��ة  االع��ام  وش��بكة 
االتصاالت يديرها ش��خصيتني 

من دولة القانون".
ب�"تغيي��ر  الش��باني  وطال��ب 

العراقي  االعام  رؤساء شبكة 
التي اس��اءت للرم��وز الوطنية 
والدينية وهناك ملفات فس��اد 
عل��ى مس��توى االدارة العامة، 
وااليفادات  اإلداري  امللف  ومنها 
وملف الدراما وعقود االعانات 
فضا عن مل��ف املفتش العام 
للتغطية على فس��اد شبكة 

االعام".
تتمة ص3

بغداد-أسامة نجاح:
احلربي،  اإلع��ام  أطلقت خلي��ة 
"قادمون  السبت، تسمية  أمس 
يا تلعف��ر" على عملي��ات حترير 
قضاء تلعفر من سيطرة تنظيم 
داعش اإلرهاب��ي، فيما أكدت أن 
عمليات "قادم��ون يا نينوى" قد 

انتهت.
كبي��رة،  تعزي��زات  وتوجه��ت 

صباح ي��وم امس الس��بت ، من 
قوات احلشد الش��عبي واجليش 
االحتادية نحو قضاء  والش��رطة 
تلعف��ر للمش��اركة بعملي��ات 
حترير القضاء من عناصر تنظيم 

داعش اإلجرامية. 
وقال��ت خلي��ة االع��ام احلرب��ي 
ف��ي بيان له��ا تلق��ت صحيفة 
‘‘الصب��اح اجلديد‘‘ نس��خة منه 

إن "العملي��ة املقبل��ة اس��مها 
قادمون يا تلعف��ر"، الفتاً إلى أن 
"العملية ستكون منفصلة عن 

عملية قادمون يا نينوى". 
وأكد البيان أن "قادمون يا نينوى 

انتهت". 
وأعل��ن املتح��دث باس��م هيئة 
احلشد الشعبي احمد االسدي، 
أمس الس��بت، عن مشاركة ٢٠ 

ألف مقاتل من احلشد بعمليات 
حترير تلعفر. 

وقال االس��دي في حديث خاص 
ان  اجلديد‘‘  ‘‘الصب��اح  لصحيفة 
“القائد العام للقوات املس��لحة 
هو ال��ذي يحدد س��اعة الصفر 

لبدء املعركة في تلعفر" . 
وكش��ف " عن معلومات بوجود 
أجانب ف��ي صف��وف داعش في 

تلعفر لك��ن ال نعلم هويتهم"، 
مؤك��دا أن" معركة حترير تلعفر 
لن حتتاج لوقت طويل بل تقريباً 

عدة أسابيع". 
ومن جانبه كشف مصدر امني 
رفي��ع املس��توى ف��ي عملي��ات 
ع��ن   ، الس��بت  أم��س  نين��وى، 
صول تعزيزات عس��كرية معززة 
الى  وثقيلة  بأسلحة متوسطة 

قضاء تلعفر . 
وقال املصدر لصحيفة ‘‘الصباح 
تعزيزات عس��كرية  إن"  اجلديد‘‘ 
ال��ى كرك��وك  كبي��رة وصل��ت 
وه��ي قوات من اجليش واحلش��د 
بأس��لحة  مع��ززة  الش��عبي 
متوس��طة وثقيلة للمش��اركة 
في عمليات حترير قضاء تلعفر”. 
تتمة ص3

وصول تعزيزات كبيرة إلى تلعفر تمهيدًا لتحرير القضاء من زمر داعش  

مراجعو هيئة التقاعد العامة

"األحرار" تطالب بتغيير رئيس شبكة اإلعالم العراقي 

قاعة امتحانية لطلبة السادس االعدادي )أرشيف(

بعد انتقاد المرجعية
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السليمانية ـ عباس كاريزي:

فيم��ا اك��دت مصادر سياس��ية 
الت��ي  الزي��ارة  فش��ل  مطلع��ة 
يقوم به��ا وفد اقليم كردس��تان 
الى بغ��داد واقت��راب اجلانبني من 
االتف��اق عل��ى معاجل��ة اخلالفات 
يس��تمر  االس��تفتاء،  وتأجي��ل 
االصوات  تخوين وكتم  مسلسل 
والتجمعات املعارضة لالستفتاء 
ف��ي االقليم، اذ قام��ت مجموعة 
بالض��رب  باالعت��داء  مجهول��ة 
عل��ى امام وخطيب جامع اخللفاء 
السليمانية  مبحافظة  الراشدين 
الذي اعلن انضمام��ه الى حملة 
كال لالستفتاء في الوقت الراهن.

حمل��ة كال لالس��تفتاء ف��ي هذا 
الوقت اصدرت امس االول اجلمعة 
بيان��اً ن��ددت فيه باالعت��داء الذي 
حصل على ام��ام وخطيب جامع 
اخللف��اء الراش��دين مال س��امان 
تأيي��ده  اعل��ن  ال��ذي  س��نكاوي 
للحملة ورفضه إلجراء االستفتاء 

في الوقت الراهن.
وكانت مجموعة مجهولة تقلها 
سيارة سوداء، قد قامت اول امس 
اجلمعة باالعتداء ضرباً على امام 
وخطيب جامع اخللفاء الراشدين 
في قض��اء جمجم��ال ف��ي اثناء 
توجه��ه ليأم باملصل��ني اول امس 
اجلمعة، وقالت احلملة ان االعتداء 
جاء الس��كات االصوات املعارضة 
إلجراء االس��تفتاء وانتهاك صارخ 

حلرية التعبير والرأي.  
ال��ى ذلك وف��ي اط��ار ردود الفعل 
الرسمية حذر ممثل حكومة اقليم 
كردس��تان لدى اي��ران ناظم دباغ، 
م��ن ان اول خط��وة س��تقوم بها 
ايران وتركيا ستكون اغالق احلدود 
االرضية واجلوية مع كردستان في 

حال اصر على اجراء االستفتاء.
وح��دا  تركي��ا  و  اي��ران  ان  وتاب��ع 
موقفه��ا جت��اه اجراء االس��تفتاء 
بعد الزي��ارة التي قام رئيس اركان 
اجلي��ش االيراني الى تركيا، مؤكدا 
ان اول خط��وة رادعة س��يقومان 
باتخاذها في حال استمر االقليم 
عل��ى اص��راره باجراء االس��تفتاء 

ستكون اغالق احلدود معه. 

منظوم��ة  رئي��س  ق��ال  ب��دوره 
مبنزلة  وهو  الكردس��تاني  اجملتمع 
اجلناح السياس��ي حل��زب العمال 
ان  باي��ك  جمي��ل  الكردس��تاني 
تركيا تدفع بالسلطات في اقليم 
كردس��تان لالص��رار عل��ى اجراء 
االس��تفتاء، ف��ي مس��عى منها 
خللق حالة من االحتراب بني الكرد 

والعرب في العراق.
واض��اف ان اقلي��م كردس��تان مير 
بالعديد من االزمات في مقدمتها 
تعطيل برملان االقليم منذ عامني 
اضاف��ة ال��ى االزم��ة االقتصادية 
السياس��ية،  االرضي��ة  وفق��دان 
والتفاهم بني االطراف السياسية، 
وه��و م��ا يج��ب معاجلت��ه قبيل 

الذهاب الى اجراء االستفتاء .
وقال ان تركيا تظهر للجميع بانها 
تعارض اجراء االس��تفتاء، اال انها 
بالس��لطات  تدفع  احلقيق��ة  في 
ف��ي االقلي��م الجراء االس��تفتاء، 
في مس��عى منه��ا الحداث حرب 
بني الكرد والعرب وأضعاف هذين 

املكونني في العراق.

من جهته كشف عضو في برملان 
كردس��تان عن حركة التغيير عن 
اقتراب وفد االقليم املفاوض الذي 
ي��زور بغداد من الوصول الى اتفاق 
جديد ملعاجلة اخلالف��ات العالقة، 
وتس��وية املس��ائل اخلالفي��ة، ما 
ميه��د لتأجيل االس��تفتاء املزمع 

إجراؤه الشهر املقبل.
وكش��ف محم��د ف��ي تصري��ح 
للصباح اجلديد عن بعض تفاصل 
املباحثات التي اجراها وفد اقليم 
كردس��تان الذي يزور بغ��داد منذ 
ايام، مبين��اً ان الوف��د لم يتطرق 
ف��ي بعض اللقاءات الى مس��ألة 
االستفتاء مطلقاً ، مشيرا الى ان 
اربيل وبغداد توصال الى ان يحضر 
كل جانب ورق��ة خاصة باملطالب 
املس��ائل  ملعاجل��ة  لدي��ه  الت��ي 
اخلالفية واالتفاق على توقيع ورقة 

مشتركة.  
واض��اف محمد ان احتمال تأجيل 
االستفتاء يزداد يوما بعد يوم اخر، 
وان اس��تعماله كورقة للضغط 
السياسي على بغداد تفترب من 

اليقني، مشيرا الى ان وفد االقليم 
ل��م يتن��اول بنحو جدي��د قضية 
االس��تفتاء خالل اللق��اءات التي 
اجراه��ا في بغ��داد م��ع االطراف 
الرسمية واحلزبية، وانه حتدث عن 
امليزاني��ة والنفط وحصة االقليم 
م��ن املناصب ف��ي بغ��داد ورواتب 
البيشمركة وتنفيذ املادة 140.   

وعلى صعيد ذي صلة قالت حركة 
التغيير ان هن��اك مصالح كثيرة 
مش��تركة بني احلزب الدميقراطي 
الكردس��تاني بزعام��ة مس��عود 
بارزان��ي وبني اطراف ش��يعية في 

بغداد.
الن��واب  مجل��س  عض��و  وق��ال 
العراقي عن التغيير امني بكر في 
تصريح الح��دى املواق��ع الكردية 
ان  اجلدي��د،  الصب��اح  تابعت��ه 
الدميقراطي يعم��ل على الدخول 
في االنتخاب��ات البرملانية املقبلة 
ف��ي الع��راق بقائمة واح��دة مع 
قائمة رئيس الوزراء حيدر العبادي 
والتي��ار الص��دري، ف��ي مس��عى 
الزاح��ة ن��وري املالك��ي والقضاء 

على فرصة عودته لرئاسة الوزراء 
مجددا.

ال��ى ذلك ردت وزارة البيش��مركة 
في حكومة االقليم على تصريح 
رئي��س االركان االيران��ي الذي قال 
في��ه ان عملية اجراء االس��تفتاء 
في إقليم كردستان »مستحيلة«، 
وقالت الوزارة في بيان ان التحدث 
ع��ن حقوق الش��عب الك��ردي ال 
يخص باقري، ع��ادة كالمة تدخالً 
إلقلي��م  الداخل��ي  الش��أن  ف��ي 

كردستان.
مصادر مطلعة قالت ان الواليات 
املس��اعدات  اوقف��ت  املتح��دة 
العس��كرية التي تقدمها لقوات 
البيش��مركة، في مس��عى منها 
الرغام االقليم عل��ى التخلي عن 
اج��راء االس��تفتاء  اص��راره على 
ف��ي 25 من ايل��ول املقبل بخالف 
والدولي��ة  االقليم��ة  الدع��وات 

املطالبة بتأجيله.
كردس��تان  إقلي��م  رئي��س  وكان 
املنتهي��ة واليته مس��عود بارزاني 
قد استقبل البارزاني اخلميس17-

8-2017، اجلن��رال جوزي��ف فوتيل 
قائ��د القي��ادة املركزي��ة للجيش 
األميركي والسفير األميركي لدى 
العراق دوكالس سوليمان واجلنرال 
داونسيند قائد القوات األميركية 
في الع��راق وكني كروس القنصل 
العام للواليات املتحدة االميركية 
في أربيل وعدد من املستش��ارين 

العسكريني للجيش األميركي.
بارزان��ي قال خ��الل اللق��اء وفقا 
لبيان لرئاسة االقليم أن مواجهة 
إح��دى  اإلره��اب ه��ي  ومحارب��ة 
أولويات إقليم كردستان، موضحاً 
أن »إجراء االستفتاء لن يؤثر سلباً 

على احلرب ضد إرهابيي داعش«.
بدوره متنى قائ��د القيادة املركزية 
للجيش األميركي أن تخرج الزيارة 
التي يقوم بها الوفد الكردستاني 
إل��ى بغ��داد ع��ن نتائ��ج إيجابية 
تصب في الصال��ح العام وتخدم 
االستقرار، وأن يتم حل املشكالت 
العراق  ب��ني  العالق��ة  املصيري��ة 

وكردستان عبر احلوار.

الواليات المتحدة تدعو إلى حل المشكالت
العالقة بين بغداد وأربيل عبر الحوار

إيران وتركيا تتفقان على إغالق الحدود إذا ما أصر اإلقليم على إجراء االستفتاء د.علي شمخي

لم تس��توعب اربعة عش��ر عاما من التجربة 
السياس��ية في العراق هذا االفتراق في الرؤى 
واملصال��ح بني ش��تى األح��زاب والكت��ل التي 
تأسست بروح طائفية ..واذا كان شكل وصورة 
هذه االح��زاب قد تخفى حت��ت عناوين وطنية 
ورفع ش��عارات وطنية في الس��نوات املاضية  
فان اجلميع ادرك ان املضمون والعمل احلقيقي 
كان مبني على اسس طائفية وشهدت جميع 
الدورات االنتخابية على املس��توى التشريعي 
والتنفي��ذي اقترابا وابتع��ادا صيرورته االبتعاد 
واالقت��راب الطائفي ومن املؤس��ف ان النخب 
احلاكمة في العراق لم تكتف برسم خططها 
وبرامجه��ا ونهجها داخل االحزاب ولم تكتف 
بتثقيف اتباعه��ا ومؤيديها به��ذا النهج بل 
انها عمدت الى تبطني سياس��اتها مبنهجية 
طائفي��ة وصوال الى اعماق املس��تويات الدنيا 
م��ن اجلمه��ور وتغلغ��ل خطابها كثي��را في 
املفترق��ات املذهبي��ة، ولم يقت��رب طوال هذه 
الس��نوات الطويلة من املش��تركات املذهبية 
العراقي��ني وجمعته��م خ��الل  الت��ي جتم��ع 
تاريخهم  السياس��ي وانبثاق دولتهم املمتد 
لعشرات الس��نني وتناغمت مع هذا التنافس 
الطائف��ي والتب��اري في كس��ب تأيي��د الدول 
اجمل��اورة للعراق وعمدت جه��ات متنفذة فيها 
على تغذية اخلط��اب الطائفي مبا ميكنها من 
م��د اذرعه��ا داخل الش��أن العراق��ي وفي كل 
جول��ة انتخابي��ة يج��ري اس��تحضار الدعم 
االقليم��ي لالح��زاب والكتل حتت الش��عارات 
نفس��ها وحتت املصالح نفسها مبا يوسع من 
مس��احات االفت��راق العراقي م��ن دون ان تعي 
هذه االحزاب وهذه الكتل الهوة الكبيرة التي 
صنعها من خاضوا في الطائفية ومن امتدوا 
على بس��اطها ومن احتموا بها على حساب 
اشعال نيران الفنت واحلرائق التي طالت مناطق 
مختلف��ة ف��ي الع��راق مب��ا مك��ن العصابات 
االرهابي��ة من حتقيق حضور ق��وي في خضم 
اخلالف��ات والنزاعات الطائفية وركوبها موجة 
وتوظيفها  لالفت��راق  وتعظيمه��ا  االخت��الف 
ملن كان��وا ضحية هذا التش��رذم وهذا التنازع 
..الي��وم ونحن نط��وي صفحة االره��اب وبعد 
ان جن��ح العراقي��ون في كبح جم��اح هذا املد 
االرهابي والقضاء عليه بات من املهم ان يعيد 
دعاة الطائفية السياسية النظر مبشاريعهم 
وان يس��تعينوا باهلل في اس��تبدال  نهجهم 
الش��يطان  ال��ى  وان اليصغ��وا  وخرائطه��م 
ووسوس��ته بالرك��ون الى اخلط��اب الطائفي 
مجددا وقد حان الوق��ت لنتيح لكل االصوات 
التي نادت وتنادي بتشكيل كتل وطنية عابرة 
للطائفي��ة ان تأخ��ذ دوره��ا وان ندعم جميع 
اخلي��ارات الت��ي تق��ف ام��ام حمل��ة طائفية 
جدي��دة ينتظر كثيرون ف��ي الداخل واخلارج ان 
تأخذ مداها في الع��راق وتقضي على مالمح 
االمل الذي يتس��ع م��ع انتص��ارات العراقيني 
على االرهاب ومع دعواتهم لالصالح والتغيير 
وانهاء حقبة الفساد السوداء التي لن تنتهي 
مالم يستوعب العراقيني الدرس جيدا ومالم 
يتكاتف��وا وينجح��وا مبش��روع وطن��ي يواجه 
مش��اريع اقليم��ة ودولية متع��ددة تريد حرف 

مسار النجاح العراقي نحو فشل جديد.

ما بعد الطائفية !

تقـرير

دينيس روس*

أوضح��ت إدارة دونال��د ترمب موقفها 
الثابت في أم��ٍر واحد، وهو أن أولويتها 
في سوريا هي تنظيم »داعش«. وعلى 
الرغ��م م��ن أنه��ا انتقمت م��ن نظام 
بش��ار األسد الس��تخدامه األسلحة 
الكيماوي��ة، ف��إن تركيزه��ا كله على 
تنظي��م »داع��ش«، وليس األس��د وال 
إيران في س��وريا. وبالعودة إلى احلملة 
الرئاس��ية، كان الرئي��س ترمب مصّراً 
بالتأكي��د في قول��ه إنه يري��د العمل 
مع الروس في س��وريا، ويبدو أن هذا ما 

يقود سياسته هناك.
أعل��ن وزير اخلارجي��ة األميركي ريكس 
تيلرس��ون عن اتفاق لوقف إطالق النار 
في جنوب سوريا، وذلك بعد االجتماع 
بني الرئيسني ترمب وبوتني على هامش 
قم��ة مجموع��ة العش��رين. وحت��دث 
ع��ن ذلك كخط��وة أولى، وق��ال أيضاً 
في ذلك الوقت إن ال��روس قد يكونون 
»عل��ى حق أكث��ر عندم��ا يتعلق األمر 
بس��وريا«، تعليٌق الف��ت نظراً لقصف 
روسيا املس��تمر على املناطق املدنية، 
والرس��الة التي كان يرس��لها، رمبا عن 
غير قصد، ع��ن اس��تعدادنا للرضوخ 

لنهجهم.
وم��ن الس��هل أن تش��كك ف��ي هذه 
السياسة. فقد وافق الروس على كثير 
من اتفاقيات وقف إطالق النار، أو وقف 
األعمال القتالية السابقة ولم ينفذوا 
أّياً منها. وعندما انتهك نظام األس��د 
الشيعية  اإليرانيون وميليشياتهم  أو 
التفاهم��ات، لم يفعل الروس ش��يئاً. 

بل على العكس، اس��تخدموا قوتهم 
اجلوية لتوفير غطاء جوي للس��وريني. 
ه��ل ميكن أن يك��ون الوض��ع مختلفاً 
ه��ذه املرة؟ ه��ل ميكن أن يك��ون بوتني 
مهتم��اً بااللتزام باتف��اق وقف إطالق 
النار ه��ذا، وفرضه فعلي��اً على نظاٍم 
يعلن أنه يس��عى إلى »اس��تعادة كل 

شبٍر« من البالد؟
رمبا، فقد يك��ون بوتني مهتماً بخفض 
تكاليف روس��يا في سوريا؛ ألن روسيا 
ستش��هد انتخاب��اٍت رئاس��ية العام 
املقبل وال يحتاج الرئيس الروسي إلى 
ارتفاِع سعر مشاركة بالده في سوريا. 
وعالوة عل��ى ذلك، فق��د حقق كل ما 
يريد، )وأكثر( مم��ا كان يأمل، عندما قرر 
التدخ��ل في س��وريا. فروس��يا لديها 

اليوم قاعدة جوية في سوريا.
ونظري��اً، قد يك��ون لبوت��ني مصلحة 
بتحقي��ق االس��تقرار وإنه��اء الصراع 
في سوريا واحتواء حرٍب دائرة قد تؤدي 
إلى استنزاف اخلزانات الروسية ووقوع 
عددٍ أكبر من الضحايا. واملشكلة في 
ه��ذه املرحلة هي أن نظام األس��د مع 
قوات »حزب اهلل« ووكالء امليليش��يات 
الش��يعية اإليرانية األخ��رى، ال يعززون 
بل يوسعونها  سيطرتهم فحس��ب، 
لتصل إلى ضواحي دمشق ومحافظة 
إدل��ب وش��رق س��وريا عل��ى الطري��ق 
الس��ريع ب��ني دمش��ق وبغ��داد. وهم 
يلب��ون رغب��ة إيران في إنش��اء جس��ٍر 
ب��ري من إيران عبر العراق وس��وريا إلى 
لبن��ان، ووقف إطالق الن��ار في مناطق 
التصعيد الروسية يخدم غرضها في 
الوقت الراه��ن. ولكن ماذا يحدث عند 
اكتمال التعزيز والتوسع؟ هل سيقوم 

األسد وش��ركاؤه - س��ادته اإليرانيون 
بتحويل انتباههم إلى السيطرة على 
احلدود الس��ورية مع األردن وإسرائيل؟ 
ونظ��راً إل��ى رغبة إي��ران في توس��يع 
نفوذها في املنطقة، فمن املؤكد أنها 

ستسعى إلى حتقيق ذلك.
علن��اً  اإلس��رائيليون  أع��رب  وق��د 
معارضته��م لوقف إط��الق النار وقد 
أوضح اإلسرائيليون أنهم لن يسمحوا 
إليران بفتح جبه��ة ثانية ضدهم في 

س��وريا. وقد يردع ه��ذا اإليرانيني. على 
األقل، س��يختبرون ويدقق��ون ملعرفة 
مدى خطورة اإلس��رائيليني. ولألسف، 
فإن احتمال ردعهم عن محاولة متوضع 
قواتهم على طول احلدود األردنية أقل 
من ذل��ك بكثير ألنه��م مقتنعون بأن 
ه��ذا املوقع س��يؤّمن لهم الوس��ائل 
اململكة  اس��تقرار  بإلغ��اء  الكفيل��ة 
الهاش��مية وتهدي��د دول اخللي��ج من 

اجتاه آخر.

وخالفاً ملا هو عليه احلال مع إس��رائيل، 
م��ن املفت��رض أن يُبق��ي اتف��اق وقف 
إطالق النار النظام السوري واإليرانيني 
عل��ى بُع��د 40 كيلومت��راً م��ن احلدود 
األردني��ة. وذل��ك يعتم��د عل��ى إيقاف 
الروس للسوريني واإليرانيني إال إذا قرروا 

متديد الصراع وزيادة تكاليفهم.
وميكن إلدارة ترم��ب أن توضح أن لهذا 
الق��رار تكلف��ة عليه��م أن يدفعوها. 
وإذا كانت اإلدارة مس��تعدة لتقول إن 

الوالي��ات املتح��دة س��تفرض مناطق 
وقف إطالق الن��ار واملناطق العازلة إذا 
ل��م يفرضها الروس فس��ينتبه بوتني. 
فذلك لن يش��ير فقط إلى أن الواليات 
املتح��دة س��تكون حكم��اً لألح��داث 
في س��وريا، وهو ما يس��عى بوتني إلى 
جتنبه، بل س��يعني أيضاً أننا سنعمل 
على معاقب��ة النظام الس��وري على 

جتاوزاته.
وكان أح��د أه��داف بوت��ني إظه��ار أن 
الروس يقفون إل��ى جانب أصدقائهم 
ويحمونه��م. ول��ن يرغب ف��ي حماية 
املزيد من اجلهود السورية للتوسع إذا 
كان ه��ذا األمر س��يكلف الروس، ومن 
املرجح أيضاً أن يكون مرهقاً من عودة 
التم��رد بعدم��ا ب��دا أنه احت��واه. ومن 
الطرق الت��ي ميكن للوالي��ات املتحدة 
أن تعاق��ب بها النظام هي اس��تئناف 
إرسال املساعدات الفتاكة للجماعات 
الس��ورية املعارض��ة. وقد يب��دو ذلك 
مس��تبعداً جداً بعد إنهاء إرسال إدارة 
ترمب لهذه املساعدة، ولكن إذا بدا أن 
الروس يتراجعون عن تنفيذ اتفاق وقف 
إطالق النار، فقد يكون ذلك خياراً أمام 

اإلدارة األميركية.
واملفارق��ة بالنس��بة إلدارة ترمب هي 
أنه��ا إذا أرادت هزمية تنظي��م »الدولة 
اإلس��المية« وضم��ان ع��دم ظه��وره 
م��رة أخ��رى، فيج��ب أال يك��ون هناك 
ف��راغ بع��د هزمي��ة تنظي��م »الدول��ة 
اإلس��المية« في الرقة وبقية املناطق 
الواقعة حتت س��يطرتها في س��وريا. 
وف��ي الوقت الراهن، يتوق��ع اإليرانيون 
مثل ه��ذا الفراغ ويتموضع��ون مللئه. 
وإذا قام��وا بذلك، فيمكنن��ا أن نتوقع 

نوع الطائفية واس��تبعاد السنة الذي 
س��يفرضونه والذي تسبب في ظهور 
ف��ي  اإلس��المية«  »الدول��ة  تنظي��م 

األساس.
حتت��اج اإلدارة األميركية إل��ى التركيز 
على منع حصول هذا الفراغ من خالل 
ضمان عدم استمرار إيران وامليليشيات 
الش��يعية ف��ي توس��يع وجودهم في 
س��وريا. يجب على الرئي��س ترمب أن 
ينقل إلى بوتني أن التعاون في س��وريا 
يعتمد على عدم توسيع نظام األسد 
وجوده��م  الش��يعية  وامليليش��يات 
وأننا س��نعاقب  ونطاق س��يطرتهم. 
على انته��اكات اتفاقيات وقف إطالق 
الن��ار إذا ل��م يفعل ال��روس ذلك، وفي 
حني أننا لن نس��عى إل��ى دحر النظام 
وامليليش��يات الش��يعية، فإنن��ا ل��ن 
نتساهل مع وجودها وسيطرتها على 

مناطق أخرى في سوريا.
ويب��دو واضحاً تردُّد الرئيس ترمب ووزير 
الدفاع جيمس ماتيس في املش��اركة 
بشكٍل أعمق في سوريا، ولكن ما لم 
يكونا مستعدين للحيلولة دون مزيٍد 
من التوس��ع للق��وات اإليرانية وقوات 
األس��د بعد هزمي��ة تنظي��م »الدولة 
اإلسالمية«، فإنهم قد يشهدون حالة 
عدم استقرار أكبر في املنطقة وعودة 
ظه��ور التجس��يد التال��ي لتنظي��م 
»داع��ش«. وإذا أرادوا جتن��ب حتقق مثل 
هذا السيناريو فسيحتاجون إلى وضع 
حدود اآلن والتأكد من فهم بوتني لها.

 
* مستشار وزميل “ويليام 

ديفيدسون” املتميز في معهد 
واشنطن. 

الرئيس األميركي والمعضلة السورية
مع اقتراب موعد االنتخابات الرئاسية الروسية

اربيل

أصدرت حملة »كال 
لالستفتاء في هذا 
الوقت« أمس االول 
الجمعة بيانًا نددت 
فيه باالعتداء الذي 
حصل على امام 
وخطيب جامع الخلفاء 
الراشدين مال سامان 
سنكاوي الذي اعلن 
تأييده للحملة ورفضه 
إلجراء االستفتاء في 
الوقت الراهن
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بغداد  ـ الصباح الجديد:
والش��ؤون  العم��ل  وزارة  اعلن��ت 
االجتماعي��ة، اس��ترجاعها مبل��غ 
ملي��ار و478 ملي��ون دين��ار كان��ت 
موقوف��ة ل��دى مص��رف الرش��يد، 
مؤك��دة ان وزيره��ا محمد ش��ياع 

السوداني كرم مكتشف املبلغ.
وقال املتحدث بإس��م الوزارة عمار 
منع��م، في بي��ان ورد الى »الصباح 

»ال��وزارة اس��ترجعت  ان  اجلدي��د:، 
بفض��ل مدير القانوني��ة في هيئة 
احلماي��ة االجتماعي��ة عب��د االمير 
ش��اطي عزيز، وموظ��ف القانونية 
محمد س��عدي فاضل مليار و478 
ملي��ون دين��ار كان��ت موقوفة لدى 
مص��رف الرش��يد بعد رف��ع دعوى 
قضائي��ة عل��ى املص��رف، تطالبه 
باسترجاع تلك االموال كونها عائدة 

لش��بكة احلماي��ة االجتماعي��ة«. 
واض��اف ان »الوزي��ر محمد ش��ياع 
السوداني وجه مبتابعة االموال التي 
كانت موقوفة لدى مصرف الرشيد 
ورفع دعوى قضائية عليه، تطالبه 
بتل��ك االم��وال الت��ي اودع��ت فيه 
منذ ع��ام 2008، كونها مخصصة 
لش��بكة احلماية االجتماعية ولم 
يتم استثمارها، حيث قام املصرف 

بإيقافه��ا وحتويلها الى وزارة املالية 
كإيراد خلزينة الدولة«.

واوض��ح ان »تل��ك االم��وال تع��ود 
إلعانات املس��تفيدين من ش��بكة 
احلماي��ة االجتماعي��ة، وهي مثبتة 
بكشوفات تبني ذلك اال ان املصرف 
امتن��ع ع��ن اعادتها رغ��م الكتب 
الرس��مية واخملاطبات التي تطالبه 
به��ا، م��ا دفع ال��وزارة لرف��ع دعوى 

قضائي��ة ض��د املص��رف إلعادتها 
ال��ى ش��بكة احلماي��ة«.  وب��ني ان 
»الوزارة متكنت من كسب الدعوى 
واس��ترجاع جمي��ع االم��وال التي 
كانت موقوفة في مصرف الرشيد، 
وحتميله الفوائد التأخيرية املترتبة 
عليه��ا، لك��ون تلك االم��وال تعود 
الى ش��رائح ضعيفة ف��ي اجملتمع 
متن��ح كإعان��ات اجتماعي��ة له��ا، 

ملساعدتها في جتاوز محنة الفقر«. 
واش��ار الى ان »الوزي��ر اوعز بتكرمي 
املوظفني االثنني في قانونية هيئة 
احلماي��ة االجتماعي��ة عب��د االمير 
ش��اطي عزي��ز ومحم��د س��عدي 
فاضل حلرصهم الشديد وتفانيهم 
في اداء واجباتهما وحفاظهم على 
ام��وال الفق��راء املس��تفيدين من 

رواتب احلماية االجتماعية«.

العمل تسترجع مليار و 478 مليون دينار من مصرف الرشيد 



بغداد – استهداف دورية  
ذكر مصدر امني في الشرطة العراقية 
امس الس��بت، بأن جندي��ا قتل وأصيب 
آخ��ر جراء انفج��ار عبوة ناس��فة غربي 

العاصمة بغداد.
وقال املص��در  إن "عبوة ناس��فة كانت 
موضوعة على جانب طريق في منطقة 
عكركوف غربي بغداد، انفجرت في أثناء 
مرور دورية تابعة للجيش، ما أسفر عن 

مقتل جندي وإصابة آخر بجروح 
عل��ى صعي��د متصل اف��اد املص��در ان 
أس��تاذا جامعيا قتل جراء انفجار عبوة 
الصقة أسفل سيارته في حي اجلامعة 
غربي العاصمة بغداد، بحس��ب مصدر 

في الشرطة.

ديالى – عملية مباغتة 
أعل��ن املتح��دث باس��م قيادة ش��رطة 

محافظ��ة ديال��ى ام��س الس��بت عن 
مقتل ثالثة عناصر من تنظيم "داعش" 
في عملية مباغتة شارك فيها األهالي 
بأط��راف ناحي��ة جلوالء ش��مال ش��رق 

احملافظة.
وقال املتحدث باس��م القي��ادة العقيد 
غال��ب العطية إن "أهالي قرية اإلصالح 
في ناحية جلوالء، )70 كم شمال شرق 
ب عقوبة(، وبإس��ناد من ضباط ش��رطة 
الناحية جنحوا في ش��ن عملية مباغتة 
وقت��ل ثالثة من أف��راد خلية داعش��ية 
نائم��ة كانت متواجدة في مضافة قرب 

أرض زراعية".

بابل – عمليات خطف 
افاد مصدر امني في شرطة محافظة 
باب��ل امس الس��بت اس��تمرار حاالت 
اخلطف في مناطق شمالي محافظة 

بابل .
وكش��ف املصدر االمن��ي عن خطف 
اثن��ن م��ن املواطن��ن هن��اك خ��الل 
االس��بوع احلالي، متهما ما س��ماها 
باملليش��يات املنفلت��ة بتنفي��ذ تل��ك 
العملي��ات، فض��ال عن عملي��ات قتل 
بداف��ع طائف��ي م��ن دون رادع أو خوف 
عل��ى الرغم من مخاطبة املس��ؤولن 

في احلكومة.

صالح الدين – هجوم مسلح 
اكد مصدر امني في شرطة محافظة 
صالح الدين امس السبت، بأن شرطياً 
بهج��وم  ش��قيقه  واختط��ف  قت��ل 

مسلح وسط قضاء  طوزخورماتو .
وقال املصدر  ان "مسلحن مجهولن 
قاموا مساء يوم امس، باقتحام منزل 
شرطي قرب سايلو طوزخورماتو وسط 

القضاء واطلقوا النار على صاحبه ما 
اس��فر عن مقتله في احلال"، مبيناً ان 
"املهاجمن خطفوا شقيقه واقتادوه 

الى جهة مجهولة".

االنبار – ضربة جوية 
كشف مصدر عسكري في محافظة 
األنبار امس الس��بت بأن س��بعة من 
عناصر تنظيم "داعش" قتلوا بقصف 
جوي خ��الل عبورهم م��ن القائم الى 

سوريا.
وقال املصدر  الذي طلب عدم الكشف 
عن اسمه إن "طيران التحالف الدولي 
قصف عددا من عناص��ر داعش خالل 
محاولتهم العبور من القائم )350 كم 
غرب الرمادي( الى سوريا" ، مضيفا ان 
"القصف أسفر عن مقتل سبعة من 
عناصر داعش وتدمير أسلحة وأعتدة 

كانت بحوزتهم". 

ذي قار – استهداف نقطة حراسة 
اعلن قائد ش��رطة محافظ��ة ذي قار 
اللواء حسن الزيدي امس السبت عن 
تعرض احدى نقاط احلراسة في اجملمع 
النفطي لشركة بتروناس العاملة في 
تطوير حقل الغ��راف بقضاء الرفاعي 
شمالي احملافظة مس��اء اجلمعة الى 
اعت��داء بإط��الق العي��ارات النارية من 

سيارة مجهولة،
وذكر قائد الشرطة في تصريح صحفي 
 BG7 أن االعتداء تضمن اطالق صاروخ
س��بب اضرار مادية بسيطة في احد 
دون  للمجم��ع  التابع��ة  الكرفان��ات 
وق��وع خس��ائر بش��رية ، مضيفا ان " 
اس��تنفرت جهودها  االمنية  االجهزة 
بدعم وإسناد من جهاز االستخبارات 

للبحث عن املنفذين لهذا االعتداء ".

نينوى – قصف جوي 
اف��اد مص��در امني في خلي��ة اإلعالم 
احلربي امس السبت بتدمير مقر قيادة 
وس��يطرة، وآخر لعق��د االجتماعات ، 
تابعن لتنظيم "داعش" بقصف جوي 

في قضاء تلعفر مبحافظة نينوى.
وقال املصدر الذي رفض الكش��ف عن 
اسمه إنه "اس��تنادا ملعلومات خلية 
قادمون  قيادة عملي��ات  اس��تخبارات 
ي��ا نينوى التابع��ة للمديري��ة العامة 
لالس��تخبارات واألمن، وجهت طائرات 
F-16 ضرب��ات جوي��ة عدة ف��ي قضاء 
تلعفر" ، مضيفا أن الضربات أسفرت 
عن "تدمير مخزن لألس��لحة والعتاد، 
ومعم��ل لتفخي��خ العج��الت، ومقر 
قيادة وس��يطرة"، مشيرة إلى "تدمير 

مقر لعقد االجتماع��ات أدى إلى قتل 
العديد من عناصر داعش اإلرهابي".

البصرة – نزاع مسلح 
اكد مصدر أمني في شرطة محافظة 
البصرة امس السبت بأن شخصاً قتل 
خالل نزاع اندلع في ساعة متأخرة من 
الليل بن أف��راد ينتمون إلى حمولتن 
من عش��يرة واحدة ف��ي منطقة تقع 

شمال احملافظة.
وقال املصدر االمن��ي الذي طلب عدم 
الكشف عن اسمه  إن "نزاعاً مسلحاً 
نش��ب في منطقة املاجدية الواقعة 
ضمن ناحية الهارث��ة في البصرة بن 
أفراد ينتمون الى حمولتن من عشيرة 
واحدة"، مبيناً أن "النزاع تخلله إطالق 
نار كثيف، وأس��فر عن مقتل شخص 

على األقل".

استهداف دورية للجيش في عكركوف غربي بغداد * مقتل 3 إرهابيين بهجوم في جلوالء شرقي بعقوبة 
مقتل 7 إرهابيين بقصف جوي شمالي األنبار * الطيران يدّمر مقر قيادة وسيطرة قضاء تلعفر 

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
اكدت النائبة عن دولة القانون هدى سجاد، أمس 
السبت، عزمها االس��تمرار باجراءات استجواب 

وزير االتصاالت.
وقال��ت س��جاد ف��ي مؤمت��ر تابعت��ه "الصب��اح 
حص��ل  اس��تقطاع  "هنال��ك  ان  اجلدي��د"، 
لبعض كالم��ي خالل لقاء ضمن اح��د البرامج 
التلفزيونية، لكني لم ولن اعمل على اس��قاط 
الس��لطة التش��ريعية الني جزء منها"، مبينة 
انه "االستجواب حق لعضو البرملان واول خطوة 
منه��ا جم��ع التواقيع لكن عندما يتم س��حب 
تواقيع دون س��بب حقيقي فهذا يضر بش��كل 

السلطة التشريعية امام الشعب".
واضاف��ت س��جاد، ان "قرار مجل��س النواب مبنع 
س��حب تواقيع النواب هو قرار نثني عليه، وعلى 
املس��تجوب ان ياتي ال��ى البرمل��ان ان كان ليس 
عليه ش��ئ يخاف منه"، الفتة الى انها "س��بق 
وان قدمت استجواب لوزير االتصاالت موقع من 
29 نائبا لكن مت سحب بعض النواب لتواقيعهم 
وعملت على جمع تواقيع اخرى الني مصرة على 
اجراء االستجواب واطالع الشعب العراقي على 

ما لدي من اسانيد وادلة".
وص��وت مجل��س النواب خ��الل جلس��ته التي 
عقدت أمس السبت، على عدم السماح للنائب 

بسحب توقيعه من طلب االستجواب.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن رئيس اللجنة القانونية النيابية محس��ن 
السعدون، أمس السبت، أن أبرز النقاط اخلالفية 
بشأن قانون العفو العام تتعلق بقضية اخلطف، 
مش��يراً إلى أنه في حال عدم الوصول إلى اتفاق 
نهائي بشأن النقاط اخلالفية فسيكون القانون 
املص��وت عليه ف��ي 25 آب 2016 ه��و النافذ من 

دون تعديل.
وقال السعدون في تصريح صحفي، إن "اللجنة 
القانونية سبق لها وأن قدمت مقترحاً لتعديل 
قانون العفو العام ومت اس��تكمال القراءة األولى 
له"، مبين��اً أن "هناك مقترح قانون آخر أرس��ل 
من قب��ل احلكومة وقد وصلنا في��ه إلى مرحلة 
التصوي��ت، لك��ن احلكوم��ة ارتأت أن تس��حبه 

للتعديل عليه".
وأضاف السعدون، أن "اللجنة ما زالت في نقاش 
وح��وار مع احلكومة حول بعض النقاط اخلالفية 
التي كانت س��ببا في تأجي��ل التصويت عليه"، 
الفت��اً إلى أن "اخلالفات بس��يطة ح��ول مقترح 
تعديل القانون واخذنا كلجنة برملانية مختصة 

باغلب مالحظات احلكومة".
وأوضح الس��عدون، أن "ابرز نقاط اخلالف تتعلق 
بقضية اخلطف، حي��ث ارتأينا رفع مادة اخلطف 

من مقترح القانون".

استمرار اإلجراءات 
الستجواب وزير االتصاالت

نقاط الخالف في قانون العفو 
العام تتعلق بالخطف

الملف األمني

احلكومة تؤكد استقرار 
األوضاع املالية للبالد على وفق 

التصنيف العاملي
وأس��تطرد صالح أن "هناك كفاالت 
س��يادية ليس��ت جميعه��ا ترت��ب 
ديناً، كما هو ح��ال 30 تريليون دينار 
جاءت على شكل كفاالت ملشتريات 
كهرب��اء مقاب��ل التجهي��ز بالديزل 
وال��كاز الوقود للوح��دات الكهرباء، 

فهذه ليست ديوناً"
وأورد أن "صندوق النقد الدولي يجمع 
كل ش��يء حت��ى تعويض��ات احلرب 
م��ع الكويت -التي س��تنتهي قريباً 
مبوج��ب املش��اورات-ويدخلها ضمن 
الديون وبالتالي يصبح الرقم كبيراً 

لكن حتليله الفني شيء آخر".
"احلكوم��ة  ان  ويسترس��ل صال��ح 
وتراجع��ه  الدي��ون  مل��ف  تراق��ب 
باس��تمرار لبيان حتم��ل طاقة الدين 
العراقي فهناك حتليل مستمر لرفع 
ناق��وس اخلطر متى ش��عرنا بأنه قد 

دق"
ودعا إلى "التحليل الفني الشفاف 
وعدم خل��ط االوراق، والتفكير بتأني 
لتالفي ه��ذا الدين ولي��س التهويل 

والتشويش على الرأي العام".
وشدد املستشار املالي لرئيس الوزراء 
عل��ى أن "حكوم��ة حي��در العبادي 
تس��لمت خزين��ة الدولة ب��ال أموال 

واس��تطاعت متويل احلرب من دون أن 
تأثر على رواتب املواطنن".

بالدي��ن  يس��مى  عّم��ا  وحت��دث 
البريطاني، وذك��ر أن "12 مليار دوالر 
البريطاني��ة لم تس��حب حتى االن، 
وهي التزام تس��هيالت ائتمانية في 
ني��ة احلكوم��ة البريطاني��ة تضمن 

شركاتها العاملة في العراق".
وتابع صال��ح  أن "هذا املبلغ لم يجر 
اس��تعماله حت��ى االن وبالتال��ي ال 
يدخل ضم��ن املديونية ك��ون املبلغ 
عب��ارة ع��ن تعه��دات م��ن اجلان��ب 
البريطان��ي أن يق��دم 12 مليار دوالر 
ملشاريع الصرف الصحي في املناطق 

الوسطى واجلنوبية".
وتطرق إلى "وجود حتالف دولي لدعم 
الع��راق اقتصادياً ومالياً كونه حارب 
نياب��ة ع��ن العال��م تنظي��م داعش 

االرهابي".
"الروات��ب  أن  صال��ح  وكش��ف 
الرعاي��ة  وش��بكة  والتقاع��دات 
م��ن   50% تس��تغرق  االجتماعي��ة 
املوازنة، وهي لن متس وبالتالي الدولة 
العراقية جلأت إلى االقتراض لكي ال 

متس الرواتب".
والروات��ب  "التعيين��ات  ب��أن  واف��اد 
صممت على اس��اس برميل النفط 
100 دوالر، ف��ي حن أن س��عره وصل 
في بع��ض االحي��ان إل��ى 20 دوالرا، 

وبرغم ذل��ك فأن الرواتب مس��تمرة 
والعراقي يتمتع بها وكأننا ال نعيش 
حرب��اً، كون س��د ف��راغ حص��ل من 

الديون".
وأضاف صالح أزمة مسيطر عليها 
وهناك ادارة جي��دة، العراق بلد غني 

ويعد مستقراً إلى حد كبير".
ويس��تدل بأن "احلكومة انتهت في 
تسويق سند بأقبال كبير في اسواق 
رأس املال العاملية قيمته مليار دوالر 
بفائدة ال تتجاوز %6,7، وهي نس��بة 
بالنس��بة لوض��ع مث��ل  معقول��ة 
الع��راق، وتصنيفن��ا في ه��ذا اجملال 
يعد مس��اوياً مع العدي��د من بلدان 

املنطقة".
وخلص صالح بالقول "لو ان العراق 
بوضع مال��ي متأزم جداً ملا اش��ترى 
اح��د هذا الس��ند، او كانت نس��بة 

الفائدة قد تصل إلى 20%".

العمليات املشتركة تؤكد عدم 
وجود استبعاد أو منع جتاه أي 

قائد بالعمليات العسكرية
ووزارة الداخلية بخصوص تشكيالت 
الس��ريع  والرد  االحتادي��ة  الش��رطة 
وح��رس احل��دود وجه��از مكافح��ة 
االره��اب بخصوص ق��وات مكافحة 
االره��اب وهيئة احلش��د الش��عبي 

بخصوص تشكيالتها".

واكدت انه "ال يوجد اي اس��تبعاد او 
منع جتاه اي قائد عسكري".

يذك��ر ان عدد م��ن وس��ائل االعالم 
ومواقع التواصل االجتماعي نشرت 
اليوم خبرا تضمن انه تكم استبعاد 
الفري��ق عبد الوهاب الس��اعدي من 

عمليات حترير قضاء تلعفر.

النفط يقفز %3 مع نزول الدوالر 
وانخفاض عدد احلفارات 

األميركية
بينما أنهى اخلام األميركي األسبوع 
ش��به مس��تقر، إذ تراجع 0.3 باملئة 

فقط.
وأظهرت برام��ج حتميل يوم اجلمعة 
أن م��ن املتوق��ع انخفاض ص��ادرات 
النفط اخل��ام النيجيري��ة إلى 1.72 
ملي��ون برمي��ل يومي��ا ف��ي أكتوبر 

تشرين األول.
وبدأت مؤشرات على تقلص املعروض 
في الظه��ور بالواليات املتحدة أكبر 

مستهلك للنفط في العالم.
ورغم ارتف��اع اإلنت��اج األمريكي 13 
باملئة منذ منتص��ف 2016 إلى 9.5 
ملي��ون برمي��ل يومي��ا، انخفض��ت 
مخزونات النفط التجارية في البالد 
13 باملئة من مس��تواها القياس��ي 
الذي س��جلته في مارس آذار إلى ما 

دون مستويات 2016.

"األحرار" تطالب بتغيير رئيس 
شبكة اإلعالم العراقي 

وأش��ار إل��ى "ملف جري��دة الصباح 
ومل��ف الفس��اد ف��ي املكات��ب في 
اخلارج"، مؤكداً أن "هنالك جملة من 
اخلروق س��يتم تثبيتها الس��تجواب 
ش��بكة االع��الم العراق��ي وهيئ��ة 

االتصاالت".

وصول تعزيزات كبيرة إلى 
تلعفر متهيداً لتحرير القضاء 

من زمر داعش  
وأض��اف املصدر الذي لم يفصح عن 
أس��مه ان "القطعات العس��كرية 
لوصولها  م��رت بكرك��وك متهي��داً 
ال��ى قض��اء تلعفر للمش��اركة في 
العملي��ات املزمع انطالقها للقضاء 

على فلول داعش اإلرهابي".
 

وأوضح ان "فرق��ة العباس القتالية 
ستتولى احد أهم احملاور في عمليات 
حترير تلعف��ر املرتقبة من دون غيرها 

من فصائل احلشد الشعبي".
وب��ن ان"اخلط��ة أع��دت م��ن قب��ل 
قي��ادة العملي��ات املش��تركة ف��ي 
املوصل بإشراف مباش��ر من القائد 
الع��ام للق��وات املس��لحة"، الفت��ا 
ال��ى إن "فصائل احلش��د الش��عبي 
األخرى أوكلت لهم مهمة اإلس��ناد 

واالنتش��ار عل��ى الش��ريط احلدودي 
القريب من تلعفر". 

أم��س   ، األمني��ة  الق��وات  وقتل��ت 
الس��بت، عدداً من عناص��ر تنظيم 
داع��ش اإلرهابي بضرب��ات جوية في 
قضاء تلعفر، فيم��ا دمرت الضربات 
مق��رات ومعام��ل ومخ��ازن تابع��ة 

للتنظيم اإلرهابي. 
وذكر بيان خللية اإلعالم احلربي تلقت 
‘‘الصباح اجلديد‘‘ نس��خة  صحيفة 
من��ه أنه "اس��تناداً ملعلومات خلية 
اس��تخبارات قيادة عمليات قادمون 
يا تلعفر - التابعة للمديرية العامة 
 F-16 لالس��تخبارات واألمن، طائرات
وجهت عدة ضربات جوية في قضاء 
تلعف��ر أس��فرت عن تدمي��ر مخزن 
لألس��لحة واألعتدة، وتدمير معمل 

لتفخيخ العجالت". 
وأضاف، ان "الضربات أس��فرت أيضاً 
ع��ن تدمي��ر مقر قي��ادة وس��يطرة، 
وتدمير مق��ر لعقد االجتماعات أدى 
ال��ى قتل العديد م��ن عناصر داعش 

االرهابي". 
وقال املتحدث باسم قيادة العمليات 
املش��تركة العراقية العميد يحيى 
رس��ول في وقت سابق إن القطعات 
العس��كرية جت��ري حتضيراته��ا في 
انتظار الضوء األخضر وحتديد رئيس 
الوزراء حيدر العبادي س��اعة انطالق 

معركة تلعفر. 
ولم يتبق لداعش في العراق س��وى 
نين��وى،  التابع��ة حملافظ��ة  تلعف��ر 
واحلويج��ة ف��ي كرك��وك، ومنطقة 
القائ��م احلدودي��ة م��ع س��وريا في 

األنبار. 
يذكر ان قوات احلشد الشعبي حررت 
مساحات كبيرة من احلدود العراقية 
عس��كرية  بعملي��ات  الس��ورية 
واس��عة النطاق، فيما حتاول عناصر 
داعش العودة الى هذه املناطق نظرا 

ألهمية املنطقة االستراتيجية.

منح طلبة السادس االعدادي 
فرصة لتحسني املعدل

وقالت الغرابي خالل مؤمتر صحفي 
عقدته في مجلس النواب مبشاركة 
النائ��ب ري��اض الس��اعدي وتابعنه 
"هن��اك  إن  اجلدي��د"،  "الصب��اح 
مناش��دات كثي��رة من قب��ل طلبة 
السادس اإلعدادي وبسبب الظروف 
الصعب��ة وعدم توفي��ر االحتياجات 
القاع��ات االمتحاني��ة وتدني  ف��ي 
نس��بة النج��اح إل��ى %28 مت جمع 
تواقي��ع أكث��ر من 80 نائب��ا، إضافة 
إلى موافقة هيئة الرئاس��ة إلحالة 
املوضوع إل��ى وزارة التربية من أجل 
إعطاء فرصة لطلبة السادس ألداء 

امتحانات حتسن معدالتهم".

تتمات ص1

اعداد- زينب الحسني: 
في 19 آب عام 2003، أدى الهجوم 
اإلرهاب��ي على مق��ر األمم املتحدة 
في بغداد إلى مصرع 22 شخصا 
وكان من بن القتلى مبعوث األمم 
الع��راق، س��يرجيو  املتح��دة في 

فييرا دي ميلو من البرازيل. 
وقد أق��رت اجلمعي��ة العامة في 
األمم املتح��دة في 19 آب من العام   
العامل��ي  الي��وم  يك��ون  ان   2008
للعمل اإلنس��اني لزي��ادة الوعي 
باألنشطة واملساعدات اإلنسانية، 
فضالً عن التعاون الدولي، وتكرمي 
العاملن في ه��ذا اجملال.  تتجلى 
ف��ي ه��ذا التاريخ معان��ي كبيرة 
بسبب انتشار الصراعات واملآسي 
اإلنس��انية فاملواجهات الشرسة 
الت��ي تش��هدها ع��دة م��دن في 
العالم حتتاج الى يد العون، لكون 
العم��ل اإلنس��اني يس��هم ف��ي 
نهوض اجملتمع من كبواته، واألهم 
م��ن ذلك أنه يس��هم ف��ي تعزيز 
بنيانه االجتماعي الداخلي ويزيد 
من متاس��ك أبنائه وانتمائهم له، 
األمر الذي يعزز قدرة اجملتمع على 
مواجهة حتديات وصعاب احلاضر، 
وميّكنه من الس��ير بخطى واثقة 

نحو املستقبل.
وفي تصريح س��ابق، ق��ال األمن 
الع��ام ل��ألمم املتح��دة أنطوني��و 
غوتيريش: إنه ال ميكن للمساعدات 
االنسانية فقط، تلبية احتياجات 
بحاج��ة  ش��خص  ملي��ون   130
العم��ل  ض��رورة  وأك��د  إلغاث��ة، 
دون  م��ن  للحيلول��ة  املش��ترك 
واالس��تعداد  صراع��ات  نش��وب 
للتعام��ل مع الكوارث الطبيعية 

وتداعياتها.
هذا واليوم يعي��ش أكثر من 130 
العال��م،  ف��ي  ش��خص  ملي��ون 
بحاجة إلى مس��اعدات انسانية، 

في ظل الصراعات والكوارث.
الالجئ��ن  معان��اة  تطف��و  اذ 
واملشردين واملتضررين من الكوارث 

الطبيعية مجدداً إلى السطح.
وعلى وفق أرقام أممية إن 25 مليون 

ش��خص حول العالم على األقل، 
عاجل��ة  مس��اعدات  يحتاج��ون 

للبقاء على قيد احلياة.
ويبلغ عدد املش��ردين قس��رياً من 
أماكنه��م 65.6 مليون ش��خص 
ح��ول العالم ألس��باب مختلفة 
والك��وارث  الصراع��ات  مث��ل 
الطبيعي��ة والقح��ط واجلف��اف، 
ال س��يما ف��ي الش��رق األوس��ط 

وأفريقيا.
ويصل عدد الالجئن حول العالم 
22.5 مليون الجئ نصفهم تقريًبا 

دون الثامنة عشرة عاما.
للمفوضية  تقري��ر  وف��ق  وعل��ى 
الس��امية لألمم املتحدة لش��ؤون 
الالجئن، فإن نحو نصف الالجئن 

في العالم يأتون من 3 دول.
ويتصدر السوريون القائمة ب� 5.5 

مالي��ن الجئ، يليه��م األفغان ب� 
2.5 ملي��ون، والقادمون من جنوب 

السودان ب� 1.4 مليون الجئ.
ويضط��ر 28 ألف و300 ش��خص 
للف��رار م��ن االش��تباكات يومياً 
حول العالم، ما يعني مغادرة 20 

شخصا منزله في كل دقيقة.
 20 ف��إن  املتح��دة  األمم  وحس��ب 
مليون ش��خص عرضة للمجاعة 
ف��ي نيجيريا والصوم��ال وجنوب 
 1.4 بينه��م  واليم��ن،  الس��ودان 

مليون طفل.
وتعد مأس��اة النازح��ن هي األبرز 
عاملياً من حيث األوضاع الصعبة 
الت��ي يعاني منه��ا املواطنون في 
تلك اخمليمات س��وى في سوريا او 

العراق. 
وزارة  أعلن��ت  اخ��ر  جان��ب  م��ن 

التخطيط العراقية، أن مخيمات 
النازحن في عموم البالد شهدت 
من��ذ  والدة  حال��ة  و511  آالف   6
تصدرتها  احلال��ي،  الع��ام  مطلع 

مخيمات محافظة األنبار.
وأظهر مسح أجرته دائرة اإلحصاء 
في ال��وزارة، أن "عدد اخمليمات في 
عموم البالد يبلغ اآلن 90 مخيًما، 
أكثرها عددًا في محافظة بغداد 

بواقع 18 مخيًما".
أن "محافظ��ة  وأض��اف املس��ح 
األنب��ار تضم أكث��ر اخمليمات عددًا 

بواقع 86 ألًفا و580 نازًحا".
وبن أن "عدد اخمليمات التي حدثت 
فيها والدة من كانون الثاني وحتى 
نيس��ان، بل��غ 83 مخيًم��ا، حيث 
بل��غ عدد ح��االت ال��والدات فيها 
6 آالف و511 حال��ة، فيم��ا ظه��ر 

الع��دد األكب��ر من ه��ذه الوالدات 
في مخيم��ات األنبار، بواقع ألفن 
و703 حال��ة والدة، تلتها كركوك 

بواقع ألف و41 حالة والدة".
وأش��ار املسح إلى أن "72 مخيًما 
حدث��ت فيها ح��االت وف��اة". وفّر 
أكثر م��ن نصف مليون مدني من 
املوص��ل حت��ى اآلن من��ذ انطالق 
العملي��ات العس��كرية لتحري��ر 
املدين��ة م��ن س��يطرة تنظي��م 

"داعش" في تشرين األول 2016.
وكانت املنظمة الدولية للهجرة 
ذك��رت أن ع��دد النازح��ن ج��راء 
أعم��ال العنف في الع��راق، منذ 
مطلع عام 2014، تخطى عتبة 4 

مالين شخص.
الق��رن  بداي��ة  أن  وبالرغ��م م��ن 
احلادي والعش��رين كان��ت مليئة 

بالصراعات املسلحة حول العالم 
ب��دًءا من حادثة احلادي عش��ر من 
سبتمبر وما تالها بغزو أفغانستان 
ومن ثم اح��داث 2003في العراق، 
م��رورًا باحل��روب على قط��اع غزة 
العرب��ي وظهور  الربي��ع  وث��ورات 
اجلماع��ات املس��لحة " داع��ش " 
واسعة  مناطق  وسيطرتها على 
م��ن العراق وس��وريا، وال ننس��ى 
األزمة األوكراني��ة وتبعاتها على 
روس��يا واالحتاد األوروبي، كل هذه 
الصراع��ات تخللته��ا الكثير من 
املذابح واجملازر املروعة ، لكن القرن 
العش��رين متي��ز بصراع��ات أكبر 
وح��روب عاملي��ة ومذاب��ح مروعة 
ج��ًدا ليس في املنطق��ة العربية 
وحده��ا، ولكن في مناطق عديدة 

من العالم.

يبلغ عدد 
المشردين قسريًا 
من أماكنهم 
65.6 مليون 
شخص حول 
العالم ألسباب 
مختلفة مثل 
الصراعات 
والكوارث 
الطبيعية والقحط 
والجفاف، ال 
سيما في الشرق 
األوسط وأفريقيا

مأساة النازحن هي األبرز عاملياً من حيث األوضاع الصعبة

في اليوم العالمي للعمل اإلنساني

25 مليون شخص حول العالم بحاجة
لمساعدات للبقاء على قيد الحياة
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تسعى إلى إكمال مجّمع الزبيدية السكني في محطة واسط الحرارية                                                                                                    

محليات 4

متابعة الصباح الجديد:

العامة  املنصور  تواصل ش��ركة 
اح��دى  االنش��ائية  للمق��اوالت 
تشكيالت وزارة االعمار واالسكان 
العام��ة  واالش��غال  والبلدي��ات 
العمل في الطريق الس��ريع في 
مش��روع  اليوس��فية  منطق��ة 
مبنى املرور السريع وان الشركة 
له��ا دور فعال في بناء مش��اريع 
حيوية واس��تراتيجية في مجال 

االعمار .
وقال املدير العام لشركة املنصور 
املهندس زي��دان خلف لعيبي ان 
مواصف��ات املش��روع تتكون من 
مبنى اداري على ش��كل نصفي 
دائري واقيم على مس��احة ارض 
وبكلف��ة  مربع��ا  2960م  تبل��غ 
5  ملي��ارات و963 مليون��ا و604 
دنانير ، مش��يرا الى ان مش��روع 
البناي��ة يتكون م��ن طابقني اول 
وثاني أضافة الى الطابق األرضي 
واحتوائه على صالة استعالمات 
،وبهو واس��ع ،غرفة ادارية ، غرفة 
مخ��زن ، غرفة البدال��ة ، وغرفة 
االنترنيت ،غرفة اجتماعات ،غرفة 
كهرباء ، وعالوة على ذلك انشاء 
ساحة لوقوف السيارات ،وغرفة 
خزان للوقود ،غرفة مولدة ،ممرات 

ملدخل البناية الرئيسة . 
واك��د املدي��ر الع��ام ان البناي��ة 
الط��راز  وف��ق  عل��ى  مصمم��ة 
وباح��دث  احلدي��ث  املعم��اري 
الت��ي تخدم  واالجهزة  املع��دات 
األداء الوظيف��ي والصالح العام 
وتقوم وبنسبة اجناز 55,7 % ورب 
العم��ل  الهيئة العامة للمباني 

والعمل متواصل .
املنص��ور  ش��ركة  تق��وم  كم��ا 
بتنفيذ مشروع مجمع الزبيدية 
الس��كني ف��ي )واس��ط ( وف��ي 
حدي��ث ملدير ع��ام الش��ركة ان 

بن��اء اجملمع��ات الس��كنية م��ن 
والفني  الهندس��ي  املالك  حيث 
والتج��ارب التي س��بقتها تؤكد 
م��دى كف��اءة وجودة الش��ركة 
وايض��ا نح��ن متخصص��ون في 
بناء اجملمعات السكنية باجلوانب 
العمراني��ة والعلمي��ة والط��راز 

احلديث
يقع املشروع بالقرب من محطة 
كهرب��اء الزبيدي��ة ام��ا وص��ف 
الكلي للمش��روع عب��ارة عن دور 
 )  22( س��كنية ارضي��ة وبع��دد 
دار ومبس��احة 250 مت��را مربع��ا 
وس��تني بناي��ة عمودي��ة تتألف 

البناية الواحدة من ثالثة طوابق 
وتشتمل على )6(شقق سكنية 
موزعة بواقع شقتني لكل طابق  
وان مساحة الشقة الواحدة هي 
بح��دود 120 مترا مربعا وس��تة 
بنايات عمودي��ة تتألف من ثالثة 
طوابق كل يحتوي على 6 شقق 
وتش��تمل على غرف للعزاب مع 
متكاملة  صحي��ة  مجموع��ات 
لكل طاب��ق ومبس��احة تقريبية 
1000 متر مرب��ع للطابق الواحد 
وتض��م ف��ي طابقه��ا األرض��ي 
صالة استراحة , قاعة للغسيل 
والكوي مع مطبخ مركزي وقاعة 

لتناول الطعام ، وانش��اء جميع 
للمجمع  الضرورية  املستلزمات 
مس��توصف,  م��دارس,  م��ن 
اسواق, طرق, منظومات الصرف 
الصحي وتصريف مياة االمطار, 
واملاء  املاء الصاف��ي  منظوم��ات 
اخلام لس��قي احلدائق , منظومة 
اطف��اء احلريق,االن��ارة, الس��ياج 
وانشاء  االس��تعالمات  اخلارجي, 
الصرف  مي��اه  محطتي معاجلة 
الصحي واملياه الصاحلة للشرب 
م��ع زراعة تش��جير املوق��ع ، اما 
واملس��تفيدة  املش��رفة  اجله��ة 
للمش��روع ه��ي وزارة الكهرب��اء 

ونس��بة االجناز احلالية للمشروع 
 34%

وتواص��ل الش��ركة العم��ل في  
مش��روع بناي��ة مختب��ر البحث 
والتطوير النفطي وتقدم بنسب 
األجناز  يقع املشروع في محافظة 
مس��احتها  ارض  عل��ى  بغ��داد 
4275م2 بكلف��ة 29 مليارا و865 
مليون��ا و314 الف��ا و965 دين��ارا 
ويتك��ون املبن��ى م��ن مجموعة 
قاع��ات مختبرية ومخازن كبيرة 
موزعة بأربعة طوابق مع سرداب 
مخص��ص خل��زن امل��واد وغ��رف 
املكائ��ن الثقيلة اما اجلزء االداري 

من املبنى فهو بخمس��ة طوابق 
واقعة في طرف��ي املبنى واملبنى 
مبساحة4275م2 وبأرتفاع26مترا 
تقريبا والواجهات مغلفة باحلجر 
زجاجي��ة  ومس��احات  واملرم��ر 
ويت��م  بالش��بابيك  متمثل��ة 
استعمال مواد خاصة مبواصفات 
مق��اوم  وح��راري  صوت��ي  ع��زل 
للم��واد  اخملتبري��ة  للمخلف��ات 
النفطي��ة واجله��ة املس��تفيدة 
م��ن املش��روع وزارة النف��ط اما 
للمش��روع  املصمم��ة  اجله��ة 
املكتب االستشاري في اجلامعة 

املستنصرية.. 

»المنصور« تواصل العمل إلنجاز مشروع مبنى المرور السريع في اليوسفية 

 صمم مجمع 
الزبيدية على وفق 
الطراز المعماري 

الحديث وينفذ بأحدث 
المعدات واألجهزة 

التي تخدم األداء 
الوظيفي والصالح 

العام وبنسبة إنجاز 
 % 55,7

مشروع مبنى املرور السريع في اليوسفية

 إيضاح 

تس��لمت » الصب��اح اجلدي��د« إيضاح��اً م��ن املرك��ز 
اإلعالمي لديوان الرقابة املالية االحتادي ما يلي نصه :
)) اشارة الى اخلبر املنشور في جريدتكم الغراء بالعدد 
)3753( الصفحة االولي بتاريخ 2017/8/2 نود االيضاح 
بشأن الصكوك املصروفة في محافظة صالح الدين 

مببلغ ) 40 مليار دينار ( اربعون مليار دينار 
ان هيئة النزاه��ة اعتمدت على تقرير دي��وان الرقابة 
املالي��ة االحتادي احمل��ال الى الهيئة أع��اله لذا اقتضى 

التنويه ، مع التقدير ..

عماد إسماعيل خليل 
مدير املركز اإلعالمي 
ديوان الرقابة املالية االحتادي
2017/8/17

إنجاز مشروع تأهيل 
طريق خانقين ـ نفط 

خانة في ديالى 

التربية: تحدد موعد 
بدء دوام المالكات 

التعليمية في المدارس

موسى صاحب*
والبلدي��ات  واالس��كان  االعم��ار  وزارة  اجن��زت 
واالش��غال العام��ة ع��ن طريق ش��ركة آش��ور 
العام��ة للمق��اوالت االنش��ائية التابع��ة له��ا 
مش��روع تأهيل طريق خانق��ني � نفط خانة في 

محافظة ديالى  .
وذك��ر مدير عام الش��ركة املهن��دس علي عبد 
الواح��د الح��ج أن الش��ركة باالعتم��اد عل��ى 
مالكاتها الهندس��ية والفنية  اجنزت مش��روع 
تأهيل طريق خانقني � نفط خانة في محافظة 
ديال��ى وه��و م��ن  املش��اريع اخلدمي��ة الكبيرة 
التي نفذتها الش��ركة ضمن مش��اريع القرض 
الط��ارئ للمناطق احملررة ف��ي محافظتي ديالى 
وص��الح الدين وباش��راف دائرة الطرق واجلس��ور 
التابع��ة لل��وزارة ، مضيف��ا أنه برغ��م الظروف 
الصعب��ة التي واجهت مراحل تنفيذ املش��روع 
إال أن العم��ل أجنز ضمن اجلدول الزمني احملدد له 
وبحس��ب املواصفات الفنية املطلوبة .  وأوضح 
املهن��دس علي عب��د الواحد ان فق��رات العمل 
للطريق الذي يبل��غ طوله 20 كم تضمنت قلع 
طبقة األسفلت القدمية وتسوية وحدل االرض 
الطبيعية  مع فرش طبقتي حصى خابط تليها 
بعد ذلك مرحلة االكساء بطبقة  أساس قيري 
بسمك 10 س��م وطبقة رابطة بسمك ٧ سم 
ومن ثم إنشاء السياج الوقائي للطريق وتنفيذ 

أعمال التخطيط . 

*إعالم الشركة 

بغداد - الصباح الجديد:
ح��ددت وزارة التربي��ة بعد غ��د الثالث��اء ال� 22 
من الش��هر اجلاري موع��دا لب��دء دوام املالكات 

التعليمية في املدارس.
وقالت الوزارة في بيان اطلعت » الصباح اجلديد« 
عل��ى نس��خة من��ه إن »وزارة التربي��ة/ املديرية 
العام��ة للتعلي��م الع��ام واألهل��ي واالجنبي، 
وجه��ت املديري��ات العام��ة كاف��ة باعتماد يوم 
الثالثاء املوافق ٢٢ من ش��هر )آب( اجلاري موعدا 
ملباش��رة امل��الكات التعليمي��ة والتدريبية في 

املدارس«.
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فالح المرسومي*

عقد املركز العراقي للتنمية اإلعالمية 
ندواته نصف الش��هرية باستضافته 
الدكت��ور عب��د ال��رزاق العيس��ى وزير 
التعلي��م العال��ي والبح��ث العلم��ي 
وعلى قاعة الديوان ف��ي نادي العلوية  
، وبحض��ور األمني الع��ام جمللس الوزراء 
د. مه��دي الع��الق  وحش��د كبي��ر من 

االكادمييني واألدباء واإلعالميني.
ف��ي جلس��ة بدأه��ا الدكت��ور عدنان 
السراج رئيس املركز العراقي للتنمية 
اإلعالمية مرحباً بالضيف الكرمي على 
تلبيت��ه الدع��وة وباحلض��ور املميز من 
النخب االعالمية والكادميية واملثقفني 
ورؤساء حترير الصحف واملراكز البحثية 
النيرة  وبعقوله��م  بتواجده��م  حيث 
تستكمل اش��راقات ونشاطات املركز 
ف��ي كل جوانبها وبحري��ة وبأفواه غير 

مكتومة .
أنت��م بحق ثروات وطني��ة وبكل امتياز 
وغايتك��م حب الوطن وعّلوه وس��ّموه 
ويس��رني أن أق��دم الش��كر والتقدير 
للوزير ال��ذي كان وما يزال دائم الوجود 
معنا في املركز ش��ريكاً ومعطاًء وهو 
من الش��خصيات الدائمة في الوسط 

الثقافي واالجتماعي .
وقد أوضح الس��راج أن هذا النش��اط  
وبه��ذا احلض��ور ما ه��و إال تأكيد على 
العم��ل  مفه��وم  ترس��يخ  أهمي��ة 
اجلمعي خلدمة اجملتم��ع العراقي وابراز 
واالس��تفادة  واملثقفني  االكادمييني  دور 
من خبراتهم للنه��وض بواقع البلد ال 
س��يما ونحن مقبلون على مرحلة من 
أهم مراحل االستقرار اال وهي مرحلة 
البناء واالعم��ار بعد النصر املؤزر باهلل 
بقوة السالح والكلمة احلرة الشريفة 
على االرهاب الداعشي والتخلص من 

جذوره في كل أرض العراق .
بعد هذا التقدمي حتدث الوزير باسهاب 
ع��ن الواق��ع والعمل الطم��وح والذي 
يبتغي��ه للوصول باالهداف الس��امية 
له��ذه الوزارة ، حيث أش��ار الى أنه بدأ 
بوض��ع اس��تراتيجيات إلدارتها ضمن 
الي��وم األول  مح��اور اساس��ية من��ذ 
لتس��لمه منصب��ه قب��ل ع��ام تقريباً 
ف��ي إدارة التعليم واملناه��ج والبحث 
العلم��ي وف��ي اجل��ودة وف��ي البعثات 
وضوابط التعيين��ات ونظام التحميل 
وف��ي اعتم��اد احلوكم��ة االلكتروني��ة 
وقمنا باتخاذ اج��راءات لتعديل قوانني 
وتعليم��ات ه��ي من االساس��يات في 
نهوض الوزارة ولتحقيق احملاور اخلمسة 
التي أعددناها وباش��رنا فيه��ا وبأكثر 
م��ن 25 خطة وضع��ت ووزع��ت على 
هذه احملاور النس��يابية حتقيقها بدقة 

وعجالة من الزمن .
وقال الوزير إن الغ��رض من هذا التغير 
ليك��ون متناس��با والتغيي��ر العلمي 
والتقني��ات العلمي��ة احلديثة ومت فعالً 
تغيي��ر قانون ال��وزارة املرق��م 40 لعام 
1988 ك��ي يكون أكثر تالئم��اً وتوافقاً 
ف��ي األهداف خاص��ة بعد دم��ج وزارة 
العلوم والتكنولوجيا ب��وزارة التعليم 
العالي والتي تعد خطوة رائدة لترصني 
وتعميق اجلهود في م��الكات الوزارتني 
املتوائمتني بااله��داف بنحو كبير ومن 
هذه احملاور التي عملنا عليها هو فيما 
يتناس��ب ومتطلبات السوق والطلبة 
اخلريجني وبالتنسيق مع الشركات في 
الداخل واخلارج ونأمل في ذلك تخطي 
شبه االنقطاع التام تقريباً مع العالم 

اخلارجي الذي دام سنيناً قبل 2003 .
واض��اف انه من احملاور املهمة في اعداد 
وتخري��ج الطال��ب وهو في الدراس��ة 
عبر املناه��ج واالس��اتذة االكفاء وفي 
كيفية اختي��ار القيادات اجلامعية بدًء 

من الرئيس الى العميد الى املس��اعد 
الى االستاذ الذي نسعى لتوفير فرص 
االنفت��اح والتطوي��ر عبر ارس��اله في 
دورات  ضم��ن برام��ج واه��داف متفق 
عليه مع مؤسس��ات جامعية علمية 
خ��ارج الع��راق وعل��ى وف��ق ضواب��ط 
مهمة حاكم��ة وتفاضلية بعيدة عن 
التحزب والطائفية وما غيرها بدأناها 
باختيار )63( اس��تاذا لسد احتياجاتنا 
ف��ي املناص��ب املطلوب��ة م��ن خ��الل 
االس��تحداث او في التغيير ونس��عى 
إلمالء ) 100( منص��ب آخر في املرحلة 

املقبلة .
أما في مح��ور املناهج فقد أكد الوزير 
على أن��ه وضمن اس��تراتيجية الوزارة 
لغاية عام 2022 اطلق ) 13( مش��روعاً 

لتغيير مناهج في كليات للدراس��ات 
التربوي��ة اجن��ز مش��روع واح��د ع��ام 
2014 للظ��روف التي أحاط��ت ببلدنا 
ف��ي ه��ذا الع��ام ولك��ن مت فيم��ا بعد 
إجناز)5 ( مش��اريع في ع��ام 2016 وفي 
هذا الع��ام 2017 أجنزت ) 6( مش��اريع 
وكله��ا اكتمل��ت وال توجد مش��كلة 
باملناهج العلمية وقد أعطينا فسحة 
للجامعات بش��كل كبير في أن تقوم 
هي ف��ي اختيارها للمناهج ومنها في 
كلي��ات الطب للحصول على التناغم 
والتواصل مع اجلامع��ات العاملية وقد 
مت منح جزء م��ن اجلامعة التكنلوجية 
وفي س��تة أقسام منها من أصل )16( 
قس��ماً اس��تقاللية مالي��ة وعلمية ، 
وك��ذا بش��أن من��ح اجلامع��ة الذكية 

وكذلك منح اجلامع��ة اخلضراء ودعم 
االنت��اج الوطن��ي الزراع��ي م��ن خالل 
مشروعنا الوطني للزراعة وفي اطالق 

التعليم املوازي .
وفي محور البح��ث العلمي فقد أكد 
الدكتور العيس��ى عل��ى أن الوزارة قد 
خاطب��ت ال��وزارات والهيئ��ات لغرض 
التفاع��ل معه��ا وتق��دمي اخلدمة لها 
من خ��الل أن تكون البح��وث املطلوبة 
م��ن الطلب��ة مب��ا تتناس��ب وحاج��ة 
للمؤسسات لتطوير أدائها وعالقاتها 
بجمهوره��ا واجملتمع وق��د يعطي هذا 
اإلج��راء للطال��ب فس��حة في نش��ر 
بحوث��ه والتي نأمل أن جتد طريقها في 
النش��ر في اجمل��الت العربي��ة والعاملية 
ولتحقق اس��ماً للباحث ف��ي الداخل 

واخلارج.
كما أك��د الوزي��ر على أهمي��ة محور 
اجل��ودة وضمن مؤش��رات عاملية لهذه 
اجل��ودة حيث كان��ت البداية باملؤش��ر 
االس��باني واتفقن��ا على األخ��ذ مببدأ 
التناف��س في هذا ورصد املعايير ) احتاد 
اجلامع��ات لل��دول العربي��ة ( مؤكدين 
على معايير وطنية بجودة املؤسسات 
العلمي��ة وبثماني��ة عناص��ر مهمة ) 
ج��ودة اخملتب��رات ، التعلي��م العال��ي ، 
اعتماد مجلس كليات الطب العراقية 
امل��درج ضمن مؤسس��ة عاملي��ة وفي 
دخول جامع��ة بغداد وجامعة الكوفة 
بالتوصيف العامل��ي التي تعني بجودة 
التعليم العال��ي ( وفي مؤمتر ) دافوس 
( ونسعى حني توفر فرص األمن األكبر 
ف��ي بلدن��ا لغ��رض جل��ب املقتدري��ن 
العاملي��ني م��ن اخل��ارج لرص��د اجل��ودة 
العاملي��ة في اجلامع��ات العراقية ومن 
أجل التناغ��م مع باحثين��ا العراقيني 

دفعناهم للنشر في اجملالت العاملية .
وبخص��وص نظام التحمي��ل للطلبة 
فق��د اتخذن��ا ق��راراً وأن نب��دأ ب��ه من 
ه��ذا الع��ام ومن املرحل��ة األولى بأن ال 
يك��ون هناك حتمي��ل ألنن��ا وجدنا في 
ه��ذا النظ��ام إي��ذاء للطالب نفس��ه 
ي��ؤدي به ف��ي املراح��ل الالحق��ة الى 
ع��دم النجاح وليرقن قيده بس��ببها ، 
وفي موضوع��ة احلوكمة األلكترونية ، 
واملكتبة االفتراضية ، فقد اعتمدناها 
وأكدنا على تزوي��د اجلامعات العراقية 
بامكاني��ة الدخول للمكتبات العاملية 
للحصول على األفضلية وقد مت االتفاق 

بهذا الصدد مع موزعني وناشرين .
وف��ي مح��ور ) البعث��ات ( أش��ار وزي��ر 
التعلي��م ال��ى أنه ق��د مت ف��ي الوجبة 
االول��ى حتقيق أل��ف بعثة ث��م بعدها 
عش��رة آالف بعثة تعرقلت ونفذ منها 
أربع��ة آالف فقط بس��بب أحداث عام 

2014 منها  بالطب والهندس��ة وقدم 
شرحاً  الستراتيجية االبتعاث ) اللغة 
ومن ثم الكورس��ات ( واذا ما جنح فيها 
الطال��ب فانه يك��ون مؤه��الً إلكمال 
مس��يرته الدراس��ية للحص��ول على 
الدكتوراه من دون املرور باملاجستير واذا 
ما فشل في هذه املرحلة والتي تتراوح 
مدتها التس��عة أش��هر الى الس��نة 
فتلغى بعثته ، وإن الهدف من هذا ألننا 
نريد الطالب ان يكون مبس��توى علمي 
رصني وثقاف��ة عالية تخدم مجتمعنا 
للنهوض مبستواه ، ولدينا )14( جامعة 
حديث��ة بحاج��ة إلم��ور كثي��رة منها 
املالكات االدارية والتدريسية وال يفوتنا 
ف��ي برام��ج التوءم��ة م��ع اجلامع��ات 
العاملي��ة ان نحص��ل عل��ى مزاي��ا في 

تطوير القدرات .
وكانت احملطة األخيرة التي وقف عندها 
الوزير ه��ي ) التعيين��ات ( وألهمية أن 
يأخذ املتقدم نصيبه في احلصول على 
فرصة بالتعي��ني اعتمدنا بكل جترد أن 
صاح��ب املع��دل األعل��ى أوالً أي الذي 
يحم��ل درجة %80 فما ف��وق غير الذي 

يحمل معدل 60% .
وفي اخلتام أجاب الوزير وبكل ش��فافية 
على جميع املداخالت والتساؤالت التي 
طرحها احلض��ور والذين أثن��وا على ما 
قدمه في عرضه م��ن عمل دؤوب ميكن 
أن يك��ون مفتاح جناح الوزارة في حتقيق 
أهدافها خاص��ة بعد دمج وزارة العلوم 
والتكنولوجيا بها مختتمني هذا اللقاء 
باالتفاق على إعداد توصيات ومقترحات 
ترفع وتقدم الى املس��ؤولني لالستفادة 
منه��ا في ق��ادم املرحل��ة  وف��ي ختام 
الندوة بادر الوزير الضيف باإلجابة على 
حزمة من األس��ئلة واملداخالت ش��ارك 
بها احلضور العلمي املتميز الكبير .     

   
*اعالم املركز  

تقرير

في ضيافة المركز العراقي للتنمية اإلعالمية
وزير التعليم العالي والبحث العلمي..

جانب من استضافة وزير التعليم في املركز العراقي

إعالم المحافظة 
اس��تمع محاف��ظ واس��ط املهندس 
مال��ك خل��ف وادي الدريع��ي أله��م 
املطالب والش��كاوى الت��ي تقدم بها 
أهالي الصويرة والتي خصت حتس��ني 
اخلدمات وتنفيذ املشاريع املتوقفة في 
القضاء باثر عدم وجود التخصيصات 
املالي��ة. وجرى ذلك خ��الل لقائه وفد 
مدين��ة الصوي��رة الذي ض��م القائم 
مقام وعددا من الشيوخ والوجهاء في 
ديوان احملافظة ،ومت استعراض عددا من 
املش��كالت التي يعاني منها االهالي 
في جوانب الصحة وامل��اء والكهرباء 
واجمل��اري والتربي��ة والبن��ى التحتية . 
واب��دى احملافظ تضامن��ه مع مطالب 
االهال��ي التي تتطلب اس��تجابة من 

قب��ل احلكومة املركزية ،واس��تعداده 
القض��اء  ابن��اء  م��ن  وف��د  ملرافق��ة 
ملقابل��ة رئي��س ال��وزراء الج��ل عرض 
تلك املش��كالت امام انظاره والطلب 
من��ه االيع��از باط��الق التخصيصات 
املطلوب��ة لتنفيذ املش��اريع واهمها 
اس��تئناف تنفي��ذ مش��روع مج��اري 
الصوي��رة وتأهي��ل مجمع��ات مي��اه 

الش��رب وبن��اء امل��دارس والكهرب��اء 
واملؤسسات الصحية وغيرها . واكد 
احملاف��ظ انه س��يتم تنفي��ذ حملة 
خدمي��ة من قب��ل لدوائ��ر اخلدمية 
واملعني��ة واجلهد الهندس��ي الجل 
حتس��ني واقع اخلدم��ات للمواطنني 
وإعط��اء االولوية في ذلك للمناطق 

غير اخملدومة .  

ناصر عبد ويس*
اعلن��ت الش��ركة العام��ة لصناعة 
الس��يارات واملعدات احدى ش��ركات 
وزارة الصناع��ة واملع��ادن عن وصول 
املكون��ات اخلاصة بش��احنات فولفو 
وانتاجه��ا  بالعم��ل  للب��دء  متهي��دا 
بالتع��اون مع الش��ركة الس��ويدية 
املصنع��ة ، فيما باش��رت الش��ركة 
مبنح لوح��ات مرورية للمواطنني عند 

شراء سيارة من منتجاتها .
وق��ال مدير ع��ام الش��ركة املهندس 
عدن��ان احم��د رزي��ن الش��ريفي في 
تصري��ح ملرك��ز االع��الم والعالق��ات 
العام��ة ف��ي ال��وزارة ب��ان الش��ركة 
احتياج��ات  لتأم��ني  مس��تعدة 
مؤسس��ات الدولة واالس��واق احمللية 

من الشاحنات أضافة الى امكانيتها 
لتنفيذ عددا من العقود مع مجالس 
احملافظ��ات ، مش��يرا ب��ان ش��احنات 
فولف��و حتظى بس��معة جي��دة في 
الس��وق العراقية المتيازه��ا باملتانة 
ودوائر  املواطن��ني  واقب��ال  والرصان��ة 

الدولة عل شرائها .
فيما اكد الش��ريفي م��ن جهته بان 
اللوح��ات  مبن��ح  باش��رت  الش��ركة 
املروري��ة )فحص مؤق��ت( للمواطنني 
حل��ني من��ح الرق��م امل��روري اخل��اص 
باملركبة ، مضيفا بانه مت اعداد برنامج 
من قب��ل مديرية املرور العامة نتيجة 
للدعم احلثيث من قبل وزير الصناعة 
واملعادن واملتواصل لشركات الوزارة ، 
حيث جرت مفاوضات بني الطرفني مت 

التوصل خاللها الى اتفاق بتخصيص 
ع��ددا م��ن االرق��ام املروري��ة لغ��رض 

منحها لزبائن الشركة. 
يذكر ان الش��ركة العام��ة لصناعة 
الس��يارات تع��رض مش��اريع البي��ع 
بالتقسيط ضمن النهج الذي اتبعته 
لتطبيق خطتها التسويقية اجلديدة 
مع الزبائن واجلهات املستفيدة أضافة 
الى التروي��ج ملنتجات الش��ركة في 
االسواق احمللية االمر الذي اسهم في 
زيادة الطل��ب على هذه املنتجات من 
والنوعية  املواصفات  ذات  الس��يارات 
والتي له��ا رغبة كبيرة في الس��وق 

احمللي. 

*اعالم الصناعة     

محافظ واسط يستمع لمطالب وفد أهالي 
الصويرة ويتضامن معهم ألجل تحقيقها

الصناعة تعلن وصول مكونات شاحنات 
فولفو السويدية تمهيًدا إلنتاجها 



5 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد: 

استغل جتار االنفالت الذي رافق 
أح��داث ع��ام، ليحقق��وا أرباحاً 
خيالي��ة مّه��دت له��م الطريق 
لدخول عالم السياس��ة وجتنيد 
مجموعة كبي��رة من املوظفني 
الصغ��ار ف��ي مفاص��ل الدولة 
احلساسة، كي يكونوا منظومة 
قادرة عل��ى إجهاض أي محاولة 
للنه��وض بالقط��اع الصناعي، 
بل��داً  الع��راق  عل��ى  واإلبق��اء 

مستورداً لكل شيء.
ه��ذا التوصي��ف أطلق��ه وزي��ر 
ش��ياع  محم��د  الصناع��ة 
الس��وداني، وه��و يلّخ��ص م��ا 
يح��دث ف��ي الع��راق مما س��ّماه 
اك بني التجار  باملؤامرات التي تحُ
ودولية، كل  إقليمي��ة  وجه��ات 
همه��ا الس��يطرة على س��وق 

العراق. 
ولفت في مؤمتر صحافي عقده 
العام��ة  الش��ركة  مق��ر  ف��ي 
للنس��يج في محافظة واسط، 
إل��ى وج��ود »مؤام��رة لتدمي��ر 
الصناع��ة الوطنية«، معتبراً أن 
»الفس��اد املالي واإلداري تسّبب 
بانهيار الصناع��ة العراقية في 

شكل كامل«.
وأش��ار الس��وداني إلى »أطراف 
في الداخ��ل واخلارج تعاملوا مع 
وزارات كي تض��ع عراقيل لعدم 
املحُنت��ج الوطن��ي بذرائع  ش��راء 

وحجج واهية«. 
التج��ار  »اس��تغالل  ب���  ون��ّدد 
الس��يطرة  م��ن  ومتكينه��م 
على ش��ركاتها، ووق��ف عجلة 
الصناعة وترويج االس��تيراد من 

خالل الوزارة«.
نقلت��ه  حدي��ث  ف��ي  وأك��د، 
»احلياة« الدولي��ة على موقعها 
اإللكتروني، أن »لدى مجلس��ي 
النواب وال��وزراء توجهاً حقيقياً 
الوطنية،  بالصناع��ة  للنهوض 
التي كانت حتى األمس القريب، 
تغطي حاجات السوق احمللية«. 

ودع��ا إل��ى »التوجه نح��و دعم 
منتجات شركات وزارة الصناعة 
املواصفات  والتي تعمل ضم��ن 
االتفاق��ات  وبحس��ب  املق��رة 

املطلوبة واجليدة«.
وزارة  ش��ركات  ع��دد  ويبل��غ 
الصناع��ة 76 ، تض��م اكثر من 
280 معمالً متخصصاً مبختلف 
القطاع��ات الصناعية. وعجزت 
املنافس��ة  هذه الش��ركات عن 
م��ع املس��تورد لتصب��ح عال��ة 
على خزين��ة الدولة، إذ يتقاضى 
600 أل��ف موظ��ف روات��ب من 
اخلزين��ة م��ن دون أي يقوموا بأي 
عم��ل إنتاجي، باس��تثناء بعض 
وه��ي  الناجح��ة  القطاع��ات 
واألدوي��ة  اإلس��منت  معام��ل 

واحلديد والصلب.
وأش��ار رئي��س جلن��ة االقتص��اد 
احم��د  النيابي��ة  واالس��تثمار 
س��ليم الكنان��ي ف��ي تصريح 
الى »تش��كيل جلنة  صحاف��ي، 
مصغ��رة لتحديد ال��وزارات غير 
امللتزم��ة بقان��ون حماية املنتج 
الوطن��ي، والت��ي اس��تمرت في 
شراء سلع مستوردة على رغم 

وجود منتج وطني ذاته«.
قوان��ني  »ص��دور  يغف��ل  ول��م 
وق��رارات تلزم ال��وزارات والدوائر 
واحملافظات،  بوزارة  املرتبطة  غير 
بش��راء حاجاتها م��ن منتجات 
ال��وزارات القطاعي��ة املنتجة«. 
لكن أعلن أن »الدوائر احلكومية 
حاجاته��ا  ش��راء  عل��ى  تص��ر 
القوان��ني  ه��ذه  ل��كل  خالف��اً 
والقرارات والتوجيهات، معرضة 
للمس��اءلة  مؤسس��اتها 
لدور  وغير مكترث��ة  القانوني��ة 
ودوائ��ر  الرقابي��ة  املؤسس��ات 
فض��الً  والنزاه��ة،  التفتي��ش 
ع��ن ه��در أم��وال طائل��ة ميكن 
الش��ركات  تس��تغلها  أن 

احلكومية«.
وش��دد الكناني على أن »املنتج 
الوطني يحتاج إلى دعم وتضافر 
جهود اجلميع خدمة للمصلحة 
العامة«. وقال »سنحدد اجلهات 
اخملالفة ومس��اءلتها دس��تورياً 

كونن��ا جهة رقابي��ة عليا، وفي 
ح��ال ثب��وت تقصي��ر أي جه��ة 
س��تحُحال على النزاه��ة بتهمة 

الفساد وهدر املال العام«.
واس��تنزفت الصناعة سابقاً في 
فت��رة ثمانين��ات الق��رن املاض��ي 
كبي��رة  »مبال��غ  وتس��عينياته، 
ألغراض احلربني اإليرانية- العراقية 
واخلليج، أي استحُخدمت للتصنيع 
العسكري وترك القطاع الصناعي 
املدن��ي م��ن دون أي متوي��ل«، م��ا 
تس��بب ب� »هج��رة صناعيني كثر 
لشعورهم باخلطر على الصناعة 

العراقية من االندثار«.
وأف��اد أح��د اخلب��راء الصناعي��ني، 
ب��أن الصناعي��ني العامل��ني ف��ي 
القطاع��ني العام واخل��اص، كانوا 
النظ��ام  بع��د س��قوط  يأمل��ون 
ف��ي حص��ول نهض��ة  الس��ابق، 
أن  إل��ى  الفت��اً  الصناع��ة«،  ف��ي 
»مستلزمات تلك النهضة كانت 
الثروات  كان��ت  متواف��رة، س��واء 

الكبيرة املتمثل��ة بالريع النفطي 
أو ال��كادر الصناع��ي املوجود في 

البلد بقطاعيه العام واخلاص«.
وكش��ف عن أن 80 ف��ي املئة من 
املصان��ع التابع��ة للقطاع اخلاص 
البالغ��ة 35 ألف معط��ل، بينما 
تض��م املصانع التابع��ة للقطاع 
 250 ت��وي  ش��ركة   76 الع��ام 
مصنعاً شبه معطل. كما أن 45 
ألف مصنع تابع التاد الصناعات 

معّطل أيضاً«.
القط��اع  »تع��رض  أن  وأوض��ح 
العام للس��لب والنه��ب أدى إلى 
أض��رار مضاعف��ة، إذ كان ه��دف 
الصناعيني إع��ادة احلياة إلى هذه 
الس��تيعاب  وتهيئته��ا  املعام��ل 
اليد العاملة م��ن ذوي الكفاءات، 
تقلي��ص  ف��ي  دوره��ا  وتفعي��ل 
ظاهرت��ي الفقر والبطال��ة، واحلد 
من االس��تيراد العشوائي للسلع 
األجنبي��ة وتصنيعها  والبضائ��ع 

محلياً«. 

ورأى أن الضرب��ة القاضي��ة الت��ي 
العراقية  الصناع��ة  تعرضت لها 
»كان��ت حني أم��ر احلاك��م املدني 
ب��ول برامي��ر بفت��ح األب��واب على 
األجنبية  للبضائ��ع  مصراعيه��ا 
وبرسم جمركي بسيط نسبته 5 
في املئة، ورفعه التعرفة اجلمركية 

على اإلنتاج احمللي«.
ودعا اخلبير الصناعي، إلى »ضرورة 
تهيئة النمو الصناعي خللق بيئة 
مالئم��ة لإلنتاج، إل��ى جانب دعم 
القطاع اخلاص بأمور كثيرة منها 
قروض ميس��رة وطاقة كهربائية 

ما ال يقل عن ثماني ساعات«. 
إح��كام  »ض��رورة  عل��ى  وش��دد 
التقيي��س والس��يطرة النوعي��ة 
على السلع والبضائع التي تدخل 
البلد، وتخصي��ص بعض مصانع 
القط��اع العام أو ش��راء أصحاب 
األم��وال لبعض أس��همه،  رؤوس 
املس��توى  إل��ى  ب��ه  للنه��وض 

املطلوب«.

وزير الصناعة: تجار استهدفوا القّطاع
 ليحققوا أرباحًا خيالية من الواردات

يبلغ عدد شركات 
وزارة الصناعة 76 ، 
تضم اكثر من 280 
معماًل متخصصًا 
بمختلف القطاعات 
الصناعية. وعجزت 
هذه الشركات 
عن المنافسة مع 
المستورد لتصبح 
عالة على خزينة 
الدولة،

املهندس محمد شياع السوداني

نيويورك ـ رويترز:
أبلغت مص��ادر في صناع��ة النف��ط رويترز أمس 
الس��بت بأن رويال داتش ش��ل نقلت شحنة تبلغ 
600 أل��ف برمي��ل م��ن النف��ط اخل��ام م��ن ميناء 
الزويتينة الليبي في أول ش��حنة تنقلها من ليبيا 

منذ خمس سنوات.
وقال متحدث باسم شل »ليبيا لديها موارد كبيرة 
وشل إنترناش��ونال تريديج آند شيبينج كومباني 

لديها تاريخ من تسويق اخلامات الليبية«.
وأض��اف »نرح��ب بف��رص األعم��ال اجلدي��دة م��ع 
املؤسس��ة الوطنية للنفط في ليبي��ا، بيد أننا ال 

نعلق على صفقات جتارية بعينها«.
الى ذلك، سجلت أسعار النفط ارتفاعا كبيرا مع 
انخفاض ال��دوالر وتقليص الش��ركات األميركية 
عدد منصات احلفر النفطية، مما عزز موجة صعود 
دفعت خام برنت إلى تقيق مكاس��ب أس��بوعية 
بينما اس��تقر اخلام األميركي م��ن دون تغير يذكر 

على مدى األسبوع.
وقالت ش��ركة بيك��ر هي��وز خلدم��ات الطاقة إن 
شركات الطاقة األميركية خفضت عدد احلفارات 
النفطية لألس��بوع الثاني في ثالثة أس��ابيع، في 
الوقت الذي تقلص فيه الش��ركات خطط اإلنفاق 

مع انخفاض أسعار اخلام.
وذك��رت بيك��ر هي��وز أن الش��ركات قلص��ت عدد 
منصات احلفر النفطية بواقع خمس حفارات في 
األسبوع املنتهي في 18 آب ليصل العدد اإلجمالي 

إلى 763 منصة.
وف��ي وقت س��ابق هذا األس��بوع، أش��ارت بيانات 
حكومي��ة إلى أن إنتاج اخلام في الواليات املتحدة ال 

يزال يرتفع.

جوهانسبرج ـ رويترز:
اس��تقرت أس��عار الذهب من دون تغير يذكر بعدما 
قفزت ألعلى مس��توياتها في أكثر من تسعة أشهر 
مع تراجع الدوالر بفعل حالة الضبابية السياس��ية 
ف��ي الوالي��ات املتحدة وهج��وم في إس��بانيا مما عزز 

اإلقبال على املعدن األصفر باعتباره مالذا آمنا.
وشرعت إسبانيا في عملية واسعة النطاق ملكافحة 
اإلره��اب يوم اجلمع��ة بعدما ق��اد من يش��تبه بأنه 
إسالمي متشدد س��يارة فان ودهس بها حشودا في 
برش��لونة فقتل 13 ش��خصا فيما تعتقد الشرطة 

أنه واحد من عدة هجمات مخطط لها.
والمس س��عر الذهب ف��ي املعام��الت الفورية أعلى 
مس��توى له منذ التاس��ع م��ن تش��رين الثاني عند 
1300.80 دوالر لألوقي��ة )األونص��ة(، وج��رى تداول��ه 

مرتفعا 0.03 باملئة عند 1287.95 دوالر لألوقية.
وف��ي أحدث تغيي��ر في البيت األبي��ض، أقال الرئيس 
األميرك��ي دونالد ترامب ي��وم اجلمعة كبي��ر اخلبراء 

الستراتيجيني ستيفن بانون.
وتتشكك األسواق أيضا في قدرة ترامب على املضي 
قدم��ا ف��ي تنفي��ذ سياس��اته بعد حل مجلس��ني 
استشاريني بارزين في مجال األعمال عقب استقالة 
ع��دد م��ن الرؤس��اء التنفيذي��ني لش��ركات منهما 
احتجاج��ا عل��ى تصريح��ات ل��ه بش��أن العنف في 

فرجينيا.
وبل��غ س��عر الذهب في العق��ود األميركي��ة اآلجلة 

تسليم كانون األول 1291.60 دوالر لألوقية.

نيويورك ـ رويترز:
اختتم��ت األس��هم األميركي��ة تعام��الت عل��ى 
انخف��اض بع��د جلس��ة أخ��رى متقلبة، وس��ط 
اس��تمرار قلق املس��تثمرين بش��أن آف��اق أجندة 
الرئيس األميرك��ي دونالد ترامب بعد أحدث تغيير 

في البيت األبيض.
ونزل املؤش��ر داو جونز الصناع��ي 76.22 نقطة أو 

0.35 باملئة ليغلق عند 21674.51 نقطة.
وانخفض املؤش��ر س��تاندرد آند ب��ورز 500 مبقدار 

4.46 نقطة أو 0.18 باملئة إلى 2425.55 نقطة.
وتراجع املؤشر ناسداك اجملمع 5.39 نقطة أو 0.09 

باملئة لينهي أمس عند 6216.53 نقطة.

شل تشحن 600 ألف 
برميل ليبي

1300 دوالر
 ألوقية الذهب

وول ستريت تغلق 
منخفضة
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عواصم ـ وكاالت:

أظه��رت بيانات »بنك أوف أميريكا ميريل 
لين��ش« أن التحذي��رات الت��ي أطلقه��ا 
الرئي��س األميرك��ي دونال��د ترامب بصب 
»النار والغضب« على كوريا الش��مالية، 
أعقبها أكبر نزوح عن األسهم في عشرة 
أس��ابيع. وأظهرت البيانات األس��بوعية، 
الت��ي ترص��د تدفقات األم��وال على مدار 
أس��بوع م��ن األربع��اء إل��ى األربع��اء، أن 
املس��تثمرين س��حبوا 1.3 مليار دوالر من 
صناديق األسهم مع تركز التخارجات من 
اخلميس إلى االثنني بعد تصاعد التوترات 

بني الواليات املتحدة وكوريا الشمالية.
وكانت تذيرات ترامب، رداً على تهديدات 
كوري��ا الش��مالية بإط��الق صواريخ فوق 
الياب��ان نحو منطق��ة قريبة م��ن جزيرة 
غ��وام األميركي��ة، الواقع��ة ف��ي احمليط 
الهادئ. وفقدت أس��واق األسهم العاملية 

نحو تريليون دوالر عقب تهديد ترامب. 
أن  ال��ى  أمي��ركا«  أوف  »بن��ك  وأش��ار 
املس��تثمرين اجته��وا إل��ى م��ا يعتبرونه 

م��الذات آمنة في الس��ندات التي جذبت 
3.5 ملي��ار دوالر، واملع��ادن الثمين��ة التي 
اس��تقطبت 500 ملي��ون دوالر ف��ي أكبر 
تدفقات تس��جلها في عش��رة أس��ابيع. 
ويت��م ت��داول الذه��ب حالياً عن��د أعلى 

مستوياته في تسعة أشهر.
وتص��درت األس��هم األميركي��ة مج��دداً 
قائمة األسهم التي تملت العبء األكبر 
لعملي��ات البي��ع وبقيم��ة بلغ��ت أربعة 
باليني دوالر. وانخفض مؤش��ر »س��تاندرد 
آن��د ب��ورز 500« بنس��بة 1.4 ف��ي املئ��ة 
األسبوع املاضي في أكبر هبوط منذ آذار. 
وسجلت أس��هم األس��واق الناشئة أول 
تدفقات خارجة في 22 أس��بوعاً لتخسر 
1.6 مليار دوالر في وقت عزف املستثمرون 

عن األصول العالية األخطار.
وأنهى »إم إس س��ي آي« ألسهم األسواق 
الناشئة األس��بوع املاضي منخفضاً 2.3 
بف��ي املئ��ة، في أس��وأ أداء أس��بوعي له 
من��ذ كانون األول، مع انخفاض األس��واق 
اآلس��يوية مثل كوري��ا اجلنوبي��ة مبا يزيد 

على ثالثة في املئة.
وش��هدت صناديق ديون األسواق الناشئة 

أول نزوح في 29 أس��بوعاً وإن كان بحجم 
متواض��ع بل��غ 100 ملي��ون دوالر في حني 
جرى س��حب 2.3 مليار دوالر من صناديق 
الس��ندات ذات العائ��د املرتف��ع في أكبر 

تدفقات خارجة في نحو ستة أشهر.
وما زال املس��تثمرون يفضلون األس��هم 
األوروبي��ة والياباني��ة، الت��ي جذب��ت 500 
مليون دوالر و 2.5 مليار دوالر على الترتيب 
خ��الل األس��بوع، في حني جذب��ت اليابان 

أكبر تدفقات في 20 أسبوعاً.
وفتح��ت أم��س األس��هم األميركية من 
دون تغير يذكر، بعد يوم من تكبد املؤشر 
»س��تاندرد آن��د بورز 500« أكبر خس��ائره 
اليومية بالنس��بة املئوي��ة في نحو ثالثة 
أشهر وسط مخاوف بشأن قدرة الرئيس 
األميرك��ي دونال��د ترام��ب عل��ى تطبيق 

برنامجه الداعي للنمو.
 12.56 الصناع��ي«  جون��ز  »داو  وتراج��ع 
نقط��ة أو 0.06 في املئة إل��ى 21738.17 
نقطة. وانخفض »ستاندرد آند بورز 500« 
مبق��دار 2.29 نقط��ة أو 0.09 في املئة إلى 

2427.72 نقطة.
وتراجع��ت األس��هم اليابانية إل��ى أدنى 

مس��توياتها ف��ي ثالث��ة أش��هر ونصف 
شهر، وانخفضت لألسبوع اخلامس على 
التوالي متأثرة بخسائر السوق األميركية 
وهبوط الدوالر في ظل تنامي الش��كوك 
بش��أن ق��درة الرئيس دونال��د ترامب على 

املضي في سياسات لتعزيز النمو.
وأغل��ق »نيكاي« منخفض��اً 1.2 في املئة 
عن��د 19470.41 نقط��ة في أدن��ى إقفال 
ل��ه من��ذ الثاني من أي��ار. وفق��د 1.3 في 
املئة على مدار األسبوع مواصالً خسائره 

لألسبوع اخلامس على التوالي.
وتراجع الدوالر 0.3 باملئ��ة إلى 109.31 ين 
مواصالً االنخف��اض بعد أن هبط 0.6 في 

املئة اول من أمس.
واتس��م أداء البن��وك والش��ركات املالية 
بالضعف ليفقد مؤش��ر قط��اع البنوك 

1.4 ومؤشر قطاع التأمني 1.9 في املئة.
وهوى س��هم مجموعة »ميتسوبيش��ي 
يو اف جيه« املالية اثنني في املئة وسهم 
»ت��ي ان��د دي« القابضة للتأم��ني 2.6 في 

املئة.
وانخف��ض »توبكس« األوس��ع نطاقاً 1.1 

في املئة إلى 1597.36 نقطة.

تقـرير
بيانات تظهر سحب 1.3 مليار دوالر من البورصات

تهديدات ترامب لكوريا الشمالية وراء العزوف عن االستثمار في األسهم 

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن محافظ األنبار صهيب الراوي 
عن إمتام االستعدادات الالزمة لفتح 
منف��ذ طريبيل بني الع��راق واألردن، 
مؤك��دا أن ذلك س��يتم خالل األيام 

القليلة املقبلة.
وقال الراوي في بي��ان مقتضب، إنه 
يثم��ن "جه��ود احلكوم��ة املركزية 
ف��ي فت��ح املعاب��ر احلدودي��ة ف��ي 
محافظة االنب��ار"، مؤكدا "افتتاح 
معبر طريبيل خ��الل األيام القليلة 

املقبلة".
وأضاف أن ذلك يأتي "بعد إمتام وزارة 
الداخلية واحلكوم��ة احمللية، جميع 

االستعدادات الالزمة".
صحيف��ة  كش��فت  ذل��ك،  ال��ى 
"عكاظ" الس��عودية ع��ن أن األردن 
اش��ترطت احلصول على "ضمانات 
أميركي��ة" م��ن أجل إع��ادة افتتاح 
منف��ذ طريبي��ل احل��دودي، مبين��ًة 

أن الع��راق طل��ب تدخ��ل الس��فير 
األميركي لديه دوغالس س��يليمان، 
في حني أش��ارت إلى أن األخير أبلغ 
احلكومة األردنية أن واشنطن تعمل 
حالياً على ضمان س��المة الطريق 

الدولي.
ونقلت الصحيفة عن مصدر عراقي 
وصفته ب�"املوثوق"، قوله إن "األردن 
يصر عل��ى احلصول عل��ى ضمانات 
أميركية إلعادة فتح معبر طريبيل 
احلدودي بني البلدي��ن، وإن احلكومة 
العراقي��ة طلب��ت تدخل الس��فير 
األميرك��ي في بغداد لب��ذل جهوده 

إلقناع عّمان بإعادة افتتاح املعبر".
وأضاف أن "احلكومة األردنية ال تزال 
تعتب��ر أن الطري��ق الدولي يش��كل 
خط��را كبي��را، ف��ي ظل اس��تمرار 
متركز عناصر داع��ش في محافظة 

األنبار".
وتابع املصدر أن "السفير األميركي 

في العراق دوغالس سيليمان أجرى 
األردنية،  احلكوم��ة  اتصاالت��ه م��ع 
التي عادت وأكدت له أنها لن تفتح 
املعبر إال بضمان��ات أميركية تؤكد 
خل��و املنطق��ة احلدودي��ة والطريق 
الدولية الرابطة ب��ني عّمان وبغداد 
من العناص��ر اإلرهابي��ة"، موضحاً 
أن "الدبلوماس��ي األميرك��ي أبل��غ 
الوالي��ات  أن  األردني��ة  احلكوم��ة 
املتح��دة تعم��ل اآلن عل��ى ضم��ان 

سالمة الطريق الدولي".
إلى ذلك، أش��ارت الصحيفة إلى أن 
"الس��فير األميركي أشرف بشكل 
مباش��ر عل��ى اإلج��راءات األمني��ة 
عل��ى الطريق الدولي، كما جتول في 
محافظة األنبار بهدف اإلسراع في 
افتت��اح منفذ طريبيل، والبحث في 
موضوع تأمني الطريق الدولي الرابط 
بني العراق واألردن من قبل الشركة 

األميركية األمنية اخلاصة".

الصباح الجديد ـ وكاالت:
الروس��ي  الطاق��ة  وزي��ر  أعل��ن 
قيم��ة  أن  نوف��اك  ألكس��ندر 
التركية  الش��ركات  استثمارات 
ف��ي روس��يا بلغت أكث��ر من 10 
مليارات دوالر، ف��ي مقابل قيمة 
مماثل��ة اس��تثمرتها الش��ركات 

الروسية في تركيا.
مع��رض  أثن��اء  نوف��اك  وق��ال 
»إزمير« الدولي: »هناك إمكانات 
في مختلف  لالستثمار  واسعة 
ف��ي  االقتصادي��ة:  القطاع��ات 
وغيرهما  والصناع��ة،  الزراع��ة، 
من اجمل��االت، ال س��يما أن رئيس 
الدولت��ني اتفقا على زيادة حجم 

التجارة إلى 100 مليار دوالر«.
من جهت��ه، قال وزي��ر االقتصاد 

إن  زيبكج��ي  نه��اد  الترك��ي 
اتفاق��ا  لتوق��ع  تتطل��ع  ب��الده 
جمركي��ا مع االت��اد االقتصادي 
األوراس��ي، ال��ذي يضم روس��يا، 
وكازاخستان، وبيالروس، وأرمينيا، 

وقرغيزستان.
وق��ال زيبكجي، متحدث��ا اليوم 
اجلمع��ة في اجللس��ة العامة ل� 
الش��راكة  اجلديدة من  »املرحلة 
الروس��ية التركي��ة ف��ي اجمل��ال 
التج��اري االقتص��ادي«: »لدين��ا 
اقتراح، بأن تبدأ تركيا املفاوضات 
مع االتاد االقتصادي األوراس��ي 
بشأن توقيع اتفاق جمركي، من 
دون انته��اك االتف��اق املقابل مع 
االتاد األوروبي.. تركيا تريد إقامة 
تع��اون آخر مع االتاد االقتصادي 

األوراسي«.
واالت��اد األوراس��ي ه��و تال��ف 
يهدف لتعزي��ز الروابط التجارية 
أعضائ��ه،  ب��ني  واالقتصادي��ة 
وتضمن اتفاقي��ات االتاد جلميع 
أعضائ��ه حري��ة نق��ل الس��لع 
واليد  األم��وال  ورؤوس  واخلدمات 
سياس��ة  وانته��اج  العامل��ة 
يخ��ص  فيم��ا  عليه��ا  متف��ق 
أهم قطاع��ات االقتص��اد، وهي 
والصن��اعة،  والطاقة،  التجارة، 

والزراع��ة، والنق�ل.
وتتطل��ع دول عديدة منها مصر 
اتفاق  لتوقيع  والصني  وإسرائيل 
جتارة حرة مع االتاد، ما سيضمن 
لهذه الدول دخول أسواق االتاد 

بشروط تفضيلية.

20 مليار دوالر االستثماراتاستعدادات لفتح منفذ طريبيل خالل أيام
 المتبادلة بين روسيا وتركيا



برشلونة ـ وكاالت:

يتقدم التحقيق في الهجومني اللذين 
اس��فرا ع��ن س��قوط 14 قتي��ا ف��ي 
كاتالوني��ا، بس��رعة في اس��بانيا بعد 
كشف خلية تضم حوالى 12 شخصا 
ونف��ذت االعتداءي��ن عل��ى عج��ل بعد 
فش��ل خطة اولى كان ميكن ان تسبب 

سقوط عدد اكبر من الضحايا.
وقتل في هجوم برش��لونة 13 شخصا 
بينم��ا توف��ي ش��خص متأث��را بجروح 
اصيب بها في اعتداء كامبريلس. وادى 
الهجوم��ان ال��ى اصابة مئة ش��خص 
آخرين بجروح. وينتمي الضحايا الى 35 

بلدا على االقل.
وقال الناطق باسم ش��رطة املقاطعة 
جوزيب لويس ترابيرو امس االول اجلمعة 
ان ه��ذه اخللية قد تك��ون متورطة في 
بعمليت��ي  متث��ا  اللذي��ن  الهجوم��ني 
دهس ملصطافني في برش��لونة ثم في 

كامبريلس جنوبا.
وذكرت الش��رطة اإلسبانية امس االول 
اجلمع��ة، ان الهجم��ات االرهابي��ة في 
مدينة برش��لونة والتي أدت الى مقتل 
14 ش��خًصا ، ج��رى التخطي��ط له��ا 
ف��ي من��زل كان يس��تخدمه املتآمرون 

كمصنع للقنابل. 

ومت القبض على اربعة مش��تبه فيهم 
عل��ى االقل وفق��ا ملا قالته الس��لطات 
االس��بانية التي اش��ارت الى احتمالية 
وق��وع مؤام��رة متطورة وبعي��دة املدى 
ميك��ن ان تكون اس��وأ بكثي��ر مما حدث. 
وق��د أس��فرت الهجمات الت��ي وقعت 
اخلميس املاضي في برشلونة وبعد ذلك 
فى منتجع »كامبريلز« الس��احلي، عن 
إصابة العش��رات، مما أساء الى موسم 
السياحة الصيفي الهائل في إسبانيا.
وق��د أعل��ن تنظي��م »داع��ش« الحًق��ا 
مس��ؤوليته عن هجوم برشلونة. ويعد 
هذا اسوأ هجوم ارهابي يضرب اسبانيا 
خال 13 عاًما ويذّك��ر باعتداءات مماثلة 
من جان��ب املتطرفني االس��اميني في 
كل من فرنسا واملانيا وبريطانيا وأماكن 
اخ��رى، حيث اس��تخدمت الش��احنات 

كوسيلة للقتل. 
كا  االس��بانية  الس��لطات  وربط��ت 
الهجوم��ني بانفج��ار وقع ام��س االول 
اجلمع��ة فى بلدة الكانار على بعد 120 
مي��ا جنوب غ��رب برش��لونة، وتعتقد 
الش��رطة ان��ه دليل عل��ى مصنع كان 
املتآمرون يس��تخدمونه لصنع شاحنة 
مفخخة. وكانت الس��لطات قد حذرت 
م��ن وقوع هجوم وش��يك ورفعت حالة 
تأهب التهدي��د اإلرهابي إلى ثاني أعلى 
مستوى لها بعد عام 2015. منذ بداية 

هذا العام.

واعتقلت شرطة اس��بانيا 54 شخًصا 
يش��تبه في عاقتهم باإلره��اب ، وفقا 
لوزارة الداخلية. وذكرت متحدثة باسم 
الشرطة الكاتالونية ان موسى اوكابير 
البال��غ م��ن العم��ر 17 عاما مش��تبه 
في��ه بان يكون س��ائق الش��احنة التى 

دهست الناس في »الس رامباس« وهو 
ش��ارع رئيس��ي في برش��لونة مزدحم 
بالس��ائحني مما اس��فر ع��ن مصرع 14 

شخصا.
وهرب الس��ائق من مكان احلادث س��يرا 
عملي��ة  مح��ور  وكان  األق��دام  عل��ى 

مطاردة واسعة النطاق، اال ان الشرطة 
قال��ت ام��س االول اجلمع��ة ان��ه م��ن 
ب��ني املهاجمني اخلمس��ة الذي��ن لقوا 
مصرعه��م في الهجوم ال��ذي وقع في 
كامبريلس، وفق��ا ملا ذكرته وكالة انباء 

»اوروبا برس«. 

وأطلق رجال الشرطة النار على الرجال 
اخلمسة بعد أن حطمت سيارتهم في 
حش��د، مما أدى إلى مقتل ام��رأة، وكان 
أحد أش��قاء أوكابير األكبر سنا من بني 
األشخاص األربعة الذين ألقي القبض 

عليهم في ما يتصل بالهجوم.
وق��ال احملقق��ون انه��م كان��وا يعملون 
على افت��راض ان الهجوم��ني نتجا عن 
انفجار وقع في وقت متأخر من االربعاء 
املاضي ف��ي منزل في الكان��ار كحادث 
غ��از. وقال خبي��ر أوروبي ف��ي مكافحة 
اإلرهاب، اطلع على تفاصيل التحقيق، 
إن الشرطة تعتقد أن املهاجمني كانوا 
يقومون بتصنيع جه��از كبير يهدفون 

إلى تعبئته في شاحنة كبيرة.
وفي املكان الذي توقفت فيه الشاحنة 
الت��ي يقوده��ا املهاج��م، وحي��ث قتل 
العديد من الناس أو أصيبوا، قام الفنان 
جوان مي��رو، وهو الفنان األكثر ش��هرة 
في املدينة بوضع نصب تذكاري مؤقت 

للضحايا مكلل بالزهور والشموع. 
ومن بني القتلى امرأة برتغالية تبلغ من 
العمر 74 عاما كانت تسير مع حفيدتها 
واثنني من االيطاليني واالميركيني. وقال 
مس��ؤول املاني ان عددا م��ن املواطنني 

»يصارعون املوت« في املستشفى.
وقب��ل حلظ��ة م��ن الصمت بالنس��بة 
للضحاي��ا ام��س االول اجلمع��ة، دق��ت 
أج��راس الكنيس��ة وب��دأ الن��اس ف��ي 

التحرك نحو س��احة بازا دي كاتالونا، 
الس��احة املركزية لبرشلونة. وفي مزار 
مؤقت آخر هناك، كانت امرأتان، واحدة 
ترت��دي احلج��اب، تبكي��ان ويحتضن��ان 
بعضهم��ا بعض��ا، وهتف الن��اس في 
الكاتالوني��ة  باللغ��ة  قري��ب  م��كان 
»الشعب لن يتعرض للضرب«، و »نحن 

لسنا خائفني.
وش��عر اخ��رون بالقل��ق م��ن أن ظاهرة 
هجم��ات الس��يارات عبر أوروب��ا خال 
العامني املاضيني وصل اآلن إلى إسبانيا، 
وقالت اس��تيا جيل، مساعدة املدرس، 
التي جاءت إلى الس رامباس في معرض 
تضامن: »أنا قلقة، وصدري ضيق، عادة 
م��ا أمش��ي هنا وأش��عر باألم��ان. اآلن، 
خائف��ة حقا. اعتقل ش��قيق موس��ى 
أوكابير دري��س أوكابير اخلميس املاضي 
بع��د أن ذه��ب إلى الش��رطة وادعى أن 

وثائق هويته قد سرقت.
 وقال مس��ؤول في الش��رطة الوطنية 
طلب عدم الكش��ف ع��ن هويته انه ال 
يزال هناك ثاث ش��احنات على االقل مت 
استئجارها حتت اس��م ادريس اوكابير. 

ونفى اي عاقة بالهجمات.
وكان ثاث��ة م��ن الرج��ال املعتقلني من 
أص��ل مغرب��ي، بينم��ا يأت��ي الرابع من 
مليلي��ة. ولم يت��م التع��رف على احد 
املشتبه فيهم احملتجزين فى ريبول على 

بعد حوالى 65 ميا شمال برشلونة.
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موسكو - رويترز:
أصيب 8 أشخاص جراء عملية طعن وقعت امس 
السبت وسط مدينة سورغوت شرق روسيا، قبل 
أن تتمكن الشرطة من تصفية املهاجم، حسبما 

نقلت وكالة تاس عن مصادر أمنية.
وق��ال املكت��ب الصحفي لف��رع جلن��ة التحقيق 
الروس��ية ف��ي دائرة خانت��ي مانس��ي ذات احلكم 
الذاتي مبنطقة األورال، إن مجهوال اعتدى بسكني 
على املارة في ش��ارع رئيس��ي مبدينة س��ورغوت، 

ومتكن من جرح 8 أشخاص.
وأض��اف: »بعد وص��ول رجال الش��رطة إلى موقع 
احلادث، أبدى اجلاني مقاوم��ة، فأطلقوا النار عليه 

وأردوه قتيا«.
ونقل املصابون إلى املستشفى، حيث هناك اثنان 
منهم في حالة خطيرة وخمسة آخرون في حالة 

مستقرة نسبيا.
وفتح التحقيق ملعرفة مابس��ات احل��ادث وهوية 

اجلاني ودوافع اجلرمية.
وقالت الشرطة إنها تتحرى بشأن معلومات تفيد 

بأن املهاجم كان يعاني من اضطرابات نفسية.

هلسنكي ـ رويترز:
قالت الشرطة الفنلندية امس السبت إنها حتقق 
في حادث الطعن الذي وقع امس االول  اجلمعة في 
مدينة توركو وقتل فيه ش��خصان وأصيب ثمانية 

على أنه جرمية متعلقة باإلرهاب.
وأضافت أن املشتبه به في احلادث مغربي عمره 18 
عاما. والقتيان فنلنديان وهناك إيطالي وسويديان 
بني املصابني. وذكر مكتب التحقيقات الوطني في 
بيان »وفقا للمعلوم��ات التي حصلنا عليها أثناء 
الليل يجري التحقيق في حادث الطعن في توركو 
على أنه قت��ل بنية اإلرهاب«. وف��ي أعقاب احلادث 
ال��ذي وقع ام��س االول اجلمعة أطلقت الش��رطة 
النار على ساق املش��تبه به وألقت القبض عليه. 
وعززت الس��لطات إجراءات األمن في أنحاء الباد 
فنش��رت مزي��دا من الدوري��ات وعملي��ات املراقبة 
حتس��با لضلوع مزيد من األشخاص في الهجوم. 
وج��رى تنكيس األعام امس الس��بت ف��ي أنحاء 
الدولة الواقعة في شمال أوروبا حيث يندر نسبيا 
وق��وع جرائ��م عنيف��ة. وكان جهاز اخملاب��رات رفع 
مستوى التهديد اإلرهابي في حزيران إلى »مرتفع« 
من »منخفض« قائا إنه أصبح على دراية بخطط 

لها عاقة باإلرهاب في فنلندا.

كراكاس ـ رويترز:
منحت اجلمعية التأسيس��ية اجلديدة في فنزويا 
لنفس��ها س��لطة إصدار القوان��ني لتحل محل 
الكوجن��رس )البرملان( الذي تق��وده املعارضة وتزيد 
االنتق��ادات للحكوم��ة ب��أن الرئيس االش��تراكي 

نيكوالس مادورو يكرس لدكتاتورية.
وعملي��ا ل��ن يغير ذل��ك كثيرا من الوض��ع الراهن 
فلقد ج��ردت احملكمة العليا الت��ي يهيمن عليها 
احلزب االشتراكي الكوجنرس من صاحياته وألغت 
تقريب��ا كل القوان��ني التي أقرها من��ذ أن هيمنت 

عليه املعارضة في 2016.
لكن القرار يشير إلى أن اجلمعية التأسيسية التي 
انتخب��ت في متوز في تصوي��ت قاطعته املعارضة 
أصبحت مهتم��ة بتقليص نف��وذ املعارضة أكثر 
من اهتمامها مبهمتها الرسمية املتعلقة بإعادة 

كتابة دستور الباد.

إصابة 8 أشخاص في 
حادث طعن بسكين

 شرق روسيا

شرطة فنلندا تحقق في 
صلة حادث الطعن باإلرهاب 
وتقول المشتبه به مغربي

الجمعية التأسيسية 
في فنزويال تمنح نفسها 

سلطات تشريعية

متابعة ـ الصباح الجديد:

بدأ اجليش اللبناني امس الس��بت 
تنفيذ اخلطة العسكرية املوضوعة 
لتحري��ر ج��رود رأس بعلبك والقاع 
حتت مس��مى »فجر اجلرود«، فشنَّ 
قصًفا باملداف��ع الثقيله وراجمات 
الصواري��خ عل��ى مواق��ع تنظيم 
»داع��ش« في اجل��رود املذكورة ومن 

كل اإلجتاهات .
واف��اد مصدر عس��كري أن اجليش 
حقق إصابات مباشرة في منطقة 
جب��ل حورته. وس��يطر عل��ى تلة 
اخمليرم��ة. وق��ال إن اجلي��ش يحقق 
إصابات مباش��رة ف��ي مواقع عدة 
في جرود الق��اع وراس بعلبك، في 
عقاب ال��كاف، منطق��ة الكهف 

وعقاب شكر.
وحض��ر رئيس اجلمهوري��ة العماد 
ميش��ال ع��ون ال��ى وزارة الدف��اع 
ملتابع��ة العملية العس��كرية في 
اجلرود، وأجرى اتصاال بقائد اجلبهة 
ف��ي جرود رأس بعلبك والقاع وحيا 
ناطرين  وقال لهم:«  العس��كريني 

االنتصار«
إل��ى ذلك قال العمي��د في اجليش 
اللبناني علي قانصوه، أن مسلحي 
داعش موجودون في مساحة تقدر 
ب� 120 كيلومت��را مربعا في جرود 
الق��اع ورأس بعلبك، إذ تقدر أعداد 
املس��لحني بحوال��ي 600 إرهاب��ي 
موزعني عل��ى ثاث مجموعات في 

املنطقة.
أي  وج��ود  ع��دم  قانص��وه  وأك��د 
تنس��يق بني اجلي��ش اللبناني وبني 
ح��زب اهلل واجلي��ش الس��وري في 

معركة اجلرود.
وبحس��ب اإلع��ام احلرب��ي، متكن 
ح��زب اهلل واجلي��ش الس��وري من 
حترير العديد من التال واملرتفعات 
منها حرف وادي فارة ورأس شعبة 
املرتفع��ات  املغ��ارة وغيره��ا م��ن 

والتال احمليط��ة في جرود اجلراجير 
وج��رود قارة في القلم��ون الغربي، 
ك��وادي أبو خضير ووادي مس��عود 
وذل��ك منذ الدقائق األولى النطاق 

املعركة.
وأعلن االمني العام للصليب االحمر 
جورج كتانة »ان سيارات االسعاف 
و175 مسعفا ومتطوعا ينتشرون 
على طول اخلط املمت��د من القاع 
حتى رأس بعلبك وعرسال، ملواكبة 
عملي��ة »فجر اجل��رود« الذي يقوم 
اللبنان��ي ف��ي رأس  به��ا اجلي��ش 
بعلبك وجرود الق��اع ضد ارهابيي 

داعش«.
وكان قائ��د اجليش اللبناني العماد 
جوزيف عون أطلق امس الس��بت 
عب��ر موقع »تويت��ر« التابع ملديرية 

العس��كرية  العملي��ة  التوجي��ة 
لتحري��ر ج��رود رأس بعلبك والقاع 
.وق��ال في تغريدة له باس��م لبنان 
ودم��اء  اخملتطف��ني  العس��كريني 
الش��هداء االب��رار وباس��م ابطال 
اجلبش العظيم اطلق عملية فجر 

اجلرود 
ويأت��ي اعان اجلي��ش اللبناني بعد 
نح��و عش��رين يوم��ا عل��ى خروج 
جبهة فتح الشام )جبهة النصرة 
س��ابقا( من ج��رود بلدة عرس��ال 
احلدودية ف��ي اطار اتف��اق اجاء مت 
التوصل اليه بعد عملية عسكرية 

حلزب اهلل اللبناني.
وخ��رج اث��ر ذلك نح��و ثمانية آالف 
مقات��ل من اجلبهة والجئ س��وري 
من جرود بلدة عرسال الى منطقة 

الفصائل  واقع��ة حت��ت س��يطرة 
املعارضة في سوريا.

اللبنان��ي  اجلي��ش  يش��ارك  ول��م 
مباش��رة في املعرك��ة ضد جبهة 
الش��ام، لكن��ه كان عل��ى  فت��ح 

تنسيق مع حزب اهلل.
وبعد ايام على العملية العسكرية 
ض��د جبه��ة فت��ح الش��ام، اعلن 
االمني العام حلزب اهلل حسن نصر 
اهلل ان توقيت اطاق العملية ضد 
تنظيم داعش سيكون بيد اجليش 
اللبنان��ي، مش��يرا ال��ى ان االخير 
سيقاتل من اجلانب اللبناني فيما 
سيفتح حزب اهلل واجليش السوري 

اجلبهة السورية.
وشهدت بلدة عرسال العام 2014 
معارك عنيفة بني اجليش اللبناني 

ومس��لحني تابعني جلبهة النصرة 
)وقتها( وتنظيم الدولة االسامية 
قدموا من سوريا. وانتهت بعد ايام 

بإخراج املسلحني من البلدة.
وانكف��أ مقاتل��و جبه��ة النصرة 
حينذاك ف��ي جرود عرس��ال فيما 
سيطر تنظيم داعش على مناطق 
واس��عة ف��ي ج��رود الق��اع ورأس 
بعلب��ك. واحتجز الطرف��ان وقتها 

عددا من العسكريني اللبنانيني.
وافرجت جبهة النصرة عن قسم 
منه��م بعد اعدامه��ا أربعة ووفاة 
خام��س متاث��را باصابت��ه، فيما ال 
يزال تسعة عسكريني مخطوفني 
لدى تنظيم الدولة االسامية من 

دون توافر معلومات عنهم..
وفي ضوء التقدم الذي يحرزه حزب 

اهلل واجليش الس��وري، سلم أمير 
م��ن داع��ش املدعو »أحم��د وحيد 
العبد« نفس��ه وأف��راد مجموعته 
عند معبر الزمران��ي في القلمون 

الغربي.
وقد قال الرئي��س األميركي دونالد 
ترام��ب أواخ��ر الش��هر املاضي إن 
أن  »بإمكان املساعدات األميركية 
تضم��ن أن يكون اجلي��ش اللبناني 
ه��و القوة الوحي��دة التي حتتاجها 
الباد للدف��اع عن حدودها«، لكنه 
لم يحدد طبيعة ومستوى الدعم 
واملس��اعدات ال��ذي ميك��ن تقدميه 

للبنان.
وكانت الس��فارة األميركية قالت 
األثنني املاضي إنها س��لمت ثماني 
مدرعات جديدة للجيش اللبناني.

بإشراف مباشر من الرئيس عون لمتابعة العملية العسكرية 

قيادة الجيش اللبناني تطلق عملية »فجر الجرود«
لطرد »داعش« من رأس بعلبك والقاع

سيارات االسعاف 
و175 مسعفا 

ومتطوعا ينتشرون 
على طول الخط 
الممتد من القاع 
حتى رأس بعلبك 

وعرسال

برشلونة بعد العملية االخيرة

اجليش اللبناني

تقـرير
يعد أسوأ هجوم ارهابي يضرب إسبانيا خالل 13 عاًما

الشرطة اإلسبانية تحقق في خلية تضم نحو 12 شخصا بعد اعتداءي كاتالونيا
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انقرة ـ بي بي سي:
وصف الرئيس الترك��ي، رجب طيب 
أردوغ��ان، زعم��اء احل��زب احلاكم في 
أملاني��ا ب� »أعداء تركي��ا«، وقال إنهم 
يستحقون رفض الناخبني األملان ذوي 
األصول التركية لهم في االنتخابات 

األملانية الوشيكة.
وس��تجري أملانيا انتخابات عامة في 
24 من آب اجلاري، وميكن لنحو مليون 
ش��خص من أصول تركية يعيشون 

في أملانيا التصويت.
أردوغ��ان  ه��ؤالء  غالبي��ة  ودعم��ت 
ف��ي االس��تفتاء األخير في نيس��ان 

املاضي.
وق��ال أردوغ��ان: »إن أح��زاب االحت��اد 
والدميقراطي  املسيحي  الدميقراطي 
االجتماع��ي واخلض��ر كله��م أعداء 

لتركيا«.
وزي��ر  غابريي��ل،  ووص��ف س��يغمار 
اخلارجية األملاني، تصريحات أردوغان 

بأنه��ا تدخ��ل »غير مس��بوق« ضد 
سيادة أملانيا.

وهاج��م الرئيس الترك��ي أملانيا قبل 
ذلك رغ��م قوة عاقتهم��ا التجارية 
ش��مال  حل��ف  ف��ي  وش��راكتهما 
األطلس��ي )ناتو(. وفي وقت س��ابق، 
أع��رب أردوغان عن غضبه الش��ديد 
الس��ماح  برل��ني  رف��ض  بس��بب 
لبع��ض حلفائ��ه بحش��د الناخبني 
له ف��ي أملانيا قبي��ل التصويت على 
االس��تفتاء األخير في نيس��ان، وهو 
االس��تفتاء الذي مهد الطريق ملنح 
أردوغان صاحيات تنفيذية واسعة. 
التوترات بع��د محاولة  وتصاع��دت 
االنقاب الفاش��ل ض��د أردوغان في 
متوز 2016، الت��ي راح ضحيتها 240 

قتيا على األقل.
وحّم��ل أردوغان ش��بكة رجل الدين 
التركي املوجود في منفاه االختياري 
في الواليات املتحدة، فتح اهلل غولن، 

لانق��اب،  التخطي��ط  مس��ؤولية 
احلماي��ة  بتوفي��ر  أملاني��ا  واته��م 

ألنصاره.
ودع��ا الرئي��س الترك��ي ه��ؤالء إلى 
»توجيه املساندة الضرورية لألحزاب 
السياس��ية التي ال تناص��ب تركيا 
الع��داء.« وأض��اف: »ال يه��م م��ا إذا 
كانوا هم احلزب األول أو الثاني. فهذا 
بطريقة أو بأخرى نضال كرامة ألبناء 
شعبي الذين يعيش��ون في تركيا«، 
في إش��ارة ضمني��ة إل��ى إمكانية 
دعم الناخبني ألحزاب أقصى اليمني 

وأقصى اليسار في أملانيا.
ويحك��م ح��زب االحت��اد الدميقراطي 
إل��ى  ينتم��ي  ال��ذي  املس��يحي، 
اليم��ني الوس��ط وتتزعم��ه أنغي��ا 
ميركل، الباد ف��ي ائتاف مع احلزب 
يس��ار  االجتماع��ي،  الدميقراط��ي 
ال��ذي يتزعمه س��يغمار  الوس��ط، 

غابرييل.

بيروت ـ رويترز:
قالت وسائل إعام حكومية ووحدة 
اإلعام احلرب��ي التابعة جلماعة حزب 
الس��وري  واملرص��د  اللبناني��ة  اهلل 
حلقوق اإلنسان امس االول اجلمعة إن 
اجليش السوري وحلفاءه طوقوا جيبا 
لتنظيم داعش بوس��ط سوريا بعد 
إحراز تقدم في املنطقة الصحراوية.
وتقدم اجليش الس��وري على حساب 
داعش على محورين صوب محافظة 
دير الزور هذا العام ليترك جيبا كبيرا 

ميت��د إل��ى الغ��رب ب��ني احملورين حتت 
سيطرة املتشددين.

وقال��ت الوكال��ة العربية الس��ورية 
لألنب��اء إن ق��وات اجلي��ش الس��وري 
حققت تقدما مهم��ا في عملياتها 
ضد داع��ش »بفرضه��ا احلصار على 
أع��داد كبيرة م��ن إرهابي��ه في بلدة 

عقيربات بريف سلمية الشرقي«.
وقالت وحدة اإلع��ام احلربي التابعة 
جلماعة حزب اهلل، حليف األسد في 
احلرب املستمرة منذ ست سنوات، إن 

وحدات اجليش تتق��دم صوب اجلنوب 
من أثري��ا وصوب الش��مال من جبل 

شاعر.
وتق��ع بل��دة عقيربات عل��ى بعد 37 
كيلومترا إلى الش��رق م��ن منطقة 
س��لمية قرب الطري��ق الوحيد الذي 
مي��ر بأراضي احلكوم��ة إلى حلب وهو 
طريق أغلق في بعض األحيان بسبب 
املعارك. وطرد الدولة اإلس��امية من 
ه��ذا اجلي��ب يخفف الضغ��ط على 

الطريق.

واشنطن ـ رويترز:
قالت املتحدثة باسم البيت األبيض 
سارة ساندرز امس االول اجلمعة إن 
الرئيس دونالد ترامب يبحث خياراته 
بخص��وص اس��تراتيجية أميركية 

جديدة في أفغانس��تان وس��يصدر 
إعانا »في الوقت املناس��ب«. وقال 
مس��ؤولون أميركي��ون لرويترز قبل 
االجتم��اع ال��ذي عقد ف��ي كامب 
ديفي��د بوالية ماريان��د إن اخليارات 

املطروح��ة على ترام��ب تتراوح من 
انس��حاب كامل من أفغانستان أو 
احلف��اظ على الوض��ع الراهن لنحو 
8400 جن��دي أو زيادة طفيفة يركز 

على مكافحة اإلرهاب.

أردوغان يصف قادة ألمانيا 
بـ »أعداء تركيا«

الجيش يطوق جيبا لـ«داعش« في وسط سوريا

ترامب يبحث خياراته بشأن
استراتيجية جديدة في أفغانستان



شهدت الس��نوات األخيرة تطورا 
ملحوظ��ا ف��ي وس��ائل التواصل 
االجتماع��ي حي��ث اصب��ح عموم 
الن��اس لديه��م مواق��ع مختلفة 
عل��ى ش��بكات االنترني��ت بفعل 
اجهزة املوبايل واحلاس��وب احلديثة 
وانخف��اض تكلفة االنترنيت الذي 
قد يكون في بعض االحيان مجانا 
وإزاء ذل��ك جن��د ان مواقع التواصل 
بوك  الفيس  ومنه��ا  االجتماع��ي 
واليوتيوب...ال��خ أصبح��ت مواقع 
افتراضي��ة يلتق��ي م��ن خالله��ا 

االش��خاص من جميع دول العالم 
يتبادلون املعلومات واآلراء.

 ومثلم��ا لالنترنيت فائ��دة كبيرة 
في تبادل اخلبرات من خالل االطالع 
على ثقاف��ات الش��عوب اخملتلفة 
فان��ه م��ن الناحية األخرى ش��هد 
اجلانب السيء منه وهو استعمال 
تل��ك املواق��ع البت��زاز املواطنني او 
التش��هير به��م او تهديده��م او 
التحري��ض على اجلرائ��م اخملتلفة 
واصب��ح املواطن في خط��ر كبير 
م��ن تل��ك اجلرائ��م الت��ي تقع من 

اس��تغلوا  مجهول��ني  اش��خاص 
تل��ك املواق��ع الرت��كاب جرائمهم 
والتي ه��ي في كثير م��ن االحيان 
تستعمل للتهديد بغية احلصول 
على مناف��ع مادية او معنوية وقد 
الس��نوات  في  احملاك��م  ش��هدت 
االخي��رة الكثير من تل��ك اجلرائم 
الت��ي وصل��ت في بع��ض االحيان 
الى قتل الضحي��ة من قبل ذويها 
للخ��الص من العار الذي حلق بذوي 
الضحية نتيجة مقاطع فيديو او 
صور تعود للمجنى عليه استطاع 

عب��ر  عليه��ا  احلص��ول  اجلان��ي 
وس��ائل مختلفة مس��تغال غباء 
اجملن��ى عليه احيانا او مس��تعمال 
لوس��ائل القرصنة على االنترنيت 
عبر س��حب ملفات اجملن��ى عليه 
مواقع  عب��ر  وبثه��ا  الش��خصية 

التواصل االجتماعي اخملتلفة.
التش��ريعات  لغي��اب  ونظ��را 
القانوني��ة التي تش��دد العقوبات 
على تلك اجلرائم املعلوماتية التي 
هي من اجلرائم املستحدثة وسمة 
من س��مات العصر احلديث ومنها 

جرمية التهديد عبر االنترنيت التي 
تعد ذات طبيع��ة خاصة تختلف 
عن جرائ��م التهدي��د العادية من 
ناحية طريق��ة ارتكابها من خالل 
اجهزة االتصال احلديثة التي يكون 
الفاع��ل فيه��ا على ق��در عال من 
العلمية باستعمال تلك الوسائل 
الت��ي جتعله مجه��وال لالخرين مما 
يش��كل خطرا كبيرا على اجملتمع 
حي��ث ال ميك��ن الوص��ول اليه في 
كثي��ر م��ن االحيان مما يس��هل له 
الن��اس  وابت��زاز  اجلرمي��ة  ارت��كاب 

والتش��هير به��م. وبالرغ��م م��ن 
تطويع القضاء العراقي للنصوص 
العقابية اخلاصة بجرائم التهديد 
او التشهير وعكس��ها على هذه 
اجلرمي��ة املس��تحدثة م��ن خ��الل 
 430( القانوني��ة  امل��واد  نص��وص 
 )-438  -435  434-433( و   )-432
عقوب��ات اال ان هذا االمر غير كاف 
حي��ث ان بع��ض تل��ك العقوبات 
بس��يطة ال تتناس��ب واخلط��ورة 
االجرامية ملرتكبها التي في بعض 
االحيان تودي تلك األفعال الى قتل 

اجملن��ى عليه م��ن قبل ذوي��ه اتقاًء 
للعار الذي يعتقدون انه حلق بهم 
نتيجة ذلك مم��ا يكون معه اجلاني 
في ه��ذه احلالة س��بب في جرمية 

القتل ان لم يكن محرضا عليها.
وازاء كل م��ا تق��دم جن��د ان��ه من 
الض��روري تدخل املش��رع العراقي 
لتش��ريع قانون مكافح��ة اجلرائم 
ومنها جرمية  اخملتلفة  املعلوماتية 
التهدي��د عب��ر االنترنيت التي هي 
م��ن جرائم العص��ر التكنولوجي 

املتطور.
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كاريكاتير

عن موقع »كارتون سياسي«

جرائم التهديد عبر مواقع التواصل االجتماعي
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المقاالت و اآلراء التي 
تنشر تعبر عن وجهة نظر 
أصحابها وال تمثل بالضرورة 
رأي الجريدة

ّ
ّ

عماد عبد اهلل

جيمس ويتمان

قاضي عراقي

أستاذ القانون 
المقارن واألجنبي 
في كلية الحقوق 

في ييل

تُرى هل تتعرض الواليات املتحدة 
لتهديد النازية؟ اإلجابة القصيرة 
هي كال، على الرغم من األحداث 
اخمليف��ة الت��ي ش��هدتها مدينة 
شارلوتسفيل في والية فيرجينيا 

األسبوع الفائت.
موط��ن  شارلوتس��فيل،  ف��ي 
جامعة فيرجينيا، التي أسسها 
احتش��د  جيفرس��ون،  توم��اس 
وانفصالي��ون،  بي��ض،  قومي��ون 
وأعض��اء جماعة  ونازيون ج��دد، 
كوكلوك��س كالن، وغير ذلك من 
اجلماع��ات املتماثلة ف��ي الِفكر، 
عالم��ة  حتم��ل  الفت��ات  خل��ف 
الصليب املعقوف، وانطلقوا في 
مس��يرة حاملني املش��اعل على 
النازي��ة. وبحول نهاية  الطريقة 
اليوم، وقع��ت أيضا أعمال عنف 
إجرامي��ة. حت��ى أن أحد املؤمنني 
بس��يادة ذوي البش��رة البيض��اء 
ذهب إلى حد قيادة سيارته على 
أجس��اد حش��د من املتظاهرين 
املضادين، مما أس��فر ع��ن مقتل 
ش��خص واح��د وإصابة تس��عة 

عشر آخرين بجراح. 
كان��ت اجملموعات املس��ؤولة عن 

أعمال العنف في شارلوتسفيل 
تعرب��د وتقص��ف بع��د انتخاب 
الرئيس األميرك��ي دونالد ترامب 
الثان��ي  نوفمبر/تش��رين  ف��ي 
املاض��ي. وكثي��را ما ت��ردد ترامب 
ف��ي التنص��ل منه��م؛ فخ��الل 
احلمل��ة االنتخابي��ة، عندما أيده 
علن��ا ع��راف كوكلوك��س كالن 
األكبر ديفيد ديوك، تباطأ ترامب 
على نحو فاضح في رفض ديوك 
ترام��ب  وأتباع��ه. كم��ا ح��رض 
مرارا وتكرارا عل��ى العنف خالل 
حملت��ه االنتخابي��ة، ف��ي ح��ني 
أظه��ر تعاطفا عميق��ا مع قادة 
مس��تبدين م��ن أمث��ال الرئيس 

الروسي فالدميير بوتن.
بعد األحداث في شارلوتسفيل، 
ق��دم ترامب في مس��تهل األمر 
بيانا تافه��ا أدان في��ه الكراهية 
وبالتال��ي  اجلانب��ني«،  »عل��ى 
ب��ني  أخالقي��ا  ترام��ب  س��اوى 
العنصريني وأولئك الذين جتمعوا 
ملعارضته��م. وبع��د يومني، حتت 
ضغ��وط متزاي��دة احل��دة، أصدر 
ترام��ب بيانا أكثر ق��وة، أدان فيه 
صراح��ة جماع��ة الكوكلوكس 

كالن، والنازيني اجل��دد، وغير ذلك 
من املؤمنني بسيادة ذوي البشرة 
البيض��اء وتفوقه��م، ولكنه في 
وقت الحق عاود إلقاء اللوم على 

»اجلانبني« عن العنف.
كل هذا بغيض ومثير لالشمئزاز. 
ولكن أي مراقب عاقل يستطيع 
أن ي��رى أن الوالي��ات املتح��دة ال 
تزال بعيدة بأش��واط عن األجواء 
الكابوس��ية في أملاني��ا في عام 
1933. فاملؤسس��ات األميركي��ة 
الدميقراطية صام��دة، متاما كما 
كانت صامدة في سنوات األزمة 
ف��ي ثالثينيات القرن العش��رين. 
ول��م حُتَظ��ر أح��زاب املعارض��ة، 
ول��م تفق��د احملاكم س��لطتها 

املستقلة.
وعالوة عل��ى ذل��ك، ترامب ليس 
املرشد األعلى حلزب سياسي له 

ذراع شبه عسكرية.
 وال توج��د مراف��ق مثل داش��او، 
أو أوش��فيتز، أو تريبلين��كا حتت 
احلدودي  اجل��دار  اإلنش��اء. وحتى 
ال��ذي يخط��ط ترام��ب إلقامته 
مع املكس��يك يظ��ل عالقا في 
مرحل��ة التخطيط، بال متويل من 

الكوجنرس األميركي. والكوجنرس 
ليس على وشك إقرار قانون متكني 
مينح سلطات دكتاتورية للرئيس، 
كم��ا فع��ل البرمل��ان األملاني مع 
هتلر في مارس/آذار 1933. وأخيرا 
وليس آخ��را، أصبحت الصحافة 
األميركية أكثر عنادا ومتاسكا مما 

كانت عليه لسنوات.
الواق��ع أن ت��وق ترام��ب للحكم 
للعي��ان.  واض��ح  االس��تبدادي 
ولكن��ه لن يتمكن م��ن حتقيقه. 
ولن تنش��أ دكتاتوري��ة نازية في 

أميركا.
ولك��ن الس��ؤال الصحيح ليس 
م��ا إذا كان��ت أمي��ركا مه��ددة 
مبث��ل ه��ذه الدكتاتوري��ة. فرمب��ا 
تك��ون املؤسس��ات الدميقراطية 
األميركية صامدة، ولكن التاريخ 
علمن��ا أنه��ا ليس��ت حصين��ة 
ضد مكائد البرامج السياس��ية 
العنصري��ة اخلبيث��ة. الواق��ع أن 
الوالي��ات املتح��دة أنتجت بعض 
الت��ي خدم��ت الحقا  القوان��ني 
كأس��اس للحرك��ة النازي��ة في 

أملانيا.
ظ��ل  ف��ي  أمي��ركا،  كان��ت 

الدميقراطي��ة  مؤسس��اتها 
النابض��ة باحلياة، مبثاب��ة الوالية 
القانوني��ة العنصرية الرائدة في 
العالَم في أوائل القرن العشرين. 
واملث��ال الواضح هن��ا اجلنوب في 
ظل قانون جيم كرو، حيث أقرت 
البيضاء  التش��ريعية  الهيئ��ات 
قوانني تفرض الفصل العنصري 
ومتحو العديد من املكاسب التي 
حتققت في فترة إعادة البناء بعد 
احل��رب األهلية. ولك��ن هذا ليس 
املثال الوحيد. فقد أعرب املنتمون 
إلى اليمني املتطرف في أوروبا عن 
إعجابهم بسياسات الهجرة في 
أميركا في أوائل القرن العشرين، 
والتي كانت مصممة الستبعاد 
األعراق »غير املرغوبة«. وفي بيانه 
بعن��وان »كفاح��ي«، اعتبر هتلر 
التي  الوحيدة«  »الدول��ة  أميركا 
كان��ت تتق��دم نحو خل��ق نظام 

سليم قائم على الِعرق.
الواقع أن 30 والية أميركية خالل 
تلك الفت��رة كانت تفرض قوانني 
األجن��اس  الخت��الط  مناهض��ة 
بهدف حماية النقاء الِعرقي. ولم 
تق��ف املؤسس��ات الدميقراطية 

األميركي��ة ف��ي وجه مث��ل هذه 
السياس��ات ف��ي أوائ��ل الق��رن 
العش��رين. بل على العكس من 
ذل��ك، كانت القوان��ني املناهضة 
للنظام  نتاجا  األجناس  الختالط 
الدميقراط��ي في أمي��ركا، والذي 
أعطى صوت��ا كام��ال لعنصرية 
كثير م��ن األميركيني. كما أقرت 
احملاكم األميركية هذه االبتكارات 
س��وابق  باس��تعمال  القانونية، 
القان��ون الع��ام املرن��ة لتحديد 
من يحص��ل على مكانة »الرجل 

األبيض« املتميزة.
اهتمام��ا  النازي��ون  أول��ى  وق��د 
كبيرا. فعندما وضعوا قوانينهم 
العنصري��ة ���� قوان��ني نورمبرج 
لع��ام 1935 ���� درس��وا القانون 

الِعرقي األميركي كنموذج.
ولهذا، بدال من أن نسأل اليوم ما 
إذا كانت املؤسس��ات األميركية 
س��تبقى عل��ى قي��د احلي��اة في 
ظل رئاس��ة ترامب، يتعني علينا 
وض��ع  ميك��ن  كي��ف  نس��أل  أن 
املؤسسات األميركية في خدمة 
أغ��راض غي��ر مش��روعة. فف��ي 
نهاي��ة املطاف، في ح��ني انتهت 

القوان��ني الِعرقي��ة الت��ي كانت 
الواليات املتح��دة تعمل بها في 
الق��رن العش��رين، فإنها  أوائ��ل 
ما ت��زال تنع��م بنف��س النظام 
ومرون��ة  احملم��وم  الدميقراط��ي 
القان��ون العام التي كانت تتمتع 
بها آنذاك. ول��م يعد من املمكن 
أن تنتج هذه املؤسس��ات قوانني 
جيم كرو؛ ولكن نظ��ام العدالة 
اجلنائية األميركي، على س��بيل 
املث��ال، يظ��ل ممث��ال للعنصري��ة 

املؤسسية.
ينبغ��ي لألميركي��ني أن يخجلوا 
ألن مؤسس��ات بالده��م وضعت 
النازي.  الِعرقي  للقانون  األساس 
ولك��ن ال حاجة به��م إلى القلق 
بشأن التهديد املتمثل في عودة 
النازي��ة، عل��ى الرغ��م م��ن تردد 
ترامب وازدواجيته في إدانة مبدأ 

التفوق األبيض. 
وبدال من ذلك، ينبغي لألميركيني 
إمكاني��ة  بش��أن  يقلق��وا  أن 
لشرور  مؤسس��اتهم  تس��هيل 
أصله��ا  ب��أن  االعت��راف  نك��ره 
األميرك��ي ثابت ثب��ات أميركية 

فطيرة التفاح.

هل النازيون أميركيون كفطيرة التفاح؟
PROJECT
SYNDICATE

طارق حرب
اإلرهاب يستهدف إسبانيا

املعان��ي والدالالت العظيم��ة وراء افتتاح القنصلية 
الس��عودية في النجف بعد فت��ح معبر عرعر بنحو 
دائم هل تتحول التجارة البرية من شمال العراق الى 

جنوبه بحيث ينتهي الطريق املار عبر كردستان؟
هل يحصل االس��تثمار في الصحراء العراقية كما 

حصل في الصحراء السعودية.
ه��ذا ما ميك��ن قوله بعد ما حصل م��ن دول مجلس 
التعاون اخلليجي بعد تولي االمير محمد بن سلمان 
والي��ة العهد الى حد ما حصل ي��وم 2017/8/14 من 
اجتاه اململكة العربية السعودية الى اقامة قنصلية 
س��عودية ف��ي مدين��ة النجف م��ع م��ا يترتب على 
اختيار النجف املقدسة مكانا للقنصلية بوصفها 
املرجعي��ة العلي��ا للمكون الش��يعي واختيارها من 
دون اي��ة مدينة اخرى ذات معان ودالالت دينية معينة 
تتمث��ل بإنه��اء القطيعة ب��ني هذا املك��ون واالجتاه 
احلنبل��ي الوهاب��ي املوجود في الس��عودية. وبالتالي 
فان هذه اخلطوة نهاية لصراع فكري ديني اجتماعي 
وبداية لعهد جديد من العالقات بني الدولتني اوال وبني 
املذهبني ثانيا وقد يقول  قائل ان ذلك الغراض جتارية 
ولقرب املدينة من السعودية وهذا يرد عليه بان هذا 
الق��ول ينطبق عل��ى مدينة كربالء اكث��ر من مدينة 
النج��ف كون بداية الطريق بني العراق والس��عودية 
يكون م��ن كربالء وال مي��ر على مدين��ة النجف كما 
ان املركز التجاري عند االس��تثمارات السعودية في 
االراض��ي العراقية حملافظة كرب��الء ولذلك فأن فتح  
بعثة دبلوماسية س��عودية في النجف يعد تقديرا 
للدول��ة وللرئي��س العب��ادي وللمرجعي��ة وللمكون 
الشيعي وللشعب العراقي كذلك فأن  ما ورد بشأن 
استبدال وزير اخلارجية السعودي صاحب التعليقات 
املش��هورة واملوقف الصلب والذي ال يرغب في اقامة 
عالقات حس��نة ب��ني دول اخلليج عامة والس��عودية 
خاصة وب��ني العراق واس��تبداله بش��خصية تؤمن 
بالفلسفة اجلديدة للطاقم الذي يقوده االمير محمد 
بن س��لمان ولي العهد ودعوة املسؤولني السعوديني 
للعراق للوس��اطة بينها وب��ني جمهورية ايران يدلل 
بنح��و كبير عل��ى مكانة الع��راق لدى الس��عودية 
بدليل طلبها منه التوس��ط بينها وبني ايران يضاف 
ال��ى ذلك مي��ل دولة االم��ارات العربي��ة املتحدة مع 
املوقف الس��عودي جتاه العراق وتوجيه دعوة للسيد 
الصدر وما حصل من زي��ارة  الوزير البحريني للعراق 
فتح  منفذ عرعر بنحو دائم بني الس��عودية والعراق 
وكثي��ر من االم��ور بني الع��راق ودول اخللي��ج العربي 
مم��ا كان خفي��ا ولم يظه��ر الى العلن والى وس��ائل 
االع��الم ه��ي خطوات ميكن ان تش��كل فت��ح الباب 
امام العراق للحصول على عضوية مجلس التعاون 
اخلليجي مع االحتف��اظ باخلصوصية العراقية فهل 
تفعله��ا دول اخلليج العربي بدعوة العراق لالنضمام 
ال��ى مجلس التعاون اخلليجي وه��ل يفعلها العراق 
ويطل��ب االنضمام الى مجلس التعاون اخلليجي مع 
ما يترتب للعراق  من امتيازات تؤدي الى حتول التجارة 
م��ن طريق اقليم كردس��تان الى طري��ق عرعر البري 
واالس��تثمارات في الصح��راء العراقي��ة التي متاثل 
الصحراء الس��عودية وفي ذلك كل اخلير من اعتماد 
العراق على الطريق البري الش��مالي ويبقى الفضل 
ملن حق��ق النص��ر على داع��ش بحيث اخ��ذ العراق 

للمكانة الدولية واالقليمية اجلديدة .

العراق العضو الجديد في 
مجلس التعاون الخليجي



الصباح الجديد -  وكاالت:
ف��ي معرضه "تفكيك الش��كل" الذي 
أُقي��م مؤخرًا في غاليري "زاوية" في رام 
اهلل، يقدم الفنان زه��دي قادري، املولود 
عام 1972 في قرية نحف في فلسطني 
احملتل��ة ع��ام 1948، خالص��َة م��ا وصل 
إليه في مسيرته في التجريد البصري 
كأداة لفه��ِم العال��م وكرؤي��ة بصرية 
معرفي��ة تعي��د تعريف ال��ذات، والفن، 
والواقع. حيث تش��كل هذه املعطيات، 
أي الفّن كس��ؤال وكغاي��ة وقيمة بحد 
ذاته، والواق��ع مبعطيات��ه التاريخية �� 
والذات  السياس��ية،   ���� االجتماعي��ة 
كجوه��ر يتحرك ويتمركز بني املعطينينْ 
، تش��كل ف��ي مجملها اخللفية  األولنينْ
التي تنطلق منها جتربة قادري البصرية 
والدائ��رة الت��ي تتح��رك فيه��ا، بل هي 
وتداخالته��ا،  بتعقيداته��ا  تش��كل، 

خلفية اللوحة وبصريتها الكلية.
درس زه��دي قادري ف��ن اجلداريات والفن 
الَكنس��ي في روس��يا، وعاد إلى بلدته 
نحف في فلس��طني احملتل��ة عام 1948 
ليس��تكمل مس��يرته الفني��ة، ضمن 

ظ��روف واق��ٍع مضط��رٍب بالصراع��ات 
فلس��طيني  كعرب��ي  والتناقض��ات، 
نش��أ ويقيم ويعمل داخ��ل حدود كيان 
اس��تعماري، غير أن الفنان قد وجد في 
التجربة الروس��ية في التجريد ضاّلته 
في الس��عي نح��و خلق ت��وازن معرفي 
����� بص��ري يس��تند إليه ف��ي صياغة 

وتعري��ف جتربت��ه. وف��ي جترب��ة ق��ادري 
البصري��ة مزاوج��ة بني اإلرث الروس��ي 
كتجرب��ة  الفلس��طينية،  والتجرب��ة 
جمعية اس��تثنائية ما زال��ت متر بواقع 
االس��تعمار، وه��و يرف��د جتربت��ه أيًضا 
بعناصر بصرية من اإلرث الفلسطيني 
احمللي، ما وجد انعكاًس��ا له في أعماله 

املبكرة حول املكان �� البيت، والشجرة، 
والوردة كمعادل لإلنس��ان ���� الذات، إذ 
تش��كل مجموعة أعماله ف��ي الوردة 
املرحلة البينْنية في مس��يرته حيث بدأ 
بالتحول التدريجي من التشخيص إلى 
التجريد. وتستلهم جتربة قادري كذلك 
م��ن التجري��د اإلس��المي، كفلس��فة 
وشكالنّية تتقاطع والتجريد كمدرسة 

فنية.
"تفكي��ك  ف��ي  األعم��ال  مجموع��ة 
الش��كل" هي ترجمة بصرية معرفية 
النهيار الش��كل تبًعا النهيار املوضوع؛ 
وه��ي أعم��ال ترتك��ز إل��ى املعطي��ات 
والدائ��رة،  الهندس��ية اجمل��ّردة؛ اخل��ّط، 
واملربع، واملثلت، وغيرها، لتفكيك وإعادة 
بناء رؤية للواقع والفن والذات. النقطة 
أصل األشكال كلها، فما اخلّط إال عبارة 
ع��ن مجموعة من النق��اط املتالصقة، 
واخلّط بدوره الوحدة األساسية للمثلث 
واملرب��ع وبقية األش��كال الهندس��ية، 
والنقط��ة ه��ي الدائ��رة املتناهي��ة في 
الصغر، والدائ��رة نقطة ابتلعت الفراغ 

وابتلعها.

ثقافة8

يحاول الش��اعر أننْ يصطنع ل��ه ذاك��رة، وأننْ يعيد توصيف 
مفهوم القام��وس، إذ كثيرا ما يعمل ه��ذا القاموس على 
محاص��رة الذاكرة، ونبِش في ما حتمل��ه من هواجس املوت 
واحل��رب والغياب، وتهديد ما هو ق��اّر وراكز في الوعي اللغة 

والعائلة والقاموس ذاته..
يكت��ُب س��عودي القصيدَة وكأّنه يُس��اكنها، فه��ي لذتُه 
التعويضية، ومزاُجه اجلنوبي الذي يلثُغ حروَفه مبرارة، ويُغّني 
شغَفه الس��ري باملعنى، مثلما هو ذاكرته احملشوة بالوجع 
والغب��ار ورائحة األب، وفجائع احلرب، إذ تتلبس��ه القصيدة 
بوصفها لعبته، وطقوس س��حره، حّد أن��ه يتخّلُق داخلها 
بنوٍع م��ن التعالي، واملفارقة، والطفول��ة، ومبا يُعطي لهذه 
القصيدة توصيفا ضاجا بالغناء، واس��تعادة املفقود، كون 
كتابته��ا معادال لفكرة الزمن الغائب، وللرؤيا التي تتس��ع 

كلما ضاق به البوح، وانكسرت عنده العتبات.
قصيدة س��عودي هي القصيدُة املضادة للموت، وبرغم أنه 
يس��تحضره بهوِس َمننْ يكتب وصيته، لكنها تبدو- أيض- 
أكثر نزوعا للتمرد عليه، وإلعادة متّثل شفرة املوت استعاريا 
وتصوري��ا، وكأنه��ا محاولته في ابتكار معاٍن أكثر ش��غٍف 

باحلياة والطفولة والوجود..
األب،� األخ، الطفول��ة، احل��رب ه��ي العالم��ات الفارقة في 
قصائ��ده، إذ يحض��ر األب بوصفه صانَع الوصاي��ا، ويحضُر 
األُخ بوصفه رمزا للفق��د، ولفداحة ماتركته احلرُب، وحتضر 
احلرب بوصفها الذاكرة الضد، أو اللعبة القاس��ية في احملو 
واالغتراب، وحتضر الطفولة لكي يدرك الشاعر أنها فضاؤه 
النقي، رغبته احلميمة في االس��تعادة، وفي اصطناع عالم 
طهران��ي، له تش��كالته اللغوية والبصرية، وله أنش��ودته 
التي تس��تغرق قاس��م س��عودي في قاموس لغوي غنائي، 
لكن��ه ضاج بالوضوح، مثلما ض��اجُّ باحلياة واخللق والذاكرة 

اجملروحة بالفقد، وبارتعاشِة اجلسد العائلي..
في يوٍم ما كانتنْ أمي متتلُك قطعًة ذهبيًة صغيرة،

ً صغيرًة جدا
أخذها منها العسكُر أياَم احلرِب،

أبي شقيَّ عاماً كامالً في حقِل القمِح
ليجلَب لها تلك القطعَة الذهبيَة الصغيرة

التي حتولتنْ إلى رصاصٍة ساخنٍة قتلتنْ جندياً هناك.
أمي اآلن ال تتذكُر تلك القطعة،

ً لكنها ترى في املناِم كثيرا
جثَة ذلك اجلندي اخلائف.

تقانة النثر التي يتكئ عليها الش��اعر سعودي، تبدو أكثر 
تعبي��را عن تل��ك النزع��ة التصويري��ة، وعن هاجس��ه في 
كتابة)القصي��دة الش��خصية(، فبق��در م��ا تتكثف فيها 
البالغة الش��عرية ف��ي هذه القصي��دة، فإنه��ا تنحاز الى 
لعبة التصوير، حيث تركيب املش��هد الش��عري، واللقطة 
الش��عرية، ومبا يجع��ل القصيدة أكثر متّث��ال لبنية الدراما، 
والس��ينوغرافيا، والنش��يد، والوصف، وعبر اس��تنطاقها، 
بوص��ِف قصيدت��ه تن��زع دائما الى لغ��ة الب��وح واالعتراف 
، أو حت��ى كتابة ما يش��به نص الس��يرة، أو ن��ص الذاكرة 
والش��هادة، وبكلِّ ماتس��تدعيه ه��ذا النصّي��ات من حفٍر 
وتشكيل، واستعادة، ورؤية تتقشر عنها البالغة، والهتاف، 
لتبدو القصيدُة عاريًة، مكش��وفًة، فاضح��ًة، يتبدى فيها 
الش��اعُر وحيدا، باحثا عن ذاكرته وطفولته التي س��رقتها 
احل��رب، لتك��ون اللغ��ُة هي الش��اهد على التح��ّول، وعلى 
ترسيم العالم، واستعادة وصايا األب، وروح املكان املشغول 

برائحة املوتى..
في العاشرِة من عمري

وحتى ال أذهُب إلى املقهى
ً اشتري لنا أبي تلفازاً صغيرا

نشاهُد فيه كأَس العالم في األرجنتني
وقتها كان نصُف بيتنا حديقًة

يأتي أطفاُل احليِّ جميعاً لرؤيِة كمبس.
كنُت ال أُدخلهم إاّل بقطعِة حلوى،

فلقدنْ كنُت كرمياً معهم.
مبرورِ سنتني

حتّول التلفازُ إلى دبابٍة كبيرٍة،
كبرنا جميعاً مع القذائِف.

ماَت أبي .. ماتتنْ احلديقُة،
ذهب نصُف األصدقاِء إلى اهلِل

أجنبنا الكثيرَ من األطفاِل الذي يعشقون كرَة القدِم،
وما زالتنْ الدبابُة تطلُق النارَ في البيت....

قاس��م س��عودي يترُك لنا قصيدته، ليغوينا باألثر والغناِء، 
وليمنَح لها توصيفا خاصا، من الصعب أننْ يتمثله اآلخرون، 
فه��ي قصيدٌة مبزاٍج ق��اس، مكتوبًة بوجٍع ف��ادح، وبهاجِس 
م��ن يرى العالم وهو يفقد كثيرا من اآلباء الذين لم يكتبوا 

الوصايا.

قاسم سعودي يستعيد 
قصيدة الذاكرة

دراسةعلي حسن الفواز

اصدار

خبر

 عبد علي حسن:
 

الق��ص  أهمي��ة  التتوق��ف 
العجائبي/السحري  الغرائبي/ 
عند حدود القدرة على تخليق 
العوال��م الداخلي��ة على وفق 
متخيل يجنح الى االبتعاد عن 
متث��ل ومحاكاة الواق��ع لغويا ، 
وامنا يذهب بعي��دا الى اعتماد 
ذلك العجائبي ليكون متخيال 
للواق��ع ، أي بك��ون الن��ص هو 
تأوي��ل تخيلي للواق��ع ، ولعل 
نزوع النص الى هذه االسلوبية 
متنح��ه مزيدا م��ن اللعب احلر 
ف��ي توس��يع رقع��ة املتخي��ل 
الغرائب��ي العتباري��ن األول هو 
ع��دم التزامه مببدأ الس��ببية 
احملتكم��ة الى منط��ق ماميكن 
حص��ول ه��ذا املتخي��ل عل��ى 
ارض الواقع -- وهو ماتلتزم به 
القص��ة الواقعي��ة -- والثاني 
هو اطالق ق��درات تأويل النص 
للواق��ع واس��تبداله بآخر يزيد 
من تردد الق��ارئ وبهذا الصدد 
يش��ير ت��ودوروف ف��ي كتاب��ه 
)مدخل ال��ى االدب العجائبي ( 
ال��ى ان األدب العجائب��ي  ) هو 
ادب خارق للعادة ويثير الغرابة 
ش��كال وداللة انطالقا من تردد 
الق��ارئ أم��ام عوال��م احلكاية 
املدهش��ة ( --- مدخ��ل ال��ى 
/ /ت��ودوروف  العجائب��ي  االدب 

ص5 . ترجم��ة الصديق بوعالم 
/ دار الكالم/الرب��اط/ 1993 -- ، 
ولئن يتمتع املؤلف بهذه احلرية 
واللعب الس��ردي املتخيل في 
تأويله للواقع عب��ر تقدمي نص 
يعد نس��خة متخيل��ة لذلك 
الواق��ع غرائبي��ا ف��إن الق��ارئ 
عبر ت��ردده امام عوالم احلكاية 
املدهش��ة فإن��ه يجد نفس��ه 
أمام دائرة متس��عة وفس��حة 
كبي��رة لتأويل الن��ص املتخيل 
من خالل ع��دم التزام��ه مببدأ 
الس��ببية املنطقي��ة لألفعال 
واح��داث احلكاي��ة الت��ي ه��ي 
األخ��رى غي��ر ملتزم��ة به��ذا 
املب��دأ ، ولعل هذا التردد هو ما 
سيدركه املتلقي في اجملموعة 
القصصي��ة ) واس��ألهم ع��ن 
القرية ( للقاص امنار رحمة اهلل 
الصادرة عن دار سطور ط اولى 
/2016 . لق��د احتفظ العنوان 
بش��مولية مكاني��ة جعل��ت 
القري��ة مكان��ا ألغلب قصص 
اجملموعة خاصة في قس��مها 
األول اذ ان العن��وان ل��م يك��ن 

اختيارا عشوائيا ألحد عنوانات 
عنوان��ا  ليك��ون  القص��ص 
للمجموع��ة ، فلم تكن ايا من 
القصص حاملة لهذا العنوان 
الذي متتع بخاصية التناص مع 
اآلية الكرمية )واسأل القرية ....( 
على سبيل االمتصاص ، فقد 
أجرى القاص عبر هذه اخلاصية 
تدخال م��ارس اقالب احلال الذي 
ول��د مفارقة تس��تدعي وضع 
تفسير ما يتحرك في منطقة 
قصدي��ة الق��اص ف��ي توجيه 
اخلطاب ملس��اءلة أشخاص ما 
عن القرية وس��يتبني أن هؤالء 
األشخاص هم أبطال قصصه 
املدينة  م��ن  يتوجهون  الذي��ن 
ال��ى القري��ة ملهمة ب��دت في 
أغلب حاالته��ا مهمة تنويرية 
،  ولع��ل االش��ارة ال��ى القرية 
متتل��ك اإلحالة ال��ى املفاهيم 
للقرية كمكان بعيد  البدائية 
ع��ن تش��وهات املدني��ة وحتيل 
ال��ى اجلذور واألصالة وس��واها 
م��ن املفاهي��م األخالقية التي 
تع��رف به��ا القري��ة كاش��ارة 
اال   . البدائي��ة  اإلص��ول  ال��ى 
الت��ي  األح��داث  مجري��ات  ان 
شهدتها القرية كركن سردي 
واضح املعالم يش��ير الى غير 
ذل��ك ، فعب��ر البن��اء الغرائبي 

الق��اص من  لألح��داث متك��ن 
تق��دمي  تأويل للواق��ع من أجل 
يتقاط��ع كليا  تثبي��ت معنى 
م��ع التص��ور املس��بق للقرية 
بالتوصيفات التي اشرنا اليها 
آنف��ا . فف��ي قصة )الرس��ام( 
وم��ن خ��الل البن��اء الغرائب��ي 
للنص تتب��دى احملاولة لتثبيت 
معنى او متخيال لواقع القرية 
مب��ا هي عليه ،فالرس��ام يحزم 
حقائب��ه للذهاب ال��ى القرية 
ليرسم املش��اهد األثيرة لديه 
الت��ي تظه��ر اجلم��ال اخلالص 
للطبيعة وسكان القرية الذين 
كانوا يبدون بوجوه جميلة كما 
يراهم وخاص��ة وجه ) العراف( 
اال ان الرس��ام يفاج��أ بحاالت 
الغش واإلحتيال التي ميارسها 
سكان القرية في معامالتهم 
اليومية فيما بينهم وكذا مع 
الغرب��اء وحني يش��كو امرهم 
للم��رأة العجوز التي يس��كن 
عنده��ا جتيبه)ه��ذا ماتعودن��ا 
طبيع��ي  ش��يء  عليه..ان��ه 
...الن��ص ص15( ليع��رف ب��أن 
وموازينهم  وجوهم مالئكي��ة 
مريب��ة ، ونظ��را ملقاطعة اهل 
فإن��ه  لدمامت��ه  ل��ه  القري��ة 
يضع لثام��ا عل��ى وجهه كي 
الي��راه أح��د ، وبعد اكتش��اف 

أم��ره من قب��ل ع��راف القرية 
ال��ذي يأم��ره بالرحي��ل ، وف��ي 
حلظ��ة رزم حقائبه للعودة الى 
مدينت��ه يبدا املط��ر بالهطول 
بكميات كبيرة وبشدة والحظ 
ام��را غريبا ) فده��ش حني رأى 
اصباغ��ا  تس��يل  وجوهه��م 
وأزالها  ملونة، غس��لها املطر 
عن مواضعها الت��ي تعودتها، 
فظهرت له وجوههم ممسوخة 
قبيح��ة ،دميمة مس��تهجنة 
....ووج��ه عرافه��م كان اش��د 
ورعبا......النص  قبح��ا  الوجوه 
ص18( االمر الذي شغلهم عن 
الرسام الذي لم يعد باالمكان 
التعرف عليه ب��ني اهل القرية 
ألنه��م أصبحوا مثل��ه . وهنا 
تتبدى وجهة نظر النص الذي 
اختل��ق احلكاية الغرائبية وفق 
الذي  للواق��ع  وتخيله  تأويل��ه 
ولتكون وجهة  الرس��ام  صدم 
نظ��ر الن��ص متاح��ة لتأوي��ل 
املتلق��ي للوصول ال��ى نتيجة 
اراده��ا النص وه��ي ان القرية 
لم تعد املكان البدئي اخلالص 
اجلم��ال واخلالي من تش��وهات 
الت��ي  املدني��ة  وانحراف��ات 
وصلت ال��ى بنيته االجتماعية 
والفكرية .ويص��ل القاص الى 
اليه��ا  املش��ار  النتيج��ة  ذات 

آنف��ا وعبر تخليق��ه لغرائبية 
احلكاية كما ف��ي قصة )عودة 
احل��كاء (الت��ي تفت��رض عودة 
ح��كاء القرية ال��ى احلياة بعد 
موت��ه ليش��هد ظه��ور حكاء 
جدي��د ذو نهج مغاي��ر ملا كان 
يقصه من احلكاي��ات اخلرافية 
وقص��ص اجل��ان التي ل��م تزد 
القري��ة اال تخلف��ا واحلياة في 
ماض  تكتنفه اخلرافة واجلهل 
مجلس��ه  ينف��رط  ان  وبع��د 
القرية  اهل  انس��حاب  نتيجة 
ال��ى مجل��س احلكاء الش��اب 
اجلدي��د ال��ذي يحاول ب��ث روح 
األم��ل والعم��ل والتنوي��ر في 
القري��ة ، ل��م يج��د ب��دا م��ن 
االنس��حاب والعودة س��را الى 
حفرة قبره، وفي قصة )املعلم( 
يعم��د الق��اص ال��ى حكاي��ة 
غريب��ة تكش��ف ع��ن طيب��ة 
املعل��م واس��تغفاله من قبل 
اهل القري��ة الذين يحولوه الى 
حمار يس��حب العربة بدال من 
احلمار النافق ليس��اعد احلمال 
الفقي��ر الذي ميارس اس��تبدادا 
لطيب��ة  واس��تغالال  وظلم��ا 
لس��حب  وتطوع��ه  املعل��م 
العرب��ة لع��دم متك��ن احلم��ال 
من ش��راء حم��ار. وف��ي نهاية 
القص��ة التي تش��هد مفارقة 

جميلة وهي ه��رب املعلم ليال 
باجتاه البساتني لتشهد القرية 
بعدئ��ذ وص��ول معل��م جديد 
ببدلة أنيق��ة وحقيبة بدال من 
املعل��م الس��ابق الذي فش��ل 
ف��ي مهمته . وبذات املس��توى 
الغرائب��ي يتج��ه الق��اص امنار 
بني��ة  لتخلي��ق  اهلل  رحم��ة 
غرائبية عدت متخيال ملعطيات 
واق��ع القري��ة الذي وج��د فيه 
انحراف��ا ع��ن ماه��و راك��ز في 
الذاك��رة الش��عبية واجلمعية 
حول القرية وثوابتها االصولية 
، وليش��ير وبنحو  واالخالقي��ة 
واض��ح الى ان التش��وهات قد 
انتقل��ت ال��ى القري��ة لتزي��ح 
عبر  املس��بقة  التصورات  تلك 
بني��ة احلكاي��ة الغرائبية التي 
امتلكت قدرة االحاطة بوجهة 
نظر النصوص وخلق فس��حة 
تأويلية ممتدة للوصول الى مغزى 
النص��وص م��ن قب��ل املتلقي 
، فق��د اجته��ت اغل��ب قصص 
القس��م األول م��ن اجملموع��ة 
الى بن��اء األحداث وفق غرائبية 
تخل��ق وعيا جدي��دا مبخرجات 
الواقع وتأويله��ا تخيال خالصا 
املعاني  م��ن  لتثبي��ت معن��ى 
يس��اعد املتلقي ف��ي التوصل 
ال��ى قراءت��ه اخلاصة ب��ه . وفي 
القس��م الثاني ال��ذي تضمن 
قصصا لم يش��أ القاص وضع 
تصنيف اجناس��ي لها بعدها 
قص��ص  او  قصي��رة  قصص��ا 
قصيرة جدا ، اال ان بعضا منها 
قد خ��از على توصيفات القص 
القصير جدا ، فإن بنية احلكاية 
الغرائبية امتدت على مساحة 
واسعة من األحداث املفترضة 
او املتخيلة لتكون هذه البنية 
مهيمن��ة على اس��لوب البناء 
بعده��ا  للقص��ص  الس��ردي 
للواق��ع  موضوعي��ا  مع��ادال 
ال��ذي بدا في اغل��ب القصص 
وبش��خصياته  منتهكا  واقعا 
لعوام��ل  دوم��ا  املعرض��ة 
االك��راه والتهمي��ش والدونية 
االجتماعية . لقد متكن القاص 
امنار رحمة اهلل في مجموعته 
)واس��الهم  هذه  القصصي��ة 
عن القرية(م��ن زحزحة البنية 
التقليدي��ة للس��رد الواقع��ي 
باجتاه تخليق املع��ادل املتخيل 
بغية  الواقع  والغرائبي حل��راك 
امتالك اللع��ب احلر في تخليق 
وادارة الس��رد ومبا يضمن توفير 
فس��حة تأولي��ة يتمت��ع به��ا 

املتلقي .

الغرائبي وفسحة التأويل )واسألهم عن القرية ( للقاص 
انمار رحمة اهلل

القاص امنار

شعر

حسين نهابة    

هل عرفِت رجالً له ضعفي 
مشلوالً ِمثلي
يتعكُز جراحُه 

وبقيًة من ُفتاِت مباِهج قدمية
هي زوادتي في غيابِك،
انا الكائن الذي ُكنُت 

إنسانا؟
هل عرفِت رُجالً 

ُولد في غير مكانِه
وبزماٍن ليس بزمانِه،

قهرتِه أنِت 
فانتك��س أمامِك مهزوماً الى 

وجه الرب
عّلُه يردُّ لُه رُشده؟ 

ويُحط��ُم  يكس��ُرني  امل��وُج 
بقاياي

بحب��ِل  تش��ُنقيني  ف��ال 
ذكرياتِك.

ما زال فّي رمِق 
من ِحبرِ العاشقني،

فأقرئيني حني تُريدين
أو سّمي لي قصائدي 

قبلما ترحلني.
في الغياب يتساوى احلُزُن 

والالُحزن,
يصيُر لون العذاب

ً واحدا
غامقاً كقهوِة املآِت،

بعيداً وباهتاً كالسراب، 
يغ��دو لون��اً خائف��اً كب��دالِت 

اجلُنود
س��كينة  ف��ي  املُتخندق��ني 

الفجر  
دون ان يحلموا بالسالم.

في الغياِب تصيرين 
كل ذاكرتي

ينمو ظلِك في خرائبي 
فيشعُل بني أضلُعي احلنني،

وجتتُر روحي زوادتها
وتقّلُب عن وجِه��ِك في دفاتر 

الوقِت،
مقابرِ الصمِت

وانطفاء السنني.
ال تخافيني، 

أنا رجٌل ُمسالِم 
ال أملُك من ُعدِة احلرب 

غيرِ ثوب الهزمية

وأناشيد الراحلني بال عودة 
وأعالماً قدمية،
ال تهربي مني
غريٌب عنِك أنا

ال تعرُِفني جاراتُِك،  
أحاديثِه��ن  ف��ارِس  لس��ُت 

املُطّولة
خزان��اِت  ف��ي  أختب��يء  ال 

أحالمِهّن 
وال أعش��ِعُش ف��ي ُس��طوِح 

رغباتِِهن 
البارِدة،  

ال تعرُِفني مصابيح احلي 
وال مقاهي املدينة

و ال حتى أنِت،
أنا رجٌل ُمذ عرفِك، 

وهو يقيُم في الغياب
اس��تبدل جل��دُه وتن��ازل عن 

هِويتِه
وتقاعد عن حياتِه

ونذر عمرُه لِك،
القائم  فصار يتعكُز صوت��ِك 

في أرضِه 
كصرٍح قدمي

كأغان��ي  بقلب��ِه،  وال��داوي 

األمهات املُنشِتالت
على دُروِب االنتظار،

ص��ار يجمُع م��ن أث��رِِك ِعطر 
االنتماء

ويضرُِب له ب��ني راحتيِك أرضاً 
وسماء،

لكن غيابِك يا أنِت
أفقدُه معجزتُه

وأطاح بعرِش نُبوتِه
ورّدُه خائفاً يخِصُف عليه

من بردِ الشتاء
كي يسُتر أميته.

عطر االنتماء
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عن منش��ورات املرك��ز الثقافي 
بابل،  ف��ي  والنش��ر  للطباع��ة 
)التش��كيل  كتاب  صدر حديثاً 
االس��تعاري ف��ي ش��عر أدي��ب 
كمال الدي��ن( للباحث إبراهيم 
والكت��اب  العبي��دي.  خزع��ل 
عب��ارة عن فصول مس��تّلة من 
رس��الته التي نال بها ش��هادة 

املاجس��تير بدرج��ة جي��د جداً 
م��ن كلي��ة التربي��ة، جامع��ة 
ديال��ى الع��ام املاض��ي.  فبع��د 
متهيد موّسع تناول فيه املؤلف 
تعريف��ات للمس��توى اللغ��وي 
للتش��كيل،  واالصطالح��ي 
احلروفي  ولالس��تعارة، وللشعر 
ف��ي مفهومه وتط��وره،  ناقش 

ف��ي الفص��ل األول م��ن كتابه 
"جدلي��ة التركيب االس��تعاري 
وظهورات��ه لدى الش��اعر أديب 
كم��ال الدي��ن" عب��ر مبحث��ني 
هم��ا: توظي��ف ثنائي��ة الواقع 
التش��خيص  وفاعلية  والوهم، 
والتجس��يم في إثراء التركيب 

االستعاري.

 وناقش الباحث إبراهيم خزعل 
العبي��دي ف��ي الفص��ل الثاني   
الذي حم��ل عنوان : "ش��عرية 
ثالثة   التش��كيل االس��تعاري" 
مباحث هي: العنونة، استعارية 
انعكاسات  احلروفي،  التوظيف 
 245 ب  الكت��اب  الذات.ص��در 

صفحة من القطع املتوسط.

التشكيل االستعاري في شعر أديب كمال الدين

»تفكيك الشكل« لزهدي قادري: التجريد كمسار معرفّي 
نحو الكونّي
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باريس ـ وكاالت:
كش��ف ن��ادي باريس س��ان جيرمان 
الفرنس��ي عن حتقيقه رقم��ا كبيراً 
م��ن مبيع��ات قميص جنم��ه اجلديد 
املهاج��م البرازيلي نيمار دا س��يلفا 
ال��ذي انتقل إلى صفوف��ه قادماً من 
نادي برش��لونة اإلس��باني قبل نحو 

أس��بوعني في أغل��ى صفقة عرفها 
تاريخ انتقاالت الالعبني بعدما بلغت 
كلف��ة التعاقد معه م��ا يقارب من 
222 ملي��ون يورو. ونقل��ت صحيفة 
»ذا صن« البريطانية ان عدد مبيعات 
قمي��ص نيم��ار في ي��وم واح��د قد 
بل��غ 10 آالف قمي��ص من��ذ انطالق 

عملي��ة البي��ع األولى الت��ي اعقبت 
إع��الن انتقال��ه للنادي الباريس��ي ، 
وهو رقم لم يحققه قميص النجم 
األرجنتين��ي انخي��ل دي ماري��ا خالل 
عام��ني من انضمامه إل��ى »حديقة 
األم��راء« قادماً من نادي مانشس��تر 
يونايت��د اإلنكليزي ، رغم ان دي ماريا 

يُع��د حالياً ثان��ي أش��هر وأملع جنوم 
الفريق بعد البرازيلي نيمار.

وعرض النادي الباريسي عبر موقعه 
البرازيلي نيمار  اإللكتروني قمي��ص 
الذي يحمل الرقم 10 للبيع ، بعدما 
حدد س��عر القميص الواحد ب� 140 

جنيها استرلينيا .

إعالم الدائرة:
توج ناش��ئو وناشئات املركز الوطني 
لرعاية املوهبة الرياضية للتايكواندو 
بلقب بطولة الشهيد فائق اخلزعلي 
التي اقامها اجمللس التنفيذي حلركة 
عصائب اهل احلق بالتعاون مع دائرة 
ش��ؤون االقاليم واحملافظات / قسم 
املوهبة الرياضية ، مبش��اركة س��تة 
ف��رق للناش��ئني متثل��ت ف��ي املركز 
الوطني أ , ب ومدرس��ة عني الصقر 
ومدرسة السفراء العراقية ومدرسة 
ومدرسة  الش��عبي  واحلشد  النمور 
الش��علة وخمس��ة فرق للناشئات، 
وبحضور مسؤول عش��ائر الرصافة 
الشيخ علي احلريشاوي ومسؤولتي 
زين��ب  قض��اء الص��در والكف��اءات 
الكناني، وثمينة الكناني، ومسؤول 
القسم الرياضي في حركة عصائب 
اهل احلق، علي الصرخي، الذي قال 
في تصري��ح إلعالم الدائ��رة: تاتي 
اقام��ة ه��ذه البطولة اس��تذكاراً 
لروح الش��هيد فائق اخلزعلي احد 

ابطال احلش��د الش��عبي املقدس، 
مثمن��اً دور دائ��رة ش��ؤون االقاليم 
واحملافظات ممثلًة بشخص ُمديرها 
الع��ام الس��يد طال��ب املوس��وي 
مل��ا يقدمه م��ن خدم��ات للرياضة 

العراقية بشكل عام.
 يُشار الى ان ناشئة املركز الوطني 
قد متكن من جمع 45 نقطة وحلت 

ثانياً مدرس��ة النمور ب� 39 نقطة، 
اما املركز الثالث فكان من نصيب 
مدرسة الشعلة ب� 28 نقطة ، اما 
ناشئات املركز الوطني فقد حققن 
29 نقط��ة وكان املرك��ز الثاني من 
نصيب مدرسة الشعلة ٢٢ نقطة 
وجاءت ثالثاً مدرسة الصقر ب 17 

نقطة.

بغداد ـ إعالم البارالمبية:
غادر فج��ر أمس وفد منتخب العراق 
الهدف للكفوفني للمشاركة  بكرة 
الدولي��ة  البطول��ة  مبنافس��ات 
والت��ي    ) الباس��فيك   ( اآلس��يوية 
ستجري أحداثها في تايالند بدًء من 

اليوم االحد ولغاية 27 أب اجلاري.
وقال رئيس االحتاد س��عد عبد اجمليد: 
بك��رة  الوطن��ي  املنتخ��ب  وف��د  ان 
الهدف غادر إلى تايالند للمش��اركة 
ببطولة الباس��فيك الت��ي تُعد من 
البط��والت املهم��ة املؤهل��ة لكأس 
العالم لسنة 2018, حيث سيواجه 
منتخبنا ف��ي الي��وم األول املنتخب 
الصيني ونأمل حس��م ه��ذه املباراة 
لصاحلن��ا وجمع النق��اط التي ترفع 
من مكانته وتعطيه الدافع ملواجهة 

باقي املنتخبات.
واض��اف عبد اجمليد ان مدرب منتخب 
الشباب س��عد احمد أش��رف على 
تدريبات منتخبنا الذي كلفه االحتاد 
في هذه املَهم��ة املُهمة, وكلنا ثقة 

لتعزيز  ونتطلع  الفني��ة  بإمكانياته 
النتيجته الس��ابقة ف��ي خورفكان 
ح��ني ن��ال ذهبي��ة غ��رب آس��يا في 
ش��باط املاضي, موضحا ان املنتخب 
دخل ملدة 15 يوما معس��كرا تدريبيا  
داخلي��ا في قاع��ة نادي وس��ام اجملد 
كون��ه م��كان ال يض��م أي تدريبات 
ملنتخب��ات أخرى في الوق��ت احلالي, 
ومبا أن لعبة كرة الهدف تس��توجب 

ظروف خاص��ة كاله��دوء املطلق مت 
اختياره إلقامة املعسكر فيه.

من جانبه قال مدرب املنتخب سعد 
كان  املال��ي  التقش��ف  ان  احم��د. 
الس��بب في عدم دخولنا ملعس��كر 
داخلي واقتصراالمر على املعس��كر 
التدريب��ي ف��ي قاع��ة وس��ام اجمل��د 
الرياض��ي للم��دة من 3 إل��ى 17 أب 

احلالي.
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»الشباب والرياضة« تتابع 
مشروع ملعب عمو بابا

بدء نهائيات الدرجة 
األولى لكرة الصاالت

غدًا غلق باب الترشيح 
لـ »البارالمبية« 

بغداد ـ قسم اإلعالم:
اك��د وزير الش��باب والرياضة عبد احلس��ني عبطان ان 
العام املقبل سيش��هد افتتاح ثالث مالعب جديدة في 

العاصمة بغداد.
وقال عبطان خالل تفقده س��ير االعمال في مش��روع 
ملعب عمو بابا 30 ال��ف متفرج ليلة امس الثالثاء، ان 
العام املقبل سيشهد افتتاح مالعب الزوراء وعمو بابا 
واحلبيبية الذي وافق رئيس الوزراء على اس��تثناء فقرة 
االعالن وهو ما يس��هل عملية التعاقد مع الش��ركات 
العاملية الكمال��ه ليضاف الى املالعب االخرى ويخفف 
م��ن الضغ��ط احلال��ي عل��ى ملع��ب الش��عب، مبينا 
ان االندي��ة الرياضي��ة الت��ي س��تعيد اعم��ار مالعبها 
ستس��هم بعودة العاصمة الى احتضان املباريات في 
مالعب نظامية وهو مايشكل البداية لرفع احلظر عن 

بغداد.

بغداد ـ عدي صبار*
تنطلق الي��وم في محافظة كرب��الء ، نهائيات دوري 
الدرجة األولى لكرة الصاالت ، والتي ينظمها األحتاد 
العراق��ي املركزي لك��رة القدم بالتع��اون مع األحتاد 
الفرع��ي حملافظ��ة كربالء ، ويش��ارك ف��ي البطولة 
ستة اندية هي هي السنية من محافظة الديوانية 
واجلماهي��ر من كرب��الء والقرنة و احل��دود والنور من 

البصرة وبلدية الناصرية.
وأوض��ح علي عيس��ى عضو جلنة ك��رة الصاالت أن 
“املنافسات تبدأ اليوم وتستمر لغاية 25 من الشهر 
اجلاري.. واضاف«انتهت اللجنة املش��رفة من إكمال 
جمي��ع اإلجراءات املتعلقة بتنظيم البطولة ، حيث 
مت تخصي��ص قاع��ة احلكي��م التابعة ال��ى مديرية 
ش��باب ورياضة كريالء الحتض��ان ، جميع املباريات ، 
وثم��ن اجلهود الكبيرة التي بذلها األحتاد الفرعي في 

كربالء وسعيه اجلاد إلجناح هذا التجمع.

* املنسق اإلعالمي للجنة الصاالت

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أعلن��ت اللجنة الباراملبي��ة الوطني��ة العراقية ان أخر 
موعد للترش��يح النتخابات اللجن��ة الباراملبية للدورة 
االنتخابية اجلديدة والتي تش��مل االحت��ادات الرياضية 
املركزي��ة واللج��ان الفرعي��ة ف��ي احملافظ��ات واالندية 
كافة  س��يكون ي��وم غد االثنني املوافق  21 من ش��هر 
آب اجلاري. جاء ذلك في بيان للمكتب التنفيذي للجنة 
الباراملبية العراقية نش��ره قس��م االعالم في اللجنة 
على الصفحة الرسمية أوضح فيه  ان هذا املوعد جاء 
وفقا للوائ��ح االنتخابات  التي أقرته��ا الهيئة العامة 
للجنة الباراملبية في اجتماعها الرس��مي والذي عقد  

مطلع الشهر اجلاري.
وذك��ر البي��ان ان املستمس��كات املطلوبة للترش��يح 
تضمن��ت صورة حديثة عدد ) 2(  ونس��خة من بطاقة 
االحوال املدنية  وش��هادة اجلنس��ية العراقية وبطاقة 
الس��كن والبطاقة التموينية والش��هادة الدراسية.. 
وأوض��ح ان��ه عند مل��ئ اس��تمارة الترش��يح  يتوجب 
على املرش��ح كتابة االسم الرباعي واللقب واسم االم 

الثالثي واللقب.

بغداد ـ الصباح الجديد:

والرياضة  الش��باب  وزير  استقبل 
عبد احلسني عبطان، رئيس االحتاد 
اإليران��ي لكرة الق��دم مهدي تاج 
واصطحب��ه بزيارة الى املنش��آت 
الرياضي��ة ف��ي كربالء املقدس��ة 

والنجف االشرف.
واكد عبطان ان زي��ارة رئيس احتاد 
الكرة االيراني الى العراق واطالعه 
عل��ى ملعب��ي كرب��الء والنج��ف 
كانت مثم��رة من  خ��الل االتفاق 
على اليات عمل مش��ترك وتبادل 
الزي��ارات بني املنتخب��ات الكروية 
االيراني��ة  ونظيرته��ا  العراقي��ة 
لكاف��ة الفئ��ات ك��ون اي��ران في 
طليع��ة دول العالم في فعاليتي 
كرة القدم للصاالت والشاطئية، 
فض��ال ع��ن االتف��اق عل��ى اب��رام 
اتفاقي��ة بني احتاد الك��رة العراقي 
وااليران��ي خلوض الف��رق العراقية 
اللق��اءات واملباري��ات ف��ي جميع 

املالعب االيرانية وبالعكس.
وب��ني عبط��ان ق��وة العالق��ة بني 
العراقية  الرياضي��ة  املؤسس��ات 
وااليراني��ة وه��و م��ا س��ينعكس 
بااليج��اب عل��ى تهيئ��ة العب��ي 
والعبات منتخباتنا الوطنية قبيل 
مش��اركاتها اخلارجي��ة ملواصل��ة 
وان  حتققه��ا،  الت��ي  النجاح��ات 
االتفاقي��ة التي س��توقع بني احتاد 
الكرة العراقي وااليراني ستتضمن 
تب��ادل الزي��ارات ب��ني املنتخب��ات 
الوطنية واالندية الرياضية واقامة 

اللقاءات املشتركة.
م��ن جانب��ه ذك��ر رئي��س االحت��اد 
االيران��ي بكرة الق��دم مهدي تاج 
ان وزارة الشباب والرياضة احدثت 
العديد  بافتتاحها  ثورة عمراني��ة 
م��ن املالع��ب املؤهل��ة لتضييف 

مؤك��دا  الوطني��ة  منتخباته��ا 
وق��وف اي��ران ال��ى جان��ب العراق 
ف��ي املطالبة بحق��ه لرفع احلظر 
ع��ن املالع��ب العراقي��ة وعودت��ه 
منتخباته الوطنية وانديته احمللية 
للعب م��ن جديد في مالعبه وبني 

جمهوره.
واوضح تاج ان��ه مت االتفاق مت على 
اقام��ة مب��اراة دولي��ة ودية ضمن 
اي��ام الفيف��ا دي جتم��ع املنتخب 
العراق��ي،  نظي��ره  م��ع  االيران��ي 
فضال ع��ن توقي��ع اتفاقية تعاون 

برعاية الوزارة م��ع االحتاد العراقي 
لك��رة القدم خالل الفترة القليلة 

املقبلة
من جهة اخرى، دعا املالك التدريبي 
العب��ا   23 الوطن��ي  للمنتخ��ب 
لالنخراط بتدريبات املنتخب التي 
ستنطلق في الساعة السادسة 
من مساء اليوم االحد على ملعب 

نادي الكرخ.
للمنتخ��ب  االداري  املدي��ر  وق��ال 
باسل كوركيس ا ن القائمة التي 
اختاره��ا املدير الفن��ي للمنتخب 

قاس��م ضمت  باس��م  الوطن��ي 
وعل��ي  الالعبني)محم��د كاص��د 
ياسني وفهد طالب واحمد ابراهيم 
وسعد ناطق وريبني سوالقا وعلي 
عدنان وعلي بهجت ووليد سالم 
وعالء مهاوي ومهند عبد الرحيم 
وامجد عطوان وسعد عبد االمير 
واحمد ياس��ني وبروا نوري ومهدي 
كامل ومازن فياض وحس��ني علي 
واحمد جالل وامين حس��ني وبشار 
رسن وعالء عبد الزهرة وجسسنت 

ميرام(.

من جهة اخ��رى، قال رئيس االحتاد 
العراقي لكرة الق��دم عبد اخلالق 
الس��عودي  نظي��ره  ان  مس��عود 
الدكت��ور عادل ع��زت وافق مبدئيا 
على اقامة مباراة دولية ودية جتمع 
املنتخب��ني في الع��راق ضمن ايام 
الفيف��ا تعزيزا الواصر العالقة بني 
تش��هده  الذي  واالنفتاح  البلدين 

العالقة بني البلدين.
واضاف مس��عود انه اجرى اتصاالً 
هاتفي��اً م��ع الدكتور ع��ادل عزت 
بش��ان اقامة مب��اراة دولي��ة ودية 

جتمع املنتخبني ف��ي العراق ضمن 
اي��ام الفيف��ا احمل��ددة م��ن الثاني 
ولغاية العاش��ر من شهر تشرين 
االول املقبل ، مبينا ان االحتاد ارسل 
كتابا رسميا الى نظيره السعودي 
بعد استحصال املوافقة املبدئية.

واشار مسعود الى ان االحتاد خاطب 
نظيري��ه التونس��ي وااليراني فيما 
يخ��ص املوضوع ذات��ه وضمن ايام 
الفيفا احملددة من السادس ولغاية 
الراب��ع عش��ر من ش��هر تش��رين 
الثاني املقبل بغية اقامة مباراتني 
في االوق��ات املالئم��ة للمنتخبني 

املذكورين.
وتاب��ع ان االحتاد ينتظ��ر املوافقات 
الرس��مية للمباريات الثالث بغية 
الت��ي  اس��تكمال كل االج��راءات 
تسهم في اجناحها وتثبيت اركان 
ق��رار االحت��اد الدولي برف��ع احلظر 
اجلزئي عن الك��رة العراقية وصوال 
الى الهدف االس��مى املتمثل برفع 

احلظر الكلي.
إلى ذلك، حددت جلنة املس��ابقات، 
في احت��اد الك��رة املرك��زي، ملعب 
املب��اراة النهائي��ة لبطول��ة كأس 
العراق، واملق��ررة لها ي��وم الثالثاء 
املقبل..  وقال عضو جلنة املسابقات، 
صادق عبد احلسني، في تصريحات 
صحفية إن اللجنة اختارت ملعب 
اللق��اء  الس��تضافة  الصناع��ة، 
اخلتام��ي لبطول��ة كأس الع��راق..  
وأوض��ح أن مبارات��ي ال��دور نصف 
النهائي، س��تلعبان الي��وم األحد، 
حيث سيستضيف نفط الوسط 
على ملعب��ه فريق امليناء، في حني 
ستقام مباراة الزوراء وأمانة بغداد 
ف��ي العاصمة بغداد..  يش��ار إلى 
أن النسخة املاضية من البطولة، 
فاز بلقبها فريق القوة اجلوية، بعد 
تغلبه على فريق الزوراء في املباراة 

النهائية بهدفني من دون رد.

اليوم.. مباراتان في نصف نهائي بطولة الكأس

»عبطان« و«تاج« يتفقدان المنشآت الرياضية في النجف وكربالء 
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عبطان ورئيس االحتاد اإليراني يتفقدان ملعب كربالء

زينب الكناني تقدم األوسمة للفائزات »عدسة: عباس كردي« 

نيمار يعرض قميص باريس سان جيرمان

وفد منتخب املكفوفني

بغداد ـ الصباح الجديد:

أكد مدرب كرة الس��لة ف��ي املركز 
الوطن��ي لرعاية املوهب��ة الرياضية 
في دائرة شؤون األقاليم واحملافظات، 
إبراهيم جليل، ان العمل مبني على 
أس��س صحيحة ) علمية وأكادميية 
( لبن��اء اجليل اجلديد م��ن املوهوبني، 
وهذا مينح املالكات التدريبية رصانة 
في التدريب وكذل��ك وجود القاعة 
احلديث��ة  والتجهي��زرات  املتمي��زة 
واإلدارة الت��ي حت��رص عل��ى املتابعة 
امليداني��ة ممثل��ة مبدي��ر ع��ام دائ��رة 
ش��ؤون االقالي��م واحملافظات طالب 
املوس��وي، ومعاونه، سوالف حسن، 
ومدير املركز الوطني لرعاية املوهبة 
الرياضي��ة بس��ام رؤوف، فضال على 
خب��رة الكاب��نت نصير أحم��د مدير 

املركز الوطني لكرة السلة.
وق��ال ان العم��ل الصحي��ح يكون 
باكتش��اف  ايجابي��ة  حصيلت��ه 
بامكاناته��م  واالرتق��اء  املوهوب��ني 

ليكونوا العب��ني متميزين في عالم 
الكرة البرتقالي��ة، حيث ميثل املركز 
الوطني بكرة السلة منذ افتتاحه، 
ملدرب��ي  كبي��راً  راف��داً  االن  وحت��ى 
املنتخبات الوطنية للفئات العمرية 
متابع��ة  عل��ى  يحرص��ون  الذي��ن 
املوهوبني واختيار عناصر اساس��ية 
املنتخبات  ف��ي تش��كيالت  ومؤثرة 
التي دافع��ت عن ال��وان العراق في 

احملافل اخلارجية.
وحالي��اً هنال��ك مجموع��ة جديدة 
من العناصر الش��ابة تس��عى الى 
حتقي��ق النجاح��ات وه��ي تواص��ل 
تدريباته��ا ضمن صف��وف منتخب 
الشباب الذي يس��تعد للمشاركة 
في بطولة غربي آسيا بقيادة املالك 
التدريب��ي املؤلف من املدي��ر الفني 
مؤيد إس��ماعيل، وامل��درب الصربي 
بيت��ر ميجوفيج، ومس��اعد محمد 
مهدي، حيث يش��كل العبي املركز 
الوطني عماد تش��كيلة الش��باب، 
وهذا ش��يء مفرح ج��دا، يؤكد دقة 
العمل التدريبي املتواصل في املركز 

الوطن��ي لرعاية املوهب��ة الرياضية 
لكرة السلة.

وب��ني امل��درب الش��اب احلاصل على 
ش��هادة C ف��ي تدريب كرة الس��لة 
بعد مش��اركته في الدورة الدولية 
باش��راف اخلبي��ر الدول��ي، احملاض��ر 
الصرب��ي ريك��ي، ب��ني ان��ه يعم��ل 
ضمن امل��الكات التدريبية في املركز 
إل��ى جان��ب الدكت��ور لؤي س��امي 
والكابنت  ع��الء  والدكت��ور حس��ني 
فاض��ل عبد الرض��ا، وهو يتخصص 
ف��ي تدري��ب الفئ��ة األصغ��ر ف��ي 
املرك��ز، وهي فئ��ة االش��بال، حيث 
يضم فريق��ه 18 العباً، يبدأ معهم 
في اساس��يات اللعبة، م��ن املهارة 
وتنميتها وتدريبات السرعة والقوة 
تدريجياً وبعدها الطبطبة واملناولة 
والتصويب، مبيناً ان هذه التدريبات 
هي املعم��ول به��ا حالياً م��ع هذه 
الفئة الواعدة، وهنالك جتاوباً كبيراً 
م��ن الالعب��ني في تطبي��ق مفردات 

املنهاج التدريبي.
وذك��ر ان املرك��ز الوطن��ي، يرك����ز 

عل���ى الفئ��ة الواع��دة الصغي��رة، 
حيث يحرص على االرتقاء مبؤهالتها 
الفني��ة النه��ا تع��د اس��اس لكرة 
الس��لة العراقية ف��ي الس���نوات 
املقبلة، موضحاً ان هنال��ك منهاج 
متواص��ل ف��ي التدري����ب، وايض�اً 
التثقيفي��ة  احملاض��رات  اقام����ة 
املوهوب��ني وحثه��م على  لالعب��ني 
االلتزام بالوحدات التدريبية والعمل 
على تقدمي افضل حضور في التدريب 
احت��رام  وك��ذل��ك  اللع����ب،  او 
املنافسني، والتاكيد عل��ى رسال��ة 
الرياض�ة ومبادئها األساسية وهي 
) حب وطاعة واحترام (، من أجل بناء 

اجلي�ل اجلدي�د بالص�ورة املثالي�ة.
يش��ار إلى ان املدرب إبراهيم جليل، 
س��بق ان م��ارس ك��رة الس��لة في 
فري��ق ش��باب ن��ادي الك��رخ ولعب 
ملنتخب جامعة بغداد، حتت اشراف 
املدربان مؤيد إس��ماعيل والدكت�ور 
مهن��د عب��د الس��تار، اال ان��ه غادر 
قاع��ات اللعب بع���د تعرض�ه إل�ى 

االصاب�ة.

مدرب كرة السلة.. إبراهيم جليل:

نعتمد البرنامج العلمي األكاديمي لتطوير إمكانات الموهوبين

تقرير

جانب من منافسات سلة األشبال إبراهيم جليل

ناشئة المركز الوطني للتايكواندو يتوجون 
بلقب بطولة الشهيد فائق الخزعلي

»كرة الهدف للمكفوفين«  ُينهي 
معسكره ويغادر الى بطولة تايلند

بيع 10 آالف قميص لنيمار في 24 ساعة  

برشلونة ـ بيتيس
الكورونا ـ ريال مدريد

مفكرة الصباح الجديد

6:00 مساًءتوتنهام ـ تشيلسي

9:15 مساًء
11:15 مساًء

الدوري اإلنجليزي

الدوري اإلسباني



بغداد - اعالم المبادرة:
تتواصل التحضيرات واالستعدادات 
في اللجنة العليا ملبادرة الق بغداد، 
واللج��ان الفرعي��ة التابع��ة له��ا، 
لتنفيذ خارط��ة الطريق، واخلطوات 
العملي��ة، واالج��راءات التفصيلية 
املوضوعة ملشروع إعادة بناء وتطوير 
عشرين س��احة من ساحات بغداد، 
مبواصف��ات متكامل��ة م��ن جميع 
النواح��ي، وبش��فافية عالي��ة غير 
املش��ابهة  االعمال  في  مس��بوقة 
داخل الع��راق وخارجه التي انفردت 
مب��ادرة أل��ق بغ��داد الت��ي أطلقها 
وي��رأس جلنته��ا العليا املوس��يقار 

الكبير نصير شمة.
وق��ال املوس��يقار نصير ش��مة أن: 
اجتماع��ا مهما "ضمن سلس��لة 
عق��د  املتواصل��ة"  االجتماع��ات 
مؤخ��را في مق��ر رابط��ة املصارف 
اخلاص��ة العراقي��ة، وبحضور ممثلي 

االمانة العامة جمللس الوزراء، والبنك 
املركزي، ووزارة الثقافة والس��ياحة 
املائي��ة،  امل��وارد  ووزارة  واالث��ار، 
ومؤسس��ة مكي��ة االستش��ارية، 
التنفي��ذي لرابطة املصارف  واملدير 

اخلاصة".
وأوض��ح ش��مة ان جلنة أل��ق بغداد 
قررت تأجيل العم��ل بإعادة بناء 20 
س��احة في بغ��داد، إل��ى األول من 
تشرين االول نوفمبر املقبل، بعد أن 
كان املقرر إعادة بناءها في الش��هر 
احلال��ي، وذل��ك خل��روج الس��احات 
بأفضل مستوى من حيث النوعية 
والكفاءة، وإلجراء بعض التعديالت 
الت��ي تتطل��ب وقتا إضافي��ا، حيث 
أن اللجنة ارتأت دراس��ة التصاميم 
وحتدي��د  للس��احات،  الهندس��ية 
املواد االولية املس��توردة واحمللية، مما 

استغرق وقتا طويال".
االثن��ن  يوم��ي  مت  ش��مة:"  وتاب��ع 

والثالثاء 14 و15 آب 2017 تس��ليم 
املناقصات للجهات املقاولة البالغة 
20 شركة عراقية، وعربية، وأجنبية 
في مق��ر رابطة املص��ارف اخلاصة، 
حيث قدم مدير ادارة املش��اريع في 
الرابط��ة الدكت��ور املهندس أحمد 
باسل محمود، توضيحات متكاملة 
س��لمت  الت��ي  العط��اءات  ع��ن 
مطبوعة ورقيا، وعلى شكل أقراص 
س��ي دي بعد أن سلمت الشركات 
املعنية كتب التخويل ونس��خا من 
هوي��ات املديري��ن املفوض��ن لها ". 
موضحا أن العطاءات ش��ملت أربع 
مجموع��ات موزع��ة عل��ى جانبي 
الكرخ والرصافة، وهي تنفيذ س��ت 
س��احات في اجملموعة االولى ضمن 
)بلدي��ات الكاظمي��ة، واالعظمية، 
والش��عب(، وه��ي: االئم��ة، وعب��د 
احملس��ن الكاظمي، وشهيد احملراب، 
وج��دة، وجس��ر املثن��ى، وعنت��ر بن 

ش��داد، وتنفيذ ست س��احات في 
اجملموع��ة الثاني��ة ضم��ن )بلديات 
الكرخ، واملنصور، والدورة، والرصافة 

والفارس  النس��ور،  )وهي س��احات 
العربي، واملتحف، والشيخ معروف، 
احللة  وتقاطع  التركمان��ي،  والنادي 

بغداد".
وأضاف ش��مة: "إن اجملموعة الثالثة 
تش��مل تنفي��ذ أربع س��احات ضمن 
بلدي��ات )الك��رادة، والرصاف��ة )وهي 
س��احات: الواثق، والتحريات، وساحة 
ش��ملت  ح��ن  ف��ي  والطي��ران،   22
اجملموعة الرابعة تنفيذ أربع ساحات 
ضمن )بلديات الصدر األولى، والثانية 
 ،38 )وهي س��احات وهران، وس��احة 
ال��ى  مش��يرا  ومظف��ر".  واحلم��زة، 
" تق��دمي العط��اءات س��يكون ي��وم 
اخلامس من ايلول املقبل بعد عطلة 
عيد االضحى املبارك، وس��يكون يوم 
التاسع عشر منه االشعار باإلحالة، 
في حن س��يتم توقي��ع العقود في 
ي��وم الس��الم العاملي ال��ذي يصادف 
ف��ي العش��رين م��ن ايل��ول املقب��ل، 
وهو اليوم نفس��ه الذي أطلقنا فيه 
املب��ادرة، على ان يتم الب��دء بعملية 
املباشرة بالتنفيذ من قبل الشركات 

للس��احات كافة في االول من شهر 
تشرين االول نوفمبر2017".

وتاب��ع ش��مة أن: "20-25 مهندس��ا 
م��ن وزارة التعلي��م العال��ي، والبنك 
املركزي، واالمانة العامة جمللس الوزراء، 
ووزارة الثقاف��ة، ووزارة امل��وارد املائية، 
الفرعية لفتح  باللجان  سيشتركون 
املنفذة،  للشركات  العطاءات  وحتليل 
وتقدمي تقاريرها إلى اللجنة الرئيسة 
وس��يم  الدكت��ور  يترأس��ها  الت��ي 

املقدادي".
اجلدي��ر بالذكر أن الرأس��مال الوطني 
العراق��ي املتمثل بالقط��اع املصرفي 
اخلاص بقيادة رابطة املصارف اخلاصة 
العراقي��ة، قد تب��رع باملبالغ املطلوبة 
لتنفيذ هذا احملور ضمن محاور مبادرة 
ال��ق بغ��داد املتعددة، ومببل��غ زاد على 
ثمانية ملي��ارات دينار عراقي، وبحدود 
ثالثمائ��ة ملي��ون دين��ار عراق��ي لكل 

مصرف اهلي.

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

مثي��ر  تصري��ح  ف��ي   
للج��دل أح��دث تفاعالً 
العال��م،  ف��ي  كبي��راً 
اإلعالمي��ة  كش��فت 
الش��هيرة  األميركي��ة 
أوبرا وينفري عن س��بب 
عدم زواجها من حبيبها 
ورجل األعمال ستيدمان 
غراهام، بعدما استمرت 
عام��اً   30 عالقتهم��ا 
تقريب��اً، مما أح��دث لغزاً 
أح����داً  ل��م يس��تطع 

فك�ه.
أوب��را حل��ت اللغز خالل 

مقابلة م��ع مجلة فوغ 
العاملية حيث قالت: "ال 
أحد سوف يصدق ذلك، 
ولكن��ه حقيقي، الوقت 
الوحيد الذي أحتدث فيه 

عن الزواج.

احتفلت النجمة الهندية 
كارينا كاب��ور بعيد ميالد 
زوجها النجم سيف علي 
خ��ان ال�47 ف��ي منزلهما 

في الهند.
اش��ار   Pinkvilla موق��ع 
الهندية  النجم��ة  ان  الى 
كانت  كاب��ور،  كاريش��ما 
احلفل  متواجدة في ه��ذا 
برفق��ة حبيبه��ا اجلدي��د 
الهن��دي  األعم��ال  رج��ل 
س��انديب  الش��هير 
تواجد  كم��ا  توش��نيوال، 
"إبراهي��م  س��يف  أبن��اء 

وس��ارة" في احلفل، حيث 
التقطا العديد من الصور 
كارين��ا،  م��ع  التذكاري��ة 
وانتش��رت  وكاريش��ما. 
العدي��د م��ن الص��ور من 

حفل عيد امليالد.

الس��وري  املمثل  حظ��ي 
بجماهيرية  بسام كوسا 
عربية واسعة بشخصية 
"اإلدعش��ري" ف��ي اجل��زء 
األول م��ن مسلس��ل باب 
احلارة، ال��ذي كتبه مروان 
قاووق، وأخرجه بسام املال. 
وعلم احد املواقع أن صناع 
العم��ل يفك��رون بجدية 
بإعادة كوسا إلى األجواء، 
مغايرة  ولكن بشخصية 
خاص��ة أن "اإلدعش��ري" 
مات في اجل��زء األول، ورمبا 
يت��م إقح��ام ش��خصية 
جديدة على أنها شقيقه 
التوأم، الذي كان مسافراً 
وعاد إلى "ح��ارة الضبع" 

بعد أن طّلق الغربة.

ككل  املسلس��ل  لك��ن 
يتجه نحو اجملهول، خاصة 
بعد أن أصب��ح في أروقة 
احملاك��م بعد املش��كالت 
املال،  املنتجن بس��ام  بن 
لدرجة  قبن��ض،  ومحمد 
عل��ى  نك��ون  رمب��ا  أنن��ا 
يحم��الن  مسلس��لن 
اسم "باب احلارة 10" في 

املوسم املقبل.

اوبرا وينفري

بسام كوسا

كارينا كابور

أخبــارهــــــــــم

جانب من االجتماع

نصير شمة: تم تحديد األول من تشرين األول المقبل موعدًا لبدء العمل 
في مبادرة ألق بغداد لمشروع تطوير ساحات بغداد

الصباح الجديد - وكاالت:
تس��تعد 14 والية أميركية الس��تقبال مالي��ن الزوار الذين 
سيحضرون ملشاهدة كسوف الشمس الكلي، يوم االثنن.

وكس��وف الش��مس الكلي املنتظر، ظاهرة س��تحدث مرة 
واحدة في القرن احلالي، وس��يغرق أجزاء كبيرة من الواليات 

املتحدة في الظالم.
ويتوق��ع أن تب��دأ الظاهرة، االثن��ن، بعد التاس��عة صباحا 
بقلي��ل، بتوقيت الس��احل الغرب��ي، وتنتهي بع��د الرابعة 

عصرا بتوقيت الساحل الشرقي.
ونصح��ت الس��لطات أن يأتي الزوار مبكرا، بس��بب األعداد 

الكبيرة املتوقعة، خاصة في واليتي ميزوري، وتينيسي.
وق��ال جون كولش��و، وهو كومي��دي بريطاني س��افر لرؤية 
الكسوف، "كسوف الشمس أعظم منظر ميكن أن تراه في 

الطبيعة، إنه شيء ملهم وال يوجد له مثيل".

بابل - الصباح الجديد:
ضّيف البيت الثقافي البابلي في دائرة العالقات الثقافية، رئيس 
جمعي��ة الرواد الثقافية العامة املس��تقلة / املركز العام -بابل 
الش��اعر والباحث صالح اللبان للحديث ع��ن موضوع )الدارمي 
في التراث(. وقال اللبان في اثناء حديثه إن الدارمي أو ما يسمى 
)املوش��ح أو غ��زل البن��ات( اس��تهوى الكثير من عام��ة الناس، 
ومثقفيه��ا، لكونه أقصر قصيدة في األدب الش��عبي العراقي، 
وهي ال تخلو من اإلبداع، وحتمل في ثنايا مفرداتها صدق اللوعة، 
واملعاناة اإلنس��انية، وتعبر بج��الء واضح املعالم عن املش��اعر 

واألحاسيس، وخلجات الذات، وحاجات النفس.
وأض��اف اللب��ان: أن الدارم��ي أقص��ر قصيدة تغتس��ل على مر 
الس��نن مب��اء احلداثة واملعاصرة، فس��ارعت مع ركب الش��عور 
اإلنس��اني، ول��م تتخلف عنه، بل ش��ّدت أواص��ر عالقتها بهذا 
الركب ف��ي عصرنا احلالي، عص��ر الس��رعة واالختصار، وصوال 
للهدف، بس��بب تراكم احلاجات البشرية، وبسبب ضيق الوقت، 
ووجوب اس��تغالله استغالال أمثل، وتكريس��ه ملتطلبات احلياة 
األه��م، فصار ليس مبق��دور البعض االس��تماع وحفظ قصيدة 
مطّول��ة تتكون من ع��دد كبير من األبيات الش��عرية، يتخللها 
احلش��و الال مبرر، واإلس��هاب اململ الذي يبدد الفكرة، أو يبعثر 
هندسة القصيدة. واس��تعرض احملاضر الدراسات التي تتحدث 
عن أصل مفردة الدارمي، ونش��أته، وس��ماته. يذكر أن الش��اعر 
صالح اللبان أجنز دراسة بعنوان )1000 دارمي في التراث( في عام 

1997م وهي معّدة للطبع. 

الماليين تترقب ظاهرة 
تحدث "مرة في القرن "

قصيدة الدارمي في أمسية 
البيت الثقافي البابلي

الصباح الجديد - وكاالت:
كشفت معلومات نشرت على أحد املواقع 
الفني��ة ان الفنان��ة اللبنانية أمل حجازي 
تتجه نحو حل توافقي مع ش��ركة "روتانا 
للصوتيات واملرئيات" الت��ي ميلكها األمير 

السعودي الوليد بن طالل.
وأشارت املعلومات إلى أن املطربة كانت قد 

رفعت دعوى ضد املؤسسة االنتاجية قبل 
س��نوات، وتطور األمر إلى تراشق اتهامات 
بينهما في وس��ائل االعالم، ولم تفلح كل 
الوساطات في وضع حلول لتلك املشكلة، 
التي جاءت بعد تصريحات الى مس��ؤولن 

في روتانا يقولون فيها ان امل كسولة.
 وصرحت أمل ان روتانا من العام 2010 لم 

تنتج له��ا أي عمل فن��ي، وان األزمة بدأت 
بع��د اغنية " بتدور عليي ". ومن اجل تلك 
الناحية جلأت الى القض��اء بغية احلصول 
على حقوقه��ا، وتفيد املعلوم��ات ان ثمة 
تسوية في الوقت احلالي تتم بن الطرفن 
إلنه��اء ذل��ك امللف م��ن دون ان يفوز طرف 
عل��ى طرف آخر، وأن بعض األيادي البيضاء 

ايجابي��اً ف��ي تقري��ب  لعب��ت دوراً 
وجهات النظر ب��ن مدير عام روتانا 

سالم الهندي، وحجازي.
وكان��ت حج��ازي ف��ي املاض��ي ق��د 
تذمرت م��ن تقصير "روتانا" بحقها، 
وجاء الرد وقت��ذاك أن األمر يعود الى 

كسلها.

أمل حجازي تتوصل إلى حل الخالف مع "روتانا"

بغداد - الصباح الجديد:
يحلُّ الشاعر واملفّكر العربي والعاملي 
الكبي��ر )أدونيس( أواخر ش��هر أيلول 

املقبل ضيفاً في العراق.
للناط��ق  ف��ي تصري��ح  ذل��ك  ج��اء 
اإلعالم��ي الحتاد األدباء الش��اعر عمر 
الس��راي: "احتف��االً باالنتص��ار على 
قوى الظ��الم املتمثلة بإرهاب داعش، 
دعا االحت��اد الع��ام لألدب��اء والكّتاب 
في الع��راق الش��اعر واملفكر الكبير 
أدونيس لزي��ارة العراق، ف��ي تظاهرة 
وأدبي��ة حافلة، ستش��هد  ثقافي��ة 
برنامجا واس��ع التأثير على املستوى 

اإلبداعي".
وتات��ي هذه الزيارة الت��ي ترعاها وزارة 
الثقافة والس��ياحة واآلثار العراقية، 
وتدعمها الوزارات الساندة أمنياً، من 
ضمن أعمال أمانة العالقات العربية 
في االحتاد التي يتصدى ملس��ؤوليتها 

الشاعر د.عارف الساعدي.
وبدوره حتدث الساعدي عن الزيارة قائالً: 
ج��رى التحضير لهذه االس��تضافة 
منذ أشهر، وكان الشاعر أدونيس قد 

وعد بزي��ارة العراق بعد حترير املوصل، 
وبع��د إعالن النص��ر، ومت االتصال به، 
فلّب��ى الدع��وة التي س��يقدم فيها 
أمس��ية ش��عرية، ومحاضرة فكرية 
ف��ي بغ��داد، لينتقل بعده��ا برفقة 
مجموعة من األدباء واملثقفن لزيارة 
نينوى، وتوجيه رس��الة إنسانية من 

على أرضها احملررة من اإلرهاب".

الديوانية - الصباح الجديد:
افتت��ح محاف��ظ الديوانية س��امي 
احلسناوي، معرض الفنان التشكيلي 
جالل دوش، بعن��وان فضاءات ديوانية 
على قاعة قصر الثقافة والفنون في 

الديوانية.
وضم املعرض 40 لوحة تناولت الواقع 
العراق��ي واحل��ب والس��الم والعطاء 
واحلي��اة، كما تناول دوش في معرضه 
ع��ددا م��ن الش��خصيات الديوانية 
الت��ي قدم��ت  والفني��ة،  الثقافي��ة 
عطاء واضح��ا لهذه املدينة الطيبة، 
منهم الفنان صادق مرزوق، وحس��ن 
العراقي، وس��عد هدابي، ومؤيد طه، 
وحلي��م هات��ف، وعيس��ى الكعبي، 
إضاف��ة إل��ى عدد من الش��خصيات 
إل��ى  املع��رض  وينتم��ي  العاملي��ة. 
املدرس��ة الواقعي��ة، وقد اس��تعمل 
دوش مادة الرص��اص مبعظم أعماله 
اإلبداعية، كما امتاز بحضور إعالمي 
واسع لعدد من الوكاالت الفضائية، 

واحملطات اإلخبارية.
الكبي��ر  بال��دور  احلس��ناوي  وأش��اد 

الذي تلعب��ه إدارة القصر 
الثقاف��ي على املس��توى 
والفن��ي، معربا  الثقافي 
باالس��تمرار  أمل��ه  ع��ن 
واملواظب��ة عل��ى إقام��ة 
الفعالي��ات  م��ن  املزي��د 
لدعم الش��باب العراقي، 
والوقوف معهم لتحقيق 
الفن��ي��ة  طموحاته��م 

مس����يرته�م  عب����ر 
اإلبداعي�ة.

وق��ال الفن��ان ج��الل دوش، إن ه��ذا 
املعرض ه��و األول بالنس��بة له، بعد 
التشاور مع الفنان صادق مرزوق مدير 
القص��ر الثقافي، وال��ذي وجدت منه 

والتعاون  واملس��اندة  الدع��م 
في اتخاذ الق��رار إلقامته، 

وقد فتحت أمامي أبواب 
القصر، إضافة إلى توفير 
التس��هيالت  جمي��ع 
املمكنة إلجناح املعرض 
بالتع��اون م��ع القصر 

الثقافي.

أدونيس في العراق.. بمناسبة 
االنتصار العراقي على اإلرهاب

محافظ الديوانية يفتتح معرض 
الفنان التشكيلي جالل دوش

بغداد - الصباح الجديد:
تصاعدت وتائر مش��اركة املؤسس��ات 
احلكومية، والنخب الثقافية، في احلملة 
الوطنية  لدعم مكتبة متحف املوصل، 
التي أطلقتها دائرة الدراسات والبحوث 
ف��ي الهيئة العامة لآلث��ار والتراث، في 
وزارة الثقاف��ة، حيث ش��اركت األمانة 

العام��ة للمكتبة املركزية في اجلامعة 
املس��تنصرية )مكتبة الصحابي حجر 
ب��ن ع��دي(، به��ذه احلمل��ة م��ن خالل 
التب��رع ب)777( كتاب��ا وإص��دار متنوع، 
وبه��ذا بل��غ ع��دد الكتب واإلص��دارات 
الت��ي تس��لمتها جلنة تس��لم الكتب 
ف��ي مكتبة املتح��ف العراقي أكثر من 

)5000( كتاب، من جانبها واصلت دائرة 
الدراس��ات والبحوث وبأشراف مباشر 
من قبل الس��يد قيس حس��ن رشيد، 
وكيل الوزارة لش��ؤون السياحة واآلثار 
اتصاالتها مع العديد من املؤسس��ات 
الرس��مية وغي��ر الرس��مية، والنخب 
الثقافي��ة، وأصح��اب املكتب��ات، ودور 

النش��ر، لتفعيل هذه الدعوة 
وإعادة احلي��اة ملكتبة متحف 
املوص��ل العريقة، التي فقدت 
)25000( كتاب حرق��اً وتدميراً 
على يد أعداء التاريخ واحلضارة 
داع��ش  عصاب��ات  واإلنس��ان، 

اإلرهابية.

مكتبة الجامعة المستنصرية تشارك 
بالحملة الوطنية لدعم مكتبة متحف الموصل
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