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بغداد - أسامة نجاح:
تتحش��د القوات املشتركة منذ 
بعملي��ات  للب��دء  متهي��داً  أي��ام 
قادمون ي��ا حويجة لتحرير قضاء 
احلويجة جن��وب غرب��ي كركوك 
قض��اء  م��ن  األيس��ر  واجلان��ب 
الش��رقاط شمال ش��رقي صالح 

الدين. 
وكان رئي��س أركان اجليش الفريق 
الغامن��ي ق��د  أول رك��ن عثم��ان 
أكد، في وقت س��ابق ، ان القوات 
األمنية س��تتوجه لتحرير إطراف 
صالح الدين وديالى وكركوك من 
دن��س عصابات داعش ف��ي األيام 

املقبلة. 
وق��ال الغامني في بي��ان صحفي 
‘‘الصباح اجلديد‘‘  تلقت صحيفة 
نس��خة منه ان "القوات األمنية 
حررت محافظة نينوى بالكامل"، 
مبينا ان "القوات س��تكمل حترير 
وديال��ى  الدي��ن  ص��الح  أط��راف 

وكركوك في األيام املقبلة". 
ستس��حق  "الق��وات  وأض��اف 
رؤوس الدواع��ش العفنة في تلك 

املناطق". 
وأك��د مص��در عس��كري رفي��ع 
املس��توى ف��ي قي��ادة العمليات 
املش��تركة ، أم��س األربع��اء ، أن 
قيادة العمليات رس��مت خريطة 
املعرك��ة لتحري��ر م��ا تبقى من 

مناط��ق ما ت��زال حتت س��يطرة 
داعش في الع��راق وخاصة قضاء 

احلويجة. 
وق��ال املص��در في حدي��ث خاص 
اجلدي��د‘‘  ‘‘الصب��اح  لصحيف��ة 
اجلي��ش  لقي��ادات  اجتماع��ا  إن 
وعملي��ات ش��رق دجل��ة وضعت 
للمع��ارك  النهائي��ة  املالم��ح 
املرتقب��ة لتحري��ر م��ا تبقى من 
وجب��ال  الدي��ن  مناط��ق ص��الح 
حمري��ن وديالى وقض��اء احلويجة 

والساحل األيسر". 
وأوضح املصدر خالل حديثه الذي 
لم يكشف عن أسمه أن" القوات 
األمنية تتجه إلى احلويجة حيث 
العسكرية  العمليات  ستنطلق 
من هن��اك ثم إل��ى مناطق جبل 
حمرين وتنتهي في مناطق الزرقة 

والعباسي". 
من جهته��ا أعلنت خلية اإلعالم 
احلربي ، أمس األربعاء ، عن انطالق 
قطع��ات عس��كرية إضافية من 
بغداد للمش��اركة ف��ي عمليات 
"قادم��ون ي��ا حويج��ة" لتحري��ر 
القضاء التاب��ع حملافظة كركوك 

من سيطرة تنظيم "داعش".
وذكرت اخللي��ة في بيان مقتضب 
‘‘الصب��اح  صحيف��ة  حصل��ت 
اجلدي��د‘‘ على نس��خة من��ه، إن 
"قطعات إضافي��ة تابعة لقيادة 

قوات الشرطة االحتادية انطلقت 
من بغداد لتش��ارك في عمليات 

قادمون يا حويجة". 

م��ن جهت��ه أف��اد مص��در ف��ي 
احلكومة احمللية حملافظة كركوك 
، أمس األربعاء ، بأن تنظيم داعش 

اتخذ من احلمير كوسيلة جديدة 
للتنق��ل وتهري��ب األم��وال م��ن 
احلويج��ة جنوب غرب��ي احملافظة 

إل��ى ح��دود محافظت��ي ديال��ى 
وصالح الدين. 
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العمليات المشتركة ترسم المالمح العسكرية 
األخيرة لعمليات تحرير الحويجة والشرقاط

االستعدادات العسكرية ملعارك حترير الشرقاط واحلويجة

بغداد - الصباح الجديد:
أعلن املتحدث باس��م وزارة الدفاع 
أدري��ان  )البنتاغ��ون(،  األميركي��ة 
رانكني غ��االوي، أن القافلة التابعة 
لتنظي��م داع��ش اإلرهاب��ي، والتي 
حت��اول الوصول إلى أراض يس��يطر 
عليه��ا ف��ي س��وريا م��ا زالت حتت 
مراقب��ة ق��وات التحال��ف الدولي 

الذي تقوده الواليات املتحدة.
وقال غ��االوي إن الوالي��ات املتحدة 
حتترم قواعد النزاع في سوريا وذلك 
ف��ي التعامل مع القافلة، مش��يرا 
إلي أن واشنطن توصلت إلى اتفاق 
مع موسكو ميكن مبوجبه لألطفال 

والنساء أن ينفصلوا عن القافلة.

ولف��ت إل��ي أن األطفال والنس��اء 
س��يكونان في وضع آمن، كاش��فا 
أن القافلة انقس��مت ف��ي الوقت 
احلال��ي إل��ى مجموعت��ني األول��ى 
اجتهت نح��و تدم��ر والثانية بقيت 
في الصحراء ق��رب البوكمال على 

احلدود العراقية السورية.
وكان��ت احلكومة الس��ورية وحزب 
اهلل اللبناني ق��د عرضت توفير ممر 
آمن للقافلة، التي تضم نحو 300 
عنصر مسلحني بأسلحة خفيفة 
و300 من أفراد أسرهم قبل أسبوع، 
مقابل تسليم التنظيم جليب كان 
يسيطر عليه على احلدود اللبنانية 

السورية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
االعلى،  القض��اء  طالب مجل��س 
رئاسة مجلس النواب رفع احلصانة 
ع��ن النائب��ة عالية نصي��ف بعد 
دعوى رفعها النائب السابق حيدر 
املال ضدها، فيما دع��ا املال البرملان 
الى عدم حماية منتهكي القانون 

واملطلوبني من قبل القضاء.
وق��ال املال ف��ي تصري��ح صحفي، 
"تعرضنا خالل امل��دة املاضية الى 
حملة تش��هير وتطاول واتهامات، 
وإقحامنا في ملف استجواب وزير 
التجارة ظلما، وأكدنا اننا لن ننجر 
الى املهات��رات واملزايدات التي دأب 

عليها البعض".
واض��اف املال "قب��ل ان يلع��ب دور 
األداة ل��دى الغي��ر، س��نلجأ ال��ى 
القضاء اميان��ا منا مبنطق الدولة"، 
مش��يرا الى ان "القض��اء أنصفنا 
بطل��ب رفع احلصانة ع��ن املدعوة 
عالي��ة نصيف متهي��دا ملقاضاتها 
والس��لوكيات  التجاوزات  عن كل 

التي مارستها".
وطالب املال رئاسة مجلس النواب 
احلصانة  رف��ع  ب�"تفعي��ل طل��ب 
وعدم حماي��ة منتهك��ي القانون 

واملطلوبني من قبل القضاء".
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متابعة ـ الصباح الجديد: 
ق��رر الرئيس األميرك��ي دونالد 
يوف��ر  برنام��ج  إلغ��اء  ترام��ب 
احلماي��ة للمهاجرين القاصرين 
الذين دخلوا البالد بطريقة غير 
ش��رعية حينما كان��وا أطفاال، 

حسبما أفادت تقارير.
ونقلت وس��ائل إعالم أميركية 
عن مصادر أن ترامب س��يمنح 
أش��هر  س��تة  الكونغ��رس 
لصياغة تشريع بديل لبرنامج 
للطفول��ة  املؤّج��ل  "العم��ل 
الوافدة" واملع��روف اختصارا ب� 

)داكا(.
ويُعد هذا القرار، الذي ورد للمرة 
األولى في صحيفة "بوليتيكو"، 
حال وس��طا ف��ي ظ��ل الدعم 

القوي لهذا البرنامج.
ومينع هذا البرنامج، الذي أقرته 
ب��اراك  الس��ابق  الرئي��س  إدارة 
اآلالف  مئ��ات  ترحي��ل  أوبام��ا، 
م��ن القاصرين الذي��ن يصلون 
إل��ى الواليات املتح��دة بطرائق 
غير مش��روعة، ويس��مح لهم 

بالبقاء للعمل أو الدراسة.
تفصيالت ص6

ترامب "يلغي" برنامج
العفو عن شباب المهاجرين

"البنتاغون" تؤكد استمرار 
مراقبتها لقافلة "داعش" في سوريا

القضاء يطلب من البرلمان
رفع الحصانة عن "عالية نصيف"

بعد هزائمه األخيرة .."داعش" يزج بالنساء 
3في المعارك للتغطية على أزماته بريطانيا تقدّم تبرعات إضافية إلزالة

2 مخاطر المتفجرات في العراق

بغداد ـ الصباح الجديد:
كش��ف عض��و كتل��ة االح��رار 
النيابية، غزوان الش��باني، امس 
االربعاء، عن ق��رب احالة ملفات 
مافيات فس��اد  كبرى ملس��ؤولني 
متنفذي��ن وم��دراء عام��ني ف��ي 
ش��بكة االع��الم العراق��ي ال��ى 

النزاهة. 
وقال الش��باني في بيان اطلعت 
ان  اجلدي��د"،  "الصب��اح  علي��ه 

"هن��اك ملفات فس��اد ضخمة 
تق��در أموالها بامللي��ارات إلدارات 
فاس��دة س��رقت االموال التي مت 
 تخصيصه��ا م��ن اج��ل االرتقاء 
بعمل ش��بكة االع��الم العراقي 
وإلنت��اج أعم��ال وهمي��ة وغي��ر 
"احال��ة  مبالغ  مهني��ة"، مبيناً 
ضخمة الى مصارف خارج العراق 
بحس��ابات تابعة ملافيات فساد 

متنفذه داخل هذه املؤسسة". 

املقبل��ة  "االي��ام  ان  واض��اف 
ستش��هد احالة ملفات فس��اد 
كبي��رة ملس��ؤولني كب��ار ومدراء 
عامي��ني ف��ي ش��بكة  االع��الم 
لعراق��ي الى النزاه��ة"، مطالباً 
جمي��ع  حس��ابات  "بتدقي��ق 
املدراء الذي��ن تولوا مناصب حتت 
حماي��ة املتنفذي��ن  ف��ي الدولة، 
بعد  الطائلة  االم��وال  وس��رقوا 
منحه��م جوازات س��فر خاصة 

من قب��ل رئيس الوزراء الس��ابق، 
والتحري  عن جميع س��فرياتهم 
الت��ي ال حتص��ى، والكش��ف عن 
ابرموها  التي  الفس��اد  صفقات 
م��ع  باالتف��اق  ملتوي��ة  بط��رق 
 الدائرة القانونية في الش��بكة، 
ومتابعة ع��دد االيفادات للمدراء 
الت��ي تتج��اوز احل��دود املعقولة 

ومحاسبتهم".  
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الكشف عن قرب إحالة مسؤولين
في شبكة اإلعالم بتهم فساد إلى النزاهة

بغداد - وعد الشمري:
الدميقراط��ي  احل��زب  أك��د 
الكردس��تاني بزعامة مسعود 
بارزان��ي، أم��س االربع��اء، أن��ه 
ال يس��تغرب حتف��ظ الوالي��ات 
عل��ى  االميركي��ة  املتح��دة 
اقلي��م  انفص��ال  اس��تفتاء 
الع��راق،  ع��ن  كردس��تان 
وفيم��ا أش��ار إل��ى ان االعراف 
الدبلوماس��ية حت��ول دون تأييد 
دول العالم ل��ه حالياً، توقع أن 
تغيير املوقف بعد ظهور نتائج 
االس��تفتاء املزمع إج��راؤه في 

نهاية الشهر اجلاري.
وفي مقابل ذلك، جددت حركة 
التغيير الكردية رفضها الجراء 
وس��يلة  وعّدت��ه  االس��تفتاء، 
لبقاء بارزاني في منصبه رئيساً 
لإلقلي��م برغم انته��اء واليته، 
مبين��ة أن عملي��ة االنفص��ال 

يجب أن حتصل بالتنس��يق مع 
احلكومة االحتادية.

احل��زب  ع��ن  النائب��ة  وقال��ت 

الكردس��تاني  الدميقراط��ي 
أش��واق اجلاف ف��ي حديث إلى 
"الصب��اح اجلدي��د"، إن "القوى 

ملوق��ف  متفهم��ة  الكردي��ة 
الوالي��ات املتح��دة االميركي��ة 
املتحفظ على اجراء اس��تفتاء 

انفصال االقليم عن العراق".
"اجلان��ب  أن  اجل��اف  وتابع��ت 
ق��دم  أن  س��بق  االميرك��ي 
اس��باب  وأوض��ح  مالحظات��ه 
حتفظ��ه ودعا إلى التفاوض مع 

بغداد وقد فندنا تلك اخملاوف".
وأشارت إلى ان "جميع االعراف 
الدبلوماس��ية ال تتي��ح لدولة 
االعتراف بانفصال أو انس��الخ 
جزء من دولة اخرى قبل معرفة 
النتائج احلقيقية لرأي الشعب 
املوج��ود في اجل��زء ال��ذي يروم 

االنفصال".
"يتغي��ر  ان  اجل��اف  وتوقع��ت 
املوقف االميركي بعد معرفته 
ش��عب  اغلبي��ة  وأن  النتائ��ج 
اقليم كردس��تان س��يصوتون 
باملوافق��ة عل��ى دول��ة خاصة 

بهم".
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قال إن األعراف الدولية ال تتيح مباركة االنفصال قبل معرفة رأي الشعب

"الديمقراطي الكردستاني": الموقف األميركي
من االنفصال سيتغير بعد نتائج االستفتاء

متابعة

بغداد � الصباح اجلديد:
أعلن��ت قي��ادة الق��وة اجلوية، 
حتطم طائرة عسكرية عراقية 
في اثن��اء طلع��ة تدريبية في 
أمي��ركا، مش��يرة إل��ى مقتل 

قائدها.
وقالت القيادة، في بيان اطلعت 
علي��ه "الصباح اجلدي��د"، انه 
"مبزيد من احلزن واالس��ى تنعى 
قي��ادة القوة اجلوي��ة العراقية 

الرائ��د الطيار ن��ور فالح حزام 
رسن اخلزعلي آثر حتطم طائرته 
اثن��اء طلع��ة   F16 ن��وع  م��ن 
املتحدة  الوالي��ات  في  تدريبية 
األميركي��ة والي��ة أريزونا فجر 

هذا اليوم بتوقيت العراق".
وأضافت، ان الطي��ار كان "من 
 F16 خي��رة طياري طائ��رات ال
مراح��ل  كل  أكم��ل  وال��ذي 
التدري��ب بتف��وق عال��ي وكان 

خي��ر م��ن مث��ل الع��راق م��ن 
الرفيع  واخلل��ق  اإللت��زام  حيث 

والضبط".
وكان��ت وزارة الدف��اع أعلن��ت 
ف��ي آيار 2015 عن استش��هاد 
راصد محمد  الطي��ار  العميد 
بع��د حتط��م طائرته  صدي��ق 
ال� F16 الت��ي كان يقودها في 
مهمة تدريبية في ذات الوالية 

األميركية.

بغداد ـ الصباح الجديد : 
دع��ا رئي��س ال��وزراء العراق��ي حيدر 
العبادي إلى تشكيل "حتالف دولي" 
إلنق��اذ أقلية الروهينجا ف��ي بورما، 
وإيق��اف اإلجرام الناب��ع عن تعصب 
أعمى مي��ارس بحقه��م، فيما حمل 
األمني  أنطونيو غوتيري��ش  الس��يد 
العام ل��ألمم املتحدة، حكومة ميامنار 

املسؤولية عن توفير األمن واملساعدة 
جلميع احملتاجني في إقليم أراكان.

وفي رسالة وجهها إلى منظمة األمم 
املتحدة ومنظمة التعاون اإلسالمي 
وال��دول اجمل��اورة، ق��ال العب��ادي إن" 
حملة  اإلبادة اجلماعية التي تتعرض 
له��ا أقلي��ة الروهينج��ا ف��ي إقليم 
راخني ف��ي ميامنار، والت��ي تقوم بها 

القوات احلكومي��ة البورمية بصورة 
دولًي��ا  موقًف��ا  تتطل��ب  ممنهج��ة 
وإنس��انًيا يتناس��ب م��ع مس��توى 
االنتهاكات واجلرائم الواس��عة التي 
وردت ف��ي تقرير جلن��ة التحقق التي 
املتح��دة  األمم  مفوضي��ة  كلفته��ا 
“OHCHR".والتي  اإلنس��ان  حلق��وق 
أكدتها رواي��ات العديد من الالجئني 

والت��ي أكدتها أيض��ا األدلة املتوفرة 
وأدل��ة مصورة  الصناعية  باألقم��ار 

أخرى".
العب��ادي "لقد اش��تملت  وأض��اف 
هذه االنتهاكات على جرائم مروعة 
من قتل بطرق بش��عة واعتداء على 
النس��اء ف��رادى وبص��ورة جماعي��ة 
ب��ل حت��ى عل��ى الفتي��ات الصغار، 

املدنيني  وتعذيب وتهجير واختطاف 
احملروق��ة،  األرض  سياس��ة  واتب��اع 
وإس��قاط أبس��ط حق��وق املواطنة 
واإلنس��انية عنهم، والتي ترقى إلى 
مس��توى جرائم ح��رب وجرائم ضد 

اإلنسانية".
وأش��ار العب��ادي إل��ى أن "العال��م 
واملنطقة عان��ت وتعاني من اجلرائم 

التي قام بها اإلرهابيون من "داعش" 
وغيرها ولقد عانينا كثيرا في العراق 
م��ن التعص��ب األعم��ى لإلرهابيني 
فس��ادًا  األرض  ف��ي  عاث��وا  الذي��ن 
وقتلوا األبرياء واعتدوا على النس��اء 
واألطف��ال ب��ل باعوهم في أس��واق 

النخاسة".
تتمة ص3

ة الّروهينجا في بورما العبادي يدعو لتشكيل "تحالف دولي" ينقذ أقليَّ

تحطم طائرة F16 عراقية ومقتل قائدها في الواليات المتحدة

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن��ت اليابان، أم��س االربعاء، 
ع��ن منح الع��راق قرضا بقيمة 
مش��يرة  دوالر،  ملي��ون   270
ال��ى ان القرض يأتي لتحس��ني 
للع��راق  املالي��ة  الظ��روف 
ومس��اعدة احلكومة على اجراء 

االصالحات.
الياباني��ة  الس��فارة  وقال��ت 
ف��ي بغ��داد ف��ي بي��ان ورد الى 
"الصباح اجلدي��د"، "مت التوقيع، 
الي��وم )أم��س(، م��ع احلكوم��ة 
العراقية في بغداد لتقدمي قرض 
اإلمنائية  الرس��مية  املساعدات 

اليابانية القرض الياباني ضمن 
 233 املرحل��ة الثاني��ة بقيم��ة 
ي��ن  25 ملي��ار  أو  دوالر  ملي��ون 

ياباني".
وأضافت، أن "القرض يهدف إلى 
حتسني الظروف املالية القاسية 
وإصالح مالية الب��الد من خالل 
مساعدة احلكومة العراقية في 
إصالحاته��ا احلالية في مجالي 

اإلدارة واملالية".
أن  ال��ى  الس��فارة  وأش��ارت 
"هبوط أس��عار النفط العاملية 
أدى  األخي��رة  الس��نوات  ف��ي 
ال��ى انخفاض حاد ف��ي إيرادات 

احلكوم��ة العراقي��ة ، مما اضطر 
العراق إل��ى زي��ادة اإلنفاق على 
الدفاع وإغاثة النازحني بس��بب 
عمليات تنظيم داعش اإلرهابية 
مما سبب زيادة إنفاق احلكومة"، 
موضح��ة أن "تقديرات صندوق 
النق��د الدول��ي، تب��ني أن عجز 
امليزانية في العراق س��نة 2016 
بل��غ %14.1، فيما وص��ل الدين 
العام في العام ذاته إلى 66.9% 

مقابل الناجت احمللي اإلجمالي".
ولفتت السفارة في بيانها الى 
أن "اليابان ودول مجموعة الدول 
الصناعية السبع األخرى أعلنت 

ع��ن دعمه��ا املس��تمر جله��ود 
الع��راق في معاجل��ة التحديات 
املالية ودعم االقتصاد من خالل 
اإلص��الح"، مؤك��دة أن "القرض 
هو جزء من التزام اليابان بتقدمي 
املالية وفقا لإلعالن  املس��اعدة 
ويص��ل مبلغها إلى 500 مليون 

دوالر".
ق��رض  الق��رض  ه��ذا  وس��بق 
واإلصالح  التنمي��ة  "سياس��ة 
املال��ي )املرحل��ة األول��ى(" الذي 
وص��ل مبلغه إل��ى 233 مليون 
دوالر )25 ملي��ار ي��ن ياباني( في 

حزيران 2016.

اليابان تمنح العراق قرضًا بقيمة 270 مليون دوالر

بغداد ـ الصباح الجديد:
قضت احملكمة االحتادية العليا، 
أمس االربعاء، بأن الزام مجلس 
الن��واب للحكوم��ة االحتادي��ة 
مبراجعة عقود التراخيص ضمن 
للعام  العام��ة  املوازنة  قان��ون 
احلالي يقع ضمن اختصاصاته 
التش��ريعية، مبين��ة أن ذل��ك 

االجراء ال يخلف اعباء مالية.
وقال مدي��ر املكت��ب االعالمي 
للمحكم��ة االحتادي��ة العلي��ا 

إياس الس��اموك في بي��ان ورد 
الى "الصباح اجلديد "، إن "احد 
التي نظرتها احملكمة  الطعون 
االحتادي��ة العلي��ا ف��ي الدعوى 
الت��ي تخ��ص قان��ون املوازن��ة 
كانت تتعلق بعقود التراخيص 
واخ��ذت تسلس��ل امل��ادة )48/ 

أوالً( من قانون املوازنة".
وأض��اف أن "تلك امل��ادة ألزمت 
احلكومة االحتادية ومن ضمنها 
وزارة النف��ط مبراجع��ة عق��ود 

ج��والت التراخي��ص النفطية 
اذا كان مبراجعته��ا م��ا يحقق 

مصلحة العراق".
وأش��ار إلى أن "احملكمة وجدت 
أن وضع هذه امل��ادة جاء ضمن 
الن��واب  مجل��س  صالحي��ات 
التش��ريعية وال تع��ارض فيها 
م��ع احكام املادة )62/ ثانياً( من 
الدس��تور، وال تكلف احلكومة 
اعباء مالية خارج تخصيصات 

املوازنة العامة".

المحكمة االتحادية: مراجعة عقود التراخيص 
بموجب الموازنة ال يكلف أعباًء مالية

تقريـر

االستفتاء بني التأييد واملعارضة

نود ان نلفت عناية قّراء "الصباح 
الجديد" الى أن ملحق زاد لم يصدر 
هذا األسبوع وذلك بسبب حلول 
عطلة عيد األضحى .. وسنسعى 

إلصداره في نهاية األسبوع المقبل 
لذا اقتضى االعتذار والتنويه 

لجميع قرائنا األعزاء. 

تنويه
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متابعة الصباح الجديد:

يعد العراق من ال��دول التي تعاني 
واخمللفات  االلغ��ام  م��ن مش��كلة 
احلربية منذ سنوات عديدة ، واألكثر 
من هذا فان العراق يأتي في مقدمة 
هذه الدول من ناحية أعداد االلغام 
املنتش��رة عل��ى أراضي��ه نتيج��ة 
واحل��روب  الداخلي��ة  للصراع��ات 
االقليمية ، وتش��كل هذه االلغام 
واخمللفات احلربية تهديداً مس��تمراً 
للس��كان املدنيني ولعمليات إعادة 

االعمار والبناء . 
االعم��ال  تط��ور  م��ن  وبالرغ��م 
املتعلقة بشؤون االلغام على مدى 
السنوات املاضية في الدول االخرى 
، إال انه��ا في العراق بقيت متعثرة 
ول��م تق��دم الش��يء املطلوب حلد 
اآلن بالرغم من دخول العراق طرفاً 
ف��ي اتفاقي��ة أوت��اوا وبالرغم من 
ظهور تهدي��دات ومخاطر االلغام 
بنحو جدي وخاصة بعد اس��تقرار 

االوضاع األمنية نسبياً 
ومن ه��ذا املنطلق فقد اس��همت 
حكوم��ة اململكة املتح��دة بأربعة 
مالي��ني جنیه إس��ترلیني إضافية 
لصالح برنامج دائ��رة األمم املتحدة 
لألعم��ال املتعلقة بازال��ة األلغام 
ف��ي الع��راق ، الذي س��يمكن من 
تواصل النشاطات الدولية املهمة 
املتفجرات  بإدارة مخاطر  املتعلقة 
ف��ي املناط��ق احمل��ررة حديث��اً م��ن 

تنظيم “داعش” في العراق. 
كم��ا إن دع��م اململك��ة املتح��دة 
سيمكن دائرة األمم املتحدة لألعمال 
املتعلقة باأللغام من االس��تجابة 
إل��ى األولوي��ات اإلنس��انية وتل��ك 
املتعلق��ة بإعادة االس��تقرار والتي 
تعد مهمة جدا إلعادة االس��تقرار 
ولتسهيل العودة اآلمنة للنازحني 

الى مناطقهم .
إن وجود العبوات الناسفة املبتكرة 
ومخاطر املتفجرات يشكل خطراً 
الحتياج��ات  املس��تجيبني  عل��ى 
النازحني داخلياً م��ن املناطق التي 
كانت تخض��ع لس��يطرة تنظيم 
داع��ش إل��ى جان��ب أولئ��ك الذين 
ع��ادوا إل��ى املناطق املس��ترجعة ، 
ف��ي الوقت الذي تش��كل العبوات 

ومخاط��ر  املبتك��رة  الناس��فة 
املتفجرات األخرى - واملس��تعملة 
بكثاف��ة في الع��راق - عائقاً كبيراً 
أمام العمليات اإلنسانية وعمليات 
إع��ادة االس��تقرار وإع��ادة اإلعمار، 
الس��لبي  تأثيره��ا  ال��ى  اضاف��ة 
على ق��درة األفراد ف��ي العودة إلى 

ديارهم. 
إن هذه االس��هامة اإلضافية تعد 
حيوية ليتواصل عمل برنامج دائرة 
األمم املتح��دة لألعم��ال املتعلق��ة 
باأللغام في املناط��ق ذات األولوية 
واملناط��ق املس��ترجعة حديثاً فور 
الول��وج إليه��ا ، ولذل��ك دعم��ت 
اململكة املتحدة البرنامج ما يفوق 
13.2 ملیون جنیه إس��ترلیني منذ 
انطالق برنامج دائ��رة األمم املتحدة 
لألعم��ال املتعلق��ة باأللغ��ام في 

العراق سنة 2015.
للتنمي��ة  الدول��ة  وزي��ر  وأعل��ن 
لش��ؤون  الدول��ة  ووزي��ر  الدولي��ة 
الشرق األوسط في وزارة اخلارجية 
والكومنولث أليس��تر ب��رت خالل 
أن اململك��ة  الع��راق  إل��ى  زيارت��ه 

املتح��دة س��تقدم أربع��ة مالي��ني 
جني��ه إس��ترليني حلماي��ة الناس 
من العبوات الناس��فة في املناطق 
احملررة ، وهذا يش��مل كشف وإزالة 
مخاط��ر املتفجرات ودعم حكومة 
ضحاي��ا  مس��اعدة  ف��ي  الع��راق 
األلغام والبرام��ج التثقيفية التي 
من ش��أنها رف��ع مس��توى الوعي 

العام للعائدين بهذه اخملاطر.
من جانبه قال بي��ر لودهامر، مدير 
برنام��ج دائرة األمم املتحدة لألعمال 
املتعلقة باأللغام، إن التعرف على 
وإزالتها هي  مخاط��ر املتفج��رات 
اخلطوة األولى قبل التدخل في اجملال 
اإلنس��اني ومجال إعادة االستقرار 
ف��ي املناط��ق احمل��ررة ، وعليه فقد 
قامت دائ��رة األمم املتحدة لألعمال 
بإجراء تقييمات  باأللغام  املتعلقة 
وأعم��ال إزالة في البن��ى التحتية 
ذات األولوية ف��ي مناطق الفلوجة 
واملوص��ل، ليتمك��ن املدني��ون من 
العودة في أمان، وإنش��اء اخمليمات 
العائدين  املؤقتة لفائدة  واملنشآت 
، كم��ا تعم��ل عل��ى إع��ادة تأهيل 

اخلدمات احلكومية والبنى التحتية 
املهمة كاملدارس واملستشفيات”.

ال��ى ذلك قال الس��فير البريطاني 
ل��دى جمهورية الع��راق ان تنظيم 
داع��ش تراجع وخس��ر مواقعه في 
معظم املناطق التي كان يحتلها 
ف��ي الع��راق ، ولك��ن متفجرات��ه 
اخملفي��ة ) االلغام ( بقيت تش��كل 
خط��راً داخ��ل املناطق احمل��ررة في 
مدين��ة املوص��ل وان العم��ل على 
ازال��ة ه��ذه العب��وات اخلطي��رة ، 
س��يتمكن الناس م��ن العودة إلى 
ديارهم س��املني لكي يعي��دوا بناء 
احيائه��م الت��ي تهدم��ت بفع��ل 
العملي��ات االرهابي��ة والتفجيرات 

التي قام بها هذا التنظيم 
من اجلدير بالذك��ر ان برنامج دائرة 
األمم املتح��دة لألعم��ال املتعلق��ة 
بازال��ة األلغام في العراق تأس��س 
س��نة 2015، ويعم��ل حالي��اً ف��ي 
املناط��ق احملررة حديث��اً في كل من 
واألنبار وصالح  نين��وى  محافظات 
الدين، وذل��ك عبر القي��ام بأعمال 
املس��ح واإلزالة ، ودع��م إمكانيات 

احلكومة العراقية وتقدمي التوعية 
للحي��اة. كم��ا  املنق��ذة  باخملاط��ر 
أمتت دائ��رة األمم املتح��دة لألعمال 
املتعلق��ة باأللغ��ام ما يف��وق 800 
تقييماً ملناط��ق حيوية مبا في ذلك 
الدع��م املباش��ر حلكوم��ة العراق 
ألولوي��ات إعادة االس��تقرار وتأمني 
الول��وج األمن للعاملني على إعادة 
تأهي��ل البن��ى التحتي��ة واملناطق 

املهمة لالستجابة اإلنسانية. 
كما مت تدريب الش��رطة والعاملني 
في مجال األعمال املتعلقة باأللغام 
إدارة مخاط��ر  ف��ي كل مكون��ات 
املتفج��رات لتأمني ق��درات وطنية 
مس��تمرة قادرة على االس��تجابة 
إلى اخملاطر املس��تمرة إل��ى اليوم ، 
قدمت دائ��رة األمم املتحدة لألعمال 
وش��ركاؤها  باأللغ��ام  املتعلق��ة 
توعي��ة باخملاطر الكثر من 292 الفا 
من النازح��ني والعائدين بعد توفير 
جميع الوسائل املطلوبة للحفاظ 

على سالمتهم .
يذكر ان العراق كان قد دعا اجملتمع 
الدول��ي الى دعم اكب��ر في مجال 

إزالة مخلفات ارهابيي”داعش” من 
االلغ��ام واملتفج��رات ف��ي املناطق 

احملررة.
وذكر بيان ل��وزارة اخلارجية  ان ممثل 
العراق الدائم لدى األمم املتحدة في 
جنيف السفير مؤيد صالح أفتتح 
الفوتوغرافي��ة  للص��ور  معرض��ا 
عن االث��ار اإلنس��انية التي حتدثها 
األلغ��ام والعبوات الناس��فة على 
اجملتم��ع العراقي في مق��ر البعثة 
الكندية” ، والتي جس��دت معاناة 
املواطنني ف��ي تلك املناطق من اثار 
األلغ��ام والعبوات الناس��فة التي 
اإلرهابية  تخلفها عصابات داعش 
ف��ي املناط��ق التي حترره��ا القوات 
العراقي��ة، وان احلكوم��ة العراقية 
تواج��ه صعوبات كثيرة في عملية 

إزالتها”. 
وأش��ار البيان الى ان العراق يحتاج 
الى دعم أكبر م��ن اجملتمع الدولي 
واملنظمات الدولي��ة املعنية بإزالة 
األلغام ملعاجلة هذه املش��كلة عبر 
تزوي��ده باملع��دات والتكنولوجي��ا 

املتطورة.

بريطانيا تقّدم تبرعات إضافية إلزالة
 مخاطر المتفجرات في العراق

إلعادة االستقرار وتسهيل العودة اآلمنة للنازحين الى مناطقهم 
ايمان عبد الملك 

ال اعلم كيف أحميك يا ولدي ،أنت ثروتي في 
احلي��اة وأملي،وجودك أغلى ما املك من كنوز 
وحبك س��ندي. حملت نعش��ك على كتفك 
وغص��ن الزيت��ون غرس��ته ف��ي يدك,ذهب��ت 
كرام��ة  لتص��ون  الع��زة  نح��و  منطلق��ا« 
وطنك,ع��دت لي ممّد في كفن ,حامل وس��ام 
الش��جاعة والبطول��ة والعزة ال��ذي أهديته 

لولدك .
 إلى متى س��تبقى يا بلدي متشح بالسواد, 
ص��ور ش��هداؤك محفورة على اجل��دران رغم 
ّم��ر الزم��ان ,أمه��ات تنتح��ب تعتص��ر لها 
القل��وب ,تزف ش��بابا بعمر الزه��ور, وصبية 
مكللة بالبياص منتظرة عريسها لتقدم له  
الورود,نحيب أطفال مكس��وري اخلاطرحرموا 
من اجمل كلمة ينادوها في الوجود ,إلى متى 
س��تبقى يا بلدي تدفع الثمن غالي ,ألم تنته 
بع��د لعبة األمم ,وم��ا س��ببته جملتمعاتنا من 
ظلمة وألم ،وسط حروب طويلة األمد. أوقات 
صعب��ة مريرة مرت في حياتن��ا ومن الصعب 
ان تنجل��ي ,حرمتنا األمن والس��الم ,حرمتنا 
الراحة والوئام ،حرمتنا من  صناعة مستقبل 
االنس��ان لنقدم��ه ألجيالن��ا واض��ح جل��ي 
,اس��كتونا وحرمونا من نعمة الكالم، وطني 

جريح، ارجوكم ردوا لنا احلرية واالمان.
ما يؤملني يا ول��دي إن دمك يهدر من دون ثمن 
يذك��ر ,دموع��ا غزي��رة جفت من كث��رة األلم 
,حقدا زرع في القلوب وليس من دواء يشفيه 
وال حتى مرور الزمن , س��فكوا دمك ,خطفوا 
الروح من جس��دك , اعتق��دوا أنهم انتصروا 
بفناك ،لكنهم اخطؤوا ألنك زهرة تعّطر اجلو 
بعبقك , التضحية من قيمك شرف تتحدث 
عن نص��رك ,لم يفهم��وا بعد ان ش��هادتك  
زادت من ش��موخك وعزتك ,لكننا س��نبقى 
نطال��ب بدمك ولن يغلق مل��ف قضيتك ألن 
روحك هائمة كالنس��ر في الس��ماء تشهد 
على كل مغتص��ب ألرضك.رغم انك  دفعت 

فاتورة غالية وغيرك قبض الثمن.
هذه رس��التي لك يا ولدي، سامحني الني لم 
اس��تطع ان افديك بدمي، قدم��ت لك احلياة 
م��رة ، ومن الصعب ان اعيدها لك ثانية ،لكن 
صدقن��ي لو تك��ررت ه��ذه املرة أع��دك بأني 
س��أحافظ علي��ك بعيدا« ع��ن كل من حاول 
اي��ذاءك، عن كل بلد ال يحاف��ظ عليك وعلى 
أوالدك ، افتخ��ر ب��ك نع��م ، لكني خس��رتك 
ويؤملن��ي غيابك الذي ال يق��در بأي ثمن  يا أعز 
وأطه��ر وأغلى ول��د، لقد حتطم ف��ؤادي على 

فراقك ..سامحني يا ولدي.

رسالة من أم الشهيد !

تقـرير

اريك تراجر*

في 14 آب/أغس��طس 2013، وفي ما 
أصبح يُعرف مبجزرة رابعة، اقتحمت 
قوات األمن املصرية اعتصامات قادها 
»اإلخوان املس��لمون« في الساحات 
العامة في القاهرة واجليزة، مما أسفر 
عن مقت��ل مئات األش��خاص الذين 
احتجوا على اإلطاحة مبحمد مرسي، 
زعيم »اإلخوان«، وأول رئيس منتخب 
في مصر. وقد أثارت حصيلة القتلى، 
التي قدرتها منظمة “هيومن رايتس 
ووتش” في وقت الحق بأكثر من 800 
مدني، صدمة في اجملتمع الدولي، إال 
أن إراق��ة الدماء ل��م تفاجئ جماعة 
»اإلخ��وان«. وبالفع��ل، من��ذ حلظ��ة 
اإلطاح��ة مبرس��ي ف��ي 3 متوز/يوليو، 
أدرك قادة »اجلماعة« أنهم في صراع 
“إقتل أو تُقتل” مع احلكومة اجلديدة 
املدعوم��ة م��ن اجليش. فبع��د مرور 
خمس��ة أيام فقط عل��ى االنقالب، 
فتحت قوات األم��ن النار على جتمع 
ملؤيدي مرس��ي، مما تسّبب مبقتل 51 
ش��خصاً على األق��ل وإصابة مئات 
آخرين بج��روح. لكن ق��ادة »اإلخوان 
املس��لمني« اعتق��دوا أن تنظيمهم 
وال��ذي  بهرميت��ه،  يش��تهر  ال��ذي 

يتضمن ش��عاره “املوت في س��بيل 
أمانين��ا”، كان ميتل��ك  اهلل أس��مى 
القوة البش��رية الكافية ملقاومة أي 
اعتداء. وقبل أس��بوعني م��ن اجملزرة، 
قال املتحدث باسم »اإلخوان« جهاد 
احلداد للصحف��ي ماجد عاطف: “إذا 
أرادوا فض االعتص��ام في ]القاهرة[، 
س��يتوجب عليه��م قت��ل 100 ألف 
متظاهر”. وأضاف، “ال ميكنهم القيام 
بذلك ]ألننا[ مستعدون لتقدمي مائة 

ألف شهيد”.
ومن ب��ني العديد من س��وء التقدير 
ارتكبت��ه  ال��ذي  االس��تراتيجي 
»اجلماع��ة« خ��الل “الربي��ع العربي” 
كان  مص��ر،  ف��ي  األم��د  القصي��ر 
اعتقادها بأن بإمكانها حش��د عدد 
أكبر ]من املؤيدين[ للوقوف في وجه 
قم��ع النظ��ام، ه��و األكث��ر تكلفة. 
فمجزرة رابعة وعمليات اعتقال قادة 
»اإلخ��وان« الت��ي أعقبته��ا قطعت 
أوص��ال »اجلماع��ة« عل��ى الصعيد 
احملافظات  الوطن��ي وكذلك ضم��ن 
املصري��ة، مما جعلها غير فعالة على 
األرض. وفي غضون أشهر، أصبحت 
املنظم��ة الت��ي فازت في سلس��لة 
من االنتخابات واالس��تفتاءات خالل 
العام��ني ونص��ف العام الس��ابقني 
بال��كاد مرئي��ة ف��ي معظ��م أنحاء 

الب��الد. وبع��د م��رور أرب��ع س��نوات، 
أصبحت جماعة »اإلخوان« منظمة 
منقس��مة إل��ى ح��ّد كبي��ر، ويعود 

الس��بب الرئيس��ي له��ذا الص��دع 
هو الق��رار الذي اتخ��ذه قادتها قبل 

اجملزرة.

لقد نش��أ االنقسام داخل »اإلخوان« 
بعد اجملزرة مباشرة. وانتقدت الكوادر 
األصغر س��ناً كب��ار القادة بس��بب 

سوء حتليلهم للوضع السياسي، مما 
أدى إلى اإلطاحة مبرس��ي وسوء إدارة 
الصراع الالحق على السلطة. وعلى 
الرغم من أن جماع��ة »اإلخوان« قد 
ش��ّنت أعمال عنف ض��د خصومها 
عدة مرات خالل رئاس��ة مرس��ي، إال 
أن قادته��ا دع��وا إلى جتن��ب العنف 
حي��ث  مبرس��ي،  اإلطاح��ة  عق��ب 
أعل��ن املرش��د األعلى محم��د بديع 
بشكل شائن: “س��لميتنا أقوى من 
الرصاص”. ومن وجهة نظر الشباب 
األصغر س��ناً ف��ي »اجلماعة«، كانت 
تلك اس��تراتيجيًة س��اذجة بشكل 
خطير، حي��ث جردتهم ورفاقهم من 
وس��ائل الدفاع خ��الل االعتداء الذي 
أعق��ب اإلطاحة. وفي هذا الس��ياق، 
عّب��ر الحق��اً أحد أعض��اء »اإلخوان« 
الش��باب البارزي��ن، عمرو ف��راج، في 
منش��ور على موقع “فيسبوك” من 
مقره في اس��طنبول قائ��الً “إخواننا 
احنا س��لميني  بيقول��ك  األفاض��ل 
محدش يكلمهم )…( سلميتنا أقوى 
من الرصاص.. طيب خد على قفاك”. 
وبعد ذلك، كشف شاب بارز آخر في 
»اجلماع��ة« هو أحمد املغير أن موقع 
االعتصام في القاهرة “كان مسلحاً 
مبا يكف��ي ألن يص��د وزارة الداخلية 
وميكن اجليش كم��ان. إال إن قبل يوم 

الفض بيومني كان %90 من السالح 
ده خارج رابع��ة، وخرج ب�”خيانة” من 

أحد املسؤولني”.
وخالل األش��هر التالية، بدأ ش��باب 
بحم��ل  مص��ر  داخ��ل  »اإلخ��وان« 
الس��الح. وكم��ا أش��ار الباحث في 
“معهد هدس��ون” صاموي��ل تادرس 
في دراسته عن »اإلخوان املسلمني« 
بعد ]حوادث[ رابعة، أنش��أ الشباب 
“وحدات حماية” تتولى الدفاع خالل 
املس��تمرة  »اجلماع��ة«  مظاه��رات 
بل الضعيفة عل��ى نحو متزايد في 
وج��ه ق��وات األمن. غير أنه س��رعان 
م��ا اتخ��ذت وح��دات احلماي��ة هذه 
وضعية الهجوم وبرز عدد من الفروع 
مراكز  اس��تهدفت  التي  املس��لحة 
الش��رطة وعناص��ر اجلي��ش وأب��راج 
الكهرباء والطرق وغيرها من البنية 
التحتية. وقد حظيت هذه اإلجراءات 
بدعم وتش��جيع بعض كبار القادة، 
وبشكل خاص عضو مكتب اإلرشاد 
في جماعة »اإلخوان« محمد كمال، 
ال��ذي بق��ي متوارياً ع��ن األنظار في 
مصر وشّكل “جلان عمليات خاصة” 

تهدف إلى زعزعة النظام.

* إريك تراجر هو زميل “اس��تير ك. 
واغنر” في معهد واشنطن.

الخطأ القاتل لجماعة »اإلخوان المسلمين«

جهود كبيرة الزالة املتفجرات

وجود العبوات الناسفة 
المبتكرة ومخاطر 
المتفجرات يشكل 
خطرًا على المستجيبين 
الحتياجات النازحين 
داخليًا من المناطق التي 
كانت تخضع لسيطرة 
تنظيم داعش إلى جانب 
أولئك الذين عادوا إلى 
المناطق المسترجعة

االخوان املسلمون
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن اجلنرال س��تيفن تاونسند، الذي 
انتهت الثالثاء املاضي مهمته كقائد 
للتحالف الدول��ي ضد تنظيم داعش 
ف��ي العراق وس��ورية، أن معركة حترير 
املوص��ل م��ن قبض��ة التنظي��م تعد 
بالنس��بة إليه املعرك��ة األطول التي 
شارك بها أو كان شاهدا عليها طيلة 

تاريخه العسكري.
وفي مقابلة معه نشرتها مجلة تامي، 
اتهم تاونسند الذي تولى منصبه ملدة 
حوال��ي ع��ام، داعش باملس��ؤولية عن 

سقوط مدنيني في املعارك األخيرة.
وقال إن« اس��تخدام داعش لعش��رات 
اآلالف م��ن املدنيني دروعا بش��رية في 

معركة املوص��ل، ووضعهم في مبان 
ملغومة أدى إلى سقوط ضحايا«.

لكنه أش��ار أيضا إل��ى صعوبة جتنب 
س��قوط مدنيني في ميادي��ن القتال، 
وقال إن هناك إمكانية لتجنب سقوط 
املزيد منهم في حال استسلم عانصر 

داعش في الرقة.
ورأى اجلنرال األميركي أن منح الرئيس 
دونال��د ترام��ب الق��ادة العس��كريني 
صالحي��ات اتخ��اذ ق��رارات ميداني��ة 
»أكث��ر  ح��رب  بخ��وض  س��محت 

هجومية« ضد التنظيم املتشدد.
وقال تاونس��ند »ال أعتقد أن هذا األمر 
غي��ر طريق��ة أداء مهمتن��ا بش��كل 
كبي��ر، لكننا حتررنا بعض الش��يء ما 

س��مح لنا بخوض احلرب بشكل أكثر 
هجومية«.

وأعرب ع��ن تقديره له��ذا القرار الذي 
»ال يطل��ب من العس��كريني في أرض 
املي��دان اإلب��الغ ع��ن كل حتركاته��م 
دقيقة بدقيق��ة، أو أن يتحكم القادة 
كل  ف��ي  واملدني��ون  العس��كريون 

قراراتنا«.
الت��ي  الصالحي��ات  »لدين��ا  وأض��اف 
نريدها، ونتلقى الدعم من سلس��لة 
القيادة العسكرية واملدنية، أعتقد أن 

هذا ما يريده الشعب األميركي«.
وأع��رب تاونس��ند ع��ن »ثقت��ه ف��ي 
إمكاني��ة حتقي��ق النصر عل��ى داعش 
في العراق وسورية، مشيرا إلى حتقيق 

تقدم كبير في س��بيل تدمير خالفته 
املزعومة«.

لكن اجلنرال األميرك��ي أكد أن تدمير 
ما يس��مى ب�«خالفة داعش« ال يعني 
تدمي��ر التنظي��م، متوقعا اس��تمرار 
تواج��ده ف��ي املس��تقبل، وانتش��اره 
بش��دة على اإلنترنت، وه��و ما يطلق 
عليه البعض »اخلالف��ة اإللكترونية«، 
وقال إن أتباعه سيحاولون إيجاد فروع 

لهم في أماكن أخرى حول العالم.
ورأى ض��رورة محاربة أفكار داعش، وأن 

هذا أهم بكثير من هزميته عسكريا.
وأعرب عن اعتقاده بأن زعيم التنظيم 
أب��و بكر البغ��دادي ما ي��زال على قيد 

احلياة، لكنه ال يعرف مكانه.

قائد التحالف الدولي في العراق يحمّل تنظيم »داعش«
مسؤولية سقوط المدنيين في الموصل

بغداد ـ الصباح الجديد:
أح��ال مكتب املفت��ش العام ف��ي وزارة 
الصناعة واملعادن، ام��س االربعاء، عدداً 
من امل��دراء العامني الى هي��أة النزاهة، 
مش��يراً الى وجود مخالف��ات في عقد 

استثمار مصنع اسمدة بيجي.
وق��ال مفتش ع��ام الوزارة عدن��ان كرمي 
س��لمان، ف��ي بي��ان لل��وزارة، ورد ال��ى 
»الصباح اجلديد«، ان »التحقيقات التي 
اجري��ت وفق أح��كام االمر )57( لس��نة 
2004 وبتوجيه ومتابعة ودعم مباش��ر 
م��ن وزي��ر الصناع��ة واملع��ادن محمد 
شياع السوداني، بشأن عدد من امللفات 
والقضايا اخلاصة بالوزارة وشركاتها، مت 
خالله��ا إحالة عدد من امل��دراء العامني 

ومجالس اإلدارة إلى هيأة النزاهة لثبوت 
تسببهم بضرر في املال العام«.

واضاف ان »املكتب أج��رى حتقيقا إداريا 
بش��أن اخملالف��ات احلاصلة ف��ي العقد 
املب��رم بني الش��ركة العام��ة لصناعة 
والشركة  الشمالية س��ابقا  األسمدة 
حال��ة  وتش��خيص  له��ا،  املس��تثمرة 
ع��دم اتباع الش��ركة املذك��ورة للطرق 
القانوني��ة الس��ليمة في اس��تحصال 
حقوقه��ا م��ن الش��ركة املس��تثمرة، 
وهدر تلك احلقوق ف��ي القرار القضائي 
الدرجة  واملكتس��ب  الص��ادر لصاحلها 
القطعي��ة، إضافة إلى تس��جيل حالة 
عدم الدقة في احتساب الديون املترتبة 
بذمة الش��ركة املس��تثمرة، ماتسبب 

بهدر مبلغ )10( ملي��ار دينار عراقي، لم 
يتم احتس��ابه ضم��ن الدي��ون املترتبة 
بذمة الشركة املس��تثمرة«. وكان وزير 
الصناعة واملعادن ومنذ تس��لمه مهام 
ال��وزارة ق��د تبن��ى خطط��ا اصالحي��ة 
وتصحيحية بعد تش��خيص وتسجيل 
مخالفات وش��بهات فس��اد في عقود 
اخلطة االس��تثمارية وعقود املش��اركة 
الت��ي ابرمتها ال��وزارة خالل الس��نوات 
املاضية وقام بتقدمي طلب رس��مي إلى 
هي��أة النزاه��ة لغرض مراجع��ة وإعادة 
تقييم تلك العقود بالتعاون مع الدوائر 
املعنية في ال��وزارة وقد مت الغاء العديد 
من هذه العقود ووضع ضوابط واضحة 

وشفافة عند إبرام عقود جديدة.

»مفتشية الصناعة« تحيل عددًا
 من المدراء العامين الى النزاهة
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بغداد – انفجار عبوتني 
الش��رطة  امن��ي ف��ي  ذك��ر مص��در 
العراقي��ة ام��س االربع��اء، ب��أن مدنيا 
قتل واصيب س��تة آخ��رون بتفجيرين 

منفصلني شمالي وجنوبي.
وق��ال املص��در  الذي رفض الكش��ف 
ع��ن اس��مه إن "عبوة ناس��فة كانت 
موضوع��ة بالق��رب من مح��ال جتارية 
بقضاء التاجي شمالي بغداد انفجرت 
صب��اح يوم امس م��ا ادى ال��ى اصابة 
مدني��ني اثن��ني بج��روح" ، مضيفا أن 
"عبوة ناس��فة اخرى كانت موضوعة 
بالقرب من س��وق ش��عبي في ناحية 
احملمودي��ة جنوبي بغداد انفجرت ظهر 
ي��وم ام��س م��ا ادى الى مقت��ل مدني 

واصابة اربعة اخرين بجروح". 

ديالى – قصف جوي 
اعلن��ت قي��ادة عملي��ات دجل��ة امس 
االربع��اء، ع��ن تدمي��ر مركب��ة تابعة 
لتنظي��م "داع��ش" وقت��ل م��ن فيها 
بقصف لطي��ران اجليش في وادي ثالب 

شمال شرقي ديالى. 
وق��ال قائ��د العمليات الفري��ق الركن 
مزه��ر الع��زاوي  إن "طي��ران اجلي��ش 
قصف مركبة لتنظيم داعش في وادي 
ثالب، )80 كم شمال شرقي بعقوبة(، 
وقت��ل من فيها ، مضيفا أن "العملية 
جرت على وفق معلومات اس��تخبارية 

دقيقة".

واسط – اطالق نار 
كش��فت اللجنة االمنية في مجلس 
قض��اء الصوي��رة ام��س االربع��اء عن 
مقتل ش��اب بعد اصابت��ه بطلق ناري 

بينما كان جالس��ا فوق سطح منزله 
شمالي مدينة الكوت.

وقال رئيس اللجنة مكصد العجيلي 
صبي��ح  مصطف��ى  الش��اب   " إن 
العجيل��ي اصي��ب بطلق ن��اري خالل 
تواجده على س��طح منزل��ه في قرية 
فلس��طني احدى الق��رى التابعة الى 
قض��اء الصوي��رة )130كم( ش��مالي 
مدينة الك��وت" ، مضيفا أن "االصابة 
كان��ت بس��بب رصاصة طائش��ة في 

الهواء". 

صالح الدين – مقتل انتحاري
اكد مصدر امني في شرطة محافظة 
ص��الح الدين ام��س االربعاء ب��أن قوة 
امني��ة قتل��ت انتحاري��ا م��ن تنظيم 
"داع��ش" واعتقلت آخر في قضاء بلد 

جنوب مدينة تكريت.

وقال املصدر الذي طلب عدم الكشف 
عن اس��مه إن "األجه��زة األمنية في 
قضاء بلد متكنت م��ن قتل االنتحاري 
الراب��ع ف��ي نف��س م��كان الهج��وم 
لالنتحاري��ني الثالث��ة ، بع��د قيامه��ا 
بعملي��ات ده��م وتفتي��ش لبس��اتني 
املنطق��ة"، مضيف��ا أن "ق��وة امنية 
اعتقلت انتحاري خامس كان مختبئا 
ب��ني احلش��ائش في اح��د البس��اتني 

القريبة من مكان الهجوم". 

االنبار – ضبط عتاد 
افاد مصدر امني في شرطة محافظة 
االنب��ار ام��س االربعاء بان ق��وة امنية 
عثرت على كدس كبير من االس��لحة 
ف��ي داخل من��زل العائل��ة التي قتلت 

ب الرمادي.
وقال املصدر الذي طلب عدم الكشف 

عن اسمه إن "القوات االمنية تواصل 
عملي��ة التحقيق مبقت��ل العائلة في 
مدينة الرم��ادي ، وأن "القوات االمنية 
متكنت م��ن العثور على ك��دس كبير 
لالسلحة في غرفة حتت االرض اسفل 
غرفة النوم التي قتلت فيها العائلة. 

النجف – انفجار صوتية 
اكد مصدر امني في شرطة محافظة 
النجف امس االربعاء عن تعرض منزل 
األخير لهج��وم بقنبلة صوتية جنوب 

النجف.
وق��ال املصدر االمن��ي الذي طلب عدم 
الكشف عن اس��مه إن "منزل املرجع 
الدين��ي الش��يخ فاض��ل البديري في 
النجف تعرض مس��اء ي��وم امس الى 
هجوم بقنبلة صوتي��ة" ، مضيفا أنه 
"مت نق��ل املرجع الى املستش��فى بعد 

تعرضه لوعكة صحية".

ميسان – حترير مختطف 
اعلن قائد عمليات الرافدين اللواء علي 
إبراهيم دبعون امس االربعاء عن حترير 
مختطف بعد س��اعات من اختطافه 
جنوبي محافظة ميس��ان ، الفتاً إلى 
تش��كيل فريق عمل جلمع املعلومات 

عن اخلاطفني إللقاء القبض عليهم.
وقال اللواء دبعون إن "معلومات وفرتها 
وتابعته��ا مديرية األم��ن الوطني في 
محافظة ميس��ان تفي��د بقيام ثالثة 
أش��خاص بتأجي��ر س��ائق عجلة نوع 
أوباما من مرآب الناصرية إلى العمارة، 
وقام��وا بخطف��ه م��ع عجلت��ه حتت 
تهديد السالح" ، مضيفا أنه "مت على 
الفور تش��كيل قوة أمنية مش��تركة 
والتحرك إلفش��ال ه��ذه اجلرمية ومتت 

معرفة اجلهة التي قصدها اخلاطفون 
."

البصرة – عملية دهم 
افاد مصدر أمني في شرطة محافظة 
البص��رة ام��س االربع��اء ب��أن دوري��ة 
من ش��رطة النج��دة ألق��ت القبض 
ف��ي قض��اء القرن��ة الواقع ش��مالي 
احملافظة على مته��م بتجارة اخملدرات، 
وضبط��ت بحوزته 270 غراماً من مادة 

)الكرستال( اخملدرة.
وقال املص��در  إن "دورية تابعة ملديرية 
ش��رطة النج��دة ألق��ت القبض في 
ناحية الدي��ر التابعة لقض��اء القرنة 
على مته��م بتجارة اخمل��درات"، مبيناً 
أن "الدوري��ة ضبط��ت بح��وزة املتهم 
270 غراماً من مادة )الكرستال( اخملدرة 

معبئة في أكياس صغيرة".

انفجار عبوتين في التاجي والمحمودية جنوبي بغداد * الطيران يدّمر مركبًة في وادي ثالب شرقي ديالى
مقتل انتحاري واعتقال إرهابي آخر جنوبي تكريت * العثور على كدس كبير لألسلحة بمنزل وسط الرمادي

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
بح��ث وزي��ر التعلي��م العال��ي والبح��ث 
العلم��ي، عب��د ال��رزاق العيس��ى، ام��س 
االربع��اء، مع الس��فير التركي ف��احت يلدز 
تعزي��ز اطر التعاون في اجمل��االت األكادميية 

والعلمية والثقافية. 
وقال العيس��ى، ف��ي بيان اطلع��ت عليه 
"الصباح اجلديد"، اثناء لقائه الس��فير إن 
"وزارة التعليم تعمل على تطوير التعاون 
الثقاف��ي والعلمي مع الدول التي حققت 
تقدما في برامجه��ا التعليمية من خالل 
االفادة م��ن جتاربها عبر تفعي��ل مذكرات 
التفاه��م بني اجلامع��ات واملراكز البحثية 

العراقية ونظيراتها التركية".
وأض��اف ان "هناك مج��االت كثيرة لتعزيز 
التع��اون العلم��ي منه��ا من��ح الزماالت 
العراقي��ني وتنظي��م  التركي��ة للطلب��ة 
املؤمترات العلمية املشتركة بني اجلامعات 
العراقي��ة والتركية خصوص��ا في اجملاالت 

العلمية".
من جهته، ابدى السفير التركي في بغداد 
فاحت يلدز "اس��تعداد بالده لتطوير التعاون 
العلمي والثقافي ب��ني اجلامعات البلدين 
الدراس��ية  الزم��االت  وزي��ادة تخصي��ص 
التركي��ة املمنوح��ة للطلب��ة العراقي��ني 
وافتتاح مركز للغ��ة التركية في جامعة 

بغداد".

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن وزير النقل كاظ��م فنجان احلمامي، 
أمس االربع��اء، عن وصول اول طائرة لنقل 
احلجاج الى البالد، مبينا ان جميع مطارات 

البالد بدأت باستقبال احلجاج.
وق��ال احلمامي ف��ي تصري��ح صحفي، ان 
"اول طائ��رة تقل حج��اج عراقيني وصلت 
قبل قليل الى مطار بغداد الدولي"، مبينا 
ان "الطائ��رة تق��ل على متنه��ا 400 حاج 

وحاجة".
واض��اف احلمام��ي ان "جمي��ع الطائ��رات 
العراقية على امت االستعداد لنقل احلجاج 
العراقيني الى مطارات البالد"، مشيرا الى 
ان "العمل على اعادة احلجاج سيكون 24 

ساعة".
واعل��ن رئي��س بعثة احل��ج العراقية خالد 
العطي��ة، ف��ي وق��ت س��ابق، ان التفويج 
العكس��ي للحجاج يبدأ اعتبارا من اليوم 
االربعاء، مؤكدا حتقيق البعثة جناحا باهرا 
باداء احلجاج ملناس��كهم رغم ما واجهها 

من صعوبات.

بغداد ـ الصباح الجديد:
نش��رت صحيفة "إزفيس��تيا" الروس��ية 
نق��ال ع��ن مص��در رفي��ع املس��توى ف��ي 
الس��لك الدبلوماسي، عن وجود محادثات 
بني روس��يا والع��راق، إليجاد م��كان جديد 

للسفارة الروسية في بغداد.
وأك��د املص��در للصحيف��ة أن احلكوم��ة 
العراقية مستعدة لتقدمي األرض اجلديدة، 
ولك��ن اليزال الس��ؤال األمني ه��و األكثر 

اهتماما، في املنطقة املطلوبة.
وذّك��رت الصحيفة ب��أن موقع الس��فارة 
الروسية احلالي يقع في منطقة املنصور، 
مشيرة الى أن اجلزء األكثر آمانا في املدينة 
ه��و "املنطقة اخلض��راء" التي حتتوي على 
العدي��د من املبان��ي احلكومي��ة ومكاتب 
الدبلوماس��ية  والبعث��ات  الش��ركات 

األجنبية.
محادث��ات  ف��إن  الصحيف��ة،  وبحس��ب 
الدولت��ني تتمحور حول رغبة روس��يا في 
نقل س��فارتها إلى منطق��ة واقعة على 

طريق املطار.

العراق وتركيا يناقشان 
منح الزماالت للطلبة

وصول أول طائرة
لنقل الحجاج الى البالد

موسكو وبغداد 
تتباحثان حول مكان 

جديد للسفارة الروسية

الملف األمني

العمليات املشتركة ترسم املالمح 
العسكرية األخيرة لعمليات حترير 

احلويجة والشرقاط
وق��ال املص��در لصحيف��ة ‘‘الصب��اح 
اجلدي��د‘‘ إن "عناص��ر داعش في قضاء 
محافظ��ة  غ��رب  جن��وب  احلويج��ة 
كركوك أصبحوا يس��تخدمون احلمير 
كوسيلة للتنقل بني املناطق والوديان 
الوعرة وص��وال إلى املناط��ق احلدودية 
املمتدة إل��ى محافظتي ديالى وصالح 
الدين ومنها سلسلة جبال حمرين". 

وأضاف املصدر الذي لم يكش��ف عن 
أس��مه إن "ع��دداً من عناص��ر داعش 
وخاص��ة القيادي��ني تس��للوا ومعهم 
أكي��اس ممتلئ��ة باألم��وال مهربة من 
احلويج��ة إلى املناط��ق املذكورة أعاله 
"عناص��ر  ان  مبين��ا  احلمي��ر"،  عب��ر 
التنظيم اتخذوا من احلمير كوس��يلة 
للنقل لقدرتها على الس��ير والتنقل 
عبر طرق وعرة وجبلية من جهة فضالً 
عن عدم إصدارها أصوات كالسيارات 
والدراج��ات الت��ي تس��هم بكش��ف 
األمني��ة  الق��وات  أم��ام  تنقالته��م 

املرابطة والطائرات". 
وتاب��ع إن "املعلوم��ات املتوفرة تش��ير 
إلى إن عناصر داع��ش القياديني الذين 
تس��للوا مس��تقلني احلمي��ر ومعهم 
أموال م��ن احلويجة إلى ح��دود ديالى 
وص��الح الدي��ن خ��الل ال�48 س��اعة 
املاضي��ة يتجاوز عددهم ال���12 قيادياً 

يستقلون قطيعاً متفرقاً ". 
وكانت خلية اإلعالم احلربي أعلنت في 
وقت س��ابق ، أن طائ��رات القوة اجلوية 
باش��رت بإلقاء ماليني املنشورات على 
قضاء احلويجة جنوب غربي محافظة 

املنش��ورات  أن  وأوضح��ت  كرك��وك، 
تتضمن إبالغ أهال��ي القضاء ب�"قرب 

خالصهم" من تنظيم "داعش".

العبادي يدعو لتشكيل "حتالف 
دولي" ينقذ أقليَّة الّروهينجا في 

بورما
العب��ادي لف��ت إلى أن الع��راق تعرض 
لهجمة تعصب إرهابية ضد املواطنني 
األبري��اء وض��د األقلي��ات، موضحا أن 
"مثل هذا التعص��ب يدمر اجملتمعات 
ومن ضمنها اجملتمع��ات التي ينطلق 

منها، وال ميكن للعالم احلر".
وأعرب��ت وزارة اخلارجي��ة العراقية في 
بي��ان امس االول  الثالث��اء عن رفضها 
القاطع وإدانتها الش��ديدة "للجرائم 
ترتكبه��ا  الت��ي  البش��عة  واألفع��ال 
السلطات احلكومية في ميامنار بحق 
أقلية الروهينجا املس��لمة اآلمنة في 
إقليم أراكان غرب��ي البالد، وما يالقيه 
املسلمون هناك من تنكيل ووحشية 

غير مبررين".
أن  إل��ى  حقوقي��ة  تقاري��ر  وتش��ير 
االضطهاد املنهجي لألقلية املسلمة 
يش��هد تصاعًدا في أنحاء ميامنار، وال 
يقتص��ر على والية راخني الش��مالية 
الغربية، حي��ث أدت أعمال العنف في 
اآلون��ة األخيرة إلى ف��رار قرابة 90 ألًفا 

من الروهينغا املسلمني.
املس��تقلة  بورم��ا  ش��بكة  وقال��ت 
حلقوق اإلنس��ان في تقري��ر اليوم: "إن 
االضطهاد تدعم��ه احلكومة وعناصر 
بني الرهبان البوذيني بالبالد وجماعات 

مدنية من غالة القوميني".
وأضاف��ت املنظمة ف��ي التقرير: "أتاح 

االنتقال إل��ى الدميقراطي��ة لتحيزات 
الكيفي��ة  عل��ى  التأثي��ر  ش��عبية 
التي حتك��م به��ا احلكوم��ة اجلديدة، 
وضّخم الرواي��ات اخلطيرة التي تصف 
املسلمني باعتبارهم أجانب في بورما 

ذات األغلبية البوذية".
وتنف��ي الس��لطات أي متيي��ز، وتقول 
إن ق��وات األمن في والية راخني تش��ن 

حملة مشروعة ضد "إرهابيني".
أنطوني��و  الس��يد  حم��ل  باملقاب��ل 
غوتيريش األمني الع��ام لألمم املتحدة، 
حكومة ميامنار املس��ؤولية عن توفير 
األم��ن واملس��اعدة جلمي��ع احملتاج��ني 
في إقليم أراكان، مح��ذرا من جتاوزات 
ترتكبه��ا القوات األمني��ة بحق أقلية 

الروهينغا املسلمة.
ودع��ا غوتيري��ش، في بيان ص��در عنه، 
ميامنار إلى متكني منظمة األمم املتحدة 
وشركائها من تقدمي الدعم اإلنساني 
الذي تستعد لتقدميه للمحتاجني في 

أراكان ذي األغلبية املسلمة.
وحذر املسؤول األممي من وقوع "كارثة 
إنس��انية" في غرب ميامنار، معبرا عن 
قلقه حي��ال تقارير عن وق��وع فظائع 
خ��الل العمليات الذي يقوم بها جيش 
ميامنار في والية راخني.. داعيا حكومة 

ميامنار إلى "ضبط النفس".
تأت��ي تصريح��ات األم��ني الع��ام لألمم 
املتحدة عقب مقتل نحو 400 شخص 
من أقلية الروهينغا، جراء االنتهاكات 
اجلس��يمة ضد حقوق اإلنس��ان والتي 
يرتكبه��ا جيش ميامن��ار منذ اخلامس 
والعش��رين من أغسطس املاضي في 
إقلي��م أراكان، وتتمثل في اس��تخدام 

القوة املفرطة بحقهم.

وفرَّ عشرات اآلالف من الروهينجا إلى 
بنجالدش اجملاورة منذ 25 أغسطس/آب 
عندما هاجم مسلحون من الروهينغا 
العشرات من مواقع الشرطة وقاعدة 
الت��ي  االش��تباكات  وأدت  للجي��ش، 
أعقب��ت ذلك وهج��وم مضاد للجيش 
إلى مقتل ما ال يقل عن 400 شخص.

القضاء يطلب من البرملان
رفع احلصانة عن "عالية نصيف"

معتب��را ان "القض��اء هو ال��رد األمثل 
على كل م��ن يتط��اول ويكيل التهم 

جزافا".
وكش��فت النائب��ة ع��ن ائت��الف دولة 
القانون عالية نصيف، في 3 اب 2017، 
عن اتصالني اجراهما النائب الس��ابق 
حيدر امل��ال الذي س��مته ب�"حيدوري" 
مع احدى النائبات لس��حب توقيعها 
بشأن اس��تجواب وزير التجارة وكالة 
سلمان اجلميلي، كما وصفته ب�"عراب 

الصفقات املشبوهة".

الكشف عن قرب إحالة مسؤولني
في شبكة اإلعالم بتهم فساد إلى 

النزاهة
واوض��ح ان "االيام املقبلة ستش��هد 
التحقيق في كبريات امللفات املتعلقة 
مبافيات فساد حكمت  ومازالت تتحكم 
مبقدرات العاملني فيها"، مؤكداً "عزم 
اجلميع على إجراء تغيير جذري جلميع 
مديرياتها وتغيير  الوجوه الكاحلة التي 
خدمت االحزاب املتنفذة، واستعملت 
االساليب امللتوية لالحتفاظ مبناصبها 

لسنوات  عديدة".  
ونوه الشباني إلى "فتح حتقيق عاجل 

وفوري في امتالك مدراء ورؤساء اقسام 
مباني ودور ضخمة  وشركات وسيارات 
تابعة للدولة، خصصها رئيس الوزراء 
السابق لهم، والذي كان احلامي الكبير 
لفسادهم  والتستر عليهم"، مشدداً 
على ض��رورة "التحقي��ق العاجل في 
شهادات املدراء العاملني في الشبكة، 
الس��يما وان هن��اك العدي��د  منه��م 
يحمل��ون ش��هادات م��زورة، باإلضافة 
إل��ى تنصيب مدراء يحملون ش��هادة 
االعدادي��ة والتس��تر عليه��م واخفاء 
 الكتب التي تنص على ان يكون املدير 
حام��الً لش��هادة البكالوري��وس، حلني 
اكمال دراس��تهم وتوليه��م املنصب 
ب رغ��م وجود ش��كاوى عديدة قدمت، 
ومت جتاهلها كونهم محميني من أناس 

متنفذين باحلكومة". 

"الدميقراطي الكردستاني": املوقف 
األميركي من االنفصال سيتغير 

بعد نتائج االستفتاء
واوضحت النائبة عن احلزب الدميقراطي 
الكردس��تاني ان "االميركان ش��اركوا 
في كتابة املواثيق الدولية وحق تقرير 
املصي��ر وبالتالي ال ميكن لهم الوقوف 
ض��د تطلعات الش��عب الك��ردي في 

انشاء دولة خاصة به".
ومض��ت اجلاف إلى أن "االس��تعدادات 
جاري��ة وال يوج��د هن��اك توق��ف في 
عملية االس��تفتاء ونحن ماضون في 

ذلك مبا في ذلك محافظة كركوك".
بدوره��ا، أف��ادت النائب��ة ع��ن كتل��ة 
التغيي��ر تافكة أحمد في تصريح إلى 
"الصباح اجلديد"، بأن "قرار االستفتاء 
ينط��وي عل��ى جان��ب عائلي واس��ري 

يتعلق بعائلة زعيم احلزب الدميقراطي 
وال  بارزان��ي،  مس��عود  الكردس��تاني 
يحم��ل في طيات��ه أي مصلحة عامة 

لشعب االقليم".
وأض��اف أحمد أن "الغ��رض من القرار 
هو بقاء بارزاني في الس��لطة رئيس��اً 
لالقليم، والثارة الشارع والتغطية على 
املش��كالت السياس��ية واالقتصادية 

التي تعاني منها كردستان".
وتس��اءلت بالق��ول "كيف لش��خص 
يصدر قراراً باالستفتاء، ومنصبه غير 
ش��رعي ووجوده على رئاس��ة االقليم 
خالفاً للقان��ون؟، وبالتال��ي نحن أمام 
انتح��ال صف��ة"، مبين��ة أن "املوقف 
الدولي وكذل��ك احمللي هو رفض اجراء 
االس��تفتاء في ه��ذا الوق��ت في أقل 

تقدير".
وأوردت النائب��ة عن كتل��ة التغيير أن 
"اتخ��اذ قرار االس��تفتاء يجب أن يأتي 
وفقاً للسياقات الدولية التي تتحدث 
عن حق تقرير املصير وبالتنس��يق مع 

احلكومة االحتادية".
وأكمل��ت أحمد بالقول إن "الش��عب 
الك��ردي يتمن��ى ان تتك��ون ل��ه دولة 
خاصة به لكن ذلك يجب أن يكون على 
وفق السياقات القانونية والدستورية 
ولي��س م��ن خالل اتخ��اذ ق��رارات غير 

شرعية الغراض شخصية".
يش��ار إلى أن اقليم كردستان كان قد 
حدد في وقت س��ابق موعد اس��تفتاء 
االنفص��ال ف��ي ي��وم 25 من الش��هر 
اجل��اري وس��ط رف��ض م��ن احلكومة 
االحتادي��ة الت��ي اك��دت أن الدس��تور 
العراق��ي ال يس��مح مبا يس��مى "حق 

تقرير املصير".

تتمات ص1

متابعة الصباح الجديد: 

كش��ف حتلي��ل حدي��ث، أن تنظيم 
داعش اإلرهابي ب��ات يزج أكثر فأكثر 
بالنس��اء إلى معترك القتال، بعدما 
فق��د كثيرا من عناص��ره الرجال في 

املعارك األخيرة.
وأوضح التحليل الذي أجرته شركة 
" IHS Markit" أن م��ا ق��ام به داعش 
يش��كل تغي��را كبي��را، الس��يما أن 
للتنظي��م نظرة متش��ددة وضيقة 
جت��اه أدوار النس��اء، كم��ا يؤكد أزمة 

داعش وما يعانيه من نقص عددي.
ويواجه تنظيم داعش هجمات قوية 
في الرقة ش��مالي سوريا وقبل ذلك 
في مدينة تلعفر شمال غرب العراق، 
مما أثر على عائداته��ا واألراضي التي 
تس��يطر عليه��ا، فيم��ا ال يب��رز أي 
احتم��ال ألن تس��تعيد داع��ش تلك 

املناطق، بحسب التحليل.
ويع��زو احمللل لودوفيك��و كارلينو في 
قس��م رص��د النزاع��ات بالش��ركة، 
االستعانة بالنساء جرى بعد مصرع 
الكثي��ر من مقاتلي داع��ش، قائال إن 
املتطرفني يحاولون تدارك ما تكبدوا 

من خسارة.
وس��بق لتنظيم داعش أن استخدم 
النساء في تنفيذ هجمات انتحارية، 
فخالل خوض معرك��ة املوصل مثال 
نف��ذت النس��اء 40 ف��ي املئ��ة م��ن 

الهجمات االنتحارية.
لك��ن التحليل يوضح أن��ه لم يتبني 
بع��د م��ا إذا كان��ت النس��اء يطلنب 
بأنفس��هن تنفي��ذ تل��ك العمليات 
االنتحارية والدخول إلى أرض املعركة 

أو أن التنظيم هو الذي يزج بهن.
ومما ي��دل على وج��ود اس��تراتيجية 
جدي��دة ل��دى داع��ش للتعام��ل مع 
النس��اء، حدي��ث مجل��ة تابع��ة له 
على االنترنت تع��رف ب�"رومية" عن 
دور امل��رأة في األوقات احلرجة وأهمية 

مساهمتهن في احلروب.
وبخص��وص النس��اء اللواتي يقاتلن 
في صفوف " داع��ش" يقول الكاتب 
اكرم القص��اص "اجلديد ليس فقط 
وج��ود مقاتلني أوروبي��ني بني صفوف 
داعش ولكن مقات��الت بأعداد كبيرة 
م��ن أوروب��ا ب��ني صف��وف التنظيم، 

ونقلت تقارير إعالمية عن ضابط فى 
قوات مكافحة اإلرهاب العراقية، أن 
الق��وات العراقية قبض��ت على 20 
من املقات��الت األجنبيات فى صفوف 
»داعش« بينه��ن 5 أملانيات باملوصل، 
كن يختبئن فى أحد األنفاق التابعة 
لتنظي��م »داع��ش«، وكان بحوزتهن 
أسلحة وأحزمة ناسفة، اتضح أنهن 
ك��ن يعملن ف��ى ش��رطة التنظيم، 
الفت��ا إلى أنهن ينتمني إلى عدة دول، 
من بينها تركيا وكندا، وبعضهن من 

الشيشان. 
وأش��ارت صحيفة »فيل��ت« األملانية 
إل��ى أن من ب��ني النس��وة احملتجزات 
فى املوص��ل تلميذة أملاني��ة عمرها 
16 عام��ا، م��ن والي��ة ساكس��ونيا، 
ونق��ل موقع »دويتش��ه فيل��ه« عن 

مصادر برملانية عراقية أن رجال األمن 
العراقي��ني ألقوا القب��ض على فتاة 
أملاني��ة عمل��ت قناصا ف��ى صفوف 
مع��ارك  خ��الل  »داع��ش«  تنظي��م 
املوصل األخيرة، تنتمى إلى العاصمة 
األملاني��ة برل��ني، وأنها س��افرت إلى 
املوصل لالنضمام لتنظيم »داعش« 

بعد أن أنهت دراستها. 
ه��ذه التفاصي��ل تكش��ف ع��ن أن 
املقات��الت األجنبي��ات ل��م ينخرطن 
من أجل جه��اد الن��كاح أو املغامرة، 
ولكنه��ن مقات��الت وقناصات، وهذه 
التقارير تكشف أن احلال أكثر تعقيدا 
مما ب��دا، وتؤكد التقارير التى تش��ير 
إل��ى أع��داد األجانب ف��ى تنظيمات 
اإلرهاب فى س��وريا والع��راق وليبيا، 
وحج��م التحدي��ات الت��ى واجه��ت 

القوات املصرية وهى تواجه اإلرهاب 
فى سيناء، وكيف واجهت حتديا أكبر 

مما يبدو فى الظاهر.
واعتاد داعش في البداية إسناد أدوار 
ثانوي��ة ومهينة للنس��اء، فضال عن 
حتويلهن إلى مس��تعبدات جنسيات 
لدى املقاتلني إلى جانب بعض أعمال 

السخرة".
ف��ان  مطلع��ة  مص��ادر  وبحس��ب 
اللغ��ز  يش��كلن  داع��ش”  “نس��اء 
الكبي��ر وعالمات التعج��ب املقلقة 
في القوة اإلرهابية الغاش��مة التي 
برزت للعال��م من مجاهيل الكهوف 
وس��فوح اجلب��ال، خلي��ط م��ن كل 
نس��اء العال��م مثقف��ات متعلمات 
ورب��ات بيوت فاع��الت أمهات وصبايا 

مراهقات عربيات وغربيات..

تركن طوعاً حياة احلض��ارة والعصر 
احلديث وتوجهن بتصميم نحو ارض 
املعارك واحل��روب نحو جماعة داعش 
اإلرهابية التي تتباه��ى بجز الرؤوس 
وحرق النفوس وس��بي النساء وبيع 

السبايا.
إج��راءات  داع��ش  تنظي��م  وابتك��ر 
عم��ا  تختل��ف  جدي��دة  وأس��اليب 
كان معه��ودًا في تنظي��م القاعدة 
– التنظي��م األم ال��ذي انش��ق عنه، 
حيث س��مح تنظيم داعش للنساء 
بلعب املزيد من األدوار التنفيذية، مما 
ميثل عنصر جذب للنس��اء والفتيات 
الالتي ق��د يجدن فيه أحد أش��كال 
حت��رر امل��رأة داخ��ل تل��ك اجملتمع��ات 
املتطرفة ش��ديدة االنغالق، من هذه 
األس��اليب تأس��يس كتائب نسائية 

كان أشهرها “اخلنساء”.
وبعد تضييق اخلناق على التنظيمات 
اإلرهابية مثل »داعش« واعتقال عدد 
كبير م��ن حركييه��ا، حت��م تغييرًا 
نوعًيا في استراتيجية هذا التنظيم 
اإلرهاب��ي املتطرف، وإعطاء النس��اء 
مهام قيادية ولوجيس��تية تتضمن 
حمل الس��الح وتصني��ع املتفجرات 
م��ن جه��ة، وجتني��د مناصري��ن عبر 
مواقع التواصل اإللكتروني من جهة 
أخرى. وتظهر استراتيجيات داعشية 
متقن��ة الس��تقطاب املناصري��ن، إذ 
يت��م توظيف خطاب��ات ذات اختالف 
نوعي حسب الشريحة املستهدفة، 
إم��ا باخلط��اب الديني للداعش��يات 
العربيات، أو االجتماعي للداعشيات 

الغربيات. 

أوضح التحليل الذي 
 IHS " أجرته شركة
Markit" أن ما قام 
به داعش يشكل 
تغيرا كبيرا، السيما 
أن للتنظيم نظرة 
متشددة وضيقة 
تجاه أدوار النساء، 
كما يؤكد أزمة 
داعش وما يعانيه من 
نقص عددي

مقاتالت "داعش"

بعد هزائمه األخيرة .."داعش" يزج بالنساء
في المعارك للتغطية على أزماته

اخلميس 7 أيلول 2017 العدد )3775(

Thu. 7 Sep. 2017 issue )3775(
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محليات 4

البصرة - سعدي علي السند:

انطالق��ا من دور جامع��ة البصرة 
ومراكزه��ا  كلياته��ا  لتطوي��ر 
امللقاة  باملهام  لالرتق��اء  العلمية 
على عاتقها خلدمة اجملتمع وأعداد 
جيل مسلح بالعلم واملعرفة من 
خ��الل مواكبة أح��دث التطورات 
ف��ي  العلمي��ة  واملس��تجدات 
العال��م ، زار الدكت��ور ثامر أحمد 
حم��دان رئي��س جامع��ة البصرة 
مرك��ز أبحاث النخي��ل الذي يعد 
أحد املراكز العلمي��ة املهمة في 

اجلامعة  .

دور مهم في إعادة زراعة 
النخيل لسابق عهده 

رئي��س اجلامعة ق��ال ل�«الصباح 
اجلدي��د« لقد زرنا املرك��ز للتعرف 
أنش��طته وفعاليات��ه في  عل��ى 
وامكاني��ة  تخصص��ه  مي��دان 
تقدمي الدعم املمكن له لتحقيق 
املزيد م��ن النجاحات فيه وبرفقة 
الدكتور شاكر عبد السالم نعمة 
مس��اعد رئيس اجلامعة للشؤون 
العلمية والدكتور س��اجد سعد 
الن��ور مس��اعد رئي��س اجلامع��ة 
نوفل  والدكتور  اإلدارية  للش��ؤون 
عب��د االمير عميد كلي��ة الزراعة 
والدكتور عبد اإلله عبد احلس��ن 
عميد كلية الصيدل��ة والدكتور 
عباس مهدي جاسم رئيس قسم 
البس��تنة وهندس��ه احلدائق في 
كلي��ة الزراعة وعقدن��ا في البدء 
اجتماعا بحض��ور الدكتور خيون 
علي محسن مدير املركز والدكتور 
عقيل عبود س��هيم رئيس قسم 

اإلكثار ومبشاركة مالك املركز .
واضاف لقد اس��تمعنا ملس��اعد 
رئيس اجلامعة للش��ؤون العلمية 
مدي��ر املراكز البحثية الى ش��رح 
لتط��ور املرك��ز وبع��ض املعوقات 
اإلداري��ة م��ن نقص امل��الك وقلة 
التخصيص��ات املالي��ة للمراك��ز 
البحثية ث��م اطلعنا على مراحل 
زراع��ة النخيل نس��يجيا وحجم 
اإلنت��اج املوج��ود باخملتب��ر وأكدنا 
على أهمي��ة التعاون ب��ن املركز 
وكلي��ة الزراعة من اجل النهوض 

ووجهنا  األنس��جة  زراع��ة  بواقع 
بتش��كيل فريق بحث��ي متكامل 
م��ن باحث��ي مركزنا وتدريس��يي 
قس��م البس��تنة بكلية الزراعة 
لتحدي��د اهم املش��كالت وايجاد 
اجلمي��ع  وأب��دى  له��ا  احلل��ول 
استعدادهم لرفد املركز باألجهزة 
التي  واملنش��آت  واملس��تلزمات  و 
عل��ى  التغل��ب  عل��ى  تس��اعد 
النهوض  التي تواجه  املش��كالت 
بواق��ع اكث��ار النخيل نس��يجيا 
ولكي يق��وم املركز بدور فعال في 
اعادة زراعة النخيل لسابق عهده 

في محافظة البصرة.

معاجلة مشكالت نخيل التمر 
في البصرة

وللتع��رف على املزيد م��ن برامج 
عمل املرك��ز قال الدكت��ور خيون 

علي محسن مدير املركز ان 
مرك��ز أبح��اث النخي��ل يس��عى 

لتقدمي أفضل خدم��ة للمجتمع 
واألط��راف التي يتب��ادل املصالح 
واملناف��ع معه��ا من خ��الل إجراء 
والدراس��ات  الزراعي��ة  البح��وث 
امليدانية التي تعني بواقع النخيل 
من خالل تطوير واقع إنتاج وإكثار 
النخي��ل وإدخال التقانات احلديثة 
في إكثار النخي��ل بتقانات زراعة 
األنس��جة فضال عن إيجاد احللول 
املش��كالت  ملعاجل��ة  املناس��بة 
الت��ي يعان��ي منها نخي��ل التمر 
في البصرة بش��كل خ��اص وفي 
العراق بش��كل عام م��ع التركيز 
على اجلان��ب العملي في معظم 
الدراس��ات التي جتري في مركزنا، 
س��يما ذات القيم��ة التطبيقية 
منها لرفع انت��اج نخل التمر في 
والبصرة خصوصا  العراق عموماً 
س��واء عل��ى املس��توى الكم��ي 

والنوعي. 
كما تصب مساعي مركزنا خالل 

الس��نوات االخيرة بتنظيم دورات 
تدريبية تخصصية عالية املستوى 
للمهندس��ن  عملي��ة  وورش 
الدول��ة  دوائ��ر  ف��ي  الزراعي��ن 
كاف��ة إلدخ��ال أه��م التطبيقات 
احلديثة في التش��خيص والعالج 
والتركيز على برنامج التس��ميد 
وامللوح��ة.  واملي��اه  الترب��ة  وإدارة 
مع تقدمي االستش��ارات العلمية 
مبوضوعة  للمهتمن  والتحليلية 

نخيل التمر..

تطوير واقع إنتاج وإكثار 
النخيل 

وقال ان املركز تأس��س عام 1995 
وبقس��من علمين قسم اإلكثار 
بإمكان��ات  األصن��اف  وقس��م 
اولي��ة بس��يطة ويحت��وي عل��ى 
النباتية  االنسجة  لزراعة  مختبر 
وتأل��ف م��ن مدير املركز ورؤس��اء 
االقس��ام ومالك ال يتج��اوز 4 من 

املوظف��ن  م��ن  و6  التدريس��ين 
 )2017-2003( االع��وام  وخ��الل 
تط��ور املرك��ز وتوس��ع، اذا ميتلك 
املرك��ز 3 مختب��رات حتت��وي على 
اجهزة متطورة ومالك تدريس��ي 
وبحثي متقدم فضال عن تأسيس 
مجل��ة علمي��ة )مجل��ة البصرة 
التمر( متخصصة  ألبحاث نخيل 
املتعلقة  العلمية  بنشر األبحاث 
بنخيل التمر اضافة الى اشتراك 
املركز بعدد م��ن املؤمترات الدولية 
واحمللية واقامته لعدد من الندوات 
ملنتس��بي  التدريبي��ة  وال��دورات 
اجلامعة وكذلك ملنتسبي الدوائر 

االخرى املهتمة بالزراعة .
واضاف ان املركز يطمح ألن يكون 
م��ن املراك��ز البحثي��ة املتمي��زة 
ف��ي جامعة البصرة ف��ي اجملاالت 
العلمي��ة واألكادميي��ة مب��ا يخدم 
اجملتم��ع وإذ يتصور املركز نفس��ه 
للمس��تقبل وق��د طب��ق معايير 

اجلودة الت��ي تضمنها املواصفات 
 ISO 9001 الدولي��ة  القياس��ية 
الالحقة  2000 وتعديالتها  إصدار 
ودلي��ل اجل��ودة الصادرة ع��ن وزارة 
التعليم العالي والبحث العلمي 
العراقي��ة فض��ال ع��ن مالحظة 
آفاق التطور في جوانبه العملية 

والبحثية كافة 
ويس��عى مرك��ز أبح��اث النخيل 
لتقدمي أفضل خدم��ة للمجتمع 
واألط��راف التي يتب��ادل املصالح 
واملناف��ع معه��ا من خ��الل إجراء 
والدراس��ات  الزراعي��ة  البح��وث 
امليدانية التي تعني بواقع النخيل 
من خالل تطوير واقع إنتاج وإكثار 
النخي��ل وإدخال التقانات احلديثة 
في إكثار النخي��ل بتقانات زراعة 
األنسجة و إيجاد احللول املناسبة 
ملعاجلة املشاكل التي يعاني منها 
نخيل التمر في البصرة بش��كل 

خاص وفي العراق بشكل عام.

مركز أبحاث جامعة البصرة يضطلع بواقع إكثار النخيل نسيجيًا

 أكد رئيس جامعة 
البصرة على 

أهمية التعاون بين 
المركز وكلية 

الزراعة للنهوض 
بواقع زراعة 

األنسجة وإعادة 
زراعة النخيل 

لسابق عهدها في 
المحافظة

رئيس جامعة البصرة خالل زيارته ملركز أبحاث النخيل

التجارة: شراء 120 
ألف طن رز منشأ 

فيتنامي وباكستاني 

التجارة تعلن توافر سيارات 
صالون من مناشئ عالمية 

»اليونسكو« تمنح العراق عددًا 
من الزماالت الدراسية في الجيك

بغداد - الصباح الجديد: 
أعلن��ت وزارة التج��ارة ف��ي بي��ان بث��ه مكتبها 
اإلعالمي ع��ن تعقدها على ش��راء كميات من 
مواد الرز والس��كر لصالح البطاقة التموينية 
وباسعار تنافسية باقل من التركيبة السعرية 
بكثي��ر وه��ذا مال��م حتص��ل عليها ومن��ذ عام 

 .2003
واوضحت ال��وزارة في بيانه��ا ان الكميات التي 
تعاق��دت عليها كانت 60 ال��ف طن رز فيتنامي 
ياسمن معطر و 30 الف طن رز باكستاني و30 
الف طن رز أوروغواي و158 الفا و8 اطنان سكر. 
واش��ارت ال��وزارة الى ان االس��عار التي حصلت 
عليه��ا الوزارة من خالل تفاوضه��ا مع عدد من 
الشركات التي قدمتها عروضها تقل بقليل عن 
التركيبة الس��عرية وهي لم حتصل عليها منذ 
2003 والتي توفر مبالغ كبيرة بالعملة الصعبة 
للموازن��ة العامة ، الفتة ال��ى انها عملت منذ 
اكث��ر من ع��ام على التعاقد عل��ى توفير مادتي 
الس��كر والزيت من املنتج احملل��ي الذي يأتي في 
اطار دع��م املنتج احملل��ي وكذلك توفي��ر مبالغ 
بالعملة الصعبة فيما لو مت التعاقد عليها من 
مناش��ئ عاملية مع االخذ بنظر االعتبار ان هذا 
املنتج احمللي يضاهي املنت��ج االجنبي من حيث 

اجلودة. 

بغداد - الصباح الجديد:
أعلنت الشركة العامة لتجارة السيارات واملكائن 
في وزارة التجارة عن توفر س��يارات من مناش��ئ 
عاملية قريبا وتوقف تس��ويق سيارات نوع كوروال 

تويوتا بسبب نفاذ الكمية .
واوضح مديرعام الش��ركة وكالة املهندس علي 
بداي ان شركته ستقوم باستيراد سيارات عاملية 
ومن مناش��ئ رصينة مس��تقبال وسيتم اإلعالن 
عنه��ا حال وصوله��ا الى الش��ركة ، مضيفاً بان 
شركته اوقفت تسويق سيارات نوع تويوتا كوروال 

بسبب نفاذ الكمية املتوفرة لديها. 
من جانب اخر اش��ار بداي ال��ى ان موظفي وحدة 
احلركة في الش��ركة نظموا حملة عمل تطوعي 
بجهود ذاتيه ش��ملت احلملة تصليح الس��يارات 
القائمة بنقل املوظف��ن وادامتها وجتهيزها ومن 
دون أي تكالي��ف مالية اضافة الى القيام بحملة 
تنظيف كاملة للغرف واملمرات وادامتها ، مشيرا 
ال��ى ان حمالت العم��ل التطوعي الت��ي ينفذها 
موظف��ي الش��ركة  ت��دل عل��ى وع��ي املوظفن 
وحرصهم في حتمل املس��ؤولية والرقي مبستوى 
عمل الش��ركة في ظل الظروف املالية الصعبة 

التي تعيشها البالد .

بغداد - الصباح الجديد:
أعلنت وزارة التعلي��م العالي والبحث العلمي، 
توفر ع��دد م��ن الزم��االت الدراس��ية منحتها 
منظمة اليونسكو للطلبة العراقين للدراسة 
في جمهورية اجليك للس��نة الدراسية 2017-

.2018
وق��ال املتحدث الرس��مي باس��م وزارة التعليم 
العال��ي الدكت��ور حي��در العب��ودي ان منظمة 
اليونس��كو منح��ت الع��راق ع��ددا م��ن املنح 
الدراس��ية للدراس��ة في اجليك، مبين��ا ان آخر 
موع��د للتقدمي يوم الس��بت املواف��ق ال�30 من 

أيلول املقبل
ودع��ا املتحدث الرس��مي الراغبن ف��ي التقدمي 
من الوزارات كافة واجلامعات والهيئتن وكذلك 
من غير املوظفن الى التقدمي مباش��رة الى هذه 
الزم��االت عبر املوق��ع االلكترون��ي اخلاص بهذه 

املنح .
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متابعة الصباح الجديد:

والش��ؤون  العم��ل  وزارة  اتفق��ت 
الدول��ي  البن��ك  م��ع  االجتماعي��ة 
بالتعاون مع عدد م��ن الوزارات ودائرة 
متكن املرأة في االمانة العامة جمللس 
ال��وزراء عل��ى االط��ار الع��ام لتنفيذ 
)املش��روع الطارئ لدعم االس��تقرار 

والصمود( في املناطق احملررة .
وق��ال املتح��دث باس��م وزارة العمل 
عم��ار منعم ان البن��ك الدولي اطلق 
وبإشراف وزارة العمل مشروعا طارئا 
االجتماع��ي  االس��تقرار  لتحقي��ق 
والصم��ود ف��ي الع��راق وخاصة في 
املناط��ق احمل��ررة من داع��ش االرهابي 
واملتضررة من العمليات العس��كرية 
وزارات  م��ع  والتنس��يق  بالتع��اون 
)التخطي��ط والصحة والتربية ودائرة 
متك��ن املرأة( فض��ال ع��ن احلكومات 
احمللية في احملافظ��ات وذلك بناء على 
طلب من احلكومة العراقية لإلسراع 
في اع��ادة تأهيل تل��ك املناطق قبيل 

عودة النازحن اليها . 
واضاف منع��م ان املش��روع يتضمن 

العم��ل(  مقاب��ل  )االج��ر  مقت��رح 
ويتلخص بإعطاء مبالغ نقدية لألسر 
واالفراد ف��ي املناطق احمل��ررة من اجل 
تنفي��ذ اعمال او مش��اريع بس��يطة 
تسهم في اعادة تأهيل تلك املناطق 
وت��در جزءا م��ن الدخل لتلك االس��ر 
بغية حتقي��ق االس��تقرار االقتصادي 
واالجتماع��ي له��ا ، مش��يرا ال��ى ان 
املش��روع هو مبادرة مؤقتة ملدة سنة 

واحدة. 
وب��ن منع��م ان انط��الق البرنام��ج 
سيكون في نهاية شهر ايلول اجلاري 
وان احملافظات املش��مولة في برنامج 
دعم االس��تقرار هي )نين��وى واالنبار 
وص��الح الدي��ن( ، موضح��ا ان البنك 
س��يتعاون مع وزارة العم��ل العتماد 
باألس��ر  اخلاص��ة  البيان��ات  قواع��د 
الفقي��رة والعاطلن في تلك املناطق 
وخاص��ة العائدي��ن اليه��ا م��ن اجل 
تشجيعهم على العمل ملدة معينة 
إلع��ادة عجل��ة احلي��اة ال��ى وضعها 
الطبيع��ي ، الفتا الى ان املش��روعات 
التي تتضمنها مب��ادرة )االجر مقابل 
العم��ل( ال تتطل��ب مه��ارات كإزالة 
ال��ركام واالنق��اض من تل��ك املناطق 

ما يس��مح بإعادة االعمار واالنشطة 
اخلدمية واالساسية اليها. 

واش��ار منعم الى ان البن��ك الدولي 
اك��د ان املش��روع يتطل��ب مراقب��ة 
وادارة جي��دة لتش��جيع تلك االس��ر 

على العمل ، فض��ال عن التطرق الى 
نشاطات اخرى تخص برامج الصحة 
النفسية التي من املقرر تنفيذها في 
تل��ك املناطق وكذلك التنس��يق مع 
وزارة التربية لتنفيذ بعض االنشطة 

اخلاصة باملدارس وكيفية تأهيلها. 
من جانبه قال كبير مس��ؤولي البنك 
الدول��ي غس��ان اخلوجة ان املش��روع 
هدف��ه حتقي��ق التعافي واالس��تقرار 
ف��ي املناط��ق احمل��ررة واملتض��ررة من 

االرهاب لك��ون ان هناك عائدين ليس 
لديهم منزل او مأوى ، مش��يرا الى ان 
املش��روع يتركز على ان يكون لهؤالء 
العائدين مصدر دخل مؤقت يعيلهم 
عل��ى حتس��ن وضعه��م االجتماعي 
حل��ن ع��ودة االس��تقرار وتأهيل تلك 
املناط��ق وان اله��دف م��ن املش��روع 
لي��س التوظي��ف او التدريب بقدر ما 
هو مبادرة انس��انية طارئة ملساعدة 

العائالت العائدة الى مناطقها. 
واضاف ان البنك يس��عى ملس��اعدة 
تل��ك االس��ر عل��ى النه��وض بواقها 
املعيش��ي في مقابل ذلك يسهمون 
في اع��ادة احلياة ال��ى مدينتهم بعد 
العمل عل��ى ازالة مخلف��ات احلروب 
والدمار وتأهيل املؤسس��ات اخلدمية 
والتربوي��ة والصحية لتكون الفرصة 
مهيأة امام الدولة إلعادة اعمارها من 
جديد وذلك من خالل مش��روع طارئ 
يتطلب تدخالً فورياً وليس مش��روعا 

خللق وظائف. 
ال��ى ذل��ك ق��ال مدي��ر تكنولوجي��ا 
احلماي��ة  هيئ��ة  ف��ي  املعلوم��ات 
االجتماعي��ة جمال عبد الرس��ول ان 
الوزارة س��تكون بحاجة الى تكييف 

مالكاتها لتنفيذ هذا املشروع ويكون 
عملها اش��رافياً ، مؤك��دا ضرورة ان 
تك��ون هن��اك رقاب��ة ملتابع��ة صرف 
تلك االموال وضمان اس��تفادة االسر 
املعنية منها ، مبديا استعداد الوزارة 
على التعاون في تزويد البنك الدولي 
بقواعد البيانات اخلاصة باملستفيدين 
من ش��بكة احلماية االجتماعية في 
تلك املناطق ، فيما اش��ار الى ضرورة 
تع��اون ال��وزارات االخرى والتنس��يق 
تل��ك  احتياج��ات  لدراس��ة  معه��ا 
املناطق قبل الش��روع مبش��روع االجر 

مقابل العمل. 
من جانبه طالب مدير عام التشغيل 
والق��روض في ال��وزارة املهندس عزيز 
ابراهيم بالتخطيط السليم وتدريب 
املالكات التي ستش��ترك باملش��روع 
م��ن اج��ل نتائ��ج ايجابي��ة وحتقي��ق 
الغاي��ة م��ن املش��روع. ه��ذا وط��رح 
مديرو اقس��ام احلماي��ة االجتماعية 
ف��ي محافظات االنب��ار وصالح الدين 
ونين��وى مقترحاته��م ومالحظاتهم 
عن املش��روع ، كما مت االس��تماع الى 
مالحظات ومقترحات وزارات الصحة 

والتخطيط والعمل.  

تقرير

العمل تنّفذ مشروعًا طارئًا لتحقيق االستقرار االجتماعي في المناطق المحررة
بالتعاون مع البنك الدولي والدوائر ذات العالقة 

جانب من االجتماع

بغداد - الصباح الجديد:  
اكد رئيس��ا بعثت��ي احل��ج العراقية 
العطي��ة  خال��د  الدكت��ور  الش��يخ 
والتركي��ة الدكتور اك��رم كلش على 
ضرورة تطوير العالقات ما بن البلدين 

وتدعيمها. 
وقال الشيخ العطية خالل استقباله 
كلش ف��ي مقر بعثة احل��ج العراقية 
مبكة املكرمة ان "الش��عبن العراقي 
دينية  تربطهم��ا عالق��ات  والترك��ي 
وتاريخية عميقة ومصالح مشتركة، 
وان ه��ذه العالق��ات م��ن امله��م جدا 
تطويره��ا وتدعيمه��ا وان ت��زداد قوة 

ومتانة مع مرور الزمن". 
واضاف ان "احلج فرص��ة طيبة للقاء 
والتع��ارف والتواص��ل بن الش��عوب 
االس��المية  وكلنا امل ان يحل علينا 
الس��الم والوئ��ام وان جتتم��ع كلم��ة 
املسلمن على احملبة واالخوة والتعاون 
والبر، وان تزال جميع املظاهر السلبية 

التي حتيط بشعوبنا من كل اجلهات، 
واهمها احلركات االرهابية التكفيرية 
التي عاثت الفس��اد واخل��راب والدمار 

في شعوبنا". 
م��ن جهته ش��دد رئيس بعث��ة احلج 
التركي��ة عل��ى ان "تركي��ا والع��راق 
دولتان شقيقتان وتربطهما مصالح 
مشتركة ويجب ان تس��تمر الزيارات 

ان  حي��ث   ، اجلانب��ن  ب��ن  املتبادل��ة 
الع��راق يعد من اه��م مراكز احلضارة 

االسالمية". 
واع��رب كل��ش ع��ن ش��كره لتأيي��د 
الشيخ العطية واصدار بيان لرؤساء 
مكاتب شؤون احلج االسالمية الدانة 
اجلرائم البش��عة الت��ي ترتكب بحق 

مسلمي ميامنار. 

بغداد - الصباح الجديد:
اك��د وزي��ر النف��ط جب��ار عل��ي 
اللعيبي  تطاب��ق وجهات  النظر 
ب��ن العراق وروس��يا  ح��ول دعم 
إجراءات املنتجن من داخل وخارج 
منظمة اوبك  بخفض مستويات 
االنت��اج م��ن اج��ل اع��ادة التوازن 

واالستقرار للسوق النفطية .
 وق��ال وزير النف��ط اللعيبي بعد 
ال��ذي جمعه  انته��اء االجتم��اع 
الروس��ي  الطاقة  وزي��ر  بنظي��ره 
ألكس��ندر نوف��اك في موس��كو 
ان تضام��ن ووح��دة املنتجن جتاه 
التحدي��ات التي واجهت الس��وق 
النفطية العاملي��ة قد جنحت الى 
درج��ة مقبولة في إيق��اف تدهور 
اس��عار النفط ، وتابع بالقول انه 
اتفق مع وزير الطاقة الروسي على 
تفعي��ل عم��ل اللجن��ة العراقية 
- الروس��ية التي تض��م عددا من 

وكالء الوزارات من كال البلدين .
م��ن جهت��ه اش��اد وزي��ر الطاقة 
الروس��ي اإلسكندر نوفاك بالتزام 
ودعم العراق التفاق خفض االنتاج 
، مطالب��ا جلن��ة مراقبة  الس��وق 
باعتماد اإلحصائيات الصادرة من 
مصادره��ا الرئيس��ة وه��ي الدول 
املنتج��ة ولي��س  االعتم��اد على 
املص��ادر االخ��رى الت��ي يش��وبها 

الكثير من االخطاء . 
الش��ركات  ان  نوف��اك  وكش��ف 
الكب��رى  الروس��ية  النفطي��ة 
عبرت عن رغبتها في االس��تثمار 
واملس��اهمة في تطوير الصناعة 
النفطية ف��ي الع��راق الى جانب 
ش��ركات » ل��وك اوي��ل و كاز بروم  
، مش��ددا عل��ى   « نف��ط  روس  و 
ان روس��يا ملتزم��ة بالرج��وع الى 
احلكوم��ة االحتادي��ة ووزارة النفط 
ف��ي موض��وع العق��ود النفطية 

وغي��ر ذل��ك والميك��ن ان حتيد عن 
ذلك  ، نافيا ما اثير عن  إبرام عقد 
بن ش��ركة »نفط روز«  احلكومية 
الث��روات  وزارة  م��ع  الروس��ية 
الطبيعي��ة  في اقليم كردس��تان 
،  موضحا إمنا  هي مذكرة تفاهم 

لم تدخل حّيز التطبيق . 
ال��وزارة  باس��م  املتح��دث  وق��ال 
عاصم جهاد ان  وزير النفط جبار 
عل��ي اللعيبي والوف��د املرافق قد 
التقى مع رئيس شركة لوك اويل 
الروس��ية  »يفكيني  اليكباروف«  
وأكد ل��ه ان الع��راق حريص على  
العاملية  االس��تثمارات  تش��جيع 
وتوفير فرص التعاون مع الشركات 
العاملي��ة الرصينة ومنها ش��ركة 
»ل��وك اويل« الت��ي حققت تقدما 
كبيرا في مش��روع غرب القرنة /2 
في محافظة البصرة وفي الرقعة 

االستكشافية العاشرة .

رئيسا بعثتي الحج العراقية 
والتركية يؤكدان تدعيم عالقات البلدين

العراق وروسيا يبحثان دعم أسعار
 النفط في األسواق العالمية
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بغداد - زينب الحسني:

على الرغم من التحذيرات الواس��عة 
واملناش��دات املتك��ررة عب��ر وس��ائل 
اإلع��ام املتنوعة الت��ي أوضحت من 
خاله��ا خط��ورة ه��ذه األلع��اب وما 
تش��كله م��ن تهديد حقيق��ي على 
كونه��ا  املواط��ن  وس��امة  صح��ة 
تسهم في قتل فرحة العيد بإصابات 
ق��د تك��ون بالغ��ة ت��ؤدي إل��ى نتائج 
وخيم��ة يصع��ب معاجلته��ا، أال انه 
ولألس��ف الش��ديد ش��هدت مدينة 
بغداد تس��جيل » 100 » حالة إصابة 
بالصج��م خ��ال أيام عي��د األضحى 

املبارك.
وقال مدير إعام صحة بغداد الرصافة 
قاس��م عبد الهادي، إن »مستشفى 
ابن الهيثم س��جل أعل��ى اإلصابات، 
إذ مت تس��جيل 30 إصاب��ة«، موضح��ا 
أن »اغل��ب تلك اإلصاب��ات كانت في 
منطقة الع��ن وحتديدا لدى األطفال 
معظمه��ا إصاب��ات خطي��رة دخلوا 
أثره��ا ص��االت العملي��ات اجلراحي��ة 

لتلقي العاج«. 
وأضاف، أن »مستش��فى اإلمام علي 
)ع( اس��تقبل 12 حالة، ومستشفى 
الزعفراني��ة 8ح��االت، بينما س��جل 
مستشفى الش��هيد الصدر )قدس( 
ض��اري  ومستش��فى   ، إصاب��ات   10
ومستش��فى  إصاب��ات.   9 الفي��اض 
أن  مضيف��ا   اصاب��ات،   6 الكن��دي 
»مستش��فى الش��يخ زايد سجل 4 
إصاب��ات، بينما س��جل مستش��فى 
املدائ��ن 3 إصاب��ات، مؤك��دا  أن  هذه 
األلعاب احملرضة على العنف تساهم 
في قت��ل فرح��ة العي��د وت��ؤدي إلى 
نتائج وخيم��ة يصعب معاجلتها، في 
دع��ت الى ض��رورة تفعي��ل اإلجراءات 
القانوني��ة الرادع��ة الت��ي حت��د م��ن 

انتش��ار هذه الظاه��رة.  وتابع، »جاء 
العيد مس��جاً العديد من اإلصابات 
جراء اس��تخدام هذه األلعاب بالرغم 
م��ن التحذي��رات وفت��وى املرجعي��ة 
بعدم جواز بيع وجتارة لعب األس��لحة 
أنها  الباستيكية )الصجم(، مؤكداً 
»تؤدي أحيانا الى فقء العن والعمى، 
فض��ًا عما تول��ده من آثار نفس��ية 
ومش��اعر العنف لديهم«.  ودعا عبد 
الهادي إلى: »ضرورة تفعيل اإلجراءات 
القانونية الرادعة التي حتد من انتشار 

هذه الظاهرة اخلطيرة التي تتس��بب 
س��نويا الس��يما أيام األعياد بالكثير 

من حاالت اإلصابة لدى األطفال«. 
ويذكر أن دائرة صحة الرصافة أعلنت 
في وقت سابق على لسان متحدثها 
الرس��مي قاس��م عب��د اله��ادي عن 
تس��جيل العديد من حاالت اإلصابة 
خ��ال أي��ام عي��د الفطر املب��ارك في 
عموم املؤسسات الصحية في جانب 
الرصافة والتي وصلت في احد األعياد 
إلى 135 حالة جراء اس��تخدام العاب 

األطفال ذات االطاقات الباستيكية 
)الصج��م (. ف��ي ح��ن أعلن��ت دائرة 
صحة بغداد الكرخ عن تس��جيل 28 
حالة إصابة فق��ط ، جاء ذلك نتيجة 
للوع��ي التثقيف��ي والصح��ي الذي 
التي  والتحذي��رات  الدائ��رة  اتخذت��ه 
اطلقتها قب��ل حلول » عيد األضحى 

املبارك».
أي��ام  وق��د ش��هدت الدائ��رة خ��ال 
العي��د املب��ارك تس��جيل 28 حال��ة، 
موزع��ة كالتالي : تس��عة حاالت في 

مستشفى االمامن الكاظمن »ع » ، 
وسبع حاالت في مستشفى احملمودية 
الع��ام ، فيما س��جلت مستش��فى 
الك��رخ العام اثنى عش��ر حالة ، ولم 
تسجيل بقية املستشفيات التابعة 

للدائرة أي حالة إصابة .
م��ن جانب اخ��ر وجه مدير ع��ام دائرة 
صحة بغداد / الكرخ الدكتور جاسب 
لطي��ف احلجامي بالش��كر والتقدير 
ملنتسبي دائرته السهامهم في جناح 
خط��ة الط��وارئ الطبي��ة الصحية 

التي اعدتها الدائرة الس��تقبال عيد 
االضح��ى املب��ارك حيث مت��ت تهيئة 
جميع املؤسسات الصحية وجتهيزها 
بكافة األجهزة واملستلزمات الطبية 
وال��ذي  العي��د  الس��تقبال  وذل��ك 
يقوم في��ه املواطنون بزي��ارة األماكن 
املقدس��ة ودور العبادة ألداء مراسيم 
صاة العيد وارتياد املتنزهات وأماكن 
التس��لية والترفي��ه ولغ��رض تقدمي 
كاف��ة اخلدم��ات الطبي��ة والصحية 

والعاجية للمواطنن.

بالرغم من التحذيرات من خطورة هذه األلعاب 

صحة بغداد تعلن تسجيل 100 إصابة بـ«الصجم« في عيد األضحى 
حمالت جديدة إلزالة 
التجاوزات من أرصفة 

وشوارع بغداد

الصناعة تكشف عن 
)37( قضية فساد

في شركاتها

بغداد - الصباح الجديد:
واصلت امانة بغداد حماته��ا إلزالة التجاوزات 
احلاصل��ة على االرصفة والش��وارع والس��احات 
واالماك العامة للحفاظ على نظافة وجمالية 

العاصمة.
وذكرت مديرية العاقات واالعام ان« دائرة بلدية 
االعظمية بالتعاون مع مديرية احلراسات واألمن 
ف��ي امانة بغداد وبالتنس��يق مع قيادة عمليات 
بغداد نف��ذت حملة الزالة التج��اوزات احلاصلة 
على االرصفة والش��وارع ف��ي منطقة الصليخ 
ضمن ش��ارع ابي طالب ش��ملت احملال التجارية 
واالكش��اك واملطاعم  وازالة اللوحات االعانية 
املروجة للس��لع  واخلدمات بطريقة عش��وائية 

وعدد من مواقع بيع االغنام  ».
واضاف��ت ان احلمل��ة  ش��ملت اغ��اق مواق��ع 
مخالفة للتعليم��ات والضوابط وإزالة عدد من 
اكشاك بيع االسماك و توجيه االنذارات لبعض 
املتجاوزين عل��ى االرصفة واالماك العامة التي 
تتس��بب في اعاقة حركة السير واملرور وتشوه 

منظر وجمالية العاصمة بغداد .
واوضح��ت ان« احلمل��ة تضمن��ت ايض��ا إزال��ة 
التج��اوزات احلاصل��ة عل��ى خطوط نق��ل املاء 
الصاف��ي واص��اح النض��وح ف��ي انابي��ب املاء 

الصافي ».

بغداد - الصباح الجديد:
اعلن��ت وزارة الصناعة واملع��ادن عن مجموع 
املبالغ التي مت تضمينها عن قضايا فساد اداري 
ومال��ي ملوظفن في مركز الوزارة والش��ركات 
العام��ة التابعة لها ممن ثب��ت تقصيرهم في 

اداء االعمال املوكلة اليهم .
وبن رئيس جلن��ة التضمن املركزية في الوزارة 
باس��ل خليل مس��لم ف��ي تصري��ح للمركز 
االعامي ب��أن قضايا التضمن يت��م احالتها 
عن طريق الش��ركات العام��ة التابعة للوزارة 
ومكت��ب املفتش العام في ال��وزارة بعد اجراء 
التحقيقات االدارية بش��أنها ، مش��يرا الى ان 
جلن��ة التضم��ن املركزي��ة قامت طيل��ة املدة 
املاضية بجم��ع االوليات املتعلق��ة بالقضايا 
احملالة اليه��ا وتدوين اف��ادة املوظفن املعنين 
بتلك القضايا وفقا الح��كام قانون التضمن 
رقم )31( لس��نة 2015 وتعليمات وزارة املالية 
رقم )2( لسنة 2017 ، مفصحا عن ان اللجنة 
استطاعت ومنذ تشكيلها في تشرين الثاني 
من عام 2016 حس��م قضايا التضمن احملالة 
اليه��ا والبالغ��ة )37( قضية مبجم��وع مبالغ 
تق��در بنح��و )23( ملي��ارا و)602( مليونا و)34( 

الفا و)697( دينارا وإصدار أوامر وزارية بها .
وأش��ار رئيس اللجنة إل��ى أن مبالغ التضمن 
ش��ملت قضايا فس��اد متعددة س��ببت هدرا 
باملال الع��ام  توزعت على مرك��ز الوزارة وعدد 
من ش��ركاتها ومن بينها ش��ركة الصناعات 
احلربية العامة والش��ركة العامة للصناعات 
العام��ة  ال��زوراء  وش��ركة  الهيدروليكي��ة 
والشركة العامة لصناعة األسمدة والشركة 
العامة للتصميم وتنفيذ املشاريع والشركة 
واالط��ارات  املطاطي��ة  للصناع��ات  العام��ة 
العراقي��ة  للس��منت  العام��ة  والش��ركة 
الفوالذي��ة  للصناع��ات  العام��ة  والش��ركة 
وش��ركة اإلسناد الهندس��ي وغيرها ، مؤكدا 
على أن اللجنة مستمرة بأعمالها واجراءاتها 
بإش��راف ومتابعة من قبل الوزير حلسم بقية 
القضاي��ا بعد إكمال جمي��ع متطلبات قانون 

التضمن .

 كانت أغلب 
اإلصابات 
»بالصجم« في 
منطقة العين 
وتحديدًا لدى 
األطفال معظمها 
إصابات خطيرة 
دخلوا إثرها صاالت 
العمليات الجراحية 
لتلقي العالج

طفل يحمل سالحاً بالستيكياً 

بغداد - الصباح الجديد:
واالس��كان  االعم��ار  وزارة  اعلن��ت 
والبلدي��ات واالش��غال العام��ة ع��ن 
املباش��رة باعادة اعمار جسر املوصل 
االول احلدي��دي ف��ي مدين��ة املوص��ل 
مرك��ز محافظة نين��وى، ضمن قرض 
البنك الدولي اخملص��ص العادة اعمار 

املناطق احملررة.
وذكر املرك��ز االعامي في ال��وزارة ان 
امل��اكات الهندس��ية والفني��ة ف��ي 
شركة س��عد العامة وباشراف دائرة 
ط��رق وجس��ور التابعت��ن لل��وزارة ، 
باش��رت باعادة اعمار وتأهيل اجلس��ر 
احلدي��دي القدمي ف��ي املوص��ل والذي 
يرب��ط اجلانبن االمين وااليس��ر ، مابن 
منطقت��ي الفيصيلية في الس��احل 
االيسر ومنطقة امليدان في الساحل 
االمين وبكلفه تعاقدية بلغت مليارين 

و980 مليونا و300 الف دينار .
وب��ن املرك��ز االعام��ي ان العمل في 
املش��روع يتضم��ن رف��ع الفض��اءات 
املدمرة واملتضررة من اجلسر والبالغة 
ثاث��ة فضاءات من جهة الس��احلن 

األيس��ر واألمين مع جميع ملحقاتها 
وإع��ادة  اجلس��ر  موق��ع  خ��ارج  ال��ى 
تصنيعها ومعاجل��ة األضرار احلاصلة 
في كتف اجلس��ر من جهة )الساحل 
األيسر( ورؤوس األعمدة لكامل اجلسر 
وإص��اح بقية املناط��ق املتضررة من 
اجلس��ر ونص��ب املم��رات اجلانبية مع 
األس��يجة للفضاءات املدمرة وتنفيذ 
 ،)RolleRs( الزوجية  مس��اند اإلرتكاز 
اخلش��بية  املقاط��ع  واس��تبدال 
واحلديدية وال� )BRC( ومواضع اللحام 
والبراغ��ي وكابات األس��ناد احلديدية 
ف��ي الفضاءات الس��ليمة وحس��ب 
 DIN( اخملططات واملواصف��ات األملانية
17100(،وكذلك صب س��طح اجلسر 
بخرسانة مسلحة )D20( سمك )15(
سم وتثبيت مفاصل التمدد احلديدية 
وإع��ادة إكس��اء الس��طح بطبق��ة 
أس��فلتية س��طحية، طاء اجلس��ر 
بالطبق��ات الثاث )زنك، ايبوكس��ي، 
يورث��ان( وتخطي��ط كام��ل س��طح 
اجلس��ر واملقتربات بخط��وط حافات 
الطريق املس��تمرة وخط��وط املمرات 

اإلرشادية املتقطعة باألصباغ اللدنة 
احلرارية،إضاف��ة ال��ى تأثي��ث اجلس��ر 
ونصب  املغل��ون  الوقائ��ي  بالس��ياج 

منظومة اإلنارة بالكامل.
العام��ة  س��عد  ش��ركة  أن  يذك��ر 
وبإش��راف دائرة الطرق واجلسور سبق 
لها أن نفذت مشاريع جلسور تعد ذات 
أهمية استراتيجية كانت قد تعرضت 
ألضرار إثر عمليات إرهابية ، كمشروع 
اعادة تأهيل خطوط األنابيب الناقلة 
ملياه الش��رب في جسر املثنى ببغداد 
وكذلك مش��روع تنفيذ هيكل جسر 
قرة تب��ه احلديدي في محافظة ديالى 
لصال��ح ش��ركة حموراب��ي العام��ة 
للمقاوالت اإلنشائية - التابعة للوزارة 
- ضمن مشاريع القرض الدولي العادة 

اعمار املناطق احملررة أيضاً. 
عل��ى صعي��د متص��ل اعلن��ت وزير 
االعمار د. املهندس��ة آن نافع اوس��ي 
ع��ن أجن��از مقترب��ات اجلس��ر العائم 
اجلديد ف��ي مدين��ة املوص��ل الذي مت 
انش��ائه لتس��هيل تنق��ل املواطنن 
بن جانبي املدينة بعد خروج معظم 

جسورها من اخلدمة نتيجة لاعمال 
العسكرية .

وذكرت املهندس��ة اوسي ان املاكات 
ملديرية  التابعة  والفنية  الهندس��ية 
بلدي��ة املوص��ل اجنزت اعم��ال تعبيد 
مقتربات اجلسر العائم الذي مت وضعه 
مجاور جس��ر احلرية ، وذلك لتسهيل 
حرك��ة املواطنن بن جانب��ي املدينة 
االيسر واالمين مشيرٍة الى ان املسافة 
الت��ي مت تعبيدها تص��ل الى اكثر من 
150 مترا وبجه��ود ذاتية من ماكات 
املديرية وبالتعاون مع املاك الهندسي 
للجي��ش العراقي الذي ب��ذل جهودا 
كبيرة لنصب اجلس��ر بالتنس��يق مع 
املديري��ة وذلك لتخفي��ف العبء عن 
املواطنن وتس��هيل حرك��ة املركبات 
ب��ن جانبي املدينة ، مبينة ان املديرية 
مس��تمرة ف��ي عملية رف��ع االنقاض 
ومخلفات احلرب ف��ي مناطق املوصل 
القدمية في اجلان��ب االمين اضافة الى 
اع��ادة اخلدم��ات االساس��ية ضم��ن 
اخلط��ة التي وضعتها ال��وزارة العادة 

احلياة الطبيعية للمدينة.

بغداد - الصباح الجديد:
اعل��ن مكتب املفتش الع��ام في وزارة 
التج��ارة ع��ن ص��دور حك��م قضائي 
باحلبس غيابياً ملدة عشر سنوات بحق 
موظف في دائرة تسجيل الشركات .

واوض��ح مفت��ش ع��ام وزارة التج��ارة 

مؤيد علي عبداحلسن الساعدي بانه 
نتيجة للجه��ود الرقابية املبذولة من 
قبل مكتب املفتش العام مت الكشف 
عن حاالت التاع��ب والتزوير التي قام 
بها احد املوظفن في دائرة تس��جيل 
الش��ركات باختاس مبالغ مالية عن 

رس��وم اجراءات التأس��يس الشركات 
وزيادة رؤوس اموالها .

واض��اف املفت��ش العام بان��ه مت احالة 
املوض��وع ال��ى التحقي��ق االداري في 
املكت��ب وال��ذي ب��ذل في��ه احملققون 
جهوداً حثيثة في استكمال االجراءات 

التحقيقي��ة والقانوني��ة ورفعها الى 
هيئة النزاه��ة واحملاكم اخملتصة حيث 
اص��درت محكم��ة اجلناي��ات اخملتصة 
بقضاي��ا النزاه��ة حكم��اً غيابيا ملدة 
عش��ر س��نوات بحق املوظف املتهم 

بقضايا التاعب والتزوير .

»اإلعمار« تباشر بإعادة تأهيل جسر الموصل الحديدي األول 

)10( سنوات حبس لموظف مختلس في دائرة تسجيل الشركات 

بعد إنجاز مقتربات العائم الجديد

إعالم المحافظة 
واس��ط  محاف��ظ  اس��تعرض 
احلقوق��ي محم��ود عب��د الرضا 
طال مع مدير عام منفذ زرباطي 
الش��رطة وعضو  قائد  بحضور 
اجملل��س عبد االل��ه الش��مري ، 
للزي��ارة  املبك��رة  التحضي��رات 

االربعينية .
ومت خ��ال اللقاء بح��ث كيفية 
وضع آلي��ة لتنظيم دخول الزوار 
االيراني��ن على وف��ق الضوابط 
واالنظمة املعم��ول بها من دون 
أن تكون هناك أية ارباكات كما 

حصل ف��ي العام��ن املاضين ، 
مؤك��داً أنه س��يزور املنفذ كما 
س��يتم ت��دارس املوض��وع م��ع 

اجلان��ب االيراني ف��ي محافظة 
اي��ام في محاول��ة لتجاوز مثل 

هذه االرباكات .

بغداد - الصباح الجديد:
ضم��ن توجيه��ات وزي��رة الصح��ة 
والبيئ��ة الدكت��ورة عديل��ة حمود 
ح��ول متابع��ة محطات االس��الة 
التزامها بالشروط الصحية  ومدى 
لضمان توفير مياه صاحلة للش��رب 
املعتم��دة  املقايي��س  وف��ق  عل��ى 
وباش��راف مدي��ر عام صح��ة ديالى 
وكالة الدكتور محمد عبد الرحمن 
جليل اجلبوري ، نظمت دائرة صحة 
ديالى زيارات الى مش��اريع تصفية 

املياه في قضاء بلدروز.
وقال مدير اعام صحة ديالى فارس 

العزاوي نقا عن مدير قطاع بلدروز 
الدكتور محمد هادي ، انه  من اجل 
ضم��ان توفير مياه صاحلة للش��رب 
املعتم��دة  املقايي��س  وف��ق  عل��ى 
حفاظا على صحة املواطنن ومنعا 
النتش��ار االم��راض قام��ت الف��رق 
الرقابي��ة ف��ي قطاع بل��دروز التابع 
لقس��م الصحة العام��ة في دائرة 
صحة ديال��ى بتنظيم زي��ارات الى 

محطات تصفية املياه .
واض��اف ه��ادي ، ان »فريقا ضم كل 
من مدير ش��عبة الرقابة ومسؤول 
وحدة املشاريع في القطاع ملتابعة 

مش��روع م��اء القلع��ة خصوص��ا 
ان املش��روع يعتب��ر م��ن املش��اريع 
املهمة في القضاء، حيث مت توجيه 
املش��غلن بعدم ضخ املاء اذا كانت 
نسبة الكلور صفر او اقل من احلدود 

املسموح بها.
واكد مدير قطاع بلدروز ، انه مت ايضا 
اباغ العاملن في محطات تصفية 
املي��اه بض��رورة مراجع��ة اصحاب 
الس��يارات احلوضي��ة ال��ى الرقابة 
الصحية لعمل« بطاق��ة »واصدار 
شهادة التربية الصحية لهم بعد 

اكمال الدورات اخلاصة بهم.

محافظ واسط يستعرض التحضيرات 
المبكرة للزيارة األربعينية

صحة ديالى تتابع عمل محطات
 تصفية المياه في بلدروز

حسين حسن *
العام��ة  الش��ركة  كش��فت 
للصناعات الفوالذية احدى شركات 
وزارة الصناعة واملعادن عن عقودها 
املوقعة مع دوائر ومؤسسات الدولة 
املنتج��ات  مبختل��ف  لتجهيزه��ا 

من اعم��دة نقل الطاق��ة والكرات 
الفوالذية واختام التسييل .

وق��ال مدي��ر ع��ام الش��ركة جال 
عباس حس��ن ف��ي تصري��ح ملركز 
ف��ي  العام��ة  والعاق��ات  االع��ام 
ال��وزارة ان الش��ركة اجن��زت عق��دا 

لتجهي��ز املديري��ة العام��ة لتوزيع 
كهرباء الكرخ بأعمدة نقل الطاقة 
الكهربائية ومببلغ زاد عن مليار دينار 
فيم��ا تعاقدت م��ع املديرية العامة 
لتوزيع كهرباء كرباء لتجهيزها ب�) 
20( عمود مش��بك ضغط واطئ و) 

42( عمود مدور ضغط واطئ والتي 
تنتج  في مصنع الهياكل احلديدية 
الذي جرى تأهيل��ه وحتديثه بإضافة 
خط��وط انتاجي��ة متط��ورة تتمتع 
مبواصفات عاملية مشيرا الى ان هذه 
اخلطوط اسهمت في حتسن نوعية 

املنت��ج وزيادة كمي��ة االنتاج فضا 
عن حص��ول املصنع على ش��هادة 
اجلودة العاملي��ة في مجال الهياكل 
احلديدي��ة وال��ذي من ش��أنه تعزيز 
الثقة مبنتجات الش��ركة من حيث 
اجلودة واملتانة كما وابرمت الشركة 

عق��دا مع ش��ركة نفط الش��مال 
لتجهيزها بأختام التسييل اخلاصة 
بصهاريج نقل املشتقات النفطية 

ومحطات الوقود .

*اعالم الصناعة 

»الفوالذية« تكشف عن عقودها لتجهيز دوائر الدولة بأعمدة نقل الطاقة 



لندن ـ وكاالت:

ف��ي إط��ار خط��ة خ��روج بريطانيا من 
االحتاد األوروبي، سيس��مح للمهاجرين 
ذوي املهارات املتدنية في االحتاد األوروبي 
بالعم��ل ف��ي اململك��ة املتح��دة مل��دة 
عامني فقط، قبل إعادتهم إلى بالدهم 
للحد من الهجرة بعد عام 2019، وفقا 
ملا ذكرت��ه الوثائق املس��ربة ونش��رتها 
صحيف��ة »تلغ��راف« البريطانية. كما 
ح��دد ال��وزراء »س��قًفا زمنًيا مباش��رًا 
املنخفض��ة  امله��ارات  ذوي  للعم��ال   «
يتناسب مع سياسة احلكومة املتمثلة 
في خفض اعداد املهاجرين إلى عشرات 

اآلالف.
ويأتي هذا التسريب الشديد احلساسية 
ملقترح��ات وزارة الداخلي��ة البريطانية 
بع��د أي��ام فق��ط م��ن انته��اء اجلولة 
األخيرة م��ن محادثات خ��روج بريطانيا 
م��ن االحت��اد األوروب��ي، وم��ن املرجح أن 
تغضب بروكس��ل ألنه��ا تقلل إلى حد 
كبي��ر من مواطني االحت��اد األوروبي إلى 
نف��س الوضع الذي تتمتع به دول أخرى. 

وقد ي��ؤدي ذلك الى زي��ادة التوترات بني 
االحت��اد االوروبي واململك��ة املتحدة في 
مفاوض��ات حاس��مة من املفت��رض أن 
تعقد الش��هر املقبل وهي التي سوف 
تقرر ما اذا كان ميكن بدء محادثات حول 

صفقة جتارية.
 وم��ن احملتم��ل ان تطغى عل��ى خطاب 
لتيريزا ماي عالقة بريطانيا املستقبلية 
م��ع االحتاد االوروبي ف��ي وقت الحق من 
هذا الشهر. وهذه هي املرة األولى التي 
يتم فيها الكشف عن خطط احلكومة 
التفصيلي��ة خلفض الهجرة ، ووصفها 
الداعمون خلروج بريطانية  بأنها »أخبار 
ممت��ازة«، حي��ث كان��ت الهجرة س��ببا 

رئيسيا ملغادرة االحتاد األوروبي.
 82 تض��م  الت��ي  الوثيق��ة  وتكش��ف 
صفح��ة، واملصنف��ة بأنه��ا »مس��ودة 
حساس��ة ورسمية« ومؤرخة في شهر 
آب 2017، أن العمال املهرة سيس��مح 
له��م بالبق��اء مل��دة تت��راوح ب��ني 5-3 
سنوات قبل أن يغادروا. وسيتعني تقدمي 
وظائف بريطانية للعمال البريطانيني، 
حي��ث يتع��ني على أصح��اب العمل أن 
يظهروا أنهم حاول��وا التجنيد محليا 

قب��ل أن يتمكنوا م��ن ترحيل املوظفني 
الي اخلارج. وس��يتم حظر الباحثني عن 
عمل ف��ي االحت��اد األوروب��ي متاما حيث 
يج��ب أن يكون لديه��م عمل مضمون 
داخ��ل بريطانيا.  وتن��ص الوثيقة ايضا 
على ان احلركة احلرة في شكلها احلالي 
س��تنتهى بعد مغادرة بريطانيا لالحتاد 
االوروب��ي في آذار 2019 عندما تبدأ فترة 
التنفيذ والتي ستستغرق »عامني على 

االقل«.
وسيحتاج مواطنون من االحتاد األوروبي 
إلى جوازات س��فر لدخول البالد، ولكن 
ل��ن يتأثر املصطافون حيث سيس��مح 
جلمي��ع القادمني اجل��دد تلقائيا بالبقاء 
مل��دة تت��راوح بني ثالثة وس��تة أش��هر. 
ومبوج��ب تدابير صارم��ة للقضاء على 
اجلرمية، سيتم ايداع بصمة أي شخص 
يتقدم بطلب للحص��ول على تصاريح 
عمل أو إقامة بحيث ميكن التحقق من 
قواعد بيانات الس��جالت اجلنائية. كما 
س��يكون هن��اك حظر عل��ى املواطنني 
اجملنس��ني ان يجلب��ون أف��راد أس��رهم 
املمت��دة إل��ى اململك��ة املتح��دة، م��ع 
السماح فقط ألفراد األسرة املباشرين 

،الذي��ن يصنف��ون كش��ركاء وأطف��ال 
صغار ومعالني ، بالطلب.

وتش��مل املقترح��ات، الت��ي ت��ردد انها 
ادت الى وجود سلس��لة من »االجراءات 
احملتمل��ة« الت��ي ميك��ن اس��تخدامها 
للس��يطرة على الهجرة. والتي أدرجت 
حتت قس��م »اآلليات املمكنة لتحقيق 
أهدافن��ا للهجرة في االحت��اد األوروبي«، 
وتش��مل »احل��د م��ن ع��دد مواطن��ي 
االحت��اد األوروبي القادرين عل��ى القدوم 
إلى اململك��ة املتحدة للقي��ام بأعمال 
منخفضة املهارات، على س��بيل املثال 
من خالل احل��د األدنى للرات��ب، وتقييم 
ومس��توى مه��ارة املهن��ة، أو من خالل 
سقف مباشر لألرقام ». أما العمال ذوو 
امله��ارات املنخفضة فيج��ب أن يربحوا 
ما ال يق��ل عن 157 جنيها إس��ترلينيا 
في األس��بوع إلثبات أنه��م قادرون على 
دعم أنفس��هم، في حني أن أي شخص 
يريد جل��ب زوجته إلى اململكة املتحدة 
س��يحتاج إل��ى كس��ب 18600 جنيه 
إس��ترليني على األقل، وذلك متشيا مع 
القواع��د احلالية لغي��ر مواطني االحتاد 

االوربي.
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واشنطن ـ وكاالت :
أعلن البنتاغون نيته إجالء خمسة آالف عسكري 
ومدني، من إحدى القواعد البحرية جنوب فلوريدا 
تفاديا إلعص��ار »إرما«، الذي يبطش باملناطق التي 

يحل بها.
وتفيد »س��ي ان ان« ب��أن البنتاغون قرر ترك ما بني 
50 و60 عس��كريا في القاعدة املذك��ورة لضرورة 
املناوبة هناك، مرجح��ة إخالء قواعد بحرية أخرى 

حتسبا ل�«إرما«.
بيل دوغري الناطق الرسمي باسم القوات البحرية 
األميركية، أش��ار إلى أنه تقرر ع��دم إخالء قاعدة 
غوانتانامو، واإلبقاء كذلك على معتقلي س��جن 
القاع��دة املذك��ورة م��ن احملكومني أو املش��بوهني 

باإلرهاب والبالغ عددهم 41 شخصا.
وس��بق للرئي��س األميرك��ي دونالد ترام��ب وأعلن 
حال��ة الطوارئ ف��ي والية فلوريدا وع��دد من اجلزر 

األميركية الواقعة على مسار »إرما« احملتمل.
»إرم��ا«، قد بل��غ املرحل��ة اخلامس��ة واألخيرة من 
ش��دته، ويصفه اخلب��راء باألقوى م��ن نوعه الذي 
يض��رب الس��واحل األميركي��ة طيلة عق��ود من 
الزم��ن، وأش��د كذلك م��ن اإلعصار الذي س��بقه 
واجتاح سواحل تكساس أواخر أغسطس املاضي، 

وخلف دمارا كارثيا حسب وصف األميركيني.

بيروت ـ وكاالت :
قال��ت الوكالة الوطنية لإلع��الم امس األربعاء إن 
لبنان ح��دد هويات جنوده العش��رة القتلى الذين 
ُعثر على جثثهم في منطقة على احلدود السورية 
بع��د اس��تردادها م��ن تنظيم الدولة اإلس��المية 

األسبوع املاضي.
وانته��ى هج��وم اجلي��ش عل��ى اجليب ال��ذي كان 
التنظيم يس��يطر عليه في ش��رق لبن��ان بجالء 
مقاتلي التنظيم وأفراد أس��رهم إلى شرق سوريا 
مبوج��ب اتفاق لوقف إط��الق النار توس��طت فيه 

جماعة حزب اهلل اللبنانية.
وق��ال العم��اد جوزيف عون قائد اجليش األس��بوع 
املاضي إن املتشددين كشفوا عن موقع دفن اجلنود 

مبقتضى االتفاق.
وقال��ت مص��ادر أمني��ة ووس��ائل إع��الم محلية 
إن اختب��ارات احلم��ض الن��ووي »دي.إن.ايه« أكدت 
أن اجلث��ث العش��رة ه��ي جث��ث اجلنود العش��رة 

املفقودين.
ومنذ س��نوات سيطر مقاتلو التنظيم على أراض 
على امتداد احلدود وأس��روا اجلن��ود اللبنانيني عام 

2014 عندما اجتاحوا لفترة وجيزة بلدة عرسال.

موسكو ـ وكاالت :
ق��ال الرئي��س الروس��ي فالدميير بوتني إن موس��كو 
ل��ن تعت��رف بكوري��ا الش��مالية كدول��ة نووي��ة، 
لكن��ه ح��ّذر من أن األزم��ة الكوري��ة ال ميكن حلها 
بالضغط والعقوبات فقط وال بد من إيجاد تسوية 

دبلوماسية.
وأك��د الرئيس الروس��ي فالدميير بوت��ني في تصريح 
للصحفي��ني عق��ب محادثاته مع نظي��ره الكوري 
اجلنوب��ي مون جي��ه-إن، في مدينة فالديفوس��توك 
الروسية امس االربعاء ، أن موسكو تعتبر التجارب 
النووي��ة الكوري��ة الش��مالية، انته��اكا للقرارات 
الدولي��ة، وأن روس��ا لن تعت��رف بوضع ه��ذا البلد 
النووي، لكنه لفت إلى جتنب االعتماد على الضغط 
والعقوبات فحس��ب ف��ي التعامل م��ع بيونغ يانغ 

ومحاولة حشرها في الزاوية.
م��ن جانبه، أعلن رئيس كوريا اجلنوبية أنه اتفق مع 
بوتني خالل مباحثاتهما، على ضرورة تخفيف التوتر 
في ش��به اجلزيرة الكورية، واإلبقاء على االتصاالت 

االستراتيجية بني البلدين بشأن األزمة الكورية.

البنتاغون يجلي 5 آالف 
عسكري تفاديا لإلعصار

لبنان يحدد هويات 
جنوده القتلى على

 أيدي تنظيم »داعش«

روسيا لن تعترف 
بكوريا الشمالية

 كدولة نووية

متابعة ـ الصباح الجديد: 

تقت��رب قوات اجليش الس��وري من 
مدينة دير الزور شرقي البالد، التي 
يحاصر مس��لحو تنظي��م داعش 
منذ ثالثة أع��وام منطقة تخضع 
لس��يطرة احلكوم��ة فيه��ا، ف��ي 
وقت كسر اجليش السوري احلصار 
ال��ذي يفرض��ه مس��لحو تنظيم 
داع��ش على دير الزور منذ أكثر من 
3 س��نوات، حس��ب وكالة األنباء 

السورية )سانا(.
وأصبح��ت الق��وات م��ع تقدمها 
عل��ى  الصح��راء  عب��ر  الس��ريع 
بع��د ثالثة كيلومت��رات فقط من 
منطقة في غرب املدينة، بحسب 
م��ا ذكرته وس��ائل إعالم س��ورية 

رسمية.
وقالت موسكو إن جنديني روسيني 
قتال ف��ي مدينة دير ال��زور بقنبلة 
هاون قذفها تنظي��م داعش على 
املدين��ة. وكان��ت روس��يا قالت إن 
خس��ائرها، حتى االثن��ني املاضي ، 

بلغت 34 جندياً.
غي��ر أن تقارير إعالمية، اس��تندت 
إل��ى مقاب��الت أجريت م��ع أقارب 
وأصدق��اء بعض الذي��ن قتلوا في 
سوريا، تش��ير إلى أن روسيا تقلل 
م��ن احلج��م احلقيقي خلس��ائرها 
حملته��ا  خ��الل  العس��كرية 
العسكرية في سوريا، واملستمرة 

منذ قرابة عامني.
وأفاد نشطاء بأن القوات السورية 
وصلت إل��ى أطراف قاع��دة اللواء 
تق��ع حت��ت س��يطرة  الت��ي   137

احلكومة.
وتع��د دير ال��زور آخر أكب��ر معقل 
لتنظي��م داع��ش في س��وريا، في 
الوق��ت ال��ذي حتاصر في��ه مدينة 
الرق��ة ، الت��ي يصفه��ا التنظيم 
بأنه��ا عاصم��ة اخلالف��ة ،مقاتلو 
الدميقراطية  قوات س��وريا  حتالف 

الذي تدعمه الواليات املتحدة.
املنطق��ة  ف��ي  يعي��ش  ي��زال  وال 
املطوق��ة التابع��ة للحكومة في 

دير الزور نحو 93000 مدني.
ويعتم��د ه��ؤالء الس��كان عل��ى 
اجليش  يوفره��ا  الت��ي  اإلم��دادات 
الس��وري لهم، واملس��اعدات التي 
تلقيها لهم من اجلو األمم املتحدة.

وقيل إن س��وء التغذية بدأ ينتشر 
في أوائل 2016 بني السكان، وتفيد 
تقارير غير مؤكدة بأن بعض الناس 

ميوتون جوعا.
ونقل��ت وكال��ة األنباء الس��ورية 
الرس��مية، عن محاف��ظ دير الزور 
محم��د إبراهيم س��مرة، قوله إن 
الس��كان احتفل��وا مس��اء األحد 
املاضي  في الشوارع بعد علمهم 

باقت��راب جنود احلكوم��ة والقوات 
املوالية لها من املدينة.

وق��ال »إنه��م ينتظ��رون بفرح��ة 
غام��رة ترحيبهم بأبط��ال اجليش، 

الذين سيكسرون احلصار«.
وأذاعت وح��دة اإلعالم احلربي التي 
يديره��ا ح��زب اهلل اللبناني، الذي 
دورا أساس��يا ف��ي  أدى مقاتل��وه 
التق��دم نح��و دي��ر ال��زور، مقطع 

فيديو ملا وصفته باالحتفاالت.
وأف��ادت الوحدة أيضا ب��أن القوات 
املوالية للحكومة س��يطرت على 
التالل الواقعة في ضواحي املدينة 
الغربي��ة، وقطعت طرق اإلمدادات 
األحد املاضي عن مسلحي تنظيم 

داعش .
باملقاب��ل كس��ر اجليش الس��وري 

احلص��ار ال��ذي يفرضه مس��لحو 
تنظيم داعش عل��ى دير الزور منذ 
أكثر من 3 س��نوات، حسب وكالة 

األنباء السورية )سانا(.
وأف��اد مراس��ل )س��انا( باملدين��ة 
بأن وح��دات اجليش املنتش��رة في 
ثغ��رة«  »فتح��ت  الصن��وف  تل��ة 
بينه��ا  الفاصل��ة  املناط��ق  ف��ي 
وب��ني مناطق انتش��ار مس��لحي 

التنظيم.
وقالت وحدة اإلعالم احلربي التابعة 
حلزب اهلل حليف النظام الس��وري 
إن القوات التابعة لها وصلت إلى 
قاع��دة اللواء 137 عل��ى األطراف 

الغربية للمدينة.
وهنأ الرئيس السوري بشار األسد 
اجليش على »كس��ر« احلصار على 

التنظيم  الت��ي يطوقه��ا  املدينة 
منذ 2015.

وق��ال ف��ي مكامل��ة هاتفي��ة م��ع 
ق��ادة اجليش، بحس��ب م��ا أوردت 
الوكالة السورية الرسمية، »لقد 
أثبتم بصمودكم ف��ي وجه أعتى 
التنظيم��ات اإلرهابي��ة على وجه 
األرض أنكم على قدر املسؤولية«، 
الطاهرة  الدم��اء  »أثمرت  مضيفا 
نصراً مدوياً على الفكر التكفيري 

اإلرهابي املدعوم إقليمياً ودوليا«.
وح��ذرت األمم املتح��دة ف��ي وق��ت 
س��ابق م��ن أن األوض��اع باملدين��ة 

أصبحت »شديدة الصعوبة«.
ودير الزور آخر أكبر معقل لتنظيم 
داعش في سوريا، في الوقت الذي 
حتاص��ر مدينة الرقة ،التي يصفها 

التنظي��م بأنها عاصم��ة اخلالفة 
، مقاتل��و حتال��ف ق��وات س��وريا 
الدميقراطي��ة املدعوم من الواليات 

املتحدة.
أن  الس��ورية  الوكال��ة  وأوردت 
الطي��ران احلرب��ي دمر رت��ال من 10 
سيارات للتنظيم أثناء فرارهم من 
اجله��ة اجلنوبية الغربية ملدينة دير 

الزور باجتاه مدينة امليادين شرقا.
وأشارت إلى أن اشتباكات عنيفة 
دارت مع املس��لحني الذي��ن كانوا 
يطوق��ون قاعدة الل��واء 137 قبل 
أن يفر املس��لحون م��ن مواقعهم 
أس��لحتهم،  وراءه��م  مخلف��ني 
إضافة إلى االشتباكات التي دارت 
أثن��اء تق��دم وح��دات اجليش غرب 

املدينة.

السكان يحتفلون في الشوارع باقتراب جنود الحكومة من المدينة

الجيش السوري على بعد 3 كم من دير الزور
 ويكسر حصار تنظيم داعش في المدينة 

تعد دير الزور آخر 
أكبر معقل لتنظيم 

داعش في سوريا، في 
الوقت الذي تحاصر 

فيه مدينة الرقة ، 
التي يصفها التنظيم 
بأنها عاصمة الخالفة 
،مقاتلو تحالف قوات 
سوريا الديمقراطية 

الذي تدعمه الواليات 
المتحدة

اجليش السوري يصل الى دير الزور

تقـرير
يسمح للمهاجرين ذوي المهارات المتدنية بالعمل في المملكة لمدة عامين
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بريطانيا والالجئني

القاهرة ـ أ ب ف :
رايتس  اعتب��رت منظمة هيوم��ن 
ووتش احلقوقية في تقرير نش��رته 
ام��س االربع��اء ان ما يح��دث من 
تعذيب للمعتقل��ني في مصر هو 

»جرمية محتملة ضد االنسانية«.
رايتس  اعتب��رت منظمة هيوم��ن 
ووتش احلقوقية في تقرير نش��رته 
ام��س االربع��اء ان ما يح��دث من 
تعذيب للمعتقل��ني في مصر هو 

»جرمية محتملة ضد االنسانية«.
منذ عزل الرئيس االسالمي محمد 
مرسي في العام 2013، ثم انتخاب 
الرئي��س عب��د الفتاح السيس��ي 
القائد الس��ابق للجيش في العام 
2014، تن��دد املنظم��ات احلقوقية 
الدولية واحمللية بانتظام مبمارسات 

اجهزة االمن.
ومت توقي��ف 60 الف ش��خص على 
االقل خالل هذه املدة كما مت إنشاء 
19 س��جنا جدي��دا خ��الل الفترة 
االعداد،  ه��ذه  ذاته��ا الس��تيعاب 
بحس��ب تقري��ر منظم��ة هيومن 

رايتس ووتش ومقرها في نيويورك.
وتعتق��د املنظم��ة أن »التعذي��ب 
الش��ائع في مصر يش��كل جرمية 
محتملة ضد االنس��انية بس��بب 
انتشاره وممارسته بشكل ممنهج«.

وفي تقرير يتأل��ف من 63 صفحة 
بعن��وان »نحن نقوم بأش��ياء غير 
منطقي��ة هن��ا: التعذي��ب واألمن 
الوطن��ي ف��ي مصر السيس��ي«، 
عرض��ت هيوم��ن رايت��س ووت��ش 
س��ابقا  س��جينا   19 ش��هادات 
وشهادة اسرة سجني اخر »تعرضوا 
الساليب من التعذيب ما بني عامي 
الض��رب  تضمن��ت  و2016   2014
والصعق الكهربائي واالغتصاب«.

ويقول ك��رمي )18 عاما( وهو طالب 
جامعي، حس��ب م��ا أورد التقرير، 
إنه مت توقيفه من جانب األمن بعد 
مش��اركته في تظاهرة ومت اقتياده 
م��ن قب��ل ضباط قس��م ش��رطة 
البدرش��ني مبحافظ��ة اجلي��زة إلى 
غرف��ة داخ��ل القس��م »ليقوموا 
بتجريده من مالبسه وصعقه كما 

مت ربط معصميه باحلبال وتعليقه 
منهما على مسافة من األرض«.

وبحس��ب التقري��ر، ف��ان ضب��اط 
ال��ى  بانتظ��ام  جل��أوا  الش��رطة 
املعتقل��ني  إلجب��ار  »التعذي��ب 
عل��ى االدالء باعتراف��ات وكش��ف 

معلومات«.
ويق��ول التقري��ر ان جميع من متت 
مقابلتهم من السجناء السابقني 
قالوا »إنهم أخب��روا وكالء النيابة 
العام��ة مبا تعرضوا له من تعذيب، 
لكنه��م ل��م يجدوا ما ي��دل على 
اتخ��اذ أي إج��راء للتحقي��ق ف��ي 
مزاعمه��م كما يتطل��ب القانون 

الدولي«.
الس��ابقون  املعتقل��ون  وروى 
للمنظمة احلقوقية أن اعتقالهم 
خ��الل  م��ن  إم��ا  يح��دث  كان 
مداهم��ة منازلهم ف��ي الفجر أو 
استهدافهم في الشوارع القريبة 
م��ن األماكن التي يت��رددون عليها 
مذك��رات  عل��ى  يطلع��وا  أن  دون 

لالعتق�ال أو اسبابه.

متابعة ـ الصباح الجديد: 
ق��رر الرئي��س األميرك��ي دونال��د 
ترامب إلغاء برنامج يوفر احلماية 
الذي��ن  القاصري��ن  للمهاجري��ن 
دخلوا البالد بطريقة غير شرعية 
حينم��ا كان��وا أطفاال، حس��بما 

أفادت تقارير.
ونقل��ت وس��ائل إع��الم أميركية 
ع��ن مص��ادر أن ترامب س��يمنح 
الكونغرس ستة أشهر لصياغة 
تش��ريع بدي��ل لبرنام��ج »العمل 
الواف��دة«  للطفول��ة  املؤّج��ل 

واملعروف اختصارا ب� )داكا(.
ويُعتبر هذا القرار، الذي ورد للمرة 
األولى ف��ي صحيفة »بوليتيكو«، 
حال وسطا في ظل الدعم القوي 

لهذا البرنامج.
ومينع ه��ذا البرنام��ج، الذي أقرته 
إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، 
ترحيل مئات اآلالف من القاصرين 
الذين يصلون إلى الواليات املتحدة 
بط��رق غير مش��روعة، ويس��مح 

لهم بالبقاء للعمل أو الدراسة.

ودعا ريان الرئيس ترامب األسبوع 
املاضي إلى ع��دم إلغاء البرنامج، 
مؤكدا أنه س��يجعل العديد من 
»مصي��را  يواجه��ون  القاصري��ن 

غامضا«.
وق��ال: »ه��ؤالء صغ��ار ال يعرفون 
دولة أخرى، ونقله��م آباؤهم هنا 

وال يعرفون وطنا آخر.«
وريان هو واحد من بني عدد متزايد 
م��ن الن��واب اجلمهوري��ني وق��ادة 
األعم��ال الذي��ن عارض��وا إلغ��اء 

البرنامج.
وكان الرئي��س ترام��ب ق��د اتخذ 
موقفا متشددا إزاء الهجرة خالل 
حملته االنتخابية، وقال إنه يعتزم 
»إلغ��اء« برنامج »داكا« بش��كل 
فوري. لكنه يقول منذ ذلك احلني 
إن��ه واجه »صعوب��ة كبيرة جدا« 

في هذه القضية.
إظه��ار  يعت��زم  أن��ه  وأوض��ح 
»تعاط��ف كبير« في التعامل مع 
من وصفهم في كثير من احلاالت 

»باألطفال الرائعني.«

ويُنظر إلى ق��رار منح الكونغرس 
س��تة أش��هر لصياغة تش��ريع 
بدي��ل لبرنام��ج »داكا« عل��ى أنه 
ح��ل وس��ط، بع��د أن دع��ا نواب 
جمهوري��ون وق��ادة أعم��ال م��ن 
ش��ركات كب��رى، بينه��ا غوغ��ل 
وجن��رال موتورز وميكروس��وفت، 
الرئي��س ترامب إل��ى اإلبقاء على 

البرنامج.
كلينت��ون،  هي��الري  ووجه��ت 
للرئاس��ة  الس��ابقة  املرش��حة 
األمريكية عن احلزب الدميقراطي، 
املهاجري��ن  لصغ��ار  الش��كر 
الذي��ن يُطلق عليه��م »احلاملون«، 
وأشادت بإسهاماتهم في اجملتمع 

األمريكي.
وقالت كلينت��ون في تغريدة على 
موق��ع تويتر يوم األح��د املاضي : 
»الشكر لشجاعة وعزمية احلاملني 
)صغ��ار املهاجري��ن(، لقد س��مح 
الصغ��ار  آلالف  داكا  )برنام��ج( 
ونحن  باملساهمة في مجتمعنا، 

أفضل حاال بوجودهم.«

هيومن رايتس ووتش تعّد التعذيب
 في مصر »جريمة محتملة ضد اإلنسانية«

ترامب »يلغي« برنامج العفو 
عن شباب المهاجرين



7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلن��ت وزارة النف��ط  إن صادرات 
البالد لش��هر آب املاضي، تراجعت 
بنح��و 14 ألف برمي��ل يومياً، إلى 
3.216 ملي��ون برمي��ل يومياً، بعد 
أن بلغ��ت صادرات الب��الد، في متوز 
الس��ابق ل��ه نح��و 3.230 مليون 

برميل يومياً.
وق��ال املتح��دث باس��م ال��وزارة، 
عاصم جهاد، في بي��ان صحافي، 
إن »األرق��ام األولي��ة الص��ادرة عن 
ش��ركة تس��ويق النفط )سومو( 
الكمي��ات  مجم��وع  أن  بين��ت 
املص��درة من النف��ط اخلام في آب 
املاضي من احلق��ول النفطية في 
وس��ط وجنوب الع��راق، بلغت 99 

مليونا و700 ألفا و761 برميل«.
»اإلحصائي��ة  أن  جه��اد  وأض��اف 
الص��ادرة، ل��م تش��مل الكميات 
كرك��وك  حق��ول  م��ن  املص��درة 
ش��مال البالد«، متابعاً أن »املعدل 
الواحد  البرمي��ل  اليومي لس��عر 

بلغ 46.223 دوالر«.
ووافق الع��راق على خفض إنتاجه 
مبع��دل 210 آالف برمي��ل يومي��اً، 
التزام��اً باتف��اق خف��ض اإلنت��اج 
ال��ذي تق��وده »أوب��ك« ومنتجون 
مس��تقلون، الذي بدأ ف��ي كانون 

ثاني، حتى آذار 2018.
عل��ى مس��توى االس��عار عاملي��اً، 
زادت ه��ذه، أم��س األربع��اء بع��د 
ارتف��اع هوامش التكري��ر العاملية 
وإعادة فتح مصاف على الساحل 
األميرك��ي خللي��ج املكس��يك مما 
س��اهم في حتس��ن آفاق س��وق 

اخلام بعد انخفاض��ات حادة جراء 
العاصفة هارفي.

العامل��ي  القي��اس  خ��ام  وارتف��ع 
مزي��ج برنت 28 س��نتا إلى 53.66 
دوالر للبرمي��ل بحل��ول الس��اعة 
وزادت  جرينت��ش.  بتوقي��ت   0952
العقود اآلجلة خلام غرب تكساس 
الوس��يط األميركي 15 سنتا إلى 

48.81 دوالر للبرميل.
ويجري اس��تئناف تشغيل الكثير 
األنابيب  املصاف��ي وخط��وط  من 
واملوانئ التي تضررت من اإلعصار 

هارفي قبل عشرة أيام. 
وحتى يوم الثالثاء تعطل نحو 3.8 
مليون برميل من طاقة التكرير أو 
ما يعادل 20 في املئة من إجمالي 

بالوالي��ات  التكريري��ة  الطاق��ة 
املتح��دة، مقارنة م��ع 4.2 مليون 

برميل يوميا في ذروة العاصفة.
وترك��ز األنظار أيضا على اإلعصار 
إرما، الذي جرى تصنيفه كعاصفة 
م��ن الفئة اخلامس��ة ويتجه نحو 
الكاريب��ي وفلوري��دا وق��د يعطل 
مصافي أخرى ويس��بب مزيدا من 

نقص الوقود.
وتظه��ر بيانات منصة تومس��ون 
رويت��رز إيك��ون أن نح��و 250 ألف 
برمي��ل م��ن الطاق��ة التكريري��ة 
اليومية في جمهورية الدومنيكان 
وكوب��ا تق��ع في املس��ار املباش��ر 

إلرما.
وم��ن املتوق��ع أن تعط��ي بيان��ات 

مخ��زون الوق��ود املق��رر أن تصدر 
الي��وم اخلميس من معهد البترول 
معلوم��ات  إدارة  م��ن  األميرك��ي 
الطاق��ة رؤي��ة أوض��ح مل��دى األثر 
ال��ذي تركه اإلعص��ار هارفي على 
مخزون��ات الوقود، لك��ن محللن 
يقولون إن احلص��ول على الصورة 

كاملة سيستغرق أسابيع.

خام القياس العالمي قرب 54 دوالرًا

3.2 مليون برميل يوميًا صادرات آب الماضي النفطية

األرقام األولية 
الصادرة عن شركة 
تسويق النفط 
)سومو( بينت أن 
مجموع الكميات 
المصدرة من 
النفط الخام في آب 
الماضي من الحقول 
النفطية في وسط 
وجنوب العراق، بلغت 
99 مليونا و700 ألف 
و761 برمياًل

أحد احلقول النفطية

القاهرة - رويترز:
قال البنك املركزي املصري أمس األربعاء إن احتياطي 
الب��الد من النق��د األجنبي ارتفع إل��ى 36.143 مليار 

دوالر في نهاية آب من 36.036 مليار في متوز.
وتعني أحدث أرقام أن االحتياطي زاد بنحو 107 مالين 
دوالر في آب. وجتاوز احتياطي ش��هر متوز للمرة األولى 
احتياطيات مص��ر قبل انتفاضة 2011 التي أطاحت 
بحسني مبارك من سدة احلكم والتي بلغت حينها 
نح��و 36.005 مليار دوالر في كانون األول 2010 ونحو 

35.01 مليار دوالر في كانون الثاني 2011.
وقفز مستوى الدين اخلارجي ملصر إلى 73.888 مليار 
دوالر بنهاي��ة آذار مقاب��ل 53.444 ملي��ار دوالر عل��ى 

أساس سنوي.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ارتفع مع��دل منو الناجت اإلجمال��ي العربي عام 2016 
إل��ى 2.9 في املئة من 2.5 ف��ي املئة عام 2015، متأثراً 
باإلصالح��ات االقتصادية في بعض ال��دول واالرتفاع 
النس��بي في أس��عار النفط، ما أدى إلى حتس��ن في 
النش��اط االقتصادي في املنطقة. وفي مقابل ذلك، 

ارتفعت املديونية اخلارجية للدول العربية.
وأش��ارت »املؤسس��ة العربي��ة لضمان االس��تثمار 
وائتمان الص��ادرات« )ضمان(، في تقرير إلى »توقعات 
بارتف��اع مع��دل النم��و للن��اجت احملل��ي اإلجمالي في 
املنطقة العربية إلى 3 ف��ي املئة خالل العام احلالي، 
وإل��ى 3.7 ف��ي املئة الع��ام املقبل، بحس��ب صندوق 
النق��د الدول��ي، في حن ارتفع��ت املديونية من 963 
مليار دوالر عام 2015 إل��ى 1.032 تريليون عام 2016، 
بسبب إقدام الكثير من دول املنطقة على االقتراض 
وإص��دار س��ندات دَين س��يادية لتموي��ل العجز في 
موازنته��ا العام��ة، في ح��ن تراجع��ت االحتياطات 
م��ن العمالت األجنبية إل��ى 1.060 تريليون دوالر، مع 
توقعات باس��تمرار تراجعها إل��ى تريليون دوالر خالل 

العام احلالي«.
وأش��ار التقرير إلى »تراجع متوس��ط دخ��ل املواطن 
العرب��ي م��ن 7324 دوالراً عام 2015 إل��ى 7231 دوالراً 
عام 2016، بس��بب ارتف��اع معدل منو الس��كان إلى 
4.9 ف��ي املئة«، الفتاً إل��ى أن »معدالت التضخم في 
ال��دول العربية عاودت االرتفاع ع��ام 2016 لتبلغ 5.6 
في املئة، مقارنة ب�4.8 في املئة عام 2015، انعكاساً 
الرتفاع أسعار عدد من السلع الرئيسة في املنطقة، 
خصوص��اً الطاق��ة والس��لع الغذائي��ة وغيرها من 
الس��لع التي ش��ملتها إج��راءات إلغ��اء أو تقليص 

الدعم احلكومي في عدد من الدول«.

لندن ـ رويترز:
متاس��ك ال��دوالر ف��ي تعام��الت هادئة في الس��وق 
أم��س األربعاء في حن يب��دو أن املتعاملن ينتظرون 
ما ستس��فر عنه سلس��لة من اجتماعات البنوك 
املركزي��ة أكثرها أهمية اجتماع من املقرر أن يعقده 

البنك املركزي األوروبي يوم اخلميس.
وارتف��ع اليورو نح��و 14 في املئة ف��ي مقابل الدوالر 
من��ذ بداية العام. وفي األس��بوع املاض��ي بلغ أقوى 
مس��توياته منذ أوائل 2015 ف��ي الوقت الذي يراهن 
فيه املس��تثمرون على وقف البنك املركزي األوروبي 
برنامجه للتحفيز النقدي ويقلصون فيه توقعاتهم 

بزيادة أسعار الفائدة األميركية مجددا.
واس��تقر اليورو عن��د 1.1924 دوالر منخفضا بواقع 
س��نت عن أعلى مستوى س��جله األسبوع املاضي 
والبال��غ 1.2070 دوالر. وف��ي وق��ت س��ابق، انخفض 
ال��دوالر مقتربا من أدنى مس��توى في أربعة أش��هر 
ونصف الشهر عند 108.45 ين بفعل مخاوف بشأن 
طموحات كوريا الش��مالية النووي��ة واإلعصار إرما، 
وه��و أحد أق��وي العواصف األطلس��ية في قرن من 
الزمان والذي ضرب جزرا واقعة شمال الكاربيي يوم 

األربعاء.

ارتفاع احتياطي النقد 
األجنبي المصري

زيادة في الناتج 
اإلجمالي العربي

استقرار الدوالر واليورو
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متابعة الصباح الجديد:

نقل��ت وكال��ة »ت��اس« لألنب��اء عن 
وزي��ر الطاق��ة الروس��ي ألكس��ندر 
نوف��اك قول��ه إن بلده والس��عودية 
ناقش��ا متديد اتفاق خلف��ض إمدادات 
النفط ب��ن املنتجن م��ن »منظمة 
البل��دان املص��درة للبت��رول« )أوبك( 
ومن خارجها، لك��ن لم تتخذ قرارات 

محددة.
وتخفض املنظم��ة ومنتجون آخرون 
تقودهم روس��يا إنت��اج النفط حتى 
نهاي��ة آذار 2018. وأوصت جلنة تضم 
»أوبك« ودوالً غير أعضاء في املنظمة 
بتمديد اخلفوضات مجدداً إذا اقتضت 

احلاجة.
ونقل��ت »ت��اس« ع��ن نوف��اك قوله: 
بطرس��برغ  س��ان  ف��ي  »اجتمعن��ا 
وناقشنا خياراً مماثالً )مع السعودية(، 
العم��ل  إط��ار  ذل��ك ممك��ن ضم��ن 
لالتفاقات املوقعة«، مضيفاً: »ندرس 
اخلي��ارات كاف��ة، قد ندرس مس��ألة 
التمديد إذا لزم األمر«. ونقلت وكالة 
»انترفاك��س« ع��ن نوف��اك قوله، إن 
»من السابق ألوانه احلديث عن متديد 

محتمل لالتفاق«.
واتفق��ت »أوب��ك« ومنتج��ون آخرون 
كب��ار من بينهم روس��يا ف��ي نهاية 
العام املاضي عل��ى خفض إنتاجهم 

بواق��ع نحو 1.8 ملي��ون برميل يومياً 
للمس��اعدة في إع��ادة الت��وازن إلى 
الس��وق في ظ��ل انخفاض أس��عار 
النفط. واتفقت روس��يا على خفض 
إنتاجها مبقدار 300 ألف برميل يومياً 
من مستوى إنتاج تشرين األول البالغ 

11.247 مليون برميل يومياً.
وأظه��رت بيان��ات وزارة الطاق��ة يوم 
الس��بت، انخفاض إنتاج روس��يا من 
النف��ط إل��ى أدنى مس��توى في عام 
عن��د 10.91 مليون برمي��ل يومياً في 
آب من 10.95 مليون برميل يومياً في 

متوز.
ف��ي س��ياق منفص��ل، ق��ال الرئيس 
فالدميي��ر بوت��ن، أن إم��دادات النفط 
الروس��ي إل��ى كوري��ا الش��مالية ال 
تذكر، ف��ي تصريحات جاءت وس��ط 
تصاعد التدقيق الدولي في العالقات 
بن موسكو والقيادة في بيونغيانغ.

وأضاف بوتن خالل إيجاز صحافي بعد 
قمة دول »بريكس« في الصن: »نزود 
كوريا الش��مالية بإمدادات مقدارها 
40 أل��ف طن من النف��ط واملنتجات 
النفطية كل ربع سنة.. سألت )وزير 
نوفاك،  ألكس��ندر(  الروسي  الطاقة 
40 ألف��اً كل ربع س��نة ال ش��يء، ال 
توجد ش��ركة طاقة )روس��ية( كبرى 

واحدة تضخ إمدادات هناك«.
الثنائي��ة بن  التج��ارة  وانخفض��ت 
البلدي��ن على مدى الس��نوات األربع 

املاضي��ة من 112.7 ملي��ون دوالر في 
2013 إلى 76.9 مليون دوالر في2016 
اجلم��ارك  وفق��اً إلحص��اءات هيئ��ة 

االحتادية الروسية.
لك��ن التج��ارة زادت إل��ى أكث��ر من 
املثل��ن لتبلغ 31.4 ملي��ون دوالر في 
الربع األول من الس��نة على أس��اس 
س��نوي. ومعظم صادرات روسيا إلى 
كوريا الش��مالية تتكون من النفط 

والفحم واملنتجات املكررة.
إلى ذل��ك، أكدت »ش��ركة بترول أبو 
ظبي الوطني��ة« )أدنوك(، أنها حددت 
بأث��ر رجع��ي س��عر البيع الرس��مي 
خلامها القياسي »خام مربان« في آب 
عند 51.60 دوالر للبرميل. كما رفعت 
سعر خام »زاكوم العلوي« إلى 50.05 
دوالر م��ن 47.05، و »داس« إلى 51.20 

من 48.15 دوالر.

الى ذلك، تخطط الس��عودية إلدراج 
ما يصل إلى خمس��ة ف��ي املئة من 
»أرامك��و الس��عودية« أكب��ر منتج 
للنف��ط ف��ي العالم في س��وق املال 
السعودية )تداول(، وفي واحدة أو أكثر 
م��ن البورصات العاملي��ة، في عملية 

قد جتمع منها 100 مليار دوالر.
وأك��دت مص��ادر الش��هر املاضي، أن 
الس��عودية تفضل نيوي��ورك لإلدراج 

بع��ض  كان  وإن  اخلارج��ي،  الرئي��س 
والقانوني��ن  املالي��ن  املستش��ارين 
أوصوا ب��اإلدراج في لن��دن باعتبارها 
خياراً ينطوي على مش��اكل وأخطار 

أقل.
وق��ال ل��ي إن��ه »يتوق��ع اس��تكمال 
التوصي��ات النهائي��ة في األس��ابيع 
املقبل��ة« بخصوص منص��ة جديدة 
للتداول تهدف إلى ج��ذب اإلدراجات 
الثانوي��ة م��ن ش��ركات صينية مثل 
»بايدو«، إلى جانب شركات »االقتصاد 
اجلديد« الناش��ئة في قطاعات مثل 

االنترنت والتكنولوجيا احليوية.
وتتطل��ع ثال��ث أكب��ر بورص��ة ف��ي 
آس��يا جلهة القيمة السوقية لزيادة 
انكش��افها على القطاعات اجلديدة 
العالي��ة النم��و، لتظ��ل ب��ن أكب��ر 
الوجه��ات العاملي��ة اجلاذبة إلدراجات 

األسهم.
على الصعيد ذاته، توقع وزير النفط 
الكويت��ي عصام امل��رزوق في تصريح 
نشرته صحيفة الراي الكويتية أمس 
األربعاء أن تستمر أسعار النفط خلام 
برنت بن 50 و55 دوالرا للبرميل خالل 

الفترة املقبلة.
ونقل��ت الصحيفة ع��ن الوزير قوله 
أوب��ك  منظم��ة  اس��تراتيجية  إن 
”تس��ير ومتضي قدما عل��ى الطريق 

الصحيح“.
أض��اف أن ”مؤش��رات االنخفاض في 

كميات اخملزون األسبوعية والشهرية 
أظهرت صحة هذه الستراتيجية“.

النف��ط  عل��ى  الطل��ب  أن  واعتب��ر 
س��يزيد ف��ي الرب��ع احلال��ي ومن ثم 
س��تزيد انخفاضات اخمل��زون أكثر من 
املتوقع مرجح��ا بلوغ نقطة التعادل 
بن الع��رض والطلب بنهاي��ة العام 

احلالي.
وق��ال ”بع��د بل��وغ نقط��ة التعادل 
س��يرتفع الطلب عل��ى النفط اخلام 
خالل العام 2018 كما توقعنا مبقدار 
1.4 مليون برميل وبالتالي سنبدأ في 

تعويض التخفيضات السابقة“.
وأوضح أن��ه خالل االجتم��اع الوزاري 
املقب��ل ملنظم��ة البل��دان املص��درة 
للبت��رول )أوبك( في ش��هر تش��رين 
الثاني املقبل ”س��يظهر م��ا إذا كان 
هناك متديد في آذار 2018 أو ستكون 
هن��اك سياس��ة للخروج م��ن اتفاق 
خفض اإلنتاج بشكل تدريجي حتى 

ال يتأثر اخملزون“.
ونف��ى الوزير أن يكون لإلعصار هارفي 
تأثي��ر كبي��ر على الس��وق نظ��را ألن 
خف��ض اإلنت��اج صاحب��ه خفض في 
عملي��ات التكري��ر ف��ي الوق��ت ذاته 
معتبرا أن ”نتائج اإلعصار على أسعار 
النف��ط جاءت أقل م��ن التوقعات مع 
انخفاض التكرير مقابل توقف اإلنتاج 
مم��ا خيب اآلمال في زيادة الطلب على 

النفط اخلام وزيادة األسعار“.

تقـرير
توقعات باستقرار أسعار برنت بين 50 و55 دوالرًا 

الرياض وموسكو تناقشان التمديد التفاق »أوبك«

وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك

الصباح الجديد ـ وكاالت:
كش��ف وزير الزراع��ة اللبناني غازي 
زعيتر عن لقاء مرتقب مع مسؤولن 
ف��ي وزارة الزراعة الس��ورية لبحث 
مس��ألة فت��ح املعاب��ر، األم��ر الذي 
سينعش قطاع الصادرات اللبناني.  
اللبناني  وتض��رر قط��اع التصدي��ر 
بسبب الصراع الدائر في سوريا التي 
تعد املنفذ البري الوحيد للصادرات 
وأدى  اخللي��ج.  دول  إل��ى  اللبناني��ة 
إغالق املعابر إلى أزمة في التصدير، 
وتكالي��ف إضافي��ة باهظ��ة عل��ى 
الدول��ة واملصدرين، الذي��ن اعتمدوا 

البحر واجلو في التصدير البديل.
وأعل��ن زعيت��ر، بحس��ب م��ا نقلته 

"الوكال��ة الوطنية لإلعالم" مؤخرا، 
أن��ه بح��ث م��ع اجلان��ب الس��وري 
اتفاقيات مبرمة بن لبنان وس��وريا 

خالل زيارة معرض دمشق الدولي.
وقال الوزير اللبناني خالل استقباله 
وفودا ش��عبية وجمعيات ومزارعن 
في بعلبك: "املباحثات كانت جيدة، 
وهن��اك لقاء قريب م��ع وزير الزراعة 
املباحث��ات  الس��تكمال  الس��وري، 
وتطبيق وتفعي��ل االتفاقيات وفتح 
املعابر، وخصوصا بع��د فتح املعابر 

بن سوريا وكل من األردن والعراق".
وأض��اف "بش��أن الزيارة إلى س��وريا 
ال توجد مقاطع��ة معها، إمنا يوجد 
ن��أي بالنفس، وهذا لي��س له عالقة 

بالتصدير الزراع��ي. تصريف اإلنتاج 
علين��ا  واج��ب  اللبنان��ي  الزراع��ي 

كوزارة".
وحتتل الس��عودية واإلم��ارات قائمة 
الدول املس��توردة من لبنان. وبلغت 
ص��ادرات لبنان في الع��ام 2014 إلى 
دول مجلس التع��اون اخلليجي نحو 
920 ملي��ون دوالر، وإلى العراق قرابة 

256 مليون دوالر.
وللمقارن��ة، فق��د بلغ��ت ص��ادرات 
لبنان في العام 2014 نحو 3.3 مليار 
دوالر. وإع��ادة التصدي��ر عبر س��وريا 
س��يعطي دفع��ة قوية للص��ادرات 
اللبنانية، التي خس��رت املالين من 

الدوالرات خالل السنوات املاضية.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
األول  الي��وم  حصيل��ة  بلغ��ت 
من منت��دى الش��رق االقتصادي 
املنعقد في مدينة فالديفوستوك 
في روسيا اتفاقيات بقيمة 1.16 
تريلي��ون روبل ما يع��ادل نحو 20 
ملي��ار دوالر، األم��ر الذي يعكس 

أهمية املنتدى.
مدين��ة  وتس��تضيف 
الش��رق  ف��ي  فالديفوس��توك 
األقص��ى الروس��ي يوم��ي 6 و7 
أيل��ول أعم��ال »منتدى الش��رق 
االقتصادي« مبشاركة نخبة من 
السياس��ين واالقتصادي��ن من 

مختلف أنحاء العالم.
وبحكم املوق��ع اجلغرافي ملدينة 
فالديفوس��توك يش��هد املنتدى 
مش��اركة واس��عة م��ن اليابان، 
إذ  اجلنوبي��ة،  وكوري��ا  والص��ن، 
تبدي ه��ذه الدول اهتماما كبيرا 
بالش��رق الروس��ي، الذي يتمتع 

بإمكانات هائلة.
وص��رح ي��وري تروتن��وف مبعوث 
إل��ى منطقة  الروس��ي  الرئيس 
الش��رق األقصى الروسي، أمس 
األربع��اء بأن��ه ف��ي الي��وم األول 
م��ن املنتدى وقع��ت 11 اتفاقية 

بقيمة 1.16 تريليون روبل.

املنت��دى منص��ة مهمة  ويع��د 
لتسليط الضوء على التسهيالت 
املمنوحة  والضريبية،  اجلمركية 
الروس��ية  احلكوم��ة  م��ن 
ف��ي  االس��تثمارات  لتش��جيع 
منطق��ة الش�����رق األقص��ى، 
املتعلقة  تل��ك  وعلى رأس��ه��ا 
مبش����روع »املين��اء احل��ر« ف��ي 

فالديفوست��وك.
ويجم��ع املنت��دى، ال��ذي ينعقد 
مش��ارك   3500 نح��و  س��نويا، 
من 50 بلدا. وتعرض الش��ركات 
الروس��ية خالل��ه 30 مش��روعا 

استثماريا واعدا.

مساعي لبنان لفتح طريق
 سوريا التجاري إلى الخليج

20 مليار دوالر حصيلة اليوم األول 
من »منتدى الشرق االقتصادي«

بغداد ـ الصباح الجديد:
ارتفع��ت مبيعات البنك املركزي 
العراقي م��ن العمالت األجنبية، 
خ��الل مزاد أم��س األربع��اء، إلى 
140.8 ملي��ون دوالر، ف��ي مقابل 

مب��زاد  دوالر،  ملي��ون   133.98
اخلمي��س املاضي، بارتف��اع 6.82 
بي��ان  بحس��ب  دوالر،  ملي��ون 

للمركزي العراقي.
وأض��اف املركزي، ف��ي البيان، أن 

س��عر الصرف بل��غ 1190 ديناراً 
ل��كل دوالر، ف��ي امل��زاد املنعقد 
و10  مصرف��اً،   39 مبش��اركة 

شركات للتحويل املالي.
ون��وه البنك، في بيان��ه، بأن تلك 

املبيعات هي نتائ��ج املزاد املقرر، 
أن  موضح��اً  اخلمي��س،  الي��وم 
إجمالي البيع الكلي بلغ 162.5 

مليون دوالر.
وبلغ حجم املبالغ املبيعة لتعزيز 

أرصدة املص��ارف في اخلارج نحو 
139.55 ملي��ون دوالر، ف��ي حن 
ُق��درت كمي��ة النق��د املبيع��ة 

ب�1.25 مليون دوالر.
وأوض��ح املركزي، ف��ي البيان، أن 

بي��ع املبال��غ احملول��ة حلس��ابات 
املصارف في اخلارج يكون بسعر 
1190 ديناراً لكل دوالر، أما البيع 
بالس��عر  فس��يكون  النق��دي 

نفسه.

140.8 مليون دوالر مبيعات البنك المركزي 
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يعول االخوة الكرد على اس��تفتاء 
س��يمنح  أذ   ، الق��ادم  ايل��ول   25
الكردي فرصة االستفتاء  الشعب 
على حق تقرير املصير إيذانا بوالدة 

الدولة الكردية املنشودة.
ومع االقرار ان كردستان العراق لها 
كل املقومات الع��ان الدولة ، ومع 
االقرار كذلك بأن التاريخ احلديث قد 
خذل الكرد في أكثر من مناس��بة، 
أذ بعد ان أقرت اتفاقية سيفر عام 
1920 بحق الكرد بدولة مس��تقلة 
، تنك��ر اجملتم��ع الدول��ي له��ا في 

اتفاقي��ة جنيف عام 1921 في ظل 
والصراع  املعروف��ة  املوصل  قضية 
احملتدم في حينه بني تركيا والعراق 

على واليتها .
 بي��د ان هناك جمل��ة حقائق على 

االخوة الكرد أدراكها منها : 
اجليوسياس��ية  الظ��روف  -1ان 
ال تس��مح بأع��ان دول��ة كردي��ة 
مس��تقلة اذ س��تلقى معارض��ة 
ش��ديدة من تركيا وايران وس��وريا 
خش��ية من ان يحذو االكراد فيها 

حذوهم .

-2ان الظروف الدولية ال تش��ي بأن 
الواليات املتحدة سترحب مبثل هذا 

االعان .
املزم��ع  الكردي��ة  الدول��ة  ان   3-
أنش��اءها تفتقر ال��ى منفذ بحري 
م��ا يجع��ل صادراته��ا ، ال س��يما 
صادراته��ا النفطي��ة ، حيث يقدر 
انت��اج أقليم كردس��تان عند 550 
أل��ف برمي��ل يوميا والت��ي متر عبر 
تركي��ا من خال ميناء جيهان على 
البحر االبيض املتوسط ، في خطر 
كبير . -4تعلمن��ا دروس التاريخ أن 

مثل ه��ذه العوامل ق��د تفرز دولة 
معزول��ة غي��ر معترف به��ا دوليا ، 
كما حصل على س��بيل املثال في 
االقلي��م التركي لقب��رص التي لم 
حتصل س��وى على اعت��راف الدولة 

التركية احملتلة.
-5 أن احدث ال��دول التي انفصلت 
مؤخرا ع��ن الدولة األم ، واالش��ارة 
هنا الى جنوب السودان وعاصمتها 
)جوبا( عام  2011 ، حظيت مبوافقة 

السودان 
) الدول��ة األم ( كما ان أنتاج جنوب 

الس��ودان البالغ 290 ال��ف برميل 
يوميا مير عبر أنابيب دولة السودان 
دون أش��كال يذكر ، وهو ال ينطبق 
عل��ى ظ��روف الك��رد احلالي��ة في 

العراق .
-6 إن دول��ة الكردي��ة كان��ت ق��د 
أبص��رت النور ألول م��رة عام 1946 
جس��دتها »جمهوري��ة مه��ا باد » 
غ��رب إيران , وه��ي اجلمهورية التي 
ل��م تعمر طوي��اً إذا إنه��ارت بعد 
11 ش��هر فقط من إش��هارها إثر 
إنس��حاب روس��يا م��ن إي��ران بعد 

أن وضع��ت احلرب العاملي��ة الثانية 
أوزارها . 

نخلص مما ورد ، ان الشعب الكردي 
س��يكون أفضل ح��اال م��ع بقاءه 
ضم��ن الع��راق املوح��د اذ يحصل 
األقلي��م كما هو مع��روف على 17 
% من العائدات من املوازنة العامة 
االحتادية .ويرى العديد من املراقبني 
إن التلوي��ح بإعان اإلس��تفتاء ما 
ه��ي إال مناورة ذكية من قبل زعيم 
االقلي��م مس��عود البرزان��ي حل��ث 
احلكومة االحتادية في بغداد اجللوس 

إل��ى مائدة املفاوض��ات وصوال الى 
تسوية سلمية حلل كافة اخلافات 
العالق��ة ، مبا في��ه املناطق املتنازع  
عليه��ا ) كركوك , امل��ادة 141 من 
الدس��تور ( مبا يرضي كافة الفرقاء 

دون املس بوحدة أراضيه .
 وما علينا سوى أنتظار ما ستؤول 
اليه االمور , عند ذاك سيكون لكل 

حادث حديث .
وقدمياً قالت العرب : 

)س��تبدي لك األيام ما كنت جاهاً 
ويأتيك باألخبار من لم تزود(
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المقاالت و اآلراء التي 
تنشر تعبر عن وجهة نظر 
أصحابها وال تمثل بالضرورة 
رأي الجريدة

ّ
ّ

لهب عطا عبد الوهاب

محمد حامد زمان

أقتصادي عراقي

أستاذ الهندسة 
الطبية الحيوية في 

جامعة بوسطن

مع��اداة  نزع��ات  انبع��اث  كان 
املهاجري��ن وكراهي��ة األجانب من 
جديد في دول عديدة في مختلف 
أنحاء العالَم س��ببا في خلق بيئة 
سامة ألولئك الذين يضطرون إلى 
الفرار م��ن أزمات جيوسياس��ية. 
ولكن بني التحديات العديدة التي 
يواجهه��ا الاجئ��ون حتم��ا وهم 
ينتظرون إع��ادة توطينه��م، تأتي 
القدرة على الوص��ول إلى الرعاية 
والذهني��ة  البدني��ة  الصحي��ة 

العالية اجلودة في الطليعة.
فهو التحدي ال��ذي يتطلب املزيد 
م��ن االهتم��ام لي��س فق��ط من 
األطباء واملمرضني واملنظمات غير 
احلكومي��ة وغير ذل��ك من اجلهات 
الفاعل��ة ذات الصل��ة، ب��ل وأيضا 
م��ن املهندس��ني، الذي��ن ميكنهم 
تق��دمي مس��اهمات ال غن��ى عنها 
للصح��ة العامة العاملية. وترتبط 
ه��ذه املس��اهمات ارتباط��ا وثيقا 

باملهاجرين.
فبعي��دا ع��ن بناء اجلس��ور وصنع 
يس��تطيع  واآلالت،  األدوات 
املهندسون أن ساعدوا في حتسني 

ج��ودة الرعاية الصحي��ة وجعلها 
أنح��اء  مختل��ف  ف��ي  ميس��ورة 
العالَ��م، م��ن خ��ال تطوي��ر طرق 
أسرع لتشخيص األمراض وتقدمي 
اخلدم��ات الطبي��ة. وق��د توص��ل 
العلماء واملهندس��ون في مجالي 
البحثي بالفعل إلى اختراع أجهزة 
الضعف��اء  األطف��ال  ملس��اعدة 
احلديث��ي ال��والدة عل��ى التنف��س 
املاريا،  بس��هولة أكبر، وكش��ف 
وفي��روس نقص املناعة البش��رية، 
ف��ي مناطق احلرب، وإبع��اد األدوية 

املقلدة عن املناطق الريفية.
مع ذلك، ال يوجد القدر الكافي من 
اخلبرة الهندسية في مستوطنات 
ع��دد  تضخ��م  الت��ي  الاجئ��ني، 
سكانها في السنوات األخيرة، مع 
اضطرار املزيد من الناس للفرار من 
الطبيعية.  والك��وارث  الصراعات 
وتش��ير تقديرات األمم املتحدة إلى 
وجود أكثر من 65 مليون ش��خص 
نازح قسريا في العالَم اليوم، وإلى 
أن أعداد الاجئني الذين يعيش��ون 
ف��ي مخيم��ات رس��مية أو غي��ر 
رس��مية اليوم أصحب��ت أكبر من 

أي وقت مضى.
ورغم أن احلكومات واملنظمات غير 
لتوفير  اجله��ود  بذلت  احلكومي��ة 
األساس��ية  الصحي��ة  الرعاي��ة 
لاجئ��ني، فإنها تكاف��ح من أجل 
القي��ام بذل��ك عل��ى نح��و ميكن 
واملهندس��ون  علي��ه.  التعوي��ل 
لس��د  الفرص��ة  الي��وم  لديه��م 
الثغرات احلرجة في النظام احلالي، 
ب��ل إنهم مس��ؤولون ع��ن القيام 

بذلك.
يتطل��ب التصدي له��ذا التحدي 
ق��درا أكبر من االهتم��ام في ثاثة 
مجاالت رئيس��ية. األول هو حجرة 
الدراس��ة، حي��ث ينبغ��ي لن��ا أن 
نتس��مر في رفع الوعي �� وخاصة 
ف��ي مج��ال الهندس��ة الطبي��ة 
احليوية �� في ما يتصل بتحديات 
الرعاي��ة الصحية الت��ي يواجهها 
الاجئون. وعاوة على ذلك، ينبغي 
ألعضاء هيئ��ة التدريس، والطاب 
والباحثني واملمارسني من املهتمني 
بتطوير حلول مناسبة للمشاكل 
َنح��وا  ميمُ أن  العاملي��ة  الصحي��ة 

الفرصة للقيام بذلك.

في الوقت الراهن، هناك عدد قليل 
للغاي��ة م��ن البرام��ج التعليمية 
الت��ي ترك��ز بش��كل خ��اص على 
قضايا الهندس��ة الطبية احليوية 
املرتبط��ة باألزم��ات. ولك��ن م��ن 
حس��ن احلظ رغم ذل��ك أن هناك 
بع��ض النم��اذج القائم��ة الت��ي 
ميكن محاكاتها. ففي كلية لندن 
للصح��ة العامة والط��ب املداري، 
على س��بيل املثال، تعم��ل الدورة 
اجملاني��ة عل��ى ش��بكة اإلنترن��ت 
بعنوان »الصحة في أوقات األزمات 
اإلنس��انية« على ط��رح القضية 
على الطاب في أقسام الهندسة 
وف��ي  العالَ��م.  مس��توى  عل��ى 
اجلامعة األميركية في بيروت، قدم 
طاب امل��دارس الصيفي��ة مؤخرا 
ملساعدة  هندسية  استراتيجيات 
النازحني. وفي مؤسستي، جامعة 
بوسطن، نبحث عن طرق لتحسني 
جودة وممارس��ة الطب في العالَم 
النامي. وفي ع��ام 2012، قمت أنا 
وزمائي بإنشاء فارماتشيك«، وهو 
جهاز محمول يس��تطيع األطباء 
استخدامه للكش��ف عن األدوية 

املزيفة أو غير الفعالة في األماكن 
التي يصعب الوصول إليها.

احلكوم��ات  تس��تطيع  ثاني��ا، 
واملنظم��ات غير احلكومي��ة التي 
تعمل م��ع الاجئني أن تبذل املزيد 
م��ن اجله��د لض��م العامل��ني في 
مج��ال الهندس��ة الطبي��ة إل��ى 
جهوده��ا. وق��د عمل��ت كيان��ات 
خاصة وعامة، مثل مؤسس��ة بِل 
التنمية  وميليندا جيتس، ووكالة 
الدولي��ة األميركي��ة، ومؤسس��ة 
»التحدي��ات الكب��رى« ف��ي كندا، 
مع مهندسني إلنتاج حلول طبية 
دقيقة وس��ليمة أخاقي��ا وقابلة 
الصح��ة  مج��ال  ف��ي  للتوس��ع 
العاملية، وينبغ��ي أن يحدث نفس 
األم��ر  يتعل��ق  عندم��ا  الش��يء 

بالنازحني.
ثالث��ا، ورمبا األكث��ر أهمية، ينبغي 
للمهندس��ني أنفس��هم تكثيف 
مشاركاتهم مع الناس واجملموعات 
التي تعمل على اخلطوط األمامية 
ألزمة الاجئني. وهذا يعني العمل 
والعي��ادات  املستش��فيات  م��ع 
والوزارات احمللية، ومقدمي الرعاية 

العمل  الذي��ن ميكنهم  الصحية، 
كقنوات ناقلة رئيس��ية للخبرات 
البيولوجية.  الهندسة  في مجال 
التخصصات  املتع��دد  والتعلي��م 
مهم ليس فقط لنش��ر الوعي بل 
وأيضا لتحسني االستدامة املالية 
التكنولوجية  اإلبداع��ات  وقابلية 

للتوسع.
وقد ب��دأت بعض ش��ركات الطب 
املعون��ة،  ومجموع��ات  احلي��وي 
مث��ل »مهندس��ون ب��ا ح��دود«، 
ف��ي التص��دي ملش��اكل مرتبطة 
الصحية في مجتمعات  بالرعاية 
الاجئ��ني. وتركز ه��ذه اجلهود في 
عم��وم األم��ر على إيجاد الس��بل 
لتحسني الصرف الصحي وتطهير 
املياه وتسليم الطاقة. كما حتولت 
مب��ادرات أخرى، مثل التطبيب عن 
بمُعد، حيث يجري تسليم املشورة 
الس��ريرية ع��ن طري��ق  الطبي��ة 
الهاتف احمل��ول، إلى ش��ريان حياة 

للعديد من اجملتمعات.
بعي��دا عن ه��ذه األمثل��ة، كانت 
اجله��ود املبذولة لهندس��ة حلول 
الرعاية الصحي��ة في مجتمعات 

ولتطبي��ق  مح��دودة.  الاجئ��ني 
عل��ى  احلي��وي  الط��ب  هندس��ة 
التحديات الصحية التي يواجهها 
الاجئ��ون، ينبغي للطاب واخلبراء 
واملمارس��ون التعرف بشكل جيد 
عل��ى الظ��روف في مس��توطنات 
فهمه��م  وتعمي��ق  الاجئ��ني، 
للصدم��ات املعق��دة التي تصيب 
الاجئني. وحتتاج مخيمات الاجئني 
إلى حلول قوية عند نقاط الرعاية، 
عل��ى أن تك��ون فّعال��ة ولكنه��ا 
أيضا حساس��ة ثقافيا ومسؤولة 

اجتماعيا. 
على مدار التاريخ، كان املهندسون 
قائمني على حل مشاكل اجملتمع. 
والي��وم، يحت��اج األمر إل��ى الِفكر 
اخلَّاق للتخفيف من محنة أولئك 
الذي��ن اضط��روا إلى الن��زوح من 
ديارهم. وقد أثب��ت اجملتمع الدولي 
عدم قدرته على إنهاء األزمات التي 
تعمل حاليا على إرس��ال الاجئني 
بحثا عن الس��امة واألمان. ولكن 
مهندس��ي الطب احلي��وي قادرون 
على األقل على ضمان تسليمهم 

الرعاية التي يحتاجون إليها.

تصميم رعاية صحية أفضل لالجئين  
PROJECT
SYNDICATE

الكراهية والتطرف والصراعات العنصرية

عبدالمنعم األعسم 

جملة مفيدة

كان رئيس الوزراء حيدر العبادي يشير الى ما يجري في 
البص��رة في املقام االول، من بني مش��كات تواجهها 
مش��اريع اخلدم��ات في الباد حني ق��ال مؤخرا: »كلما 
اردنا حتسني خدمة للمواطن هناك مافيا تريد افسادها 

وحتاول تخريب مشاريع وضعت خلدمة املواطن«.
هل ثمة حاج��ة الى وضوح اكثر من ه��ذا ملعرفة ملاذا 
تتخب��ط وتتل��كأ مش��اريع حتديث بني��ة اخلدمات في 
الب��اد، وعلى وج��ه اخلصوص في البص��رة التي قالت 
معلوم��ات مجل��س احملافظ��ة، منذ اكثر م��ن عامني، 
ان )200( مش��روع خدم��ي نائم في معتق��ل املافيات 
النافذة واملرتب��ط الكثير منها بجماعات سياس��ية، 
والت��ي تس��تخدم حالة التردي في اخلدمات لتس��ويق 
»اخلدمات« املغشوش��ة والباهظ��ة االجور، االمر الذي 
اثقل على معيشة املواطنني وابقى احملافظة وسكانها 
ف��ي مس��توى من التخل��ف املري��ع ال يق��ارن بثرواتها 

الكبيرة، إضافة الى كونها امليناء الوحيد للباد.
وحني يتاب��ع املراقب املتخصص ملف مش��روع حتلية 
مي��اه البصرة فان��ه يضع يده عل��ى اعتراضات غريبة 
غي��ر موضوعية وال مهنية وال تصّب في نهج االصاح 
او مصلح��ة الش��عب وس��كان احملافظ��ة، واق��ل ما 
يقال عنه��ا انها ضد توجيهات رئي��س الوزراء اخلاصة 
باالس��تثمارات  العاق��ة  ذات  االج��راءات  بتس��هيل 
واملش��اريع االجنبية التي ينبغي كبح الروتني امامها 
وتوفي��ر جميع الس��بل من اجل اجن��اح اعمالها، فيما 
تعلل��ت بعض الدوائر بوج��ود »ضغوط« عليها بحيث 
اضط��رت الى وقف الب��دء بالتنفيذ وعرض املش��اريع 
على مناقص��ات جديدة، العطاء وق��ت آخر للمافيات 
واجلماع��ات السياس��ية املنتفع��ة لنه��ب املزيد من 

االموال وامتصاص لقمة عيش املواطنني.
الى ذلك فان مش��اريع حتلية مياه البصرة تمُعّد املفتاح 
لرخ��اء احملافظ��ة وحتس��ني احوالها ونقله��ا من خانة 
التخلف ال��ى االزدهار، االقتصادي والزراعي والصناعي 
والصحي، ويمُعتقد ان هذا ما يقلق املافيات التي حتدث 
عنها العبادي، حيث تضع العراقيل امام هذه املشاريع 
اخلدمية وبخاصة املشاريع »النظيفة« املعززة باخلبرات، 
والشركات الدولية صاحبة املصداقية والكفاءة، وهم 
يحاربونه��ا بواس��طة موظف��ني متنفذين ف��ي دوائر 
الدولة والوزارات واالستشارات، وقد ظهرت الى العلن 
بعض مؤش��رات هذه املفاس��د واخ��ذت طريقها الى 
القضاء، لكن نفوذ املافيات ال يزال متواجدا في مواقع 
لها صلة بهذه املش��اريع، وبني ايدينا اسماء وماكات 
مش��تبه ف��ي تورطه��ا بالعرقل��ة املتقص��دة له��ذه 
املشاريع، وهي تستخدم اعاميني وصحفيني، باألجرة 
)نعرف بعضهم( للتش��ويش على هذه املشاريع لكي 

ال ترى النور. 
ان حتلي��ة مي��اه البصرة حلم البصري��ني  في احلصول 
عل��ى ماء صالح للش��رب خال م��ن امللوحة، وفي حني 
يصبح ه��ذا احللم قريب املن��ال ترفع املافيا رؤوس��ها 
لدفن هذا احللم، واحلال ان هذه اجليوب الشريرة خطرا 
على الباد ال يقل عن خطورة تنظيم داعش االرهابي، 

كما يقول العبادي في اكثر من مرة.
***********

شارل ديغول:
» كلما ازددت معرفة بالبشر وجدت نفسي أكن املزيد 

من احلب للكاب«

مشاريع مياه البصرة..
المافيات تعرقل
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ل��م أكن أصدق وأنا ما أزال على مقاعد الدراس��ة 
أن عام��ل بناء مخضرم، أو جن��اراً ذا جتربة، أو طاهياً 
ف��ي مطع��م راق، ميك��ن أن يك��ون م��ن صانع��ي 
الثقاف��ة. وأن اآلث��ار التي يتركه��ا أي منهم على 
ش��كل احلياة، وطبيع��ة اجملتمع، وس��لوك الناس، 
ليس لها حدود. فقد كن��ت أظن أن األدباء الكبار، 
والفنانني املش��هورين، هم وحدهم الذين يضعون 
األس��س املنطقية للثقافة، وأنه��م املعنيون من 
دون س��واهم بتطوير أدائها، وتق��ومي حركتها. وما 
عل��ى اآلخرين إال االس��تمتاع بثمارها، واإلفادة من 

نتاجاتها.
وكانت وزارات الثقافة في الع��راق والبالد العربية 
اجملاورة تس��ير ف��ي هذا االجتاه أيض��اً. وهي جميعاً 
حديث��ة التكوين، ولم تنفصل ع��ن وزارات اإلعالم 
أو اإلرش��اد كم��ا كانت تس��مى من قب��ل، إال في 
الثمانين��ات. وه��ذا هو الس��ر في ت��ردي أدائها. إذ 
أن اإلعالم ف��ي نظام تهيمن عليه، وتتولى رس��م 
سياس��اته، الس��لطة املركزية، هو الالعب األكبر 
ف��ي اجملتمع. وه��و الذي يدي��ر مؤسس��ات الدولة 
ويق��وم بضب��ط إيقاعاتها. وهو ال��ذي يصنع لها 
السلم واحلرب والدكتاتورية والتحالفات الدولية. 
وألن الثقافة كان��ت واقعة حتت جبروته، فإنها لم 
تستطع إال بقدر ضئيل ممارسة دورها احلقيقي في 

اجملتمع.
ولكني أدرك��ت بعد أن أتيح للثقافة أن تس��تقل 
بنفس��ها عن اإلعالم، وتتفرغ لش��ؤونها اخلاصة، 
أنها أشد اتساعاً مما كنت أظن. وأن مجال عملها 
ه��و أكب��ر وأعظ��م. وأنه��ا برغ��م التضييق على 
وزاراتها في بلدان عديدة ومنها العراق، خرجت عن 
الط��وق، وحتررت من الهيمنة. ويكفي أن أحد أكبر 
فروعها على اإلطالق، كان يتمثل بدار األزياء، التي 

كادت أن تبتلع الوزارة مبن فيها.
ولس��ت أش��ك اآلن أن مفه��وم الثقاف��ة ذاته في 
تغير مس��تمر. وأن أنواع احلرف الت��ي بدأت تدخل 
ف��ي إطارها، هي اليوم أعظ��م من أي وقت مضى. 
فاملبرمج��ون الذي��ن يعمل��ون عل��ى احلواس��يب، 
واملصمم��ون، وواضعو األلعاب، ومبتكرو األنظمة، 
ه��م اليوم في طليعة صانع��ي الثقافة. ولكن أياً 
منهم ل��م يكن معروفاً قبل ربع ق��رن من الزمان، 

وهكذا.
وقد اعتاد الناس في الس��نوات األخيرة أن يقضوا 
وقتاً غير يس��ير ملش��اهدة برامج إع��داد الطعام. 
وبدأت اإلذاعات تس��تقطب كب��ار الطهاة لعرض 
مهاراته��م على الشاش��ة. وأصبح ع��دد منهم 
في عداد النجوم. ورمبا ل��م ينتبه الكثيرون إلى أن 
هؤالء عملوا على عوملة املطابخ املنزلية، وجعلها 
متش��ابهة في كل مكان من العالم، الغني منه 

والفقير على حد سواء!
في ه��ذا الزمن الذي أضحت فيه الكتب س��لعة 
غي��ر نافقة، والفنون مهنة غير مربحة، والش��عر 
حرف��ة ال تس��تهوي أح��داً، والفلس��فة عم��ل ال 
يتهافت علي��ه أولو النهى، فإن م��ن الطبيعي أن 
تتح��ول الثقافة ع��ن إطارها التقلي��دي وتصبح 
ش��يئاً آخر غير الذي عهدناه من قبل. وتكون فيه 
الكلمة الفصل ألناس لم يكونوا منتمني لها بأي 

شكل من األشكال.

من يصنع الثقافة ؟

محمد زكي ابراهيم

د. نادية هناوي سعدون
 

اس��تكماال ملقالي الس��ابق املنش��ور في 
ثقافي��ة جري��دة الصب��اح اجلدي��د في 29 
آب 2017، وتلبي��ة لرغب��ة بعض األصدقاء 
والصديق��ات ..أواصل النمذج��ة النقدية 
والتنقي��ب ف��ي املقتطفات التي توش��ح 
مجموع��ات قصائد النثر أو تذيل أغلفتها 
اخللفي��ة لندل��ل عل��ى م��دى العالقة بني 
فاعلي��ة النق��د وكيفي��ة تأدي��ة الناق��د 
لوظيفت��ه وه��و يق��وم باخت��زال إبداعية 
قصي��دة النث��ر ف��ي بضع س��طور تختم 
متنه��ا الش��عري أو تفتت��ح امل��ن ببضع 

صفحات تدشنه وتستبقه.
ومعلوم أن الش��روع النقدي ف��ي التقدمي 
جملموعة قصائد نثرية لشاعر أو شاعرة أمر 
ليس باجلديد فقد إعتاده بعض ش��عرائنا 
ومارس��ه بعض نقادن��ا أيضا بينم��ا أصرَّ 
آخرون على ت��رك قصائدهم تواجه قراءها 
بال إش��راك للنقد وال تدخل للنقاد رمبا ألن 
هؤالء الشعراء يعلمون أن القصيدة حتمل 
ف��ي داخلها جس��ور تواصلها م��ع القارئ 
وم��ن ثم ه��ي ال حتتاج إلى وس��ائط بينها 
وب��ني الق��راء وأن الن��ص م��ا دام قويا فإنه 
سيفرض وجوده قرائيا، معرِّفا بهويته وداال 

على نفسه بنفسه.
ولع��ل في ه��ذا التبري��ر وذاك التفاوت في 
النظر ملسألة التقدمي والتذييل، ما يجعل 
األمر يبدو منطقيا نظ��را الختالف األذواق 
والتج��ارب الش��عرية من ناحي��ة، وتفاوت 
املواه��ب واإلمكاني��ات م��ن ناحي��ة أخرى 
وق��د يبدو االحتفاء والتعريف هو أحوج ما 
يحتاجه الش��اعر الفتي أما تقدميا وتذييال 
وأما مباركة من ش��اعر كبي��ر أو ناقد ومبا 

يبث األمل في ذاته ويزرع الثقة فيها. 
احملترف��ني  الش��عراء  أن  يعن��ي  ال  وه��ذا 
والواعدي��ن ال تغريه��م عملي��ة التق��دمي 
لكنها تظل أيضا رهن��ا باملباركة والدعم 
واملؤازرة التي ال عالقة لها مباشرة بالنظر 
النق��دي املبن��ي عل��ى ال��رؤى املوضوعية 
والتجلي��ات الفنية ك��ون املباركة ال تقدم 
خي��را وال تدف��ع س��وءا كما أنها ليس��ت 
إس��عافا للموهبة وال تقيي��دا لها وال هي 
اس��تنبات للثقة أو اس��تعطاف للقارئ.. 
السيما إذا كان التقدمي أو التذييل ال يخاتل 
الق��ارئ أو يخونه وال ي��راوده أو يتآمر عليه 
احتياال أو مشاكسة، أو تعمية أو مراوغة 
كما ال يكون مجرد مساندة تعاضد الفعل 

اإلبداعي وتؤيده.
وألج��ل النمذجة فاننا نق��ف عند قصائد 
النثر املعنونة) أنت وأنا ورمبا نحن( للشاعر 
بهن��ام عط��ا اهلل الت��ي ل��م يس��ع فيها 
الش��اعر إل��ى وض��ع جتنيس مح��دد لها، 
فتركها حتت مفردة) نصوص( وكأن مهمة 
التجنيس ووس��م تلك القصائد بأنها نثر 
أو ش��عر هي مهمة الق��ارئ بنوعيه العام 
ال��ذي يقرأ ألجل أن يت��ذوق، والقارئ احلاذق 

الذي يقرأ ألجل أن يرصد وينقد. 
وقد تصدى الناقد د. جاس��م خلف الياس 
لتحليل النص مبقدمة حتت عنوان) نصوص 
حتتم��ي باالنفتاح وتعمل عل��ى تخصيب 
التجرب��ة( لكنه لم يحدد اجناس��ية تلك 
النص��وص واكتفى باملراوح��ة بني مفهوم 
التنافذ االجناس��ي و)أن النصوص حتتمي 

باالنفتاح( وبني مسألة انسيابية النصوص 
وانها)تتسربل بالغموض( وأن الكتابة عند 

الشاعر) ممارسة لتحقيق الهوية ( 
وف��ي الوقت الذي يصر في��ه الناقد املقدم 
على تس��مية الن��اص) بهن��ام عطا اهلل( 
بالشاعر إال إنه ال يسمي النصوص قصائد 
وال مينحها سمة الشاعرية متحدثا عنها 
بوصفه��ا وجع��ا) يتفاع��ل ب��ني الش��اعر 
ومتلقي��ه( وأنه��ا متي��ل إلى التش��خيص 
عادا النصوص مرثية يحترق فيها الش��عر 
ويصير رمادا وانه��ا توظف الرؤية اليومية 
بقسرية شبهها بالسوط وفي اآلن نفسه 

توظف األسطورة..!!  
ان عدم إفصاح الناقد املقدم عن اجناسية 
النص��وص وتركه لها مبهمة نكرة مثلما 
أراد لها مؤلفها الشاعر يعني تنازل الناقد 
ع��ن دوره ف��ي التعري��ف وبن��اء املعطيات 
النقدي��ة م��ن دون مخاتل��ة وال مواربة وال 

التفاف أو إغماض.
ويتجلى هذه كله وبش��كل أوثق من خالل 
ح خلفية القصائد النثرية  النص الذي وشَّ
واملقتطع أصال م��ن املقدمة ومما جاء فيه) 
لم يك��ن اختيار بهنام عطا اهلل للش��عر 
وطن��ا إال في مملكة ندي��ة فقدم لنا ضمن 
نصوصه مرثيته بوعي ورؤية كونية تنفتح 
على وع��ي قرائي وهو يرى الش��عر يحترق 

ويصير رمادا(
إن من وظائفية النقد أن يضع الناقُد القارئ 
د املؤلف/ دوما في الصدارة ليغدو ما تقصَّ
الش��اعر تغييبه وااللتفاف عليه ، يسعى 
الناقد بدوره إلى كشفه وإزالة اللبس عنه 
ورفع أقنعته ليبدو جليا أمام القارئ تقدميا 
أو تذييال أو احتف��اًء وبهذا يقدم الناقد يد 
املساعدة للقارئ محاوال متكينه من فهم 
النص..وفداحة االس��تهانة بالقارئ جتعل 
النقد نص��ا إبداعيا ال اش��تغاال علميا أن 

لم نقل فلسفيا والذي هو املبتغى واملرجو 
من فع��ل النقد الي��وم في ظ��ل ضرورات 

التعاطي ما بعد احلداثي..
 وإذا كان ه��ذا الفعل هو م��ا ينبغي على 
الناق��د تأديته، فإن ف��ي التقدميات اخملتزلة 
والتذيي��الت احملددة م��ا يجع��ل الوظيفة 
النقدية تشتغل هنا بشكل أكثر فاعلية 
بحك��م االخت��زال والقصر وهك��ذا يضع 
الناقد لقارئ الن��ص النقاط على احلروف، 
مدل��ال على هوية النص وإجناس��يته كأن 
يكون قصي��دة أقصوصة أو قصيدة عمود 
أو ومض��ة أو هايك��و أو قصي��دة ب��االد أو 
قصيدة نث��ر أو نص مفت��وح أو تفعيلة أو 
ح��رة أو مركبة أو مف��ردة ، ومن غير دخول 
في تفاصيل النظرية والرؤية واملنهج، مع 
حتدي��د الضاب��ط املنهجي واالجت��اه االدبي 

وحتديد املسار املوضوعي واإلطار الفني ..
واذا كان هذا التوصيف االدائي ليس قاعدة 

إال إنه يظل اش��تراطا يحت��م على الناقد 
املق��دم او املذي��ل أن يقوم ب��ه وهو بصدد 

التعريف أو االحتفاء بقصيدة النثر.
وننتقل الى نتاج ش��عري آخر عنوانه)عراء 
الوس��ائد( للش��اعرة من��ى الس��بع وفيه 
تتح��دد قصائ��د النث��ر بأنه��ا مجموع��ة 
ش��عرية ويض��ع الروائي محمد س��عدون 
له��ذه اجملموعة تقدمي��ا بعن��وان) تلويحة 
خاطف��ة وم��ن بعي��د( وه��و مبثاب��ة دعوة 
للق��راءة واالحتف��اء بالش��اعرة ب��ال أدنى 
اشتراطات س��وى أن في اجملموعة ) صوت 
ام��رأة س��اخطة.. حتت��اج م��ن قارئه��ا أن 
يعاضدها...ويعي��د لقلبه��ا املضطرب ولو 

جزءا من رجاء مفقود(
وه��ذا م��ا يجعل التق��دمي ليس اش��تغاال 
نقدي��ا له عالقة بالنق��د بوصفه علما له 
س��ياقاته وأنظمت��ه وامنا هو رس��الة متد 
اجلس��ور ب��ني الش��اعرة وق��راء قصائدها 
ودع��وة بيض��اء لتدعي��م ع��رى التواصل 
واالتصال وفي هذا بعض النجدة للشاعرة 
وكأن الناقد املق��دم عريف وعراب مهمته 

االحتفاء والترحيب حسب. 
اجملموع��ة  ف��ي  النث��ر  قصائ��د  أم��ا 
املعنونة)مناجم األرق( للش��اعرة جناة عبد 
اهلل فإنه��ا عائمة بال حتديد أجناس��ي في 
حني يتوش��م غالفه��ا اخللف��ي بتذييالت 
لثالث��ة نقاد هم علي جعفر العالق وفريال 
غ��زول ومحم��د اجلزائري وبثالث��ة مقاطع 
نقدية وكل مقطع ال يتجاوز أربعة أسطر 

..
وإذا م��ا قرأنا كل مقطع عل��ى حدة؛ فإننا 
س��نجد مجرد احتفاء باجملموعة مبناسبة 
فوزها في مس��ابقة ش��عرية مع إشارات 
مقتضبة لبعض النصوص ولو بحثنا عن 
رؤية نقدي��ة ذات توصيف موضوعي بعيد 
عن االحتفاء والتعري��ف فإننا لن جند ذلك 

البتة.
ومن خالل هذه النماذج الثالثة التي مثَّلنا 
عليه��ا آنفا، يتض��ح لنا البون الشاس��ع 
والكبي��ر بني نقد منهج��ي يحلل قصيدة 
النث��ر ويش��خص متوضعاته��ا.. وبني نقد 
انطباع��ي يب��ارك قصيدة النث��ر ويحتفي 
بشاعرها وهذا النقد يأخذ مكانه أما في 
مقدمات قصائد النثر أو خواتيم أغلفتها 

اخللفية.
ونس��تثني م��ن ذل��ك بع��ض التقدمي��ات 
واخلواتيم التي مت اقتطافها من دراس��ة أو 
بحث كان قد كتبه أحد النقاد ونش��ر في 
مجل��ة أو صحيف��ة أو كتاب ع��ن قصائد 
نث��ر لش��اعر أو مجموعة ش��عراء ..فيأتي 
الش��اعر أو الناشر ويقتطع منه مقتطفا 
كي يوش��ح به اجملموعة الشعرية وهذا ما 
ال عالق��ة له بقصدية االحتف��اء واملباركة 
الت��ي نحن بصددها كون التوش��يح يظل 
داخ��ال في إط��ار النقد املنهج��ي املوظف 

بقصدية علمية وغائية موضوعية ..
وهذا ما يستحسنه بعض الشعراء تبيانا 
ملس��توى االداء والفاعلي��ة الت��ي تنطوي 
عليه��ا أعمالهم االبداعية اوال، ورغبة في 
تأش��ير مناح قصدها املبدع ومتكن الناقد 

من رصدها آخرا.
وفي ذلك فاعليتان فاعلية النقد وفاعلية 
األدب األول��ى بوضعه��ا اليد عل��ى مميزات 
هذا االدب والثانية بتوكيدها مستوى هذا 

النقد في موضوعيته وحياديته. 

قصيدة النثر والمقتطفات النقدية المطبوعة على أغلفتها
القسم الثانيدراسة

شعر

وليد رشيد القيسي

هيأُت العنوان فانبهرت
فظهر احلدث وانكشفت .

***
المسُت الضوء

فإذا به عنوان
أدهشني : قلت

في خلقه مزاج وفي فهمه عنوان 
.

***
بس��بب  املس��افات  ألغي��ت 

األسئلة
وأدركت الفردوس في الفراغ

***
في املنفى منارس املمنوع

في املنفى نخلق
لكن
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منف��ى ، منفى ، منف��ى ، منفى ، 
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ال معنى وال فروس غير أناشيد
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***
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املعنى فراغ
الشك فراغ

ونحن في غفلٍة نتطاير.

هيأت العنوان

خبر

اصدارات

الصباح الجديد ـ وكاالت:
 

تنطلق ف��ي األول من نوفمبر )تش��رين 
الثاني( في مركز »إكس��بو الش��ارقة« 
فعالي��ات ال��دورة السادس��ة والثالثني 
من معرض الش��ارقة الدول��ي للكتاب، 
جامعة مئ��ات الناش��رين والكّتاب من 
ش��تى بل��دان العالم في سلس��لة من 
الفعاليات واألنش��طة والن��دوات التي 

تتواصل على مدار أحد عشر يوماً.
وكانت هيئة الش��ارقة للكتاب اختارت 
اململكة املتح��دة ضيف ش��رف الدورة 
ال���36 للمع��رض، حي��ث تس��تضيف 
فعاليات املعرض سلسلة من األنشطة 

والبرام��ج التي تعكس عم��ق الثقافة 
األدب��ي،  اإلجنليزي��ة، وس��يرة منجزه��ا 

والفكري، والفني.
وق��ال أحم��د العام��ري، رئي��س هيئ��ة 
الش��ارقة للكتاب: »مع م��رور 35 عاماً 
عل��ى انطالقته األولى، ش��كل معرض 
الش��ارقة الدولي للكتاب أحد األعمدة 
الرئيس��ة لنهضتنا الثقافية، وسرعان 
م��ا انتقل من جناح إلى آخر، حتى أصبح 
الي��وم ثال��ث أكبر مع��رض للكتاب في 
العال��م، يجتذب اآلالف من دور النش��ر 
والكّت��اب واملؤلفني إضاف��ة إلى املاليني 

من الزوار من كل أنحاء العالم«.
وتاب��ع رئيس هيئ��ة الش��ارقة للكتاب: 
»تتكام��ل جهودن��ا املس��تمرة لتطوير 

املعرض، مع اإلجن��از املميز الذي حققته 
إم��ارة الش��ارقة مؤخ��راً، بنيله��ا لقب 
)العاصمة العاملي��ة للكتاب 2019( عن 
ج��دارة واس��تحقاق من قب��ل منظمة 
األمم املتحدة للتربي��ة والعلم والثقافة 
)اليونيس��كو(، حيث يأت��ي هذا التقدير 
العاملي لإلمارة ليس��لط الضوء على ما 
حققته ف��ي ميادين الثقاف��ة والقراءة 
واملعرف��ة واألدب، ليؤك��د أنه��ا القلب 
الثقاف��ي النابض للمنطقة بأس��رها«. 
تنظي��م  املع��رض،  إقام��ة  وسيس��بق 
الدورة الس��ابعة م��ن البرنامج املهني 
للناشرين يومي 30 و31 أكتوبر )تشرين 
أن  املتوق��ع  م��ن  وال��ذي   ،2017 األول( 
يش��هد مش��اركة أكثر من 250 ناشراً 

ومتخصصاً في مجال حقوق النشر من 
مختلف دول العال��م. ويتضمن تعريف 
احلضور باخملتصني في مجال النشر، إلى 
جانب إقامة جلس��ات لعق��د اتفاقيات 

بني املشاركني في البرنامج.
ال��دورة  إقام��ة  املع��رض  وس��يتخلل 
الرابعة م��ن مؤمتر املكتب��ات، بالتعاون 
مع جمعي��ة املكتب��ات األميركية، أيام 
7 و8 و9 نوفمب��ر 2017، مبش��اركة عدد 
كبير م��ن أمناء املكتب��ات من املنطقة 
والواليات املتحدة ودول أخرى، ويش��مل 
واجللس��ات  الفعالي��ات  م��ن  الكثي��ر 
الت��ي تتن��اول مواضي��ع مهم��ة ألمناء 
واملدرسية  والعامة  األكادميية  املكتبات 

واحلكومية واخلاصة.

المملكة المتحدة ضيف شرف الدورة الـ 36
لمعرض الشارقة الدولي للكتاب

صدر حديث��اً ع��ن دار أطلس للنش��ر والتوزيع 
"التعوي��ذة"،  بعن��وان  القصصي��ة  اجملمع��ة 

للدكتور محمود الهادي.
جاء عل��ى غالف الكت��اب : ضم��ات أحضانها 
قاس��ية. حنان كفيها كان قاتاًل. عابر س��بيل 

كان الق��رار. ب��ال وداع عزمت الرحي��ل. راقب�ها 
العق��ل وه�و باك. اش��تاق إليه��ا القلب وه�و 

دام.
بعي��د عنها كان العالم أوس��ع. فت��ح العالم 
مصراعي��ة إال ه��ى كان��ت تل��وح م��ن بعيد. 

كعاش��ق بحث ع��ن احلب ف��ى كل األوطان إال 
حبها كان األمل. لس��ت بها ع��اق. لكنها لم 
تك��ن لى أم. قدرى أنها لى جذر وقدرها أنى لها 
فرع شارد. يوًما ما س��أعود، سأعود زائرًا.... أما 

اإلقامة ستجمعني معها في خلود القبور.

يتوغل اإلحباط اإلنس��اني بصور وأقنعة مختلفة، 
ويومض كبطل متخف، مهمش ومس��كوت عنه 
ف��ي قصص مجموع��ة »حائط غان��دي« للكاتبة 
عزة رشاد، الصادرة حديثا عن دار »كيان بالقاهرة«. 
فنحن أمام شخوص محبطة في واقعها وأحالمها 

وهواجسها ونظرتها لذواتها وللحياة، ضجرة إلى 
حد السأم وامللل والرتابة والشعور بالعبث والغثيان 
والالجدوى. ومع ذلك، لديها القدرة على التفنن في 
اللعب مع هذه اإلحباط، فتتعايش معه، وتلبس��ه 
أقنعة من التهكم والسخرية والفانتازيا واخلرافة 

التي تش��ارف األس��طورة في الكثير م��ن األحيان. 
لي��س فقط بحثا عن حل، أو طريق��ة للهرب، وإمنا 
لكي يصبح هذه اإلحباط موقفا إيجابيا ضد واقع 
ش��ائك وملتبس وقاس، أصب��ح الوجود فيه مبثابة 

فكرة محبِّطة ومحبَّطة معا.

"التعويذة" آخر إصدار للدكتور محمود الهادي

»حائط غاندي« للكاتبة عزة رشاد

جانب من املعرض
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بغداد ـ قسم اإلعالم:
م��ن  اجلماهي��ري  االقب��ال  يش��هد 
تصاع��دا  الع��راق  م��دن  مختل��ف 
ملحوظا حلض��ور مباراة االس��اطير 
ب��ن جنوم العالم مع جن��وم منتخبنا 
املق��رر  الرافدي��ن  اس��ود  الوطن��ي 
اقامته��ا ي��وم الس��بت املقبل على 
ووفق��ا  الدول��ي،  البص��رة  ملع��ب 
لقراءات املتابعن في بغداد والبصرة 
وبقي��ة م��دن الع��راق ف��ان التواجد 
املبك��ر للجمه��ور سيس��بق اقامة 
املباراة بساعات كثيرة متوقعن عدم 
اس��تيعاب امللع��ب وه��و بطاقة 65 
الف متفرج جلمي��ع احلضور، وبرغم 
واالستعدادات  الكبيرة  التحضيرات 
القام��ة املب��اراة عل��ى اكم��ل وجه 
سيبقى التدفق اجلماهيري هو االروع 
واالكم��ل الجن��اح االحتفالي��ة ومن 
خلفها الرسالة املهمة الى االحتادين 
الدول��ي واالس��يوي بش��ان ض��رورة 
رف��ع احلظ��ر املفروض عل��ى املالعب 

العراقية.
إلى ذلك، اجرى منتخب جنوم العراق 

بك��رة القدم وح��دة تدريبي��ة ثالثة 
ي��وم أم��س االربع��اء عل��ى ملع��ب 
ن��ادي الش��باب الرياضي في ش��ارع 
فلس��طن في الس��اعة اخلامس��ة 
اس��تعدادا خلوض  والنصف عص��را 
مباراة االساطير يوم السبت املقبل 
عل��ى ملعب البصرة الدولي 65 الف 
متف��رج. وق��ال مدي��ر منتخب جنوم 
العراق الالعب الدولي الس��ابق كرمي 

ص��دام ان الوحدات التدريبية مهمة 
لالعبن.

يذك��ر ان منتخب األس��اطير يضم 
العديد من الالعبن الكبار بينهم " 
ريفالدو وادميلسون ولويس غارسيا 
باي��ا وكلويف��رت وبيليت��ي  وفيت��ور 
وجوليان��و وس��يلغادو ودي��دا ويورك 
وبي��رس وس��يفا وزانيتي وكريس��بو 

وديفيذز ومارتيرازي واخرين.

إعالم التربية البدنية
اكد مدير عام دائرة التربية البدنية 
الش��باب  وزارة  ف��ي  والرياض��ة 
والرياضة الدكتور عالء عبد القادر 
استعداد الوزارة لفتح افاق التعاون 
املشترك مع منظمة برايل لتأهيل 
املكفوفن وضع��اف البصر وتقدمي 
املساعدة املمكنة لتحقيق اهداف 
اه��داف  ضم��ن  وذل��ك  املنظم��ة 
ال��وزارة باألنفتاح عل��ى منظمات 

اجملتم��ع املدني فيم��ا يخص تقدمي 
الدعم واالسناد لشريحة الشباب 

مبختلف القطاعات.
وقال عبد القادر خالل اس��تقباله 
رئي��س منظم��ة براي��ل الدكت��ور 
ص��ادق حس��ن ان وزارة الش��باب 
والرياضة على استعداد تام لتقدمي 
للمنظم��ة  املمكن��ة  املس��اعدة 
وفق االمكاني��ات املتاحة التي من 
ش��أنها خدمة شريحة املكفوفن 

وضع��اف البص��ر ودمجه��م ف��ي 
اجملتم��ع ليكون��وا عناص��ر فعالة 
ومنتجة، مبينا ان الوزارة س��تقيم 
ورش��ة للمكفوف��ن تضم 30 الى 

40 مشارك.
من جانب��ه ق��دم الدكت��ور صادق 
حس��ن ش��كره ل��وزارة الش��باب 
والرياض��ة عل��ى تعاونه��ا مؤكدا 
تطلعه في االستمرار بهذا التعاون 

خدمة لهذه الشريحة املهمة.

إعالم الدائرة
تنفي��ذاً لتوجيهات وزير الش��باب 
والرياض��ة عب��د احلس��ن عبطان 
مبتابعة اجلهود احلثيثة التي تبذلها  
دائرة ش��ؤون االقالي��م واحملافظات 
ممثلًة مبديرها العام الس��يد طالب 
جاب��ر املوس��وي ،الجناح سلس��لة 
للمراك��ز  الس��نوية  املهرجان��ات 
الرياضية  املوهبة  لرعاية  الوطنية 
ف��ي االلع��اب اخملتلف��ة ، وِفي هذا 
اإلط��ار اجتمع املوس��وي ومعاونه 
الس��يد س��والف حس��ن بحضور 
أعض��اء اللجن��ة املش��رفة عل��ى 
تنفيذ املهرجان��ات الرياضية مدير 
قس��م املوهبة الرياضي��ة الكابنت 
بس��ام رؤوف ومدير قس��م شؤون 

احملافظات حسن حبش.
 اجتمع مبس��ؤولي واعضاء اللجان 
املنف��ذة للمهرجان��ات الرياضي��ة 
السنوية التي تقيمها دائرة شؤون 
االقالي��م واحملافظ��ات تباع��اً وِفي 
مختل��ف االلع��اب وق��د أطلق��ت 
عليها تسمية ) مهرجانات النصر 
الباه��رة  باالنتص��ارات  تيمن��اً   ،)
املتحققة على يد القوات املسلحة 

واحلش��د الش��عبي الباسل وحترير 
املوصل من شر االرهاب الداعشي 
لبح��ث  االجتم��اع  وخص��ص   ،
الي��ات وخط��ط العم��ل املتعلقة 
باملهرجانات الرياضية املقبلة والتي 
تعتزم الدائرة تنفيذها على التوالي 
عقب عطلة عيد األضحى املبارك ، 
انطالقاً من املهرجان اخلاص باملركز 
الوطني لرعاي��ة املوهبة الرياضية 
لك��رة الس��لة ، حاثاً تل��ك اللجان 
على بذل املزيد من اجلهود وتعميق 
التع��اون فيما بينها لعكس صورة 

ناصعة عن مايجري اجنازه من إعداد 
وصق��ل مواهب الالعبن املوهوبن 
مبختلف االلعاب الرياضية وزجهم 
ف��ي صف��وف االندي��ة واملنتخبات 
ني��ل  والتناف��س عل��ى  الوطني��ة 
البطوالت  ألقاب  االوسمة وحصد 
اخملتلف��ة، واس��تمع املدي��ر الع��ام 
واملسؤولن في الدائرة الى طروحات 
أعضاء اللجان ووعد بتذليل جميع 
العقبات وجت��اوز احللقات الروتينية 
الت��ي ق��د تعرق��ل س��ير العم��ل 

بالسرعة والدقة املطلوبتن.

بغداد ـ الصاح الجديد:
موالي��د  محم��د  عل��ي  املوه��وب 
2008، يواص��ل تدريبات��ه في املركز 
الوطني لرعاي��ة املوهبة الرياضية 
برف��ع األثق��ال منذ نحو 8 أش��هر، 
ميلك مؤهالت فنية جيدة بحس��ب 
مدرب��ه يون��س أحمد، حي��ث يؤدي 
تدريبات��ه بصورة صحيح��ة يلتزم 
بالتوجيهات ويح��رص على تطوير 

قدراته.
يقول عل��ي: وجدت دعماً كبيراً في 
املرك��ز الوطني، حيث يحرص مدير 
املركز عل��ي عيدي على مس��اندة 
الالعب��ن الصغ��ار وتش��جيعهم 
النجاحات،  افض��ل  عل��ى حتقي��ق 

فيم��ا يب��ذل املدربن يون��س أحمد 
وعم��ار يس��ر ومحم��ود موس��ى، 

اجله��ود املضاعفة من أجل االرتقاء 
بامكانات املوهوبن.

يؤك��د انه يلقى دعماً من أس��رته، 
وشقيقه منتظر ايضاً يلعب ضمن 
مواهب رياضة التايكواندو، مشيراً 
إلى ان طموحاته كبيرة في التفوق 
برياضة رف��ع األثقال الت��ي يحبها 
ويتمن��ى ان ين��ال أوس��مة النجاح 
فيها، فضالً على تطلعاته الكبيرة 
في متثيل نادي الش��رطة الذي يعد 
واحداً من أفضل األندية التي تهتم 
بهذه اللعب��ة حيث يك��ون النادي 
منافس��اً عل��ى البط��والت احمللية 
االبط��ال للمنتخبات  يقدم  وايضاً 

الوطنية بصورة متواصلة.

علي محمد.. أمنيات التفوق في رفع األثقال

إيمان كاظم*
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األساطير في ضيافة األسود
املب��اراة  العراق��ي  الرياض��ي  الش��ارع  يترق��ب 
االس��تعراضية الت��ي س��تجمع جن��وم العراق 
وأس��اطير العالم والتي سيكون ملعب املدينة 
الرياضية في محافظة البصرة مسرحا لها في 

التاسع من الشهر اجلاري.
 املباراة تأتي في إطار السعي لرفع احلضر الكلي 
ع��ن مالعبنا بعد ق��رار الفيفا أن يك��ون جزئياً 
ف��ي بادئ األم��ر ونقل صورة طيب��ة للعالم عن 
جاهزي��ة العراق للموضوع م��ن جميع النواحي 
بعد أن قطعت وزارة الش��باب والرياضة شوطا 
كبي��را طيلة األيام املاضية وه��ي تواصل الليل 
بالنهار من أجل التحضي��ر لهذا اللقاء الكبير 
الذي س��يكون طرفه أساطير  جنوم كرة القدم 
في العالم من خالل تهيئة ملعب جذع النخلة 
وتوفير جميع س��بل النجاح  حتى يكون بأبهى 
ص��ورة في الوقت ال��ذي يتوقع في��ه أن يحضر 
املباراة أكثر من س��تون ال��ف متفرج من جميع 
محافظات العراق من أجل االستمتاع مبشاهدة 
جنوم العالم وهم يلعبون للمرة األولى على أدمي 

املالعب  العراقية.
 وبالش��ك س��تكون رس��الة واضحة وصريحة 
للعالم عل��ى أن العراق بات مؤهل الس��تقبال 
املباري��ات الدولية على أرضه وبن جمهوره وهو 
ح��ق أقل ماميك��ن الق��ول عنه بأنه قد س��لب 
منه طوال الس��نوات املاضية وفي وضح النهار 
بع��د أن عمل��ت أيادي خفية عل��ى ذلك لغايات 
قد تكون ش��خصية أو سياسية من أجل نقل 
ص��ورة مش��وهة عن البل��د الذي يتف��وق على 
الكثي��ر من البلدان األخ��رى التي تعيش أوضاع 

أمنية سيئة.
فضال ع��ن كون املب��اراة س��تكون مبنزلة تكرمي 
اجلي��ل الذهبي ال��ذي قدم الكثير م��ن العطاء 
للكرة العراقية على مدار السنوات املاضي.. إذاً 
نتمن��ى على اجلميع أن يعمل��وا جنبا إلى جنب 
من أجل حتقيق آمال وتطلعات الشارع الرياضي 
العراق��ي الذي أصب��ح ميني النفس مبش��اهدة 
العبيه الدولين وهم يلعبون على مالعبنا بعد 
غياب جتاوز اخلمسة والثالثن عاما واجناح املباراة 
أو العرس الرياضي الكبير الذي س��ترنوا الكثير 

من ابصار العالم نحوه.

* وكالة أخبار املستقبل

بغداد ـ الصباح الجديد:
تتواص��ل حتضي��رات منتخبن��ا الوطن��ي بكرة 
الس��لة املصعغ��ر X 3 3 حتضيراً للمش��اركة 
في دورة األلعاب اآلس��يوية داخل الصاالت التي 
تضيفها تركمانس��تان منتصف ش��هر أيلول 
اجلاري، ويقود املنتخ��ب املدرب نضال غامن، فيما 
مت اختيار 4 العبن للدف��اع عن الوان العراق في 
البطولة وهم محمد صالح وحسان علي وعلي 

عبد اهلل وعلي مؤيد.
ويلع��ب الع��راق ف��ي اجملموع��ة الثاني��ة إل��ى 
جان��ب منتخبنا البل��د املضيف ولبن��ان وإيران 

وطاجيكستان.
من جانبه، شدد رئيس اللجنة األوملبية الوطنية 
العراقي��ة، الكاب��نت رعد حمودي، عل��ى ضرورة 
أن تك��ون مش��اركة الع��راق ف��ي دورة األلعاب 
اآلس��يوية للصاالت ف��ي تركمانس��تان نوعية 

وليست كمية.
ق��ال “حم��ودي”، اللجنة األوملبي��ة وجلنة اخلبراء 
اجتمعت بجميع االحتادات املشاركة في الدورة 
وأكدن��ا املش��اركة النوعي��ة وعدم إه��دار املال 

العام مبشاركات شكلية.

»السلة« يستعد 
للدورة اآلسيوية

 عمان ـ مهدي الربحاوي*

اس��دل منتخبنا الوطن��ي بكرة 
القدم مش��واره ف��ي التصفيات 
االس��يوية املؤهلة ال��ى مونديال 
روس��يا 2018 بف��وز معنوي على 
نظي��ره االماراتي بهدف واحد في 
املب��اراة الت��ي احتضنها اس��تاد 
عمان الدول��ي » االرض املفترضة 

للعراق.
 رأس��ية املهاجم امين حسن في 
والعش��رين  التاس��عة  الدقيقة 
فتح��ت العق��دة االماراتية التي 
الزم��ت منتخبن��ا خ��الل االعوام 
االخي��رة ، لتك��ون نقطة انطالق 
جدي��دة في بناء جيل ش��اب قادر 
على املنافسة العربية واالسيوية 

في املرحلة املقبلة. 
عل��ى الصعي��د ذاته اك��د املدير 
باسم  الوطني  للمنتخب  الفني 
قاس��م ل��� » موفد احت��اد االعالم 
الف��وز  ان   « العراق��ي  الرياض��ي 
على االم��ارات يعني ل��ه الكثير 
في ظ��ل الظ��روف التي م��ر بها 
املنتخب خالل املرحلة االولى من 
التصفيات والتي كانت سبباً في 

خروجنا من تصفيات املونديال. 
 واضاف قاس��م » عملنا سيكون 
ومتابعتن��ا  اكب��ر  بغ��داد  ف��ي 
الالعبن كون  ستس��تمر جلميع 
ابواب املنتخب ستبقى مفتوحة 
امام جمي��ع الالعب��ن املتميزين 
سواء في الدوري احمللي او املغتربن 

في اخلارج ، الننا بحاجة الى جتديد 
صفوف املنتخب بالعبن ش��باب 
بع��د ان جنحن��ا في اختي��ار عدد 
منهم خالل ماتبقى من مباريات 

التصفيات. 
 وتابع قاس��م » لدينا استحقاق 

مقب��ل في كاس اخللي��ج العربي 
وهات��ن  اس��يا  غرب��ي  وبطول��ة 
البطولتن كفيلتن باعداد فريق 
جيد ، وسنعمل من خاللهما على 
تنويع الالعبن واكسابهم اخلبرة 
، منوها الى وج��ود خامات جيدة 

ف��ي ال��دوري العراقي ل��م تاخذ 
فرصتها مع املنتخب وس��يعمل 
على منح اجلميع الوقت الكافي 

لذلك. 
اث��ر انتهاء املباراة اس��تقبل األمير 
علي بن احلس��ن رئيس احتاد غربي 

آس��يا لكرة الق��دم، رئيس الهيئة 
التنفيذية لالحتاد األردني في منزله 
رئيس االحت��اد العراقي لكرة القدم 
عبد اخلالق مس��عود ورئيس االحتاد 

اإلماراتي مروان بن غليطة. 
م��ن جانب��ه عب��ر رئي��س االحت��اد 

العراق��ي عب��د اخلال��ق مس��عود 
عن ش��كره وتقدي��ره لألمير علي 
للجهود املتميزة التي بذلها االحتاد 
األردني الس��تضافة املباراة املهمة 
بتصفي��ات كأس العالم، الفتا الى 
الدور احمل��وري واملهم الذي يقوم به 
االمير لدعم اللعب��ة في منطقة 
غ��رب آس��يا وبالق��ارة اآلس��يوية 
م��ردودات  ل��ه  س��تكون  عموم��ا 
االحتاد  ايجابية.م��ن جانبه، اش��اد 
العراق��ي لك��رة الق��دم باجله��ود 
الكبيرة التي بذلها نظيره االردني 
في تنظيم املباراة وتسهيل جميع 
االج��راءات للمنتخ��ب وتوفي��ر ما 
يحتاج��ه خ��الل فت��رة تواجده في 

عمان. 
 وقال رئيس الوف��د علي جبار » ان 
اجلهود الكبي��رة التي بذلها االحتاد 
االردني تدل عل��ى اصالة القائمن 
عليه وعلى رأسهم االمير علي بن 
احلسن الذي فتح االبواب ومكاتب 
االحت��اد للوف��د العراق��ي ، وتذليل 
جميع املشاكل واملعوقات من اجل 

جناح مهمة املنتخب. 
 واض��اف » ان االحتاد العراقي يثمن 
الوقفة االردنية سواء من اجلماهير 
الت��ي كانت تس��اندنا او العاملن 
في االحت��اد االردني عل��ى ماقدموه 
م��ن الناحي��ة االداري��ة ، مؤكداً ان 
ذلك ي��دل على عم��ق العالقة بن 

االحتادين على رد اجلميل لهم.

* موفد االحت��اد العراقي لإلعالم 
الرياضي

»الوطني« ينهي شوطه اآلسيوي بفوز معنوي
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أمين حسني ينطلق فرحاً بالهدف الثمني

جانب من تدريبات جنوم العراق

مهرجانات ناجحة للموهوبني

العواصم ـ وكاالت:

عادت الصحاف��ة األرجنتينية النتقاد جنم 
املنتخب ليونيل ميس��ي، بعد الس��قوط 
في فخ التعادل أم��ام فنزويال بالتصفيات 
املؤهل��ة ملونديال روس��يا، وهو م��ا يجعل 
»التاجن��و« خ��ارج مراك��ز التأهل املباش��ر 

للمونديال.
وف��از املنتخ��ب األرجنتيني ب��كل مبارياته 
الس��ت الس��ابقة ف��ي التصفي��ات ضد 
فنزوي��ال، وكان م��ن املتوقع أن يك��رر ذلك، 
ض��د الفريق ال��ذي يتذي��ل الترتي��ب، ولم 
يحقق أي انتص��ار في 10 مباريات.. وبقيت 
األرجنتن، في املركز اخلامس في تصفيات 
أمريكا اجلنوبية قبل جولتن على النهاية، 
بعيًدا عن املراكز األربعة األولى، التي تؤهل 

مباشرة للنهائيات.
وكتب��ت صحيفة »أوليه« الرياضية األكثر 
شهرة في البلد الالتيني: »األفضل ينبغي 

أن يكون العًبا حاسًما«.

وأضاف��ت: »ميس��ي ال يس��تحق أن يظهر 
بهذه الصورة. ليو قدم أداًء مقبوالً بالشوط 
األول. كانت بدايته تبعث على األمل، لكن 
ه��ذا الدور انطفأ مع م��رور الوقت، لينهي 
املنتخ��ب واح��دة م��ن أس��وأ مبارياته في 
الس��نوات األخيرة«.. وواصلت »األفضل ال 

ينبغي أن يكون العًبا آخر فحسب«.
وال تُع��دُّ ه��ذه امل��رة األولى الت��ي يتعرض 
فيها ميس��ي النتقادات؛ بسبب لعبه مع 
��ر في عدم  املنتخ��ب، حت��ى أنَّ الالعب فكَّ

املشاركة دولًيا لهذا السبب.
وسبق وأن أعلن ميسي، اعتزاله اللعب مع 
املنتخب عق��ب نهائي كوبا أمريكا املئوية 
الع��ام املاضي ب��ركالت الترجي��ح، عندما 
أهدر ركل��ة جزاء، قبل أن يع��ود في قراره.. 
ونش��رت صحيف��ة »كالري��ن« تصريحات 
مدرب املنتخب خورخي س��امباولي، الذي 
أقرَّ فيها بأن الوضع تدهور، مبديًا استياءه 

من أداء الفريق، وعدم قدرته على احلسم.
في حن كتبت »الناسيون«: »كل شيء في 
األرجنتن يس��ير بشكل س��يء«، منتقدة 

األداء الهجومي للمنتخب.
مواجهت��ن  األرجنت��ن  أم��ام  ويتبق��ى 
صعبتن بآخر جولتن بالتصفيات عندما 
تس��تقبل بيرو، في اخلامس من الش��هر 
املقبل، قبل أن تزور اإلكوادور في العاش��ر 

من نفس الشهر.
نقطت��ن  األرجنت��ن،  منتخ��ب  وفق��د 
ثمينت��ن، أمام ضيف��ه فنزوي��ال، الليلة 
املاضي��ة، بتعادله اإليجاب��ي 1-1، ضمن 
تصفيات ق��ارة أمري��كا اجلنوبية املؤهلة 

ملونديال روسيا 2018.
وفاز املنتخب األرجنتين��ي بكل مبارياته 
الس��ت الس��ابقة في التصفي��ات ضد 
فنزوي��ال، وكان من املتوق��ع أن يكرر ذلك 
ض��د الفريق ال��ذي يتذي��ل الترتيب ولم 
يحق��ق أي انتص��ار في عش��ر مباريات.. 
وبقيت األرجنتن ف��ي املركز اخلامس في 
تصفي��ات أمريكا اجلنوبي��ة قبل جولتن 
عل��ى النهاية، بعيدا ع��ن املراكز األربعة 

األولى التي تؤهل مباشرة للنهائيات.
إلى ذلك، ع��رَّض األرجنتين��ي أنخيل دي 

ماريا، جناح باريس سان جيرمان، لإلصابة 
ف��ي مب��اراة منتخ��ب بالده ض��د فنزويال 
ف��ي تصفي��ات أمريكا اجلنوبي��ة املؤهلة 

مونديال روسيا 2018.
وأعل��ن منتخب األرجنتن، عبر حس��ابه 
على »تويتر« أنَّ دي ماريا، خرج من املباراة 
مبك��رًا؛ بس��بب اإلصاب��ة، وأن الالع��ب 
س��يجري فحوصات طبية للكشف عن 
فترة غيابه ع��ن املالعب.. وخرج دي ماريا، 
في الدقيقة )25( من املباراة التي انتهت 
بتع��ادل األرجنت��ن وفنزوي��ال )1-1(، وهي 
النتيج��ة اخمليبة التي أبق��ت التاجنو، في 

املركز اخلامس ب�24 نقطة.
ويحت��اج األرجنت��ن، للف��وز عل��ى بيرو، 
واإلكوادور لضمان التأهل مباشرة لكأس 
العال��م، ألنَّه في حال إنه��اء التصفيات 
باملرك��ز اخلام��س س��يلعب دورًا فاص��الً 
للظه��ور ف��ي روس��يا.. ول��م يضمن أي 
فريق من أمريكا اجلنوبية، التأهل لكأس 
العال��م، س��وى منتخب البرازي��ل، الذي 

يتصدر التصفيات ب�37 نقطة.

»التانجو« يسقط في الفخ الفنزويلي

ميسي في مرمى نيران الصحافة األرجنتينية

تقرير

ميسي يحاول التخلص من الدفاع الفنزويلي

إقبال جماهيري كبير لحضور
 مباراة »النجوم« واألساطير

»الشباب والرياضة« تفتح آفاق التعاون 
مع منظمة برايل للمكفوفين

الموسوي يحّث لجان مهرجانات
 النصر لتعزيز النجاحات

علي محمد



الجونة - خاص: 
تقديراً ملسيرته السينمائية املضيئة 
الب��ارزة ومواقفه  باإلجنازات  واحلافلة 
الصباح اجلديد اختار مهرجان اجلونة 
عادل  الكبي��ر  املمث��ل  الس��ينمائي 
إم��ام وامللقب ب�"مل��ك الكوميديا" 
في الس��ينما املصرية، لالحتفاء به 
ومنحه جائزة اإلجن��از اإلبداعي خالل 

الدورة األولى للمهرجان.
وعن اختياره النجم ع��ادل إمام قال 
املهندس جنيب س��اويرس مؤس��س 
مهرجان اجلونة: "إن ش��عار مهرجان 
س��ينما  ه��و  الس��ينمائي  اجلون��ة 
من أج��ل اإلنس��انية، وهدفنا هو أن 
نس��تعمل الفن السابع في االرتقاء 
باإلنس��انية وعودة املفاهيم والقيم 

األصيلة إلى مجتمعاتنا مرة اخرى.
"وأضاف أن عادل إمام منح السعادة 
للوطن ألنه من أدخ��ل الفرحة على 
القلوب ورسم البسمة على الوجوه، 
كما لم يت��ردد يوًما ف��ي الدفاع عن 

وطنه عندما تع��رض لإلرهاب، فكان 
علينا أن نكرمه."

م��ن جانبه قال عمرو منس��ي املدير 
املنظم��ة  للش��ركة  التنفي��ذي 
املش��ارك  واملؤس��س  للمهرج��ان 
ملهرجان اجلونة الس��ينمائي: حضور 
النج��م الكبي��ر ع��ادل إم��ام حفل 
االفتت��اح و تس��لمه جائ��زة اإلجن��از 
اإلبداعي سيش��كل منطلًق��ا قويًا 
لل��دورة. "نح��ن س��عداء أن تك��ون 
مين��ح  مكان��اً  االفتتاحي��ة  ال��دورة 
بالفن��ان  اللق��اء  فرص��ة  اجلمه��ور 
الكبي��ر واالحتفاء بدوره ومس��يرته 
اإلبداعي��ة بوصفه ظاه��رة نادرة في 
عالم التمثيل، إذ اس��تطاع احملافظة 
عل��ى املرتب��ة املتقدم��ة ب��ن أجن��ح 
جنوم الكوميدي��ا ملا يقرب من نصف 
قرن م��ن الزمن، ما يعك��س موهبة 
فريدة وقدرة عالية على التعبير عن 
احتياج��ات وهموم الناس بأس��لوب 

هزلي ونقدي رائع."

مدي��ر  التميم��ي  انتش��ال  ويق��ول 
املهرج��ان: "يُع��د االحتف��اء بالنجم 
ع��ادل إم��ام ف��ي مهرج��ان اجلون��ة 
الس��ينمائي تتويًجا لسينما كبيرة 
ومؤثرة وملهمة وذات دالالت عميقة، 

وهو ما ينسجم متاًما مع اخلط الذي 
رس��مه املهرجان لدى اختي��اره رموز 
الس��ينما العربي��ة، والتي تش��كل 
السينما املصرية ركنها 
واألوس��ع  األق��وى 

تأثي��رًا." وأضاف: "أعطت اس��تجابة 
الفن��ان الكبير عادل إم��ام وترحيبه 
بتس��لم جائزة اإلجناز اإلبداعي دفعة 
قوية للمهرجان وأضفت عليه مزيًدا 

من التوهج واحلماس."
ق��دم الفنان عادل إمام أكثر من مائة 
فيل��م تبق��ى في ذاك��رة الس��ينما 
واجلمهور، منها: إحنا بتوع األتوبيس 
)١٩٧٩(، أمه��ات في املنف��ي  )١٩٨١( 
،املش��بوه )١٩٨١( ،حب ف��ي الزنزانة 
)١٩٨٣(،احلريف )١٩٨٣( ،الغول )١٩٨٣( 
يطي��ر  ال  ،حت��ى   )١٩٨٤( األفوكات��و 
الدخ��ان )١٩٨٤( ،اللع��ب م��ع الكبار 
 )١٩٩٣( والكب��اب  ،اإلره��اب   )١٩٩١(
،اإلرهابي )١٩٩٤( ،طيور الظالم )١٩٩٥( 
،الن��وم ف��ي العس��ل )١٩٩٦( ،عمارة 
)٢٠٠٦( ،حس��ن ومرقص  يعقوبي��ان 
)٢٠٠٨( ،زهامير )٢٠١٠( ،وحصل النجم 
عادل إم��ام على العديد م��ن اجلوائز 
من احملافل واملهرجانات الس��ينمائية 
بينها:جائزة أفض��ل ممثل لعام ١٩٩٥ 

ع��ن فيل��م "اإلرهابي" م��ن مهرجان 
القاه��رة الس��ينمائي الدوليو جائزة 
اإلجن��از الفني في إط��ار برنامج دائرة 
الضوء في مهرجان دبي السينمائي 
جلن��ة  ٢٠٠٥وجائ��زة  لع��ام  الدول��ي 
التحكيم الدولية ألفضل ممثل لعام 
٢٠٠٦ ع��ن فيلم "عم��ارة يعقوبيان" 
من مهرجان س��او باولو السينمائي 
الدول��ي وجائزة أفضل ممثل في فيلم 
روائي طويل لعام ٢٠٠٦ من مهرجان 
تريبي��كا الس��ينمائي وجائزة أفضل 
ممثل لع��ام ٢٠٠٧ عن فيل��م "عمارة 
القاهرة  يعقوبي��ان" م��ن مهرج��ان 
السينمائي الدولي وجائزة "فارايتي" 
لإلجنازات املتميزة في العالم العربي 
ف��ي ال��دورة األولى ملهرجان الش��رق 
األوس��ط الس��ينمائي الدول��ي عام 
٢٠٠٨،والنجمة الذهبية من مهرجان 
الدول��ي عام   مراك��ش الس��ينمائي 
الذهبي من مهرجان  ٢٠١٤،والتانيت 

قرطاج السينمائي عام ٢٠١٦.

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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األمن.. منظومة قيمية

جمال جصاني

بشكل ش��به يومي تنقل لنا األخبار وقائع عن انتهاكات 
يتعرض لها أشخاص ال ذنب لهم سوى أن حظهم العاثر 
مررهم من أمام إحدى الس��يطرات أو املفارز األمنية التي 
يفه��م أفراده��ا األم��ن وارتداء ال��زي العس��كري بوصفه 
امتيازاً لهم ع��ن بقية املهن األخرى، زي وموقع يتيح لهم 
التجاوز واالعتداء على اآلخرين، وأحياناً يصل هذا السلوك 
املشن الى شخصيات عامة كرست مواهبها خلدمة أبناء 
ش��عبها، كما حصل مؤخراً مع س��فير الطفولة الفنان 
هاشم سلمان وعائلته عند سيطرة )أم الطبول(، وغيرها 
الكثي��ر من احلوادث البعيدة عن أبس��ط معايير التحضر 
والتهذيب املطلوبة من قبل املنتسبن ألجهزة وجدت من 
أجل حماية حياة وكرامة البش��ر، ال أن يتكرر في شوارعنا 
وأسواقنا وساحاتنا مشهد ملة عناصر أمنية حول شخص 
ال حول وال قوة له، وهو يتلقى الكفخات واللكمات واجلالليق 
منهم أمام مرأى وس��مع اجلميع، من دون أن يظهر أي ممثل 
للقان��ون أو الرقاب��ة وجيوش مكاتب املفتش��ن العامن، 
لردع مثل تلك الس��لوكيات املتخصص��ة بامتهان كرامة 
كل الناس، من وقع عليه االعتداء ومن ش��اهد ذلك وبقى 
عاجزاً عن التدخل. عندما نكتب عن مثل هذه التصرفات 
واملمارسات غير السوية، ال نتوقع حدوث ردود أفعال جدية 
وحازم��ة من قبل املس��ؤولن عن تلك األجه��زة والقيمون 
على شؤونها، لتقوميها عبر القرارات والسياسات اجلذرية 
التي تتعقب علل وجذور مثل تلك الس��لوكيات املشينة، 
ألن ذلك من األحالم الطوباوية في ظل الشروط واملناخات 
العامة الس��ائدة في البلد، لكننا وكما يقول الشاعر )... 
م��ا أضيق العيش لوال فس��حة األمل( س��نظل نطرق من 

أجل بدايات ولو متواضعة على هذا الطريق.
بعد مرور أكثر من 14 عاماً على "التغيير" أصبحنا واثقن 
من عدم امتالك القوم شيئاً من تلك املفردة سوى قشورها، 
ف��ال عالقة له��م ب��� "التغيي��ر" إال ملف انتقال أس��الب 
النظام املباد للمحظوظن اجلدد من الذين استطاب لهم 
التمدد واالس��تلقاء عل��ى تضاريس املنطق��ة اخلضراء. ال 
ميك��ن انتظ��ار أي خطوة جدية ص��وب "التغيير" من كتل 
وجماع��ات لم تتجرأ حتى ه��ذه اللحظة على تغيير علم 
ورموز ونشيد النظام املباد، هذه احلقيقة التي تكشف لنا 
عن علل عجز وفش��ل كل احملاوالت التي امتش��قت لباس 
تغيير احلال واألحوال، والتي ال تلبث أن تخفت لتعود األمور 
على ما هي عليه، إذ الس��يادة لش��رائع وقيم ومؤسسات 
ما قبل الدولة احلديثة، والتي يعدها الكثير منهم مصدراً 
ال ينضب لدميومة هيمنت��ه. لذلك جندهم بن آونة وأخرى 
يلجأوون الى مالذهم التقليدي وترسانتهم من العطابات 
واحللول الترقيعية واملس��كنات والت��ي ال تقدم في أفضل 
األح��وال س��وى تأجي��ل موع��د املواجه��ة م��ع الكارث��ة 
املتعاظمة لوقت ليس ببعيد. إن ملف األمن وبناء أجهزته 
املتعددة الوظائف واألشكال، هو جزء ال يتجزأ من مشروع 
لم يبدأ بعد، أال وهو بناء الدولة احلديثة على أساس متن 
من املعايير والتش��ريعات واخلبرة التي راكمتها األمم احلرة، 
ال العقائد والهلوس��ات املنحدرة الينا من مغارات القرون 
الوسطى وما قبلها. كما في كتاباتنا السابقة حول هذه 
املواضي��ع ال نريد هدر وقتكم ووقتنا ف��ي طرح مقترحات 
وخط��ط ملواجهة مثل تل��ك العيوب البنيوي��ة، والتي لن 
يج��دي معها غير وجود اإلرادة واملش��يئة الفعلية لنصرة 
"التغيير" ال في املؤوسس��ات العس��كرية واألمنية والتي 
ازدادت تورماً في األعوام األخيرة، بل في بقية مناحي احلياة 
االقتصادية واالجتماعي��ة والقيمية، تلك احلاجة التي لم 

تظهر تباشيرها بعد...   

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

أدلت املمثلة اجنلينا جولي 
ب��� "تصري��ح ن��ادر" ع��ن 
االنفصال  بعد  مشاعرها 
ع��ن املمث��ل ب��راد بي��ت، 
وقال��ت: "أك��ره أن أك��ون 
عزب��اء"، على وفق ما نقل 

عنها موقع "ميرور".
فع��الً ل��م تكن األش��هر 
عل��ى  س��هلة  املاضي��ة 
ذلك  )42 عام��اً(،  أجنلين��ا 
أّن املش��كالت الصحي��ة 
في  االضط��راب  فاقم��ت 

حياتها.
وكانت اجنلينا في مناسبة 
ترويج للفيلم اجلديد "من 
الذي ش��اركت  أبي"  قتل 
ف��ي كتابته، حن صرحت 

بأّن��ه "أحياناً تب��دو االمور 
غير سهلة لكنني احاول 
جت��اوز كل الصعاب. على 
العاطفي كانت  الصعيد 
سنة في غاية الصعوبة. 
ال أمتت��ع بكون��ي عزباء أو 
وحي��دة. ولم يك��ن وضٌع 
اردته ال ش��يء جميالً في 

األمر إنه صعب".

املطرب��ة  فاج��أت 
حجازي  أم��ل  اللبناني��ة 
جمهورها عبر صفحتها 
موقع  على  الش��خصية 
االجتماع��ي  التواص��ل 
بإعالنها  ب��وك«،  »في��س 
الف��ن معربة عن  اعتزال 
س��عادتها بالقرار، ومتنت 
الهداي��ة م��ن اهلل له��ا 
وللجمي��ع، وأن »يجعلها 

اهلل من أهل اجلنة«.
»حج��ازي«:  وكتب��ت 
»وأخيرا يا رب اس��تجبت 
أرح��م  ي��ا  لدعوات��ي 
الراحم��ن. منذ س��نوات 

يتأل��م بن  داخل��ي  وأن��ا 
الفن الذي كنت أعشقه 
ولم أكن أمتهنه كمهنة 
بل كان هواية وبن الدين 
أنن��ي كنت  بالرغ��م من 
قريبة داخليا من اهلل عز 

وجل. 

انض��م املمث��ل األميرك��ي 
كاسبر فان دين، لفريق عمل 
فيلم الكوميديا الس��وداء 
ب��دور عرض  املق��رر طرحه 
 2018 ع��ام  الس��ينمائي 
املقبل، وفًقا ملا ذكره موقع 
األميركي.  ريبورتر  هوليوود 
لفئ��ة  ينتم��ي  الفيل��م 
الكوميدي��ا الس��وداء، وهو 
من تألي��ف الثنائي كريس 
ودوميني��ك  أناستاس��ى 
إخراج��ه  ويتول��ى  بيرن��ز، 
جاس��ون  النجم  وبطولته 
ميوي��س الذي يش��ارك في 

كتابة الفيلم أيًضا، ويقوم 
كبير  الفيلم عدد  ببطولة 
م��ن النجوم مث��ل، "فيني 
جون��ز، ميكي ج��وش، دانى 
س��ميث،  كيف��ن  تريج��و، 

وتيرى هاتشر".

انجلينا جولي

كاسبر فان دين

أمل حجازي

أخبــارهــــــــــم

عادل إمام

الجونة السينمائي يمنح عادل إمام جائزة اإلنجاز اإلبداعي
في دورته األولى

واشنطن - وكاالت :
يواصل فيلم Leap" " تفوقه في ش��باك التذاكر العاملي 
خالل أس��بوعه األول، حاصًدا إي��رادات مرتفعة بلغت 96 
ملي��ون دوالر أميركي، بعد عرضه ف��ي أكثر من 4,535 دور 
عرض سينمائي حول العالم، وفًقا ملا ذكره موقع "بوكس 

أوفيس موجو" األميركي.
ينتمى الفيلم لفئة الكوميديا واملغامرة، وهو من نوعية 
الرس��وم املتحركة ثالثية األبعاد، من إنتاج اس��تديو هات 
وينستون السينمائية، إخراج وتأليف اريك سامر، ويشارك 
في األداء الصوتي اخلاص به عدد كبير من النجوم أبرزهم، 
دان ديهان، إيلي فانينج، كارلي راي جيبس��ن، مادي زيجلر، 

ايالنا دانكلمان، شوشانا سبرلينج.

الرسوم المتحركة تتصدر 
شباك التذاكر العالمي

البندقية - ميدل ايست أونالين: 
انقس��مت آراء احلاضرين للدورة ال� 74 
م��ن مهرجان فينيس��يا الس��ينمائي 
بإيطاليا حول فيل��م الرعب األميركي 
"األم"، الذي حص��ل على تصفيق حاد 

بعد عرضه.
ويتناول الفيلم قصة زوجن تربطهما 
عالقة هادئة نوعا ما وملتزمة بطريقة 
حي��اة على منط خاص، لك��ن حياتهما 
تنقلب رأسا على عقب إثر زيارة ضيوف 

بال سابق إنذار.
وذكر تقرير نش��ره موقع "اإلندبندنت" 
احلاضري��ن  فع��ل  ردود  أن  البريطان��ي 
ج��اءت  الفيل��م  ح��ول  للمهرج��ان 
منقس��مة، فوصفه أحدهم بالتجربة 
السينمائية الفريدة من نوعها، حيث 

إن أحداثه املثيرة تس��ببت في التقاط 
األنفاس.

وقال آخر إن الفيلم جاء مخيًبا لآلمال، 
وقال آخر إنه سيكون من األفالم األكثر 
إثارة في هذه الس��نة، وس��يعرض في 
الدولي  الس��ينمائي  تورنت��و  مهرجان 
الذي يفتتح فعالياته اخلميس املقبل.

الفيلم بطولة جنيفر لورانس والنجم 
ودومن��ال  ب��اردمي  خافيي��ر  اإلس��باني 
جليسون وميش��يل فايفر ومن تأليف 
وإخ��راج دارين أرنوفس��كي، ومن املقرر 
عرضه بدور الع��رض األميركية في 15 

سبتمبر/ايلول اجلاري.
ويحمل الفيلم منطا خاصا من السينما 
،ال سيما وأن مخرجه ومؤلفه ومنتجه 
يع��د واح��دا م��ن أش��هر اخملرجن في 

الوالي��ات املتحدة، ق��دم فيلم البجعة 
السوداء الذي حازت به النجمة ناتالي 
بورمتان أول جائزة أوسكار، وألف وأخرج 
أيضا الفيلم املثي��ر للجدل "نوح" من 
بطولة راسل كرو وأنتوني هوبكنز وإميا 
واتس��ون، وفاز فيلمه الشهير املصارع 
بجائ��زة األس��د الذهبي ف��ي مهرجان 

البندقية السينمائي الدولي.
وتق��دم صاحب��ة األوس��كار النجم��ة 
األميركي��ة لورن��س دورا مختلف��اً عن 
أدوارها الس��ابقة حيث تؤدي ألول مرة 

فيلما في إطار الدراما النفسية.
وتباين��ت ردود فعل جمه��ور البندقية 
حول أداء لورنس في أول جتسيد نفسي 
معقد له��ا، فالنجمة االميركية التي 
جنحت في أفالم اإلثارة مثل سلس��لة 

و"باسنجرز"  اجلوع"  "مباريات 
تخوض في الفيلم اجلديد دورا 
مركبا وصفه املتابعون بالدور 
للنجم��ة  صعوب��ة  األكث��ر 

الشابة.
بطل��ة  ص��ورة  وظه��رت 
سلسلة "هانغر غيمز" على 
امللص��ق الدعائ��ي للفيل��م 
مرس��ومة وس��ط غابة من 
النبات��ات بينما حتمل قلبها 
بن يديه��ا وترتدي فس��تانا 
بدمائه��ا،  أبي��ض ملطخ��ا 
مثيرة تكنه��ات كثيرة قبل 
ع��رض الفيلم ح��ول أحداث 
الفيل��م ال��ذي تكت��م فريق 

العمل على أخباره.

هل أرعبت "جنيفر لورنس "جمهور 
البندقية السينمائي؟

القاهرة - وكاالت: 
"زها حديد وعم��ارة املتاحف"، هو عنوان 
كراس��ة جديدة في سلس��لة "كراسات 
متحفية" التي تصدرها اللجنة الوطنية 
املصري��ة للمتاح��ف، وه��ي م��ن إع��داد 
املهندسة س��الي رياض؛ املدرس املساعد 

في جامعة املستقبل.
وتتناول الكراس��ة هندسة املتاحف عبر 
تصمي��م متحف م��ن توقي��ع املصممة 
املعمارية العراقية الراحلة زها حديد، وهو 
 Nuragic متحف الفن املعاصر ونوراجيك

.and Contemporary Art Museum
وتس��تعرض الكراسة املس��ابقة الفنية 
لتصميم املتحف وش��روطها والتحقيق 
ف��ي أهدافه��ا، وذلك م��ن خالل دراس��ة 
التصميمي��ة،  والفك��رة  الع��ام  املوق��ع 
وم��دى حتق��ق املفه��وم التصميم��ي مع 
املفهوم املكاني، واالسترسال في الكتلة 
اإلنش��ائية والتصمي��م الداخلي حملددات 
احليز والعالقات التش��كيلية والوظيفية 

في عمارة املتحف.
وأك��د الدكت��ور خال��د ع��زب: أن اللجنة 
الوطنية املصري��ة حرصت من خالل هذه 
الكراس��ة إل��ى التعري��ف بال��دور الرائد 
للمهندس��ة العراقية زه��ا حديد والتي 
تع��د م��ن أش��هر معم��اري العال��م في 

العقود األخيرة.
وأض��اف أن مجاالت املتاحف معلومة في 
الوطن العرب��ي مازال بها قصور ش��ديد 
وهو م��ا حتاول اللجن��ة الوطنية املصرية 
تدارك��ه عب��ر نق��ل اخلب��رات س��واء عبر 
الدورات التدريبي��ة أو املعارض أو املؤمترات 

أو اإلصدارات العلمية.
ويذكر أن سلس��لة "كراسات متحفية" 
ص��در منها حت��ى اآلن 6 كراس��ات وهي 
تصدر بدعم من مكتبة اإلسكندرية في 
إطار حرصه��ا على دعم عل��وم املتاحف 

باللغة العربية.

الصباح الجديد - وكاالت: 
أطل��ق موقع التواص��ل االجتماعي "فيس 
بوك"، دلي��الً لس��المة الصحفين كجزء 
من مشروع صحافة فيس بوك، الذي يوفر 

أدوات ومساقات مخصصة للصحفين.
وتضم املنصة التي انشأها املوقع مجموعة 
من امل��وارد، صممت خصيًصا للصحفين 
بهدف مس��اعدتهم وضمان س��المتهم 
وحماية حساباتهم الشخصية، بالتعاون 
مع املركز األوروبي للصحافة وجلنة حماية 
الصحفين و"كونيكت س��يفلي" ورابطة 
الصحاف��ة األميركي��ة IAPA ومؤسس��ة 

جيمس دبليو فولي ليجاسي.
وف��ي إط��ار ه��ذه املب��ادرة أنش��أ في��س 
بوك موقًع��ا خاًص��ا بالصحفين، يضم 
متعلق��ة  وموضوع��ات  معلوم��ات 

بالسالمة اإللكترونية، مثل كيف ميكن 
تفعيل ميزة التحقق الثنائي وإدارة 

املعتدلة  والتعليقات  اخلصوصية 
ووق��ف التع��دي والتحك��م في 
مشاركة مواقعهم واملساعدة 
في حماية اتصاالتهم واإلبالغ 
عن محتوى مس��يء وانتحال 
الهوية وكيفي��ة التعامل مع 

مواقف اختراق حساباتهم.
بلغ��ات  املوضوع��ات  وس��تتوفر 

ع��دة إلى جان��ب اللغ��ة اإلجنليزي��ة، مثل 
العربي��ة والصينية والفرنس��ية واألملانية 
والكوري��ة  والياباني��ة  واإلندونيس��ية 

والبرتغالية واإلسبانية.
وسيجد الصحفيون على املوقع مقاطع 
فيدي��و تتضم��ن تعليم��ات تركز على 
أفضل ممارسات الس��المة على فيس 

بالتعاون  إنتاجها  مت  بوك، 
األوروبي  املرك��ز  مع 

للصحافة.

"زها حديد" في كراس
 متحفي جديد

فيسبوك يطلق دلياًل 
لسالمة الصحفيين
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