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بغداد - وعد الشمري:
أثار أول قرار ملفوضية االنتخابات 
التــي تشــكل مجلســها من 
قضــاة منتدبني، حفيظة بعض 
الكتل السياسية والنواب الذين 
ســارعوا الى اإلعالن عن رفضه، 
فــي حــني الذت بالصمت كتل 
سياسية كانت من أول الرافضني 
البرملانية  االنتخابــات  لنتائــج 
التي جرت في الثاني عشــر من 
الشــهر املاضــي، إذ حصر هذا 
القرار العد والفرز اليدوي باملراكز 
االقتراع  االنتخابيــة وصناديــق 
شــكوك  حولها  حامــت  التي 
دون  والتزوير،  باخلــروق  واتهامات 
الذي  األمر  الصناديق،  غيرها من 
يرى البعض انه يخالف التعديل 
انتخابات مجلس  الثالث لقانون 
النواب العراقي رقم 45 لســنة 
2013 املعــدل وفقا ملا رســمه 
قــرار احملكمة االحتاديــة العليا، 
فيما يرى بعــض آخر انه مدعاة 
لطعــون جديــدة قــد يتلقاها 
القضــاء العراقي، في حني يجد 
بعض ثالث انه قرار سليم، وفي 
هذا الصدد أكد خبراء قانونيون، 
أمس االثنني، أن مهمة املفوضية 
اجلديــدة لالنتخابات املكونة من 
تسعة قضاة تقتصر على النظر 
1245 شكوى، الفتني إلى أن  في 
صناديق االقتراع املشــكوك بها 
إلى بغداد  ارســالها  يتم  سوف 
حتت حماية مشــددة، مبينني أن 

عمليات العــد والفرز من املؤمل 
أن جتــرى باشــراف االمم املتحدة 
عن  وممثلني  مراقبــني  وحضــور 
الكيانات السياسية، فيما نوهوا 
إلى أن النتائج التي ســوف يتم 
االعــالن عنها مجدداً ســتكون 
امام  للطعون  وخاضعــة  اولية 
الهيئة  ثم  ومن  ذاتها  املفوضية 
التمييز  محكمة  في  القضائية 

قبل املصادقة عليها.
وقــال اخلبيــر القانونــي حيدر 
إلــى  فــي حديــث  الصوفــي 
"الصبــاح اجلديــد"، إن "عــدد 
االنتخابات  بخصوص  الشكاوى 
العامة التي جرت قبيل منتصف 
 1245 بلغــت  املاضي  الشــهر 
شــكوى متعددة األنواع، ومنها 
على صندوق أو محطات أو مراكز 

كاملة".
وتابع الصوفي أن " قســما من 
العراق  داخــل  الشــكاوى  تلك 
واالخــر خارجه، وال ميكــن حالياً 
حصر عدد الصناديــق أو املراكز 
املشــكوك بهــا إال بعــد فــرز 
الشكاوى ومعرفة ما احتوت من 

اعتراضات".
وأشــار إلــى أن "قــرار القضاة 
املفوضــني جاء بجلب كل ما ورد 
بحقه شــكوى من صناديق إلى 
مركز املفوضيــة في بغداد حتت 
لغرض  مشددة  وحراسة  حماية 
اي  عن  بعيــداً  تأمــني وصولها 

خرق".

ولفت الصوفــي إلى ان "االجراء 
التالــي يكون بفتــح الصناديق 
والعد والفــرز لالوراق االنتخابية 
بحضــور ممثلــي االمم املتحــدة 

ومراقبني دوليني ومحليني وممثلي 
الكيانــات السياســية لضمان 
وايصــال  العمليــة  شــفافية 

رسائل اطمئنان إلى اجلميع".

وأكــد الصوفــي أن "االقفــال 
الســّرية للصناديق لن تفتح إال 
بحضور هؤالء املمثلني واملراقبني 
خاصة التابعني لالمم املتحدة، وان 

على  حريصة  اجلديدة  املفوضية 
اجناز مهمتها بعيدا عن شبهات 

التالعب أو التزوير".
تتمة ص3

خبراء قانونين: مفوضية االنتخابات حصرت
مهمتها بالنظر في 1245 شكوى انتخابية

أحد مراكز االقتراع "ارشيف"

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكــد البنك املركــزي العراقي، أمس 
االثنــني، أن إعطاء إجــازة للمصارف 
األجنبيــة يكون ملن لديــه رأس مال 
يعــادل 50 مليــون دوالر، مبينا عدم 
اال للمصارف  التراخيص  اعطاء  جواز 
األجنبيــة التي تكون خاضعة لرقابة 
من سلطة رقابية في البلد الذي يقع 

فيه املقر الرئيسي لها.

وقــال البنــك فــي بيان لــه تلقت 
"الصبــاح اجلديد" نســخة منه، إن 
"املصــارف األجنبيــة التي تســعى 
للحصول على إجازة ملمارسة العمل 
ألحد فروعهــا في العــراق يجب أن 
يكون لديها رأس مال يعادل 50 مليون 
دوالر وبغض النظر عــن عدد الفروع 

وبضمنها الفرع الرئيسي".
وأضــاف البنــك، أن "من الشــروط 

التراخيص هو أن ال  األخرى العطــاء 
يزيد رصيد أي مصرف لدى مصرف آخر 
عن %5 من رأسماله وفي كل االحوال 
يجب أن ال تزيد أرصدته لدى املصارف 
األخرى عــن %20، وفي حالة رفع تلك 
النســبة ألكثــر من ذلك ألســباب 
معقولة فانه حتتاج إلى موافقة مدير 

عام دائرة مراقبة الصيرفة".
واوضح، أنه "لتأســيس كيــان تابع 

ملصــرف أجنبي أو فتــح فرع ملصرف 
اجنبــي في العراق يجــب أن يحصل 
على ترخيص من البنــك املركزي وال 
يجوز منــح التراخيص اال للمصارف 
األجنبيــة التي تكون خاضعة لرقابة 
موحدة وشــاملة من سلطة رقابية 
في البلد الذي يقع فيه املقر الرئيسي 

للمصرف األجنبي".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنــت األمانــة العامة جمللس 
الترشــيح  باب  فتــح  الــوزراء، 
للعمــل فــي فريــق التحقيق 
الدولي بجرائم داعش في العراق.

تلقــت  لألمانــة  بيــان  وذكــر 
 " اجلديد" نسخة منه  "الصباح 
تعلن اللجنــة الوطنية الدائمة 
اإلنســاني  الدولــي  للقانــون 

املشــكلة مبوجب االمر الديواني 
2017 عــن  )10( لســنة  رقــم 
فتح باب الترشــيح للعمل في 
ضمن  العامل  العراقــي  الفريق 
الذي  الدولــي  التحقيق  فريــق 
مبوجب  االمــن  مجلس  انشــأه 
القرار )2379( لســنة 2017 وفق 
الواجب  والشروط  االختصاصات 
توفرها في املرشــحني واملدرجة 

ادناه:
 ان يكــون مهنيــا ولديــه احد 
)القانون  االتيــة  التخصصــات 
اجلنائــي الدولي، قانــون حقوق 
القانــون اإلنســاني  االنســان، 
الدولــي ، قانون جنائــي عراقي، 
العراقية،  اجلنائيــة  اإلجــراءات 
التحقيقــات اجلنائية واملالحقة 
وتخزيــن  حفــظ  القضائيــة، 

الشــؤون  في  اختصاص  األدلة، 
الرقمية،  اجلنائية  العســكرية، 
الطب العدلي، التصوير اجلنائي، 
حمايــة الشــهود والضحايــا، 
العنف اجلنســي، حقوق  جرائم 
املرأة والطفــل، اجلرائم املرتكبة 
ضــد األطفــال ، جرائــم االجتار 

بالبشر، حماية التراث اآلثاري(.

المركزي يشترط رأس مال يعادل
50 مليون دوالر إلجازة المصرف األجنبي

الحكومة تفتح باب الترشيح للعمل
في فريق التحقيق الدولي بجرائم داعش

االتحاد والحركة اإلسالميان يشكالن
تحالفًا لخوض االنتخابات في اإلقليم

داعش يلجأ الى أرشيفه اإلجرامي
لبث الشائعات في نينوى 23

نّواب يتهمونها وهي المكونة من قضاة منتدبين بمخالفة القانون

a

وكاالت ـ الصباح الجديد: 
رجب  التركــي  الرئيس  حصــل 
طيــب أردوغــان علــى أكثر من 
اخلمســني باملئــة الضرورية من 
األصوات خالل انتخابات األحد ما 
يعني فوزه بوالية رئاسية جديدة 
أعلنت  ما  على  معززة  بسلطات 
الســلطات االنتخابيــة أمــس 

االثنني.
العليا  اللجنــة  رئيــس  وقــال 
لالنتخابــات "حصل رجب طيب 
اردوغان علــى الغالبية املطلقة 
من االصــوات الصاحلة" من دون 
ان يعطي مزيدا من التفاصيل او 

االرقام.
وفي وقت ســابق أعلــن إردوغان 
مســاء أمس االول األحــد فوزه 
الرئاســية  االنتخابــات  فــي 
والتشــريعية. وقــال بخطــاب 
غير  "النتائج  اســطنبول  فــي 
واضحة.  لالنتخابات  الرســمية 
وفقا لها... لقد عهدت أمتنا إلي 

مبسؤولية رئاسة اجلمهورية".

وأتت تصريحات اردوغان في وقت 
الشــعب اجلمهوري  قال حــزب 
حزب  وهو  اشتراكي(،  )دميقراطي 

املعارضة الرئيســي، إّن عمليات 
فــرز األصــوات التــي قــام بها 
تشــير إلى أن إجراء جولة ثانية 

لالنتخابات الرئاســية هو أمر ال 
مفر منه.

إردوغان قــد بدأوا  وكان أنصــار 

بالتلويح  فرحتهــم  عن  يعبرون 
الشــوارع،  في  التركية  باألعالم 

حتى قبل إعالن النتائج.
وقال إردوغان إّن "تركيا، مع نسبة 
مشــاركة قاربــت %90، أعطت 

العالم درسا في الدميقراطية".
األناضول  أنبــاء  لوكالة  ووفقــا 
في  اردوغــان  حــل  الرســمية، 
املقدمة بحصوله على 52,5 في 
املئــة بعد فرز 99 فــي املئة من 
األصوات في االنتخابات الرئاسية، 
في وقت حصــل التحالف الذي 
والتنمية"  العدالة  "حزب  يقوده 
بزعامة اردوغان على %53,65 في 

االنتخابات التشريعية.
اما منافســه الرئيســي محرم 
االنتخابات  ثانيا في  اينجه فحّل 
 31,7% نيلــه  مــع  الرئاســية 
مــن االصوات، فــي وقت حصل 
املعــارض  النيابــي  التحالــف 
الردوغــان واملؤلــف مــن احزاب 
 34% علــى  عــدة  معارضــة 
مــن االصــوات فــي االنتخابات 

التشــريعية، بحســب نتائــج 
اوردتها االناضول.

النتائج  عارض  اينجه  حزب  لكن 
الرسمية التي نشرتها االناضول، 
التي  االرقــام  ان  الــى  مشــيرا 
بحوزتــه تظهر ان اردوغان حصل 
على اقل من خمســني في املئة 
من االصوات ما يســتدعي اجراء 

دورة ثانية.
ودعا الرئيس التركي في نيسان/
أبريل إلى إجراء انتخابات رئاسية 
وتشــريعية مبكرة كانت مقررة 
فــي االصل في تشــرين الثاني/

نوفمبر 2019.
ويهمني اردوغان منذ 15 عاما على 
السلطة في تركيا وفرض نفسه 
كاقوى قيادي منذ عهد مؤسس 
كمــال  التركيــة  اجلمهوريــة 
اتاتورك. وشــهد عهده مشاريع 
بنى حتتية عمالقة وحرية املظاهر 
الدينية، كمــا كانت انقرة العبا 

دبلوماسيا اساسيا.
تفصيالت ص6

تقريـر

أردوغان يفوز بوالية رئاسية ثانية والمعارضة تطالب بجولة انتخابية أخرى

أردوغان يحصد أغلبية األصوات

تقرير

بغداد - أسامة نجاح:
املشــتركة  العمليات  قيادة  أكدت 
يوم أمس االثنني، إن القوات األمنية 
في جميع  تواجدهــا  تعزيز  تواصل 
قواطــع العمليات إلى جانب تنفيذ 
يومي  بشكل  اســتباقية  عمليات 
داعش  تنظيم  وبقايا  فلول  ملالحقة 
اإلرهابــي أينما اختبئــوا في القرى 

واألرياف، فيما كشــفت عن قتلها 
14 عنصرا مــن زمر داعش اإلرهابي 
فضال عن تدمير عدد من املضافات 
واألوكار التابعة لها خالل العمليات 
الصحراء  عمــق  في  العســكرية 
الرابطة بني محافظات صالح الدين 

واالنبار ونينوى.
اإلعالم  مركز  باســم  الناطق  وقال 

الركن يحيى رسول  العميد  األمني 
في حديث خاص لصحيفة ‘‘الصباح 
اجلديــد‘‘ ان القــوات األمنية وعددا 
الشعبي  احلشــد  تشــكيالت  من 
املسنودة بغطاء سالح اجلو العراقي 
شرعت  االحتادية  الشــرطة  وقيادة 
وتطهير  لتفتيش  جديدة  بعمليات 
مناطق اجلزيرة غربي ناحية الصينية 

الطريق االستراتيجي  الواقعة على 
بني بيجي وحديثــة وألقت القبض 

على 7 إرهابيني وقتل أثنني آخرين. 
األمنية  العملية  أن"  وأكد رســول 
انطالقهــا  عنــد  االســتباقية 
اســتهدفت قرى كل من أم الغزالن 
والســكريات وســعود الســلمان 
مهمة  نتائج  وحققت  واملصفطات 

في تأمــني كامل منطقــة اجلزيرة 
حيــث مت تدميــر وكريــن للعناصر 
مســتودع  وتفجيــر  اإلرهابيــة 
لألســلحة كان مدفونا حتت األرض 
فضال عن إلقاء القبض على بعض 
العناصــر التــي يرجــح انتماءها 

لداعش اإلرهابي .
وفــي عمليات قاطــع جنوب غرب 

كركوك أشــار الناطق باسم مركز 
التل  أن" مناطــق  اإلعالم األمنــي 
األســود والشــيالة العليــا ووادي 
اخلناجــر شــهدت خــالل اليومني 
املاضيني عمليات متشيط بحثا عن 
خاليا اجملاميع اإلرهابية حيث مت قتل 

عنصرين من داعش .
تتمة ص3

العمليات المشتركة تقتل 14 عنصًرا من داعش في الصحراء بين صالح الدين واألنبار

بغداد ـ الصباح الجديد:
ســلمان  التخطيط  وزير  أكد 
اجلميلــي، فــي لقائــه وزيرة 
والتعاون  اخلارجيــة  التجــارة 
ســيخيريد  الهولندي  اإلمنائي 
كاخ، اليوم االثنــني، ان العراق 
طلــب مــن هولنــدا بدعمه 
لالنضمام الى منظمة التجارة 

العاملية.
وقالت الوزارة فــي بيان تلقت 
نســخة  اجلديد"،  "الصبــاح 
منــه، إن "وزير التخطيط/ وزير 
التجارة وكالة سلمان اجلميلي 
بحــث، يــوم أمس، مــع وزيرة 
والتعاون  اخلارجيــة  التجــارة 
ســيخيريد  الهولندي  االمنائي 
كاخ والوفــد املرافق لها تعزيز 
التعاون املشــترك في مجاالت 
عــدة والعالقــات الثنائية بني 
هولندا  ومســاعدة  البلديــن 

للعــراق فــي االنضمــام الى 
منظمة التجارة العاملية".

البيان  واعرب اجلميلي بحسب 
عن "سعادته بالزيارة"، مشيدا 
الهولندية  احلكومة  بـ"موقف 
ودعمها للعــراق في التحالف 
الدولي ومســاعدته في عبور 

محنته مبحاربة داعش".
واضاف ان "هولنــدا من خالل 
وجودهــا فــي االحتــاد االوربي 
كانــت داعمة جــدا للعراق"، 
مؤكــدا ان "هنالك العديد من 
مجاالت للتعاون بشكل اوسع 
ونحن ســعداء ان يكون العراق 

موضع اهتمام هولندا ".
واوضح البيان ان "اللقاء تضمن 
مناقشــة عدة ملفات تتعلق 
بتطوير العالقات السياســية 

والعالقات التجارية.
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العراق يناشد هولندا دعم 
انضمامه الى منظمة 

التجارة العالمية

بغداد - الصباح الجديد:
أكــدت وزارة التجــارة أمس االثنني 
مالية  رســوما  تستحصل  ال  أنها 
حتــت مســمى “تعظيم املــوارد”، 
وامنــا جتبي مبالغ لدعــم التصدير 

مبقتضى قرار جمللس الوزارء.
وذكر بيان للــوزارة تلقت " الصباح 
اجلديد " نسخة منه ان “املبالغ التي 
جتبى عن قيمة املواد املصدرة حددت 
مبقدار 15 باملئة من قيمة البضاعة 
املصنعــة محليــا، و10 باملئة من 
قيمــة البضاعــة اذا كانت نصف 
مصنعة و 5 باملئة اذا كانت زراعية 
او مادة خــام لدعم التصدير”، نافيا  
“استحصال الوزارة الي مبالغ مالية 

حتت مسمى تعظيم موارد”.
التصدير،  دعــم  “جباية  ان  وأضاف 
نظمت مبقتضى قانون من رئاســة 

الوزراء”.
واشار البيان إلى “اهمية استحصال 
اجازة االســتيراد، السيما ان املبالغ 
بســيطة،  الطالقها  وضعت  التي 
وال تنسجم مع اجلهد الكبير الذي 
يبذل من الكوادر العاملة في مجال 
تنظيم االســتيراد”، الفتــا إلى ان 
“الــوزارة تأخرت في اصــدار اجازات 
استيراد السيارات الشخصية وذوي 
الزخم  بسبب  اخلاصة،  االحتياجات 
وتزوير في  تالعــب  ولوجود  الكبير، 
الوثائق املطلوبة في بعض االحيان”.

التجارة تنفي جباية أموال
تحت مسمى "تعظيم الموارد"

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشــفت وزارة املاليــة موعــد 
حسم ملف ديون املقاولني بذمة 
بتوفير  احلالــي،  العام  احلكومة 

املبالغ اخملصصة لذلك.
وقــال مصــدر مســؤول فــي 
الــوزارة، في تصريــح صحفي، 
ان "رئيس الــوزراء حيدر العبادي 
وجه بضرورة حســم ملف ديون 
املقاولني بذمــة احلكومة، خالل 
ان  الى  احلالــي، مشــيرا  العام 
"وزارة املاليــة اعدت خطة الجناز 
هذا امللف بالتنسيق مع الوزارات 
بعــد  العالقــة  ذات  واجلهــات 

تخصيص املبالغ الكافية".
خالل  جنحت  "الوزارة  ان  واضاف، 
املقاولني  بتسليم  املاضية  املدة 

30 باملئة من الديون املستحقة، 
 40 بينما يجري حاليا تســليم 
باملئــة منهــا ومــن املتوقع ان 
العام  من  االخير  الربع  يشــهد 
احلالــي تســليم الـــ 30 باملئة 
الفتا  الديون"،  تلك  من  املتبقية 
ان "الــوزارة خصصت ما  الــى 
يقرب التريليون و625 مليار دينار 

الجناز هذا امللف".
وفي ما يتعلق بشركات التمويل 
الذاتي، اكد املصــدر ان "الوزارة 
والتدقيق  املعاجلــات  وضعــت 
اخلاص بتجميد حسابات وأرصدة 
ورفعت  الذاتي  التمويل  شركات 
الى  الشأن  بهذا  اخلاص  تقريرها 
مجلس  في  االقتصادية  اللجنة 

الوزراء للمصادقة عليه".

بغداد ـ الصباح الجديد:
االثنني،  أمانة بغداد، أمس  أعلنت 
حتديــد موعد افتتــاح مجموعة 
من الساحات التي أعيد تطويرها 
وتأهيلها البالغ عددها 21 ساحة 
فــي العاصمة بغــداد، مبينة ان 
مطلــع متــوز املقبل سيشــهد 

افتتاح هذه الساحات.
واالعالم  العالقات  مديرية  وذكرت 
في بيــان تلقت "الصباح اجلديد" 
بغداد  "امانــة  ان  نســخة منه، 
تستعد الفتتاح ساحات )الطيران 
والفارس  والنســور  والتحريــات 
العربي والشــيخ معــروف( بعد 

 )98%( حتقيق نســبة اجناز بلغت 
من اعمال التطوير".

ان "مطلع شــهر متوز  واوضحت 
الفتتاح  موعداً  ســيكون  املقبل 
مجموعــة من الســاحات التي 
أعيد تطويرهــا وتأهيلها والبالغ 
عددها 21 ســاحة في العاصمة 

بغداد".
واضافت ان "اجلهة املنفذة العمال 
التطوير اكملــت البنى التحتية 
جلميع الساحات على وفق افضل 
املواصفــات واجــود املناشــئ"، 
معلنة "افتتاح معظم الساحات 

نهاية شهر متوز املقبل".

المالية: تسديد ديون المقاولين 
التي بذمة الحكومة هذا العام

مطلع الشهر المقبل.. افتتاح
21 ساحة في بغداد بعد تأهيلها
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ميسي: لن أعتزل قبل 
الفوز باللقب المونديالي

قائد المكسيك يطمع 
في إنجاز فريد

أوروجواي تتصدر المجموعة األولى 
للمونديال بإسقاط روسيا



عبداالله بن داودي*

في املؤمتر الصحفي الذي عقد في ٢٨ 
آذار/مارس، رد الرئيس دونالد ترامب على 
ســؤال ما إذا كان ما يزال يريد سحب 
القوات األميركية من ســوريا قائالً: » 
أريــد اخلروج. أريد أن أعيــد جنودنا إلى 
وطنهم. أريد أن أبدأ بإعادة بناء أمتنا«. 
اجتمــاع عقده مؤخــرًا مجلس  وفي 
األمن القومي في البيت األبيض، أوضح 
ترامب أن اخلطة هي اإلبقاء على وجود 
عســكري حتى تقوم القوات بتطهير 
اجليوب املتبقية مــن مقاتلي »داعش« 
وتدريب القوات احمللية ملنع اجملموعة من 

استعادة الزخم داخل األراضي احملررة.
وفــي كلتــا احلالتني، فإن قــرار ترامب 
األميركيــة مــن  القــوات  بســحب 
حتوالً  ميّثل  كبيرة«  »بســرعة  ســوريا 
السابقة  اإلدارة  سياسة  عن  ملموًسا 
القوات  اإلبقاء على وجود  املتمثلة في 
دائمة.  األميركية علــى األرض بصفة 
في هذه املرحلة، قــد تعتقد اإلدارة أن 
االســتراتيجية املثلى تكمن في عدم 
وجود واحدة، حيــث تتوقف اإلجراءات 
التي تتخذهــا أو التــي تتقاعس عن 
معاجلة  علــى  ســوريا  في  اتخاذهــا 
اتباع  األخطار القصيرة األجل بدالً من 

نهج طويل األجل.
ومع ذلك، فقد أعرب عدد من مسؤولي 
إدارة ترامب علًنا عّما يساورهم من قلق 
بشأن االنسحاب املتســرع من سوريا 

نظرًا ألن املهمة األساســية، أي هزمية 
»داعش«، لم يتم إجنازها بعد. في الواقع، 
وحتى بعد هزمية »داعش« رسمًيا، فإن 
اإلرهابي  للتنظيم  سيتيح  االنسحاب 
الفرصة التــي يحتاجها لكي يلتقط 

أنفاسه ويعيد تنظيم صفوفه.
إّن هزميــة »داعش« هي مجــرد انتصار 
رمزي، واجلزء األصعب يبــدأ اآلن. ففي 
تنظيم  يشــهد  ال  الراهــن،  الوقــت 
»الدولــة اإلســالمية« ســوى فتــرة 
انتقالية، يجــري فيها حتطيم املطامع 
اإلقليمية التي كانت ذات يوم جزًءا من 
هويته. فاإلطاحــة برأس مال اجملموعة 
القائم فعلًيا ليس سوى جزء واحد من 
معركة أكبر بكثيــر الحتواء املنظمة، 
ألن اخلسائر التي تكبدتها »داعش« في 
سوريا لم متنع التنظيم من االستمرار 
إلهام اجملندين اجلدد. ووفًقا لتقارير  في 
عديدة، تشــير التقديرات إلى أن هناك 
نحو ٣ آالف مقاتــل وأكثر من ١٠ آالف 
مواٍل ما يزالون نشــطني على األراضي 

السورية.
وكمــا يبــنّي التاريخ، فإن هــذه القوة 
البشــرية هي أكثر من كافية لشــن 
حملــة مترد جديدة فــي املناطق احملررة 
احلالية والســتغالل االنقســامات بني 
السكان احملليني، التي تفاقمت بسبب 
الصراع. وميكن ألي من اجليوب املتبقية 
أن تنتظر الفرصة األنسب للظهور مرة 
أخرى متى خرجــت القوات األميركية، 
إدارة  انســحاب  متاًما كما حصل لدى 

أوباما من العراق في عام ٢٠١١.

وفى عام 2007، قامت الواليات املتحدة 
القاعدة  شــبكة  بتفكيك  وحلفاؤها 
في العراق عندما أطلقوا أكبر عملية 
اإلرهاب.  ضــد  منســقة  عســكرية 
وهدفت احلملة األميركية، التي ُعرفت 
باســم »عملية الرعــد اخلاطف«، إلى 
»القاعــدة« من موطــئ قدمها  طرد 
في العراق. وقــد أُعلِن عن جناح احلملة 
العســكرية عندما صرح مدير وكالة 

هايدن  مايكل  املركزية  االســتخبارات 
بــأن »القاعــدة« على وشــك أن متنى 
بهزمية اســتراتيجية في العراق، زاعًما 
أنه لم يبَق سوى عدد قليل من اجليوب 
في  الشــمالية  املنطقة  في  املتفرقة 

العراق.
اســتطاعت بقايا »القاعــدة« هذه أن 
تنجــو من الهزمية وأن تعيد تشــكيل 
قواتهــا وتنظيم صفوفهــا، والظهور 

مجددًا كتنظيم »داعش« ألن الظروف 
كانت مؤاتيــة أكثر بعد االنســحاب 
األميركي عام ٢٠١١ مما كانت عليه في 
األميركي  االنسحاب  أدى  وقد  السابق. 
مــن املنطقة إلــى تفاقــم التوترات 
اســتمرت  التي  العراق،  في  الطائفية 
في زعزعة اســتقرار البالد لســنوات 
وأدت إلى إضعاف الدولة التي كافحت 
للتصــدي للتهديــد اجلديــد املتمثل 

بتنظيم »داعش«.
بينما يسعى تنظيم »داعش« إلى إعادة 
بناء نفسه والتحضير خلطواته التالية، 
ال ينبغي أن تضيع الدروس املســتفادة 
من »القاعدة« هدرًا. ففي أثناء تطورها 
في العراق، استفادت »داعش« من ثالث 
ديناميكيات قويــة: أوالً، بداية الصراع 
الســوري؛ وثانًيا، املشــكالت واملظالم 
االجتماعيــة واالقتصاديــة التي متنع 
الســكان احملليــني من الوصــول إلى 
اخلدمــات؛ وثالًثا، التوتــرات الطائفية 
التي حرمت بعض الطوائف من شغل 
املناصب الرئيســة وارتقاء الســاللم 
االجتماعية. وما يزال كل من ســوريا، 
يواجه صعوبات  العــراق  أقل،  وبدرجة 
وبالتالي يستمران  املســائل،  في هذه 
في توفير ظروف مالئمة ألي مترد محلي 
جديد. فمن دون دعم الواليات املتحدة، 
مــن املرجــح أن يتم اجتيــاح احللفاء 
احملليني في حــال عــودة »داعش«، ما 
سيجبر ترامب على إعادة نشر القوات 

األميركية مرة أخرى في البالد.
وعالوة علــى ذلك، إن إخــراج القوات 
األميركية من شــأنه أن يبعث برسالة 
ســلبية إلى هؤالء احللفاء - وال سّيما 
لألكراد – مفادهــا بأن الواليات املتحدة 
الناحية  مــن  عنهــم.  تخلــت  قــد 
التاريخية، أّدت الواليات املتحدة دورًا في 
مســاعدة حلفائها عند احلاجة، لكن 
االنســحاب ســيدعو إلى التخلي عن 
هذا الدور وسيقوض مصداقية أميركا 
املســتقبلية. في املقابل، ميكن لوجود 

أميركي مســتمر أن يضمــن تكبيل 
أيــدي »داعش« حتى زوالهــا. وإضافة 
إلى ذلك، سيســمح بتعزيز املكاسب 
اإلقليمية وسيساعد في تدعيم قدرة 
»داعش«  من  احملررة  الســورية  املناطق 
على الصمود، والتي هي حالًيا تتســم 

بالهشاشة.
وبالنظــر إلى التداعيات السياســية 
السابقة  والتجارب  الســوري  للصراع 
مع »القاعدة«، ال يوجد أي مبرر لتكرار 
األخطاء نفســها فــي املنطقة. فإن 
اإلبقاء على الوجود األمريكي في أجزاء 
من سوريا هو أكثر من ضروري لتجنب 
إعــادة تأمــني الظروف نفســها التي 
أدت إلى ظهــور »داعش«. وينبغي على 
الواليات املتحدة ضمان عدم إهدار احلرب 
ضد »داعش« من خالل وضع سياســة 
فعالة ملكافحة اإلرهاب، والتي تتطلب 
في  وزيادة  املســتوى،  رفيعة  مشاركة 
الذين  اإلقليميني  احللفاء  مع  االنخراط 
ميكنهــم احتــواء املناطق احملــررة من 
تأمني  عــن  »داعش«، فضالً  ســيطرة 
حماية للســكان الســوريني. وإذا لم 
يتوفــر هذا الدعــم، فعلــى األغلب، 
سيفســح االنســحاب األميركي من 

سوريا اجملال أمام عودة »داعش«.
واشنطن  مبادرة ملعهد  *منتدى فكرة، 
لسياســة الشــرق األدنى. واآلراء التي 
يطرحها مســاهمو املنتــدى ال يقرها 
املعهــد بالضــرورة، وال موظفــوه وال 
مجلس أدارته، وال مجلس مستشاريه، 

وإمنا تعبر فقط عن آراء أصحابها.

السليمانيةـ  عباس كاريزي:

اعلن االحتاد االسالمي الكردستاني 
تشكيل  عن  االســالمية،  واحلركة 
بقائمة  للمشــاركة  حتالف جديد 
موحــدة فــي انتخابــات برملــان 
في  اجراؤهــا  املقــرر  كردســتان، 
ايلول سبتمبر  الثالثني من شــهر 

املقبل. 
احلركة  باســم  املتحــدث  وقــال 
ان  االســالمية كامــل محمــود، 
حاولــت  االســالمية  االطــراف 
كثيرا املشــاركة فــي االنتخابات 
اول مبادرة  بتحالــف موحــد، وان 
لذلك، تشــكيل حتالف بني احلركة 
االســالمي  واالحتــاد  االســالمية 
انتخابــات برملان  للمشــاركة في 

كردستان. 
وقــال محمود، »قبــل انتهاء املدة 
حتالــف  لتســجيل  القانونيــة 
ســيقوم  السياســية،  الكيانات 
حتالفهمــا  بتســجيل  احلزبــان 
االنتخابات  لدى مفوضيــة  اجلديد 

واالستفتاء في اإلقليم«.
وكان بيان صادر عن اجتماع اجمللسني 
القياديــني للحزبني، تلقت الصباح 
اجلديد نسخة منه، قد كشف عن 
اتفاق االحتاد واحلركة االســالميني، 
عقب اجتمــاع عقداه امس االثنني 
في الســليمانية على املشــاركة 
فــي انتخابــات برملان كردســتان 
بقائمة موحدة، حتمل اسم )جبهة 
التحالف  تسجيل  وجرى  االصالح( 
االنتخابات  لدى مفوضيــة  اجلديد 

في االقليم.   
واعرب احلزبان في البيان عن املهما 
فــي، ان تتســم انتخابــات برملان 
عن  بعيدا  بالشــفافية  كردستان 
التزوير والتالعب والعنف، وان تكون 
محطــة الصالح مســار العملية 
وان  االقليــم،  فــي  السياســية 
تسهم في تثبيت العدالة والسلم 
واالســتقرار السياســي، وانهــاء 
االقليم  واخراج  والفســاد  الظلم 
من االزمات واملشكالت التي يعاني 

منها.  
بدورها قــررت مفوضية االنتخابات 
في االقليم عقــب اجتماع عقدته 
االثنني متديد فترة تســجيل  امس 
التحالفات بني القوى السياســية 

لغاية 27 من شهر حزيران اجلاري.

وقال مســؤول العالقــات واالعالم 
في املفوضية شــورش حســن ان 
أمس  اجتماعاً  عقــدت  املفوضية 
االثنني ناقشــت خاللــه عددا من 
املسائل املهمة بضمنها متديد فترة 
السياسية،  التحالفات  تســجيل 
واردف: قررت املفوضية متديد الفترة 
اخملصصــة لتســجيل الكيانــات 
السياســية التي تنتهــي في 25 
من الشــهر اجلاري لغاية الساعة 
الثالثــة من بعــد ظهــر االربعاء 

املصادف 27 من حزيران اجلاري. 
من جانبهــا اعلنت حركة التغيير، 
رفضها الدخــول في أي حتالف مع 
االطراف السياســية املعارضة في 
»ان موضوع دخول  وقالت،  االقليم، 
احلركة في قائمة مشــتركة امر ال 

نؤمن به«. 
وكانت احــزاب املعارضــة االربعة 
في اقليم كردســتان قد فشــلت 
في تشــكيل حتالف موحد تشارك 
مــن خالله فــي انتخابــات برملان 
كردســتان.   ويقول ارام قادر عضو 
الهيئــة التأسيســية لتحالــف 
الدميقراطية والعدالة بزعامة برهم 
روداو،  صالح، فــي تصريح ملوقــع 
ان احــزاب املعارضة اجــرت كثيرا 
من احلوارات واملباحثات املشــتركة 
الى تفاهم يفضي  التوصل  بهدف 
الى تشــكيل حتالف مشــترك اال 
ان تلك االجتماعــات لم تصل الى 

النتائج املرجوة.
برغم  املعارضة  االطراف  ان  واضاف 
انها لم تتمكن من تشكيل حتالف 

موحد اال انها اتفقت على استمرار 
على  واالتفــاق  املشــترك  العمل 
برنامــج موحد بعــد االنتهاء من 

انتخابات برملان كردستان.  
وذكر املوقع ان قــوى املعارضة في 
االقليم فشلت في تشكيل حتالف 
او قائمــة انتخابية موحدة، خلوض 
نتيجة  االقليــم،  االنتخابــات في 
لرفض حركة التغيير ودخولها الى 

االنتخابات في االقليم منفردة.
ونقل املوقع عــن عضو في اجمللس 
التغيير رفض  التنفيــذي حلركــة 
حركة  ان  اســمه،  عن  الكشــف 
مبشــاركتها  تؤمــن  ال  التغييــر 
حتالف  ضمــن  االنتخابــات  فــي 
مشــترك مع االطراف االخرى، الننا 
حركــة كبيــرة والنعتقــد بوجود 

حزب بامكانه منافســتنا ســوى 
احلــزب الدميقراطي، وان تشــكيل 
التحالفــات لن يخدمنــا بقدر ما 
ذات  الصغيــرة  االحــزاب  يخــدم 
القاعــدة اجلماهيرية احملدودة، التي 
ينبغــي عليها تشــكيل حتالفات 
على  حصولها  تضمن  مشــتركة 

املقاعد.   
واضاف طاملا ان املفوضية اعتمدت 
القائمــة املفتوحة فــي انتخابات 
برملان كردستان ويصوت املقترع في 
احد املرشــحني ضمن القائمة لذا 
فان التحالفات املســبقة لن تكون 

مجدية. 
وكانــت االحــزاب االســالمية قد 
ســعت فــي االنتخابــات الثالثة 
الســابقة في االقليم لتشــكيل 

حتالف موحد اال ان مساعيها باءت 
بالفشل.

وقــال هاوزين عمر مســؤول مركز 
االنتخابات في اجلماعة االسالمية، 
ان تشــكيل التحالفــات في مثل 
مبوجبها  تعقــد  ظــروف  هكــذا 
املشــهد السياســي في االقليم، 
لــن يكون باالمر الســهل، لذا فان 
تشكيل حتالف بني االطراف االربعة 
املعارضــة في االقليــم، برغم انه 
ليس باالمر الصعــب، اال انه ليس 

بالهني ايضاَ.  
وتتنافس 38 قائمة وكياناً سياسياً 
علــى 111 مقعــدا يتألــف منها 
مقعدا   11 تذهب  كردستان،  برملان 
منها لكوتــا املكونات من االيزديني 
والكاكئية واملسيحيني والتركمان. 

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن مركز االعالم األمني، تشكيل 
عمليــات خاصة ملالحقــة اإلرهاب 

اسفرت عن 
القــاء القبض على عدد من عناصر 
عصابــات االرهــاب واجلرميــة التي 
لها صلة بحادثــة االختطاف التي 
حصلــت علــى طريــق محافظة 

كركوك مؤخراً.

وذكر بيان للمركــز تلقت »الصباح 
اجلديد« نســخة منــه، »في ضوء 
االجتماع الذي مت ليلة أمس برئاسة 
رئيس الــوزراء القائد العام للقوات 
املســلحة حيدر العبــادي مع قادة 
واالســتخبارية،  االمنية  االجهــزة 
فقــد اتخذت خالله عــدة اجراءات 
واوامــر لتشــكيل عمليات خاصة 
من  الطرق  وتأمني  املواطنني  حلماية 

عصابات االرهاب واجلرمية«.
وأضاف »مت على الفور تنفيذ حملة 
االرهابية ومتكنت  العناصر  ملالحقة 
هذه القوة من القــاء القبض على 
االرهاب  عدد من عناصــر عصابات 
واجلرميــة التــي لها صلــة بحادثة 
االختطــاف التــي حصلــت على 
طريق محافظة كركــوك مؤخراً«، 
وباألخص اختطاف عدد من املدنيني 

واملنتسبني«.
وأكد البيــان ان »اجلهــات االمنية 
والعسكرية تتابع هذا املوضوع أوال 

بأول«.
وكان رئيس مجلس الــوزراء القائد 
العــام للقــوات املســلحة حيدر 
العبــادي ترأس مســاء أمس االول 
االمنية  للقيــادات  اجتماعا  األحد، 
والعسكرية واالجهزة االستخبارية، 

مناقشــة  االجتماع  خــالل  وجرى 
االوضاع االمنيــة في البلد وخطط 
االســتخباري  واجلهد  الطرق  تأمني 

للقضاء على اخلاليا االرهابية.
وأكد العبادي بحســب بيان ملكتبه 
ان »هناك اجراءات سريعة وعمليات 
نوعيــة للقضاء على تلــك اخلاليا 
االرهابية التي حتاول ان تقوم ببعض 
االعمال االرهابية خــارج املدن بعد 

ان جنــح جهدنا االســتخباري في 
تتبع عدد كبيــر منها واعتقالهم« 
التي  مبينا ان »الضربــات املوجعة 
مت توجيهها الى قيــادات االرهابيني 
الدواعش قي سوريا من قبل قواتنا 
البطلــة جعلتهــم يلجــؤون الى 
عمليــات قطاع طــرق لئيمة ضد 
حتى  باملرصاد  لهم  ولكننا  املدنيني 

القضاء عليهم بالكامل«.

شؤون عراقية2

يحمل اسم جبهة اإلصالح

االتحاد والحركة اإلسالميان يشكالن
تحالفًا لخوض االنتخابات في اإلقليم

عبدالزهرة محمد الهنداوي 

»خرجت يــوم العيد مبلبس اجلديد __ اقــول لإلخوان هيا 
إلى الدكان« ... مازالت تلك الكلمات املغرقة في البساطة 
والبراءة التــي حفظناها عن ظهر قلب ونحن ملا نزل صغارًا 
، تعشــش في تالفيف الذاكرة وتعن في اخلاطر كلما  حل 
العيــد ، ألعيش معها حلظــات البراءة تلك ، بــراءة كانت 
محاصرة بشظف العيش وصعوبة احلياة ، وكان جل حلمنا 
, ان نذهب  إلى املراجيــح لنمارس لهًوا هو ايًضا  بريئا ، ثم 
نقفل عائدين إلى البيت وأشــعة السعادة تسبق خطواتنا 
بعد ان تالشــت اشــعة الشــمس في نهاية نهار مفعم 
باحليويــة واألمل مبراجيح تســعنا كلنا فــي آن واحد بدال 
من االنتظار الطويــل !!... تذكرت كلمــات قصيدة العيد 
هذه ، وأنا اشــاهد وأتابع بألم وحسرة احلياة العبثية التي 
يعيشــها الشــباب بشــتى اعمارهم وهم ميارسون لهوا 
خارج املنظومة القيميــة واألخالقية للمجتمع العراقي  ، 
من خالل الســلوكيات املنفرة التي طبعــت احتفاالتهم  
بالعيد ، حتى بات من الصعوبة مبــكان ان تتمتع العائالت 
بلحظات جميلة في احلدائــق العامة او اجملمعات التجارية 
. وهنا لســت بوارد احلديث عن محاصرة الشباب ومنعهم 
من ممارســة حياتهم على وفق ما يشتهون، فالفرح جميل 
ومن حق أي انسان ان يفرح ولكن بشرط الفرح وشروطه ..  
فأمر محزن ان نرى الشباب وهم ميثلون الثروة االولى للوطن 
، يضيعــون في دروب احلياة من دون ان نأخذ بأيديهم  ، فهم 
ميثلون الشريحة االكبر من بني الشرائح العمرية للسكان 
فنســبتهم اليوم  تقترب من %60 ، وعندما نصل إلى هذه 
العتبة املئوية فإننا سنكون قد دخلنا في ما يعرف »بالهبة 
او النافذة الدميوغرافيــة«  التي يكون فيها اجملتمع فتيا الن  
الشباب ميثلون النسبة االكبر من السكان ... وفي ظل هذه 
التداعيــات وامليوعة املفرطة ! واألزياء الغريبة التي يرتديها 
الشباب ، راح البعض يتحدث عن ضرورة اللجوء إلى اجراءات 
صارمة ، تعيد للشــباب رشدهم ، ومن بني تلك االجراءات ، 
الدعوة إلى اعادة  التجنيد االجباري  ، معتقدين ان مثل هذا 
االجراء من املمكن ان يحدث صدمة عنيفة للشــاب تعيده 
إلى التعامل مع بيئته بواقعية بعيدا عن العبثية ، .. ولكن 
اعتقد ان مثل هذا الطرح لن يكون ذا جدوى الســيما بعد 
االنفتاح الكبير الذي شــهده العراق ، وليس من السهولة 
مبكان اعتماد مثل هذه االجراءات ألنها عند ذاك ستتسبب 
بردود فعل سلبية غير متوقعة ، ما يعني اننا سنكون امام 

الكثير من الضياع ، والكثير من الهجرة .. 
اذن ، ملاذا وصل حال الشــباب إلى ما وصــل اليه ، وما هي 
املعاجلات التي ميكن اللجوء اليها إلنقاذهم مما هم فيه ، مع 
االشــارة إلى اننا عندما نتحدث عن الشــباب ، فان احلديث 
ليس مطلقــا ، ولكن رمبا يعني النســبة االكبر من هؤالء 
الذين يعيشــون في البيئة نفســها ويواجهون املشكالت 

والتحديات ذاتها.
ولنبدأ اوال من االســباب التي تقف وراء العبثية الشبابية 
، وفي مقدمة هذه االسباب تشــخص مشكلة البطالة ، 
فغالبية الشباب من اخلريجني وغيرهم   يبحثون عن فرص 
عمل متكنهم من ممارسة حياتهم الطبيعية ، وباتت فرصة 
احلصول على عمل مبنزلــة احللم الذي يراودهم مع تضخم 
اجلسد احلكومي ، وعدم قدرة القطاع اخلاص على استيعاب 
هذه االيدي العاملة .. وثمة ســبب آخــر يتمثل بالصدمة 
التي يعيشها الشباب نتيجة التداخل املرعب واللوثة التي 
طبعت الكثير من املفاصل في املشهد العراقي ما ادى إلى 
تلوث  الرمز الذي ميكن ان يكون عامال يســهم في تنظيم 
حياة الشــباب ، والرمز هنا ال يقتصر على مســار بعينه ، 
امنا يشــمل االب  و رجل الدين وشيخ العشيرة والسياسي 
واملثقف ، او مبعنى آخر غياب القدوة احلســنة التي ميكن ان 
تؤثر في ســلوكيات الشــباب بنحو ايجابي ، وهذا الغياب 
تســبب في ضرب املنظومة القيمية للمجتمع التي تعد 
مبنزلــة صمام االمان الذي يحمــي اجلميع من الضياع وفي 
املقدمــة الشــباب بطبيعية احلال ، .. ثم يأتي ســبب اخر 
يتمثل باإلخفاقات التي يواجهها الوطن في جميع اجملاالت 
احلياتية  ، ما ادى إلى خلق شــعور لدى الشباب بالال انتماء 
لهذا الوطن ، .. كل هذه االسباب مجتمعة وغيرها تسببت 
بهذه النتائــج الوخيمة التي يعاني منها شــبابنا اليوم ، 
لذلــك اقول ان اجلميع معني مبعاجلة هــذا الواقع املر الذي 
وصلنا اليه والذي ينذر مبســتقبل غير متوازن  .. ولهذا فان 
احللــول واملعاجلات يجب ان تنطلق مــن الواقع وهي تكمن 
في الدرجة االســاس بتوفير فرص عمل حتفظ للشــباب 
كرامتهم ، وهذه كفيلة مبعاجلة اغلب املشكالت االخرى .. 

العمل مفتاح االمل والطريق نحو احلل االمثل .

شباب العيد !

تقـرير

هل ستسمح سياسة الواليات المتحدة بعودة »داعش«؟

برملان االقليم

بدورها قررت 
مفوضية االنتخابات 
في االقليم عقب 
اجتماع عقدته امس 
االثنين تمديد فترة 
تسجيل التحالفات 
بين القوى السياسية 
لغاية 27 من شهر 
حزيران الجاري.
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ترامب



3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
انهت قوات احلشد الشعبي واجليش العراقي، 
أمــس االثنني، عملية تطهير 40 كم من عمق 

صحراء احلضر غرب املوصل.
وقال إعالم احلشــد الشــعبي في بيان تلقت 
"الصباح اجلديد" نسخة منه، إن "قوات اللواء 
44 باحلشــد الشــعبي والفرقــة 20 باجليش 
العراقــي، انهتا صباح أمــس االثنني، تطهير 
وتفتيش مســاحة بعمق 40 كم في صحراء 
احلضــر )غرب املوصــل("، مبينــاً ان "القوات 
باشرت مبســك عدة نقاط في صحراء احلضر 

فضال عن انتشار القطعات فيها".
وأضاف ان "عملية التفتيش مستمرة للقضاء 

على اخلاليا النائمة لداعش في الصحراء".
يذكــر ان مناطق غرب املوصل شــهدت خالل 
االســبوع املاضــي عمليات خطــف متكررة 
ملدنيني عــزل من قبل عناصــر تنظيم داعش 

االجرامي.

بغداد - الصباح الجديد:
اعلنــت االمانة العامة جمللس الــوزراء موافقة 
مجلــس الوزراء علــى اســتثناء مديريات ماء 
احملافظات من تعليمات تنفيذ العقود احلكومية 
رقم )2( لســنة 2014 وتعليمات تنفيذ املوازنة 
العامة االحتادية للســنة املالية /2018، لغرض 
اإلسراع في تنفيذ الكشوفات اخلاصة بتطويل 
ممصــات محطات االســالة وفصــل املغذيات 
الزراعية عن الســكنية ودعم برنامج املراشنة 
وتقنني اســتخدام املياه للمستهلكني لغرض 
تنفيذ تلك الكشوفات امانة من املديريات انفاً.
وذكر بيان تلقت ”الصباح اجلديد” نسخة منه، 
ان “القرار يأتي متاشــياً مــع توجهات احلكومة 
ملعاجلة شح املياه وتوفير املياه لألراضي الزراعية، 

وتوفير املياه الصالح للشرب للمواطنني”.
يذكر ان وزير املوارد املائية، حســن اجلنابي، اكد 
في وقت سابق، ان وضع شحة املياه في العراق 

ليس كارثياً وسيتم جتاوز هذه األزمة.
وقــال اجلنابــي في مؤمتــر صحفــي، تابعته 
"الصباح اجلديد"، "اننا نطمئن جميع املواطنني 
بأنه ال توجد ازمة كارثية تستدعي القلق على 
حياة املواطنني، فنحن  نســتطيع بخزينة املاء 
احلالــي تامني زراعة ٢ مليون دومن، ألن أزمة املياه 
احلالية ال تختلف عن ســابقاتها في السنوات 

املاضية االخيرة".
واشــار اجلنابي، "ان ايران تســيطر على نهري 
الزاب والكرخة وتتحكم بالتدفق املائي للعراق، 
وتركيا هــي االخرى اقامت خمســة ســدود 
كبرى على نهر دجلة، وهذه الســيطرة واقامة 
العشرات من الســدود من قبل الدولتني على 
االنهــر املتفرعة للعراق، ادى الــى تفاقم ازمة 

املياه.

بغداد ـ الصباح الجديد:
دعــت وزارة التربيــة، أمــس االثنــني، طلبة 
السادس االعدادي الى عدم تصديق الشائعات 
بشــأن "صعوبة االســئلة" في االمتحانات 
، فيما أكــدت على اخذ االخبــار من املواقع 
الصفحات  دون  الرسمية حصراً  والصفحات 

الوهمية.
وقال املتحدث باسم الوزارة سرمد سالم في 
تصريح صحفي اننا "ندعو طلبة الســادس 
اعدادي الى عدم تصديق الشــائعات بشــأن 
"صعوبة االســئلة" في االمتحانات "، مبيناً 
بان "وزير التربية قد شــدد بان تكون االسئلة 
ضمن املنهــاج حصراً وبالتالــي ال يوجد داع 

للقلق من قبل الطلبة االعزاء".
واوضح ســالم "علــى الطلبة االعــزاء اخذ 
الرســمية  والصفحات  املواقع  مــن  االخبار 
حصراً دون الصفحــات الوهمية والتي تروج 

إلشاعات ال اساس لها من الصحة".
وكانــت وزارة التربيــة قد أصدرت، الســبت 
املاضي، قرارا بالغاء امتحان مادة االســالمية 
للصف السادس االعدادي وحتديد موعد جديد 
لهذه املادة بعد تســرب االسئلة، فيما جرى 
احلديث عن اعداد اسئلة بالغة الصعوبة في 

االمتحانات املقبلة.

تطهير 40 كم من 
صحراء الحضر غرب 

الموصل

استثناء مديريات ماء 
المحافظات من تنفيذ 

العقود الحكومية

التربية تدعو طلبة 
السادس االعدادي الى 
عدم تصديق الشائعات

خبراء قانونني: مفوضية 
االنتخابات حصرت مهمتها 

بالنظر في 1245 شكوى 
انتخابية

من جانبــه، ذكر اخلبير اآلخر محمد 
علي فــي تعليــق إلــى "الصباح 
اجلديدة  "املفوضيــة  أن  اجلديــد"، 
ذهبت إلــى اجراء عد وفــرز جزئي 
لصناديق االقتراع وتشمل فقط ما 

مت التشكيك به".
وأضــاف علي أن "اللجــوء إلى هذا 
اخليار لن يكلــف القضاة املنتدبني 
مــدة طويلة، وميكن لهم حســم 

امللف خالل ايام قليلة".
ولفت إلى ان "النتائج ســوف يتم 
االعــالن عنهــا مجــدداً بصفتها 
االولية ومن ثم يتــم الطعن فيها 
ذاتها  املفوضية  أمام  املتضررين  من 

خالل اسبوعني".
ويواصل علي أن "نظام الشــكاوى 
قــرار  للمتضرريــن مــن  اعطــى 
اللجوء  طعنهــم،  بــرد  املفوضية 
االنتخابية  القضائيــة  الهيئة  إلى 
التمييز  محكمــة  في  املشــكلة 
االحتاديــة للطعن مــرة اخرى خالل 

اسبوعني ايضاً".
ويتوقع أن "تنجز املفوضية اجراءات 
والطعون من  اليــدوي  والفرز  العد 
التمييزية خالل  الهيئة  ومن  قبلها 
مدة تتــراوح ما بني شــهر ونصف 
الشــهر لكي يتم حينهــا اعتماد 
إلى  ترســل  التي  النهائية  النتائج 
لغرض  العليــا  االحتادية  احملكمــة 

املصادقة عليها".
"املعطيــات  أن  وأســتطرد علــي 
االوليــة تفيد بــأن عقــد البرملان 
ســتكون  االولى  جلســته  اجلديد 
خالل شــهرين أو ثالثة اشهر على 
اكثر تقدير وأن احلكومة املقبلة لن 
ترى النور قبل شــهر تشرين الثاني 

املقبل".

ما ذهبت اليــه املفوضية، وأفاد به 
القانوانــني وجد فيه بعض  اخلبراء 
النواب اجحافــا، ومخالفة قانونية، 
اذ أكد القيــادي في حركة التغيير، 
جاسم اجلاف، امس االثنني، بأن عدم 
اليدوي بشــكل  والفرز  العد  إجراء 
كامــل، مخالفــة قانونيــة، داعياً 
مراجعة  الــى  املفوضني  مجلــس 
قراره بهذا الشــأن، وقــال في بيان 
تلقــت "الصباح اجلديد" نســخة 
منــه، ان "عدم اجراء الفــرز والعد 
اليدوي الشــامل يخالف نص املادة 
االولى من التعديــل الثالث لقانون 
انتخابــات مجلس النواب الذي اكد 
في جلستها  االحتادية  احملكمة  قرار 
اخلميس املاضي على عدم مخالفته 

لبنود الدستور".
ودعــا اجلاف، فــي البيــان مجلس 
القضاة  مــن  املكــون  املفوضــني 
املنتدبني الــى "مراجعة قراره جتنباً 
قانونية  مخالفــة  فــي  للوقــوع 

واضحة، والقانون فوق اجلميع".
وفــي الســياق ذاته قــال القيادي 
في حتالــف القــرار العراقي، احمد 
بأن قــرار مجلس  املســاري، امس، 
املفوضني بإعادة العد والفرز اليدوي 
في املراكز التي وردت عليها شكاوي 
للقانون،  صريحة  "مخالفة  وتقارير 
ونطالب بتصحيحه"، وقال املساري 
إن  للموقع االخبــاري "الغد برس"، 
"قرار مجلــس املفوضني يوم امس 
كان مخالفــة صريحــة لقانــون 
التعديل الثالث وخاصة املادة االولى 
منه بإعادة العد والفرز يدويا ولكل 
مراكز ومحطات العراق والغاء العد 
االلكترونــي"، مؤكدا "نحن  والفرز 
بصدد الطعن في محكمة التمييز 

بهذا القرار".
واضاف ان "هناك بعض الضغوطات 
التي  الكتل  من  خاصة  السياسية 
التزوير حملاولة  استفادت من عملية 

مللمة املوضوع وعدم فتح الصناديق 
كــي ال تظهر عمليــة التزوير التي 

حصلت".
واكــد ان "املفوضية فســرت نصا 
قانونيا بطريقــة خاطئة ويجب ان 
يعدل التفســير واملنــا بالقضاء 
العراقي واحملكمة االحتادية بتصحيح 
االمــر وان تعمل وفق القانون وليس 

خالفا للنص القانوني".
ويجدر الذكــر ان مجلس املفوضني 
اتخذ امس  املنتدبــني،  من القضاة 
األول االحد، قرارا باعادة العد والفرز 
اليــدوي للمراكــز االنتخابية التي 
تشوبها شــبهات تزوير فقط، وهو 
الذي اعلــن في بيان قبــل يوم من 
هذا القرار، ان اول قرارته ســيكون 
التحقيق في حريق صناديق االقتراع 
بالرصافة، حسبما جاء في  اخلاصة 
البيان الذي نشــرته الصباح اجلديد 

امس االول 
النواب  مجلــس  أن  إلــى  ويشــار 
بــادارة املفوضية حلني  كلف قضاة 
اليدوي  العــد والفرز  انتهاء مهمة 
ومصادقة احملكمــة االحتادية العليا 

على النتائج.

العمليات املشتركة تقتل 14 
عنصًرا من داعش في الصحراء 

بني صالح الدين واألنبار
احلشــد  مدفعية  بــأن"  وأوضــح 
الشعبي املرابطة في مناطق شرق 
جتمعا  عاجلت  طوزخورماتــو  قضاء 
التعرض على  داعش حــاول  لبقايا 
منطقة  في  العسكرية  القطعات 
الزركة ومت قتل 5 عناصر منه وتدمير 

3 مركبات تابعة له .
وفــي قاطــع عمليات نينــوى نوه 
األمنية  األجهــزة  أن"  الى  رســول 
واالســتخبارية مــا زالــت تواصل 
تطهير املــدن واملناطــق احملررة من 
اخمللفــات احلربية وتدميــر عدد من 

اخملابــئ التــي كان ارهابيــو داعش 
يستخدمونها كمالذ امن لهم .

يذكــر ان مناطــق غربــي املوصل 
شــهدت خــالل االســبوع املاضي 
عمليات خطف ملدنيني عزل من قبل 

عناصر تنظيم داعش االجرامي.
 

املركزي يشترط رأس مال يعادل
50 مليون دوالر إلجازة املصرف 

األجنبي
أنه  إلــى  املركزي،  البنــك  واشــار 
"خالل ســتة أشهر من تقدمي طلب 
الســتيفاء  للمصرف  التأســيس 
الشــروط يجري اخطــاره من قبل 
البنــك باملوافقــة على تأســيس 
املصرف أو رفضه وفي حال املوافقة 

يتم نشره باجلريدة الرسمية".

احلكومة تفتح باب الترشيح 
للعمل في فريق التحقيق الدولي 

بجرائم داعش
وان يكــون حاصــالً على شــهادة 
جامعيــة أوليــة علــى األقل في 
مجــال اختصاصــه، وكذلك لديه 
ممارســة فعلية ال تقل عن )خمس( 
سنوات في مجال عمله، وان يكون 
وغير  والســلوك،  الســيرة  حسن 
غير محكــوم عليــه بجرائم ضد 
اإلنســانية وجرائم اإلبادة اجلماعية 
وان يجيد اللغــة اإلنكليزية، ولديه 
خبــره في التعامل مــع املنظمات 

الدولية.
ودعــا البيان "الراغبــني في العمل 
ضمن فريق التحقيــق الدولي آنفا 
املذكورة  الشروط  فيهم  تتوافر  ممن 
أعــاله ملء اســتمارة الترشــيح 
الســيرة  مــع  ربطــا{  }املرافقــة 
الذاتيــة علــى املوقــع االلكتروني 
AUSAMA.N.MUSSA@GOV-IQ.(

NET( في موعد أقصاه نهاية الدوام 
الرسمي ليوم االحد 15 متوز املقبل".

ونــوه الى، ان "املرشــحني ســوف 
يخضعــون للمقابلة والتقييم من 
للقانون  الدائمة  الوطنيــة  للجنة 
األفضل  اإلنســاني الختيار  الدولي 
ممن تتوافر فيهم الشــروط للعمل 
الدولي  التحقيــق  فريــق  ضمــن 
ولالســتعالم االتصــال على الرقم 
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وكان مجلس األمــن الدولي اعتمد 
 ،2017 ســبتمبر/أيلول   21 فــي 
وباإلجماع القــرار 2379 الذي طلب 
من األمــني العــام لــألمم املتحدة 
برئاســة  حتقيق  فريــق  تشــكيل 
مستشــار خــاص لدعــم اجلهود 
الراميــة إلــى محاســبة جماعة 

داعش على جرائمها في العراق.
وعني األمــني العام لــألمم املتحدة، 
أنطونيو غوتيريش، البريطاني، كرمي 
أسعد أحمد خان، مستشاراً خاصاً، 
ورئيساً لفريق التحقيق الدولي في 

جرائم داعش بالعراق.
وخان هو أول رئيس لفريق التحقيق، 
وهو محــام بريطانــي، ولديه أكثر 
من 25 عاًما مــن اخلبرة املهنية في 
القانــون اجلنائي الدولــي، وحاصل 
على ليســانس احلقوق }التي تعادل 
مرتبة  }مع  البكالوريوس{  شــهادة 
الشــرف{ فــي القانون مــن كلية 
والعديد من  لنــدن،  كينغ، جامعة 
ودرس  األخرى،  واملؤهــالت  الدرجات 
وحاضر عن الشــريعة اإلســالمية 

ويتمتع بخبرات واسعة".
كما عمل كمدعي عــام ومحامي 
دفاع فــي احملاكم اجلنائيــة احمللية 
والدوليــة، مبــا في ذلــك، احملكمة 
اجلنائية  واحملكمة  الدولية،  اجلنائية 
الدولية  واحملكمة  لروانــدا،  الدولية 
الدوائر  الســابقة،  ليوغوســالفيا 
كمبوديا،  محاكم  في  االستثنائية 
واحملكمة  بلبنان  اخلاصــة  واحملكمة 

اخلاصة لسيراليون".

العراق يناشد هولندا دعم 
انضمامه الى منظمة التجارة 

العاملية
وايضــا هنالك ملفات تتعلق بدعم 
هولندا للعــراق من خــالل اخلبراء 
وكذلــك مــن خــالل خبرتها في 

معاجلة شحة املياه".
وكشف اجلميلي ان "عدد من اخلبراء 
الهولنديــني ســيصلون الى بغداد 
لتقدمي خبراتهم في مجال شــحة 
املياه "، مشيرا الى ان "العراق طلب 
مــن احلكومــة الهولنديــة دعمه 
ومســاندته لالنضمام الى منظمة 

التجارة العاملية".
واشــار البيــان الــى ان" اللقــاء 
تضمن مناقشــة تفعيل االتفاقية 
املشــتركة بني البلدين التي وقعت 
عام 1983 "، مؤكدا ان "هذه الزيارة 
تؤشــر بان اجملتمع الدولي يقف الى 

جانب العراق".
واضاف ان "العراق اليوم يعمل على 
اســتعادة دوره لكي يكــون مركز 
اهتمام العالم والدول املهمة سواء 
كانت في اوربــا او في امريكا او في 

اسيا".
من جانبها اشــادت وزيــرة التجارة 
اخلارجية والتعاون االمنائي الهولندي 
ســيخيريد كاخ بـ"جهــود العراق 
فــي محاربتــه داعــش"، مبينــة 
قدمت  الهولنديــة  ان"احلكومــة 
للحكومة  االطــار  دعمها في هذا 
العراقية في مجال الدعم االمني".

الدعم سيتطور  ان "هذا  واوضحت 
الى دعم اقتصادي  في املســتقبل 
وجتاري وفي مجــاالت اخرى وكذلك 
الى  العودة  النازحني على  مساعدة 
مناطقهــم وايضا في مســاعدة 
الشــباب في احلصول على وظائف، 
مؤكــدة ان حكومتهــا تتطلع الى 

االلتزام في هذا اجلانب".

تتمات ص1

بغداد – انفجار صوتية 
ذكر مصدر أمني في الشرطة العراقية 
امس االثنــني، ان عبوة صوتية انفجرت 
في حي العامل جنوب غربي العاصمة 

بغداد.
وقــال املصدر إن "عبــوة صوتية كانت 
مركونــة علــى جانب طريــق باحدى 
العامل جنــوب غربي  مناطــق حــي 
العاصمــة انفجرت ظهر يــوم امس ، 
مضيفــا أن "االنفجار لم يســفر عن 
أية خســائر بشــرية"، وأن "قوة امنية 
توجهــت الى مــكان احلــادث وفتحت 

حتقيقاً به".

ديالى – اشتباك مسلح 

اعلن رئيس اللجنة األمنية في مجلس 
محافظة ديالى صادق احلســيني امس 
االثنني مقتل اثنني من مسلحي تنظيم 
"داعش" باشتباك مع قوة من الشرطة 

شمال شرق ب عقوبة.
وقــال رئيــس اللجنــة احلســيني إن 
لدينا  املتوفرة  "املعلومات االستخبارية 
بــان اثنني مــن مســلحي داعش قتال 
في اشــتباك مع الشــرطة يوم أمس 
االول في محيط برجــني للمراقبة في 
الوقف)25كم شــمال  منطقة حوض 
شــرقي بعقوبة(" ، مضيفا أن "نشاط 
خاليا داعش االرهابي في حوض الوقف 
تبســط  االمنية  والقــوات  محــدود، 
ســيطرتها"، وأن "هجمــات التنظيم 
االرهابية االخيرة احبطت وهناك خطة 

لتعزيز االمن فــي تلك املنطقة املهمة 
سيجري تطبيقها خالل االيام املقبلة".

كركوك – هجوم مسلح 
اعلن مصدر أمني في شرطة محافظة 
كركوك امــس االثنني بان مدنيا اصيب 
بهجوم مســلح في حي عدن جنوبي 

احملافظة.
وقال املصدر إن "مســلحني مجهولني 
اطلقوا النار مساء يوم امس االول باجتاه 
مدني في حي عــدن جنوبي احملافظة، 
ما اسفر عن اصابته بجروح" ، مضيفا 
أن "قوة امنية طوقــت احلادث، ونقلت 

املصاب للمستشفى لتلقي العالج".

بابل – عمليات دهم وتفتيش 

افــاد مصدر امني في مديرية شــرطة 
محافظة بابل امــس االثنني بان مفرزة 
وتفتيش  دهم  بعمليــات  القت  امنية 
القبــض علــى عــدد مــن املتهمني 
املطلوبــني للقضــاء على وفــق مواد 
قانونية متنوعة خــالل عمليات امنية 

في عموم احملافظة.
وذكر املصدر ان مفارز شــرطة األقسام  
القت القبض على عدة مطلوبني على 
وفق مواد جنائيــة ومخالفات قانونية 
متنوعة ، وضبط عجالت ودراجات نارية 
مخالفة للقانون ، مؤكدة ان العمليات 
جاءت ضمن اجراءاتهــا لتنفيذ جميع 
أوامر القاء القبض ولإلسهام في بسط 

االمن واالستقرار في احملافظة.

النجف – اعتقال مطلوبني 
محافظة  شــرطة  مديريــة  أعلنــت 
النجف االشرف واملنشآت امس االثنني 
القاء القبض على عــدد من املتهمني 
واملطلوبــني  للقضاء علــى وفق مواد 
قانونية مختلفة فــي أماكن متفرقة 

من احملافظة.
 وبينــت املديريــة ان مكافحــة اجرام 
احملافظــة ألقــت القبض علــى عدة 
مطلوبني وفق مذكرات قبض صادرة عن 
اجلهات القضائية ، مشيرة الى قيامها 
بإحالتهــم للقضاء لينالــوا جزاءهم 

العادل .

الديوانية – ممارسة امنية 
نفذت قوة مشتركة من مديرية شرطة 

محافظة الديوانية مؤلفة من قســم 
شرطة النجدة وقوة الواجب باالشتراك 
مع مديرية املرور امس االثنني ممارســة 
امنية واسعة شملت عدة مناطق في 

احملافظة.
وتضمنــت املمارســة االمنيــة نصب 
الســيطرات املفاجــأة ، وذلك من اجل 
الدراجات  سائقي  من  اخملالفني  متابعة 
النارية والعجــالت املظللة فضال  عن 
التي ال حتمل لوحات متكنت خاللها من 
إلقــاء القبض على عــدد من اخملالفني 
وارسالهم إلى املراكز اخملتصة من اجل 
اتخاذ االجــراءات القانونيــة بحقهم، 
مؤكدة اســتمرار املمارســات االمنية 
لغرض  بســط األمن في ربوع احملافظة 

ومحاسبة جميع اخملالفني .

نينوى – اعتقال ارهابيني 
كشــف مصــدر امنــي في شــرطة 
محافظة نينوى امس االثنني ان القوات 
األمنيــة القت القبــض على اثنني من 

ارهابيي داعش جنوبي مدينة املوصل.
"مفــارز مديريــة  ان  املصــدر  وذكــر 
الفرقة  في  العســكرية  االستخبارات 
20 وضمــن منهاجها مبطاردة ما تبقى 
االرهابية  داعــش  من فلــول عصابات 
ومبعلومات اســتخبارية دقيقة وكمني 
محكم متكنــت من إلقاء القبض على 
أثنني من اإلرهابيني في منطقتي بادوش 
والقيارة في املوصل وهما من املطلوبني 
للقضاء علــى وفق احــكام املادة 4/1 

إرهاب".

مقتل اثنين من مسلحي تنظيم "داعش" في ديالى * اعتقال مطلوبين بعملية أمنية في عموم محافظة بابل 
انطالق حملة أمنية بالمنطقة الغربية من صالح الدين * ممارسة أمنية في الديوانية العتقال المخالفين لقواعد المرور

الملف األمني

نينوى ـ خدر خالت:

اعلــن قائد عمليات نينــوى اللواء 
جنم عبداهلل اجلبوري انه منذ حترير 
مدينــة املوصل لم يفــرض حظر 
مشــيدا  واحدة،  للحظة  التجوال 
باالســتقرار االمني الذي تنعم به 
املدينة، محــذرا بعض االطراف من 
الوقــوف كحجر عثرة امــام اعادة 

اعمار املدينة.
وقــال اجلبوري فــي مؤمتر صحفي 
عقده مبقر عمليــات نينوى، تابعه 
مراســل "الصباح اجلديد" ، "منذ 
اليوم لم  حترير مدينة املوصل وحلد 
نفرض حلظة حظر جتوال واحد على 
اهلها، الن اهلها هم قواتنا االمنية 
االساسية، واهلها نبذوا داعش وال 
يريدون ان يســمعوا اي ذكر لهؤالء 
مــن العصابــات االرهابيــة التي 

اوغلت قتل ودمار باهل املدينة".
واضاف "نحــن وبفضل اهلل ننعم 
باالمن، لكن مــن املمكن ان حتدث 
ثغــرة امنية، واليــوم حدثت ثغرة 
امنية في الســويد، وســبق ذلك 
حادثــة اخرى فــي باريــس وبرلني 
وغيرها، وهذا ليــس باالمر الغريب 
ان  والعجيب، وفي كل مكان ميكن 

يحدث ذلك".
ولفــت اجلبــوري الــى ان "النوايا 
الصادقــة الهــل املوصــل، و نوايا 
اكثر النــاس في القــوات االمنية 
فــي خدمــة اهلهم، لهــذا انعم 
علّي  باالمن". مشــددا  علينا  اهلل 
نبنــي مدينتنا،  ان  "نريــد  بالقول 
ولكن ملاذا يبقــى هؤالء حجر عثرة 
امام اعادة اعمار محافظة نينوى؟" 
تســاءل اجلبوري في اشارة لبعض 

السياسيني.
ومتكنت القوات العراقية املشتركة 
من حترير مدينــة املوصل بالكامل 
فــي نهاية متوز من العــام املاضي، 
للقوات  العــام  القائد  اعلن  حيث 
املســلحة، الدكتور حيدر العبادي 
اعالن حترير كامل ملدينة املوصل في 

الثامن والعشــرين من متوز/ يوليو 
من العام املنصــرم وطرد عصابات 

داعش منها.
وبخصوص الوضع االمني في مدينة 
املوصــل، قال الناشــط واحلقوقي 
املدني املوصلي لقمان عمر الطائي 
الــى "الصباح اجلديد"  في حديث 
ان الوضــع االمني مســتتب جدا، 
وال يوجــد ما يعكر صفوه ســوى 
بعض الشــائعات والدعايات التي 
تبثها بقايا التنظيم والتي اغلبها 
تختبئ هنا او هناك ســواء بداخل 
او في مناطق متاخمة لها  املدينة 
ســواء كانت مأهولة او ال وخاصة 

في منطقة اجلزيــرة غربي املوصل 
وســواحل نهر دجلة فــي جنوبي 

املدينة".
واضاف "بالرغم من ان بقايا داعش 
باتوا يلجؤون الى ارشيف التنظيم 
االجرامي من اعمال قتل وذبح، في 
محاولة يائسة لبث الرعب مجددا، 
لكــن اهالــي املوصل طــووا تلك 
الصفحة الســوداء من تاريخهم، 
واكثــر ما يشــغل اهتمامهم هو 
توفيــر اللقمة احلــالل لعائالتهم 
وهذا يرتبط باعــادة االعمار وتوفير 

فرص العمل".
ويــرى الطائــي ان "الوضع االمني 

فــي املوصل مرشــح لالســتقرار 
اكثر، حيــث ان االزدحامات الهائلة 
في امســيات شهر رمضان املبارك 
وفتــرة العيد لم تشــهد اي خرق 
امني اطالقــا، والكثير من االهالي 
توجهوا للمناطق الســياحية في 
وغيرها  االلعــاب  ومدينة  الغابات 
ليتمتعــوا باالجــواء اجلميلة ولم 
يعكر تلــك الفرحــة اي امر ميكن 

االشارة اليه".
إعالم  اعلن  االمني،  الصعيد  وعلى 
قيادة شرطة نينوى على ان مكتب 
مكافحة إجرام تلعفر التابع ملديرية 
مكافحة اجرام نينوى القى القبض 

على الداعشي حسني سالم ياسني 
مصطفى وضبط بحوزته إستمارة 
اســتقبال الوافدين اجلدد لتنظيم 
داعش وفيها صورته الشــخصية 
وتطوع  التنظيم  بايع  بأنه  واعترف 
في صفوف مايســمى )الشــرطة 

اإلسالمية (.
وبناًء على إعترافه جرى القبض على 
ثالثة عناصر مــن داعش وهم كل 
من: الداعشــي فواز سالم حسني 
مصطفــى، الداعشــي شــعالن 
محمد ابراهيم احمد، الداعشــي 
مصطفى،  ياســني  سالم  محمد 
والذين بايعوا التنظيم وارتدوا الزي 

االفغاني وحملوا الســالح وعملوا 
كمقاتلــني ومســؤولني عن ضرب 
األمنية في  قواتنا  بإجتاه  الصواريخ 
القبض  القي  قاطع سنجار، حيث 
عليهم فــي قضاء تلعفــر غربي 

مدينة املوصل.
فيمــا قامت قوات مشــتركة من 
اللــواء 92 اجليش العراقــي، و لواء 
الشعبي  احلشــد  احلســني هيئة 
بتنفيذ واجب اســتباقي واحترازي 
غربي قضاء تلعفــر، لتأمني القرى 
الواقعة غرب القضاء على طول 60 
كم، وجرى تطهيــر وتفتيش أكثر 

من عشر قرى.

قائد عمليات نينوى: منذ 
تحرير مدينة الموصل 
ولحد اليوم لم نفرض 
لحظة حظر تجوال 
واحد على اهلها، الن 
اهلها هم قواتنا االمنية 
االساسية، واهلها نبذوا 
داعش وال يريدون ان 
يسمعوا اي ذكر لهؤالء 
من العصابات االرهابية 
التي اوغلت قتل ودمار 
باهل المدينة

داعش يلجأ الى أرشيفه اإلجرامي لبث الشائعات في نينوى
الموصل لم تشهد حظرًا للتجوال منذ تحريرها
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قطعات اجليش في نينوى



محليات 4

بغداد - الصباح الجديد:

وجهــت أمني بغــداد الدكتورة 
حملة  بتنفيــذ  علــوش  ذكرى 
كبرى الزالة جميع التجاوزات عن 
االرصفة والشوارع العامة ضمن 
قاطعي بلديتي الرشيد والدورة .
وبينت مديرية العالقات واالعالم 
ان » أمني بغــداد إطلعت خالل 
جولة ميدانيــة لها على الواقع 
املناطق  مــن  لعــدد  اخلدمــي 
الواقعة ضمــن قاطعي بلديتي 
الى  وأوعــزت  والدورة  الرشــيد 
التنسيق  بضرورة  الدائرتني  تلك 
مــع قيــادة عمليــات بغــداد 
مشــتركة  حمــالت  لتنفيــذ 
االرصفة  عن  التجــاوزات  الزالة 

والشوارع والساحات العامة » .
بغــداد  أمــني   « ان  واضافــت 
االهتمام  علــى ضــرورة  أكدت 
مبظهــر العاصمة واحلفاظ على 
نســيجها احلضــري وتطبيــق 
القانون البلدي وعدم الســماح 
بالتجــاوز علــى املــال العــام 
ومتابعة جميع اخملالفات واحالة 
اخملالفني الى اجلهات القضائية » 
، مبينــة ان » أمني بغداد وجهت 
أيضاً املالكات البلدية مبضاعفة 
واالهتمام  البلديــة  اخلدمــات 
ومعاجلــة  املناطــق  بنظافــة 
شــكاوى املواطنــني واالهتمام 

مبقترحاتهم وآرائهم »
على صعيد متصل أعلنت امانة 
بغداد عن زراعة اكثر من )6000( 
شتلة موسمية وعدد كبير من 
ضمن  اخلضرة  دائمة  األشــجار 

قاطع دائرة بلدية مركز الكرخ .
العالقــات  مديريــة  وذكــرت 
واالعالم ان » دائــرة بلدية مركز 
الكــرخ أجنزت خالل شــهر آيار 
 )6078( زراعــة  أعمــال  املاضي 
شــتلة موســمية و)20( مــن 
أشــجار )األلبيزيا و األكاسيا ( و 
عدد  في  ألري  صيانة منظومات 
واجلزرات  العامــة  احلدائــق  من 

الوسطية ».

واضافــت ان » األعمال الزراعية 
 )850( وتقليم  تضمنت تشذيب 
من األشــجار والنخيــل وإدامة 
)5150(م2 مــن احلدائق واجلزرات 
الوســطية وإنشــاء عــدد من 
عن  فضال  الزراعيــة  الكابــات 
تكثيــر النباتــات في املشــتل 
الرئيس للدائرة البلدية » ، الفتة 
الى ان » أعمــال الدائرة البلدية 
لم تقتصر على األعمال الزراعية 
تســليك  أعمال  تضمنــت  بل 
مياه  تصريف  خطوط  وتنظيف 
و  واألمطار  الصحــي  الصــرف 
وترقيع  اجلانبي  القالــب  صيانة 
املقاطع املتضررة من الشــوارع 
الشــوارع  وغســل  وتنظيــف 

الرئيســة وإزالة التجاوزات التي 
تعوق عمل تقدمي اخلدمات ». 

كما اعلنــت امانة بغــداد عن 
إزالة اكثــر من الف جتــاوز في 
آيار  بغداد خالل شهر  العاصمة 
املاضي ، مبينــة أن  دائرة بلدية 
مركز الكرخ بالتعاون مع مديرية 
احلراســات واالمن وبالتنســيق 
مع قيادة عمليــات بغداد ازالت 
العاصمة  فــي  جتــاوزا   )1946(

بغداد خالل شهر آيار املاضي .
وأضافت ان  احلمالت املشــتركة 
تضمنــت إزالــة )95( كشــكا 
وســقيفة و )160( جتــاوزا على 
إعالنية  لوحة  و)1600(  الرصيف 
و )4( مواقع لبيــع االغنام و )4( 

االنشــائية  املواد  لبيــع  مواقع 
و)45( من االســيجة املتجاوزة و 
رفع )37( من الكتل الكونكريتية 
، مشيرة الى أن  امانة مستمرة 
التي  التجاوزات  جميع  ازالة  في 
والســابلة  املرور  حركــة  تعوق 

وتعرقل اعمال تقدمي اخلدمات 
الــى ذلك اجنــزت امانــة بغداد 
اعمــال اكســاء )1900(م2 من 
والفرعية  الرئيســة  الشــوارع 

ضمن قاطع بلدية الغدير .
وذكرت مديرية العالقات واالعالم 
ان » دائــرة بلديــة الغدير اجنزت 
اعمــال اكســاء )1900(م2 في 
عــدد من احملــالت الســكنية و 
مســتمرة في تنفيــذ خطتها 

واألزقة   الشوارع  وترقيع  إلكساء 
، مبينة ان » قســم الطرق في 
الدائرة البلديــة يواصل اعماله 
الرئيسة  في صيانة الشــوارع  
والفرعية ضمن خطة باالعتماد 
تنتجه  وما  الذاتــي  اجلهد  على 
معامل االسفلت التابعة لدائرة 

املشاريع  ».
اضافة الى ذلــك حققت امانة 
بغــداد نســب اجنــاز متقدمة 
من اعمال اكســاء شــارع )20( 
مبنطقة ســبع قصور والشوارع 
 )771( احمللــة  ضمن  الرئيســة 
مبنطقة حي النصر ، وان مالكات 
دائرة املشــاريع اكملت الطبقة 
اكساء شارع  اعمال  الثانية من 

ســبع  مبنطقة  علي(  )ابــو   20
املباشر  التنفيذ  بطريقة  قصور 
الطبقة  فرش  أعمال  وباشــرت 
بطول  )الســطحية(  االخيــرة 

)1000( متر.
واضافت ان مالكات الدائرة تقوم 
الشوارع  اكســاء  بأعمال  ايضا 
الرئيسة للمحلة )771( مبنطقة 
حي النصر بعد ان اكملت أعمال 
اجلانبــي محققة  القالب  مــد 
نســب اجناز متقدمة من اعمال 
التنفيذ  وبطريقــة  اإلكســاء 
املباشــر ضمــن اخلطــة التي 
لتحســني  بغداد  امانة  اعدتها 
الواقــع اخلدمــي فــي منطقة 

املعامل.

أمين بغداد تتجه صوب حملة كبرى إلزالة التجاوزات في العاصمة  
زراعة )6000( شتلة موسمية وأشجار دائمة الخضرة

ص

أكدت أمين بغداد 
على ضرورة 

االهتمام بمظهر 
العاصمة والحفاظ 

على نسيجها 
الحضري وتطبيق 

القانون البلدي وعدم 
السماح بالتجاوز على 

المال العام

إزالة التجاوزات في العاصمة
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الصناعة تجّهز 
النفط برافعات إنارة 

وباصات هونداي
بغداد - الصباح الجديد:

جهــزت الشــركة العامة لصناعة الســيارات 
واملعدات احدى شــركات وزارة الصناعة واملعادن 
وزارة النفط برافعات انارة وباصات هونداي مبوجب 

العقود املوقعة بني الطرفني.
وقال مدير عام الشــركة املهندس طالل حسني 
ســلمان في تصريحات صحفية بأن شــركته 
قامت خالل شــهر حزيران اجلاري بتجهيز شركة 
االنابيب النفطية برافعات انارة )25( مترا شامي 
افيكو عدد )4( وجتهيــز معهد التدريب النفطي 
في مصفى بيجــي بباصات هونــداي عدد )2( ، 
مؤكدا ان منتجات الشركة حتضى بقبول واسع 
مــن وزارات ومؤسســات الدولة ملــا متتاز به من 
كفــاءة ومتانة وجودة عاليــة ، مبديا في الوقت 
ذاته االستعداد لتلبية حاجة جميع دوائر الدولة 
مــن مختلف االليــات واملعــدات التخصصية 

وباملواصفات والكميات املطلوبة.
واشار مدير عام الشركة الى ان الشركة العامة 
لصناعــة الســيارات واملعدات تواصــل جتهيز 
شــركة توزيع املنتجات النفطية بشاحنات نوع 
فولفــو رأس تريلــة )4×6( ضمــن العقد املوقع 
معها والقاضي بتجهيزها بعدد )200( شــاحنة 
اضافــة الى تدريب مــالك متخصص من اجلهة 
املســتفيدة على صيانة هذه الشــاحنات حيث 
جهزت الشركة الدفعة االولى من هذه الكمية 
والبالغة )52( شاحنة بعد فحصها وقبولها من 
اجلهة املذكــورة وان العمل جار على جتهيز بقية 

الدفعات. 

وزير النقل يطلع على 
واقع العمل في مينائي ام 

قصر الشمالي والجنوبي

توزيع عقود شقق بسماية 
بين عائالت الشهداء

البصرة - الصباح الجديد:
اطلع وزير النقــل الكابنت كاظم فنجان احلمامي 
ميدانيا علــى واقع العمل فــي مينائي ام قصر 
الشــمالي واجلنوبي وبرفقته مدير عام الشركة 
العامــة ملوانىء العــراق املهندس عزيز هاشــم 

العبيدي واملعنيني في  الشركة.
وعقد الوزير اجتماعا موسعا بني هيئتي الكمارك 
واملنافذ احلدودية من جهة ومدراء املوانىء العراقية 
من جهة أخرى ودعا فيه إلى وضع مرتكزات عمل 
بني اجلهات احلكومية العاملة في املوانئ للوصول 
الى مرحلة من االنســجام والتكامل داخل احلرم 

املينائي.
ولفت احلمامي إلى اهمية العمل على تبســيط 
االجــراءات الگمركيــة مــن احل عــدم تكدس 
البضائع في املوانئ وتسهيل حصول التجار على 
بضائعهم بانســيابية دون معوقات تذكر، مؤكدا 
ان مينائي ام قصر الشــمالي واجلنوبي يتطلعان 
إلــى مزيد مــن التقدم فــي عملية اســتقبال 
احلموالت والبضائع عبر املنفذ البحري والذي يعد 

اليوم نشطاً نتيجة احلموالت التي يستقبلها.
هذا واطلع الوزير على مراحل العمل في ســاحة 
الترحيب الكبرى والتي تشــهد حركة متواصلة 
من االعمال التي تســير بوتيرة متصاعدة بهدف 
اجنازهــا حيث ســتكون منطلقاً لتبادل شــتى 
البضائع واحلموالت املتنوعة وتسليمها ألصحابها 

بعد استكمال االجراءات املطلوبة بشأنها. 

بغداد - الصباح الجديد:
باشرت مؤسسة الشــهداء وبالتعاون مع هيئة 
االســتثمار الوطنيــة بتســليم الوجبة االولى 
لعقود الشقق الســكنية في منطقة بسماية 
لذوي  الشهداء بواقع 25 عقدا يومياً من مجموع 

250 شقة في معرض بغداد الدولي .
واعربت املؤسســة عن املها باجناز توزيع جميع 
العقود خالل مــدة ال تتجاوز الشــهر اي بواقع 
وجبتني اسبوعيا وحتت اشــراف اللجان اخلاصة 
املشــكلة من قبل املؤسسة على توزيع الشقق 
وذلك ضمن توجهها السكان ذوي الشهداء عن 
طريق التنســيق املشــترك مع هيئة االستثمار 
الســتحصال وجبــات جديــدة مــن الشــقق 

السكنية.
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بغداد - الصباح الجديد:

والفنية  الهندسية  املالكات  اجنزت 
التابعة في مديريــة توزيع كهرباء 
وتشــغيل  بنصب  اعمالها  الكرخ 
محولة )33 ك.ف( في محطة البياع 

الثانوية.
وقال املتحدث الرسمي باسم وزارة 
ســري  مصعب  الدكتور  الكهرباء 
االعمال تضمنت  نصب  ان  املدرس 
محولة قدرة )33 ك.ف( في محطة 
نوع ســيمنز  الثانوية من  البيــاع 
بــدالً من احملولــة املعطوبة رقم /1 
والتي ســحبت من محطة جكوك 
الشــركة  مع  بالتعاون  املتنقلــة 
احملولة  واعادة  البري،  للنقل  العامة 
املعطوبة إلى مخازن عويريج ، حيث 
شــارك في العمل كل من شعبة 

صيانــة محطــات 33ك.ف، ومالك 
محطــة البياع وشــعبتي صيانة 

احملافظة والقابلوات.
الهندســية  املالكات  واصلت  كما 
والفنية في مديريــة توزيع كهرباء 
املشاهدة-  الشمالي، قطاع  الكرخ 
الطارميــة وصيانة نصــر التابعة 
للمديرية العامة املذكورة حمالتها 
برفــع التجــاوزات احلاصلــة على 
مناطق  في  الكهربائية  الشــبكة 

أطراف بغداد الشمالية.
واوضح املدرس ان احلمالت تضمنت 
رفــع التجاوزات احلاصلــة من قبل 
املنازل الســكنیة واملعامل والورش 
الصناعیة ورفع التجاوزات احلاصلة 
من قبــل بعض أصحــاب بحيرات 
تربية األســماك، الــى جانب اخذ 
للمتجاوزين على  تعھدات خطیــة 
وسيخضع  الكهربائية  الشــبكة 

اخملالــف لغرامة مالية ومســاءلة 
قانونية في حال تكرار ذلك.

األســالك  مصادرة  املــدرس  واكد 
فــي  املســتعملة  الكهربائيــة 
الشــبكات  التجاوز على  عملیــة 
الكهربائيــة والتي تســببت بهدر 
وضياع في الطاقــة الكهربائية مما 
أدى إلــى تذبذب التيــار الكهربائي 
على  والتشديد  اســتقراره،  وعدم 
ضــرورة إكمال معامــالت اإليصال 
خالل  املقاييس  ونصب  الرســمية 
واســتمرار  أســبوع  أقصاها  فترة 
العمــل علــى مكافحــة ظاهرة 
اذ رصدت  الهيلوجــني،  مصابيــح 
في  متوهجة  هيلوجــني  مصابيح 
ساعات النهار في أثناء احلملة ورفع 
جميــع التجاوزات وحســب جدول 
أعد لهذا األمر وسينجز مبدة زمنية 
محددة، وان الغاية من هذه احلمالت 

لتقليل الزخم احلاصل على خطوط 
إيصال  ولضمان  الوطنية  الشبكة 
الطاقــة الكهربائية جلميع األحياء 
الســكنية دون انقطــاع أو ضعف 
في الطاقـــة اجملهـــزة بسبـــب 
املنظومـــة  علـــى  التجـــاوزات 

الكهربائيـة.
علــى صعيــد ذي صلــة وبجهود 
مــالكات  متكنــت  اســتثنائية، 
التيار  أعادة  الكفاءات مــن  صيانة 
الكهربائي بعد نشــوب حريق في 
وبالتعاون   )16( زقــاق   )657( محلة 
مع فرق الدفاع املدني ، فيما باشرت 
في  والفنية  الهندســية  املالكات 
املديريــة العامــة لنقــل الطاقة 
الكهربائيــة املنطقة الوســطى، 
الدوريــة  لعدد  اعمال الصيانـــة 
التابعـة  التحويلية  محطاتها  من 

لهـا.

تقرير

نصب وتشغيل محول )33 ك ف ( في محطة البّياع الثانوية 

بغداد - الصباح الجديد:
اعلنــت الشــركة العامــة لتجارة 
املواد الغذائية فــي وزارة التجارة عن 
محافظات  فــي  فروعها  اســتمرار 
وكربالء  االشــرف  والنجف  واســط 
املقدســة وبابل والديوانيــة وذي قار 
بتجهيــز احلصــص التموينيــة من 
والزيت ضمن مفردات  السكر  مادتي 

البطاقة التموينية .
واكــد مدير عام الشــركة املهندس 
قاســم حمود على اســتكمال فرع 
واســط بتجهيز احلصص املقررة من 
مادتي السكر والزيت وبنسبة 100% 
فيما جهز فــرع النجف كمية) 825( 
طنا مــن الســكر و)1320( طنا من 
زيت الطعام وفرع كربالء جهز سكر 
بكميــة )1313( طنــا و)1126( طنا 
زيت طعــام وفرع بابل جهز املواطنني 
و)9769(  )1664( طنا ســكر  بكمية 
طنا زيت طعــام وفرع الديوانية جهز 
كمية )273( طنا ســكر وفرع ذي قار 

جهز كمية )160( طنا سكر.
مــن جانب اخر اشــار املديــر العام 

بحمالتها  الشــركة  اســتمرار  الى 
التطوعية لتشــجير وزراعة احلدائق 
اضافة الــى حمالت االدامة وتنظيف 
الســاحات واملمرات ورفــع االنقاض 
وذلك من قبل موظفيها في مراكزها 

وفروعها في بغداد واحملافظات . 
الشركة  اعلنت  متصل  صعيد  على 
العامــة لتصنيع احلبوب فــي وزارة 
التجارة عن مواصلة فرع الشركة في 
الســليمانية  بانتاج وتوزيع الطحني 

ضمن مفردات البطاقة التموينية .
وقال مدير عام الشــركة طه ياسني 
عباس واضاف ان فرع الشركة يعمل 
جاهــدا اليصال مــادة الطحني الى 
بالبطاقة  املشمولة  العائالت  جميع 
التموينية بانحاء احملافظة حيث يقوم  
تفتيشية  بجوالت  وفني  رقابي  فريق 
على املطاحن العاملة  وسحب مناذج 
من االنتاج الجــراء الفحص اخملتبري 
ومطابقته  صالحيتــه  مــدى  وبيان 
للمواصفات املعتمدة ، كما يســعى 
فرع الشركة  لتوفير احلبوب املطلوبة 
بالتنســيق مع شركة جتارة  لالنتاج 

احلبوب ، 
واشــار املدير العام الــى وجود )11( 
الســليمانية  في  عاملة  مطحنــة 
بطاقات انتاجية عالية تغطي حاجة 
احملافظة وتســهم بتجهيز العائالت 
مبادة  االقليم  في محافظات  النازحة 
الطحني ، الفتا الــى ان عملية توزيع 
الطحني جتري من خالل )1042( وكيل 

طحني في عموم احملافظة .
واضــاف املدير العــام ان الفرع يقوم 
مبنــح وجتديد اجازات ممارســة املهنة 
للمخابز واالفــران حيث هناك )431( 
فرنا مجازا رســميا و )820( مخبزا و 
)26( اجــازة معجنــات ضمن احلدود 
االدارية للمحافظة ، مؤكدا ان عملية 
التجهيز جتري بالتنســيق مع شركة 
املطلوبة  احلبوب  لتوفير  احلبوب  جتارة 
النتــاج وتوزيع احلصــة املقررة ضمن 
مخصــص احملافظة ، مؤكــدا دعوة 
وكالء الطحني ملراجعة مراكز القطع 
التجهيــز للحصة  لتســلم قوائم 
التســويق  خطة  حســب  املقــررة 

املركزية الصادرة من املقر العام . 

بغداد - الصباح الجديد:
دعت الشركة العامة للمعارض 
واخلدمات التجارية العراقية في 
التجارة اجلانب الفرنســي  وزارة 
بــدورة  الفاعلــة  للمشــاركة 
بنسخته  الدولي  بغداد  معرض 
استعدادتها  وذلك ضمن   45 الـ 
في  الدوليــة  الــدورة  القامــة 
العاشر من شهر تشرين الثاني 

املقبل .
وبحــث مديــر عــام املعــارض 
املهنــدس هاشــم محمد حامت 
خــالل لقائــه رئيس القســم 
الســفارة  فــي  االقتصــادي 
ســانتوس  رافائيل  الفرنســية 
الفرنسي  التجاري  واملستشــار 
لويس أكليمس مشاركة فرنسا 
في الدوره الدولية ملعرض بغداد 
الدولي اضافة الى بحث مجاالت 

التعاون املشترك بني البلدين.
واكد مدير عام الشــركة خالل 
اللقاء على ضــرورة عودة اجلناح 
الفرنسي للمشــاركة في دورة 

بعد  الدولــي  بغــداد  معــرض 
انقطــاع دام خمس ســنوات ، 
الرائدة  الدول  باعتبار فرنسا من 
في اجملاالت االقتصادية والتجارية 
وذات خبرات وجتــارب عديدة في 
العراق  هذا اجملال يستفيد منها 
في تبادل تلك اخلبرات والتجارب 
من خالل الدخول في املشــاريع 
البــالد  داخــل  االســتثمارية 

وخارجها .
واشار املدير العام الى ان مشاركة 
الشركات الفرنسية في الدورات 
الى  تســعى  كانت  الســابقة 
ايجاد ارضية مشتركة للتعريف 
وإمكانية  وقدراتهــا  بنتاجاتها 
االســتفادة منهــا فــي مجال 
االســتثمار من خــالل التعامل 
املباشــر مع هذه الشركات دون 
احلاجة الى وسيط وخلق شراكة 
حقيقية بني العراق وفرنسا من 
اجل تنشــيط احلركة التجارية 
واالســتفادة منها في مشاريع 

العراق اخملتلفة والبنى التحتية.

أبــدى املستشــار  مــن جانبه 
استعداده  الفرنســي  التجاري 
االتصــال بالشــركات في بالده 
وحثهم على املشاركة في الدورة 
الدوليــة ملعرض بغــداد الدولي 
املقبلــة ، معربا عن ثقته بقدرة 
العــراق على النهــوض بواقعه 
االقتصادي واالنفتاح على جميع 
الدول والشــركات وفــي كافة 

الصعد التجارية واالقتصادية.
هــذا ويشــهد معــرض بغداد 
توافد  االيام  الدولي خالل هــذه 
عدد من السفراء ورجال االعمال 
اســتعدادا  الشــركات  ومدراء 
45 ملعرض  بالدورة  للمشــاركة 
إقامتها في  املقرر  الدولي  بغداد 
العاشر من شهر تشرين الثاني 

املقبل وتستمر ملدة عشرة أيام.
ومن اجلدير بالذكر ان الشــركة 
احلجز  باب  االول  امــس  اطلقت 
االلكترونــي للمشــاركة فــي 
الدورة خمســة واربعون ملعرض 

بغداد الدولي . 

العراق يدعو فرنسا للمشاركة في معرض بغداد الدولي التجارة تواصل تجهيز المواطنين بالسكر والزيت 

النجف - الصباح الجديد:
وصل الى محــور عمليات دجلة 
في قاطع عمليات سامراء فريق 
طبــي من دائرة صحــة النجف 
االسناد  لتقدمي  وذلك  االشــرف 
والتمريضي  والصحــي  الطبي 

جلرحى ومرضــى القوات االمنية 
الشــعبي  واحلشــد  البطلــة 
املقــدس والقوات التي متســك 
االرض بعــد حتريرهــا وجلميــع 
املواطنــني املتضررين في جميع 

قواطع العمليات.

الطبي  الفريــق  رئيــس  وقــال 
ومعــاون مدير عام دائرة الصحة 
ان  هادي  الدكتور محمد حسني 
الفريق وهو واحد من سلســلة 
الصحة  دائرة  دأبــت  فرق طبية 
على ارســالها منذ بدء عمليات 

توجيهات  ضمــن  يأتي  التحرير 
الدعم  بتقــدمي  الصحــة  وزارة 
واالسناد ملقاتلينا االبطال ووفقا 
جلداول دوريــة مضيفا ان الفريق 
االختصاصــات  يضــم شــتى 
عامة  ،جراحة  الباطنية  الطبية 

جراحة  والفكني،  الوجه  ،جراحة 
جراحــة  والعظــام،  الكســور 
االذن واالنــف واحلنجــرة جراحة 
، جراحــة  العصبيــة  اجلملــة 
اختصاصيو  الدمويــة،  االوعية 
التخدير واالشــعة والسونار مع 

صيادلة  ومســاعدي  صيادلــة 
وممرضــني ومختبريني ومصورين 
طبية  اجهزة  وتقنيي  شعاعيني 
أضــــافة الى اطبـــاء تخديــر 
واختصاصييـــن فـــي جراحـة 

االوعـية الدمويـة.

فريق طبي من النجف يعالج المقاتلين والمواطنين في سامراء 
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلن مســؤول عســكري أميركــي رفيع أن 
واشــنطن ســتقدم لبيونغ يانغ قريبا جدوال 
زمنيا »مبطالب محددة« لنزع الســاح النووي 
في شبه اجلزيرة الكورية، وتنفيذ االتفاق املبرم 

في قمة سنغافورة باخلصوص.
ولفتت وكالة رويترز إلى أن املسؤول األميركي 
لم يكشــف خال حديثه مع صحفيني قبيل 
رحلة ســيقوم بها وزير الدفــاع جيم ماتيس 
إلى آسيا، تفاصيل محددة بهذا الشأن، لكنه 
أملح إلى أن اجلدول الزمني ســيكون قصيرا مبا 

يكفي ملعرفة حقيقة نوايا كوريا الشمالية.
وقال املسؤول الرفيع الذي طلب عدم الكشف 
عن اسمه: »ســنعرف قريبا إن كانوا يعملون 
بحســن نية أم ال«، مضيفا في هذا السياق 
أنه »ستكون هناك مطالب محددة وسيكون 
هناك جــدول زمني محدد عندما نعرض على 
الكوريني الشــماليني أفكارنا بشــأن تنفيذ 

اتفاق القمة«.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن اجليش السوري 
بدعم من ســاح اجلو الروســي صد هجوما 
جلبهة النصرة على عدة بلدات جنوب سوريا، 

ما أدى إلى مقتل عشرات اإلرهابيني.
وقال املركز الروســي للمصاحلة في ســوريا 
في بيان له امس االثنني، إن مسلحي »جبهة 
النصرة« شــنوا هجوما ضد بلــدات بجنوب 
ســوريا »ســبق أن انضوت طواعيا حتت لواء 
الســلطة الشــرعية«، لكن اجليش السوري 
بالتعــاون مع تشــكيات مــن »اجليش احلر« 
وبدعم من ســاح اجلو الروسي متكن من صد 

هذا الهجوم«.
وأضاف البيــان أن العملية أدت إلى مقتل 70 
مسلحا وتدمير 3 مدرعات و14 سيارة رباعية 
الدفع لهم، بينما لم تتكبد القوات السورية 

أي خسائر.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
دّمر انفجار لم تُعرف أســبابه 3 طبقات من 
مبنى ســكني في مدينة فوبرتال غرب أملانيا، 
ما أدى إلى إصابة 25 شخصاً، جروح 4 منهم 
بالغــة. وفتحت الشــرطة األملانيــة حتقيقاً 
ملعرفة مابســات احلادث، من دون أن تشــير 
إلــى احتمال حصول عمــل إرهابي، واكتفت 
بإعان أن انفجــاراً هّز مبنى من 7 طبقات، ما 
أوقع 25 جريحاً، مشــيرًة إلى أن اندالع حريق 
فيه وانهيار أجزاء منــه، صّعبا عمليات رجال 

اإلطفاء واإلنقاذ.
وأضافــت أن االنفجار الــذي حصل منتصف 
ليل الســبت- األحد، دّمر 3 طبقات من املبنى 
الذي يضّم 7 طبقات، إضافة إلى تضّرر مبنى 
مجــاور. كما أحدث االنفجــار ضجيجاً هائاً 
أخاف القاطنني في مبــاٍن مجاورة، ودفعهم 
إلى الشــارع مذعورين. وواجه رجال  للخروج 
اإلطفــاء صعوبة في الســيطرة على احلريق 
فــي املبنى، نتيجــة انهيارات مســتمرة في 
4 أشــخاص  بعض أنحائــه. لكنهم أنقذوا 
أُصيبوا بجروح بالغــة وحوصروا داخل املبنى، 
كما عاجلت فرق اإلســعاف 21 فرداً إصاباتهم 

طفيفة.
ولم تستبعد الشرطة ارتفاع أعداد املصابني، 
إذ أعلنت أنه »ال ميكن استبعاد وجود أشخاص 

)حتت األنقاض( في املبنى«، 

جدول زمني الختبار 
»حسن نوايا« بيونغ يانغ 

الجيش السوري يصد 
هجوما للنصرة بدعم 

جوي روسي

25 جريحًا بانفجار دّمر 
مبنى في ألمانيا

متابعة ـ الصباح الجديد:

فــاز الرئيس رجب طيــب أردوغان 
بوالية ثانية في انتخابات رئاســية 
اعتبــرت منعطفــا مفصليا في 
احلياة السياسية لألتراك. فقد نال 
الرئيس التركي أصوات نحو 52.7% 
انتخابات  األتراك، في  الناخبني  من 
املشــاركة فيها  بلغــت نســبة 
نحو %87، وفقا ملــا أعلنته وكالة 

األناضول التركية لألنباء.
أردوغان  النتيجة حصــل  وبهــذه 
على تفويض سياسي من الشعب 
النظام  مامــح  لتغيير  التركــي 
السياسي في الباد ألول مرة منذ 
قيام اجلمهوريــة التركية على يد 
مصطفى كمال أتاتورك قبل اكثر 

من تسعني عاما.
االنتخابــات طالبا  أردوغــان  دخل 
حصر معظم السلطات التنفيذية 
بــني يديه ومنحــه صاحيات غير 
السياسي  النظام  في  مســبوقة 
الذي أقــره الناخبــون األتراك في 
وافقوا عليها  تعديات دســتورية 
في استفتاء جرى في أبريل/ نيسان 

.2017
وضمــت تلــك التعديــات إلغاء 
وتعيني  الــوزراء  رئيــس  منصــب 
الرئيس لكبار املســؤولني من وزراء 
ونواب للرئيس ومنحه حق التدخل 
وفرض  للباد  القانوني  النظام  في 

حالة الطوارئ.
اآلن وقد حسم أمر االنتخابات في 
اجلولــة األولى ســيمضي الرئيس 
بأغلبية من  البرملــان  مدعوما في 
نــواب حزبــه: العدالــة والتنمية 
وحليفــه احلركــة القوميــة في 
الرئاســي  النظام  أركان  توطيــد 

اجلديد.
اما معارضوه الذين نافســوه على 
خمسة  وهم  الرئاســة  كرســي 
بكل  املعارضــة  أحــزاب  ميثلــون 
هزميته  من  يتمكنوا  فلم  أطيافها 
وال  الرئاســية  االنتخابات  فــي  ال 
البرملانيــة. أقواهــم كان محــرم 
إينجه عن احلــزب اجلمهوري، الذي 
أتاتــورك، وحصل  بوريث  يوصــف 
علــى نســبة 30.7.% من مجموع 

األصوات.
ودخــل إينجه املنافســة متعهدا 
وإعادة  للباد  دســتور جديد  وضع 
وفصل  البرملاني  بالنظــام  العمل 

الســلطات، ووضع نظام تعليمي 
مجانــي دميقراطــي علماني وحل 
القضية الكردية مبا يصون »كرامة 
األكراد ويبدد مخاوف األتراك« على 

حد تعبيره.
لكن يبدو أن الناخبني األتراك جددوا 
وحزبه  أردوغان  الرئيس  ثقتهم في 
وحليفهما. فأردوغان الذي برز على 
منذ  التركية  السياسية  الساحة 
16 عامــا كرئيس للــوزراء أوال ثم 
رئيســا للجمهورية بعد ذلك مدد 
سيطرته على الساحة السياسية 
فــي بــاده اليوم خلمس ســنوات 

أخرى.
وكان أنصار أردوغــان بدأوا يعبرون 
عــن فرحتهم بالتلويــح باألعام 
قبل  حتى  الشــوارع،  في  التركية 

إعان النتائج.
وقال أردوغان أّن »تركيا، مع نســبة 
مشاركة قاربت 90 في املئة، أعطت 

العالم درسا في الدميوقراطية«.
وبدا أردوغان اثناء احلملة االنتخابية 
في موقف دفاعي، حيث وعد برفع 
ســريع حلال الطوارىء وبتســريع 
عــودة الاجئــني الســوريني الى 
بادهــم، لكنه اعلن هــذا بعد ان 

وعد منافسه اينجه باالمر ذاته.
وثــارت مخــاوف حــول التزويــر 
خصوصا في مناطق جنوب شرقي 
تركيا، حيث تقطن غالبية كردية. 
حشــدوا  الذين  املعارضون  ونــدد 
بحدوث  املراقبــني  مــن  الكثيــر 
اخــاالت خصوصا فــي مقاطعة 

شانلي اورفا.
وبعدما صوت في معقله في يالوفا 
)شمال غرب( توجه اجنيه الى انقرة 
ملتابعة النتائــج امام مقر الهيئة 
االحزاب  ممثلي  مطالبا  االنتخابية، 
بعــدم مغادرة مكاتــب التصويت 

حتى انتهاء الفرز.

اجنيه »ســأحمي حقوقكم.  وقال 
كل ما نريده هو منافســة عادلة. 
نحن ال نخشــى شــيئا وال نصدق 

التقارير احملبطة«.

مراجعة مطلوبة
فــي عهد أردوغان شــهدت تركيا 
داخليا منــوا اقتصاديا كبيرا. لكن 
معارضيــه يؤاخذونــه علــى ما 
احلريات  علــى  تضييقا  اعتبــروه 
اإلعامية والسياسية بعد احملاولة 
 2016 الفاشــلة عــام  االنقابية 
حيث اعتقــل أكثر مــن 60 ألف 

شخص.
كما شــهدت عاقــات تركيا مع 
بعــض الدول األوروبيــة والواليات 
املتحدة وبعــض دول اخلليج توترا 
بسبب مواقف أنقرة وقراراتها إزاء 
قضايــا إقليمية مــن قبيل احلرب 
في ســوريا واألزمة اخلليجية. وقد 

أثار أردوغان استياء كل من الرياض 
بشــكل  ملســاندته  ظبي  وأبــو 
واضح موقف قطر في أزمتها مع 

السعودية واإلمارات.

*تعهد مبكافحة اإلرهاب
التزامــه  عــن  أردوغــان  حتــدث 
اإلرهابية«،  املنظمــات  بـ«محاربة 
و«الصمــود في القتــال من أجل 
حتقيــق حريــة أكبــر لألراضــي 
السورية« وزيادة »املكانة الدولية« 
لتركيــا، وقال: »تركيــا ال متلك أي 
حلظة لتهدرها، ونحن نعلم ذلك«. 
وقال: »سيلوح علمنا بحرية أكبر، 
بالسام«،  وســينعم كل مواطن 
وذلــك قبــل أن يقود احلشــد في 
هتاف: »أمة واحدة ، علم واحد، بلد 

واحد، دولة واحدة«.

*سلطات جديدة بيد أردوغان اآلن

من املقرر أن يتولى الفائز بالسباق 
الرئاسي ســلطات جديدة غريبة 
في  عليها  املوافقــة  جرت  بالكاد 
اســتفتاء أجري عام 2017 شابته 
تلك  باالحتيال. تشــمل  مزاعــم 
الســلطات السيطرة التامة على 
مجلس الوزراء والتمتع بســلطة 
واملســؤولني،  القضاة  كبار  تعيني 
مبا فــي ذلك نــواب الرئيــس غير 
املنتخبني. إضافــة إلى أن الرئيس 
ســتكون لــه ســلطة إصــدار 
تشريعات يتم التعامل معها مثل 
القوانني. ستمكن تلك السلطات 
املشــهد  تغييــر  مــن  الفائــز 
السياســي التركي لسنوات ورمبا 
في  إذ ســيبقى  مقبلة،  لعقــود 
الرئاسة حتى عام 2028 إذا فاز في 
االنتخابات مرة أخرى. بينما تعهد 
مرشــحو املعارضة بإلغاء النظام 

الرئاسي في حال فوزهم.

قال: تركيا أعطت العالم درسا في الديموقراطية

أردوغان يفوز باالنتخابات الرئاسية من الدورة األولى 
بالغالبية المطلقة من األصوات

دخل أردوغان 
االنتخابات طالبا حصر 

معظم السلطات 
التنفيذية بين يديه 

ومنحه صالحيات غير 
مسبوقة في النظام 
السياسي الذي أقره 
الناخبون األتراك في 

تعديالت دستورية 
وافقوا عليها في 
استفتاء جرى في 

أبريل/ نيسان 2017.
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الصباح الجديد ـ وكاالت:

االحتاد  دبلوماسيون ومسؤولون من  قال 
األوروبي إن االحتاد سيفرض عقوبات على 
سبعة من مســؤولي األمن في ميامنار 
امــس االثنني بســبب ما يصفــه بأنه 
انتهاكات ممنهجة حلقوق اإلنســان ضد 

مسلمي الروهينجا.
جتميد  السبعة  املســؤولون  وسيواجه 
أصولهم ومنعهم من الســفر إلى دول 
االحتــاد األوروبي بعد أن مدد االحتاد حظر 
ســاح وقرر منع أي تدريب أو تعاون مع 

القوات املسلحة في ميامنار.
دبلوماســية  العقوبات حتوال في  ومتثل 
االحتــاد األوروبي الذي علــق قيودا على 
2012 لدعــم حتولها  ميامنار في عــام 
اجلزئــي إلــى احلكــم الدميقراطي في 

السنوات القليلة املاضية.
توترت  اجلانبــني  بــني  العاقات  لكــن 
ألف من   700 بســبب معانــاة نحــو 
مســلمي الروهينجا فــي والية راخني 
والتي وصفتها األمم املتحدة بأنها تصل 
إلى حد تطهيــر عرقي يقوم به اجليش. 
وترفض ياجنــون كل االتهامات املوجهة 

إليها.

وفرضــت الواليات املتحــدة  في كانون 
األول، عقوبات ردا على حملة عسكرية 

على أقلية الروهينجا في راخني.
وحذت كندا حــذو الواليات املتحدة في 
فبراير شــباط عندما نشرت رويترز في 
إطار تغطيتها لألحداث في ميامنار أنباء 
عن مقتل عشــرة من الرجال والصبية 
من الروهينجــا في قرية إيــن دين إما 
طعنا بيد قرويني بوذيني أو برصاص قوات 

األمن.

*عقوبات ضد جنراالت
 في جيش ميامنار

العقوبات التي يســتعد االحتاد األوروبي 
إلعدادها ضد جنراالت في جيش ميامنار 
ستكون هي األشــد له حتى اآلن، وقد 
تتضمن حظر الســفر وجتميد األرصدة، 
ضمن محاولته محاســبة العسكريني 
املســؤولني عــن انتهاكات مورســت 
منذ أغســطس )آب( املاضي ضد أقلية 
الروهينغا املســلمة فــي ميامنار، التي 
وصفت مــن قبل منظمــات حقوقية 
وأمميــة بأنهــا منــوذج علــى التطهير 
األوروبيــة اجلديدة  العرقي. اإلجــراءات 
إلــى عقوبات  األرجح  ســتضاف على 
أميركية وكندية مفروضة بالفعل. قال 

دبلوماســيان: إن االحتاد األوروبي سيبدأ 
التكتل  دعوة رسمية ملسؤولة  بتوجيه 
للسياســة اخلارجية األســبوع املقبل 
لوضــع قائمة بأســماء محتملة فيما 

يتصل بقتل مسلمي الروهينغا
إلى  إشــارة  فــي  دبلوماســي  وقــال 
نقلت  األوروبــي، كما  االحتــاد  عقوبات 
عنه »رويترز«: »ســيدعو وزراء اخلارجية 
فيديريكا  اخلارجية  السياسة  مسؤولة 
موجيريني ألن تقترح دون إبطاء إجراءات 
مقيدة علــى أعضاء كبــار في جيش 
ميامنار بسبب انتهاكات ممنهجة حلقوق 
اإلنســان«.  وســيطلب وزراء اخلارجية 
العمل  وخدمات  موجيرينــي  من  أيضاً 
اخلارجي األوروبي بحث سبل تعزيز احلظر 
على األسلحة الذي فرضه التكتل منذ 

التسعينات على ميامنار.
 ومــن املتوقع أن يجــدد التكتل دعوته 
»رويترز«  وكالــة  صحافيي  عن  لإلفراج 
12 )كانون األول( بسبب  احملبوسني منذ 
األســرار  قانون  انتهكا  أنهما  اتهامات 
الرســمية مليامنار، وذلك فــي بيان من 
املتوقع أن ينشر يوم االثنني خال اجتماع 

اعتيادي لوزراء خارجية االحتاد.
من جهة أخرى، انتقدت وكاالت إنسانية 
خطة حلكومة بنغاديش لنقل عشرات 

اآلالف مــن الروهينغا إلى جزيرة طينية 
في خليــج البنغال. وقــال عاملون في 
مجال اإلغاثة لـ«رويترز« إنهم يشعرون 
بقلق شديد ألن اجلزيرة عرضة ألعاصير 
متكررة، وال ميكــن أن توفر الرزق لآلالف. 
وكانت قــد أثارت بنغاديــش انتقادات 
دولية عند اقتراحها تأهيل اجلزيرة للمرة 
األولــى عــام 2015، وبــدأت بنغاديش 
حتويل اجلزيرة غيــر املأهولة إلى موطن 
لنحو 100 ألف من الروهينغا الذين فروا 
من حملة التنكيل التــي تعرضوا لها 
في ميامنار، وسط مؤشــرات متضاربة 
من كبار املسؤولني عن مستقبل تواجد 

الاجئني في اجلزيرة.
وتقع اجلزيرة التي لم يكن لها وجود قبل 
نحو 20 عاماً على مسافة 30 كيلومتراً 
تقريبــاً مــن الســاحل. وأرض اجلزيرة 
مسطحة تغمرها مياه الفيضانات في 
الفترة من يونيو )حزيران( إلى ســبتمبر 
)أيلول(. ويقول سكان في جزيرة قريبة: 
إن قراصنة يجوبــون املياه في املنطقة 
خلطف صيادين وطلــب فدية. وتقضي 
اخلطة بإقامة مباٍن ذات سقوف معدنية 
ومزودة بألواح شمسية. وسيقام 1440 
مربع ســكني يعيش في كل منها 16 

أسرة.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
اإليطالي  الداخليــة  وزيــر  وصل 
)االثنني(،  امس  ماتيو ســالفيني 
الهجرة  ملــف  لبحث  ليبيا  الى 
مع السلطات هناك، وفق ما أعلن 

على حسابه في »تويتر«.
وكتــب ســالفيني فــي تغريدة 
»مهمــة ليبيــا نحــن قادمون« 
وأرفقهــا بصــورة لــه على منت 

طائرة عسكرية.
الوصول  دولة  ايطاليــا،  ورفضت 
االولــى في االحتــاد االوروبي، منذ 
احلكم  شــعبوية  حكومة  تولي 
استقبال سفن انقاذ على متنها 
حكومات  وتطالــب  مهاجريــن 
التكتــل بتضامــن أكبــر حول 

املسألة.
وســالفيني هو العضو االول في 

ليبيا،  يزور  الذي  احلكومة اجلديدة 
وكان طلــب بوضــوح امس من 
منظمات غيــر حكومية اجنبية 
التوقف عن مســاعدة مهاجرين 
قبالة ســواحل شمال افريقيا، إذ 
قالت احداهــا ان هناك نحو الف 
شــخص في وضع حرج على منت 

قوارب.
وصرح سالفيني »دعوا السلطات 

الليبيــة تقوم بانقــاذ املهاجرين 
واعادتهم الــى دولهم كما تقوم 
بذلك منذ مدة ، من دون ازعاج أو 
مشاكل من سفن املنظمات غير 

احلكومية املتهافتة«.
االيطالية  »املرافــئ  أن  وأضــاف 
مغلقة، وســتظل كذلــك امام 
تهرب  فــي  يســاعدون  الذيــن 

البشر«.

مع صحيفة  نشرت  مقابلة  وفي 
»ال ريبوبليــكا«، أعرب نائب رئيس 
اجمللس الرئاســي حلكومة الوفاق 
االمل  احمد معيتيق عن  الليبية 
احلكومة  مــع  يتعــاون  ان  فــي 

االيطالية حول املسألة.
وقــال معيتيــق إن »التعاون بني 
ايطاليا وليبيا حاســم«، مضيفا 
يطــرح  املهاجريــن  وصــول  ان 

»مشكلة ضخمة لباده«.
»اليفايــن«  ســفينة  وظلــت 
وعلى  االحد،  االول  أمــس  عالقة 
متنتهــا 239 افريقيــا، بينهــم 
نســاء حوامل واطفال بعد رفض 
ايطاليا ومالطا استقبالها، بينما 
»اكواريوس«  ســفينة  واجهــت 
ان تسمح لها  مصيرا مماثا، قبل 

السلطات االسبانية بالرسو.

االتحاد األوروبي يعتزم معاقبة مسؤولين
من ميانمار بسبب انتهاكات ضد الروهينجا

تقـرير

وزير الداخلية اإليطالي في ليبيا لبحث ملف الهجرة



7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد:
  

أعلنــت منظمة أوبــك، امس 
األوبك  أن سعر ســلة  االثنني، 
اليومي ســجل أكثــر من 71 

دوالراً للبرميل الواحد.
وقالت املنظمة في بيان اطلعت 
» الصباح اجلديد« على نسخة 
منه إن »سعر ســلة أوبك من 
أربعة عشر برميل للخام سجل 
71.89 دوالراً للبرميل الواحد« ، 
وأضافت املنظمة، أن »الســعر 
ارتفع عن اليوم الســابق الذي 
بلغ 70.96 دوالراً، وفقا حلسابات 

أمانة أوبك«.
الدول  منظمة  ســلة  وتتألف 
)أوبــك(  للنفــط  املصــدرة 
املرجعيــة من ما يلــي: مزيج 
الصحراء )اجلزائر(، وجيراســول 
)إكــوادور(،  وأورينت  )أنغــوال(، 
االســتوائية(،  )غينيا  وزافيــرو 
ورابي ليت )غابون(، وإيران إيران(، 
الكويت  )العراق(،  ليت  البصرة 
إكسبورت )الكويت(، إس سيدر 
)نيجيريا(،  اليــت  بوني  )ليبيا(، 
قطــر ماريــن )قطــر(، الضوء 
العربيــة  )اململكــة  العربــي 
)اإلمارات  موربان  الســعودية(، 
وميــري  املتحــدة(  العربيــة 

)فنزويال(. 
وكان وزيــر النفــط العراقــي 
جبــار اللعيبــي قد اكــد يوم 
الســبت املاضي ان دول اعضاء 
منظمة اوبك اتفقت على زيادة 
االنتاج النفطي، عادا ان قرارها 
سيسهم في استقرار االسواق 

العاملية النفطية.
وقال اللعيبي فــي تصريح له 
الوزاري  االجتمــاع  اختتام  بعد 
الرابــع للمنتجــني مــن اوبك 
وخارجهــا، إن »الزيــادة املقررة 
تشــكل مانســبته   1% مــن 
اإلمــدادات العاملية من النفط 
اخلام، ومبا يعــادل من 800-700 

الــف برميل باليــوم بعد الزام 
املنتجــني بالعودة الى نســب 
التخفيض املقــررة في االتفاق 
الف  و800  مليون  عند  السابق 
برميل، بعد ان شــهدت الفترة 
املنتجني  بعــض  جتاوز  املاضية 
لنســب التخفيض والتي زادت 
عن  % 100 مما ولد حاجة السوق 
بعد  جديدة  بكميات  لتعزيزها 
العــودة الى نســبة االلتزام« ، 
»يسهم  ان  النفط،  وزير  وتوقع 
هذا القرار في أستقرار االسواق 

النفطية العاملية«.
املتحدث  قــال  جهتــه،  مــن 
عاصــم جهاد  الوزارة  بإســم 
إن »االجتماع الــوزاري ملنظمة 

الدول املصدرة للنفط اوبك كان 
قد قرر في اجتماع اجلمعة على 
التزام الدول االعضاء بنســبة 
التخفيض،  نســبة  من    % 100
وهــذا ال يعني اضافــة كمية 
مليون برميــل جديدة اضافية 
التخفيــض  علــى مســتوى 
الســابق جملموع الدول املنتجة 
املقررة وهو عنــد مليون و800 
سيكون  بل  باليوم  برميل  الف 
التعويــض مــن العــودة الى 

االلتزام بنسبة 100%«.
واضاف جهاد، ان »قرار املنظمة 
املنتجني  اجتماع  في  عرض  قد 
والذي  الســبت  اليوم  الرابــع 
داخل  مــن  املنتجــني  يضــم 

اوبك  املصدرة  الــدول  منظمة 
وخارجها«، مشيرا الى ان »هذا 
القــرار ســيعطي مزيــدا من 
الثقة للمستهلكني، ويعزز من 
واملنتجني  املنظمة  وقوة  وحدة 
التوازن  حتقيق  في  خارجها  من 
واالســتقرار املطلوب لالسواق 

النفطية العاملية«.
البلــدان  منظمــة  واتفقــت 
)أوبــك(،  للبتــرول  املصــدرة 
زيادة  علــى  املاضي   اجلمعــة 
متواضعــة في إنتــاج النفط 
اعتبارا من متــوز املقبل بعد أن 
منتج  أكبر  السعودية،  أقنعت 
في املنظمة، منافســتها إيران 
من  دعــوات  وســط  بالتعاون 

مســتهلكني كبار للمساعدة 
في خفض أســعار اخلام وجتنب 

حدوث نقص في املعروض .
وكانت منظمة اوبك قد اعلنت 
يــوم االثنني املاضي ان ســعر 
اليومي سجلت  األوبك  ســلة 
اكثــر مــن 70 دوالر للبرميــل 
الواحد وان »ســعر سلة أوبك 
من أربعة عشــر برميل للخام 
ســجل 70.36 دوالر للبرميــل 

الواحد«. 
واضافت املنظمة ان »الســعر 
انخفض عن اليوم السابق الذي 
بلغ 70.96 دوالر، وفقا حلسابات 

أمانة أوبك«.
الدول  منظمة  ســلة  وتتألف 

املصدرة للنفط )أوبك( املرجعية 
من مــا يلي: مزيــج الصحراء 
)أنغوال(،  وجيراســول  )اجلزائر(، 
وأورينت )إكوادور(، وزافيرو )غينيا 
االستوائية(، ورابي ليت )غابون(، 
وإيــران إيــران(، البصــرة ليت 
إكســبورت  الكويت  )العراق(، 
)ليبيا(،  ســيدر  إس  )الكويت(، 
بونــي اليــت )نيجيريــا(، قطر 
ماريــن )قطر(، الضــوء العربي 
)اململكة العربية الســعودية(، 
العربيــة  )اإلمــارات  موربــان 
فيما  )فنزويال(.  وميري  املتحدة( 
اعلنت عن انخفاض سعر سلة 
األوبك اليومي مبقدار 0.50 دوالر 

للبرميل.

أسعار نفط منظمة أوبك تسجل أعلى من 71 دوالرًا للبرميل الواحد
العراق : قرار زيادة اإلنتاج سيسهم باستقرار األسواق العالمية

أكد وزير النفط 
العراقي جبار اللعيبي 
أن دول أعضاء منظمة 
أوبك اتفقت على 
زيادة اإلنتاج النفطي، 
عادا أن قرارها 
سيسهم في استقرار 
األسواق العالمية 
النفطية

مبنى منظمة أوبك
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الصباح الجديد- وكاالت:

أعلــن وزير املــال األردني الســابق 
محمــد أبــو حمــور، أن مكافحة 
واملرأة  الشــباب  ومتكني  البطالــة 
القوى املرشــحة لدخول  وتأهيــل 
ســوق العمل والتنمية البشــرية، 
»هي مــن أكثر املواضيــع حضوراً 
لدى البحث في الشــأن االقتصادي 
املســتدامة  التنمية  ومشــكالت 

ومستقبلها في الوطن العربي«. 
وعد في حديث صحفي أن »مشكلة 
البطالة املستمرة في التفاقم، هي 
بذاتها كمتغيــر ونتيجة لتحوالت 
واجتماعية وسياســية،  اقتصادية 
في  النمو  تراجــع  مظاهــر  أحــد 
املنطقــة العربيــة، وميكن فهمها 
وتفسيرها من زوايا متعددة وربطها 
ومخرجاتــه،  التعليــم  بنوعيــة 
وبالثقافة اجملتمعيــة ونظرتها إلى 
اإلنتاج  وبعالقــات  العمــل،  قيمة 
ذاته،  اجملتمع  داخل  إدارتها  وأساليب 
واألسلوب الذي تُدار فيه الندرة )املال 
واملوارد( والوفرة )الطاقات البشرية(، 
والتخطيط  باملســــتقبل  والوعي 
له على أســس واضحة وســليمة 

علمياً«.
وقــال »إننــا مقبلون فــي الوطن 
»الفرصة  ما يســمى  العربي على 
الســكانية« عــام 2030، وفي ذلك 

احلني ســترتفع نســبة الشــباب 
فــي مجتمعاتنا مــن 50 في املئة 
حالياً إلى 70 فــي املئة، مبعنى أنها 
أمامها  فتّية،  مجتمعات  ستصبح 
فرصــة ثمينــة للتجــدد والتطور 
إذا أحســنت االســتفادة من هذه 
الفرصة منذ اآلن، ومن خالل تأهيل 
الشــباب وإعداد املناهــج املالئمة 
لتدريب القــوى العاملة على دخول 
ســـــوق العمل، واملســاهمة في 
رفع معــدالت اإلنتــاج والنمو، كي 
تستطيع اجملتمعات والدول العربية 
املوازنــة بــني مواردهــا الطبيعية 

والبشرية«.
وأضــاف »بالتالي حتقق اســتقالل 
ما  في  والتكامل  االقتصادي  قرارها 
تابعة  تظــل مجتمعات  وال  بينها، 
القتصادات من خارج الوطن العربي 
وأجندات دولية وإقليمية، ال تعنيها 
سوى مصالح اجلهات التي حتركها«.
وأشــار أبو حمور إلــى أن »البطالة 
عربياً البالغة 17.9 في املئة، أي ثالثة 
للبطالة،  العاملي  املتوسط  أضعاف 
ال تقتصــر على الــدول الفقيرة أو 
املتوسطة الدخل التي تصدر القوى 
العاملة، بل هي أيضاً مشكلة في 
الدول التي تعتبــر غنية أو البلدان 
بعد  وال ســيما  للنفط،  املنتجــة 
انخفاض أســعار النفط وتقلباتها 
عن  فضالً  األخيرين،  العقدين  خالل 
وارتفــاع العجز  تراجــع اإلنتاجية، 

ومعدالت املديونية، واختالل ســلم 
األجور وتردي مستويات املعيشة«.

»تتسارع في  املؤشــرات  أن  والحظ 
التحذير من خطر اســتمرار الزيادة 

فــي معــدالت البطالــة«، مؤكداً 
5.5 مليون  إلــى إيجــاد  »احلاجــة 

فرصة عمل«، منّبهاً إلى أن »50 في 
القائمة حالياً  الوظائــف  املئة من 
لــن تكون موجودة في املســتقبل، 
فــي وقت تنحســر االســتثمارات 
البينية العربية، التي ال تشكل في 
األســاس أكثر من 20 في املئة من 

االستثمارات العربية في العالم«.
ورأى أبو حمور أن »كل ما ذكر يفرض 
حتــــديات حتتاج إلى خطط طوارئ 
إجراء  فــي  عربي مشــترك  وعمل 
ألن  وسريعة،  جادة  وقائية  معاجلات 
ذلك أصبح يشكل تهديداً حقيقياً 
االجتماعي  الســلم  ملســــتقبل 
للــدول  السياســي  واالســتقرار 
والشــعوب، إن لــم يكــن تهديداً 
خاصة  العربــي،  الوطــن  لكيــان 
مع حســاب ارتفاعات مســتويات 
القومي  الدخل  وخســائر  البطالة 
العربي التي وصلت إلى 1700 بليون 
دوالر، نتيجة أحــداث الربيع العربي 
والنزاعــات واحلروب فــي املنطقة، 
وارتفاع أعــداد الالجئني واملهجرين 

في الوطن العربي«.
وشــدد على ضرورة »أال ننسى مع 
التطور  أن جمــود  هذه األســباب، 
االقتصــادي وبطء معــدالت النمو 
يرتبطان بقضية مخرجات التعليم 
وســوء الربط بينها وبني متطلبات 
سوق العمل وثقافة اإلنتاج، وبوعي 
ضرورة مأسســة عمليات التأهيل 
واالســتثمار  والتطوير  والتدريــب 

التكنولوجي«.
وأعلن أبو حمور عــن عوامل كثيرة 
في األردن تتعلق بالتعليم والتدريب 
والتأهيل ومدى حتقيق السياســات 
وتداعيات  أهدافهــا،  االقتصاديــة 
واملتغيــرات  اإلقليميــة  األوضــاع 
االقتصاديــة الدولية، »انعكســت 
على زيــادة معــدالت البطالة في 
شكل متسارع لتصل إلى 18.5 في 
املئة، وتزامن ذلك مع بطء شديد في 
وصوله  املتوقع  االقتصــادي،  النمو 
هذه الســنة إلى 2 فــي املئة كما 
العامــني األخيريــن«. إذ أوضح أنه 
»أقل من النمو السكاني الذي ازداد 
مــع تدفق الالجئني بســبب األزمة 
السورية«، من دون أن يغفل »احتدام 
املنافســة بني اليد العاملة احمللية 
وتلك الوافــدة والتي أفرزها اللجوء 

السوري«.
وأكد »احلاجــة إلى منــو يزيد على 
الذي ذُِكــر يصل إلى 6 في املئة أو 7 
في املئة، إليجاد التــوازن مع النمو 
البطالة  ومواجهة حتدي  السكاني، 
وتوفيــر أعداد مناســبة من فرص 
املتزايدة من  األعداد  وتأهيل  العمل، 
اخلريجني«، مشـــدداً على »التعليم 
املهني وتطويــر الصناعة والزراعة، 
واالستفادة من التكنولوجيا وجذب 
وإيجاد  وتشــجيعها،  االستثمارات 
الشــراكات املالئمة بني القطاعني 

العام واخلاص«. 

أكثر المواضيع حضورًا لدى البحث في الشأن االقتصاديتقـرير

وزير سابق: تفاقم البطالة في المنطقة أحد أهم مظاهر تراجع النمو

الصباح الجديد - وكاالت:
أظهــرت بيانات البنــك املركزي املصــري ارتفاع 
إجمالي الديــن العام احمللي للبالد ثمانية في املئة 
في النصف األول من الســنة املالية 2018-2017، 

باملقارنة مع مستواه في حزيران )يونيو( 2017.
وتبدأ الســنة املالية في مصر فــي األول من متوز 

)يوليو( وتنتهي في آخر حزيران )يونيو(.
وأوضحت األرقام التي وردت في نشرة شهر نيسان 
)أبريــل( للبنــك املركزي أن إجمالــي الدين العام 
الداخلي بلــغ 3.414 تريليون جنيــه )190 بليون 
دوالر( ارتفاعاً من 3.160 تريليون في حزيران )يونيو( 
املاضي، في حني زاد الدين احمللي بنحو 12 في املئة 
مقارنة مع 3.052 تريليــون جنيه في كانون األول 

)ديسمبر( من 2016.
وارتفع الديــن اخلارجي للبالد بنحو خمســة في 
املئة إلى 82.9 بليون دوالر فــي نهاية كانون األول 
)ديســمبر( املاضي باملقارنة مع مســتواه بنهاية 

حزيران )يونيو( 2017.
وتعكف احلكومــة املصرية علــى تنفيذ برنامج 
إصــالح اقتصادي شــمل فرض ضريبــة القيمة 
املضافــة وحترير ســعر الصرف وخفــض الدعم 
املوجه للكهرباء واملواد النفطية سعياً إلى إنعاش 
االقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات 

السلع غير األساسية.
وســاعدت اإلصالحــات مصر فــي احلصول على 
قروض من صندوق النقــد الدولي والبنك الدولي 

والبنك األفريقي للتنمية. 

الصباح الجديد - وكاالت:
انخفضت أســعار الذهب امس االثنني نتيجة 
تعرضهــا لضغــوط بفعل ارتفــاع الدوالر في 
ظل احتماالت زيادة أســعار الفائدة، فيما أبقت 
توترات التجارة العاملية املعدن األصفر فوق أدنى 
مستوى في ستة أشــهر والذي بلغه األسبوع 

املاضي.
بتوقيــت غرينيتش،  الســاعة 06:24  وبحلول 
انخفــض الذهب فــي املعامــالت الفورية 0.3 
في املئــة إلــى 1264.70 دوالر لألوقية. وتراجع 
الذهب في العقود األميركية اآلجلة تسليم آب 
)أغســطس( املاضي 0.3 في املئة إلى 1266.60 

دوالر لألوقية.
وانخفضت األســهم العامليــة نتيجة تصاعد 
التوتــرات التجارية، فيما ارتفع مؤشــر الدوالر 
الــذي يقيــس أداء العملة األميركيــة مقابل 
سلة من ست عمالت رئيسية 0.1 في املئة إلى 
94.585، بعدما بلغ أعلى مســتوياته منذ متوز 
)يوليو( 2017 عند 95.529 في أواخر األســبوع 

املاضي.
ويســتفيد الذهب فــي العادة مــن التوترات 
السياســية واالقتصادية، لكنه يواجه صعوبة 
هذه املــرة في الوقت الذي يرتفـــع فيه الدوالر 
بقــوة، مــا يجعــل املعــدن املقــوم بالعملة 
األميركية أعلى تكلفة على املستثمريـن غيـر 

األميركيني.

الصباح الجديد - وكاالت:
أظهــرت بيانات يــوم امس االثنــني أن التضخم 
الســنوي باجلزائر ارتفع إلى 4.4 باملئة في مايو أيار 
من 4.3 باملئة في أبريل نيسان بفعل زيادة حادة في 

أسعار بعض السلع الغذائية.
وقال الديوان الوطني لإلحصائيات إن مؤشر أسعار 

املستهلكني ارتفع 1.8 باملئة على أساس شهري.
وزادت أســعار اخلضــروات والفواكــه 15.1 باملئة 
و9.6 باملئة على أســاس ســنوي بالترتيب، بينما 

انخفضت أسعار األسماك 8.3 باملئة. 

ارتفاع دين مصر 
المحلي 8 %  

الذهب ينخفض
مع ارتفاع الدوالر

ارتفاع التضخم في 
الجزائر إلى 4.4 % 

محمد أبو حمور

متابعة الصباح الجديد
ســّجلت الديــون اخلارجية لـ20 
دولة عربية، ارتفاعاً ضخماً خالل 
الســنوات الـ18 األخيــرة، إذ من 
التريليون  املتوقع أن تتجاوز عتبة 
دوالر حالياً، مقارنة بـ426.4 بليون 

دوالر عام 2000.
وأشار تقرير صادر عن »املؤسسة 
االســتثمار  لضمــان  العربيــة 
أن  إلــى  الصــادرات«،  وائتمــان 
 20 لـ  اخلارجــي  الَدين  إجمالــي 
426.4 بليون  دولة عربية قفز من 
 891 إلى   ،2000 دوالر فــي عــام 
بليــون دوالر عــام 2014، ثم إلى 
2015، ونحو  878 بليون دوالر عام 
923.4 بليون دوالر عام 2016، فيما 
يتوقع أن يكون قــد جتاوز تريليون 
دوالر حالياً. ولفــت القرير إلى أن 
الزيــادة كانت نتيجــة جلوء دول 
املنطقــة إلى االقتــراض وإصدار 
لتمويل  ســيادية  دَين  ســندات 
العجز في موازنتها العامة، نظراً 

إلى االرتفــاع املتواصل في حجم 
اإلنفاق.

وفي هذا االطــار، نظم »صندوق 

النقــد العربــي« بالتعــاون مع 
مجموعة »البنــك الدولي«، دورة 
أســواق  »تطوير  بعنوان  تدريبية 

التحتية ألســواق  والبنية  الَدين 
املال فــي الدول العربيــة«، تركز 
علــى أساســات وضــع أهداف 

واضحة وكمية ملؤشــرات الَدين، 
والتنسيق بني السلطات القائمة 
على إدارة عمليــات الَدين العام، 
ما يــؤدي إلى جذب اســتثمارات 
البنية  توافــر  ظل  فــي  أجنبية 
التحتية الالزمة، وبالتالي خفض 
متويل  وتســهيل  اإلقراض  كلفة 
لتحسني  االســتثمارية  الفرص 

النشاط االقتصادي والنمو.
وأكــد الصندوق أهميــة تطوير 
عمليات إدارة الَدين العام وتنمية 
واالرتقاء  احملليــة  الَدين  أســواق 
باســتراتيجيات إدارة الَدين العام 
على املدى املتوسط والبعيد، على 
التمويلية  احلاجــات  تنامي  ضوء 
للدول العربية من جهة، واحلاجة 
املالية،  إطار للسياسة  إلى وضع 
زيادة  النهايــة إلى  مبا يهدف في 
فعالية كل مــن اإليرادات وضبط 
النفقات. كما تســتهدف الدورة 
االطــالع على أساســيات االدارة 
الفّعالــة للَدين العــام، متناولة 

إدارة  لسياســات  العــام  اإلطار 
بني  والتنسيق  والشفافية  الَدين 
الســلطات املعنية تأطير مبادئ 
وإتاحــة  واإلفصــاح  احلوكمــة، 
للنشــر،  املمكنــة  املعلومــات 
وحتليل عناصر التكلفة واألخطار، 
وتنمية األسواق احمللية، والتفاعل 
ومؤشرات  الســوق  توّجهات  مع 

األداء االقتصادي.
وتســلط الــدورة الضــوء على 
تطوير ســوق نشطة  متطلبات 
ألوراق املــال احلكومية، من جهة 
املــال  أوراق  إصــدارات  تنظيــم 
احلكوميــة ذات اآلجــال اخملتلفة 
لتكوين منحنى عائدات مرجعي، 
ومراعاة التنوع في األدوات املالية 
املطروحة وفي قاعدة املستثمرين، 
ودعم  السوق،  دور صانعي  وتعزيز 
اإلصــدارات في الســوق األولية 
وتنظيمهــا ، كما يشــمل ذلك، 
دعــم التواصل مع املســتثمرين 

واملتعاملني في السوق. 

ارتفاع الديون الخارجية لـ 20 دولة عربية إلى تريليون دوالر

مجلس ادارة صندوق النقد العربي



موسكو ـ وكاالت:
رمبا لــم يقصد هاري كني تســجيل 
الهدف الثالث أمــام بنما، أول أمس، 
بأداء يخلــو من األخطاء  لكنه ظهر 
وبــدا أن إجنلتــرا عثرت أخيــرا على 
مهاجم قناص قــد يذهب بها بعيدا 

في كأس العالم لكرة القدم.
وقاد كني إجنلترا ألكبر انتصار لها في 
تاريخ كأس العالم بالتغلب 6-1 على 
بنما، حيث ســجل هدفني من عالمة 
اجلزاء وآخر عندمــا اصطدمت الكرة 
بكعب قدمه لتتجه نحو الشــباك.. 
وقال كني مبتسما "ال يسجل الكثير 
من الالعبني ثالثيــة في كأس العالم 

لذا أشعر بفخر شديد".
وأضــاف قائد إجنلترا "أنــا فخور جدا 
بالطريقــة التي لعبــت بها وباجلهد 
الكبير كما اســتمتعنا باللعب وهذا 

كان مهما".
وما يزيد كني فخرا هو تصدره لترتيب 
الهدافني بــكأس العالم، بعدما رفع 
رصيده إلــى 5 أهداف مــن مباراتني، 

ليتفــوق بهــدف علــى البرتغالــي 
والبلجيكــي  رونالــدو  كريســتيانو 

روميلو لوكاكو.
كمــا ظهــر بــأداء مغايــر مقارنة 

مبشاركته الدولية األخيرة في بطولة 
أوروبــا 2016، حني دخل البطولة وهو 
ميثــل بارقة أمــل إلجنلتــرا لكن منذ 
ويفتقد  بدا منهــكا  األولــى  املباراة 
الباهتة  مشــاركة  وأنهى  السرعة.. 
بخيبة أمــل بعد خروج إجنلترا من دور 

.16
لكنه يبدو اآلن أكثر شراسة وثقة وثباتا 
ورمبا يرجع الفضل في ذلــك إلى تأثير 
شارة القيادة وأصبح أكثر العب إجنليزي 
يسجل أهدافا في دور اجملموعات بكأس 
العالم، متخطيا روجر هانت في 1966 
وجــاري لينكر في 1986 وســجل كل 

منهما ثالثة أهداف.
وتبرز فاعلية كني من خالل التســجيل 
املرمى  من كل تسديداته اخلمس على 
وهو اآلن على بعد هدف واحد من لينكر 
أكثر العب إجنليزي ســجل أهدافا في 
نسخة واحدة بكأس العالم.. وقال كني 
"ســيكثر احلديث )عــن أهدافي( لكن 
الطريق ال يزال طويال وأهم شــيء هو 

مساعدة فريقي".
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موسكو ـ وكاالت:

حســم منتخب أوروجــواي  تصدره 
بعــد فوزه على  األولى،  للمجموعة 
منتخب روســيا بنتيجــة )3-0( في 
املباراة التــي جمعتهما على ملعب 
كوزمــوس أرينا، في اجلولــة الثالثة 
واألخيرة من دور اجملموعات، بنهائيات 

كأس العالم.
افتتح لويس ســواريز أهداف اللقاء 
في الدقيقة 10، فيما ضاعف دينيس 
تشيرشــيف النتيجة بهدف باخلطأ 
الدقيقة 23،  النتيجة في  في مرماه 
فيما أختتم إدينسون كافاني أهداف 

املباراة في الدقيقة 90.
ويتأهــل املنتخــب األوروجوياني إلى 
دور ثمــن النهائي مــن البطولة في 
حصد  بعدمــا  اجملموعــة،  صــداره 

من  نقاط  بتســع  الكاملة  العالمة 
ثالث مباريات، بينما تتأهل روسيا إلى 
نفس الدور ولكن فــي املركز الثاني 

بعدما 6 نقاط.
من جانبه، حصد املنتخب السعودي 
فوزاً في الوقت القاتل على حســاب 
شقيقه املصري بنتيجة 2-1 ، مساء 
أمــس ، علــى ملعــب »فوجلوجراد 
آرينا« فــي اجلولة الثالثــة واألخيرة 
للمجموعــة األولــى ببطولة كأس 
تســتضيفها  التي   2018 العالــم 

روسيا.
تقدم منتخب مصــر بهدف محمد 
صــالح فــي الدقيقــة 22وتعــادل 
املنتخب السعودي بهدف من ضربة 
جزاء في الدقيقــة 45+5 قبل نهاية 
الشــوط األول عــن طريق ســلمان 
الفرج  ، وأهدر األخضر ضربة جزاء من 
فهد املولد تصدى لها احلارس عصام 

احلضري قبل أن يحرز سالم الدوسري 
هدف الفوز في الدقيقة 4+90.

من جانبه، سجل محمد صالح، جنم 
اإلجنليزي،  وليفربــول  مصر  منتخب 
هدفه الثاني في كأس العالم )روسيا 
2018(.. وهز صالح شباك السعودية 
بالهدف األول في الديربي العربي بني 
اجلولة  منافســات  املنتخبني، ضمن 
لكأس  األولى  اجملموعــة  من  الثالثة 

العالم.
ورفع صالح رصيده إلى هدفني ليعادل 
رصيــد عبــد الرحمن فــوزي، العب 
منتخب مصر الذي سجل ثنائية في 
مباراة اجملــر مبونديال 1934 بإيطاليا.. 
كما بادر منتخب مصر بالتســجيل 
أوال في مباراة بكأس العالم ألول مرة 

في تاريخه.
ومنــح هــدف مهاجــم ليفربــول 
للفراعنــة  اإلجنليــزي رقمــا آخــر 

بالتســجيل ألول مرة فــي مباراتني 
لكأس  واحدة  بنســخة  مختلفتني 

العالم.
حقق عصام احلضري، حارس املنتخب 
املصري، رقما قياسيا، بعدما دفع به 
التشكيلة  املدرب هيكتور كوبر، في 
وأصبح  السعودية،  أمام  األساسية، 
احلضري، البالغ مــن العمر 45 عاًما، 
أكبر العب يشارك في كأس العالم، 
متفوًقا على احلارس الكولومبي فريد 
موندراجون، الذي شــارك في نسخة 
2014 وعمــره 43 عاماً.كمــا يعــد 
عصام احلضري، أكبــر من 3 مدربني 
في نهائيات كأس العالم في روسيا.

ويكبر احلضري روبرتو مارتينيز، مدرب 
بلجيكا، بفارق 179 يوما، وبفارق 413 
عن مالدن كرستاييتش، مدرب صربيا، 
وأكبر بفــارق 1164 يومــا، من أليو 

سيسيه، مدرب السنغال.

السعودية تفوز وصالح يكسر رقما قياسيا والحضري يدخل التاريخ

أوروجواي تتصدر المجموعة األولى للمونديال بإسقاط روسيا

تقرير

فوز ثالثي يقود اوروجواي للصدارة

التانجو بمواجهة نيجيريا.. وصراع فرنسي دنماركي
ميسي: لن أعتزل قبل الفوز باللقب المونديالي

موسكو ـ وكاالت:

أبدى النجم ليونيل ميسي، رغبته 
في حتقيق حلمه وحلم الشــعب 
األرجنتينــي، برفــع لقــب كأس 
العالــم قبل أن يعتــزل لعب كرة 

القدم.
فرصة  األرجنتيني  املنتخب  وميلك 
فــي التأهل إلى الــدور املقبل من 
على  الفــوز  حال  العالــم،  كأس 
نيجيريــا اليــوم الثالثــاء ، ولكن 
بشرط خسارة ايسلندا أو تعادلها 
مع كرواتيا فــي املباراة األخرى في 
الرابعة..  اجملموعــة  مباريات  ختام 
وقال ميسي عن كأس العالم: »هي 
بطولة تعني الكثير، ألن األرجنتني 
فيها لها مكانة خاصة، إنها تعني 

الكثير بالنسبة لي أيًضا«
أحلم  كنــت  ما  »دائًما  وأضــاف: 
برؤية نفســي أرفع كأس العالم، 
ورؤيــة العاطفة التي ســتحدث 
مع هذا األمر، أشــعر بالقشعريرة 
عندمــا أفكر في تلــك اللحظة، 
إنها ستجعل ماليني األرجنتينيني 

سعداء«.
واختتــم: »لذلك ال ميكننا التخلي 
عن هــذا احللم، لقد فــزت بأهم 
األلقاب في حياتي، لكن طموحي 
مــا زال كبيرًا، ال أريد أن أعتزل قبل 
الفوز بكأس العالم مع األرجنتني«.
األســطورة  دعــا  جانبــه،  مــن 
إلى  مارادونا  دييغــو  األرجنتينــي 
اجتماع بني العبي املنتخب احلالي 
والنجوم الســابقني من أجل إنقاذ 
»شــرف« األلبيسيليســتي الذي 
يواجه خطر اخلروج من الدول األول 

ملونديال روسيا.
الــذي قاد األرجنتني  وقال مارادونا 
إلى اللقــب العاملي عام 1986، في 
تصريح لقناة التلفزيون »تيليسور« 
على  احلصــول  »أود  الفنزويليــة: 
نيري بومبيدو،  فرصة لقائهم، مع 
ســيرخيو غويكوتشــيا، كالوديو 

دانيال  تروليو وحتى  بدرو  كانيجيا، 
باساريال إذا كان يريد أن يأتي، ومع 
دافع  وجميعهم  فالدانو«  خورخي 
عن ألوان املنتخب في الثمانينيات.
ضد  اليــوم  األرجنتــني  وتلعــب 
نيجيريــا فــي مبــاراة الفرصــة 
ثمن  الــدور  إلى  للتأهل  األخيــرة 
النهائي، بعد خســارتها نقطتني 
في املبــاراة األولى أمام ايســلندا 
أمــام  املــذل  وســقوطها   )1-1(
األرجنتني  وحتتل  )صفر3-(.  كرواتيا 
واحدة  برصيد نقطة  األخير  املركز 
ايســلندا  خلف  األهــداف  بفارق 
الثالثة ونقطتني خلف نيجيريا و5 
نقاط خلــف كرواتيا التي ضمنت 

البطاقة األولى عن اجملموعة.
عن  »ســندافع  مارادونا  وأضــاف 
شرفنا يا رفاق. من منطلق وضعنا 
احلالــي، يؤملنــا كثيراً مشــاهدة 
كرواتيا تدك شباكنا بثالثة أهداف 
أن  األيــدي دون  ونبقــى مكتوفي 

نفعل أي شيء«.
وهاجــم مارادونــا الــذي انتقــد 
مؤخراً املدرب خورخي ســامباولي 
واملهاجم ســيرخيو أغويرو، رئيس 
القدم  األرجنتيني لكــرة  االحتــاد 

كالوديو تابييا أيضاً.
وقــال »أنا غاضب ومســتاء جداً، 
ألن أي شــخص ارتدى هذا قميص 
أن  األرجنتينــي ال ميكنه  املنتخب 
يراه يســحق من منتخب كرواتيا 
الذي ليس بحجم أملانيا أو البرازيل، 

وال هولندا أو إسبانيا«.
وتابع »لكن هناك مذنبون، واجلاني 
رئيــس االحتــاد األرجنتيني.  هــو 
اجلميع هــز برأســه عندما وصل 
ســامباولي مع أجهــزة كمبيوتر 
وطائرات بدون طيار و14 مساعداً«، 
موضحاً »أعتقــد أن هناك افتقار 

تام للسلطة من جانب تابيا«.
تقاريــر عن شــرخ بني  وحتدثــت 
الالعبــني والطاقــم الفني عقب 
بيد  أمام كرواتيا،  املذلة  اخلســارة 
أن العب الوســط اخملضرم خافيير 

ماســكيرانو أكــد أن العالقة بني 
اجلميع »طبيعية متاماً«.

إلى ذلك، لم تتألق فرنسا بعد في 
كأس العالــم لكرة القدم، لكنها 
متلك سببا وجيها إلثبات امتالكها 
تواجه  عندما  استثنائية،  لقدرات 
الدمنارك في اجملموعة الثالثة، اليوم 

الثالثاء.
وتأهلت فرنسا ألدوار خروج املغلوب 
وبيرو  أســتراليا  علــى  باالنتصار 
بحاجة  لكنها  مباراتــني،  أول  في 
لتجنب مواجهــة كرواتيا في دور 
الـ16 عقب تألق الفريق القادم من 
البلقان، واملرشح لصدارة اجملموعة 

الرابعة، في أول مباراتني.

وحتتاج بطلة العالم 1998 للتعادل 
وتخوض  اجملموعة  لتتصــدر  أيضا 
مواجهــة تفضلهــا أكثــر أمام 
اجملموعة  في  الثاني  املركز  صاحب 
الرابعــة، ســواء كان األرجنتني أو 

نيجيريا أو أيسلندا.
تظهر  لكــي  آخر  وهناك ســبب 
فرنســا أفضل ما لديها بعد قول 
أوجــه هاريــدي مــدرب الدمنارك 
املدرب  إن فريــق  املاضي  الشــهر 
»شيئا  ميلك  ال  ديشــامب  ديدييه 

استثنائيا«.
 وقال العب الوســط الفرنســي 
كورونتني توليسو »حتدثنا عن ذلك 

بيننا وسنريه أنه كان مخطئا«.

هاريدي  وانتقــد 
طريقــة  أيضــا 
شــعر  تصفيــف 
بــول بوجبــا وهي 

أثــارت  مالحظــة 
وسط  العب  ضحك 
فرنســا.. وقال العب 
وســط مانشســتر 
ينبغي  »كان  يونايتد 
صبغ شــعري باللون 
لكننــا  األحمــر. 
فــي  ســنتحدث 

امللعب«.
وستتأهل الدمنارك إلى 
حال  في  التالــي  الدور 

تعادلها لكن اخلســارة مصحوبة 
بفوز أســتراليا على بيرو قد تدفع 

بالفريق إلى خارج البطولة.
كرواتيا  فرنســا تخشى  أن  ويبدو 
تغلبت  والتي  الدمنــارك،  من  أكثر 
عليها 6 مرات في آخر 7 مواجهات 
توليســو  وأضــاف  بينهمــا.. 
»فــي اجملموعــة الرابعــة تبــدو 
كرواتيــا املنافــس األخطر، لذلك 
ســنحاول تصدر اجملموعة لتجنب 
بوجبا مع  واتفــق  مواجهتهــا«.. 
زميلــه قائال »دعنــا نقول إن 
كرواتيا فريق يجب جتنب 

مواجهته«.

العبو فرنسا

كين يكشف سبب فخره في المونديال
موسكو ـ وكاالت:

قال أندريس جواردادو، قائد املكسيك، 
إن منتخــب بالده أصبح ال يخشــى 
أي أحــد عقب الفــوز املفاجيء على 
أملانيا حاملة لقب كأس العالم لكرة 
القدم ثم كوريا اجلنوبية 2-1، ليقترب 
كثيرا من إنهاء الــدور األول متصدرا 

للمجموعة السادسة.
الوســط للصحفيني:  وتابع العــب 
»أمتنى أن تتفهــم اجلماهير العقلية 

نحن  الالعبون..  هــؤالء  ميلكها  التي 
ال نخشــى أي منافس دون أن يتسلل 

الغرور لنا«.
في  مقعدها  املكســيك  وستضمن 
دور الســتة عشــر للمرة السابعة 
علــى التوالي لو تعادلــت أو تغلبت 
على الســويد فــي اجلولــة األخيرة 
للمجموعــة يــوم غــد األربعــاء ، 
وســتتصدر اجملموعة أيضــا رغم أن 
جواردادو يقــول إن فريقه يتطلع إلى 

أبعد من ذلك.
وفشلت املكسيك في الوصول أبعد 
من دور الستة عشر منذ استضافت 
البطولة عام 1986 عندما بلغت قبل 

النهائي.
وأضاف قائد املكســيك »نريد تصدر 
املقبلة  املبــاراة  في  والفوز  اجملموعة 
)أمام السويد( حلصد تسع نقاط وهو 
ما يعني أننا فعلنا وقتها شيئا فريدا، 
نثق في إمكانياتنا ومنلك عقلية قوية 

للغاية«.
من  املكســيك مجددا  واســتفادت 
أيندهوفن  جنــاح  لوزانو  هيرفينــج 
الهولندي، صاحــب هدف الفوز -1 0 
على أملانيــا، حيث كان الالعب البالغ 
عمره 22 عاما مصــدر التهديد أمام 
كوريا وصنع هــدف خافيير هرنانديز 
فــي الشــوط الثاني والــذي ضمن 
الثالث رغم أن ســون هيوجن  النقاط 

مني قلص الفارق قرب النهاية.

موسكو ـ وكاالت:
أكد أكيرا نيشــينو، املديــر الفني 
ملنتخب اليابان، أنــه توقع أن تكون 
مواجهــة فريقــه أمام الســنغال 
صعبــة، في اجلولــة الثانية من دور 
اجملموعــات ببطولــة كأس العالم 

املقامة في روسيا.

واليابان  الســنغال  مبــاراة  وكانت 
ضمن منافســات اجملموعة الثامنة 
باملونديال، انتهت بالتعادل اإليجابي 
وقــال  أمــس..  أول   ،2-2 بنتيجــة 
نيشينو، في تصريحات أبرزها موقع 
االحتاد الدولي لكــرة القدم »فيفا«: 
»كانــت مباراة صعبــة وكنا نعلم 

ذلك، ألن السنغال ليس فريًقا ميكننا 
الفوز عليه بســهولة، وتعاملنا مع 
اللقــاء بهدوء حتى بعــد أن تلقينا 

أهداًفا«.
وأضاف: »راٍض عــن نتيجة التعادل، 
خطيرة  هجمــات  شــكلنا  لقــد 
وحافظنــا على أســلوبنا اخلاص«.. 

ناجحة،  تغييــرات  »أجريت  وتابــع: 
وســاهمت في تطــور أداء املنتخب 
الياباني في الوقت املناسب«.. وواصل 
»أبعدت هوندا عن وسط امللعب إلى 
مركز اجلناح وتأقلم بشكل رائع في 
هذا املركــز، أردنا التقدم على الرغم 

أن الوقت املتبقي كان ضيًقا«.

قائد المكسيك يطمع في إنجاز فريد

نيشينو: السنغال ال تخسر بسهولة
كني



بغداد ـ قاسم شالكه*

دعمــا لرياضة الفــن النبيــل ولتطوير 
العراقية، شــرع السيد صباح  املالكمة 
الكناني ببناء مركز الصباح التخصصي 
باملالكمة من اجل مواكبة الدول املتطورة 
في اللبعة على حسابه اخلاص وباشراف 
مباشر من خبير املالكمة توفيق منصور 
وامني ســر االحتــاد العراقــي باملالكمة 
والبطل الدولي اســماعيل خليل، حيث 
مت بناء قاعة النــزاالت النظامية بكامل 
خدماتها الصحيــة باالضافة الى تاهيل 
فندق متكامل، ولم يبقى ســوى جتهيز 
القاعة بحلبات وجتهيزاتها االخرى حيث 
افتتاح  املقبلة حفل  االسابيع  ستشهد 
املركــز وتكــون ابوابــه مفتوحة جلميع 

منتخاباتنا باملالكمة.
صباح الكناني اكد: ان هذه اخلطوة االولى 

في مسيرة دعمنا لرياضة املالكمة التي 
تعاني من عدم وجــود بنى حتتية ونظام 
للمالكمــني وحقيقة هذا ليس  فندقي 
بطموحنا بل نســعى لبناء قاعة دولية 
متكامل بجميــع تفاصيلها من مقاعد 
ومســبح وقاعة رياضيــة باالظافة الى 
مســبح كوننا مقبلون على استضافة 
بطالوت دوليــة بغد ان رفــع احلظر عن 
رياضتنــا االي حرمــت طــوال عقود من 
تنظيــم البطــوالت بعــد ان ســباقني 
بانظيم بطوالت عدة  لكن لضيق الوقت 
ارتاينا ان يكون مركز الصباح التخصصي 
كاولى خطواتنا من اجل مواصلة مسيرة 
تاهيل املنتخبــات ومواصلة العمل نحو 
هدفنا من اجــل ان نعيد امجاد املالكمة 
العراقية وتاريخها الكبير الذي ضم جنوم 
دوليني مــن امثال زبرج ســبتي والراحل 
غازي عبد الصمد والراحل فاروق جنجون 
قاسم  والراحل سمير  واسماعيل خليل 

وانتصار جبار واســماء كثيرة قد تغطي 
جميع صحف العراق في ما لو ذكرناهم.

خبير املالكمــة العراقية، توفيق منصور، 
بارك هــذه اخلطوة احلبــارة مؤكدا انها 
اضافــة كبيــرة للعبــة املالكمة حيث 
تنقصنا مثل هــذه املراكز املتكلملة من 
حيث التجهيزات ولوازم النجاح باالضافة 
الى اخلدمة الفندقية التي يقدمها املركز 
اننا نفقتر لوجــد قاعات متخصصة  اذ 
ومجهزة مــن جميع النواحي وســتفرز 
مالكمــني ابطــال كما عملنا ســابقا 
املراكــز التخصصية حيــث عملنا  في 
طوال سنوات واســتطعنا بناء جيل من 
الى  واوصلناهم  البراعــم  من  املالكمني 
احملافــل الدولية وحققــوا نتائج مبهرة 
املالكمني  املركز مفتوح جلميع  وسيكون 
العراقيــني واملنتخبات من جميع االندية 
العراقية. امني ســر االحتــاد عبد الرضا 
علي اكد ان صبــاح الكناني وعد واوفى 

بوعــده ربغم ان هذا املركــز ليس هدفه 
الرئيــس لكنه يطمح ببناء قاعات دولية 
من اجــل احتضان بطــوالت دولية لكن 
كخطوة اولى شــرع ببناء مركز الصباح 
التخصصي الذي هو متكامل من جميع 
النواحي وما ميز املركز حقيقة هو اخلدمة 
الفندقية التي طاملــا عانينا منها حيث 
الفندق من ضمــن املركز كما ان موقعه 
في عرصــات الهندية يضيــف للمركز 
اهمية كبيرة كونه قريب على كل مناطق 
بغداد ناهيك عن اهميته كونه سيجهز 
باحدث مستلزمات التدريب حيث يشرف 
علــى التجهيز املــدرب القديــر توفيق 
منصور والبطل الدولي اسماعيل خليل 
باالضافة الى شــخصي بعد ان استعان 
صباح الكنانــي بخبراتنا املتراكمة وهذا 

ما سيعزز من اهمية املركز.

* املنسق اإلعالمي الحتاد املالكمة 

بغداد ـ الصباح الجديد:

كأس  مباريات  فــي  اإلثارة  تتواصل 
العالم في روســيا التــي بدأت يوم 
لغاية  وتتواصل  اجلــاري  14 حزيران 
15 متــوز املقبل، اذ تشــهد صراعاً 
فالكبار،  العالــم،  قارات  بني  كبيراً 
يتطلعون للفوز والســيما املنتخب 
األملاني حامل اللقب في النســخة 
السابقة، وكذلك منافسه املنتخب 
والفرنســي  والبرازيلي  األرجنتيني 
والبرتغالــي، فــي حــني اوضحت 
الصــورة ان املنتخبــات العربيــة 
تعاني فقــراً فنياً واضحــاً وكانت 
محطــات للمنتخبات االخرى التي 
كشرت عن انيابها وافترست ممثلي 
الكرة العربية الذين أنقســموا بني 
منتخب خليجــي و3 ميثلون العرب 

من قارة أفريقيا.
الغزارة التهديفيــة كانت واضحة 
فــي املباريات، في حــني يبقى رقم 
فونتني  الفرنســي جاست  الالعب 
صامــداً، حيــث ســجل 13 هدفا 
في مونديــال 1958 الذي اقيم في 
البرازيل وتوج بلقبه البلد املضيف، 
فهل يا ترى يكسر هذه املرة بفضل 
الرصيد العالي للمتنافســني على 

اللقب؟.
فيه عدداً  يتحــدث  التالي،  التقرير 
مــن املتخصصــني بشــأن املعدل 
العالي في االهداف وامكان حتطيم 
رقم األســطورة اإلجنليزي، واسباب 
احلرجة،  الدقائــق  في  التســجيل 

فكانت هذه احلصيلة:
أول املتحدثــني، كان عضــو املالك 
ملنتخبنــا  املســاعد  التدريبــي 
الوطني رحيم حميد، اذ اشــار إلى 
ان املنافســة التهديفيــة احلامية 
بني النجوم رونالــدو وكني ولكاكو، 
املقبلة،  اجلوالت  ستكون مثيرة في 
وهــؤالء الالعبــني بامكانهم زيادة 
معدل الرصيــد وصوالً إلى معانقة 
لقب هداف املونديال ودخول التأريخ.
وتابــع ان البداية القويــة لالعبني 
أسهمت في تربعهم على مقدمة 
قادرين  فهــم  لذلــك  الهدافــني، 
علــى كســر الرقم الذي ســجل 
باسم الفرنســي فونتني ويبلغ 13 
هدفا، لكنه اســتدرك ان تسجيل 
صعوبة  أكثــر  ســيكون  األهداف 
في األدوار الالحقــة ضمن مباريات 
خــروج املغلوب منذ دور الـ 16 حتى 

النهائي.
واشــار حميــد، إلى ان تســجيل 
االهداف في األوقــات القاتلة يؤكد 
ان الوضع البدني لالعبي املنتخبات 
التــي ســجلت في هــذه الدقائق 
كان عاليــا، إلى جانــب االنضباط 
الالعبني  وبقاء  العالــي  التكتيكي 

في فورمــة العطاء حتــى  اطالق 
صفارة نهاية املباراة.

وكان املدرب رحيم حميد، توج بلقب 
للموســم  املمتاز  الــدوري  هداف 
86/85 برصيد  9 أهداف بالتســاوي 
مــع أحمــد راضــي من الرشــيد 
وحسني ســعيد من الطلبة، وعاد 
حميد في املوسم التالي ليخطف 

اللقب منفرداً بتسجيله 14 هدفا.
امــا الهداف كرمي صــدام، فاكد ان 
بالغة تكمــن في حتطيم  صعوبة 
التهديفي في  القياســي  الرقــم 
املونديــال، فنســبة 13 هدفا هي 
عالية جدا، والهدافون في مونديال 
روســيا احلالي رمبا ســيغادرون مع 
منتخبات بالدهــم تباعا من األدوار 
الالحقــة، لذلك ســيبقى صامداً 

رقم الفرنسي فونتني.

وتابــع ان األهداف التي شــهدتها 
للمونديــال  الســابقة  اجلــوالت 
الضعف  نتيجــة  كانــت عاليــة 
في مســتويات بعــض املنتخبات 
العربيــة  ومنهــا  املشــاركة 
كالســعودية وتونس وكذلك بنما، 
اال ان معدل االهداف ســينخفض 
برأيــي الشــخصي، فــي اجلوالت 
املقبلة وال ســيما االدوار املتقدمة، 
الن هنالــك حذراً كبيراً ســيكون 
معتمداً لــدى اجلميع وبالتالي تقل 

نسبة التهديف.
وذكــر ان كرة القدم فــي مونديال 
روســيا تقدم دروس ألهــل الكرة، 
فالوقــت القاتــل الذي جــاءت به 
العديد من االهداف احلاسمة، يؤكد 
ان بقــاء الالعبني بدرجــة التركيز 
املقــدرة على طرق  ولديهم  عالية 

شــباك املنافســني في اية حلظة، 
فكما شاهد اجلميع هنالك مباريات 

حسمت بالثواني االخيرة.
توج بلقب  ان  وســبق لكرمي صدام 
هدافي الدوري املمتــاز 4 مرات، في 
املوســم 89/88 لفريق الزوراء حيث 
ســجل 22 هدفا ثم املوسم التالي 
تقاســم اللقب مع العب الشباب 
 13 مجيد عبد الرضا ولكل منهما 
هدفا ثم املوســم التالي سجل 20 
هدفا وفي املوسم 93/92 سجل 33 

هدفا.
الــدوري املمتــاز  وحتــدث هــداف 
حلســاب   ،2008/2007 للموســم 
نادي الكهرباء، أســعد عبد النبي، 
مبينــا ان الفرق الكرويــة الكبيرة، 
تلعب حتى النهاية، النها تســعى 
إلى الفــوز وتعمل على تنشــيط 

خطوطها جميعا، مبا فيها االعتماد 
على عناصر متميزة لها ثقلها في 
إجنلترا  األندية كما فــي منتخبات 
والبرتغال وغيرهــا ممن تعتمد على 
الهجوم وتفتيت دفاعات املنافسني.
واشــار، إلــى ان اللياقــة البدنية 
العالية لالعبني واخلزين الذي ميلكه 
النجوم، يؤهلهم إلى اصابة الشباك 
في اي وقت، فهم يتعاملون بحرفنة 
مع الفرص، ليصيبوا الشباك بدقة 
املتواصل  ان الضغط  عالية، كمــا 
التححصينات  انهيار  في  يســهم 
الدفاعيــة للعديد مــن املنتخبات 
املونديــال وهذا ما  املشــاركة في 

أفرزته املباريات.
عبد النبي، اوضح ان كثرة تسجيل 
االهداف يعود إلــى التطور احلاصل 
فــي االداء العام بكــرة القدم وهي 

اســاليب  فهنالك  ذاته،  بحد  علم 
حديثة  تكتيكية  وخطــط  خاصة 
الالعب  وصــول  على  تعمــل  جدا 
املقابــل وفقاً  الفريق  إلى شــباك 
ملا مرســوم من املدربني وكذلك ملا 
تتميز به التدريبات من درجة عالية 
من االهتمام والتأكيد على تسجيل 

األهداف.
واكد ان من الصعــب الوصول إلى 
رقــم 13 هدفــا في ظــل التطور 
الهائل في خطط كرة القدم، مبينا 
ان السابق يختلف عن احلالي، لذلك 
ســيبقى  الفرنســي  الالعب  فان 

صامدا برقمه القياسي.
الرياضي في  القســم  رئيــس  اما 
الزميــل،  »الدســتور«،  صحيفــة 
بــرزت في   يوســف فعل، فقــال: 
مباريات مونديال روسيا2018ظاهرة  
تتمثل بأحــراز االهداف في االوقات 
القاتلة منها، التي تعود الى شقني 
االول يتمثــل باألعــداد النفســي 
لالعبــني، واالخــر يتعلــق باجلانب 
في  املشــاركة  للمنتخبات  الفني 
على  مدربوها  اكــد  التي  املونديال 
قدرتهم الفائقة على ترتيب اوراقها 
االوقات، واكتشاف  الفنية مبختلف 
نقــاط الضعــف  للمنافس بعني 
الصقر، وايجــاد احللول التكتيكية 
املناســبة اثناء املبــاراة التي حتتاج 
والرغبة  لتطبيقها  عالية  ثقة  الى 
بالفــوز وروحيــة التحــدي املعززة 
البدنية  اللياقــة  بارتفاع مخــزون 
لالعبــني، التــي تســاند االعــداد 
النفسي الحراز االهداف في الدقائق 
االخيرة من املباريــات ،التي منحت 
الكثير مــن  اجلمالية علــى االداء، 
املباريات  مــن  وجعلت  للمنتخبات 
قطعة حلويات مذاقها كالعســل 
الفوز  ،واخرها هــدف  نهايتــه  في 
للماكنيــات االملانية على املنتخب 
الســويدي عن طريــق توني كروس 
في الوقت القاتل، ، لذلك فان ســر 
االهداف في االوقــات القاتلة يعود 
للبراعة التكتيكية، واالستفادة من 
املهارة  دقة  املدافعني،  متركز  ضعف 

والتحركات اخلططية املميزة.
تباين املســتويات  واضاف: في ظل 
الفنية بني املنتخبات في اجملموعات 
املتنافسة شــهدت املباريات غزارة 
املهاجمني  بوصــول  ادت  تهديفية 
الى هز الشــباك للمتنافسني في 
وارتفاع حصيلتهم  دوري اجملاميــع، 
هاري  االجنليزي  مثــل  االهداف،  من 
كني الــذي ميتلك خمســة اهدف 
والبرتغالــي رونالــدو اربعة اهداف 
برصيد  لوكاكو  البلجيكي  وكذلك 
نفســه، واالسباني كوســتا ثالثة 
املتنافسني  قاعدة  والتساع  اهداف، 
علــى لقــب الهــداف والنهم من 

املنتخبات الكبيرة.

التهديف سيتراجع.. وحذر شديد في األدوار المتقدمة 
متخصصون: مباريات المونديال تقدم دروسًا كبيرة 

فونتني الفرنسي.. رقم قياسي صامد

يوسف فعل أسعد عبد النبي كرمي صدام رحيم حميد

التحضيرات جارية الفتتاح املركز
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#موندياليات
فالح الناصر

falahalnasser@yahoo.com

خلف واأللتقاطات
شــرع املدرب أحمد خلف برحلة إلى روسيا، 
 ،21 حيث منافســات املونديال بنسخته الـ 
وذلــك للمشــاركة في ورشــة حتليلية عن 
مباريــات كأس العالم إلى جانــب عدداً من 
املدربــني من شــتى جنســيات بينهم عرب 

وحتديداً دول اخلليج العربي.
جميل جدا، ان يشــترك مدربنــا الذي اثبت 
مقدرته التدريبية على مدى نحو 5 سنوات في 
قيادة فريق أمانة بغداد، وقبلها في محطات 
عدة، كان ساعياً إلى تعزيز خبراته، بعد عمله 
مدربا مســاعدا، وابدى حرصــا واضحا على 

تطوير قدراته وتعامله مع اصناف الالعبني.
رحلة خلــف، إلى روســيا، ســتؤتي ثمارها 
للمدرب الباحث عــن إضافات جديدة لفكره 
التدريبــي الذي يتطلع ليكــون مواكبا لكل 
جديد فــي امليــدان، فاالحتــكاك باملالكات 
األجنبية ومن قارات العالم يكون عامل مهم 
ملن ميتهن التدريــب وعيونه ترنــو نحو آفاق 

النجاحات.
نقــل الزميــل، ليــث فاخر، علــى صفحته 
التواصــل  موقــع  فــي  الشــخصية 
االجتماعي«الفيــس بــوك« مجموعــة من 
األلتقاطات امليدانية في مالعب روســيا، جاء 
فيها: كم هي جميلة تلك االلتفاتة الروسية 
» لعمدة » ووجهاء وساكني مدينة »برونتسي 
» من الرجال والنســاء ) احلسناوات (، بأقامة 
احتفاليــة كبرى ، ملدة » ســبع » ســاعات 
مبشاركة العديد من الفرق الغنائية واملغنني 
، مبناسبة مرور » 31 » عاماً على ميالد الدولي 

األرجنتيني » ليونيل ميسي » .. !!
باملقابــل .. حاصر عدد مــن جمهور املنتخب 
اإليراني، فندق إقامة املنتخب البرتغالي، ليلة 
أمس، قبل املواجهة املرتقبة بينهما ، وانزعج 
» رونالدو » من أصوات اجلماهير التي حضرت 
بكثافــة ، ليضطــر اخلروج لهم مــن نافذة 
النوم  بالهــدوء من أجل  الغرفة، ويطالبهم 

مبكرًا واالستعداد للمباراة ..!!
وتســابق جمهــور الســنغال واليابان على 
إيكاترينبرج  تنظيــف مدرجــات ملعــب » 
أرينا«، وذلك عقــب نهاية املباراة التى انتهت 
بالتعادل اإليجابي ) 2 – 2(، ضمن منافســات 

اجلولة الثانية للمجموعة الثامنة ..!!
اتوقــع، واحلديــث للزميــل، ليث، خســارة 
البرتغال امام ايران .. وتأهل اسبانيا الى الدور 
املقبل ..!اتوقع فــوز االرجنتني على نيجيريا ، 
وانتفاضة » ميسي » مع امكانية تسجيل » 
الهاتريك » بينما اليابان ستبلغ الدور الثاني 

بفضل تألق اخملضرم » هوندا » .. !!.

مفكرة اليوم/ كأس العالمـ
بيروأستراليا كرواتياأيسلندا5:00   9:00

فرنساالدنمارك األرجنتيننيجيريا5:00   9:00

خطوة متقدمة لألرتقاء برياضة الفن النبيل

مركز الصباح التخصصي بالمالكمة يعزز مسيرة اللعبة

تقرير

بغداد - حسام عبد الرضا*
الشــبابي  منتخبنــا  يواصــل 
لكــرة اليد تدريباتــه اليومية في 
معسكرة املقام في تونس )مدينة 
سوسة( ومبعدل وحدتني تدريبيتني 
في اليوم استعدادا للمشاركة في 
البطولة آالسادســة عشر والتي 
ستقام في مدينة صاللة العمانية 

منتصف شهر متوز املقبل.
مبارتني  اجــرى  قد  املنتخب  وكان 

وديتــني خالل املعســكر فــاز في 
املبــاراة األولى على فريق شــباب 
املهديــة ب )32-35 ( وخســر في 
مباراته الثانية مع منتخب مدينة 
طبلبة والذي يضــم بني صفوفة 
نخبــة مــن الالعبــني احملترفــني 
والعبي  الصفقاقــس  فريــق  في 

املنتخبات التونسية ب )31-33).
وفي تصريــح للكابنت خالد عدنان 
مدرب املنتخب الشبابي، اثنى فيه 

على دور االحتاد في إقامة املعسكر 
وتوفير املباريــات القوية، عادا اياه 
املستوى  عالية  املعســكرات  من 
والــذي ســيعود بالفائــدة على 

املنتخب.
 وتنتظر املنتخــب مبارتني وديتني 
في مدينة تونــس مع فرق الترجي 

واالفريقي.

* الناطق اإلعالمي الحتاد كرة اليد

»شباب اليد« يفوز ويخسر في معسكر »سوسة«
بغداد ـ الصباح الجديد:

افتتحت في قطاع 71 مبدينة الصدر، مدرسة 
شــهداء العراق للتايكواندو باشراف املدرب 
ســعد نعمة عبود، وبني عبــود لـ »الصباح 
اجلديــد«، ان املدرســة افتتحت وتســتقبل 
الالعبني من جميع املواليد، مشــيرا ًإلى انه 
يدير املدرسة ويعمل فيها املدرب عمار صالح.

وتابــع، ان مقــر مدرســة شــهداء العراق 
التايكواندو  احتاد  لدى  املعتمدى  للتايكواندو 
املركزي، تقع مقابل منتدى اخلوارزمي وتفتح 

ابوابهــا لالعبيهــا طيلة ايام األســبوع ما 
عدا يــوم اجلمعة. واوضح ان نحــو 30 العباً 
انخرطوا في التدريبات منذ أفتتاح املدرســة 
وســيتضاعف اعــداد الالعبني نظــراً لبدء 
العطلة الصيفية وانتهاء املوسم الدراسي، 
فضألً على رغبة كبيرة لالعبني بتعلم رياضة 
التايكواندو، وهو الفن القتالي الذي يسهم 

في الدفاع عن النفس.
يذكر ان ســعد نعمة عبود، العب تايكواندو 
سابق، حاصل على احلزام األسود 4 دان دولي.

مدرسة شهداء العراق للتايكواندو تفتتح أبوابها أمام الموهوبين
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تشــكل املطبوعات االعالمية املتخصصة في جميع 
مناحــي احليــاة، دوراً مهمــاً وحيوياً في نشــر ثقافة 
التخصــص واحلفاظ عليه.. ومن ثــم توثيقه للتاريخ 

وللرجوع إليه مستقبالً.
ففي منتصف السبعينات من القرن املنصرم صدر أول 
عدد من مجلة )الرواق( التي تعنى بالفن التشــكيلي 
)حصريــاً(، عــن دائرة الفنون التشــكيلية فــي وزارة 
الثقافــة واالعــالم.. وكانــت بحق من أرقــى ما صدر 
وقتذاك، وأستمرت بالصدور حتى العدد رقم )14( حيث 
توقفت بســبب ظروف احلرب العراقيــة اإليرانية.. ولم 
يعوضه مطبوع آخر.. ســوى مجلة )فنون( اإلسبوعية 
التي كانت قد خصصــت الصفحات الداخلية امللونة 
لها للمتابعة التشــكيلية.. وقد جنحت بذلك.. فضالً 
عــن مجلة )فنون عربية( الفصلية التي صدر منها )7( 
أعــداد من لندن، فكانت بحق ضربة شــاطر من حيث 
الفني والطباعة.. والتصميم واإلخــراج  الغنية  املادة 

إلخ.
وفي العقد التســعيني، وظروف احلصــار اجلائر على 
العراق، وبجهود الفنان والناقد ســعد القصاب، مدير 
الثقافة الفنيــة في دائرة الفنون حينــذاك، أن يصدر 
)نشــرة الواســطي( بطباعــة تريس بيبــر، وبالتالي 
طبعت أوفســيت، وكانت تواكب النشــاط والتجارب 
التشكيلية للدائرة.. وقد صدر منها )7( أعداد للتوقف 

أيضاً بسبب الظرف اإلقتصادي.
وبعــد عام 2003، صــدرت )9( أعداد عــن دائرة الفنون 
التشــكيلية مجلة )التشــكيلي( الفصلية برئاسة 
الناقد صالح عباس، لتتوقف لعــدم دعمها مالياً من 
قبل الوزارة.. وأنبثقت فيما بعد )مجلة باليت( بجهود 
الناقد ناصر عبد اهلل، التي ما زالت مستمرة وبطباعة 
وتصميم جميل ومتابعة متواصلة مع اجلميع.. يسجل 

له هذا النجاح الباهر.
وأخيراً صدرت عــن جمعية التشــكيليني العراقيني، 
مجلة )رواق التشــكيل( الفصلية، رائعة بتصميمها 
وإخراجها الفني، وغنيــة مبوضوعاتها النقدية بأقالم 
أبــرز النقاد والكتاب من داخل العــراق وخارجه.. حيث 
صدر منه مؤخراً العدد الرابع، الذي ضم كلمة املشرف 
العام للمجلة الفنان قاســم ســبتي: )ثــراء احملتوى 
واجلمــال.. وحتية للثلة الصغيرة التــي لن تتوقف عن 
العمل في مجلــة نطل من خاللها علــى كل ما هو 
جميل ونبيل وراٍق(. وكتب األديب جاسم عاصي: )الرؤى 
الشعرية والتشكيل.. رؤى الفنان عادل كامل امنوذجاً(. 
والطبائع األربع للخزاف ماهر الســامرائي بقلم الناقد 
خالد الصاحلــي. ومتابعة فنية في إســتلهام احلرف 
العربي في الفــن العراقي املعاصر. وقدم الناقد صالح 
عباس جتربــة )الفنانة عفيفة لعيبــي.. الوعي املبكر 
بالفنون مفهوم ربح الفن(. وفي جتربة الفنان التونسي 
علي الزنادي كتب الناقد د. جواد الزيدي املادة والذاكرة.. 
وتشــّكل الصورة. فيما قدم الناقد د. ماضي حســن 
)صيغــة التوافق بني األجواء احمليطــة به وبني مفردات 
اجلذور التاريخيــة للفنان ســتار كاووش(. وقرأ الناقد 
علي الدليمــي في )ِفكــر النحاتة ســميرة حبيب(. 
ووثق الفنان كفاح األمــني )ديناميكية الفراغ.. واقعية 
اجلسد للفوتوغرافي لطيف العاني(. وفي حضارة وادي 
الرافدين كتــب الناقد د. زهير صاحب عن )أســطورة 
التماثيل النســوية(. ويؤســس الناقد ياسني النصير 
نظريته في )حتطيمية األشكال للفنان فاخر محمد(. 
وقدمــت الفنانة ضحــى عبد الرؤوف )فــي إبتكارات 
تعكس صيغة النحت الروســي والواقعية التعبيرية(. 
وعــّرف د. وســام كامــل )التجريد.. جدل البســاطة 
والتعقيــد(. وكتب الناقــد محســن الذهبي )كيث 
موريسون روح جامايكا الساخرة.. أحالم أفريقية تقرع 
أجراس الفــن االمريكي املعاصر(. وفــي جتربة النحات 
معتصم الكبيســي يقدم الكاتب د.مكية الشــرمي 
)حوار الفعل النحتي، تأصيــالً للهوية العراقية ملا بني 
اخملزون البصري وبالغة التشــكيل(. و)الرموز اإلشارية.. 
في أعمــال الفنان خلبف محمود( قدمها الناقد طارق 
الشبلي. ويستشــهد الكاتب علي الراعي من دمشق 
علــى عصر من الفنون الســورية )نذيــر نبعة يغرس 
حقوالً ملونة من رمان وتفاح(. فيما ترجمت د. محاسن 
عبد القادر حياة )ايتا كابيلوت.. الدمع الناضب(. وقراءة 
في املعرض الســنوي جلمعية الفنانني التشــكيليني 
العراقيني وتكريس األسلوبية والنزوع التجريدي بقلم 
د. جــواد الفرحان. فيما كتب الفنان ســمير مرزة في 
معرض تشــكيليات عراقيات 2018 واإلبداع بني الريادة 
واحلداثــة. وهنــاك متابعة في معــرض الفنان صدام 
اجلميلي.. واملعرض املشــترك الذي أقيــم في البصرة 
للفنانني حامد سعيد وموفق السواد. وقد تعزز العدد 

بالعديد من اللوحات الفنية الرائعة.

رواق التشكيل.. إنموذجًا
المطبوعات التشكيلية في العراق

علي إبراهـيم الدليمي

قيس مجيد المولى
 

تُشــكل الواقعية لــدى أغلب كتاب 
الرافد  القص فــي أمريكا الالتينيــة 
نتاجهــم  مضامــني  فــي  األهــم 
القصصي والواقعيــة التي نقصدها 
هنا ليســت واقعيــة الوقائع الكبرى 
الفعال واحلاسم على حركة  األثر  ذات 
اجملتمعات والشعوب وليست الواقعية 
ــحرية ، بل هــَي واقعية األحداث  السِّ
اليومية للفرد ومعطيات هذه األحداث 
وقطعا أســبابها ونتائجهــا ، ويقينا 
أن التواصــل مع هذه األحداث وســبر 
هواجســها وبنائياتها يقدم للمتلقي 
شــكال مــن أشــكال اإلنصياعيــة 
لإلســتمرار في الوصــول الى النهاية 
التي يؤل اليها القاص من تلك احلبكة 
عادة  ملانســميه  اإلســتدراج  ذلك  أو 
بـ الشــخصية املركزيــة في القصة 
القصيرة وما يالزم هذه الشخصية من 
متممات تلك الشخصية ضمن اإلطار 
العام الذي يقيمه القاص عند الدخول 
ملنتجــه وحتريــك موجوداتــه وإدامة 
الزخم ، زخم اللغة زخم اإلسترســال 
زخم املفاجــأة زخم اإلضافــات التي 
تأتي ضمن حتريك الشخوص واألماكن 
اإلضافيــة مع إحتســاب البيئة التي 
ترتكز عليها عملية اإلنتاج  ومع شيء 
مسبق لوضع ترتيبات للمفارقة ضمن 
إنتقــاالت احلكاية وتطويــر مداخلها 
البدايات في)الثلجة  ،ولعل  وتشعباته 
األولــى ( قصة التشــيلي املولود في 
بيــرو خوليو رامــون ريبيرو أحــد أبرز 
كتــاب القصة القصيرة فــي أمريكا 
الالتينية  البدايات أماَم إسلوبه املؤطر 
العاطفية  املرجعية  ذات  بالشــعرية 

ومبناها التصويري املصحوبة باحلوارات 
اخملتصــرة واملكثفة املعنــى لتحقيق 
الضربات اإلنتقالية من مشــهد ألخر 
وفتح أبــواب إضافية عبربوابة املدخل 
الرئيســي  وكأن القــاص ريبيــرو أراد 
أن ينظــر لشــخصه أو بطله املركزي 
من جهــات متعددة  ومــن مقتربات 
داخلية عبر القنــوات التي تربط تلك 
األبواب بعضها مــع البعض وهو في 
كل مشــهد يضيف وصــالت جديدة 
تتركز على التحســس بحاجة النص 
الــى املزيد مــن عناصر  القصصــي 
التوســع وإســتخدام تقنية املفاجأة 
عبــر موصالتــه لتغذيــة األحــداث 
وتشــغيل أمكنتهــا وزمانها وقطعا 
تشــغيل هواجس احلاجات اإلنسانية 
فــي بيئة تشــكو من الفقــر والعوز 
والفاقة والفساد واخملدرات والعصابات 
،ولعل  الدكتاتورية  املنظمة وســياط 
من اجلديــر بالذكر أن القــاص خوليو 
األدب  قائمــة  في  املتواجدين  ضمــن 
اإلسباني حاله حال العديد من كتاب 
أمريــكا الالتينية وعانــى وزمالءه من 
تأثير اللغة اإلســبانية على لغته األم 
،في قصته التي نحــن بصدها والتي 
تتشــكل ضمن ماذكرنا وماسنذكرُه  
مــن املعايير النقدية التي تتشــاكل 
مع العديد من قصصه ومنها )نســور 
منتوفــة الريش- كعــكات املرينغي – 
املأدبة- دميتــرو .. وغيرها من القصص 
( جنــد أن احليز املكاني حيــزاً محدوداً 
وكوظيفة  جغرافية  كرقعة  ومعلوماً 
، فالقصــة تبدا من نزيــل في )فندق ( 
غرفة مستأجرة لرجل  وهناك متسول 
اليجــد ملجأ يأوي اليه ولكن الصدفة 
تقوده لهذه الغرفة ويلقي أمتعته بها 
ويأتي ليال ليطرق الباب وينام على أرض 

الغرفة وســط نصف قبول من الرجل  
املستأجر ، وتبدو األحداث هنا طبيعية 
بدايات قابلة لإلنشــطار بدايات قابلة 
للتوالــد ومن املمكن جعــل احلكاية 
تتجه الى أفعاٍل إدرامية أو ســيل من 
من  غيرهما  أو  الفنطاســي  الســرد 
التي تعمل على تصعيد  اإلســلوبية 
اإلثــارة وتكريس قضية مــا ،وهنا جند 
ان القاص خوليا رامــون ومنذ البداية 
بدا يتسلســل بوقائعه مع املتســول 
إنسانيته  واضعا  منطقيا  تسلســال 

بكف وخوفه بكفه األخر ، إنســانيته 
التي حتفزه إليواء املتسول ليال بعد أن 
ينام صاحب الفندق ويلقي املســتأجر 
له املفتاح من نافذة الغرفة في الطابق 
الرابع  بعد وضعه بكيس من القماش 
، وخوفه من أن يكون هذا الشــخص 
مطلوبا للشــرطة بقضية ما ويكون 
باجلرم  له  املســتأجر شــريكا  الرجل 
إليواءه ســراً ، ومن هنا تبدأ احلسابات  
الرجل  يعثر  باملصادفة حــني  لتنتهي 
املســتأجر ضمــن حاجات املتســول 
البالية على دفتر يحتوي على نصوص 
شــعرية كتبــت باليد وعلــى كتاب 
أدبي وتخطيــط بقلم الرصاص لوجه 
يقول  شــخصية،  ومذكرات  ســيده 
الرجــل املســتأجر  )أي القاص ( يقول 
في الصفحة 17)لقد أثرْت فيَّ وهزتني 
بعض أبياته الشــعرية: »جندي ميضي 
في قفر الشتاء، يداه زرقاوان من شدة 
البرد. يداه، وكذلك مــا بني فخذيه«(. 
رمبا لهذا السبب شــعرت بشيء من 

االهتمام بهذا الشاعر املتشرد.
يبدا القاص بعرض مشاهد عينية لرؤيا 
الثلوج وهي تتســاقط على الشوارع 
وفوق البيوت واحملال وعلى مظالت املارة 
ومشــاهد الناس التي حتتمي بعضها 
بالبعض أو التي تهرع الى مناطق أمنة  
ثم يبدأ القاص بعــرض أفكاره ولكن 
الى أين تهرع ذاكرة املتسول ومباذا تفكر 
ذاكرتي األن ، أفكر إذا حل الشتاء وأزداد 
الصقيع على النافذة ، سأقدم له كل 
ماأستطع وليقل عني أمام املتسولني 
األخرين وفي احلانــات الرخيصة بأنني 
رجــل معتوه وأبلــه ، تأخــذ القصة 
منحنى أخر ببدء التفاعل بني الطرفني 

، في تلك الليلة تخلى له عن سريره :
ياتوروبا هاك سريري الليلة ألنك مصاب 

بالبرد وتذكر لليلٍة واحدة وأنا ســأنام 
علــى األرض ،املؤكد هنــا أن األحداث 
ستأخذ شــكالً أخرَ ونعتقد ليس من 
تقدمي مشاهد  اإلستمرار في  الضرورة 
فهذا  مفاجأتهــا  وكشــف  األحداث 
األمر متــروك للمتلقــي ولكن املهم 
أن نســتكمل اخلصائص التي تتسم 
بها أعمــال خوليو رامون يبيدي ومنها 
أن شــكل التقنيــة لقصصة ومنها 
قصتــه التــي نحن بصددها شــكل 
التجديد  مبوجــة  تأثرت  قــد  التقنية 
التي حدثت بعد احلرب العاملية الثانية 
والتي شــملت كافة األمنــاط األدبية 
،كما أنه في قصصــه لم يتطرق الى 
معاجلات ملشــكالت ما أو طرح حلول 
وإمنــا بنى نصوصــه القصصية على 
املغزى اجلمالي وتعومي األســباب التي 
تُكون جــداراً أمام اإلنســان أي ضمناً 
أنه كان ينتمي رغــم واقعيته ينتمي 
ضمنا الى مفاهيم  األدب لألدب وليس 
األدب للحيــاة ، وقد يــرى البعض أن 
مفاهيمه  مع  يتعــارض  املفهوم  هذا 
اإلنســانية في هذه القصة لكن عند 
قراءة القصة كاملة ســيصل املتلقي 
الى النتيجة التــي ذكرناها . والبد من 
اإلشــارة هنا أن القــاص خوليو رامون 
كان يســعى في )الثلجة األولى ( الى 
إدراك هويته الثقافية واملؤشر النصي 
يشير أيضاً الى تؤليف املشاهد وعدم 
التوســع املطلق بالشــرح أو التوسع 
بالتفاصيــل اجلانبيــة واحملافظة على 
حدود ما ملوجوداته مــع إدامة زخمها 
وأســتكمال وظائفها ضمن مجريات 
النــص القصصــي مــع اإلبتعاد عن 

الفكاهة الساخرة وتعقيد األلفاظ ،
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خوليو رامون ريبيرو ..
هاجس النص وُهوية اللغة

دراسة

ترجمات

التشكيلي الكازاخستاني يقدم بانوراما تخيلية مصورة للمعارك والمالحم البارزة 
دوران كاستييف يستعيد الظاهر بيبرس في معرضه بالقاهرة

شريف الشافعي

 اســتعاد الفنان الكازاخستاني دوران 
كاســتييف في معرضه التشــكيلي 
بالقاهرة أجواء املعارك التاريخية البارزة 
والسير واملالحم الشعبية الشائعة في 
الثقافــة العربية، مقدما لوحات حتفل 

بالدراما ومتزج بني احلقيقة واخليال.
حــني ينهل الفن مــن روافــد التاريخ 
اخلصيبة، فإنه ال يكتفي باســتحضار 
الروايات الرســمية املكتوبــة والوقائع 
املدّونة واملوثقة، لكنــه ينفتح كذلك 
على الوجدان اجلمعــي العام والثقافة 
الشــفاهية املوروثة احلافلة باألساطير 
واألحــداث املتخيلــة، وهذا مــا فعله 
الفنان الكازاخستاني دوران كاستييف 
األخيــر  التشــكيلي  فــي معرضــه 
بصرية  قراءة  بفرشاته  وقدم  بالقاهرة، 
حركية للمعارك التاريخية الشــهيرة 
التــي قام بها الظاهر بيبرس وغيره من 
الســالطني والقادة، في ضوء الســير 
تفاصيل  تروي  التي  الشعبية  واملالحم 

هذه البطوالت.
االنطباعية  أبجديات  مبزيج سحري بني 
لوحات  تأتي  والواقعيــة،  والتعبيريــة 

دوران  الكازاخســتاني  التشــكيلي 
»الُرّحل  األخير  في معرضه  كاستييف 
والســهوب الكازاخية« بكلية الفنون 
بالقاهرة  الزمالــك  حــي  في  اجلميلة 
تعاون  ثمرة  وهو  يونيو/حزيران(،   20-19)
بني ســفارة كازاخستان مبصر وجامعة 

حلوان املصرية.
تنبني فلســفة املعرض على التقصي 
وإحداثيات  التاريــخ  العميق ألحــداث 
آن واحد، فاللوحات تقدم  اجلغرافيا في 
بانورامــا تخيليــة مصــورة للمعارك 
واملالحم البارزة، خصوصا التي خاضها 
الســلطان الظاهر بيبــرس ذو األصول 
الكازاخســتانية، والتي اســتلهمتها 
الســير الشــعبية العربية الشهيرة، 
وعلى رأســها »سيرة الظاهر« مبا فيها 

من قصص وأساطير.
ترســم لوحــات املعــرض ذات األلوان 
احلية النابضة خرائط مكانية متعددة 
واملدنية،  الصحراوية  احملليــة،  للبيئات 
التي دارت على أرضها األحداث املسرودة 
بلغة األلوان، وتعــج األعمال اإلبداعية 
باحلركة واالنسيابية، مترصدة األحداث 
الواقعية واألســطورية بصيغة درامية 

تتسق مع مضمونها احلكائي.
كاســتييف  دوران  جتربة  ثــراء  يتجلى 

التشــكيلية فــي تلك القــدرة على 
واحلقيقة،  اجلمــال  جوهر  اســتنطاق 
بغض النظر عــن كــون الوقائع التي 
جتســدها الصور حدثت بالفعل أو لم 
حتدث، فالفنان شغوف مبفهوم البطولة 
اإلنسانية مبعناها اجملرد، واالنسجام بني 
املشــاعر البشــرية وجتليات الطبيعة 

اخلارجية.
تخلــق لوحات دوران كاســتييف حياة 
موازية كاملة، فيها من املعارك احلربية 
والصراعــات والبطــوالت، وفيها أيضا 
االجتماعيــات مبا تشــمله من لقاءات 
البشــر في البيوت واألسواق ومجالس 

العشق حتت ضوء القمر.
االنفعاالت الفياضــة، ومالمح الوجوه 
احلساســة، والقســمات التــي تعبر 
عــن البهجة أو الغضــب، والتفاعالت 
واحلوارات املتبادلة بني البشــر وســائر 
حيوانات  مــن  والكائنــات  اخمللوقــات 
ونباتــات وغيرها، هي الســمة الالفتة 
فــي جتربــة دوران كاســتييف، فهو ال 
يقدم املعــارك واملالحم )مجال املعرض 
األبرز( بوصفها ضربات سيوف ونزاعات 
عصبية، لكنه ينقــل توترات ونبضات 

إنسانية في املقام األول.
الظاهــر بيبــرس على حصانــه، من 

اللوحات املميزة التي تتوســط معرض 
تتضــح  وفيهــا  كاســتييف،  دوران 
الفنان، فهو  اجلمالية ألعمال  السمات 
ال يريد التعبير عن البطولة بشرحها أو 
احلكي عنها، إمنا يسعى إلى متثيل تلك 
البطولة كما هــي، بتقريب كينونتها 
بآليات  التفهــم واالســتيعاب،  إلــى 

بسيطة.
الفارس واحلصــان والطبيعة، في هذه 
اللوحة، كيان واحد متسق، مصوغ من 
اجلموح والفوران واالنطالق والشــموخ 
والتحــدي، فالبطولــة هــي توافــق 

الصفات النبيلة، والتحرك الغاضب من 
أجل إحقاق احلق، ونصرة املستضعفني، 
مثلما تسهب الســيرة الشعبية في 

الشرح.
البندقداري  بيبرس  الدين  والظاهر ركن 
 ،)1277-1223( النجمــي  الصاحلــي 
الذي جــرى تتويجه في العام 1260 هو 
والشام،  مصر  ســلطان  »أبوالفتوح«، 
رابــع ســالطني الدولــة اململوكيــة 
ومؤسســها الفعلي، وكان مملوكا يباع 
في أســواق بغداد والشــام، ثم حقق 
خالل حياتــه العديد مــن االنتصارات 

ضد الصليبيــني واملغول منها معركة 
املنصورة ومعركة عني جالوت.

يعود بيبرس في أصوله إلى كازاخستان 
)القبجــاق ســابقا(، ومتيــز بدهائــه 
العســكري والدبلوماسي وقدرته على 
احلشد والتنظيم، وكان له دور كبير في 
تغيير اخلارطة السياسية والعسكرية 

في منطقة البحر املتوسط.
أما السيرة الشعبية الظاهرية »سيرة 
الظاهر بيبرس« فهــي حكاية خيالية 
طويلة تروي حياة الســلطان اململوكي 
وأعماله املوصوفة بالبطولية، خصوصا 
تصديــه للمغــول والصليبيني، وجرى 
تأليف هذه امللحمة التي يختلط فيها 
الواقــع باخليال في العصــر اململوكي، 
وتطورت ومنت عبر السنني، ووصلت إلى 

شكلها النهائي في العهد العثماني.
الظاهرية  الشــعبية  الســيرة  وتركز 
على أمور أخرى إنســانية وشخصية، 
أخذت أبعادا أســطورية، منها تفقده 
الفقراء  آالف  وإطعامــه  الناس،  أحوال 
واملســاكني فــي رمضــان، وتواضعه 
مــع اجلنود ومشــاركته لهم في حفر 
اخلنادق وجر املنجنيقات ونقل األحجار، 
مبا أكســبه حب الناس، فأطلقوا عليه 
ألقابا عديدة، منها »أبوالفقراء« و«أسد 

مصر«.
الفنان  مبعــرض  أخــرى  لوحــة  فــي 
كاســتييف،  دوران  الكازاخســتاني 
بيبرس في حالة  الظاهر  بورتريه  يصّور 
انسجام ذاتي وصفاء ذهني وروحي، وهو 
يقبض على ســيفه متأهبا النطالقة 
جديدة حتتشــد لها مالمحه املتحفزة 
وترنــو إليها عينــاه الالمعتــان، وفي 
اخللفية مآذن املدينة وقالعها، وخيولها 

التي تلبي النداء وتأمتر بتعاليم القائد.
يقدم الفنان دوران كاستييف في كثير 
مــن لوحاتــه كائنات ورمــوزا غرائبية 
وأســطورية، مبا يتماشــى مــع أجواء 
الســير واملالحــم التي يرويهــا، منها 
الذئــاب احمللقــة في الفضــاء، ووجوه 
املالئكــة والشــياطني ذات األجســاد 
البشرية، والنساء الالتي يتخذن هيئات 
الطيور، واخمللوقات املنقرضة التي تعود 
إلى احليــاة من جديد في تشــكيالت 

مغايرة.
بارعا في  دوران كاســتييف فنانا  يبدو 
قــراءة املســكوت عنه فــي صفحات 
اخلارقة  والبطــوالت  الكبــرى  املعارك 
واألســاطير املوروثة، وقد اســتطاع أن 
يدرك أن احلياة احلقيقية هي التفاصيل 

الصغيرة لدى العاديني من البشر.

القصة تبدا من نزيل في 
)فندق ( غرفة مستأجرة 

لرجل  وهناك متسول 
اليجد ملجأ يأوي اليه ولكن 

الصدفة تقوده لهذه 
الغرفة ويلقي أمتعته بها 

ويأتي ليال ليطرق الباب 
وينام على أرض الغرفة 

وسط نصف قبول من الرجل  
المستأجر ، وتبدو األحداث 
هنا طبيعية بدايات قابلة 

لإلنشطار بدايات قابلة 
للتوالد ومن الممكن جعل 

الحكاية تتجه الى أفعاٍل 
إدرامية أو سيل من السرد 

الفنطاسي

خوليو رامون ريبيرو
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القانونية14

الشكوى هي الوسيلة التي حترك بها الدعوى 
اجلزائية امــام احملاكم وتكون الشــكوى اما 
حتريرية او شفوية تقدم الى قاضي التحقيق 
او احملقق او اي مســؤول في مركز الشرطة او 
اي من اعضاء الضبط القضائي , ويجوز تقدمي 
الشكوى في اجلرمية املشهودة الى من يكون 

حاضرا من ضباط الشرطة ومفوضيها.
تقدم الشــكوى الى من تقــدم ذكرهم من 
املتضرر من اجلرمية او من يقوم مقامه قانونا 
او اي شــخص علم بوقوعها او بإخبار يقدم 
الــى اي منهم من االدعــاء العام مالم ينص 
القانون علــى خالف ذلك. )املــادة االولى من 
قانون اصــول احملاكمات اجلزائية العراقي رقم  

23لسنة 1971 املعدل(.
والشــكوى قد تتضمن الدعوى باحلق اجلزائي  
اي املطالبة مبســاءلة املتهم عما اسند اليه 
ومعاقبته باحلبس او السجن او الغرامة وقد 
تتضمن الشــكوى التحريرية الدعوى باحلق 
املدني  اي التعويــض عن الضرر وما فات من 
الكســب اضافة الى االدعاء باحلق اجلزائي وال 
تنظر احملكمة في الدعوى باحلق املدني اال تبعا 

للحق اجلزائي ...
احلق في الشــكوى حق كفله القانون ويحق 
ألي شــخص ممارسته وبأية صورة وان كان قد 
بني على الشــك او الظن اذا اســتعمل هذا 
احلق استعماال جائزا وال يضمن اي ضرر ينشأ 
عن اســتخدامه هذا احلق، وفق قاعدة )اجلواز 

الشرعي ينافي الضمان(.
)اجلــواز الشــرعي ينافــي الضمــان، فمن 
استعمل حقه استعماال جائزا لم يضمن ما 
ينشأ عن ذلك من الضرر( املادة السادسة من 

القانون املدني العراقي رقم 40 لسنة 1951.
هذه القاعــدة من القواعــد الفقهية التي 
وردت فــي الشــريعة االســالمية واقرهــا 
فقهاء القانون وتشــابه هذه القاعدة قاعدة 
الشافعية )الرضا بالشيء رضا مبا يتولد عنه( 
فمثال لو حفر انســان بئرا في ملكه اخلاص 
املســيج ودخل شــخص الى امللك ووقع في 
البئر هنا ال يضمن حافر البئر شيئا الن عمله 

مباح .

التطبيق العملي للقاعدة :
كثيرة هي التطبيقــات العملية قضائيا اال 
انه نذكر اهمهــا وهي الدعوى املنظورة امام 
محكمة بداءة القاســم بالرقــم 228 /ب / 
2007 وتضمنــت ان هنــاك اتهامــا بالتزوير 
للمدعي واودع التوقيف عشرة ايام بعدها لم 
يثبت عليه شــيء مما جعل اعماله التجارية 
تتوقف وســمعته شوهت وسبب له االتهام 
اضرارا مادية ونفســية مطالبــا بالتعويض 
فردت محكمة بداءة القاسم الدعوى حسب 
قاعدة اجلواز الشرعي و ايدت احلكم محكمة 
339 س  اســتئناف بابل االحتادية بالدعــوى 
بالقرار  التمييز  2007 و صادقتها محكمــة 
540 هيئة استئنافية منقول 2008 ,مبينة ان 
حق الشــكوى كفله القانون ومن يستعمل 
هذا احلق استعماال جائزا ال يلزم بالضمان اال 
اذا استعمله استعماال غير جائز يقصد منه 
االضرار بالغير وان ذلك يكون اذا اســتحصل 
املتضــرر على حكــم جزائي يكــون فيه ان 
الشــكوى التي رفعت عليــه كانت كيدية 

القصد منها االضرار به.
وهذا هــو التطبيق لقاعدة اجلواز الشــرعي 
في املادة 6 قانون مدني وكذلك املادة 7 قانون 
مدني التــي بينت متى يكون االســتعمال 

للحق غير جائز:
1 – من استعمل حقه اســتعماال غير جائز 

وجب عليه الضمان. 
2 – ويصبح اســتعمال احلق غيــر جائز في 

االحوال االتية: 
ا – اذا لــم يقصد بهذا االســتعمال ســوى 

االضرار بالغير. 
ب – اذا كانــت املصالــح التــي يرمــي هذا 
الى حتقيقها قليلــة االهمية  االســتعمال 
بحيث ال تتناســب مطلقا مع ما يصيب مع 

ما يصيب الغير من ضرر بسببها. 
ج – اذا كانــت املصالــح التــي يرمــي هذا 

االستعمال الى حتقيقها غير مشروعة. 

*مشاور قانوني

الشكوى والضمان
في القانون العراقي

سالم مكي

ال أحــد ينكــر وجــود خروقــات 
ومخالفات بــل وحتى جرائم تزوير 
رافقت العمليــة االنتخابية التي 
نواب  الختيار مجلس  مؤخرا  جرت 
جديد، وان املشــرع، افترض حدوث 
تلك احلاالت، لذلــك مت وضع آليات 
قانونية ملعاجلة تلك اخلروقات، من 
خالل ما نص عليه قانون مفوضية 
ان  افترض  املشــرع  االنتخابــات. 
تلك اآلليــات كفيلة بــأن تعالج 
التي  واجلرائــم  اخلروقــات  جميع 
ترفق العمليــة االنتخابية،  وهذا 
اثباتــه من خالل  يتم  االفتــراض 
التطبيقــات العملية والقضائية 
لهــا.  ما حــدث هــو ان مجلس 
قرارات  وبنــاء على  احلالي،  النواب 
مجلس الــوزراء األخيرة بخصوص 
االنتخابــات، أصــدر قانونا جديدا 
وهو قانــون التعديل الثالث جمللس 
النواب، أبرز ما جاء في ذلك القانون، 
هو الغــاء نتائــج االنتخابات، من 
خالل إعادة العــد والفرز بطريقة 
اليدوي، بعد ان ثبت فشــل  العد 
العــد والفرز بواســطة األجهزة 
اإللكترونيــة، امــا التعديل اآلخر 
أعضــاء مجلس  اســتبدال  فهو 
انتدابهم  يتــم  بقضاة  املفوضني 
من قبل مجلــس القضاء األعلى. 
وهذا يعني اعتراف املشرع بفشل 
تلك اآلليات، في معاجلة اخلروقات، 
ولكن املشكلة انه لم يتم تطبيق 
نصوصها حتى يتم احلكم عليها! 
حيث ان البرملان صوت على القانون 
ان تباشــر املفوضية  اجلديد، قبل 
والشــكاوى  الطعون  في  بالنظر 
املقدمــة من قبــل املتضررين من 
الكتل السياســية واملرشــحني. 
اما بخصوص حــاالت التزوير التي 
العمليــة االنتخابية،  شــهدتها 
فبداية، نأتي الــى مفهوم التزوير 
في القانــون، فقد ورد فــي املادة 
286 من قانــون العقوبات تعريف 
التزوير على انه: هو تغيير احلقيقة 
بقصد الغش في سند او وثيقة او 
أي محرر آخر بإحدى الطرق املادية 
القانون،  بينهــا  التي  واملعنويــة 
تغييــرا من شــأنه احــداث ضرر 
باملصلحة العامة او بشخص من 
األشــخاص. وحيــث ان نص هذه 
املادة ينطبــق متاما فــي حالة مت 
تزوير ورقة االقتــراع، خصوصا وان 
احلقيقة  تغييــر  هو  منه  القصد 
معني  مرشــح  بانتخاب  املتمثلة 
املرشح.  اسم  بتغيير  املزور  ويقوم 
كذلك فــي حالة ملء أوراق فارغة 
لم  مرشــحني  أســماء  ووضــع 
ينتخبهم احــد فهذا أيضا يعتبر 
تزويــرا. مجلس القضــاء األعلى 
لفت النظر من خالل بيانه األخير 

الى مسألة مهمة وهي ان من حق 
مراجعة  تزوير  وجــود  يدعي  الذي 
محكمة التحقيق اخملتصة لتقدمي 
االدلة التــي تثبت وجــود التزوير 
ونسبته الى من قام به وعند ذلك 
املناســب  القرار  القضــاء  يتخذ 
التزوير  ارتكب جرميــة  مــن  بحق 
التي  العقوبات  قانون  احكام  وفق 
تعاقب اما بالسجن او احلبس بحق 
مــن ارتكب هذه اجلرميــة. كما ان 
املفوضية  قانون  من  الثامنة  املادة 
بســلطة  اجمللس  يتمتع  نصــت: 
حصريــة فيما يتعلــق بالتنفيذ 
املدني إلجراءاتــه وأنظمته ويجب 
على اجمللس إن يحيــل أية قضية 
جنائية إلى السلطات اخملتصة إذا 
وجد دليال على سوء تصرف بنزاهة 
العمليــة االنتخابيــة. واملقصود 
التزوير،  اجلنائية هنا هو  بالقضية 
حيــث ألــزم القانــون مجلــس 
املفوضني بإحالة اية قضية تتعلق 
بتزويــر أوراق االقتــراع او أي مــن 
مســتلزمات االنتخابات والتي من 
شــأنها ان تغير نتائج االنتخابات، 
الى  القضاء  بيان مجلس  وأشــار 
مسألة مهمة وهي في حالة عدم 
قيام اجمللس بواجبه املتمثل بإحالة 

حاالت التزوير الى القضاء، فيمكن 
طلب الشــكوى واتخاذ اإلجراءات 
القانونيــة بحقهــم.  والتزوير ال 
ميكن اثباته اال مبوجب قرار قضائي 
مكتســب درجة البتــات، فليس 
من املعقــول ان نؤمن بوجود تزوير 
واخبار  صحفيــة  تصريحات  جملرد 
تتناقلها وســائل اعــالم ومواقع 
التواصل االجتماعي، وبالتالي، فإن 
أي اجراء يتخذ بناء على وجود تزوير، 
ليس قانونيا، لكون انه يستند الى 
أســاس غير قانوني أصال. اذ كيف 
يصــار الــى احلكم بوجــود تزوير 
ولم حتال ايــة قضية الى محاكم 

التحقيق للبت في االدعاء؟ 
املالحــظ انه لم يتــم حلد حلظة 
تشــريع قانــون تعديــل قانــون 
االنتخابــات، اللجوء الــى اآلليات 
عليها  تنــص  التــي  القانونيــة 
القوانني ذات العالقة، ولم يقل أحد 
بالقانون،  او اخملتصــني  النواب  من 
انهــا آليات غير فاعلة ويســتلزم 
تدخــل تشــريعي لتعديلهــا او 
مجلس  جتاهل  ان  فهــل  الغائها. 
النــواب لتلــك اآلليــات وإصدار 
قانــون يتجاوزها الى آليات جديدة 
متمثلة بالعــد والفرز اليدوي، هو 

اجــراء قانوني ســليم؟ هل ان ما 
قام به مجلــس النواب يصب في 
خانة الدعــوة الى تنقية العملية 
التي  الشــوائب  من  االنتخابيــة 

رافقتها؟ 

بني اخلاسرين والفائزين
مــا يالحظ فــي مواقــف النواب 
هنالك  ان  السياســية  والكتــل 
فريقــني، احدهما يؤيــد إجراءات 
يرفضها،  وآخــر  النــواب  مجلس 
املؤيدون اغلبهم من الذين خسروا 
فــي االنتخابــات، والرافضون من 
الفائزين، رغم ان كتلة رئيس الوزراء 
التعديل  لصالــح  صــوت  والتي 
تتضمن نوابا فائزين. ولكن بصورة 
عامة فــإن االجتاه العــام ملواقف 
الكتل السياســية هــو الذهاب 
الى مــا يحقق املصالــح اخلاصة 
والضيقــة لتلــك الكتــل وبناء 
املواقف على أســاس هذا االجتاه، 
وكل طرف يســند رأيه بالنصوص 
القانونية والدســتورية التي تؤيد 
ما ذهب اليه. لكــن بالنهاية، فإن 
للمحكمة  هو  واألخير  األول  الرأي 
مســؤولية  عليها  التي  االحتادية 
تطبيق الدســتور بشكل سليم، 

وهــو مــا ســيحدث فــي األيام 
القادمة، خصوصا وان ثمة جهات 
متعددة قدمت طعونا في التعديل 
األخير لقانــون االنتخابات، ومنها 

املفوضية نفسها. 

الفصل  ومبدأ  االنتخابــات  قانون 
بني السلطات

يــرى بعــض اخملتصــني بالقانون، 
لقانــون  األخيــر  التعديــل  ان 
الفصل  ملبدأ  خرق  هو  االنتخابات، 
بني الســلطات الــذي نص عليه 
الدستور العراقي، باعتبار ان النص 
القضاء  مجلــس  تكليــف  على 
األعلى بانتــداب قضاة كي يحلوا 
املفوضني  مجلــس  أعضاء  محل 
وميارسون االختصاصات املنصوص 
املفوضية،  قانــون  فــي  عليهــا 
يــؤدي الــى ان تتولى الســلطة 
تنفيذيــة  وظيفــة  القضائيــة 
في حــني ان وظيفتهــا األصلية 
هــو تطبيــق القانــون والقيــام 
في  عليها  املنصــوص  بالواجبات 
قوانني الســلطة القضائية. بدءا، 
علينا معرفــة صالحيات مجلس 
املفوضــني التــي نصــت عليها 
املادة 4 مــن قانون املفوضية، وهي 

صالحيات تتمثل باإلشــراف على 
والفرز إضافة  العد  ســير عملية 
واإلجراءات  عليهــا  املصادقة  الى 
التــي تتعلق بســجالت الناخبني 
وغيرها  النهائية  النتائــج  وإعالن 
ان عمليات  الصالحيات. حيث  من 
العد والفــرز وهي األهم يقوم بها 
موظفون مختصون من املفوضية. 
كمــا ان تولي قضاة لهذه املهمة، 
يســاهم مبنــح مزيد مــن الثقة 
اإلجراءات  بــأن  العراقي  للمواطن 
ســتكون ســليمة، خصوصا وان 
القضاء مازال يحظى بثقة غالبية 
الشعب العراقي، عكس السلطة 
السياســية التي فقد الثقة بها. 
وهذه ليست املرة األولى التي يتم 
اإلداري، حيث  للعمل  انتداب قاض 
نص القانون 16 لســنة2010 وهو 
املتضررين   ممتلكات  تعويض  قانون 
جراء سياســات النظام البائد، اذ 
ان احــد أعضاء اللجنــة املركزية 
قــاض مــن الصنــف األول، وهو 
أمر يفترض معه ضمان ســالمة 
اإلجراءات املتخذة من قبل اللجنة، 
و األمر نفســه ينصرف الى عمل 
املفوضية التي ســيكون القضاة 

أحد أعمدتها الرئيسة.  

المحامي محمد حسين البطاط
نتابع  ونحــن  االخير  اآلونــة  في 
البرملــان العراقــي وهــو يلفظ 
أنفاسه االخيرة في دورته احلالية 
بعد اجــراء االنتخابــات العامة 
جمللس النــواب العراقي وحيث ان 
قرارته االخيرة في اصدار القوانني 
قد خالفــت نصوص الدســتور 
وخير مثال على ذلك قرار احملكمة 
االحتاديــة العليا بالعدد 99 و104 
في   2018 /اعــالم/  و106/احتادية 
اخلاص  الطعن  بــرد    2018/6/21
بإلغاء نتائج االنتخابات في اخلارج 
والتغير الســكاني مبوجب قانون 
التعديــل الثالث لقانون مجلس 
النواب العراقي رقم )45(لســنة 

.2013
 اليــوم يصــدر مجلــس النواب 
الرابع  قانوناً جديداً وهو التعديل 
للقانون املذكــور اعاله ويتضمن 
متديد عمر البرملان لغاية مصادقة 

العليا لنتائج  احملكمة االحتاديــة 
االنتخابــات العامــة التي جرت 
2018/5/12 وان يســتمر في  في 
الصالحيات املمنوحة له وكذلك 
ممارســة اعماله حلــني مصادقة 
احملكمة االحتادية العليا على نتائج 
االنتخابات وكما ورد في االسباب 
املوجبة لتشــريع هــذا القانون 
انــه يســتدعي عمــل مجلس 
النــواب لغرض متابعــة تطبيق 
! وضمان  قرار احملكمــة االحتادية 
نزاهة العد والفــرز ! في حني ان 
العليا واستناداً  احملكمة االحتادية 
التعديل  فــي  القانون  ألحــكام 
الثالث قد اوكلت مهمة متابعة 
وضمان  ومراقبــة  والفــرز  العد 
وتشــخيص  االنتخابات  نزاهــة 
االخطاء واتخاذ مــا يلزم بها من 
القضائية  الهيــأة  اختصــاص 
في املفوضية العليا املســتقلة 
لالنتخابات وبالتالي فان االسباب 

التــي اوردها مجلــس النواب ال 
محل لها في ذلك وحيث ان هذا 
التمديد لفترة مطلقة قد خالف 
احكام املــادة 56/اوالً )تكون مدة 
النواب  الدورة االنتخابيــة جمللس 
اربع ســنوات تقوميية ، تبدأ بأول 
جلسة له وتنتهي بنهاية السنة 
الرابعــة ( وبالتالي فان مدة عمر 
البرملان ودورته االنتخابية محددة 
وال يجوز متديدهــا او القفز على 
تلــك املــدد .!  ان مجلس النواب 
اســتناداً للصالحيات اخمللولة له 
قد  61/اوالً  املــادة  في  دســتورياً 
االحتادية  القوانني  منحته تشريع 
اال ان تلك القوانــني ال يجوز لها 
ان تخالف احكام الدستور طبقاً 
ملبدأ تــدرج القواعــد القانونية 
فاألســمى قانوناً هــي القواعد 
الدستورية ومن ثم االدنى القانون 
ومن ثــم االنظمــة والتعليمات 
وبالتالي تكون مخالف ألبســط 

القانونية  والبديهيات  املسّلمات 
البرملان  اصــدار  فــأن  وبالتالي   ،
الرابع  العراقي لقانــون التعديل 
االنتخابــات وهو متديد  لقانــون 
عمل البرملان هو تشريع عادي قد 
وبالتالي  الدستور   خالف احكام 
ال يجوز القفــز على مبدأ التدرج 
القانوني لكونه من النظام العام 
وال يجــوز مخالفتهــا او االتفاق 
على مــا يخالفها هذا من جانب 
ومن جانــب اخر نحــن نعلم ان 
العام  النظام  من  القانونية  املدد 
االتفاق على مخالفتها  وال يجوز 
وهــي بذلك تكــون هــذه املدد 
مقدسة وعدم مراعاتها يستلزم 
بطالن مــا يخالفهــا وحيث ان 
التشريع املذكور اعاله قد خالف 
احــكام الدســتور مــن حيــث 
االول هو  املضمون ومن جانبــني 
مبدأ التدرج القانوني ومن جانب 

اخر املدد القانونية.

تزوير االنتخابات.. ادعاء يحتاج لقرار قضائي

البرلمان يتمدد بعيدًا عن الدستور
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اوال ١/يعاقــب باحلبــس مــدة ال 
تقل عن ســنة، كل من ســرب 
او أفشــى او ذاع او تداول بصورة 
غير مشروعة اسئلة االمتحانات 
اســئلة  او  النهائية  املدرســية 

االمتحانات العامة.
٢/وتكون العقوبة الســجن مدة 
ال تزيد على ســبع ســنوات، إذا 
كان مرتكــب اجلرميــة عضوا في 
واضعي  من  او  االمتحانــات  جلان 
اســئلتها او مكلفــا بنقلها او 
باحلفــاظ عليهــا او بتهيئتها او 

بتغليفها او بترجمتها.
مـدة  احلبس  العقـوبة  ٣/وتكـون 
ال تزيد على سنة إذا كانت اجلرمية 

الفقرتني  فــي  عليها  املنصوص 
)٢،١( من هذا البند قد نشأت عن 

تقصير او اهمال.
ثانيــا /١/يعاقــب باحلبس مدة ال 
تقل عن ســنة وال تزيد على ثالث 
ســنوات كل مــن ســاعد على 
الغش في االمتحانات املدرســية 
النهائية او االمتحانات العامة او 

ـّل القيام به. سه
٢/ال تسري احكام الفقرة )١( من 
هذا البنــد على الطــالب الذين 
القاعة  داخل  في  الغش  يرتكبون 
وترتكــب بحقهم  االمتحانيــة، 

احكام االنظمة املدرسية.
ثالثا /يعاقب بالسجن مدة ال تزيد 
على سبع سنوات كل من تالعب 
بالدفاتر او االوراق املستخدمة في 

االجابة على اســئلة االمتحانات 
املدرســية واالمتحانــات العامة 
او بالســجالت املدرسية اخلاصة 
بدرجاتهــا، كتبديــل اغلفتها او 
الكتابة فيها او سحب اوراق منها 
او اضافــة اوراق اليهــا او حتريف 

درجاتها او استبدالها.
العمدية  اجلرائــم  تعتبر  رابعــا/ 
املنصوص عليها فــي هذا القرار 

مخلة بالشرف.
خامســا /تســتثنى النساء من 
خالل  واحلجز  التوقيــف  اجراءات 
مــدة التحقيــق واحملاكمــة في 
القضايا التــي يحلن بها مبوجب 
هذا القرار، وتقبل منهن الكفاالت 
قــرارات قضائية  الى حني صدور 

باتة في قضاياهن.

وجدان حسـين المعـموري
عرفت املادة ١ الفقرة ٢ من قانون 
انضباط موظفي الدولة والقطاع 
العام رقم 14 لسنة 1994املعدل 
رئيس الدائرة ) ســلطة تشكيل 
التحقيقية(،بأنــه:  اللجــان 
واملدير  واحملافــظ  الــوزارة  وكيل 
العام أو أي موظــف آخر يخوله 
الوزير صالحيــة فرض العقوبات 
املنصوص عليها في هذا القانون 
، وبالتأكيد فــإن هذا النص جاء 
احملافظات  قانــون  تشــريع  قبل 
٢١/٢٠٠٨ املعــدل. وجاء في ذات 
القانون وفــي املادة ١٠/ اوال: على 
الوزير أو رئيس الدائرة تأليف جلنة 
حتقيقية من رئيس وعضوين من 
ذوي اخلبرة على أن يكون أحدهم 
حاصــال على شــهادة جامعية 

اولية في القانــون، ونصت املادة 
) ٢( مــن قانــون التضمني رقم 
٣١لســنة ٢٠١٥ على ) يشــكل 
الوزير اخملتص أو رئيس اجلهة غير 
املرتبطة بــوزارة أو احملافظ أو من 
يخولــه أي منهم جلنة حتقيقية 
مــن رئيــس وعضوين مــن ذوي 
اخلبرة واالختصاص على أن يكون 
شــهادة  على  حاصالً  أحدهــم 
في  األقل  فــي  أولية  جامعيــة 
القانون ( وورد في املادة ٤٥/ اوال من 
قانون احملافظــات غير املنتظمة 
 ٢١/٢٠٠٨ رقــم  إقليــم  فــي 
الفرعية  الدوائــر  )نقــل  املعدل 
واخلدمات  والوظائــف  واالجهزة 
واالختصاصــات التي متارســها 
الوزارات التاليــة مع اعتماداتها 
الــى احملافظات......الــخ . ويبقى 

السياسة  رسم  في  الوزارات  دور 
العامــة........(، وبالرجــوع لنص 
املادة ٣١/ مــن القانون ٢١/٢٠٠٨ 
)اتخاذ  تنــص  والتــي  املعــدل، 
اإلجراءات االدارية والقانونية بحق 
املشمولة  للدوائر  احمللي  املوظف 
احملافظ  ويعد   ٤٥ املــادة  بأحكام 
مبثابة الوزير اخملتص.( عليه يكون 
حق تشكيل اللجان التحقيقية 
املشمولة  الدوائر  موظفي  بحق 
باملادة ٤٥ من اختصاص احملافظ أو 
من يخوله، والحق في ذلك للوزير 
مطلقا، وللوزير أن يشعر احملافظ 
بوجــود مخالفــة ليتولى بدوره 
اتخاذ اإلجراءات بشــأنها مبوجب 

نص املادة٣١/٢٠٠٨ أعاله. 

*مشاور قانوني

عقوبة تسريب األسئلة االمتحانية:

استنادا الى أحكام الفقرة )ا( من المادة الثانية واألربعين من الدستور
سلطة تشكيل اللجان الحقيقية في الدوائر 

المنقولة بموجب المادة 45 من القانون21

علي خليل الجنابي
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الصباح الجديد - وكاالت:
شهدت بطرســبورغ، فعاليات 
عيــد "األشــرعة القرمزية "، 
ببرنامــج عــرض موســيقي، 
شاركت فيه عدة فرق موسيقية 
والكثير من جنــوم الغناء الروس، 
45 ألف متخرج  وضمت أكثر من 
من املدارس، من روسيا، وست دول 

أجنبية. 
وبعد منتصف الليل، شهد حوض 
نهر نيفا في بطرســبورغ بعض 
العــروض الضوئية املوســيقية 
ذروتها  إلى  التي وصلت  اجلميلة 
بظهور الســفينة الشــراعية 
الســويدية تــري كرونــور مع 

أشرعتها احلمراء القرمزية.

التلفزيونية  القناة اخلامسة  وذكرت 
الروســية، أن املشــجعني األجانب 
ملشاهدة  بطرسبورغ  في  املوجودين 
مباريات مونديال روسيا، شاركوا في 

فعاليات هذا العيد.
وفي هذا العام، يحتفل "األشــرعة 
الســنوية  بالذكــرى  القرمزيــة" 
الفترة أصبح  اخلمسني، وخالل هذه 
العيد رمزا حقيقيا لعاصمة روسيا 

الشمالية، واكتسب شهرة عاملية.
املتخرجون  يحتفل  أن  العادة،  وجرت 
من املدارس مع ذويهــم على نطاق 
واســع، لكن في بطرسبورغ يتحول 
هذا احلدث ســنويا إلــى عيد على 
مستوى املدينة حتت اسم "األشرعة 

القرمزية".

أحمد  الفنان  يســتأنف 
حــامت تصوير مشــاهدة 
الدرامي  الســياق  ضمن 
لفيلــم " قصــة حــب 
"للمخرج عثمان أبو لنب، 
بطولة  فــي  ويشــاركه 
الفنانــة هنــا  العمــل 
املقبل  الزاهد، األســبوع 
اخملصصة  الديكورات  في 
للعمل في مصر اجلديدة.

في  الفيلم  أحداث  وتدور 
إطار رومانسي، ولم يحدد 
صناعة موعد عرضه في 
الســينما، فقد أوشــك 

أبطالــه علــى انتهــاء 
التصويــر، حيــث إنهم 
أيام  أول  التصويــر  بدأوا 
بالعديد  املاضي  رمضان 

من األماكن املتفرقة.

محمد  املطــرب  يحيــي 
غنائًيا  حفــاًل  حماقــي، 
ضمن فعاليــات مهرجان 
موازين في دورته السابعة 
عشــرة، والذي انطلق في 
حزيــران/ شــهر  من   22
يونيو اجلاري ويستمر حتى 
الثالثني منه بدولة املغرب.
يقدم  أن  املنتظــر  ومــن 
حماقي، باقــة من أجمل 
أغانيــه القدمية واجلديدة 

وسط حضور ضخم.
وكان حماقــي قــد غادر 
املطربة  برفقــة  القاهرة 
بوسي، متجًها إلى املغرب 
إلحيــاء حفلهما الغنائي 

هناك.

حماقي أحد أعضاء فريق 
برنامــج ذا فويــس فــي 
موســمه الرابع، وقد اثار 
تواجــده ورصانته اعجاب 
اجلمهور، وشبهه البعض 
اراب  في  شافعي  بحسن 
االحكام  حيث  من  ايدول، 
باختيار  والتريث  الهادئة، 

املتسابقني.

املغنيــة  شــاركت 
العامليــة ليــدي غاغــا، 
متابعــي حســابها عبر 
موقــع الصور الشــهير 
"إنستجرام" صور جديدة 

لها في أحدث إطالالتها.
وظهــرت غاغــا، خــالل 
الصــورة بإطاللة غربية، 
عنها،  معــروف  هو  كما 
اذ ارتدت هذه املرة بنطاال 
ممزقا من الساقني، وزينت 
حاجبيها باللونني األحمر 
واألخضر، وحظت الصورة 
غاغا،  جمهــور  بإعجاب 
وســارعوا مــن جانبهم 
نطاق  على  مبشــاركتها 

املعروف عن  واسع.  ومن 
الغريبة  تقليعاتها  غاغا 
التــي  املألوفــة  وغيــر 
غالبــا ما تنــال اعجاب 
هذا  لكــن  جمهورهــا، 
انتقادات  ان  مينع مــن  ال 
بعض  في  اليها  تتعرض 
تبالغ  حينمــا  األحيــان 

احمد حاتم

ليدي غاغا

محمد حماقي

أخبــارهــــــــــم
وسام صابر

على الرغم من أننــا نؤكد دائما ان 
الغرب يختلف عنا بعاداته وتقاليده، 
لكننا من جهة أخرى نقلده بالكثير 

من األمور والتفاصيل.
الســينمائية  األعمــال  فــي   
والتليفزيونيــة يحــرص اخملرجــون 
واملمثلون على اختيار أفالم أميركية 
وإعــادة تعريبها وتقدميها للجمهور 
العربي، وفــي مثل هــذي احلالة ال 
يتعب نفســه في البحث عن فكرة 
وســيناريو، مع مالحظة عدم وضع 
التقليد في  او  إشارة على االقتباس 
الكثير من األحيــان على الرغم من 
انه يكون فــي الغالب حرفيا باحلوار 

واحلركة. 
مسلســال  نتابع  رمضــان  كل  في 
أميركــي،  فيلــم  مقتبســا مــن 
فهوليوود لها تأثير الســحر علينا، 

وعلى حياتنا شئنا ام أبينا.
 قبل ســنة او أكثر تابعنا مسلسل 
"تشــيلو" من بطولة يوسف اخلال 
وناديــن جنيــم، مقتبس مــن فيلم 
 Indecent proposal (  .لدميي مــور
( وقبلــه أنتــج مسلســل مصري 
لبناني مشــترك من بطولة سيرين 
عبد النــور بعنوان ) لعبــة املوت ( 
مقتبس من فيلــم جوليا روبرتس ) 
Sleeping with the enemy (  وفــي 
رمضان هــذا العام، عرض التلفزيون 
مسلســل ) ضد مجهول ( للفنانة 
غادة عبد الــرازق املقتبس من فيلم 
 ) Eye for An Eye ( العــني بالعــني
من بطولة ســالي فيلد، وهو محور 

حديثنا هنا.
 يتحــدث هذا الفيلم عــن أم عادت 
ملنزلها لتجد ابنتها مقتولة على يد 

مجرم ســبق له ارتكاب هذا الفعل 
لكــن لم تتــم إدانته لعــدم وجود 
أدلــة تثبت جرميته، تتقــدم باإلبالغ 
عنه ويودع الســجن، لكن بعد أيام 
يطلق ســراحه لعدم كفاية األدلة! 
مما يصيبها بصدمة وحزن شديدين، 
فتفكــر باالنتقــام منه بنفســها 
فتتعلم اســتخدام السالح على يد 
محتــرف، وتقوم باســتدراج القاتل 
اقتحم  إنه  بحجــة  وتقتله  لبيتها 
ان  عليها منزلها، ومن حقها قانونا 

تدافع عن نفسها.
 البطلة ســالي فيلــد التي قامت 
بــدور األم كانت رائعة واســتطاعت 
ببراعتها ان تقنع املشــاهد بأنها ام 
مفجوعــة ومن حقهــا اإلنتقام من 
ابنتها، وجعلتنا كمشــاهدين  قاتل 
نتعاطف معهــا ونفرح لقتلها ذلك 
العدالة  لتحقيقها  ونســعد  اجملرم، 
لنفسها ما دام القانون لم ينصفها.

هنــا اود ان اذكــر مقولــة للماهامتا 
غاندي يقول فيها )مبدأ العني بالعني 

... أعمى(،  يجعل العالــم بأكملــه 
فهل تريدنا هوليوود ان نصبح عميانا 
بإصرارها على هــذا املبدأ، وتأكيدها 
على أننــا في زمن ليس للعدالة فيه 
وإن وجود الشــرطة واألمن  وجــود؟ 

وعدم وجودهما سيان؟ .
اما غــادة عبد الرازق فقــد انتقمت 
من القاتل بحرقــه، وبطريقة حتاكي 
وحشــية اعتــى تامجرمــني، فهل 
أصبحنــا اآلن نقلد مجرمــا بعد أن 

قلدنا هوليوود بكل ما تقدمه؟

الصباح الجديد - وكاالت:
جنحــت فنانــة مصرية فــي تقدمي 
أعمال فنية من خالل "فن النار"، إذ 
يتم رسم اللوحات بأداة واحدة، قلم 

احلرق على اخلشب.
ويُّســخن القلــم أو اجلهــاز، الذي 
يعمل بالكهرباء، اللوحة اخلشــبية 
ويحرقهــا، محدثــا ظــالال بنيــة 
مختلفة بسيطرة تامة من الفنانة 

مي علي ندا.

ولم تكتشــف مي علي ندا الرسم 
عــن طريق حــرق اخلشــب، إال بعد 

تخرجها. 
اآلن بعد ما يزيد على ســت سنوات 
على ممارستها لهذا النوع من الفن، 
ترى أنه يجب تعليــم هذه التقنية 

للطالب في مدارس الفنون.
وقالت ندا: "هنــاك اختالف جوهري 
بني الزيت، وحرق اخلشــب. في لوحة 
برســمها كاملة،  البدء  يتم  الزيت 

لكن مــن دون معالم محــددة، ثم 
تبدأ باالقتراب من التفاصيل شــيئا 
فشــيئا، لتتدرج اللوحة وتترتب مع 
مــرور الوقت"، على وفــق ما ذكرت 

وكالة رويترز.
وتابعــت: "فــي حــرق األخشــاب 
الطريقة تختلــف، فالعمل عليها 
يتــم بالتركيز على جــزء تلو اآلخر، 
ال تستطيع  ألنك  تفاصيله،  بكامل 

أن متسح ما عملت عليه".

ويســتغرق رســم اللوحة الواحدة 
لشــخص مثال، خمســة أشــهر، 
وكلما كانت درجة اللون أقتم، كلما 

استغرق األمر وقتا أطول.
وتبيع الفنانة بعض أعمالها الفنية 
باحلرق  املرسومة  لوحاتها  باستثناء 
اللوحات  "أبيع  قائلة:  اخلشب،  على 
أمــا لوحات احلــرق على  األخــرى، 
اخلشب فأنا أتعلق بها، ألنها صعبة 

وتستغرق أشهرا من العمل".

فن النار.. لوحات فنية بحرق قلم الخشب

العين بالعين.. رسالة مشوشة الى الجمهور

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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امللصق الدعائي ملسلسل ضد مجهول

جمال جصاني

قبل أيام من انطالق املاراثون االنتخابي في دورته الرابعة 
)2018/5/12( عقــد اجتمــاع ملمثلي أغلبيــة الكتل 
واجلماعات السياسية املشاركة في االنتخابات، وحتت 
إشــراف ممثل األمني العام لألمم املتحدة؛ للتوقيع على 
"ميثاق شــرف" تضمنت مســودته 24 بنداً وتصدرته 
الديباجة التي تقول "انطالقــا من حرصنا على توفير 
أجواء ســليمة، متهد النتخابات حرة ونزيهة وشفافة، 
وتأمــني مشــاركة واســعة جلميع أطياف الشــعب 
العراقــي، تعكس نتائجها إرادته وحتظــى بقبوله؛ ما 
يعزز الثقة املتبادلة بني األطراف العراقية شــتى، اتفق 
ممثلو االئتالفات واألحزاب السياسية املوقعة أدناه على 
ميثاق الشرف االنتخابي.." هكذا كانت الديباجة وبنود 
امليثاق لم تقل جمــاالً وروعة عنها، إذ دونت لنا أفضل 
ما صاغته جتارب األمم التي وصلت الى ســن التكليف 
احلضــاري في هذا اجملــال احليوي من حيــاة اجملتمعات 
والدول. هذا على صعيد احلبر والورق الذي احتضن ذلك 
امليثاق، لكن على صعيد انعكاس ذلك على أرض الواقع، 
فإن األمر كان على العكس من ذلك متاماً، فقد متخض 
"ميثاق الشــرف" فولد لنا فضيحة من العيار الثقيل، 
إذ جتاوز ســقف التزوير واالنتهاكات كل ما سبقته من 
مواســم انتخابية، مما اضطر القضــاء العراقي لعزل 
وإقصاء املفوضية املســتقلة العليــا لالنتخابات عن 
وظائفها، ليحل مكانها جلنة متشــكلة من تســعة 
قضاة انتدبتهم احملكمة االحتاديــة العليا لهذا الدور، 
مما يشــير الى أن ما يفترض أنهــا جتربة للتحول صوب 
الدميقراطية، تواجــه اليوم مأزقاً خطيراً لم تعرفه من 

قبل.
من خــالل جتربتنا كعراقيــني مع مثل هــذه املواثيق، 
يتأكد لنا أن غالبيتها تنتهي بنا الى بالوي أشــد فتكاً 
مــن األحوال التــي أمضينا من أجل جتاوزهــا املواثيق 
والعهود، عندما تتحول الى وسيلة إضافية من وسائل 
التضليل والتزييف واخلداع، وهذا ما جرى بشكل سافر 
في الســباق االنتخابي األخير، حيــث انتهكت الكتل 
املتنفذة كل ما تعهدت به وما أمضت عليه من قواعد 
وبنود تضمنته وثيقة ميثاق الشرف االنتخابي، لتتحول 
بذلك أفضل وسيلة أوجدها البشر لفك االشتباكات 
)الصناديق( من حل الى مشــكلة، تأزم وتعقد املشهد 
املعقــد والراكــد أصالً. لقــد حاولنا مــع الكثير من 
العراقيني األحرار، الى فضح أساليب اخلداع والتضليل، 
ال ســيما منها التي تتبرقع برداء التغيير واإلصالح من 
دون امتالكها ألدنى مقومات ذلك، ودعونا الى احلذر من 
متســلقي األمواج والفرص عند مفتــرق الطرق، والى 
الفهم املسؤول والشجاع حلقيقة إمكاناتنا املتواضعة 
في مجال اإلصالح احلقيقي ال االســتعراضي، املهيمن 
على املشــهد الراهن، هذا الوعي لن يقلل ولن ينتقص 
من شــأننا ومكانتنا وســمعتنا بني األمم، بل بالعكس 
هو الســبيل اجملــرب والوحيد النتشــال مشــحوفنا 
املشــترك من احلضيض الذي انحدر اليــه بعد عقود 
من الدكتاتورية واخلنوع وأكثــر من 15 عاماً قضيناها 
برفقة أحد أكثر الطبقات السياســية فشالً وفسادأ. 
لذلك ليس من احلكمــة والعقل أن نعتب أو نلوم هذه 
الطبقة وحيتانها وممثليها، فاإلناء ينضح مبا فيه، وقد 
تعرفنا جيداً على نوع املواهب والبضائع التي متيز هذه 
اجلماعــات والكتل، زمن معارضة النظــام املباد وبعد 
تلقفها ألسالبه ربيع العام 2003. ولم يعد لدينا املزيد 
من الفــرص والوقت واإلمكانــات لنهدرها في انتظار 
جيل جديــد من الهزائم واخليبــات برفقة ابتكاراتهم 
الفاشوشية وإعادة تدوير اصطفافاتهم على ركام آخر 

من العهود والوعود املدعومة مبواثيق الشرف...! 

ومضــة

العتب على ميثاق الشرف..!

الصباح الجديد - وكاالت:
إلهام  الفنانة  أعربت 
افتتاح  شــاهني في 
مهرجان  فعاليــات 
الفيلــم في وجدة 
دورتــه  فــي 
الســابعة، عن 

برفقة  بوجودهــا  ســعادتها 
ليلــى طاهر وحضور  الفنانة 
األولى   للمرة  تكرميها  مراسم 
عاصمة  وجــدة  مدينــة  في 
أكدت  حيث  العربية،  الثقافة 
أن املهرجــان املغربــي لوجدة 
خطا خطوات جسيمة جلعله 

املهرجانــات  فــي مســتوى 
السينمائية العربية.

فــي  شــاهني  وأضافــت 
تصريحــات خاصــة إلى احد 
أن  الفنية،  اإلخباريــة  املواقع 
مهرجان وجدة يبشــر باخلير، 
والتوفيق  النجــاح  متمنيــة 

إلدارة املهرجــان فــي الدورات 
فخورة  أنها  وأّكــدت  املقبلة، 
هذه  فــي  املهرجان  بإقامــة 
الســاحرة، عاصمة  املدينــة 
وجــدة  العربيــة  الثقافـــة 
رمز الســياحة واجلمال فـــي 

املغـرب.

املهرجان  افتتاح  حفل  وحضر 
الســابعة،  دورته  في  املغربي 
والســينما،  الفن  جنــوم  أملع 
كاملمثلة املصرية ليلى طاهر، 
وفنانني من لبنان، وممثلني ونقاد 
واجلزائر  املغرب  ومختصني من 

وتونس، وليبيا،  وموريتانيا.

إلهام شاهين: مهرجان وجدة خطا صوب مستوى متقدم

الصباح الجديد - وكاالت:
يعنــزم أمهر الطهاة فــي جمهورية 
داغستان الروســية دخول موسوعة 
غينيــس لألرقــام القياســية بأكبر 
ســيخني للشــاورما واملشــاوي في 

العالم.
وأعلنــت جمعية الطهــاة الروس أن 
جمهوريــة داغســتان ســتحتضن 
مهرجانا مكرســا للقيــم العائلية 
ومنط احلياة الصحي والثقافة واإلبداع.

وســيتنافس املشــاركون في برامج 
هذا املهرجان على إعداد أكبر سيخي 
مشاو وشــاورما في روسيا، ويستعد 
املنظمون إلدراج هذا احلدث في سجل 
غينيس لألرقام القياســية الروسية 

والعاملية.
ويخطــط الطهاة إلعداد ســيخ من 

اللحوم املشــوذية يبلــغ طوله أكثر 
من 255 مترا وســيخ شاورما بطول 

20 مترا.
يذكــر أن أكبر ســيخ مشــاو في 

العالــم كان قد أعــد في ضواحي 
موســكو، وبلغ طولــه 205 أمتار. 
وينوي الداغستانيون حتطيم الرقم 

القياسي في هذا اجملال.

الصباح الجديد-وكاالت:
واحلركة  املغامرة  فيلم  تصدر 
اجلديــد  العلمــي  واخليــال 
فولــن  وورلــد:  )جوريســك 
إيرادات الســينما في  كينغدم( 
الشــمالية محققــا  أميــركا 
إيرادات بلغــت 150 مليون دوالر. 
الفيلم من إخراج جيه. إيه. 
بايونا، وبطولة كل من 
كريس برات، وبرايس 
هــوارد،  داالس 

وريف سبال.
وتراجع فيلم 
الرســوم 

)إنكريدبلز  اجلديــد  املتحركــة 
2( من املركــز األول الذي احتله 
األسبوع املاضي إلى املركز الثاني 

مسجال 80.928 مليون دوالر.
واملغامرات  احلركة  فيلم  وتراجع 
)أوشنز 8( من املركز الثاني الذي 
احتله األسبوع املاضي إلى املركز 
الثالــث بإيرادات بلغــت 11.65 
بطولة  الفيلــم  دوالر.  مليــون 
ساندرا بولوك، وكيت بالنشيت، 
إخراج  ومن  وريانــا،  هاثاواي،  وآن 

غاري روس.
وتراجــع الفيلم الكوميدي )تاغ( 
مــن املركز الثالث الــذي احتله 

األســبوع املاضــي إلــى املركز 
مليون   8.2 بلغت  بإيرادات  الرابع 
إيد هيلمز،  الفيلم بطولة  دوالر. 
وجيرميي رينر، وجيك جونســون، 
فيشر،  وإيســال  واليس،  وأنابيل 

ومن إخراج جيف تومسك.
)ديدبول2(  احلركة  فيلم  وحافظ 
علــى املركز اخلامس الذي احتله 
وصلت  بإيرادات  املاضي  األسبوع 
الفيلم  دوالر.  مليــون   5.25 إلى 
وجوش  رينولــدز،  ريــان  بطولة 
وتيري  باكارين،  ومورينــا  برولني، 
كــروز، ومن إخـــراج ديفــــيد 

ليتـش.

سيخ شاورما روسي في طريقه إلى غينيس "فولن كينغدم" في صدارة
 السينما األميركية

عيد األشرعة القرمزية للطالب الناجحين

الصباح الجديد - وكاالت:
أفادت وكالة "شينخوا" بأن سكان 
مدينة تشونغ تشــينغ عثروا على 
"برقبة  لســلحفاة  متحجــر  درع 
 )snake-eared turtle( أفعــى" 
وظنوا في البداية، أنهم عثروا على 

حجر كبير غريب الشكل.
وبعد التحليل األولــي الذي قام به 
علماء املســتحاثات، تبــني انه درع 
كانت  أفعــى"  "برقبة  ســلحفاة 
تعيش في األنهــار والبحيرات غرب 
الصني قبل 150 مليون سنة تقريبا.
ويقول اخلبراء، إن ســكان املنطقة 

املذكورة عثروا سابقا على حشرات 
وحيوانات ونباتات وأسماك متعددة، 
وبيــوض ديناصــورات، وهــذه املرة 
األولى التي يعثــرون فيها على درع 

سلحفاة متحجرة.
من  املكتشفة،  الســلحفاة  وتعد 
احليوانــات املنقرضــة ولهــا رقبة 
طويلة، وذنب، ويبلغ طول رقبتها ما 
بني 30-40 سم، وعاشت في األجزاء 
الكــرة األرضية في  اجلنوبية مــن 
أستراليا، وإندونيسيا، وجزيرة غينيا 
أميركا  بلــدان  وفي بعض  اجلديدة، 

اجلنوبية.

درع سلحفاة برقبة أفعى 
عمره 150 مليون سنة
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