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بغداد - أسامة نجاح:
العملي��ات  قي��ادة  أعلن��ت 
املش��تركة يوم ، أمس الس��بت ، 
عن كس��ر جميع دفاعات داعش 
ف��ي قضاء تلعف��ر والوصول إلى 
وس��ط املدينة ومنطقة القلعة 
القدمية ، مش��يرة ال��ى ان النصر 
على االبواب ، فيما اكدت مصادر 
امنية في جهاز مكافحة اإلرهاب 
، ع��ن رف��ع العل��م العراقي فوق 
قلعة تلعف��ر التي تعود إلى زمن 

العهد العثماني . 
قي��ادة  باس��م  املتح��دث  وق��ال 
العملي��ات املش��تركة العمي��د 
الرك��ن يحيى رس��ول في حديث 
‘‘الصب��اح  لصحيف��ة  خ��اص 
اجلديد‘‘ ان القوات االمنية حررت 
حي اجلزيرة اجلنوبي ومقام خضر 
إلياس في احملور الشرقي  للقضاء 
فضال عن اقتحام قوات الشرطة 
االحتادي��ة بإس��ناد م��ن احلش��د 
الش��عبي حيي س��عد وربيع في 
احملور الغربي للقضاء وسط هرب 

كبير لعناصر داعش. 
املش��تركة  القوات  إن"  وأض��اف 
م��ن اجليش واحلش��د الش��عبي 
ح��ررت ناحية احمللبي��ة في قضاء 
تلعف��ر بالكام��ل ، مش��يرا الى 
اإلره��اب  مكافح��ة  ق��وات  إن" 
حررت ح��ي النداء واقتحمت حي 

الطليع��ة، الفتا ال��ى ان" النصر 
على األبواب. 

وب��ن أن" الق��وات األمنية حررت 
مبن��ى دائ��رة الكهرب��اء ش��مال 
غرب تلعفر وس��يطرت على حي 
العكابات وتل ع��الن الكبير وتل 

عالن الصغير. 
ورفع��ت ق��وات جه��از مكافحة 
اإلره��اب ي��وم ، أم��س الس��بت 
، العل��م العراق��ي ف��وق قلع��ة 

تلعفر. 
وق��ال مص��در أمني ف��ي اجلهاز 
لصحيف��ة ‘‘الصب��اح اجلديد‘‘ إن 
اإلرهاب  "عناصر جهاز مكافحة 
رفعوا العلم العراقي فوق قلعة 
تلعفر التي تعود إلى زمن العهد 

العثماني". 
وأضاف املص��در الذي فضل عدم 
الكش��ف عن اس��مه أن "قلعة 
تلعف��ر تش��به إل��ى ح��د كبير 
املدين��ة القدمية ملدين��ة املوصل 
والت��ي حررتها الق��وات العراقية 

بداية الشهر املاضي". 
م��ن جانب��ه اعلن قائ��د عمليات 
قادمون ي��ا تلعف��ر الفريق قوات 
خاصة الركن عبد االمير رش��يد 
ياراهلل ، امس الس��بت ، عن حترير 
حي العروب��ة االول��ى، فيما اكد 
ادامة التماس مع منطقة حسن 

كوي وحي العروبة الثانية.

وذك��ر قائد العمليات في بيان له 
تلقت صحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘، 
نس��خة منه، ان "قطعات اللواء 

املدرع 35 الفرقة املدرعة التاسعة 
ول��واء 2 م��ن احلش��د الش��عبي 
حررت حي العروبة االولى وأدامت 

التماس مع منطقة حسن كوي 
وحي العروبة الثانية".

وأضاف البيان ان" القوات االمنية 

رفعت العلم العراقي فوق مباني 
احلي". 
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"مكافحة اإلرهاب" يرفع العلم العراقي فوق
قلعة تلعفر بعد تحرير 60 % من مساحة القضاء 

القطعات العسكرية في قضاء تلعفر

بغداد ـ الصباح الجديد:
افتتح رئيس مجل��س الوزراء حيدر 
العبادي، امس السبت، مول بغداد 

في منطقة احلارثية بالعاصمة.
وذكر بيان ملكت��ب العبادي اطلعت 
إن  اجلدي��د"،  "الصب��اح  علي��ه 
"العب��ادي افتت��ح مول بغ��داد في 
احلارثية، واطلع خالل جولة له على 
م��ا مت إنش��اؤه في امل��ول واخلدمات 

التي ستقدم للمواطنن".
وب��ارك العب��ادي، بحس��ب البيان، 
"افتتاح املشروع"، مؤكداً أنه "في 
الوقت ال��ذي نحارب في��ه ونحقق 

اإلنتص��ارات عل��ى عصابات داعش 
بإفتت��اح  نق��وم  فإنن��ا  اإلرهابي��ة 
مش��اريع إس��تثمارية وه��ذا جناح 

كبير للعراق".
وأش��ار العب��ادي إل��ى، إن "داع��ش 
اإلرهاب��ي أراد تدمي��ر احلي��اة، لكن 

العراقين أثبتوا انهم بناة احلياة".
مول بغ��داد هو مجم��ع جتاري يقع 
في العاصمة مبنطقة احلارثية عند 
تقاطع دمش��ق مع شارع الكندي، 
يُع��د من أكبر مجمعات التس��وق 
في بغداد، كلف إنش��اؤه ما يقارب 

127 مليون دوالر أميركي.

بغداد ـ الصباح الجديد:
الوطن��ي  التحال��ف  رئي��س  أك��د 
الس��يد عمار احلكيم أهمية إيجادِ 
الطوائ��ف  ل��كلِّ  مش��روٍع جام��ع 
واملكونات واالنتصار له بالتزامِن مع 
االنتصاراِت املتحققِة على عصابات 

داعش االرهابية .
ن الس��يد عم��ار احلكيم خالل  وثمَّ
لقائ��ه جمع��اً من ش��يوِخ ووجهاء 
وقف��َة  ديال��ى  عش��ائر محافظ��ة 
العشائر األصيلة بوجِه اإلرهاب في 

احملافظِة.
وأك��د ض��رورة أْن تعل��َن العش��ائُر 
الكرمي��ُة ع��ن براءتها م��ن اجملرمن 

واملنتمن لعصاباِت داعش اإلرهابية 
العدال��ِة وعدم  إل��ى  وتس��ليمهم 
التفكي��ر بالثأرِ العش��ائري من ذوي 
اجملرم وعش��يرته كونه سيوسُع من 

دائرِة الصراع".
وأكد الس��يد عمار احلكي��م الى أنَّ 
" الوفودَ العربي��َة واألجنبيَة تتوافُد 
اليوم إلى العراِق، والعالم كله يرفُع 
القبع��َة للعراقيَن بعَد االنتصاراِت 
الكبي��رة املتحققة ض��د عصابات 
داع��ش اإلرهابي��ة وحال��ة الوح��دُة 
اجملتمعي  النس��يِج  والتماسك في 

العراقي".
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بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت القوة اجلوية العراقية، أمس 
الس��بت، عن االنتهاء م��ن تصنيع 

آخر F16 عراقية.
وقالت قيادة الق��وة اجلوية في بيان 
نش��ر عل��ى صفحته��ا الرس��مية 
علي��ه  واطلع��ت  بالفيس��بوك 
"الصب��اح اجلديد" ان��ه "مت االنتهاء 
م��ن تصني��ع آخ��ر F16 عراقية في 
الواليات املتح��دة االمريكية بالرقم 

.")1636(
واضافت ان "هذه الطائرة ستسلم 
قريب��ا ال��ى صق��ور اجلو لُيس��طروا 
بش��جاعتهم اخر س��طور ملحمة 

اجملد العراقي".
واش��ترى الع��راق اول دفع��ة من 18 
طائرة مقاتلة من طراز اف16- مقابل 
ثالثة مليارات دوالر، ثم اشترى دفعة 
ثاني��ة وعددها 18 طائ��رة اخرى في 

تشرين االول عام 2012.
وم��ن ممي��زات ه��ذه الطائ��رة انه��ا 
احمل��رك،  أحادي��ة  نفاث��ة،  مقاتل��ة 
متعددة األهداف من مقاتالت اجليل 
الراب��ع خفيفة م��ن إنتاج ش��ركة 
جنرال ديناميك��س لصالح القوات 
اجلوية األميركية، ثم مت تطويرها من 

قبل شركة لوكهيد مارتن.
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القوة الجوية تعلن انتهاء
تصنيع آخر F16 عراقية

العبادي يفتتح رسميًا
"مول بغداد" في الحارثية

الحكيم يدعو إليجاد مشروع
جامع لكل الطوائف والمكونات

العمال الكردستاني يعتقل ضابطي
مخابرات تركيين كانا ينويان اغتيال قادته

إسبانيا تدعم برنامج األغذية العالمي
لتقديم المساعدات لنازحي الموصل 23

بغداد ـ الصباح الجديد:
دعا زعيم التي��ار الصدري مقتدى 
الصدر، أمس الس��بت، اليابان إلى 
االنفت��اح بنحو أكب��ر على العراق 
في جميع اجملاالت، محذراً من وقوع 
املش��اريع الت��ي تقدمه��ا اليابان 

للعراق بيد "الفاسدين".
وق��ال مكت��ب الص��در ف��ي بيان 
اطلعت عليه "الصباح اجلديد"، إن 
األخير استقبل "السفير الياباني 

لدى الع��راق فوميو إي��واي، وتناول 
اللقاء شتى املواضيع التي تتعلق 

بن البلدين والشعبن".
وتابع البيان، أن "الس��فير الياباني 
ق��دم عرض��اً مفصالً ع��ن الدعم 
الياباني للعراق ال س��يما في اجملال 
اخلدمي واإلنس��اني خ��الل الفترة 
السابقة وأشاد باملواقف الوطنية 
لسماحة القائد ومحاربة الفساد 

ونبذ الطائفية واإلرهاب".

وأضاف البيان، أنه "مت خالل اللقاء 
مناقش��ة وضع العراق في مرحلة 
ما بع��د داعش وإعادة االس��تقرار 
إلى املناط��ق احملررة من خالل إعادة 
تأهي��ل البن��ى التحتي��ة وتق��دمي 
والعم��ل  اإلنس��انية  اخلدم��ات 
عل��ى إزالة جذور التوت��ر الطائفي 

عموماً".
وثم��ن الص��در، بحس��ب البي��ان، 
"مواقف اليابان ال سيما سجلها 

اإلنس��اني  اجمل��ال  ف��ي  الرائ��ع 
للعراق  التي تقدمه��ا  واخلدم��ات 
حكوم��ًة وش��عباً"، حاث��اً اليابان 
على "االنفتاح بش��كل أكبر على 
العراق وفي اجملاالت كافة ال سيما 
الثقافي��ة والفكرية واإلجتماعية 
وكذلك دعم الصناعة العراقية".

ودعا الصدر، إلى "متابعة املشاريع 
التي تقدمها للعراق"، محذراً من 

"وقوعها بيد الفاسدين".

الصدر يدعو اليابان إلى االنفتاح
بنحو أكبر على العراق في جميع المجاالت

بغداد - وعد الشمري:
أعلن��ت جلن��ة اخلب��راء النيابية، 
أمس الس��بت، انه��اء اعمالها 
اعض��اء  باختي��ار  اخلاص��ة 
املفوضية املستقلة لالنتخابات 
بعد اج��راء املقابالت والتصويت 
الس��ّري لهم، وفيم��ا أقرت بأن 
املرشحن الذين توصلت اليهم 
تابعن الحزاب سياس��ية، بينت 
أن عرض االس��ماء على مجلس 
عليه��ا  للمصادق��ة  الن��واب 
س��تحصل بعد عي��د االضحى 

املبارك.
وكان ن��واب ق��د كش��فوا ع��ن 
جمع تواقيع تس��عن نائباً حلل 
جلنة اخلبراء قبل عرض اس��ماء 

املرشحن للمصادقة عليهم.
وقال عضو اللجنة زانا س��عيد 
"الصب��اح  إل��ى  حدي��ث  ف��ي 
اجلديد، إن "جلنة اخلبراء النيابية 
املكلفة باختيار اعضاء مجلس 
املفوضن في املفوضية اجلديدة 

عمله��ا  انه��ت  لالنتخاب��ات 
بنحو كامل ورس��مي األس��بوع 

املاضي".

وتابع س��عيد، النائ��ب عن احتاد 
أن  الكردس��تاني  االس��المي 
"املقابالت للمرشحن قد انتهت 

ايضاً"، مبيناً أن "تصويتاً س��رياً 
حصل للمتقدمن للمقابالت".

وأشار إلى أن "تسعة مرشحن 

افرزتهم عملية التصويت وهم 
من س��يعرضون عل��ى مجلس 
النواب بع��د عيد الفطر لغرض 

املصادقة عليهم".
"املرش��حن  أن  س��عيد  وأق��ّر 
التسعة الذين مت التوصل اليهم 
تابع��ون إل��ى االح��زاب الكبيرة 
املس��يطرة على املقاعد االكثر 

في مجلس النواب".
وي��رى س��عيد أن "م��ا توصلت 
الي��ه اللجن��ة يتناق��ض بنحو 
تام م��ع قان��ون املفوضية الذي 
يشترط أن يكون املرشح جمللس 
مفوضيها مستقالً من الناحية 

السياسية".
م��ن جانبه، أكد عض��و اللجنة 
القانونية النيابية عبد الرحمن 
اللويزي في تصريح إلى "الصباح 
ف��ي  "اعتراض��ات  أن  اجلدي��د"، 
مجلس النواب حصلت على ما 

توصل اليه اخلبراء".
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أقرت بأن جميع المرشحين تابعون ألحزاب سياسية

لجنة الخبراء تنهي أعمالها رسميًا باختيار مفوضية االنتخابات

تقريـر

متابعة

أسرة تحرير "الصباح الجديد"

تعرض الزميل عاص��م جهاد مدير 
واملتح��دث  واإلع��الم  العالق��ات 
الرس��مي باس��م وزارة النفط الى 
هجم��ة ظامل��ة م��ن قب��ل بع��ض 
الصحف التي حتاول تشويه صورته 

الوضاءة امام الرأي العام .
وعليه ن��رى لزاماً عل��ى " الصباح 
حقيق��ة  توض��ح  ان  اجلدي��د" 
املغالطات التي وردت في بعض هذه 
الصح��ف ك��ون ان الزميل عاصم 
جهاد ينشر على صفحتها االخيرة 
)كاريكاتيراً( يوميا ومقاال اسبوعيا 
حتت عنوان ) مقرمش ( وعلى مدى 
س��نوات من دون ان يتقاضى اجورا 
عن ذلك ، واحلقيق��ة ان هناك جلانا 
خاص��ة ف��ي وزارة النف��ط تق��وم 
بتوزيع االعالنات بصورة متس��اوية 
على جميع الصحف وبال استثناء 
، و)جهاد( ال عالقة له بذلك مطلقا 
ال من بعي��د وال من قريب ، فمن اي 
باب يتقاضى هذا الرجل الرش��اوى 

والقومسيونات !!!! 

ان م��ا اثير من ضجة اعالمية حول 
الزميل )جهاد ( ال يعدو كونه زوبعة 
ف��ي فنج��ان وان االتهام��ات التي 
كيلت وما تزال تكال له ال اس��اس 
له��ا من الصح��ة اطالق��ا ، بل امنا 
هي مجرد تص��ورات وهمية ال متت 
ال��ى الواقع باية صلة كانت ، فهذا 
الرج��ل ال يعرف اال طري��ق النزاهة 
مس��ارا له ، ولم يح��د عنه طوال 
عشرات الس��نن التي عاصر فيها 
الصحافة العراقية ، بعد ان اجمع 
زمالؤه على عفته ونزاهته ولم متتد 

يده يوما الى املال احلرام وهناك الف 
دليل ودلي��ل ، ال مجال لذكرها االن 
، ولكن ان تطلب االمر سنكش��ف 
ه��ذه االدلة من خالل معاصرتنا له 
كزمي��ل يح��ق لنا ان نق��ول له انه 
م��ن االوفياء ، ال لش��يء اال لكونه 
يخ��اف اهلل س��بحانه وتعالى ولم 
يطع��م عائلت��ه فلس��ا واحدا من 
مال الس��حت احلرام ، وعلى الذين 
يدعون ذل��ك زورا وبهتانا ان يعلموا 
ان عاص��م جه��اد ينام قري��ر العن 
مرتاح البال لبعده عن احملس��وبية 
، ولذل��ك ل��ن ته��زه  واملنس��وبية 
أكاذيب وتلفيق��ات الذين يحاولون 
العتقاده��م   ، صورت��ه  تش��ويه 
مخطئن انه مس��ؤول ع��ن توزيع 

االعالنات  في وزارة النفط.
نتمن��ى ان  يراج��ع مس��ؤولو هذه 
الصح��ف املكاتب اخلاص��ة للوزير 
وال��وكالء وامل��دراء العام��ون لكي 
توزي��ع  يكش��فوا له��م حقيق��ة 
االعالن��ات بصورة متس��اوية على 
الصح��ف العراقية ، من خالل جلان 
خاصة شكلت لهذا الغرض وليس 

لعاصم يد فيها مطلقا .

بغداد ـ الصباح الجديد:
اس��تقبل رئي��س اجلمهورية فؤاد 
معص��وم، ام��س الس��بت، وزي��ر 
اخلارجي��ة الفرنس��ي ج��ان إي��ف 
لودريان، ووزيرة الدفاع الفرنس��ية 
فلوران��س بارلي، مؤك��داً لهما ان 
العراقي��ن مصمم��ن عل��ى دحر 

اإلرهاب.
وذكر بيان ملكتب معصوم ورد الى 

"الصب��اح اجلدي��د"، إن "معصوم 
استقبل في قصر السالم ببغداد، 
وزيري اخلارجية والدفاع الفرنسين 
وفلوران��س  لودري��ان  إي��ف  ج��ان 
بارلي والوفد املراف��ق لهما، حيث 
نقل الوف��د الزائر حتي��ات الرئيس 
الفرنسي إميانويل ماكرون وتهانيه 
باالنتصارات التي حققتها القوات 
العراقي��ة عل��ى تنظي��م داع��ش 

االرهابي بتحرير مدينة املوصل".
واوضح البيان، إنه "في مس��تهل 
اجلمهورية  رئي��س  رح��ب  اللق��اء 
بالوفد الفرنسي"، مؤكدا "أهمية 
رمزيته ودالالت��ه املتمثلة باهتمام 
الش��عب  الثاب��ت بدعم  فرنس��ا 

العراقي".
واشار معصوم، بحسب البيان إلى، 
"أهمية مواقف فرنس��ا املساندة 

للعراق في حرب��ه ضد داعش منذ 
بداي��ة س��يطرة ه��ذا التنظي��م 
االرهابي على مدينة املوصل ومدن 
عراقي��ة أخرى"، مش��يدا "بدورها 
ضمن التحال��ف الدولي املناهض 
لالرهاب، وتقدمي الدعم العسكري 
العراقي��ة،  املس��لحة  للق��وات 
وجهودها في حش��د دعم اجملتمع 
الدول��ي للعراق، فض��ال عن تقدمي 

املساعدات االنسانية للنازحن".
وأع��رب رئي��س اجلمهوري��ة، ع��ن 
"امتن��ان الش��عب العراقي لهذه 
في  املس��اندة ملس��اعيه  املواقف 

بناء عراق حر دميقراطي".
واش��ار معص��وم إل��ى، "تصميم 
العراقين عل��ى دحر االرهاب على 
جميع املس��تويات"، منوها إلى ان 
"االره��اب آف��ة عاملية يس��توجب 

تعاونا دوليا حملاربتها والقضاء على 
خالياه النائمة عن طريق التنسيق 
األمني واالستخباري بن اجلميع".

ودع��ا، خ��الل اللق��اء إل��ى "تعزيز 
الع��راق واجلمهورية  العالقات بن 
الزراعية  اجمل��االت  الفرنس��ية في 
والثقافي��ة  والصناعي��ة 

واألكادميية".
تتمة ص3

معصوم يشّيد بمواقف فرنسا المساندة للعراق في حربه ضد داعش

مجلس النواب "ارشيف"

الزميل عاصم جهاد يتعّرض
لحملة تشويه مغرضة

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أش��اد وزي��ر اخلارجي��ة الفرنس��ي 
ج��ان إيف لودريان، أمس الس��بت، 
الق��وات  وع��زم"  ب�"ش��جاعة 
العراقية، موضح��ا أن احلرب على 
"داع��ش" لم تنت��ه بع��د وباريس 
مستمرة بدعم العراق، فيما أكدت 
وزيرة الدفاع الفرنس��ية فلورانس 
بارل��ي أن بالدها ملتزم��ة ب�"قوة" 

بالوقوف الى جانب بغداد.
وق��ال لودريان في مؤمت��ر صحفي 

مش��ترك عقده مع نظيره العراق 
وتابعته "الصب��اح اجلديد"، "نحن 
هن��ا معا جئنا ال��ى العراق بطلب 
م��ن الرئي��س ماك��رون"، موضحا 
أن "الع��راق اآلن ب��ن مرحلة احلرب 
والس��لم بفضل عزم وش��جاعة 

القوات العراقية".
وأضاف لودريان، أن "احلرب لم تنتِه 
بع��د، والع��راق يدخل ف��ي مرحلة 
البن��اء، وهن��اك حاجة ال��ى دعم 

فرنسا وهذا ما يفسر وجودنا". 

وقال لودريان، "سنكون الى جانب 
العراق في احلرب والسالم لتوطيد 
الش��راكة مع العراق وس��نناقش 
س��بل حتقيق ذلك مع املس��ؤولن 

العراقين". 
الفرنس��ية  الدف��اع  وزي��رة  أم��ا 
ع��ن  أعرب��ت  بارل��ي،  فلوران��س 
س��عادتها بزيارتها األولى للعراق، 
مهنئة القوات العراقية والشعب 
عل��ى  العراقي��ة  والس��لطات 

"التزامهم بهذه احلرب". 

االنتصار  "أحي��ي  بارل��ي،  وقال��ت 
العظيم في املوص��ل، إنه انتصار 
رائع وهزمية كبيرة لداعش"، مبينة 
أن "املعركة كانت طويلة وصعبة، 

لكنها حاسمة". 
وأش��ارت بارلي بالقول "ال أش��ك 
الق��وات  ال��ذي حتقق��ه  بالنص��ر 
العراقية"، مؤك��دة "أهمية عمل 
باري��س وبغداد مع��ا لالنتقال الى 

مرحلة السالم". 
تتمة ص3

وزير الخارجية الفرنسي يشّيد بـ "شجاعة وعزم"
القّوات العراقية في مواجهة "داعش"

عاصم جهاد
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السليمانية- عباس كاريزي:

عل��ى خلفي��ة اعتق��ال ضابط��ي 
مخاب��رات رفيع��ي املس��توى م��ن 
قبل ح��زب العم��ال الكردس��تاني 
فرضت احلكوم��ة التركية عقوبات 
عل��ى  وسياس��ية  اقتصادي��ة 
باقلي��م  الس��ليمانية  محافظ��ة 
كردستان، بضمنها قطع عالقاتها 
الدبلوماس��ية مع االحت��اد الوطني 
الكرس��تاني بزعام��ة الرئيس مام 

جالل.
وف��ي اج��راء غي��ر متوق��ع قام��ت 
احلكومة التركية باعادة ممثل االحتاد 
الوطني في انق��رة، واغلقت ممثلية 
االحتاد هن��اك، حيث عاد ممثل االحتاد 
الوطن��ي في انقرة به��رز گی الذي 
يشغل منصب ممثل االحتاد الوطني 
في انقرة من��ذ 17 عاماَ الى مدينة 
الس��ليمانية يوم اخلمي��س 8-24-

2017 بع��د ان تس��لم اخط��اراً من 
احلكومة التركية بترك البالد واغالق 

ممثلية االحتاد الى اشعار آخر.
الصب��اح اجلدي��د زارت ممث��ل االحتاد 
مبحافظ��ة  منزل��ه  ف��ي  الوطن��ي 
الس��ليمانية، ال��ذي ق��ال لن��ا انه 
لم يتوق��ع ان تتعام��ل تركيا بهذا 
الش��كل مع ممثلية االحت��اد لديها، 
مشيرا الى ان هذا االجراء بعيد عن 

االعراف و القيم الدبلوماسية.
گای ق��ال فيم��ا كان ينتهز فرصة 
اس��تقبال  ب��ن  معن��ا  للحدي��ث 
وتودي��ع الزائرين، الذين توافدوا على 
ش��قته مبجمع باك س��تي وتنوعوا 
بن شخصيات سياس��ية وحزبية 
ومس��ؤولن حكومين، انه تفاجئ 
بابالغ��ه من قب��ل املس��ؤولن في 
احلكومة التركية بان عليه ان يغلق 
املمثلي��ة ويغادر االراض��ي التركية 
في غض��ون ثالثة اي��ام، متوقعا ان 
يكون الس��بب وراء اغ��الق املمثلية 
مش��كالت امنية بن حزب العمال 
الكردستاني واحلكومة التركية، وال 

دخل لالحتاد الوطني فيها.
گای اض��اف ان��ه خ��الل الس��نوات 
الت��ي قضاها ممثالً لالحت��اد الوطني 

ف��ي تركيا كان مواظباً على مراعاة 
خصوصي��ة االوض��اع، ب��ن تركي��ا 
وحزب العمال الكردستاني، مؤكدا 
الكردس��تاني  الوطن��ي  ان االحت��اد 
الوطني��ة  مببادئ��ه  متمس��ك 
والتزاماته جتاه الكرد في تركيا وله 
عالقات وطيدة مع حزب الش��عوب 
الدميقراطية الكردي وحزب العمال 
الكردس��تاني، وكان الرئي��س م��ام 
ج��الل يعمل دائما على اعادة احياء 
وتفعيل عملية السالم بن االحزاب 
واحلكوم��ات  املعارض��ة  الكردي��ة 

املتعاقبة. 
وحول مس��ألة االستفتاء اضاف ان 
تركي��ا اعلنت معارضتها ملس��ألة 
االول،  الي��وم  من��ذ  االس��تفتاء 
مضيف��اً »انا ش��خصيا متأكد من 
ان االستفتاء لن يجرى في -25 من 

ايلول املقبل«.
وعلى صعيد متصل كشف مصدر 
سياسي مطلع للصباح اجلديد، ان 

االزمة بن االحتاد الوطني واحلكومة 
التركية ناجمة عن شاطات سرية 
قام بها جهاز االستخبارات التركي 
في محافظة الس��ليمانية من دون 

التنسيق مع األجهزة األمنية.
وتابع املصدر الذي رفض الكش��ف 
)املي��ت(  جه��از  ان  اس��مه  ع��ن 
ارسل قبل  التركية  االس��تخبارات 
ش��هر او اكث��ر م��ن االن ضابط��ن 
ال��ى محافظة  املس��توى  رفيع��ي 
متنكري��ن  دخ��ال  الس��ليمانية، 
بهويات جتار ينويان االس��تثمار في 
املدين��ة، قاما بعد ذلك بالتنس��يق 
مع عم��الء لهم في املنطقة بفتح 
قنوات للتواصل مع منش��قن عن 
ح��زب العم��ال الكردس��تاني، في 
مدينة كوية بهدف تنفيذ عمليات 
اغتيال لقادة ومس��ؤولن في حزب 

العمال الكردستاني.
وتاب��ع ان هذي��ن الضابط��ن وبعد 
اجراء العديد من االتصاالت نس��قا 

م��ع منش��قن ع��ن ح��زب العمال 
الكردس��تاني، واتفقوا على خطف 
او قت��ل رئيس منظموم��ة اجملتمع 
الكردس��تاني جمي��ل باي��ك، الذي 
يتواج��د ف��ي جبال قندي��ل ويعاني 
ي��روم  كان  الظه��ر  ف��ي  االم  م��ن 
زي��ارة الطبيب الج��راء الفحوصات 
الطبي��ة املطلوبة. ويتاب��ع املصدر 
ان تل��ك العناصر طلب��ت احلكومة 
التركية مببل��غ مالي ضخم مقابل 
تنفيذ عملي��ة االغتيال، وفي اليوم 
الذي كان محددا لتس��ليم االموال 
لهم في مدين��ة كوية، متكن حزب 
العمال الكردس��تاني م��ن اعتقال 
الضابط��ن التركين بعد ان نصب 
كمين��اً محكم��اً، واعتق��ل كذلك 
جميع افراد اخللية واقتاد الضابطن 
فوراً الى جبال قنديل وصادر االموال 

التي كانت بحوزتهم.
وكان ضابط��ان تركيان برتب عالية 
ق��د دخ��ال ال��ى اقلي��م كردس��تان 

عب��ر مطار الس��ليمانية باس��ماء 
مس��تعارة، من دون اخط��ار او علم 
املدين��ة،  ف��ي  االمني��ة  االجه��زة 
لالش��راف ومتويل عملي��ات اغتيال 
وقتل لق��ادة ومس��ؤولن في حزب 
العم��ال الكردس��تاني، اال ان حزب 
العم��ال الكردس��تاني متك��ن م��ن 
ع��ن  الكش��ف  بع��د  اعتقاله��م 
خطته��م وهما االن معتقالن لديه 

في جبال قنديل.
اخلارجي��ة  وزي  ان  املص��در  وق��ال 
التركية مولود جاوش اوعلو طالب 
اخلمي��س  االقلي��م  زيارت��ه  خ��الل 
املنصرم االحتاد الوطني الكردستاني 
بالتدخل الطالق سراح الضابطن، 
املعتقلن لدى العمال الكردستاني، 
وهو ما اخفق االحتاد بتنفيذه، نظرا 
لرف��ض ال )PKK( تس��ليمهم حتت 
اية ظروف، اضافة الى ان االحتاد ابلغ 
احلكومة التركية انه لم يكن على 
علم بدخول هذي��ن الضابطن الى 

محافظة السليمانية.        
الى ذل��ك طال��ب حزب الش��عوب 
التركية  الس��لطات  الدميقراط��ي 
الوطن��ي  االحت��اد  م��ن  باالعت��ذار 
الكردستاني على خلفية قرار طرد 
ممثل االخير من انقرة بطلب تركي.

الش��عوب  ح��زب  وق��ال 
 « ان  بي��ان  الدميقراطي)HDP(،ف��ي 
طرد  بهرورز كاللي ممثل حزب االحتاد 
الوطني الكردستاني الذي عمل في 
تركيا مدة 17 عاماً، انتهاك للقانون 
واالتفاق��ات السياس��ية، مطالب��اً 
الس��لطات التركي��ة باالعتذار من 
وممثله  الكردستاني  الوطني  االحتاد 
به��روز كالل��ي، و حل املس��ألة من 

خالل احلوار.
الى ذلك اف��ادت وس��ائل إعالم بأن 
احلكوم��ة التركي��ة علق��ت من��ح 
الس��ليمانية  محافظ��ة  أهال��ي 
تأش��يرات الدخول الى أراضيها الى 

اجل غير مسمى. 

العمال الكردستاني يعتقل ضابطي مخابرات
تركيين كانا ينويان اغتيال قادته

فرضت الحكومة التركية على أثره عقوبات على االتحاد الوطني الكردستاني طارق حرب 

ي��وم 2017/8/21  اعلن��ت رئاس��ة اجلمهورية 
مصادقتها على قانون حجز ومصادرة االموال 
املنقول��ة وغير املنقول��ة العائدة ال��ى اركان  
النظام املب��اد ومبا ان هذا القانون مت التصويت 
عليه وتش��ريعه في مجلس النواب قبل اكثر 
من اربعة اشهر ومبا ان الدستور في املادة )٧٣( 
من��ح رئي��س اجلمهورية صالحي��ة  املصادقة 
واص��دار القوانن خالل خمس��ة عش��ر يوما 
ومب��ا ان املدة اكث��ر من اربعة اش��هر فإن ذلك 
يعن��ي انته��اء صالحي��ة رئي��س اجلمهوري��ة 
ف��ي املصادقة واالصدار ملضي مدة اخلمس��ة 
عش��ر يوماً التي منحها الدس��تور لرئاس��ة 
اجلمهوري��ة للمصادقة الن امل��دة بلغت اكثر 
من اربعة اشهر وهي اكثر من اخلمسة عشر 

يوما للمصادقة.
 ذلك ان هذا القانون مت نش��ره بعد تش��ريعه 
والتصويت عليه في جريدة الصباح البغدادية 
بالع��دد )٣٩٤٠( ف��ي ١٦ نيس��ان ٢٠١٧ اي ان 
القانون تأخر ملدة أكثر من خمسة عشر يوما 
لذا فأن صالحية رئاسة اجلمهورية انتهت وال 
يجوز لهذه الرئاسة ممارسة صالحية املصادقة 
على هذا القانون النته��اء املدة التي حددتها 
الفقرة ثالثا من املادة )٧٣( من الدس��تور التي 

منحت الرئاسة خمسة عشر يوما.
  ف��اذا انته��ت هذه امل��دة فان امل��ادة قررت ان 
القانون يعد مصادقا عليه وال يجوز للرئاسة 
املصادقة على قانون عّده الدس��تور مصادقا 
علي��ه بعد مض��ي اخلمس��ة عش��ر يوما اي 
ال يج��وز للرئاس��ة املصادق��ة على م��ن عّده 
الدس��تور مصادق��ا علي��ه ذل��ك ان مصادقة 
الدس��تور اقوى من ايّة مصادق��ة أخرى، اي ال 
حاجة ملصادقة الرئاس��ة في هذه احلالة النه 
مت��ت املصادقة عليه بحكم الدس��تور ولكن 
الس��بب ال��ذي ال نعرفه هو مل��اذا مضت مدة 
اكثر من أربعة اش��هر م��ن دون مصادقة هل 
الس��بب في الرئاس��ة ام في البرمل��ان اذ البد 
من التحقيق بهذا الش��أن وكان على البرملان 
اعطاء نس��خة من القانون الى  دائرة الوقائع 
العراقي��ة في وزارة العدل للنش��ر في اجلريدة 
الرس��مية بع��د مضي خمس��ة عش��ر يوما 
وعدم االنتظار الشهر للمصادقة لكي تتولى 
وزارة الع��دل النش��ر بعد املدة الت��ي حددها 

الدستور.
 اذ ال ب��د من االلتزام بحك��م الفقرة ثالثا من 
املادة )٧٣( من الدس��تور التي رسمت وحددت 
مدة تصديق الرئاس��ة وامل��دة التي يعد فيها 
القان��ون مصادقا عليه حتى ول��و لم تصادق 
رئاس��ة اجلمهورية علما ان ه��ذا القانون قرر 
مص��ادرة اموال ص��دام حس��ن واقاربه حتى 
الدرجة الثانية واجاز االعتراض خالل سنة امام 
اللجنة الوزاري��ة واالعتراض على قرار اللجنة 
امام القض��اء واجاز القانون اعتبار التصرفات 
ف��ي العقارات التي احلقت غبن��ا بالدولة غير 
ناف��ذة والتصرفات بالعقارات احملجوزة واعفى 
دار س��كن واحدة وحجز القانون اموال عضو 
فرع، واحملافظن ورتبة عميد، ومدراء األقس��ام 
التحقيقية في االمن واخملابرات واالستخبارات 
وش��كل جلن��ة لالعتراض على ه��ذه القرارات 
وع��دم العم��ل بالق��رار ١١٩٨ ١٤٢٦ والغ��ى 
القراري��ن ٧٦ و٨٨ وراف��ق القان��ون قائم��ة ٥٢ 

اسما لرجال النظام السابق .

قانون مصادرة أموال 
أركان النظام البائد

بين فيشمان*

أزمة املهاجرين التي تواجهها إيطاليا
نظ��راً لقربه��ا اجلغراف��ي، وارتباطها 
الطاق��وي وعالقاته��ا التاريخي��ة مع 
ليبي��ا، لطاملا اعتبرت إيطاليا أن البلد 
الواقع في ش��مال أفريقي��ا هو محور 
سياس��تها اخلارجي��ة. وف��ي أعق��اب 
مساعي ماْكرون العلنية ورفعه شأن 
حفتر، عّبر اإليطالي��ون عن ارتيابهم. 
وح��ن قام س��المة، الذي ش��ارك في 
القم��ة الفرنس��ية، بزيارت��ه األول��ى 
إل��ى روما بعد قمة باريس، ش��ّدد وزير 
اخلارجية اإليطالي أجنلينو ألفانو قائالً، 
“كان هن��اك الكثي��ر م��ن املفاوضات 
والكثي��ر م��ن املفاوض��ن حت��ى اآلن. 
وعل��ى كل بلد أن يع��ّول على خطوة 

]سالمة[”. 
وترك��ز إيطالي��ا أيض��اً عل��ى قضية 
آب/أغس��طس،   2 فف��ي  الهج��رة. 
واف��ق البرمل��ان اإليطال��ي على خطة 
لنش��ر البحرية اإليطالية ملس��اعدة 
املتاجري��ن  الليبي��ن ف��ي مكافح��ة 
بالبش��ر املس��ؤولن عن الهجرة غير 
القانونية. وق��ال وزير الدفاع اإليطالي 
روبرتا بينوتي إن بالده “س��توفر الدعم 
والعمليات��ي  والفن��ي  اللوجس��تي 
للس��فن البحرية الليبية  وتساعدها 
وتدعمه��ا ف��ى األعم��ال املش��تركة 

البعث��ة  أث��ارت  وق��د  واملنس��قة”. 
اإليطالية بع��ض االحتجاجات احمللية 
في ليبيا - وهو ليس باألمر املستغرب 
نظ��راً إل��ى الطريق��ة التي دائم��اً ما 
ينظر فيه��ا القومي��ون الليبيون إلى 
الق��وة االس��تعمارية الس��ابقة. غير 
املطالب��ة  نف��ى الحق��اً  الس��راج  أن 
بالعملي��ة اإليطالية، كما هّدد حفتر 
بإط��الق الن��ار عل��ى الس��فن احلربية 
التي تنتهك س��يادة ليبيا. وباإلضافة 
إل��ى ذل��ك، انتق��دت املنظم��ات غير 
احلكومي��ة الدولية الظ��روف املرّوعة 
ف��ي مرافق االحتج��از الليبي��ة، التي 
ال متل��ك “حكوم��ة الوف��اق الوطني” 
النفوذ لتحس��ينها. وعلى الرغم من 
أن إجمالي عدد املهاجرين الذين عبروا 
إلى إيطاليا في 2017 يعادل املستويات 
املس��جلة خالل هذه الفترة من العام 
املاضي - حوالي 100,000  مهاجر - إاّل 
أن األسابيع الس��تة املاضية شهدت 
انخفاض��اً ملحوظاً، رمبا نتيجة جلهود 
اعت��راض ليبي��ة أكث��ر فعالي��ة. وقد 
س��جلت “املنظمة الدولية للهجرة” 
أكثر من2,400  حال��ة وفاة في البحر 
املتوسط  هذا العام حتى اآلن. وال يزال 
التوص��ل إلى حل طوي��ل األجل ألزمة 
املهاجري��ن بعي��د املن��ال بالنظر إلى 
املصاع��ب التي يفر منه��ا املهاجرون 
من جن��وب الصحراء الكب��رى، وعدم 
قدرة الليبين عل��ى مراقبة حدودهم 

بفعالية.  
أين السياسة األمريكية؟

ال يزال يتعن على إدارة ترامب صياغة 
سياس��ة بش��أن ليبيا، كما هو احلال 

مع العدي��د من القضاي��ا األخرى من 
الدرج��ة الثانية. ففي نيس��ان/أبريل، 
ق��ال الرئيس األمريك��ي “ال أرى أي دور 
للوالي��ات املتح��دة ف��ي ليبي��ا”، على 

الرغم من أنه ش��ّدد على أن التخلص 
من تنظيم »الدولة اإلسالمية« ال يزال 
يحتل األولوي��ة. كما لم يتن��اول وزير 
تيلرس��ون  ريكس  األمريكي  اخلارجية 

مس��ألة ليبي��ا بش��كل موضوع��ي. 
فبع��د ثالث��ة أيام م��ن قم��ة باريس، 
أصدر املتحدث باس��م وزارة اخلارجية 
األمريكية تأييداً فاتراً، مما يشير إلى أن 
البيت األبيض لم ينسق مع احلكومة 
الفرنسية بشأن مبادرة ماْكرون. وجاء 
في البيان، “على الرغم من ان الشعب 
الليب��ي يجب ان يق��ود عملية حتقيق 
املصاحلة السياس��ية في بالده، إاّل أن 
اجملتمع الدولي يلعب دوراً هاماً في دعم 
هذه اجلهود”. وباملثل، أشارت السفارة 
األمريكي��ة في ليبي��ا، التي تعمل من 
تون��س، إلى أنه في 10 آب/أغس��طس 
تواصل السفير بيتر بودي مع السراج 
وحفت��ر واجتم��ع مع كليهم��ا خالل 
األسبوع الذي سبق في تونس وعّمان 
عل��ى التوال��ي. وجتدر االش��ارة الى ان 
السفارة األمريكية قد أكدت أن قائد 
“القي��ادة العس��كرية األمريكية في 
أفريقي��ا” الل��واء توماس والدهاوس��ر 
لم يجتمع مع حفت��ر، وهذه محاولة 
النكار الشائعات بان اجليش األمريكي 

يعمل مع حفتر وقواته.
فرصة في أيلول/سبتمبر

يوف��ر االجتم��اع الس��نوي للجمعية 
العام��ة ل��أمم املتح��دة ف��ي نيويورك 
فرص��ة لدف��ع عملي��ة الس��الم ف��ي 
ليبيا قدماً وتأكيد سياس��ة الواليات 
املتح��دة الواضحة جت��اه ليبي��ا. أوالً، 
يج��ب أال يض��ّم أي اجتم��اع متع��دد 

األطراف بش��أن ليبيا الل��واء حفتر ما 
لم يواف��ق بوضوح على وض��ع قواته 
حتت الس��يطرة املدنية. ويجب أال تتّم 
معاملت��ه كرئيس دول��ة، كما حصل 
في باريس، من دون أن يتنازل عن شيء 
مه��م ف��ي املقابل خ��الل املفاوضات. 
ثانياً، يج��ب أن يحضر وزي��ر اخلارجية 
تيلرسون - وليس نائباً له - أي اجتماع 
بش��أن ليبي��ا ويوضح رؤي��ة أمريكية 
ملستقبل البالد. وما دامت واشنطن ال 
تعّبر عن سياس��ة محددة جتاه ليبيا، 
فس��وف تفس��ر الفصائ��ل الليبي��ة 
اخملتلف��ة الصمت األمريكي على نحو 
يعود بالفائدة على مصاحلها الضيقة. 
وأخيراً، ينبغي عل��ى اإلدارة األمريكية 
أن تستضيف الس��راج في واشنطن 
وأن ترّكز على تطبيق بعض املش��اريع 
األساس��ية الت��ي ال ت��زال “حكوم��ة 
الوفاق الوطني” عاجزة عن معاجلتها، 
م��ن بينها توفي��ر إم��دادات الكهرباء 
واملياه بص��ورة ثابت��ة والتخفيف من 
األزم��ة املصرفي��ة والس��يولة. وم��ن 
ش��أن هذه الزي��ارة التي ل��م يقم بها 
السراج خالل فترة إدارة أوباما أن تعّزز 
موقف س��المة في ظل س��عيه إلى 
إعداد صيغة ستس��اعد على إرس��اء 

االستقرار في ليبيا.

معه��د  ف��ي  مش��ارك  زمي��ل   *
واشنطن.

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

حزب العمال الكردستاني

مصدر: األزمة بين 
االتحاد الوطني 
والحكومة التركية 
ناجمة عن شاطات 
سرية قام بها 
جهاز االستخبارات 
التركي في محافظة 
السليمانية من دون 
التنسيق مع األجهزة 
األمنية

ترامب
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بغداد ـ الصباح الجديد:
اك��د عضو جلنة الزراع��ة النيابية 
اله��ادي اخلي��ر اهلل، ام��س  عب��د 
الس��بت، س��عي اللجنة لضمان 
حقوق االطباء البيطرين وتفعيل 
قانون الت��درج الطب��ي، باالضافة 
الى تعديل بعض القوانن اخلاصة 

بشريحتهم.
وقال اخلي��ر اهلل، عقب لقائه عدداً 
م��ن االطب��اء البيطري��ن مبجلس 
الن��واب، في بي��ان اطلع��ت عليه 
»الصب��اح اجلديد«، ان »ع��دداً من 
املواضي��ع التي تضمن حقوق هذه 

الش��ريحة املهمة، مت بحثها خالل 
اللقاء، والتي منه��ا تفعيل قانون 
البيطرين  الطبي لأطباء  التدرج 
االطب��اء  نقاب��ة  قان��ون  وتعدي��ل 
البيطري��ن، فضالً ع��ن النظر في 

مسألة التسكن الوظيفي«.
وأوض��ح ان »اللق��اء ج��رى خالله 
مناقش��ة تش��ريع قان��ون حماية 
االطباء البيطرين والعمل بقانون 
التفرغ الزراعي اجلديد، الذي يضمن 
لأطب��اء البيطرين واملهندس��ن 
الزراعي��ن فرص��ة العم��ل ضمن 
القطاع اخلاص من خالل استغالل 

املشاريع  واقامة  الزراعية  االراضي 
عليه��ا«. وب��ن ان »جلن��ة الزراعة 
النيابية ستس��عى خ��الل الفترة 
املقبلة من أجل تش��ريع القوانن 
التي تس��هم في االرتقاء بالواقع 
الزراعي للب��الد من جانب، وخدمة 
االطباء البيطرين من جانب آخر«.

ويحت��اج االطب��اء بص��ورة عام��ة 
ال��ى تفعيل قان��ون حمايتهم من 
االعت��داءات التي ق��د تلحق بهم، 
حي��ث هاج��ر الكثير م��ن االطباء 
خارج البالد حلماية انفس��هم من 

االعتداءات.

بغداد ـ الصباح الجديد:
النائ��ب ع��ن التحال��ف  كش��ف 
امس  الس��هالن�ي،  الوطني هالل 
السبت، عن ابرز لوائح التعديالت 
الت��ي تضمنها مش��روع التعديل 
الثال��ث لقانون احملافظات رقم 21، 
مش��يرا الى التعدي��الت تضمنت 
إلغاء مجال��س النواحي وتقليص 

اعضاء مجالس احملافظات.
وقال الس��هالني في بي��ان ورد الى 
»الئح��ة  ان  اجلدي��د«،  »الصب��اح 
التعدي��الت اجلديدة التي وردت من 
احلكوم��ة ف��ي مش��روع التعديل 

الثالث لقان��ون احملافظات رقم 21 
، تتضمن الغ��اء مجالس النواحي 
وتخفي��ض عدد اعض��اء مجالس 
احملافظ��ات«. مبين��ا ان »احلكومة 
قام��ت ايض��ا بتخفي��ض نس��بة 
املنتجة  للمحافظات  البت��رودوالر 
النف��ط  لبرمي��ل  دوالرات   5 م��ن 

املستخرج واملكرر الى 5%«.
وأض��اف ان »التعدي��ل احلكوم��ي 
يصن��ف امل��دراء العام��ن، الذي��ن 
يت��م تعيينه��م مركزي��ا والذي��ن 
يت��م تعيينهم من قبل احلكومات 
احمللية، اي ان كل مدير عام يتقاضى 

راتبه م��ن موازنة احملافظة يخضع 
لسلطة وصالحية احملافظ، اما من 
يك��ون راتبه من احلكومة االحتادية 

فيتم تكليفه مركزياً«.
وكان��ت هيئة الرئاس��ة، قررت في 
جلسة البرملان التي عقدت االثنن 
) 21 اب 2017( تاجيل أس��تكمال 
التصوي��ت عل��ى مش��روع قانون 
التعديل الثالث لقانون احملافظات 
غير املنتظمة في أقليم رقم )21( 
لس��نة 2008 واملق��دم من اللجان 
واحملافظات  واالقالي��م  القانوني��ة 

غير املنتظمة في أقليم.

مساٍع لضمان حقوق األطباء البيطريين 
وتفعيل قانون التدّرج الطبي

مقترح حكومي إللغاء مجالس النواحي 
وتقليص أعضاء مجالس المحافظات
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بغداد – انفجار الصقة 
ذكر مصدر امني في الشرطة العراقية 
امس الس��بت، بأن مدنيا قتل بانفجار 
عبوة الصقة في منطقة البياع جنوب 

غربي العاصمة بغداد.
وقال املصدر الذي طلب عدم الكشف 
عن اس��مه إن عب��وة الصق��ة مثبتة 
أس��فل عجلة مدني��ة انفجرت، ظهر 
اليوم، لدى م��رور العجلة في منطقة 
ش��هداء البي��اع جنوب غرب��ي بغداد، 
ما أس��فر عن مقتل الس��ائ�ق عل�ى 

الفور،
كم��ا ان "ق��وة أمني��ة طوق��ت مكان 
االنفجار، فيما نقلت جثة القتيل الى 
الطب العدلي وفتح حتقيق لكش��ف 

مالبسات اجلرمية". 

ديالى – عمليات دهم 
افاد مصدر امني في ش��رطة محافظة 
ديال��ى امس الس��بت انه ضم��ن جهود 
االجه��زة االمني��ة اس��فرت ع��ن القاء 
القبض على ستة مطلوبني على قضايا 
٤ إره��اب و ١٤ مخ��درات وم��واد جنائية 
اخرى وم��ن بينهم مطلوب واحد متهم 

باملتاجرة باألعضاء البشرية .
واض��اف املص��در االمن��ي ال��ذي رف��ض 
الكش��ف ع��ن اس��مه ان��ه املتهمني مت 
إرسالهم الى اجلهات اخملتصة لعرضهم 

على القضاء. 

كركوك – قصف جوي 
ش��رطة  ف��ي  امن��ي  مص��در  كش��ف 
محافظ��ة كرك��وك امس الس��بت، ان 
تس��عة من اب��رز ق��ادة "داع��ش" قتلوا 
اجلنس��ية  يحم��ل  ش��خص  بينه��م 

التحالف  الروس��ية بقص��ف لطي��ران 
الدولي بقرية الرمانة في قضاء احلويجة 

جنوب غربي احملافظة.
وقال املص��در الذي رفض الكش��ف عن 
اس��مه إن "طي��ران التحال��ف الدول��ي 
قصف فجر يوم ام��س موقعاً فيه عدد 
من ق��ادة تنظيم داعش بقري��ة الرمانة 
في قضاء احلويجة )٥٥ كم جنوب غربي 
كرك��وك(، مبين��اً ان "املعلومات االولية 
تشير الى مقتل نحو تسعة من عناصر 
التنظيم بينهم ش��خص قيادي يدعى 
ابو مس��لم الروس��ي وهو قيادي يحمل 
اجلنسية الروسية وانتقل من نينوى الى 

احلويجة مؤخرا".

صالح الدين – عملية امنية 
اكد مصدر امني في ش��رطة محافظة 
صالح الدين امس السبت نفذت قوة من 

مديري��ة افواج طوارئ ش��رطة احملافظة 
عملية امنية لتفتي��ش منطقة جزيرة 

غرب تكريت. 
واضاف املصدر الذي رفض الكشف عن 
اسمه ان القوة متكنت من القاء القبض 
على اثنني م��ن املتهمني على وفق املادة 
الرابع��ة من قان��ون مكافح��ة االرهاب 
وتدمير اربع��ة مضافات لتنظيم داعش 
االجرامي ودراجة نارية وفضال عن ابطال 

مفعول عبوتني ناسفتني . 

االنبار – انفجار عبوة 
ش��رطة  ف��ي  امن��ي  مص��در  كش��ف 
محافظ��ة األنب��ار ام��س الس��بت، بأن 
ضابطا ف��ي حرس احلدود قت��ل وأصيب 
خمس��ة اف��راد بانفج��ار ق��رب احل��دود 

السعودية.
وقال املصدر الذي طلب عدم الكش��ف 

عن اس��مه إن "عبوة ناس��فة انفجرت 
على دورية حل��رس احلدود عل��ى الطريق 
الرابط بني منفذ عرع��ر ومخفر العنازة 
قرب احلدود الس��عودية )430كم جنوب 

غرب الرمادي( ،
وأن "االنفجار اس��فر ع��ن مقتل ضابط 
ف��ي حرس احلدود واصابة خمس��ة افراد 
بجروح، فضال عن احل��اق اضرار بالدورية 

األمنية". 

ميسان – اعتقال مطلوبني 
اعل��ن مصدر امن��ي في قيادة ش��رطة 
محافظة ميس��ان امس الس��بت إلقاء 
القبض على 34 متهما بقضايا جنائية 
متعددة في مناطق عدة داخل احملافظة.

وقال املصدر االمني الذي رفض الكشف 
ع��ن اس��مه إن "مف��ارز مراكز ش��رطة 
قضاء امليمونة متكنت من إلقاء القبض 

على 18 متهما مطلوبا للعدالة، بينهم 
متهمون بجرائم الشروع بالقتل وآخرون 

بجرائم اإليذاء العمد والتهديد".

النجف – عملية امنية 
اف��اد مص��در امني في مديرية ش��رطة 
واملنش��آت  االش��رف  النجف  محافظة 
امس الس��بت عن قيام مكافحة اجرام 
النج��ف بتنفي��ذ حمل��ة ف��ي عم��وم 
مكاتبها في األقضية والنواحي للبحث 

عن املطلوبني للقضاء. 
وقال املص��در الذي رفض الكش��ف عن 
اسمه أن مكافحة اجرام النجف نفذت 
حمل��ة للبحث عن املطلوب��ني للقضاء 
ف��ي جميع  املكاتب التابعة لها ، وبينت 
أن املمارسة األمنية أس��فرت عن القاء 
القب��ض على تس��عة مطلوبني منهم 
خمس��ة وف��ق امل��ادة ٤٠٦ قت��ل واثنان 

وف��ق امل��ادة ٤٤٦ وواحد وفق امل��ادة ٤٤٣ 
واح��د  وفق امل��ادة ٤٢١ ومت إحالتهم الى 

القضاء. 

ذي قار – ضبط عصابة 
اك��د مصدر امن��ي مطلع في ش��رطة 
محافظ��ة ذي ق��ار ام��س الس��بت، بان 
االجه��زة االمني��ة متكنت م��ن القبض 
عل��ى رئي��س عصاب��ة ينتح��ل صف��ة 
ضابط مخاب��رات مبدينة الناصرية مركز 

محافظة ذي قار .
وذك��ر املصدر الذي رفض الكش��ف عن 
اس��مه ان "جه��از االم��ن الوطن��ي في 
مدينة الناصرية متكن من القاء القبض 
على احد املتهمني ويعمل رئيس عصابة، 
تقوم بالنصب واالحتيال على املواطنني 
واخ��ذ مبالغ مالية طائل��ة مقابل وعود 

بالتعيني" .

انفجار الصقة أسفل عجلة في البياع جنوبي بغداد * الطيران يقصف أوكار داعش جنوب غربي كركوك
عملية أمنية لتفتيش منطقة الجزيرة غربي تكريت * استهداف دورية لحرس الحدود شمالي محافظة األنبار

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
افتتحت وزارة الهجرة واملهجرين، امس السبت، 

مخيم النمرود اليواء نازحي تلعفر.
وذك��رت الوزارة عبر موقعها الرس��مي في موقع 
التواص��ل االجتماع��ي )في��س ب��وك( ان "كوادر 
الوزارة افتتح��ت مخيم النمرود الي��واء العوائل 

النازحة من قضاء تلعفر غربي املوصل".
يذك��ر ان قوات احلش��د الش��عبي متكنت، امس 
الس��بت، من حترير حيي العروبة والسالم، فضال 
عن الوصول الى اطراف حي املثنى ش��مال شرق 

تلعفر.

بغداد ـ الصباح الجديد:
دعت عض��و جلن��ة الثقاف��ة واالع��الم النيابية، 
سروة عبد الواحد، امس السبت، مجلس النواب 
العراق��ي، ورئيس مجلس ال��وزراء حيدر العبادي، 
الى العمل مبسؤولياتهم القانونية واملبادرة فورا 
مللئ الش��واغر في هيئة االعالم واالتصاالت بعد 

انتهاء املدة القانونية لالعضاء السابقني.
وقال��ت عبد الواح��د في بيان ورد ال��ى "الصباح 
اجلديد"، إن "امل��دة القانوني��ة لتكليف عدد من 
اعض��اء مجلس امناء هيئة االع��الم واالتصاالت 
انته��ت"، مبين��ة ان "الفقرة )ه�( م��ن املادة )١( 
من القس��م )٤( م��ن االمر رقم ٦٥ لع��ام ٢٠٠٤ 
يت��م تعي��ني اعض��اء مجل��س االمناء م��ن قبل 
رئيس ال��وزراء لفترة مدتها أربع س��نوات ويجوز 
إع��ادة التعيني ملرة واحدة ويخض��ع هذا التعيني 
إلقراره بواسطة أغلبية أصوات اعضاء السلطة 

التشريعية )مجلس النواب(".

بغداد ـ الصباح الجديد:
دعا مق��رر مجلس الن��واب نيازي معم��ار اوغلو، 
امس الس��بت، أعض��اء البرملان إلحال��ة ملفات 
الفس��اد الى هيئة النزاهة والقضاء، مشيرا الى 
ان جميع االس��تجوابات غير مدروسة وعبارة عن 

استعراضات.
وق��ال اوغل��و ف��ي تصري��ح صحف��ي إن "جميع 
االس��تجوابات في مجلس النواب غير مدروسة 
وعبارة عن اس��تعراضات واالسئلة للمستجوب 
ليس فيها ادانات واضحة العطاء قناعة العضاء 
مجلس النواب في إقالة الوزي��ر"، داعيا "النواب 
اللجوء ال��ى النزاهة والقضاء لكش��ف ملفات 

الفساد". 

افتتاح مخّيم النمرود 
إليواء نازحي تلعفر

مطالبات بسد الشواغر في 
هيئة اإلعالم واالتصاالت

مقرر البرلمان يعدُّ جميع 
االستجوابات غير مدروسة

الملف األمني

"مكافحة اإلرهاب" يرفع العلم 
العراقي فوق قلعة تلعفر بعد 
حترير 60 % من مساحة القضاء

الش��رطة  "قطع��ات  إن  وأوض��ح 
االحتادية واحلش��د الشعبي حررت 
حي��ي القادس��ية االول��ى والثانية 

وحي الربيع في تلعفر". 
وتابع ي��اراهلل أن "القطعات تكون 
ق��د اكمل��ت واجبها ف��ي عملية 

قادمون ياتلعفر". 
م��ن جهتها أعلن��ت مديرية إعالم 
احلشد الش��عبي ، أمس السبت ، 
بتحرير حي الس��الم ش��مال شرق 

تلعفر. 
وقال إعالم احلش��د في بيان تلقت 
صحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘نس��خة 
من��ه، إن "قوات احلش��د اللواء 11 
حررت ، حي الس��الم ش��مال شرق 

تلعفر". 
"القطع��ات  أن  البي��ان،  وأض��اف 
تواص��ل تقدمها لتحري��ر القضاء 

بالكامل". 
ال��ى ذل��ك اعل��ن اع��الم احلش��د 
الش��عبي اليوم ، أمس الس��بت ، 
عن حترير منطقة الغابات ش��رقي 
قضاء تلعفر واملباشرة بتطهيرها. 

وقال بيان إلعالم احلش��د الشعبي 
‘‘الصباح اجلديد‘‘  تلقت صحيف��ة 
نس��خة منه ان "الل��واء ٢٦ التابع 
للحشد الش��عبي متكن من حترير 
منطق��ة الغاب��ات جن��وب ش��رق 
قض��اء تلعفر واملباش��رة بتطهير 
املنطقة احملررة بالكامل من االلغام 
تنظيم  زرعه��ا  التي  واملتفج��رات 

داعش اإلرهابي. 
وأوض��ح البي��ان ان عملي��ة حتري��ر 
منطقة الغابات متت بعد مواجهات 
ومع��ارك عنيف��ة خاضته��ا قوات 
احلش��د مع عناصر تنظيم داعش 
االرهاب��ي حي��ث كبدت��ه خس��ائر 

كبيرة في االرواح واملعدات. 
العراقي��ة  الق��وات  وتواص��ل 
املش��تركة عملياتها العس��كرية 
لليوم الس��ابع على التوالي والتي 
انطلقت يوم االحد املاضي )20 اب 
2017( لتحري��ر قض��اء تلعفر من 

سيطرة تنظيم داعش االجرامي.

معصوم يشّيد مبواقف فرنسا 
املساندة للعراق في حربه ضد 

داعش
مش��ددا "على أهمية مساهمة 

الشركات واملؤسسات الفرنسية 
ف��ي اع��ادة اعمار املناط��ق احملررة 
وتطوي��ر البن��ى التحتي��ة فيها، 
فضال عن املس��اهمة في تطوير 

االقتصاد العراقي".
عل��ى  معص��وم،  ش��دد  كم��ا 
"تصمي��م العراقيني ف��ي اجتياز 
وس��عيهم  احلالية،  الصعوب��ات 
عل��ى تطوير النظام السياس��ي 
وترس��يخ  االحتادي،  الدميقراط��ي 
الس��لمي  التعاي��ش  مفاهي��م 
وتطلعهم إلى مس��تقبل مزدهر 
للب��الد"، محم��ال الوف��د الزائ��ر 
"حتيات��ه إل��ى الرئي��س ماك��رون 
الفرنس��ي  للش��عب  ومتنيات��ه 

باملزيد من التطور والتقدم".
م��ن جانبه ج��دد وزي��ر اخلارجية 
الفرنس��ي، "التزام بالده في دعم 
العراق واستعدادها لتوسيع آفاق 
التعاون معه في جميع امليادين"، 
فيم��ا أعربت وزي��رة الدف��اع عن 
"التزام بالدها بالوقوف إلى جانب 
الع��راق ف��ي حربه ض��د تنظيم 
ومواصل��ة  االرهاب��ي،  داع��ش 
تق��دمي املس��اعدات العس��كرية 
العراقية، واملشاركة في  للقوات 

تسليحها وتطوير قدراتها".
وأكدا عل��ى، "اهتم��ام احلكومة 
الفرنس��ية باملساهمة في اعادة 
اعمار املؤسسات املتضررة بسبب 
االرهاب، السيما جامعة املوصل، 
فضال ع��ن أهمي��ة ب��ذل اجلهود 
الجناح مشروع املصاحلة اجملتمعية 
الركيزة األساس��ية في  كونه��ا 
ترسيخ السلم األهلي"، مثمنني 
"جهود معصوم في تعزيز الوحدة 
الوطنية وتقري��ب وجهات النظر 

بني جميع املكونات".
واخلارجي��ة  الدف��اع  وزي��را  وكان 
الفرنسيني، قد وصال صباح اليوم 
الس��بت، إلى بغداد، والتقيا وزير 

اخلارجية إبراهيم اجلعفري.

القوة اجلوية تعلن انتهاء
تصنيع آخر F16 عراقية

وق��د صمم��ت كطائ��رة قن��ص 
خفيف��ة للقي��ام بالعدي��د م��ن 
عملي��ات القنص بنج��اح كبير. 
وأثبت��ت الطائ��رة بج��دارة قدرة 
خارقة على املناورة، ومت تصديرها 
للعدي��د من الدول. وه��ي واحدة 
من أهم الطائ��رات املقاتلة التي 

ظهرت في اجلزء األخير من القرن 
العشرين.

احلكيم يدعو إليجاد مشروع
جامع لكل الطوائف واملكونات

وأش��ار إل��ى أنَّ " تي��ارَ احلكم��ة 
تطلع��اِت  ليواك��َب  انبث��َق 
الش��عب العراق��ي وطموحاته ، 
ويس��عى لضم��اِن حقوق ش��تى 
الش��رائح برؤيٍة جديدٍة تتماشى 
م��ع م��ا يحتاج��ُه الش��عب في 
املرحل��ِة الراهنِة وما يس��عى له 

مستقبالً".

وزير اخلارجية الفرنسي يشّيد 
بـ "شجاعة وعزم" القّوات 

العراقية في مواجهة "داعش"
وش��ددت بارلي، على أن "فرنس��ا 
ملتزمة بق��وة في إطار التحالف 
الدول��ي عل��ى صعي��د التدري��ب 
والدعم، والنص��ر الذي حتقق هو 

عراقي". 
وأك��دت بالق��ول، "س��نبقى الى 
جان��ب الش��عب العراق��ي بنحو 
يتكيف مع الظروف للوصول الى 

مرحلة مطمئنة وهادئة".

والدف��اع  اخلارجي��ة  وزي��را  وكان 
الفرنس��يني وصال، أمس السبت، 
ال��ى العاصم��ة بغداد ف��ي زيارة 

رسمية.

جلنة اخلبراء تنهي أعمالها 
رسمياً باختيار مفوضية 

االنتخابات
وَأضاف اللوي��زي أن "االعتراضات 
ج��اءت على ش��قني، االولى كون 
املرش��حني ليسوا مستقلني، أمنا 

تابعني لالحزاب السياسية".
لكن��ه لفت إلى "فئة اخرى ابدت 
حتفظاً كونها لم متثل في اجمللس 
اجلدي��د، وهم ليس لديهم ممانعة 
السياس��ية  الكتل  اخت��راق  من 
املس��تقلة  للمفوضي��ة 

لالنتخابات".
ويأمل اللويزي بأن "يعمل مجلس 
النواب على منع مترير اي مرش��ح 
تاب��ع لكتل��ة سياس��ية لكي ال 

نعيد التجارب السابقة".
إلى ذلك، اف��اد النائب عن ائتالف 
الش��مري  الرحيم  عبد  الوطنية 
في تعليق إلى "الصباح اجلديد"، 
بأن "اخلالفات ما زالت مس��تمرة 

على املرش��حني ولم يتم حسم 
امللف بعد".

وتابع عبد الرحيم أن "املرشحني 
االثنني التابعني للمكون الس��ني 
يوج��د عليهم خالف بني االحزاب 

السياسية السنية".
وزاد أن "احل��ال ذات��ه ميت��د ايض��اً 
التابع��ني  االربع��ة  للمرش��حني 
للمكون الش��يعي يوجد عليهم 

خالف داخل التحالف الوطني".
ويسترسل الشمري أن "العطلة 
الت��ي يتمتع به��ا مجلس النواب 
ستشهد حراكاً بني الكتل حلسم 
اجلدل ونحن ننتظر النتائج لكننا 
نتمنى بأن ال ميرر اي مرش��ح تابع 

لكتلة سياسية".
يش��ار إل��ى أن مجل��س الن��واب 
س��بق أن ش��ّكل جلنة خبراء من 
اعضائه الختيار مفوضية جديدة 
مس��تقلة لالنتخاب��ات قب��ل ان 
تنتهي املفوضي��ة احلالية دورتها 
ف��ي ايل��ول املقب��ل، فيم��ا تأتي 
مخاوف م��ن تأجي��ل االنتخابات 
العامة املقرر اقامتها في نيسان 
املقبل في ح��ال عدم وجود جهة 

مشرفة على االنتخابات.

تتمات ص1

اعداد - زينب الحسني:
 

قدمت إسبانيا منذ عام 2014، 1.8 
مليون يورو "2 مليون دوالر أميركي" 
إلى برنامج األغذية العاملي من أجل 
تق��دمي املس��اعدة الغذائية لألس��ر 

املستضعفة في العراق.
ف��ي الوق��ت ال��ذي رح��ب برنام��ج 
األغذية العاملي التابع لألمم املتحدة 
ي��ورو   700,000 مبس��اهمة قدره��ا 
أميرك��ي" مقدمة  دوالر   790,000"
م��ن احلكوم��ة اإلس��بانية لتوفي��ر 
املس��اعدات الغذائي��ة ل��� 34,000، 
ن��ازح م��ن املتضررين ج��راء الصراع 

األخير في املوصل.
وس��يقدم من خ��الل ه��ذه األموال 
برنامج األغذية العاملي مس��اعدات 
نقدي��ة لش��هر واحد لألس��ر التي 
نزحت بسبب الصراع الدائر بالقرب 
م��ن املوصل وتلك الت��ي تعيش في 
اخمليمات التي أقيمت في محافظة 

دهوك. 
وسيحصل كل فرد من أفراد األسرة 
عل��ى 15 ي��ورو "17 دوالر أميرك��ي" 
األغذي��ة  ش��راء  م��ن  ليتمكن��وا 

واالحتياجات األساسية األخرى.
األغذي��ة  برنام��ج  ممث��ل  وقال��ت 
العامل��ي في العراق س��الي هايدوك 
: "ان برنام��ج األغذية العاملي يثمن 
الس��خية من إسبانيا  املس��اهمة 
ف��ي أعق��اب معركة املوص��ل التي 
تس��ببت في نزوح آالف األسر وهم 
في حاجة ماس��ة إل��ى اإلغاثة"، اذ 
لم تكن العديد من األس��ر النازحة 
واملس��تضعفة ق��ادرة عل��ى تلبية 
احتياجاته��ا الغذائية األساس��ية، 
ولكن مساهمة احلكومة اإلسبانية 
ستمكنهم من شراء األغذية التي 

يحتاجونها من األسواق احمللية.
ه��ذا ومتن��ح املس��اعدات النقدي��ة 
لألس��ر حرية االختيار وش��راء املواد 
الت��ي يرغبون فيها، كم��ا أن للنقد 
أث��ر إيجابي عل��ى االقتص��اد حيث 
تس��تفيد الس��وق احمللية من زيادة 

الطلب على املنتجات والسلع.
وقال فرناندو غارسيا كاساس، وزير 
الدول��ة للتعاون الدول��ي ومنطقة 

االيبرو -أمي��ركا والبحر الكاريبي ": 
إس��بانيا ملتزمة بشدة جتاه العراق 
ال��ذي أعلن فيه ع��ن حالة الطوارئ 
م��ن املس��توى الثالث وه��ي أعلى 
مستوى حلاالت الطوارئ اإلنسانية. 
وهذه املس��اهمة جاءت متاشياً مع 
موقف االحتاد األوروبي والتزاماً مبا مت 
التعهد به في مؤمتر القمة العاملي 

للعمل اإلنساني ". 
وأضاف: "منذ عام 2014 إلى 2017، 
الوكالة  بلغ��ت قيم��ة اس��تجابة 
اإلس��بانية للتعاون اإلمنائي الدولي 
لألزم��ة ف��ي الع��راق نح��و5 ماليني 

يورو".
ومنذ عام 2014، قدمت إسبانيا 1.8 
مليون يورو "2 مليون دوالر أمريكي" 
إلى برنامج األغذية العاملي من أجل 

تق��دمي املس��اعدة الغذائية لألس��ر 
املستضعفة في العراق.

حكوم��ة  أس��همت  ح��ني  ف��ي 
فرنس��ا مببلغ ق��دره 980,600 دوالر 
أميركي "833,500 ي��ورو" لبرنامج، 
القدرة  وبناء  لألزمات  "االس��تجابة 
على مواجهته��ا في العراق" التابع 
اإلمنائ��ي،  املتح��دة  األمم  لبرنام��ج 
وذل��ك لتعزي��ز التعاف��ي والصمود 
ف��ي مناطق مح��ّررة م��ن التنظيم 

اإلرهابي في العراق والشام”.
ه��ذا وق��د ف��ّر آالف العراقيني عند 
سيطرة تنظيم "الدولة اإلسالمية" 
على س��هل نينوى ع��ام 2014، ولم 

يعد معظمهم بعد.
 وتواجه أس��ر تل��ك املناطق، حتديداً 
)ق��ره قوش(  واحلمدانية  كرملي��س 

وبرطلة، حتديات عدة بسبب الدمار 
ال��ذي أحلق��ه التنظيم به��ا، مبا في 
ذل��ك قلة ف��رص العم��ل وانقطاع 
اخلدم��ات الرئيس��ة وتض��ّرر املنازل 

بنحو كبير.
الفرنس��ية  املس��اهمة  وتس��اعد 
في  لألزمات"  "االس��تجابة  برنامج 
توفير س��بل العيش وتسهيل عودة 
النازحني من سهل نينوى، مبن فيهم 
األقليات الضعيفة، عبر إعادة تأهيل 
املنازل وتقدمي منح إلى املؤسس��ات 
الصغيرة، وتنّفذ املشروع منظمتان 
 L‘Oeuvre( :غي��ر حكوميتان هم��ا

 .) Fraternite‘ en Irak و d‘Orient
وقال��ت املمثل��ة املقيم��ة لبرنامج 
األمم املتح��دة اإلمنائ��ي ف��ي العراق، 
ليز غران��دي: "عانت هذه اجملتمعات 

كثيراً، وتأتي مس��اهمة فرنسا في 
الوقت املناس��ب من أجل مساعدة 
األس��ر ف��ي الع��ودة طوع��اً وبأمان 

وكرامة إلى ديارها".
وأوضح سفير فرنس��ا لدى العراق، 
برون��و أوبرت: "س��وف يس��مح هذا 
املش��روع املتكامل لهذه اجملتمعات 
باالس��تفادة مج��دداً م��ن اخلدمات 
الرئيسة واملش��اركة في نشاطات 
دخ��الً  توّف��ر  محلي��ة  اقتصادي��ة 

لألسر".
ويوّفر برنام��ج األمم املتحدة اإلمنائي 
عب��ر برنامج "االس��تجابة لألزمات 
مواجهته��ا  عل��ى  الق��درة  وبن��اء 
ف��ي العراق" دعماً س��ريعاً لألس��ر 
الضعيف��ة ف��ي مدن وق��رى محّررة 
حديث��اً يه��ّدد التوت��ر االجتماع��ي 

متاسكها اجملتمعي. 
وق��د ُصّمم ه��ذا البرنامج من أجل 
بناء القدرة عل��ى مواجهة األزمات 
والتعافي منها، عبر مساعدة األسر 
عل��ى الصمود في وج��ه الصدمات 
متعّددة األبعاد املرتبطة في مرحلة 
م��ا بعد التحري��ر والعودة واس��عة 

النطاق.
ومن��ذ ب��دء القتال ف��ي املوصل في 
أكتوبر/تش��رين األول 2016، يعم��ل 
برنام��ج األغذي��ة العاملي على أرض 
الغذائية  املساعدات  لتقدمي  الواقع 
املنقذة للحياة للسكان املتضررين. 
الغذائ��ي  الدع��م  أيض��اً  ويق��دم 
لألطفال كجزء م��ن حملة الوقاية 
والع��الج م��ن س��وء التغذي��ة بني 

األطفال دون سن اخلامسة.

سيقدم من خالل هذه 
األموال برنامج األغذية 
العالمي مساعدات 
نقدية لشهر واحد 
لألسر التي نزحت بسبب 
الصراع الدائر بالقرب 
من الموصل وتلك التي 
تعيش في المخيمات 
التي أقيمت في 
محافظة دهوك

مخيمات النازحني "ارشبف"

بلغت حتى اآلن 2 مليون دوالر أميركي

إسبانيا تدعم برنامج األغذية العالمي
لتقديم المساعدات لنازحي الموصل
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مدير الموارد المائية بالبصرة لـ«الصباح الجديد«:

محليات 4

البصرة - سعدي علي السند:

تواص��ل مديري��ة امل��وارد املائي��ة ف��ي 
البص��رة تنفيذ خططه��ا في عموم 
مناطق البص��رة وأقضيتها ونواحيها 
وقراه��ا النائي��ة من خ��الل مالكاتها 
الهندسية والفنية في شتى اجملاالات 

التي تتعلق بتخصصاتها.
وق��ال مدي��ر امل��وارد املائي��ة املهندس 
مفي��د عبدالزه��رة إن امله��ام املوكلة 
ملديريتنا في ش��تى مناطق محافظة 
البص��رة تتواص��ل عملي��ات تنفيذها 
بالص��ورة اخملطط له��ا وبدقة لغرض 
حتقي��ق النتائج املرج��وة من كل عمل 

يتم تنفيذه. 

خفض تراكيز األمالح على عمود 
شط العرب 

وأش��ار املهن��دس عبدالزه��رة الى ان 
األطالق��ات املائي��ة م��ن ناظ��م قلعة 
صالح ف��ي محافظة ميس��ان بأجتاه 
ش��ط الع��رب فأن��ه وبع��د التوجيه 
األخي��ر للدكت��ور حس��ن اجلنابي وزير 
امل��وارد املائية بأن التقل األطالقات من 
قلعة صالح الى البصرة عن 75م3 في 
الثانية في أسوأ الظروف فقد حتققت 
اطالقات جيدة جدا من ناظم القلعة 
بأجتاه شط العرب ووصلت الى تصاريف 
عالي��ة ج��دا بح��دود ال 120م3 ف��ي 
الثانية في األشهر املاضية واستقرت 
حاليا على معدل ال 75م3 في الثانية 
بعد ان كانت حصة البصرة 50م3 في 
الثانية وقد اس��همت هذه األطالقات 
اجليدة بدفع الكتلة امللحية املتمركزة 
في شط العرب )مركز البصرة( بأجتاه 
البح��ر وخف��ض تراكيز األم��الح على 
عمود ش��ط العرب وأيضا س��اهمت 

ه��ذه األطالقات العالية برفع نس��بة 
األرواء للمساحات الزراعية في مدينة 

البصرة مقارنة باألعوام املاضية .

املنسوب احلالي للمياه في أحواض 
مشروع RO يصل الى معدل 2,10 

2,20 –

وأضاف مدير املوارد املائية أما مايخص 
مش��روع م��اء البصرة )قن��اة البدعة( 
فأن األطالقات املائية من القناة بأجتاه 
مش��روع  RO التابع ل��وزارة البلديات 
جي��دة ومبع��دل م��ن 7 – 7,5 م3 ف��ي 
الثانية وان املنسوب احلالي للمياه في 
أحواض مشروع  RO يصل الى معدل 

2,10 – 2,20 ف��ي ح��ن ان املطلوب هو 
معدل متر و 90 وتعد هذه املناس��يب 
جيدة جدا حاليا .نس��ب متقدمة في 
كري وتطهير وتنظيف نهري العشار 

واخلندق
وع��ن أعمال ك��ري وتطهير وتنظيف 
نهري العش��ار واخلندق قال املهندس 

مفي��د ان العم��ل فيهم��ا متواصل 
ليال ونهارا من قب��ل املالكات الفنية 
والهندس��ية التابع��ة ل��وزارة املوارد 
املائية ووصل العمل الى نس��ب اجناز 
متقدم��ة جت��اوزت ال��� %40 ويالحظ 
هن��اك جه��د كثي��ف ف��ي اآللي��ات 
التخصصي��ة التابع��ة ل��وزارة املوارد 

املائي��ة الت��ي تنتش��ر عل��ى عم��ود 
النهرين وان اجلهد يتصاعد يوما بعد 
آخ��ر من أج��ل تنظيف وك��ري هذين 
النهري��ن الرئيس��ن  اللذين ميران من 
مرك��ز مدين��ة البصرة مل��ا لذلك من 
أهمية بيئي��ة واقتصادي��ة وجمالية 

للبصرة. 

خفض تراكيز األمالح على عمود شط العرب وتوسيع اإلرواء الزراعي

 إن االطالقات 
المائية من ناظم 
قلعة صالح في 

محافظة ميسان 
باتجاه شط 

العرب ال تقل عن 
األطالقات المائية 

من قلعة صالح الى 
البصرة عن 75م3 

في الثانية في 
أسوأ الظروف 

جانب من عمليات كري وتطهير وتنظيف نهري العشار واخلندق بالبصرة

»الصناعة« تعلن عن عقودها 
المنّفذة لصالح وزارة الكهرباء

اعالم الصناعة 
اعلنت الش��ركة العامة ملعدات االتصاالت 
والق��درة اح��دى ش��ركات وزارة الصناع��ة 
واملع��ادن عن عقودها املنف��ذة لصالح وزارة 

الكهرباء .
وق��ال مدي��ر ع��ام الش��ركة احم��د ريحان 
االع��الم  ملكت��ب  تصري��ح  ف��ي  دعيج��ل 
والعالق��ات العامة في الوزارة ان الش��ركة 
اجنزت عقديها املوقعن مع املديرية العامة 
لتوزي��ع كهرباء اجلن��وب وذل��ك بتجهيزها 
اعمدة مدورة ومش��بكة ) مغلونه ( بأطوال 

9 امتار و11 مترا و12 مترا .
واضاف املدير العام الى ان الكمية االجمالية 
اجمله��زة مبوجب العقد االول  بلغت ) 1390 ( 
عمودا وبقيمة جتاوزت املليار دينار فيما بلغت 
كميات االعمدة اجملهزة مبوجب العقد الثاني 
) 2000 ( عم��ود وبقيمة اجمالية تصل الى 
)920( ملي��ون دينار ، الفتا الى  ان الش��ركة 
ملتزمة باملواصف��ات الفنية املعتمدة لدى 

وزارة الكهرباء ) d-46  ( لسنة 2012 .
وفي الس��ياق ذاته كش��ف دعيج��ل عن ان 
مالكات الشركة الفنية والهندسية اجنزت 
هي��كل حدي��دي لصال��ح محط��ة ديزالت 
سامراء مبدة زمنية وجيزة وضمن املواصفات 
العاملية  الش��ركات  ومواصفات  القياسية 

املعتمدة لدى وزارة الكهرباء .
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بغداد - الصباح الجديد:
 برعاي��ة وزير االتصاالت حس��ن كاظم 
الراشد اختتمت فعاليات املؤمتر اخلاص 
بانطالق املش��روع الوطني لالنترنت مع 
الشريك الرسمي »سمفوني- ايرثلنك« 
حت��ت ش��عار )نح��و مس��تقبل أفضل 

لالنترنت في العراق(  .
والقى الوزير كلمة اشاد فيها بتضحيات 
قواتنا الباسلة في دحر قوى البغي وقال 
ان العراق يخوض الي��وم معركة كبيرة 
معركة وجود ضد العصابات االرهابية ، 
مؤك��دا ان وزارة االتصاالت حرصت على 
مشاركة القطاع العام و اخلاص ونفذت 
العديد من املش��اريع االس��تثمارية دون 
اثق��ال ميزانية الدول��ة اي نفقات حيث 
حول��ت دائ��رة البريد الى ش��ركة عامة 

باالعتماد على امكانياتها الذاتية .
واكد وزير االتصاالت ان املشروع الوطني 
لالنترني��ت س��يحقق للمواط��ن جودة 
اخلدمة وانخفاض االس��عار اضافة الى 
خدمة االجه��زة و املؤسس��ات االمنية 
والعس��كرية وحتقيق مورد مالي خلزينة 
الدول��ة (، مضيف��ا ان »املش��روع يع��د 
من املش��اريع الرائدة األول��ى في مجال 
االنترن��ت، ويه��دف ال��ى حتس��ن جودة 
اإلنترنت ف��ي العراق«، و مواكبة التطور 
تكنولوجي��ة  ث��ورة  وأح��داث  العامل��ي، 
لتحس��ن واق��ع اإلنترن��ت واإلتصاالت، 
ولفت��ح بواب��ة الع��راق الرقمي��ة نح��و 

مستقبل واعد«.
واوض��ح الوزير ان املالكات الهندس��ية 

والفني��ة في الش��ركة العامة خلدمات 
للمعلوم��ات،  الدولي��ة  الش��بكة 
اح��دى تش��كيالت وزارة االتص��االت مع 
الش��ركاء باملش��روع، اس��تطاعت من 
ربط العراق بالش��بكة الدولية من أربع 
مناف��ذ حدودية م��ع إنش��اء بوابة نفاذ 
دولية مؤمنة لتأم��ن وحماية البيانات 
وبإشراف مباش��ر من الوزارة« ، مبينا ان 
»املش��روع يعتمد على أحدث التقنيات 
الضوئ��ي، كم��ا  الكاب��ل  ف��ي مج��ال 
س��يحقق ه��ذا اإلجناز الوطن��ي للعراق 
عوائد مالية كبيرة ترفد ميزانية الدولة 
وحتقق ف��رص عمل كبي��رة«، مؤكداً ان 
»العراق سيكون بلد ترانزيت دولي يربط 
الشرق بالغرب ويسهم بتنمية القطاع 
اإلقتصادي العام واخل��اص، مما يؤدي إلى 
إنتع��اش اإلقتص��اد، ويؤهل��ه من لعب 
دور متمي��ز ف��ي حفظ األم��ن الداخلي 

العراقي والعاملي«.
بع��د ذل��ك القى مدي��ر عام للش��بكة 
الوطنية لالنترنت علي القصاب  كلمة 
اعل��ن فيه��ا ان��وزارة االتص��االت تقوم 
بتنفيذ املش��روع الوطن��ي وإدارته ممثلة 
بالش��ركة العام��ة خلدمات الش��بكة 
الدولي��ة للمعلوم��ات وبالش��راكة مع 
كل من ش��ركتي / ايرثلن��ك لالتصاالت 

وشركة سمفوني لالتصاالت”.
وقال ان”شركة سيسكو العاملية تقوم 
بتزوي��د معدات وأجهزة املش��روع حيث 
قامت بتجهيز بداالت متطورة وحديثة 
وهي املس��ؤولة عن الدعم الفني وإدارة 
هذه االجهزة” ، مضيف��ا ان”كل الفريق 

املس��ؤول ع��ن التخطي��ط والتصميم 
والتنفيذ له��ذا املش��روع العمالق هم 
عراقي��ون %100 م��ن أصح��اب اخلبرات 
في ش��تى اجملاالت الهندس��ية واإلدارية 
والفني��ة س��واء من مالكات الش��ركة 

العامة خلدمات الشبكة الدولية أو من 
مالكات الش��ركات املس��تثمرة والذين 
أثبت��وا جدارته��م وتفوقه��م من خالل 
إمتام اجناز املشروع مبدة قياسية وااللتزام 
بجدول العم��ل وتنفيذ ميقرب من93% 

من��ه بالرغ��م م��ن كل املعوق��ات التي 
وأجهها املشروع والعقبات التي حاولت 

آبطاءه وايقافه”.
وتاب��ع مدير ع��ام الش��بكة ان”%17من 
إجمال��ي واردات املش��روع وليس األرباح 

ل��وزارة االتص��االت فضال ع��ن %20من 
إجمال��ي االي��رادات أيضا ل��وزارة املالية 
كضريبة مبيع��ات وان %37من إجمالي 
االيرادات متثل %65من األرباح وهي مبالغ 
من املمكن أن تكون كبيرة جدا في ظل 
الضائق��ة االقتصادي��ة اخلانقة التي مير 
بها العراق بسبب هبوط أسعار النفط 

العاملية”.
واشار مدير عام الشبكة الى ان”املشروع 
سيسهم بتطوير القطاعات الصناعية 
والتجارية واخلدمية ف��ي البالد بصفته 
العمود الفقري ملشاريع النفاذ الضوئي 
ومش��اريع احلكومة اإللكترونية ومراكز 
البيان��ات فض��ال عن توفي��ره اآلالف من 
فرص العمل للشباب العراقي العاملن 
على هذا املش��روع بش��كل مباش��ر أو 
غير مباش��ر إضافة لتمكن العراق من 
مواكب��ة التط��ور احلاصل ف��ي العالم 
من خ��الل توفير انترنت فائق الس��رعة 

وبأسعار تنافسية” .
من جهته اوضح الدكتور عالء جاس��م 
املدي��ر التنفي��ذي للمش��روع الوطن��ي 
لالنترني��ت في كلم��ة له ان”املش��روع 
سيوفر عائدات كبيرة لالقتصاد العراقي 
حيث س��يكون معب��را دوليا لس��عات 
البيان��ات العاملي��ة عبر الع��راق ليكون 
موردا اقتصاديا مهما وألول مرة كون ان 
الشبكة اجلديدة س��تضيف ممرات برية 
لش��بكة الكوابل البحري��ة احلالية في 
اخلليج والبحر األحمر كما س��تزيد من 
ع��دد املم��رات التي تربط أوربا بالش��رق 

األوسط والشرق االقصى”.

وذكر املدير التنفيذي ان”املشروع سيعزز 
من مكانة العراق كبلد رائد في س��وق 
التكنولوجي��ا ع��ن طري��ق تفعيل مرور 
العاملية/ترانزيت/وس��يكون  الس��عات 
م��ن مهم��ة اجملتم��ع ضم��ان س��المة 
وأمن العراق إضاف��ة لتوفيره بنى حتتية 
احلكوم��ة  وتفعي��ل  إلنش��اء  كامل��ة 
املؤسس��ات  بربط جميع  األلكتروني��ة 
التابعة للدولة بش��بكة مؤمنة واحدة 
وتبس��يط االج��راءات احلكومي��ة م��ع 
توفير بنى حتتية مؤمنة لقطاعي األمن 
والدف��اع من خ��الل جتهيز 6 ش��عيرات 
ضوئية وبطول 4 آالف كم خاصة بهذه 
املنظومة ومنفصلة متاما عن أي أجهزة 
للمشروع ويوفر أيضا بنى حتتية جاهزة 
االمني��ة  املراقب��ة  ملش��اريع كامي��رات 
في امل��دن ويخف��ض كلفة عم��ل هذه 
املنظومة إلى %70 من تكلفة ربط هذه 
الكاميرات من دون املش��روع وس��يكون 
املش��روع  ه��ذا  عب��ر  منتج��ا  الع��راق 
للمعلومات واملعرفة مع توفير س��عات 
محلية وش��بكة متروداخلية مما يفتح 
الباب أمام تطبيق��ات كثيرة في مجال 
الصحة والتعليم واحلكومة االلكترونية 
والتطبيق��ات التجاري��ة ويؤم��ن البنية 
التحتي��ة األساس��ية لش��غل الهاتف 
 3G النقال لتقدمي خدمات احليل الثالث
واألجي��ال الالحقة إضاف��ة إلدارة الناجت 
احمللي اإلجمالي للعراق وزيادة دخل الفرد 
تناسبا مع زيادة سرعة االنترنت حسب 
دراس��ات وبيانات البنك الدولي والعديد 

من املنظمات اخملتصة االخرى”.

تقرير

االتصاالت« تختتم مؤتمرها الخاص بانطالق المشروع الوطني لإلنترنت
نّفذت عددًا من المشاريع االستثمارية من دون إثقال ميزانية الدولة

بغداد - الصباح الجديد:
التقى محافظ واس��ط احلقوقي 
محم��ود عبد الرضا ط��الل وفداً 
من أهالي ناحي��ة زرباطية الذين 
قدموا ل��ه التهان��ي والتبريكات 
مبناس��بة عودته ملنصب احملافظ، 
متمن��ن ل��ه التوفيق والس��داد 
ومن  واس��ط،  خدم��ة حملافظ��ة 
حرص��ه  احملاف��ظ  أك��د  جانب��ه 
الشديد على دعم واقع اخلدمات 
في ناحية زرباطية والنهوض بها 

نحو االفضل.

بغداد - الصباح الجديد: 
أعلن��ت مديرية البلديات العامة 
التابعة لوزارة األعمار واإلسكان 
العام��ة  واألش��غال  والبلدي��ات 
ع��ن املباش��رة بصيان��ة وتأهيل 
الش��وارع الرئيس��ة ف��ي ناحية 
األمام الصادق شمالي محافظة 

البصرة . 
البلدي��ات  وأوض��ح مدي��ر ع��ام 
املهندس حي��در فاضل امليالي أن 
امل��الكات الهندس��ية واخلدمية 
األمام  بلدي��ة  ملديري��ة  التابع��ة 

الصادق باشرت أعمالها بصيانة 
وتأهيل الطرق والشوارع الرئيسة 
في مركز الناحية كمرحلة أولى 
م��ن محافظ��ة البص��رة ضمن 
خط��ة البلدي��ة خ��الل النصف 
الثاني من الع��ام احلالي وباملوارد 
لبلدي��ة  الذاتي��ة  واألمكاني��ات 
األم��ام الصادق من اجل حتس��ن 
واقع اخلدمات في جميع األقضية 
حملافظ��ة  التابع��ة  والنواح��ي 
البص��رة .وأض��اف مدي��ر بلدي��ة 
األم��ام الص��ادق املهن��دس داود 

سلمان عباس أن أعمال الصيانة 
شملت على أكساء شارع مركز 
الناحي��ة من جهة س��دة العلم 
وبط��ول )600( م وع��رض )12( م 
مع أكساء ش��ارع مرقد ثروان بن 
احلس��ن )ع( ف��ي منطقة احلوش 
وبط��ول )500( م وبع��رض )4( م 
ضمن املرحل��ة األولى من أعمال 
األكساء إضافة إلى أكساء شارع 
احلوش بطول )250( م وعرض )4( 
م وبكلفة إجمالية بلغت  )992( 

مليونا و500 الف دينار .

بغداد الصباح الجديد
الصح��ة  وزي��رة  م��ن  بتوجي��ه 
عديل��ة  الدكت��ورة  والبيئ��ة 
باس��تقدام  حس��ن  حم��ود 
الف��رق الطبي��ة االجنبية الجراء 
املعق��دة  اجلراحي��ة  العملي��ات 
احلكومي��ة  املستش��فيات  ف��ي 
وصل فري��ق طبي هن��دي الجراء 
عملي��ات في العظام والكس��ور 
ف��ي مستش��فى غ��ازي احلريري 

للجراحات التخصصية.
واوضح املتحدث الرسمي باسم 
وزارة الصح��ة الدكت��ور س��يف 
البدر ان الفري��ق الطبي الهندي 
للجرح��ى  عملي��ات  س��يجري 
واملصاب��ن م��ن قواتن��ا االمني��ة 
املق��دس  الش��عبي  واحلش��د 
واملدني��ن وعل��ى نفق��ة ال��وزارة 
املواطنن  للتخفيف عن كاه��ل 
وجتنبهم التكاليف املادية وعناء 

السفر. 
من جانبه اوضح الدكتور حسن 
محمد التميم��ي مدير عام دائرة 
مدينة الط��ب ان الفريق الطبي 
الهندي الذي يترأسه البروفسور 
اجلراح )ارشد شاه( الذي سيجري 
)9( عملي��ات معقدة في العظام 
والكس��ور في هذه الزيارة االولى 
ل��ه والتي تس��تمر 4 ايام على ان 
يعود مج��ددا الج��راء العمليات 
بش��كل دوري الج��راء اكث��ر من 

)50( عملي��ة مبش��اركة وحضور 
ف��ي  االختص��اص  االطب��اء  كل 
مدينة الطب وطلبة الدراس��ات 
العلي��ا والب��ورد العرب��ي والبورد 
العراق��ي لتدريبه��م عل��ى هذه 
العمليات ملدة )6( اشهر ليقوموا 
باج��راء هذه العملي��ات املعقدة 
بع��د ه��ذه الفترة.وفي الس��ياق 
ذات��ه ق��ال الدكتور نوفل ش��اكر 
مستش��قى  مدي��ر  الش��دود 
الشهيد غازي احلريري للجراحات 
التخصصي��ة ان الفري��ق الطبي 
املذكور سيجري العمليات ضمن 
برنامج االستقدام الطبي للوزارة 
م��ع تدري��ب امل��الكات الطبي��ة 
والتمريضي��ة والفنية ، الفتا الى 
ان ه��ذه العملي��ات جت��رى عل��ى 
التي تختص   )Aelazrof( طريقة 
والس��فلى  العلي��ا  باالط��راف 
وتتضم��ن تطويل العظ��ام بعد 
االصاب��ات  بس��بب  فقدانه��ا 
التش��وهات  ومعاجلة  واحل��وادث 
املعقدة بعد الكسور والتشوهات 
اخللقية لالط��راف عند االطفال.
كم��ا اس��تقدمت وزاره الصحة 
فريق��ا طبي��ا متخصص��ا ف��ي 
جراحة وجتميل العيون من الهند 
لع��الج بع��ض احل��االت املرضية 
املعقدة في مستشفى الشهيد 
لدائ��رة  التاب��ع  احلري��ري  غ��ازي 
املتح��دث  الطب.وق��ال  مدين��ة 

الرس��مي باس��م وزارة الصح��ة 
الدكتور س��يف البدر ، ان الوزيرة 
أولت اهتماما كبيرا باس��تقدام 
االجنبي��ة  الطبي��ة  الف��رق 
املعق��دة  العملي��ات  الج��راء 
احلكومي��ة  املستش��فيات  ف��ي 
وعلى نفق��ة ال��وزارة وجترى هذه 
العمليات جلرح��ى قواتنا االمنية 
املق��دس  الش��عبي  واحلش��د 
واملواطن��ن فضال عن مش��اركة 
العراقين ف��ي اجرائها  االطب��اء 
املطلوب��ة  اخلب��رة  الكتس��ابهم 
لكي يجروها بانفسهم في وقت 
قريب .م��ن جانبه اوضح الدكتور 
امي��ر اس��د اهلل مدي��ر ش��عبة 
جراحة العيون في املستش��فى 
ان الوفد ق��ام بع��الج )30( حالة 
مرضي��ة واصاب��ة معق��دة ف��ي 
العيون اذ كانت تتطلب ارسالهم 
الى خ��ارج الع��راق اذ وفرت هذه 
اخلطوة تكالي��ف باهضة للوزارة 
م��ع جه��د ومش��قات الس��فر 
للمرض��ى ووف��رت زي��ارة الوف��د 
ف��ي اجراءات العملي��ات املعقدة 
بتوفير خب��رة كبي��رة ومتقدمة 
لالطباء العراقين املشاركن في 
ه��ذه العمليات وبه��ذه اخلطوة 
تؤك��د وزاره الصح��ة عل��ى بذل 
كل االمكان��ات واجله��ود لتوفير 
للمواطنن  املتقدم��ة  العالجات 

الكرام.

فرق هندية تجري عمليات معقدة
 في جراحة العظام والعيون مجانًا

محافظ واسط يتلقى تهاني أهالي 
زرباطية ويعد بدعم الناحية

إكساء الشوارع الرئيسة في ناحية
 اإلمام الصادق بمحافظة البصرة 

الصناعات الكهربائية 
واإللكترونية تشارك في 

معرض دمشق الدولي

رصد )107( مخالفات للمطاحن 
العاملة والوكالء والناقلين 

بغداد  الصباح الجديد
شاركت الش��ركة العامة للصناعات الكهربائية 
واإللكترونية إحدى شركات وزارة الصناعة واملعادن 
في الدورة )59( ملعرض دمشق الدولي والذي تستمر 
فعالياته حاال في العاصمة السورية دمشق حتت 
شعار ))مستقبل س��وريا يصنعه ابناؤها(( وسط 
مش��اركة عربية وأجنبية واس��عة ش��ملت )43( 

دولة. 
وقال مدير عام الش��ركة املهندس محمد قاس��م 
املفت��ي في تصري��ح للمركز اإلعالمي ف��ي الوزارة 
بأن املعرض اقيم بعد انقطاع دام خمس س��نوات 
وقد شهد حضورا متميزا من شتى الدول العربية 
واألجنبية ، مشيرا إلى ان جناح الشركة قد حضي 
بزيارة رئيس الوزراء السوري املهندس عماد خميس 
ال��ذي ابدى ب��دوره اعجاب��ه باملش��اركة العراقية 
وتقدي��ره وتثمينه ملوقف العراق حكومة وش��عبا 

الداعم لسوريا في احلرب ضد االرهاب .

إعالم التجارة: 
اعلنت الش��ركة العامة لتصنيع احلبوب احدى 
تشكيالت وزارة التجارة عن رصد اللجان الرقابية 
في الش��ركة خالل جوالتها التفتيش��ية)107( 
مخالف��ات للمطاحن وال��وكالء والناقلن خالل 

النصف االول من شهر آب اجلاري 
وقال مدير عام الش��ركة املهندس طه ياس��ن 
عب��اس ان الف��رق الرقابي��ة املش��تركة نف��ذت 
خ��الل النص��ف االول من ش��هر اب اجل��اري 28 
زي��ارة للمطاح��ن العاملة مت خالله��ا رصد )21( 
مخالفة نوعية وغير نوعية وسحب 48 امنوذجا 
من الطح��ن و 14 امنوذجا م��ن احلبوب الغراض 

الفحص اخملتبري.  
واضاف املدي��ر العام ان اللج��ان الرقابية نفذت 
120 زي��ارة ل��وكالء الطح��ن ف��ي بغ��داد جرى 
خاللها سحب 98 امنوذجا من الطحن الغراض 
الفحص اخملتبري حيث اسفرت هذه الزيارات عن 
رصد 72 مخالفة فضال عن تأشير 14 مخالفة 

للناقلن . 
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سامي حسن 

حتدث مدير عام ش��ركة تس��ويق 
النفط العراقية )سومو( عن آليات 
تصدي��ر النف��ط العراق��ي ، التي 
تعتمدها الشركة مبا ينسجم مع 
والسياقات  احلكومية  التعليمات 
الرقابي��ة ، واصفا إياها بش��ركة ) 
الشعب العراقي( وان نفط العراق 
ملك للش��عب وعلين��ا احملافظة 

عليه .
الدكت��ور  الع��ام  املدي��ر  واوض��ح 
فالح العامري ف��ي مؤمتر صحفي 
حضرت��ه ش��تى وس��ائل االعالم 
م��ن ضمنها » الصب��اح اجلديد« ، 
لبعض  العامني  املدراء  مبش��اركة 
الهيئات والدوائر  واالقسام بوزارة 
النفط وذلك للتح��دث عن آليات 
العراقي وطريقة  النف��ط  تصدير 
تس��ويقه عبر العقود املوقعة مع 

الشركات اخملتصة.
والقى املدي��ر الع��ام الضوء على 
التفاصيل التي تخص آليات عمل 
الش��ركة ش��ارحا ما يخص آلية 
التخصيص وآلي��ة التعاقد وآلية 
تسلم املبالغ ، مؤكدا ان الشركة 
التي نتعامل معها يجب ان تكون 
رصين��ة ومعروف��ة ولديه��ا عمل 
واضح ونراقب تلك الشركة كيف 
تعمل حتى يتسنى لنا الوثوق بها 
ونرفع طلبها الى اللجنة الوزارية 
للنظ��ر  االجتم��اع  تعق��د  الت��ي 
في ه��ذا الطل��ب وه��ذه اللجنة 
يترأس��ها الوزير وعضوية الوكيل 
االقدم ومدراء فنيون من الوزارة وال 
تت��م املصادق��ة اال مبوافقة  الوزير 
واملوقع��ون عل��ى احملض��ر وحينها 
تتح��ول ال��ى ادارة الش��ركة التي 
تتم املصادقة عليها ، وقد الحتصل 
املوافق��ات الت��ي ل��م تس��تكمل 

الشروط التي تقرها الوزارة .
وعزا الدكتور العامري ذلك الى ان 
الصالحي��ة اخملولة للجنة الوزارية 
وهي املتخصصة في هذا الش��أن 
م��ن اج��ل احلف��اظ عل��ى ام��وال 
الشعب السيما شركة التسويق 
ه��ي ش��ركة الش��عب العراق��ي 
املعتمد عليه  اقتصاده��ا  ومحور 
في الوق��ت احلاض��ر بع��د االزمة 
االقتصادي��ة اخلانقة  التي مر بها 
البلد وشركتنا هي من جتلب اكبر 

الواردات املالية لبلدنا وشعبنا .

بع��د ذلك حت��دث املهن��دس علي 
نزار / وكي��ل الوزارة عن ش��ركات 
التس��ويق وج��ودة نف��ط الع��راق 
اخل��ام وان الع��راق يخطو خطوات 
ج��ادة م��ن اج��ل ان يك��ون ف��ي 
مص��اف ال��دول املص��درة للنفط 
بعيدا  اس��تقاللية  وعلى اس��س 
ع��ن التبعي��ة ، مؤكدا ف��ي ختام 
كلمت��ه ان الهيئة تتطور وتتقدم 
ال��ى االمام ونطمئ��ن اجلميع انها 
بإياد امينة ونس��ير بخطى وآليات 
متقدم��ة ، في الوقت الذي عملنا 
عل��ى انه��اء جمي��ع االش��كاالت 
املتعلقة بالتصدير وها نحن اليوم 
العراق االول في تصدير نفط اخلام 

العراقي الى السوق الهندي .
ثم جاءت كلمة املهندس مرتضى 
عب��د الرضا  م��ن هيئة تس��ويق 
املنتج��ات النفطي��ة وال��ذي قدم 
ش��رحا وافيا مبوجب ج��دول معد 
له��ذا الغرض وق��ال نحن نتعامل 
خ��الل العام بع��د ان تردنا طلبات 
من شركات جديدة جتارية وهي ال 
تنطبق عليها الش��روط  وترفض 

من قبلنا .
وب��ني املهن��دس عب��د الرض��ا ان 
وليس��ت  س��نوية  التعاق��دات 
ش��هرية وتخصيص مدة العقود  
ترفع ال��ى اللجن��ة الوزارية وبعد 
املوافق��ة عليها   تك��ون ملدة عام 
وهنالك عقود ل� 6 اشهر ولسنتني 
والش��ركات احلكومي��ة التي لها 

سمعة عالية ملدة 10 سنوات .
وف��ي خت��ام املؤمت��ر اك��د املدي��ر 
الع��ام اننا نعمل م��ن اجل العراق 
ومصلح��ة ش��عبنا الك��رمي ومن 
خالل االس��ئلة اش��ار الى دخولنا 
وعملن��ا مبنظم��ة اوب��ك الب��د ان 
يكون لن��ا حضور فيه��ا ونتعاون 
مع اعضاء ال��دول املنضوية فيها 
ومطل��وب من��ا التع��اون واالتفاق 
معه��ا لكون الع��راق عضو فعال 
فيه��ا والب��د ان يك��ون ل��ه وجود 
ف��ي تنظيم الص��ادرات النفطية 

للبلدان املصدرة للنفط . 
واالع��الم  العالق��ات  مدي��ر  وكان 
النفط  لوزارة  الرس��مي  املتحدث 
عاصم جه��اد قد بني أن عقد هذا 

املؤمتر يأتي م��ن أجل الوقوف على 
جميع مجريات العمل التي تقوم 
به  الش��ركة وعملية التس��ويق 
وبيان التسعيرة وطريقة  التعامل 
م��ع الش��ركات اخملتص��ة في هذا 

اجملال .
وقال جهاد أن مؤسس��ة )سومو( 
تعد من املؤسسات الرصينة التي 
تعمل على وفق الس��ياق الوطني 
وتتعام��ل  العام��ة  للمصلح��ة 
بش��فافية عالية ولها موقع مميز  

في االسواق العاملية . 
وكان��ت ش��ركة تس��ويق النفط 
العراقية ) سومو( قد اصدرت بيانا 
اش��ارت فيه الى ما تناقلته بعض 
وس��ائل االعالم م��ن تصريحات ، 
تؤكد في��ه ان هذه املعلومات غير 

دقيقة وعارية عن الصحة . 
واوضح��ت الش��ركة ف��ي بيانها 
انه��ا ف��ي الوقت الذي تس��تغرب 
في��ه إط��الق ه��ذه  التصريح��ات 
الت��ي تفتقد البس��ط املعلومات 
عن النش��اطات املتعلقة بشركة 
النفط )س��ومو( السيما  تسويق 

ما يتعلق  بآليات بيع النفط اخلام 
والتعاقدات مع الشركات العاملية 
وطريقة  تسعيرته فضال عن آليات 
اس��تيراد  املش��تقات النفطي��ة 
العملي��ات  ه��ذه  ان  مؤك��دة   ،
واالجراءات تتم بش��فافية عالية 
وعلى وفق آليات رصينة معتمدة 
وباشراف مباش��ر من قبل الوزارة 
واجله��ات الرقابية املعنية، اضافة 
ال��ى  تزويد األمان��ة العامة جمللس 
ال��وزراء واجله��ات الرقابية املعنية  
بتقاري��ر منتظم��ة توض��ح فيها 
وأس��عارها  الص��ادرات  كمي��ة 
وأس��ماء  املتحقق��ة   واإلي��رادات 
الش��ركات الت��ي يت��م التعاق��د 
معه��ا وجنس��ياتها اضاف��ة الى 
قيام الشركة بتزويد ديوان الرقابة 
املالية عن طريق مكتبها املوجود 
في الشركة بتقارير يومية فضال 
عن تزوي��د مكتب املفت��ش العام 
وهيئ��ة النزاه��ة وجلن��ة النف��ط 
والطاقة النيابية بجميع التقارير 

املتعلقة بذلك .
واوضح��ت الش��ركة ان آليات بيع 

وش��راء النف��ط اخل��ام والكميات 
املتحقق��ة  واإلي��رادات  املص��درة 
وأس��ماء الش��ركات وجنسياتها 
يت��م االفص��اح عنها ف��ي  تقارير 
في  إعالمي��ة وصحفي��ة تص��در 
بداية ونهاية كل شهر  ،فضال عن   
تقارير مبادرة الش��فافية الدولية  

واجلهات الرقابية االخرى  .
وتدع��و ش��ركة تس��ويق النفط 
الس��ادة أعض��اء مجل��س النواب 
التس��رع  بع��دم  والسياس��يني 
في إط��الق االتهام��ات واالدعاءات 
ال��ى  االس��تناد  دون  الباطل��ة 
أب��واب  ،  وان  معلوم��ات دقيق��ة 
الش��ركة مشرعة الطالع السادة 
النواب على اليات عمل الش��ركة 
واالج��راءات املتبعة بذلك .. داعية 
املصلح��ة  وض��ع  ال��ى  اجلمي��ع 
الوطني��ة العليا ف��وق كل اعتبار 
وتغليبه��ا على املصال��ح احلزبية 
. وحتتفظ  الضيق��ة  واملناطقي��ة 
القانوني جتاه  الش��ركة بحقه��ا 
املوجهه  واالتهام��ات  االفت��راءات 

لها  او للعاملني فيها.

المدير العام لشركة تسويق النفط العراقية )سومو( :

اآلليات التي نعتمدها في التسويق تنسجم مع التعليمات الحكومية والسياقات الرقابية 
صحة الرصافة تواصل 

حمالتها لمتابعة 
المتسربين من اللقاحات 

»البيئة«: منح إجازة 
إجبارية للطلبة المصابين 

بأمراض انتقالية 

العمل تدعو إلى عدم ترويج 
طلبات الشمول باإلعانة حاليًا

إعالم الدائرة 
اوعز الدكتور عبد الغني سعدون الساعدي مدير عام 
دائرة صحة بغداد / الرصافة باستمرار حمالت متابعة 
املتس��ربني من  اللقاح��ات  . واوضح املدير العام خالل 
اجتم��اع مجل��س االدارة والذي اس��تضافة الدكتورة 
اسراء طارق مس��ؤولة التحصني في الدائرة وبحضور 
ع��دد م��ن م��دراء القطاع��ات اهمي��ة التحصني الن 
التحصني  احملور االساس��ي في عمل املراكز الصحية 
وه��و القاع��دة االساس��ية ف��ي عمل املراك��ز ويجب 
التركيز عليه .  واشار املدير العام الى اهمية ان تكون 
نس��بة التغطية هذا العام التقل عن %95 ، وذلك من 
خالل متابعة االطفال دون اخلامس��ة واقامة احلمالت 
اخلاصة باملتسربني وبش��كل مستمر ، وخصوصا في 
املناط��ق الطرفية والعش��وائيات ، الن ه��دف الدائرة 
تلقي��ح االطفال دون اخلامس��ة ، الفتا الى اس��تغالل 
ايام اجلمع ومنابر اجلمعة من اجل متابعة املتس��ربني 
من خالل دعم احلش��د الديني والعشائري ومنظمات 
اجملتمع املدني الن هدفنا استمرار تلقيح االطفال بكل 
الط��رق . فضال ع��ن تدريب العاملني في املؤسس��ات 
الصحية على اللقاحات وخصوصا في مناطق التدرج 

من اجل دعم املناطق في اللقاحات. 

بغداد - الصباح الجديد:
اكد الدكتور عبد الغني س��عدون الساعدي مدير 
عام دائرة صحة بغداد / الرصافة على اهمية  منح 
اج��ازات اجباري��ة للطلب��ة والتالميذ ف��ي املدارس 
والذي��ن يصابون بأم��راض انتقالية  م��ن اجل منع 

انتشار املرض بني الطلبة . 
ج��اء ذلك  خ��الل اجتماع مجلس حماية وحتس��ني 
البيئة في محافظة بغداد  اجللسة االولى وبرئاسة 
املهندس عطوان العطوان��ي محافظ بغداد  وعدد 
من امل��دراء العامل��ون ف��ي دوائر الصح��ة والبيئة 

والتربية . 
وبني الس��اعدي ان الدائرة تتخذ وبنحو دوري جميع 
االحترازية اخلاصة باألم��راض االنتقالية واهمية ان 
تأخذ ادارة امل��دارس االلتزام باالجازات االجبارية الى 
الطلبة لغرض منع انتش��ار االم��راض االنتقالية . 
وان الدائرة تقوم باتخاذ جمي��ع االجراءات الوقائية 
، فض��ال عن متابع��ة الواق��ع البيئي ملنع انتش��ار 
االمراض  والس��يما مرض الكوليرا الذي ينتشر من 

خالل املاء والبيئة غير صحية والنظافة العامة . 
واوضح املدير الع��ام ان الدائرة قامت بتوزيع حبوب 
تعقيم املياه في املناطق التابعة الى صحة الرصافة 
والتركيز االساس��ي عل��ى املناط��ق ذات االصحاح 
البيئ��ي املتدني من خالل توزي��ع حبوب املياه او منت 
خالل احملاضرات الفردية ووس��ائل التثقيف االخرى 

عبر توزيع املطويات وغيرها .

بغداد - الصباح الجديد:
طالبت وزارة العمل والش��ؤون االجتماعية مجلس 
محافظ��ة بغداد بعدم إرس��ال طلب��ات املواطنني 
الراغبني في الش��مول بإعانة احلماية االجتماعية ، 
وذلك حلني فتح باب الش��مول من خالل اإلعالن في 

وسائل اإلعالم املتعددة . 
وقال املتحدث باس��م وزارة العم��ل عمار منعم ان 
ال��وزارة طالب��ت مجل��س محافظة بغ��داد بعدم 
تس��لم اي طلبات من املواطنني الراغبني باحلصول 
عل��ى اعان��ة احلماي��ة االجتماعية وذل��ك لكونها 
متوقفة حاليا، فضال عن ان التقدمي س��يكون عند 
فتح باب الش��مول بداي��ة الع��ام 2018 وعند ورود 

التخصيصات املالية ضمن موازنة العام املقبل.
واض��اف منع��م انه مت��ت مطالبة مجل��س بغداد 
بااليعاز الى اقس��ام املواطنني لديها لتوضيح ذلك 
االمر وعدم ارسال طلبات الشمول الى الوزارة لعدم 
وجود جدوى من ذلك ، معبرا عن شكر الوزارة جلهود 
مجل��س محافظة بغداد خلدم��ة املواطنني ، مبينا 
ان الش��مول باعان��ة احلماي��ة االجتماعية متوقف 
حاليا بسبب شمول اكثر من 320 ألف اسرة ضمن 
القانون اجلديد ونفاد تخصيصات ش��بكة احلماية 

االجتماعية ضمن موازنة عام 2017.

 عزا مدير عام 
)سومو( الى أن 
الصالحية المخولة 
للجنة الوزارية 
وهي المتخصصة 
في هذا الشأن 
من أجل الحفاظ 
على أموال الشعب 
والسيما شركة 
التسويق هي 
شركة الشعب 
العراقي

حقل نفطي في جنوب العراق

متابعة الصباح الجديد: 

اطلق��ت امانة بغداد النظام اجلديد 
امل��اء عب��ر  اخل��اص بقوائ��م اج��ور 
االنترني��ت بدعم م��ن منظمة االمم 

املتحدة للطفولة ) اليونيسيف ( .
وذكرت مديري��ة العالقات واالعالم » 
ان دائرة ماء بغداد نظمت احتفالية 
خاصة بإجناز النظام اجلديد لقوائم 
ومعامالت املاء بحضور امينة بغداد 
الدكت��ورة ذك��رى عل��وش وس��فير 
منظم��ة اليونيس��يف ف��ي العراق 
ووكيل امانة بغداد للشؤون الفنية 
وعدد من املديرين العامني وجمع من 

املوظفني ».
واضاف��ت ان » االجناز ال��ذي حققته 
امان��ة بغ��داد ف��ي مج��ال اجلباي��ة 

إعداد صفحة  االلكترونية تضم��ن 
الكتروني��ة عبر موق��ع أمانة بغداد 
الرسمي يستقبل طلبات وشكاوى 
املواطنني وتس��ليمهم قائمة اجور 
امل��اء م��ا يقلل م��ن عام��ل الوقت 

واجلهد«.
يتضم��ن  املش��روع   « ان  وبين��ت 
انظم��ة  ذات  اجه��زة  إس��تعمال 
ق��راءة  لتس��جيل  متخصص��ة 
ال��ى  املقايي��س ونقله��ا مباش��رة 
النظ��ام بعده��ا يتم طب��ع قائمة 
االج��ور موقعي��ا ، مش��يرة الى ان« 
ه��ذا النظ��ام اجلديد يتضم��ن )17( 
خدم��ة تتعل��ق بفت��ح مناف��ذ املاء 
وشكاوى املواطنني واطالعهم على 
التس��عيرة وكل مايتعل��ق بش��أن 

معامالت املاء«. 
عل��ى صعيد متصل باش��رت أمانة 

النفاي��ات  إدارة  جلن��ة  م��ع  بغ��داد 
وحتس��ني البيئ��ة إع��داد الضوابط 
لتحدي��د الش��ركات االس��تثمارية 
لتنفيذ مش��اريع معاجلة  املناسبة 

النفايات بإسلوب االستثمار .
وذكرت مديرية العالقات واالعالم ان 
» اللجنة ناقشت العروض املقدمة 
م��ن قب��ل الش��ركات املتخصصة 
ملعاجلة النفاي��ات في مواقع الطمر 
االس��تثمار  بإس��لوب  الصح��ي 
وإستعمال الطرائق العلمية لالفادة 
م��ن النفاي��ات ف��ي انت��اج الطاقة 

الكهربائية » .
واضاف��ت ان » أمانة بغداد تس��عى 
من خالل هذه املش��اريع الى حتسني 
الواقع البيئي واالرتقاء بقطاع ادارة 
النفايات على وفق مامعمول به في 
دول العالم املتقدمة بالشكل الذي 

يؤدي الى حماي��ة علمية متكاملة 
للبيئة وعلى وفق توجهات احلكومة 
م��ن  املش��اريع  ه��ذه  س��تقلل  إذ 
تكالي��ف النقل والطم��ر ومعاجل�ة 

النفاي�ات».
وبينت ان عدة عروض مت تقدميها من 
الشركات املتخصصة لتنفيذ مثل 
هذه املش��اريع من طريق االستثمار 
مشيرة الى ان ، أمانة بغداد طالبت 
بتش��كيل جلنة مشتركة بني أمانة 
بغ��داد وال��وزارات املعني��ة وهيئ��ة 
مستش��اري مجل��س ال��وزراء لرفع 
توصي��ات لألمان��ة العام��ة جملل��س 
ال��وزراء للموافق��ة النهائي��ة على 
إعداد الصيغة القانونية للمباشرة 
اإلداري��ة لتنفي��ذ مثل  باإلج��راءات 
طري���ق  م���ن  مش��اري�ع  هك��ذا 

االستثم�ار».

بدعم من منظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسيف(
تقرير

أمانة بغداد تطلق النظام الجديد الخاص بقائمة أجور الماء عبر اإلنترنت 

دائرة ماء بغداد

بغداد - الصباح الجديد:
أعلنت وزارة الصح��ة ودائرة صحة 
نينوى عن مستوى متقدم لعمليات 
الدعم واالس��ناد الطب��ي املترافقة 

مع عمليات حترير تلعفر .
وافصح مدير عام دائرة صحة نينوى 
الدكت��ور ليث حبابة ع��ن تفاصيل 
واالس��ناد  والدع��م  االس��تعدادات 
الطب��ي لعملي��ات حتري��ر تلعف��ر ، 
مؤك��دا ان جمي��ع الف��رق الطبية 
مالكاته��ا  بكام��ل  متجحفل��ة 
ومعداتها وآلياته��ا جنبا الى جنب 
م��ع الق��وات العس��كرية والدفاع 
وق��وات مكافحة االرهاب واحلش��د 
الش��عبي وذلك منذ االستعدادات 

االولى لعملية التحرير .
واشار املدير العام الى تواجد )3( فرق 
طبية وسيارات اسعاف مع مناطق 
عمليات الفرقتني العسكريتني )15 
،16 ( ، وس��يارتي اسعاف مع قيادة 
ق��وات حترير نين��وى ، وقي��ام الوزارة 
بارسال )30( سيارة اسعاف اضافية 
تعزي��زا للمستش��فى امليداني في 

ساحة العمليات .
ولف��ت املدي��ر الع��ام ال��ى تواصل 
ودعم  باالس��ناد  اخلاصة  العمليات 
عمليات حترير تلعفر من قبل الوزارة 
ودوائره��ا ) دائرة الصح��ة العامة ( 
االدوية  لتسويق  العامة  و)الشركة 
واملس��تلزمات الطبي��ة( اذ تس��لم 
قس��م الصيدل��ة التاب��ع لصح��ة 
محمل��ة  ش��احنات   )5( نين��وى 
باالدوي��ة املتنوعة ، وتواصل التعاون 
املش��ترك مع املنظمات االنسانية 
احمللية والدولي��ة ومنظمات االغاثة 
العاملية حيث تعمل هذه املنظمات 
جنب��ا الى جنب م��ع الفرق الطبية 
والصحي��ة احلكومي��ة املتجحفلة 

مع القوات العسكرية .
وبني املدي��ر العام تفاصيل اخلدمات 
املش��تركة املقدمة م��ن قبل هذه 
املنظم��ات ومنها العي��ادة الطبية 
التابع��ة لله��الل االحم��ر القطري 
في منطقة املطار والتي تس��تقبل 
)100 - 250( مراجعا يوميا مقدمة 
والصحي��ة  الطبي��ة  اخلدم��ات 

واالرشادات املتعلقة بها .
وتابع املدير الع��ام توضيحه ملوقف 
اخلدم��ات املتواصل اذ تضمن حملة 
تلقيح لالطف��ال في مخيم بادوش 
بواق��ع تلقي��ح )571( بلقاح ش��لل 
االطف��ال ، و )656( بلق��اح احلصبة 
، فض��ال عن )22( حال��ة تلقيح ضد 
لدغات العقارب واحلشرات السامة 
، مشيرا الى عدم وجود اية مخيمات 
للنازح��ني ف��ي اجلانب االيس��ر من 
املوصل اذ حتقق رجوع النازحني الى 
مساكنهم فيها ، في حني تتواجد 
اخمليم��ات ف��ي اجلان��ب االمي��ن م��ن 
املوصل منها برطل��ة واجلدعة )1 - 
6( مخيمات ، وحمام العليل )1 - 2( 
مخيما ومثله مخيم املطار ، وذلك 
بسبب كون مناطق سكن النازحني 
ف��ي اجلان��ب االمي��ن مدم��رة اجلانب 
االمين وع��دم امكاني��ة عودتهم اال 
بعد عمليات اعمار املناطق املدمرة 
، حيث تتلقى هذه اخمليمات اخلدمات 
الطبي��ة والصحية املس��تمرة من 

قبل الوزارة وصحة نينوى .

بغداد - الصباح الجديد:
والش��ؤون  العم��ل  وزي��ر  بح��ث 
االجتماعية املهندس محمد ش��ياع 
السوداني مع وفد من جلنة العالقات 
اخلارجي��ة الروس��ية س��بل التعاون 
ملتابع��ة  اجلانب��ني  ب��ني  والتنس��يق 
مصي��ر االطفال مجهولي النس��ب 
الذين ينتمون جلنسيات اجنبية وعثر 
عليهم في اثناء وبع��د حترير مدينة 

املوصل.
وق��ال الس��وداني خالل لقائ��ه نائب 
رئيس جلن��ة العالق��ات اخلارجية في 
اجمللس الفيدرالي الروس��ي ومفوض 
رئيس الشيش��ان في الدول العربية 
زي��اد سبس��بي، ان ه��ؤالء االطفال 
ه��م ضحي��ة التصرف الالمس��ؤول 
واملمارسات اخلاطئة من قبل ذويهم 
وال ذنب لهم بالعملي��ات االجرامية 
داع��ش  عصاب��ات  تنفذه��ا  الت��ي 
االرهابية ، مبينا ان الوزارة كانت على 
اس��تعداد دائم وفي تواصل مستمر 
م��ع موظفيها في املوص��ل ملتابعة 
مصي��ر االطفال مجهولي النس��ب 

قبل انتهاء عمليات حترير املوصل.
واض��اف الوزير الس��وداني ان الوزارة 
املمارس��ات  بطبيع��ة  عل��م  عل��ى 
داع��ش  لعصاب��ات  الالإنس��انية 
االرهابي��ة في املوص��ل ووضعت في 
اولوياتها كيفية استيعاب االطفال 
العث��ور  قب��ل  النس��ب  مجهول��ي 
عليه��م م��ن منظم��ات او جه��ات 
غي��ر معلوم��ة خوفا م��ن تعرضهم 
لظاهرة االجتار بالبش��ر ، مشيرا الى 
ان ال��وزارة خاطبت اجله��ات االمنية 
ف��ي املوص��ل بان يك��ون التنس��يق 
فقط م��ع وزارة العمل في احلكومة 
االحتادية للتعامل واس��تيعاب هؤالء 

االطفال.
واوض��ح الوزي��ر ان ايداعه��م في دور 
الدول��ة مت بقرار ق��اض االحداث وهو 
مختص مبوجب قانون رعاية االحداث 
إذ قامت الوزارة بإجراءات سريعة من 
حيث توفير املكان املالئم الستيعاب 
هؤالء االطفال وتقدمي اخلدمات لهم 
، مؤكدا اس��تعداد ال��وزارة للتعاون 
مع اجلانب الروس��ي ملعرف��ة مصير 

االطفال وتس��ليمهم الى ذويهم او 
م��ن يثبت صلته بهم بع��د التعرف 
على جنس��ياتهم من خالل الوثائق 
والص��ور واالدل��ة الت��ي تق��دم ال��ى 
القضاء العراقي ليبت بإعادتهم الى 
بلدانه��م كونه نقط��ة الفصل في 

هذا اجلانب.
م��ن جانبه اش��اد نائ��ب رئيس جلنة 
الروس��ية  اخلارجي��ة  العالق��ات 
االنساني  الوزارة وتعاملها  بإجراءات 
مع االطفال مجهولي النس��ب وما 
تقدم��ه من رعاية واهتمام وذلك من 
خالل ما ملس��ه في اثناء زيارته احدى 
ال��دور االيوائي��ة الت��ي يتواجد فيها 
ه��ؤالء االطف��ال ، وابدى اس��تعداده 
للتعاون مع الوزارة لتسهيل مهمة 
التع��رف عليه��م واس��تالمهم من 
قب��ل ذويه��م بع��د االع��الن عنهم 
ف��ي بلدانه��م وخاص��ة في روس��يا 
والشيش��ان ، فيم��ا تق��دم مبقت��رح 
لتبني االطفال ال��روس الذين ال يتم 
التوص��ل ال��ى ذويهم بع��د انقضاء 

مهلة البحث عن اسرهم. 

خدمات صحية متقدمة 
ضمن عمليات تحرير تلعفر

العراق يبحث مع روسيا إعادة األطفال 
األجانب مجهولي النسب إلى ذويهم



انقرة ـ أ ب ف :

عقد زعي��م املعارض��ة التركية كمال 
الس��بت  ام��س  اوغل��و  كيليتش��دار 
»مؤمترا من اجل العدالة« يستمر اربعة 
اي��ام لتثمني جن��اح »املس��يرة من اجل 
العدال��ة« الت��ي كان نظمها وللتنديد 
باالنته��اكات املنس��وبة للرئيس رجب 

طيب اردوغان.
ويعقد رئيس حزب الش��عب اجلمهوري 
)اش��تراكي دميوقراط��ي( ه��ذا املؤمت��ر 
في س��احة مكش��وفة في محافظة 
جاناكالي )ش��مال غرب( ويش��مل كل 
ي��وم جلس��ات تتط��رق ال��ى مختلف 
انتهاكات حقوق االنس��ان التي تنسب 

الى السلطة التركية.
وبينما املنافسة السياسية قبل عامني 
والتشريعية،  الرئاسية  من االنتخابات 
وعقد اردوغان من جهته امس السبت 
جتمعا كبيرا في ماالزغرد )شرق( احياء 
لذكرى املعركة الت��ي هزم فيها جيش 
سلطان سلجوقي البيزنطيني في عام 

.1071
اجلمه��وري  الش��عب  ح��زب  واختي��ار 
جاناكالي يرت��دي طابعا رمزي��ا كبيرا، 

اذ انه��ا ش��هدت معرك��ة غاليبول��ي 
صد خاللها اجلي��ش العثماني القوات 
املتحالفة اثناء احل��رب العاملية االولى. 
وبات��ت هذه املعرك��ة رم��زا للمقاومة 
التي ادت الى تأسيس مصطفى كمال 
اتاتورك اجلمهورية التركية احلديثة في 

.1923
وكان كم��ال كيليتش��دار اوغلو قطع 
ف��ي بداي��ة صي��ف 2017 مش��يا على 
االق��دام نح��و 450 كلم هي املس��افة 
بني انقرة واس��طنبول لالحتجاج على 
اعتقال نائب م��ن حزبه هو انيس بربير 
اوغل��و الذي حكم عليه بالس��جن 25 
عاما لتس��ريبه معلومات س��رية الى 

صحيفة »جمهورييت« املعارضة.
ورفع خالل تلك املس��يرة ش��عار واحد 
هو »العدال��ة«. وقد بلغ��ت اوجها مع 
وصولها الى اسطنبول مع جتمع ملئات 

آالف االشخاص.
ازعجت هذه املسيرة الطويلة وجناحها 
بشدة اردوغان ونظمت من دون مشاكل 

وسط حماية من قوات االمن.
ورأى كم��ال كيليتش��دار اوغل��و ف��ي 
مقابل��ة مع قن��اة »ان تي في« مس��اء 
االربع��اء املاضي ان »املس��يرة من اجل 
العدالة فاقت املعتاد«. واضاف »لقيت 

دعما من اجلماهير لم اكن انا نفس��ي 
متعط��ش  البل��د  ه��ذا  الن  اتوقع��ه 
النظ��ام  ق��وات  واوقف��ت  للعدال��ة«. 
التركي من��ذ محاولة االنقالب في متوز 
2016 وحالة الطوارئ التي تلتها، اكثر 

من خمسني الف شخص.
وطرد او اوقف عن العمل اكثر من 140 
الف��ا آخرين بينهم جامعي��ون وقضاة 

وعسكريون وامنيون.
وامل��ح اردوغ��ان م��رارا ال��ى ان زعي��م 
حزب الش��عب اجلمهوري ق��د يتعرض 
للتحقيق لكن مسؤولني في احلكومة 
ش��ددوا على ان ال ش��يء م��ن هذا قيد 

االعداد.
وق��ال الرئي��س الترك��ي خصوص��ا »ال 
ب��ني  رواب��ط  كش��فت  اذا  تتفاج��أوا 
كيليتشدار اوغلو وشخص مسجون« 

في اشارة الى انيس بربير اوغلو.
وفاز اردوغان في نيسان 2017 باستفتاء 
لتوس��يع س��لطاته ويب��دو ان البل��د 
انخرط من��ذ اآلن في حملة االنتخابات 
الرئاس��ية والتش��ريعية املق��ررة ف��ي 

تشرين الثاني 2019.
وح��ض اردوغان ال��ذي عبر ع��ن رغبته 
في الترش��ح مج��ددا لوالي��ة جديدة، 
حزبه االسالمي احملافظ )حزب العدالة 

والتنمية( على اعادة هيكلته استعدادا 
لالقتراع.

وفي مؤش��ر عل��ى التوتر ب��ني اردوغان 
وكيليتش��دار اوغل��و، انتق��د الرئي��س 
الترك��ي ص��ورة لزعي��م املعارضة وهو 
يتن��اول الغ��داء ف��ي مقطورت��ه اثناء 
املسيرة التي نظمها وقد ارتدى قميصا 

بال اكمام.
ويت��م تش��بيه كيليتش��دار اوغلو في 
بعض االحيان من قبل انصاره بالزعيم 
الهندي املهامتا غان��دي. وابدى اردوغان 
امتعاض��ه من وصف زعي��م املعارضة 
ف��ي صفح��ة اول��ى لصحيف��ة بان��ه 

»املواطن كمال«.
وعل��ق اردوغان »احدهم نظم مس��يرة 
مزعومة من اج��ل العدالة مع اجللوس 
ب��ني الفين��ة واالخ��رى ف��ي مقطورته 
وتن��اول االكل بقميص بال اكمام ، هذا 

مهني ملواطني«.
ورد عليه كيليتش��دار اوغل��و قائال »انا 
احت��دث ع��ن العدالة وه��و يتحدث عن 
قمي��ص ب��ال اكم��ام« مش��يرا الى ان 
الصورة هي »السرة من االناضول« وانه 
»كان يتن��اول غداءه به��دوء مع ابنته«. 
واكد »ان��ا لم آت من قصر. انا انس��ان 

عادي وبسيط«.
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بروكسل ـ بي بي سي :
لقي رجل حتفه بالرصاص بعد هجومه على جنديني 

بسكني في وسط العاصمة البلجيكية بروكسل.
وكان الرج��ل البالغ من العمر 30 عاما قد أصيب في 
الشارع قبل أن يلقى حتفه الحقا باملستشفى فيما 

أصيب أحد اجلنديني في وجهه واآلخر في يده.
وينتش��ر أف��راد اجلي��ش ف��ي ش��وراع بروكس��ل من 
أجل طمأنة الن��اس، منذ الهجم��ات اإلرهابية التي 

شهدتها املدينة في آذار 2016.
وق��ال مكتب االدعاء البلجيكي إن املهاجم، الذي لم 
يعرف مبمارس��ة نش��اط إرهابي، وص��اح »اهلل أكبر« 

خالل الهجوم.
وغ��رد ش��اهد العي��ان ري��ان ماكدونالد عل��ى موقع 
التواص��ل االجتماعي تويت��ر قائال إنه س��مع إطالق 

رصاص قبل أن يشاهد »تواجدا أمنيا مكثفا«.
وق��ال ش��اهد عيان آخر إن��ه س��مع »دوي رصاصتني 

وصافرات سيارت األمن«.
ووقع الهجوم في وسط العاصمة البلجيكية. ويبدو 
أن ه��دف الهجوم األخير هو القوات التي جتوب أحياء 

وسط العاصمة املليئة باملتاجر واملطاعم.

عمان ـ أ ب ف:
قال��ت احلكومة االردنية امس الس��بت ان العالقات 
مع الدولة والنظام في سوريا »تتجه باجتاه ايجابي«، 
وعبرت عن أملها بان يس��هم االس��تقرار في جنوب 

سوريا في اعادة فتح املعابر بني البلدين.
وقال وزير الدولة لش��ؤون االعالم والناطق الرس��مي 
باسم احلكومة محمد املومني للتلفزيون الرسمي 
االردن��ي ان »العالق��ات بينن��ا وبني الدولة الس��ورية 

والنظام السوري تتجه باجتاه ايجابي«.
واضاف في حديثه لبرنامج »س��تون دقيقة« مساء 
اجلمع��ة »نتح��دث عن االس��تقرار )جنوب س��وريا( 
وع��ن عالقات تتجه باجتاه ايجاب��ي بيننا وبني الدولة 
الس��ورية والنظام في س��وريا وهذه رس��الة هامة 

للجميع الن يلتقطها«.
واوض��ح املومني ان »وقف اطالق الن��ار الزال صامدا 
ومحافظ��ا عل��ى اس��تدامته ونتطلع ف��ي املرحلة 
القادمة ملزيد من اخلطوات التي ترس��خ االس��تقرار 
واالم��ن ف��ي جنوب س��وريا«. وتاب��ع »اذا ما اس��تمر 
الوض��ع في جن��وب س��وريا مبنحى االس��تقرار هذا 

يؤسس لعودة فتح املعابر بني الدولتني«.
واشار الى ان »كثيرا من القيادات السياسية واالمنية 
والعسكرية في سوريا تدرك املصلحة املشتركة بني 
البلدين ب��أن تتطور العالقات باجتاه ايجابي ويدركون 
م��ا ه��ي خطوطن��ا احلم��راء االس��تراتيجية ونحن 
نعلم متاما ان لديهم مصلحة ملراعاة ذلك«. وش��دد 
املومني على ان عمان »تتطلع الى الوقت الذي يعم 
فيه االمن واالس��تقرار في س��وريا وتع��ود العالقات 

طبيعية كما كانت في السابق وتفتح املعابر«.

دمشق ـ وكاالت :
وص��ل إلى والي��ة كليس جنوب��ي تركي��ا، رتل من 
ش��احنات النقل العس��كرية، محملة بالدبابات 
واملدافع، كتعزيزات إضافية إلى الوحدات املتمركزة 

على احلدود السورية.
وقال��ت وكال��ة »األناض��ول«، إن موكب��ا يضم 10 
شاحنات نقل عسكرية كبيرة، وصل إلى كليس، 
ث��م توجه نحو احلدود الس��ورية بقضاء إصالحية 

التابع لوالية غازي عنتاب.
وذك��رت الوكالة، نق��ال عن مصادر عس��كرية، أن 
الش��احنات أُرسلت وس��ط تدابير أمنية مشددة، 
وس��تعمل على تعزي��ز الوح��دات املتمركزة على 

احلدود.
وتعزز القوات التركية باستمرار تواجدها في والية 

كلس عند احلدود مع سوريا.

طعن جندي في اعتداء 
»إرهابي« في بروكسل 

ومقتل المهاجم

عالقات األردن مع الدولة 
والنظام في سوريا تسير 

»باتجاه إيجابي« 

تعزيزات عسكرية تركية 
على الحدود مع سوريا

متابعة ــ الصباح الجديد:

اإلس��رائيليني  ب��ني  الس��الم 
»لي��س صعب��ا  والفلس��طينيني 
كما فكر الن��اس« على حد تعبير 
الرئي��س األميرك��ي دونالد ترامب 
الذي ع��نينَّ صهره جاريد كوش��نر 
ملهمة صنع الس��الم في الش��رق 

األوسط. 
وأعل��ن ترامب في أي��ار املاضي أن 
هناك »فرصة جيدة جدا« لنهاية 
الص��راع الذي دام عق��ودًا واليزال. 
ولك��ن بعد الزي��ارة الثالث��ة التي 
قام بها كوش��نر إلى القدس هذا 
األس��بوع، ال يوجد شيء يذكر إال 
التكه��ن حول ما حت��اول الواليات 

املتحدة حتقيقه بالضبط.
وكان الرئي��س االميركي الس��ابق 
حينم��ا  أوض��ح  كلينت��ون  بي��ل 
اش��ار ال��ى انه��م يري��دون رؤي��ة 
»حل الدولتني« ال��ذي تعيش فيه 
فلسطني مستقلة في سالم الى 
جان��ب اس��رائيل، أن تفاصي��ل ما 
تبدو عليه هاتان الدولتان معقدة 
اإلدارات  ولك��ن  ف��ادح،  بش��كل 
السابقة كانت على األقل واضحة 

على أنها الهدف النهائي.
وبع��د اكثر من س��تة اش��هر من 
ادارة ترام��ب، اليزال الرئيس اجلديد 
يرف��ض تق��دمي خط��ة علنية حلل 
الدولتني او تس��مية بدي��ل  تاركا 
وحلفاء  محبطني  الفلسطينيني 
الوالي��ات املتح��دة غي��ر واضحني 

حول ما يريده البيت االبيض.
الفلس��طيني  الرئي��س  وكان 
محم��ود عب��اس ق��د أع��رب عن 
غضبه امام مجموعة من اعضاء 
حزب اليسار االسرائيلي االسبوع 
املاض��ي . واض��اف »ال اعرف حتى 

كي��ف يتعاملون معن��ا الن ادارته 
كله��ا ف��ي حالة م��ن الفوضى«. 
لك��ن حس��ام زمل��وت، املبع��وث 
الفلسطيني الى واشنطن، اليزال 
متفائ��ال حتى اآلن، وق��ال : »نحن 
بحاجة ال��ى أن يقولوا لنا أين هم 

ذاهبون«.
حلُّ الدولتني، هو بالتأكيد، صيغة 
الرؤس��اء  قض��ى  لق��د  متعب��ه. 
والدبلوماس��يون عقودا من الزمن 
يتحدث��ون عنها، لكن��ه يبدو أنه 
أبعد م��ن أي وقت مضى. ويعتقد 
كثيرون أن��ه من املس��تحيل اآلن 
حتقيقه، علًما بأنه هو احلل الوحيد 
الذي يحافظ على إسرائيل كدولة 

ويعط��ي  ودميقراطي��ة،  يهودي��ة 
االس��تقالل،  الفلس��طينيني 
ويعطي ال��دول العربي��ة الغطاء 
عالق��ات  إلقام��ة  السياس��ي 

دبلوماسية مع إسرائيل أخيرا.
وأبلغ ملك األردن عبد اهلل الثاني، 
وهو أحد احللفاء العرب لواشنطن، 
ان  كوشنر عندما اجتمعا في عمنَّ
ح��ل  إن  املاض��ي،  األربع��اء  ي��وم 
الدولت��ني هو الهدف الوحيد الذي 
ميك��ن للجانبني حت��ى أن يتفقوا 
عل��ى محاولة احلدي��ث عنه. وقال 
املف��اوض  ميل��ر،  ديفي��د  ه��ارون 
االميرك��ي الس��ابق، »ب��دون ذلك 
ال ميك��ن ان يك��ون لدي��ك عملية 

زائفة«.
املس��تفيدين  أح��د  وهن��اك 
الرئيس��يني م��ن غم��وض البيت 
األبي��ض. لق��د أمض��ى بنيام��ني 
نتنياهو، رئيس الوزراء اإلسرائيلي، 
س��نوات طويلة م��ن دون أن يقول 
م��ا يري��ده ف��ي املس��تقبل ب��ني 
والفلس��طينيني  اإلس��رائيليني 
وقد جن��ح نتنياه��و، الذي نس��ج 
ب��ني مطال��ب قاعدت��ه اليمينية 
وضغط��ه عل��ى اجملتم��ع الدولي، 
في تصعيد ح��ل الدولتني دون أن 
يحكم��ه متام��ا. فموق��ف البيت 
األبيض يعطيه مج��اال للمناورة، 
لذلك ليس من املستغرب أنه كان 

سعيدا جدا لرؤية السيد كوشنر 
في مكتبه في القدس.

املوقف األميركي احلالي يس��مح 
ل��ه بأن ينظر في عملية الس��الم 
دون اتخ��اذ خط��وات من ش��أنها 
ق��د  الناخب��ني.  إل��ى  تس��يء  أن 
يك��ون هن��اك بع��ض التخطيط 
الس��تراتيجية على غ��رار صفقة 
ف��ي ه��ذا العمل، حي��ث تخطط 
الوالي��ات املتح��دة حملاول��ة تقدمي 
أو  الفلس��طينيني  م��ن  تن��ازالت 
الدول العربية في مقابل إقرار حل 
الدولتني. ولكن يبدو أكثر احتماال 
أن إدارة ترام��ب ال تع��رف حق��ا ما 
تريد وليست على استعداد لدفع 

نتنياهو في األماكن العامة.
أن  يب��دو  الراه��ن  الوق��ت  وف��ي 
كوشنر س��يواصل القيام بزيارات 
منتظم��ة إلى الق��دس ورام اهلل، 
االتهامات  تب��ادل  حي��ث س��يتم 
البيانات  واالهت��زازات، وس��تصدر 
الغامضة ف��ي نهاية االجتماعات 
الطويلة. ولكن إذا كانت الواليات 
املتح��دة جادة ف��ي محاولة حتى 
لتحقي��ق م��ا وصف��ه ترام��ب ب� 
»الصفق��ة النهائي��ة«  الس��الم 
والفلسطينيني  اإلسرائيليني  بني 
، فإن��ه س��يحتاج إلى جت��اوز أبعد 
احل��دود والب��دء في إظه��ار بعض 

القيادة.

تعّد الزيارة الثالثة التي قام بها كوشنر إلى القدس ولم يتوصل الى شيء 

ترامب ال يزال يرفض تقديم خطة علنية
لحل الدولتين تارًكا الفلسطينيين محبطين

تفصيالت ما تبدو 
عليه هاتان الدولتان 
معقدة بنحو فادح، 

ولكن اإلدارات 
السابقة كانت في 

األقل واضحة

ترامب

تقـرير
تتطرق الى شتى انتهاكات حقوق اإلنسان 

المعارضة التركية تعقد »مؤتمرا من أجل العدالة« تحديا ألردوغان
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زعيم املعارضة التركية كمال كيليتشدار اوغلو

برلني �� رويترز:
ق��ال وزير اخلارجي��ة األملاني زيجمار 
جابرييل إن أملانيا تقع على اخلطوط 
األمامي��ة حلرب ب��اردة جدي��دة وإن 
أجنيال ميركل  األملانية  املستش��ارة 
تق��وم بخط��أ جس��يم باتباعه��ا 
الرئي��س األميرك��ي دونال��د ترامب 

على طريق إعادة التسليح.
وق��ال جابريي��ل لصحيف��ة بيل��د 
إن أملاني��ا ف��ي تعاملها م��ع ترامب 
والرئي��س الروس��ي فالدميي��ر بوتني 
تواجه جيرانا في الشرق والغرب »ال 
يؤمنون بقوة احلق ولكنهم يؤمنون 

بأن احلق لألقوى«.
وبينم��ا ل��م يتب��ق عل��ى انط��الق 
س��وى  أملاني��ا  ف��ي  االنتخاب��ات 
الدميقراطي  ش��هر، يصارع احل��زب 
إلي��ه  ينتم��ي  ال��ذي  االش��تراكي 
جابريي��ل ك��ي ين��أي بنفس��ه عن 
احلزب الدميقراطي املس��يحي الذي 
تنتم��ي ل��ه مي��ركل بع��د أربع��ة 
أع��وام من حتالفهم��ا وذلك بعد أن 
فش��لت حملة ضد عدم املس��اواة 

االجتماعية في جذب الناخبني.

وتدعم تصريحات جابرييل ما قاله 
مارتن ش��ولتس، وهو مرشح احلزب 
الدميقراط��ي االش��تراكي ملنص��ب 
املستش��ار، ال��ذي انتقد األس��بوع 
املاضي خطط ميركل من أجل زيادة 
اإلنفاق الدفاعي وقال إنه سيطالب 
الواليات املتحدة بإزالة أس��لحتها 

النووية من األراضي األملانية.
وقال جابريي��ل لصحيفة بيلد في 
تعليق��ات نش��رت امس  الس��بت 
»نح��ن ف��ي خض��م ح��رب ب��اردة 
جدي��دة« ، وتاب��ع »نح��ن متام��ا في 
املنتصف. إننا نواجه مرحلة جديدة 
من التس��ليح النووي في الش��رق 
والغ��رب«، مضيفا أن بوتني وترامب 
يؤمنان بأن العالقات بني الش��عوب 

واألمم “هي عالقات صراع بحتة«.
وقال جابرييل إن ميركل تعتقد أنها 
س��تحظى بدعم ترام��ب بزيادتها 
اإلنف��اق العس��كري إل��ى نحو 70 
ملي��ار ي��ورو ف��ي الس��نة مضيفا 

»أعتقد أن هذا خطأ جسيم«.
وكان��ت عدة دول في حلف ش��مال 
األطلسي من بينها أملانيا تعهدت 

الدفاعي  إنفاقه��ا  بزيادة  مس��بقا 
بنس��بة اثن��ني باملئ��ة م��ن الن��اجت 
احملل��ي اإلجمال��ي وذل��ك حتى قبل 
للواليات  رئيس��ا  ترام��ب  انتخ��اب 
املتح��دة. وبينم��ا زادت العديد من 
ال��دول إنفاقها عل��ى اجليش وصل 
القلي��ل منها فقط إلى نس��بة 2 
باملئة املنش��ودة وأملانيا ليست من 

ضمنها.
وهاجم جابريي��ل تصريحات بعض 
األعضاء احملافظ��ني من احلزب الذي 
تنتمي إليه مي��ركل والتي انتقدوا 
فيها املستش��ار الس��ابق جيرهارد 
الدميقراط��ي  احل��زب  م��ن  ش��رودر 
االشتراكي بس��بب قبوله ملناصب 
ف��ي ش��ركات طاق��ة عل��ى صلة 
باحلكومة الروس��ية كان��ت آخرها 

شركة روسنفت.
وتظهر اس��تطالعات ال��رأي تقدم 
حزب ميركل بنس��بة تصل إلى 17 
نقط��ة مئوية أم��ام خصمه احلزب 
وس��ط  االش��تراكي  الدميقراط��ي 
انتع��اش االقتصاد األملان��ي وتراجع 

معدالت البطالة.

كاركاس �� وكاالت : 
أعلن الرئي��س الفنزويلي، نيكوالس 
أن العقوب��ات األميركي��ة  م��ادورو، 
اجلديدة ضد بالده س��تعقد تسليم 
النفط للوالي��ات املتحدة، ووصفها 
بعملي��ات نه��ب واحتي��ال هدفها 

إحلاق أكبر ضرر باقتصاد فنزويال.
وف��رض الرئي��س األميرك��ي دونالد 
ترامب، أمس االول اجلمعة، عقوبات 
جديدة ض��د فنزويال، حظر مبوجبها 
التعامل  على الشركات األميركية 
م��ع الدي��ون واألوراق املالي��ة الت��ي 
الفنزويلي��ة  احلكوم��ة  تصدره��ا 
وش��ركة النفط احلكومية اجلديدة، 
والت��ي تس��تحق خ��الل أكث��ر من 
30 و 90 يوم��ا عل��ى التوال��ي. كما 
حظر املعامالت مع عدد من الديون 
القائم��ة التي يحتفظ بها القطاع 
العام في فنزويال، وحصول حكومة 

فنزويال على أرباح من أسهمها.
وتف��رض العقوبات اجلدي��دة حظرا 
جتاري��ة  عملي��ات  »تنفي��ذ  عل��ى 
الديون حلكومة  باألسهم وسندات 
فنزوي��ال وش��ركة النف��ط والغ��از 

احلكومي��ة« الفنزويلي��ة ، املعروفة 
باسم »PDVSA«، مع موعد تسديد 

يزيد عن 30 و90 يوما على التوالي.
وأوض��ح بي��ان اإلدارة األميركي��ة أن 
هذه اإلجراءات ته��دف إلى »عرقلة 
املص��در اله��ام لتموي��ل اس��تبداد 
املال��ي  النظ��ام  وحماي��ة  م��ادورو، 
للواليات املتحدة، ومنع مشاركتها 

في الفساد بفنزويال«.
وردا عل��ى ذلك، اعتبر رئيس فنزويال، 
خ��الل رس��الة فيدي��و مت بّثه��ا من 
القصر الرئاس��ي، أن ه��ذه اخلطوة 
األميركية تهدف إلغراق فنزويال في 
التخلف عن سداد ديونها والتسبب 
في إغالق شركة الكهرباء سيتغو، 
على  والناشطة  لفنزويال  اململوكة 

أراضي الواليات املتحدة.
واته��م م��ادورو الرئي��س األميركي 
الدول��ي  القان��ون  بتجاه��ل 
واالستخفاف بالعالقات مع أميركا 
الالتيني��ة، وق��ال إن ما أق��دم عليه 
بالغ��ا«  »ض��ررا  س��يلحق  ترام��ب 
باالقتصاد الفنزويلي وباملستثمرين 

األميركيني.

وأض��اف بانفع��ال واض��ح :«إنه��م 
يرتكب��ون عمليات نه��ب واحتيال«. 
وذك��ر أن فنزويال س��وف تتصل مع 
ش��ركائها م��ن األميركي��ني وحتاول 
الرواب��ط  عل��ى  احلف��اظ  ضم��ان 
التجاري��ة املوج��ودة معه��م من��ذ 

عقود.
وختم مادورو، قائال: إذا لزم األمر، فإن 
احلكومة الفنزويلية ستحاول إيجاد 
أسواق أخرى ل� 700 ألف برميل من 
النف��ط، كانت ترس��ل يومي��ا إلى 

الواليات املتحدة.
وأك��د وزي��ر اخلارجي��ة الفنزويل��ي، 
خورخي أرياس��ا، في مؤمتر صحفي 
عق��ده ام��س االول اجلمع��ة عقب 
لقائه األم��ني العام ل��ألمم املتحدة، 
أنطوني��و غوتيري��ش، ف��ي نيويورك 
أن ه��ذه اخلط��وة، الت��ي اتخذته��ا 
واش��نطن، متثل أسوأ عمل عدواني 
ضد ب��الده منذ 200 س��نة مضت، 
وقال: »التهديدات باستخدام القوة 
ضد بالد مس��املة مثل فنزويال تعد 
عبثية وعدواني��ة لدرجة ال توصف، 

إننا ال منثل أي خطر على العالم«.

وزير خارجية ألمانيا يحّذر من حرب باردة 
جديدة بسبب إعادة التسليح

مادورو يعتبر العقوبات األميركية 
عمليات نهب واحتيال



7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد:

يواج��ه اقتراح الع��راق بخصوص 
تغيير طريقة تسعير نفطه اخلام 
في آس��يا معارضة من ش��ركات 
التكري��ر الت��ي تخش��ى تعرضها 
ملزي��د من اخملاط��ر بس��بب إطالة 

الفترة بني التسعير والتسليم.
ويبدو أن ش��ركة تس��ويق النفط 
ه��ذا  التج��ار  فاج��أت  )س��ومو( 
األس��بوع بس��عيها الس��تطالع 
اآلراء بخص��وص خططها لتغيير 
س��عر القي��اس خل��ام البصرة في 
آس��يا ليتم تس��عيره بن��اء على 
بورصة دب��ي للطاق��ة اعتبارا من 
ب��دال م��ن   2018 الثان��ي  كان��ون 
التس��عير على أس��اس تقييمات 
وكالة س��تاندرد آند ب��ورز جلوبال 

بالتس.
ومن شأن هذه اخلطوة أن تؤثر على 
س��عر نحو مليون��ي برميل يوميا 
م��ن إم��دادات النف��ط اخل��ام إلى 
آسيا، ال س��يما تلك املتجهة إلى 

الهند والصني وكوريا اجلنوبية.
وقال أويس��تاين برنس��ن العضو 
املنتدب لشركة ستروجن بتروليوم 
ف��ي س��نغافورة »التغيي��ر مهم 
وسيحظى مبراقبة عن كثب، ليس 
فقط من منتجي الشرق األوسط 

ولكن من جميع املعنيني باألمر«.
اجلدي��دة،  الطريق��ة  ومبوج��ب 
البص��رة  خ��ام  تس��عير  س��يتم 
الشهري  املتوس��ط  باس��تخدام 
ألس��عار العق��ود اآلجل��ة للخام 
العماني ف��ي بورصة دبي للطاقة 
قبل ش��هرين من حتمي��ل النفط. 
ويس��عر منتجون آخرون بالش��رق 
األوسط مثل السعودية والكويت 
وإي��ران خاماتهم بناء على ش��هر 

التحميل.
يعني هذا أن اخلام العراقي حتميل 
تس��عيره  س��يتم  األول  تش��رين 
على أس��اس العق��ود اآلجلة في 

بورص��ة دب��ي للطاق��ة ف��ي آب. 
ويع��رض ذل��ك املش��ترين خملاطر، 
إذ لن يت��م إخطاره��م إال بحلول 
منتص��ف أيلول مب��ا إذا كان قد مت 
قبول عروضهم لشراء الشحنات، 
مب��ا يجعل م��ن الصع��ب عليهم 
التح��وط مس��بقا م��ن تغي��رات 

األسعار.
وق��ال مش��تر كبي��ر للخ��ام في 
مصفاة آسيوية »لس��نا مؤيدين 
يصلح��وا  أن  عليه��م  لذل��ك. 
برنامجه��م )لإلم��دادات( أوال قبل 
أن يحاولوا تغيير س��عر القياس«. 
وطلب املش��تري عدم ذكر اسمه 
ألن��ه غي��ر مخ��ول باحلدي��ث إلى 

وسائل اإلعالم في هذا األمر.
ويق��ول جت��ار إن اخت��الف توقي��ت 
اآلخرين  املنتج��ني  التس��عير عن 
يجعل م��ن الصعب أيضا املقارنة 

بني تقييمات اخلامات.
وينت��اب القل��ق بعض املش��ترين 
م��ن أن نح��و 80 باملئة م��ن اخلام 
املستخدم في تسعير عقود عمان 
اآلجلة ف��ي بورصة دب��ي للطاقة 
تتج��ه إل��ى الص��ني، مب��ا يعكس 
العوامل االقتصادية واألساس��ية 

ملشتر آسيوي واحد فقط.
وقال آدي إمسيروفيتش من مركز 
اقتصاديات الطاقة بجامعة سري 
في بريطانيا »التح��ول إلى عقود 

عم��ان ف��ي بورصة دب��ي للطاقة 
طموح جدا. أعتقد أنه سيسبب 
ألنه  القليلة  الصعوب��ات  بع��ض 
س��يكون صعبا جدا من الناحية 

الفنية«.
ولم تعلق س��ومو عل��ى دوافعها 
للتغيير. وقد يجل��ب التحول إلى 
بورصة دبي للطاقة أسعارا أعلى 
الش��هري  فاملتوس��ط  لس��ومو. 
ألس��عار عق��ود اخل��ام العمان��ي 
ف��ي بورص��ة دب��ي للطاق��ة بل��غ 
مستويات تزيد نحو ثالثة دوالرات 
ف��وق متوس��ط تقييم��ات خامي 
عمان ودب��ي على منص��ة بالتس 
في الفت��رة بني آذار ومتوز من العام 

احلالي.
ويؤيد بعض التج��ار هذه اخلطوة. 
فمعرف��ة أس��عار اخل��ام العراقي 
قبل شهرين من التسليم تعطي 
التجار الذين يحوزون شحنات من 
خام البص��رة دون وجهات محددة 
له��ا مزيدا م��ن الوق��ت لتحديد 
الوجه��ة الت��ي س��يبيعون له��ا 
النفط بناء على فروقات األس��عار 

في املنطقة.
ولم يتحدد بعد ما إن كانت سومو 
س��تمضي قدما في هذه اخلطوة، 
إذ م��ن املتوق��ع أن حتل الش��ركة 
املشاكل التي تطرق إليها الزبائن، 
وفقا ملا ذك��ره مصدر مطلع على 

اخلطة العراقية.
وقد يغير العراق سعر القياس لكن 
مع احلف��اظ على فترة التس��عير 
الراهن��ة ف��ي الوق��ت احلال��ي، مما 
يعني أن اخلام س��يظل يسعر بناء 

على نفس شهر التحميل.
ول��م ترد س��ومو عل��ى طلب من 

رويترز للتعليق.
وأحجم��ت بالت��س، الت��ي تهيمن 
عل��ى التس��عير العامل��ي للنفط 
في السوق احلاضرة، عن التعقيب 
على كيفية ردها على االنسحاب 
احملتم��ل لثان��ي أكب��ر منت��ج في 
للبترول  املصدرة  البلدان  منظمة 

)أوبك(.

المتجه منه إلى الهند والصين وكوريا الجنوبية

تحّفظ آسيوي على تسعير النفط الخام العراقي 

سيتم تسعير خام 
البصرة باستخدام 
المتوسط الشهري 
ألسعار العقود اآلجلة 
للخام العماني في 
بورصة دبي للطاقة 
قبل شهرين من 
تحميل النفط

أحد فنيي احلقول النفطية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكدت ستاندرد اند بورز تصنيفها االئتماني للعراق 
عند B-/B مع نظرة مس��تقبلية مستقرة لكنها 
توقعت أن يؤث��ر خفض إنتاج النف��ط على النمو 
االقتص��ادي في 2017.ع��زت وكال��ة التصنيفات 
االئتمانية منح نظرة مس��تقبلية مس��تقرة إلى 
التوقع��ات باس��تمرار جهود ضب��ط امليزانية في 

السنوات القليلة املقبلة.
وأوضحت س��تاندرد اند ب��ورز أن التصنيف يتلقى 
دعما من أن إنتاج النفط العراقي يتركز في مناطق 

حتت السيطرة األكيدة للحكومة االحتادية.

لندن ـ رويترز:
اس��تقر اجلنيه االس��ترليني بعدما ن��زل إلى أدنى 
مس��توياته في ش��هرين أمام الدوالر في اجللسة 
الس��ابقة، واس��تقرت العمل��ة البريطانية أمام 
نظيرته��ا األميركي��ة عن��د 1.2803 دوالر واجتهت 

لتكبد رابع خسائرها األسبوعية على التوالي.
وقبع االس��ترليني قرب أدنى مس��توياته في أكثر 
من عش��رة ش��هور أمام الي��ورو، وس��ط ضبابية 
سياس��ية تؤثر س��لباً على املعنويات في السوق 
وآفاق نش��اط الش��ركات البريطاني��ة. حيث ظل 
االس��ترليني قرب املس��توى املتدني البالغ 92.37 
بنس��اً لليورو الذي س��جله األربعاء، وهو مستوى 

لم يالمسه منذ أكتوبر 2016.
وخس��ر االس��ترليني أكثر من %5 أمام اليورو منذ 
منتصف حزي��ران. وارتفع الدوالر أم��ام الني لكنه 
تراجع أمام اليورو الذي زاد نحو %0.17 أمام العملة 
األميركية إل��ى 1.1784 دوالر. وارتفع الدوالر 0.1% 

مقابل العملة اليابانية إلى 109.69 ينات. 
وزاد مؤش��ر ال��دوالر، ال��ذي يقي��س أداء العمل��ة 
األميركية أمام س��لة من س��ت عمالت رئيس��ة، 
بنس��بة %0.1 أيض��اً إل��ى 93.382 بعدم��ا صعد 
%0.15 ف��ي األس��واق اخلارجية بدعم م��ن ارتفاع 

عوائد سندات اخلزانة األميركية.

نيويورك ـ رويترز:
صع��د اليورو إلى أعلى مس��توياته ف��ي أكثر من 
عام��ني في مقاب��ل ال��دوالر بعد أن خل��ت كلمة 
لرئي��س البنك املركزي األوروبي ماريو دراجي من أي 
بواعث قلق بش��أن قوة العملة املوحدة كما توقع 

بعض احملللني.
وب��دال م��ن ذلك رك��زت كلمة دراجي خ��الل مؤمتر 
مس��ؤولي البن��وك املركزية في جاكس��ون هول 
بوالية وايومنج األميركية على جوانب أخرى مثل 

متانة التعافي االقتصادي العاملي.
وارتف��ع الي��ورو إل��ى 1.1940 دوالر مس��جال أقوى 
س��عر له منذ كانون الثاني 2015. وبلغت العملة 
1.1922 دوالر في أحدث س��عر لها مرتفعة واحدا 

باملئة.

ستاندرد آند بورز تؤكد 
تصنيف العراق االئتماني

اإلسترليني إلى رابع 
خسارة أسبوعية

أعلى سعر لليورو منذ 
كانون الثاني 2015 
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متابعة الصباح الجديد:

تتصدر روس��يا للش��هر الرابع على 
التوال��ي قائم��ة منتج��ي النف��ط 
اخلام في العال��م، وبلغ إنتاجها في 
حزيران املاض��ي نحو 10.183 مليون 
برميل يوميا، بحس��ب بيانات هيئة 

اإلحصاء الروسية »روستات«.
أم��ا الس��عودية، أحد أب��رز منتجي 
النفط ف��ي العالم وأكبر منتج في 
منظمة »أوبك«، فق��د بلغ انتاجها 
خالل الش��هر نفس��ه 9.95 مليون 
برمي��ل يومي��ا، ف��ي ح��ني أنتج��ت 
منظمة »أوب��ك« ككل 32.6 مليون 

برميل يوميا في تلك الفترة.
وتظهر البيان��ات أن حصة صادرات 
النفط ش��كلت %27.3 من إجمالي 
صادرات روسيا في النصف األول من 

العام اجلاري.  
واجتاهاً الى أس��عار النفط، ارتفعت 
هذه نح��و واح��د باملئة م��ع تراجع 
ال��دوالر وتأه��ب منطقة الس��احل 
األميرك��ي عل��ى خليج املكس��يك 
لإلعص��ار هارف��ي الذي ق��د يصبح 

أكب��ر عاصفة تضرب البر األميركي 
الرئيس في أكثر من عشر سنوات.

وانخف��ض ال��دوالر، عملة تس��عير 
النف��ط، بعد أن خلت كلمة جانيت 
يل��ني رئيس��ة مجل��س االحتياطي 
األميركي(  املرك��زي  )البنك  االحتادي 
خ��الل املؤمت��ر الس��نوي ملس��ؤولي 
البنوك املركزية في جاكسون هول 
من أي إشارة إلى السياسة النقدية 

األميركية.
وق��ال مركز األعاصي��ر األميركي إن 
هارف��ي أصب��ح عاصفة م��ن الفئة 
الثانية مع عبوره خليج املكس��يك 
بري��اح س��رعتها 175 كيلومترا في 
الس��اعة على بع��د 235 كيلومترا 
قبالة س��احل بورت أوكونور بوالية 

تكساس.
وأغلقت املصافي واملرافئ ومنشآت 
اإلنت��اج البرية والبحرية وبنى حتتية 
أخرى أو بدأت استعدادتها للعاصفة 
حي��ث من املتوق��ع أن يبل��غ هارفي 
ساحل تكساس مس��اء اجلمعة أو 
في ساعة مبكرة من أمس السبت 
وس��يكون عنده��ا ق��د اش��تد إلى 

إعصار من الفئة الثالثة.

ويتوق��ع مركز األعاصي��ر، الذي حذر 
من فيضانات عب��ر أجزاء من جنوب 
وجنوب شرق تكس��اس، أن يتحرك 

هارفي ببطء وأن يبقى في تكساس 
أليام.

وتظهر بعض النماذج أن العاصفة 

ق��د تعود ص��وب مي��اه اخلليج بعد 
بلوغها البر ثم تستهدف هيوستون 
منتصف األس��بوع لتص��ب جرعة 

مضاعفة م��ن األمطار والرياح على 
راب��ع أكبر املدن األميركية من حيث 

عدد السكان.
اآلجل��ة للخام  العق��ود  وارتفع��ت 
األميركي 44 س��نتا مبا يع��ادل 0.9 
باملئة ليتحدد س��عر التسوية عند 
47.87 دوالر للبرميل لكنها ختمت 

األسبوع منخفضة 1.3 باملئة.
وأغلق خام برنت مرتفعا 37 س��نتا 
أو 0.7 باملئ��ة عند 52.41 دوالر لكنه 

فقد 0.6 باملئة على مدار األسبوع.
أم��س  النف��ط  أس��عار  وارتفع��ت 
في ظ��ل اس��تعداد قط��اع النفط 
األميركي لتعط��ل محتمل لإلنتاج 
مع اجتاه اإلعص��ار هارفي إلى مركز 

قطاع النفط في خليج املكسيك.
وتش��تد قوة العاصفة سريعاً منذ 
أي��ام، ورمبا تتحول إل��ى أكبر إعصار 
يضرب الب��ر األميرك��ي الرئيس في 
12 عاماً، وتتجه صوب املنطقة بني 
هيوستون وكوربوس كريستي على 

ساحل تكساس.
وزاد خام غرب تكس��اس الوس��يط 
األميرك��ي ف��ي العق��ود اآلجلة 33 
س��نتاً أو 0.7 في املئة عن التسوية 

الس��ابقة، ليصل إل��ى 47.76 دوالر 
للبرميل. وزاد خ��ام القياس العاملي 
مزي��ج برنت في العق��ود اآلجلة 38 
س��نتاً أو 0.7 ف��ي املئة ع��ن اإلغالق 
الس��ابق، ليص��ل إل��ى 52.42 دوالر 

للبرميل. 
وازدادت األس��عار مع إغالق منشآت 
اإلنتاج في املنطقة املتأثرة استعداداً 
لإلعص��ار، وف��ي ظ��ل توقع��ات بأن 
عملي��ات اإلغ��الق ق��د تس��تمر إذا 

سببت العاصفة أضراراً واسعة.
وبعيداً من التأثير احملتمل للعاصفة 
عل��ى قط��اع النفط، ال تزال س��وق 
اخل��ام تش��هد وف��رة ف��ي املعروض 
العاملي، برغم اجله��ود التي تقودها 
منظم��ة البلدان املص��درة للبترول 
)أوبك( خلفض اإلنتاج من أجل تعزيز 

األسعار.
مع��روض  تخم��ة  ارتف��اع  ويرج��ع 
اخلام، إلى أس��باب من بينها اإلنتاج 
األميركي الذي قفز 13 في املئة منذ 
منتص��ف 2016 إل��ى 9.53 ملي��ون 
برمي��ل يومياً، مقترباً من مس��تواه 
القياسي البالغ 9.61 مليون برميل 

يومياً املسجل في حزيران 2015.

تقـرير
الخام يرتفع إلغالق منشآت أميركية تحسبًا إلعصار »هارفي«

روسيا تتربع على عرش منتجي النفط 

الصباح الجديد ـ وكاالت:
وقع وزير البترول والثروة املعدنية، 
املهن��دس طارق امل��ال، 3 اتفاقيات 
جديدة للبحث عن البترول والغاز 
ف��ي صح��راء مص��ر الغربية بني 
كل م��ن الهيئة املصري��ة العامة 
للبترول وشركتي أباتشي وميرلون 
باس��تثمارات حدها  األميركيتني، 
األدنى نح��و 79 ملي��ون دوالر و41 
ملي��ون دوالر منح توقيع وحفر 17 
بئرا استكشافية جديدة للبحث 

عن البترول والغاز.
وق��ع االتفاقيات مع وزي��ر البترول 
املهندس عابد ع��ز الرجال، رئيس 
الهيئة املصري��ة العامة للبترول، 
وديفيد تش��ي، نائب رئيس ومدير 
مبص��ر،  أباتش��ي  ش��ركة  ع��ام 
واجليولوج��ي ماجد عب��د احلليم، 

مدير شركة ميرلون.
والثانية،  األولى  االتفاقيتان  ومتنح 
شركة أباتشي احلق في التنقيب 
عن البترول والغ��از الطبيعي في 
كل م��ن منطق��ة امتياز ش��مال 
الغربي��ة  بالصح��راء  رزاق  غ��رب 
باستثمارات نحو 61 مليون دوالر، 
ومنطق��ة امتي��از جن��وب عل��م 
الغربي��ة  بالصح��راء  الش��اويش 

باستثمارات 12 مليون دوالر.
بينم��ا متن��ح االتفاقي��ة الثالث��ة 
ش��ركة ميرلون احلق في التنقيب 
عن البترول والغ��از الطبيعي في 
بالصحراء  الفيوم  امتياز  منطقة 
الغربي��ة باس��تثمارات 6 مالي��ني 

دوالر.
وفي كان��ون األول املاضي، فازت 4 
ش��ركات عاملية مبزاي��دة طرحتها 
مصر لالستكشاف والتنقيب عن 
النفط والغاز ب� 6 مناطق بخليج 
الغربي��ة،  والصح��راء  الس��ويس 
 200 بنح��و  تق��در  باس��تثمارات 

مليون دوالر.
وقالت وزارة البترول املصرية، إنه مت 
قبول "العرض املقدم من ش��ركة 
"بريتش بتروليوم"، ملنطقة شمال 
ش��رق باس��تثمارات حدها األدنى 
46 ملي��ون دوالر، ومنحة توقيع 5 

ماليني دوالر، وحفر 3 آبار".
كم��ا مت قبول الع��رض املقدم من 
األميركي��ة  "أباتش��ي"  ش��ركة 
باستثمارات  ملنطقة شمال غرب 
حده��ا األدن��ى 60.6 ملي��ون دوالر 
ومنح��ة توقي��ع 30 ملي��ون دوالر، 
وحف��ر 10 آب��ار، وكذل��ك ع��رض 
الشركة نفس��ها ملنطقة جنوب 

 12 األدن��ى  حده��ا  باس��تثمارات 
ملي��ون دوالر ومنح��ة توقي��ع 10 
ماليني دوالر، وحفر 4 آبار، حس��ب 

البيان.
الفائزة، ش��ركة  الش��ركات  ومن 
إنرجي"  انترناش��يونال  "أبيك��س 
األميركي��ة، ملنطقة ش��مال غرب 
ب��در الدي��ن، باس��تثمارات حدها 
األدن��ى 19.4 ملي��ون دوالر ومنحة 
توقي��ع 1.7 ملي��ون دوالر، وحفر 3 

آبار.
قب��ول  مت  أن��ه  البي��ان  وأض��اف 
العرض املقدم من ش��ركة "شل" 
باس��تثمارات حده��ا األدنى 35.5 
ملي��ون دوالر ومنح��ة توقي��ع 18 

مليون دوالر، وحفر 7 آبار.
وكان��ت الهيئة املصري��ة العامة 
أي��ار  ف��ي  أعلن��ت  ق��د  للبت��رول 
املاض��ي، عن طرح مزاي��دة عاملية 
للع��ام 2016، للبحث عن النفط 
واس��تغالله في 11 قطاعا لدعم 
االحتياطيات وزي��ادة اإلنتاج احمللي 

من البترول والغاز. 
ويش��ار هن��ا إل��ى أن الش��ركات 
األجنبية تس��يطر في مصر على 
وإنت��اج  استكش��اف  أنش��طة 

النفط والغاز.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
س��ينمو معدل اإلنفاق على منتجات 
أمن املعلومات وخدماته إلى 93 مليار 
دوالر بحل��ول ع��ام 2018، مقارن��ة ب� 
86.4 ملي��ار هذه الس��نة بزيادة 7 في 
املئة مقارنة بعام 2016، استناداً إلى 
تقرير مبؤسس��ة الدراسات والبحوث 

العاملية »غارتنر«.
وأفادت توقعات املؤسسة، بأن »سوق 
املعلوم��ات  أم��ن  اختب��ارات  حل��ول 
ضمن قطاع البني��ة التحتية حلماية 
املعلومات، »سينمو في شكل سريع 
نتيجة تزايد ح��وادث اختراق البيانات، 

الطل��ب عل��ى  ارتف��اع  إل��ى جان��ب 
حلول اختبارات أم��ن املعلومات على 
مس��توى التطبيقات، وذلك في إطار 
تعزيز التعاون بني فرق التطوير وأدوات 

اختبار أمن املعلومات«. 
وأكدت املؤسس��ة أن قط��اع خدمات 
أمن املعلوم��ات »سيس��تمر متربعاً 
على رأس القائمة كأسرع القطاعات 
منواً، وحتديداً سوق تعهيد تكنولوجيا 
وخدمات  واالستش��ارات  املعلوم��ات 
تنفيذ املشاريع. لكن منو سوق الدعم 
التقن��ي للعت��اد الصلب س��يتباطأ، 
بفع��ل ارتف��اع نس��بة التح��ول إلى 

واحلوس��بة  االفتراضي��ة  األجه��زة 
السحابية، ونُسخ أمن املعلومات من 
حلول توفي��ر البرمجيات التي تقلص 

احلاجة إلى العتاد الصلب«.
وقال كبير احملللني في »غارتنر« س��يد 
ديش��بانده، »يش��هد اإلنف��اق عل��ى 
منتج��ات أم��ن املعلوم��ات وخدماته 
منواً مطرداً نظراً إلى ازدياد الوعي لدى 
الرؤساء التنفيذيني وأعضاء مجالس 
إدارة الش��ركات جتاه التأثي��ر الكبير، 
الذي ميكن أن تتس��بب ب��ه اختراقات 
أمن املعلومات على أعمال الشركات، 
إضافة إلى تطور البيئة التنظيمية«. 

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قال ماريو دراغي، رئيس البنك املركزي 
األوروب��ي، أحد كبر البن��وك نفوذا في 
العال��م إن التجارة والتع��اون الدولي 
يواجهان مخاطر مبا قد يهدد إنتاجية 

بل ومنو االقتصادات املتقدمة.
وأضاف رئيس البنك املركزي األوروبي، 
متحدثا خ��الل املؤمتر الس��نوي الذي 
ينظمه مجلس االحتياطي الفدرالي 

األميركي )البن��ك املركزي األميركي( 
في جاكس��ون ه��ول بوالي��ة وايومنغ 
األميركية، أن التحول نحو سياس��ة 
احلمائي��ة ميث��ل خط��را كبي��را على 

االقتصاد العاملي.
جتاري��ة  سياس��ة  ه��ي  واحلمائي��ة، 
ته��دف إل��ى حماية اإلنت��اج الوطني 
م��ن املنافس��ة األجنبي��ة، وتس��تند 
إل��ى مجموعة م��ن األدوات التي حتد 

من االس��تيراد وتعيق دخول الس��لع 
األجنبية إلى األسواق الداخلية.

وأك��د أن التع��اون متع��دد األط��راف 
ضروي م��ن أجل حتفيز التج��ارة احلرة 
عل��ى أس��اس مس��تدام، كم��ا أن��ه 
ميكن أن يس��اعد صناع السياس��ات 
عل��ى مواجه��ة أي مش��كالت جتارية 
أو مخ��اوف بش��أن العدال��ة واألم��ان 

واألسواق.

3 مليارات دوالر اإلنفاق على أمن المعلومات بحلول 2018مصر: اتفاقيات للتنقيب عن النفط والغاز

تحذيرات من مخاطر تهدد التجارة العالمية
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عل��ى صعي��د الوط��ن العربي فقد 
منح��ت امل��ادة )١٩١( من الدس��تور 
احملكم��ة   ٢٠١٤ للع��ام  املص��ري 
وادارياً،  مالياً  اس��تقالالً  الدستورية 
ف��ي ح��ن ان امل��ادة )١٩٢( من��ه قد 
اكدت ان ه��ذه احملكم��ة تتولى من 
دون غيره��ا الرقابة على دس��تورية 
القوانن واللوائح فيما اعطت املادة 
)١٩٥( من الدستور قراراتها سلطة 
االل��زام والقطعي��ة عل��ى جمي��ع 

السلطات املصرية.
وبرغم س��كوت الدس��تور الكويتي 
ع��ن وجود جه��ة قضائية مختصة 
بالقضايا الدستورية، اال ان القانون 
املع��دل   ١٩٧٣ لس��نة   )١٤( رق��م 

تضمن تشكيل احملكمة الدستورية 
الكويتية التي متارس االختصاصات 
الدستورية حيث نصت املادة االولى 
من ه��ذا القانون »تنش��أ محكمة 
دس��تورية تخت��ص م��ن دون غيرها 
الدس��تورية  النص��وص  بتفس��ير 
وبالفصل ف��ي املنازع��ات املتعلقة 
واملراس��يم  القوان��ن  بدس��تورية 
بقوان��ن واللوائ��ح وف��ي الطع��ون 
اخلاص��ة بانتخ��اب أعض��اء مجلس 
األمة أو بصحة عضويتهم، ويكون 
حكم احملكم��ة الدس��تورية ملزماً 

للكافة ولسائر احملاكم«.
وفي اململك��ة االردنية الهاش��مية 
فقد نص قانون احملكمة الدستورية 

لسنة ٢٠١٢ في )املادة الرابعة( منه 
عل��ى اختصاص��ن وهم��ا: الرقابة 
على دس��تورية القوان��ن واألنظمة 
النافذة، وتفسير نصوص الدستور، 
ونص على تش��كيل ه��ذه احملكمة 
وعلى عضوي��ة قضاته��ا ومدتهم 
مدى احلياة. وعرفت س��وريا احملكمة 
ح��ددت  فق��د  أيض��ا  الدس��تورية 
م��ن   )١٤٦( امل��ادة  اختصاصته��ا 
الدس��تور الس��وري وابرزها الرقابة 
على دس��تورية القوانن واملراسيم 
التش��ريعية واللوائ��ح واألنظم��ة، 
ومحاكم��ة رئي��س اجلمهوري��ة في 
حال��ة اخليان��ة العظم��ى، واض��اف 
املرسوم التشريعي رقم )٣٥( لسنة 

٢٠١٢ اختصاصات اخرى منها البت 
ف��ي طعن م��ن ل��م يف��ز بعضوية 
مجلس الش��عب. وفي العراق، الذي 
بقى بعيداً عن وجود جهة قضائية 
تعن��ى بالقضايا الدس��تورية، حتى 
العليا  تش��كيل احملكمة االحتادي��ة 
مبوج��ب القان��ون رقم )٣٠( لس��نة 
٢٠٠٥ الذي ح��دد اختصاصات هذه 
احملكمة وتش��كيلها وكرسته املادة 
)٩٣( من دس��تور جمهوري��ة العراق 
لسنة ٢٠٠٥ فهي تختص ب�: الرقابة 
على دس��تورية القوان��ن واألنظمة 
النافذة، وتفس��ير نصوص الدستور 
وله��ا صالحية الفصل في القضايا 
التي تنش��أ ع��ن تطبي��ق القوانن 

واألنظم��ة  والق��رارات  االحتادي��ة 
والتعليمات واإلجراءات الصادرة عن 

السلطة االحتادية.
كم��ا تتولى احملكمة االحتادية العليا 
ف��ي  الفص��ل  الدس��تور  مبوج��ب 
املنازعات الت��ي حتصل بن احلكومة 
األقالي��م  وحكوم��ات  االحتادي��ة، 
واإلدارات  والبلدي��ات  واحملافظ��ات 
احمللية، والفص��ل في املنازعات التي 
حتصل فيما ب��ن حكومات األقاليم 
أو احملافظات، والفصل في االتهامات 
املوجه��ة إل��ى رئي��س اجلمهوري��ة 
ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وفقاً 
لقان��ون، االن أن هذا االختصاص لم 
يفّعل لعدم صدور قانون بذلك وهذا 

ما اكدته احملكمة في قرارات صدرت 
عنه��ا منها احلكم الص��ادر بالرقم 

)٦٥/ احتادية/ ٢٠١٧(.
وخوله��ا الدس��تور املصادق��ة على 
النتائج النهائية لالنتخابات العامة 
لعضوية مجل��س النواب، والفصل 
ف��ي تنازع االختصاص ب��ن القضاء 
القضائي��ة  والهيئ��ات  االحت��ادي 
لألقالي��م واحملافظات غير املنتظمة 

في إقليم، 
وان الفق��رة )ثانياً( من املادة )٥٢( من 
الدس��تور تضمن��ت اختصاصاً آخر 
هو النظر في الطعن بقرار مجلس 
النواب ف��ي صحة عضوية أعضائه 
أمامها خ��الل )٣٠( يوم��اً من تاريخ 

صدوره.
مم��ا تقدم جن��د أن احملكم��ة االحتادية 
في العراق ق��د واكبت اختصاصات 
لل��دول  الدس��توري  القض��اء 
املتقدم��ة، بل أنها اش��تركت معه 
في املوضوعات الرئيس��ة الس��يما 
املتعلق��ة بالفص��ل في دس��تورية 
النص��وص  وتفس��ير  القوان��ن 
الدس��تورية وكذل��ك الفص��ل في 
االتهامات املوجهة لكبار املسؤولن 
ف��ي الدول��ة العراقية، وبه��ذا فقد 
اخ��ذت مكانه��ا ف��ي احت��اد احملاكم 
الوطني  الدس��تورية ف��ي  واجملالس 
العربي واسهمت في تطوير وتعزيز 

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

ّ
ّ

إياس الساموك

يوشكا فيشر

كاتب في الشؤون 
القانونية

وزير الخارجية ونائب 
المستشار األلماني 

السابق

ُولِ��دت في عام 1948، وفي ذلك احلن، 
كان خط��ر اندالع ح��رب عاملية ثالثة 
نووي��ة ج��زءا حقيقي��ا للغاي��ة من 
طفولتي. وظل ذلك التهديد �� أو في 
األقل التهديد املتمث��ل في دمار كل 
م��ن أملانيا الش��رقية وأملانيا الغربية 
���� قائما حت��ى نهاية احل��رب الباردة 

وانهيار االحتاد السوفييتي.
من��ذ ذل��ك احل��ن، تقل��ص إل��ى حد 
كبير خطر تس��بب الق��وى العظمة 
املسلحة نوويا في إشعال حرب َفناء، 
حتى وإن لم يختف ذلك اخلطر متاما. 
فالي��وم، يتمثل اخلط��ر األعظم في 
محاولة عدد متزايد من الدول األصغر 
حجما والت��ي حتكمه��ا أنظمة غير 
مس��تقرة أو دكتاتورية احلصول على 
أس��لحة نووي��ة. فبتحولها إلى قوى 
نووية، تس��تطيع مثل هذه األنظمة 
ضم��ان بقائه��ا، وتعزي��ز مصاحله��ا 
اجليوسياس��ية احمللي��ة أو اإلقليمية، 

بل وحتى مالحقة أجندة توسعية. 
ف��ي ه��ذه البيئ��ة اجلدي��دة، تآكلت 
»عقالنية الردع« التي حافظت عليها 

الواليات املتحدة واالحتاد السوفييتي 
خ��الل احل��رب الب��اردة. واآلن، إذا تزايد 
االنتش��ار الن��ووي، فم��ن املرج��ح أن 
تنخفض عتبة اس��تخدام األسلحة 

النووية.
كما يُظِهر الوض��ع احلالي في كوريا 
الش��مالية، ق��د يفرض حتويل ش��رق 
آسيا أو اخلليج الفارسي إلى منطقة 
نووية تهديدا مباشرا للسالم العاملي. 
ولنتأم��ل هن��ا املواجه��ة اخلطابي��ة 
األخيرة بن دكتاتور كوريا الشمالية 
الوالي��ات  ورئي��س  أون  ج��وجن  كي��م 
املتح��دة دونال��د ترامب، حي��ث وََعد 
ترامب بالرد »بقوة النيران والغضب« 
على أي اس��تفزازات أخرى من جانب 
كوري��ا الش��مالية. وم��ن الواضح أن 
ترام��ب ال يعتمد على عقالنية الردع، 
كما كان املرء ليتوقع من زعيم القوة 
العظمى األخيرة املتبقية، بل يطلق 

العنان ملشاعره بدال من ذلك.
بالطبع، لم يبدأ ترامب تصعيد األزمة 
بش��أن ش��به اجلزيرة الكوري��ة. فقد 
ظل��ت ني��ران األزمة تس��تعر لبعض 

الوقت، بسبب استعداد نظام كوريا 
الشمالية لدفع أي ثمن ليصبح قوة 
نووية، وهو ما يراه كوس��يلة لضمان 
س��المته. فضال ع��ن ذل��ك، يعكف 
النظام عل��ى تطوير صواري��خ ذاتية 
الدفع عابرة للقارات وقادرة على حمل 
رؤوس نووية والوصول إلى الس��احل 
الغربي للواليات املتحدة، أو أبعد من 
ذلك. وهذا من ش��أنه أن ميثل تهديدا 

أمنيا رئيسيا ألي إدارة أميركية.
في نهاي��ة املطاف، ال توج��د خيارات 
جيدة لل��رد عل��ى التهدي��د الكوري 
الش��مالي. فرمبا تُفضي حرب وقائية 
بقي��ادة الواليات املتحدة على ش��به 
اجلزيرة الكورية، على سبيل املثال، إلى 
مواجهة مباش��رة مع الصن وتدمير 
كوريا اجلنوبية، كما سيترتب عليها 
عواقب ال ميكن التنبؤ بها بالنس��بة 
للياب��ان. وألن مثل��ث الصن �� كوريا 
اجلنوبية �� اليابان أصبح مركز القوة 
اجلدي��د لالقتصاد العامل��ي في القرن 
احل��ادي والعش��رين، فل��ن يُس��تثنى 
أي بلد م��ن التداعي��ات االقتصادية. 

الوالي��ات  اس��تمرت  إذا  وحت��ى 
املتح��دة في  التلمي��ح إلى إمكانية 
العس��كرين  الق��ادة  ف��إن  احل��رب، 
في أمي��ركا يعلم��ون أن اس��تخدام 
القوة العس��كرية ليس خي��ارا قابال 
للتطبيق، نظرا لتكاليفها الباهظة 

ومخاطرها اجلسيمة.
عندما حتقق كوريا الش��مالية وضع 
الق��وة النووي��ة، لن تك��ون الضمانة 
األمني��ة األميركية ُمحَكمة. ذلك أن 
كوريا الشمالية التي متتلك األسلحة 
النووية ووسائل استخدامها تضيف 
إلى الضغوط املفروض��ة على كوريا 
اجلنوبية والياب��ان والتي قد حتملهما 
عل��ى تطوي��ر ق��درات نووي��ة خاصة 
بهما، وهي مهمة يس��يرة بالنسبة 
ألي من البلدين. ولكن هذا هو آخر ما 

قد ترغب فيه الصن.
الواق��ع أن الوض��ع ف��ي آس��يا اليوم 
النووي��ة  الس��مات  نف��س  يحم��ل 
القوة  وديناميكيات  العشرين  للقرن 
الوطنية في القرن التاسع عشر. وقد 
يكون هذا مزيجا ش��ديد االشتعال. 

وفي الوقت نفس��ه، أصب��ح النظام 
الدولي غير مستقر على نحو متزايد، 
مع انق��الب الهي��اكل السياس��ية، 
واملؤسس��ات، والتحالفات في شتى 
أنح��اء العالَم رأس��ا عل��ى عقب، أو 
تصرفه��ا عل��ى نح��و مثير للش��ك 

والريبة.
سوف يتوقف الكثير على ما يحدث 
في الواليات املتحدة في عهد رئاسة 
ترامب املعان��دة املتقلبة. فقد أظهر 
التحقيق ف��ي تواطؤ حمل��ة ترامب 
احملتمل مع روس��يا قب��ل االنتخابات 
الرئاس��ية في عام 2016، والفش��ل 
ف��ي إلغ��اء قان��ون الرعاية امليس��رة 
األميركي��ة  اإلدارة  أن  كي��ر(  )أوبام��ا 
غي��ر مس��تقرة وغي��ر فّعال��ة. كما 
تعمل بنود على أجن��دة ترامب، مثل 
واجل��دار  الضريبي��ة،  التخفيض��ات 
وإع��ادة  املكس��يك،  م��ع  احل��دودي 
التف��اوض على اتفاقية التجارة احلرة 
ألمي��ركا الش��مالية ���� ناهيك عن 
انفجارات ترام��ب العاطفية �� على 
تغذي��ة اليم��ن املتط��رف األميركي 

بالوقود.
إن ع��دم االس��تقرار داخ��ل الواليات 
لالنزع��اج  واض��ح  س��بب  املتح��دة 
العامل��ي. ف��إذا ل��م يعد م��ن املمكن 
املتح��دة  الوالي��ات  عل��ى  االعتم��اد 
لضمان السالم واالستقرار العاملين، 
فلن تفعل ذلك أي دولة أخرى. وسوف 
نصبح إزاء فراغ قيادي، ويتجلى مدى 
خط��ورة ه��ذا األم��ر بأكبر ق��در من 
الوضوح عندما يتعلق األمر باالنتشار 

النووي.
ويل��وح ف��ي األفق خط��ر ن��ووي آخر 
ه��ذا اخلري��ف. فإذا ف��رض الكوجنرس 
األميركي عقوبات جديدة على إيران، 
فقد يفش��ل االتفاق النووي بن إيران 
والدول اخلمس الدائمة العضوية في 
مجل��س األمن باإلضافة إل��ى أملانيا. 
وق��د أعلن الرئي��س اإليراني حس��ن 
روحاني على رؤوس األشهاد األسبوع 
املاضي أن إيران قد تتخلى عن االتفاق 
»في غضون ساعات« في الرد على أي 

عقوبات جديدة.
ف��ي ضوء أزم��ة كوري��ا الش��مالية، 

يُصِب��ح من قبيل انعدام املس��ؤولية 
متاما إش��عال ش��رارة أزم��ة نووية �� 
ب��ل ورمبا ح��رب نووية �� ب��ال أي مبرر 
في الش��رق األوس��ط. وم��ن املرجح 
أن تكون عودة الوالي��ات املتحدة إلى 
اس��تراتيجية تغيير النظام في إيران 
مدم��رة للذات، ألنه��ا كفيلة بتعزيز 

موقف املتشددين هناك.
وكل هذا رمبا يجري في منطقة تعج 
باألزمات واحلروب بالفعل. وألن روسيا 
والص��ن واألوروبين س��وف يلتزمون 
باالتفاق النووي، فسوف جتد الواليات 
املتحدة نفسها مبفردها وعلى خالف 

مع أقرب حلفائها.
إن التهدي��دات النووية اليوم تتطلب 
عكس »قوة النيران والغضب« متاما. 
فاملطل��وب ه��و الذهني��ة املعتدلة، 
الصبورة  والدبلوماسية  والعقالنية، 
التي ال تقوم عل��ى تهديدات خطيرة 
وخيالية باستعمال القوة. وإذا تخلت 
الق��وة العظم��ى األخيرة ع��ن هذه 
الفضائل، فس��وف يضطر العالم �� 

جميعنا �� إلى مواجهة العواقب.

الخطر النووي الجديد
PROJECT
SYNDICATE

اإلرهاب يضرب العالم

عبدالمنعم األعسم 

جملة مفيدة

منذ ان وزع��ت »الهيئات املس��تقلة« الواحد والعش��رين 
على الكتل السياس��ية التي تصدرت نتائج أول انتخابات 
العام 2005   فقد جّرت معها النظام السياس��ي واجملتمع 
كله الى ص��راع )حرب( املصالح الفئوي��ة واحلزبية بعنوان 
احملاصصة، وتقاسم اسالب دولة ما بعد االحتالل وسقوط 
الدكتاتورية، ومن ثم لم تنفع جميع احملاوالت التي اجتهت 
الى تلطيف س��معة وهيكلي��ة وخطيئة ه��ذه الطعنة 
الحالم التغيير ف��ي وضعها موضع القبول، على مختلف 
االصعدة، مبا فيها االحزاب نفس��ها، املنتفعة من اس��الب 
احملاصصة، حيث كنا نس��مع ونقرأ، ش��تائم موجهة الى 
احلاك��م االمريك��ي »املدن��ي« بول برامي��ر الذي ول��د قانون 

الهيئات املستقلة على يديه. 
 كم��ا تب��رأ الكثيرون م��ن القان��ون وتبعات��ه وما متخض 
عن��ه )باالع��الم طبعا( ودخ��ل ذم احملاصصة ف��ي البيانات 
والتصريحات االنتخابي��ة، وتبارى املتحاصصون في اختيار 
اش��نع االوصاف لقانون ومآل الهيئات املس��تقلة، من دون 
ان يب��ادر، وال واحد من الش��تامن واملتبرئ��ن، الى التخلي 
ع��ن حصته من احملاصص��ة ليضرب مثال في ل��زم االقوال 
باالفعال، اللهم إال حاالت سكوت او استقاالت هنا وهناك، 
ومح��اوالت حكومي��ة فاقع��ة )جنحت طبع��ا( في قضم 
»احلصص« التابعة للش��ركاء وجعله��ا حصة واحدة )من 
االتباع( حتت ش��عار ال نريد تعيينات وفق قاعدة احملاصصة 
البغيضة، وانته��ى االمر الى صيغة محاصصة ابغض مما 

صاغته يد برامير. 
وف��ي بدايات عه��د حكومة حيدر العبادي ج��رت )كالتزام 
للش��راكة السياس��ية( محاول��ة انه��اء حالة رئاس��ات 
الهيئات املس��تقلة بالوكالة، فتقرر )وفق تصريح رسمي( 
اعتم��اد توزي��ع جديد ينال »املك��ون الش��يعي« فيه على 
رئاس��ة 10 هيئ��ات مس��تقلة كما نال »املكون الس��ني«  
رئاس��ة س��ت هيئات أما »املكون الكردي« فكانت حصته 
رئاس��ة خمس هيئ��ات، غي��ر ان احملاولة انتح��رت في عقر 
دارها عندما ش��كلت الوكاالت واجلهات التي تقف وراءها 
س��اترا حربيا متتد دون��ه بحيرة دم واعم��دة دخان واصوات 
مدافع، فتراجع اجلميع على مضض، وانتقل املش��هد الى 
صراعات فرعية، لم تخف التنامي املضطر للسخط على 
احملاصصة والهيئات املستقلة، وانتقلت الكرة الى ملعب 
برنامج آب 2015  االصالحي الذي اعلنه العبادي الذي اكد 
ف��ي اكثر من تصريح على ضرورة انهاء حال احملاصصة في 
اختيار هياكل الهيئات املستقلة ومتخض ذلك في اعالنه 
في 16 اب املاضي عن فتح باب الترش��يح لرئاس��اتها من 
دون اعتب��ارات الطائفي��ة وعل��ى قاعدة الكف��اءة وحقوق 
املواطن��ة، مؤك��دا »أن الهيئات املس��تقلة يجب ان تخرج 
من احملاصصة وان تكون مس��تقلة فع��ال، وان عدم تكافؤ 
الفرص وانعدام العدالة يؤدي الى الظلم والفساد وتدمير 

اجملتمع«.
من زاوية معينة فقد كان اعالن العبادي خطوة نحو اعادة 
الهيئات املس��تقلة الى حيث مكانها الصحيح، كهيئات 
مس��تقلة، مبواجهة احملاصصن الذين وصفوا هذه اخلطوة 
بالق��ول انه��ا »مؤامرة« في وق��ت صارت نظري��ة املؤامرة 

عارضا مرضيا للبعض.. والعياذ باهلل. 
 ********

من مستطرف هادي العلوي: 
“ش��هد رجل عند القاضي)س��وار( فقال ل��ه: ما صناعتك 
)مهنت��ك(؟ فقال: مؤدِب. قال القاضي: ال اجيز ش��هادتك. 
ق��ال: ولَم؟ قال: النك تأخذ على تعلي��م القرآن اجرا؟. قال: 
وان��ت تأخذ على القضاء بن املس��لمن اجرا. قال س��وار: 
انهم اكرهوني. قال: اكرهوك على القضاء، فهل اكرهوك 

على اخذ االجر؟ رد القاضي: هلم شهادتك”.

الهيئات المستقلة
.. معبر اإلصالح
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ال أرغب
أن أسفَح قافيتي فوق األطالْل..

أعرف أن جوادي
ميضي في الشوط

بعيًدا ال يتعْب..
وأعرف أن معيني

يعطي ما في القلب
وما في الروح
ولن ينضْب..

وأعرف أني أعرف
مشوار الدرب

عصًيا وشقًيا،
ال أطمح شيًئا
أتوسد أحالمي

ال أنوي غير األبحار
بعيًدا صوب األفق

بال أغالْل..
ال أرغب

أن أسفَح قافيتي فوق األطالْل..
يا قلًبا يعرف

كيف يكون عليه سكون الليل
وال يهرْب..!!

ويعرف إن الشمس ستأتي
من جوف الليل وال تغرْب..!!

وأعرف أن نسيم البحر
يراقص طربًا موج البحر

عند صخور الساحْل..
ويعرف حلن الغربة

مأزوًما في الزمن القاحْل..
وأعرف أن املوج

يداوي اجلرح بامللح
وميضي عند مغيب الشمس

يخط على رمل الشاطئ
يصرخ » إني راحل، راحل، راحْل »..

لكني أعرف
إن العالم يعرف ما كان سيجري

يرقب من ثقب احلرية
أشكال املأساة ،

وال فرق لديه
بني قتيٍل أو قاتْل..!!

الزمن القاحل
د. جودت العاني

قصيدة

دراسة

قصة قصيرة

قدس��ية، ال تتلمس��ها ه��ي فقط بل 
جتدها تشعرك ببراءة وبإحساس وفتنة 
روح س��رعان م��ا اصطدم��ت بصفي��ر 
عواص��ف مرت به��ا. هي ال تع��رف أين 
س��يرميها الزمن، فالروح كانت وتظل 
تعي��ش مراحله��ا، طفل��ة، مراهق��ة، 
كبيرة، ث��م تنكفيء على تقاليد دينية 
أو م��ن س��وق الدين في ظل ش��ياطني 
عل��ى األرض، عب��ر تعاليم��ه وفت�اواه. 
وهيه���ات، فرمبا يكون هو احدهم حني 
ينتف��خ ويتس��رطن بالفك��ر ليعب��ث 
ويبغ��ي ب��األرض فس��ادا، وتُؤرقه فكرة 
أن يلتق���ي ببع���ض املتنوري���ن الذين 
يحلقون كحمامة س��الم فوق أرواحنا 
ونحن في األرض قب�ل أن نتوس�د ثراها. 
هذه الرواية خطفتن��ي بكل ما املك، 
بيد أنها أعادت لي بعض كيان تفكيري 
وجعلتن��ي أراجع نفس��ي كلما مررت 
به��ا وم��ا يحيطني بكل جه��ات احلب 
املكتشفة عبر اجلس��د وأنفاس احلياة 

فهي حزن في الروح واجلسد .
لي وليس لغيري اس��كك فرحي بحزن 
الرواية الت��ي قرأت، فلها وليس لغيرها 
توقف��ت، ح��ني مس��كت نفس��ي عن 
احداثه��ا وختم��ت كل مقاب��ض يدي 
على ان ال أستعير غيرها. فهي سخنة 

املش��تى ألمري��ن يخش��اهما الص��رد 
وبرد يلس��ع اجلس��د في جمير الغيض 

والرمضاء والنار والرعد.

تلفعت بحبها واجملت لفظها بحرفني 
ثم ما فتأ ان زاد حرفاً على ورق وامسى 
)حبر(. ما اجلدوى، فلباب ظني يستجير 

من احلبر على الورق وهمام روحي اوقف 
كل جروح��ي عل��ى نتأ صغي��ر تلمض 
باألحياء ثم فاتني في املدن ومساحات 
ال��دول العتي��دة العني��دة أللتقي بها 
وليس بغيره��ا ثم اكفر بذاتي وصمتي 

وحرقتي مبا انا فيه.
نع���ود ال��ى ثنائي���ات الرواي���ة ثاني�ة 
امليليودرام�ي  التصعي���د  لنلم�ح في 
فيه�ا م�ا هو اشب�ه مبشاهي�ر الكت�اب 
العامليي�ن الذين أخذت رواياته�م لباب 
قارئيه�ا عبر انعك�اس الزمان واملك�ان 
واحل�دث مبا ال نستطيع توثيقها مثلما 
اس��تط�اع كات���ب ه���ذه الرواي�ة ان 
يعك��س في مرايا قلمه الرش��ي�ق كل 
الدقيق��ة البطاله�ا  احلي��اة  حيثي��ات 
ورصدها. ثم ما لبث ان يحول مس��ارها 
الى االس��تدراج اخليالي فياخذ بقارئها 
ال��ى متزي��ق عذريتها ليصب��ح هو احد 
ابطالها متمثالً ب� )----( من الشخوص 
ولينتقم او ي���ؤازر للوصول الى مدارج 
الروح التي هبط���ت من دون ان ت�دري, 
حي�ث س��تتداخل ف���ي ه���ذا االم�ر 
ابعاد لش��خصية الق�اريء م�ع ابع�اد 
ورؤى بع���ض ابطاله��ا ث��م يفيق على 
احالم رمادي�ة بعثها الكاتب في بعض 

شخ�وص ابطال�ه م�ن دون حتي�ز.    

حسين نهابة
    

أش��عل في نفس��ي اآلثمة عنوان رواية 
لكاتبه��ا »د. كلود عطي��ة« عبادة أدبية 
حقيقي��ة، م��ا كان ليش��تتني منها أو 
يلمن��ي، االّ التس��لل الى خباي��ا األرواح 
املتم��ردة لبع��ض ش��خوصها الهائمة 
الذي س��ما بها املؤلف بقص��د او بغير 
قص��د، عبر غي��ث اس��لوبه األنيق. ولم 
امنع نفس��ي األم��ارة باللهف��ة من ان 
انتش��ي وأصل الى هزيعها االخير رغبة 
ف��ي اس��تلهام م��ا تبقى م��ن املفردات 
الناض��رة. وأعوم بني الس��طور ألجدني 
عازماً على قرائتها ثانية والغرق بالعبادة 

الذي تلبستني في مطلعها. 
ل��م تالزمن��ي أح��داث رواي��ة، عاش��ت 
وسكنت بني تالفيف وثنايا روحي، مثلما 
فعلُت مع »س��جني الروح«، إذ حملتني 
إلى عالم أقبلت عليه بش��بق لم يلبث 
إن انكفأ على ميزان أفقي وحياتي. حني 
ختمت بالش��مع األخضر ه��ذه الرواية، 
وأنا اخط هذه الس��طور، أتذكرها وهي 
تعي��ش بع��ض أحداثها مع��ي، فألوك 
س��وقية بع��ض س��لوك أبطاله��ا، ثم 
أتراج��ع ألتذك��ر أن فاتن��ة الرواي��ة لها 

العتيد »تسجيالت غالب اإللكترونية«، 
الذي يبيع األش��رطة التسجيلية، كما 
يقوم بعض الفنانني ومنشدي األشعار 
بتسجيل أغانيهم وقصائدهم مباشرة 
فيه ونس��خها وبيعها في عني املكان، 
وف��ي صرة ب��ني مالبس وحن��اء وصابون 
وكحل ومرايا صغيرة وأمشاط ومبيدات 
حش��رية لقت��ل القمل وما ش��ابه من 

س��لع متنافرة، ينتقل ش��ريط سميرة 
توفيق، في علبته البالستيكية املزينة 
بصورتها وهالة الش��امة املعلقة على 
خدها األيس��ر وغمزة جاذبة من عينها 
اليمنى اعتادت أن تهديها في ختام كل 

وصلة من وصالت أغانيها.
أنهت املغنية وصلتها األولى التي كان 
يتكرر فيها اسم حبيب، فهتف العجوز 

منتشيا يستخفه الطرب:
-أوه حبيب تعال يدوروك. حبيييب تعال 

يدوروك. حبييييب.
التقط��ت زوج��ة حبيب اس��م زوجها 
وهو يت��ردد في األرجاء، ح��ني كانت متأل 
جبة س��عفية مبا تلتقطه من س��قط 
العراج��ني؛ ولم تكن ق��د تفطنت بعد 
إلى األغنية اجلديدة، فهرعت إلى بيتها 

القريب وشرعت تنادي زوجها.
جف��ل حبيب من قيلولة الضحى واجته 
مسرعا صوب جاره، فرآه جالسا بجانب 
ول��ده الذي كان يح��رث األرض ويقلبها 

مبسحاة.
-ه��ل أرس��لت ف��ي طلب��ي ي��ا عم��ي 

ساملني؟
ضح��ك س��املني وتب��ادل النظ��رات مع 
ولده، الذي توقف عن العمل ورفع وجها 

معروقا ما لبث أن أضاءه الضحك.
أردف العجوز بعد أن هدأ سعاله:

-س��ميرة بنت توفيق تبحث عنك منذ 
الصباح يا حبيب وأنت ال تهتّم.

فقام عبد اهلل متحمسا جهة املسجل 
وصعد ع��دة كربات من ج��ذع النخلة 
وضغط على زر اإلعادة، إذ كانت األغنية 
املقص��ودة ق��د انتهت وحل��ت مكانها 
أغني��ة أخرى جدي��دة لي��س فيها ذكر 
حلبيب، وح��ني بدأت املطرب��ة في ترديد 
وصلته��ا »دّورو لي عن حبي��ْب/ دَورو لي 
عن حبيب/ دور لي ع��ن حبيب/ دّورو لي 
عن َحبيْب« ضح��ك اجلميع، وضحكت 
األش��جار والطي��ور احمللقة ف��ي األفق، 

وسحب خفيفة تتقدم في السماء.

محمود الرحبي
 

ص��وت س��ميرة توفيق يحّل��ق من خصر 
نخل��ة تهز فروع رأس��ها ري��اح خفيفة. 
»دّورو ل��ي عن حبيب يق��در يحل مبحله/ 
ميكن يك��ون الطبيب إلي ي��داوي بِطّلة/ 
دّورو ل��ي عن حبي��ْب/ دَورو لي عن حبيب/ 
دور ل��ي عن حبي��ب/ دّورو لي عن َحبيْب«، 
يلتقط س��املني اس��م جاره وينشره في 

األرجاء.
س��املني، ال��ذي لم يب��ق له م��ن ماضيه 
س��وى قوة صوت��ه؛ كان في م��ا خال من 
سنوات يقوم بأشق املهن بيديه ورجليه 
وظه��ره: يذبح أعند العجول وأس��منها 
ويحمل جذوع البناء فوق ظهره ويتسلق 
أطول النخالت بخفة من يركض حافيا، 
ولك��ن العمر امتد به حت��ى طعن وفقَد 
القدرة على العمل. وصار يتبع ولده عبد 
اهلل أينما ذه��ب، ويكتفي  باجللوس إلى 
جانبه وه��و يعمل واإلنصات إلى األغاني 
الت��ي ال يتوقف االبن عن إش��عالها اثناء 
عمله. وفي ذلك الصباح أدخل في جوف 
مس��جله املعل��ق على ج��ذع نخلة آخر 
األشرطة التس��جيلية التي وصلته من 

مطرح للمطربة سميرة توفيق.
كانت هذه األشرطة تصل إلى عبد اهلل 
عن طري��ق خالت��ه التي تق��وم بجوالت 
أس��بوعية في س��وقي فنج��ا ومطرح، 
لش��راء حاجي��ات تبيعه��ا لتعتاش من 
فوائده��ا، فيوصيه��ا ابن اختها بش��راء 
جدي��د أغاني س��ميرة توفي��ق من احملل 

1. امل��ادة األولى من القان��ون ثانيا، نصت على 
ان االحتاد ميلك االستقالل املالي واإلداري وميلك 
الش��خصية املعنوية الت��ي متكنه من القيام 
بالتصرف��ات القانونية واملالي��ة لوحده بعيدا 
ع��ن أي جهة أخ��رى. لكن القان��ون قد ناقض 
نفسه ضمنا، حيث انه أشار الى تبعية االحتاد 
ال��ى وزارة الثقافة عندما أعط��ت ال مادة33 
الصالحية لوزير الثقافة بأن يصدر التعليمات 
املطلوبة لتس��هيل تنفي��ذ القانون. فاألحرى 
ان رئي��س االحتاد ه��و الذي يص��در التعليمات 
ال غي��ره. حيث ان هذه املادة قد يس��تخدمها 
الوزير ذريعة للتدخل في شؤون االحتاد. كذلك 
املادة 30 أوال والتي تنص: يشكل وزير الثقافة 
واإلعالم، هيئة تأسيسية من األدباء والكتاب 
ف��ي القطر يت��راوح عدده��ا من عش��رة الى 

خمسة عشر عضواً، متارس صالحيات املكتب 
التنفيذي لالحتاد ملدة ال تزيد على ستة أشهر 
يجري خاللها انتخاب اجمللس املركزي واملكتب 
التنفي��ذي، وتك��ون للوزي��ر صالحي��ة اجمللس 
املركزي، ألغ��راض تطبيق الفقرتني )و( و)ز( من 
البند )ثاني��اً( من املادة )14( م��ن هذا القانون، 
وذل��ك الى ح��ني انتخ��اب اجمللس. ه��ذه املادة 
تعطي احلق للوزير بالتدخل بشكل سافر في 
عمل االحت��اد ومتكنه من بس��ط نفوذه عليه، 
عندم��ا مكنته من اختيار األش��خاص الذين 
ينف��ذون أهدافه ال أهداف االحتاد من التحكم 
باالنتخاب��ات واجملل��س املرك��زي، خصوصا وان 
وزارة الثقاف��ة م��ا زال��ت ج��زءا من املش��روع 
الطائفي ال��ذي يتبن��اه النظام السياس��ي. 
فمن الطبيعي ان يس��ند منصب الوزارة الى 
شخص بعيد عن الثقافة وقريب من الهيمنة 
والتس��لط على أكبر قدر ممكن من السلطة 

والصالحيات، التي تشبع له غريزته. 
2. ان القان��ون لم يتضم��ن عقوبات لألعضاء 
اخملالف��ني ل��ه، بل اكتف��ى بالنظ��ام الداخلي 
ف��ي املادة 8 في ب��اب انتف��اء العضوية حيث 
جعله��ا العقوبة الوحي��دة ألي فعل يرتكبه 
العض��و بح��ق االحتاد، فمن ش��ّهر بس��معة 
االحتاد وتعرض له بالقذف واإلساءة، ومن سرق 
مادة إبداعية أو انتحلها مبوجب تقرير اللجنة 
املش��كلة له��ذا الغ��رض يعاق��ب بتجمي��د 
عضويته فقط!! وهي عقوبات ال وجود لها في 
القانون الذي هو أسمى من النظام الداخلي، 
مبعنى ان من يعاق��ب بتجميد عضويته يحق 
ل��ه االعت��راض على الق��رار بدع��وى إنها غير 
قانونية، لكن املش��كلة التي ستواجهه: أين 
يعت��رض!! ال القانون وال النظام الداخلي حدد 

اجلهة التي ميكن للعضو فيها االعتراض على 
قرار اللجان املش��كلة من داخل االحتاد. بينما 
جند في قوانني مشابهة أخرى مثل قانون احتاد 
احلقوقيني العراقيني انه قد وضع بابا خصصه 
للجان االنضب��اط في امل��واد16و17و18 حيث 
تن��ص املادة 16: تؤلف جلن��ة انضباط في كل 
من مقر االحتاد وفروعه ف��ي احملفظات تتكون 
م��ن رئي��س وعضوين ويك��ون للجنة عضوان 
احتياط يختارهم جميع��اً املكتب التنفيذي 
للنظر في القضايا املتعلقة مبخالفة أحكام 
هذا القان��ون وإتيان األفعال التي ال تأتلف مع 

شرف االنتماء الى االحتاد.
3. واملادة 17: حتال الش��كاوى االنضباطية الى 
املكت��ب التنفي��ذي. ويقوم املكتب بنفس��ه 
او بواس��طة جلنة يش��كلها بإجراء التحقيق 
حي��ث يق��رر أم��ا إحالة الش��كوى ال��ى جلنة 
االنضب��اط او غلقها وذلك خ��الل مدة ال تزيد 
عل��ى ثالثني يوماً من تاري��خ انتهاء التحقيق. 
وامل��ادة 18: يطب��ق قانون انضب��اط موظفي 
الدول��ة رق��م )69( لس��نة 1936 او أي قان��ون 
آخ��ر يحل محله عند نظ��ر القضايا في جلان 
االنضباط. فه��ذا القانون لم يكتف بتجميد 
العضوي��ة في حال جت��اوزه وإمنا وضع عقوبات 
أخ��رى هي ذات العقوبات املوج��ودة في قانون 
انضباط موظفي الدولة، واملشكلة أن القانون 
لم ين��ص على إعط��اء صالحي��ات للمكتب 
التنفي��ذي او اجمللس املركزي لألم��ور التي لم 
يذكرها القانون. ورغ��م ذلك فان االحتاد يتخذ 

كثيرا من القرارات دون سند قانوني. 
4. القانون وضع له أهدافا عدة منها : العمل 
على جع��ل الكتابة مهنة الكات��ب .وهذا ما 
لم يتحقق منذ تأس��يس االحت��اد وحلد اليوم، 

وم��ن جع��ل الكتاب��ة مهنته الوحي��دة فلم 
يع��ش طوي��ال.  كذل��ك تعديل الن��ص الذي 
يحصر مفهوم األدب��اء بأولئك الذين ميتهنون 
الثقاف��ة ألن كل األعض��اء ال ميتهنون العمل 
الثقاف��ي. وكذل��ك: توفي��ر ف��رص الدراس��ة 
والتدري��ب ألعضائ��ه داخل القط��ر وخارجه، 
وكذلك توفيرها داخل القطر لألدباء والكتاب 
ف��ي الوطن العرب��ي والعالم بالتنس��يق مع 
الدوائ��ر واملؤسس��ات املعنية . فه��ذا الهدف 
لم يتحقق أيضا ، فلم نس��مع ان مؤسس��ة 
كوزارة التعليم ق��د خصصت مقاعد لألدباء 
في جامعاته��ا تطبيقا لهذا النص القانوني. 
وكذلك : تس��هيل تقدمي النتاج��ات الفكرية 
واألدبية بالوس��ائل اإلعالمي��ة اخملتلفة ودعم 
املؤسس��ات ذات العالق��ة مبده��ا باخملتص��ني 
والنتاج��ات الفكرية اخملتلفة .فالواقع يش��ير 
ال��ى ان املثق��ف ال��ذي يص��در له كت��اب هو 
يتول��ى طباعت��ه عل��ى نفقته اخلاص��ة وهو 
يتول��ى توزيعه دون ان يلق��ى دعما من االحتاد. 
وكذلك : الدفاع عن الكتاب واألدباء والسعي 
الستصدار التش��ريعات التي حتمي نتاجهم 
وتضم��ن حقوقهم فيه . ه��ذا النص الوحيد 
الذي أعط��ى احلق لالحتاد بان يصدر تش��ريعا 

حلماية نتاج أعضائه
5. ولكي يتم تصحيح ه��ذا الوضع القانوني 
اخلاطئ لالحتاد على املكتب التنفيذي ان يقوم 

مبا يأتي:
1. تعديل النظام الداخل��ي لالحتاد وتضمينه 
نصوصا تنظ��م انتخاب��ات الف��روع واللجان 
وأعماله��ا. مبا يس��اعد على جع��ل القرارات 
التي تصدر مس��ببة ومستندة الى القانون ال 

العرف.

2. وض��ع هيئة مؤقتة تنظر متيي��زا بالطعون 
املقدمة من قبل األعض��اء املعاقبني او الذين 

رفضت طلباتهم. 
3. تش��كيل جلنة مختصة تقوم مبهمة إعادة 
تقييم القان��ون وتق��دمي مالحظاتها للهيئة 
العامة ريثم��ا تتم اإلجابة م��ن قبل احملكمة 

االحتادية.
4. العم��ل على تفعيل املادة35 من الدس��تور 
النش��اطات  برعاي��ة  الدول��ة  ألزم��ت  الت��ي 
واملؤسس��ات الثقافية مبا يتناس��ب مع تاريخ 
العراق احلضاري والثقافي وحترص على اعتماد 
توجه��ات ثقافي��ة عراقي��ة أصيل��ة. فاالحتاد 
يعتب��ر ف��ي ص��دارة املؤسس��ات الثقافي��ة 
واملمث��ل األبرز لها وللمثقف��ني، وينبغي على 
احلكوم��ة ان توف��ر املناخ املناس��ب للمثقف 
العراق��ي مبا ميكنه من اإلب��داع والكتابة. وفي 
حالة عدم استجابة احلكومة ملطالب االحتاد، 
فهناك احملكم��ة االحتادية، يتم رفع دعوى ضد 
الس��لطة التنفيذي��ة، كونها اجله��ة اخملولة 
دس��توريا بإعداد مش��روعات القوانني، وألنها 
عمدت الى عدم تش��ريع قانون ينظم ويفعل 
هذه املادة الدستورية، فيمكن رفع أمرها الى 

القضاء. 
وتبق��ى الوظيفة األهم لالحتاد وألي مش��روع 
ثقافي ذات��ي، هي العمل عل��ى جعل املثقف 
يقف عل��ى مس��افة واحدة مع السياس��ي، 
وتوفير أس��باب القوة والتأثير متنع السياسي 
م��ن النظر ال��ى املثق��ف باس��تعالء وحتويل 
العالق��ة بينهما ال��ى عقدية ب��دل التبعية، 
وهذا ال يتحقق إال من خالل جتريد الصالحيات 
الواس��عة من السياس��ي وجعل القانون هو 

احلاكم األوحد.

سالم مكي
  

   ما أن كش��ف النظام السياسي اجلديد، عن 
مالمحه املغطاة بأس��ئلة التش��دد واإلسالم 
السياسي حتى تشكلت لدى املثقف العراقي 
صورة واضحة عن موقفه من الثقافة واملثقف 
ال��ذي أصبح يش��عر يوما بعد ي��وم بأنه حتول 
دون إرادته الى ند للسياس��ي. ألنه يعتقد بأنه 
ميل��ك األدوات الت��ي تع��ري خطابه وتكش��ف 
زيف��ه أم��ام جمه��وره. لذل��ك كان يجب على 
املثقف منذ البداية ان يبادر الى انتزاع حقوقه 
من السياس��ي م��ن دون ان ينتظ��ر أحدا. أولى 
اخلط��وات التي ينبغ��ي ان تك��ون البداية هي 
القان��ون الذي ش��كل مبوجب��ه االحت��اد. والذي 
يعود ال��ى بدايات الثمانينيات حيث تش��كيل 
االحتاد. هذا القانون املرقم 70 لس��نة1980 قد 
تضمن عددا من النصوص التي رسمت شكل 
االحتاد وهويته ومركزه القانوني. ومبا انه ش��رع 
في وقت كانت الس��لطة قد بدأت في إرس��اء 
قواعده��ا وتثبي��ت نفوذه��ا مبا يرس��خ ثقافة 
القائد األوح��د واحلزب الواحد والل��ون الواحد، 
فكان من الطبيع��ي ان يكون القانون مفصال 
على النس��ق ال��ذي يريده ذلك النظ��ام او في 
األق��ل ال يتع��ارض مع��ه، ونتيجة لبق��اء هذه 
النص��وص على حالها، ميك��ن ألي كاتب يؤمن 
بالقومي��ة او الدي��ن ان يدعو االحت��اد الى تنبي 
هذه األطروحات عن طريق األمسيات او طباعة 
الكت��ب وترويجها داخل االحتاد او فروعه وليس 
ألي عض��و االعتراض عليه ألنه لم يخرق قانون 
االحت��اد، وهذه االش��كالية، قد تبدو بس��يطة 

قياسا الى االشكاليات التي سنوردها تباعا:

حزن في الروح والجسد
قراءة في رواية »سجين الروح« 

غالف الرواية

لي وليس لغيري اسكك 
فرحي بحزن الرواية التي 

قرأت، فلها وليس لغيرها 
توقفت، حين مسكت 

نفسي عن أحداثها وختمت 
كل مقابض يدي على أن ال 

أستعير غيرها. فهي سخنة 
المشتى ألمرين يخشاهما 

الصرد وبرد يلسع الجسد في 
جمير الغيض والرمضاء والنار 

والرعد

تبقى الوظيفة األهم لالتحاد 
وألي مشروع ثقافي ذاتي، هي 

العمل على جعل المثقف يقف 
على مسافة واحدة مع السياسي، 
وتوفير أسباب القوة والتأثير تمنع 

السياسي من النظر الى المثقف 
باستعالء وتحويل العالقة بينهما 

الى عقدية بدل التبعية

إشكاليات قانون اتحاد األدباء 

غناء النخيل

من أعمال الراحل أحمد الربيعي

من أعمال الفنان كرمي رسن



علين��ا البحث عن تفس��ير جديد 
يحل محل الشائع واملتداول "كما 
يحل��و جلمهور عريض ت��رداد أن ما 
فعل��ه لم يكن اال مج��رد حماقات 
" ب��روح من الثق��ة املهنية واخليال 
وبالطريقة نفسها التي يوجه بها 
رج��ل فقد كن��زا ثمين��ا مصاحبة 
نحو الزواي��ا املهمل��ة واملهجورة . 
علينا توس��يع املعنى باس��تنطاق 
الت��ي تغاض��ى عنها  التفاصي��ل 
العق��ل او أفلتت من��ه كما تفلت 
اجلرمي��ة من رقابة عيون الش��رطة. 
علينا ان نرغ��م الكثير من جتليات 
الس��لوك )الت��ي كثيرا م��ا نكتب 
عليها للحفظ او تهمل لضالتها( 
على تق��دمي معنى مل��اذا جعل من 
القت��ل طريق��ة ممي��زة لس��لطته 
؟ مل��اذا ع��اب عل��ى اق��وى قوت��ن 
متقدمتن تكنيكيا اس��تخدمها 
منجزات العلم عندما ش��بههما 
باجلبن��اء النهم��ا ال يقاتالنه وجها 
لوجه ؟ ملاذا ح��ول كل املعارك الى 
قضية شخصية ؟ ملاذا قال تاتشر 
تتصرف تصرفا ال يالئم سنها ؟ ملاذا 
وصفت وسائل اعالم االمير تشارلز 
زير نساء ؟ ملاذا حول صورة الرئيس 
بوش االب الى موطئ لألقدام ؟ ملاذا 
طلب اب��رام معاهدة ع��دم اعتداء 
مع الدول العربية مستثنيا سوريا 

منها ؟ 
يش��به االم��ر طريق��ة التحلي��ل 
البوليس��ي ف��ي فك رم��وز اجلرمية 
اذ حتدد القاتل م��ن طريقة اغالقه 
الس��تائر او صنبور امل��اء وماذا ترك 
وراءه ليل��ة حدوث اجلرمي��ة . لنأخذ 
املثال التالي : في الوقت الذي خاض 
فيه حرب��ا دامية اس��تمرت ثماني 
سنوات السترجاع ارض اخذت منه 
حتت الضغ��ط كان يه��دي اراضي 
اخرى بكرم عز نظيره اذا عرفنا الى 
ماذا ترم��ز االرض وجدنا خيطا من 
النور يضيء قاع تصرفاته املغمورة 
بالظ��الم . عندم��ا حل��م القيصر 
باغتص��اب ام��ه قال له مفس��رو 
وان   ، االم  ه��ي  االرض  ان  االح��الم 
احللم يعني سيطرته على العالم 
. هك��ذا اذن هو التفس��ير : يحاول 
استرجاع امه التي اغتصبها عنوة 
، ألن��ه تنازل عنه��ا مكرها . يذكره 
ذلك بأيام بؤس��ه عندما كان عليه 
ان يدافع عن س��لوكه امام الغرباء 
. بيد انه في ح��االت عدم التهديد 
يرغ��ب خ��الل حلظ��ات قوت��ه، في 
التغاضي ع��ن ذكراه��ا بإعطائها 
الى غري��ب قري��ب الينتهكها ،بل 
ينس��يه عبئاً حتمله ط��وال حياته 
مايؤي��د هذا الرأي هو ان ش��خصا 
التغاض��ي ع��ن  ن��ال منه��ا ف��ي 
ذكراه��ا بإعطائها الى غريب قريب 
الينتهكها ، بل ينسيه عبئا حتمله 
طوال حياته ، مايؤيد هذا الرأي هو 
ان ش��خصا نال منه��ا في محفل 
خاص عوقب بقطع اللسان . لكن 
فنان��ا متملقا في رواي��ة متداولة 
رس��م لوحات المه طرد من دون ان 

يعطى شيئا . 
تنف��رد   ، النه��ج  له��ذا  وفق��ا 
املصطلح��ات ف��ال تعود تتش��ابه 
عليه  املتعارف  االستعمال  نتيجة 
فالش��ر ليس عمال دنيئا او سلوكا 
مرضيا ، ب��ل طريقة لعمل اخليال . 
ان احتالل بلد اخ��ر ال ينطوي على 
اقتراف ذنب س��يجر عليه تهديدا 
، امن��ا هو احد متطلب��ات البطولة 
والرجوع الى الدي��ن ليس تدينا بل 
هو مونولوج داخلي يناجي البطل 
به النفس بعد اكتش��افه صعوبة 
الرحل��ة : عندم��ا تنته��ي الرحلة 
بكارثة للبطل تتغير الش��خصية 

وتظهر بوجه اخر متاما .
يق��ول اصحاب مفه��وم النيات ان 
االحداث التاريخية كان من املمكن 
ان تأخذ ش��كال آخر ل��و لم يفعل 
البط��ل ما فعل . انه��م اليؤمنون 
بوجود محددات على افعالهم وان 
وجدت فعلى ش��دة الفعل فقط . 
هل االبطال احرار في ادائهم ؟ نعم 
اخطاؤه��م وكوارثهم تش��ير الى 
يبحث  االستثنائي  الشخص  ذلك 
عن حل��ول اس��تثنائية ، واالحداث 
التراجيدية مرهونة بالنسيج الذي 
جبلت به ش��خصياتها الرئيس��ة 
التي تش��عر ان قدرها اليتس��ع له 
محيطها . عليها ان تتحدى الن هو 

قدرها والن عاملا محفوفا باألخطار 
هو شرط ضروري لبطولة البطل . 
وعندما تقع الكارثة س��يجد انها 

افضل طريقة إلخراج ما لديه .
يق��ف احلب والتوق الى الس��يطرة 
ال��ذي يتحول الى ش��غف وراء كل 
اعمال الطغ��اة يرافق ذلك اعتقاد 
وبانه��م  املصي��ر  رج��ال  بانه��م 
فائق��ة  مهم��ات  اداء  مكلف��ون 

االهمية.
اليثبط ذلك ارادتهم لدى مواجهة 
املصاعب فحسب بل يبعد عنهم 
شعور الندامة او تبكيت الضمير 
واملادي��ة  البش��رية  التكلف��ة  ازاء 
ازهاقها  التي يتحملون مسؤولية 
وهدره��ا . بهذا نص��ل الى القانون 
ال��ذي يحكم س��لطة الطغاة انه 
السلطة  التمتع مبمارس��ة  قانون 
ال مجال لألحكام االخالقية عندما 
تدرس السلطة وفقا لهذا القانون 
ه��ي لذة تش��به الفعل اجلنس��ي 
اص��دار حك��م اخالقي عل��ى لذة 
الفعل اجلنس��ي عمل باطل ألنها 

قيمة بذاتها . 
ل��م يكن الحد ان يع��رف كاليغوال 
معرف��ة عميق��ة قب��ل ان يكت��ب 
عنه كامو مس��رحيته الش��هيرة 
"كاليغوال " التي قدم فيها شكل 
الطغي��ان باالس��تناد ال��ى فكرتي 
العبث والعدمية ترتكز املسرحية 
على فكرة املستحيل الذي يتحول 
الى ممكن من خالل احالم كاليغوال 
قابل��ة  ألنه��ا  به��ا  يؤم��ن  ال��ذي 
للتحقيق . انها ليست سوى هوى 
حت��ول الى رغبة ثم ال��ى ارادة )اريد 
احلصول على القمر ، اغرق السماء 
في البحر ، ام��زج اجلمال بالقبح ، 
اصدر مرس��وما اعن فيه حصاني 
رئيسا جمللس الشيوخ ( وكي يدرس 
كام��و ش��خصية كاليغ��وال كان 
علي��ه ان يرج��ع ارادة الطاغية الى 
منش��أها االول : الهوى املسرحية 
اذن ليس��ت اال درس��ا لله��وى فما 
يطلب��ه كاليغ��وال كما يب��دو من 
اخلارج ليس سوى تسلية مجنونة 
وعمي��اء . ولك��ن كاليغ��وال يقول 
بب��راءة : كال االمر لي��س كذلك انا 
ابتغي معرفة حدود حريتي وحدود 

تفوقي املطلق . 
هذا صحي��ح فعش��يقته تصفه 
بانه طفل الح��دود ألحالمه . مثل 
من يقود س��يارته بس��رعة عسى 
ان يتحس��ن مزاجه . ان املسرحية، 
وهي تكش��ف تس��خير كاليغوال 

سلطته لهذا الهوى .
املميت تب��ن في الوقت نفس��ه ، 
كيف يؤثر على افراغ حياة االخرين 
من املعنى .انه يص��در امرا باغالق 
مخازن القمح )مدشنا عهد اجملاعة 
، الذي يعده كارثة قومية ( من اجل 
ان يع��رف قوته . وك��ي يزيد موارده 
دولته يقترح تقدمي شارة شرف من 
النوع املدني الكثر الرجال ترددا الى 
املبغى من اليحصل على الش��ارة 
بعد 12 ش��هرا من ص��دور القانون 

ينفذ به حكم االعدام . 
املتع��ة  خلفي��ة  اذن  ه��ي  ه��ذه 
بالسلطة : احالم تتحول الى هوى 
يتح��ول ب��دوره الى رغب��ة ثم الى 
ارادة . عندما اعل��ن كليب بن وائل 
ان حدود ارضه هي تلك املس��احة 
التي يص��ل اليها عواء كلبه ، كان 
يعني ان لديه من االرادة مايسمح 
ل��ه بالدف��اع عن ارض مس��احتها 
ع��واء كلب��ه الناب��ح بالس��وبرانو 
ان��ه  ماق��رر كلي��ب  اذا   . العال��ي 
يتوقف عند مس��احة ع��واء كلب 
واحد ، فسيعلن ان مساحة ارضه 
هي املس��احة التي يغطيها عواء 
كلب��ن : يقف الثان��ي على احلدود 
الت��ي يش��رف فيه��ا ص��وت االول 
على نهايته حيث تبتدئ املساحة 
اجلدي��دة وتنته��ي بانته��اء صدى 

صوت كلبه الثاني .
كي��ف ينعكس ذلك عل��ى كليب 
اجلديد نفسه ؟ مع ازدياد عدد كالبه 
العاوية فان كليب الثاني س��يغدو 
شخصا مختلفا عن االول . ومبا ان 
حماية املس��احة اجلديدة تتسلط 
عل��ى عقل البط��ل وتدفع��ه الى 
العمل الش��اق ، فانه سيفكر في 
العالم من خالل ماتتطلبه شؤون 
ادارت��ه لبطولته املندفع��ة باطراد 
نحو سماء اجملد املرصعة بالنجوم 

، والت��ي الس��بيل ال��ى توقفها او 
انحس��ارها . ان��ه س��يتغير ويغير 
مجتمعه احمليط به ليشعر اجلميع 
بج��ودة امللموس ع��ن طريق طبع 
احلياة العامة بطابعه الش��خصي 
من خالل اداء اس��تعراضي عنيف 
الهيجان��ات العظيمة االعدام في 
الساحات العامة التالعب بتوازنات 
الطبيعة التهجي��ر احلروب ... انها 

وسائل لتحسن أدائه.
اليحتاج شخص كهذا الى تفاهم 
ودي م��ع األخرين، ق��در حاجته الى 
اث��ارة ازم��ات وحوادث يك��رس بها 
بطولت��ه. ه��ذا ه��و جوه��ر فكرة 
التس��امي ال��ذي يذك��ر بجدلي��ة 
العبد والسيد لدى هيغل : السيد 
يعيد انتاج قوته والعبد يعيد انتاج 

عبوديته على قاعدة 
الع��دوان على الضعف��اء وانتهاك 
رفاهي��ة االخري��ن . تق��ول جوليت 
في رواية "جوليت او ازدهار الرذيلة 
"للمركي��ز دي س��اد: "كل عملية 
قتل امن��ا ه��ي مطلب م��ن الذات 
لتحس��ن ادائها " يتخذ حتس��ن 

االداء الصيغ��ة التالية : لذة 1 لذة 
جديدة وس��ابقة1 ل��ذة جديدة و2 
لذة س��ابقة 1 ل��ذة جديدة و3 لذة 
جدي��دة .. انه فع��ل تراكمي خالفا 
لذل��ك س��يتحول فع��ل ممارس��ة 
السلطة اذا لم يتخذ شكل عدوان 
الى تكرار اليجل��ب املتعة للنفس 
الضجرة انها لذة متسامية تأخذ 
شكل متوالية عددية بحيث تبطل 
اللذة ان تك��ون مطلوبة بذاتها بل 
تصب��ح اداة للحص��ول عل��ى لذة 
اكبر فاالمر يش��به الى مدى بعيد 
سائقا يقود سيارته لصعود مرتفع 
حاد يرتفع الى اعلى عليه يضغط 
على مدارس البنزين الس��رعة هنا 
ليس��ت مطلوب��ة لذاته��ا بل هي 

وسيلة لبلوغ سرعة اعلى . 
- الب��د لنا م��ن معرف��ة نياته عند 
اجترت��ه افع��اال اس��تثنائية مل��اذا 
فعل مافعل بهذه الطريقة وليس 
بطريقة اخ��رى ؟ البد من طريقته 
نتجن��ب بها اخطاء ق��راءة افعاله 
وكان��ه يعيش في عاملن��ا الواقعي 
فإس��اءة  لقوانين��ه.  ويخض��ع 

اس��تخدام الس��لطة، وهو شكل 
ظاهري لفعل الطاغية إمنا منشأه 
الرغب��ة ف��ي التمت��ع بس��لطته. 
التطهي��ر  التهجي��ر،  فاالحت��الل، 
العرقي، التالع��ب بالطبيعة، بناء 
القص��ور كله��ا أش��كال لتمتعه 

بسلطته.
ابع��اد ه��ذه االفعال عما يس��مى 
"التحلي��ل املوضوع��ي " و" رفدها 
اخلفي��ة  الدكتاتوري��ة  بني��ات 
س��يجعلنا قادرين عل��ى الوصول 
ال��ى اجلوه��ر اخملتف��ي ف��ي القاع : 
قانون اجمل��ون او العربدة الذي حتفل 

به روايات املركيز دي ساد .
ف��ي  وه��و  س��لوكه،  باحالتن��ا 
السلطة، على اسلوب فني وروائي 
نرغ��م تصرفات��ه عل��ى االعت��راف 
باملص��در ال��ذي نهلت من��ه، انها 
عملية انتزاع لألقنعة التي منعت 
نيات��ه الفعلية م��ن االفصاح عن 
نفس��ها . وم��ا يجري هنا اش��به 
برم��ي ع��ود ثق��اب كي نتحس��ن 
الباطن املظل��م ألفعاله وكي جند 
في دغل روحه الش��ائك من اللقى 

مايساعدنا على معرفة ذلك القاع 
الذي انب��ت بدال من اش��جار الورد 
وروضات الزهور واش��جار البرتقال، 
النفل، واحلميض واالعشاب البرية 
الس��طح  ال��ى  نرتق��ي  ، عندم��ا 
حاملن هذه اللقى كي نتفحصها 
حتت ضوء الش��مس، سنجد كيف 
اتخ��ذت نياته الفعلي��ة في القاع 

شكال مغايرا على السطح.
 ثم��ة بض��ع مالحظ��ات الب��د من 

ذكرها قبل املضي قدما:
-1 ل��ن اذك��ر اس��مه الصريح بل 
سأشير اليه بضمير الغائب البقاء 
الشعور الش��خصي في منأى عن 
التحلي��ل لتخليصه مم��ا يعلق به 
من احداث وذكري��ات جتعل القارئ 
مكتئبا متحامال او ممالئا بس��بب 
تاريخ عالقته الشخصية به ،وكي 
اليتحيز مس��بقا عن��د قراءته هذا 

العمل. 
-2 مايق��ال هنا ليس حكما نهائيا 
االف��راد ذوو الطفرات الس��لوكية، 
مازالوا يخضعون للدرس والتحليل 
بعد اكثر م��ن 250 عاما على وفاة 

املركيز دي س��اد مازالت االوس��اط 
الفكري��ة تدرس س��لوكه وتدرس 
كذلك س��لوك نابليون وارسبوتن 
وهتلر ... بلغ عدد محاوالت ملعرفة 
كيف امكن ش��خصا مث��ل هتلر 
الوصول الى اعلى سلطة في املانيا 
وما اس��تتبع ذلك من خراب شمل 
اجلميع عل��ى املثقف��ن العراقين 
والع��رب درس ه��ذه الظاهرة التي 
هي ف��ي رأي��ي االكثر تأثي��را على 
الب��الد منذ س��قوط بغ��داد وعلى 
املنطق��ة العربية منذ هزمية يونيو 

/ حزيران 1967 .
-3 كما ال تس��مح الدول ملواطنن 
ال  اليه��ا،  بالدخ��ول  مجهول��ن 
يس��مح البحث االكادميي املعينة 
حدوده بدقة لعمل كهذا ان يدخل 
مناطقه . لكنه قد يس��مح خالفا 
ملراكز تأشير جوازات السفر لعمل 
هذا العمل بدخول مرابع متاخمة 
تسمى "اضاف ش��يئا" بشرط ان 
ال يس��تند العمل ال��ى افتراضات 
هدفه��ا املتع��ة وم��ن ش��أنها ان 
تقلل من اهلية عمل ينوي توسيع 
ح��دود احلقيقي��ة االفتراضات في 
هذا العمل ليس��ت للتس��لية بل 
هي محاولة محترقة ش��بيهة مبا 
يقوم به علم��اء الرياضيات لألخذ 
بي��د مجهول إلخراج��ه الى العلن 
يج��ب الدف��اع عن ق��درات العقل 
عل��ى االس��تنتاج بتطوي��ع اخليال 
وجعله قادرا على مساعدة العقل 

التحليلي لتجاوز محدوديتاه.
يتطلب النف��اذ الى عمق الظاهرة 
فحس��ب  نظري��ا  حزم��ا  لي��س 
وه��ذا مهم ب��ل خياال ق��ادرا على 
دف��ع مجموع��ة من التفس��يرات 
نح��و الس��طح بي��د ان التحليل 
االكادمي��ي املعتمد عل��ى موثوقية 
معلومات الدرج��ة االولى اي التي 
اق��ر بوقوعها يعتم��د على منهج 
نظري يتم اس��تخدامه وال يخضع 
للش��كوك في قدرات��ه التحليلية 
. ق��د يعان��ي حتليل بطان��ة احلدث 
.خطورة الوقوع في شرك التحليل 
املمتع الذي يحول االفراد العظماء 
اما الى ممارس��ي الع��اب بهلوانية 
خارق��ي الق��درة، او ال��ى وح��وش 
ت��زداد توحش��ا فتهاج��م الناس . 
عل��ى الباحث احتواء هذه اخلطورة 
باتب��اع طريق��ة العناية نفس��ها 
التي يقضيه��ا الباحث من اعمال 
كوكبة من املفكرين اسهمت في 
حل حيثياته ان عمال كهذا يستمد 
ش��رعيته من اعم��ال كوكبة من 
املفكرين اس��همت ف��ي حل الغاز 
التاري��خ مبجموع��ة م��ن الكت��ب 
القيمة علميا صدرت في العقدين 
االخيري��ن حتت عناوين "م��اذا لو " 
واس��تطاعت توجي��ه الضوء نحو 
ايض��اح الكثير م��ن الغموض في 
اح��داث التاريخ مثل مجموعة من 
البحارة حتاول مبنظار املراقبة متييز 
جس��م بعيد تتقدم نحوه تتخيل 
اش��ياء اوال وحتل��ل صديقتها ثانيا 
وه��ي طريقة س��بق للس��هرودي 
املقت��ول ان وض��ع اسس��ها فهو 
يصل الى معنى ما بالبرهان لكنه 
قبل ذلك يت��ذوق الفكرة يكون له 
هوى بها يستحسنها ثم يطلبها 

بالبرهان .
-4 يفترض املضمون شكال توصيليا 
جدلي��ة  علي��ه  نطل��ق  مناس��با 
الش��كل واملضم��ون طريقتي في 
املعنى واس��تخراجه  الى  الوصول 
طريق��ة تأويلي��ه وذوقي��ة تتطلب 
االحتفاء باالس��لوب كعازف العود 
وهو يدوزن مفاتي��ح درجات النغم 
 . للجمه��ور  يس��معه  ان  قب��ل 
تس��تلزم هذه الطريقة االرتقائية 
م��ن الق��اع ال��ى الس��طح لغ��ة 
قوطية تكشف احلزور والتفاصيل 
واخلط��وط الصغي��رة وحتتفي بها 
في الوقت نفسه لغة حارة اشبه 
بكحول مطه��ر اللهاب اجلرح كي 

يخرج كل مافيه .
-5 ستوصف الشخصية الرئيسة 
بالبط��ل ومغامراته برحلة البطل 
انه وص��ف بعيد عن الذم او املديح 
ومبا انه الميكن اس��تعمال نعت او 
مصطل��ح يرتكز عليه عمل مامن 
م��ن دون حتديد فح��واه نحاول هنا 
تعري��ف املصطل��ح الذي س��يتم 

تبنيه .

هل للبطولة عالقة باالس��تقامة 
الشهامة ؟ بالشجاعة او بالنزاهة 
؟ اي ه��ل البطولة اجن��از اخالقي ؟ 
كال تستمد البطولة طبيعتها من 
فرادة واس��تثنائية افعال شخص 
يف��وق صنيعت��ه ونزوات��ه ارجتاالت 
اخليال ان��ه اليطرح افض��ل حلول 
للمش��كالت التي يواجهها بل هو 
على استعداد التخاذ حلول هوجاء 
اذا كان ذلك ما تقتضيه متطلبات 
متف��ردة  حل��ول  انه��ا  بطولت��ه 
اس��تثنائية نادرة وش��اذة شبيهة 
بح��ل االس��كندر الكبي��ر لعقدة 
غوردون ليس لديه تاريخ شخصي 
عل��ى االط��الق مبع��زل ع��ن تاريخ 
س��لطته العاصف يق��ول بريخت 
في مس��رحيته الشهيرة "غاليلو 
غاليل��ي " :"تعيس��ة ه��ي االرض 
التي بحاجة الى ابطال ". ملاذا ؟ الن 
االبط��ال يتصدون حلل مش��كالت 
العالق��ة لها بهن��اء مواطني تلك 
االرض ، وبخ��الص الش��عب حتري��ر 
االم��ة ب��ل له��ا عالق��ة باالنتصار 
على اعدائهم مع مايس��ببه ذلك 
م��ن تغيير للوض��ع القائم يعطي 
البطل رحلته مشروعية بصبغها 
بخطاب وطني قومي حترري ديني .

لكنه��ا كثي��را ما تنته��ي بتدمير 
ت��وازن تركيبة األمة الت��ي يقودها 
ث��وارا  ام  األبط��ال عص��اة كان��وا 
ام متمردي��ن "لي��س ثم��ة قان��ون 
ينطبق على مقاس��هم انهم هم 
القان��ون "بحس��ب ارس��طو " ان 
درس الدكتاتور /البطل هو اجتهاد 
لس��لب اس��رار هذه الش��خصية 
املتغي��رة بتغي��ر طبيع��ة رحلتها 
.هناك ف��ي قلب كل بط��ل مكان 
يحت��وي عل��ى ش��عاب مظلم��ة 
مس��ورة باح��كام ال تتضم��ن غير 
خيارات غريزية حت��اول التعبير عن 
نفسها بدأب فوالذي عميق يطالب 
البط��ل باخلروج والتحدي انه لترك 
احلياة الهائنة ولركوب املغامرة في 
عال��م محفوف باالخط��ار متاهة 
كهف غابة اش��عال حرب احتالل 
بلد هذه كلها مجاالت يرصد فيها 
ق��وى معادية يب��دد عليها طاقات 
مناصري��ه واعدائ��ه مدفوعا مبزاج 
ذي عالق��ة باحلص��ول عل��ى مجد 

شخصي . 
تستش��ير رحلة البط��ل احمليطن 
ب��ه فيولونه ثقتهم لي��س النه ذو 
فضائ��ل بل النه يحم��ل العظمة 
في ثناي��اه ولعجائب��ه افعاله فان 
االخري��ن كثي��را ما يأخ��ذون على 
عاتقهم املس��اهمة ف��ي تعظيم 
ش��خصيته ام��ا عن طري��ق القاء 
اناشيد ومدائح ماكرة ومتملقة او 
بواسطة جمهور خائف يصنع له 
ظنونه اشباحا تطاره "اي اجلمهور 
" رمبا كي يجد لنفسه تبريرا لعدم 
النه��وض ع��ن مقاومت��ه او فريق 
يحول س��طوة البطل الى مشروع 
خاص جلني االرباح كقصص اشباه 
البط��ل التي ش��اعت ف��ي الغرب 
والت��ي ل��م تكن س��وى مش��روعا 
اس��تثماريا مختلق هدفه كسب 
ارباح وافرة م��ن جمهور متعطش 
ال��ى كل ماه��و غري��ب وطري��ف 
خطا الفكر البش��ري خطأ الفكر 
البشري خطوات الى االمام لدرس 
الس��لوك البش��ري مرة بواسطة 

املركيز دي ساد . 
واخرى يفض��ل راس��يوتن، وثالثه 
يفضل هتلر وموس��وليني وها هو 
يخط��و خط��وة اخرى مع الس��يد 
الرئيس، يكتسب علم درس االفراد 
تقدمه ليس عبر فرد يؤدي واجباته 
تبعث  )ش��خصيات كهذه  بإتقان 
املل��ل ف��ي النفوس( ب��ل عبر درس 
افراد من ذوي الطفرات السلوكية 
اجلالية للكارثة."االوغاد ميثلون الذ 
ج��زء ف��ي احلكاية" بحس��ب قول 
ايزابل اليندي افعالهم على درجة 
م��ن التعقي��د كلم��ا توغلت في 
دوافعها وجدت قاعها ضحال جدا.

وبغيابهم ينطف��ى الطغاة دفعة 
واح��دة من دون ش��واهد تدل على 
حقب��ة حكمه��م م��ا خ��ال قبور 
ضحاياه��م ما قاموا ب��ه لن يعمر 
طويال النه خلق الشباع حاجاتهم 
ليس��وا سوى  انهم  الش��خصية 
خصال.م��ن ه��و البطل؟ م��ن اين 

جاء؟ وما هي خصاله؟
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- يقول أصحاب مفهوم النيات إن األحداث التاريخية 
كان من الممكن أن تأخذ شكال آخرًا لو لم يفعل البطل 
ما فعل. إنهم ال يؤمنون بوجود محددات على أفعالهم 

وإن وجدت فعلى شدة الفعل فقط.
- فإساءة استخدام السلطة، وهو شكل ظاهري 

لفعل الطاغية إنما منشأه الرغبة في التمتع بسلطته. 
فاالحتالل، التهجير، التطهير العرقي، التالعب بالطبيعة، 

بناء القصور كلها أشكال لتمتعه بسلطته.

هل يمكنك أن تقرأ طوال خمسين سنة، وتعبّ مئات الروايات والمخطوطات ودواوين الشعر وكتب علم االجتماع والدراسات المستقبلية، وأن تصبر على إكمال 
قراءة مجلد موبي ديك العقد والمتشابك، وتفكك خطب صدام حسين ومؤلفات اسحاق دويتشر وبرزان التكريتي والمركيز دي ساد ونيتشة وأمهات كتب التراث، 
بثالث لغات حية، العربية واإلنكيزية والروسية ثم تؤلف كتابا واحدا ال تتجاوز صفحاته على المائة واألربعين صفحة عن شخصية صدام حسين هي خالصة كل ما 

قرأتَ وتأملتَ، إذ يتدحرج الفنان الدكتاتور، أو الدكتاتور الذي تفنن في تدمير كل من ألقاه حظه العاثر في طريقه، وتجبر على اهلل ومخلوقاته، وانتهى مثل هذه 
األيام، قبل أربعة عشر عاما، الى خارج المعادلة بعد أن تسببت حماقاته في كل ما حل بالعراق من كوارث. 

يقول الكاتب رياض رمزي في مقدمة كتابه )الدكتاتور فنانا(  
بالرغم من أن العراقيين، على عكس الشعوب األخرى، ال يعدون ظاهرة العنف حالة طارئة في تأريخهم، فأنهم مع اطراد الكوارث المفجعة كثيرًا ما يتساءلون : 
أي لعنة خيمت عليهم ؟ وأي جريمة اقترفوها كي تسير الحياة السياسية لديهم يدا بيد مع القتل؟ما هو سبب هذه التراجيديا التي بدأت تقود الى اعتقاد سطحي 

لدى البعض يتمثل في تسمية مبسطة يطلق عليها عادة "سوء الطالع " هل هو التأريخ الطويل للقتل السياسي أم أرواح شريرة سكنت هذه األرض؟ 

الدكتاتور فّنانًا
كتاب "الصباح الجديد" عن تأريخ لم يطَو)الدكتاتور فنانا( لرياض رمزي

الحلقة 3

صناعة الكوارث هي نفسها صناعة األحالم اإلمبراطورية.. صدام وكاليغوال.. من يكمل اآلخر، وأين؟
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بغداد - زينه قاسم:  

زادت ف��ي اآلون��ة األخي��رة ظاهرة 
انتش��ار القاعات الرياضية » اجلم 
» حي��ث تتراوح ه��ذه القاعات بني 
مراكز رياضية راقية معدة بأجهزة 
حديث��ة إل��ى قاعات صغي��رة في 

املناطق الفقيرة.
اه��م أس��باب جل��وء  ويع��د م��ن 
الشباب هي البطالة املتنامية بني 
صفوف الش��باب، الذي��ن تخرجوا 
م��ن جامعاتهم ولم يجدوا فرصة 
عم��ل وال حت��ى متنف��س لك��ي 

يقضوا بها مدة فراغهم.
 وكم��ا نعل��م أن نس��بة البطالة 
ف��ي تزايد عام تلو ع��ام اخر وأكثر 
الش��باب ميتلك وقت ف��راغ كبيرة 
ج��داً، وام��ا البع��ض اآلخ��ر م��ن 
باحلص��ول على  يرغ��ب  الش��باب 
وجذاب��ة  قوي��ة  جس��مية  بني��ة 
الطي��ف  اجلن��س  الس��تقطاب 
وه��ذه ه��ي رمب��ا بع��ض العوامل 
الت��ي تكم��ن وراء انتش��ار هوس 
الش��باب باللياقة البدنية وكمال 
األجس��ام في الب��اد، لك��ن هذه 
القاع��ات ال تخلو ايضاً من اخملاطر 
بسبب العقاقير واملنشطات التي 
يتناولها بعض الشباب للحصول 
على عضات بارزه وغالباً ما تدعى 
باملكمات الغذائية، لكن احلقيقة 

هي سموم قاتلة.
العقاقي��ر  ه��ذه  خط��ورة  وع��ن 
واملنش��طات  » الصب��اح اجلدي��د 

» التق��ت الدكت��ور محمد كاطع 
احلس��ني طبيب ام��راض اجللدية 
والتناس��لية والعقم حدثنا قائاً 
، إن الكثي��ر من الش��باب  يترددون 
على عيادتي لعاجهم من الكثير 
م��ن األم��راض الت��ي نتج��ت من 
استعمال  املنشطات والهرمونات 

وأحيان��اً ق��د ال جن��د عاج��اً لهم، 
حي��ث إن أي مادة تس��تعمل لبناء 
األنس��جة والعضات يك��ون لها 
تأثير كبير مثل استعمال الهرمون 
الذك��ري »التس��تيرون« وبالتال��ي 
ت��ؤدي هذه الهرمون��ات إلى توقف 
اخلصي��ة التي تفرز ه��ذا الهرمون 

ع��ن إف��رازه اعتم��اداً عل��ى ه��ذه 
املنش��طات، مما يؤدي إلى اإلصابة 
بالعق��م أو الضعف اجلنس��ي أو 

االثنني معاً.
 وأض��اف احلس��ني :ان الهرمونات 
الت��ي تس��مى )دي��كا( تع��د ف��ي  
منته��ى اخلطورة ويج��ب االمتناع 

عنها، خاصة أن املدربني هم الذين 
يبهرهم  الذين  لاعبني  يصفونها 
الش��كل من دون النظر ألضرارها 
في املستقبل، وقد ورد إلي الكثير 
من احلاالت يش��كون من االنعدام 
التام للحيوانات املنوية، وقد يكون 
الس��ائل املنوي موج��وداً ،ولكن ال 

توجد فيه احليوانات املنوية ويظهر 
ه��ذا م��ن خ��ال التحالي��ل، كما 
أنها تؤدي إلى الضعف اجلنس��ي، 
ه��ذا ويصاب الش��اب ف��ي بداية 
حيات��ه الزوجية بضعف جنس��ي 
قد يصل إلى العج��ز الكامل ناجت 
ع��ن ه��ذه الهرمونات، كم��ا أنها 
تؤدى إلى تضخم غدة البروستاتا 
،لذل��ك قبل تناول هذه الهرمونات 
البد م��ن استش��ارة الطبيب، ألن 
بعض حاالت تضخم البروس��تاتا 
يأتي نتيجة هذه احلقن وانس��داد 
كامل ف��ي مجرى الب��ول مما يؤدي 
إلى الفش��ل الكلوي، وأشهر هذه 
»الديكا وهرمون  الهرمونات ه��ي 
احلصان« وهو م��ن أخطر ما ميكن 
ألنه مس��تخرج من اخلي��ل، ويؤدي 

إلى نفس األضرار.
كم��ال  العب��ي  إن  قائ��اً:  وتاب��ع 
وش��باب  واملصارع��ة  األجس��ام 
اجليم يس��تعملون هذه العقاقير 
من أج��ل تكوين عضات في وقت 
قصي��ر، وأه��م األضرار له��ا   أنها 
تصيب الشخص بالعقم وجتعله 
ش��ديد العصبي��ة ويتعصب ألي 
ش��يء، ألنه��ا تؤث��ر عل��ى بع��ض 
مراك��ز امل��خ وتؤث��ر عل��ى الوجه 
بظه��ور حب��وب الش��باب بصورة 
كبيرة، وتعمل على زيادة الش��عر 
في أماكن كثيرة باجلس��م، ولكن 
أخط��ر األمراض الت��ي من املمكن 
أن تصيب الش��خص ه��و العقم، 
ألن من وظيفة اخلصية أنها تقوم 

بإنتاج هرمون الذكورة.

بسبب البطالة والستقطاب الجنس اللطيف

شباب يتوافدون على »القاعات الرياضية«
للحصول على بنية جسمية قوية وجذابة

الشباب والهوس بالنبية البدنية

جانب من االستعراض العسكري لمناسبة تحرير الموصل »عدسة: زياد متي«لقطة

شريط ملون
المدارس اإليرانية تضع

معايير لجمال المعلمات
ف��ي قرار غريب من نوع��ه، أعلنت وزارة التعلي��م اإليرانية فصل 
املدرس��ات القبيحات من عملهن، وفًقا ملا ذكرته صحيفة »ديلي 

ميل« البريطانية.
وق��د وضعت الوزارة قائم��ة مبعايير القبح التي مين��ع على إثرها 
أي مدرس��ة إيراني��ة م��ن العمل بص��رف النظر ع��ن تفوقهن أو 
خبرتهن الطويلة، وتشمل تلك القائمة: اجلروح بالوجه، والعدوى 

الفطرية، واألكزميا، واحلول وشتى العيوب اخللقية.
وذك��رت وكالة »ف��ارس« اإليراني��ة، نق��ًا ع��ن وزارة التعليم: أن 
املدرس��ات اللواتي ال ينزعن الشعر الزائد عن وجهوهن أو يعانني 
م��ن حروق وتش��وهات خلقية أس��فرت عنها م��واد كاوية أيًضا 

سيفصلن من العمل.
وق��د أثار القرار غض��ب الكثيرون حيث ن��دد رواد مواقع التواصل 
االجتماع��ي بالقرار اجملحف الذي أصدرت��ه الوزارة، مؤكدين أنهن 
س��يحرمون الط��اب م��ن املدرس��ات ذوات اخلبرة فقط بس��بب 

قبحهن.

رجل ينجو من الموت
بمعجزة خالل تصويره للبرق 

ق��رر »دانيال مودول« من جيرس��تاد، بالنروي��ج، أن يلتقط مقطع 
فيدي��و للعاصف��ة الت��ي ضرب��ت الب��اد، ولكنه فوج��ئ بالبرق 
يفاجئه ويضرب األرض على بعد أمتار قليلة منه لينجو بحياته 

بأعجوبة.
وذك��ر »داني��ال« أنه كان واقًفا على ش��رفة منزل��ه عندما ضرب 
الب��رق حديق��ة منزله، على بع��د نحو 5 أمتار فق��ط بعيًدا عنه 
وتتس��بب باحتراق األعش��اب وتناثرها بكل مكان في الش��رفة، 
ليصاب بصدمة قوية من الرعب ويدخل مس��رًعا يحتمي مبنزله 

من البرق.

فنان يرسم لوحات واقعية بـ »الصوف«
متتع فنان مبهارة مميزة حيث رسم مجموعة من اللوحات بالصوف 
وهي مه��ارة صعبة ج��ًدا حي��ث مت تصنيفه من أكث��ر الفنانني 

املوهوبني في العالم، وأطلق عليه الفنانني »رسام الصوف«.
ورس��م الفن��ان الذي يدع��ي » دان��ي ايفيس » لوحات��ه بخيوط 
الصور مس��تخدًما إبرة وقلم رصاص ما جعل موهبته أكثر إثارة 
لإلعجاب، وجعله يطور من أسلوبه الفني الذي ساعد في انتاج 

لوحات رائعة.
ونش��أ داني محاًطاً بالطبيعة وكان دائًما مصدر إلهام رئيس��ي 
ألعمال فنية مبهرة، كما التحق مبدرس��ة كبيرة لدراس��ة الفن، 
ث��م حصل على وظيفة ف��ي حديقة حيوان االمر الذي س��اعده 
بدرجة كبيرة في رس��م لوحاته، لذا جند احليوانات حتظى بجانب 

كبير من رسوماته.

حديقة فريدة في إسبانيا
تسمى بـ »خاليا المخ«

س��لط موقع »اوديتي س��نترال« األميركي الض��وء على حديقة 
فريدة من نوعها في إس��بانيا تدعى »باهيا دي كايز«، لكن يطلق 
عليه��ا حديقة خايا املخ من قبل املواطنني كونها أنها تش��به 
خاي��ا املخ متاًم��ا. وتغطي احلديق��ة مس��احة 105 كيلو مترات 
مربعة، وتتألف من األراضي الرطبة والشواطئ وغابات الصنوبر، 

وكانت منذ فترة طويلة مقصًدا شعبًيا حملبي الطبيعة.
والتقط مصور احلياة البرية »كريس��توبال س��يرانو« الذي يهتم 
بتصوير املش��اهد غير الواقعية، مجموعة من الصور للحديقة 
وقرر عم��ل مقارنة بني احلديقة وخايا الدماغ البش��رية ليظهر 
م��دى الش��به بينهم��ا، والقت مجموع��ة الصور أكب��ر قدر من 

االهتمام على مواقع التواصل االجتماعي.

لقد ش��اهد أه��ل بغ��داد الطائرة 
ألول م��رة س��نة ١٩١٥، ف��ي اثناء 
احلرب العاملية االولى حيث ظهرت 
في س��ماء بغداد اول طائرة حربية 
إجنليزي��ة، م��ا اص��اب البغدادي��ني 
باخل��وف والهلع وف��ي أيلول ١٩٢٧، 
التحق��ت اول بعثة عراقية بكلية 
كران��ول في إجنلت��را للتدريب على 
الطائ��رات وع��ادت البعث��ة في٢٢ 
نيس��ان ١٩٣١، حيث بدأ تش��كيل 
الق��وة اجلوية العراقي��ة وكان اول 
س��رب يتكون من طائرات جبسي 
ماوث وأليس ماوث ثم اس��تبدلت 

بطائرات نسر وفيوري.
وكان البغ��دادي اليهودي س��ليم 
ساسون أول طيار مدني قاد طائرة 
مدني��ة من لندن الى بغداد س��نة 

.١٩٣٠
وكان املط��ار املدني ف��ي بغداد من 
أعظ��م االنش��اءات العمرانية في 
بغداد في ذل��ك الزمان اذ يعد هذا 

امليناء اجلوي الواقع غربي بغداد في 
منطقة شمال معسكر الوشاش 
اي ش��مال متنزه ال��زوراء في كرخ 
بغ��داد قريًب��ا من منطق��ة عاوي 
احللة، وكان اسمه مطار الوشاش 
ومطار املثنى بعد ذلك وقد أصبح 
يس��تعمل للخط��وط الداخلي��ة 
بعد اكمال انش��اء املط��ار اجلديد 
في سبعينيات القرن العشرين ثم 
توق��ف الطيران في��ه منذ التغيير 

الذي حصل سنة ٢٠٠٣.
كان عن��د بناء هذا املط��ار نهايات 
عش��رينيات وبداي��ة الثاثيني��ات 
ثالث مين��اء جوي في العالم، كما 
يذكر ذلك الدليل الرسمي لسنة 

.١٩٣٦
وق��د تول��ى املل��ك فيص��ل االول 
افتتاحه س��نة ١٩٣٣، وقد أعجب 
باملطار اكاب��ر رجال العالم وكانت 
ادارة املطار ملحقة بوزارة االقتصاد 
واملواص��ات ولكن مت احلاقها بوزارة 

الدفاع.
كان مدير املطار بعد افتتاحه فؤاد 
عبد اجلبار اخلياط وضابط حركات 
املط��ار املس��تر بيرج��ون لورانس، 
ومساعد ضابط احلركات بدر خالد 
بدر، وكان في املطار ثاث ش��ركات 
طيران ثابتة هي ش��ركة الطيران 
حي��ث  اإلجنليزي��ة  االمبراطوري��ة 
تسير طيارتاها بني لندن واستراليا 
ألغ��راض البري��د ونق��ل االمتع��ة 
والركاب وتبدل طياراتها في باريس 
وبرندي��زي واالس��كندرية وكراچي 
الطي��ران  وش��ركة  وس��نغافورة 
الهولندي��ة وتس��ير رحاته��ا بني 
امس��تردام وجاوة في إندونيس��يا 
وشركة الطيران الفرنسية وتسير 
طائراتها بني باريس واملستعمرات 

الفرنسية.
وهن��اك ش��ركات عدي��دة تؤم��ن 
طيارتها املط��ار املدني بأوقات غير 
معين��ة اهمه��ا طائرات ش��ركة 

النفط الفارس��ية وشركة النفط 
العراقية وش��ركة نيرن ويتقاضى 
املط��ار اج��ورا مختلفة وحس��ب 
حاجة الطائرة اليها ووقت وصولها 
واجور عن ن��زول الطائرة في املطار 
بنس��بة مس��احة الطي��ارة ومدة 
بقائه��ا ف��ي احلظيرة او ف��ي وكر 
الطيران واجور عن وصول الطيارة 
لي��اً حي��ث تض��اف اج��رة االنوار 
الكهربائي��ة الت��ي تض��يء مدرج 
النزول ، وتعني حدود املطار واملطار 
يحت��وي عل��ى طابق��ني برده��ات 
وغرف مشغولة بعضها باألجهزة 
اخلاص��ة باملطار والدوائ��ر كالبريد 
والگم��رگ والش��رطة والصح��ة 
واملكتب��ة والرص��د اجل��وي ودائ��رة 
الاسلكي وفي املطار فندق فخم 
الكهربائي��ة  املصابي��ح  وهنال��ك 
واملصابي��ح  بالطياري��ن  اخلاص��ة 
القوية التي ينبعث منها نور قوي 

تسهيا لنزول الطائرات لياً.

تأسيس أول مطار مدني في بغداد
طارق حرب

تراثيات

واشطن - وكاالت:
كشفت دراس��ة جديدة نشرت في 
عدد آب من مجلة »علم النفس« أن 
التقاط الصور وطرحها على وسائل 
التواصل االجتماعي ميكن أن يعمل 

على حتسني الذاكرة اخلاصة بك.
جامع��ة  ف��ي  الباحث��ون  ووج��د 
الذي��ن  األش��خاص  أن  واش��نطن، 

التقطوا صوراً خ��ال زيارة املتحف 
كانوا أفضل بنسبة 7 في املئة في 
تذكر األشياء، من األشخاص الذين 
قاموا بالزي��ارة من دون التقاط صور 
حتى ل��و لم ينظر املش��اركون إلى 
الص��ور بعد ذلك، ف��إن ذاكرتهم ملا 
رأوه ما تزال أفضل بكثير من أولئك 
الذين لم يلتقط��وا أي صور، فضًا 

عن تعزيز الذكريات من جتارب ممتعة 
مع األصدقاء.

وقد قسمت الدراسة مجموعة من 
294 مشاركاً إلعطاء نصف القدرة 
عل��ى التق��اط ما يصل إلى عش��ر 
صور في زي��ارة للمتحف، والنصف 
اآلخر تعايشوا مع زيارة املتحف من 

دون التقاط الصور.

واشنطن ـ وكاالت: 
 أظهرت دراس��ة أميركية حديثة 
أن إقام��ة صداقات مع أش��خاص 
أوفي��اء ف��ي فت��رة املراهق��ة من 
عم��ر اإلنس��ان، يجنب��ه التعرض 
ألي شكل من أش��كال اضطراب 
واملع��روف  االجتماع��ي  القل��ق 
بالره��اب االجتماع��ي، على املدى 

البعيد.
وأش��ارت الدراس��ة التي أشرفت 
طالب��ة  ن��ار،  راش��يل  عليه��ا 
الدكت��وراه في جامع��ة فرجينيا 
األميركية، إل��ى أهمية األصدقاء 
ف��ي مرحل��ة املراهقة بالنس��بة 
تقرير  األش��خاص، بحسب  حلياة 
 »Psychcentral« موق��ع  نش��ره 

املتخصص في الصحة العقلية.
وذك��رت: أن مس��توى اضط��راب 
م��ن  ل��دى  االجتماع��ي  القل��ق 
األصدق��اء  م��ن  قلي��ًا  ميلك��ون 
األوفي��اء أو املميزي��ن، في مرحلة 
يكون  الثانوي)املراهقة(،  التعليم 
منخفًض��ا عل��ى امل��دى الطويل 

مقارنة مع غيرهم.

تبادل الصور عبر مواقع
التواصل االجتماعي يحّسن الذاكرة

الصداقة المتينة في مرحلة المراهقة
تحميك من »الرهاب االجتماعي«

الجوزاءالثورالحمل

الميزاناألسدالسرطان

القوسالعقربالعذراء

مهنياً: يوم جيد يحمل إليك الكثير من احليوية 
الت��ي حت��اول توزيعها على م��ن حولك بحيث 
تلطف أجواء العمل عاطفي��اً: بعض التغيير 
في روتني العاقة يزيد من إعجاب الشريك بك 

فيعرض عليك جتديد شهر العسل.

مهني��اً: رغب��ة صادقة من قبل��ك جتاه بعض 
املتضّرري��ن م��ن تصرفاتك، وهذا س��يتطلب 
من��ك جرأة الفتة عاطفياً: إذا ش��عرت برغبة 
في تطوير عاقتك بالشريك، بادر الى التكلم 

معه في املوضوع.

مهنياً: عليك ان تدافع بشراسة عن إجنازاتك، 
حت��ى تتمّكن من تس��جيل خط��وة إضافية 
نحو املس��تقبل عاطفياً: ق��رار املواجهة مع 
الش��ريك ليس س��هاً، وقد تكون له تبعات 

وذيول تترك مزيداً من االنشقاق بينكم.

مهنياً: إنتبه من مواجهات وحروب وال تتوّرط في 
قضية ش��ائكة، بل راِجع أوراقك ومستنداتك، 
وانتظ��ر بع��ض ردود الفع��ل املتعّلقة بقضية 
مالي��ة عاطفياً: أوضاعك العاطفية تتحس��ن 
تدريجياً ما يشعرك بالراحة وأنت قرب احلبيب.

مهني��اً: قد جتد املس��اعدة التي كنت تبحث 
عنها عند بعض األصدقاء، لذا يستحسن أن 
تستفيد قدر املستطاع عاطفياً: عاقة ممتازة 
وإشراق وانفتاح، فّكر في أمنية ما واعلم اّنها 

ستتحقق خال األيام املقبلة.

مهني��اً: حيويتك م��ا تزال ف��ي أوجها وتنجز 
الكثي��ر م��ن األعم��ال وحتق��ق نتائ��ج غي��ر 
مسبوقة عاطفياً: تدور في ذهنك الكثير من 
التساؤالت للحبيب وحتاول أن جتد لها إجابات 
صحياً: تشعر اليوم بأنك منهك من العمل.

مهني��اً: ال تخض��ع للضغوط والت��زم تنفيذ 
التعليمات املوجهة اليك فقط، وال تبتكر ما 
قد يس��يء الى جهودك ف��ي العمل عاطفياً: 
احلوار الهادئ هو السبيل األفضل لتنعم مع 

الشريك بحياة هادئة، فتجد أن األمور أكثر.

مهنياً: حضورك القوي مهم جداً في الفترة 
املقبل��ة، واحلذر واجب أحيانا، عاطفياً: الغيرة 
ته��دد العاقة مع الش��ريك، صحي��اً: الغذاء 
الصح��ي مه��م ج��داً، لكن ذلك يس��توجب 

متابعة دائمة وغير مرحلية.

مهنياً: إذا أردت إطاق فكرة أو مشروع، فافعل 
ذلك، الق��رار النهائي مطلوب منك للحد من 
اخلسائر الكبيرة، وكل ما عدا ذلك قد يكلفك 
الكثير عاطفي��اً: تفهم الش��ريك لك مهم 

لاثنني معاً، لكّن التساهل أحياناً .

مهني��اً: ارتب��اك األج��واء في العمل وس��وء 
تفاهم وعدائية، املصارح��ة ال تعطي ثمارها 
ب��ل تنقلب عليك عاطفياً: الغوص في بعض 
التفاصيل قد يكون مفيداً، لكنه ليس الهدف 

احملّدد لعاقتك املقبلة للوصول للحبيب.

مهني��اً: يزول بعض االلتباس ابتداًء من اليوم، 
لك��ن ُكن ح��ذراً ج��ّداً وال تُقدم عل��ى جديد 
عاطفي��اً: قد تضطّر إلى الدفاع عن نفس��ك 
أو متّر بعاقة شخصية مهّددة وتواجه بعض 

النزاعات.

الدلو الحوتالجدي

مهني��اً: معنويات��ك مرتفع��ة وقدرت��ك على 
ا، األم��ر الذي  االنفت��اح مهّم��ة وواس��عة جدًّ
ينعكس إيجابًا على مختلف الصعد عاطفياً: 
ش��خص ما في العمل يلفت انتباهك وحتاول 

التقرب منه لتتعرف إليه أكثر على أمل.

حظك اليـوم

عاموديأفقي
1. وَلد o انهار فانتهت حضارة

2. تعّوٌد غير محمود o مشي
3. مؤسس علم الكيمياء

4. فيها أعلى قمة في العالم
5. خلل أو مرض )معكوسة(

6. مخترع��و احلروف البجدية قبل 
4000 سنة

7. العب كرة قدم عاملي
 o صغي��ر احلجم o 8. 24 س��اعة

متشابهان
 o 9. تق��ال لب��دء حديث ع��ن بعد

غصن
10. واضع أسس علم اجلبر

1. ضربتها أميركا بالقنبلة النووية
2. ناقش بحدة o خوف شديد

3. مصباح o جود
 o متش��ابهان o 4. اط��رح واق��ذف

حرف عطف
5. في القمح وما ش��ابه o عميق ال 

شيء حتته )معكوسة(
6. ضمير املتكلمني o جبل سوري

7. يعيش o أسف على ما فات
8. من القارات o متشابهان o عضو 

متعدد الوظائف في الرأس
9. شخصية قاتلة في األدب املصري 

o من اليونان
 o 10. عاصم��ة بلد أوروب��ي محايد

يستدل به على املكان

كلمات متقاطعة
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

2345678910

األحد 27 آب 2017 العدد )3770(

Sun. 27 Aug. 2017 issue )3770(



مدريد ـ وكاالت:
أنهي فريق ريال مدريد، اس��تعداداته 
أم��س، ملباراة فالنس��يا، ف��ي اجلولة 
الثانية من الليجا، اليوم األحد، والتي 
س��يفتقد فيه��ا جلهود كرس��تيانو 
رونالدو، لإليقاف، وس��يرجيو راموس، 
بس��بب الطرد في مباراة ديبورتيفو 
الكوروني��ا. وش��هد مران ي��وم أمس 
غي��اب رونالدو، احلاص��ل مؤخراً على 
جائ��زة أفض��ل الع��ب ف��ي أوروب��ا، 
باإلضاف��ة  ملداف��ع الفري��ق رافاييل 
ف��اران، عل��ى الرغم م��ن تواجده في 
تدري��ب أم��س اجلمعة، وف��ي انتظار 

املؤمتر الصحفي ملعرفة حالته.
وذك��رت صحيفة »م��اركا«، أن املدير 
الفن��ي للفري��ق زي��ن الدي��ن زيدان، 
س��يواجه مش��كلة إذا تغيب فاران 

ع��ن مب��اراة الي��وم، في ظ��ل غياب 
رام��وس لإليق��اف، وع��دم إكتم��ال 
ش��فاء فاييخ��و من اإلصاب��ة، حيث 
سيضطر زيزو لالعتماد علي ناتشو 

وكاسيميرو في اخلط اخللفي.

وم��ن املمكن أن يقوم زيدان إش��راك 
أحد العبي الكاستيا، ألفارو تيخيرو 
أو مان��و هيرنان��دو، بعدم��ا ش��اركا 
ف��ي مب��اراة كأس البرنابي��و، والبدء 

بكاسيميرو في مركزه األساسي.
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العواصم ـ وكاالت:

أس��فرت قرع��ة دور اجملموعات من 
دوري أبطال اوروب��ا لكرة القدم عن 
مواجهات نارية أبرزها بني يوفنتوس 
وبرشلونة في اجملموعة الرابعة وريال 
مدريد ودورمتوند في الثامنة وباريس 
سان جيرمان مع بايرن ميونيخ في 
الثاني��ة.. ووقع ري��ال مدريد، حامل 
لقب دوري أبطال أوروبا 12 مرة )رقم 
قياس��ي) آخرها ف��ي 2016 و2017 
على حس��اب جاره أتلتيكو مدريد 
ويوفنت��وس االيطالي، في اجملموعة 
الثامنة الت��ي ضمت أيضاً توتنهام 

االنكليزي وأبويل القبرصي.
واستهل فريق املدرب الفرنسي زين 
الدين زيدان هذا املوس��م بش��كل 
رائع مح��رزا لقب الكأس الس��وبر 
االوروبية على حس��اب مانشستر 
يونايتد االنكليزي، واالسبانية على 
برشلونة  التاريخي  حس��اب غرميه 

بأفضلية صريحة.
ويع��ول الفريق امللك��ي على جنمه 
رونال��دو،  كريس��تيانو  البرتغال��ي 
افضل العب في العالم أربع مرات، 
دوري  ف��ي  اه��داف   106 وصاح��ب 
االبطال )رقم قياس��ي) بينها واحد 

في األدوار التمهيدية.
الثاني��ة  اجملموعت��ان  وستش��هد 
والرابع��ة مواجهت��ني م��ن العي��ار 
الثقي��ل، بني باي��رن ميونيخ األملاني 
وباري��س س��ان جيرمان الفرنس��ي 
من جهة ويوفنتوس وبرشلونة من 
جهة ثانية.في الثانية، سيصطدم 
بايرن ميونيخ حامل اللقب 5 مرات 
آخره��ا ف��ي 2013 بس��ان جيرمان 
املهاج��م  ض��م  وال��ذي  الطام��ح 
برش��لونة  م��ن  نيم��ار  البرازيل��ي 
بصفقة خيالية بلغت 222 مليون 
يورو، ومعهم��ا أندرخلت البلجيكي 
وسلتيك االسكتلندي حامل لقب 

.1967
ويريد باريس س��ان جيرمان تعويض 
خروج��ه اخملي��ب املوس��م املاض��ي، 
عندما سقط في اياب ثمن النهائي 
أمام برش��لونة 1-6 بعد فوزه ذهاباً 
-4صف��ر ف��ي باري��س.. ول��م يكن 
ممكناً تواجه برشلونة وباريس سان 

جيرم��ان ف��ي دور اجملموع��ات نظرا 
الثاني،  لتواجدهم��ا في املس��توى 
كما لم يكن ممكن��اً تواجه فريقني 
من بل��د واحد وفريقني من روس��يا 

واوكرانيا في مجموعة واحدة.
الرابعة، يس��تعيد برش��لونة  وفي 
ذك��رى نهائ��ي 2015 عندم��ا ه��زم 
يوفنت��وس 3-1 باحثاً ع��ن الثأر من 
»بيانكوني��ري« الذي اقصاه في ربع 
نهائ��ي املوس��م املاض��ي )-3صفر 
وصفر-صفر)، ومعهما أوملبياكوس 

اليوناني وسبورتينغ البرتغالي.
ووق��ع مانشس��تر يونايت��د، حامل 
اللق��ب 3 م��رات أخرها ف��ي 2008، 
في مجموعة أولى س��هلة ضمت 
 1961 بط��ل  البرتغال��ي  بنفي��كا 
و1962، بازل السويس��ري وسسكا 
موس��كو الروس��ي.. لك��ن مهمة 
اللدود مانشس��تر س��يتي،  ج��اره 

س��تكون أصعب في السادسة مع 
ش��اختار دانيتس��ك بطل أوكرانيا، 
روتردام  وفين��ورد  االيطالي  نابول��ي 

بطل هولندا وحامل لقب 1970.
أما ليفرب��ول، خامس ممثلي انكلترا 
والعائ��د بع��د غي��اب، فوق��ع ف��ي 
مجموعة خامس��ة سهلة ضمت 
الروس��ي،  موس��كو  س��بارتاك 
وماريب��ور  االس��باني،  اش��بيلية 
املتوج  ليفربول،  السلوفيني.ويعود 
5 م��رات آخرها ف��ي 2005، الى دور 
اجملموعات للمرة االولى منذ موسم 

2014-2015، والثانية منذ 2010.
الثالث��ة  اجملموع��ة  وس��تكون 
املعالم مع تشيلس��ي  مجهول��ة 
االنكلي��زي بط��ل 2012، اتلتيك��و 
 1974 وصي��ف  االس��باني  مدري��د 
االيطال��ي  روم��ا  و2016،  و2014 
وصي��ف 1984، والواف��د اجلديد قره 

باخ االذربيجاني.. ويستعيد موناكو 
الفرنسي ذكرى نهائي 2004 عندما 
خسر أمام بورتو البرتغالي صفر3-، 
ومعهم��ا ف��ي اجملموعة الس��ابعة 
بش��يكتاش التركي والوافد اجلديد 

اليبزيغ االملاني.
واجملموعة األولى: بنفيكا البرتغالي 
- مانشس��تر يونايت��د االنكلي��زي 
سيس��كا   - السويس��ري  ب��ازل   -
واجملموع��ة  الروس��ي..  موس��كو 
الثاني��ة: باي��رن ميوني��خ األملاني - 
باري��س س��ان جيرم��ان الفرنس��ي 
- أندرخل��ت البلجيك��ي - س��لتيك 

االسكتلندي.
تشيلس��ي  الثالث��ة:  واجملموع��ة 
مدري��د  أتلتيك��و   - االنكلي��زي 
االسباني - روما اإليطالي - قره باخ 
الرابعة:  واجملموع��ة  االذربيجان��ي.. 
- برش��لونة  اإليطال��ي  يوفنت��وس 

االس��باني - أوملبياكوس اليوناني - 
سبورتينغ لشبونة البرتغالي.

س��بارتاك  اخلامس��ة:  واجملموع��ة 
اش��بيلية   - الروس��ي  موس��كو 
االس��باني - ليفرب��ول االنكليزي - 
ماريب��ور الس��لوفيني.. واجملموع��ة 
دونتس��ك  ش��اختار  السادس��ة: 
س��يتي  مانشس��تر  االوكران��ي- 
 - االيطال��ي  نابول��ي   - االنكلي��زي 

فينوورد روتردام الهولندي.
ام��ا اجملموع��ة الس��ابعة: موناكو 
البرتغال��ي-  بورت��و   - الفرنس��ي 
اليبزي��غ   - الترك��ي  بش��يكتاش 
ريال  الثامن��ة:  األملان��ي.. واجملموعة 
مدريد اإلسباني- بوروسيا دورمتوند 
األملاني - توتنهام االنكليزي - أبويل 

القبرصي.
ووزعت األندية املشاركة في القرعة، 
والبال��غ عدده��ا 32، عل��ى أربع��ة 

مستويات، ضم األول منها ثمانية 
فرق أحرزت اللقب في بلدانها، هي 
ريال مدري��د )حامل اللق��ب)، بايرن 
يوفنت��وس،  تشلس��ي،  ميوني��خ، 
بنفيكا، موناكو، سبارتاك موسكو 

وشاختار دانيتسك.
كما، أج��رى االحت��اد األوروبي لكرة 
دور  قرع��ة  ام��س  اول  الق��دم، 
اجملموعات لبطولة الدوري األوروبي، 
ف��ي إم��ارة موناك��و الفرنس��ية.
وأسفرت القرعة عن وقوع ليون في 
اجملموعة اخلامسة، برفقة إيفرتون 
اإليطال��ي،  وأتاالنت��ا  اإلجنلي��زي، 
بينما تواجد أرس��نال في اجملموعة 
الثامنة، ووقع التسيو مع نيس في 
اجملموعة ال���11، فيم��ا حل ميالن 

باجملموعة الرابعة.
وس��تجرى اجلول��ة األولى م��ن دور 
اجملموع��ات ي��وم 14 أيل��ول املقبل، 
فيما س��ُتلعب اجلولة السادس��ة 
واألخي��رة م��ن نفس ال��دور، يوم 7 
كان��ون أول.وج��اءت القرع��ة على 
األول��ى:  اآلتي:اجملموع��ة  النح��و 

فياريال - مكابي - أستانا - براج
الثاني��ة فضم��ت  ام��ا اجملموع��ة 
 - بوي��ز  ي��اجن   - كيي��ف  دينام��و   :
فيم��ا  س��كيندريبو،   – بارتي��زان 
تكون��ت اجملموع��ة الثالث��ة م��ن : 
براج��ا - لودجوريت��س - هوفينهامي 
- باش��اك شهير، وتألفت اجملموعة 
الرابعة من : ميالن - أس��تريا فيينا 
- ريجي��كا - أيه ك��ي أيه، في حني 
تكون��ت اجملموعة اخلامس��ة من : 
ليون - إيفرت��ون - أتاالنتا – أبولون، 
ضم��ت   السادس��ة  واجملموع��ة 
كوبنهاجن - لوكوموتيف موسكو 
واجملموع��ة  زل��ني،   – ش��يريف   -
الس��ابعة ضم��ت : فيكتوريا بلزن 
- إف س��ي إس ب��ي - بير ش��يفا – 
لوجانو، واجملموعة الثامنة: أرسنال 
- باتي بوريسوف - كولن – كريفنا، 
 - التاسعة: س��الزبورج  واجملموعة 
مارس��يليا - فيتوريا - كانيا سبور، 
واجملموعة العاشرة: أتلتيك بلباو - 
هيرتا برلني - زوريا – أوستراس��ند، 
اما اجملموعة احلادية عشر: التسيو 
- ني��س - زولت فيراجيم – فيتيس، 
واجملموعة الثانية عشر: زينت - ريال 

سوسيداد - روزنبورج – فاردام.

منافسات مثيرة في الدوري األوروبي

مواجهات نارية في قرعة »التشامبيونزليج«
وحامل اللقب يتطلع للكأس الـ 13

لقاء سابق من منافسات دوري أبطال أوروبا

زيدان

روما ـ وكاالت:
وقع العب الوسط اإليطالي ألبرتو أكويالني الذي 
كان ح��راً بعد انتهاء فترة إعارته إلى ساس��وولو، 
عقداً مل��دة عامني مع نادي الس باملاس اإلس��باني 

لكرة القدم، بحسب ما أعلن األخير أول أمس.
ويعتب��ر أكويالني، البالغ من العم��ر 33 عاماً، من 
الالعب��ني الذين يتمتعون بخبرة اللعب على أعلى 
املس��تويات كونه دافع عن ألوان أندية كبيرة مثل 
روم��ا )2002-2009) وليفرب��ول اإلنكليزي )2009-
2012) ويوفنت��وس وميالن )لعب مع األخيرين على 

سبيل اإلعارة من ليفربول).
كما مر العب الوسط الذي خاض 38 مباراة دولية 
مع املنتخب اإليطالي بني 2006 و2014، بفيورنتينا 
البرتغال��ي  لش��بونة  وس��بورتينغ   (2015-2012(
)2015-2016) قب��ل أن يح��ل املوس��م املاضي في 
بيسكارا الذي أعاره في كانون الثاني لساسوولو.
وتوج أكويالني خالل مسيرته بلقبي كأس إيطاليا 
عام��ي 2007 و2008 وال��كأس الس��وبر اإليطالية 
ع��ام 2007.وأصب��ح أكويالني ثان��ي العب يلتحق 
بالس بامل��اس في الس��اعات األخي��رة، بعد العب 
الوسط الدفاعي سيرجي سامبر الذي انتقل إليه 

اخلميس على سبيل اإلعارة من برشلونة. 

نيويورك ـ وكاالت:
أعلن نادي فينيكس صنز األميركي لكرة السلة أن 
العبه براندون نايت س��يغيب كامل املوسم اجلديد 

2017-2018 بسبب إصابة في ركبته اليسرى.
وخض��ع نايت )25 عاًم��ا) الذي انهى نايت املوس��م 
املنص��رم مبع��دل وس��طي 11 نقط��ة و2,4 متري��رة 
حاسمة، لعملية جراحية بعد تعرضه لإلصابة في 
مباراة خيرية الش��هر املاضي.وداف��ع نايت عن ألوان 
ديترويت بيس��تونز وميلووكي باكس وصنز في 382 
مباراة، وحقق معدال وس��طياً ه��و 15,2 نقطة مع 

4,3 متابعات.
وأعل��ن فينيك��س أيضاً أن دايف��ون ري��د )22 عاماً) 
املنض��م حديثاً إلى صفوف��ه م��ن دوري اجلامعات، 
س��يغيب من أربعة إلى س��تة أش��هر إلصابته في 
ركبته اليسرى.. وحقق ريد خالل البطولة الصيفية 
ألندية دوري احملترفني )س��مر لي��غ) في الس فيغاس 
معدالً وسطياً بلغ 14 نقطة وأربع متريرات حاسمة 

في كل واحدة من املباريات الست التي خاضها.

أكويالني ينضم 
لنادي الس بالماس

غياب نايت العب 
فينيكس لموسم كامل

3:30 عصرًا

9:45 مساًء

11:15 مساًء

6:00 مساًء

9:45 مساًء
9:45 مساًء

مفكرة الصباح الجديد

تشيلسي ـ يإيفرتون

ميالن ـ كالياري

ريال مدريد ـ فالنسيا

ليفربول ـ أرسنال

نابولي ـ أتالنتا
سبال ـ أودينيزي

الدوري اإلنجليزي

الدوري اإليطالي

الدوري اإلسباني
القاهرة ـ وكاالت:

ت��وج منتخ��ب األرجنت��ني ببطولة 
عام��ا،   23 دون  للطائ��رة  العال��م 
املصرية  العاصم��ة  ف��ي  املقام��ة 
القاهرة، للم��رة األولى في تاريخه، 
بعدما تغلب في املب��اراة النهائية 
املثيرة مس��اء اجلمعة على نظيره 
بأربعة  اللق��ب،  الروس��ي، حام��ل 
أشواط الثنني في اللقاء الذي أقيم 
بالصالة املغطاة باس��تاد القاهرة 

الدولي.
وبع��د هيمن��ة أرجنتيني��ة عل��ى 
 )10-15( الثالثة األول��ى  األش��واط 
الترتيب،  و)15-11) و)16-14) عل��ى 

انتف��ض املنتخب الروس��ي وقلص 
الفارق بعد الفوز بشوطني متتاليني 
)16-14) و)15-13) على الترتيب، إال 
أن املنتخب الالتيني عاد وأكد فوزه 
باللقاء، وباللقب بحس��م الشوط 

الرابع بنتيجة )9-15).
وكانت األرجنتني قد تأهلت للمباراة 
النهائية بتغلبها على كوبا بأربعة 
أش��واط لواحد، فيما بلغت روسيا 
النهائي على حس��اب البرازيل بعد 
مب��اراة ماراثوني��ة انته��ت بأربعة 
أش��واط مقابل ثالث��ة.. وتعد هذه 
ه��ي املرة األول��ى التي تت��وج فيها 
األرجنتني باللقب، بعد مشاركتني 

مخيبت��ني لآلم��ال ف��ي نس��ختي 
2013 )بالبرازيل) و2015 )باإلمارات)، 
احتل��ت فيهم��ا املركزين الس��ابع 

والسادس على الترتيب.
ف��ي املقاب��ل، فش��لت روس��يا في 
حص��د اللقب وامليدالي��ة الذهبية 
للمرة الثاني��ة في تاريخها، الثانية 
على التوالي أيضا، لتكتفي باملركز 
الثان��ي وامليدالي��ة الفضية.ونالت 
كوبا املرك��ز الثال��ث، بفوزها على 
البرازيل 4-1، وه��ي نفس النتيجة 
التي فاز بها املنتخب اإليراني على 
نظي��ره الصين��ي، ليحت��ل املرك��ز 

السابع.

األرجنتين تتّوج بلقب مونديال 
الطائرة تحت 23 عامًا

ريال مدريد يعاني قبل لقاء فالنسيا اليوم



بغداد ـ إعالم البارالمبية:  
أش��ادت  الدكتور صب��اح التميمي 
عض��و مجل��س الن��واب العراق��ي 
باالجن��ازات الت��ي حققته��ا اللجنة 
الباراملبي��ة العراقي��ة، وأكدت على 
ضرورة استقطاب العنصر النسوي 
وزيادة مقاعدهن في اجلانب الرياضي 
والفني..  جاء ذلك خالل زيارة قامت 
به��ا التميمي يوم أم��س االول  الى 
مق��ر اللجن��ة الباراملبي��ة الوطنية 
العراقي��ة، والتق��ت الدكتور عقيل 
حمي��د رئي��س اللجنة  ال��ذي الذي 
كان ف��ي اس��تقبالها ف��ي مكتبه 
الرس��مي بحض��ور االم��ن الع��ام 
فاخ��ر علي اجلمال��ي والنائبان االول 
والثاني خالد رشك والدكتور احمد 
العان��ي واالمن املال��ي مزهر غامن و 
عض��وا املكت��ب التنفي��ذي مجلي 
عودة وحيدر الشافي ومدير املكتب 
التنفيذي محمد السالمي وهشام 
الس��لمان مدير قس��م االعالم في 

اللجنة الباراملبية.
مح��ور اللقاء الذي جم��ع الدكتورة 
صب��اح التميمي مع أعضاء اللجنة 
الباراملبي��ة كان حول ض��رورة اطالق 
امليزانية املُستحقة للجنة ليتسنى 
بالبطوالت  املش��اركة  للمنتخبات 
اخلارجية ال سيما املؤهلة للباراملبياد 
ادت  ف��ي طوكي��و, حي��ث  الق��ادم 

الضائقة  املالية إلى إلغاء البطوالت 
احمللي��ة باإلضافة ال��ى تقليص عدد 
العب��ي املنتخبات الوطنية و الوفود 
املشاركة في املش��اركات اخلارجية 
ناهيك ع��ن الغ��اء بط��والت أخرى 
ُحرمت من التواجد في املنافس��ات 
بس��بب هذه التقشف، هذا الوضع 
لألسف ان اس��تمر سيضع اللجنة 
الباراملبية  مبوقف ُمحرج من ناحية 
تصنيف الالعبن ف��ي الرجن الدولي 
فض��ال ع��ن حرمانه��م م��ن فرصة 

لتأهل للباراملبياد املقبل.
وقدم رئيس وامن عام اللجنة شرحا 
مفصال للنائب صباح التميمي عن 

عم��ل ومقر واحتياج��ات ومعوقات 
الرياضي��ة  تواج��ه  الت��ي  العم��ل 
الباراملبية العراقيية ووعدت تذليلها 
الن��واب  مجل��س  عل��ى  وعرضه��ا 
العراقي، بدوره��ا منحت  التميمي 
وع��ودا بالعمل قدر املس��تطاع حلل 
ه��ذه االزمة املالي��ة، كما عبرت عن 
سعادتها بتواجدها بهذا املكان بن 
هذه اجملموع��ة املعطاءة التي تضم 
ابطاال حقيقين ممن تعدوا الِصعاب 
وشقوا طريقهم مبثابرة وجهد نحو 
النجاح. مؤكدة مؤازرتها لهم كما 
أثنت عل��ى تكاتفهم ال��ذي يكمن 

خلف سر جناحهم.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اختتمت عل��ى قاعة املرأة العراقية 
والرياض��ة،  الش��باب  وزارة  ف��ي 
لك��رة  ال��وزارة  بطول��ة  اخلمي��س، 
السلة النسوية التي نظمتها دائرة 
التربية البدنية والرياضة واستمرت 
خلمسة ايام مبشاركة ٦ فرق، وشهد 
حفل اخلتام ال��ذي توج خالله فريق 
الصلي��خ )أ( باللقب بعد فوزه على 
فريق الصليخ )ب( حضور مدير عام 
دائرة التربي��ة البدنية الدكتور عالء 
عب��د الق��ادر ومدير قس��م االعالم 
واالتصال احلكومي علي العطواني 
واالم��ن املال��ي ألحتاد كرة الس��لة 

مهند عبد الستار.
وحفلت املب��اراة النهائية للبطولة 
مبس��توى ممي��ز واتس��مت بالندي��ة 
واالثارة لتنتهي بفوز فريق الصليخ 
)أ( عل��ى فريق الصليخ )ب( بنتيجة 
لق��ب  مح��رزا  نقط��ة،   ١٦  -  ٣٩
البطولة، في ح��ن جاء فريق بالدي 
باملرك��ز الثالث بعد فوزه على فريق 
 ١٩ بنتيج��ة  االول  الك��رخ  تربي��ة 

نقطة مقابل ٧ نقاط .
من جانبه قدم االم��ن املالي ألحتاد 
ك��رة الس��لة مهن��د عبد الس��تار 
ش��كره ل��وزارة الش��باب والرياضة 
على تنظيم هكذا بطوالت نسوية 
خصوصا ان الفترة احلالية تش��هد 

بالنش��اطات  واضح��ا  انحس��ارا 
بالعنص��ر  اخلاص��ة  والبط��والت 
النسوي، مؤكدا ان هذه بادرة جيدة 
م��ن ال��وزارة تص��ب ف��ي مصلحة 
البطول��ة  ان  والس��يما  اللعب��ة 
ش��هدت اهتماما واضح��ا من قبل 
وزير الشباب والرياضة السيد عبد 
احلس��ن عبطان الذي حضر افتتاح 
البطولة وتابع مجرياتها الى جانب 
امل��دراء العام��ن، وه��ذا ان دل على 
ش��يء فهو يبن مدى حرص الوزارة 
والقائم��ن عليه��ا عل��ى االهتمام 
بالرياض��ة بش��كل ع��ام والرياضة 
النس��وية بش��كل خاص، موضحا 

ان انفت��اح ال��وزارة عل��ى االحتادات 
الرياض��ة العراقية خط��وة مهمة 
تصب بتطوي��ر الرياضة والدفع بها 
ال��ى االمام.. ف��ي حن اك��د مدرب 
فريق الصلي��خ زياد ابراهيم محمد 
ان البطولة وف��رت فرصة احتكاك 
جيدة لفريقه الذي متكن من حتقيق 

اللقب.
وفي خت��ام البطولة وزع��ت اجلوائز 
والك��ؤوس على الف��رق الفائزة قام 
بتقدميها مدي��ر عام دائ��رة التربية 
البدنية والرياضة الدكتور عالء عبد 
القادر ورئيس الهيئة االدارية لنادي 

الصليخ عالء كاطع.

بغداد ـ عمر سامي* 
يشهد ملعب النجف الدولي سعة 
30 الف متفرج مراحل متقدمة في 
التنفيذ ليضاف الى املالعب االخرى 
واملنش��ات الرياضية الت��ي تنفذها 
وزارة الش��باب والرياضة ومن املقرر 

ان يفتتح نهاية 2017.
وبن مدير املشروع املهندس جميل 
حس��ن عب��د ان العم��ل مس��تمر 
والثان��وي  الرئيس��ي  بامللعب��ن 

ونس��ب االجناز وصلت الى %80 وان 
التسقيف مستمر بامللعب الثانوي 
ع��ن  فض��ال  متف��رج   400 س��عة 
االس��تمرار بأعمال املضمار اخلاص 
بفعاليات العاب القوى، وان العمل 
مس��تمر في اعم��ال تهيئة وصبغ 
وتنصيب الهيكل احلديدي للملعب 
الرئيس��ي واعمال القالب لقواطع 

. ) VIP (�اجلدران منطقة ال
واض��اف حس��ن عب��د ان االعم��ال 

االخرى  الكهربائية متواصل��ة هي 
والثانوي  الرئيس��ي  امللعب��ن  ف��ي 
التكييف  اعمال منظوم��ة  ومنها 
)الدكت��ات( فض��ال عن االس��تمرار 
ف��ي اعمال م��د انابي��ب التصريف 
للمياه ف��ي ملعب التدريب واعمال 
م��اء  م��ن  امليكاني��ك  منظوم��ات 

ومجاري للملعب الرئيسي.

* إعالم الشباب والرياضة

بغداد ـ الصباح الجديد:
املوهوب حيدر س��الم مواليد 2008 
في الص��ف الرابع االبتدائي، يواصل 
رحلت��ه مع رياض��ة التايكواندو في 
املوهب��ة  لرعاي��ة  الوطن��ي  املرك��ز 
املدرب��ن  باش��راف  الرياضي��ة 
الدكتورعب��د الغفار جباري ولطفي 
خير اهلل ومدير املركز الدكتور خالد 
محم��ود، تألق املوه��وب في بطولة 
الش��هيد فائق اخلزعلي التي نزمت 

في قاعة املركز الوطني وحصل على 
املرتبة االولى في وزن 24 كغم.

ب��دأ مس��يرته ف��ي منتدى ش��باب 
التحدي باشراف املدرب الدكتور عبد 
الغف��ار جباري ث��م التحق بصفوف 
النادي العربي ومنذ ش��هرين انضم 
للمرك��ز الوطن��ي لرعاي��ة املوهبة 
الرياضي��ة مل��ا ميلكه م��ن مؤهالت 
فنية عالي��ة بحس��ب مدربه، عبد 

الغفار جباري.

حيدر سالم.. طاقة واعدة بالتايكواندو80 % نسبة إنجاز »دولي النجف«
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»الزوراء« يجدد عقود 
العبين ويستقطب آخرين

عادل نعمة مدربًا 
لنفط الوسط

غدًا.. افتتاح ملعب 
نادي الشباب

بغداد ـ رافد البدري:
ج��ددت الهيئة االدارية لنادي ال��زوراء عقود عدد من 
العبيه��ا الراغب��ن بارتداء قميص النادي ملوس��من 
قادم��ن، ج��اء ذلك بطلب م��ن امل��درب اجلديد ايوب 
اوديش��و الذي سيش��رف على قيادة الفريق االبيض 
مبعية املالك املس��اعد له واملؤلف من كرمي س��لمان 

وابراهيم عبد نادر ومدرب احلراس غامن ابراهيم.
 وقال عضو الهيئة االدارية والناطق االعالمي للنادي 
عبد الرحمن رشيد: مت جتديد عقود الالعبن الراغبن 
بتمثي��ل فريق النادي ملوس��من قادم��ن وهم: عالء 
كاطع واحمد فاضل وعلي رحيم ومصطفى حسن 
وحس��ن علي وصف��اء ه��ادي واحملترفن الس��ورين 
حس��ن جويد وندمي الصباغ ولؤي صالح وحيدر عبد 
االمير، مضيفاً بان اربعة العبن اخرين سيتم جتديد 
تعاقده��م في االيام القليل��ة القادمة وهم الالعب 
الدولي عالء عب��د الزهرة وامجد كلف وكرار محمد 

وعباس قاسم.
واكد رش��يد بان ادارة النادي جنحت في اس��تقطاب 
عدد من الالعبن الشباب املتميزين الراغبن بتمثيل 
النادي في هذا املوس��م، والذين س��يكونون اضافة 
قوية لفريقنا وهم: جالل حس��ن حارس مرمى نفط 
الوس��ط ، والالعب الشاب ابراهيم بايش القادم من 
نادي نفط الوس��ط ايض��اً، اضافًة ال��ى العبي نادي 
احلس��ن امجد كرمي واحمد زياد، ومصطفى محمد 
الق��ادم من نادي الطلبة، فيما وقع على كش��وفات 
النادي الالعب الشاب محمود مصطفى العب نادي 

ديالى.
يذكر ان نادي الزوراء توج باملركز الرابع في مس��ابقة 
ال��دوري املمتاز لهذا العام، ومتك��ن من احراز بطولة 
كاس الع��راق بعد الف��وز في املب��اراة النهائية على 

فريق نفط الوسط بهدف دون رد.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن مجل��س إدارة ن��ادي نفط الوس��ط ، تعين 
املدرب الشاب عادل نعمة، مديرا فنيا للفريق في 

املوسم املقبل، على أن يقوم باختيار مساعديه.
 وق��ال عادل نعم��ة، في تصريح��ات صحفية: »مت 
االتفاق بشكل رسمي مع إدارة نادي نفط الوسط، 
ورغم أن الفريق خس��ر أغل��ب عناصره املهمة، إال 
أننا نراهن على الوجوه الشابة، التي ستعيد بريق 
نفط الوس��ط في ال��دوري، والذي خلق لنفس��ه 
اس��ما كبيرا في البطولة«. وأشار إلى أن طاقمه 
املس��اعد يتأل��ف من س��عد عبد احلمي��د، مدربا 
مس��اعدا، ونوري عب��د زيد، مدربا حل��راس املرمى، 

وفارس جهاد مدربا للياقة البدنية.
 وبن أنه فتح قنوات اتصال مع عدد من الالعبن، 
ومت االتفاق مع بعض األس��ماء، وسيتم الكشف 
عن الصفقات بش��كل نهائي حال االنتهاء منها 

رسميا.

بغداد ـ الصباح الجديد:
ح��ددت وزارة الش��باب والرياضة يوم غ��ٍد االثنن 
موع��داً ألفتتاح ملعب ن��ادي الش��باب الرياضي 

2000 متفرج في العاصمة بغداد.
وقال وزير الش��باب والرياضة عبد احلسن عبطان 
خالل لقائه مع اللجنة التحضيرية حلفل االفتتاح، 
ان جهود كوادر الوزارة في اجناز املنشأت الرياضية 
تس��تحق الفخر واإلشادة، مبينا ان الوزارة ومببالغ 
بس��يطة متكن��ت من اع��ادة تأهيل ملع��ب نادي 
الش��باب ليش��كل اضافة الى مالعب العاصمة 
والذي ميكن استثماره من قبل املنتخبات الوطنية 
واالندي��ة الرياضي��ة .واضاف عبط��ان ان الرياضة 
العراقي��ة أصبحت مثال اعج��اب اجلميع بعد ان 
حققت طفرة نوعية في املنش��أت الرياضية عن 
طري��ق الث��ورة العمرانية الت��ي احدثته��ا الوزارة 

مؤخراً.
ويشهد حفل افتتاح ملعب نادي الشباب العديد 
م��ن الفقرات الفنية والرياضي��ة فضالً عن اقامة 
مباراة ودية بن العبي منتخب الناش��ئن املتأهل 

الى نهائيات كاس العالم.

بغداد ـ الصباح الجديد:

انتهت مب��اراة منتخبنا الوطني 
أم��س بالتع��ادل اإليجاب��ي م��ع 
ش��قيقه الس��وري بهدف ملثله، 
املباراة الدولية الودية التي اقيمت 
بينهما ظهر أمس الس��بت في 
ماليزيا، ش��هدت احداث الشوط 
الس��بق  ه��دف  تس��جيل  األول 
للمنتخ��ب الس��وري الش��قيق 
ع��ن طري��ق ف��راس اخلطيب في 
الدقيقة 15، فيما ادرك التعديل 
ملنتخبنا الوطني مازن فياض في 

الدقيقة 70.
م��درب  قاس��م  باس��م  وق��ال 
القدم  بك��رة  الوطني  املنتخ��ب 
في تصريحات صحفية إنَّ مباراة 
أم��س محطة مهم��ة لنا برغم 

أنَّنا خارج حسابات التأهل.
وأك��د »من��ذ اس��تالمنا مهمة 
تدريب الفريق، سعينا الستعادة 
والتفكير  املنتخ��ب،  ش��خصية 
بق��وة في إمكاني��ة حتقيق تطور 
ف��ي ترتي��ب الفري��ق ف��ي ترتيب 
االحتاد الدولي )فيفا(، وتقدمنا 17 

مركزًا، ونسعى لتقدم جديد«.
الودية  وأش��ار »مب��اراة س��ورية 
كان��ت فرص��ة حقيقي��ة أيًض��ا 
للوجوه الش��ابة لتقدمي نفسها 
ف��ي ظ��ل غي��اب 6 العب��ن من 
احملترف��ن«، الفًتا إل��ى أنَّ نتيجة 
املباراة س��يكون لها انعكاسات 

قب��ل  الفري��ق  عل��ى  إيجابي��ة 
مواجه��ة منتخ��ب تاي��الن ف��ي 

التصفيات.. وبنَّ »جتديد تعاقدي 
جدي��دة،  س��نة  املنتخ��ب  م��ع 

س��يدفعني خللق ن��واة حقيقية 
ملنتخ��ب ق��وي م��ن خ��الل دعوة 

األس��ماء الش��ابة خ��الل الفترة 
املقبل��ة«.. وختم »م��ا يهمنا هو 

حتقيق نتيجة إيجابية مع تايالند، 
واإلمارات، نستعيد من خاللهما 
صورة املنتخ��ب العراقي ونعمل 
بع��د ذل��ك عل��ى جتدي��د الفريق 

بالصورة املناسبة«.
وأشار كوركيس إلى أن 6 العبن 
ع��ن  أم��س  غاب��وا  محترف��ن، 
لق��اء س��وريا، عل��ى أن ينضموا 
للمنتخ��ب الحًقا ف��ي بانكوك، 
قب��ل مب��اراة تايالند، ف��ي اجلولة 
التاس��عة م��ن تصفي��ات كأس 

العالم 2018، في 31 آب اجلاري.
والالعب��ون ه��م: س��عد ناط��ق 
)العربي القطري(، ريبن س��والقا 
)املرخي��ة القط��ري(، علي عدنان 
أحم��د  اإليطال��ي(،  )أوديني��زي 
بروا  الس��ويدي(،  )هاكن  ياس��ن 
نوري )أوستراس��وند الس��ويدي(، 
جس��ن ميرام )كولومبوس كرو 

األمريكي(.
الوطن��ي  املنتخ��ب  وس��يواجه 
نظيره التايالن��دي في العاصمة 
بانكوك ضمن اجلولة التاس��عة 
للتصفي��ات ي��وم 31 آب اجل��اري، 
فيما يلعب اخر مبارياته حلساب 
اجملموع��ة الثانية ام��ام اإلمارات 
ف��ي العاصمة األردنية عمان يوم 

5 أيلول املقبل. 
يذك��ر أنَّ املنتخب الوطني يحتل 
املرك��ز اخلام��س ف��ي اجملموع��ة 
الثاني��ة بالتصفيات ب���5 نقاط، 
وفق��د أي فرص��ة ف��ي حج��ز أي 

بطاقة للتأهل للمونديال.

تحضيرًا لمواجهتي تايالند واإلمارات

الوطني يتعادل وديًا أمام شقيقه السوري في ماليزيا 
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جانب من مباراة سابقة للمنتخب الوطني أمام سوريا

مناقشات لدعم رياضة الباراملبيةختام بطولة كرة السلة النسوية

حيدر سالم

إعالم المركز الوطني

 تنفي��ذاً لتوجيه��ات وزير الش��باب 
والرياض��ة عب��د احلس��ن عبطان و 
بإش��راف املدير العام لدائرة ش��ؤون 
االقالي��م واحملافظ��ات طال��ب جابر 
املوس��وي ومدي��ر قس��م املوهب��ة 
 ، رؤوف  الكاب��ن بس��ام  الرياضي��ة 
امت املرك��ز الوطني لرعاي��ة املوهبة 
الرياضي��ة لك��رة الطاول��ة املرحلة 
االولى من برنامجه اخلاص بالزيارات 
التفقدية الى أقسامه املنتشرة في 

احملافظات .
وبن مدي��ر املرك��ز الكابن حكمت 
ج��واد ف��ي تصري��ح الع��الم املركز 
الوطني ان برنامج الزيارات امليدانية 
لف��روع احملافظ��ات واملوض��وع م��ن 
قبل قي��ادات الدائرة ، ج��اء لتقييم 
واقع العم��ل هناك م��ن الناحيتن 

الفني��ة واالداري��ة وخاص��ة للفروع 
اجلدي��دة مبحافظات باب��ل و املثنى و 
ذي ق��ار و ميس��ان ، و كذلك لرصد 
نق��اط القوة والضعف فيها لتعزيز 
االولى ومعاجل��ة الثانية وتذليل كل 
الصعوبات التي قد تعترض س��بيل 

عمل تلك املراكز.
وقد كانت الزيارة مثمرة جداً للمراكز 
باملس��ؤولن  التقينا  الثالثة حي��ث 
اإلداري��ن و الفني��ن ، وأولى احملطات 
كانت في بابل الذي استؤنف العمل 
في��ه مؤخ��راً ، واس��تبدال مالكاته 
التدريبي��ة مبدرب��ن دولي��ن و تولي 
ادارت��ه من قبل د. احمد احلس��ناوي 
ال��ذي يتمتع بكف��اءة ادارية عالية ، 
و بع��د االجتماع مع م��الكات مركز 

بابل و تنظيم وحدة تدريبية.
يتاب��ع الكاب��ن حكم��ت ج��واد - مت 
الالزم��ة  التوجيه��ات  أعطاءه��م 
باع��داد قاع��دة البيان��ات اخلاص��ة 

بالالعبن والس��ير الذاتية للمدربن 
و تزويده��م بالبرنام��ج التدريب��ي ، 
كما جرى االتفاق عل��ى منح املركز 
مدة س��تة اش��هر يصار بعدها الى 
زيارة املركز لغرض التقييم الشامل 
الذي س��يحدد في ضوئه اس��تمرار 

العمل في املركز من عدمه .
ج��واد اض��اف ان احل��ال اختلف في 
مرك��زي املثنى وذي قار حيث ظهرت 
جلية النتائج الطيبة لتعاون االحتاد 
الفرعي لالحتاد املركزي لكرة الطاولة 
و مديريات التربية مع املركز الوطني 
ملوهوبي كوة الطاولة، ومتيز الالعبون 
واملدرب��ون ومنه��م املدربة املعتمدة 
س��ماء كامل ف��ي مركز الس��ماوة 
القاع��ة  تكام��ل  ، كم��ا الحظن��ا 
التمرينات على  وتواص��ل  الرياضية 
مدار االسبوع و كذلك حضور أولياء 
أمور الالعبن مايوف��ر دعماً معنوياً 
ألدائه��م ، و ذك��ر ان��ه ق��دم تقريراً 

تفصيلياً ع��ن جولته ونتائجها الى 
مركز املوهبة الرياضية ، مشيراً الى 
ان املرحلة الثانية للزيارات التفقدية 
ستش��مل مركز محافظة ميسان 

خالل االيام املقبلة.
وأك��د مش��اركة خمس��ة مراك��ز 
ف��ي مهرجان النص��ر الكبير املزمع 
إقامته أيلول املقبل احتفاءاً بتحرير 
املوصل العزيزة من عصابات االرهاب 
، وه��ي مراكز بغداد و املثنى وذي قار 
و النجف األشرف وكربالء املقدسة 
وواسط و سيجري حسم مشاركة 
مرك��ز ميس��ان بعد حتقي��ق الزيارة 

امليدانية.
وثم��ن الدعم الكبير ال��ذي تقدمه 
دائ��رة ش��ؤون االقالي��م واحملافظات 
لفروع املوهبة الرياضية باحملافظات 
و مناش��داً إياه��ا زي��ادة الدعم في 
مج��ال توفي��ر التجهي��زات اخلاصة 

بلعبة كرة الطاولة.

إشادة بمستوى فرعي كرة الطاولة في المثنى وذي قار

حكمت جواد: العمل متواصل لتطوير إمكانات مواهب المحافظات 

تقرير

حكمت جواد مع مواهب كرة الطاولة في الناصرية

»الصليخ أ« يحرز بطولة »الشباب 
والرياضة« لسلة النساء

»التميمي« تبحث سبل تجاوز 
»البارالمبية« لألزمة المالية



 الصباح الجديد - خاص: 
 أعلن مهرجان اجلونة السينمائي 
أن فيلم "الش��يخ جاكس��ون" 
للمخرج عمرو سالمة، سيكون 
فيلم افتت��اح دورته األولى، التي 
س��تقام في امل��دة املمت��دة بني 
21 حتى 29 من س��بتمبر/أيلول 

.2017
إن اختي��ار الفيل��م لعرضه فى 
خت��ام برنامج الع��روض اخلاصة 
لل��دورة ال��� 42 ملهرج��ان تورنتو 
الس��ينمائي الدولي، هو اعتراف 
بقيمة الفيلم، ومحطة أولى فى 
مسيرته نحو النجاح، وستشهد 
شاش��ة مهرجان اجلونة عرضه 
الثاني عاملياً، واألول في املنطقة 
العربية بعد خمس��ة أيام فقط 
من عرضه فى تورونتو، ليتمكن 
اجلمه��ور املصري، وبقية احلضور 
م��ن التعرف على ه��ذه التجربة 

املتميزة.

الفيلم بطولة أحمد الفيشاوي، 
وأحمد مالك،  الكدواني،  وماجد 
وأمينة خليل، إضافة إلى ضيوف 
الشرف: بس��مة، ودرة، ومحمود 
البزاوي، الفيلم من تأليف عمرو 
وتعاون  س��المة، وعم��ر خال��د، 
 The Producersبإنتاجه شركات
 ،iProductions وفيلم كلينك،   ،
 Media فيما س��تتولى ش��ركة
Luna األملاني��ة توزي��ع الفيل��م 

خارج العالم العربى.
أحداث فيلم "الشيخ جاكسون" 
تعود إلى يوم اخلميس 25 حزيران 
يوني��و 2009، اليوم ال��ذي أُعلن 
في��ه نب��أ وف��اة املغن��ي العاملي 
مايكل جاكس��ون، وه��زَّ العالم 
بأسره. لكن ما الذي يربط شيخ، 
الغناء  وإمام مسجد، بأسطورة 
األميرك��ي ماي��كل جاكس��ون؟ 
والسؤال األهم، هل سيستطيع 
الش��يخ ممارس��ة حياته بصورة 

طبيعي��ة بعد ذلك، أم س��تعود 
به ذكرياته وعالقاته مبن أحبهم، 
وترسخوا فى وجدانه؟ والسؤال 

األعم��ق، ه��ل ه��و الش��يخ، أم 
جاكس��ون، أم االثن��ان معاً كانا 

في قلب واحد؟.

وح��ول اختي��ار فيلم "الش��يخ 
ال��دورة  الفتت��اح  جاكس��ون" 
األول��ى ، قال انتش��ال التميمى 
"أي مهرج��ان  املهرج��ان  مدي��ر 
س��ينمائي في املنطقة، ومهما 
بلغت جناح��ات برنامجه الدولي، 
س��يظل يعان��ي من ثغ��رات في 
ح��ال ع��دم متكنه م��ن اجتذاب 
املنطق��ة،  س��ينمائيي  أف��الم 
وتق��دمي أعماله��م، لذلك يفخر 
فري��ق البرمج��ة، وه��و يدش��ن 
مجموعة  باس��تقطاب  عمل��ه 
متميزة م��ن األفالم العربية، وأن 
يجد بينه��ا فيلماً مصرياً خاصاً 
بامتياز، يفتت��ح به الدورة األولى 
للمهرج��ان، ويتس��ق متام��اً مع 
توجه��ات الفري��ق ف��ي التنويع 
ذات  األف��الم  مس��توى  عل��ى 
البع��د الدولي، أو الت��ي ينجزها 

سينمائيو منطقتنا.
وع��ن الفيلم يق��ول اخملرج عمرو 

سالمة "الفيلم شخصى حقاً، 
حي��ث أروي م��ن خالل��ه قص��ة 
ش��ديدة العم��ق واخلصوصي��ة، 
وفي��ه نظ��رة ثاقب��ة ال��ى حياة 
محم��د  املنت��ج  اآلخر."وحت��دث 
حفظي مشيراً الى أن "التجارب 
غي��ر املألوفة، هى غالب��اً ما تثير 
حماسة اإلنتاج، وفيلم "الشيخ 
جاكسون" ينتمي الى هذا النوع 
م��ن التجارب، وأنا انتظر بش��ده 

ردود األفعال بعد عرضه".
فيم��ا علق املنتج هانى أس��امة 
قائال: ""الش��يخ جاكسون" هو 
ثان��ى األفالم التى نتع��اون فيها 
مع اخمل��رج عم��رو س��المه بعد 
فيل��م "ال مؤخ��ذه"، وهو كعادة 
عم��رو فيلم فيه ق��در كبير من 
أولى خطواته  واملغامرة،  احلداثة 
انطلق��ت م��ن مهرج��ان تورنتو 
تكون  أن  ونتمن��ى  الس��ينمائي 

مثمرة.

التواص��ل االجتماعي  في مواق��ع 
انتش��رت مؤخراً حكاية ش��عبية 
بالش��هامة  عالق��ة  له��ا  مؤث��رة 
وامل��روءة والغي��رة والضمائر احلية، 
جرت أحداثها في ستينيات القرن 
املاض��ي، أنقله��ا حرفي��اً م��ن دون 
التصرف مبحتواه��ا، وبعد االنتهاء 
م��ن قراءتها س��يكون لدينا معها 

"رباط للسالفة" !
"كان��ت منطقة املي��دان والقريبة 
من منطقة ب��اب املعظم معروفة 
ألهال��ي مدينة بغ��داد لوجود أكثر 

من بيت للدعارة فيها .
يروي لنا س��ائق التكس��ي أنه في 
أحد األيام وبينما كان يحمل راكباً 
من املي��دان ال��ى الباب الش��رقي، 
حاولت أمرأتان أن توقفا الس��يارة، 
بس��ائق  الراك��ب  ص��اح  عنده��ا 
التكسي: عمي ال توَكف ال توَكف 
وآن��ي أنطيك كروتهم، اس��تغرب 
س��ائق التكس��ي له��ذا الطل��ب 
ولكن��ه عم��ل بنصيح��ة الراكب 

ومضى في طريقه .
وعند الوصول ال��ى منطقة الباب 
الش��رقي، أخ��رج الراك��ب نق��وده 
وح��اول أن يدف��ع أجرته م��ع أجرة 
املرأت��ني، عنده��ا ق��ال ل��ه س��ائق 
التكس��ي: عم��ي بس َكّلي ش��نو 
الس��بب الل��ي ما خليتني أش��يل 
النس��وان وكروتهم على حسابي؟ 
عندها ضحك الراكب وقال : عمي 
آني أش��تغل )َك��واد( والناس كلها 
تعرفني وهذوله النس��وان مبينني 
بنات أوادم، أخاف ال أحد يش��وفني 
وياهم ويظن السوء بيهم، عندها 
رفض سائق التكسي أخذ الفلوس 

من الراكب لشهامته!"
عندما رويت هذه احلكاية الى زميلي 
في العمل، والتي حتمل الكثير من 
املعاني والعبر لل��ذي يفهم طبعاً 
ببواطن األمور ابتسم زميلي الذي 
يعمل ف��ي مهن��ة الصحافة منذ 
أكثرم��ن أربعة عقود وق��ال لي: إن 
حكايتك تذكرني بأحد األشخاص 
الذي��ن ميتهن حالي��ا مهنة "راكب 
التكسي" نفس��ها في حكايتك، 
لكنه اتخذ من الصحافة واالعالم 

غطاًء ملهنته األصلية !!
 يق��ول زميل��ي: قادني الق��در الى 
أن أك��ون وجه��اً لوجه م��ع "بطل 
الفلم" هذا الذي تسلل الى مهنة 

الصحافة من الس��ياج أو الشباك 
أو من فتحة اجملاري.. منّصباً نفسه 
وإعالمية  على مؤسسة صحفية 
ورئيس��اً لتحرير صحيفة بائس��ة 
واألكاذيب  بالفضائ��ح  تخصصت 
واالبت��زاز العلن��ي وه��و ال��ذي لم 
يكتب س��طراً واحداً ف��ي حياته ، 
بل َح��ّول مكتبه م��ن الكتابة الى 

بطولة وإنتاج اإلفالم ... العائلية!
إس��اءته ملهنة الصحافة جعلتني 
بيني  الفل��م"  "بط��ل  اس��توقف 
وبني هذا الذي كان برفقة عدد من 
املندوب��ات "الصحفي��ات" اللواتي 
يعمل��ن مبعيته حتت طلب الزبائن.. 
والكالم لزميلي الصحفي وأساله 

:
- أجبن��ي بصراح��ة .. مل��اذا حت��اول 
الصحاف��ة  مهن��ة  اس��تغالل 
واإلس��اءة إليه��ا للتغطي��ة على 
مهنت��ك األصلية وه��ي تدر عليك 
ربح��اً جيداً، وأن��ت غير مضطرالى 

ذلك ؟
 - بطل الفلم: ه��ذا ال يعنيك فإن 
ربح��ي ق��د تضاعف ألنه��ا فرصة 
النف��وذ      أصح��اب  م��ن  تك��ون  أن 
والعالقات، فضالً عن "الصحافة" 
باتت اليوم هي السلطة االولى في 
البلد وليس الرابع��ة ، وأن الكتابة 
والنشر والتلفيق ضد هذا املسؤول 

أو ذاك واتهام هذه الوزارة 
املؤسس��ة  تل��ك  أو 
حتق����ق أه�دافن��ا 
، وه��ذا يعني أيضا 
أنها أفضل وأسهل 
طريق��ة للوص��ول 

واختراق  املسؤولني  الى 
مؤسس����ات ال���دولة 
والس��يطرات واألجهزة 

الرقابية ؟
- زمي��ل���ي الصحف��ي: 

وملاذا تس��يء الى سمعة 
اآلخرين والتشهير باألبرياء 

عبر  اخمللص��ني  والوطني��ني 
صحيفتك ؟

- بط��ل الفل��م: بصراحة "بس 
ال تَكول ألح��د "للحصول على 
األموال طبعاً.. وتعمد اإلس��اءة 
للشرفاء، ألني فقدت كل شيء 
ميتلك��ه الرج��ل الرج��ل ، ولهذا 
أحاول إقناع نفس��ي بأن اآلخرين 

ليس��وا أفضل مني، ولهذا أحاول 

خل��ط األوراق والتش��ويش عليهم 
عس��ى أن أتخل��ص م��ن هاج��س 

وعقدة "النقص" التي تؤرقني !
- الزميل الصحف: ونقطة احلياء؟

الفل��م: س��قطت من��ذ  - بط��ل 
زمن..!

- الزميل الصحفي: والضمير ؟
- بط��ل الفل��م: لم أتع��رف عليه 

بعد..!
والرجول��ة  الصحف��ي:  الزمي��ل   -

والشهامة ؟
- بطل الفلم: يضحك.. ذهبت مع 

أهلها !
- الزميل الصحفي: من يكتب لك 

أو يحرر لك مواضيع صحيفتك؟
- بط��ل الفلم: هن��اك العديد ممّن 
فقدوا "عذرية الصحافة" يعملون 

حتت إمرتي وينفذون تعليماتي !
وعندم��ا انتهى زميل��ي الصحفي 
من قص حكايته مع "بطل الفلم" 
قلت ل��ه ال تس��تغرب.."فإن فاقد 
الش��يء ال يعطي��ه "وقال��وا ايضا 
" إن لم تس��تح فافعل ما ش��ئت 
"أمث��ال هؤالء.. جتعلنا نترحم على 
"راك��ب التكس��ي" م��ن منطقة 
امليدان.. ألنه أق��ل ما يقال إنه كان 
ميتل��ك ضمي��راً وغي��رًة وش��هامة 
ويخاف على سمعة اآلخرين.. أكثر 

من "بطل الفلم" !

 - ضوء
فاقد "الغيرة" 
لــــوطنية  ا

ــن  يطع
بالشرفاء !

سماسرة الصحافة!

عاصم جهاد

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

ملصق املهرجان

)الشيخ جاكسون( يفتتح الدورة األولى لمهرجان الجونة السينمائي
تنطلق فعالياته في 21 أيلول المقبل

الصباح الجديد - وكاالت:
ف��ي خطوة لتطوي��ر منظومة اخلدم��ات اإللكتروني��ة املقدمة 
لقاصدي املسجد احلرام، مت تدشني شاشة خدمات الزوار اخلاصة 

بالشبكة الالسلكية في ساحات املسجد احلرام.
وحتتوي هذه الشاش��ة على البث املباشر واخلدمات اإللكترونية، 

وإرشادات تهم احلاج وكتب وصوتيات وخرائط.
ويس��تطيع من خالله��ا احلاج، أو املعتم��ر، أو الزائر، الدخول عن 
طريق الشبكة الالسلكية "wifi" املتوفرة في ساحات املسجد 

احلرام، والتي من خاللها ستعمل تلقائياً "خدمات الزوار".
وتتميز ه��ذه اخلدم��ة باحتوائها على ثالث لغ��ات متنوعة هي 

العربية، واإلجنليزية، واألوردية.
م��ن جهة أخرى، مت طبع مليون و300 ألف نس��خة من مطويات 
هيئة املس��جد احلرام التوجيهية، واإلرشادية بعدة لغات، وذلك 
لتوزيعه��ا عل��ى قاص��دي البيت العتي��ق، م��ن منطلق حرص 
الرئاس��ة العامة على تقدمي أفضل اخلدمات لقاصدي بيت اهلل 

احلرام، وخصوصاً فيما يتعلق بتوعيتهم وتوجيههم.

تدشين شاشة خدمات الحجاج 
الالسلكية بعدة لغات

الديوانية - الصباح الجديد:
أق��ام قصر الثقافة والفن��ون في الديواني��ة التابع لدائرة 
العالقات الثقافية العامة، أمسية ثقافية حملت عنوان 
)األهزوجة الفراتية في التراث(، بالتعاون مع ملتقى نيبور 

الثقافي التابع الحتاد األدباء والكتاب في احملافظة.
وحاض��ر في األمس��ية نصير جابر متن��اوال األهزوجة عبر 
العصور التاريخية املتع��ددة، وجاء بأمثلة عن هذا التراث 
احلافل بالعط��اء واإلب��داع، مبينا إن احملافظ��ات العراقية 
امتازت به��ذه األهزوجة، وباخلص��وص محافظات الفرات 
األوس��ط، حيث مثلت األهزوجة ظاهرة تراثية مهمة في 

تلك احملافظات، التي تعدها من ضمن تراثها العريق. 
وذك��ر جابر بع��ض الش��خصيات املهم��ة الت��ي اقترنت 
باألهزوج��ة خ��الل تاريخهم املش��رف، أمثال ش��عالن أبو 
اجل��ون، واب��ن صكب��ان العبادي، وعب��اس الفت��الوي، وعبد 

السادة كصاد، وغيرهم. 
وأوضح جابر، تستعمل األهزوجة في األغراض السياسية، 
وقد لعبت دورا كبيرا ف��ي أثناء قيام الثورات املتعددة، من 
حي��ث الدعم، والنق��د، وتش��جيع الثوار، مش��يرا إلى إن 
األهزوجة تعد هوية عربي��ة مميزة، ال ميكن القضاء عليها، 
ألنها منت وتط��ورت كثيرا في العصر احلديث، وأصبح لها 
صدى واس��عا في محافظات العراق املتعددة، واألهزوجة 
تعتمد على التضاد، واملفارقة اللغوية، واللغة املفهومة، 

حتى يفهما اآلخرين.

الصباح الجديد-وكاالت:
لفتت دمية تسير في شوارع طوكيو أنظار الكثيرين، الذين 
اعتق��دوا للوهلة األولى، أنها روب��وت جديد، ليتضح الحقا 

أنها أول دمية بشرية.
ووق��ف البعض منه��م حلظات للتدقيق ف��ي مالمح "لولو 
هاش��يموتو" ومعرفة إذا كانت دمية بالس��تيكية، أم أنها 

مجرد إنسان.
وارت��دت عارضة أزي��اء يابانية زيا خاصا بالدمى من الش��عر 
املس��تعار إلى القناع إل��ى املفاصل البالس��تيكية قبل أن 

تسير أمام الناس.
ول��م يقف س��حر الدمية البش��رية على املارة في ش��وارع 
العاصمة اليابانية، بل امتد إلى العالم االفتراضي، مع وجود 
عش��رات اآلالف من املعجبني في صفحة لولو هاش��يموتو 
في موقعي فيس��بوك، وتويت��ر. وأكد مبتك��ر الدمية أنها 

في العالم، مش��يرا إلى األول��ى م��ن نوعه��ا 
مث��ل أنه كان يحلم  بابت��كار 

ا  منذ ه���ك��ذ امنوذج 
صغره.

األهزوجة في التراث الفراتي 
بأمسية قصر الثقافة والفنون

أول دمية بشرية تسير 
في شوارع طوكيو 

الصباح الجديد - وكاالت:
وقع��ت الفنانة يس��را اللوزي 
املنتج  بصورة رس��مية، م��ع 
ص��ادق الصب��اح، لالنضم��ام 
الى أبطال مسلس��ل "عائلة 
احلاج نعم��ان"، والذي ينتمي 
للدراما الطويلة، حيث تصل 
عدد حلقات��ه إلى 70 حلقة، 
حيث مت ترشيحها منذ أكثر 

من شهر، ومت التعاقد رسمًيا في يوم 
اخلمي��س.  ومسلس��ل "عائلة احلاج 
نعمان"، يواصل ُصّناعه تصويره منذ 
أكثر من أسبوعني في استوديو العزبة 
ف��ي منطق��ة ش��برا من��ت، ويتولى 
بطولته كل من تّيم حس��ن، ويس��را 
الل��وزي، وصالح عبد هلل، وأحمد بدير، 
وس��هر الصايغ، وهبة مجدي، وحازم 
س��مير، وصفاء الطوخي، ومحس��ن 

الناص��ر، ولق��اء  منص��ور، وفاطم��ة 
س��ويدان، وميرنا ن��ور الدي��ن، ومنال 
سالمة، وسماح السعيد، ومجموعة 
م��ن الش��باب منه��م ياس��ني أحمد 
الس��قا، وراب��ي عمر س��عد، وهو من 
تأليف الكاتب الكبي��ر مجدي صابر، 
ويقوم بإخراجه اخملرج أحمد ش��فيق، 
وإنت��اج ش��ركة املتحدي��ن للمنت��ج 

صادق الصباح.

يسرا اللوزي تنضم إلى فريق 
مسلسل "عائلة الحاج نعمان" 

بغداد - الصباح الجديد:
يواص��ل قس��م املس��ارح في 
واملس��رح  الس��ينما  دائ��رة 
نش��اطاته الفني��ة، عب��ر 
ح��راك ملح��وظ هدفه 
احلياة  ببث  االستمرار 
ف��ي أركان املس��رح 
بنح��و  العراق��ي، 

متنوع وأصيل. 
مدي��ر  وق��ال 

قس��م 
ح  ر ملس��ا ا
الدائرة  في 
ن  لف��ن��ا ا
ح  ف�����ال
براهي��م:  إ
ه����ن���اك 

مجموعة من األف��كار التي ننوي 
إحالتها إلى أنشطة فنية، تؤكد 
س��المة النه��ج ال��ذي اختطناه 
إلدامة وهج املسرح العراقي، عبر 
إقامة مهرجان��ات دورية، تعكس 
مستوى األعمال املسرحية سواء 
ضم��ن أعم��ال الفرق��ة الوطنية 
للتمثيل، أو الفرق املس��رحية في 
محافظاتن��ا احلبيبة، مل��ا متتاز به 
من وج��ود إمكانات وطاقات فنية 
كبي��رة عل��ى صعي��د النصوص، 
أو منظوم��ة العم��ل اإلخراج��ي، 
ووجود ممثلني مبدعني يستوعبون 

اللغة املسرحية فكريا وبصريا.
وأضاف إبراهيم: من األنشطة التي 
نن��وي إقامتها، مهرج��ان منتدى 
املسرح الذي سينطلق قبل نهاية 

هذا العام، حيث تشارك فيه عدد 
من ف��رق احملافظات، وسنش��كل 
جل��ان للمتابع��ة، لغ��رض اختيار 
األعمال املناس��بة، كما سنعمل 
على استضافة أعمال مسرحية 
من ب��ني هذه الفرق لعرضها على 
خش��بة املس��رح الوطني، وخللق 
حافز معن��وي للتنافس اإليجابي، 
وتق��دمي األفضل، ه��ذا إلى جانب 
اس��تضافة عم��ل مس��رحي من 
محافظة بابل بعنوان )السندباد(، 
فك��رة و اخ��راج د. احم��د محمد 
عبد األمير، وه��و عمل مونودراما 
الفن��ان  ب��أداء  الواح��د،  املمث��ل 
حسني مالتوس، حيث يتميز هذا 
العمل مبس��رح خيال الظل ومبنت 

فلسفي.

بغداد - الصباح الجديد:
الفيلي  الثقاف��ي  البي��ت  أقام 
التاب��ع إل��ى دائ��رة العالقات 
وبالتعاون  العامة،  الثقافية 
س��ازان  منظم��ة  م��ع 
امل��رأة  لرعاي��ة  الفيلي��ة 
والطف��ل، محاضرة عن 
الفيلية  الكردية  األزياء 

للناش��ط املدني بش��ؤون الك��رد الفيلني 
ياسر القطبي، بحضور نخبة من املهتمني 

بتاريخ وفلكلور الكرد الفيلني. 
استهلت اجللسة التي أدار محاورها اخملرج 
املسرحي إبراهيم حسب اهلل، بتقدمي شرح 
موجز عن تاريخ األزياء الفيلية، بعدها القى 
الضيف محاضرته التي اشار منها الى إن 
الك��رد الفيلني، جاؤوا م��ن حضارات قدمية 

قب��ل امليالد، وآخرها احلض��ارة "العيالمية" 
التي س��كنت ش��رق نهر دجلة املمتدة من 

منطقة علي الغربي إلى مدينة كالر.
وأضاف القطبي، لقد متيزت األزياء الكردية 
الفيلية باأللوان الزاهية، مثل ألوان اإلزهار، 
واجلب��ال، وتغيرت هذه األزياء مع مرور الزمن 
بس��بب تالق��ح احلض��ارات، وخاص��ة م��ع 

احلضارة العربية، والفارسية. 

قسم المسارح يقيم مهرجانًا قبل نهاية العام

"سازان" تقيم محاضرة عن األزياء 
الكردية وتغييرات طرأت عليها
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