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بغداد - أسامة نجاح:
العملي��ات  قي��ادة  اقتحم��ت 
املشتركة ، أمس الثالثاء ، مركز 
ناحي��ة العياضي��ة ف��ي قض��اء 
تلعف��ر لتحريرها من س��يطرة 
تنظيم داع��ش اإلرهابي بعد ان 
دمرت مقر )جن��د اخلالفة( وحترير 
مبن��ى احلكوم��ة احمللي��ة فيها 
ومحط��ة تعبئة الوقود ش��مال 

تلعفر. 
وق��ال الناطق الرس��مي لقيادة 
العميد  املش��تركة  العملي��ات 
الرك��ن يحي��ى رس��ول الزبيدي 
ف��ي حدي��ث خ��اص لصحيفة 
‘‘الصب��اح اجلديد‘‘ أن "العمليات 
والشرطة  املشتركة من اجليش 
الش��عبي  واحلش��د  االحتادي��ة 
اقتحمت مركز ناحية العياضية 

في قضاء تلعفر". 
األمني��ة  الق��وات  إن"  وأض��اف 
اس��تطاعت تدمي��ر مق��ر )جند 
اخلالف��ة( لزم��ر داع��ش اإلرهابي 
ف��ي مرك��ز ناحي��ة العياضي��ة 
وحتري��ر )مبنى احلكوم��ة احمللية( 
و)محط��ة تعبئة الوق��ود( فيها 
ش��مال تلعف��ر ، مش��يرا إل��ى 
إنه��م" حرروا أيض��ا قرية )قولو 

باش(. 
من جانبها أفادت قيادة الشرطة 
االحتادية، أمس الثالثاء ، أن قواتها 

تقدمت نح��و ناحية العياضية، 
الفتة إل��ى العثور عل��ى معمل 
للعبوات الناسفة غربي تلعفر. 
وقال قائد الش��رطة الفريق رائد 
جودت في بي��ان تلقت صحيفة 
‘‘الصباح اجلديد‘‘ نسخة منه إن 
"وحدات من الش��رطة االحتادية 
العياضية  ناحية  باجتاه  تقدمت 
ش��مالي تلعفر إلسناد قطعات 
اجليش من خالل عملية االقتحام 

من ثالثة محاور". 
وأضاف جودت، ان "فرق التفتيش 
عث��رت عل��ى معم��ل لتصني��ع 
الكيمياوية  الناس��فة  العبوات 
خ��الل تطهي��ر حي القادس��ية 

غرب تلعفر". 
اجلي��ش  قطع��ات  وس��يطرت 
العراق��ي ، أم��س الثالث��اء، على 
سلس��لة جبل )ساسان( جنوب 
ناحية العياضية بقضاء تلعفر. 
وذك��ر بيان خللي��ة اإلعالم احلربي 
حصلت عليه صحيفة ‘‘الصباح 
اجلدي��د‘‘ عل��ى نس��خة منه، إن 
” الفرق��ة 16 للجي��ش أحكمت 
سلس��لة  عل��ى  الس��يطرة 
جب��ل ساس��ان جن��وب ناحي��ة 

العياضية". 
وأض��اف البي��ان أن" اجلب��ل يعد 
موقعا استراتيجيا مهما كونه 

مطل على مركز الناحية”.

وفي سياق منفصل أعلنت قيادة 
عمليات األنب��ار ، أمس الثالثاء ، 
انطالق عمليات عس��كرية  عن 

واسعة لصحراء غربي احملافظة. 
وق��ال قائ��د العملي��ات الل��واء 
الرك��ن محم��ود الفالح��ي إن" 

قطع��ات من اجليش ضمن قيادة 
عمليات األنبار باشرت بعمليات 
عسكرية واسعة لصحراء غربي 

األنب��ار لتطهيره��ا م��ن داعش 
وتدمير مقراتهم". 

تتمة ص3

اقتحام مركز ناحية العّياضية غربي تلعفر 
وتحرير المبنى الحكومي بعد معارك شرسة

القوات املشتركة في تلعفر

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أكد رئي��س كتلة االحرار البرملانية 
ضياء االس��دي، ام��س الثالثاء، ان 
الزي��ارات االقليمية الت��ي قام بها 
مقتدى الصدر جاءت لتحقيق عدد 

من األهداف الوطنية اخلالصة.
وق��ال االس��دي في بي��ان، اطلعت 
عليه "الصباح اجلديد"، ان "زعيم 
التي��ار الص��دري مقت��دى الصدر، 
لديه مشروعاً متكامالً يحمل بني 
طياته طموحات الشعب العراقي 

للعيش بأمن وسالم ورفاهية".
واضاف ان "الصدر صاحب مشروع 
يحكم��ه  عراق��اً  ويري��د  وطن��ي 

العراقيون، عراقاً متصاحلاً مع كل 
دول اجل��وار، فضال ع��ن كونه يريد 
ان يكون الع��راق وطناً ينتمي اليه 
كل العراقيني، عراقاً قوياً موحداً ال 

يحكم باسم طائفة او دين".
ان  االح��رار  كتل��ة  رئي��س  وتاب��ع 
"اجلميع يعلم ما ميلكه العراق من 
أهمية كبرى، بحيث ان اس��تقرار 
املنطق��ة يب��دأ م��ن اس��تقراره"، 
الفتا ال��ى ان "زي��ارات الصدر تأتي 
لتحقي��ق ه��ذا الهدف م��ن خالل 
سعيه إلقامة عالقات متوازنة مع 

كل الدول االقليمية".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
قاس��م  الداخلي��ة  وزي��ر  أعل��ن 
األعرج��ي، أم��س الثالث��اء، ع��ن 
افتتاح منظومة اجلوازات اجلديدة 
في مقر مديرية اجلنسية العامة 
ببغداد، فيما وعد بأن تكون آلية 

احلجز بطرائق "سهلة جدا".
وقال األعرجي ف��ي بيان اطلعت 
علي��ه "الصب��اح اجلدي��د"، إن��ه 
افتتح "منظومة اجلوازات اجلديدة 
في مقر مديرية اجلنسية العامة 
بحضور العديد من الشخصيات 
وقي��ادات ال��وزارة"، الفت��ا إلى أن 

"العم��ل ف��ي ه��ذه املنظوم��ة 
احلديث��ة يأتي ضمن س��عي وزارة 
الداخلية لتقدمي أفضل اخلدمات 

للمواطن العراقي".
وأضاف أن "آلية احلجز س��تكون 
بطرق بسيطة وسهلة جدا بعد 
ه��ذا التط��ور الكبير ف��ي عمل 
مديري��ة اجل��وازات"، داعي��ا إل��ى 
"تكثيف العمل في هذه املديرية 
وضمان االنسيابية في املراجعات 
ووض��ع املواطن مبقدمة أولوياتها 
واالبتع��اد عن الروت��ني والتعقيد 

وتبسيط اإلجراءات كافة".

بغداد ـ الصباح الجديد:
أك��د زعيم تيار احلكمة الوطني، 
الثالثاء،  ام��س  احلكي��م،  عم��ار 
أن كس��ر احلواجز ب��ني املكونات 
لتحقي��ق  االمث��ل  الس��بيل 
العراق، مش��يراً  في  االس��تقرار 
إلى أن تياره يرفع ش��عار اخلدمة 

ومتكني العقول.
وق��ال احلكي��م في بي��ان ورد الى 
"الصب��اح اجلدي��د" على هامش 
النص��ف  االجتم��اع  حض��وره 
ش��هري ال��ذي ينظم��ه املرك��ز 
العراقي للتنمي��ة اإلعالمية، إن 
الوطني  احلكمة  تيار  "تأس��يس 

جاء عن ق��راءة دقيقة ملتطلبات 
املنه��ج  وطبيع��ة  املرحل��ة 
واخلط��اب املطل��وب، وأن اجمللس 
األعل��ى س��يبقى األق��رب لتيارِ 
احلكم��ة الوطني"، مش��يراً إلى 
أن "تيار احلكم��ة الوطني يبتعد 
ع��ن االنغ��الق احلزب��ي، ويتحرك 
عل��ى كام��ل مس��احة الوط��ن 
واسميناه بتيار احلكمة ألنها ما 
يحتاجه العراق وهي مفتاح حلل 
املش��اكل السياس��ية واألمنية 
واخلدمية من دون جت��اوز الثوابت 

اإلسالمية".
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الحكيم: تّيار الحكمة يرفع
شعار الخدمة وتمكين العقول

"األحرار": الزيارات اإلقليمية
للصدر أهدافها وطنية خالصة

"الداخلية" تعلن افتتاح
منظومة الجوازات الجديدة

ملف »داعش« في لبنان يطوى فجرًا بتسليم 
6»حزب اهلل« جثث قتاله في بوكمال تحرير تلعفر يمهد

3لمحو "داعش" من الخارطة

بغداد ـ الصباح الجديد:
محافظ��ة  مجل��س  ص��وت 
كرك��وك، أم��س الثالث��اء، عل��ى 
ق��رار يقضي مبش��اركة احملافظة 
ف��ي االس��تفتاء على اس��تقالل 
إقليم كردس��تان املزم��ع إجراؤه 
في اخلامس والعشرين من أيلول 
املقبل، وس��ط مقاطع��ة عربية 

وتركمانية.
وقال مصدر مطلع في محافظة 

إن مجل��س كرك��وك  كرك��وك، 
ص��وت خ��الل جلس��ة عقده��ا، 
صب��اح اليوم، على ق��رار يقضي 
مبش��اركة احملافظة في استفتاء 
إقليم كردستان، وسط مقاطعة 

عربية وتركمانية.
وأضاف أن التصويت مت بعد طلب 
قدم من قبل 23 عضوا من قائمة 
التي ش��كلها  املتآخية  كركوك 
احلزبني الرئيس��ني االحتاد الوطني 

والدميقراطي الكردستاني.
وكان محافظ كركوك جنم الدين 
كرمي أكد، االثنني، أن االس��تفتاء 
سيجري مبوعده احملدد في اخلامس 
والعشرين من شهر أيلول املقبل، 
مش��يرا إلى أن "أحالم الفاشلني 
بض��رب التعايش في كركوك لن 

ترى النور".
وعل��ى صعي��د ردود الفعل على 
قرار مجل��س محافظة كركوك 

أعلنت الهيئة التنسيقية العليا 
لتركم��ان الع��راق، رفضها لقرار 
االستفتاء الذي اتخذه الكرد في 
مجلس محافظة كركوك، عادة 
أنه مش��روع مخالف للدس��تور 
يتحم��ل  كرك��وك  ومحاف��ظ 
مس��ؤولية "أية مشاكل" حتدث 
من جرائ��ه، فيم��ا طالبت رئيس 

الوزراء بالتدخل لوقفه. 
تفصيالت ص2

مجلس كركوك يصّوت على مشاركة
المحافظة باستفتاء إقليم كردستان

بغداد- وعد الشمري:
ينتظر مجلس الن��واب بعد عيد 
م��ن  أعم��اال ش��اقة،  االضح��ى 
خالل مجموعة مش��اريع ينبغي 
علي��ه متريره��ا، وس��ط توقعات 
بأنه س��ينجح في اقرار القوانني 
االنتخاب��ي  باملل��ف  املتعلق��ة 
وتعديل قانون مجالس احملافظات 
فضالً عن مترير مرش��حي اعضاء 
مفوضي��ة االنتخابات، فيما تبدو 
حظوظ اقرار املش��اريع املتعلقة 
باملؤسسات الدستورية ضعيفة 
للغاي��ة، م��ا يعن��ي تأجيلها إلى 

الدورة البرملانية املقبلة.
وق��ال عض��و اللجن��ة القانونية 
أمني بكر في حديث مع "الصباح 
اجلدي��د"، إن "لدى مجلس النواب 
العدي��د م��ن املش��اريع بعضها 
مهي��أ للتصوي��ت وآخر م��ا يزال 
يحتاج إلى مناقش��ات بني الكتل 

السياسية".
وأضاف بك��ر، النائ��ب عن حركة 

أن "املش��اريع  الكردية،  التغيي��ر 
عل��ى  التصوي��ت  ه��و  امللح��ة 
قانون��ي انتخابات مجلس النواب 
ومجال��س احملافظات التي س��بق 
أن مت توحي��د موعدهم��ا في يوم 

واحد".
وأش��ار إل��ى أن "مش��اريعا أخرى 
موجودة ايضاً وهي قوانني اجلرائم 
التعبي��ر  وحري��ة  املعلوماتي��ة، 
والتظاه��ر الس��لمي، واحملكم��ة 

االحتادية العليا، ومجلس االحتاد".
ولفت بك��ر إلى أن "تلك القوانني 
ل��م ينته اخل��الف بصدده��ا بعد، 
واحل��وارات والتقاطع��ات ما زالت 
وبالتال��ي  بصدده��ا،  مس��تمرة 

ق��د يكون متريرها صع��ب للغاية 
خالل ما تبقى م��ن عمر مجلس 

النواب".
ومضى بكر إلى أن "لدى مجلس 
الن��واب مش��روعا خالفي��ا آخ��ر 
بالتأمينات  اخل��اص  وصله حديثاً 
ل��م  أنن��ا  برغ��م  االجتماعي��ة، 
التقاطعات  لكن  بعد،  نناقش��ه 
ظهرت من��ذ االن، وذلك يدل على 

صعوبة تشريعه".
بدوره، أفاد النائ��ب عن التحالف 
الوطني رس��ول أبو حس��نة في 
تصريح إلى "الصباح اجلديد"، بأن 
واخلالفات مستمرة  "التقاطعات 
املعني��ة  القوان��ني  بخص��وص 
بتشكيل املؤسسات الدستورية 
كما ه��و حال احملكمة االحتادية أو 
مجلس االحتادي ما يجعل متريرها 
صعب للغاية وبالتالي س��تؤجل 
املقبل��ة  النيابي��ة  ال��دورة  إل��ى 

بحسب املعطيات احلالية".
تتمة ص3

توقعات بتأجيل "قوانين المؤسسات الدستورية" إلى الدورة المقبلة

مشاريع خالفية وأعمال شاقة تنتظر مجلس النّواب بعد العيد

متابعة

متابعة الصباح الجديد:
أجرت القوات اجلوية األميركية 
بالتعاون مع إدارة األمن النووي 
للقنبلة  اختباري��ن  الوطن��ي، 
B61-12 في صحراء  النووي��ة 

نيفادا األميركية.
آب   8 أجري��ت ف��ي  التج��ارب 
اجلاري، حسب ما نشره موقع 
"نسو"، ولم حتتو القنابل على 
مواد متفج��رة، وكانت بهدف 

دراس��ة م��دى صالحي��ة هذه 
الفئ��ة م��ن القناب��ل النووية 
العم��ري  مداه��ا  ومعرف��ة 

وصالحيتها.
كم��ا اس��تعملت طائرات من 
ط��راز F-15E خ��الل التجارب، 
يذك��ر بأن جت��ارب مماثلة كانت 

قد أجريت في آذار املاضي.
وتعد القنبلة B61-12 نسخة 
 ،B61 القنبل��ة  معدل��ة م��ن 

الت��ي اعتم��دت أول م��رة في 
عام 1968، وس��تدخل اخلدمة 
لتحل م��كان القنابل القدمية 
ف��ي إط��ار خط��ة متت��د حتى 
عام 2022، حيث ستوزع على 
املتواجدة  األميركي��ة  القوات 

في أوروبا.
وستتجاوز التكلفة اإلجمالية 
لتحدي��ث ه��ذه القنابل مبلغ 

9,5 مليار دوالر.

بغداد ـ الصباح الجديد:
ش��دد رئي��س اجلمهوري��ة ف��ؤاد 
معص��وم، على من��ع أي "تدخل 
سياس��ي او خارجي" في حادثة 
بلدي��ة  مدي��ر  مع��اون  مقت��ل 
ال��دورة ثائ��ر الكرع��اوي الثالثاء 
املاض��ي باط��الق ن��ار م��ن قب��ل 
عنصر ف��ي اللواء الرئاس��ي في 

البيشمركة".

وذكر بيان رئاس��ي اطلعت عليه 
"الصب��اح اجلدي��د" ان معصوم 
"اس��تقبل ف��ي قص��ر الس��الم 
ببغداد صباح اليوم الثالثاء رئيس 
قبيلة االكرع الشيخ محمد عبد 
األمير الشعالن وشيوخ عشيرة 
وذوي الفقي��د الراح��ل املهندس 
ثامر الكرعاوي الش��مري معاون 
مدير عام بلدية الدورة الذي القى 

مصرعه خالل ح��ادث مؤلم في 
أح��دى نقاط التفتي��ش التابعة 
ف��ي  بغ��داد  عملي��ات  لق��وات 

منطقة الدورة".
وفيما ع��زى معصوم "عش��يرة 
وعائلة الفقيد الراحل وأعرب عن 
عميق األس��ى واألل��م للمصاب 
اجلل��ل مبقتله، ش��دد عل��ى لزوم 
س��يادة س��لطة القان��ون ف��ي 

التعامل مع هذه احلادثة، مؤكدا 
على ض��رورة ع��دم حص��ول أي 
تدخل سياسي أو خارجي مهما 
كان بعم��ل القضاء بش��أن هذه 
القضية كما وجه مبراعاة حقوق 

اجملنى عليه كاملة".
م��ن جانبهم ثمن رئي��س قبيلة 
االكرع وش��يوخ عش��يرة وعائلة 
الفقي��د موق��ف س��يادة رئيس 

اجلمهوري��ة وجه��وده م��ن أجل 
احق��اق احل��ق واحت��رام القانون، 
فض��ال عن جه��ود س��يادته في 
ترس��يخ قيم ومب��ادئ املصاحلة 
اجملتمعي��ة وس��عيه احلثيث من 
أجل بن��اء عراق متقدم يس��وده 
السالم والتآخي بني جميع أبنائه 
على مختلف أطيافهم رافضني 
بح��زم اي متاج��رة سياس��ية او 

مصلحية بهذه املأساة.
وكان مع��اون مدي��ر ع��ام بلدية 
ال��دورة ثائ��ر الكرع��اوي قد قتل 
الثالث��اء املاضي أثر اط��الق النار 
على س��يارته في أح��د مداخل 
املنطق��ة م��ن قب��ل جن��دي في 
للح��رس  تاب��ع  البيش��مركة 

الرئاسي.
تتمة ص3

معصوم يرفض أي تدخل سياسي بمقتل الكرعاوي من قبل عنصر في البيشمركة

"الجوية األميركية" تجري اختبارين لقنبلة نووية

متابعة الصباح الجديد:
بعد مرور ثالثني عاماً على مقتل 
رسام الكاريكاتير الفلسطيني 
تفتح  العل��ي،  ناجي  الش��هير 
التحقيق  البريطانية  الشرطة 

في مقتله من جديد.
وكان العل��ي رس��ام كاريكاتير 
سياس��يا لصحيف��ة القب��س 
الكويتي��ة، و أثن��اء توجهه إلى 
مكت��ب الصحفي��ة ف��ي غرب 
لندن ف��ي 22 يولي��و / متوز عام 

1987، تع��رض لهج��وم وأُطلق 
عليه عيار ناري أصاب عنقه.

إل��ى املستش��فى بعد  ونق��ل 
ف��ي  وق��ع  ال��ذي  الهج��وم 
ش��ارع آيف���ز ف���ي منطق���ة 
نايتسبريدج، ولكنه توفي بعد 

ذلك بشهر.
وتري��د قي��ادة وح��دة مكافحة 
للش��رطة  التابع��ة  اإلره��اب 
عل��ى  احلص��ول  البريطاني��ة 
معلوم��ات عن الرجل الذي كان 

يحمل سالحاً وآخر شوهد يقود 
سيارة مغادراً موقع احلادث.

وتع��د رس��ومات ناج��ي العلي 
الذع��اً  نق��داً  الكاريكاتيري��ة 
الذي كان  الفلسطيني  للواقع 
قائم��ا آن��ذاك، وكان بعضه��م 
للنظ��ام  انتق��ادا  فيه��ا  ي��رى 
الفلس��طيني، ما وض��ع حياة 
العلي موضع تهدي��د، إذ تلقى 
عدداً من التهديدات بالقتل في 
التي سبقت مقتله،  السنوات 

وفقا للشرطة.
واعتقل طالب فلس��طيني في 
مدينة "هال" أثناء التحقيق في 
القضية، وسجن الحقاً بتهمة 
ومتفج��رات.  أس��لحة  حي��ازة 
وادعى الطال��ب أثناء التحقيق 
أن��ه كان يعمل لصالح كل من 
منظمة التحرير الفلسطينية 
اإلس��رائيلية،  واالس��تخبارات 

املوساد.
تتمة ص3

بريطانيا تعيد التحقيق في مقتل رسام الكاريكاتير
الفلسطيني ناجي العلي بعد مرور 30 عامًا

وكاالت ـ الصباح الجديد:
حذر الرئي��س األميركي دونالد 
ترامب كوريا الشمالية مجددا 
أمس الثالثاء، مؤك��دا أن "كل 
وذل��ك  مطروح��ة"،  اخلي��ارات 
بعد إط��الق بيونغ يانغ صاروخا 

بالستيا حلق فوق اليابان.
وق��ال ترام��ب في بي��ان أصدره 
البي��ت األبي��ض، إن "العال��م 
تلقى بوضوح ش��ديد الرسالة 

األخيرة لكوريا الشمالية".

النظام  وأض��اف "أثب��ت ه��ذا 
احتقاره جليرانه، وجلميع أعضاء 
األمم املتحدة وألبس��ط معايير 

التصرف الدولي املقبول".
الكورية  األركان  هيئ��ة  وقالت 
اجلنوبية ف��ي بيان، إن "مقذوفا 
م��ن ن��وع غي��ر مح��دد" قد مت 
إطالقه من بيون��غ يانغ حوالى 
الساعة 05,57 بالتوقيت احمللي 
)20,57 ت غ االثن��ني(، موضحة 
أن املق��ذوف مت إطالق��ه باجت��اه 

الشرق وحلق "فوق" اليابان.
اليابانية،  السلطات  وكشفت 
أن الص��اروخ حلق ف��وق جزيرة 
وس��قط  )ش��مال(  هوكاي��دو 
الحق��ا مبي��اه احملي��ط اله��ادئ، 
على بع��د 1180 كيلومترا إلى 
اليابان�ي،  الساحل  من  الشرق 
بأض��رار  التس��بب  دون  م���ن 
بالطائرات أو الس��فن الراسية 

في املنطقة.
تتمة ص3

ترامب يتوعد كوريا الشمالية
بـ"كل الخيارات المطروحة"

تقريـر

مجلس النواب "ارشيف"



شؤون عراقية2

السليمانية ـ عباس كاريزي:

وسط مقاطعة من ممثلي املكونني 
العربي والتركماني صوت مجلس 
باملوافقة على  محافظة كركوك 
اج��راء االس��تفتاء ف��ي كرك��وك 

بالتزامن مع اقليم كردستان.
وقرأ رئيس مجلس احملافظة وكالة 
ريب��وار طالبان��ي نص ق��رار اجراء 
االس��تفتاء، ف��ي اجللس��ة الت��ي 
اقيمت صباح امس الثالثاء، والذي 
تضم��ن فقرت��ني األول��ى املوافقة 
على اجراء االستفتاء في كركوك 
والثاني��ة مطالب��ة اللجنة العليا 
لالنتخاب��ات واالس��تفتاء بإج��راء 
الج��راء  املطلوب��ة  التحضي��رات 
االستفتاء، في كركوك اسوة مبدن 

اقليم كردستان.
وص��وت 23 عض��وا م��ن أعض��اء 
قائم��ة التآخ��ي الت��ي ش��اركت 
منفردة في جلسة اجمللس لصالح 
اجراء االس��تفتاء، ال��ذي يتوقع ان 

يحدث خلالً وتوترا في املدينة.
تض��ررت خ��الل املئة ع��ام املاضي 
م��ن بقائها ضمن العراق وتضررت 
اقص��اء  م��ن  املكون��ات  جمي��ع 
وتهمي��ش املكونات ام��ا اآلن فان 
مكون��ات املدين��ة من ك��رد وعرب 
وتركم��ان الس��ريان محتفظ��ون 

بجميع احلقوق.
كرك��وك  محاف��ظ  ق��ال  ب��دوره 
ان  ك��رمي  الدي��ن  جن��م  الدكت��ور 
احلكوم��ة االحتادية مس��ؤولة عن 
االلتزام بتطبيق فقرات املادة 140 
م��ن الدس��تور، وطال��ب مجلس 
لصال��ح  بالتصوي��ت  احملافظ��ة 
االستفتاء  احملافظة في  مشاركة 
املزمع اجراؤه ف��ي االقليم 25 من 
ايلول املقبل، واضاف ان االستفتاء 
م��ن ابس��ط احلق��وق البديهي��ة 
للمواطن��ني ف��ي كرك��وك، ول��ن 
يؤدي الى اث��ارة الضغائن واالحقاد 

والتفرقة بني ابناء املدينة.
عضو مجل��س محافظة كركوك 
ع��ن اجلبه��ة التركماني��ة عل��ي 

مه��دي وبينم��ا اك��د مقاطع��ة 
العرب والتركمان جللس��ة اجمللس، 
عّد ف��ي تصريح للصب��اح اجلديد 
القرار الذي اتخ��ذه اجمللس بغياب 
الع��رب والتركم��ان غي��ر قانوني، 
وهو ليس م��ن اختصاص احملافظ 
ومجلس احملافظة، مش��يرا الى ان 
قائمة كركوك املتأخية مستمرة 
في اتخاذ القرارات غير الدستورية 

ضد مكونات احملافظة.
وتابع مهدي ان احلكومة العراقية 
ف��ي  والع��رب  التركم��ان  ترك��ت 
املدين��ة منذ س��نوات حتت رحمة 
انه��م  التاخ��ي، مؤك��دا  قائم��ة 
اجلهات  وابلغوا  اجللس��ة  قاطعوا 
ف��ي مذك��رة موح��دة مبوقفه��م 
الراف��ض الجراء االس��تفتاء الذي 
ع��ّده خرق��اً للس��لم االجتماعي 
في املدينة ونوع من الترهيب ضد 

العرب والتركمان.

رده عل��ى س��ؤال  وف��ي مع��رض 
ح��ول موق��ف الع��رب والتركمان 
من عودة محافظ��ة كركوك الى 
اقليم كردس��تان قال علي مهدي 
ان التركم��ان ال يرغب��ون بالعيش 
ضمن اقليم كردستان، الذي ليس 
لهم فيه اية حقوق سوى التكلم 

في وسائل االعالم.   
واضاف انه ليس لهم االن س��وى 
االداري��ة  احملكم��ة  ال��ى  اللج��وء 
واالحتادية للحصول على حقوقهم 
املغبون��ة، او ان تتدخ��ل احلكومة 
االحتادي��ة بنح��و مباش��ر لرفع ما 
عّده خرقا للعيش املشترك ووحدة 

واالمن واالستقرار في املدينة.
من جانبه قال رئيس كتلة التآخي 
في مجلس احملافظة محمد كمال 
ان اجمللس صوت باغلبية 23 صوتا 
لصال��ح مش��اركة احملافظ��ة في 
االس��تفتاء، مضيفا ان ممثلني عن 

التركمان والس��ريان واالش��وريني 
صوتوا صالح مشاركة املدينة في 
االس��تفتاء وانضمام كركوك الى 

اقليم كردستان.  
ال��ى ذلك ح��ذر قيادي ف��ي االحتاد 
رف��ض  الكردس��تاني  الوطن��ي 
الكش��ف ع��ن اس��مه للصب��اح 
اجلديد من خطورة اجراء االستفتاء 
على مس��تقبل مدين��ة كركوك، 
مش��يرا الى ان الوق��وع حتت تأثير 
والق��رارات  الرنان��ة  الش��عارات 
الفردي��ة واحلزبية في تبني قضية 
االس��تفتاء واالص��رار على اجرائه 
في املناط��ق املتن��ازع عليها ينذر 

بخسارة تلك املناطق الى االبد.
وتاب��ع ان اج��راء االس��تفتاء ف��ي 
كرك��وك من دون اتفاق سياس��ي 
وتنس��يق ب��ني جمي��ع مكوناتها، 
س��وف يؤدي الى خس��ارة نتيجة 
االس��تفتاء، ولن يك��ون هناك من 

مس��وغ ملطالبة الك��رد بعودتها 
الى اقليم كردس��تان مجددا ،الن 
ستحس��م  االس��تفتاء  نتيج��ة 
مس��تقبل محافظة كركوك واذا 
كان سكانها من جميع املكونات 
ترغب��ون باالنضمام الى االقليم او 

البقاء ضمن عراق موحد. 
متوقعا ان تكون نتيجة التصويت 
لصال��ح رف��ض االس��تفتاء على 
اس��تقالل االقلي��م، نظ��را لعدم 
وج��ود تطمينات كردي��ة او توافق 
سياس��ي مس��بق ب��ني مكونات 
املدينة على مس��تقبل احملافظة، 
بع��د اجراء االس��تفتاء، فضال عن 
تخ��وف املواطن��ني م��ن ان تتخذ 
بغداد اج��راءات رادعة بحقهم قد 
تصل الى حد قط��ع الرواتب، وهو 
ما قد يثنيهم عن املش��اركة في 

االستفتاء.
وتاب��ع ان املواطن��ني ف��ي كركوك 

فق��دوا الثقة بحكوم��ة االقليم 
الدكت��ور  املدين��ة  محافظ��ة  او 
جن��م الدين ك��رمي ال��ذي يتهمونه 
بتنفي��ذ سياس��ية واجندة احلزب 
ف��ي  الكردس��تاني  الدميقراط��ي 
م��ن  متخوف��ون  وه��م  املدين��ة، 
التفريط بحقوقهم في حال عودة 
احملافظ��ة ال��ى اقليم كردس��تان، 
نظرا لفشل حكومة االقليم في 
تأم��ني روات��ب موظفيه��ا فكيف 
بها ان تؤمن روات��ب املوظفني في 
كرك��وك، برغم اس��تيالئها على 
قراب��ة 300 الف برمي��ل يوميا من 
نفط املدينة، وتصديره عبر انبوب 
تصدي��ر االقليم، م��ن دون ان يعود 
ذلك بفائدة تذكر على ابناء مدينة 
كركوك الت��ي تعاني م��ن ارتفاع 
حاد في مستويات البطالة وتأخر 

واضح في مستوى اخلدمات.

مجلس محافظة كركوك يصّوت لصالح
المشاركة في استفتاء كردستان

عّده العرب والتركمان تهديدًا للتعايش والسلم األهلي في المدينة  د.علي شمخي

مع اتساع وسائل االتصال وتطورها وتنوعها 
ومع ش��يوع ثقافة التعددي��ة والدميقراطية 
في الرأي والنش��ر والقرار اتسعت مساحات 
اش��راك الرأي الع��ام في مش��اريع القوانني 
باملب��ادئ  تؤم��ن  والق��رارات الي��ة حكوم��ة 
الدميقراطي��ة وحت��رص مثل ه��ذه احلكومات 
لتش��مل  االش��تراك  دوائ��ر  توس��يع  عل��ى 
والنش��اطات  االقتصادي  االنت��اج  مش��اريع 
املالي��ة فض��ال ع��ن الفعاليات السياس��ية 
ولرمبا اصبحت اس��تطالعات الرأي الوسيلة 
األجنح ف��ي قياس اجتاه��ات ال��رأي العام في 
كل محفل من محاف��ل احلياة وباتت الكثير 
من املؤسس��ات والش��ركات التستغني عن 
هذه االس��تطالعات من اجل تطوير انتاجها 
والتعرف عل��ى رغبات واجت��اه اجلمهور العام 
وكان الب��د الي نظام يحت��رم هذه التطلعات 
ان يزي��د م��ن مهارات��ه وقدراته ف��ي التعمق 
والوصول الى آراء ووجهات نظر الطرف اآلخر 
املعن��ي بالتعاط��ي والتواصل مع��ه ولطاملا 
ارتكب��ت اخط��اء فادح��ة تس��ببت بنتائ��ج 
وخيمة م��ن قبل حكومات واح��زاب وجهات 
او  جمهوره��ا  اغف��ال  تعم��دت  وش��ركات 
تهميش مواقفه ورغباته واس��تفردت باتخاذ 
الق��رار وكانت النتائج فقدان س��معة وثقة 
اجلمه��ور باحلكومة واملؤسس��ة والش��ركة 

ومقاطعتها ..
مث��ل ه��ذا التعاطي ومث��ل ه��ذا االهتمام 
كفيل بحل املش��كالت والعقب��ات وطمانة 
اجلمهور من اجل حتقيق االس��تقرار وفي بلد 
مثل الع��راق ماتزال جس��ور الثقة ضعيفة  
ب��ني جمه��ور متن��وع ومتع��دد االجتاه��ات 
واالنتم��اءات واحلاج��ات وحكوم��ة حتمل ارثا 
ثقي��ال من االنته��اكات الس��ابقة واالخطاء 
والفش��ل في معاجلة عش��رات امللفات تبدو 
مهمة املش��رعني واصح��اب الق��رار مهمة 
جسيمة تس��تلزم اقتفاء الدقة والتصويب 
بنح��و صحيح  مبا يجنب أي جهة او فئة من 
فئات اجلمهور احلاق الضرربه مثلما تستلزم 
االم��ور بذل اجلهود الكبي��رة من اجل تقصي 
احلقائ��ق والتع��رف عل��ى االنطباع��ات جتاه 
عش��رات القوانني املقترحة وع��دم االكتفاء 
بتنظي��م دوائر ضيقة يجري الت��داول معها 
للبت في مش��اريع القوانني املقترحة وتقرير 
مصيرها بالقبول والرف��ض والبد من تذكير 
احلكومة بوصفه��ا اعلى س��لطة تنفيذية 
في الدولة بض��رورة التمهيد والتثقيف الية 
مش��اريع مقترحة للقوانني والقرارات وطرح 
مضامينه��ا عل��ى اجلمه��ور من قب��ل فريق 
م��ن املستش��ارين املتخصصني مب��ا يضمن 
االس��تعداد التخ��اذ أي ق��رار وع��دم االرجتال 
وتهمي��ش الفئات املس��تهدفة من اجلمهور 
مبثل هذه القرارات ولرمبا كان مش��روع قانون 
التأمين��ات االجتماعي��ة الذي ص��وت عليه 
مجلس ال��وزراء في املدة املاضي��ة مثاال حيا 
على مانقوله في هذه الس��طور ومانشهده 
من حملة مضادة لهذا املشروع واالعتراضات 
الواسعة من قبل اس��اتذة اجلامعات وفئات 
اخرى يؤكد احلاجة املاس��ة لتوس��يع قاعدة 
إش��راك الرأي الع��ام في الق��رارات املصيرية 
واملهمة التي متس غالبية الشعب العراقي.

التهميش في القرار!

ديفيد شينكر*

في 23 متوز/يولي��و، أطلق حارس أمن 
إس��رائيلي الن��ار عل��ى أردنَي��نينْ في 
مبن��ى الس��فارة اإلس��رائيلية ف��ي 
. وفي أعقاب  عّمان وأرداهم��ا قتيلنينْ
هذه احلادثة، اش��تدت ّحدة التوترات 
ب��ني إس��رائيل واألردن، األمر الذي قد 
يؤدي إلى تطّور األزمة الثنائية األكثر 
خط��ورة من��ذ ع��ام 1997، عندم��ا 
حاول��ت إس��رائيل اغتي��ال الزعي��م 
الس��ابق ل��� حركة »حم��اس« خالد 

مشعل في اململكة الهاشمية.  
وال ت��زال تفاصيل عملية إطالق النار 
غير واضحة املعال��م، ولكن يبدو أن 
نقاش��اً ح��ول مبلغ ما، دفع بش��اب 
أردني يبلغ من العمر 17 عاماً ويعمل 
في تركيب األثاث إلى محاولة طعن 
احلارس اإلس��رائيلي بواسطة مفك 
براغي. وما كان م��ن احلارس إال أن رّد 
بإطالق النار مردياً املعتدي قتيالً إلى 
جانب أحد املارة األبرياء. وعلى الرغم 
التي  الدبلوماس��ية  م��ن احلصان��ة 
يتمتع بها حارس األمن، رفض األردن 
في بادئ األمر الس��ماح ل��ه مبغادرة 
اململكة إلى حني انته��اء التحقيق، 
لكنه رضخ في النهاية وغادر جميع 
وبع��د  الب��الد.  الس��فارة  موظف��ي 
مرور ي��وم، اس��تقبل رئيس ال��وزراء 
اإلس��رائيلي بنيام��ني نتنياه��و في 
الق��دس احل��ارس بالعن��اق علناً، في 
لق��اء وصف��ه وزير اخلارجي��ة األردني 

بأنه “عار”.
وف��ي وق��ت الح��ق، اتص��ل العاهل 

بعائلت��ي  عب��داهلل  املل��ك  األردن��ي 
الضحي��ة الب��ريء واملعت��دي معزياً. 
وس��ّرب البالط امللكي أيضاً االس��م 
الكامل للحارس إلى وسائل اإلعالم 
احمللي��ة، مما أرغم��ه على الف��رار من 
منزله في إسرائيل لدواٍع أمنية. وفي 
بيان صدر بعد أربع��ة أيام من حادث 
إط��الق الن��ار قال امللك عب��د اهلل أن 
تعامل إسرائيل مع قضية السفارة 
- والتحقيق ال��ذي لم يتم حله بعد 
ف��ي مقتل أحد القضاة األردنيني في 
معبر إسرائيلي في آذار/مارس 2014 
- س��يكون لهما تأثير مباش��ر على 

عالقاتنا”.
يُذك��ر أن توقيت احلادثة هو األس��وأ 
األردن��ي.  العاه��ل  إل��ى  بالنس��بة 
فأعمال العنف التي اندلعت مؤخراً 
بس��بب تركي��ب إس��رائيل أجه��زة 
كش��ف املع��ادن عند مدخ��ل جبل 
الش��ريف  القدس��ي  الهيكل/احلرم 
أّدت إل��ى قي��ام تظاه��رات معادي��ة 
إلسرائيل، حيث أغلبية السكان من 
أصل فلس��طيني. واألسوأ من ذلك 
أنه قبل أس��ابيع قليلة فقط، ُحكم 
على رقيب في اجليش األردني ]معارك 
أبو تايه[ الذي ينحدر من إحدى أكبر 
القبائ��ل ف��ي اململك��ة ]احلويطات[ 
بالس��جن مدى احلي��اة لقتله ثالثة 
جنود أمريكيني م��ن القوات اخلاصة 
ف��ي تش��رين الثاني/نوفمبر املاضي. 
وق��د تش��ّبث املس��ؤولون األردنيون 
بش��كل غي��ر مب��رر بب��راءة الرقيب 
ط��وال خمس��ة أش��هر بع��د وقوع 
احلادث. ومنذ ذلك احلني، حتتج قبيلة 
احلويطات، زاعمًة أن اإلدانة هي تنازل 

ذو دوافع سياس��ية م��ن قبل البالط 
امللكي إلى واشنطن. 

وفي األردن، حي��ث ال حتظى معاهدة 
الس��الم التي أبرمته��ا اململكة عام 
1994 مع إس��رائيل بتأييد ش��عبي 
حتى اآلن، ينظر الكثيرون إلى اإلفراج 
عن حارس الس��فارة ضمن الس��ياق 
سياس��ياً  تن��ازالً  باعتب��اره   - ذات��ه 

مناسباً من قبل القصر امللكي. 
األردني��ة  اإلع��الم  وس��ائل  وذك��رت 

أن��ه لن يت��ّم فت��ح أبواب الس��فارة 
اإلس��رائيلية ف��ي عّمان قب��ل مثول 
احل��ارس أمام القض��اء. وكان املدعي 
العام اإلسرائيلي قد كّلف الشرطة 
فتح حتقي��ق بحادثة إطالق النار، في 
وقت أحملت فيه احلكومة اإلسرائيلية 
إل��ى أنها ت��درس دفع تعوي��ض إلى 
أسرة الش��اب األردني الذي ُقتل عن 
طري��ق اخلط��أ. لك��ن في غي��اب أي 
محاكم��ة فعلية، م��ن غير الواضح 

م��ا إذا كانت ه��ذه اخلط��وة كافية. 
وبالفع��ل، يطال��ب 80 عض��واً ف��ي 
البرمل��ان األردن��ي ال��ذي يض��ّم 130 
مقعداً بإبقاء الس��فارة اإلسرائيلية 
األردني  الس��فير  مغلقة واستدعاء 
في ت��ل أبي��ب. ولن تك��ون هذه هي 
املرة االولى التي تسحب فيها عمان 
مبعوثه��ا ف��ي إس��رائيل. ففي عام 
2008، غ��ادر الس��فير األردني عندما 
بدأت إسرائيل عملياتها العسكرية 

في غزة؛ كما س��حبت عمان ممثلها 
]م��ن ت��ل أبي��ب[ خ��الل االنتفاضة 
الثانية من عام 2000 إلى عام 2005. 
وف��ي اآلونة األخيرة، ف��ي عام 2014، 
غ��ادر كبير الدبلوماس��يني األردنيني 
]ف��ي ت��ل أبيب[ إس��رائيل بس��رعة 
عندما اندلعت اشتباكات على جبل 

الهيكل/احلرم القدسي الشريف.
احلالية،  الديناميكي��ات  إل��ى  ونظراً 
فإن مغادرة السفير األردني تل أبيب 
في النهاية شبه مؤكدة. ومع ذلك، 
سيكون فتح الس��فارة اإلسرائيلية 
في عّم��ان من جديد أكث��ر صعوبة، 
حيث اش��ترط الب��الط امللكي إعادة 
األم��ن  ح��ارس  فتحه��ا مبحاكم��ة 
اإلس��رائيلي علن��اً - وبإدانت��ه كم��ا 

يُفترض.
حلي��ف  األردن  أن  املالحظ��ة  جت��در 
أساسي للواليات املتحدة في احلرب 
ضد تنظيم »الدولة اإلسالمية« في 
س��وريا. وحتى اآلن، كان��ت العالقة 
االستراتيجية واالقتصادية املتنامية 
بني إس��رائيل واألردن إحد عدد قليل 
م��ن األخب��ار اجلي��دة ف��ي املنطقة. 
ويكتس��ي التعاون العسكري املتني 
وتب��ادل املعلوم��ات االس��تخباراتية 
ب��ني الدولت��نينْ أهميًة خاص��ة وكان 
قد س��اعد على تعزيز احلكم امللكي 
األردني الذي يواج��ه حتديات متزايدة 
على الصعيدين االقتصادي واألمني. 
باإلضاف��ة إلى ذل��ك، ترى إس��رائيل 
عالقاتها املزدهرة حتى اآلن مع األردن 
)ومصر( شرطاً ال غنى عنه لتطبيع 

العالقات مع بقية العالم العربي.  
ويعي كل من األردن وإسرائيل فوائد 

العالقة بينهما ويقدرانها، وسيبذالن 
من دون شّك اجلهود الالزمة من أجل 
فص��ل التع��اون االس��تراتيجي عن 
السياس��ية. ومع ذلك،  التداعي��ات 
كلما طال أمد األزم��ة، كلما ازدادت 

صعوبة هذا التنسيق الهادئ.
ولدى واشنطن أيضاً مصلحة كبيرة 
في منع ح��دوث املزيد م��ن التدهور 
ف��ى العالق��ات بني أفض��ل حليفني 
له��ا ف��ي املنطق��ة. ويع��زز التعاون 
اس��تقرار األردن ويجع��ل إس��رائيل 
أكثر أماناً ويسهل احلملة األميركية 
ض��د تنظي��م »الدولة اإلس��المية« 
في س��وريا. ولكن م��ن غير الواضح، 
اس��تناداً إلى املواقف املتصلبة على 
م��ا يبدو في هذا اخلالف، ما إذا كانت 
األميركية س��تثبت  الدبلوماس��ية 
فعاليته��ا. وبغض النظ��ر عن ذلك، 
يتعني عل��ى إدارة ترامب بذل ]كافة[ 
جه��ود وإرس��ال دبلوماس��ي رفي��ع 
املستوى - رمبا مبعوث الرئيس ترامب 
لعملية السالم، جيسون غرينبالت، 
الذي ذكرت بع��ض التقارير أنه أقام 
عالقة جيدة مع كال اجلانبني - حملاولة 
رأب الص��دع. غي��ر أن��ه م��ع تدخ��ل 
الوالي��ات املتح��دة أو م��ن دونه، من 
الصعب رؤية أي حّد للتصعيد على 
املدى القريب. وفي ظل تردد إسرائيل 
الس��فارة  ح��ارس  محاكم��ة  ف��ي 
وعدم اس��تعداد امللك عبداهلل ورمبا 
عدم قدرته سياس��ياً على التراجع، 

ستستمر األزمة لبعض الوقت. 

*مدير برنامج السياسة العربية في 
معهد واشنطن.

حادثة القتل في السفارة اإلسرائيلية في عّمان ُتخلخل العالقات بين إسرائيل واألردن

تقـرير

مجلس محافظة كركوك

صوت 23 عضوا 
من أعضاء قائمة 
التآخي التي شاركت 
منفردة في جلسة 
المجلس لصالح اجراء 
االستفتاء، الذي 
يتوقع ان يحدث خلاًل 
وتوترا في المدينة

السفارة االسرائيلية في االردن
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بغداد ـ الصباح الجديد:
اك��د وزي��ر التربية محم��د اقبال 
الصيدلي، أمس الثالثاء، استمرار 
جهوده إلقرار قانون حماية املعلم 
واملدرس م��ن اجل القض��اء على 
الكوادر  عل��ى  االعت��داء  ظاه��رة 
التدريسية، فيما وجه بالتحقيق 
ف��ي االعتداء على احد مدرس��ي 

البصرة.
وق��ال اقب��ال ف��ي بي��ان ورد ال��ى 
»الصب��اح اجلديد«، نس��خة منه 

ان »االعت��داء الس��افر عل��ى احد 
تدريس��يي مدين��ة البص��رة وهو 
ي��ؤدي واجبه يع��د خرق��ا كبيرا، 
وجتاوزا خطيرا على بناة االجيال«.

مش��ددا عل��ى »ايالء ه��ذا امللف 
املعلمني  الكافي ك��ون  االهتمام 
واملدرس��ني ميثل��ون خط��ا احمرا، 
وسنس��تمر مبحاولة إق��رار قانون 
حماي��ة املعلم وامل��درس من اجل 
القض��اء عل��ى ظاه��رة االعتداء 

على الكوادر التدريسية«.

ب�«تش��كيل جلنة  اقب��ال  ووج��ه 
خاص��ة م��ن االش��راف الترب��وي 
للتحقي��ق في احلادث��ة«، مطالبا 
كاف��ة  اجملتمعي��ة  الفعالي��ات 
التربي��ة  وزارة  م��ع  ب�«التع��اون 

اليقاف هذه الظاهرة املؤسفة«.
ودعا اقبال كافة الطلبة وشرائح 
اجملتم��ع إلى »التثقي��ف من اجل 
انه��اء ه��ذه الظاه��رة الدخيل��ة 
للمعلم��ني  الهيب��ة  وإع��ادة 

واملدرسني«.

وزير التربية يوّجه بالتحقيق
في االعتداء على أحد مدرسي البصرة

بغداد ـ الصباح الجديد:
واالعم��ار  اخلدم��ات  جلن��ة  ح��ذرت 
ش��ركة  »تهال��ك«  م��ن  النيابي��ة 
بانهاء  العراقي��ة  اخلط��وط اجلوي��ة 

مئات العقود التشغيلية.
صب��اح  اللجن��ة  عض��و  وطالب��ت 
التميم��ي ف��ي بي��ان له��ا ورد ال��ى 
النق��ل  »وزارة  اجلدي��د«  »الصب��اح 
بإيقاف انهاء العقود التشغيلية في 
اخلط��وط اجلوية العراقي��ة« موكدة 
ان »إنه��اء هذه العقود س��يؤدي الى 

تهالك اخلطوط اجلوية العراقية«.
وقال��ت التميمي، ان »ق��رار مجلس 
ال��وزراء األخي��ر ين��ص عل��ى انه��اء 
العق��ود التي متت خالل ع��ام ٢٠١٧ 
كون املوازنة لم حتت��وي على درجات 
وظيفية وتخصيص مالي ولم يشير 

الى ايقاف عقود عام ٢٠١٦«.
واضافت انه في حال لم تتراجع وزارة 
النق��ل عن هذا القرار س��يتم إلغاء 
أكثر من ١٨٠٠ عقد خالل االس��ابيع 
القليل��ة املقبل��ة وم��ن بينهم ذوي 

الش��هداء واالوائ��ل وع��دد كبير من 
مهندسي الطائرات والفنيني ايضا«. 
ودع��ت التميمي »وزارة النقل الى ان 
تع��ى خطورة هذه االج��راء الذى قد 
ي��ؤدي ال��ى تهالك اخلط��وط اجلوية 
الس��يما وان في بداي��ة العام املقبل 
س��يحال اكثر من ٥٠٠ موظف على 
التقاع��د مع فقدان كفاءات ش��ابة 
ق��ادرة على قي��ادة اخلط��وط اجلوية 
العراقي��ة واالرتق��اء بها ال��ى اعلى 

املستويات«.

الخدمات النيابية: الخطوط الجوية العراقية 
ستتهالك بإنهاء عقودها التشغيلية



بغداد – سطو مسلح 
ذكر مصدر امني في الش��رطة العراقية 
امس الثالثاء، بأن شخصني قتال وأصيب 
سبعة آخرون جراء ثالثة انفجارات ضربت 

مناطق متفرقة من العاصمة بغداد.
وق��ال املص��در الذي رفض الكش��ف عن 
اسمه إن "عبوة ناسفة انفجرت بالقرب 
م��ن عل��وة لبي��ع األغن��ام ف��ي منطقة 
س��ويب جنوبي بغ��داد وانفجرت، صباح 
يوم امس ما أس��فر عن مقتل شخصني 
وإصاب��ة ثالثة آخرين بج��روح متفاوتة" ، 
فيما انفجرت العبوة الثانية قرب مولدة 
اهلية في منطقة الشعب والثالثة قرب 
محال جتارية في منطقة الزيدان التابعة 

لقضاء أبو غريب غربي بغداد".

ديالى – اعتقال مطلوب 

وزارة  باس��م  الرس��مي  الناط��ق  اعل��ن 
الداخلي��ة ام��س الثالث��اء ع��ن اعتقال 
"ناق��ل" الس��يارتني امللغمت��ني اللتني مت 
تفكيكهما في شرقي محافظة ديالى.

وقال الناطق الرسمي العميد سعد معن 
إن "ابط��ال خلية الصقور واس��تخبارات 
ديالى القوا القبض على االرهابي الناقل 
للملغمت��ني في قض��اء بل��دروز وناحية 
كنعان بعد متابعة اس��تخبارية وجهود 

ميدانية".

بابل – جثة طفلة 
افاد مصدر امني في ش��رطة محافظة 
بابل امس الثالث��اء ان مفارز امنية عثرت 
عل��ى جث��ة طفل��ة مختطف��ة جنوبي 

مدينة احللة مركز احملافظة .
وأفاد املصدر االمني الذي رفض الكشف 
عن اس��مه بان "الش��رطة عث��رت على 

جثة طفلة في اخلامس��ة من عمرها في 
منطقة نادر الثالثة كانت قد اختطفت 

قبل يومني". 

كركوك – استهداف دورية
اكد مصدر امني في ش��رطة محافظة 
كركوك امس الثالثاء بأن عبوتني ناسفتني 
استهدفتا دورية تابعة للشرطة من دون 

وقوع اية اصابات جنوبي احملافظة.
وق��ال املص��در الذي رفض الكش��ف عن 
اس��مه إن “عبوت��ني ناس��فتني انفجرتا 
بالتعاق��ب، مس��اء يوم امس ل��دى مرور 
دورية تابعة للشؤون الداخلية قرب مبنى 
االن��واء اجلوية والرص��د الزلزالي في حي 
الواس��طي، جنوبي احملافظ��ة، دون وقوع 
اية اصابات تذك��ر في صفوف املدنيني او 

دوريات الشرطة”.

واسط – اعتقال مطلوبني
كش��ف مصدر امني في قيادة عمليات 
الرافدي��ن ام��س الثالث��اء ع��ن اعتق��ال 
وآخري��ن  “ارهاب��ي”  بينه��م  متهم��ني 
بتهم حيازة اخمل��درات والقتل العمد في 

محافظتي واسط وذي قار.
عل��ي  الل��واء  العملي��ات  قائ��د  وق��ال 
ابراهي��م دبع��ون إن “االجه��زة االمني��ة 
ف��ي محافظ��ة واس��ط متكن��ت وبع��د 
االس��تخبارية  للمعلوم��ات  متابعته��ا 
ف��ي س��يطراتها  الدقي��ق  وتفتيش��ها 
اخلارجي��ة الش��مالية م��ن القبض على 

احد املطلوبني للقضاء بتهم االرهاب.

صالح الدين – اشتباكات مسلحة 
افاد مصدر أمني في ش��رطة محافظة 
صالح الدين امس الثالثاء، بأن 12 عنصرا 
م��ن "داع��ش" بينه��م قي��ادي ب��ارز في 

التنظيم قتل��وا باش��تباكات "عنيفة" 
م��ع ق��وات البيش��مركة غ��رب قض��اء 

طوزخورماتو.
 وقال املصدر الذي طلب عدم الكشف عن 
اس��مه إن "عناصر داعش هاجموا، فجر 
يوم امس باألسلحة اخلفيفة واملتوسطة 
والقناصني مواقع البيشمركة من محور 

الزركة )40 كم غرب طوزخورماتو".

االنبار – عملية امنية 
اعلن��ت قيادة عملي��ات محافظة األنبار 
امس الثالثاء، عن انطالق عملية تفتيش 

واسعة لصحراء غربي احملافظة.
وق��ال قائ��د العملي��ات الل��واء الرك��ن 
محمود الفالحي إن "قطعات من اجليش 
ضم��ن قي��ادة عملي��ات األنبار باش��رت 
بعملية تفتيش واس��عة لصحراء غربي 
األنب��ار، لتطهيره��ا من داع��ش وتدمير 

مقراتهم".
وأض��اف الفالحي، أن "عمليات التفتيش 
ب��دأت م��ن منطق��ة ال�160كيل��و غرب 
الرمادي، وصوال الى قضاء الرطبة وباجتاه 
الشمال ملسافة 100 كيلو متر الى داخل 

قضاء الرطبة ووادي حوران".

ميسان – عملية استباقية
ذكرت مديرية شرطة محافظة ميسان 
امس الثالث��اء ان مفارز مكتب مكافحة 
أجرام حط��ني نفذت عمليه اس��تباقية 
ف��ي مرك��ز احملافظ��ة ف��ي منطقة حي 

املعلمني القدمي .
وقال اللواء الركن محمد جاسم جمعة 
الزبيدي مدير ش��رطة ميسان “للصباح 
اجلديد” ان عدة عمليات استباقية نفذت 
في مركز واقضية ونواحي احملافظة ضمن 
اخلطة االمنية للحد من انتش��ار اجلرمية 

في احملافظة وأسفرت العملية عن ألقاء 
القب��ض عل��ى )4( متهم��ني عل��ى وفق 
املادة)421( اخلط��ف مت احالتهم للقانون 

التخاذ اإلجراءات القانونية بحقهم . 

البصرة – ضبط عصابة 
افاد مصدر أمني في ش��رطة محافظة 
البصرة امس الثالثاء بأن قوة أمنية ألقت 
القبض في إحدى املناطق الواقعة ضمن 
مركز احملافظة على ثالثة متهمني بتجارة 
اآلثار وضبط��ت بحوزتهم مجموعة من 

القطع األثرية.
وقال املصدر  الذي طلب عدم الكش��ف 
عن اس��مه إن "قوة من مديرية ش��رطة 
اجلمارك ألقت القبض، في منطقة تقع 
في مركز احملافظة، عل��ى ثالثة متهمني 
بتجارة اآلثار"، مبين��ا أن "القوة ضبطت 
بحوزتهم مجموعة من القطع األثرية".

3 انفجارات تضرب مناطق متفرقة من العاصمة بغداد * اعتقال ناقل الملغمتين اللتين تم تفكيكهما شرقي ديالى
العثور على جثة طفلة مختطفة جنوبي مدينة الحلة * مقتل 12 إرهابيًا باشتباكات مسلحة غربي الطوز

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أحال��ت محكم��ة حتقي��ق قضاي��ا النزاه��ة في 
البصرة ثالثة موظفني في مجلس احملافظة على 
محكم��ة جنايات النزاهة، إث��ر ضلوعهم بتهم 

اختالس مالي.
وقال املتحدث الرس��مي جملل��س القضاء األعلى 
القاض��ي عب��د الس��تار بيرقدار في بي��ان له ورد 
ال��ى "الصب��اح اجلدي��د" أن "محكم��ة حتقي��ق 
قضاي��ا النزاهة ف��ي البصرة أكمل��ت إجراءاتها 
التحقيقي��ة بقضية اتهام ثالث��ة موظفني في 

مجلس احملافظة بفساد مالي".
وأض��اف بيرق��دار أن "احملكمة أحال��ت املتهمني 
الثالث��ة عل��ى محكم��ة جناي��ات النزاه��ة في 
احملافظ��ة مبوجب ق��رار اإلحالة املرق��م 69/2017 
و وف��ق أحكام املادة }315 بداللة مواد االش��تراك 

47/48/49{ من قانون العقوبات". 
ولفت بيرقدار إلى أن "املتهمني أحيلوا عن تهمة 
اختالسهم مبلغ مقداره }واحد وعشرون مليوناً 
وستون ألف دينار{ عن طريق عملهم في مكتب 
اجلباية الواقع في ميناء أم قصر الشمالي اخلاص 
بجباي��ة }%1{ م��ن قيمة البضائ��ع الداخلة الى 

البالد".

بغداد ـ الصباح الجديد:
كش��ف النائ��ب ع��ن التحال��ف الوطن��ي هالل 
الس��هالني، أمس الثالثاء، عن تفاصيل مشروع 
قانون التأمين��ات االجتماعية، مؤكدا أن القانون 
يش��مل الش��ريح�ة االكبر من كاف��ة املواطنني 

مبافيهم جميع العاملني في القطاع اخلاص. 
وقال الس��هالني بي��ان اطلعت علي��ه "الصباح 
التأمين��ات  قان��ون  "مش��روع  إن  اجلدي��د"، 
االجتماعي�ة سيش��مل الش��ريح�ة االكبر من 
كاف��ة املواطن��ني، مبافيهم جمي��ع العاملني في 
القط��اع اخلاص، ورعاي���ة ذوي الش��هداء الذين 
قاتلوا داعش االرهابي"، مش��يرا الى ان "القانون 
يدع��م ضحايا البع��ث البائد، وضحاي��ا االرهاب 
وذوي ش��هداء العملي��ات البطولي�ة ضد داعش 

االرهابي".
واوض��ح ان "القانون يتضمن 126 فقرة، مبا فيها 
يضمن حقوق االجراء اليوميني، حيث سيستفيد 
العم��ال م��ن الضم��ان االجتماع��ي م��ن خالل 
اس��تقطاع %13 من رب العمل و%7 من العامل، 
اما املوظف يس��تقطع %15 من راتبه و%10 من 

احلكومة عبر الدائرة التي يعمل فيها".
واض��اف ان "القان��ون يس��مح للموظ��ف بنقل 
خدمت��ه التقاعدية من جميع دوائ��ر الدولة الى 
القط��اع اخل��اص وبالعك��س"، مبين��ا ان "قانون 
التأمينات االجتماعية وحد الرواتب، الن البعض 
كان يس��تلم راتب اكث��ر من غي��ره مبوجب تلك 

التخصيصات املمنوحة لهم".
وتاب��ع ان "القان��ون القدمي كان يحتس��ب الراتب 
التقاع��دي على اس��اس راتب الس��نوات الثالثة 
االخي��رة خلدم��ة املتقاعد، لكن مبوج��ب القانون 
الرات��ب التقاع��دي  اجلدي��د س��يتم احتس��اب 

للسنوات 5-4 االخيرة ".

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت هيئة الرصد الزلزالي التابع لهيئة االنواء 
اجلوي��ة، أم��س الثالث��اء، أن هزة ارضي��ة ضربت 
كركوك بق��وة 3.2 على مقياس رختر، مش��يرة 

الى ان سكان قضاء الطوز شعروا بالهزة.
وقال��ت الهيئ��ة، ف��ي بي��ان لها اطلع��ت عليه 
الزلزالي��ة  "مراصدن��ا  إن  اجلدي��د"،  "الصب��اح 
س��جلت حدوث هزة أرضية امس االثنني 25 كم 
جنوب شرق ناحية الرشاد و 55 كم جنوب غرب 
محافظة كركوك"، مش��يرة الى ان "قوة الهزة 

بلغت 3,2 درجة على مقياس رختر ".
واضافت الهيئة ان "املواطنني شعروا بها شعور 
خفيف في قضاء الط��وز" ،مبينة ان "الهزة لم 
تس��جل حصول اية اضرار مادية او بش��رية حلد 

االن" .
وتتعرض محافظات عراقية في اجلنوب وخاصة 
ذي قار وميسان واخرى ش��مالية كالسليمانية 
وكرك��وك من حدوث ه��زات ارضي��ة متعاقبة ، 
فيما لم تس��جل هذه الهزات اي خسائر بشرية 

تذكر.

إحالة ثالثة من موظفي 
مجلس البصرة لجنايات 

النزاهة

شمول العاملين في 
القطاع الخاص بالتأمينات 

االجتماعية

هزة أرضية تضرب 
كركوك بقوة 3.2 درجة

الملف األمني

اقتحام مركز ناحية 
العّياضية غربي تلعفر وحترير 
املبنى احلكومي بعد معارك 

شرسة
لصحيف��ة  الفالح��ي  وأض��اف 
‘‘الصباح اجلدي��د‘‘ ان "املدفعية 
دك��ت أوكار داع��ش م��ن ع��دة 
مح��اور احمل��ور األول ه��و قضاء 
عنه والريحانة واحملور الثاني هو 
قضاء راوه والقرى القريبة منها 
واحملور الثالث منطقة عكاشات 
واحمل��ور األخير م��ن قري��ة بعاج 

باجتاه صحراء جزيرة القائم". 
وأوضح أن" العمليات العسكرية 
بدأت م��ن منطقة ال� 160كيلو 
غرب��ي الرمادي وصوال الى قضاء 
الرطبة وباجتاه الشمال ملسافة 
100 كيلو مت��ر الى داخل قضاء 

الرطبة ووادي حوران ". 
ال��ى ذلك أعلن��ت قي��ادة القوة 
اجلوية عن مقتل س��تة عناصر 
اإلجرامية  داع��ش  من عصابات 
ج��راء القص��ف اجل��وي غرب��ي 

االنبار. 
وقال��ت القي��ادة ف��ي بي��ان لها 
تلقت صحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ 
نس��خة منه إن" طي��ران القوة 
اجلوي��ة قصف ورش��ة لتفخيخ 
العج��الت وصنع األس��لحة في 
منطقة املش��اريع وسط قضاء 
القائم غربي االنب��ار ما أدى إلى 
مقتل ستة عناصر من مجاميع 

داعش اإلجرامية". 
وأضاف البيان أن "املعمل يضم 

املناط��ق  ترب��ط  أنفاق��ا  أيض��ا 
القريب��ة م��ن املعم��ل مبناط��ق 
أخ��رى ، مبين��اً أن" القصف أدى 
ال��ى تدمي��ر عدد م��ن العجالت 
واآلليات احلربية املفخخة داخل 
انفج��ارات  دوي  وان  الورش��ة 
حدث��ت عن��د قص��ف الورش��ة 

املستهدفة. 
وتش��هد م��دن االنب��ار هجمات 
تس��تهدف  داع��ش  لتنظي��م 
املدنيني والقوات األمنية السيما 
في املناطق الغربية من احملافظة، 
فيما مايزال التنظيم يس��يطر 
عل��ى 3 أقضية غرب��ي احملافظة 

وهي القائم وعنه وراوه.

معصوم يرفض أي تدخل 
سياسي مبقتل الكرعاوي من 

قبل عنصر في البيشمركة
وقال عض��و اللجنة االمنية في 
مجل��س بغداد س��عد املطلبي 
ان��ه "مت اعتق��ال القات��ل، بع��د 
فالبعض  تدخالت وضغوط��ات، 
أراد من��ع اعتقال��ه"، مبين��ا ان 
"التحقيقات ما زالت جارية مع 
املنتسب القاتل، الذي برر جرميته 
بان املقتول جتاوز السيطرة ولم 
يتوق��ف برغ��م إغ��الق الطريق، 
وه��ذا العذر ال يعط��ي احلق ألي 
عنصر امني اطالق النار بشكل 
مباش��ر عل��ى املواطنني فهناك 
الكثير م��ن الط��رق التي يحذر 
بها املنتسب، إليقاف العجلة أو 

الشخص".

"األحرار": الزيارات اإلقليمية
للصدر أهدافها وطنية 

خالصة
وكان زعي��م التي��ار الصدري قد 
زار، مؤخ��راً، كل من الس��عودية 
واالمارات، مؤكدا ان الزيارات تأتي 

للتقارب من احمليط العربي.

احلكيم: تّيار احلكمة يرفع
شعار اخلدمة ومتكني العقول

وأضاف، ان "تيار احلكمة الوطني 
يرف��ع ش��عار اخلدم��ة ومتك��ني 
العقول العراقية من أخذ أدوارها 
ف��ي بناء الع��راق ألنه��ا رصيده 
الفعل��ي، ومتكني الش��باب كي 
تتناس��ب  التي  باألدوارِ  يحظون 
مع حجمه��م اجملتمعي، ومتكني 
امل��رأة ومتثيلها ف��ي املؤمتر العام 

للتيار بنسبة محددة".
"أهمي��َة حتدي��ث  إل��ى  ولف��ت 
اخلطاب وإصالح التعليم وتقدمي 
االقتصادي"،  واإلصالح  اخلدمات 
انه "ض��روري جدا لنهضة  عاداً 

العراق".
وذك��ر أن "التس��وية الوطني��ة 
لم يكن مش��روُع اجمللس األعلى 
ا  ولم يكن مشروعاً شخصياً إنمَّ
هو مش��روع التحالف الوطني، 
وقد حظي مبباركة االمم املتحدة 
وأخ��ذْت عل��ى عاتقه��ا رعايته 
ودعم��ه على أن يكوَن مش��روَع 

احلكومة العراقية".

بريطانيا تعيد التحقيق في 
مقتل رسام الكاريكاتير 

الفلسطيني ناجي العلي 
بعد مرور 30 عاماً

التي س��بقت  اللحظ��ات  ف��ي 
اغتيال��ه، كان العل��ي قد أوقف 
س��يارته في ش��ارع إيكسوورث 
باليس، ثم توجه سيراً عبر جادة 
درايك��وت إلى ش��ارع آيفز حيث 

وقع احلادث.
بأنه��م  عي��ان  ش��هود  وأف��اد 
ش��اهدوا رجال مس��لحاً يتبعه، 
ووصف��وه بأن��ه يحم��ل مالمح 
شرق أوسطية، ويبلغ من العمر 
قرابة 25 عاماً، وش��عره أس��ود 
كثي��ف متم��وج. وكان يرت��دي 
سترة من اجلينز وس��رواالً داكن 

اللون.
بع��د  يف��ر  املس��لح  وش��وهد 
الهجوم، من شارع ايفيز، سالكاً 
الطري��ق ذاته عبر جادة درايكوت 

إلى شارع إيكسوورث باليس.
وأفاد ش��اهد برؤيت��ه لرجل آخر 
بع��د دقائ��ق قليلة م��ن احلادث، 
كان يعب��ر ش��ارع فوله��ام إلى 
لوكان باليس ويركب في سيارة 
من نوع مرسيدس فضية اللون 

مقودها على اجلانب األيسر.
إنه  البريطانية  وقالت الشرطة 
كان يركض واضعاً يده اليسرى 
داخ��ل اجلانب األمين من س��ترته 

وكأنه يخفي شيئاً.
ووصف الرجل بأنه ميتلك مظهراً 
شرق أوسطي، في اخلمسينيات 

م��ن عم��ره، متوس��ط الط��ول 
املنكبني. وكان ش��عره  وعريض 
أس��ود وغ��زاه الش��يب، ووجهه 
مائ��الً للس��منة وأنف��ه كبي��ر 
نسبياً، مظهره أنيق ويرتدي بزة 

رمادية.
كم��ا قي��ل إن الس��يارة الت��ي 
اس��تقلها اجتهت نح��و تقاطع 
ش��ارع إيكس��وورث م��ع ج��ادة 
س��لون، ويرجح أن لوحة األرقام 
كان��ت حتت��وي احل��رف P واحلرف 
H ف��ي القس��م األول، وتنته��ي 

.11L بالرقم واحلرف

مشاريع خالفية وأعمال 
شاقة تنتظر مجلس النّواب 

بعد العيد
وأض��اف أب��و حس��نة ان "جهد 
ينص��ب حالياً  الن��واب  مجلس 
االنتخابات،  قوان��ني  اق��رار  على 
الس��يما بعد تسوية اخلالف بني 
مكونات كركوك )الكرد والعرب 
والتركم��ان( عل��ى املادتني التي 

تخص انتخابات احملافظة".
ونّوه إل��ى ان "املش��روع املمكن 
اق��راره قريباً هو التعديل الثالث 
احملافظ��ات  مجال��س  لقان��ون 
ال��ذي يّضم 15 مادة اساس��ية 

جديدة".
وأستطرد ابو حسنة أن "حراكاً 
نيابياً س��يحصل من أجل مترير 
املستقلة  املفوضية  مرش��حي 
لالنتخاب��ات بع��د انته��اء جلنة 
اخلبراء من أعماله��ا وتقدميهم 

تسعة اسماء نهائية".
التحال��ف  النائ��ب ع��ن  وأك��د 
الوطني أن "البرملان قد يش��هد 
خالف��ات على بعض املرش��حني 
لك��ن يج��ب االنتهاء م��ن هذا 
امللف باس��رع وق��ت ممكن، كون 
املفوضية املستقلة لالنتخابات 
الرس��مية  دورتها  انته��ت  ق��د 
ف��ي  نعي��ش  نح��ن  وبالتال��ي 
فراغ ل��دى جهة مس��ؤولة عن 
االشراف على االنتخابات ينبغي 

معاجلته".
وأكمل أب��و حس��نة بالقول إن 
"الرؤية االولية بأن توزع املقاعد 
داخل املفوضية مبعدل خمس��ة 
للتحالف الوطن��ي، واثنان لكل 

من السنة والكرد".
يذك��ر ان رئيس مجل��س النواب 
س��ليم اجلب��وري قد اك��د أمس 
االول أن س��لة من التش��ريعات 
س��وف يتم اقرارها بع��د العيد 
من بينه��ا قوانني تخص تكوين 
ف��ي  الدس��تورية  املؤسس��ات 

العراق.

ترامب يتوعد كوريا الشمالية
بـ"كل اخليارات املطروحة"

وكانت كوريا الشمالية أطلقت 
ثالثة صواريخ قصيرة  الس��بت 
امل��دى ببحر الياب��ان، في الوقت 
ال��ذي كان عش��رات اآلالف م��ن 
اجلن��ود األميركي��ني والكوري��ني 
اجلنوبيني يشاركون مبناورات في 

شبه اجلزيرة الكورية.

تتمات ص1

متابعة الصباح الجديد:

"لومون��د"  صحيف��ة  نش��رت 
فيها  تناولت  تقري��رًا  الفرنس��ية 
التط��ّورات األخيرة ف��ي املنطقة، 
وس��لطت الضوء على أّن تنظيم 
"داعش" يتراجع على كّل اجلبهات 
من الع��راق الى لبن��ان، الفتة إلى 
أّن التنظي��م تراج��ع عل��ى احلدود 
الس��ورّية من جهاتها كافة، وبات 
يتمركز في وادي الف��رات، كما أّن 
األراض��ي الت��ي يس��يطر عليه��ا 

تتقّلص من جميع اجلوانب.
وأوضح��ت الصحيف��ة أّن��ه م��ن 
الشرق، بعد إستعادة املوصل ثاني 
أكب��ر مدينة عراقي��ة، مطلع متوز 
املاضي، تقّدمت القوات العراقية 
التحال��ف  بقص��ف  املدعوم��ة 
الدولي الذي تقوده واش��نطن إلى 
تلعف��ر، عل��ى مقربة م��ن احلدود 
عين��ه،  الوق��ت  ف��ي  الس��ورية. 
تكّثف الق��وات العربية الكوردّية 
الرق��ة، عاصمة  داخ��ل  ضغطها 

التنظيم سابًقا.
كم��ا يحاص��ر اجلي��ش الس��وري 
املدعوم من روسيا وإيران "داعش" 
ف��ي البادية. أما م��ن الغرب، فقد 
عمل اجليش اللبناني على تطهير 
الداعش��ية عل��ى احلدود  اخلالي��ا 
الس��ورية مع لبنان، فيما ضغط 
اجليش السوري من اجلهة الثانية 

للحدود.
ف��ي  ح��ذرت  الصحيف��ة  أّن  إال 
بالرغ��م م��ن  أّن��ه  املقاب��ل م��ن 
خس��ارته األراض��ي وتراجع��ه، ال 
يزال "داعش" يتمّت��ع بقدرة على 
القي��ام بهجم��ات، والدليل على 
التي  اإلرهابي��ة  اإلعت��داءات  ذلك 
أوروبية منذ عام،  تس��تهدف دوالً 
التنظيم مس��ؤوليته  أعلن  فقد 
ع��ن هجم��ات إرهابية ف��ي نيس، 
برل��ني وغيرهم��ا م��ن العواص��م 
الغربي��ة، ومؤخ��رًا في برش��لونة 
وكمبريلز، إس��بانيا. كما أش��ارت 
الهجم��ات  أّن  ال��ى  الصحيف��ة 

اإلرهابي��ة ت��زداد في األنب��ار غرب 
العراق، حيُث أّدى تراجع "اخلالفة" 
الى إنش��قاقات عميقة. ويبدو أّن 
التنظيم يعمل منذ أش��هر على 
نقل مقدراته املالية خارج املناطق 

احملاصرة.
من اجلهة الغربي��ة، أطلق اجليش 
هجوًم��ا  آب   19 ف��ي  اللبنان��ي 
واس��ًعا لتطهير احلدود مع سوريا 
م��ن 600 داعش��ي كان��وا هن��اك 
منذ 3 س��نوات. وبعد أسبوع من 
إس��تعادة اجليش ألراٍض شاسعة، 
أعلن وق��ف العمليات. في الوقت 
نفس��ه، نّف��ذ اجلي��ش الس��وري 
وح��زب اهلل هجوًما على "داعش" 

م��ن اجلهة األخ��رى للح��دود، في 
الدواعش بني  واضع��ني  القلمون، 
فّكي كماش��ة. كما لفتت إلى أّن 
اجليش اللبناني أّكد أّن الهجومني 

على احلدود غير منّسقني.
م��ا  ال��ى  الصحيف��ة  وتطّرق��ت 
أعلن��ه األم��ني الع��ام حل��زب اهلل 
الس��يد حس��ن نصراهلل ع��ن أّن 
"داعش" طلب التفاوض من أجل 
اإلنس��حاب. وبحس��ب مس��ؤول 
س��وري فق��د إنس��حب عناص��ر 
"داع��ش" الى الش��رق الس��وري، 

وبالتحديد الى دير الزور.
تلعفر: آخر مدينة بقبضة داعش

ولفت��ت الصحيفة الى أّن القوات 

العراقية أعلنت الس��بت في 26 
آب إستعادة السيطرة على مركز 
تلعفر والقلعة األثرية. وأصبحت 

املدينة محاصرة بشكل كامل.

معركة الرقة تتسارع
ونّبهت الصحيفة إلى أن الهجوم 
على الرقة إنطل��ق مطلع حزيران 
من قبل التحال��ف الدولي، وذلك 
املوص��ل.  معرك��ة  نهاي��ة  قب��ل 
ونّف��ذت الهج��وم "قوات س��وريا 
أّن  ال��ى  ولفت��ت  الدميقراطّي��ة"، 
انته��اء معركة املوص��ل في متوز، 
سمحت للقوات الدولية بتكثيف 
الضرب��ات اجلوّي��ة والقصف على 

الرقة، ما سّهل تقّدم احللفاء على 
األرض. إال أّن العمليات الس��ريعة 
خّلف��ت ضحايا م��ن املدنيني في 
يس��تخدمهم  والذي��ن  الرق��ة 
التنظيم كدروع بشرية. وأوضحت 
"لوموند" أّن "داعش" يسيطر اآلن 

على %40 من الرقة.

سباق نحو شرق سوريا
الدولي��ة  احلمل��ة  ترّك��ز  وفيم��ا 
جهودها ض��د "داعش"، س��اهم 
بالتهدئ��ة في  الس��وري  اجلي��ش 
غرب البالد عب��ر مناطق تخفيف 
التصعيد، التي مت التفاوض عليها 
م��ع املعارضة الس��ورية، للتقّدم 

ش��رق البالد. ومن��ذ منتصف أّيار، 
تعمل دمش��ق على إستعادة أبرز 
املناطق التي حتتوي حقوالً نفطّية 
في سوريا، وموارد زراعية، الطرقات 
نحو العراق، واألراضي في البادية، 

وذلك بدعم روسي إيراني.
أّما وادي الفرات، فقد أصبح املنفذ 
األخي��ر ل�"داعش"، وإنتصار كهذا 
مهّم للحكومة السورية إلطالق 
جهودها إلعادة اإلعمار، وتأمني ما 

ميكن من إستقاللية.
ومن جه��ة طهران، فه��ي تعمل 
عل��ى من��ع الوالي��ات املتحدة من 
احلصول عل��ى منطقة تأثير على 

احلدود.

بعد استعادة الموصل 
ثاني أكبر مدينة 
عراقية، مطلع تموز 
الماضي، تقدّمت 
القوات العراقية 
المدعومة بقصف 
التحالف الدولي الذي 
تقوده واشنطن إلى 
تلعفر، على مقربة 
من الحدود السورية. 
في الوقت عينه، 
تكّثف القوات العربية 
الكورديّة ضغطها 
داخل الرقة، عاصمة 
التنظيم سابًقا

عمليات حترير العياضية غربي تلعفر

بعد التطورات العسكرية األخيرة

تحرير تلعفر يمّهد لمحو "داعش" من الخارطة
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إعالم المحافظة 
بح��ث محاف��ظ واس��ط محم��ود 
عب��د الرضا طالل مع وزيرة الصحة 
الدكتورة عديلة حمود في مكتبها 
مببنى الوزارة واقع القطاع الصحفي 
في احملافظة وكيفي��ة النهوض به 

نحو االفضل.
وق��د اس��تحصل احملاف��ظ موافقة 
الوزي��رة على اس��تئناف العمل في 
املش��اريع الصحية املتوقفة ومنها 
األورام  التركي ومركز  املستش��فى 
الس��رطانية بع��د أن تت��م مفاحتة 
االمان��ة العامة جمللس ال��وزراء على 
املالية لتلك  التخصيص��ات  إطالق 

املشاريع.
الوزيرة  كذل��ك حصل��ت موافق��ة 
عل��ى اس��تحداث بعض األقس��ام 
الطبي��ة املهم��ة ف��ي قس��م من 
نظ��راً  احملافظ��ة  مستش��فيات 
ألهمية تلك األقسام باإلضافة الى 
أقس��ام  اس��تحداث  املوافقة على 
بيئية جدي��دة في احل��ي والصويرة 
والعزيزي��ة والنعماني��ة وبدرة على 
أن يت��م رفد تلك األقس��ام بالكوادر 
الطبية وامل��الكات املتخصصة في 

العمل البيئي.
كم��ا وافق��ت الوزي��رة عل��ى طلب 
احملافظ��ة بأهمي��ة رف��د احملافظ��ة 
بالعدي��د من االختصاصات الطبية 
املؤسس��ات  إليه��ا  تفتق��ر  الت��ي 
الصحية في محافظة واسط مثل 
أطباء العي��ون والتخدير.، كما متت 
املوافقة زي��اد القبول ف��ي إعدادية 
التمري��ض للعام الدراس��ي اجلديد 
لس��د النقص احلاصل في املالكات 

التمريضية .
وفيم��ا يخ��ص واق��ع األلغ��ام في 
مناط��ق الش��ريط احل��دودي فق��د 

متت مناقش��ه ه��ذا املل��ف اخلطير 
حيث س��تعمل الوزارة بالتنس��يق 
مع محافظة واس��ط وإي��ران على 
تش��كيل فرق متخصص��ة ملعاجلة 
مناط��ق  ف��ي  املنتش��رة  األلغ��ام 

الشريط احلدودي.
وحضر اللقاء رئي��س جلنة الصحة 
والبيئة في مجلس واسط الدكتور 
خالد العيجاوي إضافة الى عضوي 
اجمللس مهدي يونس عيال وهاش��م 
مكس��ر الزاملي ومدي��ر عام صحة 
واسط الدكتور جبار الياسري وعدد 

من معاون احملافظ ومستشاريه. 

قبول الحاصلين على الشهادة المعادلة لإلعدادية العراقية 

محليات 4

متابعة الصباح الجديد:

العالي  التعلي��م  وزارة  اص��درت 
نقل  العلم��ي، ضوابط  والبحث 
الطلبة م��ن اجلامعات املقبولني 
فيها خ��ارج العراق في اجلامعات 

للسنة الدراسية 2018-2017.
للوزارة  الرس��مي  املتحدث  وقال 
إّن  العب��ودي  حي��در  الدكت��ور 
الفئ��ات املش��مولة بالنقل الى 
الدراس��ة املناظرة داخ��ل العراق 
وزوجاتهم  الدبلوماس��يني  ابناء 
واملوظف��ني العامل��ني في اخلارج 
بعد انتهاء عمل ذويهم وعودتهم 

الى العراق .
واضاف املتحدث الرسمي ان من 
الفئات املش��مولة ايضا بالنقل 
ابن��اء وزوج��ات املبعوث��ني  ه��م 
دراس��يا على وفق نظام البعثات 
والزماالت الدراس��ية بعد انتهاء 
الى  وعودته��م  الدراس��ة  م��دة 
الكف��اءات  ذوي  وابن��اء  الع��راق، 
العائدة م��ن اخلارج املش��مولني 
بالق��رار 441 لس��نة 2008 بعد 
تق��دمي ما يثب��ت ذلك م��ن وزارة 
الهج��رة واملهجري��ن، والطلب��ة 
في  تؤهلهم مجاميعهم  الذين 
س��نة تخرجه��م من الدراس��ة 
الكلية  ف��ي  للقبول  االعدادي��ة 

)نفسها( او املعهد )نفسه( .
ان��ه  العب��ودي  الدكت��ور  وب��ني 
يش��ترط ف��ي انتق��ال الطال��ب 
املش��مول بالنقل  ال��ذي يدرس 
خارج العراق في جامعة معترف 
بها الى الدراس��ة املناظرة داخل 
العراق ان يكون سفره عن طريق 
دائرة البعث��ات او له ملف لديها 
وان يك��ون من املس��تمرين على 
الدراسة قبل عودته وغير راسب 

في دراسته اكثر من سنة.
وتاب��ع املتح��دث الرس��مي ان��ه 
س��يتم قبول الطلب��ة العائدين 
الى العراق من املس��تمرين على 
الدراس��ة الصباحي��ة في خارج 
الع��راق ف��ي اح��دى اجلامع��ات 
املعت��رف به��ا )من غي��ر الفئات 
م��ا  بحس��ب  آنف��ا(  املذك��ورة 
تؤهلهم معدالتهم في الدراسة 

االعدادية في سنة تخرجهم في 
الدراسة الصباحية استثناء من 
شرط س��نة التخرج ، مبينا انه 
الدبلوماسيني  ابناء  يشترط في 
العاملني  واملوظف��ني  وزوجاتهم 
وزوج��ات  وابن��اء   ، اخل��ارج  ف��ي 
ذوي  وابن��اء  دراس��يا،  املبعوث��ني 
الكف��اءات العائ��دة ان يكون��وا 
االدن��ى  احل��د  عل��ى  حاصل��ني 
للمعدل في الدراس��ة االعدادية 
وبحس��ب املع��دالت االتية 85% 
و80%  الطبي��ة،  للمجموع��ة 
و60%  الهندس��ية،  للمجموعة 
لكليات العل��وم واالختصاصات 
العلمي��ة واالنس��انية االخ��رى، 
وفي حال عدم استيفاء الطالب 
لشرط املعدل اعاله فيتّم قبوله 
عل��ى وف��ق م��ا يؤهل��ه معدله 
الدراس��ية االعدادية س��نة  في 
يش��ترط  انه  تخرج��ه، موضحا 

ف��ي الطلب��ة الذي��ن تؤهله��م 
مجاميعهم في سنة تخرجهم 
للقبول  االعدادية  الدراس��ة  من 
في الكلية )نفس��ها( او املعهد 
)نفس��ه( أن يكونوا ق��د اكملوا 
س��نتهم الدراس��ية اجلامعي��ة 

بنجاح.
وأضاف العبودي انه يشترط في 
وزوجاتهم  الدبلوماس��يني  ابناء 
واملوظفني العامل��ني في اخلارج، 
وابناء وزوجات املبعوثني دراس��يا، 
وابن��اء ذوي الكف��اءات العائ��دة 
النج��اح ف��ي االختبار الش��امل 
النقل من  الس��تكمال معاملة 
خارج العراق وس��يمنح الطالب 
فرص��ة اداء االمتحان مبحاولتني، 
االولى في منتصف ش��هر ايلول 
والثانية في شهر تشرين الثاني 
وفي حالة رس��وبه في احملاولتني 
يع��دل ترش��يحه ال��ى كلية او 

معه��د آخر وبحس��ب ما يؤهله 
معدله، مبينا انه س��يتّم إجراء 
املقاصة العلمية وحتديد املرحلة 
العلمي  القسم  الدراس��ية من 
املنقول الي��ه الطالب على وفق 
للمقاص��ة  العام��ة  الضواب��ط 

العلمية.
وذك��ر املتح��دث الرس��مي ان��ه 
س��يتّم ترقني قي��د الطالب من 
وزوجاتهم  الدبلوماس��يني  ابناء 
واملوظفني العامل��ني في اخلارج، 
وابناء وزوجات املبعوثني دراس��يا، 
وابن��اء ذوي الكف��اءات العائ��دة 
ف��ي حالة رس��وبه في الس��نة 
الدراسية االولى من دراسته من 
كليته او معهده مباشرة ويبلغ 
الطالب مبراجعة دائرة الدراسات 
لغرض تعديل ترشيحه وبحسب 
م��ا يؤهل��ه معدله في ش��هادة 
االعدادي��ة ف��ي س��نة تخرج��ه، 

مبينا انه سيتم تغيير جهة نقل 
الدراس��ية  الطلبة في الس��نة 
االول��ى عب��ر دائ��رة الدراس��ات، 
مشيرا الى ان الوزارة غير ملزمة 
بنقل دراس��ة الطالب من خارج 

العراق الى داخله.
اصدرت  عل��ى صعي��د متص��ل 
وزارة التعلي��م العال��ي والبحث 
العلمي، ضواب��ط قبول الطلبة 
احلاصلني على شهادة االعدادية 
االعدادي��ة  لش��هادة  املعادل��ة 
العراقي��ة م��ن امل��دارس خ��ارج 
الع��راق ف��ي اجلامعات للس��نة 
الدراس��ية 2017-2018، وفيم��ا 
املتق��دم  يك��ون  أن  أوضح��ت 
للقبول املركزي من مواليد 1993 
صع��ودا ومن خريجي الدراس��ة 
الثانوية لسنة القبول او السنة 
الدراسية السابقة ويتّم التقدمي 
عب��ر البواب��ة االلكترونية، بّينت 

ان��ه في ح��ال عدكم اس��تيفاء 
الطالب الي من هذين الشرطني 
فبامكانه التقدمي الى الدراس��ة 
املسائية في الكليات احلكومية 
وعن طريق ش��عبة الوافدين في 

قسم القبول املركزي حصرا.
وق��ال الدكتور حي��در العبودي ان 
التقدمي الى الدراسة في الكليات 
األهلية والكليات التابعة للوقفني 
)وللدراستني الصباحية واملسائية( 
الضواب��ط  بحس��ب  س��يتم 
والش��روط اخلاصة به��ا من خالل 
البوابة االلكترونية،  مش��يرا الى 
انه يحّق للطال��ب الوافد التقدمي 
على اي من قنوات القبول املتاحة 
)الدراس��ة الصباحية او املسائية 
في الكلي��ات واملعاهد او الكليات 
واجلامعات االهلية اسوة بالطلبة 
من خريج��ي الدراس��ة االعدادية 

في داخل العراق.

»التعليم« تصدر ضوابط نقل الطلبة من الجامعات المقبولين فيها خارج العراق

يشترط في انتقال 
الطالب المشمول 

بالنقل  الذي يدرس 
خارج العراق في 

جامعة معترف 
بها الى الدراسة 

المناظرة داخل 
العراق أن يكون 
سفره عن طريق 

دائرة البعثات أو له 
ملف لديها 

مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

وزير النفط: عربات 
متحركة لنقل الحجاج 

لضحايا اإلرهاب  

»االتصاالت« تطلق حمالت 
إلصالح الشبكة الهاتفية 
في النجف والديوانية 

اعالم النفط 
اوع��ز وزي��ر النف��ط جب��ار عل��ي اللعيب��ي 
بتجهيز مؤسس��ة الش��هداء فورا ب )150 
( عرب��ة متحرك��ة لنق��ل كبارالس��ن وذوي 
االحتياج��ات اخلاصة من عوائل الش��هداء 
واحلش��د الش��عبي وضحايا االرهاب  الذين 

يؤدون مناسك احلج في مكة املكرمة . 
وق��ال وزير النف��ط ان الدماء الت��ي قدمها 
الش��هداء في الذود ع��ن االراضي العراقية 
ووقوفهم بوج��ة العصابات االرهابية حتتم 
علين��ا بض��رورة  مد ي��د الع��ون لعوائلهم 
وتق��دمي الدع��م اللوجس��تي وامل��ادي لهم 
تثمينا لتل��ك الدماء الزكي��ة التي قدمها 
اوالئ��ك االبطال ، مضيف��آ ان الوزارة علمت 
بحاجة تلك العوائل للعربات املتحركة الداء 
مناس��ك احلج لذلك مت التوجية بتجهيزها 

على الفور 
رئيس��ة  وم��ن جانبه��ا قدم��ت الس��يدة 
مؤسس��ة الش��هداء ناجحة عب��د االمير 
شكرها وتقديرها لش��خص السيد الوزير 
الس��تجابته الس��ريعة وتلبي��ة احتياجات 
تلك العوائل من اجل مساعدتهم في امتام 
مناس��ك احلج  وللوزارة لوقوفهم املش��رف 
ودعمهم املستمر لعوائل الشهداء وتأمني 
االحتياج��ات املطلوبة للمؤسس��ة ولتلك 

العائالت .
يذك��ر ان وزارة النف��ط وم��ن خ��الل جلن��ة 
دعم احلش��د الش��عبي قامت بتكرمي اكثر 
م��ن )3500 ( م��ن عوائل الش��هداء وتوفير 
العرب��ات املتحرك��ة للجرحى م��ن مقاتلي 
احلش��د الش��عبي ، كما نظمت العشرات 
م��ن الفعاليات واالس��واق اخليرية الداعمة  
لعوائل الشهداء للتخفيف من معاناتهم 

لتوفير االحتياجات الالزمة لهم .

بغداد - الصباح الجديد:
اإلتص��االت  وزارة  لتوجيه��ات  تنفي��ذا«  
تذلي��ل جمي��ع  ال��دؤوب عل��ى  وس��عيها 
املعوقات الت��ي تواجه العمل اس��تطاعت 
الهيئ��ات الفنية في مديرية إتصاالت وبريد 
النجف االش��رف التابعة للشركة العامة 
لإلتصاالت والبنى التحتية إحدى تشكيالت 
ال��وزارة و بإش��راف مدير إتص��االت النجف 
عقيل عبدالرضا الطائي من إصالح وصيانة 
الكاب��ل الذي يغ��ذي مديرية م��رور النجف 
االشرف و إصالح الكابينة )٥( والبالغة٢٠٠ 
خط وكابين��ة )٧٢( في حي الس��واق وإجناز 
كابينة )٥( في مجمع النصر ومازال العمل 
مس��تمر من أجل صيانة جمي��ع الكابالت 
وإصالحه��ا في عم��وم محافظ��ة النجف 
بجهود منتس��بي املديرية خدمة« لقطاع 
اإلتص��االت وإنطالقا« من مب��دأ التخفيف 
ع��ن كاهل املواطن وتق��دمي أفضل اخلدمات 
للمواطنني واملؤسس��ات احلكومية وتعزيز 

املوارد املالية للدولة .   
عل��ى صعي��د متص��ل وبجه��ود متواصلة 
قامت مديرية اتص��االت الديوانية  التابعة 
والبن��ى  لإلتص��االت  العام��ة  للش��ركة 
التحتية إحدى تش��كيالت وزارة اإلتصاالت 
بحملة صيانة الشبكة الهاتفية اخلارجية 

في مجمع اتصاالت الشنافية .
فقد مت اصالح عدد من العوارض وإس��تبدال 
تقاس��يم هاتفي��ة مبناطق ش��تى من حي 
االسكان وأيضا مت اصالح العطل الكهربائي 
التي��ار  وإع��ادة  للدائ��رة  الرئي��س  للخ��ط 
الكهربائ��ي للمجمع ،  كما نفذت املالكات 
الهندسية والفنية لشعبة التراسل حملة 
صيان��ة للكابل الضوئ��ي وإصالح العارضة 
وتأمني مس��ار مجمع الغدير وإعادة اخلدمة 
اليه ويأتي ذل��ك تنفيذا« لتوجيهات الوزارة 
التي تس��عى دوما« لتحقي��ق األفضل في 
عال��م اإلتص��االت وتكنولوجي��ا املعلومات 
والعم��ل عل��ى االس��تمرار بتق��دمي جميع 

اخلدمات للمواطن العراقي . 
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البصرة - سعدي علي السند:

افتتحت الش��ركة العامة للموانئ 
العراقي��ة عط��اءات املرحل��ة األولى 
لبناء مين��اء الفاو الكبي��ر، بحضور 
وزير النق��ل الكابنت كاظ��م فنجان 
احلمامي ومدير عام الش��ركة رئيس 
املهندس��ني رياض س��وادي شمخي 
األقس��ام  مس��ؤولي  م��ن  وجم��ع 
والش��عب ف��ي الش��ركة وبحضور 
الش��ركات العاملي��ة الت��ي تقدمت 

لتنفيذ العمل .
وش��دد الوزير احلمام��ي على اعتماد 
النظ��ر  والنزاه��ة ف��ي  الش��فافية 
قب��ل  م��ن  املتقدم��ة  بالع��روض 
الش��ركات العاملية الكبرى التي تود 
العمل مبين��اء الفاو الكبير، مبينا ان 
الش��ركات التي حض��رت العطاءات 

ذات رصان��ة عالي��ة وكف��اءة كبيرة 
االس��تراتيجية  املش��اريع  مبج��ال 

العمالقة ولها خبرة واسعة عامليا.
وأش��ار الوزير الى ان العمل مستمر 
على قدم وساق إلكمال إجناز املراحل 
االساسية للميناء وان هذا املشروع 
يعد نقلة كبي��رة لألقتصاد العراقي 
ويرف��ع من اإلمكانيات املالية للدولة 
ويستقطب الشركات العاملية لنقل 
بضائعها وس��لعها عبر هذا امليناء ، 
مؤك��دا إن املوان��ئ العراقية س��وف 
تقوم بتغير خارطة العالم بالنسبة 
للتجارة البحري��ة والنقلية العاملية 
وم��ا يتميز به ميناء الفاو الكبير من 
ق��درة هائلة في املش��اريع والتي من 
شأنها تش��غيل اآلالف من العاملني 
والب��ري  البح��ري  القطاع��ني  ف��ي 
مم��ا يس��هم ف��ي انتع��اش القطاع 

االقتصادي في البلد.

تسلمت كاسر األمواج الشرقي 
أوائل الشهر اجلاري

وكان وزير النقل قد رعى أوائل شهر 
آب اجل��اري حف��ال مبناس��بة تس��لم 
كاسر األمواج الش��رقي مليناء الفاو 

الكبير.
وقال الوزير في كلمة له باملناس��بة 
خالل االحتفال ان هذا الكاس��ر يعد 
أول فق��رة رئيس��ة ضم��ن مكونات 
مين��اء الفاو الكبير، مبينا ان عملية 
إنش��اؤه مرت بتحديات كبيرة منها 
لوجس��تية بالنظر لبعد امليناء عن 
مقالع احلجر ولعدم وجود ش��بكات 

الطرق واخلدمات. 
واضاف الوزير  ان الكاسر أجنز بأعلى 
املواصف��ات العاملية وي��ؤدي الغرض 
الذي انش��ئ م��ن أجله عل��ى أكمل 
وج��ه وان قيم��ة العق��د بلغت 204 
ماليني يورو وان الكاس��ر بلغ طوله 8 

كيلومترات و205 مترا ، واس��تعمل 
في��ه قرابة 8 مالي��ني و500 الف طن 
من احلجر، و 300 معدة بحرية وبرية، 
فيما كان هناك 800 عامل شارك في 
األعمال منهم ‰50 عمالة محلية. 

وحي��ا احلمام��ي اجلهود الت��ي بذلت 
الجن��از هذا العمل العم��الق بدءا من 
الش��ركة املنف��ذة التي كان��ت أول 
ش��ركة أجنبية تبادر في االس��هام 
بإنش��اء مين��اء الفاو الكبي��ر وفريق 
املهندس املقيم وإدارة املش��روع من 
منتس��بي ش��ركة املوانئ العراقية 
وكذلك جميع اجلهات التي اسهمت 
ودعمت املش��روع ، معب��را عن أمله 
في أن يك��ون هذا اإلجن��از فاحتة خير 
الس��تكمال بقي��ة مكون��ات امليناء 
مل��ا س��يقدمه م��ن دع��م لالقتصاد 
العراق��ي وحتس��ني إجمال��ي الن��اجت 

القومي للبلد.

تقرير

الموانئ العراقية تفتح عطاءات المرحلة األولى لميناء الفاو الكبير 
بحضور وإشراف وزير النقل كاظم الحمامي 

وزير النقل خالل إشرافه على فتح العطاءات

جانب من لقاء محافظ واسط مع وزيرة الصحة

بغداد - الصباح الجديد:
وق��ع صندوق إع��ادة اإلعم��ار امس 
الثالثاء اتفاقية تع��اون مع جامعة 
األنب��ار والتي ستس��تمر ملدة ثالث 

سنوات .
وتنص االتفاقية على تقدمي اخلدمات 
وب��دون  للصن��دوق  االستش��ارية 
مقاب��ل ، حي��ث وق��ع االتفاقية عن 
جانب الصندوق الدكتور مصطفى 
وع��ن  الصن��دوق  رئي��س  الهيت��ي 
جامعة األنبار الدكتور خالد البتال 

رئيس اجلامعة .

بغداد - الصباح الجديد:
أكدت وزارة  الصحة والبيئة البيئة 
عن عزمه��ا مطالب��ة األمم املتحدة 
بتمديد م��دة إزالة األلغام واخمللفات 
احلربي��ة في البالد لعش��ر س��نوات 
أخرى. وبحث مدير عام دائرة ش��ؤون 
االلغام خالد رش��اد مع رئيس وحدة 
دعم وتنفيذ اتفاقي��ة اوتاوا وعضو 
جلنة متديد االتفاقية املادة اخلامسة 
خوان كارل��وس في اربي��ل بحضور 
ممثلني عن املؤسسة العامة لشؤون 

االلغام في اقليم كردس��تان العراق 
االستفس��ارات املرس��لة م��ن جلنة 
واملتعلق��ة بطلب  اخلامس��ة  املادة 
العراق بتمديد اتفاقية اوتاوا ل�)10) 
اعوام مقبلة ابتداًء من عام 2018 .

واشار املدير العام الى ان دائرة شؤون 
االلغام كانت قد اجابت على جميع 
االستفس��ارات املقدم��ة م��ن قبل 
املادة اخلامسة واملتعلقة بالبرنامج 
الوطني بصدد طلب التمديد الذي 
كان تقدم به العراق في وقت سابق، 

مبين��ا إن »الع��راق ال ميك��ن أن يزيل 
األلغ��ام املوجودة ف��ي أرضه بحلول 
ش��باط من عام 2018، بحس��ب ما 
تعهد به عند التوقيع على اتفاقية 
أوت��اوا حلظر األلغام في عام 2008«، 
عازي��اً ذل��ك إلى »اكتش��اف حقول 
ألغ��ام جديدة عند احل��دود اإليرانية 
العراقي��ة، في محافظ��ات البصرة 
وميس��ان وواس��ط وديال��ى، فضالً 
عما خلفه منها تنظيم داعش في 

املناطق التي يسيطر عليها«.

اتفاقية تعاون بين إعادة اإلعمار وجامعة األنبار 

»البيئة« تطالب األمم المتحدة 
بتمديد اتفاقية أوتاوا لأللغام 

محافظ واسط : يؤكد استئناف العمل في 
المشاريع الصحية والعالجية المتوقفة 

بعد موافقة المالية على مناقلة األموال في الدوائر البلدية لتفعيل عملها
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المركز العراقي -  خاص:

للتنمية  العراق��ي  املرك��ز  عق��د 
اإلعالمية ندواته نصف الشهرية 
فق��د مت عقد ندوت��ه الثانية لهذا 
الشهر باس��تضافته وعلى قاعة 
عيون الس��يد عمار احلكيم رئيس 
تيار احلكمة ، في جلسة أدارها كل 
من الدكتور عبد األمير االس��دي 

والدكتور حميد فاضل .
وقد بدأها الدكتور عدنان السراج 
رئي��س املرك��ز العراق��ي للتنمية 
اإلعالمي��ة مرحباً بالس��يد عمار 
احلكي��م ال��ذي لبى دع��وة املركز 
مشكوراً وباحلضور الكرمي الدكتور 
مظهر محمد صالح املستش��ار 
االقتصادي لرئيس مجلس الوزراء 
وأمي��ر الكناني مستش��ار رئيس 
الك��رام  والضي��وف  اجلمهوري��ة 
من النخب االعالمي��ة والكادميية 
واملثقفني ورؤس��اء حترير الصحف 
واملراكز البحثية حيث بتواجدهم 
تس��تكمل  الني��رة  وبعقوله��م 
اش��راقات ونش��اطات املرك��ز في 
والت��ي ل��م تك��ن  كل جوانبه��ا 
لق��اءات الس��قاط التكليف وامنا 
لتأس��يس ش��راكة وطني��ة م��ع 
هذه النخ��ب الكبيرة في قاماتها 
لنص��ل معه��ا الى ب��ر االمان في 
وط��ن آمن موف��ور بنعم��ة احلياة 
احل��رة الكرمية. نحن نبغي كمركز 
عراق��ي للتنمي��ة االعالمي��ة من 
خ��الل ه��ذه اللق��اءات أن نك��ون 
جزءاً من املس��ارات الوطنية التي 
تتجس��د في الش��راكة الوطنية 
وبأصحاب القرار ، وبهذا فاننا نريد 
م��ن املتحدث أن يفيدن��ا ويضعنا 
ف��ي صورة احل��دث واملوضوع الذي 
نبتغ��ي بحضورنا ه��ذا أن نتعرف 
عليه بكل حرص ومس��ؤولية مع 
التأكي��د على أننا نعيش مع هذه 
الكبير على  االنتص��ار  اللحظات 
داعش والذي اكتمل اليوم بتحرير 
تلعفر لتع��ود نينوى كاملة نقية 
بيض��اء حلض��ن العراق م��ن بعد 
س��وء مس��ها واهله��ا باالحتالل 

الداعشي البغيض .
كاع��الم  يضعن��ا  أيض��اً  وه��ذا 
وكمس��ؤولني من ه��ذا املنبر احلر 
ف��ي هذا اللق��اء الواس��ع الكبير 
مع قامة عراقية مقتدرة أن نّحي 
بط��والت قواتن��ا املس��لحة بكل 
صنوفها وحش��دنا الشعبي على 
هذا االنتصار وأن ال نغفل بالتحية 
واالج��الل للش��هداء وللجرح��ى 
ولعوائل��ه الكرمية الت��ي يجب أن 
توضع في مكانها املرموق بعد أن 

ضحت بأبنائها من أجل الوطن .
بعدها قدم السيد احلكيم  والذي 
ب��دأ حديث��ه بتقدمي  الش��كر الى 

املرك��ز ورئيس��ه الدكت��ور عدنان 
عل��ى اتاح��ة فرصة اللق��اء بهذا 
احلضور املتميز ف��ي أيام مباركات 
م��ن ذي احلجة وبالنصر الس��ريع 
في حتري��ر تلعفر والقادم قريباً في 
احلويجة وغرب االنبار ليعود بعدها 
العمل على استقرار الدولة حيث 
احلال والتفكير في احلرب والتحرير 
غير حال تفكير الناس في السلم 
حيث ما يش��غل  التفكير هو في 
كيفية العمل على حل املشاكل 
الداخلي��ة ومنه��ا م��ا ه��و ب��ني 
الق��وى السياس��ية ، إدارة الدولة 
ومس��اراتها ، اخلدمات وكل ش��ْي 
تتطلب��ه مرحلة البناء في الدولة 
واجملتم��ع ف��ي مرحلة الس��لم  ، 
فم��اذا أعددنا لذل��ك إذا ما عرفنا 
أن مرحل��ة 2003 وم��ا بعدها غير 
مرحل��ة ع��ام 2017 وال ه��ي مثل 
مرحل��ة ع��ام 1991  فالهواجس 
تختلف من مرحل��ة الى مرحلة ، 
2018القادمة  والعراق في مرحلة 

ليست كمرحلة 2003 .
يج��ب أن تك��ون مرحل��ة الع��ام 
القادم مختلفة متاماً مرحلة بناء 
وترسيخ الدولة فماذا خططنا في 
هذه الس��نوات وما هي اخلطوات 
والسلوك للمرحلة املقبلة لست 
هنا ف��ي تخط��يء مكون��ات عن 
مرحلة عمل س��ابقه لعامنا هذا 
لك��ن مرحلة م��ا بع��د االنتصار 

توج��ب أن نعيد تأهي��ل للمرحلة 
اجلدي��دة ولع��دم تطاب��ق ال��رؤى 
مع الزم��الء في القي��ادة باجمللس 
خلصن��ا أن نب��دأ بأنفس��نا ومن 
هن����ا ج��اء االنبثاق لتيار يحمل 
اس��م احلكمة ، وال أقلل من شأن 
اجمللس األعلى في هذا االنبثاق وال 
أن��ا محتاج لتيار أكون رئيس��اً له 
فاجملل��س االعلى أنا أرأس��ه حتى 
حلظة األعالن عن احلكمة ، واجمللس 
األعلى قوي بكل عالقاته وقياداته 
وش��بابه م��ن األعلى ال��ى األدنى 
لكني وجدت أن متطلبات املرحلة 
وما أسعى له في اجمللس لم يكن 
ليتحق��ق إال بتي��ار جدي��د وكان 
القرار صعب��اً. وكن��ت على يقني 
بأنه التيار ال��ذي تتطلبه املرحلة 
على وفق االف��كار واألهداف التي 
انبثق بها وال نقلل بهذا من ش��أن 
القيادات  وقدرة وكفاءة ووطني��ة 
الت��ي بقي��ت بتش��كيلة اجمللس 
األعل��ى ، رأين��ا باحلكم��ة مفتاح 
احلل ف��ي عراقنا الي��وم فاحلكمة 
ضرورية جداً ف��ي التعامل لتوفير 
البق��اء  ومقوم��ات  عناص��ر  كل 
للع��راق الق��وي مع نفس��ه ومع 
كل جيرانه ب��كل أنظمتها ، وفي 
احلكمة نبتعد عن نظام املكونات 
ونعمل على نظام الوطن للجميع 
وهذا يحتاج ال��ى بذل ومضاعفة 
اجله��ود لنرفع من هذا الش��عب 

الذي يس��تحقه ساعني  للموقع 
بهذا الهدف م��ع التيارات االخرى 
لنكون جميع��اً بنفس واحد ضد 
احلواج��ز لنكس��رها ولنعّب��ر عن 
ال��والء للعراق اجلديد مع تناس��ي 
املاضي حيث ال يت��م إال من خالل 
فت��ح صفح��ة جديدة وم��ن دون 
ان ننس��ى من تلطخ��ت أيديهم 
بدماء العراقيني وهذه مس��ؤولية 
القض��اء لين��ال منهم بق��رارات 
عادل��ة وأن ال نظل مبالحقة الناس 
حتت مس��مية البعث الذي أصبح 
ليس ل��ه وجود بحكم الدس��تور 
والزم��ن ال��ذي ط��واه وأن نعم��ل 
على انهاء املساءلة حتت هيكلية 
املس��اءلة والعدالة ولتي يجب أن 
تكون مرحلها قد انتهت وال نظل 
يومياً نالح��ق ه��ذا وذاك في هذا 
املكان وذاك فما م��ن هذا اال زيادة 
في التوتر وعدم البناء واالستقرار 

في الدولة واجملتمع .
وهذا املوضوع بحق يجب أن نكون 
قد انتهينا من��ه من زمن ونغلقه 
نهائياً وض��رب مثالً في موضوعة 
احلكم��ة  تي��ار   ، الصخ��ر  ج��رف 
كم��ا وصفة الس��يد احلكيم بأن 
شخصياته عابرة للمكونات وهم 
من كل املكون��ات نبغي الى ذلك 
قبل االنتخابات وبعدها » لنجمع 
الناس عل��ى كلمة س��واء » هذا 
هاجس��نا في التيار وال يعني أننا 

قد تخلين��ا عن القيم واإلس��الم 
مبجرد تغيير إسم أو أن التأسيس 

كان باسم احلكمة .
لق��د أردنا به��ذا األس��م أن نعّبر 
عن الض��رورات املطلوبة حتت هذا 
اإلس�����م عاب��رة للمكونات الى 
الوطني��ة بعمومه��ا وش��مولها 
ومتكني الش��باب ومتكني املرأة بأن 
يأخذا الش��باب واملرأة دورهما في 
البناء هذا هو جل مشروعنا وهنا 
كانت نقط��ة اخلالف مع القيادات 
األخ��رى التي ظلت في تش��كيلة 
اجملل��س ، وهذا املش��روع هو الذي 
قد افضى الى انبثاق التيار ونؤكد 
في عملنا على محاربة الفس��اد 
في البناء وف��ي االختيار للقيادات 
العامل��ة في مؤسس��ات الدولة 
ولي��س بالض��رورة أن تك��ون ذات 
مرجعية ووالءات حزبية وطائفية 
وامن��ا لألق��در واألك��فء ، نعم��ل 
جاهدي��ن لنجاح ملف التس��وية 
الوطنية الذي أخ��ذ مدى متقدم 
من احلكوم��ة وم��ن األمم املتحدة 
)يونام��ي( وه��و م��ا يتواف��ق م��ع 
اجلميع ومع الدس��تور ومع القوى 
اخملتلف��ة وأن يصنع هذا املش��روع 
ملحم��ة جديدة ف��ي االنتخابات 

املقبلة لوحدة اجملتمع .
وأك��د الس��يد احلكي��م أن ه��ذه 
اجلمي��ع  متف��ق  االنتخاب��ات 
متام��اً  ومقتن��ع  ودول  منظم��ات 

عل��ى أن جترى ف��ي وقته��ا احملدد ، 
وفي اخلتام رد السيد عماراحلكيم 
رئيس تي��ار احلكمة على أس��ئلة 
واستفس��ارات وتعقيبات احلضور 
وكان��ت عديدة وش��املة للكثير 
م��ن اجلوانب الت��ي عرج الس��يد 
احلكيم ف��ي حديثه عليها وأخرى 
ذات ابع��اد مل��ا يتعلق بالس��احة 
العراقية عموماً وفي االس��تفادة 
بادارة  والكفاءات  املس��تقلني  من 
الدول��ة وهذا ق��د ب��دأ العمل به 
الس��يد رئي��س مجل��س ال��وزراء 

وبشكل فاعل .
كما أكد الس��يد احلكي��م على أن 
ف��ي مج��ال السياس��ة اخلارجي��ة 
السياس��ي  باملتغيري��ن  نعم��ل 
واالجتماع��ي م��ع اجلي��ران خاصة 
العربية ومنها الس��عودية وكذلك 
مع ايران وتركي��ا واالنفتاح عليهم 
جميع��اً م��ن خالل عراق مس��تقل 
وقوي وانا م��ع الزي��ارات التي تؤدي 
لإلنفتاح عل��ى اجليران وأرحب بها ، 
أنن��ا نعمل من خالل التيار أن نكون 
أكثر انفتاح��اً من أجل اع��ادة بناء 
الع��راق القوي ، وه��ذا طبعاً يكون 
بتعاون اجلميع وال نتوقع أن يتم بني 
ليل��ة وضحاها ، أك��د في ختام ردة 
على أحد اسئلة احلضور ، ما اجلديد 
للتيار ؟ بجواب��ه اخملتصر و بالعبارة 
التالية » سيلمس الشارع العراقي 

وبالتدريج جديد التيار » . 

رئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم 

في ضيافة المركز العراقي للتنمية اإلعالمية
»اإلعمار« تتابع 

تحضيراتها لعقد مؤتمرها 
العلمي مطلع تشرين األول 

العراق يّطلع على 
التجربة اإليرانية في 

مجال كسح األلغام

بغداد - الصباح الجديد:
ت��رأس وكيل وزارة االعمار واالس��كان والبلديات 
واالش��غال العام��ة املهندس اس��تبرق ابراهيم 
الشوك اجتماع اللجنتني التحضيرية والعلمية 
اخلاصتني باملؤمتر العلمي الذي ستعقده الوزارة 
حت��ت ش��عار ) باالعمار نع��زز االنتص��ار( مطلع 

تشرين اول املقبل .
وقال الوكيل ان االجتماع بحث ما مت اجنازه خالل 
الفترة املاضية حول أعداد البحوث املرسلة الى 
املقيم��ني العلمي��ني وانواعه��ا واختصاصاتها 
وبحس��ب احملاور الت��ي مت حتديده��ا واملتضمنة ) 
العم��ارة اخلض��راء واالبنية املس��تدامة وتأهيل 
امل��دن احمل��ررة ، اع��ادة اعم��ار الطرق واجلس��ور ، 
البنى التحتية وتكنلوجيا املعلومات واخلدمات 
الهندس��ية ، تقني��ات البن��اء احلديث��ة والبيئة 
املناس��بة ، االس��كان والتخطي��ط العمران��ي 
والتنمية احلضرية، الية التمويل ملش��اريع اعادة 
االعمار واالس��تثمار ، الش��راكة بني القطاعني 

العام واخلاص في اعمار املدن احملررة (.
واك��د وكي��ل ال��وزارة ان العم��ل يج��ري بوتيرة 
متصاع��دة الجن��از العرض اخل��اص باملؤمتر بنحو 
يتالءم وااله��داف التي يس��عى لتحقيقها في 
تهيئة س��بل اعادة اعمار املناط��ق احملررة بنحو 
يلبي الطموح من خالل خلق بيئة عمل تزاوج بني 
اخلبرات املتراكمة لدى تشكيالت الوزارة واجلانب 

العلمي والنظري لدى الباحثني واالكادمييني .
وتاب��ع الوكي��ل ان االجتم��اع تط��رق كذلك الى 
اجلوان��ب الفنية اخل��اص بتهيئة م��كان انعقاد 
املؤمتر وجتهيزه بكافة مس��تلزمات النجاح ومن 
بينها اجلان��ب اإلعالمي اخل��اص بتغطية املؤمتر 
، كم��ا مت التوجي��ه الع��داد فل��م وثائق��ي يوثق 
لعملي��ات البناء واالعمار التي قامت بها الوزارة 
مس��بوقة بالنصر العس��كري عل��ى عصابات 

داعش االرهابية .

بغداد - الصباح الجديد:
ت��رأس وكي��ل وزارة الصح��ة لش��ؤون البيئ��ة 
د.جاس��م الفالحي وفدا فنيا عالي املس��توى 
وبتوجيه م��ن وزي��رة الصحة والبيئ��ة عديلة 
حم��ود حس��ني من اج��ل االطالع عل��ى جتربة 
اجلمهوري��ة االس��المية ف��ي ايران ف��ي مجال 

كسح االلغام.
وق��ال الوكيل الفني لش��ؤون البيئة جاس��م 
الفالحي انه ت��رأس وفدا فنيا عالي املس��توى 
ض��م مختص��ني م��ن وزارة الدف��اع / مديري��ة 
الهندسة العسكرية ووزارة الداخلية مديرية 
الدفاع املدني وممثلي دائرة شؤون االلغام فضال 

عن ممثلي وزارة اخلارجية .
وب��ني الوكي��ل الفني ان��ه مت عق��د اجتماعات 
مهم��ة ف��ي مق��ر وزارة الدف��اع االيراني��ة بني 
اجلانبني العراقي برئاس��ته وبني اجلانب االيراني 
برئاس��ة معاون وزير الدفاع االيراني للش��ؤون 
الهندس��ية محمد اس��المي حي��ث مت تقدمي 
عرض متكامل عن مهام برنامج شؤون االلغام 
في العراق والذي يترأس مجلس��ه االعلى دولة 
رئي��س ال��وزراء وتوجيه وزيرة الصح��ة والبيئة 
باملشاركة مع وزارات الدفاع والداخلية واالمن 
الوطن��ي والنف��ط مش��يرا ال��ى أن املصال��ح 
املش��تركة اإليرانية العراقية تش��كل ارضية 
لتنمي��ة العالقات ب��ني البلدي��ن. مؤكدا على 
ض��رورة تعزي��ز العالقات والتع��اون بني طهران 

وبغداد في مجال كسح االلغام.
واوض��ح الفالحي ان اجلانب االيراني قدم عرضا 
متكامال ع��ن امكانيات مركز ش��ؤون االلغام 
في اي��ران.ومت الت��داول في كيفية االس��تفادة 
من خب��رات اجلانب االيراني في مجال كس��ح 
االلغام خصوصا في املناطق احلدودي ، مشيرا 
ال��ى ان الوفد الفني قام بزيارة منظمة اإلغاثة 
والنجاة ومنظمة الهالل االحمر االيرانية والتي 
تعن��ى في مجال التوعية م��ن مخاطر االلغام 
ومس��اعدة الضحايا وتوفير اط��راف صناعية 
وادماجهم في اجملتمع من اجل االس��تفادة من 

التجربة االيرانية.  

يهدف المركز الى 
تأسيس شراكة 
وطنية مع هذه 
النخب الكبيرة في 
قاماتها لنصل 
معها إلى بر األمان 
في وطن آمن 
موفور بنعمة الحياة 
الحرة الكريمة

جانب من اللقاء

إعالم الصناعة 

واملع��ادن  الصناع��ة  وزارة  تس��تعد 
لتنفي��ذ األمر الديوان��ي الذي أصدره 
رئيس مجلس ال��وزراء الدكتور حيدر 
العبادي بتدخل مستمر ومباشر من 
قبل وزير الصناعة واملعادن املهندس 
محمد شياع السوداني والذي ينص 
عل��ى أن تتول��ى ال��وزارة تأمني كامل 
احتياجات وزارة الكهرباء من محوالت 
وأسالك وأعمدة وغيرها إلعادة التيار 

الكهربائي إلى محافظة نينوى .
واوضح مدي��ر عام الدائرة الفنية في 
الوزارة املهندس ناص��ر ادريس املدني 
ان ذل��ك يأت��ي م��ع مراع��اة النوعية 
ف��ي التجهي��ز عل��ى أن تق��وم وزارة 
الكهرباء بتقدمي جداول باحتياجاتها 

من املعدات آنفا إل��ى وزارة الصناعة 
واملع��ادن وتتكف��ل اللجن��ة العلي��ا 
النازح��ة  العائ��الت  واي��واء  إلغاث��ة 
تس��ديد اقيام املواد اجملهزة إلى وزارة 

الكهرباء.
واكد املدير العام في تصريح للمركز 
اإلعالمي في الوزارة بأن هناك اهتمام 
اس��تثنائي م��ن قبل رئي��س مجلس 
ال��وزراء واألمانة العامة جمللس الوزراء 
وهيئة املستش��ارين وصندوق إعمار 
املناط��ق املتض��ررة وكل اجلهات ذات 
العالقة بوزارة الصناعة وش��ركاتها 
وان م��ن بني األمور الت��ي تترجم هذا 
االهتم��ام هو أن تأخذ ش��ركات وزارة 
مهم��ة  عاتقه��ا  عل��ى  الصناع��ة 
احتياجات  وتأم��ني معظ��م  تصنيع 
احمل��ررة  احملافظ��ات  إعم��ار  إع��ادة 
ف��ي نين��وى واالنب��ار وص��الح الدين 

وديالى من مش��اريع اجلس��ور والبناء 
والكهرباء وغيرها كل شركة حسب 
اجمل��ال الذي تختص به ، مش��يرا إلى 
أن الوزارة وضعت وبإش��راف من قبل 
املستش��ار العلمي الدكتور حمودي 
عب��اس درج��ات وتقييم للش��ركات 
وتخصصاتها بحيث تكون الشركة 
املتخصصة ه��ي التي تقوم بالعمل 
ومتتلك االمكانيات والكفاءة الالزمة 

لتنفيذ العمل املطلوب. 
ولفت املدن��ي إلى االجتماع املوس��ع 
الذي مت عقده في األمانة العامة جمللس 
الوزراء وحضره صندوق إعمار املناطق 
املتض��ررة والذي ش��هد جتاوب��ا كبيرا 
مع احلملة اإلعالمية لوزارة الصناعة 
للوزي��ر  املباش��ر  والتدخ��ل  والتأثي��ر 
محمد شياع السوداني على اجلهات 
ذات العالقة في إحالة جميع األعمال 

على ش��ركات الوزارة والتي ستعمل 
بدوره��ا عل��ى ان تكون ه��ذه األعمال 
باملستوى املطلوب من حيث الكفاءة 
والنوعية والثقة خلدمة املواطنني في 
املدن املتضررة بالعودة إلى مناطقهم 
ومدنه��م وتوفير اخلدم��ات الضرورية 

ملمارسة حياتهم اليومية . 
كم��ا أش��ار املدني إلى تدخ��ل واحلاح 
وجه��ود الوزي��ر في تس��ديد جزء من 
الدي��ون املترتبة بذم��ة وزارة الكهرباء 
العام��ة  ديال��ى  ش��ركة  لصال��ح 
مباميكنه��ا من تنفيذ بع��ض األعمال 
في مدين��ة املوصل لإلس��راع بتقدمي 
اخلدم��ات الضرورية إلع��ادة النازحني 

إلى مساكنهم .

/ مرك��ز اإلعالم والعالق��ات العامة 
في وزارة الصناعة واملعادن 

تنفيذًا لألمر الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء 
تقرير

الصناعة تستعد لتأمين كامل احتياجات إعادة التيار الكهربائي إلى نينوى 

احدى محطات الطاقة الكهربائية

اعالم المحافظة 
بح��ث وزي��ر التخطي��ط الدكت��ور 
س��لمان اجلميلي مبكتبه في ديوان 
الوزارة مع محافظ واسط محمود 
عبد الرضا ط��الل بحضور عدد من 
أعضاء مجل��س احملافظة ومعاوني 
وكذل��ك  احملافظ��ة  ومستش��اري 
املس��ؤولني املعنيني في الوزارة واقع 

املشاريع املتوقفة .
ومت خالل اللقاء بحث واقع املشاريع 
املتوقفة في محافظة واسط سواء 
كانت مش��اريع تنمي��ة األقاليم أو 
املشاريع املمولة من التخصيصات 

االستثمارية للوزارات.
ودع��ا احملاف��ظ وزارة التخطيط الى 
أهمية املضي في تنفيذ املش��اريع 
املهمة واإلستراتيجية في احملافظة 

ومنه��ا مش��اريع اجمل��اري ف��ي احلي 
وكذل��ك  والنعماني��ة  والصوي��رة 
مش��اريع امل��اء ومنها مش��روع ماء 
الكوت الكبير ال��ذي توقف العمل 

فيه منذ فترة طويلة؛
وقد حصل��ت موافق��ة الوزير على 

إدخال س��تة مش��اريع كبي��رة في 
محافظ��ة واس��ط ضم��ن مبل��غ 
وتش��مل هذه  البريطاني  الق��رض 
البلدي��ات  قطاع��ات  املش��اريع 
والكهرباء واجملاري إضافة الى قطاع 

الصحة .

 إعالم التجارة:
اعلنت الش��ركة العام��ة لتصنيع 
احلبوب في وزارة التجارة عن قيامها 
بجوالت رقابية وتفتيش��ية ملتابعة 
عملية االنتاج والتوزيع في املطاحن 
واحلكومي��ة في محافظة  االهلية 

النجف االشرف .
واوضح مدير عام الشركة املهندس 
طه ياسني عباس ان جلنة مشتركة 
م��ن وح��دات الرقاب��ة والس��يطرة 
النوعي��ة التابع��ة لفرع الش��ركة 
ف��ي النجف االش��رف نف��ذت عدة 
زيارات تفتيش��ية شملت املطاحن 
العامل��ة  واالهلي��ة  احلكومي��ة 
تل��ك  تخل��ل  حي��ث   ، باحملافظ��ة 
الزيارات س��حب مناذج من الطحني 
املنت��ج لغ��رض الفح��ص اخملتبري 

اضاف��ة ال��ى متابع��ة مس��تويات 
االنت��اج والتجهيز املكلف��ة بها مبا 
فيها جتهيز محافظات صالح الدين 
واالنبار والعائالت النازحة املسجلة 

فيهما . 
من جانب اخر اشار املدير العام الى 
ان فرع شركته في محافظة نينوى 
يعمل بجه��ود اس��تثنائية لتأمني 
توفي��ر مادة الطحني ضمن مفردات 
احلص��ة التمويني��ة ال��ى املواطنني 
املتواجدي��ن في املناط��ق احملررة من 
قضاء تلعفر والعائالت النازحة في 
باالجراءات  أس��وة  اإليواء  مخيمات 
الت��ي اتخذه��ا خ��الل م��دة حتري��ر 
مناط��ق املوصل بجانبيها االيس��ر 
واالمي��ن اضافة ال��ى تخصيص عدد 
من املطاحن القريبة لتوفير كميات 

الطح��ني املطلوب��ة لتوزيعها على 
ومخيمات  القض��اء  ف��ي  العائالت 

ايواء النازحني .
على صعيد متصل اعلنت الشركة 
تفقدي��ة  بج��والت  قيامه��ا  ع��ن 
لالط��الع عل��ى نوعي��ة الصم��ون 
املنتج ف��ي مجمع افران الكاظمية 

احلكومية .
وقال املدي��ر العام ان تل��ك اجلوالت 
تأت��ي من اجل االط��الع على نوعية 
مجم��ع  ف��ي  املنت��ج  الصم��ون 
اف��ران الكاظمي��ة وم��ادة الطحني 
املس��تعمل وااللي��ة املعتم��دة في 
اضاف��ة احملس��نات واخلمي��رة ومدة 
التخمير فضال عن االس��تماع الى 
مالحظ��ات العامل��ني ف��ي مج��ال 

االنتاج والسيطرة النوعية.

محافظ واسط يبحث مع وزير التخطيط 
آلية تحريك المشاريع المتوقفة 

التجارة تتابع عمليات اإلنتاج والتجهيز 
في المطاحن األهلية والحكومية 



متابعة ـ الصباح الجديد : 
ط��وي فجر امس الثالثاء، ملف تنظيم 
»داعش« االرهابي في لبنان، مع تنفيذ 
املرحلة الثالثة من االتفاق املوقع بينه 
وبني »حزب اهلل« بتس��ليم جثث قتاله 
الذي��ن س��قطوا ف��ي مع��ارك البادية 
الس��ورية، إضافة إلى مقاتل أسير هو 
أحمد مني��ر معتوق، عند وصول قافلة 
املسلحني واجلرحى واألهالي إلى مدينة 
البوكم��ال. وبذل��ك يكون قد أس��دل 
الس��تار على قضي��ة صعب��ة ومريرة 
استمرت ثالث سنوات وشهدت معارك 
وعمليات خطف راح ضحيتها 8 قتلى 
اللبناني كانت ميليش��يات  للجي��ش 

»داعش« اختطفتهم قبل 3 سنوات.
وأخ��ذت املرحل��ة الثاني��ة ام��س االول 
االثن��ني م��ن اتف��اق »ح��زب اهلل« م��ع 
»داع��ش« عل��ى انس��حاب مس��لحي 
األخير من األراضي اللبنانية والسورية 
الت��ي انحص��ر فيها نتيج��ة الضغط 
العسكري من اجلانبني، خالل ال� 8 أيام 
املاضية، طريقها إل��ى التنفيذ ، بنقل 
زهاء 300 ش��خص بينه��م 25 جريحاً 
من مسلحي »داعش« وبعض املدنيني 
م��ن النازحني إلى عرس��ال إضافة الى 
املس��لحني، إلى مدين��ة البوكمال في 
محافظ��ة دي��ر ال��زور الس��ورية، فيما 
ح��ول  اللبناني��ة  التباين��ات  ج��ددت 
االس��تثمار السياس��ي مل��ا بع��د دحر 
اجملموعات اإلرهابية، الس��جال الواسع 
بني الفرق��اء احملليني ح��ول املفاوضات 
الت��ي أفضت إل��ى االتفاق، ول��م يخُل 

األمر من اتهامات متبادلة باملسؤولية 
ع��ن استش��هاد 8 عس��كريني كان��وا 
مخطوفني لدى »داعش« وأسباب تأخر 

دحر اإلرهابيني عن اجلرود.
وحت��دث األمني الع��ام ل� »ح��زب اهلل« 
حس��ن نص��ر اهلل ام��س الثالث��اء عن 
»النصر الثان��ي« بإخراج اإلرهابيني من 
اجلرود الشرقية. وقال إن »املعركة ضد 
داعش حقق��ت كامل أهدافه��ا«، وأن 
الي��وم 28 آب 2017 هو ي��وم »التحرير 
الثان��ي«، »س��واء اعترف��ت احلكوم��ة 
اللبناني��ة بذلك، أم ل��م تعترف«. ويوم 
»التحري��ر األول« بالنس��بة لنصر اهلل 
هو يوم انس��حاب اجليش اإلس��رائيلي، 
ف��ي 25 أي��ار 2000، م��ن أراٍض لبنانية 

جنوبية كان يحتلها منذ عام 1978.
وفي خطاب متلفز، أضاف األمني العام 
ل�«ح��زب اهلل«: »أوقفنا قت��ال داعش، 
ألنن��ا أبرمنا اتفاقا مع التنظيم، ونحن 
ال نغ��در وال نطعن بالظهر وال نحتال«. 
وأض��اف أن »البع��ض يحاول تش��ويه 
املعركة، وما جرى باملعنى العس��كري 
فع��ل  ه��و  اجل��رود  ف��ي  والسياس��ي 

استسالم من داعش«.
ومضى قائ��ال: »نحن أم��ام نصر كبير 
ج��دا، واحل��دود اللبناني��ة بات��ت آمنة 
عسكريا على طول اخلط، وحترير األرض 
الس��ورية م��ن داع��ش ش��رط قطعي 
لتأمني احل��دود اللبنانية«. وتوجه نصر 
اهلل إل��ى اللبنانيني بالق��ول: »ابحثوا 
على من س��مح أن يبقى هؤالء اجلنود 
ب��ني أيدي خاطفيهم«، ف��ي اتهام غير 

اللبناني��ة،  آذار«   14 ل�«ق��وى  صري��ح 
بزعامة رئيس احلكومة سعد احلريري.

وأعل��ن أمني ع��ام »ح��زب اهلل« أن 11 
م��ن مس��لحي احل��زب وس��بعة جنود 
سوريني قتلوا في املعركة ضد تنظيم 

»داعش« في القلم��ون قرب احلدود مع 
لبنان، مش��يرًا ال��ى أن املعركة انتهت 
بنصر كبير مت بنتيجت��ه حترير األراضي 
تنظيم��ي  س��يطرة  م��ن  اللبناني��ة 
»داعش« و«النصرة« في جرود عرس��ال 

والقاع ورأس بعلبك.
الدقي��ق  الع��دد  إن  اهلل  نص��ر  وق��ال 
للمغادرين هو 670 ويشمل 331مدنيا 
و308 مسلحني و26 مصابا. وقد أثيرت 
الكثير من التس��اؤالت، من معارضني 

س��وريني، بشأن انسحاب »داعش« إلى 
مناط��ق مأهولة باملدني��ني، فيما كان 
باإلم��كان إجبارهم على االستس��الم 
لوجودهم في منطقة صغيرة وخالية 

من السكان.
وبينما تطلبت الترتيبات اللوجس��تية 
لتنفيذ االتفاق املزي��د من الوقت الذي 
أخ��ر نق��ل مقاتل��ي »داعش« إل��ى دير 
الزور حتى مس��اء ام��س االول االثنني ، 
أدى انس��حابهم من آخ��ر املواقع التي 
انحص��روا فيها في القلم��ون الغربي 
عل��ى األراض��ي الس��ورية، إل��ى تقدم 
مقاتلي »حزب اهلل« واجليش الس��وري 
إل��ى جب��ل حليمة ق��ارة حي��ث رفعوا 
العلمني السوري واللبناني وراية احلزب 
وفق مش��اهد نقلها »اإلعالم احلربي«، 
بع��د أن عملت ف��رق الهندس��ة على 

تنظيف الطرقات من األلغام. 
ونظم��ت مديرية التوجي��ه في اجليش 
اللبنان��ي جول��ة لإلعالميني في اجلهة 
اللبنانية من اجلرود، شملت تلة عقاب 
الع��ش الت��ي اس��تخدمها لقص��ف 

اخلطوط الدفاعية ل� »داعش«.
واعتبر مص��در عس��كري أن القصف 
الكثي��ف للجي��ش اللبنان��ي أدى إلى 
انهيار مقاتل��ي التنظيم. وقال املصدر 
ل��� »احلياة« إن اجليش عم��ل على إزالة 
كميات هائلة م��ن األلغام في املمرات 
وف��ي املراك��ز التي أخالها املس��لحون 
وعلى متهيد األرض لتوس��يع االنتشار 
وص��والً إل��ى احل��دود، ال س��يما املوقع 
األخي��ر ال��ذي انحصر فيه ه��ؤالء في 

مرطبيا. 
وك��رر املص��در الق��ول ب��أن لبن��ان لم 
يف��اوض وأن قص��ف اجلي��ش أدى ال��ى 
استس��الم املس��لحني، مش��يراً إل��ى 
حصول مفاوضات مس��بقة بني احلزب 
و »داع��ش«، وإل��ى أن احلكومة كلفت 
املدير العام لألمن الع��ام اللواء عباس 

إبراهيم متابعة األمر.
وكانت 23 حافلة س��ورية و10 سيارات 
إسعاف تابعة للهالل األحمر السوري 
جتمعت منذ الصباح لنقل املس��لحني 
واجلرحى واملدني��ني 112. وبعد أن أقلت 
ه��ؤالء جميع��اً، وجتمعت ف��ي نقطة 
معين��ة غ��ادرت معبر الش��يخ علي ، 
الرومي��ات ف��ي القلمون إلى دي��ر الزور 
، بع��د خضوعه��ا لتفتي��ش اجلي��ش 
السوري الذي دقق في لوائح املغادرين. 
ورفضت دمش��ق الس��ماح له��م بأن 
وأح��رق  فردي��ة.  س��يارات  يس��تقلوا 
»داعش« مقارهم وسيارات  مس��لحو 

ومعدات خلفوها في القلمون.
وقال اللواء إبراهيم رداً على سؤال عن 
الس��ماح للمس��لحني باملغادرة: نحن 
دول��ة ال متارس القت��ل واالنتقام، ومنلك 
الكثير من األوراق في أي ملف تفاوضي. 
وعن مصير املصور الصحافي س��مير 
كس��اب واملطران��ني اخملطوف��ني بولس 
يازج��ي ويوحنا إبراهيم، أك��د إبراهيم 
أنه��م كانوا من ضمن بن��ود التفاوض 
لكن داعش أكد أنهم ليس��وا لديه وال 
ميل��ك معلومات عنه��م وليس هو من 

خطفهم.

شؤون عربية ودولية6

واشنطن ـ رويترز: 
يعق��د مجل��س األمن الدول��ي، ام��س األربعاء، 
اجتماعا طارئا للنظر في إطالق كوريا الشمالية 
صاروخا جدي��دا اخترق أجواء اليابان، حس��بما 

نقلت رويترز عن دبلوماسيني في األمم املتحدة.
ودع��ا رئيس ال��وزراء الياباني ش��ينزو آبي، امس 
االول الثالثاء، لعق��د اجتماع طارئ جمللس األمن 
الدولي، على إثر إطالق كوريا الشمالية صاروخا 
جدي��دا. وق��ال عق��ب اجتم��اع مجل��س األمن 
القومي في بالده: »الياب��ان، كانت على معرفة 
بالوض��ع عقب اإلط��الق مباش��رة«، مؤكدا أنه 
س��يتخذ كافة »اخلط��وات الضرورية« لضمان 

سالمة الشعب الياباني.
وق��د طالب بعقد هذا االجتم��اع الطارئ جمللس 
األم��ن، إل��ى جان��ب الياب��ان، كل م��ن الواليات 

املتحدة وكوريا اجلنوبية.
باملقاب��ل نقلت وكالة األنباء رويترز عن وس��ائل 
إع��الم ياباني��ة، ام��س االول الثالث��اء، أن كوري��ا 
الشمالية أطلقت صاروخا باجتاه شمال اليابان 
في اجراء وصفه مسؤول ياباني ب�«تهديد جدي 

وغير مسبوق«.
وقال��ت وس��ائل اإلع��الم الياباني��ة إن الصاروخ 
الكوري الش��مالي انشطر إلى 3 أجزاء وسقط 
قريبا من املياه اليابانية، مشيرة إلى أنه سقط 
على بعد 1180 كم ش��رق منطق��ة كيب إرميو 

في جزيرة هوكيدو.
وحذرت احلكومة اليابانية من أن الصاروخ الذي 
أطلقته كوريا الش��مالية يتجه صوب ش��مال 

اليابان.
مواطنيه��ا  الياباني��ة  الس��لطات  وطالب��ت 
القاطن��ني في ش��مال الب��الد بتوخ��ي احلذر إثر 

إطالق بيونغ يانغ صاروخا باجتاههم.
هذا وأفادت وس��ائل اإلع��الم اليابانية الحقا بأن 
الصاروخ الذي أطلقته كوريا الش��مالية اجتاز 

األجواء اليابانية.
وردا عل��ى عملية إطالق الصاروخ، ش��دد رئيس 
الوزراء الياباني شينزو آبي على أنه سيتخذ كل 

اإلجراءات الضرورية حلماية الشعب الياباني.
من جهته، أعلن متحدث باسم اجليش الكوري 
اجلنوب��ي، أن كوري��ا الش��مالية أطلق��ت، امس 
االول الثالث��اء، قذيف��ة قاتلة م��ن منطقة قرب 
بيونغ يانغ ش��رقا باجتاه البحر قبالة س��احلها 

الشرقي.
وأضاف��ت أن الس��لطات العس��كرية لكوري��ا 
اجلنوبي��ة واألميركية جتريان بصورة مش��تركة 
حتلي��ل تفاصيل عملية اإلط��الق ونوع الصاروخ 

ومداه.
ه��ذا وأك��د البنتاغ��ون عملي��ة إط��الق كوريا 
الشمالية صاروخا فوق اليابان، قائال إن الصاروخ 
ال ميث��ل تهدي��دا للوالي��ات املتح��دة وأمري��كا 

الشمالية.
وأش��ار البنتاغ��ون إل��ى أن��ه بص��دد جمع كل 

املعلومات بخصوص الصاروخ الذي مت إطالقه.
وج��اء هذا اإلط��الق األخير بعد م��رور 3 أيام من 
إطالق كوريا الش��مالية 3 صواريخ باليس��تية 

قصيرة املدى.

برلين ـ رويترز:
وجه حزب البديل من أجل أملانيا رس��الة للرئيس 
األميركي دونالد ترامب ودعاه للكف عن التغريد 
بكثاف��ة على موقع تويت��ر والتركي��ز أكثر على 

احلكم.
وكان احل��زب اليمين��ي املتط��رف قد أي��د ترامب 
والشعبوية التي جعلته رئيسا للواليات املتحدة 

العام املاضي.
وقالت أليس ويدل وهي واحدة من أبرز مرشحني 
اثنني للحزب في االنتخابات املقررة في 24 أيلول 
إن رد فعل ترامب على مسيرة للقوميني البيض 
في تشارلوتس��فيل بوالية فرجيني��ا األميركية 
مؤخ��را »لم يكن ضروريا عل��ى اإلطالق« وإنها ال 

تفهمه كثيرا.
وأضافت امس االول االثنني للصحفيني في برلني 
“يج��ب أن يرك��ز دونالد ترامب على السياس��ات 
أكثر وعلى التغريد أقل”. وتابعت »لو كانت لدي 

قائمة أمنيات فس��أمتنى أن يرك��ز دونالد ترامب، 
أكثر على ترتيب وضبط شؤونه الداخلية ويكون 

أكثر التزاما بعض الشيء مبسؤوليات احلكم«.
وقوب��ل ترامب بانتق��ادات واس��عة النطاق ألنه 
ل��م يش��جب في بداي��ة األم��ر اجلماع��ات التي 
تنادي بس��مو العرق األبي��ض بعدما هاجم رجل 
يعتق��د أنه متعاط��ف مع النازيني اجل��دد ويقود 
س��يارة حش��دا حملتج��ني ض��د العنصري��ة في 
تشارلوتس��فيل فقتل امرأة وأصاب أكثر من 10 
أش��خاص. وقال ترامب إن »اجلانبني« مس��ؤوالن 
عن العن��ف كما كان هناك “الكثي��ر من الناس 

الرائعني” في املسيرة.
وتأس��س حزب البديل من أج��ل أملانيا في 2013 
كحزب مناهض لليورو وحول تركيزه بعد تصاعد 
أزمة منطقة اليورو إلى مناهضة الهجرة بعدما 
فتحت املستش��ارة األملانية أجنيال ميركل حدود 

البالد أمام املهاجرين.

وصفه مسؤول ياباني بـ«تهديد جدي وغير مسبوق«

اجتماع طارئ لمجلس األمن عقب 
إطالق بيونغ يانغ صاروخا جديدا

حزب ألماني يميني متطرف يدعو 
ترامب للكف عن التغريد بكثافة

نصر اهلل يعلن »التحرير الثاني  » ويعترف بمقتل 11 عنصًرا خالل معركة الجرود

ملف »داعش« في لبنان يطوى فجًرا بتسليم »حزب اهلل« جثث قتاله في بوكمال
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بغداد ـ الصباح الجديد:

قال املدير العام لشركة تسويق 
النفط )س��ومو( لرويترز في بيان 
أرس��ل بالبري��د اإللكترون��ي إن 
الشركة ما زالت جتري مناقشات 
داخلية بشأن اقتراح تغيير سعر 

القياس خلام البصرة في آسيا.
وف��ي األس��بوع املاض��ي فاجأت 
س��ومو التج��ار بطل��ب آراءهم 
بخص��وص خطة لتغيير س��عر 
ف��ي  البص��رة  خل��ام  القي��اس 
آس��يا إلى س��عر العقود اآلجلة 
للخ��ام العماني في بورصة دبي 
للطاقة وذلك اعتبارا من كانون 
الثان��ي 2018 بدال من االس��تناد 
لتقييم��ات وكالة س��تاندرد آند 
ب��ورز جلوب��ال بالت��س العاملي��ة 

لتسعير النفط.
وطلبت سومو من عمالئها إبداء 
الرأي بحل��ول 31 آب، لكن فالح 
العامري املدير العام لسومو قال 
في رسالته لرويترز بتاريخ 28 آب 
إن املناقشات ال تزال جارية داخل 
الش��ركة، مضيفا أنه سيجري 
الكش��ف عن النتيجة النهائية 

في الوقت املناسب.
عل��ي  اخلط��وة  تل��ك  وس��تؤثر 
تس��عير نحو مليوني برميل من 
اخل��ام يومي��ا من إم��دادات اخلام 
آلس��يا، الس��يما تل��ك املتجهة 

للهند والصني وكوريا اجلنوبية.
أن  املصاف��ي  بع��ض  وتخش��ى 
تعرضها إطال��ة الفترة الزمنية 
بني التس��عير والتس��ليم ملزيد 
م��ن اخملاطر، لك��ن البعض اآلخر 
يقول إن نظام التس��عير اجلديد 
يتيح للتجار ممن لديهم شحنات 
م��ن خ��ام البصرة غي��ر محددة 
الوجهة مزيدا م��ن الوقت لبيع 

نفطهم، بناء على فروق األسعار 
في املنطقة.

تعت��زم  ذات��ه،  الصعي��د  عل��ى 
الهيئة العامة للبترول املصرية 
بدء مفاوضات م��ع العراق خالل 
الفترة املقبلة، لتجديد اتفاقية 
اس��تيراد النفط اخل��ام العراقي 
مل��دة ع��ام إضافي، وفق��اً ملصدر 

مسؤول بالهيئة.
وبحس��ب املصدر، ينص االتفاق 
املص��ري  اجلانب��ني  ب��ني  املوق��ع 
والعراق��ي عل��ى توري��د ملي��ون 

برميل من نفط البصرة اخلفيف 
ش��هرياً، بواقع 12 مليون برميل 

سنوياً.
وبس��بب ارتفاع تكلف��ة النقل 
توري��د  عل��ى  االتف��اق  مت  فق��د 
مليوني برميل في املرة الواحدة، 
م��ا رفع كمي��ات النف��ط املوردة 
إل��ى 8 ماليني برمي��ل حتى اآلن، 
ما يعني وصول إجمالي الكمية 
املتف��ق عليها إل��ى مصر خالل 

ستة أشهر.
وفي أيار املاض��ي، جددت الهيئة 

للبت��رول  العام��ة  املصري��ة 
ومؤسس��ة البت��رول الكويتي��ة 
االتف��اق املوق��ع بينهم��ا لتوريد 
حوال��ي 1.5 مليون طن س��نوياً 
من املنتجات البترولية، ومليوني 
برميل من اخلام شهرياً لتكريرها 
باملعام��ل املصري��ة، مل��دة ث��الث 

سنوات.
وكانت الهيئ��ة العامة للبترول 
تعاقدت في نيس��ان املاضي، مع 
شركة سومو، بش��أن توريد 12 
ملي��ون برميل من خ��ام النفط 

العراقي ملدة عام.
ويتضم��ن االتفاق ب��ني الطرفني 
توري��د مليوني برمي��ل من نفط 
البص��رة اخلفيف كل ش��هرين، 
بش��روط دف��ع ميس��رة تص��ل 
إل��ى 90 يوماً فترة س��ماح قبل 

السداد.
وقال وزي��ر البت��رول املصري، في 
تش��رين الثاني املاض��ي، إن بالده 
تس��عى للتعاق��د املباش��ر مع 

العراق الستيراد النفط.
وتبلغ احتياجات مصر من الوقود 

6.5 ملي��ون طن، جزء منها إنتاج 
محلي، والباقي يتم استيراده.

الس��عودية  أرامك��و  ووقع��ت 
اتفاقية مع هيئة البترول املصرية 
لتوريد منتج��ات بترولية ملدة 5 
الصندوق  من  بتمويل  س��نوات، 
السعودى للتنمية، وذلك ضمن 
حزمة اتفاقيات وقعت بني مصر 
والسعودية في آذار 2016، بلغت 
قيمته��ا 25 ملي��ار دوالر، وفق��اً 
لتصريح��ات س��حر نص��ر وزيرة 

التعاون الدولي.

»البترول المصرية«: تجديد اتفاقية استيراد النفط العراقي عامًا إضافيًا

»سومو« تدرس تسعير مليوني برميل نفط متوجهة آلسيا

طلبت سومو من 
عمالئها إبداء الرأي 
بحلول 31 آب، لكن 
فالح العامري المدير 
العام لسومو قال 
في رسالته لرويترز 
بتاريخ 28 آب إن 
المناقشات ال تزال 
جارية داخل الشركة

تسعير مليوني برميل نفط متوجهة آلسيا

لندن ـ رويترز:
تراجع��ت األس��هم األوروبية ف��ي املعامالت 
املبكرة إلى أدنى مس��توى في س��تة ش��هور 
أم��س الثالث��اء بعدما تس��بب إط��الق كوريا 
الش��مالية صاروخ��ا في إث��ارة القل��ق خالل 

التداوالت اآلسيوية.
وانخفض املؤش��ر س��توكس 600 لألس��هم 
األوروبية واحدا باملئة ويتجه صوب تكبد ثالث 

خسارة شهرية على التوالي في آب.
وانخف��ض مؤش��ر منطق��ة اليورو ومؤش��ر 
األس��هم القيادية 0.9 باملئة بينما تراجع كل 
من فايننش��ال تاميز 100 البريطاني وكاك 40 
الفرنس��ي واحدا باملئة. وتراجع املؤشر داكس 

األملاني 0.9 باملئة عند الفتح.
وأطلقت كوريا الشمالية صاروخا فوق شمال 
اليابان وهو ما نددت به احلكومة اليابانية وأدى 

لتراجع األسهم اليابانية والكورية والدوالر.
ومع وصول حالة القلق إلى األسواق األوروبية 
تراجع��ت جمي��ع القطاع��ات. لكن أس��هم 
ش��ركتي التنقي��ب ع��ن الذه��ب راندجول��د 
ريسورس��ز وفريس��نيلو خالفت االجتاه العام 
وصع��دت بنس��ب ب��ني 2.6 و3.2 باملئ��ة م��ع 
صع��ود أس��عار الذه��ب ألعلى مس��توى في 
تسعة ش��هور ونصف الشهر في ظل إقبال 

املستثمرين على األصول اآلمنة.
وتكب��د قط��اع اإلع��الم أكبر خس��ائر حيث 
هوى س��هم بروسيبنس��ات 12 باملئة بعدما 
قالت ش��ركة اخلدمات التلفزيوني��ة األملانية 
إنها تبحث عن مس��تثمرين لوحدتي اإلنتاج 

التلفزيوني والتجارة اإللكترونية.
كما تأثرت األس��هم أيضا بخفض التصنيف 
من جولدمان ساكس. وهبط سهم مجموعة 

آر.تي.إل األملانية سبعة باملئة.

بنجالورو ـ رويترز:
صع��دت أس��عار الذه��ب للجلس��ة الثالث��ة 
عل��ى التوالي أمس الثالثاء إلى أعلى مس��توى 
من��ذ تش��رين الثان��ي م��ع تصاع��د التوت��رات 
اجليوسياس��ية بعد إط��الق كوريا الش��مالية 
صاروخا جديدا وهو ما عزز الطلب على األصول 

اآلمنة وضغط بشدة على الدوالر واألسهم.
وصع��د الذهب في املعامالت الفورية 0.6 باملئة 
إل��ى 1317.47 دوالر لألوقي��ة )األونص��ة( بعدما 
بلغ في وقت س��ابق من اجللسة 1322.33 دوالر 
لألوقية وهو أعلى مس��توى له منذ التاسع من 

تشرين الثاني.
وارتفع الذهب 1.4 باملئة في اجللس��ة السابقة 
مس��جال أعل��ى مكاس��به اليومية بالنس��بة 

املئوية منذ منتصف أيار.
وزاد الذه��ب ف��ي العق��ود األميركي��ة اآلجل��ة 
تس��ليم كانون األول 0.6 باملئة إلى 1323 دوالرا 

لألوقية.
واكتس��ب املع��دن النفي��س دعم��ا أيض��ا من 
الضبابي��ة احمليط��ة ب��إدارة الرئي��س األميركي 
دونال��د ترامب بعدم��ا أثارت تصريحاته بش��أن 

إغالق احلكومة اخملاوف األسبوع املاضي.
وم��ن ب��ني املع��ادن النفيس��ة األخ��رى صعدت 
الفض��ة 0.4 باملئ��ة إل��ى 17.48 دوالر لألوقي��ة. 
وارتفع��ت الفضة إل��ى 17.56 دوالر لألوقية في 
وقت سابق من اجللس��ة وهو أعلى مستوى له 

منذ مطلع حزيران.
وزاد البالتني 0.3 باملئة إلى 989.60 دوالر لألوقية 
بعدم��ا صعد ألعلى مس��توى من��ذ مطلع آذار 
إل��ى 994.10 دوالر لألوقية في وقت س��ابق يوم 

الثالثاء.
وارتف��ع البالدي��وم 0.7 باملئة إل��ى 939.50 دوالر 
لألوقية بعدما وص��ل إلى نطاق قريب من أعلى 
مس��توى له خالل 16 عاما ونص��ف العام عند 

940.50 دوالر لألوقية يوم اجلمعة.

أسهم أوروبا تهبط وسط 
توترات كوريا الشمالية

أعلى مستوى للذهب 
يصعد في 9 شهور
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
أكد منظم��و »مع��رض ومؤمتر أبو 
ظب��ي الدول��ي للبت��رول« )أديبك(، 
له��ذا  التخصص��ي  املؤمت��ر  أن 
احلدث الذي أصب��ح أكبر مؤمتر في 
قطاع النف��ط والغاز ف��ي العالم، 
»سيشهد زيادة واسعة في جدول 
أعم��ال دورته املرتقب��ة خالل العام 
األول��ى  للم��رة  ليش��مل  احلال��ي، 
مجال تكرير النفط ومعاجلة الغاز 
وتسويقه املعروف باسم »صناعات 
املصّب«، فضالً ع��ن عقد مزيد من 
اجللسات في اجملاالت التخصصية، 
مثل عمليات التنقيب واإلنتاج من 

احلقول البحرية.
 900 املؤمت��ر  خ��الل  وس��يتحدث 
ش��خص، تُنتظر مش��اركتهم في 
أكث��ر م��ن 200 جلس��ة ف��ي إطار 
املؤمت��ر ال��ذي يرع��اه رئي��س دول��ة 
اإلم��ارات الش��يخ خليفة ب��ن زايد 
آل نهي��ان، وتس��تضيفه »ش��ركة 
بت��رول أبو ظب��ي الوطنية« )أدنوك( 
وينظمه قس��م الطاق��ة العاملية 

في شركة »دي أم جي للفعاليات« 
بني 13 تش��رين الثان��ي املقبل و16 
من��ه في »مركز أب��و ظبي الوطني 

للمعارض".
التخصصي  البرنامج  وس��ُيغطي 
كل قطاع��ات العمليات النفطية، 
والت��ي تض��ّم التنقي��ب واإلنت��اج 
املعروف باس��م »صناع��ات املنبع«، 
والنقل املعروف باسم »الصناعات 
القطاع��ان  وهم��ا  الوس��طى«، 
اللذان تُنّظم جلس��اتهما من قبل 

»جمعية مهندسي البترول".
في ح��ني يُش��رف قس��م »غلوبال 
إنرج��ي« ل��دى ش��ركة »دي إم جي 
للفعاليات« على تنظيم اجللسات 
اخلاص��ة بقطاع التكري��ر ومعاجلة 
الغاز. وأوضح املنظمون أن »التطور 
في برنامج املؤمتر يعكس املساعي 
احلثيث��ة الت��ي يش��هدها القطاع 
بحثاً عن حتقيق الكفاءة والتكامل، 
ف��ي س��وق تواجهه��ا التحدي��ات 

والصعوبات".
»أديب��ك  مؤمت��ر  رئي��س  وق��ال 

2017« مدي��ر تطوير  التخصص��ي 
االحتياط��ات النفطية ف��ي أصول 
بوحصا وجنوب ش��رق لدى »شركة 
أبو ظبي للعمليات البترولية البرية 
احملدودة« )أدكو( علي سالم الرواحي، 
إن »مفتاح حتقيق النمو لش��ركات 
النفط والغاز يتمثل في إيجاد أفكار 
جديدة، وتبادل املعلومات سعياً وراء 

تطبيق أفضل املمارسات".
ورأى أن »أديبك« تأس��س كي يكون 
منب��راً رفيع��اً لتب��ادل املعرف��ة في 
مجال النف��ط والغاز، وب��ات املؤمتر 
مبا يقّدم��ه اليوم يحظ��ى بأهمية 
رغ��م  »عل��ى  وق��ال:  متزاي��دة«. 
حص��ول مالك��ي امل��وارد النفطية 
عل��ى أس��عار أفض��ل ملنتجاتهم، 
ال ميك��ن الش��ركات االعتم��اد على 
ح��دوث زي��ادات أخرى في األس��عار 
لضمان س��ير أعمالهم كما يجب، 
لذا س��يبقى التركي��ز منصّباً على 
حتسني الكفاءة وخفض التكاليف، 
م��ا ال ميك��ن حتقيقه إال م��ن خالل 
تب��ادل اخلبرات بني الش��ركات على 

املستويني اإلقليمي والدولي".
ويعك��س التوس��ع ال��ذي يش��مل 
صناع��ات املصّب في برنامج املؤمتر، 
ف��ي  الناش��ئة  التوجه��ات  أح��د 
قطاع النف��ط والغاز، والتي تتوافق 
م��ع تطّلع��ات الش��ركات العاملة 
ف��ي صناع��ات املنب��ع والصناعات 
التكامل  إل��ى حتقي��ق  الوس��طى، 
والتع��اون والتنوع في مبيعاتها في 
مج��ال التكري��ر والبتروكيماوي��ات 

واملنتجات النهائية لتعزيز األرباح.
وتلّق��ى برنامج املؤمت��ر التخصصي 
لدورة »أديب��ك« املرتقبة 3060 ورقة 
عمل مقترحة، بزي��ادة 10 في املئة 
مقارن��ة مبؤمت��ر 2016 وذل��ك للعام 
الثاني على التوالي، مس��جالً رقماً 
قياس��ياً لع��دد األوراق املقدمة في 
أي مؤمت��ر في قط��اع النفط والغاز. 
وُقّدم��ت أوراق العمل املقترحة من 
 70 م��ن  ومؤسس��ة  622 ش��ركة 
بل��داً، 59 في املئة منه��ا من خارج 
الش��رق األوس��ط، في دالل��ة على 
املكان��ة املتميزة الت��ي بات يحظى 

بها »أديبك« على املستوى العاملي. 
واختارت اللجنة التخصصية لهذه 
السنة، التي تضم 164 خبيراً بارزاً، 

809 أوراق عمل عالية اجلودة.
ف��روع  املؤمت��ر  جلس��ات  وتغط��ي 
عل��وم األرض املتعلق��ة بالتنقي��ب 
واإلنت��اج وتقني��ات مراف��ق اإلنتاج 
وتطوير احلقول والتميز التشغيلي، 
وجتهيزه��ا  اآلب��ار  حف��ر  وتقني��ات 
لالس��تخراج، والصحة والس��المة 
والبيئة وهندس��ة وإدارة املش��اريع، 
وتقنيات استخراج الغاز واملوارد غير 
إنتاج  وتقنيات حتس��ني  التقليدية، 
واملواهب  البش��رية  واملوارد  النفط، 
البترولية  التحليلي��ة  والبرمجيات 

املتقدمة.
ويُنتظ��ر أن يلتئ��م مؤمت��ر املرأة في 
قطاع الطاقة وفق برنامج ميتد يوماً 
كام��الً، يرّكز على الف��رص املتاحة 
أمام النساء في قطاع النفط والغاز 
واإلجن��ازات التي حققتها املوظفات 
في هذا القط��اع. فيما يعود للعام 
الثان��ي عل��ى التوالي مؤمت��ر األمن 

ليس��ّلط   ، الطاق��ة  قط��اع  ف��ي 
الض��وء على األهمية املتزايدة ألمن 
اإلنترنت والبني��ة التحتية التقنية 

في عمليات النفط والغاز.
وق��ال رئي��س قط��اع الطاق��ة لدى 
ش��ركة »دي أم ج��ي للفعالي��ات« 
كريس��توفر َهدس��ون، إن »أديبك« 
يش��ّكل ملتقى واحداً ف��ي مدينة 
واحدة لقطاع عاملي واحد«، مشيراً 
إل��ى »التجس��يد الواض��ح له��ذا 

النهج في برنامج املؤمتر«.
واعتب��ر أن »ه��ذا احلدث عب��ارة عن 
منص��ة متكامل��ة لقط��اع عاملي 
يكتنفه التعقيد، حيث نعمل على 
إضفاء القيمة على كل مستوى من 
مس��تويات عمليات قطاع صناعة 
النف��ط والغ��از املتكامل��ة«. وأكد 
أن امللتق��ى »منب��ر مرم��وق لتبادل 
املعرفة، وتش��جيع االبت��كار وخلق 
مزي��د من فرص األعم��ال التجارية، 
بفضل الدعم املقدم من املس��توى 
التنفيذي لدى أكثر الشركات تأثيراً 

في هذا القطاع«.

تكرير النفط ومعالجة الغاز أبرز محاور »أبو ظبي الدولي للبترول«
اهتمام إعالمي واسع بـ »أديبك« 
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حل��ل  كبي��رة  اع��داد  تلج��أ 
بنفس��ها،  القضائية  قضاياها 
العائلي��ة  التكت��ات  عب��ر  او 
واملناطقي��ة  والعش��ائرية 
او  والسياس��ية،  والعرفي��ة 
املس��لحة،  للمنظمات  اللجوء 
واستعمال االعام االخر ومواقع 
التواصل دفاع��اً او هجوماً. واذا 
الواضحة  االرهاب  تركنا قضايا 
جانباً، فما زالت السجون ومراكز 
مبحكوم��ن  ممل��وءة  التوقي��ف 
اجتماعية  الس��باب  وموقوفن 
وسياس��ية.  واقتصادي��ة 
الحق��اق  فوض��ى  فهن��اك 
احلق��وق، والنص��اف املظلومن، 
املتجاوزي��ن  ولاقتص��اص م��ن 
واجملرمن. يقاب��ل ذلك كم هائل 
والقوان��ن  التش��ريعات  م��ن 
املتراكمة منذ عه��ود، والقادرة 

عل��ى تب��رأة او ادانة من تش��اء 
حس��ب احلاكم واملسؤول. وهو 
ما يتطلب الع��اج. فالقصاص 
الش��دها،  وص��والً  والعقوب��ة، 
لي��س ثأراً او انتقاماً بل هو عبرة 
وصاحاً وحماية للجميع. ففي 
يوم م��ن االيام وقفن��ا نحن في 
قفص االتهام، واتهمنا وسجنا 
ومت��ت محاكمتنا على  وعذبنا، 
وفق قوانن ظاملة تنس��جم مع 
فلس��فة دولة ال توف��ر احلريات 
والي��وم  بالع��دل..  حتك��م  وال 
يقف غيرن��ا في قفص االتهام.. 
وعلينا قبل غيرنا ان نوفر جميع 
مقوم��ات العدال��ة واحلريات، ان 
كان هدفنا ع��دم تكرار املاضي. 
ال ينفع س��وى احت��رام احلريات 
العدالة بصرامتها  اي  واحلقوق، 
ومسؤوليتها وحزمها ورحمتها، 

ليلقى اجملرمون عقابهم، وليرى 
االبرياء حقوقهم.. كل ذلك على 
وفق معايي��ر للعدالة ال يقررها 
مصال��ح  او  ش��خصي  م��زاج 
خاص��ة او نظ��ام متف��رد، ب��ل 
تقررها نواميس وشرائع نخضع 
له��ا، وال تخضع لنا. بخافه لن 
نخرج اجملتمع والدولة من حالة 
الفوضى  وستنتش��ر  الظل��م، 
م��كان احلري��ات املس��ؤولة. في 
افتتاحي��ة  كتب��ت   2013/1/7
الص��اح  »الس��جون  بعن��وان 
اجملرمن.. ال لتجرمي اجملتمع«، ارى 

مفيداً اعادة نشرها بنصها:
]»س��جن اجملرمن ه��و لعزلهم 
عن اجملتمع واصاحهم ليعودوا 
عناص��ر نافع��ة.. ام��ا عندم��ا 
وتصب��ح  الدول��ة  تتعس��ف 
-لكثرة  واملعتق��ات  الس��جون 

رواده��ا- جزءاً من احلياة اليومية 
للعوائل، فان السجن سيصبح 
مكاناً لتجرمي اجملتمع ومدرس��ة 

لنشر اجلرمية واالرهاب. 
ان التقرير ال��ذي قدمه الدكتور 
الشهرس��تاني عل��ى س��رعته 
وايج��ازه اكث��ر م��ن واضح في 
املظالم الش��ديدة التي تصيب 
االف املواطنن وعائاتهم.. وامر 
محم��ود ان تتوج��ه احلكوم��ة 
لاسراع في حل بعض القضايا.. 
لكن تغيراً جذرياً يجب ان يوقف 
املمارس��ات التاريخية بان تقوم 
-مباشرة  التنفيذية  الس��لطة 
او بالتأثي��ر على القضاء- بالقاء 
القب��ض ث��م باطاق الس��راح. 
فاالمر يجب ان يكون -تأسيساً 
وحاً- بيد القضاء العادل النزيه. 
وعدا حركة احلكومة يستطيع 

مجلس القضاء حل الكثير من 
االش��كاالت حس��ب الدس��تور 

والقانون.
االفراج الفوري ع��ن اي معتقل 
ل��م توج��ه ل��ه تهم��ة محددة 
»خال مدة ال تتجاوز 24 ساعة 
وال يج��وز متديدها اال مرة واحدة 
وللم��دة ذاته��ا«. واي مخالف��ة 
لذلك سيعد تعسفاً يستوجب 
عقوب��ات اداري��ة وقانوني��ة. وال 
عبرة ان تصطنع التهمة اليوم.

اطاق س��راح املتهمن بكفالة 
س��واء مادية او بشخص ضامن 
حلن انته��اء التحقيق��ات، عدا 
جرائ��م القتل العمد )على وفق 
املادة 406 عقوبات(.. وتش��جيع 
القض��اة بع��دم التعس��ف في 
برفض  س��لطتهم  اس��تعمال 
الكفال��ة املمنوح��ة له��م في 

حاالت محددة وخاصة. 
مت  ملعتقل��ن  الف��وري  االف��راج 
االمر باطاق سراحهم.. ويتأخر 
التنفيذ بسبب اجراءات روتينية 

او حجج واهية.
العقوب��ة  خلط��ورة  التنبي��ه 
ابتلين��ا به��ا  الت��ي  اجلماعي��ة 
العقوب��ة  وحص��ر  جميع��اً.. 
ركن��ي  توف��ر  عن��د  مبنفذه��ا 
اجلرمية، اي النية والفعل. وتبقى 
محاربة االرهاب اولوية تنظمها 
متكامل��ة،  اس��تراتيجيات 
الذي��ن  اهلن��ا  دع��م  واهمه��ا 
ل��وال صموده��م ومقاومته��م 
ومواقفهم ما اس��تطعنا عزل 

االرهاب وتطويقه.
جترمي تلك املمارسات الاقانونية 
مذك��رات  مبوج��ب  لاعتق��ال 
قضائي��ة مس��بقة االع��داد او 

خالي��ة م��ن االس��م والتهم��ة 
واس��تعمال االك��راه المائه��ا. 
م��ن  37/اوالً/ج  امل��ادة  تن��ص 
الدس��تور: »يحرم جمي��ع انواع 
واجلس��دي  النفس��ي  التعذيب 
واملعامل��ة غي��ر االنس��انية وال 
عبرة باي اعتراف انتزع باالكراه او 
التهديد او التعذيب وللمتضرر 
املطالب��ة بالتعويض عن الضرر 

املادي واملعنوي«.
كلن��ا ثقة بان لدين��ا رجال دولة 
وقان��ون وقضاة يتمتعون باجلرأة 
االخط��اء..  ملعاجل��ة  الكافي��ة 
والتوقف عن التعامل مع حرية 
املواطنن ب��ردود فعل بعيداً عن 
فالعدال��ة  العدال��ة..  معايي��ر 
–وليس اي ش��يء اخ��ر- هي ما 
يضمن احلل��ول النهائية المننا 

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

ّ
ّ

عادل عبد المهدي

دومينيك مويسي

وزير النفط السابق

مستشار أول في 
معهد مونتين في 

باريس

باري��س – لق��د هتف احلش��د 
الذي نزل الى ش��وارع برشلونة 
»لست خائفا« بعدما صدمت 
شاحنة املش��اة في جادة الس 
رامباس الش��هيرة في وسط 
اس��فر عن  وال��ذي  برش��لونة 
مقتل ما ال يقل عن 14 شخصا 
واصابة نحو 130 اخرين في هذا 
الهجوم . ان مثل هذا الرد ميكن 
ان يكون االكثر كرامة ومائمة 
ملثل هذا الهجوم االرهابي وهو 
دليل ثابت على وحدتهم التي 
جتاوزت االنقس��امات الداخلية 
فعلى س��بيل املث��ال، في حن 
االس��بان  ب��ن  االخت��اف  ان 
والكتالوني��ن س��وف يتج��دد 
ه��ذا  ان  اال  قريب��ا  بالتاكي��د 
الش��عور االساس��ي بالوحدة 

يجب ان يستمر.
عق��ب الهجم��ات ف��ي باريس 
و بروكس��ل و لن��دن و ني��س و 
برلن – ناهيك ع��ن مدريد في 
عام -2004 ينبغي ان ال تتفاجأ 
باختيار برشلونة كهدف حيث 
فق��ط  ليس��ت  برش��لونة  ان 
التي اجتذبت  االوروبية  املدينة 
اكبر ع��دد م��ن املهاجرين من 
املغرب العربي، وخاصة املغرب؛ 

بل ه��ي ايضا رم��ز للحوار بن 
الثقافات والتسامح. 

ف��ي الواق��ع، الس رامب��اس - 
واحدة من املناطق الس��ياحية 
املدينة  االكث��ر ش��عبية ف��ي 
- ه��ي في حد ذاته��ا تعد رمزا 
قائمة  لانفتاح حي��ث ضمت 
الضحايا اكثر من 30 جنسية 
مختلفة واعترف احد املشتبه 
فيهم فيم��ا بعد ب��ان خليته 
االرهابي��ة كانت تخطط ايضا 
الس��تعمال متفج��رات ض��د 
املعالم الرئيس��ة مب��ا في ذلك 
فاميلي��ا  س��اغرادا  كنيس��ة 
واملش��هورة  برش��لونة  ف��ي 
على املس��توى العامل��ي  وهذا 
دليل واضح عل��ى انهم كانوا 

يحاولون ضرب روح املدينة.
الرمزي��ة  الهجم��ات  ان ه��ذه 
الي��وم  خاص��ة  اهمي��ة  له��ا 
الدولة  تنظيم  يواج��ه  وبينما 
ال��ذي  )داع��ش(  االس��امية 
هو مص��در االلهام الرئيس��ي 
لاره��اب عبر احل��دود الوطنية 
في الوقت احلاضر هزمية ش��به 
كاملة على االرض، فانه يسعى 
الى اس��تعمال االسلحة التي 
م��ا ي��زال ميتلكه��ا - اي قدرته 

على الهام االرهابين احملتملن 
الش��باب ف��ي جمي��ع انح��اء 

العالم.
الدولي��ة  داع��ش  خاي��ا  ان 
»النائمة« في العالم  ال تضم 
معسكرات  خريجي  بالضرورة 
تدري��ب داع��ش ف��ي دول مثل 
كان  كم��ا  وس��وريا  الع��راق 
عليه احلال ع��ادة مع هجمات 
القاعدة في املاضي بل عادة ما 
تضم تلك اخلايا مهاجرين من 
اجلي��ل الثاني او اجلي��ل الثالث 
الذين  االس��امية  البلدان  من 
يشعرون بانهم منفصلون عن 
وطنه��م وعن وط��ن اجدادهم 
وه��م يتلهف��ون الن يش��عروا 
بالهدف والهوية و هي السلع 
ان  ميك��ن  الت��ي  العاطفي��ة 
يقدمها االس��ام الراديكالي و 
ايديولوجيا داعش بنحو خاص.

هج��وم  حال��ة  ف��ي  يعتق��د 
برشلونة ان االمام املغربي عبد 
الباقي الساتي، الذي توفي في 
انفجار في مصنع صنع القنابل 
التاب��ع للخلي��ة االرهابية كان 
مسؤوال عن تطرف املهاجمن 
الش��باب  ولك��ن ه��ذه القناة 
الواضحة ليست دائما ضرورية 

حيث كان لدى مرتكب تفجير 
»مانشس��تر ارين��ا« ف��ي مايو 
عدد من االش��خاص املرتبطن 
ب��ه الذي��ن كان��وا عل��ى علم 
بخططه ولكنه لم يكن جزءا 

من شبكة ارهابية.
وعل��ى الرغ��م م��ن ان اخلافة 
الداعش��ية  الطريق��ة  عل��ى 
عل��ى وش��ك االنهي��ار اال ان��ه 
من املمك��ن ان تزيد الهجمات 
االرهابي��ة في اخل��ارج وهذا قد 
يشجع املزيد من املسلمن في 
اوروبا على التنديد بصوت عال 
مبثل ه��ذه االعمال كما فعلت 
حرك��ة »ليس باس��منا » كما 
س��يدفع احلكومات الى اتخاذ 

تدابير اكثر تقليدية.
لقد اعلنت فرنسا، على سبيل 
املثال، عن خطط العادة انشاء 
ما يس��مى »ش��رطة اجل��وار« 
املس��ؤولة ع��ن املراقب��ة على 
مس��توى اجملتمع احمللي و ميكن 
ان تك��ون مثل هذه الش��رطة 
للمعلوم��ات  اداة  اجملتمعي��ة 
وال��ردع وبالتالي ميكن ان تكون 
عنصرا فعاال في استراتيجية 
اوس��ع نطاق��ا تض��م تدابي��ر 
تتراوح بن تعزيز شرطة احلدود 

ال��ى  االس��تخبارات  واجه��زة 
التدخل العسكري في الشرق 

االوسط او افريقيا.
لك��ن ايا م��ن ذلك ل��ن يكفي 
ملعاجل��ة ازم��ة الهوي��ة ل��دى 
املهاجري��ن من اجليل��ن الثاني 
والثال��ث الذي��ن ثب��ت انه��م 
معرض��ون اليديولوجية داعش 
و اكثر الط��رق فعالية ملعاجلة 
تعزي��ز  ه��ي  املش��كلة  ه��ذه 
االندماج من خال سياس��ات 
التعلي��م  تدع��م  ملموس��ة 
واالستيعاب االجتماعي فضا 
ع��ن ح��وار اكث��ر انفتاح��ا بن 

مختلف الفئات.
تكم��ن املش��كلة بالطبع في 
ان مث��ل ه��ذه االس��تراتيجية 
تس��تغرق وقت��ا حت��ى حتق��ق 
النتائج املرجوة والوقت ش��يء 
الدميقراطي��ات  الي��ه  تفتق��ر 
يتعل��ق االمر  الغربي��ة عندما 
باالره��اب وال��ى جان��ب اخلطر 
املباش��ر املتمث��ل ف��ي وق��وع 
مزي��د م��ن االصاب��ات هن��اك 
اخل��وف املتزاي��د بن الس��كان 
وه��و ما يح��اول السياس��يون 
بنحو  اس��تغاله  الشعبويون 

كبير.

الدميقراطي��ات  قاوم��ت  لق��د 
الغربي��ة حت��ى االن و الى حد 
كبي��ر الطرح املتعل��ق باخلوف 
من االجان��ب  وظلت مخلصة 
عموم��ا للقي��م الليبرالي��ة و 
اذا كانت داع��ش تريد زرع بذور 
االنقسام والفوضى في الغرب 
- وخاص��ة اوروب��ا والتي تعدها 
داعش احللق��ة االضعف – فان 

خطتهم فشلت حتى االن.
لك��ن نهاية احلرب ضد االرهاب 
االسامي ما تزال بعيدة املنال 
وعلينا ان نبقى صبورين ومرنن 
ومتحدي��ن داخ��ل مجتمعاتنا 
وبلدانن��ا وكاوروبي��ن كذل��ك 
و يؤك��د الهج��وم االخي��ر في 
س��كن  باس��تعمال  فنلن��دا 
والذي ق��ام به مراه��ق مغربي 
عل��ى حقيقة مفاده��ا ان بلد 
م��ا ال يحتاج ال��ى القيام بدور 
رئيس��ي ف��ي التحال��ف ض��د 
داع��ش ف��ي س��وريا والع��راق 
ليصب��ح هدف��ا ب��ل يكفي ان 
يكون اح��د اجملتمعات االوروبية 

املفتوحة.
وبالنظ��ر ال��ى ذل��ك، ال يكفي 
ان نق��ول: »نح��ن جميع��ا من 
برش��لونة« بل يتوج��ب علينا 

ب��دال من ذلك ان نق��ول: »نحن 
جميعا اوروبي��ون« و هذا ليس 
مجرد بي��ان رمزي ب��ل هو بيان 
وصفي ينبغي ان يكون اساس 
ردنا على التهديد االرهابي وفي 
حن ان العمل على املس��توى 
الوطني مثل تعاون اسبانيا في 
مكافح��ة االرهاب م��ع املغرب 
ضروري فان��ه ال ميكن ان ينجح 
اال في س��ياق العم��ل االوروبي 
االوسع نطاقا مبا في ذلك تبادل 
االس��تخباراتية  املعلوم��ات 
وسياسة الهجرة والتعاون بن 

قوات الشرطة واالمن.
الوالي��ات  دور  ان  مب��ا  والي��وم، 
املتح��دة كنموذج لاس��تقرار 
والشرعية قد اصابه الضعف 
، بتوجب عل��ى اوروبا ان تفعل 
املزي��د لتح��ل مكانه��ا وميكن 
يقوض  ان  االس��امي  لارهاب 
او يع��زز ه��ذا اجله��د حيث ان 
االنتصار احلاس��م في املعركة 
ال  االس��امي  االره��اب  ض��د 
ميكن حتقيقه اال اذا كانت هذه 
املعرك��ة مص��درا للوحدة في 
اوروبا مما يؤدي الى تعزيز عاقاتنا 
واهدافن��ا  اجل��ذور  العميق��ة 

الدميقراطية املشتركة.

نحن جميعا من أوروبا
PROJECT
SYNDICATE

القوس والسهم في ايدي المانيا وفرنسا
طارق حرب

2017/8/26 ي��وم انش��غلت به وس��ائل االعام 
العراقية بشأن خدمة املتعاقدين في دوائر الدولة 
أي خدم��ة اصحاب العق��ود وعما اذا كانت هذه 
اخلدمة التعاقدية تع��ّد خدمة قانونية الغراض 
قانون اخلدمة املدنية، وامكانية احتساب خدمة 
املوظف ال��ذي ارتبط بخدم��ة تعاقدية مبوجب 

عقد بينه وبن الدائرة احلكومية.
 ث��م حتول��ت خدمته م��ن خدم��ة تعاقدية الى 
خدم��ة قانونية طبق��ا الحكام قان��ون اخلدمة 
املدنية رقم )٢٤( لس��نة ١٩٦٠ أي احتساب مدة 
اخلدمة العقدية الى اخلدمة اجلديدة بعد تعيينه 
كموظ��ف دائم��ي وعدم وج��ود حك��م قانوني 
يتم مبوجبه احتس��اب تلك اخلدم��ة بالوظيفة 

الدائمة.
 وق��د كان ذل��ك محل اجراء م��ن البرملان اذ عند 
مناقشة قانون املوازنة لسنة ٢٠١٧ حيث تولت 
اللجن��ة املالي��ة ف��ي البرملان اضافة احتس��اب 
اخلدم��ة التعاقدي��ة في قان��ون املوازن��ة وفعا 
ص��در قان��ون املوازن��ة رق��م )٤٤( لس��نة ٢٠١٧ 
املنش��ور ف��ي اجلريدة الرس��مية بالع��دد ٤٤٣٠ 
ف��ي 2017/1/9متضمنا الفقرة السادس��ة من 
املادة )١١( والتي قضت باحتس��اب مدة التعاقد 
للمثبت��ن على امل��اك الدائم الغ��راض العاوة 
والترفي��ع والتعاقد وبذلك فإن القانون لم يفرق 
ب��ن املوظ��ف الدائم��ي واملوظ��ف املتعاقد من 
حيث احتس��اب مدة اخلدمة ف��ي العقد جلميع 
االغراض وهي العاوة والترفي��ع والتعاقد اي ان 
قان��ون املوازنة عامل املوظ��ف املتعاقد معاملة 
املوظ��ف الدائمي من احتس��اب خدمته جلميع 
االغراض مبا فيها الع��اوة والترفيع والتعاقد مما 
ورد ف��ي قان��ون موازنة ٢٠١٧ ولك��ن هذا احلكم 
ال��ذي ادخل��ه البرمل��ان ف��ي قان��ون املوازنة كان 
مح��ا لاعتراض وموضعا للطعن امام احملكمة 
االحتادية العليا ولكن احملكمة االحتادية أيدت قرار 
البرملان بشأن احتساب خدمة املتعاقد الغراض 
الع��اوة والترفي��ع والتعاقد ورفض��ت احملكمة 
طعن احلكومة بعدم دستورية هذا احلكم وايدت 
اس��تمراره وتطبيقه ش��ريطة تعي��ن املتعاقد 
ف��ي احدى  دوائر الدولة لذل��ك بلغ قرار احملكمة 
االحتادي��ة العليا الكمال ووص��ل الى اجلمال في 

احتساب خدمة املتعاقد جلميع االغراض.

»االتحادية« واحتساب 
خدمة المتعاقدين 
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ليس من السهل خلق بنية حتتية للمسرح في أي 
بلد من البلدان من دون مقدمات منطقية، تؤمن له 
ما يحتاجه من املس��تلزمات، ومتده مبا ال يستغني 
عنه من اخلبرات. فليس من السهل احلصول على 
نصوص وديكور وصاالت ومخرجني وفنيني في بلد 
لم يجرب املس��رح من قبل. وال بد لتدارك ذلك من 
االس��تعانة باخلارج. وهذا هو بالتحديد ما فعلته 
دول��ة عربية صغيرة ه��ي الكويت غداة حصولها 

على االستقالل عام 1961.
لقد أحست هذه الدولة أن بيئتها املقفرة تفرض 
عليه��ا توفير أج��واء خاصة من املتع��ة والبهجة 
واملعرف��ة ألبناء البالد. فكان أن فكرت باس��تقدام 
فرق مس��رحية عربية تقدم عروضها في مواسم 
خاص��ة، وف��ي ذات الوقت تقوم بتأس��يس حركة 
مس��رحية محلية. وهكذا سار األمر في اجتاهني. 
وأس��ندت املهم��ة الثاني��ة إل��ى وزارة الش��ؤون 
االجتماعية والعمل، التي بادرت لتش��كيل فرقة 
املسرح العربي على الفور. وكان وراء املشروع رجل 
دولة من طراز فريد، امتلك مواهب فنية متعددة. 
فكان موسيقياً، وملحناً، وممثالً، ومخرجاً، وكاتباً. 
هذا الرجل واس��مه حمد الرجيب شغل منصب 
وكيل الوزارة في حين��ه. فقام بالتعاقد مع اخملرج 
املسرحي املصري الكبير زكي طليمات، لإلشراف 
على هذه الفرقة. فلجأ األخير لالستعانة ببعض 
موظفي ال��وزارات األخرى الذين أبدوا رغبتهم في 
العمل فيها. وهؤالء هم رواد احلركة املسرحية في 
الكويت، وجنومها األكثر ش��هرة حتى يومنا هذا. 
ولع��ل من أقدره��م على اإلطالق .. عبد احلس��ني 

عبد الرضا!
من الطريف أن عبد احلس��ني ه��ذا )مواليد 1939( 
هو في األصل موظف ف��ي وزارة اإلعالم التي كان 
يطلق عليها اسم اإلرش��اد واألنباء! ولم تستغن 
عن��ه األخيرة إال بعد جهد جهيد، مع أن املس��رح 
ه��و أح��د األذرع اإلعالمي��ة املهم��ة.  كان عب��د 
احلس��ني قد درس الطباعة ف��ي مصر وأملانيا على 
نفقة هذه ال��وزارة وبات من الصعب عليها إيجاد 
بدي��ل عن��ه. وكان ال بد من تدخ��ل أولي األمر حلل 
املشكلة. وهكذا انتقل الشاب إلى وزارة الشؤون، 
وبات  القاسم املش��ترك في معظم املسرحيات 
الت��ي قدمتها فرقة املس��رح العرب��ي  حتى بعد 
تخلي وزارة الش��ؤون االجتماعية عنها عام 1964 

وحتويلها إلى فرقة أهلية.
ولكن س��ر جناح عبد احلسني عبد الرضا ال يكمن 
فقط ف��ي موهبت��ه العظيمة ب��ل بالوعي الذي 
امتلكه ه��و وزميله الذي افت��رق عنه في ما بعد 
س��عد عبد اهلل الفرج، املوظف ف��ي وزارة العدل! 
حت��ى ق��ال برملاني كويت��ي يوماً إن عبد احلس��ني 
هو وزارة إعالم بحد ذات��ه، وعلى الدولة أن تنصت 
إلى آرائه وتوجيهاته! كان عبد احلس��ني قد انتقد 
الدول��ة لتقاعس��ها عن حل مش��كلة »البدون« 
املس��تعصية ف��ي مسلس��ل »العاف��ور«. كم��ا 
سخر مبرارة من اجلماعات السلفية املتشددة في 
مسرحية »فرحة أمة«. وحوكم بسبب مسرحية 
»هذا س��يفوه« بالس��جن ثالثة أش��هر مع وقف 
التنفي��ذ، وأطلق��ت الني��ران عل��ى س��يارته وهو 
متوجه إلى املس��رح لعرض مسرحيته الشهيرة 
»س��يف الع��رب« التي س��خر فيها م��ن .. صدام 

حسني!
برحي��ل عبد احلس��ني عبد الرضا قبل أيام خس��ر 
العرب قام��ة فنية ليس من الس��هل تعويضها، 
سواء بقدراتها الكوميدية، أو بوعيها االستثنائي، 
أو بحضوره��ا العريض. وس��تبقى إطالالته على 
الشاش��ة الصغيرة التي ق��دم لها عدداً من أجنح 
األعمال الدرامية على اإلطالق، مصدر بهجة وفرح 

وعناية املاليني من العرب .. حتى إشعار آخر.

آخر العمالقة

محمد زكي ابراهيم

 
د. نادية هناوي سعدون

ليس��ت قصيدة النثر في ديوان) س��رطان 
نثر أس��ود( للشاعر علي وجيه مجرد نص 
من كلم��ات وبنى.. إنها كائن أثير وهالمي 
وجزء صميم من تكوين الشاعر النفسي 
والعض��وي وه��ذا الكائن احلمي��م حدوده 
البيت ومرتع��ه الغرفة وفض��اؤه العائلة 
لهذا يتس��اءل الش��اعر بعد هذا التقارب 
القصي��دة  يكت��ب  كي��ف  اجلينالوج��ي 
وميض��ي؟ ومس��اميرها علق��ت بقميص 

الروح؟ 
وإذا ما متددت القصيدة ولم تسعها الغرفة 
فإنها تخرج إلى حدود احلديقة لكن البيت 
يظل هو فضاؤها الذي ال تهجره وميدانها 
الذي تعرفه وتاريخها الذي لن تنساه وهي 
تستعيد ذكريات منوها مع الشاعر لتكون 
الكيان الطافح باحلياة واحلركة، ال الصورة 

اجملسمة حسب..
وف��ي اجلزء الثالث من مجموعة س��رطان 
نث��ر أس��ود واملعن��ون ب�)كف��ٌن مزرك��ش 
بالس��نوات( تتح��ول قصي��دة النث��ر إلى 
قصي��دة قبوري��ة ترث��ي تراجيدي��ا احلياة 
الس��وداء..كما في) زيارة مفتوحة لقبري( 
حي��ث تغ��دو القصي��دة قبرا ب��ال مالمح 
وكيانا خارج��ا عن الزمان واملكان وحمامة 

بال هديل..
وتعم��ل انثياالت األس��ئلة ف��ي قصيدة) 
أوراق عن عازف الطبل( على حتويل املشهد 
مونودرامي��ة  مس��رحية  إل��ى  الش��عري 
فيها الذات تس��أل بال مجيب يش��اطرها 

صراعها:
ومن ضرب لكم مثال قبلي؟

ومن فتح جوارير أحالمه قبلي؟
ومن اعتذر لكم قبلي؟

ومن قال لكم إننا أخطاء قبلي؟
ومن قال لكم إننا نصفع قبلي؟

مثل عازف طبل يهز رأسه مع يديه
تهتز أعمارنا راقصة مع قبورنا

ال احد يدوزن أصدقاءه من سوف يكتبكم 
ان مت؟

)عازف الطبل ميوت وحيدا:
وال يعرف انه كان نبيا( ص124�126

 وكذل��ك تغ��دو قصي��دة) عل��يٌّ بابه��ا ( 
مونودراما ترس��م الكاميرا فيها تراجيديا 
حركة البط��ل امليت داخل املقب��رة... إلى 
غي��ر ذلك م��ن القصائد الت��ي تضمنتها 

هذه اجملموعة الشعرية.
وهن��ا نتس��اءل: أين اإلش��راق في قصيدة 
النث��ر عند الش��اعر علي وجي��ه، مما كان 
��ح خلفية  املقتط��ف النق��دي الذي وشَّ
اجملموعة الشعرية) سرطان نثر أسود ( قد 

وسمها به ؟!!
 وم��ا يهمن��ا من ه��ذا املقتط��ف الذي مت 
حص��ره � على صغره � داخل مس��تطيل 

ف��ي الغ��الف اخللفي ه��ذا النص) ش��عر 
مش��رق لش��اعر جتهده اللغة ويجهدها 

مبوهبة ال مراء فيها ( 
ومعلوم أن عبارة) شعر مشرق( فضفاضة 
كونها غير مس��تقرة على أساس إجرائي 
ناهيك عم��ا فيها من حتمي��ة التعميم 
التي تقتضي االنطباق أو التوافق مع أغلب 
مت��ون النصوص الت��ي حوته��ا اجملموعة 

الشعرية أو على األقل مع بعضها..
 وهذا ما ال وجود له في اجملموعة بتاتا بدءا 
من انعزالي��ة قصيدة النث��ر داخل جدران 

الغرف��ة ووصوال إلى جتس��دها كقصيدة 
محتفي��ة باملقاب��ر ومتعالقاته��ا ....وهذا 
م��ا يجعل هذه اإلش��ارة النقدية أش��به 
باالملاحة العائمة املبنية على نظر عجول 
واس��تقراء غي��ر متريث وبالش��كل الذي 
ح النقد وجعله ال يغور في السطور  سطَّ
باح��ث ع��ن مخب��وءات  متس��رعا غي��ر 

النصوص.
ويب��دو أن بع��ض نقادن��ا ال س��يما أولئك 
الذين اعت��ادوا أن يضعوا مقتطفات على 
منش��ورات ابداعية ش��عرية أو قصصية 

صارت تطغ��ى عليهم النظ��رة العجلى 
والتس��رع احملذور متوهمني أنهم يعطون 
أحكام��ا نقدي��ة أو آراء حتليلي��ة تتس��م 

بالصدقية واملوضوعية.
 ولي��س عيب��ا أن يك��ون النق��اد محتفني 
لك��ن العيب أن يع��دوا احتفاءه��م نقدا 
ومجامالتهم حتليال مبتعدين عن معايير 
النظر النقدي وشروطه الصارمة ومولني 
ظهوره��م لنظرياته��م ومدارس��ه غي��ر 
مكترثني بالقراء الذين ينبغي على الناقد 
أن يضعهم في باله ويوجه جل اهتمامه 

لهم .
أم��ا عدم تواني الناق��د )املقدم( أو) املذيل( 
جملموع��ة ش��عرية أو نثري��ة ع��ن اإلتي��ان 
بكليشيهات جاهزة أو ريبورتاجات ليست 
من النقد في ش��يء ليلصقها عنوة ومن 
دون اكتراث على نص ال يناس��بها ولسان 
حاله يق��ول إن الذين يقرأون هم بالتأكيد 
أق��ل من الذين يكتبون، فإن��ه بفعله هذا 
ال يضر املنش��ئ صاحب النص حسب بل 

يعمي القارئ ويحتال عليه.. 
وواح��دة من جماليات قصيدة النثر عندنا 
ف��ي الع��راق أنها حتت��اج قارئ��ا ال متلقيا 
كونه��ا ال تكاش��ف صوت��ا وال تفص��ح 
داللة بل تراهن على الذي يقرأ س��طورها 
لتتحداه وتبعث فيه التحفيز، مس��تفزة 
مخزوناته ومس��تنفرة حواسه وموقظة 
ذخائر قراءاته كي يرصد املغيب واملتدارى.

وهذه املراهنة على القارئ هي التي جتعلنا 
نس��م قصيدة النثر الي��وم بأنها قصيدة 
جدي��دة ال يتم تلقفه��ا كتلقف قصيدة 
العم��ود الت��ي صلحت وس��تظل تصلح 
لش��عر املنابر واملنص��ات بعكس قصيدة 
النثر التي تظل قصيدة تأمل وتأٍن حذرين 
وليس مجرد عالئقية ش��عر بنثر كما ورد 

في املقتطف..
 والس��بب أن احلديث عن ه��ذه العالئقية 
ما عادت له��ا فاعليته��ا النقدية بعد أن 
جعلته��ا النظري��ات احلداثي��ة ممجوج��ة 

ومجترة.
أما مس��ألة تأثير احل��رب واملصير والعزلة 
على الشاعر فذلك ما نبذته األنا الشاعرة 
ف��ي) س��رطان نث��ر اس��ود( ح��ني جعلت 
لقصيدة النثر خصوصيتها املكانية التي 
منه��ا تطل على الواق��ع الراهن لتتصارع 
مع مالبس��اته بحلم ذات��ي متخيل، فيه 
القصي��دة محص��ورة ف��ي ثالث��ة أبعاد : 
البع��د األول انعزالي مثلَّ��ه فضاء الغرفة 
الصغيرة والبعد الثاني جنوس��ي مثلَّته 
القصيدة االنث��ى/ الطفلة والبعد الثالث 
تراجيدي مثلَّت��ه القصيدة املقبرة. ..يقول 
الش��اعر علي وجيه في قصيدة عنوانها 

)طريق للقصيدة(:
قبل أن أم��ال أكياس نس��ياني بالذكريات 
أعرف��ه  نب��ي  وج��ه  ارتدي��ت  اجلدي��دة 

وتساءلت:
إن��ي ألكت��ب اآلن القصي��دة غي��ر ع��ارف 
م��ا الطري��ق؟ وكيف يتخذ احلرف ش��كل 
الش��فاه املليئة بالرحيل؟ وكيف استمر 
مه��روال ب��ني اللف��ظ والفك��رة العصية 

وترويض الورقة امليتة؟
فاألنا هنا حت��اول أن تعرف كنه قصيدتها 
وأن تض��ع توصيف��ا له��ا يح��دد أبعادها 
وأطره��ا لعلها جتد لها اس��ما يناس��بها 
كي يكون حضور القصيدة هو حضورها.. 
فأين التوثيق، وأين الش��عر املش��رق، بعد 

هذا كله ؟!!

قصيدة النثر والمقتطفات النقدية المطبوعة على أغلفتها
تمثيل على )سرطان نثر أسود( لعلي وجيه

غالف الديوان

بعب��ارات لعينة كرهتها )لم يب��ق إال القليل...
وصلن��ا تقريباً...وراء هذه اجلب��ال أو اجلبال التي 
خلفها(. وكّنا نسير...نس��ير ونخادع تعبنا تارة 
بالكالم اجلانبي، وتارة بالذكريات ألنها املُس��لي 
الوحي��د أثناء الس��ير ف��ي طريق كه��ذا. لقد 
فرحن��ا أكثر من م��رة أثناء س��يرنا، كاحتفالنا 
بزواج البعض، تزوج الكثير من الرجال والنساء، 
بعد أن تعارفوا وهم يسيرون في الطريق معنا. 
وحزّنا أيضاً ح��ني فقدنا البعض من األصدقاء، 
لق��د تخلفوا ع��ن ركبناً الس��ائر، ح��ني قالوا 
)س��نرتاح قلي��الً ونلح��ق بكم(، لكنن��ي لم أر 
واحداً منهم الحقاً. في النهاية أنا كنت أراقب 
األشياء حولي خوف أن يفوتني شيء هام، تارة 
أحث اخلطى لكي أس��تمع إل��ى كالم الدليل، 
وتارة أس��ير على مهل فأكون آخر شخص في 
املوكب الس��ائر. أما األطفال فكانوا نشيطني 
جداً، لم يهتموا بتاتاً لطول الطريق، أما الكبار 
فكانوا يتعبون بسرعة، ويفكرون مثل تفكيري 
بالضبط، ألنني أمش��ي وال أس��أل كثيراً، بل ال 
أتكل��م وال أهتم مل��ا حولي من ش��دة التعب. 
كأنن��ي مريض مخ��ّدر وجاهز لعملي��ة كبرى. 
بع��ض األطفال تركه��م آباؤه��م وحيدين في 
الرك��ب، تخّلف بعض اآلب��اء عّنا تعب��اً، حيث 
قرروا اجللوس لدقائق و أخذ القليل من الراحة، 
لكنن��ا لم نرهم الحقاً كم��ا قلت. العجيب أن 
أطفالهم لم يكترثوا  لغياب أهلهم، بل كانت 
إش��ارات الدلي��ل وكالم��ه وش��رحه يجذبهم 
بش��كل س��احر. في احلقيقة أنا أكثر شخص 

ناضل، لكي يصل إلى تلك البقعة التي وصفها 
لن��ا الدليل. لم تعد األيام تعنيني مبرورها، لقد 
تش��ابهت حتى اللحظات. صارت اخلطوة التي 
أعبرها أختاً للخطوة التي س��تأتي، تشابهت 
آالف اخلطوات التي قطعتها، وهذا الشيء صار 
يُسّهل عليَّ عدم التفكير بطول الطرق. كنت 

أفقد نفسي لتضيع في غابة كبيرة، غابة من 
التأمل العمي��ق غوراً ،ال أع��رف بعد أن أصحو 
م��ن غيبوبتي تلك، كم س��رت وكم مضى من 
الوقت. حتى أتت اللحظة التي رأيتني فيها بال 
ش��ريك من عمري، لق��د كان األطفال وحدهم 
من يهرولون وراء الدليل وأنا. وحني رأيت الوضع 

كم��ا يبدو، ق��ررت أن أس��بق األطف��ال وأوقف 
الدلي��ل بالقوة، يكفي ما ح��دث لي وما حدث 
لغيري، لقد س��رت مبا فيه الكفاي��ة، ولم أعد 
أس��تطع املطاول��ة. هرولت وراءه ب��كل قوتي، 
كنت أمللم شتات عزميتي وحني أصل إليه أجده 
قد ابتعد عني !. أحاول اإلس��راع أكثر ومسكه 

من ياقته، لكنه مع س��رعته الثابتة يسبقني 
ويفلت من يدي!. جربت الصراخ، صرخت بأعلى 
صوتي )توقف ...( لكنه لم يكترث، كان يشرح 
لألطف��ال عن معال��م الطريق وم��ا يحيط به. 
)متى سنصل أيها الدليل..؟ قل لي وإال فعلت 
بك م��ا ال ترضى( صرخت بص��وت مبحوح من 
ش��دة الله��اث والتعب. لكنه ل��م يلتفت لي، 
بل حت��ى األطفال ل��م يثرهم صوت��ي. تراخت 
خطواتي تدريجاً، ونظرت إليهم وهم يتقدمون 
إلى االمام بال تعب، حاولت أن أقرر مصيري اآلن، 
لم يعد بإمكاني الرجوع  فالطريق ورائي أطول 
لكي أعود وح��دي. هجمت على عقلي الفكرة 
وحدثت نفسي ) لعل الطريق انتهت وإذا حلقت 
به اآلن س��وف أصل ؟!(.لكنني مع دفقة األمل 
هذه لم أستطع املسير، ساقاي لم تستطيعا 
احلركة، قلبي بدأ يخفت نبضه ش��يئاً فشيئاً. 
له��ذا قررت اجللوس قليالً لك��ي أرتاح، لم يكن 
بانتظاري س��وى صخ��رة على جان��ب الطريق، 
صخرة رمادية اللون ش��احبة. جلس��ت عليها 
وأن��ا أنظ��ر إل��ى اجملموعة الت��ي يقوده��ا ذلك 
الدلي��ل، كان��ت أصواته��م تض��ج باألس��ئلة 
الطفولية املليئة بالفضول، وهو يش��رح لهم 
تفاصيل الطريق وما يدور حولهم. كانوا فرحني 
نشيطني غير مكترثني، تتضاءل أصواتهم مع 
كل خطوة يبتع��دون فيها ع��ن مكاني، وكان 
كلما يس��أله طفل عن موعد الوصول، يجيب 
الدليل )لم يبق إال القليل...وصلنا تقريباً...وراء 

هذه اجلبال أو اجلبال التي خلفها(.

انمار رحمة اهلل

يا لها من س��يقان قوية تلك التي حتمُل الدليَل 
!!. إنه يسيُر ولم ينل منه التعُب يوماً، موضحاً 
مالم��ح كل منطقة منرُّ خالله��ا. أما أنا فحالي 
ل��م يكن بخير، ألن س��اقييَّ بدتا كقصبتني من 
ش��دة الضعف. لقد وهنُت ج��داً وصار لزوماً أن 
أس��تريح قليالً، لهذا قررت اجلل��وس لكي أمللم 
أنفاس��ي. صحي��ح أن حال��ي كان أفض��ل م��ن 
حال الباق��ني، حيث تركن��ا جزءاً منه��م وراءنا، 
وظ��ل جزء آخر يناضل من أج��ل إكمال الطريق. 
ف��ي أحيان كثي��رة وأن��ا أس��ير خل��ف الدليل، 
تداهمن��ي فكرُة أنني تورطت في املس��ير خلف 
هذا الش��خص، لعل��ه غير متأك��د من وجهته 
أو الطرق والتفرعات الكثي��رة التي مررنا بها؟!. 
لكن ما يبدد الش��َك في قلب��ي هو كالُم الناس 
ومدحه��م واعجابهم به، لقد س��معت الكثير 
ع��ن حنكته ودهائه ومعرفته مبس��الك الطرق. 
وإال لَِم تبعه كل هذا اجلمع الهائل من الناس؟!.
لقد كان جمعنا الس��ائر متنوعاً، عوائل، شيوخ 
وعجائز، رجال ونس��اء، أطف��ال يهرولون أمامنا، 
لم أكن أعرف لهؤالء األطفال عائلة، لقد كانوا 
يسيرون بنشاط وفضول بريء، كان األطفال أول 
من يسمع من الدليل كالمه، ألنهم ملتصقون 
ب��ه على ط��ول الوق��ت، وكانوا حني يس��معون 
من��ه كلمة، ينقلها من ف��ي األمام إلى من غدر 
به التعب ف��ي الوراء. كان الدلي��ل يهتف دائماً 

ريق الطَّ

لوحة للراحل أحمد الربيعي

قصة قصيرة

قصيدة

شكر حاجم الصالحي

لسُت جنوبياً من سومر
ونزوحي ما كان من الوركاء

جّدي نبطيُّ من كوثى 
هاجر من بيت الوحيَّ

ذو الفقار هويته
و رس��الته قيُم مثل��ى و مواقف 

زهٍد 
يتوارثها الفقراء عيالي 

و أبي زيد ابن علْي
املصلوب بباب الكوفْه

املغدور بسيف الدرهم و الدينار
و أنا من رحم العلوية أمي

جئُت ومن ظهر السيِد
نْسلي و كياني و مساري

وأن���ا ...

و أن��ا ....

و أن��ا ....
لكن ما يسعدني 

ان جنوب القلب
هو من ألبسني ثوَب الغار

وبنى الزقورة
و أبتكر احلرف األوِل

فأضاء دياجير الكون

بهاالت األنوارِ

و يكفيني فخراً 
اني من وطن شّرفني 

أدعوه عراقاً
سيظلُّ عصي الروح 

على اطماع و انياب االشرار
هو باقُة ورٍد فّواحْه 

و طيب شذاه ميأل آفاق األمصار
يكفيني ان��ي أبيُّ النفس عراقي 

الطبع

يسري في كل مساماتي 
حبُّ الناس وصون حياض الدار 

يكفيني ان الوركاء .. أور .. و بابل
نّفر ... آشور و سومر
كانت جنات مورقة

ورقيمات ناطقة 
و مسالّت قوانني قامت 

فوق ربوع بالدي 
وما زالت شاهدة اطالل االثار

يكفيني اني عراقُي
أرضع من درَّ النهرين و فائي 

و دماء الشهداء 
عنوان شموخي 

و تراب األرض مزاري
يكفيني و كفى 

ودعوا االسماء برّمتها 
فهي جنوم ولئالئ

تزهو بسمائي

نبطٌي من كوثى
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بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن رئيس االحت��اد املركزي للمبارزة، 
زياد حسن، ان احتاده استعان بخدمات 
أثنني م��ن العبي املنتخ��ب الوطني 
الس��ابق لالنضم��ام الى تش��كيلة 
وذلك  االحتاد بصفقة مستش��ارين، 
لالستفادة من خبراتهم في العمل 
وتطويره، وهما ميثم هاشم واحمد 
جاس��م. من جانبه، قال املستش��ار 
ميثم هاش��م، ان ثقة االحتاد املركزي 
كبي��رة بقدرات��ه إلى جان��ب زميله 
احمد جاس��م، مؤكداً ان رئيس احتاد 
املب��ارزة املرك��زي زياد حس��ن، عمل 
م��ن خدماتهما،  االس��تفادة  عل��ى 
وه��ذا يضاع��ف مس��ؤوليتهما في 
امل��دة املقبل��ة. وق��ال  ان��ه يتطل��ع 
ليكون اضافة قوية لالحتاد مبا ميلكه 
من خب��رات جمعها طيلة مس��يرة 
س��ابقة ف��ي اللعب��ة عندم��ا مثل 
أندية الق��وة اجلوية والدف��اع اجلوية 
ث��م املنتخب��ات الوطني��ة، وتتلم��ذ 
حتت اش��راف العديد من املدربني في 
املوسوي  مقدمتهم حس��ن مجيد 

وعبد الكرمي فاضل باش��راف مباشر 
م��ن اللجن��ة األوملبية وقت��ذاك، ثم 

حسني ثابت وجمال حسن واخرين.
وذك��ر انه حصل على لقب البطولة 
العس��كرية بسالح السيف العربي 
التي اقيمت في بغ��داد، فضالً على 
وبطولة  لألندي��ة  اخرى  مش��اركات 
منتخب��ات اجلمهوري��ة التي اقيمت 

في السماوة.
ش��اطره ال��رأي زميل��ه، املستش��ار 

اجلدي��د، احمد جاس��م، مؤك��داً ان 
ثقة احتاد اللعبة برئاس��ة زياد حسن 
ورفاق دربه، كانت السبب في عودته 
إلى احضان اللعبة التي ابتعد عنها 
لظ��روف خاصة، وقال ان��ه يثمن دور 
االحت��اد في من��ح العب��ي املنتخبات 
العم��ل  ف��ي  الفرص��ة  الس��ابقة 
واالستفادة من خبراتهم، منوهاً إلى 
ان املبارزة في الوقت احلالي تش��هد 

تقدما كبيراً من جميع اجلوانب.

إعالم الدائرة:
زار وف��د م��ن القس��م الرياض��ي 
احل��ق  أه��ل  عصائ��ب  ملمثلي��ة 
الدائ��رة العامة لش��ؤون األقاليم 
الش��باب  وزارة  ف��ي  واحملافظ��ات 
والرياض��ة ،في خط��وة حتمل في 
طياته��ا التع��اون الرياض��ي ب��ني 
املؤسس��تني، م��ن خ��الل أقام��ة 
املهرجان��ات والبطوالت الرياضية 
الرياضية  األلع��اب  ولكاف��ة  معاً 
،الس��يما على املالع��ب والقاعات 
واملنشأت الرياضية التابعة لهذه 

الدائرة املهمة في الوزارة.
وذك��ر املدي��ر العام لدائرة ش��ؤون 
األقالي��م واحملافظ��ات طالب جابر 
املوسوي في حديث خاص لنا،أننا 
نتعاون مع اجلمي��ع ومند يد العون 
لكل م��ن يعمل خلدم��ة الرياضة 

الرياض��ي  ،والقس��م  العراقي��ة 
ملمثلية أهل احلق من املؤسس��ات 
الرياضية الفاعلة في العراق ،في 
ظل م��ا يق��وم بة م��ن كرنفاالت 

على مس��توى عال م��ن التنظيم 
وبجميع األلعاب، وهذا ما ينصب 
ف��ي نهاية املط��اف ال��ى االرتقاء 

بواقع رياضة بالد النهرين.
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قريبا.. تأسيس مركز 
للموهوبين في نينوى

ثالثة سباحين في 
منافسات القارة

»البيسبول« يستعد 
للبطولة العربية

بغداد ـ الصباح الجديد:
وجه وزير الش��باب والرياضة عبد احلس��ني عبطان، 
بفتح مركز للموهبة الرياضية في محافظة نينوى 

بعد حتريرها من عصابات داعش االرهابية.
وق��ال مدير ع��ام دائ��رة االقاليم وش��ؤون احملافظات 
طال��ب املوس��وي ان وزي��ر الش��باب والرياضة وجه 
بفتح مرك��ز لرعاية املوهبة الرياضية في محافظة 
نينوى بالتزامن مع انتصارات قواتنا االمنية واحلشد 

الشعبي ضد عصابات داعش االرهابية.
واضاف املوس��وي ان املركز س��يتضمن عدة مدارس 
بااللعاب املعتمدة في احملافظة وذلك في اطار رعاية 

واهتمام الوزارة بالقطاعني الرياضي والشبابي.

بغداد ـ أمير إبراهيم*
يش��ارك 3 س��باحني في بطولة اس��يا للس��باحة 
االوملبية التي تضيفها اوزبكس��تان في التاسع من 
ش��هر ايلول املقبل، والس��باحون الثالث��ة هم: بكر 
س��الم واحمد عقيل وزين العابدين رحاب، ويش��رف 
عليه��م املدربان عبد الرضا محيب��س واحمد حازم.
وقال املدرب، عبدالرضا محيبس: ان اختيار السباحني 
الثالثة جاء اس��تنادا الى املستوى الفني اجليد الذي 
يتمتع��ون به، وحتس��ني االزمنة الت��ي حققوها في 
الفعاليات التي سيش��اركون فيها، في الوقت الذي 
س��تكون املنافسة قوية انسجاما مع تواجد افضل 
السباحني ليس على املس��توى القاري فحسب، بل 
على املستوى العاملي ، ولهذا فإن احلضور في هكذا 
منافس��ات يعد ض��رورة ملعرفة املس��توى احلقيقي 
لس��باحينا، فض��ال ع��ن الرغبة في حتس��ني االرقام 
الت��ي يحققوه��ا، وملعرفة مس��توى التط��ور الذي 
وصلوا اليه.من جانبه، بنينّ الس��باح، بكر س��الم: ان 
مش��اركته في البطول��ة االس��يوية تغلفها رغبة 
لعك��س الصورة االيجابية عن الس��باحة العراقية، 
وهو ما يدفعنا الن نكون مبس��توى املسؤولية امللقاة 
على عاتقنا، وس��يكون طموح��ي فيها تلمس رقم 
عراقي جديد ف��ي فعالية 100 م حرة، وهو 51 ثانية، 
في الوقت الذي ش��كلت االزمنة الذي حققناها في 
بطولة العالم بهنغاريا في فعالية 100 م حرة و 50 

م حرة حافزاً لتحقيق ازمنة افضل.

* املنسق اإلعالمي الحتاد السباحة

بغداد ـ منى الجبوري*
يس��تعد منتخبنا الوطني للبيس��بول والسوفت بول 
للمش��اركة في البطول��ة العربية بنس��ختها االولى 
لفئة النس��اء والتي من املق��رر ان تنطلق احداثها في 
جمهوري��ة تونس ما بني احلادي عش��ر واخلامس عش��ر 
من ش��هر ايلول املقبل .وقال رئي��س احتاد اللعبة، علي 
البلداوي : ان االس��تعدادات جارية على قدم وساق من 
اج��ل الوصول للجاهزية املثلى م��ن الناحيتني البدنية 
والفنية حتضي��را للمش��اركة في البطول��ة العربية. 
مبينا: ان وف��د منتخبنا الوطني س��يتألف من فخري 
جابر عيس��ى رئيس��ا للوفد، ويضم ف��ي عضويته كل 
من براء كامل يوس��ف مديرا ومرتضى سلطان حسني 
مدرب��ا، و12 العبة هن: غفران جالل وس��رى عباس ونور 
الهدى وشهد جاسم وكوثر كاطع وزهراء حسن ودعاء 
عبد احلس��ني وهبة عباس وس��ارة حنون ورش��ا عباس 
ورغد ستار عبد اجلبار وانهار عبد اجلبار. من جهة اخرى، 
اوضح البلداوي: انه وعلى هامش منافس��ات البطولة 
العربية س��يعقد اجتماع اجلمعي��ة العمومية والذي 
س��يناقش فيه منهاج عام 2018، وكذلك اقرار النظام 
الداخلي لالحتاد واملصادقة عليه من قبل االحتاد العربي، 
والذي س��يحضره رئيس االحت��اد العراقي واالمني العام 
لالحت��اد العربي علي البلداوي، واحمد حنون نائب رئيس 

االحتاد العراقي والعربي. 

* إعالم اللجنة األوملبية

بغداد ـ قسم اإلعالم:

 افتت��ح وزير الش��باب والرياضة 
عبد احلس��ني عبطان، أول أمس، 
بحضور رس��مي وشعبي ملعب 
نادي الشباب الرياضي الذي يقع 
ف��ي منطقة ش��ارع فلس��طني 
 2000 بس��عة  بغ��داد  وس��ط 
متف��رج  بع��د اكتم��ال العم��ل 
مبرافق��ه احلديث��ة الت��ي اجنزتها 

مالكات الوزارة.
وبني عبطان في كلمة افتتاحية 
ان مالكات وزارة الشباب والرياضة 
االداري��ة والفني��ة تس��ابقت في 
اظه��ار قدرته��ا ال��ى جماهي��ر 
شعبنا من خالل االجنازات املاثلة 
على االرض مبختلف محافظاتنا 
العزي��زة متزامنة مع االنتصارات 
التي تزفه��ا يوميا قواتنا االمنية 
االبط��ال  الش��عبي  وحش��دنا 
واخره��ا حترير قض��اء تلعفر من 
براث��ن االره��اب الداعش��ي اجملرم 
حي��ث الترق��ى اجنازاتن��ا مهم��ا 
علت ال��ى ما يقدمه االبطال من 
تضحي��ات جس��يمة دفاع��ا عن 

السالم واالمن للعالم اجمع.
وبالرغ��م  ال��وزارة  ان  واض��اف 
مم��ا تتعرض ل��ه م��ن ضغوطات 
ج��راء الضائقة املالي��ة الكبيرة 
الت��ي مير به��ا الع��راق اال ان هذه 
الظروف ش��حذت هممنا لعمل 
املستحيل واخلروج ببدائل ناجعة 

نس��عد بها ش��عبنا وجماهيرنا 
الرياضية، فبعد ملعب ميس��ان 
االوملب��ي نرى الي��وم صرحا اخر اذ 
يع��د ملعب الش��باب مهما في 
بغداد ليس��د الفراغ الذي تعاني 
منه منتخباتنا الوطنية وانديتنا 
وخصوص��ا منتخ��ب الناش��ئني 
لبطول��ة كاس  يس��تعد  ال��ذي 

العالم املقبلة.
واش��ار عبط��ان ال��ى ان ابط��ال 

وزارة الشباب والرياضة اخوتكم 
جنحوا ايضا في ضغط النفقات 
الى ابعد احل��دود واختصروا زمن 
التنفي��ذ ايض��ا وم��ن واجبنا ان 
نق��دم له��م الش��كر واملباركة 
لكل هذه اجلهود وخصوصا دائرة 
التربي��ة البدني��ة والرياض��ة وال 
ننس��ى ان نشيد بجهود مجلس 
محافظة بغداد والدائرة البلدية 
وجمي��ع من اس��هم ف��ي وضع 

جهده وخبرته نحو التعجيل في 
اجناز هذا الصرح الرياضي.

ويقينا لو ان النيات الطيبة كانت 
متوافرة لدى جميع املؤسس��ات 
الرياضي��ة الجنزن��ا الكثي��ر م��ن 
املشاريع االخرى التي استهلكت 
في فترة س��ابقة ام��وال طائلة 
وما زالت عل��ى وضعها الصعب 
ف��ي بغداد واحملافظ��ات، موضحا 
ان جوانب العمل لم تتوقف على 

جانب البناء واالعمار فقط التي 
اسندها اعالمنا الرياضي بجهد 
كبي��ر كان حافزنا نحو االبداع بل 
امتد العم��ل الى مدي��ات اخرى 
نحتاجه��ا في اس��رتنا الرياضية 
ومنها رفع احلظ��ر املفروض على 
املالعب العراقية وان كان قد رفع 
عن املباريات الودية بصورة جزئية 
الع��دة ومبختلف  ولكنن��ا نع��د 
االخ��وة  ومبعاون��ة  الوس��ائل 

واالصدقاء ف��ي االحتادات العربية 
والدولي��ة وم��ن ه��ذه الوس��ائل 
املباراة التي ستشهدها البصرة 
مبلعبها الدولي في التاس��ع من 
الش��هر املقبل بني جن��وم العراق 
2007 وجنوم العالم وما نتوقع له 
من اثر رائع لهذه املباراة واملباريات 
ص��ورة  بنق��ل  س��تليها  الت��ي 
ورياضتن��ا  جلماهيرن��ا  مش��رقة 
واالم��ن املس��تتب في رب��وع هذا 

البلد املعطاء.
وتطرق مدي��ر عام دائ��رة التربية 
البدنية والرياض��ة الدكتور عالء 
عبد القادر جلوانب تفصيلية من 
العمل في ملعب نادي الش��باب 
الرياضي والصعاب التي واجهت 
العامل��ني فيه مش��يدا بالهمة 
العالي��ة وال��روح الوطني��ة التي 
اط��رت جوان��ب العم��ل وبصورة 
خاص��ة تواص��ل الس��يد الوزي��ر 

معنا.
وش��هد حف��ل االفتت��اح تق��دمي 
شهادات تقديرية ملمثلي اللجنة 
اخل��اص  واالوملبي��اد  الباروملبي��ة 
ومحافظة بغداد والدائرة البلدية 
م��ن  املش��روع  ف��ي  والعامل��ني 
والشخصيات  الوزارة  منتس��بي 
تبادل  للعمل  الداعمة  الرياضية 
الش��باب  وزي��ر  تقدميه��ا  عل��ى 
والرياض��ة ونائب رئي��س اللجنة 
االوملبية فالح حسن، كما اقيمت 
مب��اراة ودي��ة جمع��ت منتخبنا 

الوطني للناشئني.

افتتاح ملعب الشباب وسط كرنفال رائع

عبطان : الضائقة المالية زادت من اندفاعنا في إنجاز المنشآت الرياضية
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جانب من افتتاح ملعب نادي الشباب

ميثم هاشم وأحمد جاسم

تعاون رياضي مثمر

العواصم ـ وكاالت:

ش��هدت الس��وق الصيفي��ة في ش��هر 
آب من عام 2017 أكب��ر صفقتي انتقال 
في التاريخ، وذلك في انعكاس للس��باق 
احملم��وم بني األغنياء اجلدد في كرة القدم 

العاملية واألندية التاريخية.
األول��ى  القياس��ية  الصفق��ة  ومتثل��ت 
بانتقال البرازيلي نيمار من وصيف بطل 
إس��بانيا برش��لونة إل��ى وصي��ف بطل 
فرنس��ا باريس س��ان جيرمان الفرنسي 
مقاب��ل 222 مليون يورو مطلع الش��هر 
احلال��ي، والثاني��ة ف��ي انتق��ال الش��اب 
الفرنس��ي عثمان دميبيلي من بوروس��يا 
دورمتوند األملان��ي إلى العمالق الكتالوني 

الذي أعلن عنه اليوم اجلمعة.
ويرى اخلبير االقتص��ادي في الرياضة من 
املتخصصة في  »وايفس��تون«  ش��ركة 
مجال اإلدارة واإلعالم، فانس��ان ش��وديل 
أن انفجار األسعار يفسر قبل كل شيء 
ب�«قان��ون الع��رض والطل��ب«، معتب��راً 
أوروبي��ة تتناف��س  أندي��ة   10 أن »نح��و 
على العب��ني ماهرين بع��دد أصابع اليد 

الواحدة«.
باإليقاع الذي  ويرتبط التضخ��م أيض��اً 

تفرض��ه األندية األكثر ث��راء مثل باريس 
س��يتي  ومانشس��تر  جيرم��ان  س��ان 

االنكليزي.
وجتد األندية التي توصف بأنها »تاريخية«، 
نفس��ها مرغمة على االنخراط في هذا 
التنافس حتى لو تذمر البعض على غرار 
رئيس نادي بايرن ميونيخ بطل أملانيا أولي 

هونيس.
ويعتبر اخلبير في التسويق واملسؤول في 
االحتاد الفرنس��ي للصناع��ات الرياضية 
والترفيهي��ة فيرجي��ل كايي��ه أن س��ان 
جيرم��ان ومانشس��تر س��يتي »زعزع��ا 

النظام القائم«.
ويضي��ف »تقاس��مت أندي��ة ع��دة في 
الس��نوات املاضية أفض��ل الالعبني دون 
توجي��ه انتقاد للنظام الس��ائد، ووجدت 
نفس��ها )اآلن) ف��ي مواجهة منافس��ني 

جدد وفي مزاد لم تستعد له مسبقاً«.
وكان عل��ى برش��لونة الذي فق��د نيمار 
وأصبح س��ريع العط��ب داخلياً، أن يقوم 
برد فعل سريع. وبات ميلك الوسائل بعد 
حصول��ه عل��ى مبل��غ 222 ملي��ون يورو 
من صفق��ة البرازيلي فاش��ترى دميبيلي 
البالغ من العمر فق��ط 20 عاماً، مقابل 
105 ماليني إضافة إلى مكافآت قد ترفع 

قيمة الصفقة إلى 147 مليوناً.

وخالل عام، تس��اقطت األرقام القياسي 
التي سجلت في 2016 أو متت معادلتها. 
وكان الفرنس��ي بول بوغبا صاحب أغلى 
صفق��ة بانتقال��ه الصي��ف املاضي من 
يوفنت��وس بط��ل إيطاليا في املواس��م 

الس��تة األخيرة، إلى مانشستر يونايتد، 
مببلغ 105 ماليني يورو )مع 5 ماليني على 
ش��كل مكافآت).. واملبل��غ الذي دفع من 
أجل احلص��ول على خدمات نيم��ار، فاق 
التصور، لكن جنم برشلونة السابق يبقى 

برأي فيرجيل كاييه »حالة منفردة«.
وق��ال اخلبي��ر الفرنس��ي »إن��ه )نيم��ار) 
أح��د أفض��ل ثالث��ة العبني ف��ي العالم 
ول��م يتجاوز اخلامس��ة والعش��رين من 
العمر، في ح��ني أن اآلخري��ن )البرتغالي 

كريس��تيانو رونالدو واألرجنتيني ليونيل 
ميسي) أصبحا في سن الثالثني«.

لكن حالتي دميبيلي والواعد الفرنس��ي 
اآلخر كيليان مباب��ي )18 عاماً) الذي قد 
ينتق��ل م��ن موناكو إلى س��ان جبرمان، 
مختلفتان متاماً. »إنها استثمار في جنوم 
مس��تقبليني مع إمكانية قوي��ة بإعادة 
بيعه��م. يجب أال ننس��ى أن األندية هي 
عبارة عن ش��ركات جتارية باس��تثمارات 

منطقية«.
ورغ��م املبال��غ الطائل��ة الت��ي صرفتها 
األندية وعلى رأس��ها مانشستر سيتي 
ال��ذي أنف��ق حوال��ي 240 ملي��ون ي��ورو 
للحص��ول عل��ى خدم��ات العب��ني مثل 
كاي��ل ووك��ر والبرتغالي برناردو س��يلفا 
يبق��ى  من��دي،  بنجام��ان  والفرنس��ي 

للعقالنية وجود.
والسوق تنفجر بالطبع، لكن ذلك ناجم 
عن ارتفاع عائدات األندية وتضخم حقوق 
النق��ل التلفزيون��ي وبش��كل خاص في 
الدوري اإلنكلي��زي حيث يحصل صاحب 
املركز )العش��رين) األخير ف��ي البطولة 
وال��ذي س��يهبط إل��ى الدرج��ة األولى، 
على مبل��غ 100 مليون يورو بفضل هذه 

احلقوق.
ويعتب��ر كاي��ني أن باريس س��ان جيرمان 

مع انضمام نيمار إلى صفوفه، س��يجد 
نفسه في عالم آخر على صعيد األعمال 
وميكن��ه أن يأم��ل بعودة إلى االس��تثمار 
على املدى املتوسط، إذ سيساعد النجم 
البرازيل��ي الن��ادي الباريس��ي على »غزو 
أس��واق جديدة« ف��ي أمي��ركا الالتينية 

وآسيا.
كما سيساهم في إعادة النظر بتقييم 
حقوق النقل وعقود الش��راكة، السيما 
أن »قيم��ة عق��ود باريس س��ان جيرمان 
الراهن��ة أق��ل م��ن قيم��ة عق��ود أندية 
أخرى مثل مانشس��تر يونايتد اإلنكليزي 

وبرشلونة«.
لكن على باريس س��ان جيرمان أن يحذر 
ش��روط اللعب النظيف املالي املفروضة 
من قب��ل االحت��اد األوروبي للعب��ة والتي 
تن��ص عل��ى أال تتج��اوز نفق��ات النادي 
إيراداته حت��ى ولو كان املس��اهم/املالك 

يتمتع بوسائل غير محدودة.
ويتس��اءل فيرجي��ل كايي��ه »ق��د تكون 
هناك حدود أو عودة إلى مبدأ الواقعية«، 
وقد الح��ظ اخلبي��ر الفرنس��ي »ارتفاعاً 
ثابتاً في مبال��غ االنتقاالت« مع خطر أن 
»تتعم��ق الفجوة أكثر فأكثر بني األندية 
التي متلك الوس��ائل وتلك املرغمة على 

الرهان على أكادميياتها«.

سباق محموم بين أغنياء كرة القدم

من نيمار إلى ديمبيلي.. تحول تأريخي بأسعار الالعبين

تقرير

نيمار

بغداد ـ إعالم البارالمبية:
يش��ارك وفد الع��راق الباراملبي في 
اجتماع��ات  اجلمعي��ة العمومية 
للجن��ة الباراملبي��ة الدولية والتي 
تعقد ف��ي دولة اإلم��ارات العربية 
يوم اخلامس من أيلول املقبل لغاية 

التاسع منه.
ال��ى  العراق��ي   الوف��د  ويض��م 
ه��ذه االجتماعات رئي��س اللجنة 
الباراملبي��ة  العراقي��ة الدعكت��ور 
عقي��ل حميد واألم��ني العام فاخر 
تص عقيل  اجلمال��ي والطبي��ب املخُ
صادق عبد اجمليد. اضافة إلى البطل 

املبارز عمار هادي صاحب الوس��ام 
الفض��ي ف��ي باراملبياد ري��و 2016 
ال��ذي تلقى دعوة رس��مية حلضور 
حف��ل توزيع اجلوائز التش��جيعية 
يق��ام عل��ى هام��ش  ال��ذي   (Bp(
اجتماع��ات اجلمعي��ة العمومي��ة 

.(IpC( للجنة الباراملبية الدولية
اجلمعية  اجتماع��ات  وستش��هد 
العمومية  انتخابات مجلس اإلدارة 
اجلديد لالوملبي��ة الدولية وانتخاب 
رئي��س جدي��د خلف��ا للبريطان��ي 
السير فيليب كريفن الذي انتهت 
دورت��ه حيث س��يتم اختي��ار أحد 

األربعة املرش��حني وهم الصينية 
هاي��دى تش��انغ والكن��دي باتريك 
جارفيس والبرازيلي اندرو بارس��ونز 

والدمناركي جون بيترسون.
 ويحض��ر االجتماع��ات أكث��ر من 
176 عض��وا م��ن دول العالم التي 
تح��دي اإلعاقة  تخُعن��ى برياض��ة مخُ
أصح��اب االجن��از , وايض��ا حضور 
أكثر من 250 ش��خصا من اللجان 
الباراملبية ل��دول العالم واالحتادات 
الرياضية للمعوقني ألهمية الدورة 
املقبلة الت��ي تنتظرها الكثير من 

التحديات واألحداث الرياضية.

إعالم المركز الوطني
بحضور وزير الشباب والرياضة عبد 
احلسني عبطان وقيادات دائرة شؤون 
االقاليم واحملافظات يتقدمهم املدير 
الع��ام للدائرة الس��يد طال��ب جابر 
املوس��وي ، فضالً عن مديري أقسام 
املوهب��ة الرياضي��ة الكابنت بس��ام 
احملافظ��ات حس��ن  و ش��ؤون  رؤوف 
حبش والشؤون االدارية حامد حنون ، 
اختتمت أمس األول، فعاليات بطولة 
النصر للمصارعة الذي اقامته دائرة 
ش��ؤون االقاليم واحملافظ��ات للفترة 
م��ن ٢٦-٢٨/ اب / ٢٠١٧، كمهرج��ان 
س��نوي للمراك��ز الوطني��ة لرعاية 
 ، للمصارع��ة  الرياضي��ة  املوهب��ة 

ومبش��اركة فرق مصارع��ني تراوحت 
مواليدهم بني أعوام ) ٢٠٠١- ٢٠٠٥)، 
و ب��أوزان متنوعة و من ف��روع املركز 
مبحافظات ميسان والبصرة وصالح 
الدين و الديوانية والنجف األش��رف 

واملركز الرئيس للعبة في بغداد.
فعاليات اخلتام التي شهدت تغطية 
واس��عة من وسائل االعالم املتنوعة 
، ترك��زت على منافس��ات املصارعة 
ف��ي فئ��ة الرومانية ب��ني مصارعي 
العاصم��ة ونظرائه��م م��ن مرك��ز 
مختلف��ة  أوزان  وِف��ي   ، الديواني��ة 
تراوح��ت بني ٣٢ و ٨٩ كغ��م ، وجرى 
بعدها تتويج الف��رق الفائزة باملراكز 
الثالث األًول  في البطولة ، حيث قلد 

أوس��مة املركز الثالث ف��ي فعالية 
األش��رف  النجف  لفريق  الروماني��ة 
الكاب��نت بس��ام رؤوف ، فيم��ا قل��د 
األوس��مة الفضية الفائز الثاني من 
مركز الديواني��ة املدير العام للدائرة 
طال��ب املوس��وي، و ح��از مصارع��و 
مرك��ز املوهبة ببغ��داد املركز االول و 
كذلك شرف تقليدهم بالذهب من 
قبل وزير الشباب والرياضة الذي قلد 
الذه��ب ايضا للفائ��ز االول بفعالية 
املصارع��ة احلرة مصارعو ميس��ان و 
وصيفه��م باالوس��مة الفضية من 
محافظ��ة صالح الدي��ن و البرونزية 
البط��ال املركز الثال��ث القادمني من 

البصرة.

البارالمبية في اجتماعات »العمومية الدولية«

ميثم هاشم وأحمد جاسم مستشاران لـ »المبارزة«

بغداد وميسان أواًل في مهرجان المصارعة

تعاون رياضي مشترك لـ »شؤون األقاليم 
والمحافظات« و«ممثلية أهل الحق«



القاهرة - خاص: 
اجلون��ة  مهرج��ان  إدارة  قال��ت 
الس��ينمائي ال��ذي تق��ام دورته 
األولى في سبتمبر/أيلول املقبل 
إن املهرجان الناشئ حريص على 
العربية  تق��دمي أح��دث األف��ام 
أفضله��ا  ولي��س  واألجنبي��ة 
فحس��ب وهو م��ا يؤخ��ر إعان 

برنامجه النهائي إلى اآلن.
وق��ال مدي��ر املهرجان انتش��ال 
التميم��ي ف��ي مؤمت��ر صحفي 
بالقاهرة: "من البداية كان هناك 
وضوًح��ا كاماً للفكرة، رغبنا أن 
يك��ون هناك مهرج��ان طبيعته 
دولية، ليس بالضرورة أن يتضمن 
اسم املهرجان كلمة دولي لكن 
املهم أن نصنع مهرجانا بقيمة 

دولية".
وأضاف: "برنامج املهرجان ما يزال 
قي��د التحضير، كن��ا نرغب قبل 

بدء املؤمت��ر الصحف��ي أن يكون 
لدين��ا 80 باملئ��ة م��ن البرنامج، 
حققنا حت��ى اآلن أكث��ر من 89 
باملئ��ة، ألن اله��دف األساس��ي 
من املهرجان لي��س فقط تقدمي 
أفضل األف��ام العربية والدولية 

وإمنا أحدثها".
وتقام الدورة األولى من املهرجان 
ف��ي منتجع اجلون��ة املطل على 
البحر األحمر في شرق مصر في 
الفترة من 22 إلى 29 س��بتمبر/
أيلول. ويش��مل املهرج��ان ثاث 
مسابقات رسمية األولى لألفام 
الروائية الطويلة والثانية لألفام 
والثالثة  الطويلة  التس��جيلية 

لألفام القصيرة. 
وتتجاوز قيم��ة اجلوائز 200 ألف 
دوالر )نح��و 3.6 جني��ه مصري(. 
وجذب املهرجان أفاماً من مصر 
واملغرب ولبنان وفرنسا وإيطاليا 

وفنلن��دا وسويس��را والوالي��ات 
املتحدة وروسيا والهند واليابان.

املهرج��ان  إن  التميم��ي:  وق��ال 
س��يعرض في االفتت��اح الفيلم 

جاكس��ون(  )الش��يخ  املص��ري 
للمخرج عمرو س��امة وبطولة 
أحمد الفيش��اوي وذلك في أول 
ع��رض ل��ه ف��ي مصر والش��رق 

األوسط. 
وف��ي اخلت��ام يع��رض املهرج��ان 
)تدفق  األميركي-األملاني  الفيلم 
بشري( للمخرج الصيني آي واي 

واي.
ويرع��ى املهرجان رج��ل األعمال 
س��اويريس  جني��ب  املص��ري 
باالش��تراك مع شقيقه سميح 
ساويرس مؤسس منتجع اجلونة 
ومنظ��م  رزة  بش��رى  واملمثل��ة 

احلفات عمرو منسي.
بلجن��ة  املهرج��ان  ويس��تعني 
استش��ارية تضم مجموعة من 
الفنان��ني م��ن مص��ر وخارجها 
منه��م املمثل��ة املصرية يس��را 
واخملرج املصري يس��ري نصر اهلل 

واملمثلة التونس��ية هند صبري 
واخمل��رج الس��وري محمد ملص 
واخمل��رج املوريتاني عب��د الرحمن 

سيساكو.
دورت��ه  ف��ي  املهرج��ان  ويتخ��ذ 
األولى ش��عار )س��ينما من أجل 
الذي  الش��عار  اإلنس��انية( وهو 
املهرجان جنيب  اقترحه مؤسس 

ساويرس
املؤمت��ر  ف��ي  س��اويرس  .وق��ال 
الصحف��ي  : "منطقة الش��رق 
األوس��ط أصبحت مصدر إزعاج 
لإلنس��انية فه��ي مت��ر بظ��روف 
القادمة  األخبار  ومعظم  سيئة 
منها إما ع��ن اإلرهاب أو الجئني 
فاري��ن م��ن احل��روب أو فق���ر أو 
أن  اقترح��ت  لذل��ك  ك���وارث 
نعود ول��و قلياً إلى إنس��انيتنا 
ونتذكره��ا معا على الشاش��ة 

الكبيرة".

تهاني وتبريكات 
بالعيد السعيد

كل عام وأنتم بخير
الصب��اح   " وأس��رة  رئي��س حتري��ر  تلق��ى 
اجلديد" التهاني والتبريكات مبناسبة عيد 
االضح��ى املب��ارك، من املدير الع��ام وكالة 
رئيس مجل��س االدارة للمص��رف العراقي 
للتج��ارة فيص��ل الهيم��ص، " مع اخلص 
التهاني واجمل التمنيات بالعيد السعيد 
اعاده اهلل على اجلميع باملس��رات وكل عام 

وانتم بخير.
كما تلقت اجلري��دة التهنئة من املهندس 
خال��د غ��زاي عطي��ة املدي��ر الع��ام لنقل 
الطاق��ة الكهربائي��ة ملنطق��ة / الف��رات 
االعل��ى .. عبر فيها التهنئ��ة بحلول عيد 
األضحى املبارك أع��اده اهلل عليكم وعلى 
ابناء بلدنا باخلير واليمن والبركة واالمان .. 

وكل عام وأنتم بخير. 

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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اإلصالح والصياح

جمال جصاني

خل��ف وابل من قذائ��ف التغيير واإلص��اح وصلت قوافل 
الطبقة السياسية احلالية الى املنطقة اخلضراء، بعد أن 
قذف لصوصها الس��ابقون بآخر ما تبقى لديهم من أزياء 
زيتونية وأنواط وعناوين الى أقرب مكب للنفايات، تاركني 
أس��ابهم من قصور وفلل وأطي��ان للمحظوظني اجلدد. 
لم مير وقت طويل حتى كش��ف القادمون اجلدد للوليمة 
األزلي��ة، عن مواهبه��م الفعلية البعي��دة كل البعد عن 
كل م��ا ميت بصلة ملا أطلقوه من وعود وش��عارات. جلملة 
من األس��باب والعلل والتي أش��رنا الى العديد منها في 
مناسبات س��ابقة، انحدرنا برفقتهم الى أوضاع لم تقل 
بشاعة ومأساوية عما كان عليه احلال زمن النظام املباد. 
لم يكت��ف ممثلي ه��ذه الطبقة السياس��ية الفاش��لة 
واملتخلفة والفاس��دة من ش��تى الرطان��ات واألزياء ومن 
ش��تى التضاريس من الفاو لزاخ��و، مبا حققوه من نكبات 
وكوارث طوال أكثر من 14 عاماً من "التغيير" حتى سارع 
الكثير منهم لركوب الفزعة اجلديدة ل�)اإلصاح والتغيير( 
بعد االستعانة بشيء من املساحيق والعناوين احلداثوية 
الرائجة من قبيل )املدني��ة والعابرة واملواطنة وحق تقرير 
املصير( وغير ذلك من املفردات والشعارات املستباحة. إن 
تط��ور األحداث وما نضح عنها م��ن معطيات فعلية، قد 
كش��ف عن عجز وفش��ل ال مثيل له في التصدي ملهمة 
إصاح حالن��ا وأوضاعنا املتردية يوما بع��د آخر، وقد أحلق 
دعاة اإلص��اح املزيفون أضراراً بالغة به��ا، عندما أغلقوا 
بادعاتهم الكاذبة بامتاك املشروع والبديل، الطريق أمام 
البدائ��ل احلقيقية؛ للنض��ج واملواجهة مع ق��وى اجلرمية 

والفساد والتخلف واإلرهاب.
لم نش��اهد حتى هذه اللحظة غي��ر اخمللوقات التي جتيد 
إطاق أعل��ى وتيرة م��ن الصخب والضجي��ج واالدعاءات 
اخلاوي��ة )الصي��اح(، والدليل عل��ى ذلك أنه��ا جميعاً لم 
تؤسس أية بداية جادة ملشروع له عاقة بالتغيير واإلصاح، 
ال على الصعيد احلكومي والرس��مي وال الش��عبي. كما 
أن مش��روع اإلصاح يرتبط بحجم ومستوى اخلراب الذي 
يواجه��ه، وم��ن دون وع��ي تفصياته وش��بكة امتداداته 
وآث��اره، تذه��ب كل محاولة وبغ��ض النظر ع��ن طبيعة 
نواياه��ا أدراج الري��اح. كم��ا أن )فاقد الش��يء ال يعطيه( 
فقد مثلت غالبي��ة احملاوالت التي تقمصت ثوب اإلصاح، 
مجرد اندفاعات متهورة في أفضل األحوال للقفز على ما 
خلفته التجارب الس��ابقة من مس��احات هائلة للخراب 
امل��ادي والقيمي. علينا التريث قلي��ا واالبتعاد عن منهج 
تس��طيح مثل هذه امللفات والقضايا املصيرية، والتمعن 
بعمق ومس��ؤولية في علل كل هذا العجز والفشل الذي 
ال ينفك عن مرافقتنا في التصدي لها، كي نضع أقدامنا 
في الطريق الى اإلصاح احلقيقي ال "الفضائي" كما جرى 
حتى هذه اللحظة. وفي مثل هذه االحوال الغرائبية التي 
منر بها، جند أنفس��نا مضطرين للتذكي��ر مرة بعد أخرى؛ 
بأولي��ات وبديهي��ات التحوالت الفعلية ف��ي عالم اليوم، 
والت��ي تتمحور حول منظومة قي��م احلرية والدميقراطية 
واحلداثة، هذه املس��تلزمات التي برهنت الوقائع واألحداث 
عل��ى كونها تقبع في قعر قائم��ة اهتمامات "أولي األمر 
اجلدد". وال يحتاج املرء الى كثير جهد كي يتأكد من ذلك، 
يكفيه تصفح ش��يئاً من مشاريع القوانني والتشريعات 
التي قدمت الى مجلس النّواب خال األعوام األخيرة كي 
يتعرف على نوع هموم واهتمامات من يتباهى بكونه ممثاً 
للمكون��ات واملربعات وفضات العصور الغابرة، واإلصاح 
ه��و الض��د النوعي لكل ه��ذه الترس��انة م��ن البضائع 
الصدئة، ألنه ميثل التطلعات املشروعة للحاق باألمم التي 

أكرمتها األقدار بنعمة العقانية واحلرية واحلداثة..

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

يوس��ف  الفن��ان  نف��ى 
ش��عبان، م��ا ت��ردد على 
املواق��ع ح��ول مهاجمته 
لنقي��ب املمثل��ني احلالي 
أشرف زكي، واتهامه بأنه 
مجموعة  لدخول  سمح 
اجمل��ال  األش��خاص  م��ن 
الفن��ي م��ن دون أن يكون 

لديهم املوهبة الكافية.
ف��ي  "ش��عبان"  وأك��د   
تصريح خاص ل� "ب�واب�ة 
ال�وف���د" أن ما مت تداوله 
على لس��انه بش��أن هذا 
املوضوع لي��س صحيًحا، 
"أن��ا ل��و صرحت  قائ��ًا: 
هخ��اف  م��ش  بحاج��ة 
أنه ال  وهقولها"، وأضاف 

يعنيه إذا دخل أش��خاص 
مج��ال التمثي��ل وهم ال 
ميتلكون املوهبة الكافية 

أم ال.
يتمن��ى  أن��ه  وأض��اف 
دائًم��ا التوفي��ق والنجاح 
زك��ي  أش��رف  للدكت��ور 
النقي��ب احلال��ي للمهن 

التمثيلية.

يواص��ل الفن��ان حس��ن 
الرداد ه��ذه األيام تصوير 
أح��داث فيلم��ه اجلدي��د 
اخلواج��ة"،  "عق��دة 
اإلس��ماعيلية  مبي��دان 
حي��ث  اجلدي��دة،  مبص��ر 
انطل��ق تصوي��ر العم��ل 
املاضيني،  اليوم��ني  خال 
ف��ي  ب��ه  للمنافس��ة 
العام  منتصف  موس��م 

السينمائي.
وحرص الرداد على إحداث 
تغيير طفيف في شكله 
م��ن أج��ل ه��ذا الفيلم، 
بع��ض  م��ارس  حي��ث 

األلع��اب الرياضية، وذلك 
رغب��ة منه ف��ي الظهور 
بنحو جدي��د، خاصة وأن 
الفيل��م لي��س كوميديا 
فقط بل تتضمن أحداثه 
مش��اهد  م��ن  العدي��د 

األكشن.

الفرنسية  املمثلة  رحلت 
أم��س  اول  دارك  مي��راي 
االثنني ع��ن 79 عاماً، وفق 
م��ا أعلنت إذاع��ة "إر تي 
إل" نقا ع��ن مصادر من 

عائلة الفنانة. 
وق��د ش��اركت دارك التي 
تع��د م��ن أه��م املمثات 
الفرنسيات في الستينات 
والس��بعينات، ف��ي نحو 
خمسني فيلماً سينمائياً 
13 للمخرج  بينها  طوياً 

جورج لوتنر.
دارك  مس��يرة  وكان��ت 

الت��ي ارتبط��ت باملمث��ل 
آالن دولون خلمس عش��رة 
سنة، ش��هدت انتكاسة 
الثمانينات بس��بب  ف��ي 
صحي��ة  مش��كات 

خطيرة. 

يوسف شعبان 

ميراي دارك 

حسن الرداد

أخبــارهــــــــــم

جاكسون

"جونة السينمائي" يبحث عن أحدث األفالم العربية والعالمية
جاكسون يفتتحه و التدفق البشري يختتمه

إعداد - زينة قاسم: 
خرج��ت املطربة املعتزلة ش��ادية عن 
صمته��ا جت��اه الش��ائعات املتعلق��ة 
بتده��ور حالته��ا الصحي��ة ودخولها 
غرفة العناي��ة املركزة بع��د إصابتها 
بضيق ش��ديد في التنف��س، وكّلفت 
ابن��ة ش��قيقها ناه��د ش��اكر إصدار 
توضيح أّكدت فيه أّن النجمة القديرة 
بخي��ر ولم تغادر منزل ش��قيقها إلى 

املستشفى.
وبينت أّن املطربة تواظب على مشاهدة 
التلفزي��ون وتتاب��ع األخب��ار ويغضبها 

كثيراً تكرار شائعات وفاتها.
ناه��د ش��اكر حتّدث��ت بعدما تس��بب 
أصدق��اء النجمة املعتزل��ة في تضارب 
الرؤية حول حقيق��ة حالتها الصحّية، 
واختاف تصريحات صديقتها شهيرة 
ع��ن كام املطرب��ة املعتزلة ياس��مني 

اخلي��ام، وظه��ور تصريحات منس��وبة 
ملدّب��رة منزل ش��ادية تؤّك��د أّن األخيرة 

أصيبت باخلرف جراء الشيخوخة.
وأك��دت ابنة ش��قيق الفنان��ة القديرة 
شادية، خال مداخلة هاتفية ببرنامج 
"90 دقيقة" املذاع على قناة "احملور" أّن 
احلالة الصحية للفنانة ش��ادية جيدة 
ووزي الف��ل"، مؤك��دة أّن األخب��ار التي 
مت تداوله��ا في وس��ائل اإلع��ام مجرد 
شائعات ليس لها أساس من الصحة، 
ورفضت متاماً التطرق لتفاصيل حياتها 

اليومية.
وأشارت إلى أن: شائعات مرض الفنانة 
كانت مزعجة لألسرة، مؤكدة أن جميع 
أفراد العائلة يتواجدون برفقة ش��ادية 
باس��تمرار ألنه��ا مبنزل��ة األم للجميع 

وقامت بتربية كل أبناء أشقائها.
وتابعت ناهد مؤكدة: أن الفنانة شادية 

واألخب��ار  للتلفزي��ون  متابع��ة جي��دة 
وأّن ه��ذه الش��ائعات أغضبتها كثيرا، 
مطالبة أصحاب الش��ائعات بالتوقف 

حتى ال تتأذى الفنانة أكثر.
هذا وقد اعتزلت الفنانة شادية عندما 
أكملت عامها اخلمسني، ومن مقولتها 
الش��هيرة عندما قررت االعتزال وارتداء 
احلجاب وتبريرها كان��ت هذه الكلمات 
الصادق��ة النابعة من تصمي��م وإرادة 

منقطعة النظير:
»ألننى في عز مجدي أفكر في االعتزال 
ال أري��د أن أنتظر حتى تهجرني األضواء 
بعد أن تنحس��ر عن��ى رويًدا روي��ًدا...ال 
أح��ب أن أقوم ب��دور األمه��ات العجائز 
في األفام في املس��تقبل بعد أن تعود 
الناس أن يروني في دور البطلة الشابة، 
ال أح��ب أن ي��رى الن��اس التجاعيد في 
وجهي ويقارنون بني صورة الشابة التي 

عرفوها والعجوز التي سوف 
أن يظ��ل  أري��د  يش��اهدونها، 

الن��اس محتفظ��ني بأج��م��ل 
ص��ورة ل��ي عنده����م وله��ذا 
أنتظ��ر ح��ت��ى تعتزل�ني  فلن 

األض�واء وإمنا س��وف أهجرها 
ف��ي الوق��ت املناس��ب قبل 

أن تهت��ز صورتى في خيال 
حياتها  كرس��ت  الناس« 
بع��د االعت��زال لرعاي��ة 
خاصة  األيتام  األطفال 
وأّنه��ا  س��ّيم���ا  ،ال 

ل��م تُ��رزق بأطف��ال 
أن  تت��وُق  وكان��ت 
وأن  ��ا  أمًّ تك��ون 
تس��مع كل��مة 
م��ن  "مام����ا" 

طفله�ا.

"شادية" بخير ويغضبها كثيرًا تكرار شائعات وفاتها

القاهرة - وكاالت: 
 قالت رحاب احملم��دي خبيرة اإلتيكيت، 
إن التهنئ��ة في عيد األضحى أصبحت 
عبارة عن رسالة على موقع من مواقع 
االجتماع��ي فقط، موضحة  التواصل 
أن ه��ذا يحدث في حال��ة واحدة فقط، 
إذا كان الش��خص صاح��ب ش��ركة أو 
مؤسس��ة كبي��رة، لك��ن التهنئة مع 
األقارب من ال��ذوق واإلتيكيت أن تكون 

من املكاملات الهاتفية.
وأضاف��ت "احملم��دي"، ف��ي حوارها مع 

برنامج "صباح البلد" على قناة "صدى 
البلد" أنه بالنس��بة لألشخاص الذين 
يقومون بعمل تهنئة على "فيس بوك" 
يفض��ل عملها في "بوس��ت" حتى ال 

أحد ينسى أشخاص.
وواصل��ت خبي��رة اإلتيكي��ت أن: "م��ن 
اإلتيكي��ت ان ال نذب��ح االضحي��ة امام 
املن��زل ويجب ان جند ح��ل آخر، من أجل 
امرأة اجليران، ولو اضطررننا للذبح عند 
اجل��زار يجب ان ننتظ��ر دورنا من دون أي 

عصبية.

خبيرة إتيكيت: التهنئة بالعيد 
عبر فيس بوك ال تدل على الذوق 

بغداد - الصباح الجديد: 
نظ��م قصر الثقاف��ة والفنون في 
بالتعاون مع مؤسس��ة  الديوانية 
وطنن��ا، دورة ف��ي مج��ال التنمية 
البش��رية تناولت موض��وع الثقة 

بالنفس.
الن��دوة الت��ي قدمها احملاض��ر أياد 
جواد الساعدي كانت الغاية منها 
بن��اء الثقة لدى الش��باب وتطوير 
إمكانياتهم، كما تطرق الساعدي 
بالنف��س  الثق��ة  مفه��وم  إل��ى 
وأهميته��ا كونه��ا متث��ل صف��ات 
بأنفس��هم  الواثقني  األش��خاص 
القيادي��ة في  وتنمي��ة قدراته��م 

اجملتمع. 
اختب��ارا  الس��اعدي  أج��رى  وق��د 

للمتدربني لقي��اس مفهوم الثقة 
بالنف��س لعش��رة متدرب��ني خال 
اليوم األول وقد استخدم في هذه 
الدورة برنامج الباور بوينت، إضافة 

إلى عرض فيلم قصير حتت عنوان 
الثقة بالنف��س يتحدث عن فكرة 
الثقة ومفهومها لدى الشباب، في 
حني أعرب املتدربون عن ش��كرهم 

إلدارة القصر الثقافي إلقامته مثل 
هذه الدورات لش��ريحة الش��باب 
وإمكانياتهم  مهاراته��م  لتطوير 

في مجاالت التنمية البشرية. 
وأك��د الس��اعدي عل��ى إن ه��ذه 
يوم��ني  مل��دة  ال��دورة ستس��تمر 
حسب اخلطة املعدة لهذه الدورة، 
مش��يرًا إل��ى إن قص��ر الثقاف��ة 
بتنظي��م  سيس��تمر  والفن��ون 
دورات أخرى للش��باب خال األيام 
القادمة لتع��م الفائدة أكبر عدد 
من الشباب الديواني عادا الثقافة 
احلقيقي��ة هي الثقافة التي ميكن 
أن تغير سلوك اإلنسان وتعيد بناء 
ثقته بنفسه ليكون عنصراً فاعاً 

في اجملتمع.

بغداد - الصباح الجديد: 
زود قس��م التوثيق العلمي بدائرة 
الدراس��ات والبحوث ف��ي الهيئة 
الثقاف��ة  ب��وزارة  لآلث��ار  العام��ة 
مفتش��ية آث��ار نين��وى بخرائ��ط 
األثري��ة  املناط��ق  ومخطط��ات 
املدم��رة ،والتي بل��غ عددها )٢١٧) 
مخططا ش��ملت اجلام��ع النوري 

الكبير، وباب ن��ركال، وبوابة تابيرا، 
ومعب��د تأل��و، وس��نجار،و احلضر، 
وبواب��ة ش��مش،و من��رود، وبواب��ة 
املسقى، وأشور و تبى كوره كما مت 
رفد دائرة الصيانة ب )١١٣( وثيقة 
و)١٩( مخطط ع��ن اجلامع النوري 
الكبي��ر، واملأذنة احلدباء ،فضاً عن 
تزوي��د املرك��ز العراق��ي االيطالي 

لآلثار باخملططات واخلرائط اخلاصة 
باملواقع األثرية التي مت تدميرها من 
قبل عصابات داعش اإلرهابية في 

ح محافظتي االنبار  صا و
ي��ن  لد ا

،والتي بلغ عدده��ا )٢٠٠( وثيقة و 
)٩٠( مخططا وخارطة ويأتي ذلك 
ضمن اجلهود التي تتخذها الهيئة 
األثرية لتقييم األضرار  وماكاتها 
الت��ي طالت املواق��ع األثرية بغية 
الشروع مبراحل أعمال الصيانة 
والتأهيل وإعادة بناء املواقع 

املدمرة كلياً.

قصر الثقافة والفنون ينّظم دورة في مجال التنمية البشرية

خرائط ووثائق للمناطق األثرية المدّمرة في نينوى
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