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اقرأ في االعداد المقبلة
يسر هيئة تحرير "الصباح 

الجديد" وبالتعاون مع 
مركز البيان للدراسات 

والتخطيط ان تقدم 
لقرائها في األيام 

المقبلة حلقات من كتاب 
"مستقبل قوات األمن 

العراقية" لمؤلفه الدكتور 
مايكل نايتس والذي 

يقدم دراسة مستفيضة 
لواقع القوات األمنية 

العراقية مع مقترحات 
لتطويرها وفق اسس 

علمية وتقنية تراعي 
التقدم الحاصل في اليوم 

في الدول المتقدمة.

بغداد - أسامة نجاح:
قادم��ون  عملي��ات  قي��ادة  أعلن��ت 
يانين��وى ، ي��وم أم��س اجلمع��ة ، عن 
حترير قض��اء تلكيف وحي الفاضلية 
ومنش��أة جابر بن حيان وحي العربي 
في احملور الش��مالي للساحل األيسر 
في املوصل ، فيما كشف قائد قوات 
جه��از مكافح��ة اإلرهاب ع��ن قتل 
جميع قي��ادات زمر داع��ش اإلرهابي 
في أثناء حترير اغل��ب مناطق وأحياء 

الساحل األيسر ملدينة املوصل . 
وقال قائد عملي��ات قادمون يا نينوى 
ان  ي��اراهلل  رش��يد  الرك��ن  الفري��ق 
"قطع��ات الفرقة التاس��عة واللواء 
الثالث م��ن الفرقة األولى وبإس��ناد 
م��ن طيران اجل��و العراقي متكنت من 
حترير قضاء تلكيف بالكامل شمالي 

املوصل". 
وأض��اف ياراهلل ف��ي بيان ل��ه تلقت 
صحيف��ة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ نس��خة 
من��ه ان "الق��وات املش��تركة رفعت 
العلم العراقي ف��وق مباني تلكيف 
داع��ش  تنظي��م  عناص��ر  وتكبي��د 

اإلرهابي خسائر باألرواح واملعدات". 
وأض��اف البي��ان ان "قطع��ات احمل��ور 
الش��مالي املتمثلة بقطعات اجليش 
الل��واء 71 ف��ي الفرق��ة 15 باش��رت 
بالتق��دم ومتكن��ت م��ن حتري��ر ح��ي 
الفاضلية ومنش��أة جاب��ر ابن حيان 
والتوغ��ل داخ��ل احلي العرب��ي ورفع 
العلم العراقي فوق مبانيه بإس��ناد 

طي��ران التحال��ف الدول��ي وأبط��ال 
طي��ران اجلي��ش ومتكنت م��ن تفجير 
وقت��ل ع��دد م��ن اإلرهابي��ن وتدمير 

معداته". 
وتاب��ع ان " قطع��ات اجليش املتمثلة 
بالفرقة املدرعة التاس��عة في اللواء 
الثالث شرعت بالتقدم باجتاه تلكيف 
بثالث��ة مح��اور ومتكن��ت القطعات 
من دخ��ول املدينة والس��يطرة على 
واحملكم��ة  القض��اء  قائممقامي��ة 
واجملل��س البل��دي ومنطق��ة التبادل 
التج��اري ورفع العل��م العراقي فوق 

املباني . 
م��ن جانبه��ا أعلن��ت قي��ادة ق��وات 
جه��از مكافحة اإلره��اب ، يوم أمس 
اجلمع��ة ، أن غالبي��ة ق��ادة تنظي��م 
داع��ش االرهاب��ي في املوص��ل قتلوا 
ف��ي املعركة التي خاضته��ا القوات 
االمنية الستعادة املدينة . وقال قائد 
قوات جهاز مكافحة اإلرهاب الفريق 
الركن عبد الغني االسدي  في حديث 
خ��اص لصحيفة ‘‘الصب��اح اجلديد‘‘ 
أن" اغل��ب قادة تنظي��م داعش التي 
كانت تسيطر على اجلانب األيسر قد 
مت قتلها خالل العمليات العسكرية 
، مش��يراً الى ان" الس��اعات املقبلة 
األيس��ر  الس��احل  حتري��ر  س��تعلن 

بالكامل من جميع احملاور .
وأش��ار االس��دي إل��ى إن" اجتماع��اً 
س��يعقد خالل األيام املقبلة تنضم 
والتش��كيالت  القي��ادات  كل  إلي��ه 

العسكرية بجميع صنوفها لتحديد 
موعد بدء عمليات استعادة الساحل 

األمين من الزمر اإلرهابية . 

ال��ى ذلك كش��ف مص��در امني في 
يانين��وى  قادم��ون  عملي��ات  قي��ادة 
لصحيفة ‘‘الصب��اح اجلديد‘‘ عن بدء 

بتركيب اجلس��ور  األمني��ة  الق��وات 
العائمة على نه��ر دجلة خالل األيام 
القليلة املقبلة وذل��ك متهيداً لنقل 

املعارك إلى اجلان��ب األمين من مدينة 
املوصل وحترير املدينة بالكامل.

تتمة ص3

بعد تطهير قضاء تلكيف وحي الفاضلية

تحرير الحي العربي األول شمالي الجانب األيسر للموصل

القوات املشتركة داخل األحياء الشمالية من مدينة املوصل

بغداد ـ الصباح الجديد:
إقلي��م  حكوم��ة  رئي��س  أك��د 
كردس��تان نيجيرف��ان البارزاني، 
اس��تعداد اإلقليم إلج��راء حوار 
"جدي" م��ع احلكوم��ة االحتادية 
حلل املش��كالت العالق��ة، فيما 
دعا إلى إجراء حوار سياسي بن 

جميع املكونات العراقية.
اإلقليم  رئاس��ة حكومة  وقالت 
في بيان اطلعت عليه "الصباح 
"البارزاني اس��تقبل  إن  اجلديد"، 
املمثل اخل��اص لألمن العام لألمم 

املتح��دة ي��ان كوبي��ش"، مبينة 
التنس��يق  بحث��ا  "اجلانب��ن  أن 
ب��ن قوات البيش��مركة واجليش 
العراق��ي في مواجه��ة اإلرهاب 

ودور اإلقليم في إيواء النازحن".
وشدد كوبيش، وفقاً للبيان، على 
"ض��رورة تطوي��ر التنس��يق بن 
بغداد وأربي��ل وان يحاول اجلانبان 
بجدي��ة أكث��ر للتع��اون مبدي��اً 
"اس��تعداد ممثلي��ة االمم املتحدة 

لتقدمي املساعدة".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن املكتب اإلعالمي لرئيس الوزراء 
حيدر العبادي، ع��ن إقرار تنفيذ 27 
مشروعاً خدمياً في املناطق احملررة 
بسهل نينوى واجلانب األيسر ملدينة 
املوصل، مبيناً أن املش��اريع توزعت 
بن إع��ادة تأهي��ل املراكز الصحية 
ومش��اريع املاء وامل��دارس وتنظيف 

املناطق السكنية.
وق��ال مكت��ب العب��ادي ف��ي بيان 
اطلعت عليه "الصباح اجلديد"، إنه 
"في ضوء توجيهات رئيس مجلس 
الوزراء حيدر العبادي، بإعادة تأهيل 
اخلدمات األساسية باملناطق احملررة 

في س��هل نينوى والطرف األيس��ر 
م��ن مدين��ة املوصل عق��د األمن 
العام جمللس ال��وزراء مهدي العالق 
اجتماعاً طارئاً مع رئيسة مجموعة 
دعم االستقرار الدولية ليز كراندي 
بحض��ور محاف��ظ نين��وى ومدي��ر 
مركز العمليات الوطني في رئاسة 
ال��وزراء وعدد من اخلب��راء". وأضاف 
أن��ه "مت إق��رار تنفيذ 27 مش��روعاً 
خدمياً في املناطق املذكورة توزعت 
بن إع��ادة تأهي��ل املراكز الصحية 
ومش��اريع املاء واملدارس، فضالً عن 

تنظيف املناطق السكنية.
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البارزاني يؤكد استعداد اإلقليم 
إلجراء حوار "جدي" مع بغداد

العبادي يوّجه بإعادة تأهيل الخدمات 
األساسية بالمناطق المحررة

»داعش« يترنح ويصب جام غضبه 
بنشر انتحارييه في وسط العراق

"داعش" يحرق بيوت عناصره
الهاربين بجانب الموصل األيمن 23

بغداد ـ الصباح الجديد:
ح��ذر رئي��س جه��از اخملاب��رات 
األملاني، هانز جورج ماسن ، من 
أن تنظيم "داعش" يس��تعمل 
ب�"صائ��دي  وصفه��م  م��ن 
أدمغة" على وس��ائل التواصل 
االجتماع��ي ومواقع التراس��ل 
الفوري لتجنيد شباٍن في أملانيا 
بعضهم في الثالثة عش��رة أو 

الرابعة عشرة من العمر.
وق��ارن هانز أيض��اً بن اجلماعة 
واحلركات  املتشددة  اإلسالمية 
الراديكالي��ة ف��ي املاضي مثل 
الشيوعية وحركة االشتراكين 
القومي��ن بزعامة أدولف هتلر 
اس��تدراج  أيضاً  التي حاول��ت 
شبان متحمسن للتمرد على 

آبائهم ومجتمعهم.
وأبلغ ماس��ن صحفين أجانب 
ف��ي برل��ن، "عل��ى ش��بكات 
التواص��ل االجتماع��ي يوج��د 

يتوددون  أدمغ��ة  عملياً صائدو 
ويجعلونه��م  الش��بان  إل��ى 

الفك��ر  به��ذا  يهتم��ون 
اإلسالمي".

وأش��ار ماس��ن إلى فتاة أملانية 
م��ن أص��ول مغربي��ة ق��ال إن 

اسمها صفية متهمة بطعن 
شرطي في محطة للقطارات 
في هانوفر في ش��باط املاضي، 
وإلى فتى عراقي عمره 12 عاماً 
حاول تفجير عبوتن ناسفتن 
في بلدة لودفيجش��افن بغرب 

أملانيا في كانون األول.
وق��ال إن نح��و %20 م��ن نحو 
900 ش��خص من أملانيا جّندته 
لالنضمام  "داع��ش"  تنظي��م 
إلى القتال في العراق وس��وريا 
هم من النس��اء وبعضهم في 
الثالثة عشرة أو الرابعة عشرة 

من العمر.
وأضاف أن الس��لطات األملانية 
ينظ��ر  إس��المياً   548 تراق��ب 
أنهم يش��كلون  إليهم عل��ى 
خط��راً أمني��اً، لك��ن القان��ون 
األملان��ي ال يس��مح بالقب��ض 

عليهم إال إذا ارتكبوا جرمية.
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المخابرات األلمانية تحّذر من
"صائدي األدمغة" لتجنيد الشباب بـ"داعش"

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن��ت وزارة الداخلية، ع��ن التوجه 
االس��تخبارية  لتحدي��ث خططه��ا 

تشمل العاصمة بغداد.
وذك��ر بي��ان ملكت��ب الوكي��ل األقدم 
"الصب��اح  علي��ه  اطلع��ت  لل��وزارة 
اجلدي��د"، ان "وكي��ل وزارة الداخلي��ة 
االقدم عقيل اخلزعلي عقد اجتماعاً 
م��ع ال��وكالء واملفت��ش الع��ام وعدد 
من كبار ضباط ال��وزارة، وجرى خالل 

االجتماع مناقش��ة توجيهات رئيس 
االنتص��ارات،  زخ��م  بإدام��ة  ال��وزراء 
واالرتقاء بخطط الوزارة االستخبارية 
واالمنية واع��ادة تقييمها على ضوء 

التطورات في االوضاع".
وأض��اف البي��ان ان اخلزعل��ي "وج��ه 
بتحديث اخلطط االس��تخبارية على 
وفق املتغيرات االمنية اجلارية، ووجوب 
تناغ��م املس��ؤوليات والواجب��ات بن 
ش��تى االجهزة في قواطع العمليات 

واملناط��ق، خاص��ة بع��د االنتصارات 
الكبيرة واملتالحق��ة لقواتنا االمنية 
لتفوي��ت الفرصة على الع��دو الذي 

يعاني من الضعف واالنكسار".
كم��ا اكد اخلزعل��ي بحس��ب البيان 
التدقي��ق لألجه��زة  "عل��ى ض��رورة 
االمنية مبناط��ق العاصمة بغداد من 
خالل تعزيز السيطرات ورفع كفاءتها 

ورفدها بالعناصر الكفوءة واملدربة.
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بغداد - وعد الشمري:
كش��ف ائتالف دول��ة القانون، أمس 
اجلمع��ة، ع��ن عزمه تقدمي مرش��ح 
بغ��داد،  محاف��ظ  ملنص��ب  جدي��د 
مؤكداً أنه الكتلة االكبر في مجلس 
احملافظة، فيما استبعد جناح احملافظ 
املق��ال علي التميمي ف��ي احلصول 
على قرار قضائي يسمح له بالعودة 

إلى عمله.
وجنح ائت��الف دول��ة القان��ون داخل 
مجل��س محافظة بغ��داد في ابعاد 
التميم��ي، القيادي في كتلة االحرار 

الصدري��ة، عن منصب��ه كمحافظ 
لبغداد بعد اس��تجوابه عن ملفات 
ع��دة أهمها مش��روع صق��ر بغداد 

االمني.
التصويت على االقالة جاء بأغلبية، 
33 عض��واً م��ن أص��ل 45 عض��واً، 
ومبباركة حلفاء التميمي السابقن 
وهم اعضاء احتاد الق��وى العراقية، 
الوطنية، وس��ط مقاطعة  وائتالف 
كتلتي االحرار واملواطن، اللتن وجدتا 

أن القرار حمل ابعاداً سياسية.
وقال عضو مجلس احملافظة س��عد 

املطلبي ف��ي حديث م��ع "الصباح 
اجلديد"، إن "االطاحة بعلي التميمي، 
محاف��ظ  منص��ب  ع��ن  وابع��اده 
بغداد، جاء على خلفية فش��له في 
املش��اريع الكب��رى للعاصم��ة، ولم 
يك��ن نتيج��ة صراع سياس��ي كما 

تروج له كتلته".
وتابع املطلبي أن "توافقاً حصل على 
اقالة التميمي، والتصويت شاركت 
فيه ش��تى املكون��ات السياس��ية 
وه��ي: ائتالف دول��ة القان��ون، واحتاد 
القوى العراقي��ة، وائتالف الوطنية، 

واحد االعضاء املستقلن".
وعّد "االس��تجواب مهنياً"، مشدداً 
عل��ى أن "االس��ئلة طرح��ت بنحو 
موضوعي، واس��تمعنا إل��ى اجابات 
غي��ر مقنعة ألغل��ب اعضاء اجمللس 
الذين صوتوا بعد ذلك على س��حب 

الثقة عن احملافظ".
للطع��ن  التميم��ي  ويس��تعد 
باس��تجوابه كون��ه وكما ق��ال في 
مؤمت��ر صحف��ي أم��س االول حمل 
مالم��ح سياس��ية، لك��ن املطلبي 
ذكر أن "القضاء ينظر في الطبيعة 

الش��كلية لالس��تجواب وال يكترث 
لألسئلة وطبيعة االجوبة".

اخملتص��ة  "احملكم��ة  ان  إل��ى  ون��ّوه 
ستنظر في الوقت الذي قدمت فيه 
االسئلة واالجوبة، ومدى توفر احلرية 

للمحافظ في اعطاء الردود".
وأك��د املطلبي أن "مجلس احملافظة 
احترم جميع شكليات االستجواب، 
ولم حتص��ل أية خ��روق قانونية، وأن 
التصوي��ت ج��رى وفقاً للس��ياقات 

االصولية".
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"الداخلية" تجري عملية تحديث 
للخطط االستخبارية في بغداد

متابعة

تقريـر

الشرطة األملانية تقتش عن املتشددين

بغداد ـ الصباح الجديد:
أك��د ممثل االحتاد األوروب��ي في العراق 
باتريك سيمونيه، مساندة دول االحتاد 
جلميع املب��ادرات الداعية للتس��وية 
الوطنية في الع��راق، وفيما دعا إلى 
اس��تثمار جمي��ع الف��رص لتحقيق 
االس��تقرار اجملتمعي في البالد، شدد 
ايديولوجيا  أهمي��ة محارب��ة  عل��ى 

"داعش" بعد هزميته عسكرياً.
وقال س��يمونيه خالل مؤمتر صحفي 
في بغداد تابعت��ه "الصباح اجلديد"، 

"إننا نش��جع جميع املب��ادرات التي 
تدعو إلى الس��لم وحتقيق التسوية 
املبادرات  ونس��اند جمي��ع  الوطنية، 
التي م��ن ش��أنها حتقي��ق املصاحلة 

الوطنية".
حاج��ة  داع��ش  "قت��ال  أن  وأض��اف 
مهمة ج��داً، واالحت��اد األوروبي يقدم 
مس��اعدات إنس��انية ودعماً إلعادة 
االستقرار للمناطق بعد حتريرها من 
داعش"، الفتاً إل��ى أهمية "االنتصار 
التنظي��م بع��د  ايديولوجي��اً عل��ى 

هزميته عسكريا".
وأك��د س��يمونيه "أهمي��ة حتقي��ق 
االستقرار اجملتمعي واحمللي في العراق 
م��ن أج��ل اس��تثمار كاف��ة الفرص 

املتاحة للعراق".
يش��ار إل��ى أن رئي��س ال��وزراء حيدر 
العب��ادي اعتبر، ف��ي )17 كانون األول 
السياس��ية  التس��وية  أن   ،)2016
إلنه��اء  جدي��دة  بداي��ة  س��تكون 
م��ن  االنته��اء  بع��د  "الصراع��ات" 

"داعش".

االتحاد األوروبي يبدي مساندته
لمبادرات التسوية الوطنية في العراق

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت قيادة عمليات بغداد، عن 
رفعها الكتل الكونكريتية من 
ام��ام جوازات الك��رخ بالعالوي، 
مش��يرة الى ان االي��ام القليلة 
املقبلة ستش��هد رف��ع بعض 

السيطرات من جانب الكرخ.
وقال قائد عمليات بغداد اللواء 
ف��ي  الربيع��ي  جلي��ل  الرك��ن 

حدي��ث صحف��ي، ان��ه مت " رفع 
جميع الكتل الكونكريتية من 
امام جوازات الكرخ في منطقة 
الع��الوي ببغ��داد، مع توس��يع 
الش��ارع اخل��اص باملركبات الى 
عشر مترات"، مش��يراً الى ان" 
رفع هذه الكتل من ش��أنه فك 
االزدحام املروري احلاصل في هذه 

املنطقة".

واض��اف الربيع��ي ان "عمليات 
بغ��داد ماضية في رف��ع الكتل 
مدين��ة  م��ن  الكونكريتي��ة 
بغ��داد، اضافة ال��ى رفع بعض 
الس��يطرات من مناطق الكرخ 
خ��الل االيام القليل��ة املقبلة"، 
مؤكداً انه "سوف لن يتم اعادة 
أي سيطرة مت رفعها من مناطق 

بغداد مرة أخرى".

رفع الكتل الكونكريتية من أمام جوازات الكرخ

بغداد ـ الصباح الجديد:
أف��اد مص��در محلي ف��ي محافظة 
نين��وى، ام��س اجلمعة، ب��أن تنظيم 
س��ماها  م��ا  نظ��م  "داع��ش" 
ب�"مهرجان��ات الب��راءة" م��ن أهالي 
املناط��ق احمل��ررة ف��ي املوص��ل، الفتاً 
ال��ى أن التنظيم يرغم االهالي على 

البراءة من اقاربهم احملررين. 
وقال املص��در في حديث صحفي، إن 
"ماكنة داع��ش اإلعالمية بدأت منذ 
تنظي��م مهرجانات  ف��ي  الصب��اح، 
مصغ��رة ف��ي بع��ض احي��اء غربي 
املوصل، ليعلن من خاللها املواطنن 
البراءة من أقاربهم واهاليهم ضمن 

املناطق احملررة ش��رقي املوصل وبقية 
املناطق".

وأضاف املصدر ، أن "اغلب املواطنن 
كانوا مرغمن على ادعاء البراءة من 
أهاليهم في املناطق احملررة خوفاً من 
ردة فعل التنظيم الذي بدا مؤمناً بأن 
معركة املوصل على وش��ك النهاية 

لتنتهي معها دولته املزعومة".
وفي س��ياق آخر أعلنت وزارة الدفاع 
ع��ن العثور على معس��كر لتنظيم 
داعش للتدريب االنتحارين والتعليم 
عل��ى التفخي��خ والتفجي��ر غرب��ي 

محافظة االنبار.
وذكر بيان صادر ع��ن الوزارة، اطلعت 

عليه "الصب��اح اجلديد" ان قطعات 
فرق��ة املش��اة الس��ابعة متمثل��ة 
بقطع��ات اللواء الثامن والعش��رين  
ضمن قيادة عملي��ات اجلزيرة، وخالل 
الصكرة  عمليات حتري��ر منطقت��ي 
والزاوية، عثرت على معسكر لتدريب 
عناصر لداع��ش التي قام��ت بحرق 

جمي��ع محتويات��ه بالكام��ل خالل 
تقدم قطعات اجليش العراقي، التي 
متكن��ت من قتل عدد م��ن اإلرهابين 
القيام  الذي��ن حاول��وا  االنتحاري��ن 
بعملي��ات تعرضية إليق��اف عملية 

التحرير.
تتمة ص3

"داعش" ُيرغم أهالي أيمن الموصل على "البراءة" من أقاربهم المحررين

تحّدث عن "عصابات" لسرقة المال العام كانت تدير الحكومة المحلية

"دولة القانون" يستعد لطرح محافظ جديد لبغداد خلفًا للتميمي



شؤون عراقية2

السليمانية ـ عباس كاريزي:

كردس��تان  اقلي��م  رئي��س  حم��ل 
مسعود بارزاني االحزاب السياسية 
في االقليم املس��ؤولية عن االزمات 
الت��ي يش��هدها االقليم، ع��ادًا عام 
2016 حم��ل جناح��ات كبيرة إلقليم 

كردستان عسكرياً وسياسياً.
وتط��رق بارزاني في لق��اء تلفزيوني 
اجراه عل��ى هامش مش��اركته في 
منت��دى داف��وس ال��ى العدي��د من 
كان  املهم��ة  واملواضي��ع  القضاي��ا 
في مقدمتها مس��ألة االس��تفتاء 
والعالق��ة م��ع احلكوم��ة االحتادية، 
الذي ع��ّد بارزاني التعاون بينها وبني 
حكومة االقليم موجوداً عس��كرياً، 
اال ان��ه ف��ي اجمل��االت االخ��رى ليس 

مبستوى الطموح.
وف��ي مع��رض رده على س��ؤال عن 
موق��ف اوروبا والعالم من مس��ألة 
االستفتاء على اس��تقالل االقليم، 
قال بارزاني »عندما ذهبت الى بغداد 
حتدثت بصراح��ة مع رئي��س الوزراء 
واملعنيني عن مس��ألة االس��تفتاء، 
واذا متكنا من اقن��اع بغداد فان ذلك 
سيفتح الطريق امام الدول االخرى 
لالعتراف باستقالل كردستان، وتابع 
مادام هناك مجال للحوار والتفاوض 
سنس��تمر م��ع بغ��داد، ونح��ن لن 
نتنازل عن هذه املس��ألة، نحن ميكن 
ان نكون مع عراق املس��تقبل جيراناً 
جيدين النا كش��ركاء فش��لنا ولم 

نكن شريكني جيدين«.
بارزاني وفي رده على سؤال ان كانت 
اغلب الدول االوروبية تؤيد استقالل 
كردستان خلف الكواليس، وتعترض 
عليه ف��ي العلن، اش��ار الى ان تلك 
ال��دول تقول ل��ه االمر ذات��ه، وحول 
االس��تفتاء خالل  اج��راء  امكاني��ة 
العام احلالي 2017 عّد بارزاني حتديد 
مواعي��د وتواريخ امرًا غير جيد وقال 
انه من االفضل ان نعمل في صمت 
وان احلدي��ث وحتديد موع��د ملوضوع 

كبير كهذا امر غير جيد.
رئي��س اقلي��م كردس��تان املنتهية 
محاول��ة  ع��ّد  الدس��تور  واليت��ه 

اللج��وء ال��ى حك��م االغلبي��ة في 
البالد، اخط��ر خطوة عل��ى العراق، 
واضاف ان الدس��تور ين��ص على ان 
بقاء العراق موحداً ش��رطه االلتزام 
بالدستور الدائم اال ان الدستور لم 
يتم االلتزام به، مع االس��ف نرى بان 
هن��اك مس��اعي للج��وء الى حكم 
االغلبي��ة وحكم االكثري��ة، ان ذلك 
يع��د اخط��ر خط��وة عل��ى العراق، 
متابعاً »نحن ش��اركنا منذ البداية 
على اس��اس التوافق وعدم فرض أي 
قرار م��ا يتعلق بحق��وق الكرد على 
اس��اس أكثرية االصوات ولالس��ف 
هذا ما يس��ري حالياً ومعهم ايضا 
بعض الكرد الذين يحفرون قبورهم 

بايديهم«.
وأك��د أن »هذا الش��يء غير مقبول 
بأي شكل من االشكال ونحن جادون 
ف��ي هذا اجلان��ب وقد نتخ��ذ قرارات 
مهم��ة في هذا األمر اذ لم يبق مبرر 
ملش��اركتنا في البرملان«، مستدركاً 

»لكنن��ا سنتش��اور م��ع االط��راف 
األخ��رى ولن نقبل باص��دار القرارات 
واملس��ائل  املصي��ر  تقري��ر  بش��أن 
باقليم كردستان بحسب  املتعلقة 

أكثرية االصوات«.
ف��ي  الداخلي��ة  االوض��اع  وح��ول 
االقليم بني بارزان��ي ان التوصل الى 
اتفاق سياس��ي مع االحت��اد الوطني 
الكردس��تاني مه��م ج��داً، معلن��اً 
رفض��ه وض��ع االح��زاب االربعة في 
خانة واحل��زب الدميقراطي في خانة 
اخ��رى، واردف »لذا يجب ان تش��ارك 
جمي��ع االح��زاب االخرى املش��اركة 
ف��ي احلكوم��ة وبرمل��ان االقليم في 
املباحث��ات، اضافة الى التش��اور مع 
االحزاب االخرى، وقال »انا ش��خصياً 
ال مانع لدي من مشاركة اجلميع في 
االجتماعات املقبلة الن االجتماعات 
اخلماس��ية والثنائي��ة انته��ت ولن 
الكردس��تاني  الديقراط��ي  يقب��ل 
به��ا وهو يقص��د بذل��ك ان تخندق 

االح��زاب االربع��ة )التغيي��ر واالحتاد 
الوطني واالحتاد االسالمي واجلماعة 
الدميقراط��ي  ض��د  االس��المية( 

الكردستاني مرفوض ولن يقبل به.
واك��د بارزان��ي ان االزم��ة الراهن��ة 
االح��زاب  خلقته��ا  االقلي��م  ف��ي 
كان��ت  اذا  ي��دري  وال  السياس��ية، 
له��ا،  احلل��ول  ايج��اد  تس��تطيع 
متس��ائالَ »مل��اذا الجتتم��ع االح��زاب 
السياس��ية من يعترض ذلك، انهم 
يجتمعون على مستويات مختلفة 
وبامكانه��م التوصل الى حلول ملاذا 
يكيل��ون التهم بأن هناك دكتاتورية 
وفردية، وتابع »لق��د وجهت العديد 
من الن��داءات الى االح��زاب ملعاجلة 
االزمات مل��اذا ال يتقدمون باجتاه احلل 
ان��ا ايضا اتس��اءل مل��اذا اليتقدمون 
ومشتركة،  مناس��بة  اليجاد حلول 
االن االوض��اع مهيأة، ان��ا من جانبي 
قدم مب��ادرة وفتحت جميع االبواب، 
اذا ل��م يتقدم��وا باجتاه احلل س��وف 

يك��ون لدينا خي��ارات اخرى س��وف 
اعلن عنها الحقا«.

وع��ّد بارزاني ع��ام 2016 عاماً حمل 
جناحات كبيرة عسكرية وسياسية 
القليم كردس��تان، معرب��اً عن امله 
ف��ي ان يتمكن االقلي��م من تخطي 

االزمات االقتصادية التي مير بها.
واك��د ان هن��اك حقيق��ة مفاده��ا 
ان القض��اء عل��ى داعش ل��ن يكون 
االرهاب  وان  املتوقع��ة،  بالس��هولة 
ميك��ن ان يأخذ اش��كاال جديدة الن 
احلرب على االره��اب معركة طويلة 
يجب التعاون والتنس��يق الدامتها، 
وه��ي معرك��ة ايدلوجي��ة وفكرية 

وسياسية واقتصادية.
العم��ال  ح��زب  بارزان��ي  ودع��ا 
الكردس��تاني ال��ى االنس��حاب من 
قض��اء س��نجار، كما فعل��ت قوات 
البيش��مركة عندما انس��حب من 
كوباني بع��د حتريرها من داعش، لذا 
على ال PKK  ايضا االنس��حاب من 

س��نجار وان تت��رك القض��اء الهله 
ليقرروا الش��كل واجلهة التي ميكن 

ان متثلهم. 
واش��ار الى ان العديد من املسؤولني 
اصدقائ��ه  م��ن  ترام��ب  ادارة  ف��ي 
الش��عب  واصدق��اء  الش��خصيني 
الك��ردي، وه��و مهم لك��ي يضمن 

تقدمي املزيد من الدعم للكرد.
وحول االوضاع في س��وريا واملناطق 
الكردي��ة ق��ال بارزان��ي ان اخلالف��ات 
الداخلية في كردس��تان سوريا كان 
لها تأثيرات س��لبية عل��ى االوضاع 
هن��اك وتاب��ع »هن��اك اره��اب كبير 
جت��اه الك��رد الذين يعارض��ون نظام 
احلكم احلالي في كردس��تان سوريا، 
ان حتري��ر حلب كان صفقة وال اعرف 
تفاصيله��ا اال انني لس��ت متفائال 
جتاه التطورات في كردستان سوريا، 
القوات التابعة لكردستان سوريا لو 
ال خوفنا من اراق��ة دماء الكرد على 
يدي اخوتهم لقمن��ا باعادتهم الى 
س��وريا » اننا نخشى من ذلك ولكن 
لكل ش��يء حدود ولن ي��دوم صبرنا 

الى ما ال نهاية.      
وح��ول التأجي��ل املس��تمر لزيارت��ه 
طه��ران ولق��اء املس��ؤولني هن��اك 
عقب تده��ور العالقة ب��ني االقليم 
اوض��ح  االس��المية،  واجلمهوري��ة 
بارزاني ان االوضاع غير مناسبة االن 
وعندما تتهيئ الظروف سوف اقوم 

بزيارة ايرن.
ال��وزراء  رئي��س  وح��ول تصريح��ات 
العراق��ي الس��ابق، ن��وري املالك��ي 
األخيرة ومطالبته قوات البيشمركة 
الت��ي  املناط��ق  م��ن  االنحس��اب 
سيطرت عليها بعد دحر داعش، قال 
بارزاني إن »البيشمركة لن تنسحب 
من املناط��ق التي حررتها من داعش 
وفقاً ملا مت االتفاق عليه مع احلكومة 
العراقي��ة وليقل املالكي ما يش��اء 
فالبيشمركة لن تنسحب بناء على 
تصريحات��ه، وال ميك��ن ألح��د اجبار 
البيش��مركة على االنس��حاب من 
املناطق الت��ي يجب أن تتواجد فيها 
حيث اننا لدينا تنس��يق مع العبادي 
واجلي��ش والواليات املتح��دة وليقل 

االخرون ما يشاؤون«.

بارزاني: محاولة اللجوء الى حكم االغلبية أكبر خطر يحدق بمستقبل العراق
قال إن اإلقليم سيتخذ ردود فعل كبيرة

عادل عبد المهدي

ي��دور كالم كثير عن االحتماالت املرتقبة لالنتخابات املقبلة. 
وعن فشل االحزاب احلالية في ادارة الدولة، وتراجع شعبيتها 
وانقس��امات حادة في صفوفه��ا. وان ق��وى ووجوهاً جديدة 

ستحل مكانها؟ 
نتف��ق م��ع القائلني ب��أن االح��زاب املعروفة احلاكم��ة اليوم 
تتع��رض لضغط كبير م��ن داخلها ومن الرأي الع��ام، وانها 
تدور في حلقة مفرغة غير قادرة على كسرها واخلروج منها 
لوض��ع البالد على س��كة التقدم واالس��تقرار. ونتفق ايضاً 
ان االحزاب والقوى السياس��ية فش��لت في بن��اء مناهجها 
وتثقي��ف مالكاته��ا والتوجه ال��ى جمهورها وال��رأي العام 

بخطط تسمح العادة بناء اجملتمع والدولة.
صحي��ح ان الب��الد غرقت من��ذ اليوم االول مبعركة شرس��ة 
ض��د االرهاب.. وصحيح ايضاً ان البالد تدفع فاتورة تعقيدات 
وس��لبيات عقود طويلة س��ابقة من املتراكمات الس��لبية 
الداخلية واخلارجي��ة.. وصحيح ايض��اً ان االحتالل والتواجد 
االجنبي فرض نفسه على البالد، وكانت له اليد الطولى على 
مدى نحو عقد من السنني بعد ٢٠٠٣. باملقابل من الصحيح 
ايضاً ان القوى السياسية حظيت بتأييد واسع من الشعب، 
عكسته سلسلة من االنتخابات التي خاضها عشرات االف 
املرشحني من كل لون وتوجه، ومئات القوائم في شتى انحاء 
البالد، ونسب مش��اركة عالية، والتي ال ميكن لبعض اعمال 
التزوير والتالعب، او لبعض الثغرات في مفوضية االنتخابات 
او قان��ون االنتخاب��ات ان تقل��ل م��ن مدى متثي��ل االنتخابات 
ونتائجها لالرادة الش��عبية. والصحيح ايضاً ان امواالً طائلة 
قد توفرت بعد ٢٠٠٣ تس��مح بانطالق البالد، واحداث اصالح 
اجتماعي وسياس��ي واقتصادي واداري ومؤسساتي وخدمي 
قادر على وضع العراق في مصاف الدول النامية. فهناك خلل 
واضح، ان لم تعاجله االحزاب والقوى السياسية، فان احلكم 
االزلي السماوي والوضعي سيقول كلمته، وستتالشى هذه 

القوى بالتدريج لتحل محلها قوى اخرى. 
ه��ذا واضح، لكن غي��ر الواضح هو أين هي الق��وى والوجوه 
اجلدي��دة؟ وملاذا لم تبرز على الس��طح؟ وم��اذا تنتظر؟ وارجو 
ان ال يقول قائل ان البديل س��يكون »احلش��د الش��عبي« او 
التظاه��رات واالعتصامات التي حصلت او التي س��تحصل. 
فه��ذه ان كانت تعب��ر عن حركة مقاومة م��ن جهة وحركة 
احتج��اج واعتراض من جه��ة اخرى، لكنه��ا ال ميكن الكالم 
عنها كبديل. فلنكن جادين وامناء. فطبيعة قوى »احلش��د« 
او حرك��ة االحتجاج��ات هي من طبيعة القوى السياس��ية 
واالحزاب االخرى. فلقد كانت وما زالت تشاركها مسؤوليات 
احلكم والدولة، وتتحمل قسطها من النجاحات واالخفاقات. 
كما ان القوى السياس��ية واالحزاب لديه��ا كلها امتدادات 
مع »احلش��د« وحركات االحتجاج. فاملقصود بالبديل ش��يء 
نوعي جديد قادر بفلس��فته ومبانيه وتوجهاته على احداث 
نقل��ة نوعية جديدة.. انه ش��يء ك�«الش��يوعي« و«البعث« 
و«الوطني الدميقراطي« و«الكردستاني« بعد ان سقط احلزب 
»الدس��توري« و«االمة« وقوى امللكية.. او ش��يء ك�«اجمللس« 
و«الدعوة« و«التيار« و«اليكتي« و«البارت« و«املؤمتر« و«الوفاق« 
و«العراقية« و«احلزب االسالمي« بعد ان سقط »البعث«.. او 
ش��يء من »فتح« بعد سقوط »الشقيري«، او »حماس« بعد 
»اوس��لو« وفوزها على »فتح«، او »السيس��ي« بعد اسقاط 

»مرسي«. 
اذا ص��ح كالمن��ا، فس��يبدو ان املش��روع البدي��ل للواق��ع 
السياس��ي الراهن لم ينضج بعد، ليظهر كحقيقة تفرض 
نفس��ها، كما فرضت البدائل اعاله نفس��ها.. او اننا نبحث 
عن��ه في املكان اخلاطىء، او االمران معاً. واننا نرجح اطروحة 
االمرين مع��اً، ليس من باب املزاج، بل الن احلياة السياس��ية 
واالنتخابات قد فس��حت اجملال، وما زالت تفس��حه الي بديل 
محتم��ل، والذي لو كانت هناك مؤه��الت حقيقة له لظهر 
واحتل مس��احاته وفرض نفس��ه. لكنه يبدو فعالً ان احلراك 
االجتماعي والسياس��ي لم يتطور مب��ا يكفي ال في صفوف 
الش��عب وال لدى القوى لنش��هد ه��ذا التح��ول. لذلك قد 
يك��ون البدي��ل احملتمل مت��ازج حراك��ني، هما ضغ��ط القوى 
االجتماعية خارج االحزاب، وارهاصات االحزاب داخلها وفيما 
بينها، وجديتها في تقييم ممارس��اتها وما ستفرزه من وعي 
وقوى جديدة. فالبديل املطل��وب الناجح ليس احلزبي اجلديد 
او املس��تقل والتكنوقراط املس��تظل بالضرورة بحزب وقوة 
سياس��ية، بل هو البديل القادر على فهم متطلبات اجملتمع 
والدولة، وتلبية شروط جناحهما، واخلروج من عقل وممارسات 
الفشل واالستيزار والتوظف والصراع على السلطة، ليدخل 

عقل وممارسات النجاح والتقدم.

بدائل األحزاب الحالية؟

تقـرير

متابعة الصباح الجديد:

بع��د أكثر من يوم��ني من ب��دء القوات 
العراقي��ة لهج��وم جديد ض��د تنظيم 
“داع��ش” ف��ي مدين��ة املوص��ل ه��زت 
تفجيرات سوقاً في وسط بغداد كانت 
البداية لسلس��لة هجم��ات تنذر على 
م��ا يبدو بتغيير في أس��اليب التنظيم 
األخيرة  العملي��ات  املتش��دد، وتظه��ر 
أن��ه حتى لو خس��ر التنظيم الش��طر 
العراق��ي من دولة “اخلالف��ة” التي أعلن 
قيامها من جانب واح��د فإن خطره قد 

ال ينحسر.
ويق��ول دبلوماس��يون ومحللون أمنيون 
إن التنظيم س��يتحول على األرجح من 
إدارة أراض يس��يطر عليها إلى أساليب 
املتمردين، وسيس��عى لتأجيج التوترات 

الطائفية التي اسهمت في صعوده.
وإلى جانب العمليات في بغداد وحولها 
نف��ذ التنظي��م هجمات ف��ي املنطقة 
وأوروبا م��ع تعرضه لضغوط في العراق 

وسوريا.
وق��ال دبلوماس��ي غربي كبي��ر لوكالة 
“رويترز” إن الهدف الرئيس للتنظيم في 

مرحلة ما بعد املوصل س��يكون بغداد 
واملناطق احمليطة بها على األرجح.

اآلن  ترون��ه  “م��ا  الدبلوماس��ي  وق��ال 
ه��ي عناصر “داع��ش” الت��ي تبقت في 
)محافظ��ة( األنب��ار ف��ي أعق��اب حترير 
الرم��ادي والفلوج��ة وهي��ت وحديثة… 
يجري أيضاً تعزيز صفوفهم عبر احلدود 

من سوريا”.

وتيرة أسرع للهجمات
وذك��ر الدبلوماس��ي الغرب��ي أن بعض 
املتش��ددين جل��أوا لالختب��اء ف��ي تل��ك 
املناط��ق فيم��ا وجه��ت له��م القوات 
العراقي��ة ضرب��ة كبي��رة هن��اك وف��ي 
إثب��ات  يحاول��ون  لكنه��م  املوص��ل. 
وجودهم مرة أخرى بهجمات نفذت في 

اآلونة األخيرة.
نايت��س م��ن معه��د  ويق��ول ماي��كل 
واش��نطن لسياسات الش��رق األدنى إن 
اس��تعمال الس��يارات امللغوم��ة بنحو 
متكرر هذا الش��هر -وهو أس��لوب كان 
ق��د تراجع في بغداد بحلول أواخر العام 
املاضي- يظهر أن ش��بكات املتشددين 

حول العاصمة انتعشت.
وق��ال “قطع��اً ش��هدنا حت��رك تنظيم 

الدولة بوتيرة أس��رع مع بداي��ة العام”، 
مضيف��اً “س��يكون صراع��اً طوي��ال ألن 
هذه الش��بكات تتكيف لذا تس��تطيع 
تعطيله��ا مل��دة س��تة أش��هر لكنها 

عازمة على الظهور مرة أخرى”.
العزف على وتر الطائفية

وم��ن خالل هجمات جديدة تس��تهدف 
الشيعة في معظمها يهدف التنظيم 

لتش��تيت االنتب��اه ليس عن خس��ائره 
لتأجي��ج  وإمن��ا  وحس��ب  العس��كرية 
التوت��رات الطائفي��ة. ويق��ول محللون 
أجان��ب وعراقي��ون إن على الس��لطات 

أن تتص��دى ملش��كالت مث��ل الفس��اد 
اس��تغله  ال��ذي  الس��نة  وتهمي��ش 

التنظيم لتفادي تنامي العنف.
ووفقا ملسؤولني عسكريني فقد حققت 
عملي��ة املوص��ل بع��ض النج��اح على 
صعيد جم��ع املعلومات إذ لعب اخملبرون 
احملليون دوراً حيويًا في مس��اعدة اجلنود 

على دحر املتشددين.

احلفاظ على دعم السنة
وح��اول اجلن��ود العراقي��ون تف��ادي قتل 
التنظي��م  كان  فيم��ا  املدني��ني حت��ى 
يختبئ بينهم ويستهدفهم. واستقبل 
الس��كان الق��وات بترحاب كبي��ر نظراً 
الرتياحهم للتخلص من التنظيم الذي 
نفذ عملي��ات إعدام علنية وقطع أيادي 

اللصوص.
وتساءل احمللل األمني هشام الهاشمي 
املقي��م في بغداد والذي يقدم املش��ورة 
للحكومة بشأن “داعش” قائال “السؤال 
هو هل سيستطيعون احلفاظ على هذه 
الثق��ة؟” موضحا أن التعاون س��يكون 

أصعب في املناطق األقرب للعاصمة.
جم��ع  “عملي��ة  الهاش��مي  وأض��اف 
املعلوم��ات في م��دن متت اس��تعادتها 

من داع��ش ق��رب العاصم��ة ضعيفة. 
يس��تعملون مص��ادر محلي��ة العتقال 
األشخاص لكن املشتبه بهم كثيراً ما 

يطلق سراحهم بالرشوة”.
ومع توغله في العراق في 2014 استغل 
التنظيم الش��عور في بع��ض املناطق 
السنية بأن قوات األمن التي يغلب على 

أفرادها الشيعة تستهدفهم.
وق��ال دبلوماس��ي غرب��ي كبي��ر آخر إن 
الثغ��رات احلالي��ة ف��ي عملي��ة جم��ع 
املعلوم��ات ميك��ن س��دها م��ن خ��الل 
التعامل احلذر مع العالقات بني احلكومة 

وسكان هذه املناطق.
وأضاف أنه على س��بيل املث��ال ينبغي 
تدريب بعض أفراد الشرطة من السنة 
يس��كنها  مناط��ق  إل��ى  وإرس��الهم 
الس��نة. وقال إحس��ان الش��مري مدير 
مرك��ز الفك��ر السياس��ي العراقي إن 
العبادي ي��درك ما يتعني فعله للقضاء 
على خط��ر التنظي��م املتش��دد، لكن 
االختبار هو حتقيق ذل��ك في ظل مناخ 
أمن��ي صعب. مش��دداً عل��ى أن “إعادة 
اإلعمار وف��رض القانون والنظام وإعادة 
النازح��ني.. ق��د تك��ون خريط��ة طريق 

لتحقيق الهدوء”.

مع سعيه لتأجيج التوترات الطائفية

»داعش« يترنح ويصب جام غضبه بنشر انتحارييه في وسط العراق

هناك حقيقة مفادها 
ان القضاء على داعش 
لن يكون بالسهولة 
المتوقعة، وان االرهاب 
يمكن ان يأخذ اشكاال 
جديدة الن الحرب 
على االرهاب معركة 
طويلة يجب التعاون 
والتنسيق الدامتها، 
وهي معركة ايدلوجية 
وفكرية وسياسية 
واقتصادية

بارزاني

بغداد ـ الصباح الجديد:
ش��دد رئي��س التحال��ف الوطن��ي، 
عمار احلكيم، على أهمية مش��روع 
التسوية الوطنية، في العراق ملرحلة 

مابعد داعش.
ونق��ل بي��ان ملكتبه اطلع��ت عليه 

»الصب��اح اجلدي��د«، ان احلكيم قال 
خ��الل اس��تقباله الس��فراء العرب 
واالحت��اد االوربي ف��ي الع��راق »نأمل 
من التس��وية ثالث مخرجات األمن، 
واالندم��اج  الوطن��ي،  واالندم��اج 
»التس��وية  أن  وأك��د،  االقليم��ي«. 

بأيدي  ومش��روعها كت��ب  عراقي��ة 
عراقية وستبقى عراقية يشارك بها 
اجلميع ولكنه��ا تتطلب دعما عامليا 

يسهم بنجاحها«.
وأش��ار احلكي��م الى، ان »التس��وية 
املتبادل��ة  التن��ازالت  عل��ى  مبني��ة 

والضمان��ات املتبادلة هدفها ضمان 
العراقي��ون  وكل  الع��راق  وح��دة 
مش��اركون به��ا« مقدما »ش��كره 
الدولي��ة عل��ى  ملمثلي��ة املنظم��ة 
دعمها ملش��روع التس��وية ووقوفها 

مع العراق«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أك��د مصدر محلي ف��ي محافظة 
نينوى، بان زعي��م تنظيم »داعش« 
املدع��و أبو بك��ر البغ��دادي أعطى 
األولوية إلخالء املقاتلون من العرب 
واألجان��ب من ش��رق املوص��ل عبر 
نه��ر دجلة ما أثار امتعاض احملليون، 
الفتا إلى أن عمليات الهروب كانت 
»فوضوي��ة« والبع��ض وصل حافي 

القدمني.
وقال املصدر ف��ي تصريح صحفي، 
إن »زعي��م تنظيم داع��ش أبو بكر 
البغ��دادي تدخ��ل ألول م��رة إلنقاذ 
بع��د  للتنظي��م  احل��رج  املوق��ف 
خسارته شرق املوصل بشكل شبه 
تام من خالل إعطاء األولوية إلخالء 
العرب واألجانب عبر نهر دجلة إلى 
الس��احل األمين املوص��ل من خالل 

الزوارق«.
وأضاف املص��در ، أن »قرار البغدادي 
أث��ار امتع��اض قيادات ومس��لحي 
داع��ش احمللي��ون ووّل��د حال��ة م��ن 

الغضب واالستياء«.
ولف��ت املص��در إل��ى أن »عملي��ات 
ه��روب داع��ش م��ن ش��رق املوصل 
فوضوية للغاية والبعض وصل إلى 
الضفة الغربي��ة لنهر دجلة حافي 

القدمني«.
وفق��د تنظيم »داعش« س��يطرته 
بشكل ش��به تام على أحياء شرق 
املوصل أمام القوات االمنية، حيث 
أعل��ن جهاز مكافح��ة االرهاب في 
مؤمتر صحف��ي ام��س االربعاء )18 
كان��ون الثان��ي احلالي(، الس��يطرة 
على الس��احل االيس��ر في املوصل 

بعد طرد التنظيم منه.

الحكيم لسفراء العرب وأوروبا: التسوية ستبقى عراقية وتتطلب دعمًا دوليًا

»البغدادي« يخلي مقاتليه العرب واألجانب 
بفوضوية من شرق الموصل

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن��ت دائرة الهج��رة واملهجرين 
في محافظة األنبار،امس اجلمعة، 
إغالق مخيمني للنازحني بعد عودة 
س��اكنيه ملناطقه��م احمل��ررة في 

احملافظة.
وقال مدير الدائرة محمد رشيد في 
حديث صحف��ي، إن »وزير الهجرة 
اللجنة  رئي��س  وه��و  واملهجري��ن 
العلي��ا إلي��واء وإغاث��ة النازح��ني 
وج��ه بإغ��الق مخيم��ني للنازحني 
ف��ي محافظ��ة األنب��ار«، مبينا أن 
»اخمليم��ني هم��ا مخي��م 60 كيلو 

ومخيم 18 كيلو غرب الرمادي«.
وأضاف رش��يد، أن »إغالق اخمليمني 
جاء نظ��را لقل��ة ع��دد النازحني 
ال��ى  عودته��م  بع��د  فيهم��ا 

مناطقه��م احمل��ررة ف��ي االنبار«، 
الفتا ال��ى أن »األعداد القليلة من 
النازح��ني املتبقني ف��ي اخمليمني مت 
اخلالدية  ال��ى مخيم��ات  نقلهم 

والعامرية واحلبانية«.
وبني رشيد، أن »اخمليمني يستوعبان 
أكثر م��ن 4253 أس��رة نازحة، ومت 
 2016 افتتاحهم��ا مطل��ع ع��ام 
إليواء النازحني من الرطبة وهيت 
وجزي��رة هي��ت ومناط��ق األنب��ار 

األخرى منها جزيرة اخلالدية«.
يذكر أن محافظة االنبار شهدت 
عملي��ات   ،2014 ع��ام  مطل��ع 
ال��ى  أدت  وإرهابي��ة  عس��كرية 
ن��زوح مئ��ات اآلالف م��ن املدنيني 
من مناطقهم ال��ى داخل وخارج 

احملافظة.

إغالق مخيمين للنازحين 
في األنبار بعد عودة ساكنيها 

لمناطقهم المحررة
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بغداد – انفجار ناسفة 
ذكر مصدر امني في الشرطة العراقية 
ام��س اجلمعة، بأن مدني��ا قتل وأصيب 
ثالثة آخ��رون بانفجار ناس��فة جنوبي 

بغداد.
وقال املصدر إن "عبوة ناس��فة مزروعة 
على جانب طريق قرب سوق شعبي في 
منطقة سويب جنوبي بغداد انفجرت، 
صباح اليوم، ما أسفر عن مقتل مدني 
وإصاب��ة ثالثة آخرين ص��ادف وجودهم 

في املكان حلظة وقوع االنفجار". 

ديالى – اشتباكات مسلحة 
اكد مصدر أمني في شرطة محافظة 
ديال��ى امس اجلمعة ب��أن مدنيني اثنني 
قتال بهجوم مس��لح في س��وق ناحية 

أبي صيدا شمال شرق ب عقوبة.
وق��ال املص��در  إن "مس��لحا مجهوال 

هاجم مدنيني اثنني وسط سوق ناحية 
أبي صيدا )30كم شمال شرق بعقوبة(، 

مما أسفر عن مقتلهما في احلال".

كركوك – عملية امنية 
أفاد مصدر أمني في محافظة كركوك، 
اخلمي��س، بأن العش��رات م��ن املدنيني 
الفاري��ن من قض��اء احلويج��ة اخلاضع 
لس��يطرة تنظيم "داعش" وصلوا إلى 

منطقة بشمال غربي احملافظة.
وقال املص��در  إن "قوات البيش��مركة 
اس��تقبلت، صباح يوم امس عش��رات 
املدنيني غالبيتهم نساء وأطفال وكبار 
بالسن فروا من قضاء احلويجة، )55 كم 
جنوب غرب��ي كركوك(، الذي يس��يطر 
عليه داعش"، مبينا أن "البيش��مركة 
اس��تقبلتهم في مح��ور مكتب خالد 
جنوب غربي كرك��وك، متهيداً لنقلهم 
إل��ى مق��ر إليوائه��م، وقدم��ت له��م 

املساعدة واملاء والغذاء والدواء".

صالح الدين – استهداف مدنيني 
اعلن مصدر أمني في شرطة محافظة 
صالح الدين امس اجلمعة بأن س��بعة 
مدني��ني قتل��وا وأصيب ثماني��ة آخرون 
بانفج��ار عبوة ناس��فة اس��تهدفهم 
ف��ي منطق��ة جب��ال حمرين ش��مال 
احملافظ��ة أثن��اء فراره��م م��ن مناطق 
سيطرة تنظيم "داعش" في محافظة 

كركوك.
وقال املص��در إن "عبوة ناس��فة كانت 
مزروع��ة على جانب طريق في منطقة 
جب��ال حمري��ن )40 كم ش��مال صالح 
الدي��ن( انفج��رت، مس��اء ي��وم ام��س 
مس��تهدفة مدنيني فاري��ن من قضاء 
احلويجة )55 كم جنوب غربي كركوك(، 
م��ا أس��فر عن مقت��ل س��بعة منهم 

وإصابة ثمانية آخرين بجروح".

الفلوجة – هجوم انتحاري
افاد مصدر امني في شرطة محافظة 
األنبار ام��س اجلمعة، باحب��اط هجوم 
انتح��اري نفذه تنظي��م "داعش" على 
جن��وب  العش��ائري  للحش��د  مق��ر 

الفلوجة.
وق��ال املص��در  إن "ق��وة م��ن احلش��د 
العش��ائري أحبط��ت، فجر ي��وم امس 
انتحاري  بواس��طة  لداع��ش  هجوم��ا 
يرتدي حزاماً ناس��فاً حاول اس��تهدف 
مقرها في منطق��ة النعيمية، جنوب 

الفلوجة". 
ال��ذي طل��ب ع��دم  وأض��اف املص��در 
الكش��ف ع��ن اس��مه، أن "االنتحاري 
حاول عبور احدى س��واتر املقر ومت قتله 

وتفجير االحزام الناسف الذي يرتديه

ميسان – عمليات دهم 
اعلن مصدر امني في مديرية ش��رطة 

محافظة ميس��ان ام��س اجلمعة عن 
إلق��اء القبض على ع��دد من املتهمني 
بقضاي��ا جنائي��ة مختلف��ة ، مؤك��دا 
أن اجلرائ��م تنوع��ت بني القت��ل العمد 

والسرقات والتهديد وقضايا أخرى .
وقال مدير شرطة احملافظة العميد نزار 
موهي ألس��اعدي أن األجه��زة األمنية  
املباشر  وبإشرافنا  بجميع تشكيالتها 
ومبتابع��ة اخلط��ط األمنية مب��ا يحقق 
األمن واالس��تقرار ألق��ت القبض على 
ع��دداً م��ن املتهم��ني بجرائ��م جنائية 

مختلفة في احملافظة.

ذي قار – ضبط اسلحة 
افاد مص��در امن��ي في قيادة ش��رطة 
ذي ق��ار ام��س اجلمعة باعتق��ال اربعة 
مسلحني من محافظتي واسط وبغداد 
كانوا يخططون الستهداف منزل احد 
املواطنني في ذي ق��ار على خلفية نزاع 

عشائري ، مؤكدة ضبط عدد من قطع 
االسلحة بحوزة املعتقلني.

وذكر املصدر ان " سيطرة ناحية الفجر  
) 120 كم ش��مال الناصري��ة ( متكنت 
من الق��اء القبض عل��ى اربع متهمني 
أحده��م يس��كن محافظ��ة واس��ط 
وثالث��ة يس��كنون محافظ��ة بغ��داد , 
وضبط بحوزتهم بندقية صيد ورمانة 

يدويه ".

نينوى هجوم مسلح 
اعلن مصدر محلي في محافظة نينوى 
امس اجلمعة، عن مقتل العشرات من 
عناصر تنظيم "داعش" بإحباط هجوم 

لهم على قرية غربي مدينة نينوى.
وقال املصدر ان "في الس��اعة الواحدة 
ليال حتى الثامنة صباحا تعرض العدو 
الداعش��ي على قطع��ات فرقة اإلمام 
علي وس��راي�ا اجله��اد واجليش العراقي 

ف��ي قري��ة ن��زازة الواقعة بالق��رب من 
تلعفر".

البصرة – سطو مسلح 
كش��ف مص��در أمن��ي ف��ي ش��رطة 
محافظ��ة البص��رة ام��س اجلمعة بأن 
قوة من قس��م مكافحة اإلجرام ألقت 
القبض على متهم بالس��طو املسلح 
للحش��د  االنتس��اب  صف��ة  ينتح��ل 

الشعبي.
وق��ال املص��در  إن "ق��وة م��ن قس��م 
مكافح��ة اإلج��رام ألق��ت القبض في 
قض��اء أب��ي اخلصي��ب الواق��ع جنوب 
احملافظة على مطل��وب متهم بجرائم 
تس��ليب وس��طو مس��لح"، مبينا أن 
"املته��م كان ينتحل صفة االنتس��اب 
للحش��د الش��عبي، ويرت��دي مالب��س 
عس��كرية ويستقل س��يارة حتمل راية 

احلشد". 

انفجار عبوة ناسفة في منطقة السويب جنوبي بغداد * اشتباكات مسلحة في سوق شعبي شرقي بعقوبة 
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3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن��ت مديري��ة امل��رور العامة، ع��ن موعد بدء 
تس��ليم اللوحات ال��ى املواطنني، فيما اش��ارت 
الى ان التوزيع سيشمل جميع املركبات ولكافة 

احملافظات.
وقال العمي��د عمار وليد من اع��الم املديرية في 
حديث ل� السومرية نيوز، انه "حسب ما اشعرنا 
به من قبل الشركة املتعاقدة مع صندوق شهداء 
الشرطة، فأن موعد تسليم اللوحات الى مديرية 

املرور العامة يوم 15 من شباط املقبل".
واض��اف وليد ان "املديرية س��تقوم بطباعة تلك 
اللوحات وتسليمها للمواطنني"، مشيرا الى ان 
"توزيع اللوحات سيشمل كافة املركبات وجلميع 

احملافظات".
يذك��ر ان عملي��ة توزي��ع اللوح��ات املرورية على 
املواطنني ش��هدت توقف استمر الشهر بسبب 
تلك��ؤ الش��ركة املتعاق��دة عل��ى جتهي��ز تل��ك 

اللوحات.

بغداد ـ الصباح الجديد:
توقع��ت هيئة األنواء اجلوية والرص��د الزاللي، أن 
يكون طقس ي��وم غًد ممطراً في ش��مال البالدج 

وصحواً في الوسط واجلنوب.
وذك��ر بي��ان للهيئ��ة اطلع��ت علي��ه "الصباح 
اجلديد"، ان "طقس اليوم الس��بت س��يكون في 
املنطق��ة الش��مالية غائم��ا جزئي��ا يتحول الى 
غائم مع تساقط أمطار خفيفة، وفي املنطقتان 
الوسطى واجلنوبية صحواً مع قطع من الغيوم، 
ودرج��ة احل��رارة العظم��ى املتوقعة ف��ي مدينة 

بغداد 17 ْم".
وأض��اف، أن "طقس يوم غد االحد في املنطقتني 
الوسطى والشمالية س��يكون غائما جزئيا مع 
فرصة لتس��اقط زخات مطر في أماكن متفرقة 
منهم��ا، وف��ي املنطق��ة اجلنوبي��ة صح��وا مع 
قطع م��ن الغيوم، ودرجات احل��رارة تنخفض في 
املنطقتني الوس��طى والش��مالية ومقاربة في 

املنطقة اجلنوبية عن اليوم السابق".
وتاب��ع البيان ان "طقس االثنني املقبل، س��يكون 
ف��ي املناط��ق كاف��ة صح��واً مع بع��ض القطع 
من الغي��وم مع تش��كل الضباب صباح��اً يزول 
تدريجيا، ودرجات احلرارة تنخفض قليال عن اليوم 

السابق".
وتوقع��ت االنواء اجلوية عدم حدوث تغير بطقس 
الثالث��اء املقب��ل ف��ي املناط��ق كافة ع��ن اليوم 

السابق.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن��ت وزارة االوق��اف والش��ؤون الديني��ة في 
حكوم��ة اقلي��م كردس��تان، عن ان��ه بامر من 
رئاس��ة حكومة االقلي��م فان اخلطب��اء وائمة 
اجلوامع الذين تتضم��ن خطبهم حتريضا على 
العنف س��يتم التحقيق معهم ومعاقبتهم، 
الفت��ة الى ابع��اد ومعاقب��ة 7 خطب��اء العام 

املاضي.
وقال املتحدث باسم الوزارة مريوان النقشبندي 
ف��ي تصريح صحفي اطلع��ت عليه "الصباح 
اجلدي��د"، ان رئاس��ة احلكوم��ة ابلغ��ت الوزارة 
بالتصدي للعنف ولالش��خاص الذين ينشرون 
اخلط��ب التي تدع��و الى العن��ف، مضيفا انه 
اخلطي��ب يس��تدعى للمرة االولى وتش��خص 
له اخطاؤه وملرة الثاني��ة والثالثة تتخذ بحقه 
االج��راءات ومنه��ا النقل او االيق��اف عن قراءة 

اخلطب.
ولف��ت ال��ى ان الع��ام املاضي ش��هد ايقاف 7 
خطب��اء عن العم��ل من ب��ني اخلطب��اء الذين 
يعملون ف��ي 3011 جامعا ف��ي جميع مناطق 
االقلي��م، الفت��ا ال��ى انه ل��م تص��در بحقهم 
عقوب��ات اداري��ة فيما لم يك��ن العديد منهم 

على مالك الوزارة.
واضاف ان البعض من اخلطباء مارس��وا العمل 
احلزبي والبع��ض االخر قرأ خطب��ا حترض على 
العن��ف، الفتا الى ان هذه االجراءات قد اتخذت 

من قبل جلنة خبيرة قررت نوع االجراءات.

"المرور" تعلن موعد 
البدء بتسليم اللوحات

الطقس: أمطار في 
الشمال وصحو بالوسط 

والجنوب

إيقاف 7 خطباء دينيين 
في اإلقليم عن العمل

الملف األمني

حترير احلي العربي األول شمالي 
اجلانب األيسر للموصل

 وأض��اف املصدر الذي لم يكش��ف 
عن أس��مه ب��أن" اجلس��ور العائمة 
قد وصلت يوم الثالث��اء املاضي إلى 
املدينة وس��يتم العمل بها ومدها 
على ضفتي نه��ر دجلة خالل األيام 

القليلة املقبلةة . 
ومتكن طي��ران اجليش العراقي ، يوم 
أمس أجلمعة , من قتل 20 داعشيا 
وتدمير ثالثة مداف��ع بقصف جوي 

شمال املوصل. 
وذك��ر بي��ان ل��وزارة الدف��اع تلقت 
صحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ نس��خة 
من��ه, ان "طي��ران اجلي��ش العراقي 
وبالتع��اون م��ع فرقة االم��ام علي 
 20 قت��ل  م��ن  متكن��وا  القتالي��ة 
داعشياً وتدمير ثالثة مدافع رشاش  
بقصف ج��وي في احملور الش��مالي 

للموصل". 
وس��يطرت الق��وات األمني��ة، على 
الس��احل  وأحياء  معظم مناط��ق 
األيس��ر ملدينة املوصل بعد حتريرها 

من عصابات داعش اإلرهابية. 
م��ن  الثاني��ة  املرحل��ة  وانطلق��ت 
عمليات حترير املوصل، يوم اخلميس 
)29 من كانون االول 2016(، الستعادة 
ما تبقى من أحياء الساحل األيسر 
من مدينة املوصل، )405 كم شمال 

بغداد(، من ثالثة محاور.

"داعش" يُرغم أهالي أمين املوصل 
على "البراءة" من أقاربهم احملررين

وبحسب املعلومات االستخباراتية 
لقي��ادة الفرقة الس��ابعة فإن هذا 
املعس��كر كان يس��تعمل من قبل 
داع��ش للتدري��ب عل��ى العمليات 
االنتحارية وما يسمى باالنغماسيني 

وعمليات التفخيخ والتفجير.
وأش��ار البيان الى االس��تعداد لبدء 
العمليات املقبلة باجتاه قضاء عنه 
وراوه لتحرير م��ا تبقى من األراضي 

التي حتتلها عناصر داعش.
وف��ي س��ياق الضرب��ات اجلوية ضد 
داع��ش متكن��ت طائ��رات التحالف 
الدولي من تدمير 21 زورقاً لعصابات 
داع��ش االرهابي��ة ش��مال ش��رقي 

مدينة املوصل.
وق��ال قائد عملي��ات نين��وى اللواء 
جن��م اجلبوري في بيان اطلعت عليه 
"الصب��اح اجلديد" ،ام��س اجلمعة، 
الدول��ي  التحال��ف  "طائ��رات  ان 
دم��رت بضربة جوي��ة 21 زورقاً كان 
داع��ش ف��ي منطق��ة  يس��تقلها 
الرش��يدية ش��مال ش��رقي مدينة 

املوصل".
وف��ي محافظ��ة صالح الدي��ن أفاد 
مص��در أمني ف��ي محافظة صالح 
الدي��ن، بأن س��بعة مدني��ني قتلوا 
وأصيب ثمانية آخرون بانفجار عبوة 
ناس��فة اس��تهدفهم في منطقة 
جب��ال حمرين ش��مال احملافظة في 
أثن��اء فرارهم من مناطق س��يطرة 
"داع��ش" ف��ي محافظة  تنظي��م 

كركوك.
وق��ال املصدر في حدي��ث صحفي، 
إن "عب��وة ناس��فة كان��ت مزروعة 
على جانب طريق في منطقة جبال 
حمرين )40 كم شمال صالح الدين( 
انفجرت ، مستهدفة مدنيني فارين 
من قضاء احلويج��ة )55 كم جنوب 
غربي كركوك(، ما أسفر عن مقتل 
سبعة منهم وإصابة ثمانية آخرين 

بجروح".
وأض��اف املص��در أن "ق��وة أمني��ة 
وصلت الى م��كان االنفجار ونقلت 

املستش��فيات  أح��د  الى  اجلرح��ى 
القريب��ة وجث��ث القتلى ال��ى دائرة 

الطب العدلي".

العبادي يوّجه بإعادة تأهيل 
اخلدمات األساسية باملناطق 

احملررة
مت  الت��ي  املش��اريع  كم��ا ش��ملت 
التوقيع على إقرارها تأهيل عدد من 

األبنية احلكومية".
وأش��ار مكت��ب العب��ادي إل��ى أنه 
"س��يتم استحداث مقر ملركز دعم 
االستقرار الدولي في املبنى املؤقت 
حملافظة نينوى في اجلانب األيسر من 
إل��ى "تهيئة اجلهود  املدينة"، الفتاً 
للمباش��رة بتنفيذ مش��اريع مماثلة 
ف��ي اجلانب األمين م��ن املوصل حال 

حتريرها على أيدي قواتنا البطلة".
وكان العب��ادي قال، األربعاء املاضي، 
إن وعد التحرير النهائي و"االنتصار 
التام" ف��ي مدينة املوص��ل اقترب، 
فيما بني أن العمل يجري حالياً على 
حترير ما تبقى م��ن مناطق الغابات 
والقصور واملناط��ق القليلة األخرى 

في احملور الشمالي.

البارزاني يؤكد استعداد اإلقليم 
إلجراء حوار "جدي" مع بغداد

من جانبه، أكد البارزاني "استعداد 
حكومة إقليم كردستان إلجراء حوار 
جدي ومباشر مع احلكومة االحتادية 
ملعاجلة جميع املش��كالت العالقة 
ب��ني اجلانب��ني خصوص��اً املتعلق��ة 

باملوازنة واملصادر الطبيعية".
وأكد البارزان��ي "أهمية إجراء حوار 
املكون��ات  جمي��ع  ب��ني  سياس��ي 
الت��ي  املش��كالت  حل��ل  العراقي��ة 
ظهرت بس��بب سياس��ة احلكومة 

السابقة".
يذك��ر أن وفداً كردياً برئاس��ة رئيس 
إقليم كردس��تان مسعود البارزاني 
 ،)2016 أيل��ول   29( بغ��داد ف��ي  زار 
والتق��ى برئي��س اجلمهوري��ة ف��ؤاد 
حي��در  ال��وزراء  ورئي��س  معص��وم 
العبادي ورئي��س التحالف الوطني 
معه��م  وبح��ث  احلكي��م،  عم��ار 
ملفات عدة م��ن بينها العالقة بني 
بغداد وأربي��ل وحترير املوصل وامللف 

النفطي.

"الداخلية" جتري عملية حتديث 
للخطط االستخبارية في بغداد

وتوفير التقني��ات احلديثة فيها من 
كاميرات املراقبة واالجهزة التقنية 
االستخبارية وضرورة قيام االجهزة 
االمنية بضربات اس��تباقية دقيقة 
على معاق��ل االرهاب، والعمل على 
تفعيل دور املواطن��ني في العملية 

االمنية".
بغ��داد  العاصم��ة  وتش��هد 
ومحافظ��ات بني فت��رة وفترة أخرى 
بس��يارات  تفجي��رات  سلس��لة 
ملغومة وعبوات ناسفة وهجمات 
انتحاري��ة تس��فر عن استش��هاد 
واصاب��ة العش��رات م��ن املدني��ني، 
تزامناً مع التقدم الس��ريع للقوات 
االمنية في حترير مدينة املوصل من 

ارهابيي داعش.

"دولة القانون" يستعد لطرح 
محافظ جديد لبغداد خلفاً 

للتميمي
ويسترسل أن "ائتالف دولة القانون 
ف��ي مجلس بغ��داد هي املس��ؤولة 
حص��راً عن تقدمي مرش��حها خالفاً 

لتميمي كونه الكتلة االكبر".

وكش��ف ع��ن "التوص��ل، وباألدلة 
كان��ت  عصاب��ات  إل��ى  الدامغ��ة، 
موج��ودة داخل مجل��س محافظة 
بغ��داد كان��ت مؤمتنة عل��ى اموال 
وقامت بس��رقتها  احمللية  احلكومة 
إل��ى القض��اء  الوثائ��ق  وس��نقدم 

لطردهم أو محاسبتهم".
ورأى املطلب��ي، القي��ادي ف��ي دولة 
القان��ون، أن "جتربة محافظة بغداد 
في ظل وجود هذه العصابات اعادت 

املدينة إلى عشرات السنوات".
إن  بالق��ول  املطلب��ي  وأكم��ل 
"التميمي حتول بعد التصويت على 
اقالته حت��ول إلى محافظ لتصريف 
االعمال، وبالتالي ال يحق له التعاقد 
أو ممارس��ة جميع صالحياته س��وى 
دفع رواتب املوظفني والقيام ببعض 

االجراءات االدارية الروتينية".
م��ن جانب��ه، قال عض��و اجمللس عن 
كتلة االح��رار عل��ي خضير هجول 
في تصريح إل��ى "الصباح اجلديد"، 
إن "االس��تجواب ل��م يك��ن مهنياً 

واالقالة مبيتة".
وتابع هجول إن "بعض اعضاء كتلة 
دول��ة القانون ل��م يس��تمعوا إلى 
االجاب��ة وكان همه��م االول انتهاء 
االس��تجواب لك��ي يج��ري اقصاء 

التميمي".
ووص��ف بع��ض االس��ئلة "بأنه��ا 
لم ترق إلى مس��توى االس��تجواب، 
كونها ال تنطوي عل��ى أي اتهامات 

بالفساد أو أي خروق".
وش��دد على أن "كتلة االحرار كانت 
متوقع��ة ه��ذا االمر من��ذ البداية، 
وبالتال��ي فأن اعض��اء دولة القانون 
واحتاد القوى صوت��وا بعدم القناعة 
وحج��ب الثق��ة بغ��ض النظر عن 

موقفهم من االجوبة".

إلى ذلك، يقّر عضو مجلس احملافظة 
عن كتلة املواط��ن محمد الربيعي 
ب��أن "التميم��ي كانت ل��ه اخطاء 

ادارية خالل مدة توليه املنصب".
واستدرك في تعليقه إلى "الصباح 
بإمكان��ه  "اجملل��س  أن  اجلدي��د"، 
تصحيح تل��ك الهفوات لكي تعود 
االمور إلى نصابه��ا، وأن اقالته غير 

مبّررة".
قطع��ي  وبنح��و  الربيع��ي  ونف��ى 
"وج��ود ادل��ة دامغ��ة تتح��دث عن 
س��رقات حصلت ألم��وال احملافظة، 
وه��ذا م��ا توصلن��ا إليه م��ن خالل 

االستجواب".
وكان التميم��ي قد ش��غل منصب 
محافظ بغداد في العام 2013 بناء 
على اتفاق حصل مع كتلتي املواطن 
واحتاد القوى العراقية تولى مبوجبه 

االخير رئاسة مجلس احملافظة.

اخملابرات األملانية حتّذر من
"صائدي األدمغة" لتجنيد 

الشباب بـ"داعش"
وق��ال ماس��ن إن أجه��زة اخملاب��رات 
األوروبية ترى أيضاً جهوداً الجتذاب 
قطاع��ات أخ��رى م��ن اجملتم��ع إلى 
التشدد عن طريق وسائل التواصل 
أع��داد  اجت��ذاب  االجتماع��ي م��ع 
متزايدة من أش��خاص ل��م يكونوا 
نشطني سياس��ياً في السابق إلى 

جماعات اليمني املتطرف.
وتزاي��د التأيي��د جلماع��ات أقص��ى 
اليمني ف��ي أملانيا في أعقاب وصول 
أكثر من مليون مهاجر وطالب جلوء 
على مدى العامني املاضيني كثيرون 
منهم ش��بان مس��لمون فارون من 
احل��رب ف��ي س��وريا والع��راق ودول 

أخرى.

تتمات ص1

نينوى ـ خدر خالت:

يش��ن تنظي��م داع��ش االرهابي 
حملة ملالحق��ة عناصره الهاربة 
في اجلانب االمي��ن ويقوم مبصادرة 
ممتلكاتهم وحرق منازلهم، فيما 
اطلق ناشطون موصليون دعوات 
حلوح��ة يطالبون فيه��ا بتفعيل 
ومالحق��ة  الوطن��ي  االم��ن  دور 
الدواع��ش الذين ع��ادوا ملنازلهم 
في املناطق احملررة باجلانب االيسر 

من مدينة املوصل.
عراق��ي  امن��ي  مص��در  وق��ال 
مطلع في محافظ��ة نينوى الى 
"الصب��اح اجلدي��د" ان "تنظي��م 
داع��ش االرهاب��ي، وبع��د هزميته 
م��ن  االيس��ر  باجلان��ب  النك��راء 
مدين��ة املوص��ل، يش��ن حمل��ة 
بحث وتفتيش عن العشرات من 
عناصره من سكنة اجلانب االمين 
الذي��ن تواروا عن االنظ��ار بعد ان 

تركوا نقاطهم ومقراتهم".
يس��مى  مم��ا  "مف��ارز  واض��اف 
من��ازل  يداهم��ون  باالمني��ة 
ويقوم��ون  الهارب��ة  عناصره��م 
مبصادرة ممتلكاته��م على اعتبار 
انه��ا مبنزل��ة اس��ترداد للروات��ب 
التي دفعها التنظيم سابقاً، ثم 
يحرق��ون املنزل بع��د ان يبلغهم 
ذوو عناصره��م انه��م ال يعرفون 

مكان وجود ابنهم".
واش��ار املص��در ال��ى ان "ظاهرة 
ه��رب عناصر داعش ف��ي اجلانب 
لنقاطهم هي  وتركه��م  االمي��ن 
التي  للهزمي��ة  نتيج��ة طبيعية 
اصابت العدو في اجلانب االيسر، 
فضال عن ارتفاع وتيرة استهداف 
مواقعه��م ومقراته��م بضربات 
التحال��ف  طي��ران  م��ن  جوي��ة 
العراق��ي،  احلرب��ي  والطي��ران 
بع��د تقل��ص قائم��ة االه��داف 
عق��ب حتري�ر اجلانب االيس��ر من 

املدينة".

ناشطون موصليون يطالبون 
بتفعيل دور االمن الوطني

اطل��ق ناش��طون موصلي��ون باقة 
من املناش��دات لتفعي��ل دور االمن 
ف��ي املناطق احمل��ررة ملتابعة عناصر 
داع��ش الذين ع��ادوا لتلك املناطق، 
مقدم��ني اقتراح��ات بهذا الش��أن 
كي تنعم مدينتهم بالس��الم بعد 

معاناة ال توصف.
ويكشف الناش��طون عن ان خيبة 
أمل ب��دأت تصيب بع��ض االهالي 
عندم��ا ي��رون عناصر داع��ش وقد 
ع��ادوا ملنازلهم ب��ل انهم يراجعون 
ت��وزع  الت��ي  واللج��ان  املنظم��ات 
واغاثي��ة  غذائي��ة  مس��اعدات 
اس��وة  حصصه��م  ويتس��لمون 

باملدنيني االبرياء.
مبينني ان االهال��ي ميطرون القوات 
الدواعش  االمني��ة مبعلومات ع��ن 
العائدي��ن لك��ن ال يوج��د أي اجراء 
بحق الدواع��ش نظ��راً الن القوات 
املوج��ودة هي ق��وات اقتحام وحترير 
اج��راء  اختصاصه��ا  م��ن  ولي��س 

حتقيقات امنية.
م��ن  الناش��طون  يح��ذر  وفيم��ا 
الوش��ايات الكيدية، فانهم يدعون 
ال��ى فتح مقرات تابع��ة الى جهاز 
االم��ن الوطني في جمي��ع االحياء 
احملررة، ويدعون ابناء املوصل الشرفاء 
الى التطوع في هذا اجلهاز شريطة 
ان ال يكون للمتطوعني أي صلة مع 
عناص��ر داعش او يؤم��ن بافكارهم 

التكفيرية املتطرفة.
املوصلي��ون  الناش��طون  ويقت��رح 
اس��تحداث مراك��ز ش��رطة ف��ي 
االحياء احملررة اكث��ر مما كان الوضع 
عليه قبل س��قوط املدينة، وتعيني 
بالنزاهة  له��م  ضب��اط مش��هود 
وح��ب الوطن والش��جاعة، و أبعاد 
الفاس��دين منه��م الذي��ن كان��وا 
يتقاض��ون رش��ى مقاب��ل اط��الق 
سراح املش��تبه بهم من العناصر 

التكفيرية االرهابية سابقا.
وايضا، يقترحون تفعيل دور اخملتارين 
في االحياء الس��كنية مع تنظيم 
عملي��ة احص��اء وج��رد للس��كان 
الغرب��اء والبح��ث ع��ن خلفياتهم 
االمني��ة، ووضع عائ��الت الدواعش 

املتبرئني م��ن ابنائهم حتت املراقبة 
االمني��ة، م��ع نصب كامي��رات في 
وربطه��ا  اخلارجي��ة  الس��يطرات 
البعض  بعضه��ا  م��ن  الكتروني��اً 
حتت قي��ادة مش��تركة جلهاز االمن 
الوطني مع نش��ر كاميرات مراقبة 
في الش��وارع واالس��واق الداخلية 

لرصد أية حتركات مشبوهة.
كما يطالب الناشطون املوصليون 
بالرقاب��ة الش��ديدة عل��ى اجلوامع 
الوق��ف  دور  وتفعي��ل  واملس��اجد 
اخلطب��اء  متابع��ة  ف��ي  الس��ني 
وخطاباته��م ايام اجلمع، وفصل أي 
خطي��ب يب��ث الكراهي��ة واالفكار 
التكفيري��ة، ومتابعته��م من قبل 
جهاز امني مخت��ص، منعاً إلعادة 

ال��روح لألف��كار الداعش��ية الت��ي 
اوصلت املدين��ة للخراب الذي يعم 
وبناها  الس��كنية  أحيائه��ا  اغلب 

التحتية.
املوصليون من  الناش��طون  ويحذر 
ان التغاضي عن بقاء الدواعش في 
املناطق احملررة سيعيد سيناريوهات 
االغتي��االت واخلط��ف واالبتزاز وزرع 
العودة  وبالتالي  الناسفة  العبوات 
للمربع االول، داع��ني املواطنني الى 
مضاعف��ة التع��اون م��ع الق��وات 
االمنية التي حررت اجلانب االيس��ر 
مبعركة نظيفة وقدمت مساعدات 
غذائية كبيرة لالهالي وفي الوقت 
االره��اب  تقات��ل  كان��ت  نفس��ه 

واالرهابيني.

تنظيم داعش 
اإلرهابي، وبعد 
هزيمته النكراء 
بالجانب األيسر من 
مدينة الموصل، يشن 
حملة بحث وتفتيش 
عن العشرات من 
عناصره من سكنة 
الجانب األيمن الذين 
تواروا عن األنظار بعد 
ان تركوا نقاطهم 
ومقراتهم

قوات اجليش في مدينة املوصل

ناشطون موصليون يطالبون بتفعيل األمن الوطني

داعش يحرق بيوت عناصره الهاربين بجانب الموصل األيمن
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متابعة الصباح الجديد:

طال��ب  ميث��اق  املهن��دس  اعل��ن 
الش��ركة  ع��ام  مدي��ر  العلي��اوي 
العام��ة الدارة النق��ل اخلاص احدى 
تش��كيالت وزارة النقل ان الشركة 
س��تقوم قريبا بالتعاق��د عن طريق 
التش��غيل املش��ترك مع ع��دد من 
الشركات العاملية الرصينة لتنفيذ 
أنش��اء مرائب متطورة وحديثة في 
محافظ��ات ذي قار وميس��ان وبابل 

وواسط وكربالء املقدسة . 
وكش��ف املدي��ر العام ان الش��ركة 
س��تقوم بالتعاقدات اخلاصة لهذه 
املرائب بعد أجن��از تصاميمها وذلك 
من أجل االستمرار في تطوير البنى 
التحتي��ة لعملية النقل في العراق 
فض��ال عن تق��دمي أفض��ل اخلدمات 

للمواطنني .
وقال املدي��ر العام للش��ركة ميثاق 
العلياوي ان الشركة جلأت الى هذه 
بالتشغيل املشترك مع  التعاقدات 

الش��ركات االجنبي��ة نتيجة االزمة 
املالية الت��ي مير بها البلد فضال عن 
ع��دم متكن الش��ركة تنفي��ذ مثل 
هذه املرائب املوحدة النها حتتاج الى 
مبالغ طائلة ، الفتا الى ان الشركة 
هي من شركات التمويل الذاتي وان 
املوازن��ة العامة لم تخصص لها اي 
مبل��غ الع��ام املاض��ي 2016 والعام 
احلال��ي 2017 م��ن اج��ل اس��تمرار 

تنفيذ مشاريعها االستثمارية.
واضاف العلياوي ان الش��ركة اعدت 
موح��دة  مرائ��ب  لتنفي��ذ  خط��ة 
تدخل ضمن خطتها االس��تثمارية 
عن طريق التش��غيل املش��ترك مع 
شركات اجنبية اضافة الى االتفاق 
م��ع الش��ركات املنف��ذة ملش��اريع 
قائم��ة ألكم��ال عدد م��ن محطات 
نقل متكاملة على ان يتم تس��ديد 
مستحقاتهم املالية باآلجل ومنها 
مشروع محطة نقل النهضة الذي 
بلغت نس��ب اجنازه %85 ومش��روع 
محطة نق��ل الديوانية الذي بلغت 

نسب اجنازه 66%.

وتاب��ع مدي��ر ع��ام الش��ركة ميثاق 
العلي��اوي ان الش��ركة قامت خالل 
االي��ام القليل��ة املاضي��ة بأفتت��اح 
م��رآب بعقوبة الداخل��ي فضال عن 
األس��تمرار في تأهي��ل وتنفيذ عدد 
م��ن املرائب ف��ي بغ��داد واحملافظات 
والنواحي  وخاصة مناطق االقضية 
ف��ي محافظت��ي البص��رة وذي قار، 
مؤكدا ان الش��ركة س��تقوم قريبا 
بأدخال مش��اريع الكترونية حديثة 
ومتط��ورة تنفذ الول مرة في العراق 
والتي ستس��هم باحلد من عمليات 
الس��رقة والفس��اد باالضاف��ة الى 
توسيع عمل نظام البوابات الذكية 
والتي اس��همت في عملية تنظيم 

سير خطوط املركبات .
الش��ركة  ان  الع��ام  املدي��ر  وأك��د 
مس��تمرة بتوزيع احلوافز واملكافآت 
واالرب��اح عل��ى منتس��بيها كونها 
م��ن الش��ركات الرابح��ة ، مبينا ان 
الش��ركة باش��رت م��ع وزارة امللية 
بأجراءاته��ا االداري��ة لغ��رض توزيع 
ارباح عام 2014 على املوظفني كما 

قامت الدائرة نتوزي��ع احلوافز بواقع 
9,500 دين��ار للنقطة الواحدة على 
املوظفني الش��هر املاض��ي ، مؤكدا 
ان هذه النسبة ستزداد خالل العام 

احلالي 2017 .
ودعا املدي��ر العام العلي��اوي جميع 
واملواطن��ني  املركب��ات  اصح��اب 
الدخول الى املرائب اخلاصة بخطوط 
النقل الداخلي واحملافظات من اجل 
احملافظ��ة عل��ى س��المتهم كونها 
حال��ة وظاه��رة حضاري��ة للبل��د ، 
مش��يرا ان هذا االجراء سيس��هم 
اخلط��وط  جتزئ��ة  عل��ى  بالقض��اء 
وابتعاد اصح��اب املركبات من فرض 

الغرامات عليهم .
العام��ة الدارة  الش��ركة  ان  يذك��ر 
النقل اخلاص تس��عى ال��ى التعاقد 
م��ع الش��ركات العاملي��ة الرصينة 
لغرض تنفي��ذ بناء مرائ��ب موحدة 
في عدد م��ن محافظات العراق عن 
طريق التش��غيل املش��ترك على ان 
يتم تسديد مس��تحقاتهم املالية 

الحقا . 

أكدت على أهمية تنفيذ مشاريع الخدمة والجباية 
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بغداد - محمود خيون: 

الهندس��ية  امل��الكات  تواص��ل 
وزارة  ف��ي  واحلرفي��ة  والفني��ة 
الكهرب��اء ، عمليات اجلرد اخلاصة 
بعق��ود  املش��مولة  باملناط��ق 
التوزي��ع  لقط��اع  األس��تثمار 
حلص��ر   ) واجلباي��ة  اخلدم��ة   (
واملتجاوزي��ن  املش��تركني  أع��داد 
والتأك��د من صالحي��ة املقاييس 
الكهربائي��ة العامل��ة لتحدي��د 
صرفي��ات الطاق��ة الكهربائي��ة 
للدور السكنية املشمولة بعقد 

اخلدمة واجلباية .
وق��ال املهن��دس بهاء زي��اد خلف 
مدير ع��ام توزيع كهرب��اء الكرخ 
خ��الل جول��ة تفقدي��ة ش��ملت 
ع��دداً م��ن مناطق قط��اع الدورة 
التابعة حلدود مس��ؤولية مديرية 
توزي��ع كهرب��اء الك��رخ اجلنوبي ، 
والفنية  الهندس��ية  املالكات  أن 
واحلرفي��ة ف��ي الدوائ��ر التابع��ة 
ل��وزارة الكهرب��اء أكملت عملية 
تنفيذ مش��روع اخلدم��ة واجلباية 
في عدد م��ن مناط��ق العاصمة 
ضمن مشروع خصخصة قطاع 
التوزي��ع بع��د جن��اح جتربتها في 

منطقة زيونة واليرموك .
وبحث املدير العام مع مدير توزيع 
كهرباء الك��رخ اجلنوبي املهندس 
ناصر دحام وممثلي شركة خضراء 
القائم لألس��تثمار، خالل جولته 
ف��ي منطقة الس��يدية الس��بل 
املعوق��ات  لتذلي��ل  الكفيل��ة 
لضم��ان تنفيذ األعم��ال اخلاصة 
مبش��روع عق��د اخلدم��ة واجلباية 
واخلدمة للمحالت التي مت إكمال 

اجلرد والتدقيق فيها . 
وبني املهن��دس به��اء أن املناطق 
املش��مولة لقط��اع ال��دورة هي 
وح��ي  دش��ير  واب��و  الس��يدية 
العامل واألعالم والتراث واملعالف 
وقض��اء  والرس��الة  والش��باب 

احملمودية .

م��ن جانبه ق��دم ممثل الش��ركة 
ش��رحاً مفصالً عن سير األعمال 
ونس��ب األجناز والتهيؤ لتس��لم 
املغذيات حملالت منطقة السيدية 
لغرض جتهيزها بالتيار الكهربائي 

املستمر .
وق��ال املدي��ر الع��ام ان امل��الكات 
الفني��ة ف��ي القطاع��ات التابعة 
بأط��الق  قام��ت  له��ا  للمديري��ة 
التي��ار الكهربائ��ي في ع��دد من 
مناطق الكرخ ضمن  عقد اخلدمة 
واجلباي��ة املقدم من قبل ش��ركة 
كريستال وش��ركة ديار الغامن وبه 
ف��ي مناطق  الغامن  رزياروخض��راء 
والعامري��ة  واملنص��ور  احلارثي��ة 

واليرموك والدورة .
وأش��ار املهندس بهاء بأن املناطق 
املشمولة بعقود األستثمار سيتم 
جتهيزه��ا بالطاق��ة الكهربائي��ة 
على م��دار الس��اعة ، مبين��اً بأن 
الوزارة دعت عموم املشتركني الى 
التعاون مع مالكات الشركة التي 
تقوم حالي��اً بعمليات جرد احملالت 
املش��مولة بعقد اجلباية واخلدمة 
املقدمة من قبل الش��ركات آنفة 
الذك��ر ، وأن املديرية تس��عى اآلن 
وبالتنس��يق م��ع ممثلي الش��ركة 
مراك��ز  الس��تحداث  املس��ؤولة 
جباي��ة خاصة بها وما ينص عليه 

العقد املبرم معها .

وأوضح املهندس بهاء  إن مشروع 
خّصخصة الكهرباء الذي اجريت 
جتربت��ه في بعض احياء العاصمة 
ق��د حقق جناح��اً كبي��راً وأن جناح 
الكهربائي��ة  الطاق��ة  اس��تثمار 
فيه فوائد عديدة أهمها ترش��يد 
االس��تهالك وانهاء جتاوزات بعض 
املواطنني عل��ى املنظومة وتقليل 
ينعك��س  وال��ذي  الضائع��ات 
على توفي��ر الطاق��ة الكهربائية 
املتاح��ة وبالتالي االس��تغناء عن 
تطبي��ق برام��ج القط��ع املبرمج 
وال��ذي تتطلبه ظ��روف املنظومة 

الكهربائية  .
أن  ال��ى  الع��ام   املدي��ر  وأض��اف 

املشروع س��ينظم اجلباية وتكون 
هناك زي��ادة ف��ي واردات الكهرباء 
بش��كل واضح مم��ا ينعكس على 
ترشيد االستهالك وزيادة ساعات 
الضائع��ات  وتقلي��ل   التجهي��ز 
وحتس��ني جباية أجور االستهالك، 
متهي��داً لتطبيقه��ا عل��ى بقي��ة 
املناط��ق ف��ي العاصم��ة بغ��داد 

وعموم احملافظات .
وتفق��د املهندس به��اء زياد خلف 
مدي��ر ع��ام كهرباء الك��رخ خالل 
اجلولة بناية مديرية توزيع كهرباء 
اجلنوبي التي مت تش��ييدها حديثاً 
يرافقه املهندس ناصر دحام مدير 
توزي��ع كهرباء اجلنوب��ي وعدد من 

العاملني في املديرية .
ودعا املهن��دس بهاء العاملني الى 
مضاعفة اجلهود م��ن أجل تقدمي 
أفض��ل اخلدمات لعموم املواطنني 
واألهتمام بأعمال حتسني شبكات 
الس��كنية  املناطق  داخل  التوزيع 
واألس��تمرار بتنفي��ذ حمالت حل 
الت��ي  للمغذي��ات  األختناق��ات 
تعاني م��ن زيادة األحم��ال نتيجة 
إتساع مساحات البناء فضالً عن 
التي يتجاوز  اجملمعات العشوائية 
أصحابها على مكونات الشبكة 
الكهربائية مما يتسبب في إعاقة 
استمرارية التيارالكهربائي لبقية 

املستهلكني .

الكهرباء تواصل أعمال الجرد والحصر ألعداد المشتركين 

اكملت المالكات 
الهندسية والفنية 

والحرفية في دوائر 
وزارة الكهرباء 

عملية تنفيذ مشروع 
الخدمة والجباية 

في عدد من مناطق 
العاصمة ضمن 

مشروع خصخصة 
قطاع التوزيع

مدير عام كهرباء الكرخ يتفقد مشاريع اخلدمة واجلباية

اسطول النقل البري 
يحقق نقالت كبرى 

لصالح الوزارات 

تعليمات جديدة لتسجيل 
الطلبة النازحين في 

المناطق المحررة 

العمل تسترجع 
الرواتب التقاعدية غير 
المتسلمة خالل 2016

بغداد - الصباح الجديد:
متكنت الش��ركة العام��ة للنقل الب��ري إحدى 
 )2493( حتقي��ق  م��ن  النق��ل  وزارة  تش��كيالت 
نقل��ة وبحمولة قارب��ت )100( أل��ف طن خالل 
ش��هر كانون األول املاضي بواسطة أسطولها 

وأساطيل الشركات األهلية املتعاقدة معها .
وقال مدير عام الش��ركة عب��د األمير احملمداوي 
»إن ه��ذه احلموالت كانت لصال��ح وزارة التجارة 
)حبوب ، مواد غذائي��ة ، زيت طعام ( إضافة إلى 
املع��دات الكهربائي��ة لصال��ح وزارة الكهرب��اء 

واألسمدة لصالح وزارة الزراعة« .
واك��د احملم��داوي »إن��ه بجه��ود  العامل��ني في 
الش��ركة متكنا م��ن حتقيق قف��زات نوعية من 
خالل زيادة معدالت النقالت واحلموالت واإليرادات 
املتحققة مما س��ينعكس إيجابي��ا على حوافز 

منسوبي الشركة«.

بغداد - الصباح الجديد: 
أص��درت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، 
تعليم��ات  ملعاجلة ح��االت الطلبة النازحني من 

أبناء املناطق احملررة من داعش.
وقال املتحدث الرس��مي  لل��وزارة الدكتور حيدر 
العب��ودي، إن التعليم��ات  تضمن��ت  تس��جيل 
الطلب��ة  مم��ن تع��ذر عليهم التس��جيل ضمن 
التوقيت��ات احمل��ددة وتس��لم طلب��ات الراغبني 
بتعديل الترشيح  من خريجي الدراسة اإلعدادية 
للس��نة الدراس��ية 2015/2014 واملقبولني في 
الكلي��ات واملعاه��د للس��نة الدراس��ية 2015 
/2016 على أن ال يكونوا من امللتحقني في إحدى 

الدراستني )املسائية او األهلية(.
وأضاف املتحدث الرس��مي انه سيتم تسجيل 
الطلبة من خريجي الدراسة االعدادية  للسنة 
مركزي��ا  واملقبول��ني   2013/2012 الدراس��ية 
ف��ي الس��نة الدراس��ية 2014/2013 على وفق 
الضوابط  املتبعة على ان اليكونوا من امللتحقني 

في احدى الدراستني ) املسائية او االهلية(.
واش��ار املتحدث الرس��مي الى تس��لم طلبات 
الطلبة من خريجي الدراس��ة االعدادية للسنة 
الدراس��ية 2014/2013  صعودا ممن لم يقدموا 
للقبول الرك��زي على ان اليكونوا من امللتحقني 
ف��ي اح��دى الدراس��تني ) املس��ائية او االهلية( 
وس��يتم قبولهم وتأجيل دراس��تهم للس��نة 
الدراس��ية املقبلة وذل��ك النتظام ال��دوام  في 

اجلامعات .

بغداد - الصباح الجديد:
قامت دائرة التقاعد والضمان االجتماعي للعمال 
التابعة لوزارة العمل والشؤون االجتماعية بجرد 
وتدقيق س��نوي للرواتب التقاعدية املعادة اليها 
لع��ام 2016 من املصارف املعتم��دة بعد رصدها 

ومتابعتها في بغداد واحملافظات.
 وق��ال املتحدث باس��م وزارة العمل عمار منعم 
ان اس��ترجاع الروات��ب غي��ر املتس��لمة من قبل 
املتقاعدي��ن او املس��تحقني تعود الس��باب عدة 
اهمه��ا وف��اة املتقاع��د ال��ذي ال يوج��د لدي��ه 
مس��تحق، او سفره خارج البلد من دون ان يقدم 
ش��هادة حي��اة او تعذر عليه التس��لم بس��بب 

اصابته باملرض.
واوض��ح منع��م انه ف��ي حال��ة وف��اة املتقاعد 
الذي لديه مس��تحق س��تروج معامل��ة )خلف( 
ليت��م صرف الراتب للمس��تحق، اما املتقاعد او 
املس��تحق الذي يسافر خارج البلد فعليه تقدمي 
ش��هادة حياة مصدقة ومعتم��دة من قبل وزارة 
اخلارجية ليتم في ضوئها صرف الراتب.                                                                                                                                         

احد املرائب في البالد

تقرير

النقل الخاص تسعى الى بناء مرائب موحدة في عدد من المحافظات
إدخال اجهزة ألكترونية تسهم بالحّد من عمليات السرقة والفساد

بغداد - الصباح الجديد:
برعاي��ة وزير الزراع��ة املهندس فالح 
حس��ن زيدان أللهيبي وحتت شعار ) 
الزراعة هي الرافد األول ملوارد العراق 
( عق��دت وزارة الزراعة مؤمترها األول 
واخل��اص بقطاع االس��تثمار الزراعي 
بش��قيه النباتي واحليواني ، بصفته 
احد الركائز االساس��ية في اقتصاد 

البلد . 
والقى الوكيل اإلداري للوزارة الدكتور 
مه��دي س��هر اجلب��وري كلم��ة في 
حف��ل افتتاح املؤمتر اش��ار فيها إلى 
أهمية االستثمار الزراعي ، الفتا إلى 
األزم��ة املالية التي مير بها البلد بعد 
انخفاض أس��عار النفط مما يتوجب 
تفعيل اجلانب االس��تثماري للقطاع 

الزراعي .

واشار الوكيل االداري إلى وجود فجوة 
كبيرة في إي��رادات القطاع النفطي 
قياسا بالقطاع الزراعي ، كما حملت 
كلمت��ه الدعوة جلذب املس��تثمرين 
في القط��اع الزراعي ، ع��ادا الزراعة 
بأنه��ا األفضل للمس��تثمرين ، كما 
بني احلاجة إلى وجود قطاع مصرفي 
متطور من شأنه حتريك االستثمار .

م��ن جانب��ه أك��د مدي��ر ع��ام دائرة 
االس��تثمارات عبد عوض في كلمة 
ل��ه مخاطب��ا احلضور عل��ى وضوح 
قان��ون االس��تثمار ال��ذي تعم��ل به 
ال��وزارة ، كم��ا تطرق إل��ى العقبات 
التي قد تعترض املستثمرين ، مبينا 
بأن الوزارة ليس لديها أية تقاطعات 
مع عم��ل مديريات الزراع��ة في أية 
محافظة بعد نقل الصالحيات ، بل 

هي داعمة لعملها
مبناقش��ة  الن��دوة  واس��تمرت 
مس��تفيضة متح��ورت ح��ول توفير 
احلص��ص املائي��ة واجله��ات اخملول��ة 
بتوقي��ع العق��ود م��ع املس��تثمرين 
ومواضيع أخ��رى ذات صل��ه بقطاع 

االستثمار .
وفي نهاية اجللس��ة اتف��ق املؤمترون 
متمي��ز  دور  إعط��اء  ض��رورة  عل��ى 
ألقسام االس��تثمار ، كما مت التأكيد 
عل��ى عقد ذلك املؤمت��ر بصورة دورية 
ألهميته في تطوي��ر الواقع الزراعي 

في العراق. 
وشارك في املؤمتر عدد كبير من مدراء 
أقسام االستثمار في الدوائر التابعة 
للوزارة ومدراء أقسام االستثمار في 

مديريات الزراعة في احملافظات .

ايمان سالم / حسين حسن:
عقدت الش��ركة العام��ة لصناعة 
وزارة  ش��ركات  اح��دى  االس��مدة 
واملع��ادن اجتماع��ا مع  الصناع��ة 
ممثلي الشركة العامة للتجهيزات 
الزراعية متخض عنه توقيع محضر 

للتعاون املشترك بني الطرفني .
 وقال مدير مركز االعالم والعالقات 
العام��ة ف��ي ال��وزارة عب��د الواحد 
علوان الش��مري بأنه ج��رى االتفاق 
خ��الل االجتم��اع عل��ى ان يتم بيع 
جمي��ع انتاج الش��ركة من س��ماد 
العام��ة  الش��ركة  ال��ى  اليوري��ا 
للتجهيزات الزراعية وال يجوز بيعه 
خ��ارج وزارة الزراعة س��واء للقطاع 
العام اوالقط��اع اخلاص اضافة الى 
التأكي��د عل��ى التع��اون الت��ام بني 

الطرفني واستمرار ذلك  بكل وضوح 
وش��فافية مشيرين الى عدم وجود 
صحة ملا مت تداوله  في وقت س��ابق 
من ان الشركة العامة للتجهيزات 
الزراعية تقوم بأستيراد السماد من 

دول اخرى .
العام��ة  الش��ركة  وقع��ت  كم��ا 
لصناعة االس��مدة محض��ر اتفاق 
العام��ة  الش��ركة  مش��ترك م��ع 
للحديد والصلب يتضمن جتهيزها 
بأنب��وب لض��خ املاء بط��ول 6 كلم 
محض��ر  ان  الش��مري  واوض��ح 
االتفاق بني الش��ركتني تضمن قيام 
الش��ركة العامة للحديد والصلب 
بتجهي��ز انب��وب لضخ امل��اء بطول 
6 كل��م وقطر 914.4 ملم وس��مك 
10.31 مل��م من معدن x60 املغلف 

من اخلارج مبادة البولي اثيلني وبثالث 
طبق��ات ، الفتا الى انه جرى االتفاق 
وحس��ب احملضر املوقع بني الطرفني 
عل��ى ان تلت��زم الش��ركة العام��ة 
لصناعة االس��مدة بدف��ع %20 من 
العق��د لتأمني املواد االولية اخلاصة 
باملواصف��ة املطلوب��ة فيم��ا تقوم 
الش��ركة العامة للحديد والصلب 
بتأمني كميات املي��اه املطلوبة الى 
الشركة العامة لصناعة االسمدة 

.
عل��ى صعيد اخر جهزت الش��ركة 
األلكتروني��ة  لألنظم��ة  العام��ة 
التابعة ل��وزارة الصناع��ة واملعادن 
ع��دد من ش��ركات ال��وزارة برخص 
برمجية لالنظمة النمطية وحسب 

حاجة اجلهات املستفيدة .

الزراعة تعقد مؤتمرها األول 
الخاص بقطاع اإلستثمار

األسمدة توقع محضرًا مع الحديد 
والصلب لتجهيزها بأنبوب لضخ الماء

الكوت - ضياء الصالح :
افتتح معاون محافظ واسط لشؤون 
اخلدمات نبيل ش��مة ام��س اجلمعة 
مجمع جديد ملياه الشرب في ناحية 
ش��يخ س��عد، جنوب ش��رق احملافظ 
مبينا أنه بطاقة 200 متر مكعب في 

الساعة وبكلفة 90 مليون دينار.
 وقال شمة ملراسل "الصباح اجلديد" 
إن مالكات مديرية ماء واسط، أجنزت 
بجهودها الذاتية، مجمعاً متوسطاً 
ش��يخ  ناحي��ة  ف��ي  الش��رب  مل��اء 
س��عد،)50 كم جنوب ش��رق مدينة 

الك��وت(، ومت افتتاحه اليوم  مش��يراً 
إلى أن اجملم��ع اجلديد بطاقة إنتاجية 
قدرها 200 متر مكعب في الساعة، 
وبكلف��ة 90 مليون دين��ار، جاءت أقل 

من التخمينية .
يخ��دم  اجملم��ع  أن  ش��مة،  وأض��ف 

واألحي��اء  املناط��ق  م��ن  مجموع��ة 
التابع��ة للناحي��ة التي  الس��كنية 
كانت تعاني شح مياه الشرب مبيناً 
أن احلكومة احمللية ستواصل عملها 
ال��دؤوب لتنفي��ذ املش��اريع اخلدمية 
األخرى ضمن اإلمكانات املتاحة على 

الرغم من عدم إطالق التخصيصات 
املالي��ة للمحافظة لعامني متتاليني 

.
يذك��ر أن مديري��ة ماء واس��ط تقوم 
بتنفيذ مجمعات ومحطات عدة ملياه 
الشرب في مختلف مناطق احملافظة، 

مركزها مدينة الكوت، لكن قس��ماً 
من تلك املش��اريع الت��ي تنفذ ضمن 
األقاليم شهدت  تنمية  مخصصات 
نوعاً من التلك��ؤ نتيجة عدم إطالق 
التخصيص��ات املالية اخلاصة بها ما 

أثر سلباً على حياة املواطنني.

أفتتاح مجمع لمياه الشرب في ناحية شيخ سعد 
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اعالم الوزارة 

اعل��ن املتح��دث الرس��مي ل��وزارة 
الكهرباء الدكت��ور مصعب املدرس 
ان خ��ط نق��ل الطاق��ة الكهربائية 
الضغ��ط الفائق، ) ديالى – كركوك( 
تعرض ال��ى عمل تخريب��ي بعبوات 
ناس��فة، أدت إلى س��قوط البرجني 
املرقم��ني) 257(، و) 258(، مما أدى إلى 

انفصال اخلط وخروجه من اخلدمة.
ان  الرس��مي  املتح��دث  واوض��ح 
انفص��ال هذا اخل��ط أدى إل��ى عزل 
ف��ي محافظة  التوليدية  احملط��ات 
كرك��وك ع��ن منظوم��ة الكهرباء 
الوطني��ة، فضالً عن فق��دان ) 100 
مي��كاواط(، م��ن الق��درة التوليدية 
املنقول��ة إلى املنطقة الوس��طى ، 
موضح��اً إن محافظة كركوك يتم 
تغذيتها حالياً من إقليم كردستان 
، موك��داً إن ف��رق الصيان��ة التابعة 
للمديري��ة العام��ة لنق��ل الطاقة 
الكهربائي��ة املنطق��ة الش��مالية 
تعم��ل عل��ى تهيئة موق��ع العمل 
لغرض إص��الح اإلض��رار الناجتة عن 
التفجي��ر وإعادة اخل��ط إلى اخلدمة 

بأسرع وقت ممكن. 
من جانبها اجنزت املالكات الهندسية 
والفنية في مديرية توزيع كهرباء ذي 
قار التابعة للمديرية العامة لتوزيع 
كهرباء اجلنوب اعمال مشروع خط 
33 ك.ف املغ��ذي حملط��ة الفيح��اء 
محط��ة  م��ن  الص��ادرة  الثانوي��ة 
الناصرية القدمية 132 ك.ف لتغذية 
محطة س��ومر/2 الثانوي��ة اجلديدة 

33/11 ك.ف .
وق��ال الدكت��ور امل��درس ان االعمال 
نضمنت تش��ييد خط��ني 33 ك.ف 
احدهما قابل��و ارضي )1x 400 ملم 
2( بط��ول )300( مت��رً واالخر هوائي 
محط��ة  م��ن  مت��رً   )800( بط��ول 
الفيح��اء الثانوي��ة لتغذية محطة 
سومر/2, الى جانب استبدال عوازل 
11 ك.ف ال��ى 33 ك.ف ل� )4( اعمدة 

بني مشبك ومدور بطول )100( متر 
، وان الهدف من املش��روع هو توفير 
مصدر تغذية ثاني حملطة س��ومر/2 
الثانوي��ة اجلديدة م��ن اجل معاجلة 
جميع االختناقات التي تعاني منها 
الش��بكة الكهربائي��ة في عدد من 

مناطق صوب اجلزيرة.
م��ن جان��ب اخ��ر اجن��زت امل��الكات 
الهندس��ية والفني��ة ف��ي مديرية 
التابع��ة  توزي��ع كهرب��اء ميس��ان 
للمديري��ة العامة املذك��ورة اعمال 
الصيان��ة االضطراري��ة على مغذي 
املدين��ة بناحية الع��دل الذي يخرج 
من محطة العدل الثانوية القدمية 

ك��م,   )12( بط��ول   ) ك.ف   11/33(
االعم��ال نص��ب عمود  وتضمن��ت 
ضغ��ط واطئ, مع م��د قابلو هوائي 
ريف��ي بط��ول )150( مت��راً ونص��ب 
قاط��ع دورة, واس��تبدال قابلو مفرد 
حج��م )95( ملم و )13( ترمل حجم 

)9( ملم.
الهندس��ية  امل��الكات  اجن��زت  كما 
والفني��ة في مديري��ة توزيع كهرباء 
البص��رة التابع��ة للمديرية العامة 
اعم��ال  اجلن��وب  كهرب��اء  لتوزي��ع 
الصيانة الوقائية حملطتي الكفاءات 
واالم��ن الداخل��ي الثانويتني 11/33 

ك.ف .

وقال املتحدث الرس��مي ان االعمال 
تضمن��ت صيانة قواط��ع الدورة 11 
وصيان��ة  الق��درة  ومح��والت  ك.ف 
الع��وازل وتصنيعه��ا داخل ورش��ة 
الصيان��ة الى جان��ب صيانة اجهزة 
وش��احنات  والبطاري��ات  احلماي��ة 
التيار املتناوب واملس��تمر ومنظومة 
احلماية للحد م��ن اعطابها نتيجة 
ارتفاع االحمال الكهربائية وبالتالي 
ضمان اس��تقرار التي��ار الكهربائي 

اجملهز الى املواطن .
نفس��ها  امل��الكات  واصل��ت  كم��ا 
صيان��ة مغذي��ات 11 ك.ف ضم��ن 
الصيان��ات  اج��راء  عم��ل  خط��ة 

)صناعي��ة/5(  مغ��ذي  الش��تائية 
وش��ملت اعمال الصيانة استبدال 
عوازل )ض ع( مستهلكة واستبدال 
جنابر 11 ك.ف ومعاجلتها باس��الك 
املنيوم حج��م )95( ملم بطول )80 
(متراً مع س��حب االسالك املتدلية 
على  املتداخلة  االش��جار  وتشذيب 

تلك اخلطوط .
م��ن جان��ب اخ��ر اجن��زت امل��الكات 
الهندسية والفنية في مديرية توزيع 
للمديرية  التابعة  كهرباء ميس��ان 
العام��ة املذك��ورة ترقي��م محوالت 
11 ك.ف بناحية املشرح)22( شرقي 

مدينة العمارة.

وتضمن��ت االعم��ال ترقي��م )261( 
محولة جرت على )10( مغذيات 11 
ك.ف مختلفة االطوال تغذي احياء 
وق��رى الناحية الذي تخرج جميعها 
من محطة املشرح الثانوية )11/33( 
ك.ف, اضافة الى ترقيم )25( محولة 
على مغذي الس��راي و)322( مغذي 
امليث��اق و)22( عل��ى مغ��ذي املدينة 
و)20( عل��ى مغذي العس��كري و)3( 
على مغ��ذي االس��الة و)13( ملغذي 
الش��ويطي  ملغ��ذي  و)29(  النف��ط 
و)21( ملغ��ذي ش��ط االعم��ى و)28( 
ملغذي العم��ود و)68( ملغذي الطريق 

العام .

الكهرباء تعلن تعّرض خط نقل الطاقة ديالى - كركوك إلى عمل تخريبي

إن محافظة 
كركوك يتم 
تغذيتها حاليًا من 
إقليم كردستان 
، موكدًا إن فرق 
الصيانة التابعة 
للمديرية العامة 
لنقل الطاقة 
الكهربائية 
المنطقة الشمالية 
تعمل على تهيئة 
موقع العمل

التعليم تعقد ورشة عمل 
عن تطبيق نظام المقررات 

الجامعة العراقية تنّظم 
ندوة عن حماية المستهلك 

وزير النقل يبحث تطوير أداء 
شركة المسافرين والوفود

اعالم الوزارة  
عق��دت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورش��ة 
عمل ع��ن تطبيق نظام املقررات في الكليات واملعاهد 
بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واملالك 

املتقدم بالوزارة.
وقال الوزير الدكتور عبد الرزاق العيسى خالل الورشة 
التي نظمته��ا دائرة الدراس��ات والتخطيط واملتابعة 
إن الوزارة تضع ضمن إس��تراتيجيتها إدخال األنظمة 
التعليمية احلديثة املعمول بها في اجلامعات العاملية 

الرصينة وتطبيقها في املعاهد والكليات.
وأض��اف العيس��ى ان اعتم��اد اجلامع��ات احلكومي��ة 
لنظام املقررات يعد خط��وة نوعية في تعزيز الرصانة 
العلمي��ة للعملي��ة التعليمية في الع��راق, موضحا 
مرونة وانسيابية النظام وتوافقه مع شتى املستويات 

العلمية لطلبة الدراسات األولية والعليا. 
وتضمنت الندوة محاضرة للدكتور عبد احلس��ني غامن 
تن��اول فيها التعري��ف باليات تطبيق نظ��ام مقرارات 
واملزاي��ا التي مينحها ه��ذا النظام للطالب مع ش��رح 
طرق التس��جيل فيه وتفاصيل الدوام الرس��مي وعدد 
الفص��ول الدراس��ية واالمتحان��ات والدرج��ات الت��ي 

متنحها اللجان املشرفة على النظام.

د. خالد القيسي 
نظمت كلية القانون والعلوم السياسية في اجلامعة 
العراقي��ة، ن��دوة عن حماية املس��تهلك ف��ي العقود 

االلكترونية مبشاركة عدد من املتخصصني.
وتضمنت الندوة، التعريف بقانون حماية املس��تهلك 
العراق��ي رق��م )1( لس��نة 2010 وااللتزام��ات الت��ي 
فرضه��ا القانون عل��ى املنتج��ني واملوزع��ني، وأهمية 
إحاطة املس��تهلك الذي يتعاقد عن طريق الوس��ائل 
االلكترونية باحلماية الضرورية. وبحثت الندوة حماية 
املس��تهلك في مرحلة إبرام العقد، وبيان املش��كالت 
التي تواجه املستهلك في التعاقد اإللكترون�ي، سواء 
في مرحلة ما قب��ل التعاقد أو في مرحلة إبرام العقد 

اإللكتروني، أو في مرحلة تنفيذ العق�د اإللكتروني. 

بغداد - الصباح الجديد:
بحث وزي��ر النقل كاظم فنج��ان احلمامي مع املدير 
الع��ام للش��ركة العامة لنق��ل املس��افرين والوفود 
عبداهلل لعيبي باهض العديد من القضايا التي تهم 
الش��ركة وكيفية تطويرها ورس��م خطة متكاملة 
للنه��وض بواقع النق��ل في احي��اء العاصمة بغداد 

واحملافظات العراقية االخرى.
م��ن جانبه اوضح لعيب��ي ان زيارة الوزي��ر تأتي دعما 
جلهود الش��ركة واالطالع املباش��ر عل��ى الكثير من 

القضايا.
وتع��د الش��ركة العامة لنق��ل املس��افرين والوفود 
اح��دى تش��كيالت وزارة النق��ل التي تق��دم خدمة 
النق��ل للمواطنني في بغ��داد وجميع احملافظات عبر 
االس��اطيل الكبيرة من احلافالت التابعة لها حاضرة 
ف��ي كل املناس��بات الديني��ة كالزي��ارات املليوني��ة 
وواجبات احلشد  الشعبي واجالء النازحني في البالد. 

إحدى احملطات الكهربائية

متابعة الصباح الجديد: 
والش��ؤون  العم��ل  وزي��ر  اعل��ن 
االجتماعية املهندس محمد شياع 
السوداني اطالق االعانة االجتماعية 
للمستفيدين الذين مت استبعادهم 
ف��ي الدفعة اخلامس��ة لعام 2016 
اعتراضاتهم  بنتائ��ج  الب��ت  حل��ني 
من قب��ل اللجان العلي��ا في بغداد 

واحملافظات .
وقال السوداني خالل مؤمتر صحافي 
عقده ف��ي مقر ال��وزارة ان مجلس 
ال��وزراء وافق عل��ى اط��الق االعانة 
للمستفيدين الذين مت استبعادهم 

من احلماية االجتماعية ممن ظهرت 
نتائجه��م ف��وق خط الفق��ر وفقا 
للس��لم القدمي لالعان��ة حلني البت 
باعتراضاته��م م��ن قب��ل اللج��ان 
جل��ان  عم��ل  الن  وذل��ك  العلي��ا، 
االعتراضات يحتاج الى وقت طويل 

حلسم طلبات االعتراض.
واضاف الس��وداني ان الوزارة عقدت 
سلس��لة  الس��ابقة  امل��دة  ف��ي 
اجتماع��ات م��ع وزارة التخطي��ط 
الس��تراتيجية  االداري��ة  الدائ��رة   /
التخطي��ط م��ن الفق��ر ملناقش��ة 
موض��وع حتلي��ل البيان��ات واالوزان 

اخلاصة بنتائ��ج البحث االجتماعي 
ولوجود نسبة كبيرة من املستحقني 
شملت باالستبعاد وخاصة من ذوي 
االعاقة واالرامل واملطلقات ما دفع 
الوزارة الى مفاحت��ة مجلس الوزراء 
بخصوص املوضوع ومن ثم حصلت 
املوافقة عل��ى اطالق االعانة جلميع 
بنتائ��ج  الب��ت  حل��ني  املعترض��ني 

االعتراض.
واوضح السوداني ان الوزارة يهمها 
جدا ان متارس جلان االعتراض عملها 
بصورة دقيقة وم��ن دون ضغوطات 
لتالفي حصول اخطاء في حس��م 

اعتراضات املس��تبعدين ما قد يؤثر 
على نتائج املرحلة الثانية من تنفيذ 
قانون احلماية االجتماعية ، مشيرا 
الى ان ال��وزارة س��تصرف االعانات 
فقط للذين قدم��وا اعتراضات الى 
اللجان الفرعية وس��يتم استبعاد 
الذين لم يقدم��وا اعتراضا وكذلك 
الذي��ن ردت اعتراضاته��م كونه��م 
غير مستحقني بحس��ب ما اقرته 
املركزية املش��كلة برئاسة  اللجان 

قاٍض.
اقس��ام  ال��وزارة وجه��ت  ان  وب��ني 
احلماي��ة االجتماعية في احملافظات 

باع��داد قوائم باملس��تفيدين الذين 
قدموا طلب��ات اعتراض الى اللجان 
الدفعة  اط��الق  لغ��رض  الفرعي��ة 
اخلامسة لهم وفقا للسلم القدمي 
ابتداء من االس��بوع املقبل على ان 
يراجع��وا اللج��ان املركزية حلس��م 

اعتراضاتهم.
وبش��أن الش��مول اجلدي��د اوض��ح 
اخلامس��ة  الدفع��ة  ان  الس��وداني 
لع��ام 2016 مت خالله��ا ش��مول 93 
أل��ف عائلة وه��ؤالء سيس��تمرون 
وما  الش��هرية  االعان��ات  بتس��لم 
متبق��ي من الوجبة االولى من وزارة 

التخطيط س��يتم اكمال اجراءات 
منح البطاقة الذكية لهم .

ولفت الوزير الى ان الوزارة اعلنت في 
وقت سابق اس��ماء الوجبة الثانية 
م��ن الذي��ن وصل��ت نتائجهم من 
وزارة التخطي��ط البالغة نحو 140 
ألف عائلة ، وتاب��ع ان الوزارة تهيب 
باملواطنني الذي��ن ظهرت نتائجهم 
في الوجبة الثانية بعدم مراجعة اي 
من اقس��ام الوزارة او هيئة احلماية 
االجتماعي��ة حل��ني وصول رس��الة 
نصي��ة اليه��م تدعوه��م ملراجعة 

مراكز اصدار البطاقة الذكية.

وزير العمل يطلق االعانة للمستفيدين المستبعدين وفقًا للسلم القديم 
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سيدني - رويترز:
قالت الش��رطة االسترالية إن ثالثة أشخاص 
لق��وا حتفه��م وأصيب 20 عل��ى األقل امس 
اجلمعة بعدما صدم رجل سيارته عمدا بعدد 
من املشاة في وسط مدينة ملبورن ثاني أكبر 

مدن استراليا.
وقالت شرطة والية فكتوريا في مؤمتر صحفي 

إن احلادث ال صلة له باإلرهاب.
وأضاف��ت أنها متكنت م��ن القبض على قائد 
الس��يارة التي ذكرت وس��ائل إع��الم محلية 
أنها كانت تتحرك بطريقة غير طبيعية قبل 

احلادث.
وبث التلفزيون احمللي تسجيال مصورا من اجلو 
ألفراد مس��لحني من الش��رطة عن��د تقاطع 
بوس��ط املدينة وكذل��ك لعدد م��ن مركبات 
الش��رطة تغل��ق طرق��ا ولقط��ات خلدم��ات 

إسعاف.
وأغلق��ت الش��رطة مداخل املدين��ة وأوقفت 
خدمات الت��رام بعد احلادث الذي وقع في قلب 

منطقة بورك ستريت التجارية.

دكار - رويترز:
ق��ال رئيس مفوضي��ة اجملموع��ة االقتصادية 
لدول غ��رب أفريقيا )إيكواس( إن دول اجملموعة 
أوقفت عمليتها العسكرية في جامبيا امس 
االول اخلمي��س إلتاح��ة فرصة أخي��رة جلهود 

الوساطة.
غي��ر أن رئيس املفوضية مارس��يل دو س��وزا 
ق��ال إن العملي��ة العس��كرية ستس��تأنف 
ظه��ر اجلمعة إن أصر يحيى جامع على رفض 

تسليم السلطة للرئيس اجلديد أداما بارو.
وأضاف دو س��وزا قائال للصحفيني إنه ما من 
س��بيل للس��ماح جلامع بالبقاء في جامبيا. 
لكن��ه ق��ال إن بإمكان��ه إذا جنح��ت جه��ود 
الوساطة أن يختار البلد الذي سيتوجه إليه.
من ناحية أخرى قال تلفزيون جامبيا الرسمي 
إن م��ن املقرر أن يصل إل��ى جامبيا وفد يضم 
زعماء من غرب أفريقيا بينهم رؤس��اء ليبيريا 

وموريتانيا وغينيا في إطار مهمة وساطة.

برلين - كاالت:
طالب االدع��اء العام في أملاني��ا باحلكم على 
التلميذة األملانية من أصل مغربي التي كانت 
قد طعنت ش��رطيا قبل عام بالسجن ملدة 6 

أعوام.
وتواج��ه هذه الفت��اة البالغة م��ن العمر 16 
عام��ا باإلضافة إل��ى تهمة الش��روع بالقتل 
والتس��بب ف��ي إصاب��ات جس��دية خطيرة، 
تهمة االنتم��اء إلى تنظيم إرهابي أجنبي هو 
»داعش«، بحس��ب إف��ادة االدع��اء العام أمام 

احملكمة العليا بوالية سكسونيا السفلى.
ويق��ول موق��ع »دويتش��ه فيل��ه« إن الفت��اة 
»صفي��ة س«، وه��ي متعاطفة م��ع تنظيم 
»داعش« يعتقد أنها نفذت االعتداء بإيعاز من 
التنظي��م، وذلك بعد أن فش��لت في التوجه 
إلى مناطق س��يطرته في سوريا، مشيرا إلى 
أن محاكم��ة الفتاة جرت خلف أبواب مغلقة 
نظ��را ألنها قاص��ر. ومن املنتظر أن تس��تمع 

احملكمة إلى مرافعة الدفاع امس اجلمعة.
يذك��ر أن »صفية. س« التلمي��ذة ذات األصل 
املغربي طعنت رجل ش��رطة مبحطة القطار 
مبدين��ة هانوفال في ش��باط املاض��ي، وترجح 
الس��لطات األملاني��ة اخملتصة أن تك��ون هذه 
العملي��ة األولى بإيعاز م��ن تنظيم »داعش« 

داخل أملانيا.
وكش��فت تس��جيالت كامي��را مراقبة داخل 
محط��ة القطار أن الفتاة طعنت الش��رطي 
ف��ي عنقه ملحقة به إصاب��ات بالغة قبل أن 

يتمكن شرطي آخر من السيطرة عليها.
وكان الش��رطيان قد الحظ��ا أن الفتاة تنظر 
إليهم��ا بتمع��ن وتتابعهم��ا بش��كل مريب، 
فش��كا في أمرها، وطلبا منه��ا إبراز هويتها، 
وعندها وجهت إلى الشرطي البالغ من العمر 

34 عاما طعنة في العنق.

مقتل واصابة 23 
شخصًا بعملية دهس 
في ملبورن االسترالية

دول غرب أفريقيا 
توقف عملية جامبيا 
إلتاحة جهود الوساطة

المطالبة بسجن
 قاصر »داعش« 

األلمانية 6 سنوات

متابعة - الصباح الجديد:

قس��م دونال��د ترام��ب  ام��س 
مق��ر  درج��ات  عل��ى  اجلمع��ة 
الكونغرس االميركي الكابيتول، 
اليمني ليصبح الرئيس اخلامس 
واالربعني للواليات املتحدة خلفا 
لب��اراك اوبام��ا، مدش��نا واليته 
الت��ي متت��د اربع س��نوات والتي 
وعد بان يهز واش��نطن والعالم 

خاللها.
وبعد ليل��ة امضاها ف��ي »بلير 
ه��اوس« املق��ر اخملص��ص لكبار 
الضيوف مقابل البيت االبيض، 
ش��رب ترام��ب وزوجت��ه ميالنيا 
الش��اي م��ع ب��اراك وميش��يل 
اوباما قبل ان يتوجهوا معا الى 

الكابيتول.
وتفيد تقديرات ان نحو 800 الف 
شخص من انصاره املتحمسني 
ف��ي  اجتمع��وا   ومعارضي��ه، 
احلدائق املقابلة. وحضر مراسم 
تنصيبه ثالثة رؤس��اء سابقون 
وج��ورج  كارت��ر  جيم��ي  ه��م 
وبي��ل كلينت��ون، وكذلك  بوش 
منافس��ته الت��ي هزم��ت ف��ي 

االنتخابات هيالري كلينتون.
وأدى رج��ل االعم��ال الثري ظهر 
ام��س اجلمعة اليمني كما فعل 
قبله كل الرؤساء االميركيني من 
فرانكلني  الى  واش��نطن  جورج 

روزفلت او جون كينيدي.
ترام��ب  اخت��ار  القس��م  وألداء 
نس��ختني من الكت��اب املقدس 
واح��دة قدمتها ل��ه والدته في 
1955 والثانية تلك العائدة الى 
ابراهام لينكول��ن منقد االحتاد، 
اس��تخدمها اوبام��ا قب��ل اربع 

سنوات.
وبعد حملة استمرت 17 شهرا 
اس��تغرقت  انتقالية  ومرحل��ة 
شهرين ونصف الش��هر، بدأت 
اعتبارا من امس  اجلمعة ممارسة 
السلطة الربع سنوات من قبل 

الرجل الذي وعد بان »يعيد الى 
اميركا عظمتها« ويثير اسلوبه 

وتصريحاته انقساما
مبراس��م  محم��ل  ي��وم  وف��ي 
الرئي��س  التق��ى  تقليدي��ة، 
للوالي��ات  واالربع��ون  اخلام��س 
املتحدة خط��اب تنصيبه الذي 
يأتي بش��كل برنامج اكثر منه 

»رؤية«، كما يقول احمليطون به.
وتاب��ع املش��اهدون ف��ي جميع 
انحاء العالم مراس��م تنصيب 
ال��ذي قوبل  العق��ارات  قط��ب 
ترشحه اوال بس��خرية من قبل 
والدميوقراطي��ني  اجلمهوري��ني 

على حد سواء.
واعلن فريق ترامب انه س��يوقع 
املقب��ل  االس��بوع  مطل��ع 
سلس��لة مراس��يم تهدف الى 
تفكي��ك حصيل��ة اداء س��لفه 
)املناخ والهجرة...(  الدميوقراطي 

وف��رض سياس��ته. وق��د ووقع 
عددا م��ن هذه املراس��يم امس  

اجلمعة.
وتب��دو املهم��ة ش��اقة ملق��دم 
السابق  الواقع  تلفزيون  برنامج 
اب��رام  »ف��ن  كت��اب  ومؤل��ف 
الصفقات« ال��ذي وعد بصيغة 
ارتي��اح انصاره واس��تياء  تثي��ر 
معارضيه، وبانه سيكون »اكبر 

محدث للوظائف خلقه اهلل«.
وكان تش��كيل ادارت��ه عملي��ة 
فاج��أ  ف��وزه  ان  اذ  ش��اقة 
اجلمهوريني. ومن العمل اليومي 
في البيت االبيض الى التعامل 
مع الوكاالت االخرى، قد تشهد 
االس��ابيع االول��ى م��ن حك��م 

ترامب حالة من الفوضى.
ول��م يحدث منذ اربعني عاما ان 
الس��لطة  اميركي  رئيس  تولى 
بينما شعبيته في هذا املستوى 

املنخفض.
من جه��ة اخرى، تفيد دراس��ة 
ملركز بيو لالبحاث نش��رت امس 
االول اخلمي��س ان 86 باملئ��ة من 
االميركيني يرون ان البالد تشهد 
انقس��اما اكب��ر م��ن املاض��ي. 
وكانت ه��ذه النس��بة تبلغ 46 
باملئة عند تولي اوباما الرئاسة.

عبر تويتر، يواصل رجل االعمال 
تصفي��ة حس��اباته يومي��ا مع 
ل��ه  انتق��ادات  وجه��وا  الذي��ن 
م��ن ج��ون لويس الش��خصية 
التاريخي��ة ف��ي حرك��ة الدفاع 
عن احلقوق املدنية الى النجمة 

السينمائية ميريل ستريب..
وقال الس��ناتور اجلمهوري جون 
ماكني اح��د املعارضني النادرين 
في احلزب اجلمه��وري »يبدو انه 
س��يحارب كل طواح��ني الهواء 
بدال من التركيز على مهام اهم 

منصب في العالم«.
املعارض��ة  ان  ه��ي  والنتيج��ة 
الدميوقراطية تعد العدة وقاطع 
احلفل عش��رات م��ن برملانيها . 
كما نظم��ت  تظاه��رات امس 

اجلمعة واليوم السبت.
وعلى الس��احة الدولي��ة، وجه 
ترام��ب س��هامه ال��ى الص��ني 
االطلس��ي  ش��مال  وحل��ف 
انغي��ال  االملاني��ة  واملستش��ارة 

ميركل.
ويثير هذا اجلانب اكبر التساؤالت، 
فق��ادة العال��م يتس��اءلون عن 
القيمة احلقيقي��ة لتصريحاته 
عندما يتخذ املس��ؤولون الذين 
وزارت��ي  رأس  ،عل��ى  عينه��م 
اخلارجي��ة والدفاع مثال ،مواقف 
مخالفة كما يب��دو ملوقفه من 
روس��يا فالدميير بوتني او االتفاق 

النووي االيراني.

التنصي��ب  مراس��م  وبع��د 
متام��ا توجه ب��اراك اوبام��ا الى 
كاليفورني��ا مباش��رة ف��ي اول 

عطلة عائلية للرئيس.
وق��د وج��ه الرئي��س املنتهي��ة 
الرئي��س  ال��ى  حتذي��را  واليت��ه 
املنتخب االربع��اء املاضي. وكرر 
اوباما البالغ من العمر 55 عاما 
انه ال ين��وي التدخل في اللعبة 
السياس��ية العادية وان كان لن 
يلزم الصم��ت اذا مت جتاوز بعض 

اخلطوط احلمر.
هذا وحّولت الشرطة األميركية 
العاصمة واش��نطن، إلى مربع 
أمن��ي قبي��ل حفل��ة  تنصيب 
املنتخ��ب  األميرك��ي  الرئي��س 
دونال��د ترام��ب، ام��س اجلمعة. 
وجاء ذل��ك عقب وصول الرئيس 
ترامب إلى واش��نطن، عش��ية 
برفق��ة  التنصي��ب،  حفل��ة 
زوجت��ه ميليني على منت طائرة 

حكومية.
ووع��د الرئيس املنتخ��ب دونالد 
ترام��ب، األميركي��ني، بالعم��ل 
عل��ى »توحي��د أمة منقس��مة 
سياس��ًيا«، وذل��ك ف��ي خطاب 
مقتض��ب ألقاه في واش��نطن 
االول اخلمي��س عش��ية  ام��س 
حفل تنصيبه رئيًس��ا بش��كل 

رسمي.
وقال ترامب ف��ي ختام حفل أمام 
»س��نقوم  أنص��اره  م��ن  اآلالف 
بتوحي��د بالدن��ا. أعدك��م بأنن��ي 
سأعمل بجهد. سنعيد وظائفنا. 
ل��ن نس��مح بع��د اآلن للبل��دان 
وظائفنا. سنقوم  بسرقة  األخرى 
بتطوير جيش��نا الكبير. س��نعزز 
حدودنا. س��نقوم بأشياء لم يتم 
حتقيقها منذ عقود كثيرة«. وتابع 
خليفة باراك أوباما أنه س��يعمل 
عل��ى أن تكون »أمي��ركا عظيمة 
للجمي��ع«، وأن يتجل��ى ذلك »في 
كل مكان في البالد. وهذا يشمل 
املراك��ز احلضري��ة، ه��ذا يش��مل 

اجلميع« على حد تعبيره.

تدفق 800 الف شخص من انصاره ومعارضيه

تنصيب دونالد ترامب الرئيس الخامس واالربعين 
للواليات المتحدة بحضور ثالث رؤساء سابقين

الشرطة األميركية 
حولت العاصمة 

واشنطن، إلى 
مربع أمني قبيل 

حفلة  تنصيب 
الرئيس األميركي 

المنتخب دونالد 
ترامب، امس 

الجمعة
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القاهرة - أ ب ف:
أحالت النياب��ة العامة في مصر 
304 مش��بها به��م بينهم قادة 
ف��ي تنظي��م االخوان املس��لمني 
احملظ��ور متواج��دون ف��ي تركي��ا 
بتهمة  إلى محكمة عس��كرية 
تنظي��م جماع��ات تبن��ت ع��دة 
الع��ام  القاه��رة  ف��ي  هجم��ات 

املاضي.
والقضية ه��ي األكبر التي تربط 
هجم��ات مس��لحة حصلت في 
البالد بتنظيم االخوان املسلمني 
الرئي��س  الي��ه  ينتم��ى  ال��ذي 
االسالمي السابق محمد مرسي 

الذي اطاح به اجليش عام 2013.
وذك��ر بي��ان ان النائ��ب العام امر 
304 من أعضاء  االربعاء بإحال��ة 
الى  اإلرهابي��ة  "حرك��ة حس��م 

القضاء العسكري لتورطهم في 
14 جرمية".

واضاف ان املش��تبه به��م الذين 
يعي��ش ع��دد منهم ف��ي اخلارج 
أسسوا حركة حسم التي تبنت 
ع��دة اغتي��االت وهجم��ات ف��ي 

القاهرة ودلتا النيل.
وف��ي أعق��اب اإلطاحة مبرس��ي، 
تصاع��دت الهجمات املس��لحة 
ض��د الش��رطة عب��ر الب��الد ردا 
على حملة القم��ع التي تنفذها 
الس��لطات املصرية ضد انصاره 
والتي اس��فرت عن مئات القتلى 

وآالف املسجونني.
وذكر بي��ان النياب��ة ان "املتهمني 
عقب ضب��ط الكثير م��ن قيادات 
جماعة اإلخوان اتفقوا على إحياء 
العم��ل املس��لح للتنظي��م بعد 

التضييق األمني عليهم".
كما اتهمهم بتش��كيل تنظيم 
آخر يطلق عليه "لواء الثورة" ظهر 
العام املاضي وتبنى عدة هجمات 
في القاهرة بينه��ا اغتيال عميد 

في اجليش في تشرين االول.
واضاف البيان ان من بني املش��تبه 
به��م ق��ادة وعناصر ف��ي تنظيم 
االخوان فروا من حملة االعتقاالت 

إلى تركيا.
عل��ى  االمني��ة  احلمل��ة  ولك��ن 
االخوان أحدثت انقس��امات داخل 
اجلماعة حول مسألة اللجوء إلى 
العن��ف بعدما قمعت الش��رطة 

تظاهراتهم، بحسب محللني.
اال ان معظ��م الهجم��ات الت��ي 
حصلت في مص��ر تبناها تنظيم 

داعش الذي يعارض فكر االخوان.

باريس - وكاالت:
أظهرت أحدث استطالعات الرأي، 
تص��در مارين لوبان في الس��باق 
للرئاس��ة الفرنس��ية، وحصلت 
زعيم��ة اجلبهة الوطنية، اليمني 
املتطرف، في فرنسا على ما بني  
25 إل��ى 26 في املائة من الدعم، 
أمام املرشح اجلمهوري فرانسوا 
في��ون، الذي حص��ل على ما بني 

23 إلى 25 في املائة.
ومع ذلك، فقد أظهر اس��تطالع 
»ايبسوس سوبرا لوموند« فقط 
نوايا التصويت في اجلولة األولى 
م��ن االنتخابات الرئاس��ية، ومن 
املتوقع على نطاق واسع أن يهزم 
فيون املرش��حة لوبان في اجلولة 
الثانية، التي س��تكون بني إثنني 

من املرشحني النهائيني.

ويش��ير االس��تطالع إلى مجيء 
املرشح املستقل إميانويل ماكرون 
ف��ي املركز الثالث، مبا يقدر بنحو 
17 إل��ي 20 ف��ي املئ��ة، في حني 
جاء ج��ان لوك ميلينش��ون من 
ح��زب اليس��ار في املرك��ز الرابع 
برصيد 14 إل��ى 15 في املئة من 

األصوات.
وال يزال احلزب االشتراكي احلاكم 
متخلًف��ا متاًم��ا حيث ج��اء في 
املركز اخلامس برصيد ما بني 7-5 
نقاط مع املرش��ح ميلينش��ون، 
وتنوعت جمي��ع التوقعات وفًقا 
ألي مرشح اش��تراكي ظهر في 
االنتخابات التمهيدية، مع رئيس 
ال��وزراء الس��ابق مانوي��ل فالس 

املرشح األوفر حظا.
وكان س��يخوض اجلول��ة األولى 

التمهيدي��ة  االنتخاب��ات  م��ن 
االش��تراكية يوم األح��د مع وزير 
االقتصاد السابق ارنو مونتيبربور، 
وبين��وا هام��ون، وزي��ر التعلي��م 
الس��ابق، وم��ن املق��رر أن جت��رى 
جولة ثانية في 29 كانون الثاني 

بني إثنني من كبار املرشحني.
كما إن م��ن املقرر عق��د اجلولة 
األول��ى من االنتخابات نفس��ها 
ف��ي 23 نيس��ان ، ف��ي الق��وت 
الذى يس��ير فيه  إثنني من كبار 
املرش��حني خ��الل اجلول��ة ثانية، 
جول��ة اإلعادة، أظه��رت معظم 
استطالعات الرأي لنتيجة جولة 
اإلعادة ف��وز فيون على لوبان في 
اجلول��ة الثانية، عل��ى الرغم من 
أن بعض السيناريوهات توقعت 

فوز ماكرون.

مصر تحيل 304 شخص للمحاكمة 
لالشتباه بصلتهم باإلخوان

أنقرة - رويترز:
اجلمعة  ام��س  تركي��ا  اقترب��ت 
م��ن اعتم��اد مش��روع تعديالت 
صالحي��ات  يوس��ع  دس��تورية 
الرئيس رجب طيب إردوغان فقد 
أق��ر البرملان أربع م��واد أخرى من 
إصالحات يق��ول معارضوه إنها 
خط��وة نح��و مزيد م��ن احلكم 

السلطوي.
وق��ال إردوغان ،ال��ذي قد يحكم 
إذا مت   2029 تركي��ا حت��ى ع��ام 
إقرار التعديالت، إنها س��تضمن 

ف��ي مرحل��ة  الب��الد  اس��تقرار 
إلى  الع��ودة  مضطرب��ة ومتن��ع 
ال�ت��ي  الهش����ة  التحالف��ات 
ف���ي  الب���الد  حتك���م  كان��ت 

الساب�ق.
وخالل املناقشات أقدمت النائبة 
املس��تقلة أيلني نازلي��اكا على 
تكبيل نفسها باملنبر احتجاجا 
عل��ى إق��رار تعزي��ز صالحي��ات 
الرئيس مما تس��بب مبشاجرة بني 
والتنمية  العدال��ة  نواب ح��زب 

احلاكم واألحزاب املعارضة.

وتتيح اإلصالحات للرئيس إصدار 
املراس��يم وإعالن حالة الطوارئ 
وتعيني الوزراء وكبار املس��ؤولني 
احلكومي��ني وحل البرمل��ان وهي 
صالحيات تقول أحزاب املعارضة 
إنه��ا تقل��ب ميزان  الرئيس��ية 

القوى لصالح إردوغان.
وباعتم��اد امل��واد األرب��ع يك��ون 
 11 أق��ر  الترك��ي ق��د  البرمل��ان 
م��ادة في اجلول��ة الثاني��ة م�ن 
التصوي���ت. ويتج��ه للموافقة 
عل��ى امل��واد الس��بع املتبقي��ة 

مجموع��ة  عل��ى  والتصوي��ت 
ام��س  بالكام��ل  التعدي��الت 

اجلمعة.
وإذا لم حتص��ل التعديالت على 
موافقة 330 نائبا على األقل من 
أص��ل 550 فإنها س��تطرح في 
اس��تفتاء عام يتوق��ع أن يجري 

في الربيع.
وتس��لم إردوغان الرئاس��ة وهي 
منصب ش��رفي إلى ح��د كبير 
ع��ام 2014 بعد أكث��ر من عقد 

أمضاه في رئاسة الوزراء.

البرلمان التركي يقترب من إقرار تطبيق نظام رئاسي

عمان - وكاالت:
أفادت وسائل إعالم أردنية بإطالق 
ن��ار أمام مبن��ى محافظة الكرك 
جنوب األردن امس االول اخلميس .
ش��خصني  أن  املص��ادر  وذك��رت 
مجهول��ني أقدم��ا عل��ى إط��الق 
األعيرة النارية في الهواء بالقرب 

من مبنى احملافظة والذا بالفرار.
وأضاف��ت املصادر أن إط��الق النار 

لم يتس��بب بأية أضرار بشرية أو 
مادية، فيما انتش��ر عناصر األمن 
أمام مبنى احملافظة عقب احلادث.

وكان��ت الكرك ش��هدت هجوما، 
تبن��اه تنظي��م »داع��ش«، في 18 
كان��ون األول، وال��ذي راح ضحيته 
عش��رة قتلى بينهم 7 رجال أمن 
وس��ائحة كندي��ة باإلضافة إلى 

إصابة 34 آخرين بينهم اجانب.

إطالق نار أمام مبنى 
محافظة الكرك في األردن

زعيمة الجبهة الوطنية »لوبان« 
تتصدر سباق الرئاسة الفرنسية



7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلن��ت جلنة الطاق��ة في مجلس 
محافظة واسط ان شركة غازبروم 
الروسية، وضعت خطة لرفع انتاج 
النف��ط اخل��ام من حقل ب��درة في 
محافظة واس��ط، بعد استكمال 
حف��ر البئر االول خ��ال عام  2017 
وبذلك يرتفع ع��دد االبار النفطية 
الى 12بئرا مت حفرها في حقل بدرة 
النفط��ي مم��ا ينعكس عل��ى زيادة 

حجم الصادرات.
وقال��ت رئي��س جلن��ة الطاقة في 
مجل��س محافظ��ة واس��ط امل 
العكيل��ي ف��ي بيان صحاف��ي، ان 
»ش��ركة غازبروم الروسية دشنت 
البئر االول خال هذا العام ليرتفع 
عدد االبار النفطية املس��تغلة من 
حق��ل ب��درة النفطي ال��ى 12بئرا 
ويرتفع االنت��اج معها الى 76 الف 

برميل يوميا«.
غازب��روم  »ش��ركة  ان  وتابع��ت 
الروسية تسير بخطى ثابتة على 
وفق اجلدول الذي اعلنته من خال 
وص��ول االنتاج الى 170الف برميل 

يوميا خال نهاية هذا العام«.
ولفت��ت العكيل��ي ال��ى ان »حقل 
ب��درة ال��ذي أحي��ل ضم��ن جولة 
التراخيص الثاني��ة يعد ثاني أكبر 
مكام��ن النف��ط ف��ي محافظ��ة 
واسط، بعد حقل االحدب، بخزين 
يصل الى ثاث��ة مليارات برميل، إذ 
م��ن املتوق��ع ان يصل االنت��اج الى 
170 أل��ف برميل يومياً مع كميات 
م��ن الغاز بنوعيه الس��ائل واجلاف 

إضافة الى الكبريت.
واش��ارت الى أن »املش��روع تضمن 
إنشاء البنى التحتية ملعاجلة الغاز 

املصاح��ب، بع��د ان مت اس��تخدام 
أنب��وب  مبراقب��ة  حديث��ة  تقني��ة 
باخل��ط  يرتب��ط  ال��ذي  التصدي��ر 
الستراتيجي الناقل. وتشير بيانات 
رسمية الى أن عمليات االستخراج 
والتنقيب وفرت 3500 فرصة عمل 
من مختلف االختصاصات ألهالي 
احملافظ��ة، ف��ي حني وتفذ ش��ركة 
الروسية انشطة خدمية  غازبروم 
وانس��انية بكلفة خمسة مايني 
دوالر س��نويا ألهالي بدرة حس��ب 

العقد املبرم مع الشركة«.
ودع��ت رئي��س جلن��ة الطاق��ة في 

مجل��س محافظ��ة واس��ط امل 
العكيل��ي ال��ى »ض��رورة اح��االت 
حقول نف��ط الضفيري��ة والزرازير 
التراخيص  وتطوير ضمن ج��والت 
بأق��رب  النف��ط  وزارة  قب��ل  م��ن 
وقت ممك��ن مع اهمي��ة التعجيل 
بأنش��اء مصطفى واسط وتطوير 

الصناعات النفطية باحملافظة«.
يذكر ان ش��ركة غازبروم الروسية 
متتلك حصة %40 م��ن حقل بدرة 
النفط��ي الذي فازت ب��ه مع ثاث 
ش��ركات نفطي��ة عاملي��ة بهدف 
تطوي��ره ضمن جول��ة التراخيص 

الثاني��ة، وتش��ارك غازب��روم ف��ي 
احلقل الش��ركة التركي��ة »تي بي 
أو« بنسبة %10 وشركة “كو كاز« 
%30 وش��ركة  بنس��بة  الكوري��ة 

»بتروناس« املاليزية بنسبة 20%.
ال��ى ذل��ك، أعلن��ت ش��ركة نفط 
اجلنوب أن ش��ركة »شل«، املشغل 
الرئي��س حلقل »مجن��ون«، أبرمت 
م��ع ش��ركة »هاليبرتون«  عق��داً 
األميركي��ة، حلفر 30 بئ��راً نفطية 
جديدة، في احلقل الواقع مبحافظة 

البصرة جنوبي الباد.
وقالت الشركة في بيان عبر البريد 

اإللكتروني، إن »شركة ّشل العراق، 
وقعت عقداً م��ع هاليبرتون، حلفر 
من 23 إلى 30 بئراً نفطية جديدة 
النفطي،  ضم��ن حق��ل مجن��ون 
خ��ال فترة تتراوح م��ن عامني إلى 
ثاثة أع��وام«، مبينة أنه »مت توقيع 
العقد حتت إش��راف ش��ركة نفط 

اجلنوب«.
»أهمي��ة  أن  الش��ركة  وأضاف��ت 
العقد تكمن في أنه س��يؤدي إلى 
تطوي��ر احلقل والصع��ود مبعدالت 

اإلنتاج«.
وقال مراد العبادي، ضمن الشعبة 

الفني��ة لش��ركة نف��ط اجلن��وب، 
إن اللج��وء للتعاق��د مع ش��ركة 
»هاليبرتون« يأتي الستغال الوقت 
ومضاعفة إنت��اج حقل »مجنون« 

النفطي.
وق��ال العب��ادي إن احلق��ول ال� 30 
املق��رر حفرها ضمن حقل مجنون 
النفط��ي، من املمك��ن مضاعفة 
اإلنتاج النفطي إلى اكثر من 450 

ألف برميل نفط يومياً.
وحق��ل مجن��ون النفط��ي، يع��د 
أكب��ر احلقول النفطية في العراق، 
ويحتوي على نحو 38 مليار برميل 
نفط، وفقاً لتقديرات وزارة النفط.

وتعاقدت وزارة النف��ط في 2010، 
م��ع ائتاف تقوده ش��ركة )ش��ل( 
العاملي��ة لتطوير احلقل الذي ينتج 

حالياً 220 ألف برميل يومياً.
البص��رة ف��ي جنوب  ومحافظ��ة 
احلق��ول  أكب��ر  تض��م  الع��راق، 
النفطية وتنتج وفقاً لاحصائيات 
الرس��مية نح��و %80 م��ن النفط 

العراقي املصدر إلى اخلارج.
ف��ي الش��أن ذاته، أف��اد مصدر في 
شركة نفط الشمال بأن الصادرات 
النفطية عبر خط أنابيب كركوك-
جيه��ان اس��تؤنفت بع��د توق��ف 

الضخ لنحو 24 ساعة.
وذك��رت رويترز نقا ع��ن املصدر أن 
»الع��راق اس��تأنف تصدير النفط 
عبر خط أنابي��ب كركوك- جيهان 
بعد توقف الضخ لنحو 24 ساعة 

بناء على طلب اجلانب التركي«.
وأض��اف املصدر أن »الص��ادرات ما 
زالت دون هذا املعدل بعد استئناف 
عمل خط األنابيب بس��بب اتخاذ 
إج��راءات مؤقتة«، مش��يرا الى أن 
»مع��دل ضخ النفط بلغ 120 ألف 

برميل يوميا قبل التوقف«.

»الكهرباء« تدافع عن تجربة استثمار توزيع الطاقة
بغداد ـ الصباح الجديد:

دافع��ت وزارة الكهرب��اء ع��ن جترية 
استثمار توزيع الطاقة التي طبقتها 
في بعض مناطق بغداد ضمن خطة 

تشمل كل مناطق الباد.
ويأتي هذا املوقف بعد أن أبدت كتلة 
الفضيلة في مجلس محافظة ذي 
قار رفضها لهذا اخلطوة. وقالت انها 
متهد خلصخصة قطاع الكهرباء في 

احملصلة.
وقال��ت الكهرب��اء ف��ي بي��ان له��ا، 

إن »جترب��ة االس��تثمار ف��ي توزي��ع 
ترش��يد  اثببت  الكهربائية  الطاقة 
االس��تهاك بنس��بة جتاوزت 30 في 
املئ��ة م��ن االس��تهاك احلال��ي في 

عموم محافظات الباد«.
وأش��ارت إل��ى أن »الدع��م املق��دم 
م��ن قب��ل رئي��س ال��وزراء الدكتور 
حيدر العبادي به��ذا االجتاه نابع من 
والتوجيهات  التاريخية  املس��ؤولية 
االقتص��ادي  لإلص��اح  احلكومي��ة 
واحلفاظ عل��ى الثروات ف��ي العراق, 

مبا يؤمن مستقبل األجيال, وضمان 
جتهيز الطاقة الكهربائية بش��كل 

مستمر ومستقر ومستدام«.
وتابعت الوزارة في بيانها، أن »التزام 
الس��ادة  م��ن  وبدع��م  احملافظ��ات 
احملافظني ورؤس��اء وأعضاء مجالس 
احملافظات في مش��روع االس��تثمار 
في قطاع توزيع الطاقة الكهربائية 
ينعكس بش��كل ايجابي كبير على 
الكهربائية  الطاقة  احتياجات  سد 
وبأس��عار  احمل��دود  الدخ��ل  ل��ذوي 

تنش��يط  ع��ن  فض��اً  مناس��بة, 
والصناعي��ة  الزراعي��ة  البرام��ج 
ف��ي محافظاتهم, وال��ذي يتطلب 
تش��جيع مس��تمر لهذا املش��روع 
كون��ه الضامن الوحيد لس��د هذه 
الطاقة  أزم��ة  وح��ل  االحتياج��ات, 
الكهربائي��ة الت��ي أثقل��ت كاه��ل 
املواطن وأثرت بش��كل سلبي على 

اقتصاد الباد«.
وقالت أنها »من هذا املنطلق تسعى 
جاهده على خلق البدائل حلل األزمة 

ف��ي منظومة  الضائع��ات  وإنه��اء 
الكهرباء الوطنية من خال متابعة 
بي��ع الطاق��ة وتوحيد جه��ة الدفع 
والتي يحققها مش��روع االستثمار 

في توزيع الطاقة«.
وأش��ارت ال��وزارة إل��ى أن »قص��ص 
النج��اح الت��ي حتققت ف��ي العديد 
م��ن مناط��ق بغ��داد بع��د تطبيق 
ه��ذا املش��روع فيها اثب��ت ذلك من 
خال رضا املواطنني عن اس��تمرارية 
التجهيز وانخف��اض الكلف وإنهاء 

التعامل مع املولدات األهلية وتقليل 
األعطال والضائعات لتحقيق طاقة 

كهربائية مستمرة ومستقرة«.
وأهابت ال��وزارة باحلكوم��ات احمللية 
ف��ي احملافظ��ات »ب��ذل أقصى جهد 
لتفعيل املش��روع في محافظاتهم 
وتس��هيل عملية تنفي��ذه لضمان 
جتهيز مواطني احملافظات وخصوصاً 
ذوي الدخل احملدود بالطاقة املستمرة 
وبأق��ل التكالي��ف وقب��ل موس��م 

الصيف املقبل«.

ارتفاع مبيعات »المركزي« إلى 160.5 مليون دوالر
بغداد ـ الصباح الجديد:

ارتفع��ت مبيع��ات البن��ك املركزي 
العراق��ي م��ن العم��ات األجنبية 
خال م��زاد اخلميس، إل��ى 160.46 
ملي��ون دوالر، ف��ي مقاب��ل 157.52 
ملي��ون دوالر مب��زاده ي��وم األربع��اء، 

بحسب بيان للمركزي.
وأض��اف املرك��زي، ف��ي البي��ان، أن 
سعر الصرف بلغ 1182 دينارا لكل 

دوالر ف��ي امل��زاد املنعقد مبش��اركة 
33 مصرًف��ا و17 ش��ركة للتحويل 

املالي.
وأش��ار البنك إلى، أن »حجم مبالغ 
احل��واالت بل��غ 72.05 ملي��ون دوالر، 
كما بلغ حجم مبال��غ االعتمادات 
57.95 مليون دوالر«، في حني كانت 
كمي��ة املبيعات نقدا 30.46 مليون 

دوالر.

وأوض��ح املركزي في البي��ان أن بيع 
املصارف  احملولة حلس��ابات  املبال��غ 
في اخلارج يكون بسعر 1190 دينارًا 
لكل دوالر، أما البيع النقدي فيكون 

بالسعر ذاته.
في ش��أن آخر، أنهى املؤش��ر العام 
لبورصة الع��راق تعامات اخلميس، 
متراجعاً بضغط أسهم الصناعة 
والبن��وك. وانخفض املؤش��ر العام 

%0.52 ليصل إلى مستوى 707.11 
نقط��ة، فاق��داً نح��و 3.71 نقطة، 
مقارنة مبس��تويات إقفاله بجلسة 
األربعاء. وضغط على املؤشر تراجع 
20 سهماً، 6 منها بقطاع الصناعة، 

و5 أسهم بقطاع البنوك.
آش��ور  مص��رف  س��هم  وتص��در 
املتراجعني بنحو %4.08، تاه البادية 
للنق��ل الع��ام بنس��بة %3.67، ثم 

اخلياطة احلديثة بواقع 3.62%.
وفي املقابل شهدت اجللسة ارتفاع 
5 أسهم، تصدرها املصرف الوطني 
اإلس��امي بنحو %10، تبعه األمني 
للتأمني ب�%4.35، ثم سهم مصرف 

بابل ب�2.38%.
وتراجعت كميات التداول إلى 1.31 
مليار س��هم في مقاب��ل 32 مليار 
س��هم بيوم االربعاء، كما تقلصت 

الس��يولة إلى 1.15 مليار دينار في 
مقابل 17.32 مليار دينار بجلس��ة 

األربعاء.
وتص��در س��هم مص��رف اخللي��ج 
املتراج��ع %1.82، نش��اط الكميات 
ب� 396 مليون س��هم، فيما تصدر 
سهم مصرف كردس��تان املستقر 
عن��د 1.26 دين��ار، الس��يولة بنحو 

378 مليون دينار.

»شل« توقع عقدًا لحفر 30 بئرًا في »مجنون«

»غازبروم« تسعى إلى إنتاج 170ألف برميل يوميًا من حقل بدرة

لفتت العكيلي الى ان 
»حقل بدرة الذي أحيل 
ضمن جولة التراخيص 
الثانية يعد ثاني أكبر 
مكامن النفط في 
محافظة واسط، بعد 
حقل االحدب، بخزين 
يصل الى ثالثة مليارات 
برميل

الشركة خطة لرفع انتاج النفط اخلام من حقل بدرة

لندن ـ رويترز:
تراج��ع الدوالر أم��س اجلمعة قبل تنصي��ب الرئيس 
األميرك��ي املنتخ��ب دونال��د ترامب م��ع إدالء رئيس 
املرك��زي  )البن��ك  االحت��ادي  االحتياط��ي  مجل��س 
األميركي( جانيت يلني مبزي��د من التصريحات عّدت 
أقل ميا لتش��ديد السياسة النقدية من تلك التي 

أدلت بها في اليوم السابق.
وبعد أس��بوع من التقلبات التي دفعت املستثمرين 
إلى التش��كك في مصي��ر الدوالر ف��ي عهد ترامب 
تراجعت العملتان األميركية والبريطانية إلى حيث 

بدأتا األسبوع تقريبا.
وانخفض الدوالر نح��و اثنني باملئة منذ بداية كانون 
الثاني م��ع تنامي اخملاوف من اجت��اه ترامب للحماية 
التجاري��ة وموقفه من ق��وة العملة األميركية التي 
ارتفعت عشرة باملئة أمام سلة من العمات األخرى 
منذ فوز ترامب في انتخابات الرئاس��ة في تش��رين 

الثاني.
وتراج��ع ال��دوالر أقل م��ن 0.1 باملئة ف��ي التعامات 
األوروبية املبكرة وخسر 0.2 ياملئة منذ بداية االسبوع. 
وفي مقاب��ل اليورو حومت العمل��ة األميركية عند 

مستوى يقل قليا عن 1.07 دوالر لليورو.
وتراج��ع مؤش��ر ال��دوالر ال��ذي يقي��س أداء العملة 
األميركية أمام س��لة م��ن العمات الرئيس��ة إلى 
101.08 بعدم��ا اقت��رب من مس��توى 100 في وقت 

سابق.
وكانت يلني توقعت ف��ي تصريحات لها يوم األربعاء 
أن يرف��ع مجل��س االحتياطي أس��عار الفائدة مرات 
»قليل��ة« س��نويا في ح��ني تأخذ الس��وق حاليا في 

اعتبارها رفع الفائدة مرتني.
لك��ن ف��ي كلمة ألقته��ا أم��ام معهد س��تانفورد 
ألبح��اث السياس��ات االقتصادية مس��اء اخلميس 
بالتوقي��ت احمللي حتدثت يلني بنبرة ب��دت أقل تفاؤال 

لكثيرين في السوق.

بكين ـ رويترز:
منا االقتص��اد الصيني بوتيرة أس��رع م��ن املتوقع 
بلغت 6.8 باملئة في الربع األخير من العام املاضي 
بدعم م��ن ارتفاع اإلنفاق احلكومي وبلوغ اإلقراض 
املصرفي مستويات قياسية مبا أعطاه دفعة قوية 
مع دخوله في عام من املتوقع أن يكون مضطربا.

غي��ر أن قرار بك��ني زي��ادة اإلنفاق لتلبي��ة الهدف 
الرس��مي للنم��و قد يكون له ثم��ن كبير في ظل 
ما يواجهه صناع السياس��ات من مخاطر مالية 

ناجمة عن النمو الكبير للديون.
وهذه هي املرة األولى التي يسجل فيها ثاني أكبر 
اقتصاد في العال��م ارتفاعا في النمو منذ عامني 
لكنه يواجه هذا العام املزيد من الضغوط لتهدئة 
س��وق اإلس��كان وتأثير جهود احلكوم��ة الرامية 
إلجراء إصاحات هيكلية وعاقة قد تكون متوترة 

مع اإلدارة األميركية اجلديدة.
وق��ال معه��د اإلحص��اء الوطني ي��وم اجلمعة إن 
االقتصاد الصيني منا بنس��بة 6.7 باملئة في 2016 
ليأتي مع��دل النمو تقريبا ف��ي منتصف النطاق 
الذي تس��تهدفه احلكوم��ة والبال��غ 6.5-7 باملئة 

لكن وتيرته ال تزال األبطأ في 26 عاما.
وكان خب��راء اقتصاد اس��تطلعت رويت��رز آراءهم 
توقعوا أن تس��جل الصني منوا نس��بته 6.7 باملئة 

في الربع األخير والعام بأكمله.
وس��اهم قطاع اإلس��كان في دعم النمو مجددا 
في الربع األخير إذ ارتفعت االستثمارات العقارية 
11.1 باملئة في كان��ون األول مقارنة مع 5.7 باملئة 
في تش��رين الثاني حتى مع ظه��ور عامات على 

تباطؤ األسعار في بعض املدن الكبرى.
وكان إنفاق املستهلكني قويا أيضا حيث ارتفعت 
مبيع��ات التجزئة ف��ي كانون األول بأس��رع وتيرة 
له��ا في ع��ام بدعم من من��و مبيعات الس��يارات 
ومس��تحضرات التجميل. وزادت نسبة الدين إلى 
الن��اجت احمللي اإلجمالي الصيني إلى 277 باملئة في 
نهاية 2016 من 254 باملئة في الس��نة الس��ابقة 
مع ارتفاع نسبة االئتمانات اجلديدة التي تستخدم 
لسداد تكاليف خدمة الديون وفقا ملا قاله محللو 

يو.بي.إس في مذكرة.

الدوالر يهبط 2 %

نمو االقتصاد الصيني 
يفوق التوقعات

تقـرير

الصباح الجديد ـ وكاالت:

أعلنت وكالة الطاقة الدولية ان أسواق 
النف��ط العاملي��ة تتحس��ن تدريجاً مع 
ارتفاع الطلب بينما يترقب املستثمرون 
»أوب��ك«  أعض��اء  كان  ان  م��ا  لي��روا 
س��يلتزمون  املس��تقلون  واملنتج��ون 
تخفيضات اإلنت��اج التي اتفقوا عليها 

كما تعهدوا. 
وأف��ادت الوكالة في تقريرها الش��هري 
عن سوق النفط بأن تخفيضات اإلنتاج 
التي أعلنتها »منظمة البلدان املصدرة 
للبترول« )أوب��ك( و11 منتجاً من خارج 
املنظمة في تشرين الثاني »دخلت فترة 

التدقيق«.
وكانت »أوبك« قررت في تش��رين الثاني 
برمي��ل  ملي��ون   1.2 اإلنت��اج  خف��ض 
يومي��اً إل��ى 32.5 مليون برمي��ل يومياُ 
في األش��هر الس��تة األول��ى من 2017 
ووافق��ت دول غير أعضاء مثل روس��يا 
وُعم��ان واملكس��يك عل��ى تخفيضات 

قدرها 558 ألف برميل يومياً. 
وأش��ارت وكال��ة الطاق��ة الت��ي تقدم 
الصناعي��ة  لاقتص��ادات  املش��ورة 
املتقدمة بخصوص سياس��ة الطاقة: 
»م��ن املبكر جداً رؤية مس��توى االلتزام 
احملقق... الس��وق تترقب نتيج��ة اتفاق 

اإلنتاج«.
وأش��ارت وكالة الطاقة إل��ى ان ارتفاع 
معدل اس��تهاك النف��ط دفعها لرفع 
تقديراته��ا لنمو الطل��ب العاملي على 
اخلام في الع��ام املاضي بواقع 110 آالف 
برمي��ل يومي��اً إل��ى 1.5 ملي��ون برميل 
يومي��اً وهو م��ا يفوق متوس��ط معدل 
النم��و املتوقع لهذا الق��رن والبالغ 1.2 

مليون برميل يومياً. 
وبلغ من��و الطلب العامل��ي على النفط 
أعل��ى مس��توياته في خمس س��نوات 
عند 1.8 مليون برميل يومياً في 2015.

وأك��دت الوكال��ة ان إنت��اج النفط في 
الوالي��ات املتح��دة ودول أخ��رى خ��ارج 
»أوب��ك« ب��دأ ف��ي االس��تجابة الرتفاع 
األس��عار منذ إعان تخفيض��ات إنتاج 

املنظمة. 
وأش��ارت إلى ان إنتاج النفط األميركي 
يتعاف��ى بقي��ادة النف��ط الصخري مع 
زي��ادة نش��اطات احلفر وحتس��ن كفاءة 

اآلبار. 
وأضافت ان »األمر ال يقتصر على ارتفاع 
عدد منصات احلفر فحس��ب بل هناك 
تقارير ص��درت في اآلون��ة األخيرة تبني 
ان إنتاجية النش��اط الصخري حتسنت 

بوتيرة سريعة«.
عل��ى مس��توى اس��عار النف��ط اخلام، 
ارتفع��ت هذه، للجلس��ة الثانية أمس 

اجلمع��ة بدعم من توقع��ات بانخفاض 
إم��دادات املعروض وتقاري��ر تظهر طلبا 
قياس��يا من الصني لكن األسعار ظلت 
حتت ضغط جراء ارتفاع مخزونات اخلام 

والبنزين في الواليات املتحدة.
وزاد خام القياس العاملي مزيج برنت 29 

س��نتا إلى 54.45 دوالر للبرميل. وارتفع 
خام غرب تكساس الوسيط األميركي 
في العقود اآلجلة ثمانية س��نتات إلى 

51.45 دوالر للبرميل.
وقالت وكال��ة الطاق��ة الدولية إن من 
املبك��ر جدا تقييم م��دى التزام أعضاء 

أوب��ك بتخفيضات اإلنتاج التي تعهدوا 
بها في حني هبط��ت مخزونات النفط 
التجارية بالدول املتقدمة في تش��رين 
الثان��ي لرابع ش��هر عل��ى التوالي ومن 
املتوق��ع انخفاضه��ا أيضا ف��ي كانون 

األول.

وأظه��رت بيانات من مكت��ب اإلحصاء 
الصيني أن استهاك مصافي الباد من 
النفط اخلام ارتفع 3.7 باملئة إلى 47.82 
مليون طن أو 11.26 مليون برميل يوميا 
ليبلغ حجم االستهاك اليوم مستوى 
قياس��يا جديدا. وبلغ معدل استهاك 
اخل��ام أعلى مس��توياته عل��ى اإلطاق 
أيضا في الع��ام املاضي بأكمله ليصل 

إلى 10.79 مليون برميل يوميا.
ومن��ا االقتص��اد الصيني بوتيرة أس��رع 
م��ن املتوقع بلغت 6.8 باملئ��ة في الربع 
األخي��ر م��ن الع��ام املاض��ي بدعم من 
ارتفاع اإلنفاق احلكومي وبلوغ اإلقراض 
املصرفي مستويات قياسية مبا أعطاه 
دفع��ة مع دخوله في عام 2017 املتوقع 

أن يكون مضطربا.
غير أن ارتف��اع مخزون��ات النفط اخلام 
والبنزين في الواليات املتحدة حدت من 

مكاسب األسعار.
الطاق��ة  معلوم��ات  إدارة  وقال��ت 
األميركية ي��وم اخلمي��س إن مخزونات 
النفط اخلام بالواليات املتحدة ارتفعت 
عل��ى غير املتوقع األس��بوع املاضي في 
ظ��ل تباطؤ حاد إلنت��اج املصافي بينما 
صعدت مخزونات البنزين وسط ضعف 

الطلب.
وزادت مخزونات اخلام 2.3 مليون برميل 
في األسبوع املنتهي في 13 يناير كانون 

الثاني في حني توق��ع احملللون ارتفاعها 
342 أل��ف برمي��ل. وأظه��رت البيانات 
ارتفاع��ا أكب��ر بكثي��ر م��ن املتوقع في 

مخزونات البنزين.
وتتج��ه العق��ود اآلجلة لبرن��ت واخلام 
األميرك��ي إل��ى تكبد ثاني خس��ائرها 

األسبوعية على التوالي.
رئي��س  ق��ال  متص��ل،  صعي��د  عل��ى 
املؤسس��ة الوطنية للنف��ط في ليبيا 
مصطف��ى صنع اهلل أم��س اجلمعة إن 
إنتاج الباد من اخلام ارتفع إلى 722 ألف 
برمي��ل يوميا بعد تعافيه من انخفاض 
يرجع في ج��زء منه إلى س��وء األحوال 
اجلوية. وارتف��ع اإلنتاج منذ اس��تئناف 
تشغيل حقل الش��رارة النفطي عقب 
إعادة فت��ح خط أنابيب غربي الش��هر 

املاضي بعد إغاقه ملدة عامني.
لكن إنت��اج النفط انخف��ض إلى 655 
ألف برميل يوميا بس��بب سوء األحوال 
اجلوي��ة ال��ذي أخ��ر الش��حنات ونقص 

مساحات التخزين ومشكات فنية.
وارتف��ع اإلنتاج من مس��تويات متدنية 
دون 300 ألف برميل يوميا العام املاضي 
وهو ما يرجع بش��كل كبي��ر إلى إعادة 

فتح موانئ.
لكن اإلنتاج الليبي يظل دون مس��تواه 
قبل انتفاضة 2011 حني بلغ 1.6 مليون 

برميل يوميا.

توقعات بانخفاض إمدادات المعروض ترفع أسعار الخام

وكالة الطاقة: سوق النفط تتحسن تدريجًا
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أربيل ـ وكاالت : 

نينوس ثابت )18 عاماً( مسيحي 
درس الف��ن في جامع��ة املوصل 
يصنع نسخاً مصغرة من متاثيل 
دمرها اجملرمون » الدواعش »  حني 
اجتاحوا مدينة منرود األش��ورية 
التي ميتد تاريخها إلى ثالثة آالف 
عام وتقع إلى اجلنوب من املوصل 
وكان ذل��ك قبل عام��ني ونصف 

العام.
وكانت من��رود ذات ي��وم عاصمة 
أج��زاء  غط��ت  إلمبراطوري��ة 
مختلفة من الش��رق األوس��ط 
الق��دمي وه��ي واح��دة م��ن عدة 
مواق��ع أثري��ة نهبه��ا مقاتلو » 
داعش » االرهاب��ي وخربوها حني 
س��يطروا على أجزاء كبيرة من 

األراضي في العراق عام 2014.
ومن بني التماثيل الثيران اجملنحة 
ذات الوجوه البشرية التي تعرف 
برون��زي  ورأس  الماس��و  باس��م 

للملك سرجون األكدي.
وق��ال نين��وس ثابت خ��الل زيارة 
لألس��توديو اخل��اص ب��ه :عندما 

تشاهد 
 آث��ار بل��دك تتدمر خ��الل دقائق 
وهي حضارة عمرها آالف السنني 

تتألم وتشعر بنكسة كبيرة .

وتاب��ع ثاب��ت : عندما  ش��اهدت 
تدمير اآلث��ار والهدم اصبح لدي 
حاف��ز إن اعمل هذه اجملس��مات 
ولو بنحو بس��يط , لكي نوصل 
رس��الة للعالم إننا شعب نريد 

أن نبن��ي احلض��ارة وأن نطور من 
أنفس��نا في هذا اجمل��ال,« مجال 

النحت البارز واجملسم.«
وق��د نش��ر تنظي��م »داع��ش » 
االرهاب��ي  لقط��ات فيديو العام 

املاض��ي أظه��رت مقاتليه وهم 
يدم��رون باجلراف��ات وينس��فون 

جداريات ومتاثيل.
وف��ي مطل��ع األس��بوع املاضي 
س��يطرت القوات العراقية التي 

تتوغل ف��ي ش��رق املوصل على 
جامع��ة املوص��ل الت��ي كان��ت 
املؤسس��ات  أب��رز  م��ن  واح��دة 
التعليمية في الش��رق األوسط 
اس��تراتيجياً  موقع��اً  وبات��ت 

لإلرهابي��ني وذلك ضم��ن حملة 
بدأت قبل ثالثة أشهر الستعادة 
املدينة بالكامل وهي آخر معقل 

كبير للتنظيم في البالد.
هذا وقد فر ثابت مع أس��رته من 
بل��دة ق��ره ق��وش ذات األغلبية 
املس��يحية الواقعة إلى الشرق 
من املوص��ل واجتهوا إل��ى أربيل 
عاصمة إقليم كردستان العراق 
ح��ني س��يطر عليه��ا تنظي��م 

االجرام » داعش » .
 ويضي��ف ثاب��ت  إن الفن منحه 
الراح��ة حني كان بعيداً عن بلده 

وأصدقائه.
ومنذ أن غادر منزل��ه صنع أكثر 
م��ن 50 متثااًل وعماًل فنياً. وعرض 
بعض��اً من أعمال��ه في معارض 
ومتاح��ف بينم��ا اش��ترى هواة 
جلم��ع األعمال الفني��ة البعض 

اآلخر.
واكتشف عالم اآلثار البريطاني 
أوس��ن الي��ارد من��رود ف��ي القرن 

التاسع عشر. 
وعمل عالم اآلثار ماكس مالوان 
وزوجت��ه كاتب��ة رواي��ات اجلرمية 
أجاث��ا كريس��تي في من��رود في 
اخلمس��ينيات من القرن املاضي, 
وبعد جتربتها اتخذت كريس��تي 
من الع��راق خلفية ألحداث عدد 

من رواياتها.

)نحن شعب يريد أن يبني الحضارة من جديد(

فنان عراقي يستنسخ آثارًا دمرتها يد اإلرهابيين

شريط ملون
األلمان يميلون لزيادة ساعات العمل

أظه��ر حتليل ملكت��ب اإلحصاء األملان��ي أن القادرين على 
الكسب في أملانيا يريدون العمل مدة أطول نسبياً.

وحس��ب املكتب إن العاملني بدوام غير كامل لم يكونوا 
راضني خالل عام 2015 عن العمل 7ر19 ساعة أسبوعياً 
في املتوس��ط فق��ط ويتمنون لو عملوا س��اعات أطول 
في حني أن أصح��اب الوظائف ذات الدوام الكامل )7ر41 
س��اعة أسبوعياً( ودوا لو عملوا س��اعات أقل حيث أكد 

%93 منهم أنهم غير راضني عن وقت عملهم.
وأوض��ح مكت��ب اإلحص��اء االحت��ادي أن 7ر2 ملي��ون من 
إجمالي 40 مليون قادرون على الكسب في أملانيا يريدون 
العمل ساعات أكثر مقابل نحو مليون قادر على العمل 
يودون لو اختصرت ساعات عملهم برغم أن ذلك سيؤدي 

إلى فقدانهم جزءاً من األجر.

األفالم الروسية تعود لصاالت
الهند بعد غياب 25 عامًا

أك��دت ش��ركة “جي آر س��توديو” الهندي��ة اخملتصة في 
مجال الس��ينما أن األفالم الروس��ية س��تعود لصاالت 

العرض الهندية بعد انقطاع دام 25 عاماً.
وق��ال  املتح��دث باس��م الش��ركة: “أول فيل��م روس��ي 
س��تطرحه ش��ركتنا ف��ي ص��االت الس��ينما الهندية 
سيكون فيلم )الطاقم(، وسنعمل على عرضه في أكثر 
من 250 صالة، هذا الفيل��م رائع برأي العديد من النقاد 
واخملتص��ني ونتوق��ع أن يحقق جناحات كبي��رة في الهند، 
فجمهورنا يقدر اللحظات العاطفية واملؤثرات الصوتية 

واملرئية اجليدة”.
وأضاف “هذه جتربة فريدة نود القيام بها، وس��نعمل في 
املس��تقبل على عرض العديد من األفالم الروس��ية في 

صاالت الهند”.
وحول فيلم “الطاقم”  كان قد حتدث العديد من املصادر 
املطلع��ة على مجال الس��ينما وصناع��ة األفالم حيث 
قالت إن هذا الفيلم الذي مت إنتاجه في روس��يا سيكون 
أول فيلم روس��ي يعرض في صاالت الس��ينما اليابانية 

بعد انقطاع األفالم الروسية عنها لعشرة أعوام.

تطبيق على الهواتف الذكية
لتعديل الصور وتحسين المظهر 

“إندبندن��ت”  لصحيف��ة  االلكترون��ى  املوق��ع  س��لط 
البريطانية الضوء على زيادة انتشار تطبيق يحمل اسم 
“Meitu” عل��ى الهواتف الذكية وحتوله إلى إدمان مؤخراً، 
برغم وجوده منذ س��نوات عل��ى الهواتف، إذ كان صمم 
خصيًصا ملس��اعدة املس��تعملني على تعديل صورهم، 
لقدرته على حتس��ني ملمس ومظهر البش��رة لتبدو من 
دون عي��وب، ,إضاف��ة إلى قدرت��ه على القي��ام بعدد من 

األشياء األخرى مثل توسيع العيون وتنحيف الوجه.
وقد تف��وق هذا التطبيق على الفوتوش��وب، فبضغطة 
زر واح��دة ميكنه تعزيز جمالك ووضع اللمس��ات األخيرة 
عل��ى الصور اخلاصة بك، كما يقدم للمس��تعمل نتائج 

مذهلة وعلى أي نوع من أنواع الصور.
وميكن��ك من خ��الل التطبيق أيًضا تغيي��ر األلوان ووضع 
أش��كال غريبة ف��ي الص��ورة جلعلها تب��دو مضحكة، 
كما حصل التطبيق عل��ى نتائج عالية باملتاجر اخلاصة 
بالهوات��ف، ويتوف��ر التطبيق مجاناً عل��ى كال من نظام  

IOS” واندرويد “.

لالبالغ عن الجريمةهواتف تهمك
07901737723

07901737726
07901737727
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سويسرا ـ وكاالت : 
 قالت شركات أدوية عاملية إنها 
ستس��تثمر 50 مليون دوالر على 
م��دى األع��وام الثالث��ة املقبل��ة 
م��ن  وغيره��ا  األورام  ملواجه��ة 
األمراض غي��ر املعدية في الدول 

الفقيرة.
وستسهم 22 شركة من بينها 
فايزر وميرك ونوفارتس وروش��يه 
سميث  وجالكس��و  وس��انوفي 
كالين باملال واخلبراء في املشروع 

الذي يدعمه البنك الدولي.
وأعلن عن املب��ادرة خالل املنتدى 
االقتص��ادي العاملي ف��ي دافوس 
وته��دف لتحس��ني مس��تويات 

العالج والوقاية.
وقدمي��اً رك��زت جه��ود الرعاي��ة 
الصحي��ة ف��ي األج��زاء األفق��ر 
مكافح��ة  عل��ى  العال��م  م��ن 
األمراض املعدية سواء من خالل 
التطعيم��ات أو برام��ج الع��الج 
الدوائ��ي أو ب��دء تنفي��ذ برام��ج 

ملكافحة املالريا.
لكن عبء الرعاية الصحية حتول 
اليوم مع تراجع معدالت الوفيات 
وانتش��ار  الظروف  تلك  بس��بب 
الوفيات بني سكان املدن بسبب 
األورام والس��كري  أمراض مث��ل 
,إضافة إلى أمراض القلب والرئة 
أمناط  الت��ي صاحبت جميعه��ا 

املعيشة الغربية.
الصح��ة  منظم��ة  وبحس��ب 
العاملي��ة فإن تل��ك األمراض غير 
املعدي��ة مس��ؤولة عم��ا يقرب 
م��ن 70 في املئ��ة م��ن الوفيات 
حول العال��م وأن ثالثة أرباع تلك 
الوفيات يقع في دول ذات الدخول 

املنخفضة واملتوسطة.
وقال س��يفيرين ش��وان الرئيس 
التنفيذي لش��ركة روشيه أكبر 
شركة مصنعة ألدوية األورام في 
العال��م إن ش��ركته وغيرها من 
أسعار  تطبيق  بدأت  الش��ركات 
تفضيلي��ة ف��ي ال��دول النامية 
لكن��ه أش��ار إل��ى أن التكلف��ة 

ليست العائق الوحيد.
وحتت��اج دول في أفريقيا وآس��يا 
إلى حتس��ني  الالتينية  وأمي��ركا 
أنظمة الرعاي��ة الصحية لديها 
حتى يستفيد املرضى من أحدث 

التطورات في عالم الدواء.
وق��ال ش��وان لرويت��رز »إن األمر 
يتعل��ق بدرج��ة كبي��رة بالبنية 
للمستش��فيات,  التحتي��ة 
وال ميك��ن إعط��اء أدوي��ة حديثة 
للع��الج م��ن األورام إذا لم تكن 
متط��ورة.«  مختب��رات  لدي��ك 
وأردف بالقول »س��نعمل على أن 
يكون تعاوننا مؤسسياً في هذه 

املنطقة.«

شركات أدوية عالمية ترّكز جهودها على األمراض المزمنة في الدول الفقيرة

 حلق ببعض ش��عراء بغداد في العهد 
العباس��ي عيب وع��وار وطعن وجتريح 
ل��ذا كان قولن��ا هذا خالف��اً  للقاعدة 
التي تتكلم عن املدح واالطراء واحلمد 
والثناء مبا ميتاز به هؤالء الش��عراء من 
شعرية وشاعرية ومما قيل في ذلك ما 

يلي :-
مم��ا قيل عن البحتري انه اوس��خ خلق 
اهلل ثوب��اً وابخله��م ف��ي كل ش��يء 
وكان ل��ه أخ وغالم معه في داره فكان 
يقتلهما جوع��اً فاذا بلغ منهما اجلوع 
م��داه واتي��اه يبكيان من اجل��وع يرمي 
اليهما بثم��ن اقواتهما مقتراً وبخيالً 
وحص��ل مرة ان دع��ا البحتري احدهم 
ل��الكل معه ف��اكل ه��ذا اكال عنيفاً 
وكثيرًا فأغاظ ه��ذا البحتري، وعندما 
اتهم��ه صدي��ق ل��ه بالش��ح والبخل 
صدقه البحتري على هذا القول وكان 

ال يشتري اللحم من عيد الى عيد.
ومم��ا قيل ع��ن ابراهيم بن س��يابة انه 
كان خليعاً ماجن��اً يرمى باالبنة وروي 
انه جاء يوماً سكراناً ومن شدة سكره 
مت حمل��ه في طب��ق لكي يعب��رون به 
جس��ر بغداد وعندما سألوه عن حاله 
قال هذا بقية ما ترك ال�  موس��ى وال�  
ه��ارون حتمله املالئك��ة ويقصد بذلك 

نفسه.
ومم��ا قيل عن اب��ي العتاهي��ة انه كان 
ف��ي اول عمره يتخن��ث ويحمل زاملة 
اخملنثني وانه كان متذبذباً في مذهبه .
ومما قيل عن س��عيد ب��ن وهب ان اكثر 
والتش��ديد للمذكر  بالغ��زل  ش��عره 
حيث كان شغوفاً بالغلمان والشراب 
لكنه تنس��ك وتاب وح��ج راجاًل على 

قدميه.
ومما قيل عن س��لمة اخلاس��ر انه لقب 
باخلاسر لكونه ورث عن ابيه مصحفاً 
فباعه واش��ترى بثمن��ه طمبورا االلة 

املوسيقية .

وقال��وا ع��ن ادم ب��ن عب��د العزي��ز انه 
يش��رب اخلم��رة ويفرط باجمل��ون حيث 
كان أول عمره خليع��اً ماجناً منهوماً 
بالشراب ثم تنسك ومات على طريقة 

محمودة.
ومما قيل عن دعب��ل اخلزاعي انه هجاء 
خبيث اللس��ان لم يس��لم منه احد 
م��ن اخللفاء وال م��ن وزرائه��م وال من 
اوالدهم ولم يحسن الى آخر وال افلت 
من لس��انه كبي��ر قوم وكان ش��ديد 
التعص��ب للنزارية عل��ى القحطانية 
واذا رأي��ت دعب��ال رأيت الش��طارة في 

مشيته وتبختره .
وقالوا عن علي بن اجلهم انه كان كثير 
السعاية عند اخلليفة بندمائه والذكر 
بالقبيح عنده وانه كان يجمش اخلدم 

ويغمدهم.
وقال��وا عن ناه��ض بن ثوب��ة انه كان 

بدوياً جافياً كأنه الوحش .
وقال��وا عن وال��دة بن احلب��اب انه كان 

وصافاً للشباب والغلمان .
وقالوا عن ابان بن حميد انه كان يقدح 
باالنس��اب بالرغ��م من انه ال نس��ب 
ل��ه وقيل في��ه انه واهله م��ن اليهود 
ومنازلهم فيها اس��فار التوراة وليس 
فيها مصحف واكثرهم يدعي حفظ 
التوراة وال يحفظ من القرآن ما يصلى 

به .
ومم��ا قيل ع��ن ابي مت��ام ان له اش��ياء 

متوسطة ورديئة ورذلة جًدا.
ومم��ا قالوا ع��ن القراطيس��ي انه كان 
منزل��ه يجتمع��ون في��ه اب��و النواس 
وابو العتاهي��ة وطبقتهم ويقصفون 
ويدع��ون له��م بالقي��ام وغيرهم من 

الغلمان .
ومم��ا قيل ع��ن اش��جع الس��لمي انه 
يحب الثياب وكان يس��تأجر األلبسة 
يومياً ثم يس��تأجر غيرها فابتاع اثواباً 

كثيرة.

ومما قيل عن عبد اهلل بن ايوب التيمي 
ان��ه احد الوصافني للخمر واس��تنفد 

شعره او اكثره في وصف اخلمرة .
ومما قيل ع��ن جعيفران املوس��وي انه 
غلب��ت عليه امل��رة الس��وداء )اجلنون( 
فاختل��ط وبط��ل ف��ي اكث��ر اوقات��ه 
ومعظ��م احوال��ه فاذا افاق ث��اب اليه 

عقله فقال الشعر اجليد .
اما حس��ني بن الضحاك فكان يلقب 

باخلليع االشقر .
اما خالد الطالب فقد وسوس في اخر 

عمره وقيل ان السوداء غلبت عليه .
ومما قيل عن الرقاش��ي انه مع تقدمه 
ف��ي الش��عر كان ماجن��اً ومتهاون��اً 

مبروءته ودينه.
وقالوا ان ابي شراع القيسي انه حلف 
ان ال يشرب نبيذاً بطالق امرأته فهجر 
الشرب حولني ثم حنث وشرب فطلق 

امرأته .
اما ابو الش��يف فان الش��رب ادى الى 
مقتله حيث كان ف��ي بيت صديق له 
وش��رب حت��ى الثمالة فلم��ا ثمل نام 
في بيت الصدي��ق ثم انتبه في بعض 
الليل فذهب يدب الى خادم في البيت 
فوجأه اخلادم بسكني ومات من ساعته 

مخموراً.
وعن عبد الصمد بن املعدل انه هجاء 

خبيث اللسان شديد العارضة .
وع��ن عبد اهلل بن مصعب الزبيري انه 

كان يلقب بعائد الكلب لقوله .
مال��ي مرض��ت فل��م يعدن��ي عائ��د        

منكم وميرض كلبكم فاعود .
وعن ابي العبد الهاش��مي انه كسب 

باحلق اضعاف ما كسبه باحلمق .
وعن عيس��ى بن قدامة انه كان عنده 
ندميان فماتا وكان يجلس عند قبريهما 
فيش��رب ويصب بعض الش��رب على 
القبر حتى يقضي وطره وينش��د وهو 

يشرب .

ما لحق ببعض شعراء بغداد
في العهد العباسي من َعوار

طارق حرب
تراثيات

الجوزاءالثورالحمل

الميزاناألسدالسرطان

القوسالعقربالعذراء

ح��اذر التدخل في ش��ئون اآلخرين، قد تعرض 
بتس��رعك وانفعالك وظيفت��ك أو مصاحلك 
العامة للخطر. تستعيد عافيتك بعد وعكة 
صحي��ة خفيف��ة أملّت ب��ك، وتق��رر االهتمام 

بصحتك كما يجب. 

ال ت��دع مش��اكلك الش��خصية تؤث��ر ف��ي 
عمل��ك. ركز أكث��ر. قد حتدث بلبلة بس��بب 
وجه��ة نظر جديدة تُط��رح اآلن. تبدأ عالقة 
جدي��دة لكنك تعرف أنها عابرة وقد ال تؤدي 

إلى أي شيء. 

عندم��ا تفتح البريد الش��خصي اخلاص بك، 
س��تجد مجموع��ة م��ن الرس��ائل الغريبة 
واحملبطة حتمل أخب��ارا تتعلق بوضعك املادي. 
ق��د تعرف أيضا م��ن خالل هذه الرس��ائل أن 

شخصا ما يعتذر عن زيارته لك اليوم. 

يؤدي األصدقاء دورا ف��ي تقدمك املهني هذه 
الفت��رة. تنتمي إلى فري��ق عمل قوي يدعمك 
في كل وقت. تخلص م��ن الضغوط واألعباء 
حتى تستمتع بوقت فراغك. اعمل في اخلفاء 

هذا اليوم، قد تتعقد اتصاالتك بالشريك.

تالح��ظ أن األج��واء مربك��ة وغي��ر طبيعية. 
ال حتاول إمالء ش��روطك على الش��ريك فهذا 
قد ينفره منك، بل حاول أن تش��رح له وجهة 
نظ��رك بروية وه��دوء. رياضة اجل��ري تعطيك 

إحساسا باملغامرة واإلثارة.

قد تس��مع أخب��ارا س��يئة وتص��اب بانهيار 
شديد. حاول أن تتحكم في أعصابك. يحاول 
أح��د أصدقائ��ك الوق��وف بجانب��ك ولكنك 
ستس��تغرق وقتا طويال حتى تخرج من هذه 

احلالة.

املس��ؤوليات التي تتحملها في املنزل قد تزيد 
وقد تؤثر على التزاماتك في العمل. قد يسبب 
ل��ك الضغط اليوم صراعا داخليا ولكن عليك 
أن ت��وازن األمور. اخلالف ال��ذي حدث بينك وبني 
أصدقائك سيزيد من شعورك بالقلق والتوتر.

عدم اتصال أحد األشخاص املقربني بك اليوم 
قد يجعلك تش��عر بعدم االطمئنان والوحدة 
والعزل��ة الش��ديدة. رمب��ا تتس��اءل أيضا هل 
هذا الش��خص نس��ي رقم هاتفك أم هل هو 

مشغول لهذه الدرجة؟

قد تواجه عدة مشكالت متعلقة بالسفر أو 
ببعض الترتيبات. 

تتلقى سلس��لة م��ن األخب��ار اجلميلة، وهذا 
يدفع��ك إل��ى تثبي��ت عالقتك بالش��ريك مبا 

يتناسب مع طموحاتكما.

يج��ب أن جتد اليوم الذي حتق��ق فيه أحالمك 
مهم��ا ابتع��د عن��ك املقربون، فإن الش��ريك 
سيبقى إلى جانبك في كل الظروف. ال تكثر 
م��ن أكل اللح��وم، فهي مضّرة ج��داً عندما 

تصبح وجبة يومية دائمة دون تغيير.

تصط��دم الي��وم بتس��ويف أو تأجيل بعض 
املش��اريع ما يثير غضب��ك ويجعلك تتطرف 
في مواقف��ك. تقبل األمور به��دوء فال يوجد 
لديك مبرر لالنفعال. إذا نلت الدعم املطلوب، 

ستحقق انطالقة ناجحة. 

الدلو الحوتالجدي

قد تكون مصابا اليوم بأنفلونزا ش��ديدة جدة 
أو احتقان في احللق ورمبا تقرر عدم الذهاب إلى 
العم��ل اليوم بس��بب مرضك. ق��د جتلس في 
املنزل يومني أو أكثر. حاول أن تباشر عملك من 
املنزل حتى ال تتعطل مشاريعك هذه الفترة.
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د. وائل الحربي

تفيض نص��وص الش��اعر عب��اس مزهر 
الس��امي باحلزن واأللم والوجع، وينفتح 
مكتن��زة  دالالت  عل��ى  عن��ده  الن��ص 
بالس��خرية والتهك��م، وينت��ج ذلك عن 
روح ناق��دة غي��ر مقتنعة بالواق��ع الذي 
يعي��ش في��ه. واملصاحبة ف��ي اللغة هي 
مص��در قياس��ي للفع��ل صاح��ب على 
زن��ة ) مفاعل��ة( واملصاحب��ة ت��دل على 
القرب والض��م واملقارنة مبعن��ى مقاربة 
ال  ش��يء  وكل  ب��ه،  واالقت��ران  الش��يء 
ءَم ش��يئاً أو الزم��ُه فق��د اس��تصحبه، 
ويُْكَس��ر،  فَصِحَبه، كَس��ِمعه، َصحابًَة، 
وُصْحَبًة: عاَشرَُه.. واْسَتْصَحَبُه: دعاُه الى 
ْحَب��ِة، والزََم��ُه. واملصاحبة اللفظية  الصُّ
اصطاح��اً ه��ي مصطل��ح اس��تعملُه 
بعض اللغوي��ني احملدثني من أتباع اللغوي  
فيرث. واملصاحبات اللفظية هي منط من 
العاقات األفقية بني املفردات اللغوية في 
النص، وغالباً ما تتس��م تلك املصاحبات 
بإمكانية التنبؤ بها، فهي ارتباط الكلمة 
م��ع كلمة أخ��رى أو كلم��ات محددة في 
اجلمل��ة. وق��د اصطلح عليه��ا اللغويون 
املصاحبة  مبس��ميات مختلف��ة منه��ا: 
اللفظية، والتعابير السياقية، والتضام، 
والتوارد، والتازم، والتعابير االصطاحية، 
ولذا ميكن القول انَّ املصاحبات اللفظية 
تشمل األسماء املركبة واألمثال واحلكم 
واملصطل��ح املك��ّون من أكث��ر من كلمة 
والعب��ارات الت��ي يرتبط بعضه��ا باآلخر 

ارتباطاً داللياً، 
فاذا س��معنا كلمة م��ن التعبير انبثقت 
الكلم��ة األخ��رى املصاحبة ف��ي أذهاننا، 
ف��كأن الكلمة األولى تطلب الثانية، كأْن 
نس��مع تعبير) َحَكَم الب��اد بيٍد من( فا 
ش��ّك أن نكملُه بكلمة )حدي��د( مثاً، أو 
مث��ل ) على قدٍم وس��اق(، ومثل : )بش��ق 
األنفس(، واملصاحب��ات تختلف من حيث 
ق��وة االرتباط بني اللفظ��ني املتصاحبني، 

نظراً ألس��باب مختلفة منه��ا : طبيعة 
التعبير اللفظي كأْن يكون حكمة أو مثاً، 
أو بس��بب ش��دة ارتباط األلفاظ املكونة 
للتعبي��ر في اس��تعمال الواق��ع اللغوي 
أو الدين��ي أو العلم��ي أو التأث��ر بها على 
نحو ما. وق��د وردت املصاحبات اللفظية 
في شعر عباس السامي في مجاميعه 
اخملتلفة، غير اننا اخترنا مجموعة غواية 
الصلص��ال، ميدان��ا للتطبي��ق من أجل 
الكش��ف عن طريق��ة  تعامل الش��اعر 
معه��ا وإفادته منها وتوظيفه لها، وذلك 

لوضوح هذه الظاهرة اإلسلوبية في تلك 
اجملموع��ة. إن اس��تعمال الش��اعر لهذه 
الظاهرة التعبيرية ميثل ملمحاً اسلوبياً 

ومنحى فنياً لغوياً،
وه��و – كما يبدو ل��ي من قراءة ش��عره- 
صورة من صور املفارقة، التي تأخذ نصيباً 
واضحاً من ش��عره فتس��مُه مبيس��مها 
الذي يعكس احس��اس الش��اعر بكل ما 
يلمس��ُه في الواقع املر م��ن متناقضات 
تثير فيه مشاعر ساخرة وناقدة وقلقلة، 
وم��ن صورها، ومن ذلك م��ا جنده مثاً في 

عنوان مجموعته ) هذيانات عاقلة(،
إذ وصف الهذيانات بصفة العاقلة، وهما 
ال يجتمعان في احلقيقة،  ومن ذلك قوله 
ف��ي ه��ذه اجملموع��ة ) بخمس��ني غصة 
أصعد امل��اء/ مترق من بني عينّي الضفاف/ 
يخاتلني رن��ني الظال/أمللم البحر موجًة 
موجة/ وأفرشه خلسة في الرمال/ كيف 
أس��تعيدُه لو أفاق؟( وقول��ه في قصيدة 
) أبجدي��ة أخ��رى( من مجموع��ة )غواية 
الصلص��ال) : )ترفو خط��وك طرق فارهة 
الطاف��ح  بالضي��ق/ ف��ي ذاك الصم��ت 

بالضوضاء ص47( .
وقد اعتمد الشاعر على آلية املفارقة في 
بناء قصيدة ) رن��ني الكلمات( التي يقول 
فيها مثاً: ) العزلة : حضور مس��تمر في 
الغياب.. الصديق: عدو محتمل ص121(. 
وم��ن ذلك ما ورد في نص ) فخ ال زمني( إذ 
يقول : ) ه��و اآلن بالود يطلي يديه/ ويأتي 
كما عثرة في الطريق/ أراني كّلما اندس، 
/ كي  خفضُت كتفي اليه/ وفّتحُت عينيَّ
ال أراه ص135(. فقد بنى مغايرة بني الفعل 
وعّلته أو س��ببه وهو ان��ُه يفتح عينيه ال 
ليرى بل لكي ال ي��رى. وتتجلى املصاحبة 
اللفظي��ة ف��ي مفاص��ل مختلف��ة من 
ش��عره، ومنها ما ورد في بعض عنوانات 
نصوص��ه، مثل عن��وان قصيدت��ه: ) قاب 
جرح��ني أو أدنى( التي عدل بها الش��اعر 
عن التعبير القرآني الذي اس��تعمل على 
ألس��نة الناس على نحو غدا معه تعبيراً 

لفظياً شائع االستعمال،
وه��و قوله تعالى ) فكان قاب قوس��ني أو 
أدن��ى()9( النجم( وقصي��دة )على قارعة 

الذكرى(وأصلها على قارعة الطريق،
إذ استبدل الشاعر كلمة الذكرى بكلمة 
الطري��ق. وق��د وظف الش��اعر املصاحب 
اللفظية في مجموعة ) غواية الصلصال( 
لغرض خلق انس��اق لغوية داللية جديدة 
يش��عر معها الش��اعر باالطمئن��ان الى 
الب��وح احلقيقي عما يعتلج في نفس��ه، 
والتخلص من اإلحس��اس بع��دم كفاية 
ما ه��و تقليدي ف��ي اللغة وم��ن ثم في 
صوره��ا في التعبير عن التش��ظي الذي 
يراه متمثاً في الواقع. والبد أن نشير الى 
الش��اعر لم يكن مييل الى استعمال نوع 
املصاحب��ة اللفظية بلفظه��ا ومعناها، 
اذْ كان م��ا اس��تعمله منه��ا مغي��راً عن 
األص��ل غالباً. في حني ان��ه كان مييل الى 
استعمال املصاحبة بإبدال أحد اللفظني 
املتصاحب��ني، وغالب��ا ما كان ه��ذا النوع 
على اإلفادة من عبارات تكثر على ألسنة 
املتكلم��ني حصل بني الكلم��ات املؤلفة 

لها نوع من التوارد والترابط الداللي.

المصاحبة اللفظية في ديوان )غواية الصلصال( 
لعباس مزهر السالمي )2-1(

ليس من الس��هل أن أقف��ز على اس��تفزاز العنونة : هل 
للش��اعر البريكان حلظة خاص��ة ؟ ما نوعها مثا ؟ يتبادر 
الى الذهن اوال انه��ا مرتبطة بفترة الريادة التي افتتحها 
السياب و نازك وأمدها البريكان بجرعات شعرية نشطة 
و مميزة ، اجلواب : ال ، حلظة البريكان هي حلظة وعي متقدم 
مبفهمة الشعر ، وميكن ايضاحها كالتالي : يبدأ الشاعر 
_ أي شاعر _ جماليا و مهموما مبطاردة الصور الباغية 
و اقتناص املوضوعات التي تثبت جدارته في سوق الشعر 
اذا صح القول خاصة واننا نش��هد عب��ر عصورنا االدبية 
كافة تنافس��ا شديدا في باحة هذه السوق ! الشاعر في 
هذه املرحلة باغي جمالي  ، واقعه املقولة و قلما يشغله 
الواقع احلي رمبا اال اذا وّفر مناس��بة لقول ش��عري يتوخاه 
و يتصيده ، بعض الش��عراء ميكث ف��ي هذه املنطقة و ال 
يغادره��ا حت��ى موته و بعضهم يكتش��ف أن الدفاع عن 
اجلم��ال اخملب��وء فينا و امله��دد ابدا أهم م��ن صناعته في 
الش��عر ، إنقاذ االنس��ان أهم م��ن الغناء ل��ه وهو خلف 
القضب��ان ! الش��اعر الباغي يغّني للس��جناء و ش��اعر 
املشروع يصرخ ألجل حتريرهم ، ما جدوى الغناء للعبيد ؟  
هنا ينتقل هذا النوع من الشعراء من اجلمال الى احلكمة 
بل م��ن غنائية اجلمال ال��ى نكد احلكمة ، الى األس��ئلة 
الوجودية عبر الشعر ، باغته في فك لغز املصائر اجملهولة 
و منصته الروح ! الش��اعر احلكيم ش��اعر مشروع وهو ال 
يزهد ف��ي الباغة وال اجلمال بل يعي��د تصويب البوصلة 
نح��و موضوعات اكثر جدوى ، بعد هذا الش��وط تش��يخ 
السيقان في الركض ويذبل ملعان اجلوائز في عني الشاعر 
، يعتزل االشياء و االشياء تعتزله ايضا بعد ان تدرك ان ال 
فائدة منه ! ال يصلح لإلعام و ال للتهريج و ال للتس��ليع 
، ه��ذا الرجل نخرت روحه احلكمة واس��تبد به املعنى ، ال 
يصلح س��وى للتحدي��ق بصمت ، النوم احيان��ا ، و النوم 
هنا درجة من درج��ات املوت ! ما يعني ان املوت هو اليقني 
االخير الذي يش��بع نهم احلكمة ، وحده القادر على هذه 
املهمة وهو االنتقال ا االهم و األفدح  في حتوالت الشاعر 
من اجلمال الى احلكمة ثم اخيرا الى املوت صمتا ! ليصرخ 
على حني غرة : ال مجد في اجملد .. فخذ يا ضياع ، هذه هي 
كلمة البريكان الفاصلة و حلظته الباذخة التي وّدع فيها 
اجلوائ��ز و اجملد و س��طوة احلضور على منص��ات ال مصير 
لها س��وى الزوال .. حلظة البري��كان حلظة وعي تنّقل من 
الطموح الى الزهد عبر رواق احلكمة وهي ليست تشاؤما 
او نكوصا بل هي صرخة مطالبة بحياة أعلى وتيرة ، حياة 

تليق بالشعر و الشاعر .. هذه هي اللحظة !

لحظة البريكان 

الروائي الشعبي.. الرواية الشعبية
خضير فليح الزيدي

إن مفه��وم األدب الش��عبي ليس بجديد 
ب��كل الفض��اءات النظري��ة الت��ي أفردت 
مس��احات واسعة بشرح وإفاضة وتنظير 
حلاجة اجملتمع��ات إلى هكذا نوع من األدب 
الش��عبي الذي تفرضه طبيعة التعاطي 
ف��ي ثنائي��ة الت��داول بني محت��وى النص 

ونظريات التلقي بقدميها وحديثها. 
الرواي��ة  عل��ى مفه��وم  ذل��ك  ينعك��س 
الش��عبية والروائي الش��عبي، والشعبي 
لي��س بصيغت��ه املثلى ببطولت��ه اخلارقة 
وحتقي��ق املعج��زات، إمنا بصيغة االنس��ان 

القاعي األكثر تداوال بني شرائح اجملتمع.
وثم��ة مفارقة لم تدرك أو رمب��ا لم تفحص 
فحص��ا دقيق��ا ف��ي ال��درس االكادميي في 
طريق��ة اداء فعالية الرواية العربية » األكثر 
ش��عبية من غيرها« تاريخي��ا، إذا ما صنفنا 
األدب مبعي��ار »النخب��وي / الش��عبي« ف��ي 
ثنائي��ة التداوالت والفح��ص، واملفارقة تلك 
التي لم تدخل الرواية العربية الكاسيكية 
- إن صحت التس��مية -،  ضمن ما يس��مى 
في خانة األدب الش��عبي العتب��ارات غائبة 

لدى اجلهات الفاحصة مع حداثة التجربة 
الروائية العربية مقارنة بالتجارب الروائية 
الغربية، لي��س مبعنى أن تترّجل الرواية من 
برجها النخبوي لتتحول إلى رواية شعبية 
واس��عة التداول، بل أن تتحول املس��رودات 
الروائية إلى قضية تداولية بفنية حكائية 
تأخ��ذ حيزها من اهتمام��ات القراء العرب 

على مختلف أصعدتهم.
 نع��م ميك��ن أن نضع ف��ي خان��ة الرواية 
الش��عبية العربي��ة بع��ض روايات جنيب 
محفوظ ويوس��ف الس��باعي واحس��ان 
عبدالق��دوس إل��ى حد ما في فت��رة بروز 
الرواي��ة العربي��ة ف��ي منتص��ف القرن 
محاول��ة  أدبه��م  بوص��ف  العش��رين، 
مش��روعة للوص��ول إل��ى أكثر ش��رائح 
وقيع��ان اجملتمع��ات القارئ��ة ليصنف��وا 
نظريا بريادة نس��بية في مفهوم الرواية 
الش��عبية، مع العل��م أن ه��ذا املفهوم 
عامليا لم يكن متداوال على نطاق واس��ع 

قبل فترة ليست بعيدة.
نحن ن��درك متاما أن الهيمنة الش��عرية 
على اجملتمع��ات العربية لده��ور طويلة 
يتحول بفعلها الشاعر العربي إلى شاعر 
ش��عبي متداوال على ألسنة العامة من 

الق��راء اله��واة، ليس ش��عبيا من حيث 
اللغ��ة واللهجات، إمنا ف��ي طريقة األداء 
الش��عري البس��يط ف��ي ت��رادف الصور 
اليومي��ة التي تك��ون قريبة مبش��اعرها 
ش��جونها  ف��ي  الن��اس  مش��اعر  م��ن 
وتطلعاته��ا وتفاصي��ل اليومي��ات التي 
يعيش��ونها. نزار قبان��ي ومحمود درويش 
واجلواه��ري ه��م أكث��ر ش��عبية من كل 
روائي عربي، فاملناه��ج التربوية واملنبرية 
االدائية س��اعدت في ظهور أجيال من » 
الس��مّيعة« لقصائ��د الش��عر اجمللجلة 
مبوسيقى شعرية س��احرة، والتي يطرب 
لها »أجيال الس��ميعة« أكثر من نصيب 
أي روائ��ي عرب��ي آخ��ر، كم��ا أن اللغ��ة 
العربية بنيويا تتفاعل إيجابيا املوسيقى 
الشعرية للمفردات اللغوية في معظم 

تفاصيلها.
أم��ا صّن��اع الكت��اب الروائ��ي / احلكائي 
ف��ي العال��م الغربي ق��د انتبه��وا لتلك 
القضي��ة ، مم��ا جعله��م يعم��دون إل��ى 
آلية منذج��ة اإلنتاج الروائ��ي احلديث، في 
تصني��ف الروايات الص��ادرة بتخصصات 
جدي��دة ومحّدثة ف��ي تصاني��ف غريبة 
ع��ن مفاهيمن��ا، فطرحت في األس��واق 

في عال��م اليوم روايات املطبخ مثا وهي 
تعم��ل في مج��ال الّتخص��ص التذّوقي 
لرواي��ة متخصصة ما فوق الدقيق، فهي 
اذن رواية التفاصيل املطبخية على سبيل 
املثال، كذلك انتاج رواية املترو الس��ريعة 
بثيمته��ا وع��دد صفحاته��ا احملس��وبة 
م��ن  املتبقي��ة  للمس��افات  واملناس��بة 
الطرق، ورواية الس��ماء أو الطائرة ورواية 
القط��ار والتي توضع ف��ي احملطات وتذيل 
في حاف��ة اغلفته��ا مدة الق��راءة لهذا 
الصنف بالتزامن م��ع عامل الوقت الذي 
تقطعه رحلة القط��ار إلى آخر محطة، 
كذل��ك بروز روايات اجلرمية الغامضة و .و . 
الخ. وقد جنحت تلك التجارب الذكية في 
إجناح اقتصاديات سوق الكتاب األدبي في 

جلب املزيد من القراء املتخصصني.
إن نهضة الرواية العربية الصاعدة عليها 
ان تأخ��ذ بنظر االعتبار تلك االقتصاديات 
في انتاج الكتاب الروائي املتدفق للسوق 
العربي��ة بتصنيفاته احملّدث��ة، والنهوض 
بالرواي��ة املتخصص��ة ف��ي واح��دة من 
تلك األمن��اط، لتكتمل حلقة البحث عن 
الروائ��ي الش��عبي املتخص��ص والرواية 

العربية الشعبية.

قراءة جمال جاسم أمين 

رؤية

غالف اجملموعة

عباس مزهر السالمي

خبر

متابعة الصباح الجديد

صدرت عن منش��ورات املتوس��ط ف��ي إيطالي��ا، مجموعة 
قصصي��ة جدي��دة للكاتب والش��اعر العراق��ي زهير كرمي، 

حملت عنوان »ماكنة كبيرة تدهس املارة«. 
وفي ه��ذه اجملموعة، يحاوُل زهير كرمي التقاط تفاصيل حياة 
الاج��ئ العراقي ف��ي أماكن جلوئه. هو الذي عايش��ها منُذ 
خروِجه من العراق مطالع التس��عينات م��ن القرن املاضي. 
يعيُش تقّلبات هذه احلياة، وانعكاس القدمي على اجلديد، من 

خال لغة سردّية رشيقة ومتقنة، متمكنة من أساليبها.
وكأن س��ؤااًل يدورُ في رأس الكات��ب من غيرِ أن يُطرَح بصورٍة 

مباشرة: هل ينجو أحد من احلرب فعًا؟
ال جناة من احلروب، صورُها الدموية، الغبارُ الذي يتصاعُد من 
تدميرها، األذى النفس��ّي الذي يلحُق مبن عاصرها وعايشها، 
كل هذه أشياء تبقى مطبوعًة في رأِس اخلارجنَي من احلروب، 
أينما حّلت بهم الوجهة األخيرة. في احلروِب ثّمة من ميوتون، 

ومن ال ميوتون. وهؤالء ليسوا ناجنَي بالضرورة!
يقوُل:

»أعت��رف لكم أن حياتي احلقيقية ه��ي التي ال حتدث إال في 
منطق��ة املنام��ات، تتخّل��ل الوقائع فيها - أحياناً - أش��ياء 
مزعج��ة، لكنها - وبش��كل عاّم - تأخذ طابع��اً مفرطاً في 
احلميمية، احلماقات حتدث أيضاً، رغم ذلك، فأنا أنسى كثيراً، 
وله��ذا فهي تتكّرر. ف��ي احلقيقة تبدو حيات��ي األخرى مثل 
قوقع��ة، وأنا أختبئ داخلها، حس��ناً، دعوني أؤّكد أن حياتي 
احللمية عك��س ذلك متاماً، فم��ا يحدث في أثن��اء املنام هو 
األجمل رغم كل شيء، بينما ساعات اليقظة، ظّلت أشبه 
بالزمن املقذوف في الفراغ. دعوني أعترف - أيضاً - أن الواقع 
يش��عرني بضعف الت��وازن، أبدو فيه مثل كائ��ن محايد، ال 
ينعم بأي إحساس بالوجود، وباختصار، كانت وما تزال تظهر 
علّي - بوض��وح - عامات الكائن املؤّجل، أقصد الش��خص 
الذي ال يفعل ش��يئاً س��وى االنتظار حّتى يصل وقت رقاده، 

فيبدأ حياته األخرى«.
ثم��ة حيات��ان متوازيت��ان يعيش��هما الاجُئ حي��ُث يقيم، 
إحداهم��ا حياة واقعية ُمعاش��ة، واألخرى حي��اٌة »ُحلمّية« 
كما أس��ماها زهير كرمي، وفيها تس��تيقُظ كائناُت احلروب، 
تفاصيلُه��ا وصورُه��ا وآثارُه��ا على الش��خصية، ما يجعُل 

االضطراَب بني قدميِ الاجئ وحديِثِه يسبغ حياتُه أبًدا.
»ماكنة كبي��رة تدهس املارة« مجموعة قصصية تس��لُط 
الضوء إبداعًيا على أسئلٍة ال تبدأ وال تنتهي. بخبرِة العارف، 
وقلق الس��ائل، وبس��رعة بديهة املصّورِ، ومخي��اِل الكاتب، 
مينُحن��ا زهير كرمي مجموعًة من القصص متتدُّ على عش��رِة 
قصٍص موّزعٍة في مئة وأربع صفحاٍت من القطع الوس��ط. 
وق��د ص��در الكتاب ضم��ن مجموعة املتوس��ط املس��ماة 
»ب��راءات« - وهي مجموعة إصدارات خاصة فقط بالش��عر، 
والقصة القصيرة، والنصوص. أطلقتها املتوس��ط احتفاء 

بهذه األجناس األدبية.

ماكنة كبيرة تدهس 
الماّرة.. جديد زهير كريم

نحن ندرك تماما أن 
الهيمنة الشعرية على 

المجتمعات العربية 
لدهور طويلة يتحول 
بفعلها الشاعر العربي 

إلى شاعر شعبي متداوال 
على ألسنة العامة من 

القراء الهواة، ليس 
شعبيا من حيث اللغة 

واللهجات



ورد ف��ي بيان اللجن��ة األوملبية 
الوطني��ة العراقية الذي وصل 
الى "الصباح اجلدديد" نسخة 
منه، ان رئيس اللجنة األوملبية 
م��ع  بح��ث  حم��ودي،  رع��د 
الس��فير اليابان��ي، جملة من 
االمور الت��ي تخص واقع إعداد 
الرياضي��ن العراقي��ن ل��دورة 
التي ستقام  االوملبية  االلعاب 
في العاصمة اليابانية طوكيو 
عام 2020، واورد البيان باخلطأ 
اس��م وزي��ر الدولة للش��ؤون 
اخلارجية ف��ي اليابان "كنتيارو 
ه��و  والصحي��ح  أس��ونوموا، 
"فومي��و  اليابان��ي  الس��فير 
اقتض��ى  لذل��ك  إي��واي".. 

التنويه، مع االعتذار للسفارة 
اليابانية.

" أسرة الصباح اجلديد"

بغداد ـ الصباح الجديد:
أستقطب فريق نادي اجليش بكرة 
الطاول��ة، العب��ن ج��دد لتعزي��ز 
ملنافس��ات  حتضي��راً  صفوف��ه 
ال��دوري املمتاز وبطوالت املوس��م 
وبحس��ب   ،2017  /2016 اجلدي��د 
م��درب الفري��ق ط��ال العقيدي، 
الفري��ق اس��تقطب مؤخراً  ف��ان 
الاعبان هردي عاي الدين محمد، 
وكاروان أزاد س��عدي، وهم��ا العبا 
فري��ق ن��ادي حلبجة في املوس��م 
السابق، فيما أحتفظ نادي اجليش 

املتميزين عباس محسن  باعبيه 
وأحمد عبد احلسن، حيث انتظم 
الاعب��ون في تدريب��ات متواصلة 
بهدف التحضير األمثل ملنافسات 

املوسم اجلديد.
وذكر ان��ه يضع ثقته بتش��كيلة 
النجاح��ات  لتحقي��ق  الفري��ق 
ف��ي املوس��م اجلدي��د، حيث ميلك 
الاعب��ون مه��ارات فني��ة عالية 
وبامكانه��م الوصول ال��ى مراكز 
املقدم��ة، كم��ا س��تجرى له��م 
لق��اءات ودية تس��هم ف��ي تعزيز 

انس��جامهم بصورة أكب��ر ليتم 
خل��ق فريق متناغ��م لكرة طاولة 
اجلي��ش ال��ذي يعد من أب��رز أندية 
العراق والعرب بكرة الطاولة نظراً 
مل��ا حققه من إجن��ازات المعة في 

تأريخ مشاركته محلياً وعربياً.
واش��ار الى ان فريق ن��ادي اجليش، 
النجاح��ات  بتحقي��ق  يطم��ح 
املقبل،  املوس��م  واالنتصارات في 
بعد ان تخلف عن مواقع الصدارة 
ف��ي املوس��م الس��ابق، حي��ث ال 
تش��كل املراكز التي أحتلها فريق 

الطاول��ة ما يتناس��ب وتطلعات 
الاعب��ن  وامكان��ات  االدارة 
املنافس��ات  ف��ي  وجهوده��م 
ال��ى جان��ب ان امل��اك التدريب��ي 
يس��عى الى رؤية العبيه دوماً في 
املقدمة يعتلون منصات التتويج 

ويخطفون األلقاب.
وق��ال العقي��دي: ان فري��ق ك��رة 
الن��ادي  بف��رق  اس��وة  الط��اول، 
االخ��رى يلق��ى دعم��أً كبي��راً من 
ادارة النادي الت��ي تواكب تدريبات 
الفرق الرياضية ف��ي نادي اجليش، 

وحتث الاعب��ن على تقدمي افضل 
عل��ى  وتش��جعهم  املس��تويات 
التألق ف��ي املنافس��ات واحلصول 
على الكؤوس واألوسمة، موضحاً 
ان فري��ق الطاولة يواصل تدريباته 
الفري��ق عمار  بحض��ور مش��رف 
جبار خضير الذي يساند الاعبن 
وماكهم التدريبي بش��كل كبير 
وبذلك يدفعهم لتطوير قدراتهم 
واالع��داد االفض��ل للمنافس��ات 
املقبل��ة به��دف تأكي��د اجل��دارة 

وخطف األلقاب ومراكز املقدمة.

مدريد ـ وكاالت:
أنهى برش��لونة، عقدة اس��تمر 
10 س��نوات بع��دم الف��وز على 
ملعب "أنويتا" معقل فريق ريال 
أول   )0-1( بالف��وز  سوس��ييداد، 
أم��س، في ذهاب ربع نهائي كأس 
ملك إسبانيا.. سجل نيمار هدف 
اللق��اء الوحيد في الدقيقة )21( 
من ركلة جزاء، احتس��بها حكم 
اللقاء لصاحله، ليقترب من بلوغ 
نص��ف نهائ��ي البطول��ة، التي 
يحمل الفريق الكتالوني لقبها.

والفوز هو األول للفريق الكتالوني 
عل��ى "أنويتا"، من��ذ آخر فوز في 
موس��م "2006 - 2007" عندما 
ف��از بهدف��ي الدولي اإلس��باني 
أندري��س إنييس��تا، والكاميروني 

صامويل إيتو.
اإلس��باني  حت��دث  جانب��ه،  م��ن 

الفن��ي  املدي��ر  إنريك��ي  لوي��س 
لنادي برش��لونة اإلس��باني، بعد 

فوز فريقه على ريال سوس��يداد 
وحتطيم العقدة التي اس��تمرت 
لعش��ر س��نوات في ملعب ريال 
سوس��يداد األنويتا، وقال إنريكي 
خال تصريحاته الصحفية بعد 
املب��اراة والتي نقلته��ا صحيفة 
ل��م  :"نح��ن  اإلس��بانية  "أس" 
نتفاج��ئ من طريق��ة لعب ريال 
سوسيداد، لقد لعبوا بنحو جيد 

وخلقوا مباراة صعبة أمامنا".
لعبن��ا  أنن��ا  "أعتق��د  وأض��اف: 
بطريق��ة أكث��ر هجومي��ة وقوة، 
لق��د ركزنا كثي��رًا خ��ال املباراة 
عل��ى حتركاته��م وعلى الضغط 
املرتف��ع ال��ذي يقومون ب��ه، وما 
هذه النتيج��ة إال خطوة صغيرة 

للوصول إلى نصف النهائي".

كاسبرزاك: تونس ستذهب بعيدًا في البطولة
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التكنيك و التكتيك 
وما بينهما

هناك  عاقة مش��تركة بن التكني��ك و التكتيك حيث 
ال ميكن جن��اح التكتيك وتنفيذ الواجب��ات التخطيطية 
إال ف��ي حالة وج��ود التكنيك املناس��ب الذي ينس��جم 
م��ع الواجبات اخلططية وقد حتصل ح��االت كثيرة داخل 
امللعب س��ريعة ومفاجئة حتتاج تكني��ك كبير وتكتيك 
اكب��ر وكلنا نتذك��ر هدف جنمنا الكبير فاح حس��ن في 
مرمى منتخب النمس��ا ما هو إال دلياً واضحاً على مدى 
االنس��جام و التوافق بن اجلوان��ب الفنية اخلططية لدى 
ه��ذا الاعب وق��د حتصل ح��االت تتطلب اللع��ب بقدم 
اليسار وأخرى تتطلب اللعب بقدم اليمن حسب موقف 
اللعب وأخرى بخارج القدم اليسار وحاالت تتطلب بخارج 

القدم اليمن.
 وكلم��ا أزده��ر التكنيك لدى الاعب انتعش��ت اخليارات 
التكتيكية لديه ه��دف ماردونا في مرمى االجنليز عندما 
ح��اور نصف الفري��ق منطلقاً من منتص��ف امللعب في 
بطولة كأس العالم في الثمانيات من القرن املاضي جاء 
نتيجة انس��جام تام تكتيكي وتكنيكي وبدني ونفسي 
ومه��ارى وهنا امله��ارة تختلف عن التكني��ك املهارة هي 
األس��لوب األمث��ل للتكتي��ك والتكني��ك للتغلب على 

املنافس.
وبرغ��م العاقة املش��تركة ب��ن هات��ن الصفتن فهما 
مرتبطان ارتباطاً وثيقاً ف��ي  عناصر اللياقة البدنية هي 
، الس��رعة ، املرونة ، الرش��اقة ، القوة املميزة بالس��رعة، 
التوافق ، التوازن ، املطاولة العامة ، املطاولة اخلاصة ومن 
دون هذه العناصر ال ميك��ن للتكتيك و التكنيك النجاح 
وحتقي��ق االجن��از كثير م��ن الاعب��ن يتمتع��ون بقدرات 
تكتيكه عالية املس��توى ولكن لن تسعفهم قابليتهم 
البدنية والتكنيكية في حتقيق املراد وبالعكس نرى آخرين 
ميتلكون قبليات تكنيكي��ة مزدهرة ولكن ال يحققون ما 

يطلب منهم من الواجبات اخلططية.
همسة فنية: إذا كانت النفوس كبارا  ، تعبت في مرادها 

األجسام.
همس��ة نفطية: اله��دف الذي صنعة م��ازن فياض في 
الدور االخير و الذي من خاله تصدر النفط من جديد جاء 
فع��ل قدرته التكنيكي��ة و التكتيكية حيث لعب الكرة 

في الوقت املناسب و املكان املناسب.

* مدرب محترف

بغداد ـ الصباح الجديد:

س��جل فريق القوة اجلوي��ة الفوز 
اه��داف مقابل  الكبير بخمس��ة 
هدف��ن  لفريق احلدود ف��ي املباراة 
الت��ي ضيفه��ا ملع��ب الش��عب 
الدولي وقادها احلكم سام جمعة 
حلس��اب اجلول��ة 19 م��ن املرحل��ة 

االولى لدوري الكرة املمتاز.
وبذلك يرفع اجلوية رصيده الى 28 
نقطة باملرك��ز الس��ادس، من 12 
مب��اراة، فيم��ا للح��دود 20 نقطة 

بالترتيب احلادي عشر.
وحقق فريق كرباء فوزاً ثميناً على 
مضيفه الك��رخ بهدف من دون رد 
أمس اجلمع��ة بهدف، وبذلك يرفع 
كرباء رصيده ال��ى 20 نقطة في 
الترتيب 12 ، في حن بقي الكطرخ 

باملركز الثامن عشر وله 9 نقاط.
ث��اث  الس��بت  الي��وم  وس��تقام 
مباريات حلساب اجلولة 19 االخيرة 
م��ن املرحل��ة االولى ل��دوري الكرة 
املمتاز، وفيها يواجه نفط الوسط 
فريق البحري عل��ى ملعب كرباء 
الدولي ف��ي الس��اعة الثانية من 
بعد الظهر، وفي التوقيت نفس��ه 
يح��ل امان��ة بغ��داد ضيف��ا على 
النفط، فيما س��يكون لقاء نفط 
اجلنوب مع الس��ماوة على ملعب 
ف��ي محافظة  الرياضية  املدين��ة 
الرابع��ة  الس��اعة  ف��ي  البص��رة 
والنص��ف عص��را، وجتري ي��وم غٍد 
ث��اث مباريات ايض��اً حيث ياعب 
النج��ف ضيفه نادي احلس��ن في 
الس��اعة الثانية من بعد الظهر، 
وسيكون ملعب الشعب مسرحاً 
للقاء يجمع الطلبة مع الكهرباء 
ف��ي التوقي��ت نفس��ه، تعقبه��ا 
على امللعب نفس��ه في الس��اعة 
اخلامس��ة عص��راً مب��اراة ال��زوراء 

م��ع زاخ��و، وتختت��م منافس��ات 
ه��ذه اجلولة ي��وم بعد غ��ٍد االثنن 
بلق��اء يجمع الش��رطة مع امليناء 
عل��ى ملعب الش��عب الدولي في 

الساعة الرابعة والنصف عصرا.
م��ن جه��ة اخ��رى اص��درت جلن��ة 
املس��ابقات ف��ي احتاد ك��رة القدم 
جدوال مبواعي��د املباري��ات املؤجلة 
ف��ي املرحل��ة االولى. وق��ال صادق 
عبداحلس��ن عض��و اللجنة انه مت 
حتديد مواعيد ثاث عش��رة مباراة 
مؤجل��ة باس��تثناء مبارات��ن ل��م 
يح��دد موعدهما حت��ى االن وهما 

مبارات��ا الق��وة اجلوي��ة م��ع نفط 
اجلن��وب ونفط الوس��ط. مش��يرا 
ال��ى ان الس��ابع والعش��رين م��ن 
موع��دا  س��يكون  الش��هر  ه��ذا 
ملباراة زاخو م��ع القوة اجلوية على 
ملع��ب االول، وجت��ري ف��ي الي��وم 
التالي مباراة النفط مع الشرطة، 
ويواج��ه كرباء عل��ى ملعبه جاره 
النج��ف في التاس��ع والعش��رين 
من الشهر ذاته، وفي الثاثن منه 
يحل امانة بغداد ضيفا على نفط 
الوس��ط، وفي الثالث من الشهر 
املقبل جت��ري مبارات��ان يلتقي في 

االولى الق��وة اجلوية مع الكهرباء، 
وفي الثانية يحل زاخو ضيفا على 
الس��ماوة. فيما يتواجه في اليوم 
التال��ي النفط مع نادي احلس��ن، 
وفي الثامن من الشهر ذاته يتقابل 
الطلب��ة م��ع نف��ط الوس��ط في 
بغ��داد، وفي الي��وم التالي يضيف 
زاخ��و عل��ى ملعب��ه ن��ادي نف��ط 
ميس��ان، وفي العاشر من شباط 
س��يلتقي القوة اجلوية مع الزوراء، 
ويح��ل الكرخ ضيفا على زاخو في 
الرابع عش��ر منه، وتقام في اليوم 
التالي اخلامس عش��ر من ش��باط 

مب��اراة الطلبة مع الق��وة اجلوية، 
وياعب النجف على ملعبه نفط 
الوس��ط في الس��ادس عشر من 

شباط.
من جانبه، ابدى املدير االداري لكرة 
النف��ط، مش��تاق كاظ��م ثقت��ه 
ف��ي ام��كان تعزيز ص��دارة فريقه 
ملنافس��ات ال��دوري وه��و ياع��ب 
اليوم في ملعبه فريق أمانة بغداد 
حلس��اب اجلول��ة 19 االخي��رة من 

املرحلة االولى.
وق��ال مش��تاق كاظ��م ان فريقه 
يواصل حتضيراته للمباراة ويتطلع 

لكس��ب نقاطها وتعزيز الصدارة 
الت��ي اس��تحق بلوغه��ا بج��دارة 
بع��د وص��ول الاعبن ال��ى ثقافة 
الفوز ، فضا ًعلى اجلهود الكبيرة 
بقيادة حس��ن  التدريبي  للم��اك 
أحمد ومس��اعديه محمد جاسم 
وبهاء كاظم ومدرب حراس املرمى 
جليل زي��دان والدع��م املثالي من 
االدارة ورئيس الهيئة االدارية وكيل 
ال��وزارة معتص��م أك��رم حس��ن، 
فيم��ا ي��ؤدي الاعب��ن دوراً كبيراً 
ف��ي املي��دان، موضح��اً ان الفريق 
النفطي س��يفتقد في لقاء اليوم 
الاعب وليد كرمي بسبب البطاقات 
امللونة.. هذا ويق��ف النفط حاليا 
ف��ي املرك��ز االول ول��ه 33 نقطة، 
متقدم��اً بفارق نقط��ة واحدة عن 

فريقي الزوراء وامليناء.
الى ذلك، أك��دت الهيئ��ة اإلدارية 
لن��ادي نف��ط اجلن��وب، أن امل��درب 
اجلديد عادل ناصر، سيقود الفريق 
ف��ي مباراته اليوم الس��بت ، امام 
الس��ماوة، والت��ي س��تقام عل��ى 
ملعب جذع النخلة حلساب اجلولة 
ال�19 واألخيرة م��ن املرحلة األولى 

للدوري.
وقال رئيس الهيئ��ة اإلدارية لنادي 
نف��ط اجلن��وب، محمد ول��ي، في 
اإلدارة  إن  صحفي��ة  تصريح��ات 
تعاقدت رس��مًيا مع امل��درب عادل 
ناص��ر، وهو أحد العب��ي محافظة 
البص��رة، وس��بق وأن درب الفري��ق 
مبواسم سابقة، لذا التعاقد معه 
جاء على ضوء معرفته املس��بقة 
للفريق والاعبن، مع اإلبقاء على 
اجلهاز املس��اعد املؤل��ف من عمار 

حسن وعاء نيروز.
وأوض��ح أن املدرب اجلديد س��يقود 
الفريق في مباراة اليوم أمام ضيفه 
الس��ماوة، قائا: »نأم��ل أن يحقق 

نتيجة طيبة في هذه املباراة«.

النفطيون واثقون من تعزيز الصدارة.. وناصر يقود »الجنوب«

فوز كبير للجوية وآخر ثمين لكربالء.. واليوم 3 مواجهات في ممتاز الكرة 

ليبروفيل ـ وكاالت:

بات منتخب السنغال، أول املتأهلن 
إلى رب��ع نهائ��ي بطول��ة كأس األمم 
األفريقية، بفوزه )2-0( على زميبابوي، 
ضم��ن اجملموعة الثاني��ة، أول أمس.. 
الباحث  واكتفى منتخب السنغال، 
ع��ن لقبه األول في مش��اركته رقم 
14 بالبطولة، بتس��جيل هدفن في 
غضون 13 دقيقة من البداية، ليرفع 
رصيده إل��ى 2 نقاط م��ن فوزين في 

مباراتن.
اجملموعة  السنغال،  وتصدر منتخب 
ب���6 نقاط بفارق 3 نق��اط عن تونس 
صاحب��ة املرك��ز الثاني بع��د فوزها 
)2-1( على اجلزائر، التي احتلت املركز 
الثال��ث بفارق األه��داف عن زميبابوي 

ولكل منهما نقطة.
ال��ى ذلك، أب��دى هنري كاس��برزاك، 
مدرب املنتخب التونس��ي، س��عادة 
كبي��رة بفوز فريقه عل��ى اجلزائر بأمم 
أفريقيا، مؤكًدا قدرة نس��ور قرطاج، 
عل��ى الذه��اب بعيًدا ف��ي البطولة 

املقامة في اجلابون.

وكان املنتخب التونس��ي ف��از )1-2( 
عل��ى نظي��ره اجلزائ��ري، ف��ي املباراة 
الت��ي جرت أول أم��س ضمن املرحلة 
بالبطولة،  الثانية  باجملموعة  الثانية 
ليحاف��ظ عل��ى آمال��ه ف��ي التأهل 

للدور الثاني.
املؤمت��ر  ف��ي  كاس��برزاك،  وق��ال 
م  املب��اراة: »ق��دَّ الصحف��ي، عق��ب 
الاعب��ون، مب��اراة بطولي��ة، وأكدوا 
أنهم اس��تعادوا كامل إمكانياتهم 
بع��د  الذهني��ة،  وحت��ى  البدني��ة، 
هزميته��م أم��ام الس��نغال«.. وكان 
نس��ور قرطاج، خس��روا أمام أس��ود 
التيراجنا، بهدفن نظيفن في افتتاح 

مباريات املنتخبن بالبطولة.
وأضاف »جنحنا في تسجيل الفرص، 
التي أتيحت لن��ا أمام اجلزائر، عكس 
مباراتنا أم��ام الس��نغال، التي كان 
بإمكاننا خالها تس��جيل 5 أهداف، 
إال أن احل��ظ أدار ظهره لن��ا«.. وتابع: 
»حققنا ف��وزًا ثميًنا بعد أداء متميز، 
وأنعش��نا حظوظنا بنس��بة كبيرة 
في الترش��ح لل��دور الثان��ي«.. وبات 
املنتخ��ب التونس��ي يحت��ل املرتبة 
الثانية في اجملموعة ب�3 نقاط، خلف 

الس��نغال الت��ي حس��مت تأهله��ا 
للدور الثاني بالفوز بهدفن نظيفن 
على زميبابوي..وختم كاسبرزاك: »ما 

قدمناه أمام اجلزائر، يؤكد أن منتخب 
تونس، قادر على الذه��اب بعيًدا في 

كأس أمم أفريقيا«.

ف��ي ح��ن، عبر ج��ورج ليكن��ز، مدرب 
منتخ��ب اجلزائ��ر، ع��ن حزنه خلس��ارة 
فريقه، أم��ام تونس، وق��ال ليكنز، في 

تصريح��ات تلفزيونية، عق��ب املباراة: 
»لس��ت س��عيًدا. قبلنا هدًفا مبكرًا، 
وكان هدية، ث��م تلقينا هدًفا ثانًيا من 
خطا ف��ردي. فوجئنا بارت��كاب أخطاء 

فردية وبقلة حظ كبيرة«.
وأض��اف »بدأن��ا املب��اراة بنح��و جيد، 
وقدمنا مستوى عال في الشوط األول. 
التونس��يون عادوا في الش��وط الثاني 

وأعتقد انهم معتادون على ذلك«.
ورف��ض ليكنز االستس��ام، حيث بدا 
متمس��ًكا باألمل، مؤكًدا أنه مازالت 
هناك مب��اراة )أمام الس��نغال اإلثنن 
املقب��ل(، ويج��ب تقدمي كل ش��يء من 
أج��ل الف��وز حت��ى ل��و كان املناف��س 

يختلف عن املنتخب التونسي.
الصحاف��ة  هاجم��ت  جانبه��ا،  م��ن 
اجلزائري��ة الص��ادرة أم��س، منتخ��ب 
بادها بش��دة، على خلفية خس��ارته 
 ،2-1 تون��س  أم��ام نظي��ره منتخ��ب 
مس��اء أمس األول، ف��ي اجلولة الثانية 
من مباري��ات اجملموعة الثانية ببطولة 

كاس أمم أفريقيا املقامة باجلابون.
وقلت حظوظ منتخب اجلزائر في بلوغ 
دور الثمانية، حي��ث يتذيل مجموعته 
مناصفة مع منتخب زميبابوي بنقطة 

واحدة، فيم��ا صعدت تونس إلى مركز 
الوصاف��ة متخلفة بث��اث نقاط عن 
الس��نغال أول املتأهل��ن إل��ى ال��دور 

املقبل.
ولم تكن الصحاف��ة اجلزائرية رحيمة 
مبس��ؤوليه،  وال  املنتخ��ب  باعب��ي  ال 
حي��ث هاجمت اليومي��ة املتخصصة 
حملارب��ي  الفن��ي  املدي��ر  »اله��داف« 
الصحراء، وقال��ت »ليكنز يقود اخلضر 
إلى الهاوية«.. في حن انتقدت زميلتها 
»كومبتيس��يون« خيارات رئيس االحتاد 
اجلزائ��ري، محم��د روراوة، ال��ذي تعاقد 
مع ثاثة مدربن في ظرف 10 اش��هر، 
وقال��ت في عنوانها الرئيس��ي »روراوة 

يلعب ويخسر«..
أم��ا يومي��ة »الش��روق« فاختص��رت 
املوضوع في كلمة واحدة حتمل الكثير 
من املعاني وال��دالالت وكتبت بالبنط 

العريض »الكارثة«..
في حن اختارت »اخلبر« عنوانا يعكس 
رمبا ش��عور غالبية اجلزائري��ن وذكرت 
مش��يرة  اخليبة..الصدم��ة«،  »بع��د 
إلى اف��اس املنتخب وافتق��اده للروح 
واالنضب��اط. كم��ا تكلم��ت »الوطن« 

أيضا عن » خيبة األمل«.

تقرير

السنغال تتالعب بزيمبابوي وتبلغ ربع نهائي أمم أفريقيا

لقطة من إحدى مباريات اجلوية

من مباراة برشلونة وسوسييداد

فوميو إيواي

طالل العقيدي

عادل ناصر

مشتاق كاظم

جانب من مباراة تونس واجلزائر

مفكرة الصباح الجديد

غانا ـ مالي

ليفربول ـ سوانزي سيتي
ستوك سيتي ـ مان يونايتد
مان سيتي ـ هوتسبيرز

ريال مدريد ـ مالجا

ميالن ـ نابولي

مصر ـ أوغندا
7:00 مساًء

3:30 عصرًا
6:00 مساًء
8:30 مساًء

6:15 مساًء

10:45 مساًء

10:00 مساًء
الدوري اإلنجليزي

الدوري اإلساني

الدوري اإليطالي

نهائيات أمم أفريقيا

برشلونة ينهي عقدة »أنويتا« وُيسقط سوسييداد بالكأستنويه واعتذار

طاولة الجيش تستقطب وجوهًا جديدة أستعدادًا لمنافسات الممتاز
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جمال جصاني

ال يتناطح كبش��ان على األهمية املتعاظمة للسلطة 
القضائي��ة في حي��اة اجملتمعات وال��دول احلديثة، حيث 
تش��ّكل الركيزة االساس الس��تقرارها وازدهارها. وهي 
بالرغ��م م��ن اخلصوصية التي تتمتع به��ا، ال ميكن لها 
ان تكون مبعزل عن مس��تويات احلي��اة املادية والقيمية 
)رق��ي أو انحطاط( التي حتيط بها. لذلك لم تنجو هذه 
املؤسس��ة من آثار وتداعي��ات اربعة عق��ود من انعدام 
س��لطة العدال��ة والقانون ف��ي هذا الوط��ن املنكوب، 
وهذا م��ا يج��ب ان ندركه مبس��ؤولية وعمق مل��ا لهذه 
السلطة من دور وتأثير على املشهد الراهن واندفاعاته 
املستقبلية، وال سيما وان هذا الدور قد تضاعف بسبب 
هشاشة وضعف السلطتني التش��ريعية والتنفيذية 
وفش��لهما في التصدي لغير القليل من امللفات والتي 
حّول أمر حس��مها الى الس��لطة القضائي��ة. لقد برز 
دور القض��اء بنحو كبير بع��د زوال النظام املباد، خاصة 
بعد اقرار الدس��تور اجلديد للبالد والذي ضمن استقالل 
القض��اء وعزز مكانته في رس��م مالمح العراق اجلديد. 
هذا الدور اصطدم س��ريعاً ون��وع القوى واالصطفافات 
الت��ي تلقفت زم��ام االمور بعد التغيير، والتي ش��رعت 
بالتسلل الى املفاصل احليوية لهذه السلطة، ساعدها 
في ذلك سلسلة احلمالت االرهابية املنظمة ضد افضل 
القضاة واش��جع املالكات العاملة في هذه املؤسسة، 
وم��ا املصير ال��ذي آل اليه أول رئي��س ملفوضية النزاهة 
)القاض��ي راض��ي الراضي( اال مثال واض��ح على بواكير 
تلك احلمالت والضغوطات الت��ي تعرض لها ذلك الدور 

املرسوم للقضاء في الدستور.
ان حتول مبدأ فصل السلطات واستقاللية القضاء الى 
واقع، يحتاج الى الكثير من اجلهد واخلطوات الشجاعة 
وامل��الكات الواعي��ة واملس��ؤولة، والى ق��وى اجتماعية 
وسياس��ية جتد مصلحته��ا في مثل ه��ذه التحوالت، 
ال االس��تمرار ف��ي ترديد مثل تل��ك العب��ارات النظرية 
والفقرات املدونة في الدستور واملفرغة من مغزاها عند 
التطبيق. علينا االنتباه جيداً للدور الذي متارسه القوى 
املتنفذة في املش��هد الراهن، وال��ى تطفلها املتعاظم 
في شؤون القضاء، وما الفقرات التي تضمنها القانون 
اجلديد جملل��س القضاء االعلى واملص��وت عليه من قبل 
مجلس الن��واب قبل أيام، من خالل تفويض الس��لطة 
التشريعية في التصويت على شاغلي املفاصل احليوية 
للسلطة القضائية، اال مثال واضح على ذلك التطفل 
والتجاوز على املبدأ االس��اس الذي قام��ت عليه الدول 

احلديثة )فصل السلطات واستقاللية القضاء(.
لقد ش��اهدنا جميعاً كيف اصطف ع��دد من القضاة 
الذي��ن تقلدوا مناصب حساس��ة بع��د "التغيير" الى 
جانب االحزاب والكتل املتنفذة، من دون ادنى وجع مهني 
وقيمي، وكيف كرسوا ما حفظوه من نصوص قانونية 
وديباجات خلدم��ة املآرب الضيقة لقوى وكتل "الهويات 
القاتل��ة" الطائفية منه��ا أو االثنية. باملقاب��ل نادراً ما 
نعثر على قض��اة أو قانونيني امتلك��وا ناصية الثقافة 
العميق��ة واجل��رأة عل��ى االصطفاف لصالح مش��روع 
التأسيس ملؤسسات الدولة والى قيم احلداثة والتعددية 
والتي متثل الش��رط االس��اس المتالك القضاء ملكانته 
واس��تقالليته ونفوذه. مث��ل هذه الوقائ��ع واملعطيات 
تؤكد ان الطريق ما زال طويالً أمامنا كي نحظى بقضاء 
مهني ومس��تقل وبتشريعات تليق بالوطن الذي اهدى 
البش��رية بواكير املدون��ات والتش��ريعات التي نظمت 

حياة البشر..  

القضاء والقانون

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

بغداد - الصباح الجديد:
املوس��يقية،  الفن��ون  دائ��رة  نظم��ت 
مهرج��ان "لبي��ك ي��ا عراق الس��ادس" 
لألنش��ودة الوطنية عل��ى قاعة الرباط 
حتت شعار "قادمون يا نينوى"، مبناسبة 
انتصارات قواتنا األمنية البطلة، ورجال 
احلش��د الش��عبي، والبيش��مركه في 
مع��ارك التحرير ضد عصاب��ات داعش 

اإلرهابية. 
حضر احلف��ل ف��وزي االتروش��ي وكيل 
وزارة الثقاف��ة، ونقي��ب الفنانني صباح 
املن��دالوي، وجم��ع غفير م��ن الفنانني، 
واألدباء، واملثقفني، واملس��اندين للقوات 
األمني��ة، وق��دم ع��دد م��ن األناش��يد 
واألهازيج منها "قامت الساعة، وجيش 
وحش��د، وعد ع��ني األه��ل، وراجعني يا 
نينوى، وهال وين هال، والتحدي، والبصرة 
مش��تاكة، ونادانه الوطن، وخلي نشد 
حزمن��ه، وأنا أختك، وح��ي على اجلهاد، 

وجينه يا موصل".
وقال حسني س��عد مدير الفرق الفنية 
ف��ي دائرة الفنون: إن املهرجان تش��ارك 
فيه خمس ف��رق فنية هي، فرقة بغداد 
العراقي،  اإلنش��اد  وفرقة  للموسيقى، 

وفرق��ة الريف، وفرقة املرب��ع البغدادي، 
وفرق��ة ناظ��م الغزالي، وفرقة س��ومر 
للفنون الشعبية، إضافة إلى نخبة من 
املطرب��ني العراقيني منهم أمل خضير، 
وأديب��ة، واحم��د نعم��ة، ووحي��د علي، 
وجاس��م حي��در، وعمار العرب��ي، ورعد 
نيس��ان، وامللحنون جناح عب��د الغفور، 
وعل��ي خص��اف، ومحمد ه��ادي، وعدد 
آخر من املبدع��ني العراقيني في مجال 

الشعر والتلحني.
وقال امللح��ن جناح عبد الغفور: إن دائرة 
الفنون املوس��يقية س��باقة دائما في 
إقامة املهرجانات للمناسبات الوطنية، 
وأي مناس��بات أخرى تخ��ص املطربني 
الرواد، مهرجان األغنية الوطنية والذي 
جرت التحضيرات له منذ ش��هر، يأتي 
بالتزامن مع االنتصارات الكبيرة للقوات 
األمنية البطلة واحلش��د والبيشمركه 

ف��ي مع��ارك املوصل، ويتضم��ن أغاني 
وأناش��يد انفرادية وجماعي��ة ترافقها 

لوحات فنية جميلة". 
وحول مش��اركته ف��ي املهرج��ان، ذكر 
الفنان جناح عبد الغفور انه قام بالتوزيع 
املوس��يقي لبعض األغاني منها أغنية 
"االنش��ودة"، وأغنية للمطرب جاسم 
حي��در م��ن املوص��ل احلبيب��ة، وتلحني 
أغني��ة للفنان احم��د نعم��ة، وأغنية 
لغ��ات،  بأرب��ع  س��يغنيها  "جوب��ي" 
والتركمانية،  والكلداني��ة،  اآلش��ورية، 
والعربية، وهي من كلمات الشاعر كرمي 
العبودي، وس��ترافقه ف��ي أدائها فرقة 
سومر للفنون الشعبية بلوحة جميلة 
تعطي دالل��ة على أن الع��راق باقة ورد 

جميلة بتنوع األطياف واألديان. 
إن  خضي��ر:  أم��ل  املطرب��ة  وقال��ت 
األغني��ة  مهرج��ان  ف��ي  مش��اركتي 
الوطنية هي مشاركة وجدانية لدعم 
القوات األمنية البطلة في معارك حترير 
تراب العراق الطاهر، واألغنية املشاركة 
"أن��ا أختك" كلمات محمد زهور واحلان 
علي سرحان، كلماتها بسيطة اال إنها 

كبيرة مبعانيها وحلنها. 

إنطالق مهرجان )لبيك يا عراق السادس( لإلنشودة الوطنية

جانب من احلضور

البكاء والعويل في 
عراق الديمقراطية..!

جاسم المطير

ف��ي كل القن��وات الفضائية نش��اهد ،كل 
نهار وكل ليلة، مش��اهد بكاء وعويل تكسر 

القلب وتخسف الكليتني ..!
وزير املالية يبكي ويعّول ألن وزارته بال مال ..!

 محافظ بغداد يبكي ويعّول بسبب اقالته ، 
قبلها وبعدها كان يبكي ويعول  ، أيضاً..!

 املواط��ن الفقي��ر يبك��ي ويعّول ألن��ه تناول 
وجبة من رز فاسد وأمغصته..!

  رئيس جلنة النزاهة يبكي ويعّول الن النزاهة 
مقطوعة النسل في الدولة العراقية..!

وزارة الهج��رة واملهجرين يعق��دون اجتماعا 
مش��تركا مع النازحني للبكاء والعويل على 

حالهم.
نيجرف��ان البارزان��ي والدكت��ور برهم صالح   
يبكي��ان ويعوالن على حال املوظفني الذين ال 

يقبضون رواتبهم..!
كل احلكوم��ة تبكي وتع��ول مثلما جند كل 
اجملرم��ني يبكون ويعول��ون  ..! لكن ال جند في 
مؤسس��ة القضاء العراقي من يقول لنا من 
هو س��بب الب��كاء والعويل ..  م��ن هو اجملرم 
.. من ه��و القاتل.. من هو القتي��ل..! ما هي 
البداي��ة ومت��ى تنته��ي،  أو ما ه��ي النهاية 

ومتى تبتدئ..!
الشيء الوحيد املعروف بالعراق الدميقراطي 
املعاصر هو وجود تنظيم  داعش، الذي أوجد 
طبقتني  من الن��اس : طبقة احلكام ميلكون 
الطع��ام الفاخ��ر وال ميلك��ون الش��هية ..! 
وطبقة احملكومني ميلكون الش��هية الفاخرة 
وال ميلك��ون الطع��ام . كال النوع��ني يبك��ي 

ويعول..!

بصرة الهاي في 21 – 1 – 2017

باتصال مع مكتب احملامي 
وكيل  املوس��وي  اش��رف 
رويدا  الس��ورية  الفنان��ة 
التصريحات  حول  عطية 
عن  الص��ادرة  والبيان��ات 
ش��ركة املولى برودكشن 
ق��ال "تفني��دا للمزاع��م 
والوقائع املغلوطة بانهم 
غي��ر مبلغ��ني  بالدعاوى 
املقام��ة  القضائي��ة 
بحقه��م، فإنن��ا والتزاما 
والسجال،  الرد  بعدم  منا 
ملس��اعي  واس��تكماال 
الصلح ن��ورد فقط صورة 

واحدة فقط من مجموع 
مستندات، تؤكد تهربهم 
اجللس��ات  حض��ور  م��ن 
الوجاهي��ة  واحملاكم��ة 
وتبلغهم موعد اجللس��ة 

االخيرة".

الفنان��ة  كش��فت 
اللبناني��ة س��يرين عب��د 
الن��ور، ع��ن عودته��ا إلى 
العمل الدرامي، بعد مدة 
االستراحة التي اختارتها 
أن  مؤك��دة  ع��ام،  قب��ل 
العمل الذي حرضها على 
تلك العودة ه��و "قناديل 

العشق".
وأضاف��ت عب��د النور في 
لها  خاص��ة  تصريح��ات 
قائل��ة "رمب��ا احمل��ور العام 
للعم��ل ش��جعني على 
القبول به، ال سيما أنني 
س��أقدم ش��خصية ل��م 
يسبق أن تطرقت لها من 
االن  قب��ل، لكنني حت��ى 

املسلسل،  أوقع عقد  لم 
وفي انتظار أن يتم تعديل 
املتعلقة  اجلوان��ب  بعض 
الذي س��أقدمه،  بال��دور، 
وأراهن أنه من األدوار التي 
س��تضيف إلى مسيرتي 

الفنية".
وتابعت "العمل من إخراج 

سيف الدين السبيعي. 

كش��فت وس��ائل إع��الم 
حتس��ن  ع��ن  مصري��ة 
املص��ري  الفن��ان  حال��ة 
محم��د مني��ر الصحية، 
لعملية   خضوع��ه  بع��د 
جراحي��ة ف��ي أملانيا قبل 
أي��ام في مفص��ل الركبة 
األلم  بع��د معاناته م��ن 

ملدة طويلة.
وم��ن املفت��رض أن يتاب��ع 
محم��د مني��ر عالجه في 
أملانيا ألسابيع قليلة، ومن 
بعده��ا يع��ود إل��ى مصر 

ملتابعة أعماله الفنية.
مني��ر  أّن محم��د  نذك��ر 

أغني��ة  مؤخ��راً  أطل��ق 
"الل��ي غاي��ب" وهي جزء 
من أغني��ة "لقيتك فني" 
للفنان��ة الراحل��ة فاي��زة 
أحم��د، وقد القت األغنية 
إعج��اب محبي��ه، حي��ث 

أشادوا بالعمل ككل.

رويدة عطية

محمد منير

سيرين عبد النور

أخبــارهــــــــــم

مساميــر 

ج����اك  ق������رر 
املمث��ل  نيكلس��ون 
الكبير  االميرك��ي 

مسيرته  انهاء 
السينمائية، 
ل  ا عت���ز ا و
ل��ف����ن  ا
س����ط  و
ن  ح��ز

خي��م 
على 

اصدقائ��ه وجمهوره الذي ما زال 
تواقا ملشاهدته في ادوار جديدة 
ناه��ز  عم��ره  ان  برغ��م 

الثمانني.
وق��د اك��دت وس��ائل 
اخلبر،  ذل��ك  اعالمي��ة 
بيتر  لكن صديق��ه 
فون��دا نفى علمه 
وراء  بالس��بب 
ه��ذا القرار، 

بع��د 
ة  مس��ير

فني��ة س��ينمائية امت��دت قرابة الس��تني 
عاما.

 "?How Do You Know"  وق��د كان فيل��م
آخر عمل سينمائي شارك جاك نيكلسون 
في تصوي��ره، حيث بدأ ع��رض هذا الفيلم 
في دور الس��ينما في ديسمبر/كانون األول 

عام 2010.
جاك نيكلس��ون ممثل ومخرج أميركي بارز 
من أصل هولندي. ترش��ح جلائزة األوسكار 
12 م��رة، وف��از بثالث من ه��ذه اجلوائز، كما 
منح جوائ��ز BAFTA ث��الث م��رات، وجائزة 

الكرة الذهبية سبع مرات.
مثل ج��اك نيكلس��ون أدوارا في عش��رات 
األف��الم من أبرزها "احده��م طار فوق عش 
الوق��واق" و"أفض��ل م��ا ميك��ن حصوله" 
و"احل��ي  الوط��واط"  و"الرج��ل  و"ذئ��ب" 

الصيني".
ويعد كثي��ر من النقاد إن جاك نيكلس��ون 
الس��ينما  تاري��خ  ف��ي  ممث��ل  كأفض��ل 

األميركية.

جاك نيكلسون يعتزل التمثيل بعد
                 مسيرة 60 عامًا

واشنطن - ايهاب عمر:

لندن- رويترز:
ميكن لتمثال ارتفاعه 14 قدما لثور 
مجن��ح مصنوع من عل��ب العصير 
الفارغ��ة، حتية زوار س��احة الطرف 
األغ��ر بلندن العام املقب��ل، إذ اختير 
من قائمة مختصرة كش��ف عنها 

النقاب يوم اخلميس.
اس��ُتلهم التمث��ال ال��ذي يحم��ل 
اس��م "ذا إنفيزبل إينيمي شود نوت 
إكزيس��ت" للفنان مايكل راكوفتز، 
م��ن متث��ال ألح��د اآلله��ة العراقية 
القدمي��ة كان موضوع��ا في مدخل 
محافظ��ة نينوى العراقي��ة قبل أن 
يدم��ره مس��لحو تنظي��م الدول��ة 

اإلسالمية عام 2015.
وهو من بني خمس��ة أعمال 

سيشغل  مرشحة،  فنية 
اثن��ان منه��ا املنص��ة 

الرابعة في س��احة 
من  األغر  الط��رف 
و2020 على   2018

الترتيب.
وم��ن ب��ني منافس��يه "ذا إن��د" أو 
"النهاي��ة" لهيذر فليبس��ون، وهو 
عبارة عن مجسم لدوامة من كرمية 
اخلفق على قمتها حب��ة من الكرز، 
وتق��ف ذبابة عل��ى الكرمية في حني 
تس��تقر طائ��رة م��ن دون طيار على 

حبة الكرز.
وس��تعرض مناذج األعمال اخلمس��ة 
بالقائم��ة اخملتص��رة ف��ي املع��رض 
الوطني في لندن من 19 يناير كانون 

الثاني حتى 26 مارس آذار.
وظل��ت املنصة الرابع��ة التي بنيت 
ف��ي األس��اس 

لتحم��ل 
ل  متث��ا

الفروس��ية للملك وليام الرابع عام 
1841، خالية ألكث��ر من نصف قرن 

بسبب نقص التمويل.
ويوج��د حالي��ا على القاع��دة متثال 
"ريلي جود" لديفيد ش��ريجلي وهو 
عبارة عن يد ترفع اإلبهام تعبيرا عن 

االستحسان.

الصباح الجديد- وكاالت:
انتش��ر ش��ريط فيدي��و عل��ى مواقع 
التواص��ل االجتماع��ي، يظه��ر في��ه 
املغني الباكستاني  "عاطف اسلم" 
وه��و يتوقف ع��ن الغن��اء، وينزل عن 
خشبة املس��رح لينقذ فتاة تعرضت 

للتحرش.
الباكس��تاني  املغن��ي  أوق��ف  وق��د 

الش��هير "اس��لم": حفله االخير في 
مدين��ة كراتش��ي الباكس��تانية من 
أجل إنقاذ الفتاة من حترش مجموعة 

من الشبان.
وق��ام بس��حب الفت��اة الى املس��رح 
وطلب م��ن منظمي احلفل ان يقدموا 
لها مقعًدا آخر في الصالة، األمر الذي 

نال إعجاب اجلماهير واحترامهم.

الصباح الجديد - وكاالت:
بولينيزي��ا  حكوم��ة  وقع��ت 
اتفاق��ا م��ع معهد  الفرنس��ية 
Seasteading لبن��اء أول مدينة 
عائم��ة في العالم،  قبالة جزيرة 
تاهيتي ف��ي احمليط الهادئ خالل 

السنتني املقبلتني.

ويبدو أن هذه الفكرة الطموحة 
تق��وم على إنش��اء مدن ش��به 
امل��كان  لتك��ون  مس��تقلة 
املثال��ي من أجل فرض أس��اليب 
وتش��كيل  احلكم  لطرق  جديدة 

احلكومات.
اس��تغرق األم��ر من فري��ق عمل 

ومق��ره   Seasteading معه��د 
بدع��م  و  كاليفورني��ا،  والي��ة 
بيت��ر   ،Paypal م��ن مؤس����س 
تي��ل، خمس س��نوات م��ن أجل 
تصمي����م "مجمع��ات دائم��ة 
مي��اه  عل��ى  عائم��ة  ومبتك��رة 

البحر".

تمثال ألثر عراقي مدّمر ضمن
 قائمة أعمال في لندن

مغنٍّ باكستاني يوقف حفله 
لينقذ فتاة من التحرش

الكشف عن خطة بناء أول مدينة عائمة في العالم
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