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بغداد - أسامة نجاح:
كش��فت مص��ادر عس��كرية في 
قي��ادة عمليات املوصل يوم ، أمس 
اجلمع��ة ، ع��ن انهي��ار كبي��ر في 
صف��وف زمر داعش في الس��احل 
األمين من املدينة ، وذلك بعد هرب 
عناص��ر التنظيم باجتاه نهر دجلة 
غرباً ، الفتة ال��ى ان ، هذا االنهيار 
جاء بعد استعادة القوات العراقية 
عل��ى الس��احل االمي��ن للمدين��ة 
بالكامل والذي كان يضم أكبر عدد 
والتصفيح  التفخيخ  من معامل 
وصنع العبوات الناسفة كما يعد 
منطلق��اً لهجمات داع��ش باجتاه 

القوات العراقية شرق املدينة. 
وأشارت املصادر ، إلى أن التنظيم 
جلأ مؤخراً إلى االستعانة مبقاتلني 
من أه��م املناطق اإلس��تراتيجية 
والت��ي تع��د عاصم��ة التنظي��م 
الهرمي��ة ملا لها فضل في نش��أة 
القادة واملس��ؤولني أال وهي تلعفر 

والبعاج . 
وق��ال مص��در امن��ي ف��ي قي��ادة 
هنال��ك   " إن  املوص��ل  عملي��ات 
بع��ض األحي��اء في اجلان��ب األمين 
إعدامات  املوصل ش��هدت  ملدينة 
ملدني��ني وعناصر م��ن داعش حتت 
منه��ا  وقائ��ع مختلف��ة  حج��ج 
التخاب��ر وأخرى تتعلق بالهرب من 
س��احة املعرك��ة"، الفت��اً إلى ان" 

ما يحدث هي هس��تيريا إعدامات 
جتتاح أحي��اء الس��احل االمين في 
محاولة من قبل التنظيم إليقاف 
االنهي��ارات ف��ي صفوف��ه خاصة 
بع��د فقدانه أحياء ش��رق املوصل 
بالكامل في غضون أيام قليلة لم 

تكن متوقعة له ". 
وأضاف املصدر الذي لم يفصح عن 
أسمه في حديث خاص لصحيفة 
“ماكن��ة  أن  اجلدي��د‘‘  ‘‘الصب��اح 
داع��ش اإلعالمي��ة ب��دأت احلديث 
بنح��و واضح من خالل نش��راتها 
عن اخليان��ة اجلماعية التي حدثت 
في الس��احل األيس��ر املوصل من 
قبل قيادات وعناصر في التنظيم 
الت��ي لم تقات��ل ونكث��ت البيعة 
للبغ��دادي"، مبين��اً أن "ذلك يعد 
تط��ورا يعك��س حج��م اخلالفات 
الداخلي��ة داخل التنظي��م والتي 
اس��تفحلت بس��بب االنهي��ارات 

احلاصلة في صفوفه". 
م��ن جانبه أف��اد عض��و احلكومة 
احمللي��ة حملافظ��ة نين��وى حس��ام 
العب��ار ، أن حال��ة م��ن الفوض��ى 
تع��م أزق��ة املوص��ل القدمية في 
الساحل األمين للمدينة بعد أنباء 
تفي��د مبقتل “وزير ح��رب” تنظيم 

“داعش”. 
وق��ال العب��ار ف��ي حدي��ث خاص 
لصحيف��ة ‘‘الصب��اح اجلدي��د‘‘ إن 

"حال��ة م��ن الفوضى تع��م أزقة 
املوص��ل القدمي��ة ف��ي الس��احل 
األمين للمدين��ة بعد ورود أنباء عن 

مقتل وزير حرب داعش في ظروف 
غامضة” ، مضيفاً أن "العش��رات 
من مس��لحي التنظيم انتش��روا 

فجأة ف��ي مداخل األزقة والبعض 
يطل��ق الن��ار وس��ط ضبابية في 
املشهد وإرباك واضح في صفوف 

التنظيم الذي يسيطر بقوة على 
أزقة وأحياء املوصل القدمية”.

تتمة ص3

داعش يعيش حالًة من الهيستيريا بعد محاصرته من 
قبل "القّوات المشتركة" في الساحل األيمن للموصل

القوات املشتركة في املوصل تقصف اجلانب األمين بالصواريخ

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن احلشد الشعبي، عن احباط 
محاولة لتنظيم "داعش" بتفجير 
سد العظيم في ديالى، فيما اشار 
ال��ى انه مت اعتقال قيادي��اً بارزًا في 

التنظيم.
وقال احلشد في بيان اطلعت عليه 

"الصباح اجلديد" ان "ابطال احلشد 
الش��عبي/ الل��واء 52 متكنوا عبر 
عملية استباقية من اعتقال ثالثة 
عناصر بتنظي��م داعش اإلجرامي 
كان��وا ينوون ضرب س��د العظيم 
لقطع خطوط االم��داد من ديالى 
باجت��اه القطع��ات املوج��ودة ف��ي 

صالح الدين"، مبيناً ان "الدواعش 
الثالثة اعترفوا بوجود أماكن خلزن 

االسلحة".
واضاف احلش��د ان "قوة من اللواء 
بقيادة احلاج مهدي اآلمرلي قامت 
مبداهمة منطقة البو حنيحن في 
قاطع س��د العظيم، وعثرت على 

كدس عتاد وصواريخ"، مشيرًا الى 
ان��ه "مت القاء القب��ض على قيادي 

بارز بالتنظيم".
وف��ي س��ياق آخ��ر أعلن مس��ؤول 
مح��ور غ��رب كرك��وك ف��ي قوات 
البيش��مركة كمال كركوكي عن 
مقتل 20 عنصراً ينتمي لتنظيم 

"داع��ش" غالبيته��م مما يس��مى 
"والي��ة ديال��ى" بقص��ف لطيران 
التحال��ف الدول��ي جن��وب غربي 

احملافظة.
وقال كركوكي في حديث صحفي، 
البيش��مركة  "اس��تخبارات  إن 
اس��تخبارية  معلوم��ات  تلق��ت 

دقيق��ة عن قي��ام تنظي��م داعش 
بتح��ركات وجتم��ع لعناص��ره في 
قرية ش��يخ برهان بناحية الرياض 
التابعة لقض��اء احلويجة )55 كم 
للهجوم  غرب��ي كرك��وك(  جنوب 

على قوات البيشمركة.
تتمة ص3

الحشد الشعبي يحبط محاولًة لتفجير سد العظيم ويعتقل قياديًا بارزًا بـ"داعش"

بغداد ـ الصباح الجديد:
ت��رأس رئي��س ال��وزراء القائ��د العام 
للقوات املسلحة حيدر العبادي مساء 
ي��وم األول من امس اخلميس اجتماعاً 
طارئاً للقيادات االمنية والعس��كرية 

في مقر قيادة عمليات بغداد.
وذك��ر بي��ان ملكتب��ه اطلع��ت عليه 
"الصباح اجلديد"، "مت خالل االجتماع 
بحث االوض��اع االمنية في العاصمة 
بغداد واالجراءات املتخذة فيها حلماية 
املواطنني م��ن التفجي��رات االرهابية 
واجلهد االستخباري في كشف اخلاليا 

االرهابية".
وأض��اف كم��ا "مت اص��دار مجموع��ة 
من التوجيه��ات واالجراءات الكفيلة 
بأمن العاصمة بغداد ومنع استغالل 
االرهابي��ني ألي ثغ��رة توق��ع ضحاي��ا 
باملدني��ني ومالحق��ة كل من تس��ول 
له نفس��ه ان يعبث بأم��ن العاصمة 
ومواطنيه��ا". وش��هدت بغداد أمس 
س��يارة  انفج��ار  املاض��ي  األربع��اء 
ملغومة مبنطقة احلبيبية في مدينة 

الصدر.
تتمة ص3

اجتماع أمني عاجل برئاسة العبادي 
وإصدار إجراءات لحفظ أمن بغداد

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن��ت وزارة االتص��االت، أن الع��راق 
عل��ى أب��واب إط��الق قم��ر صناعي 

سيادي.
وأش��ار وزير االتصاالت حسن كاظم 
الراش��د ف��ي كلمت��ه خ��الل حفل 
افتت��اح مع��رض جيتك��س الثان��ي 
ال��ذي مت افتتاح��ه امس عل��ى ارض 
مع��رض بغ��داد الدول��ي وتابعته��ا 
"الصب��اح اجلديد" "ضمن املش��اريع 
االستراتيجية املهمة للوزارة مشروع 
القمر الصناعي العراقي الس��يادي 
وم��دى اهميت��ه وال��ذي س��يحقق 
للعراق قفزة علمية كبيرة في ولوج 

عالم الفضاء وتعزيز البنى التحتية 
لالتص��االت الفضائي��ة ف��ي العراق 

اضافة الى تعزيز اجلانب االمني".
احلاص��ل  "التق��دم  الراش��د  واك��د 
 Air bus ف��ي املباحث��ات مع ش��ركة
الفرنسية حيث مت عقد عدة جوالت 
م��ن املباحثات ولكن بس��بب االزمة 
االقتصادية التي مير بها البلد حالت 

دون تنفيذ هذا املشروع".
وأش��ار ال��ى "التق��دم احلاص��ل في 
ه��ذا اجملال خ��الل اللقاء ال��ذي جرى 
مؤخرًا في مقر الوزارة مع الش��ركة 

الفرنسية في االسبوع املاضي.
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث 
العلمي ضوابط التقدمي للدراس��ات 
العليا في اجلامعات للعام الدراس��ي 
2017/2018، فيم��ا اش��ارت الى عدم 
الس��ماح للوزراء والنواب واملسؤولني 

من التقدمي للدراسات العليا .
وقال املتحدث الرسمي للوزارة حيدر 
العب��ودي في بي��ان صحفي اطلعت 
عليه "الصباح اجلديد" إن " ضوابط 
التق��دمي ح��ددت معدالت املس��موح 
له��م بالتقدمي بحي��ث ال يقل معدل 
املتق��دم لدراس��ة املاجس��تير أو ما 

يعادلها عن %65 فيما ال يقل معدل 
ع��ن  الدكت��وراه  لدراس��ة  املتق��دم 

."70%
للدراس��ات  التق��دمي   " أن  وأض��اف 
العلي��ا في اجلامعات كافة الكتروني 
Adm.rdd.[ الناف��ذة  عب��ر   ]Online[

eAu.iq["، الفتاً ال��ى أن " التقدمي يبدأ 
في 2/5/201 وينته��ي في 4/6/2017 
"،مش��يرًا الى أن " موع��د االمتحان 
فيم��ا   22/6/2017 ه��و  التنافس��ي 
تصدر االوام��ر اجلامعية بالقبول في 

موعد اقصاه 13/7/2017 ".
تتمة ص3

العراق على وشك إطالق قمر
صناعي لتحسين البث الفضائي

"التعليم" تقرر عدم السماح 
للوزراء والنّواب والمسؤولين 

بالتقديم للدراسات العليا

داعش يكشف عن مقتل 
» شاكر وهيب« للمرة األولى

ناشطون موصليون يحّذرون من صرف 
رواتب "زوجات الدواعش" الموظفات 23

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعل��ن الرئي��س األميرك��ي دونالد 
ترامب عن عزمه اصدار أمر تنفيذي 
جديد يح��ل محل ذلك ال��ذي أثار 
جدال وحظر مؤقتاً دخول املواطنني 
من سبع دول ذات أغلبية مسلمة 

إلى الواليات املتحدة.
وق��ال ترامب خ��الل مؤمتر صحفي 
بالبي��ت األبي��ض إن األم��ر اجلديد 
سيس��عى ملعاجل��ة اخمل��اوف التي 
طرحها قضاة محاكم اس��تئناف 
احتادية علقوا مؤقتاً العمل بحظر 

السفر الذي أصدره في البداية.
وأض��اف أن��ه س��يتم وض��ع األمر 
اجلدي��د "مبا يتالءم مع ما عده قراراً 
سيئاً جدا" في إش��ارة إلى قرارات 

احملاكم.
ولم يذكر ترامب تفاصيل عن األمر 
املع��دل. ويق��ول خب��راء قانونيون 
إن األم��ر س��تكون لدي��ه فرص��ة 
أفض��ل للصمود أم��ام احملاكم إذا 
ش��مل بعض الدول غير املسلمة 
ال  الذي��ن  املهاجري��ن  واس��تثنى 
األميركي��ة  اجلنس��ية  يحمل��ون 

ويعيش��ون ف��ي الوالي��ات املتحدة 
بصورة قانونية.

وكان األم��ر الذي أصدره ترامب في 

27 يناير قد أثار حالة من الفوضى 
في بعض املط��ارات داخل الواليات 
املتح��دة وخارجه��ا وتس��بب في 

دولية وش��كاوى من  احتجاج��ات 
ش��ركات أميركية وواجه أكثر من 

12 طعناً أمام احملاكم.

وأثار قرار احلظر انقسامات عميقة 
وأظه��ر  املتح��دة  الوالي��ات  ف��ي 
اس��تطالع رويترز/إبسوس أن نحو 
بعد  يؤيدونه  األميركي��ني  نص��ف 
بدء س��ريان األمر التنفيذي بفترة 

قصيرة.
وكان ترام��ب ق��ال إن القيود على 
الس��فر ضرورية حلماي��ة الواليات 
املتحدة من هجمات اإلس��الميني 
املتش��ددين. وحظ��ر األم��ر ال��ذي 
أصدره في البداية دخول املواطنني 
من إيران والعراق وليبيا والصومال 
والس��ودان وس��وريا واليم��ن إل��ى 

البالد ملدة 90 يوماً.
ومنع دخول الالجئني ملدة 120 يوماً 
باس��تثناء املنتمني لس��وريا الذين 
حظر دخولهم ألجل غير مسمى.

وفي األسبوع املاضي قال مساعد 
بالكوجنرس طلب عدم نشر اسمه 
لرويترز إن ترامب رمبا يعيد صياغة 
األم��ر األصلي ليس��تثني بوضوح 
الذين  البطاق��ات اخلضراء  حاملي 
لديه��م تصريح قانون��ي باإلقامة 

والعمل بالواليات املتحدة.

ترامب يعتزم إصدار أمر جديد بشأن حظر الدخول إلى بالده

بغداد ـ مشرق ريسان:
لم تتوصل اجلهود الدبلوماسية إلى 
حس��م نهائي بشأن رفع العراق من 
قائمة "الدول الس��بع" املش��مولة 
بقرار الرئيس األميركي دونالد ترامب 
بش��أن منع رعاياها دخ��ول الواليات 
املتحدة األميركي��ة، في وقت تتجه 
بوصل��ة املباحث��ات نح��و اس��تثناء 

"بعض الفئات" من القرار.

وتق��ول جلن��ة العالق��ات اخلارجي��ة 
البرملاني��ة إن هن��اك تواصالً وصفته 
األميركي��ة  اإلدارة  م��ع  ب�"امله��م" 
ف��ي إخراج العراق م��ن قائمة الدول 
الرئيس  بق��رار  املش��مولة  الس��بع 

األميركي دونالد ترامب.
ويقول عضو اللجن��ة النائب عباس 
البيات��ي: "وع��ود اجلان��ب األميركي 
تدور حول استثناء بعض الفئات من 

احلظر، في حني سيبقى احلظر على 
جانبي السياحة واللجوء".

وش��دد البيات��ي ف��ي حدي��ث م��ع 
اجلدي��د"، عل��ى حاج��ة  "الصب��اح 
العراق إلى "ضغ��ط كبير- من قبل 
األصدق��اء- عل��ى الوالي��ات املتحدة 

الستثناء العراق من قرار ترامب".
وصوت البرملان في )30 كانون الثاني 
مطالب��ة  عل��ى  باإلجم��اع   )2017

احلكوم��ة ب�"الرد باملث��ل" على قرار 
الرئي��س األميرك��ي دونال��د ترامب. 
وواف��ق البرملان عل��ى توصيات جلنة 
العالق��ات اخلارجي��ة التي ش��ملت 
املتح��دة  األمم  مطالب��ة  أيض��اً 
واملنظمات الدولي��ة وجامعة الدول 
العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي 

باتخاذ قرار بهذا الشأن.
تتمة ص3

بغداد - وعد الشمري:
السياس��ية  الهيئ��ة  أك��دت 
أم��س  الوطن��ي،  للتحال��ف 
اجلمعة، أنها تناقش باس��تمرار 
احملافظ��ات،  مجال��س  قان��ون 
مشيرة إلى وجود ثالث رؤى حول 
آلية احتس��اب االص��وات، فيما 
اف��اد أح��د اعض��اء الهيئ��ة بأن 
الرأي الس��ائد مييل إل��ى اعتماد 

قاعدة تس��اعد على فوز الكتل 
الكبيرة.

وقال عضو الهيئة السياس��ية 
عام��ر الفاي��ز ف��ي حدي��ث مع 
"الصباح اجلديد"، إن "التحالف 
ف��ي  حالي��اً  يناق��ش  الوطن��ي 
قان��ون  مش��روع  اجتماعات��ه 

انتخابات مجالس احملافظات".
وتاب��ع الفايز، النائ��ب عن كتلة 

املواط��ن، أن "االجتم��اع االخي��ر 
للهيئة السياسية تركز بالدرجة 
االس��اس عل��ى آلية احتس��اب 
االص��وات وفقاً للمش��روع الذي 
نعمل على ايج��اد رؤية واضحة 
له بغية أن يأخذ دوره للتصويت 

قريباً".
لكنه اش��ار إلى "ع��دم التوصل 
إل��ى موقف موح��د لغاية االن"، 

منبه��اً إل��ى أن "االراء متع��ددة 
طرح��ت ب��ني ش��تى مكون��ات 
التحالف الوطني يجري البحث 

في ما بينها".
وزاد الفايز أن "الرأي االول يأتي مع 
اعتماد آلية احتس��اب االصوات 
وفقاً لقاعدة )س��انت ليغو( من 

دون اجراء أي تعديالت عليها".
تتمة ص3

"الخارجية البرلمانية": تواصل مهم مع اإلدارة األميركية 
إلخراج العراق من قائمة الدول المشمولة "بقرار ترامب"

"التحالف الوطني" مع نظام انتخابي
يدعم الكتل الكبيرة لمجالس المحافظات

متابعة

تقريـر

دونالد ترامب

بغداد ـ الصباح الجديد:
ارتفعت أسعار النفط امس اجلمعة 
بدع��م من تقري��ر ع��ن أن منظمة 
البل��دان املص��درة للبت��رول ]أوبك[ 
ق��د متدد اتفاق خف��ض اإلنتاج الذي 
يه��دف إل��ى كبح تخم��ة املعروض 

العاملي.
وبحل��ول الس��اعة 0750 بتوقي��ت 
جرينت��ش جرى تداول خ��ام القياس 
العامل��ي مزي��ج برن��ت ف��ي العقود 
اآلجلة بسعر 55.77 دوالراً للبرميل 
بزيادة 12 س��نتاً عن سعر التسوية 

السابقة.
وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 
األميركي في العقود اآلجلة سبعة 

سنتات إلى 53.43 دوالراً للبرميل.
وتعك��ف أوب��ك ومنتج��ون آخ��رون 
خ��ارج املنظمة من بينهم روس��يا 
على خفض اإلنتاج بنحو 1.8 مليون 
برمي��ل يومي��اً خالل النص��ف األول 
من 2017 وتش��ير التقديرات إلى أن 
نس��بة التزام أوب��ك باالتفاق تقارب 

90 باملئة.
إل��ى كبح  التخفيض��ات  وته��دف 

تخمة املع��روض التي تضغط على 
األسواق منذ 2014.

وللمس��اهمة ف��ي إع��ادة الت��وازن 
للس��وق قالت مصادر م��ن أوبك إن 
اتف��اق خفض اإلم��دادات ق��د يتم 
متديده إذا أظهر جميع كبار املنتجني 
"تعاوناً فعاال". وفي الوقت احلالي ما 
واإلمدادات  اخملزونات  تزال مستويات 
مرتفع��ة خصوص��اً ف��ي الوالي��ات 
املتح��دة التي اس��هم فيه��ا زيادة 
اإلنت�اج في رف���ع مخزون�ات اخل�ام 

والوقود إلى مستويات قياسية.

النفط يرتفع بدعم احتمال
تمديد أوبك التفاق خفض اإلنتاج

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن مساعد وزير الطاقة االيراني 
ف��ي ش��ؤون الكهرباء هوش��نغ 
فالحتيان عن التوقيع على اتفاق 
الى  الكهرب��اء  جدي��د لتصدي��ر 
العراق خالل الع��ام احلالي حيث 
تعه��د الع��راق ان يس��دد جانًبا 
من مستحقاته التي تبلغ مليار 

و200 مليون دوالر بهذا الشأن.
وق��ال هوش��نغ فالحتي��ان، ف��ي 
تابعت��ه  "لف��ارس"  تصري��ح 
"الصباح اجلدي��د"، ان املفاوضات 
اس��تئناف  ح��ول  اجلانب��ني  ب��ني 
وتس��ديد  الكهرب��اء  تصدي��ر 
العراق الس��تحقاقاته، متخضت 
ع��ن نتائج طيبة اثر زي��ارة الوفد 

العراقي إليران.  
واضاف، ان اتفاق تصدير الكهرباء 
الى العراق قد مت متديده لعام 2017 
حيث اثمرت املفاوضات عن تعهد 
اجلانب العراقي تسديد جانب من 
اس��تحقاقاته )350 مليون دوالر( 
الس��تئناف تصدير الكهرباء وقد 

سدد جزءاً مهماً منها.

إيران تستأنف تصدير الكهرباء للعراق

واشنطن تعد باستثناء بعض الفئات وإبقاء الحظر على "السياحة" و"اللجوء" الهيئة السياسية تنافش ثالث رؤى حول "سانت ليغو"
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السليمانية ـ عباس كاريزي:

كث��رة املش��اريع والبرام��ج الت��ي 
تعلن عنها و تعتمدها املؤسسات 
الرس��مية ف��ي حكوم��ة االقليم 
ملعاجلة ازماتها االقتصادية واالدارية 
واجراء االصالحات املطلوبة حملاربة 
الفس��اد واحملس��وبية، م��ع وق��ف 
التنفيذ والتقاعس في محاس��بة 
الفاس��دين ب��ات يقل��ق الش��ارع 
الك��ردي، الذي يتس��اءل عن فائدة 
كل ه��ذه اخلطة واملش��اريع التي 

التدخل حيز التنفيذ اال ما ندر.
تقري��ر رئاس��ة اقلي��م كردس��تان 
تبن��اه  باالصالحات،ال��ذي  اخل��اص 
رئي��س االقلي��م واملنتهي��ة واليته 
مس��عود بارزان��ي واعل��ن خالل��ه 
حتويل100 ملف الى هيئة النزاهة، 
واج��ه انتقادات ش��ديدة اللهجة 
م��ن اط��راف سياس��ية والهيئ��ة 
املس��تقلة حلق��وق االنس��ان ف��ي 

االقليم.
حرك��ة التغيير الت��ي اخرجت من 
حكومة االقليم بقرار من املكتب 
الدميقراطي  للح��زب  السياس��ي 
الكردستاني الذي يتزعمه مسعود 
بارزان��ي وصفت مش��روع االصالح 
الذي اطلقه برزان��ي بأنه محاولة 
للتغطية على الفشل السياسي 
واملالي واالداري في االقليم، واضاف 
النائ��ب ع��ن حرك��ة التغيي��ر في 
مجلس النواب العراقي هوش��يار 
عبد اهلل في بي��ان تلقت الصباح 
ه��ذه  إن  من��ه  نس��خة  اجلدي��د 
إال  املزعومة ليس��ت  اإلصالح��ات 
محاول��ة من قبل الس��لطات غير 
الش��رعية ف��ي إقليم كردس��تان 
للتغطي��ة عل��ى الفش��ل الذريع 
على الصعد السياس��ية واملالية 
واإلدارية، وذلك عبر إيهام الش��ارع 
يعتزم��ون  بأنه��م  الكردس��تاني 
الفساد املستشري داخل  محاربة 

مؤسسات اإلقليم.
ه��ذه  أن  اهلل  عب��د  واض��اف 
اإلصالحات الت��ي الوجود لها على 

أرض الواقع لن تتعدى التصفيات 
داخ��ل  اجلناحي��ة  أو  احلزبي��ة 
مجموعة من األحزاب السياسية، 
وهذه التصفي��ات جتري حتت الفتة 
اإلصالحات، وقال » تعودنا بني فترة 
وفت��رة أخرى أن نس��مع وعوداً من 
بتنفيذ  بارزاني  الس��يد مس��عود 
إصالح��ات في اإلقليم وتش��كيل 
جل��ان ملكافح��ة الفس��اد وتق��دمي 
إلى القضاء  أش��خاص فاس��دين 
واس��ترجاع أموال وأراض استحوذ 
عليه��ا س��راق امل��ال الع��ام، لكن 
مواطني اإلقليم عل��ى دراية تامة 
بأن ه��ذه األمور هي لالس��تهالك 
اإلعالم��ي ال أكث��ر وال أق��ل« وتابع 
»ف��إذا كان��ت هن��اك فع��ال ني��ة 
لإلصالح ومحاربة الفس��اد فلماذا 
الجند أث��راً لواردات النف��ط وملاذا ال 

يتم دفع رواتب موظفي اإلقليم«.
م��ن جانبه اك��د امني ع��ام االحتاد 

االس��المي ف��ي كردس��تان صالح 
الدي��ن به��اء الدي��ن ان مش��روع 
رئي��س  ال��ذي اعل��ن  االصالح��ات 
االقليم يحتاج ال��ى تفعيل برملان 

كردستان، قبل ذلك.
واشار في تصريح صحفي ان وتيرة 
االصالح��ات بطيئ��ة ف��ي االقليم 
اال انه��ا افضل من الش��يئ، وتابع 
ان االقلي��م يحت��اج ال��ى اعتم��اد 
اطر اوس��ع لالص��الح، اال انه قال« 
تنفي��ذ ه��ذه االصالح��ات بحاجة 
الى تفعيل برملان كردستان ، الذي 
تعطل في ش��هر تش��رين الثاني 
عام 2015 عقب منع ازمة رئاس��ة 
االقلي��م ومن��ع الق��وات االمني��ة 
رئيس البرملان يوس��ف محمد من 

دخول مدينة اربيل.   
ب��دوره وجه رئي��س هيئ��ة حقوق 
االنس��ان في االقليم ضياء بطرس 
انتقادات ش��ديدة لتقرير رئاس��ة 

االقليم لالصالح، مؤكداً ان اجلهات 
املعنية بإع��داد التقرير لم تعد او 
تستش��ير هيئة حقوق االنس��ان 
ف��ي تقريرها. ولفت الى ان اللجنة 
املش��كلة م��ن النزاه��ة ومجلس 
القض��اء والرقابة املالي��ة وهيئات 
اخ��رى ملتابعة الفس��اد واالصالح 
نفس��ها  تكل��ف  ل��م  واملتابع��ة 
بالعودة او اشراك ممثل عن الهيئة 
االنسان، مشيراً  املستقلة حلقوق 
الى ان وض��ع القوانني والتعليمات 
وتنفيذها يجب ان تسبقه معرفة 
انس��جامها وع��دم تعارضها مع 

حقوق االنسان او ال.
م��ن جهته توق��ع رئي��س اللجنة 
برملان كردس��تان  ف��ي  القانوني��ة 
عضو جلنة محاربة الفساد فرست 
صوفي ان تلحق التقرير الذي اعلن 
عنه رئي��س االقليم، خطوات اكبر 
في اطار محاربة الفساد واالصالح 

في مؤسسات االقليم.
للموق��ع  تصري��ح  ف��ي  واض��اف 
الرس��مي للح��زب الدميقراطي ان 
االولى  بداي��ة للمرحل��ة  التقري��ر 
للقضاء على الفساد في االقليم 
وتابع »ان العملية ستس��تمر وان 
خط��وات اكبر واوس��ع س��تتخذ 

الحقا«.  
وكان��ت رئاس��ة اقليم كردس��تان 
قد نش��رت االربعاء تقريرها اخلاص 
باالصالحات الت��ي كانت قد بدأت 
حكوم��ة  مؤسس��ات  ف��ي  به��ا 
واش��ارت   ، كردس��تان  اقلي��م 
تقريرها،انها حّولت  الرئاس��ة في 
100 ملف لهيئ��ة النزاهة بهدف 
بأن  اعلنت  فيها.كم��ا  التحقي��ق 
عملي��ة االصالح��ات ه��ذه الت��ي 
تهدف الى تقلي��ل النفقات وزيادة 
الواردات،ومواجه��ة الفس��اد ، هي 
من اجل حتس��ني معيش��ة وحياة 

مواطني كردس��تان. وقد ش��ملت 
االصالحات بحس��ب تقرير رئاسة 
وال��واردات  »النف��ط  االقلي��م، 
العامة،الوظائ��ف  واملصاري��ف 
العامة ونظام تسجيل البايومتري، 
العامة،وزارة  االمالك  التجاوز على 
والس��لك  البيش��مركة  ش��ؤون 
التغيي��رات  االدوي��ة،  العس��كري، 
احلكوم��ة،  وهيكلي��ة  االداري��ة 
واالج��راءات  الفس��اد  مواجه��ة 
االص��الح  خط��ة  القضائي��ة، 
التخطي��ط،  وزارة  و  االقتص��ادي 

واعادة االمالك والثروات.
كما أكدت رئاسة اقليم كردستان 
في ختام تقريرها،الى انه الحصانة 
الحد ضمن عملي��ة االصالح التي 
مت البدء بها وانها ستش��مل الكل 
،اشخاصاً واطرافاً، من دون مراعاة 
املوق��ع السياس��ي واالجتماع��ي 

والوظيفي.

متابعة الصباح الجديد:
أقّرت عصابات داعش اإلرهابية للمرة 
األولى، مبقت��ل قيادّيه البارز االرهابي 
ش��اكر وهيب، امللقب ب�«أبي وهيب 
الفهداوي«، بعد تس��عة شهور، من 
إع��الن الواليات املتح��دة األمريكية 

مقتله بغارة جوية.
وبخالف قياداتها الشهيرة السابقة، 
لم مينح »ش��اكر وهي��ب« اهتماما، 
وأعلن نبأ مقتله بشكل عابر، خالل 

تقرير عن أحد القيادات السابقة.
فف��ي إصدار جديد من مجلة )النبأ( 
الداعش��ية، حتدثت عن قي��ادي بارز 
فيها يدعى عبد الوهاب الكبيسي 
)أبو نذير العراق��ي(، موضحا أن »أبو 
وهيب« خاض معه معركة الرمادي، 

قبل أن يُقتال.
ورغ��م أن داع��ش لم تذك��ر توقيت 
ومكان مقتل » هيب«، إاّل أن الواليات 
املتح��دة األمريكي��ة كان��ت أعلنت 

مقتل��ه بغارة على محافظة األنبار، 
ف��ي أي��ار/ مايو م��ن الع��ام املاضي 

.2016
يش��ار إلى ان وزارة الدفاع االمريكية 
)البنتاغ��ون(، اعلنت في ش��هر آيار 
م��ن العام املاض��ي مقت��ل القيادي 
في عصابات داعش االرهابية املدعو 
)شاكر وهيب( بعد ان أعلنت جهات 
أمني��ة عراقي��ة مقتله قب��ل ثالثة 

أيام.

بغداد ـ الصباح الجديد:
دعا العراق اجملتمع الدولي الى دعم 
اكبر ف��ي مج��ال إزال��ة مخلفات 
عصاب��ات داع��ش االرهابي��ة م��ن 
االلغ��ام واملتفج��رات ف��ي املناطق 

احملررة.
وذكر بيان ل��وزارة اخلارجية اطلعت 
علي��ه »الصباح اجلدي��د«، أن »ممثل 
العراق الدائم لدى األمم املتحدة في 
جنيف السفير مؤيد صالح أفتتح 

الفوتوغرافي��ة  للص��ور  معرض��ا 
عن االثار اإلنس��انية الت��ي حتدثها 
األلغ��ام والعبوات الناس��فة على 
اجملتم��ع العراقي في مق��ر البعثة 

الكندية«.
وألقى الس��فير العراقي كلمة في 
املناس��بة أكد فيها ان »الش��عب 
العراق��ي م��ازال يعان��ي م��ن اث��ار 
األلغ��ام والعبوات الناس��فة التي 
تخلفه��ا عصابات داعش اإلرهابية 

ف��ي املناط��ق التي حترره��ا القوات 
العراقي��ة، وان احلكوم��ة العراقية 
تواج��ه صعوبات كثيرة في عملية 

إزالتها«.
وأش��ار ال��ى، ان »الع��راق بحاج��ة 
ال��ى دعم أكبر م��ن اجملتمع الدولي 
واملنظمات الدولي��ة املعنية بإزالة 
األلغام ملعاجلة هذه املش��كلة عبر 
والتكنولوجي��ا  باملع��دات  تزوي��ده 

احلديثة«.

داعش يكشف عن مقتل 
» شاكر وهيب« للمرة األولى  

العراق يدعو المجتمع الدولي
إلى دعم أكبر إلزالة األلغام

القـوى الكـردستانية تشّكـك بمدى جـّديـة 
مشروع رئاسة اإلقليم لإلصالح ومحاربة الفساد

أكدت أن أّية مشاريع لإلصالح يجب أن تسبقها إعادة تفعيل البرلمان
 طارق حرب

كث��رت في االون��ة االخيرة التج��اء جهات متع��ددة الى 
االجنب��ي وت��رك العراق��ي او باالص��ح ترك��ت احلكومة 
العراقي��ة على الرغ��م من ان الدس��تور يقرر ف��ي املادة 
االولى ان جمهورية العراق دولة احتادية واحدة مس��تقلة 
ذات س��يادة كاملة وان ما يؤثر في االس��تقالل والسيادة 
ه��و العالقة م��ع االجنبي فكثي��ر من قادة احت��اد القوى 
واعضائ��ه س��يحضرون مؤمتراً كبيرًا واس��عاً في مدينة 

جنيف موضوعه املكون السني في العراق.
 وهذا املؤمتر برعاية اجنبية وقد طالب بعض اعضاء احتاد 
القوى قب��ل يومني بارس��ال وفد الى الرئي��س االميركي 
اجلديد لش��رح حال املكون السني في العراق كذلك فان 
اللجوء ال��ى االجنبي تكرر قبل يومني ايضاً عندما تولت 
كتل��ة االحرار الطلب من االمم املتحدة اضافة الى جهات 
اخرى حلماي��ة املتظاهرين واالمور املتعلق��ة باالنتخابات 
ومفوضية االنتخابات وقبل ذلك تولى التحالف الوطني 
تس��ليم مش��روع التس��وية السياس��ية او التس��وية 
التاريخية والوطنية ال��ى ممثل االمني العام لالمم املتحدة 
في العراق طالباً تدخله بش��أن هذا املش��روع ونقله الى 

اجلهات االخرى.
 وكثي��راً م��ا ي��ردد التحال��ف الوطني ان مش��روعه هذا 
س��يتم كفالته من اجلهات االجنبية اما موضوع اقليم 
كردس��تان والعالقات م��ع االجنبي فه��ي واضحة وغير 
خافية للجميع ويتضح ذلك من تصدير النفط وش��راء 
السالح املباشر ال بل حتى وصل االمر انه مت احلكم عليه 
عن عالقة مالي��ة بينه وبني احدى الش��ركات االماراتية 
وطلب البعض ونادى بع��ض املتظاهرين باخضاع العراق 
الى الفصل الس��ابع وتولي االمم املتح��دة االمور اخلاصة 
بالعراق وهذا ما تكرر على لسان بعض السياسيني حتى 
انهم نادوا بالغاء مفوضية االنتخابات واحالل االمم املتحدة 
بدله��ا للقي��ام باالنتخابات اما عالق��ة بعض املنظمات 
غير احلكومية باجلهات االجنبية فهي ليست خافية عن 
اجلميع وس��وى ذلك من العالقات مع الدول االجنبية واذا 
كانت النظرة حالياً لالجنب��ي والدولة االجنبية تختلف 
كلياً عن النظرة السائدة قبل 2003/4/9 وان االمور تكون 

اكثر مرونة مما كانت عليه سابقاً.
 وهذه مس��ألة مق��ررة ليس في الع��راق فقط وامنا على 
صعي��د جمي��ع دول العالم لك��ن الذي  يج��ب ان ننتبه 
الي��ه ان الع��راق مبوجب امل��ادة االولى من الدس��تور دولة 
مستقلة ذات سيادة اذ يجب ان تكون احلكومة االحتادية 
ف��ي بغداد هي اجله��ة التي تقيم العالق��ات مع اجلهات 
االجنبية واذا ارادت اجهزة اخرى في العراق سواء االقليم 
او احملافظ��ات او ال��وزارات ال بد من اس��تحصال موافقة 
احلكوم��ة االحتادية وهذا االمر ينس��حب ايضا حتى على 
االحزاب السياسية واية جهة حكومية او غير حكومية 
ال س��يما وان من يواجه اخلارج هو احلكومة االحتادية في 
بغداد وليس��ت اي��ة جهة داخل العراق م��ن دون موافقة 
ه��ذه احلكومة صحيح ان احلكومة تعق��د اتفاقيات مع 
الدول االجنبية كاتفاقية االطار االستراتيجي وتستعني 
بالتحال��ف الدول��ي مبقاتلة داعش وس��وى ذل��ك ولكن 
هذا ال يخالف الدس��تور وال يبتع��د عن القانون بكون ان 
احلكوم��ة االحتادية في بغداد متثل العراق وان هذا االمر ال 
ميس السيادة واالس��تقالل العراقي واذا دققنا في بعض 
اجلزئي��ات واملواضع بالعالقات مع االجنبي فاننا قد نصل 
الى ان بعض االفعال تش��كل جرمية ماسة بأمن الدولة 
اخلارجي وامن الدولة الداخلي املنصوص عليها في قانون 
العقوب��ات رق��م )111( لس��نة 1969 لذا فعل��ى اجلميع 
الع��ودة الى حكومة بغداد ورئيس الوزراء كونه املرجعية 
الدس��تورية والقانوني��ة للدول��ة مبوجب امل��ادة )78( من 
الدس��تور اذ بيد حكومة بغداد ورئيس الوزراء الصالحية 
والسلطة واالختصاص في اية عالقات تقوم ما بني جهة 

موجودة في العراق واية جهة اجنبية اخرى.

األجنبي بدياًل 
عن العراقي 

تقـرير

ترجمة: سناء علي*

في تقرير  نش��ر على املوقع االلكتروني 
للمعهد اش��ار عدد من اخلبراء الى ان » 
اس��رائيل وبعد تولي الرئيس األميركي 
منصب��ه،  مه��ام  ترام��ب«  »دونال��د 
ستصبح اكثر قوة خصوصا وان ترامب 
ال��ذي تعهد خالل اجتماع��ه مع رئيس 
ال��وزراء اإلس��رائيلي بنيام��ني نتنياهو، 
باالعت��راف مبدين��ة الق��دس عاصم��ة 
موحدة إلس��رائيل، والعم��ل على نقل 
س��فارة الواليات املتحدة م��ن تل أبيب 
إلى القدس. وهو ما ال تقبل به معظم 
الدول. ه��ذه التح��ركات والتصريحات 
أثارت حالة من القلق داخل فلس��طني 
وخارجها الت��ي تريد ان تك��ون القدس 
الش��رقية، التي احتلتها إس��رائيل في 
ح��رب ع��ام 1967، عاصم��ة لدولتهم 
املس��تقبلية، كم��ا ان وص��ول ترام��ب 
الذي يعد اليوم اقوى حليف السرائيل، 
قد دف��ع حكوم��ة االحتالل ال��ى وضع 
خطط جديدة من اجل توس��يع بعض 
املستوطنات وبناء مستوطنات جديدة 
في الضفة الغربية والقدس الشرقية، 
وه��و م��ا عارضت��ه الوالي��ات املتح��دة 
والعديد من الدول االخرى، كون سياسة 
س��تقوض  اإلس��رائيلية  االس��تيطان 
عملي��ة الس��الم ب��ني الفلس��طينيني 

واإلسرائيليني.« 
واضافوا أن »   رئيس الوزراء اإلسرائيلى 

بنيام��ني نتنياه��و يض��ع خط��ة غي��ر 
ف��ى  مس��توطنات  لبن��اء  مس��بوقة 
الضف��ة الغربي��ة ف��ى عه��د الرئيس 
األميركي املنتخب دونالد ترامب. وقالت 
الصحيف��ة ، ف��ى تقري��ر نش��رته على 
موقعها االلكترونى ، إن نتنياهو يعطى 
أم��ال لقادة املس��توطنني ب��أن عمليات 
تش��ييد هائلة س��تبدأ عندما يتسلم 
دونالد ترامب مهامه من باراك أوباما.« 

وبين��وا ايًضا ان »  نتنياهو كان قد أدلى 
بأقوى تصريحات له منذ سنوات بشأن 
بناء مس��توطنات فى الضفة الغربية 
إال أن��ه وبرغ��م ذل��ك أكد أن��ه يتطلع 
للعم��ل مع ترامب على ح��ل الدولتني. 
ونقل��ت الصحيفة عن مص��ادر قريبة 
من رئي��س ال��وزراء اإلس��رائيلي قولها 
إن نتنياه��و والرئي��س األميركي القادم 
ترامب ال يريان فى تشييد مستوطنات 
بالضفة الغربية عائقاً أمام إقامة دولة 
فلس��طينية. ولفت��ت إل��ى تصريحات 
نتنياهو خالل اجتماعه بحزب الليكود 
حيث تفاخ��ر بنج��اح االتفاقي��ة التي 
مت التوص��ل إليه��ا م��ع املقيم��ني ف��ي 
مس��توطنة )عمونا( والتى من ش��أنها 
أن تسمح ألكثر من نصفهم أن يظلوا 
مقيم��ني عل��ى قم��ة التل ف��ي موقع 
مختل��ف .. حي��ث ق��ال »إن عمونا هي 
مجرد البداية«..مضيفاً »سنستمر في 

تعزيز وتطوير املستوطنات«.« 
واوضحوا ايض��اً ان » واش��نطن تعتزم 
نقل سفارتها في اسرائيل من تل ابيب 

الى القدس، وهو مش��روع ن��دد به وزير 
اخلارجي��ة املنتهية واليته ج��ون كيري. 
وعينت نيكي هالي احلاكمة اجلمهورية 
لوالية كاروالينا الش��مالية منذ 2011 
والتي تتحدر من مهاجرين هنديني وما 
ت��زال مبتدئة في السياس��ة اخلارجية، 
نهاي��ة تش��رين الثاني/نوفمبر لتمثيل 

املتح��دة خلف��اً  االمم  ل��دى  واش��نطن 
لسامنتا باور.وعلى غرار كل املسؤولني 
الذي��ن مت اختياره��م، ما ي��زال تعيينها 
يتطلب موافقة الكونغرس وقد مثلت 
امام جلنته للشؤون اخلارجية. ورداً على 
س��ؤال عن وع��د ترامب خ��الل حملته 
باالعتراف بالقدس عاصمة الس��رائيل 

ونقل الس��فارة االميركية من تل ابيب 
ال��ى املدينة املذكورة حيث لواش��نطن 
قنصلي��ة في الش��طر الغرب��ي، قالت 
هال��ي »متاماً. هذا لي��س فقط ما تريده 
اسرائيل بل ايضا ما قال هذا الكونغرس 

انه سيدعمه«. 
واوضح��وا ايضا ان » ه��ذه اخلطوة في 

حال اتخذت ستشكل نقضاً لسياسة 
تاريخي��ة للوالي��ات املتحدة والقس��م 
االكبر م��ن اجملتمع الدول��ي، تقوم على 
وجوب حتديد مصير القدس التي يطالب 
الفلس��طينيون ب��أن يك��ون قس��مها 
الش��رقي عاصمة لدولتهم املنشودة، 
عبر املفاوضات. وفي مقابلة مع شبكة 
»س��ي بي اس«، ح��ذر جون كي��ري من 
خط��ر »انفجار ش��امل ف��ي املنطقة« 
ف��ي ح��ال نق��ل الس��فارة. ولك��ن في 
مقابلة م��ع صحيفتي تاميز البريطانية 
وبيل��د االملانية، بدا ان ترامب ال يتجاهل 
التحذي��رات الدولية وقال »س��نرى ماذا 
س��يحصل«. ووضع الق��دس هو احدى 
القضاي��ا االكثر تعقي��داً في النزاع بني 

اسرائيل والفلسطينيني.« 
م��ن جهة اخرى بني اخلب��راء ان »  بلدية 
وح��دة   500 بن��اء  اقترح��ت  الق��دس 
س��كنية أخرى ف��ي منطق��ة ضمتها 
إسرائيل للمدينة بعد حرب عام 1967. 
ول��م تؤكد احلكومة اإلس��رائيلية على 
الفور هذه اخلطوة التي أدانتها فرنسا. 
وهذا هو أول مقترح منذ انتخاب دونالد 
ترامب الذي يتوقع اليمني اإلس��رائيلي 
أن يكون أكثر تأييًدا للبناء االستيطاني 
من إدارة باراك أوباما.وتنتقد واش��نطن 
بش��دة بناء املس��توطنات اإلسرائيلية 
ف��ي الضف��ة الغربية احملتل��ة والقدس 
ال��دول  معظ��م  ويع��د  الش��رقية. 
األرض  املستوطنات اإلس��رائيلية على 
احملتل��ة التي يس��عى الفلس��طينيون 

إلقام��ة دولته��م عليها غي��ر قانونية. 
ويق��ول الفلس��طينيون الذي��ن يريدون 
إقامة دولة في الضفة الغربية وقطاع 
غ��زة وعاصمته��ا الق��دس الش��رقية 
إن املس��توطنات عقب��ة رئيس��ة أمام 
السالم. وانهارت آخر جولة من احملادثات 
بش��أن الدول��ة والتي تعقد بوس��اطة 

أميركية عام 2014.« 
كما بينوا ايًضا ان » احملامي الفلسطيني 
مصطفى البرغوثي قال  إن التحرك الذي 
أقدمت عليه بلدية القدس هو »مجرد 
بداي��ة خلطوة بالغة اخلط��ورة« وطالب 
ترامب »ب��أن يبلغ إس��رائيل على الفور 
بأنه ل��ن يدعم هذا االنته��اك الفظيع 
وأص��درت احلكومة  الدولي.«  للقان��ون 
الفرنس��ية بيان��اً قال��ت في��ه إن ذلك 
التحرك سيعزل املناطق الفلسطينية 
»وسيصدر حكماً مسبقاً على الوضع 
النهائي الذي ال ميك��ن التوصل إليه إال 
من خالل املفاوضات بني اإلس��رائيليني 
والفلس��طينيني.« واقترح��ت فرنس��ا 
عق��د مؤمت��ر للس��الم ب��ني إس��رائيل 
والفلس��طينيني ف��ي باري��س في وقت 
الحق هذا العام لكن إس��رائيل رفضت 
الفكرة وقالت إنها لن تشارك مؤكدة أن 
محادثات السالم املباشرة هي السبيل 

الوحيد للتوصل إلى اتفاق سالم.« 

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

في ظل سعيه ليكون حليفًا قويًا إلسرائيل

ترامب ونقل السفارة األميركية إلى القدس

حركة التغيير التي 
اخرجت من حكومة 
االقليم بقرار من 
المكتب السياسي 
للحزب الديمقراطي 
الكردستاني الذي 
يتزعمه مسعود بارزاني 
وصفت مشروع االصالح 
الذي اطلقه برزاني بأنه 
محاولة للتغطية على 
الفشل السياسي والمالي 
واالداري في االقليم

برملان اإلقليم

ترامب
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بغداد – انفجار عبوة 
ذكر مصدر امني في الشرطة العراقية 
ام��س اجلمعة، ب��أن ش��خصني أصيبا 
بانفج��ار عبوة ناس��فة ف��ي منطقة 

الشعب شمالي العاصمة بغداد.
وقال املصدر  إن "عبوة ناس��فة كانت 
موضوع��ة عل��ى جان��ب طري��ق ف��ي 
منطقة الش��عب ش��مالي العاصمة 
بغ��داد، انفجرت، صب��اح يوم امس ، ما 
أس��فر ع��ن إصابة ش��خصني بجروح 

متفاوتة".

ديالى – عملية دهم 
افاد مصدر ف��ي مديرية األمن الوطني 
مبحافظ��ة ديالى ام��س اجلمع��ة، بأن 
مفارز املديرية اعتقلت ثالثة مطلوبني 

بتهمة "اإلرهاب" في احملافظة.
وق��ال املص��در  إن "مفارز م��ن مديرية 

األم��ن الوطن��ي اعتقل��ت اثن��ني م��ن 
املطلوب��ني بتهم��ة اإلره��اب بعملية 
ده��م ف��ي قض��اء املقدادي��ة )35كم 
شمال شرقي بعقوبة( ومطلوب ثالث 
في قض��اء اخلال��ص )15كم ش��مالي 

بعقوبة(". 

كركوك – قصف جوي
اعلن مصدر امني في شرطة محافظة 
كرك��وك امس اجلمعة ع��ن مقتل 20 
عنص��راً ينتم��ي لتنظي��م "داع��ش" 
غالبيته��م مما يس��مى "والي��ة ديالى" 
بقص��ف لطي��ران التحال��ف الدول��ي 

جنوب غربي احملافظة.
وق��ال املصدر االمني إن "اس��تخبارات 
معلوم��ات  تلق��ت  البيش��مركة 
اس��تخبارية دقيقة عن قي��ام تنظيم 
داع��ش بتح��ركات وجتم��ع لعناص��ره 
في قرية ش��يخ برهان بناحية الرياض 

التابعة لقضاءاحلويجة )55 كم جنوب 
غرب��ي كرك��وك( للهجوم عل��ى قوات 
البيش��مركة، وبع��د نق��ل املعلومات 
واإلحداثي��ات للطي��ران الدول��ي نف��ذ 
ضرب��ات جوي��ة على تل��ك التجمعات 

ودمرها بالكامل". 

صالح الدين – اعتقال ارهابي 
اكد مصدر امني في شرطة محافظة 
صالح الدين امس اجلمعة ان قوة أمنية 
الق��ت القب��ض عل��ى ارهاب��ي ينتمي 
لعصاب��ات داعش في قضاء س��امراء 

جنوبي احملافظة.
وذك��ر املص��در  ان "قوة أمني��ة ألقت 
القبض على ارهابي يبلغ من العمر 47 
عاماً في سامراء" ، مبينا ان "االرهابي 
له ارتباطات ش��خصية بزعيم داعش 
املدع��و أبو بكر البغدادي". الفتا الى ان 
املعتقل "كان يس��كن سابقاً مبنطقة 

الش��رقية ف��ي س��امراء ومرحت��ل إلى 
محافظة أربيل". 

االنبار – اعتقال مطلوبني 
كش��ف مصدر عس��كري في الفرقة 
الثامنة باجليش املتمركزة في محافظة 
األنبار امس اجلمعة، باعتقال مطلوبني 

اثنني الى محكمة بابل في احملافظة.
وق��ال املص��در  إن "ق��وة م��ن اجلي��ش 
تابعة للفرق��ة الثامن��ة متكنت، فجر 
يوم ام��س من القاء القبض على اثنني 
م��ن األش��خاص األنب��ار مطلوبني الى 
محكم��ة حتقيق بابل عل��ى وفق املادة 

أربعة إرهاب".

ميسان – عملية امنية 
افاد مصدر امني في شرطة محافظة 
ميس��ان ام��س اجلمعة بأن ع��ددا من 
األش��خاص أصيبوا بسقوط خزان ماء 

كبي��ر على مبن��ى مجاور ل��ه جنوبي 
احملافظة.

وقال املصدر إن "خزان ماء كبير سقط، 
عصر يوم امس عل��ى مبنى مجاور له 
ف��ي قض��اء اجملر جنوب��ي ميس��ان، ما 
أس��فر عن إصابة عدد من األش��خاص 

بجروح". 

ذي قار – نزاع مسلح
ش��رطة  ف��ي  امن��ي  مص��در  اعل��ن 
محافظة ذي ق��ار امس اجلمعة ان قوة 
امنية متكنت من الس��يطرة على نزاع 
عش��ائري في قض��اء الدواية ش��مال 
احملافظة اندلع بني عشيرتني اثر خالف 

سابق.
وقال املصدر االمني ان " القوات االمنية 
اس��تطاعت القاء القب��ض على ثالثة 
من املتهم��ني بتأجيج الن��زاع وضبط 
بندقيتني نوع كالشنكوف بحوزتهم", 

مضيف��اً ان" الن��زاع العش��ائري ل��م 
يتسبب بخسائر بشرية تذكر".

 
نينوى – ضربة جوية 

افاد مص��در أمني في محافظة نينوى 
ام��س اجلمعة بأن مبنى قيادة عمليات 
تنظيم "داع��ش" االرهاب��ي مت تدميره 
بقص��ف جوي في الس��احل االمين من 

املوصل.
وق��ال املص��در  إن "طائ��رات التحالف 
الدول��ي قصفت، فجر ي��وم امس مقر 
قي��ادة عملي��ات تنظيم داع��ش الذي 
يتخ��ذ مبن��ى االس��واق املركزي��ة في 
منطق��ة احملطة في الس��احل االمين"، 
مبين��اً أن "الضرب��ة اجلوي��ة نفذته��ا 
التحال��ف وف��ق معلوم��ات  طائ��رات 
اس��تخبارية دقيقة قادت لتدمير مقر 

التنظيم االرهابي". 

البصرة – اطالق نار 
اكد مصدر أمني في ش��رطة محافظة 
البصرة امس اجلمعة ب��أن تبادال إلطالق 
والقناب��ل  اخلفيف��ة  باألس��لحة  الن��ار 
اليدوي��ة حصل في حي احلس��ني الواقع 
ضم��ن مرك��ز احملافظ��ة بس��بب ن��زاع 

عشائري.
وق��ال املص��در  إن "تب��ادال إلط��الق النار 
حدث في جانب من حي احلس��ني الواقع 
ضم��ن مركز احملافظة من جراء جتدد نزاع 
عشائري سابق بني أفراد من عشيرتني"، 
مبينا أن "املشاركني في النزاع استعملوا 

أسلحة خفيفة وقنابل يدوية".
وأضاف املصدر الذي طلب عدم الكشف 
ع��ن اس��مه، أن "معلومات ل��م ترد عن 
وقوع إصاب��ات من جراء النزاع"، موضحا 
أن "الق��وات األمني��ة قام��ت بتطوي��ق 
موقع الن��زاع متهيدا إللقاء القبض على 

املشاركني فيه". 

انفجار عبوة ناسفة بمنطقة الشعب شمالي بغداد * اعتقال مطلوبين بتهمة اإلرهاب بعملية دهم شرقي بعقوبة
مقتل 20 إرهابيًا بقصف جوي غربي كركوك  * تدمير مبنى قيادة عمليات تنظيم "داعش" أيمن الموصل

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن��ت الس��فارة الكويتية في الع��راق، افتتاح 
مدرس��ة "منوذجي��ة" جنوب��ي العاصم��ة بغداد 
أنشئت بتمويل من الكويت التي تتبنى مشروعا 

لبناء 23 مدرسة في املدن العراقية.
وقالت السفارة في بيان اطلعت عليه "الصباح 
اجلديد"، إنه��ا افتتحت "في مدين��ة اللطيفية 
جنوبي بغداد مدرسة رقم )22("، مبينة أن "هذه 
املشاريع هي جزء من مؤازرة والتزام دولة الكويت 

جتاه العراق الشقيق".
وعبرت السفارة عن سعادتها "إلمتام إجناز أغلب 
املدراس ضمن هذا املش��روع"، الفتة إلى أن "هذه 
املش��اريع يش��رف عليه��ا الصن��دوق الكويت��ي 
للتنمي��ة العربية لبناء )23( مدرس��ة، ولم يتبق 

سوى مدرسة واحدة".

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن مصرف الرشيد، عن شروط منحه القروض 
للعاطلني ع��ن العم��ل، مبينا ان ه��ذه القروض 

تصل الى 30 مليون دينار.
وق��ال املصرف ف��ي بيان اطلعت علي��ه "الصباح 
اجلدي��د" ان "الضوابط التي مت وضعها للحصول 
على قرض املصرف للمشاريع الصغيرة للعاطلني 
عن العمل هو عقد ايجار محل، اضافة الى هوية 
غرفة جتارة بغداد ، فضال عن ورقة كهرباء وكفيل 

ضامن على املالك الدائم".
واضاف املص��رف ان "القرض يصل الى 30 مليون 
دين��ار ومبدة حتدد وفق املبلغ التي تصل الى خمس 
س��نوات"، مش��يرا ال��ى ان "هذه الق��روض تعد 
خطوة مهمة ملساعدة العاطلني عن العمل من 

خالل ايجاد مصدر عيش له ولعائلته".
واعلن مصرف الرشيد، امس االربعاء ) 15 شباط 
2017( ع��ن قيامه مبنح ق��روض للمواطنني تصل 
الى 30 مليون دينار لشراء السيارات، مشيرا الى 

ان مدة القرض يبلغ خمس سنوات.

افتتاح مدرسة 
"نموذجية" بتمويل

من الكويت

شروط "الرشيد"
لمنح القروض 

للعاطلين عن العمل

الملف األمني

داعش يعيش حالًة من الهيستيريا 
بعد محاصرته من قبل "القّوات 
املشتركة" في الساحل األمين 

للموصل
ال��ى ذل��ك أك��د ش��هود عيان م��ن داخل 
الس��احل األمين ، أن تنظي��م داعش يقوم 
بتحضي��رات عس��كرية وأمنية واس��عة 
اس��تعداداً للمرحلة املقبلة وهي معركة 
الساحل األمين ومن هذه التجهيزات يقوم 
التنظيم برفع السواتر على ضفاف النهر 
وجتهي��ز مواق��ع القناصة ويه��دم املباني 
التي تع��وق رؤي��ة اجلانب األمين ليس��هل 

عملية رصدهم . 
وقال أحد الشهود العيان الذي لم يفصح 
ع��ن أس��مه ان" تنظيم داع��ش اإلرهابي 
قام باس��تدعاء مجموعة من االنتحاريني 
التابع��ني جلند اخلالفة م��ن مناطق تلعفر 
واملوال��ي ودفع به��م إلى أحي��اء الرفاعي 
لتل��ك  اس��تعداداً  الكنيس��ة  وح��اوي 

املواجهة. 
وأضاف ف��ي حديثه لصحيف��ة ‘‘الصباح 
اجلدي��د‘‘ أن تنظي��م داع��ش يعاني نقصاً 
حاداً في عدد املقاتلني واألسلحة مبواجهة 
ق��وات اجلي��ش العراقي وخاص��ة املعركة 
املرتقبة والتي ستجري في الساحل األمين 
بعد االنتهاء من مناطق شمال املوصل . 

جه��ز  ق��د  كان  التنظي��م  ان"  وأوض��ح 
عشرات الس��يارات املدنية والتي صادرها 
من املكاتب اخلاصة لبيع الس��يارات وكان 
يس��عى لتفجيرها في مواقع الس��احل 

األمين ضد القوات االمنية املشتركة  . 
وتابع أن"خس��ارة التنظيم لهذه اآلليات 
والذخيرة واألسلحة الثقيلة في الساحل 
األمي��ن أفقدت��ه نصف قوته العس��كرية 
ألنه حس��ب مصادر لم يستطع سحبها 
والف��رار به��ا بس��بب قص��ف التحالف 
الدولي وطيران اجليش العراقي  ، كاش��فاً 
أن "التنظيم يتخذ من النس��اء واألطفال 
وكبار الس��ن والرج��ال دروعاً بش��رية له 
بهدف زي��ادة صعوبة مهمة اس��تهدافه 

وتأجيلها أكثر وقت ممكن . 

وكشف اخلبير العسكري صفاء األعسم 
ف��ي تصريح س��ابق ل��ه ، ع��ن محاصرة 
س��تة آالف عنصر من مجامي��ع “داعش” 
اإلجرامية في الس��احل االمين من مدينة 

املوصل. 
وق��ال االعس��م ف��ي تصريح ل��ه تابعته 
صحيف��ة ‘‘الصب��اح اجلدي��د‘‘ إن "القوات 
األمني��ة قامت خ��الل اليوم��ني املاضيني 
بتغيي��ر إس��تراتيجيتها في حتري��ر مركز 
مدينة املوصل في احملور األمين للمدينة من 
القتال املفتوح إلى احلصار وقطع األحياء 
النعزال العناصر اإلجرامية لداعش فضال 
عن إفساح اجملال أمام املواطنني للهروب". 
وأشار إلى أن "انطالق تلك اإلستراتيجية 
جاء بالتزامن مع بدء حترير الساحل االمين 
الذي يعد األكثر كثافة من حيث السكان 
املوالني لعصابات داعش اإلجرامية وبعدد 
عناصر داع��ش املقاتلة فضال عن طبيعة 
األبني��ة واألحي��اء الضيقة”، مش��يراً إلى 
“محاصرة ستة آالف داعشي في الساحل 

األمين للمدينة”.
وأكد األعس��م أن "العمليات املش��تركة 
جه��زت قوة خاص��ة خلوض تل��ك املعارك 
بالتزامن مع ضغط قوات احلشد الشعبي 
ف��ي احملور الغربي واس��تمرار ق��وات جهاز 
مكافح��ة االره��اب بتطهي��ر الس��احل 

االيسر من املوصل”. 
وذكرت مصادر أس��تخبارية ، بأن مجاميع 
“داع��ش” اإلجرامي��ة أجب��رت العديد من 
الش��باب عل��ى االنضمام ف��ي صفوفها 

بالساحل األمين ملدينة املوصل. 
وأوضح��ت املص��ادر ، أن عملي��ة التطوع 
جاءت بسبب قلة عناصر وأعداد التنظيم 
اإلجرامي س��يما بعد محاصرة الساحل 
االمين من قبل القطعات العسكرية ومن 

جميع النواحي . 

احلشد الشعبي يحبط محاولة 
لتفجير سد العظيم ويعتقل قيادياً 

بارزاً بـ"داعش"
وبعد نقل املعلومات واإلحداثيات للطيران 

الدول��ي نف��ذ ضرب��ات جوي��ة عل��ى تلك 
التجمعات ودمرها بالكامل".

وأض��اف كركوك��ي، أن "األه��داف الت��ي 
قصفه��ا التحال��ف ه��ي مف��ارز ه��اون 
وسيارات حتمل أس��لحة وأعتدة ووحدات 
تكتيكي��ة، وأن القص��ف أوق��ع 20 قتيالً 
وعدد م��ن اجلرحى في صف��وف التنظيم 
اإلرهاب��ي ال��ذي يح��اول بني فت��رة واخرى 
مهاجمة قطعات البيشمركة"، موضحاً 
أن "غالبية القتلى مما يسمى والية ديالى 
بينهم عناصر مهمة حس��ب املعلومات 

الواردة الينا".
م��ن جه��ة اخ��رى أك��د عض��و مجل��س 
محافظة نينوى حس��ام الدين العبار، أن 
تنظيم "داعش" ب��دأ يعتمد على خالياه 
النائمة لبث شائعات عن وجود انتحاريني 
في الساحل األيسر ملدينة الوصل بهدف 

بث الرعب بني األهالي.
وقال العبار في حديث صحفي، إن "تنظيم 
داعش بدأ باالعتماد عل��ى خالياه النائمة 
في بث االشاعات عن وجود انتحاريني في 
أحياء الساحل األيسر"، مبيناً أن "الهدف 
من هذه الشائعات هو بث اخلوف والرعب 
في صفوف املدنيني، السيما بعد أن عادت 
احلياة لطبيعتها في كامل االحياء احملررة 

في الساحل".
وأضاف العبار، أن "األجهزة األمنية متتلك 
معلومات عن وجود تلك اخلاليا التي حتاول 
تقوي��ض االنتص��ارات الت��ي حتقق��ت في 
الس��احل األيس��ر"، داعياً س��كان نينوى 
ال��ى "ع��دم تصدي��ق االنب��اء الت��ي يروج 
له��ا تنظي��م داعش االرهاب��ي بخصوص 

استهداف االسواق واملدارس واجلوامع".

اجتماع أمني عاجل برئاسة العبادي 
وإصدار إجراءات حلفظ أمن بغداد

وانفجار آخر ي��وم األول من امس اخلميس 
مبعارض الس��يارات مبنطق��ة البياع غربي 
العاصمة وأس��فرت عن مقتل ما ال يقل 
عن 55 شهيداً وإصابة أكثر من 70 آخرين 

بجروح.

العراق على وشك إطالق قمر
صناعي لتحسني البث الفضائي

والع��رض املقدم م��ن قبله��م بإمكانية 
تنفيذ املش��روع من خ��الل الدفع باآلجل 

ضمن االتفاقية العراقية الفرنسية".
ولفت بي��ان للوزارة الى ان "هذا مش��روع 
الس��يادي  العراق��ي  الصناع��ي  القم��ر 
س��يقدم خدم��ات كثي��رة للع��راق منها 
خدم��ات االتصاالت الفضائي��ة وخدمات 
الب��ث التلفزيون��ي الفضائ��ي للقن��وات 
اجلان��ب  وتطوي��ر  الفضائي��ة  العراقي��ة 
العلم��ي والبحثي وتعزي��ز اجلانب االمني 

وغيرها".

"التعليم" تقرر عدم السماح للوزراء 
والنّواب واملسؤولني بالتقدمي للدراسات 

العليا
وتاب��ع" ويحق خلريج��ي اجلامعات االهلية 
املعت��رف بها التق��دمي للدراس��ات العليا 
بحسب شروط وضوابط التقدمي والقبول 
املعلنة في املوقع الرسمي لوزارة التعليم 

العالي والبحث العلمي".
واش��ار الى ان "ضوابط التقدمي ال تسمح 
ألعض��اء مجلس الن��واب ورئيس وأعضاء 
مجال��س احملافظ��ات واحملافظ��ني والوزراء 
ووكالئهم واملستش��ارين واملدراء العامني 
ومن بدرجتهم بالتقدمي للدراسات العليا 
لع��دم امكانية توفر ش��رط التفرغ وعدم 
جواز منحهم االجازة الدراسية على وفق 

القوانني النافذة".

"التحالف الوطني" مع نظام انتخابي
يدعم الكتل الكبيرة جملالس احملافظات

واس��تطرد أن "موقف��اً آخ��ر ط��رح داخل 
الهيئ��ة السياس��ية يؤي��د اللج��وء إلى 
قاعدة سانت ليغو املعدل ب� )1,7("، فيما 
حتدث في الوقت ذاته عن "توّلد رغبة لدى 
اغلب أوس��اط التحالف الوطني واجلهات 
املهيمنة على القرار فيه باعتماد القاعدة 

ذاتها لكن املعدل ب� )1,9(".

وافاد بأن "النظام االنتخابي الذي متيل اليه 
االطراف املهيمنة على التحالف الوطني 
يؤدي إلى صعود كتل كبيرة وفوزها بنتائج 
االقت��راع، وأن الكت��ل الصغيرة س��تكون 

اخلاسر االكبر".
وأورد الفاي��ز أن "جتم��ع العدال��ة والوحدة 
الهيئ��ة  اعض��اء  ابل��غ  اتزعم��ه  ال��ذي 
برفضه  الوطن��ي  للتحالف  السياس��ية 
االعتماد على مبدأ س��انت ليغو، وأنه مع 

احتساب النسب املئوية".
يك��ون  "ذل��ك  أن  إل��ى  الفاي��ز  ومض��ى 
بجم��ع اصوات جميع الكت��ل الفائزة في 
االنتخابات وتوزع عليها املقاعد بحس��ب 
ما حصلت عليه من اصوات وفقاً للنسب 

املئوية".
من جانبها، ذكرت عضو اللجنة القانونية 
النيابية ابتس��ام الهاللي في تصريح إلى 
"الصباح اجلديد"، أن "املشروع ما زال قيد 
النقاش��ات وانتهينا من القراءة االولى له 

خالل الشهر املاضي".
وتابع��ت الهالل��ي أن "القان��ون قد يكون 
عرض��ة للتعديالت"، معربة عن املها بأن 
"يكون جاهزاً للتصويت خالل مدة زمنية 
متكن املفوضية م��ن اجراء االنتخابات في 

موعدها احملدد نهاية العام احلالي".
وبرغم تأكيدها ان "املسودة احلالية ملبية 
لطموح��ات الش��عب العراق��ي وجيدة"، 
لك��ن الهالل��ي ربط��ت أج��راء أي تعديل 
عل��ى نصوصها ب��� "تواف��ق كل االطراف 

السياسية".
ولفتت إلى أن "نص املش��روع املوجود في 
اروق��ة اللجنة ينص عل��ى تقليل اعضاء 
مجال��س احملافظات واالقضي��ة والنواحي 

إلى النصف وفي ذلك حصراً للنفقات".
يذكر أن اللجنة اعلنت منتصف الش��هر 
املاضي عن وصول مسودة قانون مجالس 
احملافظات من احلكومة، فيما اش��ارت إلى 
أن املش��روع وضع س��قفاً انتخابي��اً قدره 
200 الف صوت ل��كل مقعد في مجلس 

احملافظة.

"اخلارجية البرملانية": تواصل مهم مع 
اإلدارة األميركية إلخراج العراق من 
قائمة الدول املشمولة "بقرار ترامب"

ومخاطب��ة الكونغرس األميركي ملراجعة 
القرار ومطالبة اإلدارة األميركية مبراجعة 

قرارها.
وف��ي الس��ياق، أوض��ح البيات��ي إن "قرار 
البرمل��ان بال��رد باملثل ال يبتع��د كثيراً عن 
كون��ه رداً معنوياً، أما تأثي��ره على الواقع 
السياس��ي فقلي��ل ومح��دود"، مبيناً إن 
"هن��اك عرفاً دولياً يتمثل بحق أي دولة أن 
متن��ع رعاية دولة أخرى من دخول أراضيها، 
ف��ي ح��ال مت التعامل معه��ا باملثل. لكن 
السؤال ما الفائدة من إتباع ذلك األسلوب 

مع الواليات املتحدة األميركية؟". 
وبحس��ب عضو جلنة العالق��ات اخلارجية 
البرملانية فإن "الع��راق بأمس احلاجة إلى 
دور الوالي��ات املتح��دة األميركي��ة عل��ى 
الصعي��د األمن��ي، بكونه��ا ج��زءاً مهماً 
ورئيس��اً في التحالف الدولي الذي يقاتل 

تنظيم داعش اإلرهابي".
وف��ي أواخ��ر كان��ون الثاني املاض��ي، وقع 
الرئي��س األميرك��ي دونال��د ترمب ق��راراً 
تنفيذياً يحظر دخول الالجئني الس��وريني 
إل��ى األراض��ي األميركي��ة، ومين��ع إصدار 
دول  س��ت  ملواطن��ي  دخ��ول  تأش��يرات 
إس��المية أخرى )الع��راق، وإي��ران، وليبيا، 

والصومال، والسودان واليمن(.
وين��ص الق��رار -ال��ذي ج��اء حت��ت عنوان 
"حماية األمة من دخ��ول إرهابيني أجانب 
إلى الواليات املتحدة"- على تعليق برنامج 
دخول الالجئني بالكامل أربعة أش��هر في 
األق��ل، حتى يت��م اتخاذ إج��راءات تدقيق 

جديدة أكثر صرامة.
وف��ور توقيع ترامب على األم��ر التنفيذي، 
ع��ن  العراقي��ة  اخلارجي��ة  وزارة  أعرب��ت 
"أسفها واس��تغرابها" للقرار األميركي، 
وفيما دع��ت اإلدارة األميركي��ة إلى إعادة 
النظر ب�"هذا القرار اخلاطئ"، أكدت رغبة 
العراق احلقيقية بتعزيز وتطوير الشراكة 
اإلس��تراتيجية ب��ني البلدين وزي��ادة آفاق 

التعاون في مجال مكافحة اإلرهاب واجملال 
االقتص��ادي وكل م��ا يخ��دم مصاحلهما. 
بحس��ب أحمد جم��ال املتحدث باس��م 

اخلارجية العراقية.
من جانبها، انتقدت النائبة عن التحالف 
الوطن��ي عالي��ة نصي��ف "ق��رار ترامب"، 
الضحي��ة  "وص��ف  بأن��ه  إي��اه  واصف��ة 

باجلالد".
وتق��ول نصيف في حديث م��ع "الصباح 
اجلديد"، إن "العالقات بني الدول يحكمها 
إن  مضيف��ة  الدول��ي"،  القان��ون  مرك��ز 
"العراق بلد ذو س��يادة وعضو في جامعة 
ال��دول العربي��ة واألمم املتح��دة، وبالتالي 
فعند حدوث جتاوز على س��يادة العراق من 
خ��الل منع دخ��ول الرعاي��ا العراقيني إلى 
الواليات املتحدة، فإن ذلك يس��توجب من 

العراق أن يتعامل باملثل".
وفيما تس��اءلت "هل ل��دى العراق القدرة 
عل��ى تنفيذ هذا املب��دأ؟"، أكدت إن "هذا 

األمر متروك للحكومة". 
وش��ددت نصي��ف -عض��و جلن��ة النزاهة 
البرملانية- على أهمية أن يحسم األمر من 
خ��الل "االتفاقية اإلس��تراتيجية املوقعة 
بني العراق والوالي��ات املتحدة األميركية، 
خصوص��اً إن هناك ش��راكة ب��ني اجلانبني 
ف��ي محاربة اإلرهاب ضمن إطار التحالف 

الدولي".
وفي )9 شباط 2017( تلقى رئيس مجلس 
ال��وزراء حيدر العبادي اتص��اال هاتفياً من 
الرئيس األميركي دونالد ترامب، تناول فيه 
الزعيم��ان العالقات الثنائي��ة بني البلدين 

وسبل تطويرها.
وأك��د رئي��س ال��وزراء -خ��الل االتص��ال- 
أهمي��ة مراجع��ة القرار ال��ذي صدر بحق 
العراقيني للس��فر إل��ى الواليات املتحدة، 
ورفع العراق من قائمة الدول املذكورة في 
األمر الرئاس��ي، فيما أك��د ترامب أهمية 
التنس��يق إليج��اد ح��ل له��ذا املوض��وع 
بأقرب وقت، وانه س��يوجه وزارة اخلارجية 
األميركي��ة في ه��ذا اإلطار. وفق��اً لبيان 

ملكتب العبادي.

تتمات ص1

نينوى ـ خدر خالت:

االرهاب��ي  داع��ش  تنظي��م  ب��دأ 
باخ��الء مقراته في وس��ط اجلانب 
االمين ونق��ل مقاتلي��ه للضواحي 
اخلارجي��ة، وم��ع اس��تمرار بش��ن 
حمالت بحث عن املوبايالت استمر 
بقصف اجلانب االيسر، فيما يحذر 
ناش��طون موصليون من السماح 
لزوجات عناصر التنظيم باملباشرة 
بوظائفهن باجلانب االيسر وتسلم 

رواتب من احلكومة العراقية.
وق��ال مصدر امن��ي عراقي مطلع 
في محافظة نينوى الى "الصباح 
داع��ش  "تنظي��م  ان  اجلدي��د" 
باجراءات��ه  مس��تمر  االرهلب��ي 
واس��تعداداته ملعركة حترير اجلانب 
االمي��ن، التي بات��ت تنتظر اش��ارة 
القائ��د الع��ام للقوات املس��لحة 
د. حي��در العب��ادي، حي��ث اعلنت 
انها  االمني��ة  التش��كيالت  اغلب 
انهت اس��تعداداتها لهذه  املهمة  

الوطنية املقدسة".
واض��اف "على وف��ق مصادرنا، فان 
الع��دو ق��ام باغ��الق العدي��د من 
مقراته ف��ي اجلانب االمي��ن، وابقى 
عليها عدداً رمزياً من احلراس الذين 
يتخذون من اماكن بعيدة نس��بياً 
للحراس��ة، خشية  عنها كنقاط 
اس��تهدافها بضربات جوية، حيث 
واالمني��ة  كاحلس��بة  مق��رات  ان 
واحملاكم الش��رعية ودواوين الزكاة 
وغيره��ا باتت ش��به فارغة اال من 
بضعة عناص��ر في س��بيل اثبات 

وجود التنظيم ال اكثر".
واش��ار املص��در ال��ى ان "مصادرنا 
تفيد ب��أن عدد عناص��ر العدو في 
ب��ات منخفضاً  العامة  الش��وارع 
جداً، حيث مت نق��ل اغلب العناصر 
الى الضواحي اخلارجية في محيط 
اجلانب االمين، اضافة الى الس��احل 
الغربي لنهر دجلة، علًما ان العدو 

يركز قواته ف��ي املناطق املفتوحة 
اخلالي��ة من الس��كان، في مناطق 
شمال غرب اجلانب االمين )منطقة 
حاوي الكنيس��ة( ومناطق اجلنوب 

الشرقي )منطقة البوسيف(".
وتاب��ع "الع��دو يتوق��ع ان تنطل��ق 
هات��ني  اح��د  م��ن  العملي��ات 
املنطقت��ني كونه��ا مفتوح��ة وال 
يوجد بها سوى مزارع اهلية، وهي 
ولضرب��ات  للطي��ران  مكش��وفة 

املدافع الذكية".
على صعيد آخر، تستمر مفارز من 
داعش بش��ن مداهمات ليلية في 
ع��دد من احياء اجلان��ب االمين بحثاً 

عن اجهزة موبايل.

فقد شن التنظيم حمالت متتالية 
على احياء الصح��ة، الزجنيلي، 17 
مت��وز، ومش��يرفة الثاني��ة، وداهم 
االهالي  املنازل متوع��داً  عش��رات 
بإع��دام كل من يثب��ت وجود جهاز 
موباي��ل لدي��ه وبه بطاق��ة اتصال 

)سيم كارت(.
واستمر داعش باالنتقام من سكان 
اجلانب االيس��ر احملرر، وامطر بعض 
االحي��اء بقذائ��ف اله��اون وقنابل 
صغيرة م��ن طائرات مس��ّيرة عن 
بعد موقعاً خسائر مدنية وبشرية 

بصفوف املدنيني.
حيث اس��تهدفت طائرة مس��ّيرة 
من��زال بح��ي الفيصلية اس��فرت 

ع��ن مقت��ل 4 م��ن س��كانه، كما 
النعماني��ة،  ح��ي  اس��تهداف  مت 
اجلزائ��ر،  بح��ي  تعبئ��ة  ومحط��ة 
اوقعت 3 جرحى فضال عن خسائر 

مادية.
كما سقطت 3 قذائف هاون على 
الشارع الرئيس حلي املثني، اوقعت 
خس��ائر بعدد من عجالت املدنيني، 
فيما سقط عدد آخر من القذائف 
على حيي البع��ث، الضباط، علماً 
ان اغلب سكان هذين احليني سبق 
ان غ��ادروا منازلهم الى احياء اكثر 
أمًنا هرباً من االستهداف املستمر 
م��ن قبل مف��ارز ه��اون داعش من 

اجلانب االمين.

ناشطون موصليون يحذرون
حذر ناشطون موصليون من غض 
النظ��ر ع��ن موظف��ات متزوجات 
م��ن عناصر داعش ب��دأن بإجراءات 
لوظائفه��ن  والع��ودة  املباش��رة 

باجلانب االيسر احملرر.
ودعا الناش��طون االجهزة االمنية 
اخملتصة الى التنس��يق مع الدوائر 
الرس��مية التي باتت تفتح ابوابها 
م��ن اجل ط��رد املوظف��ات اللواتي 
ازواجه��ن م��ا زل��ن م��ع داع��ش او 
قتلن بضربات جوية او في املعارك 

السابقة.
وع��دوا ان قي��ام الدول��ة العراقية 

مبن��ح روات��ب لزوج��ات داعش من 
لدم��اء  خيان��ة  ه��و  املوظف��ات 
الش��هداء، مشيرين الى ان عائالت 
داع��ش كان��وا يتمتع��ون بالرواتب 
وباملس��روقات )الغنائم( فضال عن 
التمويني��ة لهم  وص��ول احلص��ة 
بنحو منظم مع جتهيزهم بالوقود 
وغ��از الطبخ، فيم��ا االهالي كانوا 
يعان��ون االمري��ن حينه��ا، واالن ال 
يج��وز ان تتمتع عائ��الت الدواعش 
العراقية  بالرواتب م��ن احلكوم��ة 
اسوة باالبرياء الذين حتملوا سنتني 
ونصف السنة من شظف العيش 
ولم ينخرط��وا او يبايعوا التنظيم 

التكفيري املتطرف.

تنظيم داعش 
اإلرهلبي مستمر 
بإجراءاته واستعداداته 
لمعركة تحرير 
الجانب األيمن، التي 
باتت تنتظر إشارة 
القائد العام للقوات 
المسلحة حيدر 
العبادي، حيث أعلنت 
أغلب التشكيالت 
األمنية أنها أنهت 
استعداداتها لهذه 
المهمة الوطنية 
المقدسة

زوجات الدواعش "ارشيف"

التنظيم يسحب أغلب عناصره من شوارع الساحل األيمن

ناشطون موصليون يحّذرون من صرف رواتب "زوجات الدواعش" الموظفات
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متابعة الصباح الجديد: 

ش��ارك الع��راق ممثال بوزي��ر التجارة 
وكال��ة الدكت��ور س��لمان اجلميلي 
في اجتماعات الدورة االعتيادية ٩٩ 
واالجتماعي  االقتص��ادي  للمجلس 
العربي التي اختتم��ت في القاهرة 

امس االول .
تصريح��ات  ف��ي  الوزي��ر  واوض��ح 
ب��ان اجملل��س االقتصادي  صحفي��ة 
واالجتماع��ي العربي ناق��ش  تقرير 
االم��ن الع��ام واملل��ف االقتص��ادي 
واالجتماعي جمللس اجلامعة العربية 
عل��ى مس��توى القم��ة ف��ي دورته 
العادي��ة ٢٨ كذلك متابعة نش��اط 
القطاع االجتماعي ومتابعة قرارات 
القمة العربية االفريقية في دورتها 
الرابعة ومتابعة تنفيذ اعالن الرياص 
الصادر ع��ن القم��ة العربية للدول 

العربية ودول اميركا اجلنوبية .
وق��ال الوزي��ر بان املؤمت��ر بحث ايضا 
انشاء منطقة التجارة احلرة العربية 

الكب��رى وتطورات االحت��اد اجلمركي 
العربية  ال��دول  واالس��تثمارات في 
كذل��ك اقتصاد املعرفة ف��ي الدول 
العربي��ة ومش��روع االحزمة اخلضر 
وانش��اء آلي��ة لالحت��ادات العربي��ة 

النوعية .
واضاف ان العراق ش��ارك بوفد ميثل 
والس��ؤون  والعمل  التج��ارة  وزارات 
االس��تثمارات  وهيئة  االجتماعي��ة 
الوطنية وقدم ورقة عمل ناقش��ها 
مع االش��قاء العرب بهدف الوصول 
ال��ى نتائ��ج ايجابية تخ��دم العمل 
االقتص��ادي العرب��ي وتش��جع من 
وحتقي��ق  العربي��ة  االس��تثمارات 

الشراكات االقتصادية .
واش��ار الوزير الى ان الع��راق يحتاج 
مش��اركة كل االش��قاء واالصدقاء 
في الدخول للسوق العراقية وقد مت 
طرحها من خالل اللقاءات الثنائية 
م��ع ال��وزراء العرب املش��اركن في 
املؤمت��ر او من خ��الل التح��رك على 
القط��اع اخل��اص ف��ي تل��ك الدول 
م��ع  حقيقي��ة  ش��راكات  القام��ة 

القطاع اخلاص العراقي للمشاركة 
ف��ي عمليات البن��اء والتأهيل الذي 

تشهده محافظات البالد كافة .
عل��ى صعي��د اخ��ر ناقش��ت جلنة 
االص��الح االداري ف��ي وزارة التج��ارة 
االهتم��ام بتمية الق��درات واختيار 
البدائ��ل الكف��وءة وتعق��ب حاالت 
الفس��اد ومحاولة استئصالها من 
خالل اجلهات الرقابية والتفتيشية.

واوضح الوكيل االقدم لوزير التجارة 
جلن��ة  ان  املوس��وي  حبي��ب  ولي��د 
اسس��ا  وضع��ت  االداري  االص��الح 
صحيح��ة وعملي��ة لعم��ل دوائ��ر 
وش��ركات الوزارة من خالل تبسيط 
االجراءات واحملافظة على املال العام 
االدارية  امل��الكات  والتدقي��ق بعمل 
الفس��اد  وتعقب حاالت  والتفيذية 
تتيح  رصين��ة  بآليات  ومواجهته��ا 
وقف الهدر وابعاد العناصر املتلكئة 

او التي يشك بعدم صالحيتها .
وقال الوكي��ل ان توجيهات اللجنة 
تقوم على اسس استعمال املعايير 
املهنية الصحيحة في اس��تعمال 

الوص��ف الوظيف��ي الدقي��ق لكل 
تخصص يضاف له عنصر الكفاءة 
والنزاه��ة وتق��دمي املصلحة العامة 
على املصالح الشخصية والتأكيد 
عل��ى تنفي��ذ البرنام��ج احلكوم��ي 
الذي يع��د االصالح اح��د مرتكزاته 

الضرورية .
واش��ار املوس��وي الى التأكيد على 
اخلطوات التي اتخذتها تلك الدوائر 
في االصالح ومحاربة الفساد االداري 
واملال��ي واحملافظة على امل��ال العام 
م��ن خالل التدقيق بعمل االقس��ام 
ودمج الفائض منها واالقتصار على 
املفاصل الدقيقة التي متنح العمل 
دميومة وتقلل من الروتن فضال عن 
تأكيد اللجنة على اهمية ارش��فة 
اضابي��ر املوظفن وس��جالت الذمة 
لالث��اث كذل��ك احتض��ان الطاقات 
واملالكات املبدعة وحملة الشهادات 
العلمي��ة العلي��ا في مج��ال تقدمي 
ومعاجل��ة  والدراس��ات  البح��وث 
معوق��ات العمل بطرق واعية حتقق 

االهداف العامة . 

بالتعاون مع الشركة األردنية للصناعات الحديثة 
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برعاي��ة وزير الصناع��ة واملعادن 
ش��ياع  محم��د  املهن��دس 
الش��ركة  اقام��ت  الس��وداني 
العامة للصناع��ات الكهربائية 
وكي��ل  بحض��ور  وااللكتروني��ة 
الدكت��ور  للتخطي��ط  ال��وزارة 
محمد هاشم عبد اجمليد الندوة 
تقنيات  باس��تعمال  التعريفية 
  LED االض��اءة واالن��ارة احلديث��ة
بالتع��اون مع الش��ركة االردنية 
للصناعات احلديثة وكالء شركة 
املتخصصة  البلجيكية  شريدر 

في صناعة االنارة احلديثة .
ال��وزارة لش��ؤون  وكيل  والق��ى 
التخطي��ط كلمة اكد فيها بان 
الطاق��ة تعد م��ن اه��م دعائم 
التنمية املستدامة التي تعتمد 
اقتصادي��ة  سياس��ات  عل��ى 
واجتماعية وبيئية تتماشى مع 

التوجهات العاملية احلديثة .
وق��ال وكي��ل ال��وزارة ان الطاقة 
املتج��ددة الب��د ان حتت��ل حي��زا 
مهما من اهتمامنا كون العراق 
منطق��ة جغرافي��ة متميزة في 
العال��م ويأت��ي ذل��ك م��ن خالل 
تواجد مراكز للطاقات املتجددة 
وتركيز اهتمام اجلامعات واملراكز 
البحثي��ة لتأهي��ل وتطوير هذا 
القط��اع الهام لتحقي��ق نقلة 
نوعي��ة في ه��ذا اجمل��ال. واضاف 
الوكي��ل أن تنظيم ه��ذه الندوة 
وزارة  اهتمام��ات  م��ن  ينطل��ق 
الصناعة واملعادن  الكبيرة مبجال 
املتج��ددة المتالكها  الطاق��ات 
متخصص��ة  عريق��ة  مراك��ز 
بهذا اجملال ولديه��ا من املالكات 
الكف��وءة واملئ��ات م��ن البحوث 
فيما نفذت مشاريع عديدة منها 
مش��روع الس��خان الشمس��ي 
انت��اج  منظوم��ات  وتصني��ع 
الطاق��ة الكهربائي��ة باالعتماد 

الشمس��ية  الطاق��ة  عل��ى 
وطاقة الري��اح ومنظومات الري 
ومنظوم��ات رفع املي��اه وغيرها 
كما تقوم ه��ذه املراك��ز باعداد 
املطلوبة  واالبح��اث  الدراس��ات 
الفني��ة  االستش��ارات  وتؤم��ن 
من اجل اخل��روج برؤي��ة موحدة 
حول مش��اريع الطاقة املتجددة 
كونها من املشاريع الواعدة في 

العراق .
فيم��ا بن مدير ع��ام الصناعات 
وااللكتروني��ة  الكهربائي��ة 
املهندس محمد قاس��م املفتي 

بأن الش��ركة تس��عى من خالل 
هذه الندوة التعريفية الى ادخال 
تقنية حديث��ة لبلدنا والتعريف 
بهذا اجملال م��ن صناعة االضاءة 
واالن��ارة احلديثة LED او الصمام 
ومتتاز  للض��وء  الباعث  الثنائ��ي 
هذه املصابيح بخصائص كثيرة 

كونها غير تقليدية .
وق��ال املدير العام بان��ه ونتيجة 
التطور الكبي��ر احلاصل في هذا 
اجمل��ال م��ن الصناع��ة ولكونها 
وله��ا  املطلوب��ة  اصبح��ت 
كذل��ك  بيئي��ا  اس��تعماالتها 

الطاق��ة  ف��ي  توف��ر  لكونه��ا 
املستعملة وتزيد من عمر املنتج 
اضاف��ة ال��ى فعالي��ة اكثر في 
عملها ، الفتا الى انه جتري ضمن 
اخلطط املس��تقبلية وضع آلية 
الغرض منها ادخال هذه التقنية 
للبلد من خالل عقد الش��راكة 
املب��رم م��ع ش��ركة الصناعات 
االردني��ة احلديثة وكالء ش��ركة 
ش��ريدر العاملي��ة املتخصص��ة 
ف��ي هذا اجملال وين��ص بنود عقد 
الش��ركة  جتهي��ز  الش��راكة 
العامة للصناع��ات الكهربائية 

وااللكتروني��ة بخطوط انتاجية 
متطورة لصناعة هذه املنتجات 
وادخ��ال  امل��الكات  وتدري��ب 
تكنولوجيا حديثة للعراق  وملدة 

10 سنوات قابلة للتجديد.
من جانبه اشار املهندس محمد 
ش��ريدر   ش��ركة  ممث��ل  يون��س 
ب��أن اب��رام عق��د الش��راكة مع 
االردنية  والصناع��ات  الش��ركة 
املتجددة  الطاقات  تقنية  ادخال 
واالنارة احلديث��ة والتي اصبحت 
من الصناع��ات املتقدمة والتي 
تس��هم بصورة كبيرة في توفير 

الكهربائية وعمر زمني  الطاقة 
اط��ول للمنتج ونظرا النتش��ار 
استعماالتها في كثير من الدول 

في املنطقة. 
الن��دوة اس��تعرض  وفي خت��ام 
احلاضرون من خالل مناقشاتهم 
املستفيضة في مجال  صناعة 
االن��ارة احلديثة من اجل الوصول 
ال��ى رؤية واضح��ة لتطوير هذه 
الصناع��ة ف��ي الع��راق وس��بل 

اجناحها .

*اعالم الصناعة 

الكهربائية تعقد ندوًة تعريفيًة بأستعمال تقنيات اإلنارة الحديثة 

تعد الطاقة من 
أهم دعائم التنمية 

المستدامة التي 
تعتمد على سياسات 
اقتصادية واجتماعية 

وبيئية تتماشى مع 
التوجهات العالمية 

الحديثة

املهندس محمد شياع

العراق يوّقع مع اليابان مذكرة 
تفاهم للتبادل األكاديمي

وزيرة الصحة تبحث إقرار 
الخطة الوطنية إلزالة االلغام 

العدل تناقش مع الصليب األحمر 
تطبيق معايير حقوق اإلنسان

بغداد - الصباح الجديد:
وقع العراق ممث��ال بجامعة بغداد مذكرة تفاهم 
مع جامعة تش��يبا اليابانية للتع��اون العلمي 

واالكادميي بن البلدين الصديقن .
وقد رحبت س��فارة اليابان في الع��راق في بيان 
له��ا تس��لمت » الصباح اجلديد« نس��خة منه 
بتوقيع اول مذكرة للتب��ادل العلمي واالكادميي 

بن اجلامعات اليابانية والعراقية.
واوضحت السفارة اليابانية في بيانها إن توقيع 
مذك��رة التفاهم هذه ميثل باك��ورة نتائج املؤمتر 
الصحفي املش��ترك اخل��اص بتعزي��ز العالقات 
الثنائية بن اليابان وجمهورية العراق عند زيارة 
كينتارو س��ونو أورا وزير الدولة الياباني للشؤون 

اخلارجية للعراق مطلع العام احلالي . 
وذكرحينه��ا أن كال الطرفن قررا أن تبدأ اجلهات 
املعنية مبشاورات لوضع خطوات محددة لتعزيز 
التب��ادل الثنائ��ي مب��ا فيه��ا التب��ادل األكادميي 

والتبادل بن اجلامعات العراقية واليابانية .
وبهذه املناسبة تود س��فارة اليابان أن تعبر عن 
آمالها الكبيرة في أن تيس��ر مذك��رة التفاهم 
هذه الصداقة والتفاهم املتبادلن بن اجلامعتن 
وأن تق��ود أيض��اً الى بذل املزيد م��ن اجلهود نحو 
توقيع اتفاقيات مش��ابهة بن جامعات البلدين 
، كما تُعبرس��فارة اليابان عن التزامها املستمر 
لبذل أقصى اجله��ود لتعزيزالعالق��ات الثنائية 
بن الياب��ان والعراق في عدد من اجملاالت مبا فيها 

األكادميية والتعليمية.    

بغداد - الصباح الجديد:
نيابة ع��ن رئيس مجلس ال��وزراء الدكتور حيدر 
العبادي ترأست وزيرة الصحة والبيئة الدكتورة 
عديلة حمود حس��ن اجتماع اللجنة الوطنية 

العليا لشؤون االلغام
وجرى خالل االجتماع ال��ذي حضره ممثلو وزارات 
الدفاع والداخلية والنفط ومستش��ارية االمن 
الوطني مناقشة عدد من احملاور املهمة لبرنامج 
ش��ؤون االلغام في العراق وف��ي طليعتها اقرار 
اخلطة االس��تراتيجية الوطنية لشؤون االلغام 
واخمللفات احلربية واخلطة التنفيذية لالعوام من 

. 2021_2017
كم��ا مت خ��الل االجتم��اع املوافقة عل��ى متديد 
اتفاقية اوتاوا اخلاصة بخطر استعمال وتخزين 
االلغ��ام وبح��ث عمل برنام��ج ش��ؤون االلغام 
عل��ى الش��ريط احل��دودي ومتابع��ة احتياجات 
ومتطلب��ات االراض��ي احملررة من دن��س عصابات 
داعش االرهابية وتوحيد جهود اجلهات العاملة 

في برنامج شؤون االلغام .

بغداد - الصباح الجديد:
قال وزير الع��دل الدكتور حيدر الزاملي ان نظام 
قواعد البيان��ات االلكترونية ومنظومة كامرات 
املراقب��ة للس��جون حققا اه��م معايير حقوق 

االنسان.
واوض��ح الوزي��ر خ��الل لقائ��ه وف��د منظم��ة 
الصلي��ب االحمر الدولية انه بحث آفاق التعاون 
والتنسيق والعمل املشترك في الشأن املتعلق 
ب��دور الصليب االحمر الدول��ي في العراق ومدى 
النتائ��ج املتحققة من ذلك ف��ي كتابة التقارير 
الت��ي تعرض ال��ى اجله��ات الدولي��ة وباالخص 
االرتق��اء بواقع التع��اون بن اجلانب��ن بعد عقد 
االتفاقي��ة مابن دائرة االص��الح العراقية ووزارة 

الصحة.
ولفت الوزير ال��ى ان ابواب الوزارة مفتوحة امام 
اللجان احلكومية والدولية للتعاون في اجلوانب 
املتعلقة بعمل حقوق االنسان كونها من صلب 
املهام املوكلة لها، بعد ايكال ملف وزارة حقوق 
االنس��ان )امللغ��اة( اليها، داعيا ال��ى نقل صورة 
حقيقي��ة ال��ى العالم ع��ن واقع الت��زام العراق 

مببادئ حقوق االنسان.

تقرير

وزير التجارة يشارك في اجتماعات المجلس االقتصادي واالجتماعي العربي بالقاهرة
أكد انفتاحه على محيطه العربي والدولي

الدكتور سلمان اجلميلي في اجتماعات الدورة االعتيادية ٩٩ للمجلس االقتصادي

حسين الخزرجي* 
تعاقدت الشركة العامة لألنظمة 
االلكتروني��ة إحدى ش��ركات وزارة 
الصناعة واملعادن مع وزارة النفط 
عل��ى جتهي��ز ونص��ب وتش��غيل 
اخلاص��ة  الس��يطرة  منظوم��ة 
باخلزانات واملضخ��ات  وملحقاتها  
مل��ش��روع  تأهي��ل حقل  ش��رقي  

بغداد 
وقال عبد الواحد علوان ألش��مري 
مدي��ر مرك��ز اإلع��الم والعالق��ات 

العامة في وزارة الصناعة واملعادن 
ب��ان الش��ركة العام��ة لألنظمة 
وزارة  م��ع  تعاق��دت  االلكتروني��ة 
النفط / شركة املشاريع النفطية 
عل��ى تصمي��م وجتهي��ز ونص��ب 
الس��يطرة  منظومات  وتش��غيل 
ش��رقي  حق��ل  تأهي��ل  ملش��روع 
بغ��داد وعلي��ة تعاقدت الش��ركة  
اليابانية   yokogawa مع ش��ركة 
لغ��رض دراس��ة كاف��ة التفاصيل 
الدقيق��ة للم��واد واالط��الع على 

تصامي��م واخملطط��ات النهائي��ة 
اخلاصة باملشروع.

وأش��ار الش��مري إل��ى ان قس��م 
منظوم��ات الس��يطرة ه��و م��ن 
صمي��م عم��ل الش��ركة العامة 
لألنظمة االلكترونية ومن مهامه 
إع��ادة تأهيل وصيان��ة منظومات 
والتدريب في مختبرات  السيطرة 
الس��يطرة  ملنظومات  تخصصية 
وتصميم و جتهي��ز وربط  األجهزة 

احللقية. 

بغداد - الصباح الجديد: 
واالس��كان  االعم��ار  وزي��رة  اعلن��ت 
الدكت��ورة  العام��ة  والبلدي��ات 
املهندسة آن نافع اوسي عن تشغيل 
عدد من مش��اريع املاء في محافظة 
نين��وى عن طري��ق امل��الكات الفنية 
والهندس��ية في مديرية املاء العامة 

احدى تشكيالت الوزارة.
وذكرت املهندس��ة اوس��ي ان الوزارة 
افض��ل  لتق��دمي  س��عيها  وضم��ن 
اخلدمات وتوفير املاء الصالح للشرب 

آلهالي نينوى اجنزت تشغيل عدد من 
مشاريع املاء وهي مشروع )ماء احلاج 
علي , ماء القيارة , ماء الش��ورة , ماء 
ناحية حمام العليل ,ماء السالمية , 
ماء بازوايا ( , فضال عن تش��غيل ابار 
قرية خزن��ة التي تعد املصدر الرئيس 
لتجهيز السيارات احلوضية التي تزود 
املواطنن والقطعات العسكرية في 
االحياء احملررة باملاء الصالح للشرب , 
اضافة الى تش��غيل معظم وحدات 

املاء البالغة  21وحدة.

الفني��ة  امل��الكات  ان  واوضح��ت 
والهندس��ية ف��ي دائ��رة م��اء نينوى 
قام��ت بأع��داد خطة لتش��غيل ابار 
ال��ى  النازح��ن  الع��ادة  بعش��يقة 

مناطقهم وتوفير اخلدمات لهم.
من جانبه اشار الوكيل الفني للوزارة 
املهن��دس جاب��ر عبد خاج��ي الى ان 
اجله��د الهندس��ي ب��دأ بعمل��ه في 
الساحل االيسر بعد ان انهى اعماله 
التابع��ة  والنواح��ي  ف��ي االقضي��ة 

حملافظة نينوى بعد حتريرها .

اإللكترونية تجّهز النفط 
بمنظومة تأهيل حقل شرقي بغداد  

اإلعمار تواصل تشغيل 
مشاريع الماء في نينوى

ذي قار - علي حسين
بح��ث مع��اون الس��فير الس��ويدي 
كريس��تيان نيلس��ون م��ع احلكومة 
احمللية في ذي قار امكانية مش��اركة 
ش��ركات بالده في مش��اريع االعمار 
واالس��تثمار باحملافظة ، كاش��فا عن 
لصالح ش��ركات  لالس��تثمار  فرص 

سويدية كبرى .
الس��ويدي  الس��فير  وق��ال مع��اون 
كريس��تيان نيلس��ون خ��الل مؤمت��ر 
محاف��ظ  م��ع  مش��ترك  صحف��ي 
ذي ق��ار وكال��ة ع��ادل الدخيل��ي في 
دي��وان احملافظ��ة ، إن" زي��ارة الوف��د 

الدبلوماس��ي الس��ويدي الى ذي قار 
ج��اءت لتأكي��د الدع��م املق��دم من 
احلكومة السويدية للجانب العراقي 

ومحافظة ذي قار بصورة خاصة ".
اجلان��ب   " ان  الدخيل��ي  واض��اف   
الس��ويدي يعمل على دع��م العراق 
االنس��انية  املش��اريع  خ��الل  م��ن 
واالقتصادي��ة ودعم القوات العراقية 
بعملي��ات التدري��ب ف��ي حربها ضد 

داعش االرهابي."
وقال الدخيلي ان "احملافظة اوضحت 
الس��ويدية  الدبلوماس��ية  للبعث��ة 
احتياجاتها من املشاريع االستثمارية 

واخلدمي��ة وان الوف��د الضي��ف وعد 
والعمل  العالقات مس��تقبالً  بتعزيز 
لتحقي��ق  التواص��ل  دميوم��ة  عل��ى 
مؤك��دا   ، املش��تركة"  الفائ��دة 
اي  احملافظ��ة الس��تقبال  اس��تعداد 
ش��ركة س��ويدية للعمل باحملافظة 
في ظ��ل وجود افاق واس��عة للعمل 

واالستثمار.
م��ن جانبه اك��د نيلس��ون ان "بالده 
تشجع الش��ركات الس��ويدية على 
االس��تثمار في العراق ، كاش��فا عن 
ف��رص جي��دة لالس��تثمار لصال��ح 
ش��ركات س��ويدية كبرى كش��ركة 

ABB للكهرب��اء وس��كانيا وفولف��و 
واركسن للموبايل".

واس��تعرض الوفد الس��ويدي تطوير 
والس��ويدية  العراقي��ة  العالق��ات 
السيما في مجال األقتصاد ، مباركاً 
للحكوم��ة املركزية وحكومة ذي قار 
احمللي��ة االنتص��ارات التي تس��طرها 
الق��وات األمني��ة ف��ي حربه��ا ض��د 
عصاب��ات داعش التكفيري��ة ، معرباً 
عن رغبة الس��ويد في تدريب القوات 
العسكرية واالسهام في عودة األمن 
إلى جميع ربوع الع��راق والتخطيط 

ملرحلة ما بعد داعش .

العراق يبحث إسهام الشركات السويدية بمشاريع إعمار ذي قار

بغداد - الصباح الجديد:
اعلن��ت الش��ركة العام��ة لتج��ارة 
التج��ارة ع��ن  وزارة  الس��يارات ف��ي 
اجراء خصم %5 عن الس��عر السابق 
لس��يارات كيا الكورية ملوديل 2015-

2016 ولالنواع )بيكانتو وريو وسيراتو 
واوبتما وكانز وبيك اب KC270 ، بيك 
اب DC2700 وبيك اب KC4000 اضافة 
الى عروض التخفيض على السيارات 
االيرانية . واوضح مدير عام الش��ركة 
علي ب��داي ان هذه الس��يارات للبيع 

النقدي مع الرقم املروري وحسب قرار 
مجلس الوزراء وبقيمة 500 الف دينار 
. من جانب اخر اوضح املدير العام انه 
ج��رى خالل جلس��ة مجل��س االدارة 
الدورية مناقشة مواضيع عدة منها 
املصادقة الية لبيع س��يارات الكورال 
الصال��ون والب��اص ه��اي )15( راكبا 
بالتقس��يط والت��ي س��يتم االعالن 
عنه��ا في القري��ب العاج��ل اضافة 
الى مناقشة املواضيع االخرى املقررة 

على جدول اعمال اجمللس .

  خصم 5 % على سيارات الكيا 
لموديل 2015 و 2016



البصرة - سعدي علي السند:

نظم��ت كلي��ة التربي��ة املفتوحة 
في البصرة زيارة عمل الى محطة 
األبحاث والتجارب الزراعية واحلقل 
احليوان��ي في كلي��ة زراعة جامعة 

البصرة .
 وش��ارك في الزيارة عدد من طلبة 
الكلية وكان بأستقبالهم الدكتور 
ماجد مكي طاهر والدكتور أمجد 
رس��ن والدكت��ورة خال��دة س��الم 

النعيم من كلية الزراعة.
وب��ن الدكت��ور لي��ث فيص��ل الزم 
مع��اون العمي��د لكلي��ة التربي��ة 
املفتوحة ان هدف الزيارة هو االطالع 
على أهم نشاطات كلية الزراعة ، 
كما زاروا حقل طيور السمان وبن 
لهم الدكتور خالد جالب الصاحلي 
مس��ؤول احلق��ل والتدريس��ي في 
قس��م اإلنتاج احليواني أهمية هذا 
الطائ��ر ومنتجات��ه. واش��ار الى ان 
كلية الزراعة تسعى لنشر ثقافة 
تربي��ة ه��ذا الطائر ف��ي محافظة 
البصرة كونه من الطيور الداجنة 
البي��ض   ( منتجات��ه  متت��از  الت��ي 
واللحوم( بأنه��ا ذات قيمة غذائية 
عالية فض��الً عن كونها تناس��ب 
مرض��ى القلب وتصلب الش��راين 
وكبار السن ألنها حتتوي على نسبة 
الكوليسترول  من  منخفضة جداً 

والدهون الثالثية .

براءة اختراع عن السماد 
العضوي والكيميائي

وحص��ل كل م��ن الدكتور ش��اكر 
حنت��وش ع��داي التدريس��ي ف��ي 
الزراعي��ة  قس��م املكائ��ن واآلالت 
والدكت��ور محم��د عب��د اهلل عبد 
الكرمي مع��اون عميد كلية الزراعة 
للش��ؤون العلمية والتدريسي في 
قس��م علوم التربة وامل��وارد املائية 
وطال��ب الدكت��وراه ص��ادق جب��ار 
محس��ن على براءة اختراع بعنوان 
) آل��ة لوض��ع الس��ماد العض��وي 
والكيميائ��ي املركب��ة ف��ي خنادق 

حتت سطح التربة( 

وبن االعالم��ي في كلي��ة الزراعة 
مصطف��ى املوس��ى ان ه��ذه اآللة 
عب��اره ع��ن ال��ة تعمل عل��ى فتح 
خنادق حتت التربة وتضع الس��ماد 
الكيميائ��ي والعض��وي ف��ي تلك 
اخلنادق ثم تقوم بدفنه حيث حتتوي 
على خزانن االول للسماد العضوي 
والثاني للس��ماد الكيميائي وذلك 
لتحس��ن صف��ات الترب��ة وتوفير 

الغذاء الالزم للمحصول الزراعي.

تأثير تقييم األداء اإلنتاجي 
لطيور السمان

وناق��ش طالب الدراس��ات العليا / 
املاجس��تير رسول عبد علي عباس 
في قسم االنتاج احليواني رسالته 
االداء اإلنتاجي  )تقييم  املوس��ومة 
لطي��ور  واملناع��ي  والفس��لجي 
الس��مان اليابان��ي املغ��ذاة عل��ى 

مستويات مختلفة من زيت وبذور 
 Citrullus( وثم��ار احلنظ��ل احملل��ي
الدكتورة  بإش��راف   .)ColoCynthis

ربيعة جدوع عباس
اذ ب��ن ان دراس��ته هدف��ت ملعرفة 
تأثي��ر إضافة مس��تويات مختلفة 
م��ن مس��حوق ب��ذور وزي��ت وثمر 
 )Citrullus ColoCynthis( احلنظ��ل 
وخليطهما الى العليقة في األداء 
واملناع��ي  والفس��لجي  اإلنتاج��ي 
للس��مان اليابان��ي وخ��الل الفترة 
املمت��دة م��ن عم��ر )14-56( يوم��اً 
اس��تخدم فيها )288( فرخ ومبعدل 
وزن 8 غم / فرخ , وعند عمر 14يوم 
وزعت االفراخ عش��وائيا على ثمان 
معام��الت وبواق��ع ث��الث مكررات 
للمعاملة الواحدة و12 فرخا لكل 
مكرر. وكانت املعامالت )تغذيه حرة 
بدون اضافة ، إضافة مسحوق بذور 

احلنظل مبس��توى 1.5و 3%, اضافة 
زي��ت ب��ذور احلنظل مبس��توى 1.5و 
3%, اضافة مسحوق ثمرة احلنظل 
مبستوى 1.5و 3% , اضافة مسحوق 
بذور  احلنظ��ل +  زيت بذور احلنظل 
+ مس��حوق ثمرة احلنظل الكاملة 
العليقة األساس��ية مبستوى  الى 
1% لكل منهم( وقد أشارت النتائج 
 )P0.05( الى وج��ود فروق معنوي��ة
ف��ي مع��دل وزن اجلس��م النهائي 
)8اس��بوع ( ومعدل الزيادة الوزنية 
للفترة )6-5( اس��بوع والكلية  بن 
املعام��الت التجريبية , وعدم وجود 
تأثير معنوي ملستويات اإلضافة في 
كمي��ة العلف املس��تهلكة خالل 
الفت��رة )6-5( أس��بوع, وعدم وجود 
فروق��ات معنوي��ة مبع��دل معامل 
التحوي��ل الغذائ��ي خ��الل الفترة 
)5-4( اس��بوع م��ن عم��ر الطيور , 

ووجود ف��روق معنوي��ة )P0.05( بن 
املعامالت خالل الفترات )7-8, 6-7 , 
6-5 , 4-3, 3-2( والفترة التراكمية 
8-2اس��بوع, وج��ود تف��وق معنوي 
)P0.05( ف��ي وزن الذبيحة املنظفة 
ونس��بة التصافي والوزن النسبي 
لقطعية الفخ��ذ ضمن معامالت 
اإلضافة t4و, t 5 ولم تس��جل اي 
هالك ف��ي جميع املعامالت وطيلة 
فت��رة التجرب��ة التي اس��تمرت56 
ي��وم. وحص��ول انخف��اض معنوي 
P0.05(( ف��ي إعداد البكتريا الكلية 

وبكتريا
القول��ون )P0.05( وحتس��ن معنوي 
العصي��ات  بكتري��ا  اع��داد  ف��ي 
اللبني��ة )P0.05( ملعامالت اإلضافة 
زي��ادة  وحص��ول   T8,T3,T4,T5
معنوية P0.05(( في عدد خاليا الدم 
احلمر والبيض للمعاملة اخلامسة 

في حن حصل انخف��اض معنوي 
في اعداد خاليا الدم احلمر وفي

اعداد خاليا الدم البيض للمعامالت
T7,T6 وt8 وفي نس��بة خاليا الدم 
 T7,T6,T3,T2املرصوصة للمعامالت
 T7,  فيم��ا س��جلت املعامالت t8و
t6و t8 ادن��ى مع��دل ف��ي  تركي��ز 
ببقي��ة  مقارن��ة  الهيموغلوب��ن 
املعام��الت . كما س��جل انخفاض 
معنوي في نسبة خاليا الهتروفيل 
)P0.05( مقارنة  اللمفوس��ايت  الى 
مبعاملة الس��يطرة .حتسن معنوي 
الكيماحيوية ملصل  الصف��ات  في 
الدم والتي شملت تركيز الكلوكوز 
والكولس��ترول والده��ون الثالثي��ة 
في ح��ن حصل انخف��اض معنوي 
P0.05(( ف��ي تركي��ز البروتن الكلي 
ملعامالت االضاف��ة مقارنة مبعاملة 

السيطرة 
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نّظمتها عمادة التربية المفتوحة في المحافظة 

زيارة الى محطة األبحاث والتجارب والحقل الحيواني في كلية زراعة البصرة

تهدف زيارة 
عمادة كلية التربية 
المفتوحة الى 
محطة األبحاث 
والتجارب الزراعية 
والحقل الحيواني 
لالطالع على أهم 
نشاطاتهما في 
جميع المجاالت

صورة أرشيفية من محطة األبحاث والتجارب الزراعية واحلقل احليواني بالبصرة

صحة البصرة تبحث 
دور المنظمات الدولية 

في دعم مؤسساتها

»النزاهة« تستحدث دائرًة 
لتنسيق شؤون مكاتب 
المفتشين العموميين

البصرة - الصباح الجديد:
بحث املدير العام لدائرة صحة البصرة الدكتور رياض عبد 
االمير مع ممثلن عن املنظمات الدولية ) منظمة الصحة 
العاملي��ة واليونيس��يف والهبيت��ات ويونام��ي( دور ه��ذه 

املنظمات في دعم املؤسسات الصحية في احملافظة
 واثن��ى املدير الع��ام على جهود تل��ك املنظمات في دعم 
الواق��ع الصحي خالل الس��نوات الس��ابقة ومتنى منهم 
االس��تمرار بالدعم وخاصة في ظل األزمة املالية. مركزا 
على التنس��يق م��ع الدائرة في وض��ع برامجها الصحية 
وطرح أولوي��ات الواق��ع الصحي التي حتت��اج تدخل هذه 

املنظمات كل حسب اختصاصه.

بغداد - الصباح الجديد:
كش��فت هيئة النزاهة عن اس��تحداثها مكتباً مبستوى 
دائ��رة لتنس��يق ش��ؤون املُفتِّش��ن العموميِّ��ن تُضاُف 
إل��ى دوائره��ا ومديرياتها ومكاتب التحقي��ق التابعة لها 

املُنتشرة في عموم العراق.
واوضح��ت الهيئة انَّ الدائرة التي س��تحمل اس��م )دائرة 
ة  ش��ؤون املُفتِّ�ش��ن العموميِّن( س��ُتوَكُل إليه��ا مهمَّ
التنس��يق ومتابعة أعمال مكاتب املُفتِّشن العموميِّن 
س��ات الدولة والتنسيق بينهما )املكاتب  في عموم ُمؤسَّ
والهيئة( بغية االرتقاء مبستوى أداء تلك املكاتب وحتريرها 
من ضغوط البعض ، ُمشيرًة إلى أنَّ أحكام قانون الهيئة 
النافذ أعطت احلقَّ للهيئة بالقيام بأيِّ عمٍل يُس��هم في 
مكافحة الفس��اد أو الوقاية منه، شريطة أن يكون ذلك 
العمل ضرورياً ويُس��هُم في حتقيق أهدافها، فيما خوَّلت 
املادَّة )6( ف��ي فقرتيها )أوالً وس��ابعاً( رئيس الهيئة وضع 
السياس��ة العام��ة للهيئ��ة وإدارتها والقيام ب��أيِّ مهام 
وممارس��ة أيِّ صالحياٍت ينصُّ عليه��ا قانون الهيئة النافذ 

أو القوانن األخرى.
وكان��ت هيئة النزاهة قد أعلنت في أوائل تش��رين الثاني 
من العام املاضي عن موافق��ة رئيس مجلس الوزراء على 
بنود رؤية رئيس هيئة النزاهة الدكتور حس��ن الياس��ريِّ 
في مكافحة الفس��اد، التي أش��ارت ف��ي فقرتها الثالثة 
إلى )ربط منظومة املفتش��ن العموميِّن بهيئة النزاهة 
، وأن يك��ون تعيينه��م وإقالتهم من خالله��ا وحترير هذه 
املنظومة من ضغط بعض الوزراء واملس��ؤولن( ، ويُش��ار 
إلى أنَّ الهيئة كانت تضم في تشكيالتها اإلدارية قسماً 

يُعنى مبتابعة شؤون مكاتب املفتشن العموميِّن.
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دبي ـ أ ب ف:
املس��لحة  للق��وات  العام��ة  القي��ادة  أعلن��ت 
اإلماراتي��ة، امس اجلمع��ة عن مص��رع اثنني من 
عسكرييها املشاركني في عملية »إعادة األمل« 

التي ينفذها التحالف العربي في اليمن.
وقالت القيادة العامة في بيان لها إن أحد جنودها 
توفي جراء سكته قلبية فيما قتل جندي آخر من 

املشاركني بعملية »إعادة األمل« في اليمن.
املس��لحة  للق��وات  العام��ة  القي��ادة  وكان��ت 
اإلماراتي��ة، قد أعلنت، يوم 4 ش��باط ، عن مقتل 
أحد جنودها املشاركني بالعملية العسكرية في 

اليمن.
واجلدير بالذكر، أن اليمن يش��هد منذ عام 2014 
نزاعا مسلحا بني القوات املوالية للرئيس عبد ربه 
منصور هادي، الت��ي يدعمها حتالف عربي بقيادة 
الس��عودية منذ 26 آذار 2015 بعملية عسكرية 
حتت اسم »عاصفة احلزم« لدعمها، وبني جماعة 
»أنص��ار اهلل« )احلوثيني( والقوات املوالية للرئيس 
اليمني السابق علي عبد اهلل صالح، وقد أسفر 
الن��زاع حتى اآلن، عن س��قوط أكث��ر من 10 آالف 

قتيل، بحسب معطيات األمم املتحدة.

سهوان ـ بي بي سي:
قتل 72 شخصا على األقل وجرح نحو 250 آخرين، 
في هجوم انتحاري اس��تهدف ضريحا صوفيا في 
مدين��ة س��هوان، بإقليم الس��ند جنوب ش��رقي 
باكس��تان، وذلك حس��ب مص��ادر في الش��رطة 

الباكستانية.
وقال��ت مصادر طبية إن من ب��ني القتلى 43 قتيال 
من الرجال، وتس��ع نساء، وعش��رون طفال، بينما 
جرح 250 ش��خصا على األقل ف��ي احلادث. وتبنى 

تنظيم داعش في باكستان الهجوم.
وقد فجر االنتحاري نفسه لدى جتمع أعداد كبيرة 
من زوار ضريح ش��اهباز قلن��در، الذي كان مكتظا 
بالن��اس ام��س االول  اخلمي��س، ال��ذي يع��د يوما 

مقدسا ألداء شعائر الزيارة وأداء الصالة هناك.
وتس��عى األطقم الطبي��ة جاه��دة للتعامل مع 
مئات من املصابني، إذ ال يوجد س��وى مستش��فى 

صغير في املنطقة.
وقد أرس��ل ع��دد كبير من اجلرح��ى الذين هم في 
حال��ة حرج��ة، إلى مستش��فيات مب��دن مجاورة، 
وقررت احلكومة إرسال طائرات مروحية عسكرية 

إلجالء املصابني.
وأدان رئيس الوزراء نواز ش��ريف التفجير، وقال إنه 
مصم��م عل��ى محارب��ة اجلماعة الت��ي خططت 

ونفذت مثل هذه الهجمات الدامية.

انقرة ـ أ ب ف:
قدم نائب من حزب العدالة والتنمية احلاكم في 
تركيا اس��تقالته امس االول اخلميس بعدما أثار 
غضبا حني أش��ار إلى إمكان وقوع »حرب أهلية« 
ف��ي حال رفض تعديل دس��توري س��يكون محل 

استفتاء في نيسان املقبل.
وتظهر هذه االس��تقالة التوتر القائم في تركيا، 
قب��ل ش��هرين من اس��تفتاء ش��عبي على تلك 
املراجع��ة التي توس��ع صالحي��ات الرئيس رجب 
طيب أردوغان، الذي يتهمه معارضوه بالتسلط.

وكان نائب مس��ؤول حزب العدالة والتنمية في 
محافظة مانيسا )غرب( أوزان إيردمي قال األسبوع 
احلال��ي »إذا ل��م نتجاوز ال���50 في املئ��ة، إذا لم 
ننتصر خالل هذا االستفتاء، إذن فاستعدوا حلرب 

أهلية«.
وأث��ار ه��ذا التصري��ح غضب��ا كبي��را، إذ اتهمت 
املعارضة الس��لطة بالتلويح بش��بح الفوضى 

واعتماد عبارات التهديد.
ونقل��ت وكالة »دوغان« التركي��ة عن إيردمي قوله 
إن »تصريحات��ي قدم��ت بطريق��ة ال تعكس ما 

قصدته«.

استقالة نائب تركي بعد تلميحه 
إلى إمكان وقوع »حرب أهلية«

اإلمارات تعلن مصرع 2 
من جنودها في اليمن

تنظيم داعش يتبنى تفجير 
ضريح صوفي في باكستان

متابعة الصباح الجديد:

قت��ل 34 مدنيا على األق��ل بينهم 
17 طف��ال خ��الل الس��اعات ال�24 
االخي��رة، ف��ي قص��ف ق��ال املرصد 
الس��وري حلقوق االنسان ان القوات 
التركي��ة نفذته عل��ى مدينة الباب 
الس��ورية. في املقابل، أعلنت أنقرة 
ان عملياته��ا تس��ببت مبقتل »15 

ارهابيا«.
وقال مدير املرصد رامي عبد الرحمن 
لوكال��ة فرانس ب��رس ان »34 مدنياً 
عل��ى األقل بينه��م 17 طفالً قتلوا 
جراء قصف مدفعي وغارات تركية 
عل��ى مدين��ة الباب في الس��اعات 

ال�24 االخيرة«.
واعلن اجلي��ش الترك��ي امس االول 
اخلميس وفق م��ا نقلت وكالة أنباء 
االناض��ول احلكومي��ة، مقت��ل »15 
من ارهابيي تنظيم داعش« نتيجة 
البري��ة  العس��كرية  »للعملي��ات 
واجلوي��ة« الت��ي تنفذه��ا قواته في 

املدينة.
ويؤكد املسؤولون االتراك مرارا انهم 
يقوم��ون مبا في وس��عهم لتجنب 
س��قوط ضحاي��ا مدني��ني، وينفون 
بش��دة تقارير حول مقت��ل مدنيني 

جراء القصف التركي.
وتش��كل مدين��ة الب��اب التي تعد 
آخ��ر اب��رز معق��ل للجهادي��ني في 
محافظة حلب )ش��مال(، منذ نحو 
ش��هرين هدف��اً رئيس��ياً لعملي��ة 
»درع الف��رات« التي تنفذها القوات 
التركية وفصائل س��ورية معارضة 

قريبة منها.
وب��دأت تركي��ا ف��ي 24 آب حمل��ة 
عس��كرية غي��ر مس��بوقة داخ��ل 
سوريا ضد تنظيم داعش والفصائل 
الكردية املقاتلة. وحققت العملية 
اال  تقدم��ا س��ريعا ف��ي بدايته��ا، 

انه��ا تباطأت م��ع اش��تداد القتال 
للس��يطرة على مدين��ة الباب منذ 

كانون االول املاضي.
واوضح القي��ادي ف��ي عملية »درع 
الف��رات« ابو جعفر لفرانس برس ان 
اجلهاديني يظهرون مقاومة شرسة، 
الفت��ا الى ان مقاتليه قاموا االربعاء 
مبناورة جدي��دة اتاحت لهم التقدم 
داخ��ل الب��اب قراب��ة االول��ى فجرا 

وحتديدا في غرب املدينة.
واضاف »لكننا فوجئنا خالل التقدم 
بكمني لداعش« اس��فر عن اصابة 

العديد من املقاتلني.
وتابع ان قواته تعيد جتميع صفوفها 
لهج��وم جدي��د مؤك��دا ان غ��ارات 
الطيران الترك��ي وطيران التحالف 

الدولي لم تتوقف.
واعل��ن وزي��ر الدف��اع التركي امس 
االول اخلمي��س ان فصائ��ل س��ورية 
تق��وم  انق��رة  معارض��ة تدعمه��ا 
ب�«تطهي��ر« مدين��ة الب��اب. وق��ال 
فك��ري ايش��يك كم��ا نقل��ت عنه 
وكال��ة انب��اء االناض��ول احلكومية 
»تبذل جهود كبيرة لتطهير وسط 
املدينة من عناصر داعش«، مضيفا 
ان »اجليش السوري احلر يقوم بذلك 

مع قواتنا املسلحة«.
وقال رئيس ال��وزراء التركي بن علي 
يلديرمي الثالث��اء املاضي ان »مناطق 
واس��عة« م��ن املدينة بات��ت »حتت 

السيطرة«.
لك��ن املرصد الس��وري يتحدث عن 

»تقدم بطيء« لقوات »درع الفرات« 
ف��ي املدين��ة من��ذ ان متكن��ت م��ن 

دخولها السبت املاضي.
واملدينة ه��دف أيضا لهجوم تنفذه 
قوات النظام السوري وحلفاؤها من 
ناحي��ة اجلنوب. وق��د باتت مطوقة 
من��ذ حوالى اس��بوعني م��ن قوات 
النظ��ام جنوب��ا، والق��وات التركية 
والفصائ��ل املعارض��ة م��ن اجلهات 

الثالث االخرى.
وف��ي غض��ون ذل��ك انته��ت ف��ي 
عاصمة كازاخستان اجلولة الثانية 
من اجتماع أستانا، من دون التوصل 
إلى اتفاق على تثبيت وقف النار في 
س��ورية. وأعلن رئي��س وفد فصائل 
املعارض��ة، محمد علوش، في ختام 

االجتم��اع، حص��ول املعارضة على 
تعهد روس��ي بوقف قصف القوات 
احلكومية، وفك احلصار عن الغوطة 

الشرقية.
ونفى علوش التوصل إلى اتفاق على 
تش��كيل جلنة لوقف إط��الق النار، 
مطالًبا بدور عربي كبير في أي جلنة 
تش��كل لهذا الغرض. وأشار إلى أن 
االجتم��اع تركز على تش��كيل جلان 
النظ��ام، يتخللها  لزيارة معتقالت 
إطالق سراح 100 منهم، في مبادرة 
إلظهار حس��ن النواي��ا، إضافة إلى 

وضع آليات ملراقبة الهدنة. 
وأكد أن املش��اورات في يومها األول 
رك��زت عل��ى موض��وع تثبيت وقف 
النار، مشيرًا إلى أن موضوع مسودة 

اجلديد سيكون  الس��وري  الدستور 
بني املسائل املطروحة للنقاش.

فيما قال مس��ؤولون باألمم املتحدة 
ودبلوماس��يون امس االول اخلميس 
إن كيان��ا جدي��دا يتش��كل داخ��ل 
األمم املتحدة ف��ي جنيف للتحضير 
حملاكمات في جرائ��م حرب ارتكبت 

في سوريا.
وصوت��ت اجلمعي��ة العامة لصالح 
تأسيس هذه اآللية في كانون األول 
وم��ن املق��رر أن يعني األم��ني العام 
ل��أمم املتح��دة انطوني��و جوتيريش 
هذا الش��هر قاضيا أو ممثال لالدعاء 

ليرأسها.
وقالت مسؤولة عن حقوق اإلنسان 
باألمم املتحدة لرويترز »نتوقع أن نبدأ 
هذا األمر قريبا جدا ببضعة أفراد.«

س��يقوم  الفري��ق  أن  وأضاف��ت 
»بتحلي��ل املعلومات وترتيب وإعداد 
امللف��ات بش��أن أس��وأ االنتهاكات 
الت��ي تصل إلى حد جرائ��م دولية ، 
باألساس جرائم احلرب واجلرائم ضد 
اإلنسانية واإلبادة، وحتديد املسؤولني 

عنها.«
وعل��ى الرغ��م م��ن أن ه��ذه اجلهة 
ل��ن تتمك��ن م��ن إج��راء احملاكمات 
بنفس��ها إال أنه��ا س��تعد امللفات 
التي ميك��ن أن تس��تخدمها دول أو 
احملكم��ة اجلنائية الدولية في الهاي 

في محاكمات في املستقبل.
والتركي��ز على احملاكم��ات يعني أن 
األدل��ة التي جمعته��ا جلنة حتقيق 
تابع��ة ألمم املتحدة منذ 2011 ميكن 

أن تتحول إلى إجراء قانوني.
وقال��ت منظم��ة العف��و الدولي��ة 
احلكوم��ة  إن  املاض��ي  األس��بوع 
الس��ورية أعدمت م��ا يصل إلى 13 
ألف سجني شنقا ونفذت عمليات 
تعذيب ممنهج في سجن عسكري. 
ونفت س��وريا التقري��ر قائلة إنه ال 

أساس له من الصحة.

واشنطن ـ بي بي سي: 
شن الرئيس األميركي دونالد ترامب 
هجوما الذعا على وس��ائل اإلعالم 
األميركية، ف��ي معرض دفاعه عن 
س��جل أداءه خالل أسابيعه األولى 

في البيت األبيض.
والتقى ترامب املراس��لني طوال 76 
دقيقة في مؤمتر صحفي، وأخبرهم 
أن »مس��توى التضلي��ل )انع��دام 
النزاه��ة( كان خ��ارج الس��يطرة« 
مستش��هدا ف��ي ذل��ك بتغطية 
مزاعم اتصاالت حملته االنتخابية 

مبسؤولني روس.
ويق��ول منتق��دوه إن رف��ض قراره 
بحظر س��فر مواطني دول ش��رق 
مستشار  واس��تقالة  أوس��طية، 
فل��ني  ماي��كل  القوم��ي  األم��ن 
مؤشران على أن البيت األبيض في 

حالة فوضى.
لك��ن الرئي��س اس��تغل خطاب��ه 
للترويج ملا أجنزه من الوفاء بوعوده 
خالل حملت��ه االنتخابية ، وقال إن 
عمل إدارته يش��به »جه��ازا أعيد 

تعديله«.

وافتت��ح ترامب تصريحاته بهجوم 
اإلع��الم،  وس��ائل  عل��ى  عني��ف 
لتقليلها من إجنازاته بعد أن »ورث 

فوضى في الداخل واخلارج«.
وأش��اد كذل��ك بإدارت��ه »للتق��دم 
امللح��وظ الذي حققته«، مش��يرا 
إلى ارتفاع أسواق األسهم واحلملة 
الت��ي تش��نها على الهج��رة غير 

الشرعية كدليل على جناحه.
وج��اء مؤمت��ر ترام��ب ف��ي البي��ت 
األبيض، في أعقاب إجبار مستشار 
األم��ن القوم��ي على االس��تقالة، 

وس��حب وزير العمل، الذي اختاره، 
ترشحه للمنصب.

وتق��دم ماي��كل فلني باس��تقالته 
األثنني املاضي، بعد تسريبات حول 
تضليله نائب الرئيس مايك بينس، 
حول ما إذا كان قد ناقش العقوبات 
األميركية مع السفير الروسي في 
واش��نطن، قب��ل اختي��اره ملنصب 

مستشار األمن القومي.
وإذا كانت تل��ك املزاعم صحيحة، 
فقد يك��ون فلني انته��ك القانون 
الذي يحظر على املواطنني العاديني 

القيام مبهام دبلوماسية أميركية.
وف��ي مواجه��ة الضغ��وط الت��ي 
واجهها حول ادعاءات وسائل إعالم 
أميركي��ة، باتصال مس��ؤولني في 
االنتخابية مع مس��ؤولني  حملته 
روس خالل االنتخابات، رد ترامب »ال 

أحد ممن أعرفهم فعل هذا«.
وهن��اك دع��وات حزبية لتوس��يع 
ال��ذي يجري  الكونغ��رس  حتقي��ق 
حاليا، حول تدخل مزعوم لروس��يا 
ف��ي االنتخاب��ات ليش��مل أيض��ا 

قضية مايكل فلني.

وواجه مراسل إن بي سي األميركية 
مزاعم ترام��ب »اخلاطئة« بأنه فاز 
بنتائج اجملمع االنتخابي بهامش هو 
األكبر منذ انتخاب الرئيس السابق 
رونالد ريغن ، ورد الرئيس ببساطة 
»لق��د أعطوني ه��ذه املعلومات«. 
واقترح ترامب أيضا استبدال أمره 
التنفيذي املثير للجدل حول حظر 
سفر مواطني سبع دول إسالمية 
إل��ى الوالي��ات املتحدة، وس��يقدم 
قرارا جديدا األس��بوع املقبل بهذا 

الشأن.

غزة ـ أ ب ف:
شكك السفير االميركي اجلديد في 
اس��رائيل ام��س االول اخلميس امام 
مجلس الش��يوخ في حل الدولتني 
اس��رائيل  ب��ني  الن��زاع  لتس��وية 
والفلس��طينيني، على غرار الرئيس 

دونالد ترامب.

وق��ال ديفي��د فريدم��ان ام��ام جلنة 
الش��ؤون اخلارجية ف��ي اجمللس التي 
يع��ود اليه��ا تاكي��د تعيين��ه ف��ي 
منصب��ه »اعرب��ت ع��ن ش��كوكي 
ازاء حل الدولتني جملرد انني ش��عرت 
برف��ض )الفلس��طينيني( التخل��ي 
عن االره��اب وعدم قبول اس��رائيل 

بوصفها دولة يهودية«.
واضاف فريدمان، وهو محام اميركي 
يهودي يثير اجلدل بسبب تصريحاته 
واملناهض��ة  لالس��تيطان  املؤي��دة 
للفلسطينيني في شكل واضح، »اذا 
كان االس��رائيليون والفلسطينيون 
قادري��ن، عب��ر مفاوضات مباش��رة، 

عل��ى التوص��ل الى ح��ل الدولتني ، 
فساكون سعيدا جدا بذلك«.

وتابع »ساكون مسرورا اذا مت التوصل 
ال��ى ح��ل الدولتني. لقد ب��دأ )احلل( 
ياخذ ش��كال عام 1993 مع اتفاقات 
اوس��لو ، لك��ن االره��اب ازداد اربعة 
اضعاف منذ املرحلة التي س��بقت 

اوسلو«.
من جهته، اكد مبعوث االمم املتحدة 
للسالم في الشرق االوسط نيكوالي 
األم��ن  مجل��س  أم��ام  مالدين��وف 
الدول��ي اخلمي��س أن ح��ل الدولتني 
الوحيد« لتحقيق  يبقى »الس��بيل 

السالم.

واعتبر وزير اخلارجية الفرنس��ي جان 
م��ارك ايرول��ت ان موق��ف الواليات 
املتح��دة م��ن الن��زاع بني اس��رائيل 
والفلسطينيني »ملتبس جدا ويثير 
القلق«، وذلك اث��ر لقائه امس االول 
اخلميس نظي��ره االميرك��ي ريكس 

تيلرسون في بون.

ترامب يشّن هجومًا الذعًا على وسائل اإلعالم األميركية

السفير األميركي الجديد في إسرائيل »يشكك« في حل الدولتين

مقتل 34 مدنيًا  بينهم 17 طفال في قصف على ريف حلب

انتهاء مفاوضات أستانا من دون التوصل 
إلى اتفاق على وقف إطالق النار

اوضح القيادي في 
عملية »درع الفرات« 

ابو جعفر لفرانس برس 
ان الجهاديين يظهرون 

مقاومة شرسة، الفتا 
الى ان مقاتليه قاموا 

االربعاء بمناورة جديدة 
اتاحت لهم التقدم 

داخل الباب قرابة االولى 
فجرا وتحديدا في غرب 

المدينة

تقـرير

وكاالت ـ الصباح الجديد:

كشفت املرش��حة اليمينية للرئاسة 
الفرنس��ية ماري��ن لوب��ان، أن��ه ينبغي 
أال تعاق��ب بريطانيا، بس��بب خروجها 
وهروبه��ا من س��جن االحت��اد األوروبي، 
مش��يرة إلى أن فرنس��ا ستسعى إلى 
إقام��ة عالقة م��ع بريطانيا عب��ر قناة 
جدي��دة بع��د اخل��روج البريطان��ي من 

االحتاد.
وم��ن املتوق��ع  ف��وز زعيم��ة اجلبه��ة 
م��ن  األول��ى  اجلول��ة  ف��ي  الوطني��ة 
االنتخابات الرئاسية في نيسان، وأنها 
حصلت على 26 في املائة من األصوات، 
وفًقا الستطالع للرأي. وأكدت لوبان أنه 
في حال انتخابها للرئاس��ة، ستس��ير 
برؤية مخالفة للرئيس احلالي فرانسوا 
هوالند الذي أش��ار مسبًقا أن بريطانيا 
يجب أن تدفع الثمن بسبب اخلروج من 

االحتاد األوروبي.
وطالبت لوبان بض��رورة تفكيك اليورو 

وتش��ديد الرقاب��ة عل��ى احل��دود ب��ني 
الدول األعض��اء في االحتاد األوروبي، وأن 
مين��ح احلق لدول الي��ورو بفرض احلواجز 
بينه��م.  فيم��ا  املناس��بة  التجاري��ة 
وأنه��ا تخط��ط حلمل��ة عل��ى العمال 
املهاجري��ن في حال��ة أن حصلت على 
مقعد الرئاسة، وأضافت أن االستفتاء 
الفرنسي ملغادرة االحتاد األوروبي، يجب 
أن يكون املالذ األخير إذا فش��لت جهود 

اإلصالح.
وتطلع اس��تطالع لل��راي قامت به »أي 
توب« أن لوبان ستفوز في اجلولة األولى 
من االنتخابات، مع منافس��يه اميانويل 
ماكرون، وأنه��ا حصلت على  19.5 في 
املائة م��ن األص��وات، وفرانس��وا فيون 
حصل عل��ى 18.5 في املائ��ة. لكن في 
انتخابات اإلع��ادة، حصل ماكرون على 
62 ف��ي املائة من األص��وات، مقابل 38 
في املائ��ة للوبان. وم��ع ذلك، خفضت 
بع��ض املراهن��ات م��ن احتم��االت فوز 

اجلبهة الوطنية.
وكان في��ون املفضل للفوز بالرئاس��ة 
حتى ظهرت مزاعم قبل ثالثة أس��ابيع 

أن زوجته تقوم بالقليل جًدا من العمل 
مقاب��ل مئ��ات اآلالف م��ن الي��ورو من 
أم��وال دافعي الضرائ��ب. وقالت لوبان 
خالل حديثها م��ع صحيفة التليغراف 
أن حكومته��ا س��تعمل عل��ى إقامة 
عالقة ثنائية جديدة م��ع بريطانيا في 
مرحل��ة ما بعد البريكس��ت. وأضافت 
»أريد إعادة بن��اء عالقاتنا التي تضررت 

مع بريطانيا«.
وأضاف��ت »أن الش��عب يق��رر مصيره 
بنفس��ه. ال ميكن��ك إجبار دول��ة على 
القيام بش��يء ما ض��د مصلحتها، أو 
ض��د العملي��ة الدميقراطي��ة«. وقالت 
الصحيف��ة إن اخل��روج البريطاني كان 
»س��الًحا قويً��ا« حلملته��ا االنتخابية. 
وحّذرت لوبان من أن رغبتها في مغادرة 
اليورو من شأنه أن تبعث صدمة للدول 

األعضاء.
وتابع املرش��ح »أن فرنس��ا هي القلب 
السياس��ي ألوروب��ا، وحلظ��ة مغادرتنا 
بأكمل��ه،  املش��روع  س��ينهار  للي��ورو 
بع��د تصوي��ت بريطانيا لت��رك االحتاد 
األوروب��ي العام املاضي، كان من املتوقع 

ضغ��ط لوب��ان م��ن أج��ل التصوي��ت 
خل��روج الفرنس��يني، ولكن ه��ذا العام 
أكث��ر تصاحلية،  اس��تخدمت لهج��ة 
قائلة إنها تفضل اإلصالح. وأشارت أن 
بريطانيا »كس��ر احملرمات«، بتصويتها 

للخروج.
وأظه��ر اس��تطالع لل��رأي أن مجرد 33 
ف��ي املائ��ة م��ن الناخبني الفرنس��يني 
س��تؤيدون اخلروج الفرنسي من االحتاد. 
وخالل مخاطبتها للجماهير في ليون 
األس��بوع املاض��ي، قال��ت »إن االحت��اد 
األوروبي يضعنا حتت الوصاية، سيكون 
لدينا حل وس��ط مع أوروبا الس��تعادة 
السيادة«. وأضافت إذا لم جتد ذلك احلل 
ستنظم اس��تفتاء للخروج الفرنسي 
من ه��ذا الكاب��وس وتصبح ح��رة مرة 

أخرى«.
وتري��د لوب��ان أيضا ترك حلف ش��مال 
األطلس��ي، وتكري��س اثنني ف��ي املائة 
من الن��اجت احمللي اإلجمالي لبناء اجليش 
لوب��ان  خط��ط  وكان��ت  الفرنس��ي. 
إللغ��اء الي��ورو تتس��بب ف��ي قلق بني 

املستثمرين.

نفت إمكانية معاقبتها بسبب خروجها من االتحاد األوروبي

مارين لوبان تسعى إلى إقامة عالقات جديدة مع بريطانيا عبر قناة جديدة
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7 اقتصاد

بغداد ـ رويترز:

قال وزير النفط جبار علي اللعيبي 
في بيان أم��س اجلمعة إن العراق 
يخطط المتالك »أسطول كبير« 
م��ن ناق��الت النفط لنق��ل اخلام 

العراقي إلى األسواق العاملية.
ويقول املوقع اإللكتروني لشركة 
ناق��الت النف��ط العراقي��ة التي 
تديرها الدولة إن أسطول ناقالت 
الب��الد تع��رض أغلب��ه للتدمي��ر 
قادت��ه  ال��ذي  الهج��وم  خ��الل 
الوالي��ات املتحدة إلخ��راج العراق 
م��ن الكويت ف��ي ح��رب اخلليج 
الش��ركة  وكان��ت   .1991 ع��ام 
متتلك م��ا يصل إلى 24 ناقلة في 

الثمانينيات.
ونق��ل البيان ع��ن اللعيبي قوله 
»الوزارة حريصة  الش��ركة  إلدارة 
على إعادة هيكلة هذه الشركة 
املهم��ة بهدف تطوير عملها من 
خالل بناء وامتالك أسطول كبير 

وحديث للناقالت النفطية«.
وتتس��بب اعم��ال الصيان��ة في 
بتعطي��ل  العراقي��ة  املراف��ئ 
الب��الد،  م��ن جن��وب  الص��ادرات 
اضاف��ة ال��ى ان الظ��روف اجلزية 
السيئة في اخلليج العربي تلعب 

دوراً كبير في حتجيم الصادرات.
واالس��بوع املاضي قالت ش��ركة 
نفط اجلن��وب إن مرف��أ التصدير 
الرئيس قبالة س��واحل  العراقي 
مدين��ة البص��رة بجن��وب البالد 
س��يوقف عمليات التحميل ملدة 
24 س��اعة بداي��ة م��ن منتصف 
ليل الثالثاء املاضي بسبب أعمال 
تركيب خ��ط أنابيب جديد يغذي 

املنشأة.
وتق��در طاق��ة التحمي��ل باملرفأ 

بنحو 1.8 مليون برميل يوميا.
وقالت مصادر مواكبة إن عمليات 
التحميل البحرية في ثالثة مراس 
أحادية متصل��ة مبرفأ البصرة لن 

تتأثر.
وص��در الع��راق ثاني أكب��ر منتج 
للنفط داخ��ل منظم��ة البلدان 
املص��درة للبت��رول )أوب��ك( بع��د 

الس��عودية كميات قياسية من 
اخلام من املوان��ئ اجلنوبية بلغت 
3.51 ملي��ون برمي��ل يومي��ا في 

كانون األول املاضي.
عل��ى مس��توى االس��عار عاملي��اً، 
ارتفعت هذه أم��س اجلمعة بدعم 
م��ن تقرير عن أن منظم��ة البلدان 
املص��درة للبت��رول )أوب��ك( قد متدد 
اتف��اق خفض اإلنت��اج الذي يهدف 

إلى كبح تخمة املعروض العاملي.

وجرى تداول خام القياس العاملي 
مزيج برن��ت في العق��ود اآلجلة 
بسعر 55.77 دوالر للبرميل بزيادة 
12 س��نتا عن س��عر التس��وية 

السابقة.
تكس��اس  غ��رب  خ��ام  وارتف��ع 
الوس��يط األميركي ف��ي العقود 
اآلجلة سبعة سنتات إلى 53.43 

دوالر للبرميل.
وتعك��ف أوبك ومنتج��ون آخرون 

خارج املنظمة من بينهم روسيا 
عل��ى خف��ض اإلنتاج بنح��و 1.8 
مليون برميل يوميا خالل النصف 
األول من 2017 وتشير التقديرات 
إلى أن نسبة التزام أوبك باالتفاق 

تقارب 90 باملئة.
وته��دف التخفيض��ات إلى كبح 
تخم��ة املع��روض الت��ي تضغط 

على األسواق منذ 2014.
وللمس��اهمة في إع��ادة التوازن 

للس��وق قالت مص��ادر من أوبك 
لرويترز إن اتفاق خفض اإلمدادات 
قد يت��م متدي��ده إذا أظهر جميع 

كبار املنتجني »تعاونا فعاال«.
ت��زال  ال  احلال��ي  الوق��ت  وف��ي 
مس��تويات اخملزون��ات واإلمدادات 
مرتفع��ة خصوصا ف��ي الواليات 
املتحدة التي س��اهم فيها زيادة 
اإلنتاج ف��ي رفع مخزون��ات اخلام 

والوقود إلى مستويات قياسية.

توّقعات متباينة آلفاق الشركات األميركية واألوروبية
الصباح الجديد ـ وكاالت:

يُجم��ع خبراء سويس��ريون على أن 
مصير الشركات في القارة العجوز 
لن يكون إال الركض وراء الش��ركات 
حص��د  معرك��ة  ف��ي  األميركي��ة 
األرباح. وفي ما يتعلق بالعام احلالي، 
يتوق��ع ه��ؤالء أن حتقق الش��ركات 
األميركية عائدات جيدة جداً بعدما 
قرع الرئيس األميركي دونالد ترامب 
طب��ول احل��رب التجارية م��ع أملانيا، 
التي تعتبر األولى على قائمة الدول 
الوالي��ات املتح��دة.  إل��ى  املص��درة 
الش��ركات  عائ��دات  وس��تتأخر 

األوروبي��ة ف��ي االنتع��اش لش��هور 
قليلة مقبلة، ستكون صعبة جتارياً 

وعلى املستوى التنافسي.
وملتابعة أوضاع الشركات األميركية 
واألوروبية، يجب النظر إلى مؤشرين، 
هما »أس آند بي 500« األميركي في 
نيويورك، و»ستوكس 600« األوروبي. 
فف��ي الرب��ع الراب��ع الع��ام املاضي، 
حققت الشركات املدرجة أسهمها 
 »500 ب��ي  آن��د  »اس  مؤش��ر  ف��ي 
انتعاشاً نس��بته 4.3 في املئة على 
مستوى العائدات، في حني تراجعت 
عائدات الشركات األوروبية املدرجة 

أس��همها في مؤش��ر »س��توكس 
600« نحو 1.7 في املئة.

وأف��اد مراقب��ون ماليون ف��ي مدينة 
ل��وزرن ب��أن الش��ركات األميركي��ة 
واألوروبي��ة متش��ي عل��ى س��كتني 
مختلفت��ني، ولكن ال ميكن القول إن 
ما يحص��ل اليوم يعط��ي تصورات 
متش��ائمة عم��ا ق��د يحص��ل في 
عالم املال واألعمال خالل الش��هور 
املقبل��ة. ولكن هن��اك ثغرة ال ميكن 
االس��تخفاف بها في ملف عائدات 
الش��ركات التي من��ت أميركياً نحو 

2.9 في املئة و1.9 في املئة أوروبياً.

ويب��دو أن هذا التأخي��ر األوروبي في 
إلى  العائ��دات س��يتحول  توطي��د 
معضلة قريباً، ما يعني أن السكتني 
التجاريت��ني األميركي��ة واألوروبي��ة 
س��تكونان ف��ي م��وازاة بعضهم��ا 

البعض، من دون أن تلتقيا أبداً.
وتطرق احملللون، بحس��ب ما نشرته 
»احلي��اة« الدولي��ة عل��ى موقعه��ا 
اإللكترون��ي، إلى أوض��اع ال� »إرنينغ 
بير ش��رز« املعروف باس��م »ايبس«، 
أي الرب��ح املش��تق من كل س��هم. 
فمجدداً تسجل هوة عميقة بني ال� 
األميركي،  ونظيره  األوروبي  »ايبس« 

ف��األول ه��وى 27 في املئ��ة مقارنة 
بالفترة قبل أزمة عام 2007، والثاني 
من��ا 27 في املئة، م��ا يعني أن األرباح 
املش��تقة من األس��هم األميركية 
باتت اليوم أعلى 54 في املئة مقارنة 

بتلك األوروبية.
املصرف��ي  القطاع��ان  ولع��ب 
ب��ارزاً في توس��يع  والطاق��وي، دوراً 

فجوة األرباح بني أميركا وأوروبا.
وعلى الصعيد املصرفي، كان لنسب 
الفوائد الس��لبية مفعول س��لبي، 
املرتقب��ة تدريج��اً  ولك��ن عودته��ا 
الصيف املقبل إلى الصفر وما فوق، 

فض��الً عن ع��ودة موج��ة التضخم 
املالي وسياس��ات املرك��زي األوروبي 
األقل توس��عاً، كلها بارومترات من 
ش��أنها إنع��اش القط��اع املصرفي 

األوروبي والسويسري.
امل��واد  أي  الطاق��ة،  قط��اع  أم��ا 
األولي��ة عموماً والنف��ط خصوصاً، 
فسُيرس��م منحى إيجابي له خالل 
الع��ام احلالي، بعدما س��جل العام 
املاض��ي مس��تويات متدنية أخافت 
اجلمي��ع. ويُتوق��ع أن ترتفع أس��هم 
ش��ركات الطاقة األوروبية أكثر من 

14 في املئة حتى اخلريف املقبل.

اتفاق ُمدد إلى 2017

مليار دوالر الستئناف تصدير الكهرباء اإليرانية للعراق
بغداد ـ الصباح الجديد:

اعلن مساعد وزير الطاقة االيراني في 
ش��ؤون الكهرباء هوش��نغ فالحتيان 
عن التوقيع على اتفاق جديد لتصدير 
الكهرب��اء ال��ى الع��راق خ��الل العام 
احلال��ي حيث تعهد العراق ان يس��دد 
جانب��ا م��ن مس��تحقاته الت��ي تبلغ 

مليار و200 مليون دوالر بهذا الشأن.
وقال هوش��نغ فالحتيان، في تصريح 
املفاوض��ات  ان  ف��ارس،  لوكال��ة 

اس��تئناف  ح��ول  اجلانب��ني  ب��ني 
تصدي��ر الكهرب��اء وتس��ديد العراق 
الس��تحقاقاته، متخضت ع��ن نتائج 
طيبة اثر زيارة الوفد العراقي اليران.  

واض��اف، ان اتف��اق تصدي��ر الكهرباء 
ال��ى العراق قد مت متدي��ده لعام 2017 
حي��ث اثم��رت املفاوضات ع��ن تعهد 
اجلان��ب العراق��ي تس��ديد جانب من 
دوالر(  ملي��ون   350( اس��تحقاقاته 
الستئناف تصدير الكهرباء وقد سدد 

جزءا مهما منها.
وكان��ت ص��ادرات الكهرب��اء االيرانية 
الى العراق قد توقفت بس��بب انتهاء 
مفعول االتفاق السابق وعدم تسديد 
الع��راق لديونه بهذا الش��أن. وقالت 
وزارة الكهرب��اء، في وقت س��ابق من 
ش��باط اجلاري، أن نظيرته��ا اإليرانية 
أوقف��ت تزوي��د املنظوم��ة الوطني��ة 
الكهربائية في  بالطاق��ة  العراقي��ة 
م��ن دون إن يت��م اعالم ال��وزارة مبوعد 

اإليق��اف. وق��ال املتح��دث الرس��مي 
باسم وزارة الكهرباء مصعب املدرس، 
إن »املنظوم��ة الوطنية قد فقدت ما 
يق��ارب 1200ميغ��اواط م��ن الطاقة 
الكهربائية كان��ت تزود لها عبر ثالث 
خط��وط ضغ��ط فائ��ق )ميرس��اد – 
ديالى(, )كرخة – عمارة(, )خرمشهر – 
بصرة( وخطني ضغط عالي )س��ربيل 

زهاب – خانقني(«.
ترج��ح  الكهرب��اء  »وزارة  ان  واض��اف 

أس��باب توق��ف ه��ذه اخلط��وط من 
اجلان��ب اإليران��ي جراء تراك��م الديون 
الت��ي بذمته��ا والت��ي جت��اوزت املليار 
دوالر، برغم املناش��دة ومطالبة وزارة 
املالية تسديد هذه املبالغ من املوازنة 

اخملصصة لوزارة الكهرباء«.
من جانبها، قالت رئيس جلنة الطاقة 
ف��ي مجل��س محافظة واس��ط امل 
العكيل��ي ان »اي��ران اوقف��ت ام��داد 
الع��راق بالكهرب��اء لتراك��م الدي��ون 

املترتبة عليه«.
بي��ان له��ا،  العكيل��ي ف��ي  وقال��ت 
األس��بوع املاض��ي، ان »اي��ران اوقفت 
إم��دادات الكهرب��اء للع��راق البالغة 
1250 ميغ��اواط، من��ذ مطل��ع العام 
الدي��ون  بس��بب  اجلدي��د،   2017
املتراكمة«، مبين��ة أن وزارة الكهرباء 
دع��ت املواطن��ني كافة إلى ترش��يد 
تالفياً  التج��اوزات  ورفع  االس��تهالك 

لزيادة ساعات القطع.

لرفع الطاقات التصديرية للخام

العراق يخّطط المتالك »أسطول كبير« من ناقالت النفط

تتسبب اعمال الصيانة 
في المرافئ العراقية 
بتعطيل الصادرات من 
جنوب البالد، اضافة 
الى ان الظروف 
الجزية السيئة في 
الخليج العربي تلعب 
دورًا كبير في تحجيم 
الصادرات

إحدى ناقالت النفط العراقية

لندن ـ رويترز:
اس��تقر الذهب أمس اجلمعة م��ع اقتراب الدوالر 
من أدنى مس��توياته في أس��بوع ليتجه املعدن 
النفيس إلى حتقيق ثالث مكاس��به األسبوعية 
وس��ط حالة الضبابي��ة التي تكتنف املش��هد 

السياسي في الواليات املتحدة وأوروبا.
واس��تقر الذهب ف��ي املعام��الت الفوري��ة عند 
1238.29 دوالر لألوقية )األونصة( بحلول الساعة 
0710 بتوقيت جرينت��ش بينما تراجع املعدن في 
العقود األميركية اآلجلة 0.2 باملئة إلى 1238.50 

دوالر لألوقية.
وارتف��ع الذه��ب 0.3 باملئة منذ بداية األس��بوع 

وصعد نحو 7.5 باملئة منذ بداية 2017.
وكان املع��دن األصف��ر صعد إل��ى 1244.67 دوالر 
لألوقية في الثامن من ش��باط بدعم من اخملاوف 
املرتبط��ة بسياس��ات الرئيس األميرك��ي دونالد 
ترام��ب واالنتخابات في هولندا وفرنس��ا وأملانيا 

هذا العام.
غير أن الذهب هبط إل��ى 1216.41 دوالر لألوقية 
األربعاء مسجال أدنى مستوياته منذ الثالث من 
ش��باط بفعل احتماالت ارتف��اع الدوالر وعائدات 
س��ندات اخلزانة األميركية بعدما قالت رئيس��ة 
مجل��س االحتياط��ي االحت��ادي )البن��ك املركزي 
األميرك��ي( جانيت يلني إن احلاجة قد تس��تدعي 

رفع أسعار الفائدة في آذار.

لندن ـ رويترز:
هبط اجلنيه االس��ترليني إلى أدنى مس��توياته 
في عش��رة أيام أمام اليورو أمس اجلمعة بعدما 
تراجع��ت مبيع��ات التجزئ��ة البريطاني��ة على 
غي��ر املتوقع لتس��جل ثالث انخفاض ش��هري 
عل��ى التوال��ي مبا يش��ير إلى ضع��ف معنويات 
املس��تهلكني م��ع اس��تعداد احلكوم��ة لب��دء 

محادثات اخلروج من االحتاد األوروبي.
ويحرك املتسوقون األداء القوي نسبيا لالقتصاد 
البريطان��ي من��ذ التصويت لصال��ح اخلروج من 
االحتاد األوروبي في اس��تفتاء حزيران لكن بيانات 
رس��مية أظهرت انخفاض مبيعات التجزئة 0.3 
باملئة على أساس شهري في كانون الثاني وهي 
قراءة أضعف كثيرا من تقديرات خبراء االقتصاد 
في استطالع لرويترز الذين توقعوا ارتفاعها 0.9 

باملئة.
وهذه أحدث مؤشرات على معاناة املستهلكني 
في مواجهة تأثير هبوط اجلنيه االس��ترليني 20 
باملئة وارتفاع أس��عار الوقود بعد تعافي أسعار 

النفط العاملية.
ونزل االسترليني إلى أدنى مستوياته في عشرة 
أي��ام أمام الي��ورو منخفضا نح��و 0.5 باملئة إلى 

85.82 بنس لليورو.

ميالنو ـ رويترز:
اس��تقرت األس��هم األوروبية من دون تغير يذكر 
ف��ي التعام��الت املبك��رة أمس اجلمع��ة لكنها 
تتجه لتحقيق ثاني مكاسبها األسبوعية على 
التوال��ي بدعم م��ن مجموعة تقاري��ر قوية عن 

نتائج أعمال.
وصعد س��هم أليانز 3.3 باملئ��ة بعدما اقترحت 
أكبر شركة تأمني في أوروبا إنفاق ثالثة مليارات 
يورو على إعادة ش��راء أس��همها بعدما حققت 

منوا يفوق التوقعات في األرباح.
واستقر مؤشر ستوكس 600 لالسهم األوروبية 
بينم��ا انخف��ض مؤش��ر فايننش��ال تامي��ز 100 
البريطان��ي 0.1 باملئ��ة في حني اس��تقر داكس 
األملاني. وزاد املؤشر األوروبي 0.8 باملئة منذ بداية 
األسبوع ويظل قريبا من أعلى مستوياته في 13 

شهرا.

استقرار الذهب 
مع تراجع الدوالر

بيانات التجزئة البريطاني 
تهبط باالسترليني

األسهم األوروبية 
تفتح مستقرة

تقـرير

الصباح الجديد ـ وكاالت:

بح��ث س��لمان اجلميل��ي وزي��ر التجارة 
العراق��ي  الوف��د  رئي��س  والتخطي��ط 
املش��ارك ف��ي اجتماعات ال��دورة ال�99 
للمجل��س االقتصادي واالجتماعي على 
املس��توى ال��وزاري ف��ي جامع��ة الدول 
العربي��ة م��ع وزي��ر التج��ارة والصناعة 
رئيس الوفد املصري طارق قابيل، أهمية 
تعزي��ز العالقات التجاري��ة واالقتصادية 
بني البلدين، به��دف إحداث نقلة نوعية 
في حجم التجارة البينية واالستثمارات 

املشتركة في املرحلة املقبلة.
ولف��ت اجلميلي، إل��ى »إج��راءات تُتخذ 
إلعادة فت��ح الطريق البرية ب��ني العراق 
ومصر عبر األردن، والتي ستس��هم في 

انسياب حركة التجارة بني البلدين«.
وش��كل تفعيل منطقة التج��ارة احلرة 
العربي��ة للوص��ول إل��ى إقام��ة االحتاد 
اجلمركي وحتقيق حلم السوق املشتركة، 
أبرز مناقش��ات اجتماعات الدورة ال�99 

للمجل��س االقتصادي واالجتماعي على 
املس��توى ال��وزاري ف��ي جامع��ة الدول 
العربي��ة، لعرضها على أعم��ال القمة 

العربية في األردن نهاية آذار املقبل.
وش��دد وزير التج��ارة والصناع��ة رئيس 
الوفد املصري ط��ارق قابيل، على أهمية 
»دور منطق��ة التج��ارة احل��رة العربي��ة 
الكب��رى احمل��وري، ف��ي الدف��ع بعملي��ة 
التكامل واالندم��اج االقتصادي العربي، 
وزي��ادة تدفق��ات التج��ارة البيني��ة بني 
األشقاء العرب، وصوالً إلى إقامة االحتاد 
اجلمرك��ي العربي وحتقي��ق احللم األكبر 

بإعالن السوق العربية املشتركة«.
خ��رج  االجتم��اع  أن  قابي��ل  وأوض��ح 
بتوصي��ات »تتمث��ل بع��دد م��ن البنود 
واملواضيع املدرجة عل��ى جدول األعمال 
االجتماع��ات  خ��الل  نوقش��ت  والت��ي 
الفني��ة واملتعلقة بالعم��ل االقتصادي 

واالجتماعي العربي املشترك«. 
وأش��ار إلى أن »أهمها متابعة منطقة 
التج��ارة احلرة العربية الكبرى بني الدول 
العربي��ة، بهدف زيادة حج��م التدفقات 

التجارية بني الدول العربية«.
وقال قابيل »ال يقتصر األمر فقط على 
التجارة الس��لعية بل أجُن��زت تطورات 
ملحوظة في مجال حترير جتارة اخلدمات 
ب��ني ال��دول العربي��ة«، الفت��اً إل��ى أن 
اجملل��س »وافق على اختتام جولة بيروت 
ملفاوض��ات حترير التج��ارة في اخلدمات، 
وتقّدم��ت تس��ع دول عربي��ة هي مصر 
واملغ��رب ولبنان واإلمارات والس��عودية 
وقط��ر  واليم��ن  عم��ان  وس��لطنة 
والس��ودان، بج��داول التزام��ات نهائية 
لتحرير التجارة في اخلدمات، واإلس��راع 

في توقيع االتفاق.
وأك��د قابي��ل ض��رورة »إنه��اء ال��دول 
التس��ع اإلجراءات القانوني��ة املعتمدة 
لديه��ا للمصادقة على االتفاق وجداول 
االلتزامات كي تصبح نافذة بعدما تودع 
ث��الث دول وثائق املصادقة ل��دى األمانة 

العامة للجامعة«. 
ولم يغفل أيضاً تطورات االحتاد اجلمركي 
العربي، مشيراً إلى »الوصول للصيغة 
العربي  اجلمرك��ي  للقان��ون  النهائي��ة 

املوحد، إضافة إلى مواضيع االس��تثمار 
ف��ي الدول العربية وتوفي��ر مناخ جاذب 

لالستثمار في املنطقة العربية«. 
يُض��اف إل��ى كل ذل��ك »إع��داد املل��ف 
االقتص��ادي واالجتماع��ي املقرر عرضه 
على القم��ة العربي��ة، ومتابعة تنفيذ 
الق��رارات الصادرة عن القم��ة العربية 
األفريقي��ة، والقم��ة العربي��ة مع دول 
أميركا اجلنوبي��ة، وحتديد أوجه التعاون 
االقتصادي��ة واالجتماعية بني اجلامعة 

العربية واألمم املتحدة«.
واتُخذت أيض��اً قرارات تتص��ل مبتابعة 
تنفي��ذ أه��داف التنمي��ة املس��تدامة 
2030 في املنطقة العربية، واتُفق على 

تشكيل جلنة تنّفذ تلك األهداف.
وفي س��ياق متصل، ش��كر نائب األمني 
الع��ام جلامعة الدول العربية الس��فير 
أحم��د ب��ن حلي الش��كر، ال��دول التي 
تستقبل الالجئني والنازحني من الدول 
العربية التي تشهد نزاعاً في أراضيها. 
وأش��اد بجهود تلك الدول لرعاية هؤالء 

الالجئني.

في اجتماعات الدورة الـ99 للمجلس االقتصادي الوزاري

العراق ومصر يبحثان إعادة فتح الطريق البرية عبر األردن
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برلين ـ جاسم محمد:

تس��تضيف مدين��ة ميون��خ األملانية، 
مؤمتر السياس��ة واألمن خ��ال الفترة 
م��ن 17 إل��ى 19 م��ن ش��باط اجل��اري، 
مبشاركة 500 ش��خص بينهم زعماء 
دول وحكوم��ات ووزراء خارجي��ة ودفاع، 
وبحضور كل من املستش��ارة األملانية 
أجنيا مي��ركل، ووزيرة الدف��اع األملانية 
أورس��وال فوندرالي��ن، ووزي��ر اخلارجي��ة 
األملانى زيجمار جابريل. وسيشارك في 
املؤمت��ر  س��بعة واربعون وزي��ر خارجية 
وثاث��ون وزي��ر دف��اع وتس��عون برملانًيا 
ويشارك ايضا رؤس��اء أوكرانيا وبولندا 
واألم��ن الع��ام اجلدي��د ل��أمم املتحدة 
أنطونيو غوتيريش ومندوبة  السياسة 
اخلارجي��ة لاحت��اد األوروب��ي فريديريكا 

موغيريني واألمن العام حللف الناتو.

امللفات التي يناقشها املؤمتر
يناقش املشاركون فى املؤمتر مستقبل 
العاقات االميركي��ة األوروبية، وحلف 
ش��مال األطلس��ى، واالحت��اد األوروبى، 
فض��ًا عن األزمة األوكرانية والعاقات 
م��ع روس��يا، إضاف��ة إلى املل��ف األبرز 
وه��و الصراع ف��ى س��وريا. وإلى جانب 
املوضوع��ات الرئيس��ية التي تش��غل 
الس��احة السياس��ية الدولي��ة يقدم 
الفرص��ة  ميوني��خ  مؤمت��ر  منظم��و 
املتعددة  والنزاع��ات  األزم��ات  لبح��ث 
ف��ي العال��م، االخ��رى منه��ا واليمن 
وأوكرانيا و سياسة روسيا وتزايد خطر 
اإلرهاب. يذكر بان مؤمتر ميونيخ االخير 
ال��ذي انعقد بتاريخ  12 ش��باط2016 
ش��هد  اتفاق وق��ف إلط��اق النار في 
س��وريا. ويع��د »فولفغانغ إيش��نغر« 
منظ��م املؤمتر أن م��ن امله��ام احملورية 
ملؤمتر ميوني��خ توضيح قيمة االندماج 
األوروب��ي وق��وة مقاومت��ه للحكومة 

االميركية اجلديدة. 
يأتي اجتماع ميونخ بالتزامن مع انعقاد 
اجتم��اع وزراء دف��اع ال��دول االعض��اء 
في حلف الناتو في بروكس��ل يوم 16 

نوفمب��ر 2017، وال��ذي تص��دره عاقة 
دول اوروبا مع النات��و اي العاقة مابن 
ضفتي االطلس��ي في اعق��اب وصول 
ترامب الى البيت االبيض، ومش��اركة 
اداارة ترامب الول مرة في اجتماع الناتو 

وكذلك مؤمتر ميونخ للامن.
ويه��دف انعق��اد اجتم��اع النات��و في 
بروكس��ل للمدة 10� 11 شباط 2017 
ال��ى تعزي��ز وج��ود الناتو املتق��دم في 
اجلبهة الشرقية للحلف وتعزيز وحدة 
اجلديدة  االس��تراتيجية  احللف وه��ذه 
تكمل اجلهود التي تبذل لتمتن قدرتي 
ال��رد والردع لدى ق��وات احللف ردا على 
ضم روس��يا للق��رم في م��ارس 2014 
وهجوم االنفصالين املوالن ملوس��كو 
في ش��رق أوكرانيا. اجلبهة الش��رقية 

حللف الناتو ش��هدة وصول كتاب دعم 
جدي��دة خاص��ة الى بولندا واس��تونيا 

ودول البلطيق.

اجتماع »ميونخ« 
لالمن  منتدى غير رسمي

فطاملا ع��رف اجتم��اع “ميونخ” لأمن 
بأن��ه اجتماع تش��اوري، ومنت��دى غير 
رس��مي ملناقش��ة االم��ن العاملي في 
غض��ون ثاث��ة اي��ام فق��ط،، يحضره 
وزراء الدفاع واخلارجي��ة. تكمن اهمية 
االجتم��اع حض��ور العب��ن كب��ار في 
الش��أن الدولي وملف االزمات الدولية 
واالقليمي��ة بعد التحرر من االلتزامات 
البروتوك��والت  وقي��ود  الدبلوماس��ية 
ه��ذا  ماش��هد  وكثي��راً  التقليدي��ة. 

االجتماع مصاحلات الط��راف اخلافات 
ابرزه��ا اخلاف��ات االميركية  الدولي��ة 
مع واش��نطن ومابن االحت��اد االوروبي 
وروس��يا حول ازمة اوكراني��ا التي هي 
ايضاً تفرض نفسها ايًضا في اجتماع 

ميونخ.

النتائج
� اجتم��اع ميون��خ لام��ن ه��ذا العام 
رمب��ا يختلف كثيرًا ع��ن اجتماع العام 
املاضي، كونه ينعقد بفترة قصيرة من 
صع��ود  ادارة امريكي��ة جديدة ودخول 
ترام��ب للبيت االبيض  كان��ون الثاني 
2017، ل��ذا توقيت هذا امللتقى الدولي 

لامن ياتي في توقيت حرج جدا.
� س��يكون موضوع توضيح سياس��ة 

االدارة االميركية اجلديدة، وعاقتها مع 
دول اوروب��ا هو املوضوع الرئيس��ي، فان 
دول اوروبا مازالت تش��عر بالقلق وعدم 
الوض��وح بسياس��ة االدارة االميركية 
ح��ول النات��و. القلق االورب��ي انعكس 
بتصريحات زعماء اوروبا ابرزها الرئيس 
الفرنس��ي »اوالند« الذي طالب ترامب 
بتوضي��ح بع��ض تصريحات��ه ويحدد 
مس��تقبل العاق��ة م��ع اوروب��ا داخل 
النات��و وكذلك ميركل، الت��ي انتقدت 
ترام��ب كثيراً بدعمه خ��روج بريطانيا 
من االحتاد االوروب��ي. واالخطر من ذلك 
ه��و ما صرح به رئي��س اجمللس االوروبي 
»توس��ك« محذراً الناتو ب��أن دول اوروبا 
س��وف تضط��ر التوجه الى روس��يا او 
الص��ن في حال��ة تخلي امي��ركا عن 

تام��ن احلماي��ة، وهذا تصري��ح خطير 
يص��در م��ن مس��ؤول اوروب��ي كبي��ر، 
ليعكس بان الق��ارة العجوز غير قادرة 
على حماية نفس��ها وانها مهددة الى 

التفكك.
� م��ن املتوق��ع ان يكون حض��ور نائب 
الرئيس االميركي »بن��س« دور ايجابي 
بتخفي��ف حدة لهجة »االن��ذار« التي 
اطلقه��ا ترامب، برغ��م ان وزير الدفاع 
االميرك��ي اجلدي��د  ماتي��س س��بقه 
ف��ي ذلك م��ن خ��ال تصريحاته خال 
اجتم��اع النات��و يوم 16 ش��باط 2017 
في بروكس��ل، قائا:« اميركا س��تفي 
مبسؤولياتها لكن إذا لم تكن بلدانكم 
تريد أن ت��رى اميركا تخف��ف التزامها 
لهذا احللف، فعلى كل من عواصمكم 

أن تقدم الدعم لدفاعنا املشترك”.
� س��يكون هناك لقاءات ثنائية مابن 
دول االحت��اد االوروب��ي ونائ��ب الرئي��س 
االميرك��ي ال��ى جان��ب وزي��ر الدف��اع 
اوروب��ا  تتعل��ق بحص��ول  واخلارجي��ة، 
بطمئن��ة اميركية مقاب��ل تعهد دول 
اوروب��ا بزي��ادة االنفاق العس��كري الى 
احل��د املتفق عليه داخ��ل الناتو ليصل 

الى 2%.
� بات متوقعاً، ان هناك تقارباً سياسياً 
مابن روس��يا والوالي��ات املتحدة خال 
انعقاد مؤمتر ميونخ، اكثر من التقارب 
العسكري، وهذا ماعكسته تصريحات 
وزي��ر الدف��اع االميركي«ماتيس« خال 
اجتماع بروكسل  يوم 16 شباط 2017. 
ولكن برغم ذل��ك جتد كل من الواليات 
املتحدة وموسكو ضرورة ايجاد تنسيق 
عملياتي في س��وريا، جتنب اي اشتباك 

للدولتن في سوريا. 
� س��تبقى »فضيحة« فلن مستشار 
تلق��ي  املس��تقيل،  القوم��ي  االم��ن 
بظاله��ا في العاقة مابن موس��كو 
و واش��نطن، بع��د تبني وكال��ة االمن 
بخص��وص  التحقيق��ات  الفدرال��ي 
اتص��االت فل��ن م��ع موس��كو عب��ر 
س��فارتهم ف��ي واش��نطن ومحاولته 
الوص��ول الى اجله��ة التي كانت خلف 
دف��ع »فل��ن« الج��راء مثل ه��ذا النوع 
من االتص��االت وتق��دمي الوع��ود لرفع 

العقوبات االقتصادية عن روسيا.
امللف السوري سيبقى متصدراً جلدول 
اعمال املؤمتر الى جانب قضية اوكرانيا 
ومكافح��ة االره��اب ومحارب��ة داعش 
وازمة الاجئن، هذه القضايا جميعها 
ملفات ساخنة، رمبا اليتسع املؤمتر الى 
مثل هذه امللفات، بوصفه منتدى دولياً 
ال يخرج بق��رارات، لكن��ه يبقى مكاناً 
لعقد الصفقات الثنائية على هامش 
هذا االجتماع، بعيًدا عن الدبلوماسية 
والبروت��وكات وه��ذا ماميي��ز اجتم��اع 

ميونخ عن غيره.

االره��اب  قضاي��ا  ف��ي  *باح��ث 
واالستخبارات

مؤتمر ميونخ لألمن 2017..

ملفات ساخنة ومخرجات متواضعة

حازم صاغية

هذه رؤية جريئة للغاية عن مقدمات 
بن��اء الدولة العربي��ة احلديثة وكيف 
املتداخل��ة  الظ��روف  اس��همت 
واملتقاطع��ة لأوضاع ف��ي منطقتنا 
التحديث��ي  املش��روع  اكس��اء  ف��ي 
مامح غير حتديثية . وبالتالي يرسم 
الكاتب ح��ازم صاغية ص��ورة االطار 
املتحكم بتطوي��ر التجربة الفكرية 
والسياس��ية واإلجتماعية في اوقات 
متغي��رة منح��ت او س��لبت نخبن��ا 
مقدرته��ا عل��ى انتق��اء مش��روعها 

التحديثي املأمول .
لقد أت��ت ثورة يناي��ر 2011 لتضعها 
أم��ام امتحانات مصيري��ة . وهذا ما 
ال يص��ح ف��ي تركيا الت��ي قد تنضم 
الى االحت��اد األوروب��ي ، والتي يتوصل 
عسكريوها العلمانيون وإساميوها 
ال��ى صيغ��ة م��ا للتعاي��ش تنهض 
عليها دميقراطية على درجة معقولة 
من االس��تقرار . كذل��ك ال يصح في 
ماليزيا التي جت��د ، منذ تولي مهاتير 
محم��د زعامتها ، من يض��رب فيها 
املثل ، ولو بش��يء من املبالغة ، على 
جن��اح املصاحلة بن اإلس��ام واحلداثة 
، وال ف��ي بنغادي��ش الت��ي يتحداها 
الفقر والتكاثر السكاني وطموحات 
العس��كر ، إال أنه��ا م��ع ذلك حتافظ 
عل��ى دميقراطيتها املش��وبة بعيوب 
باكس��تان  ف��ي  حت��ى  وال   ، كثي��رة 
املأزومة جداً : صحيح انه منذ جرمية 
أغتيال بنازير بوتو ، ثم توسع القاعدة 
فيه��ا ، وص��وال الى قتل أس��امة بن 
الدن وم��ا تاه من أحداث ، واألس��ئلة 
اجلدية تطرح حول احتمال انخراطها 
في ح��رب أهلية وحتوله��ا أخطر بلد 
في العال��م . وال يكف اإلرهاب يجدد 
تلك األس��ئلة وال س��يما ان احتمال 
احل��رب م��ع الهن��د ال ي��كاد يختفي 
حتى يطل برأس��ه . غير أن أمر وجود 
باكستان نفسه ، كوحدة سياسية 
، ميل��ك بعض فرص النج��اة ، إذ على 
العال��م كله ان يتدبر أمر االس��تقرار 
، ولو النس��بي ، في بل��د يعيش فيه 
قراب��ة 175 ملي��ون نس��مة . ث��م أن 
املوضوع الذي في باكستان ذو حدين 
، إذ يجعله��ا اكثر فأكث��ر في مرمى 
املراقبة الدولية . وإذا صح الكام عن 
اختراق احل��ركات األصولية واألرهابية 
لبعض أجه��زة الدولة واجليش هناك 
، وهو ف��ي األغلب صحي��ح ، بقي ان 
التي  العام��ة  النيابي��ة  االنتخاب��ات 

أجريت مطال��ع 2008 دلت على ثقل 
جدي يوازن ذاك االختراق ، وهو حتديداً 
القوة التي ما ت��زال تتمتع بها فكرة 
السياس��ة بقي��ادة أح��زاب مدنية ، 
والتي كان��ت وراء الهزمية التي أمكن 

إحلاقها باألصولين .
وهذه الدول جميعاً ال تش��ابه أوضاع 
بلدان كالع��راق أو لبنان اللذين تقيم 
فيهم��ا تناقضات الش��رق األوس��ط 
كله ، فضا عن التناقضات الوطنية 
لكل واحدة منهما . ففيهما حتضر ، 
ولو بتفاوت ، هم��وم البلدان الغربية 
وايران وتركيا وإسرائيل ، ويتجلى ذلك 
في النف��وذ االس��تراتيجي واألجهزة 
واملصالح  واالس��تخباراتية  األمني��ة 
الثقافي��ة  والتأثي��رات  االقتصادي��ة 
واإليديولوجي��ة . وم��ع ان��دالع الثورة 
الس��ورية التي س��ريعاً ما تقاطعت 
مع النزاع الروس��ي- الغربي ، وعجت 
بش��تى أصن��اف النزاع��ات األهلي��ة 
الصغرى ، تب��دى كأن العقود األخيرة 
من عمر السلطنة العثمانية تنبعث 

الى احلياة مجدداً .
وباس��تثناء الس��ودان واليم��ن، ف��أن 
املناط��ق األخرى في العال��م العربي 
نفسه تبدو أفضل حاال. فإذا صح ان 
العالم العربي كله يعاني أزمة واحدة 
مشتركة مع االستبداد ونظام القرابة 
،وقد ترجم ذاك النظام الى سياس��ة 
، بقيت تلك املناط��ق كلها أبعد عن 
الصراع الفلس��طيني –اإلس��رائيلي 
، كم��ا انها اكثر انش��داداً الى الغرب 
، وإما بفع��ل القرب اجلغرافي وروابط 
الهج��رة والعمال��ة ، كم��ا هي حال 
بل��دان املغرب ، وإم��ا بفعل االقتصاد 
النفطي والرش��وة االجتماعية التي 
يخلقها ، كما هي حال بلدان اخلليج . 
وثمة إشارات واعدة أخرى في عدادها 
ان بلدان املغرب حس��مت أمر الدولة 
– األمة فيها ، وبالتالي حلت مسألة 
الوح��دة الترابية الت��ي تبقى قضية 
الصحراء الغربية أكثر هامشية من 
ان تهدده��ا . ال ب��ل األرج��ح ان ابقاء 
ه��ذه القضي��ة حية هدفه تش��ديد 
الفصل ب��ن اجلزائر واملغ��رب وتأكيد 
الفوارق بن اجلنس��ن والدولتن . أما 
اخلليج فيظهر بعض عامات النجاح 
في بناء جتارب متع��ددة عن الدولة – 
املدين��ة وف��ي تطويرها . وه��ي قد ال 
تكفي ألثارة االطمئنان في خصوص 
مس��تقبل اخلليج ، بس��بب التحدي 
اإليران��ي اجلدي��د كم��ا يس��بب منط 
االس��تهاك الب��اذخ وما يس��تدعيه 
م��ن هج��رة توس��ع فج��وة الاتوازن 

الس��كاني ، فضا عن ارساء عاقات 
عم��ل مع العمال املهاجرين ليس��ت 
مقبول��ة وال صحي��ة . وه��ذا كله ما 
ألقته األزمة املالية التي انفجرت في 
2008 أضواء كثي��رة عليه وضاعفت 
اخملاوف الناجمة عن��ه . كذلك جاءت 
االنتفاضة البحرينية وسحقها على 
ي��د الس��عودية ودول اخللي��ج اجملاورة 
تعل��ن ان النفط ال يس��عه ان يلغي 
الطوائف ومشكاتها ، بل املشكات 
عموم��اً . وم��ع ه��ذا ، ثم��ة اكثر من 
س��بب يحمل على تأجيل اخلوف في 
ما خص اخللي��ج ، او على ضبط ذاك 
اخلوف وتبريده ، اهمها درجة اتصاله 
الوثي��ق باالقتصاد العامل��ي واحلماية 
الدولي��ة التي تترتب على ذلك . وهذا 
، ف��ي األق��ل ، ما س��بق ان دلت عليه 
جتربة احلرب لتحرير الكويت في 1991 
الذي احتشد ألجله حتالف دولي غير 

مسبوق .
وأخي��راً ، فالبلدان العربي��ة املذكورة 
ف��ي املغ��رب ومعظم اخللي��ج تضم 
أكثري��ات ديني��ة او مذهبي��ة هي أما 
كاسحة او حاسمة ، وهو ما ال يتوافر 

في بلدان كالعراق ولبنان .
له��ذه األس��باب مجتمع��ة وما اجنر 
عنه��ا م��ن خ��واء مجتمع��ي وم��ن 
ق��دم   ، الوطني��ة  للدواخ��ل  إع��دام 
الش��رق األوس��ط العربي ، م��ن دون 
سائر العالم اإلس��امي ، ثاني جتربة 
ف��ي الوراث��ة اجلمهورية ، بع��د كوريا 
الش��مالية . كان ه��ذا م��ا رأيناه في 
سوريا حن انتقلت رئاسة اجلمهورية 
بع��د رحي��ل حافظ األس��د ف��ي 10 
حزي��ران/ يوليو 2000 الى جنله بش��ار 
ان  توح��ي  التقدي��رات  كل  وكان��ت 
ص��دام حس��ن ، في ما ل��و بقي في 
السلطة ، كان سيورثها ألحد جنليه 
عدي وقصي ، فيم��ا رجح ، في مصر 
، ان يتس��لم جم��ال او ع��اء مب��ارك 
احلك��م م��ن الوالد الرئيس حس��ني 
مبارك قبل ان يس��قط حكم الثاثة 
وبقية ش��لتهم . ولي��س اعتيادياً ان 
ابرز االنتقادات التي وجهت الى ياسر 
عرفات وسلطته الفلسطينية دارت 
حول الفس��اد واحملسوبية ، وهذا قبل 
ان يحص��ل عرفات على دول��ة ، وفي 
ظل ت��وازن ق��وى مع اس��رائيل ليس 
ملصلحت��ه إطاقاً ، فيم��ا املال الذي 
كان يبدد ل��م يأت معظمه من انتاج 

محلي بل من معونات دولية .
 ، اإلس��امية  األح��زاب  بيئ��ة  وف��ي 
ياحظ ان الشرق األوسط العربي لم 
يع��رف جتربة األحزاب التي تؤكد على 

»العدال��ة« او »التنمي��ة« او كليهما 
. ف« العدال��ة والتنمية« هو االس��م 
الذي حمله إس��اميو تركي��ا بقيادة 
رج��ب طي��ب أردوغ��ان ، وق��د أتخ��ذ 
التسمية  اإلندونيسيون  اإلساميون 
نفس��ها ، كما فعل اساميو املغرب 
وموريتاني��ا ، ف��ي ح��ن أس��س ، في 
ماليزي��ا ، أنور ابراهيم حزب »العدالة 
الش��عبية« . وبدورها فأحزاب الشرق 
األوس��ط العرب��ي االس��امية كانت 
وجهتها األق��وى انفص��ال جماعات 
متطرفة وعنيفة عن جسم حركات 
اإلخوان املسلمن التي عّدت معتدلة 
ومهادن��ة لأنظم��ة القائمة . وفيما 
ياح��ظ في بعض آيات اهلل اإليرانين 
اهتمام ، ولو س��اده احلفظ ، بالشعر 
األخاق��ي   ، اإليراني��ن  والفلس��فة 
منهما وغير األخاقي ، فأن األخاقيات 
املتخلفة هي وحدها ما يحكم نظرة 
اإلس��امين العرب الضيقة الى ادب 
 ، وفلس��فتها  وفنها  مجتمعاته��م 
هذا اذا ج��از الكام ع��ن وجود نظرة 

أصا. 
والش��رق األوس��ط العربي هذا ميلك 
خصوصي��ات بارزة كوج��ود األقليات 
الديني��ة واإلثني��ة الكثي��ف في��ه ، 
 ، والصراع الفلسطيني- اإلسرائيلي 
األهمية  البالغ  واملوقع االستراتيجي 
ألنه جنوب اوروبا وروسيا ، وغرب ايران 
، وهم��زة وصل أس��يا بأفريقيا فضا 
ع��ن وجود النفط ف��ي العراق . لكنه 
ايض��ا البقعة التي قطع��ت احلداثة 
فيه��ا ش��وطاً ابع��د مما حص��ل في 
املناطق العربية األخرى . وهذا العامل 
حن ال يترافق مع حتول ثقافي وفكري 
، عل��ى ما ه��ي احلال يجع��ل املعرفة 
بالغرب اكثر تسبباً باحلسد والتوتر ، 
كما يجعل القابلية لتحديث العنف 
وإش��اعته أي دمقرطته ، أعلى مما في 
املناطق األخرى . والبد من ماحظة ان 
القومين العلمانين أنفسهم ، وفي 
عداده��م كثيرون من أبن��اء األقليات 
اإليديولوجيا  اس��تأنفوا   ، املسيحية 
اإلس��امية ، من حيث العداء للغرب 
، ولو مبصطلح��ات حديثة وعلمانية 
أخ��رى . وق��د جاء هذا إم��ا ألن أولئك 
األقلي��ن رأوا ف��ي مزايدته��م عل��ى 
األكثري��ة وس��يلتهم ال��ى االندماج 
فيها واحلصول على قبولها ، أو ألنهم  
وال س��يما منه��م من عرف��وا الغرب 
اكثر من س��واهم ، أو أبكر ، أصبحوا 
أش��د اس��تعجاال في طلب املساواة 
التامة م��ن دون األكتراث بالش��روط 

املسبقة لذلك .

من كتاب االنهيار المديد
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بابل - أمير الجدوعي
ضّي��ف البيت الثقاف��ي البابلي في 
دائ��رة العالق��ات الثقافي��ة إح��دى 
تشكيالت وزارة الثقافة والسياحة 
واآلثار الشاعر والصحفي عبد األمير 
خلي��ل م��راد للحديث عن س��يرته 

اإلبداعية مع قراءات شعرية .
وقال مدير اجللسة عامر اجلشعمي 
إن الضيف يعد من األسماء املهمة 
في املشهد الشعري في محافظة 
بابل خاصة والع��راق بصورة عامة, 
وأن قصيدته شّكلت حضورا فاعال 
وبارزا في الوسط األدبي، مشيرا الى 
أن وزارة الثقافة العراقية طبعت له 
)الوطن  بعنوان  مجموعة ش��عرية 
أول األشياء( كما انه كتب في أغلب 
الصحف واجملالت العراقية من خالل 

نشر نصوصه أو متابعاته األدبي.
من جانبه, قال الش��اعر عبد األمير 
خلي��ل م��راد إن التكوي��ن الثقافي 
لإلنس��ان مه��م ج��دا فه��و مبثابة 
القاعة التي يرتك��ز عليها املثقف, 
وقد زاولت الكتابة والقراءة اليومية 
منذ نعومة أظافري وكان للمكتبات 
املنتش��رة في احملافظة واألماس��ي 
والش��عرية  األدبي��ة  واإلصبوح��ات 
أثره��ا البارز على ثقاف��ة جيلنا في 

ذلك الوقت.

وأج��اب مراد ع��ن رأيه ف��ي قصيدة 
النث��ر فق��ال, إن قصي��دة النثر هي 
األكثر انتش��ارا في الوط��ن العربي 
من قصيدة العمود وقصيدة الشعر 
احلر لكّنها أصبحت تكتب من قبل 

كل من هب ودب.
وعن الصحافة األدبية، قال مراد إنه 
يعتبر نفسه مراقبا جيدا للصحافة 
األدبية منذ زمن طويل وقد اختلفت 
بني زم��ن النظام الس��ابق واحلالي, 
فسابقا ال تس��تطيع نشر قصيدة 
الرقي��ب  ملق��ص  تتع��رض  أن  دون 
والش��طب مبا يتماش��ى مع وجهة 
نظر النظام, ولهذا الس��بب غادرت 
الكثير من التجارب إلى بالد الغربة 
أما اآلن فالنش��ر الصحفي مفتوح 
ومس��موح للجميع لكنها لألسف 
الش��ديد ال ترتقي لكونها نصوصا 

أدبية رصينة.
وقرأ الش��اعر والصحف��ي عددا من 
قصائ��ده الش��عرية ف��ي مختلف 
أغراض الشعر العربي والتي كتبها 
في مراحل مختلفة من عمره. وعلى 
هامش األمس��ية، قرأ احلاضرون من 
شعراء ومثقفني سورة الفاحتة على 
روح الش��اعر احلل��ي الكبير محمد 
عل��ي النجار الذي وافت��ه املنية يوم 

14 – 2 – 2017م.

عبد األمير خليل مراد 
في ضيافة البيت الثقافي البابلي

خبر

أحمد فاضل

من��ذ أمس��ك اإلنس��ان األول في بالد 
م��ا ب��ني النهرين قلم��ه املصنوع من 
القص��ب ليخ��ط على الط��ني أولى 
حروف املعرفة ، حتولت تلك املسامير 
إلى لغة لتكون إولى األبجديات التي 
عرفه��ا العال��م وظلت تش��غل حيز 
تفكيره لتتش��كل بعد قرون طويلة 
مالحم عاش��ت ف��ي الوج��دان حتى 

اآلن.
وألن��ه اب��ن تل��ك األرض راح يبح��ث 
ع��ن قل��م القص��ب املفق��ود ليدون 
م��ن جديد م��ا خطه الش��عراء ليس 
ف��ي بالده فحس��ب ب��ل ف��ي أماكن 
عديدة م��ن الوط��ن العرب��ي الكبير 
، وألن��ه يؤم��ن كذل��ك ب��كل املدارس 
النقدية  أسلوبية كانت أم بنيوية او 
تفكيكية أو محورا شعرياً عمودياً أو 
محورا أفقياً ، حتى املناهج النفسية 
الداخلة في عملية النقد االجتماعي 
منها والتكاملي وما خطته املرأة من 
ش��عر وكتابة ، ونظري��ات الفن للفن 
والفن للحياة ، فقد راح يبتكر طريقة 
جدي��دة ف��ي النق��د - أو لي��س األدب 
عموم��ا كم��ا عهدناه ال يق��ف عند 
قاعدة واحدة أو نظرية -  غايته كانت 
الع��ودة إلى اجلذور التي خطها أولئك 
النقاد العرب األوائل بأسلوب عصري 
ميتهن دهشة الكلمة  وجمالها ، هنا 
في كتابه » االجت��اه املفقود » الصادر 
عن دار نش��ر أمل اجلديدة في سورية 
حديث��ا ، يقتح��م ناقدنا القريش��ي 
األس��وار العالي��ة   للح��روف الت��ي 
توقف عندها عديد الش��عراء متناوال 
منجزه��م الش��عري بق��راءة واعي��ة 
ومستفيضة ، لم يتهيب اسماؤهم 
الكبي��رة الت��ي تّهي��ب مجايلوه من 
النقاد االقتراب منهم والكتابة عنهم 
أمثال د . محمد حس��ني آل ياس��ني ، 
ش��وقي عبد األمير ، إبراهيم اخلياط ، 
اس��ماء صقر القاسمي ، فتحي عبد 
السميع وآخرون استطاعوا من خالل 
قصائده��م أن يحوزوا عل��ى جمهور 
عري��ض م��ن متذوقيه��م  فقدمهم 
ناقدن��ا القريش��ي بطريق��ة مبتكرة 
ورودا  الش��عري  لبس��تانهم  أض��اف 
وأزاهي��ر جميل��ة من حرفه الس��احر 

مستكش��فا بالوقت نفس��ه أماكن 
مضيئ��ة له��ا دالالتها األخ��رى باجتاه 
كان س��يظل مفقودا ل��وال أنه عرف 
الطريق إليه ، فتوقف أمام جتربة كل 
واحد من الذين تناوله قلمه فإذا الذي 
نق��رأه زاد عليه جماال وق��د تكاملت 

صورته ووضحت رؤيته.
 عن د . محمد حسني آل ياسني كتب 
يقول : » إن الش��اعر محمد حس��ني 
آل ياسني من الش��عراء الذين يتمثل 
الش��عر ف��ي وجوده��م ، فهو س��ره 
املعلن في حض��وره وغيابه ، يقول آل 
ياس��ني في أحد لقاءاته : » الش��اعر 
خل��ق متخيال ، متصورا ، حاملا ، غارقا 
في تشكيل احلياة »، وأرى أن تشكيل 
احلي��اة يب��دأ أوال م��ن احل��ب ل��ذا جند 

انحياز شعره التام  للجوهر اإلنساني 
واجلمالي والروحي ، وهنا ال نتكلم عن 
طقس أو مناخ شعري ولكننا نتكلم 
ع��ن نس��يج وبن��اء فك��ري وحضاري 
لش��اعر مخل��ص لش��عره ولفك��ره 
وحلضوره الذي أصبح جزءا أساس��يا 

من املشهد الثقافي واألدبي«.
 أما عن الش��اعر ش��وقي عبد األمير 
فه��و يقول : » فالقصي��دة لديه تبدأ 
من هناك م��ن أور من تلت��ه القمرية 
حت��ى وه��و ف��ي غربت��ه يبح��ث عن 
قيثارت��ه األثيرة و الش��جية ، لذا ترى 
وج��ه احلض��ارة ينعك��س عل��ى ذاته 
وقسمات وجهه السومري  » ، وبنفس 
همة األح��رف األنيقة يذه��ب ناقدنا 
القريش��ي في قراءة الشاعر العراقي 

املغت��رب أدي��ب كم��ال الدي��ن يقول 
فيه : » الش��عراء يحملون ذكرياتهم 
دائم��ا حتى ال يش��عرون بالوحش��ة 
في غربته��م ، فيودعونها املرايا لكن 
ذاكرة املرايا س��راب و السراب حجاب 

ملا بعده.
تصّور أن القصيدة م��رآة وأنَك تدخل 
ف��ي تلك امل��رآة جتتاز ه��ذا االنعكاس 
الهالم��ي للضوء على س��طح املرايا 
وتنف��ذ عب��ر هيولة الزم��ن : أنت اآلن 
داخل القصيدة ، عني الشاعر املتأملة 
في ذاتها أوالً وفي األشياء من  حولها 
متاهي لغ��ة املرايا التي هي ذاتها تبدأ 
من نقطة ال مح��ددة لتنتهي بذاتها 
مرة أخرى » ، إلى أن يقول : » الش��اعر 
أديب كمال الدين مس��حورا باحلروف 

يفت��ح نوافذ القصيدة على س��الفة 
األماني واألحالم ، ويدعونا لندخل إلى 
عالم احلروف املقدس��ة ، تلك احلروف 
التي تستوحش وحدتها فتشتاق إلى 
املعاني في الكلم��ات والكلمات هي 
القصي��دة والقصيدة ه��ي مرآة ذات 
الش��اعر فالش��اعر احلقيقي هو ذات 

قصيدته » .
م��ن هنا ميكن أن نقول أن ناقدنا يقف 
عل��ى درج��ة عالي��ة م��ن التخصص 
والتقني��ات الت��ي تتطل��ب معرف��ة 
مهنية لفه��م النقد ال��ذي ال يعني 
بالض��رورة العث��ور عل��ى األخط��اء ، 
ولكن��ه ق��د يعن��ي فق��ط االنحي��از 
واستكشاف جوانب مختلفة إلبداع 

الكاتب أو الشاعر .

ناظم ناصر القريشي واإلبحار نحو سحر الحروف 

قراءة

للجغرافيا حكايتها أيضا ، بني بغداد و اجلزائر مسافة 
ح��ب و تأري��خ و قصائد طويلة نظمت في مس��اندة 
الثورة اجلزائرية الكبرى ، كل هذه املعاني احتش��دت 
في ذهني و أنا أشد الرحال حلضور املؤمتر الدوري الحتاد 
األدب��اء العرب ، بالطبع احضره للمرة األولى كما أزور 
اجلزائ��ر للمرة األولى أيض��ا ، لألولى نكهتها اخلاصة ، 
نكه��ة احلدس و التوقع التي ترافقك طيلة الطريق  ، 
كانت ثمة ندوة مرافقة لالجتماعات محورها األساس 
) جتلي��ات املقاومة في الش��عر العربي ( أظنه محورا 
من وح��ي املكان ) اجلزائر ( أرض الش��هداء و املقاومة 
ضد احملتل ، ما يهمنا اآلن هو أن نلقي ضوءا كاش��فا 
عل��ى هذه املوضوعة ، ثمة أس��ئلة من قبيل : هل ما 
زال القاموس السياس��ي التقليدي ساري املفعول ؟ 
بالطبع ال نريد أن نقلل من تضحيات الشعوب لكننا 
نتس��اءل عن مصير هذه الش��عوب بعد أن ضّحت ! 
ت��رى هل املقاومة هي الفعل العس��كري لدحر اآلخر 
أم ثم��ة صعيد نغفله دائما هو نح��ن ؟ هذه املداولة 
للتذكي��ر بأن دح��ر اآلخر وحده ال يكف��ي بل البد من 
معاين��ة الثقوب التي تغري هذا ) اآلخر ( بالتلصص و 
الدخول الى غرفنا الس��رية ! .. إن اجملتمعات بإصرارها 
على قيم التصدع و رفض املمارس��ات النقدية تؤثث 
منطقة فراغ تس��تدعي رياح اآلخ��ر دون أن تعلم لذا 
ينبغ��ي مقاومة ال��ذات اخلاملة أوال ، أنس��اق اخلراب 
التي تتقدم مش��هدنا بوصفها أجندات ناجعة وهي 
ليس��ت كذلك ، ثمة ف��رق بني مقتضي��ات اإلعالم و 
الدالل��ة التي نتوخاها ، مللنا الش��عارات التي كانت 
و ما زالت تتصدر الصحف و احملافل ، الس��ؤال األهم 
: كيف نق��اوم ؟ عندما نتحدث عن اآلخر كأننا نبّريء 
أنفس��نا التي ه��ي أول��ى أن نقاومه��ا أوال !  ينبغي 
تخليص و شطف هذا التعبير من داللته السياسية 
املستهلكة ، نحتاج الى املقاومة الثقافية ،  مشروع 
نهضة يأخذ بنظر االعتبار أن البالغة ال تصلح خطاب 
حضارة بعد أن أثبتت التجارب ذلك ، علينا أن نتساءل 
عن بالغة التجربة و املمارس��ة احلية التي نتوخاها .. 
ف��ي أكثر من موض��ع قلت : إن محارب��ة القبح أرقى 
درجة من درجات اجلم��ال مبعنى ليس مهما أن نصنع 
اجلمال وحده بل األهم أن نحميه من تصدعات التلف 
و التزوي��ر التي تطاله حد اختالط األوراق و ال ننس��ى 
أن العاجزي��ن و الضعف��اء يس��تفيدون بالضرورة من 
ه��ذا اخللط .. الن��ص املقاوم هو الن��ص  الذي ينتمي 
ال��ى جتربته بقوة و هنا تكم��ن أصالته ال النص الذي 
يستدعي و يجتّر ، يهدر بالغة الواقع لصالح اخلرافة 
و الالشيء ، هذه االنتباهات و سواها أعّدها احترازية 
ك��ي ال ينقل��ب مفهوم املقاوم��ة الى ض��ده : نقاوم 
اللص و ننس��ى احلراس الذين غفل��وا أو تغافلوا و رمبا 

استدعوا هذا اللص!

من الجزائر..

جمال جاسم أمين 

بهذا قوة شعبية النص في توسطه بني 
الشفاهي املتداول، وبني األدب الرصني.

عبد احلميد بعلبك��ي غطى في حديثه 

فت��رات تاريخي��ة حساس��ة م��ن القرن 
العشرين، واستعمل األسماء الصريحة 
ت��ارة، واألح��رف األول��ى تارة أخ��رى، وهو 

غي��ر منفصم ع��ن الظرف السياس��ي 
وتش��وهات الواقع، ويدرك متاما أن األدب 
الش��عبي فعال إذا ما أعيد إنتاجه، فهو 
يعطين��ا إس��قاطات جدي��دة، وينبهنا 
إلى اللذعة الس��اخرة. ورغ��م ان محور 
قصص بعلبكي هي قرية عديس��ة في 
اجلن��وب اللبناني إال انه جع��ل من هذه 
البقع��ة منطلق��ا الكتش��اف العالم، 
فأه��ل عديس��ة وصل��وا إل��ى اليم��ن، 
والكويت، وفلس��طني، وحتى االرجنتني، 
وهم ببس��اطتهم، وعفويتهم ينتجون 
حكمة مبطنة س��واء في تدبر العيش، 
أو ف��ي انتهاج اجلدية في الظرف احلياتي 

وكوميديته السوداء.
لقد أعاد عبد احلمي��د بعلبكي صياغة 
ذاكرته وفق النس��ق الش��عبي، وأطلق 
احلكايات التي سمعها، أو عاصر فرادتها 
بصيغ��ة قريب��ة من الواقع  مس��تعمال 
فطنة الس��اخر الذي يتوص��ل بنباهته 
العقلي��ة إلى عم��ق احلكم��ة، فالعقل 
وإن كان غي��ر مغ��ذى  البش��ري حت��ى 
بالنظري��ة العلمي��ة، فان��ه يتمكن من 
الوص��ول ال��ى احلقيق��ة باس��تنتاجاته 
الفطرية، وهذا بالتحديد ما ترتكز عليه 
لتكون مشاركة  الشعبية  الشخصية 

في صناعة احلياة. 
الناحي��ة  م��ن  الكت��اب  ه��ذا  أهمي��ة 
القصصي��ة تب��دو أكثر وضوح��ا، فإدارة 
الن��ص ج��اءت بارع��ة كونه��ا صنع��ت 
عشرات الش��خصيات ولم تعتمد على 
تدوينات س��ابقة، ومت��ت معاجلتها وفق 

عناصر القص.
 وإذا ما أدرجنا التصنيف السيري ضمن 
الواق��ع ال��ذي يحاك��ى فني��ا ف��ان هذه 
الش��خصيات الواردة في الكتاب تنتمي 
إلى بعلبك��ي أكثر م��ن انتمائها تاريخ 

عديسة. 
كتاب »حديث الش��يخوخة« عمل باهر 
يضاف إلى اجنازات عبد احلميد بعلبكي 
في الرس��م والنحت واإلبداع الش��عري 
والنثري وإذا كان هنا قد اقترب من األدب 
الش��عبي، فانه ترك لن��ا كتابا قصصيا 

فائق الصنعة واجلمال.

نزار عبد الستار

اإليج��از وفن تبط��ني احلكمة الس��اخرة 
من امل��ع ما أوجده عب��د احلميد بعلبكي 
في منجزه البديع »حديث الشيخوخة« 
فهذا الكتاب الذي يحتوي على حكايات 
ونوادر شعبية لبنانية صيغت بتشكيل 
بارع، وتعشيق سلس بني العامية، وآيات 
اللغ��ة الفصح��ى أعط��ى دفق��ا جديدا 
بعلبكي  فالتقاط��ات  الس��اخر،  ل��ألدب 
الت��ي وازنت بني فن الق��ص اللماح، وبني 
توظيف الش��خصية الس��اخرة، أوجدت 
لن��ا منطقة جديدة من األدب الش��عبي، 

وشكال مبتكرا من النوادر.
عب��د احلمي��د بعلبك��ي ) 1940 � 2014( 
في كتابه »حديث الش��يخوخة« الصادر 
عن دار نوفل / هاش��يت أنط��وان ببيروت، 
يس��ّهل علينا اكتش��اف العمق الذكي 
والساخر للفعل البش��ري في االحتيال، 
والتقمص، واملراوغ��ة، وحتى في االجرام، 
وهو ينبهنا إل��ى الطاقات االبتكارية في 
الشخصية الش��عبية، وآلية اشتغاالت 
العق��ل الفط��ري، وكذلك التدب��ر الذي 

يوجده العوز، والفقر، والغباء. 
مينحنا عبد احلميد بعلبكي طبقات عدة 
من االكتشاف، وينتخب النوادر من خالل 
الواقع��ة ولي��س من خالل الش��خصية 
النمطية ذات النس��ق الواح��د كما في 
ادب الن��وادر الق��دمي.  عبقري��ة بعلبكي 
كامن��ة ف��ي رويه الش��فاف، وهندس��ة 
تراكيبه، والتعش��يق الفن��ي بني احمليط 
اللغ��وي للش��خصية الش��عبية، وب��ني 

براعة القص، ومجهرية اإليجاز. 
إن التكني��ك ال��ذي قدم��ه بعلبكي في 
هذه الن��وادر ينطلق من قاع��دة النكتة، 
أو الومضة الس��ريعة الت��ي إذا ما طالت 
فإنه��ا س��تخرب النس��يج، وتضيع قوة 
الضربة الفني��ة. لقد وظف بعلبكي فن 
الروي الش��عبي في لوحاته القصصية، 
واعتمد بنية »احلدي��ث« إليجاد تصنيف 
مقارب للحقيقة، وهو ان هذه املوتيفات 
احلكائية ه��ي حديث ش��يخوخة معززا 

في »حديث الشيخوخة« 

عبد الحميد بعلبكي وفطنة الساخر

أما عن الشاعر شوقي 
عبد األمير فهو يقول: 
»فالقصيدة لديه تبدأ من 
هناك من أور من تلته 
القمرية حتى وهو في 
غربته يبحث عن قيثارته 
األثيرة و الشجية ، لذا ترى 
وجه الحضارة ينعكس 
على ذاته وقسمات 
وجهه السومري

غالف الكتاب
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»الفيفا« يتفّقد مالعب 
أربيل والبصرة وكربالء

ثالثية للنجف في 
شباك نفط الوسط 

»خماسي الشباب« 
يبدأ معسكر مصر

بغداد ـ الصباح الجديد:
بدأت أول أمس، جولة وفد االحتاد الدولي لكرة القدم 
»الفيف��ا« بتفق��د مالع��ب أربيل والبص��رة وكربالء 
ضم��ن اط��ار الس��عي لتق��دمي مل��ف متكامل عن 
مالع��ب العراق من أج��ل رفع احلظ��ر املفروض على 

املالعب العراقية.
م��ن جانبها، ف��ان وزارة الش��باب والرياض��ة قامت 
بتهيئة جمي��ع متطلب��ات الضيافة للوف��د الزائر، 
فضالً عل��ى عملها الدؤوب والتنس��يق مع اللجنة 
االوملبية واحتاد الكرة والفروع العاملة في احملافظات 
واجله��ات الس��اندة والوزارات اخلدمي��ة واالمنية في 
بل��وغ اعل��ى درجات التهي��ؤ االمثل م��ن أجل خروج 
الوف��د بانطباع��ات ايجابية عن مالع��ب العراق وما 
يتوف��ر فيها م��ن درجة عالي��ة من االمان وش��روط 

الفيفا املناسبة لتضييف املباريات الدولية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
متك��ن فري��ق ن��ادي النجف م��ن حتقيق الف��وز على 
ضيف��ه نفط الوس��ط، بثالثة اه��داف مقابل هدف 
واحد لنفط الوس��ط في املب��اراة التي اقيمت أمس 
مبلع��ب النج��ف، وه��ي مؤجلة م��ن اجلول��ة ال� 15 
ملباري��ات املرحل��ة االولى لدوري الك��رة املمتاز، هدف 
السبق للنجف حمل امضاء الالعب عدي جفال في 
الدقيقة 15، لينتهي الش��وط األول بهذه النتيجة، 
فيم��ا ادرك فرحان ش��كور ه��دف التعدي��ل لنفط 

الوسط في الدقيقة 51.
واضاف احملترف السوري أحمد الدوني هدفني لفريقه 
النج��ف، وبفوزه رف��ع النجف رصيده ل��� 28 نقطة 
متقدم��اً الى املرتبة الثامنة، ف��ي حني حافظ نفط 
الوس��ط على نقاطه ال��� 37 باملرك��ز الثاني.. يذكر 
ان نادي النفط يتصدر الئح��ة ترتيب الدوري وله 40 

نقطة.

بغداد ـ عدي صبار*
ب��دأ منتخبن��ا الش��بابي بكرة اخلماس��ي معس��كره 
التدريب��ي ف��ي مدين��ة 6 أكتوب��ر بجمهوري��ة مص��ر 
العربي��ة حتضيراً للمش��اركة ف��ي نهائيات أمم آس��يا 
التي تضيفها تايالند ش��هر آيار املقبل، وبحسب مدير 
الفريق، عقيل عبد الزهرة، فان املعسكر التدريبي ياتي 
ضم��ن املنهاج التدريبي ال��ذ1ي وضعه مدرب منتخب 
الش��باب بخماس��ي الكرة علي طال��ب، منوهأً إلى ان 
جلن��ة الص��االت تتطلع الى االس��تفادة من معس��كر 
مصر ف��ي اجراء تدريبات مكثفة ومباريات ودية وتغيير 
اج��واء لالعب��ي املنتخب مب��ا يصب في صال��ح تطوير 

مستوياتهم الفنية.

* املنسق اإلعالمي للجنة اخلماسي

بغداد ـ إعالم المركز:

اختت��م املرك��ز الوطن��ي لرعاي��ة 
املوهب��ة الرياضي��ة بك��رة الي��د، 
بطول��ة )التحري��ر األول��ى( الت��ي 
الش��باب  وزي��ر  برعاي��ة  اقيم��ت 
والرياض��ة عب��د احلس��ني عبطان 
على مدى يومي االربعاء واخلميس، 
مبش��اركة بغداد، ال��ى جانب فروع 
وميس��ان  النج��ف  محافظ��ات 

والبصرة وواسط والسماوة.
اس��فرت النتائ��ج النهائي��ة ع��ن 
تتويج ميس��ان باملرك��ز االول تاله 
بغداد، ثم السماوة ثالثاً، فالنجف 
رابعاً وجاء البصرة باملركز اخلامس 

ثم واسط بالترتيب السادس.
حضر حف��ل النهائي ال��ذي اقيم 
ظهر أول أمس، مدير قسم املركز 
رؤوف  بس��ام  الكات��ن  الوطن��ي 
ورئي��س احت��اد ك��رة الي��د املركزي 
س��الم ع��واد ود. فاتن غ��امن مديرة 
املراك��ز التدريبية في وزارة التربية 
ود. محمد جاسم عثمان االستاذ 
التدريسي في جامعة بغداد/ كلية 
التربي��ة البدنية وعل��وم الرياضة، 

وشخصيات رياضية اخرى.
عل��ى  الفني��ة  اللجن��ة  تألف��ت 
البطولة من عبد الوهاب محمود 
وعلي حس��ن عل��ي، فيما ضمت 
اللجنة التنظيمي��ة عبد الوهاب 
محمود وأخالص حس��ني وصالح 

حسن مصطفى وعلي حسن.
وزعت اجلوائ��ز بني الف��رق الفائزة، 
فضالً عل��ى اختي��ار افضل العب 
ف��ي البطولة مجتبى باس��م من 
ميس��ان، فيما فاز ب��كأس افضل 
املنافس��ات  ف��ي  مرم��ى  ح��ارس 
عباس س��عد من بغداد، ومت اختيار 
4 العب��ني للفوز بجائ��زة االفضل 
ف��ي الطول والق��وة البدنية، وهم 
بغ��داد  م��ن  مصطف��ى  س��جاد 
وأحمد هاش��م من واس��ط وعلي 
مهدي من البصرة وحسني باسم 

من السماوة.
كما، مت تكرمي الطاقم التحكيمي 
الذي ق��اد البطولة وه��م ) صباح 
داود وصبري ياس��ر وب��الل إبراهيم 
ومحمد س��عد واس��امة س��امي 
وعل��ي حس��ن(، وكذل��ك مت تكرمي 
اإلعالمي��ني الذين واكبوا البطولة 
) علي��ة عزم وعباس ك��ردي وعلي 
مه��دي وحس��ني قاس��م وف��الح 

الناصر وكرمي درويش(.
مدير قسم املركز الوطني لرعاية 
املوهبة الرياضية، الكابنت بس��ام 
وزي��ر  توجيه��ات  ان  اك��د  رؤوف، 
الش��باب والرياضة عبد احلس��ني 
عبطان، تهدف إل��ى تعزيز العمل 
في دعم مشروع املوهوبني وتنظيم 
االلعاب،  ف��ي ش��تى  املنافس��ات 

كما هي توجيهات املش��رف العام 
د. ع��الء عب��د الق��ادر ال��ذي يتابع 
ميدانياً العمل ويش��يد باملالكات 
االداري��ة والفني��ة العامل��ة ف��ي 
املرك��ز الوطني، مضيفاً ان هنالك 
تنس��يقاً بني جميع العاملني في 
قس��م املركز الوطني ف��ي تأمني 
واملهرجان��ات،  البط��والت  جن��اح 
فالنج��اح لن يتحق��ق اال بتكاتف 

اجلهود.
واض��اف: التف��وق ف��ي البطول��ة 
اخلاصة بك��رة اليد، يؤك��د جدارة 
العمل في قس��م املركز الوطني، 
فضالً عل��ى ان الفن��دق الرياضي 
الوف��ود  اس��كان  ف��ي  اس��هم 
وتقلي��ص نفق��ات البطولة التي 
ش��هدت حضور فن��ي الفت لفرق 

احملافظات وه��ذا يؤكد دقة العمل 
في مراكز احملافظات، مش��يراً إلى 
ان امل��دة املقبلة ستش��هد اقامة 
العدي��د م��ن البط��والت اقربه��ا 
بطول��ة العاب الق��وى التي كانت 
مقرراً لها ان تق��ام االيام املاضية، 
لكنها تأجلت بس��بب املظاهرات 
وقطوعات الطرقات، حيث سيتم 
تنظيمها في مدة ال تتجاوز ال� 14 

يوماً املقبلة.
وثم��ن رؤوف جه��ود إع��الم املركز 
الوطن��ي ف��ي متابعات��ه للحدث 
أوالً ب��أول، والعم��ل ال��دؤوب على 
تقدمي رس��الة مهني��ة للجمهور، 
عاداً اإلعالم ش��ريكاً أساسياً في 

النجاحات.
م��ن جانبه، ع��د رئيس احت��اد كرة 

اليد املركزي، س��الم عواد، تنظيم 
بطول��ة التحري��ر األول��ى، بانه��ا 
خطوة في االجت��اه الصحيح الذي 
يس��هم في تعزيز اجلان��ب الفني 
لالعبني الواعدين، وان املنافس��ات 
كش��فت املواه��ب الت��ي متلكها 
احملافظات وبغداد، بالتالي سيكون 
الحتاد اللعب��ة خيارات اوس��ع في 
انتق��اء الالعبني املؤهل��ني للدفاع 
ع��ن ال��وان منتخباتن��ا الوطني��ة 
للفئ��ات العمرية الت��ي تنتظرها 

استحقاقات خارجية مهمة.
وق��دم ع��واد، ش��كره الى قس��م 
املركز الوطني عللى تهيئة جميع 
متطلبات النج��اح للبطولة التي 
حقق��ت جناحاً واضحاً في ش��تى 
والفني��ة  التنظيمي��ة  اجلوان��ب 

واالدارية.
فيما، اش��ادت الدكتورة فاتن غامن، 
مدي��رة املراكز التدريبي��ة في وزارة 
التربية، باجلهود التي تبذلها وزارة 
الش��باب والرياضة ممثلة بقس��م 
املركز الوطني الذي يرعى املوهوبني، 
مؤكدة انها تابعت مستويات فنية 
متقدمة ج��داً، متيز به��ا الالعبني 
الواعدين في البطولة، كما أكدت 
ان هنال��ك تطوراً واضح��اً في اداء 
فرق احملافظات وهذا ش��يء جميل 
ان تب��رز محافظات بكرة اليد على 

صعيد الفئات العمرية.
م��ن جانب��ه، وص��ف م��درب فريق 
ميس��ان الفائ��ز ب��كاس البط��ل، 
حيدر ناصر، الفوز بكأس البطولة، 
ان��ه، تاكي��داً ملا قدم��ه فريقه في 
البطول��ة م��ن مس��تويات فني��ة 
عالية، وحتقيقه الف��وز في جميع 
مباريات��ه اخلم��س الت��ي لعبه��ا، 
وبذلك يعد خط��ف اللقب مهماً 
ف��ي أول بطول��ة تش��ترك فيه��ا 
بك��رة  وبغ��داد  احملافظ��ات  ف��روع 
اليد للموهوبني، وتابع، ان رس��الة 
البطول��ة، وصل��ت، وه��ي ان كرة 
اليد ماضية في الطريق الصحيح 
انطالقاً م��ن املواهب الواعدة التي 
أك��دت مهاراتها الفني��ة العالية 
البطولة  لتك��ون  املنافس��ات  في 
باب��اً الحتاد اللعبة م��ن أجل اختيار 
لصف��وف  وضمه��م  االفض��ل 
الناش��ئني  لفئة  الع��راق  منتخب 
ال��ذي سيش��ترك ف��ي بط��والت 
خارجية في املدة املقبلة، مبيناً ان 
ملركز ميس��ان بالتأكيد حصة في 
املتميزين  املشرفني على  اختيارات 
ف��ي البطولة، كما اوض��ح ان فوز  
العب الفريق مجتبى باسم بكأس 
االفض��ل في البطولة، يعد اضافة 
دليالً على ظه��وره املتألق، كما ان 
الف��وز ه��و جلميع عناص��ر الفريق 
امليس��اني الذين اثبت��وا جدارة في 
اعت��الء منص��ات التتويج وخطف 

الكاس.

ضمن منهاج المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية بكرة اليد

ميسان يظفر بكأس بطولة »التحرير األولى« وبغداد وصيفًا

اإلمارات تضّيف نجمات العالم ابتداًء من يوم غٍد

العواصم ـ وكاالت:

الدمناركي��ة  التن��س  العب��ة  تب��دأ 
كارولني فوزنياكي، األس��بوع املقبل، 
رحل��ة البحث عن لقبه��ا الثاني في 
بطولة س��وق دبي احلرة للتنس، بعد 
6 سنوات من تتويجها باللقب األول 
على حس��اب الروس��ية س��فيتالنا 
كوزنيتسوفا، وتبدو مهمتها صعبة 
ضم��ن قائمة تض��م 7 العب��ات من 
املصنفات العشر األوائل في العالم.

 وتأت��ي مش��اركة املصنف��ة األولى 
س��ابقاً في تنس دبي، عقب موسم 
حاف��ل بالصعوبات ش��هد تعرضها 
لإلصابة في الكاح��ل أثناء التدريب، 
األم��ر ال��ذي اضطره��ا للتغيب عن 
جمي��ع منافس��ات اجلول��ة األوروبية 
عل��ى املالعب الطينية، مب��ا في ذلك 
بطولة فرنسا املفتوحة، والحقاً أملت 
به��ا إصابة أخ��رى ف��ي ذراعها خالل 
مش��اركتها في موس��م املنافسات 
الصلب��ة،  األرض  عل��ى  األمريكي��ة 
وتراجعت إل��ى التصنيف 74 بحلول 

بطولة الواليات املتحدة املفتوحة.
ورغم ذلك شقت فوزنياكي طريقها 
بقوة إلى نص��ف نهائي آخر بطوالت 
جراند سالم للموس��م املاضي، قبل 

أن توق��ف تقدمه��ا أجنلي��ك كيرب��ر 
التي توج��ت الحقا باللقب، وواصلت 
بطول��ة  لق��ب  بانتزاعه��ا  تألقه��ا 
طوكي��و وتغلبت ف��ي طريقها على 
املصنف��ة الرابع��ة وحامل��ة اللقب 
نص��ف  ف��ي  رادفانس��كا  أني��ازكا 
النهائ��ي، كذلك توجت ب��دورة هوجن 
ك��وجن الدولي��ة مع��ززة رصيدها من 

األلقاب إلى 25 خالل مسيرتها.
النائب  ورح��ب كول��م ماكلوكل��ني 
اإلدارة  مجل��س  لرئي��س  التنفي��ذي 
والرئيس التنفيذي لس��وق دبي احلرة، 
اجله��ة املالكة واملنظم��ة للبطولة 
مبش��اركة كارول��ني فوزنياك��ي التي 
س��فيرة  عدي��دة  لس��نوات  بقي��ت 
لعالمة س��وق دبي احلرة، مشيراً إلى 
جناحها في بلوغ نصف نهائي خمس 
من البطوالت الس��ت التي خاضتها 
ف��ي دب��ي س��ابقاً، وإنزاله��ا الهزمية 

ب�كوزنيتسوفا في نهائي 2011.  
وبعد تعافيها من اإلصابات وعودتها 
الناجحة إلى مالعب الكرة الصفراء 
متجاوزة تل��ك املرحلة العصيبة في 
مس��يرتها، تس��تعد فوزنياكي التي 
دخل��ت مجدداً قائم��ة املصنفات ال� 
20 األوائ��ل لتقدمي أفض��ل ما لديها، 
الس��تعادة لقبها في دبي رغم عدم 
وصوله��ا الت��ام إلى املس��توى الذي 

كان��ت عليه من قب��ل، غير أن ثقتها 
بنفسها تبقى عالية.

وقالت: »أح��اول تقدمي عروض أفضل 
هذا العام، وأشعر أني بدأت في ذلك، 
وثقتي عالية وأنا متفائلة، انطالقتي 

هذا املوسم أفضل من العام املاضي، 
وأعتق��د أني ل��م أعد تل��ك الالعبة 
املس��تجدة، و فع��الً قم��ت بالتركيز 
عل��ى النواحي األساس��ية في أدائي 
وعمل��ت عل��ى ذل��ك بج��د وللم��رة 

األول��ى منذ زمن طوي��ل ال أعاني من 
أية مش��كلة، وأبذل قصارى جهدي 

للحيلولة دون تعرضي لإلصابة«.
وأش��ار صالح تهلك مدي��ر البطولة 
إلى النجاحات التي حققتها كارولني 

فوزنياكي ف��ي دبي، مؤك��داً أنها ما 
زال��ت مرش��حة قوية لني��ل اللقب 
وُمرحبا بعودتها إلى ملواجهة أفضل 

جنمات التنس في العالم. 
وتض��م قائمة الالعبات املش��اركات 
ف��ي بطولة دبي له��ذا العام إضافة 
أجنلي��ك  األملاني��ة  فوزنياك��ي،  إل��ى 
الثاني��ة وبطل��ة  كيرب��ر، املصنف��ة 
الوالي��ات املتحدة املفتوحة، كارولينا 
الفائزة ببطولة بريسن  بليشكوفا، 
س��يبولكوفا،  ودوميني��كا   ،2017
احلائزة على لق��ب البطولة اخلتامية 
حملترفات التنس، واملصنفة السادسة، 
أنيازكا رادفانس��كا، بطلة تنس دبي 
الس��ابقة، وجاربني موجوروزا، حاملة 
لقب فرنس��ا املفتوحة، وس��فيتالنا 
كوزنيتسوفا التي وصلت إلى نهائي 
دبي ث��الث م��رات والفائ��زة ببطولة 
الصاع��دة  والبريطاني��ة  موس��كو، 
جوان��ا كونت��ا، احلائزة عل��ى بطولة 

سيدني 2017.
 وتق��ام بط��والت س��وق دب��ي احل��رة 
متلكه��ا  الت��ي  للتن��س  املفتوح��ة 
وتنظمها سوق دبي احلرة، حتت رعاية 
الش��يخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
نائب رئي��س الدول��ة، رئيس مجلس 
الوزراء، حاكم دبي، وجتري منافساتها 
خالل الفترة من يوم غٍد االحد، وحتى 

4 آذار املقبل.
وتس��تهل البطول��ة الت��ي تنطل��ق 
على ستاد السوق احلرة في القرهود 
بدبي، مبنافس��ات الس��يدات )برمييير 
5(، وتليه��ا بطول��ة الرج��ال من فئة 
500 في 27 ش��باط احلالي، ويشارك 
فيه��ا املصن��ف األول عاملي��اً آن��دي 
موراي، وروجيه فيدرر، بطل أستراليا 
املفتوح��ة واحلائ��ز عل��ى لق��ب دبي 
7 م��رات، واملصن��ف الثال��ث س��تان 
فافرين��كا، حامل لقب دب��ي والفائز 
بث��الث من ألق��اب البط��والت األربع 
الكب��رى، وتوم��اس بيرديت��ش وجايل 

مونفيلس.
إل��ى ذلك، أعلن��ت اإلس��بانية كارال 
سواريز، أنها لن تش��ارك في بطولة 
دب��ي للتنس، بس��بب ع��دم تغلبها 
عل��ى اآلالم الت��ي تش��عر به��ا ف��ي 
الكت��ف األمي��ن منذ مرحل��ة ما قبل 
انطالق املوس��م، وأثرت بالفعل على 
أدائها في أستراليا املفتوحة للتنس، 
حيث ودعت البطولة مبكرا.. وكانت 
أس��تراليا املفتوح��ة، أول��ى بطوالت 
اجلراند س��الم األربع ه��ذا العام، هي 
البطولة الوحيدة التي شاركت فيها 
املصنف��ة ال�14 عامليا هذا املوس��م، 
وودعتها من الدور الثاني بسقوطها 

أمام الرومانية سورانا سيرستيا.

تقرير

فوزنياكي تخوض منافسة صعبة للفوز باللقب الثاني في دبي

شخصيات رياضية تشارك اإلجناز امليساني »بعدسة: عباس كردي«

فوزنياكي

مفكرة الصباح الجديد

خيخون ـ أتليتكو مدريد
ريال مدريد ـ إسبانيول

إمبولي ـ التسيو

3:00 عصرًا
6:15 مساًء

10:45 مساًء

الدوري اإلسباني

الدوري اإليطالي

بغداد ـ الصباح الجديد:
اتفق االحت��اد العراقي لكرة القدم 
مع نظيرة الك��وري اجلنوبي على 
خ��وض لق��اء ودي ب��ني الفريقني 
يقام في السابع عشر من حزيران 
املقب��ل ف��ي دب��ي، وق��ال عض��و 
االحتاد كام��ل زغير في تصريحات 
صحفي��ة ان االحتادي��ن العراق��ي 
ف��ي  اتفق��ا  اجلنوب��ي  والك��وري 

الدوحة وعلى هامش ندوة الفيفا 
أن يلتقي��ا ودياً في دبي حتديدا في 
السابع عش��ر من حزيران املقبل 
املنتخ��ب  ملواجه��ة  اس��تعدادًا 
اليابان��ي في اجلول��ة الثامنة من 

تصفيات كأس العالم.
املس��بق  "التخطي��ط  وأوض��ح: 
إلقامة املباريات الودية ضروري جداً 
كي تك��ون حتضيرات الفريق جيدة 

قبل خوض املباريات الرسمية، على 
خالف م��ا وقعنا به قب��ل مباراتي 
استراليا والسعودية بسبب ضيق 
الوق��ت، وبالتال��ي تأم��ني مب��اراة 
جتريبية بوق��ت مبكر يكون ضمانا 
حقيقي��ا لتحضي��رات املنتخ��ب.. 
يذك��ر ان املنتخ��ب العراقي يحتل 
املركز اخلامس في اجملموعة الثانية 

برصيد ثالث نقاط فقط.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أحرز منتخبنا الوطني لفئة الشباب 
ب�س��الح الس��يف العربي، الوسام 
البرون��زي ف��ي اختت��ام منافس��ات 
بطول��ة الفج��ر الدولي��ة املفتوحة 
التي ضيفته��ا مدين��ة األحواز في 
إيران، وحاز املنتخ��ب املضيف، على 
رئيس  الذهبي، وبحس��ب  الوس��ام 
احت��اد املب��ارزة املركزي، زياد حس��ن، 
فان املنتخب اإليراني املصنف سابع 
على عاملي��ا، ويضم في صفوفه من 
أب��رز جن��وم العالم، تف��وق ليخطف 
الذهب، وتابع ان في البطولة اشترك 
فيه��ا العراق مبنتخب��ات املتقدمني 

والش��باب والناش��ئني بوف��د ض��م 
22 العباً، باش��راف امل��الك التدريبي 

املؤلف من بالل قاسم وعلي محمد 
وعصام قاسم وصادق زامل.

بغداد ـ الصباح الجديد:
ف��ي إطار منهاجه الس��نوي لعام 
٢٠١٧ ، زار فري��ق املرك��ز الوطن��ي 
لرعاي��ة املوهب��ة الرياضي��ة لكرة 
املرك��ز الوطني  الطائ��رة مؤخ��راً 
الفرع��ي باللعب��ة ف��ي محافظة 
القادس��ية ، وأقام هن��اك تدريبات 
مشتركة مع فريق الديوانية ، وقال 
مدير املركز الوطني لكرة الطائرة 
الكاب��نت ع��الء ش��اكر ان الزي��ارة 
جاءت حلاج��ة الفريق الى املباريات 
الكثي��رة مع ف��رق املراكز الفرعية 
باحملافظ��ات ، وكخطوة أولى على 
هذا الطريق وبه��دف تفقد مركز 
اللعبة في احملافظة واالطالع على 
عمل املدربني ومستويات الالعبني 
، خاص��ة وان مركز الديوانية بكرة 
الطائ��رة متميز ف��ي عمله بنحو 
كبير ، واصفاً ف��ي تصريح العالم 
املركز الوطني الزيارة باملثمرة جداً 
وق��د احيط وف��د املرك��ز الوطني 
بترحي��ب و وفادة خاص��ة من قبل 
ابت��داءاً  الديواني��ة  مرك��ز  ادارة 
من مدي��ره طالب جاب��ر ومعاونه 
وصوالً الى املالك التدريبي وجميع 
العامل��ني هناك، فضالً عن محبي 

اللعبة في احملافظة.
 وأكد شاكر ان التدريبات املشتركة 
بني مركزي بغداد والقادسية كانت 
ناجحة وأجنزت الهدف منها حيث 
مت اختي��ار العبني موهوبني واعدين 
من كال املركزي��ن ولعبوا بطريقة 
٣*٣ ، وقد أفرزت املنافسة الوقوف 
على املستويات األدائية احلقيقية 

لالعب��ني فض��الً ع��ن تش��خيص 
نق��اط الضع��ف واألخط��اء التي 
حصلت اثناء اللع��ب وقد وضعنا 
اليد عليها ونعمل على معاجلتها 

حالياً.
ش��اكر أضاف ان مرك��زه الرئيس 
ف��ي بغداد أعد خطة لزيارة جميع 
فروع��ه في احملافظات ، وس��تكون 
احملط��ة التالي��ة ف��ي محافظ��ة 
ميس��ان ، وم��ن ثم املثن��ى وأخيراً 
ف��ي مركز موهب��ة ك��رة الطائرة 
ف��ي البص��رة ، ونخط��ط إلقامة 
اخ��رى مع  مباري��ات ومنافس��ات 
فرق تلك الف��روع للمركز الوطني 
لك��رة الطائ��رة ، مش��يراً الى انه 
ملس حماس��ة لدى العبي ومدربي 
فرع املرك��ز في القادس��ية لهذه 
التي  املشتركة  والتدريبات  الزيارة 
أعطتهم دفعة معنوية أشعرتهم 
باهتمام املقر بجهودهم ومتابعته 
ألوضاعه��م وتلبي��ة احتياجاتهم 
ع��ن  فض��الً  واملعنوي��ة  املادي��ة 
س��عادتهم بالتعرف الى أقرانهم 
وزمالءهم م��ن العبي مركز بغداد 
، وتب��ادل اخلبرات ال��ذي حصل بني 

املالكني التدريبيني للمركزين.

»األسود« يواجه كوريا الجنوبية وديًا

»المبارزة« تحرز برونز »الفجر« بالسيف العربي 

عالء شاكر: الطائرة تختتم
 زيارة مثمرة إلى الديوانية  

عالء شاكر

مبارزونا في البطولة
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جمال جصاني

لي��س هناك أدنى ش��ك من وج��ود قوى وعقائ��د ومصالح 
وشبكات، تصل الليل بالنهار كي يبقى سكان هذا الوطن، 
من دون ذاكرة أو بذاكرة ال تتعدى كثيرا حجم ذاكرة الذباب. 
وإال كي��ف ميكنن��ا هضم إعادة تدويرهم ملفردة تس��لل من 
خالله��ا إلين��ا كل هذا اخل��راب والهمجية واإلج��رام، وهي 
)قادمون( التي رفعتها أسنة رماح من قطع الطريق الدولي 
بداية العام 2013 لتتحول االحتجاجات من قائمة مطالب، 
الى ش��عار إس��قاط النظام احلالي ورفع علم النظام املباد، 
إذ ل��م يتأخ��ر اجملرم اله��ارب عزة ال��دوري في إع��الن دعمه 
وتأيي��ده ملا أس��ماه ب��� "االنتفاضة" والت��ي حظيت بدعم 
أط��راف أخ��رى داخل العملي��ة السياس��ية وخارجها. بعد 
التط��ورات الدراماتيكية وما نضح عنها م��ن انتقال زمام 
األمور في تلك املدن والقصبات "املنتفضة" لس��لطة أحد 
أبشع العصابات اإلجرامية في التأريخ احلديث )داعش( وما 
متخض عن ذلك من مآس��ي وكوارث حلقت بالعراق بشكل 
عام وس��كان تلك املناطق بشكل خاص )والقاصي والداني 
يعرف من تضرر ومن انتقل الى فنادق أربيل ومنتجعات دول 
اجلوار..؟( تعرفنا جميعاً على احلصاد املر لش��عار )قادمون يا 

بغداد(.
بغداد ال حتتاج الى من يتوهم امتالكه حلوال لها ولسكانها 
املتعددي املش��ارب والرطانات واألزياء، فهي العاصمة التي 
كان��ت دائماً م��الذاً ملش��اريع احلداثة والتعددي��ة املتناغمة 
وروحه��ا املدنية العريقة، صحيح ه��ي اليوم تعيش وضعاً 
اس��تثنائيا ومغاي��راً لطبيعتها، لكن حت��ت ركام االنقاض 
وأس��مال العقائ��د الت��ي تتقافزعل��ى س��طح ش��وارعها 
وساحاتها، هناك طبقات عميقة من األمل والعمل اللذان 
سيعيدان رسم مالمحها واسترداد عافيتها. لم نعد بحاجة 
لفزعات وغزوات جديدة من البادية أو من األطراف، فالثورات 
العلمية والقيمية تكفلت بتحويل عاملنا املترامي األطراف 
ال��ى ما يعرف ب� )القرية الكونية( وهي بذلك قد أغنتنا عن 
االس��تعانة باملساطر والتعاويذ القدمية، كل ما هنالك أننا 
بحاجة الى مزيد من الوقت وقليل من الهلوسات والهرولة 
خلف قناصو الفرص الشعبوية واجليل اجلديد من سياسي 

وزعماء الصدفة.
م��ا زلنا وس��ط احلرائق واخلرائ��ب التي خلفته��ا لنا مفردة 
الشؤوم هذه )قادمون(، وها هي ذاكرة الذباب تتيح لها العودة 
مرة أخرى حتت وابل من النسخ اجلديدة ل� "قميص عثمان". 
لق��د كتبن��ا وصرخنا م��راراً وتك��راراً حول اخت��الف جتربتنا 
السياسية وما يواجهنا من حتديات مع بقية التجارب التي 
تعيش��ها بلدان املنطقة وال س��يما ما يعرف ب��دول الربيع 
العربي، ومع ذلك تصر قوافل )قادمون( على استعمال نفس 
األسماء والعناوين واليافطات اخلاصة بذلك الربيع من قبيل 
)التنسيقيات واالنتفاضة وإسقاط النظام و..( والتي جتعلنا 
نزداد ش��كا وريبة في الدوافع احلقيقي��ة للقوى التي تقف 
خلف كل هذه الفوضى املبرمجة. ان البطرنة السياس��ية 
في مثل ه��ذا الظرف العصيب الذي مير ب��ه العراق، ال تقل 
فتكاً عما تقوم به الق��وى املعادية لهذه التجربة اليتيمة، 
وهذه البديهية يفهمها العاملون احلقيقيون في النشاط 
السياس��ي، فتجارب اجملتمعات والدول تتضمن الكثير من 
احملطات التي جتهض فيها مش��اريع اإلصالح والتغيير على 
يد أو من خالل قوى مهووس��ة بالسقف األعلى للمطالب 
والتحوالت اجلذرية م��ن دون االلتفات الى صخرة اإلمكانات 
الفعلية للتغيير )وهي غالباً ما تكون محدودة ومتواضعة(، 

تلك  التجارب نفسها في الطريق الى وبذلك جت��د 
جهنم م��ن دون امتالك 
أدنى فرص��ة للندم 

واألسف..

قادمون وأخواتها

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

ب��دأت الش��ائعات تالح��ق 
جول��ي  أجنلين��ا  النجم��ة 
حول وجود عالقة عاطفية، 
تربطه��ا بالنج��م جاري��د 
ليتو، الذي شاركها بطولة 

.Girl Interruptedd فيلم
وفي ح��ن لم تُؤكد صحة 
هذه الش��ائعات حتى االن، 
يبدو أن طليقها النجم براد 
بيت غير مص��دوم ملعرفة 
اجلديدة،  التط��ورات  ه��ذه 
وق��ال مص��در مق��ّرب من 
 ،Hollywood life ل���  بيت 

إنه ل��ن يُص��اب بالصدمة 
ليت��و  كان  إذا  مطلق��اً 
وأجنلين��ا يتواع��دان، لق��د 
كان يعل��م دائماً أن أجنلينا 

معجبة بليتو.

يتواج��د النج��م العاملي 
جاكي ش��ان ف��ي املغرب 
بتصوي��ر  يق��وم  ،حي��ث 
مش��اهد فيلم��ه اجلديد 
املناط��ق  م��ن  بع��دد  

املغربية.
واس��تهل ش��ان مهمته 
نفق ش��ارع  م��ن  هن��اك 
ال��دار  ف��ي  املقاوم��ة 
البيضاء، عل��ى ان ينتقل 
الرب��اط،  إل��ى  بعده��ا 
ومراك��ش،  والقنيط��رة، 

ورزازات، وأرفود.
املصادر  بع��ض  وأش��ارت 
املغربي��ة، إل��ى أن جاكي 
سيش��رع  كان  ش��ان 

بتصوير مش��اهد فيلمه 
مبدينة الرباط، إال أن سوء 
االحوال اجلوية بالعاصمة، 
جعلته ينتق��ل إلى الدار 
هناك،  للتصوير  البيضاء 
في انتظار حتسن الطقس 
لالنتقال إل��ى بقية املدن 

التي اختارها.

ضم��ن فعالي��ات مهرجان 
"فبراير الكويت" وبحضور 
عدد كبير من اجلمهور من 
شتى اجلنس��يات العربية، 
أنغام حفالً  الفنانة  أحيت 
غنائًيا ضخًما على مسرح 

دار أوبرا الكويت.
وح��رص تامر عب��د املنعم 
مدي��ر أعمال أنغ��ام، على 
قبل  ما  تفاصي��ل  متابعة 
صعود أنغام على مس��رح 
وذلك مع  الكوي��ت،  أوب��را 
للحفل  املنظمة  الشركة 
ومهن��دس الصوت ياس��ر 
أن��ور، ومهن��دس  اإلضاءة 
ال��ذى أصبح  ولي��م،  جون 
انغ��ام  حلف��الت  مالزًم��ا 

يضف��ي  حي��ث  مؤخ��رًا، 
املؤث��رات البصري��ة الت��ي 
تتماش��ى م��ع كل أغنية 

تقدمها.
املس��رح  أنغ��ام  واعتل��ت 
بصحبة فرقتها املوسيقية 
بقي��ادة املايس��ترو هان��ي 
فرحات، متألقة بفس��تان 

رائع من دار "البورجوازي".

براد بيت

أنغام 

جاكي شان

أخبــارهــــــــــم

بغداد - احالم يوسف:
واق��ع اليتي��م في الع��راق، ق��د يكون 
خاصا نس��بيا، حيث ان اس��باب يتمه 
كثيرة وقاس��ية، ويقف على رأس تلك 
االسباب، احلرب التي يخوضها اجليش، 
وبقي��ة صن��وف  الش��عبي،  واحلش��د 
االجه��زة االمنية ض��د تنظيم داعش 

االرهابي.
دف��ع ذلك بالكثير من املؤسس��ات في 
العراق الن تهتم بواقع الطفل اليتيم، 
وكانت ل��وزارة الثقاف��ة احلصة االكبر 
في ذلك املوضوع امله��م، حيث اقامت 
ع��دة فعاليات، وزعت خالله��ا الهدايا 
ال��ى االطف��ال االيت��ام، ونذك��ر منها 
االحتفالية التي اقيمت في عيد احلب 

في احدى الدور التابعة للوزارة.
دار ثقافة االطفال احدى الدور التابعة 
لدائ��رة العالق��ات الثقافية ف��ي وزارة 
الثقاف��ة، قام��ت بتنظي��م احتفالية 
للحب والس��الم حتت ش��عار "هنا هنا 

نعش��ق السالم وهنا يس��تمر العطاء 
في عراق احملبة والوئام"، والتي تضمنت 

عدة فعاليات فنية وتوعوية.
حتدثت زهرة اجلب��وري معاون مدير عام 
ف��ي الدار ال��ى الصباح اجلدي��د قائلة: 
انه��ا دع��وة للمحبة والس��الم، ونحن 
اليوم نخط��ط إلعمام ه��ذه املبادرات 
لي��س في بغ��داد او منطق��ة املنصور 
فق��ط، وامنا في كل امل��دن واحملافظات، 
اهتمامنا االول بالطفل اليتيم والنازح، 
فاملسؤولون بنحو عام اهتموا مبوضوع 
امللب��س واالكل، وذل��ك ميك��ن ان يؤدي 
بهم الى ان يكونوا مش��روع متسولن 
في املس��تقبل، فالطفل ليس بحاجة 
ه��و  ب��ل  فحس��ب،  واللب��س  االكل 
بحاج��ة الن يش��عر ان��ه انس��ان لديه 
طاقات ومواهب تبحث عمن يفجرها، 
ولألس��ف حتى الباحثن االجتماعين 
لم يهتم��وا بهذه التفاصي��ل املهمة 
التي تؤثر بشخصية الطفل، لذا فهو 

اليوم محروم من اشياء كثيرة، ولذلك 
فقد رك��زت عل��ى البرام��ج الثقافية 
والتوعوية، خاصة واننا نعرف ان اغلب 
النازح��ن اجبروا على ت��رك مقاعدهم 
الدراسية، وبالتالي فهناك امية حتتاج 
الى من يقضي عليها بواسطة تفعيل 

البرامج الثقافية.
اوضح��ت اجلب��وري ال��ى انه��ا فّعلت 
مسرح الدمى، حيث قدمت مسرحية 
تخللتها اغان ع��دة وقالت: في العراق 
وال��ى فت��رة الس��بعينيات م��ن القرن 
املاض��ي، كان هن��اك في كل مدرس��ة 

مسرح لألطفال ينمي قدرات االطفال 
ومواهبهم، ويعزز ثقتهم بانفس��هم، 
لذا فف��ي خططنا املس��تقبلية طرق 
اب��واب احملافظات إلع��ادة بن��اء قاعات 

خاصة ملسرح االطفال.
ف��ي  ش��اركوا  الذي��ن  االيت��ام  وع��ن 
الفعالي��ة اش��ارت اجلبوري ال��ى انهم 
وتنفيذا الى خططهم إلش��اعة مثل 
تلك املبادرات في احملافظات كافة، فقد 
كان هن��اك تع��اون ما ب��ن دار الثقافة 
في بغداد، والعالقات العامة الثقافية 
ف��ي احملمودية وقالت: اس��تضفنا عدة 
فتي��ات م��ن دار االيتام ف��ي االعظمية 
للمش��اركة، وق��د اكتش��فنا مواهب 
عدة منها الطفلة التي القت قصيدة 
ش��عرية كتبته��ا عن اهمي��ة الوحدة 

بحب الوطن.
اش��ارت اجلب��وري ال��ى نقط��ة مهمة 
وهي حالة التقشف حيث وجدت انها 
مجرد شماعة يعلق عليها املسؤولون 

في املؤسسات تقصيرهم جتاه املواطن 
وقال��ت: اس��تطعنا ان نق��دم للطفل 
فرحة كبيرة، ومهرجان جميال اس��هم 
بتعزي��ز روح التف��اؤل ل��دى االطف��ال، 
بإمكانات بسيطة، ومبساعدة عدد من 
االصدقاء الذين تبرعوا بإس��هاماتهم 

الفنية  اجلميلة 
منها الرس��م على الوج��وه التي تؤثر 
على نفس��ية الطف��ل، فالفرحة على 
وجوهه��م يج��ب ان ال يق��ف موضوع 

التقشف حائال دونها.
ضم��ن الفعالي��ات الت��ي قدم��ت في 
املناس��بة كانت هن��اك رقصة الفرس 
املعروفة والتي تق��ع ضمن الفولكلور 
املصري الش��عبي، وق��د تعرفنا عليها 
كعراقين من خ��الل االعمال الدرامية 
والس��ينمائية املصري��ة، والت��ي تقدم 
عادة في مناس��بات االف��راح، وقد قام 
بتدريب الفرس الفنان نصير كامل، مع 

فقرة غنائية للفنان جاسم حيدر.

احتفالية للحب والسالم في دار ثقافة األطفال
ضمن اهتمامها باأليتام والنازحين

الصباح الجديد - رويترز:
أعلن��ت جائزة الطي��ب صالح لإلب��داع الكتابي نتائ��ج دورتها 
الس��ابعة في ف��روع الرواية، والقص��ة القصيرة، والدراس��ات 
النقدي��ة، والتي حصدها مبدعون من العراق، ومصر، وس��وريا، 

واملغرب، والسودان.
وق��د فاز في مجال الرواي��ة باجلائزة األولى املص��ري عبد العزيز 
مكن عن مخطوطة "فيت باك"، وفازت باجلائزة الثانية السورية 
رامية عابد إس��ماعيل ع��ن مخطوطتها "زم��ن اخليانة". وفاز 
باجلائزة الثالثة دوالر املصري محمد فهيم جاد عن مخطوطته 

"رواية النهضة".
 وفي ف��رع القصة القصيرة فاز باجلائزة األولى املغربي حلس��ن 
باكور عن مخطوطته "الزرافة تظهر في غابة اإلس��منت" في 
حن فاز باجلائزة الثانية العراقي الطيب هبلتي عن مخطوطته 
"ماذا نفعل"، وذهبت اجلائزة الثالثة للمغربي س��عيد سودبيز 

عن مخطوطته "ثورة وثورة".

مبدعون من العراق ومصر وسوريا 
يحصدون جائزة الطيب صالح

الصباح الجديد - وكاالت:
كش��فت الفنان��ة من��ى زك��ي، ع��ن 
س��عادتها بإعطائها فرص��ة من قبل 
للطفول��ة  املتح��دة  األمم  منظم��ة 
"اليونيسف" في مس��اعدة األطفال 
ف��ي بلده��ا مص��ر، وذل��ك م��ن خالل 
تنصيبه��ا س��فيرة للنواي��ا احلس��نة، 
مش��يرة إل��ى أنها س��تعمل م��ن خالل 
ه��ذا املنصب عل��ى توعي��ة كل أم ملعرفة 

حقوقها وحق��وق أطفالها، وكيفي��ة احلفاظ على 
صحته��م وحمايتهم من أي ش��كل من أش��كال 

العنف بكل صوره.
وأضافت زكي في تصريحات خاصة إلى احد املواقع 
الفنية قائلة: "س��أوضح ما هو دور األسرة واجملتمع 
في ذلك"، مؤكدة أنها تتمنى أن تكون عند حس��ن 
ظن ال�"يونيسف"، وتكون مشاركتها فعالة بنحو  
كبي��ر في مس��اعدة األطف��ال، خاص��ة أنهم أهم 
حاجة ف��ي حياتنا جميًعا، فضال ع��ن كونهم هم 

مستقبل البلد.
وأعلنت منى أن مساعدة األطفال لن يكون مقتصرا 
على مصر فقط، ولكن سيتم التجهيز للعديد من 
الزيارات امليدانية للعديد من الدول العربية كاليمن، 
والس��ودان، وغيرهما. وكانت منظمة األمم املتحدة 
للطفولة "يونيس��ف"، قامت بتنصيب 3 س��فراء 
ج��دد للنوايا احلس��نة، وهم الفن��ان أحمد حلمي، 
والفنانة منى زكي، والفنانة دنيا س��مير غامن، وذلك 

في احتفالية  مرور 70 عاًما على إنشائها.

منى زكي سفيرة للنوايا الحسنة

بغداد - سالم البغدادي:
اقامت ش��بكة بابلي��ون للتنمي��ة الثقافية 
واالعالمية في قه��وة رضا علوان حفل توقيع 
اجملموعة الش��عرية "عطر الغائب" للش��اعر 
جمع��ة احللفي، ع��ن دار ميزوبوتامي��ا وبواقع 
1755 صفح��ة من القطع الوس��ط، حضرها 
عدد من االدباء والش��عراء والفنانن، وقدمها 

الشاعر زعيم نصار.
حتدث خالل اجللس��ة عدد من اصدقاء احللفي 
منه��م اخملرج املس��رحي ف��اروق صب��ري الذي 
ق��ام بق��راءة عدد من اش��عار احملتف��ى به، اما 
حميد قاس��م فقد كانت مداخلته عبارة عن 
استرجاع لبعض الذكريات مع احللفي، واشار 
الى ان جمعة احللفي ليس ش��اعرا فقط وامنا 

خطاط ممتاز.
عواد ناصر حتدث عن اخت��الف قصائد احللفي 

عن غيره من شعراء القصيدة الشعبية حيث 
يق��ول ان احللفي اختار ف��ي قصائده مفردات 
بسيطة، وسلسة، وليست عصية على فهم 
القارئ، بعكس الكثير من الشعراء الذين نقرأ 
في قصائدهم احيانا بع��ض املفردات التي ال 

يفهمها حتى ابناء اجلنوب انفسهم.
قرأ الش��اعر جمع��ة احللفي قصيدة مس��ة 

اخلير والتي يقول فيها:
مس��ة اخلير عل��ه بغ��داد.. مس��ة اخلير على 
ش��باج بالبصرة.. على صح��ن االمام بكربال.. 

عالكبة اخلضرة.. الى اخر القصيدة.
ش��ارك الفنان املطرب حس��ن بريسم بغنائه 
إلحدى قصائ��د احللفي، وهي قصيدة "ابواب" 
وكان مس��ك اخلت��ام م��ع توقي��ع مجموعته 
الشعرية واهداء لقرص CD الذي يحتوي على 

قراءات شعرية بصوته.

سيدني- رويترز: 
ق��ال فريق موس��يقى الروك األس��ترالي 
)ميدنايت أويل( يوم اجلمعة إنه 
سيقوم بأول جولة عاملية 
له في 20 عاما، وتعهد 
نش��اطه  مبواصل��ة 
خالل  السياس��ي 
الت��ي  اجلول���ة 
تستغرق س�تة 
أشهر وتشمل 
مي  ت���ق�����د

خمس��ن 
حفال.

واجلول����ة 
لت������ي  ا
أ  ستب��د

ف��ي 

منتصف أبريل نيسان، س��تأخذ الفريق إلى 
14 دولة من بينها الوالي��ات املتحدة، وكندا، 
ونيوزيلندا، ودول في أوروبا، وأميركا اجلنوبية.

وقال قائد الفرقة بيتر جاريت -وهو وزير سابق 
في احلكومة االس��ترالية بن 2007 و -2013 
إن الفرقة لن تتجنب التعبير عن رأيها، ووجه 
انتقادا للرئيس األميركي دونالد ترامب. قائال: 
"ف��ي بعض األحي��ان ينبغ��ي للدميقراطيات 
الس��ليمة أن تتح��رك ضد اجلن��ون، والقبح، 
واألنانية، والغباء... ولدي��ك ذلك بوفرة غزيرة 

"
وف��ي 2000 ل��دى أداء الفرق��ة خ��الل احلفل 
اخلتام��ي الرس��مي ألوملبياد س��يدني، ارتدى 
األعضاء مالبس كتب عليها كلمة "آسف" 
باإلجنليزية في إش��ارة مباش��رة لرفض جون 
هاوارد رئيس الوزراء االسترالي وقتها االعتذار 
للسكان األصلين في استراليا ،على إساءة 

معاملتهم تاريخيا.
وف��ي 2008 ق��دم كيف��ن رود رئي��س ال��وزراء 
االس��ترالي في ذلك الوقت اعتذارا للس��كان 
األصلين املهمشن في البالد، بهدف بدء عهد 

جديد من العالقات بن األعراق في البالد.

رضا علوان يحتفي بـ "عطر الغائب"

فريق الروك األسترالي 
"ميدنايت أويل" يقوم بأول 

جولة عالمية في 20 عامًا

:CNN -دبي
 نش��رت فيك��ي أودينتيكوفا، وه��ي عارضة 
أزياء روس��ية، لديها أكثر من 3 مالين متابع 
على أنستجرام، صوراً وفيديوهات لها، وهي 
تتدل��ى من برج كي��ان في منطق��ة املارينا 
بدبي، ممس��كة بيد أحد األش��خاص الذين 

كانوا برفقتها.

وق��د يتطلب الس��عي اللتقاط ص��ورة مثالية من 
البعض حتدي للموت، واختبار جرأته، بهدف القيام 
ببع��ض األمور غي��ر املألوفة، وم��ا فعلته العارضة 
الروس��ية أثار جدالً بن متابعيها حول مدى صحة 

ما قامت به.
مل��اذا  قائل��ة:   ninaalvesdelima علق��ت  فق��د 
تخاطرين بحياتك من أجل صورة على أنستجرام؟ 

هل يستحق األمر ذلك؟"
كم��ا جاء في تعلي��ق آخر: "انظروا ال��ى ما فعلته 

هذه "اجملنونة" من أجل صورة."
يش��ار الى أن برج كيان يلتف بزاوي��ة 90 درجة في 
الس��ماء على ارتفاع 73 طابق��اً ليوفر للمقيمن 
فيه إطاللة ساحرة على مرسى دبي، كما أنه يعد 

أعلى برج لولبي في العالم بارتفاع 307 أمتار.

عارضة روسية تتدلى من ناطحة سحاب بدبي

جانب من االحتفالية
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