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بغداد - وعد الشمري:
والتعاون  التخطي��ط  وزارة  أكدت 
االمنائ��ي، أم��س الثالث��اء، أن 13% 
ف��ي  يقطن��ون  العراقي��ن  م��ن 
العش��وائيات، مبينة أن النس��بة 
االكب��ر منه��م ف��ي بغ��داد فيما 
كشفت عن وضعها خطة ملعاجلة 
امللف عبر تشريعات قانونية وبناء 
مجمعات سكنية بالتنسيق مع 
االمم املتح��دة واجلهات الرس��مية 

في البالد.
وذكر املتح��دث الرس��مي للوزارة 
ف��ي  الهن��داوي  الزه��رة  عب��د 
حديث إلى "الصب��اح اجلديد"، أن 
"جهداً تبذل��ه احلكومة العراقية 
بالتنسيق مع برنامج االمم املتحدة 
للمس��توطنات البشرية من أجل 
في  العش��وائيات  مل��ف  معاجلة 

العراق".
وتاب��ع الهن��داوي أن "العمل يأتي 
عل��ى محوري��ن بحس��ب اخلطة 
املرسومة، األول من خالل معاجلة 
ظاهرة العش��وائيات، واآلخر احلد 

من زيادتها".

ون��ّوه إلى "آلي��ات علمية ودقيقة 
مت وضعه��ا ف��ي هذا اجمل��ال، اولها 
بسن تش��ريعات وفقاً للسياقات 
الدس��تورية عب��ر بواب��ة مجلس 
الس��كن  لتوطي��د  الن��واب 

الرسمي".
وأكد الهن��داوي أن "عملية اخرى 
تس��عى اليه��ا احلكوم��ة تكمن 
ببن��اء مجمع��ات س��كنية متنح 
ملستحقيها ملعاجلة ازمة السكن 

في البالد".
وأس��تطرد املتحدث باس��م وزارة 
التخطي��ط أن "خط��ة مواجهة 
العشوائيات متت املصادقة عليها 
م��ن قبل مجل��س ال��وزراء مؤخراً 

ويجري االن تنفيذها".
وأك��د أن " عدد جتمعات الس��كن 
محافظ��ات  ف��ي  العش��وائي 
الع��راق ع���دا اقلي�م كردس��تان 
ومحافظات نينوى، االنب�ار، صالح 
الدي��ن، بلغ )٣( آالف و )٦٨٧( جتمعا 
عش��وائيا، مبوجب مسح اجريناه 

مؤخراً".
تتمة ص3

التخطيط تؤكد سكن 13 % من العراقيين
في العشوائيات.. وأغلبهم ببغداد

كشفت عن خطة لمعالجة الملف عبر بناء مجمعات سكنية

العشوائيات

بغداد ـ الصباح الجديد:
دعا رئيس اجلمهورية فؤاد معصوم، 
والسلطات  الوزارات  الثالثاء،  أمس 
اخملتص��ة الى توفي��ر احلياة الكرمية 
وتوفير  االحتياج��ات اخلاصة  لذوي 
الضرورية  واملتطلبات  التسهيالت 

لدمجهم في اجملتمع.
وقالت رئاس��ة اجلمهورية في بيان 
اطلع��ت عليه "الصب��اح اجلديد"، 
إن الرئيس معصوم "اس��تقبل في 
قصر السالم ببغداد، صباح أمس، 
وفدا من جمعية املعوقن العراقية 

واالهتم��ام  دع��م  س��بل  لبح��ث 
بشريحة املعوقن".

ونقل البيان ع��ن معصوم تأكيده 
به��ذه  االهتم��ام  "ض��رورة  عل��ى 
الش��ريحة املهمة من أبناء العراق 
وتفعيل دورهم ف��ي اجملتمع فضال 
عن توفير احلياة الكرمي لهم"، داعيا 
الوزارات والس��لطات ذات العالقة 
جمي��ع  بتوفي��ر  "االهتم��ام  إل��ى 
الضرورية  واملتطلبات  التسهيالت 

الكفيلة بدمجهم في اجملتمع".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد وزي��ر الدفاع االميركي جيمس 
ماتيس لرئيس مجلس الوزراء حيدر 
العبادي دعم ب��الده للحفاظ على 
وحدة العراق ورفض اي اجراء يهدف 

لتقسيمه .
وذك��ر بيان ملكتب العب��ادي ورد الى 
"الصب��اح اجلدي��د" ان " العب��ادي 
الثالثاء  الي��وم  اس��تقبل مبكتب��ه 
وزي��ر الدف��اع االميرك��ي جيم��س 
مات��س والوف��د املرافق ل��ه، وجرى 
خالل اللق��اء بحث تعزي��ز التعاون 
ب��ن البلدين في اجملال العس��كري 
والتدري��ب والتس��ليح، اضافة الى 

احلرب عل��ى االره��اب واالنتصارات 
العراقية  الق��وات  الت��ي حتققه��ا 
عل��ى عصابات داع��ش االرهابية" . 
واض��اف ان" وزير الدف��اع االميركي 
جدد دع��م بالده للع��راق في حربه 
ضد االرهاب واالش��ادة باالنتصارات 
املتحقق��ة، مؤك��دا أن" الوالي��ات 
املتحدة االميركي��ة تدعم احلفاظ 
عل��ى وح��دة الع��راق وترف��ض اي 
اجراء يه��دف لتقس��يمه وزعزعة 

استقراره".
ووصل وزير الدفاع األميركي جيمس 
ماتيس إلى العاصمة بغداد صباح 

يوم أمس الثالثاء.

بغداد ـ الصباح الجديد:
نف��ت احملكم��ة االحتادي��ة العلي��ا، 
أمس الثالثاء، أن يكون احلكم الذي 
أصدرت��ه مبناس��بة الطعن ببعض 
م��واد قانون املوازن��ة العامة للعام 
احلال��ي ق��د تن��اول مقدار نس��بة 
اس��تقطاع الرواتب م��ن املوظفن 
واملتقاعدين، موضحة أن قرارها كان 
يتعلق بوجوب عدم تكرار النس��بة 

في موضوعن من القانون.
اإلعالم��ي  املكت��ب  مدي��ر  وق��ال 
للمحكم��ة االحتادي��ة العليا إياس 
الس��اموك في تصري��ح صحفي ، 

إن "احملكمة االحتادية العليا عندما 
بش��أن  أم��س  حكمه��ا  أص��درت 
الطع��ن ببع��ض م��واد املوازنة لم 
مت��س مقدار نس��بة االس��تقطاع 
من مجم��وع روات��ب ومخصصات 
موظف��ي الدول��ة والقط��اع العام 

واملتقاعدين".
وتابع أن "ذكر فقرة القرار املتعلقة 
بنسبة )%3,8( كانت تخص وجوب 
ع��دم تك��رار ه��ذه النس��بة ف��ي 
موضعن من قان��ون املوازنة، وهذا 
يعني أن تك��رار التخصيص يفرض 

أعباء على املوازنة العامة".

معصوم يدعو لتوفير
الحياة الكريمة لذوي 
االحتياجات الخاصة 

وزير الدفاع األميركي يؤكد للعبادي 
دعم بالده للحفاظ على وحدة العراق 

المحكمة االتحادية تنفي المساس 
بنسبة استقطاع الرواتب

الفلوجة .. دعم االستقرار واإلعمار 
من خالل معالجة مخاطر المتفجرات

داعش في عام 2016 يتكبد
23 7 آالف قتيل بـ 1400 هجوم

بغداد ـ الصباح الجديد:
دعا الباب��ا فرنس��يس األول، بابا 
الفاتيكان، قادة العالم إلى إصدار 
تأش��يرات مؤقت��ة للمهاجري��ن 
الش��رعين  غي��ر  والالجئ��ن 
تش��هد  دول  م��ن  القادم��ن 
نزاع��ات عس��كرية، فيم��ا ن��دد 
والتعسفي"  اجلماعي  ب�"الطرد 
للمهاجرين والالجئن، مؤكدا أنه 
قرار غير مناس��ب خاصة عندما 
يع��ود الناس إل��ى دول ال تضمن 

احترام "الكرامة اإلنسانية". 
وق��ال البابا في رس��الة نش��رت 
على موقع الفاتيكان إنه، "يجب 
من��ح تأش��يرات مؤقت��ة خاصة 
يف��رون من  الذي��ن  لألش��خاص 

النزاعات إلى الدول اجملاورة".
وأضاف، ينبغي تغيير نهج القادة 
جتاه املهاجرين إلى نهج "ترحيب 

وحماية للترويج واالندماج".
وش��دد عل��ى "أهمي��ة تهيئ��ة 
معسكرات االحتجاز للمهاجرين 

الذين ينتظرون جتهيز طلباتهم"، 
مؤكدا عل��ى "أنه م��ن الضرورة 
والالجئ��ن  املهاجري��ن  تزوي��د 
الكافية  األولي��ة  باالحتياج��ات 

والكرمية".
وانتقد البابا فرانسيس، سلطات 
بعض الدول جراء اتخاذها قرارات 
أدت إل��ى طرد بع��ض املهاجرين 
الذي��ن حاول��وا طل��ب اللج��وء 

إليها.
وق��ال البابا بهذا الصدد، "الطرد 

اجلماعي والتعسفي للمهاجرين 
والالجئ��ن ق��رار غي��ر مناس��ب 
وخاصة عندم��ا يعود الناس إلى 
دول ال تضم��ن احت��رام الكرامة 
اإلنس��ان  وحق��وق  اإلنس��انية 

األساسية".
ويأتي تدخل البابا، كمحاولة منه 
إليج��اد تدابير جديدة ملس��اعدة 
الالجئن واملهاجرين، الس��يما أن 
هناك خالف��ات كبيرة بن بعض 

الدول حول ما يجب القيام به. 

بغداد ـ الصباح الجديد:
دعت األمم املتح��دة، أمس الثالثاء، 
العراق إلى ضمان حصول النساء 
والفتي��ات الالئ��ي تعرضن لعنف 
جنس��ي مارس��ه ضدهن عناصر 
تنظي��م "داعش"، عل��ى "عدالة 

وتعويضات".
وذك��ر تقري��ر بعث��ة األمم املتحدة 
ملس��اعدة الع��راق ومكتب حقوق 
املتح��دة  ل��ألمم  التاب��ع  اإلنس��ان 
"لق��د واجهت النس��اء والفتيات 

ف��ي املناطق اخلاضعة لس��يطرة 
االيزيديات  تنظيم داعش السيما 
وغيرهن من نساء األقليات األخرى 
انتهاكات حلقوق اإلنسان والقانون 

اإلنساني الدولي".
وأضاف التقرير أنه يجب أن حتصل 
الضحاي��ا على مس��اعدة طبية 

ونفسية مالئمة ودعم مالي.
وق��ال األمير زيد بن رعد احلس��ن 
مف��وض األمم املتح��دة الس��امي 
حلقوق اإلنس��ان "تتخطى اجلراح 

اجلس��دية والنفسية والعاطفية 
التي تس��بب به��ا تنظيم داعش 
ح��دود املعق��ول. وك��ي تتمك��ن 
الضحاي��ا  والفتي��ات  النس��اء 
م��ن إع��ادة بن��اء حياته��ن وحياة 
أطفاله��ن يحتجن إل��ى العدالة 
والتعويض ع��ن األضرار التي أملت 

بهن".
وتوصل التقرير، الذي اعتمد على 
مقاب��الت مع ناجيات، إلى أن دعم 
الضحاي��ا يج��ب أن يس��ير جنبا 

إلى جن��ب مع تعديالت كبيرة في 
لتحس��ن  اجلنائي  العدالة  نظام 

فاعليته.
املتح��دة  األمم  وس��لط محقق��و 
الض��وء على فج��وات في النظام 
القانون��ي لدى حكوم��ة كل من 
الع��راق وإقليم كردس��تان العراق 
الذي "يفش��ل  ش��به املس��تقل 
فش��ال ذريعا ف��ي تأم��ن احلماية 

املالئمة إلى الضحايا".
تتمة ص3

بابا الفاتيكان ينتقد بشدة "الطرد الجماعي
والتعسفي" للمهاجرين والالجئين

األمم المتحدة تدعو العراق لضمان
حقوق ضحايا العنف الجنسي 

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت وزير االعمار واالس��كان 
والبلدي��ات واالش��غال العامة، 
أم��س الثالث��اء، اع��ادة اعم��ار 
تس��عة جس��ور دمرها تنظيم 
"داعش" ف��ي اربعة محافظات 
مح��ررة، مبين��ة ان ذل��ك ج��اء 
ضمن قرض البنك الدولي خالل 

عام 2017-2016.
واالس��كان  االعمار  وزير  وقالت 
العامة  واالش��غال  والبلدي��ات 
آن نافع اوسي في بيان اطلعت 
إن  اجلدي��د"  "الصب��اح  علي��ه 
"الوزارة عن طريق تش��كيالتها 
الف��او ، واش��ور , واملعتص��م ، 
حمورابي وبأشراف دائرة الطرق 
واجلسور متكنت من اعادة اعمار 
تسعة جس��ور دمرتها اجملاميع 
االرهابي��ة في املناط��ق احملررة"، 
مؤكدة "اجناز جس��ري شيشن 
وجس��ري الضلوعية في صالح 
الدين، وجس��ر الهارونية, ووادي 

نارين والصدور واالمام ويس في 
ديال��ى، فضال عن اع��ادة اعمار 
العاصمة  ف��ي  املثن��ى  جس��ر 

بغداد".

أن "املالكات  واضاف��ت اوس��ي 
التابعة  والهندس��ية  الفني��ة 
العمل  اجن��از  تواص��ل  لل��وزارة 
في ثالثة جس��ور في محافظة 

املتبقي��ة،  واملش��اريع  االنب��ار 
اضاف��ة الى اجناز %90 من اعادة 
تأهي��ل واعمار طريقي )خانقن 
– نف��ط خانة( بط��ول 20 كم ، 

و )نفط خان��ة – مندلي( بطول 
42،5 كم ف��ي محافظة ديالى 
, فض��ال ع��ن مواصل��ة العمل 
ف��ي اعمار ثالثة طرق في صالح 

الدين ".
واش��ارت اوس��ي ال��ى ان "هذه 
املش��اريع  تع��د م��ن  اجلس��ور 
االستراتيجية املهمة التي متثل 
عص��ب حركة تلك احملافظات"، 
مؤكدة ان "هناك جهودا حثيثة 
لغرض توفير جميع االمكانيات 
املتاح��ة ضم��ن اخلط��ة املعدة 
لتطوير واقع البنى التحتية في 
املناطق احمل��ررة خدمة للصالح 

العام".
وتابع��ت ان "ذل��ك ج��اء ضمن 
قرض البن��ك الدولي خالل عام 

."2017-2016
يذك��ر ان الوزارة بأش��راف دائرة 
الطرق واجلسور سبق وان اجنزت 
اعادة تأهيل واعمار جسر اخلازر 

في محافظة نينوى.

إعادة إعمار تسعة جسور دمرها داعش في المحافظات 

تقريـر

متابعة

بغداد ـ الصباح الجديد:
متلك مؤسسة نبع احلياة للعلوم 
الصحي��ة،  والرعاي��ة  الطبي��ة 
فعالي��ات واس��عة ف��ي البح��ث 
العلم��ي الطب��ي وتطوي��ره ف��ي 
اذ  اع��وام.  ثالث��ة  من��ذ  الع��راق 
تأسس��ت املؤسس��ة عام ٢٠١٥، 
وه��ي منظم��ة غي��ر حكومي��ة 
ومقره��ا ف��ي محافظ��ة النجف 

االشرف.

تتمّي��ز ه��ذه املؤسس��ة كونه��ا 
الفعالي��ات  م��ن  الكثي��ر  متل��ك 
اخلاص��ة بأبحاث العل��وم الطبية 
والرعاي��ة الصحية، باالضافة الى 
ث��الث مج��الت طبي��ة محكم��ة 
بالتع��اون مع مؤسس��ة  تص��در 
نش��ر اس��بانية. وق��د مت تصنيف 
 Journal of( مجالته��ا  اح��دى 
 )Contemporary mediCal SCienCeS

في قاعدة بيانات ثومس��ن رويترز 

كأول مجل��ة عراقية تتصنف في 
قاعدة البيانات العاملية.

أما اجمللتن االخرى فتحمل اس��م 
iraqi Journal of publiC health و 

 . iraq mediCal Journal imJ
يُذك��ر ان مؤسس��ة نب��ع احلي��اة 
للعلوم الطبية والرعاية الصحية 
اس��م  يحم��ل  تطبي��ق  لديه��ا 

"لقاحات العراق".
تتمة ص3

إنجاز علمي عراقي تسجله قاعدة
 بيانات ثومسن رويترز

بغداد ـ الصباح الجديد: 
املتحدة  الوالي��ات  رئي��س  هدد 
ترام��ب  دونال��د  األميركي��ة 
باكس��تان "بفق��دان الكثير"، 
في ح��ال لم حت��ارب اإلرهابين 
الذين جلأوا إلى أراضيها، حسب 

تعبيره. 

خط��اب  ف��ي  ترام��ب  وق��ال 
خ��اص م��ن قاعدة ف��ورت ماير 
العسكرية بوالية فرجينيا "لم 
الس��كوت عن  بإمكاننا  يع��د 
امل��الذات الباكس��تانية اآلمنة 
طالبان  اإلرهابي��ة،  للجماعات 
وغيرها ممن يشكلون خطرا على 

مش��يرا  وخارجها"،  املنطق��ة 
إلى أن "باكس��تان ستستفيد 
الكثير من التع��اون، معنا في 
أفغانس��تان، لكنها س��تفقد 
الكثير في حال اس��تمرت في 

إيواء اجملرمن واإلرهابين".
تتمة ص3

بغداد - أسامة نجاح:
اقتحمت قوات جه��از مكافحة 
اإلره��اب ، أم��س الثالث��اء ، حيي 
الكف��اح واخلض��راء  وه��ن أولى 
أحياء مرك��ز قض��اء تلعفر بعد 
مقت��ل أكثر م��ن 10 عناصر من 

زمر داعش اإلرهابي . 
قي��ادة  باس��م  الناط��ق  وق��ال 
العملي��ات املش��تركة العمي��د 

الرك��ن يحيى رس��ول في حديث 
خاص لصحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘  
ان "قوات جهاز مكافحة اإلرهاب 
اقتحمت حيي الكفاح واخلضراء 
وهن اول��ى احياء قض��اء  تلعفر 
الى  بالتقدم"، مشيرا  وتس��تمر 
االره��اب  ان " ق��وات مكافح��ة 
اقتحمت مركز قضاء تلعفر من 
اجلهة اجلنوبية الغربية للمدينة 

أيضا. 
الفرق��ة  "قطع��ات  ان  وأض��اف 
املدرعة التاس��عة واأللوية 2 و11 
و26 حشد شعبي تقتحم مركز 
قضاء تلعفر من اجلهة الشرقية 

للمدينة وتستمر بالتقدم". 
وكش��ف ع��ن  مقت��ل أكثر من 
10 عناص��ر من داعش ف��ي أثناء 

عملية االقتحام . 

الس��ادس  "الل��واء  إن  وأوض��ح 
والعش��رين في احلشد الشعبي 
والفرق��ة املدرعة التاس��عة في 
اجليش العراقي حاصروا منطقة 
متهي��دا  اجلنوبي��ة(  )الصناع��ة 

القتحامها. 
من جانبه��ا اعلنت خلية اإلعالم 
احلربي ، أم��س الثالثاء ، عن حترير 
مناطق جديدة في قضاء تلعفر. 

وقالت اخللية في بيان لها تلقت 
صحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ نسخة 
منه ان "قطعات فرقة املشاة 16 
حررت قرى طش��تية وتل السمن 
وتس��يطر على تقاطع الكسك 
ومصف��ى نفط الكس��ك وترفع 

العلم العراقي فيها". 
الش��رطة  ان "قطعات  وأض��اف 
االحتادية واحلشد الشعبي حررت 

قري��ة ترمبي واملناط��ق املرتفعة 
في  الكائن��ة  بالقري��ة  احمليط��ة 

الشمال الغربي ملدينة تلعفر". 
م��ن جهت��ه كش��ف املتح��دث 
باسم احلش��د الش��عبي أحمد 
األس��دي  ع��ن ع��دد مس��لحي 
داع��ش املتحصن��ن ف��ي مدينة 

تلعفر شمال غرب العراق.
تتمة ص3

القّوات المشتركة تدّمر خطوط صد داعش الرئيسة وتدخل إلى أولى أحياء مركز تلعفر

جسر املثنى

ترامب يهدد باكستان بـ"فقدان الكثير" 
ويتهمها بإيواء إرهابيين 

تّمت ضمن قرض البنك الدولي
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السليمانية ـ عباس كاريزي:

الدميقراط��ي  احل��زب  يواج��ه 
مس��عود  بزعام��ة  الكردس��تاني 
بارزان��ي جملة م��ن الضغوطات اذ 
انه يكاد يكون وحيدا في مس��عاه 
الجراء االس��تفتاء على اس��تقالل 
اقلي��م كردس��تان، بع��د ان اخفق 
اول ام��س االثنني م��ن اقناع حركة 
التغيي��ر بالتخل��ي عن ش��روطها 
املس��بقة وتأيي��د االس��تفتاء، في 
ح��ني يطال��ب جن��اح ق��وي داخ��ل 
الرئيس  بزعام��ة  الوطن��ي  االحت��اد 
جالل طالباني، بتأجيل االس��تفتاء 
وفتح ح��وار جديد مع بغ��داد التي 
ابدت مؤخراً مرونة واضحة ملعاجلة 
املس��ائل اخلالفي��ة وبن��اء ش��راكة 
حقيقية عقب االنتصار على داعش 

بنحو نهائي.
وزي��ر الدفاع االميرك��ي الذي وصل 
ال��ى بغ��داد ومنه��ا ال��ى االقلي��م 
ام��س الثالث��اء، حمل ف��ي جعبته 
وفقا ملصدر مطلع رس��الة شديدة 
اللهجة الى رئيس اقليم كردستان 
بارزاني، طالب��ت خاللها  مس��عود 
بالتخلي  بارزاني  االدارة االميركي��ة 
ع��ن طموحات��ه بتش��كيل دول��ة 
كردي��ة، وتأجي��ل هذا اله��دف الى 

مرحلة الحقة مقبلة.
املص��در السياس��ي املطل��ع الذي 
رف��ض الكش��ف ع��ن اس��مه قال 
للصب��اح اجلدي��د، ان وزي��ر الدف��اع 
االميرك��ي جيم��س ماتي��س الذي 
وص��ل الع��راق امس الثالث��اء حمل 
رسالة شديدة اللهجة الى القيادة 
السياس��ية في اقليم كردس��تان، 
حتم��ل تهدي��دا مبطن��ا مف��اده ان 
الوالي��ات املتح��دة س��تعيد النظر 
بكل الوعود واالتفاقات واملساعدات 
وق��وات  لالقلي��م  تقدمه��ا  الت��ي 
البيش��مركة، في ح��ال لم يتراجع 
االقليم عن قرار االس��تفتاء املزمع 

اجراؤه في 25 من ايلول املقبل.
وتاب��ع املص��در ان االدارة االميركية 
طالب��ت بارزان��ي س��ابقاً بتأجي��ل 
االستفتاء لغاية االنتهاء من احلرب 
على االرهاب والقضاء على داعش، 

وه��ي ترفض تش��تيت اجلهود التي 
تبذله��ا النه��اء وج��ود داع��ش في 
الع��راق، وتعد اص��رار االقليم على 
اجراء االس��تفتاء عامال خللق حالة 
م��ن ع��دم االس��تقرار والصراعات 

املذهبية والطائفية في العراق. 
في غض��ون ذل��ك اخف��ق اجتماع 
مش��ترك ب��ني احل��زب الدميقراطي 
وحرك��ة التغيير اول ام��س االثنني 
ف��ي انهاء اجلم��ود والقطيعة الذي 
يعتري العالقة ب��ني الطرفني، على 
خلفي��ة ازم��ة رئاس��ة االقليم وما 
تاله من ط��رد رئيس البرمل��ان ووزراء 
حركة التغيي��ر من برملان وحكومة 

االقليم.
وق��ال قي��ادي ف��ي حرك��ة التغيير 
للصب��اح اجلدي��د ان وف��د املكت��ب 
السياس��ي للحزب الدميقراطي زار 
مقر حركة التغيير اول امس االثنني، 
قدم خالله احلزب الدميقراطي ست 
نقاط للتفاهم بشأنها مع حركة، 

اهمه��ا تأيي��د االس��تفتاء وع��دم 
التطرق الى موضوع رئاسة االقليم 

مثار اجلدل.
وتابع املصدر ان حركة التغيير التي 
اكتوت بنار التحالف السياسي مع 
احلزب الدميقراطي اثر فشل اتفاقها 
السياس��ي معه قبل عامني، وهي 
الس��يناريو نفسه  تكرار  تخش��ى 
مقب��ل  االقلي��م  وان  خصوص��ا   ،
على اجراء انتخابات رئاس��ة برملان 
االقليم في االول من تشرين الثاني 

نوفمبر املقبل.   
وقال املصدر ان احل��زب الدميقراطي 
يعمل على اش��راك بقية االطراف 
التغيي��ر  وخصوص��ا  السياس��ية 
واجلماعة االسالمية، في مشروعه 
الجراء االس��تفتاء فبه��دف اخماد 
االصوات املعارض��ة، وحتميل جميع 
القوى السياس��ية املس��ؤولية عن 
اي فش��ل ق��د يتمخض ع��ن اجراء 
تع��ده حرك��ة  ال��ذي  االس��تفتاء، 

التغيي��ر واجلماعة االس��المية غير 
م��دروس العواق��ب يوظف��ه احلزب 
الدميقراط��ي لتحقي��ق مكاس��ب 

حزبية وشخصية. 
احل��زب  باس��م  املتح��دث  وكان 
الكردس��تاني محمود  الدميقراطي 
محم��د، ق��ال ف��ي مؤمت��ر صحفي 
عق��ب انته��اء اجتماع عق��ده مع 
حركة التغيير في الس��ليمانية أن 
حزبه ق��دم حلركة التغيي��ر مبادرة 
تتضمن س��ت نقاط حل��ل اخلالفات 
الداخلي��ة واالتفاق على دعم اجراء 

االستفتاء في إقليم كردستان.
واضاف محمد أن املبادرة التي تتألف 
من س��ت نق��اط تتضم��ن تهيئة 
وتطبي��ع األجواء إلعادة العالقة بني 
احل��زب الدميقراط��ي الكردس��تاني 
وحركة التغيير، وإعادة تفعيل عمل 
برمل��ان كردس��تان ملزاول��ة مهماته 
التشريعية والرقابية، وأشار إلى أن 
»املبادرة تضمنت أيضاً دعم مشروع 

اس��تفتاء إقليم كردس��تان، ودعم 
حكومة إقليم كردستان لتحسني 
للمواطن��ني،  املعيش��ي  الوض��ع 
وتهيئة الظروف املناسبة لتنظيم 
االنتخاب��ات، كذل��ك عل��ى جميع 
األط��راف دع��م االصالح��ات الت��ي 

جتريها حكومة اإلقليم. 
وبينم��ا اعلن املتحدث باس��م وفد 
إقلي��م كردس��تان إل��ذي زار بغداد 
مؤخ��را س��عدي أحمد بي��ره امس 
الثالثاء أن اجمللس األعلى لالستفتاء 
س��يجتمع الي��وم األربعاء حلس��م 
موقف��ه م��ن نتائ��ج االجتماع��ات 
الت��ي أجراه��ا الوفد م��ع األطراف 
السياس��ية ف��ي بغ��داد، مش��يراً 
إل��ى أن الزي��ارة كان��ت ته��دف إلى 
التحاور م��ع بغداد وإعالمها بإجراء 
االس��تفتاء في موع��ده املقرر ب�25 

أيلول 2017.
أكد رئيس إقليم كردستان مسعود 
باج��راء  االقلي��م  متس��ك  بارزان��ي 

 « االستفتاء وعدم تأجيله مضيفاً 
إنه ليس من مصلحة الكرد تأجيل 

االستفتاء أو عدم إجرائه«.
وع��ّد بارزان��ي ف��ي كلم��ة خ��الل 
لقائ��ه مبكون��ات الكلدو آش��وريني 
والكاكائيني والتركمان في االقليم 
االس��تفتاء  ق��رار  الثالث��اء  ام��س 
بالق��رار اجلريء، وق��ال » من اخلطير 
ج��داً انتظ��ار بغ��داد وع��دم إجراء 
يتخل��ص  أن  ويج��ب  االس��تفتاء.. 
الكرد م��ن حالة ع��دم االرتياح مع 

العراق«.
وتاب��ع: ان زم��ن التهديد ق��د ولى و 
نرغب بحس��م القضاي��ا مع بغداد 
عب��ر التفاه��م، مش��دداً عل��ى أن 
»الدستور العراقي يسمح لالقليم 
بتقري��ر مصيره، مضيف��اً »نطالب 
بدولة جلميع املكونات في كردستان، 
وكل املكونات ستشارك في كتابة 
دستور دولة كردستان التي ستبذل 

جهودا حلماية املكونات األخرى.

بارزاني: زمن التهديد قد وّلى وليس
من مصلحة كردستان تأجيل االستفتاء

طالبه وزير الدفاع األميركي بتأجيله والتفرغ للحرب على اإلرهاب  طارق حرب 

تولى البرملان التصويت على تعديل قانون العفو 
رق��م )٢٧( لس��نة ٢٠١٦ وهذا ه��و التعديل االول 
لقان��ون العفو الذي صدر قبل ما يقارب الس��نة 
اذ كان التصوي��ت على قانون العفو   قبل س��نة 
في 2016/8/25ومت التصويت على قانون التعديل 
االول في2017/8/21 ولقد ت��دارك التعديل كثيرا 
من االخطاء التي وردت ف��ي القانون حيث تدارك 
نقص��ا وس��تر اضطرابا وقع به القانون وحس��نا 
فعل��ت احلكوم��ة عندم��ا اع��دت ه��ذا التعديل 
وحس��نا فع��ل البرمل��ان عندم��ا لم يت��ول تغيير 
عبارات ومصطلحات التعديل وصوت عليها كما 
وردت من احلكومة وان كان قد تأخر التعديل وكان 

من الالزم اجراء التعديل قبل هذا الوقت.
 وفي جميع األح��وال فأن صدور التعديل وان كان 
متأخ��را خي��رُّ من عدم ص��دوره ومن مي��زات هذا 
التعدي��ل واحكام��ه ان��ه جعل تنفي��ذ احكامه 
مطلق��ا غير مقيد  ف��ي ح��ني كان القانون قبل 
التعدي��ل قد حدد زمن��ا لعمل اللج��ان وهو يوم  
2017/8/25 اي بعد يومني وطبقا للتعديل اجلديد 
تس��تمر جلنة العف��و باعمالها م��ن دون التقيد 
باملوع��د املذك��ور وهذا يتيح الفرص��ة ملن تأخرت 
معامالته��م حل��ني اكمال امل��ال ال��ذي بذمتهم 
او الذي��ن حصل��وا عل��ى التن��ازل بعد فت��رة من 
الزمن وحاالت كثيرة يترت��ب عليها تأخير إكمال 

اإلجراءات اخلاصة بالعفو.
 وكذل��ك حس��نا فع��ل التعدي��ل عندم��ا ق��رر 
الش��مول بالعف��و حتى ولو ل��م تتن��ازل الدائرة 
احلكومية شريطة قيام املش��مول بالعفو بدفع 
االموال التي بذمته للدائرة احلكومية اذ حصلت 
بعض احلاالت ان يتولى املشمول بالعفو دفع املال 
املترت��ب بذمته ومع ذل��ك ال يتنازل ممث��ل الدائرة 
احلكومي��ة وهذا ش��كل من اش��كال االبت��زاز او 
اس��اءة اس��تعمال الس��لطة الذي رفضه قانون 
التعديل وقرر الش��مول بالعفو طامل��ا ان الدائرة 
احلكومية استوفت االموال من املشمول بالعفو 

حتى ولو لم يتنازل ممثل الدائرة.
 وكذلك حس��نا فعل التعديل عندما حدد مبلغ 
خمس��ني الف دينار يتم دفعها ع��ن كل يوم في 
بعض ح��االت التزوير الهمي��ة املنصب الذي كان 
فيه من يريد ش��مول جرميت��ه بالعفو في حني ان 
حاالت التزوير االخرى كان املبلغ عشرة االف دينار 
فقط وهكذا اضحى املبلغ الذي يتم دفعه خمسة 
امثال املبلغ ال��ذي يتم دفعه على احلاالت االخرى 
وهذا س��يؤدي الى ف��رض عقوبة مالية ش��ديدة 
وتوف��ر مصدر مالي للخزين��ة احلكومية وكذلك 
حسنا فعل التعديل عندما تولى التشديد على 
جرائم داع��ش االرهابية والتخفي��ف عن اجلرائم  
االخ��رى بحيث جعل من ي��وم 2014/6/10 موعدا 
للتفري��ق فما كان قب��ل هذا التاري��خ من جرمية 
ارهابية ممكن الشمول بالعفو طاملا ال يوجد قتل 
او عاهة مستدمية وهذه يترتب عليها العفو عن 
حاالت كثي��رة طاملا ان هذا ليس ارهابا داعش��يا 
وعدم ش��مول أي جرمية ارهاب بع��د 2014/6/10 
بالعفو لكون هذه احلالة ارهابا داعش��يا وكذلك 
حسنا فعل التعديل فيما يتعلق بجرائم اخلطف 
لالضرار الكثيرة واملري��رة التي تترتب على العفو 
وكذلك بالنس��بة لقرار العفو السابق اي قانون 
العفو رقم )١٩( لسنة ٢٠٠٨  ولم يتطرق التعديل 
حلاالت الش��مول بالعفو س��ابقا اي في املدة من 
2016/8/25 والت��ي اصبحت مبوجب التعديل غير 

مشمولة بالعفو كاخلطف واالرهاب .

تعديل العفو أصاب صحيح 
القانون وسديد الواقع

تقـرير

بغداد ـ الصباح الجديد:

“تع��ود الفلوج��ة الى عهدها ش��يئاً 
فش��يئاً، و الزال األم��ل قائم��اً،” ق��ال 
بي��ر لودهامر، مدي��ُر برنامج دائرة األمم 
املتح��دة لألعمال املتعلق��ة باأللغام 
- الع��راق.  قب��ل حوال��ي س��نة، في 
السادس و العشرين من حزيران 2016، 
متت إس��تعادة الفلوجة م��ن قبضة 
داع��ش. و كان��ت هن��اك مفخخ��ات 
ناسفة و عبوات ناسفة أخرى مبتَكرة 
متروكة تسببت بضحايا بني املدنيني 
العائدين. و من خالل املس��ح و اإلزالة 
و حمالت التوعية مبخاطر املتفجرات، 
دََعَم��ت دائ��رُة األمم املتح��دة لألعمال 
املتعلقة باأللغام جهودَ اإلس��تقرار و 
اإلعمار لتمكني الس��كان من العودة 

الى بيوتهم بأمان.
متحدثاً بإس��م احلكوم��ة احمللية في 
الفلوج��ة، عّل��ق القائمقام عيس��ى 
ُمضِغ��ن قائالً “س��اهمت دائ��رُة األمم 
املتح��دة  لألعم��ال املتعلقة باأللغام 
مس��اهمة فاعلة ف��ي تطهير البنى 
التحتية من املتفجرات و جعل إعادة 
التأهيل ممكناً فق��د مت تطهير جميع 
هذه املواقع، و هي اآلن تقدم خدماتها 

ألهالي الفلوجة”.
الكامن��ة  بالتهدي��دات  التوعي��ة 
لق��د  و  األرواح.  تُنق��ذ  للمتفج��رات 
أقام��ْت دائ��رُة األمم املتح��دة لألعمال 
التوعي��ة  دورات  باأللغ��ام  املتعلق��ة 
مبخاطر األلغام في مخيمات النازحني 

و أط��راف الفلوجة، مبا فيها الرمادي و 
احلبانية، للمدني��ني العائدين محذرًة 
إياه��م م��ن مخاط��ر املتفج��رات. و 
من خ��الل 4900 دورة توعي��ة منقذة 
للحي��اة من اخملاط��ر أُقيمْت من خالل 
الش��ركاء، وصلْت دائ��رُة األمم املتحدة 
لألعمال املتعلقة باأللغام و شركائها 
الى أكثر من 127 ألف مس��تفيد من 
بينهم 89400 طفل و 19200 إمرأة. و 
لقد إس��تخدمْت أٌم لعائلة عادت الى 
الفلوجة سنة 2016 املعرفَة اجلديدة 
الت��ي إكتس��بْتها عندم��ا رأت، لدى 
عودتها الى بيتها، أسالكاً خارجة من 
فرنه��ا الطيني. و إذ أنها ش��ّكْت بأن 
تكون األسالك عبوة ناسفة مبتَكرة، 
حّذرْت زوجها و أطفالها لترك البيت و  
أخبرْت خب��راء املتفجرات الذين أكدوا 
بأن األسالك كانت فعالً عبوة ناسفة 

ُوضَعْت في الفرن فأزالوها الحقاً.
قام��ْت دائ��رُة األمم املتح��دة لألعمال 
املتعلق��ة باأللغ��ام بتنفي��ذ مهمات 
تقيي��م اخملاطر في املدين��ة بداية في 
متوز 2016 تبعتها إس��تقصاء و إزالة 
و   .2016 آب  املتفج��رات ف��ي ش��هر 
في الس��نة األخيرة، قامت دائرُة األمم 
املتح��دة لألعمال املتعلق��ة باأللغام 
بتنفي��ذ 263 مهم��ة ف��ي الفلوجة 
بالعم��ل عل��ى محط��ات الكهرباء و 
ضخ املاء و مواقع مجاري املاء الثقيل 
الرعاي��ة  مؤسس��ات  و  امل��دارس  و 

الصحية.
املهم��ات كان��ت ف��ي  إح��دى ه��ذه 
املستش��فى الع��ام ف��ي الفلوج��ة 

حيث تدمرْت تسع صاالت للعمليات 
اجلراحية أثناء إحتالل داعش للمدينة. 
و بع��د أن قام��ت دائ��رُة األمم املتحدة 
لألعم��ال املتعلقة باأللغام باملس��ح، 
أصب��ح باإلم��كان ب��دء إع��ادة إعمار 
أبنية املستش��فى و ع��ودة كادره في 
أيل��ول 2016. و يعم��ل املستش��فى 
اآلن م��رة أخرى مع 300 س��رير و 900 

موظف،منه��م 65 طبيبا متخصصا 
يخ��دم  و  مقيم��ا.  طبيب��ا   30 و 
مستشفى الفلوجة مجتمعا يضم 
أكثر من 800 ألف ش��خص. و يتلقى 
ما متوس��طه عش��رة آالف شخص 
شهريا العالج، مبا في ذلك العمليات 

اجلراحية الكبرى.
قام��ْت دائ��رُة األمم املتح��دة لألعمال 

 5247655 بتطهير  باأللغام  املتعلقة 
متر مرب��ع في الفلوجة خ��الل العام 
املاض��ي م��ن خ��الل إزال��ة 313 عبوة 
ناس��فة و 613 قطعة م��ن مخلفات 
احل��رب القابلة لالنفج��ار. و من خالل 
هذه النشاطات، س��ُتمّكن دائرُة األمم 
املتح��دة لألعمال املتعلق��ة باأللغام 
أنشطَة املساعدة اإلنسانية و حتقيق 

االس��تقرار من أجل إس��تعادة البنية 
التحتية األساسية و املدارس و مراكز 

الرعاية الصحية و الطرق.
و كان عمل دائرُة األمم املتحدة لألعمال 
املتعلقة باأللغام في الفلوجة ممكنا 
بفضل الدعم الس��خي املق��ّدم من 
أستراليا و الدمنارك و أستونيا و اإلحتاد 
األوروبي و فنلن��دا و أملانيا و إيطاليا و  
الياب��ان وجمهورية كوري��ا و هولندا و 

اململكة املتحدة.
يذكر ان رئيس ال��وزراء العراقي حيدر 
العبادي وّجه في وقت سابق بتشكيل 
جلنة إلع��ادة إعمار قض��اء الفلوجة، 
التنفي��ذ  تتول��ى  أن  يرتق��ب  فيم��ا 
حكومة األنب��ار احمللي��ة بالتعاون مع 

األمم املتحدة.
اس��تعادت  فيم��ا  اخلط��وة  وتأت��ي 
العملي��ات املش��تركة املدين��ة م��ن 
س��يطرة تنظيم الدولة اإلس��المية 
“داعش”، وذلك م��ن أجل ضمان عودة 
النازح��ني إل��ى املناط��ق الت��ي هربوا 

منها.
وقال عضو مجل��س محافظة األنبار 
يحيى احملمدي في تصريح صحفي إن 
بعثة األمم املتحدة في العراق وحكومة 
األنبار س��تتوليان معا تنفيذ برنامج 
إعادة االستقرار في قضاء الفلوجة. 

واحتض��ن قض��اء الفلوج��ة مؤمت��را 
بحض��ور س��فير الوالي��ات املتح��دة 
االميركية، دوغوالس سيليمان العادة 

اعمار محافظة االنبار.
ف��ي  االنب��ار،  صح��ة  دائ��رة  وقال��ت 
في وق��ت س��ابق، ان��ه “ انعق��د في 

مستشفى الفلوجة التعليمي مؤمتر 
اعادة اعمار االنبار ومؤسس��ات دائرة 
صحة االنبار بحضور س��فير الواليات 
دوغالس سيليمان ومحافظ  املتحدة 
االنب��ار ومجلس��ها ومدير ع��ام دائرة 
صح��ة االنب��ار عب��د الس��تار كاظم 

العيساوي”.
وحت��دث رئي��س الدائ��رة خ��الل املؤمتر 
العيس��اوي عن “حجم الدمار الكبير 
ال��ذي حل��ق مبؤسس��ات دائ��رة صحة 
االنب��ار الكب��رى وال��ذي اخرجها عن 
اخلدمة بش��كل تام ومت اع��ادة تاهيل 
هذه املؤسس��ات بشكل جزئي حيث 
تعمل بنس��بة جي��دة تصل الى 70% 
من طاقته��ا التصميمية”، مبينا انه 
“تعم��ل االن س��بعة مستش��فيات 
من اصل احد عش��ر مستش��فى في 
احملافظ��ة ك��ون الباقي خ��ارج نطاق 

سيطرة احلكومة املركزية”.
“املراك��ز  ان  العيس��اوي  وأض��اف 
الصحية التي تق��دم خدمة الرعاية 
الصحية االولية تعمل بصورة جيدة 
االن ان كب��رى مؤسس��اتنا الصحية 
التعليم��ي  الرم��ادي  كمستش��فى 
ومستشفى هيت العام ومستشفى 
حديثة العام حتت��اج الى اعادة تاهيل 

وبشكل كبير”.
وأوضح، ان “منظمة UNDP أسهمت 
وبشكل فاعل خالل املرحلة السابقة 
في دع��م امللف الصحي في احملافظة 
حي��ث مت اجن��از الكثي��ر من املش��اريع 
اخلاصة بالصحة خ��الل فترة ما بعد 

التحرير”.

الفلوجة .. دعم االستقرار واإلعمار من خالل معالجة مخاطر المتفجرات
بعد استعادة المدينة من قبضة تنظيم “داعش”

بارزاني

كان المتحدث باسم الحزب 
الديمقراطي الكردستاني 
محمود محمد، قال في 
مؤتمر صحفي عقب 
انتهاء اجتماع عقده 
مع حركة التغيير في 
السليمانية أن حزبه قدم 
لحركة التغيير مبادرة 
تتضمن ست نقاط لحل 
الخالفات الداخلية واالتفاق 
على دعم اجراء االستفتاء 
في إقليم كردستان

الفلوجة بعد استعادتها من داعش
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بغداد ـ الصباح الجديد:
العال��ي  التعلي��م  وزارة  أعلن��ت 
والبح��ث العلمي، أم��س الثالثاء، 
تخصي��ص اكث��ر م��ن 11 ملي��ار 
دين��ار الس��تكمال املش��اريع في 
اجلامعات التي حققت نسب اجناز 

متقدمة.
وقال املتح��دث الرس��مي للوزارة 
حيدر العب��ودي في بي��ان ورد الى 
»ال��وزارة  ان  اجلدي��د«  »الصب��اح 
اطلقت املرحلة االولى من عملية 

استكمال املشاريع في اجلامعات 
ذات نس��ب االجن��از املتقدم��ة بني 
%65 - %99«، مبين��ا ان »متويله��ا 
سيكون من خالل ايرادات صناديق 
التعليم العال��ي لتلك اجلامعات 
والبالغة 26 مشروع توزعت على 
10 جامعات بكلفة اجمالية تقدر 
بأكثر من 11 مليارا و257 مليون«.

واضاف العبودي أن »اطالق الوزارة 
املش��اريع  اس��تكمال  عملي��ة 
اخلاص��ة باجلامع��ات يأت��ي ضمن 

استراتيجية التعليم بتوفير بيئة 
مناس��بة للعملي��ة التعليمي��ة 
وم��ا تتطلبه من قاعات دراس��ية 
ومختب��رات وأقس��ام داخلية في 

اجلامعات العراقية«.
يذك��ر ان وزارة التخطيط اوقفت 
معظم املشاريع في العراق نتيجة 
انخفاض املوازنة العامة بس��بب 
انخفاض اس��عار النفط العاملية 
والتي يعتمد العراق بشكل كلي 

عليها في موزانته العامة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
عط��وان  بغ��داد،  محاف��ظ  أعل��ن 
العطوان��ي، ع��ن قي��ام احلكوم��ة 
املركزي��ة بتش��كيل جه��د وطني 
يض��م احلكوم��ة احمللية ف��ي بغداد 
ووزارة اإلعمار واالس��كان والبلديات 
اضافة الى الدوائر االخرى الس��اندة 
للنه��وض بالواقع اخلدم��ي ملناطق 

أطراف بغداد.
وقال العطواني في بيان له، اطلعت 
علي��ه »الصب��اح اجلدي��د«، إن »يوم 

االربعاء املقبل )اليوم( سنحضر اول 
اجتماع للجهد الوطني في األمانة 
العامة جمللس الوزراء للتباحث حول 
خطوات العم��ل املقبلة في قضاء 
احلس��ينية وناحية اجلس��ر وحتديد 
موع��د للبدء بتنفيذ املش��اريع في 
هذه املدن بعد ان شرعت حكومته 
بنصب معمل األسفلت في قضاء 

احلسينية«.
لقائ��ه  خ��الل  العطوان��ي  وأب��دى 
وفد ميث��ل ش��يوخ ووجه��اء قضاء 

احملافظ��ة  »اس��تعداد  احلس��ينية 
للمباش��رة بتنفي��ذ املش��اريع في 
قض��اء احلس��ينية وناحية اجلس��ر 
بعد صرف التخصيص��ات املالية«، 
مضيفا انه »سيطرح على احلكومة 
املركزي��ة مل��ف املدن االخ��رى التي 
النهروان  وأبرزها  تفتقر للخدم��ات 
واحملمودي��ة واب��ي غري��ب والتاج��ي 
لتموي��ل  آلي��ة  إليج��اد  واملعام��ل 
املش��اريع في هذه املناطق في ظل 

األزمة املالية التي متر بها البالد«.

التعليم تخصص نحو 11 مليار دينار 
الستكمال مشاريع الجامعات

محافظة بغداد تنصب معمل اسفلت تمهيدًا 
لـ«تبليط« الحسينية وناحية الجسر



بغداد – انفجار ناسفة 
ذكر مصدر امني في الشرطة العراقية 
امس الثالثاء بأن شخصاً قتل وأصيب 
أربع��ة آخ��رون بانفجار عبوة ناس��فة 

جنوب غربي بغداد.
وقال املصدر الذي طلب عدم الكشف 
عن اس��مه إن "عبوة ناسفة انفجرت، 
عصر يوم امس بالقرب من علوة لبيع 
الرضوانية  الفواكه واخلضر مبنطق��ة 
ما اس��فر عن مقتل ش��خص واصابة 

اربعة اخرين بجروح" ، مضيفا
أن "ق��وة أمني��ة نقل��ت املصابني الى 
مستش��فى قريب وجث��ة القتيل الى 

الطب العدلي". 

ديالى – عملية امنية 
اك��د مص��در امني في قيادة ش��رطة 
محافظة ديال��ى امس االثنني، اعتقال 

ش��خصني بحوزتهما مواد مخدرة في 
بعقوبة.

وافاد املصدر الذي طلب عدم الكشف 
ع��ن اس��مه إن "مف��ارز م��ن ش��عبة 
مكافح��ة اخملدرات في ش��رطة ديالى 
اعتقل��ت ش��خصني بتهم��ة االجت��ار 
باخملدرات في بعقوبة وبحوزتهما 400 
حبة من ن��وع )بنزكس( و290 حبة من 
نوع )باركيزون( ومت توقيفهما على وفق 
املادة 14 مخدرات من قانون العقوبات" 
، مضيف��ا أن املعتقلني نقال الى مركز 

احتجاز لعرضهما على القضاء. 

كركوك – اعتقال مطلوبني 
ش��رطة  ف��ي  امن��ي  مص��در  اعل��ن 
محافظ��ة كركوك ام��س الثالثاء عن 
الق��اء القبض على ثالث��ة من عناصر 
تنظيم داعش يهربون عائالت التنظيم 

املتشدد من قضاء احلويجة الى داخل 
مدينة كركوك .

واوض��ح املصدر الذي رفض الكش��ف 
الق��ت  امني��ة  ان ق��وة  ع��ن اس��مه 
القبض على ه��ؤالء الثالثة في قضاء 
داق��وق جن��وب كركوك ، الفت��ا الى ان 
اثنني من هؤالء املقب��وض عليهم من 
القومي��ة العربية بينم��ا كان الثالث 
من القومي��ة التركمانية، مردفا انهم 
كانوا يتقاضون مبالغ مالية "كبيرة" 
مقابل نقلهم ألسر عناصر التنظيم 

من احلويجة الى كركوك.

واسط – اعتقال مطلوبني 
كشف مصدر امني في قيادة عمليات 
الرافدي��ن ام��س الثالثاء ع��ن اعتقال 
وآخرين  "ارهاب��ي"  بينه��م  متهم��ني 
بتهم حيازة اخملدرات والقتل العمد في 

محافظتي واسط وذي قار. 
وق��ال قائ��د العملي��ات الل��واء عل��ي 
ابراهي��م دبعون إن "االجه��زة االمنية 
ف��ي محافظة واس��ط متكن��ت وبعد 
االس��تخبارية  للمعلومات  متابعتها 
وتفتيش��ها الدقي��ق في س��يطراتها 
اخلارجية الش��مالية من القبض على 
احد املطلوبني للقضاء بتهم االرهاب 
حيث اعترف ف��ي التحقيقات االولية 
بإش��تراكه ف��ي العدي��د م��ن اجلرائم 

االرهابية .

صالح الدين – ضربة جوية 
اكد مصدر امني في شرطة محافظة 
صالح الدين امس الثالثاء تدمير واغراق 
خط امداد لتنظيم "داعش" في قضاء 

الشرقاط شمالي صالح الدين.
واف��اد املص��در االمن��ي ال��ذي رف��ض 

الكش��ف ع��ن اس��مه إنه "اس��تناداً 
االس��تخبارات  وكال��ة  ملعلوم��ات 
والتحقيقات االحتادية، فإن صقور القوة 
اجلوية وجهوا ضربة جوية اسفرت عن 
تدمي��ر وإغ��راق خط إم��داد لعصابات 
داعش االرهابية عبارة عن عدة عبارات 
) قوارب كبي��رة( بالكامل من ضمنها 
عبارة كانت حتمل عجلة ملغومة كما 
مت حرق كميات من براميل محملة مبادة 
وقود النفط األس��ود كان��ت عصابات 
داعش االرهابية تنوي نقلها الى مكان 

أخر في قضاء الشرقاط". 

االنبار – قصف جوي 
افاد مصدر امني في شرطة محافظة 
طائ��رات  ان  الثالث��اء  ام��س  االنب��ار 
التحال��ف الدول��ي قصف��ت جتمعات 
لعصابات داعش االجرامية في قضاء 

القائم غربي االنبار.
وذك��ر املص��در االمن��ي ال��ذي رف��ض 
"طي��ران  ان  اس��مه  ع��ن  الكش��ف 
التحال��ف الدول��ي قص��ف منطق��ة 
واطراف  الكرابل��ه  ومنطقة  الرمان��ة 
حصيب��ة ف��ي قض��اء القائ��م غربي 
االنبار، ما اسفر عن تدمير 3 سيطرات 
لداعش داخل املناطق السكنية، فضال 

عن مقتل 17 عنصرا من التنظيم" .

ميسان – نزاع مسلح 
افاد مصدر أمني في شرطة محافظة 
ب��أن س��تة  الثالث��اء  ميس��ان ام��س 
أش��خاص اصيب��وا على االق��ل بنزاع 

عشائري وسط مدينة العمارة.
وقال املصدر الذي رفض الكش��ف عن 
اسمه إن "ستة أشخاص اصيبوا على 
االق��ل نتيج��ة نزاع عش��ائري في حي 

الثورة وسط مدينة العمارة"، من دون 
ذكر املزيد من التفاصيل. 

نينوى – استهداف ارهابيني 
كشف مصدر امني في خلية اإلعالم 
احلرب��ي امس الثالثاء عن مقتل 16 من 
مس��لحي تنظيم داع��ش في قصف 
جوي على معاقل التنظيم في اطراف 

تلعفر غرب املوصل.
وق��ال املص��در ال��ذي رفض الكش��ف 
عن اس��مه إن "طيران اجليش نفذ 14 
طلع��ة جوية ضمن عملي��ات قادمون 
يا تلعفر اس��فرت الضرب��ات عن قتل 
16 من عناصر داع��ش االرهابي وجرح 
اعداد اخرى منه��م اضافة الى تدمير 
دراجت��ني ناريتني وتفجي��ر كدس عتاد 
كان مخب��ى ف��ي اح��د األوكار أطراف 

قض�اء تلعفر". 

انفجار عبوة بالقرب من علوة للخضر جنوبي بغداد * تدمير إمداد "داعش" في الشرقاط شمالي صالح الدين
قصف تجمعات "داعش" في القائم غربي األنبار * مقتل 16 إرهابيا بقصف جوي غربي مدينة الموصل 

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
كش��ف تقرير اممي عن التأثير الش��ديد للنزاع 
احلاصل في العراق على املدنيني، حيث س��قط 
ما ال يق��ل عن )42243 قتي��ل و 47368 جريح( 
نتيج��ة النزاع املس��لح غير الدول��ي واالرهاب 
واعم��ال العنف االخرى في الع��راق خالل املدة 
املمتدة من 1 كان��ون الثاني 2014 وحتى ايلول 

 .2016
اذ استند التقرير الذي اعدته بعثة االمم املتحدة 
ملساعدة العراق )يونامي( ومكتب مفوض االمم 
املتحدة السامي حلقوق االنسان على شهادات 
مت احلصول عليها بش��كل مباش��ر من ضحايا 
انته��اكات للقان��ون الدول��ي حلقوق االنس��ان 

وناجني من تلك االنتهاكات وشهود عليها.
حيث كان للعاصمة بغداد احلصة االكبر بعدد 
الضحايا اذ قتل 2603 اشخاص واصيب 6918 
اخري��ن، تلتها محافظة االنبار بس��قوط 385 
قتيل و 1113 جري��ح، ثم ثاني اكبر محافظات 

العراق نينوى ب 595 قتيل و 313 جريح.
وأوضح التقرير ان بعض االسلحة املستخدمة 
م��ن قب��ل تنظيم داع��ش في ه��ذه العمليات 
تعتم��د على العبوات الناس��فة يدوية الصنع 

واملفخخات.

بغداد ـ الصباح الجديد:
طالبت أمانة بغداد، امس الثالثاء، األمانة العامة 
جملل��س ال��وزراء، بتوجيه ال��وزارات واملؤسس��ات 
كافة واجلهات العس��كرية واألمني��ة، ملنع مرور 
الشاحنات واالرتال العسكرية عبر طريق محمد 
القاسم، وتغيير مسارها إلى طرق بديلة أخرى.

وقال مصدر في أمانة بغداد في تصريح صحفي 
إن "مكتب أم��ني بغداد، طال��ب األمانة العامة 
جملل��س ال��وزراء، بتوجي��ه ال��وزارات واجلهات غير 
املرتبطة بوزارة، والقطعات واألرتال العس��كرية 
)جيش، ش��رطة، واحلش��د الش��عبي(، ملنع مرور 
الش��احنات واألرت��ال العس��كرية امل��ارة مبدينة 
بغداد، وتغيير مس��ار حركتها عب��ر طريق بديل 

لطريق محمد القاسم السريع".
وأض��اف، أن "املطالب��ة ش��ملت، التأكي��د على 
قيادة عمليات بغداد، بنش��ر دورياتها من احليش 
والش��رطة االحتادية واملرور العامة، عند مداخل 
طري��ق محمد القاس��م م��ن اجلزء اجملس��ر، ملنع 
املركب��ات ذات احلم��والت الثقيل��ة القادمة من 
س��احة قرطبة إلى تقاطع وزارة املالية، بس��بب 

تفادي انهيار اجلسر في أية حلظة".
وب��ني، أن "أمان��ة بغ��داد، اتخ��ذت العدي��د من 
اإلجراءات من خالل التنس��يق م��ع مديرية املرور 

العامة وقيادة عمليات بغداد.

90 ألف قتيل وجريح
في العراق خالل سنتين

تحذير من انهيار مدخل 
سريع محمد القاسم 

الملف األمني

التخطيط تؤكد سكن 13% 
من العراقيني في العشوائيات.. 

وأغلبهم ببغداد

"بغ��داد  ان  إل��ى  الهن��داوي  ونب��ه 
تع��ّد االعلى في عدد العش��وائيات 
ب�)١٠٠٠( عشوائية ، تلتها البصرة 
ب��� )٧٠٠( عش��وائية، فيم��ا كانت 
محافظتا النجف وكربالء االقل في 
عدد التجمعات العش��وائية ب�)٨٩( 

عشوائية في كل منهما".
س��كان  ع��دد   " أن  عل��ى  وش��دد 
ع��دد  مبوج��ب  ُق��در  العش��وائيات 
املساكن العش��وائية البالغ )٥٢٢(  
ب���)٣(  عش��وائي  مس��كن  ال��ف 
ماليني و)٣٠٠( الف انس��ان"، مبيناً 
"أنهم يش��كلون ما نس��بته ١٣٪  
من س��كان العراق واحتل��ت بغداد 
النس��بة االعلى في عدد س��اكني 
البصرة  تلته��ا    ٪٢٢ العش��وائيات 

." ٪١٣،٥
م��ن    ٪٨٨" أن  الهن��داوي  وأورد 
التجمعات العش��وائية نشأت في 
ارض تع��ود ملكيته��ا للحكوم��ة 
تع��ود ملكيته��ا  اراض  و١٢٪  ف��ي 

للقطاع اخلاص، فيما بلغت نس��بة 
اجلن��س  ف��ي  االرض  اس��تعماالت 

السكني ٢٦٪  وغير السكني ٧٤٪ 
إن  بالق��ول  الهن��داوي  وخل��ص 
"معاجل��ة املوض��وع يتطل��ب م��ن 
تضافر جه��ود جميع اجله��ات ذات 
العالقة سواء في احلكومة االحتادية 
أو على مستوى مجالس احملافظات 

واجلهات احمللية الرسمية".
بدوره أف��اد اخلبير االقتص��ادي عبد 
الرحمن املش��هداني في تعليق إلى 
"الصباح اجلديد"، ب��ان "املقترحات 
احلكومية ملعاجلة ملف العشوائيات 

قد تبدو صعبة للغاية".
"الع��راق  أن  املش��هداني  وأض��اف 
يحتاج إلى مليون وحدة سكنية في 
اقل تقدير، وذلك يعني تخصيصات 
مالية النشائها وهو امر صعب في 
ظل االزمة املالية وانخفاض اسعار 

النفط".
وزاد أن "جترب��ة اجملمعات الس��كنية 
السابقة عندما كانت تتمتع الدولة 
بامكاني��ة مالية كبي��رة لم تنجح 
في وقتها فكيف له��ا النجاح في 

ظل الظرف الراهن؟".

وحتى عل��ى صعيد مجلس النواب، 
يؤك��د املش��هداني أن "انقس��اماً 
موج��ود ل��دى االوس��اط النيابي��ة، 
متلي��ك  إل��ى  يدع��و  م��ن  فهن��اك 
والعق��ارات  لالراض��ي  املتجاوزي��ن 
الت��ي اس��تحوذوا عليه��ا، واخرين 
يقفون بالضد م��ن ذلك خوفاً على 

التصاميم الرئيسة للمدينة".
ويتخوف املشهداني من "استغالل 
املل��ف لغاي��ات انتخابي��ة من قبل 
اص��وات  لكس��ب  الكت��ل  بع��ض 
املوجودين في العش��وائيات بوعود 

كاذبة".
يذك��ر أن الع��راق قد ش��هد موجة 
غير مس��بوقة م��ن العش��وائيات 
بعد الع��ام 2003 من خالل انش��اء 
مجمع��ات غير رس��مية للس��كن 
الصحي��ة  اجلوان��ب  ع��ن  بعي��داً 

واخلدمية.

األمم املتحدة تدعو العراق لضمان 
حقوق ضحايا العنف اجلنسي 

وأش��ار التقري��ر إل��ى أن القوان��ني 
العراقية اخلاصة بالعنف اجلنس��ي 
واألس��ري ال توفر احلماية املناس��بة 

للنس��اء وم��ن ثم س��تكون عقبة 
أم��ام احملاكمات املتعلق��ة باجلرائم 

ذات الصلة بتنظيم "داعش".
وقال التقرير "مع استعادة املناطق 
الهامة اخلاضعة لسيطرة داعش آن 
األوان للتفكي��ر باخلطوات املطلوب 
واملعافاة  احلماي��ة  اتخاذها لضمان 
وجب��ر الض��رر آلالف م��ن النس��اء 
واألطفال الذين تعرضوا لالغتصاب 
وأشكال أخرى من العنف اجلنسي 

والعنف اجلسدي والنفسي".

معصوم يدعو لتوفير احلياة 
الكرمية لذوي االحتياجات 

اخلاصة 
كم��ا اكد معصوم "حرصه على ان 
يك��ون كل ذوي االحتياجات اخلاصة 
محط اهتمام ورعاية الدولة وتوفير 
كل متطلباته��م اليومي��ة بنح��و 

متواصل وعملي".
من جهته عبر وفد جمعية املعوقني، 
بحسب البيان، عن "االمتنان لرئيس 
املباش��ر  الهتمام��ه  اجلمهوري��ة 
مؤكدي��ن  املعوق��ني"،  بش��ريحة 
حرصهم على "االسهام في اداء دور 

فاع��ل يصب في دعم عملية البناء 
واالزدهار في البالد".

إجناز علمي عراقي تسجله 
قاعدة بيانات ثومسن رويترز

ويه��دف للمس��اهمة ف��ي تذكير 
أولياء األمور بلقاحات أبناءهم وفقا 

للموعد اخلاص بهم.
 ه��ذا اضافة ال��ى إقام��ة مؤمترات 
علمية بالتعاون مع جامعة كربالء 
وحتديدا كلي��ة الطب الذي يحضره 
ع��دد كبير من الباحثني واالس��تاذة 
االكادميي��ني م��ن ش��تى جامع��ات 

العراق.

ترامب يهدد باكستان بـ"فقدان 
الكثير" ويتهمها بإيواء إرهابيني 

ومه��د الرئي��س األميرك��ي دونالد 
ترام��ب الطري��ق، ف��ي ليل��ة األول 
من أمس، أم��ام زيادة ع��دد القوات 
األميركية في أفغانستان في إطار 
اس��تراتيجية جدي��دة للمنطق��ة، 
متغلبا على شكوكه بشأن القتال 
في أط��ول حرب للوالي��ات املتحدة، 

وتعهد "بالقتال من أجل النصر.

القّوات املشتركة تدمر خطوط 
صد داعش الرئيسة وتدخل إلى 

أولى أحياء مركز تلعفر
‘‘الصباح  وقال االس��دي لصحيفة 
اجلدي��د‘‘ نتوقع وجود م��ا بني 1500 
إلى 2000 عنصر م��ن داعش داخل 
قض��اء تلعف��ر"، مش��يرا ال��ى أن" 
قوات احلش��د تش��ارك ف��ي أربعة 
محاور قتالية مع القوات العراقية 

األخرى. 
وأض��اف أن" ق��وات احلش��د فتحت 
ممرات آمنه خلروج املدنيني، الفتا الى 
" وج��ود أع��داد قليلة م��ن املدنيني 

داخل تلعفر . 
ال��ى ذل��ك افاد مص��در امن��ي في 
تلعفر ، أمس الثالثاء ، بان مس��ؤول 
التجنيد في تنظيم داعش قتل في 
قصف جوي استهدف احد مقرات 

التنظيم وسط تلعفر. 
وق��ال املصدر لصحيف��ة ‘‘الصباح 
اجلدي��د‘‘ ان "طيران الق��وة اجلوية و 
بن��اء عل��ى معلومات اس��تخبارية 
دقيقة اس��تطاع ان يقتل مسؤول 
التجني��د بداع��ش املدعو)ابو قتادة 
العف��ري( بضرب��ة جوية ف��ي أثناء 

تواج��ده ف��ي اح��د مق��رات داعش 
وسط تلعفر أدت الى مقتله وأربعة 

من مرافقيه". 
وحررت قوات احلشد الشعبي ، أمس 
الثالثاء ، باالش��تراك م��ع قطعات 
الرد السريع منطقة حسني ادريس 
والتمركز في مستش��فى احلسني 

داخل قضاء تلعفر. 
وذكر بيان العالم احلش��د الشعبي 
‘‘الصب��اح اجلديد‘‘،  تلقت صحيفة 
نس��خة من��ه، ان “ألوي��ة احلش��د 
الش��عبي / -2 10 – 53/ باالشتراك 
مع قطعات الرد الس��ريع   يحررون 
منطقة )حسني ادريس( ويتمركزون 
في مستشفى احلس��ني في داخل 

تلعفر”. 
وأض��اف البيان ان"الق��وات متركزت 
عل��ى مقرب��ة م��ن الس��ايلو غرب 
القض��اء بع��د كس��ر خ��ط الصد 
الكبي��ر الذي أقام��ه عناصر داعش 

إلعاقة التقدم”. 
وكان رئي��س ال��وزراء القائ��د العام 
للقوات املس��لحة، حي��در العبادي، 
أعلن انط��الق عمليات حترير تلعفر، 

فجر يوم االحد املاضي .

تتمات ص1

متابعة ـ الصباح الجديد:

أف��ادت دراس��ة أعدته��ا جامع��ة 
ماريالن��د األميركي��ة أن تنظي��م 
الدول��ة اإلس��المية، ال��ذي يفقد 
مقاتلني وأراض في العراق وسوريا، 
ظل أكث��ر التنظيمات املتش��ددة 
دموية على مستوى العالم العام 

املاضي.
وأف��ادت قاع��دة بيان��ات اإلره��اب 
تنظي��م  أن  باجلامع��ة  العامل��ي 
الدولة اإلس��المية نف��ذ أكثر من 
1400 هجوم الع��ام املاضي وقتل 
أكث��ر من س��بعة آالف ش��خص 
بزي��ادة بنح��و 20 باملئة ع��ن عام 
2015. وج��اءت الزيادة على الرغم 
من تراجع إجمال��ي عدد هجمات 
املتش��ددين على مستوى العالم 
وع��دد الوفيات الناجتة عنها بنحو 

عشرة باملئة في عام 2016.
وأعلن تنظيم الدولة اإلس��المية 
مس��ؤوليته ع��ن هجوم بس��يارة 
فان في مدينة برشلونة باسبانيا 
يوم اخلميس من األس��بوع املاضي 
قتل فيه 13 ش��خصا وعن هجوم 
بس��كني في روس��يا يوم السبت 
املاضي أس��فر عن إصاب��ة ثماني 

أشخاص بجروح.
ول��م يتض��ح م��ا إذا كان إع��الن 
لك��ن  حقيقي��ا.  املس��ؤولية 
مس��ؤولني بارزي��ن ع��ن مكافحة 
اإلرهاب في الواليات املتحدة قالوا 
إن الهجمات األخي��رة تتوافق مع 
منط تبناه التنظيم في انتكاسات 
ف��ي املعارك ف��ي س��وريا والعراق 
حيث بلغ التنظيم ذروة سيطرته 
عل��ى األراض��ي ف��ي أغس��طس 
آب ع��ام 2014 بتكثي��ف دع��وات 
لش��ن هجم��ات ينفذها أف��راد أو 
مجموعات صغيرة باستخدام أي 

إمكانيات متاحة.
الص��ادر  اجلامع��ة  تقري��ر  وق��ال 
األسبوع املاضي إنه باإلضافة إلى 
العنف املرتبط بالنواة األساسية 
للتنظي��م ف��ي الع��راق وس��وريا 
نفذت مجموعات أخرى على صلة 
ب��ه أكثر م��ن 950 هجوم��ا العام 
املاضي أس��فرت ع��ن مقتل نحو 

ثالثة آالف شخص.

وفي عام 2016 بايعت أربع جماعات 
تنظي��م الدولة اإلس��المية. وقال 
التقرير إن اجلماعات التابعة له في 
بنجالدش واليمن وليبيا ومنطقة 
احل��دود األفغاني��ة الباكس��تانية 
والفلبني قتلت أعدادا أكبر بكثير 
ونف��ذت هجمات أكث��ر بكثير من 

األعوام السابقة.
وزارة  م��ن  ب��ارز  مس��ؤول  وق��ال 
أغل��ب  إن  األميركي��ة  اخلارجي��ة 
اجلماعات التابعة كانت منخرطة 
بالفعل في صراعات قبل حتالفها 
م��ع تنظي��م الدولة اإلس��المية. 
وأضاف املس��ؤول الذي طلب عدم 
الكش��ف عن هويته إن التنظيم 
"متك��ن م��ن التالع��ب به��ا )هذه 

اجلماعات( والسيطرة عليها".
املزيد  التنظي��م كذل��ك  وأص��در 
م��ن الدع��وات ألتباع��ه بتنفي��ذ 

هجم��ات منفردة مث��ل تلك التي 
وقع��ت في الس��نوات األخيرة في 
برناردينو  أورالندو وفلوريدا وس��ان 
وكاليفورني��ا ولندن ومانشس��تر 

باجنلترا ونيس بفرنسا.
وقالت إرين ميلر معدة الدراس��ة 
"خالل هذه الفترة نفسها شهدنا 
)كذلك( زيادة ف��ي عدد الهجمات 

الفردية".
ومنذ سبتمبر أيلول 2014 عندما 
تش��كل التحال��ف الدول��ي الذي 
يقاتل تنظيم الدولة اإلس��المية 
أشرك التنظيم أتباعه في توجيه 
ضرب��ات للتحال��ف بأي أس��لحة 

متاحة.
ودعا أبو محمد العدناني املتحدث 
ف��ي  أتباع��ه  التنظي��م  باس��م 
2014 إذا لم يج��دوا متفجرات أو 
رص��اص أن يح��ددوا "الكفرة" من 

األمريكيني والفرنس��يني وغيرهم 
م��ن احللف��اء وحتطيم رؤوس��هم 
أو  بس��كني  ذبحه��م  أو  بحج��ر 

دهسهم بسيارة.
وقال��ت ريت��ا كاتس مدي��رة موقع 
س��ايت ال��ذي يراق��ب اجلماع��ات 
املتش��ددة عل��ى االنترن��ت "هذه 
الدع��وات تزاي��دت م��ع مواصل��ة 
التحال��ف ال��ذي تق��وده الواليات 
التنظي��م  اس��تهداف  املتح��دة 
وتوجيه وس��ائل إع��الم التنظيم 
وحس��ابات مقاتليه عل��ى مواقع 
دع��وات  االجتماع��ي  التواص��ل 
منتظمة لشن هجمات في الدول 

احملاربة".
وتق��دم مجل��ة رومية الش��هرية 
التابع��ة للتنظيم من��ذ صدورها 
املاض��ي  أيل��ول  س��بتمبر  ف��ي 
توجيهات مفصلة لشن هجمات 

منها توجيه��ات لكيفية الطعن 
وتوجيه  بالس��يارات  والهجم��ات 
ضربات ألهداف اقتصادية ودينية.

يذك��ر ان املتحدث باس��م تنظيم 
"الدول��ة االس��المية" أبو محمد 
العدناني قد أعلن ف��ي 29 يونيو/
حزيران 2014 في تس��جيل صوتي 
ع��ن قي��ام م��ا اس��ماه بالدول��ة 
بك��ر  اب��و  ومبايع��ة  االس��المية 

البغدادي لقيادة الدولة.
وميت��د تاريخ التنظي��م في العراق 
ال��ى ع��ام 2003 حي��ث ق��ام اب��و 
مصع��ب الزرق��اوي بتأس��يس ما 
"اجلهاد  بتنظي��م  ع��رف حينه��ا 
والتوحي��د" ف��ي س��بتمبر/ايلول 
2003. وم��ر مبراح��ل وانعطاف��ات 
عدي��دة الى ان مت االعالن عن "دولة 
العراق االسالمية" في عام 2006.

وف��ي اواخ��ر ع��ام 2011 مت االعالن 

عن تش��كيل جبهة النصرة الهل 
الشام، وهي فرع تنظيم القاعدة 
ف��ي س��وريا بقي��ادة اب��و محمد 
تنظي��م  اوف��ده  ال��ذي  اجلوالن��ي 
الدولة االس��المية في العراق الى 
س��وريا لهذا الغ��رض مع عدد من 

قادته املتمرسني في العراق.
وفي ابريل/ نيسان 2013 مت االعالن 
ع��ن اقام��ة "الدولة االس��المية 
وانض��م  والش��ام"  الع��راق  ف��ي 
اليها اغل��ب املقاتلني االجانب في 
النص��رة، وه��و ما ش��كل افتراقا 
علنيا بني القاعدة والتنظيم، حيث 
الكتائب  التنظيم جمي��ع  ط��ارد 
والفصائل املعارضة االخرى وعلى 
رأس��ها النصرة واحكم سيطرته 
على كل املناطق املمتدة من احلدود 
الس��ورية العراقية حت��ى اطراف 

مدينة حلب شمالي البالد.

قال مسؤول بارز 
من وزارة الخارجية 
األميركية إن أغلب 
الجماعات التابعة كانت 
منخرطة بالفعل في 
صراعات قبل تحالفها 
مع تنظيم الدولة 
اإلسالمية. وأضاف 
المسؤول الذي طلب 
عدم الكشف عن 
هويته إن التنظيم 
"تمكن من التالعب 
بها )هذه الجماعات( 
والسيطرة عليها"

عناصر تنظيم داعش

أكثر التنظيمات المتشددة دموية على مستوى العالم

داعش في عام 2016 يتكبد 7 آالف قتيل بـ 1400 هجوم
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تسعى إلى إعمار وتأهيل المؤسسات العالجية في المناطق المحررة 

محليات 4

متابعة الصباح الجديد:

أك��دت وزي��رة الصح��ة والبيئة 
الدكتورة عديلة حمود حس��ن 
ال��وزارة  امكان��ات  تس��خير 
لتعزي��ز  احلثيث��ة  وجهوده��ا 
اخلدمات الصحية في محافظة 
نين��وى واع��ادة اعم��ار وتأهي��ل 
مؤسس��اتها في املناطق احملررة 

من مدينة املوصل .
واش��ارت الوزي��رة خ��ال لقائها 
نائب رئيس جلنة الصحة والبيئة 
النيابية الدكتور فارس بريفكاني 
نين��وى  صح��ة  دائ��رة  ووف��د 
برئاس��ة مديرها الع��ام د . ليث 
حبابة ح��رص الوزارة وس��عيها 
تأهي��ل  اع��ادة  عل��ى  ال��دؤوب 
واعم��ار املؤسس��ات الصحي��ة 
والبنى التحتية ف��ي املوصل مبا 
يس��هم ف��ي تلق��ي مواطنيها 
خدمات وقائية وطبية وعاجية 
كفوءة تس��هم في اعادة االمن 
واالس��تقرار وعودة النازحن الى 

مناطقهم .
ولفت��ت الوزي��رة ال��ى ان الوزارة 
قد ش��كلت لهذا الغرض خلية 
ازمة بأش��رافها ورئاسة الوكيل 
الفن��ي للوزارة د. ح��ازم اجلميلي 
لتقدمي الدعم واالس��ناد الطبي 
دن��س  م��ن  احمل��ررة  للمناط��ق 
الدواعش اجملرم��ن واعادة اعمار 
املؤسس��ات الصحي��ة وتق��دمي 

الدعم لدائرة صحة نينوى .
وق��دم مدي��ر عام صح��ة نينوى 
ومدي��ري  حباب��ة  لي��ث   . د 
املستش��فيات واقس��ام الدائرة 
الى الوزيرة ش��رحا تفصيليا عن 
جه��ود الدائرة لتعزي��ز اخلدمات 
الصحية ف��ي احملافظة واملناطق 
احملررة واحتياجات الدائرة للدعم 

االداري واملالي .
الدكت��ور  اش��اد  جانب��ه  م��ن 
ف��ارس بريفكان��ي نائ��ب رئيس 

جلن��ة الصحة والبيئ��ة النيابية 
بجه��ود الوزي��رة وقي��ادة الوزراة 
والش��كر واالمتن��ان م��ن اهالي 
نين��وى الس��هامهم الكبير في 
اعادة اخلدم��ات الصحية وإعادة 
احلياة الى املؤسس��ات الصحية 
في جانبي املوصل الس��يما وان 
الدواعش اجملرمن اتبعوا سياسة 
االرض احملروقة في تخريب البنى 
داعي��ا    ، والصحي��ة  التحتي��ة 
الى  انص��اف الوزارة في موضوع 
املالي��ة  خاصة  التخصيص��ات 
التق��ل  خدم��ات  تق��دم  وانه��ا 
اهمية عما تقدمه وزارتي الدفاع 

والداخلية.

كم��ا ناقش اللقاء اس��تعدادات 
دائ��رة  بالتنس��يق م��ع  ال��وزارة 
صح��ة نين��وى لتقدمي االس��ناد 
ملقاتلين��ا  امليدان��ي  الطب��ي 
االبط��ال وهم يخوضون معركة 
الشرف والكرامة من اجل حترير 
قضاء تلعفر من دنس الدواعش 

اجملرمن
عل��ى صعي��د متص��ل أك��دت 
الوزيرة الدور احمل��وري الذي يؤديه 
مجل��س النواب لدعم وإس��ناد 
جه��ود ال��وزارة لارتق��اء ب��أداء 
املؤسس��ات الصحية ومتكينها 
من تقدمي خدمات وقائية وطبية 
ألبناء ش��عبنا  وعاجية كفوءة 

العزي��ز ، مبين��ة خ��ال لقائها 
النيابية  النزاه��ة  عض��و جلن��ة 
احمد املشهداني اهمية تشريع 
وإقرار القوانن التي متنح الوزارة 
املرون��ة واالنس��يابية في تنفيذ 
الرامي��ة  برامجه��ا وخططه��ا 
الى  النه��وض بالواقع الصحي 
في عم��وم الب��اد واالرتق��اء به 
والتأكيد على الشراكة الفاعلة 
التش��ريعية  الس��لطتن  ب��ن 

والتنفيذية .
املش��هداني   اش��اد  م��ن جانبه 
بدور الس��يدة الوزي��رة في تعزيز 
املقدم��ة  الصحي��ة  اخلدم��ات 
ال��ى املواطنن عل��ى الرغم من 

الظروف االستثنائية والتحديات 
املالية التي واجهت عمل الوزارة

ال��ى ذل��ك ناقش��ت الوزي��رة مع 
التميمي  الدكت��ور علي حس��ن 
مدير عام دائ��رة التخطيط ومدير 
واملالي��ة  االداري��ة  الدائ��رة  ع��ام 
صب��اح  الدكت��ور  والقانوني��ة 
احلس��يني اآللي��ات املثل��ى الت��ي 
سيتم خالها توزيع االطباء على 
االقامة القدمى والتأكيد على ان 
يس��هم في رفد الدوائر الصحية 
باحتياجاتها من املاكات الطبية 
الكفوءة وتعزيز اخلدمات الصحية 

املقدمة للمواطنن .
ال��ى  اللق��اء  تط��رق  كم��ا 

لل��وزارة  املالي��ة  التخصيص��ات 
 2020-2018 املقبل��ن  للعام��ن 
به��ذا  االس��تراتيجية  واخلط��ة 
اس��تثمار  ومناقش��ة  الش��أن 
لتارك��ي  الوظيفي��ة  الدرج��ات 
اخلدمة واملؤسسات الصحية من 
خال تعزي��ز التخصيصات املالية 
العادته��م للعم��ل ف��ي دوائرهم 
الس��ابقة وااليع��از ال��ى الدائ��رة 
االدارية مبفاحتة وزارة املالية لتوفير 
اخلاص��ة  املالي��ة  التخصيص��ات 
بال��� ) 142 ( درج��ة لغرض اكمال 
ال��وزارة  م��اك  عل��ى  تعيينه��م 
الس��يما وان ال��وزارة ق��د اكملت 

االجراءات املتعلقة بها .

وزيرة الصحة تؤكد على تعزيز الخدمات الطبية في محافظة نينوى

الوزارة قد شكلت 
لهذا الغرض خلية 

أزمة بإشرافها ورئاسة 
الوكيل الفني للوزارة د. 

حازم الجميلي لتقديم 
الدعم واإلسناد الطبي 

للمناطق المحررة 
من دنس الدواعش 

المجرمين وإعادة إعمار 
المؤسسات الصحية 

وتقديم الدعم لدائرة 
صحة نينوى

جانب من اللقاء

صحة الرصافة تؤكد على 
أهمية دعم أقسام الطوارئ 

في المستشفيات 

لجنة خاصة لإلشراف 
على التشغيل التجريبي 

لمطحنتين في نينوى 

إلغاء 10 وكاالت غذائية 
وطحين لمخالفتهم 

للضوابط والتعليمات 

إعالم الصحة 
اكد الدكتور عبد الغني سعدون الساعدي مدير 
ع��ام دائرة صحة بغ��داد / الرصافة على اهمية 
دعم اقسام طوارئ في املستشفيات  من خال 
توفي��ر كل االمكاني��ات اخلاصة بالط��وارئ  من 
تدريب وتوفير املستلزمات الطبية والصحية . 

واوضح املدير العام خال اس��تضافته الدكتور 
عمار حس��ن كاطع مدير مستش��فى الشيخ 
زاي��د اهمي��ة  تدري��ب العامل��ن م��ن املاكات 
الصحي��ة  وان يك��ون التدريب ميداني  من اجل 
س��رعة التعام��ل مع املري��ض ، مش��يرا الى ان 
الدائ��رة تدعم املؤسس��ات الصحي��ة من اجل 

االرتقاء باخلدمات الطبية والصحية . 
بعدها ناق��ش املدير العام الزي��ارات التي قامت 
به��ا الفرق من اقس��ام الدائرة الى املؤسس��ات 
الصحية والتي مت رصد وتش��خيص العديد من 

املاحظات. 

متابعة الصباح الجديد:
اعلن��ت الش��ركة العامة لتصني��ع احلبوب في 
وزارة التج��ارة ع��ن قيام جلنة خاصة باالش��راف 
عل��ى عملية التش��غيل التجريب��ي ملطحنتن 
في املوص��ل متهيدا الدراجهما في خطة االنتاج 

والتوزيع لرفد محافظة نينوى مبادة الطحن. 
واوضح مدير عام الشركة املهندس طه ياسن 
عباس ان جلنة فنية خاصة من ش��ركة تصنيع 
احلبوب اش��رفت على اجراء عملية التش��غيل 
التجريب��ي ملطحن��ة الش��يخ محس��ن النوري 
بطاق��ة انتاجية تبلغ 300 طن باليوم في ناحية 
ربيع��ة ومعمل طح��ن البادي��ة مبدينة املوصل 
وهم��ا م��ن املطاح��ن العامل��ة ف��ي محافظة 

نينوى. 
واض��اف املدي��ر الع��ام ان��ه بعد تش��غيل تلك 
املطاح��ن ودخوله��ا االنت��اج بعد ظه��ور نتائج 
التش��غيل التجريبي س��يتجاوز عدد املطاحن 
التي مت اعادة تشغيلها بعد حترير مدينة املوصل 
العش��رة مطاحن وس��تدخل هذه املطاحن في 
خطة االنتاج والتوزيع حال اس��تكمال اجراءات 
اع��ادة تش��غيلها لرف��د ابن��اء احملافظ��ة مبادة 
الطح��ن اخلاص بالبطاقة التموينية ، مش��يرا 
ال��ى ان جهودا كبي��رة بذلتها ش��ركة تصنيع 
احلب��وب العادة تش��غيل تلك املطاح��ن وتوفير 
احلبوب املطلوبة لانتاج بالتنسيق مع الشركة 

العامة لتجارة احلبوب .

بغداد - الصباح الجديد:
اعلنت دائرة التخطيط واملتابعة في وزارة التجارة 
عن الغاء ١٠ وكاالت غذائية وطحن خال ش��هر 
حزي��ران املاضي بس��بب مخالفته��م للضوابط 

والتعليمات .
واوضحت مديرة عام الدائرة ابتهال هاشم صابط 
بان دائرتها قامت وخال الش��هر ذات��ه بتدوير ١٢ 
وكالة واستحداث ٣ وكاالت واعادة وكاله واحده  ، 
وفي الس��ياق ذاته قامت الدائرة بتسجيل ٣٠٠٢٧ 
طف��ا حديث ال��والده فضا عن تس��جيل جديد 
٢٦١٢٥ ف��ردا و٥ اطفال ونق��ل ٣٦٤٨٥ فردا و ٢٨٢ 
طفا م��ن القادمن من فروع التموين كذلك نقل 
٣٦٤٣٥ ف��ردا و ٢٨٢ طفا م��ن املنقولن من فروع 
التموي��ن واجناز ٢٦٣٨ معاملة ش��طر اضافة الى 
شطب ٢٥٢٩٦ فردا وطفا من البطاقه التموينيه 

بسبب السفر او الوفاة او اسباب اخرى .
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متابعة الصباح الجديد:

أطلقت وزارة التخطيط بالتعاون مع 
برنامج األمم املتحدة للمس��توطنات 
البش��رية )الهابيت��ات(، نتائج تثبيت 
مواقع جتمعات الس��كن العشوائي 
في العراق والتي اشتملت على 3687 
جتمع��آ عش��وائيآ ف��ي 12 محافظة 
يس��كنها نحو 3.2 ماين و200 الف 

مواطن عراقي.
ج��اء ذل��ك خ��ال الفّعالي��ة الت��ي 
نظمته��ا وزارة التخطي��ط واألمانة 
العام��ة جملل��س ال��وزراء بالتعاون مع 
برنامج األمم املتحدة للمس��توطنات 
البشرية في بغداد وذلك ضمن إطار 
برنامج إعادة تأهيل وتنظيم مناطق 
السكن العشوائي ومناطق النازحن 
ف��ي العراق ال��ذي تنف��ذه الهابيتات 
بتمويل من مكتب ش��ؤون الاجئن 

والنازحن في السفارة األميركية.
وق��ال الدكتور س��لمان اجلميلي وزير 
التخطيط إن »مشكلة العشوائيات 
تفاقمت بش��كل كبير بسبب أزمة 
السكن املستشرية في الباد، والتي 

تتزاي��د عاماً بعد عام، فضاً عن عدم 
تطبي��ق القوان��ن واألنظم��ة الت��ي 
تس��هم في احلد من هذه املشكلة«، 
مشيراً إلى أن مشكلة العشوائيات 
»حتولت الى ظاهرة تسببت في عرقلة 

برامج تنمية وتطوير اجملتمعات«.
من جهته، أش��ار األمن العام جمللس 
ال��وزراء الدكتور مه��دي العاق، إلى 
أن ق��رار مجل��س ال��وزراء املرقم 279 
لس��نة 2015 واملتضم��ن املصادق��ة 
عل��ى خارط��ة الطريق الت��ي قدمها 
برنامج األمم املتحدة للمس��توطنات 
البش��رية، فتح الطريق واسعاً أمام 
إلعادة  الوطن��ي  البرنام��ج  تطبي��ق 
تأهي��ل وتس��وية جتمعات الس��كن 
العش��وائي/ مناط��ق النازح��ن في 
الع��راق، وس��اهم ف��ي النظ��ر إل��ى 
املش��كلة بشكل متكامل من حيث 
أبعاده��ا السياس��ية واالقتصادي��ة 
واالجتماعية،  والعمرانية  والصحية 

وفي إطار عملي مستدام.
من جانبها، ثمّنت نائبة املمثل اخلاص 
لألمن العام لألمم املتحدة ومنس��قة 
الشؤون االنسانية ليز غراندي جهود 
األمم  وبرنام��ج  العراقي��ة  احلكوم��ة 

املتحدة للمستوطنات البشرية في 
إجن��از هذا املش��روع ، مش��يرة الى أن 
األمم املتحدة »س��تبذل كل جهودها 
للمس��اعدة في حل هذه املش��كلة 

، وأن املش��روع الراه��ن ق��دم احلل��ول 
التقني��ة القائم��ة عل��ى التج��ارب 
احلديث��ة والناجحة ف��ي العديد من 

الدول ». 

وأضاف��ت نائب��ة املمث��ل اخل��اص ليز 
غراندي أن بوس��ع العراقين أن يثقوا 
بأن باستطاعتهم االعتماد على األمم 
املتحدة وهم يعيدون إعمار بلدهم ، 

مؤكدًة أن هناك مؤمتراً دولياً سيعقد 
قريبآ للمس��اعدة على إع��ادة إعمار 

العراق.
وفي الس��ياق ذاته، أشار ممثل مكتب 
ف��ي  والنازح��ن  الاجئ��ن  ش��ؤون 
الس��فارة األميركي��ة كريس دلوورث 
إل��ى أن ه��ذا املش��روع، »سيس��هم 
اسهامة فاعلة في التصدي لظاهرة 
اخلاصة  احللول  وإيجاد  العش��وائيات 
بالنازح��ن، خصوصاً ف��ي ظل وجود 
مناط��ق مدمرة بش��كل واس��ع في 
العديد من مدن العراق تس��ببت في 
ظه��ور جتمعات عش��وائية جديدة«، 
معرب��اً ع��ن اعتق��اده »بأن��ه بفضل 
هذا املش��روع، س��نتمكن من إعاقة 
منو العش��وائيات خال فت��رة ما بعد 

داعش«.
وأك��د مدي��ر برنام��ج األمم املتح��دة 
للمستوطنات البش��رية في العراق 
اس��تمرار  عل��ي،  عرف��ان  الدكت��ور 
احلكوم��ة  دع��م  ف��ي  البرنام��ج 
العراقي��ة ملتابع��ة خط��وات العمل 
واالستراتيجيات التي أقّرها املشروع 
م��ن أج��ل إع��ادة  تأهي��ل جتمع��ات 
النازح��ن،  ومناط��ق  العش��وائيات 

واالستمرار بالعمل املشترك من أجل 
تنفي��ذ اخلطوات القانوني��ة والفنية 
واملؤسس��اتية وف��ق منهجية عمل 
البرنامج، بعد اإلق��رار املأمول لإلطار 
التش��ريعي من قبل مجلس النواب، 
وبعد إص��دار النظام اخلاص بصندوق 
تطوير العشوائيات من قبل مجلس 

الوزراء العراقي.
وكش��فت النتائ��ج خ��ال املرحل��ة 
)3687( جتمع��آ  هن��اك  أن  الراهن��ة، 
عش��وائيآ تض��م )521,947( وح��دة 
س��كنية عشوائية، يس��كنها نحو 
وج��اءت  مواط��ن.  ملي��ون   )3.292(
العاصم��ة بغ��داد في ص��دارة املدن 
التي تضم جتمعات عشوائية، وبواقع 
محافظت��ي  تلته��ا  جتمع��اً،   1022
البص��رة وذي قار بواق��ع 677 جتمعاً و 

333 جتمعاً، على التوالي.
مواق��ع  تثبي��ت  أعم��ال  وتضمن��ت 
 12 العش��وائي،  الس��كن  جتمع��ات 
محافظ��ة عراقي��ة، بع��د اس��تثناء 
محافظات إقليم كردس��تان العراق، 
ومحافظ��ات نين��وى وص��اح الدين 
واألنب��ار التي ب��دأت مؤخ��راً بأعمال 

التثبيت فيها.

تقرير

»التخطيط« تطلق نتائج تثبيت مواقع تجمعات السكن العشوائي في العراق
بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية )الهابيتات(     

ميسان - خاص: 
م��ن  املائي��ة  امل��وارد  وزارة  ح��ذرت 
اس��تعمال ط��رق االب��ادة اجلماعية 
في صيد االحياء املائية كالس��موم 
الكيمياوي��ة  وامل��واد  واملتفج��رات 

والصعق الكهربائي وغيرها .
ال��وزارة ان تب��ن بخص��وص  وت��ود 
موضوع نفوق االس��ماك في ناحية 
الس��ام / محافظ��ة ميس��ان انه 

اش��ارة ال��ى اح��كام امل��ادة )1( من 
القانون رقم )48( لسنة 1976 )قانون 
تنظي��م صي��د واس��تغال االحياء 
املائي��ة وحمايتها ( التي نصت على 
)مين��ع منع��اً بات��ا اس��تعمال طرق 
االب��ادة اجلماعية في صي��د االحياء 
املائية كالسموم واملتفجرات واملواد 
الكيمياوي��ة ...الخ ( وبالتالي يترتب 
عل��ى مخالفة اح��كام ه��ذه املادة 

عقوب��ات نص��ت عليها امل��ادة )28( 
م��ن ذات القان��ون علم��ا ان تطبيق 
احكام��ه م��ن مس��ؤولية جه��ات 

حكومية اخرى .
واوضحت ال��وزارة ان مراقبة الصيد 
ف��ي املس��طحات املائي��ة واالنه��ار 
ليس من اختصاص تشكياتها بل 
يقتصر دورها على ادارة ملف املوارد 

املائية في الباد .

بغداد - الصباح الجديد:
االتص��االت  وزي��ر  وتوجي��ه  بدع��م 
حسن كاظم الراشد لتقدمي افضل 
اخلدمات للمواطن العراقي والعمل 
على تنفيذ وتذليل جميع املعوقات 
املدني��ة  االعم��ال  الجن��از  اخلاص��ة 
الاسلكية ملناطق  البدالة  ملشروع 

االهوار التابعة حملافظة ذي قار 
ويأتي ذلك دعما مللف انضمام اهوار 

الع��راق ال��ى الئحة الت��راث العاملي 
ومتابعة مباشرة ملدير عام الشركة 
التحتية  والبنى  لاتصاالت  العامة 
الدكت��ور ناظ��م لفتة خش��جوري 
وبأش��راف مديرية اتص��االت ذي قار  
وبالتعاون مع شركة ZTE الصينية 
املتخصص��ة في مج��ال االتصاالت 
اجن��از  مت  املعلوم��ات  وتكنولوجي��ا 
االعم��ال املدنية من نص��ب االبراج 

اخلاصة مبشروع البدالة الاسلكية 
في مناطق االهوار التابعة حملافظة 
ذي ق��ار وس��يتم في االي��ام املقبلة 
املركزي��ة  البدال��ة  نص��ب اجه��زة 
بس��عة 60 ال��ف خ��ط بع��د إنهاء 

إجراءات التخليص الكمركي .
يذك��ر إن املش��روع يخ��دم مناطق 
اهوار احملافظ��ة بالتكامل مع اهوار 

محافظتي ميسان والبصرة. 

الموارد المائية تحّذر من استعمال 
طرائق اإلبادة الجماعية لألسماك 

العراق يبحث إكمال نصب 
أبراج البدالة الالسلكية في األهوار 

اعالم المحافظة 
اس��تقبل مستش��ار النائب االول 
املالكي  ن��وري  اجلمهورية  لرئي��س 
عدنان املوزاني مبكتب��ه في مدينة 
الك��وت محافظ واس��ط محمود 
عب��د الرض��ا ما ط��ال وق��دم له 
إلدارة  عودت��ه  مبناس��بة  التهان��ي 

شؤون احملافظة .
التهان��ي  أجم��ل  املوزان��ي  وق��دم 
والتبريكات الى احملافظ متمنياً له 

التوفيق والسداد في مهتمه بادراة 
ش��ؤون احملافظة ، داعيا اجلميع في 
السلطتن التشريعية والتنفيذية 
مبحافظة واسط الى مد يد الدعم 
والع��ون للس��يد احملاف��ظ وتذليل 
كل الصعوبات الت��ي تقف أماهه 
ك��ي يتمك��ن م��ن العم��ل واالداء 
اجلي��د والنهوض بالواق��ع اخلدمي 

والعمراني حملافظة واسط .
النفطي  القط��اع  قدم منتس��بو 

في احملافظة التهان��ي الى احملافظ 
محم��ود عب��د الرض��ا م��ا طال 
مبناسبة عودته مجدداً إلدارة شؤون 
احملافظ��ة ، وق��دم التهان��ئ وكيل 
مدير فرع لش��ركة توزيع املنتجات 
النفطي��ة املهن��دس االق��دم كرار 
عزيز وعدد من منتسبي الشركة .

وأك��د احملافظ عل��ى أهمية العمل 
عل��ى تأم��ن املنتج��ات النفطية 
بش��كل كاف��ي لعم��وم مناط��ق 

ف��ي  ذل��ك  كان  س��واء  احملافظ��ة 
الصيف أم الشتاء مع ضرورة وجود 
خزين يكفي املواطنن لفترة طويلة 
، موضح��اً أن الكميات املس��تلمة 
من املنتجات النفطية خال االيام 
القليل��ة املاضي��ة جي��دة للغاي��ة 
وتسد احلاجة اليومية لاستهاك 
للبنزين  بالنس��بة  احمللية خاص��ة 
وزي��ت الغ��از اخملص��ص للمركبات 

الكبيرة.

مستشار نائب رئيس الجمهورية يستقبل محافظ واسط ويقدم له التهاني بعودته 
منتسبو القطاع النفطي يهنئون مال طالل بعودته إلدارة المحافظة
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واشنطن ـ أ ب ف:

رفض الرئي��س األميرك��ي دونالد ترامب 
امس االول االثنني أي انسحاب لبالده من 
افغانستان، عارضا استراتيجية جديدة 
للواليات املتحدة ف��ي هذا البلد تقضي 
بإرس��ال تعزيزات عس��كرية وتش��ديد 
الضغط على باكس��تان الت��ي اتهمها 

بإيواء »عناصر فوضى«.
وفي خط��اب اس��تمر حوالى عش��رين 
دقيق��ة، لم يحدد ترام��ب أي أرقام حول 
مس��توى االنتشار العسكري وأي مهلة 
زمنية ل��ه، معتبرا أن الدخ��ول في هذه 

التفاصيل يعطي »نتائج عكسية«.
لكنه أكد قناعته الراسخة بأن انسحابا 
متسرعا من أفغانستان سيوجد فراغا 
يس��تفيد منه »االرهابيون« من عناصر 

القاعدة وتنظيم داعش .
وردا على اخلطاب، توعدت حركة طالبان 
التي تشن متردا في أفغانستان بأنه »اذا 
لم تسحب الواليات املتحدة جنودها من 
افغانستان ستصبح  فان  افغانس��تان، 
قريبا مقبرة اخرى لهذه القوة العظمى 

في القرن الواحد والعشرين«.
وبعد 16 عاما على اعت��داءات 11 أيلول 
التي حملت الواليات املتحدة على ش��ن 
هج��وم واس��ع النطاق في أفغانس��تان 

لط��رد نظ��ام طالبان ال��ذي كان حاكما 
ف��ي كابول ويؤوي زعيم تنظيم القاعدة 
أس��امة ب��ن الدن، تواج��ه الدميوقراطية 
الهشة التي تدعمها واشنطن في هذا 
البلد متردا تشنه حركة طالبان، ما يهدد 

استقرارها.
وفي بادرة نادرة، اقر ترامب صراحة بتبديل 
موقفه حيال هذا امللف الش��ائك فقال 
في الكلمة التي ألقاها من قاعدة فورت 
ماي��ر إلى جنوب غرب واش��نطن وكانت 
موضع ترقب شديد »حدسي األساسي 
كان االنس��حاب ، لكن الق��رارات تكون 
مختلف��ة جدا ح��ني نكون ف��ي املكتب 

البيضاوي«.
وأيد ترامب مرارا قبل وصوله إلى البيت 
األبيض انس��حاب بالده من افغانستان 
وكتب على تويتر في كانون الثاني 2013 
افغانس��تان« مضيف��ا »قواتنا  »لنغادر 
تتعرض للقتل بيد افغان تولينا تدريبهم 
ونح��ن نهدر املليارات هن��اك. هذا عبث. 

يجب اعادة اعمار الواليات املتحدة«.
وقال مس��ؤول أميركي كبي��ر إن ترامب 
أعطى الض��وء األخض��ر للبنتاغون من 
أجل نش��ر تعزيزات يص��ل عديدها غلى 

3900 جندي إضافي.
وإن كان��ت ه��ذه التعزي��زات متواضعة 
بعدما وص��ل عديد الق��وات األميركية 
املنتشرة في افغانس��تان إلى مئة الف 
جندي قبل س��بع سنوات، إال أنها تشير 

إل��ى تغيي��ر ف��ي التوجه املس��جل في 
السنوات األخيرة.

م��ن جهت��ه، أعل��ن وزي��ر الدف��اع جيم 
ماتي��س على الف��ور أنه سيتش��اور مع 
االمني العام للحلف االطلس��ي والدول 
احلليفة، مؤك��دا أن العديد منها تعهد 

بزيادة عديد قواته في أفغانستان.
وينتش��ر حالي��ا حوال��ى 8400 جن��دي 
أميركي في أفغانس��تان ف��ي إطار قوة 
دولي��ة تع��د باإلجم��ال 13500 عنص��ر 
وتقوم بصورة أساس��ية بتقدمي املشورة 

لقوات الدفاع األفغانية.

وفي س��ياق عرضه استراتيجيته بشأن 
أطول ح��رب خاضتها الوالي��ات املتحدة 
ف��ي تاريخها، وجه ترامب حتذيرا ش��ديد 
اللهج��ة إلى إس��الم اباد الت��ي اتهمها 

بأنها قاعدة خلفية حلركة طالبان.
وقال »إن باكس��تان ستكس��ب الكثير 

إن تعاونت مع جهودنا في افغانس��تان. 
إي��واء  واصل��ت  إذا  كثي��راً  وستخس��ر 
مجرم��ني وإرهابي��ني« مضيفا »يجب أن 

يتغير هذا، وسيتغير على الفور«.
اس��تبق  الباكس��تاني  اجلي��ش  وكان 
خطاب ترامب مترقبا أن تشدد واشنطن 
اللهج��ة من جديد، فأكد قبل س��اعات 
م��ن عرض االس��تراتيجية األميركية أن 
باكس��تان لن تؤوي »اي بني��ة حتتية ألي 

منظمة ارهابية«.
وعلقت وزارة الدفاع األميركية الش��هر 
املاض��ي مس��اعدات عس��كرية بقيمة 
معتب��رة  لباكس��تان،  دوالر  ملي��ون   50
أن إس��الم اب��اد ال تب��ذل جه��ودا كافية 
ملكافحة ش��بكة حقاني املتحالفة مع 

حركة طالبان األفغانية.
ولطامل��ا اعتب��ر هذا التنظيم الناش��ط 
ف��ي املنطق��ة القبلية عل��ى احلدود بني 
باكس��تان وافغانس��تان عل��ى ارتب��اط 

بأجهزة االستخبارات الباكستانية.
غي��ر أن الرئي��س األميركي ال���45 وجه 
حتذي��را أيضا إل��ى نظام كاب��ول مؤكدا 
»التزامنا ليس غير محدود، ودعمنا ليس 

شيكا على بياض«.
وقال في اخلطاب ال��ذي أتاح له الوقوف 
رئاس��ية بع��د اس��بوعني م��ن  وقف��ة 
الفوض��ى أحلقا ضررا بالغ��ا بصورته، إن 
»األميركي��ني يريدون إصالحات حقيقية 

ونتائج حقيقية«.

م��ن جه��ة ثاني��ة، ت��رك ترام��ب الباب 
مفتوح��اً عل��ى إم��كان إجراء ح��وار مع 

بعض من عناصر حركة طالبان.
وقال »في وقت م��ن األوقات، وبعد جهد 
عس��كري ناجح، رمبا يك��ون من املمكن 
إيجاد حل سياس��ي يش��مل ج��زءاً من 
طالبان أفغانستان«. وتابع »لكن ال أحد 
يعلم ما إذا كان هذا س��يحصل ومتى« 

قد يتحقق.
وأوض��ح وزير اخلارجية ريكس تيلرس��ون 
بعد قليل أن الواليات املتحدة »مستعدة 
لدع��م محادث��ات س��الم ب��ني احلكومة 
األفغاني��ة وحرك��ة طالبان بال ش��روط 

مسبقة«.
من جهتها نددت زعيمة الدميوقراطيني 
في مجل��س النواب نانس��ي بيلوس��ي 
بخط��اب اعتبرته غير واض��ح وقالت إن 
ترام��ب »أعلن ع��ن التزام غي��ر محدود 
ألرواح أميركي��ة بدون أي محاس��بة من 
»الرئيس  األميركي« مضيفة  الش��عب 
ترام��ب يق��ول إن��ه ل��ن يك��ون هن��اك 
س��قف لعديد الق��وات وال جدول زمني 

لالنسحاب«.
وكان هذا أول إعالن رئاس��ي منذ مغادرة 
مستش��ار ترامب لالس��تراتيجية املثير 
للجدل س��تيف بانون اجلمع��ة املاضي. 
وكان بان��ون حام��ل راية »امي��ركا اوال« 
واملدافع عن خط انعزالي متشدد، يعارض 

نشر جنود اضافيني في املنطقة.
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باريس ـ أ ب ف:
وص��ل العناص��ر األربع��ة الذين م��ا زال��وا على قيد 
احلياة من اخللية اجلهادية التي نس��ب إليها اعتداءي 
كاتالوني��ا ف��ي آلي��ات للش��رطة امس الثالث��اء إلى 
محكمة مدريد حي��ث يتوقع أن توجه إليهم التهم 

رسميا، بحسب ما افاد مراسل فرانس برس.
ودخلت حافالت الش��رطة االس��بانية حتت حراس��ة 
مشددة مقر احملكمة الوطنية التي تنظر في قضايا 
االرهاب، حيث س��يمثل املش��تبه بهم االربعة امام 
قاض س��يقرر ما اذا كان سيوجه اليهم التهم على 
خلفية عمليتي الدهس اللتني اسفرتا عن 15 قتيال 

و120 جريحا.
وقتل��ت الش��رطة او اعتقل��ت اف��راد خلي��ة مؤلفة 
م��ن 12 عضوا عق��ب اعتداءي االس��بوع املاضي في 
برش��لونة ومنتج��ع كامبريل��س وقد أعل��ن تنظيم 

داعش مسؤوليته عنهما.
وكانت الشرطة اعتقلت اربعة رجال، فيما قتل أفراد 
اخللي��ة اآلخرون بعضهم بأيدي الش��رطة وبعضهم 
اآلخر في انفجار عرضي وقع في منزل كان يستخدم 

لتصنيع املتفجرات في ألكنار.

روما ـ بي بي سي:
ضرب زلزال بقوة أرب��ع درجات مبقياس ريختر جزيرة 
إيش��يا اإليطالي��ة، مما أس��فر عن مص��رع امرأتني 

وإصابة 39 آخرين.
وقالت وس��ائل إعالم محلية في إيطاليا إن عشرة 
أشخاص ال زال مصيرهم مجهوال بعد انهيار عدة 

مبان في مدينة كاسميكيوال.
ويبلغ عدد سكان اجلزيرة املطلة على ساحل نابولي 
حوالي 50 ألف نسمة، وغالبا ما يرتادها الكثير من 

السائحني.
وأظه��رت ص��ور نش��رت عل��ى وس��ائل التواص��ل 
االجتماعي أضرارا بالغة حلقت باملباني، مبا في ذلك 

الكنيسة التاريخية.
وقالت تقارير محلية إن إحدى املستشفيات أخليت 
في حني يس��تمر عمال الطوارئ ف��ي إخراج الناس 

من حتت األنقاض ومن البنايات املنهارة.
وأضاف��ت أن التي��ار الكهربائي انقط��ع عن اجلزيرة 
في حني تنقل فرق الطوارئ على منت عبارة وطائرة 

مروحية من األراضي اإليطالية إلى اجلزيرة.

بيروت ـ رويترز:
قال اجلي��ش اللبناني امس االول االثنني إنه عثر على 
صواري��خ مض��ادة للطائ��رات في مخبأ لألس��لحة 

مبنطقة تخلى عنها متشددو تنظيم داعش .
وتضمن مخبأ األسلحة أيضا قذائف مورتر وأسلحة 
آلي��ة متوس��طة وثقيلة وبن��ادق وقنابل وأس��لحة 
مض��ادة للدبابات وألغام��ا وعبوات ناس��فة بدائية 

وذخيرة.
وبدأ اجليش اللبناني الس��بت املاض��ي عملية لطرد 
تنظي��م داعش من جيبه الصغير في اجلبال املمتدة 

على احلدود مع سوريا.
وينفذ اجليش الس��وري وجماعة حزب اهلل اللبنانية 
عملي��ة متزامن��ة لك��ن منفصلة ضد اجلي��ب ذاته 

داخل سوريا.
وأجبر هجوم حلزب اهلل الش��هر املاضي املتش��ددين 
م��ن جبهة النص��رة الت��ي كان��ت جن��اح القاعدة 
الرسمي في سوريا على االنسحاب من جيب مجاور 
على احل��دود إلى منطقة تس��يطر عليها املعارضة 

املسلحة في سوريا.

وصول المشتبه بهم 
األربعة في اعتداءي 
إسبانيا الى المحكمة 

مقتل شخصين وإصابة 
العشرات ّجراء زلزال 

بجزيرة إيشيا اإليطالية

الجيش اللبناني يعثر على 
صواريخ مضادة للطائرات 

في مخبأ لـ«داعش »

متابعة ـ الصباح الجديد:

قت��ل 42 مدني��ا بينه��م اطف��ال 
ونس��اء ام��س االول االثن��ني ف��ي 
قصف للتحالف الدولي على عدة 
احياء ال تزال حتت سيطرة تنظيم 
داعش ف��ي مدينة الرقة بش��مال 
سوريا، وفق ما افاد املرصد السوري 
حلقوق االنسان امس الثالثاء، فيما 
أعلنت كازاخس��تان امس الثالثاء 
أن احملادث��ات املقبل��ة حملاول��ة وضع 
خطة إلحالل الس��الم في س��وريا 
قد جتري ف��ي منتص��ف ايلول في 
عاصمته��ا اس��تانا، بعدما كانت 
روس��يا تخط��ط لعقده��ا نهاية 

الشهر اجلاري. 
الدول��ي  التحال��ف  ويدع��م 
بقي��ادة واش��نطن بغ��ارات جوية 
ومستش��ارين عل��ى االرض هجوم 
قوات س��وريا الدميوقراطية، حتالف 
فصائ��ل كردية وعربية، املس��تمر 
من��ذ االس��بوع االول م��ن حزيران 
داخل مدينة الرقة، معقل تنظيم 

داعش االبرز في سوريا.
وق��ال مدي��ر املرص��د رام��ي عب��د 
ب��رس  فران��س  لوكال��ة  الرحم��ن 
»أس��فر قصف للتحال��ف الدولي 
ام��س االول االثنني عل��ى عدد من 
احياء مدينة الرق��ة عن مقتل 42 

مدنيا بينهم 19 طفال«.
وكان قصف جوي للتحالف الدولي 
اس��فر االحد املاضي عن مقتل 27 
مدنيا في حارة سكنية في وسط 

املدينة.
وارتفع��ت بذل��ك حصيل��ة قتلى 
غارات التحالف الدولي على الرقة 
خ��الل اس��بوع ال��ى 170 مدني��ا، 
بينه��م 60 طف��ال، وف��ق م��ا وثق 

املرصد السوري.
واوض��ح عب��د الرحم��ن ان ارتفاع 
حصيلة القتلى املستمر يعود الى 
ان »الغارات تضرب احياء مكتظة 
بالس��كان خصوص��ا في وس��ط 
املدين��ة«، مش��يرا ال��ى ان »غارات 

التحال��ف تس��تهدف اي مكان او 
مبنى ترصد ف��ي حتركات لتنظيم 

داعش ».
وأش��ار عبد الرحمن إلى س��قوط 
قتلى مدني��ني »يوميا« جراء غارات 
التحال��ف الدولي عل��ى الرقة، مع 
اقت��راب املع��ارك اكثر من وس��ط 

املدينة.
وتترك��ز املعارك حالي��ا في املدينة 
القدمي��ة فضال عن حي��ي الدرعية 
والبريد غربا واطراف وسط املدينة 

من اجلهة اجلنوبية.
وبعد اكثر من شهرين ونصف من 
املع��ارك داخ��ل الرق��ة، باتت قوات 
سوريا الدميوقراطية تسيطر على 
نحو 60 في املئ��ة من املدينة التي 

فر منها عشرات االف املدنيني.
وال ي��زال نح��و 25 ال��ف ش��خص 
عالقني في املدين��ة، وفق تقديرات 

االمم املتحدة.
واعتب��ر رئي��س مجموع��ة العمل 
االنسانية  املس��اعدة  االممية حول 
في س��وريا ان »اس��وأ م��كان في 
س��وريا اليوم هو اجلزء الذي ال يزال 
يس��يطر عليه ما يسمى بتنظيم 

داعش في الرقة«.
وينف��ي التحالف الدول��ي تعمده 
اس��تهداف مدني��ني، ويؤكد اتخاذ 
االج��راءات الالزمة لتفادي ذلك في 

كل من العراق وسوريا.
ودخل��ت عمليات التحالف الدولي 
ال��ذي ينفذ غارات عل��ى اجلهاديني 
في العراق وس��وريا الشهر احلالي 
عامه��ا الراب��ع، إذ بدأت ف��ي 8 اب 
2014 ف��ي العراق، قبل أن تش��مل 
الحقا محاربة اجلهاديني في سوريا 

اجملاورة.
وفي تقري��ره الش��هري االخير في 

آب احلالي، ق��در التحالف ان »624 
مدني��ا عل��ى األقل قتلوا بش��كل 
غير متعمد في ضربات التحالف« 
منذ بدء عملياته العس��كرية في 
الس��وري  املرصد  لك��ن  البلدي��ن. 
ومنظمات حقوقية تقدر ان العدد 

اكبر بكثير.
باملقابل أعلنت كازاخس��تان امس 
الثالثاء أن احملادث��ات املقبلة حملاولة 
وض��ع خط��ة إلحالل الس��الم في 
سوريا قد جتري في منتصف ايلول 
في عاصمتها استانا، بعدما كانت 
روس��يا تخط��ط لعقده��ا نهاية 

الشهر اجلاري.

وأفادت وزارة خارجية كازاخس��تان 
عبر موقع »فيس��بوك« أنه سيتم 
حتديد تاريخ احملادثات خالل اجتماع 
يعقد هذا الش��هر ب��ني خبراء من 

روس��يا وتركيا وايران، مشيرة إلى 
أنه »مبدئيا، قد نكون نتحدث عن 

منتصف ايلول تقريبا«.
وأوضح��ت ال��وزارة أن اإلعالن كان 
نق��ال عن تصريحات وزي��ر خارجية 
كازاخستان خيرت عبد الرحمنوف 
للصحافيني عل��ى هامش اجتماع 
للحكوم��ة وال��ذي أك��د أن تغيير 
التاري��خ يس��تند إل��ى »معلومات 

وصلت من روسيا«.
الروس��ي  اخلارجي��ة  وزي��ر  وق��ال 
س��يرغي الفروف للصحافيني في 
موس��كو ام��س االول االثن��ني إن 
االجتم��اع عل��ى مس��توى اخلبراء 
س��يعقد »بحلول نهاية الش��هر 

اجلاري أو مطلع ايلول ».
ول��م يعط تاريخا مح��ددا حملادثات 
اس��تانا الفعلي��ة. وكانت روس��يا 
تخط��ط النعقاد جولة جديدة من 

احملادثات في استانا أواخر آب.
وخ��الل محادثات س��الم س��ابقة 
عقدت في استانا، وضعت كل من 
روس��يا تركيا وايران خطة إلقامة 
»مناطق خف��ض التوتر« في أجزاء 

من سوريا.
وكان مبع��وث األمم املتحدة اخلاص 
لسوريا ستافان دي مستورا أعرب 
عن أمله في إطالق محادثات سالم 
»حقيقية وجوهرية« في تش��رين 
الس��ورية  احلكوم��ة  ب��ني  االول 
ومعارض��ة موح��دة لم تتش��كل 

بعد.
وتولى دي ميس��تورا سابقا رعاية 
س��بع جوالت من احملادثات التي لم 
حتق��ق جناح��اً في جنيف وش��كل 
مصي��ر الرئي��س الس��وري بش��ار 
االس��د عقبة اساسية في حتقيق 

اي تقدم.

تأجيل محادثات السالم في أستانا إلى الشهر المقبل

مقتل 42 مدنيا في قصف للتحالف الدولي
على مدينة الرقة شمال سوريا 

ارتفعت حصيلة 
قتلى غارات التحالف 

الدولي على الرقة 
خالل اسبوع الى 

170 مدنيا، بينهم 
60 طفال، وفق 

ما وثق المرصد 
السوري

ترامب

غارات التحالف

تقـرير
بشأن أطول حرب خاضتها الواليات المتحدة في تاريخها

ترامب يرفض أي انسحاب من أفغانستان ويكّثف المجهود العسكري
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طهران ـ أ ب ف :
ح��ذر رئيس هيئ��ة الطاق��ة الذرية 
اإليراني��ة عل��ي أكب��ر صاحلي امس 
الثالثاء من أن إيران ميكنها استئناف 
تخصي��ب اليورانيوم إلى مس��توى 
ع��ال خالل خمس��ة أي��ام إذا تخلت 
الوالي��ات املتحدة عن االتفاق النووي 

املبرم في صيف 2015.
وق��ال صاحلي في مقابل��ة مع إذاعة 
صممن��ا،  »اذا  احلكومي��ة  »إري��ب« 
ميكنن��ا ف��ي غض��ون خمس��ة أيام 
عل��ى األكثر الب��دء بالتخصيب في 
%20 في )منش��أة( فوردو«  مستوى 
النووي��ة. وأض��اف »بالطبع ال نحبذ 
حدوث هذا األمر ونبذل جهداً كبيراً 

لتنفيذ االتفاق النووي«.
وأكد أن »أولويتن��ا القصوى تتمثل 
في احملافظ��ة على االتف��اق النووي، 

ولكن بالتأكيد ليس بأي ثمن«.
وحصلت إي��ران ل��دى التوقيع على 
االتف��اق م��ع الق��وى الكب��رى على 
وعود بتخفيف العقوبات املفروضة 
عليه��ا مقاب��ل خفض أنش��طتها 
النووي��ة ،وال س��يما االمتن��اع ع��ن 
تخصيب اليورانيوم بنس��بة %20 أو 
أكثر وهو املس��توى الذي قد يقربها 

من صنع سالح نووي.
وهدد الرئيس األميركي دونالد ترامب 
م��رارا بإلغ��اء االتفاق الن��ووي خالل 
انتخابه،  وبع��د  االنتخابية.  حملته 
فرض عقوبات جدي��دة على طهران 
برنامجه��ا الصاروخي في  بس��بب 
حني تبادل اجلانب��ان االتهام بانتهاك 

روحية االتفاق النووي.
ولك��ن صاحلي أش��ار إل��ى أن إلغاء 
االتف��اق س��ينعكس س��لبا عل��ى 

جهود واش��نطن ف��ي التعاطي مع 
برنامج كوريا الشمالية الذري.

وح��ذر »إذا ألغوا االتف��اق النووي مع 
الش��مالية  ايران، فس��تقول كوريا 

إنكم غير ملتزمني بتعهداتكم«.
وأضاف »ستنهار مصداقية الواليات 
املتحدة وس��تطرح االس��ئلة بشأن 
األس��باب الت��ي جتعله��م يقدمون 
التزاما ومن ثم يقومون بانتهاكه«.

ويس��مح االتف��اق الي��ران تخصيب 
اليورانيوم إلى درجة 3,5 باملئة والتي 
تش��غيل  في  اس��تخدامها  ميك��ن 

املفاعالت.
وبنس��بة تخصيب تبل��غ 20 باملئة، 
ميكن استخدام اليورانيوم في مجال 
الط��ب الن��ووي، إال أن ذلك يس��هل 
الوصول إلى مستوى 90 باملئة الذي 

يحتاجه تطوير أسلحة نووية.

سدني ـ بي بي سي :
أكد وزير الداخلية اللبناني أن أمتعة 
كان��ت حتت��وي عل��ى عبوة ناس��فة 
ضبط��ت على أيدي الس��لطات في 

بالده
ق��ال وزير الداخلية اللبناني إن خلية 
إرهابية حاولت تفجير طائرة قادمة 
باس��تخدام عبوات  أس��تراليا  م��ن 
ناس��فة مخبأة في دمي��ة »باربي«، 

وآلة لفرم اللحوم.
وأض��اف أن عام��ر اخلي��اط خط��ط 
لتفجي��ر عبوة ناس��فة زمنية ميكن 
ضبطه��ا لالنفج��ار بع��د عش��رين 
دقيقة ف��ي طائرة ركاب أس��ترالية 
عل��ى متنه��ا 400 مس��افر كان من 
املفت��رض أن تهبط في أبو ظبي في 
اإلم��ارات. وقالت تقاري��ر إن العملية 
ألغيت بعد اكتش��اف األمتعة التي 

كانت حتتوي على العبوات الناسفة. 
وألقت قوات مكافح��ة اإلرهاب في 
سيدني في أس��تراليا القبض على 
أربعة أسخاص في متوز املاضي أثناء 

مداهمات لبعض املواقع.
وأطل��ق س��راح اثن��ني م��ن األربعة 
املعتقلني، لكن االثنني اآلخرين، وهما 
األخوان خالد اخلياط ومحمود اخلياط، 
وجهت إليهما تهم��ة »التجهيز، أو 
التخطيط لهجوم إرهابي«. وأكدت 
السلطات األسترالية في ذلك الوقت 
أن القب��ض على املتهم��نينْ جاء بناء 
على كش��ف خطة إلسقاط طائرة. 
واعتقدت الس��لطات بع��د اعتقال 
اس��تهدفت  اخلط��ة  أن  املتهم��نينْ 
إسقاط طائرة تابعة خلطوط االحتاد 
اجلوية كان من املفترض أن تقلع من 
مطار س��يدني في 15 مت��وز املاضي. 

ووصف ماي��كل في��الن، نائب رئيس 
األس��ترالية،  الفيدرالية  الش��رطة 
الش��هر املاضي اخلط��ة بأنها كانت 
»األكثر تعقيدا بني خطط الهجمات 

اإلرهابية التي شهدتها البالد.«
وأضاف أن مكونات العبوات الناسفة 
أرسلت عبر الشحن الدولي مبعرفة 
أح��د أعض��اء تنظي��م داع��ش إلى 

املتهمني في أستراليا.
وأش��ارت تقاري��ر إل��ى أن األخ الرابع، 
ط��ارق، كان عضوا بارزا في التنظيم 

في مدينة الرقة السورية.
وعق��دت الداخلي��ة اللبنانية مؤمترا 
صحفي��ا أكد في��ه وزي��ر الداخلية 
اللبنان��ي نه��اد املش��نوق أن عام��ر 
اخلي��اط أُجب��ر عل��ى إلغ��اء اخلط��ة 
والس��فر إلى لبنان دون أمتعته بعد 

التحفظ عليها.

إيران تهدد باستئناف تخصيب 
اليورانيوم بمستوى 20 % 

كشف مخطط لتفجير طائرة أسترالية 
بقنبلة مخبأة في دمية »باربي«



7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد: 

كشف نائب وزير النفط االيراني 
حميد رضا عراق��ي امس الثالثاء 
ع��ن زی��ادة ف��ي ع��دد األس��واق 
املس��توردة للغاز اإليراني وارتفاع 
اإليراني  الغ��از  مع��دل ص��ادرات 
إلی عدة دول ف��ي العالم بلغ 42 
ملیون متر مکع��ب یومیا، عازيا 
ذل��ك إلى االتفاق ال��ذي جرى مع 

العراق.
ونقل��ت وكال��ة انب��اء »إيس��نا« 
اإليراني��ة ع��ن عراق��ي قول��ه إن 
اإليراني  الغ��از  »معدل ص��ادرات 
إلی دول في أرجاء العالم بلغ 42 

ملیون متر مكعب یومیا«.
وأض��اف، أن »توقی��ع إتفاقیة مع 
الع��راق هو من برام��ج احلكومة 
لزیادة حجم الص��ادرات اإليرانية 
وأن��ه علی ضوء إنط��الق صادرات 
الغ��از اإليراني إل��ی العراق وصل 
مع��دل إجمال��ي ص��ادرات الغاز 
اإليراني إل��ی العال��م 42 ملیون 

متر مكعب یومیا«.
وكان وزير النف��ط االيراني بيجن 
زنكن��ة قد اعلن في وقت س��ابق 
عن تدش��ن أنب��وب تصدير الغاز 
الى البص��رة بطاق��ة متريرية 30 
مليون متر مكع��ب يوميا، حتى 
عملي��ة  إن  قائ��ال   2018 آذار   20
تصدي��ر الغاز من »نفت ش��هر« 
غربي اي��ران الى بغ��داد قد بدأت 

فعليا«.
ف��ي الش��أن ذاته، ق��ال مصدران 
تس��ويق  ش��ركة  إن  مطلع��ان 
النفط )س��ومو( أبلغت عمالءها 
أنه��ا تنوي تغيير س��عر القياس 
خلام البصرة في آس��يا إلى سعر 

العق��ود اآلجلة للخ��ام العماني 
ف��ي بورص��ة دب��ي للطاق��ة من 
متوس��ط أس��عار خام��ي دب��ي 
وعمان على منصة بالتس اعتباراً 

من كانون الثاني 2018.
والتغيي��ر املقترح ميثل حتوالً كبيراً 
م��ن جانب العراق ثاني أكبر منتج 
في أوبك ليخرج على ما اعتاد عليه 
من��ذ عقود هو وغيره من األعضاء 
ف��ي املنظم��ة مث��ل الس��عودية 

والكوي��ت وإي��ران ف��ي االس��تناد 
لتقييمات وكالة ستاندرد آند بورز 
العاملية لألس��عار  بالتس  جلوبال 

في تسعير خاماتهم.
وسيسري ذلك على نحو مليوني 
برميل م��ن اخلام يومياً أو ما يقرب 
م��ن ثلثي صادرات اخل��ام العراقية 

من ميناء البصرة اجلنوبي.
على مستوى أسعار النفط عاملياً، 
ارتفعت هذه أمس الثالثاء بفضل 

مؤش��رات عل��ى تراج��ع املعروض 
تدريجي��ا الس��يما ف��ي الوالي��ات 

املتحدة.
وسجل خام القياس العاملي مزيج 
برنت 51.91 دوالر للبرميل مرتفعا 
25 س��نتا أو ما يوازي 0.5 في املئة 

عن سعر اإلغالق السابق.
وزاد خام غرب تكس��اس الوسيط 
األميركي في املعامالت اآلجلة 23 
سنتا أو ما يعادل 0.5 في املئة إلى 

47.60 دوالر للبرميل.
وقال فؤاد رزق زاده محلل الس��وق 
في فوركس دوت كوم للسمسرة 
»تتراج��ع  اآلجل��ة  العق��ود  ف��ي 
مخزونات اخل��ام األميركية باطراد 
في األس��ابيع األخيرة. إذا استمر 
االجت��اه النزول��ي خملزون��ات النفط 
نس��تطيع توقع صعود النفط ال 
سيما في ظل القيود احلالية على 

اإلمدادات من أوبك وروسيا«.

وتراجعت مخزونات اخلام التجارية 
األميركي��ة نحو 13 ف��ي املئة من 
ذروتها املسجلة في مارس آذار إلى 

466.5 مليون برميل.
وتخط��ى مس��توى إنت��اج اخل��ام 
األميركي 9.5 مليون برميل يوميا 
وهو أعلى مستوى منذ متوز، إال أن 
احمللل��ن يقولون إن وتيرة النمو قد 
تتباطأ قريبا مع خفض ش��ركات 

الطاقة عدد منصات احلفر.

استند إلى »دبي للطاقة« في تسعير خام البصرة

العراق يستورد 30 مليون متر مكعب يوميًا من الغاز اإليراني 

توقیع اتفاقیة مع 
العراق هو من برامج 
الحكومة لزیادة حجم 
الصادرات اإلیرانیة 
وأنه علی ضوء 
انطالق صادرات الغاز 
اإلیراني إلی العراق 
وصل معدل إجمالي 
صادرات الغاز اإلیراني 
إلی العالم 42 ملیون 
متر مكعب یومیا

أنابيب الغاز اإليراني

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن��ت وزارة التجارة واملكائن أمس الثالثاء حتقيق 
مبيعات مالية للس��يارات جت��اوزت 11 مليار دينار 

من شهر اب اجلاري .
وذكر مدير عام الشركة علي هاشم بداي في بيان 
صحافي، ان »مبيعات الس��يارات حققت 307 من 
نوع صال��ون بقيم��ة 6449046665 دينار. مضيفا 
ان تس��ويق 236 س��يارة نوع تويوتا ك��ورال صالون 

وبقيمة بلغت 5442746000 دينار«.
وأش��ار بان ش��ركته تس��عى الى توريد وتس��ويق 
الس��يارات بنظام األقس��اط ومن دون فائدة لكي 
تص��ل ل��كل املواطن��ن الراغبن باحلص��ول على 
س��ياره وبالتالي حتقي��ق إيرادات ماليه للش��ركة 
تساعدها على استمرار ودميومة نشاطها لكونها 

من شركات التمويل الذاتي.

بنجالورو ـ رويترز:
انخفضت أس��عار الذه��ب أمس الثالث��اء متأثرة 
بصع��ود ال��دوالر بينم��ا يرك��ز املس��تثمرون على 
التوترات بشأن كوريا الشمالية مع ترقب اجتماع 
س��نوي للبنوك املركزية ف��ي الواليات املتحدة في 

األسبوع احلالي.
ونزل الذهب في املعام��الت الفورية 0.4 باملئة إلى 
1285.48 دوالر لألوقي��ة )األونص��ة( بعدم��ا أنهى 

اجللسة السابقة على ارتفاع 0.5 باملئة.
وانخف��ض الذهب في العق��ود األميركية اآلجلة 
تس��ليم كانون األول 0.6 باملئة إلى 1289.10 دوالر 

لألوقية.
ويترق��ب املس��تثمرون املؤمت��ر الس��نوي للبن��وك 
املركزي��ة في جاكس��ون ه��ول ف��ي ويومينج في 
األس��بوع احلالي الس��تخالص مؤش��رات بش��أن 
السياس��ة النقدية في املستقبل حيث من املقرر 
أن يتح��دث رئيس البن��ك املرك��زي األوروبي ماريو 
دراجي ورئيسة مجلس االحتياطي االحتادي )البنك 

املركزي األميركي( جانيت يلن خالل املؤمتر.
وبالنسبة للمعادن النفيسة األخرى نزل البالديوم 
0.5 باملئة إل��ى 934.50 دوالر لألوقية بعدما المس 
أعلى مستوى في أكثر من 16 عاما عند 940 دوالرا 

لألوقية في وقت سابق من اجللسة.

لندن ـ رويترز:
تراج��ع اليورو في مقابل ال��دوالر الذي صعد على 
نطاق واس��ع أم��س الثالثاء في ظ��ل توقعات بأن 
البن��ك املرك��زي األوروبي س��يبعث رس��الة حذرة 
بخصوص السياسة النقدية خالل مؤمتر للبنوك 

املركزية يعقد في األسبوع احلالي.
وستكون كلمة ماريو دراجي رئيس املركزي األوروبي 
في مؤمتر البنوك املركزية في جاكس��ون هول يوم 
اجلمعة من أهم أحداث املؤمتر بينما تتجه األنظار 
أيضا إلى تصريحات جانيت يلن رئيس��ة مجلس 
االحتياط��ي االحتادي )البنك املركزي األميركي( في 

اليوم نفسه.
وق��ال مصدران مطلعان لرويترز األس��بوع املاضي 
إن دراج��ي س��يحجم عن تق��دمي رس��الة جديدة 
بخصوص السياس��ة النقدية مما يقلل التوقعات 
بش��أن بدء املركزي األوروبي حتديد مس��ار تقليص 

برنامجه للتحفيز النقدي.
وفق��د الي��ورو بع��ض قوته من��ذ وصول��ه ألعلى 
مستوى في عامن ونصف العام قرب 1.1910 دوالر 
في مطلع آب حيث أخذ املس��تثمرون في االعتبار 
النبرة احلذرة التي حتدث بها صناع السياسات في 

املركزي األوروبي في محضر اجتماعهم في متوز.
وبع��د صعوده بنس��بة 0.5 باملئة ي��وم االثنن في 
أكب��ر زي��ادة يومية له مقاب��ل الدوالر من��ذ بداية 
الشهر احلالي، نزلت العملة األوروبية املوحدة 0.2 

باملئة إلى 1.1790 دوالر أمس.
وقال محللون إن دراجي رمبا يتوخى احلذر من اإلدالء 
بأي تصريحات تدفع اليورو لتجاوز مس��توى 1.20 
دوالر وهو املس��توى الذي يعّده صناع السياس��ات 

مبنطقة اليورو مستوى حساسا.

التجارة: 11 مليار دينار 
مبيعات السيارات

1285 دوالرًا 
ألوقية الذهب
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متابعة الصباح الجديد:

جنوبي��ون  كوري��ون  مس��ؤولون  ب��دأ 
وأميركيون محادث��ات أمس الثالثاء، في 
ش��أن إدخال تعدي��الت محتمل��ة على 
اتفاق للتج��ارة احلرة مبرم ب��ن البلدين 
من��ذ خمس س��نوات، في الوق��ت الذي 
تس��عى فيه اإلدارة األميركي��ة لتنفيذ 
تعه��د الرئي��س دونالد ترام��ب بخفض 

العجز مع شركاء بالده التجارين.
ووصف ترامب خالل مقابلة مع »رويترز« 
في نيس��ان ه��ذا االتفاق بأن��ه »مروع«، 
مش��يراً إلى أنه سيعيد التفاوض عليه 

أو يلغيه.
وقدمت واشنطن الش��هر املاضي طلباً 
لعقد جلس��ة خاصة للجنة املشتركة 
للتف��اوض على إدخ��ال تعدي��الت على 

االتفاق.
وافتت��ح وزير التج��ارة الك��وري اجلنوبي 
التجاري  واملمث��ل  كي��م هيون-تش��وجن 
األميركي روب��رت اليتهايزر االجتماع من 

خالل مؤمتر عبر الفيديو.
وكان اليتهاي��زر ق��ال في مت��وز إن العجز 
التجاري األميركي في الس��لع مع كوريا 
اجلنوبي��ة تضاعف م��ن 13.2 مليار دوالر 

ف��ي 2011 إل��ى 27.6 ملي��ار دوالر العام 
املاضي.

وتؤكد س��يول أن االتف��اق يحقق فائدة 
إن  املاض��ي  الش��هر  وقال��ت  متبادل��ة. 
اجتم��اع اللجن��ة املش��تركة ال يعن��ي 
بالض��رورة أن كوري��ا اجلنوبية س��تعيد 

التفاوض على بنود االتفاق.
على صعيد ذي صل��ة، التزمت الواليات 
املتح��دة وكندا واملكس��يك، ف��ي ختام 
اجلولة األولى من محادثات تطوير اتفاق 
التجارة احلرة ألميركا الشمالية )نافتا(، 
س��ريعة«  »بوتي��رة  مفاوض��ات  إج��راء 

للتوصل إلى »نتيجة طموحة«.
وأعلنت الدول التي تربطها هذه املعاهدة 
من��ذ الع��ام 1994 ف��ي بيان مش��ترك، 
أن »نط��اق االقتراح��ات وحجمها خالل 
اجلول��ة األولى من احملادثات، تعكس مدى 
التزام ال��دول الثالث التوصل إلى نتيجة 
طموحة«. واعتبر أنها »تدل مجدداً على 
أهمية حتديث القواعد التي حتكم أكبر 

اتفاق جتارة حرة في العالم«.
وأش��ار املفاوض��ون ممثلو ال��دول الثالث 
الذي��ن اجتمع��وا ف��ي واش��نطن من��ذ 
األربع��اء، ال��ى أنه��م أع��ادوا النظر في 
»عش��رات املواضيع اخملتلف��ة«، من دون 
تس��جيل أي تقدم، ما يدّل على صعوبة 

املهمة.
املكس��يكين  املفاوض��ن  كبي��ر  وكان 
إلديفونس��و غواغاردو، رأى أن الصعوبة 
األولى »تكمن في إيجاد أرضية مشتركة 

وهذه عملية صعبة«.

األميركي��ن  املفاوض��ن  ولف��ت كبي��ر 
روب��رت اليتي��زر أيض��اً، إل��ى »املواضي��ع 
الكثيرة التي نوقشت )املوازين التجارية، 
األحكام املتعلق��ة بالتوظيف، اخلالفات 
التجارية...(«، معتبرا أن املهمة ستكون 

»صعبة«. 
وأصبح تطوير اتفاق »نافتا« أمراً حتمياً، 
بعدما فرضه الرئي��س األميركي دونالد 
ترامب الذي جعل السياسة االقتصادية 
م��ن أولوياته. ول��م يتوق��ف ترامب عن 

التندي��د باتف��اق »نافت��ا« ال��ذي يعتبره 
»كارثة«، محمالً إياه مس��ؤولية اختفاء 

وظائف كثيرة في الواليات املتحدة.
وتن��وي واش��نطن التص��دي خصوص��اً 
ملشكلة االختالل بامليزان التجاري بينها 
وبن املكس��يك الذي انتقل منذ توقيع 
املعاهدة، م��ن فائض قيمت��ه 1.6 مليار 

دوالر إلى عجز يبلغ 64 مليار دوالر.
وعّبر األطراف الثالث��ة، عن رغبتهم في 
جعل وتيرة العمل أس��رع، برغم ضغط 
املفاوض��ات. وقال��وا إن »املفاوض��ن عن 
الدول الثالث سيستكملون مشاوراتهم 
ف��ي بلدانهم، وس��يعملون على حتقيق 
تق��دم ف��ي صياغ��ة ن��ص املفاوض��ات 
خ��الل الفترة األخيرة من هذا الش��هر«. 
وسيجتمعون مجدداً في املكسيك في 
جول��ة ثانية من املفاوضات من األول من 

أيلول املقبل حتى اخلامس منه.
وتس��تكمل املفاوض��ات به��ذه الوتيرة 
الس��ريعة في اجتماع ثال��ث يُعقد في 
كن��دا نهاية الش��هر املقب��ل، ورابع في 
األول  تش��رين  ف��ي  املتح��دة  الوالي��ات 

املقبل.
وتش��هد املكس��يك العام املقبل إجراء 
انتخابات رئاسية وتشريعية، فيما جتري 
الواليات املتحدة انتخاباتها التشريعية. 

االس��تحقاقات  ه��ذه  نتائ��ج  وتُعتب��ر 
حاس��مة، إذ يُفترض أن يصادق اجمللسان 

املنتخبان على االتفاق. 
وتنته��ي صالحي��ة اإلجراء التش��ريعي، 
الذي يُقال انه معّجل أو »فاس��ت تراك« 
والذي يعطي اإلدارة األميركية صالحيات 
واس��عة في مجال املفاوضات التجارية، 
منتصف ع��ام 2018، وال متك��ن معرفة 
ما إذا كان النواب املنتخبون سيمددونه 

بسهولة.
أما بالنس��بة إلى جدول أوت��اوا الزمني 
فه��و أخ��ّف ضغط��اً. اال أن التحدي في 
ه��ذه احلالة يتمحور ح��ول حجم كندا، 
التي متثل في الوقت ذاته أكبر مستهلك 

ومصدر للطاقة إلى الواليات املتحدة.
الكندي��ة  اخلارجي��ة  وزي��رة  ووصف��ت 
كريس��تيا فريالن��د املفاوض��ات، بأنه��ا 
»تاريخي��ة«. وش��ددت عل��ى أهمية هذا 
النص ال��ذي اعتبرته »االتف��اق التجاري 

األكبر في العالم«.
وأش��ارت الى أن كندا والواليات املتحدة 
واملكس��يك »متثل مجتمع��ة ربع الناجت 
احمللي اإلجمالي العاملي مع نسبة 7 في 

املئة من سكان العالم«.
وتعهدت املكسيك »التوصل إلى اتفاق 

يجعل الدول الثالث رابحة«.

ترامب

تقـریر
واشنطن تسعى لتطوير اتفاق »نافتا«

مفاوضات أميركية - كورية جنوبية لتعديل اتفاق التجارة 

بغداد ـ الصباح الجديد:
ذك��ر مص��در معن��ي أن الع��راق 
أن  وش��ك  عل��ى  والس��عودية 
يفتتحان معبر عرعر على احلدود 
ب��ن الدولت��ن اجلارت��ن، مرجحا 
أن يت��م افتت��اح املنف��ذ خ��الل 

الشهرين املقبلن. 
وق��ال املدي��ر الع��ام للجم��ارك 
احلقبان��ي،  أحم��د  الس��عودية 
أن��ه يرجح أن يت��م افتتاح منفذ 
جدي��دة عرعر بن ب��الده والعراق 

خالل شهرين إلى ثالثة أشهر.
وأضاف احلقبان��ي الذي رافق وزير 
النق��ل س��ليمان احلم��دان ف��ي 
جولة على املنفذ، إن "العمل بدأ 
في جتهيز املنفذ، وسيتم تعزيزه 
بكوادر بش��رية مؤهلة وتقنيات 
لتلبية حاجات  حديثة مناسبة، 
املنف��ذ خ��الل الفت��رة املقبل��ة، 
ليتناس��ب م��ع حرك��ة التبادل 

التجاري املتوقعة بن البلدين.
يأت��ي ذلك ف��ي ض��وء االنفراجة 
ف��ي العالق��ات السياس��ية بن 

اململكة والعراق.
ب��دوره، قال احلم��دان في تصريح 
إل��ى وكال��ة األنباء الس��عودية 

إل��ى  ته��دف  الزي��ارة  إن  )واس(، 
الوق��وف واالط��الع عل��ى م��دى 
جاهزي��ة منف��ذ جدي��دة عرعر، 
وتلمس وحتديد احتياجات املنفذ 
اس��تعداداً الفتتاحه، إلى جانب 
حتديد احتياجات منطقة احلدود 
الش��مالية م��ن ط��رق وخدمات 

مرافقة.
عل��ى صعي��د ذي صل��ة، اكدت 
احلكوم��ة األردني��ة، ان االجه��زة 
واملؤسس��ات الرس��مية املعنية 
جاهزة العادة فتح معبر طريبيل 
احل��دودي م��ع الع��راق، وال��ذي مت 
اغالقه بس��بب املع��ارك اجلارية 
في محافظة االنبار ضد تنظيم 

داعش.
وأكد وزير الداخلية االردني، غالب 
الزعبي على وفق وس��ائل اعالم 
واملؤسسات  "االجهزة  أن  اردنية، 
املعني��ة  االردني��ة  الرس��مية 
بش��كل  وجاه��زة   مس��تعدة 
كامل العادة فتح معبر طريبيل 
احلدودي مع العراق في اي وقت".

وقال الزعب��ي، ان "االردن والعراق 
يبحث��ان منذ فت��رة اع��ادة فتح 
املعب��ر وتهيئة جمي��ع الظروف 

م��ن  وخاص��ة  لذل��ك  الالزم��ة 
اجلانب العراقي"، مش��يرا الى ان 
"اعادة فتح معب��ر طريبيل ميثل 
اهمية كبرى لالردن والعراق على 
ح��د س��واء وخاصة ف��ي اجلانب 
يعّد ش��ريان  االقتص��ادي، حيث 
حي��وي يس��تطيع م��ن خالل��ه 
البلدي��ن تب��ادل مختل��ف انواع 
واملستلزمات  والس��لع  البضائع 

الطبية وغيرها".
داخلي��اً، اعلن��ت احلكوم��ة، عن 
االولية على االعتراف  موافقتها 
مبعب��ر دول��ي رس��مي جديد في 

اقليم كردستان.
ال��وزراء،  وبحس��ب كتاب جمللس 
ع��ن  احلكوم��ة  اعلن��ت  فق��د 
املوافق��ة االولية عل��ى االعتراف 
مبعبر كيل��ي الدولي، معلنة عن 
تشكيل جلنة لزيارة املعبر بهدف 
توس��يع العالقات ب��ن حكومة 
االقليم وبغداد بشأن هذا املعبر.

ومعب��ر كيل��ي واحد م��ن املعابر 
اقلي��م  ب��ن  املهم��ة  الدودي��ة 
كردس��تان وايران وترب��ط مدينة 
مبدين��ة  العراقي��ة  دزة  قلع��ة 
سردش��ت االيرانية وهو حلد االن 

واح��د م��ن املعابر غي��ر املعترف 
بها.

واش��ار مص��در ف��ي ادارة رابرين 
ال��ى ان��ه بع��د انته��اء عطل��ة 
عي��د االضحى س��يقوم وفد من 
احلكوم��ة العراقي��ة بزيارة معبر 
كيلي، الفتا الى انه بهذه اخلطوة 
س��تعترف احلكومة بهذا املعبر 
الرس��مية  املعابر  ش��أنه ش��أن 
االخ��رى وتتعامل معه بش��كل 

رسمي.
م��ن جهته قال املتحدث باس��م 
الكردستانين  املستثمرين  احتاد 
املال ياس��ن محمود، في تصريح 
صحاف��ي، ان��ه منذ م��دة اكدت 
ايران بصورة رسمية على ضرورة 
وطالب��ت  كيل��ي  معب��ر  فت��ح 
باملوافق��ة على فتحه  احلكومة 

رسميا.
اقلي��م  ب��ن  احل��دود  ان  يذك��ر 
كردس��تان وكل من تركيا وايران 
تض��م معابر رس��مية رئيس��ة 
مث��ل ابراهيم اخللي��ل وبروبزخان 
وباشماخ وحاج عمران و10 معابر 
فرعية اخ��رى تتوزع على مناطق 

مختلفة من هذه احلدود.

البّر العراقي يتصل بالسعودية 
واألردن.. وعبر كردستان إلى العالم

بغداد ـ الصباح الجديد:
ارتفع��ت مبيع��ات البنك املركزي 
العراق��ي من العم��الت األجنبية، 
خ��الل م��زاد أم��س الثالث��اء، إلى 
121.47 ملي��ون دوالر، ف��ي مقابل 
117.99 مليون دوالر، مبزاد االثنن ، 
بزيادة 3.48 مليون دوالر، بحس��ب 

بيان للمركزي.
وأض��اف املرك��زي، في البي��ان، أن 
سعر الصرف بلغ 1190 ديناراً لكل 
دوالر، في املزاد املنعقد مبش��اركة  
43 مصرفاً، و10 شركات للتحويل 

املالي.

ون��وه البن��ك، في بيان��ه، بأن تلك 
املبيع��ات ه��ي نتائج امل��زاد املقرر 

اليوم األربعاء، 23 آب اجلاري.
وبلغ حجم املبالغ املبيعة لتعزيز 
أرص��دة املصارف في اخل��ارج نحو 
120.93 ملي��ون دوالر، فيما ُقدرت 
كمية النق��د املبيعة ب� 540 ألف 

دوالر.
وأوضح املركزي، في البيان، أن بيع 
املبالغ احملولة حلس��ابات املصارف 
في اخل��ارج يك��ون بس��عر 1190 
ديناراً لكل دوالر، أما البيع النقدي 

فسيكون بالسعر نفسه.

ارتفاع مبيعات المركزي 
من العمالت األجنبية

افتتاح معبر جديدة عرعر خالل الشهرين المقبلين
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خالل لقاء للسيد مسعود البارزاني 
م��ع رج��ال الدين دع��ا الداعني الى 
الغ��اء او تأجيل االس��تفتاء تقدمي 
بديل مضم��ون للعملية، وبالرغم 
م��ن التبري��رات الت��ي قدم بش��أن 
ح��ق الكرد باحلي��اة املس��تقلة، اال 
ان املس��وغات كانت هزيلة بسبب 
دفاع��ه ع��ن احلكوم��ة الفاس��دة 
وسياس��اتها الكارثية التي احلقت 
اضرارا جس��يمة بش��عب االقليم، 
ولك��ن بعيدا عن الهال��ة الدعائية 
وبس��بب الطروح��ات الت��ي تطرح 
بضبابي��ة ورؤي��ة مشوش��ة ع��ن 
االس��تفتاء وحق االستقالل، ارتأينا 
تق��دمي بدي��ل متس��م املوضوعية 
بنضوج  الدعوة  فكرة  الس��تيعاب 
سياس��ي ووعي ن��اجت ع��ن االدراك 
باملس��ؤولية الوطنية لتفهم حق 
تقري��ر املصي��ر، وتأم��ني ه��ذا احلق 
بالتواف��ق واالتف��اق م��ع احلكومة 
االحتادي��ة بت��أن وتعق��ل ومنط��ق 
حكيم، ويأتي ه��ذا البديل في ظل 
الت��ي  التش��اؤمية  التوضيح��ات 
طرحها البارزاني بخصوص اسباب 
االدخار احلكوم��ي القمعي لرواتب 
املوظفني املنهوبة، والتوقع بتواصل 

األزمة املالية لسنوات اخرى، وضمن 
سياق تأكيد احلكومة االحتادية على 
ع��دم ادراج االس��تفتاء والقضاي��ا 
غير الدس��تورية على طاولة احلوار 
مع وفد االقليم املفاوض، وبس��بب 
التركيب��ة الهزيل��ة لوف��د االقليم 
املزم��ع ارس��اله الى بغداد بش��أن 
االستفتاء واملشكالت العالقة بني 
الطرف��ني واملتوقع ان يع��ود خالي 

الوفاض.
له��ذا فان تقدمين��ا للبديل املقترح 
واملس��تند الى مش��روع سياس��ي 
س��ابق منش��ور في هذا املنبر احلر 
بعن��وان »مش��روع ميث��اق عراقي 
لرعاي��ة الدول��ة الكردي��ة«، يأت��ي 
لضم��ان البيئ��ة املناس��بة وم��ن 
أجل ترتي��ب التفاهمات والعالقات 
واالقليم  الع��راق  واملصالح خلدمة 
بصورة مش��تركة، لذا نأمل اخلروج 
بتقدمي رؤية تصب في صالح ضمان 
اتف��اق وطني بني الطرف��ني بقيادة 
السيد حيدر عبادي يؤمن املستقبل 

املشرق للجميع، والبديل ما يلي:
)1( فت��ح باب املفاوضات املباش��رة 
االقلي��م  حكوم��ة  ب��ني  بجدي��ة 
واحلكومة االحتادية، وعلى مستوى 

ساس��ة نزهاء حكماء لهم بصيرة 
نافذة وحكيمة ويتمتعون باالخالص 
بعي��دا  الوطني��ة  واملس��ؤولية 
ع��ن مصال��ح االح��زاب والعائالت 
قواع��د  وف��ق  وعل��ى  احلاكم��ة، 
البحث  اصولية لالجتماعات متهد 
ف��ي جمي��ع املطالب واملش��كالت 
العالقة بني الطرفني، وعلى ان حتدد 
فترة زمنية بثالثة اش��هر للوصول 
اتفاقي��ات محس��ومة لالقرار  الى 

وااللتزام الرسمي.
)2( التباح��ث والتف��اوض بأس��س 
دس��تورية وقانوني��ة عل��ى طاولة 
احل��وار، وذل��ك للتمهي��د لالقن��اع 
والقب��ول مبب��دأ حق تقري��ر املصير 
للشعب الكردي، وثم االتفاق على 
طرح االستفتاء أمام الشعب خالل 
فترة محددة وفي تاريخ محدد، ومع 

االقرار بقبول نتائج التصويت.
)3(  تثبيت قناعة احلكومة االحتادية 
ببيان رس��مي بحق ش��عب اقليم 
تقرير  باالس��تفتاء وحق  كردستان 
املصير، وذلك اس��تنادا الى الفقرة 
الثانية من امل��ادة االولى من ميثاق 
األمم املتحدة لس��نة 1945، وقرارات 
اجلمعي��ة العام��ة رق��م 2625 في 

سنة 1970، و2787 في سنة 1972، 
و3970 في سنة 1973، واسترشادا 
باالع��الن العاملي حلقوق االنس��ان، 
واميان��ا باملبادئ االساس��ية املثبتة 

بالدستور الدائم.
)4( اتف��اق الطرف��ني عل��ى تأجيل 
اس��تفتاء االقليم الى سنة اخرى، 
العراقي��ة  املفوضي��ة  وتكلي��ف 
ومفوضية  لالنتخابات  املس��تقلة 
االقلي��م باجراء عملي��ة التصويت 
وباش��راف من األمم املتح��دة، وذلك 
لك��ي يكون االش��راف األممي عامل 
اجملتمع  مساعد وتسهيل العتراف 
الدولي، وعند اقرار االستفتاء بنعم 
يش��رع قانون من مجل��س النواب 
خاص بذل��ك، ويح��دد كيفية فك 
ارتباط االقليم من الدولة العراقية، 
وفي حال خروج االستفتاء بالرفض 
يبقى االقليم ضمن العراق االحتادي 

املوحد.
)5( بعد االتفاق الرس��مي للطرفني 
عل��ى نتيجة االس��تفتاء وتثبيتها 
بقانون ف��ي مجلس الن��واب، حتدد 
انتقالي��ة بخمس س��نوات  فت��رة 
العالن اس��تقالل االقليم على وفق 
اتفاق رس��مي والت��زام قانوني بني 

احلكومتني امام اجملتمع الدولي.
)6( خ��الل م��دة تأجيل االس��تفتاء 
وباتف��اق الطرفني تلت��زم احلكومة 
االحتادي��ة بتطبيق امل��ادة )140( من 
الدس��تور في محافظ��ة كركوك 
واملناطق املتنازع عليها من سنجار 
الى خانقني، وذلك لتحديد التحاق 
ه��ذه املناطق بالع��راق او باالقليم، 
لالس��تفاء  الرس��مية  والنتائ��ج 
الدستورية  املادة  حس��ب خطوات 

تكون ملزمة وقطعية.
)7( تع��د احلكومت��ان م��ع حتدي��د 
للمرحل��ة  الرس��مية  البداي��ة 
االنتقالي��ة وم��ن خ��الل مجل��س 
الن��واب وبرمل��ان كردس��تان، خطة 
على م��دى س��نتني لف��ك ارتباط 
املؤسس��ات واملتعلقات احلكومية 
وغي��ر احلكومي��ة املش��تركة ب��ني 
الالحقتني  السنتني  الطرفني، وفي 
تعد احلكومتان مسودات اتفاقيات 
اس��تراتيجية البرامها مس��تقبال 

بني الطرفني.
)8( اع��داد اتفاقي��ة اس��تراتيجية 
بعيدة امل��دى ب��ني احلكومتني قبل 
نهاي��ة املرحلة االنتقالي��ة، ال تقل 
مدتها عن )50( عاما تضمن وتخدم 

جميع مجاالت وقطاعات املصالح 
والعالقات املشتركة للشعبني بني 

العراق واالقليم.
)9( تتعه��د احلكومت��ان باتفاقيات 
رس��مية لتمتع العراقي��ني بكافة 
حق��وق املواطنة ف��ي االقليم ملدة 
ال تقل ع��ن )50( عاما، وتعاد النظر 
ف��ي االتفاقي��ة فيما بعد حس��ب 
املصلحة املشتركة، ومتتع مواطني 
االقليم بجميع حقوق املواطنة في 
العراق ومل��دة ال تقل عن )50( عاما، 
وتع��اد النظ��ر ف��ي االتفاقية فيما 
بعد حس��ب املصلحة املش��تركة، 
وعلى ان تتضمن حق��وق املواطنة 
حق العمل، وحق الرعاية الصحية، 
وح��ق الضم��ان االجتماع��ي، وحق 
حرية التنقل، وحق التجارة والتملك 
الدراس��ة في  واالس��تثمار، وح��ق 
املعاهد واجلامعات، وحق التجنس.

)10( اعتب��ار االقلي��م بع��د انتهاء 
الفضاء  االنتقالي��ة ضمن  املرحلة 
احليوي األمني للعراق واعتبار ارضه 
وس��مائه ضمن منظ��ور ومفهوم 
واعتبار  العراقي��ة،  الدولة  س��يادة 
الدول��ة العراقي��ة ضم��ن الفضاء 
واعتبار  األمن��ي لإلقلي��م  احلي��وي 

ارضه��ا وس��مائها ضم��ن منظور 
ومفهوم سيادة االقليم.

ختاما، هذا البديل والس��رد املوجز 
اع��د بغي��ة التوص��ل ال��ى اتف��اق 
وتفاه��م مش��ترك ب��ني احلكومة 
االحتادي��ة وحكوم��ة االقليم حول 
القضايا املصيرية املشتركة، وابداء 
املرونة في تفهم قضية االستفتاء 
واالتف��اق على اجنازها وفقا ملصالح 
العراق واالقلي��م، وذلك مع مراعاة 
اخلي��ارات املش��تركة باحلي��اة احلرة 
املدني��ة  الدول��ة  وبن��اِء  الكرمي��ة 
احلديثة على أسس انسانية وقيم 
دميقراطي��ة م��ع حتقي��ق العدال��ة  

والسالم واالمن واالستقرار.
ومن اجل ذل��ك طرحنا هذا البديل 
النارة درب االس��تفتاء وازالة الهالة 
االعالمي��ة والسياس��ية املفبركة 
ع��ن العملي��ة، وذل��ك لتجنب اية 
ش��عب  له��ا  يتع��رض  مخاط��رة 
االقلي��م، وضم��ان بن��اء األس��اس 
الصحي��ح للعالقات بني العاصمة 
العتيقة بغ��داد والعاصمة الفتية 
 ُ أربي��ل، »وَُقِل اْعَملُوا َفَس��َيرَى اللهَّ

َعَملَُكْم«، والل من وراء القصد.
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المقاالت و اآلراء التي 
تنشر تعبر عن وجهة نظر 
أصحابها وال تمثل بالضرورة 
رأي الجريدة

ّ
ّ

جرجيس كوليزادة

غراسا ماشيل

كاتب وصحفي

عضوة في مؤسسة 
التقدم األفريقي 

والحكماء

ذات ي��وم ق��ال جولي��وس نيري��ري، 
��س جلمهورية تنزانيا،  الرئيس املؤسِّ
إن »الوح��دة« ل��ن جتع��ل أفريقي��ا 
غني��ة، ولكنها »كفيل��ة بأن جتعل 
من الصعب جتاه��ل وإهانة أفريقيا 
والش��عوب األفريقي��ة« ولكن بعد 
مرور عش��رين عاما، ما تزال أفريقيا 
مقس��مة عل��ى طول خ��ط صدع 
أساسي: اجلنس )الذكورة واألنوثة(. 
ولتحقي��ق رؤية نيري��ري لقارة قوية 
وكرمية، حتت��اج أفريقي��ا إلى حقبة 
جدي��دة م��ن التحرر الذي يس��تمد 
زخم��ه م��ن متك��ني نس��اء الق��ارة 

اقتصاديا.
ورغم أن تقديرات ش��ركة ماكينزي 
االستشارية تش��ير إلى أن أفريقيا 
س��وف متل��ك أكب��ر قوة عم��ل في 
العالَ��م بحل��ول ع��ام 2040، والتي 
تتأل��ف م��ن أكث��ر م��ن 1.1 ملي��ار 

ش��خص ف��ي س��ن العم��ل، ف��إن 
أكثر م��ن %60 من س��كان أفريقيا 
حالي��ا ال زال��وا يعيش��ون على أقل 
من دوالرين يوميا. وم��ن الواضح أن 
الفقر يظل ميث��ل عقبة كبرى على 
الرغ��م م��ن اس��تفادة العديد من 
األفارق��ة من التحرر السياس��ي �� 
إرث جيل نيريري. ويَُعد إطالق العنان 
في  الوظيفية  النس��اء  إلمكان��ات 
أفريقي��ا الس��بيل األفضل للتغلب 

على الفقر. 
في ظل الوضع احلالي، ما تزال املرأة 
األفريقي��ة غي��ر ممثلة عل��ى النحو 
الالئ��ق ف��ي الصناعات الرئيس��ية 
واألدوار التنفيذية، بس��بب التمييز 
في محل العمل والتوقعات األبوية 
في املنزل. وم��ا لم نعمل على إزالة 
احلواجز التي حتول دون دخول النساء 
وتزويده��ن  الرس��مي  االقتص��اد 

بتمكينه��ن  الكفيل��ة  باخلي��ارات 
إمكاناته��ن،  كام��ل  حتقي��ق  م��ن 
فس��وف تظل التنمية االجتماعية 
االقتصادي��ة ف��ي أفريقي��ا معوقة. 
ولكن في حني تشكل املرأة عنصرا 
أساس��يا في تق��دم الق��ارة، فإنها 
م��ا ت��زال تعتب��ر عنص��را ثانويا في 
كثي��ر م��ن األحي��ان. وله��ذا يتعني 
عل��ى النس��اء أن يطال��ن بحقهن 
في املش��اركة في اتخ��اذ القرارات، 
واخلط��ط  السياس��ات  وتش��كيل 
واالس��تراتيجيات التي من ش��أنها 
أن تؤثر على حياتهن وحياة األفارقة 

ألجيال قادمة.
إنتاجي��ة  أن  الدراس��ات  أظه��رت 
العمل س��وف ترتفع بنسبة تصل 
إلى %25 إذا أتيح للنساء العمل في 
املهن الت��ي يهيمن عليه��ا الذكور 
في أفريقيا. وهذا من شأنه أن يعود 

باخلي��ر على االقتصاد عموما، ولكن 
أيضا على النس��اء في عموم األمر، 
كما سيفتح آفاقا جديدة للتمكني 
االجتماع��ي. وعندما تش��ارك املرأة 
في سوق الوظائف وتنخرط بنشاط 
ف��ي عملية اتخ��اذ الق��رار التجاري 
أو السياس��ي، تتحول ديناميكيات 
الس��لطة األبوية، فترتف��ع مكانة 
امل��رأة االجتماعي��ة. كم��ا تتح��دى 
املس��اواة االقتصادي��ة املعتق��دات 
املقبول��ة، وتبدد األس��اطير الضارة 
الت��ي تعمل عل��ى إدام��ة تعريفات 
ضيقة للمعايير اجلنسانية. بعبارة 
أخرى، يؤدي الدفع باملزيد من النساء 
إلى محل العمل إلى حترير العقلية 
�� ب��ني الرج��ال والنس��اء على حد 

سواء.
الواق��ع أن م��ا قال��ه نيري��ري ع��ن 
أفريقي��ا ككل ببالغ��ة لي��س أق��ل 

صدقا بالنسبة لنسائها: فالوحدة 
هي املفت��اح إلى حتقي��ق إمكاناتنا. 
وعندم��ا نعم��ل مع��ا عل��ى توليد 
الثروة، يصبح من املستحيل جتاهل 
مس��اهماتنا االقتصادية وتهميش 

مساعينا الريادية.
ونحن في جراس��ا ماشيل تروست 
ننض��م إل��ى ق��وى اجملتم��ع املدني، 
في  واحلكوم��ة  اخل��اص،  والقط��اع 
مختلف أنحاء القارة لقيادة حركة 
حترير اقتصادي جديدة للنس��اء. إن 
انقس��امنا يضعفنا، ولكن نس��اء 
أفريقيا معا ق��ادرات على مواجهة 
احلواجز التي حالت دون مش��اركتنا 

في اقتصاداتنا والتغلب عليها.
الش��بكات.  ف��ي  الق��وة  وتكم��ن 
يتلخ��ص النه��ج ال��ذي تس��لكه 
منظمت��ي لدفع التقدم االقتصادي 
ف��ي إنش��اء وتعزيز الش��بكات غير 

الرس��مية والرس��مية، والت��ي من 
خاللها تس��تطيع املرأة مبرور الوقت 
أن تزي��د من مش��اركتها وظهورها 
في قطاعات رئيسة. ولهذا السبب، 
ينهضن  »النس��اء  مب��ادرة  نُطلِ��ق 
بأفريقي��ا«، التي تش��كل جزءا من 
جهودنا املتواصلة لتضخيم أصوات 
النساء الالتي يفتقرن إلى التمثيل 
الكاف��ي وتأس��يس حركة لنس��اء 
عموم أفريقيا، حيث يصبح بوس��ع 
النس��اء توحيد جهوده��ن لتحويل 
القارة.ف��ي ه��ذا األس��بوع، ينعقد 
منتدى النساء ينهضن بأفريقيا في 
دار السالم في تنزانيا، وسوف يضم 
أكثر من 250 من القيادات النسائية 
من ش��تى أنحاء الق��ارة. وفي إطار 
املوضوع الرئيس��ي بعن��وان »قيادة 
واالقتصادي«،  االجتماع��ي  التحول 
سوف يركز املنتدى على ثالثة أهداف 

اس��تراتيجية: تعزيز اإلدماج املالي، 
وزي��ادة الق��درة على الوص��ول إلى 
التغير االجتماعي.  األس��واق، ودفع 
م��ن  اخل��روج  نس��تهدف  ونح��ن 
املنتدى بأجندة مش��تركة لتنظيم 
اقتصادية فاعلة  مشاركتنا كقوى 
كاملة.قبل ما يزيد على العش��رين 
عاما، ش��جعنا نيريري على العمل 
من أجل الوح��دة األفريقية. واليوم، 
تساعد نس��اء أفريقيا في تشكيل 
السياس��ات واملمارس��ات التي من 
ش��أنها أن حتقق التحرر االقتصادي 
واالجتماعي ف��ي مجتمعاتهن. وما 
يزال الطري��ق طويال قبل أن تتحقق 
بالكامل. ولكن  األفريقي��ة  الوحدة 
متك��ني النس��اء م��ن التح��ول إلى 
ش��ريكات كام��الت في مس��تقبل 
أفريقي��ا االقتصادي، يَُعد من أفضل 

السبل لضمان جناحنا.

تمكين النصف اآلخر من اقتصاد أفريقيا 
PROJECT
SYNDICATE

الكسوف واجلوع يف أفريقيا

القان��ون الذي اجنزه وصّوت  مجل��س الوزراء على مروره 
الى اخليمة التش��ريعية بعنوانه البس��يط »الصندوق 
االجتماع��ي للتنمية ف��ي العراق« ثم م��ن مضامينه 
الواقعية، يرس��م، ملن يقرأه بتمعن، خارطة طريق لبناء 
مجتم��ع س��ليم، ودولة مواطن��ة في نهاي��ة املطاف، 
تنال فيها الش��رائح الفقيرة واصح��اب املوارد املتدنية 
والعاطلني وسكان الريف والنساء القادرات على العمل 
واخلريجني واملغتربني واحملرومني فرصا وفيرة للمساهمة 
في عملية البن��اء وتنمية املوارد واالحتماء بحقوق غير 
قابلة للتصرف والتالعب واالجتهاد، هذا فضال عن ابناء 
الطبقة الوس��طى ورج��ال االعمال احمللي��ني واصحاب 
املصالح والقطاع اخلاص.  ويش��اء القانون منذ ساعات 
صدوره ونش��ره واعالن الني��ة على عرضه على مجلس 
الن��واب ان »يل��دغ« العق��ل السياس��ي احملاف��ظ، في 
موضع«امتيازات« املظلومني من قبل النظام الس��ابق، 
وابنائهم، ش��هداء وس��جناء ومتضررين، واملتقاعدين، 
وتابعن��ا عروض��ا ومتارين في اخلطاب��ة وتصريحات، أقل 
م��ا يقال فيها، ب��ان اصحابها لم يقرأوا املش��روع، وقد 
بنوا حملتهم )وحمّيتهم( عل��ى تصريحات مقتضبة 
اطلقها ساس��ة يعرفون جيدا بان القانون يس��تهدف 
الى ترشيد بنية احلقوق والضمانات االجتماعية ويسد 
الطريق عل��ى التالعب��ات واخملالفات وتلفيق االس��ماء 
املن��كل بها واحملتاجة الى الدع��م و«التزكيات« مما اهدر 
ث��روات  وام��واال طائلة، دخ��ل الكثير منها ف��ي اقنية 

االحزاب وشراء الذمم وتكوين البطانات. 
ففي موجبات واجتاهات القانون ميكن لنا ان نتوقف عند 
س��طور  بالغة الداللة واملعنى عن »إنصاف« الشرائح 
املعففة واالكث��ر حاجة للدعم، حي��ث يضمن »توفير 
املس��اعدة بس��رعة للمجتمعات احملرومة والتي تأثرت 
بالنزاع، ملس��اعدتها عل��ى اعادة بناء البني��ة التحتية 
االجتماعي��ة واالقتصادي��ة واس��تحداث ف��رص عمل 
مؤقت��ة« وكذلك »تعزي��ز العمل اجلماعي، واملس��اءلة 
االجتماعية، مبا يعزز الثقة بالدولة« و .. »دعم املشاريع 

الصغيرة ذات العمالة املكثفة«. 
بوجي��ز الكالم، ف��ان القان��ون اخلاص به��ذا الصندوق، 
يصح��ح معادالت الضمان االجتماعي عن طريق حتويل 
حاج��ة املواطن للدعم املعيش��ي م��ن »افضال« ُمذلة  
للزعام��ات واالحزاب والوكالء والنصاب��ني واملزورين الى 
»حق��وق« ثابتة وكرمية لهم عل��ى الدولة، ال مّنة حلزب 
او سياس��ي عليه��م، وهذا حص��را، ما اث��ار انزعاج ما 
اس��ميناه بالعقل احملافظ الذي يسعى، بكل الوسائل 
الى ارج��اء انتقال الب��الد الى دولة مواطن��ة.. وابقائها 
في دوامة دولة الطائفة والعشيرة واحملاصصة، وإن لم 

يُفصح عنها علنا. 
 **********

 االمام علي: 
»م��ا أضم��ر أح��د ش��يئاً إال ظهر ف��ي فلتات لس��انه 

وصفحات وجهه«.

الصندوق االجتماعي 
.. حقوق ال أفضال 

عبدالمنعم األعسم 

جملة مفيدة



حذام يوسف
عل��ى قاع��ة املرك��ز الثقاف��ي ف��ي جمعية 
الثقافة للجميع، احتفى عدد كبير من االدباء 
واملثقفني، بتجربة الش��اعرة جن��ان الصائغ، 
ومبجموعتها الشعرية اجلديدة) نبوءة اللون(، 
الدكت��ور مفي��د اجلزائري، واإلعالمية س��ناء 
وتوت، االعالمي ناهي العامري، الشاعر مالك 
املس��لماوي من بابل، الروائي عل��ي العبودي 
النج��ف، الدكت��ور امل��ؤرخ، رفع��ت مره��ون 
الصفار، الروائية سافرة جميل، الشاعرة حياة 
الشمري، الروائي صادق اجلمل، والشاعرعباس 

ريس��ان الناصرية، والش��اعر فيص��ل مردان 
م��ن بابل، في جلس��ة أدارها الروائي حس��ن، 
مرحبا باحلضور، مس��تعرضا س��يرة الصائغ 
األدبي��ة، ونش��اطاتها الثقافية:" الش��اعرة 
جن��ان الصائغ خريجة معه��د فنون اجلميلة 
وأكادميية الفنون اجلميلة فرع الس��يراميك، 
عضو احت��اد االدب��اء، عملت محررة س��ابقة 
لصحيفتي صدى احلياة الدولية واملس��تقبل 
اجلديد، ش��اركت في مهرجان احللة دورة وفاء 
عبد الرازق، ومهرج��ان الفلوجة، كتب عنها 
العدي��د م��ن نقاد  صب��اح محس��ن كاظم 

..ابراهي��م الثلج..وج��دان عبدالعزيز، كرمت 
بدرع االبداع في باب��ل والفلوجة وحازت على 
العديد من الشهادات التقديرية، إضافة الى 
تكرميها بنوط جمعية املكفوفني كناشطة 
مدني��ة، نش��رت له��ا العديد م��ن الصحف 
منها البينة، الصب��اح، احلقيقة، صدرت لها 
مجموعتان شعريتان )نبوءة اللون ،العصافير 

تنقر نوافذي(..".
بعدها حتدثت فيها الشاعرة عن مجموعتها 
نبوءة اللون، وكي��ف تكونت هذه النبوءة من 
خليط ألوان وافكار لتنتج هذه اجملموعة، وهو 

اإلصدار الثاني لها.
حت��دث الروائ��ي ص��ادق اجلم��ل ع��ن العالقة 
اجلميلة التي تربطه بالش��اعرة، معرجا على 
الس��لبيات وااليجابي��ات للمجموعة، مبديا 
إعجابه بالومضة، كما حتدثت القاصة سافرة 
جمي��ل حافظ مديرة منتزه نازك املالئكة عن 
دور امل��رأة في الوس��ط الثقافي، وكيف ميكن 
له��ا أن تثبت وجودها في هذا الوس��ط رغم 

كل الصعوبات التي تواجهها.
في ختام اجللس��ة مت توقي��ع اجملموعة )نبوءة 

اللون( وتوزيعها على احلضور.

ثقافة10

واالرتق��اء باملس��رح العراق��ي إل��ى م��ا يتمناه 
اجلميع وس��يكون هذا املؤمت��ر فرصة متقدمة 

جدا للوصول إلى ما نتمنى جميعا.
وألق��ت الفنان��ة عواط��ف نعيم نائ��ب نقيب 

الفنان��ني العراقي��ني كلمة أوضح��ت فيها، إن 
نقاب��ة الفنانني تعّد بيتا جلمي��ع فناني العراق 
بكل توجهاتهم وأطيافهم، وهي تسعى ألداء 
مهمته��ا في خدمته��م وتفعيل نش��اطهم 

ودعم��ه مبا متلك م��ن طاقة وق��درة في عملها 
املهن��ي والوطني، لذا فهي تدع��م وتبارك كّل 
فعل ثقاف��ي وفني يصب في تنش��يط وتعزيز 
احلراك الفني في وطنن��ا العزيز العراق، فنراها 
تبادر إلى مد يد العون واملؤازرة ألي فعل ثقافي 
وفن��ي تلمس فيه متي��زا وجهدا يثري ويرس��خ 

جناح وتطور الفن والثقافة.
بعدها بدأت اجللسة األولى للمؤمتر والتي أدارها 
الدكتور عقيل مهدي من كلية الفنون اجلميلة 
بجامعة بغداد وكان البحث األول بعنوان )واقع 
النص املسرحي العراقي( للدكتور مثال غازي.

أم��ا البح��ث الثاني ف��ي املؤمتر ف��كان بعنوان 
صعود الهامش في املس��رح العراقي / مقاربة 
سوس��يو- ثقافي��ة ملس��رح م��ا بع��د التغيير 
للدكتور ياس��ر عبد الصاح��ب البراك )مخرج 
وناقد مس��رحي( من كلي��ة األعالم جامعة ذي 
ق��ار، واختتم��ت اجللس��ة األولى ببح��ث ألقاه 
حليم هاتف رئيس نقابة الفنانني في الديوانية 
بعن��وان )الرؤيا اإلخراجية بني تنوع األس��اليب 

وتداخالتها في املسرح العراقي.
وقد ش��ارك قصر الثقافة والفنون في البصرة 
التاب��ع لدائ��رة العالق��ات الثقافي��ة العام��ة 
باحلضور وف��ي احلوار واملداخالت وإعداد التقارير 

اإلخبارية عن املؤمتر.

سعدي السند
نظمت جماعة املسرح املعاصر في البصرة، يوم 
الس��بت 19 آب، املؤمتر املسرحي العراقي املوسع 
في قاعة املؤمترات بفندق شيراتون البصرة، حتت 
ش��عار )نحو مس��رح عراقي يؤس��س للمعرفة 
والتس��امح والس��الم(، وحضر املؤمتر عدداً كبيراً 
م��ن الفنان��ني العراقي��ني من ممثل��ني وأكادمييني 

وكّتاب ومخرجني ونقاد ومن عموم احملافظات.
وبدأت فعالي��ات املؤمتر بعزف النش��يد الوطني 
العراقي، ثم قّدم عّريف املؤمتر الدكتور عبد اهلل 
عبد علي السيدة الفنانة زهرة الربيعي الفتتاح 
املؤمتر، أعقبها األستاذ الدكتور عبد الكرمي عبود 
عودة رئي��س املؤمتر بكلم��ة قال فيه��ا: حاجتنا 
للمس��رح هي حاجة معرفي��ة تنقلنا من حدود 
السطحيات إلى بحر الثقافة، الذي ميدنا بأمواج 
قادرة على صناعة احلياة، مش��يرا إلى انه ينبغي 
أن يؤخذ املس��رح كجزء من الثقافة اإلنس��انية 

الوطنية دوره في البنا .
م��ن جهته، ق��دم الفنان فالح ابراهيم، الش��كر 
للمؤمت��ر نيابة ع��ن الدكتورة إقب��ال نعيم مدير 
عام دائرة الس��ينما واملس��رح في وزارة الثقافة ، 
وقال إنن��ا ندعو دائما إلى عودة العائلة العراقية 
للمس��رح الشعبي واجلاد وستتكرر كل احملاوالت 
الت��ي نس��تعيد بها ه��ذه التوجه��ات اجلميلة 

 )نحو مسرح عراقي يؤسس للمعرفة والتسامح والسالم(
 »الثقافة« تشارك بالمؤتمر المسرحي في البصرة

دراسة

الشباب املوجودين لتقدمي خدمات كثيرة 
ومتنوعة. ثالثة أصدقاء، عاشوا معاً في 
حي احلفرة وكان عيس��ى الرديني أولهم 
ف��ي دخول القصر وألن��ه يعرفهما جيداً 
فيما له عالقة م��ع اآلخر، جاء بهما الى 
القص��ر وكان��ا أكث��ر حماس��اً وعبودية 
للس��يد، وحت��ول ط��ارق حلظ��ة دخول��ه 
القص��ر الى مجرم محت��رف وأوكلت له 
غرف��ة التأديب وقد م��ارس هذا الدور مع 
عيس��ى الرديني قب��ل قتل��ه بلحظات. 
)ومن غير مقدمات أطل��ق عيارين ناريني 
ص��وب جس��ده الع��اري، أحدهم��ا ف��ي 
معدت��ه، والعي��ار القات��ل نه��ش صدره 
وأخترق ظهره، فس��قط ف��ي مكانه من 
غي��ر ح��راك.............. وف��ي حركة هائلة 
كانت س��يارة اإلس��عاف تقل جس��دين 
أحداهما جثة هامدة واألخرى تتلوى من 
أملها ومع ارتفاع صوت عربة اإلس��عاف، 
واختراقها للش��ارع الرئيس��ي الفاصل 

ما بني اجلن��ة والنار كان��ت عينا حمدان 
الغبيني زاهدتان م��ن التطلع للجثمان 
املس��جى بجواره، متلهفتان لرؤية بيوت 
وأزق��ة حارة جهنم التي عبرتها س��يارة 

اإلسعاف بس��رعة قصوى، وكأنها حتاول 
التخلص من عبقها/ ص345

هذه نهاية عيس��ى الردين��ي الذي أنقذ 
الس��يد من الغرق وببطول��ة اجتماعية 
وعف��ة نف��س )رف��ض أن ميد ي��ده، وظل 
صامتاً ينق��ل وجهه بني الصبية وأبيها، 
وكلم��ا اس��تحثه عل��ى أخ��ذ النق��ود، 
يتراجع للخلف حتى استش��عر أنه قادر 
على إطالق قدميه، ليركض على امتداد 
اللسان اخلرس��اني، ويقذف بنفسه في 
املي��اه العميقة، وصوت الس��يد الكبير 

يصيح به: 
- عد الى هنا متى شئت.

هذا الغريق هو السيد نفسه الذي عبث 
بحياتن��ا، وليت عيس��ى تركه يغرق لرمبا 
جنونا من هذا القدر الذي كتبناه/ ص279/ 
رسالة السيد االجتماعية/ االقتصادية/ 
السياسية أكثر أهمية لديه من بطولة 
عيس��ى املنق��ذ له، ه��و يتذك��ره جيداً 

ويتذكر ما قاله السيد الكبير له: 
-عيس��ى أخوك من اآلن، وأنا عقدت هذه 
األخ��وة، ف��أن نقضتها نقض��ت برك لي 
... فهم��ت. هز األبن رأس��ه مرحباً بقول 
أبيه فانتفض عيس��ى من رقدته، مبدياً 
مقدرته على الس��ير، وقبل أن يغادر أمر 
الس��يد الكبير ابنيه: -عانق��ا أخوكما. 
فتعانقوا، وانعطف عيس��ى ليد السيد 
يقبله��ا )ق��ال لي ل��م أس��توعب كيف 
فعلت هذه احلركة، وأنا الذي لم أقبل يد 

أبي( /ص283.
م��ا يحصل في احلي والقصر من عالقات 
جدي��دة، كان للس��يد دور ب��ارز فيما هو 
حاص��ل م��ن أس��اطير وغرائبي��ات ف��ي 
احلياة، أس��اطير س��جلت م��وات ووالدة 
ثقاف��ة جديدة، ال عالق��ة لها بالتكونات 
األول��ى لألف��راد. وكان الس��يد وقص��ره 
بعيدان متاماً انتاج الهارب من اجلوع نحو 
احللم. القصر م��كان مثير جداً ملن دخل 
اليه، من الش��باب والفتيات، شباب حي 
احلف��رة أو املالحة، أو ق��اع جهنم، أو النار 
وكلها مس��ميات للعذاب وحلياة الناس، 
لكن اله��ارب من اجلوع ال��ى اجلنة وبعد 
أي��ام قليلة يعاود احللم م��رة ثانية، حلم 
احلرية واخلالص من القص��ر والعودة الى 
احل��ي. لك��ن ه��ذه احلرية غير مس��موح 
بها مل��ن دخ��ل القصر /املؤسس��ة التي 
تخضع رجالها ألنظمة في غاية السرية 
والتلص��ص واملتابعة ومعرف��ة ما يقوم 
ب��ه الرج��ال، إغ��راءات مقاب��ل العبودية 
والتعايش مع الرذيلة وقبولها واالكتفاء 

بها.
القص��ر حل��م اخل��ارج وأمني��ة اجلمي��ع 
بدخول��ه، لك��ن ذل��ك يصي��ر كابوس��اً 
يقبل به الش��باب لسنوات طويلة وهم 
ميارسون الرذائل في خدمة السيد والذي 

يبدو واقعياً في بلدان النفط وهو سلطة 
متعالية. مثلما هو أسطورة وال معقول، 
ألن املؤسس��ات األمنية الكبرى تؤسس 
مثل ه��ذه البؤر/ القصر لتحقيق أهداف 
خفي��ة ال يدركه��ا اإلنس��ان وال يع��رف 
وظائفه��ا الداخلية العميقة وما يطفو 

فوق السطح ليس هو احلقيقي. 
ولع��ل أهم ما يتعلمه الداخل الى اجلنة 
ه��و االبتعاد ع��ن السياس��ة وه��ذا ما 
تسعى إليه املؤسس��ة العليا، وتوسيع 
مساحة السقوط االجتماعي واألخالقي 
بني الشباب والفتيات وهذا أخطر بكثير 
ألن س��قوط الش��اب له ذيول اجتماعية 
تتس��ع نحو عائلت��ه الواس��عة والفتاة 
كذل��ك. واجملتمع البدوي يعمل مبثل هذه 
الثقاف��ة، ألن��ه –اجملتمع-غير ق��ادر على 
التحرر م��ن ثقافته انقالبي��اً وإمنا ببطء 

ش��ديد، وتبق��ى ثقافة الب��داوة حاضرة 
ولن تغادر املدين��ة أبداً، ألن البداوة تغذي 

أصولها في املدن واحلواضر. 
وللقص��ر وظائف غير املتعة وتس��قيط 
دوره  ه��و  األه��م  ولعله��ا  الش��باب، 
األس��هم  قيم��ة  صع��ود  االقتص��ادي، 
أدى  م��ا  ه��ذا  وانهياره��ا  وانخفاضه��ا 
والتع��ري  للجن��ون  الردين��ي  بعيس��ى 
والقت��ل ونش��رت الصحافة خي��ر موتة 
محرفاً ومش��وهاً، مما يؤكد على أن الذي 
حصل في احلكايات هو تأسيس مدروس 
داخل قصر السيد ولم يكن نتاجاً حلاجة 
السيد للمتعة. هذا القصر تغيرت فيه 
السيادات وحازت عليها البغايا مثل مرام 
وينتهي رجاالت القصر الى مخنثني بعد 
عطب فحولتهم وألن الس��يد معطوب 
كان يعاق��ب م��ن يري��د معاقبتهم ببتر 

ذكوراته��م، ألن الب��دوي ال يع��رف أكث��ر 
قيم��ة م��ن الذك��ورة والفحول��ة الت��ي 
أدخلها في قاموس��ه اليومي التداولي. 
وبعد ذلك يطردهم الى الشارع معطلني 
اجتماعياً/ ونفسياً، وهذا ما حصل كثيراً 
مع الفتيات والصبايا. وملحق املعلومات 
والفوتوغ��راف كاش��فة عن ال��ذي كان 
يحصل في القصر بوصفه عمالً خاضعاً 
ملؤسس��ة س��رية، تخطط بنح��و دقيق 
لإليقاع ببع��ض األفراد والفتيات ومثلما 
حص��ل مع وليد ومرام )هن��اك أحداث ال 
نعرف عنه��ا ش��يئاً إال عندم��ا تتجمع 
جميعاً ف��ي حافظة القمائ��م. هذا هو 
التدوي��ر احلقيقي للنفايات البش��رية( /

ص383.
ط��ارق فاض��ل ص��وت ال��راوي العالم في 
الرواية متش��ظية احلكايات وقد اختصر 
ش��خصيته وتفاصي��ل حيات��ه الطويلة 
والتراجيدي��ات الت��ي ع��رف وقائعها، ألنه 
كان طرفاً فيها وق��ال الراوي /األنا/ ضمير 
املتكلم )التلويحة ش��ارة البعد، للغياب. 
و)هن��و( لم ترف��ع يدها أبداً... ف��أي خيانة 
اقترفها حينم��ا لم تلوح م��ن بعد؟ لها، 
ولبقي��ة م��ن عصفت بهم ف��ي طريقي، 
ينداح هذا البوح القذر( هذا ما قاله طارق 
فاض��ل في إهداء روايت��ه، وأعت بأن )هنو( 
ليس��ت فتاة واح��دة عرفه��ا أو أوقع بها 
في القصر، وإمنا هي جمع لالتي س��قطن 
وملوث��ة  س��اقطة  برج��والت  وارتبط��ن 
واختصر طارق كله��ن )هنو( وأضاف الواو 
الدال على جم��ع املذكر للتعبير عن بقاء 
األنوث��ة/ النس��اء/ مقي��دات لل��واو وكل 
عمره��ن الطويل، كجزء من ثقافة بدوية/ 
وعشائرية ال تقبل للمرأة غير التبعية وأن 
تكون ملحقة دائماً بالرجل. من هنا كانت 
الثقاف��ة اجملتمعية العربية واإلس��المية 
ثقاف��ة ذكوري��ة تس��يدت عل��ى م��وروث 
ضخم ال يفسح للمرأة مجال األمن خالل 
الرجول��ة وأعتقد بأن ط��ارق فاضل صوت 
ال��راوي املرك��زي في هذه الرواي��ة عبر عن 
ذلك بإضافة الواو الى اس��م اإلش��ارة هّن 
حتى قواع��د اللغة الت��ي وضعها الرجل 
وحدد مس��احة املرأة فيه��ا، اخترقها بواو 
اجلماعة التي اختصرت حش��د الش��باب 
والرجال في رواية »ترمي بشرر.« وسحبت 
وراءها العدد الغفير للفتيات الالتي كانت 
لط��ارق فاض��ل عالق��ات معه��ن. فتيات 
تعامل معهن م��ن خالل حق الرجولة في 
ممارسة ما تشاء والرواية حافلة بحكايات 
خاصة بطارق فاضل )وتفاقمت رغباتهم 
عندما تناقلوا خبر عيس��ى الرديني الذي 
وع��د بإدخال جمي��ع أهل جارت��ه لداخل 
القص��ر، وكنت ممن دخ��ل القصر، وها هو 
ماء البحر يغمرني، حتت جس��دي، وروحي 

فأتوق للخروج من هذه اجلنة( /ص59.

ناجح المعموري

عيسى/ أسامة/ طارق/ ثالثة من عشرات 
الفتيان ف��ي حي احلفرة ال��ذي ميثل قاعاً 
في احلياة االجتماعية وأسم احلي ينطوي 
عل��ى دالل��ة كاش��فة وواضح��ة وصارت 
النية أن حتوز على أسم جهنم في نهاية 
الرواية، يش��ب الفتيان وراء الفتيات وهذا 
م��ا حصل مع ط��ارق وأس��امة والصدفة 
جعل��ت االثن��ني يعش��قان تهان��ي التي 
قتله��ا األب غس��الً للعار ول��م يعلن عن 
موتها إالّ بعد عش��رين عام��اً وقبل موته 
بزمن قصير. احلف��رة مكان تعلم الفتيان 
مطاردة الفتيات وش��رب اخلمور وش��يوع 
اللواط��ة، والش��اب القوي ه��و املفترس، 
ال رادع ل��كل االنحراف��ات التي يفترض أن 
ال تكون بس��بب نوعي��ة الثقافة البدوية 
وتعاطي الطق��وس الدينية. القوي وحده 
الق��ادر عل��ى حماي��ة ظهره م��ن الوطء 
واالغتصاب. وكان ط��ارق واحداً من هؤالء 
الذين صالوا وجالوا في احلي وراء الفتيان 
والفتي��ات وكانت تهاني آخ��ر فتاة تعلق 
به��ا وفي ف��ورة االثنني اغتصبه��ا وعلى 
صوت اللذة عرف األه��ل وقبل أن يدخلوا 
ال��ى غرفته��ا هرب ط��ارق متس��لالً من 
الناف��ذة العليا. لكن أس��امة ظل العمر 
كله يحمل في ذاكرته ابنة خالته. وجتدد 
الوج��د بعد اإلعالن عن مقتلها وس��فره 
مع خالته الى قرية زوجها وإقامة مناحة 
على قب��ر تهاني، وظل طارق س��راً خفياً، 
ل��م تعل��ن عنه تهان��ي عل��ى الرغم من 
كل أن��واع التعذيب وخض��ع االثنان طارق 
وأسامة لضغوط نفس��ية، ألن طارق هو 
الذي افتضها وهرب ولم تعلن تهاني عنه 
وظ��ل كل عمره مالحقاً باجلرمية والرذيلة. 
أما أس��امة، فهو عاش��ق من طرف واحد 
وظل عمره يس��تحضر صورتها ويتراكم 
حنني في أعماقه كاد أن يسلمه للجنون 
)منذ أن ع��اد من قرية صالح اخلبيري وهو 
يجمع أنواع الب��ذور القادرة على مقاومة 
اجلف��اف، والنه��وض باخض��رار كثي��ف، 
ليزرعه��ا على غير قبر تهاني. هذا الهيام 
بزراعة األشجار على القبور هي محاكاة 
ملا فعله كمال أبو عيضة على قبر حبيبته 
سميرة، فبعد موتها تفرغ كمال لزيارتها 
عصراً، وسقي األش��جار واألعشاب التي 
حت��ف بقبره��ا. أس��امة مغ��رم بتقلي��د 

خطوات العشاق وسيرتهم/ ص338
عاش أس��امة على هذا احللم املتش��ظي 
ومتنى قضاء بقي��ة عمره هناك ويتخلص 
من الس��يد وينظف روحه من تدنساتها 
وس��قوطه اليوم��ي ف��ي الرذيل��ة والعار 
والق��وادة الت��ي به��ا وم��ن خاللها كرس 
دوره ف��ي القص��ر وصارت ل��ه حضوة بني 

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

غالف الكتاب

عاش أسامة على هذا الحلم 
المتشظي وتمنى قضاء بقية 

عمره هناك ويتخلص من السيد 
وينظف روحه من تدنساتها 

وسقوطه اليومي في الرذيلة 
والعار والقوادة التي بها ومن 
خاللها كرس دوره في القصر 
وصارت له حضوة بين الشباب 
الموجودين لتقديم خدمات 

كثيرة ومتنوعة. ثالثة أصدقاء، 
عاشوا معًا في حي الحفرة وكان 
عيسى الرديني أولهم في دخول 
القصر وألنه يعرفهما جيدًا فيما 

له عالقة مع اآلخر، جاء بهما 
الى القصر وكانا أكثر حماسًا 

وعبودية للسيد

القسم ما قبل األخير
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قصة قصيرة

علي السباعي
نقلت ساقي ببطء، مجتازاً باب املستشفى، 
مترغ��ت بصدري رائحة املطهرات، رؤية بياض 
امل��الءات، وقد تقي��أ الناس آالمه��م فوقها، 
يش��يع في النفس األلم. دلف��ت إلى غرفة 
الكشف، استمر الكشف رتيباً حتى حضر 
رجل يبلغ من العمر ثالثا وأربعني سنة يبكي 
بحرق��ة، حامالً بني ذراعيه طفالً عمره قرابة 
أربع��ة أعوام يص��رخ باكي��اً، خلفهم يعول 
باكي��اً صبي آخر يرتدي زياً مدرس��ياً، هتفت 

بهم املمرضة:
-الزموا الهدوء من فضلكم.

حتذير املمرضة حافز اس��تنفر مش��اعرهم 
على البكاء، قلت لهم:

-ما بكم؟ 
هبَّ نحوي الرجل مرجتفاً باكياً، متتم بصوته 

الباكي:
-ابني دكتور! قد فقد سمعه.

حمل باب الغرفة املشرع تياراً هوائياً محمالً 
برائح��ة املطهرات، جاءني س��كوته مدعماً 
بالذنب الذي أشاعته عيناه، حملت املمرضة 
الطف��ل ووضعت��ه فوق الس��رير، اتضح من 

معاينته سريرياً أن:
)طبل��ة أذن��ه اليس��رى ممزقة(. س��ألت والد 

الطفل:
-ماذا حصل ألذن الصغير؟

رف��ع يداه عالي��اً كأن��ه طائر أف��رد جناحيه 
للطيران وضرب بهما فخذيه قائالً:

-أن��ا م��ن ضربه، بعدم��ا أكل رغي��ف أخيه. 
حض��ر أخوه من املدرس��ة جائع��اً، طالباً ما 
يسد به جوعه، راحت أمه تبحث عن رغيف 
اخلبز فلم جتده، وبع��د عناء أخبرنا بأنه أكل 

رغيف أخيه، لذا صفعته حتى...
قاطعته مغتاظاً:

-بدالً من أن تصفع��ه كان من األجدر بك أن 
تعطي ولدك الثاني شيئاً يأكله.

اقترب مني، وضع فمه على أذني، وأس��رَّ لي 
هامساً:

ق بها أحد امليسورين من  -أرغفة اخلبز، تصدَّ
جيراننا، وكان ما أكله آخر رغيف. يا دكتور!

آخر رغيف

جانب من املؤمتر

جنان الصائغ بـ)نبوءة اللون( في جمعية الثقافة 
للجميع
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لألبني��ة  االستش��اري  املكت��ب   
الصناعي��ة و التوس��ع ف��ي  اعمال 

الصناعات الزراعية 
 ازداد الطل��ب ف��ي نهاية س��تينات 
القرن العش��رين على بيض الدجاج 
بالبروت��ن  كم��ادة غذائي��ة غني��ة 
ورخيص��ة ، ف��ازدادت احلاج��ة ال��ى 
مشاريع اخرى مماثله ، بعد ان حددت 
وزارة الزراع��ة بي��ع البيضة الواحدة 
بس��عر 15 فلس��ا. وبعد انتاج حلم 
الكبيرة،  الكمي��ات  به��ذه  الدجاج 
اصبحت احلاجة ماس��ة الى انشاء 
تصاميم جمل��زرة الدواج��ن . اختيرت 
منطقة الوزيرية في بغداد النش��اء 
مش��روع مجزرة حديث��ة مبواصفات 
تقني��ة عالي��ة غي��ر متوف��رة ف��ي 
العراق. ولهذا قم��ت بزيارة الى اوربا 
لاط��اع عل��ى مش��اريع مماثلة في 
املانيا والدمنارك وفرنس��ا ، واالطاع 
على تقنيات خ��زن البيض واللحوم 
لفت��رات طويلة. لق��د كان علينا ان 
لغ��رض   )Blast Freezing( نض��ع 
تخفي��ض درج��ات احل��رارة ال��ى 60 
درجة مئوية حتت الصفر خال ثاثة 
س��اعات، بغية خزن حل��وم الدجاج 
بدرج��ة ح��رارة تبل��غ 30 درجة حتت 
الصفر.وضعن��ا التصاميم املائمة 
للتقني��ات احلديث��ة املطلوبة لذبح 
وتوظيبه��ا  وتنظيفه��ا  الدواج��ن 
وخزنه��ا بالش��كل املتبع ف��ي اكثر 

البلدان تطورا.
 بع��د احال��ه املقاول��ة عليهما قام 
وهيث��م  ناص��ر  يوس��ف  املق��اوالن 
مخل��ص باعمالهم��ا عل��ى الوجه 
ونف��ذا   ، كف��اءة  ب��كل  الكام��ل 
املتطلبات الفنية بجميع تفاصيلها 
إلجن��از اجمل��زرة ذات قابلية 3000 طير 
بالس��اعة . ومت اجن��از املش��روع وبدأ 
االنتاج خدم��ة للمواطنن، واهداف 
وزارة الزراع��ة، الول م��رة ف��ي تاريخ 

العراق .
  وقبل املباشرة باالنتاج في مشروع 
املرادي��ة ، اصبح��ت احلاج��ة ملحة 
النش��اء معم��ل لعل��ف الدواجن ، 
وبي��ع الفائض منه ال��ى املواطنن، 
دعم��ا ملش��اريع الدواج��ن االهلية . 
وق��د اخت��ارت وزارة الزراع��ة موقعا 
للمعم��ل، مجاورا لس��ايلو احلبوب 

في منطقة العطيفية ببغداد .
  ان صناعة اعاف احليوان بشكلها 
العديد  تتطلب استعمال  العلمي، 
من انواع احلب��وب والعائق اخملتلفة 
، الت��ي تضم��ن انتاج اع��اف لدورة 
حياتي��ة وزيادة وزن االف��راخ، ليكون 
اس��ابيع  س��تة  بع��د  كغ��م   1,5
ه��ذه العليقة وامثاله��ا يتم وضع 
االع��اف  معم��ل  ف��ي  مناهجه��ا 
ال��ذي يحت��وي على ع��دد كبير من 
التي حتتوي  الس��ايلوات الصغي��رة 
على ان��واع احلبوب اخملتلف��ة واملواد 
االخ��رى  . وقد قدمت الينا ش��ركة 
البريطاني��ة   ) ب��ارون  س��اميون   (
مخطط��ات املع��دات واملكائن التي 
مت ش��راؤها من الش��ركة نفس��ها. 
الازمة  التصامي��م  فقمنا بوض��ع 
النش��اء معم��ل يص��ل انتاجه الى 
عش��رين طنا من العلف بالساعة 
الواحدة ، مع جميع اخملازن املطلوبة 

خلزن املواد االولية واملواد املصنعة.
  احي��ل العمل ال��ى املقاول يعقوب 
املنص��ور . ومت اجن��ازه بهم��ة عالية 
وكف��اءة . وخال فترة 18 ش��هرا مت 
اجن��از اعمال البن��اء ونصب املعدات 
واملكائ��ن ، والب��دء بعملي��ة االنتاج 
بكف��اءة . وجنحن��ا م��رة اخ��رى في 
حلقة جديدة من حلقات الصناعة 
املتطورة للدواج��ن، بجهود عراقية 
مخلص��ة. لقد كان��ت فترة جميلة 
من التحدي واالندفاع، اثمرت نتائج 

باهرة جديرة بالتذكير والتنويه .
  وكان جناحن��ا املتوال��ي )كمكت��ب 
استش��اري بقي��ادة اخ��ي قحطان 
املدفع��ي وتفرغ��ي للعم��ل عل��ى 
املشاريع الزراعية الصناعية ( دافعا 
ملواصلة العمل على هذه املش��اريع 
املفيدة. كما ان زيادة طلب الس��وق 
عل��ى هذا الن��وع من اللح��وم ، في 
الوقت نفسه الذي شهد انخفاضا 
في اعداد الثروة احليوانية من االغنام 
واالبقار في البل��د . فاعتمدت وزارة 
الزراعة سياسة التوسع في انشاء 
هذه املش��اريع ، واقر اجمللس الزراعي 
االعل��ى مبدأ انت��اج )ال��ف مليون( 
بيض��ة س��نويا. فكلفن��ا بش��كل 
س��ريع في وضع التصاميم ملشروع 
للدواجن ف��ي الصوي��رة، النتاج 70 

مليون بيضة سنويا . 
  احيل املشروع الى املقاول عبد القادر 

كركي ومتت املباشرة بهذا املشروع 
في موقعه في مزارع الصويرة ، على 
طري��ق بغداد � الك��وت. وفي الوقت 
نفسه االذي كان العمل يجري فيه، 
كلفنا بوض��ع التصاميم ملش��روع 
آخر في ضواحي مدين��ة الديوانية، 
خلدم��ة مواطن��ي منطق��ة الفرات 
االوس��ط. وق��د احيل املش��روع الى 
املقاول املهندس هش��ام عرمي. كما 
طلب الينا وضع التصاميم ملشروع 
صغير النتاج حلوم الدجاج في موقع 
بن احللة وكرباء. واحيل الى املقاول 

نامق ق��زاز. واجنز ق��رب مدينة احللة  
بكفاءة عالية وجهد متميز .

  اتس��عت اعم��ال مكتبن��ا يوم��ا 
بعد ي��وم، ونلنا س��معة طيبة في 
االوس��اط الهندس��ية واحلكومية. 
قحط��ان  االس��تاذ  ش��قيقي  كان 
املدفع��ي يق��وم بجمي��ع االعم��ال 
التخطيطية واملعمارية، واش��اركه 
الرئيس��ة  الق��رارات  اتخ��اذ  ف��ي 
للمش��اريع التي ت��وكل الينا. وكان 
لدي )في الش��ركة العامة للدواجن 
( س��اعة واحدة صب��اح كل يوم مع 
الدكت��ور ) قرن��ي الدوغرجي ( مدير 
الش��ركة العامة للدواجن لش��رب 
القه��وة، فاقدم له تقريرا كاما عن 

سير اعمال املشاريع وتقدم العمل 
فيها. كانت للدكت��ور قرني قابلية 
كبي��رة وامكاني��ة عالية ف��ي ادارة 
الوق��ت. ورغم  االعمال واس��تغال 
املسؤوليات اجلسيمة الدارة شركته 
يومئ��ذ  يق��وم  كان  ومش��اريعها، 
 The Animal Farm ترجم��ة كت��اب
 George ملؤلف��ه الكاتب املش��هور
Orwell، وه��و كت��اب تضم��ن نقدا 
للحك��م الديكتات��وري. والطري��ف 
انه بع��د ان اكمل ترجم��ة الكتاب، 
ارس��ل نس��خة منه هدية الى وزير 

الزراع��ة. وبع��د اس��ابيع ���� عل��ى 
ماحدثني به الدكتور قرني ��، اجابه 
الوزير بكتاب ش��كر على جهده في 
ترجمة الكتاب، وشكر وزارة الزراعة 
الضافت��ه معلومات جديدة لتطوير 

الثروة احليوانية.
  بدأت احلاجة تظهر ملش��اريع اخرى 
واحلاجة  الزراعي��ة،  الصناع��ات  في 
لطاقات خزن اكبر، والس��يما اخلزن 
املب��رد. واجت��ه االهتمام الى انش��اء 
مش��اريع الص��ول الدواج��ن، وه��ي 
املش��اريع الت��ي تعمل عل��ى انتاج 
دواجن من ساالت لها خواص وراثية 
متكنه��ا من انت��اج اف��راخ متطورة 
وراثي��ا، الس��تعمالها في مش��اريع 

ال��وزارة. ومن هن��ا عملنا على وضع 
دواج��ن  ملش��روع  التخطيط��ات 
اخلالص، ومش��روع اص��ول الدواجن 

على طريق بغداد سامراء.
  وظه��رت احلاج��ة امللح��ة خمل��ازن 
مبردة خلزن البيض والبطاطا وسائر 
اخلضار. ولم تكن تقنيات مثل هذه 
املشاريع متوفرة في العراق. وكثيرا 
م��ا كنت قبل الب��دء بتنفيذ اي من 
هذه املش��اريع، اس��افر لزي��ارة عدد 
م��ن البلدان االوربي��ة، لاطاع على 
التقني��ات املس��تعملة، واملفاضلة 
بينه��ا مبا يائم العمل ف��ي العراق، 
واقتناء ما متوفر من مصادر ومراجع 
ونشرات علمية حول تلك املشاريع. 
فزرت فرنسا وانكلترا واملانيا ولبنان 
وغيره��ا، للتعرف على ان��واع اخملازن 
املبردة خل��زن املواد الغذائية من حلوم 
وبي��ض وخضار . وبح��ث متطلبات 
تصميمه��ا وط��رق اخل��زن االمث��ل 
ودرجات احلرارة املناس��بة . واطلعت 
في لبنان على اخملازن املسيطر على 
 environment الداخل��ي  مناخه��ا 
اخمل��ازن  وه��ي   ،  control stores
التي يس��حب الهواء م��ن داخلها ، 
وتضغط بدال عنه غازات اخرى جتمد 
الفواكه حياتياً لفترة من الزمن ، ثم 
تبدل هذه الغازات بالهواء الطبيعي 
املب��رد النضاجها بالوق��ت املطلوب 

وارسالها الى السوق .
  قمن��ا بوضع ع��دة تصاميم خملازن 
البطاط��ا املبردة ف��ي الصويرة وابو 
غريب ومخ��ازن حلف��ظ البيض في 
مدين��ة جميلة ف��ي بغ��داد . اجنزنا 
جميع تلك اخملازن بنجاح على فترات 

وفق التقنيات احلديثة .
عمل معنا في املكتب االستش��اري 
االبني��ة الصناعي��ة عدد  ملش��اريع 
من الرس��امن واملهندسن ، منهم 
املعم��اري عدنان اس��ود  املهن��دس 
املس��ؤول مع قحطان ع��ن االعمال 
املعمارية في مكتبنا الرئيس��ي دار 
العم��ارة، واملهن��دس غ��ازي عبوش 
ال��ذي  احم��د  غي��اث  واملهن��دس 
ساعدني في االش��راف ، واملهندس 
باعم��ال  املتخص��ص  تل��و  صب��ري 
مس��وح الكمي��ات . وكن��ت اطلب 
ملساعدتي ما احتاج من مهندسن 
م��ن دار العمارة ، كلما دعت احلاجة 
. اما تصاميم اخلدمات الكهربائية ، 
فكنا نعهد بها الى مكتب ابراهيم 
الش��يخ ن��وري او مكت��ب الدكتور 
مثن��ى كب��ة او مكاتب اخ��رى . اما 
االعم��ال التخصصية احلساس��ة ، 
فقد كنا نقوم بها مع مهندس��ينا 
في دار العمارة  احتفاظا باملعلومات 

داخل املكتب .

ومن املشاريع الصناعية الزراعية :
االبني��ة  متطلب��ات  مبوج��ب   ����
املوضوعة من قبل الشركة االملانية 
)Lohman( املتعاق��دة مع الش��ركة 
بوض��ع  قمن��ا  للدواج��ن  العام��ة 
التصاميم واالش��راف عل��ى  الدور 
التجريبي��ة للدواجن ف��ي ابو غريب 
وحق��ول دواج��ن املرادي��ة ومج��زرة 
ف��ي  اللح��وم  ومخ��ازن  الدواج��ن 
الوزيري��ة وحق��ول دواج��ن الصويرة 
وحق��ول دواج��ن الديواني��ة وحقول 
دواج��ن احلل��ة اخملتب��ر البيطري في 

الوزيري��ة ومج��زرة االغن��ام واالبقار 
في كرك��وك ) لم ينف��ذ ( ومعامل 
الطحن ) 20 طناً في الساعة ( في 
بغ��داد وكركوك واملوص��ل والبصرة 
ومعمل علف ميسان   ) 20 طناً في 
الس��اعة ( في العم��ارة مع مخازن 
8000 ط��ن حبوب ومعامل العلف ) 
صغيرة  8 طن / س��اعة  ( في ثماني 
محافظات ومخ��ازن مبردة للبصل 

والبطاطا في ابو غريب .
كان الع��راق من أول ال��دول العربية 
الذي توس��ع بالصناع��ات الزراعية 
وادخ��ل املكنن��ة وااللكترونيات في 

هذه الصناعات . 
اس��هم مكتبن��ا دار العم��ارة ف��ي 

العدي��د م��ن املش��اريع الصناعية 
الزراعي��ة وذلك تنفيذاً لسياس��ات 

الدولة في حينها .
املتغيرات السياسية في العراق لم 
تسمح لاستمرار باملناهج املذكور 
هذه. ش��يدت وزارة الزراعة مشروع 
تربي��ة دواجن باملداج��ن املغلقة في 
معظ��م محافظات الع��راق إلنتاج 
بي��ض املائدة وحلوم اف��راخ الدواجن 
اللح��وم بش��كل منظ��م  إلنت��اج 
معلب يباع بش��كل طري او مجمد 
للمواطن . كما اجتهت وزارة التجارة 

الى جتربة انش��اء اخمل��ازن العمودية 
مما دف��ع دار العمارة باالش��تراك مع 
شركات سويدية متخصصة لتقدمي 
العمودي  للخ��زن  عروض متط��ورة 
التي تعم��ل الكترونياً . كما اجتهت 
وزارة التج��ارة كذل��ك ال��ى تصنيع 
ارغفة اخلب��ز بالط��رق امليكانيكية 
جلم��ع  دفعن��ي  مم��ا  االلكتروني��ة 
معلومات عن التصنيع امليكانيكي 
للخب��ز ب��دأ م��ن مدين��ة »اليبزك« 
ف��ي املانيا الدميقراطي��ة في حينها 
وقدمنا دراسات كاملة جلدوى انشاء 
معمل ف��ي كل محافظ��ة بالطرق 
امليكانيكي��ة واخلزن املناس��ب. كما 
اجتهت وزارة الزراعة الى انشاء سوق 

اجلملة املرك��زي ملدينة بغ��داد وهو 
الس��وق ال��ذي يعمل على اس��تام 
الف��اح  م��ن  الزراعي��ة  املنتج��ات 
وتوضيبه��ا  وغس��لها  وجمعه��ا 
وتدريجه��ا ميكاني��كا والكتروني��اً 
كيم��ا تب��اع ال��ى اس��واق اجلمل��ة 
بعب��وات منظم��ة قياس��ية عل��ى 
ض��وء مواصف��ات الس��وق االوربية 
املشتركة . خصصت االراضي لهذه 
املش��اريع وقمنا بوض��ع التصاميم 
املناس��بة ل��كل من هذه املش��اريع 
بعد منافسة ش��ديدة بن املكاتب 

االستشارية . 
عدا ما انشأ من قبل وزارة الزراعة في 
مجال صناعة الدواجن إلنتاج اللحوم 

والبيض في محافظات العراق.   
    من املش��اريع الزراعية والصناعية 
والتجاري��ة التي اعتمدتها الدولة في 
العشرين  القرن  ستينات وسبعينات 
لانتق��ال م��ن مرحل��ة زي��ادة االنتاج 
بالط��رق اليدوية عن طري��ق القطاع 
اخلاص الى ادخال مشاريع غزيرة االنتاج 
احلديثة املس��يطر عليها ميكانيكياً 

والكترونياً  وأدخال املكننة احلديثة .
االستش��ارية  الش��ركات  العمل مع 

العاملية
  ل��م يك��ن العم��ل م��ع الش��ركات 
العاملي��ة  الهندس��ية  االستش��ارية 
أم��ر مأل��وف ب��ن االستش��ارين في 
الع��راق ولم يكن هناك اي محذور من 
التعاون عل��ى االعمال االستش��ارية 
سوى احلصول على املوافقات االمنية 
االصولي��ة التي حرصت على احلصول 
. كان  العلي��ا  اجله��ات  م��ن  عليه��ا 
اختيار ش��ركة )MSI( االميركية لدار 
العم��ارة بالعمل على ابنية مش��روع 
املايكروويف هو املفتاح في مباش��رة 
تل��ك االعم��ال . ادن��اه اب��ن بش��كل 
ملخص تعاون دار العمارة على العمل 
مع عدد من الش��ركات العاملية على 
مشاريع كبيره تسجياً لبدأ التعاون 
مع العالم على مشاريع في العراق : 

املايكرووي��ف  ش��بكة  مش��روع   
الوطنية:

 في سنة 1973 حضر الى بغداد ممثل 
ش��ركة MSI      ) الش��ركة العاملي��ة 
خلدم��ات املايكرووي��ف وهي ش��ركة 
اميركية متعاقدة مع وزارة املواصات  
( . وبع��د اتصال��ه بعدد م��ن املكاتب 
العراقية لاطاع على  االستش��ارية 
مستواها الهندس��ي ، بغية الدخول 

في اتفاق لوضع 
 )36( ألبنية  الهندس��ية  التصامي��م 

محطة من محطات شبكة 
املايكرووي��ف ف��ي انحاء الع��راق من 
ش��ماله الى جنوبه . وكانت دراسات 
املشروع قد متت اوال من قبل خبراء من 
االحتاد الس��وفييتي ، اال ان مهندسي 
وزارة املواصات وخبرائها قرروا ان تلك 
الدراسات ال حتقق اهداف املشروع وفق 
الرؤية العراقية ، فتم اختيار ش��ركة

MSI  االميركي��ة لوض��ع التصامي��م 
واالشراف على تنفيذها . 

  اختي��ر مكتبنا دار العم��ارة للعمل 
عل��ى ه��ذا املش��روع . ومس��ؤوليتنا 
كان��ت  تثبيت مواق��ع احملطات لوضع 
االبراج احلاملة ألق��راص نقل املوجات 
التصامي��م  ووض��ع   ، املايكرووي��ة 
واالش��راف جلمي��ع االبني��ة املطلوبة 
اخلدم��ات  وابني��ة  احملط��ات  لعم��ل 
والصيان��ة ، م��ع س��ياجات حلماي��ة 
احملط��ات وش��بكات الط��رق والبن��ى 
التحتية في احملطة . ومن مسؤوليتنا 
ايضا ، الكش��ف على احملط��ات التي 
تتفاوت مواقعها ، من محطات واقعة 
فوق اجلب��ال كمحطة جب��ل مخمور 
وش��مال املوصل وجبال مضيق بازبان 
، ومحط��ات تقع فوق ابنية مش��يدة 
، ال��ى محطات في املناطق الس��هلة 
ف��ي غرب ه��ور احلمار وعل��ى الطريق 
البص��رة  ب��ن  الراب��ط  الصح��راوي 

والناصرية . 
 جتولت مع ممثل الش��ركة االميركية 

على بعض مواقع احملطات
 لبح��ث متطلبات تصاميمها . وكان 
علينا ان نثبت مواقع احملطات استنادا 
ال��ى اخملطط��ات املرس��لة م��ن مقر 
الش��ركة في واشنطن . كانت ترسل 
الين��ا مخطط��ات وخرائ��ط دقيق��ة 
للغاية ، ومن الغرائب ان اسماء بعض 
املواق��ع مقدم باللغ��ة الكردية . البد 
ان الش��ركة االميركية ق��د اعتمدت 
ف��ي وض��ع اخملطط��ات عل��ى االقمار 
الصناعي��ة .. ولك��ن كي��ف حصلت 
على االس��ماء باللغ��ة الكردية ؟ . ومت 
واخملططات  بالتصامي��م  االحتف��اظ 
واخلرائ��ط ف��ي دار العم��ارة  كمراجع 

للعمل .

هشام المدفعي
اعتادت الصباح الجديد ، انطالقًا من مبادئ أخالقيات المهنة أن تولي اهتمامًا كبيرًا لرموز العراق ورواده في مجاالت المعرفة والفكر واإلبداع 
، وممن أسهم في إغناء مسيرة العراق من خالل المنجز الوطني الذي ترك بصماته عبر سفر التاريخ ، لتكون شاهدًا على حجم العطاء الثري 

واالنتمائية العراقية .
واستعرضنا في أعداد سابقة العديد من الكتب والمذكرات التي تناولت شتى صنوف المعرفة والتخصص وفي مجاالت متنوعة ، بهدف أن 

نسهم في إيصال ما تحمله من أفكار ورؤى ، نعتقد أن فيها الكثير مما يمكن أن يحقق إضافات في إغناء المسيرة اإلنمائية للتجربة العراقية 
الجديدة .

 وبناًء على ذلك تبدأ الصباح الجديد بنشر فصول من كتاب المهندس المعماري الرائد هشام المدفعي ، تقديرًا واعتزازًا بهذا الجهد التوثيقي 
والعلمي في مجال الفن المعماري ، والذي شكل إضافة مهمة في مجال الهندسة العمرانية والبنائية وما يحيط بهما في تأريخ العراق .

الكتاب يقع في )670( صفحة من القطع الكبير، صدر حديثًا عن مطابع دار األديب في عمان-األردن، وموثق بعشرات الصور التأريخية.

نحو عراق جديد
سبعون عامًا من البناء واإلعمار

  قمنا بوضع عدة تصاميم 
لمخازن البطاطا المبردة في 
الصويرة وابو غريب ومخازن 

لحفظ البيض في مدينة جميلة 
في بغداد. أنجزنا جميع تلك 

المخازن بنجاح على فترات على 
وفق التقنيات الحديثة

بموجب متطلبات األبنية 
الموضوعة من قبل الشركة 

األلمانية )Lohman( المتعاقدة مع 
الشركة العامة للدواجن قمنا بوضع 

التصاميم واإلشراف على  الدور 
التجريبية للدواجن في )أبو غريب( 
وحقول دواجن المرادية ومجزرة 

الدواجن ومخازن اللحوم في 
الوزيرية وحقول دواجن الصويرة

مدخل محطة مايكرويف – املنطقة الوسطى قحطان املدفعي  مع غياث ودكتور حفظي البهية  وحسام 1970 بعد االفتتاح 

االبراج واملعداتجانب من معمل حتضير اللحوم في الوزيريةقحطان يستقبل وزير الزراعة نافذ جالل

الحلقة 16
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زينب الحسني
فضفضة نسوة 

سنين »هيلة »
هزمته��ا االي��ام وهجرها االه��ل واألحبة ال 
مأوى لها وال مسكن، ال متلك من هذه الدنيا 
س��وى خرقة بالية تس��تظل بها من اشعة 
الش��مس في أحد االحياء االكث��ر فقراً في 
محافظ��ة الديواني��ة التي تص��درت قائمة 

احملافظات الفقيرة في العراق.
» هيلة » امرأة خمسينية حفر الزمن مالمح 
وجهها الذي حتجر من كثرة تعرضه للهيب 
الش��مس واس��توى وجهها جنوبياً بامتياز 
بكل ما يحمل من حزن واسى ومعاناة على 

امتداد ارض سومر.
بعد ان توفي والديها الذين كانا كل دنيتها، 

لم يذكرها أحد من اقاربها أو يسأل عنها.
اتخ��ذت م��ن الع��راء بيت��اً لها وم��ن اخلرق 
البالي��ة خيمة لس��ترها، بيتها ال يحمل أي 
نوع من املأوى الصحي او االنس��اني ال متلك 
س��وى ثوبها وعباءتها التي س��تحال لونها 
س��حنتها » هيلة » تعتاش على الصدقات 
وتستحم في حفرة في العراء تتولى الكالب 

حراستها بعد ان هجرها كل ذويها.
حتل��م ان يك��ون لها س��قف غرف��ة ال أكثر 
يأويه��ا وارض ناعم��ة متد جس��دها الصلب 
فوقها بعد ان أعيتها قس��اوة تربة مدينتها 

الصماء.
حتلم ان متلك تلف��از وثالجة وحمام وصنبور 
ماء لكي تش��رب منه من دون احلاجة الى ان 

تستجدي املاء.
هي والعش��رات من امثاله��ا ممن اتخذن من 
العراء ومكب��ات النفايات بيت��اً لهن بعدما 
عج��زن من ايج��اد مأوى حقيق��ي لهن، اذ ال 
عرف يستفيق وال قانون يحمي او يوفر مأوى 

لكل من ضاقت به االرض مبا رحبت.
ال حق��وق وال ضمانات وال أدني مس��توى من 
اخلدم��ات حلياة كرمية تطمح مئات النس��اء 
بتوفيرها لهن، الس��يما وه��ن الفئة االكثر 
عرض��ة للمعامل��ة الالإنس��انية واالره��اب 
والعنف ف��ي اجملتمع بعد ان خيم الفس��اد 

واجلهل على كل مفاصل احلياة.
وس��ادت ثقاف��ة التجاه��ل ملعان��اة الفقراء 
الت��ي ال تظه��ر املطالب��ات بتحس��ينها اال 
عند وقت االنتخابات من السياسيني الذين 
باعوا واش��تروا معاناة الفقراء بأبخس ثمن 
واملضحك املبكي ان اغلب هؤالء السياسيني 
ومعتلي منصة احلكم هم من ابناء الفقراء 

والكادحني.

بغداد - وداد إبراهيم: 
مش��روع قانون مناهضة العنف 
االس��ري دخل البرملان عام 2015، 
بع��د ان كت��ب م��ن قب��ل خبراء 
ومختصني في القان��ون العراقي 
واس��اتذة القان��ون ف��ي جامعات 
م��ن  ع��دد  م��ن  بدع��وا  الع��راق 
املنظمات النس��وية واالنس��انية 
االس��رة  حلماي��ة  واالجتماعي��ة 
العراقية من العنف، هذا القانون 
الذي مت تعديل��ه أكثر من مرة من 
اجل ان ال يصطدم مع التشريعات 
االجتماعي��ة بل يك��ون متوافقاً 
مع الع��رف االجتماع��ي والديني 

للمجتمع العراقي.
ظل ه��ذا القانون ي��دور في اروقة 
البرملان العراقي وفي ملفات النواب 
وخض��ع ألكثر من قراءة ورفض اال 
ان املدافع��ات ع��ن هذا املش��روع 
ورئيسات  ناش��طات مدنيات  من 
ومحامي��ات  نس��وية  جلمعي��ات 
واعالميات ومن املهتمني باألسرة 
والطفل تواصل��ن في طرق ابواب 
البرملان والدعوة إلقرار ما يرفع من 
شأن االسرة العراقية وبالتحديد 

املرأة والطفل.
م��ن هن��ا دع��ا مجل��س الن��واب 
املنظمات التي تقدمت باملشروع 
للحوار والنق��اش مع علي العالق 
رئي��س جلنة االوق��اف الدينية في 
مجل��س الن��واب صبيح��ة ي��وم 
2017/8/14، ضم��ن مح��اور منها 
االس��باب والعوام��ل التي اعاقت 

متري��ر مش��روع قان��ون مناهضة 
العن��ف االس��ري وم��دى تواف��ق 
الدي��ن  م��ع  القان��ون  نص��وص 
االسالمي وملاذا كثرت االعتراضات 

عليه.
نس��اء  ومدي��ر جمعية  احملامي��ة 
بغداد رشا خالد احدى املشاركات 
في جلسة النقاش قالت: امتنى ان 
تكون نتائج االجتماع او اجللس��ة 
النقاشية في مجلس النواب قد 
تأخذ مس��ارها في اقرار مش��روع 
قانون مناهضة العنف ضد املرأة 
وال��ذي تقدمت به م��ا يصل الى 
اكث��ر م��ن 15 منظمة نس��وية، 
وكان احل��وار بن��اء وايجاب��ي اذ مت 
عرض تفاصيل املش��روع بكل ما 
فيها من جوانب ايجابية لألس��رة 
القانوني��ة  والبن��ود  العراقي��ة، 
التي حتمي حياة افراد االس��رة مبا 
فيه��ا ال��زوج والزوج��ة واالطفال 
وفي كل جوان��ب احلياة الصحية 
والتعليمي��ة واالجتماعية ونأمل 
ان يك��ون ما حدث ف��ي يوم 8/14 
هو الب��اب االخير الذي س��يخرج 
منه هذا املشروع االيجابي  . وقد 
وجدنا ان اجللسة قد حققت جناحا 
من خالل تقبل رئيس جلنة االوقاف 
التفصيل��ي  للش��رح  الديني��ة 
للمش��روع، وق��د نن��ال مطلبنا، 
الن اغل��ب احلركات النس��وية في 
كثير من الدول مثل تونس واالردن 
اثمرت جهوده��ا ونالت مطالبها 
بالتنس��يق والتنظي��م وحتس��ني 

االداء وجتاوز الصعوبات.
الدكت��ورة ام كلث��وم قانونية في 
واح��دى  املس��تنصرية  اجلامع��ة 
املش��اركات في ورش��ة املدافعة  
حتدثت عن تشريع القانون قائلة: 
كان اس��م القان��ون) العنف ضد 
املرأة(  قد يكون سبب في الفهم 
اخلاطئ له، فح��ني يذكر ان هناك 
تش��ريع لقانون العنف ضد املرأة 

ه��ذا يول��د ردة فع��ل عكس��ية 
جتاه��ه وقد يوح��ي للكثيرين بأن 
القانون يحمي املرأة ويس��اعدها 
على التمرد ضد الرجل لكن حني 
نقول )قانون العنف ضد االس��رة( 
ه��ذا يعن��ي ان القان��ون يحم��ي 
االس��رة كله��ا، الرج��ل والطفل 
والش��اب واملس��ن، وهذا ما حدث 
خ��الل اجللس��ة التي كان��ت مع 

رئيس جلنة االوقاف الدينية والتي 
كانت بحاجة الى ش��رح مفصل 
للمش��روع حتى ال يتع��ارض مع 
التش��ريعات الديني��ة  ،وعلينا ان 
ال نن��س ان هن��اك نس��اء قويات 
القانون  هذا  يعني  ومتس��لطات 
يحمي اجلميع، يحمي الطفل من 
تس��لط زوجة االب مث��الً ويحمي 
الرجل املس��ن من ابنائه ، لذا يراد 

تصحي��ح مفاهيم هذا القانون و 
تثقيف الناس بتفاصيله. 

  وكان القان��ون ال��ذي يح��د م��ن 
العنف االسري ويعده  جرمية يجب 
ان يعاقب عليها القانون العراقي  
يدور بني اروقة حتى االن من دون ان 
يش��رع او يكتب بشكله النهائي 
وال��ذي يرض��ي كل االط��راف، اال 
ان جمعي��ة نس��اء بغ��داد قامت 
بتش��كيل جلان من خبراء القانون 
القان��ون  الثغ��رات ف��ي  ملعرف��ة 
وتق��دمي التوصيات والبحوث التي 
تخص بنوده وفقراته ،إضافة الى 
ذلك شرعت هذه اجلمعية  إلقامة 
ورش��ة جمع��ت فيها اكث��ر من 
عش��رين شخصية نس��وية، لها 
دراي��ة ومعرفة ف��ي تفاصيل هذا 
القانون ولديهم قراءات في بنوده 
ومنهم من ش��ارك في كتابتِه او 
اعط��ى التوصي��ات والتوجيهات 
بخصوصه  للتدريب حول مفهوم 
جدي��د وه��و املدافع��ة ومبادئها 
واحللفاء املش��اركني في املدافعة 
املدافع��ون  يخط��ط  ،وكي��ف 
للوصول الى الهدف والغاية، بعد 
بن��اء فريق من احللفاء ، والطريقة 
املثلى إلنش��اء فريق من املدافعني 
من خ��الل عناصر املعرفة واملهارة 
واملب��دأ، من اج��ل اح��داث تغيير 
على صن��اع الق��رار. والبحث مع 
حلفاء من خارج الوسط القانوني 
للوقوف مع تش��ريع قانون يحمي 

االسرة والطفل واملسن.

مدافعات عن قانون » مناهضة العنف » يتواصلن في طرق أبواب البرلمان 

جانب من املناقشة

بغداد - إيناس جبار:
يقع على عاتق محاكم البداءة نظر تنفيذ 
قرارات الط��الق ومتعلقاتها الصادرة من 
ال��دول األجنبية، وتنظ��ر محاكم البداءة 
ف��ي وقائ��ع حتق��ق الط��الق أواًل ث��م تبدأ 

إجراءات التنفيذ. 
وتزايدت حاالت التفريق او تصديق الطالق 
ف��ي اخل��ارج في الس��نوات األخي��رة جراء 
تنامي ح��االت الهج��رة والنزوح بس��بب 
احل��روب وما مت��ر به الب��الد، وأصب��ح ورود 
ح��االت ط��الق أو تنفيذ أح��كام متعلقة 

بذلك أمرا مكرراَ.
يقول القاضي احمد جاس��م الس��اعدي 
قاض��ي محكمة ب��داءة الك��رادة »تصل 
إلى احملاك��م العديد من الق��رارات حلاالت 
طالق في الدول األجنبية خالل الس��نوات 
األخي��رة«، الفتا إل��ى أن »اغل��ب القرارات 
الت��ي عملن��ا عليها هي قضاي��ا التفريق 

وليس تصديق طالق«.
وتنظ��ر محاك��م الب��داءة ه��ذه الدعاوى 
بوصفه��ا ق��رارا أجنبي��اً بحس��ب قانون 
تنفي��ذ األحكام األجنبية رقم 30 لس��نة 
1928، وف��ي امن��وذج ألحد الق��رارات التي 

قام��ت بنقضها بداءة الكرادة، كما يقول 
الس��اعدي إلى »القضاء« إن »دعوى وردت 
م��ن والية ميش��غان األميركي��ة عن قرار 
طالق ب��ني رجل وام��رأة عراقيني ونقضته 
احملكم��ة كونه ال يعد طالق��اً وفق أحكام 

قانون األحوال الشخصية العراقي«.
وأض��اف الس��اعدي إن »ف��ي مث��ل هكذا 
أح��وال فاحملكم��ة تنظ��ر وتتحق��ق م��ن 
الط��الق إذا ما كان قد وقع فعال أم ال كما 
نص قانون األحوال الش��خصية العراقي 

النافذ«.
ويؤك��د أنه »ف��ي الق��رارات األجنبية فأن 
احلك��م يتع��رض إل��ى مقتني��ات ال��زوج 
األطف��ال  وإقام��ة  واألطف��ال  والزوج��ة 
وغيرها من التفاصي��ل املوجودة في تلك 
الدول��ة في دعوى واحدة وهذا غير موجود 
في قوانني محاكمن��ا، وحتى تصبح هذه 
الوقائ��ع مطابقة ألح��كام القانون لدينا 
يج��ب أن ننظ��ر الط��الق إن كان ق��د وقع 

بالشرائط املوجبة«.
أن  إل��ى  الس��اعدي  القاض��ي  ويلف��ت 
ج��داً  مش��ددة  اخل��ارج  ف��ي  »القوان��ني 
والكثير من األحيان يفقد اآلباء واألمهات 

محضونية أبنائهم ويودع األطفال في دور 
حلضانتهم«، مستش��هداً بأحد القرارات 
من »محكمة األسرة في ميشيغان التي 
تطرق��ت مع الطالق إلى حضانة االطفال 

والتأمني الصحي واإلنفاق األسري للقاصر 
واإلعفاء الضريب��ي املعاش والتأمني وهذا 
وارد ف��ي األح��كام الص��ادرة م��ن ال��دول 
األخ��رى، وهي تختل��ف عم��ا معمول به 

لدين��ا فاحملاك��م العراقية ووف��ق القانون 
تنظر ق��رار الطالق أما احلضانة أو النفقة 

كل في دعوى منفصلة«.
ويلف��ت إلى أن��ه »في حاالت يأت��ي الزوج 

مدعي��اً بأنه لم يطل��ق الزوجة بل خضع 
لقوان��ني تل��ك الب��الد املقيمني ب��ه وهي 
شرعا ما تزال زوجته ولم يتلفظ بالطالق، 
في ه��ذه احلالة تكون القضية محل نزاع 

ويقدم بها دفوع في هذا الباب حتديًدا«.
وفي ج��واب عن س��ؤال يتعل��ق بكيفية 
تعامل احملكمة مع قرارات الطالق الصادرة 
م��ن البالد األجنبي��ة يجي��ب ان »القانون 
العراق��ي ع��رف الط��الق وب��نينّ نصوصه 
وكيفي��ة التعامل مع بيانات��ه فيجب ان 
تتوفر هذه الشروط والنصوص إلثباته، فال 
يعد طالقا ما لم تتوفر الش��روط، ويجب 
أن تق��ام دعوى جديدة إذا لم ترها احملكمة 

مستوفية للشروط كدعوى اعتيادية«.
ويش��ير القاض��ي الى ان »ه��ذه املواضيع 
كث��رت في اآلون��ة األخيرة بع��د أن كانت 
ن��ادرة، له��ذا الب��د من وج��ود منه��ج أو 
مبدأ ومحكم��ة التمييز رمب��ا تبدي رأيها 
باملسائل املستحدثة على وفق النصوص 

القانونية«.
وعم��ا إذا حتت��اج ه��ذه القضي��ة إل��ى 
تش��ريعات جديدة ي��رى الس��اعدي أن 
»هذه احلاالت ال حتتاج الى تشريع قوانني 

جدي��دة فالنص��وص املوج��ودة تغطي 
احلال��ة مع مراع��اة انه باملس��ائل التي 
تس��تحدث حديثاً مبرور التطبيقات رمبا 
تس��توجب تش��ريعات قانونية جديدة 
وإذا وج��د ف��راغ تش��ريعي ال��ى قوانني 
فال ب��د من ذلك، اما ف��ي الوضع احلالي 

نصوصنا مغطية للحاالت«.
وعن تنفيذ هذه األحكام يقول القاضي 
جاس��م حس��ني الغري��ري ف��ي حديث 
صحف��ي: ان »محكم��ة الب��داءة تنظر 
عل��ى وف��ق اختصاصها تنفي��ذ احلكم 
األجنب��ي وفقاً لقان��ون تنفيذ األحكام 

األجنبية رقم 30 لسنة 1928«. 
ويضيف الغري��ري ان »محكمة البداءة 
تنظر ف��ي تلك األحكام الت��ي غالًبا ما 
تتعل��ق بدين أو مبلغ مال��ي أو تعويض 

بعد قضايا الطالق«.
وتاب��ع »بعد أن تتحقق احملكمة من هذه 
اإلجراءات تصدر حكمها بتنفيذ القرار 
األجنبي ويكون قابال لالعتراض والتمييز 
بع��د اكتس��ابه الدرج��ة القطعية ثم 
يرسل إلى دائرة التنفيذ اخملتصة لغرض 

تنفيذه«.

حاالت طالق المهاجرين تفتقر للشروط الشرعية في البالد
انفصال األزواج في المهجر يلقي بثقله على محاكم البداءة

بيروت - وكاالت: 
ما هو أس��وأ م��ن البث��ور واحلبوب نفس��ها، 
الندوب التي تخلنّفها هذه العالمة البش��عة 
الت��ي تبقى بعد اختفاء البث��رة تخينّب آمالنا 
وجتعلنا نستعمل كلنّ ما في خزانتنا اجلمالية 
للتخلنّص منها إن في مستحضرات العناية 
نة  بالبش��رة أو في املكياج، هذه البقعة امللونّ
باللون األحم��ر أو البنفس��جي أحياناً تعاند 

وتهوى البقاء.
عندم��ا يتعل��ق األمر بن��دوب حب الش��باب 
الكرمي��ات  تتركه��ا،  الت��ي  واالث��ار  القدمي��ة 
املوضعية والعالجات ليس��ت احللنّ األفضل، 
ولك��ن إن كن��ت تعانني أخي��راً م��ن أينّ ندبة، 
فهناك عدد قليل من العالجات املنزلية التي 

تستحق احملاولة ومنها. 
ن تعترف بفعاليته  1 - لب البندورة: هذا املكونّ
معظ��م النس��اء م��ا ال تعلمين��ه ع��ن لب 
البندورة هو أنه غن��ي بالفيتامينات وميكنِك 
تطبيق��ه على وجه��ِك م��ن دون أي خوف أو 
ال جداً  ش��عور باالنزعاج. عصير البندورة فعنّ
أيضاً وهو يساعد على تقليص مظهر املسامنّ 

وتالشي أينّ عالمات مزعجة في الوجه.
2 - عصي��ر احلام��ض: أحد أس��رع العالجات 
املنزلي��ة لن��دوب حبنّ الش��باب ه��و عصير 

احلامض، طبنّقي عصير احلامض ملدة تراوح بني 
5 و10 دقائق على الندوب ثم اغسلي وجهِك 
بامل��اء الفاتر، فان حامض الس��تريك املوجود 

في��ه يس��اعد على إض��اءة الوجه 
ج،  والتوهنّ للتألق  واس��تعادته 

م��ع ذلك، ال ننص��ح به أبداً 
للنس��اء اللوات��ي يعانني 
من أينّ حساس��ية على 

. بشرتهننّ
3 - قن�����اع الع���دس 
إح����دى  واحللي����ب: 
ال��ت��ي  الوص��ف��ات 
واختبرناها  جرنّبناه��ا 
وَم���ن تلقني  نح���ن 
نص�ائحن����ا، ه����و 
يجم��ع  رائ��ع  قن��اع 
ن��ني، مزيج  ب��ني مكونّ

الع����دس واحللي���ب 
ه��ذا س��تفاجئِك 

 . ئج�����ه ن�ت��ا
لت��حض�ي�ره، 
ان��قع���ي أوالً 
ف��ي  ال�ع��دس 
وعاء من احلليب 

واتركيه طوال الليل حتى صباح اليوم الثاني. 
اطحني��ه وطبنّقي ه��ذا اخلليط 

املصاب��ة  املنطق��ة  عل��ى 
جفافه.  فور  واغس��ليه 

لل�ح��ص���ول ع�ل��ى 
أفض����ل النتائ��ج، 
اس����تع�م��لي 

هذا القناع على أساس منتظم حتى تالشي 
جميع العالمات.

البطاط��ا  عصي��ر   -  4
اخلام: حتت��وي البطاطا 
ان��زمي يس��مى  عل��ى 
الكاتيكوالز، يساعد 
عل��ى توحي��د ل��ون 
وإضاءتها،  البش��رة 
لندوب حب الشباب، 
ع��ص��ير  طبنّ��قي 
البطاط��ا اخل��ام ملدة 
ت��راوح م��ن 10 الى 15 
دقيق��ة عل��ى أس��اس 
منتظ��م للتخلنّص من 
أي بقع��ة غي��ر مرغوب 

فيها في وجهِك.

بغداد - الصباح الجديد: 
والش��ؤون  العم��ل  وزارة  نف��ت 
االجتماعي��ة م��ا مت تداول��ه عبر 
التواصل االجتماعي  أحد مواقع 
بشأن فتح باب التقدمي للقروض 
ضم��ن  والتعيين��ات  امليس��رة 
االجتماعي��ة  احلماي��ة  برنام��ج 

لألرامل واملطلقات. 
واوض��ح املتح��دث باس��م وزارة 
العمل عمار منعم: ان ما مت تداوله 
ع��ن وجود قروض ميس��رة ضمن 
برنامج احلماية االجتماعية مجرد 
إشاعة تناقلتها مواقع التواصل 
االجتماع��ي وال أس��اس لها من 
س��تقوم  ال��وزارة  وان  الصح��ة، 
باإلج��راءات القانوني��ة املطلوبة 
جتاه تلك احلس��ابات واملواقع في 
ح��ال نش��ر أي تصريح��ات على 

لسان الوزارة لم تدل بها. 
واش��ار منع��م ال��ى ان املواق��ع 
مواق��ع  وحتدي��دا  االلكتروني��ة 

التواصل االجتماعي تعد مصدرا 
للمعلوم��ات واالش��اعات في ان 
واح��د، وبالرغم م��ن االيجابيات 
العدي��دة لتلق��ي املعلوم��ة من 
مصدر الكتروني اال ان س��لبيات 
املعلومة اخلطأ واالشاعات تترك 
اثراً أكبر في الواقع احمللي حينما 

يتداولها الناس. 

وبني : أن هناك من يجد في نشر 
االش��اعات ش��هرة رخيصة من 
اجل حتصيل اكبر عدد من القراء 
والتفاعل على مواقعهم اخلاصة، 
وان ال��وزارة س��تقوم باإلجراءات 
القانونية ضد احلسابات واملواقع 
الت��ي تنش��ر أي تصريح��ات غير 

صحيحة على لسان الوزارة.

 لندن - وكاالت: 
أن  اجلدي��دة  األبح��اث  كش��فت 
التع��رض للضوء ف��ي الليل يرفع 
النس��اء بس��رطان  إصابة  خط��ر 
الث��دي بنس��بة تص��ل إل��ى 14%. 
وكلما زادت قوة الضوء اخلارجي في 
غرفة النوم، يزداد خطر تطور املرض 

عند النساء، وفقاً للدارسة.
وكان��ت األبح��اث الس��ابقة ق��د 
أظه��رت أن التع��رض للض��وء في 
اللي��ل يقل��ل مس��تويات هرمون 
يعط��ل  ق��د  ال��ذي  امليالتون��ني، 
املنظم��ة  الداخلي��ة«  »الس��اعة 

لعملية النعاس.
وقال املؤلف الرئيس��ي للدراس��ة، 

بيتر جيمس، م��ن جامعة هارفارد: 
»تش��ير نتائجن��ا إل��ى أن التعرض 

لألضواء خالل ساعات الليل ميكن 
أن ميث��ل أحد عوامل خطر اإلصابة 
بس��رطان الثدي«. وق��ام الباحثون 
بتحليل م��ا يقارب 110 آالف حالة 
مس��جلة في الدراس��ة الصحية 
الثاني��ة للممرض��ات، ب��ني عامي 

1989 و2013.
ولفت البروفيسور جيمس، الى انه 
»في مجتمعن��ا الصناعي احلديث 
توج��د اإلض��اءة االصطناعية في 
كل مكان تقريباً، وتش��ير نتائجنا 
إل��ى أن التع��رض واس��ع النط��اق 
لألض��واء خ��الل س��اعات اللي��ل، 
ميكن أن ميثل عام��اًل خطراً جديداً 

لإلصابة بسرطان الثدي«.

عالجات منزلية للتخلص من آثار البثور العمل تنفي خبر فتح باب التقديم 
للقروض الميّسرة للمطلقات واألرامل

النوم في الظالم يحمي النساء من سرطان الثدي

بغداد - الصباح الجديد: 
ولدت أمرأه حامل ثالثينية العمر من 
بغ��داد أربعة توائ��م بحمل طبيعي 
ذكري��ن وانثي��ني بعملي��ة قيصرية 

وهي أم لثالثة اطفال.
وقال��ت الدكت��ورة س��ليمة محمد 
صادق اختصاص نسائية وتوليد في 
املستشفى ورئيسة الفريق الطبي 
ال��ذي أج��ري العملي��ة: ان املريضة 
راجع��ت من��ذ الش��هر الثان��ي من 
حمله��ا ومت متابعة احلالة الصحية 
حلمله��ا بنحو دوري مس��تمر وحلني 

اكتم��ال من��و االطف��ال خ��الل فترة 
احلمل وبعد ظهور عالمات والدة من 
آالم وغيره��ا أذ مت أجراء الفحوصات 
السريرية واخملتبرية والسونار لها ومت 

القرار بأجراء عملية قيصرية لها.
وبع��د ان مت تهيئ��ة املريض��ة إلجراء 
العملي��ة القيصري��ة أدخلت صالة 
العملي��ات ومت والدة االطفال االربعة 
وبأوزان ضم��ن الطبيعي وهم اثنان 
ذكور واثنتان اناث ومت تسلمهم فورا 
من قبل طبي��ب االطفال وأداخلهم 
قس��م اخلدج لغ��رض العناية بهم 

ومت  الصحي��ة  حالته��م  ومتابع��ة 
تسليمهم لذويهم في اليوم التالي 
كم��ا أخرج��ت املريض��ة األم بع��د 
يومني بعد حتسن حالتها الصحية 

واستقرارها.
جتدر االش��ارة الى ان ه��ذه العملية 
القيصري��ة كغيرها م��ن العمليات 
طب��ي  بفري��ق  أجري��ت  اخملتلف��ة 
تألف  املستش��فى  ف��ي  متكام��ل 
م��ن الطبيبة االختص��اص وطبيب 
التخدير وم��الكات طبية ومتريضية 

مساعدة.

امرأة تلد أربعة توائم 
في مستشفى العلوية للوالدة
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بغداد ـ الصباح الجديد:
يس��تعد منتخبنا الوطني لفئتي 
باجل��ودو  والناش��ئني  األش��بال 
للمش��اركة ف��ي بطول��ة الع��رب 
املق��ررة ان جت��رى في لبن��ان ابتداًء 
من يوم 8 أيل��ول املقبل، اعلن ذلك 
م��درب املنتخب الوطني موس��ى 
حس��ني، مضيفاً، انه يعمل مدرباً 

ويساعده احمد عبد العظيم.
واض��اف ان تدريبات متواصلة جترى 
يومية وبواقع وحدة مس��ائية في 
الوطن��ي للتايكواندو  املركز  قاعة 
ف��ي املدين��ة الش��بابية، باانتظام 
العديد من الالعبني الذين انخرطوا 
اج��راء  به��دف  التدريب��ات  ف��ي 

التصفي��ة النهائي��ة اواخر ش��هر 
آب اجلاري واختي��ار االفضل منهم 
بحسب قناعات املالك التدريبي من 
أجل االعداد النهائي للمنافس��ات 
العربي��ة. وذك��ر ان 16 العباً ميثلون 
لتمثيل  اختيارهم  الفئتني سيتم 

العراق في البطولة املقبلة.
واوض��ح املدرب، وهو يش��رف على 
ن��ادي النج��دة، ان االحت��اد املركزي 
للج��ودو يب��دي حرصاً عل��ى تعزيز 
املشاركة  الالعبني بهدف  تدريبات 

الفعالة في بطولة العرب.
وق��ال ان��ه يس��عى إل��ى ان تكون 
مشاركة العراق جديرة في بطولة 

العرب.

بغداد ـ الصباح الجديد:
ق��ال امل��درب عب��اس حس��ن، ان 
املش��اركة ف��ي دورة B التدريبية 
مسؤوليته  ضاعفت  اآلس��يوية 
خبرات��ه  وع��ززت  املي��دان،  ف��ي 
بالكثير، حيث اطل��ع فيها على 
اح��دث اس��اليب عل��م التدريب 
متخصص��ني،  خب��راء  باش��راف 
الفني��ة  اللجن��ة  ان  مبين��ا 
والتطوير في االحتاد املركزي لكرة 
القدم عملت بالشكل الصحيح 
وقامت بتهيئة جميع متطلبات 
النجاح، كما ان احملاضر اآلسيوي 
األردن��ي،  ولي��د فطافط��ة،  كان 
املعلوم��ة  ايص��ال  مثالي��ا ف��ي 
للمش��اركني ف��ي ال��دورة، حيث 
تفاع��ل اجلمي��ع م��ع احملاض��رات 
النظرية والعملية وبالتالي خرج 
املشاركون بفائدة كبيرة تسهم 
في تطوير قدراته��م الفنية في 

حقل التدريب.
بخب��رات  حس��ن،  اش��اد  كم��ا، 
احملاض��ر رحيم حمي��د، مبينا، ان 
األخير وصل الى مرحلة متقدمة 
اخلب��رات  واكتس��اب  االداء  ف��ي 
يعزز تقدمه في مس��يرته بالقاء 
احملاض��رات ف��ي ال��دورات القارية 
الت��ي يعتمدها االحتاد اآلس��يوي 
ق��درات  لتطوي��ر  الق��دم  بك��رة 

وامكانات املالكات التدريبية.
وبني ان منس��ق اللجن��ة الفنية 
وسام جنيب صليوه، كان متواصالً 
م��ع اجلمي��ع، يعمل عل��ى اجناح 
العمل بالتنسيق املتواصل وهذا 
يؤدي ال��ى االفضل م��ن منطلق 
املهني��ة العالي��ة الت��ي ميلكها 
ومدرباً  الس��ابقة العباً  واخلبرات 

ثم إدارياً.
واكد ان جميع املشاركني وصلوا 
إل��ى درج��ة القناعة مب��ا حصلوا 
التدريبي��ة  ال��دورة  ف��ي  علي��ه 

اآلس��يوية لفئ��ة  B م��ن دروس 
وتطبيق��ات،  وعملي��ة  نظري��ة 
حي��ث كان��ت االج��واء مالئم��ة 
للتف��وق وكذلك مرونة احملاضرين 
وتعاملهم املثالي مع املشاركني، 
اس��همت ف��ي تعزيز املش��اركة 
واالطالع  الس��ؤال  الفعالة ف��ي 
واالستفس��ار  اية معلومة  على 

عنها.
التدريبي��ة  ال��دورات  ان  وذك��ر 
االسيوية املعتمدة، وضعت املدرب 
العراق��ي في الصورة، واس��همت 
في اطالعه على االحدث في علم 
التدريب، بعد سنوات من االبتعاد 
املش��اركة  وصعوب��ة  القس��ري 
في ال��دورات املتط��ورة التي باتت 
تشكل اساس��ا لعمل املدرب في 

كرة القدم.
وع��ن رحلت��ه التدريبي��ة، حالي��اً، 
اوض��ح حس��ن، ان��ه متواصل في 
تدري��ب املمارس��ني ف��ي املدرس��ة 
التخصصي��ة لفئتي 2001/2000، 
املتمي��ز  الذي��ن ميك��ن اكتش��اف 
منهم واحلاقه باملوهوبني، مبينا ان 
العمل متواصل في اكتشاف جيل 
جديد للكرة العراقية ميكن ان توفر 
ل��ه االج��واء املالئمة في املدرس��ة 
الب��روز في  التخصصي��ة فرص��ة 

األندية وكذلك األلتحاق باألندية.

العواصم ـ وكاالت:
أث��ارت صح��وة واين رون��ي بقميص 
إيفرتون، مس��ألة عودته لتشكيلة 
جاريث ساوثجيت مدرب إجنلترا، قبل 

املباريات الدولية الشهر املقبل.
 وأحرز روني هدفه ال� 200 في الدوري 
اإلجنليزي املمتاز، في تعادل إيفرتون 
1-1 خ��ارج ملعبه مع مانشس��تر 
س��يتي أمس االول، وقدم عرضا آخر 
أظهر أن مس��يرته م��ا زالت بعيدة 

عن نهايتها.
وب��دا أن ه��دف روني ف��ي الدقيقة 
35 س��يمنح إيفرتون ف��وزا مفاجئا 
باستاد االحتاد، قبل أن يطلق البديل 
رحي��م س��ترلينج تس��ديدة قوية 
س��كنت الش��باك في الدقيقة 82 
محرزا هدف التعادل.. وبرغم أنه لم 
يكن بطل املباراة في نهاية املطاف، 
اس��تمتع روني باللحظ��ة إذ أصبح 
ثان��ي العب فق��ط يصل إل��ى 200 

هدف في الدوري املمتاز.
ورحب آالن شيرر مهاجم نيوكاسل 
يونايت��د ومنتخب اجنلترا الس��ابق، 
الذي أنهى مس��يرته بعد تسجيل 
260 هدفا، بروني في نادي الصفوة.. 
وكتب شيرر في حسابه على تويتر 
"كنت وحيدا لفترة طويلة في نادي 
ال� 200 هدف بالدوري املمتاز. أرحب 

بك وأهنئك".
وق��ال رون��ي "كان م��ن اللطيف أن 
أفعل ذل��ك في مث��ل ه��ذه املباراة 
املهمة لنا.. كانت حلظة جميلة وأنا 
واثق أن اجلزء األحمر من مانشس��تر 

يونايتد استمتع بذلك أيضا".
وأض��اف "ق��ال ل��ي امل��درب كومان 

بوض��وح إن��ه يريد من��ي اللعب في 
مراكز الهجوم. فعل��ت ذلك طيلة 
مسيرتي واألمر بالنسبة لي متعلق 
باللع��ب. ل��م ألع��ب كثي��را العام 
املاض��ي وإذا لم تلع��ب فلن حتصل 
على لياق��ة املباري��ات".. وتابع روني 
"تركيزي مع إيفرت��ون. أنا واثق أنني 
س��أحتدث إل��ى جاريث س��اوثجيت 
خالل األيام القليلة املقبلة وسنرى 

ما سيحدث".
أع��رب واين روني، مهاج��م إيفرتون، 
ع��ن س��عادته البالغة بتس��جيله 
هدف في مرمى مانشستر سيتي، 
عل��ى ملع��ب االحت��اد، ف��ي اجلولة 

الثانية من الدوري اإلجنليزي.
وقال روني، في تصريحات لش��بكة 
"س��كاي س��بورتس"، بع��د اللقاء: 
"من اجلميل أن تس��جل في ملعب 

االحتاد، ما فعلته كان رائًعا.. متأكد 
يونايت��د  مانشس��تر  جماهي��ر  أن 
س��عيدة أيًضا مبا فعلت��ه".. وتابع: 
"الليلة كانت صعب��ة، وقد حاولت 

املساعدة قدر اإلمكان".
وحول موقفه من املنتخب اإلجنليزي، 
ق��ال: "أن��ا اآلن أركز عل��ى إيفرتون، 
ومتأك��د أنني س��أحتدث مع جاريث 

ساوثجيت، وسنرى ما سيحدث".
يذكر أن روني سجل هدفه رقم 200 
في ال��دوري اإلجنلي��زي املمتاز، و183 
بقميص مانشس��تر  منها كان��ت 

يونايتد، و17 بقميص إيفرتون.
إل��ى ذل��ك، برغم موج��ات الهجوم 
والضغط املستمر، تسببت الفرص 
الضائع��ة ف��ي حاجة مانشس��تر 
س��يتي لهدف في الدقيقة 82 عن 
طري��ق رحي��م س��ترلينج، ليتعادل 

1-1 مبلعبه م��ع إيفرتون في الدوري 
اإلجنليزي املمت��از لكرة القدم، أمس 
األول، وه��و أم��ر مأل��وف بالنس��بة 

لفريق املدرب بيب جوارديوال.
وفي الدفاع تعني على سيتي خوض 
الثان��ي بأكمله بعش��رة  الش��وط 
العب��ني، بعد ط��رد الظهي��ر كايل 
والكر ف��ي نهاي��ة الش��وط األول.. 
لك��ن بينما كان جوارديوال س��عيدا 
بال��روح التي أظهره��ا فريقه، فإنه 
لم يستطع إخفاء خيبة أمله بعد 
إخفاقه في االس��تفادة من الفرص 

التي أتيحت له.
الش��وط  "ف��ي  جواردي��وال:  وق��ال 
الثان��ي قدمن��ا أداء جي��دا، مثلم��ا 
عندم��ا  املاض��ي  املوس��م  فعلن��ا 
واجهناه��م أيضا، صنعن��ا الفرص 
في الشوط األول لكننا لم نستطع 

استغاللها".
وأضاف: "صنعنا ثالثة أو أربعة فرص 
قب��ل اله��دف، حجم الف��رص التي 
أتيحت لن��ا على املرم��ى أو بالقرب 
منه كانت جي��دة، كنا هناك أغلب 

الوقت ولم نستسلم أبدا".
وتابع مدرب برشلونة وبايرن ميونيخ 
أن  تس��تطيع  م��ا  "كل  الس��ابق: 
تفعله هو االس��تمرار ف��ي صناعة 
الفرص، رمبا تتغير األمور في يوم ما، 
أعتقد أننا في املوس��م املاضي كنا 
للفرص"..  األكث��ر صناع��ة  الفريق 
وقال رونالد كوم��ان مدرب ايفرتون، 
إنه س��عيد بالنقط��ة التي حصل 
عليه��ا ف��ي ملع��ب صع��ب برغم 
إحباط استقبال هدف التعادل قرب 

النهاية.
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8 العبين لن يشاركوا 
في لقاء األساطير

أيمن حسين ينضم 
لنادي الشرطة

سيف سلمان يلتحق 
بتشكيلة الجوية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أص��در االحتاد املركزي لكرة الق��دم، أول أمس، قائمة 
بالالعبني الذين مت منعهم من املشاركة في »مباراة 
األس��اطير«، التي س��تجمع العديد من جنوم الكرة 
العاملي��ة الس��ابقني، م��ع العب��ي منتخ��ب العراق 

احلاصل على كأس آسيا 2007.
وأش��ار االحت��اد املرك��زي إل��ى أن االحت��اد الدول��ي ال 
يس��مح لالعبني احلاليني، بخوض املباريات اخليرية أو 

االستعراضية.
وبن��اًء على ذلك، فلن يش��ارك العبو منتخب العراق 
املتوج بكأس آس��يا، واملس��تمرون ف��ي اللعب حتى 
اآلن، في املباراة، وهم: »صالح س��دير، ونبيل عباس، 
وخل��دون إبراهي��م، ولؤي صالح، وحي��در عبد األمير، 

ومحمد كاصد، ونور صبري، وعلي حسني رحيمة«.
وس��تقام املباراة في الثامن من أيل��ول املقبل، على 

ملعب املدينة الرياضية في البصرة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
انض��م مهاج��م املنتخب الوطني ون��ادي النفط 
س��ابًقا، أمين حس��ني، إلى صفوف نادي الشرطة، 
بش��كل رس��مي، ولم يت��م اإلفصاح ع��ن قيمة 

العقد.
وقدم حس��ني اعتذاره إلى إدارة ناديه السابق، عن 
ع��دم مواصلة املش��وار، مبديًا رغبت��ه في خوض 
جتربة جديدة م��ع أحد األندي��ة اجلماهيرية، وجاء 
االتفاق مع نادي الش��رطة، لكون الالعب يأمل أن 

يتوج بلقب الدوري في املوسم املقبل.
ويُعد أمين حس��ني من أب��رز املهاجمني في الدوري 
املمتاز، ولعب موسمني للنفط، قبل أن ينتقل إلى 

الشرطة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
انضم الدولي الس��ابق سيف س��لمان لصفوف 
ن��ادي الق��وة اجلوي��ة ليمث��ل الفريق رس��ميا في 
املوس��م املقب��ل بع��د جترب��ة احترافية م��ع نادي 

السويق العماني.
وق��ال مصدر مق��رب م��ن الن��ادي اجلماهيري في 
تصريح��ات صحفي��ة إن إدارة الن��ادي جنحت في 
ضم الالعب س��يف س��لمان.. وأش��ار إل��ى وجود 
مفاوض��ات جادة مع مهاجم النفط أمين حس��ني 
وصلت ملراحل متقدمة الفتا إلى احتمالية انتهاء 

الصفقة خالل األسبوع احلالي.
أوضح املصدر أن املدرب حسام السيد يريد االنتهاء 
بأس��رع وقت ممكن من اختيار القائم��ة النهائية 
للفريق لبدء استعدادات املباراة النهائية ملنطقة 

غرب آسيا في كأس االحتاد اآلسيوي.
يش��ار إلى أن القوة اجلوية تأهل للمباراة النهائية 
ملواجه��ة الوحدة الس��وري في الثاني عش��ر من 

أيلول املقبل.

بغداد ـ الصباح الجديد:

بهدف قاتل جاء في الدقيقة 3+90، 
تفوق نادي ال��زوراء وفاز بلقب كأس 
العراق للمرة 15 في تأريخه عندما 
تخطى فري��ق نادي نفط الوس��ط 
ف��ي اللق��اء النهائ��ي عص��ر امس 
في ملعب الصناع��ة املباراة ادارها 
طاق��م حتكيم��ي دول��ي تألف من 
مهند قاس��م للوس��ط، يساعده 
ميثم خماط وجهاد عطية ويوسف 
س��عيد حكماً رابعاً، الشوط األول 

انتهى سلبياً.
وفي الش��وط الثان��ي تواصل االداء 
س��لبيا، حتى الدقيقة الثالثة من 
الوق��ت ب��دل الضائ��ع عندما لعب 
السوري احملترف حسني جويد ركلة 
ثابتة ردها جالل حسن لكنها فلتت 
من يديه ليدخلها عالء عبد الزهرة 
بذكاء داخل الش��باك قائداً فريقه 

للفوز بلقب كأس العراق.
مثل الزوراء الالعب��ون« عالء كاطع 
حلراسة املرمى وللدفاع كرار محمد 
وعباس قاس��م وحي��در عبد االمير 
وحس��ني جوي��د وللوس��ط احمد 
فاضل«صف��اء هادي 80« وحس��ني 
وعل��ي رحيم ومصطفى حس��ني« 
أمجد كلف 54«وخلط الهجوم لؤي 
عبد  صالح ومصطف��ى كرمي«عالء 

الزهرة 60«.
اما تشكيلة نفط الوسط فتألفت 
من » جالل حس��ن حلراس��ة املرمى 
واي��اد خلف ونبيل عب��اس ومحمد 
ناص��ر نوم��ي وس��عد عطية«نياز 
محم��د 55« خلط الدف��اع، وصالح 

وامج��د  باي��ش  وابراهي��م  س��دير 
عط��وان وب��ارزان ش��يزراد« ف��ارس 
حسون 90+2«وأحمد جبار للوسط، 
وزياد احمد«فرحان شكور 67«  خلط 

الهجوم.
من جانب اخر، اب��رم االحتاد املركزي 
لكرة القدم عقدا رسميا مع اجلهاز 

التدريب��ي للمنتخب، ال��ذي يقوده 
املدرب باس��م قاسم.. ويبدأ العقد 
مع نهاية مشوار املنتخب الوطني 
ف��ي تصفي��ات كأس العالم.. وقال 
تصريح��ات  ف��ي  قاس��م  باس��م 
صحفية »جلس��نا مع نائب رئيس 
االحت��اد ش��رار حي��در وحتدثن��ا عن 

تفاصيل العقد ومتطلبات املنتخب 
في الفترة املقبلة.

وأوضح أن ش��رار حي��در اجتمع مع 
االحت��اد وخرج��وا باتفاق عل��ى إبرام 
العق��د ملدة ع��ام قاب��ل للتجديد.. 
ولف��ت أن بع��ض األندي��ة فاحتت��ه 
بش��كل رس��مي لتدريبه��ا، لك��ن 

وضع��ه م��ع االحت��اد كان معلق��ا 
قب��ل إبرام العقد.. وتاب��ع »التعاقد 
م��ع املنتخب س��يدفعني لالعتذار 
وش��كر جميع األندية التي فتحت 
للعم��ل  مع��ي  االتص��ال  قن��وات 
معها«.. وختم »املنتخب س��يغادر 
اليوم األربعاء إلى ماليزيا، استعدادا 

ملوجهة املنتخب الس��وري جتريبيا، 
في السادس والعشرين من الشهر 
املنتخ��ب  م��درب  وكان  اجل��اري«.. 
الوطني باس��م قاس��م، استدعى 
قائمة تضم 23 العبا للمعس��كر 
الذي اقيم ف��ي ملعب نادي الكرخ، 
واإلمارات  تايالند  ملباراتي  استعدادا 

ضمن تصفيات كأس العالم.
وقال قاسم في تصريحات صحفية 
إن��ه وجه الدع��وة لقائم��ة ضمت 
23 العبا س��يتواجدون رس��ميا مع 
الفريق في املباريات املقبلة، س��واء 
س��وريا الودية، أو تايالن��د واإلمارات 

ضمن تصفيات كأس العالم.
وأوضح أن القائم��ة ضمت احلراس 
)النف��ط( ومحم��د  عل��ي ياس��ني 
كاصد )الزوراء( وفهد طالب )القوة 
اجلوية(، والالعبني هم س��عد ناطق 
)العرب��ي القطري( وريبني س��والقا 
)املرخية القط��ري( وأحمد إبراهيم 
)االتف��اق الس��عودي(، وعلي عدنان 
)أودينيزي اإليطال��ي( وعلي بهجت 
س��الم  وولي��د  اجلوي��ة(  )الق��وة 
)الش��رطة( وعالء مه��اوي )الباطن 
الس��عودي( وأمجد عط��وان )نفط 
الوسط( وسعد عبد األمير)الشباب 
الس��عودي( وأحمد ياس��ني )هاكن 
السويدي( وبروا نوري )أوستراسوند 
السويدي( ومهدي كامل )الشرطة( 
ومازن فياض )النفط( وحسني علي 
)الزوراء( وأحمد جالل )نفط اجلنوب( 
وأمين حسني )الشرطة( وبشار رسن 
)بيرسبوليس اإليراني( ومهند عبد 
الرحي��م )الظف��رة اإلماراتي( وعالء 
عبد الزهرة )الزوراء( وجس��ن ميرام 

)كولومبوس كرو األمريكي(.

النوارس تحلق باللقب الـ 15 

هدف قاتل لعالء عبد الزهرة يقود الزوراء للفوز بكأس العراق 
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الزوراء يحرز كأس العراق

روني محتفالً بالهدف

مفكرة الصباح الجديد

بوخارست ـ لشبونة
9:45 مساًء
9:45 مساًء

دوري أبطال اوروبا
ليفبول ـ هوفنهايم

روني يخطف األنظار بعد دخول نادي الصفوة في البريمييرليج

عباس حسن

موسى حسني

إعالم المركز الوطني
أعل��ن مدير املرك��ز للوطني لرعاية 
املوهب��ة الرياضي��ة لك��رة الطائرة 
الكاب��ن عالء ش��اكر ف��ي تصريح 
الع��الم املرك��ز انه جرى اس��تدعاء 
العب��ي املركز ف��ي العاصمة وفروع 
احملافظات من مواليد عام ٢٠٠١ ومت 
اختي��ار ثالثة العبني م��ن كل واحد 
منها و أقيمت مباريات جتريبية عدة 
لهم ، وحتت اشراف مدربني اكفاء ، 
مت تقسيم الالعبني الى فريقني ) أ و 
ب ( ، وقد اختير لقيادة الفريق ) أ ( د. 
باسم ابراهيم من مركز محافظة 
ديالى يساعده الكابن فالح حسن 

من مرك��ز محافظ��ة األنب��ار ، اما 
بالنس��بة لفري��ق ) ب ( فس��يكون 
بقي��ادة امل��درب د. عالء عب��د الرضا 
يس��اعده في املهم��ة امل��درب أياد 
حسن من مركز املوهبة بالسماوة 
، وبع��د انتقاء عناصر التش��كيلة 
النهائية سيصار الى اختيار مدربني 
اثنني منهم لقيادة منتخب املراكز 

الوطنية لكرة الطائرة .
وأضاف شاكر ان الالعبني املتميزين 
م��ن مواليد أع��وام ) ٢٠٠٢ و ٢٠٠٣ 
تش��كيلة  ال��ى  س��يضافون   )
املنتخ��ب املرتق��ب الذي س��يمثل 
املرك��ز الوطن��ي ملواه��ب اللعب��ة 

واالس��تحقاقات  املش��اركات  ف��ي 
و   ، املقبل��ة  واخلارجي��ة  الداخلي��ة 
الذي ستضعه  البرنامج  بحس��ب 
ممثل��ة  والرياض��ة  الش��باب  وزارة 
واحملافظات  االقاليم  بدائرة ش��ؤون 
وقس��م املوهب��ة الرياضي��ة فيها، 
مش��دداً عل��ى ان املعيار االس��اس 
في اختيار الالعب��ني املعتمدين في 
تش��كيلة منتخب املراكز الوطنية 
للموهب��ة بكرة الطائرة س��يكون 
املس��توى الفن��ي واالدائ��ي العالي 
لالعب ومبعدل متساو قدر اإلمكان 
من حص��ة كل مركز م��ن مراكزنا 

املنتشرة في أنحاء العراق.

تشكيل منتخب للموهوبين بالطائرة

جودو األشبال والناشئين يستعد لنزاالت العرب

عباس حسن: فطافطة كان 
مثاليًا وحميد يزداد خبرة

بعد اختتام دورة B التدريبية اآلسيوية



 بغداد - عبد العليم البناء:
حتتضن بغداد اجلمال والسللام )ملتقى 
صدى السينما االول( املقرر اقامته مساء 
اخلميللس، املصللادف الرابللع والعشللرين 
مللن شللهر آب لعام 2017 على مسللرح 
الشللباب )الطليعة سابقاً( في الساعة 

الل 6 مساًء.
أعلللن ذلك مديللر منتللدى وموقع صدى 
الفنللان واالعامي  السللينما واملسللرح 
الشاب فؤاد املصمم، الذي يرأس امللتقى، 
والللذي ميتللاز بحيوتلله الفاعلة شللكا 
ومضمونللا، مؤكللدا أن امللتقى دأب على 
تواصله مع جميع السينمائيني، السيما 
في يوم اجلمعة عبر جلساته االسبوعية 
التي يقيمها في املركز الثقافي البغدادي 
في شارع املتنبي، حيث جاء هذا امللتقى 
ليمثل النافذة اجلديدة التي يقيمها فريق 
صدى السينما واملسرح، وليلقي الضوء 
علللى الظواهللر السللينمائية العراقية 

االبداعية االيجابية االستثنائية.

وأوضللح املصمللم: انه نافللذة اخرى بعد 
نافللذة اقامللة اجللسللات السللينمائية 
االسللبوعية في شللارع املتنبللي -املركز 
الثقافي البغدادي – قاعة ألف ليلة وليلة 
والتللي وصل رقمهللا الى الل 65جلسللة 
سللينمائية وقللد ابللدت وزارة الشللباب 

والرياضللة -دائرة ثقافة وفنون الشللباب 
الحتضللان  التللام  تعاونهللا  مشللكورة 

النسخة االولى من امللتقى.
وأشللار املصمم الللى أن: ملتقى صدى 
السللينما االول يضمللن عللرض االفام 
املنتجللة مللن قبللل مجموعللة قنوات 

كرباء الفضائية، والتي انتجت لصالح 
مهرجللان النهللج السللينمائي الدولي 
الثالللث لعام 2017، وهي كل من: فيلم 
الشلليخ نويل اخراج سللعد العصامي، 
وفيلم DNA اخراج وثاب الصكر، وفيلم 
البنفسللجية اخللراج باقللر الربيعللي، 
وفيلم الطريق الى بغداد اخراج حسني 
العكيلي، وفيلم حلم افتراضي اخراج 
حسني السلللمان، وفيلم برج ج اخراج 
احمد الشللهاوي، وفيلم انا اخراج عدي 

عبد الكاظم(.
وأكد فللؤاد املصمم مسللاهمة جهات 
عللدة في اقامة هللذا امللتقى، لصناعة 
بالسللينمائي  يليللق  بهيللج  حفللل 
العراقللي تشللمل، مجموعللة قنللوات 
كربللاء الفضائيللة، ومهرجللان النهج 
السللينمائي الدولي، وفريق ابناء سومر 
للعمللل التطوعللي، ومجلة مشللاهير 
العراق، وشللركة نيو ارت لإلنتاج الفني، 

كروب احتاد كورال العراق.

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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في انتظار.. شخصية مستقلة

جمال جصاني

آخللر ما ابتكرتلله تقنيات الهرب الى األمللام، واحملببة لقلوب 
وعقللول احلشللود والنخللب األكثللر ضجيجللاً في املشللهد 
الغرائبي احلالللي؛ هو حتويل املسللؤوليات واملواقع املفصلية 
التي نخرها الفساد الى "شخصيات مستقلة". هكذا بكل 
يسر وبسللاطة نأتي بل "الشخصية املستقلة" لتجترح لنا 
املعجزات وتنتقل بنا الى ضفاف االستقرار واالزدهار، من دون 
أن نكلف أنفسنا قلياً في التعرف على معنى االستقالية 
في مثللل هذه الشللخصيات، وحقيقة ما ميكللن أن تقدمه 
فعاً وسللط هللذه الشللروط واملناخات املتخمة بالتشللرذم 
والتمتللرس واملقللرون باغتللراب طويللل عن سلللطة الدولة 
والقانللون. مصيبتنا تكمن في هذا التعاطي غير املسللؤول 
مع املفردات واملفاهيم، هذه املصيبة التي حّذر منها احلكيم 
كونفوشلليوس منذ زمن بعيد، عندمللا وضع مهمة إصاح 
اللغة واالسللتعمال الدقيق للمفللردات واملفاهيم على رأس 
أولوياته. خطابات سللريعة ومترعة باحلماس تعلن ومن دون 
ادنللى وجع من عقللل أو ضمير؛ عن امتاكهللا احللول والدواء 
لكل أشكال الفشللل والعجز، كما شاهدنا طوال أكثر من 
اربعة عشر عاماً من اإلخفاق في شتى مجاالت احلياة املادية 
والقيميللة. إن الهرب من مواجهة العلللل الفعلية للهزائم 
زمللن النظام املباد وحلقات العجز والفشللل املتواصلة بعد 
"التغيير" عبر هذه الفزعات البائسة والتي لن تكون تعويذة 
"الشخصية املستقلة" آخر العنقود فيها، لن يفضي لغير 

املزيد من اخليبات واإلحباط.
لقللد أهدرنللا الكثير مللن الوقللت واإلمكانات فللي الهرولة 
خلف الشللعارات اخلاويللة، والهرب من مواجهللة التحديات 
واخملاطللر الواقعيللة، والتي تكمللن في بنية اجملتمللع والدولة 
وما يرافقهما من هياكل وقيم ومؤسسللات. اخللل كبير وال 
جدوى من اقتفاء أثر دونكيخوته في محاربة طواحني الهواء، 
وميكننا كشللف زيللف مثل هذه اخليارات عبللر التمعن قليا 
بتجارب األمم واجملتمعات األخرى التي عاشللت ظروفاً وحتديات 
مشللابهة لنا؛ ولن جند في التجارب الرائدة والناجحة منها، 
من اعتصم بعروة "الشخصيات املستقلة" كي يرتقي الى 
ما وصل اليه من اسللتقرار وازدهار. بل تعرفنا الى التفافهم 
حول زعامات سياسية وضعت نصب عينيها مهمة خدمة 
الشللأن العام وعبر الوعي العميق بهموم وحتديات عصرها، 
وما سللطروه من صفحات مشرقة في التفاني واإليثار. نادراً 
مللا جند من يلتفت لعلللل فقرنا السياسللي احلالي، وعجزنا 
عن إنتاج أحللزاب وتنظيمات مهنية باملعنللى احلديث لهذه 
العناوين، والتي مسللخت بشكل بشللع على تضاريس هذا 

الوطن املنكوب بالتفاهة واألهازيج اخلاوية.
حتى لو سللايرنا اصحللاب هذه التعويللذة، وافترضنا وجود 
مثللل هللذه الشللخصبات البعيدة عللن الكتللل املتنفذة 
وإقطاعياتهللا السياسللية واالقتصاديللة واالجتماعيللة، 
ووضعنللا واحدة منها لتسللنم منصللب محافظ البصرة 
الشللاغر حالياً )كما يدعو املتحمسللون لذلللك( فما الذي 
سلليحصل على أرض الواقع، وهل مبقللدوره فعاً النهوض 
بواقللع البصللرة البائس واملنحدر بسللرعة الللى احلضيض 
بهمة كتللل التشللرذم االجتماعي والسياسللي ومافيات 
الفساد املتواشللجة مع النفوذ املتزايد للعشائر والقبائل 
ومحظوظللي حقبللة احلوسللمة وانعدام سلللطة الدولة 
والقانون..؟! كل من تبقى لديه كسللرة من عقل وإنصاف 
يدرك استحالة حتقق أي تقدم فعلي مع مثل تلك اخليارات 
الطوباويللة، حتللى لللو امتلكت تلك الشللخصية شلليئا 
مللن مواهللب السللوبرمان. ألن القضية أكثللر تعقيداً من 
العطابات الفردية والشللخصية، وحتتاج الى حزمة شروط 

وقرارات أكبر بكثير من مثل هذه الوصفات البطرانة..

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

الفنانللة أصالللة  تسللتعد 
نصللري لتسللجيل أغنيللة 
سللنجل جديللدة باللهجة 
تقللوم  أن  علللى  املغربيللة، 
العللام  نهايللة  بطرحهللا 
احلالللي، مللن ناحيللة أخرى 
بطللرح  نصللري  حتتفللل 
ألبومهللا اجلديللد مهتمللة 
آب/  22 فللي  بالتفاصيللل، 

األلبوم  املقبل،  أغسللطس 
سلليتم طرحه في األسواق 
رسللمًيا، وهللو مللن توزيللع 
شللركة روتانللا للصوتيات، 
ويضللم األلبللوم 13أغنيللة 
متنوعللة، وتعاونت فيه مع 
عدد من الشعراء وامللحنني 
ومحمللد  مديللن،  منهللم، 

الكردي،  وصاح  الشرنوبي، 
وهشام صادق، وإيهاب عبد 
الواحللد، األلبللوم مت طرحه 
أيتونللز العاملي  عبر موقللع 
في 15 أغسطس/آب، يذكر 
أن أصالة انتهت مؤخرًا من 
تسللجيل األغنية الدعائية 
لفيلم اخللية، واملقرر طرحه 

في عيد األضحى املبارك.

أعلنللت املمثلللة املصريللة 
إلهام شاهني أنها جنت من 
املوت في سللوريا، مشلليرة 
إلللى أنهللا غللادرت معرض 
دمشق الدولي قبل أن يتم 
قصف محيطه بسللاعات، 
حيث كانت تشارك فيه مع 
أبرزهم  نخبة من النجللوم 
محمد صبحي، واإلعامية 

بوسي شلبي.
وعلّقللت قائلة: "أنللا بخير 
وكل مللن كان معي بخير، 
وادعو اهلل أن يحافظ على 
الوطللن العربي مللن هؤالء 

اإلرهابيني املتطرفني".
أنهللا  شللاهني  وأضافللت 
شللعرت بالرعللب واخلللوف 
علللى الكثير مللن الفنانني 
الذيللن كانللوا متواجديللن 

معها.

سلليخوض  مللرة،  ألّول 
مايكل  العاملللي  النجللم 
فريللدة  جتربللة  دوغللاس، 
مللن نوعهللا، حيللث أّنلله 
سينتظر أول أحفاده وهو 

في عمر الل72.
فللي التفاصيللل، ذكللرت 
وسللائل اعاميللة عاملية، 
األكبللر  مايللكل  أّن جنللل 
كاميرون، البالغ من العمر 
38 عاماً، ينتظللر مولوده 
األول من صديقته، مدربة 
اليوغللا البرازيلية فيفيان 
تيبللز البالغة مللن العمر 

39 عاماً.

إضافللة أّن احلمللل حصل 
ارتبللاط  بعللد عللام مللن 
جنللل دوغللاس بصديقته 
إثللر  وعلللى  البرازيليللة، 
قضائه مدة سجن ملدة 7 
أعوام بتهمة حيازة املواد 

اخملدرة.

أصالة

مايكل دوغالس

الهام شاهين

أخبــارهــــــــــم

ملتقى صدى السينما األول.. أحالم شبابية الرتقاء السينما العراقية
يقام الخميس في مسرح الشباب )الطليعة سابقًا(

الصباح الجديد - وكاالت:
شللهد الرئيس األميركي دونالد ترامللب وزوجته ميانيا، االثنني، 
ظاهللرة كسللوف الشللمس الكلي التللي شللهدتها العاصمة 

واشنطن، على غرار معظم مناطق الباد.
وأظهرت لقطات مصورة ترامب وزوجته وهما يرتديان العدسات 

الواقية، في أثناء مشاهدة الشمس وقت الكسوف.
وتابع ترامب والسلليدة األولى حجب القمر لنور للشللمس، من 

على شرفة في البيت األبيض ومعهما ابنهما بارون.  
وبدا ترامب مبتهجا وهو يتحدث مع ميانيا ومسللاعديه، ولّوح 

بيديه للصحفيني في ساحة البيت األبيض.
وشهدت الواليات املتحدة اليوم أول كسوف كامل للشمس من 

ساحلها الغربي إلى ساحلها الشرقي منذ نحو 100 عام.
وبدأ الكسللوف في العاصمة واشنطن في 13:20 ظهرا ووصل 
ذروته عند الدقيقة 14:42. وكانت بداية الكسللوف في الساعة 
فللي مدينة ديبو باي بوالية أوريغللون املطلة على احمليط الهادي، 
ووصل بعد 90 دقيقة إلى شللواطئ ساوث كاروالينا على احمليط 

األطلسي.

الصباح الجديد - وكاالت:
افتتحت مدينللة أوتريخت الهولنديللة، االثنني، أكبر 
مرآب للدراجات في العالم، سيسع أكثر من 12 ألف 

دراجة عند اكتماله العام املقبل.
وجلللأت السلللطات لهللذه اخلطللوة إلنهللاء تكدس 
الدراجات أمام محطة السللكك احلديدية الرئيسللة 

في املدينة التي يقطنها 344 ألف نسمة.
وقال لوت فان هويدونك، رئيس بلدة املدينة، "هذا هو 

األثر اجلانبي لنجاح الدراجات في مدننا".
وأضاف "نحن سللعداء باسللتعمال أعداد كبيرة من 
السكان للدراجات، لكن ذلك يوجد حتديات للمدينة، 

خاصة حول محطة القطارات".
ويواجلله ولللع الهولنديني املعروف بركللوب الدراجات 
حتديللات متزايللدة بسللبب نقللص أماكللن انتظللار 

الدراجات.
وسلليكلف مللرآب الدراجات فللي أوتريخللت املكون 
من ثاثللة طوابق، 47 مليون دوالر، وسلليكون انتظار 
الدراجات مجانيا ألول 24 ساعة، وسيتكلف كل يوم 

بعد ذلك 1.25 يورو.

ترامب وميالنيا يتابعان الكسوف 
من على شرفة البيت األبيض

هولندا تبني أكبر مرأب 
للدراجات في العالم

الصباح الجديد - وكاالت:
أعلنللت الشللركة املنظمة حلفللل عمرو 
دياب األخير، في السللاحل الشللمالي أن 
عدد احلاضرين حلفله األخير ببورتو جولف 
مارينللا، جتاوز الل60 ألف مشللاهد ليكون 
أعلللى حضور جماهير فللي تاريخ حفات 

الصيف.
وقالت الشركة إنه على الرغم من األعداد 
الغفيللرة التي زحفت ملشللاهدة جنمهم 
املفضللل، إال أن أجهللزة األمللن جنحت في 

تأمينلله، وخروج احلفل بصللورة الئقة، من 
دون عقبات، فدفعت مديرية أمن مطروح 
بقوات من األمللن واملرور، واحلماية املدنية، 
وقسم املفرقعات، واملباحث لتأمني احلفل 
الللذي أقيم فللي جولف بورتللو مارينا في 

الساحل الشمالي مبحافظة مطروح.
وتولللت األجهزة األمنية تأمني السللاحل 
الشمالي مبنطقة العلمني، في ظل توافد 
آالف من احلضور داخل احلفل، وكثف رجال 
املرور من انتشللارهم على طريق الساحل 

والطللرق  الشللمالي، 
احلفل،  ملللكان  املؤدية 
سلليولة  إلحللداث 
إضافللة  مروريللة، 
األمني  إلللى احلصللار 

قبللل  مللن  الشللديد 
"البللودي جللارد" الذيللن 

جتاوز عددهم 300 فرد، وانتشروا حول 
األسللوار لتسللهيل وتأمللني احلضور 

للحفل.

عمرو دياب يحقق رقمًا قياسيًا في حفالت 
الصيف بحضور 60 ألف شخص

الصباح الجديد - خاص: 
دعت مؤسسة عيون التي يترأس مجلس 
ادارتها االعامي عباس اخلفاجي، جميع 
والفنانللات  والصحفيللات  اإلعاميللات 
لترشح من ترى في نفسها الكفاءة الى 
جائزة عيون السللنوية،وذلك انطاقا من 
مبدأ ابراز النتاجللات اإلبداعية العراقية 
التللي ظهللرت وأنتجت على مللدى عام 
2017، وبهللدف بللث روح املنافسللة في 
األوساط الثقافية، والفنية، واإلعامية، 
وبعدمللا أصبحللت جائزة عيللون تقليدا 

سنويا يحتفى فيه باملبدعني .
وقررت اللجنة املشرفة على جائزة عيون 
لإلبللداع، ان تقللدم جائزتها لهللذا العام 
للمرأة املبدعة من فنانللات، وإعاميات، 
ومراسات، وتزامنا مع انتصارات شعبنا 
ضد قوى اإلرهاب، وسيكون هذا املهرجان 
بحضللور فنانللات، وإعاميللات عربيات، 
من شللتى الللدول العربية للمشللاركة 
في هللذه التظاهرة الشللعبية الكبيرة 
املنظمللة  ، وعلنللت مؤسسللة عيللون 
للجائللزة عللن فتللح أبوابهللا السللتام 
النتاجات اإلبداعية وذلك ابتداء من 1 / 9 
/ 2017 على ان يكون آخر موعد لتسلم 

النتاجللات هو يللوم 1 / 10 / 2017 ، علما 
ان اللجنللة املشللرفة لن تقبللل أي نتاج 
قللدم خال األعللوام السللابقة للخوض 
في غمار املنافسللة علما أن هذه الدورة 
سللتكون خاصة فقللط باملللرأة املبدعة 
حصرا ، كما ان اللجنة توصي  بإرسللال 
كتاب عللن طريق املؤسسللات، والدوائر، 
والقنوات الفضائية، يؤيد فيه النتاجات  
لعللام 2017 للمللرأة املبدعة املرشللحة 
لنيل اجلائزة، امللا الفنانات، واإلعاميات، 
والصحفيللات، غيللر مرتبطللات بدوائللر 
ومؤسسات، إرسال نتاجاتهن عن طريق 
) مجلة عيون( شارع السعدون – ساحة 

النصلر ) فرع صيدلية مرمر(.

بغداد - الصباح الجديد:
افتتح وزير الثقافة والسللياحة واالثار فرياد 
رواندزي، املعرض اإليراني )ألوان من إيران في 
بغداد( في القاعة الكبرى لقسم املعارض 
التابللع لدائللرة الفنللون التشللكيلية فللي 
مقر الوزارة.  ويأتللي املعرض اإليراني ضمن 
البروتوكول الثقافي املوقع بني وزارة الثقافة 
والسللياحة واآلثار العراقية، واملستشارية 
اإليرانية،  الثقافية للجمهورية اإلسامية 

إلدامة التواصل الثقافي بني البلدين.
واشللار رواندزي الى استعداده التام لتقدمي 
الدعم من اجل إدامة وتبادل هذه النشاطات، 
واملعللارض بللني الفنانني فللي كا البلدين. 
وضم املعرض الذي حضره السفير اإليراني 
في العراق إيريج مسجدي، ومدير عام دائرة 
الفنون التشكيلية الدكتور شفيق املهدي، 
ومدير عام دائرة العاقات الثقافية العامة 
فاح حسن شاكر، وعدد كبير من الفنانني 
واملهتمني ووسللائل اإلعام، )80( عماً فنياً 
لسللتة فنانني إيرانيني وهللم كل من: )رضا 
صفللري، وعلي تن، ومرمي ارتفاع، ود. رسللول 
محمللدي خللواه، وأعظم محمللدي، وزهرا 
جانقربللان(. وقللال الناقد قاسللم العزاوي: 
املعرض مبادرة جميلة، والفن اإليراني ميتاز 

بجماللله وحداثتلله، ويعتمللد علللى الدقة 
وخاصة املنمنمات، والزخارف، واسللتعمال 
امليناتللور )املصغرات(، والفنانللون اإليرانيون 
بارعون بهذه األشياء، املعرض ضم العديد 
من اللوحات التعبيرية واالنطباعية وكانت 

جمهرة جميلة أنيقة جدا.
بدوره، عبللر الفنان اإليراني رضا صفري 

املشللاركة  بهللذه  سللعادته  عللن 
قائاُ: هللؤالء اإلخوة الذين 

شللاركوا في املعرض 
البارزين،  مللن  هم 

أعلللى  ومللللن 
ت  يا ملسلللتو ا
من  وكلهللم 
لنلخللللب  ا
لهم  الذين 
كبير  بللاع 
الفن  في 

اإليراني.

مؤسسة عيون تدعو الى 
الترشح لجائزة المرأة المبدعة

"الثقافة" تفتتح معرض 
)ألوان من إيران في بغداد(

الصباح الجديد - وكاالت:
اإلسللماعيلية  مهرجللان  كللرم 
الدولي للفنون الشللعبية فريدة 
فهمي النجمة السابقة لفرقة 
رضا، فيما يعد ملسة وفاء لنجمة 

يرى الكثيرون أنها أشللهر فنانة 
مثلللت  مصريللة،  اسللتعراضية 

بلدها في احملافل الدولية.
وجاء تكرمي فريللدة )77 عاما( في 
افتتللاح الللدورة الثامنة عشللرة 

للمهرجللان الللذي أقيللم علللى 
ثقافة  الصيفي لقصر  املسللرح 
إدارة  وقالللت  اإلسللماعيلية. 
املهرجان إن تكللرمي فريدة فهمي 
يأتللي "تقديرا لدورهللا وعطائها 

وإسللهامها  الفني 
فللي نشللر التللراث 
الفنللي والثقافللي 
املصللري فللي كل 

أرجاء العالم".

مصر تكّرم فريدة "أشهر فنانة استعراضية"
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