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بغداد - أسامة نجاح:
تتأهب القوات األمنية القتحام 
اجلان��ب األمين ملدينة املوصل من 
عصابات داع��ش اإلرهابية بعد 
إكم��ال جمي��ع االس��تعدادات 
العسكرية لذلك ، فيما شددت 
جلن��ة االم��ن والدف��اع النيابية 
بضرورة اإلسراع في حترير اجلانب 
األمي��ن ملدين��ة املوص��ل ووض��ع 
اخلط��ط املناس��بة له��ا إلنقاذ 

األهالي احملتجزين فيه.
وقال مصدر امني رفيع املستوى 
في قيادة العمليات املشتركة ، 
يوم أم��س اجلمعة ،  أن "الفرقة 
املدرعة التاسعة املتمركزة في 
احملور الشمالي للساحل األيسر 
ب��دأت عملي��ات  املوص��ل  م��ن 
االس��تعداد والتهي��ؤ النط��اق 
معركة حترير اجلان��ب األمين من 

املدينة".
وأضاف املصدر في حديث خاص 
لصحيف��ة ‘‘الصباح اجلديد‘‘  ان 
"قيادة الفرقة التاسعة باشرت 
االس��تحضار  عل��ى  باإلط��اع 
زخم  للق��وات إلدامة  والتهي��ؤ 
امليداني��ة  واملتابع��ة  املعرك��ة 
لرف��ع ال��روح املعنوي��ة لديهم 
ول��دى املقاتل��ن وحثه��م على 
بذل املزيد من العطاء حتى يتم 

إكم��ال فرحة النص��ر واخلاص 
من عصابات داعش اإلرهابية".

وأوضح املصدر الذي لم يفصح 
عن أس��مه أن "مفارز التصليح 
التابعة للواء املدرع )34( باشرت 
العج��ات  وتصلي��ح  بإدام��ة 
القتالي��ة والناق��ات والدبابات 
التابعة للفرقة وتدريعها لغرض 
تقلي��ل اإلصابات واخلس��ائر في 

املعدات".
ومن جانبها ش��ددت جلنة األمن 
والدفاع النيابي��ة ، يوم اجلمعة 
، على ض��رورة اإلس��راع بتحرير 
اجلان��ب األمين ملدينة املوصل من 

عصابات داعش اإلرهابية.
وق��ال عض��و اللجن��ة النائ��ب 
لصحيف��ة  الغ��راوي  ماج��د 
‘‘الصب��اح اجلدي��د‘‘  أن" قي��ادة 
العملي��ات املش��تركة عليه��ا 
وض��ع خطط جديدة واإلس��راع 
في حترير املوصل " مش��يرًا إلى 
إن "األجه��زة األمنية واحلش��د 
تب��ذل  والعش��ائر  الش��عبي 
أقص��ى اجله��ود حملارب��ة داعش 
اإلرهاب��ي وإيقاع أكبر اخلس��ائر 
في صفوفها" ، داعياً في الوقت 
نفسه ، األهالي في املوصل الى 
التع��اون م��ع األجه��زة األمنية 
وإيص��ال أي معلومة ميتلكونها 

عن حتركات العدو".
وتابع عضو اللجنة "إننا واثقون 

اإلرهاب��ي  داع��ش  صفح��ة  إن 
س��تنطوي قريباً وس��وف تكون 

قبضة العراق قوية ويس��تطيع 
ان يحاف��ظ عل��ى االنتص��ارات 

الكبيرة في ميادين القتال".
تتمة ص3

استعدادات واسعة للقّوات األمنية القتحام أيمن 
الموصل وداعش يفقد السيطرة على تنظيمه

اجليش العراقي يقصف مواقع داعش في اجلانب األمين

بغداد ـ الصباح الجديد:
ف��ي  محل��ي  مص��در  اف��اد 
ب��أن  اجلمع��ة،  نينوى،ام��س 
"داعش" أغلق جميع مقرات ما 
يس��مى احلس��بة وقرر تصفية 
أمواله��ا ونق��ل عناصره��ا الى 

جبهات القتال غربي احملافظة.
حدي��ث  ف��ي  املص��در  وق��ال 

صحف��ي، إن "تنظي��م داع��ش 
أغل��ق جميع مكات��ب ومقرات 
دي��وان احلس��بة في الس��احل 
األمين م��ن املوصل وقرر تصفية 
حس��اباتها  وإغ��اق  أمواله��ا 
خش��ية وق��وع معلوماتها بيد 

القوات األمنية".
وأضاف املص��در ، أن "التنظيم 

قرر إرس��ال عناصر تلك املقرات 
القتال اس��تعداداً  إلى جبهات 
لصد عمليات القوات املشتركة 
املزم��ع انطاقه��ا خ��ال األيام 

القليلة املقبلة".
وأفاد مصدر أمني في محافظة 
تنظي��م "داعش"  بأن  كركوك، 
اختطف 385 ش��خصاً فاراً من 

قض��اء احلويج��ة جن��وب غربي 
احملافظ��ة بس��بب "ت��رك أرض 

اخلافة".
وقال املصدر في حديث صحفي، 
داع��ش  تنظي��م  "عناص��ر  إن 
اختطف��وا 260 ش��خصاً قرب 
قرية ذيبات ف��ي أثناء توجههم 
إلى مكتب خال��د جنوب غربي 

كرك��وك، واختطفوا أيضاً 125 
شخصاً قرب قرية حمل التابعة 
حلمرين"، مبيناً أن "هؤالء فارين 
من قضاء احلويجة جنوب غربي 

كركوك".
وأضاف املصدر ، أن "االختطاف 
يترك��ون  أنه��م  بحج��ة  كان 
أرض اخلاف��ة ومتعاون��ون م��ع 

لغ��رض  األمني��ة  الس��لطات 
تهري��ب املدني��ن م��ن مواق��ع 
االرهاب��ي  التنظي��م  س��يطرة 
كرك��وك  محافظ��ات  ال��ى 
وصاح الدين"، مش��يراً إلى أن 
"التنظي��م اقتاد اخملتطفن إلى 

مركز قضاء احلويجة".
تتمة ص3

"داعش" يغلق مقّرات الحسبة ويصّفي أموالها غربي الموصل

بغداد ـ الصباح الجديد:
دونال��د  االميرك��ي،  الرئي��س  أك��د 
ترامب، لرئيس الوزراء حيدر العبادي 
في اتصال هاتفي بينهما جرى ليلة 
األول م��ن امس اخلمي��س على دعم 

باده للعراق في دحر االرهاب.
وذكر بيان للمكتب االعامي لرئيس 
الوزراء صدر بساعة متأخرة من يوم 
األول من ليلة اخلميس واطلعت عليه 
"الصب��اح اجلديد"، أن العبادي تلقى 
اتص��اال هاتفي��اً من ترام��ب، "تناول 
فيه الزعيمان العاقات الثنائية بن 

البلدين وسبل تطويرها".
البي��ان  بحس��ب  ترام��ب  وب��ارك 
عل��ى  املتحقق��ة  "باالنتص��ارات 

بالقوات  داع��ش مش��يداً  عصابات 
العالي��ة  وبالش��جاعة  العراقي��ة 
العب��ادي ف��ي قي��ادة احل��رب عل��ى 

االرهاب".
واش��ار الرئيس االميرك��ي الى "أننا 
س��نعمل س��وية لدحر االرهاب الن 
الع��راق حليف لن��ا" وأك��د مجدداً 
"دعوت��ه العب��ادي لزي��ارة الوالي��ات 

املتحدة االميركية".
بدوره اكد العبادي ان عصابات داعش 
االرهابية في مراحلها االخيرة اذ اننا 
نقاتله��م حالياً ف��ي املوصل وحررنا 
اجلزء االكبر منه��ا ومصممون على 

انهاء هذه املنظمة االرهابية.
تتمة ص3

ترامب للعبادي هاتفيًا: العراق 
حليفنا وسنعمل معًا لدحر اإلرهاب

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعل��ن الرئي��س اإليران��ي، حس��ن 
روحان��ي، أن باده قدمت ش��كوى 
حملكمة الع��دل الدولية في الهاي، 
عازي��اً الس��بب ال��ى م��ا وصف��ه 
ب�"احلظ��ر الظالم" ال��ذي فرضته 

الواليات املتحدة األميركية.
وفي تصريح للمراس��لن في أثناء 
حضوره في مسيرات ذكرى انتصار 
روحاني،  "الثورة اإلس��امية" قال 
إن "الشعب اإليراني برهن للعالم 
م��ن جديد عب��ر حضوره الواس��ع 
بان الثورة مازالت حية وهي تش��ق 
طريقه��ا نح��و حتقي��ق األه��داف 

الس��امية"، الفت��اً ال��ى أن "باده 
العدل  قدم��ت ش��كوى حملكم��ة 
الدولي��ة في الهاي بس��بب احلظر 
الظال��م ال��ذي فرضت��ه الواليات 

املتحدة األميركية". 
واعتب��ر الرئي��س روحان��ي احلضور 
بأن��ه  للجماهي��ر  املليون��ي 
الوطن��ي  لاقت��دار  "اس��تعراض 
للباد"، مبينا "أبناء الشعب نزلوا 
الى الشوارع ليبلغوا العالم بانهم 
ملتفون حول ثورتهم اإلس��امية 
ونهج اإلم��ام الراحل قدس س��ره 

وقائد الثورة اإلسامية". 
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت وزارة الدف��اع امس اجلمعة 
عن اجراء القوات البحرية العراقية 
جولة استطاعية في مياه شمال 

اخلليج.
وقال��ت ال��وزارة في بي��ان اطلعت 
علي��ه "الصب��اح اجلدي��د" ان هذه 
اجلول��ة الت��ي أجريت ه��ي لتأمن 
النفطي��ة  للموان��ئ  احلماي��ة 
ومتابعة إجراءات احلد من عمليات 
التهريب، فض��اً عن متابعة دخول 
الس��فن التجارية إلى مياه العراق 
اإلقليمي��ة؛ مل��ا لذل��ك م��ن أبعاد 

مهمة ترفد اقتصاد البلد.
من جهته قال قائد عمليات البصرة 
الفريق الركن جميل الشمري الذي 
كان يراف��ق الق��وات خ��ال اجلولة، 
ان��ه "قمن��ا بعملة اس��تطاعية 
برفق��ة قائد الق��وة البحرية، وعدد 
م��ن الضباط م��ن مين��اء ام قصر 
باجت��اه خ��ور عب��داهلل باجت��اه خور 
العمية واملنشآت النفطية ملراقبة 
والعمليات  العراقي��ة،  الس��واحل 
املش��بوهة التي تق��وم بها بعض 

الزوارق".
تتمة ص3

الرئيس اإليراني يقاضي أميركا في 
محكمة العدل الدولية بسبب الحظر

القّوات البحرية العراقية تجري 
عملية استطالعية بـ"خور عبداهلل"

عودة 60 ألف نازح إلى مناطقهم 
المحررة في الموصل

داعش يدعو عناصره لتخزين المواد الغذائية 
والمياه استعدادًا لمعركة "شرسة" 23

بغداد ـ الصباح الجديد:
أيدت محكمة االستئناف في 
سان فرانسيس��كو، اخلميس، 
مناه��ض  مرس��وم  تعلي��ق 
للهجرة أص��دره دونالد ترامب، 
م��ا يش��كل إحراج��اً للرئيس 
ب��أن  وع��د  ال��ذي  األميرك��ي 
يواص��ل الدفاع أم��ام القضاء 
عن مرس��ومه الذي جعل منه 
أحد الوعود األكث��ر رمزية إبان 

حملته االنتخابية.
الثاث��ة في  وكت��ب القض��اة 
محكمة االس��تئناف في قرار 
اتخ��ذوه باإلجم��اع أن الطعن 
الذي تقدم ب��ه البيت األبيض 
"مرفوض��اً"، مش��ددين عل��ى 
"املصلح��ة  حماي��ة  ض��رورة 

العامة".
وخل��ص القضاة ف��ي قرارهم 
أن  إل��ى  متوقع��اً،  كان  ال��ذي 
اإلدارة األميركي��ة لم تبرهن أن 
استمرار تعليق مرسوم ترامب 

قد يؤدي إلى انتهاكات خطيرة 
ألمن الواليات املتحدة.

وكتب ترامب عل��ى تويتر بعد 
قليل م��ن إع��ان ه��ذا القرار 

أمن  احملكم��ة،  "س��أراكم في 
بادنا على احملك!".

والحق��اً وص��ف ف��ي حديث��ه 
إل��ى صحافين، ق��رار احملكمة 
بأنه "سياس��ي"، وق��ال "هذا 
فقط ق��رار صدر للت��و، لكننا 
بحسب  القضية"  سنكسب 
ما نقلت شبكة "إن بي سي".
وكان ترام��ب ق��دم طعن��اً في 
ق��رار قاض��ي س��ياتل ووصفه 
بأنه "شبه قاض" واعّد حكمه 

بأنه "فضيحة".
وأك��د القض��اة ولي��ام كنبي 
وريتش��ارد كليفتون وميشيل 
اإلدارة  أن  أيض��اً  فريدالن��د 
األميركي��ة "ل��م تق��دم دلياً 
عل��ى أن أجنبي��اً )متحدراً( من 
إحدى تلك البل��دان قد ارتكب 
هجوماً ف��ي الواليات املتحدة" 

في السابق.
وق��ال حاك��م واش��نطن جاي 
انسلي الذي رفع قضية تطعن 
في مرسوم ترامب "ال أحد فوق 

القانون، وال حتى الرئيس".

االستئناف األميركية ترفض للمرة الثانية حظر ترامب
 واألخير يغّرد: سأراكم في المحكمة العليا

بغداد- وعد الشمري:
النيابي��ة  اخلب��راء  جلن��ة  تواص��ل 
اجتماعاتها غداً االحد، لوضع نظام 
داخلي وآلّية ألختيار اعضاء مجلس 
املفوضن في املفوضية املس��تقلة 

لانتخابات.
وفيم��ا اش��ار اعض��اء اللجن��ة إلى 
وضعه��م س��قفاً زمني��اً لعملهم 
ينتهي في شهر ايلول املقبل، أكدوا 
أن القانون مينع ترش��يح شخصيات 
ترتب��ط باالحزاب، لكنه��م تخوفوا 

من دع��م كت��ل سياس��ية لبعض 
الكوالي��س  خل��ف  املرش��حن 

واظهارهم على أنهم مستقلون.
وق��ال عض��و اللجن��ة زانا س��عيد 
في حديث م��ع "الصب��اح اجلديد"، 
إن "اللجن��ة ب��دأت اعماله��ا نهاية 
االس��بوع املاض��ي، باجتماع عقدته 
اخلميس وترأسه نائب رئيس البرملان 

آرام شيخ محمد".
وتاب��ع س��عيد، النائ��ب ع��ن االحتاد 
االسامي الكردستاني أن "االجتماع 

االول ناقش بعض العناوين العريضة 
إل��ى  يدخ��ل  ول��م  متهيدي��اً  وكان 
التفاصي��ل"، وزاد أن "اتفاقاً حصل 
على عقد اللقاء الثاني غداً االحد".

الغ��د  "نقاش��ات  أن  إل��ى  وأش��ار 
س��تنصب على وضع نظ��ام داخلي 
ومعايي��ر الختي��ار  وآلي��ة  للجن��ة، 
اجلدي��دة،  للمفوضي��ة  املرش��حن 
إضافة إل��ى بعض اجلوان��ب الفنية 

املتعلقة بفتح ابواب الترشيح".
وأكد س��عيد "وضع س��قف زمني 

للجنة ينته��ي في أيل��ول املقبل"، 
ب�"الش��اقة  املهم��ة  ووص��ف 
والصعبة"، لكن��ه ذكر "علينا جتاوز 
جمي��ع املعرقات، ونح��ن ملتزمون 

باملّدد التي مت وضعها".
ون��ّوه إل��ى أن "اللجن��ة ستس��عى 
إلى عق��د اجتماعات مكثفة طيلة 
امل��دة الزمنية كون هن��اك مقابات 
للمرش��حن وغربلة له��م من أجل 

اختيار االفضل".
تتمة ص3

آلية جديدة الختيار أعضاء
مفوضية االنتخابات قبل أيلول المقبل

متابعة

تقريـر

أميركيون محتجون على قرار ترامب 

بغداد ـ الصباح الجديد:
التابعة  الس��ياحة،  ردت هيئ��ة 
الثقاف��ة واالث��ار، عل��ى  ل��وزارة 
حتذيرات أصدرتها وزارة اخلارجية 
االميركي��ة، األثنن املاضي، بنية 
اجلماعات االرهابية باس��تهداف 
العاصمة  رئيس��ة ف��ي  فن��ادق 

بغداد رتادها غربيون.
وقال رئيس الهيئة حمود محسن 
في بي��ان لل��وزارة اطلعت عليه 
فيه  اجلديد"، ش��جب  "الصباح 
"اإلعم��ال اإلرهابية والتهديدات 

الت��ي توجه إلى فنادق العاصمة 
الوافدون  يرتاده��ا  والت��ي  بغداد 

األجانب".
وأضاف محسن، إن "االنتصارات 
التي حققتها القوات املسلحة 
الش��عبي عل��ى قوى  واحلش��د 
الظام واإلرهاب الداعش��ي في 
جبه��ات التحرير جعلت��ه يلجا 
إلى محاوالت يائس��ة في تهديد 
مرافقنا السياحية ومنها فنادق 
بغداد من اجل التأثير على حركة 
الوافدي��ن إلى الع��راق وتعطيل 

اجلانب السياحي".
كبي��ر  "أملن��ا  أن  ال��ى  وأش��ار 
واجلي��ش  املس��لحة  بالق��وات 
والشرطة العيون الساهرة على 
استتباب األمن في العراق العزيز 
ومنها العاصمة في دحر اإلرهاب 

الداعشي ومشاريعه اخلائبة".
إن  الوافدي��ن  "نطمئ��ن  وتاب��ع 
فن��ادق العاصمة بغداد محمية 
ومؤمنة بالقوات األمنية بشكل 

جيد".
تتمة ص3

السياحة ترّد على تحذيرات أميركية:
فنادق بغداد محمية وّمؤمنة

بغداد ـ الصباح الجديد:
كش��ف وزير النفط جب��ار علي 
حسن اللعيبي عن خطة وزارته 
لزي��ادة انت��اج الغاز لغاي��ة عام 
2019، وبن أن الوزارة تعمل على 
توفي��ر أكث��ر م��ن 6 آالف فرصة 

للعمل من خال انش��اء مصانع 
ومنها  للبتروكيمياويات  جديدة 
مش��روع »نب��راس« مع ش��ركة 

»شل«.
جاء ذلك خال ترؤس��ه اجتماعا 
ملناقش��ة برنامج عمل شركتي 

غاز اجلن��وب وغاز البصرة حضره 
املفت��ش العام وامل��دراء العامون 
للدائرة الفنية ودائرة الدراس��ات 
وغ��از  اجلن��وب  غ��از  وش��ركتي 

البصرة، على وفق بيان للوزارة.
تفصيات ص7

"النفط": مصانع بتروكيمياويات
جديدة لتوفير 6 آالف فرصة عمل

بغداد ـ الصباح الجديد:
الصب��اح  حتري��ر  رئي��س  اس��تقبل 
اجلدي��د الزميل إس��ماعيل زاير ، في 
مق��ر الصحيف��ة وفداً م��ن الهيئة 
التأسيسية للتيار االجتماعي املدني 
الرفيعي،  الدكت��ور عل��ي  برئاس��ة 
وعق��د الوف��د اجتماع��اً تداولياً مع 
هيئ��ة التحرير تن��اول حتليل الوضع 
السياس��ي ف��ي البل��د ، واألف��كار 
املطروحة لصياغة املشروع الوطني 
الذي يشكل احد اهم أولويات التيار 
السياسي  اإلصاح  لبرنامج  ورؤيته 

ومرحلة مابعد داعش .
وأك��د رئيس التحرير،دع��م الصباح 
اجلديد للمش��اريع الوطنية املنتجة 

والفاعل��ة عل��ى وف��ق منطلق��ات 
وطني��ة ومبدأي��ة تخ��دم مصال��ح 
الوط��ن  وترع��ى س��يادة  الش��عب 

بعيداً عن املمارس��ات االس��قاطية 
والطائفي��ة والفئوي��ة الت��ي كانت 
وماتزال هي الس��بب الرئيسي التي 

ش��تت واربكت العمل السياس��ي 
واضاع��ت العديد م��ن الفرص امام 
الع��راق الن يرتق��ي الى مس��تويات 

افضل على جميع األصعدة .
وحتدث الدكت��ور علي الرفيعي قائا 
" سنحاول في تيارنا ان نتجنب كل 
األخط��اء التي حصلت ف��ي عموم 
العم��ل السياس��ي مركزي��ن على 
الوطنية  والقوى  الشبابيبة  احلركة 
احلقيقي��ة والتفاع��ل م��ع اجلمهور 
املبدأي��ة  املنطلق��ات  وف��ق  عل��ى 
والوطنية التي تلبي طموح الشارع 
العراقي مبوجب البرنامج السياسي 
الذي اع��ده التيار وال��ذي تناول كل 

الشرائح االجتماعية .

الهيئة التأسيسية للتيار االجتماعي المدني يزور "الصباح الجديد"

جانب من زيارة الهيئة ملقر الصحيفة
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السليمانية ـ عباس كاريزي:

في اطار السياسة املتاركة التي 
ينتهجها مؤخراً مع بغداد، والذي 
االقليم  ف��ي  املواطنون  يتحم��ل 
احل��زب  ،ب��دأ  الكارثي��ة  تبعات��ه 
الدميقراطي الكردستاني خطوات 
عملية باجتاه قطع شعرة معاوية 
املتبقي��ة بين��ه وب��ن احلكوم��ة 
االحتادي��ة ف��ي بغداد، اذ كش��ف 
قي��ادي ف��ي احل��زب الدميقراط��ي 
الكردس��تاني ان حزبه لن يشارك 
املقررة  البرملانية  االنتخاب��ات  في 

في نيسان 2017.
وبينم��ا اعل��ن املتح��دث باس��م 
الكردس��تاني  الدميقراطي  احلزب 
محم��ود محمد عن قرب ارس��ال 
وفدي��ن من اقليم كردس��تان الى 
بغ��داد للتباح��ث ف��ي ع��دد من 
واملش��كالت  واملس��ائل  القضايا 
العالقة بن االقليم وبغداد، اشار 
عل��ي عوني عضو اجمللس القيادي 
في احل��زب الدميقراط��ي ان احلزب 
س��يتناول ع��دم املش��اركة ف��ي 
العراق  البرملاني��ة في  االنتخابات 
الكوردس��تانية،  االح��زاب  م��ع 
مضيفاً ان وفد االقليم س��بحث 
خ��الل زيارته املرتقب��ة الى بغداد 
اس��تقالل كردستان مع  مسألة 

املسؤولن في العراق.
ان  محم��د  محم��ود  واض��اف 
االطراف الكردستانية بحثت في 
اربيل مع وف��د التحالف الوطني 
ال��ذي زار اربي��ل مؤخراً برئاس��ة 
الس��يد عم��ار احلكيم مس��ألة 
اس��تقالل االقليم، عقب س��عي 
بعض االط��راف لتخريب التوافق 
ال��ذي بني علي��ه الع��راق اجلديد 
الشراكة احلقيقة  والتجاوز على 

في البالد.
محمد اض��اف ان جلنت��ن واحدة 
واخرى فنية ستزوران  سياس��ية 
بغداد قريبا، االولى ستتباحث في 
السياس��ية ومس��ألة  العالقات 
س��تبحث  بينم��ا  االس��تقالل، 
اللجن��ة الثاني��ة االم��ور الفنية 

واالدارية.      

في غضون ذلك اعلن علي عوني 
القي��ادي في احل��زب الدميقراطي 
الكردس��تاني اول امس اخلميس، 
ان حزبه لن يشارك في االنتخابات 
البرملاني��ة املق��ررة ف��ي نيس��ان 

.2017
وتاب��ع عون��ي ان حزبه س��يتناول 
االنتخابات  ف��ي  املش��اركة  عدم 
البرملانية ف��ي العراق مع االحزاب 
ان  موضح��اً،  الكردس��تانية، 
البرملان العراقي يتجاهل مصالح 
الك��رد كما ان الش��يعة هم من 
عل��ى  ويس��يطرون  يتحكم��ون 
مفاصل الدول��ة، ويطالبون دائماً 

بحماية وحدة االراضي العراقية.
واض��اف: ان احلزب بح��ث مقترحاً 
قبل اي��ام، وه��و عدم املش��اركة 
املقررة  البرملانية  االنتخاب��ات  في 
في 4 نيس��ان 2017،  مش��يراً ان 
احلزب حسم امره بعدم املشاركة 
وس��يبحث مقترحه مع االحزاب 

الكردستانية.

احل��زب  داخ��ل  مطل��ع  مص��در 
الكردس��تاني رفض  الدميقراط��ي 
الكشف عن اس��مه بن للصباح 
اجلدي��د ان االجتم��اع االخير الذي 
عق��د االربعاء للمجل��س القيادي 
الدميقراط��ي، بحث عدة  للح��زب 
خط��وات باجت��اه اإلس��تقالل، كان 
بضمنه��ا مقاطع��ة االنتخاب��ات 
البرملاني��ة العراقي��ة املقبلة، وهو 
ما لقي اجماعاً لدى اغلب قيادات 

احلزب.
م��لء  ع��دم  إن  املص��در  واض��اف 
حقيبة ومنص��ب وزير املالية الذي 
كان من حص��ة احلزب الدميقراطي 
الكردستاني في احلكومة العراقية 
يأتي في سياق سياس��ة املتاركة 
الدميقراط��ي  ينتهجه��ا  الت��ي 

الكردستاني جتاه املركز.
بدوره قال عضو املكتب السياسي 
للحزب الدميقراطي الكردس��تاني 
جعف��ر إبراهي��م، ف��ي تصريح ان 
احل��زب الدميقراطي بح��ث بجدية 

ف��ي  مش��اركته  ق��رار  مس��ألة 
املقبل��ة،  العراقي��ة  االنتخاب��ات 
مضيف��اً أن هن��اك رأي��اً غالباً في 
احلزب الدميقراطي بعدم املشاركة 
ف��ي االنتخاب��ات العراقي��ة و«هذا 

الرأي قوي جداً«.
وقال��ت قن��اة روداو القريب��ة من 
احلزب الدميقراطي في خبر نشرته 
انه��ا حصل��ت عل��ى معلوم��ات 
تفيد ب��أن مجيء وف��د التحالف 
الوطن��ي العراق��ي خ��الل األي��ام 
املاضية الى أربيل، جاء ملنع احلزب 
الدميقراط��ي من االنس��حاب من 
العملية السياس��ية في العراق، 
وبينت ان الس��يد عم��ار احلكيم 
طالب أربيل باعطاء فرصة أخرى 
لبغداد الع��ادة النظر بتوجهاتها 

جتاه االقليم.
ويعكس قرار االنسحاب من بغداد 
وعدم املش��اركة ف��ي االنتخابات 
البرملاني��ة العراقي��ة رغبة احلزب 
الذي  الكردس��تاني،  الدميقراطي 

ال تش��اطره في��ه بقي��ة األحزاب 
الكردستانية، اذ قال عضو اجمللس 
القيادي النائب عن االحتاد الوطني 
الكردس��تاني اريز عب��داهلل »انه 
م��ادام بقين��ا ج��زءاً م��ن الدولة 
سنش��ارك  فبالتأكيد  العراقية، 
أن  يج��ب  ب��ل  االنتخاب��ات  ف��ي 
نش��ارك فيها، ال ميكن أن نهمش 
أنفسنا بأنفِسنا، وواضاف »هناك 
اآلن مساعي لتسوية املشكالت 

العالقة بن أربيل وبغداد«.
م��ن جانب��ه ع��ّد عض��و مجلس 
الن��واب عن ائتالف دول��ة القانون 
احل��زب  ق��رار  الربيع��ي  موف��ق 
انتخابات  الدميقراطي مقاطع��ة 
مجلس النواب، محاولٌة من بعض 
االفراد للضغط على بغداد، مبيناً 
ان تل��ك احملاولة لن يج��دي نفعاً 
الن بغداد ليس��ت على قرار واحد 
بل هن��اك قرارات متع��ددة، وتابع 
»إن الدميقراطي الكردس��تاني لن 
يس��تطيع فرض قرارات��ه احلزبية 

عل��ى مجل��س الن��واب وال عل��ى 
احلكوم��ة ألنن��ا نح��اول جعلها 
سياس��ية  أغلبي��ة  حكوم��ة 
ومجلس نواب بأغلبية سياسية. 
فإذا متاش��ى احلزب في سياسات 
االغلبية فإنه سيحصل على ما 
يريد وعلى جميع حقوق الشعب 

الكوردي«.
وحول اس��تقالل إقليم كردستان 
قال الربيعي أن احلزب الدميقراطي 
الكردستاني غير قادر وحده على 
تقرير مصير كردستان »مع إمياننا 
بحق الش��عب الكردي في تقرير 
مصي��ره« حي��ث أن للدميقراطي 
وف��ي  كردس��تان  ف��ي  ش��ركاء 
العراق«، مبيناً أنه »ينبغي االتفاق 
يتبناه��ا  الت��ي  عل��ى اخلط��وات 
احلزب الدميقراطي الكردس��تاني، 
الت��ي ع��ّد بع��ض ه��ذه املواقف 
نفس��ية موجهة ضد اش��خاص 
معينن وهي غير مفيدة لشعب 

كردستان.

الديمقراطي الكردستاني يصّعد: »لن نشارك
في االنتخابات البرلمانية المقبلة«

األطراف الكردستانية ال تشاطره الموقف
د.علي شمخي

االجناز الكبير الذي ينتظ��ره العراقيون جميعاً هو حترير 
مدنهم من االحتالل الداعش��ي  وط��رد فلول عصاباته 
وعودة االمن واالستقرار الى مناطق العراق كافة ومبوازاة 
ذلك االجناز تقترب مجموعة من االستحقاقات الوطنية 
التي البد من تضافر اجلهود الجل حتقيقها وفي مقدمة 
هذه االس��تحقاقات اعادة اعمار ه��ذه املدن التي دمرت 
احلرب اجزاء واس��عة من مرافقه��ا وتثبيت دعائم االمن 
وع��ودة النازحن اليها والش��روع باكم��ال اخلدمات الى 

مواطنيها ..
ومن دون وئام ومصاحلة مجتمعية وسياسية بن ممثلي 
املكون��ات التي تتش��ارك العيش في ه��ذه املدن الميكن 
ضم��ان أي تق��دم في هذا املل��ف واذا كن��ا نريد البحث 
ع��ن آليات لبث احلي��اة من جديد في ه��ذه املناطق من 
العراق فالبد اوال من االنطالق من مشروع وطني مركزي 
تنهض ب��ه بغداد العاصمة التي يلتق��ي عندها زعماء 
الكتل ويجتمع فيها الدعم العربي والعاملي الية مبادرة 
يتفق عليها العراقيون ولرمبا كان مش��روع تثبيت االمن 
واالس��تقرار في االنبار وص��الح الدين وديال��ى واملوصل 
فرصة كبيرة للدخول في مش��اريع سياس��ية اوس��ع 
ترسم معالم العراق اجلديد وقبل الدخول في تفاصيل 
هذه املش��اريع يقتضي احلال اوال ان يكون هناك اقتراب 
وطني بن االحزاب والكتل املمثلة في احلكومة والبرملان 
من اجل خلق مناخ آمن يطمئن فيه اجلميع على النوايا 
وااله��داف اما التباع��د والتعمق في اط��الق االتهامات 
فس��يكون مانع��اً وعائقاً كبيرًا في االس��راع باجناز هذا 
امللف وفي الوقت نفس��ه ف��ان اي دعم اقليمي او عاملي 
سيكون قاصراً ومترددًا وهو يرى اهل العراق منقسمن 
في مش��روع وطني هو خلدمة ش��عبهم ووطنهم ومن 
املؤسف اننا ومع اقتراب موعد حترير املوصل واستكمال 
حلق��ات االنتص��ار النهائي ان نس��مع م��ن بعض قادة 
الكتل السياس��ية او ممثليها تصريحات تبش��ر مبرحلة 
جديدة تري��د فيها هذه الكتل فرض اراداتها وتش��ترط 
مجموعة من الشروط للمضي مع تطلعات العراقين 
للخالص من ش��رور االرهاب ويح��اول بعضهم التعكز 
واالستقواء بدول محورية لها مساس مباشر بالقضية 
العراقية ومتتل��ك ادوات التأثير ف��ي الكثير من امللفات 
املتأزمة وس��يكون من املناس��ب مخاطب��ة ومصارحة 
مثل هؤالء وتنبيههم بان االبتعاد عن املش��روع الوطني 
العراق��ي واالقتراب من املش��اريع اخلارجي��ة االخرى هو 
ابتزاز مقيت يكش��ف عن انس��الخ اخالقي وفي الوقت 
نفسه هو االنتهازية بعينها التي تنتظر الفرص للقفز 
والوصول الى االهداف مهما كانت االضرار التي تصيب 
الوط��ن وأهله ..مانحتاجه الي��وم جميعاً اقتراب وطني 
ميكننا م��ن عبور املرحلة االصعب باقل التضحيات وقد 
علمتنا التجارب ان التحالفات الداخلية هي التي متنح 
العراق الق��وة وان التحالفات اخلارجية هي التي افضت 

الى الهدم والتفكك والتشرذم.

اقتراب وطني

تقـرير

ترجمة: سناء علي*

ف��ي عدة تقاري��ر لعدد م��ن املراقبن 
لالنتخاب��ات االميركي��ة وم��ا افرزته 
م��ن نتائج عل��ى املس��توى الداخلي 
واخلارج��ي اش��اروا ال��ى ان »  موجة 
الغضب في الداخل واخلارج للواليات 
املتح��دة االميركية  ش��هد تصاعداً 
مس��تمراً إزاء قرار الرئيس االميركي 
اجلدي��د دونال��د ترام��ب، ال��ذي منع 
مبوجبه رعايا سبع دول إسالمية من 
الس��فر إلى الوالي��ات املتحدة طيلة 
تسعن يوماً، حيث أثار القرار اجلديد 
ال��ذي وصف��ه البع��ض بالعنص��ري 
انتقادات دولية واحتجاجات واس��عة 
ف��ي كثير م��ن املط��ارات االميركية 
ببع��ض  الس��بل  تقطع��ت  حي��ث 

املسافرين من هذه الدول.« 
واضافوا ان »  قرارات ترامب املتسرعة 
وغي��ر املدروس��ة ميك��ن ان تكون لها 
نتائ��ج عكس��ية قد تض��ر مبصالح 
الوالي��ات املتحدة في العديد من دول 
العال��م، كما انه��ا س��تكون حافزاً 
جديداً لبع��ض املنظمات واجلماعات 
داع��ش  تنظي��م  منه��ا  اإلرهابي��ة 
اإلرهابي، الذي يحاول االس��تفادة من 
مواقف وتصريحات ترامب العنصرية 

التي اثارت الكثير من اجلدل.« 
وفي هذا الشأن اوضح املراقبون ان » 
عضوي مجلس الش��يوخ االميركي 

اجلمهوري��ن جون مكن وليندس��اي 
جراه��ام  ق��اال إن األمر ال��ذي أصدره 
الرئي��س دونالد ترام��ب بوقف دخول 
الالجئن ومواطني سبع دول تقطنها 
أغلبية مسلمة قد يساعد في جتنيد 
إرهابي��ن أكث��ر من مس��اعدته في 
حتس��ن األمن االميركي. وقال االثنان 
في بيان »نخشى في نهاية املطاف أن 
يصبح هذا األم��ر إيذاء ذاتياً متعمداً 
في احلرب ضد اإلره��اب.« وأضافا أنه 
يج��ب على الوالي��ات املتح��دة عدم 
منع حاملي البطاق��ة اخلضراء »من 
الع��ودة إلى البلد الذي يصفونه بأنه 
وطنهم. »هذا األمر التنفيذي يرسل 
إش��ارة س��واء مقصودة أم غير ذلك 
بأن اميركا ال تريد أن يأتي مس��لمون 
إل��ى بلدن��ا. وهذا هو س��بب تخوفنا 
م��ن احتمال أن يس��اعد ه��ذا األمر 
التنفيذي على جتني��د إرهابين أكثر 

من حتسن أمننا.«
ال��ى جان��ب ذل��ك اجت��اح الغض��ب 
العالم  حس��ب م��ا ذك��ره املراقبون 
رداً عل��ى حظر دخ��ول املهاجرين إلى 
الوالي��ات املتحدة فيم��ا انتقدت دول 
ع��دة منه��ا دول حليفة لواش��نطن 
منذ مدة طويلة اإلجراءات ووصفتها 
بأنه��ا متييزي��ة وتثير االنقس��امات. 
وانتق��دت حكوم��ات بدءا م��ن لندن 
وبرل��ن وانته��اء بجاكرت��ا وطه��ران 
األمر التنفي��ذي الذي أصدره الرئيس 

ويعل��ق  ترام��ب  دونال��د  االميرك��ي 
الس��ماح بدخول الالجئن إلى بالده 
ملدة أربعة أش��هر كما يحظر مؤقتاً 
الس��فر إلى الوالي��ات املتح��دة من 
س��وريا وس��ت دول أخ��رى غالبي��ة 
س��كانها م��ن املس��لمن بدعوى أن 
ذلك سيحمي الشعب االميركي من 

اإلرهاب.« 
وبين��وا ايض��ا ان��ه » وفي أملاني��ا التي 
اس��تضافت عدداً كبي��رًا من الالجئن 
الفاري��ن من احلرب األهلية في س��وريا 
قال��ت املستش��ارة أجنيال مي��ركل إن 
احل��رب العاملية عل��ى اإلره��اب ال تبرر 
اإلج��راءات »وال تب��رر وضع أش��خاص 

ذوي خلفيات محددة أو عقائد معينة 
حت��ت االرتياب العام« بحس��ب ما ذكر 
املتحدث باس��مها. وأض��اف املتحدث 
أن مي��ركل عبرت ع��ن مخاوفها خالل 
محادث��ة هاتفية مع ترامب. وقال إنها 
ذكرته بأنه وفقا ملعاهدات جنيف فإن 
على اجملتمع الدولي استقبال الالجئن 

بسبب احلروب ألسباب إنسانية.« 
واوضح��وا ايض��ا ان » البيت األبيض  
دافع عن تطبيقه لقرار الرئيس دونالد 
ترام��ب التنفي��ذي الذي اس��تهدف 
املهاجرين واملس��افرين من سبع دول 
أغلب س��كانها من املس��لمن وقال 
إن أكث��ر من 20 مس��افراً فحس��ب 
م��ا يزال��ون محتجزين. وق��ال رينس 
بريباس كبير موظفي البيت األبيض 
لبرنامج )ميت ذا بريس( على محطة 
)إن.بي.سي( »لم يكن األمر فوضويا« 
وأض��اف أن 325 ألف مس��افر دخلوا 
الواليات املتحدة في وقت سابق ولم 
يحتجز منهم سوى 109 مسافرين. 
»أغل��ب هؤالء األش��خاص  وأض��اف 
24 ش��خصاً  نح��و  لدين��ا  أعي��دوا. 
م��ا يزال��ون محتجزين وأتوق��ع طاملا 
أنهم ليس��وا أناساً س��يئن فإنهم 
سيعبرون قبل مرور نصف يوم آخر.«

كم��ا اش��اروا ال��ى ان »  الس��ناتور 
اجلمه��وري مين��ش مكوني��ل زعيم 
الش��يوخ  مجل��س  ف��ي  األغلبي��ة 
االميرك��ي  اك��د إن الواليات املتحدة 
حتتاج »ألن تك��ون حذرة« وهي تطبق 
قرار ترام��ب التنفيذي. وقال لبرنامج 
)ذيس ويك( على محطة )إيه.بي.سي( 
إن تشديد إجراءات فحص املهاجرين 
فكرة جيدة لك��ن »أعتقد من املهم 
أيض��ا أن نتذك��ر أن املس��لمن م��ن 
بن أفض��ل مصادرنا ف��ي احلرب ضد 

اإلرهاب النابع من التطرف اإلسالمي. 
ف��ي هذا البلد وفي اخلارج ... علينا أن 

نكون حذرين ونحن نطبق ذلك.«
واوضحوا ايضا ان » مسؤولن في ثالث 
واليات أميركي��ة   قالوا إن مجموعة 
م��ن ممثلي اإلدعاء يبحثون رفع دعاوى 
قضائي��ة إلبط��ال األم��ر التنفي��ذي 
الذي أص��دره الرئي��س دونالد ترامب 
مبنع مواطني س��بع دول ذات غالبية 
مسلمة من دخول الواليات املتحدة. 
ويتوق��ع أن يواج��ه ترام��ب معارضة 
شرسة من ممثلي اإلدعاء في الواليات 
الت��ي يحكمه��ا الدميقراطيون كما 
فعل املدعون اجلمهوريون مع سلفه 

الرئيس الدميقراطي باراك أوباما.« 
وبين��وا ايضا ان��ه » في ح��ال رفعت 
الوالي��ات دع��اوى قضائية فس��يزيد 
هذا من اخملاطر القانونية التي تواجه 
األم��ر التنفيذي الذي وقعه ترامب إذ 
أن معظ��م الدعاوى حتى اآلن رفعها 
أف��راد. وقال مس��ؤولون ف��ي مكتب 
املدعي العام في كل من بنسلفانيا 
وواش��نطن وهاواي إنهم يدرسون ما 
هي الدعاوى التي ميكن رفعها وأمام 
أي محكم��ة. وق��ال دوجالس تش��ن 
املدعي العام في والية هاواي »نعتقد 

أن األمر التنفيذي غير دستوري.«

*ع��ن معه��د بولينغ��ي لالبح��اث 
والدراسات االستراتيجية

القرارات المتسرعة يمكن أن تضر بمصالح الواليات المتحدة

موجة غضب في الداخل والخارج األميركي ضّد قرارات ترامب

بحثت األطراف 
الكردستانية في 
أربيل مع وفد التحالف 
الوطني الذي زار أربيل 
مؤخرًا برئاسة السيد 
عمار الحكيم مسألة 
استقالل اإلقليم، عقب 
سعي بعض األطراف 
لتخريب التوافق الذي 
بني عليه العراق الجديد 
والتجاوز على الشراكة 
الحقيقة في البالد

احلزب الدميقراطي الكردستاني

ترامب

بغداد � الصباح اجلديد:
اعل��ن وزير الهج��رة واملهجرين 
جاس��م اجل��اف، عن ع��ودة 60 
الف نازح الى مناطقهم احملررة 
في مدينة املوصل، مشيرا الى 
ان اعداد العائدين من النازحن 
ال��ى مناطقهم احمل��ررة بلغت 

مليون و 650 الف عائد.
وق��ال اجلاف في بيان صدر على 
مدير  نائب  اس��تقباله  هامش 

قسم الشرق االوسط وشمال 
افريقي��ا في منظم��ة هيومن 
رايت��س ووت��ش والوف��د املرافق 
لها ملى فقي��ه، واطلعت عليه 
»الصب��اح اجلدي��د« إن »الوزارة 
مستمرة بتأمن عودة النازحن 
دياره��م  ال��ى  اخمليم��ات  م��ن 
االصلي��ة ف��ي املناط��ق احملررة 
م��ن قبض��ة داع��ش االرهابي 

مبحافظة نينوى«.

واضاف اجل��اف، ان »فرق الوزارة 
بالتع��اون مع الق��وات االمنية 
ووزارة النقل حققت الى اليوم 
عودة 60 الف نازح متواجد في 
اخمليمات الى مناطق سكناهم 
االصلية في قرى س��هل نينوى 
ومناطق القوسيات وكوكجلي 
ومناط��ق اجلان��ب االيس��ر من 
املوصل فضالً عن ناحية القيارة 
مبحافظة نينوى«. ولفت اجلاف 

ال��ى ان »اع��داد العائدي��ن من 
النازحن الى مناطقهم احملررة 
بلغت مليون و 650 الف عائد«, 
مشيرا الى ان »الوزارة تستقبل 
يومي��ا ماب��ن االلف ال��ى الف 

وخمسمائة نازحا«.
»الق��وات  ان  الوزي��ر،  واوض��ح 
العس��كرية واالمنية حافظت 
بشكل جيد على ارواح املدنين 
واجالئهم الى املناطق االمنة«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
بح��ث وزي��را الدف��اع العراقي 
واألميرك��ي  احليال��ي  عرف��ان 
جيمس ماتيس، اإلس��تعدادات 
اجلارية لتحرير الس��احل األمين 
وُمناقش��ة  املوص��ل،  ملدين��ة 
اخلطط التي أع��دت لذلك في 

مكاملة هاتفية.
وقال��ت وزارة الدف��اع ف��ي بيان 
اطلعت عليه »الصباح اجلديد«، 

إن »وزير الدفاع العراقي عرفان 
محمود احليال��ي تلقى إتصاالً 
هاتفي��اً من نظي��ره األميركي 
جيم��س ماتي��س«، مبين��ة أن 
»اجلانب��ن بحثا االس��تعدادات 
اجلارية لتحرير الس��احل األمين 
ومناقش��ة  املوص��ل  ملدين��ة 

اخلطط التي أعدت لذلك«.
وبحس��ب البيان، جدد ماتيس 
»دع��م بالده للع��راق في حربه 

اإلرهابية«،  التنظيم��ات  ض��د 
مش��دداً على ض��رورة »تطهير 
مدين��ة املوص��ل م��ن تنظيم 

داعش«.
وأك��د، أن »الوالي��ات املتح��دة 
مستمرة في تقدمي كافة أنواع 
التدريب  ناحي��ة  م��ن  الدع��م 
واملعلوم��ات  والتس��ليح 
االس��تخبارية وكذل��ك الدعم 
اجل��وي وزيادة الضرب��ات اجلوية 

ضد اجملاميع اإلرهابية«.
العراق��ي  الوزيري��ن  أن  يذك��ر 
واألميركي يُع��دان حديثا عهد 
ف��ي منصبيهما، حي��ث إختار 
البرملان العراقي عرفان احليالي 
وزي��راً للدف��اع ف��ي )30 كانون 
إخت��ار  بينم��ا   ،)2017 الثان��ي 
الرئيس األميركي دونالد ترامب 
جيمس ماتيس وزيراً للبنتاغون 

في )1 كانون األول 2016(.

العراق وأميركا يبحثان تحرير أيمن الموصلعودة 60 ألف نازح الى مناطقهم المحررة في الموصل
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بغداد – انفجار ناسفة 
اعلن��ت قي��ادة عمليات بغ��داد عن 
اعتق��ال خلي��ة تابع��ة ملا يس��مى 
ب�"والي��ة بغ��داد في داع��ش" غربي 
العاصمة، مشيرة الى انها ضبطت 
اس��لحة وم��واد متفج��رة وحزامني 

ناسفني بحوزة اخللية.
القي��ادة  باس��م  املتح��دث  وق��ال 
العميد سعد معن إن "مفارز وكالة 
االحتادية  والتحقيقات  االستخبارات 
واستخبارات اللواء 5 الفرقة الرابعة 
ش��رطة احتادية متكن��ت من القبض 
على خلية ارهابية تنتمي لعصابات 
االرهاب��ي ضمن مايس��مى  داع��ش 

والية بغداد".
عل��ى صعي��د متص��ل اف��اد املصدر  
إن "عبوة ناس��فة كان��ت موضوعة 
عل��ى جانب طريق ف��ي منطقة هور 

رج��ب التابعة لل��دورة جنوبي بغداد 
انفجرت، مس��اء اليوم، ما أسفر عن 

إصابة مدني بجروح".

ديالى – قصف جوي 
اف��اد مص��در محلي ف��ي محافظة 
ديال��ى، ام��س اجلمع��ة، مبقت��ل م��ا 
يسمى ب� "أبو السمك" أحد "أهم" 
تنظي��م  ل��دى  للمتفج��رات  ناق��ل 
"داع��ش" ف��ي قصف جوي ش��مال 

شرق ب عقوبة.
وق��ال املص��در  إن "مروحي��ة قتالية 
قصفت جتمع��ا ملفرزة م��ن تنظيم 
داعش قرب بحي��رة حمرين، )64 كم 
ش��مال ش��رق بعقوبة(، م��ا أدى الى 
مقتل أحد أهم ناقلي املتفجرات في 
البحيرة ع��ن طريق القوارب وامللقب 
ب��� )اب��و الس��مك( واصاب���ة ع�دد 

آخ�ر". 

كركوك – انفجار ناسفة 
اكد مصدر أمني في شرطة محافظة 
كرك��وك ام��س اجلمع��ة ب��أن طف��ا 
قت��ل وأصيب رجلني م��ن عائلة واحدة 
بانفجار عبوة ناس��فة أم��ام منزلهم 

جنوبي احملافظة.
وقال املصدر إن "عبوة ناسفة انفجرت، 
مس��اء يوم امس ، أم��ام منزل في حي 
البدر على طريق املطار جنوبي كركوك 
مما أس��فر ع��ن مقتل طف��ل يبلغ من 
10 س��نوات وإصاب��ة رجل��ني  العم��ر 

بجروح متفاوتة". 

صالح الدين – هجوم مسلح 
اعلن مصدر محلي في محافظة صاح 
الدي��ن امس اجلمعة ب��أن عنصرين من 
"داعش" قتا بهجوم شنه مجهولون 

في الشرقاط شمالي احملافظة.
وقال املصدر  الذي رفض الكش��ف عن 

اتسمه إن "اثنني من مسلحي تنظيم 
داعش كانا يس��تقان دراجة نارية في 
طريق زراعي باجلانب األيس��ر من قضاء 
الش��رقاط، قت��ا، الي��وم، ف��ي هجوم 

مسلح شنه مجهولون عليهم".

الفلوجة – تفجير انتحاري
افاد مصدر امني في شرطة محافظة 
األنب��ار امس اجلمعة ب��أن جنديني قتا 
وأصي��ب اثنان اخ��ران بتفجير انتحاري 
جن��وب  امني��ة  س��يطرة  اس��تهدف 

الفلوجة.
وقال املصدر  الذي رفض الكش��ف عن 
اتس��مه إن "عجل��ة ملغم��ة يقودها 
انتح��اري، انفج��رت صباح ي��وم امس 
مس��تهدفة س��يطرة للجي��ش على 
طريق فلوجة-عامرية الصمود، جنوب 
الفلوجة، ما اسفر عن مقتل اثنني من 
عناصرها واصابة اثنني اخرين بجروح". 

االنبار – استهداف دورية 
كش��ف مص��در امن��ي في ش��رطة 
محافظة األنبار ب��أن ضابطاً وجندياً 
قتا وأصيب جنديان أخ��ران بانفجار 

عبوة ناسفة غربي احملافظة.
وقال املصدر الذي رفض الكشف عن 
اسمه إن "عبوة ناسفة مزروعة على 
جانب طريق انفجرت، فجر يوم امس 
لدى مرور دوري��ة للجيش في الطريق 
الدولي الس��ريع مبنطقة الكيلو 160 

غرب الرمادي". 

الديوانية – عملية امنية 
ش��رطة  ف��ي  امن��ي  مص��در  اك��د 
محافظ��ة الديواني��ة ان ق��وة أمنية 
الق��ت القبض عل��ى مته��م بتزوير 
لوحات أرقام السيارات في محافظة 

الديوانية.
وق��ال الناطق باس��م وزارة الداخلية 

"مف��ارز  أن  مع��ن  س��عد  العمي��د 
قس��م مكافحة اجلرمية املنظمة في 
الديواني��ة ألقت القبض على املتهم 
وذلك لقيامه بتزوير لوحات تسجيل 
س��يارات مختلف��ة االنواع م��ع ]50[ 
فس��فورة معده للتزوي��ر اضافة الى 
الع��دة اليدوية واألدوات املس��تعملة 

في التزوير".

نينوى – تفجير ملغمة 
اعل��ن مص��در محلي ف��ي محافظة 
نينوى امس اجلمعة عن تفجير سيارة 
ملغمة حتت الس��يطرة في الساحل 

األيسر ملدينة املوصل.
وقال املصدر الذي رفض الكشف عن 
اسمه إن "مفارز مديرية االستخبارات 
العسكرية ضبطت عجلة مفخخة 
كانت تنوي اس��تهدف املواطنني، ومت 
تفجيره��ا حت��ت الس��يطرة في حي 

االنتصار باملوصل". 

البصرة – انفجار صوتية 
ذكر مصدر أمني في شرطة محافظة 
البصرة ام��س اجلمعة بأن مجهولني 
قاموا بتفجي��ر عبوة صوتية على دار 
س��كنية، فيما مت تفجير عبوة ثانية 
على مقهى ش��بابي )كوفي ش��وب( 
يق��ع في مرك��ز املدينة، ولم تس��فر 

تلك الهجمات عن إصابات بشرية.
وق��ال املص��در  إن "مجهول��ني قاموا 
بتفجي��ر عبوة محلي��ة الصنع على 
مقهى ش��بابي )كوفي ش��وب( يقع 
في منطقة التحسينية ضمن مركز 
احملافظ��ة"، مبين��اً أن "االنفجار الذي 
ح��دث بحدود الس��اعة الواحدة بعد 
منتصف الليل تس��بب بأضرار مادية 
في املقهى واحملال التجارية اجملاورة له، 

من دون حدوث أية إصابات بشرية". 

ضبط خلية إرهابية ومواد متفجرة غربي بغداد * مقتل "أهم" ناقل للمتفجرات لدى "داعش" شرقي ب عقوبة 
تفجير انتحاري استهدف سيطرة أمنية جنوبي الفلوجة * تفجير ملغمة تحت السيطرة في الساحل األيسرللموصل

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
االجتماعي��ة  والش��ؤون  العم��ل  وزارة  وقع��ت 
،مذك��رة تفاهم مع املنظم��ة الدولية للهجرة 
]IOM[ للتعاون املش��ترك في مجال مس��اعدة 
النازح��ني وحل مش��اكل الفق��ر والبطالة في 

العراق.
وأوضح الوكيل االقدم للوزارة فالح العامري في 
بيان لل��وزارة اطلعت عليه "الصب��اح اجلديد"، 
ان "مذك��رة التفاهم الت��ي وقعت مع منظمة 
الهج��رة تتضم��ن التع��اون في مج��ال ادماج 
النازحني واعادة ادم��اج العائدين والعاطلني من 
العمل الذين يعملون دون مس��توى مؤهاتهم، 
والتعاون ف��ي مجال تبادل املعلومات عن حاالت 
البطالة والعمال والتشغيل بهدف ايجاد احللول 
املناس��بة بش��أنها، فضا عن تدري��ب وتوعية 
ماكات الوزارة في مجال احلد من ظاهرة هجرة 

اليد العاملة".
واضاف ان "املذكرة تتضمن أيضا تدريب وتوعية 
م��اكات ال��وزارة في مج��ال مكافح��ة االجتار 
بالبشر والتشاور بني الطرفني بشأن هجرة اليد 
العامل��ة ضمن اس��تراتيجيات الدولة وخطط 

تقدمي املساعدة من قبل املنظمة الدولية".

بغداد ـ الصباح الجديد:
أفادت ش��ركة املوان��ئ التابعة ل��وزارة النقل 
امس اجلمع��ة باس��تقبالها "أط��ول" باخرة 

حاملة للحاويات في تاريخ املوانئ العراقية.
وقال املتحدث باس��م الش��ركة امنار الصافي 
في تصريح اطلعت علي��ه "الصباح اجلديد"، 
ان "ميناء ام قصر استقبل ثاث بواخر حاملة 
للحاويات ومن بينها اطول باخرة يصل طولها 
الى 325 متر حاملة الكبر عدد من احلاويا ت".

وأوض��ح ان الباخ��رة.)MSC VTTORIA ( التي 
رس��ت عل��ى رصيف��ي  15..14 لطولها الذي 
اليحتويه رصيف واحد  حتمل3100 حاوية فيما 

هي االطول حلد االن تدخل موانئ العراق".
 YM ( وأضاف الصافي انه رست كذلك الباخرة
INCEPTION( احململ��ة باحلاوي��ات ايضا البالغ 

عددها 774 حيث رست على رصيف 11.
وتاب��ع ان الباخ��رة ) BUSAN TRADER(  ق��د 
رس��ت وهي حتمل 130 حاوية حيث مت عملية 

تفريغها على رصيف 20  .

بغداد ـ الصباح الجديد:
وقع��ت احلكوم��ة العراقي��ة م��ع نظيرته��ا 
التش��يكية، مذكرتي تفاه��م األولى تخصُّ 
التش��اور والتع��اون السياس��يَّ ف��ي احملافل 
الدولّية، والثانية تطوير وزيادة التنسيق وتبادل 
اخلب��رات ف��ي معهد اخلدم��ة الدبلوماس��يَّة 
ب��ني البلدين، فيما أبدت جمهورية التش��يك 
رغبتها بأن تعيد العراق إلى اإلزدهار عبر بوابة 

إعادة اإلعمار واإلستثمار.
وقال مكتب اجلعف��ري في بيان اطلعت عليه 
"الصباح اجلدي��د"، إن "وزير اخلارجية إبراهيم 
اجلعفرّي إلتقى لوبومير زاوراليك وزير اخلارجيَّة 
التش��يكّية ف��ي العاصم��ة ب��راغ"، مبيناً أن 
"اجلانب��ني بحثا أب��رز القضاي��ا ذات اإلهتمام 
املُش��ترَك، وُس��ُبل تعزيز العاق��ات الثنائّية 
بني بغداد وبراغ مبا يخدم مصلحة الش��عبني 

الصديقني".
 ودعا وزير اخلارجية ابراهيم اجلعفرّي، حكومة 
ِّ��ي م��ن الَدين  التش��يك ال��ى إلغ��اء املُتبق�

التشيكيِّ على العراق.
وذكر البيان ان اجلعفري حث خال اللقاء اجلانَب 
التشيكيَّ على دعم ترشيح العراق لعضويَّة 
اجمللس التنفيذيِّ ملنظمة اليونسكو، ّموّجهاً 
الدعوة بهوس��اف س��وبوتكا لزي��ارة العراق 

وفتح آفاق جديدة للتعاون بني البلدين.
وكان اجلعف��ري قد وص��ل اول ام��س االربعاء 
الى التش��يك ف��ي زيارة رس��ميَّة تس��تغرق 
بضعة أيَّام يلتقي خالها عدداً من املسؤولني 
التش��يكيِّني؛ لبحث ُس��ُبل التعاون املُشترَك 
بني بغداد وبراغ، بحس��ب ما أعلنت عنه وزارة 

اخلارجية العراقية.

العمل والهجرة الدولية 
توقعان مذكرة تفاهم

العراق يستقبل "أطول" 
باخرة حاملة للحاويات

العراق يطلب من 
التشيك الغاء ما تبقى 

عليه من ديون

الملف األمني

استعدادات واسعة للقّوات 
األمنية القتحام أمين املوصل 
وداعش يفقد السيطرة على 

تنظيمه
وال��ى ذلك أعل��ن قائد الش��رطة 
االحتادية الفريق رائد شاكر جودت 
٬أم��س اجلمعة ٬ عن مترك��ز قواته 
بكام��ل جاهزيتها جن��وب مدينة 
املوصل٬ فيم��ا أكد فقدان تنظيم 
”داعش“ اإلجرامي س��يطرته على 
عناص��ره ف��ي اجلان��ب األمي��ن من 

املدينة.
وق��ال ج��ودت ف��ي بي��ان تلق��ت 
اجلدي��د‘‘  ‘‘الصب��اح  صحيف��ة 
نسخة منه إن ”قطعات الشرطة 
االحتادي��ة٬ تتمركز جن��وب املوصل 
بكام��ل جاهزيته��ا٬ والعدو يفقد 
السيطرة على عناصره في اجلانب 

األمين“.
وقص��ف طيران اجلي��ش العراقي ، 
أمس اجلمع��ة ، اجتماعاً لقيادات 
مهم��ة بتنظيم داع��ش اإلرهابي 

وسط قضاء تلعفر غرب املوصل.
وذكر بيان إلعام احلشد الشعبي، 
تلقت صحيف��ة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ 
نس��خة من��ه، أن "طي��ران اجليش 
وبالتنسيق مع حركة حترير تلعفر 
قص��ف مق��راً الجتم��اع قي��ادات 
للتنظي��م االرهاب��ي ق��رب جامع 
النور مبنطقة حس��نكوي وس��ط 

قضاء تلعفر".
التحال��ف  طائ��رات  ودم��رت 
مق��راً   ، اجلمع��ة  الدولي،ام��س 
لعصابات داعش االرهابية وكتيبة 
صواري��خ في منطقة ب��ادوش في 

مدينة املوصل.

وذكر بي��ان ل��وزارة الدف��اع تلقت 
صحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘، نسخة 
منه، ان "طائرات التحالف الدولي 
وبالتنس��يق مع املديري��ة العامة 
لاستخبارات واألمن نفذت ضربة 
جوي��ة اس��تطاعت م��ن خاله��ا 
داع��ش  تدمي��ر مق��ر لعصاب��ات 

اإلرهابية".
وأضاف البيان، ان "الضربة اسفرت 
ايض��اً ع��ن تدمير موق��ع لكتيبة 

صواريخ في منطقة بادوش".
وكان��ت القي��ادة العام��ة للقوات 
املس��لحة، أعلن��ت ق��رب انطاق 
عملي��ة حتري��ر اجلان��ب األمي��ن من 
مدينة املوصل فيما توقع التحالف 
الدولي البدء بالعملية قريباً وإنها 

ستستغرق نحو 3 أشهر.

"داعش" يغلق مقّرات احلسبة 
ويصّفي أموالها غربي املوصل

مشيرًا الى اهمية استمرار الدعم 
الدول��ي واالميركي في احلرب ضد 

االرهاب.
وأشار الى حرص العراق على تعزيز 
العاق��ات م��ع الوالي��ات املتحدة 

االميركية على مختلف الصعد.
وتطرق البيان الى الوضع االقليمي 
الع��راق  ان  العب��ادي  أك��د  فيم��ا 
دولة ذات س��يادة وله مؤسس��ات 
دس��تورية وطنية ويت��م التعامل 
م��ع الدول بعيداً ع��ن التدخل في 

الشؤون الداخلية.
واك��د رئيس ال��وزراء على "أهمية 
مراجع��ة القرار ال��ذي صدر بحق 
العراقي��ني للس��فر ال��ى الواليات 
املتحدة ورف��ع العراق م��ن قائمة 

الدول املذكورة في االمر الرئاس��ي 
فيما اكد ترامب اهمية التنسيق 
اليج��اد حل لهذا املوض��وع باقرب 
وقت وانه س��يوجه وزارة اخلارجية 

االميركية في هذا االطار.

ترامب للعبادي هاتفياً: العراق 
حليفنا وسنعمل معاً لدحر 

اإلرهاب
وكانت اخلارجي��ة اإليرانية اعتبرت 
في وقت سابق، أدانت قرار الرئيسي 
القاضي  ترامب  دونال��د  األميركي 
بحظ��ر دخ��ول مواطن��ي خم��س 
دول إس��امية بينها إيران، وعدته 
"إهانة صارخة" للعالم اإلسامي 
و"هدية للمتطرفني"، فيما أكدت 
الواليات  مواطني  أنها س��تعامل 

املتحدة باملثل.

الرئيس اإليراني يقاضي أميركا 
في محكمة العدل الدولية 

بسبب احلظر
وفي س��ياق متصل أعلن املتحدث 
الرسمي باس��م احلشد الشعبي 
أحمد األس��دي، أن قوات احلش��د 
ستش��ارك ف��ي أكثر م��ن محور 
خال عمليات حترير الساحل األمين 

ملدينة املوصل.
وقال األسدي في حديث صحفي، 
إن "احلش��د الش��عبي سيشترك 
في أكث��ر من مح��ور فيما يخص 
العملي��ات العس��كرية اخلاص��ة 
بتحري��ر الس��احل األمي��ن ملدين��ة 

املوصل".
وبش��أن حترير قضاء تلعفر، أش��ار 
األس��دي إلى أنه "إذا ما ش��هدت 

نهاي��ة هذا الش��هر حتري��ر قضاء 
تلعفر بالكامل فإن قواتنا ستكون 

على أبواب القضاء".

القّوات البحرية العراقية جتري 
عملية استطالعية بـ"خور 

عبداهلل"
واكد الش��مري ان ه��ذه العملية 
االس��تطاعية تهدف الى حماية 
عملي��ات  م��ن  العراقي��ة  املي��اه 
التهري��ب، وكذل��ك لتأمني املوانئ 

واملنشآت النفطية.
الى ذلك قال قائ��د القوة البحرية 
الل��واء الرك��ن أحمد مع��ارج انه 
"خرجنا بواجب الستطاع القاطع 
ابتدأن��ا من قاع��دة ام قصر باجتاه 
خ��ور عبداهلل وصوال ال��ى ميناءي 
البص��رة، والعمي��ة النفطي��ني"، 
موضحاً انه "اطاعنا على واجبات 
الق��وات البحرية في تأمني املوانئ 
النفطي��ة، ومكافح��ة عملي��ات 

التهريب التي قد حتدث"
وأضاف ان ه��ذه اجلولة تهدف الى 
عل��ى حدود مس��ؤولية  "االطاع 
القي��ادة والتداخ��ل م��ع اجلان��ب 
اإليران��ي ف��ي املي��اه اإلقليمي��ة"، 
مش��يراً الى حتديد املسؤولية مع 

اجلانب اإليراني.

آلية جديدة الختيار أعضاء
مفوضية االنتخابات قبل أيلول 

املقبل
ولفت عض��و جلنة اخلبراء إلى أن 
"باب الترش��يح مفت��وح جلميع 
فيه��م  تتوف��ر  مم��ن  املواطن��ني 
الشروط الواردة في املادة الثالثة 

االنتخابات،  قانون مفوضية  من 
ولن يتقصر االمر على ما تقدمه 

الكتل السياسية من أسماء".
ونبه إلى أن "استمارة الكترونية 
ستطلق على املواقع االلكترونية 
جمللس النواب لغرض التقدمي من 
خالها وه��ي متاح��ة للجميع 

ومجانية".
إن  بالق��ول  س��عيد  وأكم��ل 
"انتخاب��ات مجال��س احملافظات 
املقبلة في حال لم يتم تأجيلها 
س��تكون حتت اشراف املفوضية 
احلالية، فيما س��تقع على عاتق 
انتخاب��ات  اجلدي��دة  املفوضي��ة 
مجل��س النواب في نيس��ان من 

عام 2018".
إلى ذل��ك، أف��اد العض��و االخر، 
زاه��ر العب��ادي ف��ي تصريح إلى 
"الصباح اجلدي��د"، بأن "اللجنة 
ستعمل على اختيار شخصيات 

كفؤة وتتمع باالستقالية".
ع��ن  النائ��ب  العب��ادي،  ونف��ى 
"وج��ود  الوطن��ي،  التحال��ف 
تقسيم في احلصص بني الكتل 
البرملانية"، مشيراً  السياس��ية 
إل��ى أن "قان��ون املفوضية مينع 
اختي��ار اعضاء ينتمون إلى كتل 
سياس��ية ولديه��م ارتباط��ات 

حزبية".
لكنه تخوف في الوقت ذاته من 
"دع��م بعض الكتل ملرش��حني 
في اخلف��اء؛ ألن مهام املفوضية 
خطي��رة للغاية ولها تأثير مهم 
ف��ي موضوع نتائ��ج االنتخابات، 
وما قد يؤدي م��ن صعود جهات 

سياسية أو نزولها".

ومضى العبادي إلى أنه "علمنا 
سيتس��م باملهني��ة وس��نختار 
خمسني مرشحاً من املتقدمني 
عبر االنترنت، وسنجري مقابات 
له��م لنص��ل إل��ى االفضل من 

خال درجات تضعها اللجنة".
وش��دد عل��ى أن "الفائزي��ن في 
املقابات س��يتم عرضهم على 
للتصوي��ت  الن��واب  مجل��س 
للس��ياقات  وفق��اً  عليه��م 
الدس��تورية وهم سيش��كلون 

املفوضية اجلديدة".
"تش��كيل  أن  العب��ادي  وأورد 
جلنة اخلب��راء قانون��ي، وال توجد 
عمله��ا،  عل��ى  مخالف��ة  أي 
كونها كس��بت الش��رعية من 
مجل��س الن��واب ال��ذي ص��وت 
وكلفهم مبهمة  اعضائها  على 

اختيار مفوضية االنتخابات".
وكان مجلس الن��واب قد صوت 
الش��هر املاضي على تش��كيل 
جلن��ة خب��راء تض��م عضويتها 
27 نائباً برئاس��ة شيخ محمد، 
وكلفها مبهم��ة اختيار مجلس 
مفوض��ني جدي��د للمفوضي��ة 

املستقلة لانتخابات.

السياحة ترّد على حتذيرات 
أميركية: فنادق بغداد محمية 

وّمؤمنة
وكانت وزارة اخلارجية االميركية، 
أصدرت االثن��ني املاضي حتذيرات 
الس��فارة  ف��ي  بعثته��ا  ال��ى 
ع��ن  الع��راق  ل��دى  االمريكي��ة 
مخط��ط أرهاب��ي الس��تهداف 
فنادق في بغداد يرتادها غربيون.

تتمات ص1

 
نينوى ـ خدر خالت:

اس��تمر تنظي��م داع��ش االرهاب��ي 
بارت��كاب مج��ازره البش��عة ض��د 
س��كان اجلان��ب االمين، واع��دم اكثر 
من 40 ش��خصاً بضمنهم اطفال 
ونساء، وفيما دعا التنظيم السكان 
ال��ى تخزين االغذية ومياه الش��رب 
املرتقب��ة،  للمعرك��ة  اس��تعداداً 
تستمر طائراته املسيرة باستهداف 

املدنيني باجلانب االيسر.
وق��ال مص��در امني عراق��ي مطلع 
في محافظة نين��وى الى "الصباح 
اجلدي��د" ان"تنظيم داعش االرهابي 
اس��تمر بارتكاب مجازره البش��عة 
والهس��تيرية ضد السكان املدنيني 
في اجلانب االمين من مدينة املوصل، 
حي��ث ان��ه اق��دم عل��ى اع��دام 20 
مواطن��اً من اهالي حي الزجنلي بعد 
القبض عليه��م بعمليات متفرقة 
واتهمهم بع��دة اتهامات عقوبتها 
رمي��اً  اعدمه��م  حي��ث  االع��دام، 

بالرصاص".
واض��اف "كم��ا اقدمت مف��رزة من 
التنظي��م االجرامي عل��ى اعدام 4 
عائات بكامل عددها البالغ 20 فرداً 
بضمنهم نس��اء واطفال، عندما مت 
القبض عليهم وهم يحاولون عبور 
نه��ر دجلة جنوب سش��رق املوصل 

باجتاه منطقة يارمجة".
وكان تنظي��م داع��ش االرهاب��ي قد 
اعدم العش��رات م��ن اهالي اجلانب 
املاضيني،  االمين خ��ال االس��بوعني 
في اثناء محاولتهم الهرب للجانب 
االيس��ر، حيث رمى بجثث بعضهم 
بنه��ر دجلة، فيما قام بتعليق جثث 
االخرين على احد اجلسور من اجلهة 

اليمنى لنهر دجلة.
على صعيد آخر، قال املصدر نفسه 
ان "عناص��ر م��ن تنظي��م داع��ش 
االرهابي استغلوا اقامة صاة املغرب 

بعدد من مس��اجد اجلانب االمين من 
مدين��ة املوص��ل وابلغ��وا االهال��ي 
بالب��دء بتخزين ما يقدرون عليه من 
امل��واد الغذائية ومياه الش��رب، مع 
تخزين الوقود واحلطب وان يستعدوا 

اليام صعبة وقاسية".
وتابع "التنظيم يرى ان معركة حترير 
اجلانب االمين باتت قريبة جداً، حيث 
انه��م ابلغوا االهالي بأن عناصرهم 
بدأوا بتخزين امل��واد الغذائية ومياه 
الش��رب على وفق تعليمات وصلت 
اليه��م، اضافة الى قي��ام التنظيم 
االرهابي بتوزيع كميات من الطحني 
العائ��ات  وعل��ى  عناص��ره  عل��ى 

املناصرة له".
مبيناً ان "خي��ارات االهالي بتخزين 
ج��ًدا،  مح��دودة  الغذائي��ة  امل��واد 
فلي��س هنالك اموال م��ع االغلبية، 
واملع��روض منها قليل ج��داً، فضا 
عن ان اس��عار م��ا متوف��ر من تلك 
املواد وصل الى مس��تويات جنونية، 
ومثا وصل س��عر العب��وة الواحدة 
من زيت الطع��ام الى 18 الف دينار، 
بينما س��عر الكيلوغرام الواحد من 
البطاطا 2 ال��ف دينار، والكيلوغرام 
الواح��د م��ن الراش��ي )الطحينية( 
وص��ل الى 35 الف دين��ار، فضا عن 
ان العديد من اخملابز واالفران اغلقت 

ابوابه��ا، مع ش��ح خطي��ر في مادة 
حليب االطفال والوقود".

مسّيرات داعش وهاوناته
تستمر باستهداف االيسر

واس��تمر تنظيم داع��ش االجرامي 
باس��تهداف التجمع��ات للمدنيني 
بالطائرات  االيس��ر  الس��احل  ف��ي 

املسّيرة.
فق��د مت اس��تهداف احي��اء الزهور، 
اجلزائر، سومر، النور والقت طائراته 
ع��دداً من القنابل تس��ببت باصابة 
نح��و 16 مدنياً وش��رطي واحد مع 

احراق سيارة مدنية.

كما اس��تمر س��قوط قذائف هاون 
على احياء البعث والضباط وسومر، 
والت��ي كان مصدره��ا اجلانب االمين، 

والتي اوقعت خسائر مادية.
ويتح��دث ناش��طون موصليون عن 
ابراهي��م  غل��ول  االرهاب��ي  مقت��ل 
حليم��وف روس��ي اجلنس��ية، وكان 
مكلف��اً بقيادة معرك��ة الدفاع عن 
الس��احل االمين، مش��يرين الى انه 
ق��ام بتطوي��ر وصناع��ة الصواريخ 
لداع��ش وهو م��ن صن��ع الطائرات 
املس��ّيرة الت��ي حتم��ل عب��وات، مع 
مقت��ل االرهابي هاش��م حس��يب 
فرنسي اجلنسية من اصول تونسية 

وكان املسؤول عن اطاق الصواريخ 
واملف��ارز اخلاص��ة لتنظي��م داعش، 
لقي��ا مصرعيهم��ا بضربة  حي��ث 
جوي��ة، كم��ا اس��تمرت الضرب��ات 
اجلوية على مواقع داعش في اجلانب 
االمي��ن، حيث مت اس��تهداف مناطق 
الغزالن��ي، املنص��ور، 17 مت��وز، الب��و 
س��يف، اجلوس��ق و بادوش بضربات 
جوية عنيفة اوقعت خسائر بشرية 
ومادي��ة بصف��وف داع��ش، كما ان 
املدفعية الذكية اس��تهدفت عدداً 
من ورش التفخيخ في صناعة وادي 
ع��كاب باجلان��ب االمين م��ن مدينة 

املوصل.

تنظيم داعش اإلرهابي 
استمر بارتكاب مجازره 
البشعة والهستيرية 
ضد السكان المدنيين 
في الجانب األيمن من 
مدينة الموصل، حيث 
انه أقدم على إعدام 
20 مواطنًا من أهالي 
حي الزنجلي بعد 
القبض عليهم بعمليات 
متفرقة واتهمهم 
بعدة اتهامات عقوبتها 
اإلعدام، حيث أعدمهم 
رميًا بالرصاص

عناصر داعش في املوصل "ارشيف"

التنظيم ينّفذ جرائم "هستيرية" بحق سكان أيمن الموصل

داعش يدعو عناصره لتخزين المواد الغذائية 
والمياه استعدادًا لمعركة "شرسة"
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بغداد ـ الصباح الجديد:

نفت وزارة التجارة االنباء التي حتدثت 
ع��ن تعاقدها لش��راء حنط��ة رديئة 
ضمن التعاقدات التي جتريها لتوفير 
املف��ردات الغذائي��ة م��ع الش��ركات 

العاملية .
ان  بي��ان له��ا  ال��وزارة ف��ي  وقال��ت 
البعض  الت��ي يطلقها  التصريحات 
في توقيع عقود لتوريد نوعيات رديئة 
امنا يس��تهدف افش��ال كل عمليات 
التعاقد والبحث عن افضل العروض 
التعاق��دات  للجن��ة  تق��دم  الت��ي 
املركزي��ة بهدف اختيار االفضل الذي 
يطابق املواصفات العراقية ويتطابق 
م��ع الذائق��ة العراقية ف��ي موضوع 

الطحني .
وجاء في بيان ال��وزارة بأن هناك عدة 

عروض قدمت ام��ام جلنة التعاقدات 
املركزي��ة الت��ي متث��ل ب��كل اجلهات 
والتفتيش��ية  والرقابي��ة  االداري��ة 
وخضع��ت ال��ى معايي��ر املواصفات 
اخلاصة بتوريد احلبوب وان الش��ركات 
املتقدم��ة للتعاق��د له��ا تاريخ في 
التعاقدات العاملية وموضوع االختيار 
م��ازال قيد املناقش��ة املس��تفيضة 
من قبل اللجنة املركزية للتعاقدات 
م��ن دون ان يت��م اختي��ار اي من هذه 
الشركات ولم حتصل مصادقة الوزير 

على الشركة اجملهزة .
واوض��ح البيان بأن احلديث عن اختيار 
ش��ركات س��ابق الوانه ويؤكد اصرار 
البع��ض على افش��ال التعاقدات مبا 
يس��هم في خلق صورة س��لبية عن 
عم��ل مؤسس��ات الدول��ة العراقية 
ويجع��ل الش��ركات تفرض رس��وما 
مضاعفة بسبب القلق من االجراءات 

الالحق��ة والتي قد يلح��ق بها اضرار 
مادية ومعنوية.

البيان ناش��د اجلمي��ع بتوخي الدقة 
واملوضوعية في احلديث عن موضوع 
العاملية  الش��ركات  م��ع  التعاقدات 
الي��ات  ارب��اك  كون��ه يس��هم ف��ي 
التعاقد ويجعل تلك الشركات تضع 
ش��روطا اضافية بسبب عدم وضوح 
رؤي��ة البعض مم��ن يريد االم��ور جتري 
خارج سياقاتها االدارية والرقابية من 
والسياسي  االعالمي  الضغط  خالل 

وتشويه احلقائق للرأي العام.
عل��ى صعيد اخ��ر اعلنت الش��ركة 
العامة لتج��ارة امل��واد الغذائية في 
وزارة التجارة عن جتهيز مناطق جنوبي 
املوصل ناحية القيارة والقرى التابعة 

لها مبفردات البطاقة التموينية .
واوضح مدير عام الش��ركة قاس��م 
حم��ود منصور ان��ه مت جتهيز مناطق 

له��ا  التابع��ة  والق��رى  املوص��ل 
واملريرواالمام  والش��بالي  )االجسمة 
ناحي��ة  ومرك��ز  والش��رقي(  غرب��ي 
الش��وره مبفردات البطاقة التموينية 

الى الوكالء املتواجدين هناك .
 مضيف��ا ان ش��ركته وزع��ت 1040 
كيس س��كر الى تل��ك املناطق وبلغ 
بامل��واد  احململ��ة  الش��احنات  ع��دد 
توزيعه��ا  مت  6 ش��احنات  الغذائي��ة 
بحضور القي��ادات االمنية واالحتادية 
واالم��ن الوطن��ي وم��دراء النواح��ي 
واعض��اء مجلس احملافظة وش��يوخ 
العش��ائر وبالتع��اون مع مس��ؤولي 
مح��ور مخم��ور ومس��ؤولي جس��ر 

القيارة .
مشيرا ان شركته مستمرة في جتهيز 
جميع املناطق احملررة باملواد الغذائية 
وايصالها بالس��رعة املمكنة والبعد 

نقطة. 

احتفت بالمهنئين فوق مياه شط العرب
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البصرة ـ سعدي علي السند:

احتفلت منظمة البصرة للثقافة 
بالذكرى اخلامسة لتأسيسها في 
احتفالي��ة أقيمت فوق مياه ش��ط 
الع��رب عبر رحل��ة بحرية نظمتها 
الس��الم  باخ��رة  ف��ي  للمهنئ��ني 
الت��ي انطلقت بهم من مرس��اها 
بكورنيش شط العرب الى مناطق 
الواقع��ة عل��ى  البص��رة  جنوب��ي 

ضفتي الشط .

فرحون جدا بعالقاتنا
مع مبدعينا في العراق

االحتفالي��ة الت��ي حضره��ا ع��دد 
والصحفي��ني  أألدب��اء  م��ن  كبي��ر 
والفنانني ومنظمات اجملتمع املدني 
وش��خصيات من املدين��ة الفيحاء 
والذي��ن أمض��وا أكث��ر م��ن خمس 
ساعات في رحلة شهدت برنامجا 
احتفالي��ا أعّدت ل��ه املنظمة وبدأ 
بق��راءة س��ورة الفاحت��ة عل��ى روح 
الفنان املوسيقي ذياب خليل الذي 
انتق��ل الى رحم��ة اهلل تعالى قبل 

اسبوعني .
ثم ألق��ى رئي��س املنظم��ة صادق 
العل��ي كلمة ش��كر فيها احلضور 
املنظم��ة  دع��وة  لب��واّ  الذي��ن 
للمش��اركة في ذكرى تأسيس��ها 
وبضمنه��م ضي��وف من ش��عراء 
ايض��ا  ومعه��م  املرب��د  مهرج��ان 
صحفي��ون من املكت��ب الصحفي 
لوزي��ر الثقافة فري��اد راوندزي ومن 
العامة  الثقافي��ة  العالق��ات  دائرة 
بالوزارة ، مؤكدا إن وجود هذا العدد 
املفرح من املبدعني ف��ي احتفالية 
املنظم��ة يعن��ي اننا فرح��ون جدا 
بعالقاتنا الطيب��ة التي تربطنا مع 
مبدعينا ف��ي كل العراق خصوصا 
وانن��ا نفذن��ا أكثر من نش��اط كان 
املتابع��ني  وتقدي��ر  إعج��اب  مث��ار 
واملهتم��ني م��ن املبدع��ني ومنه��ا 
مهرجان الفيلم الس��ينمائي الذي 
أقمناه في العاصمة العزيزة بغداد 
وحض��ره جمع غفير م��ن الفنانني 
بش��تى تخصصاته��م م��ن داخل 

العراق وخارجه .
املس��رح  قاع��ة  به��م  وأكتظ��ت 
الوطن��ي وبحض��ور الش��اعر جابر 
لوزي��ر  األق��دم  الوكي��ل  اجلاب��ري 
الثقافة ... وغير ذلك من األنشطة 
التي شهدتها البصرة وهي موثقة 
ومعروف��ة ل��دى الوس��ط الثقافي 
وان ه��ذا اللق��اء ال��ذي احتفينا به 
اللقاءات  لتل��ك  يع��د اس��تكماال 
على طريق تكرمي اإلبداع واالحتفاء 
باملبدع��ني وبعطاءاته��م ومنه��م 
والصحفي��ني  واألدب��اء  الكّت��اب 
واألعالمي��ني والفنان��ني اذ انن��ا بني 
مدة وأخرى تكون لن��ا احتفالية او 
محط��ة للتكرمي وهذا اس��تحقاق 
ملبدعين��ا عل��ى منظمته��م التي 

ابداعاته��م  وتع��رف  تتابعه��م 
وتوثقه��ا وتفرح بها والب��د لنا من 
أن نك��ون س��ندا له��م وداعم��ني 

حقيقيني لعطاءاتهم .
ونؤك��د م��ن ب��أن اجل��زء األكبر من 
البص��رة  ف��ي منظم��ة  رس��التنا 
للثقافة أن نحتضن ونكّرم وندعم 
اللوحة  املبدع��ني عل��ى مس��توى 
والرواي��ة  واللح��ن  والقصي��دة 
وغيره��ا م��ن مج��االت  والقص��ة 
األبداع.. ولكن طريقا آخر س��لكته 
بدايات تأسيس��ها  املنظمة من��ذ 
ويتمثل ف��ي اس��تعادة احلياة بكل 
معانيها جلماليات انهارنا وشوارعنا 
وقيمن��ا الثقافي��ة لنس��هم ف��ي 
ألقه��ا أنطالقا من األميان الراس��خ 

باألنس��ان وقدرت��ه عل��ى التغيي��ر 
والعط��اء واملواجه��ة وان املواجهة 
الت��ي تؤم��ن بها منظم��ة البصرة 
للثقافة تختلف كثيرا عمّا عرفناه 
فنح��ن نواج��ه الكراهي��ة باحل��ب 
ونواج��ه احلقد بالتس��امح ونواجه 
الش��تائم باألحس��ان ونؤمن ايضا 
وهذا مانري��ده دائم��ا ونؤكد عليه 
ان مااليحل باحل��ب يحل باملزيد من 
احلب وان مااليحل بالتسامح يحل 

باملزيد من التسامح.

باقات ورد للمنظمة
بذكرى تأسيسها

بع��ذ ذلك تس��لم رئي��س املنظمة 
صادق العلي وأعضاء املنظمة باقات 

ال��ورد التي قدمته��ا مجموعة من 
دوائر ومؤسسات الدولة ومنظمات 
اجملتمع املدني وشخصيات ابداعية 
معروفة في الوسط الثقافي تعبيرا 
ع��ن اعتزازهم بأنش��طة املنظمة 
وانفتاحها الكبير في ميدان العمل 
الثقافي واس��هاماتها النوعية في 
دع��م الثقافة واألب��داع وحضورها 
األمثل في ش��تى املناسبات ثم قرأ 
عريف األحتفالية الش��اعر هاشم 
لعيب��ي ع��ددا كبي��را م��ن برقيات 
واألمتنان  التقدير  التهاني ورسائل 
التي بعث بها مسؤولون حكوميون 
ومبدع��ون  منظم��ات  ورؤس��اء 

للمنظمة بذكرى تأسيسها.
وقد ش��هدت األحتفالية معزوفات 

والفرح  باحملب��ة  تغنت  موس��يقية 
واجلم��ال وبالوطن العزيز وقدم عدد 
من املنش��دين الشباب اغنيات من 

الزمن اجلميل .
وتناول احلاضرون وجبة الغداء على 
منت الباخرة والتي أقامتها املنظمة 
املنظم��ة  رئي��س  اختت��م  وق��د   ..
ه��ذه األحتفالي��ة بتقدمي الش��كر 
للحضور جميعا ولكل الذين متنوا 
احلض��ور وأعتذروا لوج��ود التزامات 
منعتهم من ذلك وأرسلوا الرسائل 
وأتصلوا ووع��د احلاضرين بأن األيام 
القليلة املقبلة ستشهد املزيد من 
الفعاليات التي تس��هم في تعزيز 
وتفعي��ل املس��يرة الثقافي��ة ف��ي 

الوطن العزيز. 

منّظمة البصرة للثقافة تحتفل بالذكرى الخامسة لتأسيسها

نفذت منظمة 
البصرة للثقافة 
أكثر من نشاط 

كان مثار إعجاب 
وتقدير المتابعين 

والمهتمين من 
المبدعين ومنها 
مهرجان الفيلم 
السينمائي الذي 
أقامته في بغداد

جانب من احتفالية منظمة البصرة للثقافة

آراء وأفكار
القاضي جعفر كاظم المالكي*

حق الخصوصية
في الصورة

كفل الدستور العراقي في املادة 17/ اوال حق 
اخلصوصي��ة والتي نص��ت )) لكل ف��رد احلق 
ف��ي اخلصوصية الش��خصية مب��ا ال يتنافى 
م��ع حقوق االخري��ن واآلداب العامة (( كما ان 
الشريعة اإلسالمية السمحاء قد حمت هذا 
احل��ق من خالل النص��وص القرآني��ة الكرمية 
حيث جاء ف��ي محكم آيات��ه )) يعلم خائنة 
األعني وما تخفي الصدور (( ) االية19 / س��ورة 
غاف��ر ( وكذلك جاء في آية أخ��رى )) وال متدن 
عينيك الى ما متعنا به أزواجا منهم (( ) االية 

88/سورة احلجر ( .
كم��ا نصت امل��ادة 438 من قان��ون العقوبات 
)) يعاق��ب باحلب��س م��دة ال تزيد على س��نة 
وبغرامة ال تزيد على مائة دينار او بإحدى هاتني 
العقوبتني -1 من نش��ر باحدى طرق العالنية 
اخبار او صور او تعليقات تتصل باسرار احلياة 
اخلاصة او العائلية لالفراد ولو كانت صحيحة 
اذا كان من ش��ان نش��رها االس��اءة اليهم (( 
ولهذا احلق تعرفي��ات متعددة ميكن اجمالها 
بانه��ا ) حق الفرد ف��ي ان يعيش حياته بعيدا 
ع��ن فض��ول االخري��ن ودون ان يتع��رض بغير 
رضائه او رغبته للوضع حتت دائرة الضوء وهو 

باختصار حق الفرد ان يترك وشانه ( .
ومن خالل التعريف نستنتج ان هذا احلق يقوم 
على ثالثة اركان أساس��ية هي فكرة السرية 
) حرم��ة احلي��اة اخلاص��ة ( وفكرة الس��كينة 
وفك��رة االلفة وان املس��ؤولية تنهض عندما 
يك��ون هنالك اعتداء على ه��ذا احلق من دون 
مسوغ . لكن هذه القاعدة تصطدم بقاعدة 
اخ��رى تناولته��ا امل��ادة 6 من القان��ون املدني 
حيث نصت )) اجلواز الشرعي ينافي الضمان 
فم��ن اس��تعمل حق��ه اس��تعماال جائزا لم 
يضمن ما ينش��أ ع��ن ذلك من الض��رر (( وان 
هذا النص مس��تل م��ن القاع��دة الفقهية 
املنص��وص عليه��ا في امل��ادة 91 م��ن مجلة 
االح��كام العدلي��ة وتفس��يرها )) ل��و فع��ل 
ش��خص ما اجيز له فعله ش��رعا ونش��أ عن 
فعله هذا ضررا ما فال يكون ضامنا للخسارة 
الناشئة عن ذلك (( فاذا كان الفعل الذي نشأ 
عنه انتهاك حق اخلصوصية مشروع يستند 
الى جواز ش��رعي له مبرراته القانونية يعتبر 
ذلك حالة من حاالت االعفاء من املس��ؤولية 
الناش��ئة عن انتهاك ح��ق اخلصوصية تنفي 

املسؤولية . 
وهن��اك امثلة عديدة على ذل��ك مثل تصوير 
االش��خاص باالماكن العامة باملصادفة ودون 
ان يك��ون هنال��ك قص��د او كان اس��تخدام 
ه��ذه الصورة بن��اءا على اذن مس��بق او كان 
ذل��ك يتعل��ق بتصوي��ر احداث عام��ة تخص 
ال��راي الع��ام , ونصت امل��ادة 19 م��ن االعالن 
العاملي حلقوق االنس��ان )) لكل ش��خص حق 
التمتمع بحرية الرأي والتعبير ويش��مل هذا 
احلق اعتناق اآلراء دون مضايقة , وفي التماس 
االنباء واالفكار وتلقيها ونقليها الى االخرين 
باي وس��يلة دومنا اعتبار للحدود (( كما نصت 
املادة 1 من االتفاقية األوربية حلقوق االنس��ان 
)) لكل انس��ان احلق في حري��ة التعبير وهذا 
احلق يشمل حرية اعتناق االراء وتلقي وتقدمي 
املعلومات واألفكار دون تدخل من الس��لطة 
العام��ة وص��رف النظر ع��ن احل��دود الدولية 
....(( وكذل��ك اباحة تصوي��ر االحداث العلنية 
واباحة اس��تخدام الصور في السيرة الذاتية 
حيث يتحول موضوع انتهاك اخلصوصية الى 

تصرف جائز .
* كاتب عراقي

تقرير

»التجارة« تنفي شائعات التعاقد لشراء حنطة رديئة لحساب التموينية
استهدفت إفشال عمليات البحث عن أفضل العروض

محاصيل احلنطة في العراق

حسين حسن*
اكد وزير الصناعة واملعادن وكالة 
املهندس محمد شياع السوداني 
ان الوزارة ستتبنى مقترحا وتقدمه 
ال��ى جلن��ة الش��ؤون االقتصادية 
اليقاف او جتمي��د الفوائد املترتبة 
على بعض الصناعيني ممن تضررت 
العملي��ات  بس��بب  مصانعه��م 
االرهابي��ة او توقفت لعوامل عدة 

كنقص التمويل وغيرها .
وق��ال الس��وداني ف��ي تصريح له 
عقب لقائه مدير املصرف الصناعي 
العراقي بالل صب��اح احلمداني ان 
اللقاء تن��اول املعوقات التي تقف 

في طريق تس��هيل منح القروض 
موض��وع  وخاص��ة  للصناعي��ني 
الفوائ��د الت��ي تراكم��ت عليهم 
طيل��ة امل��دة املاضي��ة واصبحت 
عائق��ا كبي��را عليه��م ، مش��يرا 
ال��ى ان ال��وزارة س��تقدم مقترحا 
ال��ى جلن��ة الش��ؤون االقتصادية 
في مجل��س الوزراء يتعلق بايقاف 
الفوائد او جتميدها كونها جتاوزت 
تثقل  واصبح��ت  نس��بة كبي��رة 
كاهل الصناعي��ني وبالتالي حتول 
دون معاودة اس��تئناف نشاطهم 

الصناعي .
واضاف ان اللقاء تضمن مناقشة 

قضاي��ا مهمة تتعلق بتنش��يط 
الصناع��ة الوطني��ة وخاصة في 
واخل��اص  احلكوم��ي  القطاع��ات 
القروض  واخملتل��ط وكذلك من��ح 
ضمن املبادرة احلكومية من خالل 
البنك املركزي العراقي ، مشيرا الى 
ان الوزارة لديها عالقة تاريخية مع 
املصرف الصناعي العراقي وهناك 
مجاالت تعاون واسعة سواء كان 
من خالل الش��ركات احلكومية او 
القطاع اخملتلط او القطاع اخلاص 
وتسعى من خالل هذا التعاون الى 
تذليل املشكالت التي تعوق تقدم 

هذا القطاع احليوي .

واوض��ح وزي��ر الصناع��ة انه متت 
مناقش��ة موض��وع آخ��ر ومه��م 
الصناعي��ة وكيفية  امل��دن  وه��و 
التش��جيع على اقامتها كدخول 
كداع��م  الصناع��ي  املص��رف 
للمش��اريع بهيئة م��دن صناعية 
املطلوب��ة  الضمان��ات  لتج��اوز 
للمش��روع الصناعي لكون كثير 
م��ن الضمان��ات متثل عائق��ا امام 
اي صناع��ي ف��ي املضي بانش��اء 

املشاريع الصناعية .
واش��ار ال��ى وجود م��دن صناعية 
مجتمع��ة ف��ي منطق��ة محددة 
والبن��ى  اخلدم��ات  فيه��ا  تتوف��ر 

لنج��اح  االساس��ية  التحتي��ة 
املش��اريع س��يكون عام��ال مهما 
لتشجيع املصرف الصناعي على 
اعطاء الق��روض من دون ضمانات 

او معوقات .
واك��د اهمي��ة تفعي��ل القوان��ني 
التي تس��هم في دع��م الصناعة 
املنتج  الوطنية كقوان��ني حماية 
واملس��تهلك لضمان ع��دم اغراق 
املس��توردة  بالبضائ��ع  الس��وق 
والتوجه نحو تشجيع القطاعات 
املتع��ددة النتاج س��لع مبواصفات 
العاملية  الس��لع  تنافس  قياسية 

واملستوردة .

وبني الس��وداني ان هن��اك تطابقا 
في الرؤى واالف��كار املطروحة من 
خالل االتفاق على عقد سلس��لة 
لقاءات بني املص��رف ودوائر الوزارة 
وش��ركاتها املتخصص��ة لوض��ع 
صيغ��ة للتعاون املش��ترك ، ومن 
املؤم��ل تق��دمي بع��ض املقترحات 
العم��ل  بتش��جيع  الكفيل��ة 
املش��ترك خاص��ة فيم��ا يتعل��ق 
بالق��روض وما يترت��ب عليها من 
فوائد جت��اه الش��ركات احلكومية 
او القط��اع اخملتل��ط او القط���اع 

اخلاص.
* اعالم الصناعة 

لمن تضررت مصانعهم بالعمليات اإلرهابية أو كنقص التمويل 

السوداني يتبنى مقترحًا إليقاف أو تجميد فوائد القروض للصناعيين

ذي قار - علي حسين:
اكد محافظ ذي قار يحيى الناصري 
٬ عل��ى اهمي��ة التعاون م��ع برامج  
االمم املتحدة اخملتلفة لدعم الالجئني 
والنازح��ني٫ مؤكدا س��عي املنظمة 
الدولي��ة لتنفيذ عدد من املش��اريع 
في ذي قار للتخفيف من معاناتهم 

االنسانية.
واوض��ح الناصري خالل اس��تقباله 
وفد االمم املتح��دة في جنوب العراق 
برئاس��ة السيد هونشير خولوف ان 
" ادارة احملافظ��ة بحثت مع وفد االمم 
املتحدة اليات عمل برامجها في ذي 

قار وس��بل االرتقاء مبستوى التعاون 
مع املنظمة الدولية".

الفت��ا ال��ى ان برام��ج االمم املتح��دة 
متواصل��ة على م��دى ثالث��ة اعوام 
، وتضمن��ت العدي��د م��ن البرامج 

واملشاريع ".
 واش��ار محاف��ظ ذي ق��ار ال��ى ان " 
اجلانب��ني اك��دا على اهمي��ة تقدمي 
املزيد م��ن الدعم لالجئني والنازحني 
باحملافظة من خالل التعاون املشترك 
في مجال تفعيل برامج االمم املتحدة 

املتعددة،
الفتا الى ان اللق��اء تطرق ايضا الى 

مشاريع القروض البسيطة وبرامج 
دع��م النازحني م��ن مناطق املوصل 
وما حولها وكذل��ك الالجئني حيث 
تستضيف احملافظة 38 عائلة على 

اراضيها".
واكد الناص��ري ان "التعاون مع االمم 
املتح��دة واملش��اركة معه��ا بدعم 
مش��اريع النازح��ني والالجئ��ني من 
شأنه ان ينعكس ايجابا على اوضاع 
النازح��ني والالجئ��ني ويخف��ف من 

معاناتهم االنسانية".
ويبلغ عدد النازح��ني الى محافظة 
ذي ق��ار م��ن  احملافظات الس��اخنة 

2600 عائل��ة نازح��ة مس��جلة في 
ف��رع وزارة الهج��رة واملهجري��ن في 

احملافظة .
يذكر أن تنظيم )داعش( االرهابي قد 
فرض سيطرته على مدينة املوصل، 
مرك��ز محافظة نين��وى، )405 كم 
شمال العاصمة بغداد(، في،)العاشر 
من حزيران 2014(، كما امتد نشاط 
داعش بعده��ا إلى محافظات أخرى 
بينها ص��الح الدين وكركوك وديالى 
وأربي��ل ودهوك ومناط��ق قريبة من 
العاصمة بغ��داد، ما أدى إلى موجة 

نزوح جديدة في البالد.

الديوانية ـ الصباح الجديد:
أجرت الفرق الفنية التابعة ملديرية 
بيئ��ة الديواني��ة حمل��ة مكثفة 
الش��رب  مي��اه  من��اذج  لفح��ص 
وعينات من املياه املتنوعة للتأكد 
من خلوها من التلوث حفاظا على 

سالمة وصحة املواطن وبيئته.
وق��ال مدي��ر ع��ام دائ��رة التوعية 
واالعالم البيئي أمير علي احلسون 
أن الف��رق الفني��ة التابعة ملديرية 
بيئ��ة الديوانية أج��رت فحوصات 
وقام��ت  وكيميائي��ة  بايولوجي��ة 
بجم��ع عينات من من��اذج جملموعة 

م��ن املص��ادر املائية املتع��ددة في 
من��اذج  أن  موضح��ا   ، احملافظ��ة 
فحص��ا   )588( كان��ت  الفح��ص 
كيميائي��ا ش��ملت من��اذج ش��تى 
من ش��مال وجنوب نهر الديوانية 
’ نه��ر عف��ك’ نه��ر الدغ��ارة’ نهر 
صدر الدغارة ’ الش��نافية ’ املصب 
العام وبع��ض الش��الالت ’ اهوار ’ 
آبار ’ مياة ش��رب أضافة الى مناذج 
اخرى خارجية من املياه الصناعية 
حتالي��ل  عليه��ا  أج��ري  واملب��ازل 
)الدال��ة احلامضية ’ البوتاس��يوم 
التوصيلي��ة  الكالس��يوم’   ’

الكهربائية’ املواد الصلبة الذائبة 
الكلي��ة  والعس��رة  والقاعدي��ة 
واملغنيسيوم والكبريتات والنترات 
والفوس��فات ( للتأكد من خلوها 

من التلوث.
وأش��ار املدير الع��ام ال��ى أن وزارة 
الصح��ة والبيئ��ة حريص��ة على 
اللج��ان  ه��ذه  عم��ل  أس��تمرار 
املتخصص��ة بأج��راء املس��وحات 
والفحوص��ات اخملتبرية لألطمئنان 
املائي��ة  املص��ادر  س��المة  عل��ى 
وتش��ديد الرقابة عليه��ا ، مؤكدا 
ف��ي الوق��ت نفس��ه ان االجراءات 

الت��ي تتبعه��ا امل��الكات الفني��ة 
املتخصص��ة ف��ي وزارة البيئة من 
شأنها أن تسهم في تغيير الواقع 
البيئ��ي للمص��ادر املائي��ة بصورة 

أفضل مما هو عليه اآلن.
يذك��ر ان وزارة الصح��ة والبيئ��ة 
كان��ت ق��د نش��رت العدي��د م��ن 
محط��ات للتحس��س النائي في 
ملراقب��ة  املي��اه  ومص��ادر  االنه��ار 
مياهه��ا بصورة مس��تمرة ووضع 
خارطة بيان��ات لهذه احملطات يتم 
أعتماده��ا في عملي��ات الفحص 

والتحليل.

فحوصات كيميائية وبايولوجية مكّثفة لمياه الديوانيةذي قار تبحث مع المكتب األممي تفعيل برامج دعم النازحين
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بيروت ـ رويترز:
رفض الرئيس الس��وري بشار األسد إقامة مناطق 
آمنة لالجئني والنازحني - وهي فكرة أيدها الرئيس 

األمريكي دونالد ترامب - قائال إنها لن جتدي.
جاءت تصريحات األس��د في مقابلة نشرت أمس 

اجلمعة مع موقع ياهو اإلخباري.
وملح األسد إلى أنه سيرحب بالتعاون مع واشنطن 
في املعركة ضد تنظيم الدولة اإلسالمية بشرط 
أن يك��ون للوالي��ات املتح��دة »موق��ف سياس��ي 

واضح« بشأن سيادة سوريا ووحدتها.
وأبدى األسد ترحيبا حذرا بتركيز اإلدارة األمريكية 
اجلدي��دة عل��ى محاربة املتش��ددين. وأث��ار ترامب 

احتمال التعاون مع روسيا حليف دمشق.
وخ��الل حك��م الرئي��س األمريكي الس��ابق باراك 
أوباما دعت واش��نطن إلى رحيل األس��د وساندت 

مقاتلني يسعون لإلطاحة به.

باريس ـ بي بي سي:
أعل��ن مس��ؤولون فرنس��يون عزمهم إقام��ة جدار 
م��ن الزجاج املق��وى بارتفاع 2.5 متر ح��ول برج إيفل 

الشهير حلمايته من الهجمات اإلرهابية.
وق��ال مكتب رئي��س بلدية باريس إن اجلدار س��يحل 
محل األس��وار املعدني��ة، التي وضعت إب��ان بطولة 

أوروبا لكرة القدم يورو 2016.
وفي حال إقرار املشروع فإن من املتوقع أن يتكلف 20 
مليون ي��ورو )21 ملي��ون دوالر(، وأن يبدأ العمل عليه 

في وقت الحق من العام اجلاري.
وتشهد العاصمة الفرنسية باريس حالة تأهب منذ 
الهجمات التي نفذها جهاديون وأس��فرت عن مقتل 

130 شخصا في تشرين الثاني 2015.
وف��ي متوز املاض��ي، قتل 86 ش��خصا عندما صدمت 
ش��احنة حش��دا كان يحتف��ل بيوم الباس��تيل في 

مدينة نيس، جنوبي فرنسا. 

أنقرة � رويترز:
قال مكتب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أمس 
اجلمع��ة إن إردوغان أقر مش��روع قان��ون التعديالت 
الدس��تورية ليمهد الطريق لنظام رئاسي تنفيذي 
بينما توقع نائب لرئيس الوزراء إجراء استفتاء على 

مشروع القانون يوم 16 أبريل نيسان.
ويقول إردوغان إن اإلصالحات س��تحقق االس��تقرار 
في وقت مضطرب وس��تمنع العودة إلى االئتالفات 
احلكومية الهشة. ويخشى معارضوه أن يكون ذلك 

إيذانا بحكم يزداد استبدادا.
وقال بيان مقتضب على موقع الرئاس��ة إن مشروع 
القان��ون أحيل إل��ى مكتب رئي��س الوزراء لينش��ر 

ويطرح في استفتاء.
وقال نائب رئيس الوزراء نعمان قورتوملوش للصحفيني 
»بع��د موافق��ة الرئيس تتج��ه األنظ��ار حاليا إلى 
اللجنة العليا لالنتخاب��ات. قد تعلن اللجنة أن 16 

أبريل هو املوعد املناسب لالستفتاء.«

إردوغان يقّر مشروع 
قانون تعديل الدستور

األسد يرفض إقامة 
مناطق آمنة في سوريا

باريس تعتزم إقامة سياج 
زجاجي لحماية برج إيفل

متابعة الصباح الجديد:

أعلن املتحدث باس��م قوات اجليش 
الليبي أحمد املسماري، عن تنفيذ 
طائ��رات س��الح اجلو، لغ��ارات على 
مترك��زات اجملموعات املس��لحة في 
منطقة اجلفرة وسط جنوب البالد. 
وأوض��ح أن طائ��رات تابع��ة لقوات 
اجلي��ش، ش��ّنت غ��ارات جوية على 
معاق��ل مجموعات س��رايا الدفاع 
ع��ن بنغ��ازي املقرب��ة م��ن تنظيم 

القاعدة في منطقة اجلفرة.
ب����  الغ��ارات  ووص��ف املس��ماري 
»احملكم��ة والقوي��ة دم��رت آلي��ات 
عس��كرية للعدو«، وأكدت مصادر 
طبي��ة أن قتيل��ني و13 جريًح��ا من 
صفوف س��رايا الدفاع أصيبوا جراء 
القصف. وأك��دت املصادر أن أغلب 
اجلرحى مت نقلهم إلى مراكز طبية 
في العاصمة طرابل��س ومصراته، 

لتلقي العالج.
وأك��د أهالي م��ن املنطق��ة أنهم 
س��معوا دوي انفج��ارات قوية، في 
منطق��ة ه��ون باجلف��رة، قب��ل أن 
يش��اهدوا أعم��دة دخ��ان تتصاعد 
ف��ي  وأمني��ة  عس��كرية  مبق��رات 
املنطق��ة، تس��يطر عليها س��رايا 
الدفاع عن بنغازي التابعة للمفتي 
الغريان��ي«،  »الص��ادق  املع��زول 
أنهم ش��اهدوا س��يارات  مؤكدين 

اإلسعاف تقل أعدادًا من املصابني.
ويسيطر خليط من بقايا اجملموعات 
اإلرهابية الفارة م��ن بنغازي، والتي 
تعمل حتت مس��مى »سرايا الدفاع 
عن بنغازي« وكتائب للقوة الثالثة 
املنحدرة م��ن مصراته على مقرات 
إضافة  باجلفرة،  وأمنية  عس��كرية 
لقاعدته��ا الت��ي تعبر ثان��ي أكبر 
قواعد جنوب البالد، والتي سبق وأن 
تعرضت عديد املرات لقصف جوي 

من قبل طائرات اجليش الوطني.
الليب��ي  الوطن��ي  احل��رس  ونّظ��م 
اس��تعراًضا عس��كريًا، بواس��طة 
التي جابت  الس��يارات املس��لحة، 
أغلب أرج��اء العاصمة بعد اإلعالن 
الرس��مي ع��ن عودت��ه للواجه��ة. 
وف��ي أول مظاه��ر التوت��ر قام��ت 
قوات األمن املرك��زي التابعة لوزارة 
داخلية حكومة الوفاق قوات احلرس 
الوطن��ي، م��ن إجراء االس��تعراض 
ف��ي  الش��هداء  مي��دان  وس��ط 

العاصمة طرابلس.
وأعلن محم��ود الزق��ل، آمر احلرس 
الوطن��ي املعني من قب��ل حكومة 
اإلنق��اذ، م��ن مق��ره ف��ي منطقة 
صالح الدين في طرابلس، عن عودة 

احل��رس الوطني حلماي��ة ما وصفه 
ب���� »مكتس��بات الث��ورة والدفاع 
عنها«، مضيًفا أن أغلب اجملموعات 
املس��لحة ف��ي طرابل��س والزاوية 
ومصراته وزلينت ومس��الته، أعلنت 

انطواءها حتت لوائه.
وأض��اف الزق��ل، خ��الل خطابه، أن 
»احل��رس يعم��ل تأم��ني العاصمة 
املق��رات  وحماي��ة  طرابل��س، 
املناف��ذ  وحماي��ة  الدبلوماس��ية، 
البرية والبحرية واجلوية واملنش��آت 
الهامة،  واالس��تراتيجية  احليوي��ة 
متابًعا أن »قوات احلرس س��تالحق 
خاليا »داعش« في كل املدن الليبية 

من أجل القضاء عليها«.
وكان صداًم��ا مس��لًحا اندل��ع بني 

قوات احل��رس التابعة ل��وزارة دفاع 
حكوم��ة اإلنق��اذ، وق��وات األم��ن 
املرك��زي التابع��ة ل��وزارة حكومة 
الوف��اق ف��ي منطق��ة الهضب��ة، 
ثقيل��ة  أس��لحة  باس��تخدام 
ومتوس��طة، مس��فرًا عن سقوط 
قتي��ل وجرحى أربعة ف��ي صفوف 

قوات الوفاق.
واقترح رئيس البرملان الليبي، عقيلة 
صالح، في رسالة خطية إلى األمني 
الع��ام ل��أمم املتح��دة، تعديل بنود 
املادة الثامنة من اتفاق الصخيرات، 
ومراجعة وتعديل الفقرة املتعلقة 
للجي��ش  األعل��ى  القائ��د  مبه��ام 
الليب��ي، معتبرًا أنه ينبغي معاجلة 
ه��ذه املادة من األح��كام اإلضافية 

م��ن االتف��اق السياس��ي؛ حفاًظا 
على اس��تمرارية اجليش، وحترره من 

النفوذ السياسي.
ودعا إلى إعادة النظر في تشكيلة 
الدول��ة، بحي��ث تض��م  مجل��س 
أعضاء املؤمتر الوطني العام البرملان 
الس��ابق، وإع��ادة هيكل��ة اجمللس 
الرئاس��ي حلكومة الوفاق الوطني 
املقترح��ة ليض��م ثالث��ة أعض��اء 
فقط. وقال صالح في رسالته »لن 
نكون معارضني التفاق الصخيرات 
في ح��ال إدخال بع��ض التعديالت 
عل��ى فقراته، م��ع إضاف��ة بعض 
املالحق له بغرض إنهاء االنقس��ام 
احلال��ي في الب��الد، والوص��ول إلى 
مصاحلة حقيقية من دون إقصاء أو 

تهميش ألح��د؛ حتقيًقا للمصاحلة 
الوطنية«.

وتواج��ه حكومة الوف��اق الوطني 
املدعومة من األمم املتحدة ووصلت 
لطرابلس الع��ام املاضي صعوبات 
ف��ي ف��رض س��لطتها عل��ى عدة 
جماعات مس��لحة ف��ي العاصمة 
ناهي��ك ع��ن باق��ي أنح��اء الب��الد 
مترامية األطراف واملنتجة للنفط.
وف��ي أحدث حت��د حلكوم��ة الوفاق 
الوطني أعلن محم��ود الزقل وهو 
قيادي عسكري موال للغويل امس 
االول اخلمي��س تش��كيل »ح��رس 
وطن��ي« ق��ال إنها قوات س��تكون 
مس��ؤولة ع��ن تأمني مؤسس��ات 

الدولة والبعثات الدبلوماسية.

القاهرة ـ رويترز:
قالت مصادر قضائي��ة إن محكمة 
مصرية عاقب��ت وزير امل��وارد املائية 
والري املصري الس��ابق محمد نصر 
الدي��ن ع��الم ام��س االول اخلمي��س 
بالسجن سبع س��نوات إلدانته في 

قضية فساد.
وش��غل عالم املنصب من منتصف 

يناي��ر   30 حت��ى   2009 آذار  م��ارس 
كان��ون الثان��ي 2011 عندم��ا أقال 
الرئي��س األس��بق حس��ني مب��ارك 
حكومة أحم��د نظيف حتت ضغط 
االنتفاض��ة التي أطاحت مببارك في 
11 ش��باط من نفس العام بعد 30 

عاما في احلكم.
وف��ي العام املاضي أحي��ل عالم )64 

عام��ا( إل��ى محكمة اجلناي��ات في 
محافظ��ة اجلي��زة اجمل��اورة للقاهرة 
بتهم��ة الس��ماح لش��ركة بالبناء 
ف��دان  أل��ف   26 مس��احة  عل��ى 

خصصت لها للزراعة.
وقالت نيابة األم��وال العامة العليا 
التي حققت مع عالم ورجل األعمال 
أحم��د عبد الس��الم ق��ورة صاحب 

الشركة إن تغيير التخصيص أهدر 
عل��ى الدولة 37 ملي��ار جنيه تعادل 
أكثر من ملياري دوالر بسعر العملة 
حالي��ا. وقالت املص��ادر إن عالم نقل 
م��ن قاع��ة احملكم��ة إلى الس��جن 
لتنفي��ذ العقوب��ة وإن حكما مماثال 

صدر على قورة غيابيا.
ويح��ق لع��الم الطعن عل��ى احلكم 

أعل��ى  النق��ض  محكم��ة  أم��ام 
محكمة مدنية مصرية بينما تعاد 
إج��راءات محاكمة ق��ورة دون طعن 
إذا سلم نفس��ه أو ألقت الشرطة 

القبض عليه.
ع��ن  مدافع��ة  منظم��ات  وتق��ول 
الشفافية إن الفساد مستشر في 
مصر لكن احلكومة تقول إنها تقدم 

من يقوم عليه دليل إلى احملاكمة.
وفي العام املاضي عاقبت محكمة 
الزراع��ة  وزي��ر  القاه��رة  جناي��ات 
واس��تصالح األراضي السابق صالح 
س��نوات  عش��ر  بالس��جن  ه��الل 
إلدانته باحلصول على رش��ى مقابل 
للدول��ة  مملوك��ة  أرض  تخصي��ص 

لشركة ميلكها رجل أعمال.

السجن سبع سنوات لوزير مصري سابق في قضية فساد

البرلمان الليبي يدعو األمم المتحدة إلى تعديل اتفاق الصخيرات

قّوات الجيش الليبية تنّفذ غارات جوية 
على المجموعات المسلحة في الجفرة

وصف المسماري الغارات 
بــ »المحكمة والقوية 
دمرت آليات عسكرية 

للعدو«، وأكدت مصادر 
طبية أن قتيلين و13 

جريحًا من صفوف سرايا 
الدفاع أصيبوا جراء 

القصف. وأكدت المصادر 
أن أغلب الجرحى تم 

نقلهم إلى مراكز طبية 
في العاصمة طرابلس 
ومصراته، لتلقي العالج

قصف مواقع اجملاميع املسلحة في ليبيا
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7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد:

كشف وزير النفط جبار علي حسني 
اللعيب��ي عن خط��ة وزارت��ه لزيادة 
انتاج الغاز لغاية عام 2019، وبني أن 
الوزارة تعمل على توفير أكثر من 6 
آالف فرصة للعمل من خالل انشاء 
مصان��ع جدي��دة للبتروكيمياويات 
ومنها مشروع »نبراس« مع شركة 

»شل«.
ج��اء ذلك خ��الل ترؤس��ه اجتماعا 
ملناقشة برنامج عمل شركتي غاز 
اجلنوب وغاز البصرة حضره املفتش 
الع��ام وامل��دراء العام��ون للدائ��رة 
الفنية ودائرة الدراس��ات وشركتي 
غاز اجلنوب وغ��از البصرة، على وفق 

بيان للوزارة.
وقال اللعيبي ان »االجتماع تضمن 
مناقش��ة برنام��ج عمل ش��ركتي 
غ��از اجلن��وب وغ��از البص��رة لعام 
2017 وللس��نوات املقبل��ة والت��ي 
تتعل��ق برف��ع الطاق��ات االنتاجية 
والغ��از  للمكثف��ات  والتصديري��ة 
الس��ائل واالس��تثمار االمثل للغاز 

الصاحب للعمليات النفطية«.
واشار الوزير الى ان »برنامج العمل 
حدد ستراتيجية لتحقيق استثمار 
1400 ط��ن يومي��ا من الغ��از اخلام 
وانت��اج 7300 طن يوميا م��ن الغاز 
الس��ائل نهاية عام 2019«، مشيرا 
ال��ى ان »الكمي��ات احمل��ددة ج��اءت 
عل��ى وف��ق توقعات اس��تثمار هذه 
الكمي��ات ضم��ن تطوي��ر حق��ول 

جوالت التراخيص االولى«.
ان »اخلط��ة املس��تقبلية  واض��اف 
تس��تهدف الدخ��ول الى االس��واق 
االس��يوية وخصوصا اليابان وكوريا 
اجلنوبي��ة الت��ي تعد من االس��واق 
الواعدة في اس��تهالك الغاز فضال 
ع��ن فتح افاق جديدة مع ش��ركات 
عاملية متخصصة في هذا االطار«.

وذكر اللعيبي أن »الوزارة ومن خالل 

مشاريع االستثمار تعمل على توفير 
االف فرص العمل من خالل انش��اء 
مصان��ع جدي��دة للبتروكيمياويات 
ومنها مشروع »نبراس« مع شركة 
»شل« والذي سيوفر اكثر من 6000 

ستة آالف فرصة عمل«.
وتابع الوزير »اوعزنا الى الش��ركتني  
الكهرب��اء  وزارة  م��ع  بالتنس��يق 
الكمي��ات  اس��تهالك  لتغطي��ة 

املتوفرة من الغاز«.
عل��ى صعيد متصل، قال مس��ؤول 
تنفيذي في ش��ركة نف��ط اجلنوب 

إن مرفأ البصرة الرئيس��ي لتصدير 
الناقالت  النفط اس��تأنف حتمي��ل 
24 س��اعة  اس��تمر  توق��ف  بع��د 
بس��بب أعمال تركيب خط أنابيب 

جديد يغذي املرفأ.
وأضاف أن التحميل توقف منتصف 
لي��ل الثالث��اء واس��تؤنف منتصف 

ليلة األربعاء.
وتق��در طاق��ة التحميل ف��ي املرفأ 

بنحو 1.8 مليون برميل يوميا.
التحمي��ل  عملي��ات  تتأث��ر  ول��م 
البحري��ة ف��ي ثالثة م��راس أحادية 

متصلة مبرفأ البصرة.
وصدر الع��راق -ثاني أكبر عضو في 
منظم��ة البلدان املص��درة للبترول 
]أوبك[- كميات قياسية من النفط 
بلغت 3.51 مليون برميل يوميا من 
املراف��ئ اجلنوبي��ة في كان��ون األول 

املاضي.
في الشأن ذاته، قالت شركة تسويق 
النفط )سومو( إن العراق رفع سعر 
البيع الرسمي خلام البصرة اخلفيف 
إلى آسيا في شحنات آذار 40 سنتا 
عن الش��هر الس��ابق ليص��ل إلى 

متوسط أس��عار خامي عمان ودبي 
مخصوما منه 50 سنتا للبرميل.

وج��رى رفع س��عر البيع الرس��مي 
خلام البصرة الثقيل آلسيا خمسة 
سنتات إلى متوسط أسعار خامي 
عم��ان ودب��ي مخصوما من��ه 5.45 

دوالر للبرميل.
وحت��دد س��عر البيع الرس��مي خلام 
البص��رة اخلفي��ف إلى أوروب��ا عند 
س��عر برن��ت مخصوما من��ه 3.70 
دوالر للبرمي��ل وبخصم 40 س��نتا 
ع��ن س��عر مؤش��ر خ��ام أرج��وس 

العالي الكبريت لألميركتني. وجرى 
حتديد س��عر خام البص��رة الثقيل 
ألوروبا عند س��عر برن��ت مخصوما 
منه 7.55 دوالر للبرميل وعند سعر 
مؤشر خام أرجوس العالي الكبريت 
مخصوما من��ه 4.45 دوالر للبرميل 

لألمريكتني.
وج��رى حتديد س��عر خ��ام كركوك 
ألوروبا عند س��عر برن��ت مخصوما 
من��ه 4.15 دوالر ولألميركت��ني عند 
س��عر مؤش��ر خام أرجوس العالي 

الكبريت مضافا إليه 50 سنتا.

استعداد مصري لزيادة التبادل التجاري مع العراق
بغداد ـ الصباح الجديد: 

أبدت مص��ر رغبته��ا بالتعاون في 
زيادة مع��دالت التبادل التجاري مع 

العراق.
وق��ال وزير قط��اع األعم��ال العام 
املصري، أش��رف الش��رقاوي، حرص 
حكوم��ة ب��الده عل��ى تعزي��ز آفاق 
مص��ر  ب��ني  املش��ترك  التع��اون 
والعراق ف��ي اجملاالت كافة، وخاصة 
وزي��ادة معدالت  االقتص��ادي  اجملال 

التبادل التجارى مبا يخدم تطلعات 
الشعبني الشقيقني.

وأكد الوزير املصري خالل استقباله 
الس��فير العراق��ي ف��ي القاه��رة 
حبي��ب الص��در بحض��ور امللح��ق 
التج��اري العراق��ي بالقاهرة حيدر 
نوري، »اس��تعداد مصر لتقدمي كل 
العراقي، وكذلك  الدعم لالقتصاد 
اس��تعداد الشركات التابعة لوزارة 
قطاع األعمال العام للمس��اهمة 

في املشروعات االستثمارية بالعراق 
من خالل ما متتلكه من خبرات في 
مجاالت متنوعة، وخاصة شركات 
املق��اوالت والتش��ييد، الت��ي تنفذ 
مش��روعات ف��ي ع��دد م��ن الدول 

العربية«.
وأش��ار الش��رقاوي ال��ى »أهمي��ة 
السوق العراقية كوجهة للصادرات 
املصرية، وذلك في ظل ما تتمتع به 
املنتجات املصرية وخاصة منتجات 

ش��ركات قطاع األعمال العام من 
ج��ودة عالي��ة ومي��زات تنافس��ية 
ف��ي  »الس��عي  كبي��رة،« مؤك��داً 
إزالة أي معوق��ات تواجه العالقات 

التجارية بني البلدين الشقيقني«.
وأس��تعرض الوزي��ر املص��ري خالل 
اخملتلف��ة  »األنش��طة  اللق��اء 
لل��وزارة  التابع��ة  للش��ركات 
إل��ى »عق��د  ومنتجاته��ا،« الفت��اً 
لقاءات مكثفة مع مس��ؤولي تلك 

الش��ركات خ��الل الفت��رة املقبلة 
لبح��ث زي��ادة التعاون م��ع اجلانب 

العراقي«.
م��ن جانب��ه، أك��د س��فير العراق 
بالقاهرة أن »القيادة السياسية فى 
العراق ت��رى أن االنفتاح االقتصادي 
عل��ى مص��ر خي��ار س��تراتيجي،« 
الس��فارة  »س��عى  إل��ى  مش��يرا 
العراقي��ة لوضع ه��ذه التطلعات 

موضع التطبيق«.

كم��ا أبدى الس��فير رغب��ة اجلانب 
العراقي في االس��تفادة من خبرات 
ش��ركات قط��اع األعم��ال الع��ام 
مج��االت  ف��ي  وخاص��ة  املص��ري 
التش��ييد واملق��اوالت والصناعات 
تلبي��ة  وكذل��ك  الكيماوي��ة، 
احتياج��ات الش��عب العراقي من 
الدواء،« مشيراً إلى »إقامة معارض 
جدي��دة للمنتج��ات املصري��ة فى 

العراق خالل الفترة املقبلة«.

انخفاض مبيعات »المركزي« إلى 168 مليون دوالر
بغداد ـ الصباح الجديد: 

س��جلت مبيعات البنك املركزي 
العراقي انخفاض��اً لبيع العملة 
االجنبية ببي��ع 168 مليون دوالر، 

بعد أن باع أمس 170 مليوناً.
وذكر بيان للبنك، إن »حجم املبلغ 

املباع بلغ 168 مليوناً، و711 الفاً، 
و412 دوالراً، بس��عر ص��رف 1182 
دين��ارا مقاب��ل ال��دوالر الواح��د، 
ومبشاركة 37 مصرفاً و16 شركة 

للتحويل املالي«. 
وأوض��ح البي��ان إن »بي��ع املبالغ 

احملول��ة حلس��ابات املص��ارف في 
اخل��ارج يكون بس��عر 1190 دينارا 
لكل دوالر، أما سعر البيع النقدي 
فيكون بس��عر 1190 ديناراً لكل 

دوالر«.
وأش��ار إل��ى أن »حج��م مبال��غ 

احل��واالت واالعتم��ادات بل��غ 139 
و412  ال����ف  و301  ملي���ون��اً، 
دوالراً، فيما كانت الكمية املباعة 
أالف  و410  مليون��اً،   29 نق��داً 

دوالر«.
ووج��ه البن��ك املرك��زي العراقي، 

املصارف اجملازة وشركات التحويل 
املالي وش��ركات التوس��ط لبيع 
االجنبية كافة  العمالت  وش��راء 
بتقلي��ل كمي��ات بي��ع العمل��ة 
االجنبية م��ن ال��دوالر األميركي 
للراغب��ني بالس��فر ال��ى خ��ارج 

البالد.
وحدد البنك له��ذه اجلهات »بيع 
مبل��غ 3 االف دوالر بدالً من 5 االف 
دوالر للمواطن��ني الراغب��ني ف��ي 
لتغطية  ال��دوالر  احلصول عل��ى 

مصروفاتهم في اخلارج«.

»سومو« ترفع سعر خامي البصرة الخفيف والثقيل آلسيا

النفط: مصانع بتروكيمياويات جديدة لتوفير 6 آالف فرصة عمل

الخطة المستقبلية 
تستهدف الدخول الى 
األسواق اآلسيوية وال 
سيما اليابان وكوريا 
الجنوبية التي تعد من 
األسواق الواعدة في 
استهالك الغاز فضال 
عن فتح آفاق جديدة 
مع شركات عالمية 
متخصصة في هذا 
اإلطار

اللعيبي في زيارة ألحد املشاريع النفطية بالبصرة

أعلنت اخلطوط اجلوية الس��نغافورية عن طلبية 
بقيمة 13.8 مليار دوالر لش��راء 39 طائرة عريضة 
البدن من بوينغ األميركية لصناعة الطائرات في 
إطار س��عيها للتوس��ع وهي انتكاس��ة جملموعة 
إيرب��اص األوروبي��ة ف��ي التناف��س عل��ى اقتناص 

الطلبيات الطويلة األجل. 
وأعلن��ت إيرب��اص نيته��ا إلنتاج نس��خة أكبر من 
طائراته��ا A350 لكن هذه اخلطط تأجلت وس��ط 

ضبابية الطلب على الطائرات العريضة البدن.
وقالت اخلطوط اجلوية السنغافورية في بيان لها، 
إنه��ا اتفقت مع بوينغ على تقدمي طلبيات مؤكدة 
لش��راء 20 طائرة من طراز 777-9 و19 طائرة طراز 
787-10 م��ن أجل زي��ادة النمو وحتديث أس��طول 

طائراتها خالل السنوات العشر املقبلة.
وقال جوه تش��ون فوجن الرئيس التنفيذي لشركة 
اخلطوط اجلوي��ة الس��نغافورية »متكنن��ا طلبية 
اليوم الكبيرة لش��راء طائ��رات عريضة البدن من 
االس��تمرار في تش��غيل أس��طول حديث وموفر 
للوق��ود وهو م��ا يتيح للمجموع��ة فرصاً جديدة 
للتوس��ع لضمان احلف��اظ على دورن��ا الريادي في 

القطاع«.

أظهرت نتائ��ج أعمال »توتال« أن ش��ركة النفط 
الفرنس��ية حققت ربحاً صافياً يف��وق التوقعات 
ف��ي الربع األخير من الع��ام املاضي بفضل خفض 
الُكلف، ورفعت الشركة أيضاً توزيعاتها النقدية 
وقالت إنها تبحث عن ش��راء أصول من ش��ركات 

منافسة متعثرة.
وارتفع صافي الربح املعدل للش��ركة 16 في املئة 
على أس��اس س��نوي إل��ى 2.4 ملي��ار دوالر ليفوق 
متوس��ط توقع��ات احملللني البال��غ 2.3 مليار دوالر 
في ح��ني بلغت توزيع��ات األرب��اح الفصلية 0.62 
يورو للس��هم ارتفاعاً م��ن 0.61 يورو في الفصول 

الثالثة السابقة.
وقال الرئيس التتنفيذي لش��ركة »توتال« باتريك 
بويان، إن نتائج الش��ركة فاقت نظراءها وأظهرت 
قدرتها عل��ى الصمود أمام موجة هبوط أس��عار 
النف��ط التي طال أمده��ا. وفي وقت س��ابق هذا 
األس��بوع أعلنت ش��ركة »بي بي« هبوط أرباحها 

السنوية للعام الثاني على التوالي.
وق��ال بويان إن »توتال« اس��تفادت من مس��اعيها 
خلفض ُكلف اإلنتاج إلى 5.9 دوالر لبرميل املكافئ 
النفطي مقارنة م��ع 9.9 دوالر للبرميل في 2014، 
واس��تفادت م��ن وفورات بقيم��ة 2.8 ملي��ار دوالر 
حققته��ا في 2016 لتتج��اوز هدفه��ا البالغ 2.4 

مليار دوالر.

كش��فت مرس��يدس AMG ع��ن E63 واجن بقوة 
مماثلة لش��قيقتها الس��يدان التي حتمل احلمض 
الن��ووي اخل��اص بقس��م األداء العال��ي AMG عبر 
اإلضافات والتعدي��الت الرياضية في جميع أنحاء 
السيارة اخلارجية والداخلية بدايًة من الصدام له 
فتحات تهوية كبيرة واجلنوط السوداء وصوالً إلى 
املراي��ا اجلانبية من الكربون فايب��ر وانتهاًء باخملارج 
األربع��ة للع��ادم من اخللف. كما ن��رى من الداخل 
كثي��راً من الكرب��ون فايبر يزين شاش��تي العرض 

الكبيرتني مبقاس 12.3 انش أمام السائق.
وال ميك��ن ذكر اس��م AMG من دون ذك��ر احملّركات 
 E63 واج��ن بفئتني هما E63 القوي��ة حيث تتوفر
و E63 S كلت��ا الفئت��ني حتمالن مح��رك V8 ثنائي 
التيربو س��عة 4.0 لتر ولكن األولى تأتي بقوة تبلغ 
563 حصاناً وعزم دوران يصل إلى 750 نيوتن - متر 
بينما الثانية تأتي بقوة أكبر تبلغ 604 وعزم دوران 
يصل إلى 850 نيوتن - متر وهو رقم كبير لس��يارة 

عائلية نسبياً.

بوينغ

توتال

مرسيدس

تقـرير

متابعة الصباح الجديد:

أطلق��ت األمم املتح��دة وش��ركاؤها أكبر 
نداء إنس��اني لليمن، طالبوا فيه بتوفير 
2.1 مليار دوالر، لتقدمي املساعدة املنقذة 
حلياة 12 مليون ش��خص في اليمن هذه 

السنة. 
وق��ال وكيل األم��ني العام ل��ألمم املتحدة 
للشؤون اإلنسانية س��تيفن أوبراين في 
جني��ف لدى إط��الق خطة االس��تجابة 
اإلنسانية لليمن، أن »الشركاء في مجال 
العمل اإلنساني مستعدون لالستجابة، 
ولكنهم بحاجة إلى كفالة الوصول من 
دون إعاق��ات وفي الوقت املناس��ب وإلى 

املوارد الكافية للوفاء باحلاجات«. 
وأكد مدير مكتب األمم املتحدة لتنسيق 
الش��ؤون اإلنس��انية ف��ي اليم��ن جورج 
خ��وري إن ع��دد احملتاجني للمس��اعدات 
يقّدر ب� 19 مليون ش��خص، ولكن النداء 
س��يرّكز على األكثر حاج��ة والذين يبلغ 

عددهم 12 مليوناً.
وأفاد بيان ص��ادر عن مكتب األمم املتحدة 
لتنسيق الش��ؤون اإلنس��انية »أوتشا«، 
بأن اليمن يش��هد أزمة هائلة في توفير 
احلماية لسكانه بسبب الصراع العنيف 
املس��تعر منذ آذار 2015 وجتاهل احلوثيني 
والق��وات املوالية للرئيس الس��ابق علي 

عبداهلل صالح مسؤولياتهم في حماية 
املدنيني.

وناش��د منّسق الش��ؤون اإلنسانية في 
اليم��ن جيم��ي ماكغولدري��ك املانحني 
مس��اعدة اليم��ن في ه��ذا الوقت الذي 

تشتد فيه احلاجة إلى املساعدة. 
وق��ال خ��وري: »نطال��ب ونأم��ل ف��ي أن 
تق��وم ال��دول املانح��ة بتق��دمي مزيد من 
املس��اعدات والتمويل لنداء االس��تغاثة 
من أجل اليمن. ع��ام 2016 مت متويل نداء 
العام الس��ابق بنس��بة تقّدر ب��� 60 في 
املئ��ة، إذ حصلنا على نح��و 980 مليون 
دوالر. نأم��ل أن تقوم ال��دول املانحة هذه 
الس��نة بتق��دمي مزي��د م��ن املعونة. من 
امله��م أن نذك��ر أن كل التدّخ��الت التي 
سنقوم بها هي تدّخالت منقذة للحياة، 
أي أن أي قص��ور ف��ي التمويل س��تكون 
له تداعيات من حيث الوضع اإلنس��اني 

واحتمال حدوث وفيات«.
وأظهرت خطة االس��تجابة اإلنس��انية 
انخف��اض ع��دد األش��خاص احملتاج��ني 
إلى املس��اعدة بنس��بة 10 في املئة من 
التقدي��رات في العام املاضي. وعزت ذلك 
إلى »حتس��ني عمليات جم��ع البيانات ال 
غير، وال ميكن بأي حال اعتبار ذلك حتّسناً 
ف��ي األوض��اع اإلنس��انية الكارثي��ة في 

اليمن«.
والبلد الفقير الذي يعي��ش نزاعاً مدمراً 

منذ سنتني، وجد األطفال ومئات غيرهم 
م��ن الفتية في��ه أنفس��هم مضطرين 
الطع��ام  تأم��ني  أج��ل  م��ن  للتس��ول 
لعائالتهم بعد مقت��ل أولياء أمورهم او 

فقدانهم مصدر رزقهم. 
ويقول مصطفى أحمد عبداهلل لوكالة 

فران��س ب��رس »م��ات أبي ف��ي احلرب في 
حرض. لدي ثالث��ة اخوة وأمي، واآلن نحن 
نتسول في ش��وارع صنعاء ألننا لم نعد 
جند ما نأكله«. ويضي��ف الفتى النحيل 
وهو يبحث عن س��يارة متوقفة ليطلب 
املال من سائقها »حاولت العمل لكنني 

ل��م أعثر على وظيفة، فوجدت نفس��ي 
في الش��ارع، وجّل ما أحص��ل عليه في 
آخر النهار هو 1200 ريال«، ما يعادل نحو 

خمسة دوالرات.
عل��ى مقربة م��ن مصطفى في ش��ارع 
القاه��رة ف��ي وس��ط العاصم��ة الت��ي 

يسيطر عليها احلوثيون منذ ايلول 2014، 
وبني أبنيتها التاريخية البنية والبيضاء، 
تنتقل عبير وشقيقها عبد الرحمن من 
سيارة الى أخرى. وتقول وهي متسك بيد 
ش��قيقها عبد الرحمن ال��ذي وقف الى 
جانبه��ا حافي القدم��ني »ليس لدينا ما 
نأكله. خرجنا الى الشارع لنجمع بعض 

املال او الطعام«.
وتسبب النزاع بتدهور األوضاع اإلنسانية 
والصحي��ة في ش��كل كبي��ر لنحو 26 
مليون ميني. وبات أكثر من ثلثي السكان 
محروم��ني م��ن احلص��ول عل��ى العناية 
الطبي��ة الالزمة، ويصع��ب الوصول الى 

الغذاء.
وتؤكد منظم��ة األمم املتح��دة لألطفال 
)يونيس��ف( ان س��وء التغذية واألمراض 
تتس��بب بوف��اة طفل واح��د على األقل 
كل عش��ر دقائق في اليمن، مشيرة إلى 
أن نحو 2.2 مليون طفل ميني يعانون من 
سوء التغذية احلاد ويحتاجون الى عناية 
عاجل��ة. كما تش��ير أرقام »يونيس��ف« 
ال��ى ان 1400 طفل قتلوا في النزاع منذ 

بدايته.
ويقول رئيس منظمة »سياج« املستقلة 
أحم��د القرش��ي، والت��ي تعم��ل عل��ى 
تعزي��ز حقوق الطف��ل وحمايته ومقرها 
العاصمة اليمني��ة، »األطفال هم أكثر 

من يدفع ثمن احلرب«.

وحتولت شوارع املدينة اخلاضعة لسيطرة 
احلوثيني املناهض��ني للرئيس املعترف به 
عب��د ربه منصور ه��ادي، الى ما يش��به 
من��ازل ثاني��ة له��ؤالء األطف��ال يأكلون 
ويش��ربون فيها خ��الل فترة تس��ولهم 
املال والطعام. ويتجمع معظمهم أمام 
املساجد واملطاعم، وتبدو على وجوههم 
وأجسادهم النحيلة آثار التعب واإلرهاق 
نتيجة قل��ة الغذاء. ويجل��س بعضهم 
ق��رب أمهاته��م اللوات��ي يبع��ن احمل��ارم 

الورقية او ميسحن زجاج السيارات.
وح��ّذر برنامج األغذية العاملي من تدهور 
وض��ع األم��ن الغذائ��ي وتزاي��د معدالت 
س��وء التغذية لدى األطف��ال في اليمن. 
ويخش��ى البرنامج ان »جيالً كامالً ميكن 

أن يصاب بالعجز بسبب اجلوع«.
أم��س  اول م��ن  املتح��دة  األمم  وطلب��ت 
2.1 ملي��ار دوالر ك��ي تؤمن مس��اعدات 
ه��ذه الس��نة لنحو 12 مليون ش��خص 
متضررين من النزاع ف��ي اليمن، اي نحو 

نصف عدد السكان.
وقال مس��ؤول العمليات اإلنسانية لدى 
األمم املتحدة س��تيفن أوبراين ان »سنتني 
م��ن احلرب أحلقتا اخل��راب باليمن ومباليني 
األطفال والنساء والرجال الذين هم في 
حاجة ماسة ملس��اعدتنا. ومن دون دعم 
دولي، فإنه��م يواجهون خط��ر التعرض 

جملاعة هذه السنة«.

طالبت الدول المانحة بالتمويل

األمم المتحدة: مليارا دوالر لمساعدة 12 مليون شخص في اليمن
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اربيل ـ عبد الزهرة الهنداوي:

العلي��ا  الفني��ة  اللجن��ة  عق��دت 
الس��تراتيجية التخفي��ف م��ن الفق��ر 
في العراق برئاس��ة االم��ن العام جمللس 
ال��وزراء الدكتور مهدي العالق وبالتعاون 
مع البنك الدولي ورش��ة العمل الثالثة 
الثانية للتخفيف  العداد االستراتيجية 
م��ن الفقر في العراق للس��نوات 2017-

 2021
وش��ارك في الورش��ة الت��ي عقدت في 
اربي��ل للم��دة م��ن -1 4 ش��باط 2017 
النائبت��ان ن��ورة البج��اري وجنيب��ة جنيب 
ووكي��ل وزي��ر الصحة الدكتور جاس��م 
الفالحي وممثلو عدد من الوزارات االحتادية 
وحكومة اقليم كردستان فضال عن عدد 
من اخلبراء واالكادمين ورؤساء منظمات 

اجملتمع املدني 
ويأت��ي انعق��اد هذه الورش��ة ف��ي اطار 
سلسلة من ورش العمل لوضع الصيغة 
النهائي��ة الس��تراتيجية التخفيف من 
الفقر ومن املتوقع ان يتم عقد ورش��تي 
عمل خ��الل الفترة القريبة املقبلة الجناز 

االستراتيجية في موعدها احملدد.
 

االمني العام جمللس
الوزراء يفتتح الورشة 

وافتت��ح الس��يد االم��ن الع��ام جملل��س 
ال��وزراء الدكت��ور مهدي الع��الق اعمال 
ورش��ة العم��ل الثالثة بكلم��ة قال في 
مس��تهلها .. نح��ن نس��ير عل��ى وف��ق 
اخلط��ة لإلعداد لالس��تراتيجية اجلديدة 
لتخفي��ف الفق��ر في العراق .. مش��يدا 
باجله��ود الكبيرة املبذولة من قبل الفرق 
املنبثقة ع��ن اللجنة العليا التي عملت 
بجد ومثابرة الجناز املهام املناطة بها في 
اط��ار  اع��داد التصورات ش��به النهائية 
بش��أن االنش��طة التي تغطي االهداف 
الثانوية واحملصالت الرئيس��ة الس��بعة 
الت��ي مت االتفاق عليه��ا والتي بلورت إلى 
37 مخرجاً ونحو 122 نشاطاً .. مبيناً انه 
بن فت��رات العمل كان هناك تواصل بن 
االدارة التنفيذية والبنك الدولي من اجل 
تعدي��ل  وانضاج بعض االف��كار اخلاصة 
باالنش��طة وقد مت االتفاق على تقليص 
بعض االنشطة لكي نكون واقعين في 
طرح هذه االنش��طة مبا ميك��ن ان يكون 
واقعياً وقابل للتنفي��ذ بداللة احملصالت 
الس��بعة املتف��ق عليها .. مش��يرًا إلى 
ان االتف��اق كان ان تنطلق اس��تراتيجية 
التخفيف من الفق��ر بحلول عام 2017 
وكان��ت املس��يرة جي��دة ومتس��قة من 
الطموح .. الفتاً إلى ان العراق مقبل على 
ظ��رف جديد يتمثل باخل��الص من داعش 
واالرهاب لتب��دأ مرحلة جدي��دة ملعاجلة 
اثار االرهاب .. وهن��اك خطط عديدة في 
اطار نش��اطن رئيس��ن ، االول هو دعم 
االس��تقرار ف��ي املناطق احمل��ررة والعمل 
بنحو حثي��ث لتهيئة البيئ��ة والظروف 
املناس��بة ملواطني املناط��ق احملررة وهذا 
يتطلب جهودا كبي��رة لضمان اخلدمات 
االساس��ية والتي تع��د جزًءا اساس��ياً 
من اهداف اس��تراتيجية التخفيف من 
الفقر ف��ي مجاالت الصح��ة والتعليم 
والسكن وغيرها وهذه اجلهود مستمرة 
يعززه��ا دعم دولي من اجل تهيئة بعض 
اخلدمات االساسية مثل املاء والكهرباء 

واخلدمات الصحية والتعليمية.

اعادة اعمار املناطق احملررة
العالق اضاف ان الش��ق االخر من العمل 
ه��و اع��ادة االعمار بع��د توق��ف الكثير 
من املش��اريع او تدميرها وتعطيلها في 
املناطق احملررة ولهذا ف��ان التركة ثقيلة 
جداً ف��ي هذه املناطق م��ع تراجع عوائد 
النفط بسبب انخفاض االسعار بنسبة 
%50 من االسعار التي كانت سائدة قبل 
2014 فض��ال عن الدمار الكبير الذي حلق 
باملناطق الت��ي احتلها داع��ش ، ويتولى 
مهم��ة اع��ادة االعم��ار صن��دوق اع��ادة 
االعمار م��ن خالل االس��تفادة من املنح 
والق��روض الدولية .. كاش��فاً عن وجود 
جه��ود لعقد مؤمتر دول��ي العادة االعمار 
ف��ي العراق بع��د اكمال عملي��ات حترير 
املوصل مع وجود دول ابدت استعداداتها 
لالس��هام في الدعم واخرى مس��تعدة 
الس��تضافة املؤمتر .. مش��يراً إلى وجود 
جهود اخ��رى تدع��م جهود الع��راق في 

مكافح��ة الفقر ف��ي املناطق احمل��ررة ... 
مش��دداً عل��ى ان انطالق اس��تراتيجية 
التخفي��ف م��ن الفقر يأتي ف��ي ظروف 
مهمة متزامن��ة مع اجناز التحرير واعادة 
االس��تقرار وهذا يعطيها زخماً مضافاً 
فضال عن الزخم املتوقع الذي تتبناه كل 

اجلهات الوطنية واخلارجية.
 

استراتيجية الفقر
ودعم احلكومة والبرملان

واك��د العالق ان هذه الورش��ة س��تكون 
خامتة  لنش��اطات وجهود مهمة بذلت 
خالل الش��هور املاضية لنص��ل إلى بناء 
واقعي لهذه االستراتيجية ويتم الترويج 
له بالنحو املناس��ب من قب��ل احلكومة 
ومجلس الن��واب الذي نعول عليه كثيراً 
في ظل املش��اركة الفاعلة للس��يدات 
والس��ادة الن��واب ف��ي اعم��ال اللجنة 
وه��ذا س��يمنح اع��داد االس��تراتيجية 
عملية ش��راكة مهمة كم��ا جرى احلال 
في االس��تراتيجية االول��ى ورمبا هي من 
املمارس��ات القليل��ة الت��ي حتظى مبثل 
ه��ذا احلض��ور واملش��اركة .. متوقًعا من 
منظمات اجملتمع املدني واالكادميين دوراً 
اكب��ر في دعم والترويج لالس��تراتيجية  
وه��ذا ال��دور ب��دأ يتعاظم م��ع القبول 

االجتماعي لدور هذه املنظمات .

جناحات سابقة
وطموحات مستقبلية

الس��يدة جن��الء على م��راد املدي��ر العام 
التخفي��ف  الس��تراتيجية  التنفي��ذي 
م��ن الفق��ر قدم��ت عرض��اً ف��ي اليوم 
النجاح��ات  خالل��ه  اس��تعرضت  االول 
الت��ي حتققت في االس��تراتيجية االولى 
واخلطوات املقبلة الت��ي ينبغي اتخاذها 
مس��تقبال .. مبين��ة ان الفت��رة املاضبة 
الت��ي ش��هدت عمال كبي��را تع��د فترة 
قياس��ية نس��بة إلى م��امت حتقيقه من 
منجز في اط��ار االعداد للس��تراتيجية 
اجلديدة .. مش��يرة إل��ى ان فريق اللجنة 
الفنية في بغداد متواصل في عمله من 
خالل املش��اركة في ال��ورش والفعاليات 

التي ينظمها البنك الدولي.
 

تقليص االنشطة
والتركيز على االهم 

واضاف��ت مراد ان بعد ورش��ة اربيل التي 
عقدت في ش��هر تشرين االول من العام 
املاضي توصلن��ا إلى حتديد س��بع ركائز 
او محص��الت وه��ي الدخ��ل والصح��ة 
والس��كن والبيئة واحلماية االجتماعية 
ومتك��ن املراة وحتس��ن اوض��اع النازحن 
والتوصل إلى 37 مخرج و122 نش��اط  ، 
ولكن ف��ي ظل الظروف الت��ي يواجهها 
العراق كانت هناك ضرورة لتقليص عدد 
االنش��طة في ض��وء قلة امل��وارد املالية 
فج��رى االتفاق عل��ى تقليل االنش��طة 
ف��ي محصلت��ي  مب��ا حتق��ق  واالش��ادة 
الصح��ة والتعلي��م في االس��تراتيجية 
الس��ابقة .. داعي��ة إل��ى االبتع��اد ع��ن 
االنش��طة العمومي��ة والتركي��ز عل��ى 
االنش��طة ذات االهمي��ة واالولوي��ة في 
املرحلة الراهنية وقد عملت فرق العمل 
عل��ى تطبيق املعايير املطلوبة مبا يجعل 
االس��تراتيجية قابل��ة للتنفيذ مع توفر 
االرادة السياس��ية وعقد اجتماعات مع 
املانح��ن ملعرفة م��دى امكاني��ة متويل 

مشاريع االستراتيجية. 

االرادة السياسية متوفرة
مع ضعف في التنفيذ

مراد بين�ت ان االس��تراتيجية السابقة 
واجه��ت ضعف��اً ف��ي التنفي��ذ ولي��س 
ان  بدلي��ل  السياس��ية  االرادة  غي��اب 
احلكومة اص�درت ق�رار االس��تراتيجي�ة 
وخصص���ت لها ام�واال ضم��ن املوازن�ة 
العام�ة للدول�ة وقيام احملافظات بتنفيذ 
انش��طة االس��تراتيجية ولك��ن ضعف 
التنفي�ذ كان مؤشراً س��لبياً على واقع 
االس��تراتيجية .. الفت��ة إل��ى ان العمل 
يجري االن ف�ي اع�ادة النظ�ر باالنشطة 
في اط�ار احملص���الت إلى اقل عدد ممكن 
لكي نضم��ن متويلها وتنفيذه�ا افض�ل 
م��ن ان نض���ع انش��ط�ة ونح���ن غي�ر 
قادري�ن على تنفيذها .. مبينة ان قضية 
متويل االنش��طة تستدعي عقد اجتماع 
في بغداد وتتم دعوة املانحن للمشاركة 
في��ه بع��د التوص��ل إلى االنش��طة في 

صيغتها النهائية.

 رئيس هيئة احصاء اقليم كردستان
الس��يد س��يروان محمد  رئي��س هيئة 
االحص��اء في اقليم كردس��تان .. اكد ان 
مالحظات مهمة مت تس��لمها من البنك 
الدولي بش��أن االنشطة التي تتضمنها 
الفق��ر  م��ن  التخفي��ف  اس��تراتيجية 
وحسب احملصالت السبع من خالل  تقليل 
عدد االنش��طة مبا يجعلن��ا قادرين على 
الوصول إلى استراتيجية ميكن تنفيذها 
.. مبيناً ان هذه الورشة تعد مهمة جدا 
في اطار سلس��لة ال��ورش التي عقدت 
خ��الل االش��هر املاضي��ة وم��ا تبقى هو 
ورشتان الجناز االس��تراتيجية بصيغتها 
النهائية وان اهمية هذه الورشة تكمن 
ف��ي االتف��اق على احملصالت واالنش��طة 
االساسية التي مت التوصل اليها سابقا 
وهذا س��يمكننا في الورشتن املقبلتن 
م��ن الوص��ول إلى فك��رة واضح��ة عن 
االس��تراتيجية وكيفي��ة عرضه��ا لكي 
تت��م املصادقة عليها م��ن قبل مجلس 
ال��وزراء ومجل��س الن��واب س��واء عل��ى 
املستوى االحتادي او في اقليم كردستان 
.. مشيراً إلى ان االستراتيجية السابقة 
التي اطلق��ت ع��ام 2010 مت العمل بها 
من قبل احلكومة االحتادية ولكن لم يتم 
تنفيذها في اقليم كردس��تان الس��باب 
منطقية .. مس��تدركاً ان االستراتيجية 
اجلديدة وبسبب التحديات التي واجهت 
االقلي��م اقتصادي��اً وامني��ا حتت��م على 
االقلي��م ان يتم تفعيل االس��تراتيجية 
وتطبيقها في اقليم كردس��تان .. معرباً 
ع��ن امله ف��ي جن��اح الورش��ة لتحقيق 

االهداف املرسومة. 

دور القطاع اخلاص في دعم الفقراء
املشاركون في الورشة اكدوا على ضرورة 
ان يكون القطاع اخلاص شريكا فاعال في 
عملية تنفيذ انش��طة االس��تراتيجية 
فضال عن التركيز على مبدأ الالمركزية 
به��دف ان تخفيف االعتماد الكبير على 
النف��ط .. مبين��ن ان التحدي��ات الت��ي 
تواجه تنفيذ االس��تراتيجية  هي احلرب 
ض��د االرهاب التي تكل��ف املوازنة امواال 
طائل��ة تؤث��ر ف��ي نهاي��ة املط��اف على 
التخصيصات التي ميكن توجيهها نحو 
دعم مش��اريع التخفيف من الفقر . في 
ظل تراجع مع��دالت النم��و االقتصادي 
وغياب املنافس��ة القوية وتباطؤ عملية 
االص��الح ودخ��ول الع��راق ف��ي اتفاقية 
االئتمان املالي مع صندوق النقد الدولي 
.. موضح��ن ان مقاب��ل ه��ذه التحديات 

التي يواجهه��ا العراق ف��ان لديه فرصاً 
اخرى م��ن بينها انه البل��د الدميقراطي 
الوحي��د في املنطقة ولديه مؤسس��ات 
دميقراطية فض��ال عما ميتلكه من ثروات 
مث��ل النفط والفوس��فات والس��ياحة 
الديني��ة التي ميك��ن اس��تثمارها بنحو 
امثل وكذل��ك املوقع اجلغراف��ي الفاعل 
للعراق م��ع توف��ر الدعم الدول��ي الذي 

يحظى به العراق.
 

االمن واخلدمات للسكان الفقراء
واليونس��يف  الدول��ي  البن��ك  خب��راء 
الذي ش��اركوا في الورش��ة اك��دو على 
ض��رورة توفي��ر االم��ن واخلدم��ات البناء 
الشعب العراقي وكيفية تطوير العقد 
االجتماع��ي ب��ن احلكوم��ة والش��عب 
واحلكوم��ات احمللية ف��ي احملافظات وهذا 
يتحقق م��ن خالل عملي��ة االصالح من 
اجل حتقيق هذه االمور ، وهذا يتحقق من 
خالل مسارين ، االول هو املضي قدما في 
عملية االصالح ، والثاني هو املس��اعدة 
في دعم املوازنة بعد االتفاق مع احلكومة 
للقيام بسلس��لة من ه��ذه االصالحات 
وق��د وص��ل حج��م املبال��غ املقدمة في 
هذا االطار لدعم املوازن��ة ملياران و600 
مليون دوالر ، وفي االطار االخر يقوم عمل 
البنك الدولي على كيفية اعادة االعمار 

وعملية احلوكمة وبناء املؤسسات . 
واعرب خب��راء وممثلو البن��ك الدولي عن 
االس��تعداد لدع��م العراق ف��ي عملية 
مس��اعدة النازح��ن العائدي��ن وتوفي��ر 
االم��وال املطلوبة وكذل��ك العمل على 
حتسن اخلدمات من خالل انشاء 7 مراكز 
تكري��ر على النهر وش��بكة م��اء وخزان 
ملدين��ة بغداد س��عة 150 مت��ر مكعب 
يس��د حاجة العاصمة لس��بع ساعات 
وسيتم البدء بهذا املشروع في شهر اب 

من العام اجلاري 2017.

برنامج االصالح احلكومي والتحديات 
االم��ن الع��ام جملل��س ال��وزراء الدكت��ور 
مهدي العالق قال معالقا على ماعرضه 
ممثل البنك الدولي الس��ير روبرت بالقول 
ان احلكوم��ة بعد ان طرح��ت برنامجها 
االصالح��ي ع��ام 2014 ظه��رت الكثير 
م��ن التحدي��ات ف��ي مقدمته��ا انهيار 
اس��عار النفط لذل��ك كان التركيز على 
توفير املتطلبات االساس��ية مثل رواتب 
العسكري  االنفاق  ومتطلبات  املوظفن 
، ولكن على الرغم من ذلك كانت بعض 
االصالحات جيدة ثم تال ذلك حزمتان من 
االصاحات التي اتخذتها احلكومة واحدة 
منها تتعلق باص��الح جميع القطاعات 
وكان للقطاع اخل��اص دور مهم في هذا 
اجلانب وه��ي تتناول الزراع��ة والصناعة 
واحلوكم��ة ، وكان��ت هن��اك مجموع��ة 
من االصالحات مس��ت التره��ل باجهزة 
الدول��ة فق��د مت اعفاء 123 مدي��راً عاماً 
ف��ي الدولة .. واالن يق��وم مجلس الوزراء 
مبناقش��ة ورق��ة اع��دت بالتع��اون م��ع 
الوزارات ح��ول اعادة هيكلة ال��وزارات .. 
وكش��ف العالق ان هناك جزء من قرض 
البن��ك الدولي خصص لدع��م صندوق 
اعادة االعمار .. موضحا ان ماتعرضت له 
البنية التحتية في العراق من اضرار كان 
كبيراً وبالتالي فنح��ن بحاجة إلى دعم 
دولي كبير الن خس��ائر العراق بحس��ب 
اخ��ر احصائية ل��وزارة التخطيط بلغت 
35 مليار دوالر ف��ي املناطق التي احتلها 
داع��ش هذا عدا م��ا تعرضت ل��ه البنى 
التحتي��ة في احملافظات االخ��رى بعد ان 
توقفت مش��اريعها بس��بب احلرب ضد 
داعش .. داعياً إلى دور اكبر للبنك الدولي 
م��ن اجل دعم انش��اء صن��دوق التنمية 

االجتماعي.

استراتيجية احلد
من الفقر واملناطق احملررة

الع��الق اوض��ح ان مايج��ري م��ن نقاش 
في اطار هذه الورش��ة الت��ي تهدف إلى 
اعداد اس��تراتيجية جدي��دة للتخفيف 
م��ن الفقر ترتبط بواق��ع املناطق احملررة ، 
فعندما تتعرض املدارس واملستشفيات 
للتدمير فان الواقع التعليمي والصحي 
سيتدهوران بالتأكيد .. مبيناً ان جامعة 
املوص��ل تعرض��ت لتدمي��ر واس��ع وقد 
استهدف الدواعش مواطن دعم التنمية 
البش��رية في ه��ذه امل��دن .. مضيفا ان 
هن��اك ص��ور جميلة تش��هدها املناطق 

احمل��ررة االن في مقدمتها ش��يوع ظاهرة 
العم��ل التطوع��ي الس��يما م��ن قب��ل 
الشباب للعمل على اعادة احلياة .. ناقال 
ماش��اهده من ص��ور ايجابية للش��باب 
املتطوعن مقابل تل��ك الصور املظلمة 
التي جس��دها الدواع��ش ومنها مثال ان 
احد مستش��فيات  املوصل وفيه جناح 
المراض الثالس��يميا وجناح لسرطانات 
االطف��ال واجنح��ة الم��راض االطفال ، 
مضيف��اً ان ف��ي احد االجنح��ة اخلاصة 
باالطف��ال والتي ل��م تتع��رض للتدمير 
توجد فيه بعض الص��ور واللوحات التي 
متثل دم��ى واش��كاال كارتوني��ة جميلة 
لبع��ث التف��اؤل ل��دى االطف��ال وبالوان 
زاهية وجميلة ، ولكن الدواعش جلأوا إلى 
حجب عيون تلك اللوح��ات !! .. باملقابل 
هناك طلبة ترك��وا جامعاتهم من اجل 
االس��هام في عمليات التنظيف واعادة 

اخلدمات ملدينتهم احملررة .

انشطة  واقعية وممكنة التمويل
الورش��ة ناقش��ت وعل��ى م��دى اربع��ة 
اي��ام متواصل��ة الكثير م��ن التفاصيل 
املتعلق��ة باعداد االس��تراتيجية الثانية 
للتخفيف من الفقر في البالد للسنوات 
2017 2021- .. اذ اك��د املش��اركون على 
ضرورة اعط��اء االولوية  لعدد صغير من 
النش��اطات  ذات االثر الكبي��ر  والتركيز  
عل��ى اه��داف ونش��اطات  حقيقية في 
ضوء الشروط االولية واملوارد املتاحة  مع 
ضررة  وجود ارادة سياسية  قوية  لدعم 
االس��تراتيجية  يترافق م��ع وجود التزام 
قوي من قبل صناع القرار املعنين .. كما 
يتطلب اقرار االنشطة  تعين  مؤشرات 
تك��ون مدعم��ة  وان  القي��اس  س��هلة 

بالوثائق .
املشاركون اكدوا  ايضاً على ضرورة  اجناز 
االس��تراتيجية  في الرب��ع االول  من عام 
2017  م��ع اهمي��ة  ان حتظ��ى  بأهمية 

كبيرة تصل  مستوى اهمية  الرواتب.
 

مشاركات واسعة ومهمة
الورش��ة  ش��هدتها  الت��ي  املناقش��ات 
وش��ارك فيها ع��دد من الس��ادة النواب 
العام��ن  واملديري��ن  ال��وزارات  ووكالء 
واخلب��راء واالكادمي��ن ورؤس��اء عدد من 
منظم��ات اجملتم��ع املدن��ي خلصت إلى 
ان يك��ون عدد انش��طة االس��تراتيجية 
28 نش��اطا موزعة على س��بعة محاور 
بواقع اربعة انش��طة ف��ي كل محصلة 
وق��د مت اختصاره��ا من اصل 76 نش��اط 
، ام��ا محص��الت االس��تراتيجية  فهي 
االجتماعية   واحلماية  النازحن  محصلة 

والصحة والتعليم  ومتكن املرأة  والبيئة 
واالس��كان ومعاجلة العشوائيات فضال 

عن الدخل. 

استراتيجية الشراكة
مع البنك الدولي 

وش��هدت الورش��ة عروضاً قدمها ممثلو 
البنك الدولي واملنظمات الدولية االخرى 
م��ن بينه��ا  اس��تراتيجية  الش��راكة  
القطري��ة  للبن��ك الدول��ي  والصندوق 
االجتماع��ي  للتنمية  الت��ي تقوم على 
اس��اس  حتدي��ث ه��ذه االس��تراتيجية 
وربطها مع اس��تراتيجية التخفيف من 
الفقر  فضال عن حتديث  خارطة الطريق  

اخلاصة بشبكة احلماية االجتماعية 
كما ناقش املش��اركون  خطط احلصول  
عل��ى االلتزام��ات  والتموي��ل  والقي��ام 
بالتوعي��ة  م��ن خ��الل التركي��ز  عل��ى 
وض��ع  خطة التموي��ل  وكيفية  القيام  
بالتوعية  الربعة نشاطات  يتم اختيارها 

لكل مخرج او محصلة 
املشاركون توصلوا  إلى ان  االستراتيجية  
س��تكون مركزة  على االنشطة  ممكنة  
التحقيق  فيما يوجد 23 نشاطاً ليست 
محتاج��ة إل��ى متوي��ل امن��ا ه��ي حتتاج 
إل��ى  تش��ريعات  وهي انش��طة داعمة 

واصالحية لالستراتيجية 
وقرر املش��اركون في الورش��ة  تشكيل  
فري��ق برئاس��ة املدي��ر الع��ام التنفيذي 
الس��تراتيجية التخفي��ف م��ن الفق��ر  
للعم��ل عل��ى تهيئ��ة وترتي��ب جمي��ع 
التفاصيل املطلوبة  في بحر اس��بوعن 

وقبل انعقاد الورشة املقبلة.

حتديد احملاور واالنشطة 
وجرى تقس��يم املش��اركن في الورشة 
إلى س��بع مجموعات بحسب احملصالت 
كل  وتول��ت  لالس��تراتيجية  الرئيس��ة 
مجموع��ة العم��ل عل��ى حتدي��د اربعة 
ع��رض  ومت  محصل��ة  ل��كل  انش��طة 
بنح��و  ومناقش��تها  االنش��طة  تل��ك 
مس��تفيض من قبل املش��اركن ، فقد 
ق��ام الدكتور عبداحلس��ن احلكيم ممثل 
وزارة الزراعة بعرض انش��طة مجموعة 
الدخ��ل  فيم��ا تول��ت الدكت��ورة عامرة 
البل��داوي ع��رض انش��طة  مجموع��ة 
متكن امل��رآة .. وع��ن مجموعة  الصحة 
عرضت الدكت��ورة رغداء ع��الء من وزارة 
الصحة  ابرز االنشطة في هذه احملصلة 
، وقدم الدكتور عل��ي الزبيدي ممثل وزارة 
التربية   انش��طة  مجموع��ة التعليم  
، ام��ا الدكتور جاس��م الفالح��ي وكيل 
وزارة الصح��ة والبيئة فق��د تولى عرض 
انش��طة  مجموعة  االس��كان والبيئة 
ومعاجلة العش��وائيات . وقدم ممثل وزارة 
العمل والش��ؤون االجتماعية االس��تاذ 
عبدالعزي��ز مدير عام التدريب انش��طة  
 ، االجتماعي��ة   احلماي��ة   مجموع��ة 
وعرضت  النائبة نورة البجاري  انش��طة 

مجموعة النازحن.
 

اراء ومالحظات وتعقيبات مهمة 
وش��هدت الورش��ة مداخالت وتعقيبات 
واراء ومالحظات للمش��اركن فيها ومن 
بينه��م اخلبي��رة االقتصادي��ة الدكتورة 
امال ش��الش والنائبة السابقة الدكتور 
عابدة الطائي والنائبة جنيبة جنيب ومدير 
عام الش��ؤون الفنية ف��ي اجلهاز املركزي 
لالحص��اء الس��يد قص��ي عبدالفت��اح 
ومدير ع��ام الصح��ة العامة ف��ي وزارة 
الصحة الدكتور احسان هادي واملتحدث 
الرس��مي لوزارة التخطي��ط عبدالزهرة 
الع��زاوي  اده��م  والدكت��ور  الهن��داوي  
واعض��اء وفد حكومة اقليم كردس��تان 
ومن بينهم مستش��ار وزارة التخطيط 
ف��ي االقليم الس��يد محم��ود عثمان ، 
فضال ع��ن مداخالت ومالحظ��ات ممثلي 

البنك الدولي ومنظمات االمم املتحدة.

الصندوق االجتماعي للتنمية 
ومن ابرز االنش��طة التي نوقشت ضمن 
مجموعة الدخل هي تأسيس الصندوق  
كمؤسس��ة  للتنمي��ة  االجتماع��ي  
مس��تقلة وق��د واف��ق مجلس ال��وزراء 
مؤخ��را عل��ى انش��اء ه��ذا الصن��دوق 
ويج��ري العمل حالياً على اعداد القانون 
اخلاص الذي ينظم عمله  ، وتأسس��يس  
جمعي��ات محلي��ة  لصغ��ار الفالحن  ، 
فيم��ا كان النش��اط الثال��ث  يدعو إلى  

دعم اخلريج��ن  من خالل منحهم قطع  
اراض زراعية  بهدف زيادة االنتاج  ومن ثم 
رفع مساهمة القطاع الزراعي في الناجت 
احمللي االجمالي وتوفير الس��لة الغذائية  
للمستهلك في العراق  واقامة مشاريع  
زراعي��ة  صغيرة ومتوس��طة  وتخفيف 
البطالة .. اما النش��اط الرابع  فقد دعا 
إل��ى  تدري��ب الفالحن  على الوس��ائل  

احلديثة  للزراعة  والري.
 

البيئة والسكن
ومعاجلة العشوائيات 

وفي مجموعة البيئة والسكن ومعاجلة 
العش��وائيات اقت��رح اعض��اء اجملموعة 
الفالح��ي  جاس��م  الدكت��ور  برئاس��ة 
اربع��ة  والبئي��ة  الصح��ة  وزارة  وكي��ل 
انش��طة رئيس��ية  ه��ي حتس��ن  واقع 
الس��ياحة البيئية في االهوار  ومعاجلة 
العش��وائيات  من خالل خارطة الطريق 
التي اعدت لهذا الغرض  وبناء مجمعات 
سكنية واطئة الكلفة للفقراء والعمل 
على توفير الطاقة  الكهربائية للفقراء 

بواسطة االلواح الشمسية.
 

خبراء البنك الدولي 
وكان خلبيرت��ي البن��ك الدولي الس��يدة 
س��وزان رزاز والسيدة شارون هاينسفرذر 
دور محوري في ادارة اعمال الورشة على 
م��دى ايامه��ا االرب��ع وتطبيق ع��دد من 
التماري��ن والفعالي��ات املهمة من بينها 
كيفية اعداد الرس��ائل السريعة بهدف 

الترويج لالستراتيجية.
 

الورشة تختتم فعالياتها 
واختتم��ت الورش��ة اعماله��ا بكلم��ة 
العلي��ا  اللجن��ة  رئي��س  للس��يد 
الس��تراتيجية التخفي��ف م��ن الفق��ر 
الدكت��ور مه��دي الع��الق االم��ن العام 
جملل��س ال��وزراء ، ش��كر ف��ي مقدمتها 
ممثلي البنك الدولي والس��يدتن عضوي 
مجلس النواب نورة البجاري وجنيبة جنيب 
ملس��اهمتهما الفاعلة ف��ي اعمال هذه 
الورش��ة والورش الس��ابقة على الرغم 
م��ن كث��رة التزاماتهم��ا ، وش��كر ايضاً 
ممثلي املنظمات الدولية الذين ش��اركوا 
ف��ي الورش��ة وش��كر اعض��اء اللجنة 
الفنية من احلكومة االحادية ومن اقليم 
كردس��تان وش��كر على وجه اخلصوص 
الس��يد رئيس هيئة االحصاء في اقليم 
كردس��تان ووجه شكره للس��يدة مدير 
اس��تراتيجية التخفيف م��ن الفقر مع 
الكوادر العاملة معها .. مبيناً ان العمل 
في اع��داد اس��تراتيجية التخفيف من 
الفقر يع��د عمال ش��ريفاً وعظيماً ألنه 
يهدف إلى خدمة ابناء الشعب العراقي 
ال��ذي عانى م��ن ويالت احل��روب واحلصار 
والظروف الس��يئة التي خلفها داعش .. 
معرباً عن حرصه الشديد وجميع اعضاء 
اللجنة الفنية الستراتيجية التخفيف 
م��ن الفقر على تنفي��ذ جميع اخلطوات 
التي مت االتفاق عليها خالل هذه الورشة 
الط��الق  املرس��ومة  للتوقيت��ات  وفق��ا 
االس��تراتيجية في موعدها احملدد وذلك 
لالس��تفادة من التخصيصات املوجودة 
ف��ي املوازنة خ��الل ماتبقى من الس��نة 
، وكذلك ض��رورة االس��تفادة من اجلهد 
الدول��ي من قب��ل ال��دول املانحة لتقدمي 
الدع��م في نش��اطن اساس��ين وهما 
برنامج دعم االس��تقرار والبرنامج االخر 
هو اع��ادة االعمار .. مؤك��داً ان احلكومة 
داعم��ة له��ذه االس��تراتيجية وصندوق 
التنمية االجتماعي وكذلك فان مجلس 

النواب يعد داعماً لالستراتيجية.
 

االستراتيجية األولى 
ومن اجلدي��ر بالذك��ر ان وزارة التخطيط 
كان��ت ق��د اطلق��ت النس��خة االول��ى 
من اس��تراتيجية التخفي��ف من الفقر 
في الع��راق للم��دة 2010-2014 وكانت 
تستهدف خفض نسبة الفقر من 23% 
إلى %16 وقد وقد حتقق هذا الهدف فعال 
بع��د تنفيذ باق��ة مهمة من املش��اريع 
والفعاليات التي استهدفت حتسن واقع 
الفق��راء في مج��ال الصحة والس��كن 
والتعليم والدخل والسكن ومتكن املرآة 
.. ولكن بعد عام 2014 وبسبب صدمتي 
داعش وانخفاض اسعار النفط ارتفعت 
مؤشرات الفقر مرة اخرى لتصل إلى إلى 

.22.5

د. مهدي العالق:
هناك تواصل بين 
االدارة التنفيذية 
والبنك الدولي 

من اجل تعديل  
وانضاج بعض 

االفكار الخاصة 
باالنشطة وقد 
تم االتفاق على 
تقليص بعض 
االنشطة لكي 
نكون واقعيين 
في طرح هذه 

االنشطة

سيروان محمد: 
االستراتيجية 
السابقة التي 
اطلقت عام 

2010 تم 
العمل بها من 
قبل الحكومة 

االتحادية 
ولكن لم يتم 
تنفيذها في 

اقليم كردستان 
السباب منطقية

اللجنة الفنية العليا الستراتيجية التخفيف من الفقر تعقد ورشة 
العمل الثالثة إلنجاز االستراتيجية الثانية للسنوات 2017 - 2021

احتضنتها أربيل للمدة 1-4 شباط وبالتعاون مع البنك الدولي

د. مهدي العالق  النائبة نورة البجاري  السيدة جنالء علي مراد السيد سيروان محمد النائبة جنيبة جنيب
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د. رشيد هارون

يضع ن��ص » خدعتني وأنت أبي » املتلقي 
ف��ي مواجهة م��ع النص واملوض��وع الذي 
أقي��م علي��ه، كم��ا يضعن��ا ب��إزاء ج��رأة 
واضحة في تن��اول األب بوصفه واحدا ممن 
يقت��رب من دائ��رة التقدي��س، على الرغم 
م��ن أنن��ا يج��ب أن نضع في احلس��بان أن 
األب أب نّصي، رُس��م على ش��كل َسورة، 
وداللت��ه تط��ال كّل معلم وم��رب وناصح 
صدوق، وهو خارج َس��ورة الذم كما سيرد 
على الرغم من اإلشارات الشخصية التي 
وجه��ت إليه لفظّي��ا: خدعَتني، حدثتني، 
شّوهَت. ذلك أنها استهدفت غيره دالليا 
كم��ا س��يرد أيضا م��ن متحق��ق القراءة 

النقدية النهائي. 
    بُن��ي النص على مقطعني: ) 1 ( و ) 2 (. 
وقد الحظت أن كل مقطع بني على عدد 

من السورات وعلى وفق اآلتي: 
سورة الطفولة.

 وأذهب إلى أن املقطع ) 1 ( أنتج سورتني:
الَسورة األولى: وقد جتّلت بقولها:

» ما زلَت هنا
تربط لي شريط حذائي
تُخيط لي ثوبي املطري

حتيط بيدك خصري
تصحبني إلى مدرستي

مازلت هنا
تقلب دفاتري 

ترقب درجاتي« 
ومهم��ة ه��ذا املقطع_ املنَت��ج أصال من 
مقط��ع أكب��ر_ التهيئ��ة للدخ��ول ف��ي 
الَس��ورات الالحقة، س��ورة اإلدراك_ وهو 
منت��ج م��ن املقط��ع ) 1 ( أيض��ا_ ال��ذي 
سيؤس��س لسورة نقد املدرك كما سيرد، 
األم��ر الذي يحّتم على الق��راءة مالحظة 
بن��اء الن��ص على ع��دد م��ن الس��ورات: 
الطفولة، اإلدراك، ث��م يتعهد املقطع ) 2 
( مبهمة س��ورة الشك، وفضال عما ذكرُت 
من مهمات لس��ورة الطفولة فإنها تقوم 
بض��خ ما ه��و أليف ومحب��ب وفعل أبوي 
باذخ في س��ورة الطفولة واإلدراك ألنشاء 
ضرب من املس��احات املتباعدة بينها وبني 
سورة الش��ك، فالتش��ديد على استمرار 
األفع��ال: ما زل��ت، تربط، تخي��ط، حتيط، 
تصح��ب، تقّل��ب، ترق��ب؛ س��عي ل�تبريز 
ضدي��ة املواق��ف، وحس��ب رأي أدوني��س« 

ش��عريا، هن��اك انفصال بدئ��ي بني اللغة 
كمنظوم��ة رمزي��ة، والواق��ع كمنظومة 
مادية ، ولي��س ثمة بينهما أية عالمة من 
عالمات التشابه] ... [ فال تشابه بني اللغة 
كدال والواق��ع كمدلول. والعالقة بينهما 
اصطالحية، ال واقعية« وقد اس��تمّر هذا 
ال��دأب ف��ي س��ورة اإلدراك وهي الس��ورة 

الثانية التي أنتجها املقطع) 1 (.
سورة اإلدراك.

ومهمة هذه الس��ورة التحول من التقبل 
الطفول��ي الب��ريء إل��ى إدراك املق��والت 
واألفع��ال، وإلى توس��يعها، وم��ن ثم الى 
اتخ��اذ مواق��ف م��ن ال��ذي ح��دث، والذي 
س��يحدث، بل وقراءة املواقف الالحقة من 
خالل إقامة ما يش��به املقارنة بني ما قاله 
األب وفعله؛ وما سيحدث من انفصال في 

سورة نقد املدرك، وسورة الشك. 
» ما زلَت هنا

حتدثني عن مدينتي
عن الوطن

عن تلكم األلفة
عن عالم وردي
وأناس طيبني

عن شوارع
ال يشوبها التراب

وسماء ال يسكنها الضباب
عن أعمدة يعشقها النور

وجداول ال يلجها اجلفاف
عن مالذي الوحيد

ورقية اخلوف
عن جنح ألوذ به   

ساعة الوحشة
وراية أتشبث بها

لو قدر لي السقوط
عن وطن ال استجدي به

رغيف خبزي«
وكل ذل��ك بن��اء عل��ى بناء« تترت��ب عليه 
عدة مظاهر لم تكن معروفة في الش��عر 
التقلي��دي، وذات صل��ة بتحقي��ق هوي��ة 
تقري��ب  وأهمه��ا  الس��ردية،  القصي��دة 
فض��اء اللغ��ة من الواق��ع اليوم��ي ونثره 
وتوسيع للس��ورات فتوسيع،  للمحكي« 
إغ��راء بالتواصل فإغراء وتوس��يع له، من 
خالل اإلعطاء واملنع وصوال إلى اإلمس��اك 
بالتجربة ومتلقيها على حد سواء. فضال 
ع��ن أنها بني��ت على موضوع ش��خصي 
جتاوز الش��خصي فيه حدوده إل��ى العام، 
» فالتش��كيل البنائ��ي ملوضوع ما يفرض 
عل��ى البنية الش��عرية مس��اراً يقود إلى 
مالحظ��ة اخملزون الذاتي للموضوع س��واء 
من جهة املتلقي أم من جهة املبدع الذي 
يضم هذا اخملزون في جتربته، ومساراً يقود 
إل��ى مالحظة التح��والت الداللي��ة التي 

يتخذها هذا املوضوع داخل النص«.
مجيب��ة بذلك إجابة نصية على س��ؤال: 
» هل ميكن التوفي��ق بني ما هو خاص وما 
هو ع��ام بطريقة فنية ومقبول��ة أم أنها 

معادلة صعبة التحقق؟« 
فاملهم��ة تكم��ن في اش��راك املتلقي في 
سورات موضوع النص: س��ورة الطفولة، 
س��ورة احليرة، نقد املدرك، سعيا إلشراكه 
في سورة الشك وهي الغاية األساس التي 

بها تتجلى أهمية السورات السابقة. 
سورة نقد املدرك.

    سورة نقد املدرك من منتجات املقطع) 
2 ( الذي أسست له السورات مارة الذكر، 
وقد حتوّلت الش��اعرة بواس��طته من األب 
الذي نعرف إلى األب النّصي املستهدف في 
السورات كلها الذي سيبدو أكثر وضوحا 
واس��تهدافا ومحاكمة في س��ورة احليرة، 
وس��ورة الش��ك ألن » اخلطاب الذي يجري 
ب��ني املتحاوري��ن يتضمن أق��واال مضمرة 
ت��ؤدي دورا أساس��يا ف��ي حتقي��ق تواصل 
ج��دي وناجح، إذا ما كان��ت متطابقة: إما 
م��ع الواقع، أو م��ع معايير متف��ق عليها 

مس��بقا، أو مع نوايا طرف��ي اخلطاب، وقد 
فرق غرايس بني ال��كالم التقريري والكالم 
املضم��ر«  قائ��ال: » يقص��د م��ن التكلم 
بشكل بنّي؛ أن نتحدث عن أمر ما، في حني 
يراد من التحدث بشكل مضمر؛ أن نوحي 

ألحد األشخاص بالتفكير في أمر ما« 
تقول:

حدثَتني حتى صدقُتك
باكية أنا اليوم
فلقد خدعتني
شّوهَت ذاكرتي

فالوطن لم يعد مالذا
والناس مختلفون

لم يعد إمياني مطلقا
أجلس القرفصاء

أنتظر القادم
أحاول أن أنهض من يأسي

أرمم عالم الطفولة
أعيد ترتيب املاضي

لعلي أجدك صادقا« 
وما نقد املدرك هذا إال ترس��يخ لالنفصال 
والتميي��ز ب��ني الس��ورات، وإال مزي��د من 
التحريض على اإليحاء والتفكير مبا تفّكر 
به الش��اعرة نصّي��ا، على نحو: ش��ّوهَت 
ذاكرت��ي/ فالوطن لم يعد م��الذا/ والناس 
مختلفون/ لم يع��د إمياني مطلقا. مضيا 

إلى السورة الهدف/ سورة الشك.
سورة احليرة واالختيار. 

وفي هذه السورة تعّد األسطر:
فما زالت يدك

تشّد على يد طفولتي      
كلماتك تطبق على صدري 

ش��كل من أش��كال االنعتاق من س��ورة 
الطفول��ة، وال ش��ّك ب��أن« أعظ��م مزايا 
الش��عر ال ان��ه يترفع عن لغ��ة الكالم بل 
ان��ه يرتفع بها فهو يبدأ منها , ثم يزيدها 
ش��حنا و به��ا تص��ل كلم��ات اللغة في 
الش��عر إلى أقص��ى غناه��ا وأمت قيمتها, 
وأقواها حمال للمعاني وشحنا للعواطف, 
واس��تدعاءا للتجارب« فقد ش��رعت وداد 
الواسطي ) بنسخ ( أو محو أفعال؛ وتأثير 
هذه املرحلة: تربط لي شريط / تخيط لي 
ثوبي املطري/ تصحبني../ تقّلب../ ترقب..( 
وترسيخ الضد منها: كلماتك تطبق على 
صدري. تقول مشرعة في سورة االختيار:

» أنا بني عالم وردي ودعُته  
ورصيف مظلم خبرتُه

غادرته األمنيات

يسكنه األلم
تطاول عليه الغموض« 

َسورة الشك.
ما يحس��ب للش��اعرة في هذه الس��ورة 
املوض��وع،  م��ن  التمك��ن  ف��ي  جناحه��ا 
والتخلص من سطوة األب من دون اإلضرار 
مب��ا حتفظ له من صور كما مّر ذكره، حتى 
ف��ي آخر س��طر ش��عري« خدعتني وأنت 
أب��ي » الذي ش��ّكل مع العنوان قوس��ني، 
انحصر بينهما النص، وخرج بواس��طته 
خروج��اً قوي��ا وضارب��ا وحاس��ما، نظ��را 
جمليئه في املقطع اخلاص بس��ورة الشك، 
ليرّس��خ املفتتحات مضيا باجتاه الَسورة/ 
الصرخ��ة، ه��ذا االحت��دام املتنامي، الذي 
متكن��ت وداد الواس��طي م��ن االمس��اك 
ب��ه، والهيمنة عليه؛ ه��و مبعث جناحها 
ف��ي معاجلة املوض��وع، وحس��م الصراع 
الطفولي واألبوي نصّيا لصالح ش��عرّية 
ما أجنزت، مضيا مرة أخ��رى إلى اجناز نّص 
محكم وناق��د. تقول في آخر س��ورة من 

سورات النص:
خدعتني

فال جنة دخلُت
وال نار وطأت
متأرجحة أنا

بني إميان فقدتُه
وشك ميّد مخالبه

ينهُش مني كلَّ شيء
خدعتني وأنت أبي«

    ف���َ » ما زلت هنا » ؛ أول سطر شعري، 
وأول حجر القي في س��ورة، فعلى الرغم 
م��ن ورود الفعل« ما زل��ت »_ الذي يفيد 
اس��تمرار احل��دث_ في س��ورة الطفولة، 
االدراك،  نق��د  وس��ورة  االدراك،  وس��ورة 
وس��ورة احلي��رة واالختيار ثالث م��رات؛ اال 
أنه كان ُمؤّش��ر خطر ينذر بعدم استقرار 
األفع��ال، وقد كان قولها في املرة الرابعة: 
م��ا زالت يُدك. دليال عل��ى ذلك، فهو حتول 
من الكل) ما زلت هنا ( إلى اجلزء) ما زالت 
يدك ( متبوعة ب��) تطبق على صدري( ثم 
املباشرة في) خدعتني( مستقلة بسطر 
شعري، وتعداد نقيض ما أثارته السورات 
الس��ابقة: ) ال جن��ة/ وال ن��ار/ متأرجحة/ 
ش��ك مي��ّد مخالب��ه/ ينهش( س��عيا إلى 
إعادة تش��كيل امل��وّزع بني الس��ورات في 
جملة واحدة، وس��طر ش��عري مستقل 
واحد، ش��ّكل العنوان ونهاية النص معا: 

خدعتني وأنت أبي!!

الَسورة.. الُمفَتتح.. الترسيخ في: 

خدعَتني وأنَت أبي
ملقولة بيرس الفرنس��ي ) ال تأريخ اال تاريخ الروح 
( ص��دى خ��اص بل هي تفت��ح لنا طيفا واس��عا 
م��ن التأوي��الت الت��ي تخ��دم و تصب ف��ي فكرة 
الش��عر كما انها تخدم بنف��س الدرجة أطاريح 
امليتافيزيقيا القائمة عل��ى إنعاش الروح مقابل 
إذالل اجلس��د او تطويعه وتشذيب رغباته بدعوى 
دن��س هذه الرغب��ات و طهراني��ة املنحى الروحي 
لألشياء ، ما يهمنا بالضبط صلة الشعر بالروح 
، بالغام��ض البعيد ال��ذي ال ندرك��ه فنبتكر له 
املزيد من االس��ماء و االوصاف م��ن قبيل االلهام 
او الوحي الش��عري بحس��ب تعبي��رات القدامى 
، تعبي��رات يعاد انتاجه��ا بلغة حديث��ة احيانا و 
مناسبة القول ما كتبه صديقنا الشاعر حسن 
الن��واب عل��ى صفحته ف��ي ش��بكة التواصل ) 
الش��عر روح .. روح ( وال يخف��ى ان تك��رار كلمة ) 
روح ( تش��ديد و تأكي��د على املعنى ال��ذي يريده 
صديقنا الشاعر ، بالطبع لن نختلف كثيرا لكن 
م��ن املمكن ان نت��داول في الفك��رة خاصة واني 
اس��عى الى فحص املق��والت و تفكيكها كي ال 
تتحول الى ش��عار جامد جمود االيدلوجيا .. هل 

الشعر روح ؟ 
ه��ذا املنحى وح��ده يذهب بنا نح��و تكريس نوع 
من الفطرية او العفوية التي يحتاجها الش��عر 
بالتأكيد لكنه يقصي في الوقت نفس��ه أهمية 
الوعي احملايث للروح الشعرية او ما ندعوه بثقافة 
الش��اعر ، خبرت��ه و دربته و حتصيل��ه ، الكثيرون 
م��ع الروح ، ال��روح وحدها و لهم ش��واهد و أدلة 
.. لم يكن الش��اعر الفرنس��ي العظيم  ) رامبو 
( اال صبيا ! ال فضاء له س��وى فطرته الش��عرية 
و روح��ه الهائم��ة التواق��ة و احلاملة ب��ال هوادة و 
هن��اك الئحة طويلة من الش��عراء الذين أبدعوا 
مبكري��ن قبل س��ن الوع��ي و الثقاف��ة ، ال غبار 
على ه��ذا الكالم لكن ينبغي ان نتذكر بأن الروح 
دفق��ة ، وهج له أمد ال يس��تمر طويال اال مبعرفة 
س��بل إدامته و من هنا تنش��أ احلاجة الى الوعي 
و الثقاف��ة باعتبارهم��ا مغذيني إلدام��ة الروح و 
اس��تمرار تدفقها ، علينا ان ال ننس��ى ايضا بان ) 
رامبو ( مثالنا الس��ابق توقف عن الش��عر مبكرا 
ايضا ! اال يفس��ر لن��ا هذا التوقف حدس��نا بان 
ال��روح دفقة ؟ بالطبع ال نريد ان جنزم او نعمم امنا 
هي مداول��ة و رؤية مفادها ان ال��روح وحدها متد 
الش��عر مبا يحتاج لكنها كاألرض حتتاج السماد 
الذي يطيل عمر خصوبتها .. الش��عر في نظرنا 
كيمي��اء ، روح و جس��د ، عقل و جن��ون ، عبث و 
معنى ، نسب تتداخل و تتفاوت ، الشعر ال نهائي 
، ال مس��تقر ، عذوبته في ال نهائيته ، الروح نعم 
لكن للجس��د افكاره ايضا ، ش��عريته ، وال احد 

بإمكانه ان يفصل او يقرر بشكل جازم .

حديث الروح ..

قراءة

كتابة

جمال جاسم أمين 

متابعة الصباح الجديد:
أعلن��ت دائ��رة الثقافة واإلعالم في الش��ارقة نتائج الدورة العش��رين 
من جائزة الش��ارقة لإلبداع العربي )اإلصدار األول(، في حقول الش��عر 
والقص��ة القصي��رة والرواية والنق��د وأدب الطفل واملس��رح . وقد فاز 
باجلائ��زة األولى في مجال الش��عر: أحمد ش��كري عثمان من س��وريا، 
مجموعته )كمآذن ألفت مراثي الريح(، ونال الثانية، جعفر عبد احلميد 
ربع من األردن عن مجموعته )الغجرية تبحث عن أرضها(، بينما ذهبت 
اجلائ��زة الثالث��ة مناصف��ة بني كل م��ن وفيق جودة الس��يد من مصر 
عن مجموعته )س��ألت اهلل أن..(، وحيدر محمد هوري من س��وريا عن 

مجموعته )كبرُت حني ضاَق القميُص(.
أم��ا في مجال القصة القصيرة، فقد فازت باجلائزة األولى: روعة أحمد 
سنبل من سوريا، عن مجموعتها )حمٌل هاجٌر (، وذهبت اجلائزة الثانية 
إلى محمد أحمد حاج حس��ني من س��وريا عن مجموعت��ه )اعترافات 
املس��خ (، بينما جاء في املرتبة الثالثة محس��ن أخريف من املغرب عن 
مجموعته )حلُم َغْفَوة (. أما في مجال الرواية فقد فاز الروائي املصري 
أحم��د الزناتي محمد حس��ن عن روايته )البس��اُط الفيروزي.. في ذكر 
ما جرى ليونس الس��ّمان(، واجلائزة الثانية للفلس��طينية هبة كمال 
أبو ندى عن روايتها )األكس��جني ليس للموتى(، وذهبت اجلائزة الثالثة 
مناصف��ة ل��كل من املغربيني إله��ام زنيد عن روايته��ا )الروائح(، وعبد 

الكرمي إبراهمي عن روايته )رهني الّصبوتني(. 
وفي مجال املس��رح، فاز املغربي محس��ن الوكيلي باجلائزة األولى عن 
مس��رحيته )حمالة أوجه(، وفاز باجلائزة الثانية السوري مصطفى تاج 
الدين املوسى عن مس��رحيته )صديقة النافذة(، وفازت باملركز الثالث 

السورية مرمي طه العثمان عن مسرحيتها)الفاقد(. 
وف��ي مجال أدب األطف��ال فاز املغرب��ي محمد عريج ع��ن مجموعته 
)في بيتن��ا غيمة(، ونال اجلائزة الثانية البحرين��ي جمال مطّهر كليب 
ع��ن مجموعته)قصائد األطف��ال احلاملة(، بينما ذهب��ت اجلائزة الثالثة 

للسوري عصام كنج احللبي عن مجموعته )دفتر احلكايات(. 
وذهبت جائزة النقد للمغربي عبد الرزاق هيضراني، عن دراسته )جداول 
الكتاب��ة وأوفاقها الثقافية في القصة القصي��رة العربية املعاصرة(، 
بينما منحت جوائز تش��جيعية للمصرية هدى س��المة عن دراستها 

)القصة القصيرة في مصر رؤية نقدية(. 

اإلعالن عن نتائج جائزة 
الشارقة لإلبداع العربي

الشاعر عبر محور نقدي خصص له.
 ومن املهم االش��ارة ال��ى ميزة اخرى ملربد 
ه��ذا العام هو االحتف��اء بالناقد العراقي 
ش��جاع العاني، الذي يعد واحدا من اهم 
النقاد الس��رديني ليس ف��ي العراق بل في 
العالم العربي، والسيما أن املربد قد شهد 
صدور كتابني للناقد وزعهما الناشر على 

احلاضرين.
إنَّ املهرجان��اِت هي- دائم��ا -فرصٌة طيبٌة 
للقاء املبدعني وتبادل اصدارتهم الشعرية 
والس��ردية والنقدية، فضالً عن اجللسات 
الت��ي تعقد على هام��ش املهرجان؛ فهي 

بالتأكيد اضافة مهمة لكل مهرجان.
 ان ما قامت به البصرة ممثلة باحتاد األدباء 

فيها، وحكومتها احمللي��ة، ووزارة الثقافة 
ش��يء كبير في ظلِّ الظروف السياسية 
واألزمة االقتصادية الت��ي مترُّ بها بالدُنا؛ إذ 
إنَّ كثيراً من األنش��طة  الثقافية توقفت 
ف��ي بع��ض م��ن احملافظ��ات، كمهرجان 
الكميت مث��الً؛  فانعقاد املربد هذا العام، 
وبه��ذا احلضور الكثي��ف عراقي��اً وعربيا، 
يؤش��ر مدى اهميت��ه بالنس��بة حملافظة 
البصرة وللمشهد الثقافي العراقي. وهو 
أمر ميكن تلمس��ه في احلضور الش��بابي 
الكثيف من أهالي البصرة في هذا العام؛ 
اذ اكتظ��ت قاع��ة الفراهيدي ف��ي فندق 
الش��يراتون على طول ايام انعقاده بهم، 
وهو ما جعلنا نقترح على احلكومة احمللية 

ووزارة الثقافة التفكير جداً بإنشاء مركز 
ثقافي كبير يستوعب فعاليات املهرجان 
الشعرية والنقدية والفنية، ويبعد اللجنة 
املنظم��ة عن احلرج الذي وجدت نفس��ها 
به، وهي ترى األع��داد الكبيرة تبقى خارج 

القاعة حلظة انطالق فعالياته.
   وبع��د نتمن��ى اجله��ات الراعي��ة له��ذا 
املرب��د، ان تعطي الحتاد البصرة املس��احة 
الكافي��ة في التصرف بأمور الضيافة وما 
يتعلق بإقامة الوفود؛ إذ إّن تعددت اجلهات 
وغياب املركزية جع��ل االصدقاء في احتاد 
أدباء البصرة في حرٍج في غير مرة. مبارك 
للبص��رة مربدها، ومبارك لن��ا هذا احلراك 

الثقافي. 

د.جاسم حسين الخالدي
مع بداية كل مربد ونهايته، تتعالى أصوات 
االنتقاد وتصّي��د الهفوات، وقد يصُل األمُر 
أحياناً إل��ى الهجوم على اللجنة املنظمة 
واحتاد األدباء والكتاب ف��ي العراق من أدباٍء 
ف��ي داخل الب��الد وخارجها. فم��ن لم يدع 
فانه يش��ن حرب��ا ال هوادة عل��ى املهرجان 
واملش��اركني في آن معاً، يصل إلى اإلساءة 
إلى األس��ماء املدعوة، وينس��ى ان الدعوة 
ألي مهرج��ان ال تصن��ع ش��اعراً، او ترف��ع 
شانه، كما ال تعني أن من يدعى  هو شاعر 
مهم، الش��كَّ ف��ي ان من يختار االس��ماء 
البد ان يكون عارفا ومطلعا على املش��هد 
الش��عري، وال ضير من أن يستعني بآخرين 
لتحدي��د األس��ماء املهم��ة في الوس��ط 

الثقافي.  
ولك��ن حتى ل��و كان األمر كذل��ك،  وجرى 
بأريحية كبيرة، فال اعتقد أنه يس��لم من 
النق��د، ألننا ال ميكن أن جنم��ع على أهمية 
االسماء االبداعية.واإلحاطة بهم، والسيما 
أن هن��اك عدداً مح��دداً ال ميكن جتاوزه، ومع 
ذلك ف��انَّ مربد هذا العام جت��اوز كثيراً من 
الهف��وات الس��ابقة، على صعي��د النقل 
والس��كن والضيافة، فضالً عن اجللس��ات 
الشعرية التي تباينت بني القصائد اجلياد، 
وقصائد اقل جودة، وهذا أمر ال يعود للجنة 
املنظمة، وامنا القصي��دة اجليدة هي هوية 
ش��اعرها، والعكس صحي��ح، ومن ثم هو 
من يتحمل س��وء تقديره ملا يلقي وكذلك 
األمر بالنسبة للجلسات النقدية، فال احد 
ينك��ر اهمية احملاور املطروح��ة؛ إذ   ُقدمت 
ابحاٌث مهمة rالمس��ت االبداع الش��عري 

والنقدي العراقي والعربي.
 كم��ا أن م��ن امله��م ج��دا، التثني��ة على 
تس��مية هذه الدورة باسم الشاعر مهدي 
محم��د عل��ي)1945-2011م(؛ فكثي��ر من 
املتابعني للمشهد األدبي لم يعرفوا شيئاً 
عن هذا الش��اعر الذي غادر العراق منذ ما 
يق��ارب من أربعة عقود حتى وفاته؛ ولذلك 
كان ه��ذا املهرجان فرص��ة للتعريف بهذا 

الوجه اآلخر للمربد
خبر



11رياضة
نعمت عباس*

شكرًا.. عبطان
الف��رق الش��عبية راف��داً حقيقي��اً لالندي��ة واملنتخبات 
الوطنية منذ زمن بعيد وظه��رت املواهب وبرزت النجوم 
في الس��احات الش��عبية ف��ي مختلف انح��اء العراق ، 
واملدرب الراحل عمو بابا كان يتابع الس��احات الش��عبية 
واخ��ر زيارات��ه برغ��م وضعه الصح��ي الصع��ب الذي ال 
يس��اعده على احلركة والتجوال ولكن ذهب الي منطقة 
الزعفراني��ة الى رفيق دربه حس��ن في��وري جنم منتخب 
الع��راق س��ابقاً حي��ث كان يش��رف على تدريب ش��باب 

الزعفرانية وصقل مواهبهم بخبراته الطويلة .
وخ��الل املدة املاضي��ة برزت الفرق الش��عبية بنحو الفت 
للنظ��ر وقدمت الكثي��ر من املواهب والنجوم وس��نبقي 
نتذكر فرق بغداد نسور الكاظمية ، فريق ضرغام  احليدري  
ورزاق خزعل وجن��وم الثورة فريق رحيم حميد وكرمي صدام 
واملنتظ��ر فريق فيصل عزيزس��عد جاس��م وفيوري فريق 
كاظم ص��دام واحتاد الثورة ، فري��ق ابراهيم علي وكاظم 
مهلهل اسطورة حراس الفرق الشعبية و التحرير ، فريق 

حسني لعيبي وهكذا كانت الفرق زاخره بالنجوم.
اما ع��ن دوري القطاعات فله حكايات جميله ، قطاع 19 
يضم جنوم املنتخب – شاكر محمود و كرمي هادي وعباس 
عبي��د جنوم الدوري وكان يقوده��م رحمة اهلل عليه جبار 
حرج معاق وعلى كرسي متحرك وكان الالعبون ينفذون 

قراراته بكل احترام.
وبقيت أسماء رؤساء الفرق الشعبية خالدة أمثال مجيد 
حمي��د عوفي مدرب جن��وم الثورة وجاس��م عباس مدرب 
املنتظ��ر وكاظم صدام مدرب فيوري واب��و الوليد  مدرب 
التحرير وعبدالواحد حامت مدرب احتاد الثورة ومزعل مدرب 
نادي القدس وكاظم ديوان مدرب قطاع 52 وأسماء كثيرة 
الميكن حصره��ا في هذا املوضوع وفريقي حتي ال أبخس 
حق��ه جنوم بغ��داد كان يضم جن��وم من ال��دوري الكابنت 
علي حميد والكابنت فالح موس��ي والكابنت رعد كاظم 
والكابنت عبداهلل جلوب والكابنت محمد جاسم والكابنت 
عدنان حس��ني والكابنت كرمي زامل والكابنت علي حسني 
والقائمة طويلة وخالل جتربتي مع الفرق الش��عبية التي 
أمت��دت الي 15 ع��ام بني اللعب لنجوم الث��ورة والتدريب 
لنجوم بغداد اكتش��فت بالدليل القاط��ع ان ازدهار كرة 
القدم وانتتعاش��ها  يبدا من الفرق الش��عبية فخطوة 
وزير الشباب السيد عبد احلس��ني عبطان جاءت بوقتها 
املناس��ب بعد أن كادت تختفي البطوالت الشعبية على 
املالع��ب القانونية واختصرت علي مالعب الس��باعيات 
وانتش��رت بنحو واس��ع خطوة مباركة وانطالقة جديدة 
لالهتم��ام بالف��رق الش��عبية ورعايته��ا النه��ا املنب��ع 
االساس��ي الكتش��اف املواهب نأمل ان تأخ��ذ احملافظات 
دورها في االهتمام بالفرق الش��عبية واقامت البطوالت 
وعل��ي املس��ؤولني تذليل الصع��اب وتوفي��ر اإلحتياجات 
الضرورية لالستمرار في هذا النهج الذي من شانه رسم 

صورة ايجابية لواقع كرة القدم في العراق
ش��كراً لوزي��ر الش��باب عبداحلس��ني عبط��ان على هذا 
االهتمام وهذه االلتفاته اجلميله نأمل ان يتواصل العطاء 
من أجل النه��وض بكرة القدم وعودتها للتألق في كافة 
احملاف��ل وكلنا ثقة بعمل الوزارة وعم��ل اللجنة االوملبيه 
وعمل احت��اد كرة القدم ، ش��كراً معال��ي الوزير وفقكم 
اهلل ورعاك��م كرة القدم امانة في اعناقنا جميعاً فعلى 

اجلميع ان يتحمل املسؤولية.
أحلي ال��كالم: الدكتور ع��الء عبدالقادر مستش��ار وزير 
الش��باب نظ��م بطول��ة للف��رق الش��عبية ف��ي بغداد 
منتص��ف الثمانينات واحزر فريق��ي جنوم بغداد البطولة 
بع��د الف��وز علي فري��ق الدكتور بهدفني مقابل ال ش��ئ 

سجلهما عبداهلل جلوم وعباس سلمان.

* مدرب محترف

بغداد ـ الصباح الجديد:

أنتهت مب��اراة القمة اجلماهيرية 
مس��اء أمس في ملعب الشعب 
الدول��ي وهي مب��اراة مؤجلة من 
املرحلة االولى لدوري الكرة املمتاز 
بالتع��ادل اإليجابي به��دف ملثله 
بني فريقي ال��زوراء والقوة اجلوية، 
ادارها الطاقم الدولي املؤلف من 
علي صباح للوسط، ومساعديه 
مؤيد محمد علي وجليل صيفي، 
وزي��د ثامر حكم��اً رابع��اً.. املباراة 
إعت��زال  ش��هدت  اجلماهيري��ة، 
النج��م الدول��ي الس��ابق مهند 
محمد علي الذي مثل املنتخبات 
االربع��ة،  اجلماهيري��ة  واألندي��ة 
فض��ال عل��ى رحلت��ه االحترافية 

خارج العراق.
وبرغم ان املستوى الفني لم يكن 
ملبي��اً للطموحات، ف��ان احلضور 
اجلماهيري، رس��م صورة جميلة، 
غصت به مدرجات امللعب، ليتم 
انزال االعداد الغفيرة الى مضمار 
امللعب لعدم استيعاب مدرجات 
ملعبنا االثير لالعداد الهائلة التي 

جاءت لتؤازر النوارس والصقور.
ش��وط اللقاء انتهى س��لباً، في 
ح��ني كان الثان��ي مثي��را، فق��د 
الس��بق  ال��زوراء ه��دف  س��جل 
عن طري��ق عالء عب��د الزهرة في 
الدقيق��ة 78، فيم��ا فقد فرصة 
لتعزيز تقدمه بعد اضاعة مهند 
عبد الرحي��م ركلة جزاء جنح في 
ابعادها حارس املرمى اجلوي فهد 
طالب، وس��رعان م��ا ادرك القوة 
اجلوي��ة هدف التعديل الثمني عن 

طريق البديل أمجد راضي.
حك��م املب��اراة اش��هر البطاقة 
الصفراء بوجه بشار رسن وأحمد 
عبد الرضا وعلي بهجت وحمادي 

أحم��د وأمجد راض��ي من اجلوية، 
وم��ن الزوراء مهند عب��د الرحيم 

وحسني علي.
وبذلك يبق��ى الزوراء ثالثا وله 35 
نقطة، فيما القوة اجلوية باملرتبة 
السابعة وله 32 نقطة، يذكر ان 
فريق النفط يتص��در ترتيب فرق 

الدوري وله 40 نقطة.
وفي سياق اخر، أكد مدرب الكرة 
بنادي نفط الوس��ط، عبد الغني 
ش��هد، أن احلل��ول التي جل��أ لها 
في الش��وط الثاني وراء االنقالب 
والنتيج��ة  ب��األداء  الواض��ح 

الفري��ق منتص��را على  ليخ��رج 
الطلب��ة 2-1، ف��ي املب��اراة التي 
جرت األربع��اء.. وقال ش��هد في 
تصريح��ات صحفية »الفوز على 
فريق بحج��م الطلبة وفي بغداد 
ل��ه معاني كبي��رة أوله��ا الثقة 
ف��ي املض��ي قدم��ا للمنافس��ة 
على اللق��ب، والثانية ثالث نقاط 
حصدناها بثقة، قربتنا كثيرا من 
املتص��در وم��ازال لدين��ا مباراتني 

مؤجلتني«.
وأوضح »الفريق لم يظهر بشكل 
جيد في الش��وط األول وبالتالي 

تأخرنا به��دف، لكننا وجدنا احلل 
ف��ي الش��وط الثان��ي م��ن خالل 
إضاف��ة مهاجم آخ��ر والضغط 
منطقت��ه  ف��ي  الطلب��ة  عل��ى 
وفرضنا أس��لوبنا وأحرزنا هدفني 
وكن��ا قريبني من حتقيق املزيد من 

األهداف لوال تسرع الالعبني«.
وختم ش��هد حديثه بأن النقاط 
الثالثة كانت هدفهم قبل املباراة 
هو إيق��اف الطلب��ة وجتريده من 

أسلوبه باللعب اجلماعي.
يشار إلى أن نفط الوسط بفوزه 
ب��ات وصيفا ف��ي ال��دوري املمتاز 

برصي��د 38 نقطة، بفارق نقطني 
عن النفط املتصدر.

من جانب اخر، حسمت إدارة نادي 
زاخ��و، أمر البقاء في منافس��ات 
دوري الك��رة املمت��از ورفض فكرة 
قطع��ي..  بش��كل  االنس��حاب 
زاخو أكد بقائه ف��ي الدوري بعد 
أن ق��ررت اإلدارة بأغلبية األعضاء 
عدم االنس��حاب من منافس��ات 

الدوري.
وق��ررت إدارة زاخ��و، من��ح بعض 
الالعبني أصحاب العقود العالية، 
كتب استغنائهم واالعتماد على 

الالعبني من مدينة زاخو لتقليل 
املصاري��ف املالية. كما أرس��لت 
خطاب��ا إل��ى احت��اد الك��رة  وقام 
األخير بتحدي��د مواعيد املباريات 
املؤجل��ة، حيث أج��ل لفريق زاخو 

مباراتني من األدوار السابقة.
وبني أن االحت��اد حدد موعد املباراة 
األولى ضد نفط ميسان املؤجلة 
م��ن اجلولة ال��� 14 يوم الس��بت 
املقب��ل، ف��ي حني تق��ام املب��اراة 
الثاني��ة ضد الك��رخ املؤجلة من 
اجلولة ال��� 15 على نفس امللعب 

يوم الثالثاء املقبل.

قّمة جماهيرية شهدت اعتزال مهند محمد علي

»الكالسيكو« ينتهي بالتعادل اإليجابي بين الزوراء والقوة الجوية

موراي يواجه فيدرر في مباراة استعراضية باسكتلندا

العواصم ـ وكاالت:

أعل��ن اإلس��باني رافاييل ن��ادال، املصنف 
يس��تطيع  ل��ن  أن��ه  عاملًي��ا،  الس��ادس 
املش��اركة في بطول��ة روت��ردام بهولندا 
األس��بوع املقبل حلاجته للراحة من أجل 

تفادي التعرض إلصابات محتملة.
وقال نادال على حس��ابه مبوق��ع »تويتر«: 
»آسف كثيرًا لإلعالن عن عدم استطاعتي 
اللع��ب ف��ي روت��ردام األس��بوع املقبل«.. 
وأض��اف »بع��د غيابي الع��ام املاضي عن 
بعض البطوالت، بدأت بش��كل جيد هذا 
املوس��م، واضطررت للقي��ام بجهد كبير 
خالل اجلولة األسترالية«.. وتابع »هذا هو 
الدافع الذي نصحني بسببه األطباء بأخذ 
الراحة الكافية قبل العودة للمنافس��ة 

ولتفادي اإلصابات احملتملة«.
وبدأ نادال املوس��م في بريسنب، حيث بلغ 
ربع النهائي الذي خس��ره أم��ام الكندي 
ميلوس راونيتش، ووص��ل لنهائي بطولة 
أس��تراليا املفتوح��ة، الذي خس��ره أمام 
السويس��ري روجيه في��درر.. وخاض نادال 
في اجملم��ل 10 مباريات ف��ي 2017، حقق 

فيها 8 انتصارات، وخسر مواجهتني.
وبعد بطول��ة أس��تراليا، اضطر للتخلي 
ع��ن اللع��ب األس��بوع املاضي ف��ي الدور 
اإلقصائ��ي باجلول��ة األول��ى للمجموعة 
العاملي��ة ل��كأس ديفيز ض��د كرواتيا في 

أوسييك )3-2(.
وتقام بطولة روتردام بني 13 و19 ش��باط 
اجل��اري عل��ى املالع��ب الصلب��ة، ويبل��غ 
مجموع جوائزها مليون، و854 ألف، و365 

يورو.
من جان��ب اخر، يخ��وض البريطاني آندي 
موراي، والسويس��ري روجيه فيدرر، مباراة 
استعراضية في جالس��كو )أسكتلندا(، 
ستخصص إيراداتها لبرنامج األمم املتحدة 

للطفولة )يونسيف(.
وقب��ل الالع��ب السويس��ري، الفائز ب�18 
لق��ب جران��د س��الم، والفائ��ز ببطول��ة 
أس��تراليا املفتوحة في نسختها األخيرة 
دعوة موراي، املصن��ف األول، على العالم 
خلوض املباراة، التي ستكون األولى لفيدرر 

في أسكتلندا.
وق��ال م��وراي: »روجي��ه الع��ب صاح��ب 
ش��عبية، وهو م��ن أفض��ل الالعبني في 
التاريخ. ليس فقط بسبب كل ما فاز به، 

لكن لطريقت��ه في اللعب أيض��ا«.. ويرد 
في��درر بذلك جميل م��وراي، الذي واجهه 

في مباراة استعراضية في نيسان املاضي 
بسويسرا.

سيش��اهد  اللق��اء،  إل��ى  وباإلضاف��ة 
احلضور أيًضا في جالس��كو مباراة زوجي 

استعراضية بني الشقيقني موراي، وتيم 
هينمان ومنصور بهرامي.

هذا وسيخوض اندي موراي املصنف األول 
ف��ي بريطاني��ا مواجهة فرنس��ا، في دور 
الثمانية لكأس ديفيز للتنس في نيسان 
املقبل بعد غيابه عن االنتصار على كندا 
في الدور األول للبطولة مطلع االس��بوع 
احلال��ي. وقال م��وراي - ال��ذي ودع بطولة 
استراليا املفتوحة بخسارة مفاجئة أمام 
األملان��ي ميش��ا زفيريف في ال��دور الرابع 
- لشبكة س��كاي س��بورتس »مواجهة 

كندا كانت صعبة«.
وتابع: »احتجت للحصول على راحة. كنت 
مرهًقا للغاية عقب العودة من اس��تراليا 
وجس��دي كان ممتنا ج��دا للحصول على 
بعض الراحة. لكنني سأكون قد حصلت 
على الراحة الكافية عند مواجهة فرنسا 

خارج أرضنا بعد بطولة ميامي.«
وكان م��وراي عنص��را اساس��يا ف��ي فوز 
بريطاني��ا بلق��ب كأس ديفيز ع��ام 2015 
عندم��ا فاز ف��ي 11 مباراة ف��ردي هي كل 

مواجهاته في األدوار األربعة للمسابقة.
وفي غي��اب م��وراي ف��ازت بريطانيا على 
كن��دا 3-2 ي��وم األح��د املاض��ي، في حني 

تغلبت فرنس��ا على اليابان 4-1.. والتقى 
الفريق��ان من قبل في املرحل��ة ذاتها في 
2015 وف��ازت بريطانيا عل��ى أرضها على 
مالع��ب ن��ادي كوين��ز العش��بية.. وم��ن 
احملتمل أن تختار فرنس��ا املالعب الرملية 

للمواجهة املقبلة.
هذا وغ��اب أندي م��وراي، املصن��ف األول 
عامليا، عن قائم��ة بريطانيا في تصفيات 

كأس ديفيز للتنس، مؤخراً، أمام كندا.
الى ذلك، ودع الكرواتي ايفو كارلوفيتش، 
للتن��س،  املفتوح��ة  االك��وادور  بطول��ة 
فف��ي الدور الثان��ي من البطولة، خس��ر 
كارلوفيت��ش أم��ام فيكت��ور اس��تريا من 
مبجموعت��ني  الدوميني��كان،  جمهوري��ة 
مقابل مجموعة واحدة، بنتيجة 6-7 و6-7 
و7-6.. وتأه��ل االيطال��ي فيدريك��و جايو، 
إل��ى الدور الثالث بفوزه على النمس��اوي 
جيرالد ميلتس��ر 6-7 و6-3 و7-6.. وصعد 
االيطالي بابلو لورينتس��ي، إلى الدور ذاته 
بعد انتصاره على االسترالي ماثيو إبدين 

6-4 و4-6.
وفاز األمريكي راجيف رام على األرجنتيني 
نيك��والس كيك��ر 7-6 و6-3 ليبل��غ الدور 

الثالث.

تقرير

نادال يعتذر عن عدم المشاركة ببطولة روتردام

من أجواء املباراة
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بغداد ـ أحمد عبد الكريم*
يخ��وض فريق ن��ادي “الفهد” بُكرَة 
القدم ُمباراته الودّي��ة الثانية يوم 
غٍد االحد مع نادي “الكاظمية” في 

ملعب األخير.
ويلعب نادي “الكاظمية” في دوري 
الدرج��ة األّول��ى ملنطق��ة بغ��داد، 
وس��تكون ه��ذه املَُب��ارَاة البروف��ة 
ك��رمي  عقي��ل  للُم��درب  األخي��رة 
ولالِعبي��ه قبيل الدخ��ل في غمار 
األّول��ى  الدرج��ة  دوري  تصفي��ات 
جملموع��ة ُمحافظ��ة األنب��ار التي 
ستنطلق يوم 20 ِمن الشهر اجلاري 
مبُشاركة أندية “األنبار” و“الرمادي” 

فضالً عن نادي “الفهد”.
والتقى فريق “الفه��د” ودياً بفريق 
“الس��كك” مؤخراً وانته��ى اللِقاء 
بف��وز األخي��ر بثالث��ة أه��داف من 
دُون رد واضاع تبارك جاس��م ركلة 
جزاء “الفهد”. وابدى ُمدرب الفريق 
"األصف��ر واألس��ود" عقي��ل كرمي 
رضاه بأداء الِعبي��ه واعتماده ُكلياً 
َعلَى الطاقات الش��بابية الواعدة 
التي تزخ��ر بها األنب��ار وبِناء فريق 
متجانس ويحق��ق تطلعات اإلدارة 

الفهداوية.

* إعالم النادي

بغداد ـ الصباح الجديد:
لن��ادي  االداري��ة  الهيئ��ة  س��مت 
احلس��ني الرياض��ي، امل��درب صباح 
فريقه��ا  لقي��ادة  احلس��ن  عب��د 
املرحل��ة  مباري��ات  ف��ي  الك��روي 
الثانية ملنافس��ات الدوري املمتاز.. 
ويس��اعده زياد قاس��م ومش��تاق 
عل��ي، وعباس لعيبي مدرباً للياقة 
البدني��ة، وس��اجد جمع��ة مدرباً 

حلراس املرمى.
وكان صباح عبد احلس��ن، أستقال 
مؤخ��راً م��ن تدري��ب فري��ق ن��ادي 

الس��ماوة، لتت��م تس��ميته خلفاً 
ملدرب فريق احلس��ني السابق عادل 

عجر.
ويأت��ي التعاقد مع امل��درب اجلديد 
صب��اح عب��د احلس��ن ف��ي خطوة 
بع��د  الفري��ق  نتائ��ج  لتحس��ني 

سلسلة من اإلخفاقات.
يش��ار إلى ان فريق احلس��ني يقف 
ف��ي املرتبة ال� 15 ول��ه 12 نقطة، 
جمعها م��ن 18 مب��اراة، ف��از في 
أثنت��ني، وتع��ادل ف��ي 6 مباري��ات، 

وخسر 10 مباريات.

عمار حسين ضمن الكفاءات العلمية مصطفى محسن.. عّداء واعد بالمسافات المتوسطة
في مركز الموهوبين بغداد ـ الصباح الجديد:

الوطن��ي  املرك��ز  مواه��ب  ضم��ن 
بالعاب القوى، توجد طاقات واعدة 
ميكن لها ان حتص��ل على املزيد من 
النجاح��ات في ضوء م��ا يتوفر لها 
م��ن بيئة خصب��ة ومثالية لتهيئة 
البطل األوملبي الذي سيمثل العراق 

في احملافل اخلارجية بافضل صورة.
محس��ن،  مصطف��ى  واملوه��وب 
مواليد 2006، يتدرب بفئة االشبال 
لفعاليات االركاض املتوسط 1000 
و2000 متر، اش��ترك في مهرجانات 
املركز الوطني في املدة الس��ابقة، 
كما حصل عل��ى املركز األول بفئة 

االش��بال ف��ي مهرج��ان أقيم في 
لبنان بركضة 5 كم.

س��بق ل��ه دخ��ول املرك��ز الوطني 
بالس��باحة، ث��م انتقل منذ س��نة 
ونصف الس��نة الى مضمار ألعاب 
الى الفوز بأوسمة  القوى، س��اعياً 
وحص��د بط��والت في املس��تقبل.. 
يتمنى تأكيد جدارته في البطوالت 
املقبلة، وال سيما في ضوء التدريبات 
الصحيحة التي يتلقاها في املركز 
الوطني الذي يديره البطل السابق، 

الدكتور صريح عبد الكرمي.
وإل��ى جان��ب تفوقه ف��ي املضمار، 
يؤكد انه سعيد بتفوقه في مقاعد 
النجاح  ال��ى  الدراس��ة، متطلع��اً 

ودخول كلية الطب.

بغداد ـ علية عزم*
بتقدي��ر جي��دا ج��دا حص��ل مؤخراً 
الباحث واملوظف في املركز الوطني 
لرعاية املوهبة الرياضية عمار حسني 
على شهادة املاجستير في تخصص 
كرة السلة من كلية التربية البدنية 
وعلوم الرياضة / جامعة بغداد ، عن 
رسالته املوسومة ) مترينات للسرعة 
الالهوائ��ي  الطاق��ة  نظ��ام  وف��ق 
وتأثيره��ا ف��ي بع��ض انواع الس��رع 
وامله��ارات  الوظيفي��ة  الق��درات  و 

الس��لة  لك��رة   3*3 ل  الدفاعي��ة 
بأعمار دون ١٨ س��نة( ، بإش��راف أ. م 
. د. وس��ن حنون اختصاص فسلجة 
املناقش��ة  جلن��ة  اللعب��ة،  تدري��ب 
تألفت م��ن األس��اتذة : أ.م.د.محمد 
صال��ح محم��د / اختص��اص تدريب 
كرة س��لة و أ. م.د. علي احمد هادي 
/ اختصاص فس��لجة تدريب و أ.م.د. 
س��حر حر مجيد / اختصاص تعلم 
كرة س��لة في كلية التربية البدنية 
وعل��وم الرياض��ة بجامع��ة ديال��ى ، 

الباح��ث أش��ار ال��ى وجود دراس��ات 
أكادميية س��ابقة تناول��ت الطريقة 
اجلديدة في لعب كرة الس��لة )3*3(، 
وانه خ��الل مرحل��ة الكتاب��ة اطلع 
على تل��ك الرس��ائل واالطاريح وقرر 
دراسة اجلوانب التي لم تتطرق اليها 
ف��ي اللعب��ة ، وبهذا حتقق رس��الته 
للماجس��تير اضاف��ة نوعية جديدة 
للمكتبة الرياضية تس��تفيد منها 

االجيال السلوية القادمة.
*إعالم املركز الوطني

صباح عبد الحسن مدرب 
لفريق الحسين 

»الفهد« يالعب الكاظمية تجريبيًا استعدادًا لدوري األنبار
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جمال جصاني

من يتابع املشهد السياس��ي لعراق ما بعد زوال النظام 
املب��اد، س��يصطدم بنوع م��ن املفارقة ف��ي النتائج التي 
متخضت عنها ما يفترض أنها مرحلة للعدالة االنتقالية 
املمهدة للنظ��ام الدميقراطي االحتادي. بلد عانى بش��دة 
من حكم دكتاتوري واس��تبدادي وّرطه في سلس��لة من 
احلروب العبثية، والسياسات املغامرة واحلمقاء، املتنافرة 
وروح هذا الوطن القدمي وس��ر حيويت��ه وتوهجه؛ أي تنوع 
ثقافات��ه وتعدديت��ه وعقالنيته والوش��ائج الوثيقة التي 
متيز أهله مع اإلبداع والفضول املعرفي؛ يحصد مثل هذا 
الفش��ل في التعاطي مع أفضل وس��يلة أبدعها البشر 

لفك االشتباكات وبناء الدول احلديثة )الصناديق(..؟
في البحث عن علل هذه املفارقة، س��نجد أن جزءا كبيراً 
من ذلك اخللل يكمن في نوع العملية السياسية وقواعد 
اللعبة التي مت وضعها وفقاً لقياسات محظوظي حقبة 
الفتح الدميقراطي املبني، وغالبيتهم كما نعرف امتطى 
املفاصل احليوية ملا تبقى من أس��الب الدولة الس��ابقة، 
قادم��اً اليها من املنافي بعد أن أس��هم في صناعة أحد 
أكثر املعارضات السياس��ية فش��الً في تأري��خ املنطقة 
احلديث. لذلك لم تكن حماستهم الشديدة وعشقهم 
املفاج��ئ للمنظوم��ة املنب��وذة س��ابقا ف��ي مدوناتهم 
وخطاباتهم وس��لوكهم وحي��اة "أحزابه��م" الداخلية 
)الدميقراطية وعّدتها من الصناديق واألحبار البنفسجية 
و..( دلي��ال على حصول حتوالت نوعية في موقفهم منها، 
وذلك ما برهنته جتربة أكثر من عقد على انطالق مواسم 
االقتراع واالس��تفتاءات؛ وما متّخض عنها من حصاد مر، 

بعد متكنهم من اعتماد نسخة محورة من الصناديق.
منذ وق��ت مبكر أدرك غير القليل م��ن معارضي النظام 
املباد، واقع هشاش��ة وضع��ف أحزابه��م وتنظيماتهم 
السياس��ية، ودور ذلك ف��ي رفد الدكتاتوري��ة مبا حتتاجه 
ملواصلة بس��ط هيمنته��ا، كما أدركوا أيضاً اس��تحالة 
حصول حت��والت نوعية لبني��ة تلك األح��زاب واجلماعات 
ف��ي املنافي. لذلك ظل األمل معق��ودا على فرص العودة 
للوطن، ك��ي تلتقي الروافد الس��ليمة لترس��م مالمح 
مرحل��ة جدي��دة لع��راق جدي��د خ��اٍل م��ن كل أش��كال 
الدكتاتورية واالس��تبداد. لكن وبس��بب م��ن التحوالت 
الدراماتيكية واملتسارعة إقليميا ودولياً، مت إزاحة سلطة 
االس��تبداد عن طريق املش��رط اخلارجي وفي ظل شروط 
خاص��ة، اتاحت لتل��ك األحزاب والقوى الت��ي تعّفنت في 
املنافي، أن تلتقي بن��وع من القوى في الداخل ال تختلف 
عنه��ا كثيرا في الس��لوك والضجيج والغايات، ليس��دا 
الطري��ق أم��ام التط��ور الطبيع��ي لألحداث، عب��ر إجراء 
انتخابات واس��تفتاءات س��ريعة، يتم فيه��ا القفز على 
ما يطل��ق عليه باملرحلة االنتقالية حتت إش��راف اجملتمع 
الدولي ومؤسس��اته املتخصصة في هذا اجملال. بس��بب 
من ش��راهة وضيق أفق تلك القوى التي تلقفت مقاليد 
األمور بع��د "التغيير" أهدرت فرص��ة تأريخية ال متنحها 
األق��دار كثي��را للش��عوب واألمم، كم��ا قدم��ت مثل تلك 
السياس��ات البعيدة عن احلكم��ة، خدمات ال تقّدر بثمن 
لق��وى الردة والواجه��ات اجلديدة للفل��ول، وهذا ما ميكن 
مالحظته ف��ي كل مناحي احلياة لألعوام التي مرت على 
زوال النظ��ام املب��اد. ان ارتفاع األص��وات املطالبة بتغيير 
املفوضي��ة املس��تقلة لالنتخاب��ات، ميث��ل بداي��ة للوعي 
بأهمي��ة حتري��ر الصنادي��ق وإعادتها ملس��ارها الطبيعي 
ورفدها بالتش��ريعات الالزمة واملالكات القادرة على إدارة 
حتوالت نوعية صوب الدميقراطية، وهي بالتأكيد لن تفلح 
في مس��اعيها من دون وج��ود قانون لألحزاب يضع نصب 
عينيه مهمة تأس��يس أحزاب سياسية تقود العراقيني 
ال��ى املس��تقبل واالزده��ار ال ال��ى املاض��ي والتش��رذم 

واالنحطاط.. 

الصناديق المحّورة

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

العاملية  النجمة  تس��تعد 
في  للمش��اركة  بيونسيه 
إحي��اء  حفل توزي��ع جوائز 
 Grammy Awards ال��� 
في نس��خته ال�388 املقرر 

اقامته يوم االحد املقبل.
وحس��ب وس��ائل اإلع��الم 
حم��ل  ف��إّن  األميركي��ة، 
بيونس��يه بتوأم لن مينعها 
من تقدمي استعراض غنائي 
ف��ي احلف��ل، حي��ث تق��وم 
بتدريب��ات س��رية من أجل 
احلفل مع فرقتها الراقصة. 
وتناف��س بيونس��يه عل��ى 

 Grammy ���9 فئ��ات في ال
البومه��ا  ع��ن   Awards
أحدى  وه��ي   ،.Lemonade
اجلوائز املوسيقية السنوية 
األربعة الكبرى في الواليات 

املتحدة األميركية. 

تقدمت املمثلة ش��كران 
زميلته��ا  م��ن  مرجت��ى 
واص��ف  من��ى  املمثل��ة 
مبناس��بة  باملعاي��دة 
عي��د  ميالده��ا وذلك في 
اخلاصة على  صفحته��ا 
التواص��ل  مواق��ع  اح��د 
االجتماعي حيث شاركت 
صورة س��يلفي التقطتها 
معها وعلقت عليها :"كل 
ع��ام وانت أم الكل وس��ت 
الكل وحبيبة الكل وقدوتنا 
...منى واصف كل عام وانت 

بخير، سيدة الشاشة"
وعلقت الفنانة رويدا عطية 

على الصورة كذلك مبعايدة 
واصف حي��ث قالت :"اهلل 
يط��ول بعمرها س��نديانة 
الش��ام منى واصف اس��م 
متل الياس��مني كل ماهب 
الهوى بيرجع��و اللي راحو 

وبيحضرو الغياب.

قّرر النجم توم هيدلستون 
اإلحتف��ال بعي��د مي��الده، 
بالكثي��ر م��ن اإلعتراف��ات 
م��ا  ح��ول  والتصريح��ات 

عاشه في العام املاضي.
 GQ مجل��ة  وأج��رت 
م��ع  ح��واراً  البريطاني��ة 
هيدلستون، حتدث فيه عن 
النجم��ة تايلور س��ويفت، 
وعب��ر خ��الل حديث��ه عن 
م��دى  جدي��ة عالقتهم��ا، 
قائاًل: "بالطب��ع كان األمر 
إم��رأة  وتايل��ور  حقيقي��ا، 
جميل��ة  فه��ي  مذهل��ة، 
وطيب��ة وس��خية، ولق��د 

أمضينا وقتاً رائعاً معاً".
وتط��رق احلديث إلى واقعة 
ش��رت"  ل�"ت��ي  إرتدائ��ه 
مكتوب عليه "أحب تايلور 
س��ويفت" ف��ي الصي��ف 
املاضي، في أثناء قضائهما 

العطلة مًعا.

بيونسيه

توم هيدلستون

شكران مرتجى

أخبــارهــــــــــم

جاسم المطير
مساميــر 

بغداد ـ فالح الناصر:
أحتف��ى امللتق��ى االذاع��ي والتلفزيوني في 
االحت��اد العام لالدب��اء والكتاب ف��ي العراق، 
وعل��ى قاعة اجلواه��ري، بالفنانة د. س��هى 
س��الم، للحدي��ث ع��ن مس��يرتها الفنية، 
وبداياتها، وعن النقاط التي اسهمت برسم 

طريقها في عالم الفن.
قدم اجللس��ة الدكتور صالح الصحن، الذي 
ابتدأه��ا مع احلض��ور بقراءة س��ورة الفاحتة 
على روح اخمل��رج التلفزيون��ي الراحل أحمد 
علوان، وتلتها قراءة سيرة الضيفة من قبل 
الصحن: "ولدت س��هى س��الم، في بغداد 
ي��وم 26 كانون الثان��ي 1965، وبدأت العمل 
من��ذ الع��ام 1984، حي��ث متلك نح��و 150 
عم��الً تلفزيوني��اً، و200 عم��ل إذاعي، ونحو 
50 مس��رحية في داخ��ل الع��راق وخارجه، 
فض��الً عن مش��اركتها في خمس��ة أفالم 
س��ينمائية، وحصلت في تل��ك الفترة على 

جوائز عدة، ولقبت ب� "نورسة املسرح".
قدمت، د. سهى شكرها ملن حضر اجللسة، 
وقال��ت انها ركبت امل��وج العالي مذ وطأت 
اقدامه��ا أس��وار الف��ن، فانطالقتها كانت 
واثقة، فقد نش��أت في بيئة صاحلة، واسرة 
فني��ة وادبية وسياس��ية، له��ا ثقلها، هذه 

املي��زات أس��همت ف��ي تش��جيعها عل��ى 
الدخول الى عال��م الفن واثقة اخلطى، كما 
اثن��ت عل��ى جمي��ع الفنانني الكب��ار الذين 
قدموا لها املس��اندة، وللم��الكات العاملة 
االخ��رى، في امت��ام كل عمل فن��ي وتقدميه 
للمتلقي، من مخرجني، ومعدين، والعاملني 

في شتى مواقعهم.
واوضحت س��الم الى انها شاركت في أول 
عم��ل تلفزيون��ي، وه��و مسلس��ل بعنوان 
"النعمان األخير" الى جان��ب كبار املمثلني 
العراقيني منهم، بدري حس��ون فريد، وجواد 

الشكرجي، وامال عباس، ومن العرب رشوان 
توفيق، واسامة املشيني، وآخرين.

الدكتورة س��هى سالم، وصفت الفن اليوم 
ب� "املس��تنقع" الذي ال تود الس��قوط فيه، 
لذل��ك: "انس��حبت به��دوء، واعل��ن، ان ما 
يعانيه الفن هو كثرة الدخالء، ومن تس��بب 
باقتحامه��م املي��دان الفن��ي، ه��ي كث��رة 
الش��ركات االنتاجية التي تفتح الباب على 
مصراعي��ه، غي��ر مراعية م��ا يقدمه هؤالء 

للجمهور".
 وبينت س��الم ان الهجمة التي يتعرض 

اليه��ا الفن، م��ن الطارئ��ني، محزن��ة جداً، 
فهي أس��اءت ال��ى الفن واجملتم��ع العراقي 
بص��ورة عامة، وضع��ت اجملتهدين والفنانني 
احلقيقي��ني ف��ي مواقع بعيدة عن مش��هد 
الص��دارة، ألنه��م يحترم��ون تأري��خ الف��ن 

ومنجزاتهم.
شهدت اجللس��ة مداخالت من قبل احلضور 
الذي متي��ز بتواج��د عدد من الش��خصيات 
الفني��ة، واالدبي��ة، واإلعالمية، حيث غصت 

القاعة باحلضور.
 وقد اتفق كل من شارك باملداخالت باإلثناء 
على شخصية الضيفة االنسانة، والفنانة، 
ناقلني احلض��ور الى محطات ع��دة تألقت، 
فيه��ا، وبذل��ت فيها مجهودا م��ع املالكات 
املشاركة، لتكون في النهاية اعمال مثالية 
للجمه��ور، الذي يتعامل م��ع الفن االصيل 
باحترام. قبل نهاية اجللس��ة، اطرب الفنان 
علي السالم احلضور مبجموعة من االغاني 
العراقي��ة األصيل��ة، فيما ش��هدت فعالية 
اخلتام، تقدمي درع اجلواهري للفنانة الدكتورة 
سهى سالم من قبل ناجح املعموري، رئيس 
احت��اد االدباء والكتاب في العراق، ، فيما قدم 
الدكت��ور صال��ح الصحن للضيف��ة قالدة 

االبداع، ومت التقاط الصور التذكارية. 

"نورسة المسرح"حزينة على أطالل "الفن"

سهى سالم: ركبت الموج العالي.. وانسحبت كي ال أسقط في "المستنقع"

سهى سالم تتسلم درع اجلواهري "عدسة: حمادة البغدادي"

رئيس البرلمان يستجيب 
لمطالب  المتظاهرين..!

ف��ي اعقاب مظاهرة التيار الصدري التي جرت 
يوم االربع��اء املاضي قبال��ة املنطقة اخلضراء 
حيث طال��ب آالف املتظاهري��ن بتعديل قانون 
االنتخابات واختيار مفوضية انتخابية جديدة 
فق��د اتخذ رئي��س البرمل��ان الدكتور س��ليم 
اجلبوري عددا من القرارات بهذه املناسبة نذكر 

منها :
الرئي��س توجي��ه جمي��ع منتس��بي  1. ق��رر 
وموظف��ي البرمل��ان بض��رورة االلت��زام بإطفاء 
جمي��ع املصابيح الكهربائي��ة ليال من جميع 
مراف��ق البرمل��ان لتقليل مصروفات��ه الباذخة 

ودعم ميزانية املفوضية..!
2. الت��زام جميع النواب على ش��رب كوب من 
احللي��ب الط��ازج  يومي��ا قب��ل الدخ��ول الى 
اجتماعات البرملان لضم��ان الهدوء التام اثناء 

املناقشات االنتخابية..!
3. قرر الرئيس تش��كيل جلنة دائمة   ملباش��رة 
أعم��ال النظافة اليومية حي��ث ضرورة  توفير 
املطه��رات وأدوات النظاف��ة بجمي��ع )الكتل  
البرملانية(  ويتم إحالة املقصرين للمس��اءلة 

القانونية..!
4. ق��رر الرئي��س اجبار اعض��اء البرمل��ان على 
االلت��زام باالتفاقيات الدولي��ة حول تخفيض 
ظاهرة احملاصصة الطائفية  بنس��بة %5 عند 

تأسيس املفوضية اجلديدة ..!
5.  قرر الس��يد الرئيس التعاون التام مع غرفة 
جتارة بغداد ملنع تصدير الس��كراب من العراق 
حرص��ا على دميقراطية الترش��يح والتصويت 

باالنتخابات القادمة..!
6. ق��رر الرئيس اس��تيراد )مع��دات كهربائية( 
وايقاف اس��تيراد )مواد الكترونية( ملس��اعدة 
املفوضي��ة االنتخابي��ة في عد وحس��اب وفرز 
االص��وات االنتخابي��ة نظ��را لتوف��ر الكهرباء 

وانقطاع االنترنت..!
وق��د حظي��ت ه��ذه الق��رارات الدميقراطي��ة  
بالتأييد التام من جميع نواب البرملان من دعاة 
االستراتيجية التنموية االنتخابية مبن فيهم 

نواب التيار الصدري ..!

دبي - الصباح الجديد: 
هن��أت النجم��ة العاملي��ة التركية مرمي 
أوزرلي والتي اشتهرت في العالم العربي 
بلق��ب الس��لطانة هوي��ام، صديقه��ا 
املش��اهير  مح��اور  العرب��ي  اإلعالم��ي 
عدن��ان الكاتب، وذلك م��ن خالل فيديو 
انتشر عبر مواقع التواصل االجتماعي، 
وظه��رت النجمة م��رمي وه��ي تتحدث 
بصوت خافت لتس��جل التهنئة، حيث 
بدا أنها في أحد مواقع التصوير اخلاصة 
بعمل جديد، من دون اإلفصاح عن مكان 
وزم��ان هذا العم��ل، وأرس��لت له قبلة 

مبناسبة عيد ميالده، مع كلمات جميلة 
ومعبرة متمنية له س��نة سعيدة على 

املستوى الشخصي واملهني.
تركي��ا  ف��ي  أوزرل��ي  م��رمي  واش��تهرت 
والعالم أجمع بعد جتسيدها دور واحدة 
م��ن أش��هر نس��اء الدول��ة العثمانية 
عل��ى اإلط��الق، وأكثره��ن نف��وذًا وهي 
الس��لطان  زوجة  الس��لطانة "هويام" 
س��ليمان القانون��ي، عاش��ر س��الطني 
الدول��ة العثماني��ة، وأش��هرهم بع��د 
السلطان محمد الفاحت، وجسدت تلك 
الش��خصية خ��الل الدرام��ا التاريخية 

التركية "القرن العظيم".
وانضم��ت مرمي أخي��را إل��ى فريق عمل 
املوس��م الثاني من املسلس��ل "قّطاع 
الطرق لن يحكموا العالم" الذي يحقق 

جناًحا كبيرًا على الشاشات التركية.
وجتس��د مرمي أوزرلي دور عميلة اخملابرات 
الروس��ية "س��وزي" الت��ي تظه��ر في 
اإلعالن جتيد اس��تعمال السالح، وتقتل 
بدم بارد، ويبدو أن دورها سيكون مفاجأة 
حقيقي��ة بق��در مفاجأته��ا للجمهور 
عندم��ا برعت في جتس��يد ش��خصية 

السلطانة "هويام" .

السلطانة هويـام تهنـئ
صديقـها بطريقـة خاصـة

بغداد - الصباح الجديد:
ضّي��ف البي��ت الثقاف��ي البابل��ي في 
دائرة العالقات الثقافية بوزارة الثقافة 
بالتعاون مع إحتاد املوسيقيني العراقيني 
فرع بابل، امللحن العراقي الكبير جعفر 
اخلفاف للحديث عن جتربته املوسيقية، 
مع عزف لع��دد من أحلانه الت��ي غّناها 

مطربون عراقّيون وعرب.
وق��ال س��عد الع��واد رئيس ف��رع إحتاد 
املوس��يقيني ف��ي باب��ل: إن اخلفاف من 
عائلة مهتمة باألدب، والش��عر، والفن, 
حّل��ن أول أغني��ة ل��ه وهو ف��ي عمر 14 
عاما، وهي أغنية "أحرك بروحي حرك" 
لنص��ر القزوين��ي, و حّلن جمي��ع أغاني 
ري��اض أحمد، وص��الح عب��د الغفور, و 
كاظم الس��اهر، وس��عدون جابر وعدد 

من الفنانني.
من جانبه, ق��ال مدير البي��ت الثقافي 

البابلي الشاعر والقاص علي السباك: 
إن البي��ت الثقافي حري��ص على بعث 
احلي��اة ف��ي الت��راث الغنائ��ي العراقي، 
من خ��الل اس��تضافة الرم��وز الفنية 

العراقية، الذي��ن تركوا بصمة واضحة 
في تاري��خ الف��ن العراق��ي، ليس على 
الصعيد احمللي، فقط بل على الصعيد 

العربي.

يذك��ر أن امللحن العراقي جعفر اخلفاف 
يقي��م حاليا في مملكة الس��ويد حيث 

أسس هناك فرقة املوسيقى العاملية 
باالشتراك مع موسيقيني سويديني, 
العاصم��ة  الفرق��ة  ه��ذه  وزارت 
بغداد ع��ام 2013م وقّدمت عرضا 
عل��ى املس��رح الوطن��ي وعزف��وا 
اجلورجين�ا، واملق��ام، و األبوذي�ة، 

واملوش�ح. 
حضر األمس��ية ع��دد كبير 

واملثقفني  الفنان��ني  م��ن 
وعّشاق األغنية العراقية 

فيما  الكالس��يكي�ة. 
البي��ت  مدي��ر  ق��ّدم 
البابل��ي  الثقاف��ي 
تقديري��ة  ش��هادة 
الكبير  امللحن  إلى 

اخلفاف.

البيت الثقافي البابلي يضّيف الملحن العراقي الكبير جعفر الخفاف

متابعة الصباح الجديد:
يقي��م الفنان الفرنس��ي إنريكو ماس��ياس 
حفال غنائيا ف��ي مدينة اإلس��كندرية حتت 
عنوان "رس��الة س��الم م��ن أرض مصر" في 
العاشر من فبراير/ شباط، بغية نشر رسالة 
تدع��و العالم إلى نبذ العن��ف وإقرار مبادئ 

السالم والتسامح بني الشعوب.
يقام احلف��ل تزامنا م��ع احتفالي��ة مكتبة 
اإلس��كندرية مبرور 15 عام��ا على افتتاحها، 

املصري��ة،  الس��ياحة  وزارة  وبالتع��اون م��ع 
لإلبداع  الفرانكفوني��ة  "أغ��ورا"  وجمعي��ة 
الثقافي والفن��ي، برئاس��ة الكاتب املصري 
أحمد يوس��ف، عضو اجملمع العلمي املصري 
واألس��تاذ باجلامعات الفرنس��ية، وسيريناد 

جميل، قنصل مصر العام في باريس.
وكان ماس��ياس ق��د أعل��ن ع��ن حض��وره 
إل��ى مص��ر، وتنظي��م االحتفالي��ة مبدين��ة 
اإلس��كندرية على صفحت��ه اخلاصة مبوقع 

التواصل اإلجتماعي فيسبوك، لتقدمي 
رسالة سالم للعالم من مصر.

وقال ماس��ياس لبي بي س��ي "مصر 
ف��ي  الزاوي��ة  ل��ي حج��ر  بالنس��بة 
عملية الس��الم وإرس��اء دعائمه في 
منطقة الش��رق األوس��ط. أس��عد 
دائما باحلضور إلى أرض مصر، أرض 
الس���الم، وتق��دمي حف��الت فني��ة 

بها".

الفرنسي إنريكو ماسياس يقدم "رسالة سالم من أرض مصر"

جعفر اخلفاف
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