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أربيل - عباس كاريزي:
اتهم املتحدث باسم حكومة إقليم 
كردستان سفني دزبي، أمس االثنني، 
مسلحي حزب العمال الكردستاني 
فــي املناطق احلدوديــة بـ"تهجير" 
أهالــي 350 قريــة وإعاقة عمليات 
اإلعمار فيها، مشــيرا الى أن غياب 
قوات حرس احلــدود العراقية أحدث 
فراغــا أمنيا في تلــك املناطق، في 
حني نفى توغــل القوات التركية أو 
إقامة العديد من القواعد والثكنات 
العسكرية في أراضي اإلقليم كما 

تورد وسائل اإلعالم.
وقال دزيي في مؤمتر صحفي عقده 
في اربيل، وحضرته الصباح اجلديد، 
إن "تواجد مســلحي حزب العمال 
الكردســتاني في املناطق احلدودية 
تســبب في تهجير أهالي أكثر من 
350 قرية، فضال عن إعاقة عمليات 
إعمــار فيها"، مبينــا أن "حكومة 
العمال  حــزب  تطالــب  االقليــم 
تلك  مبغادرة  بإستمرار  الكردستاني 
لتوغل  ذريعة  إعطاء  لعدم  املناطق 
أراضي  داخل  الــى  التركية  القوات 

االقليم".
القوات  "غيــاب  أن  دزيــي،  وأضاف 
االمنية وقوات حرس احلدود العراقية 
أحــدث فراغا أمنيا في تلك املناطق 
مما دفع حزب العمال الكردســتاني 

املشاكالت فيها"، مؤكدا  الى خلق 
"ضــرورة عدم حتويل تلــك املناطق 
الى ســاحة مواجهات بني العمال 

الكردستاني ودول املنطقة".
وفيما يتعلق بتوغل القوات التركية 
داخل عمــق اإلقليم، قال دزيي "في 

التركية  القوات  املرات تدخل  بعض 
االقليم  داخل  احلدودية  املناطق  الى 
لتنفيذ عمليات عسكرية لساعات 

تواجد  مواقع  تســتهدف  محدودة 
عناصر حزب العمال.

تفصيالت أوسع ص2

نافيًة إقامة ثكنات أو قواعد عسكرية تركية

كردستان تتهم حزب العمال بـ"تهجير"
أهالي 350 قرية وتطالبه بالمغادرة

عناصر حزب العمال الكردستاني شمالي البالد "ارشيف"

روحاني يحّذر ترامب من »ندم تاريخي» 
6ويؤكد مقاومة الضغوط األميركية  صور لمرشحين بين خرائب "القديمة"

3تثير امتعاض الموصليين

بغداد - وعد الشمري:
االنتخابات،  مفوضية  كشفت 
أمس االثنني، عن فتح أكثر من 
740 مركز اقتراع في محافظة 
نينــوى، الفتة إلــى أنها حتتوى 
5000 محطة، مبيناً  على نحو 
أن استعداداتها من أجل تأمني 
باألصوات وصلت  اإلدالء  عملية 

إلى مراحلها النهائية.

يأتي ذلك في وقت، حتدث ضباط 
عن  نينوى  عمليــات  قيادة  في 
خطة امنيــة محكمة لتأمني 
االنتخابــات، نافياً وجــود نوايا 
للتجــوال على  لفرض حظــر 
املواطنني، لكنه اشار إلى جهد 
إليه  اللجوء  يتم  جوي ســوف 
من أجل تعزيــز قبضة القوات 

العسكرية على االرض.

وقال مســؤول اعالم املفوضية 
في نينــوى فرحان الكيكي في 
تصريح إلــى "الصباح اجلديد"، 
االنتخابــات  "مفوضيــة  إن 
مستمرة في تهيئة االنتخابات 
الســبت  يوم  اقامتها  املزمــع 
العراق ومن  املقبل في عمــوم 
بينهــا احملافظــة اخلارجة للتو 
من حرب شرســة ضد تنظيم 

داعش اإلرهابي".
"مكتب  أن  الكيكــي  وأضاف   
إلــى  وصــل  املفوضيــة 
لعملية  النهائية  االستعدادات 
االقتراع، حيث سيتم فتح 747 
مركز اقتراع في عموم احملافظة، 
وحتتوي تلــك املراكز على 4963 

محطة اقتراع".
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنــت هيــأة النزاهــة، أمس 
االثنــني، عن صدور 33 أمر قبٍض 
واستقداٍم ومنع سفٍر بحقِّ وزراء 
ومن بدرجتهم خالل الربع األول 

من العام احلالي.
وقــال الهيــأة في بيــان تلقت 
نســخة  اجلديــد"  "الصبــاح 
ة التي  منه، إن " األمــوال العامَّ
اْســُترِْجَعت أو التــي صــدرت 
أحــكاٌم قضائيٌَّة بردِّهــا والتي 

هدرها  الهيأة  وأوقفــت  منعت 
والتي متَّت إعادتها إلى حســاب 
اخلزينة العامــة بلغ مجموعها 
مليــار   )288,659,506,888)

دينارٍ".
ة  وأشارت إلى أنها "عملت للُمدَّ
 2018/3/31 ولغايــة   2018/1/1
 (9832( علــى  احلالي  العام  من 
بالغــاً وإخباراً وقضيــًة جزائيًة 
أجنزت منها )4443( بالغاً وإخباراً 
أنَّ  ُموضحًة  جزائيــة"،  وقضيًة 

"نسبة حســم البالغات كانت 
94 باملائــة، وبلغ عــدد القضايا 
قــت الهيأة  اجلزائيَّــة التي حقَّ
فيهــا 6219 قضيًة جزائيَّة، أجُنِزَ 

منها 2356 قضيَّة".
قادت  "التحقيقات  ان  وأضافت 
إلى إصدار السلطات القضائيَّة 
ذ منها 619  1573 أمرَ قبٍض، نُفِّ
بنســبة  ذاتها،  املدة  خالل  أمراً 
باملائــة،   54,30 بلغــت  إجنــازٍ 
فيما بلغ عددُ الــوزراء ومن هم 

هم  بدرجتهــم ممَّن صــدر بحقِّ
أمُر قبــٍض 17 وزيــرا، بواقع 30 
أمر قبــٍض، و221 أمر قبٍض آخر 
صدر بحقِّ 117 من ذوي الدرجات 

ـني". ة واملديرين العامِّ اخلاصَّ
أوامــر  عــدد  "بلــغ  وتابعــت 
االســتقدام القضائيَّة الصادرة 
الهيأة خالل  بناًء على حتقيقات 
َذ منها  املدة ذاتها 1581 أمراً، نُفِّ

(896( أمراً"، 
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المفوضية: 740 مركز اقتراع
في محافظة نينوى تضم نحو 5000 محطة

33 أمر قبض واستقدام ومنع سفر
 بحقِّ وزراء أصدرتها النزاهة هذا العام

جهد جوي لتأمين انتخاباتها وال نوايا لحظر التجوال

وكاالت ـ الصباح الجديد: 
كشــف اســتطالع للرأي أن 50% 
األميركي  تقريبــا مــن اجلمهــور 
يثقون في مدير مكتب التحقيقات 
الفيدرالي الســابق جيمس كومي 

أكثر من الرئيس دونالد ترامب.
أجرته  الــذي  االســتطالع  وأظهر 
صحيفة "واشنطن بوست"، وقناة 
" إيه بي ســي نيوز" األميركيتان أن 
%48 من األمريكيني يثقون أكثر في 
كومي بينما قال %32 أنهم يثقون 

أكثر في ترامب.
ميل"  "ديلــي  صحيفــة  وقالــت 
نشــرته  تقرير  فــي  البريطانيــة 
اليوم  علــى موقعها اإللكترونــي 
إن نتيجة االســتطالع نُشرت قبل 
لقاء كومي ليلــة األحد مع جورج 
املذيعني  كبيــر  ســتيفانوبولوس 

بقناة "إيه بي سي نيوز".
ووفقا لالســتطالع فــإن %47 من 
األمريكيــني يرفضون قــرار ترامب 
بإقالــة كومــي فــي 2017. ويرى 
غالبية الدميقراطيــني والليبراليني 
أن أن كومي  واملستقلني واحلداثيني 

أكثر مصداقية من ترامب.

كمــا يحظــى كومي بثقــة أكبر 
لدى النســاء من ترامب بـــنسبة 
%54 مقابل %25، فضال عن أن غير 
البيض يثقــون أكثر في كومي عن 

ترامب بـنسبة %63 إلى 15%.
أن  املســح  وجــد  املقابــل  فــي 
أكثر  ترامــب  يــرون  اجلمهوريــني 
مصداقيــة مــن كومي بنســبة 

%70 لصالــح ترامــب مقابل 15% 
لصالــح كومي، وباملثل بالنســبة 
للمحافظــني األقويــاء فــإن 76% 
لديهم ثقة أكبر في ترامب مقابل 

%9 لصالح كومي.
وخالل املقابلــة التلفزيونية هاجم 
كومي ترامب، قائال:" أعتقد انه غير 

الئق أخالقيا  ليصبح رئيسا".

وأضاف:" الشــخص الــذي يرى أن 
هناك مســاوة أخالقية في مدينة 
شارلوتسفيل ويتحدث عن النساء 
ويتعامــل معهن كقطــع اللحم، 
ويكذب باستمرار بشأن موضوعات 
كبيــرة وصغيرة ويرى أن الشــعب 
الشخص  هذا  يصدقها،  األمريكي 
غير الئــق ليصبح رئيســا للدولة 

على أسس أخالقية".
على  أُجريت  التي  املقابلة  وسبقت 
مذكرات  التلفزيونية، صدور  القناة 
كومي في الـ 17 من نيسان املاضي، 
والتي حتمل عنــوان "الوالء األعلى: 
احلقيقــة واألكاذيــب والقيــادة"، 

وتتناول فترة عمله مع ترامب.
وتســتعيد مذكــرات كومي التي 
300 صفحة بعنوان: "والء  تقع في 
أكبر: احلقيقة واالكاذيب والزعامة" 
الســنوات العشــرين مــن حياته 
املهنيــة كمدع عــام نيويورك، ثم 
مســاعد وزير العــدل في حكومة 
جورج بــوش االبــن، ومدير مكتب 
التحقيقــات الفدرالــي بني عامي 

2013 و2017.
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تقرير

تقريـر

بغداد ـ الصباح الجديد:
هاني  األردني،  الوزراء  رئيس  أكد 
امللقي، أن العراق اليوم بلد قوي 
في املنطقة واســتعاد مكانته 

اإلقليمية.
اخلارجية  لــوزارة  بيــان  وذكــر 

"الصبــاح  تلقــت  العراقيــة 
اجلديد"نســخة منــه أن "وزير 
إبراهيم  العراقـــيَّة  اخلارجيَّــة 
اجلعفــرّي ألتقــى هاني امللقي 
رئيــس الــوزراء األردنــيِّ فــي 
اجلانبان  وبحث  ان  عمَّ العاصمة 

العالقات الثنائيَّة، وأبرز القضايا 
ذات االهتمام املُشترَك".

اللقاء  خــالل  اجلعفرّي  وأوضح 
بحسب البيان "لم يكن القضاء 
على عصابــات داعش اإلرهابيَّة 
ســهالً لوال وحدة العراقـــيِّني، 

وُمسانـَــدة الدول الشــقيقة، 
: العالقات  والصديقة" عــاّداً أنَّ
راً  تطوُّ تشهد  ان  وعمَّ بغداد  بني 
كبيراً؛ حرصــاً من البلدين على 
املُشــترَكة،  املصالح  تفعيــل 

وُمواَجهة اخملاطر املُشترَكة".

وأضاف "كان لكــم )األردن( دور 
في ُمســاَعدة العراق في حربه 
ضــّد اإلرهــاب، وننتظر منكم 
اســتمرار دعمكم فــي مجال 
الُبنى التحتـــيَّة  إعادة اإلعمار 
للُمُدن العراقـيَّة" ُمبيِّناً ان "قوة 

العراق من قوتكم، وقوتكم من 
العمل على  العراق، وعلينا  قوة 
تواجه  التي  يات  التحدِّ ُمواَجهة 
املنطقة، وتكثيف اجلُُهود لعودة 

األمن، واالستقرار إليها".
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األردن: العراق بات قويًا بالمنطقة ومستعدون لإلسهام بإعماره

أغلب األميركيين يثقون
بـ"كومي" أكثر من "ترامب"

لقاء بني كومي وترامب "ارشيف"

بغداد ـ الصباح الجديد:
التقى األمني العام جمللس الوزراء د. 
مهدي العــالق نائب رئيس مجلس 
الكويتي  اخلارجيــة  ووزير  الــوزراء 
الشيخ صباح اخلالد في اطار زيارته 
لتفعيــل التزامات الكويت املعلنة 

في املؤمتر الدولي إلعمار العراق.
وتأتــي زيــارة األمني العــام جمللس 
الوزراء تلبيــة لدعوة دولة الكويت 
بهــدف وضع اخلطــة التفصيلية 
بااللتزامــات التــي ُقدمــت فــي 
مؤمتــر اعادة اعمار العــراق، اذ اكد 
األمني العام فــي لقائه مبجموعة 

الى  مغادرتــه  قبيــل  صحفيــني 
الكويــت، اجلانب االمنــي لم يعد 
هاجسا للمستثمرين او الشركات 

التي ترغب بالدخول الى البالد.
وقــال ان مجلــس الــوزراء وجــه 
الــدول  ممثلــي  مــع  باالجتمــاع 
والسفراء وممثلي الصناديق الدولية 
والوكاالت واالتفاق، على أن متأل كل 
جهــة قدمت التزامــات في مؤمتر 
الكويــت اســتمارة خاصة اعدت 
بالتنسيق مع البنك الدولي، مبيناً 
أنه وردت الى االن ١٨ اســتمارة من 
تلك الــدول وان التعهدات االخرى 

ترد تباعاً.
وقد مت خالل اجتماع الكويت أمس 
العمل مبشــاريع  بدء  االتفاق على 
مهمة منها مستشــفى عام في 
الرميثة بســعة ٢٠٠ ســرير وأربع 
األمراض  ملعاجلــة  مستشــفيات 
السرطانية في احملافظات الوسطى 
واجلنوبيــة، اضافة الى اعادة تأهيل 
املستشــفيات واملراكــز الصحية 
في املناطق احملــررة. كما مت االتفاق 
بناية  بناء ٧٣  على تفعيل مشروع 

مدرسية موزعة على احملافظات.
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بغداد ـ الصباح الجديد:
احملكمة  باســم  املتحــدث  أعلن 
الســاموك،  إياس  العليا  االحتادية 
أمــس االثنــني، أن احملكمة قضت 
بعــدم دســتورية قــرار جمللــس 
اجملالس  ميكن  ميســان  محافظة 
والوحدات اإلدارية إشغال العقارات 
العائدة لإلدارة احمللية من دون أجور.
وقال الســاموك في بيــان تلقت 
"الصبــاح اجلديد" نســخة منه، 
العليــا  االحتاديــة  "احملكمــة  إن 
القاضي  برئاسة  عقدت جلستها 

مدحت احملمــود وعضوية القضاة 
جميعهــم، ونظــرت فــي دعوى 
محافظ ميسان اضافة/ لوظيفته 
يطعــن بقرار مجلــس محافظة 
ميســان املرقم )48( لسنة 2017 

الصادر في 28/ 11/ 2017".
احملافظة  "قرار مجلس  أن  وأضاف، 
صالحية  احملافظ  تخويــل  تضمن 
احمللية  اإلدارة  وعقارات  أمالك  إدارة 
قبل  العقارات من  تلك  وإشــغال 
اجملالس والوحــدات اإلدارية مجاناً، 
وعدم مطالبــة اجملالس والوحدات 

اإلدارية بأي أجور عن إشــغال تلك 
العقارات للسنوات السابقة".

وأشار الســاموك إلى أن "املدعي 
ذهب إلى أن ذلــك القرار مخالف 
والقوانــني  الدســتور  ألحــكام 
اعترض  أن  والذي ســبق  االحتادية 
احملافظة  مجلــس  لــدى  عليــه 
والصــرار مجلــس احملافظة عليه 
بــادر إلى الطعن فيــه خالل املدة 
القانونية حيث تقرر قبول الطعن 

شكال".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنــت وزارة العدل، أمس االثنني، 
عــن رفضها أي إضــرار مبصلحة 
املوظف البســيط، مشــيرة الى 
إحالــة مدير عام دائــرة اإلصالح 

العراقية للتحقيق.
وقالــت الــوزارة في بيــان تلقت 
"الصبــاح اجلديد"، نســخة منه 
الزاملي  حيــدر  العدل  "وزيــر  ان 
صــادق علــى توصيــات اللجنة 
املشكلة للنظر بتظلمات احلراس 

االصالح  دائــرة  في  االصالحيــني 
العراقية"، مبينة انه "مت التوجيه 
وحســب  املالك  درجــات  بجــرد 
قانــون موازنــة عــام ٢٠١٨ وما 
ميكن توفيــره من درجات وظيفية 
بعد حصولهم  املفصولني  العادة 
على قرارات قضائية بشــمولهم 
التزوير  العام عن حــاالت  بالعفو 
فصلهــم  ومت  ارتكبوهــا  التــي 

بسببها".
تتمة ص3

اتفاق عراقي كويتي إلنشاء أربعة مستشفيات 
لألمراض السرطانية و73 بنايًة مدرسيًة

االتحادية: إشغال العقارات المملوكة
للدولة من دون أجر مخالف للدستور

إحالة مدير عام دائرة اإلصالح 
العراقية الى التحقيق

في إطار تفعيل التزامات المؤتمر الدولي لإلعمار



سايمون هندرسون*

لم متِض فترة وجيــزة على تعيني وزير 
اخلارجيــة االميركــي اجلديــد مايك 
بومبيو وحلفه اليمني الدستورية حتى 
أوضــح أن موقفه من اخلالف اخلليجي 
الذي هو أحــد أكبر متاعبــه، والذي 
يشارف على إنهاء عامه األول، مشابٌه، 
خالفاً التوقعات، ملوقف سلفه ريكس 
تيليرسون الذي أُعفي من منصبه ولم 

يلَق رحيله أسفاً يُذكر.
تاميز«  أفادت صحيفــة »نيويورك  وقد 
وغيرها من وسائل اإلعالم التي كانت 
متواجدة على منت طائرة بومبيو، في 
طريقه من اجتماع لـ »حلف شــمال 
األطلســي« في بروكسل إلى الشرق 
األوسط أن اخلالف احلاصل بني قطر من 
جهة وأربع دول عربية برئاسة اململكة 
العربية الســعودية واإلمارات العربية 
املتحدة من جهة أخرى ال بد أن ينتهي. 
وكانــت الرســالة البســيطة التي 
رفيع  »مسؤول  ]للصحفيني[  أطلعها 
وزارة اخلارجية االميركية  املستوى في 
لم يصرح بالكشف عن اسمه«، »لقد 

طفح الكيل.. أوقفوا حصار قطر«.

ويبدو أن هذه الرســالة نفسها نُقلت 
إلى وزير اخلارجية السعودي عادل اجلبير 
الذي استقبل بومبيو في املطار، وإلى 
ولي العهد األمير محمد بن ســلمان 
آل ســعود، خالل مأدبة عشاء أقيمت 
مســاء الســبت، وإلى امللك سلمان 
صباح األحد قبل أن يغادر بومبيو إلى 
عدم  املستغرب  غير  )ومن  إســرائيل. 
ظهور كلمة »قطر« في تقرير »وكالة 
األنباء السعودية« عن املؤمتر الصحفي 
الذي ُعقد فــي نهاية الزيارة، برغم أن 
بومبيو حتدث عن ضرورة وحدة اخلليج(.

فــي غضون ذلــك، كانــت صحيفة 
»واشنطن بوســت« االميركية تنشر 
خبر اخلطيئة التــي اتهمت بها قطر 
مؤخــراً، وهي دفــع »مــا ال يقل عن 
275 مليــون دوالر« لتأمني اإلفراج عن 
تســعة أفراد من العائلة امللكية و16 
مواطناً قطرياً آخر كانوا قد اخُتطفوا 
خالل رحلة صيــد جنوبي العراق. وفي 
النهاية مت اإلفراج عنهم في نيســان/

أبريل من العام املاضي. 
إنهــا قصــة كانــت قــد ذكرَتْهــا 
ســابقاً بشــكل متعمق صحيفتي 
»فاينانشــيال تاميز« و«نيويورك تاميز«، 
لكــن الزاويــة اجلديدة كانــت تدعم 
األدلة من املكاملــات الهاتفية التي مت 

اعتراضها، والنصوص ورســائل البريد 
اإللكترونــي، »التــي وفرتها حكومة 
أجنبيــة« بشــرط أال يتم الكشــف 
عن هويتها. ويتردد املــرء في أن يكون 
غليظاً حول شعار »الدميقراطية متوت 
في الظالم«، ولكن بالنســبة ألولئك 
الذين يحتاجــون إلى القليل من ضوء 
رْ في دولة  النهار، فــإن الدليل هو »فكِّ

اإلمارات«.
إن خبــر اختراق اإلمارات لوكالة األنباء 
الذي  املاضي،  أيار/مايــو  في  القطرية 
نشرته في األصل صحيفة »واشنطن 
بوست« نفسها، هو الذي أطلق شرارة 
اخلــالف اخلليجــي - املعروف باســم 
»احلصار« - من قبل السعودية، ودولة 
اإلمــارات وحليفتيها فــي التحالف، 
البحرين ومصر. )هناك قصة مفصلة 

ال يستهان بها أيضاً(.
أما قــرار بومبيو بتبّنــي وجهة نظر 
تيليرسون حول أزمة اخلليج فناجتٌ على 
األرجح عن إدراكه ببســاطة أن هناك 
التركيز  يجــب  أهمية  أكثــر  قضية 
عليها - وبالتحديد إيران. ونظرياً، يدور 
النزاع حول سلســلة من اإلخفاقات 
، والتدخل  القطرية في متويل اإلرهاب 
جليرانها،  الداخليــة  الشــؤون  فــي 
وأســلوب البــث االســتفزازي حملطة 

»اجلزيرة« التلفزيونية في قطر.
وفــي حزيران/يونيو املاضي، اشــترط 
االئتالف املناهض لقطر على حكومة 
الدوحــة تنفيــذ قائمــة تضمنــت 
13 مطلباً لتســوية اخلــالف. وقد مت 
التشــكيك في جّدية املطالب - على 
ســبيل املثال، يتعني على قطر قطع 
إيران، على  عالقاتها الدبلوماسية مع 
الرغم من أن اإلمارات ما تزال متلك مثل 
هذه العالقات الرســمية مع طهران. 
ومــا قّلل من شــأن القائمة املذكورة 
األوســاط  في  الســائد  االعتقاد  هو 
املُّطلعــة بــأن القائمة صــدرت عن 
مؤسسة فكرية محلية كّلفتها وزارة 
اخلارجية اإلماراتية بإعداد بعض نقاط 
احلوار على وجه الســرعة. يا ليت كان 
باإلمكان اســتراق السمع إلى احلديث 
الــذي دار بني بومبيــو واألمير محمد 
بن ســلمان خــالل مأدبة العشــاء، 
والوقــوف إلــى جانب وزيــر اخلارجية 
االميركي حني قرأ اخلبر الذي نشــرته 
ولكن  بوست«.  »واشــنطن  صحيفة 
يبدو أن األمر األكثر تشويقاً هو أفعال 
وحوافز القائد الفعلي لدولة اإلمارات، 
أي ولــي عهــد إمارة أبوظبــي األمير 
محمد بن زايد آل نهيــان. فقد بدا أّن 
األميرين محمد بن ســلمان ومحمد 

بن زايد قد أقنعا الرئيس ترامب العام 
املاضي بصّحة موقفهما، وبذنب قطر 
وزعيمها الشــاب األمير متيم بن حمد 
آل ثاني. لكن الرئيــس االميركي غّير 
موقفه منذ ذلك احلني، معلناً أنه يريد 
تســوية اخلالف ودعا كاّل مــن األمراء 
محمد بن ســلمان ومتيم ومحمد بن 

زايد إلجراء محادثات منفردة.
غيــر أن األمير محمد بــن زايد اتخذ 
موقفــاً متشــدداً جتاه قطــر ورفض 
الذهاب إلى واشــنطن، في ما شّكل 
على األرجح ضرباً مــن احلماقة. ومن 
هنا جاءت زيــارة بومبيو إلى املنطقة، 
التي صدرت عن مســؤول  والكلمات 
رفيع املستوى مت التحفظ على هويته، 
وغيــاب أبوظبي عن جــدول الرحلة. 
التشــديد على  بومبيو  يريــد  وكأّنا 
النقطــة األخيــرة، فهو يزمــع زيارة 
العاهل األردني امللك عبد اهلل احلليف 
املقرب للواليــات املتحدة، إاّل أّن بعض 
أفــراد النخبة احلاكمــة في اخلليج ال 

يعدوه أهالً للمهمة.
وفي الواقع من الصعب إيجاد الكلمة 
اخلليجي،  اخلــالف  املناســبة لوصف 
ولكنني سمعت كلمة »تفاهة«. فإذا 
صّح هذا التعبير، سيكون من الصعب 
تقدير الوقت الــالزم إليجاد حل لهذا 

اخلالف والظروف التي ستحصل فيها 
التسوية حتى يصبح باإلمكان تركيز 

االهتمام على اخلطر األكبر، أي إيران.
وفي غضون ذلك، تعيد هذه املســألة 
اإلشــارات  بأن اســتخبارات  التذكير 
لم تعد حكراً علــى القوى العظمى، 
بــل أصبحــت فــي متنــاول الدول 
الصغرى، التي تســتطيع اللجوء إلى 
متعاقديــن جتاريني إلجنــاز املهمة إذا 
لزم األمر. )فقد أفــاد أحد املصادر من 
اجلانب اإلماراتي فــي اخلالف اخلليجي 
بريــده اإللكتروني تعــّرض حملاولة  أن 
قرصنة من قبل شــركة في مومباي(. 
في أيامنا هذه، يقرأ الســادة احملترمون 
بريد بعضهم البعض، بخالف ما كان 
يُفضله أحــد أســالف بومبيو هنري 
ستيمسون عام 1929 . )إما ذلك، أم أن 

السادة احملترمني لم يَُعد لهم وجود(.
واملَْوِعظة األخــرى التي يجدر تذكرها 
هي أّن »من كان بيته من زجاج، ال يرمي 
النــاس باحلجر«. فحــذارِ من املفاجأة 
التي ستصدر عّما يعد مجرد  التالية 
تشتيت انتباه في السياسة اخلارجية.

*ســاميون هندرســون زميل »بيكر« 
ومديــر برنامــج اخلليج وسياســة 

الطاقة في معهد واشنطن.

السليمانيةـ  عباس كاريزي: 

حكومة  باسم  املتحدث  كشــف 
اقليم كردستان ســفني دزيي عن 
تقــدمي حكومة االقليــم مقترحا 
لــوزارة النفط ورئيس الــوزراء في 
احلكومة االحتادية لتصدير الفائض 
من نفط كركوك عبر انبوب اقليم 
كردستان الواصل الى ميناء جيهان 

التركي.
واضــاف دزيــي فــي تصريحــات 
صحفية تابعتهــا الصباح اجلديد 
امس االثنــني، ان حكومة االقليم 
قدمت للحكومــة االحتادية مبادرة 
لتصدير ال 250 الــف برميل التي 
كانت تصدر ســابقا عبر حكومة 
االقليم الى اخلــارج، والتي تخضع 
بعد احداث 16 من اكتوبر لسيطرة 
احلكومــة االحتاديــة، والتي ال يتم 
االســتفادة منهــا االن، ان تصدر 
عبر انبوب نفط االقليم الى ميناء 
خاضعًة  تكون  وان  التركي  جيهان 
كلياً الدارة وتصرف شــركة سومو 

في احلكومة االحتادية. 
واوضــح دزيــي ان املقتــرح الذي 
قدمتــه حكومة االقليــم، لوزارة 
النفط االحتاديــة والذي ينص على 
ان يكون االشراف على بيع وتسويق 
نفط كركــوك خاضعاً للحكومة 
االحتاديــة، مت الترحيب به اال انه لم 
يدخل حيزا يصــل الى حد االتفاق 
عليــه مع احلكومــة االحتادية حلد 

االن. 
وحول بيع انبوب نفط االقليم الى 
شــركة روس نفت الروســية قال 
دزيي، ان حكومــة االقليم اتفقت 
مع الشــركة الروسية على اإلدارة 
واالستثمار في انبوب نفط االقليم، 
وهو اجراء قــال انه متبع في كثير 
من دول العالم وليس إبداعا جديدا 

من قبل حكومة االقليم.
ان شــركة روس نفت  الى  مشيرا 
الذي يصدر  االنبوب  تســتثمر في 
نفــط االقليم الى مينــاء جيهان 
التركي وهي تشــرف على صيانته 
وتشــغيله، قائالً ان ذلك ســيعود 

بالفائدة على االقليم.
العمال  حــزب  قوات  تواجد  وحول 
االقليم  أراضي  في  الكردســتاني 
قال دزيي، ان تواجد هذا احلزب يعود 
الــى ثمانينيات القــرن املاضي ما 
تســبب بعرقلة اعادة اعمار قرابة 
300 قرية ومنع عودة سكان القرى 

التي تقع ضمن تلك احلدود.

ونفى دزيي ما يتم إثارته في وسائل 
االعالم من توغــل القوات التركية 
واقامــة العديــد مــن القواعــد 
اراضي  العســكرية في  والثكنات 
االقليــم، الفتــا الــى ان عمليات 
اجليش التركي تقتصر على تنفيذ 
بعض العمليات احملدودة ضد مواقع 
مبينا  العمال،  عناصر حزب  تواجد 
ان تلــك املناطق جبليــة ووعرة ما 
يعوق الســيطرة عليهــا وإدارتها 
من قبل اية قــوات تابعة حلكومة 

االقليم او احلكومة االحتادية.
ودعا دزيي حزب العمال الكردستاني 
الى ترك تلــك املناطق وعدم خلق 
التركية  الفعل  وردود  املشــكالت 
انها  التي قال  االقليم  اراضي  على 
العمال  لتحــركات  نتيجة  حتولت 
الكردســتاني الى مناطق للصراع 

الداخلي وبني القوى االقليمية.   
وعلى صعيد ذي صلة قال مسؤول 

في االحتاد الوطني الكردستاني في 
منطقة شيالدزة، ان اجليش التركي 
دخل الى عمــق اراضي االقليم في 
مناطق واســعة مبحافظة دهوك، 
وقــام بحفــر خندق حــول بعض 
املناطق التي اقام فيها معسكرات 
احلزب  ان  الــى  جديــدة، مشــيرا 
العديد من  بدوره  اقام  الدميقراطي 
نقاط التفتيش فــي تلك املناطق 

تزامنا مع حتركات اجليش التركي.
واضاف مســؤول جلنــة تنظيمات 
االحتــاد الوطني الكردســتاني في 
منطقة شــيالدزة فرج ريكاني في 
اجليش  ان  اجلديد،  للصباح  تصريح 
التركي بدأ بحفر خندق في بعض 
املناطــق داخل اقليم كردســتان، 
بينما قام احلزب الدميقراطي باقامة 
التي  العديد من نقــاط التفتيش 
حتولت الى عبء على املواطنني في 

تلك املناطق.  

التركية  القــوات  ان  ريكاني  وتابع 
املتمركــزة في مناطق )شــيفرزا ، 
ايش بياردال، سري فلكو، كرياديري( 
التابعــة لناحية شــيالدزة قامت 
الهجمات  ملنع  بحفر خندق طويل 
العمال  عناصــر  يشــنها  التــي 

الكردستاني.   
واضــاف ان اجليش التركــي الذي 
قام بتحصــني ثكناته التي اقامها 
مؤخرا في تلــك املناطق، واحاطها 
بخنــدق واســع طويــل، يتحضر 
للقيام بعمليات متشــيط واسعة 
ضد عناصر العمال الكردســتاني، 
العراق  في  املقبلة  االنتخابات  بعد 
التي قــال انها تبعد 50 كم، فقط 

عن مركز ناحية شيالدزة. 
واضاف ريكاني ان القصف التركي 
املســتمر علــى اراضــي االقليم 
وحتديــدا فــي مناطق شــيالدزي 
يهدف  وريــكان  ونيرو  والعماديــة 

وتسبب خالل  املواطنني،  ترويع  الى 
الســنوات املاضية بتهجير سكان 
املئات من القرى واحلق أضرارا مادية 

كبيرة مبمتلكاتهم. 
ولفت ريكاني الى ان قوات االسايش 
التابعني للحزب الدميقراطي أقاموا 
العديد من نقاط التفتيش اجلديدة 
على الطرق الرئيســة بني ديرلوك 
وكوهز في ناحية شــيالدزي، التي 
قــال انهــا تعرقل حركــة تنقل 
املواطنني وتقوم بخلق املشــكالت 
لهم، بحجة احلد من حترك عناصر 

حزب العمال الكردستاني. 
الكردســتاني  العمال  حزب  وكان 
من  يتخذ  والــذي  لتركيا  املعارض 
جبال قنديل في اقليم كردســتان 
مالذا له، ويخــوض منذ ثمانينيات 
قتاال مســلحاً ضد  املاضي  القرن 
الدولة التركية قــد اعلن في بيان 
ان الهجمات التي يشــنها اجليش 

تواجده في  التركي على مناطــق 
اقليم كردستان تدار من القنصلية 
التركية املوجودة في اربيل، واضاف 
ان التحــركات التركية تهدف الى 
االقليم  اراضــي  على  الســيطرة 
وفــرض واقع جديــد ميهد الحتالل 
تركــي جديد والتمدد فــي العراق 

واملنطقة.
إبراهيــم  اخلارجيــة  وزيــر  وكان 
اجلعفري قــد طالب نظيره التركي 
امــس االول االحد بســحب قوات 
بالده من األراضي العراقـية، وزيادة 
حجم اإلطالقات املائية الى العراق.

العراق  التــزام  اجلعفــري  وجــدد 
بالتعاون مــع دول املنطقة لتجاوز 
والتمسك  تواجهها،  التي  األزمات 
مببدأ حســن اجلوار، وعدم السماح 
ألي طــرف باســتغالل األراضــي 
العراقـــية، وزعزعة أمن واستقرار 

دول اجلوار واملنطقة.

شؤون عراقية2

دزيي: طالبنا بتصدير الفائض
من نفط كركوك عبر أنبوب اإلقليم 

حكومة كردستان تقدم مقترحًا جديًدا للحكومة االتحادية  
عبدالزهرة محمد الهنداوي 

ليس من حقك ان تشتري الدواء الذي وصفه لك  الطبيب  
مــن اي صيدلية تشــاء ، كما ليــس بإمكانك ان جتري 
التحاليل التي طلبها الطبيب منك في اي مختبر تريد 
، فلكل طبيب صيدليته اخلاصــة التي يجيد صاحبها 
فك الرموز والطالسم املدونة في )الراجيته( ، ولو ذهبت 
ألي صيدلية اخرى لعجز اصحابها عن تفسير ما ُكتب 
فيهــا ، وان متكن احدهم من فكهــا وصرف لك الدواء ، 
فانك ستواجه اعتراضا شديدا من الطبيب  ويقول لك 
ان هذا الدواء ليس هــو املطلوب !!  وهكذا فأنت ُمجبر 
على الذهاب إلى الصيدليــة ذاتها التي يتعامل معها 
طبيبــك ، اما اخملتبر او عيادة االشــعة والرنني واملفراس 
والســونار ، فهي ايضا محددة لك ، فال تســتغرب ابدا 
ان كان  الطبيب الذي تراجعه في االعظمية ويرســلك 
إلى مختبر فــي احلارثية !! .. او انــك تراجع طبيبا  في 
الشارع املشجر وســط الباب الشرقي  املليء باألطباء 
والصيدليــات واخملتبرات ! ، ولكنه  يصر على ارســالك 
إلى مختبر في املنصــور !! .. وليس من الصعوبة مبكان 
ان تكتشف الســر اخلفي وراء هذه العالقات املتينة بني 
.. فالعالقة مصلحية  االطباء والصيدليات واخملتبــرات 
جتارية بامتياز وبسبب هذا النوع من العالقات فقد حتول 
جانب من الطب إلى جتــارة لدى البعض ، وبات اصحاب 
اخملتبرات ال ينظرون إلى املريض بوصفه انسانا انا يرونه 
عبارة عن 100 الــف او 500 الف دينار تتحرك باجتاههم  
!! وعليهم عدم التفريط بها وإمساكها بقوة .. ولذلك 
اصبحنــا جنــد اليوم الكثيــر من التشــخيصات غير 
الدقيقة ، بل اخلاطئة احيانا ، وهذا اخلطأ من شــأنه ان 
يكلف املريض ثمنا باهظا ماديا ونفســيا وصحيا ، وال 
توجــد آلية يتمكن من خاللها املريــض من مقاضاة او 
محاســبة اخملتبر الذي يخطئ في التشخيص  ، فضال 
عن ذلك فان بعض اخملتبرات التي يتعامل معها االطباء 
رمبــا ال متتلك من الكفاءة ما يؤهلهــا للقيام مبهامها ، 
وبعضهــا  رخيص الثمن مما يدفع الناس من ذوي الدخل 
احملدود نحوها ، مثل مختبر يتخذ من زاوية صغيرة حتت 
سّلم احدى العمارات مكانا يزاول فيه نشاطه اخملتبري .. 
وإزاء هذا املشهد احلزين ، ينبغي ان يكون لوزارة الصحة 
ونقابــات االطباء والصيادلة وذوي املهن الصحية كلمة 
في هذا السياق ، فكما هو معروف ان مثل هذه اخملتبرات 
والصيدليات تكون خاضعــة لضوابط ومعايير العمل 
الرصني مبا يضمن ســالمة الناس ، ولكن – مايؤســف 
له – ان الرقابــة املطلوبة التي ينبغي ان تكون حاضرة ، 
شــهدت تراجعا في مستواها وغيابا في بعض االحيان 
، وهــذا الغياب ادى إلــى حتّول البعض مــن هؤالء إلى 
)قصابني( ... وقــد يرد من يعنيه االمــر ان هذه اجلهات 
املشــار اليها مازالت تفرض رقابة شــديدة على جميع 
االطباء واخملتبرات والصيدليات وإخضاعها إلى شــروط 
العمل من خالل منحها اجازة ممارســة املهنة .. وأقول 
، نعم قــد يكون هذا صحيحا شــكليا ولكن في واقع 
احلــال ان هذه الرقابة تبــدو غير جدية الســيما فيما 
يتعلق مبستوى االداء ،الذي يقاس مبوجب اختبار تخضع 
له اخملتبرات ، ولكن املشــكلة ان اخملتبر الذي يخفق في 
االختبار ال تتخذ بحقه اي إجراءات ، انا يستمر مبمارسة 

مهامه . 
قضية التواطؤ املفضوح  هذه بني بعض االطباء وبعض  
أصحاب الصيدليات واخملتبرات ، باتت تتضخم وتتســع 
ولم يعد بإمكان املواطن البسيط النجاة من براثن هذه 
الشبكات ، وبالتالي فان انتشار مثل هذه الظاهرة بدأت 
تســئ بشكل كبير إلى سمعة الطب في العراق ، هذه 
السمعة املشهود لها في كل انحاء العالم ، ولذلك بتنا 
نسمع حديثا عن تردي الطب في بلدنا في حني ان لدينا 
من الكفاءات واخلبرات الطبية ما يشــار اليها بالبنان ، 
ولكن لألســف هذه الكفاءات وهذه السمعة  الطيبة 
اصبحت عرضة للتعريض بســبب السيئني .. املطلوب  
مــن اجلهات املعنيــة بهذا امللف وفــي مقدمتها وزارة 
الصحة تشديد اجراءاتها في هذا السياق ومعاقبة كل 
طبيب يفرض علــى املريض مراجعة صيدلية او مختبر 
بعينه ، إال اذا كان من باب النصيحة واملعرفة باألفضل 
، كما ينبغي تشــديد اجراءات املراقبة واالختبار جلميع 
مختبرات ومراكز الفحص والسونار االهلية واحلكومية 
علــى حد ســواء وإخضاعها ملعايير اجلــودة واألداء من 
خالل التقييم واملساءلة ، لضمان سالمة الناس وصون 

سمعة الطب في العراق . 

أطباء .. وصيادلة 
ومختبرات !

تقـرير

بومبيو يطالب الحكام الخليجيين بإنهاء الخالف مع قطر

نفط كركوك

كان حزب العمال 
الكردستاني المعارض 
لتركيا والذي يتخذ من 
جبال قنديل في اقليم 
كردستان مالذا له، 
ويخوض منذ ثمانينيات 
القرن الماضي قتاال 
مسلحًا ضد الدولة 
التركية قد اعلن في 
بيان ان الهجمات التي 
يشنها الجيش التركي 
على مناطق تواجده 
في اقليم كردستان 
تدار من القنصلية 
التركية الموجودة في 
اربيل
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خبر اختراق اإلمارات 
لوكالة األنباء القطرية 
في أيار/مايو الماضي، 
الذي نشرته في األصل 
صحيفة »واشنطن 
بوست« نفسها، هو 
الذي أطلق شرارة الخالف 
الخليجي - المعروف باسم 
»الحصار« - من قبل 
السعودية، ودولة اإلمارات 
وحليفتيها في التحالف، 
البحرين ومصر 

بغداد ـ الصباح الجديد:
اكــد اخلبير األمني األملانــي ورئيس بعثة 
العراق ماركوس  األوروبية في  الشــرطة 
ريتر، أمــس االثنني، على ضرورة أن يتأقلم 
اجلهاز األمني املســلح في العراق بنحو 
ضخم على أوقات السلم، مشيرا الى أنه 
بعد دحر تنظيم »داعش« فأن امام العراق 
مهمــة كبيرة في إعــادة هيكلة جهازه 
األمنــي وتقليصه ليتناســب مع أوقات 

السلم.

وقال ريتــر في تصريح صحفــي تابعته 
»الصباح اجلديد«، إن »التحدي األكبر في 
ذلك هو تقليص اجلهاز األمني«، الفتاً الى 
أن »هنا )في العراق( توجد أسلحة كثيرة 
للغاية وقوات مدججة بأســلحة كثيرة 

جداً«.
واضــاف ريتــر أن »حتــت قيادتــي يقدم 
فريــق مكون حاليــاً من 35 خبيــراً من 
دول أوروبيــة مختلفــة املشــورة لوزارة 
الداخليــة العراقية ومكتب مستشــار 

األمن القومــي، حيث تنتهي مدة البعثة 
احملددة لعام واحد في منتصف تشــرين 
األول املقبل«. وبحســب بيانات ريتر، فإن 
الشرطة العراقية مؤسسة إلى حد كبير 
اآلن على نحو شبه عسكري، ألن عملها 
مركــز بالكامل علــى مكافحة تنظيم 
»داعش«.  وذكر ريتر أنه »يجرى مكافحة 
العسكرية  بالوسائل  العراق  اإلرهاب في 
فقط«، الفتــا الى أنه »من املهم تقليص 
اجلهاز األمني، ألن احلكومة العراقية ليس 

مبقدورها وحدها متويل هذا اجلهاز«.
جديــر بالذكــر أن بعثة االحتــاد األوروبي 
األمني،  القطاع  العراق في إصالح  تدعم 
وهو جزء من اســتراتيجية أمنية قومية 

جديدة.
يشــار الى أن العراق يعتمد بشدة على 
إيــرادات تصدير النفط، وبــات يعاني من 

انخفاض أسعاره منذ سنوات. 
وأكد ريتر ضرورة توفيــر فرص اقتصادية 
التي ستخرج  مستقبلية لعناصر األمن 

مــن اخلدمة، وقال »لقــد قاتلوا من أجل 
البلد... سيكون أمراً سيئاً إذا انزلقوا إلى 

البطالة«.
وذكــر ريتر أن الوضع األمنــي في العراق 
حتســن على نحو واضح بوجه خاص منذ 
االنتصار علــى تنظيم »داعش«، مضيفاً 
أنه يرصد لدى احلكومــة العراقية عزماً 
كبيراً على إعادة هيكلــة اجلهاز األمني، 
وقال »لم أر مطلقاً اســتعداداً ورغبة في 

احلصول على املساعدة مثل هنا«.

بعثة الشرطة األوروبية تحّذر من انتشار السالح في العراق



بغداد – هجوم مسلح 
أفــاد مصــدر امني في الشــرطة 
العراقيــة امس االثنــن، بأن مدنيا 
قتل بهجوم مسلح نفذه مجهولن 

جنوبي العاصمة بغداد.
"مســلحن  إن  املصــدر  وقــال 
اسلحتهم  نيران  فتحوا  مجهولن 
الكامتــة باجتاه مدنــي بالقرب من 
التابعة  الورديــة  مبنطقــة  منزله 
للمدائن، ما أســفر عن مقتله في 
احلــال" ، مضيفــا ان "قــوة امنية 
وصلــت الى مكان احلــادث ونقلت 
اجلثــة الى دائــرة الطــب العدلي 

وفتحت حتقيقا بذلك". 

ديالى – اطالق نار 
اعلن رئيــس اللجنــة األمنية في 
ابي صيدا مبحافظة  مجلس ناحية 
االثنن،  امس  الربيعــي  ديالى عواد 

مقتل مزارع بنيــران مجهولن في 
بستان زراعي شمالي الناحية.

وقــال رئيــس اللجنــة االمنية إن 
"مزارعا قتل بنيــران مجهولن في 
بساتن قرية اخمليسة شمالي ناحية 
أبي صيدا )30 كم شــمال شــرق 
ب عقوبــة(" ، مضيفــا أن "األجهزة 

األمنية فتحت حتقيقاً باحلادث".

كركوك – ضبط عبوتني 
أعلــن مركز االعــام االمني امس 
االثنن العثور على عبوتن ناسفتن 
و14 مســطرة تفجير ضمن ناحية 

الرشاد في كركوك. 
إن "قوة من الشــرطة  املركز  وقال 
االحتاديــة في كركــوك عثرت على 
مســطرة  و14  ناســفتن  عبوتن 
تفجير ضمن ناحية الرشــاد، كما 
شــرعت قوة اخــرى بواجب بحث 
وتفتيــش في "منطقــة دبك تبه 

وقرية البو شاهر قزليار وعثرت على  
بندقيتن نوع كاشــنكوف واخرى 

RBK  من دون مخازن".

 بابل – عمليات دهم 
كشــف مصــدر امني فــي قيادة 
شــرطة محافظــة بابــل امــس 
االثنن عن إلقــاء القبض على 15 
مطلوبــاً بعمليــات دهــم بينهم 
متهــم بقضايا اإلرهــاب اخلطيرة 
حاول التســلل الــى احملافظة عبر 
إحدى ســيطرتها االمنية شمالي 

احملافظة.
وذكر املصــدر ان مفارز امنية القت 
القبــض على عنصــر متهم على 
وفــق قضايــا إرهاب خطيــرة من 
قبــل مفارز الشــرطة التابعة الى 
سيطرة ســام شنون بالتعاون مع 
خال  الوطني  واألمن  االستخبارات 
الــى احملافظة  التســلل  محاولته 

بابل{  }بغداد-  الشــمالي  احملور  من 
في ناحية النيــل أثناء التدقيق في 

احلواسيب االمنية".

االنبار – ضبط اعتدة 
امني في شــرطة  اكــد مصــدر 
محافظــة االنبار امــس االثنن ان 
أكداس  امنيــة ضبطــت  مفــارز 
أعتدة متنوعة في مناطق متفرقة 

مبحافظة االنبار.
وقــال املصــدر ان "قوة مــن قيادة 
عمليــات األنبــار، نفــذت عملية 
تفتيش شملت مناطق }البوعلوان، 
النســاف، الفاحــات{ وأســفرت 
هــذه العملية عن العثــور على 4 
صواريخ قاذفة ضــد الدروع وقنبرة 
هاون وصاروخ بازوكه وعبوة ناسفة 
محلية الصنع ومت تفجير هذه املواد 
من دون وقوع حادث" ، مشــيرا الى 
ان "قوة أخرى عثــرت خال عملية 

تفتيش منطقتــي }البو ذياب والبو 
صواريخ  خمســة  على  شــعبان{ 
قاذفة }ار بي جــي{ و11 قنبرة هاون 
مختلفة وقاعدة صواريخ تالفة من 

مخلفات داعش".

صالح الدين – ضبط اعتدة 
كشــف مركز االعام االمني امس 
االثنــن عــن ضبط كــدس كبير 
لاســلحة واالعتدة فــي مصفى 

بيجي مبحافظة صاح الدين.
وقال املتحدث باسم املركز العميد 
يحيــى رســول "وفقــا ملعلومات 
مفارز  ضبطت  دقيقة،  استخبارية 
العسكرية  االســتخبارات  مديرية 
الدين  قيــادة عمليات صــاح  في 
واالسلحة  لاعتدة  كبيرا  كدســا 
عصابات  مخلفــات  من  والعبوات 
منطقة  فــي  االرهابيــة  داعــش 

مصفى بيجي )مصفى الصمود(".

ميسان – عملية استباقية 
افاد مصدر امني في قيادة عمليات 
الرافدين امس االثنن بالقاء القبض 
علــى 42 مطلوبــا في عــدد من 
مناطق ومراكز االقتضية والنواحي 

في محافظة ميسان 
الناطق باســم مركز اإلعام  وذكر 
األمنــي العميد يحيى رســول ان 
القوات األمنيــة في قيادة عمليات 
الرافدين وخال عملية اســتباقية 
في مراكز واقضيــة تابعة حملافظة 
ميســان القت القبض على 6 من 
املطلوبن على وفق مــواد قانونية 

مختلفة".
واضاف " كما القت القبض على 6 
آخرين في محافظة ذي قار، في حن 
القت القبض على 23 من املطلوبن 
فــي قضاء احلي مبحافظة واســط 
7 آخرين فــي ناحية الوركاء  وعلى 

مبحافظة املثنــى، واتخاذ اإلجراءات 
القانونية املطلوبة بحقهم إلكمال 

أوراقهم التحقيقية".

نينوى – اعتقال مطلوبني 
اعلن مصدر امني في وزارة الداخلية 
امس االثنــن القــاء القبض على 
داعش  عصابات  مــن  عناصر  ثاثة 

اإلرهابية في محافظة نينوى .
ونقــل مركــز اإلعــام األمني عن 
الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء 
ســعد معن القول ان" فــوج الرد 
السريع الثاني التابع لقيادة شرطة 
ثاثة  علــى  القبض  القــى  نينوى 
عناصر من عصابات داعش اإلرهابية 
املطلوبن قضائياً والصادر بحقهم 
مذكرات قبض وفق املادة ٤ \ ١ إرهاب 
" ، واشار الى القاء القبض عليهم 
في منطقة حي السماح في اجلانب 

األيسر ملدينة املوصل".

هجوم مسلح نفذه مجهولون في المدائن جنوبي بغداد * اعتقال 15 مطلوبًا بينهم متهم باإلرهاب شمالي بابل 
ضبط كدس كبير لألسلحة واألعتدة في مصفى بيجي * إلقاء القبض على 42 متهما في مناطق ميسان

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
 أعلنــت أمانة بغــداد عن قــرب افتتاح أكبر 
مدينة ألعــاب مائية مغلقة فــي العاصمة 

مبنطقة زيونة عن طريق االستثمار.
وذكر بيــان لألمانة تلقــت "الصباح اجلديد" 
نسخة منه ان "قسم االســتثمار في أمانة 
بغداد يشرف على تنفيذ مدينة ألعاب بغداد 
املائية املغلقة التي تعد االكبر من نوعها في 
العاصمة مبساحة اكثر من 18 دومناً التي تعمل 
على تنفيذها احدى الشــركات االستثمارية 
وشــارفت على اجناز تنفيذها وافتتاحها قريباً 

امام املواطنن".
واضاف ان "املشــروع يتضمــن )منزلق كوبرا 
املائــي( هو األول من نوعه فــي العراق وألعاباً 
مائية للكبار، وأخــرى للصغار وحوض امواج 
ومطاعــم ومقاهي وأماكن جلــوس داخلية 
بتصميم عصري مطلة على املسابح ومواقف 
للسيارات" مشــيرا الى "انه ستخصص أيام 

للنساء وأيام أخرى للرجال فقط".
ولفــت البيان الى ان "الفعاليــات الترفيهية 
التي تســتعمل ألول مرة في العاصمة يجري 
تنفيذها على وفق تصاميم عاملية وباالعتماد 
على الشركات الرصينة املتخصصة في هذا 

اجملال".
وأوضــح ان "أمانــة بغداد تطمــح الى زيادة 
باالعتماد  العاصمة  الترفيهية فــي  األماكن 
على الشــركات االستثمارية والقطاع اخلاص 

عبر تفعيل حركة االستثمار".

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت وزارة االتصاالت، أمس االثنن، تشغيل 
خدمــة االنترنت فــي مدينة الرمــادي مركز 
محافظة األنبار بعد توقف دام ألكثر من أربع 

سنوات.
وذكر بيــان للوزارة تلقــت " الصباح اجلديد" 
نســخة منه، أنه "مت إطاق هذه اخلدمات عن 
طريق شركات جتهيز خدمة االنترنت وهي كل 
من )رابط االرض، أفق السماء، ناس العراق( عبر 
شــبكة الكابات الضوئية التابعة للشركة 

العامة لاتصاالت في محافظة االنبار".
وأضاف: "بــدأ التجهيز في مــدن )الرمادي – 
وحديثة( بخدمات ذات جودة عالية وسريعة".

وأشار الى، أن "هذه االعمال تأتي ضمن اخلطط 
املرســومة لوزارة االتصاالت وتشكياتها في 
تنفيذ مشــاريع حيوية تخدم كافة شــرائح 
اجملتمع العراقي من خال تقدمي افضل اخلدمات 
في مجال االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات".

أكبر مدينة مائية في 
بغداد تفتتح قريبًا

عودة خدمة االنترنت 
في الرمادي وحديثة

الملف األمني

اتفاق عراقي كويتي إلنشاء 
أربعة مستشفيات لألمراض 
السرطانية و73 بنايًة مدرسيًة

تذليــل  االتفــاق علــى  مت  كمــا 
الصعوبات إلكمال مجمع أم قصر 
البصرة  الســكني ومستشــفى 
ضمــن منحة ســابقة مــن دولة 

الكويت الشقيقة.
وحضر اللقاء مــن اجلانب العراقي 
املناطق  اعمار  اعادة  رئيس صندوق 
املتضررة في العــراق د. مصطفى 
الهيتي، ومن اجلانب الكويتي مدير 
للتنمية  الكويتي  الصنــدوق  عام 
عبدالوهاب  العربيــة  االقتصادية 
البــدر، ومســاعد وزيــر اخلارجية 
لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس 
الــوزراء وزيــر اخلارجية الســفير 
الشيخ الدكتور أحمد ناصر احملمد 
اخلارجية  وزير  ومســاعد  الصباح، 
لشؤون الوطن العربي السفير عزيز 
الديحاني، ومســاعد وزير اخلارجية 
لشــؤون التنمية والتعاون الدولي، 

الوزير املفوض ناصر الصبيح.
وســيصل العراق خال األســابيع 
القليلــة املقبلــة وفــد كويتــي 
الفنية  االســتعدادات  ملناقشــة 
لبدء مشــاريع اعــادة االعمار في 

احملافظات.

االحتادية: إشغال العقارات 
اململوكة للدولة من دون أجر 

مخالف للدستور
أن  وجــدت  "احملكمــة  أن  وبــن، 

احملافظ هو رئيــس الوحدة اإلدارية 
ويتمتع باالســتقال املالي واإلداري 
ولــه إدارة عقــارات الدولة مبوجب 
أحكام املادتــن )22، 23( من قانون 
بإقليم،  احملافظات غيــر املنتظمة 
وال يحتــاج من مجلس احملافظة أن 

يخوله بذلك".
وتابع الساموك، أن "احملكمة قضت 
بعدم دستورية القرار املطعون فيه 
كونــه يخالف أحكام املــادة )27/ 
اوال( من الدستور التي تقرر األموال 
العامــة حرمة وتلــزم كل مواطن 

بحمايتها".

األردن: العراق بات قويـاً 
باملنطقـة ومستعـدون 

لإلسهـام بإعمـاره
ودعا وزيــر اخلارجية "اجلانب األردنيَّ 
إلى املزيد من التنســيق، وتسهيل 
منــح ســمات الدخــول )الفيزا(، 
وإجراءات اإلقامة، واخلدمات األخرى 

للعراقـيِّن املُقيمن في األردن".
من جانبه بن رئيس الوزراء األردنيِّ 
هاني امللقــي "لدينــا الكثير من 
املُشــترَكات مع العراق، وحريصون 
على تعزيز التعاون املُشترَك، وزيادة 
التنسيق، والعمل على كلِّ  حجم 
ما من شــأنه تفعيل املصالح بن 

البلدين".
ون للُمساَهمة  وأوضح "ُمســتِعدُّ
ِّــد  في إعــادة إعمار العراق، ونُؤكـ
علــى ضــرورة تبادل الزيــارات بن 
مســؤولي البلدين؛ ملا لها من أثر 

آفاق جديدة للعمل  كبير في فتح 
املُشترَك".

ـقه العراق  وأشاد امللقي "مبا حقـَـّ
داعش  عصابــات  علــى  نصر  من 
قوّي،  بلد  اليــوم  العراق  اإلرهابيَّة: 
وخرج ُمنتِصراً على العدوِّ املُشترَك 
دوره،  وعاد ألخذ  باإلرهاب،  املُتمثـِّل 
ومكانتــه فــي املنطقــة بفضل 
بطولة العراقـيِّن، وحفاظهم على 
هاً الدعوة لرئيس  وحدتهــم" ُموجِّ
 ، العباديِّ حيــدر  الــوزراء،  مجلس 
لزيــارة األردن، وبحث القضايا التي 

ان". تهمُّ بغداد وعمَّ

إحالة مدير عام دائرة اإلصالح 
العراقية الى التحقيق

واضافــت " أحيل مديــر عام دائرة 
االصاح العراقية للتحقيق بسبب 
عــدم متابعة مصالــح موظفي 
الدائــرة وعــدم حل مشــاكلهم 
بشكل فوري مما سبب وقوع الضرر 
على عمــل الدائــرة"، مبينًة "لم 
يوضــح لهم مالهــم وما عليهم 
حتصيــل  يســتطيعون  وكيــف 

حقوقهم وفقاً للقانون النافذ". 
يذكر ان اللجنة درست طلبات ٥١٢ 
منتســب تقدموا بها خال االيام 

املاضية.

املفوضية: 740 مركز اقتراع
في محافظة نينوى تضم نحو 

5000 محطة
وأشار إلى أن "الناخبن من عامة 

 573 لهــم  خصص  املواطنــن 
 3748 مركزا للتصويــت، وبواقع 
محطة، وجميعها ســوف يكون 
مفتوح الســتقبال الناخبن يوم 

االقتراع العام". 
إلــى "26 مركزا  ولفت الكيكي 
مخيمات  في  فتحها  يتم  سوف 
النزوح خارج احملافظة، حتتوي على 
150 محطة لكي يدلي النازحون 
االنتخابات  باصواتهم في هــذه 

أسوة باقرانهم من املواطنن".
أما بخصوص النزوح الداخلي في 
االعامي  املتحدث  نبه  احملافظة، 
إلــى أن "املفوضية خصصت له 
167 مركــز اقتراع حتتــوي على 
1034 محطة"، فيما كشف عن 
"افتتاح ثمانية مراكز للحشــد 
الشــعبي بواقــع 31 محطــة 

اقتراع".
ويواصــل أن "التصويــت اخلاص 
بالنســبة للجيش وقــوى االمن 
التشــكيات  وســائر  الداخلي 
االمنية ســوف يجــري بعد غد 

اخلميس".
وأكمل الكيكي بالقول إن "جميع 
املراكــز واحملطات مت تهيئتها فنياً 
وجتهيزهــا بجميع مســتلزمات 
عملية االقتراع مبا يؤمن ســرعة 
فيها  التزوير  ومنع  النتائج  اعان 
حيث ســيتم اللجوء كما بقية 
محافظات العراق إلى الوســائل 

التكنولوجية املتطورة".
من جانبه، قال ضابط مســؤول 

في قيــادة عمليــات نينوى إلى 
"الصبــاح اجلديــد"، إن "القوات 
خطــة  وضعــت  العســكرية 
االقتراع  عملية  لتأمن  محكمة 

في احملافظة".
ونفي الضابــط الذي طلب عدم 
ذكر اســمه "وجود نوايا لتقييد 
االقتراع  يــوم  املواطنن  حركــة 
العــام، وال حظر للتجــوال كما 
يشاع في بعض وسائل االعام".

وتابــع أن "قيــادة العمليات قد 
تفرض حظراً للتجول على بعض 
هنــاك حتضيرات  لكن  املركبات، 
االنتخابات  عملية  مرور  أجل  من 
على  قلــق  دون  ومن  بساســة 

الناخب في املوصل".
أن "طائرات استطاع  إلى  ولفت 
ســوف حتلق من أجل مراقبة أي 
حتركات مشبوهة ومن أجل تعزيز 
قبضة القوات العســكرية على 

االرض".
يشار إلى أن مفوضية االنتخابات 
أكدت اتخاذها كامل التسهيات 
واسعة  تأمن مشاركة  أجل  من 
في عملية االقتراع في احملافظات 

احملررة ومن بينها نينوى.

33 أمر قبض واستقدام ومنع 
سفر  بحقِّ وزراء أصدرتها 

النزاهة هذا العام
ُموضحــة أنَّ "عدد الــوزراء ومن 
هــم بدرجِتهــم الذيــن صدرت 
هم أوامُر اســتقداٍم كان 9  بحقِّ

هم 10 أوامر استقداٍم،  صدر بحقِّ
الذيــن  عــددُ  كان  وقــٍت  فــي 
قضائيَّة  أوامــر  بحقهم  صدرت 
ة  باالستقدام من الدرجات اخلاصَّ
156 مســؤوالً  ن  واملديرين العامِّ
فضاً  أمــراً،   162 بحقهم  صدر 
توقيٍف  ــرة  مذكَّ  382 إصدار  عن 
راٍت صدرت  قضائيَّة، منها 7 مذكَّ
بحقِّ 5 ُمتَّهمن من ذوي الدرجات 
ــن،  العامِّ واملديريــن  ــة  اخلاصَّ
وبلغ عــدد قرارات منع الســفر 
114 قراراً  القضائيَّة التي صدرت 
بواقع 40 قــراراً صدر عن القضاء 
و 74 قراراً صدر عن هيأة النزاهة، 
6 قرارات منع ســفٍر بحقِّ  منها 

وزير أو من بدرجته".

أغلب األميركيني يثقون
بـ"كومي" أكثر من "ترامب"

يصــف كومي الرئيــس اخلامس 
املتحــدة  للواليــات  واألربعــن 
بأنــه "منفصــل عــن احلقيقة 
إليها  تســتند  التي  القيم  وعن 
وهو  األمريكيــة.  املؤسســات" 
الرئيــس غير  يعتبــر أن "هــذا 
أخاقــي )...( وزعامته ترتكز إلى 

الغرور والوالء له".
وأحيا هــذا الكتاب فــي البيت 
األبيــض كمــا لدى املســؤولن 
اجلمهورين مخــاوف من األضرار 
التي قد يلحقها برئاســة ترامب 
التــي تضررت كثيــرا أصا جراء 
الشائعات واإلقاالت واالستقاالت.

تتمات ص1

نينوى ـ خدر خالت:

ناشــطون موصليــون عن  عّبــر 
امتعاض أهالي املدينة القدمية من 
الدعايات  وتعليق عشــرات  نصب 
االنتخابيــة على خرائــب املدينة 
القدميــة، في حن تســتعر حرب 
إلكترونية بن الكتل السياســية 
األســلحة  كل  فيها  تســتعمل 
املتاحة بضمنها تصريحات سابقة 
على  محسوبة  قدمية  وفيديوهات 

جهات سياسية.
وقال الناشــط املدنــي واحلقوقي 
املوصلي لقمان عمــر الطائي في 
حديــث الى "الصبــاح اجلديد" ان 
عموم  فــي  االنتخابية  "احلملــة 
محافظــة نينــوى، وفــي مدينة 
املوصل وصلت الــى ذروتها، حيث 
ان انصار املرشحن يقومون باعادة 
تعليق صــور مرشــحيهم كلما 
تســاقطت بفعل االنــواء اجلوية 
واالمطــار والريــاح القويــة التي 
عصفت باملنطقة خال األسبوعن 
املاضين او بسبب اتافها من قبل 

اطراف مجهولة".
مؤخرا،  املوصل  مدينة  وشــهدت 
امطــارا رعدية غزيــرة مصحوبة 
اتلفت املئــات من  بريــاح قويــة 
للمرشــحن  االنتخابية  الدعايات 

لانتخابات النيابية في العراق.
واضــاف املتحــدث ان "الدعايــة 
االنتخابيــة حــق مكفــول لكل 
املرشــحن لكن على وفق ضوابط 
العليا  املفوضيــة  عنهــا  أعلنت 
لكــن  لانتخابــات،  املســتقلة 
نــرى ان اهالــي املوصــل القدمية 
ممتعضون بشــدة بســبب تعليق 
الكتل  صور مرشحن من شــتى 
املدينة  خرائــب  بن  السياســية 
العشرات  ان  القدمية حيث يعتقد 
ورمبا املئات من اجلثث ما زالت حتت 

انقاضها".
واشار الطائي الى ان "بعض اهالي 
املوصــل ينتقدون تلــك الدعايات 
االنتخابيــة فــوق اطــال املدينة 
القدمية ويقولون "خربوها وكعدوا 
على تلها" فــي اتهامات صريحة 

السياســية  االطــراف  لبعــض 
اصاب  عما  مســؤوليتها  بتحمل 
املوصل من خســائر ال حتصى على 
املادي واملعنوي والنفسي  املستوى 
واالنســاني منذ سيطرة عصابات 
االرهابية عليها في حزيران  داعش 
2014 الــى حن طــرده منها في 

نهاية متوز من العام املاضي".
ينبغــي  "كان  بالقــول  ومضــى 
للمرشحن الذين رفعوا دعاياتهم 
االنتخابيــة بــن خرائــب املدينة 
القدمية ان يراعوا شــعور من فقد 
بيتــه ومنطقته واهلــه وجيرانه، 
تتناسب مع  تكون شعاراتهم  وان 
املنظر العام، وتعد االهالي بسرعة 
احلديث  وليس  والتعويض،  االعمار 

عن حيــاة رغيدة وبهجة وســرور 
وغيرها من الشعارات الرنانة".

حرب الكترونية من دون اية ضوابط 
تستعر بن الكتل السياسية

 على صعيد متصــل، وعلى وفق 
رصــد مراســل الصبــاح اجلديد، 
فــان حربــا الكترونية مســتعرة 
اندلعــت بن الكتل السياســية 
فــي محافظة نينوى، لتســقيط 
مرشــحن وقوائم ودعــم اطراف 

اخرى.
التي  االلكترونية  اجليــوش  وجلأت 
تؤدي اعمالها مقابــل اموال، غير 
معلومة، الى الضــرب حتت احلزام 
خلصومهم، حيث ليس هنالك اية 
ضوابط لهذه احلــرب التي حتولت 

الى كسر عظم، حيث تقوم بعض 
الصفحات االعامية باعادة نشــر 
فيديوهات قدمية لبعض املرشحن 
ورؤساء كتلهم السياسية خاصة 
تلك اللقطات التــي فيها حديث 
ان بعض  عن مدينة املوصل، علما 
تلك الفيديوهات تعود الى مرحلة 

ما قبل سقوط املوصل.
كما يقوم البعض بالتاعب ببعض 
اجزاء من  واجتــزاء  الفيديوهــات 
حديث املرشحن او القيادات البارزة 
فــي قوائمهــم، خلــداع املتابعن 
وكأنه  املتحدث  واظهار  واجلمهور، 
يتشــمت باحــوال املوصلين ومبا 

اصابهم من خراب ودمار.
وفي السياق نفســه، جلأ البعض 

من تلك اجليــوش االلكترونية الى 
اقتبــاس منشــورات تعود لبعض 
املتنافسة،  القوائم  من  املرشحن 
والتي مضى على بعضها سنتن، 
ويعيدوا نشــرها مع التركيز على 
منشــورات تســيء الــى املدينة 
واهلها، بهــدف ابعاد الناخبن عن 

اولئك املرشحن.
فيمــا يقوم البعــض، بوضع صور 
منافســة  قوائم  من  مرشــحن 
في اكيــاس للحلويات او مع علب 
االلبــان واالجبــان، والزعم ان هذا 
املرشح يوزع هدايا رخيصة وبائسة 

لكسب اصوات الناخبن.
الصباح  مراسل  متابعة  وبحسب 
اجلديد فان مكتــب املفوضية في 

توزيع  من  نينوى متكــن  محافظة 
انتخابيــة  بطاقــة    1,401,876
االنتخابات  يــوم  فــي  للمصوتن 
العــام( كما متكن من  )التصويت 
توزيــع 30,595 بطاقــة انتخابية 
البطاقات  امــا  اخلاص،  للتصويت 
فتبلغ  وعــام(  )خــاص  املتبقيــة 
866,913 بطاقة، وهذه االحصائيات 
لغايــة الرابع من الشــهر اجلاري، 
علما ان عدد البطاقات الكلي )عام 

و خاص( يبلغ 2,299,384 بطاقة.
ويتنافــس نحو 900 مرشــح في 
محافظــة نينــوى للفــوز بـ 34 
مقعدا مخصص لها في انتخابات 
للعام  العراقــي  النــواب  مجلس 

احلالي 2018.

الحملة االنتخابية في 
عموم محافظة نينوى، 
وفي مدينة الموصل 
وصلت الى ذروتها، حيث 
ان انصار المرشحين 
يقومون باعادة تعليق 
صور مرشحيهم 
كلما تساقطت بفعل 
االنواء الجوية واالمطار 
والرياح القوية التي 
عصفت بالمنطقة خالل 
األسبوعين الماضيين او 
بسبب اتالفها من قبل 
اطراف مجهولة

حمالت تسقيط إلكترونية مستعرة بين الكتل السياسية

صور لمرشحين بين خرائب "القديمة" تثير امتعاض الموصليين

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت الســفارة األميركية في بغداد، أمس 
االثنن، فتح بــاب التقدمي لبرنامج فولبرايت 

.))FLTA ملساعدي تدريس اللغات األجنبية
وذكــرت الســفارة في بيــان لهــا، ورد الى 
انه “يســر  "الصباح اجلديد" نســخة منه 
سفارة الواليات املتحدة األميركية في بغداد 
أن تعلن فتح باب التقدمي لبرنامج فولبرايت 

. )FLTA( ملساعدي تدريس اللغات األجنبية
واضافــت ان “آخــر موعد لتقــدمي الطلبات 
هو يوم 30 حزيــران 2018. مؤكدة انه “ميكن 
االطاع على معلومات مفصلة عن البرنامج 
واألهلية وإجراءات التقدمي في موقع ســفارة 

الواليات املتحدة األميركية في بغداد”.
ويهــدف برنامــج فولبرايت للمســاعدين 
في تدريــس اللغة العربية كلغــة أجنبية 
)FLTA( إلى تقوية تعليــم اللغات األجنبية 
في كليــات وجامعــات الواليــات املتحدة، 
وفي نفس الوقت يهــدف إلى منح املعّلمن 
العربية كلغة األم،  الذين يتحدثون  الشباب 
وخصوصــا معلمن لّلغــة اإلجنليزية، األدب 
األميركية،  الدراسات  األميركي،  أو  اإلجنليزي 
والصحافة واإلعام، فرصة لصقل مهاراتهم 
التعليمية، حتسن إجادتهم للغة اإلجنليزية 
وتوسيع معلوماتهم عن الثقافات والتقاليد 

السائدة في الواليات املتحدة.

فتح باب التقديم 
لبرنامج فولبرايت
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محليات 4

بغداد - الصباح الجديد:

 اعلنت وزارة التجارة عن مباشــرة 
ســايلو الشــرقاط في محافظة 
مطاحن  بتجهيــز  الديــن  صالح 
البطاقة  لدعم  باحلنطة  احملافظة 
مواصلة  عــن  فضال  التموينيــة 
مراكز التســويق فــي احملافظات 
للعام  املســوقة  احلنطة  بتسلم 

احلالي .
بثه  بيــان  في  الــوزارة  واوضحت 
املكتــب االعالمي نقــال عن مدير 
عــام الشــركة العامــة لتجارة 
احلبــوب نعيــم املكصوصــي ان 
بتجهيز  باشــر  الشرقاط  سايلو 
دام الكثر  املطاحن بعــد توقــف 
من ثالث سنوات بعد االنتهاء من 
صيانــة جميع االعطــال الفنية 
لها  تعــرض  التي  والكهربائيــة 
العبث  اعمــال  نتيجة  الســايلو 
والتخريــب التــي حصلــت على 
ايدي عصابــات داعش االجرامية ، 
وباشر بتجهيز اول دفعة ملطنحة 
)316( طنا من  والبالغة  الشرقاط 

احلنطة احمللية واملستوردة
واضاف املدير العام ان فروع ومواقع 
تسلمها كميات  تواصل  الشركة 
احلنطة املســوقة مــن الفالحني 
اذ باشــرت صومعة   ، واملزارعــني 
املسوقة  احلنطة  بتسلم  الرفاعي 
من الفالحني والتي بلغت 12 الفا 
و886 طنا كما واصل فرع الشركة 
فــي محافظــة كربالء بتســلم 
املسوقة  احمللية  احلنطة  محصول 
للعام احلالــي من الفالحني بوتيرة 
وتعليمات  ضوابط  وحسب  عالية 
الشــركة ، اذ بلغــت الكميــات 
املســوقة )580( طنا حنطة كما 
باشر الفرع كذلك بتسلم وتفريغ 
احلنطة املستوردة الكندية والواردة 

من ميناء ام قصر لدعم البطاقة 
التموينيــة قد بلغــت. الكميات 
 )520( الواردة من احلنطة الكندية 
طنا ، كما اســتقبل الفرع كذلك 
)22( شــاحنة محملة مبــادة الرز 
البطاقة  مفردات  لدعم  املستورد 

التموينية .
من جانب اخر تفقــد املدير العام 
فرع الشــركة في محافظة بابل 
برفقــة اعضــاء اللجنــة العليا 
للتســويق مــن اجــل االطــالع 
التسويقية  العملية  ســير  على 

املتبعة  وااللية  احملافظ  في  اجلارية 
فــي تســلم محصــول احلنطة 
مــن الفالحــني خــالل املوســم 
الى اعمال تســلم  احلالي اضافة 
وآلية  النجف  من  احملول  الشــلب 
تســلم وتفريغ احلبوب املستوردة 
واملســوقة فضالعن متابعة عمل 
السيطرة النوعية في الفرع وطرق 
حتليل النماذج املسوقة ومناقشة 
اهم املعوقات التي حتصل في اثناء 
املوسم التســويقي ووضع احللول 
املناســبة واالســتماع الــى اراء 

املوظفني وعمل كل وحدة . 
من جانب اخر اعلنت وزارة التجارة 
عن عقد قسم السيطرة النوعية 
لتصنيع  العامــة  الشــركة  في 
احلبــوب اجتماعــا فنيــا لتزويد 
املطاحــن بافضل انــواع خلطات 
احلبوب الداخلة في انتاج الطحني 

الصفر.
املهندس  الشركة  عام  مدير  وقال 
طه ياســني عبــاس ان االجتماع 
عقد في اطار سعي الشركة اجلاد 
النتــاج الطحني الصفــر محليا 

مــع االخذ بنظر االعتبــار اجلدوى 
املطلوبة  واملواصفات  االقتصادية 
انتاج  بعمليــة  الشــروع  لغرض 
وتناول   ، الصفر محليــا  الطحني 
االجتمــاع ايضــا احلالــة الفنية 
وانواع  باالنتاج  الراغبة  للمطاحن 
املطلوبة لطرح  التعبئــة  اكياس 
وحســب  متعددة  بــاوزان  املنتج 

احلاجة الفعلية والطلب احمللي .
مــن جانب اخر اشــار املدير العام 
الى اســتمرار فرع تصنيع احلبوب 
في البصرة جتهيز احلبوب ملطاحن 

احملافظة بانسيابية عالية ملواصلة 
االنتاج والتوزيــع للحصة الثالثة 
من مادة الطحني باشراف ومتابعة 
الرقابيــة  ادارة الفــرع واللجــان 
املشتركة ، مشيراً الى اقامة دورات 
للعاملني فــي مختبرات املطاحن 
اســتعمال  كيفية  حول  االهلية 
بالصــورة  اخملتبريــة  االجهــزة 
املعايير  وفــق  علــى  الصحيحة 
املعتمــدة الجــراء الفحوصــات 
للحبــوب  اليوميــة  النظاميــة 
الداخلة باالنتاج والطحني املنتج .

وضع أفضل خلطات الحبوب الداخلة في إنتاج الطحين الصفر

سايلو الشرقاط يباشر بتجهيز مطاحن صالح الدين بالحنطة بعد تأهيله 

 باشر سايلو 
الشرقاط بتجهيز 

المطاحن بعد توقف 
دام ألكثر من 3 

سنوات بعد االنتهاء 
من صيانة جميع 

األعطال الفنية 
والكهربائية التي 

تعرض لها السايلو 
نتيجة اعمال العبث 

والتخريب

سايلو الشرقاط
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دعوة المشمولين 
بالوجبتين 23 و24 

للقروض 
بغداد - الصباح الجديد:

دعت دائرة التشغيل والقروض في وزارة العمل 
والشــؤون االجتماعية املواطنني الذين ظهرت 
اسماؤهم ضمن الوجبة 23 و24 من قروض دعم 
املشــاريع الصغيرة املدرة للدخل الى مراجعة 

الدائرة لترويج معامالت القروض. 
وقــال مدير عــام الدائرة املهنــدس عمار عبد 
الواحد ان على املقتــرض احضار كتاب التأييد 
اخلاص بالكفيل وصورة شخصية واحدة وارفاق 
صــورة للكفيل واملقترض في عقــد االقراض، 
وكذلــك يتعني على املقترض مــلء املعلومات 
القرض  اســتمارة معاملــة  في  االساســية 
)االســم ، ورقم الوجبة ، واحملافظــة ، واملنفذ ، 

ورقم املشروع(. 
يذكــر ان وزارة العمل والشــؤون االجتماعية 
اجنــزت اكثر من 27 ألــف معاملة قرض ضمن 
برنامج صندوق دعم املشــاريع الصغيرة املدرة 
للدخــل ، إذ متنح الوزارة قروضــا ضمن برنامج 
دعم املشاريع الصغيرة وبرنامج االستراتيجية 
الوطنية للتخفيف من الفقر فضال عن قروض 
اخلدمات الصناعية وجميع تلك القروض يقدم 

عليها عن طريق املوقع االلكتروني للوزارة. 

التربية ُتنظم ندوة بمناسبة 
يوم الصحة العالمي 

فنيو الموانئ يؤهلون 
الرصيف الخدمي 

للمسفن البحري

بغداد - الصباح الجديد:
نظمــت وزارة التربيــة ندوة مبناســبة يوم 
الصحــة العاملــي والتي أُقيمــت في قاعة 
أحمد بن فضالن التابعة لديوان الوزارة وذلك 
بالتعاون مع املديرية العامة للتعليم العام .

وذكر املكتــب اإلعالمي لدكتــور الصيدلي 
ان قســم التصاريح واملعلومات في مكتب 
الوزير اقاَم احتفالية مبناســبة يوم الصحة 
العاملــي وذلك بالتعاون مــع املديرية العامة 
أن موضوع اليوم  للتعليم العام ، موضحــاً 
العاملــي للصحة يجب أن يحظــى بأهمية 
بالغة ، فتحقيقه يعد الهدف األبرز لألنظمة 
الصحية في شــتى دول العالــم ، ليتمكن 
اجلميع من احلصــول على اخلدمات الصحية 
املناســبة في املكان والزمان املناسبني وعلى 

وفق معايير عالية .
وقد تخلــل االحتفــال كلمة ملدير قســم 
الوقاية من اخملاطر في رئاســة الوزراء / االمن 
الوطنــي ، وتلتهــا كلمة لنقيــب جمعية 
الصحة والســالمة املهنية الذين حتدثوا بها 
عن اهمية حتقيق مبدأ الســالمة في جميع 
املؤسســات احلكومية ومنها فــي القطاع 
التنســيق بــني املديريات  التربوي من خالل 
وادارت املدارس عبر توفير مطافئ للحريق في 

كل بناية تابعة لهم .

البصرة - الصباح الجديد:
قام فنيــو قســم املســافن والصناعات 
البحرية باعادة اعمار وتأهيل رصيف شعبة 
الصناعــات البحريــة املــؤدي الى احلوض 
واجراء عمليات مســح   ، العائم حطــني 
األعمــاق والتأكد من خلوهــا من الغوارق 

على واجهة وجانبي الرصيف.
وقال معاون املدير العام للشــؤون الفنية 
للشــركة جنم عبد الزهــرة ان اجناز تأهيل 
الرصيف جاء بتوجيه مباشر من  وزير النقل 
الكابنت كاظم فنجان احلمامي بشأن تأهيل 
وادامة واعمــار الوحدات البحرية واخلدمية 

لتخفيف الزخم واختصار الوقت«.
من جانبه اشــار مدير  قســم  املســفن 
البحري مثنى اســد ناصر الى االنتهاء من 
بارساء الساحبة سامراء  الرصيف  تدشني 
والتي كانت تنتظر دورها ســواء للتسفني 

أو الصيانة والتأهيل في ميناء ام قصر ».
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بغداد - الصباح الجديد:

تواصل الشركة العامة للصناعات 
التعدينية جتهيــز القطاعني العام 
واخلاص مبنتجاتها من قير االكساء 
املطــور واللبــاد البوليميري وامللح 

اخلام.
وقال مركز االعالم والعالقات العامة 
ان الشركة جهزت القطاعني العام 
واخلاص خالل شــهر نيسان املاضي 
بقير االكســاء املطــور بكمية )9( 
االف و859 طنا مــن املنتج القيري 
)-40 50( مضاف اليه مواد محصنة 
تعمــل علــى حتســني مواصفاته 
الفنيــة للحصول على اســفلت 
عالي اجلودة يستعمل كمادة أولية 
االســمنتي  االســفلت  انتاج  في 
ومــادة تبليــط الشــوارع الــذي 
يستعمل ألكســاء الطرق العامة 
املنتــج فــي مصنع الثغــر وامللح 
اخلام بكمية )3000( طن املنتج من 

شــعبة مملحة البصرة قضاء الفاو 
، وجتهيز اللباد البومليري  لشــركة 
الســطح الفضي للتجارة العامة 
الفا   )14( وبكمية  2ملم  بســمك 
و200 متــر مربع التــي تعد لفائف 
مختلفة  للرطوبة  عازلة  اسفلتية 
البعد والســمك واطنان الكاؤولني 
األبيض بكميــة )110( اطنان ورمل 
بكمية  األسود  لالسمنت  السلكا 
)62( طنا وسماد صلب بكمية )50( 
املغلف  طنا والصــوف الصخــري 
بالشــبك املعدني والــورق بكمية 
)430 ( مترا مربعــا وثنر درجة أولى 
TH60 G1  بكميــة )1200( لتر وان 
بلغت  للشركة  االجمالية  القيمة 

مليارا و806 ماليني دينار.
 من جهــة أخــرى أوضــح املركز 
انتجــت  الشــركة  ان  االعالمــي 
النتروجني املســال بكميــة أربعة 
كيميائية  ومضافات  مكعبة  امتار 
التبريد  أبــراج  تغذية  مبياه  اخلاصة 
واملراجل البخارية بكمية )4,5( متر 

مربع إضافة الى انها تواصل تصدير 
 )837( برامي كوت )كات باك( بكمية 
طنــا الى دولة االمــارات عن طريق 

شركة اجلوارح في البصرة .
على صعيد متصل اعلنت الشــركة 
العامــة ملعدات االتصــاالت والقدرة  
احــدى تشــكيالت وزارة الصناعــة 
واملعادن عن انشطتها اخلدمية باجناز 
مراحل متقدمة في مشــروع انشاء 
بنايتني للمضــادات احليوية بالتعاون 
مع قســم املشــاريع في الشــركة 
العامة لصناعة االدوية واملستلزمات 

الطبية في سامراء.
وقال املهنــدس احمد ريحان دعيجل 
مدير عام الشــركة في تصريح بثه 
مركز االعــالم والعالقات العامة في 
الوزارة ان مالكات الشركة الهندسية 
والفنيــة فــي مصنع صــالح الدين 
للمضادات  بنايتني  بانشــاء  شرعت 
احليوية على وفق املواصفات الدوائية 
العاملية) GMP( ليشــمل ذلك اجراء 
والتحويــرات  التصاميــم  اعمــال 

املطلوبة لتكون البنايات مالئمة الخر 
التطورات واملواصفات الفنية في هذا 

اجملال, 
ولفت املدير العام الى ان نسبة االجناز 
فيها جتاوزت الـــ)%85( للبناية االولى 
وان هذا املشروع شهد زيارة وفود من 
والصحة  واملعــادن  الصناعة  وزارتي 
والبيئة للوقوف على مجريات ســير 
العمــل التــي اعربت بدورهــا  عن 
ارتياحهــا حلجــم التصاميــم التي 
اعدتها الشركة واالمكانيات واخلبرات 
التي متتلكها فــي تذليل الصعوبات 
لغرض  املطلوبة  التحويــرات  واجراء 
 ، اكمال العمــل في وقت قياســي 
ايضا  الشــركة  مالكات  قامت  كما 
بتأهيــل  محطة الكهربــاء التابعة 
لها )P2 ( التي تعرضت الضرار نتيجة 
التي شهدتها  العمليات العسكرية 
املنطقة خالل املواجهة مع عصابات 
داعــش االرهابية فضال عــن اجنازها  
لعدد من  االعمــال  اخلدمية لصالح 

الشركة. 

تقرير

»التعدينية« تواصل تجهيز القّطاعين العام والخاص بمنتجاتها 

بابل - الصباح الجديد:
الهندســية  املــالكات  أســتمرت 
والفنية في  مديرية صيانة مشاريع 
الري والبزل وبالتنســيق مع مديرية 
املوارد املائيــة باعمال تطهير جدول 
الصافــي وبطول )11 كــم ( أضافة 
الى تطهير جــدول العلوية في بابل 
من نبات الشــنبالن والقصب وأزالة 
الترســبات الطينية بهــدف تامني 
احلصص املائية وايصالها الى ذنائب 

اجلداول 
تضمــن العمــل أزالــة النباتــات 
وفتــح  واالعشــاب  والشــنبالن 
االختناقــات ورفــع التجــاوزات ، اذ 
املتخصصة  االليــات  اســتعملت 
اضافة الى االليات الساندة لها  وفي 

السياق ذاته . 
من جانبها قامت املالكات الهندسية 
والفنية في مديرية صيانة مشاريع 

بالتنســيق مع مديرية  والبزل  الري 
بعقوبة  ري  شــعبة  املائية  املــوارد 
بأعمال تطهير جدول ســارية قرب 
محطة أســالة بعقوبــة من نبات 
الشنبالن والقصب وازالة الترسبات 
الطينية وفتــح االختناقات وبطول 
23 كم ضمــن خطة تطهيرات هذا 
العام بهدف تامني وصول املياه حملطة 
اسالة عبد احلميد واسالة التحرير .

هــذا ومن جانــب اخر أســتمرت 
في  والفنية  الهندســية  املالكات 
مشــروع  املائية  املــوارد  مديريــة 
املســيب شــعبة ري قضاء كوثى 
أعمالهــا بتطهير بــردم اخملالفات 
الواقعة على جدول االمام ) شاخة 
10 ( ورفع التجاوزات احلاصلة بهدف 
تامني وصول احلصص املائية لذنائب 

اجلدول 
ومــن اجلديــر بالذكــر ان الــوزارة 

مســتمرة بعملها اجلــاد من اجل 
اجناز اخلطة املرسومة لها والنهوض 

بالواقع االروائي للمحافظات .
الى ذلــك واصلــت مديرية صيانة 
الــري والبزل فــي بابل  مشــاريع 
وبالتنسيق مع مديرية املوارد املائية 
الراشدية  بتنظيف جدول  أعمالها 
وبطول 3 كم وجدول ام الورد بهدف 
تأمني احلصص املائية  وايصال املياه 

الى ذنائب اجلدول . 
نبــات  أزالــة  العمــل  وتضمــن 
الشــمبالن والقصب والترســبات 
الطينية املتراكمة ، اذ اســتعملت 
حفارة ذات الــذراع الطويله اضافة 
الــى االليات الســاندة لهــا ، هذا 
الوزارة تعمل  ان  ومن اجلدير بالذكر 
جاهدة مــن أجل تطوير واقع االرواء 
وتأمــني احلصص املائية وحســب 

اخلطة املرسومة لهذا العام. 

بغداد - الصباح الجديد:
نظمت دائرة التوعية واالعالم البيئي 
في وزارة الصحــة والبيئة بالتعاون 
مــع اجلامعــة العراقيــة مهرجانا 
بيئيا عن ترشــيد اســتهالك املياه 
من  املائية  املصــادر  على  واحملافظة 
التلوث حفاظا على صحة املواطن .

وقال امير علي احلســون مدير عام 
دائــرة التوعيــة واالعــالم البيئي 
ان قســم البيئــة اجلامعية التابع 
للدائــرة نظم بالتعــاون مع كلية 
التربيــة االساســية للبنــات في 
العراقيــة مهرجانا عن  اجلامعــة 
ترشــيد اســتهالك املياه ، مؤكدا 
ان هذا املوضــوع املهم يحتاج الى 
تضافر جميع اجلهود بالتنسيق مع 

احلكومية  والدوائر  املؤسسات  كل 
والوزارات اضافــة الى تعزيز النهج 
التشــاركي مع اجلامعات العراقية 
واملراكــز العلمية مــن أجل وضع 
خطــة عمــل مشــتركة جملابهة 
التجــاوزات علــى شــبكات املياه 
لالطالقات  املناسبة  احللول  وإيجاد 
املائيــة ووضع اســتراتيجية عمل 

للمعاجلة ».
املهرجــان  ان  احلســون  واضــاف 
وانشــطة  تضمن عــدة فعاليات 
للصور  معرضاً  شــملت  للتوعية 
الفولدرات  وتوزيــع  الكاريكاتيرية 
ومطبوعات التوعية وعرض االعمال 
على  احلفاظ  كيفيــة  عن  اليدوية 
املياه ، اضافة الى توزيع شــهادات 

تقديريــة مــن قبل عميــد كلية 
التربيــة االساســية قتيبة عباس 
للمشــاركني من قبل وزارة البيئة 
وتوزيع هدايــا عينية الى الطالبات 
املشــاركات من قبل قسم البيئة 

اجلامعية.
واالعالم  التوعيــة  دائــرة  ونظمت 
والبيئة  الصحة  وزارة  فــي  البيئي 
حمالت توعية كبــرى بالتعاون مع 
املنظمات الدولية خثت من خاللها 
احلثيثة ونشــر  اجلهود  بــذل  على 
اجملتمع  شــرائح  لشــتى  التوعية 
في  الصحيحــة  الطــرق  وإتبــاع 
املياه الصاحلة للشرب  اســتعمال 
وحمايتهــا من التلــوث او التجاوز 

على الشبكات الناقلة لها.

البصرة - الصباح الجديد:
االعمارواالســكان  وزارة  اعلنــت 
عن  العامة  واالشــغال  والبلديــات 
تأهيــل وصيانة عدد من الشــوارع 
العشــار  منطقة  فــي  الرئيســة 

مبحافظة البصرة .
وذكــر املركــز االعالمي للــوزارة ان 
والفنية في  الهندســية  املــالكات 
ملديرية  التابعــة  البصــرة  بلديــة 
تشــكيالت  احدى  العامة  البلديات 
الوزارة قامت بتنفيــذ اعمال تأهيل 

وتبليط واكســاء عددً من شــوارع 
والشوارع  العشــار  منطقة  مدخل 
الرئيســة املمتــدة فيه ابتــداء من 
تقاطع عارف البصري وانتهاء بشارع 
اخلليج العربي )بصرة – عشــار( في 

محافظة البصرة .
وبني املركز االعالمي ان العمل شمل 
الشارعني الرئيسني األول هو الشارع 
الواصل الى جسر احملاكم باالجتاهني 
والثانــي هــو الشــارع الواصل الى 
ساحة الفراهيدي باالجتاهني ،مشيراً 

ان االعمال شملت قشط االسفلت 
املتآكل ومعاجلة املطبات اضافة الى 
رفع املنهوالت وتنظيف الشوارع قبل 

املباشرة باعمال االكساء. 
ان اجمالي  املركز االعالمــي  واضاف 
العمل قــد بلغ مســاحة )23700( 
م2 منها )1500( م2 ملدخل العشــار 
/ فلكة عارف البصــري و )1080( م2 
لشارع جســر احملاكم و )11400( م2 
لشارع بريد العشــار ومركز شرطة 

االمام علي )ع(.

بغداد - الصباح الجديد:
اعلن قطــاع البلديات االول للرعاية 
الصحيــة االولية التابــع الى دائرة 
انطالق  عن  الرصافــة  بغداد  صحة 
االطفــال  شــلل  لقــاح  حملــة 
العشــوائيات  فــي  للمتســربني 
واملناطــق عاليــة اخلطــورة ضمن 
الرقعــة اجلغرافية للقطاع . وذكرت 

مديرة  املوســوي  شــذى  الدكتورة 
نفذت  الصحية  الفــرق  ان  القطاع 
ضمن وحــدات التحصني في املراكز 
الصحيــة العائــدة للقطاع حملة 
واســعة من اجل متابعة املتسربني 

في العشوائيات .
واضافــت مديرة القطــاع انه جرى 
االعمار  شــتى  من  االطفال  تلقيح 

اضافة الى نساء في سن االجناب بعد 
تدقيق موقفهم التلقيحي ، وتابعت 
املوســوي انه قد جرى تهيئة جميع 
املســتلزمات اللوجستية فضال عن 

تدريب املالكات املنفذة للحملة .
واكدت مديــرة القطــاع ان اللقاح 
اســتورده وزارة الصحة من مناشئ 

عاملية رصينة ومفحوصة. 

تنظيف جداول في بابل 
وأزالة نبات الشمبالن والقصب

البيئة تنظم مهرجانا عن ترشيد
 المياه والمحافظة عليها

تأهيل وتطويرعدد من شوارع 
منطقة العشار في البصرة  إطالق حملة للتلقيح ضد شلل األطفال 

للمتسربين في العشوائيات 
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العبايجي  شــروق  النائبة  اكدت 
التي  االربع ســنوات  انها وطيلة 
تابعت  قد  البرملــان  في  امضتها 
ملــف موظفي العقــود انطالقا 
مــن واجبها االنســاني والنيابي 
وبحثت كل تفاصيــل هذا امللف 
في محاوالت جــادة لتثبيت هذه 
الشــريحة علــى املــالك الدائم 
فــي حوارحصــري  واضافــت    ،

»للصباح اجلديد«:
»طيلــة االربــع ســنوات التــي 
امضيتهــا كنائبة فــي البرملان ، 
العقود  تابعــت ملف موظفــي 
تفاصيلــه  كل  فــي  وبحثــت 
وحيثياتــه فــي محاولــة جادة 
من  الشــريحة  بهذه  لالنتقــال 
املواطنــن مــن صيغــة العقد 
الدائم  املالك  التثبيت علــى  الى 
لهم  وظيفية  درجات  وتخصيص 
، وقد فاحتــت العديد من الوزارات 
وبكتب رســمية مبا فيها مكتب 
رئيــس الــوزراء ، واالمانة العامة 
جمللــس الوزراء ، ورئاســة مجلس 
وزارة  ، كذلك خاطبــت  النــواب 
املالية  ووزارة  العالــي  التعليــم 
ووزارة املــوارد املائيــة واملفوضية 
العليا لالنتخابات ، حيث تضمنت 
هذه الكتب شرح معاناة اصحاب 

العقود والتداعيــات التي رافقت 
هذا املوضوع وكذلك تقدمي العديد 

من املقترحات. »
واضافت مسترسلة في احلديث » 
ولكنني اصيت بخيبة امل كبرى 
بعــد كل هذه اجلهــود املضنية 
وشــرح  الواضحة  واملناشــدات 
ظروف حياة اصحاب العقود ، لم 
اجد اذنا صاغية او اجابات مقنعة 
حلل املوضوع ، علما بان التظلمات 
التي تردني للمكتب ، تشير الى ان 
مضى  قد  العقود  اصحاب  بعض 
سنوات  عشــر  من  اكثر  عليهم 
ولم يجــر تثبيتهــم على املالك 

الدائم .«
وتؤكــد النائبــة العبايجي على 
ان » الكثيــر جدا مــن هؤالء من 
اجلامعيــة  الشــهادات  حملــة 
ايضا  منهــم  الكثير  والبعــض 
من حملة املاجســتير ،ويعيشون 
ظــروف قلقلــة مــن احتمالية 
او جتميدهم  العمل  فصلهم عن 
دون ســابق انذار ، كما حصل مع 
محافظة  فــي  العقود  موظفي 
بغــداد والذيــن مت جتميدهم عن 
العمــل منــذ عــام 2016 وحلد 
اليــوم حيث يبلــغ عددهم اكثر 
من 1500 عامــل وعاملة ، ويتوزع 
الدولة  وزارات  على معظم  هؤالء 
ومؤسســاتها ، في حــن يوجد 
تسريب للدرجات الوظيفية متنح 

التأثيرات  بفعل  او  بالوســاطات 
السياســية او بشــرائها ومببالغ 
كبيرة ضمن ســياقات الرشــوة 

والفساد .«
وتشدد العبايجي » البد من ايجاد 
آلية واضحة ومدروسة النهاء هذا 
امللف تشارك فيه الوزارات املعنية 
وخبــراء مــن  ذوي االختصــاص 
مجلس  امانة  تضطلــع  ان  على 
الــوزراء بتبني هذا املوضوع والزام 
وزارة املاليــة بتخصيص الدرجات 
مراحــل  ولوعلــى  الوظيفيــة 
واالسبقيات  االولويات  وحســب 
وبوجب احلاجات امللحة لكل وزارة 

او مؤسسة .«
وحــذرت العبايجــي مــن مغبة 
اتســاع حجم العقــود دون حل 
قائلة » ان تزايد عدد العقود سنة 
بعد اخرى ســيؤدي بالنتيجة الى 
فقدان الطاقات الشابة وقدراتهم 
االنتاجية النهم سيبقون بعيدين 
قابلياتهم من خالل  عن تطويــر 
التطويريــة  الــدورات  انعــدام 
في  واملشاركة  العمل  وورشــات 
املؤمترات والندواة وااليفادات ، االمر 
الذي سينعكس سلباً على الروح 
الوطنية  واحلماســة  االندفاعية 
عطاؤهم  ذلــك  ســيضعف  مما 

االنتاجي وقدراتهم االبداعية .«
واطلعت »الصبــاح اجلديد« على 
الرســمية  الكتب  مــن  العديد 

املوثقة واملرسلة الى مكتب رئيس 
العامة جمللس  واالمانــة  الــوزراء 
 ، الوزراء ورئاســة مجلس النواب 
والعديد من الــوزارات، وفيما يلي 

نصوص بعض هذه الكتب :

الى / السيد رئيس مجلس الوزراء 
احملترم

املوضوع / مطالعة
حتية طيبة

استنادا الى املادة 50 من الدستور 
باليمــن  واخلاصــة  العراقــي 
الدســتوري املؤدى من قبل رئيس 
ورئيس  النــواب  مجلس  واعضاء 
واعضاء مجلس الوزراء ، واستنادا 
لنا  اخملــول  الرقابي  الــدور  الــى 
دستورياً وفق املادة 61من الدستور 
بأنه تردنا  ، نود اعالمكم  العراقي 
وطلبات  تظلمــات  مــن  الكثير 
املوظفن العاملن بصيغة عقود 
او اجور يوميــة في مختلف دوائر 
الرســمية  الدولة  ومؤسســات 
املرتبطة  والهيئات والدوائــر غير 
بــوزارة ممــن ينتظــرون التثبيت 
بعد  الدائم  الوظيفي  املالك  على 
قضائهــم فتــرات طويلة تصل 
الــى 12 ســنة ، والكثير منهم 
اشار الى تفشــي حاالت الفساد 
وتوزيــع الدرجــات الوظيفية بن 
املســيطرين على مقــدرات كل 
وزارة وتقاســمها لتــوزع علــى 

احلزبية  اجلهة  لهــذه  ينتمي  من 
او تلك ، وتشــمل حــاالت اخرى 
بيــع الوظائف ملن يدفــع املبالغ 
الى عشــرة  تصل  لنيلها  املالية 
الوظيفيــة  للدرجــة  دوالر  االف 
الواحدة،وتســتغل دوائــر الدولة 
التي تتفشى فيها الفساد االداري 
قرار مجلس الوزراء رقم )1( لسنة 
 )58/9471( بالعــدد  املرقم   2016
واملؤرخ في 2/7/ 2016والذي ينص 
الوظيفية  الدرجــات  اعالن  على 
التي  او  لديها  الشــاغرةاملتوفرة 
ضمن  فصليا  لديهــا  ســتتوفر 
حركة املــالك فيما يهمل مانص 
عليه قانون املوازنة لســنة 2015 
 ، االولى  الفقرة   ، الثالث  )القسم 
التعين ، الفقره 5 ، تكون االولوية 
العقــود  الصحــاب  بالتعيــن 
والعاملــن حصرا بصفــة اجور 
2016 ، القسم  يومية( ، وســنة 
الثالث ، املالكات ، الفقرة االولى ، 
التعين ، املادة االولى في شطرها 
بالتعين  االولوية  تكــون  الثاني) 
للمتعاقدين وحســب االسبقية 
وحتتســب فترة تعاقدهم خدمة 

الغراض التقاعد ( .
وهذا يعد ظلماً اليجب السكوت 
الثالث  جتــاوز  ملن  عليه خصوصاً 
وارفق   ، اخلدمــة  مــن  ســنوات 
جلنابكم بعض احلاالت التي تؤكد 
ماأشــرت اليهانفا والتي تتطلب 

الشريحة  تدخلكم النصاف هذه 
من املوظفن وفتــح حتقيق بهذا 
امللف اخلطير حملاسبة كل من يبتز 
املواطنن بهذا الشكل مهما كان 

منصبه .
مع فائق التقدير واالحترام .

النائبة
شروق العبايجي

 2016/8/11

)عاجل وعلى الفور(
الى / االمانة العامة جمللس الوزراء

م / طلبــات التعيينــات وتثبيت 
العقود

حتية طيبة
استنادا الى قانون املوازنة االحتادية 
 2015( لســنة  العراق  جلمهورية 
ــ 2016( ونظــرا لكثرة الطلبات 
التــي وردت ملكتبنا مــن عدد من 
املواطنن العاملن بعقود ولم يتم 
تثبيتهم الــى االن واملواطنن من 
يرومون  الذين  حملة الشــهادات 
احلصول على وظائف ، واشارة الى 
املرقم  الوزراء  رئيس  كتاب مكتب 
بالعدد ) م.ر.و/1812/63(واملؤرخ في 

2016/2/8(ومرفقاته قرار رقم 1
تفضلكم مبخاطبة كافة الوزارات 
بوزارة  املرتبطــة  والهيئــات غير 
واحملافظات كافة )مكتب احملافظ(
ومجالس احملافظات كافة )مكتب 
الســيد رئيس اجمللــس( بتزويدنا 

باعداد املعينن على املالك الدائم 
مبا فيهــا حركة املالك ، علما بأنه 
رئيس  مت عمل مطالعة للســيد 
مجلس الوزراء بخصوص املوضوع 
وكذلــك مخاطبة بعض الوزارات 
والهيئات ولم ترد االجابة الى االن 

.
مع فائق الشكر والتقدير .

النائبة
شروق العبايجي

2016/8/31

النواب  مجلــس  رئيس  الســيد 
احملترم

م / موضوع عام للنقاش
املطالعة  على  باالطالع  التفضل 
النواب  الســادة  وتواقيع  املرفقة 
علــى اهميــة طــرح موضــوع 
اليومية  واالجــور  العقود  تثبيت 
واجــراءات التعيينات في الوزارات 
واملؤسســات احلكومية وشــبه 
احلكوميــة ، وعليــه نرجو حتديد 
موعــد ســريع لطــرح املوضوع 
للنقــاش وفقــاً للمــادة 55 من 
النظــام الداخلي جمللــس النواب 

العراقي .
مع فائق الشكر والتقدير .

النائبة
شروق العبايجي 

2016/11/3

النائبة شروق العبايجي تفتح ملف موظفي العقود وتقول :

بذلت جهودا مضنية لتحويل العقود الى وظائف ولكن دون جدوى



متابعة ـ الصباح الجديد:

روحاني  اإليراني حســن  الرئيس  حذر 
نظيــره األميركي دونالــد ترامب من 
»ندم تاريخي« اذا انسحب من االتفاق 
النووي املُبرم بني طهران والدول الست، 
فيما أعلن رئيس الوزراء اإلســرائيلي 
على جلم  »تصميماً  نتانياهو  بنيامني 
العدوانّيــة اإليرانية، ولــو كّلف األمر 

صراعاً معها، عاجالً ال آجالً«.
الترويكا األوروبية حتى  وأمهل ترامب 
»عيوب  اجلاري إلصــالح  الشــهر   12
جســيمة في االتفاق النووي، مهدداً 
فرنسا  وتســعى  منه.  باالنســحاب 
وبريطانيــا وأملانيا الــى احلفاظ على 
االتفــاق، من خــالل محاولــة إقناع 
ايــران بالتفــاوض على نشــاطاتها 
النووية بعد العــام 2025 وبرنامجها 

الصاروخي وتدخالتها اإلقليمية.
وشــدد الرئيــس الفرنســي إميانويل 
ماكــرون على ضــرورة »احلفاظ على 
االتفــاق وإكماله«، وقال ألســبوعية 
»لو جورنال دو دميانش« إنه »حتدث إلى 
الرئيس األميركي مــع علمه التام أن 
سياســته اخلارجية تســتجيب دوماً 
إلى أهداف سياســته الداخلية« من 

»منظور مناهض إليران«. 
وأضاف: »أحاول أن أذّكره باملنطق وراء 
امللفــات املتصلة بإيران... وعلى محور 
إعادة  األطلســي، جتب  العالقات عبر 
ترامب،  دونالد  االستراتيجي مع  صوغ 

مع التركيز على )الشــق( السياسي 
اإلرهــاب«.  ومكافحــة  العســكري 
واشنطن  انسحاب  وحذر ماكرون من 
من االتفــاق النووي، إذ قــال جمللة »در 
شــبيغل« األملانية: »سنفتح صندوق 
بأن  باندورا، قد تنشــب حرب. أعتقد 

ترامب ال يريدها«.
وأعلن البيــت األبيض أن ترامب حتدث 
البريطانية  الوزراء  رئيسة  الى  هاتفياً 
تيريــزا ماي، مؤكــداً »التزامه ضمان 
عــدم امتالك إيــران إطالقاً ســالحاً 
نووياً«. أتى ذلك فيما بدأ وزير اخلارجية 
زيارة  جونســون  بوريس  البريطانــي 
للواليات املتحدة، يلتقي خاللها نائب 
الرئيس مايك بنس ومستشــار األمن 

القومي جون بولتون. 
ووَرَدَ فــي بيان اصدره جونســون قبل 
وصولــه الــى واشــنطن: »بريطانيا 
والواليات املتحدة والشركاء األوروبيون 
متحــدون فــي جهودنــا للتصــدي 
الشرق  يجعل  الذي  اإليراني  للسلوك 
أماناً: نشاطات  أقل  األوسط منطقة 
اإللكترونيــة ودعمها جلماعات،  إيران 
مثل حزب اهلل، وبرنامجها الصاروخي 
اخلطر وتسليحها احلوثيني في اليمن«.
الى ذلــك، نقلت وكالة »فرانس برس« 
عن مســؤول إســرائيلي بارز قوله ان 
ترامب لم يبلــغ الدولة العبرية قراره 
في شــأن االتفاق النووي، مستدركاً: 
»أعتقــد بــأن لديــه وجهــة النظر 

املشككة ذاتها«. 
ولفت الى خيارات، بينها امتناع ترامب 

عن متديــد رفع العقوبــات املفروضة 
الفترة  واســتخدامه  طهــران،  على 
الفاصلة قبل إعادة فرضها، للتفاوض 
من موقع قوة. ورأى »حاجة الى تشديد 

الضغوط«.
االتفاق  اعتبار مؤّيدي  نتانياهو  ورفض 
أن وثائق كشــفها أخيــراً ال تتضّمن 
جديــداً، ورأى أن »عــدم انتهاك اتفاق 

خطر ال يجعله أقل خطورة«. 
وأضــاف خالل جلســة للحكومة ان 
»اتفاقــاً ميّكــن إيران مــن االحتفاظ 
بكل أســلحتها النوويــة، وإخفائها، 
هو صفقة مرّوعــة«. وكّرر دعوته الى 
إصالح االتفاق أو إلغائه، منّبهاً الى ان 
طهران زّودت دمشق أسلحة متطورة 
املعركة  »لكي تهاجمنا في ســاحة 

وعلى اجلبهة الداخلية«. 
عدوانّية  جلــم  على  »مصممون  وزاد: 
إيرانية، ولــو كّلف األمر صراعاً معها. 
األفضل )حصول ذلك( عاجالً ال آجالً«. 
ولفــت الــى ان الدول التــي لم تكن 
جاهزة للتحّرك في الوقت املناســب 
ضد هجــوم قاتــل، »دفعــت الحقاً 
»ال  واســتدرك:  بكثير«،  أفــدح  ثمناً 
نريد تصعيداً، لكننا مســتعدون ألي 

سيناريو« .
فــي املقابل، نّبــه روحانــي الواليات 
املتحــدة الــى أنها »ســتواجه ندماً 
تاريخيــاً إذا انســحبت مــن االتفاق 
النــووي«، وأضــاف: »علــى الواليات 
املتحــدة أن تدرك أننــا صامدون أمام 

كل املؤامرات. 

االيرانية  احلكومة  أن  للجميــع  أُعلن 
أبلغت قبــل أشــهر كل القطاعات 
الطاقة  منظمة  وبينهــا  التنفيذية، 
الذرية، باألوامــر والتعليمات الالزمة، 
إذ قابلُت أبرز مســؤوليها، إضافة الى 
إعطائنا التعليمات الالزمة في الشأن 

االقتصادي«.
واعتبر أن »أمــام أميركا ثالثة خيارات 
حيــال االتفاق: إما االنســحاب منه، 
وإما توجيــه ضربة لــه، وإما نفصل 
أوروبا«. وخاطب  مسارها عن مســار 
األميركيني قائــاًل: »عليكم أن تدركوا 
أنكم ال تستطيعون تهديد هذه األّمة 
العظيمة، ألن شــعبنا متحد وصمد 
لثماني سنوات« في احلرب مع العراق 

 .)1988-1980(
وتناول تسّلح إيران وقال: »لن نتفاوض 
وأســلحتنا  صواريخنا  حول  أحد  مع 
ودفاعاتنا، وسنصنع ونخّزن ما نحتاجه 
من األسلحة واملنشــآت والصواريخ. 
إقليمياً  اإلرهابيني  مكافحتنا  نواصل 
أينما كانوا، ولن نسمح بوالدة داعش 
آخر فــي املنطقة. نريــد أن نحتفظ 
بالتكنولوجيــا النوويــة الســلمية 
لالســتفادة منها... وال نســعى إلى 

تهديد العالم أو املنطقة«.
أمــا اجلنــرال يحيي رحيــم صفوي، 
العســكرية  الشــؤون  مستشــار 
للمرشد علي خامنئي، فاعتبر أن بالده 
»ال تُقَهر«، وأضاف: »األميركيون جّربوا 
الهزمية مراراً في مواجهتها وعاجزون 

عن مواجهة شعبها

شؤون عربية ودولية6

الصباح الجديد ـ وكاالت :
أوردت منظمة العفو الدولية في آخر تقرير نشرته 
امس االثنني، أن ســجناء سياسيني يحتجزون في 
مصر باحلبس االنفــرادي ملدة طويلــة ويتعرضون 
لســوء املعاملة اجلســدية قــد تصــل إلى حد 
»التعذيــب«. ومت توقيف آالف األشــخاص أغلبهم 
من اإلسالميني واملعارضني الليبراليني منذ إطاحة 

اجليش بالرئيس األسبق محمد مرسي في 2013.
قالت منظمة العفو الدولية والتي تتخذ من لندن 
مقرا لها، إن الســلطات املصرية حتتجز ســجناء 
بتهــم ذات طابع سياســي في احلبــس االنفرادي 
لفترات طويلة وتعرضهم لسوء املعاملة اجلسدية، 
مشيرة في تقرير لها إلى أن هذه املمارسة قد تصل 

إلى التعذيب.
وجاء فــي ملخص تقرير املنظمــة غير احلكومية 
الصــادر االثنني أن »عشــرات من نشــطاء حقوق 
اإلنســان والصحافيني وأعضاء املعارضة احملتجزين 
في احلبس االنفرادي يتعرضون ألذى جسدي مروع«.

كما كشــف حتقيق أجرتــه العفــو الدولية »أن 
السجناء احملتجزين بتهم ذات دوافع سياسية يتم 
احتجازهم في احلبس االنفرادي املطول وغير محدد 
املــدة في مصر وفي بعض األحيان لعدة ســنوات، 
وهو ما يرقــى بحد ذاته إلــى التعذيب«. وأضافت 
»احملتجزون محبوسون في زنزاناتهم ملدة24 ساعة 
ألســابيع، في ظروف حبس مروعــة دون أي اتصال 

بشري«.
وتقول العفو الدولية إنها وثقت36  حالة ســجناء 
محتجزيــن في »احلبس االنفــرادي لفترات طويلة 
إلى أجل غير مســمى«، مشــيرة إلى أنه يسمح 
للسجناء مبمارســة التمارين ســاعة يوميا، غير 
أنهم مينعــون من االتصال الواحد باآلخر، ويحرمون 

من الزيارات العائلية بشكل منتظم.
وقالــت املنظمة »نظرا خلطــورة النتائج )بحثها(، 
فقد قدمت منظمــة العفو الدولية مذكرة حتتوي 
على ملخص لهذا البحث إلى السلطات املصرية 

في16  نيسان ولم يتم تلقي أي رد«.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
اعتبــر الرئيــس التركــي رجب طيــب أردوغان أن 
االنتخابات الرئاسية والبرملانية املبكرة املرتقبة في 
24 حزيران املقبل، ســتكون »مبثابة بداية جديدة« 

لبالده، مشيداً بـ«إفشال خطط اخلونة«. 
وشدد على ان النظام الرئاسي الذي سُيطبق بعد 
االقتراع »ســيقضي على نظــام الوصاية وحكم 
األقلية، ويُشــكل دفعة القتصادنا«، متوعداً بشّن 
»عمليات عسكرية جديدة ضد األكراد على حدود 

تركيا مع سورية والعراق.
أتى ذلك لدى طــرح أردوغان برنامجــه االنتخابي، 
خالل جتّمع في إســطنبول شــارك فيــه آالف من 

أنصار حزب »العدالة والتنمية« احلاكم. 
وقال إن »الشــعب ســيوّجه مجدداً صفعة كبرى 
في االنتخابات جلهات تسعى الى تقسيم تركيا«. 
واضاف: »حققت حكومات العدالة والتنمية أرقاماً 
قياســية في االقتصاد، رغم حتّرك جبهات الشــّر 
ضدنــا، لكننا حافظنا على األمانــة التي وضعها 
شعبنا في أعناقنا، وأفشلنا خطط اخلونة. أسسنا 

نهضة تركيا بالفضيلة واإلرادة والشجاعة«.
واعتبر ان االنتخابات »ستكون مبثابة بداية جديدة 
لتركيا، ســتتحقق مبســاعي اجلميع«، مشــدداً 
على ضرورة »إزالــة كل العراقيل أمام حرية الدين 
واملعتقد واحلريات الفردية وصونها«. وتابع: »الفروق 
واملذهبية  والدينيــة  واأليديولوجية  السياســية 

ليست سبباً لالنفصال والعداء«.

العفو الدولية تتهم 
مصر بحبس السجناء 
السياسيين انفراديا 

أردوغان: النظام 
الرئاسي سيقضي 
على حكم األقلية

الصباح الجديد ـ وكاالت :

أربــك دخــول إســرائيل على خط 
الــدول  أوراق  الســورية،  األزمــة 
الضامنة في عملية »آستانة« قبل 
اجتماع زعمائها منتصف الشــهر 
بوســاطة  توقعات  وســط  اجلاري، 
بني  التصعيد  لتخفيــف  روســية 
وقت  في  وإيــران،  العبرية  الدولــة 
فصائل  بــني  اشــتباكات  أظهرت 
مدينــة الباب في حلــب املدعومة 
يتوقع  التــي  العقبات  أنقــرة،  من 
أن تواجــه الوجود التركي شــمال 
استكمال  بعد  خصوصاً  ســورية، 
اتفاقات إجالء مســلحي املعارضة 
مــن املناطق التي يســيطر عليها 

النظام السوري.
وكان الكرملــني أعلــن أن رئيــس 
نتانياهو  بنيامني  اإلسرائيلي  الوزراء 
ســيزور موســكو بعد غد حلضور 
العرض العسكري في »يوم النصر«، 
الرئيس  مــع  محادثات  وســيعقد 
الروسي فالدميير بوتني، فيما اكتفى 
باإلشــارة  نتانياهو  ملكتــب  بيــان 
إلــى إن األخير ســيناقش مع بوتني 

»التطورات اإلقليمية«. 
وبــات من شــبه املؤكــد أن اللقاء 
الثانــي بــني الرجلني خــالل العام 
في شأن  احلالي، سيكون حاســماً 
داخل  الثنائــي  التعــاون  حتديــات 
ســورية، وحدود دور إيــران ووجودها 
العســكري، خصوصاً عند املناطق 

املتاخمة للحدود اإلسرائيلية.
واعتبر نتانياهو أن اجتماعه املرتقب 
مــع بوتني »مهم علــى نحو خاص 
ألنه يأتي إزاء جهــود إيران للتمركز 

في سورية«.
بوتني   ، نتانياهــو  لقاء  ويكتســب 
أهمية خاصة النعقــاده قبل ثالثة 
أيام من املوعد املقرر إلعالن الرئيس 
األميركــي دونالد ترامب موقفه من 

مستقبل االتفاق النووي اإليراني. 
ويســعى نتانياهو إلى اســتيضاح 
موقــف موســكو من مســتقبل 
جبهة جنوب غربي ســورية احملاذية 
للجوالن السوري احملتل، بعد أيام من 
تصريحات لوزير اخلارجية ســيرغي 
على  البــاب مفتوحاً  أبقت  الفروف 

كل االحتماالت في املنطقة املدرجة 
ضمــن مناطق خفــض التصعيد، 
ويشــرف عليهــا األردن والواليــات 
إيران  إبعــاد  وتنــص على  املتحدة، 
املوالية لها عن احلدود  وامليليشيات 

مع اجلوالن احملتل.
وتسعى إســرائيل، على وفق خبراء، 
إلى إقناع الروس بالضغط على إيران 
من أجل سحب قواتها وامليليشيات 
التابعــة لهــا مــن مناطــق درعا 
والقنيطرة، والتوقف عن بناء قواعد 

عسكرية في األراضي السورية. 
ويحاول الكرملني التوصل إلى توازن 
انهيار جهوده لتسوية  يضمن عدم 
األوضاع في ســورية ضمن توازنات 
دقيقــة وصعبة، مــع احلفاظ على 
عالقاته مــع أطراف حتمــل أهدافاً 

متناقضة في هذا البلد. 
ورجحت مصادر روســية أن »تعرض 
الطرفني،  بــني  التوفيق  موســكو 
ومخاوفها  إسرائيل  مطالب  وبحث 
مع املسؤولني اإليرانيني للتوصل إلى 
حلول متنع االنزالق إلى حرب شاملة 

بينهما«.
ميدانياً، يخشى سكان مدينة درعا 
)جنوب ســورية( من حــرب تهجير 
جديدة، بعد إمتام ســيطرة النظام 
والقلمون  دمشــق،  محيــط  على 
الشمالي،  وريف حمص  الشــرقي، 
إدلب )شمال  إلى  واستبعاد توجهه 
ســورية(، ما دفع فصائــل في درعا 
إلــى عمليــات دمج »اســتعداداً« 
للمواجهة، في حــني نقلت مواقع 
معارضة عــن قادة فــي اجلنوب أن 
»اتفاق تسوية اجلنوب بني الدول في 

طور اإلعداد حالياً«.
األتراك  دخل  السوري،  الشمال  وفي 
أمس فــي اختبــار عنيــف في ما 
وجودهم  اســتمرار  بأخطار  يتعلق 
شــمال سورية، إذ شــهدت مدينة 
الباب شرق حلب )شــمال سورية( 
اشــتباكات مســلحة بني فصائل 

»درع الفرات« املوالية ألنقرة. 
وزاد التوتر تداول ناشطني في املدينة 
مقاطع مصورة جلنود أتراك يفرقون 
مســيرات احتجاجية بالرصاص، ما 

أســقط قتلى وجرحى، وأثار غضباً 
واسعاً.

وغير بعيد عن االحــداث املتالحقة 
نصبت  األوسط،  الشــرق  قلب  في 
ثــالث الفتات طريق على األقل كتب 
عليهــا »الســفارة األميركية« في 
افتتاح  االثنــني وقبل  القدس امس 
السفارة األسبوع املقبل في املدينة 
بناء على إعالن الرئيس دونالد ترامب 

اعترافه باملدينة عاصمة إلسرائيل.
ينفذ بذلك وعودا  إنه  ترامب  ويقول 
تشــريعية ورئاســية أطلقت قبل 
عشــرات الســنني. ولم حتــذ قوى 
دولية أخرى حــذو الواليات املتحدة، 
بل جتنبت النزاع الشــائك الذي يعد 
أحــد أعقد النزاعات بني إســرائيل 
والفلســطينيني، الذيــن يريــدون 
القدس الشرقية عاصمة لدولتهم 

املستقبلية.
الشرقية  القدس  إسرائيل  واحتلت 
في حرب 1967 بعــد أن كانت حتت 
األردن، وضمتها في خطوة لم  إدارة 
حتظ باعتــراف دولــي. وانهارت آخر 

جولة من محادثات الســالم بشأن 
قيام دولة فلســطينية في الضفة 

الغربية وقطاع غزة في عام 2014.
وقال صائب عريقات كبير املفاوضني 
اللجنة  سر  وأمني  الفلســطينيني 
التحريــر  ملنظمــة  التنفيذيــة 
الفلسطينية في بيان »هذه اخلطوة 
ليســت غير قانونية فحســب، بل 
سُتفشــل أيضا حتقيق سالم عادل 
ودائم بــني الدولتني« املســتقلتني 
الدميقراطيتني على حدود عام 1967 
وتعيشان جنبا إلى جنب في سالم 

وأمن.
ورغم قرار ترامب، تركت إدارته الباب 
الدبلوماســي مفتوحــا أمام وجود 

فلسطيني محتمل في القدس.
وقــال وزير اخلارجية مايــك بومبيو 
األســبوع  زيــارة إلســرائيل  خالل 
املاضي »باالعتراف بالقدس عاصمة 
إلسرائيل ومقرا حلكومتها فإننا نقر 

بالواقع«.
وأضاف »أشــدد أيضا على ما قاله 
الرئيس دونالد ترامب في ديســمبر، 

عن أن حدود ســيادة إســرائيل في 
تفاوض  القدس تظل مسألة محل 
ملتزمني  وســنظل  األطــراف،  بني 
دائم وشامل يحقق  بتحقيق سالم 
مســتقبال أكثر إشــراقا إلسرائيل 

والفلسطينيني«.
في  الشــوارع  الفتــات  وشــكلت 
للتخريب  هدفــا  أحيانا  إســرائيل 
لدوافع سياســية، بأن ميسح يهود 
الكلمات العربية أو ميســح العرب 
الكلمــات العبرية. لكــن متحدثا 
قلل  اإلســرائيلية  الشرطة  باسم 
من احتمــال حدوث ذلــك لالفتات 

السفارة األمريكية.
وقــال املتحدث »ال نحــرس الفتات 
الســفارة لكن هنــاك بالطبع رفع 
ملستوى األمن حول السفارة وهو ما 

مت تنفيذه بالفعل«.
وأضــاف »هنــاك أيضــا كاميرات 
التلفزيونية  الدوائــر  جديدة بنظام 
املغلقة وضعــت في املنطقة. جتري 
السفارة وكل حترك  مراقبة محيط 

في املنطقة عن كثب«.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أظهــرت عمليات فــرز االنتخابات 
اللبنانية وفق نتائج غير رســمية، 
للثنائي الشيعي أمل  فوزا ساحقا 
وحــزب اهلل، وتقدمــا لتيــار املردة 
للتيار  وتراجعا  اللبنانيــة  والقوات 

الوطني احلر واملستقبل.
ووفــق النتائج األوليــة، لم يحّقق 
حزب رئيس اجلمهورية ميشال عون 
النســبة التي طمــح إليها، كما 
يتزعمه  الذي  املستقبل  تيار  تراجع 
رئيس احلكومة ســعد احلريري في 
بيــروت ودوائر أخرى. فيما ســجل 
املكون من حركة  الشيعي  الثنائي 

»أمل« و«حزب اهلل« اكتســاحا في 
دوائر اجلنوب والبقاع وبيروت وبعبدا.

غير  االنتخابــات  نتائج  وأظهــرت 
الرســمية فوز لوائح حركة » أمل« 
فــي  و«حــزب اهلل« وحلفائهمــا 
معظــم الدوائــر اإلنتخابية، فيما 
سجلت بعض املفاجآت في عدد من 
الدوائر، كان أبرزها تراجع حضور تيار 
الوقت  في  الشمال،  في  املستقبل 
اللبنانية  القــوات  الذي عززت فيه 

حضورها في البرملان اجلديد.
أما النتائج غير الرسمية فأظهرت 
أمل  لوائح حــزب اهلل وحركة  فوز 
وحلفائهما في دوائر اجلنوب الثالثة، 

وجبل  الثانية،  بيــروت  في  وكذلك 
البقاع  دوائــر  الثالثة، وفي  لبنــان 
الثالثة، مع تســجيل خرق للقوات 
مبقعد  املســتقبل  وتيار  اللبنانية، 
لكل منهمــا في دائــرة بعلبك – 

الهرمل.
أما أبرز النتائج غير املتوقعة فكانت 
في دائــرة الشــمال الثانية والتي 
تضــم طرابلس واملنيــة والضنية 
حيث حصد رئيس احلكومة السابق 
جنيــب ميقاتي 4 مقاعــد، والوزير 
مقعدين،  كرامي  فيصل  الســابق 
مقابل 5 مقاعد لتيار املســتقبل. 
والالفت أيضــاً عدم فوز وزير العدل 

الســابق أشــرف ريفي بأي مقعد 
نيابي.

وفي الشــمال أيضاً، عزز تيار املردة 
برئاســة الوزير الســابق سليمان 
فرجنية حضوره وحصد مع حلفائه 

4 مقاعد.
التيــار الوطنــي احلر عــزز تراجع 
حضــوره البرملاني أيضــاً، رغم فوز 
الدوائر  من  العديد  في  مرشــحيه 
اإلنتخابيــة، ومن أبرزهم رئيســه 
الوزيــر جبران باســيل فــي دائرة 
الوزير  الثالثة، وكذلــك  الشــمال 
السابق  والوزير  أبي خليل،  ســيزار 
ماريو عون فــي دائرة اجلبل الرابعة، 

عدا عن فوز معظم مرشــحيه في 
دوائر كســروان وجبيل واملنت وجزين 

وغيرها.
االشــتراكي  التقدمي  احلــزب  أما 
جنبالط  وليــد  النائــب  برئاســة 
فحافظ على كتلتــه النيابية بعد 
فوز معظم مرشحيه في مختلف 

الدوائر.
وتراجعت كتلة حزب الكتائب بعد 
خسارة معظم مرشحيه بإستثناء 
3 منهم بينهم رئيس احلزب النائب 

سامي اجلميل.
وســيتم توضيــح صــورة البرملان 
اجلديد عند إعالن الداخلية اللبنانية 

النتائج الرسمية غير النهائية في 
وقت الحق من اليوم االثنني.

وستتبّدى مفاعيل هذه االنتخابات 
الهجــني  النســبي  والقانــون 
أساســه، خالل  على  جــرت  الذي 
عن  الفاصلنَي  املقبلني،  األسبوعني 
نهاية والية اجمللــس النيابي احلالي 
في 20 مايو، حيث ســيكون اجمللس 
اجلديد في هــذا التاريخ على موعد 
مع انتخاب رئيسه والذي بات شبه 
محســوم متتع نبيه بّري بأوفر حظ 
إلى  أبيض  حصــان  علــى  للعودة 
منصب رئيس البرملان الذي يشغله 

منذ العام 1992.

فيما نصبت الفتات كتب عليها السفارة األميركية في القدس

إسرائيل تربك ضامني »آستانة«
والجنوب السوري يستعد للمواجهة

تقدم أمل وحزب اهلل في االنتخابات النيابية اللبنانية

ويكتسب لقاء 
نتانياهو، بوتين 
أهمية خاصة 

النعقاده قبل ثالثة 
أيام من الموعد 

المقرر إلعالن 
الرئيس األميركي 

دونالد ترامب موقفه 
من مستقبل االتفاق 

النووي اإليراني

لقاء سابق يجمع بوتني ونتنياهو )أرشيف(
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روحاني يحّذر ترامب من »ندم تاريخي» ويؤكد مقاومة الضغوط األميركية 



7 اقتصاد

متابعة الصباح الجديد:

أمس  النفط  أســعار  ارتفعت 
االثنني إلى أكثر مــن 70 دوالراً 
 ،2014 عــام  منــذ  مــرة  ألول 
وسجل مزيج برنت سعراً جتاوز 

75 دوالراً.
النفط  أســواق  تأثــرت  وقــد 
2014 بعوامل  العاملية في عام 
شــتى وضغوط جعلت أسعار 
تســجل  األســود  الذهــب 
مستويات قياسية عليا في آن 
ودنيا في آن آخر لم تســجلها 

منذ عام 2009.
بدأت  قد  النفط  أسعار  وكانت 
عام 2014 عند مستويات قريبة 
مــن 94 دوالرا للخام األميركي 
اخلفيف و107 دوالرات خلام برنت، 
متأثرة  األســواق  كانت  حينها 
باستيالء محتجني ليبيني على 
موانئ تصدير النفط في ليبيا، 
وموجة برد شــديد فــي أنحاء 

الواليات املتحدة.
واستمرت أســعار النفط عند 
إلى  آنفا  املذكورة  املســتويات 
أن ســجلت ارتفاعــا ملحوظا 
فــي منتصــف شــهر يونيو/

حزيران نتيجة استمرار املعارك 
في العــراق والقلق من انقطاع 
إمــدادات النفط من هذا البلد، 
وارتفع خــام برنت إلــى أعلى 
9 أشهر مقتربا  مستوياته في 
من مستوى 115 دوالرا للبرميل 
بفعــل مخاوف مــن أن القتال 
احملتدم فــي العراق ضد تنظيم 
يقلص  رمبــا  االرهابي  داعــش 
إمدادات النفــط من ثاني أكبر 
منتــج للخــام فــي منظمة 

»أوبك«.
النفط  إنتاج  ارتفــاع  أدى  كما 
الصخري في أميركا الشمالية 
إلى انحســار تقلبات أســعار 
النفط واســهم فــي احلفاظ 
على خام برنــت في نطاق 100 
إلــى 110 دوالرات للبرميل في 

 ،2014 عــام  األول من  النصف 
وقتها رحبــت اململكة العربية 
السعودية بارتفاع إنتاج النفط 
إلسهامه  األمريكي،  الصخري 
فــي اســتقرار أســعار اخلام، 
مشيرة إلى أنه ال يوجد ما يدعو 
للقلق إزاء طفرة اخلام املنافس، 
النفــط  إنتــاج  تكلفــة  ألن 
الصخــري تظل أعلــى بكثير 
مــن كلفة إنتاج خام الشــرق 

األوسط.
وكانت منظمة البلدان املصدرة 
للنفــط »أوبــك« توقعــت أن 

في  حصتها  انكمــاش  تواجه 
الســوق على مدى الســنوات 
اخلمــس املقبلــة حيــث تعزز 
طفرة طاقــة النفط الصخري 

اإلمدادات املنافسة
وبدأت أســعار النفط بالتراجع 
تدريجيا بــدءا من نهاية يونيو/

قررت  أن  إلــى   ،2014 حزيــران 
الدول املصدرة للنفط  منظمة 
»أوبــك« في اجتمــاع تاريخي 
في فيينا نهاية شــهر نوفمبر/

على  اإلبقــاء  الثاني  تشــرين 
دون  النفطي  إنتاجها  ســقف 

أي تغييــر يذكر عند مســتوى 
30 مليون برميل يوميا، بعد أن 
النفطية  اخلليــج  دول  عطلت 
وعلى رأســها اململكة العربية 
الســعودية دعوات من أعضاء 
آخريــن أقل غنى فــي »أوبك« 
خلفــض اإلنتاج ووقــف هبوط 
أكثر  بلغ  الذي  النفط  أســعار 
مــن الثلث منــذ حزيران/يونيو 

املاضي.
وأدى قــرار »أوبك« عدم خفض 
اإلنتاج إلى هبوط حاد ألســعار 
في  عاصفــة  وأثــار  النفــط 

األســواق املاليــة مــع تراجع 
البلدان  ســعر صرف عمــالت 
وأسهم  األسود  للخام  املنتجة 

الشركات النفطية.
أسعار  تعود  أن  روسيا  ورجحت 
النفــط إلى مســتوى 90-85 
دوالرا للبرميــل خــالل األمــد 
املتوســط، الفتة إلــى أن قرار 
»أوبك« بعــدم خفض معدالت 

اإلنتاج كان قرارا متوقعا.
النفط عام  واختتمــت أســعار 
منخفضة  مستويات  عند   2014
قياســية فــي خمس ســنوات 

ونصف، وتراوح ســعر خام برنت 
عند مســتوى 57 دوالرا للبرميل، 
كما وصل ســعر اخلام األمريكي 
إلى مســتوى قريب من 53 دوالرا 

للبرميل.
تنتعش  أن  استطالعات  ورجحت 
أسعار النفط في النصف الثاني 
مــن عــام 2015 ، مــع احتمال 
تباطؤ إنتاج النفط الصخري في 
املتحدة فــي ذلك احلني  الواليات 
مما يســهم في تقليــص تخمة 
اإلمدادات التي تفاقمت جراء قرار 
أوبك عدم خفض إنتاج املنظمة. 

ارتفاع أسعار النفط عند أعلى مستوى لها منذ عام 2014 
مزيج برنت يسجل سعرًا تجاوز 75 دوالرًا 

تأثرت أسواق النفط 
العالمية في عام 
2014 بعوامل شتى 
وضغوط جعلت 
أسعار الذهب األسود 
تسجل مستويات 
قياسية عليا في آن 
ودنيا في آن آخر لم 
تسجلها منذ عام 
2009

النفط العراقي
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موسكو - رويترز: 

تنتظــر أوســاط املــال واألعمــال 
الروســية إصالحات واسعة النطاق 
من احلكومة اجلديدة للرئيس فاليدمير 
بوتــني الذي يبدأ واليتــه الرابعة في 
اقتصاد  بإنعاش  بتعهدات  الكرملني 
بالده لكن دون توضيح كيفية حتقيق 

ذلك.
وفــي وقت ما تــزال العالقــات بني 
موســكو والغرب متوترة بينما تضر 
االقتصــاد  األميركيــة  العقوبــات 
مســبوق،  غير  بشــكل  الروســي 
احلكومــة حتقيق  ســيتعني علــى 
األهداف الطموحة التي قدمها بوتني 

للبرملان في آذار/ مارس.
وفي آخر خطاب أدلــى به قبل فوزه 
الرئاسية،  الكاســح في االنتخابات 
وضــع بوتــني هدف خفــض معدل 
الفقر »غير املقبول« في روســيا إلى 
النصف في غضون ســت ســنوات 
التحتية  البنى  في  االســتثمار  عبر 
والسكن واخلدمات الصحية ، وتعهد 
كذلك مبعدل منو بنسبة أربعة باملئة 
في حني ال تتحدث التوقعات عن أكثر 
من واحد إلى اثنــني باملئة اذ يواصل 
االقتصاد الروسي استعادة استقراره 
بعد الركود الذي اســتمر حتى العام 

.2016
لكن الزعيم الروسي البالغ من العمر 
65 عاما لم يفســر كيف سيحقق 
هــذه األهــداف وحــل املشــكالت 
تعرقل  التي  غالبيتها  الهيكلية في 

النمو.
وقال احمللل من مصرف »رينيســانس 
كوزمني  أوليغ  االستثماري  كابيتال« 
إن دوائر املــال واألعمال تأمل بأن يتم 
وضــع أطــر »إصالحات ملموســة 
خطــوات  عبــر  تطويــر  وخطــط 
حقيقيــة« عقــب تنصيــب بوتني 

االثنني.
ركزت  األخيرة،  الســنوات  على مدى 
على  حتديــدا  جهودهــا  احلكومــة 
الصرامــة املاليــة والنقدية لتجنب 
حدوث تغييــرات درامية على العجز 
التجــاري أو الدين فــي البلد الذي ال 
يزال يرزح حتت وطأة أزمة العام 1998 
املالية ، لكــن الظروف املواتية إلجراء 
إصالحــات جتتمع أخيــرا مع انطالق 
الوالية الرابعة لبوتني الذي قاد روسيا 

على مدى 18 عاما.
وحتــدث كوزمني عن وجــود تطلعات 
اجراءات  اجلديــدة  احلكومــة  بتبني 
»للتعامــل مع الضعف في ســوق 
الســكانية  والديناميكية  العمــل 
املعاكسة« إضافة إلى نقاط الضعف 
في توفير التعليم والصحة ، وأضاف 

أن هنــاك رغبة بدعم املســتثمرين 
وتطوير املناطق الروسية ماليا.

بات  كابيتــال«،  »رينيســانس  ووفق 
حتقيق هــذه األهــداف أمــرا »أكثر 
قابلية للحــدوث من املاضي« بفضل 
الســيطرة على التضخم، الشــبح 

الــذي لطاملــا خيم علــى االقتصاد 
الروسي.

وقــال مؤســس شــركة »ماكــرو 
وايفر  كريس  االستشارية  ادفايزوري« 
إنه من املمكن طرح مســائل متويل 
واإلنفاق  والضرائب  التحتيــة  البنى 

العام على قطاعي التعليم والصحة 
للنقاش في بداية عهد بوتني اجلديد ، 
لكنه أكد أن عقد اآلمال على حدوث 

إصالحات عميقة »أمر غير واقعي«.
وقــال »حصــل فالدمييــر بوتني على 
تفويض من الشعب الذي كان راضيا 

نوعا ما عن أســلوبه في إدارة البالد« 
، وأضاف أن »اإلصالحات في روســيا 
متضي قدما وستســتمر في حتقيق 
أي  لتجنب  تقدم بخطوات صغيــرة 
عواقب غير متوقعة أو خلق حالة من 

عدم االستقرار«.
يتوقــع أن يعود وزير املالية الســابق 
ليبرالي  وهــو  أليكســي كودريــن، 
يحظــى باالحترام في أوســاط املال 
واألعمال في روســيا واملســتثمرين 
األجانب على حد سواء، إلى الكرملني 
ضمن عملية إعادة تشكيل احلكومة.
وقال كودرين البالغ من العمر 57 عاما 
إنه مستعد للمســاعدة »شرط أال 
نتوقف )عن اإلصالح( دون اســتكمال 

االجراءات«.
ورجح وايفر بأن يدعو الوزير الســابق 
في حال توليــه املنصب إلى »برنامج 
إصالحــي طموح، هو اخليــار الوحيد 
الذي يراه لتجنــب فترة ركود طويلة 

األمد«.
ودافع كودرين عن فرض سلسلة من 
االجــراءات التي ال حتظى بشــعبية 
حيث يدعو إلى خفض عدد املوظفني 
احلكوميني الروس بنســبة 30 باملئة 
خالل ســتة أعوام ورفع سن التقاعد 

بالنسبة للرجال إلى 63 عاما.
ويعد ســن التقاعد في روسيا -- 55 
بالنســبة للنساء و60 للرجال -- من 

األقل فــي العالم حيث يعد ذلك من 
موروثات االحتاد السوفياتي.

ونظــرا إلى التغيــر فــي التركيبة 
الســكانية، يشــكل نظام التقاعد 
عبئا متناميا على امليزانية الفدرالية 
رغم أن الرواتب التقاعدية تعد متدنية 
، ودعــا كودريــن كذلك إلــى إدخال 
التكنولوجيا  مجــال  فــي  التعليم 
علــى املناهج مــن مراحــل مبكرة 
لرقمنة  خللق »مليوني مطور إضافي 
االقتصاد«، وهــو اقتراح يعكس آمال 
األوســاط التجارية ، وقال مؤســس 
ورئيس مجلــس إدارة »تينكوف بنك« 
أوليغ تينكــوف »احدثوا تغييرات في 
الثانوية  للمراحــل  التعليــم  نظام 
العدد  إلى هــذا  والعليــا. ال نحتاج 
الكبير مــن احملامني بل إلى خبراء في 

مجال التكنولوجيا«.
لكــن حتى ولــو حظــي بدعم من 
صعوبات  كودرين  سيواجه  احلكومة، 
التحفظ  جراء  إصالحاته  تطبيق  في 
التقليدي في أروقة الدولة الروســية 
حيــال أي إصالحات واســعة ، وقال 
إن »الرئيــس بوتــني يفضل  وايفــر 
وأضاف  األكثر حذرا«،  النهج  بوضوح 
»حتى في السنوات التي شهدت منوا، 
عارض أي مستويات عالية من الديون 
بســبب تداعيــات ذلك علــى األمن 

القومي«.

تقـرير

أوساط المال واألعمال الروسية تترقب اإلصالحات في والية بوتين الرابعة

الصباح الجديد - وكاالت:
بددت أســعار الذهب مكاسبها املبكرة لتنخفض 
أمس االثنني مع تداول الدوالر قرب أعلى مستوى فى 
أربعة أشهر، مبا يحد من اإلقبال على املعدن األصفر.
ونزل الذهب فــي املعامالت الفوريــة 0.2 في املئة 
إلى 1311.91 دوالر لألوقية، بحلول الســاعة 08:16 
بتوقيت غرينيتش. وفي وقت ســابق من اجللســة 
المس الذهب 1318.85 دوالر وهو أعلى مستوى منذ 

30 الشهر املاضي.
ونزل الذهب في العقود اآلجلــة بالواليات املتحدة 
تســليم حزيران )يونيو( 0.2 في املئة الى 1312.60 
دوالر لألوقيــة ، وعلــى صعيد املعادن النفيســة 
األخــرى، تراجعت الفضة في املعامالت الفورية 0.3 
في املئة إلــى 16.43 دوالر لألوقية  ، وارتفع البالتني 
0.4 في املئة إلى 909.74 دوالر لألوقية، بعدما سجل 
أعلى مستوى له منذ 25 نيسان )أبريل( املاضي عند 
918.70 دوالر ، وزاد البالديوم نحو واحد في املئة إلى 
976 دوالرا لألوقية، بعدما ســجل في وقت ســابق 
978 دوالرا وهو األعلى منذ 27 نيسان )أبريل( املاضي. 

بغداد - الصباح الجديد:
أنهى املؤشــر العام لبورصة العراق تعامالت، امس 
االثنني، مرتفعاً %0.27، عند مستوى 608.17 نقطة، 
رابحاً 1.65 نقطة، مقارنة مبستوى إغالق يوم األحد .

ودعم أداء البورصة، ارتفاع 9 أســهم، تقدمها فندق 
السدير بـ %5.56، تاله الوطنية للصناعات املعدنية 
%4.71، ومصرفا الشــرق األوســط واملوصل بنفس 
النسبة البالغة %4.35، وتصنيع وتسويق التمور بـ 

.4.03%
فــي املقابــل، تراجع 7 أســهم، تصدرهــا مصرف 
الشــمال بـ %5.88، تاله الهــالل الصناعية 2.08%، 
واملصــرف التجاري %2.04، وانتاج وتســويق اللحوم 
بـــ %1.03. وارتفع حجم التــداوالت إلى 5.67 مليار 
ســهم، مقابل 1.13 مليار سهم باجللسة املاضية، 
كما زادت قيمة التداوالت إلى 5 مليارات دينار، مقابل 

688.02 مليون دينار باجللسة السابقة.
وتصدر سهم مصرف القابض تعامالت اليوم حجماً 
وقيمًة، بتداول 4.55 مليار سهم، بقيمة 4.55 مليار 
دينار بنحو %91 من سيولة البورصة، مع تنفيذ أمر 

متقابل مقصود على أسهم املصرف. 
وتوجه املستثمرون األجانب، اليوم، إلى البيع ببورصة 
العراق بصافي بيع بلغ 12.39 مليون دينار، بإجمالي 
مبيعات لألسهم بقيمة 60.62 مليون دينار، مقابل 
مشتريات إجمالية لألســهم بقيمة 48.23 مليون 

دينار .

الجزائر - رويترز: 
رفعت احلكومــة اجلزائرية أمــس االثنني احلظر 
على استيراد بعض املواد اخلام لصناعة األغذية 
موقتاً، بعد تضرر الشركات احمللية من نقص في 

تلك املواد، على وفق ما أعلنت وزارة التجارة.
والرفــع اجلزئي حلظــر االســتيراد يقتصر على 
املواد اخلام الالزمة لبعــض أصناف األغذية، من 
بينها الشكوالته والبسكويت واحللوى والزبادي 
والعصائــر. وقالــت وزارة التجارة فــي بيان، إن 
»اســتيراد هــذه املدخالت أصبــح اآلن من دون 

قيود«.
وحتاول اجلزائر خفض االنفاق وتشــجيع االنتاج 
احمللي، لكــن القطاع غير النفطــي ما زال غير 
متطور، ما يرغم احلكومة على استيراد معظم 
الســلع من اخلارج ، وواردات املــواد اخلام كانت 
ضمن حظر على استيراد 951 منتجا، من بينها 
الهواتف احملمولة واألجهــزة املنزلية، ُفرض في 
وقت سابق هذا العام في إطار مسعى لتقليص 

االنفاق بعد هبوط في إيرادات الطاقة.

الذهب يتراجع
 من أعلى مستوى 

بورصة العراق تغلق 
مرتفعة  

الجزائر ترفع حظر االستيراد 
عن مواد صناعة األغذية

بوتني

بكين - أ ف ب: 
االتصــاالت  مجموعــة  طلبــت 
الصينيــة »زد تي إي« مــن االدارة 
االميركية رفــع حظر تفرضه على 
واردات الشركة يهدد استمراريتها، 
ويندرج في اطــار التوتر القائم بني 
واشنطن وبكني على خلفية النزاع 

التجاري بينهما.
االتصــاالت  وأعلنــت مجموعــة 
العمالقة »زد تــي اي« انها قدمت 
االميركية  التجــارة  لــوزارة  طلبا 
لرفع احلظــر الذي تفرضه على بيع 

منتجات الى اجملموعة الصينية.
إن  أميركيــون  وقــال مســؤولون 
الواليــات املتحدة فرضــت احلظر، 
بســبب تقدمي »زد تــي اي« بيانات 
كاذبــة عن اجــراءات تدعــي انها 
اتخذتها ضــد بيع منتجات لكوريا 
الشــمالية وإيران، ما يشكل خرقا 

للعقوبات الدولية.

وكانت الواليات املتحدة فرضت في 
آذار )مارس( 2017 غرامة قدرها 1.2 
بليون دوالر على اجملموعة الصينية، 
النتهاكهــا احلظر املفــروض على 

بيونغيانغ وطهران.
وأقــرت »زد تي اي« بانها اشــترت 
املتحدة  الواليــات  فــي  معــدات 
واعادت تصديرهــا الى ايران وكوريا 
الشــمالية، على رغــم العقوبات 

املفروضة على هذين البلدين.
ومينــع احلظــر علــى الشــركات 
االميركية بيع »زيد تي اي« جتهيزات 
وبرامج معلوماتية على مدى سبع 
اعلــن مصرف  ســنوات، في حني 
مخــزون  ان  صينــي  اســتثماري 
الشــركة يكفيها لشهر او اثنني. 
واوقف التعامل باســهم الشركة 
في بورصتي هونغ كونغ وشــنغن 
منذ اعالن الواليات املتحدة الشهر 
املاضي ان »زد تي اي« قدمت بيانات 

كاذبة.
وتأتــي العقوبات ضــد »زد تي اي« 
فــي وقــت تدخل معركــة قطاع 
اخلالف  صلــب  في  التكنولوجيــا 
التجــاري بــني الواليــات املتحدة 
والصني، الذي يتمحور حول التجارة 
باملنتجات  املتعلقة  والسياســات 

الصناعية.
وأثــارت العقوبــات التــي تهــدد 
استمرارية الشــركة غضب بكني 
وعززت حاجتها للسيطرة على كل 
ما يدخل ضمن سلســلة امدادات 
بكني  وتتابع  التكنولوجي.  القطاع 
عن كثب تطورات قضية »زد تي اي« 
التي تضم 80 الــف موظف ويقع 
مقرها الرئيسي في جنوب الصني.

وخــالل محادثات جتاريــة جرت في 
بكــني االســبوع املاضــي طلبت 
الصــني من وفــد أميركــي رفيع 

املستوى إعادة النظر في احلظر. 

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكــدت الغرفة التجاريــة العربية 
العراق  أن  أمــس،  أول  البرازيليــة، 
تصــدر قائمــة الــدول العربيــة 
العناية  منتجــات  تســتورد  التي 
والعطور  والتجميل  الشــخصية 

من البرازيل خالل العام املاضي.
وذكر بيان للغرفة تابعته السومرية 
والرئيس  العــام  »األمني  ان  نيــوز، 
التنفيذي للغرفة ميشــيل حلبي 
قال إن العراق تصدرت قائمة الدول 
تســتورد منتجات  التي  العربيــة 
والتجميل  الشــخصية  العنايــة 
والعطور مــن البرازيل خالل العام 
املاضــي، في حني جــاءت اإلمارات 
الثاني  باملركز  والسعودية  العربية 

والثالث في القائمة«.
واضــاف حلبــي ان »مبيعات تلك 
بلغت  العربيــة  للــدول  املنتجات 
17.21 مليون دوالر خالل عام 2017، 

بزيــادة بنحــو %12.5 عن معدالت 
العام السابق له«، مبينا أن »معرض 
عالم اجلمال في الشــرق األوسط 
2018، والــذي ســيعقد مبركز دبي 
الفترة من  العاملي خــالل  التجاري 
8 إلــى 10 ايــار اجلاري، سيشــهد 

مشاركة 48 شركة برازيلية«.
وتابع حلبي ان »الشركات البرازيلية 
تشــارك ســنوياً في هذا املعرض 
لإلقبال  نظــراً  الرائــد،  التجــاري 

البرازيلية  املنتجات  على  الواســع 
املشــترين من  قبل  املبتكرة مــن 
العالم العربــي، األمر الذي يدفعنا 
إلى أن منضــي قدمــاً لتعزيز هذه 

الصناعة«.
يذكــر ان العراق يســتورد معظم 
الســلع واخلدمات مــن اخلارج بعد 
توقف شبه تام للمعامل واملصانع 
احلكوميــة، فضال عن تدهور احلرف 

الصناعية للقطاع اخلاص فيه.

»ZTA« الصينية تطالب اإلدارة 
األميركية رفع العقوبات المفروضة عليها

العراق يتصدر العرب باستيراد مواد 
التجميل والعطور من البرازيل



الســياق النصي ..املوجهة الداللة.. وفق 
دوافع نفســية تفاعلت عناصرها الفنية 
والتجربــة الذاتيــة للتعبير عــن احلالة 

النفسية والذهنية..
هنا..لك في صبح الفراتني موعد

وكم كنت دهرا في رباه
تغرد

هنا..لك طيف شق غيهب ليلِه
الى ان زها فجرا وقد راح

ينشد
هنا..لك في كل احملطات شاهد

اطل حديثا..واحملطات 
تشهد

وكنت اذبت الفكر روحا ومنهجا
وحتى ملن قد كان بالفكر

يجحد
حتدرت من شم احملافل

بارقا
وقيل هنا مجد الغري

سيولد   /ص51 ـ ص52
  فالنص يتفرد بايحاء تصويري يشد اخمليلة 
بصوره املشــهدية ذات التعابير املكتنزة 
بنســجها اجلمالي وتفعيالتها املتناثرة.. 
املشبعة مبوسيقاها املنبثقة من بني ثنايا 
الفاظها املوحية...مع عمق داللي يكشف 
عــن مكنونات الذات املولعة باالشــارات 
اجلمالية وهو يسبح ما بني عاملني شعريني 
متداخلني)احلســي والوجداني(مــع جتاوز 
حدود الزمــان واملكان باعتمــاد اللحظة 
التــي هي)مغامرة  املتوهجة  الشــعرية 
الشــاعر الظرفية في اللحظة املمتلكة 
التقادهــا الوجداني..(..فضال عن انه معبأ 
بتســابيح الذات وانثياالت تكشــف عن 
داللته عبر مجموعة من الدوال املتالحقة 
ابتداء من العنوان االيقونة الدالة واملفتاح 
الشعري.. التأويلي لفك مغاليق اخلطاب 
كونه داللــة اشــارية منتزعــة من بني 
العنوانــات النصية مت اختياره وفق ارتباط 
الذات وتوجهاتها صوب اآلخر كي يحقق 

البعــد الوجدانــي والفكــري من خالل 
اشــاراته الى حمولة نفســية من جهة 
ومن جهة اخرى اتخاذه من املكان احلاضن 
بتداخله  فاعــال  حيزا  الشــعري  للفعل 
والبعد النفسي..فضال عن اعتماده ثنائية 
التضاد لتعميق التناغم في ايقاع الصور 

واالفكار..
سالم

على هالة اشرقت
وقيل لها انت..انت 

العلى
تدور على افق حالم

وتنثر فوق العراق
الندى
سالم

على لغة احلاملني
على شجر القول

حني انبرى
سالم

على الشعرتاجا يلوح
ويلعن تاجا ملن 

قد هوى سالم عليه
بحجم الظالم وحجم الدموع

وسخط الورى    / ص91 ـ ص92
 فالشاعر يبوح بوحا اقرب الى حوار الذات 
اشــاريا  داال  املكان بصفته  ويســتنطق 
متشــعبا باحداثــه التي شــكلت بؤرة 
مركزية جتتمع فيها خيوط النص املؤنسن 
للجمادات فيمنح نسجه متاسكا ووحدة 
موضوعية عبر ســرد شــعري للمواقف 
املتوالدة من تفجير الفعل اخملاطب ..فضال 
عن ان النص يتميز بنرجســية وســمته 
بنسيج رومانســي في اللفظ والصورة..
اضافــة الى متيزه بتراكــم الصفات التي 
اســهمت في الكشــف عن توتر نفسي 
عبر مغامرة تكمن في التجاوز واستنطاق 
القيــم بنثــر تفعيالت البيت الشــعري 
االدهاش..فضال  لتحقيق عنصــر  الواحد 
عن انــه يتاثث من تالحق الصور القابضة 

االنفتاح  االنفعال ممــا ميكنه  على حلظة 
على تقنيات الســرد الشــعري البصري 
)املشــهدي(مع اعتماد تكنيــكات فنية 
واســلوبية كالتكرار الدائري الذي شكل 
الزمة اضفت على النص موسقة منسابة 

بهدوء مبا يحمله من طاقة ايقاعية..
سوق الشيوخ

وايَّ دالية اليها قد وصلِت
 ) قدر)ابو معيشيِّ

يولد من جديد اذ سطعِت
هيهات...

من يرقى سموِك
يا نشيدا اذ عدوِت  /ص26

  فالنص يتخذ من املكان وجودا مؤنســنا 
فاعــال بتداخله والبعد النفســي للذات 
املنتجة..مع حضور الصــوت اآلخر داخل 
الفضــاء النصي ومنحه قــدرة التحرك 
على مســاحة واســعة اســهمت في 
تصعيــد احلدث من خــالل البحث داخل 
االنفالت  يحقق  كي  وموجوداتها  االشياء 
بتوظيف اللفظة الرامزة..احملركة للخزانة 
الفكرية)ابو معيشــي..الذي يعد من رواد 
شــعراء االبوذية في سوق الشيوخ نظما 

وسجاال..(..وله:
عدهـه جعود فــوك املنت منساف
بخدر وصعد عليهن ساف منساف

لها مية محمد عني منساف
لها نحـر يوســدني املنـية

  فالنص يتميــز بايحاء تصويري يشــد 
التي هي وسيلة  الشعرية  اخمليلة بصوره 
الشــاعر الجناز وظائف نفسية وتأثيرية..
كونها فعالية تقوم على اجملاز واالستعارة 
والتشــبيه فتكشــف عن عمق تعبيري 

صانع جلمالية النص الشعري..
  وبذلــك قدم الشــاعر جتربة شــعرية 
مشحونة بحوار داخلي وتداع واستذكار..
مع اعتماد ثنائية التضاد لتعميق التناغم 

في ايقاع الصور واالفكار..

علوان السلمان
 

الرؤيــة االبداعية..وليــدة محصلــة قوى 
واملوضوعيــة  الذاتيــة  املنتج)الشــاعر( 
االبداع  التي حتقق  املعرفية  ومكتســباته 
من خالل التساؤل والتعبير والتصوير الذي 
يؤسس لفضاءات عوامله احلاملة..املتناغمة 
الرؤى..املتفاعلة واالنسان املكتظة باحليوية 
والديناميــة التي ال تقوم اال على اســاس 
ممكن التواصــل الذي حتدده اللغة حرفيا او 
اشاريا او لونيا..وهذا ما نكتشفه باستقراء 
الشعرية)تراتيل  اجملموعة  مكونات  وحتليل 
القاصــي اجلمــر( التي نســجت عواملها 
انامــل منتجهــا خضر خميس  النصية 
نشــرها  فــي  الشــباب  دار  واســهمت 
وانتشــارها/2017..كونها توظــف الفعل 
االستعاري الذي يشــكل التفاتة جمالية 
واســهامة محققة لرؤيــة فنية محركة 
للمســتهلك)القاريء(  الفكرية  للخزانة 
بنصوصهــا التي اعتمدت عمود الشــعر 
والتفعيلــة مبنــى ومعنى وهي تنســج 
فضاءاتها بوعي شــعري يكشف عن احتاد 
وتصارع ثنائية الــذات واملوضوع ابتداء من 

العتبة العنوانية والنص املوازي االهداء.. 
وطني تراتيل ومصباح الرؤى

للضوء مفتتح السنا قنديله
هو كربالء اجلرح صوت نهاره

اعالن بوح واملدى اكليله
هو قوس احالم وسر قصيدة
وبيان حرف والشموس دليله

  فالشاعر يقدم بوحا وجدانيا جتلت عوامله 
عوالم  بتوظيفة  شــفيفة  برومانســية 
باشــارات  الداللية  وعالقاتها  الطبيعــة 
موحية..كون )االشــارة واللغة شــريكان(
برمزية  اكتناز  على حد تعبير اجلاحظ..مع 
وثقافية  فكرية  مرجعيــات  من  منطلقة 
اســهمت فــي اتســاع عواملــه وصوره 
املقترنــة بجمله الشــعرية الفاعلة في 
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دراسة

قراءة

ترجماتاصدار

شعر

فادي جودة
ترجمة: عادل صالح الزبيدي

ما كانت ابنتي
لتؤذي عنكبوتا نسج بيته

بني مقبضي دراجتها الهوائية
انتظرت أسبوعني

حتى غادر من تلقاء نفسه
قلت لها إن مزقت خيوطه

فانه سيعرف ببساطة
بأن هذا ليس املكان الذي يدعوه منزال

وستبدئني بركوب دراجتك
قالت هكذا يصبح اآلخرون

الجئني أليس كذلك؟
.............

شــاعر وطبيب فلســطيني أميركي 
مــن مواليــد مدينة أوســنت بوالية 
تكساس عام 1971 لوالدين مهاجرين 
والعربية  ليبيا  في  نشأ  فلسطينيني. 
السعودية ثم عاد إلى الواليات املتحدة 

إلكمال دراســته في الطب بجامعتي 
جورجيا وتكساس وميارس حاليا مهنة 
الطب في مدينة هيوسنت كما تطوع 

للعمل في منظمة أطباء بال حدود.
ابرز اجملالت  نشــر جودة أشــعاره في 
األدبيــة فــي أميــركا وفــازت أولى 
)األرض  املعنونة  الشعرية  مجموعاته 
ييل  جامعــة  بجائــزة  العليــة(  في 
ترجم   .2007 عام  الشــباب  للشعراء 
مختارات من شــعر محمــود درويش 
ونشــرها حتت عنوان )عبء الفراشة( 
رشــحت جلائــزة بن )PEN ( للشــعر 
املترجم لعام 2006 ، ومجموعة أخرى 
حتت عنوان )لو كنت غيري( عام 2009، 
للشاعر  مختارات  ونشــر  ترجم  كما 
الفلسطيني غســان زقطان ونشرها 
حتت عنوان )كطير من القش يتبعني 
وقصائــد أخرى( فــازت بجائزة غريفن 
العاملية لعــام 2013. آخــر إصداراته 

مجموعة بعنوان )مشتعال( 2013.

د. معن حسن الماجد
ألَقْت قناديل الظنون تنفست

وتبّرج الليل األثيُم أمامي

وحترر الصبح املكّبل هاربا
من قبضة الساعات واألياِم

أشجار ظني أينعت وتورقت
فتقّلد الصمت اجلليل زمامي

وتسّلل الصيف العليُل كعابٍث
في بردِها فتناثرت أقسامي

شكٌّ متّرغ في مراتع مهجتـــي
وطغت على أمم الصفا أسقامي

مرَقت بقارعة الظنون شواهٌد
فترّبع الشك العقيـــــم مقامي

وتكّبد الوصل الهزيل هزميًة
وتعّرض الشوق السبّي لِرامي

ركنت ألصداء احلشود مسامعي
وتوّسد الظن الشقّي منامــــــــي

القيُت من فرط الظنون مذلًة
وجثا على عبق الهوان حطامي

سبل اخلضوع تقطعت أوصالها
فتأّزمت نهج اجلوى أحكامــــي

سحب الصبابة مللمت قطراتها
وتأطرت حجب الظالم خيامي

سكبت جرار الوهم في وادي املنى
فتشبثت بسرابهــــا أقدامــي

عاثت ثواني البرد في ساحاتها
واستنفذ املزَن الصديقة عامي

يا الهياً برفات صبري لم تزل
إحذر إذا يوما شددُت قوامي

ورفعُت عن ظهر السنني شقاءها
وأقمُت قبرا باهظا لِوئامــي

استحضرت بعض الوفاء بصمتها
غمرت تالل الوجد باألنغــاِم

فتعقب الصبر املرير سماتها
وجتنب احلزن السخّي صدامي

وتدافعت نحو الرجوع بدايتي
فتعثرت بفصولها أعوامــــي

وهٌج جتّلى من بقايا غفلتي
فترجلت عن غّيها أحالمي

الظن أشقاني وصيحات الورى
متتد نحوي غابــة األقزاِم

أوغلت في بعض الظنون محاربا
حتى توارت ثــورة اآلالِم

ياعابثني بحسن ظني عّلني
بعد اليقني ألوذ باألوهـــــاِم

وأعّلل الليل العسير بجرعٍة
من غابرات األمس واألنساِم

محاكاة

أشجار الظن

ولــو لم تكن حقيقية ملا أثــارت اجملتمع ضده 
هكذا، ومنــذ ديوانه األول، فقــد رفض تبني 
القائم على مداعبة اآلالم،  املنهج اإلصالحي 
لذا كانت رســالته تنويرية تثويرية ولم تكن 
شــعرية مترفة على اإلطالق، فديوانه الثاني 
»طفولة نهد« جاء تصعيدا في الرؤية والفكر 

والفن.
ولم يتوقف نزار في كل أشــعاره عن معاجلة 
الكبرى، فاحلــب قضية لكنه ليس  القضايا 
معزوال عن ســياقه. فنزار القائل »ال وطن ملن 
ال حبيبة له«، عرف أن احلب أســاس القضايا 
الكبرى، فال وطن دون إنســان، وال إنسان دون 
حب، وحينما اهتم باملرأة فإلنه أدرك أســباب 
تخلفنــا وأراد لهــا أن تكــون صانعــة قرار، 
وحينمــا تناولت قصائده القــدس والقضية 

الفلســطينية كان الشــهيد منارتــه »لم 
يكتب شــعرا خطابيا آنيا، بــل زرع كلماته 
وخناجر قصائده في عمق الوجدان الشــعري 

واإلنساني«.

أشياء منسية
الكاتــب الذي رحــل مؤخرا شــمس الدين 
العجالني سلط الضوء على األشياء املنسية 
في ســيرة نــزار قباني، متوقفــا عند عالقة 
الشــاعر بزوجته األولى »زهراء آق بيق«، والتي 
آثرت احليــاة في الظل منــذ طالقها من نزار 
وحتــى رحيلها في عــام 2005، حتى لم تفه 
بكلمة عن صدمة رحيله، فرحلت في صمت 
عند بلوغهــا الثمانــني، دون أن يكتب عنها 
كلمة أو تنشر لها صورة، وقد تزوجت من نزار 
في عام 1946 وقت أن كان دبلوماسيا بسفارة 

بالده بالقاهرة.
وعاشــت معه بالقاهرة حيث أجنبت له ابنته 
هدبــاء وابنه توفيق، ثم حــدث الطالق فجأة 
 ،1952 إلى دمشــق عــام  القاهرة  وغــادرت 
لتعود إلى عملها كمدرســة مخلصة لعزلة 
اختارتها وفرضتها على نفسها حتى وافتها 

املنية.
ويلمح الكاتب إلى أن رمبا الغيرة من املعجبات 
كانت ســببا للطالق رغم احلــب املتبادل بني 
الزوجــني، فذويها لم يقولوا ســوى »هي من 
طينــة وهو من طينــة أخرى«، بينما أشــار 
املقربون منه إلى أنه حذرها من أن الشعر خط 
أحمر في عالقتهما، لكن الزوجة لم تفرق بني 

نزار الشاعر ونزار اإلنسان، فحدث الطالق.
ويشــير العجالني إلى العالقــة التي ربطت 
الشــاعر باملغنية جناة الصغيرة ذات األصول 
السورية فهي ابنة خلطاط دمشقي »محمد 
حســني البابا«، وأخت غير شــقيقة لعازف 
الكمــان عز الدين حســني والفنانة الراحلة 

سعاد حسني.
أما جنــاة التــي أحاطت نفســها باملثقفني 
واملبدعــني، فغنت لنــزار أكثر مــن قصيدة 
أشــهرها »أيظــن«، التي غنتهــا في مطلع 
الســتينيات وقت أن كان نزار يعمل في بكني، 

وكان نزار يعتبر األغنية ابنة لهما معا، فكتب 
لها من بكني معاتبا ألنها لم ترسل له شريط 
األغنية: يا لك من أم قاســية يــا جناة، أريت 
املولود اجلميل لكل إنســان، وتغنيت بجماله 
في كل مكان، وتركت أباه يشــرب الشاي في 
بكني، ويحلم بطفــل أزرق العينني يعيش مع 

أمه في القاهرة«.
وأنهــي الرســالة مبطالبتها باملولــود، كاتبا 
لهــا »فانهضي حــاال لدى وصول رســالتي، 
وضعي املولود فــي طرد بريدي صغير، وابعثي 
به إلى عنوانــي، إذا فعلِت هذا كنت أما بحق 
وحقيقة، أما إذا متردت فســأطلبك إلى بيت 

الطاعة، رغم معرفتي بأنك تكرهينه«.
كذلك فتش العجالني عن استجواب مجلس 
النواب الســوري عــام 1954 للدبلوماســي 
الشاب عقب نشــر قصيدته »خبز وحشيش 
وقمــر« فــي مجلــة »اآلداب«، مشــيرا إلى 
دفاع وزير اخلارجية الســوري عنه حينما قال 
للنــواب »وزارة اخلارجية الســورية بها نزاران، 
أولهما املوظــف وملفه جيــد يثبت أنه من 
خيــرة موظفي الوزارة، والثاني شــاعر وأنا ال 
سلطة لي عليه وال على شعره، فإذا هجاكم 
بقصيدة فاهجوه مبثلها«.وعن هذه القصيدة 
وتداعياتها يقول نزار: »وإذا كنت قد لقيت في 
سبيل هذه القصيدة الكثير من التجريح، فأنا 
كبير بهذه النهاية التي انتهت بها قصيدتي… 
وهذا دليل على أن القصيدة اســتطاعت أن 
تقتطع األســطورة من جذورها وتأتي إلى أبي 

زيد الهاللي على إيوانه فتخنقه«.
ولعل أزمتها كانت مترينا مبكرا على ما واجه 
قصائده من أزمات رافقته طوال حياته، فكان 
الراضني وســخط  يتذكرها قائال: »بني رضى 
الساخطني فتحت القصيدة دربها في الدنيا 
الذي  التابوت  الكبيرة، تكسر صقيع  العربية 
حبسنا فيه حياتنا، وحتطم القمقم املسحور 
الذي فســد هواؤه منذ ألف ألــف قرن. ومتزق 
التي نســجتها لنا  نســيج اخليمة الكبرى 
أصابع الوهم واالتكال فجعلتنا ال ندري أن وراء 
جــدران اخليمة زرقة تولد مــن زرقة«. )خدمة 

وكالة الصحافة العربية(

احمد رجب
ســئل نزار قباني يوما: ما الشعر؟ فكان جوابه 
البســيط عميقا فريدا كشــعره، قــال: »ما 
الشــمس؟ ما املطــر؟ ما الكواكــب والنجوم 
والشجر؟ الشعر هو تلك املياه اجلوفية اخملزونة 
التــي تنتظــر فرصــة لتتجه كالبــركان من 
باطن األرض املاحلة، الشــعر هــو تلك الطبقة 
الســميكة من ملح البحر التــي نغطي بها 
أجســادنا حرصاً أال تتعفن، الشــعر هو ذلك 
الصراخ الذي نوجهه إلــى الليل ليصبح نهاراً 
وإلى اليبــاس ليصبح اخضــراراً وإلى اخلنجر 
ليصبح ورداً، الشــعر هو ذلــك االنقالب الذي 
يقوم به الشــاعر من داخــل اللغة والقناعات 
الثابتــة لتصير صــورة الكون أبهــى وأجمل، 
الشــعر هو غاية احلرية التي يسلمها الشاعر 

لشاعر آخر«.

شاعر القضايا
الدكتور إسماعيل مروة تناول »نزار قباني وشعر 
القضايا«، مشيرا إلى أن نزار قباني كان فاصلة 
بــني مرحلتني وحدا بني مرحلتــني، والغريب أن 
كل نقاده توحدوا ضده رغم اختالف مشاربهم، 
»فاملتشددون اتهموه بالتحلل وقالوا عن شعره 
العلمانيني قالوا  إباحي، وخصومهم مــن  أنه 
إن نزاراً ّقزم املرأة، والذين ينظرون إلى نزار نظرة 
أخالقية يقولون نزار أعطى املرأة وســمح لها 
بالتحدث واحلقيقة ليســت كذلــك، نزار كان 
شــاعر قضية يريد للمرأة أن حتب ولكن ليس 
بالدراهم، أن حتب بقرارها ألن احلب مقدس ال أن 
تبيع اجلســد من أجل مال أو منصب أو مكانة 
وال من أجل أي شــيء، هذا نزار ولــو عدنا إلى 

مجمل أشعاره فسنجده كذلك”.
وأشــار مروة إلى موقف الراحــل جبرا ابراهيم 
جبرا الذي اتخذ موقفا ســلبيا من شــعر نزار 
وبعد ســنوات تراجع ولم يجــد غضاضه في 
االعتــراف باخلطأ، وهو »لم يقل شــعر الغزل 
بل شــعر القضايا، لم يضع امــرأة يتغزل بها، 
فهو يعّلم املرأة كيــف تتجّمل لذاتها وكيف 
تتجّمــل ملن حتــب«، ويضيف بأن الشــاعر لم 
يخترع القضايا بــل كانت موجودة في اجملتمع، 

العراقّي .
وشــّكلت مقدمة الكتاب التي كتبها أ .د 
عبد الرضا علّي كشــفا تأريخيا مهّما وّثَق 
عبي  عر الشَّ من خاللها مســيرته مع الشِّ
وسّر اهتمامه به ، وحملات مهّمة من مسيرته 

احلياتية والّسياسية واإلبداعية .
وجاء في مقّدمة كتاب )اإليقاع في الشــعر 

الشعبّي(:
)قبَل ستنَي سنًة، ونيٍِّف من السنوات، وفي 
مرحلِة دراستِه املتوّسطة استهواُه الشعُر 
الشــعبيُّ قبَل أْن يســتهويَه أيُّ لوٍن أدبيٍّ 
آخر، وكان ذلك بســبِب مجموعٍة شــعرّيٍة 
اشتراها بـ ثالثنَي فلســًا من شارِع الورَّاقني 
)السراي( املتفّرع من شارِع املتنبِّي ضمن ما 

اشتراه من دفاتر مدرسّية لتلك السنة.
وحني عادَ ملنزِل أُســرتِه، وقرأ بعَض نصوِص 

د كثيــراً، فأعادَ قراءتها  تلك اجملموعة ســعُ
َث عن تلك األشــعارِ ـ التي  مرَّاٍت، ثمَّ حــدَّ
عاجلــت بعَض مشــاكل اجملتمــع العراقّي 
على نحٍو ســاخٍر ـ أهله، السّيما شقيقته 
الكبــرى، فوجَد منهم اســتجابًة محبَّبًة، 

عاً. اً ، وتقبُّالً مشجِّ ورضاً تامَّ
وكانت قصائد )للفّوال نوبة رحتله اجلمعة( 
التي غّناها بعد سنوات املنلوجست الراحل 
فاضل رشــيد، و)للكاظــم َكصدته طالب 
زيــارة( و)زّفــة أم عران( مــن القصائد التي 
استهوت أسرته مثلما اســتهوتُْه، وكانت 
تلك اجملموعة لشاعٍر شعبّي يظنُّ أنَّ اسمه 
محّمد، لكّنه ال يتذّكر اآلن بقّية اسمه، وال 
حّتــى عنوان اجملموعة، فقد أكَل الســّكري 
ُجلَّ ذاكرته، وأجهزت أسقاُمُه على ما تبّقى 

لديِه منها.

د. سعد ياسين يوسف
صــدر حديثا لألســتاذ الدكتور عبــد الرضا 
علّي كتاٌب نقدي جديــد بعنوان )اإليقاع في 
عر الشعبّي( وذلك عن دار العارف ببيروت  الشِّ
في األول من آيار 2018، وهو الكتاب التاســع 
عشر في سلسة الكتب التي أصدرها واّلذي 
ســبقه فيها كتاب )قيثارة أورفيوس، قراءات 

في السائد واخملتلف(.
إثرائية  إضافــة  الكتــاب  هذا  وسيشــّكل 
ــعر  للدراســات األكادميية التي تناولت الشِّ
عبّي برؤية نقدية رصينة ومصدرا مهما  الشَّ
للباحثــني من طلبة املاجســتير والدكتوراه 
عبّي بوصفه جزءاً من  عرالشَّ واملهتمني بالشِّ
ــعبّي احلضاري ومن ذاكرة اجملتمع  التراث الشَّ

توظيف الفعل االستعاري في)تراتيل..( خضر خميس الشعرية

لم يتوقف نزار في كل 
أشعاره عن معالجة القضايا 
الكبرى، فالحب قضية لكنه 

ليس معزوال عن سياقه. 
فنزار القائل »ال وطن لمن 

ال حبيبة له«، عرف أن الحب 
أساس القضايا الكبرى، فال 
وطن دون إنسان، وال إنسان 

دون حب، وحينما اهتم 
بالمرأة فإلنه أدرك أسباب 
تخلفنا وأراد لها أن تكون 

صانعة قرار

كتاب يرصد المنسي في سيرة نزار قباني

صدور رائعة أ.د عبد الرضا علي )اإليقاع في الشعر الشعبّي(

غالف اجملموعة الشعرية
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بغداد ـ رحيم الدراجي*
قــال رئيــس اللجنــة االوملبية 
حمودي:  رعد  العراقية،  الوطنية 
ان االحتادات الرياضية لو تفهمت 
لكانت  صحيحة  بصورة  عملها 
االمور تسير بإيجابية وانسيابية 
عاليتني، السيما من ناحية تهيئة 
فنية  بأفضل صــورة  الالعبــني 
للمشاركات  اســتعدادا  وبدنية 
املهمة.. جاء ذلك خالل االجتماع 
الذي عقده مــع جلنة اخلبراء في 
اخلاص  الوطنية  االوملبية  اللجنة 
االلعاب  بدورة  العراق  مبشــاركة 
التــي ســتقام في  االســيوية 
اندونيسيا مابني الثامن عشر من 
اب ولغاية الثاني من شهر ايلول 
واشار حمودي،  اجلاري..  العام  من 
الــذي حضره  االجتماع،  خــالل 
عضــو املكتب التنفيــذي زاهد 
نــوري، الى: ان اللجنــة االوملبية 
عملها هو تهيئة االجواء املثالية 
التي تخص املشــاركة العراقية 
في الــدورة االســيوية من امور 
ادارية وماليــة، أما االمور الفنية 
الرياضية  االحتادات  بها  فتتكفل 
املشــاركة بالدورة الن وظيفتها 
حتتــم عليهــا تقــدمي االفضل 
مبوجب امليثاق ، وهي حالة متكننا 
نحــدد مســتوى  ان  كأوملبيــة 

االحتادات فنيا، وما ميكن ان حتققه 
من اجنازات على صعيد البطوالت 

االسيوية.
من جانب اخر،  أشاد االمني العام 
للجنة االوملبيــة الوطنية، حيدر 
حســني علي، بالتطــور الكبير 
والعمل املميز الذي يشهده احتاد 
كرة السلة، السيما من اجلوانب 
الفنيــة واالدارية. جاء ذلك خالل 
استقباله امني سر احتاد السلة، 
برفقة  جنــم،  خالــد  الدكتــور 
مبعوثي االحتاد الدولي للســلة، 
واندريا  الســعيدي  حسن  طارق 

باولي.
يذكر ان مبعوثــي االحتاد الدولي 

للســلة، طارق حسن السعيدي 
واندريــا باولــي، قد وصــال يوم 
الســبت املاضــي، وأقاما برامج 
تطويرية تتضمن اجلوانب االدارية 
والفنية وهيكلية العمل باالحتاد، 
إذ ســتكون اليــوم الثالثاء اخر 
ورشــة عمل للجنة التي اكدت 
توزيــع املهمات فــي كل اجملاالت 
واالنفتاح  االختصاصات،  حسب 
وتأســيس  التربية  مدارس  على 
مــدارس ومســؤولني في جميع 
احلكام  برامج  لتطوير  احملافظات 

واملدربني والالعبني.

* إعالم األوملبية

أبو ظبيـ  الصباح الجديد:
الزميــل علي  ابــن  زيــد  توج 
شــدهان الصحفــي الرياضي 
العراقــي فــي جريــدة البيان 
اإلماراتيــة، بامليدالية الذهبية 
لفرق دوري اإلمــارات للكاراتيه 
للموسم  الكوميتيه  ملسابقة 
احلالي، بعدما قاد فريقه شباب 
األهلي دبي إلى منصة التتويج 
باستحقاق إثر فوزه في مباراتني 

متتالني بنتيجتني عريضتني.
شــدهان،  علي  زيد  واســهم 
بوضــع فريقه شــباب األهلي 
دبي في صدارة فــرق البطولة 
اللواء  الشــباب بحضور  لفئة 
ناصر عبد الرزاق الرزوقي رئيس 
احتاد اإلمــارات للكاراتيه، نائب 
وعدد  الدولــي،  االحتــاد  رئيس 
مــن الشــخصيات الرياضية، 
وحشد من أولياء أمور الالعبني 

والالعبات.
الفائزين،  الرزوقــي  اللواء  وهنأ 
الفتــا إلى أن البطولــة أفرزت 
العديد مــن الالعبني املميزين، 
منهم زيد علي شــدهان، الفتا 
إلــى أن وصــول األبطــال إلى 
منصة التتويج لــم يكن أمرا 
ســهال أبــدا، وتطلــب جهدا 

مضاعفا طوال املباريات.

وبعــد فــوزه الباهــر بذهبية 
اإلمارات«  »كاراتيــه  دوري  فرق 
مــع فريق شــباب األهلي دبي، 
دخل زيــد علي شــدهان دورة 
األحزمــة التــي أقامهــا احتاد 
مبشــاركة  للكاراتيه،  اإلمارات 
56 العبا والعبــة من مختلف 

وبإشــراف  اإلمــارات،  أنديــة 
محمــد  اإلماراتــي  اخلبــراء، 
عباس، واملصري هشــام سري، 
زيد  ومتكن  بيجي،  نادر  واإليراني 
الدورة  علي شدهان من اجتياز 
بنجاح باهر، وحصل على احلزام 

األسود »دان1« بجدارة.
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»الكيك بوكسينك« 
يشارك في نزاالت آسيا

العبان عراقيان إلى ثمن التضامن 
اآلسيوي بالقوس والسهم 

عندليب الفرات يستأنف 
تدريباته اليوم

قرغستان ـ احمد رحيم نعمة*
 تنفتح اليوم  منافســات  بطولة آسيا  للكيك 
بوكســيغ  مبشــاركة منتخبنا الوطني بجانب 
20 دولــة  ميثلون القارة الصفــراء، ابطال اللعبة  
يستعدون خلوض هذه املنافسات برغم وجود فرق 
قوية لها تاريخها الطويــل في هذه الرياضة.. ال 
ان العبونا ومن خــالل مرافقتنا لهم يبدون اكثر 
اســتعدادا على نيــل املراكز املتقدمــة. واحراز 
االوســمة املتنوعة.. وميثل منتخبنا الوطني في 
هذه البطولة 13 العبــا، هم محمد مطر، تبارك 
رعد، حسني ســامي، حســني كرمي، حيدر جواد، 
كارزان طه، أبراهيم جابر، جاســم أحمد، وسام 
جعفر، محمد رائد، حســن فالح، مرتضى بشير، 
علي كــرمي. ويــراس الوفد رئيس االحتاد قاســم 
الواســطي ، واحلكمان الدوليان محمد مساعد 

وحيدر شهاب، واملدربني  رعد زاجي واحمد كرمي.

* موفد االحتاد العراقي لإلعالم الرياضي

بنكالديش ـ  مهدي العكيلي*
 تاهلت البطلة فاطمة ســعد املشهداني وزميلها 
الالعــب وليد حميد الــى دور الثمانيــة  لبطولة 
التضامن االســالمي الثانية املقامة في بنغالدش 
حيــث متكنــت الالعبة فاطمــة من الفــوز على 
منافســاتها البنغالدشــية بفارق ســبع نقاط ،  
حصلت على 142 نقطة مقابل 135نقطة وتاهلت 
بجدارة واســتحقاق فيما جاء تاهــل الالعب وليد 
حميد بعد ان تعادل مع منافســه الالعب النيبالي 
138 نقطــة لكل منهما وكســر حالــة التعادل 
بحصولــه على عشــر نقاط مقبل تســع ليحرز 
بطاقــة التاهل ملرافقــة زميلته فاطمة ســعد ،   
وسيتقابل الفريق العراقي مع قيرغستان بالعكس 
احملدب وفــي القــوس املركب ســيقابل منتخبنا 
منتخب النيبال فيمــا يلعب فريق الرجال بالفرقي 

مع منتخب االمارات.

* املنسق اإلعالمي الحتاد القوس والسهم

بغداد ـ الصباح الجديد:
منــح عماد محمد مــدرب نفط الوســط، العبي 
الفريــق إجازة 3 أيــام على خلفيــة توقف بطولة 

الدوري على أن يستأنف الفريق تدريباته، اليوم.
وقال عماد محمد في تصريحات صحفية: »اجلهاز 
الفنــي منح الالعبني راحة ملــدة 3 أيام، خاصة وأنَّ 
الفريق  مجهــد نتيجة ضغط املباريــات، على أن 

نعاود التدريبات اليوم الثالثاء في ملعب النادي«.
ــنت بشــكل كبير في  وأضاف »نتائج الفريق حتسَّ
اجلوالت األخيــرة، رغم التعادل في آخــر مباراة مع 
احلدود، إال أن الفريق بدأ يســتعيد توازنه، وطموحنا 
مواصلــة النتائج اإليجابية ليكــون الفريق ضمن 

الفرق الستة األولى«.
وتابع »قــد نخوض مبــاراة أو مباراتني وديتني خالل 
فترة التوقف؛ حيــث تنتظرنا مباراة مهمة باجلولة 
الـ26 من الدوري أمام فريق احلسني، وهدفنا حتقيق 
الفوز، وخطف النقاط الثالث، واالقتراب من املراكز 
األولى.يذكر أنَّ نفط الوســط يحتل املركز التاسع 

في الئحة الترتيب بـ34 نقطة.

بغداد ـ الصباح الجديد:

اوضــح املديــر الفنــي ملنتخبنا 
الوطني، باسم قاسم: اننا سعداء 
ان نلتقي مرة اخــرى في بصرتنا 
احلبيبــة وبني جماهيرنــا االعزاء، 
وكذلك نرحب اجمل ترحيب بوفد 

املنتخب الفلسطيني.
املؤمتر الصحفي:  وقال قاسم في 
عليها  نعمل  اســتراتيجة  لدينا 
منــذ وقــت تســلمنا للمهمة، 
وأعطينا الفرصــة الى اكبر عدد 
مــن الالعبــني، وغيرنا بشــكل 
املنتخب بنســبة كبيــرة، والذي 
يتحدث عن عدم وجود اي استقرار 
في املنتخب، فهذا مخطئ، وعلى 
العكــس يوجد اســتقرار بدرجة 

.٪٩٠
ان  يجب  اليــوم  مبــاراة  واضاف: 
نســتفيد منها ونخــرج بنتيجة 
اســعاد  اجــل  مــن  مرضيــة 
جماهيرنــا الرياضيــة التي تؤازر 
املنتخب  ضــد  العراقي  املنتخب 
يعــد من  الــذي  الفلســطيني 
املنتخبــات اجليــدة، وتصنيفــه 
افضل مــن منتخبنا، لذلك يجب 
ان يرتقــي الفريق الى املســتوى 

املطلوب.
وزاد: قدمــت برنامجــا خاصا الى 
خمس  ويتضمن  بالتواريخ،  االحتاد 
مباريــات، وســتكون فيه حصة 
االسد الى الالعبني احملليني بسبب 
ارتبــاط احملترفــني مــع فرقهم، 
ما عــدا الذين تنتهــي دورياتهم 
واالهم  الفريق،  مع  فسيلتحقون 
في هــذه املباريــات مباراتا كوريا 
اجلنوبية واليابان في شــهر أيلول 
ان نخوض بعدها  ونأمــل  املقبل، 
مباريات من مستوى عال من اجل 
الوصول الى اجلاهزية قبل دخولنا 

معترك بطولة اسيا.
على صعيد متصل، حتدث الالعب 
امجد عطوان في املؤمتر نفســه، 
ان نحقق نتيجة  املنا  حيث قال: 
ايجابية أمام منتخب فلســطني 
والتــي  اليــوم،  فــي مواجهــة 
الرياضية،  املدينة  ســتحتضنها 

ونطلب مــن جماهيرنا الرياضية 
املؤازرة.

فيما، قدم املــدرب اجلزائري، الذي 
يشــرف علــى تدريــب منتخب 
فلســطني، نور الديــن ولد علي، 
شــكره وتقديــره الــى جميــع 
في  الرياضــة  علــى  القائمــني 
العــراق، وخصوصا في محافظة 
البصرة، على حســن االستقبال، 
قائــال: االمــور الفنيــة يجب ان 
تخــرج باملبــاراة بصــورة جيدة 
بغية االســتفادة منها، ومعاجلة 
االخطاء مســتقبال، والتي حتدث 
فــي كل مباراة مــن اجل جتاوزها 
في بطولة اّم اسيا. مبينا: الشك 
ان املبــاراة ســتكون صعبة مع 
ميتلك  الــذي  العراقي  املنتخــب 
نخبة مــن النجــوم بالرغم من 

غياب احملترفني.
وقال علــي، في معــرض إجابته 
عن غياب بعــض الالعبني: وذلك 
ارتباطهم مع فرقهم في  بسبب 
الدوريات اخلارجية، وعدم وجود ايام 
الفيفا دي ما شــكل للمنتخبني 
غيابــات كثيرة، وليس من املمكن 
ان جنبر االندية على تفرغ العبيها 

من اجل مباراة جتريبية.
وتابــع: العــراق ميتلك منشــآت 
رياضيــة عاملية، ويجب رفع احلظر 
الكلي عنه ملا شاهدنا من مالعب 
ومرافــق رياضيــة، وحضورنا الى 
اللعب فــي العراق هــو من اجل 

املساهمة في رفع احلظر الكلي.
الالعــب  أبــدى  جانبــه،  مــن 
درويش،  محمــد  الفلســطيني، 
سعادته لزيارته للعراق، وما لقيُه 

مــن ترحيب من قبل املســؤولني 
عن الرياضة، وتطــرق الى أهمية 
املبــاراة، حيث قال: املباراة ال تخلو 
العراقي  واملنتخب  الصعوبة،  من 
كبير بكل شــيء، لذلك نأمل ان 
نحقق نتيجة ايجابية في مباراة، 
اليوم الثالثاء، امام اسود الرافدين.
من جانب اخر، أكــد مدرب القوة 
عن  شنيشــل،  راضــي  اجلويــة 
جاهزيــة فريقه الكاملــة ملباراة 
الغد امــام العهــد اللبناني في 
نصف نهائي غربي اســيا لكأس 
االحتاد االســيوي اليوم الثالثاء في 
املباراة التي ســتقام على ملعب 

كربالء الدولي.
املؤمتــر  فــي  شنيشــل  وذكــر 
الصحفــي قبــل املبــاراة ونقله 
القوة  لنــادي  اإلعالمي  املكتــب 

اجلويــة :« لقد جتاوزنــا الصعاب 
فــي دور اجملموعــات، ولكن هذا ال 
الغد »ســهلة«  بأن مباراة  يعني 
امام العهــد اللبناني، فهو فريق 
محترم ويلعب بأسلوب جيد، فهو 
بطل الثنائية في لبنان بتحقيقه 
بطولتي الــكأس والدوري، وتصدر 
كاس  لبطولة  الثانية  مجموعته 
االحتاد االســيوي، وهذا ما يجبرنا 

على احترامه في مباراة اليوم.
وتابــع شنيشــل: العبــي القوة 
اجلويــة ميتلكون ثقافــة املباريات 
احلاســمة، فالفريــق بطــل اخر 
نســختني لكأس االحتاد االسيوي، 
للموســم  الــدوري  بطــل  وهو 
املاضي، وهذا دليل جاهزية الفريق 
للمباريات احلاســمة واملهمة في 

البطولة األسيوية.

وبــني مدرب القوة اجلويــة : دائما 
فصل  بضــرورة  الالعبني  نقــول 
مباريــات الــدوري العراقــي عن 
مباريــات كأس االحتاد االســيوي، 
فاملباريات االسيوية االن ال تتحمل 
احلذر من مباريات  ويجب  االخطاء 
خروج املغلوب، السيما ان االهداف 
ســوف تلعب دوراً مهمة في هذا 

الدور.
من جانبه، أشــاد مــدرب العهد 
باسم مرمر  القدم  اللبناني لكرة 
واألســتقبال  الضيافة  بحســن 
من قبل أدارة القــوة اجلوية، اثناء 
وصــول الفريق امــس االحد الى 
مطار النجــف ومنها الى كربالء 
خلوض مبــاراة الغد امــام القوة 
اجلوية بنصف نهائي كأس االحتاد 

االسيوي ملنطقة غربي اسيا.
الصحفي  املؤمتر  وقال مرمر فــي 
اجلوية  القوة  : فريــق  املباراة  قبل 
من الفــرق الكبيــرة، فهو حقق 
لقب اخر نســختني توالياً لكأس 
االحتاد االســيوي، واالن هو يطمح 
لتحقيق الثالثــة، وبالتالي مباراة 
واشبه  يوم غد ســتكون صعبة 

بنهائي مبكر بني الفريقني.
: لدينا غيابــات مهمة  وأوضــح 
الهجوم،  الدفاع وقلــب  في خط 
ولكــن هذه الغيابــات ال تُقلقنا، 
فلدينا نخبة من الالعبني اجليدين 
والتي نعتمد عليهم خالل جميع 
املباريات، مشــيراً بــأن طموحات 
البطولة  الفريق بدأت تكبــر في 
حتقيق  بعــد  خاصة  األســيوية، 
الــدوري والكأس  الفريق لبطولة 

في لبنان.
وتابــع مرمر : اللعــب في كربالء، 
فامللعب  ملعبنا،  في  نلعب  كأننا 
جميل جــداً، ونحــن اول من بادر 
العراق قبل رفع احلظر،  للعب في 
واحلقيقة التــي يجب ان تقال بأن 
احلالي  بالوقــت  العــراق  مالعب 

افضل بكثير من مالعب لبنان.
وختــم مرمــر حديثــه : نتطلع 
لتحقيق نتيجة جيدة امام القوة 
اجلوية في مباراة الذهاب، السيما 
أننا نريد الثأر من الفريق، بعدما ان 
أخرجنا مــن دور النصف النهائي 

الجنرال يعد ودية فلسطين اليوم أولى تحضيرات األسود لنهائيات القارة
الجوية يالقي العهد اللبناني في ذهاب نصف نهائي االتحاد اآلسيوي

املؤمتر الصحفي ملدرب منتخبنا الوطني »أمس«

إشادة بعمل احتاد السلة

الزميل علي شدهان مع جنله زيد

Tue. 8 May. 2018 issue (3933)

مدريد ـ وكاالت:

ريال  مع ضيفــه  برشــلونة  تعادل 
مدريــد، بنتيجة 2 ـ 2، فــي املباراة 
التي جمعتهما مساء أول أمس، في 
كالسيكو األرض، على ملعب كامب 
نو، ضمن منافســات اجلولة 36 من 

الدوري اإلسباني.
وليونيل  ســواريز  لويــس  ســجل 
ميسي للبارسا بالدقيقتني 10 و52، 
وكريســتيانو رونالــدو وجاريث بيل 
 15 الدقيقتني  في  امليرينجي  هدفي 
و72، في كالســيكو عنيف شــهد 
8 إنــذارات وبطاقة حمــراء، وعامر 

بالفرص الضائعة من الفريقني.
أضاف كل فريــق نقطة إلى رصيده 
حيث رفع الفريق الكتالوني رصيده 
إلى 87 نقطة في الصدارة، وحافظ 
الهزائم،  على ســجله خاليا مــن 

مقابل 72 نقطة لغرميه املدريدي.
ليونيل  األرجنتينــي  تألــق  كمــا، 
ميسي، العب برشــلونة مع فريقه 

الكتالونــي، في لقاء الكالســيكو 
أمــام ريــال مدريــد، الــذي انتهى 
بالتعــادل بهدفــني ملثلهما ضمن 
منافســات اجلولة الـ36 من الدوري 
اإلســباني، على ملعب »كامب نو«.

وتقول شــبكة »أوبتا« لإلحصائيات 
إن ليونيل ميسي أكثر العب يسجل 
في الكالســيكو مبلعــب كامب نو 
خــالل مباريــات الليجــا برصيد 7 
خينتو،  باكو  علــى  متفوقا  أهداف 
أسطورة ريال مدريد السابق صاحب 

الـ6 أهداف.
صيامــه  كســر  ميســي  وكان 
بالتســجيل فــي كامب نــو خالل 
مباريــات الدوري اإلســباني الليلة، 
والذي امتد لـ6 سنوات منذ تشرين 

األول 2012.
ويتصــدر ليونيــل ميســي قائمة 
هدافي الكالسيكو على مر التاريخ 
26 هدفا، يليــه ألفريدو دي  برصيد 
ستيفانو وكريستيانو رونالدو بنفس 

العدد من األهداف 18 هدفا.
الدين  زين  الفرنسي  من جانبه، قال 

زيدان، املدير الفني لفريق ريال مدريد 
اإلســباني، إن كرة القــدم أهم من 
اخلالفات التي حتدث بسبب األخطاء 

التحكيمية في بعض املباريات.
ونقلــت صحيفة »مــاركا« حديث 
زيدان بعد املبــاراة حيث قال: »لقد 
شــاهدنا مباراة جيدة، وفي النهاية 
حدث التعادل، ال أعرف إن كان هناك 
فريق يستحق أكثر من الفريق اآلخر، 

من شاهدوا املباراة كانوا سعداء«.
وعــن اجلــدل التحكيمــي، أضاف: 
»كانــت مبــاراة صعبة بالنســبة 
للحكم، لكنني لن أعلق على ذلك، 
إنه أمــر معقد، هنــاك القليل من 
األشياء ولكن هذا لن يغير أي شيء 

في النهاية«.
وتابع: »لن أحتدث عن احلكام كما هو 
احلال دائًمــا، لقد لعبنا مباراة جيدة 
ومتكافئــة، كان علينــا أن نتحلى 
بالصبر أكثر، فــي النهاية يجب أن 
نهنئ برشــلونة، لن أحتــدث عن أي 

شيء، ألنه لن يتغير«.
وعن حالة كريستيانو رونالد، أضاف: 

»إنــه ليس فــي حالة جيــدة اآلن، 
أنه ســيكون بخير  ولكنني أعتقد 
لفحص  يخضع  غًدا ســوف  قريًبا، 
طبي، لكنني متأكد من أنه سيكون 

بخير«.
وأشاد بكرمي بنزميا وجاريث بيل، قائال: 
»الشــيء األكثر أهميــة هو أنهما 
عمال اليوم بشكل جيد، بنزميا جيد 
رغم أنــه واجه بعــض الصعوبات 
خالل املوســم، في املبــاراة املاضية 
أظهر أنه معنا، اآلن علينا أن نلعب 
3 مباريــات فــي الدوري ثــم نفكر 
بدوري األبطال«.. وتابع: »من الواضح 
أنــه كان لدينا العديــد من الفرص 
الشــوط  في  خاصة  للتســجيل، 
األول، لكن في النهاية انتهت املباراة 
مباريات  هنــاك  ومــازال  بالتعادل، 

لبرشلونة وقد يتعرض للهزمية«.
واختتم :«كنت أود أن أفوز في املباراة، 
لقد كان كالسيكو ال يحدد أي شيء، 
شاهدنا مباراة رائعة، لعبنا بشكل 
جيد للغايــة، ودائًما كرة القدم هي 

الشيء األكثر أهمية«.

ميسي يتفوق على األسطورة خينتو

التعادل يحكم موقعة كالسيكو األرض

تقرير

كالسيكو عنيف ينتهي بالتعادل

7:00 مساًء

6:00 مساًء

مفكرة اليوم

العراق ـ فلسطين

الجوية ـ العهد

مباراة ودية

كأس االتحاد اآلسيوي 

نال الحزام األسود »دان1« بجدارةدولي السّلة يشيد بدور اتحاد اللعبة العراقي

زيد علي شدهان بطل دوري »كاراتيه اإلمارات«»األولمبية« تبحث المشاركة في اندونيسيا



المرجعية الغائبة

جمال جصاني

ما يحصل من تضخم لدور املرجعيات التقليدية وبنحو خاص 
الدينيــة والطائفية منها، يعود لألوضاع االســتثنائية التي 
مر بها العراق برفقة اعتى األنظمــة التوليتارية التي عرفها 
تاريــخ املنطقة احلديث، عندما قضت ســلطة احلزب الواحد 
و"القائد الضــرورة" طوال أكثر من ثالثــة عقود على كل ما 
ميت بصلة للتعددية السياسية والفكرية والثقافية. لذا كان 
من الطبيعي وبعد استئصال ذلك الورم اخلبيث عبر املشرط 
اخلارجي؛ أن تلجأ احلشــود التي لم تعــرف تنظيماً وزعامات 
سوى ذلك الذي انتشل مذعورا من جحره األخير؛ الى مالذاتها 
التقليديــة، وهذا ما حصل متاماً ربيع العام 2003، حيث بادرت 
تلك املرجعيات وعلى رأسها مرجعية النجف بزعامة السيد 
السيستاني الستالم زمام املبادرة، مبادرة القت ترحيباً وتناغماً 
واســعاً من قبل جماعات اإلسالم السياسي الشيعي، والتي 
فرضت تدريجياً هيمنتها على املشــهد السياسي لعراق ما 
بعد التغيير، لنحصد برفقتها مشــواراً مريــراً من اإلحباط 
واخليبات، أجبرت الســيد السيســتاني على غلق أبوابه أمام 
ممثلــي هذه الطبقة السياســية، التي أدمنت على ممارســة 
التملــق والتزلف لكل ما يصدر عن املرجــع األعلى للطائفة 
من إرشــادات وبيانات، مبا في ذلك البيانات واخلطابات املوجهة 
لفسادهم وفشــلهم كطبقة سياسية أحلقت أبلغ األضرار 

بحاضر ومستقبل البلد.
البيان األخير للســيد السيســتاني والذي تاله معتمده في 
خطبة اجلمعة املاضية )2018/5/4( كشف بوضوح؛ عن حجم 
احلذلقة والتملق لــدى غير القليل من ممثلــي هذه الطبقة 
السياسية، وكذلك ضيق أفق البعض من مقاولي االستثمار 
السياســي واآليديولوجي للدين واملذهب، مــن الذين أعابوا 
على السيد السيســتاني عدم انحيازه الى جانب قوارضهم 
الشرهة ودكاكينهم السياســية البائسة. كما أشرت مراراً 
في مقاالت سابقة، الى أن محنتنا تكمن في غياب املرجعية 
السياسية الرشيدة والواعية حلاجات وحتديات التحول صوب 
الدميقراطيــة وبناء مؤسســات الدولة احلديثــة. هذا اخللل 
البنيوي هو من يقف خلف كل هذا التدافع لتوريط املرجعيات 
الدينيــة والعشــائرية والتقليديــة في معترك النشــاط 
السياســي واحلزبي. وفي العودة حملطــات من تاريخنا احلديث، 
ميكن التعرف الى موقف ودور املرجعيات السياسية والوطنية 
في حل مثل هذه اإلشــكاالت، فالزعيــم الوطني جعفر أبو 
التمن لم يقبل باقتراح املرجع األعلى للشيعة آنذاك الشيخ 
كاشف الغطاء لقيادة الشيعة سياسياً، بالرغم من كونه من 
مقلدي املرجع األعلى، إلدراكه العميق آلثار وتداعيات مثل ذلك 
القرار على حاضر ومســتقبل الوطن. هكذا كان األمر عندما 
كان للعراقيني مرجعياتهم السياسية الرصينة واملستقلة، 
والتي تعي مسؤولياتها وميدان عملها وواجباتها جيداً، على 
العكس مما آل اليه احلال مع هذه الطبقة السياسية الفاقدة 
لكل مســتلزمات النشــاط السياســي واالجتماعي، وعلى 
رأســها الســيرة الذاتية والوعي العميق وروح اإليثار وخدمة 

الشأن العام.
ان غياب املرجعيات السياســية الرصينة عن املشــهد العام 
لعراق ما قبل وبعــد التغيير، قد ترك بصماته الواضحة على 
ســير األحداث والتي اتسمت غالباً باللبس والغموض وضياع 
املعايير، الذي شــرع األبواب لتسلل غير القليل من املغامرين 
والطائشــني والطارئني ملثــل هذه اجملاالت احليويــة في حياة 
اجملتمعــات واألمم. كمــا ان انتظار املدد مــن مرجعيات اخرى 
معنية بهموم واهتمامات ال عالقة لها بالشأن السياسي، لن 
يفضي لغير املزيد من التعقيد للميدان األشد تأثيراً وفاعلية 
في رســم مصائر اجملتمعات والدول، أي النشــاط السياسي 
وشــرطه األســاس )الغائب حالياً(؛ املرجعيات السياســية 

الرشيدة التي تكرس أفضل ما لديها خلدمة الشأن العام.. 

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

سمير خليل
 حتت شــعار )الســينما ..املسرح 
رافدان لوطن أبيــض(، أقام معهد 
الفنون اجلميلة للبنات / الدراســة 
الصباحيــة، بالتعــاون مــع دائرة 
املهرجــان  واملســرح  الســينما 
الســنوي لقســمي الســمعية 
الراحــل  الفنــان  )دورة  واملرئيــة، 
الدكتور فاضــل خليل( على قاعة 

املسرح الوطني.
افتتح املهرجان الذي استمر يومني، 
بفيلم تسجيلي عن الراحل الكبير 
الفنــان الدكتــور فاضــل خليل، 

وكلمة للشاعر عمر السراي.
ضم ثالث مسرحيات، وثمانية أفالم، 
ومعرضــا للصــور الفوتوغرافية، 

إضافة لعروض أزياء تراثية.
  وكان من بني ما عرض مســرحية 
)هبط املــالك في بابــل ( للكاتب 
فريدريش دورمنــات، اخراج الطالبة 
املطبقة نور طالب، وكذلك الفيلم 
الســينمائي )brother ( عن قصة 
املطبقة  الطالبة  اخراج  حقيقية، 

سهير صالح.
وفي حوار مع مخرجة مســرحية 
هبط املــالك في بابل نــور طالب 
من املرحلة الرابعة مســرح، قالت 
" بعــد قراءة عدة نصــوص، قررت 
يتحدث  كونه  النــص،  هذا  اختيار 
في  العــراق،  وحضــارات  بابل  عن 
داللة عــن احلب والنقاء. وجســد 
عبد  مالك  زميالتي  املسرحية  ادوار 
اهلل، وميس محمد، ورســل سعد، 
وســمانة علي، وهذا العمل الثاني 
لي خالل دراســتي فــي املعهد، اذ 
 ( مســرحية  املاضي  العام  قدمت 

سرحان وبنت ملك الزمان (.
اكون  ان  مستقبال  اطمح  وتابعت: 
مخرجة معروفة، وبرغم اننا نعمل 
وسط امكانيات ضعيفة، اال ان حب 

املسرح يدفعنا ملواصلة الرحلة".
 )  brother( امــا مخرجــة فيلــم 
الفنانــة الشــابة ســهير صالح 
من املرحلــة اخلامســة فقالت: " 
الفيلم مدته عشــر دقائق، مأخوذ 
عن قصــة حقيقية تركية، ونفذت 

اغلب مشــاهده بــني محافظتي 
زميالتي  وواسط، مبســاعدة  ديالى 
واســاتذتي فــي القســم، الذين 
شــاركوني في جتسيد شخصيات 
الفيلم. انا امتلك خبرة في العمل 
الســينمائي من خــالل عملي في 
خمس  مــدى  على  املعهــد  افالم 

سنوات، اضافة الى جتاربي كممثلة 
في افــالم اخــرى مثــل )هاملت.

بغداد @ كوم( للفنان الدكتور طه 
الهاشــمي، وفيلم )صلعة( اخراج 
محمــد مكــي، وتلقيــت عروضا 
ألفالم أخرى، وكذلك عرضا للعمل 
كمقدمة برامج في قناة ســامراء 

الفضائية ".
الفوتوغرافية  الصــور  معرض  في 
والــذي ضــم )39( صــورة التقينا 
الطالبة سارة سعدون من املرحلة 
الثانيــة، والتي تشــارك بصورتني، 
لكنهــا مــن طبيعة تركيــا التي 
اعجبــت املصــورة، وقالــت: " انا 
ادرس  ان  واحاول  الفوتوغراف،  احب 
اللقطة من حيث التكوين والضوء. 
تخص  وعديدة  متنوعة  أفكار  لدي 
الفوتوغراف، واطمح ان اخرج فيلما 

في املستقبل" .
وفي لقائنا مع الفنان الدكتور جبار 
على مسرحيتني  املشرف  محيبس 
من املسرحيات الثالث )هبط املالك 
في بابل (، و) ليلــة القتلة (، حتدث 
عن املهرجــان قائال: " برغم ضغط 
االمتحانات  تقدمي  بســبب  الوقت 
اقامة  الــى  اضطرنــا  النهائيــة، 
املهرجــان مشــتركا مع قســم 
الســمعية واملرئيــة، اال ان نتــاج 
هذا العام اغنــى واكثر تطورا من 
الســنوات السابقة، وكل مهرجان 

يكشف ويضيف عن طاقات واعدة، 
وبرغــم كثــرة العــروض املقدمة 
ثالثة  نختار  ان  ارتأينــا  للمهرجان، 

فقط ".
ويجــد االســتاذ الفنــان حيــدر 
كاظــم العامري الــذي حتدث عن 
االفالم املشــاركة انه: "برغم جودة 
االفالم املشــاركة، وتقدميها افكارا 
سينمائية حقيقية، اال ان املسحة 
ان  برأيي  التلفزيونية غالبة عليها. 
اقوى.  املاضي كانت  اعمال املوسم 
لكن هذا ال يلغي حقيقة ان بعض 
افــالم العام احلالي متيــزت بتقنية 
اعلى. نعمل وســط ظروف صعبة 
فاملعهد يفتقد ألي تقنية، ال توجد 
كاميرات باملعهد، االفالم املشاركة 
نفذت على نفقة الطالبات اخملرجات 
الالئي يبشرن مبستقبل رائع، بعض 
الطالبات اعتمدن على أنفســهن 
في اخراج افالمهن، والبعض اآلخر 
استعان باخلبرات من خارج املعهد، 
ولكي نكــون منصفــني يجب ان 

نعتمد ونشجع العمل الطالبي."

المسرح الوطني يستضيف المهرجان السينمائي المسرحي

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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جانب من املهرجان

الصباح الجديد - وكاالت:
اقتحم دب جائع منزال في واليــة كاليفورنيا األميركية، 
للبحــث عن طعــام، وتنــاول وجبة خفيفة مــن اخلبز 

والفاكهة قبل طرده.
وانتشــر فيديو على مواقع التواصــل واملواقع اإلخبارية 
يظهر لقطات من داخل املنزل في نورث ســتار، شــمال 
بحيــرة تاهو، الذي اقتحمه الــدب اجلائع، وهو يبحث في 

أكياس البقالة في املطبخ.
ونشــر مكتب عمدة مقاطعة بالســر، على فيس بوك، 

فيديو الدب الذي وصفه بأنه "جائع وال يعرف اخلوف".
وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أنه مت طرد الدب، 

من دون التسبب في أي إصابات أو أضرار في املمتلكات.
وكتــب مكتب العمدة على اإلنترنــت: ''بعد ظهر اليوم، 
اقتحم هذا الــدب اجلائع واجلريء منزالً في نورث ســتار، 

شمال بحيرة تاهو، للحصول على بعض مواد البقالة".

دب يقتحم منزال 
في كاليفورنيا

الصباح الجديد - وكاالت:
خاصة  وثيقــة  مؤخــرا  نشــرت 
هوكينــغ،  ســتيفن  بالعالــم، 
تتناول آخر وأشــهر نظرياته حول 
"االنفجــار األعظــم"، ولكن مع 

بعض التعديالت املهمة.
ويقول العالم الشهير في وثيقته: 
"الكون ليس معقدا، ومحدود في 
احلجــم"، اذ تفتــح الوثيقة آفاقا 
جديدة في علــم الفضاء، وكذلك 
تعطي فرصة لفحص هذا االدعاء 

احلديث واملثير، عن كثب.
ويتشــارك معــه فــي الوثيقــة 
السرية، العالم الفيزيائي "توماس 
هيرتــوغ"، الذي يؤيــد وجهة نظر 
"هوكينغ" بشأن صغر ومحدودية 
حجم الكــون. وهذا بدوره يدحض 
الفيزيائية  النظريــات  العديد من 
الكون  الســابقة حــول حجــم 

الالمتناهي. 

املثير لالهتمام هنا، تناقض الطرح 
األخير لهوكينغ مع بعض نظرياته 
الســابقة، ولكن الطــرح ذاته قد 
الكونية  األلغاز  حل  في  يســاعد 
التي عجز آينشتاين عن تفسيرها.

يتناقض  املثــال،  وعلــى ســبيل 
مضمون الوثيقة مع نظرية العالم 
الشهيرة "التضخم األبدي"، والتي 

تشــبه الكون بفضاء غير محدود 
احلجم، مكون من مزيج واسع من 

"األكوان اجليبية" األصغر حجما. 
العالم بقي متمسكا مببدأ  ولكن 
والتي  األعظم"،  "االنفجار  نظرية 
تتحدث عن التفاعل الكوني الذي 
نتجت عنه مجموعتنا الشمسية 

وبقية اجملموعات املشابهة.

الصباح الجديد - وكاالت:
حتول حفل زفاف في مدينة ســاو 
باولو البرازيلية إلى كارثة، عندما 
حاولــت العــروس أن تهبط إلى 
احلفــل بطائــرة هليكوبتر، لكن 
املروحية حتطمت، واشتعلت فيها 
النيران لتصبح كرة ساطعة من 

اللهب أمام املدعوين املذعورين.
ميل  ديلــي  وذكــرت صحيفــة 

العــروس هربت  أن  البريطانيــة 
حتطم  بعــد  مثيــرة  بطريقــة 
الطائــرة، لتصر هي وعريســها 

على إمتام احلفل.
وأظهر مقطع مصور مروع النيران 
في  الهليكوبتر،  في  املشــتعلة 
حني نقلت الصحيفة البريطانية 
عن موقع "غلوبــو" البرازيلي أنه 
لم يصــب أحد من األشــخاص 

بصحبة  كانــوا  الذين  األربعــة 
العروس.

ومتكن جميع الــركاب من اخلروج 
مــن الطائــرة قبــل أن تنفجر، 
واســتدعى القائمون على احلفل 
رجــال اإلطفــاء الذيــن كانــوا 
يباشرون عملهم في الوقت الذي 
اســتأنف فيه العريس والعروس 

حفل زفافهما.

رفع السرية عن أهم وآخر وثيقة لستيفن هوكينغ
الصباح الجديد - وكاالت:

ابتكــر علماء طابعــة ثالثيــة األبعاد 
ستســاعد في عالج وتغطيــة اجلروح 
العميقة، ويتوقع أن تســهم أيضا في 

ثورة لعالج احلروق البالغة.
وأكــد باحثــون مــن جامعــة تورونتو 
الكندية أن هذه الطابعة، أول جهاز من 
نوعه يســتطيع "صناعة أنسجة" في 

أقل من دقيقتني.
ومن ميزات الطابعة اجلديدة أنها خفيفة 

الطابعات  الوزن، علــى عكس جميــع 
املستعملة في اجملاالت الطبية.

وتزن الطابعة اجللدية أقل من كيلوغرام 
واحد، وحتتــاج لتدريب بســيط لتعلم 

كيفية إدارتها.
وتشــبه طريقة عملهــا طريقة عمل 
علبة الشــريط الالصــق، لكنها تصدر 
شــريطا من األنســجة اجللديــة فوق 
اجلــروح، مــع احتمالية تطويــر اجلهاز 

لتغطية مساحات أكبر من اجلروح.

الصباح الجديد - وكاالت:
استعرضت نيسان في بكني مؤخرا أحدث 
أوفر  امنوذج من سيارات "Terra" الكروس 

الشهيرة.
وزودت نيســان منــاذج "Terra" اخملصصة 
للســوق الصينية بقمرة تتسع خلمسة 
ركاب، ومحركات بســعة 2.5 لترات بعزم 

181 حصانا.
أمــا النماذج اخملصصة لألســواق األخرى، 
فزودت مبحركات "dCi" بسعة 2.3 لترات، 
وعــزم 163 و190 حصانا، وعلب ســرعة 
تتسع  وقمرة  مراحل،  بسبع  أوتوماتيكية 

لسبعة ركاب.
 كما شــملت "Terra" اجلديــدة العديد 
إذ  املصابيح،  التي طالــت  التعديالت  من 
أضحــت أكثــر عصرية بفضــل تقنيات 
LED، واملقصورة الداخلية التي باتت أكثر 
راحــة وعملية بفضل أنظمــة التحكم 

احلديثة  والشاشات  باملقاعد،  الكهربائية 
التي تعمل باللمس ومتكن املستخدم من 
التحكم بأنظمــة املالتي ميديا وتقنيات 

السيارة.

طابعة ثورية تعالج الجروح والحروق

نيسان تطرح "Terra" الجديدة

مروحية عروس تتحول إلى كرة لهب
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لتقديم خدمات 
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التقى األمني العام للمؤمتر الوطني 
العراقــي املهنــدس آراس حبيــب 
نيســان   23 اإلثنني  كــرمي،  محمد 
حسني  الســيد  ســماحة   ،2018
إسماعيل الصدر، وذلك في مكتب 

سماحته في مدينة الكاظمية.
ورحب الســيد حســني الصدر في 
بداية اللقــاء باألمني العــام قائالً 
“أرحب بهذا الرجل الوطني املهندس 
آراس حبيب كما وأعرب ســعادتي 
“نتمنى  اليوم”، مضيفاً  للقاءه هذا 
أن يكــون للوطنيني دور ومســاحة 
أن  و  لتقدمي خدمــات لشــعبهم، 
الفترة التي مضت عانى العراق من 
ويالت احلروب والتــي دافع فيها عن 

العالم وعن اإلنسانية ككل”.
وتابع السيد الصدر “يسعدنا أن نرى 
مواقف املهندس آراس جتاه الشباب 
وهم قــوة اجملتمع، باإلضافة لعمله 
على دعم جانب الرياضة والتي تعد 
سبيل إلســتثمار وتوجيه الطاقات 
الشــبابية إيجابياً، موضحاً أن قرار 
املهنــدس آراس بإيقــاف أعمالــه 
جتاه الرياضة كي ال حتســب دعاية 
إنتخابيــة، هو دليــل على صدقه 
الداعمة  وتوجهاتــه  العمــل  في 

للرياضة”.
وإختتــم الســيد حســني الصدر 
حديثــه بالتأكيد علــى أن املرحلة 
املقبلــة يجــب أن تشــهد إعمار 
وحلول إقتصادية وهذا ما سيسهم 

في القضاء على البطالة شرط أن 
تكون الوطنية والكفاءة هي أساس 

اإلختيار.
مــن جانبه ذكــر املهنــدس آراس 
حبيب كــرمي أن “منذ إنطالق عملنا 
أربعة  السياســي ركزنا على على 
مرتكزات، وهي الشباب واملرأة والفن 
والرياضــة، مبيناً أن الشــباب هم 
العدد األكبر فــي اجملتمع وهم من 
يستطيعون التغيير وال تربطهم أي 

مصلحة مع احلكومة”.
وأضــاف الســيد حبيــب “دعمنا 
الرياضة وبجهود ذاتية كون الرياضة 
هي من توحد جميع فئات الشعب 
العراقي، مشيراً إلى أن هنالك تأخر 

في اجلانب الرياضي النسوي”.

وأوضح املهندس آراس “أن مهاجمة 
بأي  النســاء وتشويه ســمعتهن 
شــكل من األشــكال هو أمر غير 
مقبــول، و نحن نرفضه ونســعى 

للدفاع عن حقوق النساء”.
وتابع األمــني العــام “دعمنا الفن 
كونه دليل على رقي الشعوب، الفتاً 
إلى أن خالص البالد من كل األزمات 
والصعوبات التي تواجهنا سيكمن 
في حل إقتصادي بجدارة، وبوسائل 
موجــودة ومتوفرة إال أن ما نحتاجه 
هو تفعيلها فقط لتــردف املوازنة 
بعض  بأموال كبيرة”، مســتعرضاً 
املشــاكل واملعوقات التــي يعاني 
املستثمر من قوانني وحتديات  منها 

في العمل.

المهندس آراس حبيب يلتقي
السيد حسين الصدر في مدينة الكاظمية

األمين العام يستقبل جمعًا من شيوخ وشباب
من شتى مناطق العاصمة

من النهروان..المهندس آراس حبيب: لست بحاجة للمخصصات 
البرلمانية وهدفي تحقيق مشروع دولة المواطنة

الوطن”،  نبني  “بالشباب  شعار  حتت 
وبرعاية األمني العام للمؤمتر الوطني 
آراس حبيــب  العراقــي املهنــدس 
محمد كرمي، لقاًء جماهيراً، وذلك في 

منطقة الوزيرية ببغداد.
وإســتقبل احلاضرون املهندس آراس 
حبيب وسط هتافات وعبارات مرحبة 

بقدومه ومشيدة بدوره الفاعل.
منسقة املؤمتر السيدة مروة العلوي 
وفي كلمٍة لها قالت “هذه الســنة 
سيشــهد العراق التغييــر بجهود 
املهنــدس آراس الذي ســعى وقدم 
اإلنســانية  األعمال  مــن  الكثيــر 

واملشاريع الداعمة للشباب”.
وأضافت “سأشارك بإختيار األفضل، 
وسأســاهم وأدعم مشروع التغيير 
الذي بدأه املهندس آراس حبيب، فهو 
من وضع شــمعًة في طريق التغيير 

نحو بداية مشرقة ومختلفة”.
وحيــا املهنــدس آراس حبيب خالل 
كلمته الشــباب احلاضــرون و رحب 
بهم ، وقال “أصواتكم أمانة وواجب 
وطنــي فعليكــم إعطاءهــا ملــن 
يستحقها، ويساهم في بناء بلدكم 
ويدعــم طاقاتكــم ومواهبكــم”، 
مؤكــداً علــى أهميــة مشــاركة 
الشباب ومســاهتمهم في عملية 

التغيير.
وأوضــح املهندس آراس “ســنعمل 
إقتصادية جديدة  على وضع خطط 
الريعي  اإلقتصــاد  علــى  تعتمد  ال 
املصادر،  تنويــع  على  بل  فحســب 
أن ذلك سيســهم في توفير  مبيناً 
فرص العمل للعاطلني من الشباب”.
وإختتم السيد حبيب حديثه “قدمنا 
وســنقدم الدعم لكل فئات اجملتمع 
الذي عانى كثيراً وُظلم عبر مختلف 

احلقبات”.
وقدم األمني العام شكره للجماهير 
أجــل مؤازرته  التــي حضرت مــن 

ومساندته.
تخلــل اللقــاء عدداً مــن الوصالت 

الشعرية.

خالل حضوره لقاًء جماهيريًا، المهندس آراس حبيب: 
أصواتكم أمانة وعليكم اختيار األفضل نحو التغيير

اســتقبل املهندس آراس حبيب محمد كرمي، 
، جمعاً من شيوخ وشــباب من مناطق سبع 
البــور والفالحــات إضافًة ملناطــق أخرى من 
العاصمة، وذلك على قاعة املؤمتر الوطني في 

بغداد.
إفتتــح اللقاء بكلمة من منســقِه الدكتور 
علــي الفريجي وقال “نرحب بــكل احلاضرين 
الذين حضروا وجاءوا إلبداء دعمهم ملشــروع 
التغيير الذي ســيتحقق بجهودكم وبجهود 

اخليرين أمثالكم”.
رحب بعد ذلك املهندس آراس حبيب بالضيوف 
احلاضريــن، مفتتحــاً بــاب احلــوار والنقاش 
مــع احلاضريــن بغيــة معرفة تســاؤالتهم 

وإستفهاماتهم.
وعّبــر احلاضرين عن تأييدهــم لفكرة الدولة 
املدنية، حيث قال شــيخ عشــيرة الفالحات 
“مررنا بظروفاً وحتديات صعبة على مســتوى 
األمن والتعليم والزراعــة، ونعاني من ضعف 
اخلدمات”. مقدماً شرحاً عن مجمل املشاكل 
التي يعانون منها ال سيما املشاكل الزراعية.

هذا و أبدى الشــيخ إســتعداده للمشاركة 
واملســاهمة في دعم مســيرة التغيير نحو 
منو وتطور البالد، موضحــًا أن الوجوه القدمية 
إستحقت اإلســتبدال وعلينا زج الوجوه التي 

“أننا نتوســم  لم تتلطخ بالفســاد. مؤكداً 
خيراً باملهندس آراس كونه من الوجوه اجلديدة 
والساعية للتغيير عبر مشروع وطني واضح”.

فيما ذكر األمني العــام املهندس آراس حبيب 
“لدينا مسؤوليات وواجبات، و واجبي هو إجناح 

زار املهنــدس آراس حبيــب محمد كرمي، 
ناحيــة النهروان التابعــة لقضاء املدائن 
أقام عشــائر وأهالي  شــرق بغداد حيث 
لتأييده في  إنتخابيــاً  الناحيــة جتمعــاً 

اإلنتخابات.
وقال األمني العام في كلمته خالل التجمع 
“هنالك فرصــة حقيقــة للتغيير والذي 

سينطلق من خاللكم”.
وقدم الســيد حبيب شــرحاً عن سيرته 
الذاتية وتاريخه املهني والسياسي، إضافًة 

للتعريف ببرنامجه اإلنتخابي ومرتكزاته.
وتابع املهنــدس آراس “دخولي لإلنتخابات 
لــم يأتي بغية احلصــول على اخملصصات 
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أقامــت تنظيمات بغــداد التابعة 
للمؤمتر الوطني العراقي،  مهرجاناً 
املهندس   العــام  لألمني  إنتخابيــاً 
آراس حبيب محمد كرمي واملرشــح 
ضمــن  إئتالف النصــر، وذلك على 

قاعة  معرض بغداد الدولي.
مســؤول مكتب تنظيمــات بغداد 
السيد غســان أبو رغيف قال و في 
كلمٍة له “اليوم هذا املهرجان يثبت 
إمكانيــات وقــدرات املؤمتر الوطني 
والذي يعتبــر جديد في عمله، وهو 
التي  الشابة  القيادات  إثبات لوجود 
ستساهم في التغيير وبناء الدولة 

املدنية احملكومة بالدستور”.
وأضــاف “املهنــدس آراس حبيــب 
قــد حرص ومنــذ البدء علــى بناء 
على  قــادرة  شــبابية  منظومــة 
التغيير وتتمثــل بالهوية العراقية 
ال مبســميات فئويــة أو طائفيــة، 
إلى أن اخلطوة األهم ستكون  الفتاً 
من  سنحقق  والتي  اإلنتخابات  يوم 
خاللها التغيير وبسواعد الشباب”.

فيما قدم املهندس آراس حبيب من 
برنامجه  عن  خالل كلمته شــرحاً 
اإلنتخابــي ومرتكزاته والتي تتمثل 

بالشباب، املرأة، الرياضة، والفن.
وقال “رّكزنا على مشروع إرساء دولة 
املواطنــة، وإلجناحها ال بد من وجود  
نهضة إقتصادية، عدالة إجتماعية 
و  تنمية مســتدامة، مؤكداً على 
أن “اإلقتصــاد هــو من ســيصنع  
أفكاراً  طرحنا  لذلك  اجلديد،  العراق 
بواقعنا  النهــوض  أجل  عديدة من 
ســيما   ال  والنفطــي  الصناعــي 

البتروكيمياويات”.
وبنّي السيد حبيب أسباب التحالف 
مع إئتالف النصر، قائالً ”  النصر هو 
الوحيد الــذي يحمل مالمح الدولة 
املدنية، حيث إشتركنا فيه بهويتنا 
وأن  احلزبية،  وليســت  الشخصية 
احملاصصة  إلغاء  في  هذا سيسهم 

التي نقف وسنقف بالضد منها”.

وأشــار األمني العام إلى أن “العزوف 
اإلنتخابي ســوف لن يجــدي نفعاً 
وسيســاعد على إستمرار الفساد، 

أن ال تختاروا على أساس  وأدعوكم 
فئوي بل على أســاس األكفأ الذي 
يســتطيع أن ينفذ برامجه ويحاول 

أن ينقذ البلــد من احلال الذي وصل 
إليه، متابعــاً أن اإلنتخابات املقبلة 

هي إنتخابات حتديد املصير”.

هــذا وتخلــل املهرجــان عروضــاً 
العام  األمني  ترشــح  عن  بالفيديو 
لإلنتخابــات، عن أهم مــا قدمته 

الفترة  خــالل  بغــداد  تنظميــات 
البرنامج  املاضيــة وكذلــك عــن 

اإلنتخابي.

حتت شعار “ننظر بأمل..لن ننسى 
موقفكــم” ، أقــام نــادي احلرية 
مهرجان الوفاء الرياضي ، ولذلك 
للتعبير عن شكرهم وإمتنانهم 
جلهــود املهنــدس آراس حبيــب 
محمد كرمي والتــي بذلها لدعم 

النادي ولرياضيي احلرية.
وإستقبل رئيس اجمللس احمللي في 
القريشي  عدنان  الســيد  احلرية 
و رئيــس النــادي الكابنت محمد 
رياضية،  وشــخصياٍت  فاضــل 

املهنــدس آراس حبيــب كرمي في 
منتــدى الشــباب والرياضة في 
احلريــة، وبحضــور مستشــاره 
علي  الدكتور  الرياضية  للشؤون 

مسير.
وقال الســيد عدنان القريشــي 
فــي كلمٍة له “اليوم نســتطيع 
القول أن نادي احلرية أصبح بوضٍع 
أفضــل، وذلك بالنظــر للجهود 
التي بذلها املهندس آراس حبيب، 
مضيفــاً نتقــدم بــكل عبارات 
للرياضة  األول  للداعم  الشــكر 

ولفرق مدينتنا”.

فيما ذكر املهنــدس آراس حبيب 
في كلمته “ســعيد بوجودي في 
مدينة احلرية التــي تربطني بها 
ويؤملني  واسعة،  تأريخية  عالقات 
أن أشــاهد مدينة بتعــداد أكثر 
700 ألف نسمة تعاني من سوء 

اخلدمات على كافة املستويات”.
لإلهتمــام  “أدعوكــم  وأضــاف 
بالتعليم كونه أســاس جناحكم 
وإزدهاركم وبكم ســنبني البلد، 
متابعاً “مارســوا رياضتكم كما 
حتبون ونحن بدورنا ســندعمكم 
املساندة  تقدمي  في  وسنســتمر 

واملساعدة لكم”.
هذا وأشــاد الكاتــب واإلعالمي 
الســيد حســني الذكــر بــدور 
املهندس آراس ، مبينــاً أن “لو ال 
إلنســحبنا  آراس  املهندس  دعم 

من الدوري”.
وفــي ختــام املهرجــان مت توزيع 
لــرواد  والتجهيــزات  الهدايــا 
الرياضة في احلرية ولرؤساء الفرق 

الشعبية وللالعبني.
آراس  املهندس  أن  بالذكــر  جدير 
حبيب قد ُسمي وفي وقٍت سابق 

رئيساً فخرياً لنادي احلرية.

األمين العام في مهرجانه االنتخابي: أدعوكم الختيار 
األكفأ.. واالنتخابات المقبلة هي إنتخابات تحديد المصير

األمين العام يستقبل جمعًا من شيوخ وشباب
من شتى مناطق العاصمة

من النهروان..المهندس آراس حبيب: لست بحاجة للمخصصات 
البرلمانية وهدفي تحقيق مشروع دولة المواطنة

األمين العام: مارسوا رياضتكم كما 
تحبون وبدورنا سندعمكم ونساندكم ..

املشــروع الذي بدأت به كونــي مؤمن به ومن 
الداعمني له”.

وأضاف “ولكوننا نتمتع بالوســطية واملدنية 
فأن مــا مييزنا عــن غيرنــا هو أننــا ال ننظر 

لألشخاص بحسب طائفتهم أو دينهم”.

وتابع الســيد حبيب “قررت ومنذ أكثر من عام 
ونصف أن التقي الناس وأتعرف على هموهم 
ومشــاكلهم عن كثــب، وأدعــوا املواطنني 
لعدم التنازل عن حقوقهم املشــروعة مقابل 

إستغاللها من قبل بعض املرشحني”.

البرملانية أو احلصانة، بل هنالك مشــروع 
عازمــون على  ونحن  ســعينا إلرســاءه 
حتقيقه وهو مشــروع دولة املواطنة التي 
تكفل حقــوق اجلميع وبــدون تهميش أو 

إقصاء”.
وشــدد الســيد حبيب على ضرورة دعم 
البالد إقتصادياً عن طريق خطط تســهم 

في رفع املستوى اإلقتصادي للبالد.
فيما ذكر الشيخ شالل زماط أحد شيوخ 
الناحية “نحن نؤمن بفكر وتوجه املهندس 
آراس وعازمون على اإلســتمرار في تقدمي 
الدعــم واملســاندة لــه، كونــه صاحب 
مشــروع وطني وطامح للنهوض بعراقنا 

نحو األفضل”.



غـدنـا

إســتقبل املهنــدس آراس حبيب كرمي،  
جمعاً من رياضيي ونخب شارع فلسطني 
وذلك على قاعة املؤمتر الوطني العراقي 

في بغداد.
التجمع  بإســم  املتحدث  اللقاء  إفتتح 
السيد سيف جبار الذي أكد بأن مشروع 
السيد حبيب ودعمه املتواصل للشباب 
للقاءه قائالً: “قصدنا  شكل لهم حافزاً 
آراس حبيــب كونــه األصدق  الســيد 
واألوضح ودائماً ما كان يدعم الشــباب 
ويحفزهم ملواصلة نشــاطاتهم مما بث 
بنــا األمل من جديد لكــي نواصل نحن 

أيضاً”.
حبيب  املهنــدس  رحــب  جانبه  ومــن 
باحلضور و أشار إلى أن الرياضة تنمي روح 
الفريق الواحد مبينــاً أن “الرياضة دائماً 
ما توحد الشعب العراقي وألهميتها في 
مجتمعنا جعلتها مــن أهم املرتكزات 
في برنامجي اإلنتخابي” مشــيراً إلى أن 
“الرياضة فــي العراق تعاني من اإلهمال  
والرياضيني لم يجــدوا من يحتضنهم، 
والكثير منهم ترك لعبتِه لقلة اإلهتمام 

قدرته  ولعدم  اخملتصة  املؤسســات  من 
املادية في مواصلتها منفرداً”.

وحول اإلنتخابــات أكد حبيب بأن عزوف 
الشــباب ليــس فــي مصلحــة البلد 
“العزوف  قال:  حيث  التغيير،  ومشــروع 
عن املشــاركة في اإلنتخابات ليس حالً، 
بــل يجب عليكــم أيضاً أن تشــاركوا 
فــي العمليــة السياســية وتطالبوا 
بحقوقكم وسن القوانني التي تخدمكم 
كرياضيني وتخــدم مجتمعكم فتركها 
آلخرين ال يعرفــون معاناتكم هو خطأ 
جسيم وســيعيد البلد إلى املتاهة مرة 

أخرى”
موضحاً في الوقت نفســه أن “الشباب 
اليوم أكثر وعياً، وبات الشــارع العراقي 
يطالب بالدولة املدنية دون خوف، اجلميع 
عاش املعاناة الســابقة وغير مســتعد 

ليعيشها مرة أخرى”
مختتماً حديثه قائالً “ليس مهماً إطالقاً 
في حــال الفــوز باإلنتخابــات أن أكون 
تشريعي أو تنفيذي، األهم من هذا لدي 
رسالة بأن آراس حبيب دخل للبرملان من 

أجل ترك أثر وليس للجلوس متفرجاً”.

خالل لقائه شباب شارع فلسطين، المهندس آراس حبيب:
الشارع العراقي غير مستعد لعيش معاناة جديدة

الوطني  للمؤمتــر  العــام  األمــني  زار 
العراقي املهندس  آراس حبيب محمد 
 ،2018 28 نيسان  كرمي، مساء السبت 
بغداد، وشــارك  الوحدة جنوب  ناحية 
السيد حبيب في حضور مباراٍة أُقيمت 

برعايتــه علــى ملعــب الناحية بني 
منتخب الوحدة والكرادة.ولقيت زيارته 
ترحيبــاً واســعاً من قبــل الرياضيني 

واجلماهير.
ذكر املهندس آراس حبيب في كلمٍة له 

بينكم، وسعيت  بوجودي هنا  “سعيد 
الرياضة  ودعم  لدعمكم  وسأســعى 
التي دائماً ما توحد الشعوب”. مضيفاً 
“أحييكم يا من حتملون قرار التغيير، و 

يا أمل املستقبل املُشرق”.

بــنيَّ املهنــدس آراس حبيــب، بــأن العراق 
يفتقر للتخطيط املســتقبلي وهذا ما أدى 
إلى تراجــع اخلدمات وتردي مســتوى البنى 
التحتية، جاء ذلك خالل إستقباله كوادر من 
تنظيمات بغداد، علــى قاعة املؤمتر الوطني 

العراقي في بغداد.
اللقاء الذي بدأ بإنشــودة “آراس يتقدم” أكد 
من خاللــه األمني العام بأن العراق لن يتقدم 
إال من خالل املشاركة الواسعة باإلنتخابات 
قائالً: “على الشباب أن يعرفوا قيمة صوتهم 
من خــالل إختيــار األفضل فهم النســبة 
األكبر، ومن خالل مشــاركتهم الواســعة 
ميكنهم لعب الــدور التنفيذي في احلكومة 

املقبلة”. 
مشــيراً إلى أن “الدولة املدنيــة ال تقوم إال 
بالعدالــة اإلجتماعيــة من خــالل محاربة 
احملســوبية، وتفعيل اإلقتصاد، فالعراق ميلك 
ثــروات طبيعية وعقلية لــو مت املزج بينهما 
ميكننا أن نصبح دولة أخرى بعيدة كل البعد 
عن النزاعات السياسية التي أخذت مأخذها 
من العراق خمسة عشــر عاماً، إضافة إلى 
إفتقارنا للتخطيط املستقبلي وهذا ما أدى 
إلى تراجع اخلدمات ومستوى البنى التحتية”
ومن جانبه قال الســيد كامل الدلفي عضو 
األمانة العامة في املؤمتــر الوطني: “أُنبأكم 
بوالدة قائد جديد إســمه آراس حبيب، ميلك 

مواصفــات القيــادة إضافًة إلى تســلحِه 
مبشروع هو األفضل واألشمل بني كل املشاريع 
األخرى” مؤكداً بأن “الشباب ميكنهم اليوم أن 
الطبقة  السياسية فهم  للعملية  يتصدوا 

املظلومة واملتضررة، وهم نواة التغيير”.

هــذا وتضمن اللقــاء جلســة حوراية بني 
احلاضرين واألمني العام نوقش فيها مجموعة 
من احملاور اخلدمية واألمنية وكذلك مناقشة 
كيفية تطبيق البرنامج اإلنتخابي للســيد 

حبيب في حاله فوزه باإلنتخابات املقبلة.

األمين العام يزور
ناحية الوحدة جنوب بغداد

خالل لقائه كوادر من تنظيمات بغداد، األمين العام:
الشباب يمكنهم لعب الدور التنفيذي في الحكومة المقبلة

أكد األمــني العام للمؤمتــر الوطني العراقي 
املهندس  آراس حبيب محمــد كرمي، أن بالدنا 
لن تتقــدم إال عن طريق التغيير واملشــاركة 
الواســعة في اإلنتخابــات املقبلة، وجاء ذلك 
خالل حضوره املهرجان اإلنتخابي للمرشــحة 
عن  إئتالف النصر  د.ضحى الســدخان والذي 

أُقيم في محافظة ميسان،.
و القت زيارته ترحيباً واسعاً من قبل اجلماهير 
وشــيوخ العشــائر. حيث ألقى مدير مكتب 
املؤمتر الوطني العراقي في ميســان الســيد 
حكيم العبودي كلمة خــالل املهرجان والتي 
رحب من خاللها بحضور األمني العام، واصفاً 
م العبودي تعريفاً عن  إياه مبهندس التغيير. وقدَّ
إئتالف النصر معتبــره اجلامع لكل الطوائف 

والقوميات.
الشــيخ خزعل ابو عمار البهادلي أحد شيوخ 
احملافظة قال وفي كلمٍة له “ال يخفى عليكم 
إننا مررنا بظروٍف صعبة وواجهتنا الكثير من 
املشــاكل والتحديات، واليــوم علينا أن نعي 
بدورنا ونختار األصلــح واألكفأ الذي يحافظ 

على ثرواتنا ويساعد على نهوض بالدنا”.

النصر  إئتــالف  املرشــحة عن  فيما ذكــرت 
الدكتــورة  ضحــى لعيبــي الســدخان في 
كلمتها “نرحب بحضور املهندس آراس والوفد 

املرافق له، ونتشرف بوجودكم اليوم بيننا”.
مضيفًة “حشدنا كثيراً نحو ثورة بنفسجية، 
والبرملان القادم ســيكون اخلطوة األولى نحو 

التغيير ولعراٍق موحد”.
وتابعت الدكتورة ضحــى “إختيارنا الصحيح 
سيســهم بالتقدم واإلزدهار، الفتــة إلى أن 
“عراقنا ميتلك الثــروات لكنه يفتقر للخطط 
واملشــاريع اإلقتصادية، واملرحلة املقبلة يجب 
أن تكون مرحلة إقتصاد وإســتثمار للتخلص 

من البطالة التي يعاني منها الشباب”.
أما كلمة املهنــدس آراس حبيب فذكر فيها 
” نتشــرف بوجودنا اليوم مبحافظة ميســان 
املائية،  املوارد  بالكثير مــن  والغنية  املتآخية، 

النفطية، الزراعية والبشرية”.
وتابع الســيد حبيب “جئنا إلكمال مســيرة 
التغييــر، و شــعار إئتالف النصر هــو العراق 
يتقدم، وهذا لن يتحقق إال بالتغيير وعن طريق 
املشــاركة الواســعة في اإلنتخابات املقبلة 
وبعــدم الســماح لآلخرين بســرقة أصوات 

الناخبني”.
مبيناً أن “عدد الشــباب بلغ مــا يقارب أربعة 
ماليني ونصف، وهذا يعنــي إنهم لو إنتخبوا 
فسيســاهمون بإجنــاح 200 نائــب من أصل 
328”. داعياً أياهم بعدم اإلســتهانة بدورهم 

في التغيير.
وأضاف مســتطرداً “الدكتــور  حيدر العبادي 
حقق الكثير من اإلجنازات على مســتوى حترير 
األرض وحتسني العالقات اإلقليمية، وأن املرحلة 
املقبلة هي مرحلة البناء والتطوير واإلهتمام 
بالبنــى التحتية وهذا لن يتــم إال عن طريق 
اإلقتصاد الناجح واإلستثمار وتفعيل القطاع 

اخلاص”.
ودعا املهندس آراس إلى التصويت للمرشحة 
قائــالً “أدعوكــم إلنتخــاب األخــت ضحى 
الســدخان كونها النموذج األصلح الذي نرى 
فيــه خير مــن ميثلكم في البرملــان وهي من 

عائلة كرمية وأحق بالتأييد واملساندة”.
هذا وتخلل اللقاء اجلماهيري أداء قصائد لكل 
من الشــعراء علي جميل الشاملي والشاعر 
حســني املانعي، تلــى ذلك عــرض لرياضيي 

الكونغ فو من فريق الكابنت حيدر الكناني.

زار املهندس آراس حبيب محمد كرمي ، قضاء 
احملمودية جنوب بغداد.

وإلتقى الســيد حبيب شــيوخ وشــباب 
القضاء في لقاٍء جاء بتنســيق من السيد 
علي عدنان الربيعي. وبحضور عضو املكتب 
السياســي للمؤمتر الوطني الســيد نوري 

البدران
املهنــدس آراس وفي كلمته ذكــر “أقولها 
وســأكررها أن الشباب هم من سيصنعون 
التغيير وبدون مشاركتهم أو مساهمتهم 
في صنع القرار لن يتحقق شئ، وعليكم أن 

تعرفوا مصدر قوتكم في التغيير”.
وتابع األمني العام مؤكداً على أهمية تسلح 
البالد باإلقتصاد القوي والناجح. قائالً “علينا 
أن نســاهم في تشريع القوانني التي تدعم 
القطاع اخلاص واإلســتثمار مبا يسهم في 

تطور وإزدهار العراق”.
وعّبر الســيد حبيب عن أســفه ملا يعانيه 

واقع القضاء من ســوء اخلدمات معداً أياها 
إجحاٍف بحق املواطنني.

فيما إســتعرض أهالي احملمودية معاناتهم 

احلاضرين.  الرياضيني  سيما  ال  ومشاكلهم 
مثنني على دور األمني العام الداعم لقطاعّي 

الشباب والرياضة.

 ذكر املهنــدس آراس حبيب محمد 
كــرمي، أن املرجعية وخالل خطبتها 
اليــوم قد قطعــت بــاب التأويل 
ووضعت اجلميع أمام مسؤولياتهم 

في التغيير وأولهم املواطن.
وعلى  “دائماً  حبيب  الســيد  وقال 
مــدى الســنوات املاضيــة أثبتت 
املرجعية انهــا تقف بالفعل على 
مســافة أبوية واحدة من اجلميع، 
مبينــاً أن اليوم تؤكــد ذلك برغم 
كل التفسيرات التي ظهرت خالل 

اسبوع ما قبل اخلطبة”.

أن  إلــى  آراس  املهنــدس  ولفــت 
“اإلختيار هو في النهاية مسؤولية 
الناخب الذي يتوجب عليه التمييز 
بــني البرامــج والــرؤى واألفــكار 
الهادفة فعالً إلى التغيير خصوصاً 
بــأداء عملي  ارتبطت  التــي  تلك 
سواء على صعيد مواجهة اإلرهاب 
وهزميتــه أو وضع خريطــة طريق 

للمستقبل”.
يهمني  “مــا  مســتطرداً  وتابــع 
إلتزامنا  هــو  هنا  عليــه  التأكيد 
الثابت مبا عاهدنــا عليه جمهورنا 

منذ البداية”.

من ميسان..األمين العام: شعارنا »العراق يتقّدم« وهذا لن 
يتحقق إال بالتغيير والمشاركة الواسعة في االنتخابات

األمين يزور قضاء المحمودية
ويلتقي جمعًا من شيوخها وشبابها

األمين العام: المرجعية قطعت باب التأويل 
ووضعت المواطن أمام مسؤولية التغيير
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