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بغداد - أسامة نجاح:
أعلنت قيادة العمليات املشتركة، 
يوم أمس األح��د ، إن قضاء تلعفر 
ب��ات اآلن ف��ي قبضة ي��د القوات 
األمنية بع��د حترير جمي��ع القرى 
واملناط��ق في��ه بالكام��ل من زمر 
داعش اإلرهابي ، مؤكدة إن حتقيق 
النصر بات قريب��ا جدا خالل األيام 
القليلة املقبلة وس��يعود القضاء 

إلى حضن الوطن . 
وقال الناطق باسم قيادة العمليات 
املش��تركة العمي��د الركن يحيى 
رسول في حديث خاص لصحيفة 
‘‘الصباح اجلديد‘‘ إن "قضاء تلعفر 
اآلن في قبضة القوات األمنية من 
جيش وشرطة ومكافحة اإلرهاب 
واحلش��د الش��عبي بع��د حتري��ره 

بالكامل . 
الفرق��ة  "قطع��ات  إن  وأض��اف 
املدرعة التاس��عة ولوائي  9 2 و11 
من احلش��د الش��عبي حرروا حيي 
العس��كري والصناعة الشمالية 
ومنطق��ة املع��ارض وبوابة تلعفر 

وقرية الرحمة". 
وأوضح أنه "بذل��ك مت حترير جميع 
إحي��اء مركز قض��اء تلعف��ر ولم 
يتبَق من س��احة عمليات قادمون 
ياتلعفر س��وى ناحي��ة العياضية 
والقرى احمليط��ة بها"، الفتا إلى أن 
"قطع��ات الفرقة 15 على وفق16 

حاليا تتقدم باجتاه العياضية". 
الفرق��ة  "قطع��ات  إن  وتاب��ع 
السادسة عشر حققت انتصارات 
القطع��ات  وستس��تمر  كبي��رة 
بالتق��دم حلني حترير قض��اء تلعفر 

بالكامل". 
من جانبه��ا أف��ادت مديرية إعالم 
احلش��د الش��عبي ، أم��س األحد ، 
بتحري��ر قريتي )فق��ة و الهارونية( 

جنوب شرق العياضية. 
وقال إعالم احلش��د في بيان تلقت 
صحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ نسخة 
 16 الفرق��ة  "قطع��ات  إن  من��ه، 
للجيش تتقدم نحو العياضية من 

اجلهة اجلنوبية الشرقية". 
وأضاف البي��ان، أن "القوات حررت 
قرى فقة والهارونية، جنوب ش��رق 

العياضية". 
من جهته أعلن مسؤول عسكري 
في قي��ادة عمليات نين��وى ، أمس 
االح��د ، عن ه��رب عناصر تنظيم 
داعش اإلرهابي م��ن حيي الرحمة 

والعسكري باجتاه شمال تلعفر.
وقال املص��در لصحيفة ‘‘الصباح 
اجلديد‘‘ إن "القوات األمنية ضيقت 
اخلن��اق على عناصر تنظيم داعش 
اإلرهابي وكبدته خسائر جسيمة 
باألرواح واملع��دات ما اجبر عناصر 
التنظي��م عل��ى اله��رب من حيي 
الرحمة والعس��كري باجتاه شمال 

القضاء. 
وأض��اف املصدر ال��ذي لم يفصح 
عن أس��مه إن "اجلهد الهندس��ي 

لق��وات احلش��د واصل��ت جتري��ف 
مفخخ��ات العناصر اإلرهابية من 

داخل األحياء احملررة. 

ذل��ك أكد مص��در عس��كري في 
الفرقة التاسعة التابعة للجيش 
العراقي ، أمس األح��د، أن الفرقة 

التاسعة أنهت مهامها في تلعفر 
شمال غرب محافظة نينوى.

تتمة ص3

تحرير مركز قضاء تلعفر بالكامل
وإعالن بشائر النصر في األيام القليلة المقبلة

القوات العسكرية في قضاء تلعفر

بغداد ـ الصباح الجديد:
قضت احملكمة االحتادية العليا، امس 
االحد، بدستورية الفقرة الواردة في 
قانون املوازنة للعام احلالي املتعلقة 
باحتس��اب م��دة اخلدم��ة العقدية 
الدائ��م  امل��الك  عل��ى  للمثبت��ني 
الغراض الع��الوة والترفيع والتقاعد 
اس��وة بزمالئهم الذين ثبتوا، الفتة 
إل��ى أنها تتف��ق مع مبدأ مس��اواة 

العراقيني الواردة في الدستور.
االعالم��ي  املكت��ب  مدي��ر  وق��ال 

إياس  العليا  للمحكم��ة االحتادي��ة 
ال��ى  ورد  بي��ان،  ف��ي  الس��اموك، 
"احملكم��ة  إن  اجلدي��د"،  "الصب��اح 
عندما نظرت دعوى الطعن ببعض 
م��واد املوازنة للع��ام احلالي املرقمة 
)17/ احتادي��ة/ 2017( كان��ت اح��دى 
الفقرات املطعون بعدم دستوريتها 
–وهي املادة )11/ سادس��ا(- تقضي 
باحتس��اب مدة التعاق��د للمثبتني 

على املالك الدائم بعد 9/ 4/ 2003.
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت االمانة العامة جمللس الوزراء، 
امس االح��د، اصدارها ام��راً ديوانياً 
بإلغ��اء اللجن��ة الدائم��ة للحفاظ 
على س��المة اللغة العربية واعادة 

تشكيلها.
وق��ال مص��در مطلع ف��ي تصريح 
العام��ة  "االمان��ة  أن  صحف��ي"، 
اصدرت امراً ديواني��اً بإلغاء اللجنة 
الدائم��ة للحف��اظ عل��ى س��المة 
اللغ��ة العربية"، الفتاً الى ان "االمر 
الديوان��ي املرقم 93 لس��نة 2017، 
اع��اد تش��كيل اللجن��ة، برئاس��ة 
ال��وزراء،  جملل��س  العام��ة  األمان��ة 

وعضوية ممثلني ع��ن كليات العلوم 
اإلسالمية واآلداب واإلمام الكاظم، 
وديواني الوقف الشيعي والسني".

وأضاف أن "اللجنة ستتولى الرقابة 
واإلشراف على تنفيذ قانون احلفاظ 
على سالمة اللغة العربية رقم 46 
لس��نة 1977، واقتراح مش��روعات 
القوانني واألنظمة املتعلقة بشؤون 
اللغ��ة العربي��ة، فض��الً ع��ن رف��ع 
تقري��ر س��نوي إلى األمان��ة العامة 
جمللس ال��وزراء، ع��ن نتائ��ج تطبيق 
التشريعات املتعلقة بشؤون اللغة 

العربية".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
أك��د امني ع��ام مجلس ال��وزراء، 
مهدي العالق، ام��س االحد، على 
ح��رص احلكوم��ة العراقي��ة على 
حتقي��ق املصاحل��ة اجملتمعي��ة في 
املناطق احمل��ررة كج��زء مهم من 
عملية إعادة االس��تقرار الى تلك 
املناطق بع��د حتريرها من تنظيم 

داعش اإلرهابي.
وق��ال الع��الق ف��ي بي��ان ورد الى 
"الصب��اح اجلدي��د"، على هامش 
منظم��ة  بعث��ة  رئي��س  لقائ��ه 
الهج��رة الدولي��ة الس��ابق ف��ي 
بغداد توم��اس فايز وبديله جيرارد 

ويت، اننا "نش��يد ب��دور املنظمة 
ف��ي تق��دمي املس��اعدات املادي��ة، 
باإلضاف��ة  والطبي��ة،  والفني��ة، 
الى دعم مجموعة من املش��اريع 
في املناطق التي ش��هدت تواجد 
النازح��ني بالرغم م��ن التحديات 
أداء  واجه��ت  الت��ي  الكبي��رة 

مهامها".
وأضاف "مت مناقش��ة دور املنظمة 
تش��كيالت  م��ع  التع��اون  ف��ي 
العراق  ف��ي  اجملتمعية  الش��رطة 
لإلس��هام ف��ي جترب��ة املصاحل��ة 

اجملتمعية في املوصل".
تتمة ص3

الحكومة تؤكد حرصها على تحقيق 
مصالحة مجتمعية في المدن المحررة

"االتحادية" تقر بدستورية 
فقرة الموازنة المتعلقة 

باحتساب خدمة المتقاعدين 

إلغاء اللجنة الدائمة للحفاظ 
على سالمة اللغة العربية

نائب: اإلصرار على إجراء االستفتاء على
شكله الراهن خطأ قاتل للقيادة الكردية

األمم المتحدة توزع شهادات تمليك
المنازل لإليزيديين العائدين في سنجار 23

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن زعيم التيار الصدري مقتدى 
الصدر، أمس االحد، عن براءته من 
نقابات  باحتاد  س��بعة اش��خاص 
"بتشويه  قاموا  بالبصرة  العمال 
املال  احلقائق لالس��تمرار بسرقة 
الع��ام"، وفيم��ا ب��ني ان "رائح��ة 
الفس��اد كثرت"، ح��ذر من "ما ال 

يحمد عقباه".
وقال الصدر في رد على مناش��دة 

وجه��ت ل��ه م��ن رئيس احت��ادات 
بالعراق س��تار  العم��ال  نقاب��ات 
دنب��وس وتضمنت "بن��اء على ما 
تناقلته وس��ائل االع��الم يوم 22 
اب اجل��اري، بقي��ام مجموعة من 
مؤمت��ر صحفي  لعق��د  الس��راق 
تضمن تش��ويه متعم��د حلقائق 
االمور الت��ي جتري في احتاد نقابات 
اله��دف منها  بالبصرة  العم��ال 
املال  اس��تمرارهم بنهب وسرقة 

العام، ونناشدكم باتخاذ ما ترونه 
مناس��با ضد االس��ماء املذكورة 
)جاس��م محم��د حم��زة، كاظم 
علي علي��خ، فاضل عبد العباس، 
وع��ودة كاظ��م س��عيد، وم��ازن 
حميد ضهد، وخالد علي ضايف، 
وحس��ني علي ضايف("، واطلعت 
"الصب��اح اجلدي��د على نس��خة 
من��ه ان "على االس��ماء املذكورة 
املثول امام جلنة مكافحة الفساد 

فورا".
واض��اف الص��در ان "عل��ى جلن��ة 
مكافحة الفس��اد في حال ثبوت 
جرمه��م تس��ليمهم للجه��ات 
اخملتصة"، مشيرا الى انه "ال يحق 
الي اح��د يدعي االنتماء لنا في اي 
نقابة او احت��اد او غيره، مالم يكن 
السياس��ية  الهيئة  بتخويل من 

حصرا، واال فهو كاذب".
تتمة ص3

الصدر يعلن براءة مشروطة من سبعة أشخاص
باتحاد نقابات العمال في البصرة

بغداد ـ الصباح الجديد:
وج��ه املكتب اإلعالم��ي لوزارة 
النفط مذكرة الى وزير النفط 
يدعو فيها الى حس��م قضية 
الوزارة  تنشرها  التي  اإلعالنات 
بع��د  احمللي��ة  الصح��ف  ف��ي 
ان وجه��ت بع��ض الصح��ف 
اتهامات الى مس��ؤول املكتب 
اإلعالنات  باحت��كار  اإلعالم��ي 
ملصلحة صحف معينة وفيما 

يلي نص املذكرة.

السيد الوزير احملترم
 م / قضية نشراالعالنات في 

الصحف
حتية وتقدير 

بات��ت االعالنات التي تنش��رها 
متث��ل  وش��ركاتها  ال��وزارة 
 ً وازعاج��ا  كبي��رة  مش��كلة 
للمكت��ب االعالمي ولل��وزارة ، 
بسبب صراع الصحف اليومية 

وخصوصاً  عليه��ا  للحص��ول 
الت��ي  الصح��ف  قب��ل  م��ن 
النش��ر  فيها ش��روط  التتوفر 
واالنتش��ار،  واملعاييراملهني��ة 
والتي تتاخذ من ذلك وس��يلة 
لالبت��زاز العلني على حس��اب 
الشروط األخرى والتي تدار من 
قبل أف��راد العالقة لهم مبهنة 

الصحافة واالعالم  .
ه��ذه  بع��ض  حت��اول  وله��ذا 
الصحف من استخدام اسلوب 
املدي��ح والثناء واالش��ادة عند 
والتشهير  ملطالبهم  الرضوخ 
وتلفي��ق االتهامات ف��ي حالة 

الرفض .
علما ان املكت��ب االعالمي في 
الوزارة العالقة له بتاتا بنش��ر 
االعالن��ات  ف��ي الصح��ف بل 
هي من مه��ام اجلهات املعنية 
في الش��ركات النفطية التي 
الرجوع  تنش��ر االعالن��ات دون 

الى الوزارة  وفق اليات النش��ر 
في الصحف الت��ي مت وضعها 
ال��وزراء  الس��ادة  ومبصادق��ة 
الس��ابقون وباش��راف اللجنة 
املركزية املش��رفة على نش��ر 
االعالن��ات الت��ي متث��ل الدوائر 
الرقابية واملعنية بهذا الش��ان  
، تشرف وتتابع  عمليات النشر 

وفق اليات اختيار الصحف .
ورغ��م كل ذلك جن��د عمليات 
تط��ال  واالتهام��ات  االبت��زاز 
املكت��ب االعالم��ي م��ن قب��ل 
االعالنات  وسماسرة  عصابات 
وهو بعي��د كل البعد عن هذا 
املوضوع  ومنذ عام 2008 .ومن 

أجل وضع حد لهذا املوضوع .
وعليه نقترح لسيادتكم :

تش��كيل  ال��ى  االيع��از   : اوال 
 " يطل��ق  ش��عبة  او  وح��دة 
وحدة أو ش��عبة نشراالعالنات 
ف��ي الصحف ترتب��ط بالدائرة 

االداري��ة   اوالدائ��رة  القانوني��ة 
قس��م احملاس��بة ف��ي مرك��ز 
الوزارة اما في الشركات فيتم 
ارتباطاتها بالهيئات واالقسام 

القانونية او احملاسبة .
ثاني��ا : تعم��ل ه��ذه الوحدات 
باعالنات  اخلاص��ة  اوالش��عب 
الي��ات  بحس��ب  الصح��ف 
ووف��ق  للنش��ر  وش��روط 
التعليمات الرس��مية بالنشر 
في الصحف واسعة االنتشار.

ثالث��ا :يت��م اختي��ار الصحف 
واسعة االنتشار بطلب اللجنة 
م��ن ه��ذه الصح��ف بتق��دمي 
مايثب��ت ع��دد النس��خ الت��ي 
تطب��ع يومياً مع تق��دمي ادارات 
ه��ذه الصحف تعه��دا بذلك 
مؤيدة من قب��ل ادارة املطبعة 
وامل��وزع  ونقاب��ة الصحفي��ني 
العراقي��ني ومصادق عليها من 
قب��ل كاتب الع��دل ، ويتضمن 

التعهد بتحمل ادارات الصحف 
واملالية  القانونية  املس��ؤولية 
في حالة ع��دم دقة املعلومات 
وللش��ركات  لل��وزارة  املقدمة 
تكلي��ف  وميك��ن   ، النفطي��ة 
الدائرة القانونية باعداد وثيقة 

التعهد والشروط الالزمة . 
ادارات  دع��وة  يت��م   : ثالث��ا 
الصح��ف واخملول��ني ملراجع��ة 
يتم  التي  والش��عب  الوحدات 
أس��تحداثها واخلاصة باالعالن 
التجاري ، واليحق لها مبراجعة 

الدوائر واالقسام االخرى .
الدع��اوى  اقام��ة   : رابع��ا 
القضائية ضد ادارات الصحف 
الت��ي مت��ارس عملي��ات االبتزاز 
االتهامات  ونش��ر  والتضلي��ل 
الكاذبة  واالدع��اءات  الباطل��ة 
التي تسئ للوزارة ولشركاتها 

وملوظفيها .
مع التقدير 

المكتب اإلعالمي لوزارة النفط
يدعو الى حسم قضية نشر اإلعالنات في الصحف

متابعة

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت رئاس��ة مجلس محافظة 
ف��وز  األح��د،  أم��س  البص��رة، 
السياس��ي أس��عد عب��د األمير 
محاف��ظ  مبنص��ب  العيدان��ي 
البص��رة في ض��وء حصوله على 
24 صوتاً من أصل 27 صوتاً خالل 

جلسة استثنائية عقدها اجمللس 
في مقره.

بالوكال��ة  رئي��س اجملل��س  وق��ال 
ولي��د حميد كيط��ان في تصريح 
صحفي، إن "اجمللس عقد جلسة 
النتخاب  خصصه��ا  اس��تثنائية 
محاف��ظ جدي��د، وق��د متخضت 

األمي��ر  عب��د  أس��عد  ف��وز  ع��ن 
العيدان��ي حلصوله على 24 صوتاً 
م��ن أص��ل 27 صوت��اً"، مبين��اً أن 
"عدد املرش��حني النهائي بلغ 51 
مرشحاً، حضر منهم اجللسة 25 

مرشحاً".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
ال��وزراء  رئي��س مجل��س  ت��رأس   
حي��در العبادي جلس��ة املباحثات 
الرس��مية مع نظيره التش��يكي 
الذي وصل  يوهسالف س��وبوتكا 

العاصمة بغداد صباح امس.
وأع��رب العبادي ف��ي بداية اللقاء 
بحس��ب بي��ان ملكتب��ه ورد ال��ى 
"الصب��اح اجلدي��د" "ع��ن اعتزازه 

بالعالق��ات التأريخية بني البلدين 
جمهوري��ة  ملوق��ف  وتقدي��ره 
التشيك الداعم للعراق في حربه 
ض��د داعش وللتع��اون القائم في 
واالقتصادية  العس��كرية  اجملاالت 
والتجاري��ة والثقافي��ة والتطل��ع 
لتوسيعها في اجملاالت االخرى وفي 

مقدمتها إعمار املناطق احملررة".
نس��ير  "انن��ا  العب��ادي  واض��اف 

باالجتاه الصحيح ف��ي حربنا ضد 
االرهاب ونحق��ق انتصارات كبيرة 
ض��د داع��ش االرهاب��ي، وآخره��ا 
مدينة تلعف��ر التي يجري حتريرها 
بتنسيق عال بني شتى تشكيالت 
الق��وات العراقي��ة وتع��اون م��ن 
املواطن��ني، وان جه��ود احلكوم��ة 
حتقي��ق  عل��ى  تترك��ز  العراقي��ة 
للمناط��ق  واالس��تقرار  الس��الم 

احملررة وإع��ادة النازحني،" مش��يرا 
الى "ضرورة ان تؤدي املباحثات بني 
اجلانبني العراقي والتش��يكي الى 
نتائج ايجابية لصالح الش��عبني 

والبلدين الشقيقني".
م��ن جهته ق��دم رئي��س حكومة 
باالنتصارات  التهنئ��ة  التش��يك 
الت��ي حتققه��ا الق��وات العراقية 
وبنج��اح عملي��ات التحرير واحلاق 

الهزمي��ة بداع��ش،" مبين��ا "انها 
ح��رب عاملي��ة ضد االره��اب، وقال 
إنن��ا حكوم��ة وش��عبا حريصون 
عل��ى دعم الع��راق والوق��وف الى 
جانب��ه في ه��ذه احل��رب، وان هذا 
واالمن��ي  العس��كري  التع��اون 
للعالق��ات  يض��اف  والتدري��ب 
العميق��ة والتع��اون ف��ي اجملاالت 
االقتصادي��ة والصحية والثقافية 

واالجتماعية".
واع��رب رئيس حكومة التش��يك 
عن رغب��ة بالده بتوس��يع التبادل 
اتفاقي��ات  وتوقي��ع  التج��اري 
بخص��وص التع��اون ف��ي مج��ال 
االس��تثمار وتس��هيل مش��اركة 
الش��ركات التش��يكية بعملي��ة 

اإلعمار في العراق".
تتمة ص3

العبادي ونظيره التشيكي يبحثان التعاون العسكري واألخير يتبرع بـ 3 ماليين دوالر للعراق

مجلس البصرة ينتخب اسعد عبد االمير 
العيداني محافظًا

بغداد - وعد الشمري:
كشفت جلنة االقتصاد واالستثمار 
ع��ن  االح��د،  ام��س  النيابي��ة، 
التأمينات  قان��ون  وصول مش��روع 
االجتماعي��ة إلى مجل��س النواب، 
مبينة أن��ه يتضمن س��قفا اعلى 
للرواتب التقاعدي��ة بحدود مليون 
دينار للجميع، مستبعدة اقراره من 
دون حص��ول تعدي��الت عليه كونه 
يس��هم في الغاء قوان��ني التقاعد 
لش��رائح مهم��ة ف��ي مقدمته��ا 

السجناء واالساتذة اجلامعيني.
وقال��ت عضو اللجن��ة جنيبة جنيب 
ف��ي حديث مع "الصب��اح اجلديد"، 
التأمين��ات  قان��ون  "مش��روع  أن 
االجتماعية قد ارس��لته احلكومة 
لغ��رض  الن��واب  مجل��س  إل��ى 

تشريعه".
وتابعت جنيب، النائبة عن التحالف 
الكردس��تاني ان "املشروع لم تتم 
مناقشته حتى االن، وميكن عرضه 
للقراءة االولى بع��د انتهاء عطلة 

العيد لنطلع على بنوده".
لكنها اش��ارت إلى "اطالعنا بنحو 
غير رس��مي على ابرز بنود املشروع 
ايجابي��ات  عل��ى  ينط��وي  ال��ذي 

وسلبيات في الوقت ذاته".
وتسترسل جنيب أن "ابرز ايجابيات 
القانون، هو وج��ود رواتب تقاعدية 
العام  القطاع��ني  للعامل��ني ف��ي 
واخلاص على حد سواء في سابقة 

لم حتصل في العراق".
وبين��ت ان "توج��ه ايج��اد التقاعد 

جلميع العاملني في العراق معتمدة 
وكذل��ك  املتط��ورة  ال��دول  ل��دى 

االقليمية ومنها تركيا واالردن".
وت��رى عض��و اللجن��ة االقتصادية 
النيابية أن "القانون من ش��أنه أن 
يزيد الثق��ة بالقطاع اخلاص ويقلل 
زخ��م التعيين��ات في مؤسس��ات 
ف��ي  العامل��ني  ك��ون  الدول��ة 
املؤسس��ات الرس��مية أو االهلية 

سيتمتعون بضمان قانوني".
تتمة ص3

المشروع حدد سقفًا أعلى لجميع المتقاعدين ال يتجاوز مليون دينار

قانون التأمينات في البرلمان.. واللجنة االقتصادية تستبعد إقراره

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث 
العلمي، ام��س األحد، ضوابط قبول 
الطلبة في التعليم احلكومي اخلاص 
الصباح��ي للعام الدراس��ي املقبل، 
مبين��ًة أن الضوابط تتضمن االّ يقّل 
معدل الطالب ع��ن درجتني عن احلد 
األدنى للقبول ف��ي كليات اجملموعة 
الطبي��ة عل��ى مس��توى احملافظ��ة 

للتخصص املناظر.
وقال��ت ال��وزارة ف��ي بي��ان ورد ال��ى 
"الصب��اح اجلدي��د"، إن "الضواب��ط 

اش��ترطت االّ يق��ّل مع��دل الطالب 
ع��ن درجتني عن احل��د األدنى للقبول 
في كلي��ات اجملموع��ة الطبية على 
مستوى احملافظة للتخصص املناظر، 
وثالث درجات عن أقل معدل مت قبوله 
ف��ي كلي��ات اجملموعة الهندس��ية، 
وأربع درجات عن أقل معدل مت قبوله 
ف��ي كليات العل��وم، وخمس درجات 
ع��ن أقل مع��دل مت قبول��ه في بقية 

التخصصات".
م��ن جانب��ه، ذك��ر املتحدث باس��م 
العب��ودي، بحس��ب  ال��وزارة حي��در 

البي��ان، أن "ضوابط القبول في هذه 
القناة اش��ترطت أن يك��ون الطالب 
مستوفياً للش��روط كافة املتعلقة 
أن��ه  املرك��زي"، موضح��اً  بالقب��ول 
"يحّق للطلبة من خريجي الدراسة 
الدراس��يتني  للس��نتني  االعدادي��ة 
التق��دمي  و2017/2016   2016/2015
للقب��ول ضمن القن��اة بغض النظر 
فيما إذا كان لديهم قبول من عدمه 
أو كان��وا ممن س��بق له��م االلتحاق 

بالدراستني املسائية أو األهلية.
تتمة ص3

اإلعالن عن ضوابط قبول الطلبة
في التعليم الحكومي الخاص الصباحي



شؤون عراقية2

السليمانية ـ عباس كاريزي:

توقع مراقبون للحراك السياس��ي 
ف��ي اقلي��م كردس��تان ان يتراجع 
رئي��س االقلي��م مس��عود بارزاني 
عن ق��راره باجراء االس��تفتاء على 
استقالل االقليم في 25 من ايلول 
املقب��ل، وان يحم��ل ش��ركاءه في 
العملية السياس��ية املس��ؤولية 
عن اخفاقه في بناء الدولة الكردية 

املرتقبة.
برمل��ان  س��كرتير  ق��ال  فبينم��ا 
ان  ق��ادر  فخرالدي��ن  كردس��تان 
مس��ألة االس��تفتاء واالس��تقالل 
قضي��ة مصيري��ة يج��ب ان يت��م 
املصادقة عليها وفقا للقانون في 
برملان كردستان، النه وبخالف ذلك 
سيأخذ املوضوع طابعاً حزبيا، اكد 
عض��و مجلس الن��واب عن حركة 
التغيير النائب هوش��يار عبد اهلل 
ان الذين تبنوا مس��ألة االستفتاء 
ويقول��ون املهم ان يك��ون لنا دولة 
يرتكب��ون خط��أ قات��الً، »الن بن��اء 
الدول��ة اذا ل��م يكن على اس��اس 
ناج��ح س��يؤدي ال��ى انش��اء دولة 
ش��بيهة بجنوب السودان او كوريا 
الشمالية، س��تكون دولة فاشلة 
املواطنون، س��تغدو  ينف��ر منه��ا 
عام��ل ع��دم اس��تقرار للمنطقة 

وشعب كردستان على حد سواء.
واض��اف عب��د اهلل ف��ي تصري��ح 
للصب��اح اجلدي��د ان مفه��وم بناء 
الدولة على اس��اس قوم��ي اثبت 
التج��ارب  جلمي��ع  وفق��ا  فش��له 
الس��ابقة، وهي س��تكون اش��به 
بليبيا وعراق صدام حسني وبعض 
ال��دول االخ��رى ال��ى بني��ت عل��ى 
اس��اس قومي، مؤك��دا ان الدولة 
القومي��ة عفى عليه��ا الزمن، لذا  
يج��ب ان نبن��ي دولة على اس��اس 
املواطنة واحلقوق والواجبات بعيدا 

عن النعرات القومية والطائفية.
وتاب��ع ان املاكنة احلزبية التي تروج 
للنزعة القومي��ة الكردية التابعة 
لالط��راف واالحزاب املتنفذة، تتاجر 
الشعب، وتسعى  بقوت ومقدرات 
عب��ر اج��راء االس��تفتاء للحصول 
عل��ى تفويض جديد من الش��عب 
ميكنه��ا م��ن التحك��م مبق��درات 

االقلي��م لعش��رين عام��اً املقبلة، 
بعيدا ع��ن اية اعتبارات دميقراطية 

وقانونية.
عب��د اهلل دعا الى االس��تفادة من 
التجرب��ة في ش��مالي كردس��تان 
وتعديل مس��ار االدارة واحلكم في 
االقلي��م مش��يرا الى ان��ه يعارض 
اجراء االستفتاء النه ال يثق بهؤالء 
ان يبنوا لش��عب كردس��تان دولة، 
ول��ن تك��ون الدول��ة الت��ي ينوون 
بناءها ناجحة، لذا اقول كال وادعو 
املواطنني لالدالء برأيهم بكال حتى 

ال تزور اصواتهم.
صحفي��ون  ع��ّد  جهته��م  م��ن 
الصباح  اس��تطلعت  واعالمي��ون 
اجلديد أراءهم االستفتاء الذي يروج 
له خدعة ولي��س الهدف منه بناء 
دولة للكرد، وقال الصحفي ابراهيم 
عباس في تصريح للصباح اجلديد، 
ان بارزان��ي اث��ار ملف االس��تفتاء 

به��دف حتقي��ق بع��ض االه��داف 
الشخصية واحلزبية، مبيناً ان هذا 
االس��تفتاء ال يصب في مصلحة 
شعب كردس��تان، وحتى اذا متكن 
من تأس��يس دولة فانها س��تكون 
على ش��اكلة ال��دول الدكتاتورية 

املتواجدة في املنطقًة.
وتاب��ع ان حمل��ة كال لالس��تفتاء 
اخلط��ط  تنفي��ذ  ف��ي  مس��تمرة 
تبنته��ا لتعب��ة  الت��ي  والبرام��ج 
ال��رأي الع��ام لتأجيل االس��تفتاء 
في الوقت احلاضر، وانها س��تحث 
املواطن��ني عل��ى املش��اركة، اذا ما 
تيقنت م��ن اجراء االس��تفتاء فان 
اخلط��ة)B( تكم��ن ف��ي مطالب��ة 
املواطنني باملش��اركة في العملية 
والتصويت بكال لالس��تفتاء حتى 

ال يتم مصادرة اصواتهم.
بدوره قال شاس��وار عب��د الواحد 
وه��و ايض��ا عضو ف��ي حملة كال 

لالس��تفتاء خالل مش��اركته في 
ملتقى نظم ملناقش��ة االستفتاء 
في السليمانية انه متيقن من ان 
االس��تفتاء الذي تروج له الطبقة 
السياس��ية ليس الهدف منه بناء 
دولة، وتابع ان بناء الدولة يتم باناس 
يستحقون هذا العنوان وان الذين 
يروجون لبناء الدولة اليس��تحقون 

ان تخرج هذه الكلمات منهم.
العليا  بدوره��ا أعلنت املفوضي��ة 
املس��تقلة لالنتخابات واإلستفتاء 
ف��ي إقلي��م كردس��تان، ع��ن آلية 
مشاركة املواطنني املقيمني خارج 
االقليم في االستفتاء املقرر إجراؤه  

في 25 سبتمبر/ايلول املقبل .
وأوضح��ت املفوضي��ة ف��ي بي��ان 
أصدرت��ه ي��وم أم��س أن بإم��كان 
املواطن��ني ف��ي اخل��ارج تس��جيل 
أسمائهم على موقعها االلكتروني 
ابتداًء من األول من شهر سبتمبر/

أيل��ول املقبل ولغاية الس��ابع من 
الش��هر ذات��ه، ودع��ت املواطن��ني 
www. لزيارة موقعها االلكتروني
khec.krd  لتسجيل أسمائهم  

من أجل املشاركة باالستفتاء.
الى ذلك توقع��ت مصادر مطلعة 
ان يتراجع رئي��س االقليم املنتهية 
مس��عود بارزاني عن اص��راره على 
اج��راء االس��تفتاء، وه��و يس��عى 
للحص��ول على ضمان��ات محلية 
الك��رد  حق��وق  بضم��ان  ودولي��ة 
والش��راكة في احلكومة العراقية 

املقبلة.
وتابع املص��ادر ان بارزاني وصل الى 
فيها ش��ركاؤه  يش��اركها  قناعة 
في العملية السياس��ية، بضرورة 
تأجيل االس��تفتاء، على عكس ما 
تروج له وسائل اعالم تابعة حلزبه، 
وهو مس��تعد للتخلي ع��ن اجراء 
االستفتاء نزوال عند رغبة ودعوات 

اوروبية اميركية.
رئي��س  بارزان��ي  مس��عود  وكان 
إقليم كردس��تان قد استقبل اول 
امس الس��بت ف��ي منتجع صالح 
الدين، وزي��ر خارجية فرنس��ا جان 
إيف لودري��ان و وزيرة دفاع فرنس��ا 
فلورنس بارلي، اللذان قّدما شرحاً 
عن موق��ف بالده��م م��ن عملية 
اإلس��تفتاء في إقليم كردس��تان، 
أك��د خالله على ضرورة إس��تمرار 
احلوار ب��ني اإلقليم وبغداد للوصول 

إلى نتيجة ترضي الطرفني.
ش��عب  أّن  بارزان��ي  ق��ال   ب��دوره 
تك��رار  يتحم��ل  ل��ن  كردس��تان 
الفاش��لة، وسيس��لك  التج��ارب 
س��بيل اإلس��تفتاء وتقرير املصير، 
ويتمن��ى أن يعيش  في عالقة جيرة 
إيجابية جنبا إلى جنب مع بغداد، 
وأن يبن��ي معه��ا عالق��ات ج��وار 

جيدة.

نائب: اإلصرار على إجراء االستفتاء على
شكله الراهن خطأ قاتل للقيادة الكردية

كّتاب وصحفيون يطالبون المواطنين بالتصويت بكال في االستفتاء طارق حرب

نشرت وس��ائل االعالم صباح يوم 2017/8/27 
اقترحته��ا  الت��ي  التعدي��الت  القلي��ل م��ن 
احلكوم��ة لقانون احملافظ��ات واذا كان تعديل 
هذا القانون رقم )٢١( لسنة ٢٠٠٨ قد حصل 
ملرتني منذ ص��دوره س��نة ٢٠٠٨ واذاكان هذا 
القان��ون من القوانني اخلالفي��ة حيث تضمن 
احكام وسلطات وصالحيات اكثر مما هو مقرر 
ف��ي االنظمة الالمركزية بالنحو الذي حددته 
امل��ادة )١٢٢( من الدس��تور والت��ي قررت منح 
احملافظات غير املنتظم��ة في االقليم اعتماد 
مب��دأ الالمركزي��ة االدارية وصالحي��ات ادارية 
ومالي��ة فقط اي واجبها ه��و تقدمي اخلدمات 
من مستشفى وجامعة وجسر وماء وكهرباء 
ومتن��زه وتعبي��د الط��رق وس��وى ذل��ك م��ن 
اخلدمات لكن ه��ذا القانون ابتعد عن احكام 
الدس��تور هذه عندما جعل للمحافظة جلنة 
امني��ة مثال في حني ان املس��ائل االمنية من 
اختصاص احلكومة االحتادية حتى في النظام 
الفيدرالي وليس نظام االدارة الالمركزية الذي 
قرره الدس��تور وهكذا ابتعدت احملافظات عن 
تق��دمي اخلدمات للمواطن وانش��غلت باالمور 
االمنية ففي حتى اميركا االمن من اختصاص 
واشنطن وليس الواليات الدول وهذا يعني ان 
صالحيات حاكم كالفورنيا اقل من صالحيات 
اي محاف��ظ في الع��راق وهذا مث��ل وكذلك 
ف��أن مجالس احملافظات انش��غلت بالقضايا 
السياسية على الرغم من عدم اختصاصها 
به��ا دس��توريا النه��ا مجال��س ادارة ولي��س 
مجالس سياس��ية كون االمور السياس��ية 
تدخل ف��ي اختصاص البرمل��ان االحتادي واملثل 
الكبي��ر واالخي��ر مجلس محافظ��ة كركوك 
ورفع عل��م االقليم ومجل��س محافظة بابل 

ونازحي جرف النصر.
من كل م��ا تقدم وغيره كثي��ر البد من اعادة 
النظ��ر بالصالحي��ات الت��ي منحه��ا قان��ون 
احملافظ��ات غير املنتظمة في اقليم رقم )٢١( 
لس��نة ٢٠٠٨ وخاص��ة الصالحي��ات التي مت 
نقلها م��ن احلكومة االحتادي��ة الى حكومات 
احملافظات لعدم حتقق اية استفادة للمواطن 
منه��ا وخاصة نق��ل بعض املديري��ات املهمة 
بحي��ث ان نقلها ترتب علي��ه اضطراب تقدمي 
اخلدمات كمديرية التربية والصحة مثال وفي 
جميع االحوال ال بد من االخذ باملقترحات التي 
ارس��لها مجلس الوزراء الى البرملان الدخالها 
ف��ي قان��ون احملافظ��ات اجلديد او ف��ي تعديل 
ه��ذا القانون ومنها الغ��اء مجالس النواحي 
وان كن��ا نعتق��د ان االصوب الغ��اء مجالس 
االقضية ايضا لعدم احلاجة اليها ولالقتصاد 
بالنفقات وتقليل نسبة البترودوالر اخملصص 
للمحافظة او حتويلها من خمسة دوالرات عن 
كل برميل وجعلها خمسة من املائة وارتباط 
املدير الذي يتقاضى راتبه من موازنة احلكومة 
االحتادي��ة باحلكومة االحتادية وليس باحملافظة 
وتقليص عدد اعض��اء مجالس احملافظة عما 
هو موجود حاليا في محافظة كبغداد يكون 
العدد عشرين عضوا بدال من الستني عضوا 
حالي��ا والغاء احملاصص��ة الطائفي��ة احلالية 
بع��دم منح حصة للطوائ��ف طاملا لم ينص 
الدس��تور عل��ى ذل��ك ونتمنى عل��ى البرملان 
اعتم��اد التعدي��الت احلكومية يض��اف اليها 

تعديالت اخرى منها ما اسلفناها .

التعديالت
الحكومية لقانون 

المحافظات 

تقـرير

سايمون هندرسون*

ف��ي خطاب الرئي��س األمريكي دونالد 
ترام��ب ف��ي 20 آب/أغس��طس ح��ول 
السياس��ة العام��ة ل��م ي��رد أي ذكر 
للشرق األوس��ط - وال حتى ايران التي 
لها حدود مش��تركة مع افغانستان. 
ويثير هذا اإلغف��ال الفضول نظراً إلى 
أن صحيف��ة “نيويرك تامي��ز” قد أفادت 
في وقت س��ابق م��ن هذا الش��هر أن 
»احلرس الثوري اإلسالمي« اإليراني كان 
يتحال��ف مع مقاتلي “حركة طالبان”، 
وهو أمر مستغرب نظراً إلى االنقسام 
الشيعي-الس��ّني، إلبق��اء احلكوم��ة 
املركزي��ة في كاب��ول مزعزعة. وعوضاً 
ع��ن ذل��ك، كان تركيز اإلس��تراتيجية 
اجلديدة، على النحو املبنّي في اخلطاب 
ونقاط النقاش الرسمية، حول “جنوب 
آس��يا”، حيث ُوصفت باكستان بأنها 
“ش��ريك مهم”، بعد حتذيره��ا لتغيير 
سلوكها، في حني تتميز الهند بكونها 
“شريك عظيم الفائدة”. وعلى الرغم 
م��ن ع��دم تطرق اخلط��اب إل��ى بلدان 
اخلليج كالس��عودية واإلمارات، كونها 
حلفاء باكس��تان منذ فترة طويلة، إال 
أن��ه م��ن املرجح أن تضط��ر إلى اتخاذ 
موق��ف واض��ح وصري��ح. وال ب��ّد من 

إحباط ميل إيران إلى إحلاق األذى.

التاريخ
على الرغم م��ن أن الكثيرين يرجعون 
تاري��خ انخ��راط الوالي��ات املتحدة في 
أفغانس��تان إل��ى ع��ام 2001، عندما 
حتركت “القوات اخلاصة” ضد أس��امة 
بن الدن بعد الهجمات اإلرهابية في 11 
أيلول/سبتمبر، إاّل أّنه خالل ثمانينيات 
الق��رن املاضي كانت واش��نطن تقوم 
بتزوي��د األس��لحة لرج��ال العصابات 
الذين كانوا يقاتلون آنذاك نظام كابول 
املدعوم من قبل السوفييت. وفي عام 
1989، خرج��ت الق��وات الس��وفيتية 
م��ن أفغانس��تان وبع��د ذل��ك انهارت 
حكومتها الصورية في عام 1992. وقد 
جنحت “حركة طالبان”، التي ش��ّكلت 
امليليشيات  بعض  عناصرها أساس��اً 
املناهضة للس��وفيت، في االس��تيالء 
على السلطة في عام 1996، وفرضت 
حكومة إس��المية متش��ددة حظرت 
على النس��اء العمل وأدخلت عقوبات 
مث��ل قط��ع اليدي��ن وامل��وت بالرجم. 
وكانت باكستان والسعودية واإلمارات 
الدول الوحيدة التي اعترفت بحكومة 
“طالب��ان”، ولك��ن حت��ى ه��ذه الدول 
قطع��ت العالقات معه��ا بعد حوادث 
11 أيلول/س��بتمبر. ومن��ذ ذلك احلني، 
مّول��ت الري��اض عدة مش��اريع ترتبط 
بإع��ادة اإلعمار للحكوم��ات املنتخبة 
املتعاقبة، في حني وّفرت دولة اإلمارات 

مجموع��ة صغيرة من العس��كريني، 
للعم��ل إل��ى جانب الوالي��ات املتحدة 
وحلفائه��ا. وتعترف باكس��تان نظرياً 
باحلكوم��ة احلالية ف��ي كابول، لكنها 

تدعم أيضاً، عل��ى الرغم من إنكارها، 
مجموعات من املقاتلني املسؤولني عن 
الهجمات اإلرهابية التي تلحق الضرر 
بهذه احلكومة. وحول ه��ذه النقطة، 

ق��ال الرئيس ترامب: “لم يعد بإمكاننا 
الس��كوت على املالذات الباكستانية 
وحركة  اإلرهابية،  للجماع��ات  اآلمنة 

طالبان وجماعات أخرى ...”

ويُنظ��ر إل��ى دواف��ع تدّخل باكس��تان 
باعتباره��ا خصومة  في افغانس��تان 
اقليمية مع الهند اجملاورة التى خاضت 
حربني معها )في عامي 1965 و 1971( 
منذ أن تأسست الدولتان وسط إراقة 
دم��اء فى عام 1947، فضالً عن العديد 
م��ن املناوش��ات احلدودي��ة اخلطي��رة. 
وتتركز التوترات على مدى الس��نوات 
العديدة املاضية في منطقة كشمير، 
حي��ث تته��م إس��الم أب��اد نيودله��ي 
بقمع الس��كان احمللي��ني ذات األغلبية 
املس��لمة، في حني يُلق��ى اللوم على 
باكس��تان بتدريب إرهابيني مناهضني 
للهند ومّده��م بالعت��اد. ومن املؤكد 
أن الهند كانت ستنظر إلى تعليقات 
الرئيس ترامب التي شددت على تطوير 
الشراكة اإلس��تراتيجية بني الواليات 
املتحدة والهن��د على أنها تأكيد على 
مكانته��ا باعتباره��ا الدولة املهيمنة 
طبيعياً في جنوب آسيا. وليس هناك 
ش��ك في أن من دواعي سرور نيودلهي 
االعت��راف “بإس��هاماتها الهام��ة في 
واالس��تقرار  الدميقراطي��ة  حتقي��ق 
واالزدهار واألمن في أفغانستان”. ومن 
وجهة نظر باكستان، ال ميكن أن تكون 
ه��ذه العب��ارات أكث��ر من أق��وال غير 

مرحب بها.

الرد الباكستاني احملتمل
كان��ت  رمب��ا  لباكس��تان،  بالنس��بة 

االستراتيجية اجلديدة للرئيس ترامب 
مبثاب��ة التحذي��ر األخير، ك��ون اللغة 
املس��تخدمة ال حتم��ل لبس��اً: “تغيير 
القائ��م”،  الوض��ع  “إلغ��اء  املقارب��ة”، 
إج��راءات  اتخ��اذ  ]باكس��تان[  “عل��ى 
ش��راكة  ألي  ميك��ن  “ال  حاس��مة”، 
أن تس��تمر م��ع تس��اهل بل��د ما مع 
“س��تتطلب  واإلرهابيني”،  املس��لحني 
االس��تراتيجية من باكستان أن تثبت 
استعدادها ملساعدة الواليات املتحدة 
... “.  فاحلاج��ة إل��ى احلد م��ن األخطار 
النووي��ة تبدو أكثر توازناً- حيث أن كالً 
من الهند وباكس��تان متتلك أس��لحة 
نووية، وإن كان من الواضح أن اإلشارة 
إلى التهديد اخلطير املتمثل بإمكانية 
حص��ول اإلرهابي��ني عل��ى مث��ل هذه 
األسلحة كانت موجهًة إلى باكستان، 
حيث ال تزال هناك ش��كوك حول قدرة 
اجليش على تأمني ترس��انتها. وشّكل 
انتشار تكنولوجيا تخصيب اليورانيوم 
وتصاميم األسلحة النووية إلى ليبيا 
وإي��ران وكوري��ا الش��مالية حتى عام 
مس��ؤوليته  يتحم��ل  وال��ذي   ،2003
العال��م الباكس��تاني املتقاع��د عبد 
الق��ادر خان، نقط��ة مرجعية ضمنية 

بل واضحة.

برنام��ج  ومدي��ر  “بيك��ر”  زمي��ل   *
اخلليج وسياسة الطاقة في معهد 

واشنطن.  

سياسة ترامب تجاه أفغانستان والخليج

احتجاجات مناهضة لإلستفتاء في اإلقليم

هوشيار عبد اهلل: إن الذين 
تبنوا مسألة اإلستفتاء 
ويقولون المهم ان يكون 
لنا دولة يرتكبون خطأ 
قاتاًل، ألن بناء الدولة إذا 
لم يكن على أساس ناجح 
سيؤدي الى إنشاء دولة 
شبيهة بجنوب السودان أو 
كوريا الشمالية، ستكون 
دولة فاشلة ينفر منها 
المواطنون، ستغدو عامل 
عدم استقرار للمنطقة 
وشعب كردستان على حد 
سواء

ترامب وسياسة أميركا جتاه افغانستان
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بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن��ت وزارة الصح��ة والبيئ��ة، 
تنس��يب  انه��اء  االح��د،  ام��س 
والصحي��ة  الطبي��ة  مالكاته��ا 
م��ن الذكور م��ن اهال��ي تلعفر 
واعادتهم للعمل في نينوى خالل 
72 س��اعة، ومضاعف��ة الف��رق 
الصحي��ة في عملي��ات قادمون 

ياتلعفر.
وقال��ت الوزارة في بي��ان اطلعت 
عليه "الصباح اجلديد" ، ان "عدة 
خط��وات مت اتخاذه��ا بن��اًء على 
توجيه��ات املرجعي��ة الرش��يدة 
بزي��ادة الدعم واالس��ناد الطبي 
ف��ي  اإلره��اب  م��ع  للمعرك��ة 

تلعفر".
واضافت ان "الوزيرة عديلة حمود، 
وجهت بإنهاء تنس��يب املالكات 
الطبي��ة والصحية م��ن الذكور 
م��ن أهال��ي تلعف��ر وأعادته��م 
للعمل في املؤسسات الصحية 
في نينوى خالل ٧٢ ساعة لدعم 

عمليات حترير تلعفر".
وش��ددت وزي��رة الصح��ة عل��ى 
ضرورة "مضاعفة الفرق الطبية 
الدوري��ة م��ن دوائ��ر الصحة في 
بغ��داد واحملافظ��ات العاملة في 
ضمن  امليداني��ة  املستش��فيات 
ي��ا  قادم��ون  عملي��ات  قاط��ع 

تلعفر".

واك��دت على اهمي��ة "رفد دائرة 
نينوى بس��يارات إسعاف  صحة 
اضافية، دعم��اً للمجهود احلربي 
ولتس��ريع عمليات إخالء اجلرحى 

من العسكريني واملدنيني".
التنسيق  الى "استمرار  واشارت 
مع الطبابة العس��كرية، ألخالء 
اجلرح��ى جوا ال��ى دائ��رة مدينة 
الطب وتهيئة، جميع االحتياجات 

لذلك".
يذكر ان وزارة الصحة لديها اكثر 
من ١٦٠٠ منتس��ب تفرغ للعمل 
الطب��ي ف��ي ارض املعرك��ة منذ 
بدء املواجهة مع عصابات داعش 

اإلرهابي.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد رئيس مجل��س محافظة بابل، 
امس االحد، ب��أن القرار الذي اصدره 
اجمللس بش��أن مقاضاة اجلهات التي 
تطال��ب بع��ودة العوائ��ل الى جرف 
الصخر، يشمل العوائل »االرهابية« 
حص��را، فيما نفى مطالب��ة القائد 
الع��ام للق��وات املس��لحة، حي��در 
العب��ادي، بس��حب ق��وات احلش��د 

الشعبي من الناحية.
وق��ال رع��د اجلب��وري، خ��الل مؤمت��ر 
صحفي تابعته »الصباح اجلديد«ان 
»اجملل��س قرر اقامة دع��اوى قضائية 
بح��ق اجله��ات التي تطال��ب بعودة 
العوائ��ل املتورط��ة باالرهاب او التي 

اس��تهداف  لالرهابي��ني  س��هلت 
املدنيني وعناصر القوات االمنية في 
باب��ل«، مبين��ا ان »القرار ال يش��مل 
اجلميع بل لعوائل االرهابية حصرا«.
وأضاف اجلبوري ان »احملافظة تتطلع 
الى رفع االلغام والعبوات الناس��فة 
م��ن املس��احات الزراعي��ة واملن��ازل 
الس��كنية املوج��ودة ف��ي الناحية 
واعادة اعمارها على الرغم من انها 
حتت��اج الى مبالغ طائل��ة المتام هذه 

املشاريع«.
وف��ي رده عل��ى س��ؤال ل��� »الغ��د 
ب��رس«، قال اجلب��وري ان »ما اش��يع 
عن تصريحات عن��ا ملطالبة القائد 
الع��ام للقوات املس��لحة بس��حب 

احلش��د الش��عبي من ش��مال بابل 
مج��رد معلومات غي��ر دقيقة ويراد 
منها خلق فجوة امنية في مناطق 
ش��مال باب��ل«، مؤك��دا ان »اجمللس 
طالب خ��الل االيام املاضية اس��ناد 
احلشد الشعبي بلواء من الشرطة 
االحتادي��ة االحكام الس��يطرة على 
الط��رق  ف��ي  الس��ائبة  النهاي��ات 

الصحراوية«.
وكان مجل��س محافظة بابل اصدر 
قرارا مبقاضاة اجله��ات التي تطالب 
بع��ودة العوائ��ل ال��ى ناحي��ة جرف 
الصخ��ر ش��مال احملافظ��ة، االم��ر 
الذي ار اثار موجة اس��تنكار واسعة 

خملتلف القوى السياسية.

إنهاء تنسيب المالكات الطبية من الذكور 
بتلعفر وإعادتهم للعمل في نينوى

مجلس بابل ينفي مطالبة العبادي
بسحب الحشد الشعبي من جرف الصخر



بغداد – انفجار ملغمة 
ذكر مصدر امني في الشرطة العراقية 
امس االحد، بأن شللخصني قتللا، فيما 
أصيب ثالث على االقل بانفجار سلليارة 
ملغمللة في منطقة ابو دشللير جنوبي 

بغداد .
وقال املصدر ان "سيارة ملغمة مركونة 
على جانب طريق في منطقة ابو دشير، 
جنوبي بغداد، انفجرت، صباح يوم امس 
ما اسللفر عن مقتل شللخصني واصابة 

ثالث بجروح. 
على صعيد متصللل افاد املصدر االمني 
الللذي رفللض الكشللف عن اسللمه ان 
"سيارة ملغمة نوع دايو برنس انفجرت 
صباح يوم امحس في منطقة الشرطة 
الرابعللة جنللوب غربللي بغداد، مللا ادى 
الى مقتل ثاث نسللاء واصابة خمسللة 

اشخاص بجروح متفاوتة".

ديالى – عملية امنية 
اعلللن مصدر امنللي في قيادة شللرطة 
ديالللى امس االحد عن اعتقال خمسللة 
مطلوبني بتهمللة "االرهاب" في عملية 

جرت شرق احملافظة.
وقال املصدر االمني الذي رفض الكشف 
عن اسمه إن "قوة مشتركة من مديرية 
اسللتخبارات ومكافحللة االرهللاب فللي 
ديالى وقسم شرطة مندلي في شرطة 
ديالى نفللذت عملية أمنية في منطقة 
النللدا )55كم شللرق بعقوبة( اسللفرت 
عللن اعتقال خمسللة مطلوبني بتهمة 

االرهاب".

كركوك – انفجار عبوة 
افاد مصدر أمني في شللرطة محافظة 

كركوك امللس االحد بللأن عنصرين من 
قوات البيشللمركة قتلوا وأصيب ستة 
آخرون جراء انفجار العبوة الذي وقع في 

جنوب غربي احملافظة.
وقال املصدر الذي طلب عدم الكشللف 
انفجللار  "حصيلللة  إن  اسللمه   عللن 
العبوة الناسللفة الذي استهدف قوات 
البيشللمركة، ظهللر يللوم امللس ضمن 
قاطع مركز شللرطة امللتقى في ناحية 
ما عبد اهلل قرب قرية الصخرة )30 كم 
جنوب غربي كركللوك(، بلغت قتيا من 
البيشمركة وسللتة مصابني، كما قتل 

أحد النازحني".

بابل – تفكيك عبوة 
مديريللة  فللي  امنللي  كشللف مصللدر 
شللرطة محافظة بابل امس االحد عن 
تفكيك عبوة ناسللفة في ناحية جبلة 

شمالي احملافظة ، مبينة ان العبوة عثر 
عليها مزروعة علللى جانبي أحد املبازل 
فللي منطقللة احلميللري بناحيللة جبلة 
شللمال بابل، لدى القيام بأعمال الكري 

والصيانة .
واشللار املصدر االمني الللذي طلب عدم 
الكشف عن اسمه الى ان قوة من مركز 
شللرطة اإلخللاء قامت بتطويللق املكان، 
فيمللا متكنللت املفللارز االختصللاص من 
مكافحللة املتفجرات تأمينهللا ورفعها 
دون وقللوع أي خسللائر بشللرية أو مادية 

تذكر.

صالح الدين – هجوم ارهابي 
اكد مصدر امني في شللرطة محافظة 
صللاح الدين امللس االحللد ان مزارعني 
قتا فللي هجوم غللادر لعصابات داعش 
االرهابية علللى مزرعتهما جنوب قضاء 

بلد جنوب احملافظة .
وأفاد املصدر االمني الذي رفض الكشف 
عن اسللمه ان "مزارعني اثنللني قتا في 
بسللاتني قريللة بني سللعد جنللوب بلد 
بعد مهاجمللة ارهابيني ينتمون لداعش 
مزرعتهما بشللكل مباغللت وقتلهما" 
قتللل  وبعللد  االرهابيللني  ان  مضيفللا   ،
الضحيتللني املغدورتني قامللوا باالتصال 

على ذويهما الباغهم بتسلم اجلثث".

االنبار – انفجار صوتية  
افاد مصدر امني في شللرطة محافظة 
األنبار امس االحد بأن أربعة منتسللبني 
بالشللرطة أصيبوا بانفجار عبوة وسط 

قضاء هيت.
وقال املصدر الذي طلب عدم الكشللف 
عن اسمه إن "عبوة صوتية انفجرت في 
منطقة الشاقوفة وسط هيت )70كم 

غرب الرمادي(، دون ان توقع خسائر مادية 
او بشرية بصفوف املدنيني" ، مضيفا أن 
"قوة من الشللرطة توجهللت الى مكان 
االنفجار وخال وصولهم انفجرت عبوة 
صوتيللة ثانية، ما ادى الللى إصابة أربعة 

منتسبني". 

ميسان – عملية استباقية 
اعلللن مصدر امني في مديرية شللرطة 
محافظللة ميسللان امللس االحللد عللن 
إلقللاء القبللض على عددً مللن املتهمني 
بقضايللا جنائية مختلفللة خال تنفيذ 
عمليات استباقية في مناطق متفرقة 

باحملافظة. 
وأوضللح املصللدر االمنللي الللذي رفللض 
الكشللف عن اسللمه أن مفارز شرطة 
األقسللام بالتعللاون مع أفللواج الطوارئ 
متكنللت وخللال العمليات االسللتباقيه 

ونصب السلليطرات من ألقللاء القبض 
على عدد من املتهمني بجرائم تنوعت ما 

بني القتل العمد واخلطف والسرقات.

ذي قار – ممارسة امنية 
شللرطة  فللي  امنللي  مصللدر  كشللف 
محافظللة ذي قار امس االحللد ان مفارز 
امنيللة نفذت ممارسللة لفرض سلللطة 
القانون وبسللط األمن في مناطق غرب 

مدينة  الرفاعي, 
وقال املصللدر الذي رفض الكشللف عن 
اسمه ان املمارسللة تضمنت تنفيذ 12 
أمر قبض قضائي بحللق مطلوبني على 
وفللق أحللكام مللواد قانونيللة مختلفة 
وصواريللخ  واعتللدة  أسلللحة  وضبللط 
فضا عللن إلقاء القبللض على عدد من 
املشللتبه به وعجات مخالفة للقوانني 

واألنظمة. 
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنللت وزارة الهجللرة واملهجرين، أمللس األحد، 
عن اسللتقبال 1500 نازح من قرى ونواحي تلعفر 
مبحافظة نينوى تزامنا مع العمليات العسكرية 
التي يشللهدها القضللاء لتحريره من سلليطرة 

تنظيم "داعش".
ونقل بيان للللوزارة ورد الى "الصباح اجلديد"، عن 
مسللؤول فرع نينوى خالد عبد الكرمي إسماعيل 
قوللله، إن "كللوادر فرع الللوزارة اسللتقبلت اليوم 
1500 نازح من قرى ونواحي قضاء تلعفر"، مؤكدا 
"اسللتمرار الوزارة بإجاء واستقبال النازحني من 
املناطللق التي يجري حتريرها وتأمني املسللاعدات 

اإلنسانية السريعة وتوزيعها بينهم".
وأضللاف إسللماعيل أن "فللرق الللوزارة امليدانيللة 
قامللت بنقلهللم مللن مراكللز التدقيللق األمني 
إلللى مخيم النمللرود إليواء النازحللني، فضا عن 
تقللدمي املسللاعدات اإلغاثية لهم فللور دخولهم 
اخمليم، متمثلللة بالعينيللة والغذائية والصحية 

واملنزلية".

بغداد ـ الصباح الجديد:
دعللا وزير اخلارجية إبراهيم اجلعفري، أمس األحد، 
التشلليك إلى فتللح قنصليتني فللي محافظتي 
البصللرة والنجللف للمسللاهمة بزيللادة حجللم 
التبادل التجللاري بني البلدين، فيمللا أبدى رئيس 
الوزراء التشيكي بوهساف سوبوتكا رغبة باده 
توقيللع اتفاقيات بني بغداد وبللراغ تتعلق بدخول 

الشركات التشيكية للسوق العراقية.
وقللال مكتب اجلعفللري في بيللان اطلعت عليه 
"الصبللاح اجلديد"، إن "وزير اخلارجية العراقية زار 
رئيس وزراء التشيك بوهساف سوبوتكا والوفد 
املرافللق له في مقللر إقامته ببغللداد"، مبينا أنه 
"جرى خال اللقاء بحث سللير العاقات الثنائية 
بني بغداد وبراغ وسبل فتح آفاق جديدة للتعاون 
املشترك في مختلف اجملاالت، كما مت استعراض 
االنتصللارات الكبيرة التي حققها العراقيون في 
حربهللم ضد اإلرهاب ودور التشلليك ودعمها في 

حتقيق االنتصارات".
وأكللد اجلعفري، وفقللا للبيان، أن "العللراق واجه 
حربللا عاملية ثالثللة متثلت باحلرب ضللد عصابات 
داعللش اإلرهابيللة التللي اسللتهدفت األسللواق 
واملستشللفيات واملدارس واجلامعات واملسللاجد 
والكنائللس واملعابللد وكل مظهللر مللن مظاهر 
احلياة"، مشلليرا إلللى أن "العراق خللرج منتصرا 
بفضللل وحدة العراقيني جميعا في حربهم ضد 
اإلرهللاب من خال القللوات املسلللحة العراقية 
بكافة صنوفها من اجليش والشللرطة واحلشللد 
الشللعبي وأبناء العشللائر والبيشللمركة ودعم 
القللوى السياسللية ووحدتها ومسللاندة الدول 

الصديقة".

"الهجرة" تعلن استقبال 
1500 نازح من تلعفر

"الخارجية" تدعو التشيك 
لفتح قنصليتين في 

البصرة والنجف

الملف األمني

حترير مركز قضاء تلعفر بالكامل
وإعالن بشائر النصر في األيام القليلة 

املقبلة
وقللال املصدر لصحيفة ‘‘الصبللاح اجلديد‘‘ 
إن "الفرقة التاسللعة والتللي يقاتل معها 
احلشد الشللعبي في تلعفر حررت 14 حياً 

موكل إليها مهام حتريرها". 
وأضللاف املصللدر الذي رفللض اإلفصاح عن 
هويتلله إن "اجليش واحلشللد أنهيا مهامها 
فللي تلعفر وهللم بانتظار إعللان االنتصار 

بنحو رسمي". 
وأطلقت مفارز العمليات النفسية التابعة 
لقيادة العمليات املشللتركة ، أمس األحد ، 
نللداءات صوب املناطق غير احملررة في قضاء 
تلعفر حتث املدنيني على التوجه للمناطق 
اآلمنللة، وتطالب عناصر تنظيللم “داعش”  

اإلجرامية باالستسام. 
وقالللت خليللة اإلعللام احلربللي فللي بيان 
إن  اجلديللد‘‘  ‘‘الصبللاح  صحيفللة  تلقتلله 
تقدمللت  النفسللية  العمليللات  “مفللارز 
األرتال العسللكرية باجتاه املناطق املطلوب 
حتريرها وأطلقللت نداءات إلى العدو لغرض 
االستسام ونداءات إلى املواطنني توجههم 

إلى املناطق اآلمنة واالبتعاد عن العدو". 
وأضافللت اخلليللة أن تلللك املفللارز أطلقت 
أيضللا “نداءات مللن قائد عمليللات قادمون 
يا تلعفر يشللكر فيها القطعللات األمنية 
واحلشد الشللعبي ويحثهم على املزيد من 

االنتصارات".

العبادي ونظيره التشيكي يبحثان 
التعاون العسكري واألخير يتبرع بـ 3 

ماليني دوالر للعراق
وأعلللن سللوبوتكا خللال مؤمتللر صحفللي 
مشللترك مللع العبللادي عقللب االجتمللاع 
اسللتعداد باده لتخصيللص 3 مايني دوالر 
اميركللي لدعللم اجملللاالت االنسللانية فللي 

العراق".
وقال "أعرب عن سروري بفتح مكتب لبيع 
سيارات تيشكية في بغداد" مبينا "نحاول 
اعادة الشللركات التشيكية للعراق واعادة 

محطات تكرار النفط".
وأكللد "لدينا عاقللة تاريخية مللع العراق 

وهناك مجال واسع للتعاون بني البلدين".

"االحتادية" تقر بدستورية فقرة املوازنة 
املتعلقة باحتساب خدمة املتقاعدين

خدمللة فعلية الغللراض العللاوة والترفيع 
والتقاعد".

النللص  أن  وجللدت  "احملكمللة  أن  وأضللاف 
املطعللون بلله الللذي وضللع مللن مجلللس 
النواب جاء اتسللاقاً مع ما ورد في املوازنات 
السابقة، والقول بخاف ذلك يفقد التوازن 
بني املوظفني ويؤدي إلللى اختاف مركزهم 
القانوني بالنسللبة ملن ثبللت خال تطبيق 
املوازنللات املاليللة السللابقة، مللع من ثبت 

بعدها".
وبني مدير املكتب االعامي أن "طلب احلكم 
بعدم دستورية املادة )11/ سادساً( بحسب 
قللرار احملكمة االحتادية العليللا جاء مخالفاً 

الحكام املادتللني )14( و )16( من الدسللتور 
التي تساوي بني العراقيني".

وأكد أن "احملكمة ذهبت إلى أن املادتني )14( 
و )16( من الدستور قد وردتا في باب احلقوق 
واحلريات من الدسللتور وذكللر مضمونهما 
في ديباجته ما يتعللني تغليب تطبيقهما 

على املادة )62/ ثانياً( من الدستور".
وأوضح ان "هذا التوجه الذي اشللارت اليه 
احملكمللة االحتاديللة العليا يحقللق العدالة 
واملساواة بني املوظفني ذوي املستوى الواحد 

والشروط املطلوبة في اخلدمة العامة".

احلكومة تؤكد حرصها على حتقيق 
مصاحلة مجتمعية في املدن احملررة

من جانبه، قدم توماس فايز "نبذة عن مهام 
منظمته في مسللاعدة النازحللني، وعمل 
إحصاء دقيق ألعدادهم، وأماكن تواجدهم، 
ومعلومات أساسللية عن وضعهم العام"، 
كاشللفاً عن "خطط املنظمللة ألداء حزمة 
من النشاطات الهادفة الى البناء النفسي 
للنازحني وتأهيلهم كونها تشارك احلكومة 
العراقيللة نفس الرؤية حيللال الوضع العام 

للنازحني".

إلغاء اللجنة الدائمة للحفاظ
على سالمة اللغة العربية

وأشللار إلى أن "عقللد الندوات واملشللاركة 
في املؤمترات، سيكون ضمن مهام اللجنة، 
باملتخصصللني  االسللتعانة  إلللى  إضافللة 
وتأليف جلللان فرعية لدراسللة املوضوعات 

املتعلقة باللغة العربيللة، ومتابعة جهود 
الللوزارات ودوائللر الدولللة، فيمللا تنفذه من 

أحكام القانون".
وبني أن "اللجنة ستقوم بتكليف الباحثني 
واملعنيللني بشللؤون اللغة العربيللة بإعداد 
البحوث والدراسات التي تهدف إلى العناية 
باللغة وحتسني أدائها، وإصدار سلسلة من 
الكراسللات الدورية في األخطللاء اللغوية 
واالسلللوبية الشللائعة واعمامهللا علللى 
دوائللر الدولللة، لتجاوزها واألخللذ بالبدائل 

الصحيحة".

الصدر يعلن براءة مشروطة من سبعة 
أشخاص باحتاد نقابات العمال في 

البصرة
ودعللا الصللدر "جميللع املنتمللني ملثل هذه 
املؤسسللات املثللول امللام جلنللة املكافحة 
جللللب املعلومات التفصيليللة مع جرودات 
وتفعيل )مللن اين لك ذلللك("، الفتا الى ان 
"رائحة الفسللاد كثللرت فا بد مللن وقفة 
جللادة مللن احلكومة واال آل االمللر الى ما ال 

يحمد عقباه".
وتابع "مللن االن فصاعدا هللؤالء ال ينتمون 

للتيار الى حني ثبوت براءتهم".

الصدر يعلن براءة مشروطة من سبعة 
أشخاص باحتاد نقابات العمال في 

البصرة
أمللا عللن السلللبيات، ذكللرت جنيللب ان 
"العديد من االوسللاط النيابية لديهم 

القانللون،  علللى  كبيللرة  اعتراضللات 
كونه يسللهم في الغللاء جميع قوانني 
بالتقاعللد وفللي مقدمتهم  املتعلقللة 
شريحة االساتذة اجلامعيني والشهداء 

وغيرهم".
وأضافت أن "احتساب الراتب التقاعدي 
بعللد أن كانللت على آخر ثاث سللنوات، 

ستحصل على آخر خمس سنوات".
وزادت جنيب ان "السقف االدنى للرواتب 
التقاعدية سللتكون 400 الف دينار، في 
مللا ال يتجاوز السللقف االعلى مليون أو 

800 الف دينار جلميع الشرائح".
وشللدد علللى أن "القانللون كان ضمللن 
منهاج احلكومة منذ تشكيلها واعدت 
وانتهللت منلله االن  خبللراء لصياغتلله 

واحالته على مجلس النواب".
االقتصللاد  جلنللة  عضللو  واسللتبعدت 
النيابيللة أن "يتم اقرار القانون بصيغته 
احلالية، لوجود اعتراضللات كبيرة عليه 
مللن قبل الكتللل السياسللية وهذا قد 
يركنه في مجلس النواب السيما ونحن 

على ابواب االنتخابات العامة واحمللية".
وخلصللت جنيللب بالقللول "حتللى لو مت 
اقراره بعد تعديله فأن احلكومة ستلجأ 
للمحكمللة االحتادية العليا للطعن في 
املواد املضافة كون الدسللتور العراقي ال 
مينللح مجلس النواب زيللادة اعباء مالية 

من دون التشاور مع مجلس الوزراء".
اللجنللة  عضللو  ذكللرت  جانبهللا  مللن 
القانونية احام احلسلليني ان مشللروع 

قانللون التأمينللات االجتماعية يتضمن 
اجلامعيللة  اخملصصللات  اللغللاء  بنللدا 

لاساتذة اجلامعيني.
وعّدت احلسلليني ذلللك "اجحافا كبيرا 
بحق هذه الشللريحة وجهودها في بناء 

اجيال املستقبل".
وشللددت علللى أن "التعديللل املقتللرح 
على الفقللرة 5 من املللادة 35 من قانون 
التقاعد املوحد هللي التي حتفظ حقوق 
منارات العلم لذا نطالب بابقائها وعدم 
املسللاس بها وبقانون اخلدمة اجلامعية 

رقم 23 لسنة 2008".

مجلس البصرة ينتخب اسعد عبد 
االمير العيداني محافظاً

ولفت كيطللان الى أن "االنتخابات جرت 
مبنتهللى الشللفافية والنزاهة وبحضور 

ممثلي وسائل اإلعام اخملتلفة".
يشللار الللى أن احملافللظ اجلديد أسللعد 
عبللد األميللر العيداني هو رجللل أعمال 
وسياسللي عراقللي بللارز حاصللل علللى 
شهادة جامعية في هندسة الكهرباء، 
وهو جنل الشيخ العام لعشيرة العيدان 

التي تعد من أكبر العشائر البصرية.

اإلعالن عن ضوابط قبول الطلبة
في التعليم احلكومي اخلاص 

الصباحي
وسلليتم إلغاء القبول السابق )مركزي، 
او مباشللر، او مسائي، أو أهلي( للطالب 

حللال مباشللرته بالدراسللة ضمن هذه 
القنللاة وال يحللّق للله العللودة لقبوللله 

السابق ألي سبب كان".
وأضاف العبودي، أن "خطة القبول لهذه 
القناة تكللون زيادة على خطللة القبول 
املركزي وليسللت جللزءا منهللا، على االّ 
تزيد نسللبة الطلبة املقبولني عن 15% 
مللن خطة قبول األقسللام فللي القبول 
املركللزي، وسلليتم توزيع هذه النسللبة 
بواقع %10 من خريجي السللنة احلالية 
و%5 مللن خريجللي السللنة الدراسللية 
السللابقة ويتم تدوير النسللب في حال 
أنه  عدم كفايللة املتقدمللني"، موضحاً 
"ال يحللّق للطلبة تقللدمي طلبات النقل 
أو االسللتضافة الى الكليللات/ املعاهد 
املناظرة في اجلامعات االخرى، في سنة 
القبول أو السللنوات الدراسية الاحقة 
كما ال يحّق لهم االفادة من امتياز نقل 

أبناء أعضاء الهيئة التدريسية".
وتابع العبودي، "تعتمد شروط وضوابط 
القبول املقرة نفسها بالنسبة لكليات 
القبول املباشر، وبالنسب احملددة نفسها 
مع تخفيض احلد األدنى املؤهل للتقدمي 
مبقدار خمس درجات صحيحة، ويحسم 
القبللول ضمللن القناة ملللن كان معدله 
التنافسللي ال يقللّل عن خمللس درجات 
صحيحة عللن أدنى معدل تنافسللي مت 
قبوله فعا ضمن قناة القبول املباشللر 
العللام، وبامللكان الطالللب التقدمي ملا ال 

يزيد على 10 كليات ومعاهد".

تتمات ص1

بغداد ـ الصباح الجديد:

مللن املعلللوم ان اإليزيديني تعرضوا 
ألبشللع النكبات جللراء الهجمات 
التي استهدفتهم وديارهم من قبل 
عصابات "داعش" ومت تهجير أكثر 
من 275 ألللف مواطن من بيوتهم 
في جبللل سللنجار، أكثريتهم من 
األيزيديللني، كذلللك مت تهدمي املنازل 
َنهج أو االستياء عليها  بشكل مممُ
من قبل "الدواعش". وقد مت تدمير 
وإحللراق نحو ثللاث آالف منزل في 

ناحية سنوني وحدها. 
 األيزيديللني هللم مجموعة عرقية 
دينية تسللتوطن العراق وسللوريا، 
يعيش أغلبهم في منطقة جبال 
سنجار والشلليخان ضمن املوصل 
فللي العللراق، وتعيللش مجموعات 
أصغر في تركيا، وسوريا، وينسبون 
عرقيللاً إلى أصول ذي جللذور هندو 
أوروبية، يرى األيزيديون أن شعبهم 
موجللود منذ األزل على األرض ويرى 
باحثوهم أن ديانتهللم قد انبثقت 
عن الديانللة البابليللة القدمية في 
بللاد مللا بللني النهرين، بينمللا يرى 
بعللض الباحثللني اإلسللاميني أن 
ديانة منشللقة  األيزيدية  الديانللة 

ومنحرفة عن اإلسام.
والديانللة األيزيدية غير تبشلليرية، 
وبذلللك يعدهللا كثيللرون قوميللة 
مسللتقلة وديانللة، فللي حللني يرى 
الكثيللر مللن األيزيديني أنفسللهم 
أكللراد القوميللة، في حني قسللم 
ثالث منهم يرون أنفسهم كعرب 
بعشلليقة  كإيزيديللة  القوميللة 

وبحزاني.
وكجزء مللن برنامللج األمم املتحدة 
البشللرية  للمسللتوطنات 
)الهابيتات( بشللأن إعللادة التأهيل 
احلضري في العراق بالشللراكة مع 
محافظة نينللوى، فقللد مت ترميم 
أكثللر مللن 562 منللزل متضرر في 
11 قرية في ناحية سللنوني منها 
108 منزل في بلدة آشللتي. وقد مت 
تنفيذ املشللروع بدعم من برنامج 
األمم املتحدة االمنائي في العراق من 
الكوارث  ملواجهللة  برنامجه  خال 
ودعم القدرة على الصمود، بدعم 

سخي من احلكومة األملانية.
وبحسللب بيان صحفللي صدر عن 

املنظمللة الدولية فقد مت االحتفاء 
باالنتهاء من تنفيذ مشللروع إعادة 
تأهيل املساكن في سنوني والذي 
سهل عودة 3000 نازح إلى بيوتهم 
التللي متت إعادة تأهيلها، باإلضافة 
إلى توزيع شللهادات اإلشغال على 
أمُسللر األيزيديني في آشتي. ويعمل 
املشروع، بالتوازي مع الدعم الفني 
إلعادة تأهيل املنازل املتضررة، على 
التركيز على ضمان حقوق اإلنسان 
كدعامللة  املائللم  السللكن  فللي 
لتحقيللق مجتمعللاٍت  أساسللية 
علللى  وقللادرة  وفّعالللة  معافللاة 
الصمود. وهذا من األمور األساسية 
بالنسبة لألسر األيزيدية العراقية 
التللي خضعت للتهميللش ما أدى 
حلرمانهللم في هللذه املنطقة من 
أمن احليازة ملدد طويلة وباستخدام 
منوذج نطللاق احليللازة االجتماعية، 
وهو أداة وضعها برنامج الهابيتات 

ومت تطبيقهللا فللي بلللدان كثيرة، 
أجرى الفريق اجتماعات للتشللاور 
مللع اجملتمعللات احملليللة للتحقللق 
مللن مطالبات العائديللن املتعلقة 
إصللدار  ومت  املسللاكن،  بإشللغال 
شللهادات اإلشللغال التي صادقت 
احمللية وكذلك  السلللطات  عليها 

أفراد اجملتمع.
االسللتدامة  املشللروع  ويشللجع 
والقللدرة على الصمللود في بلدات 
العائدين -املستفيدين والشاغلني 
الشللرعيني -من خال إعادة تأهيل 
املسللاكن والبنيللة التحتيللة، إلى 
فللي  بحقهللم  االعتللراف  جانللب 

املمتلكات وإشغالها. 
وجللاء في البيان أيضاً ان املشللروع 
اعتمد نهجللاً قائماً علللى اجملتمع 
احمللللي يشللمل املقاولللني احملليني، 
واملشللاركة املباشللرة للمجتمللع 
احمللي في أعمللال إعللادة التأهيل، 

الفعالة مع السلطات  والشراكة 
الللذي  النهللج  ويعتمللد  احملليللة. 
يقللوده اجملتمع احمللي على االعتماد 
والسلللطات  للمجتمعات  الذاتي 
احملليللة، واالسللتثمار فللي املللوارد 
اجملتمعية، ويضمن األمن واحلماية، 
باإلضافة إلى دعم توطيد السام 
والتماسللك االجتماعللي بني أفراد 
اجملتمللع. وفي نهاية املطللاف، يمُعزز 
املشللروع احلق في السللكن الائق 
رمت من  لألسللر الضعيفة التي حمُ
األراضللي وحقوق  احلصللول علللى 
امللكيللة لعقللود، ودمُِمللرَت منازلها 
خال هجمللات إرهابيللي "داعش" 
على سللنجار. كما أنه يستكِمل 
جهود املصاحلة التي تبذلها بعثة 
املسللاعدة  لتقللدمي  املتحللدة  األمم 
إلللى العراق وبرنامللج األمم املتحدة 

اإلمنائي.
ر السللفير األملاني الدكتور  وقد ذَكَّ

احلفللل،  خللال  نللون،  سلليريل 
الوحشللية  واألعمال  باالنتهاكات 
التللي قللام بهللا الدواعللش ضللد 
"أملانيللا  أن  مؤكللداً  األيزيديللني، 
تستضيف أكبر عدد من األيزيديني 
خللارج العللراق، وأن أملانيللا الدولة 
بدعللم  ستسللتمر  والشللعب 
األيزيديللني في العللراق". كما أكدَّ 
نون علللى أهمية عمللل منظمات 
األمم املتحللدة في املنطقللة، وذلك 
املسللتدامة  العللودة  لضمللان 

للمجتمع األيزيدي في العراق.
وأكللد مديللر برنامللج األمم املتحدة 
للمستوطنات البشرية في العراق 
الدكتور عرفان علي، على األهمية 
التدخللل  لهللذا  السللتراتيجية 
لتسللهيل العودة، ليس فقط من 
خال إعادة تأهيل للمنازل والبنية 
التحتيللة املتضررة ولكن أيضا من 
خال معاجلة حقوق احليازة لألسر 

أن "االعتللراف  العائللدة، مضيفللاً 
بحقوق إشغال املساكن لأليزيديني 
للمللرة األولى منذ عقللود هو إجناز 
مهللم وأداة ضروريللة لدفللع املزيد 

للعودة إلى املنطقة". 
وشللكر نائب محافللظ نينوى عبد 
القللادر سللنجاري جمهورية أملانيا 
االحتاديللة علللى مسللاهمتها في 
إعادة تأهيل املنطقة، وأكدَّ احلاجة 
إلللى املزيللد من املداخللات وجهود 
إعللادة التأهيللل. كمللا أكللد على 
التي  اإلشللغال  أهميللة صكللوك 

وزعها البرنامج.
ونيابللة عللن اجملتمللع احمللللي فللي 
نايف  القائمقللام  م  قللدَّ سللنوني، 
سيدو قاسللم، شكره على اجلهود 
امللموسللة التي مت بذلها من خال 
املشللروع، مؤكداً على احلاجة ملزيد 
من الدعم لتسللهيل أعمال إعادة 

التأهيل واإلعمار.

تم ترميم أكثر من 
562 منزاًل متضررًا 
في 11 قرية في ناحية 
سنوني منها 108 
منازل في بلدة آشتي. 
وقد تم تنفيذ المشروع 
بدعم من برنامج األمم 
المتحدة اإلنمائي 
في العراق من خالل 
برنامجه لمواجهة 
الكوارث ودعم القدرة 
على الصمود، بدعم 
سخي من الحكومة 
األلمانية

جانب من استذكار اإليزيديني ملعاناتهم على يد داعش "ارشيف"

بعد تعرضهم ألبشع النكبات جّراء هجمات "داعش"

األمم المتحدة توزع شهادات تمليك
المنازل لإليزيديين العائدين في سنجار
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اّطلع على تجربة بناء المدن الصناعية 

محليات 4

بغداد - الصباح الجديد:

وكال��ة  الصناع��ة  وزي��ر  بح��ث 
املهندس محمد شياع السوداني 
مع الس��فير االيراني لدى العراق 
اي��رج مس��جدي اع��ادة تفعي��ل 
بخص��وص  التفاه��م  مذك��رة 
والصناعي  االقتص��ادي  التع��اون 
بني البلدي��ن وخاصة ف��ي مجال 

انشاء املدن الصناعية.
وقال الس��وداني خ��ال اللقاء ان 
الع��راق س��بق ان عق��د لق��اءات 
ف��ي  املس��ؤولني  م��ع  عدي��دة 
اجلمهوري��ة االس��امية متخضت 
عنه��ا اتفاقيات ومذكرات تفاهم 
في مج��االت اقتصادي��ة وخاصة 
الصناعي��ة اال ان��ه ال توجد هناك 
ف��ي تطبي��ق  خط��وات عملي��ة 
تلك املذكرات عل��ى ارض الواقع ، 
مبينا ان العراق يطمح لش��راكة 

اقتصادية حقيقية مع ايران.
واضاف انه خ��ال زيارته في املدة 
االخي��رة اليران اطل��ع على مواقع 
ع��دة وخاصة املدين��ة الصناعية 
ف��ي طه��ران وهي جترب��ة ناجحة 
يأم��ل العراق ان يقي��م مثلها في 
احملافظ��ات اجلنوبي��ة اذ مت توقي��ع 
مذك��رة تفاهم بهذا الش��أن مع 
وزي��ر الصناعة االيران��ي ، مؤكدا 
نح��ن بأمس احلاج��ة القامة مثل 
ه��ذه التجربة في الع��راق كونها 
ستس��هم في توفير فرص عمل 
كثي��رة وتنظ��م عم��ل القط��اع 

اخلاص الصناعي في الباد.
واوض��ح ان الع��راق ام��ام حتديات 
عدي��دة اهمها الفق��ر والبطالة 
في ظ��ل ضع��ف املوازن��ة املالية 
للب��اد نتيجة النخفاض اس��عار 
النفط عاملي��ا وظروف احلرب على 
االره��اب م��ا يتطل��ب تنش��يط 
اخملتلفة  االقتصادي��ة  القطاعات 

بغي��ة حتس��ني اوض��اع الفق��راء 
وتوفي��ر ف��رص عم��ل للعاطلني ، 
الفت��ا ال��ى ان هن��اك الكثير من 
الف��رص االس��تثمارية في العراق 
وخاصة في القطاع الصناعي في 
واحلديد  البتروكيمياويات  مج��ال 
والصلب ، داعيا اجلانب االيراني الى 
التفكير في خلق صناعة حديثة 
في العراق بدال من توريد البضائع 
فقط الن مسألة التوريد ال تخلق 

تنمية حقيقية في الباد.
ان  الس��وداني  الوزي��ر  وب��ني 
القوان��ني العراقية وخاصة قانون 

االستثمار اعطته امتيازات هائلة 
للمس��تثمر والي��وم لدينا عروض 
اجنبي��ة عدة  كثي��رة لش��ركات 
لاس��تثمار في داخ��ل العراق وان 
ايران واحدة من اه��م الدول التي 
يرغ��ب العراق في اقامة ش��راكة 

اقتصادية وصناعية معها.
من جانبه ابدى الس��فير االيراني 
استعداده للتعاون مع الوزارة في 
س��بيل تفعيل مذكرات التفاهم 
االقتصادي��ة املبرم��ة م��ع العراق 
ومتابعته��ا م��ع املس��ؤولني في 
حكومت��ه ، فض��ا ع��ن متابعة 

موضوع انش��اء املدن الصناعية ، 
مشيرا الى ان باده سترسل وفدا 
اقتصاديا لبح��ث تفعيل التعاون 
املشترك وخاصة ان هناك عاقات 
وطيدة وعميقة ب��ني البلدين في 

مجاالت شتى .
على صعيد اخر اعلنت الش��ركة 
العامة ملعدات االتصاالت والقدرة 
اح��دى ش��ركات وزارة الصناع��ة 
واملع��ادن ع��ن عقوده��ا املنف��ذة 

لصالح وزارة الكهرباء .
وقال مدي��ر عام الش��ركة احمد 
تصري��ح  ف��ي  دعيج��ل  ريح��ان 

ملكتب االع��ام والعاقات العامة 
ف��ي ال��وزارة ان الش��ركة اجن��زت 
عقديه��ا املوقع��ني م��ع املديرية 
العام��ة لتوزي��ع كهرب��اء اجلنوب 
وذل��ك بتجهيزها اعم��دة مدورة 
ومش��بكة ) مغلون��ه ( بأطوال 9 
امتار و11 مترا و12 مترا ، مش��يرا 
ال��ى ان الكمية االجمالية اجملهزة 
مبوجب العقد االول  بلغت ) 1390 
( عم��ودا وبقيم��ة جت��اوزت املليار 
دينار فيما بلغت كميات االعمدة 
اجمله��زة مبوج��ب العق��د الثاني ) 
2000 ( عم��ود وبقيم��ة اجمالية 

تص��ل ال��ى )920( ملي��ون دين��ار، 
الفت��ا ال��ى  ان الش��ركة ملتزمة 
باملواصفات الفنية املعتمدة لدى 
وزارة الكهرب��اء ) d-46  ( لس��نة 

. 2012
وفي الس��ياق ذاته كش��ف املدير 
الع��ام ع��ن ان ماكات الش��ركة 
والهندسية اجنزت هيكا  الفنية 
حديدي��ا لصالح محط��ة ديزالت 
سامراء بفترة زمنية وجيزة وضمن 
املواصفات القياسية ومواصفات 
الش��ركات العاملية املعتمدة لدى 

وزارة الكهرباء.

»السوداني« يبحث مع إيران تفعيل مذكرة التعاون االقتصادي بين البلدين

 اطلع الوزير 
السوداني على 
مواقع عدة وال 

سيما المدينة 
الصناعية في 

طهران وهي 
تجربة ناجحة 
يأمل العراق 

أن يقيم مثلها 
في المحافظات 

الجنوبية

جانب من اللقاء

بعثة الحج تعلن نجاح 
تفويج جميع الحجاج 
إلى الديار المقدسة

الصحة تعزز خدماتها 
العالجية في عدد من 

مناطق بغداد

زيادة ملحوظة في 
إنتاج مصانع ألبان 

أبي غريب والرافدين

بغداد - الصباح الجديد: 
اكمل��ت بعثة احل��ج العراقي��ة تفويج حصتها 
البالغ��ة 40 الف��ا و890 حاجا واداري��ا الى الديار 
املقدسة، مؤكدة جناح خطتها بتفويج احلجاج 

وعدم تسجيل اية حوادث او معوقات تذكر. 
وذكر املتحدث الرس��مي باس��م البعثة حسن 
فهد الكناني ان »البعث��ة نقلت جميع احلجاج 
العراقيني واالداريني والبعثات الساندة عن طريق 
مط��ارات ) بغداد – النجف االش��رف – البصرة – 
اربيل – الس��ليمانية( ومنفذ عرعر احلدودي الى 
الديار املقدس��ة، بواقع 106 رحات جوية و598 

حافلة برية«. 
واكد الكناني ان »البعثة جنحت بتفويج حجاج 
حصته��ا املق��ررة البالغة 35 الف��ا و890 حاجا 
واحلصة االضافية ال� 5 االف بعد تطبيق اخلطة 
التي مت وضعها بالتنس��يق م��ع اخلطوط اجلوية 
العراقي��ة، حيث ل��م يتم تس��جيل اي تلكؤ او 

حوادث تذكر«. 
واش��ار الكناني ال��ى ان »البعثة س��جلت هذا 
الع��ام وكم��ا ف��ي الع��ام املاضي جناح��ا كبيرا 
بتفوي��ج ج��زء م��ن موظفيه��ا وحجاجه��ا برا 
عب��ر منف��ذ عرعر احل��دودي وملس��ت تعاونا من 
السلطات السعودية واستقباال رسميا، وعدم 
ح��دوث معوقات، وذلك بفض��ل التعاون الكبير 
الذي ابدته اجلهات االمنية والعسكرية واحلشد 
الشعبي االبطال الذين عملوا ليل نهار من اجل 

تامني هذه الرحات«.

بغداد - الصباح الجديد:
أكدت وزي��رة الصحة والبيئ��ة الدكتورة عديلة 
حمود حس��ني حرص الوزارة وس��عيها الدؤوب 
عل��ى االرتقاء باخلدمات الصحي��ة وتعزيزها في 

محافظة بغداد السيما مناطق االطراف .
واش��ارت خال لقائها جاس��م البخاتي النائب 
االول حملاف��ظ بغ��داد ووف��د اهال��ي منطقت��ي 
احلسينية وس��بع البور شمال بغداد الى سعي 
الوزارة اجلاد لتقدمي اخلدم��ات الوقائية والطبية 
والعاجي��ة الكف��وءة الى اهلنا ف��ي منطقتي 

احلسينية وسبع البور .
واوع��زت الوزي��رة خ��ال لقائها بقي��ام الوكيل 
الفني لل��وزارة الدكتور ح��ازم اجلميلي مع وفد 
م��ن دوائ��ر ال��وزارة واملس��ؤولني ف��ي محافظة 
بغداد بزي��ارة ميدانية الى منطقة س��بع البور 
لتقدمي االس��ناد الطبي اليها من خال انش��اء 
عيادات طبية ش��عبية واستحداث صالة والدة 
في مركزها الصحي الرئيس ورفدها بس��يارات 
اسعاف ومتابعة اكمال مستشفى احلسينية 

ليقدم خدماته البناء املنطقة .
من جانبه ثمن البخاتي واهالي منطقتي سبع 
البور واحلس��ينية اهتمام الوزي��رة وقيادة الوزارة 
وحرصه��م عل��ى تعزيز اخلدم��ات الصحية في 

مناطق اطراف العاصمة بغداد.

بغداد - الصباح الجديد:
أعلنت الش��ركة العامة للمنتجات الغذائية 
اح��دى ش��ركات وزارة الصناع��ة واملعادن عن 
حتقي��ق مصان��ع البان اب��ي غري��ب والرافدين 
التابع��ة لها زيادة ملحوظ��ة في االنتاج كما 

ونوعا .
وقال مصدر مخول في الش��ركة في تصريح 
ملرك��ز االع��ام والعاقات العامة ف��ي الوزارة 
ب��أن الزيادة في االنتاج حتققت نتيجة لتنفيذ 
اعمال تأهيل ش��تى واضافة آلي��ات ومكائن 
صن��ع وانتاج االلب��ان على جميع اش��كالها 
حي��ث جرى نصب وتش��غيل ضاغط��ة هواء 
معمل اب��ي غريب ونصب وتش��غيل مجنس 

احلليب ضمن االجنازات الفنية للمصنع .
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بغداد - الصباح الجديد: 

اك��د الدكتور عبد الغني س��عدون 
الس��اعدي مدي��ر عام دائ��رة صحة 
بغ��داد / الرصافة ان االي��ام املقبلة 
ستشهد افتتاح العديد من البيوت 

الصحية في جانب الرصافة . 
واوضح املدير العام خال لقائه عضو 
مجلس محافظة بغ��داد ان الدائرة 
عملت على توسيع اخلدمة الطبية 
من خ��ال فت��ح البي��وت الصحية 
كح��ل مؤقت في الوقت احلاضر من 
اج��ل تق��دمي اخلدمات ال��ى مناطق 
االطراف فضا عن  فتح ردهة الوالدة 
وصالة الطوارئ ومرابطة س��يارات 
االس��عاف والقي��ام  بالعدي��د م��ن 
حمات التوعي��ة الصحية وكذلك 

حم��ات رش املبيدات والس��يما في 
املناطق الطرفية. 

واضاف املدير العام ان قطاع الرعاية 
الصحي��ة االولية في مدينة الصدر 
اقام وخال العام احلالي )250( حملة 
ملتابعة املتس��ربني م��ن اللقاح وان  
الدائرة تسعى الى االرتقاء باخلدمات 
الطبي��ة والصحية في هذه املدينة 
من خال تق��دمي اخلدم��ات الطبية 
والصحي��ة له��ا م��ن خ��ال مراكز 
صحية اكثر من 20 مركزا رئيسا و3 
مراكز فرعي��ة ، مؤكدا على اهمية 
الدعم اجملتمع من اج��ل رفع الواقع 
الصح��ي واهمية التع��اون العملي 
الن هذه املدينة  حتتل املدينة مكانة 
مهم��ة في بغ��داد والع��راق بصورة 

عامة. 
واش��ار املدي��ر العام ال��ى ان الدائرة 

الطبي��ة  اجله��ود  كل  وضع��ت 
والصحية في خدمة القوات االمنية 
واحلشد الش��عبي املقدس وارسلت 
العديد من الفرق الطبية والصحية 
الى جبهات القتال من اجل مسانده 
اخوانه��م في مع��ارك حتري��ر املدن 
العراقي��ة من دنس داعش االرهابي ، 
فضا عن ارسال سيارات االسعاف 
ومعاجل��ة اجلرحى وكذل��ك معاجلة 
عوائل ش��هداء احلش��د الش��عبي 
املقدس وبشكل مجاني وان الدائرة 
عملت بظروف صعبة جدا من خال 
قلة املوازنة اخملصصة اذ بلغت العام 
املاضي 7 % من امليزانية املقررة اال ان 

دعمنا الى احلشد لن يتوقف. 
وتابع املدير الع��ام حديثه ان الدائرة 
وألول م��رة عل��ى مس��توى الب��اد 
س��تقوم مبشروع الش��بكة للحياة 

الذي سيس��هم في انق��اذ املرضى 
الذي��ن يعانون من مرضى احتش��اء 
العضل��ة القلبية من خ��ال غرفة 
عمليات مش��تركة ما ب��ني االطباء 
االختص��اص ف��ي مج��ال التداخل 
القس��طاري ومستشفيات العامة 
لغرض تنفيذ هذا املشروع احليوي . 

ولف��ت املدي��ر الع��ام ال��ى ان عامل 
الس��رعة والوق��ت مهم ج��دا في 
انق��اذ املري��ض ل��ذا س��عت الدائرة 
الى تبني املش��روع والذي يعد االول 
على مس��توى الباد ، فيما اش��ارت 
عض��و مجل��س محافظ��ة بغ��داد 
الى اخلدمات الت��ي تقدمها الدائرة 
واخلط��وات الناجح��ة ف��ي س��بيل 
ال��ى  املقدم��ة  باخلدم��ة  االرتق��اء 
املواطن وان اجملل��س يثني على هذه 

االعمال داعيا الى بذل املزيد . 

تقرير

افتتاح عدد من البيوت الصحية في أطراف جانب الرصافة 
من اجل رفع الواقع الصحي وأهمية التعاون العملي

البيوت الصحية في أطراف جانب الرصافة

إعالم الدائرة 
اعلن��ت دائرة املباني احدى تش��كيات 
والبلدي��ات  واالس��كان  االعم��ار  وزارة 
العامة اس��تمرارها في االشراف على 
تنفي��ذ اضخم مش��روع س��كني في 
الش��رق االوس��ط ) مجمع بس��ماية 
السكني( بتقنيات البناء احلديث وهو 
اح��د احللول املناس��بة للقض��اء على 

ازمة السكن في العاصمة بغداد .
وقال املدير العام لدائرة املباني املهندس 
حسني مجيد حس��ني ان دائرة املباني 
عازمة عل��ى اجناز االعمال املكلفة بها 
في مشروع بسماية السكني باسرع 
وق��ت ممكن وباح��دث مواصفات البناء 
الت��ي توفر العي��ش الك��رمي للمواطن 
العراقي ، مشيراً الى ان املشروع يتكون 
 )A.B.C.D.E.F.G.H( مدن رئيسة )من )8
مبساحة كلية بلغت )18( مليونا و300 
ال��ف م2 وكل مدينة متكونة من عدد 
م��ن القطاع��ات )BloCks( ومبع��دل 
اجمالي )59( )بل��وك( مت اجناز )10.000( 
وحدة سكنية والعمل متواصل االجناز 

العمل ف��ي املش��روع  اذ يتكون بلوك 
 )1440( مبجم��وع  بناي��ة   12 م��ن   A1
وحدة س��كنية وكل بناي��ة تتكون من 
10 طوابق وكل طابق يضم 12 ش��قة 
مقس��مة ال��ى مس��احة كل ش��قة 
 A2 وبل��وك  )140(م    ، ،)120(م  )100(م 
يضم 14 بناي��ة مبجموع )1680( وحدة 
س��كنية وبل��وك A3 يض��م 14 بناية 
مبجموع )1680( وحدة سكنية اضافة 

الى بلوك A6 يض��م 14 بناية مبجموع 
)1440( وحدة سكنية .

وبني املدير الع��ام ان االعمال في بلوك 
A1 ،A2 ،A3 ، A6  مت اجنازها وتسليمها 
ال��ى املواطنني ، مش��يراً ال��ى ان بلوك 
A4 ، A5 ايض��اً مت اجنازه��ا وهو في طور 
التس��ليم ومن املؤمل اجناز وتس��ليم 
بلوك A7 ، A8 خال هذا العام مبجموع 

)3360( وحدة سكنية .

بغداد - الصباح الجديد: 
اعلنت وزارة التجارة عن قيام جلان من 
دائرة التخطيط واملتابعة/ احلاس��بة 
املركزية بتدقيق سجات محافظات 
أربيل والسليمانية و دهوك وسجات 
النازحني في تل��ك احملافظات لغرض 
املباش��رة بطبع البطاقة التموينية 
  2018-2017 لعام��ي   اجلدي��دة 

حملافظات اقليم كردستان
واوضحت مديرة عام دائرة التخطيط 
واملتابع��ة ابته��ال هاش��م صاب��ط 
التي ترأس��ت وفدا ضم معاون مدير 
عام الرقابة التجارية واملالية ش��اكر 
س��عدي ش��اكر وموظفي احلاس��بة 

املركزية ان اللجان قامت مبتابعة وجرد 
واحصاء عدد العائات في كردس��تان 
ومخيم��ات الن��زوح ف��ي محافظات 
اإلقليم وع��دد العائ��ات التي عادت 
ال��ى مناطقها في محافظة املوصل 
، مش��يرة ال��ى ض��رورة جتهي��ز كل 
العائات النازحة في مخيمات النزوح 

واملناطق احملررة.
من جان��ب آخر اش��ارت صابط خال 
اش��رافها امليدان��ي عل��ى جتهيز قرى 
مني��رت ش��بك وقرية ب��اش بيتة في 
ناحية برطلة بس��هل نين��وى بانه مت 
جتهيز العائات العائدة لهذه املناطق 
الول م��رة بعد نزوحه��م منها حيث 

جهز ث��اث وكاء مبواد الرز والس��كر 
وزيت الطعام لش��هر متوز اضافة الى 
قيام الوف��د بزيارة مخيم اخلازر ولقاء 
املس��ؤولني على اخمليم واالطاع على 

مخازن الغذاء هناك .
من جانبه اكد شاكر سعدي معاون 
مدير دائرة الرقاب��ة التجارية واملالية 
بان��ه مت تدقي��ق س��جات البطاق��ة 
التمويني��ة في محافظ��ات اإلقليم 
للعم��ل إيجاد آلية تعتم��د من قبل 
بالعم��ل وخدمة  لارتقاء  الطرف��ني 
ف��ي  املباش��رة  لغ��رض  املواطن��ني 
طب��ع البطاق��ة التمويني��ة إلقليم 

كردستان.

بغداد - الصباح الجديد: 
واالس��كان  االعم��ار  وزارة  اعلن��ت 
والبلديات واالشغال العامة بدء حملة 
خدمية  الزالة االنقاض ورفع التجاوزات 
في اجلانب االيس��ر م��ن مدينة املوصل 

مركز محافظة نينوى. 
وذكر املركز االعامي لل��وزارة ان بلدية 
البلدي��ات  ملديري��ة  التابع��ة  املوص��ل 
ال��وزارة  تش��كيات  اح��دى  العام��ة 
ب��دأت حمل��ة خدمية الزال��ة االنقاض 
ومخلفات احلرب من داخل حرم جامعة 

املوص��ل ، اضافة الى حملة كبرى لرفع 
التج��اوزات على ام��اك بلدية املوصل 
وفت��ح الط��رق الرئيس��ة بالق��رب من 
كلية املعلم��ني وكلية الفنون اجلميلة 
وكلية احلقوق ورفع االنقاض املتراكمة 
قرب الكليات املذكورة بالتنس��يق  مع 
رئاس��ة اجلامعة لاسهام في تسهيل 
فتح اجلامعة امام الطلبة مع قرب بدء 

العام الدراسي اجلديد. 
من جانب اخر قامت شعبة التجاوزات 
في قطاع احلدب��اء وبالتعاون مع اجلهد 

اخلدم��ي بازالة التج��اوزات على اماك 
البلدية من دور س��كنية ومحال جتارية 
واكشاك في مناطق عديدة في اجلانب 
االيس��ر للمدين��ة وش��ملت مناط��ق 
احلدباء والبلديات والس��كر وحي النور 
وحي التحرير والزهور واملثنى واالربجية 

وحي البكر .
يذكر ان اجلهد اخلدمي للوزارة مستمرة 
منذ انته��اء عمليات التحرير بتنظيف 
ورفع االنقاض وتقدمي اخلدمات من اجل 

اعادة احلياة في املدينة.

بغداد - الصباح الجديد:
ناقش��ت امانة بغداد واملرور العامة 
املقترح��ة  والدراس��ة  اخملطط��ات 
ملعاجلة مشكلة االختناقات املرورية 

عند افتتاح )مول احلارثية(.
ج��اء ذل��ك خ��ال اجتم��اع اللجنة 

وكيل  برئاس��ة  املش��تركة  املرورية 
امانة بغداد للش��ؤون البلدية كرمي 
عزي��ز البخات��ي بحض��ور املديري��ن 
العامني لدوائر التخطيط واملتابعة 
والتصاميم واملش��اريع واحلراس��ات 
واالمن وممثلي م��رور قاطعي الكرخ 

والرصاف��ة وممث��ل قي��ادة عملي��ات 
بغداد ».

وذك��رت مديرية العاق��ات واالعام 
ان« اللجنة ق��ررت اجراء التحويرات 
والتعدي��ات امل��راد اجراؤه��ا عل��ى 

الطرق احملاذية ملول احلارثية.

لجنة مشتركة تبحث معالجة االختناقات 
المرورية قرب مول الحارثية 

دائرة المباني تواصل إشرافها 
تدقيق سجالت العائالت والنازحينعلى مشروع بسماية السكني

 في محافظات إقليم كردستان  

»اإلعمار« تنفذ حملة كبرى 
إلزالة التجاوزات أيسر الموصل

من أجل المباشرة بطبع بطاقاتهم التموينية
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إعالم المركز 

للتنمي��ة  العراق��ي  املرك��ز  ضي��ف 
االعالمي��ة في ندوته نصف الش��هرية 
وزير التعلي��م العالي والبحث العلمي 
د. عبد الرزاق العيس��ى بحضور االمني 
الع��ام جمللس ال��وزراء د.مه��دي العالق 
ونخب��ة م��ن االكادميي��ني واالعالمي��ني 
ورؤساء املراكز البحثية وعدد كبير من 
املهتم��ني والباحثني على قاعة الديوان 

في نادي العلوية.
الس��راج  عدن��ان  د.  املرك��ز  رئي��س 
اس��تهل االمس��ية بكلمة ترحيبية 
بالوزي��ر الضيف واحلض��ور جاء فيها 
لقد  ش��رفتمونا به��ذا اللقاء املميز 
الذي س��يكون عطاؤه للوطن بفعل 
حضوركم وتواصلكم املستمر لدعم 
نش��اطات املركز الذي انت��م معدنه 
و اساس��ه، فتواصلك��م هو اس��اس 
االس��تمرارية، حاث��ا اجلمي��ع بالقول 
ان هذا الوطن يحت��اج الى جهودكم 
اليوم  تتواصلون  وامكانياتكم، حيث 
من اجل ان ننجز مؤسس��ة اعالمية 
ق��ادرة فع��الً عل��ى ان تق��دم الكثير 
للوط��ن الذي ه��و فعال بحاج��ة لنا 

جميعا. 
واض��اف لق��د طرحنا مبدأ ش��راكة 
االعالم ملسؤولني في مفاصل الدولة 
وه��ذه الش��راكة تعني املس��ؤولية 
الكاملة والنقاش��ات املس��تفيضة، 
ه��ذا النقاش س��يكون نخبويا وقادرا 
على الوصول ال��ى جملة من احللول، 
وهذه االخيرة س��تكون ضمن برنامج 
ق��د اتفق على آليته، حيث س��يكون 
هناك تقرير ربع سنوي، يعقبه تقريران، 
نص��ف س��نوي ونهائ��ي، وس��يكون 
االخيرعل��ى ش��كل مجل��د كام��ل 
يحتوي عل��ى احللول واالس��تنتاجات 
واملداخل واخملارج للكثير من املعاجلات 
التي نوقش��ت في تلك املدة في أثناء 

اجتماعاتنا. 
وواصل السراج حديثه بالقول: االعالم 
ليس حلزب او مؤسسة وال لشخص، 
كذلك هو ليس للممول وليس لتيار، 
فاالع��الم هدف��ه ووس��يلته اجملتمع، 
لذلك نح��ن ال نعط��ي االمتيازات اال 
للذين يخدمون اجملتمع بهذا العنوان، 
مضيفا .. علين��ا ان نقف جميعاً مع 
حري��ة ال��رأي والرأي اآلخ��ر، وان نكون 
متماس��كني، مش��ددا عل��ى ضرورة 
االبتع��اد عن تكميم األف��واه وتقييد 
احلريات ع��ادا اياها باجلرمي��ة التي من 
املمكن ان يشترك بها كل من تستر 
عل��ى معلوم��ة او تش��دق بتقيي��د 
احلري��ات ، مختتم��ا حديث��ه بتق��دمي 
الشكر اجلزيل للوزير الضيف واحلضور 
الذي وصفه باملتعاون واحليوي في كل 

لقاءات املركز النصف شهرية.
م��ن جانبه ش��كر الوزي��ر الضيف د. 
عب��د الرزاق العيس��ى املركز العراقي 
للتنمي��ة االعالمي��ة ال��ذي وفر هذه 
الفرصة القيمة للحديث عن اجنازات 
الوزارة مفتتحا حديثه بالقول ، اشكر 
املعه��د العراق��ي للتنمية االعالمية 
على هذه الفرصة للقاء هذه الوجوه 
اخليرة والقام��ات الوطنية، االن وبعد 
ما يقرب العام على تسلمي منصب 
الوزي��ر ، وضعنا اس��تراتيجيات الدارة 
الوزارة تركزت على محاور اساس��ية 
احمل��ور  اهمه��ا  العال��ي  للتعلي��م 
التدريس��ي، االدارة اجلامعية واملنهاج 

ومن ثم البحث العلمي.

هيئة البحث العلمي
تول��د من ه��ذه احملاور اخلمس��ة بحدود 
25 سياس��ة وزعت ضمن تل��ك احملاور، 
مش��يرا الى بدء العمل لتغيير الكثير 
م��ن القوانني والتعليم��ات التي مضى 
عليه��ا الده��ر، متابع��ا.. الي��وم وكما 
يعلم اجلميع التعلي��م العالي عملية 
التغيير فيه ليس��ت سنوية، امنا تصل 
الى اشهر من مراقبة للحالة الذهنية 
والتقني��ة وم��ن حيث املتغي��رات التي 
حتص��ل ضم��ن مؤسس��ات التعلي��م 
العال��ي العاملي��ة، ملمحا ف��ي الوقت 
ذاته ال��ى ان عملية تغيي��ر التعليمات 
حصلت منذ االشهر االولى  التي تولد 
منها تغيير قانون التعليم العالي رقم 
40 لع��ام 1988 وخاصة بعد ان دمجت 
وزارة التعلي��م العال��ي ب��وزارة العلوم 
والتكنولوجي��ا، لذلك اسس��نا لقانون 
باالتفاق مع بعض مؤسس��ات العلوم 
والتكنولوجي��ا باع��ادة » هيئة البحث 
العلمي« التي الغيت منذ س��بعينيات 
القرن املنصرم، فضال عن بدأنا باالعداد 
ليك��ون الطالب هو اخمل��رج الذي يتالءم 
مع حاج��ة الس��وق ومتطلباته لذلك 
انش��أت ل��كل جامع��ة وح��دة تعن��ى 

بتوظيف اخملرج وهو الطالب.
 واش��ار الوزي��ر الضيف ال��ى ان هنالك 
عملية اتص��ال مابني اجلامعات والوزارة 
والش��ركات الوطنية وحتى الشركات 
م��ن الدول اجمل��اورة  والعاملي��ة العاملة 
ف��ي الع��راق لتوظيف اخلري��ج، ناهيك 
عن الب��دء باالع��داد لعملي��ة التأهيل 
التدريسي قائال: الكل يعلم خالل مدة 
ما قبل العام 2003 كان هنالك انقطاع 
عن العالم اخلارجي وعدم وجود تواصل 
و حض��ور  العاملي��ة  املؤسس��ات  م��ع 
املؤمت��رات والورش وحت��ى االنقطاع في 
احلصول او اس��تالم املعلومة من اجمللة 
والكتاب العامل��ي، متابعا... االن هنالك 
فس��حة لعملية اع��ادة النظر بتأهيل 
التدريسيني من خالل عملية التواصل 
والبرام��ج التي وضعت م��ن قبل وزارة 
التعليم العالي بالنسبة للتدريسيني.

اما فيما يتعل��ق بالقي��ادات اجلامعية 

هنالك عدة رؤى لعملية وكيفية اختيار 
القي��ادات اجلامعي��ة ابتدأ م��ن قيادات 
وزارة التعليم العالي ورؤس��اء وعمداء 
اجلامع��ات وص��وال الى مدراء االقس��ام 
وكان��ت احلصيل��ة االع��الن للعمداء و 
مس��اعديهم وضمن ضوابط حاكمة 
وتفاضلية، لبدء العم��ل  بهذا النظام 
حي��ث يوجد مايربو عل��ى 63 مقعدا او 
منصب��ا مت االعالن عنه وهن��اك الكثير 
م��ن املتقدم��ني حيث ب��دأت املفاضلة 
فيم��ا بينه��م، فضال عن جول��ة اخرى 
الكثر من 100 منصب س��يتم االعالن 

عنه في قادم االيام. 

استراتيجية التربية والتعليم
املناه��ج  موضوع��ة  يخ��ص  وفيم��ا 
حت��دث العيس��ى قائال:  الي��وم وضمن 
للتربي��ة  الوطني��ة  االس��تراتيجية 
والتعلي��م لالعوام  2012 - 2022  التي 
ات��ت بض��رورة  تغيي��ر املناه��ج ضمن 
اط��ر مح��ددة، هن��اك فلس��فة تقول: 
يج��ب ت��رك اجلامع��ات هي م��ن تختار 
املناهج، مس��تدركا .. ان الضرورة اليوم 
حتت��م علينا توحي��د املناه��ج وخاصة 
االنس��انية، لذلك اطلقت  الدراس��ات 
ف��ي الع��ام 2014  تغيي��رات بحدود 13 
مش��روعا في الدراسات االنسانية اجنز 
منها مش��روعا واحدا في العام 2014، 
فيما مت اجناز5 مش��اريع في العام 2016 
وقبل اش��هر اجنزت 6 مشاريع لتكتمل 

معظم مناهج الدراسات االنسانية. 
اما فيم��ا يتعلق بالدراس��ات العلمية 
اضاف .. لم تكن هناك مشكلة فقد مت 
منح اجلامعات تغييرا مانسبته  10 الى 
15 باملائ��ة من املناهج العاملية س��نويا 
م��ع توفي��ر فس��حة اكب��ر للجامعات 
ان  بع��د  ولك��ن  مناهجه��ا  الختي��ار 
تس��تقل اجلامع��ات حيث ب��دا العمل 
به��ذه اآللي��ة ف��ي اجلامع��ات الدولية 

بحسب العيسى.
وع��رج الوزير عل��ى موضوع��ة البحث 
العلمي متمني��ا ان يتم العمل لالفادة 
م��ن البح��وث العلمي��ة للتدريس��يني 
في اجلامع��ات العراقية وكذلك بحوث 
طلبة الدراسات العليا في حل الكثير 
من املشاكل في مؤسسات الدولة وفي 

الوزارات، مبينا ان وزارة التعليم العالي 
والبح��ث العلم��ي خاطب��ت ال��وزارات 
بضرورة اعالمها باملشكالت التي ميكن 
ان حتل بالبحث العلمي، الفتا الى تلبية 
ال��وزارات بتزوي��د وزارة التعليم العالي 
والبح��ث العلم��ي مبش��كالتهم التي 
وزع��ت بدورها على اجلامع��ات ، مؤكدا 
حرص��ه على ان تدرس تلك املش��كالت 
اكل مبش��اريع بحثي��ة حي��ة لطلب��ة 
الدراس��ات العليا وللتدريسيني ليكون 
هنال��ك فس��حة حللها، يراف��ق ذلك ان 
ال��وزارة س��نحت الفرص��ة للجامعات 
اختيار  املشكلة الوطنية، سواء كانت 
بيئية، صحي��ة، اقتصادية، والكثير من 
القطاع��ات فضال ع��ن تهيئة الفرصة 

للباحث لتشر بحثه عامليا. 

إيقاف نظام التحميل:
وع��زا العيس��ى اتخ��اذ الق��رار بإيقاف 
نظام التحميل الذي بدأ العمل به في 
ثمانيني��ات القرن املنص��رم، الى ان هذا 
النظام يش��كل إيذاء للطالب نفس��ه 
يؤدي به في املراح��ل الالحقة الى عدم 
النجاح وترق��ني قيده، كونه س��يكون 
مثقال بدروس من املرحلة االولى، وهنالك 
جت��ارب عديدة فعلى س��بيل املثال تعد 
املرحل��ة الثالث��ة في كلي��ة الطب من 
املراحل الصعبة ويأتي الطالب محمل 
بدرس��ني من املرحلة الثانية س��يثقل 
كاهل الطالب االمر الذي دفعنا اللغاء 
ه��ذا النظام، فضال ع��ن العمل بابعاد 
اجلامعات من السياسة مؤكدا احترام 
االف��كار السياس��ية الت��ي يحمله��ا 
االكادميي السياسي لكن الطالب يجب 
ان تهي��ئ له فرص��ة التواصل الثقافي 
بعيدا عن السياس��ة، رغم وجود بعض 
االش��كاالت التي مت جتاوزها، ناهيك عن 
االبتعاد عن االستثناءات والدور الثالث 

واملرقنة قيودهم.
ومضى الوزير بالقول ان الوزارة اعتمدت 
نظام احلوكمة االلكترونية في عملية 
التعلي��م  التواص��ل ب��ني مؤسس��ات 
العال��ي الكتروني��ا، يرافق ذل��ك البدء 
بالتجارب االفتراضية ملراحل الدراسات 
االولي��ة، حيث ان الكثير م��ن اخملتبرات 
غادرته��ا االجه��زة والزجاجي��ات واملواد 

التجارب  باستقدام  وبدات  الكيمياوية 
االفتراضية، ناهيك عن الش��روع بعمل 
املكتب��ة االفتراضي��ة الت��ي س��نحت 
للجامع��ات العراقية امكانية الدخول 
الى بع��ض املكتبات لتوفير املطبوعات 
بالتخصصات الطبية التي اس��تمرت 
ال��ى فت��رة من الزم��ن تبعه��ا حصول 
الوزارة على فس��حة لالش��تراك بهذا 
الن��وع م��ن املكتب��ات والتعاق��د م��ع 
ناش��رين، معربا عن اس��فه.. لتوقفها 
خالل الس��نوات املاضية مستدركا.. ان 
العمل باطالقها بدأ قبل شهر من االن 
ومت التعاقد مع ناشرين للتوسعة كما 
بدأ احل��ث للجامعات والكليات االهلية 
لالنخ��راط بها حيث س��ميت باملكتبة 

الوطنية.

مشروع استراتيجية االبتعاث
وفي ما يخص البعثات اش��ار العيسى 
ال��ى اع��داد مش��روع » اس��تراتيجية 
االبتعاث« وبدء العمل بتقنني البعثات 
حي��ث  االقتص��ادي  للظ��رف  نتيج��ة 
اطلق��ت )100( بعث��ة وه��ي مباش��رة 
م��ن البكلوري��وس الى الدكت��وراه دون 
امل��رور باملاجس��تير لتدري��س الباحثني، 
مضيفا... بعض النظ��م العاملية متنح 
املاجستير بطريقة احملاضرات والبعض 
االخر بطريقة البحث العلمي، الفتا الى 
ان الطالب املبتع��ث يتحتم علية نقل 
ثقافة ذلك البلد والكثير من املفاهيم 
مبا فيه��ا االليات الت��ي تعتمد باعطاء 
احملاض��رات وكيفي��ة القاءه��ا وعملية 

التركيز ومن ثم البحث العلمي.
واكد العيس��ى ان الوزارة حاليا تعتمد 
في ارس��ال البعثات على التخصصات 
الن��ادرة واجلامعات املس��تحدثة ، الفتا 
14 جامع��ة مس��تحدثة  ال��ى وج��ود 
واملس��تلزمات،  الك��وادر  قل��ة  تعان��ي 
مش��يرا في الوقت نفس��ه الى اطالق 
15 بعث��ة للحص��ول عل��ى ش��هادات 
في الطب النفس��ي وهندسة النفط 
والتخصصات االقتصادية نتيجة لقلة 

الكوادر في هذا اجملال.
واس��تذكر الوزير ان الع��راق بعد العام 
2003 شهد وجبتني لالبتعاث اولها في 
الع��ام 2005 )1000( بعث��ة وفي العام 

2011 اط��الق)10,000( بعث��ة بدايته��ا 
)4,000( بعثة لكنها توقفت في العام 
2014 نتيج��ة لظ��روف البل��د ان��ذاك 
وكان��ت البعث��ات حس��ب القطاعات 
منها بعثات القطاع الطبي، الهندسي 

والعلوم.
وعلى الصعيد نفس��ه اشار الى وجود 
توأم��ة بني بع��ض اجلامع��ات العراقية 
واخ��رى اجنبي��ة عل��ى س��بيل املث��ال 

جامعة بغداد مع اجلامعة االسترالية.

معيار املعدل أساساً
وفيما يتعلق مبح��ور التعيينات اوضح 
العيس��ى اعتماد معيار املعدل اساسا 
فيها، مش��يرا ال��ى اطالق نح��و 5400 
درج��ة وظيفية في كان��ون االول 2016 
اعتم��ادا على ه��ذا املعي��ار، يرافق ذلك 
اط��الق درج��ات وظيفية لالوائ��ل قبل 
ايام ع��دة، منوها ب��ان التعليم العالي 
2003 فت��ح مؤسس��ات  بع��د الع��ام 
للتعلي��م االهل��ي م��ن دون ان متتل��ك 
اج��ازة مرخصة م��ن التعلي��م العالي 
ال��ذي  تل��ك املؤسس��ات،االمر  لفت��ح 
خلف مش��كلة لطلبة تلك اجلامعات، 
مش��يرا الى حل مش��كلة نحو 6,000 
طالب من تلك اجلامعات و العمل بغلق 
املؤسس��ات غير املرخصة بالتعاون مع 

وزارة الداخلية.
وف��ي خت��ام اجللس��ة اس��هب الوزي��ر 
الضيف باالجابة عن حزمة التساؤالت 
واالستفسارات واملداخالت التي طرحها 
احلض��ور، مؤك��دا على ض��رورة العمل 
واالخذ بالتوصي��ات واملقترحات والرؤى 
الت��ي متخضت ع��ن اجللس��ة واالفادة 

منها في عمل الوزارة في قادم االيام.
اح��دى  عل��ى  مجيب��ا  اوض��ح  كم��ا 
املداخالت ان العالم بأس��ره يستخدم 
وس��ائل التواص��ل االجتماع��ي لغرض 
تطوي��ر البل��د، ونحن في ال��وزارة نولي 
اهتمام��ا بالغ��ا لهذا املنف��ذ احلر الذي 
م��ن خالله ميك��ن االجابة عل��ى جميع 
االستفس��ارات املتعلقة بايجاد احللول 

لكل املشكالت.
وتط��رق الوزي��ر ال��ى ان عملي��ة النقد 
نتقبله��ا وان عملي��ة التقييم نأخذها 
بنظ��ر االعتب��ار معرج��ا عل��ى ضرورة 
عدم اس��تخدام املنابر احلرة في عملية 

الشتم واالنتقاد غير البناء.
وفيما يتعلق بعملي��ة القبول املركزي 
املش��مولني  الطلب��ة  ان  عل��ى  اك��د 
باالمتح��ان ال��وزاري بح��دود 220 الف 
وجنح��وا منهم حوالي 140 الفا، منوها 
عل��ى ان ع��دد الذي��ن ي��ؤدوا االمتحان 
ال��وزاري بعد عملية حترير املناطق  نحو 
350 ال��ف طال��ب بع��د حتري��ر معظم 
املناطق التي كانت حتت سيطرة داعش 
االرهابي ، ومضى ال��ى القول ان الوزارة 
اوجدت عدة س��يناريوهات الس��تيعاب 

الطلبة اجلدد.
وفيم��ا يتعل��ق بقضي��ة تطبي��ق الزي 
املوحد قال الضي��ف: اطلقنا مفاهيم 
ال��زي املوح��د للوص��ول ال��ى الهندام 
احملتشم الذي يتناسب مع حرم اجلامعة 
وال��زي ايض��ا ينطبق على التدريس��ي 
الذي بالض��رورة ان يرتدي زيا يتناس��ب 

مع مكانته العلمية.
واج��اب عل��ى ان الزم��االت الدراس��ية 
تعرض��ت ال��ى التعث��ر بس��بب االزمة 
املالية ونح��ن نعتمد عل��ى املنح التي 
تقدمها لن��ا بعض ال��دول وخالل هذه 
السنة منحنا نحو اكثر من 600 زمالة 

دراسية. 

في حواٍر صريح مع د. عبد الرزاق العيسى

المركز العراقي للتنمية اإلعالمية يضيء فضاءات التعليم العالي والبحث العلمي
منع موظفي الدولة من 
ممارسة مهنة سياقة 

األجرة في ميسان 

برنامج وطني يحقق 
زيادة كبيرة في أعداد 

وإنتاجية األبقار 

الزراعة تعيد إعمار 
معمل تنقية البذور 

في صالح الدين

ميسان - خاص: 
ت��رأس محاف��ظ ميس��ان عل��ي دواي الزم اجتماعاً 
موس��عا للحكوم��ة احمللي��ة وذل��ك لتنفي��ذ قرار 
مجلس محافظة ميس��ان اخلاص بتحديد اآلليات 
القانونية بش��أن من��ع جميع موظف��ي الدولة مبا 
فيه��م منتس��بي وزارت��ي الدف��اع والداخلي��ة من 

ممارسة مهنة سواق األجرة )التاكسي( .
وق��ال احملافظ ل�«الصباح اجلديد« يتمثل القرار مبنع 
ومحاس��بة الس��يارات اخلاص��ة »اخلصوصي » من 
العمل بهذه املهنة من اجل فسح اجملال أمام سواق 
س��يارات األجرة الذين ميتهنون ه��ذه املهنة كونها 
الس��بيل الوحيد لعملهم وعدم املزاحمة عليهم 

من قبل موظفي الدولة. 
كما مت اتخاذ القرارات املناس��بة بشأن تطبيقه من 
قبل األجهزة اخملتصة وسيتم حتديد األلية املناسبة 
لذلك وتطبيقها في الفترة مس��تقبال مبش��اركة 
املع��اون األمن��ي واملع��اون القانون��ي وقائممق��ام 
قض��اء العم��ارة ومدير م��رور ميس��ان ورئيس احتاد 
نقابات العم��ال وممثلني من قيادة عمليات الرافدين  

الشركة .

بغداد - الصباح الجديد:
أكد الوكيل الفني لوزارة الزراعة الدكتور مهدي 
ضمد القيس��ي ان البرنامج الوطن��ي للتلقيح 
االصطناعي لألبقار وبرنامج نقل األجنة يحققان 
جناحا كبي��را في زي��ادة أعداد وإنتاجي��ة وكفاءة 

األبقار العراقية. 
وأض��اف الوكيل إن برنامج التلقيح االصطناعي 
لألبقار يعد احد أهم البرامج العلمية واخلدمية 
الت��ي تع��ول عليه��ا ال��وزارة بش��كل كبير في 
زي��ادة أعداد وحتس��ني نوعية األبق��ار احمللية، من 
خ��الل تضريبه��ا بأبق��ار مس��توردة ذات صفات 
وراثي��ة عالية جدا، بحيث يول��د اجلنني من رحم 
بق��رة عراقية ويكون حامال للصفات املش��تركة 

ومتطبع على األجواء والبيئة العراقية.
ولف��ت الوكيل الى إن وزارة الزراعة قامت مبوجب 
ه��ذا البرنام��ج بتأس��يس برنامج اخ��ر هو نقل 
األجنة املستوردة من دولة نيوزلندا، حيث يهدف 
هذا املشروع إلى حتسني سالالت األبقار العراقية 
، وتكوي��ن خزي��ن لقط��اع الث��روة احليواني��ة من 
خالل االعتماد عل��ى هذه الوالدات من األبقار في 
عملية التلقيح االصطناعي ، مشيرا إلى ان هذا 
املشروع بدوره يحقق جناحا كبيرا ويعد احد أهم 

االجنازات العلمية التي حققتها وزارة الزراعة.

بغداد - الصباح الجديد:
بتوجي��ه م��ن  قبل وزي��ر الزراع��ة املهندس فالح 
حس��ن زي��دان اللهيب��ي، مت إعادة اعم��ار معمل 
تنقي��ة البذور ف��ي محافظة ص��الح الدين،التي 
تع��د من ضمن حمالت إع��ادة األعمار املتواصلة 

في احملافظات احملررة من قوى اإلرهاب.
وذكر قس��م العالقات واإلع��الم والتعاون الدولي 
ان  إع��ادة اعم��ار معم��ل تنقية الب��ذور مت خالل 
فترة زمنية محددة بتمويل من قبل وزارة الزراعة 
، إذ كان��ت لتوجيه��ات الوزي��ر وأعض��اء مجلس 
الب��ذور الدور الرئيس في إعادة اعمار هذا الصرح 
العم��الق ، حيث قدم اجمللس جميع التس��هيالت 
اإلدارية واملالية لهذا النشاط والذي يعد من ابرز 
االجن��ازات التي متت متابعتها م��ن قبل البرنامج 
الوطن��ي للرت��ب العلي��ا وم��الك دائ��رة فح��ص 

وتصديق البذور.
ولفت إل��ى ان إعادة تأهيل هذا املعمل متت خالل 
مدة قياس��ية لغرض تهيئته للموسم الزراعي 
املقبل بإش��راف خب��راء البذور وم��الك من مركز 
تكنولوجيا البذور بطاق��ة إنتاجية تصل الى10 
اطنان والذي سيس��هم في تنقي��ة كميات من 
الب��ذور الت��ي تغطي مس��احات واس��عة ضمن 

الرقعة اجلغرافية حملافظة صالح الدين. 

أكد وزير التعليم 
الضيف أن هنالك 
عملية اتصال ما بين 
الجامعات والوزارة 
والشركات الوطنية 
وحتى الشركات 
من الدول المجاورة 
والعالمية العاملة 
في العراق لتوظيف 
الخريجين

جانب من الندوة نصف الشهرية للمركز

بغداد - الصباح الجديد:

 أعلنت الشركة العامة للمعارض 
واخلدمات التجارية في وزارة التجارة 
اقام��ة مع��رض للمنتج��ات  ع��ن 
املصري��ة ف��ي محافظ��ة كرب��الء 
املقدس��ة برعاي��ة احلكومة احمللية 
ودعم الس��فارة املصرية في العراق 
وحتت شعار )كل ما حتتاجه األسرة 

حتت سقف واحد( .
واوضح مدير عام الشركة املهندس 
هاش��م محم��د ح��امت واض��اف ان 
معرض ومهرجان املنتجات املصرية 
تنظم��ه ش��ركة الصق��ر الذهبي 
بالتعاون مع ش��ركة رايت املصرية 

والذي اقي��م على ارض مدينة نوارة 
االمالك الس��ياحية ف��ي احملافظة 
حتى اخلامس من ايلول املقبل والول 
مرة في العراق ومبشاركة 50 شركة 
، مضيفا ان املعرض يقدم تشكيالت 
متع��ددة م��ن املنتج��ات املصري��ة 
املميزة التي تلقى رواجا في السوق 
العراقي��ة وتضم منتجات متنوعة 
بضمنها االلبس��ة واملواد الغذائية 
والتح��ف  واالث��اث  واملفروش��ات 
والصناعات اليدوية والنحاس��يات 
واحلل��ي واإلكسس��وارات وغيره��ا 
حيث يعد املعرض مكمالً لسلسلة 
مع��ارض أقيم��ت ف��ي محافظات 

بغداد وأربيل والبصرة .
م��ن جانبه اك��د محاف��ظ كربالء 

الطريح��ي خ��الل كلم��ة  عقي��ل 
اخلط��وة  ه��ي  ه��ذه  ان  االفتت��اح 
االول��ى نح��و مزي��د م��ن اخلطوات 
واخلبرات  الثقافات  وتبادل  والتعاون 
وتنشيط العالقات بني الصناعيني 
والتج��ار املصري��ني ونظرائهم في 
محافظ��ة كرب��الء ، مبين��اً أن هذا 
املعرض يع��د فرصة كبي��رة للقاء 
شركات القطاع اخلاص للمشاركة 
احلقيقية في زيادة وتشجيع حجم 
البلدي�ن  بي���ن  التج��اري  التب��ادل 

الشقيقي�ن.
من جانبهم اش��اد ممثلو الشركات 
املصرية بالتسهيالت التي قدمتها 
ف��ي  احمللي��ة  احلكوم��ة  م��ن  كل 
محافظ��ة كرب��الء ووزارة التج��ارة 

متمثلة بالشركة العامة للمعارض 
واخلدمات التجارية العراقية الجناح 
هذا املع��رض بوصفه ملتقاً ثقافياً 
قيمت��ه  جان��ب  ال��ى  واجتماعي��اً 

التجارية. 
هذا وحضر حفل االفتتاح املستشار 
التجاري لس��فارة جمهورية مصر 
العربية لدى العراق هش��ام حسام 
الدي��ن، وعض��و مجل��س احملافظة 
زهير ابو دكة، ومدير مكتب برنامج 
االمم املتح��دة االمنائ��ي في منطقة 
الف��رات األوس��ط عل��ي كمون��ة، 
وممثلني عن الهيئات الدبلوماس��ية 
في احملافظ��ة، ومجموعة من رجال 
والصناعي��ني،  والتج��ار  االعم��ال 

وجمع غفير من اهالي املدينة .

ألول مرة وبمشاركة 50 شركة
تقرير

إقامة معرض للمنتجات المصرية في محافظة كربالء 

بغداد - الصباح الجديد:  
اعلن��ت وزارة التج��ارة ع��ن جتهيز 
الرفاع��ي والش��فاء في  مناط��ق 
امين املوصل باملف��ردات التموينية 
وحلص��ة ش��هر مت��وز بع��د تأهيل 
مخزنني للمواد الغذائية والرز في 

السايلو .
دائ��رة  ع��ام  مدي��رة  واوضح��ت 
التخطيط واملتابعة وعضو خلية 
االزم��ة ف��ي وزارة التج��ارة ابتهال 

تواجدها  هاش��م صاب��ط خ��الل 
امليدان��ي في املوص��ل انه مت جتهيز 
وكالء مناط��ق الش��فاء والرفاعي 
الت��ي تضمهم��ا وهي  واملناط��ق 
املأمون واليرموك واملوصل اجلديدة 
واملنصور ووادي حج��ر وباب جديد 
حيث بلغ الكميات التي مت جتهزها 
335 ط��ن من مادة الس��كر و 523 
طن من مادة زيت الطعام وحلصة 
ش��هر متوز بعد إكمال أش��هر أيار 

حزي��ران فض��ال ع��ن تدقي��ق عدد 
العائ��الت في اجلان��ب االمين والتي 
بل��غ 33780 عائل��ة حيث مت إدخال 
وتدقي��ق بياناته��م في احلاس��بة 

املركزية. 
واضاف��ت صابط انه مت زي��ارة فرع 
التخطي��ط واملتابع��ة في  دائ��رة 
اجلان��ب األمي��ن باملوص��ل حيث مت 
االطالع على حج��م اإلضرار التي 
حلقت بها خالل احتالل العصابات 

للمدين��ة فضالع��ن  الداعش��ية 
والتي  التطوعية  االعمال  متابعة 
ش��ملت اعمال التنظيف وتهيئة 
املركز لغ��رض املباش��رة بها بعد 

إعادة تأهيلها .
م��ن جانبه أكد مع��اون مدير عام 
دائ��رة الرقاب��ة التجاري��ة واملالية 
شاكر سعدي شاكر أن وفد خلية 
األزمة اطلع على التقارير اخلاصة 
مبناطق املوصل في الساحل األمين 

بالنس��بة لعدد الوكالء والعوائل 
التي مت جتهيزها واملناطق التي هي 
قيد التجهيز حسب آلية القطع 
والتجهي��ز باالضافة ال��ى تدقيق 
مخيمات اي��واء النازحني و نازحي 
تلعف��ر وحس��ب توجي��ة وكي��ل 
الوزارة األقدم الس��يد وليد حبيب 
املوس��وي والذي شدد على ضرورة 
املوصلي��ة  العوائ��ل  كل  جتهي��ز 

بكافة مواد احلصة التموينية . 

وعلى السياق ذاته بحث وفد خلية 
االزمة مع محاف��ظ املوصل نوفل 
حمادي عاكوب آلية جتهيز العائالت 
املوصلية باملف��ردات الغذائية ودور 
الوزارة في توفير مفردات البطاقة 
محافظ��ة  ملواطن��ي  التمويني��ة 
املوص��ل فضالعن مناقش��ة أهم 
املعوقات واملش��كالت التي تعرقل 
احلل��ول  وايج��اد  ال��وزارة  جه��ود 

املناسبة لها.

تجهيز وكالء أيمن الموصل بالمفردات التموينية لحصة تموز
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القاهرة ــ وكاالت : 
فتحت الس��لطات املصرية امس االحد معبر رفح 
ف��ي االجتاه��ني أمام احلج��اج املتجهني إل��ى الديار 
املقدس��ة، واحل��االت اإلنس��انية، بحس��ب مصادر 

إعالمية.
وكان��ت هيئة املعابر واحلدود في وزارة الداخلية في 
غزة أوضحت أن السلطات املصرية ستفتح املعبر 
امس األحد واليوم االثنني ملغادرة احلاالت اإلنسانية، 
واحلج��اج إلى مكة الكرمة، ودخ��ول العالقني إلى 

القطاع.
ونشرت الهيئة كشف املسافرين املزمع سفرهم 
عب��ر املعب��ر اليوم والذي��ن س��لموا جوازاتهم يوم 

اجلمعة املاضي في الصالة اخلارجية للمعبر.
وأضافت الهيئة حافلتني من كش��ف اليوم االثنني 
إلى كشف امس األحد، كما نشرت كشفا خاصا 
باحلاالت املرضية املس��تعصية ومرضى السرطان 

للسفر عبر املعبر اليوم االثنني.

طهران ـ وكاالت : 
أعل��ن رئي��س منظم��ة الطاق��ة الذري��ة اإليرانية، 
عل��ي أكبر صاحلي، امس االول الس��بت ، أن طهران 
ستدش��ن قريبا املرحل��ة األولى من مش��روع نووي 

جديد في منشاة »فردو«.
ولف��ت صاحلي، خالل تصريح أدل��ى به لوكالة أنباء 
اإلذاع��ة والتلفزيون اإليرانية، إلى أن عدة ش��ركات 
أوروبية ترغب في ش��راء امل��اء الثقيل من إيران، وقد 

قدمت طلبات رسمية بهذا الصدد.
وقال إن املشروع النووي متعلق بالنظائر املستقرة، 
ومجموعة من املراكز البحثية في منش��أة »فردو«، 
والتي س��يتم تدش��ني مرحلته األول��ى في غضون 
أسبوع أو أسبوعني، فيما س��يكون حفل االفتتاح 

الرئيسي يوم 9 نيسان القادم.
واعتبر مش��روع النظائر املس��تقرة، باملشاركة بني 
إي��ران وروس��يا، بأنه ماض إل��ى األمام قدم��ا، نافيا 
حص��ول توقف ف��ي تنفيذ املش��روع، وأضاف أنه مت 
التوقيع عل��ى عقود هذا املش��روع بعد مفاوضات 

تقنية بني خبراء اجلانبني في مختلف األبعاد.
وقال صاحلي إن منش��أة »ف��ردو« تغيرت كثيرا عما 

كانت عليه قبل عام أو عامني.

بيروت ــ أ ب ف :
اعلن اجليش اللبناني امس االحد وقفا الطالق النار 
ف��ي حملته على تنظي��م داعش في ش��رق البالد 
قرب احلدود مع س��وريا، الفساح اجملال للمفاوضات 

املتعلقة بجنود مخطوفني منذ 2014.
وكان اجلي��ش اللبنان��ي ب��دأ حملته ض��د ارهابي 
التنظيم املتحصنني في جرود رأس بعلبك والقاع 

بشرق لبنان في 19 آب.
واعلنت قي��ادة اجليش في بيان ع��ن »وقف الطالق 
النار امس االحد »افس��احا للمج��ال امام املرحلة 
االخيرة للمفاوضات املتعلقة مبصير العس��كريني 
اخملتطفني« التس��عة احملتجزين لدى تنظيم داعش 

على االرجح.
واجلن��ود التس��عة جزء م��ن مجموعة م��ن ثالثني 
عس��كريا لبنانيا احتجزوا من قبل جبهة النصرة 
وتنظي��م داع��ش بعد مع��ارك عنيفة ش��هدتها 
بلدة عرس��ال ف��ي 2014. وافرج ع��ن 16 من هؤالء 
العس��كريني ف��ي 2015 بع��د أن أعدم��ت جبهة 
النص��رة أربع��ة منه��م وتوف��ي خام��س متأث��را 

بإصابته.
وق��ال مصدر ف��ي اجليش اللبنان��ي لوكالة فرانس 
ب��رس ان »املفاوض��ات جاري��ة من اجل انس��حاب 
الدولة االس��المية وتقدميه معلوم��ات عن مصير 

اجلنود«.
بالتزامن م��ع حملة اجليش اللبنان��ي، اطلق حزب 
اهلل هجوم��ا من اجلانب الس��وري م��ن احلدود في 

القلمون الغربي.

السلطات المصرية تفتح 
معبر رفح البري في االتجاهين

إيران تكشف عن موعد 
تدشين مشروع نووي جديد

الجيش اللبناني يعلن 
وقفا إلطالق النار في 

حملته ضد داعش

متابعة ــ الصباح الجديد:
 

قت��ل ضاب��ط برتب��ة عقي��د ف��ي 
الق��وات املوالية للرئي��س اليمني 
الس��ابق عل��ي عب��داهلل صال��ح 
ومس��لحان من املتمردين احلوثيني 
في اشتباكات غير مسبوقة جرت 
بني الطرف��ني في صنعاء، ما يضع 
العاصم��ة اليمني��ة عل��ى حافة 

حرب جديدة.
ووقعت االش��تباكات بني احلليفني 
ف��ي ح��ي جول��ة املصباح��ي في 
االول  ام��س  العاصم��ة  جن��وب 
السبت في محيط نقطة امنية، 
وذلك بعد اس��ابيع م��ن التوتر بني 
اتهامات  عل��ى خلفي��ة  الطرفني 

متبادلة باخليانة.
وافاد مراسل فرانس برس وشهود 
اليمني��ة  العاصم��ة  ش��وارع  ان 

تشهد انتشارا مسلحا كثيفا.
وقال حزب »املؤمتر الشعبي العام« 
الذي يتزعمه الرئيس الس��ابق في 
بيان تلق��ت فرانس برس نس��خة 
من��ه، ان العقي��د خال��د الرض��ي 
تعرض »للغ��در والنهب« في حي 
جولة املصباحي »اثناء عودته من 

مقر عمله متوجها الى بيته«.
ولم يسم البيان املتمردين احلوثيني 
باالس��م مكتفيا باإلشارة إلى أنه 
قت��ل على ي��د »جماع��ة ال تعرف 
األخالق والعهود واملواثيق«، معتبرا 
ان »السكوت على هذه احلادثة قد 
يفتح الباب جلرائم كثيرة من هذا 

النوع اذا مت التهاون مع القتلة«.
وحذر احلزب النافذ م��ن ان احلادثة 
قد تفت��ح »باب الفتنة ال س��مح 

اهلل والتي من الصعب إيقافها«.
وكان الرض��ي احد خب��راء القوات 
اخلاصة وجه��از مكافحة اإلرهاب 
حت��ى الع��ام 2012، وع��ني قب��ل 
نحو س��تة اش��هر من قبل املؤمتر 
الش��عبي العام نائبا لرئيس دائرة 

العالقات اخلارجية.
املتم��ردون  ق��ال  جهته��م،  م��ن 

احلوثيون بحسب ما نقلت عنهم 
وكالة االنباء »س��بأ« املؤيدة لهم 
قام��ت  مس��لحة«  »عناص��ر  ان 
مس��اء الس��بت مبهاجمة نقطة 
أمني��ة في حي جول��ة املصباحي، 
وأن »أثنني من أفراد األمن واللجان 
الش��عبية )املس��لحون احلوثيون( 
استش��هدا ج��راء اإلعت��داء على 

النقطة األمنية«.
وذكرت الوكالة ان��ه »يجري حاليا 
إستكمال حل املشكلة وال يوجد 

ما يبعث على القلق«.
واف��اد مراس��ل فران��س ب��رس في 
صنع��اء ان الهدوء يعم املدينة، اال 
ان هن��اك معلومات غي��ر مؤكدة 
تفي��د بان احلوثي��ني يتجهون نحو 
من��ع قي��ادات احل��زب احلاك��م من 

مغادرة العاصمة.
كما ذكر شهود ان القوات املوالية 

لصال��ح نفذت ظه��ر امس االحد 
انتشار امنيا كثيفا في حي جولة 
املصباحي وف��ي املنطقة احمليطة 
به والتي تشمل حي حدة وميدان 

السبعني وقصر الرئاسة.
وتش��هد صنع��اء من��ذ اس��ابيع 
توترات بني القوات املؤيدة لصالح 
واحلوثيني الشيعة الذين يسيطرون 
على العاصمة اليمنية منذ ايلول 
2014 ،فيم��ا احيا اخلميس املاضي 
مئ��ات آالف اليمنيني من مناصري 
صال��ح في املدينة الذك��رى ال�35 
لتأس��يس حزبه، في اس��تعراض 

كبير للقوة.
وعكس��ت اعداد املناصرين النفوذ 
الكبي��ر ال��ذي ال ي��زال يتمت��ع به 
ال��ذي  احل��زب  و«املؤمت��ر«،  صال��ح 
حاف��ظ على حض��وره القوي رغم 
النزاع املس��لح وحركة االحتجاج 

الت��ي اجبرت زعيم��ه قبل خمس 
س��نوات في فترة »الربيع العربي« 
عل��ى مغ��ادرة الس��لطة بعدم��ا 

حكم البالد لعقود.
وظهرت الى العلن بوادر انش��قاق 
ب��ني صال��ح واملتمردين الش��يعة 
ب�«الغدر«،  اتهم��ه ه��ؤالء  بعدما 
مؤكدي��ن أن علي��ه حتم��ل تبعات 

وصفه لهم ب�«امليليشيا«.
وحك��م صال��ح اليم��ن م��ن عام 
توحيد البالد في 1990 حتى 2012 
ح��ني تنازل ع��ن احلك��م ملصلحة 
الرئي��س املعت��رف ب��ه دولي��ا عبد 
رب��ه منصور ه��ادي عل��ى خلفية 
وخ��الل  ش��عبية.  احتجاج��ات 
فترة حكمه، ش��ن س��ت حمالت 
عس��كرية ضد املتمردين احلوثيني 
الذين اتخ��ذوا من منطقة صعدة 

شمال العاصمة معقال لهم.

في 2014، عاد صالح الى الواجهة 
احلك��م.  النت��زاع  محاول��ة  ف��ي 
فتحالف مع احلوثيني ضد سلطة 
هادي، وجنح هذا احللف غير املألوف 
في السيطرة على العاصمة وعلى 
مناطق شاسعة في البالد، قبل ان 
تطلق اململكة الس��عودية حملة 
على رأس حتالف عس��كري في آذار 

2015 لوقف تقدم املتمردين.
التحال��ف  ب��ني  املواجه��ة  وف��ي 
من  الس��عودية  بقي��ادة  العرب��ي 
جه��ة واحلوثيني مع ق��وات صالح 
م��ن جه��ة ثاني��ة قتل اكث��ر من 
ثماني��ة االف ش��خص غالبيتهم 
من املدني��ني واصيب نحو 47 الف 
شخص بجروح، بحسب منظمة 

الصحة العاملية.
وتهدد االحداث االمنية في صنعاء 
بفك االرتباط بني صالح واحلوثيني 

بتلقي دعم عس��كري  املتهم��ني 
ومال��ي م��ن طه��ران. وق��ال حزب 
املؤمتر في بيانه انه س��يقف بقوة 
ضد »احملاوالت الرامية إلى االنقالب 
على الوطن ، والنهج الدميوقراطي 

والشرعية الدستورية«.
وفي خض��م التوترات بني اجلانبني، 
يس��تمر النزاع بحص��د مزيد من 
ارواح املدني��ني. واجلمع��ة املاضية 
، قت��ل 14 مدنيا بينهم خمس��ة 
اطف��ال في غارة للتحالف العربي 
اصابت منزال س��كنيا »عن طريق 

اخلطأ«، بحسب التحالف.
وجاء ذلك بعدما اعلنت املفوضية 
العليا حلقوق االنسان التابعة لالمم 
املتح��دة ان ضربات جوية ش��نها 
التحالف ادت الى مقتل 42 مدنيا 
خالل اس��بوع هذا الشهر، بينهم 

عدد من االطفال.

كييف ـ وكاالت :
ق��ادة  واش��نطن  أفهم��ت 
أوكراني��ا علنا أن بالدهم غير 
الراهن  مؤهلة في وضعه��ا 
لالنضمام إلى حلف »الناتو« 

الذي تتزعمه.
وأعل��ن املبع��وث األميرك��ي 
اخل��اص إلى أوكراني��ا، كورت 
فولك��ر، أن أوكرانيا ليس��ت 
مستعدة لتصبح عضوا في 

الناتو حتى اآلن.
وق��ال فولك��ر، ف��ي مقابلة 
مع قناة »برميوي« )مباش��ر(: 
لدي احترام كبي��ر ألوكرانيا، 
ولكن��ي ال أعتقد أن أوكرانيا 
مس��تعدة  الراهن  بوضعها 
لالنضمام إلى حلف ش��مال 
األطلس��ي، عل��ى الرغم من 

أن احللف مس��تعد لضمها 
في��ه  ه��ي  ال��ذي  بالوض��ع 
الدبلوماس��ي  ولف��ت  اآلن«. 
األميرك��ي إل��ى أن أوكراني��ا 
ليست مس��تعدة أيضا من 
لالنضمام  األمني��ة  الناحية 

إلى احللف.
ووفقا له، فإن إعداد أوكرانيا 
احللف  لعضوية  لالنضم��ام 
يس��تغرق وقتا طوي��ال. وقال 
فولك��ر إن ق��رار االنضم��ام 
إلى حلف ش��مال األطلسي 

متروك للجانب األوكراني.
وتابع الدبلوماسي األميركي 
قائال »عل��ى كل من الواليات 
املتح��دة واالحت��اد األوروب��ي، 
وروسيا، أن يفهموا أن أوكرانيا 
دول��ة مس��تقلة، ف��ي واقع 

األمر، لكن ال أحد يس��تطيع 
أن يقول متى تصبح أوكرانيا 
عضوا في النات��و، هذا متاما 
قرار قادة البالد، ولكن هذا ال 
يعن��ي أن أوكرانيا قريبة من 
حتقيق هذا األمر. عالوة على 
ذلك، فإن احلصول على دعوة 
لالنضمام إلى حلف ش��مال 
األطلس��ي، في الواقع، يأخذ 

وقتا طويال جدا ».
إال أن��ه عّب��ر ع��ن ثقت��ه في 
»أن أوكراني��ا س��وف تك��ون 
ق��ادرة على إجراء اإلصالحات 
الالزم��ة التي من ش��أنها أن 
تس��مح لها في املس��تقبل 
عل��ى  للحص��ول  بالتأه��ل 
الترش��ح للعضوية  أهلي��ة 

في احللف.

واشنطن: أوكرانيا غير مؤهلة 
حاليا لالنضمام للناتو

بعد أسابيع من التوتر بين الطرفين على خلفية اتهامات متبادلة بالخيانة

اشتباكات غير مسبوقة بين الحوثيين
وقّوات صالح في العاصمة اليمنية صنعاء

السكوت على هذه 
الحادثة قد يفتح 

الباب لجرائم كثيرة 
من هذا النوع اذا تم 

التهاون مع القتلة

اشتباكات غير مسبوقة في اليمن

باريس ــ وكاالت :

ح��ذر الرئيس الفرنس��ي م��ن أن بولندا 
تعزل نفس��ها داخل االحت��اد األوروبي وأن 
شعبها يس��تحق أن يكون أفضل ، فقد 
أك��د  الرئي��س ماكرون أن ح��زب القانون 
والعدال��ة احلاك��م ف��ي بولن��دا ، وه��و 
حكومة قومية وروسيبتيكية ، يتسبب 
ف��ي حترك وارس��و ف��ي االجت��اه املعاكس 
لبقية أوروبا ، ورفضت بولندا االتهامات ، 
ووصفت ماكرون بعدم اخلبرة والعجرفة، 
فيما دعا مصدر في احلكومة البريطانية 
ام��س االح��د االحت��اد االوروبي ال��ى عدم 
»املماطل��ة« ف��ي مفاوضات بريكس��ت، 
وذل��ك قبيل انط��الق جول��ة جديدة من 
املباحثات بني الطرفني في بروكسل حول 

خروج اململكة املتحدة من التكتل.
وق��ال الرئيس ماك��رون أن أوروبا منطقة 
أنش��ئت على أس��اس القيم ، والعالقة 
م��ع الدميقراطية واحلري��ات العامة التي 
تختلف عنها بولن��دا امس االحد ، الفًتا 
إل��ى أن عدم رغبة بولندا في التراجع في 
التوجيهات املنقحة لالحتاد األوروبي حول 
العمال »املرس��لني« من الدول الشرقية 
الذين ينش��رون مؤقًتا في ال��دول األكثر 
ثراًء ، ه��و خطأ يؤدي إلى منافس��ة غير 

عادلة. 
وأضاف الرئيس الفرنس��ي »بأي حال من 
األحوال فإن ق��رار الدولة التي قررت عزل 
نفس��ها عن أعمال أوروب��ا يعرض فكرة 
التوصل إلى حل توفيقي طموح للخطر 
، كم��ا أنه هجوم س��افر ميك��ن أن يؤدي 
إلى تدهور العالقات ب��ني القوى الغربية 
ومفوضية االحت��اد األوروبي وبولندا ، كما 

أن الشعب البولندي يستحق أفضل«.
وقال ماكرون في مؤمتر صحافي مشترك 
م��ع الرئي��س البلغاري روم��ني راديف في 
منتجع فارنا في البحر األسود إن بولندا 
ال حتدد مس��تقبل أوروب��ا ، ولن حتدده غد 

وردا على ذلك.
وأض��اف رئي��س ال��وزراء البولن��دى بيتا 
س��يدلو ، أن املصرف��ى الس��ابق ماكرون 
البال��غ من العم��ر 39 عاًم��ا يفتقر إلى 
اخلب��رة السياس��ية واتهم��ه بتقوي��ض 
االحت��اد األوورب��ي ، قائاًل »أنص��ح الرئيس 
بأن��ه يجب أن يكون أكث��ر تصاحلية ، رمبا 
تك��ون تصريحات��ه املتغطرس��ة نتيجة 
النعدام اخلبرة ، وأنصح الرئيس بأن يركز 
على ش��ؤون بلده لكي يك��ون قادرًا على 
حتقيق نفس النتائج االقتصادية وبنفس 
املس��توى م��ن األم��ن للمواطن��ني التي 

تضمنها بولندا«.
س��يدلو  الس��يدة  تعليق��ات  وج��اءت 
إشارة غير مباش��رة إلى رفض احلكومة 

البولندية قب��ول املهاجرين من الش��رق 
األوس��ط الذين يعتبرون تهدي��ًدا لألمن 
القوم��ي ، وقد اس��تدعت وزارة اخلارجية 
البولندية على وجه االستعجال القائم 

باألعمال الفرنس��ي للتعبير عن استياء 
احلكومة البولندية ، إزاء كلمات ماكرون 
املتغطرس��ة ، كم��ا نقل��ت الوكالة عن 
نائب وزير اخلارجية ماريك ماجيروس��كي 

قوله إن بولندا تتوقع أن تتخلى فرنس��ا 
ع��ن لغة مثيرة لالنقس��ام وتضر بوحدة 

االحتاد األوروبي.
وفي غضون ذلك دعا مصدر في احلكومة 

البريطاني��ة امس االحد االحت��اد االوروبي 
ال��ى ع��دم »املماطل��ة« ف��ي مفاوضات 
بريكس��ت، وذل��ك قبيل انط��الق جولة 
جديدة م��ن املباحثات ب��ني الطرفني في 
بروكس��ل حول خروج اململك��ة املتحدة 

من التكتل.
وق��ال املصدر »يج��ب عل��ى الطرفني ان 
يتمتع��ا بالليون��ة وباإلرادة ف��ي التوصل 
الى تس��ويات عندما يتعل��ق االمر بحل 

خالفات بشأن بعض املواضيع«.
واضاف »كما سبق وقال االحتاد االوروبي، 
الوقت مي��ر وبالتالي يج��ب على كل من 

الطرفني عدم املماطلة«.
بدورها دعت وزارة بريكست في احلكومة 
البريطاني��ة، املفوضي��ة االوروبي��ة ال��ى 
اب��داء »مزيد م��ن الليون��ة« بينما يدفع 
املفاوضون البريطاني��ون باجتاه محادثات 
التجاري��ة  العالق��ات  ح��ول مس��تقبل 

بالتزامن مع االنفصال.
وقال��ت ال��وزارة ف��ي بي��ان ان »احملادث��ات 
املتعلقة بخروجنا وبالش��راكة الوثيقة 
واملمي��زة التي نريدها في املس��تقبل مع 
االحتاد االوروبي هما موضوعان مترابطان 

جوهريا«.
اال ان االحت��اد االوروبي اك��د ضرورة حتقيق 
»تقدم كاف« حول ثالث قضايا هي وضع 
مواطن��ي االحت��اد االوروبي ف��ي بريطانيا 
وكلف��ة بريكس��ت واحل��دود املقبلة بني 

ايرلن��دا الش��مالية وجمهوري��ة ايرلندا، 
قب��ل البحث ف��ي مس��تقبل العالقات 

التجارية بني لندن واالحتاد.
وصرح مس��ؤول في االحت��اد لصحافيني 
اجلمع��ة املاضي��ة ان »هوة كبي��رة جدا« 
تفص��ل بني »امل��كان الذي��ن وصلنا اليه 
واملكان الذي نريد الوصول اليه«، مشيرا 
إل��ى »س��طحية« في املفاوض��ات حتى 
اآلن. وق��ال انه »من غي��ر املرجح« حتقيق 
»خط��وات كبرى« ف��ي محادث��ات االيام 

املقبلة.
ولم يحدد موع��د بدء اجلولة اجلديدة من 
املفاوض��ات بدقة اذ ان الي��وم االثنني هو 

يوم عطلة في بريطانيا.
وقالت بريطانيا انها اب��دت »براغماتية« 
في سلس��لة من املواقف في االس��ابيع 
التجاري��ة  العالق��ات  ح��ول  االخي��رة 
املس��تقبلية واحلدود االيرلندي��ة وآليات 
تس��وية اخلالف��ات ف��ي مرحلة م��ا بعد 

بريكست.
لك��ن مس��ؤولني ف��ي االحت��اد االوروب��ي 
انتقدوا بشدة املقترحات البريطانية في 

املفاوضات.
واكد املص��در في احلكوم��ة البريطانية 
ان مفاوضات االس��بوع اجلاري س��يغلب 
وستش��كل  التقن��ي  الطاب��ع  عليه��ا 
»منطلق��ا للمحادثات اعمق في ايلول » 

املقبل.

يتسبب في تحرك وارشو في االتجاه المعاكس

الرئيس الفرنسي يحّذر من عزل بولندا لنفسها داخل االتحاد األوروبي

الرئيس ماكرون
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7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد:

أف��اد وزير النف��ط العراقي جبار 
علي اللعيبي ل���RT بأن تطوير 
قطاع الغ��از في العراق، العضو 
في منظمة »أوبك«، يعد أولوية، 
الغ��از  إيق��اف ح��رق  ال س��يما 
املصاح��ب الس��تخراج النفط، 

واالستفادة منه.
وفي مقابلة خاصة مع RT، بني 
اللعيب��ي أن الع��راق يحرق نحو 
%55 م��ن الغ��از املصاح��ب، في 
ح��ني يس��تثمر نح��و %45 منه 

فقط. 
وأض��اف أن وزارة النف��ط لديها 
الغ��از  ح��رق  إليق��اف  خط��ط 

املصاحب بحلول 2021-2020.
وسيتم ذلك على مراحل، حيث 
من املتوقع أن يزيد العراق، البلد 
الغن��ي بالنفط والغ��از، معدل 
اس��تفادته من الغ��از املصاحب 
ليص��ل بحل��ول نهاي��ة الع��ام 

اجلاري إلى 65%.
ويس��عى العراق لتنفيذ خطط 
اس��تثمارية للغاز احمل��روق، وفي 
ه��ذا اإلطار ت��درس ال��وزارة بناء 
مجمعات مركزية كبيرة لتخزين 
الغاز وبناء مجمعات لتس��ييله 
واالستفادة منه، بدال من حرقه 
في الهواء، ما سيرفد االقتصاد 

العراقي مبليارات الدوالرات.
األولي��ة  التقدي��رات  وتفي��د 
لوزارة النفط ب��أن العراق ميتلك 
احتياطيا يقدر بنحو 132 ترليون 
قدم مكع��ب من الغ��از، ومبا أن 
نح��و %70 م��ن الغ��از العراقي 
ه��و غ��از مصاحب الس��تخراج 
النفط فإن ما يقارب 700 مليون 
قدم مكع��ب من��ه كان يحترق 

ويهدر بسبب عدم وجود البنية 
التحتية ملعاجلته.

كما تطرق الوزير، خالل املقابلة، 
للشراكة بني العراق وروسيا في 
مجال النف��ط والغ��از، وقال إن 
الشراكة بني ش��ركات الطاقة 
تاريخية،  والعراقي��ة  الروس��ية 
إذ متت��د حلقب��ة الس��بعينيات، 
منوها بالعق��ود الراهنة، ومنها 
عقد »ل��وك أويل« لتطوير حقل 
نفط »غ��رب القرن��ة 2«، وعقد 

»غازبروم نفط«، الذراع النفطي 
ل�«غازبروم«، لتطوير حقل بدرة.

وأض��اف اللعيبي أن الش��ركات 
بإمكاني��ات  تتمت��ع  الروس��ية 
احلديثة،  وبالتكنولوجيا  هائل��ة 
النفط  الس��تخراج  الضروري��ة 
والغاز في العراق، معربا عن أمله 
بتوسيع التعاون بني البلدين في 

املستقبل.
االس��تثمارات  حج��م  ويبل��غ 
الروس��ية في العراق، بحس��ب 

السفير الروسي لدى بغداد، ما 
يقارب 10 مليارات دوالر، وفقا ملا 

نقلته وكالة »سبوتنيك«.
وفيما يتعل��ق باتفاق فيينا اخلاص 
بتقلي��ص معدالت انت��اج النفط 
، أك��د الوزي��ر التزام الع��راق، ثاني 
أكبر منتج ف��ي منظمة »أوبك«، 
بتعهداته في إط��ار اتفاق خفض 
إنت��اج النفط اخلام، الهادف لدعم 

األسعار املتهاوية.  
وأوضح اللعيبي إن بغداد وطهران 

يبحث��ان مش��روع مد أنب��وب من 
حق��ول النف��ط في كرك��وك إلى 
مصف��اة » كرمنش��اه« الواقع��ة 
في شمال اجلمهورية اإلسالمية، 
وذل��ك بهدف تكريره. وب��ني الوزير 
أن خط أنابيب »كرك��وك – إيران« 
يصب في مصلحة إيران، فهو يعد 
حال لوجيس��تيا إلم��داد املصفاة 

باخلام.
يذك��ر أن محافظ��ة كركوك من 
»املناط��ق املتن��ازع عليه��ا« ب��ني 

بغ��داد  ف��ي  املركزي��ة  احلكوم��ة 
وحكومة إقليم كردستان.

إضاف��ة له��ذا املش��روع، اتفقت 
بغ��داد وطه��ران، بحس��ب الوزير 
العراق��ي، عل��ى تطوير مش��ترك 
حلقل��ي نف��ط يقعان عل��ى حدود 
البلدي��ن، وهما »نف��ط خانة« في 
محافظ��ة ديال��ى، و«الس��ندباد« 
ف��ي محافظة البص��رة. وفي هذا 
اإلطار، بدأت اللجنة الفنية بإجراء 

الدراسة الالزمة.

تتوقع استغالل 65 % من اإلنتاج في نهاية العام الحالي

»النفط«: خطط إليقاف حرق الغاز المصاحب بحلول 2020

من المتوقع أن يزيد 
العراق، البلد الغني 
بالنفط والغاز، معدل 
استفادته من الغاز 
المصاحب ليصل 
بحلول نهاية العام 
الجاري إلى 65 %

أحد احلقول الغازية في البالد

القاهرة ـ وكاالت: 
طرح البن��ك املركزي املصري أذون خزينة بقيمة 
763 مليون دوالر )13.5 مليار جنيه(، بالتنس��يق 

مع وزارة املال لتمويل عجز املوازنة. 
ولفت »املركزي« في بيان عبر موقعه اإللكتروني، 
إلى أن »قيمة الطرح األول تبلغ 6.5 مليار جنيه 
ألج��ل 91 يوم��اً، وقيمة الط��رح الثاني 7 باليني 

جنيه ألجل 266 يوماً«. 
وتس��تدين احلكومة من خالل س��ندات اخلزينة، 
وتُعتب��ر البنوك احلكومية أكثر املش��ترين لها. 
وأدى االعتم��اد عل��ى أدوات الديْ��ن إل��ى تفاقم 
كلفت��ه عل��ى املوازنة العامة، لتص��ل إلى 380 
مليار جنيه هذه السنة، مقارنة بتقديرات تبلغ 

311 مليار جنيه العام املاضي.
وأظه��رت بيانات البنك املرك��زي املصري، ارتفاع 
ودائ��ع البنوك خالل أيار املاضي، بنس��بة 43 في 

املئة على أساس سنوي«. 
وأوض��ح »املرك��زي« ف��ي تقري��ره الش��هري، أن 
»الودائع س��جلت 2.973 تريليون جنيه في أيار، 
في مقابل نحو 2.079 تريليون جنيه في الشهر 
املماث��ل م��ن ع��ام 2016«. وزادت الودائ��ع على 
أساس شهري بنسبة 1.9 في املئة )تعادل 55.3 
مليار جني��ه( في أيار، مقارنة ب���2.918 تريليون 

جنيه في نيسان املاضي.

هيوستن ـ رويترز:
قال مكتب الس��المة والبيئ��ة بالواليات املتحدة 
إن نح��و 25 ف��ي املئة م��ن إنتاج النف��ط بخليج 

املكسيك توقف بسبب اإلعصار هارفي.
وتوازي النس��بة نحو 428 أل��ف برميل من النفط 
يوميا من إجمالي 1.75 مليون برميل تقريبا تضخ 
كل ي��وم من املنطقة. وتراج��ع معدل اإلنتاج أكثر 

منذ يوم اجلمعة عندما كان نحو 22 في املئة.
وأوضح املكتب أن هارفي تس��بب ف��ي وقف نحو 
26 ف��ي املئ��ة من إنت��اج الغاز الطبيع��ي بخليج 
املكس��يك أي م��ا يس��اوي نحو 835 ملي��ون قدم 

مكعب يوميا.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
واصل مؤش��ر الس��وق املالية الس��عودية )تداول( 
ارتفاعه التدريجي لألس��بوع الثالث على التوالي، 
برغ��م هبوط أس��عار52 ف��ي املئة من األس��هم 
املدرج��ة، والتراجع احملدود في مع��دالت األداء التي 
تش��مل قيمة األس��هم املتداولة وكميتها وعدد 

الصفقات املنفذة. 
وأنهى املؤش��ر تعامالت هذا األس��بوع، متخطياً 
مس��توى 7200 نقطة ليس��تقر عل��ى 7245.66 
نقطة في مقابل 7179.34 اخلميس من األس��بوع 
املاض��ي، بزي��ادة66.32 نقط��ة نس��بتها 0.92 في 
املئة، لترتفع مكاسب املؤشر في األسابيع الثالثة 

األخيرة إلى 160 نقطة نسبتها 2.26 في املئة.
وتدّنت الس��يولة املتداولة بنس��بة 2.14 في املئة 
إل��ى 14.5 مليار ري��ال )3.87 ملي��ار دوالر(، وكذلك 
الكمي��ة املتداول��ة إل��ى 676 ملي��ون س��هم في 
مقابل 777 مليون األس��بوع الس��ابق، أي بنسبة 
13 في املئة. وهبط عدد الصفقات املنفذة بنسبة 
8.4 في املئة إلى 446 ألف صفقة، في مقابل 486 
ألفاً، انخفض معها متوسط الصفقة إلى 1517 

سهماً أي بنسبة 5.1 في املئة.
وفي نهاية التعامالت هذا األسبوع، حافظ سهم 
»اإلمن��اء« على تصّدره األس��هم جلهة الس��يولة 
والكمي��ة املتداول��ة من��ه، والبالغ��ة 108 ماليني 
س��هم نس��بتها 16 ف��ي املئة م��ن اإلجمالي في 
الس��وق، بلغت قيمته��ا 1.8 مليار ريال نس��بتها 
12.4 في املئة، ارتفع سعره خاللها إلى 16.90 ريال 

أي بنسبة 3 في املئة.

طرح أذون خزينة مصرية

النفط األميركي يتأثر 
باإلعصار هارفي 

زيادة في قيمة األسهم 
السعودية
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بغداد ـ الصباح الجديد:

أن��ه  الفرنس��ية  اخلارجي��ة  أعلن��ت 
سيتم منح العراق قرض بقيمة 430 
مليون يورو )512 ملي��ون دوالر( خالل 
هذا العام، على خلفية تأثر االقتصاد 
العراقي باحلرب على تنظيم »داعش« 
وانخفاض أس��عار النفط، بحس��ب 

وكالة األنباء العراقية.
وأوضح وزير اخلارجية الفرنسي »جان 
إيف لورديان«، أنه سيتم صرف القرض 
قبل نهاية 2017، مؤكدا دعم باريس 
للتحركات العراقية في حربها على 
اإلرهاب وفي عملي��ة إعادة التعمير، 
خ��الل لقاء جم��ع »لوردي��ان« ورئيس 
العب��ادي«، بالعاصمة  الوزراء »حيدر 

بغداد.
واوضح مصدر دبلوماسي فرنسي، أن 
مدة القرض املذكور 17 عاما، بفائدة 

%6.75، وفقا ل�)فرانس برس(.
وكان��ت بغداد تلقت ق��رض مماثل في 
وقت س��ابق م��ن أملاني��ا بقيمة 500 
ملي��ون ي��ورو، كم��ا يس��عى العراق 
حاليا لطلب قرض من صندوق النقد 
الدول��ي، ف��ي س��بيل عملي��ة إعادة 
اإلعم��ار؛ والتي تتكلف م��ا بني 700 

وألف مليار دوالر.

وم��ن املق��رر عق��د مؤمت��ر للمانحني 
نهاية العام في الكويت.

وكان وزيرا اخلارجية الفرنس��ي »جان 
اي��ف لودري��ان«، والدف��اع »فلورن��س 
بارلي«، وصال باألمس، إلى العراق في 
زيارة رس��مية، إلتقيا خاللها الرئيس 
العراق��ي »فؤاد معصوم«، وس��لماه 
دعوة من الرئيس الفرنسي »إميانويل 

ماكرون« لزيارة فرنسا.
يذك��ر أن الع��راق في س��بيل عملية 
إعادة اإلعمار واصالح البنية التحتية 
املنهك��ة للبالد عل��ى خلفية احلرب؛ 
وقع ف��ي الفت��رة األخي��رة اتفاقيات 
قروض إلصالح شبكات الكهرباء، مع 
شركات إجنليزية ويابانية، وسويدية.

في الش��أن ذاته، أبدى رئي��س الوزراء 
التش��يكي بوهوس��الف س��وبوتكا، 
أم��س األح��د، اس��تعداد ب��الده ملنح 
دعم��اً  دوالر  مالي��ني  ثالث��ة  الع��راق 
للمج��االت اإلنس��انية، مش��يراً إلى 
سعي التشيك لتطوير العالقات مع 

العراق في جميع اجملاالت.
وقال س��وبوتكا في مؤمت��ر صحافي 
مش��ترك م��ع رئي��س ال��وزراء حيدر 
التلفزي��ون  بحس��ب  العب��ادي، 
الرسمي، »لدينا عالقات تأريخية مع 
العراق ونسعى لتطويرها في جميع 

اجملاالت«.

وأب��دى س��وبوتكا اس��تعداد ب��الده 
»ملنح العراق ثالثة ماليني دوالر لدعم 

اجملاالت اإلنسانية«. 
واشنطن تعلن عن منحة مساعدات 
جديدة للع��راق بقيم��ة 150 مليون 

دوالر.

يذكر أن سوبوتكا وصل، مساء أمس 
السبت )26 آب 2017( إلى العاصمة 

بغداد في زيارة رسمية.
عل��ى صعيد آخ��ر، أف��ادت صحيفة 
أردني��ة، أم��س األحد، أن مس��ؤولون 
وصناعيون يعولون على االس��تفادة 

م��ن مرحلة إعادة إعمار س��وريا بعد 
حتري��ر أراضيها من س��يطرة تنظيم 
»داعش«، مش��يرة إل��ى أن األردن لم 
تس��تفد من إعمار العراق »كما كان 

يتوقع«.
وذكرت صحيف��ة »الرأي« األردنية، أن 

»األردن محك��وم لضريب��ة اجلغرافيا 
الت��ي جتعله حت��ت ضغ��وط األزمات 
القادم��ة من فلس��طني غرب��ا، ومن 
العراق شرقا، ومن سوريا جنوبا وهي 
األزمات التي تترجم نفس��ها سريعا 

على األوضاع االقتصادية«.
وأضاف��ت أن »س��وريا جس��ر العبور 
للبش��ر وللبضائع األردنية إلى أوروبا 
عبر تركيا واألردن رئة كما هو العراق 
آلالف الس��وريني، ونس��جل هن��ا أنه 
في الوقت ال��ذي اندلعت فيه احلرب 
كان عل��ى األرض األردني��ة نحو 600 
ألف س��وري بني مقيم وعابر وعامل 

وتاجر«.
وأشارت الصحيفة إلى أن »مسؤولني 
ق��درة  عل��ى  يعول��ون  وصناعي��ني 
قطاعات اقتصادية على االس��تفادة 
م��ن مرحل��ة إع��ادة إعم��ار س��وريا، 
بالنظر إلى أن األردن لم يس��تفد من 

إعمار العراق كما كان يتوقع«.
الى ذلك، رجحت الصحيفة األردنية 
الرك��ود باالقتص��اد األردني  تقل��ص 
وإع��ادة احلي��اة لقطاعات ع��دة بعد 
فت��ح منف��ذ طريبي��ل احل��دودي مع 
الع��راق، فيما أش��ارت إل��ى أن رحلة 
الش��احنة األردنية احململ��ة ببضائع 
للع��راق أصبح��ت تس��تغرق 10 أيام 

بدل يومني.

وذكرت في تقري��ر لها، إن »قرب فتح 
معبر الكرامة )طريبيل( الواصل بني 
األردن والع��راق، يبش��ر بإع��ادة احلياة 
إل��ى قطاع��ات اقتصادية ع��دة في 
اململك��ة، في ح��ني يؤكد خب��راء أن 
ذلك سيش��كل فرص��ة لتقليص أثر 
الرك��ود ال��ذي يعاني من��ه االقتصاد 

منذ فترة«.
وأضاف��ت أن��ه »قط��اع الش��احنات 
يع��د م��ن أه��م القطاع��ات الت��ي 
تأث��رت س��لبا بس��بب إغ��الق احلدود 
م��ع الع��راق؛ إذ بلغت خس��ائره 200 
مليون دينار خالل الس��نوات الس��ت 
املاضية بس��بب سلس��لة إغالقات، 
ول��م تقتصر اخلس��ائر عل��ى قطاع 
الشاحنات فقط، وإمنا أغلق ما يقارب 
150 مكتبا لشركات التخليص التي 
كان��ت تعم��ل داخل مرك��ز الكرامة 

احلدودي«.
وتابعت أن »رحلة الش��احنة األردنية 
احململة ببضائع للعراق تس��تغرق 10 
أي��ام من��ذ االنطالق م��ن األردن مرورا 
باألراضي الس��عودية ث��م إلى احلدود 
البضائ��ع  تفري��غ  ليت��م  الكويتي��ة 
بش��احنات كويتي��ة وبعده��ا يت��م 
نقلها إلى البص��رة في العراق، فيما 
كان نقل البضائع عبر منفذ طريبيل 

يستغرق يومني«.

تقـرير
األردن: فتح طريبيل يقلص الركود باقتصاد المملكة 

430 مليون يورو قرض فرنسي إلعادة اإلعمار

جانب من اللقاء

الصباح الجديد ـ وكاالت:
في  تش��هد مدين��ة فالديفوس��توك 
الش��رق األقصى الروس��ي يومي ال�6 
وال���7 أيل��ول أعمال "منتدى الش��رق 
نخب��ة م��ن  االقتص��ادي" مبش��اركة 
السياسيني واالقتصاديني من مختلف 

أنحاء العالم.
ينعق��د  ال��ذي  املنت��دى،  وس��يجمع 
بشكل سنوي، نحو 3500 مشارك من 
50 بل��دا، ومن املتوقع أن يلقي الرئيس 
الروس��ي فالدميي��ر بوت��ني كلم��ة في 
املنتدى، ومن الشخصيات البارزة التي 
ستش��ارك فيه رئيس الوزراء الياباني 
شينزو آبي، ورئيس كوريا اجلنوبية مون 

زكي يونغ.
ملدين��ة  اجلغراف��ي  املوق��ع  وبحك��م 
فالديفوس��توك فسيش��هد املنت��دى 
مشاركة واسعة من اليابان، والصني، 
وكوريا اجلنوبية، إذ تبدي الدول اهتماما 
كبيرا بالشرق الروسي، وجتمع شركات 
من هذه الدول مع ش��ركات الروسية 

مشاريع استثمارية عديدة.
وتتضمن فعاليات املنتدى االقتصادي 
أربعة محاور رئيس��ة، األول سيتطرق 
للسياس��ة االقتصادي��ة في الش��رق 

احلكوم��ة  وس��تراتيجية  األقص��ى 
الثان��ي  واحمل��ور  لتنميت��ه،  الروس��ية 
سيس��لط الضوء على تعاون روس��يا 

مع جيرانها وطرق تطويره.
الثال��ث  احمل��ور  سيس��تعرض  فيم��ا 
الش��رق  ف��ي  االس��تثمارية  الف��رص 
الروس��ي، وسيش��رح كيفي��ة القيام 
بأعمال جتارية في املنطقة، وفي احملور 
الراب��ع ستس��تعرض التحديات، التي 
تواجه الشرق األقصى الروسي وسبل 

معاجلتها.
خم��س  س��تعقد  لذل��ك،  إضاف��ة 
جلس��ات حوار بني رجال األعمال على 
هامش املنتدى وهي "روسيا –الصني"، 
و"روس��يا –الهن��د"، و"روس��يا –كوريا 
–اليابان"، و"روسيا  اجلنوبية"، "روسيا 
–آس��يان )رابط��ة دول جن��وب ش��رق 

آسيا(".
عل��ى  الض��وء  سيس��لط  كم��ا 
والضريبية،  اجلمركي��ة  التس��هيالت 
املمنوح��ة م��ن احلكوم��ة الروس��ية 
لتش��جيع االس��تثمارات في منطقة 
الش��رق األقص��ى، وعلى رأس��ها تلك 
املتعلق��ة مبش��روع املين��اء احل��ر ف��ي 

فالديفوستوك.

ومتنح روس��يا املش��اركني في منتدى 
الشرق االقتصادي، الذي ينعقد سنويا 
في مدينة فالديفوستوك بشرق البالد، 
الروسية  األراضي  تس��هيالت لدخول 
للمش��اركة ف��ي فعاليات وأنش��طة 

املنتدى االقتصادي.
وينعق��د املنتدى هذا الع��ام في دورته 
الثالث��ة يومي 6 و7 أيلول، وس��تعرض 
خالل��ه عل��ى املس��تثمرين مش��اريع 
واعدة في الش��رق الروس��ي، وس��ط 
مشاركة أكثر من 400 شركة روسية 

وأجنبية.
وس��يكون مبق��دور املش��اركني زي��ارة 
فالديفوس��توك من 3 إلى 9 أيلول من 
دون تأش��يرة، وتأتي هذه التس��هيالت 
في إطار مرس��وم رئاسي صدر في 29 

حزيران 2015.
بإم��كان  أصب��ح   2016 ع��ام  ومن��ذ 
الروس��ية  املش��اركني دخول األراضي 
ب��دون تأش��يرة، على أن يبرز املش��ارك 
جواز س��فره في نقط��ة العبور على 
احلدود الروسية، إضافة لوثيقة اعتماد 
صادرة عن اللجنة املنظمة للمعرض.

ويعد املنتدى منصة مهمة لتسليط 
الضوء عل��ى التس��هيالت اجلمركية 

والضريبي��ة، املمنوحة م��ن احلكومة 
الروسية لتش��جيع االستثمارات في 
منطقة الشرق األقصى، وعلى رأسها 
تلك املتعلقة مبش��روع امليناء احلر في 

فالديفوستوك.
وحصل��ت فالديفوس��توك، عاصم��ة 
إقلي��م برميوريه، ف��ي نهاية عام 2014 
بنظ��ام  "مين��اء ح��ر"  عل��ى صف��ة 
تس��هيالت جمركي��ة متق��دم، ومنذ 
ذلك الوقت يندرج املنتدى ضمن خطة 
طموح��ة ته��دف لتش��جيع التنمية 
األقص��ى  الش��رق  ف��ي  االقتصادي��ة 

الروسي.
كما أنه مبقدر املشاركني وزوار منتدى 
من  االس��تفادة  االقتص��ادي  الش��رق 
نظ��ام تأش��يرات مبس��ط آخ��ر أقره 
الرئي��س الروس��ي فالدميي��ر بوتني في 
9 آذار املاض��ي، وال��ذي يعط��ي فرصة 
لضيوف خمس��ة مناطق في الش��رق 
األقصى الروسي وهي: إقليما برميوريه 
س��خالني  ومنطق��ة  وخاباروفس��ك 
وتش��وكوتكا وكامتشاتكا، لدخولها 
بواس��طة تأش��يرة إلكترونية فعالة 
ملدة 30 يوم��ا، يتم احلصول عليها من 

خالل موقع وزارة اخلارجية الروسية.

الصباح الجديد ـ وكاالت:منتدى الشرق االقتصادي بروسيا: مشاريع واعدة بالمليارات 
ش��هد حج��م التب��ادل التج��اري بني 
ارتفاع��اً  العرب��ي  والعال��م  أفريقي��ا 
ملحوظ��اً ف��ي الس��نوات األخيرة، مع 
توقع��ات بزيادت��ه في الفت��رة املقبلة، 
وفقاً مل��ا أكده مكتب ش��مال أفريقيا 
ألفريقي��ا«  االقتصادي��ة  »اللجن��ة 
التابعة لألمم املتحدة. وقال نائب األمني 
التنفي��ذي وكبير اخلب��راء االقتصاديني 
لدى اللجنة عبداهلل حمدوك في بيان 

نقلته »وكالة أنباء الش��رق األوسط«، 
إن »صادرات أفريقيا نحو العالم العربي 
بلغت 6.5 في املئة  من اإلجمالي، كما 
س��جلت صادرات العالم العربي نحو 

أفريقيا نحو 5.3 في املئة«. 
ولف��ت إل��ى أن »حتلي��ل املب��ادالت بني 
املنطقت��ني يظه��ر ميلها نح��و مزيد 
م��ن التن��وع، وحتّليها بطاب��ع صناعي 
أكثر من الس��لع الت��ي تصدرها هاتان 

املنطقتان إلى بقية العالم«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
املرك��زي  البن��ك  مبيع��ات  تراجع��ت 
العراقي من العم��الت األجنبية، خالل 
مزاد أم��س األحد، إل��ى118.03 مليون 
دوالر،  ملي��ون   121.38 مقاب��ل   دوالر، 
مب��زاد اخلميس املاض��ي، املوافق 24 آب، 
بانخفاض 3.35 مليون دوالر، بحس��ب 

بيان للمركزي العراقي.
وأضاف املرك��زي، في البيان، أن س��عر 
الصرف بلغ 1190 ديناراً لكل دوالر، في 

املزاد املنعقد مبشاركة 43 مصرفاً، و10 
شركات للتحويل املالي.

ونوه البنك، في بيانه، بأن تلك املبيعات 
ه��ي نتائج امل��زاد املقرر الي��وم االثنني، 
موضحاً أن إجمالي البيع الكلي لهذا 

اليوم بلغ 154.63 مليون دوالر.
وبل��غ حج��م املبال��غ املبيع��ة لتعزيز 
أرص��دة املصارف في اخلارج نحو 116.5 
ملي��ون دوالر، ف��ي ح��ني ُق��درت كمية 

النقد املبيعة ب�1.52 مليون دوالر.

ارتفاع التبادل العربي األفريقي 

3.35 مليون دوالر حجم 
تراجع مبيعات المركزي

يسلط الضوء على التسهيالت الجمركية والضريبية



لألبح��اث  المس��تقبل  مرك��ز 
والدراسات المتقدمة

تس��تعد الدول��ة اللبنانية بجيش��ها 
بجمي��ع أجهزته��ا األمني��ة لتحري��ر 
األراضي التي يس��يطر عليها تنظيم 
داع��ش في منطق��ة اجل��رود املتاخمة 
للحدود السورية، وذلك من خالل عدة 
إجراءات، من أهمها: استهداف داعش 
عسكريًّا الس��تنزافه وحصاره، وتوفير 
الغط��اء السياس��ي للجي��ش لش��ن 
املعركة طبًقا للظ��روف امليدانية، مع 
الوض��ع في االعتبار رف��ض اجليش ألي 
مساعدة خارجية أو داخلية خاصة من 
حزب اهلل الذي يحاول التنس��يق بنحو 
مباش��ر وعلني مع اجليش اللبناني في 

القضاء على داعش.
وبالرغم من التداعيات احملتملة الناجتة 
عن محاربة لبنان لتنظيم داعش؛ إال أن 
الدولة ُمصّرة عل��ى إمتام تلك املعركة 
لتحرير أراضيها، مع الوضع في االعتبار 
التخفيف مستقبالً من تبعات املعركة 
التي قد تتضمن خسائر بشرية ومادية، 
والقيام بعمليات انتقامية في الداخل 
اللبناني، ومتكني حزب اهلل من املناطق 
ترسيًخا  اللبنانية  الس��ورية  احلدودية 
للنف��وذ اإليران��ي، م��ع احتمالية وقف 
األمريكي��ة  العس��كرية  املس��اعدات 
لبي��روت في حال��ة وجود تنس��يق بني 

حزب اهلل واجليش اللبناني.
وقد اتخذت الدولة اللبنانية عدة تدابير 
عسكرية وأمنية وسياسية للتمهيد 
ملعرك��ة تطهي��ر منطقة اجل��رود )من 
ج��رود عرس��ال جنوبًا، إلى ج��رود رأس 
بعلبك شماالً في شمالي شرق لبنان( 
من التنظيمات اإلرهابية وعلى رأسها 
تنظيم داعش، متثل أهمها في التالي:

-1 تكثيف اإلجراءات األمنية في املدن 
والق��رى املتاخم��ة للحدود الس��ورية، 
مث��ل بل��دة القاع الواقعة في ش��مال 
ش��رقي لبنان، ومن أهم تلك اإلجراءات 
من��ع التج��ول لي��الً خوًفا م��ن القيام 
ب��أي عملي��ات انتحاري��ة، إضاف��ة إلى 
وضع اخمليم��ات التي يقطنها الالجئون 
الس��وريون حتت املراقبة املستمرة من 
القوى األمنية واجليش، وهو ما أس��فر 
ع��ن إحباط ق��وى األم��ن الداخلي في 

ش��مال لبن��ان محاولة ش��اب لبناني 
إطالق الن��ار على املصلني ف��ي اجلامع 
املنص��وري الكبير ف��ي طرابلس في 7 
انتقاًم��ا لتنظيم  اجل��اري  أغس��طس 

داعش.
-2 اس��تهداف اجليش مواق��ع تنظيم 
داع��ش بواس��طة املدفعي��ة الثقيلة 
والقصف الصاروخي، إضافة للسيطرة 
على بعض التالل االس��تراتيجية عند 
التماس بني جرود عرس��ال وجرود رأس 
بعلبك )مثل تل��ة النجاصة وتالل دوار 
الزن��ار(، باإلضاف��ة إلى ع��زل وتطويق 
عناصر تنظيم داعش في اجلرود بعيًدا 
عن بلدة عرس��ال. وفي اإلطار نفس��ه، 
هن��اك مفاوض��ات م��ع س��رايا أه��ل 
الش��ام )التابعة للجيش السوري احلر( 
للمغادرة من جرود عرسال إلى سوريا، 
مبا يتيح للجيش اللبناني االنتشار في 
املنطقة، متهيًدا للمواجهة مع عناصر 

داعش.
-3 منح التغطية السياسية للجيش 
في حربه ضد تنظيم داعش، ومن دالالت 
ذلك القرارات التي صدرت في االجتماع 
الطارئ للمجلس األعلى للدفاع في 9 
أغسطس اجلاري، حيث مت التأكيد على 
ثقة اجمللس بقي��ادة اجليش وتفويضها 
في حترير جرود الق��اع والفاكهة ورأس 
بعلبك من اجملموعات اإلرهابية، على أن 
يعود لها وحدها حتديد التوقيت للبدء 
في الهجوم ألنها أدرى بالوضع امليداني 

على األرض.
موقف حزب اهلل:

أك��د األم��ني العام حلزب اهلل »حس��ن 
نص��ر اهلل« )ف��ي كلمة متلف��زة بعد 
حتري��ر جرود عرس��ال في 4 أغس��طس 

اجلاري( على التالي:
-1 »نحن ح��زب اهلل في خدمة اجليش 
اللبناني، وس��وف ننفذ كّل ما يُطلب، 
ونحن مع اجليش وبتصرفه وإلى جانبه، 
ونريد أن يحقق اجليش انتصارًا س��ريًعا 

حاسًما.
-2 »ف��ي اجل��رود م��ن اجلهة الس��ورية 
س��ُتفتح اجلبهة على داع��ش، وهناك 
س��يكون اجليش الس��وري وحزب اهلل، 

وهي جبهة أطول«.
-3 »يجب أن يتم وض��ع النكد والكيد 
السياس��ي بعي��ًدا ع��ن املعركة لكي 
تكون اجلبهة واح��دة، وتوقيت اجلبهة 
هو بيد اجليش اللبناني ألننا في اجلهة 

الثانية جاهزون لها«.
في الس��ياق نفسه، أكد األعالم احلربي 
التابع حلزب اهلل في 6 أغسطس اجلاري، 
أّن عناصر احلزب اس��تهدفت بالقصف 
املدفعي والصاروخي جتمعات ملسّلحي 
داع��ش ق��رب خرب��ة داود عن��د احل��دود 
الس��ورية الّلبناني��ة، مم��ا أّدى إلى وقوع 
قتل��ى وجرح��ى في صفوف مس��لحي 
التنظيم، كما تفاوض احلزب مع تنظيم 
جبه��ة النص��رة لت��رك مناط��ق جرود 
عرسال وتبادل األسرى بني اجلانبني، حتت 
إش��راف قوى األم��ن اللبناني والصليب 

األحمر اللبناني.

استراتيجية التطهير:
اتضح م��ن التح��ركات الت��ي يتخذها 
اجليش اللبناني، ومن بعض اإليضاحات 
من مصادره، انتهاج استراتيجية قائمة 

على عدة ثوابت، وذلك من خالل التالي:
-1 اجليش ال يريد التنس��يق مع أحد في 
املعرك��ة التي س��ُتخاض عل��ى األرض 
اللبناني��ة ض��د داع��ش، مع التش��ديد 
بأن��ه ال يوج��د تنس��يق مع أح��د ال في 
الداخل وال في اخلارج )اجليش الس��وري، 
ق��وات التحالف الدولي خاصة الواليات 
املتحدة األمريكية(، وه��و معنّي فقط 
ول��ن  اللبناني��ة،  األرض  عل��ى  باحل��رب 
يتخّطى س��نتيمترًا واحًدا خارج احلدود 

اللبنانية.
-2 اعتم��اد اس��تراتيجية القض��م مع 
عناص��ر تنظي��م داع��ش، وذل��ك م��ن 
خالل التضييق عليهم، واس��تنزافهم 
بالكام��ل، وإنهاكهم، ومن��ع وصول أّي 
إم��دادات له��م، إضاف��ًة إل��ى مالحقة 
حت��ّركات أف��راده ورصده��م م��ن اجل��ّو 
وضربه��م، وذلك ف��ي محاول��ة إلعالن 

التنظيم استس��المه وانس��حابه من 
األراضي اللبنانية م��ن دون الدخول في 

مواجهات مباشرة معه.
الرس��مية  املواق��ف  م��ن  ويتض��ح 
للمس��ؤولني اللبنانيني أن��ه ال يوجد أي 
تنسيق عملياتي بني اجليشني اللبناني 
والسوري فيما يختص باملعركة املرتقبة 
لتحري��ر اجل��رود م��ن داع��ش، ولكن في 
الوقت نفس��ه توجد إشارات إلى وجود 
تنس��يق بنحو غير مباشر بني اجلانبني، 
وهو ما أشار إليه األمني العام حلزب اهلل 
»حس��ن نصر اهلل« في خطابه املتلفز 
ل�«مرحل��ة ما بعد اجل��رود«، والتي لفت 
فيها إل��ى اس��تعداد اجليش الس��وري 
واحل��زب للمعرك��ة بعد حتدي��د اجليش 

اللبناني لها.
وق��د أش��ارت الصح��ف اإللكتروني��ة 
احملس��وبة على حزب اهلل بأن التنسيق 

بني اجليش اللبنان��ي وحزب اهلل هو أمر 
محسوم؛ حيث إن الواقع امليداني يُحتِّم 
عل��ى اجليش اللبناني التعاون مع احلزب 
وجي��ش النظ��ام الس��وري، خاصة وأن 
العدو واحد )داعش(، وحيث إن املساحة 
الت��ي يس��يطر عليها تنظي��م داعش 
تبل��ع نحو 300 كلم مربع، وهي مناطق 
مرتفعة تعطي له أفضلية في القتال، 
وأشارت مصادر إعالمية موالية للحزب 
)صحيفة األخبار بتاريخ 11 أغس��طس 
اجلاري( إل��ى أن قي��ادة املقاومة اتخذت 
قرارًا نهائيًّا ال عودة عنه، وهو عدم قبول 
اس��تنزاف اجليش اللبنان��ي أو جّره إلى 
كمائن تؤدي إلى خس��ائر بشرية كبيرة 
في صفوفه، وس��وف تقوم بكل ما تراه 
مناس��ًبا ملس��اعدة اجليش ف��ي حتقيق 

انتصار حاسم بأقل اخلسائر املمكنة.

خسائر محتملة:
تواج��ه لبن��ان العدي��د م��ن التحديات 
احملتملة الناجتة عن معركة حترير األرض 
من تنظي��م داعش، وذل��ك على النحو 

التالي:
-1 خس��ائر مادي��ة وبش��رية: يس��عى 
اجلي��ش اللبنان��ي للتمه��ل ف��ي حتديد 
ساعة الصفر حتى إنهاء كافة حتركاته 
أقل  واس��تعداده، مس��تهدًفا حتقي��ق 
خس��ائر خاصة ف��ي أرواح جن��وده، في 
ظل أن املعركة املرتقبة ظروفها صعبة 
لطبيعة األرض واملرتفع��ات في اجلرود، 
وأن عناصر داعش لن يتوفر لها التقهقر 
للداخل السوري لوجود اجليش السوري 
وح��زب اهلل، مم��ا يجعل استش��هادهم 
حتميًّ��ا، كم��ا أن اجلي��ش يح��اول -في 
الوق��ت نفس��ه- احلف��اظ عل��ى أرواح 
اخملتطفني العسكريني )منذ أغسطس 
2014( ل��دى التنظيم، منًعا إلثارة الرأي 

العام الداخلي في لبنان.
الداخ��ل  ف��ي  انتقامي��ة  -2 عملي��ات 
اللبناني: ش��هدت امل��دة األخيرة بعض 
الداخ��ل  تس��تهدف  الت��ي  احمل��اوالت 
اللبنان��ي والت��ي كان آخره��ا محاول��ة 
فتى عم��ره 14 عاًما إطالق النيران على 
مصل��ني في مس��جد بطرابل��س، وهو 
األم��ر ال��ذي يُن��ذر بوج��ود مخططات 
لالنتق��ام من الدول��ة اللبنانية، أو حتى 
بدواف��ع ش��خصية، ويدع��م م��ن ذلك 
وج��ود مخيمات الالجئني التي تس��لل 
إليها بعض العناص��ر اإلرهابية، ووجود 

خالي��ا عنقودية قد تنش��ط في الفترة 
املقبلة لتنفيذ عمليات إرهابية.

املنطق��ة  م��ن  اهلل  ح��زب  متك��ني   3-
احلدودية: يرى حزب اهلل أن تلك املنطقة 
لها أهمي��ة اس��تراتيجية ألنها تدعم 
من سيطرة احلزب على اجلانب السوري 
م��ن احل��دود، إضاف��ة إل��ى أن الالجئني 
الس��وريني القابعني بها ميثلون خطورة 
مس��تقبلية على التوازن��ات الطائفية 
في اجلانب اللبناني لصالح املس��لمني 
الس��نة، كما أنها بخلوه��ا من عناصر 
داعش ستحقق الرؤية اإليرانية »سوريا 
املفي��دة«، أي خل��ق تواص��ل جغراف��ي 
حي��وي ب��ني س��وريا ولبنان ح��زب اهلل، 
تكريًس��ا للنف��وذ اإليراني في املش��رق 
العرب��ي، وه��و ما س��يخلق العديد من 
األزمات السياس��ية الداخلية مع قوى 

14 مارس، خاصة تيار املستقبل.
العس��كرية  املس��اعدات  وق��ف   4-
املتح��دة  الوالي��ات  اخلارجي��ة: ح��ذرت 
األميركية م��ن خطورة وجود حزب اهلل 
في السلطة اللبنانية، ومشاركته في 
أي عمليات عسكرية حتت جناح الدولة، 
وكان آخره��ا م��ا أعلنه الناطق باس��م 
وزارة الدف��اع األمريكي��ة »إريك باهون«: 
»إذا عرفنا من تقارير ذات صدقية بوجود 
تكامل منس��ق بني القوات املس��لحة 
اللبناني��ة وح��زب اهلل، فس��يؤدي ذلك 
إلى حتقيق جدي واتص��االت لإلبالغ عن 
مخاوفن��ا«، وهو األمر الذي قد يؤدي إلى 
وقف املساعدات العسكرية األمريكية 

واألوروبية للدولة اللبنانية.
غطاء النجاح:

الرغ��م م��ن اخلس��ائر س��الفة  عل��ى 
الذكر؛ إال أن املكاس��ب التي ستجنيها 
الدولة من القضاء على داعش س��توفر 
غطاًء إلجن��اح هذه املعرك��ة دون النظر 
لس��لبياتها، خاصة وأن هن��اك توافًقا 
داخليًّا على ضرورة ش��ن ه��ذه املعركة 
في أق��رب وقت، ومب��ا مُيّك��ن الدولة من 
إعادة الس��يطرة على أراضيه��ا، وأن أيًّا 
من اخلس��ائر السابقة ميكن للسلطات 
تداعياته��ا  م��ن  التقلي��ل  اللبناني��ة 
ووطأتها مستقبالً، خاصة فيما يتعلق 
اخلارجي��ة،  العس��كرية  باملس��اعدات 
اللبناني��ة  القي��ادات  تنظ��ر  وبالتال��ي 
للخس��ائر عل��ى أنها نتيج��ة طبيعية 
ألي معركة قد تخوضها الدولة ضد أي 

طرف وليس تنظيم داعش فقط.

جرجيس كوليزادة

ح��رب الش��ركات األمني��ة اخلاصة، وس��يلة 
جدي��دة الدارة احل��روب الصغيرة ف��ي مناطق 
الصراعات االقليمية والدولية، بدأت بابتكارها 
واستخدامها الدوائر االستخبارية واخملابراتية 
واألمني��ة ف��ي ال��دول الغربية وعلى رأس��ها 
الوالي��ات املتح��دة، وأول ظه��ور له��ذا النوع 
م��ن احلروب حس��ب م��ا يعقتد ج��رى بصورة 
علنية على الس��احة العراقية بعد س��قوط 
النظ��ام البائد س��نة الفني وثالثة، وحس��ب 
منظور العس��كريني هي بديل عن استعمال 
اجلي��ش النظامي في املواجهات العس��كرية 
الساخنة مع امليليشات والعصابات واحلركات 
واجملموعات املسلحة التي تسود بعض الدول 
واملناطق املضطربة في العالم وخاصة منها 

الشرق األوسط.
وبالرغ��م من قل��ة املعلومات عن الش��ركات 
ورد  الت��ي  األب��رز  الش��ركة  ان  اال  األمني��ة، 
اسمها في الوس��ائل االعالمية العاملية هي 
»بالكووت��ر« االميركية الت��ي كلفت مبحاربة 
القاعدة واجملموعات املسلحة في العراق، وفي 
ع��ني الوقت كلف��ت بتوفير احلماي��ة األمنية 
للمسؤولني االميركيني والعراقيني واألجانب، 
ولهذا الغرض كان مس��موحا الفراد الشركة 
جميع اوامر قواعد االشتباكات القتالية بدون 
أي تع��رض الى املس��اءلة القانوني��ة من قبل 

السلطات العراقية.
واضافة الى هذه الش��ركة االميركية عملت 
ش��ركات أمني��ة اخ��رى عل��ى أرض الع��راق، 
ومنه��ا ش��ركات عراقي��ة وكردي��ة، وكان��ت 
ملكي��ة أغلبها تع��ود الى مس��ؤولني بارزين 
ف��ي االح��زاب واحلكومة، وخاصة املس��ؤولني 
م��ن القي��ادات الكردية في احلزب��ني احلاكمني 
للبرزاني والطالباني باالقليم، حيث استغلوا 
افراد البيش��مركة باجور شهرية قليلة على 
ش��كل تعاقدات م��ع االميركي��ني واحلكومة 
بأموال طائلة كانت تدار عليهم مثل س��يول 
االمطار، وقد أستغل املقاتلني الكرد القائمني 
باملهم��ات القتالية واالمني��ة لنوايا ومقاصد 
جشعية، حيث كانت تقدم لهم مبالغ زهيدة 
بالرغ��م من تع��رض حياة الكثي��ر منهم الى 
اخلطر واملوت، وحالة االستغالل واجلشع كانت 
ش��بيهة بحال��ة االف��واج الكردي��ة اخلفيفة 
)اجلح��وش( في ايام نظام ص��دام حيث االفراد 
كانوا يس��تلمون نس��ب قليلة م��ن الرواتب 
وبقية الرواتب كانت تس��رق في وضح النهار 
وأمام اعني اجلميع وتذهب الى جيوب رؤس��اء 
االف��واج، ومثلم��ا ه��و حاصل منذ س��نوات 
في روات��ب موظفي االقلي��م بحجة«االدخار« 
القمع��ي االجباري حيث تدق��ع احلكومة ربع 
الراتب وتس��رق النس��بة الباقية وتذهب الى 
جيوب الرؤس��اء واملسؤولني الكبار من احلزبني 
احلاكمني، وهي حالة الس��رقة نفس��ها التي 
كانت جتري لرواتب )اجلحوش( من قبل رؤس��اء 

االفواج في ايام املعدوم علي الكيمياوي.
واملع��روف ان أج��واء عمل الش��ركات االمنية 
االجنبية التي تعم��ل على نطاق دولي تتمتع 

بحرية كاملة في اجملابهات القتالية، وال تراعي 
ح��االت حقوق االنس��ان والكل يحس��ب عدو 
ام��ام العناص��ر االمنية له��ذه املكونات التي 
تتعام��ل بحرفية وعذائية م��ع االخرين حتى 
وان كانوا مدنيني، والساحة العراقية شهدت 
ح��وادث اعت��داءات كثي��رة من قب��ل عناصر 
ومرتزق��ة الش��ركات األمني��ة عل��ى املدنيني 
وراح��ت ضحيته��ا ارواح كثي��رة م��ن االبرياء، 
وم��ن دون اي محاس��بة م��ن قب��ل احلكومات 
العراقيةاملأجوري��ن لتلك الش��ركات االمنية 
اخلاص��ة. والطاب��ع ال��ذي يس��يطر على هذه 
الش��ركات ان عناصره��ا املس��لحة هم افراد 
مقاتلني مأجورين ومن دول عديدة، ولكن بخبرة 
قتالية متراكمة من خدماتهم السابقة في 
اجليوش النظامية والق��وات األمنية واجلهات 
اخملابراتي��ة او اجهزة احلماي��ات اخلاصة، وجتري 
االدارة والقيادة حتت اش��راف ضباط وجنراالت 
متقاعددي��ن، وفي مهامهم القتالية يلجؤون 

الى اس��تخدام جمي��ع الوس��ائل املتاحة في 
االش��تباكات القتالية وخاصة مع املليشيات 
والعصاب��ات واجملموع��ات املس��لحة، ومنه��ا 
ش��راء الذمم باغراءات مالية ووسائل متنوعة 

مثلما حصل في العراق.
والصفة التي تتسم بها هذه الشركات انها 
ق��ادرة عل��ى الوصول ال��ى اوكار وب��ؤر صعبة 
ومجهولة ال تس��تطيع القوات العس��كرية 
قي��ود  بس��بب  اليه��ا  الوص��ول  النظامي��ة 
مهنية وقانونية، وهي تس��تعني لهذا الغرض 
بعناص��ر محلي��ة وتس��تغلها ف��ي مهامها 
القتالي��ة واألمني��ة، والغريب ف��ي العراق ان 
مرتزق��ة هذه الش��ركات في بع��ض املناطق 
كان��ت تقوم بايج��ار عناصر عراقي��ة وكردية 
حلمايته��م مقابل اج��ورا قليلةجدا في حني 
كان��ت تدفع لهم اج��ورا عالية جدا لالجانب، 
حيث كان��ت مهمة ه��ذه العناص��ر االمنية 
حماية املس��ؤولني واألماكن احلساس��ة وفي 

عني الوقت كانوا يلجأون الى تأجير مسلحني 
محلي��ني وباج��ور زهي��دة لضم��ان األمن في 
احلماي��ات اخلاص��ة للمس��ؤولني، واحلكوم��ة 
العراقي��ة كانت تدفع بأمواال طائلة على تلك 
الش��ركات األمنية وخاصة االميركية منها، 
وقد اش��ارت تقارير الى تس��رب أم��وال هائلة 
بعش��رات ومئات املليارات بالدوالر من اخلزينة 
العراقي��ة الى اخلارج حتت عن��وان توفير األمن 
واحلماي��ة الش��خصية للحكام واملس��ؤولني 
والدبلوماس��يني االميركيني واالجانب، ومازال 
موض��وع احلماية الش��خصية للمس��ؤولني 
العراقي��ني تخص��ص له��ا مبال��غ طائلة في 

امليزانية السنوية العامة.
والدع��وة الت��ي اطلقتها ش��ركة ب��الك ووتر 
خلصخصة احلرب في أفغانس��تان حتمل بوادر 
رؤية استراتيجية عسكرية جديدة في الواليات 
املتح��دة، خاصة وان كل ش��ي فيه��ا مرهون 
بالنظام الرأس��مالي احلر وبقطاع الش��ركات 

غير احلكومية ومنها كارتيالت عمالقة عابرة 
للقارات، والكثير منها متخصصة في مجال 
االس��لحة واالجه��زة واملع��دات العس��كرية 
واألمنية، ودع��وة خصخصة احل��روب تدغدغ 
تلك الش��ركات والكارتيالت النها تسمح لها 
بتوفير حري��ة كاملة من دون قي��ود احلكومة 
العس��كرية  صفقاته��ا  الم��رار  االميركي��ة 
واالمني��ة والتجاري��ة على حس��اب مصالح 
الش��عوب املضطربة واملتقاتل��ة مع بعضها 

في مناطق الصراعاتاالقليمية والدولية.
ودع��وة مؤس��س ش��ركة ب��الك ووت��ر ال تاتي 
من ف��راغ خلصخصة احلرب في افغانس��تان، 
خاص��ة وانه��ا مبنية عل��ى حس��اب تقلبل 
الكلفة واخلس��ارة، وهذا مبدأ هام ورئيس��ي 
في املنظ��ور االقتصادي والعس��كري واملالي 
والفك��رة  االميرك��ي،  الرأس��مالي  للنظ��ام 
مطعم��ة باالعتم��اد عل��ى عناص��ر مرتزقة 
أجنبية من مختل��ف دول العالم، وهذا اغراء 

مهم لتقليل اخلس��ائر في االرواح البش��رية 
العسكرية االميركية، وهذا االمر يحسب له 
الف حساب على النطاق الرسمي والشعبي 
وعلى صعيد االنتخابات في الواليات املتحدة، 
له��ذا ولك��ون الفك��رة جديدة عل��ى النطاق 
العس��كري واألمني من احملتمل انها س��تثمر 
عن نتيج��ة ايجابي��ة بالقب��ول والتنفيذ من 
قبل املؤسس��ات العس��كرية واخملابراتية في 

واشنطن في االسنوات والعقود الالحقة.
ولكن اخملاطر واخلروقات االنسانية الناجتة عن 
تطبي��ق هذه الفكرة س��وف تزداد وس��تبقى 
قائمة في ظل هذا النظام االرتزاقي العسكري 
اجلدي��د، ول��و طب��ق وفق��ا لعق��ود مبرمة او 
اتب��ع كمنهج عمل من قب��ل احلكومات على 
النطاق الدولي في مس��تقبل قريب او بعيد، 
فان العمل بهذا االس��لوب س��تراقه خروقات 
فضيع��ة وش��نيعة بح��ق حق��وق االنس��ان 
وقيمه��ا ومبادئها والتي تعم��ل االمم املتحدة 
ب��كل جدية على ارس��ائها في جيم��ع انحاء 
العالم منذ منتصف القرن املاضي على وفق 
االعالن��ات واللوائ��ح العاملية الت��ي اصدرتها 

اجلمعية األممية العامة.
ولك��ن املعلوم ان هذه الش��ركات ال تراعي أي 
اعتب��ار انس��اني او اخالق��ي ف��ي مجابهاتها 
القتالية وفي اساليب عملها، ومثلما حصل 
من ح��االت ايذاء واحلاق اض��رار وقتل ملواطنني 
عراقيني ومات��زال احملاكم االميركية تنظر في 
بع��ض ملفاتها بحق املرتكب��ني من العناصر 
املرتزق��ة لبالك ووت��ر، فان املنظم��ات الدولية 
وجمعي��ات حق��وق االنس��ان وحت��ى اح��زاب 
واط��راف سياس��ية دميقراطية س��وف تقف 
بوجه هذه الفكرة وستحارب دعوة خصخصة 
احلروب بش��دة، وستعمل على منع تسويقها 
وتطويقه��ا بأي حال م��ن األحوال وخاصة في 
مراكز القرار االميركي، ولكن بالرغم من هذا 
التفاؤول يبق��ى العامل الرئيس��ي املتحكم 
بتبني الفكرة العسكرية اجلديدة هو الالعب 
األس��اس في تطبيق هذا االس��لوب، والالعب 
هو ش��ركات الس��الح والتجهي��زات واالليات 
ووزارة  والبنتاغ��ون  االميركي��ة  العس��كرية 
الدف��اع، وفي حال اتفاق ه��ذه االطراف الثالث 
عل��ى تبن��ي فك��رة خصخص��ة احل��روب فان 
االط��راف املعارضة في حينها س��تكون غير 
قادرة على دحض الفكرة، وفي حال تطبيقها 
سوف تدفع الدول والشعوب واالمم في العالم 
الثالث ثمنا باهضا في مثل هذه احلروب التي 
س��ترتكب فيها املرتزقة اعماال وحشية ضد 

االنسانية.
وفي كل االحوال مازالت الفكرة مجرد اقتراح 
مطروح على املؤسسات العسكرية واالمنية 
واخملابراتي��ة االميركية، ونأمل من باب املنظور 
االنس��اني ان ترف��ض كليا وان ال تنس��اق لها 
احلكومة، وبالرغ��م من آمال التمني فان واقع 
احلال يختلف وبعيد في كثير من مجاالته عن 
املثل والقيم االنس��انية، ولكن مع هذا يبقى 
األم��ل مالصقا للعقل البش��ري ال��ذي انقذ 
اجملتمع االنس��اني عبر االزم��ان من الكثير من 
الويالت واملآسي التي تعرض لها االنسان على 

هذه االرض املعمورة.
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تش��ن الق��وات املس��لحة بجميع 
فصائلها معرك��ة بطولية لتحرير 
تلعف��ر، وحتق��ق حس��ب التقاري��ر 
ال��واردة، جناح��ات س��ريعة، وهو ما 
يتمن��اه اجلمي��ع خصوص��اً اهال��ي 
تلعفر انفسهم الذين عانوا االمرين 
خالل الس��نوات الطويل��ة املاضية. 
فاالنتص��ار في معركة املوصل طور 
ايجابي��اً الكثي��ر من االم��ور، ليس 
العس��كرية فقط، بل السياس��ية 
واالجتماعية ايض��اً. فاالنتصار في 
معركة املوصل غّي��ر االجواء، ورفع 
م��ن ق��درات ومكانة البالد، ورس��م 
خارط��ة للعالق��ة ب��ن مكوناتها، 
واوجد بوصل��ة واضحة لتوجهاتها 
العام��ة، ال تخل��و م��ن الكثير من 

العناصر االيجابية.
ه��ذه الص��ورة املتفائل��ة يج��ب ان 

ال تبعدن��ا ع��ن الواقعي��ة، وعم��ق 
القضايا.. ف�«داع��ش« ما زالت قوة 
كبي��رة، برغ��م هزائمه��ا املتك��ررة 
ف��ي العراق وس��وريا. وحتتل مناطق 
شاس��عة، ولديه��ا االف املقاتل��ن، 
وشبكات واس��عة، تتحرك في دول 
عدي��دة، كم��ا تش��هد ش��بكاتها 
االوروبي��ة. قلن��ا ونقولها م��راراً ان 
االرهاب و«داعش« ميثالن امة السوء، 
ومجتمعها  بش��عبها  املتكامل��ة 
وفكرها  وتاريخه��ا  واقتصادياته��ا 
ووس��ائلها وامناط حياتها. فاالرهاب 
وس��كانا  وارض��ا  »دول��ة«  احيان��اً 
في  ك�«القاعدة«  واوراق��ا،  وقوانينا 
الع��راق  ك�«دول��ة  او  افغانس��تان، 
جماع��ات  واحيان��اً  والش��ام«.. 
وش��بكات فاعل��ة تتواج��د داخ��ل 
املس��اجد واملدارس وفي املؤسسات 

واالحياء تختلط مبظاهر مكشوفة 
او مستورة مع شعوبها، مستغلة 
كل اش��كال الش��رعية واالزم��ات 
والضعف لتوس��يع مناطق نفوذها 
»دول��ة«  محارب��ة  وان  وقدراته��ا. 
االره��اب وازاحتها من اخلارطة، كما 
يحصل في العراق وس��وريا، اسهل 
بكثير م��ن محاربتها كفكر وتاريخ 
ومجتمع وشعب يستطيع التكيف 
واالنتق��ال واعادة انتاج نفس��ه، بل 
التوس��ع، كم��ا يح��دث الي��وم في 
افغانس��تان، وافريقيا وجنوب شرق 
اس��يا، خصوص��اً ف��ي الفلبن في 

منطقة »ماراوي«.
ما ل��م تتح��ول محارب��ة »داعش« 
وفك��ر »االرهاب« ال��ى اولوية جدية 
لكل ال��دول واجملتمع��ات، والتوقف 
عن تس��مية اي خالف باالخر ارهاباً، 

وعدم اخللط بن االرهاب التكفيري 
الذي يقطع ال��رؤوس ويحرق الناس 
احي��اء، وبقية اخلالف��ات مهما كان 
عمقها وجديتها، فانه س��يصعب 
القض��اء عل��ى االرهاب، ومناش��ئه 
ومنابع��ه واس��اليبه الدموي��ة. اما 
الواق��ع، فم��ا زال عك��س ذلك في 
حاالت كثيرة بن هذه الدولة وتلك، 
وهذه القوة وغيرها. فالبعض يخلط 
ب��ن محارب��ة »داعش« واالس��الم.. 
ومحارب��ة »داع��ش« وتل��ك الدولة 
او ذل��ك احل��زب والتنظي��م. له��ذا 
سيصعب القضاء على »داعش«، اال 
مؤقتاً، وموقعياً، لتنتشر من جديد 
في اوقات مختلفة واماكن جديدة، 
يس��مح  جديدة/قدمي��ة  باش��كال 
به��ا فكرها وبناءاته��ا وامتداداتها، 
م��ن دون احلاجة لهي��اكل او قدرات 

مالية.. واس��لوب القتل »دعس��اً«، 
اجملانية،  بالعملي��ات  وم��ا يس��مى 

سوى امثلة.
م��ا ل��م يصب��ح الش��يعي ملج��أ 
السني، والس��ني ملجأ الشيعي.. 
الس��ماوية  الديان��ات  واصح��اب 
مالج��ىء بعضهم. وم��ا لم يصبح 
العراقيون بكافة تالوينهم، والتركي 
والعراق��ي  وااليران��ي  والس��عودي 
واملص��ري وغيره��م ملجأ بعضهم 

البعض.. 
وم��ا ل��م يصب��ح الدين��ي ملج��أ 
العلماني، والعلماني ملجأ الديني.. 
وم��ا ل��م يصب��ح العال��م الغربي 
والش��رقي ملجأ العالم االسالمي، 
والعالم االس��المي ملج��أ العالم 
الغرب��ي والش��رقي.. ليتحد اجلميع 
على محارب��ة »داع��ش« واخواتها، 

وحت��رمي فكره��ا بكل اش��كاله، فان 
االرهاب س��يكون  االنتص��ار عل��ى 
امراً متعذراً. وهنا، سيقدم كثيرون 
مئات الشواهد الواقعية الستحالة 
ذل��ك.. لكن التاريخ مل��يء باحداث 
كان يس��تحيل مواجهتها من دون 
التقاء املتضادات. وبرغم ان األمثلة 

تضرب وال تقاس،
 لكنن��ا نذكر ان س��تالن وضع يده 
في يد تشرش��ل، ووضع الغرب يده 
بيد الش��رق، واحت��دت ايديولوجيات 
متض��ادة، الت��ي ل��وال احتاده��ا، ما 
ُهزمت النازية والفاشستية يومها. 
وان م��ن اقن��ع اجلميع لي��س جهداً 
بينهم، بل هو النازية نفسها التي 
اس��تمرت في التق��دم وتهديدهم 
جميع��اً، حت��ى ارغمتهم للجلوس 
سوية. فتنازالت »تشامبرلن« رئيس 

وزراء بريطاني��ا ام��ام هتل��ر اعطت 
الفرصة لالخير الحت��الل املزيد من 
االراض��ي، ول��م ي��درك االنكليز ما 
يهدده��م اال بعد اجتي��اح بولندا.. 
وس��محت املعاه��دة الس��وفياتية 
االملاني��ة )1939(، الملاني��ا بالوصول 
الى »املان��ش« قب��ال بريطانيا، ولم 
ينتب��ه الس��وفيات للخط��ر ال��ذي 
يهدده��م اال عندم��ا اعل��ن هتل��ر 
عملية »بارباروس��ا« في 1941 ضد 

االحتاد السوفياتي.
 »داعش« املث��ال احلقيقي لالرهاب، 
ستقنع اجلميع ان ال خيار آخر سوى 

االحتاد ضدها. 
فاجلميع، م��ن دون اس��تثناء مهدد 
وتاريخه��ا،  وممارس��اتها  بفكره��ا 
وتس��تهدف  تكف��ر  ف�«داع��ش« 

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

ّ
ّ

عادل عبد المهدي

أندرس السوند

وزير النفط السابق

زميل بارز في مجلس 
األطلسي في 

واشنطن

واش��نطن العاصمة �� إن س��لطة 
بوت��ن  فالدميي��ر  الروس��ي  الرئي��س 
أضع��ف مما يب��دو للناظري��ن. بل إن 
األس��اس الذي تقوم عليه قوة بوتن 
���� الترتيبات االقتصادي��ة الزبائنية 
الت��ي عمل عل��ى ترس��يخها بقوة 
على م��دار اجلي��ل املاضي ���� حتول 
إل��ى اخلط��ر الرئيس��ي ال��ذي يهدد 
والسبب بسيط:  السياسي.  بقاءه 
ذلك أن االفتق��ار إلى حقوق امللكية 
التي ميكن التعوي��ل عليها في ظل 
نظام رأس��مالية احملس��وبية يرغم 
كبار املسؤولن الروس وأنصار حكم 
الِقل��ة عل��ى االحتف��اظ بأموالهم 
ف��ي اخل��ارج، وغالبا ضم��ن الواليات 
القضائية للحكومات الغربية التي 

يشجبها بوتن.
املوالن  فبمس��اعدة مجموعة من 
بوت��ن  أس��س  بعناي��ة،  اخملتاري��ن 
ث��الث دوائر م��ن الس��لطة: الدولة، 
للدول��ة،  اململوك��ة  والش��ركات 
املوالي��ة.  »اخلاص��ة«  والش��ركات 
وقد بدأت ه��ذه العملية خالل مدة 
رئاس��ته جلهاز األمن الفيدرالي، في 
املدة م��ن 1998 إل��ى 1999، عندما 
ف��رض س��يطرته عل��ى الش��رطة 

السرية. 
لك��ن والية بوت��ن الرئاس��ية األولى 
الت��ي  2004 ه��ي  إل��ى   2000 م��ن 
كان��ت مبثاب��ة حتف��ة حقيقي��ة في 
عالَ��م توطيد الس��لطة م��ن ِقَبل 
حاكم مس��تبد ناش��ئ. ف��أوال، في 
صي��ف عام 2000، تولى مس��ؤولية 
التلفزيون الروسي. ثم قام بترسيخ 
إدارة  عل��ى  الس��لطة«  »عمودي��ة 
الدول��ة واإلدارات اإلقليمي��ة، فضال 
عن فرض »دكتاتورية القانون« على 
النظ��ام القضائي. وبع��د ذلك، في 
انتخابات 2003 البرملانية، اكتس��ب 
عل��ى  ُمحَكم��ة  س��يطرة  بوت��ن 
كل م��ن الدوم��ا )مجل��س النواب( 
ومجلس االحتاد )مجلس الش��يوخ( 
في الهيئة التش��ريعية الروس��ية. 
وعند قمة س��لطة الدولة، مجلس 
األم��ن، ق��ام بتعين ثالث��ة جنراالت 
الس��وفييتية  االس��تخبارات  م��ن 
إيفان��وف،  س��يرجي  الس��ابقة: 
باتروش��يف، وألكس��ندر  ونيكوالي 

بورتنيكوف.
ولتعزيز الدائرة الثانية من سلطته، 
فرض بوتن سيطرته على الشركات 
اململوكة للدولة واحدة تلو األخرى، 

ب��دءا بش��ركة جازب��روم ف��ي مايو/
أيار 2001، بتعين املوالن كرؤس��اء 
مجالس ورؤس��اء تنفيذي��ن. وكان 
للش��ركات  مديري��ن  ثالث��ة  أكب��ر 
اململوك��ة للدول��ة إيجور سيش��ن 
م��ن روزنف��ت، وأليكس��ي ميلر من 
جازبروم، وس��يرجي ش��يميزوف من 

روستيك.
أحكم بوتن س��لطته عل��ى قطاع 
الدول��ة في ع��ام 2007، خ��الل مدة 
واليته الثانية، مع إنش��اء ش��ركات 
ضخم��ة توس��عت منذ ذل��ك احلن 
التموي��ل  بفض��ل  كبي��ر،  بنح��و 
احلكوم��ي الرخيص، ال��ذي أمن لها 
غالبا االحت��كارات ف��ي صناعاتها. 
وألن هذه الشركات تُعاَمل كمصدر 
النم��و  ولي��س  والري��ع،  للس��لطة 
االقتصادي، فإنها غير مهتمة بنحو 
خ��اص باملنافس��ة، واإلب��داع، وريادة 
األعمال، واإلنتاجية. واملعيار الوحيد 
املالئم حلوكمة الشركات هو الوالء 

لبوتن.
ثم هناك الدائرة الثالثة للس��طلة، 
التي تضم أقوى رفاق بوتن املقربن �� 
ويبدو أن األربعة األوائل هم جينادي 
تيمشينكو، وأركادي روتنبرج، ويوري 

كوفالشوك، ونيكوالي شمالوف �� 
وش��ركاتهم. ويَُعد سلوكهم عادة 
كليبتوقراط��ي )حك��م اللصوص(، 
عل��ى الرغ��م م��ن اس��تخدام بوتن 
سلطته التشريعية لضمان حتويل 
عدد كبير من أنشطتهم املشبوهة 
إلى ممارس��ات قانونية م��ن الناحية 
الفني��ة. على س��بيل املث��ال، يحق 
للرف��اق املقربن ش��راء األصول من 
الشركات اململوكة للدولة بأسعار 
تقديري��ة وم��لء أوام��ر املش��تريات 

احلكومية دون أي منافسة.
أنش��أه  ال��ذي  النظ��ام  أن  الواق��ع 
بوت��ن يش��به إلى حد الف��ت للنظر 
النظ��ام القيصري الذي س��اد حتى 
»اإلصالحات الكبرى« في ستينيات 
القرن التاسع عشر. وكثيرا ما يُطلَق 
على بوت��ن وصف القيص��ر اجلديد، 
ألن س��لطته غي��ر مح��دودة قانونا 
)برغم أن انش��غاله باس��تطالعات 
ال��رأي يُظِه��ر أن املش��اعر العام��ة 
مهمة(. وبدال من النهوض بالتنمية 
املؤسسية، الحق بوتن عملية بعيدة 
املدى في تعطيل عمل املؤسسات، 
بهدف تركيز الس��لطات التنفيذية 

والتشريعية والقضائية في يده.

ولكن في غياب نظام يضمن حقوق 
امللكية، يعلم الروس األثرياء، مبا في 
ذلك رفاق بوت��ن املقربن أن األماكن 
الوحي��دة اآلمن��ة للحف��اظ عل��ى 
أصوله��م هي في اخل��ارج. وبفضل 
بالكامل  للتحوي��ل  القاب��ل  الروبل 
وغياب القي��ود عل��ى تدفقات رأس 
حتوي��ل  بوس��عهم  يصب��ح  امل��ال، 
مكاس��بهم إلى املالذات الضريبية 

اآلمنة في اخلارج.
وبطبيعة احلال، خلق هذا دائرة رابعة 
من دوائر السلطة، والتي ال يسيطر 
عليه��ا بوت��ن: امل��الذات الضريبي��ة 
اآلمنة في اخلارج. ولكن لم تعد هذه 

املالذات آمنة كما كانت ذات يوم.
فم��ع قي��ام فري��ق العم��ل املال��ي 
ف��ي  البن��وك  س��رية  بتخفي��ض 
امل��الذات  وتنظي��ف  سويس��را 
الصغي��رة،  اجل��زر  ف��ي  الضريبي��ة 
يتبقى مقصدان رئيسيان: الواليات 
املتح��دة واململك��ة املتح��دة، وكل 
منهما تس��مح بتدفق��ات العملة 
اجملهل��ة املالِ��ك وتس��مح ملالك��ي 
األص��ول بإخف��اء هوياته��م. وف��ي 
الوالي��ات املتحدة، تتنقل عش��رات 
املليارات من الدوالرات عبر حسابات 

مصرفية غامضة لشركات قانونية 
كل سنة، مما يسهل غسل األموال.

ف��ي عموم األمر، ال متارس احلكومات 
م��ن  حق��ا  كبي��را  ق��درا  الغربي��ة 
السيطرة على مثل هذه األنشطة 
داخ��ل حدودها. وفي حن يفترض أن 
تكون أص��ول رفاق بوتن في الواليات 
املتح��دة واالحتاد األوروب��ي مجمدة، 
مبوجب العقوب��ات التي ُفرَِضت بعد 
ض��م روس��يا لش��به جزي��رة القرم 
بطريقة غير شرعية في عام 2014، 

لم يتسن العثور على أي أصول.
اآلن حان الوقت لتغيير هذا، من خالل 
إطالق حتقيقات ش��املة في أصول 
للعقوبات.  اخلاضع��ن  األش��خاص 
املتح��دة  الوالي��ات  عل��ى  ويتع��ن 
واململك��ة املتحدة، اللت��ن يفترض 
أنهم��ا تضمان الغالبي��ة العظمى 
من الثروة الروس��ية ف��ي اخلارج، أن 
تلحقا بنظيراتهما في أغلب أوروبا 
م��ن خالل حظر عدم الكش��ف عن 
املس��تفيدين. كما  املالك��ن  هوية 
ينبغ��ي للواليات املتح��دة أن حتظر 
اس��تخدام مي��زة احملامي-العمي��ل 
لتحويل األم��وال اجملهولة الهوية أو 

القذرة إلى البالد.

النب��أ الس��ار هن��ا ه��و أن التق��دم 
رمب��ا يكون ف��ي األفق. فف��ي الثاني 
م��ن أغس��طس/آب، وق��ع الرئي��س 
األميركي دونالد ترمب على مشروع 
قانون جديد يدعو إلى حتقيق واسع 
امل��دى ح��ول »كب��ار الش��خصيات 
السياس��ية األجنبية وأنصار حكم 
الِقل��ة في االحت��اد الروس��ي« �� مبا 
في ذل��ك »الزوج، واألطف��ال، واآلباء، 
واألشقاء« �� وأصولهم في غضون 

180 يوما.
وكم��ا أش��ار السياس��ي الروس��ي 
ليونيد جوزمان،  الليبرالي اخملض��رم 
»إذا حكمن��ا م��ن خ��الل تصريحات 
خبراء الدعاية لدينا، فس��وف ندرك 
أن الدولة الروسية عظيمة القيمة، 
ولكنه��ا أيضا تتس��م ببنية بالغة 
أن  ش��يء  ألي  وميك��ن  الهشاش��ة 
يدمره��ا«، م��ن احلرب ضد الفس��اد 
إل��ى اجله��ود الرامية إل��ى اإلطاحة 
اللصوص في احلكومة.  باملسؤولن 
ونظ��را للمخزون��ات الضخم��ة من 
رؤوس األموال الروسية التي تراكمت 
في نيويورك، ولن��دن، وأماكن أخرى، 
فإن الغرب في وضع مثالي يس��مح 

له باستغالل هذه الهشاشة.

كعب أخيل في نظام بوتن
PROJECT
SYNDICATE

ايمان عبد الملك 
ترامب وهيالري كلينتون

م��ن الصعب أن نعي��ش احلياة به��دف واحد,علينا 
أن نزينه��ا بالنش��اطات املتفرقة,أهمي��ة الثقافة 
بالتعددي��ة ,فه��ي مرتبط��ة بالهوي��ة م��ن خ��الل 
اجلمع ما بن األدب,والشعر,واملوس��يقى ,والرياضة 
باالحت��رام  مليئ��ة  فني��ة  بطريق��ة  وصياغته��م 
وحتررللذات، لنصل الى رؤية واضحة مليئة باملعرفة 

والتطور.
»العقل الس��ليم في اجلسم السليم« من هنا جند 
بن��اء قدرات االنس��ان التي تصب عل��ى الصعيدين 
اجلس��دي والروحي ، فالتربية البدنية لها دور فعال 
ف��ي مكافحة العنف في اجملتمع، ومكافحة جميع 
ان��واع االس��تعمار، فتعزي��ز الروح النقي��ة واحترام 
القواعد واالنضب��اط  والتعامل بالرق��ي واالحترام 
املتب��ادل، يع��زز احلوار فيم��ا بن الثقاف��ات وتكمن 
أهميته��ا ف��ي الصح��ة الش��خصية واجلس��دية 

والنفسية والعاطفية.
تق��وم الثقاف��ة الرياضي��ة على االحت��رام من أجل 
الكرامة االنسانية والتنوع في نظام جدي يساعد 
الش��باب واملعلّم��ن عل��ى بن��اء عال��م الصداقة 
الرياضية من أجل نشر ثقافة السالم، فهي هادفة 
بتزويد الش��باب للتعبير املش��ترك والتفكير على 
اساس اخلبرات في مجال الرياضة واالنشطة الفنية 
واالقتصادية واالجتماعية ، تتيح لنا الفرصة لتبادل 
اخلب��رات واملناقش��ات فيما بيننا النش��اء التواصل 
وتقريب وجه��ات النظر لتبديد اآلم��ال والتوقعات 

واملقترحات وااللتزامات املستقبلية .
التربي��ة البدنية لها دور فعال في مكافحة العنف 
ف��ي اجملتمع،ومكافح��ة جمي��ع انواع االس��تعباد، 
فتعزيز الروح النقي��ة واحترام القواعد واالنضباط، 
والتعام��ل ب��روح االحترام املتبادل تع��زز من أهمية 
احلوار بن الثقافات وتكمن في الصحة الشخصية 
،اجلس��دية ،النفس��ية والعاطفية ، وهناك أيضا« 
تعليم وقائي ملمارس��ة سليمة كوسيلة ملكافحة 
وتعاط��ي اخملدرات،التب��غ والكح��ول والتعامل مع 
مسألة املنشطات،لذلك احلماية ضرورية لكل فرد 

،وفي جميع مراحل احلياة. 
الثقاف��ة والرياضة بنية متجانس��ة ،هي جزء  من 
تراث اجملتمعات، هناك تنوع غني يحدث جراء تأثيرات 
متبادل��ة ,جتمع ما بن الثقاف��ات التي هي جزء من 
التراث املشترك,فالشعر غذاء الروح والرياضة غذاء 
للجس��د فكيف إذا اندمج��ا ليخلقا جوا متكامال 

رائعا غنيا بالتناغم واإلبداع،
هذا ما س��عى اليه »ملتقى بيت القصيد وجسّده 
بأمس��ية اقيمت ف��ي املدينة الرياضي��ة في بيروت 
برعاي��ة احت��اد البلي��اردو والس��نوكر  »ليبرهنا بأن 
وظيف��ة الرياض��ة ه��ي تربي��ة االجس��اد وتهذيب 
العقول والنفوس، يوصلن��ا الى رابط حقيقي يفرز 
من خالله نش��اط عقلي وجس��دي يكسبنا ثقافة 
رياضي��ة مثلى وقيم��ا« اجتماعية تس��اعدنا على 
حل املش��كالت التي تواجهنا ف��ي بلداننا العربية 
وتعطين��ا ص��ورة جميلة لالنس��ان مفعمة باحملبة 

والسالم.

عبدالمنعم األعسم 

جملة مفيدة

الرياضة والفن
رؤية مشتركة
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قتل ام وفاة؟
ف��ي 15 كانون االول/ ديس��مبر عام 
1984 بع��د نحو عام عل��ى خروجه 
من املعتقل توجه شفيق الى عيادة 
الدكت��ور حكم��ت حبيب  طبيب��ه 
إلج��راء الفح��وص الدوري��ة وما ان 
وصل املكان رفق��ه ابنه يعرب حتى 
س��قط مغش��ياً عليه بفعل نوبة 
قلبية حادة فنقل الى مستش��فى 
اليرم��وك ببغداد صحب��ة الدكتور 

حكمت حيث وافاه االجل.
كانت جم��وع املعزي��ن تتوافد على 
مجلس الفاحتة صباح مساء من كل 
والسياس��ية  االجتماعية  االطياف 
معبرة عن االسى لفقدان رجل احبه 

الناس ألخالقه وانسانيته وادبه.
اع��ود ال��ى اي��ام خروج ش��فيق من 
االحتج��از حيث اصبح قليل الكالم 
حت��ى م��ع عائلت��ه متجنب��اً ذك��ر 
تفاصيل ما جرى له خش��ية كلمة 
تفل��ت م��ن لس��انه تؤدي ب��ه هذه 
امل��رة الى مصيبة اعظ��م كما كان 

يخشى من اجهزة 
تصن��ت ف��ي منزل��ه وزرعه��ا زم��ر 
اخملاب��رات قبل ان تترك��ه الى جانب 
بقاء عيون واذان تلك الزمر مفتوحة 

على كل من يحيطه ويقترب منه.
ومن بني ما أس��ر ب��ه لزوجته تلقيه 
حقنة في اثناء وج��وده في اخملابرات 
على اساس مساعدتها في خفض 
ضغط الدم ال��ذي كان يعاني منه! 

وظلت هذه احلقنة الى جانب ماكان 
يقدم ل��ه هناك من طعام وش��راب 
محل تساؤل اجلميع وبعد مغادرته 
املعتقل ثم وفاته بعد فترة قصيرة.

الثاب��ت ه��و تعرض��ه بع��د اط��الق 
س��راحه الى تغي��رات صحية حيث 
اكتش��ف االطباء اصابته بسرطان 
ال��دم "لوكيمي��ا" مؤكدي��ن انه لن 
يحي��ا اال فترة وجي��زة ليقرر نتيجة 
ذلك حص��ر األمر بين��ه وبني زوجته 
وطبيب��ه وج��اءت ش��هادة الوف��اة 

الرسمية ذاكرة:
1- الس��كتة القلبي��ة و -2 ابيياض 

كريات الدم )سرطان الدم(.
لم ينته حقد النظام عند هذا احلد 
فبع��د مض��ي 16 عاماً عل��ى وفاة 
ش��فيق اعلن ص��دام امام جمع من 
االدباء في شهر تشرين االول/اكتوبر 
2000 عزم��ه عل��ى الغاء النش��يد 
الوطني الذي كان وافق عليه وصدر 
بقانون قبل نحو 20 عاماً واستبداله 

باخر! 
زوجته... رفيقة دربه الطويل

اقترن ش��فيق بابن��ة عمه الصغرى 
)س��امية ياس��ني قدوري( عام 1956 
وكان االثن��ان منخرطني في صفوف 
ح��زب البعث واس��تمرت عالقتهما 
الزوجي��ة والرفاقي��ة الطويلة على 

املتانة حتى رحيلهما عن الدنيا.
الكثي��ر  عان��ت  )س��امية(  كان��ت 
والصعاب  اخملاط��ر  وخاضت صنوف 
بصب��ر خاصة اثناء اعتق��ال زوجها 

الوك��ر  اكتش��اف  ول��دى  املتك��رر 
الطباعي في منزل الزوجية مجازفة 
اكثر م��ن مرة بالفرار م��ع اطفالها 
الى "البو كمال" و "دير الزور" حيث 
س��كن االق��ارب لتجن��ب التعقيب 

واملطاردة.
ظلت واقفة الى جان��ب زوجها ايام 
الشدائد خالل العهد امللكي واثناء 
حك��م عب��د الك��رمي قاس��م عبوراً 
بفترة حكم العارف والعارف انتهاء 

بعهد صدام حسني.
والستينيات  في فترة اخلمسينيات 
متواضع��ة  داراً  العائل��ة  قطن��ت 
مس��تأجرة في منطقة االعظمية 
ببغداد خلف املقب��رة امللكية حيث 
ش��هدت ال��دار س��نوات االعتق��ال 

واملطاردة والهرب.
وكان��ت الزوج��ة متته��ن التعلي��م 
ثم كرس��ت حياتها في الس��نوات 
التالية لرعاية الشؤون االجتماعية 
فتولت رئاس��ة جمعي��ة مكافحة 
العلل االجتماعية واالش��راف على 
معه��د رمزي للص��م والبكم وذوي 
العاهات وتضمن املرسوم اجلمهوري 
تعيينه��ا   1973 لس��نة   7 رق��م 
عضواً ف��ي الهيئة العلي��ا للرعاية 
االجتماعية في الع��راق وبعد تولي 
البعث السلطة عام 1968 نشطت 
في املناس��بات الوطنية واالنشطة 
النس��وية واصبح��ت معروفة لدى 
الكثي��ر م��ن القيادي��ن ف��ي احلزب 
والدولة لكن هذا املوقف لم يشفع 

لها ولزوجها فيما بعد.
في صي��ف 1982 كان صدام يجول 
ريفي��ة  مناط��ق  عل��ى  )اعالمي��اً( 
ش��مال بغداد فاجته الى دار شفيق 
اجلدي��دة الواقعة على ضفاف دجلة 
)الصليخ( ف��ي االعظمية وفوجئت 
زوجته بالزائر فيما كانت منشغلة 
في املطبخ في تلك الساعة وزوجها 
غارقاً في مهماته ف��ي بغداد وكان 
موكب��ه محاط��اً برت��ل ضخم من 
االفراد وس��يارات احلماي��ة كما هي 

العادة.
دخل صدام ال��دار وجال في اركانها 
الط��راز  ذات  بالغرف��ة  واعج��ب 
العباس��ي ومفروش��اتها الشرقية 
اقامه��ا ش��فيق خصيص��اً  الت��ي 
للجلس��ات االدبية والشعرية التي 
يتوق اليها مع اصحابه االدباء.. ولم 
ينه صدام الزي��ارة اال بعد نزوله الى 
قب��و الدار لالط��الع عل��ى اللوحات 
ش��فيق  رس��مها  الت��ي  الفني��ة 
بفرش��اته وكان صدام يالطف اهل 
الدار طيلة وقت الزيارة ملا بينه وبني 
ش��فيق من عالق��ة وفاقي��ة قدمية 
ولدور زوجته س��امية النضالي في 

حزب البعث.
بعد انحسار دور ش��فيق في احلزب 
والس��لطة وانتهاء االم��ر باعتقاله 
وابن��ه ع��ام 1983 س��عت قرينت��ه 
ش��قيقتي الى توس��ط لدى صدام 
شخصياً لإلفراج عن زوجها وابنها.

م��ع  ذهب��ت  انه��ا  ل��ي  روت  وق��د 

مجموعة رجال ونس��وة متظلمني 
بس��يارة كبيرة تابعة ألجهزة االمن 
مخصصة لهذا الغرض سارت بهم 
نحو مكان وخارج بغداد لم تستطع 
التعرف عليه واثناء االنتظار الطويل 
ف��ي الصالة واس��تدعاء املتظلمني 
فرداً ملقابل��ة صدام بقي��ت الزوجة 
متلهف��ة لدوره��ا كأخ��ر ش��خص 
لكنها فوجئ��ت اخيراً برفض صدام 
مقابلتها فعادت ادراجها مكسورة 
نادم��ة عل��ى كل م��ا مض��ى م��ن 

تضحيات وزمالة رفاقية!
وحلت بعد ذلك مرحلة شقاء اخرى 
ففيما رفع احلج��ز الواقع على الدار 
بع��د نحو ش��هر من اطالق س��راح 
ش��فيق اس��تمرت بقي��ة ممتلكاته 
االخرى محج��وزة الى ما بعد وفاته 
واضط��رت زوجته ال��ى بيع ما تبقى 
لديها من محتوي��ات ثمينة لتوفير 
لقمة العيش طيلة السنوات التي 
حرم��ت خالله��ا م��ن رات��ب زوجها 

التقاعدي.
وم��رة اخرى ل��م يس��تطع احد من 
محب��ي ش��فيق ومعارف��ه الكث��ر 
في بغ��داد التدخل ف��ي االمر حتى 
حانت الفرصة كانت مبنزلة مكرمة 
الس��ماء اذ عقد في بغداد مهرجان 
املربد الش��عري لدورته 1987/1986 
شاركت فيه وفود من بلدان عدة من 
بينها وفد من دولة الكويت يتقدمه 
االدي��ب والش��اعر احمد الس��قاف 
رئيس رابطة االدب��اء الكويتية الذي 

ربطته باملرحوم شفيق عالقة متينة 
عزز حلمتها عالم االدب والشعر.

واذك��ر ان رابط��ة االدب��اء والكت��اب 
الع��رب ورئي��س حترير مجل��ة "افاق 
عربي��ة" ليك��ون ضيفه��ا ويحي��ي 
امس��ية ش��عرية فيها فحضر الى 
جانب عدد كبير من املثقفني واالدباء 
فالدميير شاغل  الروسي  املستشرق 
وافتتح االمس��ية االديب الس��قاف 
مقدماً ضيفه بأنه: الشاعر املبدع...
واالديب الالمع والعروبي الذي اليقبل 
املس��اومة ف��ي املواق��ف اجلهادي��ة 
يعرفه من يعرفون اجلهاد في سبيل 

املبادئ...
ثم أنشد شفيق قصائده رائعة من 
ش��عره الوطن��ي والقوم��ي الهبت 

العواطف واالحاسيس.
بعد مضي س��تة اع��وام على تلك 
االمسية الش��عرية تشاء الصدف 
ان يحضر الس��قاف مهرجان املربد 
في العراق وهو يعل��م بحزن ومرارة 
ان زميله وضيفه آنذاك ش��فيق قد 
ودع احلي��اة ليرقد حتت ت��راب املدينة 
نفس��ها التي تشهد عقد مهرجان 

االدب والشعر.
عل��م الس��قاف خ��الل وج��وده في 
"قصر املؤمترات" ببغ��داد مبا ال اليه 
وضع عائلة ش��فيق واستمرار حجز 
امالكه فس��ارع رفق��ة نائبه االديب 
خليف��ة الى زي��ارة العائلة والوقوف 

على التفاصيل.
بادر الس��قاف الى اثارة املوضوع لدى 

الس��لطات العراقي��ة العلي��ا وبع��د 
ذل��ك قصيرة ب��ادر باالتص��ال هاتفياً 
من الكويت بزوجة املرحوم ليطلعها 

على وجود انباء سارة في الطريق.
وبالفعل تس��لمت الزوج��ة بعد نحو 
اسبوع من االتصال خطاباً من رئاسة 
ديوان رئاس��ة اجلمهوري��ة يرفع احلجز 
عن امالك ش��فيق الكمال��ي وبقيت 
الزوجة طيلة السنوات التالية مدينة 
الس��قاف  املش��رف لألديب  للموقف 
ال��ذي وافاه االجل قبل زمن قصير من 

حترير هذه السطور.
وبعد مضي نحو عش��ر سنوات على 
وفاة ش��فيق صدر قرار ع��ام بتثبيت 
راتب تقاعدي لعائلة كل وزير س��ابق 

متوف فشمل زوجته هذا القرار.
ظلت سامية الرفيقة احلزبية القدمية 
تعاني من حقد الس��لطة ذلك احلقد 
الدف��ني الذي ل��م ميت مبم��ات زوجها 
واصيب نتيج��ة بحال��ة الكأبة التي 
عمقه��ا املك��وث في من��زل كان كل 
رك��ن في��ه يذكره��ا بكف��اح زوجها 
الوطن��ي والقوم��ي ونش��اطه االدبي 
والفني فانتقلت للس��كن في شقة 
متواضعة في شارع حيفا ببغداد وزاد 
الطني بلة رؤيته��ا الدبابات االجنبية 
تدنس الت��راب بدخولها الع��راق عام 
2003 مؤذنة بس��لب معالم تاريخية 
ذل��ك  ف��ي كل  ورات  ثروات��ه  ونه��ب 
منته��ى االهانة واالذالل وهي ما زالت 
مرتدي��ة الثي��اب الس��وداء حزناً على 

رحيل زوجها املناضل.

د. فخري قدوري
الدكتور فخري قدوري من أوائل البعثيين في العراق يكشف في كتاب " هكذا عرفت البكر وصدام.. رحلة 35عامًا في 

حزب البعث" معلومات عن صدام حسين الذي جمعته به عالقة عمل فرضت مالقاته يوميًا لمدة ثماني سنوات، ويقدم صورة 
واضحة لشخصية متواضعة في البداية، ومنتهية بتسلط ونكبات متتالية، حسب تعبير المؤلف.

وفي الكتاب أوصاف دقيقة ألحمد حسن البكر وصدام حسين وجوانب من عاداتهما الشخصية لم يطلع عليها غير المقربين 
منهما.ويصف المؤلف كيفية انتمائه إلى حزب البعث وسيرته الحزبية وتجاربه مع رفاقه في الحزب "بعد أن أصبح الحزب في 

نهاية األمر محكومًا من قبل شخص واحد وأصبحت تنظيماته تحت مظلة اإلرهاب تنفذ رغبات الحاكم المستبد".  
"الصباح الجديد" تنشر فصواًل من هذا الكتاب نظرًا لدقة المعلومات التي سردها الدكتور فخري قدوري حول مرحلة 

االستبداد والتفرد وطغيان صدام حسين.

هكذا عرفت البكر وصدام.. رحلة 35عامًا في حزب البعث
الحلقة 8

جاسم محمد*

تركيا : داعش ال متثل تهديداً الى 
األمن الوطني

تقف استخبارات دول االحتاد االوروبي 
حائرة امام قضية عودة "اجلهاديني" 

االجانب من سوريا والعراق.
 � االوروبي��ة  املفوضي��ة  ودع��ت  
بروكسل  خالل عام 2014 الى عدة 
اجتماع��ات في اط��ار التوصل الى 
ح��ّل مش��ترك للتعامل م��ع تدفق 
"اجلهادي��ني" م��ن دول اوروب��ا ال��ى 
سوريا والعراق عبر تركيا وعودتهم 
ال��ى اوطانهم وبحض��ور ممثلني عن 
الواليات املتح��دة و تركيا و تونس و 
املغ��رب و االردن. وفي هذا الس��ياق 
االحت��اد  دول  اس��تخبارات  اف��ادت 
االوروب��ي، اّن التعام��ل م��ع مل��ف 
العائدي��ن من املقاتلني في س��وريا 
يش��كل احد اهم املشاغل احلالية 
مشيرة الى ان وجود مرتكز لتنظيم 
القاعدة على ابواب اوروبا، اي تركيا 
يعّد مشكلة جديدة طرحها النزاع 
ف��ي س��وريا . وقالت مي��ركل خالل 
مؤمتر صحافي مش��ترك مع رئيس 
الوزراء العراقي حيدر العبادي يوم 6 
فبراير 2015، في برلني ان تركيا متثل 
محطة "ترانزي��ت" لتدفق مقاتلي 
"داعش  الى العراق وسوريا، مشيرة 
الى وجود تعاون مس��تمر مع انقرة 
بحس��ب  التدف��ق  ذل��ك  إليق��اف 
صحيفة)زود دويتش��ه تس��ايتونغ( 
وه��ي اش��ارة ال��ى مش��روع تعاون 
اس��تخباري املاني تركي بدا مطلع 
عام 2015. اما رئيس االس��تخبارات 
اكد  االميركية جيم��س كالبرفقد 
ف��ي 27 فبراي��ر 2015 ان محارب��ة 

تنظي��م داع��ش املتطرف ليس��ت 
اولوي��ة بالنس��بة ال��ى تركي��ا، وان 
ه��ذا االمر يس��هل عب��ور مقاتلني 
اجانب االراضي التركية الى سوريا. 
وبحس��ب كالبر فان اس��تطالعات 
ال��راي ف��ي تركي��ا تش��ير ال��ى ان 
تنظيم داعش ال ينظر اليه باعتباره 

"تهديدا رئيسيا.
تواجه سياس��ة اوردغان الكثير من 
االنتق��ادات ايضا م��ن الداخل فقد 
ص��رح  املع��ارض الترك��ى )جولني ( 
لنيوي��ورك تاميز قائال "ب��ان اردوغان 
ب��دد فرص��ة تركيا ف��ي دميقراطية 
حقيقية وان حزب العدالة والتنمية 
نّف��ر العال��م م��ن بلدن��ا وافقدها 
مصداقيتها في املنطقة". واش��ار 
)فت��ح اهلل جول��ني( ال��ى ان احدث 
ضحايا هذه احلملة السياسية هم 
املديري��ن التنفيذيني ورؤس��اء حترير 
املس��تقلة  االعالمية  املؤسس��ات 
الذي��ن اعتقلوا ويواجهون االن تهم 
ملفقة بفض��ل التغييرات االخيرة 
في القوانني ونظ��ام احملاكم. وابعد 
اردوغان املؤسس��ة العسكرية عن 
العملية السياسية، مدعيا ان ذلك 
يأت��ي في اطار رغبة ح��زب العدالة 
والتنمي��ة تلبية معايي��ر العضوية 

االوروبية.

تركيا ترانزيت "اجلهاديني" 
االجانب

ص��رح مس��ؤولون اتراك ب��ان، حياة 
بومدين ش��ريكة "كوليبالي" الذي 
اقتحم املتجر اليهودي شرق باريس 
بالتزام��ن مع عملية ش��ارلي ايبدو 
7 يناير 2015 كان��ت في تركيا قبل 
خمس��ة ايام  ه��ذا التاريخ. ونقلت 

وكال��ة انب��اء االناض��ول ع��ن وزي��ر 
اخلارجية )اوغل��و( قوله في مقابلة 
ان بومدي��ن وصلت الى اس��طنبول 
قادم��ة من مدري��د ف��ي الثاني من 
يناير 2015 ولم تتلق تركيا اي طلب 
م��ن باريس مبن��ع دخوله��ا واضاف 
بوج��د صورة له��ا في املط��ار. بعد 
ذل��ك اقام��ت مع ش��خص اخر في 
فندق وعبرت الى سوريا في الثامن 
من يناير 2015. وف��ي قضية مماثلة 
كشفت االس��تخبارات البريطانية 
ال MI5 تفاصيل س��فر ثالث فتيات 
بريطانيات الى س��وريا عب��ر تركيا 
منتص��ف فبراير 2015 الى س��وريا 
ايضا. وف��ي محاولة م��ن تركيا برد 
االتهامات االوروبية لها، ادعت هناك 
قص��ور من االس��تخبارات االوروبية 
باالب��الغ عن املطلوب��ني عند وصول 
مطاراتها، واضافت بانها رحلت عن 
اراضيه��ا اعداد من املش��تبه بهم 
دون ان تعطي اي بيانات شخصية. 
الناطقة باسم اخلارجية االميركية 
)جني بس��اكي(  قالت بهذا الصدد 
"اننا نعم��ل مع تركي��ا بنحو وثيق 
بخص��وص حتديد احملارب��ني االجانب 
الراغب��ني ف��ي العب��ور الى س��وريا 
ومن  "داعش"  لتنظي��م  لالنضمام 
اجل منعهم من العبور الى اجلانب 
ملس��ألة  التص��دي  وان  الس��وري، 
احملارب��ني االجان��ب قضي��ة خطيرة 

وصعبة للغاية".

معسكرات داعش تدار داخل 
تركيا

اعت��رف املقاتل��ني االجان��ب الذي��ن 
اس��رهم االكراد بانه��م تدربوا في 
املعس��كرات التركي��ة، عل��ى ايدي 

مدربني اتراك في معسكرات الثوار 
في س��وريا. ويتدفق مئ��ات اجملندين 
ل� "داعش" ومن بينهم اوربيني، من 
من��ازل امنة في تركيا الى س��وريا. 
يج��ري وض��ع مئ��ات م��ن مجندي 
"داعش" والقاع��دة في منازل امنة 
جن��وب تركي��ا قب��ل تهريبهم عبر 
احل��دود ليش��نوا حرب جه��اد" في 
س��وريا ومتكن ش��بكة اخملابئ هذه 
املقاتل��ني االجانب بصورة منتظمة 
للمشاركة في احلرب السورية. كما 
تس��تخدم البيوت ك�"منازل راحة" 
ملقاتلي "القاع��دة" االتني من اخلط 
االمام��ي في س��وريا. وذكر "افيفي 
كوش��افي" رئيس اخملاب��رات احلربية 
القاع��دة  ان  تأكي��ده  االس��رائيلي 
جنحت ف��ي اقامة اول معس��كرات 
لتدريب اإلرهابي��ني في تركيا واولى 
)كارام��ان(  مدين��ة  ف��ي  القواع��د 
في وس��ط االناض��ول، والثانية في 
منطقة )عثمانية( وهي حساس��ة 
جداً حيث ال تبعد كثيراً عن القاعدة 
العس��كرية االميركي��ة الضخمة 
املوج��ودة في تركيا. اما املعس��كر 
الثال��ث فموجود بالقرب من مدينة 

)سانليلورفا- يورفا(.
وعرض��ت ال "بي بي س��ي" حتقيقا  
 2013 ديس��مبر   7 ي��وم  مص��ورا 
"اجلهادي��ني"  اس��تعمال  تضم��ن 
االجانب "منازل امن��ة" في جنوبي 
تركي��ا مرك��زا لعب��ور احل��دود الى 
سوريا لقتال االس��د. واوضح  احد 
اصحاب املنازل ان "اجلهاديني" عادة 
ما يقضون يوم��ا او اثنني في املنزل 
قب��ل العبور الى س��وريا وفي طريق 
الع��ودة يس��تخدمون املن��زل م��رة 
اخ��رى انتظارا لرح��الت العودة الى 

اوطانه��م ف��ي وقت تعم��دت فيه 
الس��لطات التركي��ة غ��ض النظر 
ع��ن عب��ور املتطرف��ني والس��الح . 
اب��رز القواع��د  داخ��ل تركي��ا ه��ي 
ف��ي منطق��ة )كارام��ان( و قاع��ده 
محافظ��ة )عصماني( جنوب تركيا 
وقاعده بالقرب م��ن مدينة )اورفه( 

الواقعة جنوب شرق تركيا.

الرهان على اسقاط االسد
ب��دأ النش��اط التركي ضد س��وريا 
مع تطور الوضع الكوردي الس��وري 
وهاج��س نش��وء منطق��ة كردي��ة 
عن��د حدوده��ا تتبنى اف��كار حزب 
العم��ال الكردس��تاني التركي، لذا 
تغاض��ت انق��رة ع��ن تنام��ي نفوذ 
املتطرف��ة  االس��الموية  اجملامي��ع 
ف��ي تلك املناط��ق  مقاب��ل قتالها 
تركيا  وقبل��ت  الكردية.  الفصائ��ل 
بتواج��د "الدولة االس��المية" عند 
حدوده��ا وعل��ى اراضيه��ا، بعد ان 
فش��ل مش��روع االخوان��ي التركي 
القط��ري بع��د مطاول��ة املواجهة 
وغي��اب احلس��م العس��كري ف��ي 
سوريا ونفض واشنطن يدها منها 
وم��ن قطر. لقد خس��رت تركيا كل 
االدوار املرسومة لها بضمنها دورها 
الس��ابق في موازنة محور املمانعة 
ف��ي املنطق��ة، خاصة ف��ي العراق 
وس��وريا ولبنان، واصبح هذا الهالل 
يعاني بالفعل م��ن فوضى اإلرهاب 

"اجلهادي".
ان اس��تراتيجية اوردغان تقوم على 
توس��ع دور تركي��ا االقليمي ضمن 
طموح��ات اس��تعادة االمبراطورية 
العثمانية، هذه االستراتيجية تقوم 
على اضع��اف دول الط��وق التركي 

ابرزها العراق وسوريا من خالل ادامة 
ومطاول��ة الفوض��ى بدعم تنظيم 
داع��ش واس��تنزاف اي��ران واغراقها 
في مش��كالت املنطقة عس��كرياً 

واقتصادياً.
تركي��ا  مصلح��ة  وتتضم��ن 
االس��تراتيجية م��ن وجه��ة نظ��ر 
اردوغان عدم الس��ماح بوجود كيان 
ك��وردي عل��ى ح��دوده، فوج��د في 
تواج��د داع��ش على امت��داد احلدود 
التركية الس��ورية خاصة املنطقة 
الش��مالية الش��رقية من س��وريا 
بدي��ال الى الكي��ان الك��ردي. مهما 
اجرت واشنطن ودول االحتاد االوروبي 
من ضغوطات عل��ى حكومة انقرة 
ملواجهة اإلره��اب تبقى تركيا بوابة 
للمقاتلني االجان��ب، كون داعش ال 
متث��ل تهدي��ًدا لها وال حتت��ل اولوية 
ف��ي مواجهته��ا ب��ل متث��ل ذراًع��ا 

استراتيجياً.

تركيا والدور املزدوج في مكافحة 
اإلرهاب

اثارت وثائق س��رية نشرتها صحيفة 
جمهورية التركي��ة مطلع عام 2014 
ح��ول نقل ش��احنات من االس��لحة 
االس��تخبارات  الى  تع��ود  والذخي��رة 
التركي��ة كانت من املقرر ان تصل الى 
معارضني اسالميني سوريني يواجهون 
نظام االسد. ونشرت صوراً وتسجيل 
فيديو اكدت انها لش��حنات اسلحة 
الس��ورية  املعارض��ة  ال��ى  ارس��لت 
يدع��م  م��ا  املس��لحة  االس��المية 
اتهامات تنفيها دائما حكومة انقرة. 
ونشرت الصحيفة صور قذائف هاون 
مخبأة حتت ادوية في شاحنات مؤجرة 
رس��مياً لصال��ح منظمة انس��انية، 

اعترضتها قوة درك تركية قرب احلدود 
السورية في يناير 2014.

تش��هد تركيا حراك سياس��ي واسع 
عل��ى مس��توى اقليم��ي ودول��ي في 
اعقاب املتغيرات في مسألة اجلماعات 
"اجلهادية" وتوس��عها ابرزها تنظيم 
" الدولة االس��المية" الذي ميتد على 
اغلب طول احلدود العراقية مع سوريا 
والع��راق. هذا التنظيم ش��كل حزام 
"امن��ي" ال��ى تركي��ا اكثر م��ا يكون 
الى امنه��ا الوطني.  مصدر تهدي��داً 
هذه املتغي��رات وتدفق اجلهاديني" من 
الغرب الى س��وريا والع��راق ومناطق 
قاعدي��ة اخ��رى، صع��دت م��ن الدور 
التركي في املنطقة، من خالل وجودها 
داخل حلف الناتو ومرشح الى االحتاد 
االوروب��ي، برغ��م كل االنتق��ادات الى 
حكوم��ة انق��رة بلع��ب دور م��زدوج. 
وتندف��ع حكومة اوردغان االن بش��دة 
لتعزيز نفوذها  كقوة اقليمية، وتتجه 
نحو املناط��ق التي تش��هد صراعات 
ونزاع��ات دولية، وس��بق ال��ى اوردعان 
ان زار الصوم��ال ، مقاديش��و خ��الل 
ش��هر يناير 2015 ورمبا كان اول رئيس 
دولة يق��وم بهذه الزيارة منذ اكثر من 
عش��رين عاماً، التواجد التركي سبق 
ان اثب��ت حض��وره في افغانس��تان � 
طالبان وباكس��تان واعتمدته طالبان 
وسيطا بسبب هذا الدور الذي تلعبه 

تركيا.

* باحث عراق��ي، مقيم في املانيا، 
متخصص ف��ي مكافحة اإلرهاب 

واالستخبارات
و الكت��اب ص��ادر ع��ن  دار نش��ر 
وتوزيع املكتب العربي للمعارف – 

القاهرة

يتناول هذا الكتاب تعريف اإلرهاب وقضية المقاتلين األجانب، وتنقلهم  ما بين دول أوروبا ـ وسوريا 
والعراق، لغرض القتال إلى جانب داعش هناك أو تنفيذ عمليات إرهابية في دول أوروبا والغرب.

وناقش الكاتب درجة تهديد المقاتلين األجانب إلى األمن القومي لدول أوروبا بشتى درجات خطورة المقاتلين 
العائدين، مع تفصيالت وإحصائيات عن أعدادهم وخلفياتهم وطرائق التجنيد وأسباب التجنيد ودول تواجدهم 

بنحو بيانات واستقصاء وبوابات العبور إلى سوريا والعراق عبر تركيا.
وألهمية الكتاب تنشر " الصباح الجديد" فصواًل منه.

مكافحة اإلرهاب: االستراتيجيات والسياسات
)مواجهة المقاتلين األجانب والدعاية الجهادية(

الحلقة 25
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بغداد ـ الصباح الجديد:
عق��دت دائ��رة الدراس��ات وتطوي��ر 
امل��اكات والقي��ادات الش��بابية في 
وزارة الش��باب والرياض��ة، ن��دوة في 
املناه��ج التطبيقي��ة احلديثة ملراكز 
املوهبة الرياضية عل��ى قاعة املركز 
الوطن��ي لرعاية املوهب��ة الرياضية 
للك��رة الطائ��رة بحض��ور مدير عام 
دائرة الدراس��ات الدكت��ورة عاصفة 
املرك��ز  مدي��ر  وبأش��راف  موس��ى 
الوطن��ي للموهبة الرياضية بألعاب 
والتدريس��ي ف��ي جامع��ة  الق��وى 
بغ��داد - كلي��ة التربي��ة الرياضي��ة 
الدكتور صريح عبد الكرمي فضا عن 
حضور عدد من املس��ؤولني واملدربني 

واخملتصني بالشأن الرياضي.
وبين��ت مدير ع��ام دائرة الدراس��ات 
وتطوير امل��اكات الدكتورة عاصفة 
موس��ى ان الدائ��رة تواص��ل عق��د 
الندوات وال��دورات من اجل النهوض 
واخلدمي  الوظيفي  بالكادر  واالرتقاء 
في الوزارة والس��يما الن��دوات التي 
تختص باجلانبني الرياضي والشبابي 

كون الوزارة اجلهة القطاعية االولى 
املس��ؤولة ع��ن هذي��ن القطاع��ني 
املهم��ني، مؤك��دة ان الندوة تعد من 
الن��دوات املهمة كونه��ا تركز على 
مدرب��ي مراك��ز املوهب��ة الرياضي��ة 
الذين ه��م على متاس مع الناش��ئة 
والشباب واملوهوبني وبالتالي رفدهم 
للمنتخب��ات الوطنية ومتثيل العراق 

باحملافل الدولية.

واس��تعرض احملاض��ر الدكتور صريح 
اكتش��اف  أس��اليب  الك��رمي  عب��د 
وتنمي��ة املوه��وب فضا عن ش��رح 
نبذة عن عمل املدارس التخصصية 
الت��ي تأخ��ذ عل��ى عاتقه��ا تنمية 
اس��اليب  وف��ق  وتدريب��ه  املوه��وب 
التدريب احلديثة واملتطورة من خال 
خطط تعد مسبقا من حيث أعداده 

نفسيا وجسديا وصحيا.
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بدء دوري السلة 
في 10 تشرين األول

رزاق فرحان ينضم 
لمالك تدريب الجوية

»الناشئة« يستعد لمونديال 
الهند ويالعب األردن وديًا

بغداد ـ الصباح الجديد:
حدد االحتاد العراقي لكرة السلة، العاشر من تشرين 
األول املقبل، موعدا النطاق الدوري املمتاز مبشاركة 
12 فريقا، مبينا أن البطولة التنش��يطية الرباعية 

ستبدأ قبل الدوري بأربعة أيام.
وعقد االحت��اد اجتماعا مع ممثلي األندية املش��اركة 
ف��ي الدوري مت م��ن خاله مناقش��ة اللوائح اخلاصة 
االندي��ة  نظ��ر  لوجه��ات  واالس��تماع  باملس��ابقة 

املشاركة، بشأن آلية وموعد الدوري.
ومت خال االجتماع حتديد العاش��ر من تش��رين األول 
املقبل موعدا النطاق منافسات الدوري مبشاركة 12 
فريقا، يلعبون عبر مرحلتني ومن ثم تفرز املنافس��ة 
ستة اندية تلعب من مرحلتني أيضا ليصار تسمية 
بطل الدوري بالفوز بخمس مباريات من أصل تس��ع 
مباريات وه��ي ذات اآللية الت��ي اعتمدها االحتاد في 

املوسم املاضي.
وش��هد االجتماع حتديد الس��ادس من تشرين األول 
املقبل، موعدا لبدء منافسات البطولة التنشيطة 
الرباعي��ة التي تش��ارك فيها انددي��ة املربع الذهبي 
وه��ي النفط والش��رطة ونفط اجلن��وب والكهرباء، 
مع حتديد ال�25 من أيل��ول املبل موعدا الجراء قرعة 

الدوري والبطولة التنشيطية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
عين��ت الهيئ��ة اإلداري��ة لن��ادي اجلوي��ة، الدولي 
الس��ابق، رزاق فرحان، مدربًا مس��اعًدا للس��وري 

حسام السيد، بعد استشارة اجلهاز الفني.
 وقال عض��و الهيئة اإلدارية، جاس��م كاطع، في 
تصريحات صحفي��ة إن »فرحان م��ن أبناء النادي 
البارين، وتواج��ده مع اجلهاز الفن��ي أمر طبيعي، 
وج��اء اختي��اره بالتش��اور م��ع امل��درب حس��ام 

السيد«.
وتابع: »الطاق��م الفني اكتم��ل بالتحاق فرحان، 
حيث س��بق ومت التعاقد مع م��درب حراس املرمى، 
عماد هاشم، واحلفاظ على مدرب اللياقة البدنية، 

نصير عبد األمير«.
ومن املقرر أن يدخل الفريق في معس��كر تدريبي، 
خال األي��ام املقبلة، اس��تعدادًا ملواجهة الوحدة 
الس��وري، في نهائي غرب آس��يا ملس��ابقة كأس 

االحتاد اآلسيوي.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أك��د املنتخب الوطني للناش��ئني، أنه س��خوض 
مب��اراة ودي��ة مع نظي��ره االردني منتص��ف أيلول 
املقبل، حتضيرا لبطول��ة كأس العالم في الهند، 
مبينا أن اللجنة األوملبية ستوفر معسكرا تدريبيا 

خارجيا بعد الغاء معسكر اسبانيا.
وقال مدرب حراس مرمى املنتخب حسني جبار إن 
»وزارة الش��باب والرياضة قررت تخصيص ملعب 
نادي الشباب الرياضي الذي سيفتتح اليوم األثنني 
لتدريبات املنتخب الذي يس��تعد للمشاركة في 
بطولة كأس العالم التي ستقام في الهند خال 

تشرين األول املقبل«.
وأضاف جبار أن »اللجنة األوملبية خصصت سيارة 
لنقل الاعبني، فيما وضعت كلية التربية البدنية 
وعلوم اليراضة قاعة احلديد واملسبح حتت تصرف 
املنتخب الجراء التدريبات اخلاصة فيهما«، مشيرا 
إلى أن »املنتخب س��خوض اربع وح��دات تدريبية 

اسبوعيا على ملعب نادي الشباب«.
واضاف جبار أن »اللجنة األوملبية ستوفر معسكرا 
خارجي��ا للمنتخب بعد ع��دم القدرة على حتقيق 
معسكر أسبانيا«، كاشفا أن »املعسكر سيقام 
في واحدة من دول ماليزيا او البحرين أو س��لطنة 
عمان او قطر كون األجواء فيها مش��ابهة ألجواء 
الهن��د.. وتابع جبار أن »املنتخب س��ياقي نظيره 
األردني في ال�15 من أيلول املقبل ومن ثم يعسكر 
في إحدى الدول االربع��ة املذكورة وبعدها يتوجه 

للهند خلوض منافسات كأس العالم«.

بغداد ـ قسم اإلعالم:

لم تدخر وزارة الشباب والرياضة 
اعل��ى  اي جه��د ممك��ن وعل��ى 
املس��تويات م��ن اج��ل حتقي��ق 
تطلع��ات جماهيرن��ا الرياض��ة 
والدف��اع  الرياضي��ني  ورغب��ة 
ع��ن ح��ق الع��راق املش��روع في 
تضييف املباري��ات الدولية على 
اس��وة  وداخ��ل ماعبنا  ارضن��ا 
ب��دول العالم االخرى، وتولى وزير 
الش��باب والرياضة عبد احلسني 
عبط��ان ش��خصيا مس��ؤولية 
هذه اجلهود بالتعاون مع االسرة 
الرياضية ممثلة باللجنة االوملبية 
واالحت��اد العراقي املرك��زي لكرة 
القدم حلث االحت��اد الدولي لكرة 
الق��دم )فيفا( واالحتاد االس��يوي 
االس��راع على انه��اء ملف رفع 
احلظ��ر والذي تكلل بالنجاح في 
الرف��ع اجلزئ��ي ع��ن محافظات 
البصرة وكرباء املقدسة واربيل 
م��ع اس��تمرار اجله��ود املضنية 
لتوس��يع القاعدة نحو ميسان 
وبغ��داد وصوال الى الرف��ع التام 
للحظ��ر ع��ن ارضن��ا احلبيب��ة، 
وقد اخذت ال��وزارة على عاتقها 
بعد  وفعال��ة  هادف��ة  مب��ادرات 
ال��ى  حديث��ة  ماع��ب  ظه��ور 
اخره��ا  كان  احمللي��ة  الس��احة 
ه��ذه  وم��ن  ميس��ان،  ملع��ب 
املب��ادرات الفاعل��ة مب��اراة ودية 
تق��ام في التاس��ع من الش��هر 
املقبل بني منتخب جنوم العالم 
السابقني ومنتخب جنوم العراق 
الس��ابقني على ملعب البصرة 

الدولي .
واالتص��ال  االع��ام  )قس��م 
احلكوم��ي( ح��اور مجموعة من 

جنوم الكرة واملتخصصني وخرج 
بهذه احلصيلة:

الس��ابق  الدول��ي  النج��م 
واملتخص��ص بالش��ان الك��روي 
كرمي ص��دام اوضح بالق��ول انه 
متابع جلميع تفاصيل ملف انهاء 
احلظ��ر املف��روض عل��ى املاعب 
العراقية ويرى ان وزارة الش��باب 
والرياضة تعاملت مع هذا امللف 

باحترافية كبيرة وكسبت ود دول 
كثي��رة في التعاط��ي االيجابي، 
مب��اراة جن��وم  ان  ال��ى  مش��يرا 
العراق وجنوم العالم في البصرة 
س��تكون لها دالالت مهمة جدا 
وتاثي��ر كبي��ر ملا حتمله اس��ماء 
الاعبني االجانب من تاثير وايضا 
جلمالية وجاهزية ملعب البصرة 
الذي اختبر س��ابقا وما نحتاجه 

اليوم هو التسويق العاملي لهذه 
اخلارجية  القن��وات  املباراة عب��ر 
وميثل النج��اح بعينه في ايصال 
املش��روعة  ومطالبن��ا  صوتن��ا 
خاصة ونح��ن ننعم باالمن بعد 

انتهاء صفحة االرهاب.
الاع��ب الدول��ي وامل��درب احملترف 
ف��ي اوربا الكابنت حيدر جعفر بني 
بالقول ان املباراة بادرة رائعة جتمع 

جنوم الع��راق وجن��وم العالم وهي 
خطوة عل��ى الطري��ق الصحيح 
وتوج��ه نح��و العاملي��ة املفتوحة 
الول م��رة بهذه القوة والش��هرة، 
التنظي��م  ان  اعتق��د  مضيف��ا 
س��يكون على مس��توى متطور 
خاصة وأن وزارة الشباب واالسرة 
الرياضي��ة هدفه��م رف��ع احلظر 
إعاميا  احل��دث  ويجب مس��اندة 

مع تواجد الصحفيني من العراق 
ودع��وة ممثلني  واألجانب  والع��رب 
من فيفا ملش��اهدة املباراة وميكن 
إقامة أكثر من مب��اراة بني أجيال 
عراقية مثلت املنتخبات الوطنية 
من الرواد، وتاب��ع جعفر ان ملعب 
البص��رة جاهز حس��ب ما اعتقد 
ويج��ب التحضير املبك��ر لنجاح 
الكب��ار  ال��رواد  ودع��وة  املهم��ة 
ملش��اهدة املب��اراة ليك��ون عرس 
كروي نستطيع من خاله العودة 
إلى قل��وب اجلماهير واللعب على 
أرض الع��راق الطاه��رة ورفع راية 
الع��راق ف��ي كل احملاف��ل ليعل��م 
العال��م أننا ش��عب ح��ي يقاتل 
ويبن��ي ويلع��ب كرة قدم باس��م 
الع��راق بل��د احلض��ارات ومعل��م 

اإلنسانية.
امل��درب املع��روف الكاب��نت عل��ي 
وه��اب عب��ر ع��ن س��عادته بهذه 
املناس��بة الت��ي س��تجلب انظار 
العال��م نح��و الع��راق وماعب��ه 
عل��ى اعلى املس��تويات عادا ذلك 
ناف��ذة حقيقية تالق��ت بها وزارة 
الشباب والرياضة واحترفت ابواب 
االستثمار قوال وفعا في التوجه 
ال��ى العال��م كم��ا انه��ا ناف��ذة 
حقيقية ملباريات اخرى ستجمعنا 
بنجوم الع��رب واس��يا واوربا واي 
طرف مؤث��ر اخر، وبني وه��اب اننا 
نقت��رب كل يوم من مل��ف انهاء 
احلظر عن ماعبن��ا وعلى اجلميع 
مس��اندة وزارة الشباب والرياضة 
في هذا التوجه الرائع الذي يخدم 
الك��رة العراقية ومينح منتخباتنا 
فرص��ة اللع��ب على ارض��ه وبني 
جماهيره ، متوقعا ان تكون مباراة 
االس��اطير مهرج��ان نص��ر وفرح 
عراقي كبير تنقله العدس��ة الى 

العالم اجمع.

»الشباب والرياضة« تعاملت مع الملف باحتراف ومهنية

مباراة األساطير نافذة مهمة نحو العالمية وبوابة لرفع الحظر الكلي
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مدريد ـ وكاالت:

بعدما استطاع فريقه حتقيق انتصار 
عري��ض خ��ارج قواعده مس��اء أول 
أمس باكتساح الس باملاس بنتيجة 
)1-5( ف��ي اجلولة الثاني��ة بالليجا، 
متكن املدي��ر الفني ألتلتيكو مدريد، 
األرجنتين��ي دييجو س��يميوني، من 
حتقي��ق الفوز رق��م 200 في مباراته 

ال�312 مع الفريق املدريدي.
وكانت املواجهة األولى ل�«التشولو« 
الفني��ة  القي��ادة  رأس  عل��ى 
ل�«الروخيبانك��وس« ف��ي 6 كانون 
الثان��ي 2012 أم��ام ماالجا، وانتهت 
بتعادل سلبي على ملعب األخير »ال 
روس��اليدا«، في ح��ني كان االنتصار 
األول في الليج��ا أيضا أمام فياريال 
بنتيجة )3-0( على ملعبه التاريخي 

السابق »فيسنتي كالديرون«.
وخ��ال تل��ك الفت��رة ق��اد امل��درب 
 5 أتلتيك��و لتحقي��ق  األرجنتين��ي 
ألقاب، الليجا )2013-2014(، وكأس 

والس��وبر   ،)2013-2012( املل��ك 
اإلس��باني )2014(، والدوري األوروبي 
األوروب��ي  والس��وبر   ،)2012-2011(

.)2012(
ال���321 مب��اراة، 213 ف��ي  وخ��ال 
الليج��ا و37 ف��ي كأس امللك و4 في 
كأس الس��وبر اإلس��باني و48 ف��ي 
دوري األبط��ال و17 ف��ي دوري أوروب��ا 
ومباراة في كأس الس��وبر األوروبي، 
حقق الفريق املدري��دي 200 انتصار 
خس��ارة،  و54  تع��ادال   67 مقاب��ل 
مسجا 558 هدفا بينما استقبلت 

شباكه 243.
هذا وسحق أتلتيكو مدريد مضيفه 
الس باملاس بخماسية مقابل هدف، 
في املباراة التي أقيمت على ملعب 
جران كاناريا، ضم��ن اجلولة الثانية 

لليجا.
تقدم أنخيل كوريا للروخيبانكوس 
)ق3( ثم ضاعف كاراسكو النتيجة 
جونوث��ان  يقل��ص  أن  قب��ل  )ق5(، 
كاييري النتيجة للكاناري )ق58(، ثم 
أحرز كوكي الثالث والرابع ألتليتكو 

مدريد )ق62 و75(، وأخيرا وقع توماس 
بارتي على آخر االهداف )ق88(.

ارتفع رصيد األتلتي للنقطة 4 بعد 
تعادله في املباراة األولي مع الصاعد 

حديثاً فريق جيرونا، بنتيجة هدفني 
ل��كل فري��ق.. وغ��اب جن��م أتلتيكو 

أنطوان جريزمان عن املباراة، بسبب 
العقوب��ة املوقع��ة عليه م��ن قبل 

االحتاد اإلسباني.
إلى ذل��ك، جنح ميس��ي ف��ي قيادة 
برش��لونة للف��وز الثان��ي توالياً في 
الدوري اإلس��باني، وه��ذه املرة على 
حساب مضيفه ديبورتيفو أالفيس 
2-0 الس��بت باملرحل��ة الثانية من 

املسابقة.
وكان ميس��ي جن��م املب��اراة واألكثر 
برش��لونة  صف��وف  م��ن  خط��ورة 
 55( اللق��اء  هدف��ي  بتس��جيله 
و66(، لكن��ه ظه��ر متأث��راً بغي��اب 
األوروغوياني لويس س��واريز بسبب 
اإلصابة والبرازيلي نيمار املنتقل إلى 

باريس سان جيرمان الفرنسي.
وأض��اع ميس��ي ركل��ة ج��زاء ف��ي 
الشوط األول )39( ولم يكن انتصار 
برش��لونة س��هاً وأنقذه حارس��ه 
األملان��ي تير ش��تيغن ف��ي أكثر من 

مناسبة.
وتس��اوى برشلونة بالنقاط مع ريال 
سوس��ييداد املتصدر )س��ت نقاط( 

املرحلة..  مباري��ات  بقي��ة  بانتظ��ار 
وش��هدت مباراة برشلونة وأالفيس 
مش��اركة البرازيلي باولينيو الوافد 
الثامن��ة  الدقيق��ة  م��ع  اجلدي��د 
والثمان��ني، وم��ن املنتظ��ر أن يلعب 
الفرنس��ي اجلدي��د اآلخ��ر عثم��ان 

دميبيلي في املراحل القادمة.
وحملت مباراة برش��لونة أول امس 
أكثر من عنوان لعش��اق البلوغرانا 
أهمه��ا االنتق��ام من الفري��ق الذي 
كان أحد أسباب عدم التتويج بلقب 

الليغا املوسم الفائت.
وخاض برشلونة مباراته الثانية في 
الليغا عقب الفوز على ريال بيتيس 
2-0 )لم يسجل ميسي( في افتتاح 
مباريات��ه بينما تعث��ر أالفيس أمام 

مضيفه ليغانيس 0-1.
وحق��ق جيرونا الصاعد ف��وزه األول 
على حس��اب ملقة -1صفر بهدف 
ع��ادل  فيم��ا   ،)28( أل��كاال  بي��درو 
ليفانتي ضيفه ديبورتيفو الكورونيا 
2-2 برغ��م إنهائ��ه املباراة بعش��رة 

العبني.

برشلونة ينتصر وميسي يفك النحس بثنائية

سيميوني يحقق فوزه الـ 200 مع أتلتيكو مدريد في الليجا

تقرير

سيميوني

بغداد ـ الصباح الجديد:
حسم الدولي السابق علي حسني 
لينضم  املقبلة،  رحيمة، وجهت��ه 
إلى الزوراء بش��كل رس��مي، بعد 
فت��رة طويل��ة قضاها م��ع الوكرة 

القطري.
وقال عض��و الهيئة اإلدارية للزوراء 
عبد الرحمن رشيد، في تصريحات 

صحفية إن الاعب انضم بشكل 
رسمي للنادي، ما سيمنح الفريق 
ق��وة دفاعية مل��ا ميلكه م��ن خبرة 

كبيرة في املاعب.
يج��ري  ال��زوراء  ان  إل��ى  وأش��ار 
تعاقدات��ه به��دوء ووف��ق القائمة 
التي يضعها م��درب الفريق أيوب 
أوديش��و، مضيفا "نس��عى إلمتام 

جمي��ع الصفق��ات بوق��ت مبكر 
وإتاحة الفرص��ة للجهاز التدريبي 
لإلعداد في وقت مبكر للموس��م 

املقبل".
يشار إلى أن الزوراء أجرى صفقات 
قوية في املوس��م احلال��ي أهمها 
العبي نفط الوس��ط جال حسن 

وإبراهيم بايش.

علي رحيمة يلتحق بتشكيلة الزوراء

بغداد ـ الصباح الجديد:
والرياضة،  الش��باب  وزارة  اعلن��ت 
املن��ح  بأط��اق  ستباش��ر  انه��ا 
حصل��ت  الت��ي  لألندي��ة  املالي��ة 
إجازات التأس��يس وفق الش��روط 

القانوني�ة.
وقال مدير عام دائرة التربية البدنية 

والرياض��ة د. ع��اء عبد الق��ادر ان 
ه��ذه املن��ح س��تكون اعل��ى من 
التي مت تس��ليمها لاندية سابقا، 
مضيف��اً ان دائرة التربي��ة البدنية 
قدمت دراس��ة واضحة عن االندية 
الرياضية واستعداداتها للموسم 

الرياضي املقبل.

ال��وزارة  ان  الق��ادر  واض��اف عب��د 
الت��ي  الدارس��ة  وضع��ت ضم��ن 
االهتم��ام  اهمي��ة  قدمته��ا 
الرياضي��ة  للمنش��آت  والتأهي��ل 
التعاق��دات م��ع العب��ي  وقيم��ة 
االندية باالضافة الى املعس��كرات 

الضرورية لها.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن��ت وزارة الش��باب والرياض��ة ان 
حف��ل االفتتاح الرس��مي مللعب نادي 
الشباب الرياضي سعة 2000 متفرج 
س��يكون عصر اليوم االثنني الساعة 
اخلامس��ة عصرا.  وبني مدير عام دائرة 
التربي��ة البدني��ة والرياض��ة الدكتور 

عاء عبد القادر ان جهود وزير الشباب 
والرياضة السيد عبد احلسني عبطان 
وتواصل��ه في تذلي��ل جميع الصعب 
كان ل��ه بال��غ االثر في اختص��ار زمن 
اجناز امللعب الى اقل من ثمانية اشهر 
فقط وبكلفة بس��يطة ل��م تتجاوز 
80 مليون دين��ار ليتحول امللعب الذي 

يقع في قلب بغداد من مجرد س��احة 
مهجورة مليئ��ة باالنقاض والنفايات 
والي��ات معطلة الى س��احة خضراء 
مزدانة مبقاعد انيقة ومرفقات مثالية 
تصلح ان تكون معس��كرات لتدريب 
الوطني��ة واقامة مباريات  منتخباتنا 

الدوري وغيرها.

اليوم.. افتتاح ملعب الشباب   بكلفة 80 مليون دينارمنح مالية لألندية المستوفية لشروط التأسيس

بغداد ـ الصباح الجديد:
اكد وزير الشباب والرياضة عبد 
احلس��ني عبطان، ان التخطيط 
الس��ليم للوزارة يجعلنا نحقق 
اجملالني  الت��ي تخ��دم  االه��داف 

الشبابي والرياضي.
وقال عبطان خ��ال لقائه مدير 
عام دائرة التنس��يق واملتابعة د. 

اك��رم عطوان، ان اع��داد اخلطة 
ال��وزارة  ملش��اريع  اخلمس��ية 
بات��ت لها اولوي��ة كبيرة كونها 
س��تحقق االهداف التي نسعى 
اليه��ا م��ن خ��ال التخطي��ط 

واالدارة الصحيحة.
احلالي��ة  اخلط��ة  ان  واض��اف 
الت��ي تعده��ا الوزارة س��تكون 

فيه��ا تنمية لإلي��رادات وتقليل 
للنفق��ات فضا ع��ن انها تركز 
بشكل جيد على اجملال الرياضي 
والس��يما املنش��آت الرياضي��ة 
ال��ى اجمل��ال الش��بابي  اضاف��ة 
مبا يتعل��ق بالتنمية الش��املة 
املتطرف��ة  األف��كار  ومحارب��ة 

ومكافحة اخملدرات.

عبطان: الخطة الخمسية
 تنّمي اإليرادات وتقلل النفقات

»الدراسات« تنّظم ندوًة عن المناهج التدريبية 
الحديثة لمراكز الموهبة الرياضية



 بغداد - تضامن عبد المحسن: 
ف��ي  الثقافي��ة  اللجن��ة  ضيف��ت 
احل��زب الش��يوعي العراق��ي اخملرج��ة 
السينمائية إميان خضير للحديث عن 
جتربتها اإلخراجي��ة مع عرض الفيلم 
الوثائق��ي "مقاه��ي بغ��داد األدبية"، 
وال��ذي يعرض ألول مرة في بغداد منذ 
إنتاج��ه ع��ام 2013، ضم��ن مش��روع 

بغداد عاصمة الثقافة العربية.
واس��تعرض مدير الندوة س��يف زهير 
ح��ن  للمخرج��ة  الذاتي��ة  الس��يرة 
تركت العراق مهاجرة إلى سوريا بعد 
تعرضها للمضايقات من قبل النظام 
الدكتات��وري البائ��د، ول��م تس��تطع 
حتقي��ق حلمه��ا ف��ي اكمال دراس��ة 
الفنون اجلميل��ة، لكنها حملت ذلك 
احللم إلى مهجرها لتكمل دراس��تها 
في قسم الفنون املسرحية، وأسست 
فرقة متثيلية للعروض الفنية، وهاجر 
اغلب أعضاء الفرقة إلى خارج سوريا، 

أال ان أمي��ان خضير رفض��ت أن تبتعد 
عن العراق وبقيت في س��وريا بانتظار 
س��قوط النظام الدكتاتوري والعودة 

إلى العراق.
وعن أعمالها الفينة قال زهير أخرجت 
امي��ان خضي��ر العدي��د م��ن األف��ام 
الوثائقية منها أنيس الصائغ، طوابع 
فلسطن، امللك فيصل األول، مقاهي 
بغداد األدبية وأخيرا ضد الكونكريت. 
مس��تدركا ان احلدي��ث ع��ن األف��ام 
الوثائقي��ة يختل��ف عن��ه ف��ي أنتاج 
األف��ام ذات الطاب��ع الدرام��ي، إذ أن 
الفيلم الوثائق��ي يعتمد على الواقع 
أكثر وعلى زمان معن وأدوات حقيقية، 
ويتعامل مع مرحلة معينة وأشخاص 
حقيقين عك��س األفام األخرى التي 
ق��د تتعام��ل م��ع عن��وان حقيقي أو 
قص��ة واقعي��ة لكن بأس��اليب فنية 
مصطنع��ة، مما يعن��ي أن ه��ذا اجملال 
يتطلب أب��داع ورؤي��ة حقيقية لكون 

الفيل��م الوثائق��ي بطبيعته يتعامل 
مباش��رة م��ع املتلقي، وهذه رس��الة 

صعبة حتتاج إلى جهود كبيرة.
من جانبها عبرت اخملرجة عن سعادتها 
بعرض الفيلم للمرة األولى في بغداد 

قائل��ة "أن الفيل��م م��ن أنت��اج وزارة 
الثقاف��ة عام 2013، ولكنه لم يعرض 
في بغداد في مهرجان عروض األفام، 
لكن��ي جتولت ب��ه ف��ي ن��وادٍ ثقافية 
عراقي��ة في لن��دن وباري��س وهولندا، 

وألول م��رة عرضته في الع��راق كانت 
ف��ي الناصرية، في مدينتي التي منها 

أحببت السينما".
وع��ن س��بب إخراجها له��ذا الفيلم 
ال��ذي تناول اح��د األماك��ن الذكورية 
وهي املقاهي قالت : "حرمت املقاهي 
على النساء منذ إنشاءها، ورمبا دخول 
املقه��ى قد مترك��ز في الاوع��ي لدّي، 
لذل��ك أردت أن اقتح��م ذل��ك العالم 
واش��تعل عليه من وجهة نظر أنثى، 
فب��دأت ابح��ث عن مدخ��ل لقصص 
املقهى، وكانت رؤيتي أن أتناول املقهى 
من خ��ال النتاج األدب��ي، فالقصيدة 
والرواي��ة والعم��ل األدب��ي بنحو عام 
يخ��رج م��ن املقه��ى، وكذل��ك البيان 
السياس��ي، فاملقه��ى يع��د  مطبخ 
والسياس��ية،  األدبية  احل��ركات  لكل 
لذلك أردت تس��ليط الضوء على هذه 
النخبة التي هي مهمشة وخصوصاً 
ف��ي فت��رة الثمانين��ات خ��ال احلروب 

الطاحنة فكانت املقاهي مبنزلة  املاذ، 
مثلما قال الش��اعر عب��د الزهرة زكي 
في حديثه ف��ي الفيلم :"املقهى كان 
أول مكان يدخل��ه اجلندي عند عودته 
من جبهات القتال وآخر مكان يودعه 

قبل التحاقه". 
كما حتدثت اخملرجة عن خلفيات أخراج 
الفيلم والتحديات التي واجهتها في 
أثناء تصوير اللقط��ات احلية ملا تبقى 
م��ن املقاهي البغدادي��ة العريقة، في 
ظ��ل الظ��روف الصعبة م��ن انقطاع 

الكهرباء والوضع األمني املتردي.
وأش��ارت ال��ى أنها اس��تعملت أفام 
مص��ورة م��ن قب��ل دائ��رة الس��ينما 
واملس��رح، إضافة إلى م��ا قام فريقها 
بتصوي��ره على وف��ق رؤاها م��ن اجل 
ال��ذي  الوثائق��ي  الفيل��م  صناع��ة 
اعتمدت في بعض معلوماته على ما 
حتتوي��ه دار الكت��ب والوثائق من وثائق 

مهمة.

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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العودة بخفي االستفتاء

جمال جصاني

عاد ما عرف بوفد االس��تفتاء الى قواع��ده في أربيل بعد 
أن أجرى ج��والت من اللقاءات واحملادث��ات، لم تفض ألكثر 
من اجترار م��ا عرف من أطراف العملية السياس��ية من 
مواقف وآراء في هذا امللف الش��ائك والذي زادته سياسة 
التشدد واملزاودات خطورة وتعقيداً. لقد حذرنا من مغبة 
االس��تثمارات السياس��ية الضيقة في قضية مصيرية 
كح��ق تقرير مصير س��كان اإلقلي��م، واللع��ب على وتر 
االستفتاء واالنفصال عن العراق، لتحقيق مآرب شخصية 
وفئوي��ة ضيقة، وع��ن عواقب مث��ل هذا النه��ج الفردي 
واحلزب��ي الضيق، وال��ذي تعرفنا عليه جميع��اً وعلى آثاره 
املدمرة في الكثير من املنعطفات التي عش��ناها جميعاً 
عربا وكوردا وتركمانا وبقية ش��عوب ه��ذا الوطن القدمي. 
احلقيق��ة الوحيدة والصلدة التي تعرفن��ا عليها جميعاً، 
تكمن في عجز هذه القوى جميعها )في بغداد وأربيل( عن 
إجناز مثل هذه التح��والت التأريخية، هذا العجز العضال 
ال��ذي يحاولون عبثاً الهروب منه ف��ي املزيد من الهروالت 
والفزع��ات اخلائبة. كما حصل لنا مع النظام املباد وحزبه 
وصانع قادسياته وحواس��مه، جند حيتان املشهد الراهن 
تقتفي أثر منهج الدمار الش��امل ذاك، عبر إشعال املزيد 
من احلرائ��ق والنزاع��ات، ك��ي يبع��دوا مجتمعاتهم عن 
املهمات الواقعية التي تواجههم، وعلى رأس��ها استرداد 
حقه��ا وقدرتها على العي��ش بكرامة وحري��ة بعيداً عن 

سطوة قوى التخلف واللصوصية واإلجرام.
يستحق شعب كوردس��تان كما جميع شعوب املنطقة 
كل م��ا رس��موه من آمال وأحام مش��روعة ف��ي العيش 
كبقي��ة األمم احل��رة، لكن ذل��ك لن يأتي من خ��ال قيادات 
وتنظيمات ال تطيق احلرية والتعددية واحلداثة في حياتها 
الداخلي��ة وبرامجها الفعلية. وم��ن عاش قريباً من جتربة 
حركات التحرر الكوردية يعرف حجم البون الشاسع بن 
اجلماع��ات املتنف��ذة حالياً في أربيل والس��ليمانية وهذه 
املتطلبات الضرورية. ما يجري اليوم في إقليم كردستان وال 
سيما في العقدين األخيرين، حيث تنامت احلاجة للتطور 
الس��لمي واالنتقال ملهم��ات البناء واإلعم��ار، والتقليص 
من نفوذ منهج عس��كرة اجملتمع؛ إنهم وجدوا أنفسهم 
)الزعامات التقليدية( مبواجهة وعي جديد وأجيال جديدة، 
لم تعد تقنع بشعارات مرحلة احلرب الباردة ومانشيتاتها 
اآليديولوجية. لذلك يسعى ديناصورات تلك احلقبة إلبعاد 

هذا اجليل عن هموم وحتديات عصرهم الواقعية.
ال أحد يش��ك في ضرورة وجناعة س��بيل احل��وار لتفكيك 
وحل أكثر امللف��ات صعوبة وتعقيداً، لكن��ه احلوار املبني 
على أس��اس احترام احلقوق املش��روعة جلميع األطراف، ال 
احلوار الذي يس��تغل ظروفا اس��تثنائية يعيشها الطرف 
اآلخر كي ينتزع منه تنازالت س��يعيد الطرف اآلخر النظر 
فيه��ا بع��د زوال تل��ك الظ��روف، كما حص��ل معنا وفي 
الكثي��ر من التج��ارب التي عرفته��ا األمم األخرى. لقد عاد 
وفد االس��تفتاء، بعد أن عجز عن حتقيق أي شيء لصالح 
االستفتاء أو احلصول على تنازالت من بغداد لقاء تأجيله 
الى موعد آخر، وه��ذا مآل كل اخلطوات التي تتخذ مبعزل 
ع��ن ش��روطها الداخلي��ة واخلارجي��ة، وكل أملن��ا بأن ال 
تتح��ول مثل تلك القرارات املتس��رعة ال��ى مبرر لإلمعان 
أكثر بطريق التش��دد واالنعزاليه ف��ي مثل هذه الظروف 
الصعب��ة الت��ي مي��ر بها س��كان ه��ذا الوطن من ش��تى 
الرطان��ات والهلوس��ات واألزياء. بل نأمل ب��أن تتحول الى 
محط��ة لتدارك وض��ع العاقة بن املرك��ز واإلقليم على 
أس��اس احلكمة واملس��ؤولية والواقعية السياسية التي 
تؤس��س ملس��تقبل آخر ال م��كان فيه ملوروث��ات الكراهة 

والعبودية والتمييز..

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

محمد مني��ر يحقق حالياً 
مش��اهدة  نس��ب  أعل��ى 
عبر اليوتي��وب وهو يتناول 
تدع��و  إنس��انية  قضي��ة 
للتآخي والتعامل مع اآلخر 
بحب وشفافية وهو يجمع 
الكينج باثنن من املطربن 
االول هو عادل الطويل وهو 
وهو  األملانية  باللغة  يغني 
من اص��ول عربي��ة فوالده 
تونس��ية  وأم��ه  مص��ري 
والفن��ان اآلخر هو يوس��ي 
ن��دور وهو فنان س��نغالي 
ووزير للثقافة والس��ياحة 
ف��ي الس��نغال وكانت له 
طموح��ات عاملي��ة وجن��ح 
فيها وق��دم إفريقيا بنحو 

مختلف من خال فنِه.
مط��رب  جم��ع  فالعم��ل 
باللغ��ة  يغن��ي  املان��ي 
األملاني��ة ألن أملانيا حتملت 
ج��زءاً كبي��راً م��ن عملية 
اللجوء ومطرب س��نغالي 
وأصوله  ثقافته فرنس��ية 
إفريقية ويغني بالفرنسي 

ألن فرنسا أيضاً.

حقق فيل��م النجم أحمد 
اضطراري"  "هروب  السقا 
جناًح��ا غي��ر عادياً ف��ي دور 
العرض السينمائية، حيث 
بلغ إجمالي إيراده حتى اآلن 
53 مليونا، في سابقة لم 
فيلم سينمائي  حتدث ألي 
من قبل، وم��ع قرب حلول 
األضح��ى  عي��د  موس��م 
قرر أصحاب  الس��ينمائي، 
دور العرض رفع الفيلم من 
السينمات، قبل بدء عرض 

أفام العيد مباشرة.
عي��د  موس��م  ويش��هد 
األضحى ع��رض أكثر من 
عل��ى  س��ينمائي  فيل��م 
رأس��ها "الكنز" للمخرج 

عرف��ة،  ش��ريف  الكبي��ر 
الرحي��م  عب��د  وتألي��ف 
كم��ال، و"اخللي��ة" إخراج 
و"خي��ر  العري��ان،  ط��ارق 
وبركة" و"أمان يا صاحبي" 
السبكى،  أحمد  للمنتج 
و"ش��نطة حمزة" حلمادة 
مباش��ر"  و"ب��ث  ه��ال، 

لسامح حسن.

تس��تأنف الفنان��ة صفاء 
ج��ال تصوير مش��اهدها 
مسلس��ل  أح��داث  ف��ي 
"سابع جار" بعد إجازة عيد 
األضحى املبارك، الفتة إلى 
أن أح��داث العمل تدور في 
إط��ار 60 حلقة داخل أحد 

األبراج السكنية.
وقالت جال إن املسلس��ل 
يتناول العاقات اإلنسانية 
ب��ن اجلي��ران ومش��كات 
إطار  في  الواحدة  األس��رة 

اليت كومي��دي اجتماعي، 
كما يرصد حكايات وأسرار 
األبواب  ومش��كات خلف 

املغلقة.

محمد منير 

صفاء جالل 

احمد السقا

أخبــارهــــــــــم

جانب من عرض الفيلم

أول عرض للفيلم الوثائقي "مقاهي بغداد األدبية"
ضمن مشروع بغداد عاصمة الثقافة العربية 

بغداد - الصباح الجديد : 
بالتزامن مع حملة )خير جليس في الزمان كتاب( التي 
أطلقها قص��ر الثقافة والفنون ف��ي الديوانية، افتتح 
ص��ادق مرزوق مدير القص��ر الثقافي يوم األربعاء 23 آب 
مع��رض الكتاب الدائ��م في مول طيبة ف��ي احملافظة، 
وس��ط حضور أعامي وعدد من الشخصيات املهتمة 

بالقراءة والكتاب.
وهنأ املرزوق صاحب ألكتب��ي على تفانيه وبذله جهود 
متميزة ف��ي أقامة املعارض في أماك��ن مختلفة على 
مس��توى الع��راق عموم��ا ومحافظ��ة الديوانية على 
وج��ه اخلص��وص، معربا عن ش��كره إلدارة م��ول طيبة 
احتضانهم ه��ذا املعرض وهذه الفك��رة الطيبة التي 
مزج��ت بن متطلبات احلياة االجتماعية والثقافية في 
آن واحد باإلضافة إلى حفاوة االس��تقبال التي أحاطت 

الوفد الثقافي خال جتولهم في معرض الكتاب.
وقال صاحب ألكتبي أمن دار ألكتبي للطباعة والنشر 
"أن هذا املعرض سيس��تمر ملدة ش��هر على قاعة مول 
طيبة في محافظ��ة الديوانية وارتأيت أن يكون افتتاح 
املعرض م��ن قبل جه��ات ثقافية مختص��ة مثل أدارة 
القص��ر الثقاف��ي لتنف��رد محافظة الديواني��ة بوفرة 
مع��ارض الكتاب متاما كما متي��زت بوفرة إبداعات قصر 
الثقافة والفنون، هذه املدينة الرائعة التي ولدت الكثير 
من القامات اإلبداعية والفنية على مختلف األزمنة".

افتتاح معرض الكتاب 
في محافظة الديوانية

القاهرة - وكاالت: 
تكش��ف إدارة مهرجان اجلونة الس��ينمائي 
ع��ن تفاصي��ل دورت��ه األول��ى خ��ال مؤمتر 
صحفي أم��س، "األحد"، بحض��ور عدد من 
النجوم الكبار الذين استعان بهم املهرجان 
ضم��ن اللجنة االستش��ارية، وم��ن بينهم 
الفنانة يسرا، التونسية هند صبري، املؤلفة 
واخملرجة الفلس��طينية هيام عباس، واخملرج 
محمد مل��ص، ومن املق��رر أن تق��ام الدورة 
األول��ى للمهرجان خال الفت��رة من 22 إلى 
29 سبتمبر املقبل، مبنتجع اجلونة بالغردقة 

على شاطئ البحر األحمر.
وتنقسم مسابقات الدورة األولى للمهرجان 
إل��ى 3 فئات هي مس��ابقة األف��ام الروائية 
الوثائقي��ة  األف��ام  ومس��ابقة  الطويل��ة 
الطويلة ومس��ابقة األفام القصيرة، جنمة 
اجلونة الذهبية والفضية والبرونزية وجائزة 

أفض��ل فيل��م عربي وس��تنفرد مس��ابقة 
األفام الروائية الطويل��ة بإضافتها جائزتي 

أفضل ممثل وممثلة.
وأعلن��ت إدارة املهرجان عن تش��كيل جلنته 
االستش��ارية الدولية التي تضم 10 قامات 
س��ينمائية عربي��ة ودولي��ة ب��ارزة، وتض��م 
اللجنة الفنانة يسرا، واخملرج محمد ملص، 
الذي يع��د أحد كبار اخملرجن الس��ينمائين 
الس��ورين والع��رب، حصل��ت أفام��ه على 
العدي��د م��ن اجلوائ��ز العاملي��ة، كان آخرها 
حص��ول فيلم��ه "ب��اب املقام" عل��ى جائزة 
جلنة التحكيم اخلاصة من مهرجان مراكش 

السينمائي عام ٢٠٠٥.
وانضمت إلى اللجنة أيًضا الفنانة التونسية 
هند صبري، وهي من بن أبرز جنمات السينما 
العربية املعاصرة، إضافة إلى الكاتب واخملرج 
األفغاني الفرنس��ي عتيق رحيمي، والكاتبة 

واخملرجة الفلسطينية هيام عباس، 
الثمانن عما س��ينمائيا  صاحب��ة 

وتليفزيوني��ا في مختلف دول العالم، 
لرج��اء  األحم��ر"  "الس��اتان  منه��ا 
العماري عام ٢٠٠٢،"باب الش��مس" 

ليسرى نصراهلل عام ٢٠٠٤.
والتح��ق أيض��ا باللجن��ة املنت��ج 
واملوزع التونس��ي ط��ارق بن عمار، 
واخمل��رج يس��ري نص��راهلل، واخملرج 

املوريتان��ي عبدالرحمن سيس��اكو، 
تروت��ا  ف��ون  مارجريت��ا  واألملاني��ة 

أكث��ر  بكونه��ا  دولي��اً  املعروف��ة 
ف��ي  االس��تثنائيات  اخملرج��ات 
الس��ينما، وأخيرا انضم الفنان 

األمريك��ي فوريس��ت ويتك��ر 
للجن��ة ليكمل هذه القائمة 

من األسماء الرفيعة.

يسرا تعتلي منصة المؤتمر الصحفي 
لمهرجان "الجونة السينمائي"

بغداد - الصباح الجديد: 
أقام البيت الثقافي في مدينة الصدر 
ندوة ثقافية بعنوان )الوحدة... خيارنا 
بعد داعش( اس��تضاف فيها الباحث 
والناق��د الدكتور علي حس��ن الفواز 
فيم��ا أدار اجللس��ة اإلعام��ي مض��ر 

االلوسي.
اس��تهل الدكتور علي حس��ن الفواز 
محاضرته باحلديث عن أهمية الوحدة 
للش��عب العراقي، مش��يراً إل��ى إننا 
نتطل��ع إلى الوح��دة الطوعية وليس 
الوح��دة القس��رية التي ت��زول بزوال 
املهيم��ن، إلنش��اء دولة املؤسس��ات 
التي تلبي احتياجات املواطن العراقي 
واملتمثلة باألمان والعدالة االجتماعية 
ومقاوم��ة  االقتصادي��ة،  والتنمي��ة 
أع��ادة أنت��اج الدول��ة املس��تبدة، من 
خ��ال حماية املش��روع الوطني الذي 
نتطل��ع إل��ى تأسيس��ه، لذلك يجب 
عل��ى النخب الثقافي��ة أن تدعم هذا 

املشروع الوطني. 
ولفت الفواز إلى ض��رورة العمل على 
نبذ التط��رف والتكفير، والعمل على 
خلق بيئة تربوية سليمة عند األطفال 

ومناهج تربوية طاردة للموروثات التي 
تدعو إلى العنف، مش��يراَ إلى أهمية 
العم��ل عل��ى تنمية العق��ل النقدي 
العراق��ي وباخلصوص  ل��دى املواط��ن 
م��ن الش��باب، من خ��ال تنمية حس 
الفس��اد  ض��د  لديه��م  االحتج��اج 
وحس األميان باملس��تقبل، وباملش��روع 
الوطن��ي، مضيف��اَ بان ال مس��تقبل 
مل��ا تدعو ألي��ه أفكار داع��ش املقيتة، 
فالعراقين وجدوا أنفسهم يعيشون 
في مجتم��ع متنوع ومتعدد باألصالة 
التي اكتس��بها عبر التاريخ من خال 
التع��دد القوم��ي والدين��ي والثقافي 
حيث عاش على ه��ذه األرض الطيبة 
الكثير من األنبياء واألولياء واألوصياء 
من ش��تى املشارب ما س��اهم إلى أن 
تتعايش هذه األديان والثقافات تعايشا 
سلميا على مدى التاريخ، وحن نقول 
أن الش��عب العراقي متنوع باألصالة، 
فالشعب األمريكي على سبيل املثال 
ال احلص��ر، توجد فيه أعداد كبيرة جدا 
م��ن القومي��ات واألدي��ان والثقاف��ات 
ولكنها ليس��ت أصيلة كما لدينا في 

العراق بل هي وافدة.

برلين - وكاالت:
أظهرت دراسة جديدة أن كبار السن، 
الذين يش��اركون بنح��و روتيني في 
ممارسة الرقص والتمارين الرياضية، 
ميكن أن ينعكس ذلك إيجابياً على 
عك��س عام��ات الش��يخوخة في 

املخ.
وقالت الدكتور كاثرين ريهفيلد، من 
املرك��ز األملاني لألم��راض العصبية 
"إن  ف��ي ماجدب��ورج:  التنكس��ية 
ممارس��ة الرياض��ة لها تأثي��ر مفيد 
في إبطاء أو حتى التصدي للتراجع 
الق��درات  ف��ي  بالعم��ر  املرتب��ط 

العقلية والبدنية".
وتابع��ت "تبن لنا أن اثنن من أنواع 
الرياضية  التماري��ن  م��ن  مختلفة 
"الرق��ص والتدرب عل��ى التحمل" 
يعم��ان عل��ى زيادة مس��احة املخ 
الت��ي تنخف��ض م��ع التق��دم في 
الس��ن، كما تعمل ممارسة الرقص 
على تغييرات س��لوكية ملحوظة 

من حيث حتسن التوازن".
جتني��د  عل��ى  الدراس��ة  وعمل��ت 
بل��غ  ال��ذي  املس��نن،  املتطوع��ن 

أعمارهم  متوس��ط 
68 عاماً، ليش��اركوا 
18 شهراً  مدار  على 
الرقص  ممارس��ة  في 
التحم��ل  ومتاري��ن 

واملرونة.
 وقد أظه��رت املتابعة 

ف��ي  زي��ادة ملحوظ��ة 
منطقة "احلصن" باملخ، 

ما يعد أمراً هاماً ألن هذه 
تتعرض  أن  املنطقة ميكن 

التق��دم  م��ع  لانكم��اش 
ف��ي العمر وتتأث��ر باألمراض 

مث��ل "الزهامير، اخل��رف"، كما 
تلعب دوراً رئيس��ياً في الذاكرة 

والتعلم، فضاً عن احلفاظ على 
التوازن.

 ه��ذا ويع��د النش��اط البدني 
واح��دا من أهم أمن��اط احلياة 
الت��ي ميكن أن تس��هم في 
مواجهة العديد من عوامل 
حرك��ة  وتباط��ؤ  اخلط��ر 
اإلنس��ان مع التقدم في 

العمر.

ندوة عن وحدة الشعب العراقي 
في البيت الثقافي بمدينة الصدر

الرقص يعكس عالمات 
الشيخوخة بين كبار السن


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

