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بغداد - وعد الشمري:
أك��دت احلكوم��ة العراقية، أمس 
االربع��اء، جناحه��ا ف��ي جت��اوز ما 
اسمته "عنق الزجاجة" في األزمة 
املالية، وبرغم تأكيدها بأن اخملاطر 
ما زالت موجودة، لكنها قللت من 
اهميته��ا، وعولت عل��ى اجراءات 
بتقليل  مؤخراً  اتخذتها  احترازية 
االنف��اق غير الض��روري، مبينة أن 
اجلهود مستمرة من أجل الوصول 

إلى الرفاهية االقتصادية.
وقال املستشار املالي في مجلس 
الوزراء مظه��ر محمد صالح في 
حديث إلى "الصب��اح اجلديد"، إن 
"احلكوم��ة العراقي��ة جنحت إلى 
حد كبير ف��ي التعامل مع االزمة 
املالية وق��د اخرج��ت الوضع من 
عن��ق الزجاج��ة ال��ذي كانت فيه 

قبل اربع سنوات".
وأض��اف صال��ح أن "مهم��ة ادارة 
الدول��ة تأت��ي بكيفي��ة التعامل 
مع م��وارد الدول��ة الت��ي تعتمد 
بالدرج��ة االس��اس عل��ى النفط 
وقد تناقص��ت اس��عاره العاملية 

إلى حدود غير مسبوقة".
وأشار إلى أن "جناح احلكومة كان 
من خالل ادامة زخم املعركة ضد 
تنظي��م داع��ش االرهاب��ي وحترير 
احملافظ��ات وهي عملي��ة تتطلب 
أمواالً كبي��رة للغاية، وفي الوقت 

نفسه تأمني الرواتب وهي االخرى 
تس��تنزف نح��و نص��ف املوازن��ة 

العامة للدولة العراقية".
ون��ّوه صالح إل��ى أن "االخطار ما 
تزال موجودة، لكنها قليلة للغاية 
مقارنة بالسابق، واحلكومة تتخذ 
بنحو مس��تمر اجراءات احترازية 
الغرض منها احلد م��ن تأثير تلك 
العراقي  الش��ارع  عل��ى  االخطار 
الس��يما العامل��ني ف��ي القطاع 
العام وكذلك املتقاعدين وشبكة 

الرعاية االجتماعية".
أن  وينب��ه املستش��ار احلكوم��ي 
"الدول��ة قلل��ت إل��ى ح��د كبير 
االنف��اق غير الض��روري، وعّظمت 
االي��رادات غي��ر النفطي��ة لكننا 
نحت��اج إلى مزيد من اجلهود لكي 
نبلغ مرحل��ة الرفاهة االقتصادية 

وهو ما نعمل عليه حالياً".
وجدد صال��ح تأكي��ده أن "رواتب 
املوظف��ني واملتقاعدين وش��بكة 
الرعاي��ة خ��ط احم��ر، وال ميك��ن 
التج��اوز عليه��ا ب��أي ح��ال م��ن 
االح��وال، واحلكوم��ة تلج��أ إل��ى 
جميع الوسائل من أجل تأمينها 
وعدم حتس��يس املواطن باي خطر 

اقتصادي".
م��ن جانبه، ي��رى عض��و اللجنة 
املالية النيابي��ة جبار العبادي في 
تعليق إلى "الصب��اح اجلديد"، أن 

"تضخي��م االزم��ة املالي��ة بنحو 
اكب��ر م��ن حجم��ه ال يص��ب في 
مصلح��ة الع��راق كون��ه يتخ��ذ 

اج��راءات ايجابي��ة عل��ى الطريق 
الصحيح".

"االوض��اع  أن  العب��ادي  وأض��اف 

تتعافى عما  ب��دأت  االقتصادي��ة 
كانت عليه س��ابقاً، برغم احلاجة 
إلى تكثيف االعتم��اد على موارد 

اخرى غير النفط لتالفي أي طارئ 
قد يحصل".

تتمة ص3

بعد اتخاذ إجراءات وقائية لمواجهة األخطار "غير المتوقعة"

العراق يتجاوز مرحلة الخطر في األزمة 
االقتصادية ويسعى لبلوغ مرحلة "الرفاهية"

جانب من جلسة مجلس الوزراء االعتيادية

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أكد رئيس اجلمهورية فؤاد معصوم، 
أم��س األربعاء، ح��رص العراق على 
تطوير عالقاته "التاريخية واحليوية" 
مع تركيا، مؤكدا أن تعاون البلدين 
ينعكس إيجابا ويرس��خ االستقرار 
في املنطقة، فيما دعا لالس��تفادة 
م��ن اخلب��رات التركية ف��ي اجملالت 

الصناعية واخلدمية.
وقال مكت��ب الرئيس معصوم في 
بيان ورد الى "الصب��اح اجلديد"، إن 
"األخير استقبل، صباح اليوم، وزير 

التركي مولود تش��اووش  اخلارجية 
أوغل��و"، موضح��ا أن "الوزي��ر نقل 
حتيات رئي��س اجلمهوري��ة التركية 
رجب طيب أردوغ��ان ورئيس الوزراء 
التركي ب��ن علي يلدرم إلى الرئيس 
معص��وم وتهنئ��ة ب��الده للع��راق 
واالنتصارات على  املوص��ل  بتحرير 
اإلره��اب، مؤكدا دعم تركيا الثابت 
لوحدة وس��يادة العراق وتضامنها 
بكاف��ة  العراق��ي  الش��عب  م��ع 

مكوناته".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد: 
اتفق العراق وفلسطني على توطيد 

العالقات وتطويرها بشتى اجملاالت.
وقال وزير اخلارجية ابراهيم اجلعفري 
ف��ي مؤمت��ر صحف��ي مش��ترك مع 
نظيره الفلس��طيني رياض املالكي 
الذي وصل العاصمة بغداد امس ان 
"موقف العراق مبدئي من القضية 
رغب��ة  وهنال��ك  الفلس��طينية 
متبادلة لتأس��يس جمعية صداقة 

بني البلدين".
وأض��اف اجلعف��ري "نتطل��ع لزيارة 
الفلس��طينية  الس��لطة  رئي��س 
ال��وزراء  ورئي��س  عب��اس  محم��ود 

الفلس��طيني الى الع��راق والعمل 
على حتقق رغبة مشتركة".

وأشار الى ان "الشعب الفلسطيني 
دخل في حيز بناء الدولة وله خبرات 
رائعة وجتارب متقدمة، والعراق بعد 
ان ش��ارف على االنتهاء من االرهاب 
يواج��ه عملية االعم��ار ويبحث عن 
األي��ادي الكف��وءة وهو يحت��اج الى 

شركات تتميز بالعمل الفني".
م��ن جانبه ق��ال املالكي "تش��اورنا 
بالش��أن العراق��ي والفلس��طيني 
وتطوي��ر العالق��ات الثنائي��ة بنحو 

أفضل.
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت االمانة العامة جمللس الوزراء، 
أم��س األربع��اء، ان رئي��س مجلس 
الوزراء، وج��ه مبعاجلة الوضع احلالي 
واملس��اهمة  البص��رة  حملافظ��ة 
اخلدمي��ة  االوض��اع  حتس��ني  ف��ي 
معان��اة  لتقلي��ل  واالقتصادي��ة 
أهاليها، مبين��ة ان العبادي أوفد 5 

جلان للمحافظة لهذا الغرض.
وقال��ت االمانة، ف��ي بي��ان ورد الى 
"الصباح اجلديد"، ان "رئيس مجلس 
الوزراء حيدر العبادي، أوفد خمسة 

جل��ان علي��ا برئاس��ة األم��ني العام 
جملل��س ال��وزراء مهدي الع��الق الى 
محافظ��ة البص��رة ملعاجلة الوضع 
احلال��ي واملس��اهمة ف��ي حتس��ني 
واالقتصادي��ة  اخلدمي��ة  االوض��اع 

لتقليل معاناة أهالي احملافظة".
واك��د األم��ني الع��ام خ��الل مؤمتر 
صحافي عقب مجموعة اجتماعات 
م��ع احلكومة احمللية ف��ي احملافظة، 
إن "التوج��ه احلكوم��ي ميضي نحو 

تطبيق الالمركزية.
تتمة ص3

العبادي يرسل 5 لجان إلى البصرة 
لالطالع على أسباب معاناتها

معصوم يؤكد على أهمية 
التعاون بين العراق وتركيا 
لترسيخ استقرار المنطقة

العراق وفلسطين يتفقان على توطيد 
العالقات ويشكالن جمعية صداقة

عضو في الوفد الكردي المفاوض: مستعدون 
لتأجيل االستفتاء إذا حصلنا على ضمانات من بغداد

األمم المتحدة تطالب بتقديم العناية والحماية 
للنساء المعنفات "جنسيًا" من قبل عناصر "داعش" 23

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد النائب عن كتلة األحرار رياض 
الس��اعدي، أم��س األربع��اء، رفض 
كتلت��ه دعم أي مرش��ح ملفوضية 
االنتخابات، مش��يراً الى ان الكتلة 
لديه��ا نائب��ني ف��ي جلن��ة اخلب��راء 
ملراقبة العمل واختيار املرش��حني 

املستقلني.
تصري��ح  ف��ي  الس��اعدي  وق��ال 
صحف��ي، ان "الكتلة رفضت دعم 
اي ش��خصية حزبي��ة او منتمي��ة 
لترش��يحها ملفوضية  االحرار  الى 
االنتخابات"، مشيرا الى ان "النواب 

املعترض��ني عل��ى عم��ل اللجن��ة 
طالب��وا بتمثيلهم وزي��ادة اعضاء 

املفوضية".
واض��اف ان "االحرار لديه��ا نائبني 
ف��ي جلنة اخلب��راء الختي��ار اعضاء 
مفوضي��ة االنتخاب��ات"، مبينا ان 
"الكتلة قبلت الدخول في اللجنة 
لي��س م��ن اج��ل احملاصص��ة، وامنا 
ملراقبة العمل واختيار املرش��حني 

املستقلني".
واش��ار الى ان "جلنة اخلبراء وصلت 
ال��ى 30 مرش��حا لعرضهم على 
مجلس النواب"، مؤكدا ان "االحرار 

رفضت قبول اي ترشيح للمفوض 
سابقا، ودعمت جميع الكفاءات".

واوضح ان "بعض النواب اعترضوا 
على عمل اللجنة، رمبا بسبب عدم 
وجود م��ن ميثلهم، او قد يس��عون 
ف��ي  حص��ص  عل��ى  للحص��ول 
املفوضي��ة، والبعض منهم طالب 
بزي��ادة اعضاء املفوضي��ة الى 11، 
ولك��ن مت رفض ذلك، وآخرون طلبوا 
متثيلهم ف��ي املفوضية وهذا ضد 

استقاللية املفوضية".
ولفت الساعدي الى ان "الضجيج 
ب��دأ م��ن قبل بع��ض الن��واب في 

اللجنة، حني مت اس��تبعاد اس��ماء 
"مل��اذا  متس��ائال  مرش��حيهم"، 
هذا االس��تعجال، فلننتظر عرض 
اس��ماء  وج��دت  واذا  االس��ماء، 
متحزبة، فأن االحرار س��تكون اول 

املعترضني".
ونف��ى النائب عن االحرار ان "يكون 
ل��دى الكتل��ة مرش��حا ملفوضية 
ان "تصويت  االنتخاب��ات، مؤك��داً 
هيئ��ة  عل��ى  س��يكون  الكتل��ة 
مس��تقلة بعي��دا ع��ن احملاصصة 

احلزبية".
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"األحرار" ترفض وجود ممثلين لها في مفوضية االنتخابات الجديدة

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن��ت كلي��ة الق��وة اجلوي��ة، 
ام��س األربعاء، ع��ن تخرج 169 
طي��اراً ضمن ال��دورة )78( "دورة 
التحرير"، بالتزامن مع عمليات 

حترير تلعفر.
وقالت الكلية في بيان اطلعت 
علي��ه "الصب��اح اجلدي��د"، إنه 
"برعاي��ة وزي��ر الدف��اع عرف��ان 
احليالي، وتزامنا مع بدء عمليات 
حتري��ر قض��اء تلعفر م��ن دنس 
اإلرهابي��ة،  داع��ش  عصاب��ات 
اجلوية،  الق��وة  احتفل��ت كلية 
إحدى تش��كيالت قي��ادة القوة 
اجلوي��ة البطلة، بتخرج كوكبة 
ودماء شابة وذكية من الضباط 
)دورة   78 ال��دورة  الطياري��ن 

التحرير(".
وأضافت أن "اخلريجني وعددهم 
)169( طالب��اً تلق��وا على مدى 
س��نتني ونصف دروس��اً نظرية 
وعملية في الفيزياء والرياضيات 

واللغ��ة  واحمل��ركات  والهي��اكل 
اجلوي��ة،  واألن��واء  االنكليزي��ة 
ومواضي��ع مختلف��ة أخرى في 

علوم الطيران والعلوم املتعددة 
األخ��رى"، مبين��ة أن "االحتفال 
حضره قائد القوة اجلوية ونائب 

وعمي��د  اجلوي��ة  الق��وة  قائ��د 
الرابع��ة  العس��كرية  الكلي��ة 
وجمعا م��ن ضباط وزارة الدفاع 

وقي��ادة الق��وة اجلوي��ة وعائالت 
الطلبة اخلريجني".

وأشارت إلى أن "مراسيم احلفل 
تضمن��ت اس��تعراضا لل��دورة 
الديواني  االمر  وقراءة  املتخرجة 
مبنح اخلريج��ني رتبة مالزم طيار 
في اجليش العراقي وترديد قسم 
التخرج وتس��ليم عل��م الدورة 
املتخرج��ة الى ال��دورة الالحقة 
وتوزي��ع الهدايا عل��ى املتفوقني 
والضبط  ال��دروس  االوائل ف��ي 

العسكري والتدريب البدني".
وأوضحت أن "عميد كلية القوة 
اجلوية، ق��ّدم هدية تذكارية الى 
وزير الدفاع تسلمها نيابة عنه 
قائد القوة اجلوية"، مشيرة إلى 
أن "الط��الب اخلريج��ني عاهدوا 
ب��أن يكون��وا الصق��ور التي لن 
تتهاون في أداء واجبها الوطني 
املقدس بحماية العراق وشعبه 
األبي وتدمير أوكار الشر العفنة 

اينما وجدت".

169 طيارًا جديدًا يلتحقون بالقوة الجوية العراقية
تقريـر

متابعة

بغداد ـ الصباح الجديد:
دع��ا وزير التخطيط وزير التجارة 
وكالة س��لمان اجلميل��ي اجلانب 
الس��عودي القامة مع��رض دائم 
على ارض مع��رض بغداد الدولي 
ال��ى مش��اركتهم في  اضاف��ة 

دورات املعرض.
وذكر بيان إلعالم التجارة ورد الى 
"الصب��اح اجلدي��د" ان" اجلميلي 
التقى نظيره الس��عودي والوفد 
املراف��ق له ال��ذي انته��ت زيارته 

للعراق بع��د لقاءات م��ع رئيس 
ال��وزراء وع��دد م��ن املس��ؤولني 
العالقات  لبحث س��بل تطوي��ر 
وعل��ى  البلدي��ن  ب��ني  الثنائي��ة 
السياس��ية  األصع��دة  ش��تى 
واالقتصادية ومبا يخدم تطلعات 
املس��ارات  الش��عبني وتصحيح 

السابقة ".
البيان  اجلميلي بحس��ب  واك��د 
الرغب��ة  اللق��اء عل��ى "  خ��الل 
اجلانب��ني  ب��ني  القوي��ة  واالرادة 

لتس��هيل الكثي��ر م��ن االم��ور 
بخط��وات علمية وعملية والتي 
تص��ب ف��ي مصلح��ة البلدي��ن 
الشقيقني"، مبينا ان " استقرار 
العراق  بني  السياسية  العالقات 
عل��ى  ينعك��س  والس��عودية 
العالق��ات االقتصادية فضال عن 
فتح املنافذ احلدودية بني البلدين 
والذي سيسهم في زيادة حجم 

التبادل التجاري بينهما ".
تتمة ص3

العراق يدعو السعودية
إلقامة معرض دائم في بغداد

متابعة الصباح الجديد:
ش��دد الرئيس األميركي دونالد 
ترام��ب، على بناء ج��دار عمالق 
املكس��يك  م��ع  احل��دود  عل��ى 
مهم��ا كلف ه��ذا األم��ر، فيما 
لتعليق عمل  باس��تعداده  لوح 
احلكومة من أجل احلصول على 

األموال الضرورية.
وج��اء ه��ذا التهديد ف��ي وقت 
ح��ول  اجل��دل  في��ه  تصاع��د 

ملش��روع  التموي��ل  تخصي��ص 
بناء اجل��دار، الذي من ش��أنه أن 
يحد م��ن تدف��ق املهاجرين غير 
الش��رعيني من املكس��يك إلى 

األراضي األميركية.
وس��بق للرئي��س األميرك��ي أن 
حاول إجبار املكس��يك نفسها 
على دفع فاتورة بناء اجلدار، لكن 
رفضت  املكس��يكية  احلكومة 

مطالب ترامب قطعيا.

ويع��د تهدي��د ترام��ب بإغ��الق 
احلكومة واقعيا، ألن مؤسسات 
السلطة التنفيذية الفيدرالية 
س��تضطر لتعلي��ق عملها في 
حال لم يتوص��ل الكونغ���رس 
األميرك��ي إلى توافق بخصوص 
اخملصصات املالية ف��ي امليزانية 
أَيْ��لُوُل/ِس��ْبتم��َبُر   30 بحلول 

املقبل.
تتمة ص3

بغداد - أسامة نجاح:
أعلنت قيادة قوات جهاز مكافحة 
حتري��ر  ع��ن  األربع��اء،  االره��اب، 
مكافحة اإلرهاب للجزء الشمالي 
حل��ي الكف��اح بالكامل م��ن احملور 
الش��مالي واجلنوب��ي ف��ي مدينة 

تلعفر غربي املوصل ، مش��يرة إلى 
إن ، القوات األمنية تبعد 200 متر 

عن مركز القضاء . 
وق��ال قائد قوات جه��از مكافحة 
عب��د  الرك��ن  الفري��ق  اإلره��اب 
الغني االس��دي ف��ي حديث خاص 

لصحيف��ة ‘‘الصب��اح اجلدي��د‘‘ إن 
اإلره��اب حررت  "ق��وات مكافحة 
ح��ي الكف��اح بالكامل م��ن احملور 
الش��مالي واجلنوب��ي ف��ي مدينة 

تلعفر". 
وأضاف أن "القوات األمنية رفعت 

العل��م العراقي ف��وق املباني بعد 
كبي��رة  خس��ائر  الع��دو  تكبي��د 

باألرواح واملعدات". 
وأوضح بأن "القطعات العسكرية 
تواص��ل تقدمه��ا داخ��ل املدين��ة 
باجتاه مركز القض��اء ومتكنت من 

التمركز داخل تلعفر عن بعد 200 
متر عن مرك��ز املدينة من جهتها  

الشرقية. 
وتاب��ع إن "طي��ران اجليش يس��اند 
القوات العسكرية ويعالج أهدافا 

لداعش داخل القضاء. 

م��ن جانبه كش��فت مصدر امني 
ف��ي العمليات املش��تركة ،  أمس 
األربع��اء، إن داع��ش أم��ر عناصره 
بإحراق مقراتهم واالنس��حاب من 

األماكن املفتوحة. 
تتمة ص3

القّوات المشتركة تقترب 200م من مركز تلعفر بعد تحريرها لحيي الكفاح والتنك

جانب من حفل التخرج

ترامب يشدد على ضرورة بناء جدار عمالق على الحدود مع المكسيك

ملحق "       " 
قائمة أساطير العراق
تألفت من 177 العبًا

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت وزارة النفط، أمس االربعاء، 
عن مع��دل الص��ادرات واالي��رادات 
املتحقق��ة لش��هر مت��وز املاضي ، 
النهائي��ة  االحصائي��ة  بحس��ب 
الصادرة عن شركة تسويق النفط 

العراقية "سومو" .
وقال املتحدث باسم الوزارة عاصم 
جهاد في بي��ان ورد ال��ى "الصباح 
اجلدي��د" ان "االحصائي��ة النهائية 
ان  بين��ت  س��ومو  م��ن  الص��ادرة 
مجم��وع الكمي��ات املص��درة من 
النفط اخلام لشهر متوز املاضي من 

احلقول النفطية في وسط وجنوب 
الع��راق بلغت 100 ملي��ون برميل، 
ف��ي حني ل��م تس��جل االحصائية 
تصدير كمي��ات من النف��ط اخلام 
حلقول كركوك عب��ر منفذ جيهان 

التركي".
االحصائي��ة  ع��ن  تعل��ن  النف��ط 
النفطي��ة  للص��ادرات  النهائي��ة 

لشهر حزيران املاضي
النفط تعلن عن االحصائية االولية 
للكميات املصدرة من النفط اخلام 

لشهر متوز املاضي.
تفصيالت ص5

"النفط": صادراتنا بلغت 100 مليون برميل في تموز الماضي

منصة لتصدير النفط جنوبي البالد

شباب الصناعات الكهربائية يتوّجون بكأس الجمهورية بكرة القدم

برشلونة ينقل خالفه مع نيمار إلى القضاء ويطالب بتعويض مالي



شؤون عراقية2

السليمانية ـ عباس كاريزي:

في الوقت الذي ش��ددت الواليات 
املتحدة االميركية من ضغوطاتها 
السياس��ية على رئي��س االقليم 
مسعود بارزاني لثنيه عن  التخلي 
االس��تفتاء مقاب��ل  إج��راء  ع��ن 
حصوله على ضمانات وامتيازات 
من بغداد، اك��د عضو في اجمللس 
اس��تعداد  لالس��تفتاء،  االعل��ى 
االقلي��م لتأجي��ل االس��تفتاء اذا 
ما قدمت بغ��داد ضمانات وبديل 

انسب لشعب كردستان..  
تامي��ز ذكرت  نيوي��ورك  صحيف��ة 
في عددها الص��ادر امس االربعاء 
ان وزي��ر الدف��اع االميرك��ي الذي 
الثالث��اء،  ام��س  اول  االقلي��م  زار 
ابلغ بارزان��ي صراحة مبوقف بالده 
الراف��ض الجراء االس��تفتاء على 
الوقت  ف��ي  االقلي��م،  اس��تقالل 
الراهن، ومتسكها بوحدة االراضي 

العراقية.
واضاف��ت الصحيف��ة ان مبعوث 
الرئي��س االميركي للح��رب على 
االرهاب بريت ماك��ورك الذي كان 
برفق��ة وزي��ر الدف��اع االميرك��ي، 
بتأجي��ل ه��و  املطالب��ة  ان  ق��ال 
رغب��ة وموق��ف الدول املش��اركة 
في التحال��ف الدولي كافة وهي 
ليست رغبة وتصور لدى الواليات 
املتح��دة فقط، النه��ا تعتقد بان 
اجراء االستفتاء سيشتت اجلهود 

املبذولة للقضاء على داعش.
من جهته اك��د عضو في اجمللس 
االعل��ى لالس��تفتاء، ان االقلي��م 
مس��تعد لتأجيل االستفتاء، في 
حال حصوله على ضمانات دولية 
لتقدمي  واس��تعدادها  بغ��داد  من 

بديل افضل لشعب كردستان.
وتاب��ع عضو الوفد الك��ردي الذي 
زار بغداد مؤخ��را الدكتور محمد 
للصب��اح  تصري��ح  ف��ي  احم��د 
اجلديد، ان ب��اب احل��وار والتفاهم 
ل��م يغلق مع بغ��داد، وان االقليم 
متمسك بحل جميع اخلالفات مع 

بغداد عبر احل��وار والتفاهم، وهو 
مستعد لتأجيل االستفتاء سنة 
او س��نتني، اذا م��ا قدم��ت بغداد 
انس��ب وافضل  ضمان��ات وبديالَ 

لشعب كردستان.
احم��د كش��ف ع��ن ق��دوم وفد 
م��ن  املس��توى  رفي��ع  سياس��ي 
التحالف الوطني الى اربيل نهاية 
االس��بوع اجلاري او بداية االسبوع 
املقبل، الس��تكمال احلوارات التي 
اجراه��ا اجلانبان في بغ��داد، وتابع 
اذا لم يكون باستطاعتهم اجمليء 
ال��ى االقليم »فنحن مس��تعدون 

للذهاب الى بغداد«.
وق��ال ان الك��رد تلمس��وا موقف 
الواليات املتح��دة املعارض الجراء 
االستفتاء، وان السفير االميركي 
لدى الع��راق دوكالس س��وليمان 
ل��دى  صراح��ة،  ذل��ك  ابلغه��م 
لقائه��م ب��ه ف��ي بغ��داد مؤخرا، 

الذي اعلن كذل��ك رفض الواليات 
وتأييدها  العراق  تقسيم  املتحدة 
اج��راء حوار ب��ني االقلي��م وبغداد 

ملعاجلة املشكالت العالقة.
وق��ال احم��د ان الوف��د الك��ردي 
الذي زار بغ��داد مؤخرا لم يطالب 
السياس��ية  والق��وى  احلكوم��ة 
العراقي��ة مبنح االقلي��م مناصب 
وامتيازات، للتخلي عن رغبته في 
اجراء االستفتاء، الذي قال ان قرار 
اجرائه ج��اء عقب وصول العالقة 
ب��ني بغ��داد واربي��ل ال��ى طري��ق 
مس��دود بع��د فقدان الش��راكة 

احلقيقة.
عل��ى  اتف��ق  الوف��د  ان  واض��اف 
الصدر  احلوار وسعة  اس��تمرارية 
واعتم��اد احل��وار كطري��ق وحي��د 
ع��ن  بعي��دا  اخلالف��ات  ملعاجل��ة 
التش��نج، مضيفاً ان من يطالب 
االقليم بتأجيل االستفتاء »ليقول 

لنا متى هو الوقت املناسب«.
وتابع ان الوفد التفاوضي سيضع 
التي قدمتها  واملقترحات  االفكار 
القي��ادة  ام��ام  للك��رد  بغ��داد 
السياسية الكردية لتتخذ بدورها 
املوقف املناس��ب، وترد عليها في 
اقرب فرصة، معرب��اً عن امله في 
نقاط مش��تركة  ال��ى  الوص��ول 
وابقاء قن��وات احلوار مفتوحة بني 

الطرفني.    
األميرك��ي  الدف��اع  وزي��ر  وكان 
جيمس ماتيس قد أبدى قلق بالده 
من إجراء اإلستفتاء، داعيا القيادة 
السياس��ية الكردية الى التراجع 
ع��ن قراره��ا وتأجيل االس��تفتاء، 
مشيرا الى ان بالده لم تكن تتوقع 
ان يثي��ر االقليم هذه القضية في 
الوق��ت الراه��ن، الذي ق��ال »أنها 
م��ن املمك��ن أن تش��كل عقب��ة 
 أمام احلرب ض��د إرهابيي داعش«، 

ومن املمك��ن أن تخلق الكثير من 
املش��كالت للطرف��ني ف��ي احلرب 

ضد اإلرهاب.
واض��اف خ��الل لقائ��ه اول امس 
الثالثاء في اربيل مبس��عود بارزاني 
وفق��ا لبي��ان لرئاس��ة االقليم ان 
بالده ترحب باملفاوضات بني أربيل 
وبغداد وتساند احلوار املستمر بني 

اجلانبني.
بدوره وزير اخلارجية التركية مولود 
جاووش الذي وصل بغداد في زيارة 
رس��مية ام��س األربع��اء ان بالده 
ابلغت اقليم كردستان بأن خطوة 
رفع  وكذلك  االس��تفتاء خاطئة، 
علم كردستان في كركوك وهما 

تنتهكان الدستور العراقي.
وق��ال اوغل��و في مؤمت��ر صحفي 
عقده م��ع وزير اخلارجية العراقية 
تركي��ا  ان  اجلعف��ري،  ابراهي��م 
مستعدة للعب دور الوسيط حلل 

املشكالت بني بغداد واربيل.
من جهته أعل��ن عضو منظومة 
اجملتم��ع الكردس��تاني وهو مبنزلة 
اجمللس القيادة ف��ي حزب العمال 
أن  كال��كان  دوران  الكردس��تاني 
االستفتاء هو مجرد دعاية مضادة 
حلزبه جترى في إطار ضيق من دون 
أخذ رأي اجملتم��ع الكردي ومن دون 

وجود نظام لتنفيذ هذا القرار.
وقال كالكان في تصريح صحفي، 
إن اس��تفتاء إقليم كردستان بدأ 
كدعاي��ة، ووقعت بع��ض اجلهات 
حتت تأثيره��ا، وأرادوا اس��تعماله 
كدعاية ضدنا، لكن الس��ؤال هو 
من سيقرر بشأن هذا االستفتاء؟ 
ال يوج��د نظام إلدارة االس��تفتاء، 
ألن��ه ال وجود للدميقراطية«، وتابع 
»اآلن يق��وم أش��خاص ف��ي قليم 
كردستان حتت مسمى االستفتاء 

مبصادرة إرادة املواطنني. 

عضو في الوفد الكردي المفاوض: مستعدون لتأجيل 
االستفتاء إذا حصلنا على ضمانات من بغداد

كشف عن زيارة لوفد من التحالف الوطني إلى اإلقليم األسبوع المقبل طارق حرب 

2017/8/21  اعلن��ت رئاس��ة اجلمهوري��ة  ي��وم 
مصادقته��ا على قانون حج��ز ومصادرة االموال 
املنقولة وغير املنقولة العائدة الى اركان  النظام 
املب��اد ومبا ان ه��ذا القان��ون مت التصوي��ت عليه 
وتشريعه في مجلس النواب قبل اكثر من اربعة 
اشهر ومبا ان الدستور في املادة )٧٣( منح رئيس 
اجلمهورية صالحي��ة  املصادقة واصدار القوانني 
خالل خمس��ة عش��ر يوما ومبا ان املدة اكثر من 
اربعة اش��هر فإن ذل��ك يعني انته��اء صالحية 
رئيس اجلمهورية ف��ي املصادقة واالصدار ملضي 
مدة اخلمسة عش��ر يوماً التي منحها الدستور 
لرئاس��ة اجلمهورية للمصادق��ة الن املدة بلغت 
اكث��ر من اربعة اش��هر وهي اكثر من اخلمس��ة 

عشر يوما للمصادقة.
 ذل��ك ان ه��ذا القانون مت نش��ره بعد تش��ريعه 
والتصويت عليه في جري��دة الصباح البغدادية 
بالعدد )٣٩٤٠( في ١٦ نيسان ٢٠١٧ اي ان القانون 
تأخر ملدة أكثر من خمس��ة عش��ر يوما لذا فأن 
صالحي��ة رئاس��ة اجلمهوري��ة انته��ت وال يجوز 
لهذه الرئاسة ممارس��ة صالحية املصادقة على 
هذا القانون النتهاء امل��دة التي حددتها الفقرة 
ثالث��ا من امل��ادة )٧٣( من الدس��تور التي منحت 

الرئاسة خمسة عشر يوما.
  فاذا انتهت هذه املدة فان املادة قررت ان القانون 
يعد مصادقا عليه وال يجوز للرئاس��ة املصادقة 
عل��ى قانون عّده الدس��تور مصادق��ا عليه بعد 
مضي اخلمسة عش��ر يوما اي ال يجوز للرئاسة 
املصادقة على من عّده الدس��تور مصادقا عليه 
ذلك ان مصادقة الدستور اقوى من ايّة مصادقة 
أخ��رى، اي ال حاج��ة ملصادقة الرئاس��ة في هذه 
احلالة النه متت املصادقة عليه بحكم الدس��تور 
ولكن الس��بب ال��ذي ال نعرفه هو مل��اذا مضت 
مدة اكثر من أربعة اش��هر من دون مصادقة هل 
الس��بب في الرئاس��ة ام في البرملان اذ البد من 
التحقيق بهذا الشأن وكان على البرملان اعطاء 
نس��خة من القانون الى  دائرة الوقائع العراقية 
في وزارة العدل للنشر في اجلريدة الرسمية بعد 
مضي خمسة عشر يوما وعدم االنتظار الشهر 
للمصادقة لكي تتولى وزارة العدل النش��ر بعد 

املدة التي حددها الدستور.
 اذ ال بد من االلتزام بحكم الفقرة ثالثا من املادة 
)٧٣( من الدس��تور التي رس��مت وح��ددت مدة 
تصديق الرئاس��ة واملدة التي يعد فيها القانون 
مصادق��ا علي��ه حت��ى ولو ل��م تصادق رئاس��ة 
اجلمهوري��ة علما ان ه��ذا القانون ق��رر مصادرة 
اموال صدام حسني واقاربه حتى الدرجة الثانية 
واجاز االعتراض خالل سنة امام اللجنة الوزارية 
واالعت��راض على قرار اللجنة امام القضاء واجاز 
القان��ون اعتب��ار التصرفات في العق��ارات التي 
احلق��ت غبن��ا بالدولة غي��ر ناف��ذة والتصرفات 
بالعق��ارات احملج��وزة واعف��ى دار س��كن واحدة 
وحجز القانون اموال عضو فرع، واحملافظني ورتبة 
عميد، وم��دراء األقس��ام التحقيقية في االمن 
واخملابرات واالستخبارات وشكل جلنة لالعتراض 
على ه��ذه القرارات وعدم العم��ل بالقرار ١١٩٨ 
١٤٢٦ والغ��ى القراري��ن ٧٦ و٨٨ وراف��ق القانون 

قائمة ٥٢ اسما لرجال النظام السابق.

قانون مصادرة أموال 
أركان النظام البائد 

تقـرير

بين فيشمان*

ف��ي الوقت الذي يس��عى فيه املمثل 
اخل��اص اخلام��س لألم��ني الع��ام لألمم 
املتحدة لدى ليبيا غسان سالمة إلى 
دفع عملية الس��الم ف��ي ليبيا قدماً، 
ف��إن العديد من الدينامي��ات الدولية 
اجلدي��دة س��تؤثر على جه��وده. ففي 
أواخ��ر متوز/يوليو، على س��بيل املثال، 
اس��تضاف الرئيس الفرنسي إميانويل 
ماْكرون، الذي يطمح باالضطالع بدور 
دبلوماس��ي رائ��د في مس��ألة ليبيا، 
قمًة جمعت رئيس الوزراء الليبي فايز 
الس��راج واللواء خليف��ة حفتر. وفي 
إيطاليا، ووسط موس��م االنتخابات، 
تس��تحوذ اآلن أزم��ة املهاجري��ن من 
ليبي��ا عل��ى كافة املس��ائل املرتبطة 
بالسياس��ة اخلارجي��ة واحمللي��ة. وفي 
غض��ون ذل��ك، أث��ار اخلالف م��ع قطر 
ف��ي اخلليج قلق ع��دد كبير م��ن أبرز 
داعم��ي الفصائل الليبي��ة املتناحرة. 
ويهدد تنظيم »الدولة اإلسالمية في 
ليبيا« بالتجمع من جديد، خاصة وأن 
املقاتلني املغارب��ة يعودون إلى بالدهم 

من سوريا والعراق.
وإذا اس��تمر الوضع على ما هو عليه، 
لن يتمكن س��المة من التعويل على 
دعم واشنطن الفعال، على الرغم من 
أن الدبلوماسيني األمريكيني ال يزالون 
منخرطني مع اجلهات الفاعلة الليبية 
الرئيسية. وبالفعل، لم يعالج البيت 

األبي��ض وال وزارة اخلارجية األميركية 
قضي��ة ليبي��ا بطريقة هادف��ة. وقد 
ال تك��ون تنحي��ة الوالي��ات املتح��دة 
لليبيا من س��ّلم أولوياتها باملفاجئة 
نظ��راً للتحدي��ات األمني��ة الداخلية 
والوطني��ة الكثي��رة الت��ي تواجهها 
إدارة ترامب - ولكن إذا احتاج س��المة 
إل��ى الدع��م ف��ي عملية الوس��اطة 
للتوص��ل إل��ى إب��رام اتف��اق دائم بني 
الفصائ��ل الليبي��ة، فل��ن يأت��ي ذلك 
بدون ثمن. وعلى أق��ل تقدير، بإمكان 
الواليات املتحدة أن تس��اعد في احلد 
م��ن دور املفس��دين، مبا ف��ي ذلك دول 
وجماعات إرهابية. باإلضافة إلى ذلك، 
فإن معظم الليبيني يعتبرون اجلهات 
الفاعلة األوروبية والعربية األساسية 
مبثاب��ة محّكمني غير جديرين بالثقة. 
ويش��ّكل دع��م س��المة واالنخ��راط 
مباش��رة عل��ى مس��توى رفي��ع ف��ي 
ليبيا خالل الدورة القادمة للجمعية 
العامة ل��ألمم املتحدة، املق��رر عقدها 
في منتصف أيلوِل/س��بتمبر، أفضل 
وس��يلة إلدارة ترامب للمساهمة في 
إرساء االستقرار في ليبيا الذي تشتد 

احلاجة إليه اليوم في تلك البالد.

ماْكرون يغتنم الفرصة
انعق��دت القم��ة التي اس��تضافها 
الرئي��س الفرنس��ي، وجمع��ت رئيس 
ال��وزراء الس��راج والل��واء حفتر الذي 
الليب��ي”،  الوطن��ي  “اجلي��ش  يق��ود 
خارج باريس ف��ي 25 متوز/يوليو. وكان 
ماْكرون قد اس��تعرض االجتماع بعد 

دونالد  األمريكى  للرئيس  استضافته 
ترام��ب قبل ذل��ك باس��بوعني، واعداً 
الدبلوماس��ية  املب��ادرات  “بعدد م��ن 
التي لها آثار كبيرة”. ومع ذلك، باغتت 
خطة ماْكرون، وَش��ْكل االجتماعات، 
والثناء الذي أغدق��ه على حفتر الذي 
رحب به ماْكرون بقبالت - كما نُش��ر 
على موق��ع الرئيس الفرنس��ي على 

نظ��ام تويت��ر - الكثيرين م��ن أعضاء 
اجملتمع الدول��ي. وهذه هي املرة األولى 
الت��ى يتم فيه��ا الترحيب بحفتر فى 
عاصمة غربي��ة ومعاملته على قدم 
املساواة مع “حكومة الوفاق الوطني” 
املعت��رف به��ا دولي��اً والت��ي يرف��ض 
االنضمام اليها. وكان حفتر وس��راج 
قد اجتمعا س��ابقاً ف��ي أبو ظبي في 

أيار/مايو، حيث نفى كل طرف سريعاً 
م��ا مت االتفاق علي��ه. وباملثل، فش��ل 
املصري��ون ف��ي التوس��ط ف��ي اتفاق 
بني االثنني في ش��باط/فبراير. ويبقى 
املصري��ون مؤيدين قوّي��ني حلفتر، ولم 
يبدوا حتى اآلن التزاماً بحل سياسي 

شامل لقضية ليبيا.
وس��يضطلع وزير اخلارجية الفرنسي 

جان إيف لودريان، الذي شغل منصب 
وزي��ر الدفاع في احلكومة الفرنس��ية 
األخيرة، بدور أساس��ي في سياس��ة 
ليبي��ا. فخالل فت��رة واليته ف��ي وزارة 
الدف��اع، فقدت فرنس��ا ثالث��ة جنود 
من “القوات اخلاصة” في ش��رق ليبيا 
ت��رّدد أنهم كانوا يعمل��ون مع حفتر. 
وص��ّرح لودري��ان، الذي ه��و صقر في 
وجهات نظره السياسية فيما يتعلق 
باجلهود العس��كرية الفرنس��ية فى 
ش��مال أفريقيا ومنطقة الس��احل، 
لصحيف��ة “ال ماتين��ال دو موند” قبل 
ش��هر من انعقاد قمة باري��س، قائالً: 
“إن حفتر هو جزء من احلل، مثله مثل 
رئيس الوزراء السراج”. وقد رفعت هذه 
العبارة من شأن اللواء حفتر من لعب 
“دور” في اتفاق سياس��ي إلى ]زعيم[ 
أصبح بأهمية رئيس “حكومة الوفاق 
الوطن��ي” ف��ي حتقيق االس��تقرار في 

ليبيا.
وفي أعقاب القمة، أصدر الفرنسيون 
بيان��اً يتأل��ف من عش��ر نق��اط كان 
ق��د اتف��ق عليه��ا الطرف��ان. وكانت 
افتتاحيته مش��جعة ج��اء فيها، “إن 
احل��ل السياس��ي ه��و احل��ل الوحيد 
حل لألزمة الليبي��ة ويتطلب عملية 
مصاحلة وطنية تضم جميع الليبيني”. 
غي��ر أن حفتر م��ا لب��ث أن تراجع عن 
اتفاق مهم لتنفيذ وقف إطالق النار، 
موضحاً أن هذا الوقف لن يسري على 
املعركة الدائرة ضد »املتطرفني«”، وهو 
املصطلح الذي يس��تخدمه لتحديد 

معظم منافسيه احملتملني.

وحتى أن النقطة التاسعة من البيان 
املش��ترك ق��د تك��ون أكث��ر تعقيداً، 
إذ تتعل��ق بااللتزام بإج��راء انتخابات 
رئاسية وبرملانية “في اقرب وقت ممكن”. 
ومن غير احملتمل أن حتقق أي انتخابات 
اس��تقراراً فعلي��اً - دون وج��ود خطة 
أمني��ة واتفاق سياس��ي أكثر جدوى. 
وعلى وجه اخلص��وص، يرى عدد كبير 
من احملللني أن اخلالفات على ش��رعية 
االنتخابات البرملانية الليبية في عامي 
2012 و 2014 لم تؤد إال إلى زيادة عدم 
االس��تقرار - وال س��يما االنتخاب��ات 
األخي��رة، مم��ا س��اعد عل��ى إش��عال 
فتيل احلرب األهلية ف��ي ليبيا. فضالً 
ع��ن ذلك، لم جت��ر انتخابات رئاس��ية 
مباشرة منذ سقوط القذافي، وميكن 
أن تكون وسيلًة حلكم الزعيم القوي 
املتكرر، مما يعكس على األرجح طموح 
حفتر. وعلى الرغم من أن “املفوضية 
لالنتخاب��ات”،  العلي��ا  الوطني��ة 
مبس��اعدة م��ن األمم املتح��دة، ق��ادرة 
تقني��اً عل��ى اإلش��راف عل��ى عملية 
االقت��راع، إاّل أن التحديات الرئيس��ية 
التي يواجهها سالمة أثناء محاولته 
استخدام بيان باريس كأساس إلحياء 
االتفاق السياسي الليبي لعام 2015 
س��تنطوي على التعاقب. فهل ميكن 
إيجاد صيغة إلضفاء طابع الشرعية 
على “اجمللس الرئاس��ي” في طرابلس، 
وإش��راك “مجلس النواب” الذي يتخذ 
من اجلانب الش��رقي للب��الد مقراً له 
وإج��راء ح��وار دس��توري قب��ل إج��راء 

االنتخابات؟

ترامب يحيل مسألة سياسة ليبيا إلى أوروبا
في الوقت الذي تدفع األمم المتحدة نحو عملية السالم

الوفد املفاوض

كان وزير الدفاع 
األميركي جيمس 
ماتيس قد أبدى 
قلق بالده من إجراء 
االستفتاء، داعيا القيادة 
السياسية الكردية الى 
التراجع عن قرارها 
وتأجيل االستفتاء

ترامب
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بغداد ـ الصباح الجديد:
كشف عضو في جلنة االمن والدفاع 
النيابي��ة، أمس االربع��اء، عزم جلنته 
مناقش��ة قضية الس��يطرات عند 
مناف��ذ العاصم��ة خ��الل اجتم��اع 
تعقده اليوم ، مشيرا الى ان اللجنة 
س��تعمل عل��ى اس��تضافة مدي��ر 
املنافذ ومس��ؤولي السيطرات خالل 
االي��ام املقبلة والعمل عل��ى اصدار 

تقييم شامل لهم خالل اسبوع.
وق��ال النائب محم��د الكربولي في 
تصريح صحفي، إن »ما نأسف له ان 

تتحول بعض السيطرات من حماية 
املواطن ال��ى ابت��زازه، والكثير منها 
حصلت فيها اتاوات وكومنش��نات، 
ومت القبض على الكثير من املتورطني 
فيه��ا«، مبين��ا ان »حاالت الفس��اد 
االدارية واملالية في بعض السيطرات 
ومنها سيطرة الصفرة بحاجة الى 

جهد استخباري ومتابعة رقابية«.
»بع��ض  ان  الكربول��ي،  واض��اف 
الس��يطرات رغم اهميته��ا لكنها 
وبس��بب االج��راءات الت��ي تتبعه��ا 
نتيج��ة  رفعه��ا  املواط��ن  يتمن��ى 

للتأخير والروتني القاتل الذي متارسه 
تلك السيطرات خاصة على اصحاب 

سيارات احلمل«.
 الفتا الى ان »مشكلة السيطرات ال 
تقتصر على سيطرة الصفرة فهناك 
معقوات متارس��ها الس��يطرات في 

شمال بغداد وجنوبها«.
واعتبر الكربول��ي ان »تلك االعاقات 
ليس��ت للتفتي��ش ب��ل ه��ي البتزاز 
الكبي��رة  الش��احنات  اصح��اب 
واملتوسطة الخذ بعض الرشاوى من 

قبل بعض منتسبيها«.

بغداد ـ الصباح الجديد: 
طالبت أمانة بغ��داد، أمس االربعاء، 
ع��ن انزال »القص��اص العادل« بحق 
منتس��ب احدى املرابط��ات االمنية 
املسؤولة عن حماية منطقة الدورة 
الذي اطل��ق النار جتاه مع��اون مدير 
ع��ام بلدي��ة ال��دورة ما اس��فر عن 

مقتله امس. 
وقالت مديرية العالقات واالعالم في 
االمان��ة، في بيان ورد ال��ى »الصباح 
اجلديد«، إن »احدى مرابطات القوات 
االمني��ة التابع��ة للفوج الرئاس��ي 

املسؤولة عن حماية منطقة الدورة 
اس��تهدفت بعم��ل طائ��ش معاون 
مدي��ر عام بلدي��ة ال��دورة املهندس 
ثائ��ر كاظ��م جاس��م عب��ر اط��الق 
بش��كل  علي��ه  الناري��ة  العي��ارات 
مباش��ر وبال س��ابق انذار وفي وضح 
م��ا  احلكومي��ة  وبعجلت��ه  النه��ار 
أودى بحيات��ه عل��ى الفور ف��ي أثناء 
تأديت��ه مله��ام عمل��ه ف��ي متابعة 
اعمال النظافة ضمن قاطع الدائرة 
املذك��ورة«. واضافت ان »أمانة بغداد 
ف��ي الوقت الذي تس��تنكر فيه هذا 

واالس��تهداف  االجرام��ي  العم��ل 
املتك��رر ملالكاته��ا الت��ي تعمل ليل 
نهار ومبا مت��اح لها من موارد خلدمة 
أهال��ي العاصم��ة تطال��ب اجلهات 
وانزال  الفاعلني  الرسمية مبحاسبة 
القصاص الع��ادل بحقهم«. واعلن 
املتح��دث باس��م امانة بغ��داد، في 
األول من امس الثالثاء، مقتل معاون 
مدي��ر بلدية منطقة ال��دورة بنيران 
اس��لحة قوات البيشمركة في احد 
مداخل املنطق��ة، وطالبت بحماية 

منتسبيها.

إجراء تقييم شامل لمسؤولي السيطرات 
األمنية في منافذ بغداد

أمانة بغداد تطالب بإنزال القصاص العادل 
بحق قاتل معاون مدير بلدية الدورة
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بغداد – عملية نوعية 
ذك��ر مص��در امني ف��ي قي��ادة عمليات 
بغداد امس األربعاء ان قوة امنية متكنت 

من قتل انتحاريني غربي العاصمة.
وق��ال املص��در الذي رفض الكش��ف عن 
اس��مه إن "ق��وة م��ن الف��وج الثاني في 
اللواء )24( وبالتنس��يق مع اس��تخبارات 
الداخلي��ة متكنت فجر يوم امس من قتل 
ناس��فني"،  يرتدي��ان حزامني  انتحاري��ني 
موضحا أن "االنتحاريني حاوال استهداف 
القوة في شارع السكالت ضمن منطقة 

أبي غريب غربي بغداد". 

ديالى – اعتقال مطلوبني 
اعل��ن مص��در امني ف��ي قيادة ش��رطة 
محافظ��ة ديال��ى ام��س االربع��اء، ع��ن 
اعتقال س��تة مطلوب��ني احدهم متهم 

باملتاجرة باالعضاء البش��رية في مناطق 
متفرقة من احملافظة.

وقال املصدر االمني الذي رفض الكشف 
عن اس��مه إن��ه "وضم��ن جه��ود قيادة 
ش��رطة محافظة ديالى في تنفيذ أوامر 
القاء القبض بح��ق املطلوبني واخملالفني 
للقانون اعتقلت دوريات من قسم شرطة 
قض��اء بعقوبة، ومف��ارز م��ن مكافحة 
أألجرام في شرطة ديالى ستة مطلوبني 
عل��ى قضايا ٤ أرهاب و١٤ مخدرات ومواد 
جنائية اخ��رى ومن بينهم مطلوب واحد 

متهم باملتاجرة بأألعضاء البشرية".

كركوك – اعتقال ارهابيني 
ش��رطة  ف��ي  امن��ي  مص��در  كش��ف 
محافظ��ة كركوك ام��س االربعاء عن ان 
قوة امنية الق��ت القبض على اثنني من 
املتهمني واملطلوب��ني للقضاء على وفق 

اح��كام املادة الرابعة من قانون مكافحة 
االرهاب.

رف��ض  ال��ذي  االمن��ي  املص��در  واش��ار 
الكش��ف ع��ن اس��مه ال��ى ان العملية 
استندت ملذكرة قبض صادرة عن اجلهات 
القضائي��ة، مبين��ة ان املتهم��ني احيلوا 
الى اجله��ات اخملتصة لغرض اس��تكمال 

االجراءات القانونية بحقهم.

صالح الدين – عملية اختطاف 
اف��اد مصدر أمني في ش��رطة محافظة 
ص��الح الدين ام��س االربع��اء باختطاف 
مدني وس��ط قضاء طوزخورماتو جنوبي 

احملافظة .
وقال املصدر الذي طلب عدم الكشف عن 
اس��مه إن "مجموعة مسلحة أقدمت، 
ظه��ر يوم ام��س ، على اختط��اف مدني 
قرب منزله وس��ط قض��اء طوزخورماتو 

وأن  مجهول��ة"،  جه��ة  إل��ى  واقتي��اده 
"قوة من الش��رطة فرض��ت طوقا أمنيا 
حول م��كان احلادث وفتح��ت حتقيقا في 

مالبساته" 

االنبار – ضربات جوية 
اكد مصدر امني في ش��رطة محافظة 
االنب��ار امس االربع��اء ان غ��ارات لطيران 
التحال��ف الدول��ي قتل��ت أكث��ر من 37 

ارهابياً من عصابات داعش.
وذكر املصدر االمني الذي رفض الكشف 
عن اس��مه ان "طي��ران التحالف الدولي 
نفذ ٣٠ ضرب��ة جوية ٢٩ منها في قضاء 
تلعف��ر وأس��فرت ع��ن قت��ل ٣٧ ارهابياً 
وتدمي��ر ث��الث مواق��ع دفاعي��ة وتفجير 
أرب��ع مس��تودعات لالس��لحة وعجلتني 
مفخختني وخمس مفارز هاون" ، مشيرا 
الى ان التحالف "نفذ ضربة في راوة غرب 

االنبار أدت الى تدمير عبارة عجالت وقتل 
من فيها".

النجف – عملية امنية 
اعلن مص��در امني في مديرية ش��رطة 
محافظة النجف امس االربعاء عن القاء 
القبض على س��ارقني في أثناء قيامهما 

بالسرقة.
وقال املصدر االمني الذي رفض الكشف 
ع��ن اس��مه ان  مكافحة اج��رام الكرار 
القت القبض على س��ارقني متلبس��ني 
باجلرم املش��هود في حي السالم والغري 
ومتت العملية بناء على معلومات دقيقة 

وكمني محكم لهما ،
مضيفا انه مت القاء القبض على السارق 
األول في حي السالم في احد املنازل أثناء 
قيامة بالسرقة  واعترف بارتكابه جرمية 
س��رقة س��ابقة على احد الدور في حني 

مت القب��ض على الس��ارق الثاني في حي 
الغري متلبسا ايضا .

الديوانية – عمليات دهم 
كشف قائد شرطة محافظة الديوانية 
امس االربعاء ع��ن القاء القبض على 17 
متهما  بقضايا  مختلفة كان من بينها 

جنائية .
وقال قائد الش��رطة العمي��د فرقد زغير 
مجه��ول ان ق��وة مش��تركة مؤلفة من 
س��رية س��وات وقوة الواج��ب فضال عن 
الدغارة والس��نية والش��افعية  مراك��ز 
وبإم��رة مدير ش��رطة القض��اء العقيد 
جعف��ر حامد عب��د قد ش��رعت بتنفيذ 
ممارس��ة امنية واس��عة من اجل متابعة 
مذك��رات الق��اء القب��ض الص��ادرة من 
القضاء القت م��ن خاللها القبض على 
17 مته��م مب��واد قانوني��ة مختلفة في 

مناطق السنية والدغارة والشافعية. 

ميسان – عمليات دهم 
اف��اد مدي��ر ش��رطة محافظة ميس��ان 
واملنش��آت العميد نزار موهي الساعدي 
امس االربع��اء عن قيام مف��ارز مديريات 
شرطة األقسام و أفواج الطوارئ بتنفيذ 
حمالت امنية اس��تندت إل��ى معلومات 
دقيق��ة ومذكرات قب��ض أصولية صادرة 
من احملاكم اخملتصة أس��فرت ع��ن إلقاء 
القبض على عدد من املتهمني واملطلوبني 
للقضاء على وفق م��واد وقضايا جنائية 

مختلفة.
وبني مدير الشرطة بان املفارز ركزت على 
تفتيش املركبات واألش��خاص فضال عن 
األماكن التي تثير الشك واالشتباه خالل 
عملي��ات تفتي��ش في مناط��ق متفرقة 

باحملافظة 

مقتل انتحاريين استهدفا قوة أمنية في "أبو غريب" * اعتقال اثنين من اإلرهابيين المطلوبين وسط كركوك 
اختطاف مدني وسط الطوز جنوبي صالح الدين * الطيران يفتك بـ27 إرهابيًا في قضاء تلعفر وراوة

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعل��ن نائب رئيس مجل��س النواب هم��ام حمودي، 
أمس األربعاء، اس��تعداد مكتبه الس��تالم شكاوى 
املوظف��ني احلكومي��ني ال��ذي "مت التج��اوز" عل��ى 

كفاءتهم.
وق��ال مكت��ب حم��ودي ف��ي بي��ان اطلع��ت عليه 
"الصباح اجلديد"، إن األخير يعلن "استعداد مكتبه 
الستالم شكاوى املوظفني احلكوميني ممن هضمت 
حقوقهم أو مت التجاوز على كفاءتهم بسبب عدم 
انتمائهم لألحزاب السياس��ية أو أية أسباب اخرى، 
ويؤك��د أن مكتبه يتعه��د بالدفاع عنه��م، وتبني 

استرداد حقوقهم وفقاً للقانون". 
وأش��ار البي��ان، إل��ى أن "تخصي��ص يوم��ي األحد 
واألربعاء من كل اس��بوع الس��تقبال الشكاوى في 
مكتب ش��ؤون املواطنني التابع حلمودي، اعتباراً من 
الس��اعة 00 :9 صباحاً وحت��ى 2:00 ظهرآ"، مؤكداً 
"ض��رورة جلب مايثب��ت صحة الش��كوى ومراعاة 
إحضار املستمس��كات اخلاص��ة بصاحب القضية 

وتفاصيلها القانونية الرسمية".

بغداد ـ الصباح الجديد:
عقدت وزارة االتصاالت، ام��س االربعاء، مؤمتراً عن 
انطالق املش��روع الوطني لالنترنت مع الش��ريك 

الرسمي "سمفوني- ايرثلنك" في بغداد.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، حازم محمد 
علي، في بيان اطلعت عليه "الصباح اجلديد"، ان 
"ال��وزارة عقدت في فندق الرش��يد ببغداد، مؤمتراً 
برعاية وزير االتصاالت حس��ن كاظم الراشد، عن 
انطالق املش��روع الوطني لالنترنت مع الش��ريك 
الرسمي )س��مفوني- ايرثلنك(، حتت شعار )نحو 

مستقبل أفضل لالنترنت في العراق(".
واضاف ان "املشروع يعد من املشاريع الرائدة األولى 
في مج��ال االنترن��ت، ويهدف الى حتس��ني جودة 
اإلنترن��ت في الع��راق"، الفتاً ال��ى ان "املؤمتر عقد 
ملواكبة التطور العاملي، وأحداث ثورة تكنولوجية 
لتحس��ني واقع اإلنترنت واإلتصاالت، ولفتح بوابة 

العراق الرقمية نحو مستقبل واعد".
واوض��ح ان "الك��وادر الهندس��ية والفني��ة ف��ي 
الش��ركة العام��ة خلدم��ات الش��بكة الدولي��ة 
للمعلومات، احدى تشكيالت وزارة االتصاالت مع 
الش��ركاء باملشروع، اس��تطاعت من ربط العراق 
بالش��بكة الدولية م��ن أربع مناف��ذ حدودية مع 
إنش��اء بوابة نفاذ دولية مؤمن��ة لتأمني وحماية 

البيانات وبإشراف مباشر من الوزارة".

حمودي يعلن استعداد 
مكتبه لتسّلم شكاوى 

الموظفين

انعقاد مؤتمر عن المشروع 
الوطني لإلنترنيت

الملف األمني

العراق يتجاوز مرحلة اخلطر في 
األزمة االقتصادية ويسعى لبلوغ 

مرحلة "الرفاهية"
ويسترس��ل أن "س��بب تأثر الوضع في 
العراق باالزمة االقتصادية التي حصلت 
قب��ل نح��و اربع س��نوات ه��و االعتماد 
الكل��ي عل��ى النف��ط، لكن النس��بة 

تراجعت".
ويدعو العبادي "احلكومة ومؤسس��ات 
الدول��ة إلى مزيد من االج��راءات املالية 
بهدف الوصول إلى مستويات اقتصادية 

افضل مما عليه الوضع حالياً".
يش��ار إل��ى أن الع��راق عانى كثي��راً من 
ضائقة مالي��ة نتيجة انهيار االس��عار 
العاملية للنفط، يأتي ذلك في وقت أنفق 
مبالغ كبي��رة على احلرب ض��د تنظيم 
داع��ش االرهابي الس��تعادة محافظات 
خرجت عن السيطرة منذ العام 2014.

القّوات املشتركة تقترب 200م 
من مركز تلعفر بعد حتريرها حليي 

الكفاح والتنك
وقال املصدر لصحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ 
إن "عناص��ر تنظي��م داع��ش اإلرهاب��ي  
قامت بإحراق  مقراتهم واالنسحاب من 
األماكن املفتوحة في تلعفر والتحصن 

داخل األبنية واألزقة الضيقة". 
من جهتها أعلنت خلية اإلعالم احلربي، 
أمس األربعاء، عن حترير قرية مال جاسم 

غربي تلعفر. 
وق��ال قائد عملي��ات قادمون ي��ا تلعفر 
الفريق قوات خاص��ة الركن عبد االمير 
رش��يد يار اهلل في بي��ان للخلية تلقت 
صحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ نسخة منه، 

إن "قطعات الش��رطة االحتادية واحلشد 
الش��عبي حررت، قرية مال جاس��م في 

اجلزء الشمالي الغربي ملدينة تلعفر".
وأض��اف ي��اراهلل، أن "القطع��ات رفعت 
العل��م العراقي فيها بعد تكبيد العدو 

خسائر كبيرة باألرواح واملعدات".
والى ذلك أعلن إعالم احلش��د الشعبي 
، أم��س األربعاء ، عن املباش��رة باقتحام 

حي اجلزيرة شمال تلعفر. 
وقال بيان إلعالم احلشد الشعبي تلقت 
‘‘الصباح اجلديد‘‘ نسخة منه  صحيفة 
ان "احلش��د الش��عبي والقوات األمنية 
متكن��ا من عب��ور خط الص��د األول حلي 
اجلزيرة شمال ش��رق تلعفر ", الفتا إلى 
إن "قواتن��ا تخوض مع��ارك عنيفة اآلن 

مع عناصر داعش داخل احلي ". 
وأضاف ان "طي��ران اجليش يقدم الدعم 
واإلس��ناد اجل��وي الكثي��ف لقواتنا في 

أثناء تقدمها شمال شرق تلعفر". 
وأفادت قيادة العمليات املشتركة ، أمس 
األربعاء ، باقتحام القوات املشتركة حلي 
التنك ش��رق تلعفر وحتري��ر مبنى املركز 

الصحي داخله. 
وقال��ت العملي��ات في بي��ان لها تلقت 
صحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ نسخة منه، 
إن "قوات اللواء 26 باحلش��د واللواء 35 
باجليش اقتحما حي التنك شرق تلعفر، 
وس��يطرا عل��ى مبنى املرك��ز الصحي 

داخله". 
وأعلن��ت خلية اإلع��الم احلرب��ي ، أمس 
األربعاء ، عن إلقاء مليون منش��ور على 
مرك��ز مدين��ة تلعفر، تطال��ب األهالي 
بوض��ع عالم��ة )ع( على أماك��ن تواجد 

داعش. 

وقالت اخللية في بي��ان تلقته صحيفة 
‘‘الصب��اح اجلدي��د‘‘ إن "طائ��رات القوة 
اجلوية ألقت، مليون منش��ور على مركز 
مدينة تلعفر، تتضم��ن مطالبة أهالي 
املدنية بوضع عالم��ة ))ع(( على البيوت 
واألماك��ن الت��ي يتواج��د فيه��ا داعش  
واالبتع��اد ع��ن مق��رات الع��دو وأماكن 

تواجده". 
وأضاف��ت، "كم��ا تضمنت املنش��ورات 
االربع��ة توجيه��ات س��تعلن عن طريق 
املفارز النفس��ية امليدانية عبر مكبرات 
الص��وت اماك��ن املم��رات االمن��ة التي 
وتنق��ذوا  منه��ا  لتنف��ذو  س��تفتح 
أنفس��كم من العدو، وبدورها س��تقوم 
القوات املس��لحة بنقلك��م الى اماكن 

آمنة".

معصوم يؤكد على أهمية التعاون 
بني العراق وتركيا لترسيخ استقرار 

املنطقة
وأكد معصوم، بحس��ب البيان، "حرص 
الع��راق على تطوير عالقات��ه التاريخية 
واحليوية م��ع تركيا وش��عبها الصديق 
العالق��ات  تعزي��ز  أهمي��ة  ال��ى  ون��وه 
االقتصادي��ة والثقافية"، مش��يرا أيضا 
إل��ى أن "التع��اون البن��اء ب��ني البلدين 
ينعك��س إيجابا على حتقي��ق املصالح 
املش��تركة ويس��هم في ترسيخ األمن 

واالستقرار في املنطقة".
وش��دد معص��وم على "أهمي��ة تطوير 
عم��ل اللجن��ة املش��تركة ب��ني العراق 
وتركيا"، واشار الى "ضرورة رفع مستوى 
التب��ادل التج��اري، فض��ال عن تنس��يق 
مساهمة الشركات التركية في اعمار 

العراق، واالستفادة من اخلبرات التركية 
في اجملاالت الصناعية والزراعية واجملاالت 

اخلدمية األخرى".
ب��دوره أش��اد وزي��ر اخلارجي��ة الترك��ي 
تشاووش أوغلو ب�"دور الرئيس معصوم 
وجه��وده في تعزي��ز التفاه��م واحلوار"، 
مؤكدا "اهتمام تركي��ا املتواصل بدعم 
الش��عب العراق��ي، مس��تعرضا أيضا 
مواق��ف بالده من عدد من املس��تجدات 

التي تخص البلدين الصديقني".
وكان وزي��ر اخلارجية التركي تش��اووش 
أوغلو وص��ل، أمس األربع��اء، الى بغداد 
في زيارة رس��مية التقى خاللها نظيره 

العراقي إبراهيم اجلعفري.

العبادي يرسل 5 جلان إلى البصرة 
لالطالع على أسباب معاناتها

مبا يس��هم في تعزي��ز التنمي��ة احمللية 
ان  ال��ى  مش��يراً  احملافظ��ات"،  ف��ي 
"مجل��س ال��وزراء أص��در ق��راراً يقضي 
بتشكيل خمسة جلان تتألف من هيئة 
املستش��ارين واألمان��ة العام��ة جمللس 
ال��وزراء وعدد من ال��وزارات ذات العالقة 
وبإسناد وتنسيق مع احلكومة احمللية في 
محافظ��ة البصرة تتبن��ى دعم امللفات 

اخلدمية والبنى التحتية والطاقة". 
أب��دى  ال��وزراء  "مجل��س  أن  وأض��اف، 
اس��تعداده لتوفير أن��واع الدعم ومنها 
االستثناءات اإلدارية واملالية والقانونية 
مبا يقدم خدمة أفض��ل للمواطنني في 
البصرة في ظل الظروف االستثنائية"، 
مبين��اً ان "اللجان توزعت مهامها على 
اخلدم��ات والبن��ى التحتي��ة والطاق��ة 
واالستثمار في قطاعات البلديات واملاء 

واجمل��اري والكهرب��اء والصح��ة وحتدي��د 
املش��اريع ذات التأثي��ر واملس��اس بحياة 
الن��اس والنس��ب العالي��ة ف��ي اإلجناز 
لدراس��ة إمكانية اس��تكمال تنفيذها 
وجلنة خاصة بالنزاه��ة وتدقيق امللفات 
والتأكد من عدم وجود أي تالعب أو فساد 
في إحاالت املشاريع أو القرارات الهامة 
على مس��توى احملافظة، فضالً عن جلنة 
تتابع تس��ريع اإلج��راءات القضائية من 
دون التدخل في ال��رأي القضائي، وجلنة 
ملتابع��ة أوض��اع حق��وق االنس��ان ف��ي 

السجون ومواقف التحقيق".
وأش��ار إلى أن "الوفد س��ينقل مطالب 
احلكومة احمللية والتوصيات األولية التي 
اقرتها اللجان اخلمس��ة بعد تنضيجها 
ال��ى مجل��س ال��وزراء كمرحل��ة أولى، 
ووضع خارطة طري��ق لتحديد اخلطوات 

القادمة".
محافظ��ة  ن��واب  م��ن  ع��دد  وطال��ب 
البصرة، مطلع الش��هر اجلاري، مجلس 
ال��وزراء بإط��الق التخصيص��ات املالية 
ان  م��ن  ح��ذروا  وفيم��ا  للمحافظ��ة، 
احملافظة تعيش اوضاعا غير مس��تقرة، 
هددوا بالعصيان داخل البرملان في حالة 

عدم االستجابة ملطالبهم.

العراق وفلسطني يتفقان على 
توطيد العالقات ويشكالن جمعية 

صداقة
" مثمن��ا "موقف العراق املبدئ والثابت 
لفلس��طني وقضيته��ا ودعمه��ا ف��ي 
احملاف��ل الدولي، وجئت هن��ا لكي نؤكد 
على العالق��ة املميزة الت��ي تربطنا مع 
الع��راق ورغبتنا بتمتني ه��ذه العالقات 

بكافة احملافل".
وأعل��ن وزي��ر اخلارجي��ة الفلس��طيني 
"توقي��ع اتفاقي��ة ثنائي��ة ب��ني الع��راق 
وفلس��طني وتضم العديد من الوزارات 
لتعميق وتوس��يع العالقات الثنائية وال 
نري��د ابقائها في اإلطار السياس��ي بل 

تتنوع وتتشعب في جميع اجملاالت".
واوضح املالك��ي ان "هدف هذه اللجنة 
ه��و كيفي��ة تفعي��ل ه��ذه العالق��ات 
واش��راك ال��وزارات به��ا" الفت��ا الى ان 
"ل��دى البلدين رغبة بتطوير ومتتني هذه 
العالقات وس��تكون االتفاقية انطالقة 

بهذا اجلانب".
وعب��ر عن "الفخ��ر واالعت��زاز باالنتصار 
العظي��م ال��ذي حققه جي��ش العراق 
وقواته املس��لحة في حتري��ر أراضيه من 
االره��اب" مؤك��دا ان "معرك��ة العراق 
ه��ي معركة نياب��ة عن االم��ة العربية 
واالس��المية وهو دافع عنهم��ا وهنيئا 
له على هذه املس��ؤولية الكبيرة ونحن 
فخورون بهذا االنتصار كفلس��طينيني 
ايضا، وواثقون ان العراق لن ينتصر فقط 

بل سينجح في الصعيد الدولي".
كم��ا اك��د املالك��ي "اس��تعداد ب��الده 
بالوق��وف دائم��ا الى ج��وار الع��راق في 
نضاله من اجل دحر االرهاب وكل اعداء 
العراق" مش��يرا الى ان "الفلسطينيني 
لديهم كل اجلاهزية واالستعداد بتقدمي 
كل االمكانيات في املس��اعدة بنهوض 
كل  ام��ام  والوق��وف  اجلدي��د  الع��راق 

التحديات".
وكش��ف عن توجي��ه دع��وة للجعفري 
لزي��ارة فلس��طني" معرب��ا ع��ن "أمله 
بتبادل التجارب الش��بابية بني البلدين 

ويجب ان تترسخ النشاطات االنسانية 
والثقافية بينهما".

"األحرار" ترفض وجود ممثلني لها
في مفوضية االنتخابات اجلديدة

وش��هدت االي��ام املاضي��ة ج��دالً كبير 
بشأن اختيار املفوضية اجلديدة، خاصة 
وان االس��ماء اجلدي��دة يج��ب ان تك��ون 

مستقلة وغير منتمية الى احزاب.

ترامب يشدد على ضرورة بناء جدار 
عمالق على احلدود مع املكسيك

ه��ذا ونقلت صحيف��ة "بوليتيكو" عن 
مستش��ارين كبار في البيت األبيض أن 
ترام��ب قد أكد لهم اس��تعداده للجوء 
إل��ى أي وس��يلة للحصول عل��ى مبلغ 
كاف سيسمح بالشروع في بناء اجلدار 

من دون تباطؤ.

العراق يدعو السعودية
إلقامة معرض دائم في بغداد

من جانبه اكد وزير التجارة واالس��تثمار 
احلكوم��ة  وارادة  جدي��ة   " الس��عودي 
الس��عودية للتع��اون واالنفت��اح ب��كل 
واخلب��رات  الدع��م  وتق��دمي  اجمل��االت 
الس��عودية في عدة أصعدة اضافة الى 
االستعداد للتعاون في مجاالت الفحص 
والس��يطرة النوعية واالتفاق على حل 
االش��كاالت واملعوقات والتحديات التي 

تواجه العراق والسعودية".
واالس��تثمار  التج��ارة  وزي��ر  ان  يذك��ر 
الس��عودي ماجد بن عبد اهلل القصبي، 
وصل مساء األول من امس الثالثاء، الى 

العاصمة بغداد.

تتمات ص1

اعداد - زينب الحسني: 

احلكوم��ة  املتح��دة  االمم  طالب��ت 
العراقي��ة بض��رورة تق��دمي العناية 
واحلماي��ة والعدالة للنس��اء الالتي 
والعن��ف  لالنته��اكات  تعرض��ن 
اجلنس��ي ال��ذي ق��ام به ومارس��ه 
عناص��ر داع��ش االرهابي��ة، فض��الً 
عن ع��دم تع��رض االطف��ال الذين 
س��يولدون نتيجة لهذا العنف الى 
االعت��داء واالس��اءة والتهميش في 

حياتهم. 
واجه��ت  "لق��د  التقري��ر،  واش��ار 
املناط��ق  ف��ي  والفتي��ات  النس��اء 
اخلاضعة لس��يطرة تنظيم داعش، 
ال س��ّيما االيزيدّي��ات وغيره��ّن من 
نس��اء األقلّيات األخ��رى، انتهاكاٍت 
حلقوق اإلنس��ان والقانون اإلنسانّي 
لالغتص��اب  وتعّرْض��َن  الدول��ّي." 
والترحيل  اجلنس��ّية،  واالعت��داءات 
واحلرمان من  واالختطاف،  القسري، 
احلرّية، واالس��تعباد، وإجبارهن على 
اعتناق دين آخر، واملعاملة القاسية 

والالإنسانية واملهينة".
من جهته، قال مفّوض األمم املّتحدة 
الس��امي حلق��وق اإلنس��ان زيد بن 
رع��د احلس��ني: "تتخّط��ى اجل��راح 
اجلس��دّية والنفس��ّية والعاطفّية 
التي تس��ّبب به��ا تنظي��م داعش 
حدود املعقول. وكي تتمّكن النساء 
والفتي��ات الضحايا م��ن إعادة بناء 
حياته��ّن، وحياة أطفالهّن، يحتْجَن 
إلى العدالة والتعويض عن األضرار 
ان "  َّ��ت به��ّن"، مضيف��اً  الت��ي أمََل
واج��ب احلكوم��ة العراقّي��ة، وفًقاً 
والقان��ون  الوطنّي��ة  للتش��ريعات 
الدولّي حلقوق اإلنس��ان، أن تضمن 
إل��ى  الضحاي��ا  جمي��ع  حص��ول 
العدال��ة وجبر الضرر، مب��ا في ذلك 
بارتكاب  املتَّهم��ني  عبر محاكم��ة 
هذه اجلرائم أمام محاكم مستقّلة 
ومحاي��دة، محاكمًة تراع��ي النوع 
ب اإلجراءاُت  االجتماعي فال تتس��بّ
القانونّي��ة بدورها بأض��رارٍ إضافّية 

تصيب الضحايا".
عل��ى  الس��امّي  املف��ّوض  وش��ّدد 
ان: "يتمّت��ع األطف��ال الذي��ن ُولدوا 
ف��ي املناط��ق التي س��يطر عليها 
"تنظي��م داعش " باحلق��وق املدنّية 
نفس��ها التي يتمّتع بها أّي مواطن 
عراق��ّي آخ��ر، وعل��ى احلكوم��ة أن 
تضمن حماية هؤالء من التهميش 
واإلس��اءة، وأن تضم��ن أالّ يتعّرضوا 
ش��هادة  أس��اس  عل��ى  للتميي��ز 
ميالدهم التي تش��ير إلى والدتهم 
خارج إطار ال��زواج، أو من أب يرتبط 
بتنظيم داعش، وأالّ يُترَكوا من دون 
تسجيل وفي خطر انعدام اجلنسّية 

واالستغالل واإلّتار."
من جانب اخر اضاف التقرير إلى أّن 
" احلكومة العراقّية وحكومة إقليم 
كردس��تان اّتخذتا بع��ض اخلطوات 
اإليجابّي��ة م��ن أجل تعزي��ز حقوق 
امل��رأة والطفل، وتلبي��ة حاجات َمن 
أس��اء إليهم تنظيُم داع��ش. إالّ أّن 
نظام العدالة اجلنائّية يفشل فشالً 
ذريًعا في تأمني احلماية املالئمة إلى 
الضحاي��ا". مش��دداً عل��ى أّنه "ال 
ب��ّد من اعتماد تعديالت تش��ريعّية 
النطاق تهدف  واسعة  ومؤّسسّية 
إلى تيس��ير الوصول إل��ى العدالة 
إل��ى  واحلماي��ة  العناي��ة  وتأم��ني 

الضحايا خالل احملاكمات".
وس��لط التقرير الضوء على ضرورة 
وصول النساء والفتيات إلى الدعم 
الطبّي والنفسّي واملالّي واملعيشّي 

وغيرها من وسائل الدعم األخرى.
ورفع التقرير عددًا من التوصيات، مبا 
في ذلك توصي��ات تتعّلق بالوصول 
الدع��م  وتأم��ني  العدال��ة؛  إل��ى 
والعناي��ة إلى الضحاي��ا؛ وخدمات 
تق��دمي املعلومات واملش��ورة بهدف 
لّم ش��مل األسر املشّتتة، وبأهمّية 

تسجيل الوالدة.
من جهته اشار املمّثل اخلاص لألمني 
الع��ام لألمم املّتحدة ف��ي العراق يان 

كوبيش، إلى أّن��ه "ال بّد من اعتماد 
املرأة  إج��راءات تضم��ن مش��اركة 
والفتاة مش��اركًة فاعلة في إنهاء 
النزاع، وبناء السالم في املستقبل، 
مش��اركتهما  وتّيس��ر  وتدع��م 
الكامل��ة واملتس��اوية ف��ي احلي��اة 
واالقتصادّية  والسياس��ّية  العامة 

في العراق ما بعد تنظيم داعش."
وبالرغم م��ن اجلهود الت��ي تبذلها 
احلكومة من أجل التخفيف من آالم 
الضحايا وتأمني اخلدمات املطلوبة، 
ما تزال هناك حتّديات كبيرة قائمة.

وكان��ت منظم��ة العف��و الدولية، 
قد افادت في وقت س��ابق أن بعض 

النس��اء االيزيدي��ات أقدم��ن عل��ى 
الفضيح��ة  م��ن  خوف��ا  االنتح��ار 
بع��د خطفهن من قبل مس��لحي 
داع��ش وتوزيعه��ن كغنائ��م حرب 
بينه��م، فيما بين��ت أنهم يجبرون 
الفتي��ات الصغيرات على العبودية 

اجلنسية.
واختطف تنظيم الدولة االسالمية 
مئ��ات الفتي��ات االيزيدي��ات بع��د 
اجتياحه قضاء س��نجار في مطلع 
شهر آب اغسطس املاضي، وذكرت 
مص��ادر أن داع��ش التنظي��م ق��ام 
بتوزيعهن على مقاتليه في العراق 

وسوريا ك�"سبايا".

واجهت النساء 
والفتيات في المناطق 
الخاضعة لسيطرة 
تنظيم داعش، ال سيما 
االيزيديات وغيرهنّ 
من نساء األقليات 
األخرى، انتهاكاتٍ 
لحقوق اإلنسان والقانون 
اإلنسانيّ الدوليّ، 
وتعرّضْنَ لالغتصاب 
واالعتداءات الجنسية، 
والترحيل القسري، 
واالختطاف، والحرمان 
من الحرية، واالستعباد، 
وإجبارهن على اعتناق 
دين آخر

إيزيديات في قبضة داعش "ارشيف"

واجهن انتهاكات لحقوق اإلنسان والقانون اإلنسانّي الدولي

األمم المتحدة تطالب بتقديم العناية والحماية
للنساء المعّنفات "جنسيًا" من قبل عناصر "داعش"
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ناقشتها كلية الطب بجامعة البصرة

محليات 4

البصرة - سعدي علي السند:

شهدت كلية الطب في جامعة 
القليلة  البص��رة خ��ال األي��ام 
م��ن  ع��دد  مناقش��ة  املاضي��ة 
البح��وث والدراس��ات الطبي��ة، 
فقد ناقشت دراسة علمية في 
الكلية فرصة احلياة بعد س��نني 
الثدي  من تش��خيص س��رطان 
عند النس��اء للطالبة س��ندس 

محمد حسن عباس .
س��ندس  الباحث��ة  وقال��ت   
ته��دف  اجلدي��د«  ل�«الصب��اح 
الدراس��ة ال��ى قي��اس فعالي��ة 
اخلدم��ات الطبية معب��را عنها 
املريض��ات على  بق��اء  بفرص��ة 
قي��د احلي��اة ، وبينت الدراس��ة 
ان نس��بة عالية م��ن املصابات 
بقني على قيد احلياة بعد سنني 
م��ن التش��خيص وكان��ت تلك 
الفرص��ة متأثرة مبرحل��ة املرض 
واش��ارت    ، التش��خيص  عن��د 
الدراس��ة الى ض��رورة االهتمام 
املبكر  والكش��ف  بالتشخيص 

ملرضى سرطان الثدي.

مواقف وممارسات حول فقر 
الدم املنجلي

وناقش��ت دراس��ة علمي��ة في 
مع��ارف  ايض��ا  الط��ب  كلي��ة 
ومواقف وممارس��ات األش��خاص 
حول فقر الدم املنجلي للطالبة 

وداد عامر مزهر.
 وتهدف الدراسة بحسب تصريح 
اجلدي��د«  ل�«الصب��اح  الباحث��ة 
ال��ى قياس م��دى معرفة الناس 
وممارس��اتهم حول  ومواقفه��م 
مشكلة صحية وراثية متمثلة 
بفقر الدم املنجلي ، مشيرة الى 
ان الدراسة بينت ضرورة املعرفة 

اجليدة للم��رض وكذلك املواقف 
ألن بع��ض املمارس��ات لم تكن 
باملس��توى املناس��ب ، مش��يرة 
الى أهمية زي��ادة وعي املواطنني 
بأهمي��ة الوقاية م��ن مرض فقر 

الدم املنجلي

ورشة عمل عن زرع مفصل 
الورك الكامل :

ونظ��م ف��رع اجلراحة /  ش��عبة 
جراحة العظام والكسور ورشة 
عمل بعنوان ) زرع مفصل الورك 

الكامل ( في مستشفى البصرة 
العام وناقش��ت ان��واع املفاصل 
مفص��ل  لزراع��ة  املس��تعملة 
ال��ورك وحتضير املريض للعملية 
واإلج��راءات املتخ��ذة م��ا بع��د 

العملية لتقليل املضاعفات.
واشار الدكتور مبدر عبد الرحيم 
العظ��ام  جراح��ة  اختص��اص 
والكس��ور ال��ى تدري��ب طلب��ة 
الدراس��ات على اآلالت اجلراحية 
املس��تعملة ف��ي زراعة مفصل 
الورك وتقلي��ل املضاعفات التي 

قد حتدث م��ن اج��راء العمليات 
االج��راءات  توضي��ح  من خ��ال 
التكتيكي��ة من قبل األس��اتذة 

املشرفني.
بتق��دمي  املش��اركون  واوص��ى 
برتوكول باللغة العربية يس��لم 
ل��كل مريض اجري��ت له عملية 
زراع��ة املفصل يتضم��ن االمور 
الت��ي يج��ب االمتن��اع عنها او 
املس��موح بها لضمان س��امة 

جناح العملية.

دورة منهجية وتطبيقات 
برنامج SPSS في البحوث 

العلمية
ونظ��م ف��رع ط��ب اجملتم��ع ف��ي 
كلي��ة الط��ب بجامع��ة البصرة 
العلمي  دورة منهجي��ة للبح��ث 
وتطبيق��ات برنام��ج SPSS ف��ي 
البحوث العلمية وناقشت الدورة 
تنمي��ة ق��درات ومه��ارات طلب��ة 
والتدريس��يني  العليا  الدراس��ات 
العلم��ي  البح��ث  مج��ال  ف��ي 
والط��رق احلديثة في حتليل وعرض 

تضمن��ت  االحصائي��ة  البيان��ات 
تدري��ب طلب��ة الدراس��ات العليا 
والتدريس��يني حول كيفية اعداد 
بح��وث رصين��ة وتدريبه��م حول 
 SPSS كيفية اس��تعمال برنامج
ف��ي حتلي��ل البيان��ات االحصائية 
واوصت بضرورة اقامة دورتني على 
االقل في كل عام دراسي والتأكيد 
على حاجة الفرع إلنش��اء مختبر 
خ��اص بالبح��ث العلم��ي واجراء 
التحلي��ات اإلحصائي��ة واقام��ة 

الدورات التدريبية. 

دراسات وحوارات عن سرطان الثدي وفقر الدم المنجلي وزرع مفصل الورك

تهدف الدراسة 
إلى قياس فعالية 

الخدمات الطبية معبرًا 
عنها بفرصة بقاء 

المريضات على قيد 
الحياة ، مبينة أن نسبة 

عالية من المصابات 
بقين على قيد 

الحياة بعد سنين من 
التشخيص

الطالبة سندس محمد حسن تلقي بحثها عن أهمية الكشف املبكر لسرطان الثدي

استرجاع 3 مليارات دينار 
لحساب بلدية كربالء 

جوالت تفقدية لمتابعة 
العمل في أفران 

الكاظمية الحكومية 

»السيارات« تجّهز 
المنتجات النفطية 

ب)200( شاحنة فولفو

بغداد - الصباح الجديد:
والبلدي��ات  واإلس��كان  االعم��ار  وزارة  اعلن��ت 
واالش��غال العام��ة ان دائ��رة املفت��ش العام في 
الوزارة استرجعت ما يقارب 3مليارات دينار عراقي 
حلس��اب مديرية بلدية كرباء املقدس��ة التابعة 

للوزارة.
وذك��ر املرك��ز االعامي لل��وزارة ان املبل��غ الذي مت 
استرجاعه يقع ضمن  املناطق املتميزة في مركز 

مدينة كرباء املقدسة.
من جانبه اكد مفتش عام وزارة االعمار واالسكان 
والبلدي��ات واالش��غال العام��ة احلقوق��ي ماجد 
الصاحلي انه بعد تش��كيل اللجن��ة التحقيقية 
ودراس��ة حيثياته��ا مت رف��ع دع��وى جنائي��ة في 
محكم��ة جنايات كرب��اء بعدها أصدر الس��يد 
قاضي اجلنايات حكم باحلبس ملدة سنتني متتالية 
للشخص الذي تاعب بتزوير القضية،  الفتا الى 
ان العقار أعاه قد مت استرجاعه  وتسجيله بدائرة 
التسجيل العقاري في كرباء املقدسة بناء على 
اصدار محكمة ب��داءة كرباء قرار بعنوان )ابطال 

قيد( وتسجيله باسم بلدية كرباء.
يذكر ان هذا العام ش��هد إعادة أم��وال لعقارات 
كثي��رة وكبي��رة بلغت م��ا يقرب م��ن 120 مليار 
دينار وذلك بس��بب اجله��ود املتميزة واملس��تمرة 
للجان التحقيقية ف��ي العمل إلعادة املال العام 
ومن��ع اله��در في جميع مؤسس��ات ال��وزارة من 
خ��ال تطبي��ق القوانني والوقوف بوجه الفس��اد 

واملفسدين. 

بغداد - الصباح الجديد:  
اعلن��ت الش��ركة العامة لتصني��ع احلبوب في 
وزارة التج��ارة ع��ن قيامه��ا بج��والت تفقدية 
ملتابعة العمل في اف��ران الكاظمية احلكومية 

ونوعية الصمون املنتج فيها .
واوضح مع��اون مدير ع��ام الش��ركة املهندس 
جاسم محمد عباس ان اجلولة شملت متابعة 
العمل في افران الكاظمية احلكومية واالطاع 
على نوعية الصمون املنتج فيها وااللية اجلديدة 
املتبع��ة لتطوي��ر وحتس��ني االنت��اج اضافة الى 
االشراف على عملية العجن واضافة احملسنات 
ومتابع��ة مراح��ل التخمي��ر والش��واء وكذلك 
االستماع الى اهم املشكات واملعوقات وايجاد 

احللول املناسبة لها . 
واض��اف املهندس عب��اس ان تلك اجل��والت تأتي 
للوق��وف على نوعية الصم��ون املنتج في افران 
الكاظمي��ة احلكومية من خال اج��راء عملية 
اخلب��ازة ومطابقتها للمواصف��ات املعتمدة من 
اجل حتس��ني االنت��اج خصوص��ا بع��د ان دعت 
الش��ركة الوزارات ودوائ��ر الدولة ال��ى التعاقد 

معها من اجل تزويدها بالصمون. 
واش��ار مع��اون املدي��ر الع��ام ال��ى ان الطاق��ة 
االنتاجي��ة لف��رن الكاظمي��ة احلكوم��ي تبل��غ 
)15( ال��ف صمون��ة بالس��اعة للخ��ط الواحد 
وان للمجم��ع القدرة عل��ى انتاج كميات كبيرة 

حسب الطلب . 

إعالم الصناعة 
كش��ف مدير عام الش��ركة العام��ة لصناعة 
السيارات واملعدات احدى شركات وزارة الصناعة 
واملعادن املهندس عدنان أحمد رزين عن التعاقد 
مع شركة توزيع املنتجات النفطية لتجهيزها 

مبائتي شاحنة نوع فولفو . 
وق��ال رزي��ن في تصري��ح للمرك��ز اإلعامي في 
ال��وزارة أن ش��ركته وقع��ت عقدا مع ش��ركة 
توزي��ع املنتجات النفطية بقيم��ة واحد وثاثني 
مليار دينار لبيع ش��احنات ن��وع رأس تريلة 4*6 
فولفو بعدد )200( ش��احنة مع )%10( من قيمة 
العق��د مواد احتياطية اضاف��ة الى تدريب كادر 
متخصص من الش��ركة املذك��ورة على صيانة 
هذه الش��احنات ، مشيرا إلى أنه سيتم تنفيذ 
ه��ذا العقد مب��دة اقصاها )300( ي��وم من تاريخ 
التوقيع ، الفتا إلى ان الشركة العامة لصناعة 
الس��يارات واملعدات باشرت خال الشهر اجلاري 
بتجمي��ع الدفع��ة األولى من ش��احنات فولفو 

بعد وصول مكوناتها .
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إعالم الصناعة 

العام��ة  ديال��ى  ش��ركة  اعلن��ت 
التابعة ل��وزارة الصناع��ة واملعادن 
عن جتهي��ز عدد من مديري��ات وزارة 
اخملتلفة من  مبنتوجاته��ا  الكهرباء 
الكهربائي��ة  واملقايي��س  احمل��والت 
املتنوع��ة الس��عات واالطوار حيث 
بلغ مامت جتهيزه م��ن احملوالت )328( 
محول��ة توزي��ع و)2505( مقياس��ا 
االطوار  بش��تى  كهروميكانيكي��ا 
وبطريقة التجهيز املباش��ر ، فيما 
ابدت الشركة استعدادها لتجهيز 
لدوائر  الكهربائية  احملوالت  وصيانة 

محافظة نينوى.
وقال  مديرعام الش��ركة املهندس 
عب��د ال��ودود عبد الس��تار محمود 
ف��ي تصري��ح ملرك��ز االع��ام ف��ي 
ال��وزارة ان الش��ركة وقع��ت ثاثة 
عقود م��ع املديرية العام��ة لتوزيع 
كهرباء الوسط لتجهيزها ب)177( 
 11/KVA   250 محولة توزيع سعة
 KVA توزي��ع    محول��ة  و)158(   ،
11/400 فيما سيتم جتهيز كهرباء 
وبنح��و مباش��ر مبحول��ة  الك��رخ 
  KVA توزي��ع واحدة لكل الس��عات
بحس��ب   33/33،400/33،250/100
 ، معه��ا  املب��رم  التجهي��ز  عق��د 
مضيفا ب��ان عقدا آخ��ر مت توقيعه 

مع املديري��ة العامة لتوزيع كهرباء 
مبحولت��ي  لتجهيزه��ا  الرصاف��ة 
قدرة س��عة MVA 16 مبدة خمسة 
عش��ر يوم��ا ، مبينا بان الش��ركة 
متكنت من توقيع عقد مع املديرية 
العام��ة لتوزي��ع كهرب��اء الف��رات 
االوسط /توزيع كهرباء بابل لغرض 
جتهيزه��ا بكمي��ة )2200( مقياس 
كهروميكانيك��ي ط��ور واحد )20-

80( أمبي��ر وجتهي��ز )305( مقياس 
بثاثة اطوار ))60-20 أمبير((.

وف��ي الس��ياق ذات��ه اك��د محمود 
استعداد الشركة لسد حاجة وزارة 
الكهرباء السيما في املناطق احملررة 
من منتجاتها اخملتلفة  ،مضيفا  ان 

عدة لقاءات مع احملافظ أجراها وفدا 
من الش��ركة  خال زيارته حملافظة 
نينوى للوق��وف على واق��ع الدمار 
الذي اصاب قط��اع الكهرباء والتي 
جاءت نتاج  للمفاوضات التي جرت 
مع مسؤولي احملافظة على هامش 
مع��رض اربي��ل الذي اقي��م مؤخرا 
حيث ق��ام الوفد الفني املتخصص 
بالكش��ف املوقعي عل��ى احملطات 
واحمل��والت العاطلة بنوعيها القدرة 
والتوزيع مبديا اس��تعداد الشركة 
لتجهي��ز احملافظة مب��ا حتتاجه من 
الكهربائي��ة  واملقايي��س  احمل��والت 
املتنوعة أضافة الى امكانية صيانة 

وتصليح احملوالت املتضررة. 

تقرير

»ديالى« تتعاقد مع الكهرباء لتجهيزها بالمحوالت وأجهزة المقاييس  
أبدت استعدادها للتعاون مع نينوى في صيانة المحطات 

إعالم المحافظة 
تلق��ى محافظ واس��ط محمود عبد 
الرض��ا ط��ال التهان��ي والتبري��كات 
م��ن العدي��د م��ن الق��وى والتي��ارات 
السياس��ية ف��ي احملافظ��ة بضمنها 
م��اكات النخب��ة ف��ي تي��ار احلكمة 
الوطني الذين اك��دوا على أن املرحلة 
املقبلة ستكون مرحلة عمل وعطاء 
متواص��ل م��ن أج��ل تق��دمي أفض��ل 

اخلدمات ملواطني احملافظة.
على صعيد متصل استقبل محافظ 
واس��ط محمود عبد الرضا ما طال 
في مكتب��ه بديوان احملافظ��ة معاون 
السفير اإليراني آل صادق وبحث معه 
الكثير من القضايا التي تهم الشأن 
املش��ترك بني البلدين وآف��اق التعاون 

املستقبلية في شتى اجملاالت.
وق��دم مع��اون الس��فير التهاني الى 
احملافظ مبناس��بة عودته إلدارة شؤون 

احملافظ��ة م��ن جدي��د وه��ذا س��وف 
يس��اعد عل��ى فتح آف��اق جديدة من 
التع��اون بني البلدي��ن اجلارين وخاصة 
ب��ني محافظ��ة واس��ط الت��ي تتميز 
مبوق��ع اس��تراتيجي مه��م ونقط��ة 
حدود مش��تركة بينها وبني اجلهورية 

اإلسامية اإليرانية، مؤكداً أن الكثير 
من الش��ركات االيرانية ترغب العمل 
واالستثمار في محافظة واسط التي 
تتميز ايضا بوضع آمن ومس��تقر الى 
جانب توفر عوامل عديدة فيها جاذبة 

لاستثمار. 

بغداد - الصباح الجديد: 
اطل��ع مدير عام توزيع كهرباء الصدر 
املهن��دس وفي محم��د املياحي على 
س��ير العم��ل ف��ي محط��ة الزهور 
احلس��ينية  قض��اء  ف��ي  الثانوي��ة 
واالشراف على برنامج جتهيز الطاقة 
الكهربائية والعدالة في توزيع التيار 
الكهربائي. كما التق��ى املدير العام  
بقائممقام قضاء احلسينية واللجان 
التنس��يقة للتظاهرات في املنطقة 
ووجهاء وش��يوخ العش��ائر لاطاع 

على املشكات التي يواجهها اهالي 
املنطقة ومناقش��ة سبل حلها ، ومت 
توضي��ح مش��كلة ش��حة املياه في 
قضاء احلسينية ومنطقة الراشدية  
وكان االمر واضح للعيان وان القصور 
سببه دائرة ماء الراشدية باإلجراءات 
الفنية الداخلية ، وان وزارة الكهرباء 
ال مش��كلة لها ومس��تمرة بتجهيز 
الطاق��ة الكهربائية من دون انقطاع 

عن مشاريع املاء وبجودة عالية. 
واوعز املدير العام الى جميع املاكات 

الهندس��ية والفنية ضم��ن الرقعة 
اجلغرافي��ة للمديري��ة العام��ة ببذل 
اقصى جهدهم لغرض حل املعوقات 
عم��ل  تواج��ه  الت��ي  واملش��كات 
املنظوم��ة الكهربائية من خال فك 

االختناقات وتغيير سعات احملوالت.  
م��ن جانبه��م عب��ر وجهاء وش��يوخ 
املنطق��ة ع��ن ش��كرهم وتقديرهم 
له��ذه املبادرة م��ن قبل املدي��ر العام 
متمن��ني ل��ه التوفي��ق ف��ي عمله و 

خدمة املواطن. 

متابعة الصباح الجديد:
ع��ن  املائي��ة  امل��وارد  وزارة  تعب��ر 
انش��غالها بانخفاض مناس��يب 
املياه في االهوار العراقية الناجتة 
ع��ن ع��دة اس��باب منه��ا ماهو 
طبيع��ي يتعل��ق باالرتف��اع غي��ر 
املسبوق ملعدالت درجات احلرارة في 
العراق ومايس��ببه ذلك من زيادة 
املس��طحات  التبخر من  نس��بة 
املائي��ة الى ما يزيد على )4 ( مليار 
مت��ر مكع��ب  خ��ال الش��هرين 

والنصف املاضيني.
واوضح��ت ال��وزارة في بي��ان لها 
اطلع��ت »الصباح اجلدي��د« على 
نس��خة من��ه كم��ا ان م��ن هذه 

االسباب مايتعلق بالتجاوزات غير 
املنصف��ة عل��ى احلص��ص املائية 
ال��وزارة  وع��دم االلت��زام بخط��ة 
الصيفي��ة ، اضاف��ة ال��ى تناقص 
االي��رادات املائي��ة القادمة للعراق 
الذي تس��بب ف��ي نق��ص اخلزين 
املائ��ي مبق��دار )6( ملي��ارات مت��ر 

مكعب مقارنة بالعام املاضي .
ودع��ت ال��وزارة ف��ي بيانه��ا ال��ى 
احت��رام احلص��ص املائي��ة املقررة 
املس��احات  وتقدر  للمحافظ��ات 
املزروع��ة فانه��ا تؤك��د عل��ى ان 
احتياجات االهوار من املياه تتمتع 
ميك��ن  وال   ، نفس��ها  باالهمي��ة 
باي ش��كل من االش��كال االخال 

بالتزامات العراق ضمن االتفاقيات 
وباالخص  العاق��ة  ذات  الدولي��ة 
االراضي  رامس��ار حلماية  اتفاقية 
الرطب��ة او اتفاقية التراث العاملي 
فضا ع��ن اخلدم��ات االقتصادية 
الت��ي  والبيئي��ة  واالجتماعي��ة 

تقدمها االهوار للمجتمع 
واش��ار ال��ى ح��رص ال��وزارة على 
اس��تدامة االه��وار وتدعو اجلهات 
احمللي��ة  والس��لطات  املعني��ة 
واجملتم��ع ال��ى القي��ام بدورها في 
من��ع التج��اوزات وجت��رمي الصي��د 
اجلائر وااللت��زام بتوجيهات الوزارة 
لضم��ان عدال��ة توزي��ع احلصص 

املائية املقررة.

بغداد - الصباح الجديد:
بغ��داد  صح��ة  دائ��رة  أقام��ت 
الرصافة احتفالية حتت ش��عار ) 
س��ام - صحة - مستقبل - من 
صن��ع الش��باب ( مبناس��بة يوم 
الش��باب العامل��ي برعاي��ة مدير 
عام الدائ��رة الدكتور عبدالغني 
س��عدون الس��اعدي مبش��اركة 

جمعية التعاون اخليرية .
تعزي��ز  ش��عبة  أقام��ت  كم��ا 
الصحة - قسم الصحة العامة 
ملناس��بة  املركزية  إحتفاليته��ا 
يوم الش��باب العامل��ي وبحضور 
واملس��ؤولني  عدد م��ن األطب��اء 
اقيم��ت على  الت��ي  واملثقف��ني 
البغدادي  الثقافي  املنتدى  قاعة 
في شارع املتنبي والتي حضرها 

عدد من القنوات الفضائية .
وذكرت مس��ؤولة ش��عبة تعزيز 
إين��اس  الدكت��ورة  الصح��ة 
املصط��اف اننا جئنا ه��ذا اليوم 
للتعبي��ر ع��ن حبن��ا للش��باب 
فه��م ماض��ي الوط��ن وحاضره 
ومستقبله وهم الشريحة التي 
نعول عليهم في جميع مجاالت 
احلي��اة املتنوع��ة ، مش��يرة الى 
مع��رض اللوح��ات الفنية فيما 
ش��ارك الفنان التشكيلي علي 
الربيع��ي املنتس��ب ف��ي قطاع 
الصدر للرعاية الصحية االولية 
بإقامة معرض لرسوماته الفنية 
وكذل��ك  )بغدادي��ات(  بعن��وان 
ق��دم فريق بناة الع��راق جلمعية 
التعاون اخليرية ) سوقهم اخليري 

( للمنتج��ات اليدوي��ة للنس��اء 
األرام��ل والذي يعود ريعه لأليتام 
والفق��راء فيم��ا يختت��م احلفل 
بعمل مس��رحي يق��دم من قبل 
فرقة مشروع مش��روع الشباب 

املسلم الواعد .
من جانبه اوض��ح الدكتور علي 
عبدال��رزاق م��ن ش��عبة تعزي��ز 
الش��باب  دور  الصح��ة اهمي��ة 
احملوري قائاً ان الشباب من يصنع 
املس��تحيل وذلك ملا ملسناه لدى 
الش��اب العراقي وال��ذي يدفعنا 
ال��ى ان نحفزه��م ألخ��ذ دورهم 
احلقيق��ي ف��ي احلي��اة وجنعلهم 
الذي  اإليجابي  باالجتاه  يس��عون 
يؤثر على مرحل��ة احلياة املهمة 

لدى الشباب.

محافظ واسط يتلقى التهنئة 
من مالكات تيار الحكمة الوطني 

مدير كهرباء الصدر يّطلع على عمل 
محطة الزهور الثانوية

الموارد المائية تعزو انخفاض
 مناسيب األهوار الرتفاع الحرارة  

صحة الرصافة تحتفل باليوم العالمي للشباب 

زيادة نسبة التبخر 4 مليارات م/3 في الشهرين الماضيين بعد استقباله نائب السفير اإليراني في العراق



5 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد:

ارتفعت صادرات العراق من النفط 
اخلام خالل مت��وز املاضي، إلى 100 
ملي��ون برميل، بإيرادات بلغت 4.4 
ملي��ار دوالر، على وف��ق إحصائية 
أصدرتها ش��ركة تسويق النفط 

»سومو«.
وكانت صادرات العراق من النفط 
اخل��ام، بلغت 98.2 ملي��ون برميل 
بإيرادات 4.14 مليار دوالر خالل متوز 

املاضي.
وقال املتحدث باسم وزارة النفط 
، أم��س األربعاء، إن معدل س��عر 
44 دوالر،  الواح��د بل��غ  البرمي��ل 

بحسب بيان للوزارة.
أن  إل��ى  عاص��م جه��اد،  وأش��ار 
الكمي��ات املصدرة مت حتميلها من 
قبل 33 شركة عاملية، عبر موانئ 
البصرة وخ��ور العمية والعوامات 

األحادية على اخلليج.
وأضاف جه��اد، أن حقول كركوك، 
لم تس��جل تصدي��ر كميات من 
النفط عبر منفذ جيهان التركي 

خالل حزيران املاضي.
لزي��ادة طاقة  الع��راق  ويُخط��ط 
إنتاج اخل��ام إلى 5 مالي��ن برميل 

يومياً قبل نهاية العام اجلاري.
يُذكر أن العراق تخطى السعودية 
وإي��ران في مع��دل إنت��اج النفط  
خالل متوز 2017، بواقع 4.502 ألف 

برميل يومياً.
يذكر أن وزارة النفط، كانت قالت 
انها قامت بتصدي��ر اكثر من 98 
مليون برمي��ل بايرادات اكثر من 4 

مليار دوالر في حزيران املاضي.
وق��ال عاصم جه��اد ان »مجموع 

الكميات املصدرة من النفط اخلام 
لشهر حزيران املاضي من احلقول 
النفطي��ة ف��ي وس��ط وجن��وب 
العراق بلغ��ت اكثر من 97 مليونا 
و500 الف برمي��ل بايرادات بلغت 
4 ملي��ارات و117 مليون دوالر، في 
حن كان مجم��وع الصادرات من 
نف��ط كركوك 700 ال��ف برميل ، 

بايرادات بلغت 27 مليون دوالرا«.

واض��اف جه��اد ان »معدل س��عر 
البرمي��ل الواح��د بل��غ )42,200( 
دوالر«، مبينا ان »الكميات املصدرة 
مت حتميله��ا م��ن قبل 36 ش��ركة 
عاملي��ة مختلفة اجلنس��يات، من 
موان��ئ البص��رة وخ��ور العمي��ة 
والعوامات االحادي��ة على اخلليج 
وم��ن ميناء جيه��ان التركي على 

البحر املتوسط«.

واعلن��ت وزارة النفط عن تصدير 
اكثر م��ن 101 ملي��ون و134 الف 
اي��ار  ش��هر  برميل،خ��الل  و586 
املاضي وبايرادات بلغت اكثر من 4 

مليارات و663 مليون دوالر.
عاملي��اً، تراجع��ت أس��عار النفط 
أم��س األربعاء نتيجة مخاوف من 
زيادة اإلمدادات بعد حتس��ن إنتاج 
ليبيا ومع ارتف��اع مخزون البنزين 

في الواليات املتح��دة بالرغم من 
ذروة االس��تهالك خ��الل موس��م 

الصيف.
وبلغت أس��عار التعاقدات اآلجلة 
خل��ام برن��ت الدول��ي 51.75 دوالر 
 0415 الس��اعة  عن��د  للبرمي��ل 
بتوقي��ت جرينت��ش متراجعة 12 
سنتا أو 0.2 في املئة عن مستواها 

عند اإلغالق السابق .

التعاق��دات  أس��عار  وتراجع��ت 
تكس��اس  غ��رب  خل��ام  اآلجل��ة 
11 س��نتا  الوس��يط  األميرك��ي 
أو 0.2 ف��ي املئة إل��ى 47.72 دوالر 

للبرميل.
وبدأ حقل الش��رارة النفطي وهو 
أكبر حقول ليبي��ا في اإلنتاج من 
جديد بشكل تدريجي يوم الثالثاء 

بعد إغالقه.

ارتفاع الصادرات الشهرية إلى 100 مليون برميل

4.4 مليار دينار إيرادات العراق النفطية في تموز

يخطط العراق لزيادة 
طاقة إنتاج الخام إلى 5 
ماليين برميل يوميًا قبل 
نهاية العام الجاري
و يذكر أن العراق 
تخطى السعودية 
وإيران في معدل إنتاج 
النفط  خالل تموز 
2017، بواقع 4.502 
ألف برميل يوميًا

أحد احلقول النفطية

عواصم ـ رويترز: 
واصلت األس��هم األوروبية تراجعه��ا في التعامالت 
املبكرة أمس، متأثرة بالتوترات السياس��ية في شبه 
اجلزيرة الكورية. لكن ش��ركة الش��حن »ميرس��ك« 

واألداء القوي لشركات التعدين حّد من اخلسائر.
ونزل املؤشر »يورو ستوكس 600« لألسهم األوروبية 
0.2 ف��ي املئة وبدأ األس��بوع بخس��ائر، بينما تراجع 
مؤش��را أس��هم منطقة اليورو واألس��هم القيادية 

بنسب تراوحت بن 0.2 و0.3 في املئة.
وكانت أس��هم البنوك ه��ي األكثر تض��رراً من اجتاه 
الع��زوف ع��ن اخملاط��رة، وجاء س��هما »آر ب��ي إس« و 
»باركلي��ز« ب��ن أكبر اخلاس��رين، إلى جان��ب البنوك 
الفرنس��ية »سوسييتيه جنرال« و »بي إن بي باريبا« 

و »كريدي أغريكول«. 
وأس��هم ارتفاع أس��عار املعادن في كبح اخلسائر، إذ 
قفز مؤش��ر أس��هم التعدين واحداً في املئة بعدما 
ارتفع الزنك في بورصة لندن إلى أعلى مس��توى في 

عشر سنوات بفضل طلب قوي من الصن. 
وجاءت أس��هم »ريو تينتو« و »ب��ي إتش بي بيليتون« 
و »أنغلو اميركان« بن أكبر الرابحن. وصعد س��هم 
»ميرسك« خمسة في املئة ليقود األسهم األوروبية 
الرابح��ة، بع��د اتفاق الش��ركة على بيع »ميرس��ك 
أويل« لش��ركة »توتال« الفرنسية مقابل 7.45 مليار 

دوالر.
وتراجع املؤش��ر »فايننشال تاميز 100« البريطاني 0.3 
في املئ��ة و »كاك 40« الفرنس��ي و »داكس« األملاني 

0.5 في املئة عند االفتتاح.
إل��ى ذلك، تراجعت األس��هم اليابانية إلى مس��توى 
جديد هو األدنى في ثالثة شهور ونصف الشهر عند 
اإلغالق، مع استمرار توخي املستثمرين احلذر في ظل 
مخاوف بش��أن ق��درة إدارة الرئي��س األميركي دونالد 

ترامب على تطبيق إجراءات تعزيز النمو.
وانخفض املؤش��ر »نيكاي« القياس��ي 0.4 في املئة 
ليغل��ق عن��د 19393.13 نقطة، وهو أدنى مس��توى 
إغالق من��ذ األول من أيار. وتراجع املؤش��ر »توبكس« 
األوسع نطاقاً 0.1 في املئة إلى 1595.19 نقطة وهو 

أدنى مستوى إغالق منذ 15 حزيران. 
وتدنى حج��م التداول إل��ى أدنى مس��توى في ثالثة 
ش��هور عند 1.40 مليار سهم، بينما هبطت قيمته 
إلى أدنى مس��توى في ش��هرين عند 1.753 تريليون 
ي��ن )نح��و 16 ملي��ار دوالر(. وكان أداء أس��هم قطاع 
امل��ال مثل البنوك وش��ركات التأمن أضعف من أداء 
السوق، إذ هبط س��هم »ميتسوبيشي يو إف جيه« 
املالي��ة 1.3 في املئة، وس��هم »نومورا« القابضة 1.9 

في املئة، و »داي ايتشي اليف« 1.6 في املئة.

لندن ـ رويترز:
صعد اليورو أمس األربعاء من مس��تويات متدنية 
بلغه��ا ف��ي وق��ت س��ابق إال أن املكاس��ب ظلت 
مح��دودة بع��د إع��الن بيان��ات تن��م عن من��و قوي 
للقطاع اخلاص األملاني حيث يترقب املس��تثمرون 
كلمة رئيس البنك املرك��زي األوروبي ماريو دراجي 

في مؤمتر للبنوك املركزية في األسبوع احلالي.
كم��ا يترق��ب املس��تثمرون تصريح��ات رئيس��ة 
االحتياط��ي االحت��ادي األميركي )البن��ك املركزي( 
جاني��ت يلن يوم اجلمعة في املؤمتر الذي يعقد في 
جاس��كون هول بالواليات املتحدة ولكن ال يتوقع 
أن تص��در ع��ن أي منهما رس��ائل جدي��دة تتعلق 

بالسياسة النقدية.
وزاد الي��ورو 0.1 باملئ��ة مقاب��ل ال��دوالر األميركي 
ليج��ري تداوله عن��د 1.1768 دوالر ف��ي املعامالت 

املبكرة بعدما انخفض 0.5 باملئة يوم الثالثاء.
وتراجع الدوالر أمام الن الياباني بعدما أملح الرئيس 
األميرك��ي دونالد ترامب الحتمال توقف أنش��طة 

مؤسسات حكومية للوفاء بتعهد انتخابي.
وانخف��ض ال��دوالر 0.14 باملئة ليقت��رب من أدنى 

مستوى خالل اليوم عند 109.43 ين.
ون��زل اجلني��ه االس��ترليني لفترة قصي��رة ألدنى 
م��ن 1.28 دوالر ألول م��رة منذ نهاي��ة حزيران كما 
تفاقمت خس��ائره مقابل الي��ورو في ظل توقعات 
متشائمة لالقتصاد البريطاني وعملية االنفصال 
البريطاني ما شجع املستثمرين دفع االسترليني 

للهبوط.
وجرى تداول االس��ترليني في مقابل 1.2816 دوالر 

بعدما المس 1.2799 دوالر في املعامالت املبكرة.

تراجع مؤشرات 
األسهم العالمية 

بيانات اقتصادية
 ترفع اليورو
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الصباح الجديد ـ وكاالت:

بح��ث وزير التجارة واالس��تثمار رئيس 
العراقي  التنسيق السعودي-  مجلس 
ماجد القصبي، مع رئيس الوزراء حيدر 
العبادي، مشاركة اململكة في املنتدى 
االقتص��ادي الدولي الذي س��يقام في 
بغ��داد، وتأس��يس مجل��س األعم��ال 
الس��عودي- العراق��ي خ��الل الفت��رة 
املقبل��ة، وعقد منتدى ف��رص األعمال 
السعودي- العراقي في اململكة مطلع 
العام املقبل، بحضور رجال أعمال من 

اجلانبن.
وناق��ش اجلانب��ان في لق��اء عقداه في 
بغداد، س��بل تعزيز العالقات الثنائية 
ف��ي اجمل��االت االقتصادي��ة والتجاري��ة 

والزراعية واالستثمارية.
وتهدف الزيارة الرس��مية التي يرأسها 
القصبي وتضم وفداً رفيع املستوى من 
املس��ؤولن احلكومين ورجال األعمال، 
إل��ى تعزيز توج��ه قي��ادة البلدين إلى 
تنمية وتعميق العالقات االستراتيجية 
الف��رص  وبح��ث  واالقتصادي��ة 
والش��راكات  الواع��دة  االس��تثمارية 
املميزة التي تخدم مصلحة الطرفن، 

وتعزيز التبادل التجاري وإيجاد الفرص 
املناس��بة التي تخدم خطط التنمية 
بالنس��بة للجان��ب العراق��ي وتتوافق 
مع أولوي��ات اململكة ف��ي القطاعات 
كافة وفي مقدمها القطاع الصناعي 
والصحة  التعليم  ومجال��ي  والزراعي 

وغيرهما.
وقال وزير التجارة واالستثمار السعودي 
إن الزيارة تأتي بعد فتح املنافذ احلدودية 
بن البلدي��ن، مؤكداً رغبة اململكة في 
االنفتاح التجاري واالستثماري وتنمية 
التبادالت التجارية مع اجلانب العراقي.

وأش��ار إل��ى أن صدور التوجي��ه الكرمي 
بإنش��اء مجلس التنسيق السعودي- 
العراقي يع��زز فرص التب��ادل التجاري 
ف��ي  لالرتق��اء  املش��ترك  والتع��اون 
العالق��ات ب��ن البلدي��ن ومب��ا يخ��دم 

مصالح البلدين.
وأض��اف تأتي هذه الزي��ارة تأكيداً على 
عزم اململكة في فتح مجاالت التعاون 
م��ع اجلان��ب العراقي، وبح��ث الفرص 
االس��تثمارية والتواص��ل البن��اء م��ع 
اجله��ات احلكومي��ة والقط��اع اخلاص 
ووضع خطة تنفيذية واضحة املعالم 

للمرحلة املقبلة.
يذك��ر أن ق��رار مجلس الوزراء بإنش��اء 

العراقي  التنسيق السعودي-  مجلس 
يهدف إلى تعزيز التواصل بن البلدين 
على املس��توى الس��تراتيجي وتعميق 
الثق��ة السياس��ية املتبادل��ة وفت��ح 
آفاق جديدة من التع��اون في مختلف 

اجملاالت ومنه��ا: االقتصادية والتنموية 
واألمنية، واالس��تثمارية والس��ياحية 
والثقافية واإلعالمي��ة وتعزيز التعاون 
املش��ترك ب��ن اجلانب��ن في الش��ؤون 
الدولي��ة واإلقليمية املهم��ة وحماية 

املصالح املش��تركة وتنمية الشراكة 
بن القطاع اخلاص في البلدين وإتاحة 
الفرص��ة لرجال األعم��ال للتعرف إلى 
الفرص التجارية واالس��تثمارية وتبني 
الوس��ائل الفاعل��ة التي تس��هم في 

مس��اعدتهم على اس��تغاللها والتي 
املباش��رة  احلكومي��ة  األذرع  تش��مل 
وغير املباشرة، وتشجيع تبادل اخلبرات 
الفني��ة والتقنية بن اجله��ات املعنية 
م��ن خالل العمل على نقل وتش��جيع 
التقني��ة والتعاون في مج��ال البحث 
العلمي وتبادل الزيارات واملشاركة في 
البرام��ج التدريبي��ة، وتنمي��ة املناطق 
احلدودي��ة ف��ي الع��راق م��ع اململك��ة 
واالس��تفادة م��ن امل��دن االقتصادي��ة 
املتاحة لتكون مصدراً زراعياً وصناعياً 
للع��راق وتنع��م باالس��تقرار  رئيس��اً 
لتوطينها وتكون بيئة جاذبة للقطاع 

اخلاص واملستثمرين.
البن��ك  بح��ث محاف��ظ  ذل��ك،  ال��ى 
املرك��زي الدكت��ور عل��ي الع��الق م��ع 
الوف��د الس��عودي الذي يترأس��ه وزير 
التجارة واالس��تثمار الدكتور ماجد بن 
عبداللة القصبي التعامالت والقنوات 
املصرفية بن العراق والسعودية وذلك 
لالتفاق على وضع خطة عمل للتعاون 
في اجملال املصرفي من خالل تش��كيل 
فريق من مؤسس��ة النقد الس��عودي 
والبن��ك املركزي العراق��ي على ان يعد 
ذل��ك الفريق تقري��ره خالل االس��ابيع 

املقبلة.

واش��ار العالق ان القطاع املصرفي في 
العراق اتخذ خالل الس��نوات القليلة 
املاضي��ة عدة خطوات واع��دة لتطوير 
هذا القطاع وتقدمي الدعم لتأس��يس 
مص��ارف للقط��اع اخلاص ومب��ا يقارب 
)70( مصرف اهلي ومصارف اس��المية 
اخرى بواقع 20 مصرف حتت التأسيس 
االنظم��ة  تش��ريع  ال��ى  باالضاف��ة 
والقوان��ن وتطبي��ق املعايي��ر الدولية 
واملت��داوالت املصرفي��ة التي تس��هم 
ف��ي تطوير ه��ذا القط��اع وغيرها من 
االج��راءات املصرفية حي��ث تعمل االن 
وفق نظام املدفوعات املتطور وتطبيق 

احلوكمة في تعامالتها االدارية 
م��ن جانبه اك��د القصب��ي على رغبة 
رجال االعمال واملستثمرين السعودين 
للدخ��ول ف��ي مش��اريع اس��تثمارية 
بع��د تق��دمي الضمانات والتس��هيالت 
املصرفي��ة لهم وبتر حاج��ز اخلوف في 
هذا اجلانب كون السوق العراقية سوق 

واعدة وجاذبة لالستثمار .
مبين��اً اس��تعداد اجلان��ب الس��عودي 
على تقدمي الدع��م للقنوات املصرفية 
العراقي��ة لكون البني��ة املصرفية هي 
املفت��اح ل��كل االصع��دة االقتصادية 

والتجارية واالستثمارية

جانب من اللقاء

تقـرير
العالق في السعودية لتدارس القنوات المصرفية بين البلدين

بغداد والرياض تبحثان عقد منتدى فرص األعمال

بكين ـ رويترز:
العام��ة  اإلدارة  بيان��ات  أظه��رت 
للجمارك في الصن أمس األربعاء 
أن روس��يا احتفظت باملركز األول 
بن م��وردي النفط اخل��ام للصن 
للش��هر اخلامس على التوالي في 
مت��وز بزيادة 54 باملئة على أس��اس 

سنوي.
وكان��ت اإلدارة ذك��رت ف��ي بيانات 
مفصلة عن جتارة الس��لع األولية 
ص��درت ف��ي الثام��ن م��ن آب إن 
شحنات النفط الواردة من روسيا 
بلغت في الش��هر املاض��ي 4.97 
ملي��ون ط��ن أو نح��و 1.17 مليون 

برميل يوميا.
وفي الش��هور السبعة األولى من 
العام زادت أحجام صادرات النفط 
الروسي إلى الصن 16 باملئة على 
أس��اس س��نوي إلى 34.22 مليون 

طن أو 1.18 مليون برميل يوميا.
واش��ترت الص��ن 34.74 ملي��ون 
طن م��ن النفط اخلام ف��ي متوز أو 
نح��و 8.18 ملي��ون برمي��ل يوميا 

بانخفاض ع��ن حزي��ران لكنه ما 
ي��زال أعل��ى بنح��و 12 باملئة على 

نفس الفترة من العام املاضي.
ومنت الواردات في الشهور السبعة 
األولى من الع��ام 13.6 باملئة على 
أساس سنوي إلى 247 مليون طن 

أو 8.51 مليون برميل يوميا.
وجاءت السعودية في املركز الثاني 
إذ بلغ حج��م صادراتها النفطية 
للصن 3.99 مليون طن أو حوالي 
940 أل��ف برميل يوميا بانخفاض 

0.8 في املئة عنه قبل عام.
وزادت اإلمدادات م��ن اململكة 0.4 
باملئة فق��ط في الفترة من كانون 
الثان��ي إلى مت��وز مقارن��ة بنفس 
الفت��رة من الع��ام املاضي لتصل 
إل��ى 30.59 ملي��ون ط��ن أو 1.05 

مليون برميل يوميا.
ونزلت الش��حنات من أجنوال ثالث 
أكبر م��ورد للصن في مت��وز 17.1 
في املئة مقارنة ب��ه قبل عام إلى 
3.91 مليون طن أو 921 ألفا و520 

برميال.

وزادت الواردات من اجنوال خالل الفترة 
بن كانون الثاني ومتوز 15 باملئة.

الصيني��ة  املصاف��ي  واس��تقبلت 
املزي��د م��ن خام��ات غ��رب أفريقيا 
احللوة في الشهور املاضية وقلصت 
الش��رق  خلام��ات  اس��تخدامها 
األوس��ط الت��ي حتتوى على نس��بة 
عالية من الكبريت بس��بب تضاؤل 
فرق األسعار مما يجعل إمدادات غرب 

أفريقيا أكثر جاذبية.
ومن��ت ص��ادرات اخلام الروس��ية إلى 
الصن ف��ي الع��ام احلالي بس��بب 
تنوي��ع املصافي اخلاص��ة أنواع اخلام 
الت��ي تس��تقبلها لتش��مل خ��ام 
األورال ويج��ري تصديره م��ن البحر 

املتوسط.
وبلغ��ت واردات الص��ن م��ن اخل��ام 
األميرك��ي الت��ي ب��دأت ف��ي العام 
املاضي نح��و 174 ألف برميل يوميا 
ف��ي مت��وز أو 3.8 ملي��ون ط��ن ف��ي 
الشهور الس��بعة األولى من العام 
أي ما يع��ادل 1.5 باملئة من إجمالي 

الواردات.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أنهى املؤش��ر الع��ام لبورصة العراق 
األربع��اء متراجع��اً  ت��داوالت أم��س 
%0.25، ليغل��ق عن��د 575.2 نقطة، 
بانخفاض 1.46 نقطة، عن مستويات 

إغالق جلسة الثالثاء.
وتأث��ر املؤش��ر بتراج��ع 14 س��هماً، 
واملفروش��ات  الس��جاد  تصدره��ا 
ب�%4.25، تاله سهم اخلياطة احلديثة 
ب�%3.86، ثم األمن للتأمن ومصرف 
بغداد ب� %3.7 و%3.23، على الترتيب.

عل��ى اجلانب اآلخر، ارتفعت أس��هم 
4 ش��ركات، في مقدمتها فندق بابل 
ب�%9.43، تاله س��هم فندق عش��تار 
ب���%2.5، وفندق بغداد ب���%1.11، ثم 
الغازية  للمش��روبات  بغداد  س��هم 

ب�0.4%.
وارتف��ع حج��م الت��داوالت أمس إلى 
519.6 ملي��ون س��هم، ف��ي مقاب��ل 
باجللس��ة  س��هم،  ملي��ون   428.38

الس��ابقة، في حن انخفضت قيمة 
الت��داوالت إل��ى 366.98 مليون دينار، 

في مقابل 432.45 مليون دينار.
وتصدرت أس��هم املصارف التداوالت 
حجم��اً وقيم��ة في تعام��الت أمس، 
فح��ل س��هم مص��رف اخللي��ج في 
مقدم��ة األكث��ر ت��داوالً م��ن حي��ث 
الكمي��ات ب���182.6 مليون س��هم، 
في حن جاء باملركز الثاني من حيث 

القيمة ب�62.09 مليون دينار.

في حن تصدر س��هم مصرف بغداد 
الت��داوالت من حيث القيمة ب�89.62 
مليون دينار، لكنه جاء ثانياً في قائمة 
األكث��ر ت��داوالً م��ن حي��ث الكميات 

ب�148.04 مليون سهم.
وبل��غ ع��دد األس��هم املش��تراة من 
 3.71 العراقي��ن  املس��تثمرين غي��ر 
ملي��ون س��هم، بقيم��ة 6.5 مليون 
دين��ار، من خ��الل تنفي��ذ 8 صفقات 

على أسهم 4 شركات.

»األوراق المالية«: تراجع روسيا أكبر مورد للنفط للصين
أسهم الصناعة والمصارف

بغداد ـ الصباح الجديد: 
وافق مجلس ال��وزراء لتخويل وزارة 
الزراع��ة باعتماد دعم مقداره 70 % 
من الكلفة الكلية لبذور محصولي 

احلنطة والشعير.
ج��اء ذل��ك خ��الل جلس��ة مجلس 
الوزراء االعتيادي��ة الثانية والثالثن 
والتي أثمرت فيها جهود وزير الزراعة 

بأصدار القرار من خالل ما مت عرضه 
بشكل طارئ خالل االجتماع.

وذك��ر قس��م العالق��ات واإلع��الم 
والتع��اون الدول��ي، إن القرار يخص 

والش��عير  احلنطة  بذور محصولي 
أسوة باملوسم الزراعي السابق.

وأش��ار إلى إمتام تغطية الكلف من 
مبال��غ دع��م املزارعن لع��ام 2017 

ويتحمل صندوق دعم البذور بنسبة 
%50من دعم مكافأة الرتبة.

ه��ذا  يس��اهم  أن  املؤم��ل  وم��ن 
الدعم بتوفير مس��تلزمات الزراعة 

للموسم الزراعي القادم للمزارعن 
ورف��ع كاهل املبال��غ العالية للبذور 
لغرض توفيرها للزراعة، إضافة إلى 

تقليل تكاليف اإلنتاج للمزارعن.

»الوزراء«: دعم بذور الحنطة والشعير بنسبة 70 % 
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القاهرة - رويترز:
أعربت مصر امس األربعاء عن أس��فها لتخفيض 
برنامج املساعدات األميركية لها ووصفت اإلجراء 
بأنه س��وء تقدير لطبيعة العالقة االس��تراتيجية 

بني البلدين.
وقال��ت وزارة اخلارجي��ة املصري��ة في بي��ان »تعرب 
جمهورية مصر العربية عن أسفها لقرار الواليات 
املتحدة األميركية تخفيض بعض املبالغ اخملصصة 

في إطار برنامج املساعدات األميركية ملصر«.
وأض��اف البي��ان أن اإلج��راء »يعكس س��وء تقدير 
لطبيعة العالقة االستراتيجية التي تربط البلدين 

على مدار عقود طويلة«.
وقال إن مصر تتطلع لتعامل اإلدارة األميركية مع 
برنامج املس��اعدات »من منطل��ق اإلدراك الكامل 

ألهميته ملصالح البلدين«.

صنعاء - أ ب ف:
تعرضت العاصمة اليمنية صنعاء امس االربعاء 
الى سلس��لة غارات جوية، ما ادى الى س��قوط 
قتل��ى وجرحى في صفوف املدنيني، بحس��ب ما 

افاد شهود ومصادر محلية.
واتهم املتمردون احلوثيون الذين يس��يطرون على 
العاصمة قوات التحالف العربي بقيادة اململكة 
السعودية بش��ن الغارات التي استهدفت وفقا 

للشهود مناطق متفرقة في املدينة.
وقالت قناة »املس��يرة« الناطقة باسم املتمردين 
ان 35 مدنيا على االقل قتلوا في اكثر من س��بع 
غ��ارات. ول��م يك��ن ممكن��ا الوصول ال��ى مصادر 

مستقلة فورا لتاكيد احلصيلة.
ويش��هد اليمن من��ذ الع��ام 2014 نزاع��ا داميا 
ب��ني املتمردين احلوثيني والق��وات احلكومية، وقد 
س��قطت العاصمة صنعاء في أي��دي املتمردين 
ف��ي أيل��ول م��ن الع��ام نفس��ه. وش��هد النزاع 
تصعيدا م��ع تدخ��ل اململكة الس��عودية على 
رأس حتالف عس��كري في آذار 2015 بعدما متكن 
احلوثيون من الس��يطرة على مناطق واسعة في 

البلد الفقير.
وأدى الن��زاع حتى اآلن الى مقتل اكثر من ثمانية 
آالف ش��خص وج��رح 47 ال��ف ش��خص آخرين 
عل��ى االقل منذ ان اطلقت الس��عودية حملتها 
العس��كرية دعم��ا حلكوم��ة الرئي��س عبدرب��ه 
منصور هادي، بحس��ب أرق��ام منظمة الصحة 

العاملية.

الخارجية المصرية 
تنتقد قرار تخفيض 

الدعم األميركي 

سقوط قتلى مدنيين في 
غارات جوية على صنعاء 

متابعة -  الصباح الجديد:

اس��تنفر اجلي��ش املص��ري ف��ي 
املنطقة الغربية قرب احلدود مع 
ليبي��ا بالتزامن م��ع حملة دهم 
تش��نها أجه��زة وزارة الداخلية 
في اجلبل الغربي ومدقاته املؤدية 
إلى احلدود الليبية، بهدف كشف 
أوكار اخلالي��ا التابع��ة لتنظيم 
»داعش« اإلرهاب��ي، ومنع وصول 
أي دعم م��ن اجلماعات اإلرهابية 

في ليبيا إلى أذرعها في مصر. 
وكش��فت وزارة الداخلي��ة قبل 
أيام وكراً في اجلبل الغربي ألحد 
أخطر اخلالي��ا اإلرهابية التابعة 
ل�«داع��ش« ف��ي العم��ق، التي 
يقوده��ا اإلرهابي املطلوب عمرو 
س��عد عباس، وقتل��ت عدداً من 

أعضاء تلك اخللية.
وكثف اجليش من مراقبة احلدود 
الغربي��ة ملنع إم��داد تلك اخللية 
ب��أي دع��م ملواجه��ة الضرب��ات 
األمنية التي تستهدف أوكارها 
في الظهي��ر الصحراوي الغربي 
وتؤكد  الصعي��د.  في  حملافظات 
املعلومات األمنية أن تلك اخللية 
حتتفظ باتص��االت متقدمة مع 
ليبيا  مجموعات متطرف��ة في 

متدها بالسالح.
وق��ال املتح��دث باس��م اجليش 
ف��ي بي��ان االثن��ني املاض��ي، إن 
مؤكدة  استخباراتية  معلومات 
أفادت بتجمع عدد من العناصر 
اس��تعداداً للتس��لل إلى داخل 
اجله��ة  م��ن  املصري��ة  احل��دود 

الغربية. 
العام��ة  القي��ادة  أن  وأض��اف 
للقوات املس��لحة أمرت القوات 
املنطق��ة  اس��تطالع  اجلوي��ة 
احلدودي��ة عل��ى م��دى اليومني 
وتتب��ع  واكتش��اف  املاضي��ني 

والتعام��ل  املعادي��ة  األه��داف 
أن ق��وات  إل��ى  معه��ا. وأش��ار 
اجليش جنحت ف��ي رصد وتدمير 
9 س��يارات دف��ع رباعي محملة 
بكميات من األسلحة والذخائر 
تق��وم  فيم��ا  املهرب��ة،  وامل��واد 
الق��وات بالتع��اون م��ع عناصر 
حرس احلدود بتمشيط املنطقة 
احلدودي��ة ومالحقة وضبط تلك 

العناصر.
وأوضح املتحدث أنه في توقيت 
وبالتع��اون م��ع قوات  متزام��ن 
إنفاذ القان��ون في اجليش الثاني 
الق��وات اجلوية  امليداني وجهت 
ضرب��ة جديدة اس��تهدفت بؤرة 
إرهابية شديدة اخلطورة بالقرب 

ف��ي  احل��دودي  الش��ريط  م��ن 
منطقة رفح )ش��مال س��يناء( 
النط��الق  قاع��دة  تس��تخدم 
العناص��ر التكفيري��ة وتخزي��ن 
األس��لحة والعبوات الناس��فة 
أسفرت عن تدميرها في شكل 

كامل.
ف��ي غضون ذل��ك، قالت مصادر 
أهلية وشهود عيان إن مسلحني 
استولوا على سيارة  مجهولني 
تابع��ة لش��ركة الكهرباء حتت 
تهديد السالح في وسط سيناء 
عقب إنزال مستقليها وتوجهوا 

بها إلى جهة غير معلومة. 
وقال شهود عيان إن قوات األمن، 
واألس��لحة  باآلليات  مدعوم��ة 

اخملتلفة، جتوب ش��وارع العريش 
انتش��ار  في مجموعات بخالف 
واملتحرك��ة  الثابت��ة  املكام��ن 
وإغالق بعض الش��وارع اجلانبية 
لفت��رات طويلة وش��ن حمالت 
دهم في بعض مناطق العريش 
عن��د أط��راف املدين��ة بحثاً عن 
عناص��ر مس��لحة أو مطلوبني 

ألجهزة األمن.
من جهة أخ��رى، قررت محكمة 
برئاس��ة  القاه��رة  جناي��ات 
املستش��ار حس��ن فريد تأجيل 
محاكمة 213 شخصاً متهمني 
باالنتم��اء إل��ى تنظي��م »أنصار 
باي��ع  ال��ذي  املق��دس«،  بي��ت 
»داعش« وغير اسمه إلى »والية 

الثالثاء  إلى جلس��ة  سي��ناء«، 
املقب��ل، ف��ي قضي��ة اتهامهم 
بارت��كاب أكث��ر م��ن 54 جرمي��ة 
اغتي��االت  تضمن��ت  إرهابي��ة 
ومحاول��ة  ش��رطة  لضب��اط 
اغتي��ال وزير الداخلية الس��ابق 
وتفجي��رات  إبراهي��م،  محم��د 
طاول��ت منش��آت أمني��ة بعدد 
م��ن احملافظ��ات ف��ي مقدمه��ا 
مبان��ي مديري��ات أم��ن القاهرة 
س��يناء.  وجن��وب  والدقهلي��ة 
التأجيل الس��تكمال  قرار  وجاء 
االس��تماع إلى أقوال الش��هود 

في القضية.
وأفادت معلومات في ليبيا أمس 
االول الثالث��اء ، ب��أن العاصم��ة 

مطل��ع  ش��هدت  طرابل��س 
األس��بوع اجلاري، وص��ول عضو 
الوحدوي��ني  الضب��اط  حرك��ة 
األح��رار اللواء رك��ن أحمد عون، 
آمر الش��ؤون الفنية في النظام 
منف��اه  م��ن  قادم��اً  الس��ابق، 

االختياري. 
وذك��ر مص��در رس��م�ي م����ن 
داخ�ل اجمللس الرئاسي حلكومة 
الوفاق بأنه��ا تتجه إلى تكليف 
عون رئاسة األركان العامة، ونقل 
إفريقيا اإلخبارية«  موقع »بوابة 
عن مص��ادره أن عون س��يتولى 
مهم��ة إع��ادة توحي��د اجلي��ش 
الليبي املنقس�م حال��ياً بي��ن 

ش��رق وغ�رب وج��نوب.

بهدف كشف أوكار الخاليا التابعة لتنظيم »داعش« اإلرهابي 

الجيش المصري يشن حملة دهم في المنطقة 
الغربية قرب الحدود مع ليبيا 

كشف ألحد أخطر 
الخاليا اإلرهابية 

التابعة لـ«داعش« 
في العمق، التي 

يقودها اإلرهابي 
المطلوب عمرو 

سعد عباس

اجليش املصري يقوم بعملية تفتيش على احلدود الليبية
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بيروت - وكاالت:
وح��زب  الس��وري  اجلي��ش  يواص��ل 
اهلل التق��دم ف��ي احملور الش��مالي 
للقلمون الغربي، بينما يقوم اجليش 
اللبناني بعملية إعادة متركز لقواته 
اس��تعدادا إلطالق املرحل��ة الرابعة 

واألخيرة لتحرير اجلرود.
أعلنت دائرة اإلعالم احلربي أن اجليش 
الس��وري وحزب اهلل س��يطرا امس 
إس��ماعيل"،  "قبع  االربع��اء عل��ى 
ج��رود  ف��ي  حرف��وش"  و"ش��عبة 
البريج، في احملور الش��رقي و"مرتفع 
قرنة ش��عبة البحص��ة"، في جرود 
اجلراجير في احملور اجلنوبي بالقلمون 

الغربي.
ه��ذا وتاب��ع اجليش الس��وري وحزب 
اهلل تقدمهما امليداني، وجاء اإلجناز 
النوع��ي إثر عملية إطباق واس��عة 
أس��فرت أم��س االول الثالث��اء ع��ن 
الس��يطرة على العدي��د من املعابر 

احلدودية )سن فيخا، وميرا، والشيخ 
علي( بني سوريا ولبنان.

كما شهدت احملاور الثالثة )الشمالي 
والش��رقي واجلنوبي( ف��ي القلمون 
الغربي مواجهات عنيفة مع داعش 
أس��فرت ع��ن مقت��ل العدي��د من 

عناصر التنظيم.
م��ن اجلانب اآلخر، ووفق دائرة اإلعالم 
احلربي، فقد باش��رت وحدات اجليش 
اللبنان��ي اعتب��ارا من فج��ر اليوم، 
بتنفيذ عملية إعادة متركز وانتشار 
في كام��ل البقع��ة الت��ي حررتها 
اإلرهاب��ي  "داع��ش"  تنظي��م  م��ن 
خ��الل األي��ام املاضية، فيم��ا تقوم 
الفرق اخملتصة في فوج الهندس��ة 
باس��تحداث طرقات جديدة وأعمال 
تفتيش بحثا ع��ن األلغام والعبوات 

واألفخاخ ملعاجلتها فورا.
وتش��ير قيادة العملي��ات إلى "عدم 
وج��ود أي وق��ف إلط��الق الن��ار ضد 

اجملموع��ات اإلرهابي��ة حت��ى دحرها 
بصورة نهائية"، بعد أن أش��يع خبر 
وقف إطالق النار ملدة 36 ساعة في 

بعض وسائل اإلعالم احمللية.
وق��د متكن��ت وح��دات اجلي��ش من 
اس��تعادة  ثالثة أرب��اع رقعة القتال 
أي ما يق��ارب ال���100 كيلومتر من 
أصل 120 كم كان يس��يطر عليها 
تنظيم "داعش" في اجلانب اللبناني، 

بحسب وسائل إعالم محلية.
 20 نح��و  للجي��ش  بق��ي  وبه��ذا 
كيلومترا تشّكل الربع املتبقي حتت 
س��يطرة داع��ش، وينقس��م بني ما 
بقي من ج��رود رأس بعلب��ك والذي 
يبل��غ نحو نصف املس��احة تقريبا، 
فيم��ا يتبع النصف اآلخر لش��مال 
ج��رد عرس��ال ويع��رف باس��م جرد 
الفاكهة، وس��قوط هذا الربع يتيح 
للجيش إع��الن النصر الكامل على 

داعش في اجلرود.

الدوحة �� رويترز:
ذك��رت وكالتا األنباء الس��عودية 
والقطرية ام��س االول الثالثاء إن 
مسؤولني أميركيني بارزين بينهم 
املستشار الرئاسي جاريد كوشنر 
اجتمعوا مع قادة في الس��عودية 
وقطر لبحث عملية الس��الم بني 

الفلسطينيني واإلسرائيليني.
الرئيس  واجتمع كوش��نر صه��ر 
األميركي دونالد ترامب وجيسون 
األميرك��ي  املف��اوض  جرينب��الت 
ودينا بأول نائبة مستش��ار األمن 
القوم��ي بولي العهد الس��عودي 
األمير محمد بن سلمان في جدة 
ث��م توجهوا إل��ى الدوح��ة للقاء 
أمير قطر الش��يخ متيم بن حمد 

آل ثاني.
وإل��ى جانب جه��ود إنهاء الصراع 
الفلس��طيني اإلس��رائيلي قالت 
وكالة األنباء السعودية إن اجلانبني 

بحث��ا حتقي��ق »أم��ن واس��تقرار 
وازده��ار الش��رق األوس��ط«. ولم 
تذكر أي من وكالتي األنباء اخلالف 
املستمر منذ ش��هور بني الرياض 
والدوح��ة والذي ل��م تفلح جهود 
وس��اطة أميركي��ة وكويتية في 

حله.
وقال��ت وكالة األنباء الس��عودية 
إن األمي��ر محم��د ب��ن س��لمان 
واملس��ؤولني بحث��وا س��بل تعزيز 
الوثي��ق  وتعاونهم��ا  عالقتهم��ا 
»كم��ا واف��ق اجلانبان عل��ى دعم 
توجههما الهادف لتحقيق سالم 
اإلس��رائيليني  بني  ودائم  حقيقي 
أم��ن  وحتقي��ق  والفلس��طينيني 
واستقرار وازدهار الشرق األوسط 

وما وراءه«.
وف��ي الدوح��ة التي تس��تضيف 
حلرك��ة  السياس��ية  القي��ادة 
املقاومة اإلسالمية الفلسطينية 

)حم��اس( بح��ث الش��يخ متي��م 
األوض��اع  حتس��ني  واملس��ؤولون 
املعيشة  ومس��تويات  اإلنسانية 

في قطاع غزة.
وأعل��ن البيت األبي��ض عن الزيارة 
هذا الش��هر قائال إنه��ا تأتي في 
إط��ار جول��ة إقليمي��ة تتضم��ن 
اجتماعات مع زعماء من اإلمارات 
وقط��ر واألردن ومص��ر وإس��رائيل 

واألراضي الفلسطينية.
وقال مس��ؤول في البيت األبيض 
في ذلك الوقت إن الوفد األميركي 
س��يجتمع مع زعم��اء باملنطقة 
لبح��ث »س��بل إج��راء محادثات 
س��الم إس��رائيلية- فلسطينية 

حقيقية«.
وبعد تولي ترامب الرئاس��ة جرى 
تكليف كوشنر مبهمة املساعدة 
في التوس��ط للتوصل إلى اتفاق 
بني اإلسرائيليني والفلسطينيني.

كابول – رويترز :
قتل ما ال يقل عن 5 أشخاص، 
العش��رات في هجوم  وأصيب 
انتحاري، تبنت��ه حركة طالبان 
في مدينة الش��كاغاره جنوب 

أفغانستان.
ونقلت وس��ائل إع��الم محلية 
ع��ن املتح��دث باس��م مدينة 
أن  زواك  عم��ر  »الش��كاغاره« 
»من بني القتلى جنديني، وثالثة 

وق��ع  الهج��وم  وأن  مدني��ني، 
بالق��رب من نقطة للش��رطة، 
ومدرس��ة دينية« ،وأوضح زواك 
أن »أغلب املصاب��ني من طالب 

املدرسة«.

الجيش اللبناني يعيد
 تمركز قواته في الجرود

مسؤولون أميركيون وخليجيون 
يبحثون السالم في الشرق األوسط 

مقتل 5 أشخاص بهجوم انتحاري جنوب أفغانستان
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سلة الشباب تغادر السبت إلى إيران للمشاركة في منافسات غربي آسيا
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ASSABAH ALJADEED

ملحق يصدر عن مؤسسة 

"الصباح الجديد"

رئيس التحرير وصاحب االمتياز

اسمـاعيـل زايـر

بغداد ـ الصباح الجديد:

يغ��ادر وفد منتخبنا الس��لوي لفئة 
الش��باب يوم السبت املقبل املوافق 
26 م��ن ش��هر آب اجلاري إل��ى إيران 
للمش��اركة في منافس��ات بطولة 
غرب��ي آس��يا الت��ي تبدأ ف��ي اليوم 
امل��اك  يق��وده  واملنتخ��ب  التال��ي، 
التدريبي املؤلف من مؤيد إسماعيل 
مديراً فنيا، والصربي بيتر ميجوفيج 
مدرب��اً  مه��دي  ومحم��د  مدرب��اً، 

مساعداً.
وقال املدير الفني، مؤيد إس��ماعيل، 
ان الوحدات التدريبي��ة املكثفة في 
املعسكر املتواصل بقاعة السلة في 
املدينة الش��بابية واسكان الاعبني 
في فندق بي��ت الرياض��ة، كانت له 
م��ردودات ايجابية ج��دا على اجلانب 
الفني لاعبني، حي��ث جترى مباريات 
تدريبية ودي��ة امام العبي املنتخبات 
الوطني��ة تؤكد ارتف��اع االداء الفني 

تصاعدياً لاعبي املنتخب الش��باب 
الذي��ن مت اختيارهم للدفاع عن الوان 

العراق في بطولة غربي اسيا.
وقدم إس��ماعيل، الش��كر إلى احتاد 
اللعب��ة ملتابعت��ه الدوؤب��ة لس��ير 
املعس��كر التدريب��ي، مش��يراً إل��ى 
ان الوفد س��يكون برئاس��ة حسني 
العمي��دي رئي��س احتاد كرة الس��لة 
املركزي، كما اشاد بتعاون املسؤولني 
في املدرس��ة التخصصي��ة للوزارة 
وفت��ح قاعة الس��لة ام��ام تدريبات 
املنتخب الش��بابي في خطوة تؤكد 

التعاون واحلرص على النجاح.
وذكر ان 12 العباً س��يمثلون العراق 
ف��ي البطول��ة، ه��م ) محم��د عبد 
اخلال��ق ومحمد امله��دي واحمد ثائر 
وحس��ني جاس��م ومحم��د فال��ح 
والباق��ر صف��اء وباقر ميث��م وحيدر 
مطش��ر ومصطف��ى جنم وحس��ني 

عادل ومنتظر ميثم وسجاد جنم(.
وقال ان العراق س��يواجه في املباراة 
االول��ى املنتخ��ب اإليران��ي مضيف 

البطولة ي��وم 27 اجلاري، ويلعب في 
اليوم التالي امام االردن ثم بلعب في 
29 منه امام لبنان، ويختتم مبارياته 

بلقاء سوريا في 31 آب اجلاري.
م��ن جانبه، وصف املدرب املس��اعد، 
محم��د مه��دي، ان فت��رة ش��هرين 
ونص��ف الش��هر تقريب��اً عل��ى بدء 
املقبل��ة،  للبطول��ة  التحضي��رات 
اوضحت معالم كثيرة في امكانات 
زادت  حي��ث  الش��باب،  الاعب��ني 
مهاراتهم الفنية بالتدريب املكثف 
ال��ذي اقي��م عل��ى ش��كل وحدتني 
س��جلت  فيم��ا  ومس��اًء،  صباح��ا 
الوح��دات التدريبية التزاما باخلطط 
الفنية التي يضعها املدرب الصربي 

بيتر ميجوفيج.
وق��ال ان هنال��ك فارق��ا ب��ني العبي 
الع��راق وبني بقي��ة منتخبات غربي 
آسيا وال سيما الدول التي سناقيها 
في البطولة، مبينا ان الفارق يتمثل 
ف��ي عام��ل الط��ول لاعب��ي الفرق 
املنافسة، حيث هنالك فقراً واضحأً 

في اطوال العبي املنتخب الشبابي، 
لك��ن هنال��ك العب��ني م��ن املمكن 
الت��وازن  عل��ى حتقي��ق  يعمل��وا  ان 
ف��ي املباري��ات بامكاناته��م الفنية 

العالية.
واوض��ح ان هنالك نحو 6 العبني ممن 
دافعوا عن الوان منتخب الناش��ئني 
ف��ي بطول��ة غرب��ي آس��يا االخيرة، 
ينتظم��ون في فئة الش��باب حاليا، 
حيث ميلكون مهارة فنية جيدة، مع 
خبرة اللعب في البطوالت اخلارجية 
س��يكون لهم تأثير ايجابي ان شاء 
اهلل ف��ي املباري��ات من اج��ل حتقيق 

االفضل.
وب��ني مه��دي، ان ه��ذه املهم��ة هي 
االولى له على الصعيد التدريبي مع 
املنتخبات الوطنية، بعد عمله نحو 
5 سنوات في املدرسة التخصصية 
ف��ي وزارة الش��باب والرياضة، مبينا 
انه استفاد في العمل مع املوهوبني 
اكتش��افهم  آلية  عل��ى  والتع��رف 

وتطوير قدراتهم الفنية.

8
شباب الصناعات الكهربائية يتوّجون بكأس الجمهورية بكرة القدم

9
برشلونة ينقل خالفه مع نيمار إلى القضاء ويطالب بتعويض مالي

10
اتحاد اللعبة يعلن المشاركة في بطولة العالم للشباب والنساء
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بغداد ـ الصباح الجديد:
اك��د مدير عام دائرة العاقات والتعاون الدولي في 
وزارة الشباب والرياضة احمد املوسوي ان القائمة 
التي رفعت الى ش��ركة تواص��ل االماراتية واملاك 
الفني ملباراة االساطير في التاسع من ايلول املقبل 
ف��ي ملعب البصرة الدولي تألف��ت من 177 العبا 
ممن مثلوا املنتخبات الوطنية على اجيال متعاقبة 
من املعتزلني وممن ه��م على قيد احلياة، معلنا عن 

اقامة مباراة جتمع جن��وم العراق ونظرائهم العرب 
في ملعب كرباء نهاية العام احلالي.

واضاف املوسوي انه س��يتم تقليص القائمة الى 
40 العب��ا من قب��ل املاك الفني بقي��ادة البرازيلي 
فيي��را ومس��اعده رحي��م حمي��د عل��ى ان يكون 
الاعب��ني املعتزلني ممن مث��ل املنتخب الوطني في 
بطولة اس��يا 2007 حسب رغبة ش��ركة تواصل 
االماراتي��ة، وان القائم��ة التي عرض��ت يوم امس 

وضمت 28 العبا هي قائمة اقتطعت من القوائم 
االصلي��ة الت��ي يبلغ عدده��ا اربعة قوائ��م والتي 
ضمت 177 العبا وس��تدخل املعايير التي حددتها 
ش��ركة تواصل الختي��ار الاعبني املش��اركني في 
مباراة االس��اطير بني جنوم العراق والعالم اذ يجب 
ان يك��ون الاعب ق��د خاض 20 مب��اراة دولية فما 
اكثر فضا عن وزن الاعب ومدى قدرته على لعب 

املباراة.

واش��ار الى ان من ال تنطبق علي��ه املعايير وممن ال 
يس��تطيع اللع��ب الس��باب معينة فس��يتواجد 
كضيف ش��رف في مقصورة كبار الش��خصيات 
الدول��ي تقدي��را وتثمين��ا  البص��رة  VIP مبلع��ب 
جلهوده��م، كما ضم��ت القائمة دع��وات لعوائل 
املدرب��ني والاعب��ني الدوليني الراحل��ني يتقدمهم 
عمو بابا وناطق هاشم وعلي حسني وبشار رشيد 

ومظهر خلف وعباس رحيم وغيرهم.

وذك��ر املوس��وي ان هناك العديد م��ن الكرنفاالت 
الت��ي س��تقيمها وزارة الش��باب والرياضة حيث 
مت االتف��اق عل��ى اقامة مب��اراة جتمع جن��وم العراق 
بنج��وم الع��رب يضيفه��ا ملعب كرب��اء الدولي 
نهاي��ة العال��م احلال��ي عل��ى ان تكون تش��كيلة 
الفريق العراقي مغايرة ملا مت االتفاق عليه لتمثيل 
املنتخب العراقي في مباراة االساطير في التاسع 

من ايلول املقبل.

قائمة أساطير العراق تألفت من 177 العبًا 
المباراة أمام نجوم العالم فرصة كبيرة لرفع الحظر الكلي

جانب من التدريبات



فريق شباب 
الصناعات 

يقوده 
المدرب الشاب 

عمار علي 
الذي استطاع 

أن يحقق 
للفريق نتائج 

المعة هذا 
الموسم، بعد 

أن نجح في 
خطف مركز 
الوصيف في 
دوري الدرجة 
األولى وكان 

مرشحًا للفوز 
باللقب، 
يساعده 

المدرب عدي 
خضير وعقيل 

عبد الزهرة 
مدربًا لحراس 

المرمى، فيما 
يشرف على 

الفريق عدنان 
منهل

أكدت البطلة 
اآلسيوية، 

هدى سالم، 
أنها تحرص 

على تعزيز 
تدريباتها 
والوصول 

إلى مرحلة 
الجاهزية 

التامة 
للمشاركة 

في البطوالت 
المقبلة 

سواء في 
صاالت آسيا 

بتركمانستان 
أم بطولة 

العالم في 
أميركا، بهدف 

إحراز الوسام 
الذهبي بعد 
التألق الكبير 

في منافسات 
القارة التي 

أقيمت مؤخرًا 
في النيبال

الملف 8

بغداد ـ الصباح الجديد:

تعزي��زاً لنجاحات الفريق األول بكرة 
القدم لنادي الصناعات الكهربائية 
املتأه��ل إل��ى دوري اندي��ة الدرج��ة 
املمتاز للموس��م اجلدي��د، فان فريق 
شباب النادي استطاع تأكيد جدارة 
النادي والفوز بلقب أندية اجلمهورية 

لفئة الدرجة االولى بكرة القدم.
الفري��ق جنح في التف��وق على فريق 
الفاصل��ة  املب��اراة  ف��ي  اجلماهي��ر 
بهدف��ن مقابل ه��دف واحد لفريق 
الهدفان  واحرز  الكربالئي،  اجلماهير 
كرار علي وبهاء هادي، منوها صغلى 
ان فريق��ه فاز بالنتيج��ة ذاتها على 

فريق الصحة.
وكان فريق الصناع��ات الكهربائية 
لع��ب ضم��ن اجملموعة الت��ي تضم 
ايض��اً اندي��ة الصح��ة واملصاف��ي 
والقاس��م، حيث انسحب املصافي 
والقاس��م م��ن النهائي��ات اخلاصة 

بفرق أندية اجلمهورية.
وفري��ق ش��باب الصناع��ات يق��وده 
امل��درب الش��اب عم��ار عل��ي الذي 
اس��تطاع ان يحقق للفري��ق نتائج 
المع��ة هذا املوس��م، بع��د ان جنح 
ف��ي خط��ف مرك��ز الوصي��ف في 
دوري الدرج��ة االولى وكان مرش��حاً 
للفوز باللقب، يساعده املدرب عدي 
خضير وعقي��ل عبد الزه��رة مدرباً 
حل��راس املرم��ى، فيما يش��رف على 

الفريق عدنان منهل.
يضم الفريق العدي��د من العناصر 
الب��ارزة، حي��ث مت��ت دع��وة الالعب 
مرتض��ى أحمد ملنتخب الناش��ئن 
ال��ذي يق��وده الكاب��ن عل��ي هادي 

ويس��تعد لتصفي��ات آس��يا، حيث 
يعد عنصرا واعداً، يتناس��ب عمره 
م��ع العبي املنتخب الناش��ئ، فيما 
ب��رز ايضا اله��داف حس��ن عدنان 
بتس��جيله 13 هدف��اً للفري��ق هذا 
املوس��م، مؤكداً جدارت��ه في اخلط 
الهجومي، فيما سجل زميله كرار 
صب��اح 11 هدف��اً، مما يؤك��د مهارة 
الالعب��ن في اخلط��وط الهجومية 
التي كانت ق��وة ضاربة للفريق في 

املنافسات.
يقول املدرب عمار علي، ان سعادته 
كبي��رة ف��ي تتوي��ج فريق��ه بلقب 
اجلمهوري��ة لفئ��ة الش��باب، وه��و 
إجن��از يضاف إل��ى النتائ��ج املتميزة 
التي حققته��ا فرق نادي الصناعات 
الكهربائي��ة بكرة الق��دم، مبيناً ان 
ج��دارة الالعبن كان��ت كبيرة فوق 
املستطيل االخضر، فيما بذل املالك 
التدريبي جهود مضاعفة في سبيل 
احلصول على اإلجن��از املهم، كما ان 
إدارة الن��ادي ابدت حرصاً وس��اندت 
املتواص��ل  بتش��جيعها  الالعب��ن 
وحضورها إل��ى التدريبات واملباريات 

من اجل حتقيق األفضل.
 C ويتابع املدرب احلائز على ش��هادة
التدريبية اآلس��يوية ان التدريب في 
الفئات العمرية صعب، لكن االجمل 
فيه هو اإلجناز واكتش��اف الطاقات 
الفعالة الت��ي ميكن ان تصبح جنوم 
املس��تقبل، مش��يرا إل��ى ان فرصة 
العبي فريق��ه مؤاتية ليترحلوا إلى 
الفري��ق االول والدفاع عن الوانه في 
املنافسات املمتازة للموسم اجلديد 
2018/2017، النه��م ميلكون مهارة 
عالية وق��درات على اثبات وجودهم 

في الدوري املمتاز.

بعد تأهل الفريق األول إلى أندية الدوري الممتاز للموسم المقبل

شباب الصناعات الكهربائية يتّوجون بكأس الجمهورية بكرة القدم
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عمار علي شباب الصناعات

يقول المدرب عمار علي، إن سعادته كبيرة في تتويج 
فريقه بلقب الجمهورية لفئة الشباب، وهو إنجاز يضاف 
إلى النتائج المتميزة التي حققتها فرق نادي الصناعات 

الكهربائية بكرة القدم، مبينًا أن جدارة الالعبين كانت كبيرة 
فوق المستطيل األخضر، فيما بذل المالك التدريبي جهود 

مضاعفة في سبيل الحصول على اإلنجاز المهم

 

بغداد ـ الصباح الجديد:

تتواصل بثق��ة تدريبات منتخبنا 
برفع  والناشئات  الشابات  لفئتي 
االثقال ف��ي قاعة املركز التدريبي 
في منتدى شباب الصدر/ مديرية 

شباب ورياضة مدينة الصدر.
وقال مدرب املنتخب الوطني لرفع 
األثقال عباس أحمد، ان 8 رباعات 
يواصلن حتضيراتهن للمش��اركة 
في املنافسات، وهن ) هدى وهديل 
سالم نعمة، وخديجة إسماعيل، 
وآي��ات عب��د الكرمي، وجل��ن حازم، 
وزهراء عب��د اجلب��ار، ورقية أحمد 
محمد، وياس��من يون��س(.. وذكر 
أحم��د، ان التدريبات جترى وس��ط 
في  للمس��ؤولن  دؤوبة  متابع��ة 
املركزي  اللعب��ة  واحت��اد  املنت��دى 
الذي يحرص على تهيئة جتهيزات 
رياضي��ة للرباعات م��ن أجل دفع 
مس��يرة التحضي��رات إل��ى امام 
وح��ث الالعبات عل��ى التفوق في 

املنافسات اخلارجية.

ه��دى  الالعبت��ن  ان  واوض��ح 
وش��قيقتها هديل س��الم نعمة 
تألق��ن في بطولة آس��يا االخيرة 
في النيبال، حي��ث حصلت هدى 
على وسامن ذهبين ووسام ثالث 
فضي، فيما حلت هديل بالترتيب 
الرابع، حي��ث ما زالت بحاجة إلى 
خبرة أكثر، مبينا انهما، س��بق ان 
اش��تركتا في بطول��ة التضامن 
اإلس��المي االخيرة الت��ي اقيمت 
ف��ي اذربيج��ان وحلل��ن بالترتيب 
اخلام��س في النهائي��ات بن نحو 
10 � 12 رباعة من دول إس��المية 
ع��دة، بع��د تس��جيلهن أرقام��اً 
قياس��ية عراقية جدي��دة، منوهاً 
إل��ى ان الالعبت��ن اش��تركتا في 
منافس��ات 69 كغ��م و79 كغم، 
مبين��اً ان هديل رفع��ت 14 كغم 
جدي��داً ع��ن رفعاتها الس��ابقة، 
بي��د ان االصابة الت��ي حلقت بها 
حالت دون تس��جيل إجن��از جديد 
له��ا واحلصول على احد اوس��مة 

املقدمة.
املش��اركات  ص��دى  ان  واوض��ح 

اخلارجية االخيرة، في بطولة آسيا 
اإلس��المي  والتضامن  بالنيب��ال، 
في باكو، كانت كبيرة جدا، حيث 
نال الوفد العراقي النس��وي برفع 
التي  باملنتخب��ات  األثقال اس��وة 
دافع��ت ع��ن ال��وان الع��راق في 
املنافس��ات لكال اجلنسن، اشادة 
وثناء م��ن املش��اركن، حيث عبر 
العدي��د من املدربن اندهاش��هم 
الكبي��ر لرؤي��ة رباع��ات عراقيات 
يتفوقن على الظروف ويش��تركن 
في الس��باقات إلى جانب بطالت 

الدول اإلسالمية االخرى.
وب��ن امل��درب عب��اس أحم��د، ان 
مدرب��ي منتخبات مص��ر وتونس 
والسعودية، اطلعوا على القدرات 
العراقية، وثمنوا جهود الرباعات، 
واشادوا بقدرات العنصر النسوي 
العراق��ي ال��ذي كان عند حس��ن 
الظن في املنافس��ات.. كما، اكد 
املدرب عب��اس أحم��د، ان العبات 
املنتخ��ب الوطني برف��ع األثقال، 
ميثل��ن ن��ادي الش��رطة، ويحق��ق 
األلقاب ويعتلن منصات التتويج، 

بفضل الدعم الكبير الذي تقدمه 
إدارة الن��ادي ف��ي اط��ار دعمه��ا 
لأللع��اب الرياضي��ة وم��ن بينها 

رياضة رفع األثقال النسوية.
البطل��ة  اك��دت  جانبه��ا،  م��ن 
اآلسيوية، هدى سالم، انها حترص 
على تعزيز تدريباتها والوصول إلى 
مرحلة اجلاهزية التامة للمشاركة 
في البطوالت املقبلة س��واء في 
ص��االت آس��يا بتركمانس��تان او 
بطولة العالم في أميركا، بهدف 
أحراز الوسام الذهبي بعد التألق 
الكبير في منافسات القارة التي 

اقيمت مؤخراً في النيبال.
وبين��ت ان امل��درب عب��اس أحمد 

يحرص على امتام 
ت  ا ح��د لو ا

التدريبية 
وإجنازها 

لش��كل  با
االمثل لدعم 

ة  مس��ير

التحضيرات 
املقبل��ة،  للمش��اركات 
طموحاته��ا  ان  مبين��ة 
كبيرة في تعزيز النجاحات 
باضاف��ة أوس��مة جديدة 
طب��الت  ف��وق  بالتف��وق 
املنافسة في تركمانستان 

أو أميركا.

هدى سالم: هدفي الفوز بذهبي القارة والعالم

نساء رفع األثقال يستعّدن بثقة
للمشاركة في المحافل الخارجية

بغداد ـ الصباح الجديد:

الوطن��ي  منتخبن��ا  يواص��ل 
املتقدم��ن  لفئ��ة  بالتايكوان��دو 
معس��كره التدريب��ي املرك��زي في 
محافظ��ة الس��ليمانية باش��راف 
اللجنة االوملبية الوطنية العراقية 
حتضيراً للمشاركة في بطولة دورة 
األلع��اب اآلس��يوية داخل الصاالت 
املق��ررة ان تضيفها تركمانس��تان 

ابتداء من 17 أيلول املقبل.
ويشرف على املعسكر املركزي عضو 
املكت��ب التنفيذي للجنة األوملبية، 

رئيس الهيئة املؤقت��ة للتايكواندو 
س��الم ع��واد، إلى جانب امن س��ر 
الهيئ��ة املؤقتة حتس��ن حس��ون.. 
اعلن ذلك، مدرب املنتخب الوطني 
بالتايكواندو، نبيل قاسم، مبيناً ان 
13 العب��اً ينتظمون ف��ي التدريبات 
ضمن املعس��كر املركزي باش��راف 
مباش��ر من اللجنة األوملبية، حيث 
ب��دأت التدريبات ي��وم 20 آب اجلاري 
وتس��تمر لغاي��ة 30 م��ن الش��هر 
نفسه، والالعبون هم ) علي كامل 
واحمد هادي وصالح مهدي وحسن 
جبر وياسر عقيل ومصطفى ناصر 
وجعفر جبار واحمد س��تار وسيف 

طاهر وحسن غازي وحسن رحيم 
وعلي محمد ومحمد جبار(.

واوضح ان املنتخب خليط من العبي 
ش��تى احملافظات ميلكون مهارات 

باعمار  فني��ة عالية ج��دا، 
صغيرة ومناس��بة العداد 
للتايكوان��دو  منتخ��ب 

باملنافس��ة  جديرا  يك��ون 
واملشاركة في بطوالت على مدى 

نحو 5 � 6 س��نوات مقبل��ة.. وذكر 
ان املعسكر يش��هد اجراء وحدات 
تدريبية صباحية ومس��ائية، على 

ان يختت��م باجراء ن��زاالت ودية 
مع العب��ي ن��ادي جمجمال 

ومنتخب السليمانية.
وذكر قاس��م، ان الوفد س��يقتصر 
عل��ى 4 العبن لتمثي��ل العراق في 
اآلس��يوية  األلع��اب  دورة  بطول��ة 
داخ��ل الص��االت، حي��ث وجهت 
ان  إل��ى  األوملبي��ة  اللجن��ة 
تكون املش��اركة نوعية في 
البطول��ة املقبل��ة، لذلك 
س��يتم اختيار افضل 4 
العب��ن في املعس��كر 
التدريب��ي م��ن أج��ل 
الع��راق ف��ي  متثي��ل 
الق��اري  احملف��ل 

املقبل.

"وطني التايكواندو" يواصل معسكره
في السليمانية تحضيرًا لدورة آسيا بالصاالت 

املنتخب الوطني للتايكواندو
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انضم نيمار 
)25 عاما( الى 
سان جرمان 
في أوائل آب 
بصفقة بلغت 
قيمتها 222 
مليون يورو، 
هي قيمة 
فسخ العقد 
بين الالعب 
الدولي والنادي 
الذي انضم اليه 
عام 2013. إال 
أن بوادر سوء 
العالقة بين 
برشلونة والعبه 
السابق الذي 
مدد عقده 
معه في صيف 
العام الماضي 
حتى 2021، 
بدأت تلوح في 
األفق سريعا

بعد معاناته 
من سلسلة 
من اإلصابات 
في الركبة 
والرسغ أبعدته 
عن المالعب 
طويال، عاد 
نادال، الذي 
حصد 15 لقبا 
في البطوالت 
األربع الكبرى، 
إلى المنافسات 
ووصل لنهائي 
بطولة أستراليا 
المفتوحة 
مطلع العام 
الحالي، وحصد 
لقب فرنسا 
المفتوحة 
للمرة العاشرة 
هذا الموسم، 
ليعزز بهذا 
اإلنجاز رقمه 
القياسي غير 
المسبوق
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العواصم ـ وكاالت:

رح��ل البرازيل��ي نيم��ار، ع��ن صف��وف 
برش��لونة، خ��ال الصيف اجل��اري، إلى 
باريس س��ان جيرمان، بعد فسخ عقده 

ودفع 222 مليون يورو.
وبدأ االحتاد الدولي لكرة القدم )الفيفا)، 
التحقيق في ش��كوى تق��دم بها نيمار 
بحق برشلونة، حول عدم حصوله على 
مكافأة كان يفترض احلصول عليها قبل 
انتقاله إلى سان جيرمان، وذلك وفقا ملا 
ذكرته شبكة »س��كاي سبورت«.ويأتي 
حتقيق الفيفا بعد ي��وم واحد من إعان 
برشلونة، نيته مقاضاة نيمار مببلغ 7.8 
مليون حنيه اس��ترليني، بشأن اإلخال 
في تعاقده مع النادي.ويرفض برشلونة، 
دفع املكافاة البالغة قيمتها 23 مليون 
جنيه إس��ترليني لوالد نيمار، املسؤول 
ع��ن أعم��ال الاعب، بعد متدي��د العقد 
بن الطرف��ن العام املاضي.وذكر مصدر 
إس��باني مقرب م��ن نيمار ل�«س��كاي 
سبورت« في وقت سابق الشهر احلالي، 
أن الاعب البرازيلي يش��عر باالس��تياء 

بشأن جتميد املكافأة.
ونقل��ت الش��بكة ع��ن ناط��ق باس��م 
الفيفا أمس األربعاء »املس��ألة معلقة 
وله��ذا  حالي��ا،  للتحقي��ق  وخاضع��ة 
الس��بب لس��نا ف��ي وضع يس��مح لنا 

بالتعليق بشأنها«.  
وكان الناطق الرس��مي باسم برشلونة 
جوس��يب فيفي��س قد ص��رح في وقت 
س��ابق »النادي لن يدف��ع املكافأة لوالد 
نيم��ار، هن��اك ثاث��ة ش��روط حوله��ا، 
يتوج��ب على الاعب أال يتفاوض مع أي 
فريق آخر قبل ش��هر من دف��ع املكافأة، 
ويجب أن يبدي رغبته في احترام عقده، 
كما أننا لن ندفع املكافأة قبل األول من 
أيلول بجميع األحوال، حتى انتهاء فترة 
االنتقاالت«.وأض��اف فيفيس »واآلن ومبا 
أننا نع��رف أن أيا من هذه الش��روط لم 

يتحقق، فإننا لن نلتزم بدفع املكافأة«.
برش��لونة  ن��ادي  ب��ن  اخل��اف  واتخ��ذ 
االس��باني لكرة القدم والبرازيلي نيمار 
بع��دا اضافي��ا أول أم��س، مع كش��ف 
النادي تقدمه بدعوى ضد جنمه السابق 
املنتقل حديثا الى باريس س��ان جرمان 
الفرنس��ي، للمطالب��ة بتعويض مالي، 
بعد يوم��ن من انتقاد أغل��ى العب في 

العالم مديريه السابقن.
وانضم نيمار )25 عاما) الى سان جرمان 
ف��ي أوائ��ل آب بصفقة بلغ��ت قيمتها 
222 ملي��ون ي��ورو، ه��ي قيم��ة فس��خ 
العقد ب��ن الاعب الدولي والنادي الذي 
انضم اليه عام 2013. اال ان بوادر س��وء 
العاقة بن برش��لونة والعبه الس��ابق 
الذي مدد عقده مع��ه في صيف العام 

املاضي حتى 2021، بدأت تلوح في األفق 
سريعا.

وبعد أيام م��ن االنتقال، وفي خطوة لم 
تكشف س��وى، تقدم برشلونة بدعوى 
قضائي��ة يطال��ب فيه��ا نيم��ار بإعادة 
مكافأة دفعها له برشلونة على خلفية 
متديد العق��د، اضافة الى تعويض مالي 

وفوائد.
وأوضح برش��لونة في بي��ان انه يطالب 
»باس��تعادة املبل��غ ال��ذي س��بق دفعه 
بس��بب  عق��ده  لتجدي��د  كمكاف��أة 
مخالفت��ه بن��ود العق��د، و8,5 ماي��ن 
يورو كتعويض��ات، و10 باملئ��ة إضافية 

كفوائد«.
وطلب النادي االس��باني ان يقوم س��ان 
جرم��ان بدف��ع املبال��غ املطلوب��ة ف��ي 

ح��ال عدم متك��ن نيمار من ذل��ك، علما 
ان التقدي��رات تش��ير ال��ى ان املهاجم 
س��يتقاضى ف��ي الن��ادي اململ��وك من 
هيئة قطر لاستثمارات الرياضية، راتبا 
سنويا صافيا يصل الى 30 مليون يورو.

وأوض��ح الن��ادي الكاتالوني ان��ه تقدم 
بالدع��وى ف��ي 11 آب أم��ام محكم��ة 
العم��ل في برش��لونة، ومت إب��اغ االحتاد 
االسباني لكرة القدم بها ملتابعتها مع 

االحتادين الدولي والفرنسي.
وكان برش��لونة رفض هذا الشهر، دفع 
مكاف��أة لنيمار بقيم��ة 26 مليون يورو، 
كانت تس��تحق بع��د انقضاء الس��نة 
األولى من عقده املمدد.وأش��ار متحدث 
باس��م النادي ف��ي حينه ال��ى ان نيمار 
»لم يكم��ل عقده مع الن��ادي ... ونظرا 

الى خرقه العقد ف��ان النادي لن يدفع« 
املكافأة.

وش��دد نيمار ل��دى تقدمي��ه كاعب مع 
س��ان جرمان في الرابع من آب ، على ان 
»لكل العب احل��ق بالبقاء أو الرحيل. اذا 
أردنا الرحي��ل، اذا ش��عرنا ان األوان حان 

للرحيل، يجب الرحيل«.
وفي بيانه أول أمس، أكد برش��لونة رفع 
الدع��وى به��دف »حماي��ة مصاحل��ه«.. 
وأوضح »بدأ نادي برش��لونة لكرة القدم 
ه��ذه االج��راءات حلماي��ة مصاحله بعد 
قرار نيمار شراء عقده بعد أشهر فقط 
م��ن توقيعه متديدا حت��ى 2021. الدفاع 
القانون��ي س��يتم على وف��ق االجراءات 
املعتمدة م��ع الس��لطات اخملتصة، من 
دون الدخ��ول ف��ي أي ج��دل لفظي مع 

الاعب«.وتأت��ي إش��ارة برش��لونة ال��ى 
تف��ادي اجلدل مع نيم��ار، بعد يومن من 
تصريحات قاسية من األخير بحق إدارة 

النادي الكاتالوني.
فبعد تسجيله هدفن مساء االحد في 
مرمى تولوز ومساهمته في فوز فريقه 
6-2 في املب��اراة األولى الت��ي يخوضها 
عل��ى ملعب��ه »ب��ارك دي بران��س« ف��ي 
العاصم��ة الفرنس��ية، اعتب��ر نيمار ان 
مس��ؤولي برشلونة »ليسوا األشخاص 

الذين يجب ان يكونوا في مواقعهم«.
أضاف »أريد ان أق��ول احلقيقة، انا حزين 
ج��دا«، متابع��ا »أمضيت أربع��ة أعوام 
هناك وكنت سعيدا. في البداية، كنت 
س��عيدا، أمضيت أربع س��نوات جميلة 
هناك وغ��ادرت س��عيدا. لك��ن معهم 

)املديرون)، كا«.وشدد على ان برشلونة 
»يس��تحق أفضل بكثي��ر والعالم كله 

يعرف ذلك«.
وكان رئيس نادي برش��لونة جوزيب ماريا 
بارتومي��و عّد في الس��ابع م��ن آب ، ان 
نيم��ار بات ج��زءا من املاضي بالنس��بة 

لبرشلونة.
وقال أم��ام جمعية عمومي��ة لرابطات 
املش��جعن »ال العب أكبر من برشلونة 
)...) تعرف��ون ان نيم��ار كان ج��زءا م��ن 
جن��اح نادين��ا، اال ان نيمار ب��ات اآلن جزءا 
م��ن املاضي. لق��د أراد الرحيل. كان هذا 
قراره على رغم اننا قمنا بكل شيء في 

وسعنا لكي يبقى«.
ويواج��ه بارتومي��و والرئي��س الس��ابق 
لبرش��لونة ساندرو روس��ل، اضافة الى 
نيم��ار وعائلته، محاكمة في اس��بانيا 
على خلفية الفساد والتهرب الضريبي 
بعدم كشف القيمة احلقيقية لصفقة 
انتقاله من سانتوس.. وما يزال برشلونة 

يسعى الى تعويض انتقال نيمار.
وعل��ى رغم ضم��ه هذا الش��هر العب 
الوس��ط البرازيلي باولينيو في صفقة 
بلغ��ت قيمتها 40 مليون يورو واعتبرها 
العديد من املشجعن واخلبراء الكروين 
مبالغ��ا بها، يض��ع الن��ادي الكاتالوني 
نص��ب عيني��ه العب��ن هم��ا البرازيلي 
فيليب��ي كوتينيو )ليفرب��ول االنكليزي) 
والفرنس��ي عثم��ان دميبيلي )بوروس��يا 

دورمتوند االملاني).
ب��اءت  برش��لونة  مح��اوالت  كل  ان  اال 
بالفش��ل حت��ى اآلن، اذ يص��ر دورمتوند 
عل��ى قيمة معين��ة لصفق��ة دميبيلي 
)130 ملي��ون ي��ورو على األقل بحس��ب 
التقدي��رات)، بينم��ا يرف��ض ليفرب��ول 
التخل��ي عن كوتينيو عل��ى رغم طلبه 
رس��ميا من إدارة ناديه الرحيل، بحسب 

التقارير.
وبع��د اع��ان برش��لونة ع��ن تقدم��ه 
بالدعوى، نشر جنمه االرجنتيني ليونيل 
ميس��ي صورة عل��ى مواق��ع التواصل 
وزميل��ه  نيم��ار  بجان��ب  االجتماع��ي 
االوروغوياني لويس س��واريز علق عليها 

»لقد عاد...«.
ويبدو ان ميس��ي املح الى تعليق زميله 
االخر في برشلونة املدافع جيرار بيكيه 
الذي كتب على مواقع التواصل الشهر 
املاض��ي »س��يبقى«، ف��ي محاولة منه 
القن��اع البرازيل��ي بالبقاء ف��ي صفوف 
عل��ى  نيم��ار  نش��ر  برش��لونة.بدوره 
»انستاغرام« مجموعة صور تظهره يزور 
زماءه الس��ابقن في الفريق االسباني، 
عل��ى غ��رار ميس��ي وس��واريز وبيكيه، 
ومعه مواطنه داني الفيش العب س��ان 
جرمان احلالي وبرشلونة السابق.وكتب 
نيم��ار ال��ى جان��ب صورته مع ميس��ي 

وسواريز »اصدقاء افتقدهم«.

الفيفا يبدأ التحقيق في شكوى الالعب ضد النادي الكاتلوني

برشلونة ينقل خالفه مع نيمار إلى القضاء ويطالب بتعويض مالي

برشلونة رفض هذا الشهر، دفع مكافأة لنيمار بقيمة 26 
مليون يورو، كانت تستحق بعد انقضاء السنة األولى من 

عقده الممدد.وأشار متحدث باسم النادي في حينه الى ان 
نيمار »لم يكمل عقده مع النادي ... ونظرا الى خرقه العقد 

فإن النادي لن يدفع« المكافأة

نيمار 

العواصم ـ وكاالت:

رحب كري��س كيرمود، رئيس احتاد العبي 
التن��س احملترفن، بع��ودة رفائي��ل نادال، 
لصدارة قائمة التصنيف الدولية، قائا 
إنه��ا دليل على قدرة النجم اإلس��باني 
عل��ى االس��تمرار طوي��ا ف��ي ماع��ب 
التنس، وتكش��ف عن متيز جديد ال يقل 
ع��ن إجنازات��ه الكبي��رة الس��ابقة خال 

مسيرته مع اللعبة.
وعاد نادال إل��ى صدارة قائمة التصنيف 
الدولي��ة للم��رة األولى منذ مت��وز 2014، 
بعدما انتزع املرك��ز األول من البريطاني 
آندي موراي، م��ع صدور القائمة اجلديدة 

األثنن.
وقال كيرمود، في بيان: "العودة لصدارة 
التصني��ف الدول��ي بعد تس��عة أعوام 
من الوصول إلي��ه للمرة األولى، أمر غير 

مسبوق".
وأضاف: "حقق رفائيل العديد من األرقام 
الرياضية  القياس��ية خ��ال مس��يرته 
املتمي��زة، وه��ذا إجناز جدي��د ال يختلف 
عن بقية اإلجنازات، ويكش��ف عن التزام 
ومس��يرة طويلة حافلة، ونحن نقدم له 

التهنئة على هذا اإلجناز الهائل".
وبعد معاناته من سلسلة من اإلصابات 
في الركبة والرس��غ أبعدته عن املاعب 
طويا، عاد نادال، الذي حصد 15 لقبا في 
البطوالت األربع الكبرى، إلى املنافسات 
ووصل لنهائي بطولة أستراليا املفتوحة 
مطلع العام احلالي، وحصد لقب فرنسا 
املفتوحة للمرة العاش��رة هذا املوسم، 
ليع��زز بهذا اإلجناز رقمه القياس��ي غير 

املسبوق.
وقال نادال: "العودة إلى صدارة التصنيف 
بع��د كل ما تعرضت له خ��ال العامن 
األخيرين ش��يء ال يصدق بالنس��بة لي، 

الع��ودة إلى مرك��ز الص��دارة بعد ثاثة 
أعوام هو إجناز هائل".وحصد نادل أربعة 
ألقاب خال املوس��م احلالي، وفاز في 49 

مباراة وخسر في 9 فقط في 2017.
وانتزع اإلس��باني رافائيل ن��ادال، صدارة 
التن��س  لاعب��ي  العامل��ي  التصني��ف 
احملترفن، بع��د غياب ثاثة أعوام، ليتربع 
على عرش اللعبة البيضاء، في الترتيب 
اجلديد لاعبن، الص��ادر األثنن.. وارتقى 
نادال لص��دارة التصني��ف للمرة األولى 
من��ذ الس��ادس م��ن مت��وز 2014 ، على 
حس��اب البريطان��ي آندي م��وراي، الذي 
تراج��ع للوصاف��ة، علما بأن��ه غاب عن 
بطولة سينسيناتي لألساتذة، ويواصل 

برنامجه التأهيلي.
فيدري��ر  روجي��ه  السويس��ري  وظ��ل 
ثالث��ا، بعدم��ا أعل��ن أيض��ا غياب��ه عن 
سينس��يناتي، الت��ي ودعه��ا ن��ادال من 
ال��دور رب��ع النهائي على يد األس��ترالي 

نيك كيريوس.
وشهدت البطولة التي توج بها البلغاري 
جريجور دمييتروف على حساب كيريوس، 
صع��ود األول للتصنيف التاس��ع عامليا، 
كما صعد األس��ترالي خمس��ة مراكز 
ليح��ل في املرتبة ال���18 عامليا، في حن 
خ��رج الكن��دي ميل��وس راونيت��ش من 
قائم��ة الاعبن العش��ر األوائل، ليحل 

في الترتيب ال�11.
وفيم��ا يل��ي قائم��ة الاعبن العش��رة 
األوائل: اإلس��باني رافائيل ن��ادال.7.645، 
آن��دي م��وراي.7.150،  البريطان��ي  ت��اه 
ثم السويس��ري روجيه فيدري��ر.7.145، 
ستانيس��اس  فالسويس��ري 
نوف��اك  والصرب��ي  فافرين��كا.5.690، 

ديوكوفيتش.5.325
زفيري��ف.4.470،  ألكس��ندر  واألملان��ي 
س��يليتش.4.155،  ماري��ن  والكروات��ي 
تي��م.4.030،  دوميني��ك  والنمس��اوي 

دمييت��روف.3.710،  جريج��ور  البلغ��اري 
والياباني كي نيشيكوري.3.195.

واستعاد اإلس��باني رافائيل نادال املركز 
األول عاملي��ا في تصني��ف العبي التنس 
احملترفن، للمرة األولى منذ السادس من 

متوز 2014.
وانتظر نادال ثاث��ة أعوام و45 يوما منذ 
املرة األخيرة التي جلس فيها على عرش 
التن��س، ليفتتح الفت��رة الرابعة له في 
ص��دارة اجل��دول والتي س��يهدف فيها 
لزيادة ع��دد األس��ابيع التي ظ��ل فيها 
كمصنف أول، والتي تبلغ 141 أسبوعا.

وتنقس��م هذه األس��ابيع عل��ى النحو 
التالي: 46 أسبوعا في الفترة بن 18آب 
2008 و5 يوليو 2009، و56 أسبوعا بن 7 
حزيران 2010 و3 متوز 2011 و39 أسبوعا 

بن 7 تشرين األول 2013 و6 متوز2014.
واآلن وم��ع حصده لس��بعة آالف و645 
نقط��ة، وأربع��ة ألق��اب ه��ذا الع��ام 
)روالن ج��اروس ومونت كارل��و ومدريد 
وبرش��لونة)، فإن نادال يتطل��ع لتوديع 

املوس��م في الصدارة أيض��ا، األمر الذي 
حقق��ه ثاث م��رات من قبل ف��ي أعوام 

2008 و2012 و2013.
وكان عام��ه األول 2008 بالتحدي��د ه��و 
الذي اس��تهل فيه نادال الصدارة وعمره 
ال يتج��اوز 22 عام��ا، وع��اد بع��د تس��ع 
س��نوات، عندما أصبح عم��ره 31 عاما، 

لتكرار نفس األمر.
وق��ال املدي��ر التنفي��ذي ورئي��س رابطة 
العبي التن��س احملترف��ن )ATP)، كريس 
كيرم��ود، في ه��ذا الصدد: "اس��تعادة 
نادال للتصنيف األول بعد تسعة أعوام 
من حتقيقه للمرة األولى، أمر لم يحدث 
من قبل".. وأضاف: "مش��وار رافا شهد 
حصده لألرقام القياسية بنحو مدهش. 
دائما ما يظهر تفانيه الدائم واستمراره 

في التألق مع مرور األعوام".

وأبدى الاعب نفس��ه ش��عوره بالفخر 
على قدرته للعودة إلى تصدر التصنيف 
العامل��ي بعد الفت��رة املاضية ل��ه التي 
كان��ت مليئ��ة باإلصابات.وص��رح نادال 
مؤخرا: "الصعود للص��دارة بعد كل ما 
حدث في العامن املاضين أمر ال يصدق. 
إنه اجن��از ال ميكن وصف��ه أن أعود لهذه 

املرتبة بعد ثاثة أعوام".
ويش��ير فريق عمله بأن مستوى التنس 
ال��ذي يقدم��ه ن��ادال هو الذي س��اهم 
في صع��وده لقمة التصني��ف العاملي، 
حيث يقول مدربه فرانس��يس رويج، في 
تصريح��ات ملوق��ع رابط��ة )ATP): "عاد 
للع��ب بنح��و جي��د وللف��وز باملباريات، 
الهامة".وواصل:  البطوالت  في  وخاصة 
"استعادة الصدارة يظهر مدى التحسن 
الذي يشهده رافا، وكذلك مدى حفاظه 
املنافس��ة  اس��تمرارية  عل��ى 
القم��ة  ف��ي  وتواج��ده 

لسنوات طويلة".
مدربه  يؤكد  كما 
اآلخر، كارلوس 
أن  موي��ا 

الص��دارة 
مث��ل  تعن��ي 

فت��رة حص��اد بعد 
موسم كبير. قائا: "إنه أمر يستحقه 

كليا".
وفعليا ال يوجد العب أفضل من رافائيل 
ن��ادال على مدار املوس��م احلال��ي، رغم 
الصراع الش��رس من قبل السويس��ري 
روجيه فيدرير، الفائز بلقبن كبيرين في 

أستراليا ووميبلدون.
فاإلسباني صاحب ال�15 لقبا في اجلراند 
سام ال يتصدر فقط التصنيف العاملي 

ولكنه يحتل أيضا الصدارة 
في الس��باق نح��و البطولة 

اخلتامي��ة ف��ي لن��دن، والت��ي 
ثمانية  أفضل  فيها  يشارك 

العب��ن باملوس��م، وذل��ك 
العاشر في  لقبه  بفضل 
وانتصاراته  جاروس  روالن 
كذلك ف��ي مونت كارلو 

وبرشلونة ومدريد.
وخ��اض نادال ف��ي 2017 
أيض��ا  نهائي��ات  ثاث��ة 
املفتوح��ة  )اس��تراليا 
املفتوح��ة  واملكس��يك 
وميامي لألساتذة)، لتصعد 
ب��ه إل��ى قم��ة التصنيف.
وسيستعد نادال للحفاظ 
القمة خال بطولة  على 

آخر  املفتوحة،  أمري��كا 
الكب��رى  البط��والت 

ه��ذا الع��ام، ف��ي 
م��ع  صراع��ه 

فيدري��ر على 
حس��م 

ة  ر ا لص��د ا
ي��ة  بنها

. م لع��ا ا
ل  ق��ا و

وروج��ر  "أن��ا  املات��ادور: 
نق��دم عام��ا كبي��را، 
كان��ا س��يحظى 
ص��ة  لفر با
الحتال هذا 

املركز".

الماتادور اإلسباني يترّبع على عرش المحترفين 

عودة نادال لصدارة التصنيف العالمي 
إنجاز غير مسبوق
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بغداد ـ فالح الناصر:

دع��ا، احملاض��ر اآلس��يوي، األردن��ي، وليد 
فطافطة، دول العرب اجملاورة واخلليجية 
واآلسيوية إلى املس��اهمة الفعالة في 
رفع احلظ��ر الكلي عن املالعب العراقية 
واحلض��ور إل��ى ب��الد الرافدين م��ن أجل 
إجراء مباريات ودي��ة تعزز موقف العراق 
وتس��هم في منحه الضوء االخضر من 
الفيفا برفع احلظر عن مالعبه اجلميلة.

وبني ان النش��امى وبجه��ود االمير علي 
ب��ن احلس��ني كانت وم��ا زالت س��باقة 
في تعزيز ملف االش��قاء العراقيني في 
رفع احلظ��ر كليا عن املالع��ب اخلضراء، 
مبين��ا ان حضور املنتخب االردني مللعب 
البصرة في مقابلة العراق ودياً، امنا جزء 
م��ن رد الدي��ن للش��عب العراقي على 

جميع االصعدة ومنها الرياضية.
وذكر ان لقاء االس��اطير الذي س��يقام 
في ملعب املدينة الرياضية في البصرة 
ش��هر أيلول املقب��ل، هو فرص��ة رائعة 
للك��رة العراقية ف��ي تأكي��د جدارتها 
واثب��ات للعال��م اجم��ع ان الع��راق بلد 
الس��الم واالج��واء مالئم��ة الس��تعادة 
حقوقه في اللعب على ارضه وتضييف 
املباري��ات الدولي��ة، مش��يراً إلى حضور 
كبار النجوم من ش��تى ق��ارات العالم 
والهال��ة االعالمية التي تراف��ق املباراة 
وتكون مح��ط انظار العالم اجمع، تعد 
ش��يئاً ايجابياً س��يكون له االثر الكبير 
ف��ي اعالن رف��ع احلظر الكلي باش��راف 

الفيفا عن مالعب العراق ان شاء اهلل.
وقال فطافطة، ال��ذي انهى مؤخراً دورة 

تدريبية حاضر فيها معتمدا من االحتاد 
اآلسيوي لفئة B، وهي اخلامسة له في 
العراق، قال ان هنالك توجهأً للمنتخب 

األوملب��ي األردن��ي ف��ي اج��راء لق��اء مع 
شقيقه العراقي في احد مالعب العراق 
بخط��وة جديدة تؤكد دعم النش��امى 

جلارهم احلبيب.
واك��د ان العالق��ات الت��ي يرتب��ط بها 
الش��عبني اجلارين، عميقة جدا، ولذلك 

ف��ان مواق��ف األردن احلالية هي جزء من 
رد الدين لرياضة العراق التي لها وقفات 

مشرفة كثيرة اجتاه رياضة االردن.

واض��اف ان الطاقات التدريبية العراقية 
والالعبني س��بق ان احترفوا في االندية 
ومنهم ما زال يواصل مس��يرته وكانوا 

خي��ر ع��ون لرياض��ة االردن وتطويره��ا 
ف��ي  لألندي��ة  ومتثيله��م  باش��رافهم 
املسابقات احمللية واخلارجية، فضالً على 
العمل ف��ي املنتخبات االردني��ة ومنها 
املنتخ��ب الوطن��ي األول ال��ذي اش��رف 
علي��ه املدرب العراقي عدن��ان حمد في 

بطوالت عدة.
واوضح ان املدرب العراق بات رقما صعباً 
في عداد االس��ماء التدريبي��ة العاملة، 
نظ��راً ملا ميلكه من مؤهالت فنية عالية 
موابكة للتدريب احلديث وال سيما بعد 
االنفتاح الكبير وحرص املس��ؤولني في 
احت��اد الكرة واللجنة الفني��ة والتطوير 
عل��ى اس��تقدام افضل اخلب��راء واقامة 
ال��دورات التدريبية املتط��ورة املعتمدة 
رسميا من االحتاد اآلسيوي لكرة القدم.

وب��ني ان ال��دورة االخيرة الت��ي اختتمت 
أول أمس ف��ي مجمع ملعب الش��عب 
الدول��ي ش��هدت تفاع��الً كبي��راً م��ن 
املش��اركني النهم يعملون ف��ي تدريب 
االندية ويحرصون على االس��تفادة من 
احملاضرات الت��ي تضمنتها اي��ام الدورة 

.B التدريبية فئة
وذك��ر ان املدرب العراق��ي يعمل جاهدأً 
عل��ى تطوي��ر اجلانب النظ��ري، النه في 
اجلان��ب العملي متميز ج��داً، بدأ يضع 
نفس��ه في الطريق الصحي��ح ويعرف 
كيف يبدأ وأين وم��ن اي اجتاه في طريق 
التدري��ب وعامله الطويل والش��اق الذي 
يتطل��ب النج��اح فيه إل��ى العديد من 
العوام��ل املهمة منها اخلبرات واالطالع 
املتواص��ل على االحدث ف��ي اجواء هذا 

العالم.

المحاضر اآلسيوي يؤكد سعي النشامى لرد الدين العراقي  

فطافطـة يدعـو دول العـرب وآسيـا
للمساهمـة فـي رفـع الحظـر كليـًا  

)Thu. 24 Aug. 2017 issue (3769اخلميس 24 آب 2017 العدد

بغداد ـ الصباح الجديد:

واكب��ت »الصب��اح اجلدي��د« باك��ورة 
نش��اطات االحتاد العراقي لتنس كرة 
القدم، املتضمن اقام��ة دورة تدريبية 
وحتكيمي��ة دولي��ة تضيفه��ا مالعب 
اكادميي��ة مش��روع البط��ل األوملب��ي 
ف��ي مجمع ملعب الش��عب الدولي، 
وش��ارك ف��ي ال��دورة 25 ب��ني مدرب 
وحك��م ولكل اجلنس��ني، وجرى حفل 
توزيع ش��هادات التخرج وسط اجواء 
الس��عادة والفرح بحضور العديد من 

الشخصيات الرياضية واملسؤولني.
وق��ال رئيس االحت��اد العراق��ي لتنس 
ك��رة القدم )UNIF(، صفاء صاحب، ان 
موافقات االحتاد الدولي للعبة وصلت 
ومت اعتماد العراق عضواً في تشكيلة 
االحت��اد الدول��ي للعب��ة، بع��د عم��ل 
متواص��ل وتهيئ��ة ارضية مناس��بة 
منذ الع��ام 2007، فتمت املباركة من 
العراقية،  الوطني��ة  االوملبية  اللجنة 
وب��دأ العمل بتنظي��م بطولة رباعية 
والصناعات  الشرطة  أندية  مبشاركة 
املش��اهدة  وش��باب  الكهربائي��ة 

وافروديت من الشمال.
ونوه إلى انه مت اقرار الهيئة التأسيسة 
لالحت��اد، وترجم��ة القان��ون الدول��ي، 
وتش��كيل إدارة تتأل��ف م��ن صف��اء 
صاحب رئيساً واسعد علي الساعدي 
نائباً وعلي خلف أميناً للس��ر ورش��ا 
العالقات وامني  الياس��ري مس��ؤولة 
شراد مسؤول اإلعالم وعضوية ضرغام 

دخيل وكرمي درويش وجنم عبود.
وبني ان الدورة التدريبية والتحكيمية 
املتواصل��ة، ش��هدت تعاون��ا كبي��راً 
م��ن وزارتي التعلي��م العالي والبحث 
العلم��ي والتربية، والكليات واملعاهد 
واملدارس، اش��ترك في ألقاء احملاضرات 
فيه��ا، رئي��س االحت��اد ونائب��ه، ايض��ا 
محاضرات في ف��ن اإلدارة القاء اخلبير 
احمد عب��اس وفن التدريب باش��راف 
الدكت��ور صبري بنانة مدير مش��روع 

البطل األوملبي، فضالً على محاضرات 
القاه��ا ممثل وزارة التربي��ة جنم عبود، 
والتحكيم لعباس عبد الكرمي، وايضا 
ملتخصصني في الطب الرياضي وعلم 
النفس، وقانون اللعبة وشرحه حيث 
يتضمن 13 فق��رة.. وبني ان احتاد تنس 
كرة الق��دم، تلقى دعوة للمش��اركة 
ف��ي بطولتي العالم لفئتي النس��اء 
والش��باب وس��تقامان في التشيك، 
مقر االحتاد الدولي للعبة، في شهري 
تش��رين الثان��ي، فيم��ا جت��رى بطولة 
املتقدمني ش��هر كانون الثاني 2018 

في رومانيا.
واوضح انه مت تش��كيل فريق نس��وي 

واخ��ر لفئ��ة الش��باب بع��د اج��راء 
البطول��ة االخيرة الت��ي اقيمت وفقاً 
الدول��ي بتصنيفاته  اللعبة  لقان��ون 
والفرقي،  والزوج��ي  الف��ردي  الث��الث 
وسيتم تش��كيل منتخب املتقدمني 
ف��ي ضوء اقامة بطول��ة دوري االندية 
ال��ذي س��يقام في امل��دة م��ا بني 15 
الثان��ي  تش��رين  و15  أول  تش��رين 
املقبل��ني.. واك��د صاحب، ان��ه يعول 
كثي��راً على ان يك��ون اتخ��اده فعاالً، 
وال س��يما في ضوء مبارك��ة اللجنة 
األوملبي��ة وعمل الفريق اإلداري املتميز 
في باك��ورة انطالق وتأس��يس األحتاد، 
منوهاً إلى افتتاح 4 فروع في الشمال 

وبغداد  األوس��ط  والف��رات  واجلن��وب 
لتك��ون عاملة تس��هم في انتش��ار 

اللعبة افقياً.
من جانبه، اش��ار احملاضر الدولي، نائب 
رئيس االحتاد، اس��عد علي الساعدي، 
ان احملاض��رات كانت متميزة ش��هدت 
تفاع��الً واس��تجابة ومش��اركة م��ن 
جميع املشاركني في الدورة التدريبية 
التحكيمي��ة الدولي��ة، منوه��اً إل��ى 
االحت��اد الدول��ي منح��ه، إل��ى جانب 
رئي��س االحتاد صفاء صاح��ب، تخويالً 
بتنظي��م الدورات الدولي��ة التدريبية 
والتحكيمي��ة ف��ي العراق والش��روع 
بالعم��ل االحترافي املنظم، مش��يراً 

إلى انه اش��ترك ف��ي 4 دورات دولية 2 
منها في التشيك وواحدة في فرنسا 

واخرى في اذربيجان.
اجرته��ا  اس��تطالعية  رؤى  وف��ي 
م��ن  ع��دد  م��ع  اجلدي��د«  »الصب��اح 
املشاركني، قال أحمد إبراهيم ياسني، 
ان الفائ��دة الفنية كان��ت كبيرة جداً 
جلميع املش��اركني في الدورة الدولية، 
حيث كانت املعلومات تصل بطريقة 
متميزة وس��هلة عن طريق احملاضرين، 
وكذل��ك فان االج��واء كان��ت مؤهلة 
لكس��ب اح��دث املعلوم��ات اخلاصة 

بريةض تنس كرة القدم.
من جانبه��ا، قالت املش��اركة، اقبال 

محمود، انها تلقت معلومات جديدة 
ومهمة من أجل دخولها عالم حتكيم 
اللعب��ة، مبينة ان هنالك تعاون كبير 
بني املديرية العام��ة للتربية في وزارة 
التربية وب��ني احتاد تنس ك��رة القدم، 
حي��ث ينتظم ف��ي ال��دورة التدريبية 
التحكيمية 5 من منتس��بي املديرية 
وه��م ) اقبال محمود ويس��رى مجيد 
وهيث��م فلي��ح وعباس حس��ن وكرمي 
داود(.. وبين��ت ان بروتك��ول التع��اون 
الرياض��ي ب��ني ال��وزارة والقطاع��ات 
الرياضي��ة متواص��ل، حي��ث هنال��ك 
دعم��أً كبي��راً لنش��اطات االحت��ادات 
الرياضية في شتى األلعاب مبا يسهم 

ف��ي تطوير وتقدم عجلة الرياضة في 
العراق.

ال��دورة  ف��ي  املش��اركني  ان  يذك��ر 
الدولية في  والتحكيمي��ة  التدريبية 
لعب��ة تنس ك��رة القدم ه��م ) احمد 
ط��ارق واحم��د ادري��س وادري��س عمر 
ويس��رى مجيد واحم��د راضي وطاهر 
يحيى ونداء ياس��ر وزهراء عماد وكاوة 
وعب��اس  حس��ن  وناج��ي  اهلل  عب��د 
حس��ن وعدن��ان ع��زم وهيث��م فليح 
واقب��ال محمود ومحمد يونس وحيدر 
عزيز وس��عد عبيد وك��رمي داود واحمد 
ابراهي��م واك��رم عبد احلس��ني وعبد 
الرس��ول صالح وحذيفة حامت وضياء 
جاسم وحيدر علي وحسني جنم عبود 

وشفيق جبل(.

»شؤون األقاليم واحملافظات«
تؤكد الدعم

اكد مدي��ر عام دائرة س��ؤون االقاليم 
الش��باب  وزارة  ف��ي  واحملافظ��ات 
والرياض��ة، طالب جابر املوس��وي، ان 
اب��واب الدائ��رة مفتوحة ام��ام االحتاد 
العراق��ي لتن��س ك��رة الق��دم، حيث 
يعد احتاداً فتياً يتطلب املس��اندة من 
أجل تثبي��ت االقدام في رحلة البداية 
والش��روع بالعمل من اج��ل الوصول 
إل��ى حتقيق االفضل خدم��ة للرياضة 

العراقية.
واشار املوسوي، على هامش حضوره، 
مع معاونه سوالف حسن، حفل توزيع 
ش��هادات التخرج، لل��دورة التدريبية 
التحكيمي��ة الدولي��ة الت��ي نظمها 
احت��اد تن��س ك��رة القدم ف��ي ملعب 
االكادميي��ة األوملبي��ة مبجم��ع ملعب 
الش��عب الدولي، اش��ار الى االندفاع 
الكبير الذي ملس��ه في عم��ل االحتاد 
اجلديد، مما يؤكد انه س��يكون صاحب 
شعبية كبيرة وبوقت قياسي.. وقدم 
املوس��وي ش��كره إلى االحت��اد اجلديد 
بقيادة صف��اء صاحب، عل��ى الدعوة 
الت��ي وجهت إلى دائرته للمش��اركة 

في حضور حفل توزيع الشهادات.

اتحاد اللعبة يعلن المشاركة في بطولة العالم للشباب والنساء
»الصباح الجديد« تواكب أول دورة تدريبية تحكيمية دولية لـ«تنس كرة القدم«

املدربون في دورة  B اآلسيوية وليد فطافطة

املشاركون في الدورة التدريبية التحكيمية

بغداد ـ رحيم الدراجي*

للجن��ة  التنفي��ذي  املكت��ب  هن��أ 
ادارة  العراقي��ة  الوطني��ة  االوملبي��ة 

والعب��ي ومدربي وجماهير نادي الزوراء 
مبناس��بة تتويجه��م ببطول��ة كأس 
الع��راق بك��رة الق��دم الت��ي ضيفها 
ملعب ن��ادي الصناعة يوم امس األول 
وانتهت بهدف نظي��ف حمل امضاء 

املهاجم عالء عب��د الزهرة في الوقت 
بدل الضائع في شباك الضيف نفط 

الوسط .
واوض��ح املكت��ب التنفي��ذي ان االداء 
اجلمي��ل الذي طغى على دقائق اللقاء 

اكد ومب��ا ال يقب��ل الش��ك ان انديتنا 
والعبين��ا دائم��ا م��ا يقدم��ون افضل 
املس��تويات في مختلف املنافس��ات 
وال ننس��ى ايضا االنضب��اط وااللتزام 
العال��ي لالعب��ني فضال ع��ن احلضور 

اجلماهيري للفريقني الس��يما عشاق 
ن��ادي الزوراء وتش��جيعهم املثالي ما 
من��ح رونقا خاص��ا للمب��اراة جعلها 
مح��ط ومتابع��ة كبيرة من الش��ارع 

الرياضي امام شاشة التلفاز .

اجله��ود  التنفي��ذي  املكت��ب  وب��ارك 
الكبي��رة لرئي��س واعضاء احت��اد كرة 
القدم م��ن خالل اش��رافهم الواضح 
على حفل خت��ام بطولة كاس العراق 
حي��ث كان احتفاال مميزا مما يؤكد على 

ان احت��اد الكرة يعمل بص��ورة مثالية 
ومميزة وف��ق املعايير الدولي��ة متمنيا 
لهم العمل ال��دؤوب خلدمة واقع كرة 

القدم محليا وخارجيا.
* إعالم اللجنة األوملبية

"األولمبية" تبارك فوز نادي الزوراء بلقب كأس العراق 
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الفك��ري  الوع��اء   � امل��كان  يس��تدعي  ال��ذي 
للذاك��رة� واحلاضنة للفعل الش��عري وانفعاالت 
املنتج)الش��اعر( للص��ور املتوال��دة م��ن بعضها 
مبخيلة مكتنزة باملعطيات احلسية التي يتفاعل 
معه��ا بوعي ولغ��ة محكية عبر خط��اب الذات 
ومناخاتها بايجاز وتكثيف جملي فيكش��ف عن 
حركة زمنية ومتغيرات شيئية من خالل التحكم 

بجزئيات احلكي ووضعها حتت س��لطة التخييل 
الذي بنى تصوراته على النسق القيمي..
أيها الليل ال قمر يضيء حلكة األناشيد

املزروعة في حلق النهار
الليل يعلو...

وناعور القيامة ابتدأ الدوار
ال اسمع اال كركرة الطفل وحزن الضفة

وقهر العالم العاري..   ص29
 فالنص يسجل حلظته التي تتمحور اشتغاالتها 
عل��ى احل��دث اليوم��ي بتعابير جمالي��ة معتمدا 
العبارة املوجزة..املشحونة باخليال واحلركة املرئية 
لغرض تقدمي ص��ورة متماس��كة البناء..واضحة 
العضوي��ة.. وحيثيات  املعالم..مؤط��رة بوحدتها 
داللية تنبثق م��ن املفردة الرام��زة بوصفها لفظ 
مكتنز الداللة في س��ياق يبذل فيه املنتج جهدا 
اس��تثنائيا بهندس��ة تراكيبه اجلملي��ة اخلالقة 
لص��وره  م��ن خ��الل اش��تغاله بحرك��ة ذهني��ة 
واس��تثمار العناص��ر البالغية )مجاز/اس��تعارة/
جن��اس..(.. فضال عن توظيفه تقانات فنية منها: 
التك��رار الذي هو ش��كل من اش��كال املوس��يقا 
الداخلي��ة املضافة في النص الذي يكش��ف عن 
مكنون��ات ال��ذات املنتجة وعمق احساس��ها.. و 
س��يميائية التنقي��ط التي تش��كل نصا صامتا 
تتعطل فيه داللة القول وتس��تدعي املتلقي مللء 
بياضاته ليكون مش��اركا في بن��اء بعض عوالم 
النص وفك مغاليقه بلغة تشكل وسيلة وغاية 
ف��ي حد ذاتها..والتي يعمل الش��اعر على تفجير  
قدرته��ا االيحائي��ة واالنزياحية كي يكش��ف عن 

وظيفتها اجلمالية..
كم استهلك من اجملرات

عفوا من السماوات
دون أن اعرف

على أي جدار اعلق حريتي   ص38

الليل..
هو وحده الذي يدلني على خطيئتي

ويحذرني
من سنوات غالظ

وايام عجاف   ص39
  فاملقاطع النصية تتس��م بالوعي الفكري وهي 
تقوم عل��ى بني��ات متعددة)البنية التش��كيلية 
والبنية االيقاعية..(املبثوثة على امتداد الشبكة 
النصية املش��هدية املتس��مة بالزمكانية وحوار 
ال��ذات.. ببن��اء يتجاوز النس��ق املت��داول ويعتمد 

نصية حداثية توحي بنزعة درامية..
 وبذلك فالش��اعر يختط لنفسه مسارا ينطلق 
من اخلارج كمصدر للتجرب��ة صوب الداخل الذي 
يعيد تش��كيله ويرس��م ابعاده املعبرة عن الهم 
الذات��ي والذات��ي اجلمعي اآلخر مبخيل��ة متدفقة 
حت��ول الفك��رة الى صورة م��ع غوص ف��ي أعماق 

الذات..

علوان السلمان

اخلطاب الشعري جتليات الذات املنتجة)الشاعرة( 
للكش��ف عن صيرورتها من خالل الوعي اجلدلي 
القائم عل��ى قطبي التقنية واجلمالية، لتحقيق 
نص)تقوم صورته بني نظم كأنه شعر.. ونثر كأنه 
نظم( على حد قول ابي حيان التوحيدي..للتعبير 
عن جوهر األشياء بلغة ايحائية اللفظ.. متفجرة 
الداللة املرتكزة على خصوبة املعنى..عبر معرفة 
حتمل معطيات الرؤية ونسقا نغميا متوالدا من 
االلف��اظ والتراكي��ب املكتنزة بقوته��ا التأثيرية 

الناجتة من اللحظة الشعرية الصادمة..
  واالشكال الشعرية بتنوعها البنائي الكاشف 
عن املمكنات اجلمالية بابت��كار الصور والتعابير 
االنس��انية  واملضام��ني  االيقاع��ي  والتش��كيل 
التي تس��تفز الذاكرة وتنب��ش خزينها املعرفي..

غرضه��ا حتقيق املتع��ة واملنفعة..وقصيدة النثر 
النتاج االدبي الذي يش��كل محطة من محطات 
التجري��ب الش��عري حققت وجوده��ا بتعابيرها 
االهاش��ية املس��تحدثة الت��ي قوامه��ا الصورة 
والرم��ز املتوه��ج باللف��ظ املنغ��م ..املتأل��ق في 
س��ياقه..اضافة الى جتاوزها القوالب اجلاهزة مع 
وح��دة موضوعية تربط بني اج��زاء النص بخيط 

رفيع فاعل ومتفاعل والنص..
  وبتأمل النصوص الشعرية التي انتجتها ذهنية 
الش��اعر حيدر حاش��وش العقابي واسهمت دار 
املرتض��ى في نش��رها وانتش��ارها/2014..كونها 
تنقل عوالم اله��م الذاتي والذاتي اجلمعي اآلخر 
عل��ى بياضاته��ا املعب��رة ع��ن مكنون��ات الذات 
القائمة على االحساس الوجداني ورسم الصور 
الش��عرية املعبرة عن قيم��ة جمالية ومضامني 
كونية مكتظة بابعادها االجتماعية والنفسية..

ابتداءا م��ن العنوان..املفت��اح التأويلي وااليقونة 
الداللية املنتزعة من مكونات النص وتشكالته..

أنا أول خليفة
يأسره النور

ويبرمج اختفاءه
كي ال تضيع أوزاره حمال

يفسد عليه مكوثه
شيء يشبه امللح أو هو اكثر بياض

يتجمع في صبغة الصدغ 
ويتلو آيات من دم جامد     /ص8 � ص9

 فالن��ص ينفتح عل��ى تقنيات الس��رد البصري 

ثقافة12
دراسة

شعر

قيس مجيد المولى

عم��ل بودلير على مس��مى صياغة 
العناصر، أي جتميع الواقع وأرس��اله 
خلزائن��ه ليحيل هذا الواقع إلى صور 
وإش��ارات فيتمثله��ا اخلي��ال مكانا 
آخ��ر وقيم��ة أخ��رى غي��ر قيمته��ا 
بني��ة  عل��ى  للحص��ول  النس��بية 
متوازن��ة وللحصول عل��ى النقيض 
م��ن األوجه املألوف��ة للوجوه األكثر 
خف��اء وتعقيدا ،وهو مس��عى رمى 
إليه بودلير للتعبير عن الطموحات 
الروح  العميق��ة وتكثي��ف حرك��ة 
واإلنبع��اث م��ن املواق��ف الضرورية 
لإللتزام بالبعد اآلخر ملفهوم الوضع 
اإلنس��اني وكيفي��ة التعام��ل معه 
الرفض  ش��عريا مبصاحبة مظاه��ر 
العديدة ومنها التمرد ضد القواعد 
وطغي��ان الش��كل وحتج��ر احملت��وى 
وحتري��ر اللغ��ة واإليقاع املوس��يقي 
للجمل��ة الش��عرية ، وجن��د أن كل 
الرؤى والتماثالت وم��ا أراد اخلروج به 
لعالم الشعر اجلديد جنده في )أزهار 

الشر ( ،

فف��ي مجلة لي��ر الفرنس��ية أوردت 
برونس��ك مق��اال تفصيلي��ا تش��ير 
فيه إلى غزارة أف��كاره وأزدراءه لكل 
ش��يء في العالم مبا في ذلك ازدراءه 
لنفس��ه موعزة ذلك إلى مامرت به 
حياته العائلية وتأثير فقدانه لوالده 
ولوالدته التي تركته بعد وفاة والده ، 
وعاش فيما بعد حياة الترحال والعوز 
والفاق��ة ُمط��اردا من قب��ل دائنيه ، 
ولعل قوله حني أبحرت السفينة به 
الى الهند يفسر الكثير من خواجله 
وأفكاره وأستعداده ملواجهة العالم 
)أنني منفًي على األرض وسط الهزء 
والسخرية ، متنعني أجنحتي القوية 

من اإلرتفاع بل حتى عن السير ..( .
وج��د بودلي��ر أن��ه يحتاج ملس��مى 
السكينة والنظام واإلنسجام وربط 
الدوامات الذهنية بعضها مع اآلخر 
ومعاجلة اإلنتظام اإليقاعي وكس��ر 
ذل��ك النظ��ام وخل��ق إيق��اع جديد 
ينس��جم مع لغت��ه النثرية ، أي أنه 
أستقر على أن تكون للشعر حريته 
الكامل��ة ، ولك��ن وفي تل��ك الفترة 
إن البح��ث عن حرية الش��عر تعني 
البح��ث ع��ن اخملاطر وه��ي مخاطر 

تتص��ل بذاتية بودلير نفس��ه فيما 
يتعلق بالصعوبات املادية والثقافية 
الت��ي كان هو عليه��ا رغم ذلك فأن 
هن��اك محاوالت قد تزامنت مع تلك 
الفترة الت��ي كان يفكر بها للتغيير 
وه��ي احملاوالت التي س��بق وقام بها 
هوجو وس��انت بوف لتقريب الشعر 
من ش��كل حداث��وي جدي��د وكانت 
أجتاهاته��ا البح��ث عن ش��كل أقل 
صرام��ة ميتل��ك ميزات��ه املبس��طة 
والطبيعي��ة ، لكن بودلير كان يفكر 
في بع��د آخر بدءا من الش��كل الى 
املضمون وما يحتويه هذا املضمون 
من مقاطع والزمات ومتاثالت ونغمات 
وكل املؤثرات الش��عرية األخرى التي 

عمل عليها سابقوه ،
ففي الع��ام 1855 نش��ر بودلير في 
مجلة العاملني الفرنس��ية نشر 18 
قصي��دة وأخت��ار لها )أزهار الش��ر (
عنوان��ا وكان��ت ذات م��رأى غيب��ي 
واجتماع��ي ، فس��رت أوانه��ا بأنها 
إساءات لألخالق الفاضلة ولعله كان 
يتابع تطور الوع��ي الذي أحدثه في 
ذاته وما يتوجب عليه من التعامل مع 
عناصره الت��ي يلقيها الواقع أمامه 

وكي��ف نقل هذا العال��م إلى عالم 
شعري صنع منه أبداعه اخلاص فقد 
وص��ل بودلير في )س��أم باريس( الى 
مسماه )اإلنسجام العام( الذي دمر 
مبوجبه املعمارية القدمية للش��كل 
واألس��لوب بتخطي��ه للخصائ��ص 
النفعية ف��ي اللغ��ة وتخطي بريق 
املوس��يقى والزخارف اللفظية ،وقد 
وجد املعنيني في مجال النقد آنذاك 
أن ما نظر ل��ه بودلير هو عينه فيما 
كتب وخاص��ة في مرحل��ة إلهامه 
الباريس��ية فقد نش��رت له مجلة 
فانتازيست نش��رت له العام 1961 
نش��رت )العام��ة – األرام��ل –املهرج 
العج��وز ( ثم أعقبها بقصائد أخرى 
نشرتها مجلة البريس نشرت منها 
أربعة عش��ر قصيدة وهو ما يؤش��ر 
حجم اإلنتاج اإلبداع��ي لبودلير في 
تلك املرحلة وهو في أوج أستكمال 
العال��م  م��ع  صراع��ه  متطلب��ات 
اخلارج��ي ليدخل الش��عر في صلب 

موضوعاته اخلطيرة ،
أعاد بودلير في الع��ام ذاته أي العام 
1861 أع��اد طباع��ة أزه��ار الش��عر 
وواك��ب على االس��تمرار في نش��ر 

العديد من نثرياته مع ما يتحقق في 
ذاته ويردده دائما ب��أن العمل الفني 
الميكن أن يوجد دون قدر من التعقيد 
أو ق��درة خارق��ة عل��ى التركيب مع 
اإلش��تغال املعماري السليم ضمن 
التي  اخلصوصي��ة  البالغة  الفني��ة 
م��ن خاللها حتق��ق الكلمة معجزة 

حقيقية ،
قبل ذل��ك وفي الع��ام 1858 أصيب 
بودلي��ر بالزه��ري وأقبل عل��ى تناول 
األفي��ون واألتير، ونش��ر خ��الل فترة 
نع  مرضه تلك نش��ر )الفردوس املُصَّ
(وأجت��ه بع��د الع��ام 1861 الى منط 
جديد من نثرياته أس��ماها )الشعر 
التسكعي ( وقدم من خاللها مرارة 
جتربته احلياتية والتي رأى بأنها متثل 
جتارب ألناس أخرين عبر العالم وكان 
يريد أن يطابق مابق��ي من إيحاءاته 
الشهوانية مع خامتته القريبة بعد 
أن أق��ام زمنا في بلجيكا وأس��تلبه 
املوت هناك في 31 /أب /1867 وبقي 
تراث��ه ف��ي كل حني يدرس دراس��ات 
معمقة بأعتباره احمل��رك الثر حلركة 

احلداثة الشعرية ،
q.poem@yahoo.com

ر.. الوقائع التي أتت بـ أزهار الشَّ
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لي صدي��ق ش��اعر ربطتن��ي به عالق��ة وثيقة 
لسنوات طوال. وكنت أحج إليه في منزله كلما 
أمكنتن��ي الظ��روف. فيطلعني عل��ى نتاجاته 
األخيرة، ما نش��ر منها وما لم ينشر. ولم أخف 
عنه إعجاب��ي مبوهبت��ه، وافتتاني بش��اعريته. 
وكنت أمتن��ى في داخلي لو أوتيت بعض ما أوتي 
هو من قدرات. إال أنه كان شديد التواضع لدرجة 
بت أخشى معها أن يصبح ضمن دائرة الشعراء 

املنسيني وهو مايزال في قمة العطاء.
وتشاء الظروف أن أفترق عنه لسنوات، ثم أعود 
فأج��د أنه ق��د توفي. وبق��در ما أحزنن��ي األمر، 
بق��در ما دفعني إلى العناية بذكراه. فس��عيت 
إل��ى تقدمي خدم��ة صغيرة له، تلي��ق مبا كان له 
ف��ي قلبي م��ن منزلة، وما ترك في نفس��ي من 
أث��ر. وكان م��ن الطبيعي أن يك��ون في مقدمة 
ذل��ك إخراج تراث��ه إلى املأل حت��ى يعرفه الناس 

ويحفظوا له مكانته.
بي��د أن مث��ل هذا األم��ر لم يكن متيس��راً كما 
ظنن��ت أول م��رة. وكاد أن يك��ون مس��تحيالً. 
فللرج��ل أوالد بلغ��وا مرحل��ة الش��باب، وه��م 
ورثته الش��رعيون. وقد تلقف��وا منه حب األدب 
وتذوق الشعر. وليس هناك من هم أولى منهم 
بتاريخه. وحينما سألتهم لم ينشروا تراثه، وهو 
حلم لم يس��تطع حتقيقه في حيات��ه، اعتذروا 
أن بعض مقطوعاته س��رقت حال نش��رها في 
بعض املواقع. وهم يتخوف��ون من تكرار احلادث، 

واستشراء الوضع.
مث��ل ه��ذه احل��ال ال يقبل به��ا أحد من س��واد 
الن��اس، فضالً عن املش��تغلني بالثقافة. لكنها 
مع ذلك ظاهرة شائعة، لم يخل منها عصر من 
العصور. حتى أن كبار الشعراء القدامى وصموا 
بها، وعوتب��وا عليها. إال أن هؤالء لم يجرؤا كما 
جرؤ معاصرونا على سرقة النصوص، بل اكتفوا 
باملعان��ي، وعف��وا ع��ن األلف��اظ. فاملعاني حتتل 
الركن األول في اإلجادة، أما األلفاظ فلها املوقع 

الثاني من األهمية.
ح��دث ه��ذا حينم��ا كان الش��عر مت��داوالً في 
األس��واق واملنتدي��ات واجملالس األدبي��ة. وكانت 
القصائ��د الط��وال حتف��ظ وتس��تظهر وتروى، 
فال تخفى من الس��رقات خافي��ة. أما اليوم فإن 
الش��عر يقرأ وال يحفظ، ويس��مع وال يستعاد. 
وكثيراً ما يتعرض للسطو واالنتحال من دون أن 
يشعر بذلك أحد. فاملصادفات هي وحدها التي 
تتي��ح لصاحب النص أن يكتش��ف اجلرمية. وإذا 
ما وق��ع عليها فليس بي��ده أي حيلة إليقافها، 
أو احلد منها. ذلك أن وس��ائل النش��ر الس��هلة 
جعلت االحتفاظ بامللكية الفكرية من أصعب 

األمور.
ب��ل إنن��ا بدأنا نقت��رب بس��بب هذه احل��ال من 
مش��اعية الثقاف��ة. أي أن يفق��د األش��خاص 
ملكيته��م الفكري��ة لصالح اجملتم��ع. وتصبح 
األعم��ال املنتج��ة مل��كاً عام��اً للجماع��ة أو 
األم��ة. وتغدو تراثاً ش��عبياً مجهول املالك مثل 
األساطير واحلكايات الشعبية واألمثال والسير 

واملالحم القدمية.
لق��د بات ه��ذا األمر ق��اب قوس��ني أو أدنى من 
القبول. ولم يعد أصحاب النصوص قادرين على 
الوقوف بوجهه. فمنتجو النصوص القدمية لم 
يتخلوا عنها مبح��ض إرادتهم. وحتى نصل إلى 
هذا احلد س��تكون النصوص املترفة الغنية هي 

وحدها القادرة على التحدي.
وم��ع ذل��ك فإن نش��ر النصوص ه��و أفضل من 
خزنها في األدراج املظلمة. ألنها ستكون عندئذ 
عرض��ة للضياع. وليس في ذلك أي نفع للمالك 

أو القارئ على حد سواء.

سرقات أدبية

محمد زكي إبراهيم

)البحث عن نافذة القمر( للكشف عن صيرورة الذات 
تأمالت لعوالم الشاعر

غالف الكتاب

ونيس المنتصر 
أخاف أن أرى ذاكرتي تتهاوى أمامي،

أيها الباب لن أكبر 
وأنت ما زلت مغلقاً علّي، 

أشعر بالكذبة قبل أن يقولها أحد 
وبالغياب في حلظة الوداع 

عانيُت من محاوالتي لتجاوز ضبابيتي 
من الذاكرة التي سكَنْت فّي 

وترَكْت صورتها في اخلارج، 
ال حبيبة بالقرب من مشارف النهاية 

ال التماس لغربة الروح 
وال املساحة متحو الصوت من صداه 

املطر مثالً 
يحاول دلق السحب 

يتنفس الغيوم 
ويسهو مع النجوم 

ولم يعطب قط من نكهته، 
بينما يغادرني الليل 

وأنِت بعيدة
وال نبيذ هنا 

وهذه األعناب يابسة
واحلديقة ال أزهار فيها 

والتوت مقطوف 
أي بحر سيغفر لي؟! 

أي جذع سيقتلعني؟! 
لم أرتد إال ظلي 

تنبت فّي أشجار عديدة
لكن جذعِك الوحيد الذي يتمدد 

كالشريان 
وينمو في ذاكرتي

حي��ث تتذوق��ني عس��ل نحلك الذي يس��كن 
خالياي 

وتستمعني إلى أصوات الطبول وزفة العرس 
بينما أعزي نفسي 

وأينما أكون أصطحب وحدتي معي 
أزرعِك حقوالً في كل الفصول 
"حاول تفتكرني حاول..حاول" 
حلمي نام حينما صحا حلمِك

وداعاً لن ننتهي...
سأفتكرك في نكهة النعناع 

في التفاحة التي نسيت قشورها في يدي 
وسقطت على األرض 

في نقوش احلناء واألغاني القدمية 
على العشب وحتت األشجار وارفة الظالل،

في اجلريدة التي تتابعينها يومياً
إذاً، احلبر لي واجلريدة لِك 

لذلك، أغلقي أذنيك؛ 
ك��ي ال تس��تمعي إل��ى ص��راخ املوت��ى ب��ني 

السطور، 
صرت برقاً مع سحابة

وهطلِت جفافا 
بينما كنت أكثر من األشجار ظالالً 

إلى أن وقفت شمس أمامي وحجبت ظاللي 
برغم ما كان يضج فّي 

يجلب النواح حيناً 
وفي حني آخر يجلب املرح 

كان املكان فارغاً حتى مّني
ومالمحي فقدت التركيز على شيء معني 

ودخان يحلق حولي
حاله حال ضجيج املوتى،

هنا أدركت أن الدخان يشبهِك 
تكتبني عن صورك املعلقة 

وأنِت ساقطة في خطوات أخرى 
خطوات لم تدعي مغازلتها كخطواتي 

ولو افترضنا أن هنالك ثَّمَة بدائل 
لكنِت محقة 

لكن لم يتحكم فيِك مطر أو حتى هواء 
إذاً، سقطت دون حتكم 

كن��ِت  مل��ن  لنس��يان  مب��رراً  لي��س  لك��ن 
ستستلمني 

للحب رمبا أو لكذبتِك 
الصورة التي سقطت قبل سقوط البرواز 

تشبهِك بذات السقوط،
حيث كنا على ذات اجلدار معّلقني معاً

وأنا ما زلت هنا كالبرواز 
أنتظر عودتِك 

السمكة تقترب 
والصياد هارب

وها أنِت تعرجني إلى البعيد 
وأمطر أنا بالدموع 

ماذا عن لقانا؟! 
ولو بعد حزن 

أرغب أن أمتص ظالمك 
أو س��أفعل مع��ك كم��ا يفع��ل الض��وء مع 

الفراشة 
أنا لولب ضيق

حينما تخرجني منّي 
ستفقدين صداِك

سينخلع الزيف 
وستظهرين عارية حتى من جسدِك

حيث إنني لم أكن مدهًشا حد التأمل 
لتزهر ألجلي الكثير من األشجار

وتبتسم لي الكثير من الورود 
ليس لي سماء 

لتصلني قصيدة أو أغنية 
وال صدى يحفظ كل ما قيل عني

لنقف معاً أمام هذا السراب 
قصدِك "نخاف مما يخشاه فنان أو شاعر" 

أحببتك وحينما احلقيقة 
وألن ال حبيبة 

أموت دومنا حب
حتى األغنية التي انتظرتها 

لم تكن كما في احللم
أصغيت ألستمع إليها 

ولم أستمع سوى أصوات أشجار 
تؤملها الرياح 

وسافرت إلى سراب األمنيات 
أترقبِك وأنِت تعبرين إلى قلبي ببطء شديد 

لِك قصائد تلتقي معي
وقصص سيحكيهن املستقبل للجميع

لِك عيون تذرفني في اجتاهك كدمعة
قبل أن أموت 

بعد أن مت 
كنِت سحاباً فأصبحِت مطراً 

وكنِت غيماً فأصبحِت بحراً 
إذاً، أنِت بحر 

هذا املاء جسدِك
وهذا املوج أنا 

ومتسكِك فيه واضطرابه بقوة 
انفعاالت.

انفعاالت
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الصباح الجديد - عبد العليم البناء:
 أعل��ن املرك��ز العراق��ي للفيل��م 
بالتع��اون مع ش��بكة  املس��تقل 
اختي��ار  ع��ن  العراقي��ة،  االع��ام 
الفيلم الروائ��ي )الرحلة( ملهرجان 
الدولي)كندا(  الس��ينمائي  تورنتو 
لس��نة ٢٠١٧، ف��ي أول عرض دولي 

للفيلم.
ويعد مهرجان تورنتو الس��ينمائي 
من أهم املهرجانات العاملية، حيث 
يصنف في الترتيب الثالث لقائمة 
أفضل املهرجان��ات بعد مهرجاني 
مش��اركة  وتع��د  وبرل��ن.  كان، 
)الرحلة(  الطوي��ل  الروائي  الفيلم 
للمخرج محم��د الدراجي في هذا 
الس��ينمائية  البواب��ة  املهرج��ان، 
العراقي للفيلم  اجلديدة للمرك��ز 

املستقل لهذه السنة.
وت��دور قص��ة الفيلم حول س��ارة 
ذات الثاثة والعشرين ربيعا، والتي 
حت��اول الدخول ال��ى محطة قطار 

بغ��داد بصورة غريبة ف��ي أول ايام 
عيد الفطر، وتخفي نفس��ها بن 
الصالة  داخ��ل  املس��افرين  زح��ام 
الكبيرة للمحط��ة، من اجل فعل 
شئ غريب وسط املسافرين، لكن 
الزم��ن يتوقف، حتى جتد نفس��ها 
مدركة هموم بعضهم والتعايش 
معهم، هل أصب��ح الوقت متأخرا 
لترفع س��ارة إصبعه��ا عن صاعق 
التفجي��ر، قب��ل انه��اء حياته��م 
صال��ة  دخوله��ا  م��ن  بلحظ��ات 

احملطة.
صور الفيلم سنه ٢٠١٦ في بغداد، 
وكان��ت املراحل االخي��رة الكماله 
ف��ي مختبرات فرنس��ا )البوس��ت 
برودكش��ن(، حي��ث مت انتاج��ه من 
قب��ل بريطانيا، وهولندا، وفرنس��ا، 
والعراق. ويعد دخول شبكة االعام 
العراق��ي ف��ي االنت��اج املش��ترك 
لاف��ام س��ابقة خي��ر للس��ينما 

ولتأري��خ  العراقي��ة، 

الشبكة.
جدي��دة  وجوه��ا  يحم��ل  الفيل��م 
ف��ي  األول��ى  للم��رة  س��تظهر 

الس��ينما العراقية، م��ن ضمنهم 
اإلعامي��ة الش��ابة زه��راء غندور، 
وأمي��ر عل��ي، وعارضة األزي��اء إميان 

اللعيب��ي، وحنن رعد، واملوس��يقار 
علي اخلصاف وفرقته، واختير سيف 
العبيدي ليكون مصمم ازياء فيلم 

)الرحلة(.
ومجموعت��ه  الدراج��ي  محم��د 
الس��ينمائية ه��م اصح��اب الي��د 
الطول��ى ف��ي صناع��ة الس��ينما 
العراقية اجلدي��دة بعد ٢٠٠٣، حيث 
أنت��ج أكث��ر م��ن عش��رين فيلم��ا 
طوي��ا، وقصي��راً، ووثائقي��ا، وأخرج 
خمسة افام طويلة كان سادسها 
)الرحلة(. ش��اركت هذه االفام في 
أكثر من ٥٠٠ مهرجان عاملي، وحازت 
على ١٠٠ جائزة س��ينمائية عاملية 
الدراجي  وعربية، تكللت بحص��ول 
عل��ى جائزة أفضل مخرج بالش��رق 
االوسط حس��ب اس��تفتاء مجلة 
فارايت��ي العاملي��ة ع��ام ٢٠١٠، عن 
فيلمه ابن باب��ل، ووزعت االفام في 
كثي��ر من دور العرض الس��ينمائية 

في العالم.

أنتج وعرض املركز العراقي للفيلم 
املس��تقل هذه األفام، ف��ي الوقت 
املؤسس��ات  فيه��ا  تعان��ي  ال��ذي 
احلكومي��ة م��ن التقش��ف املال��ي 
بس��بب األزم��ات اإلقتصادية، وهذا 
ما يؤكد جن��اح التجرب��ة اإلنتاجية 
املركز،  ينتهجه��ا  التي  املس��تقلة 
وه��ي دع��وة يطلقه��ا ملؤسس��ات 
الدولة الثقافية لفتح باب التعاون 
املثم��ر، واالس��تفادة م��ن التجربة 
الس��ينمائية التي يعتمدها املركز 

لتوازي مثياتها في املنطقة.
اجلدير بالذكر أن املركز الس��ينمائي 
العراقي املس��تقل مقره في بغداد، 
حيث يعد مدرس��ة للس��ينمائين 
ومحبي هذا الفن الرائع، ويجمع بن 
الرؤي��ة العاملية احلديثة للس��ينما، 
والرؤي��ة العراقية للنه��وض بواقع 
الس��ينما العراقي��ة، م��ن ناحي��ة 
اإلنتاج، والتعليم، والنواحي األخرى 

ملامح الفيلم العراقي الناجح.

تتس��بب حش��رة اخلنفس��اء 
الس��وداء بنف��ور الكثي��ر من 
الن��اس له��ا، مل��ا تثي��ره ف��ي 
وتقزز،  نفوسهم من اشمئزاز 
اخلارج��ي  ش��كلها  بس��بب 
الكريهة،  وإفرازاتها  ورائحتها 
ركلتها  أنك كلم��ا  والغري��ب 
بقدمك إلبعادها عن طريقك، 
عادت إليك هذه "اخلنفس��اء" 
تظ��ل  وهك��ذا  قلي��ل،  بع��د 
على هذا احل��ال واملنوال تُركل 
وتُركل.. لكنها تعود إلزعاجك 
من جديد، غير مبالية بكل ما 
يح��دث لها، وف��ي نهاية األمر 
تقرر أما أن تسحقها بقدمك 
لتتخلص منها نهائياً، لكنك 
تخش��ى أن تلوث حذاءك بها، 
أو أن تركله��ا بقدم��ك بقوة.. 
"اخلنفس��اء"  ه��ذه  وتبع��د 
وترميها الى أقرب حاوية أزبال 
أو نفاي��ات ج��اءت منها أو في 
بالوعة مجارٍ خرجت منها كما 
ي��ركل رونالدو بيس��راه الكرة 
ويسددها بدقة متناهية نحو 
املرمى ، وأما أن تقوم برش��ها 
لُتخلص  مببيد حش��ري فعال 
الن��اس منه��ا ومن ش��رورها 

وإزعاجاتها!
تذكرن��ي  "اخلنفس��اء"  ه��ذه 
بقصة زمي��ل إعامي يتعرض 
ابت��زاز علني  ال��ى  باس��تمرار 
وق��ح من قبل أحد احملس��وبن 
على الصحفي��ن ممّن وضعوا 
لتحرير  "رئيس��اً"  أنفس��هم 
"صحيفة" من الصحف التي 
ولدت ف��ي زمن العش��وائيات 
والطفيلي��ات الضارة.. وطفح 
واالجتماعية  األخاقية  اجملاري 
م��ن  واتخ��ذت  والنفس��ية، 
الصحاف��ة دكاك��ن لابت��زاز 
تعت��اش عليه��ا  واحملس��وبية 
ومتأل جيوبه��ا املثقوبة ، وحتت 
شعار "ش��ّيلني واش��ّيلك أو 
"ادف��ع بالتي هي أحس��ن" أي 
أن من يدفع يكون هو األفضل 

واألكم��ل واألجمل واألحس��ن 
وم��ن ال يدف��ع يُنع��ت بأقبح 
ه��ذا  واالتهام��ات،  الصف��ات 
"الرئي��س حترير" اخلنفس��ائي 
ال عاق��ة ل��ه به��ذه املهن��ة 
الشريفة ال من قريب وال بعيد 
لكنه وضع نفس��ه في غفلة 
م��ن الزمن به��ذا املنصب، في 
الرقابة  الفوضى وغي��اب  ظل 
املهنية والصحفية وهو الذي 
ال يجيد كتاب��ة جملة مفيدة 

واحدة !
يق��ول زميلي: حاولت أن أجرب 
احلديث مع هذا "اخلنفسائي" 
باملهني��ة واملعايير الصحفية 
املهن��ة  وش��رف  وأخاقي��ات 
الوطنية،  واملسؤولية  واملبادئ 
لكن��ه لم يك��ن يع��رف هذه 
 ، واملصطلح��ات  املف��ردات 
ول��م يس��مع به��ا م��ن قبل 
ول��م يتعام��ل به��ا ، ب��ل كان 
بها  يضح��ك عندما يس��مع 
حتى يس��قط على قفاه، كما 
لو أنن��ي كن��ُت أروي له نكتة 

مضحكة او أقص 
موقفاً  علي��ه 

طريفاً  !
هذا  واستمر 
املدعو "رئيس 

 " ي��ر لتحر ا
اس��تغال  ف��ي 
أو  ص�حي���فت��ه 
ته  ن���ش�������ر
جمت��ي  مبها

 - إل��ّي  واإلس��اءة 
زال  م��ا  واحلدي��ث 
بحيث   - لصديق��ي 

ه��ذا  ينش��ر  كان 
"اخلنفسائي" األكاذيب 

الباطل��ة  واالتهام��ات 
ويحاول يائس��اً التشهير 
ب��ي عس��ى أن يجبرن��ي 
على الرضوخ له ومبا ميّول 

جيبه وصحيفته !
قلت لزميلي: وملاذا تسكت 

عل��ى كل هذه اإلس��اءة؟ قال: 
كنت أنأى بنفس��ي ع��ن الرد 
عل��ى مثل ه��ذه "احلش��رات" 
الت��ي تع��ودت عل��ى التعامل 
معها ومعاجلته��ا "بحذاء أبو 
القاسم الطنبوري" ، والغريب 
أنن��ي كلما جتاهلت إس��اءاته 

اشتد سعيراً وفقد صوابه !
قلت لزميلي: ما هو احلل الذي 
تفكر به ملعاجلة هذا املوضوع، 
قال: س��أنتظر حتى يقوم أحد 
غيري ممّن يس��يء لهم بركله 
بق��وة وهم ُكث��ر.. ليبعده عن 
طريق��ي، الني انتعل��ت حذاًء 
جدي��داً وال أري��د  تلويثه بهذا 

اخلنفسائي!
تظل��م  أن��ك  يب��دو  قل��ت: 
"اخلنفس��اء" عندما تشبهها 
بهذا وأمثاله والصحافة منه 

براء !

• ضوء
ُكل "ُمبتز" مبا لديه يَنضُح !

خنفساء الصحافة !

عاصم جهاد

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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بين معطوب ومجذوب

جمال جصاني

محنتن��ا لم تكف عن التجدد، وغالباً ما جند أنفس��نا 
جن��ر خطانا الى املربع األول أو ما قبله، وكما قيل قدمياً 
في وصف األوضاع املستعصية وامليئوس منها بعبارة 
)نح��ن قوم في مصيبة(، إذ ال حل وال ش��راع جناة يلوح 
في األفق. الصعوبات والتحديات املصيرية وما يرافقها 
م��ن فواتير مؤملة وقاس��ية، عاش��تها أمم ومجتمعات 
عدي��دة، غير أن غالبيتها ق��د حولت كل ذلك الى عبر 
ومعابر صوب حياة أكثر أمنا ورقيا وازدهاراً، إال شعوب 
مضاربنا املنكوبة بعقائد وسرديات محصنة ضد كل 
م��ا يتعرض لركودها وثوابته��ا اجلليلة. عندما نتمعن 
قلياً بحادث��ة الدهس اإلرهابي التي وقعت مؤخراً في 
إسبانيا على سبيل املثال ال احلصر، سوف نتعرف على 
جان��ب من املوروثات التي تقف خلف هذه املمارس��ات 
الهمجية التي هجرتها البشرية منذ زمن بعيد. الكثير 
من وسائل اإلعام حّملت ما يعرف ب� )الذئاب املنفردة( 
مس��ؤولية حص��ول مثل تل��ك االنته��اكات واجلرائم 
البشعة جتاه األبرياء من الذين قذفهم حظهم العاثر 
الى م��كان وزمان ذل��ك احلدث املأس��اوي، لكن عندما 
تصغي جيداً لألس��باب التي دفعت هؤالء للقيام مبثل 
تلك األعمال البش��عة؛ س��تجدهم يجمعون على أن 
ضحاياهم يس��تحقون ذلك املصير ألنهم من الكفار، 
ومبا أنهم يجدون أنفسهم من املنتسبن لنادي األقوى 
واألشد إمياناً ومرتبة بن أقرانهم، فا مناص من سلوك 
هذا الدرب تقرباً الى اهلل، وفقاً خلارطة الطريق املتفق 
عليه��ا اس��تناداً للس��رديات القاتلة والت��ي ما زالت 

معتمدة لدى غالبية الفرق اإلسامية.
لقد احتاج��ت اجملتمع��ات الغربية الى سلس��لة من 
الث��ورات العلمي��ة والقيمي��ة، ك��ي يعي��دوا االعتبار 
للعقاني��ة ف��ي التعاط��ي مع م��ا يحي��ط بهم من 
هموم وحتدي��ات، حصيلة تلك الع��ودة الظافرة ألهم 
خصيصة لس��االت بني آدم )العقل( هو ما نش��اهده 
اليوم م��ن منط حي��اة وق��درات هائلة إلنت��اج اخليرات 
املادية واملعنوية، والتي وسمت عالم اليوم بكل ماهو 
به��ي وجمي��ل وحضاري. أم��ا ما يحدث ف��ي مضارب 
"خي��ر أم��ة" والت��ي حاول��ت ذات عصر "تك��رمي ورفع 
ش��أن بني آدم" وفقاً لإلمكانات احمل��دودة آنذاك؛ فإنها 
وبهمة النهضة اإلس��اموية املزعوم��ة والتي أعادت 
ال��روح ملومي��اءات العص��ور الغابرة، ارتدت وبس��رعة 
ضوئية الى كهوف التخلف والظام، بعد أن س��لمت 
مقالي��د أموره��ا ال��ى قواف��ل "املعط��وب واجملذوب" 
وبوسع أكثر الوس��ائل بدائية في الكشف، إن تعرفنا 
على اإلمكانيات العقلي��ة والوجدانية الفعلية لغير 
القليل ممن استلقوا على سنام املسؤوليات املفصلية 
لهذه اجلماعات بأزيائها وهلوس��اتها اخملتلفة. إن هذا 
االنتشار الواس��ع والعميق لكل ما له عاقة باخلرافة 
والاعقاني��ة واألضاليل ف��ي مجتمعاتنا لم يأت من 
فراغ، بل هو منس��جم متاماً مع بني��ة حتتية غاية في 
التخلف والعجز ومنظومة قيم ال تقل انحطاطاً عن 

تلك البنى والهياكل الهرمة.
م��ا حدث في إس��بانيا من أعمال همجي��ة ال تعدو أن 
تك��ون مجرد رذاذ عما يحدث لدين��ا من نهش ألوصال 
بعضنا البعض اآلخر اس��تناداً ملدونات الدمار الشامل 
التي ترضعها األجيال جيا بعد جيل، حيث تتاح أعظم 
الف��رص أمام س��االت "املعطوب واجملذوب" الس��تام 
زمام األمور ومقاليد الزعامة في عصر غيبوبة العقل 
الكبرى التي نعيشها، مع هذه املناخات الطاردة لكل 
ما له صلة للموهبة والكفاءة والعقل، تشرع األبواب 
ألمثال الش��يخ أحمد الوائلي وعيادات��ه الطبية التي 

تعالج عيال اهلل بالتعاويذ والكفخات واجلاليق...! 

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

غالف الفيلم اخملرج محمد الدراجي

)الرحلة( يحلق عالميًا عبر مهرجان تورنتو السينمائي
ضم وجوهًا جديدة للسينما العراقية

متابعة - الصباح الجديد:
غادرنا ش��يخ الصحفين كما يس��مونه في األوس��اط 
اإلعامية العراقية، الصحفي الكبير ناظم الس��عود، 
الذي واف��اه االجل يوم أمس االربع��اء 23 آب 2017، وقد 
نع��اه احتاد االدب��اء والكت��اب العراقين، الذي س��بق ان 
اق��ام له جلس��ة خاص��ة احتف��اء بتجربت��ه الثقافية 

والصحفية.
ناظم الس��عود إعامي وكاتب معروف ومجتهد، ولد في 
1956/7/1 ف��ي مدينة بابل، ودرس في بغداد، وحاول إكمال 
دراس��ته اجلامعية في كل من بغداد، وفيينا، والقاهرة، اال 

انه قطعها بسبب قيام حرب اخلليج األولى عام 1980.
 عم��ل بالصحاف��ة الثقافية واألدبية من��ذ عام 1978 في 
ع��دد كبير من الصحف، واجمل��ات العربية منها: )القدس 
العرب��ي، واالحت��اد، والص��دى اإلماراتية، وجريدة الدس��تور 
)األردن(، واآلداب البيروتي��ة(. ل��ه اس��هامات ف��ي كتاب��ة 

السيناريو اإلذاعي والتلفزيوني.
أطل��ق عليه مجموعة من األلق��اب منها: رائد الصحافة 
الثقافية، واحملرر الثقافي األول، والكاتب املش��اكس، وآخر 
لقب منح هو شيخ الصحافة العراقية. وهو عضو نقابة 
الصحفين ولربع قرن، عضو منتخب في احتاد الصحفين 
العراقي��ن، عضو اجملل��س الثقافي العراقي احل��ر، ورئيس 
رابط��ة فقراء با ح��دود، وعضو احتاد األدب��اء والكتاب في 

العراق.

وداعًا ناظم السعود شيخ 
النقاد والصحفيين العراقيين

الصباح الجديد-وكاالت:
نادين  اللبناني��ة  املمثل��ة  كش��فت 
الراس��ي أن الدراما اللبنانية حققت 
انتشارًا واسًعا في األوساط العربية 
، خصوًص��ا بع��د أن انتق��ل بع��ض 
مرحل��ة  إل��ى  اللبناني��ن  النج��وم 

األعمال املشتركة .
وقالت الراسي في تصريحات خاصة 
الح��د املواقع الفنية: "من اجلميل أن 
تتقدم تل��ك الدراما نحو األمام بكل 
ما فيها من إيجابيات، وحتى في حال 
وج��ود بعض الهف��وات واإلخفاقات، 
فهن��اك محاولة تعمل على كس��ر 
اجلم��ود وحتِد الظ��روف الت��ي حتيط 

بالفن على املستوى اإلنتاجي".
وأضافت الراس��ي "امله��م أن نعمل، 
ونق��دم إل��ى الن��اس امل��ادة الفني��ة 
الائق��ة، التي من املمك��ن أن تدعم 
استمرارية تلك الدراما، حتى ال نعود 
إلى أعوام الركود واملراوحة في املكان 

الواحد".
في املقابل أكدت نادين أن الشائعات 
التي طاردتها في املرحلة الس��ابقة، 
زادت من قوتها، ومناعتها، ولم حتقق 
أهداف من أطلقها، قائلة "كما يقول 
املثل اللبناني الشعبي الضربة يلي 
ما بتكس��رك بتقوي��ك، وهي ناحية 
ملستها عن قرب بعد أن اتكلت على 

اهلل 

ومحبة 
لناس،  ا

واجتهت 
لصمت نحو  ا
، ف��ي  ت م��ا ز أل ا

يكف��ي انها وقف��ت أمامي 
لكنها لم تعوقني".

نادين الراسي: الدراما اللبنانية 
حققت مؤخرًا انتشارًا واسعًا 

بغداد - الصباح الجديد:
وجه )برمل��ان الطفل العراقي( برقية 
إل��ى مجلس الن��واب العراقي )نواب 
ف��ي  األطف��ال  لدع��م  احملافظ��ات( 
)املؤمتر  ف��ي  للمش��اركة  احملافظات 
االنتخاب��ي الثال��ث لبرمل��ان الطفل 
 )10( )2017-2020( بواقع  العراق��ي( 
اطفال من كل محافظة موزعة بن 
اجلنس��ن، على ان تتراوح أعمارهم 

)-11 15( سنة.
يق��ام املؤمت��ر عل��ى قاع��ات فن��دق 
كورمي��ك الترك��ي ف��ي محافظ��ة 
ميس��ان نهاية آب اجلاري، وجاء ذلك 
استنادا لكتاب وزارة العمل والشؤون 

االجتماعي��ة /هيئة رعاية الطفولة 
رقم )112( في 2017/7/23.

  وقال األديب محمد رش��يد مؤسس 
برملان الطفل العراقي: مت التنس��يق 
م��ع معال��ي وزي��ر العم��ل املهندس 
محمد ش��ياع الس��وداني، وس��يادة 
النائب الشيخ محمد الصيهود لهذا 
األم��ر، آملن من اإلخ��وة في مجلس 
النواب العراق��ي التعاون معهم في 
ه��ذا األم��ر، ألهميته القص��وى في 
ظل األوض��اع الراهنة، الت��ي نحتاج 
فيها تطبيق اتفاقية حقوق الطفل 
الدولي��ة، والت��ي وقع الع��راق عليها 
ع��ام 1989 في 20 نوفمب��ر، علما أن 

عدد من احملافظات ومن خال 
مكاتب هيئة رعاية الطفولة 
األطف��ال  أس��ماء  أرس��لت 
املق��رر مش��اركتهم، كما ان 
للطفولة  العرب��ي  )اجملل��س 
القاه��رة(،  ف��ي  والتنمي��ة 
س��مى ممثله األستاذ كمال 
اجل  للحضور من  الفكي 

التدريب واإلش��راف على 
االنتخابات، التي ستتم 
بإش��راف اليونيس��ف، 
وجامعة الدول العربية، 
واملنظم��ات العراقية 

ذات العاقة .
برمل��ان  ان  يذك��ر 
الطف��ل العراق��ي، 
مؤس��س  عض��و 

الدول  جامع��ة  ف��ي 
برمل��ان   / العربي��ة 
العرب��ي لألطفال منذ 
وعض��و   ،2011 ع��ام 
اجمللس  في  استش��اري 
للطفول��ة  العرب��ي 
ف���ي  والتن���م���ي��ة 

القاه�رة.

برلمان الطفل العراقي يطالب
 مجلس النّواب بالدعم والرعاية
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