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بغداد - وعد الشمري:
أكد مجلس ال��وزراء، أمس االحد، 
التأمين��ات  قان��ون  مش��روع  أن 
االجتماعي��ة م��ن ش��أنه توفي��ر 
العراقيني،  مظّلة حماية جلمي��ع 
وفيم��ا لف��ت إل��ى أنه ي��ؤدي الى 
انتق��ال العاملني ب��ني القطاعني 
أن  إل��ى  أش��ار  واخل��اص،  الع��ام 
االمتيازات س��تكون متقاربة بني 

هاتني الشريحتني.
وق��ال املتح��دث باس��م املكت��ب 
االعالم��ي جملل��س ال��وزراء س��عد 
احلديثي في تصريح إلى "الصباح 
اجلدي��د"، إن "احلكومة تهدف إلى 
توسيع مظّلة احلماية االجتماعية 
وش��مول اكبر عدد من الش��رائح 

بالرواتب التقاعدية".
وأضاف احلديثي أن "شرائح كبيرة 
ف��ي اجملتم��ع م��ن العامل��ني في 
القطاع اخلاص، الس��يما اصحاب 
االعمال احلّرة ال يتمتعون بحماية 

اجتماعية".
وأك��د "التزام احلكوم��ة االحتادية 
بش��مول جمي��ع من لي��س لديه 
ضم��ان اجتماع��ي لغ��رض تأمني 
حياتهم املستقبلية وعائالتهم".
"احلكوم��ة  أن  احلديث��ي  ولف��ت 

باش��رت بصياغة مش��روع قانون 
ملواجهة  االجتماعية  التأمين��ات 
م��ن  وانطالق��اً  النق��ص،  ه��ذا 
مس��ؤوليتها ف��ي توفير وس��ائل 
للعراقي��ني  الكرمي��ة  العي��ش 

جميعاً".
ويح��دد املتحدث باس��م مجلس 
ال��وزراء الغرض من املش��روع بأنه 
ل� "ضمان التوزيع العادل للثروات 
بني املواطن��ني العراقيني، وكذلك 
توس��يع الطبق��ات املش��مولة"، 
مش��ددا في الوقت ذات��ه على أن 
"اغل��ب املواطن��ني يعملون خارج 
اط��ار الدولة ويجب أن تكون لهم 

رواتب تقاعدية".
احلكوم��ي  "املش��روع  أن  وأورد 
س��يضمن االنتقال بني العاملني 
في القطاع اخلاص والعام، لوجود 
تقارب ف��ي االمتي��ازات املمنوحة 

للطرفني".
إن  بالق��ول  احلديث��ي  وخل��ص 
"املشروع س��يضمن ايضاً حقوق 
املضحني الذين قاتلوا التنظيمات 
االرهابية سواء القتلى أو اجلرحى، 
وكذل��ك املتضررين من العمليات 

العسكرية".
تتمة ص3

الحكومة تكشف عن توفير الحماية للجميع
في قانون التأمينات االجتماعية

جانب من اجللسة االعتيادية جمللس الوزراء

السليمانية ـ الصباح الجديد:
دعا األم��ني الع��ام جلامع��ة الدول 
العربي��ة أحمد أبو الغي��ط، رئيس 
اقليم كردس��تان مسعود البارزاني 
إلى تأجيل االس��تفتاء وإجراء احلوار 
مع بغداد برعاي��ة دولية، فيما أكد 
البارزاني أن االستفتاء سيجري في 

موعده احملدد.
وقالت رئاس��ة اقليم كردستان في 
بيان تلقت "الصباح اجلديد" نسخة 
من��ه إن "رئي��س إقليم كردس��تان 

مس��عود البارزاني استقبل األمني 
العربي��ة أحمد  الع��ام للجامع��ة 
أبو الغي��ط"، مبينة أن "أبو الغيط 
أش��اد بدور وانتصارات البيشمركة 
في دحر داعش وحترير املوصل فضال 
عن املوقع املهم إلقليم كردس��تان 

بالنسبة للجامعة العربية".
وأضاف��ت الرئاس��ة أن "أبو الغيط 
أع��رب عن قلق��ه للبارزاني بش��أن 

إجراء االستفتاء".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
أك��دت احملكم��ة االحتادي��ة العليا 
دستورية وضع مجلس النواب ملادة 
في قانون املوازنة العامة تتضمن 
وجوب ش��راء مس��تلزمات طبية 

بدالً من سفر املرضى إلى اخلارج.
اإلعالم��ي  املكت��ب  مدي��ر  وق��ال 
للمحكمة االحتادي��ة العليا إياس 
الس��اموك ف��ي بي��ان ل��ه تلقت 
منه،  اجلديد" نس��خة  "الصب��اح 
إن "إح��دى امل��واد املطع��ون بعدم 
دس��توريتها ف��ي دع��وى الطع��ن 
ببع��ض م��واد املوازن��ة رق��م )17/ 
تتضم��ن  2017(كان��ت  احتادي��ة/ 

وجوب ش��راء املستلزمات الطبية 
للمواطن��ني ب��دالً م��ن حتميلهم 
مشاق ومبالغ الس��فر إلى اخلارج 

لغرض العالج".
الت��ي  امل��ادة  "ه��ذه  ان  وأض��اف 
حمل��ت الرق��م )53( ف��ي قان��ون 
املوازن��ة العام��ة للع��ام احلال��ي، 
وج��دت احملكم��ة االحتادي��ة العليا 
مجل��س  قب��ل  م��ن  وضعه��ا  أن 
النواب ال يتع��ارض مع صالحياته 
التش��ريعية املنصوص عليها في 
امل��ادة )62(م��ن الدس��تور"، مبيناً 
أنه "تقرر رد الطع��ن بها، واحلكم 

بدستوريتها".

بغداد ـ الصباح الجديد:
 أك��د رئي��س اجلمهوري��ة ف��ؤاد 
معص��وم أهمي��ة تفعيل ملف 
املصاحل��ة اجملتمعي��ة الت��ي من 
ش��أنها ترس��يخ مبادئ السلم 
األهل��ي والتعاي��ش ب��ني جميع 

مكونات الشعب العراقي.
تلق��ت  رئاس��ي  بي��ان  وذك��ر 
"الصباح اجلديد" نس��خة منه 
ان" معصوم في قصر الس��الم 
صب��اح  اس��تقبل  بغ��داد  ف��ي 
الي��وم )أم��س( األحد وف��دا من 
معهد الس��الم األوروبي برئاسة 
املدي��ر التنفيذي للمعهد مارتن 

كريفثس".
وأك��د معصوم بحس��ب البيان 
خالل اللقاء " أهمية النشاطات 
الت��ي تؤديها منظم��ات اجملتمع 
املدني والهيئات الدولية في ظل 
الظروف الراهنة التي يعيش��ها 
العراق، مثمنا اجلهود االنسانية 
الت��ي تبذلها املنظم��ات احمللية 
والدولي��ة في تقدمي املس��اعدة 
الس��يما  العراق��ي  للش��عب 
النازح��ني وتوفير س��بل العيش 
الكرمي لهم حت��ى عودتهم إلى 

مناطق سكناهم".
تتمة ص3

معصوم يدعو إلى تفعيل ملف المصالحة 
المجتمعية لترسيخ مبادئ السلم األهلي

أبو الغيط يدعو البارزاني 
لتأجيل االستفتاء واألخير يصر 
على إجرائه في موعده المحدد

المحكمة االتحادية ترد طعنًا حكوميًا 
في الموازنة وتؤكد دستوريته

تنظيم داعش .. من الذئاب المنفردة الى 
شبكات عمل مترابطة داخل أوروبا

اليابان تقدم للعراق تقنيات متطورة
لتعزيز قدرات العاملين في مجال الصحة 23

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشف مصدر أمني رفيع في قيادة 
عمليات بغ��داد، ام��س األحد، عن 
صدور توجيهات م��ن القائد العام 
للقوات املس��لحة حي��در العبادي 
برفع جمي��ع نق��اط التفتيش عن 
داخل  الك��رادة  مداخ��ل منطق��ة 
وسط العاصمة بغداد وفتح جميع 

الطرق املؤدية إليها.
وقال املصدر ف��ي تصريح صحفي 

إن "القائد العام للقوات املسلحة، 
وج��ه مؤخ��را برف��ع كاف��ة نقاط 
التفتي��ش م��ن مداخ��ل منطق��ة 
الكرادة داخ��ل، وفتح جميع الطرق 
املؤدي��ة إليه��ا، على أن يت��م ذلك 

بأسرع وقت".
وأضاف، أن "االس��تعدادات لتنفيذ 
التوجيه ماضية على قدم وس��اق، 
التفتي��ش في  إج��راءات  وس��تتم 
مناط��ق خ��ارج منطقة الك��رادة، 

وم��ن املق��رر أن يتم نص��ب أجهزة 
الس��كانر في نقاط جسر اجلادرية 
الش��عب  وبداي��ة جس��ر ملع��ب 
ومدخ��ل الكرادة من جهة منطقة 

الزعفرانية".
وأشار إلى أن "اإلجراء مت اتخاذه بعد 
املناشدات والتظاهرات املتكررة من 
قبل س��كنة وجتار منطقة الكرادة 
داخل، بعد سلس��لة من اإلجراءات 
األمني��ة املش��ددة الت��ي اتخذتها 

قيادة عمليات بغداد، عقب تفجير 
بنايت��ي مجم��ع اللي��ث التج��اري 

وهادي سنتر".
من جه��ة أخرى، حذر متخصصون 
في املرور، من حدوث زخم واختناقات 
مروري��ة عن��د تلك املناط��ق، حيث 
ستش��هد مدينة بغداد كثافة في 
جتمع العج��الت عن��د مرورها عبر 

أجهزة الفحص املزمع تنصيبها.
تتمة ص3

العبادي يوّجه بفتح الطرق المؤدية الى
"الكرادة داخل" وتخليصها من نقاط التفتيش

متابعة الصباح الجديد:
أعل��ن اجليش الس��وري كس��ر 
حصار تنظي��م "داعش" ملطار 
محافظة دير الزور العس��كري، 
بحسب ما أوردت وكالة األنباء 

السورية الرسمية )سانا(.
وأفادت )س��انا( بأن وحدات من 
اجليش والق��وات الرديفة فكت 
احلص��ار ع��ن مط��ار دي��ر الزور 
العس��كري الذي كان يسيطر 
ث��الث  التنظي��م من��ذ  علي��ه 
س��نوات، وذل��ك بعد أي��ام من 
كس��ر حصاره ملدينة دير الزور، 
إضافة إلى كس��ر حصار حيي 
هراب��ش والطحط��وح جن��وب 

شرق مدينة دير الزور.
املرص��د  ق��ال  جانب��ه،  م��ن 
االنس��ان،  حلق��وق  الس��وري 
ومقره بريطانيا، إن اش��تباكات 
عنيف��ة ال ت��زال متواصلة بني 
واملس��لحني  النظ��ام  ق��وات 
املوال��ني لها مبش��اركة القوات 
اخلاص��ة الروس��ية م��ن جهة، 

"داعش" من  تنظي��م  وعناصر 
جهة أخ��رى، على مح��اور في 
أط��راف مدينة الرق��ة دير الزور 

ومحيطها.
وأضاف املرصد أن قوات النظام 
حققت تقدما في املنطقة من 

مح��ور املط��ار ومح��ور املقابر، 
وباتت أقل من 500 متر تفصل 
ب��ني ق��وات النظ��ام املتقدمة 
املرتبطة  الكتل��ة  م��ن جه��ة 
باللواء 137، وبني مطار دير الزور 
العس��كري احملاصر منذ مطلع 

العام اجلاري 2017.
ف��ي غضون ذلك ش��نت، قوات 
وه��ي  الدميقراطي��ة،  س��وريا 
حتال��ف مدع��وم م��ن الواليات 
املتح��دة يض��م ف��ي معظمه 
مقاتل��ني عربا وأك��رادا، عملية 

جديدة على تنظي��م "داعش" 
ش��مالي محافظ��ة دي��ر الزور 
بهدف الس��يطرة على مناطق 
إلى الشمال والش��رق من نهر 

الفرات.
وذكرت القيادة العامة جمللس دير 
تقاتل  والتي  العس��كري،  الزور 
ضمن قوات سوريا الدميقراطية، 
ف��ي بي��ان أن العملي��ة الدائرة 
في محافظة دي��ر الزور تهدف 
إل��ى الس��يطرة عل��ى مناطق 
والشرقي  الشمالي  الريف  في 

والتقدم باجتاه نهر الفرات.
وج��اء ف��ي البيان "إننا باس��م 
القي��ادة العامة جمللس دير الزور 
العس��كري نزف بش��رى البدء 
بحملة )عاصفة اجلزيرة( والتي 
تس��تهدف حترير م��ا تبقى من 
أراضي اجلزيرة الس��ورية وشرق 
الف��رات م��ن رج��س اإلرهابيني 
وتطهير ما تبق��ى من ريف دير 

الزور الشرقي".
تفصيالت ص6

الجيش السوري يكسر حصار "داعش" لمطار دير الزور

متابعة

بغداد ـ الصباح الجديد:
ق��رر مجلس ال��وزراء، تش��كيل 
جلنة تتولى توفير مراكز لتأهيل 
اجلرحى واملعوق��ني من املقاتلني 
املصابني في اثناء املواجهات مع 

تنظيم داعش اإلرهابي.
وق��ال مصدر ف��ي مكتب رئيس 

مجل��س ال��وزراء ف��ي تصري��ح 
صحف��ي إن "تش��كيل اللجنة 
ج��اء بناء على م��ا عرضه رئيس 
مجلس ال��وزراء حي��در العبادي 
جلس��ة  خ��الل  ط��ارئ  بنح��و 
مجلس الوزراء االعتيادية ال� 30، 

املنعقدة بتاريخ 1 آب 2017".

واضاف، إن "اللجنة سترأس��ها 
ال��وزراء،  العامة جمللس  األمان��ة 
وتضم بعضوية ممثلني عن وزارات 
والصح��ة  والداخلي��ة  الدف��اع 
والعمل والش��ؤون االجتماعية، 
فضال عن ممثل من هيئة احلشد 

الشعبي".

بغداد - أسامة نجاح:
أعلن��ت محافظ��ة االنب��ار ، أمس 
األحد ، ع��ن صدور أوام��ر بتحريك 
ع��دد م��ن القطعات العس��كرية 
املتمرك��زة في الرم��ادي والفلوجة 
وبغداد لتحرير مناطق غربي االنبار 
بالتزام��ن م��ع قيام طي��ران اجليش 

العراق��ي بعملي��ات قصف مركزة 
اس��تهدفت قطع إم��دادات داعش 

عن املنطقة. 
وق��ال نائ��ب محافظ االنب��ار علي 
فرحان في حديث خاص لصحيفة 
القي��ادات  إن"  ‘‘الصب��اح اجلدي��د‘‘ 
األمني��ة أوع��زت بتحري��ك ق��وات 

أمنية من مناط��ق مدينة الرمادي 
والفلوجة والعاصمة بغداد لتحرير 
مناطق أقضي��ة عنه وراوه والقائم 
غرب��ي االنب��ار بالتزام��ن م��ع قيام 
طي��ران اجلي��ش بعملي��ات قصف 
إمدادات  اس��تهدفت قطع  مركزة 

داعش". 

وأض��اف أن" أمر حتري��ك القطعات 
العس��كرية باجتاه املناطق الغربية 
للمحافظة جاء ضمن استعدادات 
القوات األمنية والقوات الس��اندة 
لها لتحرير جميع املناطق الغربية 

للمحافظة". 
وتابع نائب احملافظ أن" هذه اإلجراءات 

تأتي ضمن خطة القيادات األمنية 
للش��روع بحمل��ة أمنية واس��عة 
النطاق لتحرير املناطق الغربية من 
س��يطرة داعش بالتزامن مع حالة 
الفوض��ى واالرتب��اك ف��ي صفوف 
عناصر التنظيم اإلجرامي في تلك 
املناطق نتيجة استهداف إمداداته 

من قبل طيران اجليش". 
م��ن جانبه أف��اد مص��در أمني في 
حشد االنبار، أمس األحد، بان تسعة 
من عناصر تنظيم داعش اإلجرامي 
قتلوا بقصف صاروخي اس��تهدف 

وكرا لهم غربي احملافظة. 
تتمة ص3

القطعات العسكرية تتجه نحو عنه وراوه والقائم لتحريرها من عصابات داعش

مجلس الوزراء يقرر تشكيل لجنة لعالج جرحى المقاتلين

بغداد ـ الصباح الجديد:
أصدرت هيئة النزاهة، أمس األحد، 
بيانا بش��أن إيق��اف وزي��ر التجارة 
األس��بق عب��د الفالح الس��وداني 
في مطار بيروت، مش��يرة إلى أنها 
بذل��ت جه��ودا لغ��رض اعتقاله، 
فيما أكدت أن العملية جاءت بناء 
على "النش��رة احلم��راء" الصادرة 

عن االنتربول الدولي.
وجاء في بي��ان الهيئة الذي تلقت 
"الصب��اح اجلديد"، نس��خة منه، 

"لقد أفضت جهود هيئة النزاهة 
واجله��ات   - االس��ترداد  دائ��رة   -
الس��اندة، وبالتعاون مع االنتربول 
الدولي، وشعبة اتصال بيروت، إلى 
القب��ض على املدان اله��ارب عبد 
الفالح حس��ن حمادي الس��وداني 
يوم اخلميس املوافق 7 أيلول 2017 

في مطار بيروت".
وأض��اف البيان أن "عملية القبض 
مت��ت بن��اء عل��ى النش��رة احلمراء 
الصادرة عن االنتربول الدولي التي 

مت تنظيمها اس��تنادا على امللفات 
والطلب��ات التي قام��ت بإعدادها 
وجتهيزها دائرة االسترداد في هيئة 
النزاهة بالتعاون مع رئاسة االدعاء 
الع��ام، حي��ث مت إعم��ام النش��رة 
احلمراء عل��ى جمي��ع دول العالم 
وإذاعة البحث العربية، وس��ارعت 
الهيئة على الفور باتخاذ اإلجراءات 
القانوني��ة الالحقة التي س��يتم 

اإلعالن عنها فيما بعد".
وأوض��ح أن "املعلومات املس��جلة 

لدى الهيئة عن املدان كانت تشير 
إلى إقامته ف��ي اململكة املتحدة، 
حيث متت املتابعة املستمرة خالل 
الس��نوات الس��ابقة م��ع جميع 
اجله��ات الدولي��ة والوطنية وعلى 
أعلى املس��تويات؛ بغية تس��ليم 
امل��دان إلى العراق، بي��د أن اجلهات 
م��ن  تعت��ذر  كان��ت  البريطاني��ة 
بدعوى مجهولية محل  تسليمه 

إقامته".
تتمة ص3

"النزاهة" تؤكد تعاون اإلنتربول
في إيقاف السوداني بمطار بيروت

السليمانية ـ الصباح الجديد:
أف��اد مص��در مطل��ع ب��أن احلزبني 
الكردي��ني الرئيس��يني الدميقراطي 
الوطن��ي  واإلحت��اد  الكردس��تاني 
الكردس��تاني إتفقا، أم��س االحد، 
على تفعيل برملان إقليم كردستان 

يوم 14 أيلول احلالي.
وقال املصدر في تصريح صحفي، إن 
"احلزبني الدميقراطي الكردس��تاني 
الكردس��تاني  الوطن��ي  واإلحت��اد 
إتفاقا مبدئياعل��ى تفعيل البرملان 
الكردس��تاني يوم ال� 14 من أيلول 

احلالي".

وأض��اف املص��در الذي طل��ب عدم 
الكش��ف عن اسمه، أن "اإلتفاق مت 
خالل إجتماع عقد األحد بني قيادي 
والوطني  الكردستاني  الدميقراطي 

الكردستاني".
الوطن��ي  اإلحت��اد  أن  إل��ى  يش��ار 
الكردستاني طرح اجلمعة املاضية 
مشروعا جديدا بشأن تفعيل برملان 
إقليم كردستان تتألف من سبعة 
نق��اط وه��ي تفعيل برمل��ان إقليم 
كردستان ومعاجلة رواتب املوظفني 
م��ن خ��الل مش��روع قان��ون ومنح 
الثقة لتش��كيل مجل��س صندوق 

موارد النف��ط والغاز وتعديل قانون 
اإلنتخاب��ات واص��دار قان��ون خاص 
ومن��ح  اإلس��تقالل  بإس��تفتاء 
الثقة للجنة صياغة دس��تور دولة 
كردس��تان وتعدي��ل قانون رئاس��ة 

اقليم كردستان.
ويش��هد إقلي��م كردس��تان أزم��ة 
سياس��ية وقانونية من��ذ أكثر من 
عامني عل��ى خلفية ظهور خالفات 
الرئيسية  السياسية  األطراف  بني 
إقلي��م  رئاس��ة  قان��ون  بش��أن 

كردستان.
تتمة ص3

االتحاد الوطني و"الديمقراطي" يتفقان
على تفعيل برلمان كردستان في 14 أيلول

أكدت أّنه يساعد في االنتقال لموظفي القّطاع العام والخاص

تتزامن مع عمليات القصف الجوي 

اجليش السوري في مطار دير الزور العسكري



شؤون عراقية2

بغداد - زينب الحسني:

اعتم��دت االمان��ة العام��ة جملل��س 
العم��ل  وزارة  مب��ادرة  ال��وزراء 
والش��ؤون االجتماعي��ة لتش��جيع 
احل��وار اجملتمعي ف��ي املناطق احملررة 
واحملافظ��ات متهيدا ملرحل��ة ما بعد 

عصابات داعش االرهابية.
وقال وكيل ال��وزارة عبد الكرمي عبد 
اهلل  في حديث ل� ِ« الصباح اجلديد 
»  ان مبادرة تشجيع احلوار اجملتمعي 
بني املكونات للمحافظات واملناطق 
احملرر طرح��ت في اجللس��ة االخيرة 
جمللس ال��وكالء في االمان��ة العامة 
جملل��س ال��وزراء ال��ذي تبن��ى ب��دوره 
املبادرة ووجه بأعمامها على جميع 
ال��وزارات واجلهات املرتبط��ة ، مبينا 
انه وفي ظل الظروف التي تعيشها 
الب��الد ولغرض التق��دم نحو االمام 
بعد حترير املوص��ل وباقي احملافظات 
وامل��دن والقصب��ات ولوجود هاجس 
لدى مختل��ف الفعاليات اجملتمعية 
ولرس��م صورة للمرحلة املقبلة  مت 
طرح ه��ذه  املبادرة لالرتق��اء بالبالد 

وجتاوز األخطاء السابقة .
واض��اف عبد اهلل: ان االمانة العامة 
جمللس الوزراء باشرت بإصدار توجيه 
بتعمي��م كتاب رس��مي الى جميع 
الوزارات واحملافظات لتشجيع احلوار 
اجملتمعي، الفًتا ال��ى انها متثل دعوة 
صادقة ال��ى تكثيف احلوار اجملتمعي 
من قبل اجلميع من اجل مش��اركة 
واس��عه م��ن مختل��ف الفعاليات 
اجملتمعي��ة، وكل من موقعه س��واء 
في االسرة او الزقاق او احمللة او رجال 
االعمال وأكادمييني وش��يوخ عشائر 
ومثقفني وش��باب منظمات اجملتمع 
املدني ليعرب��وا عن وجهات نظرهم 
واملساهمة في صنع القرار وبالتالي 
يؤثروا في القرارات النهائية ورس��م 

مستقبل أفضل لبلدهم.
وبني ان دول عديدة اس��تطاعت من 
خالل احلوار اجملتمعي ان تصل الى بر 
االمان اعتمادا على احلديث املباش��ر 
م��ا ب��ني املواطن��ني اذ ال يس��تثنى 
أحد م��ن هذا احلوار االمن اس��تثناء 
نفس��ه او اس��تثناءه الدستور هذه 

ه��ي اساس��يات العمل ف��ي احلوار 
اجملتمع��ي، ولذلك ميكن ان يس��اعد 
احل��وار ف��ي توس��يع قاع��دة كبيرة 
واعطاء روى واف��كار خلدمت العراق 
ملرحل��ة ما بعد داعش، مش��يراً الى 
انه ممكن أي ش��خص ان يقوم بإدارة 
احلوار مع مجموعة من االش��خاص 
التحديات  ب��اب ملناقش��ات  لفت��ح 

واخملاوف بشأن هذه املرحلة. 
واوض��ح وكي��ل ال��وزارة ب��أن عل��ى 
الش��خص ال��ذي يق��ود ه��ذا احلوار 
ان يك��ون محاي��دا لي��س لدية ميل 
لط��رف على حس��اب االخ��ر ، على 
ان تؤخ��ذ هذه احل��وارات التي تنظم 
في املناطق او امل��دارس او اجلامعات 
واملؤسس��ات احلكومي��ة او اجلام��ع  
رؤية  العش��ائرية ضم��ن  واجملال��س 
تخدم الب��الد في ظل الوضع الراهن 
، الفت��اً الى ان��ه  ممكن طرح رؤى غير 
مس��موعة س��ابقا وان كان��ت من 
اطراف بعيدة عن مجال السياس��ة 

او االقتص��اد وهنا س��تكون البداية  
ألع��داد مجتم��ع صح��ي  ميكن ان 
يواج��ه التحدي��ات في املس��تقبل 
عل��ى مب��دئ العدال��ة االجتماعية 
واملساوئ وان تؤخذ كل االفكار التي 
تط��رح بهذه احل��وارات وحتلل وتصل 

الى مرحلة النهائية .
واك��د عب��داهلل  ،عدم وج��ود مدى 
محدد لتل��ك احلوارات لك��ون البالد 
امام حتدي��ات كبيرة وكلما توس��ع 
احلوار كلما كان شامل وواسع وكلما 
اس��تطاعتنا ان جنني االف��كار التي 
تس��هم في اعادة بناء اواصر الثقة 
بني اطياف اجملتمع العراقي ، مشيراً 
الى اهمية مش��اركة رجال االعمال 
في هذه احلوارات ،السيما وان هناك 
نس��ب عالية من الفقر والبطالة  ، 
فضال عن االكادمييني واالقتصاديني و 
والباحثني واالعالميني واملتخصصني 
في الش��أن االجتماعي بغية تطوير 
مستوى الوعي لدى اجملتمع العراقي 

ال��ذي يعان��ي م��ن تفش��ي اجلهل 
واالمي��ة وبنس��ب عالي��ة وبالتالي 
ان  اجملتمع��ي  احل��وار  خ��الل  ممك��ن 
الوص��ول  ال��ى رؤى مش��تركة في 
كيفية جتاوز هذه املرحلة  بعيداً عن 

كل املسميات.
وب��ني  انه لم يتم طرح أي طائفه  او 
فئ��ة او جزئية من اجملتم��ع العراقي 
بل مت التعامل على اس��اس االنسان 
كانسان لذلك عندما ننطلق باحلوار 
من اس��س ثابته  تتمثل بالدس��تور 
العراق��ي ال��ذي ال ميي��ز ب��ني االفراد 
اجملتمع العراقي ويحترم كل الديانات 
واالطي��اف ، اعتماداً عل��ى  االنفتاح 
بني جميع مكونات الشعب العراقي 
م��ع بعضها م��ن خالل لغ��ة حوار 
ومكاش��فات بكل اخمل��اوف من اجل 
الوصل الى رؤى مشتركة ، موضحاً 
بان كل محافظة او قضاء او مدينة 
لديه��ا حتدي��ات قد تكون بس��يطة 
ممكن جتاوزه��ا باقل مجه��ود وفترة 

من احلوار ، وهناك حتديات حتتاج الى 
مدى بعيد ، لذا من املهم البدء  في 
هذا احلوار بذهنية وعقلية منفتحة 
لع��راق موحد وجدي��د بعيد عن كل 
والتقدي��ر  االحت��رام  ،و  املس��ميات 
ل��كل التضحيات الت��ي قدمت من 
اج��ل النصر على عصاب��ات داعش، 
لك��ون الذين ضح��وا بدمائهم هم 
م��ن احملافظ��ات اجلنوبي��ة والذي��ن 
هجروا ونزحوا من اراضيهم هم من 
احملافظ��ات الغربية  ف��ال يوجد رابح 
في هذه املعركة لذا فأن احلوار ممكن 
ان يرس��خ ثقافة جديدة بني جميع 
هؤالء من ش��أنها اع��ادة بناء اواصر 
الثق��ة وادامتها ب��ني مختلف ابناء 

العراق. 
وأش��ار عب��د اهلل، ال��ى ان��ه يج��ب 
وض��ع الية عمل وخط��ة متكاملة 
لكيفي��ة زج االعالميني واألكادمييني 
ومنظم��ات اجملتمع املدن��ي في هذه 
احلوارات وتفعيلها، فضالً عن اجلهة 

الت��ي تتبنى احلوار الن احل��وار إذا لم 
يكن هناك مس��يرين ل��ه في االجتاه 
الصحي��ح ممكن ان ي��ؤدي الى نتائج 
عكسية وغير محس��وبة، مبيًنا ان 
االولوية س��تكون جلم��ع من يريد ان 
يتحاور م��ن رجال الدين والعش��ائر 
واال كأدمي��ني ومتخصص��ني لغرض 
بناء مجتمع سليم وسيتم شمول 
كل بقع��ة ف��ي ارض الوط��ن بهذه 

املبادرة.
وكش��ف وكي��ل ال��وزارة ان هن��اك 
اقتراح بع��د املداولة مع وزير العمل 
محمد ش��ياع الس��وداني ان تتولى 
وزارة العمل والش��ؤون االجتماعية 
زم��ام ه��ذه املب��ادرة لكونه��ا ه��ي 
اجلهة املس��ؤولة عن فئ��ات العمال 
والعاطلني من الش��باب، فضالً عن 
ان هناك اش��ارات دعم االمم املتحدة 
له��ذه املبادرة وس��يتم مباحثه مع 
وزي��ر العمل حول كيفية اس��تثمار 

هذا الدعم. 

مجلس الوزراء يعتمد مبادرة تشجيع
الحوار المجتمعي في المناطق المحررة

تمهيدا لمرحلة ما بعد عصابات داعش اإلرهابية
عادل عبد المهدي

صدرت تصريحات حول انتقال ارهابيني ملنطقة دير الزور.. 
وص��درت قبلها تصريحات عن انتق��ال ارهابيني الى خارج 
املوصل وتلعفر وغيرهما. وبعيداً عن أي تبسيط، فاملعركة 
م��ع »داعش« تخفي معارك اخرى، له��ا جذورها وابعادها، 
ف��ي قائمة طويلة ومعقدة ومتداخلة بكل مس��توياتها. 
فهناك اس��رائيل ومواقفها الظاهرة واخلفية، السياسية 
والعس��كرية.. وأميركا والغرب ومن معهم.. وروسيا ومن 
معها.. والدول العربية واخلليج باختالف مواقفهم.. وتركيا 
وايران، اضافة للحكومات العراقية والس��ورية واللبنانية 
وجبهاتها الداخلية املؤيدة واملعارضة وما بينهما.. وهناك 
بالطب��ع »حزب اهلل« ال��ذي لعب دوراً ب��ارزاً خصوصاً منذ 

معركة »القصير«.. من دون ذكر بقية القوى واملعارك.
1 - ال يختلف اثنان -على املستوى االستراتيجي ومحاربة 
االره��اب- ان النجاح في س��وريا ولبنان، ه��و جناح للعراق، 
والعك��س صحي��ح متام��اً. والش��ك ان جناح »ح��زب اهلل« 
واجلي��ش اللبناني في طرد االرهاب والدواعش من منطقة 
احلدود هو انتصار استراتيجي. فاذا كان صعباً على البعض 
االش��ادة به العتبارات خاصة، فعلى اقل تقدير وضعه في 
احلس��اب، وعدم التش��ويش عليه، خصوص��اً بعد التأكد 
ان املعلوم��ات التي تكلمت عن نق��ل االرهابيني للعراق او 
احتوائهم، هي تهويالت شبيهة مبا تردد بخصوص املوصل 
وتلعف��ر، ليس اال. مما يضعنا ام��ام حقائق تعرفها احلروب، 
باختراق القيادات والتش��كيالت، واستغالل االنهيارات، او 
انس��حابهم من حصار محدود حلصار اكثر فتكاً.. يقابله 
ثم��ن ونص��ر.. يتمث��الن اساس��اً بتأمني اجلبه��ة اخللفية 
ف��ي لبنان واحملافظات الس��ورية ال��� 12، ملصلحة التفرغ 
للمحافظتني املتبقي اج��زاء مهمة منهما بيد »داعش«، 

أي »الرقة« و«دير الزور«. 
كنا نتمنى على اخواننا اللبنانيني والسوريني اطالع اجلانب 
العراقي بالتفاصيل درءاً لسوء الفهم، عدا ذلك، ال مجال 
للتش��ويش والقول باحتواء »داع��ش«، وعبورهم للعراق. 
فسياس��ة »مناط��ق التهدئ��ة« االربعة، )ادل��ب، وحمص 
-اط��راف من الالذقية وحلب وحماة-، والغوطة الش��رقية 
لدمش��ق، ودرعا والقنيطرة( واملقرة في »االس��تانا« بداية 
ايار املاضي، برعاية روس��يا وايران وتركي��ا، واملدعومة أممياً 
شهدت ممارسات مشابهة.. وعّد جناحها نقلة استراتيجية 
ملوازين القوى، ولفرز االره��اب عما عداه، لتطويقه ودحره، 
وليس الحتوائه.. ففتحت الباب لعودة احلياة واملساعدات 
وحللول سياسية، كانت مستحيلة قبل أشهر. فلو كانت 
هناك قيادة مشتركة واحدة للمعارك بني البلدان الثالثة، 
التخذت قراراً مش��ابهاً. ففي اجلان��ب العراقي من احلدود 
تتقدم القوات العراقية واحلش��د الشعبي والبيشمركة، 
وتتق��دم ف��ي اجلانب االخ��ر للح��دود الق��وات النظامية 
الس��ورية وقواه��ا الرديف��ة ومنه��ا ح��زب اهلل بكثاف��ة 
واس��تعدادات عالية حتت غطاء جوي روسي، بينما تتقدم 
قوات »س��وريا الدميقراطية« واملعارضة الس��ورية بغطاء 
اميركي. فهناك تس��ابق ب��ني القوى املعادي��ة ل�«داعش« 
حلس��م املعركة والس��يطرة على االرض، لطرد »داعش«، 
وتطهير احلدود العراقية الس��ورية، مما ميهد للقضاء على 
بؤره املتبقية هنا وهناك، واحتالل مواقع القوة اس��تعداداً 

للمفاوضات او التحاربات التي ستعقب »داعش«.
كالمنا لي��س تبريراً ومجاملة، بل ذكر الوقائع   2-
واملبادىء.. فلم نبرر قبل 2012 اس��تخدام االرهاب االراضي 
الس��ورية ضدنا بحجة »املقاومة«، وكن��ا نناقش الطرف 
السوري انزعاجنا، بدءاً من الرئيس االسد لكبار املسؤولني 
الس��وريني، ونطلع االخوة اللبنانيني على مساعينا، وفي 
مقدمتهم س��ماحة الس��يد نص��ر اهلل. دافعن��ا عن دور 
التحالف الدول��ي بقيادة اميركا ف��ي مواجهة »داعش«.. 
ودافعن��ا عن الدور االيراني والذي لواله )ولوال فتوى »اجلهاد 
الكفائي« وانطالق احلش��د الش��عبي وقواتنا املس��لحة 
بشتى أسماءها(، والدعم الدولي، لدخلت »داعش« بغداد 
واربي��ل واجتاحت الع��راق.. ومن دون مقارن��ات ومقاربات، 
كنا مع االميركان نفس��ر ايجابياً املواق��ف االيرانية، وكنا 
مع االيرانيني نفس��ر ايجابياً املواق��ف االميركية، يدفعنا 
حرصنا وواجبنا حلش��د القوى حملارب��ة االرهاب والدفاع عن 

بلدنا، مع علمنا ان هذا لن يرضي أي من الطرفني.

»حزب اهلل« 
وانتقال اإلرهابيين؟

تقـرير

بون ـ جاسم محمد*

حصل تنظي��م  داعش، رمبا اهتماما اكثر 
من بقية اجلماعات املتطرفة عند املراقبني 
والباحثني ومراكز الدراسات املعنية، فمنذ 
انطالقت��ه فرعا للقاعدة ع��ام 2006 في 
صحراء االنبار باس��م “الدولة االسالمية 
ف��ي الع��راق”، كان ه��دف التنظي��م هو 
اس��قاط  حكومة بغ��داد، واعطى ظهره 
ال��ى اس��رائيل والغ��رب.  االن يض��ع هذا 
التنظيم اوروبا نصب اعينه، وهذا مايثير 
الكثير من التسائوالت، فماهي االسباب 
؟ ومن هي االطراف املستفيدة ؟  ومن هي 

اجلهات التي تقف وراءه؟
أعلن��ت وزارة الداخلية اإلس��بانية يوم 6 
س��بتمبر 2017 بأنها أوقفت بالتنس��يق 
مع املديرية العامة ملراقبة التراب الوطني 
في املغ��رب إس��بانيا و5 مغاربة، مؤكدة 
أن��ه مت بذل��ك “تفكيك خلي��ة “جهادية” 
كان��ت تعد لهجم��ات واس��عة النطاق. 
اجملموع��ة  أن  كش��فت   التحقيق��ات 
خطط��ت لهجم��ات إرهابي��ة واس��عة 
النطاق وعقدت اجتماعات ليليلة سرية 
قامت خالله��ا بدورات تدري��ب ومحاكاة 

عمليات قتل عبر قطع الرأس.
الش��رطة  عث��رت  الس��ياق  ذات  وف��ي 
س��يتمبر   6 ي��وم  كذل��ك  الفرنس��ية 
2017عل��ى مواد تس��تعمل ف��ي صناعة 
املتفج��رات بإحدى الش��قق في منطقة 
فيلجويف بالضاحية اجلنوبية للعاصمة 
باعتق��ال  وقام��ت  باري��س.  الفرنس��ية 
ش��خصني عل��ى خلفية القضي��ة التي 
تكلف��ت ش��عبة مكافح��ة اإلرهاب في 

نيابة باريس التحقيق فيها.

وسيق ان اعلنت االستخبارات االسبانية 
ف��ي اعقاب عملي��ة برش��لونة االرهابية 
يوم 16 اوغست 2017، ) سائق الشاحنة  
يون��س اب��و يعقوب( ع��ن وجود ش��بكة 
مرتبط��ة بش��يخ متطرف يدير ش��بكة 
تعمل لصالح تنظيم داعش وصل عددها 
ال��ى مايق��ارب خمس��ة عش��ر عنصرا، 

جميعهم من املقيمني في اسبانيا .

شبكات سفر تعمل 
على نقل عناصر داعش

تقارير استخباراتية كشفت ان التنظيم 
املستخدمة  الس��فر  يستغل ش��بكات 
فى االجتار بالبش��ر على نطاق واس��ع فى 
املنطقة، وتشمل هذه الشبكات هيكال 
تنظيميا اكتشفته وكاالت االستخبارات 
األمريكي��ة واجله��ات املتحالف��ة معه��ا 
تستخدمه مجموعات محددة ملساعدة 
اإلرهابي��ني عل��ى الوصول إل��ى األراضى 
األوروبي��ة، كما خصص��ت داعش عناصر 

الدعم للشبكات لتسهيل العملية.
يق��ول “ج��ان ب��ول الب��ورد “ رئي��س جلنة 
مكافح��ة اإلره��اب ب��األمم املتح��دة، بأن 
االس��تخبارية  واملعلوم��ات  التقدي��رات 
األوروبية تش��ير إلى ارتف��اع معدل تدفق 
عناص��ر تنظي��م داع��ش مبع��دل الثلث 
خ��الل عام  2016 ما يضع أوروبا بش��كل 
حتم��ي في مواجهة تدف��ق متزايد خالل 
عام 2017  للمقاتل��ني االجانب العائدين 
الى اوروبا. ويعتق��د “البورد” بأن اإلجراءات 
األمنية الت��ي تعتمدها ال��دول األوروبية 
غير قادرة على منع تس��لل عناصر داعش 

عبر احلدود.
هذه التطورات تأتي مع حتذيرات اطلقها 
الهور طالباني، رئيس جهاز اس��تخبارات 

كوردس��تان العراق � مدينة السليمانية، 
ب��ان تنظي��م داعش ق��د ينف��ذ عمليات 
ارهابية اوس��ع ف��ي اوروب��ا. التحذير هذه 
جاء في اعقاب  هروب اعداد من مقاتليي 
داع��ش ق��درت ب 300 مقات��ل بع��د بدء 
معرك��ة احلويج��ة  التابعة ال��ى مدينة 
كرك��وك ش��مال الع��راق، بعد ان س��لم 
مقاتلي��ي داع��ش انفس��هم ال��ى قوات 
البيش��مركة الكوردي��ة،  عبرمع مناطق 

متاس  مباشرة مع قوات البشمركة.

عناصر داعش: التخلي عن القتال 
والعودة الى اوطانهم

مص��ادر معلومات موثوق��ة  ومقربة من 
اجهزة اس��تخبارات كوردس��تان ، مدينة 
السليمانية، ، ذكرت بان اعداد من مقاتلي 
داع��ش بينه��م مقاتلني اجانب س��لمت 
نفسها للقوات الكوردية،  وعثرت القوات 

الكوردية عل��ى مبالغ بح��وزت املقاتلني،  
تص��ل الى مايق��ارب عش��رة االالف دوالر 
عند كل مقات��ل، اعترفوا بان الغرض من 
ه��ذه االموال من اج��ل دفع الرش��اوى او 
اله��روب من مناطق القت��ال والعودة الى 
اوطانهم.  وبحس��ب “س��كاي نيوز” حذر 
مس��ؤول أوروبي من قي��ام “داعش” بنقل 
أموال من الش��رق األوسط إلى أوروبا، في 
مؤشر على تخطيطه لعمليات ارهابية.

التط��ورات ه��ذه تكش��ف عن انكس��ار 
معنويات التنظيم  وانهيار قدرة تنظيم 
داع��ش القتالية  ف��ي معاقل��ه ، العراق 
بتصعي��د  التنظي��م  وره��ان  وس��وريا، 
عمليات��ه في اوروبا. وه��ذا ما اكده اللواء 
الرك��ن ماج��د القيس��ي من اربي��ل، في 
حدي��ث خاص مع��ه.  تصريح��ات الهور، 
مسؤول االس��تخبارات في السليمانية، 
جائت نتيحة اعترافات عناصر داعش، رغم 
ان املكت��ب الذي يدير عملي��ات اوروبا يدار 
بعي��دا عن معاقل التنظي��م في العراق. 
وكشفت وثيقة صادرة من االستخبارات 
االيطالية خالل عام 2017  والتي نشرتها 
جري��دة »ذا غاردي��ان« البريطاني��ة، ع��ن 
»ش��بكات معقدة تس��للت من خاللها 
عناصر م��ن تنظيم داع��ش وعناصر لها 
صالت بحركات” جهادية” أخرى إلى أوروبا، 
منذ الع��ام 2015، متظاهري��ن باإلصابة، 
حتى يتلقوا العالج في العيادات واملراكز 
الصحية بأوروبا، ثم يتسنى لهم التحرك 

إلى مناطق أخرى في أوروبا
ان مش��هد العملي��ات االنتحاري��ة التي 
كش��فت عنه��ا اجه��زة االس��تخبارات 
ش��هر  خ��الل  والفرنس��ية  االس��بانية 
اوغس��ت  وس��بتمبر 2017، ب��ان تنظيم 
داع��ش يعمل عل��ى ادارة خالي��ا منظمة 
مرتبط��ة م��ع بعضها، والبع��ض ترتبط 
بعالقات عائلية ضيقة تخدم سرية وامن 
اجلماع��ة، بالت��وازي مع عملي��ات الذئاب 
املنف��ردة. ان اعتماد تنظي��م داعش على 
خاليا مت تنظيمه��ا من داخل اوروبا، يعني 
ان التنظي��م يلق��ي بثقله عل��ى تنفيذ 
عملي��ات ارهابية في اوروبا.  وممكن القول 
ب��أن هنال��ك ترابط ف��ي ش��بكات عمل 
بعض الدول االوروبية التي تعمل لصالح 

تنظي��م داعش، هذا ما اظهرته حتقيقات 
فرنس��ا واس��بانيا، الى جانب استخدام 

وسائل وادوات متشابهة !
داع��ش  تنظي��م  يرك��ز  مل��اذ   : الس��ؤال 
عل��ى اوروبا، رغ��م ان طموح��ات واهداف 
التنظيم تتركز على التمكني و السلطة 
والس��يطرة على الثروات ف��ي العراق رمبا 

اكثر من سوريا وليبيا ودول اخرى؟
� م��ن املرج��ح ان تنظيم داع��ش يرتبط 
االط��راف  بع��ض  م��ع  عم��ل  بعالق��ات 
االقليمي��ة الفاعل��ة ف��ي املنطق��ة، في 
العراق وسوريا، واستهداف تنظيم داعش 

الى اوروبا يصب في صاحلها.
� يبق��ى عامل “ اجله��اد العاملي” و” العدو 
البعي��د” يخ��دم تنظي��م داع��ش ام��ام 
بقي��ة اجلماعات والتنظيم��ات املتطرفة 
للحص��ول عل��ى التمويل وانص��ار جدد، 
وفي نفس الوق��ت محاولة من التنظيم 
الضعاف دور بع��ض الدول االوروبية داخل 

التحالف الدولي.
اصب��ح تنظيم داعش داخ��ل على فصل 
جديد في اوروبا بتنفيذ عمليات انتحارية 
عل��ى غ��رار الذئ��اب املنفردة، اش��خاص 
مرتبط��ني بالتنظي��م ينف��ذون عمليات 
مبفرده��م الى جانب منح��ى جديد خاليا 
وشبكة عمل مرتبطة ببعضها تنظيميا، 
رمبا تكون اباكثر من دول.  واالصعب هو ان 
اجهزة اس��تخبارات اوروبا مازالت تواجه 
صعوب��ة برص��د ومتابع��ة عناصر داعش 
العائدين وايقاف عمليات الذئاب املنفردة، 
وه��ذا يعن��ي ان اوروبا مازالت مرش��حة 

لعمليات نوعية اوسع.

*باحث في قضايا اإلرهاب 
واإلستخبارات

تنظيم داعش .. من الذئاب المنفردة الى شبكات عمل مترابطة داخل أوروبا

احلياة تعود الى اسواق املوصل

عبد الكريم عبد اهلل: 
على الشخص الذي 
يقود هذا الحوار ان 
يكون محايدا ليس لديه 
ميل لطرف على حساب 
االخر ، على ان تؤخذ 
هذه الحوارات ضمن 
رؤية تخدم البالد في 
ظل الوضع الراهن

قوات االمن الفرنسية في اثناء حملة لتعقب عناصر داعش
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بغداد ـ الصباح الجديد:
قال وزير العدل حيدر الزاملي، ان مشروع 
التحكيم العش��ائري سيساعد الدولة 
ف��ي حل النزاع��ات وتقوي��ة القانون ولن 

يكون بديالً عن سلطة القانون".
وذكر بيان للوزارة تلقت "الصباح اجلديد" 
نسخة منه ان الزاملي "حضر االجتماع 
ال��دوري ملش��روع التحكيم العش��ائري 
ال��ذي عقد أمس الس��بت ف��ي مضيف 
قبيل��ة آل عيس��ى الطائية ف��ي مدينة 
الكوف��ة وبحض��ور ممثل وزي��ر الداخلية 
الفريق ياسني الياسري وعبود العيساوي 
رئي��س جلن��ة العش��ائر النيابي��ة وامارة 
قبائ��ل ربيعة وامارة قبائل زبيد وعدد من 

شيوخ العش��ائر من مختلف احملافظات 
وممثل جلنة العش��ائر ف��ي مكتب رئيس 
الوزراء ومدير ادارة ش��ؤون العش��ائر في 
وزارة الداخلية واملستش��ار كزار الربيعي 
االم��ني العام املس��اعد لالحت��اد العربي 

للتحكيم التجاري وتسوية املنازعات".
وأضاف البي��ان انه "جرى خالل االجتماع 
ع��رض م��امت تنفي��ذه م��ن مق��ررات فى 
االجتماع الس��ابق ووضع خطة لتطوير 
العمل بشكل س��ريع، مع طرح الفائدة 
املتوخاة من هذا املش��روع على املستوى 
القري��ب وعلى املس��توى االس��تراتيجي 
للبل��د وخاص��ة م��ع ظ��رف االنتصارات 

املتتالية على االرهاب".

م��ن جانبهم اش��اد ش��يوخ العش��ائر 
واحلض��ور مبب��ادرة وزي��ري الع��دل حيدر 
الزاملي والداخلية قاس��م االعرجي في 
اق��رار مذكرة التفاهم اخلاصة بالس��لم 

االهلي واالصالح اجملتمعي".
وب��ارك احلاضرون النصر املتحقق على يد 
قواتنا املسلحة واحلشد الشعبي بتحرير 
قضاء تلعفر مش��يدين بالوقت نفس��ه 
بدور العش��ائر العراقية االصيلة بدعم 
املقاتلني مادياً و معنوياً ومس��اهمتهم 
بالقضاء على عصابات داعش اإلرهابية 
ومش��اركة ابنائهم في فصائل احلش��د 
الش��عبي ومختل��ف صن��وف الق��وات 

االمنية".

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن��ت محكمة حتقيق احلل��ة، أمس االحد، عن 
القب��ض على ش��بكة متهمني يروم��ون إدخال 
أش��خاص اجانب إلى الس��جل املدن��ي العراقي 

بغية احلصول على هويات عراقية.
وق��ال املتح��دث الرس��مي جمللس القض��اء عبد 
الستار بيرقدار في بيان تلقت »الصباح اجلديد« 
نس��خة من��ه، إن »مجموع��ة م��ن املتهمني مت 
ضبطه��م بينه��م منتس��بون في ق��وى األمن 
الداخل��ي ومواطنون ووس��طاء يقومون بالتزوير 
والتالعب ف��ي صفحات الس��جل املدني بدائرة 
أحوال القاس��م«. وأضاف بيرق��دار أن »املتهمني 
يقومون بإضافة أس��ماء أشخاص في صفحات 
الس��جل املدني باالتفاق مع أمني السجل لقاء 

مبالغ مالي��ة بهدف احلصول على هويات أحوال 
وتعويض��ات  بامتي��ازات  لش��مولهم  عراقي��ة 
متضرري��ن«، مش��يرا ال��ى ان »احملكم��ة فاحتت 
مديري��ة األم��ن الوطن��ي ف��ي باب��ل وتب��ني أن 
األش��خاص املضافني غي��ر مس��جلني بالدولة 

العراقية وال ميتلكون سكنا معلوماً«.
وتاب��ع بيرق��دار أن »احملكم��ة صدق��ت اعترافات 
املتهم��ني وتأّيد التالعب بع��د ورود نتائج فحص 
األدل��ة اجلنائية ف��ي بابل وج��رت إحالتهم على 

محاكم املوضوع لينالوا جزاءهم العادل«.
يذك��ر ان القضاء يعلن بني فت��رة واخرى اعتقال 
متهم��ني بعملي��ات تزوير املعامالت الرس��مية 
مقاب��ل ام��وال، حيث تت��م احلكم عل��ى هؤالء 

باحلبس.

اعتقال متهمين حاولوا منح
أجانب هويات أحوال عراقية

وزارة العدل: مشروع التحكيم العشائري 
لن يكون بدياًل عن سلطة القانون



بغداد – انفجار عبوة 
ذكر مصدر امني في الشرطة العراقية 
امس االحد بأن شخصني أصيبا بانفجار 

عبوة ناسفة جنوبي العاصمة بغداد.
وقال املصدر الذي طلب عدم الكش��ف 
ع��ن اس��مه إن "عب��وة ناس��فة كانت 
موضوعة على جان��ب طريق في ناحية 
الرش��يد انفجرت، مس��اء يوم امس ما 
اس��فر عن اصاب��ة ش��خصني بجروح" 
، وأن "ق��وة من الش��رطة طوقت مكان 
االنفجار ومنعت االقتراب منه ، فيما مت 

نقل اجلريحني الى مستشفى قريب".

ديالى – اشتباكات مسلحة 
اعل��ن قائد عمليات دجلة الفريق الركن 
مزهر الع��زاوي، عن تدمير مقر لتنظيم 
عناص��ر  س��بعة  ومقت��ل  "داع��ش" 

التنظيم في حوض حمرين شمال شرق 
ب عقوبة.

وق��ال الفريق الركن الع��زاوي  إن "قوات 
أمنية مش��تركة من اجليش والشرطة 
واحلش��د الش��عبي مدعوم��ة بطيران 
اجليش دم��رت املق��ر الرئي��س لتنظيم 
داع��ش في ح��وض حمرين ضم��ن وادي 
ث��اب، )80 كم ش��مال ش��رق بعقوبة( 
والذي مت اكتشافه عقب اشتباكات مع 

التنظيم استمرت بعض الوقت" .

كركوك – قصف جوي 
افاد مصدر امني في ش��رطة محافظة 
كرك��وك ام��س االحد، ب��أن دوي انفجار 
عنيف هز ثاثة مواقع لتنظيم "داعش" 

اثر قصف جوي جنوب غربي كركوك.
وقال املصدر  الذي طلب عدم الكش��ف 
عن اس��مه ان "انفج��ارات عنيفة هزت 

ثاث��ة مقرات لتنظيم داع��ش االرهابي 
وس��ط قضاء احلويج��ة )٥٥كم جنوب 
اس��تهدفت  حي��ث  كرك��وك(،  غرب��ي 
طائرات التحال��ف الدولي تلك املقرات" 
املواق��ع املس��تهدفة كان  ، وان "اح��د 
يس��تخدمه التنظيم مقراً سرياً لعقد 
اجتماعاته"، مشيرا الى ان "داعش كان 
يفرض على تلك املواقع رقابة مشددة". 

بابل – عمليات دهم 
كشف مصدر امني في مديرية شرطة 
محافظ��ة بابل ام��س االح��د، القبض 
عل��ى ع��دد م��ن املتهم��ني واملطلوبني 
للقض��اء خال عملي��ات دهم وتفتيش 
في عدد من املناطق باحملافظة ، مشيرة 
إلى ان العمليات االمنية جاءت استناداً 

ملعلومات استخباراتية دقيقة.
رف��ض  ال��ذي  االمن��ي  املص��در  وق��ال 

الكش��ف ع��ن اس��مه إن "ع��ددا م��ن 
املتهمني واملطلوبني للقضاء مت القبض 
عليهم خ��ال عمليات تفتيش في عدد 
من املناطق باحملافظة"، مش��يرة إلى ان 
"العمليات االمنية اس��تندت ملعلومات 
اس��تخباراتية دقيق��ة ومذكرات قبض 

اصولية صادرة من احملاكم اخملتصة".

صالح الدين – ضبط متفجرات 
مديري��ة  ف��ي  امن��ي  مص��در  اعل��ن 
االستخبارات العس��كرية امس االحد، 
ضبط احزمة ناس��فة ف��ي مضافة في 
منطق��ة ح��اوي مطيبيج��ة التابع��ة 

حملافظة صاح الدين.
وقال املصدر االمني الذي رفض الكشف 
ع��ن اس��مه ان "اس��تخبارات الفرق��ة 
اخلامسة، ومبعلومات دقيقة عثرت على 
مضاف��ة لارهابيني ف��ي منطقة حاوي 

مطيبيجه التابعة الى محافظة صاح 
الدي��ن" ، مضيفة ان "الق��وات االمنية 
تضبطت بداخل املضافة، احزمة ناسفة 
وبجانب املضافة زورقني وعبارة خشبية، 

باالضافة الى مابس واغذية".

االنبار – ضربة جوية 
أمن��ي ف��ي ش��رطة  كش��ف مص��در 
محافظ��ة األنبار امس األح��د، بأن أكثر 
م��ن 17 إرهابي��ا بينه��م قيادي��ان ف��ي 
تنظي��م داعش قتلوا وأصيب خمس��ة 
مدنيني بقصف جوي للتحالف الدولي 

غربي احملافظة.
التحال��ف  أن "طي��ران  املص��در  وذك��ر 
الدول��ي قصف فجر ي��وم امس مقرات 
لداعش في أقضي��ة القائم وعنة وراوة 
غرب��ي محافظ��ة األنبار، ما أس��فر عن 
مقت��ل أكث��ر م��ن 17 إرهابي��ا بينه��م 

القي��ادي املع��روف باس��م محمد عبود 
عب��د مناف ال��ذي كان يس��تقل عجلة 
رباعي��ة الدفع مع عجلتني ترافقانه في 
وادي الكص��ر بني عنة وراوة، ومس��ؤول 
سجون داعش في القائم املدعو فرحان 

رفيق عطيوي".

ميسان – اعتقال مطلوب 
اك��د قائد عمليات الرافدين امس االحد  
القب��ض على مطلوب على وفق املادة 4 
ارهاب في ذي قار والقبض على خمسة 
اش��خاص بحوزتهم كيس من اخملدرات 

جنوبي محافظة ميسان.
وقال قائد العمليات، اللواء علي ابراهيم 
دبع��ون، انه "نتيج��ة ملتابعة املعلومات 
االستخبارية بدقة وتبادلها مع مديرية 
اس��تخبارات ومكافحة ارهاب ذي قار مت 
القاء القبض عل��ى املتهم ) غ ي ع( من 

س��كنة قضاء الرفاعي ف��ي محافظة 
ذي قار واملطل��وب وفق املادة 4 ارهاب ومت 
إحالته الى التحقيق��ات األولية متهيدا 

إلحالته الى القضاء".

البصرة – انفجار عبوة 
اكد مصدر امني في ش��رطة محافظة 
البص��رة ام��س االح��د انفج��ار عب��وة 
ناسفة وضعها مجهولون امام دار احد 
املواطن��ني ف��ي منطقة املعقل وس��ط 

احملافظة.
رف��ض  ال��ذي  االمن��ي  املص��در  وذك��ر 
الكش��ف عن اس��مه "ان العبوة التي 
وضعه��ا مس��لحون مجهولون مكونة 
م��ن م��ادة متفج��رة ت��زن نح��و 5 غم 
وتس��بب انفجاره��ا بإض��رار مادية في 
واجهة دار املواطن الذي يعمل كموظف 

حكومي". 

انفجار عبوة ناسفة في ناحية الرشيد جنوبي بغداد * تدمير مقر لتنظيم داعش في حمرين شرقي بعقوبة 
الطيران يدك أوكار داعش بالحويجة غربي كركوك * مقتل 17 إرهابيًا بقصف جوي غربي األنبار
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بغداد ـ الصباح الجديد:
اك��دت وزارة التربي��ة االتف��اق م��ع ع��دد م��ن 
املنظم��ات الدولية التابع��ة لألمم املتحدة على 

اعمار املدارس املتضررة في محافظة نينوى.
وكش��فت ال��وزارة في بي��ان، تلق��ت "الصباح 
اجلديد" نس��خة منه عن" االتفاق مع منظمة 
مجلس الاجئني النرويجي املعتمدة دوليا من 
قب��ل االمم املتحدة إلعمار ع��دد من املدارس في 

عدد من مناطق نينوى".
وأضافت أنه" مت االتفاق على اعادة ترميم ثاث 
م��دارس ابتدائي��ة، وواحدة ثانوي��ة في مناطق 
عمر قابجي وركابة وخورس��باط ضمن اجلهود 
املبذول��ة للعادة تأهي��ل املدارس ف��ي املناطق 

احملررة".
وتاب��ع البي��ان ان��ه" مت توجيه املديري��ة العامة 
الس��تنفار  والتخطي��ط  املدرس��ية  للتربي��ة 
كوادره��ا للمس��اهمة ف��ي عملي��ات االعمار 
وتأهي��ل املدارس الس��تقبال طلبتها في العام 

الدراسي القادم".

بغداد ـ الصباح الجديد:
أفاد مص��در محلي في محافظ��ة ديالى، 
ام��س االحد، بانطاق تظاه��رة في ناحية 
مندلي شرقي احملافظة ضد قرار شمولها 

باستفتاء كردستان.
وق��ال املص��در ف��ي تصري��ح صحف��ي ان 
"العش��رات م��ن اهال��ي ناحي��ة مندل��ي 
ش��رقي ديال��ى تظاه��روا وس��ط الناحية 
وامام مبنى مديرية الناحية ضد قرار ادارة 
الناحية ومجلسها الذي يخص شمولها 
باستفتاء كردس��تان املزمع اجراءه نهاية 

ايلول احلالي".
الناحي��ة  "اهال��ي  ان  املص��در  وأض��اف 
يطالبون بالغاء قرار شمولها باالستفتاء 
لكونه��ا ذات غالبية عربي��ة وتركمانية"، 
مش��يرا الى ان "املتظاهري��ن قاموا بانزال 
علم كردستان من بعض الدوائر الرسمية 

داخل الناحية".
وكان��ت عدد من اجملال��س احمللية للمناطق 
املتن��ازع عليها ف��ي محافظ��ة ديالى قد 
صوتت على ش��مول مناطقها باستفتاء 
كردس��تان املزمع اجرائه في 25 من ايلول 
احلالي، االمر ال��ذي ترفضه حكومة بغداد 

ودول اقليمية.

االتفاق مع منظمات 
دولية إلعمار مدارس 

نينوى

أهالي مندلي يتظاهرون 
ضد االستفتاء

الملف األمني

احلكومة تكشف عن توفير احلماية 
للجميع في قانون التأمينات 

االجتماعية
من جانب��ّه، ذكر عض��و اللجنة املالية 
ف��ي مجل��س الن��واب رحي��م الدراجي 
ف��ي تصري��ح إل��ى "الصب��اح اجلديد"، 
إن "املش��روع ل��م يصل حت��ى االن إلى 
السلطة التش��ريعية وال يوجد اطاع 

كامل على نصوصه".
وأض��اف الدراجي أن "املش��رع العراقي 
من الناحية املبدئية يبحث عن ترسيخ 
مبدأ العدال��ة االجتماعية واملس��اواة 
ب��ني العراقيني على وف��ق ما ذهب اليه 

الدستور واملواثيق الدولية".
وعن��د  "احلكوم��ة  أن  يوض��ح  لكن��ه 
وضعها أي مشروع ال تكون معصومة 
من االخطاء وبالتالي فأن جمللس النواب 
مناقش��تها واج��راء التعدي��ات على 
املش��اريع الواصلة الي��ه ومن ضمنها 

مسودة التأمينات االجتماعية".
ويتمن��ى الدراج��ي أن "ال تكون مصير 
ماحظات مجلس النواب على القانون 
املرتقب الطع��ن أمام احملكمة االحتادية 
العليا كما يحصل مع جميع القوانني 

ذات الطبيعة املالية".
ويتخوف ايضاً من "تهميش قد تتعرض 
له بعض الش��رائح في اجملتمع من هذا 
القانون، وهم غير املوظفني أو العاملني 

في القطاع اخلاص".
ويسترسل الدراجي أن "البرملان بانتظار 

املش��روع بغية مناقش��ته واملضي به 
والتصوي��ت علي��ه وفق��اً للس��ياقات 
املصلح��ة  يحق��ق  ومب��ا  الدس��تورية 

العامة".
يش��ار إل��ى أن اكادميي��ني وجه��وا في 
مؤمت��رات وجتمع��ات انتق��ادات الذع��ة 
ملش��روع قانون التأمينات االجتماعية، 
مطالب��ني احلكوم��ة ع��ن التوقف في 
مجل��س  ناش��دوا  كم��ا  مناقش��ته، 
الن��واب برفض��ه وع��دم التصويت له 
التدريسية  الطبقة  كونه يس��تهدف 
اجلامعي��ة التي لديها بعض االمتيازات 
املالية مبوجب قان��ون اخلدمة اجلامعية 

املهدد بااللغاء مبوجب املشروع اجلديد.

القطعات العسكرية تتجه نحو 
عنه وراوه والقائم لتحريرها من 

عصابات داعش
‘‘الصب��اح  لصحيف��ة  املص��در  وق��ال 
اجلدي��د‘‘ إن" قوة أمني��ة متمركزة في 
قاعدة عني األس��د اجلوية غربي مدينة 
الرمادي عل��ى وكر للعصاب��ات داعش 
اإلجرامي��ة ف��ي منطق��ة الشيش��ان 
وسط قضاء عنه غربي مدينة الرمادي 
م��ا أدى إلى مقتل تس��عة من دواعش 

وإصابة آخرين". 
وأض��اف املص��در الذي ل��م يفصح عن 
أسمه أن" القصف أدى أيضا إلى حرق 
ثاثة عجات مفخخة وش��احنة حتمل 
أس��لحة متنوعة ومضاف��ة فضا عن 

تدمير منزل يختبئ فيه عناصر داعش 
م��ن دون معرف��ة اخلس��ائر البش��رية 
واملادية ك��ون إن املناطق املس��تهدفة 

تخضع لسيطرة داعش".
ومن جهته أفاد املتحدث باسم عشائر 
االنب��ار عيد عماش، أم��س األحد، بفرار 
وال��ي امليادين املدعو أب��و الدن العراقي 

إلى جهة مجهولة. 
‘‘الصب��اح  لصحيف��ة  عم��اش  وق��ال 
اجلديد‘‘ إن "والي امليادين املدعو أبو الدن 
العراق��ي م��ن اجلنس��ية العراقية من 
أهالي الرمادي فر إلى جهة مجهولة". 
وأضاف أن "التنظيم أعلن عن مكافأة 
مالية ضخم��ة ملن يدلي مبعلومات عن 

أبو الدن من سكنة الرمادي". 
وأوض��ح بأن��ه "ألول م��رة من��ذ مقتل 
املدعو عامر الرفدان س��وري اجلنس��ية 
ق��ام تنظي��م داع��ش بتعيني أمي��راً ملا 
يس��مى والي اخلير م��ن أبناء محافظة 
دير الزور"، مشيراً إلى إن "تنظيم داعش 
قام بعزل العش��رات من املهاجرين من 
مناصبه��م ووضع قي��ادات من األنصار 

عوضا عنهم". 
الى ذلك أعلن آمر فوج اسود الصحراء 
مبحافظة االنب��ار العميد محمد جزاع 
، أم��س األحد ، عن قي��ام طيران اجليش 
بإلق��اء أالف املنش��ورات عل��ى مناطق 
اخلاضعة لس��يطرة  احملافظ��ة  غرب��ي 

تنظيم “داعش” اإلجرامي. 
وق��ال هزاع في بي��ان صحفي له تلقت 

صحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ نسخة منه 
إن " طيران اجليش القى آالف املنشورات 
على مناطق أقضية عنه وراوه والقائم 
غرب��ي االنبار، بالتزامن مع قيام القوات 
األمنية والقوات الس��اندة لها بش��ن 
عملي��ة تعرضي��ه اس��تهدفت أماكن 
تواج��د داع��ش ف��ي صح��راء منطقة 
)املدهم( غ��رب ناحية البغدادي بقضاء 
هي��ت في خط��وة ته��دف ال��ى قطع 
إمدادات داعش قبي��ل اقتحام املناطق 
اخلاضعة لسيطرة التنظيم منذ أكثر 

من ثاثة أعوام". 
وأض��اف أن" ه��م ما جاء في املنش��ور 
االبتعاد عن مواقع داعش ومضافاتهم 
و مينع التجوال الليلي وااللتزام بجميع 
التعليم��ات للضمان س��امتهم عند 
أن"  مبين��ا  الع��دو”،  أه��داف  قص��ف 
القوات األمنية حتاول وبشتى الوسائل 
املتاح��ة إلى توفير ممرات أمنه للعائات 
التي يحتجزه��ا إرهابيي داعش كدروع 

بشرية".

أبو الغيط يدعو البارزاني لتأجيل 
االستفتاء واألخير يصر على إجرائه 

في موعده احملدد
، مش��يرة ال��ى ان��ه "دعاه ال��ى تأجيل 
االس��تفتاء وإج��راء احلوار ب��ني اإلقليم 

وبغداد برعاية دولية".
من جهته، أكد البارزاني أن "قرار إجراء 
االس��تفتاء ليس ش��خصيا لكي يتم 

تأجيله بس��هولة"، موضح��ا ان "قرار 
االس��تفتاء هو قرار ش��عب كردستان 

والقوى السياسية في االقليم".
وتابع البارزاني أن "التجربة الفاشلة في 
املراحل اخملتلفة وعدم تطبيق الشراكة 
والدس��تور واالتفاقي��ات تس��ببت في 
فق��دان الثق��ة ب��ني إقليم كردس��تان 
والع��راق مم��ا دفع بش��عب كردس��تان 
التخاذ قرار االس��تفتاء"، الفت��ا الى ان 
"االس��تفتاء سيجري في موعده احملدد 
وس��يتبع شعب كردس��تان االساليب 

السلمية واحلوار لضمان حقوقه".
ووصل األمني الع��ام للجامعة العربية 
أحم��د أب��و الغيط الي��وم ال��ى بغداد، 
والتق��ى برئيس ال��وزراء العراقي حيدر 

العبادي.

معصوم يدعو إلى تفعيل ملف 
املصاحلة اجملتمعية لترسيخ مبادئ 

السلم األهلي
كما ش��دد رئي��س اجلمهورية " أهمية 
تفعيل مل��ف املصاحلة اجملتمعية التي 
م��ن ش��أنها ترس��يخ مبادئ الس��لم 
األهلي والتعايش ب��ني جميع مكونات 
الش��عب العراقي، السيما في املناطق 
الت��ي عانت من آفة االرهاب وس��يطرة 
عصابات داع��ش االرهابية على جميع 
مفاص��ل احلي��اة فيه��ا واع��ادة تأهيل 
م��ن  وحمايته��ا  الناش��ئة  االجي��ال 

التطرف.

وفيم��ا أع��رب الرئي��س معص��وم عن 
اس��تعداد الع��راق لدع��م عم��ل هذه 
املنظم��ات، ش��دد على ض��رورة تقدمي 
جمي��ع التس��هيات التي من ش��أنها 

اجناح املهام االنسانية لها".
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي ملعهد 
السام األوروبي مارتن كريفثس اهتمام 
مؤسس��ته بالعمل على ب��ذل اقصى 
اجلهود لترسيخ التعايش السلمي في 
العراق من خال البرامج واخلطط التي 
تقدم ف��ي هذا اجملال، مثمن��ا دور رئيس 
اجلمهورية في سعيه لتفعيل مشروع 
وتقري��ب وجهات  املصاحل��ة اجملتمعية 

النظر بني جميع األطياف.

العبادي يوّجه بفتح الطرق املؤدية 
الى "الكرادة داخل" وتخليصها من 

نقاط التفتيش
يش��ار ال��ى أن منطقة الك��رادة داخل 
ش��هدت في مت��وز 2017 تفجيرا دمويا 
أوقع املئات بني قتيل وجريح، األمر الذي 
دفع األجهزة األمنية الى فرض إجراءات 
مش��ددة على املنطقة ش��ملت حصر 
الدخ��ول اليه��ا عبر عدد مح��دود من 
املداخل، ما أدى انخفاض عدد مرتاديها 

وتأثر نشاطها التجاري.

"النزاهة" تؤكد تعاون اإلنتربول
في إيقاف السوداني مبطار بيروت

وذك��ر بيان الهيئة أن "دائرة االس��ترداد 

أعدت مس��بقا ثماني��ة ملفات جاهزة 
لتسليم املدان الس��وداني، إضافة إلى 
إعداده��ا وإجنازها مئات امللفات اجلاهزة 
األخ��رى املتعلق��ة باس��ترداد األم��وال 
وتسليم احملكومني التي ورد ذكرها في 

تقارير الهيئة الفصلية والسنوية".
وتاب��ع "ت��ود هيئ��ة النزاهة أن تش��يد 
بجهود جميع اجلهات املتعاونة معها، 
وف��ي مقدم��ة تل��ك اجله��ات رئاس��ة 
االدعاء العام، ووزارة الداخلية – مديرية 
ووزارة  والدولي��ة  العربي��ة  الش��رطة 
اخلارجي��ة – الدائرة القانونية وس��فارة 
جمهوري��ة الع��راق في لبنان وس��فارة 
جمهورية العراق في اململكة املتحدة، 
إذ يحدوها األمل ملزيد من التعاون معها 
من قبل اجله��ات املعنية؛ حفاظا على 

أموال الشعب وحتقيقا للعدالة".
وكان مص��در مطلع كش��ف في وقت 
س��ابق )8 أيلول 2017(، عن إيقاف وزير 
التجارة األسبق عبد الفاح السوداني 

في  مطار بيروت.

االحتاد الوطني و"الدميقراطي" 
يتفقان على تفعيل برملان كردستان 

في 14 أيلول
وفيما تعتزم سلطات إقليم كردستان 
إجراء اس��تفتاء، في 25 أيل��ول املقبل، 
بش��أن اس��تقال اإلقليم ع��ن العراق، 
األم��ر ال��ذي ترفض��ه بغداد وع��دد من 

الدول اإلقليمية والعاملية.

تتمات ص1

متابعة الصباح الجديد:

ت��رأس مدير ع��ام املرك��ز الوطني 
املهنية في  والس��امة  للصح��ة 
وزارة العمل والشؤون االجتماعية 
عمار عب��د الواح��د اجتماعا ضم 

مختصني من املركز
)جايكا(  الياباني��ة  الوكال��ة  ووفد 
ملتابعة ومراجعة البرنامج التدريبي 
الذي يس��تمر تنفي��ذه على مدى 
ثاث سنوات وفق اتفاقية التعاون 
املش��ترك. وق��ال املتحدث باس��م 
وزارة العم��ل عمار منعم انه جرت 
خال االجتماع مراجعة ما مت اجنازه 
في الدورت��ني الرابعة واخلامس��ة، 
ومناقش��ة ما س��تتضمنه الدورة 
السادسة التي ستقام في تشرين 
الثان��ي 2017، وكذل��ك التباح��ث 
ف��ي موض��وع االجه��زة واملعدات 
املتف��ق عليه��ا ضم��ن البرنام��ج 
الفن��ي والب��دء بش��حنها وامل��دة 
الزمنية التي تستغرقها للوصول 
الى الوزارة. واش��ار الى ان الوكالة 
عبرت عن اعجابها باهتمام املركز 
ف��ي تعزز ق��درات وامكاني��ات اداء 
العامل��ني الت��ي تتضم��ن تق��دمي 
افضل اخلدمات في مجال الصحة 
لش��ريحة  املهني��ة  والس��امة 
العاملني وتوفي��ر بيئة عمل الئقة 
املب��ادئ  تطبي��ق  وضم��ان  له��م 
االساس��ية ف��ي العم��ل. يذكر ان 
وزارة العم��ل اتفقت م��ع الوكالة 
اليابانية للتع��اون الدولي )جايكا( 
عل��ى برنام��ج لتدريب منس��وبي 
املركز الوطني  للصحة والسامة 
املهنية يبدأ من ايلول 2016 لغاية 

.2018
والش��ؤون  العم��ل  وزارة  وكان��ت 
الوطن��ي  املرك��ز   / االجتماعي��ة 
للصحة والسامة املهنية أعلنت 
تس��جيل )214( اصاب��ة عمل في 

القطاعني العام واخلاص خال 47
زيارة ميدانية ملواقع عمل مختلفة 
خ��ال االش��هر الثماني��ة االول��ى 
م��ن ع��ام 2017. وق��ال مدي��ر عام 
املركز الوطني للصحة والسامة 
املهنية عمار عبد الواحد ان قسم 
التخطي��ط واملتابعة اع��د تقريرا 
احصائي��ا ع��ن نش��اطات املرك��ز 

للمدة من 1/2 – 2017/8/25 تضمن 
الزيارات املتحققة من قبل قسمي 
الصحة املهنية والسامة املهنية 
التي ش��ملت زيارات )استش��ارية 
وميدانية وتنس��يقية( بواقع )47( 
زي��ارة ملواق��ع عم��ل مختلفة في 
بغداد. واضاف انه من خال الزيارات 
سجل املركز )214( اصابة عمل في 
تلك املواقع منها )187( اصابة في 
مواقع عم��ل تابعة للقطاع العام 
و)27( اصابة س��جلت ف��ي مواقع 
عم��ل القطاع اخل��اص. واوضح ان 
اج��رى خال تلك امل��دة فحوصا ل� 
)2117( عام��ا ف��ي مواق��ع عمل 
مختلف��ة تضمنت فحوصا طبية 
ومختبرية ، مش��يرا ال��ى ان املركز 
عقد )17( ندوة واقام خمس دورات 
لنش��ر  وتخصصي��ة  اساس��ية 
ثقافة الصحة والسامة املهنية. 

وبني عبد الواح��د ان التقرير الذي 
اعده املركز شمل ايضا احصاءات 
اقسام الصحة والسامة املهنية 
االقلي��م  ع��دا  احملافظ��ات  ف��ي 
خ��ال امل��دة ذاتها ش��ملت زيارات 
تفتيش��ية ميدانية بواقع )4664( 
زي��ارة ملواق��ع العمل منه��ا )112( 
زيارة للقطاع الع��ام و)4552( زيارة 
للقط��اع اخلاص ، فض��ا عن عقد 
)582( ن��دوة وفحص )2696( عاما 
في مواقع العمل. في س��ياق آخر، 
اشار مدير عام املركز الى ان قسم 
اجل��ودة والتطوي��ر املؤسس��ي في 
ال��وزارة عقد ندوة بالتنس��يق مع 
وزارة التخطي��ط ع��ن التمييز بني 
مهام مسؤول السامة ومسؤول 
الدفاع املدني ضمن برنامج ادارات 
الس��امة في مواق��ع العمل متت 
العدي��د م��ن  خاله��ا مناقش��ة 

الصحة  الت��ي تخ��ص  املواضي��ع 
والسامة املهنية وكيفية االرتقاء 
بواقع السامة املهنية في وزارات 
الدولة حضره��ا عدد من موظفي 

دوائر واقسام وزارة التخطيط.
يذك��ر ان املرك��ز الوطني للصحة 
والسامة املهنية في وزارة العمل 
اعلن في  االجتماعي��ة  والش��ؤون 
وقت س��ابق عن تسلمه 16 طلب 
اخلط��ورة  مبخصص��ات  ش��مول 
املهني��ة الت��ي قدم��ت اليها من 
التابع��ة  والدوائ��ر  الدول��ة  وزارات 
لها كاف��ة في بغ��داد واحملافظات 
وق��ال  كردس��تان.  اقلي��م  ع��دا 
املتحدث باس��م وزارة العمل عمار 
منعم ان اللجن��ة الفنية املركزية 
املعنية مبنح مخصصات اخلطورة 
التابع��ة للمركز قد ش��كلت وفق 
الق��رار )380  لس��نة 1989(، الفتا 

ال��ى انها تضطل��ع مبه��ام حتديد 
نس��بة اخلطورة التي يتعرض لها 
العامل��ون بع��د اجرائه��ا زي��ارات 
ميداني��ة عدة ف��ي بيئات عملهم 
س��عيا لش��مولهم مبخصص��ات 
اخلطورة. واشار الى ان املركز يجري 
فحوصا خال م��دد زمنية محددة 
لبي��ان طبيع��ة العم��ل وطبيعة 
الكيمياوية  للملوث��ات  التع��رض 
والفيزياوي��ة والبايولوجي��ة الت��ي 
تؤث��ر س��لبا عل��ى جه��از واحد او 
اكث��ر م��ن اجه��زة اجلس��م. على 
اللجنة  صعيد متص��ل ناقش��ت 
العليا املشكلة في املركز الوطني 
املهني��ة  والس��امة  للصح��ة 
برئاس��ة مدير عام املركز املهندس 
عمار عبد الواحد وعضوية معاون 
ازه��ار  املهندس��ة  الع��ام  املدي��ر 
فاض��ل ماجد وعدد م��ن ماكاتها 

املواضي��ع العلمي��ة املقدم��ة من 
قبل منس��وبي املركز بهدف ايجاد 
التي  املناسبة للمشكات  احللول 
تواجه الباحث في مجال الصحية 
والس��امة املهنية. وذكر املتحدث 
باس��م ال��وزارة عم��ار منع��م ان 
اللجنة تضطلع ايضا مبهام تقومي 
العم��ل االبداع��ي ال��ذي يتضمن 
مردوداً مادياً او امنياً او ستراتيجياً، 
فض��ا ع��ن ق��راءة وتق��ومي ودعم 
املقدم��ة  االبداعي��ة  النش��اطات 
اجله��ات  ال��ى  وتقدميه��ا  اليه��ا 
اخملتصة ملعرفة امكانية تنفيذها. 
يذك��ر ان املرك��ز الوطني للصحة 
والس��امة املهني��ة يع��د اجله��ة 
الرس��مية الوحي��دة ف��ي الع��راق 
املعنية بحماية وسامة العاملني 
ف��ي االنش��طة االقتصادية كافة 

من الناحيتني البدنية والنفسية.

عمار منعم: جرت خالل 
االجتماع مراجعة ما 
تم إنجازه في الدورتين 
الرابعة والخامسة، 
ومناقشة ما ستتضمنه 
الدورة السادسة التي 
ستقام في تشرين الثاني 
2017، وكذلك التباحث 
في موضوع األجهزة 
والمعدات المتفق عليها 
ضمن البرنامج الفني 
والبدء بشحنها والمدة 
الزمنية التي تستغرقها 
للوصول الى الوزارة

جانب من مستشفيات العراق

اليابان تقدم للعراق تقنيات متطورة لتعزيز قدرات 
العاملين في مجال الصحة والسالمة المهنية
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إعالم المحافظة 
بح��ث محاف��ظ واس��ط احلقوقي 
محمود عب��د الرضا م��ال طالل مع 
مدير مكتب النزاه��ة الوطنية في 
احملافظ��ة ، ري��اض ناه��ي احلجامي 
احملافظ لش��ؤون  بحض��ور مع��اون 
اخلدم��ات املهن��دس نبي��ل ش��مه 
انش��اء مجمع س��كني  امكاني��ة 
خاص مبوظف��ي دائ��رة النزاهة، عن 
موق��ع  االس��تثمار ضم��ن  طري��ق 
مس��احة االرض اخملصص��ة للدائرة 

سابقا.
وأبدى مال ط��الل دعمه لتنفيذ هذا 
املش��روع ووفقا ملوصفات االنظمة 
العمرانية احلديثة ومبا متتاز بالرصانة 

واجلمالية ؛ والتطلع ان يكون امنوذجا 
حتتفي ب��ه بقية الدوائ��ر احلكومية 

االخرى وتس��عى النشاء مجمعات 
لها على شاكلته في املستقبل .

ناصر عبد ويس*
اعلن مرك��ز الرازي للبح��وث وانتاج 
العدد التش��خيصية الطبية التابع 
لهيئة البح��ث والتطوير الصناعي 
اح��دى تش��كيالت وزارة الصناع��ة 
واملع��ادن عن حصوله على ش��هادة 
 GMP اجلي��د  التصني��ع  ممارس��ة 
 Vexil Business( ش��ركة  م��ن 
Process serVices( التي متنح 

الول مرة في العراق .
وقال مدير عام الهيئة املهندس عبد 
الغني فخ��ري ال جعفر في تصريح 

ملركز االع��الم والعالقات العامة في 
مقر الوزارة بان منح  هذه الش��هادة 
ملرك��ز الرازي ج��اء نتيج��ة للجهود 
وااللتزام باملعايي��ر العاملية لتطبيق 
نظ��ام اجل��ودة وخاص��ة مبواصف��ات  
GMP وال��ذي ترت��ب علي��ه احلصول 
على شهادة ممارسة التصنيع اجليد.

واض��اف املدير العام ان املركز حاصل 
 iso 9001 : عل��ى ش��هادة اجل��ودة
2008 ( ( من شركة فكسل ، مؤكدا 
ف��ي الوقت ذاته عل��ى امتالك املركز 
خملتب��رات عالي��ة الكف��اءة ومجهزة 

بأحدث االجهزة اخملتبرية أضافة الى 
مختب��رات GMP ، مبينا بان للمركز 
الق��درة واالمكانية من انت��اج أكثر 
من 50 نوع من العدد التشخيصية 
الطبية حسب املواصفات املعتمدة 
حيث انها تضاهي املنتج املس��تورد 
، منوه��ا ب��ان ملركز ال��رازي للبحوث 
الطبية  التشخيصية  العدد  وانتاج 
عق��ود جتهيز متنوع��ة لصالح وزارة 

الصحة .

إعالم الصناعة 

بغداد - الصباح الجديد:
دائ��رة احلماي��ة االجتماعية  أقام��ت 
للم��رأة ف��ي وزارة العمل والش��ؤون 
االجتماعية بالتعاون والتنس��يق مع 
الصليب االحمر الدولي ندوة تثقيفية 
عن الدعم النفس��ي للنس��اء الالتي 
يعشن حتت خط الفقر بحضور عدد 

من املسؤولني في الوزارة والدائرة. 
وق��ال املتحدث باس��م ال��وزارة عمار 
منع��م ان الن��دوة بحث��ت اس��اليب 
الدع��م النفس��ي للم��رأة ودراس��ة 
العوام��ل املؤثرة على النس��اء الالتي 

يعش��ن حت��ت خ��ط الفق��ر وآلي��ات 
دمجهن في اس��تراتيجيات التنمية 
اجملتمعية املستدامة من خالل تطوير 
الق��درات الذاتي��ة له��ن وزجهن في 

سوق العمل. 
وذكر ان الدائرة اختارت 20 من األرامل 
املس��تفيدات من بني احلاالت االش��د 
فقرا من املسجالت في قاعدة بيانات 
ال��وزارة لتمكينهن نفس��يا وتطوير 
قدراته��ن ملواجه��ة صع��اب احلي��اة 
وتعريفه��ن كيفي��ة االس��تفادة من 
القروض الصغيرة التي منحت لعدد 

من املس��تفيدات االرامل واملطلقات 
املس��جالت في قاعدة بيانات الوزارة 
غير املس��تفيدات من اعانات احلماية 
االجتماعية ملس��اعدتهن في انشاء 

مشاريع مدرة للدخل. 
يذك��ران دائ��رة احلماي��ة االجتماعية 
للمرأة تعن��ى وتهتم بامور النس��اء 
االرام��ل واملطلقات وفاق��دات املعيل 
من خ��الل أقامت العدي��د من ندوات 
التوعية والتثقيف يت��م من خاللها 
االس��تماع الى ارائهن وتدريبهن على 

مواجهة ظروف احلياة. 

إعالم الصناعة 
واملع��ادن  الصناع��ة  وزي��ر  بح��ث 
املهندس محمد ش��ياع الس��وداني 
والوفد املرافق ل��ه مع عدد من كبار 
املس��ؤولني ف��ي اململك��ة االردني��ة 
الهاش��مية آليات توس��يع عالقات 
التعاون والشراكة وفرص االستثمار 

بني البلدين الشقيقني .
وكان الوزي��ر ق��د توج��ه عل��ى رأس 
وفد رس��مي كبير ضم وكيل الوزارة 
لش��ؤون التخطيط الدكتور محمد 
هاشم عبداجمليد ومدير عام املديرية 
العامة للتنمي��ة الصناعية وممثلني 
عن وزارات التج��ارة والنقل والعمل 
ال��ى العاصم��ة االردنية عم��ان في 

زيارة رس��مية له��ا تس��تغرق ثالثة 
أي��ام لبحث س��بل وآليات توس��يع 
عالق��ات التعاون والش��راكة وفرص 
االستثمار بينهما . وقال مدير مركز 
اإلعالم والعالقات العامة في الوزارة 
ل��ؤي الوائل��ي أن ه��ذه الزي��ارة تأتي 
ملتابعة نتائج اجتماعات الدورة )27( 
للجنة العراقية األردنية املش��تركة 
والت��ي عقدت ببغداد في آذار املاضي 
ولبحث تعزي��ز العالقات االقتصادية 
جمي��ع  جت��اوز  وس��بل  والتجاري��ة 
املعوقات التي تع��وق حركة التبادل 

التجاري بني البلدين الشقيقني .
واضاف الوائل��ي ان الوزير اكد توجه 
وح��رص احلكوم��ة العراقي��ة عل��ى 

الثنائية واالرتقاء  تعميق العالق��ات 
مبستوى التعاون االقتصادي والتجاري 
واالقليمي��ة  العربي��ة  ال��دول  م��ع 
واألجنبية لالسهام في إعادة تأهيل 
وتطوير البنى التحتية للبلد وتنفيذ 
املش��اريع احليوي��ة واالس��تراتيجية 

وتنمية القدرات العراقية . 
ولف��ت مدي��ر املرك��ز ال��ى ان الوزير 
والوف��د املراف��ق له س��يجري خالل 
الزيارة عدة لقاءات ثنائية ومباحثات 
م��ع نظي��ره االردني يع��رب القضاة 
وعدد من املس��ؤولني ف��ي احلكومة 
األردنية ح��ول العديد م��ن القضايا 
وامللفات الت��ي تهم وتخدم مصالح 

البلدين الشقيقني .

بالتعاون مع سكرتارية االتفاقية الدولية 

محليات 4

متابعة الصباح الجديد:

حت��ت ش��عار »حتيي��د أث��ر تده��ور 
األراض��ي ضمانة أكي��دة لتحقيق 
األم��ن الغذائ��ي » عق��دت دائ��رة 
الغابات والتصح��ر التابعة لوزارة 
الزراع��ة بالتعاون مع س��كرتارية 
ملكافح��ة  الدولي��ة  االتفاقي��ة 
التصح��ر )unccD( ووزارة البيئة 
ورش��ة العمل الدولية الثانية عن 

برنامج حتييد تدهور األراضي.
والق��ى الوكي��ل الفن��ي لل��وزارة 
الدكت��ور مهدي ضمد القيس��ي 
كلمة الوزير في حفل االفتتاح أكد 
فيها على أهمية إقامة الورش��ة 
والت��ي تعد خط��وة مهم��ة نحو 
حتييد أثر تدهور األراضي الستدامة 
العملي��ة الزراعية م��ن أجل زيادة 
اإلنت��اج ، بعد ان اث��رت الكثير من 
العوامل سلباً على تدهور األراضي 
الزراعية ، وعلينا مكافحة وتقليل 
الفج��وة لتحقيق األم��ن الغذائي 
لألمن  وداعم��ا  اس��هاما  ليك��ون 
االقتص��ادي والبيئ��ي والصح��ي ، 
وأن حركة وتطور القطاع الزراعي 
مرتبط��ة بالقطاعات األخرى التي 

لها صلة مباشرة به .
وأضاف الوكي��ل الفني أن منهاج 
قدمته  الورش��ة تضم��ن عرض��اً 
مدي��رة دائ��رة الغاب��ات والتصحر 
راوي��ة مزع��ل محمود ترك��ز على 
ع��رض اخلط��ة العام��ة ملش��روع 
واألهداف  األراض��ي  تده��ور  حتييد 
اتخاذه��ا  املطل��وب  واإلج��راءات 

لتحقيقها .
كما تناولت الورش��ة عرضاً قدمه 
الدكتور أحمد صباح املش��هداني 
/ كلي��ة الزراع��ة جامع��ة بغ��داد 
حول مؤشر التغير الزمني مللوحة 
الترب��ة في الع��راق ، فيم��ا تناول 
العرض الذي قدمه أحمد طارق عن 
مؤش��ر الزمني لألغطية األرضية 

وإنتاجية األراضي في العراق .
بع��د ذلك نوقش��ت خط��ة عمل 
احلاضري��ن  قب��ل  م��ن  املش��روع 

أعداده��ا وحتقيق  لالس��هام ف��ي 
أهدافه��ا خلدم��ة األراض��ي وزيادة 

وحتسني اإلنتاج الزراعي .
وق��د بات م��ن املع��روف ان ظاهرة 
التصّح��ر يجت��اح ش��تى مناطق 
العالم، فال ميكن أن تخلو منطقة 
م��ن تهدي��د ه��ذا اخلط��ر البيئّي، 
حيث يش��ير ه��ذا املصطلح إلى 
ازدياد حالة األراضي س��وءاً ش��يئاً 
فشيئاً بسبب حتولها إلى مناطق 
صحراوّي��ة، والفة التصّحر العديد 
من أوجه الض��رر التي قد تؤّثر بها 
على النظام البيئ��ّي في منطقة 
معّين��ة ومنه��ا الع��راق ، كازدياد 
األغب��رة، وتضاعف أع��داد احلرائق، 
وخل��و األرض من ش��تى أش��كال 
احلياة التي كانت تدّب عليها قبل 

أن يحدث لها ذلك. 
وللتصّحر أس��باب متعّددة وعلى 
رأس��ها التدخل اإلنسانّي املباشر 
ف��ي هذا األم��ر من خ��الل طغيان 
اخلضر  املس��احات  على  اإلنس��ان 
واجتثاثها ، وميك��ن أن يحدث ذلك 
ع��ن طري��ق التوّس��ع العمرانّي ، 
والرعي اجلائر في املساحات اخلضر 
وال��رّي بأس��اليب خاطئ��ة، حيث 
يعمل اجتثاث النباتات أو فقدانها 
عل��ى ح��دوث خل��ل في متاس��ك 
التربة، إلى جانب حدوث مثل هذه 

احلالة. 
التصّح��ر  مكافح��ة  ط��رق  ان 
يصعب إعادة إحي��اء املناطق التي 
اس��تحالت إل��ى صح��راء قاحلة، 
أو حّت��ى إحي��اء األراض��ي التي بدأ 

التصّح��ر بالهج��وم عليها، لهذا 
ف��إّن مكافح��ة التصّح��ر هو في 
حقيق��ة األم��ر محاول��ة ملقاومة 
ازدياد هذه احلالة، وميكن مكافحة 
التصّحر من خالل مقاومة الرعي 
اجلائ��ر بجميع الوس��ائل املمكنة 
واملتاح��ة  وق��د يحت��اج األمر إلى 
تدخ��ل حكوم��ي للحّد م��ن هذه 
الظاه��رة اخلطي��رة، حي��ث ميكن 
وتوفير  الرع��ي،  تنظي��م عملّي��ة 
تنمي��ة  أو  متخّصص��ة،  م��راٍع 
املراعي القائم��ة حالّياً، إلى جانب 
الس��يطرة عل��ى احليوان��ات ف��ي 
املراع��ي، والتحّكم بها بنحو أكثر 

فعالّية .
كما ان الوزارات املعنية مس��ؤولة 
عن التصدي للرم��ال التي تنتقل 

من مكان إلى م��كان آخر، ويكون 
ذلك من خالل اإلكثار من األغطية 
النباتّي��ة اخلض��ر الت��ي تقف في 
وج��ه مث��ل ه��ذه الظواه��ر، إلى 
جان��ب بن��اء احلواجز بنح��و يدوّي، 
وميكن االس��تعانة م��ن أجل هذه 
الغاية باجلذوع الشجرّية املتنوعة 
من خ��الل رّصه��ا بجانب بعضها 

البعض .
كما ميك��ن إقامة هذه اجلدران عن 
طريق بنائها بنحو طبيعّي اضافة 
الى زيادة االهتم��ام باملوارد املائّية، 
وتفّقد األجه��زة التي تضخ املياه 
من املص��ادر باس��تمرار، ومحاولة 
ح��ّل مش��كالت املياه ف��ي بعض 
املناطق وزيادة الوعي واالهتمام بني 
الناس، وتدريب بعض األش��خاص 

وتوزيعه��م ف��ي جمي��ع مناط��ق 
العال��م خاّصة تل��ك التي يحيط 
بها ه��ذا اخلطر من أج��ل معرفة 
ومكافح��ة  التص��رف،  طريق��ة 
التصّح��ر بالنح��و األمث��ل. ميكن 
االس��تعانة باألجه��زة والتقنيات 
احلديث��ة وعل��ى رأس��ها األقم��ار 
الصناعّية من أجل حتديد األماكن 
التي من احملتم��ل أن تتعّرض لهذا 
اخلطر من أجل الس��يطرة عليها 

وتدعيمها.
ه��ذا وقد حض��ر أعمال الورش��ة 
ممثل س��كرتارية املنظمة الدولية 
ملكافحة التصحر وعدد من املدراء 
العام��ني في ال��وزارة وجمع غفير 
م��ن اخلب��راء واملتخصص��ني ف��ي 

اجملالني الزراعي والبيئي.   

الزراعة تعقد ورشة العمل الدولية الثانية لمكافحة التصّحر

 تعد إقامة الورشة 
خطوة مهمة نحو 

تحييد أثر تدهور 
األراضي الستدامة 

العملية الزراعية من 
أجل زيادة اإلنتاج ، 

بعد أن أثرت الكثير 
من العوامل سلبًا 

عليها

مكافحة التصحر

»التنمية الصناعية 
تمنح إجازات تأسيس 

لمشاريع جديدة

أمانة بغداد تشدد على 
عزل النفايات الطبية 

حفاظًا على صحة المواطن  

»اإلعمار« تعيد تأهيل مقر 
أبنية ناقالت النفط في البصرة

حسني حسن*
تواص��ل املديرية العام��ة للتنمي��ة الصناعية 
احدى تش��كيالت وزارة الصناع��ة واملعادن منح 

اجازات تأسيس ملشاريع صناعية جديدة.
وقال املهندس س��الم س��عيد احم��د مدير عام 
املديري��ة في تصري��ح ملركز االع��الم والعالقات 
العامة في الوزارة ان املديرية منحت )37( اجازة 
تأس��يس ملش��اريع صناعية جديدة وخصصت 
)19( قطع��ة النش��اء مش��اريع صناعية اخرى 
، فيم��ا منحت املديرية ايضاً  ش��هادتني اكمال 
تأس��يس للمش��اريع التي اس��توفت الشروط 
املطلوبة وبرأسمال قدره )935( مليون دينار وايدي 
عاملة )8( عم��ال فضال عن منح هويات جديدة 

للمشاريع الصناعية عدد )18( مشروعا.
وبني س��عيد ان املديرية اجرت الكشف املوقعي 
على )73(مشروع صناعي حيث تولي اهتمامها 
وحرصه��ا عل��ى مجريات س��ير العم��ل داخل 
املش��اريع الصناعي��ة ملعرف��ة احتياج��ات كل 
مشروع من خالل عمل الكشوفات الدورية التي 
تقوم بها اللجان الفنية اخملتصة وبنحو مكثف 
وجلميع املش��اريع في محافظات العراق اضافة 
الى ابداء التعاون مع اجلهات ذات العالقة باعداد 
التأييدات وارس��الها اليهم لتلبي��ة احتياجات 

الصناعيني من املواد االولية واحملروقات .

*إعالم الصناعة 

بغداد - الصباح الجديد: 
ش��ددت امان��ة بغداد عل��ى اهمية ع��زل النفايات 
الطبية املفرزة في املستشفيات واملراكز الصحية 

والعيادات اخلاصة عن غيرها من النفايات .
وذك��رت مديري��ة العالق��ات واالع��الم ان » مالكات 
ش��عب االعالم والوعي البلدي ف��ي الدوائر البلدية 
نظم��ت حم��الت للتوعي��ة ش��ملت ع��دداً م��ن 
املستش��فيات واملراك��ز الصحي��ة ج��رى خاللها 
تأكيد أهمي��ة التعاون مع مالكات امانة بغداد في 
ف��رز النفايات الطبية عن غيره��ا من النفايات من 

املصدر حفاظاً على صحة املواطنني ».
واضافت املديرية ان » حملة الوعي البلدي شملت 
زيارة االس��واق واحمل��ال التجارية وتوزي��ع الفولدرات 
التوعوية الت��ي حتث على امور عدة ابرزها احملافظة 
على نظافة الشوارع والس��احات العامة وترشيد 
اس��تهالك امل��اء الصاف��ي واحل��رص عل��ى املرافق 
العامة كاحلدائق واملتنزه��ات والنافورات واملظالت 

ومصاطب اجللوس من العبث«.
وبين��ت املديري��ة ان »الدوائ��ر البلدي��ة اس��تمرت 
بإجراءات مسابقة اختيار افضل واجمل واجهة دار 
يلتزم صاحبها بنظافة الشارع وإستعمال احلاويات 
واكياس جمع النفاي��ات واالهتمام بأعمال الزراعة 
والتش��جير للنباتات والظليات« ، مشيرة الى ان » 
إنذارات وجهت ألصحاب املولدات بضرورة احملافظة 
على النظافة وترش��يد اس��تهالك امل��اء الصافي 
وع��دم س��كب الزيوت املس��تعملة في ش��بكات 

تصريف مياه اجملاري منعاً النسدادها ».

بغداد - الصباح الجديد:
أعلنت وزارة االعمار واالسكان والبلديات واالشغال 
العام��ة ع��ن  اح��راز نس��ب متقدمة ف��ي تنفيذ 
مش��روع اعادة تأهيل مقر ابنية الش��ركة العامة 
لناق��الت النف��ط ف��ي محافظة البص��رة بكلفة 

مالية جتاوزت املليار و800 مليون دينار .«
امل��الكات   « إن  لل��وزارة  االعالم��ي  املرك��ز  وذك��ر 
الهندس��ية والفنية  في ش��ركة س��عد العامة 
احدى تش��كيالت ال��وزارة تواصل تنفيذ مش��روع 
اع��ادة تأهيل مقر ابنية الش��ركة العامة لناقالت 
النفط  لصالح وزارة النفط في احملافظة  ، مشيرا 
ال��ى أن » هناك جهود حثيث��ة تبذل من اجل اجنازه 
خ��الل املدة احملددة .« واضاف املركز االعالمي » اجناز 
نس��بة 45 % من املش��روع الذي م��ن املؤمل اجنازه  
نهاية الع��ام احلالي ، مؤكدا أن » االعمال اخلدمية 
تضمن��ت اع��ادة تأهيل ابني��ة املق��ر املتكونة من 
بنايت��ني احداهما خاصة ب��االدارة العامة واالخرى 
باالقس��ام املالي��ة واالداري��ة وجتهيزه��ا باملصاعد 
الكهربائي��ة وتغليفهما مب��ادة الزجاج ، فضال عن 

اعادة تأهيل القاعة اخلاصة باالجتماعات .«
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متابعة الصباح الجديد:

أعلنت بعث��ة احلج العراقي��ة زيادة 
ع��دد الرحالت اجلوي��ة لنقل احلجاج 
من الديار املقدسة الى ارض الوطن 

الى 10 رحالت يوميا. 
وق��ال املتح��دث الرس��مي باس��م 
الهيئة حس��ن فه��د الكناني، في 
ان  اجلدي��د«  ل�«الصب��اح  تصري��ح 
»سلطة الطيران املدني السعودية 
منحت العراق رحالت اضافية لنقل 
احلج��اج العراقي��ني لتص��ل الى 10 
رحالت يومي��ا، وهذا ما سيس��هم 
باالس��راع ف��ي نقل احلج��اج برغم 

ارتفاع عددهم في هذا العام«.
واك��د املتح��دث الرس��مي للهيئة 
ان »رئيس البعثة الش��يخ الدكتور 
جاه��دا  س��عى  العطي��ة  خال��د 
م��ن خ��الل لقاءاته مع املس��ؤولني 
الس��عوديني عل��ى حثه��م لاليعاز 
الى الس��لطات املعني��ة بزيادة عدد 
الرح��الت، وكذلك اجله��ود الكبيرة 
ومطالبتها لس��لطة  النقل  لوزارة 
الطيران املدني الس��عودي لتحقيق 

هذا املطلب«.
واضاف الكناني ان » اخلطوط اجلوية 
اس��طولها  اس��تنفرت  العراقي��ة 
وجميع طواقمها الرسال اكثر عدد 
من الطائرات وعلى مدى 24 س��اعة 

يوميا لنقل احلجاج من مطاري جدة 
واالمي��ر محمد بن عب��د العزيز في 
املدينة املنورة الى املطارات العراقية 

اخلمسة«. 
على صعي��د متصل اعلن��ت بعثة 
احل��ج العراقية ع��ودة 5 االف و 989 
حاجا الى ارض الوطن عبر املطارات 

املتعددة ومنفذ عرعر احلدودي. 
وق��ال الكنان��ي ان »البعثة فوجت 
3 االف و206 حج��اج ال��ى مطارات 
)بغداد – النجف االشرف – البصرة – 
اربيل – السليمانية( عبر 10 رحالت 
، مبينا ان الرحالت اجلوية مس��تمرة 
وبواق��ع 4 رحالت يوميا، حس��ب ما 
منحته س��لطة الطيران السعودي 

للعراق«. 
واض��اف املتحدث باس��م الهيئة ان 
» الهيئة فوجت ايض��ا الفان و783 
حاج��ا عب��ر منف��ذ عرعر احل��دودي 
م��ن دون تس��جيل ح��وادث تذكر او 
معرق��الت، حي��ث ان الطري��ق امل��ار 
عب��ر محافظة االنب��ار مؤمن بنحو 
كامل من قب��ل الق��وات االمني��ة 
وطي���ران  الش��عب�ي  واحلش����د 

اجلي�ش«. 
يذكر ان بعثة احلج العراقية باشرت 
منذ يوم االربع��اء املاضي بالتفويج 
العكسي للحجاج الكرام الى ارض 
الوطن، وان اول��ى قوافل حجاج البر 

عبرت من منفذ عرعر احلدودي.

تقرير

بعثة الحج تعلن زيادة عدد الرحالت الجوية إلى 10 يوميًا 
عودة 6 آالف حاج إلى أرض الوطن

احملافظ يلتقي مدير مكتب النزاهة الوطنية في واسط 

محافظ واسط يبحث إنشاء 
مجّمع سكني لموظفي النزاهة 

مركز الرازي إلنتاج العدد الطبية 
يحصل على شهادة GMP العالمية 

العمل تقيم ندوًة لتأهيل النساء 
الالتي يعشن تحت خط الفقر 

العراق واألردن يبحثان تعزيز التعاون 
االقتصادي واالستثماري بينهما   
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هدى فرحان*

أعلنت الش��ركة العام��ة لصناعة 
الطبي��ة  واملس��تحضرات  االدوي��ة 
في س��امراء اح��دى ش��ركات وزارة 
الصناع��ة واملع��ادن ع��ن انتاجه��ا 
ومبيعاته��ا املتحققة خالل ش��هر 
متوز املاضي فيما كشفت عن نيتها 
وعزمها الحداث تغييرات نوعية في 
والتغليف الكثر  التعبئة  اس��اليب 
من )60( مستحضرا طبيا مبايواكب 
الصناع��ة  ف��ي  احلاص��ل  التط��ور 

الدوائية العاملية .
وبني معاون مدير عام الشركة اخلبير 
الكيمياوي ضياء محمد حسني في 
تصريح للمركز االعالمي في الوزارة 
بأن الشركة متكنت من انتاج شتى 

انواع االدوية واملستحضرات الطبية 
خالل ش��هر مت��وز املاضي ش��ملت 
االشربة واملراهم واملضادات احليوية 
وقطرات العيون بقيمة انتاج بلغت 

)4( مليارات و)135( مليون دينار .
ولفت معاون املدير العام الى حتقيق 
مبيعات خالل الشهر نفسه بلغت 
)3( مليارات و)397( مليون دينار بعد 
جتهيز وزارة الصحة والسوق احمللية 
بشتى املستحضرات التي مت انتاجها 
خالل الش��هر املذكور ، مؤكدا على 
ان الش��ركة حريص��ة على مواكبة 
الصناع��ة  ف��ي  احلاص��ل  التط��ور 
الدوائية العاملي��ة للمحافظة على 
ادائها وتطويره ومستوى  مس��توى 
انتاجها النوع��ي الذي ميتاز بجودته 
وكفاءت��ه وفاعليته العالية واملنتج 
العاملي��ة  الدس��اتير  وف��ق  عل��ى 

البريطاني��ة واالميركي��ة ، مش��يرا 
في الوقت ذاته الى ان لدى الشركة 
االمكانية لزيادة ورفع االنتاج كونها 
متتلك طاقات انتاجية كبيرة وخبرات 
علمي��ة عالي��ة اال ان صعوبة توفر 
امل��واد االولي��ة واالنقطاع املس��تمر 
للتي��ار الكهربائي يحول دون حتقيق 

ذلك .
وكش��ف حس��ني عن عزم الش��ركة 
طرح مستحضراتها الطبية بتعبئة 
جديدة ف��ي القريب العاجل مبايواكب 
التطور العاملي في الصناعة الدوائية 
وباس��عار مناس��بة تالئ��م مس��توى 
دخل املواط��ن العراقي ، مش��يرا الى 
ان عملية التعبئة والتغليف اجلديدة 
ستش��مل )64( مس��تحضرا باتب��اع 
ط��رق ميكانيكية تالئ��م الذوق العام 
وتس��هم في حتقيق جدوى اقتصادية 

عالية ، الفتا الى ان مالكات الش��ركة 
الهندس��ية والفنية اعادت تش��غيل 
ماكن��ة )ITM( وتغيي��ر طريقة تعبئة 
املض��اد  س��تروكران  مس��تحضر 
حلموضة املع��دة والتهاب اجملاري على 
ش��كل اكي��اس صغيرة )ساش��يت( 
كي��س   )3000( انتاجي��ة  بطاق��ة 
بالس��اعة بع��د ان كان يعب��ئ عل��ى 
بطاقة  بالس��تيكية  قنان��ي  ش��كل 
بالس��اعة  قنين��ة   )1000( انتاجي��ة 
وكذلك س��يتم طرح مادة الس��بتول 
املعقم��ة بعبوات اقتصادي��ة جديدة 
س��عة )4/1( لتر بطاقة )4000( عبوة 
بالس��اعة وس��عة )2/1( لت��ر بطاقة 
)2000( عبوة بالس��اعة وكذلك احلال 

لبقية املستحضرات االخرى . 

* إعالم الصناعة

خالل شهر تموز الماضي
تقرير

»أدوية سامراء« تطرح )60( مستحضرًا بأسعار مناسبة 

صناعة االدوية واملستحضرات الطبية في سامراء

متابعة الصباح الجديد:

ش��اركت وزارة العمل والش��ؤون 
االجتماعية في الورش��ة اخلاصة 
لدع��م  الط��ارئ  ب�)املش��روع 
االستقرار والصمود( في املناطق 
احملررة التي نظمها البنك الدولي 

في بيروت .
وترأس الوفد وزير العمل املهندس 
محم��د ش��ياع الس��وداني الذي 
ضم االم��ني العام جملل��س الوزراء 
الدكتور مه��دي العراق وعدد من 
مستشاري االمانة العامة وممثلي 
وزارات التخطيط والصحة وعدد 
احملافظات  ن��واب محافظ��ي  من 
داع��ش  عصاب��ات  م��ن  احمل��ررة 
االرهابية فضال عن حضور مديرة 
مكتب بغداد للبن��ك الدولي يارا 
حس��ن ومدير املكت��ب االقليمي 
للبنك س��اروج وكذل��ك عدد من 

خبراء البنك.
وذك��ر املتح��دث باس��م ال��وزارة 
عم��ار منعم ان الورش��ة تناقش 
حاليا وعل��ى مدى خمس��ة ايام 
الت��ي س��تتم مبوجبها  االلي��ات 
تنفيذ )املش��روع الط��ارئ لدعم 
االستقرار والصمود( في املناطق 
احمل��ررة ، مضيفا ان الوزارة اتفقت 
مع البن��ك الدول��ي بالتعاون مع 
ع��دد من ال��وزارات ودائ��رة متكني 
املرأة ف��ي االمان��ة العامة جمللس 
الوزراء عل��ى االطار العام لتنفيذ 
)املشروع الطارئ لدعم االستقرار 
والصم��ود( ف��ي املناط��ق احملررة ، 
وذلك خالل ورش��ة عم��ل اقامها 
البن��ك الدول��ي وش��اركت به��ا 
الوزارة في فندق الرش��يد ببغداد 

مؤخرا . 
وقال منعم ان البنك الدولي اطلق 
وبإش��راف وزارة العمل مش��روعا 
االس��تقرار  لتحقي��ق  طارئ��ا 

االجتماع��ي والصمود في العراق 
وخاص��ة ف��ي املناطق احمل��ررة من 
داع��ش االرهاب��ي واملتض��ررة من 
بالتعاون  العس��كرية  العمليات 
والتنسيق مع وزارات )التخطيط 
والصح��ة والتربي��ة ودائرة متكني 
املرأة( فضال عن احلكومات احمللية 
ف��ي احملافظ��ات وذلك بن��اء على 
طل��ب م��ن احلكوم��ة العراقي��ة 
لإلس��راع ف��ي اع��ادة تأهيل تلك 
املناط��ق قبي��ل ع��ودة النازح��ني 

اليها.
واضاف منعم ان املشروع يتضمن 

مقت��رح )االج��ر مقاب��ل العمل( 
ويتلخ��ص بإعط��اء مبالغ نقدية 
لألس��ر واالفراد في املناطق احملررة 
من اجل تنفيذ اعمال او مشاريع 
بسيطة تسهم في اعادة تأهيل 
تل��ك املناط��ق وت��در ج��زءا م��ن 
الدخل لتلك االس��ر بغية حتقيق 
االستقرار االقتصادي واالجتماعي 
لها ، مش��يرا الى ان املشروع هو 
مب��ادرة مؤقتة ملدة س��نة واحدة 
، الفتا ال��ى ان انط��الق البرنامج 
س��يكون في نهاية ش��هر ايلول 
اجلاري ، وان احملافظات املش��مولة 

ف��ي برنامج دعم االس��تقرار هي 
)نينوى واالنبار وصالح الدين(. 

واوضح املتحدث باسم الوزارة ان 
البنك س��يتعاون مع وزارة العمل 
العتماد قواع��د البيانات اخلاصة 
باألس��ر الفقي��رة والعاطلني في 
تل��ك املناطق وخاص��ة العائدين 
اليها من اجل تش��جيعهم على 
العم��ل ملدة معينة إلعادة عجلة 
احلياة الى وضعها الطبيعي ، الفتا 
الى ان املشروعات التي تتضمنها 
مب��ادرة )االجر مقاب��ل العمل( ال 
تتطلب مه��ارات كإزال��ة الركام 

واالنق��اض م��ن تل��ك املناطق ما 
يسمح بإعادة االعمار واالنشطة 
 ، اليه��ا  واالساس��ية  اخلدمي��ة 
مشيرا الى ان البنك الدولي اكد 
ان املشروع يتطلب مراقبة وادارة 
جيدة لتش��جيع تلك االسر على 
العم��ل ، فضال ع��ن التطرق الى 
نش��اطات اخ��رى تخ��ص برامج 
الصحة النفسية التي من املقرر 
تنفيذها في تلك املناطق وكذلك 
التنسيق مع وزارة التربية لتنفيذ 
بعض االنشطة اخلاصة باملدارس 

وكيفية تأهيلها. 

يذكر ان املش��روع هدف��ه حتقيق 
التعافي واالس��تقرار في املناطق 
احملررة واملتضررة من االرهاب لكون 
ان هن��اك عائدي��ن لي��س لديهم 
منزل او مأوى واملشروع يركز على 
ان يك��ون لهؤالء العائدين مصدر 
دخل مؤقت يعيلهم على حتسني 
وضعهم االجتماع��ي حلني عودة 
االس��تقرار وتأهيل تل��ك املناطق 
وان اله��دف م��ن املش��روع ليس 
التوظيف او التدريب بقدر ما هو 
مبادرة انس��انية طارئة ملساعدة 

العوائل العائدة الى مناطقها.

لدعم االستقرار والصمود في المناطق المحررة 

العمل والبنك الدولي يناقشان خارطة طريق تنفيذ المشروع الطارئ 
نصب مجّمعات جديدة 

لمياه الشرب في الدورة 

ضبط مواد غذائية 
وصناعية غير صالحة 

لالستهالك في الديوانية 

استحداث مركز 
للبحوث العلمية 

لمنظومات االتصاالت  

بغداد – الصباح اجلديد
باش��رت أمانة بغ��داد أعمال نص��ب مجمعي ماء 
جديدين بطاقة )200( م3 في الس��اعة خلدمة عدد 

من أحياء منطقة الدورة.
وذك��رت مديري��ة العالق��ات واإلع��الم ان »دائرة ماء 
بغ��داد باش��رت أعمال نص��ب مجمع��ني جديدين 
للماء طاقة الواحد منها )200(م3 في الساعة في 
منطقة كرارة خلدمة مجمع موظفي وزارة النفط  

وحي اجلمعية ضمن قاطع بلدية الدورة» .
وأضافت ان » اجملمعني اللذين سيدخالن اخلدمة في 
غضون شهر واحد سيسهمان في تقليل الضغط 
احلاصل على مشروع ماء الدورة وزيادة ضغوط املاء 
للمناطق االخرى الس��يما احملالت الس��كنية التي 

شهدت قلة وصول املاء إليها ».  
وأش��ارت املديرية الى ان »تنفيذ هذه اجملمعات يأتي 
في اطار اخلطة املعدة من قبل دائرة ماء بغداد ملعاجلة 
ش��حة املاء الصافي التي ش��ملت انش��اء خزانات 
ومجمع��ات جدي��دة إلنت��اج املاء الصاف��ي وتأهيل 
القدمي منها، الى جانب م��د خطوط تقوية وجتديد 

الشبكات التي انتهى عمرها التصميمي».

الديوانية - الصباح الجديد:
قامت شعبة الرقابة الصحية التابعة لدائرة صحة 
الديواني��ة بحجزع��دة اطن��ان من امل��واد الغذائية 
والصناعي��ة غي��ر صاحل��ه االس��تعمال بع��د ورود 
معلومات م��ن مكتب متابع��ة احملافظة عن وجود 
معمل متخف يعمل من دون علم الرقابة الصحية 
وألكثر من مادة واس��تعماله ملاركات جتارية تخص 

معامل اخرى وهذا ما يعد غشا صناعيا. 
واوضح مس��ؤول االعالم ف��ي صح��ة الديوانية ان 
ش��عبة الرقابه الصحي��ة قامت بتش��كيل فريق 
خ��اص ض��م ) فري��ق صح��ي م��ن ش��عبة الرقابة 
الصحية - الشعبة االقتصاديه في مديرية شرطة 
الديواني��ه - جهاز االمن الوطن��ي ( ومت التوجه الى 
املعم��ل املتخف��ي اذ مت العث��ور على م��ادة التايت 
بعالمه ORO وهذا يعد غش��ا صناعيا مبقدار واحد 
طن وضب��ط مادة 3 اطنان من املل��ح بعالمة النبع 
اضافة الى م��اده الزاهي بعالم��ة الوزير تقدر ب�١٠ 

االف لتر .
واش��ار مس��ؤول االعالم ال��ى ان كل ه��ذه املواد مت 
توديعها الى الش��عبة االقتصادي��ة وحجزها حلني 
اتخ��اذ االج��راءات القانونيه بح��ق صاحب املعمل 

اخملالف. 

بغداد - الصباح الجديد:
أعلن املعهد العالي لالتصاالت عن نيته استحداث 
مركز للبحوث العلمية جلميع منظومات االتصاالت 
يعمل على اصدار دراسات وبحوث علمية لالطالع 
ومعرف��ة التقنيات االتصاالت احلديثة وتطبيقاتها 
واملش��كالت الفني��ة الت��ي تواجهه��ا ف��ي ميدان 

العمل
واوضح مدير املعهد املهندس احمد محمد صالح 
خالل اللقاء الذي اجراه معه مالك قسم العالقات 
واالع��الم خالل جولت��ه في اروقة املعه��د ان مركز 
البحوث هذا من املؤمل ان يضم جميع منظومات 
االتص��االت الفاعل��ة ف��ي املي��دان العراق��ي فالى 
جانب اجلامعات العراقية الهندس��ية املتخصصة 
فهناك القطاع اخلاص اس��يا وكورك وزين وكذلك 
املؤسس��ات احلكومية املتمثلة ب��وزارة االتصاالت 

وشركاتها وهيئة االتصاالت واالعالم.
ان املعهد يعمل بهدف دراسة الواقع امليداني لهذه 
املنظومات ومعرفة املشكالت التي تعترض عملها 
ف��ي الواقع العملي من اجل طرح املعاجلات واحللول 
الفني��ة على س��بيل املثال ال احلص��ر التداخل في 
الترددات والتش��ويش وكذلك االب��راج واخملاطر التي 
تشكلها على الصحة العامة وغيرها من املشكالت 
، الفتا الى امكانية هذا املركز من اس��تقبال طلبة 
الدراسات العليا للتدريب ومساعدتهم في عناوين 
االطاريح والدراسات الفنية اضافة الى ما يدره من 

ايرادات مالية لقاء تلك اخلدمات .

أطلق البنك 
الدولي بإشراف 
وزارة العمل 
مشروعا طارئا 
لتحقيق االستقرار 
االجتماعي 
والصمود في 
العراق وال سيما في 
المناطق المحررة 
من داعش اإلرهابي 

املهندس محمد شياع السوداني

إعالم المحافظة 
اس��تقبل محافظ واسط احلقوقي 
محم��ود عب��د الرض��ا م��ال ط��الل 
حس��ني  عب��اس  حي��در  املوظ��ف 
املنتسب لبلدية النعمانية ووالدته 
ف��ي ديوان احملافظة لالس��تماع الى 

مطلبهم .
وتعرف احملافظ على مش��كلة هذا 
العامل الذي فصل من عمله بسبب 
تركه الدوام إلصابته مبرض حال دون 
امكانية اس��تمراره ، ووجه بضرورة 
تس��هيل امر اعادته للوظيفة بعد 
ان حصلت موافق��ة وزيرة البلديات 
ح��ول امكانية اعادته للوظيفة مع 
توفر الدرجات الشاغرة في الدائرة .

بغداد - الصباح الجديد:
نظراً لكثرة مراجعات ذوي الشهداء 
واجلرحى إلى املستشفيات واللجان 
الطبية ومركز تس��ليم الشهداء 
ف��ي مديري��ة األم��ور الطبية في 
موقع مطار املثنى وللتخفيف عن 
كاهلهم في ظ��ل الظروف اجلوية 
ما  بأهمية  اخملتلفة، وإلش��عارهم 
قدمه أبنائهم م��ن تضحيات في 
س��بيل الوط��ن. اتخ��ذت املديرية 
وبالتنس��يق م��ع قي��ادة عمليات 
اإلج��راءات  م��ن  العدي��د  بغ��داد، 
اخلاصة بتقدمي التس��هيالت لذوي 

الشهداء.
وش��ملت اإلج��راءات، تخصي��ص 

أرب��ع عجالت لنق��ل املراجعني من 
الب��اب الش��مالي للموق��ع، إل��ى 
املستش��فى العس��كري ومرك��ز 
تس��ليم الش��هداء، وبالعك��س ، 
عل��ى أن يك��ون عمليها بإش��راف 
املقر املسيطر، وقيام املركز  بنصب 
اخلارجية  االستعالمات  في  كرفان 
للموقع، خ��اص بانتظار املراجعني، 
وتنس��يب ممثل عن املركز ، لغرض 
التعام��ل مع ذوي الش��هداء خالل 

مراجعتهم.
كم��ا وجهت قيادة عمليات بغداد، 
الش��عبي،  احلش��د  مبفاحتة هيئة 
لغرض تنس��يب ممثل ع��ن الهيئة 
في االستعالمات اخلارجية، لغرض 

التعامل مع ذوي ش��هداء احلش��د 
مف��رزة  وتخصي��ص  الش��عبي، 
م��ن االنضباط العس��كري تعمل 
بإم��رة املق��ر املس��يطر، لتوجي��ه 
املراجعني ومتابعة امللفات اخلاصة 
بهم، بالتنس��يق م��ع اجلهات ذات 

العالقة.
وج��اء التوجيه ، بناًء على توصيات 
فريق الزي��ارات امليدانية التابع إلى 
التنس��يق احلكومي وشؤون  دائرة 
املواطنني في األمانة العامة جمللس 
الوزراء، في أثناء الزيارة التي أجراها 
إل��ى دائ��رة األمور الطبي��ة ومركز 
الش��هداء واملستوصف  تس��ليم 
العسكري في موقع مطار املثنى.

محافظ واسط يوّجه بتسهيل
 إعادة موظف مفصول عن العمل 

بغداد - الصباح الجديد:
واالس��كان  االعم��ار  وزارة  اعلن��ت 
والبلدي��ات واالش��غال العامة ، عن 
مواصلة العمل في مشروع تأهيل 
جس��ر املثنى الثان��ي في محافظة 
نين��وى بتموي��ل م��ن ق��رض البنك 
الدولي الطارئ ألعادة اعمار املناطق 

احملررة.
لل��وزارة  االعالم��ي  املرك��ز  وذك��ر   
ان امل��الكات الفني��ة والهندس��ية 

في ش��ركة اش��ور العام��ة احدى 
م��ن  انته��ت  ال��وزارة  تش��كيالت 
اعمال تكسير ورفع الفضاء الثاني 
للجس��ر وباش��رت بش��د ونص��ب 
اجلس��ر احلديدي املؤق��ت الذي يبلغ 
طوله 43م , فضال عن رفع الفضاء 

الثالث واألخير للجسر املتضرر.
اعلن��ت  متص��ل  صعي��د  عل��ى 
وزارة االعم��ار ع��ن حتقي��ق نس��ب 
اجن��از متقدم��ة في مش��روع مركز 

مختبرات البحث والتطوير النفطي 
ال��ذي تنفذه ال��وزارة لصال��ح وزارة 

النفط في محافظة بغداد .
وذكر املرك��ز االعالمي في الوزارة ان 
امل��الكات الهندس��ية والفنية في 
ش��ركة املنصور العامة للمقاوالت 
االنش��ائية احدى تشكيالت الوزارة 
تواص��ل العمل في مش��روع بناية 
مختبر البح��ث والتطوير النفطي 

على ارض مساحتها 4275م2.

بغداد - الصباح الجديد:
اعلن��ت الش��ركة العام��ة لتصني��ع 
احلبوب في وزارة التجارة عن قيام جلنة 
مشتركة بزيارات تفتيشية للمطاحن 
العامل��ة في محافظ��ة املثنى ملتابعة 
نوعية الطحني املنتج وخلطات احلبوب 
املستعملة بالطحن.  واوضح مدير عام 
الشركة املهندس طه ياسني عباس ان 
جلنة مشتركة من مدراء فروع تصنيع 
احلبوب ودائرة الرقابة التجارية واملالية 

ومكتب املفتش العام في املثنى نفذت 
زيارات للمطاحن العاملة في احملافظة 
ملتابعة نوعية الطحني املنتج وخلطات 
احلبوب واالش��راف على جت��ارب اخلبازة 
املوقعي��ة . واض��اف املدير الع��ام انه مت 
خالل الزيارة س��حب من��اذج من احلبوب 
والطح��ني املنت��ج لغ��رض الفح��ص 
اخملتب��ري ، مبينا ان جت��ارب اخلبازة التي 
والتج��ارب  املطاح��ن  داخ��ل  اجري��ت 
اخملتبري��ة كان��ت ايجابي��ة وان نتائ��ج 

الفحوصات لنماذج الطحني مطابقة 
. وعل��ى ذات  للمواصف��ات املعتم��دة 
السياق اش��ار عباس الى اجراء اللجان 
الرقابي��ة التابع��ة لفرع الش��ركة في 
الديوانية زيارات تفتيش��ية للمطاحن 
العامل��ة في احملافظة والوكالء ملتابعة 
نوعي��ة الطحني وآلية التوزيع ومت خالل 
الزي��ارة س��حب من��اذج م��ن الطح��ني 
الغ��راض الفح��ص اخملتب��ري ومعاينة 

اوزان االكياس املعبئة .

»اإلعمار » تواصل العمل لتأهيل جسر 
المثنى الثاني في نينوى

فرق تفتيشية تطلع على خلطات 
الحبوب في مطاحن المثنى 

»األمور الطبية« توّجه بتقديم
 المزيد من التسهيالت لذوي الشهداء 



لندن ــ بي بي سي:

خييرج آالف احملتجيين املطالبيين ببقاء 
بريطانيا في االحتاد األوروبي في مسيرة 
باجتاه ويستمنستر في لندن وجتمعوا 
في ساحة البرملان البريطاني للتعبير 

عن رفضهم اخلروج من االحتاد.
الدميقراطييي  احلييزب  زعيييم  وقييال 
الليبرالي، السير فنس كيبل، إن املزيد 
من الناس قلقون من تبعات اخلروج من 

االحتاد األوروبي.
وخرجت املسيييرة تزامنا مع استعداد 
البرملان للتصويت اليييوم االثنن على 
الغاء القانييون الذي دخلييت بريطانيا 
مبوجبه االحتاد األوروبي، وبالتالي إنهاء 
سيادة القوانن األوروبية في بريطانيا.

وجتمييع املطالبييون بالبقيياء، مرتدييين 
الزرقاء والصفراء، ومتشييحن  األلوان 
بعلييم االحتيياد األوروبييي، امييس االول 
السبت أمام البرملان، يحمل بعضهم 
الفتات كتب عليهييا: »ترك اخلروج من 
االحتيياد األوروبي«، و«ضييد اخلروج حتى 

املوت«.

احلييزب  عيين  السييابق،  الوزييير  وقييال 
الدميقراطييي الليبرالي، السييير إدوارد 
ديفي، للحاضرييين إن الوضع حتول من 
»غاضب إلييى قلق«، وميين »احلنق إلى 

اليأس«.
وأضاف: »منييذ بدأت مفاوضات اخلروج 
من االحتاد األوروبي بدأ يعتريني شعور 
ثالث هييو احلرج، احلرج ميين قادة بالدي 

واحلرج من بريطانيا العظمى«.
وقالييت إحد احملتجييات، ترتييدي قبعة 
مزينيية بنجييوم صفييراء مماثليية لتلك 
املوجييودة علييى علم االحتيياد األوروبي، 
لبييي بييي سييي، إنهييا انضمييت إلى 
التجمع ألنها شعرت بأن فكرة اخلروج 
ميين االحتيياد األوروبييي فيهييا كثير من 

العنف«.
وأحببت  وعملييت  وأضافت: »عشييت 
في أوروبا سنوات طويلة، حياتي كلها 
عشييتها أوروبييية، زوجي لييه جتارة في 
أوروبا، عملنا لسنوات من أجل هذا، ما 

الذي سيحدث«.
وحمييل رجل الفتيية كتييب عليها: »ال 
أعتقييد أن الشييعب كان علييى علييم 
مبا سييوف يصييوت لييه«. وقييال »منذ 

االسييتفتاء وأنييا أزداد إحباطييا. الذين 
قادوا حملة اخلروج لم يكونوا مدركن 

لتبعات ما فعلوا«.
وقالييت متظاهرة أخييرى إنها خرجت 
اليمينييية  األفييكار  ضييد  »للوقييوف 
الفظيعيية التييي ينشييرها اخلروج من 
االحتيياد األوروبييي«. وقال السييير فنس 
لبي بي سي إن عددا متزايدا من الناس 
يريدون أن حتافظ بريطانيا على عالقات 
مييع االحتاد األوروبي، وهذه بداية حركة 

»قوية ستسمع صوتها«.
واضيياف أن احلكومة ال تسييمتع ألنها 

مصابة بالصمم.
وفعلييت بريطانيا املادة اخلمسيين من 
معاهدة لشييبونة بعد تسعة أشهر 
علييى االسييتفتاء الذي صييوت 51 في 
املئيية ميين البريطانين فيييه لصالح 

اخلروج من االحتاد األوروبي.
ومن القضايا التي يجي نقاشييها مع 
االحتاد االمور هي »التجارة ستنسحب 
بريطانيا من السييوق املوحدة وتسعى 
واتفاقييية  لترتيييب جمركييي جديييد 
للتجييارة احلييرة مييع االحتيياد األوروبي، 
املغتربييون: تريد احلكوميية البريطانية 

التوصييل إلى اتفاق مع الدول األوروبية 
أقييرب فرصيية« حييول حقييوق  »فييي 
مواطني االحتيياد األوروبي في بريطانيا 
والبريطانييين املقيميين فييي أوروبييا، 
مشييروع قانييون خييروج بريطانيا من 
االحتيياد األوروبييي: تعهييدت احلكوميية 
البريطانييية بالوفيياء بالتزاماتها لدى 
مغييادرة االحتاد األوروبييي، لكنها نحت 
مطالبات قد تصل إلى 50 مليار جنيه 

استرليني.
اضافيية الى حدود أيرلندا الشييمالية: 
التييي تهييدف إلييى »حييدود سلسيية 
وخالية ميين االحتكاكات بيين أيرلندا 
الشمالية وايرلندا«، السيادة: ستخرج 
بريطانيا من النظام القضائي حملكمة 
العييدل األوروبييية، ولكنهييا تسييعى 
إلييى وضييع آليييات حلييول منفصليية 
ألمور مثل النزاعييات التجارية ،األمن: 
قالت احلكومة البريطانييية إنها تريد 
مواصليية التعيياون فييي مجييال األمن 

وتبادل املعلومات االستخباراتية.
واخيييرا اتفاق انتقالي: قد تكون هناك 
حاجيية إلييى ترتيبات مؤقتيية قبل بدء 

سريان الترتيبات النهائية.
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واشنطن يي أ ب ف :
بحث الرئيييس االميركي دونالد ترامييب امس االول 
السييبت مع نظيييره التركييي رجب طيييب اردوغان 
التعيياون بيين البلدييين بهييدف »تعزيز االسييتقرار 

االقليمي«، بحسب ما أعلن البيت االبيض.
وقالييت الرئاسيية االميركية في بيييان مقتضب ان 
ترامب »ركز على االلتزام املشترك للواليات املتحدة 

وتركيا بالتعاون بهدف تعزيز االستقرار االقليمي«.
وتأتييي هييذه املكاملة الهاتفييية على وقييع توتر في 
العالقات بن البلدين وخصوصا منذ قررت واشنطن 
تسييليح املقاتلن االكراد السورين الذين تعتبرهم 

انقرة »ارهابين« لقتال تنظيم داعش في سوريا.
كذلك، طلبت تركيا مرارا، من دون جدوى، تسييليم 
الداعييية فتييح اهلل غوليين املقيم في بنسييلفانيا 
)شييمال شييرق( والذي تتهمه انقرة بتدبير محاولة 
االنقييالب في متييوز 2016. ووجه القضيياء االميركي 
اخيرا اتهامات الى العديد ميين االتراك النتهاكهم 
احلظر علييى ايران، بينهم وزير اقتصاد اسييبق. وندد 
الرئيييس التركي مبييا اعتبره قرارا »سياسيييا« اتخذ 
»ضييد تركيا«. وأعليين اردوغان انه سيييلتقي ترامب 
ملناسبة اجلمعية العامة لالمم املتحدة التي تبدأ في 

19 ايلول في نيويورك، »اذا اتيحت الفرصة«.

نيقوسيا يي رويترز:
قالت الشييرطة في قبرص امييس األحد إن زورقن 
يحمالن 305 الجئن سورين وصال إلى قبرص خالل 
امييس االول السييبت في واحدة ميين أكبر موجات 
الالجئن التي تصل إلى اجلزيرة منذ اندلعت احلرب 

السورية في 2011.
ومت رصييد الزورقن وهما يبحران إلى شييمال غربي 
قبرص ويعتقد أنهما انطلقا من مدينة مرسيين 

الساحلية التركية.
وذكر متحدث باسييم الشييرطة »مت قطر الزورقن 
من أجل سييالمتهما«. وتابع أن املياه تسييربت إلى 

أحد الزورقن.
وقبرص هي أقرب دول االحتاد األوروبي لسوريا ورغم 
ذلك جتنب كثيرون ممن فروا من الصراع التوجه إلى 
اجلزيرة إذ إنها ال تتصل مباشرة بباقي أنحاء القارة 
األوروبييية. وكانت أكبر مجموعة تصل إلى قبرص 
منذ تفجر الصراع في سييوريا تضم 345 شخصا 

جرى إنقاذهم في سبتمبر أيلول 2014.
وقالت الشييرطة إنها تسييتجوب رجال سوريا )36 
عامييا( يعتقييد أنييه كان يقييود أحييد الزورقن. ومت 
اصطحيياب الالجئن اآلخرين إلى مركز اسييتقبال 

غربي العاصمة نيقوسيا.
وذكيير املتحييدث إن الالجئن وبينهييم كثيرون من 
صغار السن في صحة جيدة ومت نقل أم ورضيعها 

إلى املستشفى كإجراء احترازي.

موسكو ـ وكاالت :
أكد وزير اخلارجية الروسييي سيييرغي الفييروف، أن 
بييالده تدعم اجلهييود التي تقوم بهييا دولة الكويت 
حلييل األزميية اخلليجييية، مشييددًا علييى املوقييف 
الروسييي الداعي لتسوية اخلالفات في اخلليج عبر 

املفاوضات.
جاء ذلك خالل مؤمتيير صحفي عقده وزير اخلارجية 
الروسييي ونظيييره السييعودي عييادل اجلبييير، بعد 

محادثاتهما الثنائية في جدة امس األحد.
فيمييا أكد الفروف أن »بالده تدعييم جهود الواليات 

املتحدة والكويت لتسوية اخلالف اخلليجي«.
وأشييار إلى أن »موسييكو تبحث عن آفيياق جديدة 
الروسييية  اللجنيية  وأن  الرييياض،  مييع  للتعيياون 
السعودية ستعزز آفاق هذا التعاون بن البلدين«.

كما تطرق الفروف لقضية األزمة السييورية قائاًل، 
»ال يوجد تناقضات مع السعودية بشأن سبل حل 

النزاعات في املنطقة«.
وأشيياد باملوقف السييعودي املؤيد إلنشيياء مناطق 
خفييض التصعيد، والعملية السياسييية، ووحدة 

سوريا.
وقال الفروف إن »األسبوع املقبل سيشهد اتفاقات 

إلنشاء منطقة خفض توتر جديدة بريف إدلب«.

مشاورات هاتفية بين 
ترامب واردوغان تناولت 

»االستقرار االقليمي«

إنقاذ أكثر من 300 الجئ 
سوري ووصولهم إلى قبرص

الفروف: ندعم جهود الكويت 
لحل األزمة الخليجية

متابعة ـ الصباح الجديد: 

متكن اجليش السوري وحلفاؤه امس 
االول السييبت بعد معارك عنيفة 
من كسيير حصييار يفرضه تنظيم 
داعش منذ نحو ثالث سنوات على 
مطار دير الزور العسكري في شرق 

البالد.
ويأتييي ذلييك بعييد سيياعات ميين 
اعييالن قوات سييوريا الدميوقراطية 
املدعوميية ميين التحالييف الدولي 
حمليية  بييدء  واشيينطن  بقيييادة 
عسييكرية لطييرد تنظيييم داعش 
من شييرق محافظة دير الزور التي 
يخوض اجليش السييوري في ريفها 

الغربي معارك ضد االرهابن .
ونقلييت وكاليية االنبيياء السييورية 
الرسييمية )سييانا( ان »وحدات من 
اجليييش العربي السييوري بالتعاون 
مييع القييوات الرديفيية واحلليفيية 
تفييك احلصييار عن مطار دييير الزور 
التقاء  العسييكري«، وذلك »عقب 
القييوات املتقدميية ميين منطقيية 
املقابيير جنييوب غييرب مدينيية دير 
الييزور بحامية املطييار« التي كانت 

محاصرة داخله.
السوري  الرسمي  التلفزيون  ونقل 
عيين قائد مطييار دييير الييزور قوله 
بالقتييال  مسييتمرين  »سيينبقى 
حتى استعادة السيطرة على كل 

مدينة دير الزور«.
ويسيييطر التنظيييم منييذ صيف 
العييام 2014 علييى اجزاء واسييعة 
من محافظيية دير الييزور احلدودية 
مع العييراق والغنية بالنفط وعلى 
سييتن فييي املئة ميين مدينيية دير 
الييزور. وفي مطلييع العييام 2015، 
فييرض التنظيييم حصيياراً مطبقا 
على االحياء الغربية الواقعة حتت 

سيطرة اجليش.
وضيق تنظيييم داعش بداية العام 
احلالي حصاره للمدينة ومتكن من 
فصييل االحييياء الغربييية الواقعة 
حتييت سيييطرة اجليش الى قسييم 
شييمالي، مت كسيير احلصييار عنييه 
الثالثاء املاضي، وآخر جنوبي يضم 

املطار.
وقال مدير املرصد السييوري حلقوق 
الرحميين  عبييد  رامييي  االنسييان 
انييه »بكسيير احلصييار عيين املطار 
النظام  العسييكري، متكنت قوات 

من اعييادة وصل املناطييق الواقعة 
حتت سيطرتها في غرب مدينة دير 

الزور«.
وجيياء كسيير احلصييار عيين املطار 
العسكري واالحياء اجملاورة له بعد 
معارك عنيفة رافقها قصف جوي 
ومدفعي فتييح الطريق امام تقدم 

القوات، وفق املرصد السوري.
فيما اشادت وزارة الدفاع الروسية 
في موسييكو بي«الهزمية الكبيرة« 
لتنظيييم داعييش فييي دييير الييزور 
والتييي حققتها القوات احلكومية 
السييورية »بعييد ضربييات كثيفة 

للطيران الروسي«.
واعتبييرت الوزارة ان هييذا االنتصار 
»يتجيياوز بأهميتييه وحجمييه كل 
)التييي حتققييت( في  االنتصييارات 

االعوام الثالثة االخيرة«.
واكد حزب اهلل الشيييعي اللبناني 
الييذي يقاتييل الييى جانييب النظام 

السوري انه شارك في املعركة.
وقال مسييؤول عمليات حزب اهلل 
في دييير الزور احليياج أبو مصطفى 
ان  اللبنانييية  »امليادييين«  لقنيياة 
»ظهوري على اإلعالم اآلن هو بقرار 
مباشيير من األمن العام حلزب اهلل 

السيييد حسيين نصر اهلل. كنا في 
دير الزور نتعرض لهجمات ضخمة 
من داعش ولم يسييتطع حتقيق أي 

نصر«.
واضيياف »شييكرا لروسيييا وإيييران 
والقيادة السييورية علييى دعمهم 
لتحقيق هييذا النصر في دير الزور، 
احلصييار فييي دييير الزور طييال آالف 
املدنييين وحاولنا التعايش مع هذا 
الوضييع إلدارة هذه األزمة. ان خلية 
األزمة التييي كانييت متواجدة في 
مطييار دير الييزور متكنت ميين إدارة 

األزمة على جميع األصعدة«.
وكان اجليش السييوري وبعد تقدم 
كبير في ريييف احملافظيية الغربي، 
كسيير الثالثاء املاضييي احلصار عن 
مدينة دييير الييزور، ما أتيياح ادخال 
شاحنات مواد غذائية ومساعدات 
الييى املدينة عبيير البر بعييد طول 

انقطاع.
وتسييبب احلصار مبفاقميية معاناة 
السييكان مييع النقص فييي املواد 
الغذائية واخلدمات الطبية، بحيث 
بات االعتميياد في الدرجيية االولى 
على مسيياعدات غذائييية تلقيها 
دورييياً طائييرات سييورية وروسييية 

لبرنامييج االغذية  تابعيية  وأخييرى 
العاملي.

ووزع الهالل االحمر السييوري امس 
االول السييبت حصصييا غذائييية 
وصحية على مئييات املواطنن في 
دييير الزور بعد دخييول اول قافلة له 

برا الى املدينة.
يأتي كسر اجليش السوري احلصار 
عن مطار دير الزور بعد ساعات من 
اعييالن قوات سييوريا الدميوقراطية 
حمليية »عاصفيية اجلزيييرة« لطرد 
اجلهادين من الضفاف الشييرقية 
لنهر الفرات في محافظة دير الزور. 
ويقسم نهر الفرات محافظة دير 
الزور الى قسييمن شييرقي وغربي. 
ويخوض اجليش السييوري وحلفاؤه 
بغطاء جوي روسييي معييارك على 
اجلهيية الغربية حيييث تقع مدينة 
دير الييزور. وقييال أحمد أبييو خولة 
رئيس مجلس دير الزور العسكري، 
وهو فصيل عربي منضٍو في قوات 
سييوريا الدميوقراطييية، امس االول 
السييبت لوكالة فرانس برس »بات 
التوجه الى دير الزور قرارا حتميا«.

وأضاف خالل مشيياركته في مؤمتر 
صحافييي فييي قرية ابو فيياس في 

شييرق البالد العالن احلملة في دير 
الييزور »نحيين ذاهبون فييي اخلطوة 
االولى لتحرير شرق نهر الفرات في 

محافظة دير الزور«.
وشييدد ابو خولة علييى انه »ليس 
لدينا تنسيييق ال مع النظام وال مع 
روسيييا«، مشيييرا الى تقدم قواته 
»حوالييى 30 كيلومتييرا« في اليوم 
االول من احلمليية بغطاء جوي من 

التحالف الدولي.
واشييار املتحدث باسييم التحالف 
الدولييي ريييان ديلييون عبيير البريد 
االلكترونييي لوكاليية فرانس برس 
الى أهمية »خط فض االشييتباك 
مييع الييروس فييي سيياحة املعارك 

املعقدة في شرق سوريا«.
واتفييق التحالف الدولي وروسيييا 
علييى إنشيياء خط فض اشييتباك 
ميتد من محافظة الرقة على طول 
نهر الفييرات باجتيياه محافظة دير 
الزور احملاذييية لضمان عدم حصول 
أي مواجهات بيين الطرفن اللذين 

يتقدمان ضد اجلهادين.
وتقدمت قوات سوريا الدميوقراطية 
في ريف دير الزور الشييرقي بعدما 
انطلقييت ميين مناطق سيييطرت 

عليها سييابقا في اقصى شييمال 
احملافظة.

»املعركيية  الرحميين  عبييد  وقييال 
اساسييا هييي معركيية تييالل فييي 
منطقة صحراوية«، مشيرا الى ان 
»االكتظاظ السييكاني يتركز على 

ضفاف نهر الفرات«.
السييوري،  املرصييد  وفييق  وتييدور، 
اشتباكات عنيفة يرافقها قصف 
جوي للتحالف الدولي في شييمال 
شييرق احملافظة الفساح اجملال امام 

تقدم قوات سوريا الدميوقراطية.
وأضيياف »نواصييل دعم شييركائنا 
فييي قييوات سييوريا الدميوقراطية 
فييي معركتهييم لتحرييير أرضهم 
وبيوتهييم من تنظيييم داعش ،عبر 
شيين غييارات دقيقيية ومعلومييات 
واسييتطالع  اسييتخباراتية 

ومستشارين«.
وتخوض قوات سوريا الدميوقراطية 
بدعييم من التحالييف الدولي منذ 
السادس من حزيران الفائت معارك 
عنيفيية ضييد التنظيييم املتطرف 
داخييل مدينيية الرقيية، معقله في 
سييوريا. وباتت تسيييطر على نحو 

65 في املئة منها.

بعد معارك عنيفة رافقها قصف جوي ومدفعي

الجيش السوري يكسر حصار تنظيم
 داعش لمطار دير الزور العسكري

تخوض قوات سوريا 
الديموقراطية بدعم 
من التحالف الدولي 

منذ السادس من 
حزيران الفائت معارك 

عنيفة ضد التنظيم 
المتطرف داخل مدينة 

الرقة، معقله في 
سوريا. وباتت تسيطر 

على نحو 65 في المئة 
منها

داعش يتقهقر في دير الزور

تقـرير
تزامنا مع إلغاء القانون الذي دخلت لندن بموجبه القارة العجوز 
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القاهرة ــ وكاالت :
وصييل إلييى العاصميية املصرييية 
السييبت،  االول  امييس  القاهييرة، 
وفييد ثييان ميين حركيية »حماس« 
الفلسطينية، برئاسة موسى أبو 
مييرزوق، عضو املكتب السياسييي 

للحركة، قادما من تركيا.
ومن املنتظيير أن ينضم الوفد، إلى 
وفد فلسطيني آخر وصل القاهرة 
في وقت سييابق اليييوم، قادما من 
غييزة، برئاسيية إسييماعيل هنية، 
رئيس املكتب السياسي للحركة.

وقال مصييدر أمني مصييري مبطار 
فييي تصريحات  الدولي،  القاهييرة 
صحفية، إن »الوفد يضم 6 أعضاء 

باحلركة، برئاسة موسى أبو مرزوق، 
ووصل قادما من إسطنبول«.

وأوضييح املصييدر أنييه »كانت في 
اسييتقبال الوفييد إحييدى اجلهات 
السيييادية املصرية )لم يسييمها( 
التي أشييرفت على إنهاء إجراءات 
أن  املصييدر  وأضيياف  الوصييول«. 
مباحثييات مع  »الوفييد سيييجري 
بشييأن  مصيير  فييي  املسييؤولن 
األوضاع الفلسطينية«، دون مزيد 
ميين التفاصيل. وفي وقت سييابق 
ميين اليييوم، أعلنت »حميياس« أن 
رئيس املكتب السياسي للحركة 
إسييماعيل هنييية ورئيسييها في 
قطاع غييزة يحيى السيينوار غادرا 

قطيياع غزة في زيييارة إلى القاهرة، 
ألول مرة منييذ انتخابهما، وأكدت 
مغادرتهما القطاع من معبر رفح 

احلدودي.
وقالت »حماس« في بيان إن هنية 
والسيينوار توجهييا إلييى القاهييرة 
»للقاء املسييؤولن املصرين، على 
رأس وفد رفيع املسييتوى من قيادة 

احلركة في الداخل واخلارج«.
وأضاف البيان أن مسؤولي احلركة 
سيييبحثان »العديد ميين القضايا 
املهمة، وخاصة العالقات الثنائية 
وسييبل  الشييقيقة  مصيير  مييع 
تطويرهييا وتعزيييز التفاهمات مع 

القاهرة.

القاهرة ــ رويترز :
قالت وسييائل إعالم رسييمية في 
مصيير إن قوات األميين قتلت امس 
األحد تسييعة أشييخاص يُشتبه 
تبييادل  أنهييم متشييددون خييالل 
إلطالق النار مبنطقة شييعبية في 
محافظيية اجليييزة علييى الضفة 

الغربية للنيل بالقاهرة.
ونقلت وكالة أنباء الشرق األوسط 
الداخلييية  بييوزارة  مصييدر  عيين 
وصفته بأنه رفيع املسييتوى قوله 
إن »معلومييات مؤكييدة توافييرت 
لقطيياع األميين الوطنييي مفادها 
اختبيياء مجموعيية ميين العناصر 
اإلرهابييية داخل شييقتن بشييارع 

البيضيياء مبنطقة أرض  السييكة 
اللواء بالعجوزة )محافظة اجليزة( 
متهيييدا للتخطيييط لتنفيذ عدد 

من العمليات اإلرهابية«.
وأضاف »لدى اقتييراب القوات من 
إحدى الشييقتن بييادرت العناصر 
اإلرهابية بإطالق النار على القوات 
مما اضطرها إلى مبادلتهم إطالق 

النار«.
ونقلت الوكاليية عن املصدر قوله 
إن أحييد املسييلحن فجيير عبييوة 
ناسييفة كانت بحوزته قبل إطالق 

النار على القوات.
وأضيياف أن خمسيية ميين رجييال 
الشييرطة أصيبييوا وعثييرت قوات 

األميين على أسييلحة نارية وذخائر 
ومييواد متفجييرة وأوراق تنظيمية 

داخل الشقتن.
ولم تشيير أي من وسييائل اإلعالم 
الرسمية إلى اجلماعة أو التنظيم 

الذي ينتمي له هؤالء األشخاص.
وقتل متشييددون موالون لتنظيم 
داعش وينشييطون فييي محافظة 
شييمال سيييناء املئات ميين رجال 
اجليييش والشييرطة فييي هجمات 
منذ  أخييرى  ومناطييق  باحملافظيية 
إعالن اجليش عزل الرئيس السابق 
محمد مرسييي املنتمييي جلماعة 
اإلخوان املسييلمن عييام 2013 إثر 

احتجاجات حاشدة على حكمه.

ثاني وفد لـ«حماس« يصل
 إلى مصر قادما من تركيا

األمن المصري يقتل 9 يشتبه
 أنهم  ارهابيين بالجيزة

املعارضون خلروج بريطانيا من االحتاد



7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد: 

أش��ارت بيان��ات األمم املتح��دة إلى 
تس��جيل حركة ن��زوح داخلي في 
الع��راق منذ كان��ون الثاني 2014، 

تُقدر ب� 3 ماليني نازح.
وأس��هم ه��ذا الواقع في انتش��ار 
العش��وائيات في امل��دن العراقية 
في ش��كل مكثف، إذ جلأ أكثر من 
7 ف��ي املئة من الش��عب العراقي 
إلى الس��كن ف��ي العش��وائيات، 
م��ا أدى إلى مش��كالت اقتصادية 
زادت معان��اة املس��تثمرين احملليني 
احلكوم��ة  واضط��رت  واألجان��ب. 
التي ش��رعت في تش��كيل »جلنة 
االستثمار الوطنية املركزية«، الى 
اتب��اع آليات إلزال��ة كل التجاوزات 
عرضه��ا  قب��ل  األرض  عل��ى 

لالستثمار.
األعم��ال  مجل��س  رئي��س  وق��ال 
الوطني العراقي داود عبد زاير في 
تصريح صحافي، أن العقبة األهم 
التي تواجه القطاع االس��تثماري 
في الع��راق هي انع��دام »الفرص 
غالبي��ة  تُع��رض  إذ  اجلاه��زة«، 
املش��اريع التي تتضمنها اخلريطة 
االستثمارية مع مشاكلها، لتبدأ 
معاناة املستثمر الذي يتراجع عن 
الب��دء مبش��روعه بعد عج��زه عن 

إيجاد حلول لها. 
وتابع زاير عل��ى هامش انعقاد أول 
مؤمتر لالس��تثمار داخل محافظة 
م��ن  الكثي��ر  »هن��اك  أن  ديال��ى 
املفاهي��م اخلاطئة الت��ي تتعامل 
بها دوائر الدولة مع املس��تثمر، إذ 
يظن بعضهم أن املس��تثمر يأتي 
ومعه أموال إجناز املشروع. لكن في 
احلقيقة، فإن املستثمر هو وسيط 
يأت��ي بجزء م��ن التمويل، في حني 
يعتمد على القروض واملواطنني أو 

احلكومة، لتأمني بقية التمويل«.
وأوضح الناطق الرس��مي باس��م 
الزه��رة  عب��د  التخطي��ط  وزارة 
الهن��داوي أن »عدد العش��وائيات 
ف��ي البلد بل��غ 1552 عش��وائية، 
ال��ف  و400  مليون��ان  يس��كنها 
أن »س��كان  ش��خص«، مضيف��اً 
العش��وائيات يشكلون 7 في املئة 
من مجم��ل الس��كان«، الفتاً إلى 
أنه��ا انتش��رت بص��ورة أكبر في 
محافظات بغداد والبصرة ونينوى، 

برغم وجودها في جميع العراق«.
ورأى أن ازدياد الكثافة الس��كانية 
ف��ي ه��ذه املناط��ق من األس��باب 

العش��وائيات،  النتشار  الرئيس��ة 
عازياً سبب توسعها إلى »الظروف 
التي م��ر بها البلد في الس��نوات 
املاضية«، مش��يراً إلى أنها »بدأت 
 »2003 واالنتش��ار ع��ام  بالظهور 
وهو الع��ام ال��ذي بدأ في��ه الغزو 

األميركي للعراق.
»ل��م  البل��د  أوض��اع  أن  وأوض��ح 
الوح��دات  بن��اء  عل��ى  تس��اعد 
م��ن  للتخل��ص  الس��كنية« 
العش��وائيات املوجودة. والحظ أن 
مس��ؤولية وضع اخلطط الكفيلة 
العش��وائيات  مش��كلة  بح��ل 
تق��ع على عات��ق وزارة التخطيط، 
أن احلكوم��ة اعتم��دت  موضح��اً 
على »املبادرة الوطنية للس��كن« 
التي أطلقها رئي��س الوزراء حيدر 
العبادي، و»الستراتيجية الوطنية 
للتخفيف م��ن الفقر في العراق« 
العش��وائيات.  م��ن  للتخل��ص 
كم��ا أن »وزارة اإلعمار واإلس��كان 
باش��رت بتنفي��ذ بعض املش��اريع 
الس��كنية املقرر إنش��اؤها ضمن 
ش��رعت  كم��ا  الس��تراتيجية«، 
ال��وزارة »بتنفيذ ثمانية مجمعات 
س��كنية ف��ي احملافظ��ات األكث��ر 

فقراً«. 
الس��كنية  »اجملمع��ات  إن  وق��ال 
س��توزع مجان��اً عل��ى الفق��راء«، 
متوقعاً حل مشكلة العشوائيات 
خالل مدة أقصاها »عشر سنوات 
من العمل املتواصل«، ألن »العراق 
في حاجة إل��ى ثالثة ماليني وحدة 
أزم��ة  م��ن  للتخل��ص  س��كنية 

السكن«.
وأوضح��ت عضو »جلن��ة االقتصاد 
ن��ورة  البرملاني��ة  واالس��تثمار« 
البجاري في حديث نقلته »احلياة« 
الدولية، أن هذه االحصاءات نفذت 
من��ذ فت��رة طويل��ة، م��ا يجعلها 
غي��ر دقيق��ة ف��ي وص��ف ظاهرة 

العشوائيات في العراق«.
وأضافت البج��اري أن »احلرب على 
داع��ش، والنزوح الداخلي، تس��ببا 
ف��ي ارتفاع عدد العش��وائيات في 
ش��كل ملح��وظ في عم��وم مدن 
الع��راق«. وأن جلنته��ا التقت عدداً 
من املسؤولني لسؤالهم عن هذه 
املش��كلة، و»هناك تواطؤ من قبل 
بع��ض املوظف��ني الذين يس��ربون 
معلومات ع��ن تخصيص أّي ارض 
لالس��تثمار، لتجده��ا بع��د أي��ام 

ملغمة باملتجاوزين الذين يرفضون 
اإلخ��الء إال بع��د حصوله��م على 
تعوي��ض«، مش��يرة إل��ى أن »هذه 
م��ن مس��ؤولية األجه��زة األمنية 
التي عليها التعامل بحزم مع هذا 

االبتزاز«.
وتابعت أن مش��كلة التجاوز بدأت 
تؤثر ف��ي قطاعات اقتصادية عدة، 
فكل هذه العش��وائيات متجاوزة 
وامل��اء  الطاق��ة  ش��بكات  عل��ى 
وتستهلك ربع الطاقة الكهربائية 
املنتجة من دون أن تدفع أّي مبلغ«. 
وكش��فت البج��اري ع��ن »تبن��ي 
التج��اوزات  إزالة  الدول��ة حمل��ة 
في عم��وم املناطق، خصوصاً تلك 
التي تقع داخ��ل أراٍض مخصصة 

لالستثمار«.
إل��ى ذلك، أش��ار مدي��ر إحصاءات 
الس��كان والق��وى العامل��ة ف��ي 
اجله��از املرك��زي لإلحصاء س��مير 
خضير، أن نتائج املس��ح الشامل 
للعش��وائيات ف��ي الع��راق ع��دا 
محافظات إقليم كردستان، وجرى 
عام 2013، أظهر أن عدد املساكن 
العش��وائية بلغ 346881 مسكناً 
بنس��بة قدره��ا 7.3 ف��ي املئة من 

أجمالي عدد املس��اكن في العراق 
الت��ي تق��در بنح��و 4.752 مليون 

مسكن«.
وس��جلت محافظة بغ��داد أعلى 
نس��بة قدرها 33.4 ف��ي املئة من 
مجم��وع املس��اكن العش��وائية، 
تلته��ا محافظة البصرة بنس��بة 
قدره��ا 13.8 ف��ي املئ��ة، في حني 
املثن��ى  محافظ��ة  س��جلت 
أق��ل نس��بة في ع��دد املس��اكن 
العش��وائية ب���0.4 ف��ي املئة من 

مجموع املساكن العشوائية.
ويُقدر عدد س��كان العش��وائيات 
بنح��و مليون��ني وأربعمئ��ة ال��ف 
يشكلون 6.9 في املئة من مجموع 
الس��كان، في حني سجلت بغداد 
النس��بة األعلى وبلغ��ت 31.1 في 
املئة، تليها البصرة ب�14.1 في املئة 

من مجموع سكان العشوائيات.
وأكد عض��و »مجل��س محافظة 
بغ��داد« عل��ي أحمد ف��رج، حاجة 
العاصم��ة إل��ى مليون��ي وح��دة 
سكنية دفعت البعض إلى التجاوز 
عل��ى األراض��ي وأم��الك الدول��ة، 
مش��يراً إل��ى أن احلكوم��ة احمللية 
تضط��ر إلى تق��دمي اخلدم��ات إلى 

العش��وائيات التي تتجاوز نس��بة 
السكن فيها 80 في املئة«. 

وأش��ار إلى »وج��ود جت��اوزات على 
أراض��ي الدولة وأمالكها، جتري من 
قبل عصاب��ات منظمة وصفقات 
لتزوير سندات للعقارات واألراضي 
وأخ��رى مخالفة لقانون 16 ألمانة 
بغ��داد. وتعم��ل جه��ات معني��ة 
على رف��ع هذه التج��اوزات، وإلزام 
املس��ؤولني عنه��ا بدف��ع غرامات 
مالية للدولة«، الفتاً الى أن »أكثر 
من 300 عش��وائية س��جلت في 
بغداد، وعندما تصل نسبة التجاوز 
إل��ى 80 في املئ��ة يضطر مجلس 
بغداد ومحافظته��ا وأمانتها إلى 
إيص��ال اخلدمات إلى املواطنني في 
تلك العش��وائيات، ف��ي مقدمها 

املاء الصالح للشرب والكهرباء«.
وس��بق للحكوم��ة العراقي��ة أن 
طبق��ت اس��تراتيجية التخفيف 
م��ن الفق��ر، وتبن��ت تأم��ني بيئة 
س��كن مناس��بة لهذه الشريحة 
م��ن القفراء من خ��الل تخصيص 
200 مليار دين��ار )نحو 171 مليون 
دوالر( م��ن املوازن��ة االس��تثمارية 

لعام 2014.

العشوائيات: تجاوز على شبكات الطاقة والماء

3 ماليين وحدة سكنية حاجة العراق

داود عبد زاير: العقبة 
األهم التي تواجه 
القطاع االستثماري 
في العراق هي 
انعدام »الفرص 
الجاهزة«، إذ تعرض 
غالبية المشاريع التي 
تتضمنها الخريطة 
االستثمارية مع 
مشكالتها، لتبدأ 
معاناة المستثمر 
الذي يتراجع عن البدء 
بمشروعه بعد عجزه 
عن إيجاد حلول لها

العشوائيات في العراق

القاهرة ـ رويترز:
أظه��رت بيان��ات اجله��از املرك��زي للتعبئ��ة العامة 
واإلحص��اء أمس األحد أن معدل التضخم الس��نوي 
في مدن مصر تراجع إلى 31.9 باملئة في أغس��طس 

آب من 33 باملئة في متوز.
وعلى أس��اس ش��هري نزل��ت وتيرة تضخم أس��عار 
املس��تهلكني في املدن إلى 1.1 باملئة في آب من 3.2 

باملئة في متوز.
وقال��ت ريهام الدس��وقي من أرقام كابيت��ال لرويترز 
”مستوى التضخم جاء أقل من توقعاتنا عند 34-33 
باملئة. يبدو أن الشركات لم يكن لديها القدرة لتمرير 
زيادة أسعار الكهرباء بالكامل إلى املستهلكني وقت 

حساب التضخم“.
ورفعت احلكومة أس��عار امل��واد البترولية في نهاية 
حزي��ران للم��رة الثانية خ��الل ثمانية أش��هر. وزادت 

أسعار الكهرباء واملياه في متوز.
وأضافت الدس��وقي ”مستويات التضخم ستواصل 
نزولها خالل األشهر القليلة املقبلة لتصل إلى نحو 
29-30 باملئة في أكتوبر ثم تس��جل مس��تويات في 

منتصف العشرينات باملئة خالل نوفمبر املقبل“.

نيويورك ـ رويترز:
هبطت أسعار اخلام األميركي أكثر من ثالثة باملئة 
بفعل اخملاوف من تضرر الطلب على الطاقة بشدة 
في الوقت الذي يتجه فيه اإلعصار إرما، أحد أقوي 
األعاصير ف��ي قرن، ص��وب فلوريدا وجنوب ش��رق 

الواليات املتحدة.
وإرما ثاني إعصار كبير يقترب من الواليات املتحدة 
ف��ي أس��بوعني ومن املتوق��ع أن يصل إل��ى جنوب 
فلوري��دا ي��وم األحد وق��د أودى بالفع��ل بحياة 14 

شخصا ودمر جزرا في الكاريبي.
وتس��بب اإلعص��ار هارف��ي ال��ذي س��بقه وضرب 
تكس��اس في 25 آب في تعطيل ربع طاقة التكرير 
األميركي��ة وه��و ما قل��ص الطلب عل��ى اخلام مما 

تسبب في هبوط األسعار.
ويق��ول محللون إن��ه حتى اخلمي��س ظلت طاقة 
تكري��ر نحو 3.8 ملي��ون برميل يومي��ا، أو ما يعادل 
نح��و 20 باملئ��ة، معطلة وإن عودة قط��اع البترول 

األميركي إلى كامل طاقته ستستغرق أسابيع.
وفي حالة اإلعصار إرما يش��عر احملللون بقلق أكبر 
من أن الدمار الذي س��تحدثه العاصفة قد يقلص 

بشدة الطلب على الطاقة.

لندن ـ رويترز:
اس��تقر الذهب قرب أعلى مس��توياته في أكثر من 
عام م��ع انخفاض الدوالر وانحس��ار التوقعات برفع 
أس��عار الفائ��دة األميركية في كان��ون األول بفعل 

بيانات اقتصادية ضعيفة.
وس��جل ال��دوالر أدنى مس��توى في عام��ني ونصف 
الع��ام أمام س��لة من العم��الت الكبرى املنافس��ة 
بفعل انحس��ار التوقعات بزيادة جديدة في أس��عار 

الفائدة األميركية هذا العام.
وانخف��ض الذهب في املعام��الت الفورية 0.1 باملئة 
إل��ى 1347.8 دوالر لألوقية )األونص��ة( بعدما المس 
أعلى مس��توى من��ذ آب 2016 عن��د 1357.54 دوالر 

لألوقية.
وصع��د املع��دن األصف��ر 1.7 باملئ��ة هذا األس��بوع 

محققا ثالث مكاسبه األسبوعية على التوالي.
وبلغ الذهب في تس��وية العق��ود األميركية اآلجلة 

تسليم كانون األول 1351.2 دوالر لألوقية.
ومن بني املعادن النفيسة األخرى، انخفضت الفضة 
0.3 باملئ��ة إلى 18.01 دوالر لألوقية بعدما المس��ت 
في وقت س��ابق يوم اجلمعة أعلى مس��توياتها منذ 
نيسان عند 18.21 دوالر لألوقية وارتفعت نحو اثنني 

باملئة على أساس أسبوعي.

تراجع التضخم
السنوي المصري

الخام األميركي
يهبط 3 % 

الذهب قرب أعلى 
مستوى في عام
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الصباح الجديد ـ وكاالت:

اختبرت األس��واق العاملي��ة للطاقة 
ف��ي الفت��رة املاضية، أس��واق الدول 
املنتجة للنف��ط والطاقة النظيفة 
واقتصاداته��ا، ودرس��ت مس��تويات 
واملتوس��ط  املرتفع  النفط  تس��عير 
واملنخف��ض، فض��الً ع��ن اختباره��ا 
اخلطط والس��تراتيجيات املتوسطة 
والقصي��رة ذات التأثي��رات اإليجابية 
املس��ارات  كل  عل��ى  والس��لبية 
الس��عرية ملصادر الطاقة. إذ جتنبت 
عل��ى  التأثي��رات  االختب��ارات  ه��ذه 
املس��تهلك النهائ��ي، كونها متتعت 
مبس��تويات دع��م جي��دة تتحمله��ا 

موازنات كل الدول.
وأش��ار تقرير ش��ركة »نفط الهالل« 
أن  إل��ى  األس��بوعية،  اإلماراتي��ة 
االختبارات التي أُجريت على أس��واق 
ال��دول املنتج��ة للنف��ط والطاق��ة 
واقتصاداتها، أظهرت »انخفاضاً في 
العائ��دات وفي تأثي��رات الدعم عند 
األس��عار املرتفعة للنف��ط، إذ حتتاج 
القطاع��ات االقتصادي��ة الرئيس��ة 
إلى إع��ادة هيكلة وخصخصة، كما 
يجب أن ترتبط أس��عار النفط احمللي 
بتلك العاملية، به��دف تأمني خليط 
مت��وازن من مص��ادر الطاقة لتفادي 

التأثي��رات الس��لبية لرفع األس��عار 
عل��ى القطاعات التي تس��تهدفها 
خط��ط التح��ول االقتص��ادي اجلاري 
تنفيذه��ا، ألن رف��ع تكاليف الطاقة 
ل��ن يصب في مصلح��ة جناحها في 

املراحل األولى من تنفيذها«.
وأوض��ح التقرير أن التحول من إنتاج 
النف��ط نحو الغ��از الطبيع��ي، رمبا 
تكون له تأثيرات إيجابية على خطط 
حترير أسعار النفط وربطها باألسواق 
العاملية، إذ يأتي ذلك في وقت تش��ير 
توقع��ات »الوكالة الدولية للطاقة« 
إلى من��و الطلب على الغاز الطبيعي 
بنسبة 50 في املئة بحلول عام 2040، 
إذ باتت أس��واق االس��تهالك تفضل 
الغاز عل��ى النف��ط والفحم لدعم 
منو القطاع الصناعي، الذي س��يرفع 
الطلب على الغاز بنسبة تتجاوز 1.6 

في املئة على أساس سنوي.
ولف��ت إل��ى أن تزاي��د إم��كان رف��ع 
الطبيعي  للغ��از  اإلنتاجية  القدرات 
ل��دى دول املنطق��ة خالل الس��نوات 
املقبلة، »يرتبط في ش��كل وثيق مع 
مس��ارات أسعار النفط في األسواق 
العاملية وحتركاتها، إذ يُتوقع أن يكون 
لهذه اخلطط تأثي��رات إيجابية، وقد 
تك��ون قابل��ة للتطبيق مس��تقبالً، 
ألن تطوي��ر خلي��ط إنت��اج الطاق��ة 
وجتاوز سيطرة النفط، سيقلالن من 

التأثيرات الس��لبية ف��ي القطاعات 
االقتصادية املس��تهدفة في خطط 
االقتص��ادي  والتح��ول  التنمي��ة 

واستراتيجيتهما.
وأش��ارت »نفط الهالل« إلى املشهد 
احلالي م��ن االس��تهالك للنفط في 
اململكة العربية الس��عودية، »الذي 
يصل إل��ى 3.8 مليون برمي��ل يومياً، 

وعند مستوى دعم مباشر يصل إلى 
35 ملي��ار دوالر س��نوياً لدعم قطاع 
إنت��اج الطاق��ة الكهربائي��ة وامل��اء 
والبنزين«. إذ تفيد املصادر الرسمية 
بأن اململكة »تتجه نحو ربط أسعار 
ف��ي  العاملي��ة  باألس��عار  الطاق��ة 
ش��كل تدريجي بدءاً من هذه السنة 
وحتى عام 2020، ألن أس��عار البنزين 

ف��ي الس��عودية تُع��د متدنية على 
مس��توى العالم، كما أن استهالك 
الفرد يعادل ثالث��ة أضعاف معدالت 
االس��تهالك حول العال��م، وبالتالي 
ال ب��د من االجت��اه نح��و تعزيز خليط 
الطاق��ة ورف��ع كفاءة االس��تهالك، 
لضمان حتقيق نتائج إيجابية طويلة 

املدى«.

وأك��دت أن االجت��اه نحو ربط أس��عار 
الطاق��ة والنفط باألس��واق العاملية 
»س��يوجد تأثيرات س��لبية ف��ي أداء 
االقتصادية وفي ش��كل  القطاعات 
خاص في املراح��ل األولى من اإلنتاج 
والتطوي��ر، نظراً إل��ى صعوبة تقدير 
نتائ��ج رف��ع التكالي��ف ف��ي أوقات 
كثيرة، واستمرار التقلب في أسعار 
الطاق��ة العاملية، م��ا يضعف قدرة 
القطاع الصناعي على سبيل املثال 
من املنافسة اخلارجية«. كما ميكن أن 
تلقي هذه االجتاهات »بظالل سلبية 
عل��ى طبق��ات اجملتم��ع ذات الدخل 

املتدني«.
وع��رض التقري��ر أهم األح��داث في 
قطاع النفط والغاز خالل األس��بوع 
في منطق��ة اخلليج، إذ توصل إقليم 
كردس��تان العراق إلى تسوية كاملة 
ونهائي��ة مع »دان��ة غ��از« اإلماراتية 
وشركائها في ش��أن دعوى قضائية 
ف��ي لندن بقيم��ة 2.24 ملي��ار دوالر، 
وس��يدفع اإلقليم ش��به املس��تقل 
مبوج��ب هذه التس��وية ملي��ار دوالر 
للشركة. وتش��كل التسوية أحدث 
ش��به  اإلقلي��م  حكوم��ة  جه��ود 
املس��تقل، لضبط ماليته��ا العامة 
اس��تقالل  عل��ى  االس��تفتاء  قب��ل 

اإلقليم الشهر املقبل.
إلى ذلك، توقعت الشركة أن يشهد 

اإلقلي��م زيادة كبيرة ف��ي إنتاج الغاز 
بعد تسوية نزاع قضائي مع مطورين 
يتطلع��ون اآلن، إلى االس��تفادة في 
ش��كل كامل م��ن إمكان��ات املوارد 

الطبيعية الضخمة في املنطقة.
اتف��اق مدته  الكونس��رتيوم  ول��دى 
حكوم��ة  م��ع  س��نوات  عش��ر 
كردستان لتطوير حقلي »خور مور« 
و»جمجم��ال« للغ��از، وهما من أكبر 
مكامن الغاز في العراق، باحتياطات 
تصل إلى 17 تريليون قدم مكعبة، ما 
يكفي لتلبية حاجات أوروبا بكاملها 
لع��ام واحد، وم��وارد تق��در بنحو 75 

تريليوناً.
وقال العضو املنتدب جمللس إدارة »دانة 
غاز« مجيد جعفر، إن »الكونسرتيوم 
م��ن  إنتاج��ه  مس��تويات  س��يزيد 
احلق��ول بأكث��ر م��ن الضع��ف ف��ي 
إطار التس��وية«، مضيف��اً أن اإلنتاج 
»سيزيد من 330 مليون قدم مكعبة 
م��ن الغ��از يومي��اً حالي��اً إل��ى 800 
ملي��ون، أو ثمانية باليني متر مكعب 
س��نوياً«. وأش��ار إلى أن م��ع إضافة 
للتنقيب،  مناطق ونشاطات جديدة 
»قد ترتفع االحتياطات من ثالث إلى 
خم��س مرات م��ن 17 تريلي��ون قدم 
مكعبة حالياً، بينما قد يزيد اإلنتاج 
ليص��ل إل��ى 5 باليني ق��دم مكعبة 

يومياً و6 باليني.

تقـرير
القّطاعات االقتصادية تحتاج إلى إعادة هيكلة وخصخصة

رفع إنتاج الغاز في دول المنطقة يرتبط بمسارات أسعار النفط

ارتفاع إنتاج الغاز

بغداد ـ الصباح الجديد:
تراجع��ت مبيع��ات البن��ك املركزي 
العراقي من العمالت األجنبية، خالل 
مزاد أمس األح��د، إلى 119.8 مليون 
دوالر، في مقابل 120.9 مليون دوالر، 
مبزاد اخلميس املاضي، 7 ايلول اجلاري، 
بانخفاض 1.1 مليون دوالر، بحسب 

بيان للمركزي العراقي.
أن  البي��ان،  ف��ي  املرك��زي،  وأض��اف 

س��عر الصرف بلغ 1190 ديناراً لكل 
دوالر، ف��ي امل��زاد املنعقد مبش��اركة 
41 مصرفاً، و10 ش��ركات للتحويل 

املالي.
ون��وه البن��ك، ف��ي بيانه، ب��أن تلك 
املبيعات هي نتائج املزاد املقرر اليوم 
االثن��ني، 11 ايلول اجلاري، موضحاً أن 
إجمالي البيع الكلي ليوم أمس بلغ 

160.59 مليون دوالر.

وبلغ حج��م املبالغ املبيع��ة لتعزيز 
أرصدة املصارف في اخلارج نحو 118 
ملي��ون دوالر، في ح��ني ُقدرت كمية 

النقد املبيعة ب�1.79 مليون دوالر.
وأوض��ح املركزي، في البي��ان، أن بيع 
املبالغ احملولة حلسابات املصارف في 
اخلارج يكون بسعر 1190 ديناراً لكل 
دوالر، أم��ا البيع النقدي فس��يكون 

بالسعر نفسه.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قالت مجلة دير شبيجل األملانية 
إن اللجن��ة االقتصادي��ة واملالية 
انتق��دت  األوروب��ي  ف��ي االحت��اد 
األميرك��ي  الرئي��س  سياس��ة 
دونال��د ترام��ب االقتصادي��ة وإن 
اللجن��ة قلق��ة من أن تش��كل 
جهوده لتعزي��ز احلمائية تهديدا 

لالقتصاد العاملي.

وذك��رت اجملل��ة نقال ع��ن وثيقة 
داخلية للجن��ة التي تضم كبار 
املس��ؤولني ب��وزارات املالي��ة في 
الدول األعضاء باالحت��اد األوروبي 
أن ”آثار ذلك رمبا تكون أكثر ضررا 

بكثير مما نعتقد حتى اآلن“.
وأضاف��ت اجمللة ف��ي تقريرها أن 
األوروبي��ني قلق��ون م��ن خطط 
إنف��اق إدارة ترامب وقالوا إن هذه 

”مخاط��ر  تتضم��ن  السياس��ة 
عل��ى امل��دى القصير بالنس��بة 

لالقتصاد العاملي“.
وقالت إن املقرضني جتنبوا الواليات 

املتحدة في اآلونة األخيرة.
ونقلت دير شبيجل عن الوثيقة 
قوله��ا ع��ن الوالي��ات املتح��دة 
”تراجع االستثمارات الدولية رمبا 

يكون أحد اخملاطر“.

انخفاض مبيعات »المركزي«
من العمالت األجنبية

االتحاد األوروبي ينتقد
سياسة ترامب االقتصادية
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دراسة

من مجتمعه��م ، وأالّ يس��تغرقوا في 
احلس��رات ، واآلهات ، ألن تلك االجتاهات 
مرغوب عنها ، لذلك دعا في نقده لديوان 
))قيث��ارة الريح(( الش��اعر إلى االلتفاِت 
إل��ى أهميَّة الش��عر االجتماع��يِّ الذي 
))يعك��س صور احلياة وواقع اإلنس��انية 
املترديِّة... حت��ت صخور العذاب والهالك 
، واملتقلبة على الش��قاء والعناء(( كما 

دعا إلى االبتعاد عن التشاؤم واحليرة  .
ى للديوان  ا ))جالل اخلياط(( فحني تصدَّ  أمَّ
نفس��ه حاول أن يجعَل م��ن النصوص 
الش��عرية دلي��الً ل��ه ف��ي منطلقاته . 
ومث��ل هذا النقد يخ��دم جميع أطراف 
العملية النقدية، ألنه ال يرسُل الكالَم 
ا يس��تقرى النص��وَص وصوالً  جزافاً، إنَّ
إلى املالحظ النقدية ، فكانت مالحظُه 
تشيُر إلى أّن حياة الشاعر كانت مليئًة 

باألل��م ، لذلك كانت ص��ورُة هذه احلياة 
في الشعر سوداَء قامتًة مرعبة ، وخلص 
إلى أّن الشاعر كان متأثراً بشعر املهاجر 
، ودفع عن��ه التهمة القائلة :))ش��عره 
ذات��ي ال يعبر ع��ن روح العصر(( بقوله : 
))إنَّ األدَب الصحي��ح الصادَق س��يحيا 
ويخلد س��واء أكان ذاتي��اً أم معبراً عن 
احلي��اة، عل��ى أال يكوَن األدي��ُب متطرفاً 

مغاليا في تطرفه((.
��ا أحم��د الفخري فح��ني تصدى ل�   أمَّ
))قيثارة الريح(( ناقداً خلص إلى النتائج 

اآلتية: 
• قدرة الشاعر في التصوير.

• تأبى مخيلة الش��اعر أن تكرر الصور ، 
أو تقيدها .

• جدد الش��اعر في األساليب ، وانطلق 
في األوزان.

• عاب على صور الش��اعر ما يكتنفها 
من ضبابية ورمزية.

• خل��ص إل��ى أّن حرم��ان الش��اعر من 
السعادة هو الذي قاده إلى البؤس .

 وكل تل��ك املالح��ِظ النقدي��ِة كان��ت 
حصيل��ة نق��ده التطبيق��يِّ ، وإخضاع 
شعر الش��اعر إلى التحليل والتفسير 
، غير أّن ما يس��تحقُّ اإلش��ارَة في تلك 
املالح��ظ ما ذك��ره في قضيَّ��ِة الصورة 
الفنيَِّة، إل��ى جانب إش��ارته الواضحة 
إلى التجدي��ِد في الش��كل ، واإليقاع ، 
لكون الش��اعر كان قد نظم قصيدتني 
من الش��عر احلرِّ، وإْن لم يص��رِّْح بذلك 
، فض��الً ع��ن أّن الناق��د كان ي��رى ذلك 
))انطالق��اً(( ، أي هو أقرُب إلى مصطلح 
الشعر املنطلِق منه إلى احلرِّ في قوله: 
)) وس��تجُد فيه جت��ّدداً في األس��اليِب 
وانطالق��اً ف��ي األوزان، واختي��اراً دقيقاً 
. ألّن  لأللف��اِظ املوس��يقيَِّة املالئم��ة(( 

املصطلح لم يكْن آنذاك قد استقرَّ .
 أّما س��امي ط��ه احلافظ ف��ي مقالته 
النقدي��ة ))مع احملروق في قيثارته(( فقد 
اختلف مع اجلميع : منطلقاٍت ونتائَج ، 

ميكن أن تتلخص فيما يأتي :
1 � حكَم على الش��اعر بالذاتيِة اجملرَّدِة 

، أو باألنانية .
2  � رفض فكرة ))الفن للفن(( ورآها قد 
ماتت ، ألنه يعيش في عصر يسعى إلى 
التحرر واالنطالق واحلرية ، وال يكون ذلك 
منا أرواحَنا  على وف��ق ما ي��رى إالّ إذا قدَّ

ومواهبَنا فداًء في سبيله .
  ثم رأى في تراجِع قبَّاني والبيَّاتي )؟( عن 
شعرِهما الذاتي نحو تصوير اجملتمع ما 

ذهب إليه من منحى .
3  � إنَّ الش��اعر كان متأث��راً بعم��ر أبي 
ريش��ة ، لكنَّ ه��ذا التأث��رَ كان إلى حدِّ 
الوقوِع حتت طائلتِه: صوراً وقوافَي ، كما 
أنُه كان قد تأثر تأثيراً واضحاً بالش��اعر 
))فؤاد بليبل(( في ديوانه ))أغادير الربيع(( 

إلى حدِّ التشابه أحياناً .
4  � عاب على الشاعر تركُه الوطَن نحو 

احلبَّ ، واجلمال .
 وملّ��ا كان املرح��وم هاش��م الطعان قد 
خصَّ ))قيث��ارة الري��ح(( مبالحظ نقدية 
ال تخل��و م��ن احتف��اء ببع��ض ص��وره 
الشعرية ، وفي فحص النصِّ ، ودراسته 
، وتبي��نِي ماله ، وم��ا عليه، فقد رأى في 
نقد احلافظ جتنياً على الش��عر ، فكتَب 

ردَّاً على نقد احلافظ رجاُه فيه أالّ يقضي 
بإعداِم البلبل )كنايًة عن الش��اعر( ألنَّ 

احلياَة تصبُح جافًة دون أغاريدِه .
��ي يج��ُد ف��ي مقال��ِة   عل��ى أنَّ املتلقِّ
��اِن النقديَِّة األولى م��ا ينمُّ على  الطعَّ
موضوعيَّ��ٍة علميٍَّة واضح��ة، فهو بعَد 
أْن حيَّ��ا الدي��واَن، وش��ارَك ف��ي عرضِه، 
َ مؤثِّراِت الش��اعر، وقَف على بعِض  وبنيَّ
صورِه مناقش��اً، رافضاً م��ا ال ينمُّ على 
براعِة في البن��اِء، فضالً عن أّنُه رأى في 
قبوِل الشاعرِ للسنادِ في ))رَوٌح ونوح(( و 

))املوج والهوج(( في قولِِه:
ب��ْل أنا روٌح     مفعُم األس��رارْ

وقولِه :
خافقي امل�سعورْ      كهديرِ املوْج

هْل وعى املقدورْ     صرخاتي الهوْج ؟²
ما يُعيُبه في التقفيِة. كما رأى في إيرادِ 
))عرضاً وطوالً(( قافَيًة مبتذلًة في قولِِه 

:
أيُّها الش��اعُر الذي يتغنَّ��ى     تهَت في 

الكائناِت عرضاً وطوال 
مخَتِتم��اً مقالَتُه النقديََّة بالطلِب إلى 
الشاعرِ أْن يئَد  قصيدَة ))ملهمتي(( ألنَّ 

املطلَع:
حبيبت��ي ال حتجم��ي     ع��ِن اللق��اِء...

واقدمي
ال ين��مُّ على أيَّ��ِة براعٍة... كم��ا أنَّ إيراد 

لفظة ))املعدِم(( في قولِه :
فقيَل لي: حوريَّة ٌ     تأسُر قلَب املعدِم

ا ))النيس��ِم(( في  قلقٌة في البي��ِت؛ أمَّ
قولِِه :

وبس��مُة األكم��اِم ف��ي     روٍض زك��يِّ 
النيسِم

 فهَي م��ن مهجورِ اللغِة. وهَي مالحُظ  
نقديَّ��ٌة جوهريَّ��ٌة ف��ي بن��اِء القصيدِة 

معًنى ومبنى.
ا   إنَّ نق��َد النصَّ ل��م يكْن ليخ��ُرَج عمَّ
ذكرناُه من مالح��ظ، ولم يكْن نقداً من 
غي��رِ جتلّيِة فكرٍ، أو وجهات نظر، وإن بدا 
في��ِه أحياناً ما ينمُّ على تبرٍُّم، وقس��وٍة 
؛ ألنَّ��ه نق��ٌد كاَن يتص��ُف باملوضوعّيِة 
واألمانِة، ومحاولِة خدمِة اإلبداِع وصوالً 
إل��ى حتقيِق ص��ورٍة مثل��ى ملا ينش��ُدُه 
الشاعُر احلديِث من جتديد، وجتاوز. وعلى 
وفِق هذا كانت دراس��اُت ))أكرم فاضل(( 
، و))بش��ير حس��ن القّطان(( ، و))سامي 

أمني(( ، وغيرهم.

د. عبد الرضا علي

 إنَّ نق��َد احملروِق لش��عر ش��اذل وإْن كان 
نق��داً الذعاً ف��ي بعض جوانب��ه ، إالّ أنه 
كان يص��درُ ع��ن نف��ٍس صادق��ٍة ، فهو 
صدي��ٌق حمي��ٌم لش��اذل ، لك��نَّ وجهَة 
نظرِه النقديَة ل��م تتأثرْ بتلك الصداقِة 
، فكان��ت موضوعيًة فيما تؤمُن به ، وإْن 
تقاطَع املتلقي معها ، ألّن أوَل شرٍط في 
النقد اجلادِ هو ق��وُل احلقيقة ، واالبتعادُ 
عن الضغينة ، واللؤم ، واحملاباة واملداهنة 
. ولي��س هذا غريب��اً على احمل��روق ، فهو 
شاعٌر قبل أن يكوَن ناقداً ، وهو من جيِل 
الرّواد األوائل الذين بش��روا بالشعر احلرِّ 
، وإْن نس��َيُه النقُد، فق��د كان مع زميله 
شاذل يس��هماِن في حركِة احلداثة منُذ 

نهاية األربعينيات .
إنَّ منطلقاِت احملروق النقدية جريئٌة ، قال 
فيها ما يؤمُن به على نحو من الصراحِة 
والوضوح  من غيرِ أْن يخش��ى في نقده 
أحداً ، فكان أْن سارَ على نهِجه هذا في 
كل ما كتبُه من نقد بعدئٍذ ، وهو كثيٌر ، 
إال أنه ال يخرج عن هذه املنطلقات التي 
تدعو إلى احلداثِة ، واالبتعاد عن التقريرية، 
واجترار الصور القدمية، وتقليد األقدمني ، 
ألن الشعر اجليد هو ما كان صورة صادقة 
لهموم العصر الذي يعيش��ه الش��اعر، 
وإشكاالته الراهنة ، بعد أن يكون تعبيراً 
عن جتربة صادق��ة حتمل عواطف قائلها 
وأخيلته، وأفكاره، بإيقاع مناس��ب، ومن 
تلك املقاالت: ))أغاني الربيع(( ، و))أجنحة 
الن��ور(( ، و))رياح وش��موع( ، و ))زامر احليِّ 
..ال يطرب(( ، و ))حلظات قلقة( ، وغيرها .
 أما زمالُء احملروق، ومجايلوُه فقد شاركوا 
ف��ي نقد الن��صِّ الش��عريِّ احلديث على 
مستويات ، فالش��اعر منهم ينظر إلى 
النصِّ الذي يتصدى له على وفِق أفكاره 
هو ، وموقفِه الذاتي من املوضوع املطروح، 
والناق��د اللغ��ويُّ يقف عند مف��رداٍت أو 
، في حني  عب��اراٍت يراه��ا ت��زري بالن��صِّ
يغلُِّب بعُض دارسي النصوِص الشعرية 
انطباعاتِهم النقديَة اخلاصَة على عموِم 
التجارِب، وإْن تقاطعْت منطلقاتُهم مع 

منطلقاتِها في حقيقة األمر .
 فأحم��د محم��د اخملت��ار )وه��و ش��اعر 
ملتزم( كان يريُد من الشعراِء أن يقتربوا 

صحفي عقدته في العاصمة اإلماراتية، 
أن متح��ف اللوفر س��يفتتح أبوابه في 
أبوظبي ف��ي 11 تش��رين الثاني/نوفمبر 

املقبل.
وس��يكون املتح��ف األول م��ن نوعه في 
العالم العربي، واألول الذي يحمل اسم 
متحف اللوفر األساسي في باريس. وهو 
ثمرة اتف��اق وقع في 2007 بني حكومتي 
ب�«لوف��ر  يلق��ب  وفرنس��ا،  أبوظب��ي 
الصحراء« ش��يد في جزيرة الس��عديات 

بإمارة أبو ظبي.
وقال��ت الوزيرة الفرنس��ية »يس��رني أن 
أعلن أن متحف اللوفر أبوظبي سيفتح 
الثاني/نوفمب��ر«،  تش��رين  ف��ي  أبواب��ه 
مضيف��ة »هذا ردن��ا املش��ترك في زمن 

تتعرض الثقافة لالستهداف«.
وعبرت ع��ن »فخر« بالدها للمس��اهمة 
ف��ي املتحف من خالل توظي��ف خبرتها 
في مجال إدارة املتاح��ف وإعارة املتحف 
أعم��اال فنية م��ن مجموعاتها الوطنية 

خالل العقود الثالثة القادمة.
وصمم متحف اللوفر أبوظبي الذي يقع 
في وسط العاصمة اإلماراتية، املهندس 
املعم��اري الفرنس��ي جان نوفي��ل احلائز 

جائزة »بريتكز العاملية.
وق��ال وزي��ر الثقاف��ة اإلماراتي الش��يخ 
نهيان بن مبارك آل نهيان »كما أن اللوفر 
يش��كل جوهرة تتوج باريس، فإن اللوفر 

أبوظبي سيتمتع بهذه امليزة أيضا«.

متابعة الصباح الجديد:      

أعلنت وزيرة الثقافة الفرنسية فرانسواز 
نيسن أن افتتاح متحف »لوفر أبو ظبي« 
باإلم��ارات العربية املتحدة س��يكون في 
11 تش��رين الثاني/نوفمب��ر املقبل. ويعد 
ه��ذا املتحف امللقب ب�«لوف��ر الصحراء« 
املشروع األول من نوعه في البالد العربية 
واألضخ��م م��ن حي��ث تصدي��ر الثقافة 

الفرنسية إلى اخلارج.
عشر س��نوات بعد الكشف عن املشروع 
الثقاف��ي الضخم بني فرنس��ا واإلمارات 
العربية املتح��دة، أعلنت وزي��رة الثقافة 
الفرنس��ية فرانس��واز نيس��ن في مؤمتر 

بع��ض م��ا كتبه ف��ي كت��اب ميكن 
احلص��ول  جه��د  للق��ارئ  يوف��ر  ان 
على الكت��اب او معرف��ة محتوياته 
ويطلع��ه على صيغ��ة عرضه، كما 
انه ييس��ر الس��بيل أمام��ه ان كان 
باحث��اً. ان جتميع مص��ادر املعلومات 
والتعري��ف به��ا من اه��م مقومات 

البحث ف��ي اي ثقافة وفي اي مجال 
ويغط��ي ه��ذا التجميع ال��ذي قام 
ب��ه املؤلف واح��داً من اه��م اجملاالت 
احليوي��ة في الدراس��ات األنس��انية 
واالجتماعية وهو عل��م الفولكلور. 
وتتجلى أهمية ه��ذا العمل في انه 
يقدم خدم��ة جلميع املهتمني باجملال 

الفولكلوري على اختالف مواقعهم، 
وطبيع��ة اهتماماتهم ومن املعروف 
ان مجال الفولكلور من اجملاالت التي 
يصعب حتديدها. فدراسة الفولكلور 
ترتبط بدراسة اللغة واالدب والفنون 
وتغط��ي ه��ذه املراجع جمي��ع فروع 
عل��م الفولكلور الت��ي اتفق عليها 

املتخصصون في هذا اجملال:
� املعتقدات واملعارف الشعبية.

� العادات والتقاليد الشعبية.
� األدب الشعبي.

� الثقافة املادية والفنون الشعبية.
لق��د تضم��ن ه��ذا الكت��اب عرضا 

لثالثة وستني كتابا

بغداد ـ الصباح الجديد:
 

مجموعة كتب في عل��م الفولكلور، وروافده، 
كان ق��د قرأها املؤلف قاس��م حس��ني صالح 
وتب��ني محتوياته��ا واع��د عروض��ا عنها جمللة 
الت��راث الش��عبي البغدادية، وج��د ان يجمع 

من تأليف علي بن محمد الديلمي 
)ت 385 ه�(، وحتقيق الدكتور حسن 
الشافعي والدكتور جوزيف نورمت 

بيل.
4( موس��وعة املصطلح في التراث 
العرب��ي الديني والعلم��ي واألدبي، 
للمفكر الغرب��ي املعاصر الدكتور 

محمد الكتاني.
5( معجم » املبني في شرح معاني 
ألف��اظ احلكم��اء واملتكلمني » من 
تأليف س��يف الدين عل��ي اآلمدي 
)ت 631 ه�( وحتقيق الدكتور حسن 

الشافعي.
6( كتاب » الوحش��يات » للش��اعر 
وحتقي��ق  ه���(   232 )ت  مت��ام  أب��ي 

الدكتور عبد اهلل  العسيالن.
7( كت��ب الدرس واألُن��س من بغداد 

إلى األندلس، أو كتاب » الفصوص« 
لصاع��د البغ��دادي )ت   417 ه���( 
وحتقيق الدكتور عبد الهادي التازي 

سعود.
8( التصني��ف النوع��ي للمعاجم 
التراثي��ة: تصني��ف الدكتور أحمد 

الشرقاوي إقبال أنوذجاً.
9( كت��اب »الدر الثمني في أس��ماء 
املصنف��ني« م��ن تأليف اب��ن أجنب 
وحتقي��ق  ه���(   674 )ت  الس��اعي 
بنب��ني  ش��وقي  أحم��د  الدكت��ور 

والدكتور محمد سعيد حنشي
10(  الش��اعر العراقي صفي الدين 
قصيدت��ه  ه���(:   752 )ت  احلل��ي 
مغرب��ي  يش��رحها  البديعي��ة 
ويحققها تونسي وينشرها جزائري 
فتف��وز بجائزة. قراءة ف��ي كتاب » 

أن��وار التحل��ي على م��ا تضمنته 
قصيدة احللي«.

11(  مخطوطة في علم املصطلح 
من القرن العاشر الهجري: » توالي 

املنح في أس��ماء ثمار النخل ورتبة 
البل��ح« لب��در الدي��ن القرافي )ت 
1008 ه���(، حتقي��ق الدكت��ور علي 

القاسمي.
ويطعم املؤّلف هذا الكتاب بتأمالته 
وآرائه مث��ل تأييده لدع��وة املفكر 
املغربي الراحل محمد عابد اجلابري 
إل��ى القطيعة مع نوع التراث الذي 
وصلنا من عصور االنحطاط وميثل 
فكراً س��لبيا متخلفاً، م��ع تنبيه 
القاس��مي إل��ى أن بع��ض عناصر 
الت��راث ال ميكن القطيع��ة معها، 
كاللغ��ة مثالً الت��ي ميكن تفضيل 
بعض أس��اليبها، ولكن القطيعة 
التام��ة معه��ا ت��ؤدي إل��ى أضرار 
خطيرة، كما هو احلال في محاولة 
بع��ض البلدان العربي��ة اليوم إلى 

استبدال اللغة اإلجنليزية أو اللغة 
الفرنسية باللغة الوطنية، مما أدى 
إلى تخّلف هذه البلدان في مضمار 

التنمية البشرية.
وم��ن مكتش��فات القاس��مي في 
ه��ذا الكت��اب أن ترتي��ب األلف��اظ 
ف��ي املعجمات املُس��مى بالترتيب 
املفهومي الذي يقوم على العالقات 
املنطقية والوجودية بني املفاهيم، 
ليس من مبتكرات الغرب في القرن 
العشرين، كما هو شائع، بل إنه من 
مبتكرات املعجمي��ة العربية كما 
هو واضح ف��ي ترتيب مصطلحات 
املعجم املبني لسيف الدين اآلمدي 
في القرن السابع الهجري/ الثالث 

عشر امليالدي.

 
ص��در هذا الش��هر عن ن��ادي املدين��ة املنورة 
األدبي، كتاب جدي��د للكاتب العراقي املقيم 
في املغرب، الدكتور علي القاسمي، عنوانه » 
الت«.  التراث العربي اإلس��المي: دراسات وتأمُّ
ويقع الكت��اب في 287 صفح��ة من القطع 
الكبي��ر ويضّم إحدى عش��رة دراس��ة تتناول 
بال��درس والتحليل منهجي��ات حتقيق بعض 
الكت��ب التراثي��ة أو منهجي��ات التأليف في 

التراث. وهذه الدراسات هي:
1( مفه��وم الت��راث ومفه��وم القطيعة مع 

التراث..
2( معج��م مطبوع��ات التراث ف��ي اململكة 
العربية السعودية للدكتور أحمد الضبيب، 

الذي يقع في ثمانية مجلدات.
3( نظري��ة احلب عند الع��رب، قراءة في كتاب 
» عط��ف األلف املعطوف على الالم املألوف« 

حركُة نقِد الشعِر في الموصل منطلقاُتها واتجاهاُتها
)منذ نشأِتها حتى العام 1992م(

جانب من مدينة املوصل

إنَّ منطلقاتِ المحروق 
النقدية جريئٌة ، قال فيها 
ما يؤمنُ به على نحو من 

الصراحةِ والوضوح  من غيِر أْن 
يخشى في نقده أحدًا ، فكان 

أْن سارَ على نهِجه هذا في 
كل ما كتبهُ من نقد بعدئذٍ 

، وهو كثيرٌ ، إال أنه ال يخرج 
عن هذه المنطلقات التي 

تدعو إلى الحداثةِ ، واالبتعاد 
عن التقريرية، واجترار الصور 
القديمة، وتقليد األقدمين 

، ألن الشعر الجيد هو ما 
كان صورة صادقة لهموم 
العصر الذي يعيشه الشاعر، 

وإشكاالته الراهنة

شعر

سمر الجبوري

منذ النظرة االولى
آلخر حرف في مدى األشعار
ملقلتيك صلة مبنهاج قلبي

والس��تقامة النبض عالقة مع 
النظرات

وكلما حتول طرفك متباهيا
واحتش��دت  الس��بل  تاه��ت 

القوافي بقلب الشاعرة
انت شاعر مبالمحك

وطن��ا  رس��مك  اتخ��ذت  وان��ا 
حلياتي

ال فرق أو مس��افة حتيل تناسل 
االفكار في احلب

لغير االقاء مبقلتيك
االفكار  ذل��ك عش��قت  الج��ل 

التي
تصنع بحار الس��فر بيني وبني 

مرافئ وجودك
منذ النظرة االولى

آلخر حرف في مدى األشعار
والقم��ر الزمتان تخطان  كأنك 

عمري
حني تغيب تعود ولكن

بكل طلوع ترسم عيدي

بالقرب منك 

اصدارات

»لوفر أبو ظبي« يفتتح أبوابه في نوفمبر المقبل

مراجع الفولكلور كتاب جدي عن دار الشؤون الثقافية

الت كتاب جديد للدكتور علي القاسمي التراث العربي اإلسالمي.. دراسات وتأمُّ

القسم الرابع

لوفر أبو ظبي
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يفتخ��ر الس��كان باالنتم��اء الى 
مدين��ة ما بس��بب األلف��ة التي 
تثيره��ا فيهم، والتن��وع: العمل، 
اجلي��دة،  امل��دارس  الس��كني، 
الرصي��ف األمن، وس��ائط النقل 
االس��ترخاء،  أمكن��ة  املؤمتن��ة، 
ثقافي��ة:  خي��ارات  متنزه��ات، 

مسرح، سينما، مكتبة. 
تكتس��ب املدن هويتها من موقع 
طبيع��ي او م��ن معل��م تأريخي 
ينعم��ان على س��اكنيها بعادات 
راس��خة متده��م بق��وة فكرية : 
القاه��رة م��ن الني��ل بي��روت من 
البحر اس��طنبول من جوامعها 
،ف��اس م��ن مس��جدها اجلام��ع 
واس��واقها الش��هيرة، بغداد من 
نه��ر دجل��ة. انه��ا أماك��ن ال ترى 
لش��دة اعتيادن��ا وجوده��ا ما ان 
ينفصل الس��كان عن معلمهم 
حت��ى  الطبيع��ي  او  التاريخ��ي 
تنتابه��م حال��ة ش��بيهة بوضع 
رجل تع��رض للصلع  فجأة فبات 
يتوق��ف عن��د كل منعطف، كي 
يتعرف الى حالة راس��ه اجلديدة ، 
وليتأكد ان نهاية شعره املؤملة ال 
عودة عنها . يؤدي حرمان املواطن 
، ف��ي مدين��ة نهري��ة م��ن رؤي��ة 
كورني��ش النه��ر ، بس��بب وجود 
رمز س��طوة الدول��ة على اجلانب 
االخر ال��ى اصابته مب��رض فقدان 
املألوف ، وأعراضه : ش��رود الفكر 
والوحشة فيصبح مثل شخص 
ت��رك ح��ذاءه املطاط��ي ، وانتعل 
خفني من احلديد . ان املدينة التي 
صاغ��ت حالته��ا الذهني��ة ، من 
هذا املعل��م ، وم��ن فولكلورها ، 
وم��ن خيالها ومن طريقة متتعها 
بوقته��ا ، حتتاج ال��ى فترة نقاهة 
طويلة تت��وارى فيها ذكريتها عن 
النزه��ات النهري��ة ، وم��ن تناول 
منتج��ات النهر والس��ير احلر بال 
قي��ود " فاملقاه��ي املنتش��رة في 
بغداد عل��ى امتداد نهر دجلة في 
ش��ارع ابو ن��ؤاس ، ال��ذي هو من 
اش��هر مراكز الترفيه في الشرق 
بطب��ق  املتخصص��ة  االوس��ط 
) الشبوط  الس��مك املس��كوف 
املش��وي املش��هور ( ق��د اغلقت 
م��ن  س��ياج  مكانه��ا  وظه��ر   ،
االشجار الكثيفة وسريعة النمو 
التي حتجب كليا رؤوس النهر من 
الش��ارع " ) بعد اربعة عقود من 

احملنة ....، مصدر سابق (.
هنالك حاالت اشرف فيها االفراد 
عل��ى اجلنون او أصيب��وا به ، بعد 
جتفي��ف االه��وار ألنه��م فق��دوا 
الرؤية إشراقة الشمس على املاء 
، ولي��س اليابس��ة ، وألنهم ايضا 
حرموا من االس��تواء الذي يؤمنه 
امل��اء / الصورة / الهوية . لم يكن 
االمر لديهم غير طرد للماء الذي 
فقد نفوذا اس��تمر االف السنني 
على االرض ، فبدت عند ظهورها 
، رخ��وة ومش��ققة . كانوا يرمون 
اش��ياء على املاء ، فيبتلعها . اما 
االن فان كل ش��يء مائل امامهم 

يذكرهم بهزمية املاء.
 امل��دن ال تدافع عن معلمها ، عن 
نهرها او جامعها الكبير . املعلم 
هو الذي يحمي املدينة . متى غاب 
حاميها يج��ب ان تبحث عن حام 
اخ��ر ، عندما ينخفض منس��وب 
املياه ف��ي النهر ، او مينع س��كان 
املدينة من اج��راء التمرين االزلي 
بالتن��زه جواره . لي��س هنالك ما 
يضاهي رؤية ش��مس ايام الربيع 
وهو تنعكس متذبذبة على امواج 
دجل��ة .... انها تكوين��ات فكرية 
على  للحفاظ  املرء  يس��ترجعها 
توازنه امل��وروث من اع��راق قدمية 
سكنت هذه االرض ، فأبدعت ادبا 
دخل فيه املاء كعنصر اساس��ي 
. م��اذا لو منع��ت العاق��ر من ان 
تطلق عل��ى املاء قاربه��ا الورقي 
الذي يحمل رس��الة هي شمعة 
نذرته��ا لوليه��ا الصال��ح جلل��و 
رحمها ، ورتق شقوقه او حل كل 
التباس��ات قدرها ؟ ان منع النهر 
عنه��ا لو وق��ع عليها اق��وى من 
الكفر . انه الم يشبه وقر االذنني 
ال يتسلم االنسان به في البداية 
ببس��اطة ،يرف��ع صوت��ه صارخا 
كي يسمعه االخرون ، وعندما ال 

يجدي ذلك نفع��ا يطلب من كل 
م��ن يلقاه رفع عقيرت��ه ، ال ميكن 
أمراء ان يصبر طويال على لس��ع 
النار . انه يجهد إلطفائها بشتى 
يستس��لم  وعندم��ا  الوس��ائل 
للحرف��ة م��ن جدي��د : القب��ول 
بالعيش مع عض��و تألف ) غياب 
املاء ( سيتشوش دماغه ويصيبه 
مس ان لم يتسلم قابال بالسيء 
تفادي��ا لألس��وأ خافضا س��قف 
طلباته للحصول على طمأنينة 
لعقله على غرار ما حدث لسكان 
االهوار بعد جتفيفه��ا اذا اصيبوا 
بأعراض مناخ س��وداوي من كثرة 
رؤيتهم ألنفس��هم في االحالم ، 
وهم يقودون زوارقهم في الوحل. 
اتخ��ذت مدين��ة بغداد ش��كلها 
احلالي ف��ي زمن احل��رب العراقية 
االيرانية . فف��ي الوقت الذي كان 
االطف��ال ميوت��ون جوعا بس��بب 
احلصار ، كان ه��و منهمكا ببناء 

قصوره وجامعه العظيم .
العم��ارة ، بحس��ب ق��ول هتل��ر 
ليست الرس��ائل من حجر . فما 
هي الرس��الة ؟ وملاذا اعمار بغداد 

؟ 
امل��دن العظيمة التصنع بل تولد 
. ال توحي امل��دن اجلديدة بعظمة 
امل��دن، االف��راد الذي��ن اس��هموا 
ف��ي بنائه��ا ، ب��ل بس��طوة من 
بناه��ا ، مثل ش��خص دخل على 
زوجته بقوة جعلها تتذكر عنف 
فقدانها بكارتها االولى . انه تغير 
لهيئته��ا القدمي��ة ، ك��ي ال تثير 
ذكريات م��ره لديه ، وليقتنع انها 
ليس��ت تلك املدين��ة التي عانى 
فيها االذالل ، مثل ش��خص ميوت 
له عزيزا، فيلج��أ الى هدم بيته ، 
واعادة بنائه كي يقتنع ان الفقيد 

لم يكن يسكن هنا . 
 ما ه��و الهدف من بن��اء قصوره 
الفخمة ؟ ان��ه يريد ان يبني ليس 
عظمة الفرد الذي قام بالبناء ، بل 
س��طوته هو ، كوسيلة إلضعاف 
الفرد امام  ش��يوخ البناء . انها ال 
تش��عر الفرد بفخ��ر انتمائه الى 
مجتم��ع اجنز ه��ذا البن��اء ، لكن 
للتذكي��ر بق��وة البان��ي ، كرم��ز 
لشيء ال يقاوم لفرد منتصر على 

الدوام . 
ليس��ت هن��اك مب��ان عام��ة بال 
ف��ي  املبان��ي  تندم��ج  وظائ��ف. 
النسيج العام للبلد عندما تؤدي 
خدمات عامة تش��عر الفرد بنوع 
من الزهور نحوها . وهذه القصور 
ال متارس وظائف . انها غير مأهولة 
بأفراد يش��عرون باأللف��ة معها . 
القص��ور ال تق��دم خدم��ة للفرد 
، ان��ه هو من يق��دم اخلدمة لها . 
فالنساء اللواتي كن على سبيل 
املثال يعتصم��ن فيها ، حلمايتها 
م��ن قصف ج��وي محتم��ل ،كن 
يحرس��نها بدمائه��ن ، بوصفها 
القص��ور تغ��ري   . امل��ال االخي��ر 
االع��داء، ليس الن هن��اك خدمة 
ت��ؤدى فيه��ا ، بل الن ف��ردا بناها ، 
وجعلها ذات اهمية منذ س��كن  
فيه��ا عندم��ا اطلقت تس��مية 
قصور الشعب،كان يقصد بذلك 
انها أصبحت مقاما ومزارا. لولي 
القص��ور ملكية ش��خصية ، ال 
تنفصل ع��ن مالكه��ا ، تعطيه 
املنع��ة املتع��ة والعزة . وتش��عر 
الناظرين اليها ، من وراء االس��وار 

بصغر احلجم .
لم يكن مس��جده الضخم الذي 
يت��م تش��يده ، كأكبر مس��جد 
ف��ي العال��م اال محاولة لتحويل 
بغ��داد ال��ى اس��طنبول اخ��رى . 
فهي ليس��ت مدين��ة ، معلمها 
التاريخ��ي النه��ر . انه��ا مدينة 

اجلامع العظيم .
يرم��ز تعدد طبقات بن��اء قصوره 
، وال��ذي يضاهي بعضه ش��كل 
الزقورة في البناء الى اس��تحالة 
فاألس��يجة   . الي��ه  الوص��ول 
بالقصور تقوم  العالية احمليط��ة 
ب��دور احلماي��ة . اما ف��ي الداخل 
فالبناء اش��به مبل��ف حي ملعرفة 
قدرت��ه ف��ي ادخ��ال الرع��ب الى 
قلوب ال��زوار . انها عبارات حافلة 
بال��دالالت ، كي يتذكر احلضور ما 
ال يج��ب نس��يانه : نوافذ عالية ، 
غ��رف واس��عة تنتهي بس��قوف 

بعيدة مقببة ، تشي باالنكشاف 
، بع��دم وج��ود م��الذ ام��ن . ام��ا 
الزخارف غير متقشفة ال يتجلى 
فيه��ا ذوق فني الفت . انها توحي 
بتعقيد وصعوب��ة العالم احمليط 
وجع��ل   ، التركي��ز  لتش��ويش   ،
االذه��ان اكث��ر انصياع��ا لدوافع 
االثارة اخلارجية ، فال يعود يخضع 
اال لس��لطان ه��واه . رخ��ام م��ن 
الطراز االمبراط��وري ، مع خلطة 
شاذة من اش��جار البلوط . غياب 
الزجاج الشفاف . ارضيات مزدانة 
ال��وان  ذات  هندس��ية  بتكاوي��ن 
باهتة ، تخدم لونا واحدا نشيطا 
هو االحمر ، احملدد ملس��ار الزخارف 

كلها .
-2 مدخ��ل ال��ى فه��م مغام��رة 

البطل 
 أوال : سيرة البطل الذاتية 

بدأ بحياة طفل له ، عندما يكبر 
وح��از اعل��ى س��لطة ، س��يرتان 
ذاتيت��ان ، واحدة رس��مية واخرى 
ش��عبية . تتفق السيرتان اتفاقا 

متفاوتا على ما يأتي : 

ان الطف��ل م��ر مبرحل��ة صعبة ، 
لكن االثنني تختلفان في الدرجة 
: تق��ول االول��ى بيتم��ه والثانية 
بوالدته س��فاحا . لي��س هذا هو 
املهم ، فالس��يرتان تتفقان على 
ان امه ل��م تكن قديس��ة ، وزوج 
امه لم يك��ن يس��تقبله بهدايا 
جتعل الطفل ينظم الى ذكراهما 

بسرور .
الثاب��ت ان الطف��ل يعاني مثلبة 
عرضته ل��الزدراء ، والص��دود في 
اقل حال . وجه بنظرات تخلو من 
املودة ، وبعبارات تكفي لتقويض 
ثقته بنفس��ه . انه االن بسن لم 
يك��ن قادرا عل��ى التحكم باأللم 
. ان��ه بحاج��ة للمحافظ��ة على 
توازن��ه من اجل حماية نفس��ه . 
يعتزل في البيت لتخفيف التوتر 
مثل شجرة الهبتها حرارة النهار 
فبات��ت بحاجة الى م��د جذورها 
عميقا للوصول الى مجرى املياه 
. لكن��ه لم يكن يج��د في البيت 
غي��ر زوج ام ق��اس تنب��ئ صورته 
املعروفة عن ش��خص ليس ممكنا 

االستئناس به . له عينان مهددتان 
ركبتا على وجه لم تقصر اشعة 

الشمس في لفحه ....
اما ام��ه املتخلية عنه فلها وجه 
ام��رأة ق��ادرة عل��ى تلقي ش��تى 
اخلس��ارات ماع��دا م��رارة غي��اب 
وجود رجل بجانبها ، طاردة بذلك 
كل نوبات الش��عور بالذنب الذي 
كثي��را مايف��ارق جميع النس��اء 
اللوات��ي يتخل��ني ع��ن اوالده��ن 

ملصلحة ملذات دنيوية زائلة . 
انه طف��ل مرتعب غدا اكبر عمرا 
مم��ا ه��و علي��ه . يتحول بؤس��ه 
الروح��ي الى م��ا يش��به طفحا 
جلديا يترك الوج��ه مدورا ، وهذا 
م��ا يجعله مميزا م��ن االخرين . ان 
طفال منشغال باستعادة عشرات 
التفاصي��ل املؤمل��ة س��يعاني ما 
تلحقه ب��ه تل��ك التفاصيل من 
اس��تثاره . فهو ي��كاد يكون قادرا 
على اس��تعادة لي��س تفصيالت 
االذى ،امنا احلاالت الذهنية املرافقة 
لتل��ك التفاصي��ل . وم��ن غير ان 
يتعرض اي ج��زء الى االضمحالل 

او الذبول. حترم التوترات الداخلية، 
من هذا انوع ، م��ن فترات انفراج 
تس��تعيد من خاللها شخصيته 
وضعها الطبيع��ي . ليس الفقر 
م��ا يعاني��ه ) لم يك��ن لديه من 
وق��ت الهتم��ام بكس��ب قوته ، 
فهو يسعى الى اسكات انتقام / 
على درجة من احليوية فيه ، جعل 
لياليه طويلة ، اذ في الوقت الذي 
ين��ام الغافلون ، هناك من يحمل 
بثق��ل  يش��عر  جعل��ه  انتقام��اً 
وجوده الش��خصي كم��ن يتذكر 
فاجعة حدثت ل��ه فامتنع عليه 
الن��وم ( ب��ل كون��ه مختلفا عن 
االخرين بسبب وشم في اجلبهة 
، س��يحوله ال��ى انتق��ام رم��زي 
عندما يش��ب ويكبر بوشم جباه 
اعدائه ( مث��ل امرأة مات زوجها ، 
فأصبحت تس��مى ارملة خلفض  
وتي��رة االحت��رام له��ا . الس��ؤال 
ال��ذي ي��ردده ه��ذا الطف��ل على 
نفس��ه هو : ايالزمني هذا البؤس 
طويال ؟ انه الش��عور بالعجز عن 
رد االذى .تتجل��ى محن��ة البطل 

س��نتياغو في " الش��يخ والبحر 
" لق��د امضى 84 يوما من دون ان 
يصطاد س��مكة . " هل انتهيت 
؟" هكذا كان يسأل نفسه اعدادا 
متقن��ا ملواجهة ق��دره ام يجلس 
على الشاطئ متأمال في مرارات 

قلبه احلزين ؟ 
يحاول س��نتياغو جاه��دا الثبات 
عل��ى قدميه ، مث��ل مقاتل يركز 
رمح��ه ف��ي يدي��ه وهو يس��تعد 
لهجوم��ه املرتق��ب عل��ى قلعة 
اعدائ��ه ، فيقرر القي��ام باجناز ما 
: االبح��ار ال��ى اجل��زء االعمق من 
اخلليج ليس الصطياد س��مكة ، 
بل للبحث عن رجولته واثبات انه 

غير عاجز ، بل موجود . 
العجز ه��و مص��در االضطرابات 
العقلية . يرب��ط فرويد العصاب 
بالصدم��ة اجلنس��ية . لك��ن قد 
تعبيرية  امل��رء بصدم��ة  يص��اب 
ميسي معها غير قادر على اخراج 
مافي داخله ال��ى العلن في ظل 
غياب عالقات ودية او رفيق حسن 
. تنتج التوترات الداخلية اختناقا 
ساما يشل قدرات الفرد . يحاول 
املبتلى ، وقد ركبه هوس اسكات 
التخل��ص   ، الداخلي��ة  توترات��ه 
م��ن عبئها املس��تبد ، ان��ه مثل 
س��انتياغو ال ميكن��ه االحتف��اظ 
بآالم��ه وح��ده ، بل يس��عى الى 
الداخل��ي  عامل��ه  ترتي��ب  اع��ادة 
بتوجيهه  العج��ز  بالتخلص من 
نحو موضوع معني . عليه ان يجد 
محاورا داخلي��ا يعيد من طريقة 
ترميم شظايا طفولته التالفة .

حي��اة  م��ن  محروم��ا  طف��الً  ان 
يش��عر  ال   ، نش��طة  اجتماعي��ا 
بس��الم مع االخري��ن ، بحاجة الى 
االنخراط في فعل خارجي يقصي 
التوترات او ينسيه اياها في االقل 
. يطور االطفال في حاالت احلصار 
رغب��ات مبكرة ، ادماناً  يس��تنزف 
فيتح��ول  االنفعال��ي  مزاجه��م 
الى مايش��به درعا تصد عدوانية 

العالم اخلارجي .
ل��دى س��كان املناط��ق املضيئ��ة 
واملفتوحة ، التي حتفل مبس��احات 
غاية في االتساع ، ممن يستقبلون  
عل��ى  وه��م  النه��ار  اش��راقة 
بع��د قريب م��ن ال��وان الطبيعة 
االساس��ية ، وف��ي مدى شاس��ع 
ينعم بالس��كينة ، كمي��ة وافرة 
م��ن الرؤى تنعكس في اش��راقات 
مزاجية جتع��ل عقولهم ملحقة 
البرية  االزهار  .فاصفرار  بخيالهم 
وبياض الزناب��ق يختلطان بالعبير 
ال��ذي يطي��ل املكوث ف��ي الهواء 
، اص��وات قب��رات وطي��ور تتأهب 
للغن��اء او تطير عل��ى مقربة من 
الن��اس جتعل املرء اليرى غير رحابة 
االرض: بساتني ، حقول ، وغيضات 
، ارض مكشوفه تتعامد الشمس 
عليها ، وم��ا  ان تتوارى حتى تأتي 
الرياح او االمطار بوابل عذب حتجت 
توهج��ات الغ��روب . انه��ا امكنة 
تظ��ل الش��مس فيها ف��ي حالة 
اش��راق دائم ، تعطي س��اكنيها 
انطباع��ات اولى نفي��ة . الينتظر 
امل��رء انتهاء اليوم فيها الن الوقت 
متوق��ف هن��اك ، اليعك��ر مجال 
الرؤي��ة دخي��ل مايجع��ل املتأمل 
يقظاً يتطلع حوله ، فيتذكر قرب 
افول النهار . الوان النهار شبيهه 
مبقذوفات نارية تتحول فيها الوان 
الش��مس من اللون البرتقالي في 
الصب��اح الى لون متوهج اش��به 
بحديد ذائب ف��ي منتصف النهار 
، ثم الى ل��ون حمرة النحاس لدى 
الغ��روب . وهي ال��وان يغدو معها 
امل��رء مث��ل واد مفت��وح ، وجتع��ل 
العق��ل غائب��ا ملصلح��ة احلواس 
. وه��ي حال��ة س��بق ان وصفه��ا 
لورن��س العرب عندما كان يجلس 
ف��ي الصح��راء " جلس��ة اجل��و 
بها حواس��ي ". وهي ايضاً احلالة 
نفسها التي كان يرنو كلود مونيه  
للوصول اليها بالبقاء طويالً حتت 
اشعة الشمس ، التي يعود منها 
متثاقالَ  بعد س��اعات طويلة من 
الرس��م ، وكأن��ه عاد م��ن وليمة 
باذخة : " ماذا ياس��يد مونيه ؟"، " 

اه لقد شبت من اخلضرة " .
ال ش��يء يعتد به هن��ا غير خيال 
لي��س  كل��ه  العال��م  الن   ، امل��رء 

عناصره االساس��ية : ماء وسماء 
وهواء . جتعل النهايات املمتدة املاء 
منخرطاً في جو االح��الم ، وكأنه 
تناول حبوباً الستثاره جتعله يقيم 
من��اذج ويخلق اش��خاصا خياليني 
ميدد رحلته معه��م يوميا ً،عندما 
اليجد حافزاً للرج��وع  الى البيت 
. ه��ذا هو الريف الذي نش��أ فيه . 
فأيام تأتل��م التي يطيل املرء وقت 
مكوثه فيها ستجعله يستدعي 
مخيلته كي تخ��رج كل مالديها 
من ص��ور واوهام ال��ى العلن حية 
،مفصلة ، دافئة ، مغلفة بالواقع 
. ال يخل��ق الفرد ، وهو على مقربة 
م��ن الطبيعة ، عامل��اً خيالياً ، بل 
يعي��د تكوين عامل��ه الفعلي بنود 
عمل خيالي��ة ، واضعة عقله في 
تصرفه��ا ، فال يعود يرى ش��يئاً اال 
خيال��ه . انه وضع ش��بيه بأحوال 
غي��اب وحض��ور ، صحو وس��كر ، 
فن��اء وبقاء. انه نوع م��ن الوحام : 
عدم ش��عور الش��خص بحقيقة 

مقامه ، بل مبا تتوهمه نفسه . 
يكون الفرد عامل��ه املتخيل يبعث 
لش��كل طفولته املعيشة . فمن 
لديه طفوله مرة تعرض فيها الى 
اذى فاح��ش ، يتج��ه خيال��ه نحو 

خلق بطل متمرس في االنتقام .
كان عليه ان يجد عاملاً يكون واثقاً 
بنجاح��ه فيه . عال��م اليجد فيه 
تل��ك الفضفاضات الت��ي صيرته 
اكث��ر اكتئاب��اً . لم يك��ن ثمة من 
مس��تحق لبلوغ ذلك غير اجتياز 
ذل��ك احلاج��ز املب��ارك ب��ني احللم 
واليقظة ، ما يفعل السورياليون 
ع��ادة . وه��و حاجز م��ا ان يجتازه 
امل��رء حتى يج��د ان كل مافيه حر 
وجميل ، واليحتاج فيه الى رفيق ، 
فحسبه نفسه يروي لها حكاياته 
ويصدق هذه احلكايات . انها حالة 
احلال��م الس��ائر على حاف��ة وهو 
يتطلبه نحو هدف ما ، مثل سرب 
من طيور عطشى تبحث عن نبع 
م��اء قري��ب ، لكنه غي��ر موجود . 
عليه ان يجد عاملا اخر يجد نفساً 
غير نفس��ه ، وام��اً غير امه . يجد 
فيه والده الغائب بدالً من زوج امه 
امله��دد دوماً . يحرره ه��ذا العالم 
م��ن عذاب��ه اليومي وال ي��رى فيه 
تل��ك املأخذ النه مأه��ول بوافدين 
ج��دد ال يعرفون��ه وال تربطه بهم 
صل��ة قدمي��ة . يبتدع الش��خص 
، م��ن خ��الل انعزال��ه ، محادث��ات 
غامضة م��ع النف��س ،بطالً على 
غرار تلك الش��عوب الت��ي اجنبت 
مريدي��ه  وع��د  مخلص��اً  بط��الً 
باخلالص وباملضي بهم الى مملكة 
االميان ، عندما تعرضت الضطهاد 
، ومضايق��ات ومطاردات ش��عوب 

واقوام اخر معادية .
لقد ايقظت العزلة لديه ش��عوراً 
بع��دم االنتم��اء ال��ى مجموع��ة 
حتتضن��ه ، ويذيع اس��راره وس��ط 
افراده��ا . فتكتمه عل��ى معاناته 
جعل��ه تواقاً الى االنع��زال عنها . 
لكن ، كيال تكون اجملموعة معادية 
ل��ه ، علي��ه قيادتها والس��يطرة  
عليه��ا ، حت��ى ال يب��در منه��ا اي 
تهدي��د له . م��ن هن��ا كان عليه 
)عندم��ا وصل اعلى س��لطة في 
الب��الد ( ان يختار الذي��ن يقودهم 
من ذل��ك الصنف ال��ذي تضطره 
معرفتهم بعض التفاصيل عنه ، 
الى مراجعة سلوكهم باستمرار 
خشية امتالكهم معرفة من ذلك 
النوع ، يريد ان يحيا بدونها في امان 
، يدافع الشخص عن عامله وبطلع 
بش��جاعة غير مألوف��ة ، النه، اي 
البط��ل ، ق��د انعم عليه بس��الم 
عقل��ي ، وامده بالق��وة من خالل 
استحس��ان كلي له ف��ي منعزل 
عن ذلك التوبيخ ذي التوريات التي 
نغص��ت علي��ه رق��اده ، واخمدت 
فيه تل��ك  امل��رارات املدفونة لديه 
ف��ي الظ��الم .، بدخول��ه اململكة 
اجلديدة سيستعيد النوم شكله 
الصحيح . وكي ينعم بهناء اكبر 
من غير ان يلهث ، ولس��انه متدل 
من كث��رة مطاردي��ه ، ال يفعل اال 
الرض��وخ ألوام��ر بطله م��ن اجل 
ان يتج��اوز تلك العب��ارة التي كان 
يس��معها تأتي من اش��د الغربان 
س��واداً " م��ن يتع��رض لله��وان 

يستنجد بأبيه " . 

يرمز تعدد طبقات بناء قصوره، والذي يضاهي 
بعضه شكل الزقورة في البناء إلى استحالة الوصول 
إليه. فاألسيجة العالية المحيطة بالقصور تقوم بدور 

الحماية. أما في الداخل فالبناء أشبه بملف حي لمعرفة 
قدرته في إدخال الرعب إلى قلوب الزوار. إنها عبارات 
حافلة بالدالالت، كي يتذكر الحضور ما ال يجب نسيانه: 
نوافذ عالية، غرف واسعة تنتهي بسقوف بعيدة مقببة، 

تشي باالنكشاف، بعدم وجود مالذ آمن. أما الزخارف 
غير متقشفة ال يتجلى فيها ذوق فني الفت

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

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

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

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

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

الحلقة 6

محاولة تفكيك الظنون المبكرة للطفل الذي صار دكتاتورًا وقاتاًل بامتياز.. حرب إيران الكارثية بالنسبة لصدام.. ذكريات مسلية 
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إعالم المركز الوطني
يض��م املرك��ز الوطن��ي لرعاي��ة 
املوهب��ة الرياضية لك��رة القدم 
م��اكات تدريبية ب��ارزة والعديد 
من األس��ماء الامع��ة في عالم 
تل��ك  وم��ن   ، العراقي��ة  الك��رة 
رحيم  الكابنت حي��در  الطاق��ات 
العب املنتخب األوملبي للموسم ) 
٢٠٠٥-٢٠٠٦(، واالندية اجلماهيرية 
الكبيرة مثل الق��وة اجلوية التي 
لعب لصاحلها لس��بعة مواسم 
متتالي��ة و ناديي الزوراء والطلبة 
، وال��ذي يتول��ى تدري��ب الفئات 
العمرية ف��ي املركز الوطني منذ 

نحو عامني .
رحيم حصل مؤخراً على شهادة 
التصنيف االس��يوي ف��ي تدريب 
كرة القدم فئة ) B (، بعد تخطيه 
بنجاح ومتي��ز دورة تدريبية دولية 
استضافها املركز الوطني للعبة 
للفت��رة م��ن ) ٢-٢٢/اب/ ٢٠١٧( ، 

مبشاركة نحو ٢٤ مدرباً.
الكابنت اكد ف��ي تصريح العام 
املركز الوطن��ي ان اهم ما متيزت 
ب��ه ه��ذه ال��دورة هو مش��اركة 
الوطني��ة  املنتخب��ات  العب��ي 
واالندية اجلماهيرية ومنهم على 
س��بيل املث��ال ال احلص��ر ) حامد 
قاس��م و احمد صاح و مشتاق 
كاظ��م و احم��د وال��ي و غي��ث 
عب��د الغني و مازن عبد الس��تار 
(، وكان��ت م��ن اش��راف احملاض��ر 
ولي��د فطافط��ة من  االس��يوي 
االْردن ، كما حاضر فيها مساعد 

م��درب املنتخب الوطن��ي حالياً 
الكاب��نت رحي��م حمي��د ، وبرغم 
متطلبات الدورة التي كانت تبدأ 
من اخلامس��ة صباحاً ومتتد حتى 
ساعات املساء ، فقد مثلت جتربة 
متميزة ومثمرة للغاية بالنسبة 
للجمي��ع - يتاب��ع الكابنت حيدر 
رحيم - ، مش��يراً ال��ى ان الدورة 
تضمنت ثاث��ة اختبارات عملية 
وكذل��ك إلقاء محاض��رة من ١٥ 
دقيقة فض��اً عن امتحان نظري 

خاص وآخر عام.
رحيم كان قد حصل على شهادة 
التصنيف االسيوي فئة )C( عام 
٢٠١٦ ولكونه م��ن املتميزين في 
دورة التصني��ف االس��اس فق��د 

تأه��ل لدخ��ول دورة التصني��ف 
فئ��ة ) B ( خ��ارج الضوابط التي 
تتطلب مرور عامني قبل الترشح 
لتصني��ف اعل��ى ، و لتميزه في 
ال��دورة االخيرة أيضاً وبش��هادة 
املش��رفني عليه��ا ، فه��و مؤهل 
حالي��اً لدخ��ول دورة التصني��ف 
، الكاب��نت حي��در  ( املقبل��ة   A (
رحيم بعث من خال اعام املركز 
الوطن��ي رس��الة ال��ى املدرب��ني 
اجل��دد الطامحني للحصول على 
التصني��ف االس��يوي مبختل��ف 
الش��هادة  ان  مفاده��ا  فئات��ه 
ان  التدريبي��ة لوحده��ا الميك��ن 
تصنع مدرب��اً ناجحاً لكرة القدم 
، وإمن��ا هي ج��واز س��فر او هوية 
او اج��ازة عم��ل تفي��د بتمكنك 
م��ن أدواتك التدريبي��ة ، ويتوجب 
علي��ك ان جت��د وجتته��د وتتعب 
وتتواصل مع كل ماهو جديد في 
علم التدري��ب وان تعمل بإصرار 

لتصبح مدرباً ناجحاً.
من جه��ة ثاني��ة أعل��ن الكابنت 
حيدر رحيم انه في طور احلصول 
على اإلج��ازة الرس��مية للتفرغ 
لدراس��ة الدكتوراه في تخصص 
كرة القدم بكلية التربية البدنية 
وعل��وم الرياضة / جامعة بغداد ، 
مؤكداً انه سيبحث عن مشكلة 
بح��ث ملحة في اللعبة وموءثرة 
و  للدراس��ة  فيه��ا إلخضاعه��ا 
بالفائدة  يع��ود  ومب��ا  التمحيص 
العلمي��ة األكادميي��ة على الكرة 

العراقية واملكتبة الرياضية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
تطمح الاعبة س��ندس محمد 
في تعزيز القابها مع فريقها نادي 
الصناعة بكرة الطاولة باشراف 
املدرب علي فاضل، حيث تواصل 
مس��يرتها ف��ي صف��وف الفريق 
ومتكن��ت م��ن ف��رض حضوره��ا 
الفني اجليد ف��ي البطوالت التي 

مثلت فيها النادي.
سندس، ش��اركت في املعسكر 
التدريب��ي االخي��ر ال��ذي اقام��ه 
النادي في محافظة السليمانية، 
مكثف��ة  تدريب��ات  وتضم��ن 
واجراء لق��اءات ودية امام العبات 
مش��يرة  الش��مالية،  االندي��ة 
إل��ى ان اللق��اءات ع��ززت درج��ة 
التحضي��ر اجلي��د لفريقها قبل 
االس��تحقاقات املقبل��ة، حي��ث 
الشمالية  االجنية  ميلكن العبات 
امكان��ات فنية عالي��ة وبالتالي 
كانت اللق��اءات برغم انها حتمل 
طابع الودية، لكنها كانت مفيدة 

جداً للجانبني.
وتابعت ان إدارة النادي حترص على 
دعم مس��يرة فريقها الذي ميلك 
مؤه��ات فنية عالي��ة ويعد من 
اب��رز االندية الت��ي تهتم بتطوير 
ق��درات العنص��ر النس��وي ف��ي 
ك��رة الطاولة، مش��يدة باجلهود 
الكبي��رة والدع��م ال��ذي يحرص 
على تقدميه امل��درب علي فاضل 
ال��ذي يتطل��ع دوم��اً إل��ى رؤي��ة 
الفري��ق وهو مبراك��ز املقدمة في 
البطوالت، وذلك بفضل التدريب 

املتواصل واجله��ود الكبيرة التي 
تشهدها الوحدات التدريبية في 

قاعة النادي املغلقة احلديثة.
بالتدريبات  انها س��عيدة  وتقول 
املنتظمة في قاعة نادي الصناعة 
املغلق��ة الت��ي يع��د تش��ييدها 
خطوة مهمة لاهتمام باأللعاب 
الرياضية في الن��ادي، حيث توفر 
اج��واء مثالي��ة م��ن التدريب��ات 
وهنالك التزاما كبيرا ً بالتدريبات 
من جمي��ع اعضاء الفريق بهدف 
الوص��ول إلى افضل املس��تويات 

الفنية.
وذك��رت انها كان��ت العبة ضمن 
منتخ��ب ش��بات الع��راق ف��ي 
بطول��ة العرب في لبن��ان 2004 
حيث ش��اركت م��ع زميلتها الرا 
أيه��اب باحراز الوس��ام البرونزي، 

كما حازت على الوسام البرونزي 
ف��ي س��باقات الف��ردي ببطولة 
كأس االحت��اد العربي ف��ي اليمن، 
وكذلك ثالث فرقياً في البطولة 
العربي��ة املدرس��ية التي اقيمت 
في اجلزائر 2005 ومعها زمياتها 

فرح مجهد ونور شمسي.
الدع��م  تلق��ى  انه��ا  وذك��رت 
م��درب  والده��ا  م��ن  وامل��ؤازرة 
املصارع��ة محمد ط��ه، وزوجها 
عثم��ان  والء  الطاول��ة  الع��ب 
الل��ذان يحرص��ان عل��ى متابعة 
ويحثانها  الفني��ة  مس��توياتها 
على التفوق والتألق في البطوالت 
التي تش��ترك فيه��ا، فضاً على 
وتهيئة  النجاح  تأمني متطلبات 
جميع مس��تلزمات تواصلها في 

رياضتها املفضلة.
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»العابرة«: بغداد ستكون 
مقرًا لالتحاد العربي

الجوية يواجه 
الوحدة السوري غدًا 
في نهائي غربي آسيا

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن االحتاد املركزي للكرة العابرة مس��اعيه لنقل 
مقر االحتاد العربي م��ن العاصمة املصرية القاهرة 
إلى بغ��داد عل��ى هام��ش املش��اركة املرتقبة في 
اجتماع��ات الهيئ��ة العام��ة لاحت��اد العربي التي 
ستعقد في مصر شهر تشرين الثاني املقبل.. ذكر 
ذلك أمني س��ر احتاد الكرة العابرة، س��والف حسن، 
مبينا: ان العراق سيش��ارك في االجتماعات بهدف 
نق��ل مقر االحتاد العربي إلى بغ��داد. منوهاً إلى: ان 
االجتماعات ستعقد على هامش البطولة العربية 

فئة املتقدمني رجال ونساء.
وتابع: ان العراق تلقى دعوة للمش��اركة في بطولة 
االندي��ة العربية بالك��رة العابرة الش��اطئية التي 
ستقام في مصر ايضا ش��هر تشرين األول املقبل. 
منوهاً إلى: ان االحتاد س��يفاحت االندي��ة التي لديها 

االمكانات في املشاركة بالبطولة.
: ان الع��راق ميل��ك العدي��د م��ن املناصب في  وب��نينّ
تش��كيلة االحت��اد العرب��ي بالك��رة العاب��رة، حيث 
يش��غل رئيس االحتاد العراقي الدكتور عبد الوهاب 
غازي منصب نائ��ب رئيس االحتاد العربي، وهو ايضا 
نائ��ب رئيس االحت��اد الدولي باللعبة، فيما يش��غل 
املتحدث منصب رئاسة جلنة شؤون الاعبني عربياً، 
وعضو احتاد اللعبة املركزي محمد كاظم هو عضو 
جلنة املدربني ف��ي االحتاد العربي، فض��ًا على نائب 
رئيس االحت��اد املركزي الدكتور احم��د كاظم، فهو 
عضو اللجنة التنظيمية، فيما تضم عضوية جلان 
التحكي��م العرب��ي كل من ميثم حبيب س��بهان 

وضياء حميد.
واوض��ح: ان احت��اده ميلك 7 أوس��مة، بينها وس��ام 
ذهبي، و6 فضيات، في املش��اركات الس��ابقة على 
الصعي��د العربي، حيث كانت املش��اركات يتحمل 
نصف تكاليفه��ا رئيس واعضاء االحت��اد او احلكام 

نظراً لقلة امليزانية املالية.
وعلى الصعيد احمللي، اش��ار حس��ن، إلى: ان احتاده 
سيجري اختبارات ترقية للحكام، وحتديد املشاركني 
في البط��والت اخلارجي��ة املقبلة. مش��يراً إلى: ان 
االختبارات ستبدأ نهاية شهر تشرين األول املقبل. 
موضح��اً: ان احتاده يضم 20 حكم��ا دوليا، ونحو 6 

درجة أولى، و50 من احلكام املستجدين.

بغداد ـ الصباح الجديد:
وصل وف��د القوة اجلوي��ة إلى العاصم��ة اللبنانية 
بيروت حتضيرا ملواجهة الوحدة السوري، في نهائي 
غرب آسيا ملس��ابقة كأس االحتاد اآلسيوي، يوم غٍد 

الثاثاء.
وق��ال عضو الهيئ��ة اإلدارية للقوة اجلوية جاس��م 
كاطع، إلن النادي اس��تعد بش��كل جي��د للمباراة، 
حيث تعاقد مع املدرب الس��وري حس��ام الس��يد، 
وحسم استقطابات الاعبني في الفترة االولى من 

امليركاتو«.
وأوضح أن الفريق دخل في معس��كر تدريبي مغلق 
في مدينة السليمانية حتت إشراف حسام السيد، 
ومتك��ن املدرب خ��ال الفت��رة املاضية م��ن تكوين 
صورانطباع��ات ع��ن الاعبني«.. وأضاف »نس��عى 
لبل��وغ املب��اراة النهائي��ة لبطولة كأس آس��يا في 
مساعينا للحفظ على اللقب«.. يشار الى ان فريق 
الق��وة اجلوية ه��و حامل لقب البطولة اآلس��يوية 

العام املاضي.

البصرة ـ قسم اإلعالم:

والرياض��ة  الش��باب  وزارة  اك��دت 
م��ن جدي��د قدرتها عل��ى تنظيم 
الكبرى، حينما  الرياضية  االحداث 
ضربت على وتر النجاح في تنظيم 
مباراة االساطير التي جمعت جنوم 
العراق مع جنوم العالم في امسية 
بصراوية جميلة اقيمت مساء أول 
أم��س، على ملعب البصرة الدولي 
وس��ط حض��ور جماهي��ري ممي��ز، 
اعطى اش��ارات واضحة عن عشق 
اجلماهي��ر الرياضية للحياة واالمل 

بغد مشرق.
االحتفالية اجلميلة التي نظمتها 
وزارة الش��باب والرياضة ش��هدت 
تنوع��ت  اذ  مهم��ة،  محط��ات 
فقراته��ا لتزيد م��ن اهمية احلدث 
الرياض��ي وتعطي فس��حة كبيرة 
من التحديات الت��ي كانت عناوين 
بارزة للمطالبة برفع احلظر الكلي 
ع��ن املاع��ب الرياضي��ة بتواج��د 
العامليني  النج��وم  مجموعة م��ن 
اجلماهي��ر،  م��ع  تفاعل��وا  الذي��ن 
الطريق  الرهان ملواصلة  وكس��بنا 
نحو مزي��د من االجن��ازات بحضور 
والرياضية  الرسمية  الشخصيات 
وف��ي مقدمته��م وزي��ر الش��باب 
والرياض��ة الس��يد عبد احلس��ني 
عبط��ان ورئيس اللجن��ة االوملبية 
رع��د حم��ودي ورئيس احت��اد الكرة 

عبد اخلالق مسعود.
واك��د وزي��ر الش��باب والرياضة ان 
مباراة االس��اطير اكبر رسالة عن 
الوضع االمني املستقر في العراق 
اذ شاهد اجلميع اجلماهير الرياضية 
وهي حتض��ر بكثاف��ة ال��ى املباراة 
كدلي��ل واض��ح ع��ن ح��ب العراق 
للرياض��ة والت��ي تش��كل خطوة 
متقدم��ة ف��ي مل��ف رف��ع احلظر 

الكلي عن املاعب الرياضية.
واض��اف عبطان خ��ال كلمته في 
ال��ذي نظمته  الكبي��ر  املهرج��ان 
الوزارة اننا يجب ان نكون باملقدمة 

ونستمر بالعطاء حتى نرتقي الى 
افضل درجات النجاح، وهذه خطوة 
في طري��ق طوي��ل س��نمضي به 
بتعاون اجلمي��ع حتى نعيد املكانة 
املرموق��ة للرياض��ة العراقية، الن 
الرياض��ة حضارة وخط��وة مهمة 
ملكافحة االرهاب والفس��اد فضا 
عن االهتمام بشبابنا الذين قدموا 
تضحي��ات جس��ام من اج��ل بناء 

العراق.
وبني اننا سعداء بهذه االحتفالية 
التي جسدت حلمة ابناء الرافدين، 
فضا عن التنظيم الرائع، مقدما 
الرياضي��ة  للجماهي��ر  ش��كره 
واالعام بجميع مسمياته ومواقع 
التواص��ل االجتماع��ي ولش��بابنا 
والنفط،  النقل  ولوزارت��ي  االبطال 

اذ كان اجلميع على قدر املسؤولية 
في حتمل اجن��اح هذا احلدث الكبير 
ال��ذي س��يكون خي��ر حاف��ز لن��ا 
الكمال م��ا بداءنا به بجهود كوادر 
حت��ى  والرياض��ة  الش��باب  وزارة 
نقطع اش��واطا مهمة من الرقي 
املتقدمة، والسيما  الدول  وننافس 
ان االرضي��ة باتت مهيئ��ة بعد ان 
افتتحن��ا العدي��د م��ن املنش��ات 
الرياضية والص��روح الكبيرة، كما 
اننا نطلع الى ان يكون العام 2018 
ممي��زا باجناز ماعب مهمة منوذجية 

كملعبي النجف والزوراء.
فق��رات  االحتفالي��ة  وش��هدت 
متنوع��ة، اذ احيا الفن��ان العراقي 
ولي��د الش��امي احتفالي��ة الوزارة 
بوصات غنائي��ة اطربت اجلماهير 

وتفاع��ل معها، فيما ق��دم الفنان 
الكوميدي محمد قاسم مشاهد 
ممتع��ة الق��ت احس��ان اجلمه��ور 
البص��رة  ملع��ب  عل��ى  الغفي��ر 
الدول��ي، ومن ث��م انطلقت املباراة 
املنتظرة التي جمعت جنوم العراق 
مع جن��وم العالم، والتي س��جلت 
جناح��ا كبيرا قب��ل ركل��ة البداية 
حينم��ا ن��زل الفريق��ان ال��ى ارض 
املب��اراة وس��ط ترح��اب كبي��ر من 
اجلماهي��ر وهي تصفق م��ع ترديد 
اسماء الاعبني في املدرجات التي 
استقبلت احلضور الذي جتاوز ال�50 

الف متفرج.
حاف��ا  كان  الكبي��ر  اللق��اء 
باللمسات اجلميلة السماء تركت 
ذكريات جميلة س��واء من جنومنا 

الذي��ن توزعوا على حق��ب زمنية، 
لع��ل ابرزها جيل 2007 الذي جلب 
االفراح واملسرات واالجناز االول على 
مس��توى اس��يا باحرازن��ا لقب امم 
اس��يا، وفي الط��رف الثاني كانت 
اس��ماء النج��وم العامليني حاضرة 
امث��ال ريفالدو وزانيتي وس��الغادو 
وكريس��بو  كلويف��رت  وباتري��ك 
دافي��دز  وإدج��ار  بيري��ز  وروبي��رت 

واخرين.
واختار املدير الفن��ي جورفان فييرا 
البرازيلي اجلنسية تشكيلة ضمت 
كا م��ن هاش��م خمي��س وحيدر 
عبيد وحمزة هادي وحيدر محمود 
وباسم عباس وقصي منير وحبيب 
جعف��ر وقائد املنتخب هادي احمد 
وهوار ما محم��د ويونس محمود 

واحمد راضي، قبل ان يزج بالبدالء 
في شوطي املباراة.

تق��دمي  عل��ى  الفريق��ان  وتن��اوب 
اللمح��ات الفني��ة اجلي��دة خ��ال 
اقيمت  الت��ي  االحتفالية  املب��اراة 
الدول��ي،  البص��رة  ملع��ب  عل��ى 
وانتهت بفوز منتخب جنوم العالم 

بنتيجة 4-5 .
واحرز هدف السبق يونس محمود 
براسية في الدقيقة الثامنة وعادل 
النتيج��ة جن��م الك��رة الهولندية 
بتس��ديدة  كلويف��رت  باتري��ك 
قوي��ة م��ن خ��ارج منطق��ة اجلزاء 
ف��ي الدقيق��ة 29، ثم ع��اد نفس 
الاعب ليسجل الهدف الثاني في 
الدقيقة 34، وقبل نهاية الش��وط 
األول متك��ن جنم العراق رزاق فرحان 
من احراز هدف التعادل الثاني الذي 
دون��ه ف��ي مفكرة احلك��م الدولي 
عاء عب��د القادر الذي قاد النصف 
اللق��اء، فيم��ا ضب��ط  االول م��ن 
صافرة احلكم الدولي حازم حسني 

الشوط الثاني من املباراة.
وضرب منتخ��ب األس��اطير بقوة 
في الشوط الثاني وسجل الهدف 
الثال��ث جن��م الك��رة الفرنس��ية 
روب��رت بيريس ف��ي الدقيق��ة 48، 
وعاد الهولندي كلويفرت ليسجل 
اله��دف الراب��ع ف��ي الدقيقة 78 ، 
فيم��ا أح��رز اله��دف اخلامس جنم 
لوي��س  الس��ابق  ليفرب��ول  ن��ادي 
غارس��يا. ثم نش��ط منتخبنا في 
الدقائق االخيرة ومتكن نشات اكرم 
من تسجيل الهدف الثالث، وقبل 
نهاية املب��اراة بدقيقة أحرز أحمد 

مناجد الهدف الرابع.
وفي ختام اللقاء قدم وزير الشباب 
لكاب��نت  الف��وز  كأس  والرياض��ة، 
منتخب االساطير االيطالي زانيتي 
فضا ع��ن تقليد جن��وم املنتخبني 
ك��رم  كم��ا  التف��وق،  باوس��مة 
عبطان خال فترة االس��تراحة بني 
الش��وطني عددا من الشخصيات 
الرياضي��ة ورواد الك��رة العراقي��ة 

بدروع تقديرية.

»الشباب والرياضة« تضرب على وتر النجاح في تنظيم لقاء النجوم

مباراة األساطير أكبر رسالة للعالم عن الوضع األمني في العراق
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جانب من تتويج أساطير العالم

حيدر رحيم

مدريد ـ وكاالت:

تاعب برشلونة بضيفه إسبانيول، في 
ديربي كتالونيا، ودك ش��باكه بخمسة 
أهداف، مس��اء أول أم��س، على ملعب 
كامب نو، في اجلولة الثالثة من الدوري 

اإلسباني.
س��جل ليوني��ل ميس��ي ثاثي��ة ف��ي 
الدقائ��ق 26 و35 و67، وأض��اف جيرارد 
بيكيه ولويس س��واريز الهدفني الرابع 
و90،   87 الدقيقت��ني  ف��ي  واخلام��س، 
ليحق��ق الفري��ق الكتالون��ي انتصاره 
الثالث عل��ى التوالي، وينفرد بالصدارة 
برصي��د 9 نقاط، في ح��ني جتمد رصيد 
إسبانيول عند نقطة يتيمة، في املركز 

ال�15.
وقالت صحيف��ة »ماركا« اإلس��بانية، 
إن ميس��ي ب��ات ميل��ك 18 هدًف��ا ف��ي 
ديربي كتالوني��ا، ليصبح بذلك أفضل 

هداف في تاريخ الديربي.. وأحرز النجم 
الليج��ا،  ف��ي  أه��داف   5 األرجنتين��ي 
ليتصدر قائمة هدافي املس��ابقة حتى 
اآلن، على الرغم من أنه لم يس��جل أي 

هدف في اجلولة األولى.
ومن جانبها، ذكرت ش��بكة »س��كاي 
س��بورتس« أن ميسي قلص الفارق مع 
كريس��تيانو رونال��دو، وأصبح ميلك 27 
هاتري��ك في تاريخ الليج��ا، بينما ميلك 

الاعب البرتغالي 32 هاتريك.
املعنية  وأشارت ش��بكة »س��كواكا« 
باإلحص��اءات، إل��ى أن ميس��ي وص��ل 
إل��ى الهاتري��ك رقم 42 في مس��يرته 
االحترافية، بواقع 38 مع برش��لونة، و4 

مع منتخب األرجنتني.
إلى ذلك، ال ي��زال الصدام محتدما بني 
العديد من جماهير برشلونة اإلسباني، 
ورئيس النادي جوس��يب ماريا بارتوميو، 
برغم صعود الفري��ق الكتالوني لقمة 
جدول ترتيب الليج��ا محقًقا العامة 

الكامل��ة )9 نقاط( بع��د أول 3 جوالت 
م��ن ال��دوري.. وحق��ق برش��لونة فوزًا 
ضخًما بخماس��ية نظيفة على غرميه 
إس��بانيول ف��ي ديرب��ي كتالونيا على 

ملعب »كامب نو«.
وقالت صحيفة »أس« اإلسبانية: »بعد 
تس��جيل برش��لونة لله��دف اخلامس 
عن طريق لويس س��واريز ف��ي الثواني 
األخيرة من عمر اللقاء، أخذت جماهير 
كامب نو تطالب رئيس النادي بارتوميو 
باالس��تقالة، وهتفت بقوة في امللعب 

»بارتوميو، استقل«.
وأوضح��ت الصحيف��ة أن الهت��اف لم 
يت��ردد في جمي��ع أنح��اء امللعب لكنه 
كان مس��موعا بقوة من قبل اجلماهير 
التي على األرجح ل��م يرضها األداء وال 
الفوز الساحق وترغب في إدارة جديدة 

للنادي الكتالوني.
ويش��هد النادي الكتالون��ي أزمة على 
أدت لتح��رك يه��دف  اإلدارة  مس��توى 

لإلطاح��ة ببارتومي��و، وهو ما يس��عى 
إليه املرش��ح الرئاسي السابق للنادي، 
أجوس��تي بينديت��و، الذي أعل��ن البدء 
في جم��ع أص��وات األعضاء م��ن أجل 
سحب الثقة من الرئيس احلالي وإجراء 

انتخابات جديدة.
ينج��ح  ل��م  بارتومي��و  قي��ادة  وحت��ت 
س��وى  املاض��ي  املوس��م  البلوجران��ا 
بالتتوي��ج بلق��ب كأس امللك، وفش��ل 
بش��كل كبير على مستوى الصفقات 
الصيفية  االنتق��االت  خ��ال موس��م 
احلال��ي، ال��ذي ش��هد خس��ارة كبيرة 
برحي��ل البرازيل��ي نيمار لباريس س��ان 

جيرمان الفرنسي.
ول��م تتوص��ل اإلدارة الكتالونية حتى 
اآلن التف��اق بش��أن متديد عق��د القائد 
أندريس إنييس��تا، ول��م حتصل كذلك 
بشكل رس��مي على توقيع األسطورة 
ليونيل ميس��ي لتمديد  األرجنتيني��ة 

عقده.

ميسي يتّوج ملكًا لديربي كتالونيا

برشلونة يمطر شباك إسبانيول وينفرد بصدارة الليجا

تقرير

من مباراة برشلونة و إسبانيول

مفكرة الصباح الجديد

الهالل ـ العين

10:00 مساًء

10:00 مساًء

8:00 مساًء

الدوري اإلنجليزي

الدوري اإلسباني

ربع نهائي ابطال آسيا

وست هام ـ سفيلد تاون

مالجا ـ الس بالماس

حيدر رحيم.. طاقة تدريبية يعززها 
التصنيف اآلسيوي والدرجة العلمية

سندس محمد.. طموحات كبيرة في 
مضاعفة األلقاب مع طاولة الصناعة

سندس محمد



بغداد - الصباح الجديد:
أفتت��ح اول امس الس��بت 
املوسم اخلامس ملهرجان 
)ان��ا عراق��ي. . ان��ا اقرأ( 
على حدائق ش��ارع أبي 
ن��ؤاس بحض��ور عدد 
املثقفني  كبي��ر م��ن 
واالعالمي��ني  واالدب��اء 
املتاب��ع  واجلمه��ور 
واملب��ادرة  للق��راءة. 
من��ذ  به��ا  يق��وم 
مجموع��ة  س��نوات 
من الشباب والشابات 
بنحو طوعي إلعادة الكتاب 
الواجهة وكشكل من اشكال 
تخفي��ف العزوف ع��ن القراءة.  
وقد حضر فعاليات االفتتاح وكيل 
وزارة الثقاف��ة والس��ياحة واالث��ار 
فوزي االتروشي برفقة السيد 
احم��د س��ليم مدي��ر 

مدرسة املوسيقى والباليه.
وأه��دى االتروش��ي مجموع��ة من 
الكتب الى القيمني على املهرجان 
ومتنى لهذه الفعاليات املهمة كل 

النجاح والتوفيق.
ويذكر ان املهرجان س��نوي ويشمل 
معرض كتاب يح��وي الكتب التي 
يتب��رع به��ا املثقف��ون واملعني��ون 

واصحاب املكتبات ودور النشر.
وط��وال هذه الس��نوات ظل وكيل 
ال��وزارة االتروش��ي عل��ى تواص��ل 
مع ه��ذه املبادرة اخلالق��ة واملتميزة 
خ��الل  وأعل��ن  الع��راق.  للش��باب 
حض��وره الفعاليات ع��ن الترحيب 
كمنظم��ة  املب��ادرة  بتس��جيل 
ثقافي��ة معتمدة  مجتمع مدن��ي 

تول��ي  الت��ي  الثقاف��ة  وزارة  ل��دى 
ازمة الع��زوف عن الق��راءة اهمية 
وشكلت جلنة ملعاجلة ذلك برئاسة 

الوكيل فوزي االتروشي. 
وتش��مل الفعاليات ايض��اً عروضا 
فنية ورس��م حر ونح��ت حر وعزف 
وتش��كيل حر وزاوية الطفل حيث 
ش��اركت دار ثقاف��ة االطفال ايضا 
في املهرج��ان. وتهدف مب��ادرة )انا 
عراق��ي .. انا اق��رأ( ال��ى حتديد يوم 
وطني للقراءة واعادة احياء الكتاب 
اجلوالة  املكتب��ات  فعالية  واحي��اء 
واالهتمام  الثقافية  املقاهي  ودعم 
املتنبي  الثقافية كشارع  باحلواضر 
وتطبيق تش��ريعات تضمن حقوق 
امللكي��ة الفكري��ة وتضمن حركة 
الكتاب العراقي استيرادا وتصديرا 
وغيرها  االلكترونية  الكتب  وتوفير 
من االهداف التي تصب في معاجلة 

ظاهرة العزوف عن القراءة.

بغداد ـ فالح الناصر:
اللقاء  قال��ت مدي��رة منظم��ة 
اإلنس��انية االجتماعي��ة، نبراس 
الس��المي، ان املؤسس��ة الت��ي 
ابص��رت الن��ور في الع��ام 2006 
وهي مس��جلة ضمن منظمات 
اجملتم��ع املدن��ي، تق��وم بالعديد 
رعايته��ا  منه��ا  األدوار  م��ن 
لأليت��ام وتوزيع كس��وة العيد او 
املس��اعدات املتواصل��ة، فض��الً 
على مش��اركتها ف��ي ملتقيات 
إلى  ومهرجان��ات وورش ته��دف 
االرتق��اء بالعم��ل، إل��ى جان��ب 
الدعم وامل��ؤازرة للقوات األمنية 
ومس��اندتها ف��ي حربه��ا ض��د 
اإلره��اب ال��ذي ل��ن يتمكن من 
حتقي��ق مآرب��ه اخلبيث��ة في ظل 
وج��ود رج��االت الع��راق االبطال 
الذي��ن يتصدون العت��ى اجملرمني 

من االرهاب واذنابه.
واضافت الس��المي في حديثها 

ل��� "الصب��اح اجلدي��د": منهاج 
املنظمة متواص��ل، هنالك دعم 
لأليتام وتبرعات من امليس��ورين، 
لاليتام  ثقافية وس��فرات  وورش 
االثرية  او  الترفيهي��ة  للمواق��ع 
وزي��ارات ميداني��ة ملواق��ع ع��دة 
م��ع تش��كيل مف��ارز طبية في 
املناس��بات للمس��اندة وتأم��ني 

متطلبات املناسبات اخملتلفة.
املنظم��ة  م��الك  ان  واوضح��ت 
يضم نحو 14 شخصاً من شتى 
شرائح اجملتمع، يعملون تطوعياً، 
به��دف ايص��ال اكب��ر ق��در من 
اخلدمات للمحتاجني من االيتام، 
حيث تعتم��د عل��ى الدعم من 
مشيدة  والتبرعات،  امليس��ورين 
بدع��م قائ��د عملي��ات الك��رخ 
الس��ابق الفريق، علي املوسوي، 
الكبي��ر  ودعم��ه  للمنظم��ة 

ملشروعها اإلنساني.
وقال��ت ان هنالك تنس��يقا مع 

وكذل��ك  االخ��رى،  املنظم��ات 
املؤسس��ات من أجل تأمني اكبر 
قدر من االهتمام والرعاية لاليتام 

او االرام��ل م��ن خالل مش��اريع 
تس��هم ف��ي تأم��ني متطلبات 
احلي��اة الكرمية وس��ط الظروف 

الصعبة التي يعاني منها بلدنا 
احلبيب.

تس��تعد  املنظم��ة  ان  وبين��ت 
بالنص��ر  احتفالي��ة  لتنظي��م 
وحتري��ر قض��اء تلعف��ر وكذل��ك 
مهرج��ان وبطولة بك��رة القدم 
الداخلية  وزارة  بالتنس��يق م��ع 
اللواء  وقي��ادة عملي��ات بغ��داد 
الثام��ن في مدين��ة الكاظمية، 
دعماً للعنصر الشبابي واحتفاًء 
يس��طرها  الت��ي  باالنتص��ارات 
ابطالنا في املعارك ضد االرهاب.

انه��ا  الس��المي،  تق��ول،  كم��ا 
ايض��اً مديرة مكتب مؤسس��ة 
اإلعالمي  للتطوي��ر  "القيث��ارة" 
ف��رع بغ��داد واقليم كردس��تان 
التي تأسست منذ عامني، حيث 
تق��وم بتنظي��م دورات إعالمية 
وتوزيع مساعدات عينية وزيارات 
متواصلة ملواقع القوات االمنية 
واحلش��د الش��عبي، وه��ذا يعد 

واجباً وطنياً فمسؤولية اجلميع 
هي الدع��م واملس��اندة واملؤازرة 

لالبطال.
قام��ت  املؤسس��ة  ان  وبين��ت 
للق��وات  ميداني��ة  بزي��ارات 
االمني��ة التي متس��ك االرض في 
املناطق احملررة في ش��تى قواطع 
العمليات، كما انها زارت مؤخراً 
مواقع ف��ي جرف الصخر وقضاء 
تلعفر واجلان��ب األمين من مدينة 
املوصل، ومت االطالع ميدانيا على 
املناطق احملررة واالش��ادة وتثمني 
جهود القوات االمنية التي بذلت 

الدماء وذادت عن تراب الوطن.
واوضح��ت ان الزي��ارت امليدانية 
للق��وات االمني��ة مت فيها تكرمي 
قيادات ومرات��ب القوات االمنية 
ملا قدموه م��ن تضحيات، فضال 
ًعل��ى التضام��ن املتواص��ل مع 
االبط��ال املرابطني في س��احات 

الكرامة والشجاعة.

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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جذور غزوة مانهاتن

جمال جصاني

لم ت��أت الطائرات الت��ي هاجمت برجي التج��ارة العاملية 
وبقي��ة األهداف، أو ما عرف ب� )غ��زوة مانهاتن( من كوكب 
آخر أو من صنع الصدفة أو اجلنون، بل جاءت تتويجاً ملنهج 
تطور تدريجياً واستند الى موروثات مميتة استردت حيويتها 
على حس��اب التحديات الواقعية لعصرنا التي هجرناها 
م��ن دون خلق اهلل جميعاً. لقد مثلت تلك الغزوة كل ذلك 
االنحراف واالغتراب ع��ن احلركة املضطردة للعقل واحلياة، 
وكل ذلك الس��بات الطويل الذي بدأ م��ع حنابلة املتوكل 
وعصابات محتسبيه والتي انتهت بنا الى ما تعرفنا عليه 
م��ن محطات وهزائ��م حضارية وردات ل��ن تكون عصابات 
القاعدة وطالبان وداعش واملتجحفلني معهم بس��رديات 
الدمار الش��امل آخ��ر املطاف فيها، إن لم نس��ترد الهمة 
والعزم للخالص من حلقات هذه الغيبوبة املتواصلة منذ 
أكثر من ألف عام وعام. لقد وجد ممثلو هذا اإلرث من الركود 
والتعفن القيمي واملعرفي، مبناخات واصطفافات ما عرف 
ب� )احلرب الباردة( بني املعس��كرين الغربي والش��رقي، كل 
املستلزمات املناسبة لهم كي يعشعشوا ويتمددوا على 
تضاريس مضاربنا املنحوس��ة، لتتط��وب العقود األربعة 
األخيرة باسمهم )احلقبة اإلسالموية( والتي أعادت الروح 
لث��ارات القرن الس��ابع الهج��ري والى الف��ردوس املفقود 
)اخلالف��ة( والتي تبخ��رت ومحقت بوقت قياس��ي، بعد أن 
سطرت صفحات من اخلس��ة واخملازي كان التأريخ احلديث 

قد طوى صفحاتها منذ زمن بعيد.
عندما تخبرنا املعطيات واالستطالعات عن حجم التأييد 
والتعاط��ف الذي حظيت ب��ه "غزوة مانهات��ن" وما تالها 
م��ن غزوات الس��بي وتطبيق ل� "الفرائ��ض الغائبة" التي 
دعت اليها اجلماعات اإلسالموية ومنها على سبيل املثال 
ال احلصر جماع��ة التكفير والهج��رة املصرية وحفيدتها 
داعش؛ ندرك أن مثل تل��ك "الغزوات" لم تأت من فراغ، بل 
هي بنت شرعية لكل هذه املناخات من املسخ واستقالة 
العقل والضمير الذي تتخبط وسطه شعوب "خير أمة" 
من ش��تى الرطانات والهلوسات واألزياء. واليوم وبعد مرور 
16 عاماً على تلك احملطة املأس��اوية في تأريخ البش��ر، لم 
يتمكن اجملتمع الدولي من حس��م أمر تلك األوبئة واخملاطر 
التي ه��زت أمن واس��تقرار العالم بنحٍو ع��ام ومنطقتنا 
املنكوب��ة بنحٍو خاص، كما أن احللول العس��كرية املبنية 
على أس��اس احمل��اور اإلقليمية التي تأسس��ت زمن احلرب 
الب��اردة، قد برهنت على عجزها وفش��لها في حربها التي 
أعلنتها ضد اإلرهاب، ال سيما وهي تعلم متاماً نوع القوى 
واملصال��ح والعقائد التي متد ق��وى اإلرهاب بكل مقومات 
التم��دد والبقاء، وقد خبرتها وس��خرتها ف��ي الكثير من 

مناطق احلروب بالوكالة في العقود األربعة األخيرة.
مثل هذه االزدواجية التي نشاهدها في مواقف وسياسات 
القوى واحمل��اور الدولية، لن تفضي لغير املزيد من التعقيد 
وااللتب��اس في التعاطي م��ع هذا امللف )اإلره��اب( والذي 
ستظل حلقاته تستنزف أمن واستقرار املنطقة والعالم 
لعق��ود أخرى. إن جذور وأس��س تلك )الغ��زوات( واملناخات 
الت��ي احتضنتها وقدمت له��ا كل الرعاي��ة املمكنة؛ لم 
تع��د خافية على املتاب��ع املنصف واملوضوع��ي لألحداث، 
الذي ي��درك جيداً عمق ت��ورط احملاور الدولي��ة واإلقليمية 
في مس��تنقعها اآلس��ن. إن هشاش��ة املواق��ف الدولية 
واإلقليمية وش��يطنتها املتبادلة ملواقف بعضها البعض 
اآلخر، ستوفر املزيد من الثغرات والفرص لتسلل قوى الردة 
والتخلف واإلجرام على حس��اب اس��تقرار وأمن املنطقة 

ل��م والعالم، والذي وجهت له غزوة )مانهاتن( طعنة 
يستفق منها حتى هذه اللحظة.. 

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

أم��ني  املؤل��ف  يواص��ل 
األج��زاء  كتاب��ة  جم��ال، 
األخيرة من فيلم "ديزل"، 
بطول��ة النجمني محمد 
رمض��ان وهيف��اء وهبي، 
املقرر الب��دء في تصويره 
املقبلة، وهو  امل��دة  خالل 
من إخراج كرمي السبكي، 
الس��بكي  ح��دد  حي��ث 
للبدء في  أواخر سبتمبر 

تصوير العمل.
أعم��ال  آخ��ر  أن  يذك��ر 
جم��ال  أم��ني  املؤل��ف 
مستوى  "فوق  مسلسل 

بطول��ة  الش��بهات" 
النجم��ة يس��را، وس��يد 
رض��ا،  وش��يرين  رج��ب، 
وإخ��راج هان��ي خليف��ة، 
رمضان  وعرض في شهر 

قبل املاضي.

من بني األفالم املتنافس��ة 
في موس��م عيد األضحى 
وبركة"  السينمائي، "خير 
بطولة جنما مس��رح مصر 
عل��ى ربي��ع، محم��د عبد 
الرحم��ن، دالل عبد العزيز، 
إخراج س��امح عبد العزيز، 
بطول��ة  مباش��ر"  و"ب��ث 
الفن��ان س��امح حس��ني، 
مرق��س،  ع��ادل  إخ��راج 
و"ش��نطة حمزة" بطولة 
اللوزي  حمادة هالل ويسرا 
إخراج أكرم فاروق، واتخذت 
التج��ارب الثالث��ة الطابع 
ط��رح  ف��ي  الكومي��دي 

قضاياها.
م��ن  أكث��ر  م��رور  وبع��د 
أس��بوع عل��ى عرضها في 
السينمات، تبني تفوق على 
ربيع ومحمد عبد الرحمن 
وبركة"  "خي��ر  بفيلمهما 

على الفيلمني معا.

التونس��ية  املطربة  حت��ل 
عل��ى  ضيف��ة  لطيف��ة، 
برنام��ج "أجم��د س��بعة 
الذي  الس��اعة س��بعة"، 
جيهان  املذيع��ة  تقدم��ه 
عبد اهلل، عب��ر أثير إذاعة 

جنوم إف إم.
"لطيف��ة"،  وروج��ت   
للحلق��ة عب��ر صفحتها 
تب��ادل  الرس��مية مبوق��ع 
والفيديوه��ات  الص��ور 
"إنستجرام"، بنشر إعالن 
احللقة، التي تتحدث فيها 
عن ألبومه��ا اجلديد الذي 
انتهت من حتضيره وتنتظر 
طرحه، كما تشدو ببعض 

أغنياتها خالل احللقة.

لطيف��ة،  أن  ويذك��ر   
أغني��ات  أول��ى  طرح��ت 
وحتمل  اجلدي��د،  ألبومه��ا 
عن��وان "فري��ش"، ويضم 
األلب��وم 13 أغني��ة بألوان 
غنائية مختلفة ولهجات 
على  ويحت��وي  متنوع��ة، 
أغني��ة تونس��ية وأخ��رى 

مغربية.

محمد رمضان 

لطيفة التونسية 

علي ربيع 

أخبــارهــــــــــم

جانب من التكرمي

نبراس السالمي: منظمة اللقاء تحّضر لتنظيم مهرجان تحرير قضاء تلعفر
تقيم نشاطات واسعة وورش تثقيفية 

بغداد - الصباح الجديد: 
تبرع املواطن هيثم نعيم هاشم امليالي، من أهالي كربالء 
املقدس��ة، بإنشاء ردهة طوارئ ومركز صحي في منطقة 
حي الغدير، على قطعة أرض تبلغ مس��احتها 1680 متر 
مربع، حيث يضم املش��روع الذي بوش��ر العم��ل به أواخر 

شهر نيسان من العام احلالي.
أعل��ن ذلك س��ليم كاظ��م مس��ؤول اعالم دائ��رة صحة 
كربالء، مبيًنا ان القسم الهندسي في الدائرة تَولى إعداد 
التصامي��م واخملطط��ات والتعاون الكامل إلجنازه، إنش��اء 
ردهة ط��وارئ ف��ي الطابق األرضي تتس��ع ل� 40 س��ريراً، 
بينم��ا يخصص الطابق��ان األول والثاني للمركز الصحي 
في حي الغدير، في حني يكون الطابق الثالث داراً لألطباء 
والتمريضي��ني، إضاف��ة إلى قاع��ة للمحاض��رات، وغرف 

للنواحي اإلدارية.
من جانبه عَبر املُتَبرع عن سعادته وهو يقوم بخدمة أبناء 
مدينته املقدسة، كون املشروع يخدم شريحة كبيرة من 
املواطن��ني ضمن الرقع��ة اجلغرافية للمنطق��ة واملناطق 
اجملاورة لها إلى جانب إنه يخفف الزخم عن مستشفيات 

احملافظة.
دائرة صحة كربالء املقدسة، بإدارتها ونيابة عن منتسبيها، 
تبارك ه��ذه املُب��ادرة ودالالتها الكبيرة وتؤك��د في الوقت 
عينه دعمها الكامل إلقامة املشروع وإمتنانها وتقديرها 

العاليني للمتبرع اخمللص ملدينته املقدسة وأهلها.

مواطن كربالئي يتبرع بإنشاء ردهة طوارئ 
ومركز صحي في منطقة حي الغدير 

هوستن - وكاالت: 
اول  أح��ي�������ت 
املطرب���ة  أم���س 
"بي�ون��س��يه" 
ليل��ة ف��ي حب 
أهال��ي مدين��ة 
"ه�وست���ن" 
األمي�ركي��ة، 
تت��ض�ام�ًنا 
م��ع ضحايا 
إع��ص����ار 
الذي  هارفي 
ض��رب والية 
تك����ساس 
األس����ب��وع 

املاضي.
وبحس��ب صحيف��ة "ديل��ي  

ميل" البريطانية، عادت "بيونس��يه" 
ذات ال��� 36 عاًم��ا إل��ى مس��قط 
رأسها أمس لتشارك في جهود 
إعادة بن��اء الوالية التي دمرها 
اإلعص��ار، بصحب��ة ابنته��ا 

الكب��رى "بل��و ايف��ر" ووالدته��ا "تين��ا 
كلوس".

 وذكرت الصحيفة  : ان  بيونس��يه دعت 
اجلميع جلمع تبرع��ات لضحايا اإلعصار 
املدمر، أهدت أولى أغانيها املنفردة، بعد 
غي��اب طويل، إل��ى أرواح القتل��ى الذين 
لق��وا حتفهم خ��الل الفيضان��ات التي 

اجتاحت املدينة.
 وتوجه��ت املطرب��ة احلائزة عل��ى جائزة 
ال��� "غرام��ى" بخالص حبه��ا وصالتها 
لضحاي��ا اإلعص��ار، ومصرح��ة "أود أن 
أهديك��م أغنيت��ي اجلدي��دة الي��وم، وأن 
أشكرك من كل قلبي على دعمكم لي، 

أحبكم كثيرًا".
 ولم تكن بيونس��يه األولى التي تدشن 
حمل��ة جلمع تبرع��ات لصال��ح ضحايا 
اإلعصار، حيث سبقها عدد من مشاهير 
هوليوود على رأسهم "دميى ليفاتو" التي 
تبرعت ب� 50 ألف دوالر ألس��ر الضحايا، 

واملطربة جانيت جاكسون وغيرهن.
من جهة أخرى اس��تجاب جنوم هوليوود 
لن��داء املمث��ل كيفن ه��ارت ال��ذي دعا 

أصدق��اءه إل��ى أن يحذوا ح��ذوه بعدما 
تبرع مببل��غ 25 ألف دوالر إل��ى الصليب 
األحمر ال��ذي يتولى عمليات اإلغاثة في 

هيوسنت. 
وم��ن أب��رز املتبرع��ني كان��ت النجم��ة 
بيونس��يه وس��اندرا بولوك بطلة فيلم 

"غرافيتي" وكيم كادراشيان.
بع��د بوينس��يه ومغن��ي ال��راب درايك 
أعل��ن جنوم عدة نيته��م التبرع لضحايا 
االعصار "هارف��ي" الذي اجتاح جزءا من 

والية تكساس األمريكية.
وقدم��ت س��اندرا بول��وك بطل��ة فيلم 
"غرافيتي" والتي متلك منازل في مدينة 
أوس��نت بتكساس مبلغ مليون دوالر إلى 
الصليب األحم��ر األميركي على وفق ما 

أعلنت هذه املنظمة.
وقال��ت بولوك في بيان "أن��ا ممتنة ألنني 
قادرة على ذلك".وقالت كيم كادراشيان 
بفض��ل  اش��تهرت  الت��ي  عائلته��ا  إن 
برنامج لتلفزيون الواقع ستتبرع بنصف 
مليون دوالر إلى الصليب األحمر وجيش 

اخلالص.

بيونسيه تجمع تبرعات
 لصالح ضحايا إعصار هارفي

"أنا عراقي .. أنا اقرأ" تهدف لتحديد 
يوم وطني للقراءة وإعادة إحياء الكتاب
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