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بغداد - وعد الشمري:
أعلن��ت وزارة التخطي��ط، أم��س 
اس��تراتيجية  اطالق  اجلمعة، عن 
لدع��م القط��اع اخل��اص، مؤكدة 
أن تنفيذه��ا س��يكون حت��ى عام 
2030 بالتنسيق مع االمم املتحدة، 
أن غرضه��ا  إل��ى  فيم��ا أش��ارت 
متكني املس��تثمرين من مشاركة 
اجن��از  ف��ي  الدول��ة  مؤسس��ات 

املشاريع ملواجهة االزمة املالية.
يأتي ذل��ك في وق��ت، رحبت جلنة 
واالستثمار في مجلس  االقتصاد 
إل��ى  داعي��ة  باخلط��وة،  الن��واب 
املزيد م��ن التواصل م��ع القطاع 
اخلاص م��ن أجل توفير فرص عمل 
للعاطلني، وتنوي��ع مصادر ايرادات 

الدولة.
للوزارة  الرس��مي  وقال املتح��دث 
عبد الزهرة الهن��داوي في حديث 
مع "الصب��اح اجلديد"، إن "العراق 
اطلق استراتيجية لدعم القطاع 
اخل��اص متت��د للم��دة ب��ني عامي 

.")2030 2017-(
وتابع الهنداوي ان "االستراتيجية 
تهدف إلى تعديل شراكة القطاع 
العام وحتويل التنمية إلى القطاع 
اخلاص مبا يخدم املصلحة العامة 

للبالد".

وأوض��ح أن "الي��ة التنفيذ تكون 
باعتب��ار أن االقتص��اد العراقي حر 
وتنافس��ي، ويحت��اج إلى ش��ريك 
قادر على املنافسة ممثالً بالقطاع 
اخلاص"، مبين��اً أن "العملية تبدأ 

بالتمكني ومن ثم املشاركة".
وأش��ار إلى "وج��ود توقيتات تنفذ 
مبوجبها هذه االستراتيجة يجري 
االلت��زام به��ا لكي ننته��ي منها 
وفق��اً للغ��رض ال��ذي أع��دت من 

أجله".
وفيما يعّرف الهنداوي الش��راكة 
بأنه��ا "الت��ي حتصل ف��ي تنفيذ 
املشاريع"، أكد ان "اغلب املشاريع 
كانت تنفذ من قبل القطاع العام 
وبع��د االزم��ة االقتصادية نتيجة 
انهي��ار الس��وق العاملية الس��عار 
النفط م��ا أدى إلى تلكؤ أو توقف 
تلك املش��اريع ونحن اليوم نعمل 
على ايجاد حل لهذه املشكلة من 

خالل املشاركة".
ولفت املتحدث باسم التخطيط 
االس��تراتيجة  "وض��ع  إن  إل��ى 
وتنفيذه��ا ومتابعته��ا س��يكون 
وه��و  خارج��ي  مبش��اركة ط��رف 
برنام��ج التع��اون االمنائ��ي ل��المم 

.")UNDP( املتحدة
تتمة ص3

إطالق استراتيجة جديدة لدعم
القّطاع الخاص بالتنسيق مع األمم المتحدة

العبادي خالل لقاء برئيس بعثة األمم املتحدة في العراق

بغداد- أسامة نجاح:
أعلنت قيادة العمليات املشتركة 
، ي��وم أمس اجلمعة ، عن حترير حي 
املنصور والشهداء األولى والثانية 
ورفع العلم ف��وق مبانيها وأجلت 
40 عائل��ة من حي ت��ل الرمان في 
امي��ن املوصل ، مش��يرة إلى ، حترير 

أحي��اء النب��ي ش��يت والعكيدات 
والدن��دان ، فيم��ا أك��دت إن قوات 
احلشد الش��عبي والفرقة املدرعة 
التاس��عة  سيطرة على سلسلة 
جب��ل العطش��ان بش��كل كامل 
باإلضافة إلى قطع أخر طرق إمداد 
عناصر داعش اإلرهابي من املوصل 

باجتاه )كشك وتلعفر( . 
قي��ادة  باس��م  الناط��ق  وق��ال 
العمي��د  املش��تركة  العملي��ات 
يحيى رس��ول ان" هناك انكس��ار 
واضح في صفوف داعش اإلرهابي 
وتش��تت في منظومت��ه القيادية 
قيادات��ه  أه��م  اس��تهداف  بع��د 

وإحلاقه بخسائر جسيمة باألرواح 
واملعدات م��ن قبل القوات األمنية 
البطل��ة , الفت��ا إل��ى إن " نهاي��ة 
داع��ش اإلرهابي بات وش��يكاً في 

املوصل . 
وأضاف رس��ول ف��ي حديث خاص 
لصحيف��ة ‘‘الصب��اح اجلدي��د‘‘ إن 

القطعات العسكرية من الشرطة 
االحتادي��ة وقوات التدخل الس��ريع 
مس��تمرة بالتقدم باجتاه أهدافها 
بع��د حترير ح��ي الدندان باش��رت 
الق��وات األمني��ة باقتح��ام وحترير 

أحياء النبي شيت والعكيدات. 
أن��ه " مت الس��يطرة عل��ى  وب��ني 

سلسلة جبل العطشان من قبل 
ق��وات املدرعة التاس��عة للجيش 
العراقي واحلشد الشعبي بشكل 
كامل باإلضافة إلى قطع أخر طرق 
إمداد عناصر داع��ش اإلرهابي من 

املوصل باجتاه )كشك وتلعفر(.
تتمة ص3

القوات المشتركة تحرر أحياء المنصور والشهداء األولى في أيمن الموصل

بغداد ـ الصباح الجديد:
ج��ددت األمم املتحدة، دعمها للعراق 
ف��ي عملي��ات االس��تقرار باملناطق 
احملررة واجلهود اإلنس��انية املتعلقة 
بالنازحني، فيما أش��ادت ب�"نظافة" 
القوات  تخوضه��ا  الت��ي  املعرك��ة 

العراقية ضد تنظيم "داعش".
وق��ال مكتب رئي��س ال��وزراء حيدر 
العب��ادي ف��ي بي��ان اّطلع��ت عليه 
"الصباح اجلديد"إن "رئيس مجلس 
الوزراء اس��تقبل ف��ي مكتبه رئيس 
بعث��ة األمم املتحدة في الع��راق يان 
كوبيت��ش"، مبينا أن األخي��ر "قّدم 
التهنئ��ة باالنتصارات التي حتققها 

قواتنا البطلة على عصابات داعش 
بنظاف��ة  اإلش��ادة  م��ع  اإلرهابي��ة 

املعركة".
وأضاف مكتب العبادي أن "كوبيتش 
ج��دد دعم األمم املتح��دة للعراق في 
احملررة  للمناطق  االستقرار  عمليات 
واجلهود اإلنسانية بشأن النازحني".

نينوى عمليات  وتش��هد محافظة 
النط��اق ف��ي  عس��كرية واس��عة 
الس��احل األمين م��ن مدينة املوصل 
منذ إع��الن القائ��د الع��ام للقوات 
املس��لحة حي��در العب��ادي في )19 
ش��باط 2017( عن انطالق عمليات 

حترير غرب املوصل.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أك��د مس��ؤول العالق��ات اخلارجي��ة 
في حكوم��ة إقليم كردس��تان فالح 
مصطف��ى، خ��الل مش��اركته ف��ي 
ملتقى السليمانية اخلامس، أن عقد 
مثل هذه اللقاءات وحضور عدد كبير 
من الش��خصيات احمللي��ة واالجنبية 
فرصة لبحث املش��كالت واملس��ائل 

اخلالفية بنحٍو منفتح.
وقال مصطفى في تصريحات لوكالة 
األناضول التركية، وتابعتها "الصباح 
اجلدي��د" إن ه��ذه امللتقي��ات فرص��ة 

مهمة أيضا لتحقيق فهم مش��ترك 
املطروحة،  واملوضوع��ات  للمس��ائل 
الفتا الى أن املش��اركة الدولية فيها 
ووج��ود عالق��ات متين��ة ب��ني إقليم 
كوردستان واألطراف اخلارجية مدعاة 

لالرتياح.
رئي��س  كلم��ة  مضم��ون  وبش��أن 
احلكومة العراقية حيدر العبادي الذي 
قدمها في اليوم األول للملتقى، أكد 
مصطف��ى أن خطاب العب��ادي كان 

خطابا سلميا تصاحليا.
تفصيالت ص2

بغداد ـ الصباح الجديد :
تس��لمت قيادة القوة اجلوية اليوم 
 L159 الوجب��ة الرابعة من طائرات

التشيكية بعدد طائرتني .
وذك��ر بيان لقي��ادة الق��وة اجلوية 
اطلعت عليه "الصباح اجلديد" أن 
الطائرة األولى وصلت صباح أمس 
ال��ى قاعدة بل��د اجلوي��ة وتبعتها 
طائرة أخرى قبل قليل ليكون عدد 
الطائ��رات التي تس��لمتها قيادة 
القوة اجلوية من اجلانب التشيكي 
10 طائرات من 12 تعاقدت عليها 

القيادة في عام 2014 ". 
ه��ذه  تدخ��ل  وأضاف"وس��وف 

الطائ��رات اخلدم��ة خ��الل األي��ام 
املقبل��ة لتش��ارك ف��ي عملي��ات 
قادمون ي��ا نينوى لتحري��ر مدينة 
املوصل من دن��س عصابات داعش 

اإلرهابية ". 
جلنة األمن والدفاع النيابية أعلنت 
في وقت سابق، عن تسّلم العراق 
أول وجب��ة م��ن طائ��رات التدريب 
والقت��ال املتوس��ط T50 الكورية، 
مش��يرة إل��ى أن س��بب التأجيل 
يعود إلى إخالل الشركة املصنعة 
لتلك الطائرة ببعض بنود االتفاق 

مع القوة اجلوية .
تتمة ص3

األمم المتحدة تجدد دعمها 
للعراق في عمليات استقرار 

المناطق المحررة

كردستان تبدي ارتياحها لخطاب 
العبادي وتعّده سلميًا وتصالحيًا

وجبة جديدة من طائرات 
تشيكية تصل إلى العراق

البغدادي يخير عناصر التنظيم 
بين تفجير أنفسهم أو الفرار

داعش يقتاد مئات العائالت قسرًا وسط 
أوضاع مأساوية في أيمن الموصل 23

بغداد ـ الصباح الجديد:
ق��ال التحالف الدولي الذي تقوده 
املتحدة ض��د عصابات  الوالي��ات 
داعش اإلرهابية إن وحدة مدفعية 
البحرية األميركية  تابعة ملش��اة 
نُشرت في سوريا في األيام القليلة 
القوات احمللية  املاضية ملس��اعدة 
على هزمية داعش في مدينة الرقة 
وإن حملة عزل املدينة مس��تمرة 

"بنحٍو جيد جدا".
وقال املتح��دث باس��م التحالف 
الكولوني��ل جون دوري��ان، وهو من 
س��الح اجلو األميرك��ي، إن القوات 
اإلضافي��ة ل��ن يكون له��ا دور في 
وس��تعمل  األمامي��ة  اخلط��وط 
مع ش��ركاء محليني في س��وريا 
ف��ي إش��ارة إل��ى ق��وات س��وريا 
الدميقراطي��ة والتحال��ف العربي 

السوري.
وقال دوريان عبر الهاتف "نتحدث 
ع��ن نحو 400 جن��دي إضافي في 
اإلجمال وس��يكونون هناك لفترة 
مؤقتة." وأضاف أنهم سينضمون 

إلى 500 جندي أميركي ينتشرون 
بالفعل في سوريا.

وقوات س��وريا الدميقراطية، التي 
تض��م وح��دات حماية الش��عب 

الكردية، هي الش��ريك الرئيس��ي 
للواليات املتحدة ف��ي احلرب على 

داعش في س��وريا. ومن��ذ نوفمبر 
تش��رين الثاني تعمل القوات مع 
التحال��ف ال��ذي تق��وده الواليات 

املتحدة على تطويق الرقة.
وقطعت قوات سوريا الدميقراطية 
هذا األس��بوع الطريق ب��ني الرقة 
ف��ي محافظة  التنظيم  ومعقل 
دير ال��زور وهو آخر طريق رئيس��ي 

خارج من املدينة.
وق��ال دوري��ان إن اجله��ود املبذولة 
لع��زل الرقة "تس��ير بنح��ٍو جيد 
للغاية" وميكن أن تستكمل خالل 
بضعة أسابيع. وأضاف "بعد ذلك 

ميكن اتخاذ قرار دخول" املدينة.
ستس��اعد  املدفعي��ة  أن  وتاب��ع 
ف��ي "تس��ريع هزمي��ة داع��ش في 
الرق��ة." وق��ال إن ق��وات مش��اة 
البحرية مس��لحة مبدفعية عيار 
155 مليمت��را. وردا عل��ى س��ؤال 
عم��ا إذا كان��ت ه��ذه املدفعي��ة 
قد اس��تعملت قال دوري��ان إنه ال 

يعتقد ذلك.
تفصيالت ص6

أميركا تنشر قوات قتالية في سوريا
للمساعدة في هزيمة داعش في الرقة

بغداد ـ الصباح الجديد:
العليا،  الدينية  املرجعية  ناشدت 
أم��س اجلمع��ة، املواطن��ني ف��ي 
كاف��ة محافظات الع��راق بتوفير 
للنازحني  الضروري��ة  االحتياجات 
العس��كرية  العملي��ات  ج��ّراء 
وتخفي��ف معاناته��م على "قدر 
املستطاع"، مشددة على ضرورة 
الش��عب  أبن��اء  ب��ني  التكات��ف 

الواحد.

وق��ال ممثل املرجعي��ة الدينية في 
خطب��ة اجلمع��ة ف��ي الصح��ن 
وتابعته��ا  بكرب��الء  احلس��يني 
"نش��يد  اجلدي��د"،  "الصب��اح 
باالنتص��ارات ونباركه��ا س��ائلني 
اهلل أن يتم نصره على اإلرهابيني 
في وقت قريب حتى ال يبقى لهم 
موطئ قدم في العراق"، مناشدا 
املواطن��ني في مختلف احملافظات 
املستطاع  "يسهموا حس��ب  أن 

النازح��ني  احتياج��ات  بتوفي��ر 
ويخفف من معاناتهم". 

وأض��اف الكربالئ��ي، أن "ذلك من 
س��بحانه  هلل  القرب��ات  أفض��ل 
"ض��رورة  مؤك��دا  وتعال��ى"، 
التالح��م والتكات��ف ب��ني أبن��اء 
الوطن الواحد"، مش��ددا على أن 
"النازحني هم مواطنون عراقيون 

وإخوة لنا". 
وكان ممثل املرجعية الدينية العليا 

في محافظة كربالء عبد املهدي 
الكربالئ��ي أكد في وقت س��ابق، 
املس��تلزمات  وتأم��ني  رعاي��ة  أن 
الضرورية للنازحني حلني عودتهم 
الى مدنهم هي بالدرجة األساس 
من واجب��ات احلكوم��ة العراقية 
ومسؤوليتها، فيما دعا املواطنني 
جميعاً بأن يسهموا في مساعدة 
رعاي��ة  م��ع  املواطن��ني  ه��ؤالء 

كرامتهم وحرمتهم.

بغداد ـ مشرق ريسان:
م��ن  النازح��ني  أع��داد  ارتفع��ت 
مناط��ق الس��احل األمي��ن ملدينة 
املوص��ل إل��ى أكث��ر م��ن 60 ألف 
ش��خص، من��ذ انط��الق عمليات 
حتري��ر اجلانب األمي��ن للمدينة في 
)19 ش��باط 2017(، فيم��ا يعاني 
النازح��ون "نقص��اً ش��ديداً" في 

خدمات اإلغاثة واإليواء.

وتق��ّر جلن��ة املهجري��ن البرملانية 
ب��أن وحدات اإليواء ف��ي مخيمات 
العلي��ل واجلدعة واملناطق  حمام 
األخ��رى غير جاه��زة بنحو كامل 

الستيعاب نازحي "أمين املوصل".
ويقول عضو اللجنة حنني القدو 
في حدي��ث مع "الصباح اجلديد"، 
إلج��الء  مس��اعي  "هن��اك  إن 
النازح��ني ونقله��م إل��ى مخيم 

اخلازر وحس��ن ش��ام )1،2،3( شرق 
مدينة املوصل"، موضحاً إن "هذه 
اخمليم��ات مش��غولة ف��ي األصل 
بع��دد كبير م��ن النازح��ني، يقدر 
بنحو 220 ألف نازح من الساحل 
األيس��ر، إذ ل��م تتم إعادة س��وى 
60 ألف��اً من ه��ؤالء النازحني إلى 

مناطقهم احملررة".
ويضيف القدو إن "هناك مشكلة 

كبي��رة ف��ي كيفية إغاث��ة وإيواء 
النازحني"، كاشفاً في الوقت ذاته 
ع��ن توج��ه "املواكب احلس��ينية 
م��ن بغ��داد وبقي��ة محافظ��ات 
الوس��ط واجلن��وب، إل��ى خطوط 
الصد األولى لتقدمي املس��اعدات 
للفارين من  العاجل��ة  الغذائي��ة 

قبضة تنظيم داعش".
تتمة ص3

المرجعية تناشد المواطنين
بمساعدة النازحين وتخفيف معاناتهم

الحكومة تستنفر مؤسساتها الستقبالهم

أعداد النازحين من "أيمن الموصل" تتجاوز الـ 60 ألف 
شخص.. وانتقادات لدور المنظمات الدولية في إغاثتهم

متابعة

تقريـر

قوات أميركية تنتشر في سوريا

بغداد ـ الصباح الجديد:
أي��دت احملكم��ة الدس��تورية في 
كوري��ا اجلنوبي��ة اتخاذ إج��راءات 
لعزل الرئيسة باك جون هاي على 
خلفية فضيحة فس��اد ش��ملت 
ش��ركات كبرى وعصف��ت بالبالد 

لعدة أشهر.
وس��تصبح باك أول رئيسة للبالد 

منتخب��ة دميقراطي��ا جتب��ر عل��ى 
ت��رك املنصب. ومبوجب الدس��تور 
انتخابات رئاس��ية في  س��تجرى 

غضون 60 يوما.
وكان البرمل��ان أج��رى تصويتا في 
التاس��ع من كانون األول ملساءلة 
بفضيح��ة  يتعل��ق  فيم��ا  ب��اك 

الستغالل النفوذ.

وش��غلت الفضيح��ة البالد على 
م��دى أش��هر ف��ي وق��ت متض��ي 
فيه كوري��ا الش��مالية قدما في 
وتتزاي��د  الصاروخ��ي  برنامجه��ا 
حدة التوتر مع الصني حول نظام 
دفاع��ي صاروخ��ي أميرك��ي يتم 

نشره في كوريا اجلنوبية.
تتمة ص3

عزل رئيسة كوريا الجنوبية "لخيانتها الشعب"

بغداد ـ الصباح الجديد:
نش��رت صحيفة التامي��ز في عددها 
مق��االً  اجلمع��ة،  أم��س  الص��ادر، 
ل ريتشارد سبنسر بعنوان "البغدادي 
فر م��ن العراق قبل بدء عملية حترير 

املوصل بحسب واشنطن".
وقال كاتب املق��ال، إن "البغدادي فّر 
من املوصل وهو بص��دد التخطيط 
للخط��وة املقبل��ة للتنظي��م ف��ي 
العراق وس��وريا وبقية الدول، وذلك 
تبعاً لتقديرات عسكرية أميركية".

وقال سبنس��ر، إن التحالف الدولي 

املتح��دة  الوالي��ات  تق��وده  ال��ذي 
األميركية يح��اول تعقب البغدادي 
منذ تنصيبه أمي��راً للخالفة وقائداً 

للتنظيم.
وأض��اف، أن الواليات املتحدة تعتقد 
بأن البغدادي كان ف��ي املوصل قبل 
بدء عملي��ة حتريرها م��ن التنظيم 
اخلريف املاض��ي، إال أن��ه غادرها مع 
مجموع��ة م��ن كب��ار الق��ادة ف��ي 

التنظيم".
وقال مس��ؤول ف��ي األمم املتحدة في 
مقابل��ة أجراه��ا سبنس��ر معه، إن 

"البغ��دادي كان ف��ي املوص��ل قبل 
ب��دء عملي��ة حتريرها إال أن��ه فر فور 
اندالع هذه العملي��ة"، مضيفاً أن" 
البغ��دادي فر من املوص��ل قبل عزل 

املدينة وتلعفر".
وتابع بالق��ول، إن "القوات العراقية 
استطاعت خالل عملية حترير املدينة 
استعادة العديد من املباني الهامة 
ف��ي غرب��ي املوصل ومنه��ا متحف 
املوصل والقنصلية التركية وسجن 
التنظيم  اس��تعمله  ال��ذي  بادوش 

لسجن العديد من اليزيدين".

"التايمز": البغدادي فّر من
الموصل مع كبار قادة داعش

الحكومة تسعى لتحويل العديد من المشاريع إلى المستثمرين



شؤون عراقية2

السليمانية ـ عباس كاريزي:

الق��ت التصريح��ات الت��ي ادلى بها 
رئي��س ال��وزراء حي��در العب��ادي في 
الس��ليمانية ترحيبا لدى االوس��اط 
والق��وى  واالح��زاب  الرس��مية 
السياس��ية ف��ي اقليم كردس��تان، 
العب��ادي  خط��اب  وصف��ت  حي��ث 
باملتوازن ال��ذي ميهد لبداي��ة جدبدة 
ويرس��خ لفتح صفح��ة جديدة من 

العالقات بني بغداد واربيل.
رئيس دائ��رة العالق��ات اخلارجية في 
حكومة االقليم فالح مصطفى عد 
في تصري��ح كالم رئيس ال��وزراء في 
ملتقى الس��ليمانية، وال��ذي تطرق 
خالله��ا ال��ى العدي��د م��ن القضايا 
واملس��ائل املهم��ة، باملت��وازن ال��ذي 
يس��هم ف��ي معاجل��ة املش��كالت، 
وهي فرصة جي��دة لتذليل العقبات 
تفاهات مش��تركة  ال��ى  والتوص��ل 
حي��ال جمي��ع املس��ائل واملواضي��ع 
وتاب��ع مصطف��ى نح��ن  العالق��ة. 
ك حكوم��ة اقلي��م كردس��تان لن��ا 
رؤيتن��ا اخلاص��ة وال نعتقد بان جتاهل 
للوق��ت، ميكن  وتركه��ا  املش��كالت 
ان يس��هم في ايج��اد حلول لها، لذا 
ينبغي ان جنلس معا وان جند معاجلات 
مشتركة للمش��كالت العالقة بني 

اربيل وبغداد.
وح��ول االجتماع الذي عق��ده رئيس 
االقليم مس��عود بارزان��ي مع رئيس 
ال��وزراء حي��در العب��ادي، ق��ال فالح 
مصطف��ى ان اللق��اء اس��هم ف��ي 
اح��داث مزي��د م��ن التفاه��م باجتاه 
معرف��ة كيفي��ة مواجه��ة االزمات 
التي تواجه العراق واالقليم على حد 
سواء، ومبا اننا مازلنا جزءا من العراق 
لذا يفترض اعادة بناء العالقات ثانية 

وايجاد حلول ناجعة للمشكالت.
ب��دوره أعل��ن نائ��ب رئي��س مجلس 
الن��واب، القيادي ف��ي حركة التغيير 
آرام الش��يخ محم��د، ب��أن االطراف 
الكردي��ة لغاي��ة اآلن ل��م تتفق على 
موق��ف موحد حول ملف��ات النفط 
والسياس��ة، لذل��ك ل��م تس��تطع 
ان جتتم��ع بس��هولة مع بغ��داد حلل 

املشاكل العالقة.

واضاف الش��يخ محمد، في تصريح 
عل��ى هام��ش ملتقى الس��ليمانية 
اخلامس »لغاية اآلن ليس لدى الكرد 
أي مش��روع جدي حلل مش��كالتهم، 
ويجب ان يجروا حوارا مع بغداد حول 

ملف النفط واملناطق احملررة«.
وع��ن املناط��ق املتنازع��ة عليها بني 
بغداد وأربيل، أش��ار الش��يخ محمد 
إل��ى أن »تصريح حيدر العبادي اليوم 
عن دارة مش��تركة لبع��ض املناطق 
املتن��ازع عليها، ه��و تصريح جديد«، 
مبينا أنه في ح��ال وجود مثل هكذا 
مش��روع فم��ن املمك��ن أن يكون له 
نتائ��ج إيجابية، ولك��ن يجب أن يتم 

باحلوار والتفاهم ».
عضو في املكتب السياس��ي لالحتاد 
الوطني الكردستاني رفض الكشف 
عن اس��مه قال في تصريح للصباح 
اجلدي��د ان االزمة االخي��رة بني االحتاد 
ف��ي  االحت��ادة  واحلكوم��ة  الوطن��ي 
طريقها الى احل��ل ، واضاف ان رئيس 
الوزراء وعد خالل زيارته الى محافظة 

السليمانية، بانشاء مصفى للنفط 
ف��ي كرك��وك، فيم��ا ق��رر املكت��ب 
املرابطة  قواته  السياس��ي س��حب 
حول االبار النفطية التابعة لشركة 

نفط الشمال.
واض��اف ان العب��ادي وع��د بانش��اء 
مصف��ى في املس��تقبل القريب في 
كرك��وك وان يت��م تصفي��ة النفط 
املنت��ج في ش��ركة نفط الش��مال 
في هذا املصفى، كم��ا اكد العبادي 
التزامه بتنفيذ بنود االتفاق النفطي 
م��ع  النف��ط  وزارة  وقعت��ه  ال��ذي 
محافظة كرك��وك، وتابع القيادي ان 
املكتب السياس��ي لالحت��اد الوطني 
»انن��ا س��نمنح احلكوم��ة االحتادية 
جت��اه  بتعهداته��ا  لاليف��اء  فرص��ة 
محافظة كركوك وبخالفه سيكون 

لنا موقف اخر«.
وكانت قوة متابع��ة لالحتاد الوطني 
الكردس��تاني ق��د داهم��ت ش��ركة 
نف��ط الش��مال مبحافظ��ة كركوك 
وس��يطرت على االبار النفطية فيه، 

م��ا ادى الى توقف تصدير النفط من 
احملافظة لعدة ساعات.

عزا االحت��اد الوطني جلوئ��ه الى ذلك 
االجراء بعدم التزام احلكومة االحتادية 
املب��وم  النفط��ي  االتف��اق  بتنفي��ذ 
بني حكوم��ة كركوك احمللي��ة ووزارة 
النفط، اضافة الى تفرد ش��ركة كار 
التابعة للحزب الدميقراطي وحتكمها 
بانت��اج وتصدي��ر النفط م��ن حقلي 
هافانا وباي حس��ن شرقي احملافظة، 
وامنتناعه��ا عن توظيف وتش��غيل 
ابن��اء املدينة من خريج��ي اجلامعات 
واملعاه��د في مش��اريع الطاقة التي 

تديرها في احملافظة.
نائب االمني العام كوس��رت رس��ول 
كان ق��د اعلن في تصري��ح انه اتفق 
م��ع العب��ادي عل��ى حل��ول النه��اء 
كرك��وك،  ف��ي  النف��ط  مش��كالت 
اعلنت وزارة النفط على اعقابه انها 
رفعت مس��توى انت��اج النفط اخلام 
م��ن مصفى كرك��وك ال��ى 40 الف 
برميل يوميا.  واضاف رسول ان انهم 

توصلوا الى اتفاق م��ع رئيس الوزراء، 
انته��ت مبوجب��ه مش��كلة ش��ركة 
نفط الش��مال، وان تصدي��ر النفط 
من املدينة الى ميناء جيهان التركي 
سيستمر دون توقف، تزامناً مع ذلك 
اعلن��ت وزارة النفط عن متكن اجلهد 
الفني والهندس��ي في الشركة من 
اعادة تش��غيل وحدة جدي��دة بواقع 
10 االف برمي��ل يومي��ا م��ن مصفى 
كركوك الى العمل، ليرتفع مستوى 
انتاج مصفى كركوك من النفط خلام 
الى 40 الف برميل يوميا ما يس��هم 
بتأم��ني ج��زء كبي��ر م��ن احتياجات 

احملافظات من املشتقات النفطية.
من جانبه اعتبر السياسي املستقبل 
الدكتور محمود عثمان زيارة العبادي 
في الوقت الراهن الى االقليم مهمة 
للطرف��ني، وانها س��تؤدي الى تذليل 
العقب��ات ام��ام معال��دة املش��اكل 

واملسائل العالقة.
واحل��وار  الزي��ارات  ان  عثم��ان  وب��ني 
والتفاهم هو الس��بيل الوحيد امام 

اجلانبني لط��رح رؤيتها وتبايتهم عن 
االوضاع الراهنة، وان اس��تمرار احلوار 
س��يصب في صالح ايجاد تس��ويات 

مناسبة للمسائل العالقة .
وكان رئي��س الوزراء حيدر العبادي قد 
بحث في مدينة الس��ليمانية، سير 
معركة حتري��ر املوص��ل واالنتصارات 
املتحققة ومرحلة ما بعد داعش مع 

قيادات حركة التغيير.
وقال بي��ان ملكتب العب��ادي ان رئيس 
ال��وزراء اس��تقبل  في مق��ر اقامته 
مبدينة الس��ليمانية قي��ادات حركة 
التغيي��ر، وج��رى خالل اللق��اء بحث 
س��ير معركة حترير املوصل ومباركة 
االنتص��ارات املتحقق��ة، ومرحلة ما 
بع��د داع��ش ، وق��ال هفال أب��و بكر 
عضو وفد حركة التغيير، ان اجلانبني 
اكدا خ��الل اللق��اء، ض��رورة تفعيل 
برملان كردس��تان ومعاجلة املشكالت 
عالق��ات  وتأس��يس  االقتصادي��ة 
جيدة بني احلكوم��ة االحتادية واقليم 

كردستان.

ترحيب رسمي وسياسي كردي بتصريحات العبادي 
وخططه لمعالجة المسائل العالقة

عّدت زيارته إلى االقليم مهمة في تذليل الخالفات 
د. علي شمخي

اليقتصر ملف اع��ادة اعمار احملافظات عل��ى املدن التي 
احتله��ا تنظيم داعش وتعرضت الى التدمير والتخريب 
فم��دن الع��راق االخرى في الوس��ط واجلن��وب تئن حتت 
وط��أة االهم��ال والنس��يان وهن��اك املاليني من س��كان 
ه��ذه املناط��ق ما يزال��ون محرومني من احل��د االدني من 
اخلدمات الصحية ويعيش��ون في احياء فقيرة لم تنفذ 
فيها مش��اريع البن��ى التحتية وتفتقر ال��ى الكثير من 
االحتياجات االنس��انية وكان من املؤمل ان يتم الشروع 
في اعادة بناء مدن الوس��ط واجلنوب مع تخلص العراق 
من تبعات واثار العمليات العسكرية التي رافقت دخول 
قوات التحالف الدولي الذي اس��قط النظام السابق اال 
ان انش��غال الطبقة السياسية في العراق بالصراعات 
الداخلية وظهور االرهاب ومتدده في ارجاء البالد ارجأ من 
جدي��د كل اخلطط واملش��اريع التي اع��دت واعلن عنها 
في وس��ائل االعالم وفي احملافل واملنابر الدولية ولم يعد 
املواطن العراقي يصدق الوعود والتصريحات التي تطلق 
م��ع كل مؤمتر او لقاء او اجتم��اع يهدف الى اعادة اعمار 
امل��دن العراقية وبقي ملف االعمار في العراق واالهتمام 
باخلدمات محط جتاذب بني االحزاب والكيانات السياسية 
وجرى توظيف��ه واملزايدة عليه في احلم��الت االنتخابية 
ولم يتحقق من كل اخلطط واملش��اريع التي وعدت بها 
احلكومة الناس اال جزءا يسيرا اليغير من واقع احلال كثيرا 
ووس��ط هذا التده��ور الكبير في االوض��اع االقتصادية 
واملالي��ة يعود هذا امللف الى احلض��ور مجددا مع اقتراب 
االنته��اء من العمليات العس��كرية ف��ي اخر احملافظات 
وقرب حتريراملوصل ليش��كل ابرز التحديات الكبيرة امام 
احلكوم��ة العراقي��ة التي س��تجد نفس��ها امام ملف 
معقد اس��هم االرهاب والفساد في تراجعه كثيرا وبات 
يتطلب وقتا طويال ومساعدة كبيرة من اجملتمع الدولي 
العادة اعمار اربع محافظات طالها التدمير فيما تنتظر 
محافظات اخرى في الوسط واجلنوب والعاصمة بغداد 
االلتفات اليها مجددا واكمال مشاريعها املتلكئة التي 
توقفت الكثر من ثالث س��نوات وتشكل هذه التحديات 
هموم كبيرة للقيادات واالدارات احمللية وفي نفس الوقت 
هموما عند املواطن العراقي الذي يعد االيام من اجل ان 
يرى تغييرا حقيقيا ينهي الواقع املزري الذي يطالعه كل 
يوم في الش��وارع واملدن التي انهكه��ا ا الهمال وتقادم 
الزمان على مباني ومؤسسات كاملدارس واملستشفيات 
واجلامعات ودوائر خدمية اخرى وش��وارع وجسور مضى 
على انشائها عشرات السنني وتاخرت الدولة في اعادة 
اعمارها او الشروع بانشاء مشاريع اخرى جديدة تواكب 
الزي��ادة الكبي��رة في اعداد الس��كان في الع��راق عامة 
..مل��ف كبير يحت��اج الى جهد كبي��ر وانطالقة جديدة 

طال انتظارها تعلن نهاية احلرب وبداية االعمار..!! 

هموم وتحديات..!

تقـرير

ترجمة: سناء علي*  

في مقالة مت نش��رها عل��ى الصفحات 
احملل��ل  اش��ار  للصحيف��ة  االول��ى 
السياس��ي والكاتب » جوناث��ان بيل » 
ان » الهجم��ات االرهابية التي تعرضت 
لها باريس وادخلت فرنسا في حالة من 
الرعب وع��دم االس��تقرار، كونها اكثر 
الهجم��ات دموية في تاري��خ أوروبا منذ 

أربعني عاماً.« 
كما اضاف »  مات��زال لالن التحقيقات 
واالعتق��االت االمنية مس��تمرة ,  التي 
تقوم بها الس��لطات الفرنس��ية حول 
ه��ذه االعت��داءات التي تبناه��ا تنظيم 
داعش االرهابي واوقعت العش��رات من 
الضحاي��ا، وهوم��ا اجب��ر احلكومة الى 
أعالن حالة الط��وارئ في البالد، وإغالق 
احلدود واص��دار ق��رارات وقوانني جديدة 

تخص قضايا االرهاب.« 
كما أك��د بيل ان »  بع��ض التقارير قد 
اك��دت ان تزايد الضرب��ات اإلرهابية في 
فرنس��ا، يعود إلى هشاش��ة اإلجراءات 
وضعف االجهزة االمنية واالستخبارية، 
الت��ي عجزت ع��ن التص��دي خملططات 
تنظي��م داع��ش االرهاب��ي، ال��ذي جنح 
ف��ي كس��ب وجتني��د املقاتل��ني، حيث 
كش��فت بعض املعلومات عن وجود ما 
يقارب م��ن 6 آالف أوروب��ي يحاربون في 
صفوف »داعش« وغيره من التنظيمات 

اإلرهابية في الشرق األوسط.« 

كما اوضح بيل ان » اخلبر العاجل الذي 
صدر بعد ساعات قليلة من االعتداءات 
ج��اء من تنظيم )داعش( الذي أعلن من 
خالله تبنيه جململ العمليات االنتحارية 
الت��ي ش��هدتها باري��س بالق��ول »قام 
ثمانية إخوة ملتحفني أحزمة ناس��فة 
وبن��ادق رشاش��ة باس��تهداف مواق��ع 
منتخبة بدقة في قلب عاصمة فرنسا 
منها ملعب )دي فرانس( في أثناء مباراة 
فريق��ي أملاني��ا وفرنس��ا الصليبيت��ني، 
ومرك��ز )باتاكلون( للمؤمت��رات، وأهدافا 
أخرى«، مؤكدا ان فرنسا ستكون »على 
رأس قائم��ة أهداف الدولة اإلس��المية 
)داع��ش( م��ا داموا ق��د تص��دروا ركب 
احلمل��ة الصليبي��ة وجترأوا على س��ب 
نبين��ا، وتفاخ��روا بح��رب اإلس��الم في 
فرنس��ا، وض��رب املس��لمني ف��ي أرض 

اخلالفة بطائراتهم«.
كم��ا اك��د بي��ل ايض��ا ان »  الرئي��س 
الفرنسي استبق اجلميع باتهام تنظيم 
الهجم��ات  خل��ف  بالوق��وف  داع��ش 
بالقول إن »ما حص��ل  هو عمل حربي، 
ارتكب��ه داعش ودبر من اخل��ارج بتواطؤ 
داخلي عل��ى التحقيق اثباته��ا«، اال ان 
حتقيق��ات إضافية قد ترب��ط املزيد من 
التنظيم��ات او اجله��ات األخ��رى... رمبا 
تلك التي س��هلت ومولت ودعمت هذا 
الهجوم، )خصوصا تنظي��م القاعدة(، 
حتى يخرج هذا الهج��وم بهذا العنف 
والتخطي��ط العالي الذي أوقع اضعاف 
م��ا اوقعته االعت��داءات الس��ابقة في 

صفوف املدنيني في فرنسا.« 
واوض��ح بيل انه��ا  » امل��رة األولى منذ 
احلرب العاملية الثانية التي تعلن فرنسا 
فيه��ا حالة الطوارئ في البالد , كما ان 
املهاجمني لم يحملوا  األسلحة االلية 
فحسب، بل دخلت )االحزمة الناسفة( 
ف��ي تكتي��ك الهجمات ض��د األهداف 

املدنية في باريس، حيث كان املهاجمون 
الثماني��ة يرت��دون »احزم��ة ناس��فة«، 
س��بعة منهم فجروا أنفس��هم، فيما 
متكنت قوات االمن الفرنس��ية من قتل 
املهاج��م الثام��ن، وقد قتل العش��رات 
بإطالق املسلحني النار بنحو عشوائي، 

فضال عن تفجير أنفسهم.« 

ومع ان سيناريو اخر حسب وجهة نظر 
بيل قد فرض تنفي��ذ العملية من قبل 
»جماعة محلية من الشباب املسلمني 
املهمشني واحملرومني والغاضبني تعيش 
ف��ي فرنس��ا«، هم م��ن ش��ن الهجوم 
»بطريق��ة فردي��ة، أو م��ا يطل��ق عليه 
)الذئ��ب املتوح��د(، ومن ه��ؤالء محمد 

م��راح ع��ام 2012، ومه��دي ميم��وش، 
ال��ذي قتل أربع��ة في متح��ف يهودي 
في بروكس��ل«... اال انها استدركت ان 
»هج��وم ليلة اجلمعة ال يش��ير إلى أنه 

من تنظيم أفراد هواة«.
وعل��ى العم��وم. ي��رى بي��ل  م��ا حدث 
من اعت��داءات في باري��س، يدرج ضمن 
الت��ي س��يترتب  االح��داث الضخم��ة 
عليه��ا الكثير من االح��داث والتغيرات 
واملواقف السياس��ية الالحق��ة، اوروبا 
واالزم��ة في الش��رق األوس��ط واحلرب 
على اإلرهاب في اس��يا وشمال افريقيا 
وغيرها... كلها أمور سيتم مناقشتها 
وإعادة صياغتها ضمن اعتداءات باريس 

األخيرة.« 
كما اس��تطرد بالقول أن » فيليب بوايا 
املدي��ر العام لش��ؤون  حقوق اإلنس��ان 
وس��يادة القانون لألمانة العامة جمللس 
أوروب��ا فان هناك نحو 25 ألف مس��لح 
أجنب��ي من أكثر م��ن 100 بلد يحاربون 
في صفوف اجلماعات اإلرهابية، و6 آالف 

بينهم  أوروبيون.« 
بيل يرى في تقري��ره انه »  وعلى الرغم 
م��ن اعالن فرنس��ا عن إحب��اط العديد 
من اخملططات االرهابي��ة. فان هجمات 
باريس ش��كلت مباغت��ة ألجهزة االمن 
واالستخبارات الفرنسية واالوروبية من 
حيث س��عتها ونوعية االس��لحة التي 
اس��تعملت فيها واس��لوب تنظيمها 
الذي��ن  االرهابي��ني  وع��دد  وتنفيذه��ا 
ش��اركوا بها، مما اوقع خسائر جسيمة 

باألرواح جتاوزت املائتني قتيال« وجريحا« 
من املدنيني.« 

كم��ا ادى العث��ور عل��ى ثالث��ة احزمة 
لنق��ل  اس��تعمالها  ميك��ن  ناس��فة 
مل��ادة  اث��ار  ال��ى  اضاف��ة  متفج��رات 
بيروكس��يد االس��يتون )تي ايه تي بي( 
الكيميائية داخل ش��قة مت استئجارها 
بهوي��ة م��زورة ف��ي بروكس��ل، لتاكيد 
فرضي��ة ان االعتداءات جرى االعداد لها 
في العاصمة البلجيكية. ومت حتى االن 
توجيه االتهام الى عشرة اشخاص في 
بلجيكا تس��عة منهم اوقفوا احترازيا 
ويش��تبه في ان بعضهم ساعدوا عددا 
من االرهابيني  فرارهم من الس��لطات. 
بينم��ا اوق��ف بلجيك��ي يدع��ى احمد 
دهماني ف��ي تركيا بعد االش��تباه بانه 

شارك في حتديد االهداف.« 
بيل اش��ار في نهاية تقريره انه ما يزال 
يتعني عل��ى الس��لطات حتدي��د هوية 
انتحاري��ني او ثالث��ة هاجموا »س��تاد دو 
فرانس« اتوا من س��وريا م��ع مهاجرين 
ويحملون جوازات سفر مزورة«. ويعمل 
احملقق��ون حالي��ا عل��ى حتدي��د هوي��ة 
رجل ثال��ث قتل في 18 تش��رين الثاني 
في س��ان دونيه وش��ارك عل��ى االرجح 
في االعت��داءات. وتقول الس��لطات ان 
سبعة في  االقل من املنفذين مروا عبر 

سوريا.«
 

* عن صحيفة ال� »واش��نطن بوست 
األميركية«

مع إصدار قرارات وتشريع قوانين جديدة تخص قضايا اإلرهاب

ما سر تعلق اإلرهابيين وزيادة عملياتهم في فرنسا بالتحديد؟

العبادي وعد بانشاء 
مصفى في المستقبل 
القريب في كركوك 
وان يتم تصفية النفط 
المنتج في شركة 
نفط الشمال في هذا 
المصفى، كما اكد 
العبادي التزامه بتنفيذ 
بنود االتفاق النفطي 
الذي وقعته وزارة 
النفط مع محافظة 
كركوك

رئيس الوزراء حيدر العبادي

اسالميون في فرنسا

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد رئي��س التحال��ف الوطني 
عم��ار احلكي��م، عل��ى أهمي��ة 
إستحداث مناهج تربوية جديدة 
متزج بني التربية والتعليم، فيما 
بحث مع عدد من مدراء التربية 
في العراق إنضاج قانون اخلدمة 

التربوية.
وق��ال مكتب احلكيم ف��ي بيان 
اطلعت عليه »الصباح اجلديد«، 

إن األخي��ر »اس��تقبل مبكتب��ه، 
ع��دداً م��ن م��دراء التربي��ة في 
الع��راق، وبحث معه��م إنضاج 
قانون اخلدمة التربوية ملا له من 
تاثير ايجابي على الواقع التربوي 
التربوي��ة  االس��رة  ومس��اواة 

باالسرة اجلامعية«.
ونق��ل البيان ع��ن احلكيم قوله 
إن »لالس��رة التربوي��ة دور ف��ي 
مواجه��ة االرهاب ال يقل اهمية 

ع��ن ال��دور ال��ذي تضطل��ع به 
الق��وات االمني��ة ف��ي مواجهة 
االره��اب واحل��رب ض��د داع��ش 
االرهاب��ي«، مؤكداً على »اهمية 
اعطاء تلك االس��رة خصوصية 
معين��ة مل��ا له��ا م��ن دور ف��ي 

اجملتمع«.
وأكد احلكيم »على إس��تحداث 
منه��اج تربوي��ة جدي��دة مت��زج 
ب��ني التربية والتعلي��م، وتدريب 

تل��ك  عل��ى  التربوي��ة  االس��رة 
م��ن  يتمكن��وا  ك��ي  املناه��ج 
الطلب��ة  ال��ى  امل��ادة  ايص��ال 
بطرق التدري��س احلديثة«، الفتا 
واالس��رة  املناهج  الى »أهمي��ة 
التربوية ف��ي مواجهة التطرف 
واالفكار املغلقة وتربية االجيال 
على تقبل اآلخر ومغ��ادرة ونبذ 

االنغالق«.
وجدد احلكيم، رفضه »لالعتداءات 

األس��رة  له��ا  تتع��رض  الت��ي 
التربوي��ة«، داعياً اجله��ات املعنية 

الى »التصدي لهذه الظاهرة«.
وكان احلكي��م دع��ا، ف��ي )1 آذار 
قان��ون  تش��ريع  ال��ى   ،)2017
»اخلدمة التربوية« إسوة بقانون 
اخلدمة اجلامعية، فيما أكد على 
التربوية  ضرورة حماية األس��رة 
م��ن »اإلعت��داءات والضغ��وط« 

السياسية واجملتمعية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
كش��ف مصدر أمني في محافظة 
نينوى، أن زعيم تنظيم »داعش« أبو 
بكر البغ��دادي تنازل عن صالحياته 
ل�«والة« وقادة التنظيم احملليني في 
عدد من املناطق التي ما زال عناصر 
التنظيم ينتش��رون فيها، فيما بني 
أن البغدادي خي��ر عناصر التنظيم 
بني تفجير أنفس��هم أو الفرار من 

املواجهة. 

وقال املصدر في حديث صحفي، إن 
»البغدادي أص��در توجيهات إلى ما 
ميسى بوالة وقادة التنظيم احملليني 
ف��ي املناط��ق التي م��ا زال عناصره 
ينتش��رون بها في الس��احل األمين 
وتلعفر والبعاج واملناطق االخرى في 
العراق وس��وريا، تتضمن تنازله عن 
صالحياته له��م«. وأضاف املصدر ، 
أن »البغدادي خي��ر عناصر تنظيم 
داعش بني أنفسهم ليدخلوا اجلنة 

أو الفرار من املواجهة«. 
وتش��هد محافظة نينوى عمليات 
عس��كرية واس��عة النط��اق ف��ي 
الس��احل األمين من مدينة املوصل 
من��ذ إع��الن القائد الع��ام للقوات 
املس��لحة حي��در العب��ادي في )19 
ش��باط 2017( عن انطالق عمليات 
حترير غرب املوصل، وذلك الستعادة 
السيطرة على آخر معاقل تنظيم 

»داعش« في املدينة.

الحكيم يؤّكد أهمية استحداث مناهج تربوية 
جديدة تمزج بين التربية والتعليم

البغدادي يخّير عناصر التنظيم 
بين تفجير أنفسهم أو الفرار
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بغداد – انفجار عبوة 
ذك��ر مص��در امن��ي ف��ي الش��رطة 
العراقي��ة ام��س اجلمع��ة إن "عب��وة 
ناس��فة كان��ت موضوعة في س��وق 
ش��مالي  الش��عب  مبنطق��ة   4000
العاصمة بغداد، انفجرت صباح امس 
، ما أس��فر عن إصاب��ة مدني بجروح 

متفاوتة". 
عل��ى صعيد متصل ق��ال املصدر  إن 
"عبوة ناس��فة كانت موضوعة قرب 
عل��وة لبيع األس��ماك تابع��ة لقرية 
الوردي��ة ف��ي قض��اء املدائ��ن جنوبي 
العاصمة بغ��داد، انفجرت صباح يوم 
ام��س، ما أس��فر عن إصاب��ة مدنيني 

اثنني بجروح متفاوتة".
الى ذلك افاد املصدر إن "عبوة ناسفة 
كان��ت موضوع��ة بالقرب من س��وق 
شعبية مبنطقة سويب جنوب غربي 
بغداد انفجرت، صب��اح يوم امس ، ما 

أس��فر عن مقتل مدني وإصابة ثالثة 
آخرين بجروح متفاوتة".

ديالى – تفجير ملغمة 
امن��ي ف��ي ش��رطة  أعل��ن مص��در 
محافظ��ة ديال��ى ام��س اجلمعة عن 
تفجير سيارة ملغمة حتت السيطرة 
ش��رقي ب عقوب��ة ، فيما أش��ار إلى أن 
االنفج��ار ل��م يس��فر عن وق��وع أية 

إصابات بشرية.
وق��ال احلس��يني  إن "مف��ارز معاجلة 
املتفجرات في ش��رطة ديالى فجرت، 
مس��اء ي��وم ام��س ، س��يارة ملغمة 
كانت حت��ت الس��يطرة مركونة على 
جانب طريق خريس��ان، )5 كم شرقي 
بعقوب��ة(، بعد رصدها من قبل املفارز 

األمنية". 

كركوك – عملية امنية 
اف��اد قائ��د الفرق��ة الذهبي��ة “اللواء 

فاض��ل ب��رواري” ام��س اجلمع��ة  أن” 
عملي��ة إس��تعادة قض��اء احلويج��ة 
التاب��ع حملافظة كركوك ، س��تنطلق 
عق��ب االنتهاء من إس��تعادة املوصل 

من سيطرة تنظيم داعش “.
بخص��وص  ب��رواري  الل��واء  وق��ال 
مش��اركة ق��وات البيش��مركة ف��ي 
عملية إس��تعادة احلويج��ة ، ال اعلم 
ان كانت البيش��مركة ستشارك في 
عملية احلويجة ام ال ، ولكن بإمكانها 
املشاركة كما ميكن للحشد الشعبي 
وأية قوة عراقية اخرى املش��اركة في 

إستعادة احلويجة”.

واسط – اجراءات امنية 
ش��رطة  ف��ي  امن��ي  مص��در  اك��د 
محافظة واسط امس اجلمعة ان آخر 
ثمانية معتقلني على خلفية أحداث 
جامعة واسط األسبوع املاضي٬ اطلق 
سراحهم بعد تنازل رئيس الوزراء حيد 

العبادي عن حقه الشخصي.
وق��ال املص��در االمن��ي  إن "اجله��ات 
األمني��ة اطلق��ت٬ ي��وم ام��س االول 
اخلميس س��راح آخر ثمانية معتقلني 
الذي��ن مت اعتقاله��م عل��ى خلفي��ة 
الت��ي ش��هدتها جامع��ة  االح��داث 
واس��ط خالل زيارة رئيس الوزراء حيدر 

العبادي االسبوع املاضي."

صالح الدين – تفجيرات 
اته��م نائب رئيس اللجنة االمنية في 
مجل��س محافظة صالح الدين امس 
اجلمعة عصاب��ات داع��ش االجرامية 
بالوقوف خل��ف التفجير االخير الذي 
اس��تهدف قري��ة احلج��اج ش��مالي 

تكريت. 
أك��د رئي��س اللجن��ة عل��ي فاض��ل 
ان اخل��رق االمن��ي ف��ي قري��ة احلجاج 
ش��مالي تكريت تقف خلفه عناصر 
داع��ش االجرامية وذلك بعد تس��لل 

اغلب االرهابني م��ع العائالت النازحة 
ودخوله��م ال��ى احملافظ��ة ، مبينا ان 
عناص��ر داع��ش قدم��وا م��ن مدينة 
الش��رقاط واملوص��ل ومعه��م اغلب 

مواد التفجير . 

االنبار – انفجار ملغمة 
كش��ف رئي��س مجلس قض��اء هيت 
مبحافظة األنبار محمد احملمدي امس 
اجلمع��ة ع��ن إصابة ثالثة أش��خاص 
بانفج��ار س��يارة ملغم��ة ش��مالي 
القض��اء، فيم��ا دع��ا عض��و مجلس 
احملافظ��ة نعي��م الكع��ود القي��ادات 
األمنية إلى تكثيف إجراءاتها حلماية 

املدنيني في هيت.
وق��ال احملم��دي أن "س��يارة ملغم��ة 
انفج��رت، ظهر يوم امس ، في ش��ارع 
الكورني��ش ش��مالي مدين��ة هي��ت 
)70ك��م غربي الرم��ادي(، ضمن مركز 

املدينة". 

نينوى – اشتباك مسلح 
اك��د مص��در محل��ي ف��ي محافظة 
نينوى امس اجلمعة ان قوات احلش��د 
الش��عبي/اللواء 42 قتل��ت أربعة من 
أرهابيي داع��ش ودمرت عجلتني لهم 
باحب��اط تع��رض فاش��ل عل��ى قرية 
)درن��اج ( احمل��ررة غرب��ي اجلان��ب االمين 

للموصل.
احلش��د  "ق��وات  أن  املص��در  وذك��ر 
الش��عبي/ لواء 30، عث��ر على كدس 
أس��لحة وأعتدة في أحدى مضافات 
داعش املنهزم في قرية )الس��ماقية( 

شمال شرقي املوصل". 

ذي قار – اعتقال مطلوب 
كش��ف مص��در امن��ي في ش��رطة 
محافظ��ة ذي قار ان س��يطرة الفجر 
مرك��ز  الناصري��ة  مدين��ة  ش��مال 
محافظ��ة ذي ق��ار متكنت م��ن القاء 

القب��ض عل��ى مته��م مهج��ر م��ن 
املوص��ل واملطلوب عل��ى وفق أحكام 
امل��ادة الرابعة م��ن قان��ون مكافحة 

اإلرهاب .
وق��ال املص��در االمن��ي ان املطل��وب 
س��توجه له تهمة اشتراكه بارتكاب 
جرمي��ة س��بايكر حس��ب م��ا مثبت 

بقاعدة بيانات املطلوبني .    

البصرة – اعتقال مطلوب 
اكد مصدر امني في مديرية ش��رطة 
محافظ��ة البصرة ام��س اجلمعة أن 
قوة تابعة لها ألقت القبض في إحدى 
الس��يطرات على س��جني ه��ارب من 

سجن في محافظة صالح الدين.
وق��ال املص��در إن "قوة من الش��رطة 
ألق��ت القبض في س��يطرة التحرير 
على أحد الفارين من س��جن يقع في 
محافظ��ة ص��الح الدي��ن"، مبينة أن 

"املتهم مت تسليمه إلى القضاء". 

انفجار 3 عبوات في مناطق الشعب والسويب والمدائن * تفجير سيارة ملغمة تحت السيطرة شرقي بعقوبة 
إحباط تعّرض على )درناج ( المحررة غربي الموصل * اعتقال سجين هارب في إحدى سيطرات البصرة

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن��ت وزارة الع��دل، عن اس��تئناف العمل في 
مديري��ة تنفيذ الرمادي ب محافظ��ة األنبار، فيما 
أكدت مباش��رة أغلب الدوائ��ر العدلية لعملها 
في املناطق احملررة حال اس��تكمال مس��تلزمات 

العمل فيها.
وقال وزير العدل حي��در الزاملي في بيان اطلعت 
عليه "الصباح اجلديد"، إنه مت "استئناف العمل 
ف��ي مديرية تنفيذ الرمادي مبحافظة االنبار، بعد 
حتريرها م��ن تنظيم داعش االرهابي واس��تتباب 
األمن فيها"، مبينا أن "وزارة العدل رفدت الدوائر 
بكافة املس��تلزمات الضرورية لتق��دمي اخلدمات 

للمواطنني".
وأضاف الزاملي أن "العمل مس��تمر لرفد جميع 
الدوائ��ر العدلية في احملافظ��ات احملررة وتهيئتها 
بالكامل، حيث مت تش��كيل جل��ان خاصة ملتابعة 

احتياجات تلك الدوائر".

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن وزير النقل كاظم فنجان احلمامي، عن اتفاقه 
مع وزير اخلارجية التونسي خميس اجلهيناوي على 
انضاج اتفاقية بحرية لتطوير واقع املوانئ العراقية، 
فيما أشار الى أن وزارته سترسل وفداً من الطيران 
املدني ال��ى تونس بهدف ترتيب اإلجراءات النهائية 

اخلاصة بتشغيل اخلط العراقي التونسي.
وقال��ت ال��وزارة في بي��ان اطلعت علي��ه "الصباح 
اجلدي��د"، إن "وزي��ر النقل كاظم فنج��ان احلمامي 
خمي��س  التونس��ي  اخلارجي��ة  بوزي��ر  التق��ى، 
اجلهيناوي"، مشيراً الى أن "اجلانبني بحثا العالقات 
الثنائّي��ة وآفاق التعاون املش��ترك ب��ني البلدين مبا 
يُلبِّي طموحات الش��عبني الشقيقني، وإتفقا على 
انضاج اتفاقية بحرية لتبادل اخلبرات والتدريب من 

أجل تطوير واقع املوانئ العراقية".
ونق��ل البيان ع��ن احلمامي قول��ه، إن "وزارة النقل 
سترس��ل وفداً م��ن الطيران املدن��ي لالجتماع من 
الطي��ران التونس��ي لترتي��ب االج��راءات النهائية 

اخلاصة بتشغيل اخلط العراقي التونسي".

"العدل" تعلن استئناف 
عمل مديرية تنفيذ الرمادي

قريبًا.. تشغيل خط 
الطيران بين العراق 

وتونس

الملف األمني

إطالق استراتيجة جديدة لدعم
القّطاع اخلاص بالتنسيق مع األمم 

املتحدة
وأس��تطرد أن "جهات داخلية ستكون 
حاضرة في مقدمتها جلنة عليا برئاسة 
وزير التخطيط س��لمان اجلميلي التي 
ستعمل ايضاً على املتابعة والرقابة".

ومضى الهنداوي إلى "مشاركة ممثلني 
ع��ن مجلس ال��وزراء واالمان��ة العامة 
جملل��س ال��وزراء وبعض ال��وزارات منها 
التجارة والصناعة واحمللية وقسم من 

احملافظات".
وأكم��ل الهن��داوي بالق��ول إن "ف��رق 
عمل سيجري تشكليها كل بحسب 
اختصاص��ه من اجله��ات ذات العالقة 
ومهمتها ايضاً تنفيذ االس��تراتيجية 

و أجناحها".
من جانبها، رحبت عضو جلنة االقتصاد 
واالس��تثمار النيابي��ة جنيبة جنيب في 
تصري��ح إل��ى "الصباح اجلدي��د"، بأي 
"خط��وة تتخذها احلكومة على طريق 
التحول من القطاع العام إلى القطاع 
اخل��اص ف��ي التعاط��ي م��ع الوض��ع 

االقتصادي العراقي".
واضاف��ت جنيب، النائب ع��ن التحالف 
الكردس��تاني، أن "الع��راق يعان��ي من 
أزمة مالية واقتصادية وأن حلها يكون 
باالعتماد على القط��اع اخلاص وابعاد 
التركي��ز عل��ى اجلهات الرس��مية في 

تتنفيذ املشاريع".
وأوضحت أن "اعطاء الفرصة للقطاع 
اخلاص له العديد م��ن الفوائد اهمها 
توفير فرص عمل للمواطنني وبالتالي 

تقليل نسبة البطالة في اجملتمع".
وتع��رب جني��ب ع��ن اس��فها "ك��ون 
احلكوم��ة لم تنجح طيلة الس��نوات 
املاضية ف��ي توفير تنوي��ع للمصادر"، 
داعية ف��ي الوقت نفس��ه إلى "تقدمي 

التس��هيالت للمس��تثمرين من أجل 
رأب صدع االزمة املالية احلالية".

القوات املشتركة حترر أحياء 
املنصور والشهداء األولى في أمين 

املوصل
الفتا الى ، حترير سجن بادوش واقتحام 
الشقق السكنية وما زالت العمليات 

جارية فيه لتطهيره بالكامل . 
وكش��ف الناطق باس��م القيادة  إن" 
قطعات جهاز مكافحة اإلرهاب حررت 
حي املنصور والشهداء األولى والثانية 
ورفع العل��م فوق  مبانيه��ا وتقدمت 

لتكمل حترير اهادفها املرسومة . 
وأوضح إن "قطعات الفرقة 16  حررت 
قري��ة علملوك ش��رق ب��ادوش ورفعت 
العلم العراقي فيها بعد تكبيد العدو 

خسائر باألرواح واملعدات". 
وتابع إن " عناصر داعش اجلبان يهربون 
كلما تقدم��ت قطعاتنا العس��كرية 
باجتاهه��م , مؤك��دا ان" داعش ميتلك 
خياري��ن ال ثال��ث له , اما ان يس��لموا 
انفس��هم وينال��وا القص��اص العادل 
حس��ب القان��ون , وام��ا ان يقتلوا في 
ارض املع��ارك , وه��ذا م��ا اش��ار اليه 
القائد العام للقوات املس��لحة حيدر 

العبادي.
ومن جانبه كشف مصدر امني ، أمس 
اجلمع��ة ، ان ق��وات جه��از مكافح��ة 
اإلرهاب متكنت من إجالء 40 عائلة من 

حي تل الرمان في امين املوصل. 
وأك��د املص��در لصحيف��ة ‘‘الصب��اح 
اجلدي��د‘‘ إن "قوة من جه��از مكافحة 
اإلره��اب متكن��ت من إج��الء 40 عائلة 
مدنية كانت محاصرة في تل الرمان”، 
مش��يرا إل��ى إن "العائ��الت مت إجالءها 
بش��كل س��ليم ونقلهم إل��ى أماكن 

أكثر أمنا خارج املدينة". 

وأش��ار املص��در الذي ل��م يفصح عن 
أسمه إن "معارك تدور حاليا في بعض 
ش��وارع احل��ي للقض��اء عل��ى اجليوب 
التابع��ة لداعش اإلجرامي "، مش��يرا 
إل��ى إن "عصاب��ات داعش مت��ر بظروف 
انس��حاب  بس��بب  للغاي��ة  صعب��ة 

عناصرها وقادتها إلى الصحراء". 
وأعلن��ت خلي��ة اإلعالم احلرب��ي، أمس 
أجلمع��ه ، ع��ن حتري��ر حي��ي املعلمني 
والس��ايلو في الس��احل األمين ملدينة 

املوصل. 
وق��ال قائ��د عمليات قادم��ون يانينوى 
الفريق الركن عبد االمير رشيد ياراهلل 
ف��ي بي��ان للخلي��ة، تلق��ت صحيفة 
‘‘الصب��اح اجلدي��د‘‘ نس��خة من��ه، إن 
"قطع��ات ق��وات مكافح��ة االره��اب 
ح��ررت ، حي��ي املعلمني الس��ايلو في 

اجلانب األمين ملدينة املوصل". 
وأض��اف ي��اراهلل، أن "الق��وات رفع��ت 

العلم العراقي فوق مبانيهما". 
وحررت قوات احلشد الشعبي واجليش 
محطة الكهرب��اء في ناحي��ة بادوش 
ش��مال غ��رب مدين��ة املوص��ل، م��ن 

عصابات داعش االرهابية. 
تلق��ت  احلش��د  بي��ان إلع��الم  وذك��ر 
صحيف��ة ‘‘الصب��اح اجلديد‘‘ نس��خة 
من��ه، أن "ق��وات احلش��د/ الل��واء 42 
طهرت بالكامل منطقة الدرناج غرب 

املوصل". 
واوض��ح أن "قوات احلش��د الش��عبي 
/ الل��واء االول م��ع اللواء 3 للش��رطة 
االحتادية متكنا من حترير منطقة )جامع 
الطرفاوي( و منطق��ة )محمود طه( و 
قري��ة )كنوش( احملاذي��ة جلبال حمرين و 

حقول عجيل”. 
وأعلنت وزارة الدف��اع العراقية ، أمس 
أجلمع��ه ، ضب��ط 5 مخاب��ئ وعجل��ة 
لداع��ش وتفكي��ك أحزم��ة وعب��وات 

ناس��فة بعملي��ة عس��كرية ش��مال 
شرق ديالى. 

وذك��ر بي��ان لل��وزارة تلق��ت صحيفة 
‘‘الصب��اح اجلدي��د‘‘ نس��خة من��ه، ان 
"قوة عس��كرية من الفرقة اخلامسة 
للجيش نفذت عملية اس��تباقية في 
منطقة منصورية اجلبل )شمال شرق 
االرهابية  العصابات  بعقوبة(، ملطاردة 

وتدمير اوكارها".
وأض��اف ان "العملي��ة أس��فرت ع��ن 
ضب��ط 5 مخاب��ئ حتت��وي عل��ى مؤن 
للعصاب��ات االرهابي��ة وضبط عجلة 
حزام��ني  وضب��ط  تفكي��ك  وكذل��ك 
ف��ي  ناس��فتني  وعبوت��ني  ناس��فني 
املنطقة احملصورة بني محطة كهرباء 

املنصورية وبحيرة حمرين".
 وأشار إلى إن "العملية كانت بإشراف 
قائ��د الفرقة اخلامس��ة الل��واء الركن 
اك��رم ص��دام، وبتنفيذ جن��ود الفرقة 
الواجب وفق حس أمني عالي من خالل 
التعام��ل م��ع التحديات وب��ذل اجلهد 
املناس��ب في املناط��ق اجلبلية الوعرة 

والوديان". 
ويذك��ر إن ق��وات الش��رطة االحتادي��ة 
متكن��ت ضم��ن عملي��ات قادم��ون يا 
نينوى، في وقت سابق، من حترير اجملمع 
احلكومي وجس��ر احلري��ة، إضافة إلى 
حتري��ر املتحف األثري ف��ي امين املوصل، 
فيم��ا أعلن قائ��د عملي��ات قادمون يا 
نينوى، الفريق الركن عبد األمير رشيد 
ياراهلل حترير حيي الدندان والدواس��ة، 
فضال عن حترير حي تل الرمان بالكامل 
واقتح��ام حي��ي املعلمني والش��هداء 

الثانية في اجلانب األمين من املوصل.

وجبة جديدة من طائرات
تشيكية تصل إلى العراق 

وقال عض��و اللجنة ماجد الغراوي في 

تصريح صحفي، إن “العراق تسّلم أول 
وجب��ة من طائ��رات التدري��ب والقتال 
أن  الكوري��ة”، مبين��ا   T50 املتوس��ط 
“أغلب الطائرات املقاتلة البالغ عددها 
244 مت إجنازها لصالح العراق فضال عن 
تأهيل وتدريب العشرات من الطيارين 

والفنني على استعمال الطائرة”.
وأضاف الغراوي، أن “الشركة املصنعة 
قد أخلت ببع��ض البن��ود املبرمة بني 
الطرفني وخالفت املواصفات املطلوبة 
ل��دى وزارة الدف��اع مم��ا دف��ع بال��وزارة 
امتناعه��ا من اس��تالم الطائرة لغاية 
تنصي��ب كامي��رات متط��ورة وأجهزة 

تصويب “.

أعداد النازحني من "أمين املوصل" 
تتجاوز الـ 60 ألف شخص.. 

وانتقادات لدور املنظمات الدولية 
في إغاثتهم

وفيم��ا رأى إن "ه��ذا املوق��ف يعبر عن 
م��دى اللحم��ة الوطنية الت��ي تربط 
جمي��ع أبناء البل��د"، انتقد في الوقت 
ذات��ه دور األمم املتح��دة؛ ال��ذي وصف��ه 
ب�"الغائب متاما"؛ في تقدمي املساعدات 

اإلنسانية للنازحني.
يش��ار إل��ى إن رئي��س مجلس ال��وزراء 
حي��در العبادي وجه ف��ي )9 آذار 2017( 
اجله��ود  بزي��ادة  الدول��ة  مؤسس��ات 
اإلنس��انية لرعاية النازحني من اجلانب 
األمين من املوصل، واس��تنفار جاهزية 

مؤسسات الدولة الستقبالهم.
وج��دد العبادي تأكيده، بحس��ب بيان 
ملكتب��ه اإلعالمي، وردت نس��خة منه 
ل�"الصب��اح اجلدي��د"، عل��ى "أهمية 
بق��اء املواطن��ني ف��ي منازله��م م��ن 
االس��تجابة  اج��ل حمايته��م، وعدم 
لدع��وات عصاب��ات داع��ش اإلرهابية 
من اجل إجباره��م على مغادرة املنازل 

وتعريضهم للخطر".
في الطرف اآلخ��ر، دعت جلنة الصحة 
دع��م  إل��ى  العال��م  دول  البرملاني��ة 
احلكوم��ة العراقية في توفير اخلدمات 
األساسية للنازحني من "أمين املوصل"، 
مش��يرة في الوقت عينه إلى إن أعداد 
النازحني ل��م تتخط حت��ى اآلن )وقت 

إعداد التقرير( األرقام املتوقعة.
ويق��ول عض��و اللجنة النائب حس��ن 
خالط��ي، ف��ي حدي��ث م��ع "الصباح 
اجلديد"، إن "موج��ة النزوح من اجلانب 
األمي��ن للموص��ل أكبر من تل��ك التي 
ش��هدها الساحل األيس��ر للمدينة"، 
مضيف��اً إن "ه��ذا الع��دد الكبير من 
النازح��ني يحت��اج الى تق��دمي خدمات 

عامة".
ويؤك��د خالط��ي إن "الع��راق يقات��ل 
اإلرهاب نيابة ع��ن العالم، لذلك على 
اجملتمع الدولي واملنظمات اإلنس��انية 
العاملي��ة أن يك��ون ل��ه دور ف��ي إغاثة 
ودع��م النازحني"، مبين��اً إن "احلكومة 
أخذت بنظ��ر اإلعتبار أع��داد النازحني 
املتوق��ع خروجهم من أمي��ن املوصل، إذ 
أشارت التقديرات إلى نزوح نحو مليون 
نس��مة من جانبي املوصل، لكن حتى 

اآلن لم نصل إلى هذا الرقم". 
يعاد إل��ى األذهان إن رئي��س بعثة األمم 
املتحدة في الع��راق يان كوبيتش جدد 
لرئي��س ال��وزراء حيدر العب��ادي في )9 
آذار 2017( دع��م األمم املتح��دة للعراق 
ف��ي عملي��ات االس��تقرار للمناط��ق 
احملررة واجلهود اإلنس��انية فيما يخص 
النازح��ني، مش��يداً ف��ي الوق��ت ذاته 

ب�"نظافة املعركة".
وف��ي املقابل، حتمّل أطراف سياس��ية 
اجله��ات احلكومية مس��ؤولية نقص 
اخلدم��ات املقدم��ة للنازح��ني، عازي��ة 
السبب في أزمة نازحي "أمين املوصل" 

إل��ى عدم العمل على ع��ودة النازحني 
إلى مناطقه��م احملررة؛ قبل الش��روع 

بتحرير اجلانب األمين للمدينة.
الق��وى  احت��اد  ع��ن  النائ��ب  ويق��ول 
الوطني��ة عب��د القه��ار الس��امرائي 
إن "أع��داد النازح��ني في ازدي��اد بنحو 
يوم��ي، وإن اخمليمات ال تس��توعب هذه 
األع��داد الكبيرة"، الفت��اً إلى إنه "كان 
م��ن املفترض تهيئ��ة طاق��ات كبيرة 
الستيعاب النازحني من اجلانب األمين".
وانتق��د الس��امرائي ف��ي حدي��ث مع 
"الصباح اجلديد"، حتضيرات استقبال 
النازح��ني من اجلانب األمين، موضحاً إن 
"م��ن املمكن االس��تفادة من اخمليمات 
التي أصبحت شبه شاغرة؛ بعد عودة 
نحو %40 من نازحي أيسر املوصل إلى 
مناطقهم احملررة؛ الس��تيعاب الفارين 

من قبضة داعش من اجلانب األمين".
ويتابع حديثه قائ��الً إن "ضعف اجلهد 
الوزاري في توفير املستلزمات الغذائية 
واملاء ووس��ائل النق��ل، فضالً عن عدم 
اإلس��راع بإعادة النازح��ني إلى املناطق 
احمل��ررة، أس��همت ف��ي زي��ادة معاناة 

النازحني من أمين املوصل".

عزل رئيسة كوريا اجلنوبية 
"خليانتها الشعب"

وتته��م ب��اك )65 عام��ا( بالتآم��ر مع 
س��يل  س��ون  تش��وي  صديقته��ا 
ومستش��ار رئاس��ي س��ابق وكالهما 
يحاكم حاليا بالضغط على شركات 
للتب��رع ملؤسس��تني أقيمت��ا لدع��م 

مبادراتها السياسية.
كما تته��م بطلب رش��اوى من رئيس 
مجموعة سامسونغ في مقابل دعم 
احلكوم��ة لدم��ج ش��ركتني تابعت��ني 
لسامسونغ في 2015 بهدف سيطرته 

على اجملموعة.

تتمات ص1

نينوى ـ خدر خالت:

تشهد االحياء الغربية من اجلانب 
االمين من مدينة املوصل اكتظاظا 
وعائالتهم  الدواع��ش  من  ضخما 
وبضمنه��م اجانب، وفيم��ا يقتاد 
التنظي��م االرهابي مئات العائالت  
قسرا من االحياء التي يهرب منها 
وس��ط معاناة صعبة جدا الولئك 
االهالي، يتم ح��رق منازل اخملالفني 
ام��ام اع��ني اصحابه��ا واختطاف 

بعض افرادها.
وق��ال مصدر امن��ي عراقي مطلع 
في محافظة نينوى الى "الصباح 
اجلدي��د" ان��ه "عق��ب االنتصارات 
التي تسطرها القوات االمنية في 
واجلنوبية من  الش��رقية  االحي��اء 
اجلان��ب االمين في مدين��ة املوصل، 
وبالتالي دف��ع الدواعش االرهابيني 
باجتاه احي��اء اخرى، بات��ت االحياء 
الغربي��ة من اجلان��ب االمين تكتظ 
بالدواعش وبعائالتهم وبضمنهم 
ش��تى  م��ن  اجان��ب  ارهابي��ون 

اجلنسيات".
واض��اف "على وف��ق مصادرنا، فان 
بعض املن��ازل بتلك االحياء يقطن 
بها عائلت��ان او ث��الث عائالت  من 
الدواع��ش، فيما يضط��ر املدنيون 
ان  يكتش��فون  الذي��ن  االبري��اء 
جيرانه��م عائالت  داعش��ية الى 
الهروب ال��ى اقرباء لهم في احياء 
اخرى، بس��بب ان بع��ض العائالت  
يت��م  الدواع��ش  قطنه��ا  الت��ي 
اس��تهدافها بضرب��ات جوي��ة، مما 

اوقع خسائر بصفوف املدنيني".
"احي��اء  ان  ال��ى  املص��در  واش��ار 
و  مت��وز   17 النج��ار،  الرفاع��ي، 
االقتصادي��ني واحياء اخرى مجاورة 
باتت تشهد اكتظاظ غير طبيعي 
م��ن الدواعش وعائالتهم، وس��ط 
مخاوف كبيرة من االهالي، خشية 

بضرب��ات  احيائه��م  اس��تهداف 
جوي��ة، فضال عن ان عناصر داعش 
ال يتوان��ون عن ارت��كاب اية جرمية 
بسبب حالة الهلع التي تعتريهم، 
علم��ا ان الدواعش ينقلون معهم 
م��واد غذائي��ة بكمي��ات كبي��رة 

جدا".
وتاب��ع "ف��ي الوق��ت نفس��ه، فان 
عناصر التنظيم املتطرف يقومون 
باقتي��اد املئ��ات م��ن العائالت من 
احي��اء العام��ل والرس��الة واحياء 
اخ��رى مرش��حة لتك��ون مناطق 
عملي��ات س��اخنة، ويقتادونه��م 
البعي��دة  باجت��اه االحي��اء  قس��را 

نس��بيا عن خطوط االشتباكات، 
ويندس��ون في صفوفهم لتجنب 

ضربات محتملة".
ولفت املص��در ال��ى ان "التنظيم 
االرهابي غير مهتم بتاتا باالوضاع 
االنس��انية لتل��ك العائ��الت  من 
حي��ث توفي��ر االغذي��ة واالطعمة 
وحليب االطفال فض��ال عن وجود 
العش��رات م��ن املرض��ى بينه��م، 
حيث ان داعش هدفه االول واالخير 
ه��و التمت��رس بني ه��ؤالء االبرياء، 
في حني معان��اة االهالي تزداد بني 
ساعة واخرى بسبب حالة الرعب 
التي تسود بينهم فضال عن اجلوع 

وانعدام االدوية وحليب االطفال".
داعيا "الق��وات االمنية الى توخي 
احلذر الش��ديد عن��د الوصول الى 
االحياء الغربي��ة من اجلانب االمين، 
والعمل على احلفاظ على االهالي 
الذي��ن هم مبنزلة اس��رى لدى هذا 
التنظيم الذي بات يلفظ انفاسه 
االخي��رة، الن بعض املن��ازل يكتظ 
بها عدة عوائل م��ن االبرياء الذين 
ال ذنب لهم سوى انهم وقعوا بني 

فكي كماشة".
وعلى الصعيد نفسه، افاد املصدر 
ذات��ه ان "تنظيم داع��ش االرهابي، 
وخالل انسحابه من بعض االحياء 

حتت ضغط قواتن��ا االمنية، يقوم 
باحراق منازل العوائل التي ترفض 
اخ��الء بيوتها واالنس��حاب معه، 
ويتوعدهم بالعقاب الش��ديد في 

وقت الحق".
ومضى بالقول ان "كما ان عناصر 
التنظيم يعم��دون الى اقتياد فرد 
واح��د او فردين م��ن العائالت التي 
ترفض مغ��ادرة منازلها، ويهددون 
اصحابه��ا باع��دام ابنائه��م ف��ي 
ح��ال ثبوت تعاملهم م��ع القوات 
االمني��ة، او ترحيبه��م به��م حني 

دخولهم لتلك املناطق".

داعش يبلغ عائالت
قتاله على عجالة

وبسبب التراجع املستمر لعناصر 
الش��رقية  االحي��اء  م��ن  داع��ش 
واجلنوبية م��ن اجلان��ب االمين، فان 
مفارز تابعة له تقوم بابالغ عائالت 
قتاله على عجال��ة، بان ابنهم قد 
قتل وتعذر سحب جثته، ويعدهم 
التنظي��م بتق��دمي م��واد غذائي��ة 
في وق��ت الح��ق، علم��ا ان مفارز 
التنظي��م تتجول بس��يارات اجرة 
)تكس��ي( وتبلغ عائ��الت  القتلى 
ثم تنس��حب خش��ية كش��فها 

واستهدافها بضربة جوية.

عقب االنتصارات التي 
تسطرها القوات األمنية 
في األحياء الشرقية 
والجنوبية من الجانب 
األيمن في مدينة 
الموصل، وبالتالي دفع 
الدواعش اإلرهابيين 
باتجاه أحياء أخرى، باتت 
األحياء الغربية من الجانب 
األيمن تكتظ بالدواعش 
وبعائالتهم وبضمنهم 
إرهابيون أجانب من شتى 
الجنسيات

عائالت موصلية تهرب من املعارك اجلارية في أحياء اجلانب األمين

عناصر التنظيم ينسحبون إلى األحياء الغربية بضمنهم أجانب

داعش يقتاد مئات العائالت قسرًا وسط أوضاع مأساوية في أيمن الموصل
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متابعة الصباح الجديد:

بح��ث الع��راق ممث��ا وزي��ر الصناعة 
واملع��ادن املهن��دس محم��د ش��ياع 
السوداني مع وزير الشؤون اخلارجية 
التونس��ي خميس اجلهيناوي والوفد 
املرافق له تفعي��ل وتقوية العاقات 
الثنائي��ة املش��تركة ب��ن البلدي��ن 
وخاصة في اجملاالت الصناعية وسبل 
فتح آفاق تعاون جديدة في الشراكة 

واالستثمار.
واك��د الوزي��ر خ��ال مؤمت��ر صحفي 
مش��ترك عقده عقب اللقاء بانه قد 
مت تناول ع��دة مواضيع منها عاقات 
التع��اون ب��ن البلدي��ن الش��قيقن 
وحكوم��ة الع��راق تثم��ن املواق��ف 
احلكيم��ة حلكومة تونس جتاه العراق 
ف��ي حربه ضد االره��اب والذي حقق 
فيه العراق انتصارات كبيرة ، واصفا 
العاقة بن البلدين بعاقة االشقاء 
في التعاون والتنسيق وتبادل اخلبرات 
والتجارب ، مشيرا الى ان هذا اللقاء 
تناول البحث في العديد من املواضيع 
والقضاي��ا التي تتعل��ق بالقطاعات 
الصناعية والتجارية والتي من ابرزها 
تبادل التع��اون بن البلدين وامكانية 
عقد شراكات وعقود استثمارية في 
والصناعات  البتروكيمياوي��ة  مجال 
الكهربائية وصناعة الكابات اضافة 
الى التطرق لامكانية التي متتلكها 
تونس في مجال املشاريع املتوسطة 
الصغي��رة الت��ي اثبت��ت جناحها في 
تون��س كذلك وجود ش��ركات لديها 
منتجات متنوعة وخبرات وجتارب في 
مجاالت صناعية متعددة من املؤمل 
ان يك��ون هن��اك نوع من الش��راكة 
مابن شركات وزارة الصناعة واملعادن 
العراقية وبن الشركات التونسية .

وقال الوزير اننا نطمح بأقامة معرض 
تخصص��ي في بغداد للمنتجات من 
الس��لع التونس��ية ، مبينا بأن ذلك 
يأتي عن طريق التواصل والتعاون بن 
رجال االعمال التونسين ونظرائهم 
العراقي��ن ل��كا البلدي��ن من خال 
 ، التونس��ية   - العراقي��ة  اللجن��ة 
موضحا بانه ستتواصل االجتماعات 
ضم��ن ه��ذة اللجنة لغ��رض حتديد 
اوج��ه التع��اون املس��تقبلي وبي��ان 
العاقة والعمل في هذا اجملال اضافة 
ال��ى العاقات االخوي��ة الثنائية بن 

البلدين الشقيقن .

م��ن جانب��ه ب��ن الوزي��ر التونس��ي 
متان��ة العاق��ة والتعاون املش��ترك 
ب��ن البلدين ف��ي مج��االت متعددة 
، مؤك��دا رغب��ة باده في فت��ح آفاق 
عم��ل وتع��اون جديد ك��ون البلدين 
لديهم مصلحة مش��تركة من اجل 
النه��وض بالواقع الصناعي للبلدين 
، مضيف��ا بانه لدينا من الش��ركات 
االستثمارية والتي متتلك من اخلبرات 
الكبيرة واملش��اريع التي تنفذها في 
دول اجنبي��ة وعربي��ة وخاص��ة ف��ي 
مج��ال الصناع��ة البت��رو كيمياوية 
والكاب��ات الكهربائي��ة اضافة الى 
جتربتنا في مجال املشاريع الصغيرة 
واملتوس��طة ، مبديا استعداد ورغبة 
ب��اده الكامل��ة ف��ي نق��ل التجارب 
التونسية وتوثيق العاقة املشتركة 
في هذه اجملاالت كافة ومجال تطوير 
وتنمي��ة ومتويل املش��اريع الصغيرة 

واملتوسطة واملش��اريع االستثمارية 
التي من ش��أنها ان تس��هم بشكل 
كبير في حتقيق التنمية املستدامة 
وتطوي��ر القط��اع اخل��اص العراق��ي 

والتونسي على حد سواء ..  
على صعيد متصل بحث وزير التجارة 
اجلميلي  الدكت��ور س��لمان  وكال��ة 
ف��ي مكتبه مبق��ر الوزارة م��ع الوزير 
التونس��ي خميس اجلهيناوي والوفد 
املرافق له افاق التعاون املش��ترك بن 
البلدين الصديقن في مجاالت عدة 

السيما االقتصادية والتجارية .
وق��ال وزي��ر التخطي��ط ف��ي املؤمتر 
الصحافي املشترك الذي عقد عقب 
اللقاء نحن س��عداء جدا لزيارة وزير 
اخلارجية التونس��ي للعراق بن اهله 
الزي��ارة  وإخوان��ه، مؤك��دا ان ه��ذه 
بالنس��بة لنا مهمة ج��دا وتعبر عن 
حب الشعب التونسي للعراق ونحن 

معتزون بهم وبتجربتهم،  وأضاف ان 
هذه الزيارات س��تفتح افاق عاقات 
جديدة من اج��ل إعادة وتيرة التعاون 
سواء كانت سياس��ية او اقتصادية 
مابن البلدين الى وضعها الس��ابق 
، مبين��ا ان هنال��ك فرص��ا متبادل��ة 
للتع��اون بن البلدي��ن، وتابع بالقول 
: بحثنا خ��ال اللقاء ع��دة مجاالت 
الس��يما اجمل��ال التج��اري، معربا عن 
امل��ه ان  تأخذ الف��رص طريقها الى 
التطبيق في االيام املقبلة وان يستمر 
التعاون ما بن العراق وتونس. وأشار 
ال��ى ان احلكوم��ة العراقي��ة لديه��ا 
توجه باالنفت��اح على الدول العربية 
وتعزيز العاقات مع اشقائنا العرب، 
موضحا ان العراق حريص متاما على 
توس��يع افاق التع��اون مع تونس في 

عدد من اجملاالت .
من جانبه عبر  وزير الشؤون اخلارجية 

التونس��ي خمي��س اجلهين��اوي عن 
س��عادته  لزيارة  الع��راق ولقائه وزير 
التخطي��ط ، مؤك��دا ان ه��ذه زيارة 
مهمة ج��دا والت��ي تأتي بع��د مدة 
انقط��اع عن الع��راق اذ لم ي��زر وزير 
خارجية تونسي العاصمة العراقية 

منذ مدة طويلة . 
وأش��ار ال��ى ان ه��ذه الزي��ارة تع��د 
دلي��ا عل��ى  ان تون��س اس��ترجعت 
لتعزي��ز  جدي��د  م��ن  اس��تقرارها 
عاقاتها مع أش��قائها وعلى رأسها 
الع��راق والذي تربطه بتونس عاقات 
تاريخية ومهمة ليس على املستوى 
السياس��ي فقط ، مؤكدا ان العراق 
وق��ف الى جانب  تون��س في املراحل  
احلساسة  خال االنتقال السياسي 

الذي عرفناه في السنوات االخيرة . 
وتاب��ع بالقول نحن مدين��ون للعراق 
به��ذا االم��ر اذ ل��م تقط��ع تون��س 

عاقاتها بالعراق من خال الس��فارة 
التونسية  التي بقيت برغم  االوضاع 
التي مر به��ا العراق، وهذا دليل على 
االهمية لنا التي نعطيها للعاقات 

بن البلدين.  
وأوضح ان الزيارة تناولت استعراض 
الوضع في تونس منها السياس��ي 
واالقتصادي  بصف��ة عامة ، فضا 
عن مناقش��ة افاق تعزيز العاقات 
االقتصادية على املس��توى التجاري 
بطبيع��ة احل��ال ، مبين��ا ان تون��س 
تتجه نحو تطوير عاقاته التجارية 
مع العراق وإمكانية الش��راكة في 
مج��االت اخ��رى ، اذ ان االفاق واعدة 
بن البلدين. وأك��د ضرورة مواصلة 
العم��ل م��ع بعضن��ا البع��ض في 
أط��ر أُخر  لتعزيز تواصل الش��راكة 
البلدين  والتع��اون االقتصادي ب��ن 

الشقيقن . 

العراق يبحث مع تونس تدعيم وتطوير العالقات الثنائية بين البلدين 

تثمن حكومة 
العراق المواقف 

الحكيمة لحكومة 
تونس في حربه 

ضد اإلرهاب 
والذي حقق فيه 
انتصارات كبيرة 
، واصفا العالقة 

بين البلدين بعالقة 
األشقاء في 

التعاون والتنسيق 
وتبادل الخبرات

جانب من اللقاء

القاضي عبد الستار بيرقدار

يحيا العدل
يحي��ا العدل، هت��اف تنطل��ق به أف��واه لطاملا 
كّممها ظام الصمت وص��وت الظلم ، فتاقت 
لبريق احل��ق، واثقة به وبأهله، ومتذرعة بس��ن 
الك��ون، وأن��ه مهم��ا أوت��ي الباطل م��ن زخرف 
الق��ول وحلن��ه، ومهما قوي عوده واش��تد فابد 
يوماً أن ينكس��ر ويندحر لتش��رق أضواء العدل 
املبه��رة محطمة حجب الظام وأس��تاره، فلن 
حت��ول دون ش��مس العدل غي��وم الباط��ل، فما 
أن تنطل��ق كلم��ات احلكم بالع��دل حتى يدوي 
الهتاف كالرعد مجلج��اً يزلزل األركان، فتهتز 
له املش��اعر وتس��مو مع��ه األرواح ف��ي حلظة 
أس��مى ما تكون فيها املشاعر وأصدق ما تكون 

األحاسيس. 
قد صور فنان قدمي العدالة بأنها امرأة معصوبة 
العينن ممسكة بيد سيفاً وباألخرى ميزاناً، إنها 
معصوبة العينن ال ترى البش��ر فا متيز بينهم، 
ال جتور على عدو بغيض وال حتابي صديقا،ال مييل 
فؤاده��ا متأثراً مب��ا تراه عينها إما حبًّ��ا أو ًكرها، 
ثم هي ممس��كة بسيف احلق تقطع الباطل به، 
ومتضي به عل��ى أعناق اآلثمن، إنها عامة بارزة 
وش��عار يزين واجه��ات جمي��ع دور احملاكم، حقا 
لق��د أفلح الفنان وعظم امل��كان، فما أجمل أن 
يرتس��م هذا الش��عار النبيل عل��ى دور العدالة 
يعلوه قول احلق تعالى ) وإذا حكمتم بن الناس 
أن حتكموا بالعدل( ، إن��ه وازع اطمئنان ومبعث 

أمان لكل من تلج قدماه أعتاب احملاكم. 
فالقضاء موطن العدل يهرع اليه الناس جميعاً 
يلتمس��ون فيه الع��دل واالنص��اف، وهم عنده 
س��واء، ال يرهب أحد لقوته، وال يس��تخف بحق 
أح��د لهوانه، وضعف حيلته، ال ش��ريف أمامه 
وال مش��روف ، فالقضاة هم ضمير أمتهم ورمز 
إرادته��ا، وصدى وجدانه��ا ومعق��د رجائها في 
إعاء كلمة احلق والعدل، التي أودعها خالقهم 
أمانة مقدسة بن أيديهم، لينطقوا في أمرها- 
بعد جهد وعناء- بكلمة فاصلة، مانحة مانعة، 
ألنه��ا كلمة احلق جل وعا يجريها على لس��ان 
من اس��تخلفه من عباده ليؤدي رس��الته على 

األرض مبيزان قسط.
فليحيا العدل.. قيمة عليا وهدًفا أس��مى لكل 
م��ن وّلي احلك��م عل��ى األرض.. وليحي��ا العدل 
نبراس��اً ومنهًج��ا وطريًقا مل��ن اصطفاهم اهلل 

ألداء رسالته بن الناس.         

ايمان سالم*
اعلنت الش��ركة العامة للفح��ص والتأهيل 
الهندس��ي اح��دى ش��ركات وزارة الصناع��ة 
واملعادن عن تنفيذ مش��روع احلماية الكاثودية 
خل��ط النفط اخلام ب��زركان – ف��او وبطول 293 
كيل��و مت��را مبوج��ب العق��د املبرم م��ع مركز 

البحث والتطوير النفطي.
وق��ال مدير مركز االع��ام والعاق��ات العامة 
ف��ي مركز الوزارة عبد الواحد علوان الش��مري 
ان الش��ركة تقوم مبش��روع مهم وحيوي اخر 
وه��و الكش��ف عن مس��ار االنابي��ب املدفونة 
واملس��تعملة في نقل الغاز جملمعي الصاحلية 
وش��ارع حيف��ا الس��كنين م��ن دون احلاج��ة 
ال��ى حف��ر االرض م��ع صيان��ة مخ��ازن املواد 
الكيمياوية داخل مصافي الوس��ط ، مش��يرا 
ال��ى انه م��ن املؤمل ان تقوم الش��ركة بتوفير 
احلماية الكاثودية جلميع خطوط النفط اخلام 
واالنابي��ب وارض املوان��ئ واخلزان��ات في عموم 
البل��د . على صعيد ذي صلة ذكر الش��مري ان 
الشركة وقعت عقد توكيد نوعي للمنتجات 
النمطية لش��ركة ديالى العامة فيما جددت 
عقد التوكي��د النوعي للمنتج��ات النمطية 
واخلاضع��ة لنظام التوكيد النوعي للش��ركة 
العام��ة للصناع��ات الكهربائي��ة والش��ركة 
العامة لصناعة الس��يارات واملعدات وشركة 

اور العامة.

التأهيل الهندسي تنّفذ 
الحماية الكاثودية 

لخط نفط بزركان - فاو  

بغداد - الصباح الجديد: 

افتتح��ت وزي��رة االعمار واالس��كان 
الدكت��ورة  العام��ة  والبلدي��ات 
املهندس��ة آن نافع اوس��ي مشروع 
شيش��ن  جس��ر  تأهي��ل  اع��ادة 
الدين  الكونكريتي مبحافظة صاح 
واملم��ول من تخصيصات مش��اريع 
القرض  الطارئ للبنك الدولي العادة 

اعمار املناطق احملررة . 
ف��ي  اوس��ي  املهندس��ة  وقال��ت 
كلم��ة لها خال حف��ل االفتتاح ان 
»امل��اكات الفنية والهندس��ية في 
شركة املعتصم العامة للمقاوالت 
االنش��ائية وبأش��راف دائ��رة الطرق 
واجلس��ور العامة التابعت��ن للوزارة 
اجن��زت اعادة اعمار مش��روع جس��ر 

شيش��ن الكونكريت��ي مبحافظ��ة 
صاح الدين .

واضافت املهندسة اوسي ان اجلسر 
الذي يقع على وادي )شيش��ن( يعد 
من اجلسور االستراتيجية باحملافظة 
كونه يرب��ط جنوب مدين��ة تكريت 
ببقية اجزاء احملافظة ، والذي س��بق 
ان  تعرض الى اض��رار كبيرة نتيجة 
لقي��ام عصاب��ات داع��ش االجرامية 
بتفجي��ر 3 فض��اءات ف��ي جانب��ي 
اجلسر ، ما ادى الى حدوث تصدعات 
لبقية اجزاء اجلسر الذي يتكون من 
7 فضاءات وبط��ول كلي يبلغ )112( 
مت��را وبع��رض )11،70( مت��را  لكل 

جانب .
واوضحت املهندسة اوسي ان الوزارة 
شارفت على اجناز جسري الضلوعية 
تنفذهما  الذي��ن  والكبير  الصغي��ر 

ش��ركة الفاو العامة وباشراف دائرة 
الطرق واجلس��ور التابعن للوزارة ، اذ 
يبلغ ط��ول اجلس��رالكبير 330 مترا 
وبعرض 14 مترا ويربط اجلسر ناحية 
بل��د بناحية الضلوعية ، اما جس��ر 
فيبل��غ طوله  الصغير  الضلوعي��ة 
231 مترا وعرض 14 مترا ويقع اجلسر 
على احد روافد نهر دجلة في ناحية 
بالضلوعية  بل��د  ويربط  الضلوعية 
ايض��ا ، ويتكون من 7 فضاءات حيث 
س��بق ان تعرض اجلس��ر ال��ى عمل 
ارهاب��ي تس��بب في تض��رر الفضاء 

اخلامس بالكامل .
واكدت املهندسة اوس��ي ان الوزارة 
تعاقدت على تأهيل عدد من مشاريع 
الطرق واجلسور منها مشروع جسر 
حتويلة س��امراء – العلم  ومش��روع 
طري��ق تكريت – س��امراء، مش��يرة 

الى قيام ال��وزارة باالنتهاء من اعداد 
كش��وفات مش��اريع امل��اء واجمل��اري 
وتقدميه��ا الى صندوق اع��ادة إعمار 
املناط��ق احملررة إليج��اد التمويل لها 
في محافظات صاح الدين ، مؤكدة 
س��عي الوزارة وحرصها على إكمال 
املش��اريع املتوقفة ضم��ن خطتها 

االستثمارية في املناطق احملررة .
وتابعت املهندس��ة اوسي ان  الوزارة 
ومن منطلق مس��ؤوليتها بصفتها 
جهة قطاعية لها متاس مباشر مع 
املواطنن كانت السباقة قبل جميع 
اجلهات ذات العاقة في الدخول الى 
املناطق احملررة لفتح الش��وارع ورفع 
االنق��اض وردم احلفر متهي��دا إلعادة 
النازحن إليها، مش��يرة الى ان تلك 
احلمات كان له��ا أثر كبير في عودة 

النازحن الى مناطقهم .

تقرير

وزيرة اإلعمار تفتتح مشروع تأهيل جسر شيشين الكونكريتي 
خالل زيارتها محافظة صالح الدين 

جانب من االفتتاح

الشيخ الشحماني يدعو إلى وقفة وطنية لتجاوز األزمات السياسية واالقتصادية
بغداد - الصباح الجديد:

دعا الش��يخ عبداحلسن رس��ن جبر الشحماني  
ش��يخ عش��يرة آل علبي��ج ) بيت ناص��ر( أحدى 
عش��ائر الش��حمان في محافظة واسط جميع 
ابناء العش��ائر والقبائل ال��ى وقفة وطنية جادة 
م��ن اجل جتاوز االزمات السياس��ية واالقتصادية 
من خال املس��اندة االجتماعية التي يدعو اليها 

ديننا احلنيف .
واضاف الشيخ الشحماني ان العراق يواجه ازمة 
ومؤامرة تقودها اجندة خارجية ووظف لها بعض 
السياس��ين داعيا ابناء العراق ال��ى احلذر منها 
وقال في ظل هذه املؤامرة ما عينا اال ان نتكاتف 
اجتماعيا من منطلق قوله تعالى ) وَتََعاوَنُوا َعلَى 
الِْب��رِّ وَالتَّْق��َوى واَل تََعاوَنُوا َعلَى اإْلِثْ��ِم وَالُْعْدوَاِن( 
وخصوصا ان داعش فقد الس��يطرة وانخفضت 

معنوياته متاماً وجفت مصادر التجنيد لديه .
من جهة اخرى ناش��د شيوخ العشائر في عموم 
العراق الس��ير على وفق الش��رع االس��امي في 
م��ا يخص قضاي��ا الدّية( الت��ي اصبحت ظاهرة 
غي��ر مقبولة وخرجت ع��ن حدوده��ا االعتيادية 
في بعض احملافظات ، مش��يداً بش��يوخ عش��ائر 
واسط الذين يتبعون احللول الوسطية في هكذا 

ام��ور وايضاً اكد على ضرورة حف��ظ دور القانون 
وعدم التمجد بأس��م العش��يرة على حس��اب 
هيب��ة الدول��ة ، موضح��اً ب��أن الع��رف والفقه 
والقانون قواس��م مش��تركة الميكن عزل واحدة 
عن االخرى. كما دعا الش��يخ عبداحلس��ن رسن 
جبر الشحماني بأن يكون اختيار شيخ العشيرة 
عل��ى وف��ق ضوابط عش��ائرية رصينه وش��روط 

يوافق عليها الش��يخ العام للعشيرة في اشارة 
واضح��ه الى الش��يوخ الذي��ن يول��دوا في رحم 
االزمات مثاً ش��يوخ االس��ناد واصح��اب النفوذ 
املادية وعلل االس��باب الى شيوخ العموم الذين 

تهاونوا في هذه املسأله حسب قوله .
واجلدير بالذكر ان الش��يخ عبداحلسن رسن جبر 
الش��حماني ش��يخ عام عش��يرة آل علبيج  في 

محافظة واسط 
وعش��يرة الش��حمان  ه��ي قبيل��ة تع��ود ال��ى 
قبائل ربيعة ويتعتبر الش��يخ حازم عزيز ش��مال 
الباشااغا الش��يخ العام لعشائر الشحمان اما 
االمير مهند هال الباس��م الياس��ن فهو امير 

قبائل مياح جميعاً . 
وتتواجد عشيرة آل علبيج في جميع محافظات 
الع��راق وتتكون من خمس��ة افخ��اذ وهم ) بيت 
ح��امت و بيت س��عدون وبي��ت كاطع وبي��ت مله 
محم��د وبي��ت مل��ه حس��ن ( ويتعب��ر الش��يخ 
عبداحلسن رسن الش��يخ العام لهذه العشيرة 
وقد ال��ة اليه الرئاس��ة بعد وفاة وال��ده ويتمتع 
بقبول حس��ن وس��خاً النفس والكرم واجلود وله 
مضيف في محافظة واس��ط وحتديداً في قضاء 
احلي تأم��ه الناس م��ن اماكن بعيده ل��دوره في 
فض النزاعات العش��ائرية ويتمتع بخصلة مميزة 
توارثها عن والده حيث يقوم بعض االحيان بدفع 
الدية عوضاً عن ابناء عش��يرته وبعض العشائر 

االخرى تفادياً حلدوث املشاكل .

أن الك��رام  إذا م��ا أيس��روا ذك��روا  ..  م��ن كان 
يألفهم في املنزل اخلشن

املرحوم الشيخ رسن جبر 
الشحماني

الشيخ عبداحلسني رسن 
جبر الشحماني 

بغداد - الصباح الجديد:
العراقي��ة  األكادميي��ة  م��ت  نظَّ  
الهيئ��ة  ف��ي  الفس��اد  ملكافح��ة 
بالتع��اون مع االنتربول دورة تدريبية 
والتعاون  املُتَّهم��ن  اس��ترداد  حول 

الدولي وفق��اً التفاقية األمم املُتَّحدة 
ملكافحة الفس��اد ، ب��دءاً بتنظيم 
باخملاطبات  م��روراً  االس��ترداد  ملف 
احمللية والدولية ومفاحتة الدول التي 
حتتضن املفسدين واألصول املهرَّبة.

وأش��ارت األكادميي��ة إل��ى  إقامتها 
الدس��توريَّة  األط��ر  ع��ن  دورات 
الفس��اد  ملكافح��ة  والقانونيَّ��ة 
العقود  ف��ي  القياس��يَّة  والوثائ��ق 
اإللكترونيَّة  واحلوكم��ة  احلكوميَّة. 

وإج��راءات التحقي��ق ف��ي جرائ��م 
الفس��اد واجلرائ��م اخمُللَّ��ة بواجبات 
��ة مبش��اركة 100  الوظيف��ة العامَّ
مت��درب  م��ن منتس��بي األجه��زة 

الرقابيَّة.

م��ت دائرة  وف��ي الس��ياق ذات��ه نظَّ
غي��ر  م��ات  املُنظَّ م��ع  العاق��ات 
ُملتق��ًى  الهيئ��ة  احلكوميَّ��ة ف��ي 
تثقيفي��اً للتوعي��ة حم��ل عن��وان 
)اجملتمع األهلي ومكافحة الفساد( 

ُكرِّس لش��رح أهميَّة الدور الرقابيِّ 
ف��ي عمل اجملالس البلديَّة ودراس��ة 
س��بل تطوير عم��ل ه��ذه اجملالس 
مب��ا يضم��ن تقدمي أفض��ل اخلدمات 

للمواطنن.

»النزاهة« تنّظم دورًة عن مالحقة الهاربين خارج البالد

بغداد - الصباح الجديد:
اعلن��ت وزارة الزراع��ة ع��ن اقام��ة االس��بوع 
الزراعي التاسع ويوم الشجرة للمدة من 14-

21 من ش��هر اذار اجل��اري برعاية رئيس الوزراء 
الدكتور حيدر العب��ادي رئيس اللجنة العليا 
للمب��ادرة الزراعي��ة ، وبإش��راف وزي��ر الزراعة 

املهندس فاح حسن زيدان اللهيبي.
وذكر قسم العاقات واإلعام والتعاون الدولي 
ان االس��بوع الزراعي التاس��ع الذي س��يقام 
على ارض معرض بغ��داد الدولي  يعد حلقة 
وصل بن الوزارة وبن الباحثن واملس��تثمرين 
واملتخصصن بالشأن الزراعي كونه تظاهرة 
علمية زراعية تعبر عن التقدم احلاصل لهذا 
القط��اع احليوي املهم من خ��ال املعروضات 

الزراعية التي ستعرض طيلة ايام املعرض. 
واض��اف ان ي��وم االفتت��اح سيش��هد اقامة 
احتفالية جتس��د التطور احلاصل في امليدان 
الزراع��ي بتضاف��ر جه��ود املب��ادرة الزراعي��ة 

للحكومة العراقية .

الثالثاء.. انطالق فعاليات 
األسبوع الزراعي التاسع 



سعاد التميمي:

والبيئة  الصح��ة  وزي��رة  برعاي��ة 
الدكت��ورة عديلة حمود حس��ن 
اقي��م عل��ى قاع��ة مستش��فى 
دجلة للتأهيل الطبي في تكريت 
العاش��ر  العلمي  املؤمتر  فعاليات 
وال��ذي نظمته دائرة صحة صالح 

الدين . 
وتضم��ن املؤمت��ر ال��ذي اقيم حتت 
ش��عار » بالعل��م واملعرفة ندحر 
االره��اب » ال��ذي حض��ره وكي��ل 
وزارة الصح��ة والبيئ��ة الدكت��ور 
زام��ل ش��ياع العريب��ي واملفتش 
الع��ام ل��وزارة الصح��ة احلقوقي 
احمد رحيم وعدد من مس��ؤولي 
محافظ��ة ص��الح الدي��ن وممث��ل 
احلشد الشعبي في صالح الدين 

عددا من الفعاليات.
والق��ى مدي��ر عام صح��ة صالح 
الدين الدكتور عمر صباح شفيق 
كلم��ةة اكد فيها ان ه��ذا املؤمتر 
يقام ف��ي ظل االص��رار والتحدي 
م��ن اجل اع��ادة مادم��ره االرهاب 
االعمى ملؤسساتنا الصحية وقد 
اس��تطاعت دائ��رة صح��ة صالح 
الدين وبدعم وزارة الصحة والبيئة 
واملنظمات الدولي��ة العاملة في 
احملافظة م��ن اعادة اعم��ار اغلب 
تلك املؤسس��ات وه��ي االن تقدم 

خدماتها للمواطنن .
وزارة  وكي��ل  الق��ى  ذل��ك  بع��د 
الصحة كلمة الوزيرة نيابة عنها 
مبين��ا فيه��ا أن ه��ذا املؤمتر يعد 
م��ن املؤمت��رات املهمة الت��ي تقام 
بع��د س��نتن من حتري��ر احملافظة 
م��ن عصاب��ات الكف��ر واالره��اب 
وتاهي��ل  اعم��ار  باع��ادة  والب��دء 
واعادتها  الصحي��ة  املؤسس��ات 
للعمل واملباشرة بتقدمي خدماتها 

للمواطنن .
واض��اف ان وزارة الصحة والبيئة 

كان��ت ومازال��ت تق��دم الدع��م 
جلمي��ع املؤسس��ات التابعة لها 

ومنها صحة صالح الدين .
كما الق��ى املفتش الع��ام لوزارة 
الصحة كلمته اضافة الى القاء 
كلم��ات ممثلي احملافظة واحلش��د 

الشعبي املقدس .
ومت خ��الل املؤمت��ر من��ح احلض��ور 
دروع املؤمت��ر وش��هادات تقديري��ة 
املؤمتر  حلضورهم واملش��اركة في 
الذي اس��تمر على م��دى يومن ، 
اذ ق��دم في اليوم االول منه بحوثا 
علمية طبية تخصيصة سيكون 
له��ا االث��ر االيجاب��ي ف��ي تطوير 

الواقع الطبي في احملافظة .

ه��ذا وش��ارك ف��ي املؤمت��ر ع��دد 
العراقي��ة  الش��ركات  م��ن 
والعربية والعاملي��ة  املتخصصة 
الطبية فضال عن  باملس��تلزمات 
ش��ركة س��امراء لالدوية ، كما مت 
على هام��ش املؤمتر اعداد معرض 
خاص باألدوي��ة واألجهزة الطبية 

احلديثة. 
على صعيد متصل اوعزت الوزيرة 
خ��الل لقائه��ا الصيدالني احمد 
العامة  الش��ركة  حمي��د مدي��ر 
لتس��ويق االدوي��ة واملس��تلزمات 
الطبية برفد دائ��رة صحة نينوى 
وعاجل��ة  اس��تثنائية  بص��ورة 
بحاجتها من االدوية واملستلزمات 

الطبية الضرورية.
واوضح��ت الوزي��رة ان ذل��ك يأتي 
نين��وى  حتري��ر  عملي��ات  لدع��م 
ومبايس��هم ف��ي تعزي��ز اخلدمات 
والعالجي��ة  والطبي��ة  الوقائي��ة 
او  النازح��ة  للعائ��الت  املقدم��ة 
العائدة م��ن النزوح ف��ي املناطق 
احملررة ضمن اجلهود املبذولة العمار 
وتاهيل املؤسس��ات الصحية في 
املناط��ق الت��ي مت حتريرها من قبل 
ابطال قواتنا املس��لحة واالمنية 

من دنس الدواعش اجملرمن .
كما مت خالل اللق��اء الذي حضره 
الوكي��ل الفني لل��وزارة الدكتور 
ح��ازم اجلميل��ي متابع��ة توفي��ر 

اجهزة الديلزة )غسل الكلية ( الى 
دائرة صحة نينوى لتقدمي خدمات 
غس��ل الكل��ى في مستش��فى 
التأهي��ل الطبي حيث مت انش��اء 
قاعة متخصصة الجراء عمليات 

غسل الكلى .
بع��د ذل��ك  ناقش��ت الدكت��ورة 
حمود مع مدير عام دائرة املشاريع 
واخلدمات الهندسية املهندس ثائر 
جعفر عباس سبل االسراع باجناز 
مش��اريع املستش��فيات الكبرى 
س��عة 400 س��رير والت��ي تق��وم 
الوزارة بانش��ائها في محافظات 
البصرة وذي قار وميس��ان وكربالء 

والنجف االشرف .

وجرى خالل اللق��اء التأكيد على 
اهمية عقد اجتماع مع الشركات 
التركي��ة واالملاني��ة املنفذة لتلك 
املش��اريع للوقوف على العقبات 
واملعوقات التي تعترض االس��راع 
باجن��از ه��ذه الص��روح الصحي��ة 
والتي ميث��ل اجنازها نقل��ة نوعية 
الوقائية  اخلدم��ات  في مس��توى 
والطبي��ة والعالجي��ة ف��ي تل��ك 
احملافظات م��ن خالل ايجاد احللول 
العاجل��ة لتل��ك املعوق��ات ومب��ا 
يس��هم في تس��ريع وتائر العمل 
وتنفيذ قرار مجلس الوزراء املرقم 
228 ال��ذي نص عل��ى اكمال تلك 

املشاريع . 
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أوعزت بتلبية االحتياجات الطبية والدوائية لنينوى 

وزيرة الصحة ترعى انطالق المؤتمر العلمي العاشر في صالح الدين 

يقام المؤتمر 
العلمي العاشر 
في ظل اإلصرار 
والتحدي من أجل 
إعادة ما دمره 
اإلرهاب األعمى 
للمؤسسات 
الصحية 

فعاليات املؤمتر العلمي العاشر والذي نظمته دائرة صحة صالح الدين

بحضور مدير ووكيل السيطرة النوعية في شركة تصنيع الحبوب

بغداد - الصباح الجديد:

اعلنت الشركة العامة لتجارة احلبوب 
عن مناقش��ة جودة خلطات احلنطة 
اجملهزة للمطاحن واخلطط املناس��بة 
حول نسبة خلطة احلنطة التي تومن 

انتاج طحن مبواصفات جيدة .
واوض��ح مدير ع��ام الش��ركة وكالة 
ط��ه ياس��ن عب��اس خ��الل ترؤس��ه 
اجتماع هيئ��ة املديرين بحضور مدير 
ووكيل السيطرة النوعية في شركة 
تصني��ع احلبوب ، مضيفا بانه مت خالل 
االجتماع التأكيد عل��ى ضرورة اجراء 
جتارب مشتركة بن قسمي السيطرة 
النوعية في ش��ركتي جت��ارة وتصنيع 
احلبوب  للوصول الى خلطة مناسبة 
لتأم��ن رغيف خب��ر مالئ��م للعائلة 

العراقية .
واش��ار مدير عام الشركة الى ضرورة 

العم��ل باقص��ى اجلهود لتج��اوز كل 
املش��كالت خاصة وان ال��وزارة متتلك 
من اخلبرات التي ميكن ان تضع احللول 
املناس��بة لكل حال��ة وان ما نحتاجه 
فق��ط ه��و وض��ع اخلطط املناس��بة 
ح��ول نس��بة خلط��ة احلنط��ة التي 
توم��ن انتاج طح��ن مبواصفات جيدة 
والبح��ث ع��ن اخليار ال��ذي ميكننا من 
الوص��ول الى عملية طحن مناس��ب 
عل��ى ضوء التجارب الت��ي اجريت بن 

شركتي جتارة وتصنيع احلبوب 
ولف��ت املدير العام ال��ى انه مت كذلك 
الت��ي  الكفيل��ة  الس��بل  مناقش��ة 
ميك��ن ان حت��د م��ن عملي��ة التج��اوز 
والتالعب في ايص��ال خلطة احلنطة 
املستلمة من قبل ناقلي املطاحن من 
الس��ايلوات التابعة للشركة العامة 
لتجارة احلبوب وضرورة تامن س��المة 
التسلم والتسليم مبا يضمن احلقوق 

للجميع .

عل��ى صعي��د متص��ل اعلن��ت دائرة 
تسجيل الش��ركات في وزارة التجارة 
ان م��الكات الدائ��رة اجن��زت معامالت 
تاس��يس )222( ش��ركة وطني��ة و)9( 
مكتب لش��ركة اجنبية خالل ش��هر 

شباط املاضي 
واوضح عبد العزيز جب��ار عبد العزيز 
مدير عام الدائرة وكالة للمركز اخلبري 
لوزارة التجارة بان الدائرة اصدرت عدة 
قرارات تتعلق بتعديل عقود الشركات 
توزعت ماب��ن زيادة راس م��ال و دمج 
حسابات ش��ركة وتصفية حسابات  

شركة  .
واض��اف املدي��ر الع��ام ان��ه مت كذلك 
تس��جيل 9 مكت��ب متثي��ل ش��ركة 
اجنبي��ة وتس��جيل 2 ف��روع ش��ركة 
اجنبية وتوثيق 257 ش��ركة مسجلة 
وتاش��ير احملاضر واحالة )435( شركة 
الى احملقق العدلي خملالفتها الضوابط 

والتعليمات .

واش��ار الى ان الدائرة قامت بدراس��ة 
للش��ركات  اخلتامي��ة  احلس��ابات 
الوطنية البالغ عددها )1697( شركة 
وطنية باالضافة الى دمج حس��ابات 
25 شركة وزيادة راس مال )31( شركة  
ش��ركة   )19( حس��ابات  وتصفي��ة 
ودراس��ة حس��ابات مكات��ب وف��روع 
الش��ركات االجنبية ل� )42( ش��ركة 
وتعديل عقد شركة مساهمة واحدة 
وتاشير احلجوزات والتاكد من االسماء 

احملجوزة اموالهم ل� )368( .
ولف��ت املدير الع��ام الى قي��ام دائرته 
االجتماع��ات  محاض��ر  بتصدي��ق 
احمل��دودة  للش��ركات  التاسيس��ية 
والبالغ عددها )474( محضر باالضافة 
)64( محض��ر خ��اص  ال��ى تصدي��ق 
باجتماعات الهيئة العامة للشركات 
املس��اهمة فضال عن تصديق قرارات 
الهيئة العامة لش��ركات االشخاص 

احملدودة والبالغ عددها )1494( قرارا. 

تقرير

التجارة تبحث تأمين إنتاج طحين بمواصفات جيدة للتموينية 

وزير العدل يعلن عن 
استئناف عمل مديرية 

تنفيذ الرمادي

الجامعة العراقية تنّظم 
ندوًة عن ضوابط إدارة المياه 

الصندوق  الدولي للتنمية 
يمول مشاريع زراعية في ذي قار

بغداد - الصباح الجديد:
اكد وزي��ر العدل الدكت��ور حيدر الزاملي، مباش��رة 
اغلب الدوائ��ر العدلية لعملها ف��ي املناطق احملررة 

حال استكمال مستلزمات العمل فيها. 
واعلن الوزير عن استئناف العمل في مديرية تنفيذ 
الرمادي مبحافظ��ة االنبار بعد حتريره��ا من تنظيم 
داعش االرهابي واس��تتباب االمن فيها ، مضيفا ان 
الوزارة رفدت الدوائر بجميع املس��تلزمات الضرورية 

لتقدمي اخلدمات للمواطنن. 
وتاب��ع الوزير ان العمل مس��تمر لرفد جميع الدوائر 
العدلي��ة في احملافظات احمل��ررة وتهيئتها بالكامل ، 
حيث مت تش��كيل جلان خاص��ة ملتابع��ة احتياجات 
تلك الدوائر، مبينا ان الفترة املقبلة ستش��هد اجناز 
املراح��ل االخيرة خلطة ال��وزارة اخلاصة بأس��تئناف 
عمل جمي��ع دوائرها العدلية في املناطق احملررة من 

سيطرة داعش. 
واض��اف الوزير ان الوزارة اع��دت خطة دقيقة لفترة 
ما بع��د التحري��ر، مت تطبيق بعضه��ا بالتزامن مع 
االنتص��ارات الكبيرة التي حققته��ا قواتنا االمنية 
واحلش��د الش��عبي، واجلزء االخر من اخلطة س��يتم 

بعد اعالن التحرير بشكله النهائي.

د.خالد القيسي 
نظم��ت كلي��ة اآلداب ف��ي اجلامع��ة العراقية ندوة 
عن ضوابط إدارة املياه وطرق ترش��يد االس��تهالك، 

مبشاركة باحثن ومتخصصن .
وتضمنت الن��دوة التي أقيمت بالتع��اون مع امانة 
بغ��داد ألق��اء محاض��رة  للدكت��ور عل��ي ياس��ن 
تطرق فيه��ا الى ضواب��ط ادارة الطل��ب على املياه 
وأهميتها كثروة وطنية واحملافظة عليها من الهدر 

واالستعمال غير املقنن.
وأوصت الندوة بض��رورة إعادة النظر في الكثير من 
القوان��ن لتواكب املرحلة من حيث قيمة الغرامات 
ونوع التش��ريعات املطلوبة وتفعيل دور املؤسسات 
واألجهزة والهيئات املس��ؤولة عن تطبيق القوانن 
ومتابع��ة عملي��ات اله��در واإلس��راف ف��ي املياه ، 
فض��ال عن  تطبيق القوانن واس��ترداد تكلفة املياه 
في االس��تعماالت املتعددة مبا ي��وازي كلف إنتاجها 
ومن��ع التج��اوز على الش��بكات املائية س��واء في 

االستعماالت املنزلية او الصناعية. 

ذي قار - علي حسين: 
أعل��ن النائ��ب األول حملافظ ذي قار ع��ادل الدخيلي عن 
تخصيص الصندوق الدول��ي للتنمية الزراعية التابع 
الى األمم املتحدة مبلغ )٧( مالين دوالر لدعم مش��اريع 

الفالحن الصغيرة في عموم مناطق احملافظة .
وقال الدخيلي » إن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية 
خصص مبلغ )٧( مالين دوالر بهدف حتس��ن مستوى 
املعيش��ة واإلنتاج الزراع��ي وتطوير البني��ة التحتية 
ودعم املش��اريع الصغي��رة للفالحن وتطوي��ر البنى 
التحتي��ة املتمثلة مبش��اريع الري واجمل��اري ، فضالً عن 
تخصيص ميزانية خاصة لبناء القدرات والتدريب  ».

وأك��د الدخيل��ي » أن متويل املش��اريع  اجلديدة لدعم 
القطاع الزراعي ستس��تمر لس��بعة اعوام تقّس��م 
فيها االموال اخملصصة على كال اجلنسن وبواقع ٤٠٪  

ملشاريع النساء في عموم مناطق احملافظة ».
 وأشار النائب االول  إلى أن املشاريع املشمولة مبوضوع 
الدع��م تتمثل ببن��اء البي��وت البالس��تيكية وبيوت 
النح��ل وتربي��ة احليوانات وبقي��ة املش��اريع الزراعية 
الكفيلة بتوفير األموال للفالحن ، الفتاً إلى أن تنفيذ 
املش��اريع التنموية سيتم بأش��راف احلكومة احمللية 

والصندوق  .
وألتقى النائب األول حملافظ ذي قار مع وفد من الصندوق 
الدولي للتنمية الزراعية وتناول معهم مشروع تطوير 
القط��اع الزراعي ودعم القدرات التس��ويقية لصغار 
املزارعن ومش��روع التنمية الريفية وحتسن مستوى 

املعيشة واإلنتاج الزراعي .

اعالم الدائرة 
أعل��ن مدير مستش��فى الكرامة 
املؤسس��ات  إح��د  التعليم��ي 
الصحي��ة التابعة لدائ��رة صحة 
تنظيم��ه  ع��ن  الك��رخ  بغ��داد 
العملي��ات  بع��دد  إحصائي��ة 
اجلراحية وبجمي��ع االختصاصات 
الطبية خالل شهر شباط املاضي 
من الع��ام احلالي وضم��ن الرقعة 
فضال  للمستش��فى  اجلغرافي��ة 
ع��ن اخلدمات الطبي��ة والصحية 

املقدمة للمراجعن .
وذك��ر مدير املستش��فى الدكتور 
االستشاري ليث عبد االله البياتي 
ف��ي حديث��ه إلع��الم الدائ��رة  أن 
املستشفى  قدم خدمات صحية 
وطبي��ة وعالجي��ة وتش��خيصية 
جلمي��ع املراجع��ن املرض��ى وم��ن 
جميع مناطق بعداد ، اذ أعلن عن 
إجرائه��ا 1457 عملي��ة جراحي��ة 
بجمي��ع أنواعه��ا واالختصاصات 

الطبية كافة .
واكد مدير املستش��فى انه مت في 
الوقت ذاته أج��راء هذه العمليات 
وبنج��اح ت��ام وحس��ب تصني��ف 
العملية والتي توزعت مابن ) فوق 
الكبرى بلغت 181 عملية ، كبرى 
126 ، وس��طى 179 ، صغرى 962 
وبجمي��ع االختصاص��ات الطبية 

والتي ش��ملت ) اجلراحة العامة ، 
نس��ائية وتوليد ، ENT  ، الكسور 
والعظام ، اجملاري البولية ، العيون 
، فضال عن اجلراح��ة التجميلية ) 

التقوميية  ( .
واوض��ح مدي��ر املستش��فى ان��ه 
فضال ع��ن أج��راء العمليات فقد 
اس��تقبل املستشفى وفي قسم 
استشاريته 12 الفا و268 مراجعا 
وفي قس��م الطوارئ 4 االف و259 
والردهة اخلارجية ) عامة وخافرة (  
1133 مراجع��ا ، أما الوالدات احلية 
فقد بلغت فيها 300 والدة وخالل 
ش��هر واحد والت��ي تنوعت مابن 
والدات حية طبيعية  بلغت ) 130 
( ش��ملت ذكور 73 وإن��اث 57 أما 
ال��والدات احلي��ة القيصرية بلغت 

170 والدة ، ذكور 88  وإناث 82 .
املستش��فى  ان  بالذك��ر  اجلدي��ر 
اخلدمات  بتقدمي جمي��ع  متواصل 
الطبية والصحية والتشخيصية 
وجلمي��ع مراجعي��ه م��ن مدين��ة 
بغداد واملناط��ق احمليطة بها وفي 
جميع أقس��امه وردهاته الطبية 
وعلى مدار 24 س��اعة  فضال عن  
اس��تقبال احلاالت الطارئة بصورة 
مس��تمرة وبسعة س��ريرية 445 
وان األس��رة املهيئ��ة للرقود 307  

اسرة .

إجراء  1457 عمليًة 
جراحيًة في مستشفى 

الكرامة التعليمي

جامعة القادسية/ عمادة كلية الطب

إعالن
تعلن عمادة كلية الطب/ جامعة القادس��ية عن إجراء مزايدة علنية في 
مقر الكلية الكائن في حي الفرات/ مجاور مستشفى الديوانية التعليمي 
لتأجير النادي الطالبي وكش��ك االستنس��اخ وحق التصوير الفوتغرافي 

وفقاً لقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لسنة 2013 املعدل.
فعلى من يرغب االشتراك في املزايدة مراجعة وحدة احلسابات في الكلية 
لغرض اس��تالم الش��روط والتعليمات اخلاصة بذلك )التندر( مقابل مبلغ 
مقداره )10000( عش��رة آالف دين��ار عراقي يدفع الى الوحدة املذكورة غير 
قاب��ل للرد م��ع إيداع تأمينات ال تق��ل عن %20 من مبل��غ القيمة املقدرة 
لكل من النادي الطالبي وكش��ك االستنساخ وحق التصوير الفوتغرافي 
البالغة )22250000( اثنن وعش��رين مليونا ومئتن وخمس��ن ألف دينار 
للنادي الطالبي و )11000000( أحد عشر مليون دينار لكشك االستنساخ 
و)5000000( خمسة مالين دينار للتصوير ويتحمل من ترسو عليه املزايدة 
أجور النش��ر واإلعالن، علما أن املزايدة س��تجرى بعد مرور ثالثن يوماً تبدأ 

من اليوم التالي لنشر اإلعالن في اجلريدة الرسمية.
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طهران ـ وكاالت:
صرح رئيس منظمة الطاقة الذرية اإليرانية، علي 
أكبر صاحلي، امس االول امس االول اخلميس ، بأنه 
سيتم اإلعالن عن أنباء سارة حول منجزات نووية 

جديدة.
وقال صاحلي، خالل تصريحات صحفية، إن اإلعالن 
عن العدي��د من املنج��زات النووية التي ستس��ر 
اإليرانيني س��يتم في اليوم الوطني للتكنولوجيا 

النووية، يوم 9 نيسان القادم.
وأض��اف: »إي��ران بذل��ت كل مس��اعيها لاللت��زام 
بتعهداتها، والعمل بحيث يتم تثبيت حقوقها«، 
وتابع: »إن تعاون إيران مع الوكالة كان لغاية اليوم 

ممتاز ونأمل باستمرار هذه الوتيرة«.
وأك��د رئيس منظم��ة الطاق��ة الذري��ة اإليرانية 
أن��ه ال توج��د أي مش��اكل تدعو طه��ران للقلق، 
خاص��ة لو التزم اجلميع مبا جاء في االتفاق النووي، 

والبروتوكول اإلضافي، واتفاق الضمانات.
وق��ال إن كل احتياطات إيران م��ن اليورانيوم متثل 
550 طنا وكله مس��تورد من اخل��ارج، وأردف: »منذ 
بداية التنقيب عن اليورانيوم واس��تخراجه داخل 
البالد إلى الي��وم، أنتجنا 100 طن ليبلغ االجمالي 

650 طنا«.

موسكو ـ أ ب ف:
لقي 5 أش��خاص على األقل مصرعهم بس��قوط 
مروحية في اجلانب األوروبي من إسطنبول، بينهم 
4 رج��ال أعمال روس ورئيس ش��ركة تركية تعمل 

في روسيا.
وأك��دت وزارة اخلارجية الروس��ية، على حس��ابها 
ف��ي موق��ع »تويتر«، مقت��ل 4 مواطن��ني روس في 

الكارثة.
وهرع��ت ف��رق اإلنقاذ إلى م��كان احلادث. وتش��ير 
املعلومات األولية إلى أن س��بب سقوط املروحية 
»سيكورس��كي »S-76، ه��و انع��دام الرؤي��ة في 
الضب��اب الكثي��ف. وذك��رت تقاري��ر إعالمي��ة أن 
املروحي��ة حتطم��ت بع��د 5 دقائ��ق عل��ى إقالعها 

فقط.
تخصه��ا  الت��ي   »Eczacıbaı« ش��ركة  وأك��دت 
املروحي��ة، أن 4 مواطن��ني روس )رجالن وس��يدتان( 
كانوا على منت املروحية، ولقوا مصرعهم بالكارثة، 
 Vitra « باإلضافة إلى س��ليم أوزين، رئيس شركة
 »Eczacıbaı« ف��رع مجموع��ة  وه��ي   «  Russia
مل��واد البناء والتجهيزات املنزلية في روس��يا. ولم 
تكشف الشرطة عن مصير الطيارين اللذين كانا 

يقودان املروحية.

برلين ـ رويترز:
أظه��ر أحدث اس��تطالع لل��رأي تق��دم احملافظني 
بزعام��ة املستش��ارة األملانية أجني��ال ميركل على 
احل��زب الدميقراطي االش��تراكي وذلك قبل س��تة 

أشهر فقط من االنتخابات االحتادية.
مؤسس��ة  أجرت��ه  ال��ذي  االس��تطالع  وأظه��ر 
)فورتشنس��جروبا فال��ن( لصال��ح تلفزي��ون )زد.
دي.إف( حص��ول احملافظ��ني عل��ى نس��بة 34 في 
املئة وهي نفس النس��بة تقريبا في استطالعات 
سابقة مقابل حصول الدميقراطيني االشتراكيني 
عل��ى 32 ف��ي املئة بزي��ادة نقطت��ني مئويتني عن 
االس��تطالع الس��ابق. لكن املنافس��ة حتتدم بني 
ميركل ومارتن شولتز مرش��ح احلزب الدميقراطي 
االش��تراكي ملنصب املستشار حيث بلغت نسبة 
التأييد الش��عبي لكل منهما 44 ف��ي املئة. وعزز 
شولتز من حظوظ احلزب الدميقراطي االشتراكي 

منذ ترشيحه في كانون الثاني.
وجاء حزب البديل من أجل أملانيا املناهض للهجرة 
في املركز الثالث بنس��بة تس��عة في املئة بينما 
حصل حزب لينكه الذي ميثل أقصى اليس��ار على 

ثمانية في املئة وحزب اخلضر على سبعة باملئة.

تقدم المحافظين بزعامة ميركل 
في أحدث استطالع قبل االنتخابات

إيران تستعد لإلعالن عن 
منجزات نووية جديدة

مقتل رجال أعمال روس بتحطم 
مروحية في اسطنبول

متابعة الصباح الجديد: 

أرس��لت الواليات املتحدة 400 من 
عناصر مش��اة البحري��ة )املارينز( 
إلى س��وريا لدعم ق��وات محلية 
في معركة استعادة مدينة الرقة، 

معقل تنظيم داعش في سوريا.
وأف��ات تقاري��ر ب��أن تل��ك القوات 
وصل��ت منذ أي��ام قليلة إلنش��اء 
م��ن خاللها  ثكنة، يس��تطيعون 
ش��ن هجم��ات باملدفعي��ة عل��ى 
مواق��ع التنظي��م، الواقع��ة على 

بعد 32 كيلومترا من متركزهم.
وتوجد بالفعل عناصر من القوات 
األميركي��ة اخلاص��ة عل��ى األرض 
لتدريب ومس��اعدة قوات س��وريا 
الدميقراطية، التي يقودها األكراد.

ويُتوقع أن تش��ن الق��وات الكردية 
هجوم��ا عل��ى مدين��ة الرقة في 

األسابيع القليلة املقبلة.
وخالل عطة نهاية األسبوع، نشرت 
عناص��ر م��ن الق��وات األميريكية 
اخلاص��ة املزودة باملدرع��ات بالقرب 
من بلدة تقع ش��مال غربي الرقة، 
ف��ي محاول��ة إلنهاء اش��تباكات 
س��وريا  ق��وات  ب��ني  اندلع��ت 
املعارضة  وقوات من  الدميقراطية، 

املدعومة من تركيا.
وقال مس��ؤولون ف��ي وزارة الدفاع 
»واش��نطن  لصحيفة  األميركية 
بوس��ت« إن عناص��ر املارينز كانوا 
في قاعدة لوحدة مش��اة البحرية 
األميركي��ة، ومقرها س��ان دييغو 
وس��افروا  كاليفورني��ا،  بوالي��ة 
إلى ش��مال س��وريا عب��ر جيبوتي 

والكويت.
وأض��اف أن القوات بص��دد إقامة 
بطاري��ة مدفعي��ة ميكنه��م م��ن 
خاللها إطالق ق��ذاف »155 إم إم« 

.M777 القوية من مدافع هاورتز
وق��ال الكولوني��ل ج��ون دوري��ان، 
املتحدث باس��م التحالف الدولي 
الذي تق��وده الواليات املتحدة ضد 
تنظي��م الدول��ة، لوكال��ة رويترز، 
ام��س االول اخلمي��س، إن بطاري��ة 
املدفعية ستس��اعد في »تسريع 

دحر« التنظيم هناك.
وأض��اف: »منتلك اآلن م��ا ميكن أن 
أصفه بأن��ه مقومات حملة جوية 
قوية ال هوادة فيها، لتدمير قدرات 
العدو وقت��ل مس��لحيه في تلك 
املنطقة. وهذا ش��يء س��نواصله 

بهذه القدرات اجلديدة.«
األمريك��ي  الرئي��س  إدارة  وإّب��ان 

السابق، باراك أوباما، نُشرت قوات 
األمريكي��ة  اخلاص��ة  العملي��ات 
االستش��ارات  وتق��دمي  لتدري��ب 
س��وريا  لق��وات  العس��كرية 
واألكراد.  الع��رب  الدميقراطية من 
ومع ذل��ك، انخف��ض عددهم إلى 

نحو 500 عنصر.
ويعتبر نش��ر قوات مشاة البحرية 
)مارينز( أمرا مؤقتا، لذلك لن يتأثر 
باحل��د األقص��ى املقرر نش��ره في 

سوريا.
كم��ا ق��ال الكولوني��ل دوري��ان إن 
عش��رات من قوات االستكش��اف 
الت��ي وصلت إل��ى ضواحي مدينة 
منب��ج، الواقع��ة على بع��د 110 

كيلومت��رات من الرقة، س��يبقون 
هناك »لفترة مؤقتة«.

ل��م يتض��ح ذلك بعد، لكن نش��ر 
الق��وات يأتي في إطار م��ا اعتبره 
الرئيس األمريك��ي، دونالد ترامب، 
خطة جديدة لدحر تنظيم الدولة 
اإلس��المة، كان��ت قد كش��فتها 

وزارة البنتاغون الشهر املاضي.
وتق��ول تقاري��ر إن ه��ذا التغيي��ر 
قد ي��ؤدي إل��ى زيادة ع��دد القوات 
األمريكي��ة ف��ي س��وريا، لكنه ال 
ميثل حتوال كبيرا في اس��تراتيجية 

واشنطن.
وتقول وكالة أسوش��يتد برس إن 
ترامب يريد منح وزارة الدفاع مرونة 

أكب��ر في اتخاذ قرارات روتينية في 
مناطق القتال ضد تنظيم الدولة 

اإلسالمية.
الق��ادة  أن  الوكال��ة  وأضاف��ت 
امليداني��ني كان��وا محبط��ني مم��ا 
اعتبروه س��وء إدارة م��ن قبل إدارة 

الرئيس السابق باراك أوباما.
كم��ا وردت أنب��اء ع��ن أن الواليات 
املتح��دة تس��تعد إلرس��ال نح��و 
ألف جن��دي إلى الكوي��ت، كقوة 
ف��ي  نش��رها  ميك��ن  احتياطي��ة 
املعرك��ة ضد تنظي��م الدولة في 

سوريا والعراق إذا لزم األمر.
ويبلغ إجمالي الق��وات األميركية 
آالف  س��تة  نح��و  البلدي��ن  ف��ي 

غالبيته��م  لك��ن  عس��كري، 
يضطلعون بأدوار استشارية

ذك��رت وزارة الدف��اع الروس��ية أن 
اجليش الس��وري، بفض��ل جناحاته 
امليدانية ش��رقي ريف حلب، متكن 
من الوصول إلى ضفة نهر الفرات 

ألول مرة من 4 سنوات.
وأوضح رئي��س إدارة العمليات في 
املس��لحة  الق��وات  أركان  هيئ��ة 
رودس��كوي،  س��يرغي  الروس��ية، 
خالل مؤمتر صحفي، امس اجلمعة 
الق��وات احلكومي��ة متكن��ت  أن   ،
من الوص��ول إلى الفرات ش��رقي 
مدينة خفسة وسيطرت على 15 

كيلومترا من الضفة.

واشنطن ـ رويترز:
صوت��ت جلنة العالق��ات اخلارجية 
في مجل��س الش��يوخ األميركي 
ام��س االول اخلمي��س باملوافق��ة 
على مرشح الرئيس دونالد ترامب 
لش��غل منصب س��فير الواليات 
املتحدة لدى إس��رائيل بتأييد 12 

صوتا مقابل تسعة أصوات.

فريدمان محامي  ديفيد  واملرشح 
ومؤي��د  ب��ارز  إف��الس  قضاي��ا 
االس��تيطاني  للتوس��ع  ق��وي 

اإلسرائيلي.
وج��اء التصويت ف��ي أغلبه وفقا 
تناقض  احلزبية ف��ي  لالنتم��اءات 
م��ع الدع��م الق��وي م��ن احلزبني 
الرئيس��يني م��ن قب��ل لس��فراء 

أميركا لدى إسرائيل.
وانض��م الس��ناتور الدميقراط��ي 
روبرت منينديز إل��ى كل األعضاء 
اجلمهوري��ني في اللجنة في تأييد 
الوحيد  الش��خص  وهو  فريدمان 
ال��ذي رش��حه ترامب حت��ى اآلن 
لتمثيل واش��نطن ف��ي عاصمة 

أجنبية.

ويعتب��ر فريدم��ا مؤي��دا ألقصى 
اليمني في عدد كبير من القضايا 
املتعلقة بإس��رائيل. وإضافة إلى 
تأييده لتوسيع املستوطنات على 
أراض يطالب بها الفلسطينيون 
فه��و مؤيد أيضا لنقل الس��فارة 
وه��و  الق��دس  إل��ى  األميركي��ة 
م��ا يعارض��ه الكثير م��ن حلفاء 

واشنطن.
واختي��ار ترامب لفريدمان يعكس 
األميركي��ة  للسياس��ة  تغيي��ره 
حي��ال إس��رائيل. وعل��ى خ��الف 
الرئيس السابق باراك أوباما تخلى 
ترامب عن التزام الواليات املتحدة 
بحل الدولتني وهو التزام ش��كل 
أساس��ا للسياس��ة األمريكي��ة 

حيال الش��رق األوس��ط كما أيد 
نقل السفارة.

ومع��روف ع��ن فريدم��ان إدالئ��ه 
م��ن  ض��د  ناري��ة  بتصريح��ات 
يختل��ف معهم سياس��يا. وقال 
دميقراطيون في اللجنة إنه يفتقر 
للموقع  املالئم��ة  الطبيع��ة  إلى 

شديد احلساسية.

واشنطن ـ بي بي سي:
انضمت ثالث واليات إلى هاواي في 
حتدي ق��رار الرئيس األميركي دونالد 
ترامب بحظر سفر مواطني 6 دول 
ذات أغلبية مس��لمة إلى الواليات 

املتحدة.
وكان ترامب قد وقع ق��رارا تنفيذيا 
يض��ع حظ��را مدت��ه 90 يوما على 

سفر مواطني ست دول ذات أغلبية 
مسلمة إلى الواليات املتحدة.

وتقول والية نيويورك إن القانون ميثل 
حظرا للمسلمني وتقول واشنطن 
إنه يضر بالوالية. وانضمت أوريغون 

وماساتشوستس الحقا.
ويبدا احلظر في 16 آذار اجلاري، ويقول 
البيت األبي��ض إنه »واثق متاما« من 

صحة القرار أمام احملكمة.
وكان الق��رار األصل��ي لترامب أكثر 
شموال من القرار احلالي ولكنه ُهزم 
أمام احملكم��ة بعد حتديات قضائية 

تقدمت بها واشنطن ومنيسوتا.
املع��دل حص��ول  الق��رار  ويحظ��ر 
مواطن��ي الصومال وإيران وس��وريا 
والس��ودان وليبي��ا واليم��ن عل��ى 

املتحدة.  تأش��يرات دخول للواليات 
ويحظر القرار أيضا دخول الالجئني 

جميعا بصورة مؤقتة.
وُحجب القرار الس��ابق، الذي وقعه 
ترامب في كانون الثاني في محاكم 
احتجاج��ات  إل��ى  وأدى  فيدرالي��ة 

واسعة وفوضى في املطارات.
ولكن منتقدي الق��رار املعدل يرون 

أنه مييز ضد املس��لمني. وقال إريك 
ش��نايدرمان املدع��ي الع��ام لوالية 
نيويورك بعد إع��الن تقدم نيويورك 
»األم��ر  للحظ��ر  قضائ��ي  بتح��د 
التنفيذي اجلديد للرئيس ترامب هو 
حظر على املسلمني ولكن مبسمى 
تنتهك  آخ��ر، ويف��رض سياس��ات 
م��ادة تكافؤ الفرص في الدس��تور 

األميركي«.
وقال بوب فيرغس��ون النائب العام 
لوالية واش��نطن، الذي كان أول من 
تق��دم بتح��د قضائي ض��د احلظر، 
إنه س��يطلب من قاض فيدرالي أن 
يصدر حكمه باستمرار عمل القرار 
املؤقت الذي يوقف القرار التنفيذي 

األول لترامب.

لجنة في مجلس الشيوخ تؤيد مرشح ترامب سفيرا إلسرائيل

أربع واليات أميركية  تتحدى قرار ترامب قضائيا

الجيش السوري يبلغ ضفة الفرات ألول مرة منذ 4 سنوات

أميركا ترسل »المارينز« إلى سوريا  للمساعدة 
في استعادة الرقة من تنظيم »داعش»

قال الكولونيل جون 
دوريان، المتحدث 

باسم التحالف الدولي 
الذي تقوده الواليات 
المتحدة ضد تنظيم 

الدولة، لوكالة رويترز، 
امس االول الخميس، 
إن بطارية المدفعية 

ستساعد في »تسريع 
دحر« التنظيم هناك

عناصر من قوات املارينز األميركية

تقـرير

انقرة ـ بي بي سي:

ف��ي  الترك��ي  الس��فير  نائ��ب  تق��دم 
سويس��را بطلب احلصول على اللجوء 
السياسي لدى السلطات السويسرية، 
حس��ب ما أوردته تقارير إعالمية، بينما 
إنه��ا  السويس��رية  احلكوم��ة  تق��ول 
تلق��ت طلب��ات باللجوء من ع��دد من 

الدبلوماسيني األتراك.
واستنادا إلى صحيفة »تاغس أنتزايغر« 
التي تص��در باللغة األملانية في زيوريخ، 
فإن فولكان قارة غوز من بني مجموعة 
من الدبلوماسيني الذين طلبوا احلماية 

من السلطات في سويسرا.
وبعد فشل محاولة انقالبية شهدتها 
أقدم��ت   ،2016 حزي��ران  ف��ي  تركي��ا 
الس��لطات التركي��ة عل��ى توقي��ف أو 
إقال��ة آالف ممن تش��تبه ف��ي عالقتهم 
برجل الدي��ن التركي فت��ح اهلل غولن، 
املقيم في املنفى االختي��اري بالواليات 

املتحدة.
السويس��رية،  الهج��رة  إدارة  وقال��ت 
إنها ال تس��تطيع التعليق على قضايا 
ش��خصية من هذا الن��وع، بينما قالت 

احلكومة السويسرية هذا األسبوع، إن 
مواطنني أتراك يحملون جوازات س��فر 
بطلبات  تقدم��وا  تركية،  دبلوماس��ية 

احلصول على اللجوء.
وتصاعدت حدة اجلدل ب��ني أنقرة وعدد 
من العواص��م األوروبية في األس��ابيع 
القليل��ة املاضية، في أعق��اب محاولة 
الرئي��س الترك��ي رجب طي��ب إردوغان 
اقناع املهاجرين األتراك في بلدان أوروبية 
بدعم اصالحات دس��تورية من ش��أنها 
دع��م س��لطات الرئي��س، واملطروح��ة 

لالستفتاء العام في نيسان املقبل.
وقال��ت صحيف��ة تاغ��س أنتزايغر في 
تقريرها، إن قارة غوز وأفراد عائلته قرروا 
طل��ب اللجوء ف��ي سويس��را، بعد أن 
اس��تدعي من طرف احلكومة التركية، 

للعودة إلى أنقرة الشهر املاضي.
وقال��ت احلكومة السويس��رية إن 408 
مواطنا تركيا من بينهم عدد قليل من 
الدبلوماسيني، طلبوا اللجوء في البالد، 
منذ وقوع االنقالب الفاشل في متوز من 

العام املاضي.
ول��م تع��ط احلكومة أي أرق��ام محددة 
بع��دد الدبلوماس��يني األت��راك، الذي��ن 

تقدموا بهذه الطلبات.

وقالت أملانيا الشهر املاضي، إنها تلقت 
136 طلب��ا للحصول عل��ى اللجوء من 
دبلوماس��يني أت��راك، وذلك من��ذ وقوع 

احملاولة االنقالبية.
وكان ضب��اط أت��راك يعمل��ون ضم��ن 
ممثلية تركيا في منظمة حلف ش��مال 

األطلس��ي، تقدموا بطلبات للحصول 
عل��ى اللجوء السياس��ي في األش��هر 

املاضية.

واتهم إردوغان أملانيا بأنها تتخذ اجراءات 
على طريقة »املمارسات النازية« وذلك 
في رد فع��ل على قرار احلكومة األملانية 
إلغ��اء جتمع��ات للجالي��ة التركية في 
عدد من املدن األملانية، كان من املزمع أن 

يشارك فيها وزراء أتراك.
عل��ى  األملاني��ة  املستش��ارة  وعلق��ت 
تصريح��ات إردوغان بالقول أمام أعضاء 
البرملان: »إن تلك املقارنة كانت محزنة، 
في غير محله��ا ويجب أن تتوقف ، وإن 

املقارنة بالنازية ال تؤدي إال للتوتر«.
ووكان إردوغان صرح للتلفزيون التركي 
برغنت��ه ف��ي نق��ل احلمل��ة الدعائي��ة 
اخلاص��ة باإلصالحات الدس��تورية، إلى 
البل��دان األوروبي��ة الت��ي تعي��ش فيها 
جالي��ات تركية، ومن بينها أملانيا، حيث 
يقيم فيها قراب��ة 1.4 مليون تركي ممن 

يحق لهم التصويت.
لك��ن رغبة الرئيس التركي الس��تمالة 
أص��وات الناخب��ني األت��راك ف��ي أوروبا، 
قوبل��ت برف��ض آخ��ر، وه��ذه امل��رة في 
سويس��را، حيث ألغى فندق سويسري 
لقاء كان يعتزم وزي��ر اخلارجية التركي 
مول��ود جاوي��ش أوغلو املش��اركة فيه، 
وب��ررت إدارة الفندق قراره��ا بصعوبات 

تتعل��ق بضم��ان أم��ن املش��اركني في 
اللقاء.

وكان أوغل��و اضطر خملاطبة حش��د من 
الثالثاء  للحكوم��ة  املناصرين  األت��راك 
املاضي ، من شرفة القنصلية التركية 
في مدينة هامبورغ األملانية، وذلك بعد 
قرار بإغالق مبن��ى كان مقررا أن ينظم 

فيه اللقاء في املدينة.
وف��ي غضون ذل��ك أبلغ وزي��ر اخلارجية 
الهولندي ب��رت كون��درز بوضوح امس 
االول اخلمي��س ع��دم ترحيب س��لطات 
ب��الده بزي��ارة لنظيره الترك��ي من أجل 
املش��اركة في جتمع مؤيد لالس��تفتاء 
ح��ول تعزيز صالحي��ات الرئي��س رجب 

طيب إردوغان.
وقال الوزير في إعالن إن »هولندا تتحمل 
وحدها دون س��واها مس��ؤولية النظام 
الع��ام وأم��ن املواطن��ني الهولندي��ني. 
وهولن��دا ال تريد بالتال��ي أن تتم« هذه 

الزيارة.
وكان الوزي��ر يس��تهدف بإعالن��ه وزي��ر 
اخلارجية التركي مولود تش��اوش أوغلو 
بعدما أفيد عن حضوره السبت جتمعا 
ف��ي روتردام لدعم إصالح يحول النظام 

في تركيا إلى نظام رئاسي.

األمم المتحدة تتهم تركيا بارتكاب انتهاكات ضد شعبها

408 مواطنين أتراك من بينهم عدد قليل من الدبلوماسيين طلبوا اللجوء في الخارج

أردوغان
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7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد: 

اعلن��ت وزارة النف��ط ع��ن مجموع 
النهائي��ة للنفط اخلام  الص��ادرات 
وااليرادات املتحققة لشهري كانون 
الثاني وش��باط  املاضيني من العام 
احلال��ي 2017، الصادرة عن ش��ركة 

تسويق النفط »سومو«.
وقال املتحدث الرسمي باسم وزارة 
النفط عاصم جه��اد، ان »مجموع 
الكمي��ات املصدرة  لش��هر كانون 
الثان��ي املاضي، بلغ��ت 102 مليون 
و939 ال��ف و163 برمي��ل، باي��رادات 
مالية بلغت 5 مليار و2 مليون و329 

الف و224 دوالر«.
وأض��اف ان »املعدل اليوم��ي بلغ 3 
مليون و320 ال��ف و618 برميل، في 
ح��ني بلغت الكمي��ات املصدرة من 
احلقول النفطية للوس��ط واجلنوب 

101 مليون و539 الف و581«. 
ومضى جهاد الى القول، ان صادرات 
نفط كركوك للشهر املذكور بلغت 
1 مليون و399 ال��ف و582 برميل«، 
مؤكدا ان معدل سعر بيع البرميل  

بلغ 48 دوالر 595 سنت.
واش��ار املتح��دث الرس��مي الى ان 
مجموع الكميات املصدرة لش��هر 
ش��باط املاض��ي بلغ��ت 91 مليون 
و558 ال��ف و868 برمي��ل، باي��رادات 
بلغت الى 4 مليار 514 مليون و167 
ال��ف و102 دوالر، وان املعدل اليومي 
و960  ال��ف  و269  ملي��ون   3 بل��غ 

برميل«.
وأوضح جهاد ان »الكميات املصدرة 
م��ن احلق��ول النفطي��ة للوس��ط 
واجلنوب بلغت90 مليون و730 الف 

و734 برميل«.
وبني ان »معدل س��عر بيع البرميل 

بلغ 49 دوالر و303 سنت«.
ولفت املتحدث الرسمي للوزارة الى، 
ان »شهر شبط املاضي كان ثمانية 
وعش��رون يوما م��ا انعك��س على 
حجم الصادرات النفطية للش��هر 
املذكور مبقارنة بشهر كانون الثاني 

املاضي«.
واش��ار الى ان »الكميات املصدرة مت 
حتميلها م��ن قبل ش��ركات عاملية 
من مختلف اجلنس��يات من موانئ 
والعوام��ات  والعمي��ة  البص��رة 
االحادية على اخلليج العربي وميناء 

جيهان التركي«.
عاملياً، ارتفعت أسعار النفط أمس 
اجلمع��ة بعد أن تراجع��ت إلى أدنى 
مس��توياتها ف��ي أكث��ر م��ن ثالثة 
أش��هر في اجللسة الس��ابقة حتت 
وط��أة اخملاوف م��ن صعوبة تصريف 

تخمة املعروض العاملي.
غ��رب  االميرك��ي  اخل��ام  وارتف��ع 
تكس��اس الوس��يط 17 س��نتا مبا 
يع��ادل 0.4 باملئ��ة إل��ى 49.45 دوالر 
للبرميل. كان الس��عر ن��زل عن 50 

دوالرا يوم اخلميس للمرة األولى منذ 
منتصف كانون األول عندما اتفقت 
أوبك واملنتجون اآلخرون على خفض 

اإلنتاج.
وزاد خام برنت 12 سنتا أو 0.2 باملئة 
إل��ى 52.31 دوالر للبرمي��ل بع��د أن 
حتدد سعر التسوية على انخفاض 
1.7 باملئ��ة في اجللس��ة الس��ابقة 
الي��وم  باملئ��ة  وتراجع��ه خمس��ة 
الس��ابق في أكبر خسارة بالنسبة 

املئوية خالل عام.
يتجه غرب تكس��اس صوب تراجع 
7.2 باملئ��ة ه��ذا األس��بوع وه��و ما 
س��يكون أكبر انخفاض أس��بوعي 
منذ أوائل تش��رين الثان��ي. ويتجه 
برن��ت إلى انخف��اض بنس��بة 6.4 
باملئة األكبر أيضا منذ أوائل تشرين 

الثاني.
وتأث��رت ثق��ة الس��وق س��لبا بعد 
أن ش��جعت فترة ارتفاع األس��عار 
شركات النفط الصخري االميركية 
على حفر مزيد من اآلبار بينما تظل 

اخملزونات مرتفعة.
في الش��أن ذاته، قال وزي��ر الطاقة 
املعدني��ة  والث��روة  والصناع��ة 
السعودي خالد الفالح ان العوامل 
األساسية لس��وق النفط تتحسن 
وإن اتف��اق احل��د م��ن املع��روض بني 
»أوب��ك« واملنتج��ني غي��ر األعضاء 
يُحدث أثراً. وشدد على أن السعودية 
خفض��ت إنتاجها بأكثر مما تعهدت 
ب��ه في االتف��اق ليبلغ أق��ل من 10 

ماليني برميل يومياً.
وق��ال الفالح ملس��ؤولني تنفيذيني 

خالل مؤمتر الطاقة »أسبوع سيرا« 
ف��ي هيوس��ن بالوالي��ات املتحدة: 
»ينبغي أال نسبق السوق«، مشيراً 
إلى أن السعودية ال تريد من »أوبك« 
التدخل في س��وق النف��ط ملعاجلة 
التح��والت الهيكلية طويلة األجل 
لكنها س��تدعم إج��راءات معاجلة 

»االنحرافات قصيرة األجل«.
اإلنت��اج  خف��ض  اتف��اق  ويه��دف 
ال��ذي انضمت إلي��ه دول من خارج 
أوب��ك مث��ل روس��يا وكازاخس��تان 
إلى تقلي��ص اإلنت��اج العاملي نحو 
1.8 ملي��ون برميل يومي��ا وتقليص 
الف��رق ب��ني الع��رض والطل��ب. بدأ 
سريان االتفاق من أول كانون الثاني 

ويستمر لستة أشهر.
وق��ال الفالح: »من الس��ابق ألوانه 

احلدي��ث ع��ن متديد اتف��اق احلد من 
املع��روض وس��يجري درس ذلك في 

أيار«.
واس��تقرت أس��عار النفط من دون 
تس��جيل تغير يذك��ر ليجرى تداول 
البرمي��ل في نط��اق ضي��ق إذ يبدد 
القل��ق م��ن تزاي��د إنت��اج النف��ط 
الصخري األميرك��ي أثر اخلفوضات 
ويبح��ث  »أوب��ك«  تنفذه��ا  الت��ي 
املستثمرون عن اجتاه واضح للسوق 
من بيانات اخملزونات وتعليقات كبار 
مس��ؤولي قطاع النفط. وانخفض 
س��عر خام القي��اس العاملي مزيج 
»برن��ت« إل��ى 55.98 دوالر للبرميل. 
ول��م يس��جل خام غرب تكس��اس 
يذكر  األميرك��ي الوس��يط تغي��راً 

واستقر عند 53.20 دوالر للبرميل.

دعوات إلى اإلسراع بفتح معبر طريبيل الحدودي
بغداد ـ الصباح الجديد:

دعا رئيس مجلس األعمال العراقي 
ف��ي عم��ان ماجد الس��اعدي إلى 
اإلس��راع بفت��ح معب��ر طريبي��ل 

احلدودي بني األردن والعراق.
وأكد الس��اعدي خالل لقاء عقده 
مجل��س ادارة اجملل��س م��ع بعثة 
للعراق  الدول��ي  النق��د  صن��دوق 
بالعاصم��ة عم��ان، أن إعادة فتح 
منف��ذ طريبي��ل سيس��هم ف��ي 
انعاش اقتصاد البلدين الشقيقني 
وسيعيد تنشيط احلركة التجارية 

التي تراجعت كثيرا منذ إغالقه.
»االجتم��اع  أن  الس��اعدي  وق��ال 
ج��اء ضم��ن اإلتفاق ب��ني صندوق 
النق��د الدول��ي واجملل��س لعق��د 
لقاءات تش��اورية وبص��ورة دورية 
عل��ى  للوق��وف  اجلانب��ني  ب��ني 
التطورات االقتصادية في العراق، 
واملش��روعات التي يت��م تنفيذها 

وعوائدها«.
وكان��ت مديرية الطرق واجلس��ور، 
ف��ي محافظ��ة األنب��ار، باش��رت 
بإع��ادة تأهي��ل الطري��ق الدول��ي 

الرابط بني الرمادي وعمان، متهيدا 
الفتتاح منفذ طريبيل احلدودي مع 
األردن. وق��ال مدي��ر الدائرة مهدي 
الفه��داوي، أن »الطري��ق الدول��ي 
الس��ريع رق��م واح��د، املمتد من 
منطقة ابوغريب غربي العاصمة 
بغ��داد م��رورا باألنبار وص��وال الى 
احلدود العراقية األردنية السورية، 
يبلغ طول��ه أكثر م��ن 600 كيلو 

متر«. 
وأضاف الفهداوي، أن »هذا الطريق 
تع��رض ال��ى دم��ار كبير بس��بب 

وقي��ام  العس��كرية  العملي��ات 
تنظيم داعش منتصف عام 2014، 
القناطر  بحفر اخلن��ادق وتفجي��ر 
واجلس��ور وعلى ط��ول امتداد هذا 
الطريق املهم واحليوي الذي يخدم 
محافظة األنب��ار والعراق«.  وتابع 
الفهداوي، أن »هذا الطريق الدولي 
مت تفجي��ر بحدود 46 جس��را بدًءا 
من الفلوجة ال��ى مدينة الرطبة 
وكذلك تفجي��ر قناطر بحدود 65 

قنطرة وعلى نفس املسافة«. 
وبني الفهداوي، أن »مديرية الطرق 

واجلسور قامت بأعداد الكشوفات 
الالزمة إلعادة اعمار تلك اجلس��ور 
والقناطر وقدمناه��ا الى صندوق 
إع��ادة اعم��ار محافظ��ة األنب��ار 
املركزية وقسم  للحكومة  التابع 
منه تبنته األمم املتحدة عن طريق 
م��ن  واألخ��رى   ،)undp( منظم��ة 

البنك الدولي«. 
وأوضح الفهداوي، »عملنا يتضمن 
الس��اقطة عل��ى  رف��ع اجلس��ور 
الطريق الدولي الس��ريع وعملية 
ردم اخلنادق واحلفر وكذلك تنظيف 

وإزال��ة األنق��اض لغ��رض فتح��ه 
للمركبات والعجالت القادمة من 

األردن باجتاه العاصمة بغداد«. 
وب��دوره قال رئي��س جلن��ة املنافذ 
احلدودي��ة في مجل��س محافظة 
األنبار فه��د الدليمي، أن »مديرية 
الطرق واجلس��ور ف��ي األنبار وهي 
اح��دى تش��كيالت وزارة االعم��ار 
بإزالة اجلسور  واإلسكان باش��رت 
املدم��رة عل��ى الطري��ق الدول��ي 
الس��ريع، من قب��ل عناصر داعش 

اإلرهابي«. 

شركة كورية لتشغيل وصيانة محطة كهرباء بميسان
بغداد ـ الصباح الجديد:

إلنتاج  العام��ة  املديري��ة  أعلن��ت 
الطاق��ة الكهربائية ف��ي اجلنوب 
عن توقيع عقد لتشغيل وصيانة 
محطة كهرب��اء الكحالء الغازية 
في محافظة ميسان، مع شركة 

)STK( الكورية وملدة عام.
وق��ال مدي��ر ع��ام إنت��اج كهرباء 

البصرة، حتس��ني زكي س��الم في 
تصري��ح صحاف��ي، إن »الش��ركة 
باشرت بالصيانة والتي من شأنها 
رف��د الش��بكة الوطني��ة بالتيار 

الكهربائي لهذا الصيف«.
ال��ى ذلك، باش��رت مديري��ة توزيع 
كهرباء ميس��ان إحدى تشكيالت 
املديري��ة العام��ة لتوزي��ع كهرباء 

اجلن��وب، بأزالة أع��داداً كبيرة من 
الش��بكة  اخملتلفة عن  التجاوزات 
الكهربائي��ة خالل ش��هر ش��باط 
املاضي والتي بلغ��ت 2719 جتاوزاً، 
بعد أطالقها حملة موس��عة في 

عموم احملافظة.
املهن��دس  الدائ��رة  مدي��ر  وق��ال 
جاس��م راض��ي بري��دي، ف��ي بيان 

له، إن »مالكات مديريته ش��رعت 
بحملة موس��عة منذ ب��دء العام 
التج��اوزات وجباية  لرف��ع  احلالي، 
فواتير أجور االش��تراك في جميع 
األقضية والنواحي فضالً عن قطع 
املش��تركني  الكهربائي عن  التيار 
املتلكئني بتسديد ما بذمتهم من 

مبالغ عالية جداً.

وبني بري��دي ان »مجمل التجاوزات 
ش��هر  خ��الل  رفعه��ا  مت  الت��ي 
ش��باط املاض��ي 2719 جت��اوز في 
عم��وم ميس��ان«، مش��يراً إلى أن 
»التجاوزات الت��ي مت رفعها كانت 
429 تالع��ب باملقايي��س،  بأن��واع، 
و1534 ربط مباشر، و751 كديون، 

وخمسة خطوط ثانوية«.

»أصن��اف  أن  بري��دي  وأوض��ح 
التج��اوزات الت��ي مت أزالته��ا ه��ي 
1510 جت��اوز منزل��ي، و320 جت��اوز 
جت��اري، و168 جتاوز صناع��ي، 716 
جت��اوز زراع��ي، وخمس��ة جت��اوزات 
»أعم��ال  أن  مبين��اً  حكومي��ة«، 
احلمل��ة انطلق��ت اس��تناداً إل��ى 

توجيهات املدير العام«.

ُصّدرت من المرافئ الجنوبية وميناء جيهان التركي

9.56 مليارات دوالر إجمالي واردات كانون الثاني وشباط النفطية

ارتفع الخام االميركي 
غرب تكساس الوسيط 
17 سنتا بما يعادل 0.4 
بالمئة إلى 49.45 دوالر 
للبرميل. كان السعر 
نزل عن 50 دوالرا يوم 
الخميس للمرة األولى 
منذ منتصف كانون 
األول عندما اتفقت أوبك 
والمنتجون اآلخرون على 
خفض اإلنتاج

تونس ـ رويترز:
وقع االحتاد العام التونسي للشغل واحتاد الصناعة 
والتج��ارة في تون��س اتفاقا أمس اجلمع��ة لزيادة 
رواتب حوال��ى 1.5 مليون عام��ل بالقطاع اخلاص 
في خطوة ق��د تخفض التوت��ر االجتماعي وتوفر 
مناخا مالئما إلعادة جذب االس��تثمارات وإنعاش 

االقتصاد الواهن.
توقي��ع االتفاق ج��رى بقصر احلكوم��ة بالقصبة 
بحضور رئيس الوزراء يوسف الشاهد وهو يقضي 

بزيادة ستة باملئة في أجور القطاع اخلاص.
وقال��ت وداد بوش��ماوي رئيس��ة احت��اد الصناعة 
والتج��ارة إن الزي��ادة تأت��ي بينم��ا تعان��ي ع��دة 
مؤسس��ات تونس��ية م��ن صعوبات ف��ي بعض 

القطاعات.
لكنه��ا أضافت »دورنا ه��و احملافظة عل��ى املناخ 
االجتماعي والس��لم االجتماع��ي.. واليوم يتعني 

أيضا رفع نسق االنتاج والعمل.«
فرضت احلكومة هذا العام على كل املؤسس��ات 
احمللية واألجنبي��ة ضريبة إضافية لس��نة واحدة 
بنس��بة 7.5 باملئة لتدبير م��وارد إضافية وخفض 
عجز امليزانية املتوقع أن يبلغ 4.9 باملئة في 2017.

وقال نور الدين الطبوبي األمني العام لالحتاد العام 
للش��غل إن االتف��اق »فرصة جديدة لالس��تقرار 
االجتماع��ي.. ونحن بحاجة ملؤسس��ات لها قدرة 

تنافسية وإنتاجية متطورة«.
من املتوقع أن ينمو االقتصاد التونسي هذا العام 
بنس��بة 2.5 باملئ��ة مقارن��ة بواحد باملئ��ة العام 

املاضي.

برلين ـ رويترز:
أظه��رت بيانات أم��س اجلمعة صع��ود الواردات 
األملاني��ة أكث��ر م��ن املتوقع ف��ي كان��ون الثاني 
ومبعدل أسرع من زيادة أقوى من املتوقع أيضا في 
الصادرات في حني تراجع فائض ميزان املعامالت 

اجلارية ألكبر اقتصاد أوروبي تراجعا حادا.
وبحسب األرقام الصادرة عن مكتب اإلحصاءات 
االحت��ادي فق��د ارتفع��ت ال��واردات املعدل��ة في 
ضوء العوامل املوس��مية ثالثة باملئة بينما منت 

الصادرات 2.7 باملئة.
كان اس��تطالع أجرت��ه رويت��رز أش��ار إل��ى زيادة 

الصادرات 1.85 باملئة والواردات 0.5 باملئة.
وزاد الفائض التج��اري املعدل في ضوء العوامل 
املوسمية إلى 18.5 مليار يورو من 18.3 مليار في 
كانون األول. وتفوق قراء كانون الثاني متوس��ط 
توقعات رويترز البال��غ 18 مليار يورو. في املقابل 
انخفض فائض ميزان املعامالت اجلارية األوس��ع 
نطاق��ا إلى 12.8 ملي��ار يورو بعد ق��راءة معدلة 
بلغت 24.8 مليار في كانون األول وفقا للبيانات.

بكين ـ رويترز:
ق��ال احت��اد مصنع��ي الس��يارات الصيني أمس 
اجلمعة إن مبيعات الس��يارات ف��ي الصني زادت 
22.4 باملئة في شباط عنها قبل عام لتصل إلى 
1.9 مليون س��يارة مسجلة أس��رع منو لها منذ 

أيلول.
وباملقارن��ة كان��ت املبيع��ات زادت 0.2 باملئة في 

كانون الثاني و9.5 باملئة في كانون األول.
وق��ال االحتاد خ��الل إيجاز في بك��ني إن املبيعات 
منت 8.8 باملئة في أول ش��هرين من 2017 مقارنة 

بالفترة املقابلة من العام املاضي.
كان االحتاد توقع في كانون الثاني ارتفاع املبيعات 
خمسة باملئة هذا العام وهو ما سيكون تباطؤا 
كبي��را من منو بلغ 13.7 باملئة في 2016 بس��بب 
إلغ��اء إعف��اء ضريب��ي للس��يارات ذات احملركات 

الصغيرة.

تونس ترفع أجور 1.5 
مليون عامل

صعود واردات ألمانيا 
في كانون الثاني

نمو مبيعات السيارات 
بالصين

تقـرير

الصباح الجديد ـ وكاالت: 

ف��ي وقت أعلن فيه وزير امل��وارد املائية 
حس��ن اجلناب��ي أن الوزارة س��تنظم 
مؤمت��راً علمي��اً حول س��د املوصل في 
19 من الشهر اجلاري مبساهمة دولية 
رفيع��ة، رس��م الوزير ص��ورة واضحة 
لواق��ع س��د املوص��ل، وه��و واحد من 
بني أربعة س��دود كبي��رة في منطقة 
الش��رق األوس��ط، ومش��روع تنم��وي 
س��تراتيجي ملا يش��كله م��ن إضافة 
مهمة لالقتص��اد. وميثل أيضاً مصدراً 
لتوليد الطاقة الكهربائية النظيفة، 
فضالً عن مس��اهمته في زيادة رقعة 
األراض��ي املزروع��ة، كم��ا أن��ه معلم 

سياحي.
ولفت اجلنابي في ندوة نّظمها »معهد 
التقدم للسياس��ات اإلمنائية«، إلى أن 
العراق »دولة مصب في وادي الرافدين، 
وبنى منش��آت كبيرة للسيطرة على 
مي��اه الرافدي��ن والتحكم به��ا، زادت 
على ال� 100، ومنها سد املوصل على 

نهر دجلة شمال مدينة املوصل، وبُني 
في الفترة ذاتها س��د حديث على نهر 

الفرات«. 
وأش��ار إل��ى دول اجلوار التي »ش��ّيدت 
شبكة سدود بدءاً من ثمانينات القرن 
املاضي من دون موافقة العراق، وأفضت 
إل��ى تناقص إيراداته املائية، فدخل في 
مرحلة صعب��ة جعلته يهمل أولويات 
قطاع��ي املياه والزراع��ة، ليتحّول إلى 
مس��تورد للغذاء بنسب تزيد على 70 

في املئة من حاجات السوق احمللية«.
وأوض��ح اجلناب��ي، ف��ي حدي��ث نقلته 
موقعه��ا  عل��ى  الدولي��ة  »احلي��اة« 
اإللكترون��ي، أن س��د املوص��ل »يخّزن 
أكثر من 50 في املئة من عائدات دجلة 
من تركيا، وتبلغ طاقته التخزينية 31 
ف��ي املئة م��ن اإلجمالي في الس��دود 
العراقي��ة، فيمنح الع��راق مرونة في 
تنفيذ خططه الزراعية ودرء الفيضان 
وجتاوز محن الشح واجلفاف املتكررة«. 
ل��ذا أكد »عدم إمكان االس��تغناء عن 
خدمات الس��د نتيجة مشاكل الترب 
اجلبس��ية بل تطل��ب األمر اس��تمرار 

املعاجلة الفنية باس��تعمال التقنيات 
املتاحة واجملّربة ومراقبة سلوك السد 

واستقراره«. 
وق��ال إن اس��تمرار عملي��ات املراقبة 
واحلقن »منحت مشغلي السد خبرة 
في إدارة مش��كلة األسس خالل فترة 
احت��الل »داعش« ملوقع الس��د وتدمير 
دوائ��ر إدارته وتش��ريد العامل��ني فيه، 
وإل��ى توقف عملي��ات احلق��ن«. لكن 
بعد حترير السد »توجه جهد حكومي 
خاص أبرزه عقد مع ش��ركة »تريفي« 
اإليطالي��ة لصيان��ة الس��د م��ا ع��ّزز 
س��المته ومنها فتح البوابة احلارسة 
وصيانة البوابات الصماء وأنفاق املنافذ 
السفلى«. وأعلن أن الوزارة »ستنظم 
مؤمت��راً علمي��اً حول س��د املوصل في 
19 من الشهر اجلاري مبساهمة دولية 

رفيعة«.
املهندس االستش��اري هشام  واقترح 
املدفع��ي ف��ي مداخلة، »االس��تفادة 
من التخزين في بحيرة الس��د قدر ما 
ميكن م��ن املياه، وتطوير اس��تعماالت 
املش��اريع الثالث��ة ل��ري اجلزيرة لس��د 

حاجات الس��وق احمللي��ة، بحيث يكون 
مشروع ري اجلزيرة الشمالي للزراعات 
الكبي��رة لتلبي��ة متطلب��ات بع��ض 
حاجات األسواق العراقية، وتخصيص 
مش��روع ري اجلزي��رة الش��رقي إلنتاج 
الزراع��ات لتصدي��ر األزه��ار والفواكه 
وتربي��ة  املتخصص��ة،  واخلض��روات 
احليوانات كاألغنام العراقية املطلوبة 
عاملياً والدواج��ن وتصدير حلومها إلى 
األس��واق العاملية، لوقوع مش��روع ري 

اجلزيرة الشرقي في وادي نينوى«.
وأكد وزير التخطيط األس��بق مهدي 
احلاف��ظ، أن »االهتم��ام بوضع الس��د 
ل��م يقتص��ر عل��ى الع��راق ب��ل أبدى 
بعض املؤسس��ات الدولية اهتمامات 
متباين��ة، يج��ب أخذها ف��ي االعتبار، 
وم��ع االعت��راف بهذه احلقيق��ة علينا 
اخلب��رة  ألصح��اب  األولوي��ة  تأكي��د 
والدراي��ة في قضايا امل��وارد املائية في 
تقدمي اجلواب املطلوب«. واعتبر أن سد 
املوصل »ميكن أن يكون مشروعاً إمنائياً 
واقتصادياً مبشراً، إذا توافرت الظروف 

والعوامل الضرورية لنجاحه«.

تنظمه في الـ 19 من الشهر الجاري

»الموارد المائية«: مؤتمر علمي لسد الموصل بمشاركة دولية رفيعة

سد املوصل
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القاهرة ـ رويترز:
 ف��از الفيل��م املغربي القصير )آي��ة والبحر( 
إخ��راج م��رمي توزان��ي بجائ��زة اجلمه��ور من 
مهرجان القاهرة الدولي لسينما املرأة الذي 
أس��دل الس��تار على دورته العاشرة مساء 

اخلميس مبسرح الفلكي.
واجلائزة ه��ي الوحيدة التي مينحها املهرجان 
غير التنافسي وتقدم بناء على آراء اجلمهور 
ال��ذي يص��وت على كل فيل��م عقب عرضه 
مبنح��ه درجة إعج��اب تتراوح م��ن واحد إلى 

خمس درجات.
الفيلم مدته 17 دقيقة وعرض في املهرجان 

ضم��ن برنام��ج )قافل��ة س��ينما املرأة 
الذي  والالتينية(  العربية 

ضم ثمانية أفالم.
الفيل��م  ويتن��اول 
قصة الفت��اة آية التي 

ف��ي  أيامه��ا  تقض��ي 
خدم��ة منزل س��يدتها 
ال ش��يء يؤن��س أوقاتها 

سوى مشاهدة التلفزيون 
وجارتها املقعدة التي حتلم 

مثلها بالذه��اب إلى البحر 
وأمام إهم��ال احمليطني بهما 

لتحقيق حلمهما  تس��عيان 
بطريقتهما.

وعل��ى م��دى س��تة أي��ام قدم 
الدول��ي  القاه��رة  مهرج��ان 

لس��ينما املرأة 59 فيلما من 23 
دولة. وتوزعت العروض على مركز 
اإلبداع بدار األوبرا املصرية ومعهد 

جوت��ه ومس��رح الفلكي بوس��ط 
املدينة.

وحلت سويسرا ضيف شرف الدورة العاشرة 
للمهرجان. وشمل االحتفاء بسويسرا عرض 
أربع��ة أفالم هي )أن أش��به أم��ي( و)كوبك( 
و)يوم أن س��قطت الش��مس( و)حياة أخرى( 
كما ألق��ت اخملرجة السويس��رية دومينيك 
مارج��وت محاضرة عن الفيلم التس��جيلي 

الشخصي.
تأس��س املهرجان في 2008 برئاسة اخملرجة 
أمل رمس��يس وتتاح جميع العروض مجانا 
للجمه��ور الذي يتش��كل معظمه من فئة 
الشباب وطلبة معاهد وأكادمييات السينما 

واجلاليات األجنبية املقيمة في مصر.

فوز فيلم )آية والبحر( بجائزة 
الجمهور في مهرجان القاهرة 

لسينما المرأة

عل��ى مفه��وم مع��ني للدالل��ة عليه عن 
طري��ق االصط��الح )االتفاق( ب��ني اجلماعة 
اللغوي��ة علي تل��ك الداللة امل��رادة والتي 
تربط بني اللفظ )الدال( واملفهوم )املدلول( 
ملناس��بة بينهما. وأجد أن ه��ذه احلالة قد 
أعي��د تكريره��ا ،ولكن بش��كل وأس��لوب 
ومن��ط حديث ،فاآلن وبعد انتش��ار العوالم 
االفتراضي��ة، ن��رى الكثير يعيش��ون بيننا 
أجساماً وافتراضاً. وأسمع بني احلني واحلني 
أن أديباً يتلصص على أديب وهو معجب به 
،ولكن يخفي في داخله احلسد والضغينة، 
وليس هذا وحسب ولكن يحاول تسخيف 
نت��اج األدي��ب اآلخر. وق��د يقول قائ��ل، أن 
احلسد قدمي ،والتجاهل والضغينة موجودة 

منذ الق��دم ،حت��ى قبل حادثة س��الييري 
وموتس��ارت، والرد على هذا نعم.. احلس��د 
والضغينة والتجاهل موجود، ولكن هوس 
سالييري جاء بطريقة مغايرة، القناع الذي 
لبس��ه له دالالت ،وحضوره للحفالت سراً 
وانكار احلض��ور، يذكرنا بعوال��م التواصل 
احلديثة)الفي��س بوك مث��الً(. فهذا العالم 
األزرق فس��ح اجملال للتلص��ص ، فهو عالم 
افتراض��ي قناع��ي، ال يدع لك أث��راً حني متر 
عل��ى نتاج م��ن دون ان تت��رك أث��راً ملرورك. 
الس��الييريون يقض��ون وقت��اً طوي��الً في 
املتابعة والتقصي والقراءة ،ولكن حالهم 
كحال س��الييري حني كان يحضر حفالت 
موتس��ات خفية ،ال بل حالهم أفضل من 

حاله الذي كان يتكبد عناء اجمليء للحفل ، 
فاضحاً شخصيته بسهولة. لقد تقمص 
س��الييري دوراً افتراضياً أيض��اً ،حني ارتدى 
قناعاً كما يقول بعض املؤرخني، وذهب إلى 
منزل موتس��ات طالباً من��ه تأليف قداس. 
هل ل��ذاك القناع )قناع س��الييري( عالقة 
بعاملن��ا االفتراض��ي احلال��ي؟ الكثي��ر من 
األشخاص يلبس��ون القناع ذاته ،يختفون 
وراء شاش��اتهم، يدخلون بأسماء وهمية 
ومس��تعارة لك��ي يحدثوك عن مش��اريع 
واهمة. ما يحدث اآلن في عاملنا االفتراضي 
،هو سالييرية متضخمة ،ومصداق واضح 
ل� )قناع س��الييري( ال��ذي يرتديه البعض 
وأخص بالذكر شريحة الشغل اإلبداعي. 

أنمار رحمة اهلل
يعرف أغلب املطلعني على النتاج املوسيقي 
الكالس��يكي، قصة اخلالف بني موس��يقي 
األص��ل  ،اإليطال��ي  النمس��اوي  الب��الط 
)أنطونيو س��الييري( وبني الفت��ى العبقري 
ال��ذي ملع جنمه آن��ذاك )فولفغانغ أماديوس 
موتس��ات(. إن لم نقرأ عنها شاهدناها في 
الس��ينما ،عبر فيلم )أماديوس( املنتج عام 
1984 ،اخ��راج التش��يكي )ميلوش فورمان( 
،وال��ذي ف��از بالس��نة التي بعده��ا بجائزة 
األوس��كار ألفضل إخراج ع��ن الفيلم ذاته. 
وبغ��ض النظر ع��ن األقاوي��ل وصحتها في 
تل��ك القص��ة، حيث يع��رف املطلع��ون أن 
س��الييري بدأ يحقد على موتسارت ،وصار 
يحضر حفالته س��راً، ولكنه ال يجاهر برأيه 
في موتس��ارت صراحة. بل مت��ادى وفكر في 
قتله. ولم أقرأ عن مصطلح )السالييرية (. 
راجعت كتباً خاصة باملصطلحات النقدية 
والنفسية ولكن لم أعثر على تعريف شاف 
للمصطل��ح والداللة الت��ي أريد ايضاحها. 
بحثت كثي��راً في جوج��ل و املواقع فعثرت 
على مقاالت وأن تشابهت مع املفردة، فهي 
حتوم ح��ول معناها وقص��ة الصديقني في 
الفيلم، ولكن لم تضع االسم كمصطلح 
ثابت كالس��ادية واملازوش��ية والنرجس��ية 
..أل��خ. الي��وم ق��ررت أن أض��ع ه��ذه املفردة 
على طاول��ة اخملتصني لدراس��تها، مادامت 
تشابههن بتشخيص ورصد حركة نفسية 
أو اجتماعية خاصة بفئة من البش��ر.. فإذا 
أتفقنا على أن الس��الييرية هي )التلصص 
املل��يء باحلس��د ،واالعجاب املتش��ح بثوب 
التجاه��ل وتس��خيف ما يبدع ف��ي خلقه 
س��يؤصل  وضغين��ة(.  حس��داً  األخ��رون 
الباحثون النفس��يون لها مصطلحاً ،مادام 
املصطل��ح كما ه��و معروف لف��ظ يطلق 
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ناجح المعموري

رفعت يرى املشهد احلياتي مرات عديدة 
. ه��ذا ما تعلن عنه الصورة املش��حونة 
بالدق��ة وال��ذكاء والتأني باجت��اه القرار 
النهائ��ي املتضمن املش��هد ضمن ما مت 
التقاطه س��ابقاً وزمن اللحظة وحركة 
االفراد وايهما املطل��وب مكان مزدحم ، 
أو فراغه متس��ع ومثل ذلك صور كثيرة 
س��نفرد له��ا مق��االً خاصاً ن��درس فيه 
امل��كان العام ، وأيضا املقدس ومتظهرات 
املوجود فيه من رجال ونساء وما يفضي 
إليه الف��راغ من معنى وتعددات الداللة 
مع فيض ش��عرية راش��حة ع��ن مكان 
مقدس ، وماذا يعن��ي ذلك من تبديات » 
ولكن تدوم الصورة في الزمان ، أن تراكم 
العناصر املس��تعارة من واجهات احلدث 
: فه��ي تركيب ، فضالً عن أنها ليس��ت 
قابل��ة الحتواء كل ش��يء ، أنها ال ميكن 
إال أن تط��ور منطقه��ا الزمن��ي اخلاص ، 
فهي مجددة من خالل ذلك العرف الذي 
يقتض��ي حض��ور الفضاء لك��ي يكون 
منسجماً في عالقته باحلقل الذي أعيد 
بناؤه ضم��ن آليات اإلدراك البصري / غي 

غويتي / سبق ذكره ص110//
صورة رج��ل الدي��ن على الغ��الف األول 
والثان��ي واملوج��ود ف��ي الوس��ط ص49 
كاش��فة م��ن خ��الل تع��دد العالق��ات 
الراش��حة عنه��ا وأبرزها غط��اء الرأس 
باعتباره جزء من الزي املميز لرجل الدين 
كنظ��ام ثقاف��ي وعالقة غط��اء الرأس 
بالوج��ه وعينيه غي��ر الواضحتني وهما 
ينظران نحو فضاء ابعد هو فيه وللوجه 
في الصورة مكانة بارزة ، تطفر عالماته 
متحركة وتقول اش��ياء كثيرة ، لكنها 
ليس��ت ثابت��ة ، بل تظل فاعل��ة بإنتاج 
املعنى ال��ذي ال يتعطل باحلركة ارتباطا 
بتعدد الرائي وتلويحته ملا تش��كل لديه 
م��ن معنى واح��د أو أكثر ، أه��م ما مييز 
الص��ورة / الوج��ه ه��و اس��تمرار توليه 
املعنى » ال ش��يء في تعبيرية اجلسد ال 
ميكن إال يودُ الى ما يشكل مادة للتذكر 
وس��بيالً من س��بل التعرف . أن الهوية 
، وج��ه ، والوج��ه هو م��ا تلتقطه العني 
وما حتتفظ به الذاك��رة ، وما حتتفظ به 
أرش��يفات أجهزة األمن في كل أصقاع 
العم��ور . ان��ه موط��ن اللغ��ة وزمنها ، 
وموطن نظام رمزي يستعيد ، في احلياة 
اليومي��ة ، امتدادات��ه ف��ي كل األعضاء 

األخرى . لذا فهو مادة رمزية ال تنضب .
رجل الدين املنطلق بإيقاع فيه انسجام 
وشعرية استولدتها املساحة البيضاء 
احمليط به وقد تخيلها خطوط حاصلة 
ب��ني العالق��ات الب��الط وال��ذي لع��ب 
دوراً رمزي��اً داللت��ه مخب��وءة في الوعي 
والالوع��ي العميق ، حيث املعنى اخلاص 
بكل شكل هندسي ، اقترحته األصول 
احلضارية والبدائية األولى ومبا أن املكان 
هو اس��تغراق املساحة كما أن الفضاء 

هو استخراج احلجم وما بني والفضاء ، 
كما بني األرض والسماء / شاكر حسن 
آل سعيد / البحث في جوهرة التفاني 
ب��ني األن��ا واألخ��ر / الثقاف��ة األع��الم / 

الشارقة / 2003/ ص203//
بينم��ا يتعام��ل رفع��ت اجلادرج��ي مع 
امل��كان بوصف��ه حي��زاً صاحل��اً إلنت��اج 
العمارة التي يتحول الفراغ في داخلها 
الى حيز جمالي ، يوفر نوعاً من العالقة 
 ، والداخ��ل  العم��ارة  ب��ني  التبادلي��ة 
وكالهما مينحان الكائن روحاً ال يتوصل 
إليها الفرد ، لكنه يحس بها من خالل 
مش��اعر وتصورات تقوده باجتاه عالقة ، 
ليس سهالً كسرها بعد اإلدمان عليها 
، ومث��ال ذلك صعوبة واس��تحالة توفر 
م��ا يس��اعد الكائ��ن على االس��تقرار 
واالس��تراحة والنوم س��ريعاً في مكان 
غي��ر مكان��ه األول واحلائز عل��ى رمزية 
، وش��عرية عالي��ة ، جتع��ل م��ن املكان 
األول ضن��اً رحيم��اً / امومي��اً ووظفن��ا 
الظاهراتي��ة لالس��تعانة به��ا ، فأنن��ا 
س��نجد املكان األول لي��س بيتاً فقط ، 
بل هو ذات قيم��ة رمزية ، تعني الوطن 
وه��ذه املف��ردة تس��تدعي الكثي��ر من 
التوابع التي يعرفها املتلقي وال ضرورة 

لإلشارة لها . 
متظهرات املكان في فوتوغرافيات رفعت 
، له��ا داللة رمزي��ة حاضرة ، وليس��ت 
غائب��ة ، فكرمزي��ة قائم��ة ف��ي املكان 
املقدس واحملالت البغدادية واألسواق ، أو 
اس��تراحة الرجل الفقير واالتكاء على 
اجل��دار وخوفه على عصاه املس��ترخية 
عل��ى فخذيه . كل فوتوغرافيات رفعت 
رمزيته��ا توم��ئ للمتلق��ي وبعضه��ا 

اش��ارية ، لكن الوظيفة معها حولتها 
نح��و الرمز � مثلما ق��ال في » حوار في 

بنيوية الفن والعمارة .
وأع��ود م��رة أخرى للدراس��ة املباش��رة 
/ العياني��ة م��ن اج��ل التوص��ل ملا هو 
مرتس��م بذهنه من تخيالت عن صورة 
، أو مجموع��ة ص��ور ، ويس��تدعي هذا 
� كم��ا ذك��رت � التك��رر عل��ى امل��كان 
ونش��وء صداق��ة وفرصة تع��رف عليه 
م��ن اجل م��ا يري��د حتقيقه رفع��ت ... 
واس��تطيع توظي��ف رأي لرفعت حول 
الفن��ون واالس��تعانة ب��ه إليض��اح ما 
يبذل من اجل النجاح في فوتوغرافيات 
ستظل شاهداً على انثربولوجيا احلياة 
دورة  أو  عملي��ة  تقس��م   : البغدادي��ة 
اإلنتاج الى ثالث مراحل ، األول : التصور 
، الثانية : التصنيع ، والثالثة : التلقي ، 
ول��كل مرحلة من هذه املراحل إجراءات 
عملية تنقل الش��يء من حالة ألخرى / 

سبق ذكره ص225//
أن الفراغ في امل��كان الداخلي للعمارة 
بوظائفها احملددة مسبقاً قبل املباشرة 
بالتش��ييد ، لي��س اعتباطي��اً ، بل هو 
قص��دي ، حت��ى البي��وت الطينية في 
الق��رى الزراعية س��ابقاً . أي أن للفراغ 
ف��ي فوتوغرافيات رفعت وظيفة بنائية 
ال تعي��د هيكلة املكان م��ن جديد ، بل 
وتعط��ي  اش��اريا  املعروض��ات  تفع��ل 
املوج��ودات رمزي��ة م��ا أو تضغط على 
املتلقي بش��كل غي��ر مباش��ر لينتبه 
لق��وة الرمزي��ة وطاقتها . وم��ن يقرأ » 
حوار في بنيوية العمارة » يتوصل لهذه 
املالحظة اجلوهرية لفنية العمارة التي 
ابتكرها رفعت اجلادرجي ، وان لم يتحدث 

عنها ضمن حديثه الطويل عن نظريته 
اخلاص��ة . وانا اكرر موقفي الثقافي بأن 
رفعت يعرف جي��داً على االمكنة التي 
يريده��ا ، صفته��ا ووظائفه��ا واجمل��ال 
امل��راد تغذيت��ه به��ا ، حتى يض��ع حداً 
لزمن البحث والدراس��ة والذهاب نحو 
التنفي��ذ . واختص��ر رؤيت��ي ع��ن جتربة 
رفع��ت اجلادرج��ي اخلاصة بالف��راغ � ال 
تعن��ي س��أتوقف عن مالحقت��ه ، ألني 
منبهر ب��ه � بأن��ه ينفذ ف��ي اللحظة 
التي يرى فيها تطمين��اً لرؤيته الفنية 
العالية وما تومئ إليه تلك الصورة من 
رمزية قادرة على اش��باع حاجة املتلقي 
وتزويده بقيم نفعية ذات ش��عرية الية 
، ترش��حت له من داخ��ل الرمزية التي 
اكدن��ا عليها باعتباره��ا مغذ جمالي ، 

وهذا ارفع ما يصبو إليه الفن .
تومئ مس��احة الفراغ في داخل املكان 
املقدس � روضه االمام الكاظم للتجريد 
، وهو أه��م متظهرات الفن االس��المي 
الذي انش��غل بذلك وغادر التشخيص 
اس��تجابة للتح��رمي ، واس��تعاض عنه 
بالتزويقات واالرابسك حتققاً جلماليات 
الداخ��ل أو اخل��ارج . وانا ارى ب��أن الفراغ 
ميثل نوعاً من التحرر لضغط موجودات 
كتلي��ة ف��ي الداخ��ل يعتق��د الفن��ان 
بضرورته��ا لتحقيق ام��الء . وللتجريد 
االس��المي وظائف جمالي��ة أيضا ولن 
يك��ون بعي��دة عن��ه . لذا ل��م يقتصر 
االرابس��ك على االماكن املقدسة ، بل 
مت توظيفه في واجه��ات بعض البيوت 
واملس��اكن . والفراغ ف��ي فوتوغرافيات 
رفعت غير كل��ي ، واملوجود فيه مبنحه 
جمالي��ة ملفته للنظ��ر وخصوصاً في 

الصورة ص51//
حيث املكان الواسع املزين مبكان صاعد 
بارتف��اع واط��ئ يرس��م حاف��ة مزينة 
مبش��تبكات حديدية ، ش��كلت حاجزاً 
، توزع ف��ي مكانه نس��اء وأطفال . أما 
املكان األوسع في الصورة فقد احتضن 
مجموعات من الرجال والنس��اء ، لكن 
أكثر عدداً . بشكل عام ظهرت الصورة 
بأشكالها اآلدمية مزينة وكأنها تعيد 
إنتاج الفلسفة اإلس��المية مع املكان 
وتعطيه جمالية من خالل رصد املوجود 
البشري املتناثر وس��ط املكان بطريقة 
أضفت بالغة وبه��اء على اللقطة . وال 
اعتقد ب��أن املكان املق��دس والفراغات 
الطاغية عليه في فوتوغرافيات رفعت 
لها وظيف��ة ميثي��ة ، الن صفة املكان 
طاردة لذلك والشيطان مطرود من هذه 
األمكنة التي تتظافر فيها مقدس��ات 
عدي��دة ، باإلضافة الى قداس��ة املكان 
املمنوحة له من الضريح اخلاص باإلمام 
، والذي يتشابك مع املطلق واملقدسات 
العديدة املت��آزرة مع بعضه��ا البعض 

وتتكرس طاقتها الروحية .
ويتناغ��م الف��راغ م��ع غي��اب املظاهر 
باالرابس��ك  املس��تعاض عنها  الفنية 
ويس��تحقق نوع من الت��وازن واحلضور 
الثنائي ب��ني التجريد وفراغ املكان الذي 
تبدو فيه املوجودات اآلدمية اس��تكماال 
للفض��اء الروحي وكما قال د. عز الدين 
إس��ماعيل » أن التجريد لغة ، ولكنها 
لغ��ة روحي��ة ، ال جس��م فيه��ا ، وهي 
تخاط��ب أرواحنا بطريق��ة تلقائية / د. 
عز الدين إس��ماعيل / الفن واإلس��الم / 

دار القلم / بيروت / 1974/ ص75//

فوتوغراف رفعت الجادرجي..

شعرية الفراغ وجمالية الحضور
رمبا أسوأ أنواع الكتابات تلك التي تتدفق بتحريض 

املناسبة ! بالضبط كالذي حصل
و يحصل غالبا على ش��بكة التواصل االجتماعي 
قبل و أثناء االحتفاء بعيد املرأة العاملي ، س��يل من 
الكتابات اجملانية و املتناقضة حد الس��خرية احيانا 
موضوعها املرأة و بالطبع يهمنا اوال كتابات االدباء 
و الش��عراء باعتبار دقتهم في الكتابة و حرفيتهم 
اضافة الى اهمي��ة املضمون الفكري الذي ننتظره 

فيما يكتبون و يقولون .
أنتهز الفرصة ألفرق بني الكتابة عن املرأة و الكتابة 
لها ، اس��تثمارها غرضا و موضوعا أو االنصهار في  
مقصدياتها عضويا باعتبارها طرفا و ش��ريكا في 
الوج��ود الذي نحي��اه و ليس هامش��ا نتغذى على 
متعه دون إشراكه في فعالية صناعة املعنى التي 
تظ��ل مبتورة و ناقصة بدون هذه املش��اركة ، ليس 
جديدا ان نقول بأن امل��رأة ظلت قرونا خارج فعالية 
انت��اج املعرف��ة و هي غرض ش��عري غزل��ي ال غير ، 
ه��ذا النوع من التغ��زل مهما عال ش��أنه و قيمته 
يظل كتاب��ة عنها ال لها او فيها ! و التعبير االخير 
واضح الداللة و املقصد ، الكتابة عنها في الغالب 
وصفي��ة ال تقع اال على احلس و الس��طح ال العمق 
اما الكتابة لها فهي الت��ي تالمس كيانية الوجود 
االنس��اني بإنوثته و ذكورت��ه ، و بالعودة الى كتابة 
املناس��بة ميكننا القول انها تكاد تفرغ من املنحى 
ال��ذي نتوخ��اه اال ن��ادرا اذ تغلب الش��عاراتية على 
اغلب كتابات النس��اء ناهيك ع��ن كتابات الرجال 
التي تس��ودها اجملامل��ة او نوازع الش��بق املبطن و 
املتس��تر خلف الكلمات ، هناك أوهام بهذا الصدد 
من بينه��ا االعتقاد بأن التطرف في حرية املرأة حد 
اإلباحية يقع في خانة الرد على الفحولة السائدة 
بوصفه��ا نس��قا اجتماعي��ا و ثقافي��ا نعاني منه 
جميع��ا و يفوتنا هن��ا ان مثل ه��ذا التطرف يعيد 
إنتاج املش��كلة ذاته��ا ، مقابلة العن��ف الرمزي و 
امل��ادي احيانا بعن��ف مقابل ، النب��ذ مقابل النبذ ! 
هذا املوقف االنفعالي يصدر عن نرجس��ية شعرية 

ال عن خبرة حل و دراية معرفة .. 
لس��نا في موض��ع مناك��دة او خصوم��ة باملعنى 
املتع��ارف امنا نحن إزاء مش��كلة ثقافية حتتاج الى 
إيقاف فواعله��ا بعد مالمس��ة جذورها احلقيقية 
وهي ج��ذور ضاربة في التاري��خ و العقل و الثقافة 
وهن��ا ال نحتاج الى مواقف متقابلة بل الى فعالية 
نقدي��ة عميق��ة و واعي��ة توق��ف ن��زف اخلس��ارة 
اجملتمعية التي نضحي به��ا من جراء هذا العطب 
الثقاف��ي املزمن ، هذا املنحى فك��ري قبل ان يكون 
سياس��يا او نفعيا تتبناه منظمات وهمية ال تتقن 
غير املتاجرة بالش��عارات من خالل تكريس فعالية 
مناسبة ظرفية ينتهي أثرها بانتهاء يوم املناسبة 
ذاتها او بعده بقليل و ال حصيلة س��وى االحتفال و 
الس��ياحة و البهرج الزائ��ل ، الكتابة للمرأة كتابة 
موقف و مس��ؤولية تاريخية ال حتتفي بغير اجلوهر 
الذي نس��عى ال��ى إعادة صقله و إزال��ة الصدأ عن 

ملعانه!

الكتابة للمرأة

القسم الثانيجمال جاسم أمين 

يتعامل رفعت 
الجادرجي مع المكان 
بوصفه حيزًا صالحًا 
إلنتاج العمارة التي 
يتحول الفراغ في 
داخلها الى حيز جمالي 
، يوفر نوعًا من العالقة 
التبادلية بين العمارة 
والداخل ، وكالهما 
يمنحان الكائن روحًا ال 
يتوصل إليها الفرد

اجلادرجي



بغداد ـ قسم اإلعالم:
قال وزير الش��باب والرياضة عبد 
احلسني عبطان، ان الزيارة احلالية 
الى اجلمهورية االسالمية االيرانية 
واللق��اء بع��دد م��ن املس��ؤولني 
باجمل��االت  اخملتص��ني  االيراني��ني 
الرياضي��ة ومنهم وزير الش��باب 
اوالرياضة اليراني محمود كودرزي 
ورئي��س اللجنة االوملبية االيرانية 
كيومرت هاشمي، قد اثمرت عن 
والضمانات  املوافقة  استحصال 
الفرق  بخ��وض جمي��ع  الالزم��ة 
واملباريات في  اللق��اءات  االيرانية 
جميع املالعب العراقية، وبصورة 
خاصة فرق كرة القدم وخماسي 

الكرة والكرة الشاطئية.
واضاف عبطان في تصريح خص 
واالتص��ال  االع��الم  )قس��م  ب��ه 
العراق��ي،  الوف��د  ان  احلكوم��ي( 
جنح في ابرام اتفاقيات مشتركة 
تتي��ح لفرقن��ا الوطنية مبختلف 
معس��كرات  اقام��ة  االلع��اب، 
مش��تركة وتنظيم لقاءات ودية 
م��ع الف��رق االيراني��ة مبختل��ف 
االلع��اب فض��ال عن عق��د مؤمتر 
العراقي��ة  لالوملبيت��ني  موس��ع 
وااليراني��ة واالحت��ادات الرياضي��ة 
مبختلف االلعاب مع حضور ممثلي 
وزارة الشباب والرياضة، ملناقشة 
آلية التعاون املشترك بني البلدين 
اجلاري��ن، منوه��ا ان اللق��اء بوزير 
الش��باب االيران��ي، كان فاعال هو 
االخر من خالل االتفاق على اليات 
عم��ل مش��ترك ف��ي االنش��طة 

الش��بابية املتنوعة بني الطرفني 
وافادة كل طرف من االخر، وتبادل 
الزي��ارات املش��تركة ف��ي مجال 
االعم��ال التطوعية واالنش��طة 
الفني��ة والثقافي��ة وتوأمة املدن 
املقدسة مع االستفادة القصوى 
من مواس��م الزي��ارات لالضرحة 

املقدسة في هذا اجلانب احليوي.
املش��اركة  ان  عبط��ان  واوض��ح 
الوطن��ي  للمنتخ��ب  املرتقب��ة 
الش��هر  ه��ذا  خ��الل  العراق��ي 
بتصفيات كاس العالم، كان لها 
حيزها م��ن االتف��اق اجلديد الذي 
يتضمن دعم املشاركة العراقية 
التي تتخذ م��ن املالعب االيرانية 
ارض��ا بديل��ة، بجمي��ع اس��باب 
الدعم الالزم واحلضور اجلماهيري 

الى املالعب االيرانية.

وفيم��ا يخص لعبة رف��ع االثقال 
التي يش��تهر بها اجلانب االيراني 
عامليا، ب��ني الوزير ان وف��د الوزارة 
التق��ى رئيس االحتاد االيراني لرفع 
االثق��ال ومت االتف��اق عل��ى تبادل 
الزيارات واملعس��كرات واللقاءات 
الثنائية بني البلدين مع مشاركة 
املدرب��ني االيراني��ني ف��ي تاهي��ل 
الفرق العراقي��ة الوطنية خملتلف 

الفئات.
وفي جانب اخر، زار وزير الش��باب 
والرياض��ة، منتخبن��ا الش��بابي 
للصاالت الذي يعسكر في ايران، 
واطلع على احوالهم و اعدادهم 
النهائي  للمش��اركة االس��يوية 
وتقدمي الدعم  بجميع اش��كاله 
من اجل الظهور املشرف في هذا 

االستحقاق االسيوي املهم.

بغداد ـ الصباح الجديد:
الوطني  املنتخ��ب  أخت��ار م��درب 
راضي شنيش��ل 28 العباً لتمثيل 
األس��ود ف��ي مبارات��ي أس��تراليا 
والس��عودية ضمن جولة احلسم 
االس��يوية املؤهل��ة ال��ى مونديال 
روس��يا 2018، ويلعب الوطني في 
إي��ران امام اس��تراليا ي��وم 23 آذار 
اجل��اري، ويحل ضيفا ف��ي 28 منه 
على املنتخب الس��عودي حلساب 

اجملموعة الثانية.

والالعب��ون ه��م ) محم��د كاصد 
ومحمد حميد وجالل حسن وقيس 
إبراهي��م وريبني  العان��ي وأحم��د 
سوالقة وسعد ناطق ومصطفى 
ناظم ووليد س��الم وعالء مهاوي 
وعل��ي عدنان وضرغام إس��ماعيل 
وحسام كاظم وسعد عبد االمير 
وب��روا نوري وأمجد عط��وان وعلي 
فائز ومه��دي كامل وعلي حصني 
وأحمد ياسني وأمجد كلف وبشار 
رس��ن ومازن فياض وجسنت ميران 

ومهن��د عبد الرحيم وحماد أحمد 
وعالء عب��د الزه��رة ومحمد جبار 
ش��وكان(.. وم��ن املق��رر ان يب��دأ 
األس��ود املعس��كر التدريب��ي في 
إي��ران ي��وم 15 آذار اجل��اري حتضيراً 

للمواجهتني.
وس��بق ملنتخبنا الوطني أن خسر 
أم��ام أس��تراليا في اللق��اء األول 
بهدف��ني نظيف��ني، وكذل��ك أمام 
الس��عودية بهدفني مقابل هدف 

واحد للعراق.

بغداد ـ الصباح الجديد:
يتطل��ع املوه��وب منتظ��ر منذر 
إل��ى التأل��ق في منافس��ات رفع 
األثق��ال، التح��ق باملركز الوطني 
لرعاية املوهبة الرياضية في وزارة 
الشباب والرياضة، يتدرب باشراف 
البطل السابق عمار يسر، مبدياً 
ش��كره ملدربه، ومتمني��اً ان يبلغ 
والش��هرة  النجومي��ة  مراح��ل 
ف��ي الفوز بالق��اب كبيرة لتعزيز 

جناحات رياضة األثقال العراقية.
الواعدي��ن،  الرباع��ني  ان  ويؤك��د 
أثب��ات  ف��ي  ج��دارة  ميلك��ون 
مقدرته��م الفني��ة ف��ي رياضة 
قهر احلديد، وال س��يما في ضوء 

التدريب��ات املنتظم��ة واملنه��اج 
املثال��ي الذي تضع��ه إدارة املركز 

الوطني لرعاية املوهبة الرياضية 
برف��ع األثقال الت��ي يقودها علي 
كاظ��م عيدي، ال��ى جانب حرص 
املدرب��ني العامل��ني ف��ي املرك��ز 
عل��ى تاق��دمي جيل جدي��د يكون 
مؤه��الً للدفاع عن ال��وان العراق 
اخلارجي��ة  االس��تحقاقات  ف��ي 
في املس��تقبل، مبين��اً ان جهود 
املدربني عمار يس��ر ويونس أحمد 

ومحمود موسى هادي.
وذك��ر انه يواص��ل دراس��ته في 
الصف الثاني املتوسط، ويسعى 
ال��ى التف��وق ايضاً ف��ي مقاعد 
الدراس��ة من أجل احلصول على 

الشهادة الدراسية بامتياز.

نعمت عباس*
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الفرق بيننا وبينهم
في اليابان عندما حتدث مشكلة في فريق ما 
يجدون حلوالً مؤقتة ثم يأمنون حلول قصيرة 
املدى ثم يضعون حلوالً طويلة املدى وتنتهي 
املش��كلة، اما عندن��ا اذا حصلت مش��كلة 
يكتل��ون احلك��م ويحل��ون الهيئ��ة اإلداري��ة 

ويطردون املدرب وتبدأ املشكلة.
وفي اليابان ثالثة مدربني حلراس مرمى الفريق 
مدرب رقم واحد والثاني والثالث مس��اعدين 
هك��ذا يك��ون العمل ف��ي االندي��ة اليابانية 
واملنتخب��ات وال يش��غلون احل��ارس بالتدريب 
ومس��اعدة املدرب حت��ي ال يس��تهلك بدنياً 
ونفسياً اما عندنا مدرب حراس واحد ويختاره 
امل��درب ال جلن��ة فنية تخت��اره وال هيئة إدارية 

تقرره، يختاره مدرب الفرق بحسب العالقة.
ف��ي املانيا افضل املدربني يعملون في املراحل 
السنية وتدريب الصغار لقناعاتهم بأهمية 
هذه املرحلة العمرية احلساسة ونحن نختار 
من ال تنطبق عليهم املواصفات وغير املوهلني 

لقيادة هذه الزهور والورود.
ف��ي كوري��ا االندي��ة تتعاق��د م��ع اجلامعات 
والكليات واملعاهد واملدراس على فق اتفاقيات 
لتزويدهم بالالعبني واملواهب وعندنا الالعبون 
املس��اكني يأت��ون لالندي��ة ويتحمل��ون أعباء 
الطريق ولم يجدوا اذان��اً صاغية من املدربني 

واإلداريني.
في اوروبا حارس ارس��نال يتحدث الي العبيه 
ويتواص��ل معه��م بث��الث لغات الفرنس��ية 
واالس��بانية واالجنليزي��ة الهمي��ة التواص��ل 
وتاثي��ره ف��ي االداء الصحي��ح واالس��تجابة 
الس��ريعة للس��يطرة علي مواق��ف اللعب 
املفاجئة التي حتدث في املباراة ونحن حارسنا 
يتكل��م بلهجة منطقته ومع��ه ابن اجلنوب 
وابن الشمال وابن الغرب وابن بغداد والسوري 

واالفريقي احملترفني معه.
وفي بريطانيا عند اختيار الالعبني ملركز حراس 
املرم��ى ال يختارون ال��ذي يتميز مبهارة احلارس 
وإمن��ا يخت��ارون الذي يجيد اللع��ب بالقدمني 
حت��ى وان كان حارس��اً ضعيف��اً الدراكه��م 
بأس��لوب وتطور واجب��ات ح��ارس املرمى اما 
عندن��ا يختارون احلارس ال��ذي ال يجيد اللعب 

بتاتاً ويضعونه في العمودين والعارضة.
في املانيا القيصر بكنباور يقوم بالتحليل في 
االعالم املرئي واملس��موع ونحن العب فاش��ل 
في زمانه وم��درب بائس يحلل ويتهجم علي 

العاملني.

* مدرب عراقي محترف

بغداد ـ فالح الناصر:

الوطني  يواصل العب��ي منتخبن��ا 
الس��لة  بك��رة  الناش��ئني  لفئ��ة 
تدريباتهم في املعس��كر التدريبي 
الذي تضيف��ه قاعة املركز الوطني 
لرعاي��ة املوهب��ة الرياضي��ة بك��رة 
السلة في املدينة الشبابية بواقع 
وحدتني تدريبيتني صباحا ومس��اًء 
مع السكن في فندق بيت الرياضة 
باشراف املدرب احملترف الصربي بيتر 
ومس��اعده الدكتور يس��ار صبيح 

ومشرف املنتخب سليم ارزوقي.
14 العب��اً ينتظمون في املعس��كر 
التدريبي املتواصل الذي س��يعقبه 
معس��كراً خارجي��اً س��يتم في��ه 
تقلي��ص الالعبني ال��ى 12 من اجل 
املش��اركة في بطولة غربي آس��يا 
في إيران للمدة م��ن 19 ولغاية 25 
من شهر نيس��ان املقبل والالعبون 
ه��م ) محم��د املهدي عب��د االمير 
ومحمد عب��د اخلالق وس��جاد جنم 
م��ن محافظة  ومصطف��ى ميثم 
باب��ل، وباق��ر ميث��م وعل��ي نعمة 
وأحم��د ثائ��ر م��ن بغداد، وحس��ني 
عادل وناجي عبد الرزاق من البصرة، 
والباقر صفاء ومصطفى طالب من 
الديواني��ة، وعبد اهلل أيوب ومحمد 
موفق من كركوك، وحسني محمد 

من ديالى(.
املدرب احملت��رف الصرب��ي بيتر، أكد 
ان هذه التجرب��ة هي االولى له في 
العراق، وس��بق ان احت��رف التدريب 
ف��ي فرنس��ا وجورجي��ا، مبين��اً انه 
سعيد باحلضور الى العراق والعمل 
في تدريب الفئ��ة العمرية حتت 16 
س��نة الت��ي تترقب املش��اركة في 
بطولة غربي آسيا، وهي أول مهمة 

احترافية له في الوطن العربي.

واض��اف انه وجد تعاون��اً من املالك 
املس��اعد وكذلك عمل  التدريب��ي 
احتاد الس��لة العراق��ي على تهيئة 
مقوم��ات جن��اح عمل��ه ال��ذي ميتد 
لعام واحد قابل للتجديد، مش��يراً 
ال��ى انه ال ميلك رؤية ع��ن امكانات 
العبي الس��لة العراقيني وال سيما 
ف��ي الفئات العمري��ة، لكنه اطلع 
الذين  عل��ى مس��تويات احملترف��ني 
لعبوا ضمن الدوري املمتاز العراقي 

واضافوا نكهة للمنافسة.
واشار الى ان العمل سيتوضح بعد 
فترة، واملشاركة املقبلة في بطولة 
غرب��ي الق��ارة، س��تكون محط��ة 
الالعب��ني  الن  للمنافس��ة حتم��اً، 
الناش��ئني لديهم االندفاع الكبير، 
لكن املهمة لن تكون س��هلة، ومع 
ه��ذا ف��ان العمل املنظم س��يؤدي 
اع��داد  ال��ى  النهائي��ة  بالنتيج��ة 
منتخ��ب عراق��ي جدي��ر بالتنافس 

اخلارجي.
اما، املدرب املساعد، د. يسار صبيح، 
فاكد ان املعس��كر التدريبي احلالي 
يس��تمر 10 ايام، وسبقه معسكر 
تدريب��ي قصي��ر اطلع في��ه املدرب 
احملت��رف عل��ى امكان��ات الالعب��ني 
حي��ث انتظ��م 18 العب��اً، مت االبقاء 
عل��ى 14 منه��م حالي��ا، انتظموا 
ف��ي تدريب��ات صباحية ومس��ائية 
تشهد الصباحية منها اساسيات 

ك��رة الس��لة واملهارات واملس��ائية 
التكتي��ك وتطبيق الفلس��فة في 
الهجوم السريع والدفاع رجل لرجل 
ومهارات التصويب، حيث يعد هذا 
املعس��كر اساس��ياً ف��ي مس��يرة 
املنتخب قبل البطولة، حيث يشهد 
متابعة رئيس احتاد اللعبة حس��ني 
العمي��دي وبقي��ة االعض��اء الذين 
يحرص��ون على تذليل املش��كالت 
التي تواج��ه املنتخب والعمل على 

التنس��يق مع اجلهات الساندة في 
ذلك، وبعد انتهاء املعسكر سيتم 
اقام��ة مباري��ات جتريبي��ة لتعزي��ز 
درج��ة انس��جام الالعب��ني، بعدها 
س��ينتظم املنتخب في معس��كر 
تدريبي خارجي قبل البطولة لوضع 
التش��كيل النهائ��ي الذي س��يتم 
االبقاء فيه على 12 العباً للبطولة 
التي تشترك فيها منتخبات البلد 

املضيف وسوريا واالردن ولبنان.
واض��اف: هنال��ك صعوب��ات كبيرة 
تواجه املالك التدريبي في مس��ألة 
جتمي��ع الالعب��ني واالبق��اء عليهم 
ف��ي معس��كر تدريبي الي��ام عدة، 
وذلك النه��م يرتبطون بالدراس��ة، 
وهنال��ك تنس��يقاً جيداً م��ع وزارة 
التربي��ة لتفريغه��م ف��ي التدريب 
ومن ثم العودة الكمال االمتحانات 
وال��دروس العلمية، حيث يس��كن 
اغل��ب الالعب��ني ش��تى احملافظات، 
و3 العبني فقط من س��كنة بغداد، 
وبذلك تزداد الصعوبة في التعامل 
م��ع العبي احملافظات م��ن الطلبة، 
وهنا نقدم الش��كر ل��وزارة التربية 
ف��ي العم��ل عل��ى من��ح الالعبني 
للتدريب��ات  وتفريغه��م  االج��ازات 

واالعداد للمحفل القاري.
واوض��ح ان املرك��ز الوطن��ي بك��رة 
الس��لة ممث��الً مبديره نصي��ر احمد 
قدموا تس��هيالت ع��دة للمنتخب 
ال��ذي  الناش��ئني  الوطن��ي لفئ��ة 
س��يدافع ع��ن ال��وان الع��راق ف��ي 
منافس��ات غرب��ي الق��ارة املقبلة، 
حيث هنالك تع��اون كبير من ادارة 
املركز الس��لوي، فضألً على جهود 
املش��رف د. عالء عبد الق��ادر ومدير 
قس��م املركز الوطني بس��ام رؤوف 
وادارة فن��دق بي��ت الرياضة وجميع 
اخل��اص  املش��روع  ف��ي  العامل��ني 

بتطوير املوهوبني.

الصربي بيتر: أسعى لبناء منتخب مؤهل للمنافسة

»سلة الناشئين« يواصل معسكره التدريبي تحضيرًا لغربي آسيا

تدريبات منتخب الناشئني يسار صبيح

الصربي بيتر

جانب من اللقاء

منتظر منذر

ماركا تكشف مصير الحكم دينيز أيتيكين

العواصم ـ وكاالت:

حقق برش��لونة، املعجزة، وكس��ر كل 
التوقع��ات بتأهل��ه لربع نهائ��ي دوري 
األبطال، بفوز ساحق على باريس سان 
جيرمان )6-1( على ملعب الكامب نو، 
في ليلة لن تنس��اها جماهير، وعشاق 

الفريق لسنوات طويلة.
الهيس��تيرية لعش��اق  الفرحة  حالة 
الكتالوني، قابلها باجلهة األخرى، حالة 
من اإلحب��اط، لناصر اخلليف��ي، مالك 
باري��س س��ان جيرم��ان، ال��ذي هدمت 
البارس��ا، مش��روًعا كلف��ه  معج��زة 
نصف مليار جنيه إسترليني، أنفقها 
للتعاق��د مع العديد م��ن النجوم، من 
مختل��ف دوري��ات العالم، من��ذ توليه 

املسؤولية في تشرين أول 2011.
املش��روع  ب��دأ  املوع��د،  ه��ذا  وقب��ل 
الباريس��ي ب���11 صفق��ة، ف��ي فترة 
االنتقاالت الصيفي��ة، عام 2011، كان 
أبرزه��ا التعاقد مع األرجنتيني خافيير 
باس��توري، مقاب��ل 35.7 مليون جنيه 
إس��ترليني لنادي باليرم��و اإليطالي.. 
بعده��ا ب��دأ اخلليفي مش��روع ضخم 
للغاية، وتعاقد م��ع مدربني كبار مثل 
كارلو أنش��يلوتي، ولوران ب��الن، وأخيرًا 

أوناي إميري، ليفرض العمالق الباريسي 
الفرنس��ية،  الك��رة  عل��ى  س��طوته 
األع��وام  احمللي��ة،  األلق��اب  ويحتك��ر 
اخلمس األخيرة، حيث توج ب�14 بطولة 
ب��ني الدوري، وال��كأس، وكأس الرابطة، 

وكأس السوبر.
كما تعاقد مالك باريس س��ان جيرمان 
طوال هذه السنوات مع جنوم من العيار 
الثقيل مثل إبراهيموفيتش مقابل 18 
مليون جني��ه إس��ترليني، وآنخيل دي 
ماريا مقاب��ل 53.5 مليون إس��ترليني 

ملانشستر يونايتد،.
وكذل��ك دافيد لويز مقاب��ل 43 مليون 
اإلجنلي��زي،  لتشيلس��ي  إس��ترليني 
وماركيني��وس 26 ملي��ون إس��ترليني 
لروما اإليطالي، وكذلك تياجو سيلفا 

35.7 مليون إسترليني.
كما تضم التش��كيلة احلالية للفريق 
الفرنسي، العبني كلفوا خزينة النادي 
مبالغ طائلة، أعالهم إدينسون كافاني 
ال��ذي انضم من نابولي ب�2013 مقابل 
55 ملي��ون إس��ترليني، وأق��ل س��عرًا 
مارك��و فيرات��ي 10 ماليني إس��ترليني 

لبيسكارا.
وكذلك احل��ارس األملاني كيف��ن تراب، 
9 ماليني إس��ترليني لن��ادي آينتراخت 
فرانكفورت، إضافة ل��كل من لوكاس 

لن��ادي  إس��ترليني  ملي��ون   34 م��ورا 
س��اوباولو البرازيل��ي، وليف��ني كورزاوا 
لن��ادي  إس��ترليني(  ملي��ون   21.25(

موناكو.

كم��ا كان��ت ميزاني��ة صفقات س��ان 
جيرم��ان، هذا الع��ام، باهظ��ة الثمن، 
حيث ضم جوليان دراكس��لر في يناير 
املاض��ي مقابل 34 مليون إس��ترليني، 

ملي��ون   25.5 جويدي��س  جونكال��و 
إسترليني لبنفيكا البرتغالي، وآخرين 
ل��م يس��تفد منه��م مث��ل خيس��ي 
رودريجي��ز، املعار إل��ى الس باملاس بعد 

6 أش��هر من ش��رائه من ري��ال مدريد 
ب�21.5 مليون إسترليني.

وش��مل مش��روع ناصر اخلليف��ي، في 
باريس س��ان جيرمان، صفق��ات أخرى 
لنجوم آخرين رحلوا عن الفريق وكلفوا 
خزينت��ه مزيًدا من األموال مثل النجم 
اإلجنلي��زي دافيد بيكهام، لوكاس ديني 
الع��ب برش��لونة احلال��ي )13 ملي��ون 
إس��ترليني(، إيزيكي��ل الفيتيزي )24.6 
مليون إس��ترليني(، جريجوري فان دير 

فيل )5 مليون إسترليني(.
إالاَّ أن كل ه��ذه الصفق��ات والنج��وم، 
التي تعاقبت على ارتداء قميص باريس 
سان جيرمان لم تثبت صالحياتها على 
املس��توى األوروب��ي، حي��ث كان أفضل 
إجن��از للفريق طوال مدة مش��روع ناصر 
اخلليف��ي، هو الوص��ول ل��دور الثمانية 
املواس��م  لي��ج« في  ب�«التش��امبيونز 

األربع املاضية.
وودع خالل هذه السنوات، أمام برشلونة 
مرت��ني، مانشس��تر س��يتي اإلجنليزي، 
وأتلتيك��و مدري��د، قب��ل أن ي��ودع هذا 
املوس��م من دور ال�16 أمام البارسا في 

أفضل عودة تاريخية بدوري األبطال.
الى ذلك، قالت تقارير صحيفة إسبانية، 
أن هناك توقعات بتجميد احلكم األملاني 
من أصل تركي دينيز أيتيكن، والذي أدار 

مباراة برش��لونة وباريس سان جيرمان 
أمس األربعاء ف��ي الكامب نو.. وتعرض 
أيتكني للكثير من االنتقادات من بعض 
وس��ائل اإلعالم اخملتلفة في أوروبا ومن 
ش��خصيات ب��ارزة مثل لوث��ر ماتيوس 

أسطورة بايرن ميونيخ األملاني سابًقا.
وتق��ول صحيف��ة »ماركا« اإلس��بانية 
إن بع��ض املصادر داخ��ل االحتاد األوروبي 
أخبرتها أن هناك استياء من أداء أيتيكن 
داخل االحتاد بسبب أدائه في املباراة بني 
برشلونة وباريس س��ان جيرمان، والتي 

انتهت لصالح البرسا بنتيجة )1-6(.
وميلك كولينا )احلكم اإليطالي الشهير(، 
رئيس جلنة احلكام ف��ي االحتاد األوروبي، 
تقريرًا من مندوب اإلحتاد في املباراة يوم 
أمس في الكامب نو، وس��يقرر كولينا 
ما س��يحدث مع احلكم األملاني أيتيكن 

خالل األيام املقبلة.
ووفًقا مل��ا ذكرته الصحيف��ة، فإنه من 
املمكن أال يكون هناك عقوبة للحكم 
ف��ي النس��خة احلالي��ة م��ن البطولة، 
لكن م��ن املرج��ح أن يت��م جتميده عن 
التحكي��م أوروبًي��ا لفترة م��ن الوقت.. 
واختتم��ت م��اركا أن كل ش��ئ لم ينل 
إعجاب جلن��ة احلكم في االحتاد األوروبي 
في مقره مبدينة نيون السويس��رية مبا 

فيها الوقت اإلضافي احملتسب.

تقرير

معجزة برشلونة ُتحبط مشروعًا كلَّف نصف مليار استرليني

فرحة برشلونة بالتأهل
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مفكرة الصباح الجديد

إيفرتون ـ وست بروميتش

فالنسيا ـ خيخون
غرناطة ـ أتليتكو مدريد

هال سيتي ـ سوانزي سيتي
6:00 مساًء

3:00 عصرًا
10:45 مساًء

6:00 مساًء

الدوري اإلنجليزي

الدوري اإلسباني

 »عبطان« يبحث التعاون الرياضي مع إيران

منتظر منذر.. موهوب واعد برفع األثقال

شنيشل يختار 28 العبًا 
لمواجهتي أستراليا والسعودية



رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة

ASSABAH ALJADEEDSat. 11 Mar. 2017 issue (3645( السبت 11 آذار 2017 العدد

جمال جصاني

في الشهر املاضي قررت وزارة النقل تخفيض أسعار تذاكر 
الس��فر على اخلطوط اجلوية العراقية، لألس��رة الصحفية 
بنس��بة %50. الى هنا ينتهي خبر مكرمة الوزارة اخملصصة 
ل��� "األس��رة الصحفي��ة". بعي��داً ع��ن طبيعة مث��ل هذه 
القرارات والتي ال تنس��جم وروح املساواة في احلقوق املدونة 
في الدستور، جتد شريحة واسعة من الصحفيني والكتاب 
العراقيني نفس��ها خارح أس��وار هذه "األسرة الصحفية" 
التي ش��ملتها املكرمة )اجلدي��دة- القدمية( ل��وزارة النقل، 
عندما حددت هذه األس��رة باملنتس��بني لنقابة الصحفيني 
العراقي��ني حص��راً، وهذا ما أكده  رئيس��ها الس��يد مؤيد 
الالم��ي عندما قال: )بإمكان الصحفيني الراغبني بالس��فر 
مراجع��ة النقابة إلكم��ال اإلجراءات املتعلقة بش��مولهم 
بالتخفيض، مس��تصحبني معهم هوي��ة النقابة اجملددة(. 
مثل ه��ذه القرارات والتي تبدو ف��ي ظاهرها متعاطفة مع 
العامل��ني في مهنة املتاع��ب واخملاطر )الصحاف��ة( إال أنها 
ف��ي واقع األم��ر تصب في صالح ترس��يخ قي��م ومفاهيم 
تعود في أساس��ها الى ما كان س��ائداً زمن النظام املباد، إذ 
تعمل مثل هذه القرارات على ترسيخ نفوذ وهيمنة تنظيم 
مهني معني على بقية التنظيمات أو االجتهادات واملواقف. 
بالرغم من أهمية التنظيمات املهنية ودورها في الدفاع عن 
حقوق املنتس��بني لها، لكن االنتم��اء لها من قبل العاملني 
في املهنة لي��س إجبارياً بل هم أمر طوع��ي، وفي األنظمة 
الدميقراطية ال تفرض الس��لطة نقابة بعينها وال يحق لها 
التدخل بشؤون العمل النقابي، بل على العكس وظيفتها 
تتطل��ب دعم وحماية احلرية والتعددية فيه، ال كما يحصل 

معنا في الصحافة وغيرها من املهن والنشاطات.
مثل هذه الق��رارات متتد بجذورها الى قي��م وتقاليد ال متت 
بصلة ملا يفترض أننا بصدد التأس��يس له بعد خالصنا من 
النظ��ام املباد، وال��ذي ترك بيننا فضالت قيمية وس��لوكية 
ال متحى بيس��ر، وقد تناولت قبل أكثر من عقد قرار س��ابق 
لنف��س الوزارة املصرة على مواصل��ة إرث املكرمات العتيد، 
وقد كتبت بش��دة بالضد من ذل��ك االحتفاء الذي القته وال 
س��يما افتتاحية الصحيفة الرس��مية والت��ي كانت حتت 
عنوان معيب "شكراً س��يادة الوزير" وكانت حول تخفيض 
تذاكر السفر..! الصحفيون ال يحتاجون مثل هذه املكرمات 
أو املنح البائس��ة وغير ذلك من املناخات والشروط املهينة 
ملكانته��م وهيبتهم بوصفهم أعضاء في الس��لطة التي 
تتابع وتراقب بقية السلطات وتدافع بقوة وإيثار عن حقوق 

ومصالح أفراد اجملتمع من دون متييز.
ل��ن نبتعد ع��ن املوضوعية عندما نص��ف الصحافة بامللح 
الذي يطهر الفساد، فإن فسدت الصحافة ومتكن خصومها 
واملتس��للني اليها، من حرفها عن وظائفها احليوية والقيم 
واملث��ل العليا الت��ي وجدت من أجلها؛ فس��نجد أنفس��نا 
عاج��زون عن املواجهة مع ما يحيط بنا من حتديات تتعاظم 
يوم��اً بعد آخر. إن الصحافة التي تترقب مكرمات وصدقات 
اآلخري��ن، ال ميكنه��ا ال النه��وض مبس��ؤولياتها وال حف��ظ 
مكانتها وهيبتها بني بقية املؤسسات والسلطات واملهن. 
لذل��ك نحتاج الى إصالح هذا احل��ال املزري لصاحبة اجلاللة، 
عبر اعتماد أسس وتقاليد قادرة على طرد وكنس ما خلفته 
حقب��ة اخلنوع والتعف��ن والركود، من فضالت وس��لوكيات 
معيب��ة ما زالت تتواص��ل بإصرار يثير الدهش��ة. مثل هذه 
الق��رارات تؤك��د ما أش��رنا اليه م��راراً وتك��راراً؛ عن حجم 
االغتراب الذي تعيش��ه مؤسس��اتنا ونقاباتنا ووزاراتنا وما 
يعيشه البلد من مرحلة للعدالة االنتقالية والتحول صوب 

الدميقراطية والتعددية واحلداثة..     

الصحفي عند
 وزارة النقل..!

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

يوم 8 آذار، يوم المرأة العالمي 
أو اليوم العالمي لحقوق المرأة

د. وثاب السعدي 

جرت العادة لدى بعض املناصرين حلقوق املرأة او املنظمات 
النس��وية في بلداننا بإحياء ي��وم 8 اذار بوصفه يوم املرأة 
العاملي ويتخلل ذلك تقدمي التهاني الى نس��اء البش��رية 
وتقدمي وردة او هدية ملن حولنا من نس��اء. وفي هذه احلالة 
ميكن ان يقوم أكثر البشر رجعية بتقدمي وردة للمرأة التي 
يحبه��ا، والتي يعده��ا في الوقت ذاته ج��زءا من امالكه. 

فليس هناك أي تناقض بني السلوكني.
ي��وم 8 اذار هو الي��وم العاملي حلقوق امل��رأة وهو بذلك يوم 
نضالي وليس يوما للمش��اعر الودية فقط، برغم أهمية 
ذل��ك. وهو تعبير عن نضال امل��رأة والقوى التقدمية التي 

دافعت وتدافع عن هذه احلقوق.
ي��وم املرأة يج��ب ان يكون كل ي��وم، ولكن الي��وم العاملي 
حلقوق املرأة هو اجملال الذي يسمح بتمحيص مدى التقدم 
الذي مت حتقيقه في مجال املس��اواة مع الرجل والتطورات 

املطلوبة اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا لتحقيق ذلك.
فمنذ بداية القرن التاس��ع عشر طالب اليسار في أوروبا 
واحلركات النس��وية باملس��اواة ب��ني امل��رأة والرجل ومنح 
النس��اء احلقوق املمنوحة للرجل نفس��ها، والعمل على 
تغيير الس��لوك االجتماعي الذي يقلل من شان النساء. 
في ذلك احلني كانت قائمة احلقوق املس��لوبة من النساء 
طويلة جدا. وعلى راس��ها حق التعليم وحق العمل احلر 
او التجاري او ممارس��ة املهن املس��تقلة ثم حق االنتخاب، 
وأخيرا وليس اخرا املس��اواة في احلقوق مع الرجل بعد ان 
كانت املساواة في الواجبات متحققة منذ فجر التاريخ.

وفي بداية القرن العش��رين توس��عت حرك��ة الدفاع عن 
حقوق امل��رأة من خالل نض��ال املرأة خصوصا ف��ي أوروبا، 
ومتح��ورت ح��ول ح��ق التصويت وش��روط عم��ل أفضل 

واملساواة بني اجلنسني.
وقد أعل��ن هذا اليوم للمرة األولى يوما للدفاع عن حقوق 
امل��رأة في 1910 من قب��ل Clara ZETKIN في اثناء املؤمتر 

الدولي للنساء االشتراكيات في كوبنهاكن.
ولكن��ه أصبح تقليدا عامليا غداة احل��رب العاملية الثانية. 
وفي 1977 اعتمدت األمم املتحدة هذا اليوم 8 من اذار يوما 

عامليا حلقوق املرأة.
وفي العام احلالي عدت األمم املتحدة يوم 8 اذار يوما للتأكيد 
ولتحقيق التقدم احلقيقي في املس��اواة بني اجلنس��ني او 
باألحرى القض��اء على الفوارق في األج��ور وفرص العمل 

التي تعاني منها النساء.
فتحية الى جميع النس��اء ولك��ن األهم من ذلك لندعم 
نضالهن من اجل املس��اواة والعدالة وإقرار جميع احلقوق 

املسلوبة من النساء.

نيكول  الفنان��ة  فتح��ت 
اجمل��ال ملعجبيه��ا  س��ابا 
ف��ي  له��ا  بس��ؤالهم 
  asknicole هاش��تاغ 
فأجاب��ت ع��ن تس��اؤالت 
يتعل��ق  فيم��ا  كثي��رة 
الش��خصية،  بحياته��ا 
وأعمالها الفنية، وأعلنت 
عم��ل  أكث��ر  أن  نيك��ول 
أحبته لها هو "مسلسل 
ومام��ا"  باب��ا  عصاب��ة 
"الالي��ت"  حت��ب  النه��ا 
ان  وذكرت  و"الكوميدي"، 
اصعب عمل هو مذكرات 

عشيقة سابقة"
باألغنيات  يتعل��ق  وفيما 

عل��ى  نيك��ول  علق��ت 
س��ؤال أح��د معجبيه��ا 
رح  اجلدي��دة  :"الس��نغل 
م��ا  اول  حضره��ا  بل��ش 
خلص تصوي��ر "مذكرات 
عش��يقة س��ابقة" وفي 
سيناريو سوري جديد عم 

بقرا".

املصرية  املمثل��ة  تعّرضت 
يس��را للس��رقة، حي��ث مت 
إخت��راق صفحتها اخلاصة 
على أح��د مواقع التواصل 

اإلجتماعي.
العم��ل  فري��ق  وكش��ف 
اخل��اص بالصفح��ة ع��دم 
رسائل،  أي  مسؤوليته عن 
عل��ى  ستنش��ر  م��ادة  أو 
الصفح��ة، خ��الل الفت��رة 

املقبلة، حلني استعادتها.
وكانت يسرا قد كشفت أنه 
مت تغيير إس��م مسلسلها 
اجلدي��د م��ن "على س��لم 
اخلدام��ني" الى "حت��ت أمر 

الس��يادة"، وأشارت الى أن 
أح��داث املسلس��ل ال��ذي 
اجتماعي  إط��ار  ف��ي  تدور 
ح��ول حياة أف��راد الطبقة 
تتناسب  األرس��تقراطية، 
مع اإلس��م اجلديد للعمل 

أكثر من األول.

ج��اء في تقاري��ر إعالمية 
تفاصي��ل  مغربي��ة 
األولى  املواجهة  كواليس 
التي حصلت منذ أيام بني 
الفنان املغربي سعد جملرد، 
والفت��اة الفرنس��ية لورا 
بري��ول التي ادع��ت عليه 

بتهمة اغتصابها.
أن  املواق��ع  وكش��فت 
اجللس��ة كان��ت عاصفة 
ق��ام جمل��رد  ج��داً، حي��ث 
بالصراخ في وجه املدعية 
لورا بري��ول، مؤكداً كذب 
روايتها، وأنها تريد ابتزازه 

مالياً.

بأنه��ا  بري��ول  وإعترف��ت 
ذهب��ت م��ع جمل��رد بكامل 
رضاها واس��تعدادها الى 
غرفته في الفندق، لكنها 
بعده��ا تراجعت بس��بب 
استعماله العنف والقوة 

معها.

نيكول سابا

سعد لمجرد

يسرى

أخبــارهــــــــــم

متابعة-سالم البغدادي:
في ظل الفعاليات العديدة، واملتنوعة التي 
تقام ف��ي العاصمة "بغ��داد مدينة االبداع 
االدب��ي"، والت��ي تضمنت ع��دة مهرجانات، 
وانش��طة ثقافي��ة، وفنية، دع��ت الدكتورة 
ذك��رى عل��وش امين��ة بغداد ال��ى ان تدخل 
الفعالي��ات ضم��ن مهرجان بغ��داد الدولي 

التاسع للزهور.
وترأس��ت علوش االجتم��اع اخلامس للجنة 
العلي��ا لفعالي��ات بغ��داد مدين��ة لإلبداع 
االدبي، بحضور مدير عام العالقات واالعالم 
في امانة بغداد، ورئيس امناء شبكة االعالم 
العراق��ي، ومدير ع��ام العالق��ات الثقافية 
ب��وزارة الثقاف��ة، وممثلني عن بي��ت احلكمة، 
ووزارة التربية، واالحتاد العام لألدباء والكتاب، 
ومنس��ق الفعالية الدكتور ص��ادق رحمة، 
والدكتور بالسم محمد من اكادميية الفنون 

اجلميلة، وعدد من االختصاصيني.
وذك��رت مديري��ة العالقات واالع��الم انهم 
ادراج  موض��وع  االجتم��اع  ف��ي  تناول��وا 
والثقافية،  والفني��ة،  األدبي��ة،  الفعالي��ات 
التي تقام حاليا ضمن بغداد مدينة االبداع 
االدبي، لتكون ضمن فقرات مهرجان الزهور، 

والذي سيقام على حدائق الزوراء ابتداء من 
اخلامس والعشرين من شهر نيسان املقبل، 

وحتى الثالثني من الشهر نفسه.
وأوضح��ت مديري��ة العالقات واالع��الم، انه 
س��يتم التنس��يق ب��ني ال��وزارات، والدوائر 
الت��ي  الثقافي��ة،  واملنظم��ات  الرس��مية، 
تقع عل��ى عاتقها مس��ؤولية تنظيم تلك 
الفعالي��ات، لرس��م اخلطط املناس��بة كي 
تظهر بأحلى حّلة في املهرجان، ومبا يتناسب 

م��ع "بغ��داد مدين��ة االب��داع"، و"مهرجان 
الزهور الدولي".

تناول اجملتمعون أيضا املشاريع الثقافية التي 
ستقدم خالل هذا العام، من بينها مهرجان 
ربيع بغداد لإلبداع االدبي، الذي س��يقام في 
ش��هر آيار املقبل، وال��ذي يتضمن فعاليات 
عدي��دة من بينه��ا ع��روض أزي��اء، وعروض 
مسرحية، وقراءات شعرية، وسيكون هناك 
حضور للِحرف والفنون الش��عبية، وغيرها 

من الفعاليات، وسيشهد هذا العام أيضا، 
اقام��ة مهرجان بغداد للس��الم الس��نوي، 
وال��ذي يش��ارك ف��ي تنظيم��ه املوس��يقار 
نصير ش��مه ف��ي غابة بغ��داد الواقعة في 
ش��مال املدينة، وس��يتضمن افتت��اح أكبر 
نافورة مائية يسعى إلدخالها في موسوعة 

جينيس العاملية ".
كم��ا مت خالل االجتم��اع مناقش��ة تفعيل 
ممارسة تس��يير الزورق االدبي في نهر دجلة، 
تأكي��داً عل��ى أهمي��ة ه��ذا النه��ر اخلالد، 
واكتش��اف مزاي��اه اجلمالية، والس��ياحية، 
والبيئي��ة، وس��تكون دع��وة لالهتم��ام به 
م��ن خالل اج��راء ع��دة عملي��ات لتنظيف 
النهر، وجتريف��ه، وإعادة احلياة واحليوية اليه، 
والتوصية مبفاحتة وزارة املوارد املائية لإلعتناء 
ب��ه من خالل تش��ذيب مج��راه داخل حدود 
مدينة بغداد، الى جانب مناقش��ة ممارس��ة 
"تعال��وا نكت��ب في بغ��داد" الت��ي يقودها 
االديب قاسم سعودي بإشراف االحتاد العام 
لألدب��اء والكتاب، والتي ترمي الى تش��جيع 
تالميذ امل��دارس االبتدائية للكتابة، وتنمية 
قابلياته��م الذهنية، والفكرية، ودعوة وزارة 

التربية لرعاية ومتابعة هذه املبادرة .

المؤسسات الثقافية تمزج الفكر والمعرفة مع الزهور

الصباح الجديد - وكاالت:
كش��فت جنم��ة الس��ينما األميركية، 
نيك��ول كيدم��ان، مؤخرا، عن الس��بب 
ال��ذي جعله��ا تصفق بطريق��ة غريبة 
في حفل ألوس��كار، حيث أثارت موجة 
واس��عة من االستغراب والسخرية في 

مواقع التواصل االجتماعي.
وقالت كيدمان، ف��ي مقابلة صحفية، 
إنها كانت ترتدي خ��امت أملاس كبيرا في 

يده��ا، فحرصت على أال حترك أصابعها 
بق��وة، خش��ية أن يتضرر، الس��يما أنه 

ليس في ملكها.
وصفق��ت كيدم��ان، من خ��الل مالقاة 
راحتي يديهما ببعضهما البعض فقط، 
فيما كان واضح��ا إبعادها لألصابع عن 

بعضها البعض.
وأوضحت املمثلة أنها وجدت نفس��ها 
ف��ي موق��ع صع��ب، إذ ل��م يك��ن م��ن 

برغ��م  تصف��ق  أال  املناس��ب 
صعود املتوج��ني إلى املنصة، 

كما لم يكن ممكنا أن تغامر 
بخامت ماسي ثمني.

كيدم��ان  وعاتب��ت 
املنتقدي��ن، 
بة  مستغر
كيف ميكن 

ر  للجمه��و

ان يتغاض��ى ع��ن 
كثي��رة  أش��ياء 

مهم��ة ف��ي احل��دث 
مث��ل  الس��ينمائي، 

اخلط��أ ف��ي إع��الن الفائز 
بجائزة أفض��ل فيلم، ويهتم 

تؤث��ر  ال  صغي��رة  بتفاصي���ل 
بش��يء عل�ى احل����دث مثل طريقة 

تصفيقها.

نيكول كيدمان تبرر تصرفها الغريب في األوسكار

بغداد - الصباح الجديد:
شهدت قاعة قصر الثقافة والفنون في 
البصرة، افتتاح ورش��ة العمل السابعة 
املتح��دة  األمم  برنام��ج  أقامه��ا  الت��ي 
للمس��توطنات البش��رية، حت��ت مظلة 
برنام��ج تنمية املناطق احمللية املمول من 
قب��ل االحت��اد األوروبي، وبأش��راف برنامج 

األمم املتحدة للبرامج التطويرية.
موضوع الورشة هو "متويل مشروع إحياء 
التراث وحتديدا منطقة الشناش��يل في 
البص��رة القدمي��ة". وحضرته��ا أمط��ار 
املياحي، عضو مجلس محافظة البصرة، 
ورئيس��ة جلنة املرأة في اجمللس، وعدد من 
اخملتصني ف��ي اجمللس، ودي��وان محافظة 
البصرة، والدوائر ذات العالقة بالبرنامج، 
وعدد من اإلعالميني، إضافة إلى موظفي 
وموظف��ات قص��ر الثقاف��ة والفنون في 
البصرة، التابع لدائرة العالقات الثقافية 

العامة بوزارة الثقافة.
س��وافي"  "آن��ا  البروفس��ورة  وقال��ت 
املتخصص��ة بتخطي��ط امل��دن، ومديرة 
إن  احمللي��ة:  املناط��ق  تنمي��ة  مش��روع 
برنامجن��ا وبنح��و عام يرك��ز على توفير 
بن��اء القدرات والدع��م التقني املتواصل 
ف��ي اجناز أه��داف ونتائج املش��روع، الذي 
أولين��اه اهتمام��ا متواص��ال من��ذ بداية 

انطالقه. وكانت الورش��ة تتويجا لعمل 
دام ش��هرا كامال باملس��وحات امليدانية، 
وجم��ع البيانات، واستش��ارة اخلبراء من 

كل الدوائر املرتبطة بالعمل.
واضاف��ت س��وافي: نطمح ال��ى حتقيق 
رؤية واضحة للحف��اظ على دور البصرة 
القدمية، كونها دورا تراثية مهمة، فقمنا 
بالعديد من الدراس��ات لتحقيق أقصى 
درجات التعاون مع السلطات احمللية في 
البصرة، ملراقبة املنطقة، وعدم السماح 
به��دم ال��دور، أو أية تغيي��رات بطابعها 
التراث��ي من قبل األهال��ي، ونحتاج بهذا 
اخلصوص إلى ان يكون هناك اطار قانوني 

كي يكون هو الرادع في هذا املوضوع.

:BBC - الصباح الجديد
اكتش��اف  املصري��ة  اآلث��ار  وزارة  أعلن��ت 
متثال��ني فرعوني��ني، أحدهم��ا يرج��ح أن��ه 
للمل��ك رمس��يس الثاني، واآلخ��ر للملك 
س��يتي الثاني، في منطقة املطرية، شرق 
العاصم��ة القاهرة. ويعود التمثاالن لعصر 
األس��رة التاسعة عشرة، وعثر عليهما في 
محيط بقايا معبد امللك رمس��يس الثاني، 
الذي بناه في رحاب معابد الشمس مبدينة 
"أون" القدمي��ة. وق��د ت��دول نش��طاء عبر 
مواقع التواصل االجتماعي صور النتش��ال 
متثال��ني أثريني باس��تعمال جراف��ات آلية، 
وأصدرت وزارة األث��ار املصرية بيانا ردت فيه 
عل��ى انتق��ادات الس��تعمالها جراف��ة في 
انتش��ال اآلث��ار. وأوضح رئيس قط��اع اآلثار 
املصرية، محمد عفيفي، أن التمثال الثاني، 
ال��ذي يرجح أن��ه للملك رمس��يس الثاني، 
ُعثر عليه مكس��ورا إلى أجزاء كبيرة. وهو 
مصنوع من حجر الكوارتز، ويبلغ طوله نحو 
ثمانية أمتار. وقال عفيفي إنه لم يتم رفع 
التمثال، ولكن جزء من رأس��ه، باستعمال 
الرافعة نظرا لثقل وزنه، وذلك بعد تدعيم 
الكتلة بواس��طة العروق اخلشبية، وألواح 
الفل��ني، لفصله��ا ع��ن اجلس��م املعدني 
للرافعة. كما مت رفعها مع كمية كبيرة من 

التربة الطينية التي كانت حتيط بها.

وأُجريت أعمال احلفر والتنقيب بالتعاون 
م��ع البعث��ة األثري��ة املصرية-األملانية 
املش��تركة. وُعثر على اجلزء العلوي من 
متثال باحلجم الطبيعي امللك س��يتي، 

وهو مصنوع من احلجر اجليري.
وأكد رئيس البعثة األملانية، ديترش رو، 

أن اجلزء الذي رُفع من التمثال 
لم مُيس بس��وء، ولم 

للخدش،  يتعرض 
الكس��ر،  أو 

أُش��يع  كم��ا 
مواق��ع  ف��ي 
ص��ل  ا لتو ا
االجتماعي، 
ف��ي  ب��ل 
ل��ة  ح����ا

جيدة.

األمم المتحدة تمّول مشروع 
إحياء التراث في البصرة القديمة

اكتشاف تمثالين أثريين يعودان 
لألسرة الـ 19 في العاصمة المصرية

نيويورك - رويترز: 
"إتش.ب��ي.أو"  قن��اة  قال��ت 
التلفزيوني��ة إنه��ا تن��وي عم��ل 
درام��ي  تلفزيون��ي  مسلس��ل 
قصير عن االنتخابات الرئاس��ية 

األميركية لعام 2016، وهو واحد 
من أول عدة مش��روعات في هذا 
الص��دد جت��ري مناقش��تها ف��ي 

هوليوود.
ولم يت��م اإلع��الن عن أبط��ال، أو 

اس��م، أو موع��د مش��روع "إتش.
ب��ي.أو"، ال��ذي يأت��ي م��ن الفريق 
نفس��ه الذي أنت��ج الفيلم الفائز 
بعدة جوائز "جيم تش��ينج" الذي 
2008، وقام��ت  انتخاب��ات  تن��اول 

"جولي��ان  ببطولت��ه 
الت��ي جس��دت  م��ور" 
عل��ى  املتنافس��ة  دور 
منصب نائ��ب الرئيس 

وقتئذ "سارة بالني".

مسلسل درامي عن االنتخابات األميركية 2016
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