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بغداد - أسامة نجاح:
أعلن رئي��س ال��وزراء العراقي حيدر 
العبادي فجر، ي��وم أمس األحد، بدء 
الس��تعادة  العس��كرية  العمليات 
مدينة تلعفر شمال العراق آخر أكبر 
معاق��ل تنظيم الدولة اإلس��امية 

في محافظة نينوى. 
وأوضح العبادي، أن القوات العراقية 
كاف��ة من جي��ش وش��رطة احتادية 
وق��وات مكافحة اإلرهاب واحلش��د 
الشعبي والقوات احمللية ستشارك 
في العملية العس��كرية مبس��اندة 
من التحال��ف الدولي ال��ذي تقوده 

الواليات املتحدة. 
وأص��در جه��از مكافح��ة اإلرهاب، 
توجيه��ات خاص��ة  األح��د،  أم��س 
مبعرك��ة حترير تلعفر، مش��ددا على 
احلفاظ على ارواح الس��كان احملليني 

واملمتلكات اخلاصة والعامة. 
وق��ال اجله��از ف��ي بي��ان ل��ه تلقت 
صحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ نس��خة 
من��ه إن "رئي��س جه��از مكافح��ة 
اإلره��اب الفري��ق أول الرك��ن طالب 
ش��غاتي الكناني صادق على خطة 
محور اجلهاز لتحري��ر قضاء تلعفر، 

ضمن عمليات قادمون يا تلعفر". 
وأضاف أنه "مت نس��ب قي��ام الفريق 
الركن عبد الغني االس��دي بواجب 
اجله��از  مح��ور  عل��ى  اإلش��راف 

ويعاون��ه الفريق الركن عبد الوهاب 
الركن  الفري��ق  وقي��ام  الس��اعدي، 
س��امي العارض��ي بقي��ادة مح��ور 

اجلهاز". 
وأعلن الناطق الرسمي باسم قيادة 
العمليات املشتركة العميد الركن 
يحيى رس��ول يوم ، أمس األحد ، عن 
حترير 4 مناطق من س��يطرة داعش 

في تلعفر. 
وق��ال رس��ول ف��ي حدي��ث خ��اص 
لصحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ان "قوات 
الشرطة االحتادية من الفرقة اآللية 
ومغاوي��ر النخبة بإس��ناد احلش��د 
الشعبي تس��تعيد السيطرة على 
مناط��ق عبرة النج��ار وعبرة حنش 
والعب��رة الكبي��رة وعب��رة الصغير 
وتواصل تقدمها في احملور الغربي". 
وأض��اف أن "قطعات فرقة املش��اة 
السادسة عشر حررت قرى بطيشة 
والعل��م وخفاج��ه وحلبي��ة العليا 
ومرازيف شرق تلعفر ورفعت العلم 
العراقي فيها وكبدت العدو خسائر 

باألرواح واملعدات". 
وأوض��ح ب��أن" الق��وات املش��تركة 
تقدمت ملسافة 3 كم باحملور اجلنوبي 
ملدينة تلعفر وأحكمت س��يطرتها 
على أربعة تال مطلة على املدينة 

باحملور نفسه ".
تتمة ص3

دقت ساعة التحرير الستعادة قضاء تلعفر من أيادي 
اإلرهاب والمقاتلون األبطال متلهفون لفرحة النصر 

رئيس الوزراء العراقي يعلن بدء عمليات استعادة تلعفر

متابعة الصباح الجديد:
وص��ل مبع��وث األم��ني الع��ام لألمم 
املتح��دة للعراق ي��ان كوبي��ش، إلى 
محافظ��ة كركوك ش��مالي العراق 
مس��تجدات  اخ��ر  ع��ن  للتباح��ث 

استفتاء اقليم كردستان.
وق��ال مص��در ف��ي احملافظ��ة، ف��ي 
تصريح صحفي نقلته "سبوتنيك"، 
ان كوبي��ش س��يلتقي م��ع محافظ 
كرك��وك، جن��م الدي��ن ك��رمي، مببنى 
احملافظة. وسيناقش اجلانبان، موضوع 
إقليم  اس��تقال  االس��تفتاء عل��ى 

كردستان، وحترير احلويجة، وانتخابات 
النازح��ني  وإي��واء  وإغاث��ة  كرك��وك 
وعودته��م للمناطق احمل��ررة، وجهود 
احلف��اظ على االس��تقرار وترس��يخ 

التعايش بني مكونات كركوك. 
فيم��ا اعلن��ت احلكوم��ة العراقي��ة 
في وقت س��ابق عن رفضه��ا اقامة 
االس��تفتاء، في حني مايزال االقليم 
مصرا على موقفه بإجراء اس��تفتاء 
لتقرير املصير ي��وم 25 أيلول املقبل، 

حول استقال اإلقليم عن العراق.
تتمة ص3

المبعوث األممي يصل
 كركوك لبحث موضوع

 استفتاء كردستان

بغداد ـ الصباح الجديد:
اكد مقرر اللجنة املالية النيابية 
احم��د حاج��ي، أمس االح��د، ان 
البن��ك املرك��زي العراق��ي تريث 
بإجراءات افتتاح فرعي البنك في 

اقليم كردستان. 
وقال حاجي في تصريح صحفي 
ان "البنك املركزي تريث بإجراءات 
افتت��اح فرعي البنك ف��ي اقليم 
كردس��تان"، مبين��ا ان "التري��ث 
يأت��ي نتيج��ة اس��تياء االقليم 
الم��وال س��ابقة للبن��ك، اضافة 
االس��تفتاء املزم��ع اج��راءه ف��ي 
اخلامس والعش��رين من الش��هر 

املقبل".
واضاف حاجي، ان "هنالك أمواال 
س��ابقا ملص��رف ال��� )tbi( كانت 
موجودة في فرعي البنك املركزي 
والسليمانية،  باربيل  الس��ابقني 
اضاف��ة ال��ى ام��وال ف��ي بقي��ة 
الف��روع والبالغ��ة م��ا يقرب من 
42 فرع في اقليم كردس��تان من 
املص��ارف والتي قام��ت حكومة 
االقليم باس��تعمال هذه االموال 
نقدا او عن طريق املقاصة لصرف 
صك��وك املقاولني الت��ي هي من 

دون رصيد".
تتمة ص3

البنك المركزي يتريث بفتح
فرعين له في كردستان

بغداد ـ الصباح الجديد:
قاس��م  الداخلي��ة  وزي��ر  وج��ه 
األعرج��ي، أمس األحد، مبنح قدم 
لضباط منف��ذ طريبيل احلدودي 
بني العراق واألردن لس��تة أشهر، 
مل��دة  ذات��ه  املنف��ذ  وملنتس��بي 

عامني.
وقال مكتب األعرجي في بيان ورد 
ال��ى "الصباح اجلدي��د"، إن "وزير 
الداخلية قاس��م االعرجي وجه 
بتك��رمي ضب��اط منف��ذ طريبيل 
احل��دودي ومنحهم قدم لس��تة 
أشهر، كما كرم منتسبي املنفذ 

ذاته بقدم ملدة سنتني".
وأضاف أن ذلك ج��اء "جلهودهم 
تنفيذ  الكبيرة وإخاصه��م في 
امله��ام املناطة به��م"، مبينا أن 
األعرجي "أثنى على أداء العاملني 
في ه��ذا املنف��ذ، متمني��ا لهم 
دوام النجاح واالستمرار في هذا 

العمل خلدمة العراق وشعبه".
وكان مجل��س محافظ��ة االنبار 
أعل��ن، أم��س األح��د، ع��ن إعادة 
افتت��اح منفذ طريبي��ل احلدودي 
مع األردن جتريبي��ا، مبينا أن ذلك 

جاء متهيدا الفتتاحه رسميا.

وزير الداخلية يمنح قدمًا لضباط 
ومنتسبي منفذ طريبيل الحدودي

بارزاني: لم أرضخ للضغوطات األميركية
المطالبة بتأجيل االستفتاء   

وسط أنقاض الحرب.. الحياة تدب
مجددًا في مستشفيات الموصل 23

بغداد ـ الصباح الجديد:
ف��ؤاد  رئي��س اجلمهوري��ة  اك��د 
معصوم، خال استقباله أعضاء 
مجل��س الدول��ة، أم��س االحد، 
على ضرورة تقدمي اجمللس افضل 
اخلدم��ات للموظفني واملواطنني 
على امت وجه وبأسرع وقت ممكن.

لرئاس��ة  االعامي  املكتب  وقال 
اجلمهوري��ة، ف��ي بي��ان ورد ال��ى 
"الصب��اح اجلدي��د"، ان "الرئيس 

ف��ي قصر  اس��تقبل  معص��وم 
الس��ام ببغداد، أعضاء مجلس 
الدولة برئاس��ة س��امية كاظم 

محمد".
واك��د معصوم بحس��ب البيان، 
عل��ى "ض��رورة أن يهتم مجلس 
الدول��ة بتقدمي أفض��ل اخلدمات 
ملؤسس��ات الدول��ة واملوظف��ني 
واملواطنني على أمت وجه وبأس��رع 
وق��ت"، مش��دداً عل��ى "أولوية 

اإلداري  القض��اء  اس��تقال 
مبحاكمه وإدارته ومنتسبيه عن 

السلطات التنفيذية".
إل��ى  اجلمهوري��ة  رئي��س  ودع��ا 
وخب��رات  جت��ارب  "اس��تلهام 
ال��دول  ف��ي  الدول��ة  مجال��س 

املتمدنة". 
من جانبه، ق��دم مجلس الدولة 
شكره الى رئيس اجلمهورية على 
جهوده ف��ي إصدار قانون اجمللس، 

وحرصه على ضمان استقالية 
القضاء العراقي وجناحه في اجناز 

مهماته في اجملاالت كافة".
وكان مجلس ش��ورى الدولة قد 
استبدلت تسميته الى مجلس 
الدول��ة وُفك ارتباطه ع��ن وزارة 
العدل، تنفيذاً الحكام املادة 101 
استقال  لغرض  الدس��تور،  من 
القض��اء االداري ع��ن الس��لطة 

التنفيذية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت وزارة التعليم العالي، أمس 
االحد، عن ضواب��ط قبول الطلبة 
ال�%10 االوائل من خريجي املعاهد 
ف��ي الكلي��ات، فيما اش��ارت الى 
انه يح��ّق للطلبة في الس��نوات 
الدراسية االعلى النقل عن طريق 
اجلامعات على وفق ضوابط انتقال 

الطلبة.
وقال املتحدث باسم الوزارة حيدر 
العب��ودي في بي��ان اطلعت عليه 

"الصب��اح اجلدي��د" ان "ضواب��ط 
قبول الطلبة ال���%10 األوائل من 
خريج��ي املعاه��د ف��ي الكلي��ات 
للس��نة الدراس��ية 2018-2017، 
تضمنت ان حتتسب نسبة ال�10% 
االوائل ل��كل اختصاص على حدة 
م��ع جبر كس��ر الع��دد ملصلحة 
الطال��ب"، مبين��ة ان��ه "س��يتم 
تس��لم بيانات الطلبة املذكورين 
عب��ر البواب��ة االلكتروني��ة لدائرة 
الدراسات والتخطيط واملتابعة".

واضاف العبودي انه "ميكن شمول 
وللحاالت  الثان��ي  ال��دور  خريجي 
الت��ي مت فيه��ا تأجي��ل امتحانات 
الثان��ي  ال��دور  ال��ى  االول  ال��دور 
السباب موجبة حتما وبحسب ما 
جاء بالفق��رة )10( من التعليمات 
االمتحانية رقم 134 لسنة 2000 
النافذة، عل��ى اال تقل معدالتهم 
ع��ن احلد األدنى للمع��دل املقبول 
ف��ي الدور االول بنس��بة القبول"، 
املعاه��د  "خريج��ي  ان  موضح��ا 

الصباحي��ة يت��م قبوله��م ف��ي 
وخريج��ي  الصباحي��ة  الكلي��ات 
املعاه��د املس��ائية ف��ي الكليات 
املس��ائية على وفق التخصصات 
املناظرة والقريب��ة مبا ال يزيد على 

)%10( من خطة القبول".
ان  الرس��مي  املتح��دث  وتاب��ع 
"املنافسة بني ال�)%10( االوائل من 
خريجي التخصصات املماثلة تتم 

من خال حتديد التسلسات.
تتمة ص3

معصوم يطالب أعضاء مجلس الدولة بتقديم
أفضل الخدمات للموظفين والمواطنين

ضوابط قبول الطلبة الـ 10 % األوائل
 من خريجي المعاهد في الكليات

بغداد ـ الصباح الجديد:
العام��ة جمللس  األمان��ة  أص��درت 
الوزراء، امس األحد، توضيحاً مهما 
ح��ول مش��روع قان��ون التأمينات 

االجتماعية.
وكان مجل��س ال��وزراء ص��وت في 
باملوافق��ة  اجل��اري  آب  م��ن  األول 
عل��ى مش��روع قان��ون التأمينات 
االجتماعي��ة، حي��ث يضمن هذا 
القانون لكل العاملني في القطاع 
مناظ��را  تقاعدي��ا  راتب��ا  اخل��اص 
ملوظف��ي  التقاعدي��ة  للروات��ب 
الدولة، اضاف��ة الى ضمان حقوق 
عوائل الش��هداء مبا يؤمن مصدرا 

مناسبا ملعيشتهم".
ال��ى  ورد  لألمان��ة  بي��ان  وذك��ر 
"الصب��اح اجلدي��د" أك��دت في��ه 
"ح��رص احلكوم��ة على حتس��ني 
للمتقاعدين  املعيش��ية  االوضاع 
ومد مظل��ة التقاع��د الى جميع 
العاملني سواء كانوا في القطاع 

احلكومي او خارجه".
كم��ا أك��دت ان "مش��روع قانون 

التأمين��ات االجتماعي��ة جاء بعد 
وواس��عة  مس��تفيضة  دراس��ة 
من اجلهات املعني��ة ويعد خطوة 
الصحي��ح  االجت��اه  ف��ي  مهم��ة 
واصاح نظام التقاعد في الدولة 
وتقليص الف��وارق التقاعدية بني 

املشمولني بأحكامه".
وأض��اف البيان ان "املش��روع متت 
مناقشته بنحو موسع في مجلس 
الوزراء ولم يرس��ل جملل��س النواب 
لغاي��ة االن ومت االخ��ذ باملاحظات 
التي طرح��ت في اجتماع مجلس 

الوزراء ومبا يضمن النهوض بواقع 
احلكومي  القطاع  في  املتقاعدين 

واخملتلط واخلاص".
ولفت الى ان "مس��ودة املش��روع 
ل��م متس حق��وق ش��هداء اجليش 
الش��عبي  واحلش��د  والش��رطة 

واملش��مولني بقان��ون مؤسس��ة 
الش��هداء فضا عن املش��مولني 
بقان��ون تعوي��ض املتضررين جراء 
واالخط��اء  احلربي��ة  العملي��ات 
العس��كرية والعمليات االرهابية 
عندما عدت حقوقهم التقاعدية 
حقوقا مكتسبة ال يجوز املساس 

بها".
ونوه الى "مراعاة مسودة مشروع 
القانون تضحيات قواتنا املسلحة 
واجهزتنا االمنية وابطال احلش��د 
الش��عبي من خال متييزهم عما 
التقاعدية  س��واهم بحقوقه��م 
وامتنان��ا  لتضحياته��م  عرفان��ا 
خ��ال  م��ن  الزكي��ة  لدمائه��م 
املعادلة  اختيار  منحهم صاحية 
التي تضم��ن لذويهم راتبا أفضل 
اذ مبوجب املش��روع لذوي الشهيد 
ح��ق حتديد حقوقه��م التقاعدية 
على وفق كامل الراتب واخملصصات 
الت��ي كان يتقاضاها في الش��هر 

االخير من خدمته.
تتمة ص3

الحكومة تؤكد أهمية مشروع قانون التأمينات االجتماعية 
تقريـر

متابعة

متابعة الصباح الجديد:
اللبناني،  قصفت ق��وات اجلي��ش 
الي��وم األح��د، جتمع��ات لعناصر 
تنظي��م داع��ش ف��ي ت��ال القاع 

ورأس بعلبك.
ونق��ا ع��ن وكالة )س��كاي نيوز(، 
قال املتحدث باس��م قيادة اجليش 
العمي��د نزي��ه جري��ج أن "األوامر 
أعطي��ت للوح��دات العس��كرية 
الدولي جلهة  بالقان��ون  بالتقي��د 

التميي��ز ب��ني املدني��ني واألهداف 
العس��كرية واحل��د م��ن األض��رار 
اجلانبي��ة"، مبين��ا ان "  العملي��ات 
ف��ي  ستس��تمر  العس��كرية 
القلم��ون الغرب��ي، حت��ى حتقيق 
األهداف وطرد اإلرهابيني واالنتشار 

على احلدود".
واش��ار ال��ى ان" مدفعي��ة اجليش 
املدفعي��ة  بقذائ��ف  قصف��ت، 
داع��ش  لعصاب��ات  جتمع��ات 

االجرامية ف��ي تال الق��اع ورأس 
بعلبك".

جن��ود   10" ان  جري��ج  واض��اف 
أحده��م  أصيب��وا،  اجلي��ش  م��ن 
ف��ي حالة حرج��ة، فيم��ا متكنت 
الق��وات اللبنانية م��ن تدمير 11 
مركزا لداعش، مم��ا ادى الى تأمني 
كيلومت��را   30 عل��ى  الس��يطرة 

مربعا من اجلرود".
تفصيات ص6

الجيش اللبناني يّدمر 11 مركزًا 
لـ"داعش" في القلمون الغربي

بغداد-الصباح الجديد:
بح��ث رئيس التحال��ف الوطني، 
عم��ار احلكيم، مع ش��يخ قبيلة 
شمر عبد اهلل الياور، دور العشائر 
في حتقيق الس��لم اجملتمعي في 
الب��اد، مؤكدا ان "وح��دة العراق 

قدر ال ميكن اخلروج عنه".
وقال مكت��ب احلكيم، ف��ي بيان 
ورد ال��ى "الصب��اح اجلديد" امس 
االح��د، نس��خة من��ه، ان االخير 

"اس��تقبل )أمس( السبت شيخ 
قبيل��ة ش��مر عب��د اهلل الي��اور، 
وبحث مع��ه األدوار املطلوبة من 
املؤسسات العشائرية في حتقيق 

السلم اجملتمعي".
وقال احلكيم، بس��حب البيان، ان 
"وحدة العراق قدر ال ميكن اخلروج 
عن��ه"، داعيا ال��ى "البن��اء على 
الوحدة التي حتققت وس��اهمت 
مجتمعي��ة  مصاحل��ة  بصن��ع 

بالدم��اء التي تاحم��ت بني أبناء 
الوطن الواحد دفاع��ا عن األرض 

واملقدسات".
وأك��د ان "اإلره��اب يحت��اج الى 
واقتصادي��ة  تنموي��ة  معاجل��ات 
ومعاجل��ات أمنية وهن��ا تبرز ادوار 
القي��ادات اجملتمعية في كش��ف 
اإلره��اب وعزل��ه ع��ن حواضن��ه 
ليتمك��ن العراقي��ون م��ن إعادة 
األمن والوئام الى عموم الوطن".

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن قائ��د عمليات الرافدين، أمس 
االح��د، أن مجهول��ني اس��تهدفوا 
اجملم��ع النفطي لش��ركة بتروناس 
قاذف��ة،  بص��اروخ  الناصري��ة  ف��ي 
مشددا على ضرورة ماحقة اجلناة 
ومعاملتهم على وفق املادة الرابعة 

من قانون مكافحة االرهاب".
وق��ال قائ��د العمليات الل��واء علي 

ابراهي��م دبع��ون ف��ي مؤمت��ر امني 
مش��ترك عق��ده بحق��ل الغ��راف 
النفط��ي قائ��د ش��رطة احملافظة 
ومدير عام شركة نفط ذي قار ومدير 
حقل الغ��راف وممثلني عن ش��ركة 
بتروناس املاليزية النفطية، وتابعته 
بيد  اجلديد"، "س��نضرب  "الصباح 
م��ن حديد كل م��ن يه��دد مصادر 
قاط��ع  ضم��ن  النفطي��ة  الث��روة 

عملياتن��ا وأمرن��ا بتفعي��ل اجلهد 
االستخباري وتعزيز التواجد االمني 
حول الش��ركات واحلق��ول واآلبار"، 
مبين��ا "انن��ا ل��ن نس��مح بحدوث 
خروقات امنية واعت��داءات لعرقلة 
مس��يرة االقتصاد واالس��تثمار في 
محافظات واسط وذي قار وميسان 

واملثنى".
واضاف دبعون ان��ه "مت بحث الواقع 

االمني للمنشآت النفطية والوقوف 
عل��ى حيثي��ات عملية اس��تهداف 
اجملم��ع النفطي لش��ركة بتروناس 
بصاروخ قاذفة ليلة اجلمعة املاضية 
واالطاع عل��ى االج��راءات املتخذة 
بص��دد كش��ف اجلن��اة والقب��ض 
للقض��اء"،  وتقدميه��م  عليه��م 
مشددا على "محاسبته مسؤولي 
االمنية واالستخبارية في  االجهزة 

حالة ع��دم توفيره��م للمعلومات 
الدقيق��ة ومنعهم لوق��وع اجلرائم 

االرهابية واكتشاف خيوطها".
وتابع ان "من يق��وم باالعتداء على 
منابع ث��روة الباد يج��ب ان يعامل 
معاملة االرهابي وياحق على وفق 
امل��ادة القانوني��ة 4 اره��اب"، الفتا 
الس��يطرات  ال��ى "أهمي��ة نصب 
ف��ي العق��د والتقاطع��ات املؤدية 

ال��ى احلق��ول النفطي��ة وتس��يير 
الليلي��ة حت��ى الصباح  الدوري��ات 
وتنفيذ عمليات دهم وتفتيش ونزع 
الس��اح من املناط��ق القريبة من 
الشركات واحلقول النفطية وتعزيز 
التواج��د االمن��ي فيه��ا وتفعي��ل 
والتركيز على  االس��تخباري  اجلهد 

املعلومة ومتابعتها".
تتمة ص3

قيادة عمليات الرافدين تؤكد مالحقتها لكل من يهدد مصادر الثروة النفطية

مجلس الوزراء العراقي

الحكيم: وحدة العراق قدر ال يمكن الخروج منه



شؤون عراقية2

السليمانية ـ عباس كاريزي:

اعل��ن مص��در سياس��ي مطل��ع 
للصباح اجلديد ان الوفد التفاوضي 
الكردي الذي ي��زور العاصمة بغداد 
تس��لم وس��لم خارطة طريق الى 
التحالف الوطني العراقي، تتضمن 
رؤي��ة التحال��ف الوطن��ي ملعاجلة 
املش��كالت واملس��ائل العالقة بني 
اربي��ل وبغ��داد، وموق��ف اربيل من 
مستقبل العالقة بني اجلانبني بعد 

اجراء االستفتاء.
وتابع املص��در ان التحالف الوطني 
قدم معاجلات جديدة للمش��كالت 
بني اربيل وبغداد ف��ي الورقة، التي 
تتضم��ن آلي��ة ملعاجل��ة املس��ائل 
واآلخ��ر  آن��ي  بعضه��ا  العالق��ة 
على املس��تقبل القري��ب وبعضه 
للمراحل املقبل��ة، موضحا ان وفد 
االقلي��م س��يطرح ه��ذه الورقة او 
خارطة الطريق امام اجتماع يعقده 
بارزان��ي م��ع االطراف السياس��ية 
الكردستانية املشاركة في اجمللس 
اربي��ل،  ف��ي  لالس��تفتاء  االعل��ى 
ليتم مناقش��تها وتوحي��د الرؤية 
الكردي��ة جتاهه��ا وتقييمها الحقاً 
على شكل ورقة مشتركة ملعاجلة 

املشكالت.
واوضح ان وفد االقليم ابدى مرونة 
في حوارته مع االطراف السياسية 
الت��ي التقاه��ا ف��ي بغ��داد وحتدث 
في مس��تقبل العالقة ب��ني اربيل 
وبغ��داد متوقع��ا ان تتمخض هذه 
اللق��اءات ع��ن تأجيل االس��تفتاء 
املزمع إج��راؤه في االقليم ملدة عام 
او عامني وفسح اجملال امام احلورات 
واعطاء فرصة اوفر ملعاجلة اخلالفات 

العالقة.   
ب��دوره وبينما حذر قيادي في االحتاد 
الوطني الكردس��تاني من مخاطر 
االجتماعات التي تعقدها القيادات 
العسكرية التركية وااليرانية على 

مس��تقبل االقلي��م ال��ذي يقب��ل 
على اجراء االس��تفتاء، اشار رئيس 
اقليم كردس��تان املنتهي��ة واليته 
مس��عود بارزاني الى انه لم يفوض 
الوالي��ات املتح��دة بالعم��ل عل��ى 
تأجيل االس��تفتاء، وامنا وافق على 
ان تش��رف عل��ى ح��وار م��ع بغداد 
للتف��اوض من أجل إيج��اد صيغة 
تضمن مستقبال أفضل للطرفني. 
لق��اء م��ع  ف��ي  بارزان��ي  واض��اف 
صحيفة عكاظ السعودية تابعته 
الصباح اجلديد انه حتدث مع بغداد 
ب��كل صراحة، قائالً »طاملا فش��لنا 
ف��ي الش��راكة احلقيقي��ة دعون��ا 
نصبح جيران��ا«، ولم يخِف بارزاني 
وجود وس��اطات من أميركا وأوروبا 

ودول إقليمي��ة، لثن��ي االقليم عن 
اجراء االس��تفتاء املزمع في 25 من 
ايلول املقب��ل ، مضيفاً » س��ؤالنا 
لهذه األطراف ما هو البديل؟، وهل 
لديكم بديل أفضل لواقع العالقة 
بني اإلقلي��م وبغ��داد؟، اليوم نحن 
االس��تفتاء«،  مصممون على هذا 
قائ��الً عل��ى اإلط��الق التأجيل غير 
وارد. وحم��ل بارزاني رئي��س الوزراء 
الس��ابق نوري املالكي السبب وراء 
ما وصل إليه العراق اليوم، مضيفأً 
ان املالك��ي هو من كرس الطائفية 
عبر احتكاره السلطة، بعد ان دمر 
العالقة بني بغ��داد وأربيل، وانتهك 

الدستور العراقي.
وح��ول موع��د اج��راء االس��تفتاء 

واالنتخابات املقبلة االنتخابات في 
االقلي��م قال بارزاني ان االس��تفتاء 
م��ن   25 موع��ده  ف��ي  س��يجري 
س��بتمبر وانتخابات برملان ورئاسة 
اقليم كردستان في نوفمبر املقبل 
حس��ب موعده��ا، مؤك��دا انه لن 
يترشح ولن يقبل بترشيح أحد من 

أقاربه للرئاسة.
مس��لحة  مجموع��ة  وكان��ت 
مجهول��ة ق��د قامت ام��س االحد 
باختط��اف عضو برملان كردس��تان 
)كال  الش��عبي  احل��راك  عض��و 
لالستفتاء في الوقت الراهن( فرهاد 
س��نكاوي م��ن منزل��ه مبحافظ��ة 
بعد تهديده  وقامت  الس��ليمانية 
ومطالبته بالتخلي عن حراك كلل 

باطالق سراحه.
وقال س��نكاوي للصباح اجلديد ان 
اليشك في احد وانه لن يسجل اية 
دعوى قضائية ضد خاطفيه معلنا 
عدم ثقته باالجهزة القضائية وانه 
يثق بعدالة الش��عب وسيس��تمر 
في تأييد مطالب وتطلعات شعب 

كردستان.
وتاب��ع انه اليع��رف خاطفيه الذين 
قال انهم كانوا خمس��ة اشخاص 
يحملون اس��لحة خفيفة، وقاموا 
بعص��ب عيني��ه واط��الق الف��اظ 
بذيئة وهددوا بقتل��ه اذا لم يتخَل 
عن انتمائه الى حراك كال املعارض 

الجراء االستفتاء في االقليم.  
م��ن جهتم ع��ّد اعضاء ف��ي برملان 

كردس��تان خ��الل مؤمت��ر صحفي 
عق��دوه في مبنى مكت��ب البرملان 
مبحافظة الس��ليمانية، ما حصل 
من خطف واهانة لعضو في برملان 
كردستان، ظاهرة خطيرة تقتضي 
متابعتها وعدم السماح بتكرارها.
مؤكدي��ن ان ه��ذه احلال��ة مؤش��ر 
خطير وانها تسهم في نشر الرعب 
ب��ني صف��وف املواطن��ني باالقليم، 
مؤكدين ان هذه الظاهرة تثبت بان 
اي ش��خص او مواطن في االقليم 
غير مؤمتن، وهو مؤشر خطير على 
االس��تهداف السياسي واالنفالت 
مدين��ة  تش��هده  ال��ذي  االمن��ي 
محافظات  وبقي��ة  الس��ليمانية، 

االقليم على حد سواء.

بارزاني: لم أرضخ للضغوطات األميركية
المطالبة بتأجيل االستفتاء   

وفد اإلقليم التفاوضي يتبادل خارطة طريق مع االئتالف الوطني العراقي  د.علي شمخي 

حت��دث ي��وم اجلمع��ة املاض��ي ممث��ل املرجعية 
الدينية في كربالء الس��يد احمد الصافي عن 
املعاناة احلقيقية لشرائح مختلفة من اجملتمع 
العراق��ي في ع��دد من املؤسس��ات احلكومية 
ونبه الى ش��يوع ظاه��رة اجتماعية في العراق 
تتمثل بابتعاد الكثير من املسؤولني واملوظفني 
القائم��ني عل��ى خدم��ة الن��اس ع��ن الرأف��ة 
واالحترام والرحمة في تعاملهم وضرب مثلني 
عن ذلك: أحدهما ع��ن معاناة آالف املتقاعدين 
في ترويج معامالتهم في دائرة التقاعد وسوء 
معاملتهم ، واآلخر: عن عدم االلتزام بتوقيتات 

الطيران في املطارات العراقية.
 ولرمبا لم يخطئ الس��يد الصافي في اختياره 
لهذا املوضوع واالشارة اليه في خطبة اجلمعة 
داخل احلرم احلسيني فكثير من املسؤولني في 
العراق واتساقا مع الفشل السياسي املريع في 
تسويق مشروع الدولة الذي حتدث عنه الدستور 
العراقي وفصل فيه احلق��وق والواجبات كثيرا 
من هؤالء مارس��وا اخلداع والك��ذب والتضليل 
في عرض برامجهم االنتخابية، ولطاملا خدعوا 
الناس باختيارهم شعارات حملت عناوين رنانة 
مغلفة مبفاهيم الرحمة والعطف واملساعدة 
والتبش��ير بعهد جديد تنزاح فيه كل مظاهر 

الظلم وحتل فيه الدولة العادلة.
 وبعد مرور أربعة عش��ر عام��ا لم تعد تنطلي 
امام املواطن العراقي مثل هذه الشعارات ومثل 
هذه االحاديث والتصريحات قبل وفي أثناء وبعد 
احلمالت االنتخابية مع ابتعاد هؤالء املسؤولني 
بش��تى درجاته��م وعناوينه��م ع��ن الهم��وم 
االنس��انية والوطني��ة ملالي��ني العراق��ني ومع 
تكش��ف االنحدار والزيف واخل��ذالن في تعامل 
م��ن اس��توزروا وائتمنوا على مق��درات الدولة 
وخالفا جلوهر ومضمون التش��ريعات والقوانني 
الت��ي تتح��دث ع��ن ان الوظيف��ة ف��ي الدولة 
ه��ي تكليف ش��رعي وقانوني لتق��دمي اخلدمة 
للمواط��ن يتصرف آالف املس��ؤولني واملوظفني 
مع ه��ذا التكلي��ف على انه متليك وتس��ليط 
واس��تعالء وحتكم ومينون بعمله��م في تلبية 
حاج��ات الن��اس ويعمد بعضهم الى ممارس��ة 
الرش��وة واحملس��وبية واملنس��وبية ف��ي ترويج 
املعامالت، وبات الكثير من املواطنني يش��عرون 
باالهانة والذل عند توجههم الى مؤسس��ات 
ودوائر حكومية ملا وجدوه في مراجعات سابقة 
من مش��اهد التنتمي الى الوطنية واالنسانية 
ومع اقتراب  االنتخابات التشريعية واحمللية من 
موعدها سيكون من املفيد تذكير هؤالء الذين 
يري��دون الوص��ول باصوات املالي��ني الى مقاعد 
الس��لطة التنفيذية والتش��ريعية بان كسب 
القلوب هو اقصر الطرق لكس��ب االصوات وان 
حبل الك��ذب في العراق قد انقط��ع وان تكرار 
اخلداع والتضليل ينذر بهزمية س��احقة وفشل 

متوقع.

تكليف ال تمليك !

تقـرير

بغداد - زينب الحسني: 

آخ��ذ القل��ق يداهم اغل��ب املنازل في 
البالد، وذلك بعد ارتفاع حاالت اإلصابة 

مبرض 
نق��ص املناعة “االي��دز”، ومع انتش��ار 
مراك��ز املس��اج واملاله��ي ف��ي بغداد 
بات األهالي يطالب��ون اجلهات املعنية 
باتخاذ اإلجراءات املطلوبة بهذا الشأن 
حلماية الشباب من خطر اإلصابة بهذا 

املرض.
وق��ال املتح��دث باس��م وزارة الصحة 
س��يف بدر ف��ي تصريح صحف��ي: ان 
“ع��دد ح��االت االصاب��ة مب��رض االي��دز 
املس��جلة للعام احلال��ي 2017 بلغت 
31 حالة، فيما بلغ��ت مجموع حاالت 
االصابة بالع��راق 185 حالة”، مبيناً ان 
“15 “ حالة من ه��ذه احلاالت تعود الى 
عام 1986 ،عندما استورد العراق بالزما 
دم مل��وث من ش��ركة ماري��و ملصابني 
ن��زف الدم الوراثي وأدت الى اصابة 206 
اش��خاص، ما زال منهم 15 ش��خصا 
على قيد احلياة ومت صرف رواتب شهرية 

لهم ولذوي املتوفني منهم”.
واض��اف ب��در ان :”زي��ادة االع��داد لهذا 
امل��رض يأت��ي لتطبي��ق وزارة الصح��ة 
املعايي��ر العالي��ة للكش��ف عن هذه 
احل��االت، ومنه��ا الفح��ص االجب��اري 

لهذا املرض للش��خص الراغب بالزواج 
م��ن اجل احلص��ول على عق��د الزواج، 
اضافة الى الفحص االجباري للشبان 
ال��ذي يس��افرون ملناطق موب��وءة بعد 
عودته��م، فضالً عن الفحص االجباري 
للمتبرعني بال��دم والفحص ايضاً الى 
االش��خاص الذي يجرون العمليات في 

املستشفيات”.
من جانبه كش��ف مدي��ر دائرة صحة 
بغ��داد/ الكرخ چاس��ب احلچامي، عن 
رص��د 15 حال��ة اصابة مؤخ��راً مبرض 
نقص املناعة املكتس��بة “محذرا” من 

سرعة انتشاره.
وق��ال احلچام��ي في بي��ان صحفي ان: 
“مديري��ة صحة الك��رخ رصدت مؤخراً 
15 إصاب��ة بفاي��روس نق��ص املناع��ة 
املكتس��بة اإلي��دز وه��ذا الع��دد ميثل 
أضع��اف م��ا مت رص��ده في الس��نوات 
الس��ابقة، وهو ال ميثل إال جزءاً بسيطاً 
م��ن الع��دد الفعل��ي لك��ون البعض 
حام��ل لفايروس امل��رض لكن األعراض 
لم تظه��ر عليه بع��د والبعض اآلخر 
قد تكون بعض األعراض ظهرت عليه 

لكنه لم يشخص بعد”.
وأوض��ح احلچامي ان: “ حاملي فايروس 
نق��ص املناعة املكتس��بة يع��دون بؤر 
لنش��ر املرض ع��ن طري��ق عائالتهم او 
عن طريق بعض املمارس��ات الطبية او 

احلالقني او الوشم او املالهي وغيرها”.

وراء  الرئي��س  الس��بب   “ ان:  وأض��اف 
انتشار هذا املرض اخلطير هو االنفتاح 
عل��ى البل��دان االخ��رى وكث��رة أعداد 
الش��باب غير الواعني الذين يسافرون 
لغ��رض الس��ياحة واملمارس��ات التي 
جتري هناك بعيداً ع��ن الدين واالعراف 
واالخ��الق، إضاف��ة إلى انتش��ار حانات 

الوشم واملالهي واملساج بنحو ُملفت 
لالنتباه وهذه كلها عوامل تنشر املرض 
بنحو سريع، إضافة لبعض املمارسات 
الطبية والصحية التي جتري بنحو غير 
علمي وهناك أس��باب كثيرة ال مجال 

للدخول في تفاصيلها”.
وأش��ار احلچام��ي الى ان:” ه��ذا املرض 

ب��دأ يتناق��ص في ال��دول الت��ي ظهر 
فيه��ا بينما جنده يزداد بنحو متس��ارع 
في الع��راق بعد ان كان ن��ادراً جداً وإذا 
املس��تعجلة  اإلج��راءات  تتخ��ذ  ل��م 
والصحيحة للحد منه فس��وف نصل 
الى مرحل��ة يكون فيه��ا من الصعب 
للن��اس  وينتش��ر  علي��ه  الس��يطرة 

األبرياء”. من جانب أخر ش��دد الدكتور 
عبد الغني س��عدون الس��اعدي مدير 
ع��ام دائ��رة صح��ة بغ��داد / الرصافة 
ان تأخ��ذ الرقاب��ة الصحي��ة دورها في 
متابعة مراكز املس��اج املنتش��رة في 
بغ��داد.  وبني خ��الل اجتم��اع مجلس 
االدارة ان شعبة الرقابة الصحية تؤدي 
دوراً كبيراً وحتتا ج الى جهود مضاعفة 
في املتابعة س��وى مراكز املساجات او 
املطاعم او االسواق، فضاًل عن متابعة 
محط��ات املي��اه م��ن اجل الس��المة 

الغذائية والصحية. 
وأش��ار الس��اعدي الى : اهمي��ة توزيع 
املطوي��ات والق��اء احملاض��رات التوعية 
ح��ول اهمية جتنب االصاب��ة باألمراض 
االنتقالي��ة ف��ي االماك��ن الت��ي يت��م 
زيارتها. بعدها اس��تمع ال��ى الدكتور 
علي املاجدي مدير قطاع الرصافة واقع 
اخلدم��ات الطبي��ة والصحية املقدمة 

في املراكز التابعة.
وكان مستش��ار وزي��ر الداخلية وهاب 
الطائي، كش��ف عن تسجيل 3 حاالت 
إصاب��ة مب��رض “االي��دز” لعام��الت في 

مراكز املساج غير املرخصة ببغداد.
وقال الطائي: “ان انتشار ظاهرة املالهي 
والب��ارات ومراك��ز املس��اج بكثرة في 
منطقة الكرادة،” لدينا جلنة مشتركة 
مع اجمللس احمللي والبل��دي في الكرادة 
ومحافظة بغداد ونعمل على احلد من 

هذه الظاهرة ولن نس��مح بانتشارها 
بني املنازل”.

واش��ار ال��ى ان: “ عدد املاله��ي ومراكز 
املس��اج غير املرخصة وصلت الى أكثر 

من “110”.
وتاب��ع ان: معلومات خطي��رة مت التأكد 
منها بان هناك عامالت مصابات مبرض 
“االيدز”، ومت تس��جيل 3 ح��االت ونحن 

نقوم بجهد كبير مع وزارة الصحة”.
ه��ذا وتنتش��ر ف��ي العاصم��ة بغداد 
ع��دد من مراكز املس��اج وفي��ه عملة 
اس��يوية، واك��دت تقاري��ر محلية بان 
كثير من مراكز املس��اج هي عبارة عن 

بؤر للدعارة.
وااليدز هو مرض يصيب اجلهاز املناعي 
البشري ويسببه فيروس نقص املناعة 
 )HIV( البش��رية في��روس إتش أي ف��ي
وتؤدي اإلصاب��ة بهذه احلال��ة املرضية 
إلى التقليل من فاعلية اجلهاز املناعي 
ليت��رك  تدريج��ي  بش��كل  لإلنس��ان 
املصاب��ني به عرضة لإلصابة بأنواع من 
الع��دوى االنتهازي��ة واألورام. وينتق��ل 
فيروس نقص املناع��ة إلى املصاب عن 
طريق حدوث اتصال مباشر بني غشاء 
مخاط��ي أو مج��رى الدم وبني س��ائل 
جس��دي يحت��وي على ه��ذا الفيروس 
مثل: الدم أو الس��ائل املنوي للرجل أو 
الس��ائل املهبلي لألنثى أو املذي أو لنب 

الرضاعة الطبيعية.

الصحة تعلن عدد حاالت اإلصابة بمرض األيدز بالعراق
“الرصافة” تشدد على دور الرقابة في متابعة مراكز المساج

بارزاني

كانت مجموعة مسلحة 
مجهولة قد قامت 
باختطاف عضو برلمان 
كردستان عضو الحراك 
الشعبي )كال لالستفتاء 
في الوقت الراهن( 
فرهاد سنكاوي 
من منزله بمحافظة 
السليمانية وقامت بعد 
تهديده ومطالبته 
بالتخلي عن حراك كلل 
باطالق سراحه

شعبة السيطرة على األيدز في صحة الرصافة
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بغداد ـ الصباح الجديد:
استعرض وزير النقل كاظم فنجان 
احلمام��ي، لرئي��س اجلمهورية فؤاد 
معصوم، خطوات الوزارة في الربط 
الس��ككي مع دول اجلوار والفائدة 

املرجوة منه.

وقالت وزارة النقل في بيان اطلعت 
علي��ه “الصباح اجلدي��د” إن “رئيس 
اجلمهورية فؤاد معصوم، استقبل، 
ف��ي مكتب��ه، وزي��ر النق��ل كاظم 
فنجان احلمام��ي، وجرى بحث واقع 
النقل ف��ي العراق وس��بل االرتقاء 

للمواطن��ني،  املقدم��ة  باخلدم��ات 
خط��وات  احلمام��ي  واس��تعرض 
الس��ككي  الرب��ط  ف��ي  ال��وزارة 
م��ع دول اجل��وار والفائ��دة املرج��وة 
من��ه، واعتب��ر أن النقل بواس��طة 
القطارات من أرخص وأأمن وسائل 

النقل، الفتا إل��ى قرب اجنازه بعدما 
ش��رعت الوزارة مبباحث��ات معمقة 
ودراسات مس��تفيضة أفضت إلى 
نتائج إيجابي��ة”.  وأضاف البيان، أن 
“احلمامي ناقش مع معصوم سبل 
تطوي��ر واقع النقل اجل��وي وافتتاح 

خطوط نقل جوي جديدة، لتسهيل 
حرك��ة املس��افرين العراقيني، ودعا 
معصوم إل��ى بذل املزيد من اجلهود 
لالرتقاء باخلط��وط اجلوية العراقية 
كونها الش��ريان الرئيس في وصول 

العراقيني إلى اخلارج”. 

وعب��ر معص��وم وفقا للبي��ان، عن 
مثني��ا  الزي��ارة  به��ذه  “س��عادته 
على عمل ال��وزارة ككل وخطوات 
احلمام��ي اإليجابية لرفع مس��توى 
األداء عن طريق االهتمام بش��ريحة 

املوظفني.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث 
العلمي، أمس االحد، ضوابط قبول 
بالكلي��ات  املتميزي��ن  املوظف��ني 
واملعاهد للس��نة الدراسية -2017 

ضواب��ط  أن  بّين��ت  وفيم��ا   ،2018
القب��ول تضمنت أن يكون املرش��ح 
م��ن مواليد 1977 فصاع��دا، ولديه 
خدم��ة فعلية ال تقل عن س��نتني 
لغاي��ة 1/10/2017، موضح��ة ان��ه 
سيتم ترش��يح املوظفني احلاصلني 
على الش��هادة االعدادي��ة للقبول 

وترش��يح  التقني��ة  املعاه��د  ف��ي 
احلاصلني على ش��هادة  املوظف��ني 
الدبلوم الفني للقبول في الكليات 

املناظرة.
وق��ال املتحدث الرس��مي لل��وزارة، 
حي��در العب��ودي، في بي��ان اطلعت 
عليه “الصباح اجلديد”، إنه “يشترط 
ف��ي املوظ��ف املرش��ح للقبول في 
املعاهد التقنية أالّ يقّل معدله عن 
%65 في الدراسة اإلعدادية بفروعها 
العلم��ي واالدب��ي واملهن��ي، ويحق 
)املعتصم  املهني��ة  املراكز  خلريجي 

والولي��د واملعتز حص��را( الذين ادوا 
)البكالوري��ا(  ال��وزاري  االمتح��ان 
حصرا التق��دمي للقبول في املعاهد 
املتميزي��ن  قن��اة  التقني��ة ضم��ن 
العتبار شهادتهم معادلة لشهادة 
االعدادي��ة على االّ يق��ّل معدلهم 
عن %65”، موضحا انه “يشترط في 
املوظف املرشح للقبول في كليات 
الصيدلة وكليات التقنيات الطبية 
اال يق��ل معدله عن %90 واملرش��ح 
الهندس��ة  ف��ي كلي��ات  للقب��ول 
وكلي��ات التقنيات الهندس��ية عن 

%85 واملرش��ح للقب��ول ف��ي باقي 
الكليات عن 70%”.

وأضاف ان “ترشيح املوظف للقبول 
يتم من دائرته حصرا ويعّد ترشيحه 
موافق��ة مبدئي��ة ملنح��ه االج��ازة 
الدراس��ية”، مبين��ا ان��ه “ال يح��ق 
ترش��يح من سبق ومت ترقني قيده او 
من لديه قبول س��ابق ضمن قنوات 
القب��ول اخملتلف��ة األخرى، وس��يتم 
إدخال بيانات املرشحني للقبول في 
الكليات واملعاهد من اجلهات اخملولة 
ومن خالل البوابة االلكترونية لدائرة 

الدراسات والتخطيط واملتابعة”.
وتاب��ع، انه “يت��م قبول املرش��حني 
املناظ��رة  التخصص��ات  ضم��ن 
وبحس��ب خط��ة القب��ول واملعدل 
اإلج��ازات  من��ح  وأن  التنافس��ي، 
الدراس��ية أو متديدها من صالحية 
دائرة املرش��ح ويتم ارس��ال املوفقة 
عل��ى منح االج��ازة الدراس��ية الى 
املوظ��ف  به��ا  املقب��ول  اجلامع��ة 
مباشرة وارسال نسخة من الكتاب 
ال��ى دائ��رة الدراس��ات والتخطيط 
واملتابعة فقط وخالل النصف االول 

من الس��نة الدراس��ية وبعكس��ه 
يع��ّد القب��ول ملغيا”، مش��يرا الى 
“املعدل التنافس��ي يحس��ب على 
اس��اس %70 من معدل التخرج في 
املعه��د و%30 عل��ى وف��ق التقييم 
ال��ذي حصل علي��ه في اس��تمارة 

املفاضلة”.
وذك��رت ان��ه “ال يح��ق للموظ��ف 
اجملاز دراس��يا تغيير جهة قبوله اذا 
كان قبوله صحيحا وعلى اس��اس 
خياراته واملعدل، وال يحّق له تعديل 

الترشيح في السنة الالحقة”.

وذك��ر ان��ه “يح��ق للموظ��ف اجملاز 
الس��نوات  االنتق��ال ف��ي  دراس��يا 
االولى وبحس��ب  الدراس��ية ف��وق 
ضواب��ط االنتقال وش��رط موافقة 
دائرته عل��ى ان تبلغ ال��وزارة بذلك، 
وانه في ح��ال ثبوت ك��ون املوظف 
املقب��ول ممن س��بق ومت ترق��ني قيده 
يكت��ب ال��ى ال��وزارة اللغ��اء قبوله 
ضم��ن قن��اة املتميزي��ن”، مش��يرا 
ال��ى انه “ف��ي حالة ثب��وت حصول 
املوظ��ف عل��ى قبول س��ابق ضمن 
قن��وات القبول االخ��رى وعدم الغاء 

قبوله منها حلني قبوله ضمن قناة 
املتميزين، يكت��ب الى الوزارة اللغاء 
قبوله ضمن قن��اة املتميزين ويترك 
لدائرت��ه منحه اجازة دراس��ية من 

عدمه ضمن قناة القبول االولى”.
واوض��ح ان��ه “ف��ي حال انس��حاب 
الطالب الي س��بب كان بعد اصدار 
اوام��ر القب��ول يت��م مفاحت��ة دائرة 
واملتابعة  والتخطي��ط  الدراس��ات 
اللغاء قبول��ه وحرمانه من التقدمي 
ضمن قن��وات القبول مل��دة خمس 

سنوات”.

وزير النقل يستعرض لمعصوم خطوات الوزارة في الربط السككي مع دول الجوار

التعليم تعلن ضوابط قبول الموظفين المتميزين في الجامعات



بغداد – انفجار عبوة 
ذكر مصدر امني في الشرطة العراقية 
امس االحد بأن خمسة اشخاص اصيبوا 
بانفجار عبوة ناسفة شمالي العاصمة 

بغداد.
وق��ال املصدر  الذي رفض الكش��ف عن 
اسمه إن "عبوة ناسفة كانت موضوعة 
بالق��رب م��ن مح��ال جتاري��ة مبنطق��ة 
احلس��ينية انفجرت، مس��اء الي��وم، ما 
اس��فر ع��ن إصابة خمس��ة اش��خاص 

بجروح"، 
عل��ى صعي��د متص��ل افاد املص��در بأن 
ثالثة اش��خاص قتل��وا بنزاع عش��ائري 
ف��ي منطق��ة النه��روان جنوب ش��رق 

العاصمة.

ديالى – قصف جوي
افاد مصدر امني في ش��رطة محافظة 

ديال��ى ام��س االح��د ب��ان عنصرين من 
"داع��ش" قتال بقصف جوي على احلدود 

بني احملافظة وصالح الدين.
وقال املصدر الذي طلب عدم الكش��ف 
عن اس��مه إن "قصفا جويا اس��تهدف 
مركب��ة لداعش قرب قرية أو التيل على 
احل��دود بني ديالى وصالح الدين من جهة 
احل��اوي، )85 ك��م ش��مال بعقوب��ة(، ما 
أس��فر عن مقتل اثنني م��ن التنظيم" ، 
وان "املركبة املس��تهدفة انفجرت بقوة 
ما يدل على أنها كانت حتمل متفجرات 

أو عبوات ناسفة حلظة القصف".

صالح الدين – انفجار ملغمة 
ش��رطة  ف��ي  امن��ي  مص��در  كش��ف 
محافظة صالح الدي��ن امس االحد عن 
استشهاد ش��رطي واصابة اخر بجروح 
بانفجار سيارة ملغمة في ناحية العلم 

شرق تكريت.
وأفاد املصدر االمني الذي رفض الكشف 
عن اس��مه بان "سيارة ملغمة انفجرت 
العل��م وس��ط  فرس��ان  تقاط��ع  ف��ي 
الناحي��ة مس��تهدفة س��يطرة أمنية 
تابعة للش��رطة أسفرت عن استشهاد 
ش��رطي من فوج الط��وارئ وإصابة آخر 

بجروح".

االنبار – قصف صاروخي
افاد مصدر امني في ش��رطة محافظة 
االنبار امس االح��د ان القوة الصاروخية 
التابعة للواء 28 في احلش��د الش��عبي 
عاجل��ت اهداف��ا لداع��ش عل��ى احلدود 

العراقية السورية.
طل��ب  ال��ذي  االمن��ي  املص��در  وذك��ر 
ع��دم الكش��ف ع��ن اس��مه ان "القوة 
الصاروخي��ة ) راجم��ة جهن��م ( عاجلت 

اهداف��ا تابع��ة لداع��ش االرهاب��ي على 
احل��دود العراقي��ة الس��ورية وحقق��ت 
اصابات مباش��رة في قلب العدو بقرية 

الدهاج الشرقي". 

ميسان – عمليات امنية 
أعلن مدير ش��رطة محافظة ميس��ان 
واملنش��آت العميد نزار موهي ألساعدي 
ع��ن تنفي��ذ عملي��ات أمني��ة واس��عة 
ف��ي عم��وم احملافظة مت خاللها تس��يير 
دوريات آلي��ة وراجلة ونصب س��يطرات 
مفاجئة ثابتة ومتنقلة والتي اشتركت 
فيها أفواج الطوارئ ومديريات ش��رطة 

األقسام.
العملي��ات  ان   الش��رطة  وب��ني مدي��ر 
أس��فرت م��ن ألق��اء القب��ض على 20 
متهما بجرائم تنوعت بني جرائم القتل 
العم��د والس��رقات وتعاط��ي اخمل��درات 

وجرائ��م أخ��رى ، فضال ع��ن متهم وفق 
املادة ) 14 مخدرات (، مش��يرا الى احالة 
جميع املتهمني الى اجلهات ذات العالقة 

متهيدا لعرضهم على القضاء. 

الديوانية – اعتقال مطلوبني 
افاد مصدر امني في ش��رطة محافظة 
الديواني��ة امس االحد ان مفارز قس��م 
مكافح��ة االج��رام متكن��ت م��ن القاء 
5 متهم��ني بالس��رقة  القب��ض عل��ى 
وحسب مذكرات القاء القبض الصادرة 
م��ن القضاء على وفق امل��ادة 443 وذلك 
بع��د جم��ع املعلومات عنه��م من قبل 

املصادر اخلاصة باملكافحة .
واضاف املصدر الذي رفض الكشف عن 
اسمه ان مفارز مراكز سومر والشنافية 
والدغارة  القت القبض على 4 متهمني 
بقضايا مختلفة كان من بينها جنائية 

كما القت مفارز قس��م االسرة القبض 
على 3 مطلوب��ني للقضاء مبواد قانونية 
مختلف��ة وذل��ك خ��الل حمل��ة قامت 
به��ا ملتابع��ة املطلوب��ني إل��ى اجله��ات 

القضائية. 

ذي قار – خطة امنية 
اكد مصدر امني في ش��رطة محافظة 
ذي قار امس االحد ان قوة امنية اعتقلت 
مجموعة من املتظاهرين بعد تفريقهم 
بالقوة في قضاء الكحالء جنوب شرقي 
مدينة العمارة. وأفاد املصدر االمني الذي 
رفض الكش��ف عن اس��مه ان "القوات 
االمنية فرق��ت بالقوة متظاهرين كانوا 
باطالق  اخلدم��ات  بتحس��ني  يطالب��ون 
العيارات النارية أسفرت عن إصابة أحد 
املتظاهري��ن بجروح واعتقل��ت آخرين"، 
وتدخلت قوات التدخل السريع ) سوات 

( وعناصر مكافحة الش��غب وفوج من 
الش��رطة االحتادي��ة واجلي��ش لتفرق��ة 

املتظاهرين بالقوة.

نينوى – هجوم مسلح 
اعلن مصدر أمني في شرطة محافظة 
نين��وى امس االح��د مقت��ل وإصابة 10 
مدنيني بانفجار عبوة ناس��فة ش��رقي 

احملافظة. 
وقال املصدر الذي طلب عدم الكش��ف 
عن اسمه إن "مدنيا ُقتل وأصيب تسعة 
آخ��رون بج��روح نتيج��ة انفج��ار عبوة 
ناس��فة من مخلفات داع��ش في قرية 
قريطاغ بس��هل نينوى)40 كم ش��رقي 
نين��وى(" ، وأن "العب��وة انفج��رت أثناء 
تفقد املدني��ني ملنازلهم"، مش��يراً إلى 
أن "املصابني مت نقلهم إلى مستش��فى 

قريب لتلقي العالج".

انفجار عبوة ناسفة بمنطقة الحسينية شمالي بغداد * الطيران يستهدف مركبة ملغمة لداعش شمالي بعقوبة
استهداف سيطرة أمنية بتفجير ملغمة شرقي تكريت * مقتل وإصابة )10( مدنيين بانفجار عبوة بسهل نينوى

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن��ت احملكمة االحتادي��ة العليا أن جلس��تها 
الي��وم االثن��ني، س��تكون مخصص��ة لنظر في 
دعوى الطعن ببعض مواد قانون املوازنة االحتادية 

للعام احلالي.
وذكر مدير املكتب االعالمي للمحكمة االحتادية 
العلي��ا إي��اس الس��اموك ف��ي بيان ل��ه ورد الى 
"الصباح اجلديد"، أن "احملكمة تعقد غداً )اليوم( 
جلسة برئاس��ة القاضي مدحت احملمود للنظر 
في دع��وى الطعن ببع��ض مواد قان��ون املوازنة 

االحتادية للعام احلالي".
وأش��ار الى أن "جلسات احملكمة االحتادية العليا 

علنية للحضور كافة".

بغداد ـ الصباح الجديد:
أص��درت وزارة التربي��ة، توضيحاً لق��رار مجلس 
النواب بجلس��ته في األول من أمس بتحس��ني 
املعدل لطلبة السادس االعدادي للعام الدراسي 

احلالي.
وذكر بيان ملكت��ب الوزير اطلعت عليه "الصباح 
اجلدي��د" ان "اللجن��ة الدائم��ة لالمتحانات في 
وزارة التربية تؤكد احترامها قرار مجلس النواب 
اال ان��ه ج��اء متأخرا ولم يتضم��ن اي تخصيص 

مالي".
وأضاف البيان "كما ان توقيت اجلداول االمتحانية 
وضع باالتفاق مع وزارة التعليم العالي والبحث 
العلم��ي وتأجيله��ا يؤث��ر على القب��ول املركزي 

للطلبة في اجلامعات".

بغداد ـ الصباح الجديد:
نفى املتحدث باسم املرور العامة، العميد عمار 
وليد، صحة االنباء التي تتحدث عن رفع الغرامة 

من سعر 30 الف الى 100 الف او اكثر.
وقال العميد وليد في تصريح صحفي ان "االنباء 
التي تتحدث عن رفع س��عر الغرامة من 30 الف 
الى 100 ال��ف او اكثر غير صحيحة"، مؤكدا ان 

"املوضوع سابق الوانه".
واض��اف ان "مقت��رح امل��رور ال��ذي ارس��ل ال��ى 
احلكومة يحتوي عل��ى العديد من النقاط التي 
تخص املرور"، مبينا ان "احلكومة تدرس النقاط 

من بينها رفع سعر الغرامة لردع اخملالفات".
واكد ان املتحدث باسم املرور العامة ان "القانون 
لم تتم املوافقة عليه في الوقت احلالي والميكن 

احلديث عن هذا املوضوع".

"االتحادية" تستمع 
اليوم لتقرير الخبراء

في طعن الموازنة

التربية تصدر توضيحًا 
لقرار تحسين المعدل

المرور العامة تنفي
رفع مبالغ الغرامات 

الملف األمني

دقت ساعة التحرير الستعادة 
قضاء تلعفر من أيادي اإلرهاب 
واملقاتلون األبطال متلهفون 

لفرحة النصر 

وتاب��ع بان"م��ن ب��ني هذه الت��الل )تل 
الصبان وزنبار( غربي القضاء . 

من جانبه أفاد مصدر أمني في جهاز 
مكافحة اإلره��اب ، أمس األحد ، بأن 
خمس��ة من عناصر تنظي��م داعش 
قتل��وا وأحرق��ت عجلت��ني لهم عند 

مدخل قضاء تلعفر غربي نينوى. 
‘‘الصباح  وق��ال املص��در لصحيف��ة 
اجلدي��د‘‘ إن" ق��وات جه��از مكافحة 
اإلرهاب متكنت من قتل خمس��ة من 
عناصر تنظيم داع��ش اإلجرامي في 
بداي��ة مدخ��ل قضاء تلعف��ر وتدمير 
عجلت��ني تابعتني لهم ن��وع بيك أب 

محملة باألسلحة املتوسطة". 
وأضاف املصدر الذي لم يكش��ف عن 
هويت��ه أن" ق��وات اجلهاز ح��ررت قرى 
ق��زل قي��و وقرية كس��ر مح��راب في 
اجلنوب الغربي لتلعفر ورفعت العلم 
العراق��ي فيه��ا بع��د تكبي��د العدو 

خسائر باألرواح واملعدات". 
وتابع أن" القوات األمنية تتقدم بنحو 
س��ريع نتيجة عدم وجود تنسيق بني 
صف��وف داع��ش اإلجرامي وه��ذا ما 
أربكهم وجعل خرق خطهم س��هل 

للغاية". 
م��ن جهته��ا أف��ادت مديري��ة إعالم 
احلشد الشعبي ، أمس األحد ، بتقدم 
ثالث��ة ألوية من احلش��د تتق��دم مع 
اجلي��ش من ثالثة مح��اور جنوب غرب 

تلعفر. 
وقال مس��ؤول عملي��ات اللواء احلادي 
عشر س��جاد االس��دي بحسب بيان 
للمديري��ة تلقت صحيف��ة ‘‘الصباح 
اجلديد‘‘ نسخة منه إن "قوات احلشد 
ف��ي الل��واء احل��ادي عش��ر، و الل��واء 
الثاني، و اللواء الس��ادس والعشرون، 
بتنفيذ مهامها القتالية مع الفرقة 
التاس��عة باجلي��ش العراق��ي وذل��ك 
بالتقدم من ثالثة محاور جنوب غرب 

تلعفر". 
سيس��تهدف  "احلش��د  أن  وأض��اف 
عناص��ر داع��ش اإلجرامي��ة بانتقائه 
أه��م األه��داف م��ن خ��الل اعتماده 
على معلومات اس��تخباراتية دقيقة 

للقضاء عليها". 
وب��ني ان" الق��وات االمني��ة تقدمت 
بعم��ق )8 كيلو( وتس��يطر على تالل 
)زنب��ار( وفجرت س��يارة مفخخة في 

احملور اجلنوبي الشرقي”. 
وتأت��ي عملية اس��تعادة تلعفر، بعد 
نحو ش��هرين من إعالن رئيس الوزراء 
العراق��ي حتري��ر مدين��ة املوصل بعد 

معارك استمرت تسعة أشهر.

املبعوث األممي يصل كركوك لبحث 
موضوع استفتاء كردستان

وتع��د محافظة كركوك م��ن املناطق 
املتن��ازع عليه��ا ب��ني املرك��ز واإلقليم، 
وهن��اك جلن��ة مش��تركة للنظ��ر في 
مصيره��ا الالح��ق، وهي خ��ارج احلدود 
اإلداري��ة إلقليم كردس��تان، إال أن قوات 
البيش��مركة الكردية س��يطرت على 
معظ��م أراضيها منذ اندح��ار القوات 
االحتادي��ة العراقية إثر هج��وم تنظيم 
"داع��ش" على احملافظة في عام 2014، 
ويس��عى األكراد حاليا إل��ى االحتفاظ 
بها وضمها إلى إقليمهم بعد حتريرها 

من سيطرة داعش.

قيادة عمليات الرافدين تؤكد 
مالحقتها لكل من يهدد مصادر 

الثورة النفطية
واش��ار الى "تعقب اجلناة الذين نفذوا 
عملي��ة االعتداء على مجمع ش��ركة 
بتروناس والتي تعمل على تطوير حقل 
الغ��راف والق��اء القب��ض عليهم في 
اس��رع وقت ممكن وتقدميه��م للعدالة 
الش��ركات  داعي��ا  االره��اب"،  بته��م 
النفطية الى "ع��دم التهاون القانوني 
واقام��ة الدعاوى القضائي��ة بحق من 
يعتدي عل��ى االرواح واملمتلكات ضمن 

مجال عملهم".
واقدم مس��لحون مجهولون في وقت 

س��ابق، بالهجوم عل��ى نقطة حماية 
تابع��ة لش��ركة بترون��اس النفطي��ة 
املس��تثمرة حلق��ل الغ��راف النفط��ي 
بصاروخ "RBG7" ف��ي قضاء الرفاعي 

شمالي محافظة ذي قار.

البنك املركزي يتريث بفتح فرعني له 
في كردستان

وكان البن��ك املركزي قد اعلن في 8 آب 
اجل��اري عن اس��تحواذ حكوم��ة اقليم 
كردس��تان عل��ى ودائع��ه ف��ي فرع��ي 
البنك املركزي التابعني الى وزارة مالية 
االقلي��م، والتي تقدر بح��دود 5 ترليون 
دين��ار يعود قراب��ة 50 % ال��ى املصرف 
العراقي للتجارة، ويعود النصف االخر 
الى اكثر من 80 فرعا تابعة للمصارف 
اخلاص��ة بضمنه��ا ف��روع للمص��ارف 

االجنبية العاملة في العراق.

ضوابط قبول الطلبة الـ%10 األوائل 
من خريجي املعاهد في الكليات

على ان تتم املنافس��ة بني التسلسل 
رغب��ات  تسلس��ل  بحس��ب  الواح��د 
اخلريج��ني ومع��دل كل منه��م، ويحّق 
ملن اس��تبعد من القبول في الدراس��ة 
الصباحية عند املنافس��ة م��ع اقرانه 
وبحسب خطة القبول التقدمي للدراسة 
املسائية إن توفرت ويكون ترشيحه من 
ال��وزارة"، الفتا الى ان "قب��ول الطلبة 

 )2018-2017( الدراسية  للسنة  يكون 
من خريجي الس��نة الدراسية احلالية 

)2016-2017( فقط".
واوضح العب��ودي أنه "ال يحق للطالب 
اجلمع بني الدراسة والوظيفة"، مؤكدا 
انه "في حالة انسحاب الطالب لرغبته 
ف��ي التعيني بعد اص��دار اوامر القبول 
يت��م مفاحت��ة الدراس��ات والتخطيط 
واملتابع��ة اللغ��اء قبول��ه وحرمانه من 
التق��دمي ضم��ن قن��وات القب��ول ملدة 

خمس سنوات".
واش��ار العب��ودي ال��ى انه "ال يش��مل 
الطلبة املقبولون ضمن قناة ال�)10%( 
االوائ��ل عل��ى املعاه��د بش��رط العمر 
وذلك كون قبولهم في سنة تخرجهم 
حص��را"، مبينا انه "ال يح��ق للطالب 
تغيي��ر جه��ة قبول��ه إذا كان صحيحا 
وعل��ى أس��اس خيارات��ه وتسلس��له 
واملع��دل وايض��ا ال يح��ق ل��ه تعدي��ل 

الترشيح في السنة الالحقة".
واضاف العبودي انه "يحّق للطلبة في 
السنوات الدراس��ية االعلى النقل عن 
طري��ق اجلامع��ات وعلى وف��ق ضوابط 

انتقال الطلبة".

احلكومة تؤكد أهمية مشروع قانون 
التأمينات االجتماعية 

او على اس��اس ما يتقاض��اه اقرانه من 
راتب ومخصصات بتاريخ نفاذ القانون 

او ثالث امثال احل��د االدنى ألجر العامل 
ايهما اعلى وهو امتياز يليق بتضحيات 
األبطال الذي��ن صنعوا النصر للقضاء 

على داعش".
وأوضح��ت امان��ة مجل��س ال��وزراء ان 
"مس��ودة املش��روع لم تغف��ل احلقوق 
واملعتق��ل  للس��جني  التقاعدي��ة 
السياسي عند متييزهما عما سواهم 
م��ن احملتجزين السياس��يني على وفق 
معادلة تضمن حقوق هذه الش��ريحة 

املضحية".
وأك��دت ان "مش��روع القان��ون يع��زز 
ويضمن  االجتماع��ي  التكاف��ل  قي��م 
توزي��ع م��وارد صن��دوق التأمينات على 
وفق املعايير الدولي��ة املعتمدة مع مد 
نطاق القانون لتغطي��ة فئات عمالية 
مح��دودة الدخ��ل لم تكن مش��مولة 
ف��ي الس��ابق مب��ا يضم��ن مس��تقبل 
ماليني االسر من تلك الفئات ويعزز دور 
القطاع غي��ر احلكومي وميكنه من اداء 
واالجتماعية على  االقتصادية  مهامه 
الوجه االمثل واشتمل املشروع ضمان 
انتقال العاملني من القطاع احلكومي 
ال��ى غي��ره وبالعك��س دون ان يخس��ر 

املوظف او العامل حقوقه".
وبينت ان "مشروع القانون يكفل حياة 
أفض��ل ملالي��ني األس��ر، بع��د ان كانت 
محروم��ة من أية ضمان��ات، فضال عن 
االلتزام بتأمني س��بل عيش تليق بأسر 

الشهداء املضحني".
يش��ار ال��ى ان وزارة العمل والش��ؤون 
الجتماعي��ة، قالت في وقت س��ابق ان 
مش��روع قانون التأمينات االجتماعية 
"سيش��مل تنظي��م عم��ل القط��اع 
اخل��اص غي��ر املنظ��م والذي يش��كل 
نسبة كبيرة من سوق العمل العراقي 
وش��موله باالمتيازات التي نص عليها 
القانون اجلديد، ويتضمن وجود الضمان 
الصحي والتأمني بش��تى اش��كاله مما 
يش��كل نقلة نوعي��ة لتصويب ودعم 

القطاع اخلاص في العراق".
وأك��دت الوزارة ان القانون "س��اوى بني 
امتي��ازات املتقاعد ف��ي القطاع العام 
والعام��ل ف��ي القطاع اخل��اص، أي انه 
وح��د اح��كام التقاع��د في الب��الد مما 
سيولد منافسة حقيقية في اشغال 
الوظائ��ف خاص��ة، باإلضاف��ة الى أنه 
س��ينصف املرأة العامل��ة في القطاع 
اخل��اص أس��وة مب��ا تتمتع ب��ه موظفة 
الدولة م��ن التمت��ع بإج��ازة لألمومة 

وغيرها من االمتيازات".
كم��ا يش��مل القان��ون اجلدي��د عل��ى 
وف��ق وزارة العمل "ع��دة أنواع للتأمني 
سيس��تفاد منها العامل في القطاع 
اخلاص منها ما معمول به في القطاع 
الع��ام فض��ال ع��ن التأم��ني الصحي 
للعامل والتأمني ضد االمراض املهنية 

واصابات العمل".

تتمات ص1

متابعة ـ الصباح الجديد:
يرقد توأم��ان لم يس��ميا بعد في 
ف��ي  بغرف��ة متداعي��ة  محض��ن 
الرئيس��ي  ال��والدة  مستش��فى 
باملوص��ل. والتوأم��ان الل��ذان ل��م 
يكم��ال م��ن العمر أس��بوعني بني 
س��بعة أطف��ال حديث��ي ال��والدة 
مؤق��ت  قس��م  ف��ي  متكدس��ني 

لألطفال املبتسرين.
ول��د التوأم��ان بعد ثالثة أس��ابيع 
فق��ط من إعالن الق��وات العراقية 
اس��تعادة آخر جزء م��ن املدينة من 
تنظي��م داع��ش وال يعرف��ان كيف 
كانا سينشآن حتت احلكم املتشدد. 
لكنهم��ا محظوظ��ان بأكث��ر من 
طريقة، فلو كانا ولدا قبل أش��هر 
لكانت ف��رص بقائهم��ا على قيد 
احلي��اة ضئيلة إذ أحرق املتش��ددون 
أقس��ام األطف��ال حديث��ي الوالدة 

باملستشفى.
ورمبا لم يعد مستش��فى اخلنساء 
في ش��رق املوص��ل بنف��س احلالة 
الت��ي كان عليه��ا لكن��ه ال ي��زال 
املستشفى الرئيس��ي الذي تديره 
وش��هد  املدين��ة.  ف��ي  احلكوم��ة 
الش��هر املاضي وح��ده والدة 1400 
طفل على الرغم من النقص احلاد 

في األدوية واألجهزة.
وعندما سيطر تنظيم داعش على 
املوصل في 2014 ظل املستشفى 
مفتوح��ا لكن لم يكن مس��موحا 
للس��كان س��وى باس��تخدام جزء 

منه فقط.
الدكتور  وقال مدي��ر املستش��فى 
عزي��ز »كان يأت��ي إلين��ا كل هؤالء 
املقاتل��ني وزوجاته��م ليل��دن هنا« 
ع��دد  يحض��ره  ال  أن��ه  مضيف��ا 
أطفال املتش��ددين الذين ولدوا في 
املستشفى. وتابع »سكان املوصل 
احملليون كانوا يأتون دائما في املرتبة 

الثانية«.
وبينم��ا ب��دأت الق��وات العراقي��ة 
حملتها لتحرير املدينة من سيطرة 
داع��ش الع��ام املاض��ي اس��تولى 
مستش��فى  عل��ى  املتش��ددون 
اخلنس��اء وطردوا املرض��ى وأطلقوا 
النار أحيانا على العاملني حلملهم 

على املغادرة.
وقال عزي��ز »أبقين��اه مفتوحا قدر 

استطاعتنا«.
وحول داعش املستشفى إلى مخزن 
للمس��تلزمات الطبي��ة وخاص��ة 
محاقن اجللوكوز وأدوية الس��عال. 
وبعد أن أصبحت هزميتهم وشيكة 
م��واد  وفج��روا  احلرائ��ق  أش��علوا 

ناسفة في أنحاء املستشفى.
وقال عزيز وهو يسير وسط األطالل 
املتفحمة لغرف العمليات »عرفوا 
متام��ا م��اذا يتعني عليهم نس��فه 
وكي��ف يلحق��ون أكب��ر ق��در من 

الضرر«.

نقص في كل شيء
أع��اد مستش��فى اخلنس��اء فتح 
أبوابه بعد أسابيع قليلة من إخالء 

ش��رق املوصل من املتش��ددين في 
يناير كانون الثاني. لكن احتياجاته 

ال تزال شديدة.
وقال الطبي��ب جمال يونس »لدينا 
شيء..األس��رة  كل  ف��ي  نق��ص 

واألجهزة واألدوية«.
وأض��اف يون��س أن املستش��فى ال 
ميكن��ه ف��ي الوق��ت احلالي س��وى 
التعامل مع حاالت الوالدة والوفاة. 
ويتع��ني على املرض��ى التوجه إلى 
منش��آت على بع��د أمي��ال، وهي 
كلفة يس��تحيل على معظمهم 

حتملها.
وفي غرفة مزدحمة شديدة احلرارة 
جلس��ت أم محم��د م��ع حفيدها 
الذي لم يتج��اوز من العمر بضعة 
أش��هر وال يس��تطيع احلرك��ة إال 

بصعوبة.

وقال��ت إنها تنتظ��ر هناك منذ 15 
يوم��ا حملاولة العثور عل��ى 25 دوالرا 

كلفة حتليل الدم.
وتعي��ش ف��ي مخيم منذ س��وت 
ضرب��ة جوي��ة منزله��ا ف��ي غرب 
املوص��ل ب��األرض فقتل��ت ابنته��ا 

وخمسة من أحفادها.
وقالت »ال أستطيع إعادته للمخيم 
بدون عالج أو تشخيص..لكن ليس 

لدي مال«.
ولم يحصل مستش��فى اخلنساء 
على أموال من وزارة الصحة إلعادة 
بنائ��ه. ويعتمد ب��دال من ذلك على 
املنظمات غير احلكومية والتبرعات 
من الس��كان والعامل��ني الذين لم 
روات��ب منذ  يتق��اض معظمه��م 
أكثر من عامني حيث أوقفت بغداد 
الرواتب لقطع مصادر التمويل عن 

داعش.
وقال عزي��ز »عندما كان��ت املدينة 
حتت س��يطرة تنظي��م داعش كنا 
مضطري��ن للعم��ل كل ي��وم وإال 
وضربونا  منازلنا  وص��ادروا  عاقبونا 

وهددوا أسرنا«.
وأضاف »لكن اآلن وعلى الرغم من 
أننا ال نزال بال رواتب وتهدم اجلدران 
فإنن��ا س��عداء أن نأت��ي كل ي��وم 

ملساعدة مجتمعنا«.
وكان رئيس ال��وزراء العراقي حيدر 
العب��ادي قد أعلن في العاش��ر من 
شهر متوز املاضي، من املوصل، حترير 
املدين��ة بالكامل على ي��د القوات 
تنظي��م  قبض��ة  م��ن  العراقي��ة 

»داعش«.
وقال العبادي في كلمة تلفزيونية: 
إن النص��ر في املوصل مت بتخطيط 

وإجن��از وتنفي��ذ عراق��ي، وم��ن حق 
العراقيني االفتخار بهذا اإلجناز«.

وأض��اف »أعل��ن من هن��ا وللعالم 
أجمع انتهاء وفش��ل وانهيار دويلة 
اخلراف��ة، الت��ي أعلنه��ا الدواعش 
من هنا قبل 3 س��نوات، استطعنا 
االنتص��ار عل��ى ه��ذه  أن نحق��ق 

الدويلة«.
وتوجه بالشكر للدول التي وقفت 
إلى جانب العراق في وجه »داعش«، 
كما ش��كر املرجعي��ة الدينية في 
الع��راق وعلى رأس��ها املرجع علي 
السيستاني إلصداره فتوى جهادية 

بشأن محاربة التنظيم.
وأكد العبادي أن أمام العراقيني اآلن 
مهمة تطهير م��ا تبقى من خاليا 
»داع��ش«، وأن ذل��ك يتطلب جهدا 

استخباريا وأمنيا، وفق تعبيره.

أعاد مستشفى 
الخنساء فتح 
أبوابه بعد أسابيع 
قليلة من إخالء 
شرق الموصل من 
المتشددين في 
يناير كانون الثاني. 
لكن احتياجاته ال 
تزال شديدة

مستشفى اخلنساء

مع النقص الحاد في المستلزمات الضرورية

وسط أنقاض الحرب.. الحياة تدب
مجددًا في مستشفيات الموصل
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إعالم النفط 
اش��اد االب الدكتور بيوس قاشا 
يوس��ف  م��ار  كنيس��ة  راع��ي 
باجله��ود  الكاثولي��ك  للس��ريان 
الكبي��رة والدع��م املتمي��ز لوزير 
النفط جبار علي اللعيبي وجلنة 
دعم احلشد الشعبي في الوزارة 
برعاي��ة  العائ��ات املهج��رة  في 

بغداد ونينوى .
وق��ال األب قاش��ا خ��ال تق��دمي 
درع الكنيس��ة لوزير النفط اننا 
نق��دم هذا ال��درع الرم��زي لكم 
عرفانا وتقدي��را وتثمينا لدوركم 
املتمي��ز في دعم ورعاية العائات 
املهجرة في بغداد ونينوى وتلبية 
احتياجاتها االساس��ية من املواد 
الغذائية واملابس والوقود ،فضا 
عن تفقد مخيمات النازحني في 
نين��وى واحملافظ��ات االخ��رى من 
قبل جلنة دعم احلش��د الشعبي 
وتلبيتها الحتياجاتهم الضرورية 
، مضيف��ا ان كل ه��ذه املبادرات 
الوطنية واإلنسانية قد اسهمت 
بنح��و كبي��ر ف��ي التخفيف من 
وِفي مواجهة  املواطن��ني  معاناة 
والظروف  والتحديات  الصعوبات 

االستثنائية احمليطة بهم . 
من جهته ق��ال وزير النفط جبار 
علي اللعيبي ان ماتقوم به وزارة 
النفط م��ن فعاليات وأنش��طة 
االساس��ية  احلاج��ات  لتوفي��ر 

املهجرة  العوائل  م��ن  ملواطنيها 
اخوتن��ا  ومنه��م  النازح��ة  او 
املس��يحيني  إمنا هو واجب وطني 
ومهن��ي تضطلع به ال��وزارة من 
خال جلنة دعم احلشد الشعبي  
ملواجه��ة التحدي��ات والظ��روف 
بلدن��ا  تواج��ه  الت��ي  الصعب��ة 
ان تضاف��ر  ، مضيف��ا  وش��عبنا 
ووحدته��م  العراقي��ني  جه��ود 
وتضحياته��م حقق��ت االنتصار 
عل��ى عصابات داع��ش اإلرهابية 
وطردتهم من مدننا العزيزة ، وان 
الوزارة كانت في مقدمة اجلهات 
املعنية التي كانت تسابق الزمن 
توفي��ر اخلدمات االساس��ية  في 

للمناطق احملررة .

هذا وحضر اللق��اء وكيل الوزارة 
لشؤون االس��تخراج ورئيس جلنة 
دعم احلش��د الش��عبي في وزارة 
النف��ط املهن��دس ك��رمي حطاب 

ومدير املكتب االعامي . 
يذكر ان جلنة دعم احلشد الشعبي 
في وزارة النفط أخذت على عاتقها 
دع��م عائ��ات الش��هداء ورعاي��ة 
اجلرح��ى ، فضا عن زي��ارة قواطع 
العمليات العسكرية ومعسكرات 
إي��واء النازح��ني واملهجرين لتقدمي 
م��واد  م��ن  االساس��ية  احلاج��ات 
غذائية ومابس ووقود ، وان اللجنة 
تعتمد ف��ي متويل أنش��طتها من 
وزارة  منتس��بي  تبرع��ات  خ��ال 

النفط . 

لتعزيز رصيدها وتأمين الوضع الغذائي

محليات 4

متابعة الصباح الجديد: 

 اعلنت الشركة العامة لتجارة 
املواد الغذائي��ة في وزارة التجارة 
عن ارس��الها وجب��ة جديدة من 
مادت��ي الس��كر وزي��ت الطعام 
الى سايلو املوصل لتعزيز رصيد 
الغذائي  الوضع  وتأمني  احملافظة 

في الساحل االمين من املوصل.
الش��ركة  واوض��ح مدي��ر ع��ام 
املهندس قاس��م حمود منصور 
ان كمي��ة  4000 كيس من مادة 
الس��كر املنتج محليا و)3500 ( 
كارتون من م��ادة زيت الطعام مت 
مناقلتها من مخازن الشركة في 
صاح الدين الى س��ايلو املوصل 
لتوفير  ف���ي حمل���ة جدي���دة 
التمويني��ة  البطاق��ة  مف��ردات 

وكخزين للساحل االمين .
واضاف املدير العام ان الش��ركة 
مف��ردات  بتجهي��ز  مس��تمرة 
البطاقة التموينية الى املواطنني 
عب��ر مراك��ز البي��ع واجملمع��ات 
والف��روع التابعة له��ا حيث قام 
مركز مبيعات الرصافة بتجهيز 
مادة زيت الطع��ام بواقع )1776( 
طنا حلصة ش��هر حزيران و)581( 
طن��ا حلص��ة ش��هر مت��وز 2017 
وجتهي��ز )3372( طن��ا م��ن مادة 
الس��كر حلصة شهر ايار مشيرا 
الى ان فرع الش��ركة في ميسان 
باشر بتس��لم مادة زيت الطعام 
بواقع )2367( طنا حيث مت جتهيز 
)137.134 ( طنا حلصة شهر متوز 
وجتهي��ز)300.583( طنا من مادة 
السكر حلصة شهر حزيران واما 
ف��ي محافظة كرك��وك حيث مت 
جتهيز مادة زي��ت الطعام حلصة 
ش��هر متوز و حزي��ران لعام 2017 
كما مت جتهيز مادتي السكر وزيت 

الطع��ام حلص��ة ش��هر حزيران 
في محافظة ص��اح الدين وفي 
محافظة البصرة بلغت نس��بة 
جتهي��ز الس��كر %100 ونس��بة 
جتهيز زيت الطعام %100 لشهر 

أيار 
ولفت املدير العام الى ان شركته 
التجهي��ز  بعملي��ة  مس��تمرة 
وبنحو انس��يابي ومن دون تلكؤ 
بعدم��ا  خصوص��ا  توق��ف  او 
اعتمدت الش��ركة عل��ى املنتج 
احمللي وبنس��بة %100 في توفير 

املفردات التموينية من الس��كر 
وزيت الطعام .

عل��ى صعي��د متص��ل اعلن��ت 
الشركة العامة لتصنيع احلبوب 
في وزارة التجارة عن مباش��رتها 
بقطع قوائ��م جتهيز الوكاء من 
ف��ي محافظة  الطح��ني  م��ادة 

نينوى .
وقال مدير عام الشركة املهندس 
طه ياس��ني عباس ان جدوال مبدة 
القط��ع مت تعميم��ه على وكاء 
الطحني حدد مدة 10 ايام تنتهي 

نهاي��ة ش��هر آب اجل��اري تليه��ا 
املباش��رة بقط��ع قوائ��م جتهيز 
ش��هر حزي��ران حي��ث ان جتهيز 
مطاحن نينوى باحلبوب سيكون 
مباشرة من مجمع حبوب بازوايا 
ف��ي املوصل عل��ى ان يتم جتهيز 
مطاحن العزائ��م ودارين2 وبركة 
الش��يخان م��ن موق��ع س��احة 
مش��يرفة في ده��وك ومطحنة 

بادليان من سايلو مخمور ،
عال��ي  تنس��يقا  ان  مضيف��ا 
املستوى يجري بني شركتي جتارة 

وتصنيع احلب��وب لتوفير احلبوب 
الازم��ة النتاج حص��ة احملافظة 

من الطحني . 
وف��ي س��ياق آخر اش��ار ياس��ني 
الى ان جلنة فنية باش��رت باجراء 
تقي��م فني ملراحل اع��ادة تأهيل 
الدين احلكومية  مطحنة صاح 
الهندسية  املاكات  حيث اجنزت 
والفنية التابعة لفرع الش��ركة 
ومطحن��ة صاح الدي��ن مراحل 
تفكي��ك  العم��ال  متقدم��ة 
للمطحن��ة  املتض��رر  الهي��كل 

ورف��ع املكائن واملع��دات املدمرة 
داخل املطحنة ، مش��يرا الى ان 
الشركة س��تعيد تأهيل واعمار 
القادمة  الفت��رة  املطحنة خال 
ورفد  للعم��ل  اعادته��ا  لغ��رض 
احملافظ��ة مبادة الطح��ني بعد ان 
تعرضت الضرار جسيمة نتيجة 
الت��ي  العس��كرية  العملي��ات 
شهدتها احملافظة خال سيطرة 
عصاب��ات داع��ش االرهابية على 
مدينة تكريت قبل حتريرها العام 

املاضي .

التجارة ترسل وجبًة جديدًة من السكر وزيت الطعام إلى أيمن الموصل 

تواصل الشركة 
العامة لتجارة 

المواد الغذائية 
بتجهيز مفردات 

البطاقة التموينية 
الى المواطنين 

عبر مراكز البيع 
والمجمعات 

والفروع التابعة 
لها 

وجبة جديدة من السكر وزيت الطعام

مبادرة طيبة من 
وزارة الصحة 

بع��د نش��ر مقالي حت��ت عن��وان ) الصحة 
والفيزي��اء الطبية ( في عدد اجلريدة الصادر 
ي��وم 2017/6/17 وال��ذي أش��رت في��ه ال��ى 
مش��كلة عدم ش��مول اجملموع��ة الطبية 
األولى ) الفيزياء الطبية ( للعام الدراس��ي 
2014 – 2015 في التعيني املركزي كما تنص 
التعليمات الت��ي مت مبوجبها قبول اجملموعة 

في حينها واملكونة من 16 طالبة .
ولك��ون األم��ر يهمني إذ يتعلق مبس��تقبل 
أبنت��ي الت��ي تفوق��ت به��ذا االختص��اص 
وأكملت تدريباتها في احدى مستشفيات 
العاصمة عل��ى أجهزة الدوبلير والس��ونار 
والرنني ال��خ ... وكانت من العش��رة األوائل 
على قسمها في كلية العلوم بنات جامعة 
بغداد .. بعدها علم��ت من الزميل الدكتور 
س��يف البدر مدير إع��ام وزارة الصحة بأن 
وزي��رة الصح��ة والبيئ��ة الدكت��ورة عديلة 
حمود حسني وبعد اطاعها على مضمون 
املق��ال الذي يتعل��ق ومس��تقبل اجملموعة 
الطبية ) الفيزياء الطبية ( بادرت على الفور 
مبخاطبة مجلس الوزراء املوقر الستحصال 
املوافق��ة األصولي��ة على إمكاني��ة تعيني 
اجملموعة موضوعة البحث واملكونة من 16 
طالبة حلاجة املؤسسات الطبية في الباد 
الى اختصاصاتهم خاصة في مجال الطب 
الذري واألجهزة احلديثة اخلاصة بالتشخيص 
الدقيق لبع��ض احلاالت املرضي��ة ..وخاصة 
التي تتعلق بخضوع املريض لتدقيق احلالة 
عن طريق أجهزة الرنني والدوبلير والس��ونار 
واألش��عة وأن تنمية قابلي��ة أصحاب تلك 
االختصاص��ات له م��ردودات إيجابية كبيرة 
س��يكون له��ا األث��ر الكبير على مس��توى 

تقدمي اخلدمات بصورة عامة .
وعلى الرغم م��ن قلة التخصيصات املالية 
الت��ي متر بها وزارات ومؤسس��ات الدولة إال 
أن مب��ادرة وزيرة الصح��ة والبيئة الدكتورة 
عديل��ة حم��ود حس��ني تبقى ه��ي عنوان 
الرعاية واالهتمام الذي توليه لكل ماينشر 
في وس��ائل اإلعام وخاص��ة الصحف من 
مش��كات تتعل��ق بش��ؤون املواطن��ني أو 
املعوقات التي تواجه االختصاصات الطبية 
واحل��ات اخلاص��ة الت��ي تس��توجب اتخ��اذ 

اإلجراءات املناسبة لها .. 
وال أري��د اإلطال��ة ف��ي  احلدي��ث ولكن من 
األنص��اف أن نقول لوزارة الصح��ة والبيئة 
متمثل��ة بالس��يدة الوزي��رة ش��كراً جزياً 
ألبنائك��م  ورعايتك��م  اهتمامك��م  عل��ى 
 ( الطبي��ة  اخلريج��ني ف��ي االختصاص��ات 
الفيزي��اء الطبي��ة ( الت��ي مض��ى أكثر من 
س��نتني على تخرجهم وأكمالهم الدورات 
التدريبي��ة ف��ي مستش��فيات العاصم��ة 
ولم يش��ملهم التعيني املركزي والذي يعد 
من الس��ياقات الصحيح��ة واألصولية في 
حتقي��ق االنس��يابية املطلوبة للت��درج في 
االختصاص والتعيني وبلوغ الهدف في مبدأ 
األفضلي��ة ف��ي  التفوق العلم��ي املطلوب 
لزيادة مساحة العمل ولشتى انواع العطاء 
واملمارس��ة التي يجنى من خالها النجاح 
والتق��دم والرق��ي الذي نلمس��ه اليوم في 
الدول املتقدمة وليس على مستوى الطب 

فحسب بل على األصعدة واجملاالت كافة .
ومما تقدم اليس��عنا إال أن نبارك كل خطوة 
جادة تقوم به��ا وزارة الصحة لتطوير األداء 
وتنوعه خدمة ألبناء ش��عبنا األبي ... واهلل 

من وراء القصد. 

محمود خيون 
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بغداد - الصباح الجديد:

قطعت التكنولوجيا أشواطاً كبيرة 
خ��ال العقد املاضي، ولعل أحد أبرز 
ابتكاراتها يتمّثل في مفهوم الذكاء 
االصطناعي– الذي يش��ير إلى قدرة 
أنظمة احلواس��يب واآلالت اخملتلفة 
على أداء املهام التي يتطلب إجنازها 
عادة تدّخ��ل الذكاء البش��ري. كما 
أتاح لنا الذكاء االصطناعي القدرة 
على تعزي��ز إمكاناتنا وحتقيق املزيد 

من اإلجنازات.  
االصطناع��ي  ال��ذكاء  يُعتب��ر  وال 
إذ  ذات��ه،  بح��د  جدي��داً  مفهوم��اً 
قامت ش��ركات التكنولوجيا خال 
األع��وام املاضية بتق��دمي ابتكارتها 
ال��ذكاء  بتقني��ات  املدعوم��ة 
االصطناعي. وتنتش��ر مؤخ��راً أنباء 
ع��ن انضمام’ه��واوي‘  إل��ى قائم��ة 
الش��ركات الت��ي توف��ر تكنولوجيا 
الذكاء االصطناعي اخلاصة بها. ومن 
املتوقع للس��يد ريتشارد يو، الرئيس 
ه��واوي  ل�’مجموع��ة  التنفي��ذي 

ألعمال املس��تهلكني‘، أن يكش��ف 
ع��ن خاصية املس��اعد الصوتي من 
’هواوي‘ واملس��تندة إلى تكنولوجيا 
ال��ذكاء االصطناع��ي خ��ال كلمة 
فعالي��ات  هام��ش  عل��ى  يلقيه��ا 
معرض ’إيفا‘ املنعقد في العاصمة 
األملانية برلني خال ش��هر سبتمبر 
املقبل. ولكن، هل س��تكون ’هواوي‘ 
مج��رد ش��ركة أخ��رى متخصصة 
ودمج  النقال��ة  الهواتف  بتصني��ع 
خاصية املساعد الصوتي املستندة 
إلى تكنولوجيا الذكاء االصطناعي 

ضمن أجهزتها؟ 
التي  التمهيدية  اإلعان��ات  تش��ير 
كش��فت ’هواوي‘ عنه��ا مؤخراً إلى 
س��عيها احلثي��ث لتحقي��ق نقل��ة 
نوعية في مجال الذكاء االصطناعي 
مب��ا يتجاوز ف��ي مضمون��ه خاصية 
املس��اعد الصوتي. ووفقاً للشركة، 
فإن تركيزها ينص��ب حالياً على ما 
يعني��ه مفهوم الذكاء االصطناعي 
بالنس��بة للناس – »ما معنى يعني 
ال��ذكاء االصطناعي، وأين ينتش��ر، 
وكيف يعزز حياة البشر؟«. وتنتشر 

الكثير م��ن التوقعات التي تش��ير 
إلى نية الشركة طرح ’رقاقة هواوي 
لل��ذكاء االصطناع��ي‘ خ��ال وقت 
قريب، مع وج��ود تقارير تتحدث عن 
إمكانية أن يتزام��ن هذا اإلعان مع 
إطاق الشركة ملعالج ’كيرين 970‘ 
)Kirin 970( اجلديد كلياً. فهل ميكن 
لذلك أن يش��كل بداية االنتقال من 
ث��ورة املعلومات نحو عص��ر الذكاء 

االصطناعي؟
وتعد ’هواوي‘ إحدى الشركات األكثر 
إنفاقاً في مجاالت البحث والتطوير، 
حيث تقوم بتوظيف قسم كبير من 
عائدات مبيعاتها السنوية في هذا 
اجملال. وأنش��أت الش��ركة 16 مركزاً 
للبحوث في مختلف أنحاء العالم. 
’ه��واوي‘ االس��تثمار في  وواصل��ت 
التكنولوجيا املستقبلية خال عام 
2016، حيث وصل االنفاق الس��نوي 
للش��ركة عل��ى مج��االت البح��ث 
والتطوير إلى 76,4 مليار يوان صيني 

)11 مليار دوالر أمريكي(. 
وكانت ’هواوي‘ قد أعلنت مؤخراً عن 
نتائ��ج أعمالها للنص��ف األول من 

الع��ام 2017 والتي أظه��رت النمو 
القوي الذي أحرزته الش��ركة، حيث 
ازدادت عائ��دات البي��ع في األش��هر 
الس��تة األولى م��ن العام بنس��بة 
%36.2 على أس��اس س��نوي لتبلغ 
105.4 مليار يوان صيني. ووفقاً لتقرير 
صادر عن مؤسس��ة التحليات ’آي 
دي سي‘، ارتفعت حصة ’هواوي‘ في 
الس��وق العاملي��ة للهواتف الذكية 
خ��ال الرب��ع األول م��ن ع��ام 2017 
بنس��بة %9.8، ويع��ود الفض��ل في 
هذا النمو بالدرجة األولى إلى قسم 
األجهزة اإللكترونية االس��تهاكية 
في الشركة. وال شك أن طرح رقاقة 
الذكاء االصطناعي سيس��هم في 
تعزي��ز األداء الواعد للش��ركة خال 

األعوام املقبلة. 
وس��واًء اعتبرنا الذكاء االصطناعي 
على أن��ه مجرد مس��اعد صوتي أم 
ال، س��تتوجه جمي��ع األنظ��ار إل��ى 
املرتق��ب خال  وإعانه��ا  ’ه��واوي‘، 
فعاليات معرض ’إيفا‘، للتعرف على 
مساهمتها اجلديدة في دفع مسيرة 

التحّول إلى العصر الذكي قدماً.

تقرير

هو أكثر من مجرد مساعد صوتي
ماذا يعني الذكاء االصطناعي بالنسبة لك؟

جانب من حفل تقدمي درع الكنيسة لوزير النفط

بغداد - الصباح الجديد:
بحث وزي��ر التجارة وكالة الدكتور 
س��لمان اجلميلي ف��ي مكتبه مع 
الس��فير االيراني ايرج مس��جدي 
عددا من امللفات املهمة بني البلدين 
العاق��ات  بتطوي��ر  الصل��ة  ذات 
الثنائي��ة في اجمل��االت االقتصادية 

واالستثمارية والتجارية .
املكت��ب  اص��دره  بي��ان  واوض��ح 
االعام��ي ف��ي وزارة التج��ارة  ان 

اجلميلي اكد خال لقائه مسجدي 
ان العاق��ات الثنائي��ة بني البلدين 
تشهد تطورا مستمرا النها قائمة 
على اس��اس املصالح املش��تركة 

لكا البلدين .
واضاف البيان ان الطرفني ناقش��ا 
س��بل زيادة حجم التبادل التجاري 
ب��ني الع��راق واي��ران وتطوي��ر واقع 
املناف��ذ احلدودي��ة به��دف تذلي��ل 
العقب��ات الت��ي تواج��ه التج��ارة 

فض��ا ع��ن قضاي��ا اخ��رى تتعلق 
بفحص السلع والبضائع وتطبيق 
املواصف��ات القياس��ية ف��ي اطار 
ب��ني  املوقع��ة  التفاه��م  مذك��رة 
جهازي السيطرة النوعية العراقي 

وااليراني .
من جانبه اكد السفير مسجدي ان 
باده تهتم كثيرا بتطوير عاقاتها 
م��ع الع��راق ، داعيا ال��ى املزيد من 

التعاون املشترك بني البلدين.

بغداد - الصباح الجديد:
واالس��كان  االعم��ار  وزي��رة  اك��دت 
 . د  العام��ة  واالش��غال  والبلدي��ات 
املهندس��ة آن نافع اوس��ي ، ان ابواب 
املواطن��ني  ام��ام  مفتوح��ة  ال��وزارة 
املتعلق��ة  ش��كاواهم  الس��تقبال 
باجراءات احلصول على قرض صندوق 

االسكان .
وقال��ت املهندس��ة اوس��ي ان ابواب 
الوزارة مفتوحة الستقبال الشكاوى 
واالعتراض��ات من املواطن��ني الكرام 
على اداء صن��دوق االس��كان وآلياته 

ف��ي ترويجه ملعامات املواطنني ، اذ مت 
توجي��ه مكتب ش��ؤون املواطنني في 
الوزارة الس��تقبال جميع الش��كاوى 
واالعتراضات التي يقدمها املواطنون 
وحتديد موعد ملقابلتهم بهدف وضع 
احللول املطلوبة بش��أنها ومبا يكفل 
حقوقه��م كاملة ووفق��ا للضوابط 
والتعليمات املعمول بها وبأش��رافي 
شخصياً . واش��ارت الى ان الصندوق 
توق��ف في الوقت احلالي عن تس��لم 
معام��ات املواطن��ني الذي��ن يرغبون 
باحلصول عل��ى قرض ال��� 50 مليون 

دينار ضم��ن مبادرة البن��ك املركزي ، 
وذلك لنف��اذ التخصيصات املطلوبة 
لذل��ك ، فيم��ا سيس��تمر الصندوق 
بتروي��ج املعامات اخلاص��ة بالقرض 

حسب القانون السابق للصندوق. 
وش��ددت على حتقيق جميع اجراءات 
منح الق��روض للمواطنني على وفق 
الضواب��ط القانونية وض��رورة توعية 
وتعليماته��ا  بش��روطها  املواطن��ني 
مس��بقاً تافياً لوج��ود مخالفات او 
معوقات مستقباً حتول دون تسليم 

كامل دفعات القروض.

راعي كنيسة ماريوسف يشيد 
بدعم النفط للمهجرين والنازحين

العراق يبحث مع إيران تطوير 
العالقات االقتصادية والتجارية 

»اإلعمار« تفتح أبوابها أمام
 المواطنين للحصول على قروض البناء 



5 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد:  

دعا املستشار االقتصادي لرئيس 
ال��وزراء مظهر محمد صالح الى 
وجوب اعتماد خطوات عملية بدءاً 
من السنة املالية املقبلة تتمثل 
بإنشاء حس��اب باسم »صندوق 
تعويض��ات الدي��ن الع��ام«، تودع 
في��ه »أّي زيادة ناجتة من أس��عار 
النف��ط فوق املعدل املس��تهدف 
املوازن��ة، الس��تخدامها في  في 
تغطية أي ديون خارجية كانت أو 

داخلية«.
واكد صال��ح ان اعباء احلرب على 
تنظيم داعش واعباء اعادة األعمار 
وتنمي��ة مناط��ق الع��راق كافة 
تتطلب برنامجا ماليا متش��ددا 
ال محال��ة مبا يخدم توجيه املوارد 
املالية نحو االس��تقرار والتنمية 
والتصدي ملظاه��ر التبذير، نافيا 
وجود ش��روط من صندوق النقد 
الدول��ي عل��ى الع��راق، مقاب��ل 
خطوات االقت��راض، امنا التزامات 
تتوافق مع اإلصالحات احلكومية، 
وكاش��فا في الوقت نفس��ه عن 
اص��دار الع��راق لس��ند خارج��ي 
باس��م )الفرات( بعد اشهر على 

اصدار سند اخر باسم )دجلة(.
وق��ال في ح��وار مع »اي��الف«، ان 
»ثم��ة خطوات عملي��ة البد من 
اعتمادها بدءا من الس��نة املالية 
حس��اب  »انش��اء  أوله��ا   2018
باس��م صندوق تعويضات الدين 

العام« .
وأوضح »تودع فيه اية زيادة ناجمة 
عن حتس��ن اس��عار النفط فوق 
املعدل املس��تهدف ف��ي املوازنة 
للتعويض  يس��تخدم  االحتادي��ة 
ع��ن اية ديون داخلي��ة او خارجية 
مخططة خالل السنة املالية او 
اطفاء ديون سابقة حسب احلالة 
عل��ى ان يت��م االلتزام باالس��عار 

املوازن��ة  ف��ي  املق��درة  احلالي��ة 
التكميلي��ة للعام 2017 البالغة 
44,4 دوالر للبرمي��ل الواح��د من 
النفط املصدر خالل املدة 2018-

.»2020
واك��د عل��ى ان »يتلقى حس��اب 
صن��دوق تعويض��ات الدين العام 
االي��رادات الراس��مالية م��ن بيع 
االراضي وعقارات الدولة وااليرادات 
التحويلية وعدها من اوجه متويل 

حساب هذا الصندوق«.
وفي ثان��ي اخلطوات ق��ال صالح 
انه »يجب اعتماد وتوسيع نظام 
التعهيد على مستوى اجلمارك« 

وذل��ك م��ن خ��الل التعاق��د مع 
شركات عاملية رصينة مبا يضمن 
والتحصي��ل  الفح��ص  كف��اءة 
والتخلي��ص اجلمركي مبا يعظم 

املوارد السيادية للدولة«.
وأشار الى انه »يؤدي الى انخفاض 
كلفة االستيرادات ويقضي على 
الفساد وغيره فضال عن تعظيم 
امل��وارد العام��ة وكذل��ك اعتماد 
نظ��ام التعهي��د عل��ى النظ��ام 
الضريبي لوحدات صغار املكلفني 
مبنح تراخيص للشركات االهلية 
الرصين��ة لفتح مناف��ذ حتصيل 
ضريب��ي عل��ى ان يعتم��د نظام 

الضرائب املقطوعة«.
وغي��ر ذلك اك��د صال��ح أهمية 
»التوسع في نظام الشراكة مع 
القطاع اخلاص في توزيع الطاقة 
تك��ون  ان  عل��ى  الكهربائي��ة 
س��نة 2018 املالية هي املنطلق 
لتغطي��ة مناطق الب��الد كافة . 
وادراج ذل��ك ف��ي نص��وص قانون 

موازنة عام 2018 ».
واكد على »وجوب تش��ريع قانون 
باحتس��اب  املبيع��ات  ضريب��ة 
الضريبة عل��ى القيمة النهائية 
للخدمة عل��ى ان تتخذ القرارات 
واللوائ��ح املالي��ة املتدرجة بغية 

النظ��ام الضريبي  تفادي تعقيد 
لضريب��ة املبيع��ات . كأن تعفى 
على سبيل املثال املواد الغذائية 
ومواد البن��اء وغيرها في املرحلة 

األولى«.
وش��جع على حتس��ني ادارة جمع 
الرس��وم )غير السيادية( واالجور 
املعتمدة وفق املادة 24 من قانون 
املوازنة االحتادية للعام 2017 على 
ان ينش��أ نظام حس��ابي واضح 
وش��فاف يبني حركت��ي االيرادات 
لدى  الص��رف  واوجه  والنفق��ات 
وحدات االنفاق كاف��ة وتزود وزارة 
املالية بحركة احلساب وأرصدته 

شهريا.
وطالب مستشار العبادي بتطوير 
واقتص��اره  الوق��ود  نظ��ام دع��م 
املس��تهلكة  الطبق��ات  عل��ى 
الفقيرة من خ��الل برامج الرعاية 
االجتماعي��ة . مبين��ا ض��رورة ان 
متسك الشركات اململوكة للدولة 
املنتجة واملس��وقة للوقود نظاما 
حملاسبة الكلفة يوضح التكاليف 
الفعلية لالنت��اج وتفادي مظاهر 
)الركوب اجملاني( في حتصيل الربح 
غي��ر احلقيق��ي ج��راء التس��عير 
غير الواقعي للنف��ط اخلام املكرر 

واملسوق داخليا.

لتخفيض كلف االستيرادات والقضاء على الفساد

دعوات إلى تأسيس صندوق تعويضات لتسديد الدين العام

أعباء الحرب على 
تنظيم داعش وأعباء 
إعادة اإلعمار وتنمية 
مناطق العراق كافة 
تتطلب برنامجا ماليا 
متشددا ال محالة 
بما يخدم توجيه 
الموارد المالية نحو 
االستقرار والتنمية 
والتصدي لمظاهر 
التبذير

أحد احلقول النفطية في البالد

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
أبقى البن��ك املركزي املص��ري على أس��عار الفائدة 
األساسية من دون تغيير بعدما رفعها ب� 400 نقطة 

أساس في االجتماعني السابقني.
ورفع البن��ك أس��عار الفائدة 700 نقطة أس��اس أو 
%7 منذ حترير س��عر صرف اجلنيه في تشرين الثاني، 
وذلك ف��ي إطار برنامج قرض صن��دوق النقد الدولي 
البالغ��ة قيمت��ه 12 ملي��ار دوالر، وال��ذي يهدف إلى 
تعزي��ز االقتص��اد. وأبق��ى املركزي املص��ري اخلميس 
س��عر فائدة اإليداع لليلة واح��دة من دون تغيير عند 
%18.75، كما أبقى سعر فائدة اإلقراض لليلة واحدة 
عن��د %19.75، مبا يتماش��ى مع جمي��ع توقعات 11 
خبي��را اقتصاديا هذا األس��بوع. وق��ال املركزي »لقد 
اتضخ من املؤش��رات االقتصادي��ة األخيرة، واملتمثلة 
في ارتفاع مع��دالت النمو االقتصادي واآلثار الثانوية 
القوية لصدمات العرض الناجمة عن تنفيذ إجراءات 
اإلص��الح االقتصادي، وأن تقييد السياس��ة النقدية 
كان أمرا ضروريا من أجل حتقيق املعدالت املستهدفة 

للتضخم على املدى املتوسط«.

نيويورك ـ رويترز:
انخف��ض الدوالر أمام س��لة من العمالت الرئيس��ة 
مع اس��تمرار حالة الضبابية الت��ي تكتنف األجندة 

االقتصادية للرئيس األمريكي دونالد ترامب.
ون��زل ال��دوالر إلى أدن��ى مس��توياته أم��ام الني في 
التعام��الت املبك��رة لكن��ه ع��وض بعض خس��ائره 
بعدما ثارت ش��ائعات عن إقالة س��تيف بانون كبير 
اخلبراء الستراتيجيني في البيت األبيض. وأكد البيت 

األبيض إقالة بانون في بيان صدر يوم اجلمعة.
وهب��ط الدوالر نحو واحد باملئة أمام الني إلى 108.58 
ين مس��جال أدنى مس��توى ل��ه منذ أواخر نيس��ان. 
وف��ي أحدث املعامالت تراجع ال��دوالر 0.25 باملئة إلى 

109.31 ين.
وتعاف��ى الدوالر لكنه عجز ع��ن االرتفاع أمام الني أو 

اليورو وبدد مكاسبه أمام اجلنيه االسترليني.
وارتف��ع مؤش��ر ال��دوالر، ال��ذي يقي��س أداء العملة 
األمريكية أمام س��لة من ست عمالت رئيسة، 0.35 

باملئة على مدى األسبوع.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
أك��دت بلومب��رغ، أمس األحد، أن قط��ر وجهت بنوكها 
احمللية حملاولة توفير الس��يولة من أسواق الدين العاملية 
لتغطية تراجع مس��تويات السيولة بدل االعتماد على 
الدع��م احلكوم��ي. وذكرت وكال��ة بلومبرغ ف��ي تقرير 
لها أن البنك املركزي القط��ري يقوم باجتماعات دورية 
مع البن��وك لالطالع عل��ى وضع الس��يولة املتناقصة 
باستمرار. ويعمل البنك املركزي القطري على تشجيع 
البنوك على االستدانة من األسواق اخلارجية عن طريق 
إصدار سندات أو أخذ قروض في محاولة لاللتفاف على 
ش��ح الس��يولة وما قد ينتج عنها من تخفيض أكبر 
للتصني��ف االئتماني لهذه البن��وك وتراجع في حجم 

االحتياطات األجنبية.

المركزي المصري يبقي 
على أسعار الفائدة

تراجع الدوالر أمام 
سلة عمالت

المركزي القطري 
يعترف بأزمة السيولة
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
يعق��د اجمللس العراقي- الفرنس��ي 
الثاني  اجتماع��ه  العم��ل،  ألرب��اب 
عش��ر في بغداد خ��الل كانون األول 
اخلط��وات  ف��ي  للبح��ث  املقب��ل، 
العالقات  لتفعيل  اتخاذها  الواجب 
بني الع��راق وفرنس��ا بخاصة على 
مس��توى املواضيع التي بحثت في 
أرب��ع طاوالت مس��تديرة لقطاعات 
النف��ط والغ��از والنق��ل والتج��ارة 
خ��الل  تنظيمه��ا  مت  واالس��كان، 
ملتقى اجمللس االقتصادي في دورته 
احلادي��ة عش��رة الت��ي انعقدت في 

باريس أخيراً.
وق��ال رئي��س اجلان��ب العراق��ي في 
اجملل��س رئي��س احتاد رج��ال األعمال 
العراقيني راغ��ب بليبل في تصريح 
صحاف��ي، إن ملتق��ى باريس بحث 
جمل��ة مواضي��ع مهم��ة كان في 
مقدمه��ا بح��ث فرص االس��تثمار 
املتواف��رة ف��ي الع��راق للش��ركات 
الفرنس��ية التي أبدت رغبة عالية 
ف��ي اس��تغاللها ف��ي ض��وء م��ا مت 
طرحه من قب��ل الهيئ��ة الوطنية 
لالس��تثمار، ملس��اعدتها وتسهيل 
عملها في العراق وتنفيذ املشاريع 

في القطاعات التنموية اخملتلفة. 
وأش��ار ال��ى ان اجلان��ب الفرنس��ي 

أبدى حماس��اً متميزاً ف��ي التعاون 
والعم��ل ف��ي العراق ال��ذي وصفه 
بالس��وق الواعدة، كما ان سكرتير 
الدولة لشؤون وزارة اخلارجية وأوربا 
جان باتيست لوبوان، دعا الشركات 
الفرنس��ية والعراقي��ة الى تنظيم 
نفسها على نحو متكامل من أجل 
تطوي��ر الرؤى على صعي��د أولويات 
املش��اريع الواج��ب تنفيذه��ا ف��ي 

العراق.
وأك��د ان حجم التبادل التجاري بني 
البلدين الذي تراجع خالل الس��نتني 
املاضيتني بسبب األزمة االقتصادية 
وتراج��ع أس��عار النف��ط، يتوقع له 
أن يش��هد منواً يتناسب مع الرغبة 
املشتركة في توسيع دائرة التعاون 
بني البلدين الس��يما ان فرنسا تعد 
من أق��وى االقتص��ادات، ما يتطلب 
تطوير مس��ارات العم��ل معها في 

اجلانب االقتصادي.
اجلان��ب  ان  ال��ى  بليب��ل  وأش��ار 
الفرنسي أعرب أيضاً خالل امللتقى، 
عن رغبة رجال األعمال الفرنسيني 
والش��ركات الفرنس��ية في العمل 
ف��ي الس��وق العراقي��ة، اذ اعتبروا 
العراق شريكاً استراتيجياً لفرنسا، 
م��ا أعطى للتع��اون الثنائ��ي زخماً 
أكبر ومب��ا يس��اهم في رف��ع وتيرة 

التبادل التج��اري ب��ني البلدين الى 
املس��تويات الت��ي تلب��ي حتاج��ات 

االقتصاد العراقي.
وأضاف، في حديث له نقلته »احلياة« 
الدولية عل��ى موقعها اإللكتروني، 
ان احل��وار تطرق الى فكرة فتح خط 
جوي مباش��ر بني بغ��داد وباريس ملا 
لهذه اخلط��وة م��ن دالالت وأهمية 
على مس��توى توطيد العالقات بني 

البلدين.
وناقش امللتق��ى أيضاً وفقاً لبليبل، 
مس��اهمة الش��ركات الفرنس��ية 
في حملة إعم��ار املناطق احملررة من 
اإلرهاب وإمكان تنشيط القطاعات 
االنتاجي��ة فيها، والتي من ش��أنها 
رف��ع وتي��رة النش��اط االقتص��ادي 
والقضاء على البطالة، إضافة الى 
التع��اون ف��ي مجال فت��ح مكاتب 
متبادل��ة للصناعات ف��ي البلدين، 
تتي��ح ف��رص الوق��وف دائم��اً على 
املعروض السلعي وتفعيل التجارة 
بينها، ال��ى جانب العمل على ازالة 
العقب��ات الت��ي تق��ف ف��ي طريق 
التع��اون االس��تثماري، والتش��ديد 
عل��ى خلق بيئة جاذبة لالس��تثمار 

وداعمة له. 
وأكد ان العراق عل��ى ابواب مرحلة 
مهمة تتمثل بحملة إعمار كبيرة، 

ما يتطل��ب ان ينهض بسياس��ات 
واس��تراتيجيات تعتمد آليات عمل 
متط��ورة بخاص��ة مع ال��دول ذات 
التجربة واخلبرة ف��ي االعمار والتي 
تش��كل فرنس��ا إحداه��ا. وه��و ما 
يس��عى اليه احت��اد رج��ال االعمال 
العراقي��ني ف��ي تعاونه م��ع اجلانب 
الفرنسي من خالل اجمللس العراقي- 
الفرنس��ي، اذ ي��رى ان حاجة العراق 
ملحة في احلصول عل منتجات ذات 
ج��دوة عالية في قطاع��ات النفط 
والغاز والنقل واملواصالت والكهرباء 
والزراعة، إضافة الى قطاع املصارف 
ال��ذي يعتب��ر حيوياً جداً بالنس��بة 

لقطاعات التنمية واإلعمار.
يذكر ان اجلانب العراقي في امللتقى 
ال��ذي انعقد ف��ي باري��س ضم الى 
جانب أعضاء من احتاد رجال األعمال 
العراقيني، مس��ؤولني في قطاعات 
النف��ط والغ��از والتج��ارة والنق��ل 
الهيئ��ة  جان��ب  ال��ى  واإلس��كان، 
الوطنية لالستثمار، والذي تفاعلوا 
ف��ي  الفرنس��يني  نظرائه��م  م��ع 
الدعوة الى التعاون وتوقيع اتفاقات 
ش��راكة يتوقع أن يتم تفعيلها في 
مذكرات تفاه��م تَُعّد لطرحها في 
اجتماع بغ��داد للمجلس العراقي- 

الفرنسي نهاية السنة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
ارتفع��ت مبيع��ات البن��ك املرك��زي 
العراقي من العمالت األجنبية خالل 
مزاد أمس األح��د إلى 124.11 مليون 
دوالر، مقابل 122.2 مليون دوالر، مبزاد 
اخلمي��س، بزي��ادة 1.91 ملي��ون دوالر، 

بحسب بيان للمركزي.
وأضاف املركزي، في البيان، أن س��عر 
الصرف بلغ 1190 ديناراً لكل دوالر، في 
املزاد املنعقد مبش��اركة 42 مصرفاً، 

و10 شركات للتحويل املالي.
ون��وه البن��ك، ف��ي بيان��ه، ب��أن تلك 

املبيع��ات هي نتائج املزاد املقرر اليوم 
االثنني، 21 آب اجلاري.

وبل��غ حج��م املبالغ املبيع��ة لتعزيز 
أرص��دة املص��ارف ف��ي اخل��ارج نحو 
117.32 ملي��ون دوالر، في حني ُقدرت 
كمية النق��د املبيعة ب���6.8 مليون 

دوالر.
وأوضح املرك��زي، في البي��ان، أن بيع 
املبالغ احملولة حلس��ابات املصارف في 
اخلارج يكون بسعر 1190 ديناراً لكل 
دوالر، أم��ا البي��ع النقدي فس��يكون 

بالسعر نفسه.

م��ن جانب آخ��ر، اكد مق��رر اللجنة 
املالية النيابية احم��د حاجي، أمس 
االح��د، ان البن��ك املرك��زي العراقي 
تريث باجراءات افتت��اح فرعي البنك 

في اقليم كردستان. 
وق��ال حاجي ف��ي حدي��ث صحافي، 
ان »البن��ك املرك��زي تري��ث باجراءات 
افتت��اح فرع��ي البن��ك ف��ي اقلي��م 
كردس��تان«، مبين��ا ان »التريث ياتي 
نتيج��ة اس��تيالء االقلي��م الم��وال 
س��ابقة للبنك، اضافة االس��تفتاء 
املزمع اجراءه في اخلامس والعشرين 

من الشهر املقبل«.
واضاف حاج��ي، ان »هنال��ك اموال 
كان��ت   )tbi( ال���  س��ابقا ملص��رف 
موج��ودة في فرعي البن��ك املركزي 
الس��ابقني باربي��ل والس��ليمانية، 
اضافة الى ام��وال في بقية الفروع 
والبالغ��ة ما يقرب م��ن 42 فرع في 
اقليم كردستان من املصارف والتي 
قامت حكومة االقليم باس��تخدام 
ه��ذه االم��وال نق��دا او ع��ن طريق 
املقاولني  املقاصة لصرف صك��وك 

التي هي من دون رصيد«.

العراق يعّد لتعاون اقتصادي شامل مع فرنسا

ارتفاع طفيف لمبيعات »المركزي« 

تدارس تنفيذ مشاريع في قطاعات الطاقة والنقل والتجارة واإلسكان 

الصباح اجلديد � وكاالت:
ب��دأت الس��عودية، أم��س األحد، 
 10 خصخص��ة  عل��ى  العم��ل 
قطاعات، عبر تشكيل جلان إشراف 
املس��تهدفة،  القطاع��ات  عل��ى 
ملواجه��ة تراج��ع أس��عار النفط 
الذي يعد مص��در الدخل الرئيس 

للبالد.
وتش��مل القطاعات املستهدفة: 
البيئ��ة واملي��اه والزراع��ة، والنقل 
اجل��وي والبحري والب��ري، والطاقة 

املعدني��ة،  والث��روة  والصناع��ة 
واإلسكان،  االجتماعية،  والتنمية 
والتعلي��م، والصح��ة، والبلديات، 
واحلج والعمرة، واالتصاالت وتقنية 
أوردته  م��ا  املعلوم��ات، بحس��ب 

اجلريدة الرسمية السعودية.
رس��مية  وثيق��ة  وبحس��ب 
س��ابقة، ص��ادرة ع��ن احلكوم��ة 
س��تركز  فإنه��ا  الس��عودية، 
عل��ى برنامج��ني أساس��يني هما 
»صن��دوق االس��تثمارات العامة« 

و«اخلصخصة«، ضمن رؤيتها لعام 
2030، الرامية إلى تنويع االقتصاد 

بعيدا عن النفط.
الذي  برنام��ج اخلصخصة،  ويركز 
يع��د أح��د البرام��ج الرئيس��ية 
الذي تع��ّول عليه احلكومة لبلوغ 
أهدافها، عل��ى تعزيز دور القطاع 
اخلاص في تقدمي اخلدمات الصحية 

والتعليمية والنقل والبلدية.
وتس��تهدف خصخصة اخلدمات، 
املنافس��ة  تقليل تكلفتها، كون 

اخل��اص  القط��اع  ش��ركات  ب��ني 
تضم��ن تأمني اخلدمات مبس��توى 
أعل��ى م��ن الكف��اءة م��ن حيث 
إل��ى جان��ب  واجل��ودة،  التكلف��ة 

تسهيل احلصول عليها.
بج��ذب  اخلصخص��ة  وتس��هم 
االستثمار غير احلكومي، خصوصا 
املباشرة،  األجنبية  االس��تثمارات 
ودعم مي��زان املدفوع��ات، إضافة 
املتمث��ل  الرئي��س  اله��دف  إل��ى 
بتحري��ر األصول اململوكة للدولة، 

وال��ذي س��يعود عل��ى احلكوم��ة 
بإيرادات سنوية.

رف��ع  إل��ى  الس��عودية،  وته��دف 
املباش��ر  األجنب��ي  االس��تثمار 
املتدفق للبالد بنسبة 133 باملائة 
إل��ى 70 ملي��ار ري��ال )18.7 مليار 
دوالر( بحل��ول ع��ام 2020، من 30 
ملي��ار ري��ال )8 ملي��ار دوالر( ع��ام 

.2015
وتستهدف الرؤية السعودية، رفع 
النفطية  اإليرادات احلكومية غير 

من 163 ملي��ار ري��ال )43.5 مليار 
دوالر( ف��ي 2015، إلى نحو تريليون 

ريال سنويا)267 مليار دوالر(.
وش��كلت اإليرادات غير النفطية 
38 باملائ��ة م��ن إي��رادات الدول��ة 
ف��ي 2016، فيما حص��ة اإليرادات 
النفطية 62 باملائة، وهي أقل من 
املعدالت التي اعتادت الس��عودية 
عليه��ا س��نوات طويلة، س��يطر 
فيها النفط على قرابة 90 باملائة 

من اإليرادات.

السعودية تواجه تراجع أسعار النفط بخصخصة القطاع العام
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نابلس ـ وكاالت: 
س��يرت الس��لطة الفلس��طينية، ام��س األحد ، 
ش��احنات أدوي��ة إلى الش��عب الفنزويل��ي، تبرعا 

منها بناء على قرار من الرئيس محمود عباس.
وق��ال وزير اخلارجية الفلس��طيني، رياض املالكي، 
من نابل��س: »إن قرار عب��اس بالتبرع إل��ى فنزويال 
جاء اس��تجابة لنداء وجهته احلكومة الفنزويلية، 
بس��بب الظ��روف الصعب��ة الت��ي متر به��ا البالد، 
ومحاوالت اليم��ن املتطرف االنق��الب على نظام 

احلكم«. 
وأض��اف أن الس��لطة الفلس��طينية ت��ود أن ترد 
ج��زءا ولو يس��يرا مما قدمته فنزويال إلى الش��عب 
الفلس��طيني خالل س��نوات طويل��ة، والتي كان 
آخرها التبرع بالكامل بإقامة مستشفى العيون 
في ترمس��عيا ش��مال رام اهلل بقيم��ة 15 مليون 

دوالر.
وأش��ار املالك��ي إل��ى أن التبرع��ات عب��ارة ع��ن 3 
ش��احنات من امل��واد الطبية التي تس��تخدم في 
اإلس��عافات األولية وفي حاالت الطوارئ، ال سيما 

وأن فنزويال متر بظروف صعبة ومتوترة.

برشلونة - رويترز:
قال قائد شرطة قطالونيا امس األحد إن ال ميكنه 
استبعاد أن يكون املشتبه فيه األخير في هجمات 
برش��لونة، الذي م��ا زال مطلق الس��راح، قد عبر 

احلدود إلى فرنسا.
وقال خوس��يب لوي��س ترابيرو ف��ي مؤمتر صحفي 
في برشلونة »ليس لدينا معلومات محددة بشأن 
هذا لكننا ال نستبعده« مضيفا أنه مت تعزيز نقاط 

التفتيش احلدودية بعد الهجمات مباشرة.
وأش��ار ترابيرو إلى أن��ه ال يس��تطيع أيضا تأكيد 
هوية من كان يقود الس��يارة الفان التي قتلت 13 

شخصا في برشلونة.

دمشق ـ أ ب ف:
س��قطت قذيفة ام��س األحد ق��رب مدخل معرض 
دمش��ق الدولي الذي فتح أبوابه هذا األس��بوع بعد 
غياب دام خمس سنوات، ما أسفر عن سقوط جرحى، 

بحسب ما أعلن التلفزيون الرسمي السوري.
وأعل��ن التلفزي��ون الرس��مي عن »س��قوط قذيفة 
بالق��رب من مدخل مدينة املعارض ما أدى إلى اصابة 
عدد م��ن املواطن��ن،« دون اعطاء تفاصي��ل عن عدد 

املصابن ومصدر إطالق النيران.
وروى اي��اد جاب��ر وهو س��وري في التاس��عة والثالثن 
من العمر يعمل في جناح للنس��يج »كنا نس��تعد 
الس��تقبال الزوار وس��معت انفجارا ، ثم رأيت دخانا 
عند مدخل املعرض«. ويقام املعرض الذي سيس��تمر 
عشرة ايام، على مساحة تبلغ 74 الف متر مربع في 
منطقة قريبة من مطار دمش��ق الدولي عند اطراف 

الغوطة الشرقية.

فلسطين تتبرع
بالدواء لفنزويال

الشرطة اإلسبانية ال 
تستبعد فرار مشتبه

به إلى فرنسا

جرحى بعد سقوط قذيفة 
بالقرب من مدخل معرض 

دمشق الدولي

متابعة ـ الصباح الجديد: 

س��جل اجليش اللبناني تقدما في 
معركت��ه التي تتواص��ل األحد مع 
تنظيم داعش في شرق لبنان على 
احلدود مع سوريا معلنا السيطرة 
على ثلث املساحة التي كانت حتت 
س��يطرة التنظي��م االرهاب��ي في 
املنطق��ة اجلبلية املعروفة باس��م 

جرود رأس بعلبك وجرود القاع.
من جانبه، أكد حزب اهلل اللبناني 
كذلك إح��راز تقدم ف��ي مواجهة 
التنظي��م املتط��رف ف��ي املعركة 
الت��ي يخوضها بص��ورة منفصلة 
ف��ي اجله��ة املقابل��ة ف��ي اجلانب 
الس��وري م��ن احل��دود إل��ى جانب 

اجليش السوري.
باس��م  العس��كري  الناطق  وأكد 
اجلي��ش اللبنان��ي العقي��د الركن 
نزيه جريج في امس االول السبت 
أن عملي��ة »فج��ر اجل��رود« الت��ي 
الس��بت  االول   ام��س  انطلق��ت 
مكنت اجليش من الس��يطرة على 
»نح��و 30 كيلومترا مربعا اي ثلث 
املساحة التي كان يسيطر عليها 

االرهابيون«.
وق��ال الناط��ق »س��يطر اجلي��ش 
اليوم بالن��ار على مراح درب العرب 
ودليل اخلصيب في جرود القاع، ومت 
حترير نح��و 30 كيلومترا مربعا من 
سيطرة داعش وقتل 20 ارهابيا، ومت 
تدمي��ر 11 مركزا لالرهابين حتتوي 
على مغ��اور وأنفاق وخنادق اتصال 
وحتصين��ات واس��لحة مختلف��ة، 
كما مت ضبط كميات من االسلحة 

والذخائر واملتفجرات«.
وأضاف »اما خسائر اجليش، فلدينا 
10 جرحى إصابة أحدهم حرجة«.

قب��ل ب��دء املعرك��ة، ق��در اجليش 
بنح��و 600 عدد مقاتل��ي تنظيم 
داعش وبنحو 120 كيلومترا مربعا 
املنطقة التي كان يسيطر عليها 

التنظيم في اجلانب اللبناني.
اإلجمالي��ة  املس��احة  وتبل��غ 
كان  الت��ي  اجلبلي��ة  للمنطق��ة 
تنظي��م داع��ش يس��يطر عليها 
بنحو 300 كيلومتر مربع في شرق 

لبنان وفي سوريا.
وقال جريج »أما في الوضع احلالي، 
فتواص��ل وحدات اجلي��ش تقدمها 
الس��ريع حت��ت دعم ن��اري مكثف 
م��ن املدفعي��ة الثقيل��ة وراجمات 
فيم��ا  والطائ��رات،  الصواري��خ 
تس��جل حاالت انهيار وفرار كبيرة 

في صفوف االرهابين«.
وه��ي املرة األولى الت��ي يلجأ فيها 
اجليش اللبناني إلى سالح الطيران 
نظرا لطبيعة املنطقة إذ يتحصن 

املسلحون في اجلبال واملغاور.

وأك��د اجليش اللبناني الس��بت أن 
»ال تنس��يق ال مع حزب اهلل وال مع 
اجليش الس��وري« في هذه املعركة 
التي بدآها بدورهما صباح السبت 
في عملية اطلق عليه اس��م »وان 

عدمت عدنا«.
وب��دأت املعرك��ة ض��د التنظي��م 
االرهاب��ي ف��ي ح��ن تبن��ى ع��دة 
اعتداءات في أوروبا وال س��يما في 
إس��بانيا حي��ث قتل 14 ش��خصا 
اخلمي��س  بج��روح   120 وأصي��ب 

املاضي.
ورفع جنود لبنانيون علم اس��بانيا 
عل��ى تلة اس��تعادوها من تنظيم 
داعش امس االول  الس��بت تكرميا 
برش��لونة  اعت��داءي  لضحاي��ا 

وكامبريلس، وفق ما أعلن اجليش.

وكان االمن العام حلزب اهلل حسن 
نص��ر اهلل أعل��ن بداي��ة الش��هر 
احلال��ي ان توقيت إط��الق العملية 
ض��د تنظيم  داعش ف��ي املنطقة 
احلدودي��ة س��يكون بي��د اجلي��ش 
اللبنان��ي، مش��يرا ال��ى ان االخير 
سيقاتل من اجلانب اللبناني فيما 
سيفتح حزب اهلل واجليش السوري 

اجلبهة السورية.
الع��ام  من��ذ  ويقات��ل ح��زب اهلل 
2013 ال��ى جانب قوات النظام في 

سوريا.
ويأتي اعالن املعرك��ة ضد تنظيم 
داعش في ش��رق لبن��ان بعد نحو 
عش��رين يوما على خ��روج جبهة 
فتح الشام )جبهة النصرة سابقا( 
من ج��رود بلدة عرس��ال اللبنانية 

ف��ي اط��ار اتفاق إج��الء مت التوصل 
الي��ه بعد عملية عس��كرية حلزب 

اهلل استمرت ستة أيام
 وخ��رج بداية الش��هر احلالي نحو 
ثمانية آالف مقاتل والجئ س��وري 
من جرود بلدة عرسال الى منطقة 
الفصائل  واقع��ة حت��ت س��يطرة 
املعارض��ة ف��ي س��وريا. وغ��ادرت 

األعداد األخيرة منهم يوم االثنن
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.
وشهدت بلدة عرسال العام 2014 
معارك عنيفة بن اجليش اللبناني 
ومس��لحن تابعن جلبهة النصرة 
)وقتها( وتنظيم الدولة االسالمية 

قدموا من سوريا. وانتهت بعد ايام 
بإخراج املس��لحن من البلدة التي 
جل��أ إليها ع��دد كبير م��ن املدنين 

الهاربن من احلرب في سوريا.
وانكف��أ مقاتل��و جبه��ة النصرة 
حين��ذاك إلى جرود عرس��ال فيما 
سيطر تنظيم داعش على مناطق 
واس��عة ف��ي ج��رود الق��اع ورأس 
بعلب��ك. واحتجز الطرف��ان وقتها 

ثالثن من العسكرين اللبنانين.
فيم��ا أف��رج ع��ن 16 م��ن ه��ؤالء 
العسكرين في س��نة 2015 بعد 
أن أعدم��ت جبهة النص��رة أربعة 
متاث��را  خام��س  وتوف��ي  منه��م 
باصابته. وال يزال تسعة عسكرين 
مخطوفن لدى تنظيم داعش  من 

دون توافر معلومات عنهم.

بيروت – رويترز
صوت البرمل��ان اإليراني امس األحد 
عل��ى اإلبقاء عل��ى وزي��ري النفط 
واخلارجي��ة في منصبيهم��ا وهما 
عضوان رئيس��يان في مجلس وزراء 

الرئيس حسن روحاني.
ونسب الفضل لوزير النفط بيجن 
زنغن��ه في تعزي��ز إنت��اج البالد من 
اخلام منذ رفع الكثير من العقوبات 

الدولي��ة التي كانت مفروضة على 
إي��ران الع��ام املاضي وذل��ك بعد أن 
عقد صفقة مبليارات الدوالرات مع 
ش��ركة توتال الفرنس��ية لتطوير 
حق��ل ب��ارس اجلنوب��ي للغ��از وهو 

األكبر في العالم.
وق��اد وزي��ر اخلارجية محم��د جواد 
ظريف مفاوضات بالده التي أفضت 
إلب��رام اتف��اق ف��ي 2015 وافق��ت 

مبوجبه الق��وى الغربي��ة على رفع 
عقوب��ات مفروضة على اجلمهورية 
اإلس��المية مقابل كبح برنامجها 

النووي.
وق��ال الرئي��س حس��ن روحاني في 
كلمة للبرملان قبيل التصويت بثها 
التلفزي��ون الرس��مي عل��ى الهواء 
»الواج��ب األهم لوزير خارجيتنا هو 
احلفاظ على االتف��اق النووي وعدم 

الس��ماح ألميركا بالنج��اح وعدم 
السماح ألعداء إيران بالنجاح«.

ال��ذي يدافع  وأض��اف »الش��خص 
عن االتفاق الن��ووي يتصدى ألعداء 
إي��ران، مبعنى آخر يتص��دى ألميركا 
وإس��رائيل وبعض األع��داء الصغار 
يس��ببون  الذي��ن  املنطق��ة  ف��ي 

متاعب«.
كما صوت البرمل��ان أيضا باملوافقة 

على 14 مرش��حا آخري��ن ملناصب 
وزارية امس األحد بينما لم يحصل 
واحد فقط ممن رش��حهم روحاني، 
وهو املرش��ح لتول��ي وزارة الطاقة، 

على العدد الكافي من األصوات.
وانتق��د اإلصالحي��ون روحاني قبل 
أس��بوعن عندم��ا ق��دم للبرمل��ان 
قائمة للمرش��حن الوزارين كلها 

رجال فقط.

وكان روحان��ي أش��ار إل��ى أهمي��ة 
حق��وق امل��رأة ف��ي الكلم��ات التي 
ألقاها أثناء حملته االنتخابية قبل 
التي أجريت  الرئاس��ية  االنتخابات 
في مايو أي��ار والتي فاز فيها بفترة 
رئاسية ثانية. وعن روحاني امرأتن 
كنائبتن للرئيس بعد يوم من تقدمي 
قائمة املرش��حن لكن هذا لم ينه 

االنتقادات املوجهة له.

تحرير نحو ثلث المساحة التي كان يسيطر عليها وقتل 20 ارهابيا 

الجيش اللبناني يحرز تقدما في معركته
ضد تنظيم داعش  في شرق لبنان

برلمان إيران يبقي وزيري النفط والخارجية في مجلس الوزراء 

تدمير 11 مركزا 
لالرهابيين تحتوي 

على وأنفاق 
وخنادق اتصال 

وتحصينات 
واسلحة مختلفة

اجليش اللبناني
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نكتف��ي مبا كتبه وهو يس��بقنا الى م��ا نريد ان 
نقول لذل��ك منحنا ان نكون ش��عراء مبا نتلقاه 
منه، شاعر اليوم شاعر فحسب كرمي جخيور«.

ثم استعرض بعض من سيرته االدبية بقصيدة 
كتبها جخيور معرفا بنفسه:«

على مهيط املاء ولدتني أمي
فاغتسلت به

جنوبا طاهرا وماء فراتا .. الش��اعر كرمي جخيور 
عضو احت��اد االدب��اء والكتاب في الع��راق، منذ 
التسعينيات، وعضو احتاد االدباء العرب، عضو 
احت��اد االدباء والكت��اب العراقيني ف��ي البصرة، 
عضو الهيئ��ة االدارية في احتاد ادب��اء البصرة، 
صدرت له مجاميع شعرية منهاعزلة من زمرد 
مجموعة ش��عرية مش��تركة، خارج الس��واد 
مجموعة ش��عرية، الثعال��ب ال تقود الى الورد 
مجموعة ش��عرية اصدار احتاد ادب��اء البصرة، 
وله حتت الطبع ما تيس��ر من الش��عر، بستان 

قريش«.
بعدها حتدث جخيور عن بداياته وكيف انه قرأ 
قصيدة للجواهري وهو في السادس االبتدائي 
وكان محط دهش��ة واعجاب املعلمني، مؤكدا 
ان��ه ال يأبه بثوب القصيدة، ب��ل يهمه اكثر ان 
تكون القصي��دة وثيقة ملوقف او حالة مر بها، 

يهم��ه ان تكون القصيدة ش��اهدا على حلظة 
حب او صدي��ق توقف عنده، وحت��دث أيضا عن 
والدته التي ادهش��ت احلي��اة بإصرارها وحبها 
لهم ولهفتها عليه��م، وألنه جاء من البصرة 
الفيحاء ش��اعرا فكان البد ان نس��مع الشعر، 

فقرأ عددا من قصائده املوجعة، للوطن وألبيه 
وولوالدت��ه، وحلبيبته، منه��ا قصيدة )ال أحبك 

عارية(:
إنزعي األزرق

حتى ال أقول هناك سمائني

فيتهمني الفلكيون باجلهل
ويرمونني الوعاظ بالضاللة

أنا الذي كلما رأيتك
أزداد يقينا أن اهلل جميل

أنزعي األخضر حتى ال أقول
ملاذا ترقص األشجار حافية

فيقول الناس مجنونا
إنزعي األحمر الشفيف

حتى ال أشتعل
فتسري في األرض عدوى االحتراق

انزعي األسود فأنا ال أحب لعبة األضداد
إنزعي .. إنزعي

إال قلبك
تخللت اجللسة مداخالت وشهادات بحق جتربة 
الشاعر كرمي جخيور، منهم الناقد فاضل ثامر، 
والناقد عمار املس��عودي ، وش��هادة من الناقد 
عالوي كاظم كش��يش، والدكتور مثنى صادق 
كاظم، إضافة الى ، ورسالة من كاظم احلجاج 
قرأتها الشاعرة غرام الربيعي، ليواصل الشاعر 
جخيور قراءاته لبعض من نصوصه الش��عرية 

املتفرقة، فيقرأ قصيدة )امللوك(:
ما الذي يجعلني أهتم بحياة امللوك

بسالالتهم .. بأيام حروبهم

بأنساب خيولهم وسيوفهم
بنوادرهم ونزواتهم .. بقصورهم

مبوائدهم يطوف عليها ولدان مخلدون
بنسائهم .. قطعان اجلواري وما ملكت األميان

م��ا الذي يجعلن��ي أهتم مبراس��يم اعتالئهم 
على العرش

ومراسيم انزالهم في القبر ؟؟
هل كنت احلم أن اكون ملكاً

هل كنت أنتمي الى إحدى سالالتهم
بالطبع ال .. فإن جدي السابع عشر

كان أما فالحاً بال أرض
أو راعياً من دون قطيع

أو كان ينتمي إلى تنظيمات عروة أبن الورد
أو مجموعة تأبط شراً االنتحارية

ً مع هذا إنه ينام اآلن سعيدا
في قبره اخلرب ألن أحد أفراد ساللته

وهو أنا بالتأكيد قد أصبح شاعراً 
يتجمع على ابوابه امللوك

 في ختام اجللس��ة قدم املترجم اوات أمني، درع 
اجلواه��ري االحت��اد درع اجلواهري للش��اعر كرمي 
جخيور، باسم االحتاد العام لألدباء والكتاب في 
العراق، تقديرا لتجربته الشعرية الفذة، وسط 

مباركة االدباء والضيوف من احلضور.

ثقافة8

خبر

شعر

دراسة

باألصب��اِغ واملس��احيِق ، ف��ال أتب��نُي م��ن 
وراء مالِمحه��ا نف��وَس أصحابِها وخفايا 

أسرارها ونواياها (( .
 ويش��ارُك عب��د احل��ق فاضل ف��ي متجيِد 
موق��ِف الش��اعر ال��ذي يأب��ى االنحن��اَء 
للمغري��ات الباحُث ))وصف��ي البّنّي(( في 
مقالت��ِه )) حديث عن الصاف��ي(( مفيداً 
أن��ه كثي��راً ما كان ق��د صحَب الش��اعرَ 
في س��وريَة، ولبناَن، ووق��َف على حقيقة 

موقفِه شاعراً وإنساناً. 
 على أنَّ ال��دارَس ال يعدُم وجودَ صورٍة من 
صور النق��د اللغويَّ في اجملالت آنذاك، وإْن 
ض��مَّ ذلك النقُد ب��ني جوانحِه بعضاً من 
املالحظ��ات العروضّية ، وبن��اِء التقفية ، 
والوق��وف على املفردات الش��عبيَِّة  كما 
مها ))محمود املالح((  في املالحظ التي قدَّ
عل��ى دي��وان ))ابن ُعن��ني(( ال��ذي حققه 

))خليل مردم((.
  إنَّ مراجعَة محمود املالح تلك اتس��مْت 

بالشمول، واالتساع ، والقراءة الفاحصة 
، إال أنه��ا لم تصْل إلى نتائَج نقديٍة بقدر 
ما أش��ارْت إل��ى اخللل ، أو اخلط��أ اللغوي 
، أو الضب��ِط بالش��كِل ، فه��ي خل��ٌو من 

املنطلقاِت الناقدة.
وعلى وفق هذا فإنَّ معظَم ُعروِض التحايا 
التي كانت تُكتُب على أنها ُعروٌض نقديٌة 
هي من ه��ذا اللون ال��ذي ال يثيُر مالحَظ 
ميك��ُن عّده��ا ف��ي محصلته��ا النهائية 
منطلقاٍت نقدي��ة ، مثل  عرض ذي النون 
الش��هاب ل��� ))دي��وان التميم��ي(( الذي 
د رضا  حّققُه ونشرُه علّي اخلاقاني ومحمَّ
السيد س��لمان احملامي ، فهو حتيٌة أدبيٌَّة 
يزجيه��ا أديٌب لش��اعرين ليس إال . وليس 
معنى هذا أّن الش��هاَب ل��م يكْن يكتب 
ا أردنا أن نشيرَ إلى أّن بعَض  نقداً جاداً ، إنَّ
الُع��روِض كانت مبثابِة حتاي��ا للمؤلفني ال 
لألثرِ األدبّي اإلبداعّي ، وهي ظاهرة ال تزاُل 

حتفُل بها صحافتنا األدبية.
 أم��ا النقل��ُة الكبي��رُة ف��ي نق��د النصِّ 
الش��عرّي التي استوقفتنا في الصحافة 
املوصلي��ة )وغيرها( ، فهي التي أس��هم 
به��ا )) محم��ود فتحي احمل��روق (( وزمالؤه 
فق��د   ، دون  اجمل��دِّ الش��باُب  الش��عراُء 
كان��وا يؤسس��ون لتجديدهم الش��عريَّ 
)حداثتهم( تنظيراً ، س��واء أكان ذلك في 
مقاالتهم التي ينشرونها في الصحافة 
األدبي��ة ، أم في مقدماتهم لدواوينهم أو 
مجموعاتهم الش��عرية ، أم في نقدهم 
لتلك الدواوي��ن واجملموعات نق��داً فنيَّاً ال 

يخلو من منطلقاٍت واضحة .
 فف��ي نقد محمود احملروق لديواِن ش��اذل 
طاقة الش��عريَّ ))املساء األخير(( ، الصادرِ 
س��نة 1950م، ع��رٌض لكثيٍر م��ن األفكارِ 
اجلديدة التي يراها الناقُد َحريًة بالتصدي 
لألفكار العقيمِة الت��ي ال تؤمن بالتطور 
، واحلداث��ة ، فمنذ الب��داءة يرفُض تعريف 
القدامى للش��عر أن��ه: ))ال��كالم املوزون 
املقفى(( ألن��ه يجد أنَّ هذا التعريف يقود 
إل��ى ))أنَّ ال��كالَم م��ادام يخض��ُع لدائرِة 
األوزان والقوافي فهو شعٌر .. حتى لو كان 

لغواً ((.
  ففي هذه املقالِة النقديَِّة دلَّ احملروُق على 
ر بدور الش��عر في احلياة ،  وعٍي نقديٍّ مبكِّ
وقدرته على جتاوز ح��االت التردِّي والعقم 
إلى حاالٍت إبداعيٍة تقودُ األدَب إلى مدارِج 
الرقيِّ والتقدم ، وجتعله قادراً على التعبير 
عن هم��وِم العصر ، وإش��كاالته ، وفيما 
يأت��ي أهمُّ املالحِظ النقديَّ��ة التي يثيُرها 

احملروُق ، وأبرزُ ُمنطلقاته فيها :

إنَّ احلداث��ةَ ف��ي الش��عر ث��ورة   .1
صاخبة على األساليب القدمية ، واألخيلِة 
العادية، واآلفاق الضيقة . لذلك فانَّ إصرارَ 
بعِضه��م على تقديِس األس��لوِب القدمي 
ف��ي اس��تيحاِء األطالِل ، وب��كاِء األجداِث 
يجعلهم يعيش��ون في عقليَّ��ِة القروِن 

الوسطى.
، و دبَّ يقال  لي��س كل من ه��بَّ  .2
له ش��اعر.... فما يخرج من القلب يدخل 
إليها، ويتغلغُل في دمائها )هكذا؟( ، وما 

يخرُج من اللسان ال يتعدى اآلذان
ال ميكن للش��عر في أيَّ��ِة حال   .3

م��ن األح��وال أن يك��ون بوق��اً للتهري��ج، 
والتالعب بالعاطف ... ومتى لبَّى الش��عُر 
رغائَب الناِس وس��ارَ في ركِبهم هوى إلى 
احلضي��ض، وكان نظماً ، ب��ل لغواً، ال ميتُّ 
إلى الش��عر بأي سبب ... وحينذاك يكون 
خل��واً م��ن العواطف التي جتي��ُش بقلب 
الش��اعر الصادق التعبي��ر .. بل نكون في 
بعد شاسع عن قدسية الشعر الذي هو 

لغة السماء!.
أما نقدُه التطبيقيُّ لش��عر شاذل طاقة 
فق��د دلَّ فيه على أن أف��كاره التنظيرية 
ف��ي العملية اإلبداعيَّ��ة كانت تصدر عن 

ملكة ش��اعرة ، ومن شأِن هذه امللكة أن 
ه وأخيلته وأفكاره  تتفَق مع عواطِف نصِّ
، ثّم تتقاطع مع غيره ، على وفق املعيارية 

التي تؤمُن بها تلك امللكة.
لهذا وجدناه قد تقاطع كثيراً مع نصوِص 

الديوان في املالحظ االتية:
أ � وج��َد في بعِض األبي��ات مفرداٍت زائدًة 
كان يجُب حذُفها ، ألنَّ الصورَة الشعريَّة 
توح��ي باحمل��ذوف .. ويالحظ هن��ا اهتمام 

احملروق بالصورة اهتماماً واضحاً  .
ب � وجد أن الش��اعر ل��م يوفْق في بعِض 
جتارب��ِه الش��عرية ، إذ كان��ت مضطربًة ، 
مث��ل قصيدتي : ))لق��اء(( و))ليل الصب(( 

أما االضطراُب ففي قول شاذل :
نتحاش��ى اللقاَء خوَف افتضاٍح      وعلى 

الوجِه ألُف ألُف دليِل
ألنَّ احملروق وجد في ))ه��ذه اآلالِف الزاخرِة 
م��ن األدلِة قد أضفْت عل��ى البيت صورًة 

سمجًة تافهة((. 
ا ))ليل الصب(( التي عارَض بها قصيدَة   أمَّ

احلُصريَّ القيرواني :
ياليُل الصبُّ متى غُدُه      أقياُم الس��اعِة 

موعُدُه ؟
فقد رفضه��ا الناق��ُد ، لكونها ليس��ت 
ا تقوُم على التقليد ،  جتربًة حقيقي��ة ً، إنَّ
فقال : ))إنَّ زم��َن املعارضات قد مات كما 
مات أهلُه .. و أّن فكرَة املعارضِة أصبحت 
أمراً تافهاً غيرَ ذي قيمٍة أدبيٍة وفنية ... إْن 
لم نقْل هي تقليٌد وتش��ويٌه للصور الرثِة 
التي فاضْت بها مخيلُة الشاعرِ القدمي(( 

.
ج � إنَّ بع��َض أبياِت ش��اذل كان��ت مبثابِة 
إعادة صياغٍة ألبياٍت س��ابقٍة في قصائَد 
أخرى ))وهذا مما ال يُستحبُّ أبداً، ألنُه دليٌل 

.)) على العجزِ والعيِّ
د � إّن الشعرَ السياسيَّ على وفق ما يرى 
احمل��روق ))كالُم جرائد خاٍل م��ن العاطفِة 
الذاتي��ة الت��ي تختلُج في قلِب الش��اعر 
اخملل��صِ لفنِّ��ِه ، زدْ عل��ى ذلك إنه ش��عُر 
مناسباٍت ميوت مع موِت احلوادث الطارئة 
التي نُظم مبناس��بتها ، بخالِف الش��عرِ 
الوجدان��يِّ اخلالِد مع الده��ر ، املنبثِق من 

أعماِق النفس(( .
ه��� � لم يجْد ف��ي الديوان ص��ورًة صادقًة 
واضحَة املعالِم عن حياِة الشاعر كما ذكر 
��ا وجده مختلف األغراض  في املقدمة،  إنَّ
واملقاص��د ، ومتبايَن االجتاه��اِت، فمن قدميٍ 
إل��ى حدي��ث ، ومن إس��فاٍف إلى س��موًّ ،  
ويرجع ذلك إلى السرعِة التي كانت ترافُق 

الشاعرَ بإحلاح في إخراج ديوانه األول .

د. عبد الرضا علي

ا عن أس��لوِب الش��اعر ، فأن الدراس��ة  أمَّ
وقف��ْت عن��َد النص��وص الس��اخرة ألتي 
أثارها الش��اعُر في ديوان��ه منتقداً حاالٍت 
اجتماعي��ًة عدي��دًة ، فّض��الً ع��ن مواقف 
الش��اعر الكثيرة التي تتس��ُم باملفارقات 

الشعرية ، مثل قوله :
أنتم نظ��رُتْ ظاهري فضحكُتُم     ونظرُت 

باطنُكْم فعدُت َضحوكا
وقوله :

وأعج��ُب للحيواِن إْن كان بائس��اً      أتاني 
كأّني كنُت أعرُفُه قبال

فكم جاءن�ي قطٌّ ينوُء ببؤِسِه      فشاطرتُه 
اً وشاطرن�ي أكال هَّ

وقوله :
وسائٍل قال لي: هبني لتسعدن�ي      فلساً 

من املاِل يُنجيني ويُنجيكا
فقلُت: ال ماَل عندي كي أجودَ بِه       فقْل 

لربَِّك يُعطي�ني ألُعطي�كا
  أّم��ا املفارقُة الكبرى فه��ي اتخاذُه األدَب 
مهن��ًة ! للعيش امل��رِّ الذي ل��م يحقْق له 
شبعاً،  وال دفئاً ، وال سكناً. وهو بهذا يريُد 
أن يش��يرَ إلى أهميَِّة موقِف الش��اعرِ في 

احلياة:
ي��ا صاحب��يَّ اثأرا ل��ي واحرقا ُكتب��ي      أو 

ال ديَّتي من مهنِة األدِب حصِّ
بني��ُت للش����عرِ أبياتاً مش����يَّدًة      وما 

بنيُت بها بيتاً من القصِب
 ويستش��هُد الدارس بأبياٍت عديدٍة تصّور 
بؤَس الشاعر، لكّنها تقُف في الوقت ذاتِه 

معلنًة انتصاَب قامته :
أنا حس��بي ثروٌة من أدِب      قد كفتني من 

طالِب الذهِب
ا      فقُر جي��بي  فليع��ْش جي�بي فقيراً إنَّ

ثروٌة لألدِب
منتهياً إلى حتديِد موقف الناقد من الشاعر 
أُسلوباً ، وفكراً قائالً : )) فال جنُد في شعرِه 
جلجل��ًة، وال جعجع��ًة، وال بهلوانيات في 
التعبير، وال عنايًة ولو ضئيلة باحملس��نات 
اللفظية ، وال جتد عنده قوالَب مس��بوكًة 
محفوظ��ًة كالتوابيت، وال بهارج مزخرفة 
كالزه��ورِ املصنوعِة من الورق (( . ثم يحّددُ 
موقفه ناقداً من الش��عر قائ��الً : )) أنا من 
الذين ال يروَن للشعر � احلديث على األخص 
� معنًى م��ا لم يكْن منطوي��اً على فكرٍة 
جدي��دٍة أو قدمية معروض��ة عرضاً جديداً ، 
وإالّ فإنِّي ال أحبُّ الوجوَه املتشابهَة تشابه 
... ف��ال أميِّ�ز بني واح��دة وأخرى، املتحجبة 

حذام يوسف
بحضور ممي��ز من االدب��اء في بغ��داد واحملافظات، 
احتفى ن��ادي الش��عر في احت��اد األدب��اء، وضمن 
برنامج��ه الثقاف��ي األس��بوعي، صب��اح الي��وم 
السبت ١٩ آب ٢٠١٧ بالشاعر كرمي جخيور القادم 
من البصرة الفيحاء، ليك��ون االدباء مع باقة من 
النص��وص النثري��ة التي اجاد بها الش��اعر على 
احلضور، أدار اجللسة على قاعة اجلواهري الشاعر 
عمر السراي:« مرحبا بكم وانتم تقاتلون القيظ 
وزحامات الشوارع في اإلصرار على احلضور واصال 
رس��ائل احلب للجميع .. نلتقي اليوم لنؤكد على 
لغة احلياة وبان س��عاة البرد لن يوقفهم الثلج او 
البرد فالقبلة التي أرس��لتها عاش��قة ذات حرب 
أهلية الى حبيبها البعيد اوصلها ساهي البريد 
يدعي انه ش��اعر لذلك همس��ت لن��ا الكلمات 
بانها امانة في اعناقنا جلسة اليوم جلسة مميزة 
الشك بحضورها وبالقلوب التي تزدحم لتواصل 
احلب مع االخرين وتفتح اساريرها لكي نكون في 
ضيافة قلب ش��اعر مبد عراق��ي رصني ال يكتب 
الشعر بل هو يعيشه وتلك هي املسالة ان تكون 
قريب��ا مما تكتب، م��ن قلب البصرة ش��اعر اليوم 
يكون قريبا من قلبن��ا ألنه بنبض نيابة عنا دائما 
.. ونيد ان نكتب شيئا وعندما نقرأ لهذا الشاعر 

حركُة نقِد الشعِر في الموصل منطلقاُتها واتجاهاُتها

زاهد بثوب القصيدة مؤمن بروح النص .. الشاعر كريم جخيور على قاعة الجواهري

)منذ نشأِتها حتى العام 1992م(

د. عبد الرضا علي

جانب من التكرمي

في نقد محمود المحروق 
لديوانِ شاذل طاقة الشعريَّ 

))المساء األخير(( ، الصادِر 
سنة 1950م، عرضٌ لكثيٍر 

من األفكاِر الجديدة التي 
يراها الناقدُ حَريًة بالتصدي 

لألفكار العقيمةِ التي ال تؤمن 
بالتطور ، والحداثة ، فمنذ 

البداية يرفضُ تعريف القدامى 
للشعر أنه: ))الكالم الموزون 

المقفى(( ألنه يجد أنَّ هذا 
التعريف يقود إلى ))أنَّ الكالمَ 

مادام يخضعُ لدائرةِ األوزان 
والقوافي فهو شعرٌ .. حتى 

لو كان لغوًا ((
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حسين القاصد 
وصلوا ، فتاهوا ، والضباب جهاتُهم 

ماتوا وما فرحت بهم كلماتهم 
طاحت عليهم ذكريات جراحهم 

وتوسلوا وْهماً فكيف جناتهم 
كانوا يصلون الفروض جميعها ، 
هل آمنوا ؟ هو ما تقول صالتهم؟

تاهوا هناك فليس في أكرادهم 
َعرٌَب .. فهل في ُعرْبهم سحناتهم 
وضعوا على املعنى حروف هجائهم 

فتبعثروا كي تستفيق صفاتهم 
من )أية الكرسّي( سال نزيفهم 
فتبسملوا مذ أجهشت آياتهم 
ال أرض حتميهم من األرض التي 

هي أرضهم .. إن الضياء شتاتهم 
غابوا عن » التقومي » ال أيامهم 

تدري ، ولم حتفل بهم سنواتهم 
جلسوا على قلق الدموع فأيقنوا 

ان اخلالص من املمات مماتهم 
وهي احلياة على رصيف حكاية 

يبست ، وما حلقت بهم ضحكاتهم 

هم كل صوت اهلل قد ذُبحوا هنا 
لسراب صوت اهلل .. ذي مأساتهم 

األبرياء حلد خوف ظنونهم 
االنقياء اذا الضياع سماتهم 

ما لم .. وماذا ؟ انهم أسماؤهم 
من ألف ) ما لم .. ( أينعت آهاتهم 

مالم .. وماذا ؟ كلكم أعداؤهم 
تتزينون بأنكم أصواتهم 

يبسوا على قلق املياه ففززوا
ظمأً وأفرط في الطفوف فراتهم 

وتوزعوا حول الرصاص سنابالً
موتاً وغادرت احلياة حياتهم 

يا ) آية الكرسي ( كيف أذانهم 
والقاتلون أذانهم وصالتهم 
هم يعرفون اهلل لكْن ربهم 
قلٌق توفره لهم سلطاتهم 
واهلل يعرفهم ولكْن دينهم 

سوٌط .. وجالد اجلميع طغاتهم 
واآلن هم يتساقطون على الصدى 

 (، أهله����م  جه���ٌل   .. وال��ص����وت 
هوساته�م( !!

ما لم ... !!
اصدار

صدر حديثا للدكتورة نادية هناوي س��عدون 
كت��اب نقدي جديد بعن��وان)  ما بعد النقد 
فض��اءات املقاربة ومديات التطبيق ( عن دار 

احلوار للطباعة والنشر بسوريا � الالذقية.
ويتطرق الكت��اب الى ما بعد النقد بوصفه 
حقال كتابيا دعامته مؤسس��ة على أرضية 
نقدية ذات بنية نصية أدبية هي املادة األولية 
للقراءة، تليها عملية إعادة مراجعة البنية 
النقدي��ة ب��أدوات يختارها املم��ارس لفعل 
النقد على وفق مناهج محددة وضمن دائرة 
العمل النقدي لتك��ون واقعا كتابيا جديدا 

على أنقاض نشاط كتابي أولي سابق..
 وقد بُن��ي الكت��اب على مقدمة وتس��عة 
فص��ول وكالتال��ي: الفص��ل االول) الناق��د 
فاضل ثامر واملبنى امليتاس��ردي بني واحدية 

املفهوم وتعددية املنهج واإلجراء(. والفصل 
الثاني) املنهج وحتديات الرؤية عند الدكتور 
عب��د الس��الم املس��دي( والفص��ل الثالث) 
اجلمالي��ة االنثوي��ة ف��ي النق��د النس��ائي 
العرب��ي ب��ني الت��واري والظه��ور( والفصل 
الرابع ) الناقد االدبي بني ندرة التنظير ووفرة 
التطبيق( والفصل اخلامس) املنظور النقدي 
عن��د توم��اس س��تيرنز الي��وت( والفص��ل 
السادس) جيروم ستولنيتز بني تأصيل الفن 
وتأويل النقد( والفصل الس��ابع) املنطقية 
واحلدس��ية في منظور الناقد جالل اخلياط( 
الفصل الثامن) إش��كالية التوجه النقدي 
في ق��راءة قصص عب��د الرحم��ن الربيعي( 
والفصل التاس��ع) الوظائفية النقدية بني 

املنهجية والالمنهجية (

ما بعد النقد فضاءات المقاربة 
ومديات التطبيق
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بغداد ـ الصباح الجديد:
لفئ��ة  الوطن��ي  املنتخ��ب  أح��رز 
البراعم لق��ب بطولة العرب بكرة 
الطاولة التي اختتمت منافساتها 
امس في سلطنة عمان، حيث أحرز 
املنتخ��ب العراق��ي لفئ��ة الزوجي 
املؤل��ف من عب��اس عقي��ل وعلي 
حس��ن لقب البطولة بالفوز على 
البلد املضيف في املباراة النهائية 
بنتيجة 1/3.. فيما حصلت الالعبة 
سجى مجيد على الوسام البرونزي 
في البطولة ذاتها لفئة الشبالت.

فيم��ا ف��از رئي��س االحت��اد العراقي 
للعبة، كاظم خزعل، مبنصب نائب 
رئيس االحتاد العربي في االنتخابات 

الت��ي اقيمت عل��ى هامش بطولة 
العرب.

بغداد ـ رافد البدري*
توج نادي االتصاالت ببطولتي اندية 
العراق للدرجة املمتازة ودوري النساء 
بالش��طرجن والت��ي انطلقت يوم 16 
من شهر اب اجلاري واستمرت ملدة 4 
ايام، وحضر حفل االختتام الذي جرى 
في قاعة فندق برج الس��الم ببغداد 
امير البياتي وكي��ل وزارة االتصاالت 
والهيئة االدارية لالحت��اد وعدد كبير 

من الالعبن ومحبي اللعبة.
واحرز نادي االتص��االت بطولة اندية 
الع��راق للدرج��ة املمت��ازة واالول��ى 
والثانية، والتي جرت على قاعة فندق 
برج الس��الم ببغداد ومبش��اركة 12 
نادياً ميثلون االتصاالت والبيشمركة 
والقادس��ية  وزيرفان��ي  زاد  وخ��ان 
واحلمزة من الديواني��ة ونادي الفكر 
باب��ل  م��ن  وعش��تار  كرب��الء  م��ن 
والنعمانية  واله��دف  واملهندس��ن 
واملهناوي��ة، ومتكن  ن��ادي االتصاالت 
م��ن اح��راز املرك��ز االول برصيد 14 

نقط��ة  بع��د ان اكتس��ح االندي��ة 
املش��اركة، وهي العالم��ة الكاملة 
حيث فاز في اجلوالت الس��بعة التي 
لعبها ف��ي البطولة التي جرت وفق 
النظام السويس��ري من 7 جوالت ، 
وزم��ن اجلولة 70 دقيق��ة مع اضافة 
30 ثاني��ة لكل نقلة منج��زة، وجاء 
ن��ادي البيش��مركة باملرك��ز الثاني 
برصي��د 12 نقط��ة، فيم��ا حل نادي 
خان زاد ثالثاً برصيد 10 نقاط، واحرز 
نادي زيرفاني م��ن اربيل املركز الرابع 
برصيد 8 نقاط، ثم نادي القادس��ية 
خامس��اً برصي��د 6 نق��اط، واحت��ل 
نادي احلمزة املركز الس��ادس برصيد 
6 نقاط ايض��اً، ولكنه تخلف بفارق 
احل��ال  الط��اوالت، وكذل��ك  نق��اط 
بالنس��بة لنادي��ي الفكر وعش��تار 
اصح��اب املركزين الس��ابع والثامن 
حي��ث جمع كالهما 6 نق��اط ايضاً، 
وج��اء املهندس��ن باملركز التاس��ع 
برصي��د 5 نقاطن تبعه نادي الهدف 

م��ن بغ��داد برصيد 5 نق��اط باملركز 
العاش��ر، والنعمانية ف��ي املركز 11 
برصيد نقطت��ن، واملهناوية باملركز 

االخير بدون نقاط.
عل��ى  االتص��االت  ن��ادي  وهيم��ن 
بالش��طرجن  النس��اء  دوري  بطولة 
، بع��د ان جن��ح ف��ي هزمي��ة جميع 
الفرق التي واجهت��ه، وجمع فريق 
االتص��االت 10 نقاط م��ن خوضه 
5 ج��والت وهي العالم��ة الكاملة، 
حيث ش��اركت  في هذه البطولة  
6 اندي��ة هي: االتص��االت وخان زاد 
والقادس��ية  والهدف  والكاظمية 
ونادي فت��اة النج��ف، حيث لعبت 
الفرق املش��اركة بطريق��ة الدوري 
ن��ادي  ومتك��ن  واح��دة،  ملرحل��ة 
االتصاالت م��ن جمع 10 نقاط من 
5 ج��والت متص��دراً الترتيب العام 

لالندية املشاركة.

* املنسق اإلعالمي الحتاد الشطرجن

بغداد ـ فالح خابط*
تلقى االحتاد العراقي للكابادي دعوة 
رس��مية من االحتاد االسيوي للعبة 
للمش��اركة في بطولة اس��يا لفئة 
الرجال والنس��اء.. وقال حميد نعمة 
احلمدان��ي امن س��ر احت��اد الكابادي 
رس��مية  دع��وة  تلق��ى  االحت��اد  ان 
للمش��اركة ف��ي البطول��ة القارية 
التي التي س��تحتضنها اجلمهورية 
ابرز  االيرانية مبش��اركة  االس��المية 

املنتخبات االسيوية باللعبة.
وأضاف نعمة ان االحتاد سيناقش في 
االجتماع املقبل مش��اركة منتخبنا 
الوطني للرجال والنساء وتوفير كل 
س��بل النج��اح التي من ش��أنها ان 
حتقق النتائج االيجابية في املشاركة 
القارية  وأهمها توفير معس��كرات 
تدريبية خارجية للمنتخب والتعاقد 

مع مدربن اجانب.
واش��ار الى ان االحتاد ق��ام بزيارة الى 

العب��ن ن��ادي الديواني��ة للكاب��ادي 
بتواج��د رئي��س االحت��اد الفرعي في 
الديواني��ة اس��يل العكيل��ي وعبد 
احلس��ن ك��رمي رئي��س جلن��ة احلكام 
في االحت��اد ومت ح��ث الالعب��ن على 
اليومية  التدريب��ات  االس��تمرار في 
واالستعداد للبطوالت املقبلة سواء 

كانت محلية او خارجية.

* املنسق اإلعالمي للعبة

»الكابادي« يشارك في منافسات آسيا

إعالم المركز الوطني
الش��باب  وزير  لتوجيهات  تنفي��ذاً 
والرياض��ة عب��د احلس��ن عبطان 
وبرعايته ، وبإش��راف املدي��ر العام 
لدائرة ش��ؤون االقاليم واحملافظات 
طالب جابر املوسوي وبحضور ممثله 
رئيس قسم احملافظات حسن علي 
حبش ومدير املركز الوطني لرعاية 
املوهبة الرياضية لكرة الطائرة في 
بغداد الكابنت عالء ش��اكر ورؤساء 
الوفود املش��اركة ، ج��رى أول أمس 
مهرج��ان   ( لفعالي��ات  الرس��مي 

النصر ( ملواهب كرة الطائرة.
تفاعل وحماس ش��بابي  فوس��ط 
رياض��ي الف��ت ملوهوب��ي اللعب��ة 
م��ن محافظات الع��راق ، وتغطية 
وسائل االعالم ،  انطلقت فعاليات 
كوكب��ة  باس��تعراض  املهرج��ان 
م��ن حمل��ة اع��الم الع��راق ووزارة 
الش��باب والرياضة واملركز الوطني 
لرعاي��ة املوهبة الرياضي��ة ، وعلى 
أنغ��ام موس��يقى االس��تعراضات 
العسكرية و تدريب مسؤول التربية 
والتنظيم في املرك��ز الكابنت وائل 
محمد ، دخلت ف��رق موهوبي كرة 
الطائ��رة املش��اركة ف��ي املهرجان 

من محافظ��ات ) بغ��داد و ديالى و 
الديواني��ة والس��ماوة والبص��رة و 
ميسان واالنبار (، ثم شارك احلشد 
الرياض��ي احملتفي بتحري��ر املوصل 
العزيزة م��ن براثن داع��ش االرهاب 
والنص��ر الكبي��ر املتحق��ق فيه��ا 
على يد القوات املسلحة واألمنية 
الباس��لة وقوات احلش��د الشعبي 
البطلة ، ش��اركوا جميعاً في حتية 
الع��راق بق��راءة النش��يد الوطني 
وسورة الفاحتة املباركة ترحماً على 

ارواح شهداء الوطن املفدى.
ونياب��ة عن دائ��رة ش��ؤون االقاليم 
واحملافظ��ات ومديرها الع��ام القى 

مدير املرك��ز الوطني لكرة الطائرة 
الكاب��نت عالء ش��اكر كلم��ة اكد 
فيها على عم��ق األواصر الرياضية 
أقس��ام  ترب��ط  الت��ي  الش��بابية 
املوهب��ة الرياضي��ة املنتش��رة في 
أنح��اء الع��راق وموهوبيها وحرص 
املس��ؤولن وقيادات الوزارة والدائرة 
على رعايته��م واالحتفاء بهم في 
التجمعات و البطوالت واملهرجانات 
الت��ي تاءت��ي مناس��بة لب��ث روح 
واس��تعراض  واملثاب��رة  املنافس��ة 
ماوصل��ت اليه الف��رق اخملتلفة من 
مس��تويات فني��ة متصاع��دة في 

مجال الفئات العمرية.
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مباحثات لعودة العمل 
بمشروع ملعب بابل األولمبي

القوة الجوية يجدد 
عقود 6 العبين

أنشطة وفعاليات منوعة 
لمديرية شباب الصدر

بغداد ـ قسم اإلعالم:
بحثت وزارة الشباب والرياضة مع الشركة االسبانية، 
عودة العمل مبش��روع ملعب باب��ل االوملبي، فقد عقد 
كادر الدائ��رة الهندس��ية والش��ؤون الفنية ف��ي وزارة 
الش��باب والرياضة اجتماعا موس��عا مع ش��ركة تري 
ارينا االس��بانية في موقع مشروع ملعب بابل االوملبي 
م��ن اج��ل التعرف على املش��اكل التي تعت��رض عودة 

العمل في املشروع من جديد.
وضم االجتماع مدير قس��م املش��اريع الس��تراتيجية 
املهندس طارق قاس��م، واملهندس��ن ن��زار عبد زهيان 
وحس��ن علي من الدائرة الهندسية مع املدير املفوض 
لشركة تري ارينا االسبانية حسان حسن اخلير بحضور 

كادر دائرة املهندس املقيم.
ومت االط��الع عل��ى الوض��ع العام للمش��روع ودراس��ة 
الس��بل املمكنة العادة حركة العمل والسعي الجنازه، 
أذ مت االتفاق على الفقرات الواردة في االجتماع في ضوء 
توجيهات وزير الش��باب والرياضة عبد احلسن عبطان 
بضرورة اجناز املالعب باس��رع وقت ممكن، ومتابعة مدير 

عام الدائرة علي فخر الدين.

بغداد ـ الصباح الجديد:
ج��ددت الهيئ��ة اإلدارية لن��ادي القوة اجلوي��ة عقود 6 
العبن ملوس��م آخر، وقال عضو الهيئة، جاسم كاطع، 
في تصريحات صحفية إن الالعبن هم: حمادي أحمد، 
وسامال سعيد، وعلي بهجت، وسامح سعيد، وأسامة 

علي، وعماد محسن.
 وأوضح كاطع أن املدرب السوري اجلديد للفريق، حسام 
السيد، قاد احلصة التدريبية األولى له، مساء أول أمس، 
وحت��دث مع الالعبن، وحثهم عل��ى االلتزام واجلدية في 
التدريب. ولفت إلى أن الس��يد بدأ اإلعداد ملالقاة فريق 
الوحدة الس��وري، في نهائي غرب آس��يا، حلساب كأس 

االحتاد اآلسيوي، يوم 12 أيلول املقبل.

بغداد ـ كريمة الركابي*
تتواص��ل فعاليات يوم الش��باب العاملي وحتت ش��عار 
)ش��بابنا حماة بن��اة( في منتدى ش��باب القدس حيث 
اقي��م عل��ى مالع��ب املنت��دى احتفال ش��امل تضمن 
منافسات رياضية متنوعة بلعبة كرة القدم املفتوحة 
لالش��بال والناش��ئة واخلماس��ي واملالكمة واملصارعة 
والتايكوان��دو بحض��ور نذي��ر املوس��وي مدي��ر املنتدى 
وحس��ن خالد مس��ؤول النش��اط الرياض��ي وبحضور 
العدي��د من الفرق ف��ي مختلف االلع��اب وقد مت تكرمي 

الفائزين واملدربن لكاقة االلعاب.
فيما مت عقد اجتماع   مع رؤوساء جلان الفرق الشعبية 
في مقر املديرية بحضور ممثل عن مكتب وزير الش��باب 
والرياضة مهداوي الربيعي ومدير شباب ورياضة مدينة 
الصدر حس��ام اجلزائري ملناقشة واقع الفرق الشعبية 
وكيفي��ة تطوير مالعبها للنه��وض باحلركة الرياضية 

في مدينة الصدر.
من جانب اخر احرز منتخب مدينة الصدر لقب بطولة 
ق��م املقدس��ة بكرة الق��دم التي اقيمت ف��ي ايران ومت 
تس��ليم درع البطولة الى مدير ش��باب ورياضة مدينة 

الصدر من قبل مدرب املنتخب.

* إعالم شباب الصدر

بغداد ـ الصباح الجديد:

تتجه رغب��ة األندية الكبيرة، نحو 
اس��تقطاب مدرب��ن أجان��ب، في 
سابقة لم يألفها الدوري العراقي، 

خالل السنوات املاضية.
وحت��ى اآلن مت التعاقد مع مدربن 
اثنن م��ن خارج العراق، وفي حالة 
زي��ادة العدد ف��إن األمر س��يمثل 
س��ابقة غير معهودة ف��ي تاريخ 
الدوري من��ذ تطبيق االحتراف في 

العراق.
أول األندي��ة الت��ي تعاق��دت م��ع 
م��درب أجنبي في الوق��ت احلالي 
كان الطلبة، حيث تعاقد في وقت 
مبك��ر مع امل��درب الرومان��ي تيتا 
فاليري��و، بعد إعفاء املدرب مظفر 
جبار م��ن مهمته.. وحاولت اإلدارة 
التكتم على ه��ذا التعاقد كي ال 
يؤثر عل��ى املدرب الش��اب حبيب 
جعف��ر، ال��ذي ق��اد الفري��ق حتى 

نهاية الدوري.
تيتا لم يخض جتربة س��ابقة في 
ال��دوري املمتاز، لذا وصف البعض 
التعاق��د معه باجملازفة، الس��يما 
وأن جماهي��ر النادي تضغط بقوة 
عل��ى اإلدارة لتق��دمي اس��تقالتها 
بعد فش��لها في خط��ف اللقب 
على مدى 8 س��نوات ق��ادت فيها 

النادي.
السيد،  الس��وري حس��ام  املدرب 
الطلب��ة  م��درب  خ��الف  عل��ى 
الرومان��ي، حي��ث يحظ��ى بتأييد 
من أنصار القوة اجلوية، بعد جتربة 

سابقة له مع الفريق في مواسم 
سابقة، ترك خاللها بصمة جيدة 

على الفريق.
حس��ام الس��يد لم تكن مهمته 
س��هلة، فهو عل��ى بعد خطوتن 
للفوز بلقب كأس االحتاد اآلسيوي، 

وه��و مطال��ب بهذا اللق��ب، بعد 
أن وص��ل باس��م قاس��م، املدرب 
السابق بالفريق إلى مباراة نهائي 
منطقة غرب آس��يا.. وأعلن فريق 
الشرطة في أكثر من مرة سعيه 
الس��تقطاب م��درب أجنب��ي، مع 

فت��ح ب��اب املفاوضات م��ع مدرب 
املنتخب الوطني باس��م قاس��م، 
واألخير أوشك على جتديد تعاقده 
مع االحتاد، وبالتالي خيار الشرطة 

الوحيد هو املدرب األجنبي.
وبدأ الشرطة املوسم املاضي مع 

امل��درب املصري، محمد يوس��ف، 
وبرغ��م نتائج��ه املمي��زة إال أن��ه 
أقيل بعد اخلروج من بطولة كأس 
الع��راق، أمام ن��ادي اجلي��ش، أحد 

أندية الدرجة األولى.
وفتح الشرطة قنوات االتصال مع 

مدرب الفيصلي األردني  الصربي 
نيبوش��ا، ويب��دو أن الن��ادي أيقن 
صعوب��ة احلصول عل��ى خدماته، 
وب��دأ ف��ي مفاوضات م��ع مدربن 

جدد.
وبرغ��م الش��ائعات ح��ول اقتراب 
املدرب الس��وري فجر إبراهيم، من 
تدري��ب ال��زوراء، إال أن اإلدارة نفت 
ذلك، م��ع أنها لم تؤك��د إلى اآلن 

هوية املدرب املقبل للفريق.
وظه��رت أنباء ع��ن مفاوضات مع 
املدرب احمللي أيوب اوديش��و، إال أن 
التس��ريبات تؤك��د رغب��ة الزوراء 
في التعاق��د مع م��درب أجنبي.. 
والس��بب الرئيس��ي ال��ذي يدفع 
األندية للبحث عن مدربن أجانب 
هو اهت��زاز ثقة األندي��ة باملدربن 
احمللين، وكلك توجس املدربن من 

تولي املهمة أيضا.
وبرغ��م ب��روز ع��دد من األس��ماء 
األندي��ة  أغل��ب  أن  إال  الش��ابة، 
تبحث عن مدرب لديه سيرة ذاتية 
كبيرة، وه��و أمر صع��ب في ظل 
تعاقد االحتاد مع باس��م قاس��م، 
احلاص��ل على آخر لقب��ن للدوري، 
وعب��د الغني ش��هد يعمل مدربا 
للمنتخ��ب األوملب��ي، وه��و أيضا 
حاصل على لق��ب الدوري، ورفض 
راضي شنيشل، العمل في الوقت 

احلالي محليا.
 وهن��اك أيض��ا ق��رار امل��درب ثائر 
أحم��د، باعتزال التدري��ب، مما دفع 
األندية األخرى للبحث عن مدربن 
املدرب  أجان��ب لتعوي��ض غي��اب 

احمللي القادر على التتويج.

أندية الدوري الممتاز توّجه بوصلتها إلى الخارج

غياب الثقة في المحليين ضمن أسباب اللجوء للمدرب األجنبي
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حسام السيد

عباس عقيل وعلي حسني
استعراض الفرق املشاركة في املهرجان

العواصم ـ وكاالت:

البرتغال��ي  ال��دوري  أندي��ة  س��تخوض 
اجلدي��د  الرياض��ي  املوس��م  منافس��ات 
ب��دون أي م��درب اجنب��ي،   )2018-2017(
ليك��ون ال��دوري الوحي��د ب��ن الدوري��ات 
الكبرى في »القارة العجوز« الذي يفتقد 
للفنين األجانب على غير العادة، في ظل 
الهيمنة األجنبية لالعبن واملدربن على 
املالع��ب األوروبية منذ تس��عينات القرن 

املنصرم.
وبحسب تقرير لصحيفة »آس« اإلسبانية، 
فإن األندية الثمانية عش��ر التي تنش��ط 
في ال��دوري البرتغالي اس��ندت اجهزتها 
الفنية ال��ى مدربن محلين متخلية عن 

التعاقد مع املدراء الفنين األجانب.
واحلقيقة ان تخلي األندية البرتغالية عن 
املدرب��ن األجانب جاء بع��د الطفرة التي 
عرفته��ا الك��رة البرتغالية ف��ي األلفية 
اجلدي��دة، والت��ي أه��م ما مييزها ه��و بروز 
أس��ماء المعة ملدربن من البرتغال جنحوا 
في ت��رك بصماتهم عل��ى نتائج وإجنازات 

األندية البرتغالي��ة واألوروبية واملنتخبات 
العاملي��ة ، حي��ث يأت��ي جوزي��ه مورينيو 
واحداً من أبرز هذه األس��ماء ، الذي اصبح 
مرجعي��ة في عال��م التدريب، بعدما جنح 
ف��ي ف��رض نفس��ه ليتواجد ف��ي أغلب 
الدوري��ات األوروبي��ة الكب��رى وعلى رأس 

االجهزة الفنية ألكبر الفرق.
وكان نادي بنفيكا قد قرر االس��تمرار مع 
مدربه روي فيتوريا بعدما قاده إلحراز لقب 
الدوري املوس��م املنصرم، بينما سيتولى 
س��يرجيو كونسيس��او تدريب نادي بورتو 
، أم��ا امل��درب الالمع جورجي جيس��وس 
في��رأس اجلهاز الفن��ي لنادي س��بورتينغ 

لشبونة.
ويضم الدوري اإلس��باني عن��د انطالقته 
4 مدرب��ن أجان��ب، يأتي ف��ي مقدمتهم 
الفرنس��ي زين الدي��ن زيدان م��درب ريال 
مدري��د ، وثالثي أرجنتين��ي يضم كالً من 
دييغو س��يميوني م��درب ن��ادي أتلتيكو 
مدريد وادواردو بيريزو مدرب نادي إشبيلية 
و لوي��س زوبيلديا مدرب ن��ادي ديبورتيفو 
االفي��ش ، بينم��ا بقي��ة األندية الس��تة 
عشر فوضعت ثقتها في مدربن إسبان، 

حي��ث يعتبر برش��لونة الوحيد من أندية 
الص��دارة الذي يتول��ى إدارة جهازه الفني 
مدرب إسباني ممثالً في إرنستو فالفيردي.. 
ام��ا ال��دوري اإليطال��ي فيض��م مدربن 
اثن��ن فقط من األجانب، هم��ا الصربيان 
سينيش��ا ميهايلوفيت��ش م��درب ن��ادي 

تورينو، و إيفان جوريتش مدرب جنوى.
ويضم ال��دوري األملان��ي 7 مدربن اجانب 
على رأس��هم اإليطالي كارلو انشيلوتي 
مدرب نادي باي��رن ميونيخ )حامل اللقب( 
والهولن��دي بيتر بوس املدير الفني اجلديد 

لنادي بروسيا دورمتوند.
كم��ا تض��م اخلريط��ة الفني��ة لل��دوري 
أجان��ب،  مدرب��ن  س��بعة  الفرنس��ي 
يتقدمه��م البرتغال��ي ليون��اردو ج��اردمي 
مدرب موناكو )حامل اللقب( واألس��باني 
أون��اي إميري م��درب باريس س��ان جيرمان 
يتول��ى  ح��ن  ف��ي   ، البط��ل(  )وصي��ف 
رانيي��ري  كالودي��و  الش��هير  اإليطال��ي 
تدريب نادي نانت، واألرجنتيني مارس��يلو 
بيلس��ا مدرب نادي لي��ل. ويعتبر الدوري 
احتضان��اً  األكث��ر  املمت��از  اإلنكلي��زي 
للمدربن األجانب بتواجد 14 مدربًا من 

أص��ل 20 مدرباً، حيث يتولى اإلش��راف 
على األندية الس��تة الكبي��رة مدربون 
أجانب، فنادي تشيلسي )حامل اللقب( 
يدرب��ه اإليطالي انطوني��و كونتي ، أما 
جاره نادي توتنهام هوتس��بيرز )وصيف 
البط��ل( فيتول��ى تدريب��ه األرجنتيني 
ماوريس��يو بوتش��يتينو، بينما يشرف 
اإلس��باني بي��ب غوارديوال عل��ى تدريب 
نادي مانشستر س��يتي، في حن يقود 
األملاني يورغن كلوب نادي ليفربول، فيما 
يتولى البرتغالي جوزيه مورينيو تدريب 
نادي مانشس��تر يونايتد، أما الفرنسي 
أرسن فينغر عميد املدربن في بطولة 
»البرمييرليغ« فيشرف على تدريب نادي 

أرسنال منذ عام 1996.
وتضم قائمة األجانب أيضاً الهولندين 
رونال��د كومان م��درب ن��ادي إيفرتون و 
فران��ك دي بور م��درب نادي كريس��تال 
باالس، واإلسباني رافائيل بينيتيز مدرب 
نادي نيوكاس��ل، بينما تفتقد األسماء 
احمللي��ة للش��هرة والش��عبية في ظل 
هيمنة أجنبية على الدوري املمتاز منذ 

إنطالقه في عام 1992.

في ضوء طفرة نوعية حققتها األسماء المحلية

»البرتغالي« الوحيد بين الدوريات األوروبية الكبرى من دون »مدربين أجانب«

تقرير

جانب من مباراة سابقة لبنفيكا أمام فيتوريا ستيوبال

ليفانتي ـ فياريال
مالقا ـ إيبار

مفكرة الصباح الجديد

10:00 مساًءمان سيتي ـ إيفرتون

9:15 مساًء
11:00 مساًء

الدوري اإلنجليزي

الدوري اإلسباني

العراق يحصد ذهب العرب بكرة الطاولة 

االتصاالت يهيمن على بطولتي
 األندية والنساء بالشطرنج

افتتاح رسمي بهيج لفعاليات مهرجان 
»النصر الكبير( لمواهب الطائرة

خزعل نائبًا لالتحاد العربي



متابعة-أحالم يوسف:
عدي ش��ّكار ش��اب عراقي، ولد في 
مدين��ة نيويورك، عاش مع اس��رته 
في والية كاليفورنيا اجلنوبية، لكنه 
وفي صباه س��افر الى العراق بغية 
زي��ارة عائلته الكبي��رة هناك وكان 
م��ن املقرر ان تك��ون زي��ارة قصيرة 
لكنه اجب��ر ان ميدد ايامها الى مدة 

عام ونصف العام.
عمت��ه  اكتش��فت  بغ��داد  ف��ي 
هوايته بالرس��م وتصميمه لألزياء 
وش��جعته على دراس��ته أكادمييا، 
وق��رر الب��دء بتحقي��ق حلمه حني 
عودت��ه ال��ى امي��ركا، ولكن��ه قبل 
ان يباش��ر بخطت��ه اكتش��ف انه 
أصيب مبرض سرطان الغدة، فتأجل 
احللم، لكنه ربح املعركة مع أخطر 
وفت��كا  رعب��ا  وأكثره��ا  االم��راض 
بالبش��ر، ليبدأ مس��يرته في عالم 
األزياء توجت باختيار تصاميمه من 
قب��ل أبرز جنوم هوليوود، وأصبح أول 
مصمم عراق��ي يعرض ازيائه خالل 

أسبوع املوضة في نيويورك. 

يق��ول ش��ّكار: ان��ا س��عيد بدعم 
اس��رتي لي وفريق العم��ل، ألني ال 
أجد ف��ي أي عم��ل اخر متع��ة بان 
اخ��رج يوميا صباحا واجنز عملي ثم 
اعود الى البيت، اما تصميم األزياء 
فهو عم��ل ابداع��ي اس��تمتع به. 
بعمر ال���12، وكان ذل��ك في العام 
1993 ق��رر وال��داي اننا ان��ا واختي 
يج��ب ان ن��زور جدتي ف��ي العراق، 
ونلتقي به��ا، وكان من املفترض ان 
تك��ون رحلة قصي��رة، لكني بقيت 
هناك مجبرا ملدة عام ونصف العام، 
كان املوض��وع مش��وش وقتئذ وبه 
تفاصيل كثيرة، لكني احسس��ت 
بس��عادة كون��ي انتمي الى اس��رة 
كبي��رة، وكنت متحمس��ا للتعرف 
على ج��ذوري، وبقية اف��راد العائلة 
خاصة الكبار منهم، فكانت جتربة 

رائعة لم اكن ألغيرها.
وتابع ش��كار حديثه عن رحلته الى 
الع��راق، وعن بقي��ة افراد اس��رته: 
عمتي اميان درس��ت تصميم األزياء 
ف��ي لن��دن وح��ني رأت رس��وماتي 

واخبرتن��ي  كثي��را،  به��ا  اعجب��ت 
ان��ي قمت برس��م تصامي��م أزياء، 
ول��م اك��ن اع��رف معن��ى كالمها 
آنذاك، واصبح��ت تُوكل الي مهاما 
رس��م  من��ي  وتطل��ب  أس��بوعيا، 
البطانات، واجل��زء االمامي واخللفي 

من أي ثوب أقوم برسمه، وأوضحت 
لي كيفية تشكيل التصميم على 
املاني��كان، وحني وج��دت اني قمت 
املانيكانات،  األزياء على  بتش��كيل 
قالت ان عل��ي ان اتابع العمل بهذا 
اجملال، وطوال املدة التي عش��ت بها 

في العراق كانت عمتي قد علمتني 
الكثير عن هذا الفن. 

عندن��ا غ��ادر ش��كار ارض الع��راق 
ع��زم امره على دراس��ة األزياء، وبدأ 
الدراس��ة في لوس اجنليس مبعهد 
املوضة للتصميم والتس��ويق، وبدأ 
بتش��كيل تصاميم رجالي��ة: اذكر 
اليوم الذي جبت فيه الطرقات بحثا 
عن وظيفة، ألني كنت محتاجا الى 
مص��در للدخل، ثم رأيت متجرا بدا 
لي ألول وهلة انه تابع لعالمة جتارية، 
وقل��ت ال مش��كلة اعم��ل باجملان، 
فعملت كمتدرب اول مرة، لكن بعد 
ش��هر وظفوني كمصمم مساعد 
للزياء الرجالية، لكني ش��عرت انه 
ليس حلم��ي، خاصة وانا ش��غوف 
النس��ائية الن  املالبس  بتصامي��م 
التصاميم الرجالية محدودة، لكن 
وف��ي اثناء عملي باملتج��ر، التقيت 
بكريس��تينا ميليان، ودارت حوارات 
بيننا، وأصبحت فيما بعد صديقة 
ل��ي،  وكانت بص��دد اص��دار البوم 
غنائ��ي، وتخط��ط إلص��دار فيديو 

كليب إلح��دى اغنياته��ا، فطلبت 
املوسيقي،  للفيديو  مني تصاميم 
وكانت تلك املرة األول��ى التي أقوم 
بها بتصميم زي نس��ائي. وخطت 
املالب��س ف��ي ش��قتي بهولي��وود، 
وتك��ررت التجرب��ة ال��ى ان قررت ان 
يكون لي خط��ا خاصة للتصاميم 
النسائية للسهرة فابتكرت سبعة 
اثواب، وعرضتها في أس��بوع لوس 
اجنلي��س للموضة وكنت في ال� 21 
من عم��ري وكان ذلك اول عرض لي 

كمصمم لألزياء النسائية.
في أس��بوع األزياء ال��ذي أقيم في 
نيوي��ورك العام املاضي قال ش��كار 
إن  االخباري��ة   ال��وكاالت  إلح��دى 
عمل��ه ُمس��تقى من "عامل��ني"، إذ 
يجم��ع بني الصور الظلية حس��ب 
النسق الغربي، مع أمناط هندسية 
العم��ارة  ف��ن  م��ن  مس��توحاة 
اإلسالمية، وارتدت تصاميم شاكار 
املمثلتان س��اندرا بول��وك، وصوفيا 
فيرغ��ارا، م��ن ب��ني أخري��ات، ف��ي 

فعاليات البساط األحمر.

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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المفوضية ومشيئة الحيتان

جمال جصاني

متخضت الفزعات وسلس��لة التجاذب��ات واالعتراضات على 
واقع املفوضية "املس��تقلة" لالنتخابات ووفقاً للمعطيات 
األولي��ة الت��ي تس��ربت لقائم��ة أعضائها اجلدد؛ ع��ن إعادة 
إنتاجه��ا من دون أدنى انحراف عما رس��مته فرمانات حيتان 
الكتل الكبيرة، التي تالقفت مقاليد العملية السياس��ية 
بعد حقبة الفتح الدميقراطي املبني. األس��ماء التي تسربت 
لوس��ائل اإلع��الم ع��ن األعضاء اجل��دد، لم تس��عى إلخفاء 
صفتها وانتسابها للكتل التي رشحتها، إذ حصلوا جميعاً 
عل��ى ما يحتاجون��ه من دعم وفقاً ملا يعرف ب�)فقه الس��لة 
الواحدة( تلك التقني��ة اجملربة التي برهنت على جناعتها في 
صيانة مصال��ح الكتل املتنفذة طوال أكثر من 14 عاماً من 
"التغيي��ر". كما هو احل��ال دائماً ارتفع��ت صرخات الغضب 
واالستياء بالضد مما جرى في هذه املفوضية املنتسبة لنادي 
"الهيئات املس��تقلة" التي تعرف عليها العراقيون بعد زوال 
سلطة ذلك اخمللوق الذي "إذا قال .. قال العراق"، لكن عندما 
نتمع��ن قليالً في واق��ع احلال الذي انحدرن��ا إليه بعد عقود 
م��ن الال تعددية والال اس��تقاللية، جند أن ه��ذا التعاطي مع 
مفردة )املس��تقلة( يشوبه الكثير من الطوباوية واالنفصال 
عن الواقع، وهذا ما ميكن التأكد منه بيسر في كل العناوين 
واملؤسس��ات والهيئ��ات التي طفحت ف��ي العهد "اجلديد" 

واقترنت بهذه املفردة املكرودة.
ف��ي مجتمع أجبر على التقوقع داخل ش��رنقاته التقليدية 
الضيقة )طائفية إثنية و..( بع��د موجة التجارب التأريخية 
والرس��ائل اخلالدة، التي محقت مصادر قوته على مر الزمان 
)تعدديت��ه وتنوعه وحرياته( يكون احلديث عن االس��تقاللية 
واملهنية والقرارات الشجاعة؛ أقرب الى الهلوسة والهذيان 
منه ال��ى املواجهة املنطقية والعقالني��ة، مع ما منتلك من 
إمكانات واقعية ومتواضعة للتغيير وبعد ذلك القدرة على 
تأس��يس مثل تلك الهيئات واملفوضيات املس��تقلة باملعنى 
الفعل��ي ال الفضائي كم��ا حصل في الكثي��ر من فتوحات 
مرحل��ة ما بعد "التغيير". لق��د تعرفنا مع فزعة االعتصام 
بع��روة التكنوقراط األخي��رة، والتي جاءت بع��دد من الوزراء 
لكابين��ة الس��يد حي��در العبادي، عل��ى نوع االس��تقاللية 
واملهني��ة التي منتلك وقدراته��ا الفعلية عل��ى التأثير على 
إيقاع النش��اط السياس��ي واحلكومي في البلد، إن احلديث 
ع��ن مثل هذه املف��ردات من دون االهتم��ام مبغزاها احلقيقي 
وجذورها والش��روط واملناخات املرتبطة به��ا، لن يؤدي لغير 
املزيد من الفش��ل واإلحباط املقرون بتهيئة كل مستلزمات 
إعادة تدوير وإنتاج ممثلني لنفس القوى والرؤى واملصالح التي 
نس��جت لنا ما نحن عليه من نظام سياس��ي ومؤسسات 

حكومية عاجزة عن أداء أبسط املهمات املوكولة إليها.
 إن دع��وة الس��يد العبادي األخي��رة إلبعاد هيمن��ة األحزاب 
والكت��ل الكبيرة املطلقة على املفاصل احليوية ملؤسس��ات 
الدول��ة اخملتلفة، تعكس اإلحس��اس الش��ديد مبخاطر هذا 
الدور واألضرار الش��ديدة التي يلحقها بحاضر ومس��تقبل 
هذا الوطن املنكوب. لكنها في الوقت نفس��ه عاجزة فعلياً 
ع��ن مواجهة إرادة ه��ذه الكتل واحليتان الت��ي تغولت بنحٍو 
ال مثي��ل له بعد ش��فطها ملوازنات وث��روات هائلة كانت قد 
خصصت إلعادة بن��اء العراق وإعماره. ما جرى مع املفوضية 
"املستقلة" لالنتخابات هو نتاج طبيعي لواقع اصطفافات 
القوى احلالية، بعيداً عن التمنيات والرغبات واألحالم اجملنحة 
التي ال ميل البعض عن هدهدتها في مخيلته؛ حول إمكانية 
امتالكن��ا لهيئات ومفوضيات مهنية ومس��تقلة فعالً، من 
دون أن يجه��د نفس��ه قلي��الً ف��ي العثور على مس��تقلني 
حقيقيني وسط هذا اخلراب الهائل من حطام البشر واحلجر 

احمليط بنا من كل صوب..

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

العاملي��ة  النجم��ة  رّدت 
حبيبه��ا  عل��ى  ريهان��ا 
السابق كريس براون، وذلك 
بعدما كشف عن تفاصيل 
مروع��ة حول الليل��ة التي 
اعت��دى فيها عليه��ا عام 
2009 مؤك��دة أن عالقتها 
الس��عودي  بحبيبه��ا 
احلالي حس��ن جميل ،تزداد 
وعاطفي��ة  رومانس��ية 
يوم��ا بعد ي��وم، ف��ي أثناء 
م��ن مطع��م  خروجهم��ا 

تشيلترن فايرهوس.
شوهد الثنائي تلك الليلة 
واقف��ني حت��ت املظل��ة من 
ش��ّدة االمطار حلني وصول 
الس��يارة، ولبس��ت ريهانا 

تن��ورة، وصندل بكعب عاٍل 
بالل��ون الذهب��ي، وحقيبة 

بيضاء.
في حني نش��رت صحيفة 
"ذا صن" أن حس��ن جميل 
كان متزوًج��ا قب��ل التقاء 
ريهان��ا فق��د عق��د قرانه 
على خبيرة الفن من أصول 

تونسية لينا الزار في عام.

موقفا محرجاً تعرضت له 
مادونا،  األميركية  النجمة 
وذلك ف��ي أثن��اء تصويرها 
فيديو حلسابها الشخصي 
التواص��ل  مواق��ع  عل��ى 

االجتماعي.
وفي التفاصيل، فقد كانت 
مادونا تصور فيديو مبناسبة 
عي��د ميالدها ال���59، وهي 
الش��هيرة  أغنيتها  ت��ؤدي 
فجأة  ولكنه��ا   ،"B-Day"
نس��يت كلم��ات األغني��ة 
إال أن ذل��ك ل��م مينعها من 
اس��تمّرت  ب��ل  التوق��ف، 

مادونا بالرقص والغناء.
وعلق��ت مادون��ا على هذا 

الفيدي��و الطري��ف عندما 
نش��رته بالقول: "عندما ال 
تذكري��ن كلمات أغنيتك... 
س��عيدة".  فت��اة  كون��ي 
وحصد ه��ذا الفيديو حتى 
اآلن أكث��ر م��ن 770 أل��ف 
مشاهدة، إضافة الى آالف 

التعليقات.

كشف الفنان محمد كرمي 
عن س��عادته ب��رد الفعل 
وصل��ه  ال��ذي  اإليجاب��ي 
ش��خصية  جتس��يد  عن 
)يوس��ف  الطيار  الكابنت 
قدمه��ا  الت��ي  زي��دان(، 
الدرامي  الس��ياق  خ��الل 
ج��و"  "أرض  ملسلس��ل 
الذي عرض عبر شاش��ات 
القن��وات الفضائي��ة في 
ش��هر رمض��ان املاض��ي، 
اجلماهيري  املستوى  على 
أو النق��دي، مش��يرا إلى 

ان��ه تعام��ل بالفعل مع 
حقيقي��ة  ش��خصيات 
م��ن الطياري��ن م��ن أجل 
إتقان ال��دور، وجعله أكثر 
مصداقية لدى املشاهد .

ريهانا

محمد كريم

مادونا

أخبــارهــــــــــم

عدي شّكار مع العارضة

أول مصمم أزياء عراقي في أسبوع الموضة بأميركا

الصباح الجديد - وكاالت:
وصلت مجموعة مكونة من تس��عة أشخاص من اجلنسية 
البريطانية إلى املدينة املن��ورة على دراجاتهم الهوائية ألداء 
فريضة احلج لهذا العام. وأوضح رئيس اجملموعة عبد الواحد 
دون واي��ت، أن اجملموعة ق��ررت أن تكون الرحل��ة إلى اململكة 
العربي��ة الس��عودية مختلفة، وذل��ك عن طري��ق الدراجات 
الهوائية.وأشار إلى أن الرحلة انطلقت من أمام مسجد يقع 
شرق لندن، واستغرقت ستة أسابيع قطعوا خاللها أكثر من 
3000 كلم، مروراً بفرنس��ا، ثم سويس��را، وإيطاليا، واليونان، 
ومص��ر، ثم جدة، وأخيراً املدينة املنورة، قبل الش��روع في أداء 

مناسك احلج في رحلة تشبه قوافل احلج إلى مكة قدمياً.
وبني أن الرحلة تهدف إلى نقل صورة حسنة للدين اإلسالمي، 
بوصفه دين الس��الم والتسامح بني الدول التي مروا بها عبر 

دراجاتهم الهوائية.

حجاج بريطانيون على دراجات 
هوائية يصلون المدينة

الصباح الجديد - وكاالت:
عبر فارس الغناء العربي، عاصي 
احلالني، دعم��ه الكامل ملعركة 
رأس بعلب��ك م��ن  حتري��ر ج��رد 
تنظيم "داعش" املتطرف، التي 
أطلقه��ا قائد اجلي��ش اللبناني، 

العماد جوزيف عون. 
وعب��ر حس��ابه الرس��مي على 
االجتماع��ي  التواص��ل  موق��ع 

"تويت��ر"، غ��ّرد عاص��ي احلالني 
متمنًيا النصر للجيش اللبناني، 
وكتب: "فجر اجلرود إن شاء اهلل 
بيك��ون فج��ر النص��ر جليش��نا 
التطرف  وانهاء ظاهرة  الباسل، 
في جمي��ع األراض��ي اللبنانية، 
فخ��ر  أنت��م  يحميك��م،  اهلل 

لبنان".
وفي تغريدة أخرى تصّدرها شعار 

"فجر اجل��رود"، الّداع��م للجيش 
قوائم  وال��ذي تص��ّدر  اللبنان��ي، 
العبارات األكثر انتشارًا في لبنان، 
نش��ر عاصي احلالني مقطًعا من 
أغنيته اخلاص��ة باجليش اللبناني 
"الشرف عنوانك"، وكتب: "فجر 
اجلرود وإن ش��اء اهلل بيكون فجر 
النصر والعزة والكرمة، جيش��نا 
فخر ومجد لبنان، اهلل يحميكم 

الشرف عنوانك". 
إلى  اإلشارة  وجتدر 

ليس��ت  ه��ذه  أن 
امل��ّرة األول��ى الت��ي 

يعّب��ر فيه��ا احلالن��ي 
الكام��ل  دعم��ه  ع��ن 

في  اللبنان��ي،  للجي��ش 
ش��تى املواقف واملعارك 

الوطنية.

عاصي الحالني يدعم الجيش 
اللبناني في مواجهة "داعش"

بغداد - الصباح الجديد:
زار وكي��ل وزارة الثقاف��ة والس��ياحة 
واآلثار فوزي األتروشي، الشاعر الكبير 
عريان السيد خلف الراقد مبستشفى 
غازي احلريري مبدينة الطب، لالطمئنان 

على صحته.
ونق��ل األتروش��ي حتيات ومتني��ات وزير 
فري��اد  واآلث��ار  والس��ياحة  الثقاف��ة 
رواندزي، وخالص أمنياته له بالش��فاء 

وموفور الصحة.
وقال األتروشي مخاطبا الشاعر: "أنت 
لست وحيدا فنحن جميعا معك أيها 
الش��اعر الكبير، واملناضل، واإلنس��ان 
القدي��ر، ونح��ن ننتظ��رك عل��ى أحر 
من اجلم��ر لتعود قريب��ا إلينا، محمال 
بالقصائ��د وبش��ائر الف��رح واألم��ل، 
ف��ي وطن ما زلت وس��تبقى تعمل له 
ليكون أجمل كما تتمناه"، وفي حلظة 
حميم��ة ومؤثرة ق��رأ اح��د احلاضرين 
مقاط��ع من إح��دى قصائ��ده، بعثت 

الراحة واالبتس��ام على وجه ش��اعرنا 
اجلمي��ل املعط��ر عل��ى س��رير املرض، 
بنكه��ة الش��عر، وعط��ر الكلم��ات 
اخملتزنة في ذاكرته، والتي ننتظرها منه 

حال اخلروج قريبا من املستشفى. 
وسجل األتروش��ي في سجل الزيارات 
كلمات اش��ادة، ودعوة شفاء للشاعر، 
وشكر لطاقم املستشفى الذي يبذل 
االهتم��ام املطل��وب بصحة الش��اعر 

اجلميل عريان السيد خلف.

بغداد - الصباح الجديد:
بع��د انقط��اع طويل للكش��افة 
ح��رم  س��نة،   27 دام  العراقي��ة 
العراق من أبرز اجناز عاملي، كش��ف 
الناش��ط ياس��ر حلي��م الرماحي 
عن عودة الكش��افة العراقية الى 

أحضان الكشافة العاملية.
وق��ال الرماح��ي: بجه��ود مباركة 
من ابط��ال بالدي العزي��ز، ومبثابرة 
كبيرة اس��تطاع العراق ان ينظم 
والعاملي��ة.  العربي��ة  للعضوي��ة 
والي��وم ت��زف البش��رى الكبي��رة 
الكش��فية  بع��ودة  للعراقي��ني 
العراقية عربي��ا، وعامليا في املؤمتر 
باكو  ال�41في  العاملي  الكش��في 
بوف��د  األذربيجاني��ة،  العاصم��ة 
رفيع املس��توى برئاس��ة  األستاذ 
احمد العسل نائب رئيس جمعية 
الكش��افة العراقي��ة، ومدير عام 
والنش��اط  الرياضي��ة  التربي��ة 

ومبش��اركه  املدرس��ي، 
تربي��ات  م��ن  مديري��ات 

جمعي��ة  ووف��د  الع��راق، 
ب��الد الرافدين الكش��فية، 

وال ننس��ى دور اخوتنا العرب 
من خالل اجلمعيات الكشفية 

في دعمهم لهذا امللف، وجميع 
اجلمعي��ات الكش��فية العاملي��ة، 
ال��ف مبارك ل��كل زهرة، وش��بل، 

وكشاف، ومرشدة، وكشاف 
ومرش��دة  متق��دم، 

وجوال،  متقدمة، 
ودليلة . مبارك 

لك��م اب��واب 
 ، ملس��تقبل ا
ل��م  لعا ا
بانتظاركم.

األتروشي يزور الشاعر 
الكبير عريان السيد خلف

عودة الكشافة العراقية 
الى أحضان العالمية

بغداد-الصباح الجديد:
ملدين��ة  الثقاف��ي  البي��ت  أق��ام 
الص��در، محاض��رة ع��ن دور املرأة 
في اجملتمع. ش��اركت في تقدميها 
سفيرة النوايا احلسنة الناشطة 
حسيبة فليح، والباحثة بالشؤون 
اإلس��المية الدكت��ورة عصم��ت 
املوس��وي.  وأش��ارت فلي��ح إل��ى 

مق��ام امل��رأة ف��ي اجملتم��ع، والتي 
عاشت مع رديفها الرجل، وعملت 
جنبه فكانت خير عون له في أدق 
تفاصيل احلياة، وأكثرها مش��قة 
وحرجاً ومعاناة من حروب، وحصار، 
وفتنة طائفية، وظهور اجلماعات 
التكفيري��ة املتمثل��ة بالقاع��دة 
وداع��ش.  ونبهت الناش��طة إلى 

وكي��ف  اجلياش��ة،  األم  عاطف��ة 
إن امل��رأة حتيط أبناءه��ا بعنايتها، 
محاول��ة إس��عادهم، ودفع األذى 
واملك��روه عنه��م، كم��ا أوضحت 
فليح دور املرأة في اجلوانب احلياتية 
األخ��رى، وإبداعها ف��ي مجاالت 
والصحافة،  والتعلي��م،  التربية 
وتبوؤه��ا  والش��عر،  والط��ب، 

سياس��ية  مناص��ب 
حساسة، تعمل بجد 
وإخ��الص م��ن اج��ل 
رفع��ة البلد وخدمة 
أمث��ال  مواطني��ه، 
)أم  املالئكة  سلمى 
ن��زار(، وبنته��ا نازك 

املالئكة.

محاضرة عن دور المرأة في المجتمع بمدينة الصدر
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