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بغداد - وعد الشمري:
أكد مص��در حكوم��ي مطلع، 
أمس السبت، أن العراق سيتولى 
تق��دمي االدل��ة والش��هود ع��ن 
جرائم تنظي��م داعش االرهابي 
تطبيق��اً لق��رار مجل��س االمن 
الدولي اخلاص مبحاسبة عناصر 
هذا التنظيم دولياً، مشيراً إلى 
وجود اجماع الس��يما من الدول 
دائمة العضوية على مكافحة 
الوسائل ومنها  االرهاب بشتى 

القانونية.
يأت��ي ذل��ك ف��ي وق��ت رح��ب 
مراقب��ون بقرار مجل��س االمن، 
للدبلوماسية  وعدوه مكس��باً 
م��ع  متزامن��اً  العراقي��ة ج��اء 
انتصارات القوات املسلحة في 

معارك التحرير.
وأص��در مجلس االم��ن الدولي 
قراراً يقضي بانش��اء فريق تابع 
ل��امم املتح��دة جلم��ع وحف��ظ 
وتخزي��ن االدل��ة عل��ى افع��ال 
تنظي��م داع��ش االرهابي وذلك 
احلكوم��ة  م��ع  بالتنس��يق 

العراقية.
وقال مصدر حكومي في تصريح 
إلى "الصباح اجلديد"، إن "بغداد 
شعرت بوجود اجماع دولي على 

محاربة تنظيم داعش ال سيما 
بعد قرار مجلس االمن االخير".

واضاف املصدر أن "لدى احلكومة 
العراقية شراكة في هذا امللف 
مع الدول الدائمة العضوية في 
مجلس االمن الس��يما الواليات 
واململكة  االميركي��ة  املتح��دة 

املتحدة".
وش��دد على أن "الوفد العراقي 
بجهود  كبي��راً  ترحيب��اً  تلق��ى 
القوات املس��لحة في مواجهة 
تنظيم داعش وحترير احملافظات 
وفي مقدمتها استعادة املوصل 

واملناطق االخرى".
وأك��د املص��در احلكوم��ي أن " 
هنالك رغبة كبيرة لدى اجملتمع 
الدول��ي بتق��دمي عناص��ر ه��ذا 
التنظي��م االرهابي إلى العدالة 

امام احملاكم الدولية".
"الع��راق  ان  املص��در  وأوض��ح 
االدلة وسيكون  سيتولى جمع 
هناك ش��هود يدلون باقوالهم 
م��ن  الدولي��ة  احملاك��م  أم��ام 
الذين بامكانه��م التعرف على 
ارتكبوا جرائم بحق  اش��خاص 
املواطنني الع��زل أو دمروا البنى 

التحتية أو االثار العراقية".
م��ن جانبه، ذكر اخلبير القانوني 

ط��ارق ح��رب ف��ي حدي��ث إلى 
"ق��رار  أن  اجلدي��د"،  "الصب��اح 
مجل��س االم��ن ل��ه ايجابي��ات 

عديدة على اكثر من جانب".
وتابع حرب أن "االيجابية االولى 
م��ن الق��رار ه��و اخ��راج جرائم 

تنظي��م داع��ش وهي تش��مل 
بطبيعة احلال جرائم احلرب، وضد 
االنسانية، واالبادة اجلماعية من 

احلال��ة الوطني��ة وجعلها على 
املستوى الدولي".

تتمة ص3

مجلس األمن يكّلف العراق بتقديم
األدلة والشهود لمحاسبة "داعش"

بعد إجماع دولي على محاسبة التنظيم القترافه جرائم الحرب واإلبادة الجماعية

جانب من اجتماع سابق جمللس األمن

بغداد - الصباح الجديد:
أعلنت خلية اإلعام احلربي التابعة 
املش��تركة،  العملي��ات  لقي��ادة 
كش��ف  ع��ن  الس��بت،  أم��س 
"ش��بكة إرهابية" تخطط لتنفيذ 
هجم��ات ف��ي بغ��داد واحملافظ��ات 
اجلنوبي��ة، مش��يرة إل��ى أن اخللية 
كان��ت تن��وي اس��تهداف جتمعات 
الزائرين واملواكب احلس��ينية خال 
ش��هر محرم بواس��طة مهاجمني 

انتحاريني.
وقال��ت اخللي��ة ف��ي بي��ان تلق��ت 
نس��خة  اجلدي��د"،  "الصب��اح 
من��ه، إن "ق��وة م��ن اس��تخبارات 
الش��رطة االحتادية التابعة لوكالة 

االستخبارات والتحقيقات االحتادية 
متكنت من كش��ف شبكة إرهابية 
تخط��ط لعملي��ات إرهابي��ة داخل 
العاصمة وبقية احملافظات اجلنوبية 
تستهدف من خالها جتمعات الزوار 
واملواك��ب احلس��ينية خال ش��هر 
محرم احلرام، وتشير املعلومات إلى 

أن الشبكة هيأت انتحاريني".
مهاجم��ة  "مت��ت  أن��ه  وأضاف��ت 
الش��بكة اإلرهابية بالتنس��يق مع 
القوة املاس��كة لألرض ضمن حدود 
مدينة الرمادي واالش��تباك معهم 
وبإسناد طيران  لساعات متواصلة 

اجليش.
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت وزارة اخلارجية، أمس السبت، 
أن الواليات املتحدة األميركية وكندا 
تبرعت��ا بأكثر م��ن ثماني��ة مليارات 
دوالر إلعادة إعمار العراق، مشيرًة إلى 
أن الياب��ان والصني وكوري��ا اجلنوبية 

أعربت عن استمرار دعمها للعراق.
تلق��ت  بي��ان  ف��ي  ال��وزارة  وقال��ت 
"الصب��اح اجلديد" نس��خة منه، إن 
"وزي��ر اخلارجي��ة إبراهي��م اجلعفري 
ش��ارك في االجتماع رفيع املس��توى 
لدعم العراق برعاية االحتاد األوروبي، 
وأمي��ركا، وأملاني��ا، ومكت��ب اإلغاثة 

 OCHA اإلنسانية التابع لألمم املتحدة
مبشاركة مندوبي الدول األعضاء في 
األمم املتحدة على هامش اجتماعات 
اجلمعي��ة العام��ة ال��دورة ال�72 في 

نيويورك".
وأض��اف البي��ان، أن��ه "ج��رى خ��ال 
ض��رورة  عل��ى  التأكي��د  االجتم��اع 
االلتزام بدعم الع��راق، وإعادة إعمار 
امل��دن العراقي��ة، وتبرع��ت الواليات 
املتح��دة األميركي��ة ف��ي االجتماع 
مببلغ 264 ملي��ون دوالر، وكندا مببلغ 

8 مليارات دوالر".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن مصرف الرافدين، أمس السبت، 
ع��ن منح ق��روض ميس��رة للطلبة 
واألس��اتذة والباحثني من الدراسات 
العلي��ا، مبينة ان ذلك يأتي من اجل 
تغطية تكالي��ف البحوث العلمية 
التي تقدمها تلك الشريحة املهمة 
ف��ي اجملتمع. وقال املص��رف في بيان 
تلق��ت "الصب��اح اجلديد"، نس��خة 
من��ه ان��ه "تق��رر منح ق��رض يصل 
الى خمس��ة مايني دين��ار للطلبة 

واالس��اتذة والباحثني في الدراسات 
العراقي��ة  اجلامع��ات  ف��ي  العلي��ا 
االهلي��ة  واجلامع��ات  احلكومي��ة 
التابع��ة ل��وزارة التعلي��م العال��ي 
والبحث العلم��ي". واضاف املصرف 
ان "هذا القرض امليسر يأتي من اجل 
تغطية كلف البحوث العلمية التي 
تقدمها تلك الش��ريحة املهمة في 
اجملتمع والتي تش��كل ركيزة أساس 

من ركائز البناء العلمي".
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أميركا وكندا تتبرعان بنحو ثمانية 
مليارات دوالر إلعادة إعمار العراق

"الرافدين" يمنح قروضًا ميّسرة 
للطلبة واألساتذة والباحثين من 

الدراسات العليا

الكشف عن "شبكة إرهابية" 
تخطط لهجمات في بغداد 

والمحافظات الجنوبية

قيادي رفيع في االتحاد الوطني يدعو إلى إقامة 
إقليم السليمانية إلخراجها من هيمنة الديمقراطي

طلبة السادس اإلعدادي المتضررون
يطالبون بفرصة لتحسين المعدل 23

بغداد ـ الصباح الجديد: 
بدأت اجلالي��ة الكردية العراقية في 
أمي��ركا، امس الس��بت، بالتصويت 
عل��ى اس��تفتاء اس��تقال إقلي��م 

كردستان.
إقلي��م  حكوم��ة  ممثل��ة  وكتب��ت 
كردستان في واشنطن بيان سامي 
التواص��ل  مبواق��ع  الرحم��ن  عب��د 
االجتماع��ي إن "التصوي��ت قد بدأ 

في أمريكا".
وأضافت "بشرى س��يدة كردية من 

والي��ة فرجينيا تدلي بصوتها بنعم 
في استفتاء كردستان".

وكان��ت الص��ني أول��ى ال��دول التي 
ش��هدت تصويت اجلالية من إقليم 

كردستان على االستفتاء.
العلي��ا  املفوضي��ة  أن  إل��ى  يش��ار 
واالستفتاء  لانتخابات  املس��تقلة 
في إقليم كردستان قد حددت يومي 
23 و24 موعدا للجالية من االقليم 

في دول العالم لإلدالء بأصواتهم.
وفي س��ياق متصل أعلنت وس��ائل 

إعام كردية، مس��اء األول من أمس 
اجلمع��ة، أن اجلالي��ة الكردي��ة ف��ي 
الصني أدلت بصوتها في اس��تفتاء 

اإلقليم بصورة الكترونية.
وقال��ت وس��ائل اإلعام ف��ي اخبار 
تابعتها "الصباح اجلديد" إن "الكرد 
املقيم��ني ف��ي الصني ه��م أول من 
أدل��وا بأصواته��م إلكتروني��ا، ف��ي 
استفتاء كردستان على االستقال، 
وذلك مبوجب الفارق الزمني بني دول 
العال��م". وبين��ت انه "م��ن املتوقع 

أن تبدأ عملي��ة التصويت في أوروبا 
والدول األخرى، السبت و األحد، على 
أن تب��دأ االثنني في عم��وم املناطق 

داخل اإلقليم".
وتأتي ه��ذه اخلط��وة، برغ��م رفض 
والدول  اإلقليمي��ة  وال��دول  بغ��داد 
العظم��ى لاس��تفتاء، لكن رئيس 
العراق مس��عود  إقليم كردس��تان 
بارزاني، أصر على إجراء االس��تفتاء 
مبوع��ده، ولم يس��تجب ألية مبادرة 

حل عرضت عليه.

بغداد ـ الصباح الجديد:
دعا وزير اخلارجي��ة األردني أمين 
الصف��دي، الى تعزي��ز التعاون 
حملاربة  واالس��تخباراتي  األمني 
أن  مؤك��دا  "داع��ش"،  خط��ر 
االنتصار الكامل يتطلب هزمية 
املتطرف"،  "الفك��ر الضال��ي 
فيما لف��ت الى أهمي��ة البناء 
االنتص��ارات  عل��ى  سياس��يا 

العسكرية في العراق. 
ونقل��ت وكالة األنب��اء األردنية 

الرسمية "بترا" عن الصفدي، 
قول��ه إننا "أم��ام مفصل هام 
ف��ي جه��ود محارب��ة داع��ش 
يتطلب تعزي��ز التعاون األمني 
خطر  حملارب��ة  واالس��تخباراتي 
االرهاب��ي"،  التنظي��م  ه��ذا 
مؤك��دا أن "االنتص��ار الكامل 
الضالي  الفكر  يتطلب هزمية 

املتطرف".
وج��اء ذل��ك خ��ال مش��اركة 
الوزاري  االجتماع  الصفدي في 

للتحال��ف الدولي ضد تنظيم 
"داعش" الذي اس��تضافه وزير 
اخلارجية األمريكية في نيويورك 
حي��ث أك��د الصف��دي "التزام 
ف��ي  بالعم��ل  الكام��ل  األردن 
إطار التحالف الدولي والتعاون 
الوثيق مع اجملتمع الدولي حملاربة 
اإلره��اب والقضاء عليه، ودعم 
جميع اجلهود املبذولة ملواجهة 
ه��ذا التحدي الذي يس��تهدف 

العالم أجمع".

البناء  "أهمي��ة  الصفدي  وبني 
اإلجن��ازات  عل��ى  سياس��يا 
العس��كرية  واالنتص��ارات 
األخي��رة ض��د تنظي��م داعش 
اإلرهاب��ي في الع��راق من خال 
تعزيز جه��ود دعم االس��تقرار 
وإع��ادة اإلعم��ار الت��ي يوازيها 
إعم��ار سياس��ي م��ن  إع��ادة 
خال عملية سياسية تفضي 
ملصاحلة وطنية جامعة لكافة 

مكونات الشعب العراقي".

الكرد في أميركا والصين يبدأون
بالتصويت على االستفتاء

األردن تشيد بانتصارات العراق
وتؤكد دعمها الستقراره وإعادة إعماره

متابعة الصباح الجديد:
اندلع العنف في فندق في مدينة 
نيوي��ورك بعدما قاطع محتجون 
خطاب��ا ألق��اه الرئي��س التركي، 
رجب طيب أردوغان، واصفني إياه 

ب��"اإلرهابي".
وكان أردوغان يخاطب مؤيديه في 
فندق ماري��وت ماركيز في ميدان 
تامي��ز بنيوي��ورك عندم��ا قاطعه 

عدة متظاهرين.
وق��ال أردوغان "إنك إرهابي، ارحل 
عن بل��دي"، صاح أح��د احملتجني 
قبل أن يتعرض للكم ويُس��حب 

من الفندق.
وي��زور أردوغان الوالي��ات املتحدة 
للمش��اركة في أعمال اجلمعية 

العامة لألمم املتحدة.
وأظه��ر مقطع فيديو للخطاب ، 
تعرض محتج��ني للدفع واللكم 
في منطقة الرأس عند سحبهم 
من الفن��دق من قبل أش��خاص 

يرتدون بدالت.
ولي��س م��ن الواض��ح ف��ي هذه 

املرحلة إذا كان هؤالء األشخاص 
من املوالني ألردوغان أو من احلرس 
الشخصي الرئاسي، أو من أفراد 
األم��ن الذي��ن يوف��رون األمن في 

الفندق.
وقال متظاهرون، بثوا الحقا صورا 

للمناوشات في وسائل التواصل 
االجتماعي، إن هدفهم هو إدانة 
سياسات الرئيس أردوغان عانية 

في تركيا، وسوريا، والعراق.
وحمل بع��ض املتظاهرين أعاما 
والفت��ات دعم��ا جملموع��ة كردية 

وه��ي وح��دات حماية الش��عب 
الكردي في سوريا.

أردوغ��ان وح��دات حماية  ويع��د 
امت��دادا حلزب  الكردي  الش��عب 
احملظ��ور  الكردس��تاني  العم��ال 
الذي يحارب منذ ثاثة عقود من 

أجل حص��ول أك��راد تركيا على 
احلكم الذاتي.

وق��ال م��رارا إنه لن يقب��ل حتالفا 
أمريكيا مع القوات الكردية التي 

تقاتل في سوريا.
ف��ي  أردوغ��ان  أنص��ار  ويُس��مع 
الفيديو وهم يرددون اسم الرئيس 
الترك��ي ف��ي محاولة إلس��كات 

هتافات احملتجني.
وكتب��ت إحدى احملتج��ات، ميغان 
بودي��ت، في تغريدة "لقد طردت" 

من الفندق.
وأضاف��ت "نع��م، لق��د رفع��ت 
عل��م وح��دات حماية الش��عب 
الكردي...لقد سحبت من املقعد 
الذي كنت أجل��س فيه وأبعدت. 
ورافقني )أشخاص خارج الفندق( 
األصدقاء  بع��ض  ث��م ركض��ت، 

اسُتجوبوا لفترة وجيزة".
وقالت مناضلة إن "وحدة حماية 
امل��رأة" تتب��ع لوح��دات حماي��ة 

الشعب الكردي.
تتمة ص3

معارضو أردوغان يتعرضون للضرب والدفع
خالل خطاب له في فندق بنيويورك

متابعة

التربية تنفي تأجيل موعد بدء الدوام الرسمي للمدارس

بغداد ـ الصباح الجديد:
ح��دد رئي��س ال��وزراء الترك��ي بن 
علي يلدرمي، أمس الس��بت، ثاثة 
اإلج��راء  تتضم��ن  ال  خي��ارات، 
العسكري، ستتخذها أنقرة للرد 
على اس��تفتاء إقليم كردس��تان 

املزمع إجراؤه يوم غد االثنني.
"األناض��ول"  وكال��ة  ونقل��ت 
الرس��مية ف��ي تركيا ع��ن يلدرمي 

األمني��ة  "اخلي��ارات  إن  قول��ه، 
والسياس��ية  واالقتصادي��ة 
س��يكون  وتوقيته��ا  مطروح��ة، 
حسب التطورات )ردا على سؤال 
ح��ول إمكانية اس��تخدام تركيا 

اخليار العسكري(".
وجه��ت  "تركي��ا  أن  وأض��اف 
البداية  التحذيرات املطلوبة منذ 
بطريق��ة وّدية كدول��ة جارة، ولم 

جت��د آذانً��ا صاغي��ة"، معرب��ا عن 
أمل��ه بأن "يعي��ش أخوتنا األكراد 
ف��ي أج��واء م��ن األمن والس��ام 
واالستقرار مع تركيا وبقية الدول 

اجملاورة".
وأشار يلدرمي إلى أن "هناك إصرارا 
على االستمرار في هذا اخلطأ الذي 
يعارض��ه العالم وال��دول اجملاورة، 

ولن تكون عواقبه محمودة".

تركيا تحدد ثالثة خيارات
لمواجهة استفتاء كردستان

أردوغان

تقريـر

بغداد - أسامة نجاح:
 ، األمني��ة  الق��وات  اس��تكملت 
أمس الس��بت ، الصفحة الثانية 
لعملي��ات  االول��ى  املرحل��ة  م��ن 
حترير قضاء احلويجة من س��يطرة 

تنظيم داعش اإلرهابي. 

ونقل��ت خلي��ة اإلع��ام احلرب��ي ، 
بحس��ب بي��ان تلق��ت صحيف��ة 
‘‘الصب��اح اجلدي��د‘‘ نس��خة منه 
الق��ول ع��ن قائ��د عملي��ات حترير 
احلويج��ة الفري��ق ق��وات خاص��ة 
الركن عبد االمير رشيد ياراهلل إن 
"قطعات الفرقة املدرعة التاسعة 

واللواءين الثاني واحلادي عش��ر من 
احلش��د الش��عبي حترر قرى )دومة 
عزي��ز - ع��رب ل��وك - تل غ��زال - 
اخلضي��رة - عزيز عبي��د - احلديقة 
- مندي��ان غربي - منديان ش��رقي 
- كرد ديوانه - ش��ناوة - كردخال - 
كرمش لزاكة - باش تبة - باش بند 

- دومة ادريس - كليخة - كريعه - 
خندق الكبرى - تل املطر(". 

وأضاف البيان ان "القوات االمنية 
بهذا التقدم استكملت الصفحة 
الثانية من املرحلة االولى لعمليات 

حترير احلويجة". 
وأعلن قائد ق��وات جهاز مكافحة 

اإلره��اب الفريق الركن عبد الغني 
االس��دي ، أمس السبت ، بانطاق 
عملي��ات حترير قرية النمل وناحية 
الزوي��ة بأيس��ر الش��رقاط ضمن 

عمليات حترير احلويجة. 
وق��ال االس��دي في حدي��ث خاص 
لصحيف��ة ‘‘الصب��اح اجلدي��د‘‘ إن 

"ق��وات اجله��از املتمثل��ة بقي��ادة 
العمليات اخلاصة الثانية باش��رت 
النم��ل  قري��ة  لتحري��ر  بالتق��دم 
وناحية الزوية االس��تراتيجية في 
الس��احل االيسر للشرقاط ضمن 

عمليات حترير احلويجة". 
تتمة ص3

مع اكتمال المرحلة األولى في الحويجة

القّوات المشتركة تشارف على تحرير أيسر الشرقاط بالكامل

بغداد ـ الصباح الجديد:
أم��س  التربي��ة،  وزارة  نف��ت 
الس��بت، تأجي��ل موع��د بدء 
للم��دارس  الرس��مي  ال��دوام 
للع��ام احلالي، فيم��ا اكدت ان 
املوعد الذي مت حتديده مسبقا 

لم يتغير.
وقالت املتحدث باس��م الوزارة 
س��امة احلس��ن ف��ي تصريح 
صحفي ان "ما تناقلته بعض 

االجتماعي  التواصل  وس��ائل 
م��ن اخب��ار ح��ول قي��ام وزارة 
التربي��ة بتأجي��ل ب��دء الدوام 
كاف��ة  للم��دارس  الرس��مي 
 2018-2017 احلال��ي  للع��ام 
لغاي��ة 29 ايلول ه��و كام عار 
ان  مبين���ة  الصح��ة"،  ع��ن 
"ه��ذا التاري��خ يص��ادف ي�وم 

اجلمع�ة".
"املوعد  ان  احلس��ن  واضاف��ت 

الذي مت حتديده س��ابقا وهو 27 
من ايلول اجلاري والذي يصادف 

يوم االربعاء لم يتغير".
ف��ي  التربي��ة،  وزارة  وح��ددت 
م��ن   22 ال���  املاض��ي  اب   17
الش��هر اجل��اري موع��دا لبدء 
دوام امل��اكات التعليمي��ة في 
املدارس، فيما حددت 27 ايلول 
موع��دا لبدء الدوام الرس��مي 

لطاب املدارس.
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السليمانية ـ عباس كاريزي: 

بينما تخوض اغلب االحزاب والقوى 
السياس��ية في االقليم مناقشات 
اللحظات االخيرة لدراس��ة وتبيان 
املقترحات  م��ن  النهائي  موقفه��ا 
واملبادرات التي قدمها اجملتمع الدولي 
واالمم املتح��دة لتأجيل االس��تفتاء 
والبدء بجولة جدي��دة من احلوارات 
م��ع بغ��داد، اعلن��ت جبهت��ا نعم 
وكال لالس��تفتاء قبيل ساعات من 
انطالق الصم��ت االعالمي وايقاف 
احلمالت الدعائية لالس��تفتاء، عن 
آخر رس��ائلهم لش��عب كردستان، 
حي��ث قال رئيس االقلي��م املنتهية 
واليت��ه مس��عود بارزان��ي، ان وقت 
انتهى  االستفتاء  بتأجيل  املطالبة 
وانا لس��ت الش��خص الذي يخذل 

شعبه.
وبينم��ا وص��ل وفد اجملل��س االعلى 
لالس��تفتاء الى بغداد البالغها بان 
االس��تفتاء س��يجري وان االقلي��م 
مس��تعد الج��راء احلوار م��ع بغداد 
بع��د اج��راء االس��تفتاء املزمع 25 
من الش��هر اجلاري، والتفاهم حول 
املصالح والقضايا املشتركة، وجه 
مس��ؤول رفيع املس��توى في االحتاد 
انتق��ادات  الكردس��تاني  الوطن��ي 
ش��ديد اللهجة الى رئي��س اقليم 
كردس��تان املنتهية واليته مسعود 
بارزان��ي، مش��يرا ال��ى ان��ه يتج��ه 
باالقليم نحو الهاوي��ة، عبر تعنته 
واصراره على إجراء االستفتاء برغم 

املعارضة والرفض الدولي.
واضاف املس��ؤول ال��ذي فضل عدم 
الكش��ف عن اس��مه في تصريح 
للصباح اجلدي��د، ان بارزاني يرتكب 
خطأ كبيرا، وهو يج��ر االقليم الى 
ح��رب خاس��رة جديدة م��ع العراق 
واملواجه��ة  التصعي��د  بسياس��ة 
ودول  الع��راق  م��ع  يتبعه��ا  الت��ي 
اجل��وار واجملتمع الدول��ي، مؤكدا ان 
احلل الوحيد للخ��روج من التبعية 
وسياسة حافة الهاوية التي وضع 
بارزان��ي االقلي��م فيها، ه��و اقامة 
محافظ��ة  يض��م  جدي��د  اقلي��م 
ورابري��ن  وحلبج��ة  الس��ليمانية 
وكرمي��ان، وفص��ل مناط��ق نف��وذ 
التغيير  الوطن��ي وحرك��ة  االحت��اد 
ع��ن س��يطرة احل��زب الدميقراطي 

الكردستاني.

واوض��ح ان اغل��ب اعض��اء املكتب 
السياس��ي واجمللس القيادي وكوادر 
واعض��اء االحتاد الوطن��ي ال يؤيدون 
اجراء االس��تفتاء في الوقت الراهن 
وفق��ا للعوامل واملعطي��ات احمللية 

واالقليمة والدولية الراهنة.
وتاب��ع ان االقلي��م اجلديد س��يقوم 
باجراء حوار بن��اء مع بغداد ملعاجلة 
املس��ائل العالقة بضمنها تصدير 
نفطه عبر شركة النفط الوطنية 
سومو، وتأمني مستحقات وميزانية 
االقلي��م، بضمنها رات��ب املوظفني 

وقوات البيشمركة.    
مبين��اً ان الس��لطات احلالي��ة في 
االقليم وحتدي��دا احلزب الدميقراطي 
الكردستاني، يسعى الشعال حرب 
بني مكونات الع��راق االحتادي » كي 
يضمن التمديد لرئيس��ه املنتهية 
والتيه منذ عام 2013، وتابع » نحن 
لس��نا مع احلرب ونؤم��ن بالتعايش 
الع��رب  م��ع  واالخ��وي  الس��لمي 
الديني��ة  واملكون��ات  والتركم��ان 

االخرى«. 
وكان رئيس االقليم مسعود بارزاني 
قد دع��ا خالل جتمع جماهيري اقيم 
ف��ي ملع��ب اربي��ل الرياض��ي اول 

ام��س اجلمعة ش��عب كردس��تان 
إل��ى التوج��ه لصنادي��ق االقت��راع 
ي��وم اإلثن��ني املقب��ل، للمش��اركة 
في استفتاء اس��تقالل كردستان، 
مضيفاً: »لقد نف��ذ وقت املطالبة 
بتأجي��ل االس��تفتاء ولس��ت ذلك 

الشخص الذي يخذل شعبه«.
وقال بارزاني رداً على من يدعي عدم 
دس��تورية اس��تفتاء االستقالل ان 
امل��ادة األولى من دس��تور جمهورية 
الع��راق لعام 2005، تن��ص على أن 
احتادية..  دول��ٌة  الع��راق  »جمهورية 
لوح��دة  ضام��ن  الدس��تور  وه��ذا 
العراق«، الفتاً إلى انتهاك الدستور 
العراق��ي ع��دة م��رات م��ن قب��ل 
احلكومة املركزية يعني حق شعب 

كردستان في تقرير مصيره.
ق��ال  بغ��داد  م��ع  احل��وار  وبش��أن 
»مس��تعدون للتحاور بشأن جميع 
املس��ائل بعد 25 أيل��ول لكن قبول 
طرح الع��ودة للخ��ط األخضر غير 
وارد أب��داً«، وحول قرار مجلس األمن 
الراف��ض لالس��تفتاء ألنه س��يؤثر 
س��لباً عل��ى احل��رب ض��د اإلرهاب 
ويعوق عودة النازحني إلى منازلهم، 
قال بارزاني »أق��ول جمللس األمن إننا 

س��نكون أكثر إصراراً على محاربة 
داع��ش«، و«نحن نرح��ب بالنازحني 
فهم ضيوف أعزاء لدينا ومشكالت 
عودتهم ترتب��ط مبناطقهم وليس 

بنا«.
»كال  ِح��راك  رئي��س  دع��ا  ب��دوره 
لالس��تفتاء ف��ي الوق��ت الراه��ن« 
شاس��وار عب��د الواح��د مواطن��ي 
كردس��تان إلى التوج��ه الى مراكز 
»كال«   ب���  والتصوي��ت  االقت��راع 
الس��تفتاء االستقالل، واضاف عبد 
الواحد ف��ي اخر نداء ل��ه، ان »عدم 
الذه��اب او التصوي��ت ب��� نعم في 
االس��تفتاء معناُه بقاء الس��لطة 
احلالي��ة ف��ي اقلي��م كردس��تان«، 
ومن��ذ  »طالب��وا  أنه��م  مضيف��اً 
البداية تأجيل مس��ألة االستفتاء 
ولم يتضح حلد اآلن ان االس��تفتاء 

سيجري ام ال«، حسب تعبيره.
كما حذر عبد الواحد، من »إمكانية 
مرور كردس��تان بوض��ع صعب بعد 
اج��راء االس��تفتاء، فيم��ا لو صوت 
املواطن��ون بنع��م، داعي��ا مواطني 
اقليم كردستان بالتصويت ب�« كال« 
في استفتاء اخلامس والعشرين من 
ايلول، من اجل »ابعاد احلرب واجملاعة 

عن مستقبل االقليم.
من جهت��ه، أعلن املتحدث باس��م 
حراك »ال في الوقت احلالي«، رابوون 
معروف، خالل مؤمتر صحفي، اليوم، 
أن »إرس��ال وف��د كردي إل��ی بغداد 
يبني أن الهدف من االستفتاء ليس 
بناء دول��ة«، مضيفا ان »مس��عود 
بارزان��ي اراد من خالل اطالق حمالت 
االس��تفتاء التغطي��ة عل��ی ازمة 
انتهاء واليته، وهناك مخاوف من ان 
يكون االس��تفتاء سبباً في خسارة 

كركوك«.
م��ن جانبها وفي اط��ار ردود الفعل 
الرافض��ة  والدولي��ة  االقليمي��ة 
الجراء االس��تفتاء دع��ت احلكومة 
التركية إقليم كردستان، إلى إلغاء 
االس��تفتاء املزمع على االستقالل، 
قائلة إنه »س��يمثل تهديدا ألمنها 
وس��يضطرها إلى ف��رض عقوبات 

على جار وشريك جتاري«.
وذك��ر املتح��دث باس��م احلكوم��ة 
التركي��ة، بك��ر ب��وزداغ، ف��ي مؤمتر 
اخلي��ارات  جمي��ع  ان  صحف��ي 
باالستفتاء،  يتعلق  فيما  مطروحة 
اال أن��ه امتنع ع��ن اإلدالء بتفاصيل 
بشأن العقوبات املترتبة على ذلك، 

بحسب وكالة »رويترز«.
وأضاف بوزداغ للصحفيني، انه »من 
غي��ر املمكن بالنس��بة لنا أن نقبل 
تأجي��ل االس��تفتاء، نح��ن نطالب 
بإلغائه كامال حت��ى ال نضطر إلى 

فرض عقوبات«.
م��ن جهته قال املبع��وث األميركي 
إلى التحال��ف الدولي ضد تنظيم 
داعش بريت ماكغ��ورك اجلمعة، إن 
اس��تفتاء إقليم كردس��تان املزمع 
إجراؤه في ال��� 25 من أيلول اجلاري، 
في��ه »مخاط��ر كثي��رة وال ميك��ن 
للواليات املتحدة السيطرة عليها.

وأضاف ماكغورك، في مؤمتر صحفي 
من نيوي��ورك، أن عدداً م��ن األفكار 
اجليدة بش��أن اس��تفتاء كردستان 
موج��ودة، مؤك��دا أن »املفاوض��ات 
مازال��ت مس��تمرة خل��ف األبواب 
املغلقة بشأن تلك املسألة«، وتابع 
أن »االستفتاء الكردي ينطوي على 
مخاط��ر كثيرة والعواقب ليس��ت 
حتت الس��يطرة الكاملة ألميركا«، 
مش��يرا إل��ى أن »موق��ف الواليات 
املتحدة من إجراء االستفتاء واضح 
جداً وهو تأجيل��ه والبدء بحوار مع 

بغداد.

قيادي رفيع في االتحاد الوطني يدعو إلى إقامة إقليم 
السليمانية إلخراجها من هيمنة الديمقراطي

بارزاني: لسُت َمن يخذل شعبه وسنبدأ الحوار مع بغداد بعد 25 من أيلول
د.علي شمخي 

ونح��ن نكتب هذه الس��طور يك��ون الوفد الكردي 
قد وص��ل الى بغداد م��ن اجل انط��الق مفاوضات 
اللحظة االخي��رة للبحث في مس��تقبل العالقة 
بني املركز واالقليم في ضوء اصرار السيد مسعود 
بارزان��ي على اجراء االس��تفتاء واملض��ي قدما في 
مل��ف انفص��ال االقلي��م ع��ن الع��راق وخالف��ا ملا 
تشهده الساحة السياسية في العراق وتداعيات 
التصريحات ومحاوالت الشد واجلذب قي هذا امللف 
ثمة من يرى ان طريق احلكمة في التعامل في هذا 
امللف هو الطريق املفضل الذي س��يجنبنا الدماء 
ويحفظ اواص��ر عالقة تاريخية امت��دت الكثر من 
قرن تبادل فيها  الشعب العربي والشعب الكردي 
التع��ارف وتقاس��ما فيها اي��ام احملن واي��ام احلروب 
وايام الس��راء والضراء ضمن خيم��ة واحدة ووطن 
واحد ..الي��وم هناك من يريد داخلي��ا وخارجيا دفع 
هذا اخلالف نحو الهاوية والصراع والتناحر وسفك 
املزيد من الدماء ونح��ن نريد من املال البارزاني ومن 
احلكوم��ة العراقي��ة ان التس��تجيب لرغبة هؤالء 
الذي��ن يري��دون جرنا ال��ى الفوض��ى واحلكمة هنا 
نق��ول ان احل��رب على داع��ش لم تس��تكمل بعد 
ومطاردة عصابات االرهاب ماتزال س��احاتها االرض 
العراقية وان العرب والكرد مايزالون مس��تهدفني 
م��ن قبل تنظيم داع��ش االرهاب��ي واحلكمة تقول 
ايض��ا الميكن لوطن وامة تخ��وض مثل هذه احلرب 
ان تدي��ر ظهرها للعدو وتش��تبك فيم��ا بينها من 
اجل اقتس��ام االراضي وتغيي��ر احلدود في مثل هذا 
الوق��ت لرمبا ل��و فكر اه��ل احلل والعقد مبس��الك 
اخرى يجدون فيها ضالتهم في الس��الم والتاخي 
واالنص��اف وابع��اد كل مايلح��ق الض��رر او الظلم 
باالخ��ر والاعتق��د ان اي عراقي ش��ريف كرديا كان 
ام عربي��ا او تركماني��ا يرغب بان��دالع حرب جديدة 
او يتمن��ى فقدان اخوته وابنائ��ه واصدقائه ضحايا 
لهذه احل��رب فلم��اذا اليجلس الس��يد بارزاني مع 
احلكومة العراقية لتخليص العراقيني من محرقة 
جديدة تعد لهم وملاذا االصرار على القول بان الثقة 
فق��دت في احلوار وان االب��واب اغلقت مادام اجلميع 
مس��تعد للتباحث واحلوار وس��واء احصل االتفاق 
ام ل��م يحصل فليعمل اجلمي��ع على تعبيد طريق 
جدي��د ف��ي العالقات العربي��ة – الكردي��ة مبا مينح 
هذه املنطقة قوة وامان واس��تقرار حتى ولو كانت 
بجغرافي��ة جدي��دة لالوطان او خارطة سياس��ية 
تعيد رس��م معالم االدارة واحلكم فيها فالقضية 
االه��م هنا هو حفظ كرامات الن��اس مهما كانت 
قومياتهم اواديانهم الذين عاشوا في هذه البقعة 
من العال��م  منذ عقود طويلة وع��دم اضطهاد او 
ظلم اية ش��ريحة من الش��رائح التي عاشت في 
كرك��وك او املناطق املتن��ازع حولها  اما املضي في 
)العنتري��ات( والتصريح��ات الناري��ة فالاعتقد انه 
س��يجلب لنا  اال املزيد من التازمي والتدميرحتى لو 
حتقق انتص��ار طرف على الطرف االخر  وكفى اهلل 

املؤمنني شر القتال.

مفترق طرق

مايكل نايتس*

في ٢٥ أيلول/سبتمبر، ستتاح لسكان 
املناطق اخلاضعة لسيطرة األكراد داخل 
العراق فرصة التصويت في اس��تفتاء 
بش��أن تفضيلهم ملس��تقبل »إقليم 
كردستان العراق«، وهي منطقة شبه 
مس��تقلة داخل حدود العراق احلالية. 
وي��رد في االس��تفتاء الس��ؤال التالي: 
“هل تريد أن يصبح »إقليم كردستان« 
واملناط��ق الكردي��ة اخلارجة ع��ن إدارة 

العراق دولًة مستقلة؟”
ومب��ا أن أغلبي��ة الناخبني ف��ي مناطق 
االقتراع ه��م من األك��راد ذوي التاريخ 
احلافل في الس��عي إلى تقرير املصير، 
فم��ن املؤك��د أن النتيج��ة س��تكون 
نعم. ومع ذلك، مهما كان قرار سكان 
املناطق اخلاضعة لسيطرة األكراد، لن 
يكون لالس��تفتاء آثار إدارية فورية. فال 
توجد آلية النفصال جزء من العراق عن 
البالد، لذلك، لن يؤدي االس��تفتاء إلى 
]“Kexit”[ بنفس الطريقة  “كيكزيت” 
التي أدى به��ا االس��تفتاء البريطاني 
األخير ح��ول بق��اء اململك��ة املتحدة 
ف��ي االحت��اد األوروب��ي أو خروجها منه 
]“Brexit.”[. والس��ؤال  “بريكزيت”  إلى 
الذي يطرح نفس��ه هنا، مل��اذا يجرون 

التصويت وملاذا اآلن؟

األساس املنطقي لالستفتاء
ال ش��ك ف��ي أن السياس��ة الداخلية 
في كردس��تان س��اهمت ف��ي توقيت 

االس��تفتاء. فقد جتاوز رئي��س »إقليم 
كردس��تان الع��راق« مس��عود بارزاني 
فترة واليت��ه ويطمح أن يب��دأ عملية 
االس��تقالل ولو رمزياً قب��ل أن يتنحى 
خالل االنتخاب��ات القادمة في »إقليم 
كردستان« املقرر إجراؤها في األول من 

تشرين الثاني/نوفمبر.
وم��ن ب��ني األس��باب األخ��رى وراء هذا 
االس��تفتاء، بناء عهٍد جدي��د لألكراد 
م��ن أج��ل احلصول عل��ى دع��م دولي 
الع��راق ف��ي  االنفص��ال ع��ن  بغي��ة 
النهاي��ة واإلع��الن ع��ن دول��ة جديدة 
معت��رف بها م��ن قب��ل األمم املتحدة، 
وعلى األرجح خالل الس��نوات اخلمس 
أو العش��ر القادمة. يذك��ر أن »إقليم 
كردس��تان العراق« كان مستقالً منذ 
انس��حاب ق��وات ص��دام حس��ني من 
بع��ض املناطق في ش��مال العراق في 
نهاي��ة حرب اخلليج ع��ام ١٩٩١، حيث 
قام األكراد بإنشاء برملانهم ووزاراتهم 
وقواتهم املسلحة اخلاصة. حتى أنهم 
اس��تخدموا عملًة مختلفة عن عراق 
ص��دام وحصلوا على ١٧% من عائدات 
ص��دام النفطية مبوجب اتف��اق بإدارة 

األمم املتحدة.
وإذا م��ا نظرنا إلى ال��وراء، فإن معظم 
األكراد كانوا يتمنون أن يس��تمروا في 
هذا الترتي��ب. ولكنه��م وافقوا على 
االنضمام م��رًة أخرى إل��ى العراق في 
أعق��اب الغ��زو ال��ذي قادت��ه الواليات 
املتح��دة في عام ٢٠٠٣، مقابل الوعود 
األمريكي��ة والعراقي��ة ب��أن »إقلي��م 
كردس��تان العراق« س��يواصل العمل 

بش��كل شبه مس��تقل، وس��يتلقى 
متوي��اًل مخصصاً من عائ��دات النفط 
االحتادية، وس��يبدأ في التفاوض حول 
إج��راء تغييرات دائمة ف��ي احلدود ورمبا 
سيس��تقل عن احلكومة االحتادية في 

بغداد.
ولك��ن س��رعان ما ب��دأت بغ��داد في 
محارب��ة احلك��م الذاتي ف��ي »إقليم 
كردستان العراق«، ووصلت املفاوضات 
إلى طريق مس��دود. وفي ه��ذا اإلطار، 
وص��ف الرئي��س بارزان��ي مؤخ��راً قرار 
البقاء ضمن العراق بأنه “خطأ فادح”.

ليس سيادياً متاماً

في الس��نوات ال��� ١٤ املاضية، وّس��ع 
األك��راد مناط��ق نفوذه��م، لتش��مل 
العدي��د من املناط��ق التي حتتوي على 
احتياطي��ات نفطية أو مناطق يعيش 
فيه��ا عدد كبير من غي��ر األكراد مثل 
محافظ��ة كرك��وك )لالط��الع عل��ى 
اخلرائط التي توضح الوضع اإلقليمي، 
قم بزي��ارة صفحة بي بي س��ي هنا(. 
وفي ه��ذا الص��دد، متّكن األك��راد من 
الوصول إلى ٦٠٠ ألف برميل يومياً من 
صادرات النفط من خالل اس��تقطاب 
املس��تثمرين الدوليني وتصدير النفط 
عبر خط األنابيب العراقي-التركي إلى 

محط��ات حتميل عل��ى البحر األبيض 
املتوس��ط. وهذا يعتب��ر إجن��ازاً كبيراً 
ملواطن��ني م��ن دون دول��ة أو منفذ إلى 

البحر ومحاطني بأمم مشبوهة.
لك��ن »إقليم كردس��تان الع��راق« ما 
زال يفتق��ر إلى الكثي��ر من اخلصائص 
النهائي��ة للدول��ة. فاإلقلي��م عاج��ز 
ع��ن تأمني القروض الس��يادية بفوائد 
مقبولة أو اس��تالم إفادات املستخدم 
النهائ��ي لش��راء األس��لحة بنف��س 
الطريقة الت��ي تتبعها الدول املعترف 
بها من قب��ل األمم املتحدة. ومن ناحية 
أخ��رى، تهدد بغ��داد مبيع��ات النفط 

الكردي��ة بش��كل مس��تمر من خالل 
الطع��ون القانونية. وتس��يطر بغداد 
أيض��اً على اجملال اجلوي الكردس��تاني. 
ويتعني على سكان »إقليم كردستان 
اس��تخدام ج��وازات س��فر  الع��راق« 
عراقي��ة ويخضع��ون للقي��ود ذاته��ا 
املفروضة عل��ى تأش��يرات العراقيني، 
على الرغم من أن »إقليم كردس��تان« 

يعتبر أكثر أماناً من العراق االحتادي.

وماذا بعد؟
م��ن املرّج��ح أن متضي قي��ادة »إقليم 
كردستان العراق« قدماً في االستفتاء 
بس��بب فش��ل العراق وتركي��ا وإيران 
واجملتم��ع الدولي في صياغة تهديدات 
ووع��ود فّعال��ة إلرغ��ام االقلي��م على 
التأجيل. وس��ُتدين تركيا االس��تفتاء 
ولك��ن ق��د ال تغل��ق احل��دود أو أنابيب 
تصدير النفط احليوية في كردس��تان. 
أن ته��ّدد  وم��ن غي��ر املرّج��ح أيض��اً 
االحتادي��ة  العراقي��ة  والق��وات  إي��ران 
املدعوم��ة  الش��يعية  وامليليش��يات 
من إي��ران الدفاع��ات الكردية احملكمة 
اإلعداد. ويب��دو أن معظم التهديدات 
اإليراني��ة والتركي��ة ته��دف إلى قمع 
تأثي��ر الدومينو احملتم��ل الذي ميكن أن 
يش��ّجع أكراد إيران وتركيا )وس��وريا( 

على بذل جهود انفصالية أكبر.
وق��د اعترف لي ع��دد كبير م��ن كبار 
السياس��يني العراقي��ني س��ّراً بأنهم 
كردس��تان  »إقلي��م  أن  يعتق��دون 
الع��راق« يتح��ول ش��يئاً فش��يئاً إلى 
دولة مستقلة وبصورة ال رجعة فيها. 

ولكن ال ميكن ألي زعيم عراقي أن يقول 
ذل��ك علناً، على األقل ليس مع اقتراب 
موعد االنتخابات احمللية والوطنية في 
العراق ف��ي نيس��ان/أبريل أو أيار/مايو 
٢٠١٨، إذ ال يرغب أي رئيس وزراء عراقي 
في أن يحصل تقسيم رسمي للعراق 

في عهده.
وستدفع هذه الديناميكية بغداد إلى 
املماطلة م��ن خالل ط��رح مفاوضات 
صالحي��ات  تفوي��ض  ح��ول  جدي��دة 
أوس��ع إلى »إقليم كردستان العراق«. 
اجلانبان قضي��ة كركوك  وس��يناقش 
الشائكة، وما يسمى باملناطق املتنازع 
عليها - الواقعة حتت س��يطرة األكراد 
في »إقليم كردس��تان الع��راق« والتي 
يسكنها األكراد وغير األكراد والتي ال 
تزال بغداد تطالب بها. وجتدر اإلش��ارة 
إل��ى أن محادثات من ه��ذا القبيل قد 

بدأت منذ عام ٢٠٠٣.
إن م��ا يعني��ه ه��ذا كله ه��و أن اليوم 
التالي لالس��تفتاء قد يش��به إلى حدٍّ 
كبي��ر الي��وم ال��ذي س��بقه. ففي ٣١ 
توق��ع   ،١٩٩٩ األول/ديس��مبر  كان��ون 
العال��م أن تتس��بب “مش��كلة ع��ام 
2000” بتعطي��ل كاف��ة احلواس��يب، 
ولكن في ١ كان��ون الثاني/يناير ٢٠٠٠ 
لم يحصل أي تغيير ملحوظ. وهذا ما 
ق��د يحصل مع هذا االس��تفتاء، فقد 
يثير بعض احلماسة في البداية، إاّل أنه 

سيكون مخّيباً لآلمال في ما بعد.

*ماي��كل نايتس هو زميل “ليفر” في 
معهد واشنطن.

ما هو على المحك في تصويت أكراد العراق على االستقالل؟
تقـرير

وفد اجمللس االعلى لالستفتاء

دعا رئيس حراك »كال 
لالستفتاء في الوقت 
الراهن« شاسوار 
عبد الواحد مواطني 
كردستان إلى التوجه 
الى مراكز االقتراع 
والتصويت بـ »كال«  
الستفتاء االستقالل
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اربيل

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعتب��رت بطريركي��ة الكلدان في 
العراق والعالم، أن الكنيسة غير 
مس��ؤولة عن مواقف وتصريحات 
أحزاب وفصائل مسيحية مسلحة 
بشأن املشاكل القائمة في البالد، 
فيما دعت إلى حوار "شجاع" بني 
جميع الفرقاء بخصوص استفتاء 

إقليم كردستان.
وقالت البطريركية في بيان تلقت 
"الصب��اح اجلديد" نس��خة منه، 
إن "الكنيس��ة ليس��ت مسؤولة 
ع��ن مواق��ف وتصريح��ات بعض 
األح��زاب والفصائ��ل املس��يحية 
املس��لحة بشأن الوضع في البالد 
واملش��اكل القائمة"، مضيفًة أن 

"من يص��رح أو يقوم بعمل ما هو 
وحده يتحمل مسؤولية ما يقوم 
به، وهذه املواقف والتصريحات ال 
تلزم املسيحيني املوزعني في عموم 

البالد من البصرة إلى زاخو".
وتابع البيان، أنه "في هذه املرحلة 
الع��راق، تدعو  احلرجة ملس��تقبل 
البطريركي��ة الكلداني��ة جمي��ع 

العام  بالوض��ع  املعنيني  الفرق��اء 
وخصوص��ا مبوضوع رغب��ة إقليم 
كردس��تان في االس��تفتاء وتقرير 
املصير، تدعوهم إلى حوار شجاع 
وإعط��اء األولوية للش��عب الذي 
عان��ى الكثي��ر من وي��الت احلروب 
والصراع��ات على مدار الس��نوات 
املاضية، والسعي الحترام ومراعاة 

كام��ل حق��وق املواطن��ني عل��ى 
أس��اس مبدأ املواطنة واملس��اواة، 
وعدم الس��ماح لتدخ��ل األطراف 

اخلارجية في الشأن الداخلي".
واختتم بي��ان بطريركية الكلدان 
بالق��ول، "نأم��ل أن يغل��ب صوت 
واملصلح��ة  والس��الم  االعت��دال 

العامة على أبواق احلرب".

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت وزارة التربية، عن نسب جناح 
الدراسة االعدادية للسنة احلالية، 
مشيرة الى ان جهات عدة حاولت 
تشويه عمل الوزارة واستهدافها 

وتضليل الراي العام.
وق��ال وزي��ر التربية محم��د اقبال 
في بي��ان تلقت »الصباح اجلديد«، 

نس��خة من��ه ان »نس��ب النجاح 
لهذه السنة بلغت %72 لالحيائي 
و %56 للتطبيقي و %56 لالدبي«، 
مبين��ا ان »جه��ات ع��دة حاولت 
تشويه عمل الوزارة واستهدافها 

وتضليل الرأي العام«.
»احتس��اب  ان  اقب��ال  واض��اف 
النس��ب يكون بعد الدور الثاني«، 

موضحا ان »النس��ب ستزداد بعد 
اعالن نتائج ال��دور الثاني حملافظة 

نينوى«.
مس��تمرة  »ال��وزارة  ان  واك��د 
ف��ي نهجه��ا بضب��ط العملي��ة 
اخملرج��ات،  وحتس��ني  االمتحاني��ة 
واتب��اع الط��رق احلديث��ة لتطوير 

العملية االمتحانية«.

بطريركية الكلدان: الكنيسة غير مسؤولة عن تصريحات
لبعض األحزاب والفصائل المسيحية المسلحة

»التربية« تعلن نسب نجاح الدراسة 
اإلعدادية للسنة الحالية



بغداد – انفجار ناسفة 
ذكر مصدر امني في الشرطة العراقية 
ام��س الس��بت، ب��أن خمس��ة مدنيني 
أصيب��وا بانفجار عبوة ناس��فة جنوبي 

بغداد.
وقال املص��در الذي رفض الكش��ف عن 
اس��مه إن "عبوة ناس��فة انفجرت قرب 
مح��ال صناعي��ة بناحي��ة اليوس��فية 
جنوبي بغداد، وأدت إلى إصابة خمس��ة 
مدنيني بجروح" ، مضيفا أن "قوة أمنية 
طوقت مكان احلادث، فيما نقلت سيارات 

االسعاف اجلرحى ملستشفى قريب".

ديالى – انفجار عبوة 
افاد مصدر امني في ش��رطة محافظة 
ديالى امس السبت، بأن عنصرا ب احلشد 
الش��عبي قت��ل بانفجار عبوة ناس��فة 

شمال شرقي احملافظة.
وقال املص��در الذي رفض الكش��ف عن 
اس��مه إن "عنصرا باحلش��د الش��عبي 
قت��ل بانفج��ار عب��وة ناس��فة كان��ت 
موضوعة عل��ى جانب طريق زراعي قرب 
منطقة سيدالون، )120كم شمال شرق 
بعقوب��ة(" ، وأن "االجهزة االمنية قامت 
بنق��ل جث��ة القتيل ال��ى دائ��رة الطب 

العدلي، فيما فتحت حتقيقا باحلادث".

كركوك – عملية امنية 
ش��رطة  ف��ي  امن��ي  مص��در  كش��ف 
محافظة كركوك امس السبت ان قوات 
احلش��د الش��عبي ح��ررت منطقة " تل 
ش��عير" جنوب احلويجة وسيطرت على 

سيارة ملغمة تركتها عناصر داعش.
وق��ال املص��در االمني ال��ذي فضل عدم 
الكش��ف عن اس��مه ان " قوات احلشد 

الش��عبي ف��ي مح��ور الزرك��ة جن��وب 
احلويج��ة جن��وب غرب كرك��وك، حررت، 
منطق��ة ت��ل ش��عير وس��يطرت على 
س��يارة ملغمة تركته��ا عناصر داعش 

املنهزمة".

صالح الدين – قصف جوي
اعلن مص��در امن��ي في خلي��ة االعالم 
احلرب��ي ام��س الس��بت عن مقت��ل 23 
اجلي��ش  لطي��ران  بقص��ف  "ارهابي��ا" 
العراقي في الس��احل االيسر من قضاء 
الش��رقاط ش��مالي محافظ��ة ص��الح 

الدين.
وقال املصدر االمني الذي رفض الكشف 
ع��ن اس��مه إنه "م��ن خ��الل معلومات 
دقيقة نفذ طيران اجليش 12طلعة جوية 
قتالية اسفرت عن مقتل 23 ارهابيا من 
عصابات تنظيم داعش االرهابي وتدمير 

خمس عجالت وأحادية في قاطع أيس��ر 
الشرقاط".

االنبار – مقتل انتحاري
افاد مصدر امني في ش��رطة محافظة 
االنب��ار امس الس��بت، مبقت��ل انتحاري 
ح��اول اس��تهداف الق��وات االمنية في 

قضاء عنه غربي احملافظة .
وق��ال املص��در االمني ال��ذي فضل عدم 
الكشف عن اسمه ان "القوات االمنية 
قتلت انتحارياً حاول اس��تهدافهم في 
قض��اء عنه غرب��ي االنب��ار" ، مضيفا ان 
"االنتحاري تس��لل من مدين��ة راوه الى 
القض��اء املذك��ور مس��تهدفاً الق��وات 

االمنية".

الديوانية – عمليات دهم 
ش��رطة  ف��ي  امن��ي  مص��در  كش��ف 

محافظ��ة الديوانية ان االجهزة االمنية 
القت القبض عل��ى عصابة تتكون من 
ثالثة اشخاص متهمة مبمارسة اعمال 
السرقة والتس��ليب بعملية دهم على 
خلفي��ة معلومات اس��تخبارية دقيقة 

داخل مركز املدينة.
وق��ال املص��در االمني ال��ذي فضل عدم 
الكشف عن اس��مه إن ” قوة مشتركة 
من خلية الصق��ور التابعة الى مديرية 
التكتيك��ي  الفري��ق  و  االس��تخبارات 
اضاف��ة الى قوة اس��د التابعة الى قائد 
شرطة الديوانية القت القبض عليهم 
” ، مبينا ” انهم من س��كنة محافظتي 

ذي قار والبصرة “.

ذي قار – اعتقال مطلوب 
قال مصدر أمني في شرطة محافظة ذي 
قار امس السبت إن قوة خاصة اعتقلت 

مش��تبهاً ب��ه ف��ي تفجيرات األس��بوع 
املاضي التي استهدفت مطعماً وحاجز 

تفتيش غربي مدينة الناصرية.
وأض��اف املص��در األمن��ي ال��ذي رف��ض 
الكش��ف عن اس��مه أن قوة خاصة من 
جهاز األم��ن الوطني باحملافظة، عتقلت 
مش��تبهاً ب��ه رئيس��ا ف��ي تفجي��رات 
الناصرية التي راح ضحيتها العش��رات 
من القتلى واجلرحى ، وأن “القوة التابعة 
للجه��از قام��ت مبتابع��ات دقيقة خالل 
األس��بوع املاضي ومتكنت م��ن اعتقاله 
بالقرب م��ن موقع اجلرمية في س��يطرة 
فدك، مؤكداً أن اجلهاز أحال املشتبه به 
التحقيقي��ة اخملتصة بقضايا  للجهات 

اإلرهاب لغرض إكمال التحقيق”.

البصرة – ضبط عصابة 
اكد مصدر أمني في ش��رطة محافظة 

البصرة امس الس��بت، بأن ق��وة امنية 
ألق��ت القبض في نقط��ة تفتيش تقع 
في ش��مال احملافظة على متهم بتجارة 
اخمل��درات، مبين��ا انها ضبط��ت بحوزته 
بندقي��ة ونص��ف كيل��و غرام م��ن مادة 

)الكرستال( اخملدرة.
وق��ال املص��در  االمني ال��ذي طلب عدم 
الكش��ف ع��ن اس��مه إن "مف��رزة من 
الش��رطة ألق��ت القبض في س��يطرة 
اجلواب��ر الواقعة عل��ى الطري��ق الرابط 
وميس���ان  البص��رة  محافظت��ي  ب��ني 
ضمن قض��اء القرنة على متهم بتجارة 
اخمل���درات"، مبين��اً أن "املته��م مت ضبط 
بندقية من نوع )كالش��نكوف( بحوزته، 
إضاف��ة ال��ى نص��ف كيل��و غ��رام من 
مادة )الكرس��تال( اخمل��درة" وأن "املفرزة 
سلمت املتهم الى أحد مراكز الشرطة 

للتحقيق معه .
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بغداد ـ الصباح الجديد:
كش��ف عضو اجمللس القي��ادي لالحت��اد الوطني 
الكردستاني، نصر اهلل س��ورجي، أمس السبت، 
عن رئاسة الوفد الكردي املزمع وصوله إلى بغداد 

اليوم.
وقال س��ورجي ف��ي تصريح صحف��ي، إن "الوفد 
الكردي املزمع وصوله إلى بغداد ، يرأسه هوشيار 
زيباري )وزير املالية السابق(، عن احلزب الدميقراطي 
الكردس��تاني، وس��عدي أحم��د بيرة ع��ن االحتاد 
الوطني الكردس��تاني"، مبيناً أن "باقي األعضاء 

هم السابقني نفسهم".
واض��اف، "نتأمل أن تكون املفاوضات ناجحة، ألنه 

لم يتبقى على االستفتاء إال أيام".

بغداد ـ الصباح الجديد:
اتفق محافظ االنبار املهندس محمد احللبوس��ي 
، امس الس��بت ، مع قائ��د عمليات بغداد الفريق 
الركن جليل الربيعي على تنظيم وتيس��ير عبور 
مواطن��ي محافظة االنب��ار من وال��ى محافظة 

بغداد .
وت��دارس األطراف باجتماع رس��مي ض��م النائب 
محم��د الكربول��ي عض��و جلن��ة االم��ن والدفاع 
البرملاني��ة ، والفري��ق موفق اجلناب��ي وكيل وزارة 
الداخلية لش��ؤون الش��رطة ، وقادة التشكيالت 
العس��كرية واالمني��ة ف��ي بغداد بحس��ب بيان 
صحف��ي تلقت "الصباح اجلديد" نس��خة منه ، 
ع��ددا" من االفكار التي تنظي��م اجراءات وحركة 
تنقل مواطني محافظة االنبار من و الى العاصمة 
بغداد ، من خالل اعادة تنظيم وتوس��عة سيطرة 
الصق��ور بالتعاون مع قيادة عمليات بغداد ووزارة 

الداخلية وتشكيالتهما االمنية ." 
كم��ا اتف��ق الطرف��ان عل��ى "تنس��يق العم��ل 
بني اجله��د الهندس��ي حملافظ��ة االنب��ار واجلهد 
الهندسي لقيادة عمليات بغداد ووزارة الداخلية 
العادة تاهيل وتنظيم وافتتاح )سيطرة التحدي( 
التي تربط محافظة االنبار بالعاصمة بغداد عبر 
قضاء ابو غريب ، ومبا يؤمن انس��يابية وس��هولة 

التنقل للمواطنني ." 
واكد محافظ االنبار محمد احللبوسي ؛ ان " هذه 
اجله��ود تأتي بناء على توجيهات رئيس الوزراء في 
دعم حكومة االنبار احمللية لرفع االعباء عن كاهل 
املواط��ن االنباري بع��د حترير مدننا م��ن عصابات 
داع��ش االجرامية ، وقررت حكوم��ة االنبار احمللية 
والتزام��ا" منه��ا بتفعي��ل عمل دوائ��ر ومفاصل 
حكوم��ة االنبار احمللي��ة وال��وزارات اخلدمية على 
ان تخصص س��يطرة التح��دي لدخول املوظفني 
احلكوميني ، طالب الكليات ، الهيئات التدريسية 
واحلاالت الطارئ��ة كمرحلة اولى لتقليص الزخم 
على سيطرة الصقور ، وضمان انسيابية احلركة 
وحلني اكمال اع��ادة تاهيل وتنظيم كافة مداخل 

احملافظة ." 

زيباري يترأس الوفد 
الكردي إلى بغداد

االتفاق على تيسير دخول 
أهالي األنبار إلى بغداد

الملف األمني

مجلس األمن يكّلف العراق بتقدمي 
األدلة والشهود حملاسبة "داعش"

ولف��ت إل��ى أن "ذل��ك يع��د مبنزل��ة 
الداعم��ة  ال��دول  جلمي��ع  الرس��الة 
لالره��اب ب��أن اجملتمع الدول��ي يحارب 
وان  وقضائي��اً  عس��كرياً  التنظي��م 
كل من يس��اعده أو يسهل عملياته 
القانوني��ة  للمس��اءلة  س��يتعرض 

الدولية".
ونّوه إلى ان "قرار محاس��بة داعش قد 
صدر على وفق احكام الفصل السابع 
من ميث��اق االمم املتحدة وهي الفصل 

املعني بالعقوبات".
وعلى سياق متصل، أفاد استاذ العلوم 
السياس��ية حميد فاضل في تعليق 
إل��ى "الصب��اح اجلديد"، ب��أن "جهود 
العراق في مواجهة التنظيم االرهابي 
قد حققت نتائجاً كبيرة السيما على 

الصعيد الدولي".
وأضاف فاضل أن "القرار االممي يشكل 
نص��راً كبيراً للع��راق ويثب��ت حجته 
وبالتالي اق��ر مجلس االم��ن بضرورة 
املالحق��ة القضائي��ة الدولي��ة الفراد 

التنظيم".
ودعا إل��ى أن "عدم اقتص��ار املوضوع 
عل��ى االف��راد فحس��ب، بل يش��مل 
اجلهات الداعمة له واملمولة واملسهلة 
العماله ووصول عناصره إلى العراق".

ومض��ى فاضل إلى أن "الوفد العراقي 
في الواليات املتح��دة قد جاء بانتصار 

دبلوماس��ي يضاف عل��ى االنتصارات 
العس��كرية التي حتققها قواتنا على 

صعيد عمليات التحرير".
يذكر أن وزير اخلارجية ابراهيم اجلعفري 
كان قد وجه رسالة إلى مجلس االمن 
الدولي يطلب فيها رسمياً مساعدة 

العراق في محاسبة تنظيم داعش.

القّوات املشتركة تشارف على 
حترير أيسر الشرقاط بالكامل

وأضاف ان" الق��وات األمنية في تقدم 
مس��تمر الى األهداف املرسومة بعد 
قت��ل اكثر م��ن 8 عناصر م��ن داعش 
وتفجير عجلتني مفخختني في أثناء 

العمليات. 
وبني ب��أن" قوات اجله��از حريصة على 
س��المة الن��اس املدني��ني ف��ي أثن��اء 
عملي��ات االقتحام ومعاجل��ة اجملاميع 

اإلرهابية واملقار التابعة لهم . 
وم��ن جانب��ه أك��د قائممق��ام قضاء 
كرك��وك  محافظ��ة  ف��ي  احلويج��ة 
س��بهان اجلبوري ، أمس الس��بت ، أن 
قي��ادة العمليات املش��تركة وضعت 
خط��ة أمني��ة محكم��ة ملن��ع خروج 
األهالي من مناطقه��م حفاظا على 
حياته��م من عناص��ر تنظيم داعش ، 
فيم��ا لفت إل��ى أن ، الصفحة األولى 
من عمليات حترير الساحل األيسر من 
الشرقاط لم تسجل أي عملية نزوح.

‘‘الصباح  اجلب��وري لصحيف��ة  وق��ال 

اجلدي��د‘‘ إن "الق��وات األمنية عقدت 
عدة اجتماعات مع املسؤولني احملليني 
األمني��ة  اخلط��ط  وض��ع  ملناقش��ة 
للحفاظ على أرواح املدنيني املوجودين 
داخ��ل احلويج��ة ومنع ح��دوث حاالت 
نزوح خوفاً من اس��تهدافهم من قبل 
داع��ش"، مش��يراً إلى أن��ه "مت اعتماد 
اخلطة نفس��ها وإص��دار التوجيهات 
نفس��ها مع انط��الق عملي��ات حترير 

احلويجة من جهة حمرين". 
وأوض��ح أن "قي��ادة العمليات أصدرت 
توجيهات م��ن خالل املنش��ورات الى 
األهالي بضرورة البقاء داخل منازلهم 
وعدم اخلروج خوفاً من اس��تهدافهم 
م��ن قب��ل عناص��ر داع��ش ف��ي أثناء 
عمليات النزوح"، الفتا الى ان "خططا 
أمني��ة دقيقة وضعت أيضاً للمناطق 
التي تخضع لسيطرة داعش ويصعب 
التواصل مع األهالي بسبب اجلغرافية 

املعقدة لبعض املناطق". 
وتابع أن "القوات األمنية واملس��ؤولني 
جي��دة  خطط��اً  وضع��وا  احمللي��ني 
ملواجه��ة أي ح��االت طارئة ف��ي أثناء 
نزوح املواطنني م��ن احلويجة"، مؤكداً 
جاه��زة  االس��تعدادات  "جمي��ع  ان 
الس��تقبال النازحني وتق��دمي اخلدمات 
له��م فضالً ع��ن توفير املس��تلزمات 
الطبية ملعاجلة املرض��ى واجلرحى من 

املدنيني". 
وقال إعالم احلش��د الشعبي في بيان 

تلق��ت صحيف��ة ‘‘الصب��اح اجلدي��د‘‘ 
نس��خة منه، إن "قوات الل��واء الرابع 
التابع للحش��د الشعبي متكنت، من 
حترير قرى "االغر" و"ت��ل االغر"  غربي 
قضاء احلويجة و"جوكيس" و "دوسرة 
السفلى" شمال الزاب بعد اشتباكات 

عنيفة مع عناصر داعش". 
وأضاف البيان أن "قوات اللواء العاشر 
وفرقة الرد الس��ريع ح��ررت قرية اجلدر 

احملاذية لنهر دجلة شرق الشرقاط". 
ولفت إل��ى أن "القطع��ات اقتحمت 
قرية الشاوي، وتواصل تقدمها صوب 

القرى اجملاورة". 
م��ن جهته توقع القيادي في احلش��د 
أم��س   , احلس��يني  عل��ي  الش��عبي 
السبت , إعالن حترير قضاء احلويجة من 
سيطرة تنظيم داعش االجرامي قبل 
املوع��د احملدد في اخلطة العس��كرية, 
مش��يرا الى ان" جميع محاور القتال 
أكملت مهامها وهي بانتظار تكليف 

آخر من قيادة العمليات املشتركة. 
 وقال احلس��يني لصحيف��ة ‘‘لصباح 
قض��اء  حتري��ر  مع��ارك  إن"  اجلدي��د‘‘ 
احلويج��ة جنوب��ي كركوك س��تكون 
اسرع بكثير مما خطط له ضمن اخلطة 
العس��كرية املرس��ومة"، مشيرا الى 
أن" احد اس��باب الس��رعة هو اندفاع 
الق��وات االمنية بنحو س��ريع للغاية 
وانهي��ار العدو الداعش ام��ام التقدم 

العسكري خالل الساعات املاضية".

 وأض��اف أن"جميع القوات املس��لحة 
أنهت محاورها وهي بانتظار التكليف 
اجلديد مبحاور اخرى الستئناف املعارك 
ض��د تنظي��م داع��ش االجرام��ي في 

احلويجة واملناطق احمليطة". 
اس��تخبارات  كش��فت  ذل��ك  وال��ى 
احلشد ألش��عبي ، أمس السبت ، عن 
انس��حاب عناصر داعش الوهابية من 
القرى احملاذي��ة للزاب باجت��اه احلويجة 

بعد تقدم قوات احلشد نحوهم. 
وقال إعالم احلش��د الشعبي في بيان 
، حصلت صحيف��ة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ 
عل��ى نس��خة من��ه، ان اس��تخبارات 
احلشد الشعبي كشفت، عن انسحاب 
عناصر داعش من القرى احملاذية للزاب 
شرق الشرقاط الى احلويجة بعد تقدم 
ق��وات احلش��د الش��عبي والقطعات 

االمنية باجتاههم. 
وأض��اف إن" الدواعش بدأت بالتخبط 
بع��د  ال��زاب  عملي��ات  قاط��ع  ف��ي 

انكسارها امام القوات املتقدمة. 
ه��ذا وأعل��ن رئي��س مجلس ال��وزراء، 
القائد العام للقوات املس��لحة حيدر 
 ،)2016 أب   22  ( االربع��اء  العب��ادي، 
انطالق عمليات حترير قضاء احلويجة.

الكشف عن "شبكة إرهابية" 
تخطط لهجمات في بغداد 

واحملافظات اجلنوبية
إذ أس��فرت العملي��ة عن قت��ل ثالثة 

انتحاريني بينهم اإلرهابي املكنى بأبي 
براء التركماني".

وتابعت اخللية أن "العملية أس��فرت 
ع��ن العثور عل��ى حقائ��ب محمولة 
وأحزمة ناسفة جاهزة للتفجير ومواد 
أخرى"، مبينة أن "العملية جاءت على 
وفق معلومات بعد التحقيق مع أحد 
عناصر عصابات داعش امللقى القبض 

عليه شمال بغداد".

أميركا وكندا تتبرعان بنحو ثمانية 
مليارات دوالر إلعادة إعمار العراق

الياب��ان،  م��ن  كل  "أعرب��ت  متابع��اً 
والصني، وكوريا اجلنوبية عن استمرار 
دعمها للعراق، واملس��اهمة في إعادة 
من��دوب  اس��تعرض  كم��ا  إعم��اره، 
الكوي��ت االس��تعدادات اجلارية لعقد 
مؤمت��ر املانحني ف��ي الكوي��ت مطلع 

العام املقبل".
جدي��ر بالذك��ر أن مؤسس��ات دولية 
ق��درت تكلفة إع��ادة إعم��ار املناطق، 
التي تضررت بالعراق جراء احلرب، بنحو 

100 مليار دوالر.

"الرافدين" مينح قروضاً ميّسرة 
للطلبة واألساتذة والباحثني من 

الدراسات العليا
باش��ر  الرافدي��ن  مص��رف  ان  يذك��ر 
ومن��ذ عام 2006 مبنح س��لف وقروض 
مختلفة للموظفني واملواطنني ضمن 

اليات وضوابط معينة.

معارضو أردوغان يتعرضون للضرب 
والدفع خالل خطاب له في فندق 

بنيويورك
وأظه��ر مقط��ع فيديو بثه كيس��ور 
سيمونارسون عددا من احملتجني وهم 

يتعرضون للضرب املبرح.
وق��ال أحد الش��هود، هليل دمي��ر، إنه 
شاهد شخصا يتعرض للدفع ويلقى 
به أرضا بعدما قاطع خطاب أردوغان.

وأضاف دمير الحقا أنه شاهد رجال آخر 
خ��ارج الفندق وقد صفدت يداه وطرح 

أرضا، حسب صحيفة نيويورك تاميز.
وألقى الرئيس أردوغان خطابه بدعوة 
م��ن اللجن��ة التوجيهي��ة الوطني��ة 

األمريكية التركية.
وقالت إدارة ش��رطة نيوي��ورك إن نحو 
خمس��ة محتجني "احتج��زوا لفترة 

وجيزة" لكن لم حتدث اعتقاالت.
وُجرِح أحد عش��ر ش��خصا في مايو/
أي��ار املاضي واعتقل ش��خصان خارج 
س��كن السفير التركي في العاصمة 
واش��نطن بعدم��ا نش��ب ن��زاع ب��ني 

مؤيدين ومعارضني ألردوغان.
واس��تدعت الواليات املتحدة السفير 
الترك��ي عل��ى خلفي��ة ه��ذه احلادثة 
ووصفته��ا ش��رطة العاصم��ة بأنها 
محتج��ني  عل��ى  وحش��ي  "هج��وم 

مساملني".

تتمات ص1

          
بغداد -زينب الحسني:

ارتفع��ت اصوات طلبة الس��ادس 
االع��دادي املتضرري��ن خ��الل هذا 
العام 2017عبر وس��ائل التواصل 
بفرص��ة  مطالب��ني  االجتماع��ي 
لهم لتحسني املعدل، ويتساءلون 
عبر صفحاتهم الش��خصية عن 
مصي��ر مجه��ول فالبع��ض غنب 
واالخر صدم بدرجة عالية لم يكن 

يتوقعها. 
درجات رمبا عشوائية واخرى تُعطى 
حسب مزاج املصحح، كما حصل 
مع ام البنني الت��ي نالت درجة ال� 
100 وهي لم تذهب المتحان مادة 

االحياء.
وعلق عدد م��ن الطلبة في مواقع 
منه��م  االجتماع��ي  التواص��ل 
يش��كو ظلماً واخر يكتب فرحان 

لدرجات لم يكن يتوقعها.
اح��دى  ف��ي  تعلي��ق  هن��اك  إذا 
الصفح��ات للطالب��ة " ام البنني 
" وهي من إعدادية اسماء للبنات 
مؤجل��ة ملادة االحياء ولم متتحنها 
وعند أعالن النتيجة حصلت على 
100، ذويها يتساءلون هل متتحنها 
للدور الثاني ام تعد درجه حقيقة 

لها؟".
ام��ا الطال��ب )ع.ص( دخ��ل قاعة 
االمتح��ان ولم يس��تطع االجابة 
فقرر تأجيل مادة الرياضيات، وعند 
اع��الن النتيجة تفاج��أ انه ناجح 

بها وبدرجة 50 باملئة.
فيم��ا وصف الطال��ب )ج .م ( عام 
2017 بالعام األسواء على االطالق 
في تاريخ الب��الد لكونه حمل بني 
طيات��ه عدد كبير من الس��لبيات 
الت��ي عانى منه��ا الطلبة ومنها 
وجود عدد من االخطأ في األسئلة 
لبعض امل��واد ، فضالً ع��ن ارتفاع 
درجات احلرارة وعدم جتهيز القاعات 
االمتحاني��ة بالش��كل املطل��وب 
، إضاف��ة الى طريق��ة التصحيح 
العش��وائية التي ل��م تكن عادلة 

ابداً .
وهناك الكثير من الشكاوى التي 
وجهها طلبة السادس عن طريق 
" الفي��س بوك "، إلع��ادة التدقيق 

االمتحانية، كما  الدفات��ر  ببعض 
طالب الط��الب باإلنصاف والعدل 
ومراعاة الضوابط وانصاف اجلميع 
كل  يس��تحقه  م��ا  وف��ق  عل��ى 

طالب.
هذا وق��د نف��ى مصدر ف��ي وزارة 
التربية موافق��ة الوزير على اجراء 
امتح��ان حتس��ني املع��دل لطلبة 

السادس االعدادي.
وذكر املصدر ان��ه " ال توجد هناك 
موافق��ة م��ن قب��ل وزي��ر التربية 
محمد اقبال عل��ى اجراء امتحان 
حتس��ني املعدل لطلبة الس��ادس 
االع��دادي للعام الدراس��ي 2016 

." -2017
وقال مص��در برملاني ، إن "مجلس 
الن��واب صوت، بالس��ماح لطلبة 
الس��ادس اإلع��دادي ب��أداء فرصة 

حتس��ني املعدل ومراجع��ة جدول 
االمتحانات".

وكان��ت النائبة عن كتل��ة االحرار 
اقبال الغراب��ي أعلنت، في )16 آب 
2017(، ع��ن جم��ع تواقي��ع ألكثر 
من 80 نائبا الس��تحصال موافقة 
التربية على اعطاء فرصة لطلبة 
السادس االعدادي بأداء امتحانات 

حتسني املعدل.
م��ن جهة أخ��رى دع��ا عضو جلنة 
غال��ي  ري��اض  النيابي��ة  التربي��ة 
الس��اعدي، رئي��س ال��وزراء حيدر 
العبادي الى تش��كيل جلنة حتقيق 
م��ع وزي��ر التربي��ة محم��د اقبال 
وس��حب ي��ده م��ن ال��وزارة بع��د 
تسجيل 90 ألف حالة رسوب في 
للس��ادس  النهائية  االمتحان��ات 
االعدادي، فيما اش��ار الى فش��ل 

اقبال بإدارة ال��وزارة بعد انخفاص 
نسبة النجاح الى 28%.

تصري��ح  ف��ي  الس��اعدي  وق��ال 
نتائ��ج  اع��الن  بع��د  صحف��ي: 
للس��ادس  النهائية  االمتحان��ات 
االع��دادي ل��م نتفاجئ ف��ي تردي 
نس��بة النجاح خاص��ة بعد تأخر 
طباعة املناهج الدراس��ية واجراء 
االمتحان��ات في ش��هر متوز وعدم 
توف��ر اخلدم��ات االساس��ية ف��ي 
املراك��ز االمتحاني��ة، مش��يراً الى 
فش��ل وزير التربي��ة محمد اقبال 
في ادارة الوزارة بعد تس��جيل 90 
أل��ف حال��ة رس��وب باالمتحانات 
وانخف��اض نس��بة النج��اح ال��ى 
%28”، منوها الى ان هذه النس��بة 
املنخفضة تعد االول��ى في تاريخ 

العراق.

واض��اف ان: االس��ئلة االمتحانية 
الت��ي كانت ف��ي العام الدراس��ي 
احلالي ليس مبستوى التعليم الذي 
تلقاه الطلبة بس��بب تفرد اقبال 
بال��وزارة وم��ن كان يق��ف بوجهه 
كان إم��ا يقص��ى م��ن منصبه أو 
يفصل كم��ا حصل م��ع املفتش 
العام وع��دد من املوظف��ني الذين 
تصدوا حلاالت الفساد في الوزارة”.

وتاب��ع الس��اعدي ان: الغريب في 
االم��ر ان ال��وزارة ح��ددت 26 م��ن 
احلال��ي موع��دا ألج��راء  الش��هر 
امتحانات ال��دور الثان��ي، من دون 
منح وق��ت كافي لطلب��ة لقراءة 

املواد التي رسبوا بها.
هذا وقد كش��فت وثيقة رسمية 
نتيج��ة صادمة  التربي��ة،  ل��وزارة 
التربية  لنس��بة النجاح مبديريات 

حملافظات العراق ملرحلة الس��ادس 
االعدادي للعام الدراس��ي 2016 � 

.2017
التي تداولتها  الوثيقة  وبحس��ب 
وس��ائل اعالم محلية: ان نس��بة 
النجاح جلميع احملافظات 28.45%.

وح��ازت تربية الك��رخ االولى على 
املرتبة االولى بنسبة جناح 39.35% 
ثم تربية االنبار فكانت في الترتيب 

االخير بنسبة 16.94%.
ويذك��ر ان 120 أل��ف و96 طال��ب 
وطالبة ش��اركوا بامتحانات الدور 
االول ملرحل��ة الس��ادس االعدادي، 
جن��ح منه��م " 36155 " طال��ب 

وطالبة مقابل "90941"راسبني.
وق��د حققت طالبة من محافظة 
كربالء املرتب��ة االولى على صعيد 

العراق مبعدل 100%.

وصف الطالب )ج .م( 
عام 2017 بالعام 
األسوأ في االطالق 
في تاريخ البالد لكونه 
حمل بين طياته عددا 
كبيرا من السلبيات 
التي عانى منها الطلبة 
ومنها وجود عدد من 
األخطاء في األسئلة 
لبعض المواد، فضاًل 
عن ارتفاع درجات 
الحرارة وعدم تجهيز 
القاعات االمتحانية 
بالشكل المطلوب

جانب من امتحانات السادس اإلعدادي

البعض يشعر بالغبن واآلخر صدم بدرجة عالية لم يكن يتوقعها

طلبة السادس اإلعدادي المتضررون
يطالبون بفرصة لتحسين المعدل
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تسعى إلى تأمين المشتقات خالل زيارة العاشر من محرم 

محليات 4

متابعة الصباح الجديد:

أعلن��ت وزارة النفط ع��ن تهيئة 
لتأم��ن  االس��تعدادات  جمي��ع 
احتياج��ات املواك��ب احلس��ينية 
والزائرين من املشتقات النفطية 
لزي��ارة العاش��ر م��ن مح��رم في 
مدينة كربالء من خالل املباش��رة 
بخط��ة لتوزي��ع الوق��ود تغط��ي 
احتياج��ات املواطن��ن ف��ي اثناء 
مراسيم الزيارة ومبتابعة وإشراف 
من قبل وزير النفط ووكالء الوزارة 

واملسؤولن فيها .
وق��ال مدي��ر ع��ام ش��ركة توزيع 
املهن��دس  النفطي��ة  املنتج��ات 
كاظ��م مس��ير انه اس��تنادا الى 
توجيهات الوزير وبهدف االستعداد 
املبكر  للزي��ارة املليونية للمراقد 
املقدس��ة في محافظ��ة كربالء 
العمليات  وبالتنس��يق مع غرفة 
اخلاص��ة بالزي��ارة واملش��كلة في 
محافظة كربالء ،مت وضع اخلطط 
املطلوب��ة واالس��تعدادات لتوفير 
احتياج��ات املواك��ب احلس��ينية 
واالفران واخملابز واملولدات واالليات 
املش��اركة ف��ي مراس��يم الزيارة  
والغ��از  املطل��وب  الوق��ود  م��ن 
الس��ائل ، حي��ث مت توفي��ر اخلزين 
الكافي في مستودعات احملافظة 
واملناط��ق احمليط��ة بها وبش��تى 
ان��واع املنتجات النفطية ، بهدف 
جتهيز املواطن��ن واجلهات املعنية 

بانسيابية عالية.
واوضح املدير العام انه مت اش��راك 
أكثر من )٣٤٠( وكيال جواال لتوزيع 
الغاز الس��ائل وبأشراف موظفن 
من فرع شركة التوزيع في احملافظة 
، واش��راك اكثر من )٣٠( حوضية 
متنقلة لتوزي��ع منتوجي النفط 
األبيض وزيت الغاز لس��د احتياج 
العائدة  واملول��دات  واخملابز  االفران 
للمواك��ب والهيئ��ات وبالس��عر 
الش��ركة  وقام��ت   ، الرس��مي 
 )١١( ال��ى  احملافظ��ة  بتقس��يم 
قطاعا توزيعيا وذلك  للس��يطرة 
عل��ى التجهيز خالل فترة الزيارة ، 

فضال عن  تهيئة ونصب محطات 
وقود متنقلة ع��دد)٦( في املرائب 
) الكراج��ات ( لتجهي��ز املركبات 
التي  تنقل الزائرين بالوقود فضال 
عن توفي��ر حوضيات س��اندة مع 
السيارات  نصب عدادات لتجهيز 
النقل  ف��ي  املش��اركة  وااللي��ات 
والعتب��ات  لل��وزارات  والعائ��دة 
املقدسة وجميع اجلهات الساندة 
املش��اركة ف��ي اجله��د احلكومي  
لنق��ل الزائري��ن مجان��ا ، كم��ا مت 
تهيئة وتوفير خزين جيد في جميع 
احملط��ات احلكومية واألهلية على 
الط��رق اخلارجي��ة املؤدية حملافظة 
كربالء وااليعاز  بالعمل على مدار 
الس��اعة في جتهيز املركبات التي 

تؤوم بالزيارة.
وتابع املدير العام انه مت  تخصيص 

حوضيات وش��احنات  لنقل الغاز 
النفطي��ة  واملنتج��ات  الس��ائل 
م��ن بغداد الى فرع الش��ركة في 
احملافظة إلسناد العمل خالل فترة 
الزيارة ، والتنسيق مع فرع شركة 
تعبئ��ة الغاز في كرب��الء لتهيئة 
جمي��ع معامل الغاز في احملافظة 

استعدادا للزيارة .
واش��ار املدي��ر الع��ام ال��ى انه مت 
تس��مية ممثلن من مقر الشركة 
والفرع لتمثيل ال��وزارة في غرفة 
العملي��ات واملق��ر املس��يطر في 
احملافظ��ة ، فض��ال عن  تش��كيل 
غرف��ة عملي��ات ف��ي مق��ر ف��رع 
الش��ركة ف��ي محافظ��ة كربالء  
امليداني��ة  واملتابع��ة  لالش��راف 
املتطلب��ات الجناح  لتوفير كاف��ة 
الفت��ا   ، للزي��ارة  املع��دة  اخلط��ة 

النف��ط مس��تمرة  ان وزارة  ال��ى 
بجهوده��ا وخططها ف��ي تقدمي 
البالد  ال��ى محافظ��ات  اخلدمات 
والس��يما املناطق احملررة من دنس 
االرهاب من خالل تأمن احتياجات 
املواطنن والقوات املس��لحة من 
املشتقات النفطية واعادة تأهيل 
وفتح منافذ التجهيز احلكومية . 
عل��ى صعي��د متصل اك��د املدير 
الع��ام ع��ن جن��اح الش��ركة في 
تلبية احتياجات محافظة نينوى 
وامل��دن احمل��ررة باحتياجاته��ا من 
املشتقات النفطية مؤكدا وجود 
حاله ارتياح كبيرة لدى املواطنن 
مل��ا تش��هده احملافظ��ة م��ن توفر 
وتوزيعه��ا  النفطي��ة  املنتج��ات 
بانس��يابية عالي��ة ، والت��ي يتم 
جتهيزه��ا للمواطن��ن وللق��وات 

الش��عبي  واحلش��د  املس��لحة  
ومخيم��ات  واملستش��فيات 
النازحن من خالل منافذ التجهيز 
او ع��ن طريق اآللي��ات واحلوضيات 
التابعة  لش��ركة توزيع املنتجات 

النفطية.
واش��ار املدير العام ال��ى انه وبعد 
حتقي��ق االنتص��ارات ف��ي قض��اء 
تلعف��ر واملناط��ق احمليط��ة ب��ه ، 
القليل��ة  االي��ام  خ��الل  س��يتم 
املقبلة تشغيل محطات التعبئة 
احلكومي��ة ف��ي »تلعف��ر وبادوش  
والقي��روان واحمللبي��ة وت��ل عبطه 
بس��بب  تأهيله��ا  اع��ادة  »بع��د 
تعرضه��ا العم��ال تخريبي��ة من 
قبل العصابات االرهابية ، لتامن 

احتياجات املواطنن من الوقود.
من جانب اخر قال املدير العام انه 

وتنفي��ذا لتوجيه��ات وزير النفط 
جب��ار عل��ي اللعيبي وم��ن خالل 
الس��ترجاع  املس��تمرة  املتابع��ة 
ممتلكات الش��ركة واع��ادة تأهيل 
مناف��ذ التوزي��ع ف��ي محافظ��ة 
نين��وى  متت الس��يطرة  على 42 
بإعداد  مضخة جديده وع��دادات 
كبيرة فضال ع��ن ورش متكاملة 
ومضخ��ات تفريغ التق��در ، بثمن 
كذلك مت اعادة عدد من السيارات 
نقل  وخزانات  واملول��دات  الثقيلة 
املنتج��ات والغ��از ، الت��ي تضررت 
العملي��ات  بعضه��ا م��ن ج��راء 
العس��كرية ومت التحف��ظ عليها 
ونقلها إلى مخازن فرع الش��ركة 
تأهيله��ا  الع��ادة  باحملافظ��ة 
واالس��تفادة منه��ا ف��ي عمليات 

التجهيز. 

»النفط » تجّهز المواكب والمخابز واألفران في كربالء بالوقود والغاز السائل 

وضعت وزارة النفط  
الخطط المطلوبة 

واالستعدادات لتوفير 
احتياجات المواكب 
واألفران والمخابز 

والمولدات واآلليات 
المشاركة في 

مراسيم الزيارة  من 
الوقود المطلوب 

والغاز السائل

أحد املواكب

اكتمال تفويج جميع 
الحجاج العراقيين 

إلى أرض الوطن

بيع سيارات رينو 
ونيسان صالون موديل 

2016 بالنقد والتقسيط 

التجارة تتخذ إجراءات 
لتبسيط إنجاز معامالت 

البطاقة التموينية 

بغداد - الصباح الجديد: 
أعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة وصول اخر 
طائرة تقل احلجاج العراقين من الديار املقدسة 

الى ارض الوطن. 
وقال املتحدث الرس��مي باس��م الهيئة حسن 
فه��د الكنان��ي ف��ي بي��ان تس��لمت »الصباح 
اجلديد« نسخة منه ان آخر رحلة جوية للحجاج 
العراقي��ن وصلت ال��ى ارض الوط��ن تقل على 
متنها 140 حاجا قادمة من مطار جدة باململكة 

العربية السعودية الى مطار بغداد الدولي«.
واكد املتحدث الرس��مي باسم الهيئة اكتمال 
تفويج جميع احلج��اج البالغ عددهم 41 الفا و 
980 حاج��ا عبر املنافذ اجلوي��ة والبرية ، حيث مت 
نقل 14 الفا و779 حاجا عن طريق منفذ جديدة 
عرعر البري و27 الفا و201 حاج من مطاري جدة 
واملدينة املنورة الى املطارات العراقية اخلمسة ) 
بغداد , البصرة , النجف االشرف , السليمانية 

, اربيل (. 
واوضح الكناني ان » الهيئة وبرغم الزيادة التي 
حصلت باعداد احلجاج اس��تطاعت اس��تيعاب 
واحلص��ة  بالقرع��ة  منه��م  الفائزي��ن  جمي��ع 
االضافي��ة وقدمت اخلدمات الت��ي تالئم مكانة 
احل��اج العراقي الكرمي من س��كن ونقل واطعام 

وبقية اخلدمات الضرورية االخرى«.

بغداد - الصباح الجديد:
أعلن��ت الش��ركة العام��ة لتجارة الس��يارات 
واملكائن في وزارة التجارة عن توفر سيارات رينو 
مودي��ل 2016 )دايس��تر , فلوينس , س��يمبول( 
ونيس��ان )س��ني SV , نيس��ان س��ينترا( للبيع 

بالنقد واالجل ولكل املواطنن.
واوضح مدير عام الش��ركة علي هاش��م بداي 
ان منشأ س��يارات الرينو دايستر صنع فرنسي 
منش��أ رومان��ي وفلوين��س صنع كوري منش��أ 
فرنسي وسيمبول صنع فرنسي منشأ مغربي 
وس��يارات نيس��ان صناعة هندية جتميع ياباني 

وذات مواصفات عالية اجلودة واملتطورة. 
واضاف املدير العام ان اقس��اط هذه الس��يارات 
ولنوعي نيس��ان ورينو تس��دد على مدى خمس 
س��نوات )60( شهرا وبقس��ط ثابت شهرياً مع 
دف��ع مقدمة %10 م��ن قيمة الس��يارة وقيمة 
فائدة املص��رف %7 على ان تكون رواتب الكفالء 
الكلية تغطي االقساط الشهرية للسيارة من 
18 مليون فما دون اضافة الى الش��روط االخرى 

التي يفرضها املصرف.
واض��اف املدير العام ان اس��عار الس��يارات هذه 
هي اس��عار تنافس��ية مقارنة بالسوق احمللية ، 
داعيا املواطنن الراغبن باقتناء هذه الس��يارات 
ان كان باالج��ل مراجعة مصرف الرش��يد/ فرع 
الزعفراني��ة لس��يارات رينو ونيس��ان وللراغبن 
باقتنائه��ا بالنقد مراجعة مركز التس��ويق في 

بغداد. 

بغداد - الصباح الجديد:
أعلنت دائرة التخطيط واملتابعة في وزارة التجارة 
عن اتخاذ جمل��ة من االجراءات التي من ش��أنها 
التخفي��ف ع��ن كاه��ل املواطن خ��الل مراجعته 
الى فروع التموين لغرض اجن��از املعامالت اخلاصة 

بالبطاقة التموينية
وأوضح��ت مدي��رة ع��ام الدائ��رة ابتهال هاش��م 
صابط بان��ه مت التوجيه الى فروع التموين جميعا 
خصوصا في احملافظ��ات التي تضم قرى وأقضية 
ونواحي نائي��ة ضمن رقعته��ا اجلغرافية بضرورة 
استحداث مواقع بديلة في تلك املدن البعيدة عن 
مركز املدينة وذلك لس��هولة مراجعتها من قبل 

املواطنن وجتنبهم عناء السفر اليها.
واش��ارت صابط بانه مت رفع ش��رط اب��الغ املواطن 
عن بطاقت��ه املفقودة ملركز الش��رطة واالكتفاء 
بتقدميه تعهد خطي الى الفرع التمويني يتعهد 
ب��ه بفقدانه لبطاقته التمويني��ة والذي جاء بعد  
استحصال موافقة وزير التجارة على هذا االجراء 
لتبسيط االجراءات امام اجناز معامالت املواطنن. 

األحد 24 ايلول 2017 العدد )3786(

Sun. 24 Sep. 2017 issue )3786(

بغداد - الصباح الجديد:

أعلن��ت حكومة الياب��ان عن دعمها 
لش��ؤون  الس��امية  للمفوضي��ة 
الالجئن بتمويل ط��ارئ تبلغ قيمته 
4.5 مالي��ن و500  الف دوالر أميركي 
من أجل دعم املعونة اإلنسانية التي 
تقدمها املفوضي��ة للعائالت املتأثرة 

بأزمة املوصل.
وسيس��تهدف التموي��ل اجلديد هذا 
حتسن ظروف العيش اليومي ألغلب 
العائالت النازحة الضعيفة في أثناء 
فص��ل الش��تاء القادم و ستس��اعد 
املنحة أيضا ً على توفير مأوى شتوي 

و م��واد إغاثية أخ��رى كالبطانيات و 
البالس��تيكية.  الصفائح  و  املواق��د 
كما و ستس��تلم العائ��الت النازحة 
مؤخ��را ً و الس��اكنن ف��ي مخيمات 
معون��ة من أج��ل مس��اعدتهم في 

عزل خيمهم.
و سيسمح متويل اليابان للمفوضية 
الس��امية لش��ؤون الالجئن بتوفير 
وح��دات إي��واء الجئن أيض��ا ً و التي 
ستس��اعد 700 عائل��ة عائ��دة إلى 

مناطقها األصلية.
و وفقا ألخ��ر اإلحصائيات احلكومية 
فما يزال أكثر من 717 الف ش��خص 
نازح��ا في حن عاد االالف إلى ديارهم 
و يس��كن نحو نصفهم في اخمليمات 

وإن نصف هؤالء النازحن من املوصل 
والت��ي تض��ررت بنح��و بلي��غ خ��الل 
الصراع الذي إندلع من أجل إستعادة 

السيطرة على املدينة.
ويق��ول س��فير الياب��ان إل��ى العراق 
الس��يد فوميو إيواي إن عودة العديد 
من النازحن إلى مناطقهم األصلية 
هو أمر مش��جع خصوصا بعد حترير 
املوصل و تلعفر و لكن يجب علينا أن 
نبقي في اذهاننا ب��أن العديد منهم 
وباألخ��ص أولئ��ك من غ��رب املوصل 
ما يزالون يس��كنون اخمليم��ات أو في 
اجملتمع��ات املضيف��ة و حت��ت ظروف 

شاقة.«
ويضي��ف إيواي  وبالرغ��م من إنتهاء 

حكوم��ة  أن  إال  احلال��ي  الص��ارع 
اليابان ستس��تمر بدعمها للجهود 
اإلنس��انية وجهود إعادة اإلس��تقرار 
في الع��راق بالتعاون م��ع املفوضية 
السامية لشؤون الالجئن عن كثب.

و يق��ول برونو غيدو ممث��ل املفوضية 
ف��ي  الالجئ��ن  لش��ؤون  الس��امية 
الع��راق : »نحن ممتن��ون للغاية لهذا 
الدعم اإلضافي من حكومة اليابان. 
ألن أشهر الش��تاء هي وقت عصيب 
باألخص للعائالت النازحة إذ ال ميتلك 
الكثير منهم اخليار سوى أن يسكنوا 
اخليم وس��تخدم هذ املعون��ة كثيرا 
على املدى الطويل ملس��اعدة حتسن 

حياتهم اليومية.«    

تقرير

اليابان تمنح مفوضية الالجئين في العراق 4.5 مليون دوالر 
كتمويل طارئ لمساعدة عائالت الموصل النازحة 

بغداد - الصباح الجديد:
عق��دت هيئ��ة رعاي��ة الطفول��ة 
برئاس��ة  الثان��ي  اجتماعه��ا 
العم��ل  ل��وزارة  االق��دم  الوكي��ل 
والش��ؤون االجتماعي��ة املهندس 
فال��ح العام��ري ملناقش��ة اخلطة 
الوطنية  للسياس��ة  التنفيذي��ة 
حلماية الطف��ل في العراق لعامي 
اعض��اء  بحض��ور   ،  2018-2017
الهيئ��ة ممثلي الوزارات املعنية في 

.2017-6-21
خ��الل  االق��دم  الوكي��ل  واك��د 
االجتم��اع ض��رورة اح��داث تغيير 
في اداء الهيئ��ة وخصوصا بعدما 
تعرضت له الطفول��ة في العراق 
وتهجير  انته��اكات عدي��دة  م��ن 
قسري ، الفتا الى ان املرحلة املقبلة 
تقتض��ي اخلروج باط��ار موحد في 

مجال توزيع املساعدات بن االسر 
املتضررة من االرهاب ووضع برامج 
فعال��ة لتأهيل االطف��ال املتأثرين 
الصعوبات  وتذلي��ل كل  النزاعات 
الت��ي واجهت اداء الهيئة في املدة 

السابقة. 
واشار الوكيل االقدم الى ان هناك 
م��آس وانته��اكات للطفول��ة في 
مواق��ع الن��زوح تتطل��ب التدخل 
الس��ريع ملعاجل��ة االثار الس��لبية 
الناجمة عن تل��ك االنتهاكات ألن 
اغلب االطفال كانوا موجودين في 
مناط��ق محتل��ة من قب��ل داعش 

االرهابي.
م��ن جانبها قال��ت مدي��رة مكتب 
هيئة رعاية الطفولة د. عبير اجللبي 
ان الهيئ��ة تفتخر باقرار سياس��ة 
حماية الطفل وقد وضعت خيارات 

ع��دة لتنفيذ السياس��ة على وفق 
خط��ة عم��ل باالتفاق م��ع اعضاء 
الهيئة ، موضحة  ان اخلطة تتضمن 
س��ت مراحل منها حماية االطفال 
من خ��الل اط��ار تش��ريعي يضمن 
احتياجاته��م  ويلب��ي  حقوقه��م 
بش��كل كل��ي مب��ا ينس��جم م��ع 
املعايي��ر الدولي��ة ، وضمان حصول 
االطف��ال الذين تعرض��وا للعنف او 
س��وء املعاملة او االس��تغالل على 
الدع��م والرعاية الت��ي يحتاجونها 
لتعزي��ز رفاهيتهم وتس��هيل اعادة 
دمجهم في مجتمعاتهم ، وتوفير 
بيئة عي��ش آمنة داعم��ة لألطفال 
بالن��زاع  املتأثري��ن  أو  املتضرري��ن 
وبالنزوح القس��ري، ضمن أس��رهم 
التي يعيش��ون  اجملتمعات  وضم��ن 

فيها. 

بغداد - الصباح الجديد:
اعلنت الش��ركة العام��ة لتصنيع 
وزارة  تش��كيالت  اح��دى  احلب��وب 
التجارة ع��ن قيام جلانه��ا الرقابية 
جوالته��ا  بتكثي��ف  املش��تركة 
التفتيشية على املطاحن العاملة 

ووكالء الطحن في بغداد.
واوضح مدير عام الشركة املهندس 
طه ياس��ن عباس ان اجلوالت التي 
نفذتها جلان مشتركة من قسمي 
الرقابة والسيطرة النوعية اسفرت 
عن رص��د 24 مخالفة نوعية وغير 
نوعية للمطاحن ف��ي بغداد خالل 

االسبوعن املاضين .
اخملالف��ات  ان  الع��ام  املدي��ر  وق��ال 
املرصودة ناجتة ع��ن تنفيذ 61 زيارة 

للمطاح��ن ج��رى خاللها س��حب 
157 امنوذج��ا م��ن الطح��ن املنتج 
و37 امنوذجا من احلبوب املستعملة 
باالنت��اج لغرض الفح��ص اخملتبري 
اضافة الى قيام جلان رقابة الوكالء 
بتنفي��ذ 124 زي��ارة لل��وكالء ف��ي 
بغ��داد تخللها س��حب 90 امنوذجا 
من الطحن امل��وزع ومتخضت تلك 
الزي��ارات ع��ن رص��د 30 مخالف��ة 
لل��وكالء فيم��ا اش��رت اللج��ان 8 
مخالف��ات للناقلن ، وق��د احيلت 
االقس��ام  ال��ى  اخملالف��ات  جمي��ع 
واللجان اخملتصة لتطبيق الشروط 

اجلزائية بحق اخملالفن .
م��ن جان��ب اخر اك��د املدي��ر العام 
ان ش��ركته ق��ررت اج��راء تعديالت 

تتماشى مع سياستها االستثمارية 
على البيان التأسيس��ي للش��ركة 
وفقا للقوانن النافذة ، مشيراً الى 
ان مجلس ادارة الش��ركة اقر اجراء 
التعدي��الت املناس��بة عل��ى البيان 
التأسيسي بعد تشكيل جلنة وزارية 
لدراس��ة وتقدمي املقترحات اخلاصة 
باج��راء تعدي��الت محدث��ة للبي��ان 
التأسيس��ي للش��ركة مبا يتناسب 
مع وضعه��ا الراهن كونه��ا احدى 
شركات التمويل الذاتي وانفتاحها 
نح��و االس��تثمار وتعظي��م املوارد 
واضافة النشاطات التي التتعارض 
الناف��ذة واس��تنادا  القوان��ن  م��ع 
العامة  الش��ركات  قان��ون  الحكام 

رقم 22 لسنة 1997 املعدل.

بغداد - الصباح الجديد:
واالس��كان  االعم��ار  وزارة  أعلن��ت 
والبلدي��ات واالش��غال العام��ة عن 
املباش��رة باع��ادة تأهي��ل وصيان��ة 
مقتربات اجلس��راخلامس في مدينة 

املوصل مركز محافظة نينوى .
وب��ن املركز االعالم��ي في ال��وزارة 
ان امل��الكات الهندس��ية والفني��ة 
ف��ي مديرية بلدي��ة املوصل التابعة 
ملديري��ة البلدي��ات العام��ة أح��دى 
تش��كيالت الوزارة باش��رت العمل 

بصيانة وأكس��اء مقتربات اجلس��ر 
املذكور ، وذلك لغرض نصب جس��ر 
حديدي يكون بديالً للفضاءات التي 
تضررت بفعل العمليات اإلرهابية .

واض��اف املركز االعالم��ي ، ان اعادة 
تأهي��ل هذا اجلس��ر ال��ذي يعد من 
اهم واكبر اجلسور في املوصل ، يتم 
بالتنس��يق مع مديرية الهندس��ة 
للجي��ش  التابع��ة  العس��كرية 
العراق��ي وذل��ك لتس��هيل حركة 
امل��رور وتنقل املواطنن ب��ن جانبي 

املدينة االمين وااليسر .
واوضح املركز االعالمي ، أن األعمال 
شملت رفع مايقارب ) 30 ( الف طن 
من األنق��اض وردم احلف��ر الناجمة 
ع��ن العملي��ات اإلرهابية واكس��اء 
وتبلي��ط مقتربات اجلس��ر بجانبيه 
مواصلة  ،مؤك��داً  واأليس��ر  األمي��ن 
اجله��ود اخلدمي��ة في أع��ادة أعمار 
مدين��ة املوص��ل وتق��دمي اخلدم��ات 
إلى  النازح��ن  وإع��ادة  األساس��ية 

مناطق سكناهم .

بغداد - الصباح الجديد:
العام��ة  الش��ركة  باش��رت 
التحتي��ة  والبن��ى  لالتص��االت 
االتص��االت  ل��وزارة  التابع��ة 
مفاحت��ة  املتضمن��ة  بإجراءاته��ا 
امان��ة بغ��داد والدوائ��ر البلدي��ة 
التابع��ة لها بهدف اس��تحصال 
والرس��مية  االصولية  املوافق��ات 
للش��روع باالعم��ال املدني��ة التي 

عل��ى حف��ر مس��ارات  تش��تمل 
للكابالت الضوئية وصوال للوزارات 
واملؤسس��ات احلكومي��ة لربطها 
بش��بكة متكامل��ة م��ع االمانة 
العامة جمللس الوزراء وفيما بينها 
ايضا ايذانا ببدء مشروع احلوكمة 
االلكتروني��ة ال��ذي يع��د اللبن��ة 
االساسية للحكومة االلكترونية 

املزمع تنفيذه مستقبال .

وق��ال الناط��ق االعالم��ي ل��وزارة 
االتص��االت ح��ازم محم��د عل��ي 
ان ه��ذا املش��روع االس��تراتيجي 
واحليوي يهدف ال��ى ربط الوزارات 
واملؤسس��ات احلكومية مع امانة 
مجلس الوزراء والجل ذلك ابرمت 
االمانة عقدا مع الشركة العامة 
التحتي��ة  والبن��ى  لالتص��االت 

لتنفيذ هذا املشروع .

»االتصاالت« تنّفذ مشروع 
الحوكمة اإللكترونية للوزارات 

العمل تناقش السياسة الوطنية 
لحماية الطفل في العراق

»الحبوب » ترصد 62 مخالفًة للمطاحن 
والوكالء والناقلين في بغداد 

تأهيل وصيانة مقتربات
 الجسر الخامس في الموصل
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البصرة - سعدي علي السند:

ف��ي أج��واء ميألها الف��رح التربوي 
ويتألق فيه��ا حّب العلم واملعرفة 
وبش��ائر التفوق احتفلت مدارس 
األندلس املطورة في البصرة بتكرمي 
متفوقيها الذين حققوا معدالت 
متمي��زة ج��دا ف��ي االمتحان��ات 
الوزارية للمراحل الثالث واالحتفاء 
مبعلميهم ومدرسيهم وتكرميهم 
ايضا تعبيرا عن الوفاء للجميع... 
االحتفالي��ة ب��دأت بت��الوة آي��ات 
بينات من كتاب اهلل العزيز وقراءة 
سورة الفاحتة على أرواح اخلالدين 
ش��هداء الع��راق امليامني ثم عزف 
النشيد الوطني بحضور كبير من 
التربوي  واألش��راف  البصرة  تربية 
ومنظمات اجملتم��ع املدني وأولياء 

أمور املتفوقني .

إعداد جيل متسلح بالعلم 
واملعرفة

وألق��ى رئيس الهيئة املؤسس��ة 
املط��ورة ف��ي  األندل��س  مل��دارس 
البصرة شريف س��لمان العبيدي 
مس��تهلها  ف��ي  رح��ب  كلم��ة 
باحلضور األكارم وقال انه يوم مبارك 
وإضافة مباركة ملدارسنا في لوحة 
الشرف تتمثل باألحتفاء بكوكبة 
جديدة م��ن املتفوقني في املراحل 
االبتدائية والثانوية مبدارس��نا مع 
والوف��اء والعرفان  تقدمي الش��كر 
ايضا ملن رسم لهم طريق التفوق 
ومن تفانى من اجل مس��تقبلهم 
وتكرمي أس��اتذتهم بشكل خاص 
نظي��ر جهوده��م الكبي��رة التي 
قدموه��ا ومازال��وا يقدمونها من 
اجل اعداد جيل متس��لح بالعلم 
واملعرفة ومن حقنا اليوم ان نعلن 
وبفخر كبير بأن الكادر األداري في 
املدرس��ة االبتدائية الت��ي عودتنا 
وللس��نة الثالثة على التوالي ان 
بنس��بة  الكاملة  العالمة  حتصد 
%100 ف��ي االمتحان��ات الوزاري��ة 
وثانويتي البنني والبنات التي رفدت 

كليات الطب والهندس��ة وغيرها 
بالعش��رات من طلب��ة االندلس ، 
ونخص بالشكر االستاذ الفاضل 
جعف��ر عذاب مؤس��س م��دارس 
االندلس الذي كان ومازال مشرفا 
ومربي��ا مخلصا لفل��ذات أكبادنا 
وال��ذي اليدخر جهدا في س��بيل 
حتقي��ق كل مايس��هم ف��ي اجناح 
واب��راز مدارس��نا بأفض��ل ص��ورة 
وهانح��ن نحصد الي��وم ثمار هذه 

اجلهود .

كلمة الطلبة املتفوقني
الطالب��ة ش��هد  والق��ت بع��ده 
ميثم كلمة املتفوقني قالت فيها 

لك��ي تنج��ح يجب عل��ى رغبتك 
في النج��اح ان تف��وَق خوفك في 
الفش��ل فالثقة بالنفس واملهارة 
جي��ش اليقَه��ر.. وهك��ذا يتحقق 
الطم��وح وق��د حققنا ذل��ك بأذن 
أق��ول  أن  ل��ي  وأس��محوا   ، اهلل 
ولس��اني ينطق ّع��ن كل طالب ، 
لنا عت��ٌب والعتب ب��ني االصحاب 
وارٌد ، الي��وم ق��د ه��ان علينا وجع 
االي��ام التي مضت هل تس��اءلتم 
اي أي��ام .. انا س��أخبركم .. االيام 
التي لم تغ��ف عيوننا فيها حتى 
الصب��اح ... االي��ام الت��ي صنعت 
لن��ا الصب��ر .. نع��م الصب��ر فقد 
صبرنا نحن طالب املدارس األهلية 

عل��ى معاملة لن تعام��ل البقية 
مبثله��ا ولكن في الوقت نفس��ه 
نحن خضن��ا جتربه باالعتماد على 
النفس ، فيا اس��تاذي وزير التربية 
ملاذا هذه التفرقة لدى البعض بني 
امل��دارس األهلي��ة واحلكومية ملاذا 
؟؟؟ نحن في االخير جميعنا طلبة 
.. ش��كرا لك نحن الذين نشكرك 
عل��ى الرغم من ان الش��كر يجب 
ان يأت��ي من��ك لن��ا ... ل��م يقصر 
دفاترنا  التصحيح��ي وكأن  املالك 
مس��ودات ليجّرب��وا خ��ط القلم 
اس��تاذي الوزي��ر.... اس��تاذي مدير 
التربية .. نحن سعداء برغم فراغ 
تهنئتك��م يبقى لنا عتب .. . وِفي 

النف��س غصٌه ولكن احلمد هلل ان 
لنا مديرا ومالكا تدريسيا قد ُملئوا 
كل فراغ برعايته��م وتكرميهم ...  
ولنا اه��ٌل أناروا ال��درب برعايتهم 
... وش��كرا وتهنئة للجميع وكل 
هذا التفوق هدية ألغلى عراق في 
وجودنا .. وهدية مل��ن بذلوا األرواح 

الزكية لكي نبدع ونتفوق .

أناشيد احملبة للعراق وبشائر 
تكرمي املتفوقني وأساتذتهم

وف��ي فق��رة األناش��يد الوطني��ة 
أنش��د الفنان املبدع جنم مشاري 
ن كلمات الش��اعر مه��دي عبود 
)ياوط��ن(  أنش��ودة  الس��وداني 

مبرافق��ة كورال مؤسس��ة األيتام 
الوطنية وأعقبها بأناش��يد أخرى 
ومنها نش��يد )م��دارس األندلس( 
مبرافق��ة كورال م��دارس األندلس 
وأناشيد أخرى تغنى فيها اجلميع 
بحب الع��راق الغال��ي ..ثم جاءت 
فيه��ا  وقدم��ت  التك��رمي  فق��رة 
التف��وق  دروع  األندل��س  م��دارس 
واالبداع وهدايا متميزة ملن حققوا 
التف��وق م��ن تالميذه��ا وطلبتها 
واس��اتذتهم الذين بذل��وا الكثير 
ليس��هموا بأعداد جيل متس��لح 
بالعل��م واملعرف��ة .. وكانت أجواء 
الفرح تعّم امل��كان وتبادل اجلميع 

التهاني بهذا التفوق. 

في احتفالية فرح أقيمت في متنزه البصرة العائلي بالمعقل

مدارس األندلس المطورة احتفلت بتكريم متفوقيها

التجارة تواصل تجهيز 
وكالء تموينية نينوى 

بالمفردات الغذائية 

»الشعبية« توزع 
حصة أيلول من 

األدوية بين عياداتها
إعالم الصحة 

ب��دأت دائرة العي��ادات الطبية الش��عبية بتجهيز 
عياداتها بأدوي��ة األمراض املزمنة والعامة لش��هر 

أيلول اجلاري .
وق��ال معاون مدي��ر ع��ام الدائرة للش��ؤون الفنية 
الدكتور ش��هاب احمد جاسم بدأ قسم الصيدلة 
واخمل��ازن ف��ي دائرتن��ا بتجهي��ز العي��ادات الطبية 
الش��عبية واالستش��ارية ف��ي بغ��داد واحملافظات 
إضاف��ة إل��ى الصيدلي��ة املركزية بأدوي��ة األمراض 
املزمن��ة والعام��ة وهي حصة ش��هر أيل��ول ليتم 

توزيعها على املراجعني .
وأش��ار الدكتور جاس��م إل��ى أن التجهيز يتم وفق 
جدول زمني يب��ني تاريخ جتهيز كل عيادة في بغداد 
أو اس��م احملافظة تالفي��ا حلصول الزخ��م واإلرباك 
ف��ي أثناء عملي��ة التوزيع وحتقيق االنس��يابية في 
العم��ل ، مبين��اً توفر اغلب أدوية األم��راض املزمنة 
ومنها األنس��ولني بجميع أنواعه الصافي واخلابط 
واخملل��وط وبنس��بة %100 لعالج مرضى الس��كري 
وأدوية ارتفاع ضغط الدم والصرع وغيرها من أدوية 

األمراض املزمنة .

بغداد - الصباح الجديد:  
أعلن��ت الش��ركة العامة لتج��ارة امل��واد الغذائية 
ف��ي وزارة التجارة عن اس��تمرار جتهي��ز الوكالء في 
محافظ��ة نينوى باملواد الغذائي��ة لتوزيعها ضمن 

مفردات البطاقة التموينية .
واوضح مدير عام الش��ركة املهندس قاسم حمود 
ان اس��طول النق��ل التابع للش��ركة ق��ام مبناقلة 
مادت��ي الس��كر بواق��ع )3000( طن وزي��ت الطعام 
بواق��ع )5000( ط��ن من مخ��ازن ص��الح الدين الى 
مخ��ازن مخيم حمام العلي��ل ومت جتهيزها للوكالء 

لتوزيعها على املواطنني .
من جانب اخر باش��ر ف��رع املثنى التابع للش��ركة 
العام��ة لتجارة املواد الغذائية بتس��لم مادتي زيت 
الطعام والسكر الوارد من شركة االحتاد للصناعات 
الغذائي��ة ومت اجراء الفحوص��ات اخملتبرية املطلوبة 
والتأك��د من صالحيتها لالس��تهالك البش��ري ومت 
جتهيزها للمواطنني حلصة شهر متوز2017 بنسبة 
جتهيز %100 والعمل مستمر لتجهيز حصة شهر 

اب 2017.

صحة الرصافة تفتح 
وحدات للوالدة في 
المناطق الطرفية 

بغداد - الصباح الجديد:
ق��ررت دائرة صحة الرصافة فتح وحدات للوالدة في 
املراكز الصحية الطرفي��ة من اجل تقدمي اخلدمات 

اخلاصة في مجال الوالدة في هذه املناطق .
 وبني الدكتور عبد الغني س��عدون الساعدي مدير 
عام دائرة صح��ة بغداد الرصاف��ة ان الدائرة تعمل 
عل��ى فت��ح وح��دات والدة وخصوص��ا بع��د الدوام 
الرس��مي وان تك��ون ه��ذه الوحدات قريب��ة او مع 
وحدات الطوارئ في املراكز الصحية الطرفية التي 
فيها ص��االت طوارئ لغرض تقدمي اخلدمات الطبية 

والصحية املثالية .
واوعز الى الدكتور محمد كرمي مدير قسم الصيدلة 
ال��ى توفير االحتياج��ات الدوائية في ه��ذه  املراكز 
الصحية وعدم الس��ماح بحدوث اي شحة دوائية 

من اجل االرتقاء باخلدمات املقدمة الى املواطن.

شكلت االحتفالية 
لوحة شرف 
تتمثل االحتفاء 
بكوكبة جديدة 
من المتفوقين في 
المراحل االبتدائية 
والثانوية بمدارس 
األندلس

جانب من احتفالية مدارس األندلس بتكرمي متفوقيها

إعالم النفط 
 أكد وزير النفط جبار علي حسني 
الفني��ة  اللجن��ة  أن  اللعيب��ي 
املش��تركة بني العراق والكويت 
الش��قيق قد قطع��ت خطوات 
متقدمة ومهمة بهدف االسراع 
في تنفيذ أتفاقية تصدير الغاز 
اخلام العراقي الفائض عن حاجة 
الع��راق  من حق��ل الرميلة الى 

الكويت الشقيق .
وق��ال وزي��ر النف��ط  ان اللجنة 
جميع  أس��تكملت  املش��تركة 
االجراءات املتعلق��ة بذلك وهي 
تض��ع االن اللمس��ات االخي��رة 
من اجل تنفي��ذ االتفاقية خالل 

الفترة القريب�ة القادم�ة.
وأضاف اللعيبي ان االتفاق ين�ص 
على تصدير كمي��ة )50 ( مليون 
قدم مكعب قياس��ي  باليوم من 
الغاز اخلام م��ن حق��ل الرميلة 
ف��ي محافظ��ة البصرة ضمن 

املرحل��ة االول��ى وص��والً  ال��ى 
)200 ( مليون ق����دم مكع��ب 
قياسي بال��يوم ضمن املرحل��ة 

الثاني��ة لالتفاقي�ة.
وعلى صعيد متص��ل رحب وزير 

النف��ط جبار عل��ي حس��ي��ن 
اجلان��ب  اللعيب��ي  مبصادق����ة 
عل����ى  الش��قيق  الكويت��ي 
مذك��رة التفاه��م املوقع��ة بني 
العراقي����ة  النف��ط  وزارت��ي 

والبت����رول الكويتي��ة وص��دور 
باملوافق��ة  امي����ري  مرس��وم 
على ماتضمنت��ه املذكرة  حول 
احلق��ول  واس��تغالل  تط��وي��ر 
احلدودي��ة املش��تركة ومبا يخدم 
الش��قيقني  البلدين  مصلح��ة 
، ع����ادا ذل��ك باالجن��از الكبير 
ال��ذي حتق����ق بع��د عق��ود من 
الزم��ن وه��و يض��ع االم��ور في 
نصابها الصحيح ويس��هم في 
تسوية جميع القضايا العالقة 
بني البلدين  الش��قيقني ويعمل 
على تعزيز العالقات الثنائية بني 
البلدين وتوسيع فرص االستثمار 

وآفاق التعاون املشترك .
مبوق���ف  اللعيب����ي  وأش��اد 
ورغبتهم  الكويتي��ني  االش��قاء 
اجل��اد  التع��اون  ف��ي  الصادق��ة 
االمكانيات  جمي��ع  وبتس��خير 
املتوف��رة لدعم العراق وش��عبه 

العزيز . 

وزير النفط يؤكد قرب تصدير الغاز الخام إلى الكويت 

بغداد - الصباح الجديد:
دوالً  أن  التج��ارة  وزارة  أعلن��ت   
كبي��رة  وش��ركات  عظم��ى 
ستش��ارك ف��ي مع��رض بغداد 
الدولي ضم��ن دورته ال� 44 التي 
تق��ام حتت ش��عار ) حررنا أرضنا 
وبتعاونك��م نبنيها ( للمدة من 

21 - 30 تشرين األول املقبل .
وق��ال املهندس هاش��م محمد 
حامت مدير عام الش��ركة العامة 
دوال  إن  والعراقي��ة  للمع��ارض 
عظمى وشركات كبيرة تشارك 
في معرض بغ��داد الدولي منها 
الياب��ان واملانيا وأمي��ركا وكوريا 
وأوكراني��ا  وهولن��دا  اجلنوبي��ة 
والباكس��تان  ومصر  وهنكاري��ا 
وأندونيس��يا وايران وفلس��طني 

والسعودية وتونس وسوريا .

واضاف املدي��ر الع��ام أن العراق 
أصب��ح دولة جاذبة لالس��تثمار 
وس��وق مفت��وح للعمل بجميع 
يع��د  املع��رض  وان  القطاع��ات 
فرص��ة لعقد صفقات مع رجال 
العاملي��ة  الش��ركات  األعم��ال 
إلع��ادة إعم��ار املناط��ق احمل��ررة 
من عصابات داع��ش االرهابية ، 
مبيناً ان عدد الش��ركات احمللية 
واالجنبي��ة جتاوز ال�180 ش��ركة 
من شتى االختصاصات وما يزال 
هناك اقبال كبير من قبل بعض 
الش��ركات لغرض املشاركة في 

الدورة. 
واشار حامت ان الشركات الوافدة 
للع��راق واملش��اركة في املعرض 
تعتب��ر من الش��ركات الرصينة 

والراغبة للعمل في العراق.

180 دولًة وشركًة أجنبيًة 
تشارك في معرض بغداد الدولي 

ديالى - الصباح الجديد:
أعلن��ت دائرة صح��ة ديال��ى عل��ى ان اعدادية 
التمريض والقبالة للبنات استقبلت اكثر من 
900 طلب منه��ا 400 معاملة منجزة للتقدمي 
خالل س��بعة ايام واملوافقة حس��ب الشروط 

املوضوعة من الوزارة .
وقال مسؤول اعالم صحة ديالى فارس العزاوي 
ان اعدادية التمريض والقبالة للبنات استقبلت 
اكث��ر م��ن 900 طل��ب ومت ف��رز اكثر م��ن 400 
معامل��ة منجزة للتقدمي خالل 7 ايام واملوافقة 
حسب الشروط املوضوعة من الوزارة بحيث ان 
يكون عدد الطالبات املقبوالت محدود وحسب 

خطة قبول من وزارة الصحة العراقية.
واوض��ح مس��ؤول االع��الم ان  ش��روط القبول 
في اعدادية التمريض للبنات للعام الدراس��ي 
2017�� 2018 املوافقة على ان ال يتجاوز العمر 
اكب��ر من 20 عاما ، تخض��ع الطالبة املتقدمة 
لالختب��ار م��ن قبل جلن��ة مختص��ة بالقبول ، 
ومت اس��تقبال هذا املعامالت م��ن خالل منافذ 
التق��دمي الت��ي افتتحته��ا االعدادي��ة وعددها 
خمسة منافذ وحس��ب توجيهات من السيد 
مدي��ر عام صح��ة ديالى الدكت��ور محمد عبد 
الرحمن اجلب��وري المتصاص الزخم الكبير في 

اعداد املتقدمني .
واضاف مسؤول االعالم انه في حالة املتقدمة 
لديها ش��هيد م��ن الدرجة االول��ى تكون لهم 
االولوية حس��ب املنافس��ة على يجلبوا كتاب 
تأييد من مؤسس��ة الش��هداء لالسم املذكور 
ف��ي الطلب املقدم للقبول عل��ى ان يكون اخر 
موعد لتس��لم لطلبات املتقدم��ات إلعدادية 
التمري��ض والقبال��ة يوم غد االثن��ني 25 أيلول 

اجلاري .

إعدادية تمريض 
وقبالة ديالى تفتح 

باب التقديم للبنات  



برلين ـ وكاالت:

يُتوّق��ع أن يصبح حزب البديل من أجل 
أملاني��ا اليمين��ي، ه��و ح��زب املعارضة 
الرئيس��ي ف��ي انتخابات الي��وم األحد 
انخفاًض��ا  مي��ركل  تش��هد  حي��ث 
ف��ي الدع��م عق��ب سياس��ة الهجرة 
املفتوح��ة، ورمب��ا يحص��ل احل��زب على 
املرك��ز الثال��ث، األمر الذي س��يجعله 
احلزب املعارض الرئيس��ي ف��ي البرملان 
املقبل، في احتمال ينظر إليه الكثيرين 

في أملانيا بخيبة وذعر.
ووصف��ت املستش��ارة أجني��ا ميركل، 
أخي��رًا، املقاطع��ات الت��ي تلقتها من 
أعض��اء احلزب خال اجتم��اع انتخابي، 
بأنه��ا »ن��وع م��ن التعّصب القاس��ي 
ج��دا«، ومي��ركل عل��ى وش��ك الف��وز 
بفترة والية رابعة، ولكن من املتوقع أن 
تنخفض نس��بة كتلة االحت��اد احملافظ 
التابعة لها عن نس��بة 41.5 في املائة 
الت��ي فازوا بها في عام 2013، وواجهت 
املستش��ارة معارضة شديدة من قبل 
ح��زب البديل م��ن أج��ل أملاني��ا، الذي 
هاج��م بش��دة قرارها الس��ماح لعدد 
كبير من الاجئ��ن واملهاجرين اآلخرين 
في ع��ام 2015، ولم يتض��ح بعد مدى 
قوة أداء حزب البديل من أجل أملانيا في 
التصوي��ت، ويرجع ذلك إل��ى حد كبير 
إلى أن مس��توى دعمه يُرجح أن يحدده 
مدى جناحه ف��ي الطعن على احتجاج 
الناخب��ن في عدم رضاهم عن األحزاب 

األخرى.
مل��دة  املستش��ارة  مي��ركل،  ودّش��نت 
12 عاًم��ا، بحملته��ا عل��ى احل��د م��ن 
التخفيض��ات الضريبية واحلفاظ على 

اقت��راض أملاني��ا إل��ى أدنى ح��د ممكن، 
وأش��ادت مبعدالت البطالة املنخفضة 
في أملانيا والنمو االقتصادي القوى في 
ظل العالم املتقلب، وهي تأمل اآلن في 
احلصول على أغلبي��ة ضئيلة من أجل 
حتالف مي��ن الوس��ط في البرمل��ان مع 
احلزب الدميقراطي احل��ر، الذين حكموا 
معه��م أملانيا في الفترة من 2009 إلى 

2013، أو حزب اخلضر اليساري.
ويقول املعلقون إن احلملة كانت تفتقد 
احلماس��ة واحليوية، وبصرف النظر عن 
قضية املهاجرين، لم تسفر إال عن عدد 
قليل م��ن القضايا املثيرة لانقس��ام، 
وم��ن التط��ورات اجلديدة زي��ادة الدعم 
لألح��زاب الصغي��رة مبا ف��ي ذلك حزب 
البديل م��ن أجل أملانيا ، الذي من املقرر 
أن يصبح احل��زب اليميني املتطرف في 

البرملان ملدة 60 عاًما.
ومتن��ح اس��تطاعات الرأي الس��ابقة 
لانتخابات، كتلة االحتاد احملافظ التابعة 
له��ا ميركل من 13 إلى 17 نقطة على 
الوسطين  االشتراكين  الدميقراطين 
ملنافسها مارتن ش��ولتز، هذان االثنان 
هم��ا منافس��ن تقليدي��ن لكنهم��ا 
حكما معا في »االئتاف الكبير« ألكبر 
األح��زاب على م��دى الس��نوات األربع 
املاضية، وعاد ش��ولتز غالى السياسة 
األملانية في يناير بعد سنوات من توليه 
رئاس��ة البرمل��ان األوروب��ي، لكن��ه كان 
يكافح من أجل كس��ب احل��راك خال 
حملة ترك��زت على تصحي��ح الظلم 
االقتص��ادي املتصور للفقراء في أملانيا، 
كم��ا كان يكافح من أج��ل وضع خط 
فاصل واضح مع احملافظن، كما يعتقد 
أن ميركل اس��تفادت بس��بب جتربتها 
في مجال السياس��ة اخلارجية، والتي 

تش��مل التعام��ل مع االحت��اد األوروبي، 
واحملادثات الصعبة مع الرئيس الروسي 
فادميي��ر بوت��ن، واالنخ��راط بحذر مع 

الرئيس دونالد ترامب.
ويبدو مجلس الن��واب مبعثرا مع ما ال 
يق��ل عن س��تة احزاب مدع��وة الى ان 
تتمثل فيه، كما لم يحصل منذ 1990. 
الراديكالي  ب��دًءا باملتطرفن واليس��ار 
وخصوص��ا اليم��ن القوم��ي والبديل 
ألملاني��ا املع��ادي للمهاجري��ن، وهو اول 
حزب م��ن هذا النوع يدخل احللبة بقوة 

من��ذ 1945. وكاهم��ا يح��وز %10 من 
األصوات على االقل.

واوجز س��ودا دافيد-فيل��ب، احمللل لدى 
»جرمان مارشال فاوند« الوضع بالقول 
»ال نع��رف فع��ا ن��وع احلكوم��ة التي 
السياس��ي  والتش��ويق  ستتش��كل، 
يأت��ي بع��د التصويت االح��د«. وإذ يتم 
واليس��ار  »البدي��ل ألملانيا«  اس��تبعاد 
الراديكال��ي من��ذ البداي��ة، يبقى خيار 
جتديد التحالف اليميني-اليس��اري مع 
االش��تراكين-الدميوقراطين، او خي��ار 

االتفاق مع احلزب��ن االخيرين املوعودين 
الليبرال��ي  احل��زب  البوندس��تاغ،  ف��ي 

الدميوقراطي وحزب اخلضر.
واحل��زب الليبرال��ي الدميوقراط��ي الذي 
أنع��ش نفس��ه ببرنامج ميي��ل صراحة 
ال��ى اليمن بع��د طرده ف��ي 2013 من 
البوندستاغ، هو في املقام األول حليف 
طبيع��ي للمحافظ��ن الذي��ن حك��م 

معهم بن 2009 و2013.
واملش��كلة ه��ي ان احل��زب الليبرال��ي 
م��ن   9% يح��وز  ال��ذي  الدميوقراط��ي 

األص��وات، لي��س في موق��ع ميكنه هو 
وحده ان يؤمن اكثري��ة ألنغيا ميركل 
التي ميكنه��ا عندئذ ان حتاول توس��يع 
الثنائ��ي الى ثاث��ي مع انص��ار البيئة. 
وهذا التوافق بن الثاثة قائم منذ فترة 
عل��ى املس��توى االقليمي في ش��مال 
املانيا. اال ان هذا التحالف غير املسبوق 
سيكون صعب التحقيق على املستوى 
الفدرال��ي، الن الفروق��ات كبي��رة ب��ن 
اخلضر واحل��زب الليبرالي الدميوقراطي، 
القري��ب م��ن اوس��اط رج��ال االعمال 

خصوصا حول مستقبل الديزل.
ومن مواضي��ع اخلاف األخ��رى، يتطلع 
الليبرالي��ون ال��ى حقيب��ة امل��ال التي 
يتوالها فولفغانغ شويبله، الشخصية 
االساس��ية في ح��زب انغي��ا ميركل 

والذي ال ينوي التخلي عنها.
واأله��م من ذل��ك، ان حتالف��ا مع احلزب 
الليبرال��ي الدميوقراط��ي من ش��أنه ان 
ي��ؤدي ال��ى تعقي��د مش��اريع االصاح 
ف��ي منطق��ة الي��ورو الت��ي وع��د بها 
الرئي��س الفرنس��ي اميانوي��ل ماكرون، 
واعلنت انغيا ميركل عن اس��تعدادها 
الليبرالي  ملناقشتها. ويعارضها احلزب 
الدميوقراط��ي ألنه يتخوف م��ن ان يرى 

املانيا تدفع عن البلدان االخرى.
وه��ذه معضل��ة للمستش��ارة الت��ي 
ستضطر الى االنصراف بعد االنتخابات 
ال��ى اج��راء مفاوض��ات »صعب��ة الى 
حد م��ا وطويلة«، كما يتوقع ثورس��ن 
بين��ر م��ن »غلوب��ال بابليك بوليس��ي 

انستيتيوت«.
وس��تجرى املش��اورات وس��ط اج��واء 
متوت��رة سيس��اهم الدخ��ول املتوقع 
لليمن الشعبوي الى البوندستاغ في 

تعميمها في االشهر املقبلة.

وقال بين��ر ان احلملة جت��ري »لكن ثمة 
الكثير من الغضب ايضا« لدى قس��م 
م��ن ال��رأي العام بس��بب وص��ول عدد 
قياس��ي م��ن املهاجري��ن وتزاي��د هوة 

الامساواة.
ويبدو ايض��ا ان حزب البدي��ل ألملانيا ال 
يتأث��ر باجل��دال، حتى لو ان اح��د قادته، 
الكس��ندر امتدح جنود جي��ش الرايخ 

الثالث.
وق��ال وزي��ر اخلارجية االملاني س��يغمار 
غابرييل »هذه املرة االولى منذ اكثر من 

70 عاما سنرى نازين في الرايشتاغ«.
إل��ى  ال��رأي  اس��تطاعات  وتش��ير 
ح��زب  م��ن  ش��ولتز  منافس��ها  أن 
الدميقراطين االشتراكين سيحققون 
نسبة 23 في املائة أو أقل وهي النسبة 
الت��ي ف��ازوا بها ف��ي أس��وأ جوالتهم 
االنتخابية عام 2009، ويقول اخلبراء إن 
النتيجة املرّجحة ستشهد أن ميركل 
حتاول تشكيل حتالف جديد مع أطراف 
أخ��رى أو تس��عى إلى تش��كيل حتالف 
كبي��ر مع االش��تراكين الدميقراطين، 
وهناك القليل من االختافات اجلوهرية 
ف��ي السياس��ات بن األح��زاب األربعة 
التي ميكن أن تصبح جزءا من احلكومة 
املقبلة، أثناء فترة توليتها، أس��قطت 
ميركل التجنيد العس��كري، وعجلت 
بخ��روج أملاني��ا م��ن الطاق��ة النووية، 
الدميقراطي��ن  مطال��ب  واعتم��دت 
االش��تراكين باحل��د األدن��ى الوطن��ي 
لألجور، وف��ي حزيران/يونيو، أفس��حت 
اجملال أم��ام البرملان إلضفاء الش��رعية 
عل��ى زواج املثلين، ويقول ش��ولتز إنه 
ما زال يأم��ل في الفوز عل��ى الناخبن 
املترددي��ن، قائا إن »ميركل ليس لديها 

رؤية للمستقبل«.
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أوتاوا ـ أ ب ف:
أعلنت حكومة كن��دا، امس االول اجلمعة ، فرض 
عقوب��ات مالية على الرئيس الفنزويلي نيكوالس 
مادورو، و39 شخصا آخرين »مسؤولن عن تدهور 

الدميوقراطية« في فنزويا.
وقال��ت احلكوم��ة إن ه��ذه العقوب��ات: »هدفها 
إبقاء الضغوط عل��ى حكومة فنزويا لكي تعيد 
النظام الدس��توري وحتترم احلق��وق الدميوقراطية 

لشعبها«.
وتشمل االجراءات التي اتخذتها حكومة جاسن 
ترودو: »جتميدا لألصول وحظ��را للمعامات بحق 
األفراد املستهدفن« باإلضافة إلى منع الكندين 
من »تقدمي اخلدم��ات املالية أو خدمات ذات صلة« 

لهم.
وقد تقرر ف��رض هذه العقوبات »ردا على انغماس 

حكومة فنزويا بالديكتاتورية«.
وتش��مل عقوبات كندا، باإلضافة إلى مادورو، كا 
من وزير الدفاع فادميير بادرينو لوبيز، ورئيس اجمللس 

االنتخابي الوطني تيبيساي لوسينا راميريز.

لندن ـ بي بي سي:
اقترحت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي فترة 
انتقالية تصل إلى عامن لتسوية األمور العالقة 
م��ع االحت��اد االوروبي بعد االنفص��ال بن الطرفن 

بحلول آذار من العام 2019.
وقدم��ت م��اي اقتراحها ف��ي خط��اب ألقته في 
مدين��ة فلورنس��ا اإليطالية تضمن دف��ع بادها 
مبل��غ 20 مليار يورو خال عام��ن لاحتاد االوروبي 

لتغطية تكاليف االنفصال.
ويتضم��ن االقت��راح البريطاني اس��تمرار الوضع 
الراهن من العاقات بن الطرفن سواء في مجال 
التج��ارة او حرية االنتقال خال الفترة االنتقالية، 
لكنها أش��ارت إلى ان بريطانيا ستقوم بتسجيل 
بيان��ات الوافدين اجلدد من دول االحتاد االوروبي إلى 

أراضيها.

بكين ـ رويترز:
قالت الصن امس الس��بت إنها س��تحظر واردات 
املنسوجات من كوريا الش��مالية، إضافة لتعليق 
صادرات بعض املنتج��ات النفطية إلى هذا البلد، 

وذلك امتثاال لقرار مجلس األمن الدولي.
ونش��رت وزارة التجارة الصينية بيانا على موقعها 
اإللكترون��ي، قال��ت في��ه إنه��ا س��تحظر واردات 
املنس��وجات فورا، على أن تقي��د صادرات املنتجات 

النفطية املكررة اعتبار من مطلع تشرين األول.  
كذل��ك س��تحظر بكن ف��ورا ص��ادرات املكثفات 
والغاز الطبيعي املس��ال إلى هذه الدولة املنعزلة. 
وتأت��ي خط��وة بكن في وقت تش��هد فيه ش��به 
اجلزيرة الكورية تصاعدا للتوتر بن الواليات املتحدة 

وكوريا الشمالية.
وزاد التوتر بن كوريا الش��مالية والواليات املتحدة 
بع��د إج��راء كوري��ا الش��مالية جترب��ة صاروخية 
سادسة مطلع الش��هر اجلاري، والتي تعد األقوى، 
ما دفع مجل��س األمن الدولي إل��ى فرض عقوبات 

إضافية على بيونغ يانغ بعد التجربة.

كندا تفرض عقوبات
على فنزويال

بريطانيا تقترح فترة 
انتقالية لتسوية العالقات 

مع االتحاد األوروبي 

الصين تضّيق الخناق على 
كوريا الشمالية امتثاال 

لمجلس األمن

متابعة ـ الصباح الجديد:

عقد وزراء خارجية دول اجلوار الليبي 
»مص��ر وتونس واجلزائ��ر«، اجتماًعا 
في نيويورك ناقشوا فيه دعم احلل 
السياس��ي في ليبيا، وغداة إعان 
مبع��وث األمم املتحدة اخل��اص إلى 
ليبيا غسان س��امة عن »خريطة 
طري��ق« حل��ل األزم��ة ف��ي البل��د 
املضط��رب، في وقت كش��ف عبد 
الس��ام نصية رئيس جلن��ة احلوار 
املنبثقة عن مجلس النواب الليبي 
أن اجتم��اع جلنت��ي احل��وار بتونس 
املزم��ع عق��ده ف��ي 26 س��بتمبر، 
يهدف أساس��ا إلى تعديل االتفاق 

السياسي املوقع في الصخيرات.
والتق��ى رئي��س حكوم��ة الوف��اق 
الوطني فائز الس��راج على هامش 
املتحدة،  ل��ألمم  العام��ة  اجلمعي��ة 
مس��اعد وزير اخلارجي��ة األميركي 
السفير ديفيد ثورن الذي دعم باده 
في خريطة الطريق التي ستفضي 
إلى انتخابات رئاسية وبرملانية حتت 

إشراف األمم املتحدة.
وش��كك مس��ؤول بارز ف��ي املؤمتر 
الوطن��ي العام »البرمل��ان املنتهية 
واليته في ليبي��ا«، في إمكان جناح 
خريطة الطريق التي اقترحها قبل 
أيام غس��ان س��امة رئي��س بعثة 
األمم املتحدة حل��ل األزمة في ليبيا، 
وكش��ف الناط��ق باس��م البرملان 
»مقره طرابلس«، عمر حميدان، أّن 
»خطة س��امة تتجاهل لألس��ف 
الواقع احلالي، وال تستطيع أن تنتج 
مش��روًعا وطنًيا مثل الذي يتحدث 

عنه سامة«.
وج��دد ث��ورن تأكيد دع��م الواليات 
الوف��اق  حلكوم��ة  املتح��دة 
والش����راكة  التواف��ق  ومس��ار 
األميركي��ة  اإلس��ت��راتيج����ية 
- الليبي��ة ف��ي مواجه��ة االرهاب 
، وف��ق ما ذكر الس��راج ف��ي مؤمتر 
صحاف��ي، وطالب رئي��س حكومة 
الوفاق واشنطن بدعم طلب ليبيا 
رفع احلظر جزئًيا عن توريد الساح 
مكافح��ة  م��ن  قوات��ه  لتتمك��ن 
اإلره��اب، وتخ��ّول خفر الس��واحل 

أداء املهمات املوكل��ة إليهم، كما 
استجابت الواليات املتحدة لطلب 
الس��راج منها املس��اهمة في حل 
مش��كلة إزالة األلغام في مدينتي 

سرت وبنغازي.
ث��وار طرابلس،  وتعه��دت كتيب��ة 
حماي��ة وتأم��ن أي حراك س��لمي 
ضم��ن  »يك��ون  العاصم��ة،  ف��ي 
إط��ارٍ يحت��رم القوان��ن املعم��ول 
الراهن��ة  الظ��روف  ويراع��ي  به��ا، 
للب��اد، ويعطي األولوية لس��امة 
املواطنن وال يزج بهم إلى مشاريع 
مس��تورد«، وذلك مع اقتراب موعد 
التظاهرة التي دعا إليها الناش��ط 
عبد الباس��ط أقطيط، في ميدان 
الش��هداء في العاصم��ة الليبية 
غد اإلثن��ن احتجاًجا على األوضاع 

الراهنة في الباد.

وأك��دت الكتيب��ة أنه��ا تتابع عن 
كثب ه��ذه الدع��وات، وأنها تقف 
إلى جان��ب حق التعبي��ر عن الرأي 
والتظاهر الس��لمي ال��ذي تكفله 
كل الدس��اتير واألعراف اإلنسانية، 
واللوائ��ح،  القوان��ن  وتضبط��ه 
معتبرًة أن »التظاهر السلمي حق 
وهو أحد خطوات اإلصاح والتغيير 
ووس��يلة ضغط على صانع القرار 
لتصحيح املس��ار وتقومي املراحل«، 
وفق ما نش��ر آم��ر الكتيبة هيثم 
التاجوري في صفحته الشخصية 
عل��ى موق��ع »فيس��بوك«، وأك��د 
التاجوري أن »كتيبة ثوار طرابلس، 
»ل��ن تك��ون عص��ا قم��ع أو أدوات 
ترهي��ب تكم��م األف��واه أو تخرس 

األلسن«.
وف��ي غض��ون ذل��ك كش��ف عبد 

الس��ام نصية رئيس جلن��ة احلوار 
املنبثقة عن مجلس النواب الليبي 
أن اجتم��اع جلنت��ي احل��وار بتونس 
املزم��ع عق��ده ف��ي 26 س��بتمبر، 
يهدف أساس��ا إلى تعديل االتفاق 

السياسي املوقع في الصخيرات.
التعدي��ل  أن  نصي��ة  وأوض��ح 
سيش��مل 3 نقاط رئيسية تتمثل 
في إعادة هيكلة اجمللس الرئاس��ي 
وفصل رئاس��ة ال��وزراء عن اجمللس 
الرئاس��ي، ثاني��ا توس��عة مجلس 
رئاس��ة الدولة، ثالث��ا إلغاء املادة 8 
اخملصص��ة للجي��ش، رابعا معاجلة 

الدستور.
وأك��د أن آلية التعديل س��تنطلق 
من خ��ال ترش��يح 6 أعض��اء من 
جلنة احل��وار املمثلة جملل��س النواب 
وجلنة احلوار املمثل��ة جمللس الدولة 

لصياغة التعديل، لتنطلق بعدها 
جلان الصياغة ف��ي إجراء تعديات 

على االتفاق السياسي.
وس��تعتمد املرحل��ة األول��ى على 
ورش��ات عم��ل دائم��ة ال��ى ح��ن 
الوصول إلى تعديل نصوص االتفاق 

السياسي.
كم��ا أش��اد رئيس جلنة احل��وار عن 
مجل��س النواب بخارط��ة الطريق 
املقترح��ة من قب��ل املبعوث األممي 
اخلاص إلى ليبيا، غس��ان س��امة، 
خاصة وأن��ه أول مبعوث أممي يضع 
خارطة طريق واضحة، كما أنها ال 
تتحدث عن أس��ماء بقدر ما ترتكز 
على اس��تعادة هياكل الدولة في 

هذه املرحلة احلرجة.
ولف��ت نصية ف��ي حديث��ه إلى أن 
اخلارط��ة أحاطت باألزم��ة الليبية، 

غير أنه��ا بحاجة إلى وع��اء زمني 
بع��ض  وتوضي��ح   3 للمراح��ل 

التفاصيل.
وأع��رب نصي��ة ع��ن خش��يته من 
تعنت الطرف اآلخر في إش��ارة إلى 
جلن��ة احل��وار املنبثقة ع��ن اجمللس 
األعل��ى للدولة بخص��وص املادة 8 
وتوس��عة مجلس الدولة، وخاصة 
أنها مطالب كل الليبين، على حد 

تعبيره.
وأكد أن اجتماع جلنتي احلوار بتونس 
يع��د فرص��ة حقيقي��ة لتحقي��ق 
خط��وات جدي��ة نح��و اس��تعادة 
الدولة وإنه��اء اخل��اف، معربا عن 
أمل��ه بالتوص��ل خال س��نة إلى 
تهيئ��ة األرضية إلج��راء انتخابات 
وبن��اء هياكل دولة ق��ادرة على حل 

املشاكل الليبية.

طهران ــ بي بي سي 
قال��ت إيران إنها اختب��رت بنجاح 
صاروخا باليستيا جديدا متوسط 
املدى يسمى »خرمشهر«، في حتد 

للرئيس األمريكي، دونالد ترامب.
وأف��ادت وس��ائل إع��ام محلي��ة 
إيراني��ة ب��أن م��دى الص��اروخ هو 
2000 كل��م )1242 ميل( لكن لم 

يعرف متى أُطلِق الصاروخ.
وانتق��د ترامب ف��ي خطابه أمام 

اجلمعي��ة العام��ة ل��ألمم املتحدة 
إلي��ران  الصاروخ��ي  البرنام��ج 
واالتفاق النووي ال��ذي أبرم معها 

عام 2015.
وفي املقابل، قال الرئيس اإليراني، 
حس��ن روحاني، إن إيران س��تعزز 
ب��اب  م��ن  العس��كرية  قوته��ا 

»الردع«.
»خرمش��هر«  ص��اروخ  وُع��رَِض 
ألول م��رة خال عرض عس��كري 

اجلمعة  املاضية في طهران. وهذا 
الص��اروخ قادر عل��ى حمل رؤوس 
حربية متعددة، حس��ب تلفزيون 

برس تي في احلكومي.
وأعلنت واشنطن عقوبات جديدة 
عل��ى إيران في ش��هر متوز املاضي 
على خلفية برنامجها الصاروخي 
ومل��ا قالته بأنه دع��م للمنظمات 

اإلرهابية.
وفرض��ت الواليات املتح��دة أيضا 

عقوبات على إيران بعدما اختبرت 
صاروخ��ا باليس��تيا ف��ي كان��ون 

الثاني املاضي.
وقالت إن إطاق الصاروخ انتهاك 
لروح االتفاق النووي عام 2015 بن 
إيران والقوى الس��ت إلثن��اء إيران 
عن املض��ي قدما ف��ي برنامجها 
النووي مقابل تخفيف العقوبات 

املفروضة عليها.
وأدرج الرئي��س ترام��ب إي��ران بن 

املارق��ة«  األنظم��ة  »مجموع��ة 
اإليراني��ة  أن احلكوم��ة  مضيف��ا 

مصممة على »املوت والدمار«.
ورد روحاني عل��ى اتهامات ترامب 
التي مفادها ب��أن » القادم اجلديد 
امل��ارق ينه��ج سياس��ات دولية« 
بالقول إنه يأس��ف على اخلطاب 
واحلاق��د«  والعبث��ي  اجلاه��ل، 

لترامب.
وق��ال روحاني إن ب��اده »لن تكون 

أول دول��ة تنته��ك االتف��اق« كما 
ه��دد ترامب بانس��حاب باده من 

هذا االتفاق.
ترام��ب  يلق��ي  أن  املق��رر  وم��ن 
خطابا هاما أمام الكونغرس يوم 
لتقري��ر  األول  15أكتوبر/تش��رين 
م��ا إن كانت إي��ران التزمت ببنود 
االتفاق النووي وما إن كان يعتقد 
أن الواليات املتحدة ينبغي عليها 

االستمرار في التثبت باالتفاق.

إيران تختبر صاروخا جديدا رغم ضغوط ترامب

يهدف إلى تعديل االتفاق السياسي الموّقع في الصخيرات

فرقاء ليبيا يجتمعون في تونس
برعايٍة أمميٍة لحل األزمة في البلد

آلية التعديل ستنطلق 
من خالل ترشيح 6 
أعضاء من لجنة الحوار 
الممثلة لمجلس النواب 
ولجنة الحوار الممثلة 
لمجلس الدولة لصياغة 
التعديل، لتنطلق بعدها 
لجان الصياغة في 
إجراء تعديالت على 
االتفاق السياسي

برملان ليبيا

تقـرير
ُيتوّقع أن يصبح حزب المعارضة الرئيس في البرلمان 

تخّوف من صعود »البديل من أجل ألمانيا« في االنتخابات المقبلة
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7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد:

رحبت جلنة مراقبة السوق الوزارية 
املش��تركة ب��ن منظم��ة ال��دول 
املص��درة للبترول أوب��ك ومنتجن 
بالتعاون  العراق  بالتزام  مستقلن 
بش��أن خفض اإلنتاج، مشيرة إلى 
أن نسبة االلتزام باالتفاق باملتعلق 
رقم��ا  بلغ��ت  االنت��اج  بخف��ض 

قياسيا.
ورحب��ت اللجن��ة املش��تركة التي 
يترأسها وزير النفط ووزير الكهرباء 
وامل��اء الكويتي عص��ام املرزوق في 
بي��ان ف��ي خت��ام اجتم��اع بفيينا 
مبش��اركة العراق وليبي��ا ونيجيريا 
في اعم��ال اللجن��ة والتأكيد من 
جدي��د على التزامه��ا بالعمل عن 
كث��ب مع البل��دان املنتجة األخرى 
املش��اركة لضم��ان جن��اح إع��ان 

التعاون اخلاص بخفض االنتاج.
وجاء ف��ي البي��ان ان رئي��س مؤمتر 
والصناع��ة  الطاق��ة  وزي��ر  أوب��ك 
العربية  والثروة املعدنية باململكة 
السعودية خالد الفالح أعرب عبر 
الهاتف عن تضامن��ه مع اللجنة، 
مؤك��دا مج��ددا الت��زام اململك��ة 

بدعم واجناح إعان التعاون.
كما جدد رئيس املؤمتر ضرورة القيام 
مبزي��د من العمل من جانب دول لم 
يرت��ق اداؤها ليتوافق مع مس��توى 
التزامه��ا الكامل مبوج��ب االتفاق، 
معربا عن ش��كره لكل من العراق 
وليبيا ونيجيريا على مشاركتهما 
اإليجابية وتنس��يقهما املس��تمر 
م��ع البلدان املش��اركة ف��ي إعان 

التعاون املشترك.
وأك��دت البيان��ات احلديث��ة أن منو 
الطل��ب العاملي عل��ى النفط في 
ع��ام 2017 أصبح أفض��ل مما كان 
متوقعا في حن أن الطلب العاملي 
على النفط في ع��ام 2018 يتوقع 

أن يكون قويا.
وستس��تمر اللجن��ة ف��ي مراقبة 
العوامل االخرى في س��وق النفط 
وتأثيرها على عملية إعادة التوازن 
اجلارية في الس��وق وتت��رك جميع 
اخلي��ارات مفتوح��ة لضم��ان بذل 
كل جهد ممكن إلع��ادة التوازن في 

السوق لصالح اجلميع.
ومن املقرر أن يعقد االجتماع املقبل 
للجن��ة املش��تركة ف��ي فيينا في 

ال�29 من تشرين الثاني املقبل.
وف��ي وقت أك��د فيه وزي��ر الطاقة 
الروسي ألكسندر نوفاك، اجلمعة، 
ومنتج��ن  »أوب��ك«  منظم��ة  أن 

آخرين للنفط لن يتخذوا قرارا قبل 
كانون الثاني، بش��أن م��ا إذا كانوا 
س��يمددون اتفاقهم خلفض إنتاج 
اخل��ام، ق��ال نوف��اك بعد أن س��ئل 
عن موعد اتخاذ قرار بش��أن متديد 
االتف��اق: »أعتقد أن كان��ون الثاني 
املقبل ه��و أقرب موعد ميكننا فيه 
حق��ا أن نتح��دث مبصداقي��ة عن 

وضع السوق«.
الروس��ي  الوزير  وجاءت تصريحات 
بع��د اجتم��اع ف��ي فيين��ا للجنة 
وزارية معنية مبراقب��ة اتفاق فيينا 
النفط��ي، والت��ي تض��م دوال م��ن 
داخ��ل منظمة »أوب��ك« وخارجها 
وه��ي الكوي��ت وفنزوي��ا واجلزائ��ر 
وس��لطنة  وروس��يا  والس��عودية 

عمان.
وق��ال نوفاك، أن��ه يؤيد اس��تمرار 
ال��دول  »منظم��ة  م��ع  التع��اون 
املصدرة للنف��ط« )أوبك( في وقت 
يؤتي االتفاق املش��ترك لوضع حد 
إلنتاج النفط ثماره عبر رفع س��عر 

اخلام.
لكن الوزير الروسي اعتبر أنه ال يزال 
من املبكر مناقشة متديد أو تغيير 
االتفاق الذي أبرمته 24 دولة العام 
2016، مبا فيها روس��يا وأعضاء في 

أوبك، والذي تنتهي مدة صاحيته 
في 31 آذار املقبل.

وق��ال نوف��اك خ��ال اجتم��اع في 
فيين��ا للجن��ة تنظ��ر ف��ي م��دى 
احلفاظ  »علين��ا  باالتفاق  االلت��زام 
على الوتيرة نفس��ها وبكل تأكيد 

متابعة التحرك املنسق«.
وأش��ار إل��ى أن��ه في ح��ن يتعن 
عل��ى منتج��ي النف��ط »تفصيل 
س��تراتيجية« التباعها من نيسان 
2018، وأن متدي��د االتف��اق »خي��ار 
مطروح«، ال يزال م��ن املكبر اتخاذ 
قرار ف��ي هذا الش��أن ف��ي الوقت 

احلالي.
وصرح للصحافين عقب االجتماع 
»أعتقد أن كانون الثاني هو التاريخ 
األق��رب الذي ميكنن��ا فيه التحدث 
مبصداقية عن حال السوق وكيفية 

تطور الوضع«. 
وأضاف »ال أعتق��د أنه على الناس 
التوقع منا اتخاذ قرار قبل س��بعة 
صاحي��ة  انته��اء  عل��ى  أش��هر 

االتفاق«.
وقبل االتفاق، تس��ببت الوفرة في 
اإلنتاج بهبوط أس��عار النفط من 
مئة دوالر للبرميل العام 2014 إلى 
أقل من 30 دوالراً العام املاضي، وهو 

أدنى مستوى منذ 13 عاماً.
وتقلب��ت أس��عار النفط بش��كل 
كبير خال األشهر الستة املاضية، 
لكنه��ا بلغ��ت مس��توى نحو 50 
دوالراً للبرمي��ل هذا األس��بوع، ما 
يش��ير إلى أن االتف��اق يؤتي ثماره 

أخيراً. 
م��ن جهته، ق��ال األمن الع��ام ل� 
»أوب��ك« محم��د باركين��دو خال 
األس��باب  كل  »لدين��ا  احملادث��ات 
لنش��عر بالرضا عن التقدم الثابت 
الذي حققناه في جهودنا اجملتمعة 
لتجاوز حتديات دورة س��وق النفط 
احلالي��ة، والت��ي لرمبا تعد األس��وأ 
بن جميع الدورات الس��ابقة التي 

شهدناها أخيراً«.
وأك��د األم��ن الع��ام النيجيري أن 
معلوم��ات الس��وق األخيرة تظهر 
انخفاض��اً في الوفرة العاملية التي 
تسببت بتراجع أسعار النفط وهو 
ما »يؤكد با أي ش��ك.. أن السوق 

في طريقه إلى استعادة توازنه«.
وقال وزير النفط النيجيري اميانويل 
ايبي كاشيكو، لوكالة »بلومبرغ« 
إن »أعضاء أوبك يحاولون الوصول 
إلى هدف 60 دوالراً للبرميل. لسنا 

بعيدين كثيراً عن ذلك«.

وأض��اف »في حال وصلن��ا إلى آذار 
)عند انتهاء مدة صاحية االتفاق( 
ووجدن��ا أن هن��اك ض��رورة للقيام 
باملزي��د، فأعتق��د أنن��ا س��نفعل 

ذلك«.
لكن هناك خطر من أن يدفع ارتفاع 
أسعار النفط اخلام منتجي النفط 
الصخ��ري ف��ي الوالي��ات املتحدة 
)خ��ارج االتفاق( إلى زيادة انتاجهم، 
وهو ما سيتس��بب بحدوث فائض 

في السوق.
على الصعيد ذاته،ارتفعت أسعار 
النفط نحو واحد باملئة في تسوية 
تعامات مسجلة أعلى مستويات 
في شهور بعدما قال كبار منتجي 
اخل��ام الذي��ن اجتمعوا ف��ي فيينا 
إنه��م ق��د ينتظ��روا حت��ى كانون 
الثاني قبل اتخاذ قرار بش��أن متديد 
خفض اإلنت��اج بعد الربع األول من 

العام املقبل من عدمه.
وذكرت رويترز نقا عن وزير الطاقة 
الروس��ي ألكس��ندر نوف��اك بعد 
انته��اء اجتم��اع منظم��ة أوب��ك 
»أعتقد  املس��تقلن  املنتجن  مع 
أن كان��ون الثاني ه��و أقرب موعد 
نتح��دث  أن  حق��ا  في��ه  ميكنن��ا 

مبصداقية عن وضع السوق«.

وق��ال وزراء آخرون إن قرارا بش��أن 
متديد التخفيضات قد يتم اتخاذه 
في تش��رين الثان��ي عندما تعقد 
الرس��مي  اجتماعه��ا  املنظم��ة 

التالي.
وارتفع خام القياس العاملي مزيج 
برنت 43 س��نتا، أو م��ا يعادل 0.8 
باملئ��ة، في التس��وية إل��ى 56.86 
دوالر للبرميل وهو مس��توى يقل 
س��نتا واح��دا ع��ن األعل��ى خال 
اجللس��ة، والذي كان أيضا األعلى 

منذ آذار.
تكس��اس  غ��رب  خ��ام  وارتف��ع 
الوس��يط األميركي في تس��وية 
العق��ود اآلجلة 11 س��نتا، أو 0.2 

باملئة، إلى 50.66 دوالر للبرميل.
أس��بوعي، حقق  أس��اس  وعل��ى 
برنت مكاس��ب بلغ��ت 2.2 باملئة 
بينم��ا ارتفع خام غرب تكس��اس 

الوسيط 1.5 باملئة.
وزادت أس��عار النفط أكثر من 15 
باملئة في ثاثة أش��هر مبا يش��ير 
إل��ى أن اتفاق أوبك خلف��ض إنتاج 
النف��ط بواقع 1.8 ملي��ون برميل 
يوميا قلص فائض املعروض عامليا. 
وس��اعدت زيادة الطلب أيضا في 

إحداث توازن في السوق.

اجتماع فيينا: تأجيل تمديد االتفاق إلى كانون الثاني المقبل

أوبك ترحب بالتزام العراق بخفض اإلنتاج

رحبت اللجنة 
المشتركة التي 
يترأسها وزير النفط 
ووزير الكهرباء 
والماء الكويتي 
عصام المرزوق في 
بيان في ختام اجتماع 
بفيينا بمشاركة 
العراق وليبيا ونيجيريا 
في اعمال اللجنة

أوبك

الصباح الجديد ـ وكاالت:
استعاد قطاع السياحة في املغرب انتعاشه 
املعهود، وسجل إيرادات بلغت 47 مليار درهم 
)5 ملي��ارات دوالر( خ��ال األش��هر الثماني��ة 
األولى من الع��ام احلالي، بزي��ادة 4.9 في املئة 
مقارن��ة بالع��ام املاض��ي. وأف��ادت إحصاءات 
رسمية أصدرتها وزارة السياحة والنقل اجلوي 
والصناع��ة التقليدي��ة، بأن ع��دد زوار املغرب 
األجان��ب وغي��ر املقيم��ن »جت��اوز 6.5 مليون 
شخص في الفترة املذكورة، بارتفاع 13.5 في 
املئة للس��ياح األجانب و3 في املئة للمغاربة 
غير املقيم��ن«. واحتل املغ��رب املرتبة األولى 
ف��ي عدد الس��ياح إلى جن��وب البحر األبيض 
املتوس��ط، ويُتوق��ع أن يصل عدده��م إلى 11 

مليون شخص مع نهاية السنة.
وأش��ار تقرير الوزارة إلى »ازدياد عدد الس��ياح 
م��ن أملانيا نحو 11 ف��ي املئة وهولن��دا 7 في 
املئ��ة، وإس��بانيا 6 ف��ي املئ��ة وإيطاليا 5 في 
املئة. كما زاد عددهم من اس��كندينافيا ودول 
اخلليج، ومن الصن 40.6 في املئة واليابان 46 
ف��ي املئة، ومن كوريا واألميركين 23 في املئة 

والبرازيل 47 في املئة«.
وارتفع ع��دد الليالي الفندقي��ة 17 في املئة، 
وبلغ��ت 20 في املئة في مراكش و16 في املئة 
في أغادير. كما انتعش��ت السياحة في فاس 
ومكن��اس وطنجة والرب��اط وال��دار البيضاء 
مبعدالت تراوحت ب��ن 26 و38 في املئة. وبدت 
الفنادق املغربي��ة ممتلئة في مدن كثيرة خال 
فص��ل الصي��ف، وفض��ل س��ياح املغامرات 
تش��ييد خيم في رحاتهم االستكش��افية 
نح��و اجلنوب، وانتقل س��ياح أثرياء في قوارب 
شخصية. واستقبلت مدن مثل الدار البيضاء 
وطنجة سياحاً عابرين للمحيطات، في وقفة 

زيارات استطاعية وتسويقية قصيرة.
ويعتبر موس��م الصيف األفضل للس��ياحة 
املغربي��ة منذ ثورات »الربي��ع العربي« واألزمة 
األوروبي��ة. كما يب��دو أن االنتعاش املس��جل 
ف��ي اقتص��ادات منطقة اليورو، س��اعد على 
حتريك السياحة األوروبية نحو شمال أفريقيا 
خصوص��اً املغرب وتون��س. وانتف��ت الصورة 
الس��ابقة عن التداعيات األمنية املقلقة في 
املنطق��ة املغاربي��ة أي تونس وليبي��ا ومصر. 
ولم يس��تبعد محلل��ون أن يتواصل انتعاش 
الس��ياحة في هذه املنطقة خال الس��نوات 
املقبل��ة، بع��د توقع��ات بتج��اوز النم��و في 
منطقة اليورو نسبة 2 في املئة العام املقبل، 
ورغبة األوروبين في اكتش��اف ثقافة العالم 
العربي واإلس��امي التي يُحك��ى عنها كثيراً 

في وسائل اإلعام.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
تعتزم هيئة االس��تثمار القطري��ة بيع مبنى 
إداري متلك��ه ف��ي ح��ي »كن��اري وارف« املالي 
بلن��دن، وتؤجره حالي��ا مجموع��ة »كريديت 
س��ويس«، وذلك بحس��ب م��ا نقلت��ه وكالة 

»بلومبرغ« عن مصدرين.
وقال وكالة »بلومبرغ« في تقرير نشرته مؤخرا 
إن صندوق الثروة الس��يادية التابع لقطر قام 
بتعين وسيطن جتارين من أجل عرض املبنى 
اإلداري للبيع بقيم��ة أولية 450 مليون جنيه 
إسترليني )610 ماين دوالر(، ورفض متحدث 
باس��م هيئة االس��تثمار القطري��ة التعليق 

على اخلبر.
وكانت هيئة االس��تثمار القطرية قد عرضت 
املبنى للبيع في بداي��ة 2016، في حن كانت 
تس��عى إلى تنويع محفظتها وزيادة أصولها 
في آس��يا، والواليات املتح��دة، لكن مت تعليق 

تلك اخلطة في حزيران من العام املاضي.

5 مليارات دوالر عائدات 
السياحة المغربية 

قطر تعرض أصواًل في 
الخارج للبيع
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الصباح الجديد ـ وكاالت:

أعلنت وزارة التجارة الصينية أن بكن 
س��تحد من صادراته��ا من املنتجات 
النفطي��ة املك��ررة إل��ى بيون��غ يانغ 
بدءا من مطلع اكتوبر، وهو ما يؤكد 
الت��زام الص��ن بالعقوب��ات اجلديدة 
الت��ي فرضته��ا األمم املتح��دة عل��ى 
كوريا الش��مالية ح��ول برنامجيها 

النووي والصاروخي.
وأقر مجلس األمن الدولي، مبشاركة 
الص��ن التي تعد عض��وا دائما فيه، 
عقوب��ات قاس��ية ض��د بيون��غ يانغ 
األس��بوع املاض��ي، ردا على س��ادس 
جترب��ة نووي��ة جتريها األخي��رة والتي 

كانت األكثر قوة.
وس��عت واش��نطن في البداية إلى 
فرض حظر نفطي كامل على كوريا 
الش��مالية، إال أنه��ا اضط��رت إلى 
التخفيف من حدة موقفها لضمان 
احلص��ول على دعم روس��يا والصن، 
حيث تع��د األخيرة احللي��ف الوحيد 
لبيون��غ يان��غ وش��ريكها التج��اري 

األهم.
وفي بيان نشرته الوزارة على موقعها 
ف��ي وقت متأخر اجلمعة، أكدت على 
بنود القرار األممي األخير حيث كتبت 

أنه واعتبارا م��ن 1 اكتوبر، لن تصدر 
الدول االعضاء في األمم املتحدة أكثر 
م��ن 500 أل��ف برميل م��ن منتجات 
البترول املكررة إلى كوريا الشمالية 
خ��ال األش��هر الثاث��ة األخيرة من 
العام 2017، ومليوني برميل س��نويا 

بدءا من العام املقبل.
وأفادت »ستصدر احلكومة الصينية 
إش��عارا بش��أن وضع التصدير عند 
االقتراب من احلد األعلى، وس��تطبق 
من ذلك التاريخ حظرا على صادرات 
املنتجات النفطية املكررة إلى كوريا 

الشمالية للعام ذاته«.
وأك��دت أن الص��ن أص��درت »حظرا 
ش��اما على النسيج املستورد« من 
كوريا الش��مالية، مش��يرة إلى بند 
آخر في قرار العقوبات اجلديد يحظر 
جت��ارة املابس والنس��يج م��ع بيونغ 

يانغ.
ويش��ير خب��راء إلى أن ه��ذا التحرك 
س��يحرم يونغ يانغ من مصدر رئيس 
للعملة األجنبية، حيث يعد النسيج 
من أهم صادراتها والذي يقدر محللو 
ش��ركة »آي اتش اي ماركت« قيمته 

ب�750 مليون دوالر.
وتق��دم الصن امل��واد األولية لكوريا 
الش��مالية حيث يت��م حتويلها إلى 
تس��تخدم  مصان��ع  ف��ي  ماب��س 

العمالة الرخيصة، قبل أن تتم إعادة 
تصديرها إلى الصن.

ويأتي اإلعان عقب س��جال حاد بن 

الرئيس األميركي دونالد ترمب ونظام 
الزعي��م الك��وري الش��مالي كي��م 
جون��غ-أون أثار قلقا دولي��ا. واتهمت 

الوالي��ات املتحدة بكن م��رارا بعدم 
القيام مبا يكفي للضغط على بيونغ 
يانغ للتخلي ع��ن برنامجها النووي. 

وبعد حزمة س��ابقة م��ن العقوبات 
ضد كوريا الشمالية في آب، توقفت 
الصن عن استيراد احلديد واملأكوالت 

البحرية والرصاص من جارتها.
وتخش��ى بك��ن من الضغ��ط على 
نظ��ام كي��م لدرج��ة ق��د تتس��بب 
بانهياره، وهو ما س��يؤدي إلى تدفق 
الاجئن عبر حدودها وينهي الفاصل 
والقوات  الص��ن  بن  الس��تراتيجي 

األميركية في كوريا اجلنوبية.
وبينم��ا ادانت بكن اختب��ارات بيونغ 
يانغ الصاروخية، فإنها تأمل في حل 
األزمة النووية بالطرق الدبلوماسية، 
وتدعو إلى عودة احملادثات السداسية 

املتوقفة منذ مدة طويلة.
وحتص��ل بيون��غ يان��غ عل��ى معظم 
وارداتها النفطية من الصن التي لم 
تنشر منذ العام 2014 أي احصاءات 

بهذا الشأن.
وتشير معلومات جمركية صادرة عن 
األمم املتح��دة إلى أن الصن أرس��لت 
6000 برمي��ل يومي��اً م��ن املنتجات 
النفطية إلى كوريا الش��مالية عام 

.2016
الى ذلك، قالت الصن أمس السبت 
املنس��وجات  واردات  إنها س��تحظر 
من كوريا الشمالية، إضافة لتعليق 
ص��ادرات بعض املنتج��ات النفطية 

إلى ه��ذا البلد، وذلك امتث��اال لقرار 
مجلس األمن الدولي.

ونش��رت وزارة التجارة الصينية بيانا 
على موقعها اإللكتروني، قالت فيه 
املنس��وجات  واردات  إنها س��تحظر 
فورا، على أن تقيد صادرات املنتجات 
النفطي��ة املكررة اعتب��ار من مطلع 

تشرين األول.  
كذلك س��تحظر بكن فورا صادرات 
املكثف��ات والغاز الطبيعي املس��ال 
إل��ى ه��ذه الدول��ة املنعزل��ة. وتأتي 
خط��وة بكن في وقت تش��هد فيه 
تصاع��دا  الكوري��ة  اجلزي��رة  ش��به 
للتوت��ر بن الوالي��ات املتحدة وكوريا 

الشمالية.
وزاد التوت��ر ب��ن كوري��ا الش��مالية 
والوالي��ات املتحدة بع��د إجراء كوريا 
الش��مالية جتربة صاروخية سادسة 
مطل��ع الش��هر اجل��اري، والتي تعد 
األقوى، ما دفع مجلس األمن الدولي 
إلى ف��رض عقوب��ات إضافي��ة على 

بيونغ يانغ بعد التجربة.
الش��مالية  كوري��ا  عل��ى  وتف��رض 
عقوب��ات دولية تش��مل حظر توريد 
أس��لحة ووق��ود طائ��رات، كما مينع 
ش��راء الفحم احلجري وخ��ام احلديد 
والصلب واملأكوالت البحرية وغيرها 

من السلع من كوريا الشمالية.

تقـرير
ضيّقت خناقها االقتصادي على بيونغ يانغ

الصين تحّد من صادراتها النفطية إلى كوريا الشمالية

حقل نفطي صيني

عواصم ـ وكاالت:
األوروبي��ة  األس��هم  واصل��ت 
تداوالتها احلذرة ف��ي التعامات 
املبكرة أمس، قبيل قرار مجلس 
االحتياط االحتادي )البنك املركزي 
السياسة  األميركي( في ش��أن 
أس��هم  تلق��ي  م��ع  النقدي��ة، 
الطاق��ة والتعدي��ن دعم��اً م��ن 

ارتفاع أسعار املعادن والنفط.
واستقر املؤشر »ستوكس 600« 
األوروب��ي بدع��م م��ن األس��هم 

األولي��ة،  بالس��لع  املرتبط��ة 
واملؤشر »ستوكس 50« لألسهم 
القيادي��ة ف��ي منطق��ة اليورو. 
وتترك��ز األنظ��ار عل��ى أس��هم 
البن��وك األوروبية مع اس��تقرار 
أسهم القطاع، في وقت ينتظر 
اجتم��اع  اختت��ام  املس��تثمرون 
البنك املركزي األميركي، ملعرفة 
م��ا إذا كان رفع أس��عار الفائدة 
للم��رة الثالثة احتماالً وارداً هذه 

السنة.

وتستفيد البنوك، التي سجلت 
أداًء متفوقاً عن الس��وق عموماً 
منذ بداية الس��نة، م��ن ارتفاع 
إب��رام  وكان  الفائ��دة.  أس��عار 
الصفق��ات أيضاً مح��ط تركيز 
ف��ي أوروبا، م��ع ارتفاع أس��هم 
شركة »تيسن كروب« لصناعة 
املئ��ة،  ف��ي  خمس��ة  الصل��ب 
أولياً مع  بعدما أبرم��ت اتفاق��اً 
»تات��ا س��تيل« الهندي��ة لدمج 
عملياتهم��ا األوروبية في قطاع 

الصلب في مش��روع مش��ترك 
مناصفة بينهما.

يابانياً، استقرت األسهم تقريباً، 
في حن ظل املس��تثمرون على 
حذره��م قبي��ل اجتم��اع البنك 
املرك��زي األميركي. وزاد املؤش��ر 
إل��ى  املئ��ة  ف��ي   0.1 »ني��كاي« 
20310.46 نقط��ة بع��د حركة 
طفيف��ة على مدار الي��وم. كان 
املؤش��ر صع��د اثن��ن ف��ي املئة 
أول م��ن أم��س، مس��جاً أعلى 

مستوياته منذ آب 2015 بفضل 
تراج��ع ال��ن واآلمال ف��ي إجراء 
انتخابات مبكرة. واستمر عزوف 
انتظاراً  واملستثمرين  املتعاملن 
ملؤش��رات من مجلس االحتياط 
على موعد رفع أس��عار الفائدة 

مجدداً وبدء تقليص موازنته.
وتباي��ن أداء أس��هم الش��ركات 
املالية واملصدرين بعد مكاسب 

قوية في اليوم السابق.
مجموع��ة  س��هم  وفق��د 

»ميتسوبيش��ي ي��و اف جي��ه« 
املالي��ة 0.2 في املئ��ة، وانخفض 
س��هم »ت��ي ان��د دي هولدنغز« 
بالنس��بة ذاتها. ف��ي حن ارتفع 
الي��ف  إيتش��ي  »داي  س��هم 
هولدنغ��ز« 0.8 ف��ي املئة.وهبط 
ف����ي   1.2 »س��ون�ي«  س��هم 

املئ�ة.
»توبك��س«  املؤش��ر  واس��تقر 
األوس��ع نطاق��اً عن��د 1667.92 

نقطة.

تداوالت هادئة في البورصات العالمية
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يعّلق الكثير من العراقيني آماالً عريضة على حزب 
املؤمتر الوطنّي العراقّي لقيادة احلياة السياسّية في 
العللراق، من أجل اخلروج بالبللاد من أزماتها احلالية، 

والوصول بسفينة الوطن إلى بر األمان.
دولة حتارب اإلرهاب ، وينخر الفسللاد مؤسسللاتها، 
انها وشللوارعها، كما  ويهدد اإلنفات األمني سللكّ
يطل عليها شللبح الطائفّية بني حنٍي وآخر ، حزمة 
مللن األزمات حتتللاج لقيادة واعيللة للتعامل معها ، 
كمللا حتتاج إلى جهة ليبرالية يقوم عليها عدد من 
السياسلليني احلكماء الذين يعلون املصلحة العليا 

للعراق فوق أي مصالح شخصية ضيقة.
ولعل حزب املؤمتر الوطنّي العراقّي هو خير مؤسسة 
ليبراليللة عراقية علللى السللاحة اآلن، خاصة حتت 
قيادة السللّيد ” آراس حبيب كللرمي ” الذي مت انتخابه 
مؤخراً أميناً عاماً للمؤمتر خلفاً ملؤسسلله السللّيد 
” أحمللد عبللد الهادي اجللبللي ” ؛ فمنذ أن تأسللس 
حزب املؤمتر الوطنّي العراقّي عام 1992 وهو يبتغي 
الوسللطية طريقللاً له، وينبللذ الطائفّية ويشللّجع 
التوجه الليبرالي ، آماً في إرسللاء دولة املؤسسات 
التي تليق بعراقة شعب العراق وحضارته وتاريخه.

كان السللّيد ” آراس حبيللب كرمي ” خيللر وريث حلزب 
املؤمتللر الوطنللّي خلفاً ملؤسسلله الدكتللور ” أحمد 

اجللبي ” لعدة أسباب، منها :
أوالً : وجود األسللتاذ ” آراس حبيب ” في واجهة حزب 
املؤمتر مينح األمل للشباب العراقي الذي يطمح في 
التغيير،  و لَِم ال وهو يعتبر الشللباب ذخيرة الوطن 
فللي مواجهللة الّتحديات كمللا يتحدث بإسللتمرار 
عنهم ويوجلله نحو اإلهتمام بهللم ، بل ويضعهم 

ضمن أولوياته في أّي عمل يقوم به.
ثانيللاً : لدى األسللتاذ ” آراس حبيب كرمي ” من املرونة 
السياسللّية وقبول اآلخر ما يسللمح للله باإلنفتاح 
مع جميع الكتل السياسللّية ؛ فهو دائماً ما يجري 
حللوارات ثنائيللة مللع جميع الكتللل السياسللّية ، 
ويتحدث دوماً عن التفاهمات السياسللّية مع باقي 
ألللوان الطيللف السياسللّي بالعراق ، وهللذا يعطي 
أمللل كبير فللي عراق مّوحللد آمن بعيد عن شللبح 

التقسيم.
ثالثللاً : إنتخاب األسللتاذ ” آراس حبيللب كرمي ” أميناً 
عاماً للمؤمتر الوطنّي العراقّي ، قد مت مبباركة أغلبية 
الهيئللة العاّمللة للحللزب الذيللن يرونه الشللخص 
األنسب، مما يعكس متاسللك وقوة اجلبهة الداخلية 
للحللزب، وقدرتلله على العبللور بالباد مللن أزماتها 

احلالية.
رابعاً : كان األسللتاذ ” آراس حبيب كرمي ” الشللخص 
األقللرب ملؤسللس احلللزب الدكتللور الراحللل ” أحمد 
اجللبي ” وحافظ أسللراره، لدرجة أن البعض يعتبره 
الصندوق األسللود للحزب ؛ فهو رفيق درب الدكتور 

اجللبي منذ أيام النضال األولى.
خامسللاً : يتبنى األسللتاذ ” آراس حبيللب كرمي ” من 
خال حزب املؤمتر الوطنّي، برنامج سياسللي ُمتميز 
يقوم على اخلط الليبرالي املناشللد للدولة املدنّية، 
دولة املؤسسات، فضاً عن دعمه للفئات املهمشة 
مثل املللرأة والشللباب والطفل واألقليللات ، وهو ما 

يعني حتريك العدالة اإلجتماعّية إلى األمام.
سادسللاً : الرجل يدعللم الثقافة والفنون بشللكل 
كبير ، فضاً عن اهتمامه باإلعام وانفتاحه عليه، 
وهذا ما يجعل منه قيادة سياسللية عصرية تدرك 

الّتحديات وتتعامل معها بأسلوب عصري.
وقبل كّل هذا ، فإن املبادئ الليبرالّية التي أرسللاها 
املؤسللس الراحللل الدكتللور ” أحمللد عبللد الهادي 
اجللبي ” حلزب املؤمتر ، اليزال األسللتاذ ” آراس حبيب ” 
متمسللكاً بها ويعمل على تطويرها ، آماً أن يصل 
بالعراق إلى املستوى الذي يليق بشعبه وحضارته.

يشهد الوسط الفني العراقي تطورات إيجابية 
واسعة مبختلف مفاصله ، بإستثناء اجلمود الذي 
أصللاب مفصل الدرامللا العراقيللة، وحتديداً منذ 
ثاث سللنوات ،حيث باتت عجلة اإلنتاج الدرامي 
التلفزيوني شللبه متوقفللة إن لم تكن متوقفة 
متاماً ، في ظل األزمة املالية واإلقتصادية اخلانقة 
التي مللر بهللا البلد، نتيجللة انخفاض أسللعار 
النفط واإلرهاب الداعشللي ، األمر الذي أدى الى 
انتشللار العطالة الواسعة في صفوف الفنانني 
والفنيللني العاملللني في هذا امليدان ، سللواء في 
املؤسسللات الرسللمية ، وفي مقدمتها شبكة 
اإلعام العراقي ، التي كانت تقود عملية اإلنتاج 
الدرامللي بأعمللال مختلفللة ومتنوعللة ، أو لدى 
جميع القنللوات الفضائية التي كانت تسللهم 

بحصيلة إنتاجية سنوية البأس بها .
وقللد تداعى مجموعة مللن الفنانللني املعروفني 
، يقودهللم الشللاعر مجاهد أبو الهيللل الرئيس 
احلالي جمللس األمناء في شللبكة اإلعام العراقي 
إلى تشللكيل جلنة دعم الدرامللا العراقية التي 
وضعت خططاً وأهدافا مهمة ، تصب في صالح 
تفعيل الدراما العراقية ، عبر البحث عن وسائل 
دعم مختلفللة لم تقف عند حللدود الدولة، بل 
اجتهللت إلللى القطللاع اخلللاص ُمتمثللاً برابطة 
املصللارف العراقيللة، ومجلس األعمللال الوطني 
العراقللي، وبرعاية من محافللظ البنك املركزي ، 
وبعللد مرور أكثر من سللنة ونصف السللنة ، لم 

تثمر هذه اجلهود عن شيء يذكر .
وجللاءت موازنللة العام احلالي وهي حتمل بشللائر 
تخصيص مبالغ مالية ، ضمن ميزانية شللبكة 
اإلعام العراقي للمرة األولى منذ ثاث سللنوات 
إلنتاجللات دراميللة منتظللرة وموعللودة ، ولكللن 
الشبكة مازالت حتى هذه اللحظة لم تستلم 
دينللاراً واحداً برغللم أن األمللل كان معقوداً على 
تقللدمي انتاجات عراقيللة خال موسللم رمضان 
املقبللل ، فذهبللت هذه البشللائر على مللا يبدو 
أدراج الريللاح ، إذ ال أحد يعرف هل سللتقوم وزارة 
املالية بصرف هذه املبالغ على شحتها ، أم أنها 
سللتلغى على الرغللم من ورودهللا ضمن فقرات 

املوازنة التي أقرها البرملان.
ولم تتوقللف جهود فناني الدرامللا العراقية في 
البحث عن مصادر للتمويل إلعادة احلياة للدراما 
العراقية ، وقد أتت هذه املساعي أُكلها أخيراً إثر 
اللقاء الذي جمع نخبة من الفنانني ، يتقدمهم 
الفنان غللامن حميد املعروف بتجاربلله الثرية في 
هللذا امليدان ، مع السلليد آراس حبيب كرمي أمني 
لع على  عللام املؤمتر الوطنللّي العراقّي ، الللذي إطَّ
هللذه الوقائع كلهللا ، فأبدى اسللتعداده للدعم 
الامحدود ، والشللروع بتأسلليس شللركة فنية 
جديدة ، تأخللذ على عاتقها انتللاج أعمال فنية 
عراقيللة متنوعللة ، شللرط أن تكون قللادرة على 
الفعللل والتأثير والتواجد في السللاحة العربية 
والسللعي ملنافسللتها ، وإعادة العافية للدراما 
العراقيللة على أسللس علمية وفنيللة وإبداعية 

رصينة ومتكاملة .
وتواصلت اخلطوات لتنفيذ هذه املبادرة ، ومت عقد 
سلسلة من اإلجتماعات في املركز اإلستراتيجي 
لإلعللام الوطني التابع للمؤمتر الوطنّي العراقّي 
، والبحللث في تفاصيل إنشللاء هذه الشللركة ، 
ونظامهللا الداخلي ، ومجلللس إدارتها ، واألموال 
الازمة للشللروع بعملها ؛ حيللث تقرر أن يكون 
السلليد آراس حبيللب رئيسللاً جمللللس إدارة هذه 
الشركة التي أطلق عليها إسم )األولى لإلنتاج 
الفنللي( ، والفنللان غللامن حميد مديللراً مفوضاً ، 
واختيار نخبة من الشخصيات الفنية املعروفة 

، أعضاًء في مجلس اإلدارة .
وكانت باكللورة العمل بعد اجنللاز كل متطلبات 
التأسلليس ، عقللد املركز اإلسللتراتيجي لإلعام 
الوطني وشركة )األولى( ، ندوة حوارية ملناقشة 
)قدرة الفنان العراقي على صنع دراما منافسللة 
في السللوق العربي ، ودعم األستاذ آراس حبيب 
كرمي األمني العام للمؤمتر الوطنّي العراقّي للفن 
والفنانللني( ، وقد أدارهللا الدكتور صالح الصحن 
وترأسللها الفنللان غامن حميللد املديللر املفوض ، 
وحضرهللا نخبة من املعنيللني بالدراما العراقية 
، مللن كّتللاب ومخرجني وممثلللني ومنتجني ونقاد 
وأكادمييني وإعاميني ، وعرض فيها السلليد نهاد 
السللعدي مديللر املركللز اإلسللتراتيجي لإلعام 
الوطني ، توجهات ورؤى السيد آراس حبيب كرمي ، 
وتأكيده بأن األخير ال يطمح من وراء ذلك للدعاية 
اإلنتخابية ، ألنه لن يرشللح نفسه لإلنتخابات ، 
وكذلللك حتّدث في املنحى ذاته ، الزميل شللوقي 
كرمي حسللن رئيس حترير مجلة )رأينللا( الثقافية 
التللي تصدر عن املركز ذاته، كما قّدم غامن حميد 
مشللروعه وتصوراتلله لهللذا املشللروع ، مبللرراً 
سللبب التوجه نحو هذه الشللخصّية الوطنّية 
لتحقيق حلم وآمال الفنان العراقي ، بعد اليأس 
من اجلميع للشللروع بشللكل عملللي ومدروس 
بإنتاجات وعد بأن تكون غير تقليدية وبعيدة عن 
كل عوامل التأثير السلللبّية التي شابت املراحل 
السابقة لكي يعُبر الفنان العراقي حدود الوطن 

الى األفق العربي األوسع واألرحب .

آراس حبيب .. أمل شباب 
العراق في التغيير

األولى.. انطالقة
في االتجاه الصحيح

بقلم : عبد العليم البناءقلم: محسن حسني

َعللرَف آراس حبيب كرمي العمْل السياسللي والنضالي 
معللاً ُمنُذ نُعومة أظافره. وفي َمرحلة َشللبابِه الباِكر 
إختللارَ حبيب املُعارضة َسللبياً للَخاِص ِمللَن الِنظام 
الِدكتاتوري السابِق في سياق حلم يُؤمُن بِه وَهو بِناء 
دَولة َمَدنية يَشللعر فيها َجميُع املواِطنني بِاملسللاواة 
وَيَكللون تَللداول الُسلللطة فيها ِسلللمياً وَعللن َطريق 
َصناديق اإلِقِتراع. وَفي َسللبيل تَطبيق ما يُؤِمن بِه وما 
يَتبناُه ِمن ِفكٍر ليبرالي يَسللَتِند إلى رُؤية للُمسَتقبل 
تَعَتِمد على الشللباب َكطاقٍة َخاقة َفقْد إِختار ُمنذ 
الِبدايللة املُعارَضللة للِنظام السللابِق ِمن ِخللال أكبر 
َخيمللة للُمعارضة وهو “املُؤمَتر الَوَطنُي الِعراقي” الذي 
أَسّسللُه الراحل الدكتور احمد اجللبللي والذي كاَن لَُه 

الَدورُ األَبرَز للَتحول الدميُقراطي الَذي يَعيشللهُ الِعراق 
الَيوم َعبر َعملية سياسللية َقواُمها الَتداول الِسلمي 

للُسلطة.
ومِبَحللِض إرادتِللِه أَرادَ آراس َحبيللب أن يَكللون رَجل ِظّل 
لِسنني َطويلة ِهي تَقريباً ُكل َسنوات املعارَضة وََحتى 
ما بَعد ُسقوط الِنظام السابق عام 2003 َحيث رََفَض 
ُكل مللا ُعرِض ِعليه ِمن َمواِقع وَمسللؤوليات تَنفيذية 
بَِسللبب َميلِِه إلى الَعَمل أَكثر ِمن الللَكام َفضاً َعن 
إِنِخراطِه فللي الَعَمللل اإلِقِتصادي وَاملَصرَفللّي َكرَُجل 
أَعمللال مَيَتلِك رُؤيَتلله اخلاصَة لِطبيعللة الَتحول الَذي 
يَِجب أَن تَكون َعليه الِباد بَعد الِسلبيات الَتي رافْقت 

َمرحلة ما بَعَد عام 2003.

وَجاَء إخِتيارُه أْن يَكون رَُجل الِظل بِرغِم ما يَحِملُه ِمن 
إرٍث عائِلي سياسللي ونضالي معاً. َفوالَدُه حبيب كرمي 
كاَن واِحداً ِمللن الِقيادات البارِزَة للِحللزب الدميُقراطي 
الكردستاني “ثالِث أَقدم ِسكرتير للِحزب الدميقراطي 
الكردسللتاني بَعد َحمزة عبللد اهلل وإبراهيم أَحمد”. 
ِمن هذِه البيئة الَتي جَتمع بنِي الِنضال والسياسة ِفي 
ِظل ظللروٍف بالِغة الُصعوبِة في الُعهود السللابِقة ال 
سللِيما ُحقبة ُحكم صدام حسني إِنطلق آراس حبيب 
إِلى الَعمل السياسي. بَعد رَحيل اجلَلبي املُفاِجئ عام 
2015 أُختير آراس َحبيب زَعيماً للُمؤمَتر الوطني. وبرغم 
الكاريزمللا الَتللي كاَن يََتِسللم بِها اجلَلبللي فأن حبيب 
وبِحكم مَترسللِه بالعمل السياسي واملَالي واملَصرَفي 

لَللم يَِجد ُصعوبة تُذكللر في أَن يَحل َمَحللل زَعيم بدا 
لآلخرين ِمن الَصعب ِملء الفراغ الَذي يَُخلُفُه.

يَعمللل آراس حبيللب بِهدوء وبُِخطى واثِقللة جَتمع بنَي 
الِسياسللة واإلِقِتصللاد واألمن. ِميللزة آراس َحبيب إنه 
يَعللرُف ما يُريد، وال يَسللَتعِجل الَدرب ألن مللا يَِهمُه ال 
أن يَِصل هو ألنه يََتربع ُمنذ َسللَنوات على ِقمة الَعمل 
السياسللي الصاِمت واألمنللي الَفعللال واإلِقِتصادي 
الَناِجح ، بَْل ما يُريدُه أَن تَِصل أَفكارُه وَرؤاه وَتَصوراتُه ِمن 
ِخال سللياق ُمتكاِمل ِمن شأنِِه بِناء الَدولة واملواَطنة 
معاً. فاألُستاذ آراس يَبَتغي الَوسطية َطريقاً لَُه وَيُنِبذ 
الطائِفية وَيُشللِجع الَتوُجه الليبرالي آماً في إرسللاء 

دَولة املُؤسسات.

آراس حبيب كريم.. رؤية للمستقبل

برعاية األمللني العام للمؤمتر الوطني 
العراقللي املهنللدس آراس حبيب كرمي 
وبحضللور البطلللني العراقيني رياض 
العللزاوي ومحمللد العللزاوي ورئيللس 
اإلحتاد البريطاني كيرن كيدل ومنظم 
البطولة مارك رامسي، أُعلن الثاثاء 
2017/9/12، فللي مؤمتللر صحفي في 
فندق بابل ببغداد ،عن إنطاق بطولة 
العالم للكيك بوكسللنغ واملواي تاي 
وألول مرة في الوطن العربي والعراق.

املؤمتر الذي حضرته عشرات الوسائل 
اإلعاميللة احملليللة والدوليللة أفُتتح 
بالنشلليد الوطني العراقللي ، ووقفة 
حللداد علللى أرواح شللهداء العللراق 
والعالم، وقللال املهندس حبيب “يّحز 
في قلوبنللا أن نشللاهد أبطالنا وهم 
يقدمللون أروع اإلجنللازات والبطللوالت 
على مسللتوى عاملي فللي حني ال جند 
أي دعللم أو تكرمي لهللم، مع ذلك هم 
فخرون بعلَمهللم ووطنهم مما يحتم 
علينللا أن نقللدم لهللم كل مللا ميكن 
أن يقللدم من دعم، مضيفللاً أن أغلب 
األبطال هم من الطبقات املتوسطة 
والفقيرة لذلك يجب تشجيعهم من 
خال إقامة مثل هكذا بطوالت والتي 

من شللأنها أن تبرز املواهب الرياضية 
صللورة  وإيصللال  للعالللم  الشللابة 

مختلفة عن العراق والعراقيني“.
وأضاف األمني العللام ” هذه البطولة 
سللتكون كفيلة برفع احلظر تدريجياً 

عن العراق، في حللال أن يكون هنالك 
ننقللل  وأن  اإلحتللادات  تعللاون مابللني 
الصورة الصحيحة للعالم عن بلدنا، 
مؤكللداً أن غايتنللا األسللاس هي رفع 

إسم العراق عالياً “.

من جانبه عّبر البطل العاملي لسللت 
مرات فللي الكيللك بوكسللنغ رياض 
العللزاوي عن ُشللكره للسلليد حبيب 
على تلللك املبادرة ، قائللاً “ما يقدمه 
السلليد حبيللب هللو حلللم ألي بطل 

وهللذا املوقللف الوطني يُحسللب له 
شخصياً“.

وأشللار العزاوي أن بداية املوضوع كان 
صعبه و لكن بعد جهوداً مشللتركة 
مع السيد حبيب إستطعنا ان ننقل 

صورة مشللرقة عللن بغللداد والعراق 
ممللا سللّهل علينللا إقنللاع اإلحتللادات 
للمشللاركة في البطولللة، الفتاً الى 
أن أكثر مللن 18 دولة ستشللارك في 
هللذا البطولللة والعبني مللن كل دول 

العالم“.
وأضاف العزاوي “ال أستطيع أن أصف 
حماسللي وأنللا ألعللب في بلللدي بني 
أهلي وناسي، مؤكداً أن هذه البطولة 
سللتكون على مسللتوى عالللي جداً 

والغاية هي رفع احلظر عن العراق“.
وفي السياق نفسه ذكر السيد كيرن 
كيللدل رئيللس اإلحتللاد البريطاني “أن 
هللذه البطولللة سللتكون إحترافية ، 
مشيراً الى أن دورنا سيكمن في نقل 
ما رأيناه من صور حسللّنة عن بغداد 

والعراق“.
أمللا السلليد مللارك رامسللي منظم 
البطولللة “نحللن في غاية السللعادة 
والتفائللل إلقامة مثللل هكذا بطولة 
فللي العللراق وعلى مسللتوى عاملي” ، 
معبللراً عن شللكره وإمتنانه حلسللن 

الضيافة.
جديراً بالذكر أن األمني العام املهندس 
آراس حبيللب كللرمي وفي وقت سللابق 
رعى إعادة تأهيل وإفتتاح ملعب كرة 
قدم متكامل ألهالي حي األمانة في 
بغداد والذي قدمه كهدية لهم إمياناً 
بللأن الرياضة هي من توحللد القلوب 

وجتمع الشعوب.

اإلعالن عن إنطالق بطولة أبطال العالم بالكيك بوكسنغ
والمواي تاي للمحترفين في العراق و ألول مرة في العالم العربي

نش��ر األمني العام للمؤمتر الوطن��ي العراقي 
املهندس آراس حبيب كرمي، الثالثاء 2017/9/19 
منش��وراً على حسابه الرسمي في فيسبوك 
، جاء فيه “في كثير من األحيان تختزل بعض 
وسائل اإلعالم مبختلف منصاتها جو اخلالفات 
داخل البرملان ب” عرك��ة” بني النواب ميكن أن 

تصل أحيانا” حد التشابك باأليدي.
ال ش��ك أن جو اإلثارة واألكشن بات جزًء مما هو 
متداول إعالمياً ويس��اعد في إستقطاب عدد 
أكبر من املتابعني. لكن األمر يجب أن يختلف 
بالنسبة للسياسي الذي ينظر للمشهد من 

زاوية أخرى .
ولع��ل أول م��ا ينبغ��ي الوقوف عن��ده هو هل 
اخلالفات واملش��ادات هدفه��ا مصالح خاصة 

حزبية أو فئوية أو املصلحة العامة.

إذا كان الهدف ش��خصياً فإن التعامل معها 
وف��ق هذا املعي��ار أمر يتعل��ق بطبيعة تعامل 
بع��ض منصات اإلع��الم معها، لك��ن إذا كان 
اله��دف املصلح��ة العام��ة فإن من ش��روط 
الدميقراطي��ة ه��ي تقبل ال��رأي وال��رأي اآلخر 
وبالتال��ي فإن كل ما يبدو صداماً حتى لو كان 
حاداً إمنا يصب في مصلحة بناء الدميقراطية 
م��ع كل م��ا يترت��ب عل��ى ذل��ك من ش��روط 

واستحقاقات”.
أما عل��ى تويتر فقد غّرد األم��ني العام تغريدة 
عبر حس��ابه الرس��مي ،الثالث��اء 2017/9/19 
مفادها ” ميك��ن للدميقراطية أن تنمو في جو 
من اخلالفات ش��ريطة أن تك��ون في مصلحة 

الوطن واملواطن”.
دع��ا األمني الع��ام للمؤمت��ر الوطن��ي العراقي 
املهندس آراس حبيب كرمي،السبت 2017/9/15 
، الى العمل يداً بيد ملس��تقبل أفضل بدالً من 

تشويه األدوار الفردية أو اجلماعية.
وقال السيد حبيب في منشور له على حسابه 
الرسمي في فيسبوك “تتباين أدوار البشر من 
ف��رد الى آخ��ر ف��ي كل امليادين األس��رية منها 
والسياس��ية واإلدارية، لك��ن ما يصح من هذه 
األدوار لبلد ش��مولي غير م��ا يصح منها لبلد 
دميقراطي، مضيفاً أن األمر نفس��ه ينس��حب 
على اجملتمعات البدائية منها أو املتقدمة فما 
يصل��ح لهذه بالض��رورة اليصلح لتل��ك لدينا 
التزال الرؤى واألدوار س��واء للفرد أو للمؤسسة 
إما مشوهة أو يختلط فيها الفردي باجلماعي 

مبا ينعكس في النهاية على طبيعة األداء”.

وأضاف األمني العام “ينطبق ذلك على مراحل 
من��و اإلنس��ان بدء م��ن ري��اض األطف��ال حتى 
اجلامع��ة، كما ينطبق عل��ى العمل الوظيفي 
من أدنى س��لم في الدولة الى الدرجات العليا، 
واألمر نفسه نراه في العمل اإلنتاجي واملصرفي 
واإلقتصادي وأحياناً حتى على العمل التطوعي 
بحي��ث يطغى دور الفرد ويضم��ر دور اجملموع أو 
املؤسس��ة. مؤكداً أن “خطورة ذلك تكمن في 
أن عملي��ة التغيي��ر التي نعم��ل عليها تبقى 

محفوفة باخملاوف واخملاطر معاً”.
فيما غّرد األمني العام على حس��ابه الرسمي 
في “تويت��ر” ، جاء فيه��ا “اليزال الف��رد عندنا 
أقوى من املؤسس��ة إن كان ذل��ك في البيت أم 
املدرس��ة أم الدائرة، ح��ان الوق��ت لتنمية دور 

العمل اجلماعي”.

أك��د األمني الع��ام للمؤمت��ر الوطن��ي العراقي 
املهندس آراس حبيب كرمي ، اخلميس 2017/9/7 
، أن الدول��ة املدنية الحتت��اج إلى رموز للخوف أو 
للقداس��ة إمنا حتتاج الى أدوات فاعلة للخدمة 
العامة و س��ياق تطبيق س��ليم للقانون الذي 

يتساوى مبوجبه اجلميع.
وقال السيد حبيب في منشور له على حسابه 
الرسمي فيس��بوك ” بعيداً عن أية تصنفيات 
للدول��ة مدنية أم دكتاتوري��ة أم ثيوقراطية فإن 
قوته��ا التتمثل في الرمز السياس��ي أو الديني 
بل برصانة املؤسسة التي حتتوي الفرد وحتميه 
في الوقت نفس��ه ،مضيفاً إلى أن في األنظمة 
الدكتاتورية فإن م��ا ينظر إليه على أنه رمز هو 
ليس سوى دكتاتور يسوم الناس سوء العذاب 
مب��ا ميلكه م��ن أجه��زة قمعية، وف��ي األنظمة 
الديني��ة فإن رمزية رجل الدين حتول دون اخلوض 

في تفاصيل العمل السياسي”.
ولف��ت األم��ني الع��ام ال��ى أن “الدول��ة املدنية 
الحتتاج إلى رموز للخوف أو للقداسة، ما حتتاج 
اليه ه��ي أدوات فاعل��ة للخدم��ة العامة وفي 
س��ياق تطبيق س��ليم للقانون الذي يتس��اوى 
مبوجبه اجلميع”، مؤكداً أن “بينما تتقاطع كل 

أش��كال الدول مع مفهوم الدولة املدنية ألنها 
تصادره مس��بقاً، ف��إن الدولة املدني��ة وحدها 
التتقاطع مع أحد ألنه��ا تفرض خياراتها بقوة 

العدالة والقانون”.
فيما غّرد األمني العام على حس��ابه الرس��مي 

في تويتر :
“قوة الدولة برصانة مؤسساتها وهو ما ينبغي 
أن يك��ون هدفن��ا وش��غلنا الش��اغل للفت��رة 

املقبلة”.

مرة أخ��رى يفاج��ئ العراقي��ون العالم بنصر 
جديد يضاف إلى سلس��لة ما باتوا يسطرون 
م��ن مالحم متتالية منذ قادمون يا نينوى إلى 

تلعفر.
فبع��د أي��ام قالئ��ل م��ن تل��ك املعرك��ة التي 
ش��كلت مفاجأة ب��كل املعايير العس��كرية 
واإلس��تراتيجية جاء حترير ناحية عكاش��ات 
غرب��ي األنبار كأول رد عمل��ي وصاعق للجرمية 

اجلبانة التي ارتكبها اإلرهابيون اجلبناء.
إنني ف��ي الوقت ال��ذي أتقدم في��ه بالتهنئة 

احلارة ألبطال قواتنا املسلحة بكافة صنوفها 
به��ذا العمل البطولي أود اإلش��ادة بالتفاعل 
الصميمي لكل مكونات الشعب العراقي مع 
ما بات يحقق أبناؤهم من منجزات عظيمة. 

وبينم��ا تضيق يوم��اً بعد يوم املس��احة التي 
س��يطر عليه��ا أصح��اب الفكر األس��ود في 
غفل��ة من الزمن فإن مس��احة األمل تتس��ع 
لكل العراقيني جلهة بناء وطن معافى خيراته 

وثرواته تتسع للجميع.

األمين العام: الديمقراطية يمكن أن تنمو في جو
من الخالفات شرط أن تصب في مصلحة الوطن والمواطن

األمين العام يدعو للعمل التكاتفي الجماعي لبناء 
مستقبل أفضل

األمين العام: الدولة المدنية هي الوحيدة التي ال تتقاطع 
مع أحد ألنها تفرض خياراتها بقوة العدالة والقانون

األمين العام : عكاشات نصٌر ساحٌق وأمٌل 
كبير بوطٍن معافى

األمين العام: مشروعنا جاء للتغيير واالنتخابات ليست غايتنا
لتق��ى األم��ني الع��ام للمؤمتر 
الوطن��ي العراق��ي املهن��دس 
آراس حبيب كرمي ،مساء يومي 
األربع��اء واخلميس مس��ؤولي 
تنظيم��ات  مكات��ب  وم��دراء 
الدكتور  احملافظ��ات بحض��ور 
مبش��اركة  و  املن��دالوي  ع��الء 
املؤمت��ر  ح��زب  م��ن  قيادي��ني 

العراق��ي وعل��ى قاع��ة املؤمتر 
الوطني ببغداد.

وج��رى خ��الل اللقاءين بحث 
إمكاني��ة خلق قيادات ش��ابه 
حل��ول  إيج��اد  عل��ى  ق��ادرة 
مناس��بة للمش��كالت الت��ي 

يواجهها اجملتمع الشاب .
من جانبه أكد الس��يد حبيب 

أن “من أولويات املؤمتر الوطني 
العراق��ي ه��و تغيي��ر الواق��ع 
اإلنتخاب��ات  وأن  املع��اش، 
املؤمت��ر  غاي��ة  ليس��ت  ه��ي 
،إمنا مش��روعنا ج��اء للتغيير 
ومحاولة التركيز على اجلوانب 
اخلدمي��ة والتوعوية والتربوية 
الش��بابية  املش��اريع  ودع��م 

مب��ا يخ��دم اجملتمع، مبين��اً أن 
“املرحل��ة القادم��ة س��تكون 

مرحلة بناء وتغيير حقيقي”.
“أن  الع��ام  األم��ني  وأض��اف 
في  والشباب  املرأة  مش��اركة 
اجملتم��ع يجب أن تك��ون أكثر 
الش��باب هم  فعالي��ة ك��ون 
دعامة اجملتمع وبناة مستقبل 

الوطن “.
حبي��ب  املهن��دس  واختت��م 
حديثه محفزاً الش��باب على 
واملش��اريع اخلدمية  األعم��ال 

التطوعية .
اللقاءي��ن  أن  بالذك��ر  جدي��راً 
مس��ؤولي  حض��ور  تضمن��ا 
تنظيم��ات  مكات��ب  وم��دراء 

احملافظ��ات ل��كل م��ن مكتب 
النجف األشرف، مكتب صالح 
الدين، مكتب كركوك، واملثنى 
،مكتب ديالى، مكتب البصرة 
ومكتب ذي قار ،مكتب ميسان 
، الديوانية، واس��ط ، كربالء ، 
مكت��ب بغ��داد، باإلضافة الى 

مكتب املوصل.

تواصل

بيانات أخبار

صفحٌة أخرى من صفحات الوطن البيضاء، تستعد للتحرير على أيدي غيارى 
القوات املسللّلحة الباسلللة والتشللكيات السللاندة لها، في عمليات حترير 

مناطق غرب ُمحافظة األنبار التي كان يُسيطر عليها التنظيم اإلرهابّي .
إّن املؤمتللر الوطنّي العراقللّي يبتهج حقاً مبللا حّققته القطعات العسللكرّية 
املُتجحفلة من نصٍر سللريع في مناطق شللرقّي قضائي عنه وراوه، بعد هروٍب 
وإنهيارٍ تام من قبل عناصر التنظيم اإلرهابّي البغيض، فيما يشللّد على أيدي 
املقاتلني الغيارى وأبناء العشللائر األصيلة في توحدهم إلقتاع خطر اإلرهاب 

في ما تبّقى من تراب الوطن العزيز .
كمللا يعتقد املؤمتر الوطنللّي العراقللّي أن عمليات التحرير سُتشللّكل ضربة 
قاصمللة لإلرهللاب املُنهزم، وتقضللي على ذيوللله وخاياه النائمللة في بعض 
املناطق واحملافظات احمُلّررة، وستمنع من تكرار ُمسلسل اإلعتداءات اجلبانة في 

املدن اآلمنة والتي تطال املواطنني األبرياء بني فينٍة وأخرى .
النصُر للعراق وجيشه املغوار، وشعبه املعطاء
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يُتابع املؤمتر الوطنّي العراقلليّ بقلٍق بالغ وترقٍب حذر حمات 
وإجللراءات التصعيللد األخيللرة فللي املواقللف السياسللّية 
واإلعامّية بني السلللطات التشللريعّية والتنفيذّية والقوى 
السياسّية في إقليم كوردسللتان وفي املركز بشأن مشروع 

اإلستفتاء .
ومنللذ بدايات الدعوة إلجراء اإلسللتفتاء أجرى املؤمتر الوطنّي 
العراقللّي حللوارات مكّثفة، وواصللل إتصاالتلله ولقاءاته مع 
األطراف املعنية بهدف سلليادة احلوار اإليجابي الفاعل، ليس 
فقط مع مسألة اإلستفتاء، بل وعموم اخلافات وفقاً لألطر 
التشللريعّية ومبوجب مبادىء العدل واإلنصاف ومستلزمات 
املواطنة واألخللوة التأريخّيللة ومتطلبات العيش املُشللترك 

وشروط وأحكام املُشاركة في احلكم وإدارة شؤون الباد .
إن إمياننا الراسللخ باألخوة التأريخّية ووحللدة املصير ووجوب 
مواجهة مخاطر اإلرهللاب ومعاجلة التحديللات اإلجتماعّية 
واإلقتصادّية الكبيرة التي تواجه شللعبنا في عموم مناطق 
الباد ، يحّفزنا إلى بذل كل اجلهود وتقدمي التضحيات إلعطاء 
أولوية قصوى لتمكني شعبنا من بناء الدولة املدنّية احلديثة 

اآلمنة واملُستقرة واملُزدهرة .
إن اخلشللية من بلوغ التصعيد في املواقف السياسللّية إلى 
مراحللل بالغللة التعقيد ومن بلللوغ التصعيد فللي اخلطاب 
اإلعامللي إلى مراحل بللث الكراهية بني القوى السياسللّية 
والشرائح اإلجتماعّية املكوِّنة لشعبنا ، تلزمنا بدعوة جميع 
األطللراف إلى اإلسللراع بإتخاذ كّل ما يلللزم لوقف التصعيد 
السياسللّي واإلعامّي وإلى اإللتزام الفللوري بآليات التهدئة 

الشاملة والتحول إلعتماد سبل احلوار اإليجابّي البّناء .
إن املؤمتر الوطنّي العراقّي وبحكم إمتاكه ألفضل العاقات 
مع جميع األطراف ، يضع كل إمكانياته ويوّظف كّل قدراته 
وعاقاته للُمسللاهمة الفاعلة في احلوار اإليجابي املنشللود 
، مللن أجل الوقللف الفوري للتدهللور احلاصل فللي العاقات 
واملواقف بني أطراف األزمة ، والذي إذا ما إستمّر دون عمٍل جاّد 
ومشللترك بني كّل االطراف فإنه قد يؤدي بالباد – ال سللامح 

اهلل – إلى خراٍب شامل ومستقبٍل مجهول .
املؤمتر الوطنّي العراقّي
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بيان بُمناسبة بدء عمليات 
تحرير غرب األنبار(

بيان حول التصعيد بين المركز واإلقليم
إلتقللى األمللني العللام للمؤمتللر 
الوطني العراقي املهندس آراس 
حبيب كرمي جمعاً من تنظيمات 
اجلمعللة  املدنيللة،  الدولللة 
2017/9/22، علللى قاعللة املؤمتر 

الوطني في بغداد.
 ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة 
اللقاءات الدوريللة التي يقيمها 
املؤمتللر الوطني ملناقشللة آليات 

العمل وسبل تطويرها .
حضر اإلجتماع عدد من قياديي 
املؤمتر الوطني واملتمثلة بالسيد 
نوري بدران و د.ليث شّبر واألستاذ 
أحمد األسللدي مدير تنظيمات 

الدولة املدنية.
حيث مت فتح باب احلوار والنقاش 
حول أمللور حزبية والنشللاطات 
املقترحللة وجاء إسللتذكار حزب 
النضالللي  ومشللواره  املؤمتللر 
الطويللل مع مؤسسلله الراحل 

الكبير  الدكتور أحمد اجللبي .
هذا  وأشاد احلضور  بدور املهندس 
وخطواتلله  كللرمي  حبيللب  آراس 
الهادفة إلنشللاء الدولة املدنية 
والتللي تؤمن باحلريللات والعدالة 
اإلجتماعيللة بغللض النظر عن 

اإلنتماءات .
خللال  حبيللب  السلليد  وقللال 
اللقللاء “العراق أهم من األحزاب 

السياسية كلها وأعلى وأسمى 
من كل املسميات لكن لألسف 
اليللوم يشللهد العللراق تراجع و 
على كافة األصعللدة ، مبيناً أن 
“احلل سلليكمن في إنتاج فكرة 
مختلفة عن اآلخرين وسنحاول 
جمللع العراقيللني ككل بغللض 
النظر عن ديانتهم أو مذهبهم 
حتللت سللقف الدولللة املدنية”، 
وأشار الى أن “املنظومة احلاكمة 
فشلللت فللي إدارة الدولة ألكثر 

مللن 14 عللام، وكّرسللت عملها 
ومنافللع  مكاسللب  لتحقيللق 
شللخصية، مؤكللداً أن واجبنللا 
اليوم هو إلغاء احملاصصة املقيتة 
التي أوصلتنا الى ما نحن عليه 

اليوم”.
 وإختتللم األمللني العللام حديثه 
مؤكللداً علللى إهتماملله باملرأة 
العراقيللة والعمللل علللى إعادة 
حقوقها املسلوبة وذلك لتطوير 

اجملتمع ومنع إضطهادها.

أقامللت منظمللة حياتنللا للتنمية 
البشرية مهرجاناً تأسيسياً، مساء 
األربعاء 2017/9/20 وبحضور ودعم 
من األمللني العام للمؤمتللر الوطني 
العراقي املهندس آراس حبيب كرمي، 

على قاعة نادي الصيد ببغداد.
أفُتتللح احلللدث بالنشلليد الوطني 
عزفته رنا جاسم على البيانو ،ومن 
ثم وقفة حداد على أرواح شللهداء 

العراق وقراءة سورة الفاحتة .
مديللرة منظمللة حياتنللا للتنمية 
أمللني  مللروة  السلليدة  البشللرية 
فعاليللات  إفتتحللت  الربيعللي 
املهرجللان قائلللًة “أتقللدم بخالص 
ُشكري وأمتناني ألمني العام املؤمتر 
الوطنللي العراقللي املهنللدس آراس 
حبيب كللرمي على دعملله املتواصل 
من أجللل تنميللة الشللباب وتقدمي 
املسللاعدة جلميللع فئللات اجملتمللع 
ومبختلف أطيافه “، مؤكدًة على أن 
هدف املنظمة الرئيسي هو حماية 
احلقوق األساسية للمرأة والشباب 
مسللتلزمات  وتوفيللر  واألطفللال 
املعيشة لهم، باإلضافة إلى العمل 
على حتفيز األفراد لتنمية قدراتهم 
والثقافية  العقليللة  وإمكاناتهللم 
وتطوير جميع األنشللطة املتعلقة 
مبجاالت التربيللة والثقافة والفنون 

والعلوم” .
مللن جانبه أكللد املهنللدس حبيب 

“ركزنللا وسللنركز في عملنللا على 
الشباب وإمكانية دعمهم وأعتقد 
أننا حققنا جزءاً من مشروعنا الذي 
إنبثق منذ تسللعة أشللهر”، مؤكداً 
أن حللزب املؤمتللر الوطنللي العراقي 
يضع نصب عينيه أربعة أمور وهي 
الشللباب واملللرأة والرياضللة والفن” 
،مبيناً أن أهم الفعاليات اليوم هي 
التطوعية  الشللبابية  الفعاليللات 
والتي تهدف خلدمة اجملتمع بشكل 

عام”.
حديثلله  العللام  األمللني  وإختتللم 
معبراً عن شللكره و فخره بحضور 
محفللزاً  نشللاطات،  هكللذا  مثللل 
الشللباب على أن يدعموا بعضهم 

بعللض خلدمللة العللراق والعراقيني 
“البسللاطة  باملثللل  مستشللهداً 

تصنع اخللود”.
فيما أردفللت مديرة مصللرف الباد 
األسللامي السلليدة هيفاء عباس 
“أتقللدم بالشللكر لدعوتللي حلضور 
املهرجان وأبارك للقائمني على إدارة 
املنظمة جناحاتها ودورها املهم في 
خدمللة اجملتمللع عموماً والشللباب 

خصوصاً”.
وتخلللل املهرجللان وصللات غنائية 
ملواهللب شللابة إضافًة إلللى تقدمي 
بعللض األعمللال الفنيللة الهادفة، 
وفي اخلتللام مت تكرمي املدربني وبعض 

املشاركني بشهادات تقديرية .

األمين العام في لقائه مع تنظيمات الدولة المدنية: 
العراق أهم من الجميع وأسمى من كل المسميات

األمين العام: نركز في عملنا على دعم الشباب .. 
والفعاليات التطوعية أساسية

إستشهاد  حادثة  آراس حبيب كرمي  املهندس  العراقي  الوطني  للمؤمتر  العام  األمني  إستذكر  لقاء عاطفي  في 
مراسل قناة آسيا الشهيد “صهيب الهيتي” وذلك خال إستقباله لوالد الهيتي في مكتبه الشخصي ببغداد، 

الثاثاء 2017/9/19، وبحضور كل من السادة أحمد كرمي مدير عام قناة آسيا ومحمد األسدي املدير التنفيذي. 
إلى أنه قدم روحه ثمناً إليصال احلقيقة إلى  وعبر حبيب عن فخره بالهيتي بالرغم من حزنه لفقدانه مشيراً 

الشعب قائاً: “إننا وزمائه نزداد قوة وإرادة عند الوقوف على دوره امليداني في تغطية أحداث محافظته”.
وفي اجلانب اآلخر أكد والد الشهيد عن فخره وإعتزازه بإستشهاد إبنه الذي أعتبره مثاالً لصوت احلق الذي لن 
يهاب امليدان ورصاص العدو، مشيراً إلى أنه وقف مدافعاً عن شعبه ووطنه قبل أن يسقط شهيداً في سبيله، 
مثمناً في الوقت نفسه دور األمني العام.  يذكر أن صهيب الهيتي قد أستشهد إثر تفجير إرهابي في قضاء هيت 

شمال محافظة األنبار في آيار املاضي.

مع قرب بداية العام الدراسّي اجلديد .. بدأت الفرق 
العراقّي،  الوطنّي  املؤمتر  في  اخلدمّية  التطوعّية 
جلوس  مقاعد  إلصاح  كبيرة  بحملة  بالقيام 

الطلبة في عدد من مدارس ُمحافظة الديوانّية .
اإلبتدائّية  املدارس  من  عدداً  احلملة  شملت  وقد 
بعد  الديوانّية،  مدينة  مركز  في  واملتوسطة 

اخلشبّية،  املقاعد  إلصاح  احلاجة  تشخيص 
واإلضرار  اإلرهاق  تُسبِّب  أضرار  من  تعانلي  والتي 

للطلبلة.
املكتب اإلعالمّي

للمؤمتر الوطنّي العراقّي
17 أيلول 2017

مايناسب  الرياضة  من  اخذت  أمة  كل  شعار”  حتت 
كأس  بطولة  أقيمت   ، بأهدافها”  ويتصل  وضعها 
والتي  احلر،  السيارات  إلستعراض  األولى  العراق 
حصلت على دعم من األمني العام للمؤمتر الوطني 
أبطال  فريق  وبأشراف  كرمي  حبيب  آراس  املهندس 

املنصور ومنظمة حياتنا للتمنية البشرية.
الشباب  السيد حبيب مبواهب  من  إمياناً  ويأتي ذلك 
وطاقاتهم وسعياً منه إلعطاهم متنفس للتعبير 

عن مواهبهم، وإتاحة غير املتاح لهم.

للسيارات،  كبيراً  إستعراضاً  تضمنت  الفعالية 
وهم  وتكرميهم  مشاركني  ثاث  بفوز  أنتهت  والتي 

كل من:
1_أحمد العسكري /البصرة 

.“ ZR سيارة نيسان“
2_ أحمد زعرة / بغداد

.”BMW سيارة“
3_أسامة النقيب /البصرة

“سيارة  نيسان “. األمين العام: الهيتي قّدم روحه ثمنًا إليصال الحقيقة

إلتقت قيادات املؤمتر الوطني العراقي املتمثلة بالسادة نوري البدران، هاني إدريس، ليث شبر، مازن العبودي وكاميران 
فاخر مع تنظيمات الدولة املدنية بحضور األستاذ أحمد األسدي مدير التنظيمات، السبت 2017/9/16، على قاعة 
املؤمتر الوطني في بغداد.  وجرى في بداية اللقاء فتح باب املناقشة واحلوار لتوضيح أبرز املشاكل واملعوقات التي 
تواجهها التنظيمات. من جانبهم أكد احلاضرون أن مشروع املؤمتر الوطني العراقي بقيادة أمينه العام املهندس 
آراس حبيب كرمي هو مشروع لبناء دولة مدنية تؤمن بالعدالة اإلجتماعية، و إلبراز هوية احلزب الذي يّعد مشروعاً 

وطنياً عابراً للطائفية ومستقطباً ألكبر عدد من الناس بغض النظر عن دينهم ومذهبهم وقوميتهم.

قيادات المؤتمر الوطني تلتقي تنظيمات الدولة المدنية

الفرق التطوعّية في المؤتمر الوطنّي العراقّي تنّفذ حملًة 
إلصالح مقاعد الطلبة في عدد من مدارس محافظة الديوانّية

األمين العام يدعم بطولة كأس العراق
الستعراض السيارات الحر
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ش��هد القرن اخلام��س الهجري نهض��ة فكرية 
شاملة، وتقدماً علمياً ملحوظاً، على الرغم من 
ان��دالع أربعة حروب كبرى فيه. وعزا البعض ذلك 
إلى س��ببن اثن��ن أولهما ظهور أكث��ر من )80( 
شاعراً وعاملاً ومؤرخاً ومنشئاً من الطبقة األولى. 
وثانيهما انتش��ار املدارس الرسمية التي يحاضر 
فيها كبار العلم��اء، ويتخرج منها الطلبة، على 
وفق نظام صارم، ومنهج محدد، وسنوات دراسية 

كافية.
 كان ه��ذا القرن الذي تقاس��مت فيه الس��لطة 
الدولتان العباس��ية والفاطمية واسطة العقد 
في حقبة صعود احلضارة اإلسالمية في الشرق. 
ول��م يكن من قبي��ل الصدف��ة أن تكون معظم 
اإلجن��ازات الت��ي حفظتها لن��ا املص��ادر العربية 

واألجنبية قد حدثت في تلك احلقبة.
غير أن من الغريب أن يكون ثمانون شخصاً فقط 
من )الفحول( عاش��وا في عقود متفاوتة من هذا 
القرن هم الذي��ن صنعوا تل��ك النهضة. فلدينا 
في بع��ض محافظات العراق ما يفوق هذا الرقم 
مرات عديدة، دون أن يبدو عليها أي تقدم فكري أو 

عمراني أو اجتماعي على اإلطالق!
بل إن عدد الش��عراء املس��جلن ف��ي إحدى هذه 
احملافظ��ات بل��غ )80( ش��اعراً بالتم��ام والكمال! 
ولك��ن أوضاعها انحدرت من س��يئ إلى أس��وأ. 
ونخرت النزاعات العش��ائرية والفئوية  جسدها 
الغض، حت��ى باتت عرض��ة للتم��زق والفوضى. 
هذا عدا عما فيها من الكتاب واألدباء وأس��اتذة 
اجلامعات ف��ي مختلف االختصاص��ات العلمية 

واإلنسانية.
وق��د ال تصح املقارنة إذا ما علمنا أن من الثمانن 
فحال األولن كان ابن سينا والغزالي وعمر اخليام 
واخل��ازن وأبو العالء املع��ري. وه��ؤالء جمعوا إلى 
موهبة الش��عر علوم الطب والفلسفة والفقه 

والنحو والفلك وغير ذلك من علوم األولن!
أم��ا جامعات تلك األيام فلم تتجاوز في حجمها 
وعدتها حجم مدرس��ة ثانوي��ة للبنن في أيامنا 
ه��ذه! ولكن تل��ك امل��دارس كانت أكث��ر فعالية 
من جامعاتنا بعش��رات املرات. وقد عني ببنائها 
واإلنفاق عليه��ا جماعة من ال��وزراء والوالة مثل 
نظ��ام امللك والبيهق��ي ونصر بن س��بكتكن .. 
وس��واهم من رجاالت تلك األي��ام! ولكنها كانت 
ذات تقاليد )أكادميية( صارمة، لم ينشد طلبتها 
س��وى وجه العلم، ولم يبتغ أساتذتها غير وجه 
احلقيق��ة. وكان��ت الدولة تنفق عليها بس��خاء 
ليس له نظير. حتى أن  املدرس��ة النظامية التي 
بناه��ا الوزير الس��لجوقي نظام املل��ك عام 459 
للهج��رة ببغ��داد متتع��ت بإنفاق مال��ي قيل أنه 
كان كافي��اً لوضع اجليش العباس��ي على أعتاب 

القسطنطينية!
إن أي جامع��ة من جامعات الع��راق تبدو مؤهلة 
اليوم لتخريج آالف الشعراء واألطباء واملهندسن 
والفالس��فة .. لك��ن ه��ذه الب��الد ال تس��تطيع 
االستغناء عن أطباء الهند وال مهندسي الصن 

وال شعراء أوربا وال كتاب أميركا!
علين��ا أن نعي��د جترب��ة القرن اخلام��س الهجري، 
ونس��عى خلل��ق ه��ؤالء الثمان��ن، ومدارس��هم 
العلمية الرصين��ة، إذا ما أردن��ا أن نضع أقدامنا 
على س��كة السالمة. وليس ذلك باألمر العسير 

أو املتعذر على أية حال.

الثمانون شاعرًا

محمد زكي إبراهيم

عبد العليم البناء
 

على وق��ع خطى االنتص��ارات املتالحقة 
ضد أعداء الس��الم م��ن عصابات داعش 
اإلرهابي��ة وحتت ش��عار ) مع��اً من أجل 
الس��الم .. االحترام والسالمة والكرامة( 
أحي��ا املوس��يقار العامل��ي نصير ش��مة 
حفال موس��يقيا كبيرا وفريدا من نوعه 
في املسرح الوطني في العاصمة بغداد 
ملناس��بة يوم الس��الم العامل��ي بحضور 
نائب ممث��ل االمن العام لألمم املتحدة في 
العراق جورجي بوس��طن وممثل محافظ 
البنك املرك��زي العراق��ي ورئيس وممثلي 
رابطة املصارف اخلاص��ة العراقية وعدد 
والهيئ��ات  العراقي��ن  املس��ؤولن  م��ن 
املثقف��ن  م��ن  ونخب��ة  الدبلوماس��ية 
والفنانن واإلعالمين ورؤس��اء منظمات 

اجملتمع املدني وغيرهم .
احلفل الذي حضره أكثر من الف شخص 
ومتيز بحسن التنظيم الشامل وأقامته 
رابط��ة املصارف اخلاص��ة العراقية التي 
كان دورها فاعال ومؤثرا عبر الدعم املادي 
واللوجس��تي من خالل املصارف اخلاصة 
الداعمة وبعض الفرق املتطوعة بقيادة 
الس��يد ودي��ع احلنظ��ل رئي��س الرابطة 
رعته جهات ع��دة متثلت بالبنك املركزي 
العراقي ووزارة الثقافة واليونسكو فضال 
عن ش��بكة االعالم العراقي التي كانت 

الراعي اإلعالمي الرسمي للحفل.
وابت��دأ احلف��ل بع��زف الس��الم الوطني 
العراقي وقراءة سورة الفاحتة على أرواح 
ش��هداء الع��راق وم��ن ثم ع��رض فيلم 
وثائقي م��ن إعداد وإخ��راج الزميل نبيل 
واستعدادات  حتضيرات  النجاراستعرض 
رابطة املصارف العراقية الجناز حفل يوم 
السالم العاملي واملبادرات اإلنسانية التي 
اطلقها ش��مة بتمويل ورعاية الرابطة 
ومنها حملة أهلنا لرعاية ودعم النازحن 

والق بغداد وغيرها.
وإعتل��ى املنص��ة ممث��ل األم��ن الع��ام 
لألمم املتح��دة في العراق الس��يد جورج 
بوس��طن ال��ذي ألق��ى كلمت��ه باللغة 
العربي��ة الفصحى ماس��جل س��ابقة 

مهمة حي��ث أكد :« ننحني للش��هداء 
الذين س��قطوا ف��ي الدفاع ع��ن العراق 
وم��ن أج��ل ان تس��تمر احلي��اة، وبفضل 
تضحياتهم وشجاعتهم حتررت املوصل 
وباق��ي ارض الع��راق، م��ن ق��وى الش��ر 
داعش« .مش��يدا ب��دور الفن��ان العاملي 
وسفير السالم نصير شمة في تكريس 

وإشاعة لغة السالم واحملبة ونبذ العنف 
والتطرف الس��يما في حفله احلالي في 
يوم السالم العاملي برفقة مجموعة من 
املوسيقين العاملين الذين تضامنوا مع 

شعب العراق ضد اإلرهاب .
عل��ى  السادس��ة  وللس��نة  وكعادت��ه 
التوال��ي حلق املوس��يقار نصير ش��مة 

بإبدعاته املوس��يقية املتوهجة برسائل 
الس��الم واجلم��ال واحل��ب الت��ي نثره��ا 
في س��موان الع��راق الذي يرن��و الى الى 
السالم واألمان في كل حلظة باالشتراك 
م��ع ضيوف��ه املميزين الذي��ن قدموا من 
وفرنسا  واملكسيك  والباكستان  أميركا 
والباراغ��واي فض��ال ع��ن الع��راق فقدم 

مؤلفات موسيقية موحية ومعبرة ودالة 
ابتدأه��ا ب )حكاي��ة ش��هيد( ليعقبها 
بقطعة )أور( التي اس��توحاها من جرمية 
داع��ش التي ارتكبته��ا مؤخرا في طريق 
الناصرية البصرة وراح ضحيتها عشرات 
الش��هداء وش��اركه بعزفه��ا راميون من 
املكس��يك والفن من امي��ركا وناهتوفا 

من ارمينيا.
وم��ن ث��م تتال��ت مؤلفات��ه املوس��يقة 
الراقية شكال ومضمونا سواء االنفرادية 
أم تلك التي قدمها مبرافقة املوسيقين 
األجانب والعراقين وشملت :  باب توما، 
الى تونس ،وإش��راقات ، والربيع، ورقصة 
الفرس، وغيرها فضال عن مجموعة من 
االعمال كان م��ن بينها ايقاعات قدمها 
ثالث��ة من العازفن من الع��راق والبرازيل 
والباكس��تان فض��ال عن قطع��ة رحلة 
الى الهن��ود احلمراالنفرادية التي قدمها 
الع��ازف الباراغواني وقطع أخرى أضفت 
على جو احلفل تناغما في إيصال رسائل 
الس��الم العاملية من بغداد دار الس��الم 
التي وقف��ت بوج��ه اإلره��اب والتطرف 

والعنف.
وش��هد احلفل  القاء الباحث التونس��ي 
الدكت��ور عب��د اللطي��ف عبي��د  كلمة 
حيا فيها ش��عب العراق كذلك قصيدة 
الش��اعر التونسي مازن الش��ريف التي 
تغنى فيها بالع��راق وادواره الفاعلة في 

نهوض االمة العربية والدفاع عنها .
نصير ش��مة الذي بق ل��ه أن أطلق أكثر 
من مب��ادرة مع رابطة املص��ارف اخلاصة 
العراقية ومنها مب��ادرة ألق بغداد أعلن 
خالل احلفل ان هذه املب��ادرة التي تهدف 
الع��ادة تأهي��ل 20 س��احة ف��ي بغ��داد 
س��تنطلق قريبا بعد اكتمال االجراءات 
القانونية، مش��يرا إلى أن هذا املش��روع 
دعمه عدد من املص��ارف اخلاصة برعاية 
البنك املركزي العراقي وبالتنس��يق مع 
الرابط��ة ، موضح��ا أن البن��ك الدول��ي 
سيكون املشرف على تنفيذ مشروع ألق 
بغداد.ونوه إلى أن رابطة املصارف اخلاصة 
تع��د الش��ريك االس��تراتيجي لن��ا عبر 
دعمها لعدد من املب��ادرات التي اطلقت 

افكارها في السنوات املاضية .

سفير السالم نصير شمة يحيي
يوم السالم العالمي بلغة الموسيقى

برعاية رابطة المصارف الخاصة وفي حفل كبير وجمهور حاشد

عزف نصير شمة يفتتح احلفل

الهيئ��ة العلمي��ة للجائ��زة، وحاوره��م 
اإلعالمي العراقي هيثم الزبيدي.

ق��دم اإلعالمي هيثم الزبي��دي في بداية 

الندوة نبذة عن الدور املهم جلائزة الشيخ 
زايد للكتاب، وامليدان الواسع الذي حتركت 
في��ه اجلائ��زة مبختل��ف فروعه��ا، لتعزيز 
التفاعل بن الثقافات العاملية وتسليط 
الضوء على تأثيرات الثقافة العربية في 

الثقافات العاملية على مر العصور.
ومتد اجلائزة أجنحتها على خارطة ثقافية 
واسعة، مقسمة إلى 8 فروع هي الثقافة 
العربي��ة في اللغات األخ��رى، والترجمة، 
واآلداب، وشخصية العام الثقافية، وأدب 
الطف��ل والناش��ئة، والنش��ر والتقنيات 
الثقافية، والفنون والدراس��ات النقدية، 

ختاما بجائزة التنمية وبناء الدولة.
واس��تهل املدي��ر التنفي��ذي لقط��اع دار 
أبوظب��ي  باإلناب��ة ف��ي هيئ��ة  الكت��ب 
للس��ياحة والثقافة، عب��داهلل ماجد آل 
عل��ي، اجللس��ة احلوارية بكلم��ة ترحيب 
حت��دث خاللها عن دور الهيئ��ة في رعاية 
املب��ادرات الثقافي��ة والت��ي تن��درج م��ن 
ضمنه��ا جائ��زة الش��يخ زاي��د للكتاب، 
واجلائزة العاملية للرواية العربية »البوكر« 
و«مع��رض أبوظب��ي الدول��ي للكت��اب«، 
ومش��روع »كلمة« للترجم��ة، باإلضافة 
إلى مبادرات الدائرة في الفنون، من خالل 
بن��اء املتاح��ف العاملية واملراك��ز الفنية 
مث��ل »متح��ف زايد الوطن��ي« ومتحف 
أبوظب��ي«، ومتحف »جوجنهامي  »اللوفر 

أبوظبي«.
وقال آل علي: »من خالل كل هذه املبادرات 
الرائدة، تسعى هيئة أبوظبي للسياحة 
والثقاف��ة إل��ى مد جس��ور التواصل مع 
الثقافات األخرى لتوس��يع آفاق التواصل 

احلضاري، وتسليط الضوء على إبداعها، 
وتكرمي األعمال الفكرية واألدبية والنقدية 
والبحثي��ة الت��ي تُثري احلرك��ة الثقافية 
العربي��ة والعاملي��ة، وحتفي��ز الناش��رين 

العرب وتنشيط حركة الترجمة«.
أول املتحدث��ن كان��ت مارغري��ت أوبانك 
مؤسس��ة وناش��رة مجل��ة »بانيب��ال«، 
التي تنش��ر األدب العربي املعاصر باللغة 
اإلنكليزي��ة من��ذ 20 عام��ا. وحتدثت عن 
العالق��ة الوثيق��ة ب��ن جائ��زة الش��يخ 
زاي��د ومجل��ة »بانيب��ال«، كم��ا تطرقت 

ف��ي حديثها إلى »جائزة س��يف غباش- 
بانيب��ال« ل��ألدب العرب��ي املترج��م إل��ى 

اإلنكليزية.
وأش��ارت أوبانك إلى أن احملور املشترك هو 
توس��يع الصالت بن الثقافات، وأن األدب 
هو الوس��يلة الس��حرية األعمق واألكثر 
فاعلية في احل��وار بن الثقافات اخملتلفة، 
وخاصة ترجم��ة األدب، التي تفتح اآلفاق 

األكثر تأثيرا في التفاعل بن الشعوب.
وذكرت أن اخلارطة الواسعة حلقول جائزة 
الش��يخ زاي��د والفائزين به��ا من جميع 

أنحاء العالم تكش��ف مساحة تأثيرها، 
حيث س��اهمت في زيادة تأثي��ر األعمال 
الثقافية وإيصالها إلى مختلف األوساط 

الثقافية في شتى أنحاء العالم.
وأش��ارت أوبان��ك إل��ى حج��م احلض��ور 
الثقافي لألس��ماء الهام��ة التي أضاءت 
جائزة الش��يخ زايد أعماله��م، مقترحة 
أن توسع اجلائزة نشاطها من خالل عقد 
ندوات دراسية في جامعات عاملية لزيادة 
تأثي��ر األعمال الثقافية التي احتفت بها 

اجلائزة.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
 

أسهمت جائزة الشيخ زايد للكتاب على 
م��دى 11 دورة س��ابقة ف��ي إذكاء ح��راك 
ثقافي بارز س��واء على املس��توى العربي 
أو العامل��ي، مب��ا ميث��ل إش��عاعا للثقاف��ة 
العربية في الداخل واخلارج وتكرميا لكتاب 
ومثقف��ن اس��هموا في املس��ار الثقافي 
العرب��ي، وواصلت اجلائ��زة انفتاحها على 
الثقافات العاملية، خاصة من خالل فرعها 
الذي اس��تحدثته عام 2013 حتت مسمى 
»الثقاف��ة العربي��ة في اللغ��ات األخرى« 
حرص��ا منها عل��ى أن تن��ال اإلص��دارات 
الرصين��ة التي تق��دم إضاف��ات معرفية 
اس��تثنائية إلى حقول الثقافات الكونية 

تقديرا علميا.
وقد نظم��ت جائزة الش��يخ زايد للكتاب 
جلس��ة حوارية مع الناش��رين واملؤلفن 
واملترجمن األربعاء املوافق ل� 20 سبتمبر/

أيلول 2017 في فن��دق النزبوروه في لندن، 
ملناقشة فرع اجلائزة »الثقافة العربية في 
اللغات األخرى«، الذي يس��تقبل األعمال 
األدبي��ة والدراس��ات النقدي��ة املتعلق��ة 
بالثقاف��ة العربية، في اللغ��ات األجنبية 
اخلمس: اإلنكليزية والفرنس��ية واألملانية 

واإلسبانية واإليطالية.
وش��اركت في الن��دوة الروائي��ة واملؤرخة 
الثقافي��ة البريطانية مارينا وورنر، الفائزة 
بجائزة الش��يخ زايد للكتاب لعام 2013، 
والناش��رة البريطاني��ة مارغري��ت أوبانك، 
والناق��دة البحرينية ضياء الكعبي عضو 

نظمت جائزة الشيخ زايد للكتاب 
جلسة حوارية مع الناشرين 

والمؤلفين والمترجمين األربعاء 
الموافق لـ 20 سبتمبر/أيلول 
2017 في فندق النزبوروه في 

لندن، لمناقشة فرع الجائزة 
»الثقافة العربية في اللغات 

األخرى«، الذي يستقبل األعمال 
األدبية والدراسات النقدية 

المتعلقة بالثقافة العربية، 
في اللغات األجنبية الخمس: 

اإلنكليزية والفرنسية واأللمانية 
واإلسبانية واإليطالية

اإلعالمي العراقي هيثم الزبيدي يحاور مجموعة من الناشرين والمؤلفين 
والمترجمين لمناقشة فرع الجائزة »الثقافة العربية في اللغات األخرى« 

بابل ـ الصباح الجديد:
ضيف البيت الثقافي في قضاء القاس��م 
الباحث د .عب��د الرضا عوض في محاضرة 
عن اليات البحث العلمي عصر يوم األربعاء 
وكانت بحق محاض��رة ثرية وغنية باملفيد 
واملاتع وش��رفنا فيها األساتذة جبار الكواز 
عضو املكتب التنفيذي لالحتاد العام لألدباء 
والكت��اب في العراق والباحث��ن نبيل عبد 
األمير الربيعي ومحم��د علي محي الدين 
إضاف��ة إل��ى حض��ور متميز م��ن مثقفي 

القضاء وأدار األمسية د أحمد اخليال.
الدكت��ور الضيف من مواليد احللة س��نة 
درج��ة  ون��ال  مدارس��ها  ف��ي  درس   1952
املاجستير في التاريخ،له إسهامات كثيرة 
في الدراس��ة التاريخي��ة وخصوصا ملدينة 
احللة ،وميك��ن اعتباره امتدادا ملؤرخها الفذ 
الشيخ يوس��ف كركوش ومؤرخها املتميز 
الدكت��ور صب��اح ن��وري املرزوك،وهو عضو 

احت��اد املؤرخن العرب واالحت��اد العام لألدباء 
والكت��اب في العراق،وصاح��ب مجلة أوراق 
فراتي��ة الت��ي تعن��ى بتاريخ احلل��ة وآدابها 

،وصدرت له املؤلفات التالية:
1 - ش��عراء احلل��ة الس��يفية أي��ام األمارة 

املزيدية وما بعدها.
2 - اجلذور التاريخية لألسرة العوضية كما 

روتها الكتب العربية.
3 - تاريخ الطب واألطباء في احللة.

4 - أوراق حلي��ة م��ن الزم��ن الصع��ب في 
القرن العشرين.

5 - تاريخ الصناعات واحلرف الش��عبية في 
احللة.

6 - الدرة البهية في تاريخ املدحتية.
7 - مراقد ومزارات احللة.

8 - صفحات بابلية.
9 - تاريخ غرفة جتارة احللة.

10 - رد الشمس وحديث اجلمجمة.

الدكتور عبد الرضا عوض وآليات البحث العلمي

نايلة عبيد ـ تونس

الّلوحة ثابتة
في ذات املكان

ال شيء فيها يوحي
بانسياب الّندى 
على خّد اليرقة
الّشجرة الوارفة
تراود ظّل الّنهر

الّطائر اجلريح
ما يزال ينزف
قّبعة الصّياد

على ضلع فراشة
الّراعي يرْقب ذئبا 

ميزق شاته
الكلب ينفخ في ناي

واجلدول ينساب 
على أجنحة بّط يرّف

الّسماء ايضا لم تتغير
الغيم يقيم مأدبة

وقوس قزح
يحتفي بألوانه

الّلوحة ثابتة 
في ذات املكان

اجلدار فقط انسلخ
عن جلده

لوحــة

ابتدأ الحفل بعزف السالم الوطني العراقي وقراءة سورة الفاتحة على أرواح 
شهداء العراق ومن ثم عرض فيلم وثائقي من إعداد وإخراج الزميل نبيل 

النجاراستعرض تحضيرات واستعدادات رابطة المصارف العراقية النجاز حفل 
يوم السالم العالمي والمبادرات اإلنسانية التي اطلقها شمة بتمويل ورعاية 

الرابطة ومنها حملة أهلنا لرعاية ودعم النازحين والق بغداد وغيرها

شعر

جانب من جلسة احلوار



التس��اؤل بش��أن تطبيق  يث��ار 
ب   / ثاني��ا   /  45 امل��ادة  أح��كام 
م��ن قانون التنظي��م القضائي 
رق��م 160 لس��نة 1979 املعدل، 
القاض��ي  بترقي��ة  املتعلق��ة 
احلاص��ل على الش��هادة العليا، 
التي نصت على انه ).... ويعفى 
لترقي��ة  البح��ث  تق��دمي  م��ن 
واحدة من حصل على ش��هادة 
املاجس��تير، كم��ا يعف��ى م��ن 
تقدمي��ه لترقيتني متتاليتني من 
حصل على ش��هادة الدكتوراه(، 
إذ ي��رى البع��ض، إن املس��تفيد 
من أح��كام النص ان��ف الذكر، 
يت��م إعف��اؤه من تق��دمي  بحث 
الترقي��ة  ملرت��ني متتاليتني، مرة 

عن ش��هادة املاجس��تير وأخرى 
عن شهادة الدكتوراه، وهذا هو 
)لترقيتني  املقصود م��ن عب��ارة 
إليه��ا في  متتاليت��ني( املش��ار 
الن��ص انف الذكر،  في حني يرى 
بعضه��م اآلخ��ر إن املس��تفيد 
يتمت��ع باإلعفاء من تقدمي بحث 
الترقية، لث��اث مرات متعاقبة، 
مرة عن املاجس��تير ومرتني عن 
الدكتوراه، وبهذا يكون مجموع 
اإلعفاءات ثاثة عن ثاثة بحوث 
لث��اث  الترقي��ة،  بح��وث  م��ن 
ترقيات متعاقبة، على أن تتوافر 
ف��ي جمي��ع األحوال امل��دة التي 

يشترطها القانون للترقية .
ميث��ل  األول،  ال��رأي  إن  وجن��د 

اجته��ادا غي��ر مب��رر، خملالفت��ه 
عمومية وصراحة نص املادة 45 
/ ثاني��ا / ب من قان��ون التنظيم 
القاع��دة  إن  ذل��ك  القضائ��ي، 
الفقهية تقضي بأنه ال اجتهاد 
ف��ي م��ورد الن��ص، ول��ذا ف��ان 
مجموع امل��رات التي يتم إعفاء 
م��ن حصل م��ن القض��اة على 
الش��هادات العليا )املاجس��تير 
والدكتوراه( من بح��ث الترقية، 
للترقي��ة من صن��ف الى صنف 
من أصن��اف القضاة، إذا توافرت 
املدة املطلوبة للترقية هي ثاث 
مرات، مرة عن املاجستير ومرتني 
وذلك لألس��باب  الدكتوراه،  عن 

التالية :

-1عمومي��ة وصراحة  نص املادة 
45 / ثانيا / ب من قانون التنظيم 
القضائي التي نصت على انه )... 
ويعفى من تقدمي البحث لترقية 
واحدة من حصل على ش��هادة 
املاجس��تير، كم��ا يعف��ى م��ن 
تقدمي��ه لترقيتني متتاليتني من 
حصل على ش��هادة الدكتوراه(، 
الذك��ر ج��اء  ان��ف  الن��ص  وان 
مطلق��ا ف��ي حكم��ة واضح��ا 
في داللت��ه، ال مح��ل لاجتهاد 
فيه، والق��ول بخاف ذلك يعني 
إهدارا حلكمة تش��ريعه با مبرر 
وتفس��يره خافا لداللته وقصد 
املش��رع عند تش��ريعه وإقراره، 
ذل��ك إن النص ان��ف الذكر جاء 

تكرميا حلملة الش��هادات العليا 
من القضاة وتشجيعا لغيرهم، 
بغية الس��عي لتطوير املستوى 
العلم��ي، مل��ا لذلك م��ن اثر في 
زيادة عدد الكفاءات العلمية من 
حملة الشهادات في املؤسسة 
القضائية من القضاة وتطويرها 
واس��تقطابها، وعل��ى أس��اس 
ما تقدم خص املش��رع ش��هادة 
وامتي��از،  بحك��م   املاجس��تير 
الدكتوراه  كما خ��ص ش��هادة 
بحكم وامتياز آخر، حتى يصبح 

مجموع اإلعفاءات ثاثة.
-2 إن ش��هادة الدكتوراه ال جتب 
وال تلغ��ي وال تخت��زل ش��هادة 
املاجس��تير،  إذ يترت��ب على كل 

واالمتي��ازات  احلق��وق  منهم��ا 
املق��ررة قانون��ا، وه��ذا م��ا قرره 
املش��رع بنص امل��ادة 45 / ثانيا / 
ب من قانون التنظيم القضائي 

انف الذكر .
 3 -إن مدة الدراس��ة للحصول 
على ش��هادة الدكت��وراه تعادل 
ضعف مدة الدراس��ة للحصول 
على ش��هادة املاجس��تير، ولذا 
فم��ن غي��ر املنطق أن تتس��اوى 
االمتيازات املق��ررة لكل منهما، 
طبق��ا  يقتض��ي  ذل��ك  وان 
املق��ررة  الترقي��ات  لتعليم��ات 
التعلي��م  لقان��ون  اس��تنادا 
العال��ي والبح��ث العلم��ي، أن 
جت��زي ش��هادة املاجس��تير عن 

بح��ث  واح��د والدكت��وراه ع��ن 
بحث��ني، وعلى أس��اس ذلك فان 
مجم��وع ما جتزي عنه ش��هادة  
املاجس��تير والدكتوراه هو ثاثة 
بح��وث، وان القي��اس على ذلك 
أمر وارد قانونا، عند تفسير نص 
امل��ادة 45 / ثاني��ا / ب م��ن قانون 
التنظيم القضائي، الحتاد العلة 
عند احلكم، األمر الذي يقتضي 
إعفاء القاضي الذي  حصل على 
الشاهدتني املذكورتني من ثاثة 
بح��وث عن ث��اث ترقي��ات عند 
الترقي��ة من صن��ف الى صنف، 
م��ن أصن��اف القض��اة، إعف��اء 
واح��د  للماجس��تير وإعف��اءان 

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

ّ
ّ

حيدر علي نوري

برنار هنري ليفي

قاضي عراقي

احد مؤسسي حركة 
»الفالسفة الجدد«.

كم��ا ه��ي احل��ال في كثي��ر من 
األحي��ان، كان أح��د الفنانني هو 
الذي أطلق اإلنذار. اسمه باربيت 
شرويدر، وجاء اإلنذار الذي أطلقه 
في هيئة فيلم ممتع رصني بعنوان 
 Venerable( دبلي��و«  »املبج��ل 
W.(، والذي يص��ور حياة الراهب 
البوذي آش��ني ويراثو من ميامنار. 
ميث��ل ويراث��و، املع��روف اختصارا 
اآلخر  الوج��ه  »دبلي��و«،  باس��م 
للديان��ة التي يُنَظ��ر إليها على 
نطاق واس��ع بوصفه��ا االمنوذج 
والوئام.  واحلب،  األصلي للسام، 
وخلف مظهره العنصري يكمن 
اعتناق بوذي أكثر ش��موال لقدر 

مذهل من العنف.
حظي فيلم شرويدر، الذي ُعرض 
ف��ي مهرج��ان كان 2017، بقدر 
مبه��ر من االهتمام من وس��ائل 
اإلع��ام. وفي ظه��ور الحق على 
ر  إح��دى قن��وات التلفزي��ون، َحذَّ
ش��رويدر م��ن أن »حرك��ة 969« 
املتعطشة للدماء والتي يقودها 
ويراثو تترصد الروهينجا، األقلية 

املس��لمة ف��ي والي��ة راخني في 
ميامنار.

وال ينبغ��ي له��ذا أن يفاجئن��ا. 
الروهينج��ا من  أقلي��ة  تتأل��ف 
ملي��ون ام��رأة ورج��ل أصبح��وا 
عدميي اجلنسية في بلدهم. وبعد 
التصويت،  حرمانه��م من ح��ق 
والتمثي��ل السياس��ي، والقدرة 
على الوصول إلى املستشفيات 
املذاب��ح  واجه��وا  وامل��دارس، 
املنظمة كلما سأمت املؤسسة 
العسكرية التي استبدت مبيامنار 
طوال نصف ق��رن من الزمن من 

محاولة جتويعهم.
الواقع أن وضع الروهينجا مذهل 
في قسوته احملس��وبة. فهم با 
جذور )غير معترف بهم رس��ميا 
في بل��د مه��ووس بالِع��رق إلى 
احلد الذي يجعل��ه يحصي 135 
»ِعرقي��ة وطني��ة« أخ��رى، األمر 
الذي يجعلهم ميثلون ِعرقا واحدا 
أكثر مما ينبغي(، وهم في الوقت 
نفس��ه مقيدون ف��ي مكانهم 
)يُحَظر عليه��م قانونيا التنقل، 

أو العم��ل، أو ال��زواج م��ن خارج 
قراه��م األصلي��ة، ويخضع��ون 

لقيود حتد من حجم أسرهم(.
وعل��ى هذا فنح��ن نواج��ه هنا 
واحدة من تل��ك اللحظات التي 
يب��دو أنه��ا تأتي من دون س��ابق 
إنذار ولكننا أصبحنا اآلن قادرين 
عل��ى إدراكها بوصفه��ا النبض 
املتسارع لعملية إبادة جماعية.

حتى اآلن، ج��رى حتويل ما يقرب 
من 400 ألف ش��خص من عالَم 
أشباه البشر إلى عالَم حيوانات 
الصي��د، حي��ث يُخرَج��ون م��ن 
كان��وا محاصرين  الت��ي  ُقراهم 
النيران  بإض��رام  فيه��ا س��ابقا 
فيه��ا، ودفعه��م إل��ى الطريق، 
وإطاق النار عليهم، وتعذيبهم 
وإخضاعهم  االستمتاع،  بغرض 
لعمليات اغتصاب جماعية. ومن 
يتبق��ى منهم على قي��د احلياة 
يصل إلى مخيمات مؤقتة خارج 
احلدود مباش��رة ف��ي بنجاديش 
اجمل��اورة، والت��ي باعتبارها واحدة 
من أفق��ر دول العالَم تفتقر إلى 

املوارد، وإن لم يكن اإلرادة، لتوفير 
املائ��م ألع��داد متزايدة  امل��أوى 

الضخامة من الاجئني. 
الواق��ع أن األمم املتح��دة، الت��ي 
تغلب��ت عل��ى جبنه��ا املعت��اد، 
ارتك��زت على ما تبق��ى لها من 
رأس��مال أخاق��ي إلدان��ة ه��ذه 
الروهينج��ا  وإع��ان  اجلرائ��م، 
األقلي��ة األكث��ر اضطه��ادا في 
العالَ��م. وفي نظ��ر أولئك الذين 
مييل��ون إل��ى رصد م��ا يجري من 
املاضي،  أح��داث  وتذكر  حولهم 
يس��تحضر املوق��ف ف��ي والية 
راخ��ان التطهي��ر الِعرق��ي الذي 
حدث في يوغوسافيا السابقة 
في تسعينيات القرن العشرين، 
واملذابح األبش��ع التي شهدتها 

رواندا في ذات العقد.
بي��د أن أكثر الناس ال مييلون إلى 
رص��د ما يجري من حولهم. وألن 
مضطه��دي الروهينج��ا حرموا 
ضحاياه��م م��ن أن يك��ون لهم 
وجه مع��روف عن طري��ق تقييد 
ق��درة الصحافي��ني واملصوري��ن 

وألن  إليه��م،  الوص��ول  عل��ى 
الروهينج��ا مس��لمون في وقت 
ليس م��ن املائم أن تك��ون فيه 
مس��لما، يتعام��ى العالم كله 

تقريبا عن معاناتهم.
في مواجهة هذه املأس��اة التي 
تنبأ بها شرويدر، ينبغي للعالَم 
أن يتأمل في ما أسماه صديقي 
الراحل الفيلسوف جان فرانسوا 
رافيل »معرفة غير مس��تغلة« 
و«الولع باجله��ل«. ينبغي لنا أن 
نلع��ن الس��ذاجة الت��ي دفعت 
كثيرين، وأنا بينهم، إلى تقديس 
»س��يدة راجنون« أوجن س��ان سو 
كي، والتي كانت ذاتها موضوعا 
لفيل��م، وال��ذي كان املقصود أن 
يش��به سير القديس��ني ولكنه 
أصب��ح بعد ما رأين��ا من أحداث 
مروع��ا. فمنذ أصبح��ت زعيمة 
ميامن��ار بحكم األم��ر الواقع في 
املنص��رم، تخلت س��ون  الع��ام 
وتركتهم  الروهينج��ا  كي ع��ن 

ملصيرهم.
بدت س��ون كي وكأنها تستحق 

جائ��زة نوبل للس��ام التي فازت 
بها في عام 1991، عندما ظهرت 
بوصفها جتسدا في جسد واحد 
لنلسون مانديا، واملهامتا غاندي، 
والدالي الما. ولكن منذ اللحظة 
التي أك��دت فيها بهيئة مهيبة 
للعالَ��م أنه��ا لم تر ش��يئا في 
س��يتوي، وأن ش��يئا ل��م يحدث 
ف��ي بقية والية راخ��ني، وأن تلك 
املزعجة  التقارير  السلسلة من 
كان��ت عل��ى العكس م��ن ذلك 
مجرد »قم��ة جب��ل جليدي من 
التضلي��ل«، حتولت جائ��زة نوبل 
التي حصلت عليه��ا إلى حجة 

غياب عن مكان اجلرمية.
أح��دث  الروهينج��ا  أن  الواق��ع 
مجموع��ة من العاري��ن وجوديا: 
فهم أن��اس محروم��ون من كل 
ش��يء )مب��ا ف��ي ذل��ك موتهم(، 
ومعزول��ون عن اجملتم��ع الدولي، 
وبالتال��ي مجردون م��ن احلقوق. 
إنهم الن��اس الذين توقعت هانا 
أرن��دت أن يصبح��وا من املظاهر 
الثابتة في مس��تقبل البشرية، 

فه��م أحي��اء )أو موت��ى أحي��اء( 
وتوبيخ��ا إلعان��ات جوف��اء عن 

حقوق اإلنسان.
ولكن قبل أن يحدث هذا، سوف 
أمتن��ى أمني��ة. فغدا، س��تظهر 
وه��ي  متام��ا،  مختلف��ة  ام��رأة 
الشيخة حس��ينة رئيسة وزراء 
املتحدة  األمم  أم��ام  بنجادي��ش، 
دولي��ة  باس��تجابة  للمطالب��ة 
ألزم��ة الروهينج��ا. لق��د َعرَفُت 
حسينة ملدة تقرب من اخلمسني 
عاما، وقد حظيت بفرص عديدة 
وارتباطها  روحه��ا  نب��ل  لتقدير 
العميق الثابت باإلسام املعتدل 
املس��تنير الذي يحترم بش��كل 
كامل حقوق الرجال �� والنساء.

أمنيت��ي ه��ي أن يك��ون ضمي��ر 
البش��رية حاض��را هناك ينصت 
إلى خطابها في مدينة نيويورك، 
بع��د  حتذيره��ا،  يتح��ول  ال  وأن 
اإلنص��ات إليها، إل��ى رنني مروع 

لناقوس املوت.

إنذار الروهينجا
PROJECT
SYNDICATE

صواريخ كيم جونغ اون النووية

عبدالمنعم األعسم 

جملة مفيدة

الكراهي��ة القومية، منحرف ش��عوري وس��لوكي 
وفكري، من منحرفات ثقافة الكراهية، حالها حال 
الكراهية الدينية والطائفية واجلنسية والعقيدية، 
وهي تض��رب اجملتمعات، متع��ددة القوميات، مثل 
تركيا. العراق. يوغس��افيا الس��ابقة.. واجملتمعات 
التي حتارب بعضها )اليونان-تركيا( من خال دولها 
القومي��ة، واجملتمع��ات الت��ي ترتد عن التس��امح 

والتعايش والتنازالت املقابلة. 
 وقد تتمخض الكراهيات القومية عن مؤسسات 
على شكل احزاب. تنظيمات.اجتماعية. مليشيات. 
فرق دعاية وجتييش، تتولى تنظيم املعارك واحلروب 
ضد القومية االخرى وتغذي��ة أوارها، واطاق غرائز 

ازدراء االخر، قدما حتى تدميره وكسر شوكته.
وفي علوم السياسية تنتش��ر الكراهية القومية 
ف��ي ظ��روف تاريخي��ة معين��ة ب��ني االمم الكب��رى 
والصغ��رى  ف��ي الدول��ة الواحدة على حد س��واء 
)العرب والكورد في الدول��ة العراقية، مثا( وتأخذ 
طابعا ش��وفينيا )االستعاء. االس��ترقاق. التنكر 
حلق��وق اآلخر. الصه��ر..( لدى اتباع االم��ة الكبرى، 
كما تاخذ منحى عنصريا معبرا عنه بضيق االفق 
القوم��ي واالنع��زال واالنفص��ال والريب��ة وانعدام 

االستعداد للتعايش لدى ابناء االمة الصغرى. 
 وتندل��ع اخملاش��نات القومي��ة ف��ي البداي��ة على 
ي��د السياس��يني والنخ��ب الطامحة بالس��لطة 
واالس��تئثار بالقرار املصيري، ثم جتر معها اجلمهور 
بع��د تخويف��ه من االخ��ر وجتريده م��ن  التوافقية 
اجملتمعي��ة واحت��رام خصوصيات االخ��ر، ودائما ما 
يُلق��ى اللوم عل��ى رموز ف��ي اجلانب اآلخ��ر، وجتري 
عمليات تبشيع لصورته ونواياه، ويتعرض اجلمهور 
غي��ر املتحم��س للكراهي��ة القومي��ة ال��ى ارهاب 
املعلومات امللفق��ة او الناقصة او الكيدية بحيث 
ال يجد مفرا من االنخراط في احتفاالت الكراهية، 

حتى وإن لم يكن مقتنعا مبوجباتها ودواعيها. 
اق��ول ايضا، ان املعنيني بهذا الن��وع من الظاهرات 
الكارثي��ة الت��ي تض��رب اجملتمع��ات، والراغبني في 
الكتاابة او البحث فيه��ا، او الذين تلتبس عليهم 
اش��كال ومعان��ي واخط��ار الكراهي��ة القومي��ة، 
س��يجدون ه��ذه االي��ام عل��ى واجه��ات االع��ام 
والكتابات عبر وسائل التواصل االجتماعي ومنافذ 
مقاالت الرأي ومنديات السياسة والدعاية وفرة من 
امل��واد واالراء التطبيقية التي حتض على الكراهية 
القومي��ة، وه��ي تنع��ى فك��رة التعاي��ش، وتبطل 
عناص��ر القوة في الش��راكة ب��ني االمم والقوميات، 
وتستهني باحكام عصر التحوالت والعلم وحقوق 
االنسان التي تقرب بني االمم والشعوب والقوميات، 
وتقدم صورة مغشوشة ملستقبل من دون اآلخر، او 

ملستقبل ال حاجة فيه الى شقيق لم تلده أمك. 
في هذه الفاصلة احتدث عن العراق الفيدرالي. 

 ******
محمد املاغوط: 

»م��ا من قوة على االرض ترغمني على ان اكره ما 
ال أكرهه«.

في الكراهية القومية..
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عشق آباد ـ رحيم الدراجي*
متكن رباعنا الصاعد صفاء راش��د 
من حتقيق الوسام الذهبي، بعد ان 
حل اوال في منافس��ات رفع االثقال 
في وزن 85 كغم من بني 12 مشاركا 
م��ن الع��راق واي��ران واوزباكس��تان 
وتركمانستان وكازاخستان والصني 
وتايلند وج��زر س��اموا والعبني من 
والسعودية،  واالردن  اجلنوبية  كوريا 
بع��د ان جمع   365كغم، فيما حل 
االوزبكي ثانيا مبجموع 364 كغم، و 

االيراني ثالثا مبجموع 361كغم.
حي��ث متكن رباعن��ا الصاعد صفاء 
راش��د م��ن خط��ف 161 كغم في 
احملاول��ة الثالثة ،فيم��ا خطف في 
احملاولة الثانية 159 كغم، كما كان 
ق��د خطف في احملاول��ة االولى 155 
كغم ، فيما متكن في احملاولة االولى 
من نت��ر 199 كغ��م، والثانية متكن 
رباعن��ا البطل من نت��ر 204 كغم ، 
ليتمكن من رفع 207 ليحصل على 

الوسام الذهبي.
وحضر املنافسات امني عام اللجنة 
و  عل��ي  حي��در حس��ني  االوملبي��ة 
محم��د حس��ن جل��ود ام��ني عام 
االحتادين االس��يوي والدولي للعبة ، 
كما حضر ايضا الدكتور مصطفى 
صال��ح ام��ني ع��ام احت��اد اللعب��ة 

بصفته حكما اسيويا .
 فيم��ا خس��ر منتخبن��ا الوطن��ي 
لكرة الس��لة مواجهة امام نظيره 
التركمانس��تاني بنتيج��ة 13-20 ، 
وعل��ى الرغم من تلك اخلس��ارة اال 
ان منتخبنا الوطن��ي بقي متصدر 
اجملموع��ة نتيج��ة حس��م نتائ��ج 
مبارياته السابقة مع طاجاكستان 
ولبن��ان بجم��ع العالم��ة الكاملة 
ال���21 والت��ي تنه��ي املب��اراة قبل 
نهاية وقته��ا االصلي وبهذا يواجه 
منتخبن��ا في ال��دور الرب��ع نهائي 
منتخ��ب الس��اموا  مس��اء أمس 

السبت الساعة التاسعة والنصف 
بتوقيت تركمانستان.

وتأه��ل الع��ب منتخبن��ا الوطن��ي 
للكيك بوكس��نغ، ري��كان لطيف، 
الى ال��دور نص��ف النهائ��ي عقب 
الفوز عل��ى نظيره االوزبكس��تاني 
اربي��ك عبد الرحيم��وف في وزن 75 
كغ��م بنتيج��ة 2-1، ومبش��اركة 8 
العبني التي انطلقت منافس��اتها 
الي��وم الس��بت ف��ي دورة االلع��اب 
االس��يوية للصاالت التي حتتضنها 

عاصمة تركمانستان عشق اباد .
فيم��ا تأهل 4 العب��ني الى الدور ربع 
النهائ��ي ، إذ متك��ن الالعب محمد 
مطر ب��وزن 57 كغم من الفوز على 
العب منتخب اوزبكستان فورتايك 
يوكوب��وف بنتيجة 3-0 ، كما متكن 
الالع��ب مرتض��ى حبيب ف��ي وزن 
69 كغ��م من التغل��ب على نظيره 
االيران��ي مصطفى بورفرج بنتيجة 
2-0، فيما خدمت القرعة الالعبني 
حي��در محم��د ف��ي وزن 69 كغ��م 
وابراهيم جابر بأحقية التأهل للدور 

ربع النهائي .
منافس��ات املصارع��ة تب��دأ اليوم 
لالعب��ي  االوزان  عملي��ة  االح��د 
ملنافس��ات  االس��يوية  املنتخب��ات 

املصارعة، إذ اوضح مدرب املنتخب 
ناصر:  للمصارع��ة، جمال  الوطني 
ان الي��وم س��يكون عملي��ة ال��وزن 
لالعب احمد صالح بوزن 125 كغم 
ملنافس��ات احلرة، فيم��ا تنطلق يوم 

غٍد االثنني النزاالت .
وتاب��ع م��درب املنتخ��ب الوطن��ي: 
ان 3 مصارع��ني سيش��اركون ف��ي 
منافسات الرماية، وهم: كرار عباس 
بوزن 59 كغم و محمد عباس بوزن 
66 كغم وطه ياس��ني ف��ي وزن 71 
والتي س��تبدأ منافساتهم  كغم، 
يوم بعد غ��ٍد الثالثاء، على ان تكون 

عملية الوزن غد االثنني .
املنتخ��ب  م��درب  كش��ف  فيم��ا 
عب��اس  االثق��ال،  لرف��ع  النس��وي 
احمد، ع��ن امكانية تتويج الرباعة 
هدى سالم بأحد االوسمة امللونة. 
مبين��ا: ان الرباعة هدى لديها خبرة 
في تلك البط��والت، وقادرة على ان 
تثب��ت هويتها بني بطالت اس��يا .. 
ه��ذا ويحتل الع��راق الترتيب ال�16 
بني الدول االس��يوية املشاركة بعد 
ان حقق ثمانية اوسمة، بواقع ثالثة 

ذهبية، وخمسة برونزية.

* إعالم اللجنة األوملبية

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعتل��ى منتخ��ب ناش��ئي العراق، 
الرابع��ة،  اجملموع��ة  ص��دارة 
لتصفيات آسيا للناشئني حتت 16 
عاما املقامة ف��ي مدينة كامتاندو 
النيبالية، بعد تغلبه عل شقيقه 

الفلسطيني برباعية نظيفة.
ومتكن ليوث الرافدين من االنتفاض 
في الش��وط الثاني الح��راز اربعة 
اهداف ، بعد ان انتهى الشوط االول 
بالتعادل السلبي.وس��جل اهداف 
العراق كل من حسن سلمان )50( 

وأحمد اياد )67( وعبدالرزاق قاسم 
)72 م��ن ضرب��ة ج��زاء( والبدي��ل 
عبداهلل حسون )89(، وبهذا الفوز 
تص��در منتخ��ب الع��راق الترتيب 

برصيد 6 نقاط كاملة.
وقال مدرب الع��راق علي هادي في 
تصريح��ات صحفي��ة  ان منتخب 
الع��راق ب��دأ يتألقم عل��ى االجواء 
ومتكنا من اج��راء بعض التغييرات 
ف��ي الش��وط الثان��ي لتس��جيل 
انتصار كبير، برغ��م اننا لم نقدم 
بالشوط االول ما كان منتظر منا.

واش��ار هادي ال��ى ان فريقنا يلعب 
بتأني ومن دون تس��رع، وهذه ميزة 
جيدة حتسب للفريق ، حيث حققنا 
املطل��وب وتنتظرنا مب��اراة مهمة 
مع املنتخب الهن��دي اليوم االحد، 
وهدفن��ا حتقي��ق ف��وز ثال��ث كون 
العراق ج��اء الى البطولة حلس��م 
بطاقة التاهل كبطل للمجموعة 

الرابعة.
يش��ار الى ان املنتخب العراقي فاز 
ف��ي مبارات��ه االولى عل��ى الفريق 
املضيف النيبال بهدف من دون رد.

بغداد ـ إعالم البارالمبية:
غ��ادر بغداد صباح أمس الس��بت 
املصرية  العاصمة  ال��ى  متوجها 
القاه��رة منتخ��ب الع��راق بكرة 
الس��لة على الكراسي املتحركة 
للدخ��ول ف��ي معس��كر خارجي 
استعدادا ملش��اركته املقبلة في 
بطول��ة الص��ني الدولي��ة ش��هر 
تشرين االول املقبل.. ويرأس الوفد 
العراقي عضو احت��اد اللعبة عبد 
الك��رمي باق��ر بع��د اعت��ذار رئيس 
االحت��اد خالد رش��ك عن الس��فر 
الرتباط��ه بعم��ل يخ��ص االحتاد 

داخل العراق.
وقال رئيس إحتاد كرة السلة على 
الكراس��ي املتحركة خالد رشك 
ان املعس��كر يستمر لعشرة ايام 
العراقي خاللها  املنتخب  يخوض 

أرب��ع مباريات جتريبي��ة االولى مع 
املنتخب املصري واملباريات االخرى 
مع فرق االندية املصرية استعداد 
ملش��اركة العراق لبطولة الصني 

الدولية.
وأوضح رش��ك إن ه��ذه البطولة 
مهمة كونه��ا مؤهل��ة لبطولة 
كأس العالم التي س��تقام العام 
املقب��ل ف��ي مدين��ة فرانكفورت 
األملانية, وهي فرصة للتنافس مع 
منتخبات أسيوية عالية املستوى 
للحص��ول على بطاق��ة التأهيل 
حيث ستترش��ح أول س��تة فرق 

إلى أملانيا.
العراق��ي  املنتخ��ب  إن  وأض��اف 
يستطيع التنافس على مقعدين 
نظ��راً لقوة املنتخبات املش��اركة 
مث��ل اس��تراليا والياب��ان وكوريا 

وإي��ران الت��ي بإمكانها الترش��ح 
ويبق��ى التنافس عل��ى مقعدين 

اثنني. 
وأش��ار إلى إن املنتخ��ب العراقي 
س��بق ل��ه ان أنه��ى معس��كرا 
داخلياً في املركز التدريبي للجنة 
الباراملبي��ة في العاصم��ة بغداد 
إلكمال استعدادات العبينا لهذه 
البطولة , ويضم وفدنا أحد عشر 
العب��اً ه��م : رع��د جاس��م, ليث 
هاشم, أحمد ناصر, حيدر فيصل, 
محم��د عب��د القادر, عالء س��تار 
وثامر مجيد, أياد قاس��م, عيسى 
رزاق, ع��الء عل��ك رحم��ة وضي��اء 
حس��ني ويُش��رف عل��ى تدريبات 
الالعب��ني اجلهاز الفني املكون من 
املدربني مهند جبار سرور  وكاظم 

هليل جودة.
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»التمييز« تعيد أراضي 
»الشباب والرياضة« من 

»األولمبية«
بغداد ـ قسم اإلعالم:

اعلن��ت الدائ��رة القانوني��ة في وزارة الش��باب 
والرياض��ة ان محكم��ة التمييز ف��ي الرصافة 
اص��درت ق��رارا قضائي��ا قطعيا باع��ادة اراضي 
ال��وزارة املش��غولة من قب��ل اللجن��ة االوملبية 

الوطنية العراقية.
واوض��ح مدي��ر الدائ��رة القانوني��ة ف��ي الوزارة 
عل��ي طاه��ر ان اللجن��ة االوملبية اص��درت في 
فت��رة س��ابقة س��ندات عقارية باس��مها دون 
عل��م الوزارة، االمر الذي دعا الوزارة الى س��لوك 
الط��رق القانونية وفق القانون واصدرت مبوجبه 
محكم��ة التمييز ف��ي الرصافة ق��رارا قطعيا 
يقض��ي باس��ترجاع احلقوق الى وزارة الش��باب 
والرياض��ة.. واضاف طاهر ان الدائ��رة القانونية 
حصلت على س��بعة ق��رارات قضائية قطعية 
تؤك��د بان اللجن��ة االوملبية هي م��ن الكيانات 

املنحلة.

»الشبابي« يواجه 
سوريا اليوم وديًا

بغداد ـ الصباح الجديد:
يلتقي منتخب الش��باب العراقي، مع شقيقه 
الس��وري، في مباراة جتريبية تقام مس��اء اليوم 
األحد، في ملعب الفيحاء باملدينة الرياضية في 

البصرة.
 وقال املنسق اإلعالمي ملنتخب الشباب، أرشد 
الساعدي في تصريحات صحفية: »عقد أمس 
املؤمتر الفني والصحفي ملباراة منتخب الشباب 
العراق��ي وش��قيقه الس��وري والتي س��تقام 
في متام الس��اعة السادسة مس��اء في ملعب 
الفيحاء باملدينة الرياضي��ة في البصرة، ضمن 
إع��داد املنتخب العراق��ي ل��كأس العالم حتت 
س��ن 17 سنة، والتي ستقام الشهر املقبل في 

الهند«.
 وبني أن املنتخبني سيخوضان مباراتني جتريبيتني، 
األولى الي��وم والثانية يوم بعد غ��د الثالثاء في 
نفس املكان والزمان، الفتا إلى أن مباراتي سوريا 
هم��ا البروفة األخي��رة قبل التوج��ه إلى الهند 

والتحضير لكأس العالم.
 وأش��ار إلى أن الوفد السوري ومنذ وصوله إلى 
البص��رة حظ��ي باهتمام كبير م��ن قبل االحتاد 
العراقي واحلكومة احمللية في محافظة البصرة، 
منوها إلى أن زيارة األش��قاء للعراق تعد محط 
اهتم��ام وتقدير.يش��ار إلى أن منتخ��ب العراق 
يلعب باجملموعة السادسة في كأس العالم، إلى 

جانب منتخبات املكسيك وتشيلي وإجنلترا.

بغداد ـ فالح الناصر:

عقد نادي الطلب��ة الرياضي ظهر 
أم��س ف��ي فن��دق بغ��داد، املؤمت��ر 
الصحف��ي الذي قدم في��ه مدربه 
اجلدي��د الرومان��ي، تيت��ا فاليري��و، 
ومالكه املساعد املؤلف من الدولي 
الس��ابق، باس��م عباس، والسوري 
عمر الريحاني ومدرب حراس املرمى 
وصفي جبار ومساعد مدرب حراس 
املرمى عل��ي عبد لفتة واملش��رف 

علي الساعدي.
بدأ املؤمت��ر الذي قدمه الزميل وائل 
العن��زي عض��و املكت��ب اإلعالمي 
للنادي بقراءة سورة الفاحتة ترحماً 
على أرواح ش��هداء الع��راق، فيما 
ق��دم س��يرة موج��زة ع��ن املدرب 
الروماني، الذي س��بق ان قاد فريق 
االحتاد احللبي السوري للفوز بكأس 
االحت��اد اآلس��يوي، فض��الص على 
قيادته للمنتخب الس��وري وبعض 

االندية اخلليجية.
من جانبه، ابدى رئيس نادي الطلبة 
ع��الء كاظ��م الثقة ف��ي ان يكون 
الفريق بحلة جدي��دة، مطالباً في 
الوقت ذات��ه وزارة التعليم العالي 
اب��داء املس��اندة أكثر م��ن اجلانب 
املالي لفريق ك��رة القدم ليتمكن 
من حتقيق النجاحات، كاشفاً عن 
توفي��ر مبل��غ عقد امل��درب اجلديد 
الذي يس��تمر لعام واح��د مقابل 
150ألف دوالر تصرف على ش��كل 

3 دفعات.
وطال��ب كاظ��م وس��ائل اإلع��الم 
التعلي��م  وزارة  عل��ى  بالضغ��ط 
العالي والبح��ث العلمي من أجل 

تعزي��ز دعمه��ا ملس��يرة الفريق، ال 
ان تركز فقط على املش��كالت، بل 
السعي اجلاد اليجاد احللول الناجعة 
لتفاديها ووضع بدائل تس��هم في 

التطور بالنحو اإليجابي.
وذكر ان املدرب الروماني، طلب في 
رحلة االعداد التي تبدأ اليوم االحد 

ف��ي ملعب كلي��ة التربية البدنية 
وعلوم الرياضة في اجلادرية،  ان يقام 
للفري��ق معس��كراً تدريبياً للمدة 
من 10 ولغاية 25 من شهر تشرين 
األول املقب��ل، م��ن اج��ل متابع��ة 
امكاناته��م  وتوظي��ف  الالعب��ني 

وتعزيز درجة األنسجام.

وب��ني ان اإلدارة ل��م متن��ح أي العب 
اكثر م��ن 125 ملي��ون دينار كحد 
أعلى، وذلك نظ��راً للظروف املالية 
وقل��ة امل��وارد، كاش��فا ان هنالك 
توجها لالس��تثمار والس��عي إلى 
استقطاعات من الكليات األهلية 
لدعم الن��ادي، معرباً عن أمله في 

دعم الن��ادي وفق��اً لق��رار األمانة 
العامة جمللس الوزراء اخلاص بدعم 

األندية التابعة لوزارات الدولة.
ام��ا امل��درب الروماني تيت��ا، فاكد 
انه س��عيد باملهمة اجلديدة، التي 
واف��ق عليه��ا بعد احلص��ول على 
معلوم��ات من املدرب��ني والالعبني 

الس��وريني الذين نصحوه بالتوجه 
إل��ى الع��راق والعمل ف��ي بغداد، 
مبيناً ان طموحاته مش��روعة في 
قي��ادة الفري��ق إلى مرك��ز متقدم 
في املوس��م اجلدي��د، مؤك��داً انه 
لم يش��اهد جميع الالعبني، لكنه 
افصح عن س��عيه إل��ى االعتماد 
عل��ى الطاق��ات الش��بابية الت��ي 
س��يكون له��ا فرصة كبي��رة في 

التشكيل الطالبي.
ودافع املدرب عن حضوره في الدوري 
اللبناني وحتديدا مع فريق النجمة، 
الس��ابق  املوس��م  جتربت��ه  ع��ادا 
بالصعب��ة نظ��راً لغي��اب الدع��م 
املال��ي وع��دم صرف مس��تحقاته 
ليخسر الفريق في اجلوالت األولى، 
حيث اعل��ن تقدمي اس��تقالته في 
ضوء الظ��روف الصعب��ة التي مر 

بها الفريق.
ام��ا املدرب، باس��م عب��اس، فاثنى 
على امل��درب الروماني تيتا فاليريو، 
ومعرفت��ه باجواء األندي��ة العربية 
بع��د عمله التدريبي الس��ابق في 
أندية س��وريا واخلليج ولبنان، عاداً 
صفق��ة املدرب اجلديد بانها نقطة 
مهمة ف��ي اطار دع��م حملة رفع 

احلظر عن املالعب العراقية.
من جانب اخر، وقع املدرب البرازيلي 
مارك��وس باكيت��ا عق��داً رس��مياً 
لتدريب نادي الش��رطة للموس��م 
املقبل وذلك ف��ي املؤمتر الصحفي 
الذي عق��د أمس في كلية التربية 
البدنية وعلوم الرياضة في جامعة 
بغداد، حيث س��يقود باكيتا فريق 
الش��رطة يساعده س��عد حافظ 
واحمد صالح ومدرب حراس املرمى 

نوري عبد زيد.

البرازيلي باكيتا يتعاقد رسميًا لقيادة كرة الشرطة 

الروماني تيتا يوّقع عقدًا لتدريب الطلبة لمدة عام واحد مقابل 150 ألف دوالر
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جانب من املؤمتر الصحفي للروماني تيتا  »عدسة: الصباح اجلديد«

صفاء يطلق صرخة النصر

مدريد ـ وكاالت:

انضم إرنس��تو فالفي��ردي املدير الفني 
بنادي برش��لونة اإلس��باني إلى قائمة 
املدرب��ني العظم��اء ف��ي تاري��خ النادي 
الكتالون��ي الذي��ن جنح��وا ف��ي حتقيق 
العالمة الكاملة ف��ي املباريات اخلمس 

األولى بالدوري اإلسباني.
وانضم فالفيردي إلى كل من اإلنكليزي 
تي��ري فينابل��ز والهولن��دي لويس فان 
غال واإلس��باني الراحل تيت��و فيالنوفا 
و األرجنتيني جي��راردو مارتينو ، ليكون 
فالفي��ردي املدرب اخلام��س الذي يحقق 
ه��ذا اإلجناز ال��ذي يعكس ق��درة املدرب 
عل��ى حتقي��ق أفض��ل وأق��وى انطالقة 
ممكنة له، مما يؤكد علو كعبه و تأقلمه 
مع األجواء اجلديدة في قلعة »الكامب 

نو«.
وجن��ح فالفي��ردي ف��ي قيادة برش��لونة 
للف��وز في اجل��والت اخلم��س األولى من 
منافس��ات املوس��م الرياض��ي )2017-
2018( بعدم��ا ف��از عل��ى كل م��ن ريال 

بيتيس و ديبورتيفو أالفيس و إسبانيول 
و خيتاف��ي ثم آيبار ، مس��جالً 17 هدفاً 
مبع��دل جت��اوز الثالث��ة أه��داف في كل 
مب��اراة، مقاب��ل تلق��ي مرم��اه هدفني 
فقط ليتص��در الترتيب الع��ام للدوري 

اإلسباني برصيد 15 نقطة.
وبحس��ب تقرير لصحيفة »س��بورت« 
الكتالونية، فإن اإلنكليزي تيري فينابلز 
هو أول مدرب في تاريخ نادي برش��لونة 
يحق��ق إجن��از العالم��ة الكامل��ة ف��ي 
املباري��ات اخلمس��ة األول��ى ، وكان ذلك 
في موس��م )1984-1985( والذي انهاه 
بالتتويج بلق��ب الدوري، بعدما دش��ن 
موس��مه بفوز صريح عل��ى الغرمي ريال 
بثالثي��ة  »الكالس��يكو«  ف��ي  مدري��د 
نظيف��ة عل��ى ملع��ب »الس��انتياغو 

بيرنابيو« ثم على ريال سرقسطة
واس��بانيول و ريال بيتيس وأوساس��ونا 
مس��جالً 12 هدف��اً و مس��تقبال هدفاً 

واحداً فقط .
ك��رر   ،)1997-1996( موس��م  وف��ي 
الهولندي فان غال اإلجناز وأنهى املوسم 
بط��الً للدوري اإلس��باني بعدما دش��ن 

املنافس��ات بفوز على ريال سوس��يداد 
وفالنسيا ثم على ديبورتيفو الكورونيا 

وخيخون وأخيراً على تنريفي مس��جالً 
15 هدف��اً ومس��تقبالً مرم��اه ألربع��ة 

أهداف.
و جاء الراحل فيالنوفا في موسم )2012-

2013( ليكرر االجناز وينهي منافس��ات 
املوس��م بطالً للدوري اإلسباني، بعدما 
دش��نه بخمسة انتصارات ضد كل من 
ريال سوسيداد و أوساسونا و فالنسيا 
و خيتاف��ي و غرناطة مس��جالً إجماليا 

14 هدفاً و مستقبال ثالثة أهداف.
 )2014-2013( موس��م  ف��ي  وبع��ده 
سجل األرجنتيني خيراردو مارتينو ذات 
اإلجناز غير انه فش��ل ف��ي احلفاظ على 
لقب الدوري، بتعادله س��لباً في املباراة 
األخي��رة على أرضه ضد اتلتيكو مدريد 

الذي حقق اللقب.
وفاز برش��لونة مع مارتينو في مبارياته 
اخلم��س األول��ى على كل م��ن ليفانتي 
وملق��ة و فالنس��يا و إش��بيلية و رايو 
فاليكانو مسجالً أعلى رصيد تهديفي 
ب��ني املدربني اخلمس��ة بعدم��ا بلغ 18 
هدفاً مقابل اس��تقبال شباكه ألربعة 

أهداف.
من جان��ب اخر، يواج��ه الالعب الدولي 
البرتغالي كريستيانو رونالدو، جنم نادي 
ري��ال مدريد، خط��ر التع��رض لعقوبة 
جديدة، بعد خوضه مباراة ريال بيتيس، 

حلس��اب اجلولة اخلامس��ة م��ن الدوري 
اإلسباني لكرة القدم

البريطانية،  »مي��رور«  وذكرت صحيفة 
أّنه أثناء مباراة األربع��اء، قطع اجلزائري 
عيس��ى مان��دي، مدافع ن��ادي بيتيس، 
الك��رة أم��ام رونال��دو، ما دف��ع النجم 
البرتغال��ي لده��س قدمه ب��دون كرة، 

وضربه في منطقة السمانة.
وأوضحت الصحيف��ة أن حكم املباراة 
لم يحتس��ب أي خط��أ وقته��ا، ومرت 
الكرة بس��الم، لكن عدس��ات الكاميرا 
التقطت ما يش��ير إلى تعم��د رونالدو 
ض��رب الالعب اجلزائري ب��دون كرة، وهو 
ما قد يتسبب في إيقافه مباراتني على 

األقل.
وكان رونالدو قد عاد األربعاء للتشكيلة 
األساس��ية لفري��ق ري��ال مدري��د بعد 
اس��تنفاذه لعقوبة اإليقاف 5 مبارايات 
التي تعرض لها عقب دفعه احلكم في 
مباراة الذهاب لكأس السوبر اإلسباني 
أمام الغرمي التقليدي نادي برشلونة، اثر 
حصوله على البطاقة الصفراء الثانية 

ثم احلمراء والطرد.

كريستيانو رونالدو مهدد بعقوبة جديدة بسبب العب جزائري

فالفيردي ينضم إلى عظماء مدربي برشلونة الفائزين بمبارياتهم الخمس األولى

تقرير

فالفيردي

مفكرة الصباح الجديد

6:00 مساًء

1:00 ظهرًا

1:30 ظهرًا

7:30 مساًء

4:00 عصرًا

9:45 مساًء

4:00 عصرًا

الدوري اإلنجليزي

الدوري اإلسباني

الدوري اإليطالي

برايتون ـ نيوكاسل

إسبانيول ـ الكورونا

سامبدوريا ـ ميالن

إيبار ـ سيلتا فيجو

إنتر ميالن ـ جنوى

سودسييداد ـ فالنسيا

فيرونا ـ التسيو

»الناشئة« يالعب الهند في اختتام وسام ذهبي ثالث للعراق في دورة ألعاب آسيا 
شوطه بتصفيات القارة تحت 16 سنة

سلة الكراسي ُتعسكر في مصر 
استعدادًا لبطولة الصين الدولية



بغداد - وداد إبراهيم:
يع��د فن اخل��زف االكث��ر اهمي��ة في 
س��احة الف��ن العراق��ي، وبش��هادة 
الكثير من الفنانني العاملني في هذا 
اجلان��ب، وه��م قلة لصعوب��ة العمل 
ب��ه، وملرور العمل الفني بعدة مراحل، 
هذا ما جعل ساحة اخلزف في العراق 

تقف على عدد قليل من الفنانني.
اخل��زف، فن الط��ني واملاء والش��مس، 
والذي بدأ مع بدأ احلضارة االش��ورية، 
والسومرية، والبابلية في بالد الطني، 
ب��الد ما ب��ني النهرين، م��زج، وتزجيج، 
ان  قب��ل  عالي��ة  وجاهزي��ة  واف��ران، 
يتش��قق ليعود من جدي��د في عمل 
فني، يحمل عطر األرض، ولون التراب 
والطني، من هنا فأن أحد اهم اخلزافني 
في املرحل��ة احلالية اصطفت اعماله 
في معرض، يع��د االهم واالكبر خالل 
الس��نة احلالية، اذ قدم الفنان اخلزاف 
س��الم احمد تسعة عشر عمال فنيا، 
عبرت عن جتربته، واس��لوبه، واجتاهه 

ف��ي ف��ن النحت. س��الم احم��د قدم 
من خ��الل اعماله التي احتلت جدران 
قاع��ة ليلى العط��ار، أكب��ر رواق في 
مركز اوج الثقافي في بغداد، رس��الة 
فنية عميقة املعنى، تؤسس لنهجه 
الفني الذي عبر عما يختلج في ذهنه 
املتق��د، واف��كاره الثرية، ع��ن مرحلة 
فنية مهمة يعيشها الفنان العراقي 
ف��ي مرحلة، تع��د االه��م واالصعب 
في س��فر الفن العراقي التشكيلي. 
باملعرض الذي افتت��ح من قبل عميد 
كلية الفنون اجلميلة في بابل د. علي 
الربيعي وبحضور حشد من املثقفني، 
واإلعالميني، واملهتمني بالنحت والفن 

التشكيلي العراقي.
وذكر الفنان سالم احمد: نعم ساحة 
اخلزف فيه��ا عدد قليل م��ن اخلزافني 
ألس��باب تتعل��ق بالعملي��ة الفنية، 
واالنتاجي��ة له��ذا الن��وع م��ن الفن، 
ل��ذا كان اصراري كبير عل��ى ان اقدم 
معرض��ا جململ اعمال��ي في فن اخلزف 

باألخ��ص، االعم��ال جس��دت احلاالت 
التي يعيش��ها االنس��ان العراقي في 
الوق��ت احلاضر، وما يعانيه من أزمات، 
وقلق امني ج��راء العمليات االرهابية 
والتفجي��رات، واعم��ال العن��ف التي 

حتدث في الش��وارع واملدن وفي عموم 
الع��راق، والت��ي تخل��ف ح��االت م��ن 
اخلوف، والقلق، والشك، والترقب، مع 
إص��راره على إش��اعة احل��ب والبحث 
عن االستقرار، وتقدمي اشكال منوعة 

باستعمال مفردات مثل الكرة اجملوفة، 
واالس��طوانة، والق��وس، وهذا واضح 
ف��ي طبيع��ة تصميم االعم��ال مثال 
بع��ض االعمال جتس��د مجموعة من 
االطفال يلعبون على تالل من الرمل، 
عم��ل آخر يجس��د حالة م��ن القلق، 
وهكذا مت اس��تعمال خام��ات خاصة 
تتناس��ب وطبيعة العم��ل، واحجام 
االعم��ال كان��ت صغيرة ك��ي تعطي 
اجمل تعبير ع��ن املواضيع املصممة 
من اجلها، ولم تس��تعمل اي عناصر 
تزيني مثل الزخرفة النباتية او غيرها،  
وان��ا اس��تعمل تزجيج غي��ر تقليدي 
يس��مى مث��ل التزجيج اجل��اف، الذي 
كان له اث��ر، الواض��ح، إلعطاء صفة 
مميزة لألعم��ال، حيث اس��تغرق مني 
الوصول الى تزجيج مميز اكثر من ستة 
اش��هر، واحلمد هلل جنح��ت بالوصول 
ال��ى تقنية التزجيج اجل��اف بطبقات 
متعددة، اعطت بصمة واضحة مميزة 
مبا تتناس��ب م��ع طبيع��ة املواضيع 

املس��تعملة، ، ولعل اخلبرة املكتسبة 
م��ن املع��رض االول ومش��اركات في 
٧ معارض مش��تركة، جع��ل املعارك 

واضحة باألعمال املقدمة.
وبينت مديرة مركز أوج بغداد الثقافي 
مين��ا احلل��و، ان مع��رض اخل��زف يأتي 
ضمن سلس��لة نش��اطات ومعارض 
فني��ة تق��ام للفنان��ني، آخره��م كان 
معرض للفنان صال��ح رضا والفنانة 
عش��تار جميل حمودي، وغيرهم من 
الفنانني لدفع حركة الفن التشكيلي 
الى االمام، كما يقيم املركز جلسات 
حوارية، وتوقيع كتب للمبدعني، حيث 
يحتض��ن املرك��ز فعالي��ات متنوعة، 
ش��خصيات  فعاليات��ه  ويحض��ر 
دبلوماس��ية، وبرملاني��ة، وحكومي��ة، 
وهدف املركز إظهار الصورة املش��رقة 
للع��راق والعاصمة بغ��داد، وهي احد 
الس��بل لتح��دي االٍره��اب والتطرف، 
واثب��ات الوج��ود احلض��اري والثقافي 

لبالد الرافدين.

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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الزعامة و التوريث

جمال جصاني

كما حص��ل مع بقية املفاهيم واملصطلحات التي ورثناها 
عن األجيال التي سبقتنا، اكتسب مفهوم )الزعامة( معاٍن 
جديدة تنس��جم وثقافة عصرنا املتجددة. قدمياً وألسباب 
اقتصادي��ة واجتماعي��ة وقيمي��ة تتفق وحرك��ة حياتهم 
البطيئ��ة والرتيب��ة، يتم ت��وارث الزعامة بني افراد األس��رة 
احلاكم��ة أو املهيمنة سياس��ياً واجتماعي��ا وقبلياً، وكان 
ذلك منس��جماً مع ما يشكل البناء الفوقي للمجتمعات 
واملؤسس��ات احلاكمة آنذاك. أما اليوم فلم تعد اجملتمعات 
وال��دول التي وصلت لس��ن التكليف احلضاري، تس��تعني 
مبثل تلك الصيغ البدائية إلدارة ش��ؤونها العامة، في قيادة 
ال��دول واألحزاب والنش��اطات السياس��ية واملهنية. هذه 
الصي��غ البدائي��ة والتي كانت مناس��بة لعص��ور ما قبل 
النهضة، اضمحلت وتالشت في غالبية البلدان واألمصار 
إال مضاربنا املنحوس��ة، والتي شهدت في العقود األخيرة 
عودة ظافرة ملنظومة التوريث والتي لم تقتصر على زعامة 
األحزاب وحس��ب بل أجبرت النظام السياس��ي اجلمهوري 
ف��ي التحول الى ما ع��رف ب� )اجلملوكية( ف��ال هي ملكية 
عل��ى وجه وال هي جمهورية. إن اس��ترداد مثل هذه الصيغ 
البدائية لنفوذها وجاذبيتها، يعود باألس��اس الى مناخات 
التخل��ف والرك��ود والعجز ف��ي مواجهة حتدي��ات العصر 
الواقعي��ة، الركود ال��ذي ال يطيق احليوي��ة والتعددية، هو 
من يقف خل��ف هذه الردة احلضارية للمجتمعات. وميكننا 
تلمس هذه احلقيقة بيسر في واقع عراق اليوم )قبل التغيير 
وبع��ده( حيث مّهد النظام املباد لكل هذا االنحطاط الذي 
نعيش��ه في ش��تى احلقول املادية والقيمي��ة، بعد محقه 
لكل أش��كال التعددية والتجدد والتنوع، لتش��رع األبواب 
أمام ما نش��اهده حالياً من هيمنة له��ذه احللول البدائية 

التي سكنت متاحف التأريخ منذ زمن بعيد.
ال ميك��ن النظر الى ظاهرة التوريث في حياتنا السياس��ية 
واحلزبية، بوصفها جتس��يد إلصرار تلك األس��رة على عدم 
التفري��ط مبا منحته األقدار والص��دف لباني مجدها األول، 
بل هي جتس��يد ملش��يئة منظومة متكاملة من املصالح 
واخلدم��ات املتبادلة ملا يعرف بحلقات األتباع، والتي ينطبق 
عل��ى الكثي��ر منهم عب��ارة )ملكيون أكثر م��ن امللك( من 
الذي��ن يدرك��ون جيداً فض��ل تلك الهيمنة األس��رية على 
كل م��ا اجترح��وه من مآثر التس��لق والتمدد الس��ريع في 
حقول الدولة واجملتمع. ه��ؤالء األتباع ميّثلون القوة الطاردة 
لكل من تس��ّول له نفس��ه املس��كونة بتطلعات التجدد 
واإلب��داع املارقة، من الذين يضع��ون نصب أعينهم مهمة 
كسر رتابة مس��تنقعات الركود واخلنوع والتفسخ وبقية 
العوام��ل التي مت��د هذه النظ��م البدائية بس��بل التمدد 
والبق��اء. ميكننا تصّفح ش��يئا من جتارب الش��عوب بهذا 
الصدد، ونوع الزعامات التأريخية التي لم تتلقف الزعامة 
بوصفه��ا غنيم��ة لها وألبنائه��ا وأحفادها كم��ا جرى مع 
)زعاماتنا التأريخية( التي أهدتنا كل هذا اخلراب، فنيلسون 
ماندي��ال بجالل قدره لم يورث وحس��ب بل حاس��ب زوجته 
وانفص��ل عنه��ا بعد تورطها مبلفات فس��اد، ول��م تخبرنا 
التج��ارب التأريخية الناجحة ع��ن زعامات طّوبت املنصب 
السياس��ي واحلزب��ي حص��راً بس��اللتها، ب��ل صنعت كل 
الش��روط لدميومة احليوية والتعددية والعدالة بعد تركها 
ملوقعه��ا. وف��ي جتربتن��ا احمللية هن��اك محط��ات تؤكد ما 
تطرقنا إليه، كجعفر أبو التمن على سبيل املثال ال احلصر، 
إذ جّسد بسلوكه ومنهجه احلضاري التطلعات املشروعة 
التي عاشها أسالفنا في النصف األول من القرن املنصرم. 
تقاليد وقيم تنتظر التواصل معها عس��ى أن جند مخرجاً 

لنا من عجاج القطيع واالتباع...  

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

األميركية  الفنانة  نشرت 
بيونسيه، صورة لطفلتها 
عبر حسابها اخلاص على 
التواص��ل  مواق��ع  أح��د 
االجتماع��ي، وه��ي ترتدي 

الكعب العالي.
الص��ورة  ه��ذه  فأث��ارت 
وعادوا  املتابع��ني،  اعجاب 
ونش��روا الص��ورة مجددا، 
وف��ي التفاصي��ل، ظهرت 
آيف��ي"  "بل��و  الطفل��ة 
وهي ترت��دي حذاء والدتها 
حيث  العال��ي،  بالكع��ب 
ظهرت ببراءتها وطرافتها. 
والالفت أنها نّسقت حذاء 

الكعب باللون الزهري، مع 
ثياب النوم باللون نفسه.

أّن بيونس��يه ق��د  يذك��ر 
زيارته��ا  خ��الل  ُط��ردت، 
االهرامات في 2009 وذلك 
بعد تص��ّرف غير الئق من 

حارسها الشخصي.

أطل��ت الفنان��ة اللبنانية 
س��يرين عب��د الن��ور ف��ي 
افتت��اح مهرج��ان اجلون��ة 
الس��ينمائي في مصر يوم 

أمس.
بفس��تان  تألقت  س��يرين 
ذهبي فخم مطّرز باألحجار 
البراق��ة، وزاد م��ن جم��ال 
شعرها  تس��ريحة  طلتها 
الكالسيكية، فكان إضافة 

اخرى الى حالوة شكلها.
الفس��تان بتوقيع املصمم 

اللبناني العاملي زهير مراد، 
ال��ذي يوّقع إط��الالت اهم 
النجمات العامليات في أبرز 

وأكثر املناسبات أهمية.

ليون��اردو  النج��م  أعل��ن 
دي كابري��و أن مؤسس��ته 
اخليرية س��تمنح نحو 20 
مليون دوالر ألكثر من 100 

منظمة تدعم البيئة.
كابري��و  دي  مؤسس��ة 
األم��وال  تل��ك  س��تقدم 
للمنظمات في 6 مجاالت، 
منها مكافحة تغير املناخ، 
واحلفاظ على احلياة البرية، 
واملناظر الطبيعية، واحلياة 
ع��ن  والدف��اع  البحري��ة، 

حقوق السكان األصليني.
س��تزيد  املن��ح  وتل��ك 
اس��تثمارات مؤسسة دي 
كابريو إلى نحو 80 مليون 
األول��ى منذ  دوالر، للم��رة 

انشائها في العام 1998.
كابري��و،  دي  أن  يُذك��ر 

تنفيذي  ش��ارك كمنت��ج 
 Before الوثائقي  للفيلم 
يتناول  ال��ذي   ،The Flood
قضي��ة التغي��ر املناخ��ي، 
الس��لبية  والتأثي��رات 
التصني��ع،  لعملي��ات 
على  االس��تهالك  وزي��ادة 
صحة الكوكب، من خالل 
مقابالت مع زعماء عامليني 
وأساتذة جامعات وباحثني 

في اجملال.

بيونسيه

ليوناردو دي كابريو

سيرين عبد النور

أخبــارهــــــــــم

أحد أعماله

الفنان سالم أحمد يقف مع أعماله الخزفية في قاعة ليلى العطار
ليبقى فن الخزف منارًا في سماء الفن العراقي

الصباح الجديد - وكاالت:
أطلق��ت املطرب��ة اللبنانية في��روز ألبومه��ا الغنائي اجلديد 
"ببالي"، الذي بات متوفرا في املتاجر اإللكترونية، حس��ب ما 

أعلنت ابنة سفيرة لبنان إلى النجوم.
وقالت رميا الرحباني، على صفحتها في فيس��بوك، إن ألبوم 
"ببالي" بات متوفرا، وذلك بعد أشهر على طرح فيروز أحدث 

أغنياتها.
وكانت الصفحة الرس��مية لفيروز على فيس��بوك نش��رت 
في يوليو املاضي، مقطع��ا صغيرا من أغنية جديدة بعنوان 

"ميكن".
وهي األغني��ة الثانية في ألبومها الغنائ��ي اجلديد "ببالي"، 
ال��ذي أعلن وقته��ا أنه س��يصدر في 22 س��بتمبر، وهذا ما 

حصل فعال.
وكانت صفحة الفنانة فيروز قد أطلقت في يونيو املاضي أول 
أغنية من ألبوم "ببالي"، حملت عنوان "ملني"، وذلك مبناسبة 

الذكرى احلادية والثالثني لرحيل زوجها عاصي الرحباني.
وتقول كلمات األغنية "ملني بتس��هر النجمة؟ ليه بتخلص 
العتمة؟ مل��ني بيبكي احلور؟ ليه األرض بت��دور؟ إلك أو إلي أو 
مش لش��ي"، وهي أغني��ة عربتها ابنتها رمي��ا كترجمة من 
أغنية "بور كي فاي ليتوال" أو )ملن تسهر النجمة( للمغنية 
جيلبير بيكو. ويحتوي ألبوم فيروز اجلديد على عشر أغنيات، 
ه��ي ببالي، وملني، وميكن، وما تزع��ل مني، وأنا وياك، وحكايات 

كتير، وبغير دني، وبيت صغير بكندا، ورح نرجع نلتقي.

بعد انتظار طويل.. فيروز 
تطلق "ببالي" بـ 10 أغنيات

الصباح الجديد - وكاالت:
تألقت النجمة السورية كندة علوش 
ب��� "لوك" جدي��د خالل حف��ل افتتاح 
مهرج��ان اجلونة الس��ينمائي، مبنتجع 
اجلونة بالغردقة، وبحض��ور عدد كبير 
من جنوم وجنم��ات الفن. وظهرت كندة 
برفقة زوجها النجم عمرو يوسف، في 
صورة مختلفة بعض الشيء، ولفتت 
االنتباه إليها بقصة ش��عرها اجلديدة، 
وارتدت فستانًا أسود أنيًقا، لكن زيادة 

وزنها لفتت االنتباه.
ويذكر أن مهرجان اجلونة الس��ينمائي 
تس��تمر فعالياته حتى ٢٩ سبتمبر / 

أيلول اجلاري، برعاية مؤسس املهرجان، 
املهن��دس جني��ب س��اويرس، وه��و أول 
مهرج��ان س��ينمائي دولي م��ن نوعه 
يقام ف��ي مصر بجهود رج��ال أعمال، 
م��ن دون احلصول على دع��م مالي من 

الدولة. 
ويضم املهرجان أربع��ة أفالم مصرية، 
جاكس��ون"  "الش��يخ  جان��ب  إل��ى 
وه��ي  الرس��مية،  املس��ابقات  ف��ي 
"فوتوكوب��ي"، ف��ي مس��ابقة األفالم 
الروائي��ة الطويل��ة، و"الفيل��م رق��م 
1001 ف��ي حي��اة أق��دم كومبارس في 
العالم"، في مسابقة األفالم الروائية، 

و"مهرجان��ي" و"ندى"، في مس��ابقة 
األفالم القصيرة.

 وم��ن لبن��ان، يش��ارك فيل��م "قضي��ة 
23" للمخ��رج زي��اد دويري، الذي ش��ارك 
ضم��ن املس��ابقة الرس��مية ملهرج��ان 
فينسيا الس��ينمائي الدولي، في دورته 
ال�74، ونال إش��ادات نقدية من عدد من 
االختصاصيني، وحاز بطله الفلسطيني 
كمال الباش��ا على جائ��زة أفضل ممثل، 
إضافة إل��ى فيلم "س��فرة"، وهو إنتاج 
لبنان��ي مش��ترك مع الوالي��ات املتحدة 
األميركية وس��نغافورة، في مس��ابقة 
األف��الم الوثائقية. ويش��ارك من املغرب 

"فولوبيلس"  فيلم 
بن  ف��وزي  للمخ��رج 

سعيدي، في مسابقة 
األفالم الروائية الطويلة، 

وم��ن األردن فيل��م "17"، 
للمخرج وداد شافاكوج، في 

مسابقة األفالم الوثائقية.
ويك��رِّم املهرج��ان، في حفلته 

الس��ينمائي  النجم  اخلتامي��ة، 
العامل��ي فوريس��ت ويتيك��ر، ومن 

املقرر أن يتسلم ويتيكر إحدى جوائز 
اإلجناز اإلبداعي الثالث، التي مينحها 

املهرجان في دورته األولى.

كندة علوش وزوجها عمرو يوسف 
يتألقان في مهرجان الجونة السينمائي

بغداد - الصباح الجديد:
بحضور دبلوماس��ي رفيع، وبأصوات تراتيل 
السالم وموسيقى احملبة، أقيمت فعاليات 
يوم السالم العاملي في دائرة قصر املؤمترات 
حتت شعار "معا من اجل السالم.. االحترام 
والسالمة والكرامة للجميع"، برعاية وزارة 
الثقافة والس��ياحة واآلث��ار، وبالتعاون بني 
دائرت��ي العالقات الثقافي��ة العامة وقصر 
املؤمترات، يوم االربعاء 20\9\2017، في مبنى 

مجلس النواب. 
ومتثل احلضور برئيس مجلس النواب سليم 
اجلب��وري، وممثل��ة منظم��ة االمم املتح��دة 
للتربي��ة والثقافة والعلوم لويزا اكتهاوزن، 
وس��فير اندونيس��يا، واالمني العام جمللس 
النواب صباح عبد العزيز زنكنة، واملتحدث 
باس��م احلش��د الش��عبي النائ��ب احمد 

االسدي، وحضور نخبوي.
 فيم��ا صدح��ت فرق��ة كنيس��ة مارتوما 
الرس��ول، يترأس��هم االب بهجت بنيامني 
صليوه بالنشيد الوطني، لتردد صداه اروقة 
مجل��س النواب العراق��ي، لإليذان بانطالق 
اإلحتفالي��ة على اجنح��ة الزاجل من قبة 

البرملان برسالة سالم الى العالم. 
وفي كلمته، ش��كر رئي��س مجلس النواب 
دائرة قص��ر املؤمترات وادارته��ا على اجلهود 
االس��تثنائية والواعية التي تبذلها لتقدمي 
ص��ورة حي��ة لواق��ع الثقاف��ة العراقي��ة، 
مؤك��دا "أن املس��ؤولية اجلس��يمة ملقاة 
على عاتق املفّكرين وصناع القرار، ودورهم 
ف��ي التوعية والتنوي��ر، للوضع في البلدان 

الساخنة والواقعة حتت نيران الصراعات. 
واس��تمر احلف��ل بتراتي��ل الس��الم واحملبة 
التي عزمت على تقدميها جوقة كنيس��ة 
م��ار توما الرس��ول، فيما قدمت مدرس��ة 
املوس��يقى والباليه معزوفات موس��يقية 
للفنان الش��اب طه عبد الس��الم على آلة 
البيان��و، واخ��رى مقطوع��ات موس��يقية 
قدمه��ا العازفون ط��ه العبي��دي، واحمد 
س��ليم، وعلى آلة الكمان العازف محمود 
حمد محم��ود. ومن جانب اخ��ر قدم مدير 
عام دائرة قصر املؤمترات وكالة فالح حسن 
ش��اكر هدي��ة رمزية ال��ى راعي كنيس��ة 
مارتوم��ا االب بهج��ت بنيام��ني، تثمين��ا 
وتقديرا لدورهم في نش��ر ثقافة الس��الم 

والتنوع.

حديثة - الصباح الجديد:
نظم البيت الثقافي في حديثة وبالتعاون 
مع ملتقى شباب بروانه، حفال لتكرمي عدد 
من الش��باب املبدعني واملتميزين في شتى 

واخلطابة،  الشعر،  اجملاالت ومنها 
والرياضة،  الق��رآن،  وت��الوة 

اختي��ار  إل��ى  إضاف��ة 
أفضل شاب مكافح 

قاع��ة  ش��هدته 
صناعة  إعدادية 

بروانه املهنية.
االحتفال  ابتدأ 
النشيد  بعزف 
الوطن��ي، ث��م 
س��ورة  ت��الوة 
الفاحت��ة عل��ى 

ش��هداء  أرواح 
بعده��ا  الع��راق، 

ألق��ى قائممق��ام 
مبروك  قضاء حديثة 

حميد مهي��دي، كلمته 
بهذه املناسبة استذكر فيها 

ش��هداء املدينة الت��ي روت دمائهم 
الزكية هذه املدينة الصام��دة الصاب��رة.

ثم حتدث رئي��س مجلس ناحية بروانه عبد 
الباس��ط عبد الغن��ي عن أهمي��ة ف��ئة 
الش��باب، مؤك��دا على ض��رورة أن تأخ��ذ 
ه����ذه الش��ريحة دوره��ا ف��ي الصم��ود، 
واألعمار، وخاصة في هذا الوقت.  ثم تلتها 
كلمة مدير ناحية بروان��ه املهندس احمد 

رجا غزال، والتي شكر فيها القائمني عل�ى 
تل��ك النش��اطات، داعيا إل��ى فتح جميع 
األبواب أمام املبدع��ني لتنمية مواهبهم، 
ثم حتدث مدير إعالم قائم مقامية الدكتور 
صالح محمود لقضاء حديثة 
ع��ن  املناس��بة  به��ذه 
تبذلها  الت��ي  اجلهود 
احمللي��ة،  احلكوم��ة 

ومنها املباشرة 
بتنظي��م 

مت����ر  م��ؤ
ب  للش��با

ف��ي 
ين��ة  مد
حديث��ة، 
يت�م فيه 
دراس�����ة 

جمي��ع 
امل���قترح���ات 

الت��ي تقدم من قبل 
اجله��ات ذات العالق��ة، 
لوض����ع خط�����ة موحدة 
الس��تقطاب ه��ذه الفئة وإق��امة 

النشاط��ات الت��ي حتتضن��هم.
وفي ختام االحت�فال مت ت��وزيع الشهادات 

التقديري��ة، واله��داي��ا املقدم��ة من 
الثقاف����ي في حديثة  البيت 

وملت��ق���ى ش��ب���اب 
بروان��ه. 

"معًا من أجل السالم.. االحترام والسالمة 
والكرامة للجميع" بيوم السالم العالمي

تكريم عدد من المبدعين 
الشباب في حديثة
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