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بغداد - أسامة نجاح:
أعلنت قيادة العمليات املشتركة 
، أمس األحد ، ع��ن حترير أكثر من 
%50 من إجمالي أراضي الساحل 
األمين مبدينة املوصل من س��يطرة 
عناصر داع��ش اإلجرامي��ة ، بعد 
حتري��ر ح��ي األغ��وات واقتحامها 
ألحي��اء املوص��ل اجلدي��دة وب��اب 

الطوب . 
وق��ال قائد العمليات املش��تركة 
طال��ب  الرك��ن  األول  الفري��ق 
شغاتي في مؤمتر صحفي تابعته 
صحيف��ة ‘‘الصب��اح اجلدي��د‘‘، إن 
"القطع��ات العس��كرية لقيادة 
عملي��ات قادمون يا نينوى تواصل 
تقدمها باجتاه األراضي في اجلانب 
األمي��ن لتحريره��ا م��ن س��يطرة 
العناص��ر اإلجرامية م��ع مراعاة 
تواج��د املدنيني هن��اك"، مبيناً أن 
للمقاتل��ني  األس��اس  اله��دف   "
هو إج��اء املواطنني م��ن مناطق 
وتوفي��ر  العس��كرية  العملي��ات 

متطلباتهم املطلوبة”. 
وأض��اف ش��غاتي ف��ي حديثه أن 
"العملي��ات املش��تركة أكمل��ت 
حترير أكث��ر من  50 % من إجمالي 
أراض��ي اجلانب األمي��ن، فضاً عن 

مواصل��ة اجلهد الفن��ي بتطهير 
الرئيس��ة  والط��رق  املناط��ق 
م��ن العب��وات الناس��فة وامل��واد 

املتفجرة". 
وأعلن قائد محور جهاز مكافحة 
اإلرهاب ، الفريق الركن عبد الوهاب 
ألساعدي، أمس األحد ، عن حترير 
حي األغوات واقتحام حي املوصل 
اجلديدة في امين املوصل ، مش��يراً 
مازال��ت  االش��تباكات   ، إن  إل��ى 
إلى ح��ني تطهيرهما  مس��تمرة 

بالكامل . 
وقال الس��اعدي في حديث خاص 
‘‘الصب��اح اجلديد‘‘ إن  لصحيف��ة 
"قوات جه��از مكافح��ة اإلرهاب 
متكنت من حترير حي األغوات بعد 
اقتحامه هو وحي املوصل اجلديدة 
ف��ي اجلان��ب األمين م��ن املوصل"، 
"االش��تباكات  إن  إل��ى  مش��يراً 
مازال��ت مس��تمرة م��ع عناص��ر 
داعش لتطهير احليني بالكامل ". 
وأعلنت خلية اإلعام احلربي ، في 
وقت س��ابق ، إن ق��وات مكافحة 
باقتح��ام حيي  اإلرهاب ش��رعت 
املوصل اجلديدة واألغوات في أمين 

املوصل. 
تتمة ص3

القّوات المشتركة تحرر نحو 50 % من أيمن الموصل 
وتواصل تطهير العديد من أحياء المدينة

القوات املشتركة خالل عمليات حترر أحياء اجلانب األمين 

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت قيادة عمليات بغداد عن ضبط 
ارب��ع عجات ن��وع "تريل��ة" محملة 
بعبوات ناس��فة والقاء القبض على 

مستقليها
وقالت القيادة في بيان اطلعت عليه 

"الصباح اجلديد"، ان "قواتنا االمنية 
ف��ي فرقة املش��اة الس��ابعة عش��ر 
متكنت م��ن ضبط ارب��ع عجات نوع 
تريلة محمل��ة مبواد غذائي��ة مخبأة 
حتته��ا م��واد متفج��رة و)90( عب��وة 

ناسفة".

وأوض��ح البي��ان انه "بع��د التفتيش 
الدقي��ق بواس��طة عجات كش��ف 
املتفجرات )الس��ونار( وافراد سيطرة 
)75( مت ضبط العجات والقاء القبض 

على مستقليها".
وفي س��ياق آخر أعلنت خلية اإلعام 

احلرب��ي، ع��ن تدمي��ر ث��اث عج��ات 
مفخخة ومعم��ل لتصنيع العبوات 

في املوصل.
وقالت اخللي��ة في بيان اطلعت عليه 
"الصب��اح اجلدي��د"، إن��ه "اس��تناداً 
االس��تخبارات  وكال��ة  ملعلوم��ات 

والتحقيق��ات االحتادي��ة نف��ذ طيران 
التحال��ف الدول��ي ضربت��ني جويتني 
اس��فرتا ع��ن تدمي��ر ث��اث عجات 
مفخخة اثنان منها حتمل احادية في 
اثناء نقل العجات من اجلانب االيسر 
الى اجلان��ب األمين باس��تعمال عبارة 

)دوبة( في منطقة بادوش".
وأض��اف البيان أن��ه "مت تدمير معمل 
لتصنيع العبوات الناسفة وتفخيخ 
العجات في منطقة االصاح الزراعي 

في اجلانب االمين من املوصل".
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ضبط أربع عجالت "تريلة" محّملة بعبوات ناسفة وإلقاء القبض على مستقليها

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن بري��ت ماكورك املبعوث اخلاص 
للرئي��س األميرك��ي دونال��د ترامب، 
امس األحد، أن باده ستس��تضيف 
نهاية الشهر اجلاري اجتماعاً لوزراء 
خارجي��ة 65 دول��ة م��ن التحال��ف 
الدولي ملواصلة جهود القضاء على 
"اإلره��اب"، فيم��ا ع��ّد أن الوالي��ات 
املتح��دة لم تس��جل اهتم��ام دول 
العالم ب الع��راق كما حتقق بعد عام 

.2014
وق��ال ماك��ورك خ��ال لقائ��ه وزير 
اخلارجية إبراهيم اجلعفري بحس��ب 
"الصب��اح  علي��ه  اطلع��ت  بي��ان 
اجلديد"، إن "الش��عب العراقي كان 

واعي��اً، وتوح��د ملواجه��ة اإلرهاب"، 
مؤك��داً أنه "س��يتم القض��اء على 
اإلرهابية، ويتجاوز  عصابات داع��ش 
العراق بوحدته ه��ذه األزمة، ويكون 

أكثر أمناً واستقراراً".
وأض��اف، "ال ش��يء اليوم يق��ارن مبا 
حصل في العراق بعد دخول إرهابيي 
داعش عام 2014"، مبيناً أن "الواليات 
املتحدة س��تحتضن أواخر الش��هر 
اجل��اري اجتماعاً ل��وزراء خارجية 65 
دول��ة ضمن إطار التحال��ف الدولي 
لبحث مس��تجدات احلرب ومواصلة 
اجلهود للقضاء على اإلرهاب وسبل 

تعزيز التعاون في املرحلة املقبلة".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
قال رئيس التحالف الوطني عمار 
احلكي��م، ان "الوج��وه اجلديدة هي 
الثقة  السبيل االمثل الس��تعادة 
القوى واملكونات السياس��ية  بني 

في العراق".
وذكر احلكي��م خال دي��وان بغداد 
املنعقد بحضور القيادات والنخب 
"الصب��اح  وتابعت��ه  االعامي��ة 
األمث��ل  "الس��بيل  ان  اجلدي��د" 
الق��وى  ب��ني  الثق��ة  الس��تعادة 
السياس��ية واجلمه��ور، هو تقدمي 
وجوه جدي��دة مقنع��ة والتنافس 

وتش��كيل  وطني��ة  قوائ��م  عب��ر 
األغلبي��ة الوطني��ة ف��ي مجلس 

النواب القادم".
وشدد على ضرورة ان "يكون العراق 
الس��احة األمث��ل لترتي��ب أوضاع 
املكون��ات العراقي��ة وان رعاية أي 
دولة ألي مؤمتر ستكون من وجهة 
نظ��ر ومصلحة تلك الدولة وليس 
بالض��رورة أن حتض��ر وجه��ة نظر 
ومصلحة العراق فيه، وان ش��ؤون 
العراق أم��ر خاص بالعراقيني وهم 

اعرف بها".
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بغداد ـ الصباح الجديد:
وجهت وزيرة الصحة عديلة حمود 
بنح��و عاج��ل بأرس��ال فريق طبي 
جراحي م��ن ش��تى االختصاصات 
الى دمش��ق لتقدمي الدعم الطبي 

للجرحى العراقيني.
وقالت الوزارة في بيان اطلعت عليه 
"الصباح اجلديد"، ان "حمود وجهت 
بأرسال فريق طبي جراحي من شتى 
االختصاصات ملتابعة حالة اجلرحى 

العراقيني من التفجيرات االرهابية 
التي ضربت دمشق وبالتنسيق مع 
والنقل إليصالهم  اخلارجية  وزارتي 

بنحو عاجل الى هناك".
الوزي��رة  ان  البي��ان  وأض��اف 
"وجه��ت بنق��ل احل��االت اجلراحية 
ال��ى  املعاجل��ة  تس��توجب  الت��ي 
مستشفيات مدينة الطب وبنحو 

عاجل.
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واشنطن تستعد الستضافة اجتماع 
يضم 65 دولًة لمواجهة اإلرهاب

الحكيم يشدد على ضرورة تقديم 
وجوه جديدة مقنعة وفاعلة

العراق يوّجه فريقًا طبيًا عاجاًل
الى دمشق لمعالجة جرحاه

ارتفاع عدد نازحي أيمن الموصل 
الى نحو 100 ألف

اشتباكات بين الدواعش األجانب 
والمحليين غربي الموصل 23

بغداد ـ الصباح الجديد:
وصف الرئي��س التركي رجب 
احلكوم��ة  أردوغ��ان  طي��ب 
الهولندي��ة بأنها "م��ن بقايا 
النازي��ني" وذلك بعد س��حب 
وزي��ر  طائ��رة  هب��وط  إذن 
خارجيته جاويش مولود أوغلو 

في روتردام.
يلق��ي  أن  املزم��ع  م��ن  وكان 
جاوي��ش أوغل��و كلم��ة ف��ي 
للتعديات  للترويج  مس��يرة 
التي  تركي��ا  الدس��تورية في 
صاحي��ات  اردوغ��ان  متن��ح 

واسعة.
الهولندي  الوزراء  رئيس  وعلق 
تصري��ح  عل��ى  روت��ه  م��ارك 
أردوغ��ان بأن��ه "غي��ر مقبول. 
وتصري��ح مجن��ون بطبيع��ة 
احلال" كما جاء ف��ي تقرير ل� 

"لرويترز".

وأضاف روته أن الوزراء األتراك 
يجب أال يش��اركوا في احلملة 
حلض األتراك الذين يعيش��ون 
في هولن��دا عل��ى التصويت 
في  الدس��تورية  للتعدي��ات 

تركيا الشهر املقبل.
القائ��م  تركي��ا  واس��تدعت 
الهولندي  الس��فير  بأعم��ال 
في أنق��رة وطلبت منه تقدمي 
تفس��ير على منع طائرة وزير 
اخلارجي��ة م��ن الهب��وط في 

هولندا.
القنصلي��ة  خ��ارج  وجتم��ع 
التركية ف��ي مدين��ة روتردام 
بهولندا عدة آالف من األتراك 
وهم يلوحون باألعام التركية 

دعما ملوقف أردوغان.
وذكرت محط��ة تلفزيونية أن 
منعت  الهولندية  الش��رطة 
احلكوم��ة  ف��ي  دول��ة  وزي��رة 

التركية من الوصول بسيارتها 
إلى مبنى القنصلية التركية 
خملاطب��ة األتراك الذين جتمعوا 

هناك.
وكان��ت أنقرة ه��ددت بفرض 
ل��م  إذا  ثقيل��ة"  "عقوب��ات 
لوزي��ر  هولن��دا  تس��مح 

خارجيتها بالدخول.
وقال اردوغان في جتمع حاشد 
ف��ي اس��طنبول "امنعوا وزير 
خارجيتن��ا من الطي��ران كما 
تري��دون، ولكن م��ن اآلن، لنرى 
كيف ستهبط طائراتكم في 

تركيا".
وقال��ت احلكوم��ة الهولندية 
التركية  بيان "السلطات  في 
ه��ددت علنا بف��رض عقوبات 
علينا، مما جعل من املستحيل 

التوصل حلل لألزمة".
تفصيات ص6

تصاعد حدة الخالفات بين تركيا وهولندا وأردوغان يشّبه األخيرة "بالنازية"

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن��ت وزارة الكهرباء، ان معدل 
مبل��غ اس��تهاك املواط��ن م��ن 
ضم��ن  الكهربائي��ة  الطاق��ة 
مشروع االس��تثمار ال يتجاوز ال� 

50 ألف دينار شهرياً.
ال��وزارة،  باس��م  املتحدث  وق��ال 

مصع��ب امل��درس، ف��ي بي��ان له 
اطلعت عليه "الصباح اجلديد"، 
إس��تهاك  أج��ور  "تعرف��ة  ان 
الطاقة الكهربائية مدعومة من 
احلكوم��ة وتصل نس��بة الدعم 
احلكوم��ي ال��ى %94،" نافياً "ما 
مت تناقل��ه بعض وس��ائل االعام 

بورود قوائم عالية للمواطن وهو 
شيء غير حقيقي".

وأوضح ان "مبال��غ القوائم التي 
صدرت هي مبالغ ميسرة جلميع 
املش��تركني ومعدالته��ا تراوحت 
ب��ني 5 االف ال��ى 50 ال��ف دينار، 
ش��هرياً, ك��ون احتس��اب أج��ور 

االستهاك على وفق هذا املشروع 
هي ملدة 30 يوماً بدال من 60 يوماً 
كما كان في الس��ابق وهذا االمر 
يضم��ن للمواط��ن الع��ودة الى 
نس��بة الدعم احلكومي العالية 

كل 30 يوماً".
وكش��ف امل��درس، ان "مش��روع 

توزي��ع  قط��اع  ف��ي  االس��تثمار 
الطاق��ة الكهربائي��ة في جانب 
الك��رخ من العاصم��ة بغداد قد 
حقق نسب في تخفيض االحمال 
الطاق��ة  اس��تهاك  وترش��يد 
الكهربائية تراوح��ت بني 20 الى 

%40 من حجم االستهاك".

وأضاف, ان "تنفيذ املش��روع في 
40 محل��ة, إضاف��ة ال��ى مجمع 
عمارات الس��ام, والتي تش��كل 
25 %، م��ن مناط��ق جانب الكرخ 
التابع��ة ال��ى املديري��ة العام��ة 

لتوزيع كهرباء الكرخ.
تتمة ص3

"الكهرباء": استهالك المواطن بمشروع االستثمار ال يتجاوز 50 ألف دينار شهريًا
متابعة

تقريـر

بغداد ـ مشرق ريسان:
عل��ى الرغم من ع��دم وجود "نص 
دس��توري" يتي��ح جملل��س الن��واب 
اس��تجواب أي مس��ؤول تنفي��ذي 
أنه��ى؛  البرمل��ان  إن  إال  "غيابي��اً"، 
املقدمة  األس��ئلة  مؤخ��راً؛ جميع 
لرئي��س هيئة اإلع��ام واالتصاالت 

صفاء الدين ربي��ع، من قبل النائبة 
املستجوبة حنان الفتاوي.

وفيما يرجح أن يصوت البرملان، في 
جلسة اليوم، على قناعته مبسألة 
لرئي��س  الغياب��ي"  "االس��تجواب 
هيئ��ة اإلعام واإلتص��االت، تنتظر 
دوره��ا  االنتخاب��ات"  "مفوضي��ة 

حلضور االستجواب املقبل.
وتقول النائبة ع��ن جبهة اإلصاح 
عالي��ة نصي��ف ف��ي حدي��ث م��ع 
"الصباح اجلديد"، إنه "ال يوجد نص 
في الدس��تور أو النظ��ام الداخلي 
جمللس النواب، يتعلق باالستجوابات 
الغيابية، لكن هناك ُس��ّنة مضى 

عليها مجلس الن��واب منذ الدورة 
البرملانية املاضي��ة، من خال إجراء 
اس��تجوابات غيابية للمس��ؤولني 
الذي��ن ل��م يلتزموا بق��رار مجلس 
الن��واب ول��م يحض��روا اجللس��ات 

املقررة لاستجواب".
تتمة ص3

بغداد- محمد عادل:
أك��دت اللجن��ة القانوني��ة ف��ي 
مجلس الن��واب، أم��س االحد، أن 
طع��ن احلكوم��ة أم��ام احملكم��ة 
االحتادية العليا ش��مل ع��دداً من 
فقرات املوازنة، الفتة إلى أن اهمها 
تخصيص��ات قوات البيش��مركة 

والفاح��ني، نافية وج��ود اعتراض 
على نس��ب اس��تقطاعات رواتب 

املوظفني.
وقال عض��و اللجنة أمني بكر في 
حدي��ث مع "الصب��اح اجلديد"، إن 
"طعن احلكومة في قانون املوازنة 
للع��ام احلال��ي، لم يقتص��ر على 

مادة واحدة فقط كما اش��يع في 
بعض وسائل االعام".

وتابع بك��ر، النائب ع��ن التحالف 
"اعت��راض  أن  الكردس��تاني، 
احلكوم��ة ج��اء عل��ى م��واد عدة 
ومختلفة وجميعه��ا حتت ذريعة 
أن االختصاص��ات املالية تعود إلى 

السلطة التنفيذية حصراً".
وب��ني أن "مجل��س ال��وزراء تع��ود 
عل��ى الطعن في فق��رات املوازنة 
مع كل س��نة لغرض اس��تصدار 
ق��رار من احملكم��ة االحتادية العليا 

بالغائها".
تتمة ص3

البرلمان يصّوت على قناعته بـ"االستجواب الغيابي"
لرئيس هيئة اإلعالم اليوم

القانونية النيابية: الحكومة طعنت
بفقرة رواتب البيشمركة في الموازنة

طائرة وزير اخلارجية التركي تهبط في فرنسا بعد منعها في هولندا



شؤون عراقية2

السيمانية ـ عباس كاريزي:

ف��ي اطار س��عيه لفت��ح قنوات 
جديدة للح��وار وتقريب وجهات 
النظ��ر وتقدمي حلول ملس��تقبل 
التواف��ق  واس��تمرار  الع��راق، 
ب��ن مكونات��ه، ق��ام وف��د م��ن 
للدراس��ات  الرافدي��ن  مرك��ز 
اقلي��م  بزي��ارة  االس��تراتيجية 
كردس��تان التق��ى خاللها بعدد 
من املس��ؤولن ف��ي مقدمتهم 

رئيس االقليم مسعود بارزاني.
عض��و الوفد الزائ��ر رئيس املركز 
االعالمي��ة  للتنمي��ة  العراق��ي 
الدكت��ور عدن��ان الس��راج، قال 
اجلديد،  للصب��اح  ف��ي تصري��ح 
ان اكثر من عش��رين ش��خصية 
م��ن النخ��ب واالكادميي��ن وعدد 
والكت��اب  البرمل��ان  ن��واب  م��ن 
واإلعالمي��ن العراقي��ن، قام��وا 
ضمن وف��د تابع ملرك��ز الرافدين 
للدراسات االس��تراتيجية بزيارة 
ناجح��ة ال��ى اقليم كردس��تان 
التق��وا خاللها برئي��س االقليم 
السيد مسعود بارزاني الذي عبر 
للوفد عن اس��تيائه من األوضاع 
العالق��ة  اليه��ا  وصل��ت  الت��ي 
بن بغ��داد واربي��ل، وتخوفه من 
حصول تصادم ب��ن االنتهاء من 
داع��ش ما ل��م يتم وض��ع حلول 
مناس��بة ومعاجل��ات موضوعية 

للمشكالت والقضايا العالقة.
الس��راج اعلن عن اتف��اق الوفد 
م��ع بارزاني على تش��كيل جلنة 
مش��تركة ملتابع��ة واق��ع احلال 
والتوصيات  املقترح��ات  وتق��دمي 
التقري��ب  ف��ي  تس��هم  الت��ي 
ب��ن وجه��ات النظر عب��ر حلول 
ومعاجل��ات واقعية للمش��كالت 
القائم��ة بن حكومت��ي االقليم 

واملركز.
واكد ان بارزان��ي كان واضحاً في 
رأيه بأن أي خيار يلجأ اليه الكرد 

واحل��وار مع  بالتفاهم  س��يكون 
بغ��داد س��لمياً، وه��و فصل بن 
واالستقالل،  االنفصال  مس��ألة 
عادًا بغداد بالعمق االستراتيجي 

للكرد في العراق.    
اقليم كردس��تان  لرئاس��ة  بيان 
ص��در اول امس الس��ب�ت تلقت 
الصب��اح اجلدي�د نس��خ�ة منه 
اك��د ان بارزان����ي تط����رق إلى 
تاريخ عالقات ش��عب كردستان 
م��ع دولة العراق التي تأسس��ت 
وفقاً ملبدأ الش��راكة ب��ن الكرد 
املكونات  ومراعاة حقوق  والعرب 

األخرى.
وتاب��ع بارزان��ي وفق��اً للبي��ان ان 
شعب كردستان لم ينل من تلك 
الدمار واخلراب،  الشراكة س��وى 
إس��تياءه م��ن تصرفات  مبدي��اً 
وق��رارات احلكومة العراقية التي 
كانت مغايرة متاماً للمبادئ التي 

مت تثبيتها في الدستور العراقي، 
وه��و م��ا يعن��ي فش��ل التوافق 

والفدرالية ومبدأ الشراكة.
واضاف بارزاني أن شعب كردستان 
ليس مس��ؤوالً عن الوضع املزري 
الذي يعيش��ه العراق بل تتحمل 
واألط��راف  املركزي��ة  احلكوم��ة 
السياس��ية مسؤولية تردي هذا 

الوضع.
بارزان��ي عل��ى  الرئي��س  وش��دد 
حق شعب كردس��تان في تقرير 
مصيره مؤكداً بأن أي احتاد قسري 
أو انفصال قسري لم ولن ينجح 
ف��ي أي دول��ة م��ن دول العال��م، 
وحول هذه املس��ألة أوضح »بأنَّ 
إس��تقالل كردس��تان يج��ب أن 
يكون بعيداً عن العنف وفي إطار 
احل��وار والتفاهم م��ن أجل إيجاد 
املش��كالت  ح��ل ج��ذري جلميع 
العالقة، مرحباً  بجميع أش��كال 

احل��وار والتفاهم وتبادل اآلراء بن 
اإلقليم وبغداد.

احملررة  املناطق   وحول مس��تقبل 
نتيجة احلرب ضد إرهابيي داعش 
أك��د بارزان��ي ع��دم أحقي��ة أية 
جهة أو حزب سياسي أن يفرض 
صيغة معينة عل��ى أهالي هذه 
املنطقة، وأن أهالي املنطقة هم 
املس��ؤولون عن تقرير مصيرهم 

بنفسهم.
وأوضح الرئيس بارزاني بأن الثقة 
كان��ت كبي��رة بع��راق فيدرال��ي 
النظام  بعد س��قوط  دميقراطي 
الس��ابق، وأنه س��عى كثيراً من 
أجل حتقي��ق هذا اله��دف، لكن 
تل��ت س��قوط  الت��ي  األح��داث 
النظام السابق أكدت بأن ثقافة 
التهديد وتهميش الكرد وفسخ 
مبدأ الشراكة مازالت مستمرة، 
كما ش��دد س��يادته على ضرورة 

إحترام الرأي العام في كردستان 
وإرادة هذا الش��عب، وأن تتفهم 
األطراف مطالب ش��عب  جميع 
كردستان، وإحترام إرادة املكونات 
 القومي��ة والديني��ة األخ��رى في 

العراق.
يش��ار الى ان وفد مرك��ز الرافدين 
الذي  االس��تراتيجية  للدراس��ات 
ي��زور االقلي��م تألف م��ن اكثر من 
عش��رين ش��خصاً م��ن النخ��ب 
م��ن  والسياس��ين  واالكادميي��ن 
معظ��م املكون��ات العراقية، في 
مسعى منهم لفتح قنوات احلوار 
السياس��ية  مع جمي��ع االطراف 
والش��خصيات العراقي��ة النافذة 
بهدف خلق اجواء جديدة وحوارات 
تفضي لتحديد قواسم مشتركة 
ف��ي محاولة لرس��م سياس��ات 
عراقي��ة جديدة بناء على املصالح 

العليا للشعب.

وكان الوفد العراقي قد التقى في 
وقت سابق الرئيس العراقي فؤاد 
عراقية  وش��خصيات  معص��وم 
أخرى ويهدف الى توفير مناخات 
لبلورة سياس��ة عراقية  جديدة 
جديدة بعد فش��ل السياس��ات 
االطراف  املاضي��ة بن  واملقاربات 

العراقية.
ه��ذا ومت��ر العالق��ة ب��ن اقلي��م 
كردس��تان وبغ��داد مبرحل��ة من 
ن��وع  الش��د واجل��ذب يش��وبها 
م��ن التوت��ر وعدم الثق��ة دفعت 
باحلكوم��ة االحتادي��ة ال��ى قطع 
ميزاني��ة االقلي��م م��ن املوازن��ة 
تف��رد  خلفي��ة  عل��ى  االحتادي��ة 
االقليم بتصدير نفطه الى اخلارج 
وب��ات بارزان��ي يلوح بع��د دخول 
داع��ش ال��ى البالد باالس��تقالل 
كحل نهائي للعالقة بن االقليم 

وبغداد.

بارزاني يتفق مع وفد مركز الرافدين على تشكيل 
لجنة لمعالجة القضايا العالقة مع بغداد

أكد مجددًا إن المركز هو العمق االستراتيجي للكرد في العراق
د.علي شمخي

اكث��ر من ثالث��ة عقود بق��ي فيها االنس��ان 
ف��ي الع��راق حت��ت رحم��ة الع��وز واحلرم��ان 
احل��روب  وترك��ت  واالضطه��اد  والتهمي��ش 
واالجتماعية  االقتصادي��ة  آثاره��ا  العبثي��ة 
والنفس��ية عل��ى حي��اة العائل��ة العراقية 
ول��م ينج م��ن هذه اآلثار طف��ل او أم او أب او 
ش��يخ واصبح العراقيون مجتمع��اً متفرداً 
ف��ي مقاوم��ة الضغ��وط وأس��همت هجرة 
مالين العراقين وتركهم البالد في التعريف 
العراقي��ة ومايعاني��ه الش��عب  بالقضي��ة 
م��ن مظلومي��ة كبيرة ومعاناة واس��عة في 
تلبي��ة االحتياج��ات اليومية ف��ي وطن كان 
في الس��نن املاضية موئال للشعوب األخرى 
في طل��ب الرزق والعيش الك��رمي ..ولم تفلح 
جه��ود احلكوم��ات املتعاقب��ة منذ س��قوط 
النظام الس��ابق في معاجلة اآلثار الواس��عة 
في البنية اجملتمعية وأس��همت االخطاء في 
خطط التغيير واالص��الح في تفاقم ظواهر 
اجتماعي��ة متثل��ت ف��ي تهمي��ش الطاقات 
واهمال الكفاءات وضياع الفرص الستيعاب 
مالين الش��باب في العراق في النش��اطات 
االيجابية التي تدر على الدولة امواال ومنافع 
وتفتت نس��يج العائلة بزيادة حاالت الطالق 
واليتم وتفضي��ل العزلة والعزوف عن الزواج 
وتفش��ي أمراض نفس��ية أخ��رى واقتصرت 
ه��ذه اخلطط عل��ى الدفع مبش��اريع خدمية 
واقتصادية استهدفت اعمار البنى التحتية 
من دون ان تلتفت الى اعمار االنسان العراقي 
الذي اصابه احليف واحاطه القهر وعانى من 
السياسات القمعية واالضطهاد وتوزع افراد 
عائلته بن مهاجر ومهجر ومعتقل وشهيد 

واسير ومعوق..
وصار من املألوف ان تشاهد في اوروبا واميركا 
ودول أخرى مئات األل��وف من العراقين وهم 
يقيمون في ه��ذه البلدان وق��د آمنوا بانهم 
اصبح��وا في اوطان جديدة وحياة جديدة مع 
تالش��ي االمال بتحسن االوضاع في وطنهم 
..ولرمبا جاءت دعوة رئيس الوزراء حيدر العبادي 
الى العراقين الذين طلبوا اللجوء في املانيا 
مؤخراً ومطالبته اياه��م بالعودة الى العراق 
م��ع قرب حتري��ر مدينة املوص��ل متأخرة جداً 
والتتس��ق مع مل��ف ضخم ومعق��د يحيط 
بظاهرة هجرة وتدفق مالي��ن العراقين الى 
اخل��ارج ..ونح��ن هنا نري��د من رئي��س الوزراء 
واعض��اء حكومته  والبرمل��ان ايالء هذا امللف 
اهمية قصوى النه يتعلق بحاضر ومستقبل 
منظومة مجتمعية عراقية كاملة عمادها 
العائل��ة العراقية ويرتبط باصالح مجتمعي 
غابت عنه الدول��ة العراقية كثي��راً وتأخرت 
معاجلاتها وسط تداعيات احلرب على االرهاب 
الت��ي  والعس��كرية  االمني��ة  والتحدي��ات 
واجهه��ا العراق عل��ى مدى الس��نوات التي 
اعقبت التغيير في العراق ونطالب بأن يكون 
اعمار االنس��ان واعادة تأهي��ل اجملتمع ضمن 
أولويات املشاريع املقبلة وان تضطلع الدولة 
بكل طاقاتها بهذه املهمة الوطنية مبا يوازي 

تضحيات العراقين من اجل وطنهم.

إعمار مجتمعي

تقـرير

ترجمة: سناء علي*

في ع��دة تقاري��ر جملموعة م��ن املراقبن 
نشرت على صفحات التاميز اشاروا فيها 
ال��ى ان » محادث��ات الس��الم في جنيف 
بش��أن ملف الص��راع في س��وريا، التي 
تقوده��ا األمم املتحدة بنحو كامل تقريباً، 
سيكون مصيرها وكما يرى بعض اخلبراء 
الفش��ل خصوص��اً وان أط��راف الصراع 
واجله��ات الداعم��ة له��ا، مات��زال غي��ر 
مس��تعدة لتقدمي أي نوع م��ن التنازالت 
ف��ي س��بيل انه��اء ه��ذا امللف بس��بب 
الضغوط اخلارجية وغياب الثقة بن تلك 
االطراف، يضاف الى ذلك احملاوالت األخرى 
الت��ي تقوم بعض اجله��ات اخلارجية، من 
اجل عرقلة وافشال هذه احملادثات، ولعل 
الهج��وم االرهاب��ي األخير عل��ى مواقع 
اجليش الس��وري خي��ر دليل عل��ى ذلك، 
وحذر مبع��وث األمم املتح��دة اخلاص إلى 
سوريا، ستافان دي ميستورا، من عناصر 
على األرض حتاول إخراج محادثات السالم 
بن األطراف الس��ورية عن مسارها بعد 
أن قتل مس��لحون وانتحاريون العشرات 
في حمص في هجوم على مقرين لقوات 

األمن السورية.
وأضافوا ايضاً ان »  دي ميستورا قال »في 
كل م��رة نعق��د محادث��ات أو مفاوضات 
هناك ط��رف ما يحاول أن يفس��د األمر. 
كن��ا نتوقع ذل��ك«. وع��ّد دي ميس��تورا 
أن االعت��داءات ته��دف إل��ى »تخري��ب« 

مفاوض��ات الس��الم ف��ي جني��ف. وقال 
إن��ه يأم��ل أال يؤث��ر هج��وم حمص على 
محادثات الس��الم، من جانبه، أكد رئيس 
وف��د النظ��ام الس��وري إل��ى مفاوضات 
الس��الم في جني��ف أن التفجيرات »لن 
مت��ر مرور الك��رام«. وقال بش��ار اجلعفري 
الت��ي ضرب��ت  اإلرهابي��ة  »التفجي��رات 
حمص اليوم هي رسالة من رعاة اإلرهاب 
إلى جني��ف«، حس��ب تعبي��ره. وأضاف 
اجلعفري »أقول للجميع أن الرس��الة قد 
وصلت وهذه اجلرمية لن متر مرور الكرام«.
بدوره��ا، اتهمت م��ا يس��مى املعارضة 
الس��ورية وكم��ا نقل��ت بع��ض املصادر 
دمش��ق بفبركة »هجوم حمص« بهدف 
التأثير على محادثات جينيف، وقال نصر 
احلري��رى، رئيس وفد املعارضة الس��ورية 
إلى محادثات جنيف: »ندين كل األعمال 
اإلرهابي��ة التى تق��وم به��ا كل اجلهات 
اإلرهابي��ة«، مضيف��اً أن دمش��ق حت��اول 
تعطي��ل املفاوضات. وأضاف أن املعارضة 

تدين اإلرهاب وهى أول من حاربه.« 
من جانب آخر بين��وا إن«  قوات أميركية 
بري��ة تس��تعد خل��وض غمار احل��رب فى 
س��وريا، مش��يرة إلى أن الهدف من دعم 
500 من عناصر القوات اخلاصة املوجودة 
ف��ى س��وريا بتل��ك العناص��ر اإلضافية 
هو اإلس��راع في إحل��اق الهزمية بتنظيم 
»داع��ش« اإلرهابى وتطهي��ر معقله فى 
الرقة. وأش��ارت الصحيفة إل��ى أنه من 
املق��رر أن يق��دم جيم��س ماتي��س، وزير 
الدفاع األميركي االس��تراتيجية اجلديدة 

رس��مياً لترام��ب ف��ي وقت الح��ق لكن 
نس��خة مبكرة من اخلطة مت تداولها فى 

البيت األبيض.« 
وفي هذا الش��أن اشاروا الى ان » مبعوث 
األمم املتح��دة للس��الم  ق��ال إن هجوماً 
محاول��ة  كان  س��وريا  ف��ي  ملس��لحن 
متعم��دة لتخري��ب محادث��ات الس��الم 

ف��ي جني��ف في ح��ن تبادل��ت األطراف 
املتحارب��ة االتهامات. واقتحم انتحاريون 
مقرين لقوات األمن السورية في حمص 
وقتل��وا العش��رات باألس��لحة الناري��ة 
واملتفجرات من بينهم ضابط كبير وردت 
احلكوم��ة بتوجي��ه ضرب��ات جوية آلخر 
جيب يس��يطر عليه مقاتل��و املعارضة 

ف��ي املدين��ة الواقعة بغ��رب البالد.وقال 
مبع��وث األمم املتحدة اخلاص إلى س��وريا 
ستافان دي ميس��تورا في بيان »كان من 
املتوقع دوم��اً- وينبغي أن نظ��ل نتوقع- 
أن يح��اول اخملربون التأثي��ر على مجريات 
احملادث��ات. من مصلحة جمي��ع األطراف 
املناهض��ة لإلره��اب وامللتزم��ة بعملية 

الس��الم في سوريا عدم السماح بنجاح 
تل��ك احملاوالت.«وقال دي ميس��تورا إنه ال 
يتوقع أي انفراجة سريعة ودعا إلى عدم 
الس��ماح ألعمال العنف ب��أن تعرقل أي 
تقدم هش كما حدث م��راراً في املاضي. 
وينتهك اجلانب��ان على نحو متزايد وقف 
إطالق النار الذي مت التوصل إليه بوساطة 
م��ن روس��يا وتركي��ا وبتأييد م��ن إيران. 
وذكرت هيئة حترير الش��ام - التي تعارض 
احملادثات برغم قتالها في صف جماعات 
ممثلة فيها- أن خمس��ة انتحارين نفذوا 
الهجوم »وهلل احلم��د« لكنها لم تعلن 

مسؤوليتها عنه صراحة.« 
الى جانب ذلك بن  املراقبون ان » مبعوث 
األمم املتح��دة إل��ى س��وريا س��تافان دي 
ميستورا بدأ محادثات السالم في جنيف 
قبل أيام بتنبيه األطراف املتحاربة إلى أن 
حتس��ن التصرف وتتعامل م��ع بعضها 
البعض باحت��رام متبادل. لكن وبعد أيام 
من انطالق أحدث محاولة إلنهاء الصراع 
الس��وري لم يظهر تأثي��ر يذكر للقواعد 
التي سعى دي ميستورا لتطبيقها. وجاء 
ف��ي أول نقطة بورقة العمل التي وزعها 
الدبلوماس��ي البالغ من العمر 70 عاماً 
بهدف عقد اجتماعات تتسم بالتحضر 
والسرية »ينبغي لكم احترام توجيهاتي 
فيما يتعلق بسرية االجتماعات والوثائق 
النقطة  وتقول  واالتص��االت.«  واحملادثات 
الثاني��ة »عليكم احت��رام اآلخرين الذين 
يحضرون هذه املناقش��ات. ال يحق ألحد 
التش��كيك في ش��رعية اآلخرين.« لكن 

في افتت��اح االجتماعات وه��ي أول لقاء 
مباش��ر ب��ن اجلانب��ن حتت مظل��ة األمم 
املتح��دة منذ ع��ام 2014 كانت التوترات 

بن املشاركن واضحة.« 
كم��ا بين��وا » من��ذ بداية احملادث��ات أن 
نقص الثقة هو العائق الرئيس��ي أمام 
التقدم نحو الس��الم في س��وريا التي 
أودت احل��رب فيه��ا بحياة مئ��ات اآلالف 
وتس��ببت في تش��ريد املالين منذ عام 
2011. وقلل دي ميستورا من التوقعات 
بتحقيق انفراجة كبيرة. وحملت ورقة 
العم��ل املؤلفة من أربع صفحات هدفاً 
آخر أكثر تواضعاً لوضع أس��س جلوالت 
جديدة من احملادث��ات تتطرق إلى قضايا 
أعمق ومنها احلكم والدس��تور اجلديد 

واالنتخابات.
وتهيئة من��اخ متحض��ر كان جزءاً من 
اخلطة. وجاء في ورق��ة العمل »ينبغي 
االلتزام باللغة والسلوك الالئقن وجتنب 
أس��اليب الهجوم العدواني��ة واملهينة 
والتحريضي��ة أو الهجوم الش��خصي 
داخ��ل االجتماع��ات وخارجه��ا.« لكن 
التطورات امليدانية جعلت االلتزام بهذه 
التوجيه��ات أم��راً صعباً. واس��تهدف 
مهاجم��ون انتحاري��ون مجموع��ة من 
أف��راد قوات األم��ن ف��ي مدينة حمص 
وش��نت احلكوم��ة ضرب��ات جوية على 

مناطق تسيطر عليها املعارضة.« 

* عن صحيفة الصن تاميز البريطانية 

بالرغم من تعّنت الداعمين ألطراف النزاع

محادثات جنيف تفضي إلى تقّدم ملحوظ في حل األزمة السورية

قال بارزاني إن شعب 
كردستان ليس 
مسؤواًل عن الوضع 
المزري الذي يعيشه 
العراق بل تتحمل 
الحكومة المركزية 
واألطراف السياسية 
مسؤولية تردي هذا 
الوضع

بارزاني

محادثات جنيف

العثور على مخبأ أسلحة ومواد متفجرة 
لـ«داعش« غربي السليمانية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أف��اد مص��در أمن��ي ف��ي محافظة 
السليمانية، بالعثور على مخبأ تابع 
لتنظي��م »داعش« غ��رب احملافظة، 
مش��يراً إل��ى ضب��ط 30 كغ��م من 
األحزم��ة  م��ن  وع��دد  املتفج��رات 

الناسفة داخل اخملبأ.
وق��ال املصدر في حديث صحفي، إن 
»قوات األس��ايش عثرت على مخبأ 
لتنظي��م داعش داخ��ل أحد البيوت 

بازيان  في منطق��ة  البالس��تيكية 
التابعة حملافظة السليمانية«. 

وأضاف املص��در ، أنه »مت ضبط نحو 
30 كغ��م من امل��واد املتفجرة وعدد 
من األحزمة الناسفة وسالح قناص 

داخل اخملبأ«.
وتاب��ع املص��در، أن��ه »مت أيضاً ضبط 
ورمان��ات  بالس��تيكية  قناب��ل 
مع��دة  موباي��ل  وأجه��زة  يدوي��ة 
لتنفي��ذ التفجيرات«، الفت��ا إلى أن 

»التحقيقات واملتابعة مستمرة في 
القضية«.

وكانت مديرية آسايش السليمانية 
كش��فت، اإلثنن )31 تش��رين األول 
2016(، ع��ن ني��ة عدة خالي��ا تابعة 
لتنظيم »داعش« في الس��ليمانية 
وحلبجة تخط��ط لتنفيذ عمليات 
»إرهابية« للسيطرة على مؤسسات 
حكومي��ة وحزبي��ة ف��ي احملافظ��ة، 

مؤكدًة إحباط تلك اخملططات.

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشفت وزارة الهجرة واملهجرين، 
عن آخر إحصائي��ة لها للنازحن 
م��ن االحي��اء التابع��ة لس��احل 
املوصل االمي��ن من مدينة املوصل 
من��ذ انطالق عملي��ات حتريره في 
19 ش��باط املاضي بلغت 99 ألفاً 

و852 نازحاً.
جاس��م  الهج��رة  وزي��ر  وأك��د 
محمد اجل��اف في بي��ان اطلعت 

عليه »الصب��اح اجلديد« ان »تلك 
االعداد توزعت بن مخيماتها في 
جن��وب املوصل وش��مال تكريت 

ومحافظات اقليم كردستان«.
وب��ن ان »فرق الوزارة اس��تقبلت 
ام��س 10 االف و607 نازح��ن من 
مناطق اجلان��ب االمين من املوصل 
مبحافظ��ة نينوى،« الفت��ا الى انه 
»مت ايوائهم ف��ي مخيمات الوزارة 
ف��ي مخيم��ات امل��درج وجدع��ة 

االربع��ة بناحي��ة القي��ارة فضال 
عن مخيمي حسن ش��ام واخلازر 
٣٧ ك��م ش��رق املوص��ل ومخيم 

جمكور«.
واش��ار اجلاف الى ان »فرق الوزارة 
م��دار  وعل��ى  عمله��ا  تواص��ل 
االس��ر  اس��تقبال  الس��اعة في 
النازحة وتهيئة املكان املناس��ب 
املس��اعدات  وتوزي��ع  اليوائه��ا 

االغاثية بينها«.

ارتفاع عدد نازحي أيمن الموصل 
الى نحو 100 ألف
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بغداد – انفجار الصقة 
ذك��ر مص��در امن��ي ف��ي الش��رطة 
العراقي��ة ام��س األح��د، ب��أن مدنياً 
قتل بانفجار عب��وة الصقة مبنطقة 

احلصوة غربي بغداد.
وقال املصدر  إن "عبوة الصقة مثبتة 
أس��فل عجلة مدنية انفجرت، ظهر 
ي��وم ام��س ، ل��دى مروره��ا مبنطقة 
احلص��وة التابعة لقض��اء أبو غريب 
غرب��ي بغداد، ما أس��فر ع��ن مقتل 

صاحب العجلة على الفور". 
عل��ى صعيد متصل اف��اد املصدر إن 
"عبوة ناس��فة مزروع��ة على جانب 
طريق ق��رب عل��وة لبي��ع اخلضر في 
منطقة الباوي التابعة لقضاء املدائن 
جنوبي بغداد انفجرت ، ما أسفر عن 

مقتل مدني وإصابة 3 آخرين".

ديالى – خطة امنية 
ش��رطة  ف��ي  امن��ي  مص��در  اك��د 
محافظة ديالى امس االحد، النجاح 
في قطع اغلب طرق تسل�ل تنظيم 
داعش م��ن احلويجة باجتاه احملافظ�ة، 
فيما اش��ارت ال��ى ان هن���اك هروبا 
م��ن  التنظي��م  خلالي���ا  جماعي���ا 

حمرين.
وق��ال املص��در ان "الق��وات االمنية 
املشتركة املدعومة ب احلشد الشعبي 
والعشائري جنحت ومن خالل تطبيق 
سلس��لة خطط ميدانية في قطع 
اغلب طرق تس��لل مس��لحي داعش 
م��ن احلويجة باجتاه ح��دود ديالى من 
خ��الل بوابة املطبيج��ة املطلة على 
الق��رى الزراعية في ح��اوي العظيم 
)80كم شمال ب عقوبة( والتي تتميز 

بتضاريس معقدة". 

كركوك – اطالق نار
ش��رطة  ف��ي  أمن��ي  مص��در  أف��اد 
محافظ��ة كرك��وك ام��س االحد أن 
طفال قتل برصاصة طائشة في حي 

املصلى جنوب شرقي احملافظة.
وق��ال املصدر  إن "رصاصة طائش��ة 
أصاب��ت، مس��اء ي��وم ام��س ، طفال 
يبلغ من العمر تس��ع س��نوات أمام 
منزله في حي املصلى جنوب شرقي 
كرك��وك، ما أس��فر ع��ن مقتله في 

احلال".

صالح الدين – هجوم مسلح 
ش��رطة  ف��ي  امن��ي  مص��در  ذك��ر 
محافظ��ة صالح الدي��ن امس االحد 
بأن أربع��ة عناصر من "داعش" قتلوا 
باحباط هجوم للتنظيم شرق بيجي 

شمالي صالح الدين.
وق��ال املص��در إن "الق��وات االمنية 

احبطت هجوماً لداعش على قاطع 
الفتحة شرق بيجي"، مشيراً الى أن 
"اربعة عناصر من داعش قتلوا وجرح 
اخرين ومت ضبط كمية من االسلحة 

في منطقة العدو". 

االنبار – هجوم مسلح 
اعل��ن قائ��د عملي��ات االنب��ار اللواء 
الركن محم��ود الفالحي امس االحد  
احب��اط هج��وم لتنظي��م "داعش" 
االرهابي  عل���ى مق�ر للجيش غربي 

الرمادي.
وق��ال الفالحي  إن "ق��وة من اجليش 
بالفرق��ة األول��ى وطي��ران التحالف 
الدول��ي متكن��وا من احب��اط هجوما 
لتنظي��م داعش على مق��ر للجيش 
ف��ي منطق��ة ال���130 كيل��و غربي 

الرمادي". 

كربالء – اشتباك  مسلح 
افاد مصدر امني في شرطة محافظة 
كرب��الء امس االح��د بأن ق��وات حرس 
احلدود ف��ي منطقة حصيب��ة احملاذية 
للمحافظة والتابعة إداريا ل محافظة 
األنبار صدت هجوما لتنظيم "داعش" 

استمر ساعات.
وق��ال املصدر إن "تنظيم داعش ش��ن 
فجر ي��وم ام��س هجوما عل��ى حرس 
احل��دود في منطقة حصيب��ة التابعة 

لألنبار استمر ساعات عدة".

ذي قار – انفجار عبوة 
اكد مصدر امني في شرطة محافظة 
ذي ق��ار امس االح��د ان تفجيرا بعبوة 
من��زل  اس��تهدف  الصن��ع  محلي��ة 

مسؤول حكومي شمالي احملافظة.
وق��ال املص��در ان تفجيرا وقع مس��اء 
يوم الس��بت ب�"جليكان" بالستيكي 

سعة 5 لتر مملوء مبادة البنزين مربوطة 
بفتيل اش��تعال أمام منزل مدير طرق 
وجسور محافظة ذي قار كاظم جواد 
في منطقة الفتاحية بقضاء الشطرة 

دون وقوع أضرار. 

نينوى – ضربة جوية 
اعلن مص��در امني ف��ي خلية اإلعالم 
احلرب��ي امس االح��د عن تدمي��ر ثالث 
عج��الت ملغم��ة ومعم��ل لتصني��ع 

العبوات في املوصل.
وق��ال املصدر إنه "اس��تنادا ملعلومات 
والتحقيق��ات  االس��تخبارات  وكال��ة 
االحتادية نف��ذ طيران التحالف الدولي 
ضربت��ني جويتني اس��فرتا ع��ن تدمير 
ثالث عجالت ملغمة اثنان منها حتمل 
احادية اثن��اء نقل العجالت من اجلانب 
االيس��ر الى اجلانب األمين باس��تعمال 

عبارة )دوبة( في منطقة بادوش".

البصرة – اعتقال مطلوبني 
كش��ف مص��در امن��ي ف��ي مديري��ة 
الشرطة في البصرة امس االحد القاء 
قواته��ا القبض في مناط��ق متفرقة 
من احملافظ��ة على متهم��ني بارتكاب 
جرائ��م جنائية مختلف��ة من ضمنها 
القتل والس��رقة والنص��ب واالحتيال 

وجتارة اخملدرات.
وقال املديرية إن "قوات الشرطة ألقت 
القبض في منطق��ة املعقل الواقعة 
ضم��ن مرك��ز احملافظ��ة عل��ى متهم 
بارتكاب جرمية قتل"، مبينة أنها "القت 
القبض أيضاً ف��ي ناحية الهارثة على 
خمس��ة متهمني بالتهديد، وضبطت 
بحوزتهم رشاش من نوع )BKC(، وفي 
منطق��ة الكباس��ي الواقع��ة ضمن 
ناحية الفيحاء مت القبض على متهم 
كان يستقل شاحنة وبحوزته بندقية 

من نوع )كالشنكوف(".

انفجار الصقة بمنطقة الحصوة غربي العاصمة بغداد * إحباط هجوم للتنظيم في بيجي شمالي صالح الدين
استهدف منزل مسؤول حكومي شمالي ذي قار * الطيران يدّمر 3 عجالت ملغمة وسط مدينة الموصل

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن وزير النقل كاظ��م فنجان احلمامي، عن 
توزيع س��ندات قط��ع أراٍض ملوظفي ش��ركة 
املوان��ئ ف��ي محافظة البص��رة، معتب��را أن 
توزيعه��ا ج��اء مكم��ال ملنج��ز افتت��اح مطار 
الناصري��ة املدن��ي، وكذلك وص��ول أول قطار 

يحمل السواح إلى أهوار العراق.
وقال احلمامي في بيان اطلعت عليه "الصباح 
اجلديد"، إنه وزع "سندات قطع أراٍض ملوظفي 
ش��ركة املوان��ئ، بحض��ور محاف��ظ البصرة 
ماج��د النص��راوي وأعضاء مجل��س احملافظة 
وقائ��د عملي��ات البصرة باإلضاف��ة إلى مدير 
عام املوانئ"، مؤكدا أنه "لشرف عظيم اليوم 
أن نس��اهم في رس��م الفرحة والبهجة على 
وج��وه املوظفني الذي��ن بذلوا جه��ودا كبيرة 
وقدموا ما عليهم من خدمات للنهوض بواقع 

عمل الشركة العامة للموانئ العراقية".

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن��ت وزارة الهجرة،امس األح��د، إعادة افتتاح 
فرعه��ا اجلديد ف��ي محافظة نين��وى، موضحة 
أن مق��ر الفرع الس��ابق تع��رض للنهب من قبل 

"داعش".
وقال مدير قس��م احملافظات الش��مالية بالوزارة 
مهند صالح ف��ي بيان اطلعت علي��ه "الصباح 
اجلدي��د"، إن "وزارة الهج��رة واملهجري��ن أع��ادت 
افتتاح فرعها اجلديد في محافظة نينوى باجلانب 
الغربي من مدينة املوصل"، مبينا أن "االفتتاح مت 
بعد التهيئة لتس��هيل استقبال األسر النازحة 
والعائدة ملناطقها احملررة واستكمال معامالتهم 

وتقدمي املساعدات االغاثية". 
وأضاف صالح، أن "دائرة الفرع السابقة تعرضت 
ألعمال ش��غب ونهب من قب��ل عصابات داعش 
اإلجرامي��ة"، مؤكدة أن "الفرع مس��تمر بتقدمي 
املساعدات لألسر املوصلية النازحة في اجلانبني 
األيس��ر واألمين م��ن املوصل منذ بداي��ة عمليات 

حترير نينوى".

"النقل" توزع قطع أراٍض 
بين موظفي الموانئ

"الهجرة" تعيد افتتاح 
فرعها في الموصل

الملف األمني

القّوات املشتركة حترر نحو 50 % من 
أمين املوصل وتواصل تطهير العديد من 

أحياء املدينة
من جانبها كش��فت قي��ادة عمليات الرد 
الس��ريع ، أمس األحد ، عن قتل 17 عنصرًا 
من داع��ش وتدمير عجل��ة مفخخة عند 
اقتح��ام منطق��ة ب��اب الطوب ف��ي أمين 
املوصل، مش��يرًا إلى إن ، داعش مس��تمر 

بحرق بنايات وبيوت املنطقة.
وق��ال الناط��ق باس��م القي��ادة اإلعالمي 
مصطف��ى حمي��د لصحيف��ة ‘‘الصب��اح 
اجلديد‘‘ إن "قوات الرد الس��ريع متكنت من 
جتاوز ش��ارع حلب وتطهي��ره بالكامل مع 
البناي��ات الكبيرة واقتحام ب��اب الطوب"، 
مبين��اً إن "داع��ش فج��ر مجموع��ة م��ن 
البناي��ات التي يعتق��د ان��ه كان يتخذها 
مق��رات ل��ه وح��رق مجموعة كبي��رة من 
البناي��ات للتأثي��ر عل��ى حرك��ة الطائرات 
ومازال يح��رق بنايات وبي��وت منطقة باب 

الطوب". 
وأك��د إن "الق��وات متكنت من قت��ل أكثر 
من 17 عنصراً من داع��ش وتفجير عجلة 
مفخخ��ة"، مبين��اً إن "القطعات ما زالت 
ف��ي تق��دم والس��اعات القريب��ة املقبلة 

ستكون اإلجنازات اكبر". 
م��ن جهت��ه أعلن قائ��د ق��وات العمليات 
اخلاص��ة الثانية لق��وات مكافحة اإلرهاب 
اللواء الركن ، معن السعدي ، أمس األحد 
، ع��ن اس��تعادة أكث��ر من ثلث مس��احة 
اجلانب الغرب��ي ملدينة املوصل منذ انطالق 
العملي��ات العس��كرية ف��ي 19 ش��باط 

للسيطرة على ثاني مدن البالد. 
وق��ال الس��عدي، في بي��ان صحفي تلقت 
صحيف��ة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ نس��خة منه 
إن "أكثر من ثلث الس��احل األمي��ن تقريباً 

أصبح حتت سيطرة قطعاتنا". 
وفي س��ياق متصل متكنت قوات احلش��د 
الشعبي العراقية من تضييق اخلناق على 
زمر داعش في مناطق غرب املوصل وعزلهم 

عن بقية املناطق احمليطة بتلعفر. 
وأعلنت خلية اإلع��الم احلربي في بيان لها 
تلقت صحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ نس��خة 

منه ان "قوات احلش��د الش��عبي قطعت 
كل الط��رق أم��ام داعش ف��ي تلعفر ومن 
جمي��ع اجله��ات وخاص��ة اجلان��ب احمل��اذي 

للحدود السورية". 
وأض��اف " بأن تطوي��ق اجملامي��ع اإلرهابية 
داخل تلعفر يس��هم في تس��هيل مهمة 
قوات احلش��د لتحري��ر القض��اء واملناطق 
احمليطة به السيما وان الدواعش يعيشون 
اآلن حال��ة انهي��ار كبير وانقط��اع تام في 

اإلمدادات". 
وتاب��ع البي��ان" ب��أن جميع قوات احلش��د 
الش��عبي يس��تمر بالتق��دم ف��ي احمل��ور 
الغرب��ي باجلانب األمين م��ن مدينة املوصل 
الس��تكمال عمليات التحري��ر والتطهير 
للقرى الواقعة ضمن احملور والتي أس��فرت 
إلى اآلن عن اس��تعادة العدي��د من القرى 
وقطع طرق رئيس��ة عن داعش وتكبيدها 

خسائر كبيرة باألرواح واملعدات".

ضبط أربع عجالت "تريلة" محّملة 
بعبوات ناسفة وإلقاء القبض على 

مستقليها
من جهة أخرى اعلنت مديرية اعالم احلشد 
الشعبي، عن العثور على مقبرة جماعية 

في سجن بادوش غرب املوصل.
وقال��ت املديري��ة ف��ي بيان اطلع��ت عليه 
"الصب��اح اجلدي��د" ان "الل��واء الثاني في 
احلشد الشعبي عثر على مقبرة جماعية 

في سجن بادوش غرب املوصل".

واشنطن تستعد الستضافة اجتماع 
يضم 65 دولًة ملواجهة اإلرهاب

وتابع ماكورك، "زرت العديد من الدول قبل 
مجيئي للع��راق، وكان اجلميع مندِهش��اً 
ملا حتق��ق في العراق م��ن انتصارات وتقدم 
في احل��رب ضد عصابات داعش اإلرهابية"، 
مبين��اً "لم نس��جل اهتم��ام دول العالم 
بالع��راق كم��ا حتق��ق بع��د ع��ام 2014 إذ 
جتمعت الدول لدعم العراق في حربه ضد 

اإلرهاب".
ومض��ى مبع��وث الرئي��س األميركي إلى 
القول إن "م��ن أولوي��ات اإلدارة األميركية 

القضاء على إرهابيي داعش"، مشيراً إلى 
أن "ذل��ك لن يتحق��ق إال بالعمل والتعاون 

مع العراق".
ويس��عى الع��راق إل��ى متت��ني عالقاته مع 
دول العال��م وحتديدا محيط��ه اإلقليمي، 
الس��يما وهو يخ��وض معرك��ة محتدمة 
ضد تنظيم "داعش"، إذ أكد رئيس الوزراء 
حيدر العبادي في أكثر من مناسبة حرص 
الع��راق على بناء عالقات حس��ن جوار مع 

الدول احمليطة

احلكيم يشدد على ضرورة تقدمي
وجوه جديدة مقنعة وفاعلة

ولف��ت ال��ى ان "اخلطوط احلم��راء التي ال 
ميك��ن جتاوزه��ا ف��ي موضوعة التس��وية 
ه��ي الدس��تور على أن يك��ون تعديله من 
ضمن آلياته وال وثيقة تضاهي الدس��تور 
او تكون بديال عن��ه، وال وصاية دولية على 
العراق وال ع��ودة للمربعات األولى والتنكر 

للتضحيات".
واشار الى أن "التس��وية ليست مشروعاً 
مرحلي��اً إمنا رؤي��ة لبناء دول��ة أخذت بعني 
االعتب��ار كل التحدي��ات واخملاض��ات التي 
عاش��ها العراق"، مش��دداً عل��ى "أهمية 
احلض��ور العرب��ي في الع��راق لكن بلحاظ 
طبيع��ة الع��راق وقراءاته ومس��اراته في 
التعامل مع دول املنطق��ة"، داعيا "الدول 
العربية الش��قيقة إلى اس��تثمار طبيعة 
الع��راق لكونه أكث��ر املؤهل��ني للعب دور 

جسر التواصل بني املتخاصمني".

العراق يوّجه فريقاً طبياً عاجالً
الى دمشق ملعاجلة جرحاه

وكان��ت اخلارجي��ة العراقي��ة، ق��د أعلنت 
ع��ن وقوع عش��رات القتل��ى واجلرحى من 
التفجيرات  نتيج��ة  العراقيني  املواطن��ني 
التي ضربت دمش��ق عاصمة س��وريا يوم 

األول من امس السبت.
ونقلت وكالة األنباء الس��ورية "سانا" عن 
مصدر في قيادة ش��رطة دمش��ق قوله إن 
"تفجيري��ن إرهابيني بعبوتني ناس��فتني" 
وقع��ا "قرب مقبرة ب��اب الصغير مبنطقة 

باب مصلى".
ذكر بيان للخارجي��ة العراقية ، انها تتابع 
"من خالل س��فارة جمهوري��ة العراق في 
دمش��ق العملي��ة االرهابي��ة اجملرمة التي 
اس��تهدفت الزائرين العراقي��ني  للمراقد 
املقدس��ة ف��ي منطق��ة ب��اب الصغي��ر 

بدمشق".
وبين��ت "تش��ير االحص��اءات االولي��ة الى 
س��قوط قرابة االربع��ني ش��هيداً عراقياً 
ومئة وعش��رين جريح��اً بعد اس��تهداف 
باصاتهم بعبوات ناس��فة، حيث شكلت 
الوزارة خلية أزمة بالتعاون مع السلطات 
السورية الحصاء اس��ماء كافة الشهداء 
واجلرحى اضافة الى العمل السريع لتوفير 

طائرة لنقل جثامني الشهداء".

البرملان يصّوت على قناعته 
بـ"االستجواب الغيابي"

لرئيس هيئة اإلعالم اليوم
البرمل��ان  إن "جلس��ة  وتضي��ف نصّي��ف 
املنعق��دة ف��ي )11 آذار املاض��ي( ش��هدت 
املرحلة الثانية من استجواب رئيس هيئة 
اإلع��الم واالتصاالت صفاء الدين ربيع، بعد 
إنه��اء جميع األس��ئلة" املوجهة إليه من 
قبل النائبة حنان الفتالوي، مشيرة إلى إن 
"األسئلة كش��فت عن وجود فساد كبير 

وهدر للمال العام في الهيئة".
وتتحدث النائبة عن "جبهة اإلصالح" قائلًة: 
"هناك دولة عميقة داخل الدولة العراقية 
تتمثل بهيئة االتصاالت، وبعيدة عن أنظار 
اجلميع"، مبينة إن "اإلي��رادات املالية التي 
تدخل إل��ى هيئة اإلعالم واالتصاالت توازي 
اإليرادات النفطي��ة للدولة، لكنها تذهب 
إلى املافيات السياس��ية املس��يطرة على 
الش��ركات الث��الث العاملة ف��ي العراق". 

على حد قولها.
وف��ي س��ياق متص��ل، كش��فت نصيف 
ع��ن وج��ود "س��بعة ملفات الس��تجواب 
مسؤولني تنفيذيني مطروحة على طاولة 
البرمل��ان"، مؤكدة إن "االس��تجواب املقبل 

سيكون ملفوضية االنتخابات".
الن��واب ف��ي جلس��ته  وأنه��ى مجل��س 

االعتيادية الس��ابعة عش��رة التي عقدت 
برئاس��ة سليم اجلبوري وحضور 182 نائباً، 
ف��ي )11 آذار املاض��ي(، اس��تجواب رئي��س 
هيئة اإلعالم واالتصاالت صفاء الدين ربيع 

غيابياً.
ووفقاً حملضر اجللس��ة، وردت نس��خة منه 
إل��ى "الصب��اح اجلدي��د"، ف��إن "النائب��ة 
الفتالوي استفس��رت عن سبب التعامل 
بازدواجية بش��أن ارجاع اموال الش��ركات، 
ومنه��ا عدم تنفيذ حك��م قضائي بإرجاع 
غرام��ات كانت خ��الف الس��ياق القانوني 
لش��ركة زي��ن لالتص��االت في ح��ني يتم 
ارجاع االموال لش��ركة اتص��االت كورك"، 
متس��ائلة ع��ن "الهدف من تأخر تس��لم 
الهيئة مابذمة هيئة االتصاالت لش��ركة 
آسياس��يل من مبالغ تصل الكثر من 180 
مليار دينار بينما تعاني مؤسسات الدولة 

من التقشف".
ب�"معرف��ة  الفت��الوي  النائب��ة  وطالب��ت 
السبب وراء عدم اعالن املشاريع املقترحة 
للهيئة والبالغة 9 مشاريع ومنها مشروع 
الرص��د الرادي��وي، برغ��م رص��د األم��وال 
اخملصصة لها كونها من املش��اريع املهمة 
التي تكشف استغالل الترددات بنحو غير 

قانوني وحتقق فائدة اقتصادية وامنية".
وأضافت ان "مش��روع الرص��د الراديوي لم 
يت��م تنفيذه لتورط بع��ض اإلذاعات بدفع 
مبال��غ زهي��دة للهيئة، مستفس��رة عن 
دوافع منح نطاق اجليل الرابع لشركة غير 
مرخصة م��ن قبل الهيئ��ة وحاصلة على 
موافق��ة من اقليم كردس��تان، في حني مت 
رفض طلبات ش��ركات اخ��رى"، داعية إلى 
"معرفة اإلجراءات املتخذة ضد الشركة".

ونقل محضر اجللس��ة عن رئي��س البرملان 
س��ليم قول��ه ان "الس��ياق املتب��ع ف��ي 
االستجوابات الس��ابقة كان ينصب على 
عرض أجوبة املستجوب على اجمللس لغرض 
القناع��ة بها م��ن عدمه��ا، إال إن الوضع 
في حالة اس��تجواب رئي��س هيئة االعالم 

واالتصاالت مختلف كونه مت غيابيا".
وأك��د اجلبوري إن االس��تجواب "س��يكون 
مناط��اً مبجل��س الن��واب للتصويت على 

قناعت��ه مبس��ألة االس��تجواب الغياب��ي 
في اجللس��ة املقبلة )املق��رر عقدها اليوم 

االثنني(.

القانونية النيابية: احلكومة طعنت
بفقرة رواتب البيشمركة في املوازنة

وأش��ار بكر إل��ى أن "مجل��س النواب حني 
اج��رى بع��ض التغيي��رات عل��ى املوازن��ة 
واضاف��ات عل��ى بنوده��ا، فقد اس��تعمل 

صالحياته".
وحذر عضو اللجنة القانونية من "س��لب 
صالحي��ات النواب الس��يما على الصعيد 
املالي، فهم لديهم مهام ال تخرق الدستور 

وال ميكن جتاوزها من قبل احلكومة".
ودع��ا "احلكوم��ة إل��ى احت��رام صالحيات 
السلطة التشريعية واعضائها بوصفهم 
مملث��ي الش��عب العراق��ي، وع��دم تك��رار 

الطعون أمام احملكمة االحتادية العليا".
وي��رى النائب بك��ر ان "كث��رة االعتراضات 
يفض��ي إل��ى تعطي��ل تنفي��ذ املوازن��ة"، 
ينط��وى عل��ى  "ه��ذا  ان  عل��ى  مش��دداً 
اض��رار للمصلحة العام��ة ويعرقل عمل 

مؤسسات الدولة".
ولف��ت إل��ى أن "اح��دى فق���رات الطعن 
القض���اء  إل��ى  املق��دم  احلكوم��ي 
إل��ى  منح���ت  بتخصيص��ات  تتعل��ق 
التابع���ة القلي���م  البيش��مركة  ق��وات 

كردست�ان".
وأكم��ل بكر بالق��ول إن "مجل��س النواب 
استعمل صالحياته في املناقلة ولم يقم 
باس��تحداث اب��واب جدي��دة للموزان��ة مبا 
يلقي مسؤوليات والتزامات مالية جديدة 

على احلكومة االحتادية".
من جانبها، ذكرت عض��و اللجنة االخرى، 
ابتسام الهاللي في تصريح إلى "الصباح 
اجلديد"، إن "البرملان لم يطلع بنحو كامل 
عل��ى وجه��ة نظ��ر احلكوم��ة بخصوص 

طعونها على فقرات في املوازنة".
وأضافت الهالل��ي النائبة عن ائتالف دولة 
القان��ون، إن "الطع��ن ش��مل إضافة إلى 
رواتب البيمشركة تخصيصات الفالحني، 

ومواد اخرى".

ونف��ت أن "يكون االعت��راض احلكومي قد 
طال نسب االس��تقطاعات من املوظفني 
التي جرى،  حتديدها ب��� )3.8(%، من الراتب 

الكلي".
كما أنتقدت الهالل��ي "جلوء احلكومة إلى 
الطعن بنحو مستمر على فقرات املوازنة 
مع كل س��نة ملا ل��ه من تأثيرات س��لبية 

على الوضع العام".
ومضت إلى أن "املوازنات االس��تثمارية لم 
تطل��ق حت��ى االن، كما هو ح��ال موازنات 
احلكومات احمللية للمحافظات التي تأخرت 
بس��بب  للمواطن  اخلدمي��ة  مش��اريعها 

اللجوء إلى الطعن".
وتسترس��ل الهالل��ي أن "اه��م دور جمللس 
الن��واب يتعل��ق باملوازن��ة االحتادية فليس 
م��ن املعق��ول أن يجري س��لب صالحياته 

بخصوص التخصيصات املالية".
يشار إلى أن احلكومة اعلنت أمس السبت 
ع��ن تقدميها طعن��اً في عدد م��ن فقرات 
املوازنة التي ص��وت عليها مجلس النواب 

نهاية العام املاضي.

"الكهرباء": استهالك املواطن مبشروع 
االستثمار ال يتجاوز 50 ألف دينار 

شهرياً
والتي كانت تس��تهلك طاقة قدرها 420 
مي��كاواط، في حمل ال��ذروة, قد انخفض 
استهالكها الى 370 ميكاواط, مايثبت ان 
املواطن قد بدأ بترشيد استهالك الطاقة 

الكهربائية".
وأشار الى ان "الضائعات في هذه املناطق 
ق��د مت إزالته��ا بنحو كام��ل, وقد حتققت 
ال��ى %100، م��ن خ��الل  جباي��ة وصل��ت 
مراك��ز اجلباية الت��ي مت افتتاحها في هذه 

املناطق".
وب��ني امل��درس ان "جمي��ع مناط��ق جانب 
الك��رخ مش��مولة بهذا املش��روع, ومنها 
م��ا أحيل متهيدا الب��رام العقود ومنها في 
طور االحالة كمدينة الكاظمية والشعلة 
والغزالية ومدينة احلرية والدورة وابو دشير 
والبي��اع وح��ي العام��ل واملناط��ق اجملاورة 

لها".

تتمات ص1

نينوى ـ خدر خالت:

اندلع��ت اش��تباكات مس��لحة بني 
الدواع��ش االجانب وب��ني احملليني في 
اجلان��ب الغربي من مدين��ة املوصل، 
وفيما تتعالى دع��وات لطرد عائالت 
التنظي��م م��ن اجلان��ب االيس��ر من 
اجله��ود  تس��تمر  فيم��ا  املدين��ة، 
الش��عبية االغاثي��ة لتق��دمي العون 

لنازحي اجلانب االمين.
وق��ال مصدر امن��ي عراق��ي مطلع 
ف��ي محافظة نينوى ال��ى "الصباح 
اجلديد" ان "العش��رات من العناصر 
احمللي��ة في تنظيم داع��ش االرهابي 
بات��وا يخففون حلاهم ويس��تبدلون 
زيهم القندهاري بزي مدني اعتيادي، 
تس��بب بوق��وع اش��تباكات بينهم 
وب��ني العناصر االرهابي��ة من حملة 
حي��ي  ف��ي  االجنبي��ة  اجلنس��يات 
الرفاعي و 17 متوز في الطرف الغربي 

من اجلانب االمين من املوصل".
وجرح��ى  قتل��ى  "هنال��ك  واض��اف 
ب��ني الطرف��ني، علماً ان��ه على وفق 
مصادرن��ا ف��ان الدواع��ش االجان��ب 
يتهم��ون احملليني باخليان��ة والتخاذل 
عادي��ن تخفيف اللح��ى ورمي الزي 
واله��رب  للتم��رد  بداي��ة  االفغان��ي 
والتواري ع��ن االنظار، فيما العناصر 
احمللي��ة يتهم��ون اإلرهابيني األجانب 
ان��دالع  قب��ل  عائالته��م  بتهري��ب 
معركة حترير املدينة فيما عائالتهم 

ينتظرها مستقبل غامض".
واش��ار املص��در ال��ى ان "انحس��ار 
املس��احة الت��ي م��ا زال التنظي��م 
يس��يطر عليه��ا ف��ي امي��ن املوصل 
تسبب في اكتظاظ تواجد االرهابيني 
االجان��ب باحياء الزجنيل��ي والرفاعي 
وبضمنه��م  مت��وز،   17 و  والنج��ار 
انتحاريون، وبعضه��م عائالتهم ما 

زالت معهم".
م��ن جانبه ق��ال الناش��ط احلقوقي 

واملدن��ي لقم��ان عم��ر الطائ��ي ل��� 
"الصب��اح اجلدي��د" ان "مناش��دات 
مطالب��ة  تتعال��ى  ب��دأت  عدي��دة 
بإيج��اد حل لعائ��الت تنظيم داعش 
في اجلانب االيس��ر احمل��رر من مدينة 

املوصل".
واض��اف "هنالك م��ن يطالب بنفي 
املناط��ق  ال��ى  الدواع��ش  عائ��الت 
الصحراوي��ة ووضعه��م في مخيم 
يك��ون مبنزل��ة س��جن ويخضع��ون 
لالقام��ة اجلبري��ة الن��ه م��ن املرجح 
ان يح��اول ابناء او اش��قاء الدواعش 
االنتق��ام ملقتل اقربائه��م من خالل 
فيم��ا  انتحاري��ة،  باعم��ال  القي��ام 

يطالب آخرون باس��قاط اجلنس��ية 
العراقية عنهم ومصادرة امالكهم 

املنقولة وغير املنقولة".
ولف��ت الطائ��ي ال��ى ان "ايجاد حل 
ملشكلة عائالت داعش هو من واجب 
احلكوم��ة االحتادية، علم��اً ان بعض 
اف��راد تل��ك العائالت ه��م موظفون 
في دوائر الدولة العراقية ويتسلمون 
روات��ب منه��ا، فضال ع��ن ان هنالك 
مخ��اوف م��ن حتصيل حق��وق قتلى 
داع��ش من احمللي��ني وعّدهم مدنيني 
قضوا في اثناء حترير املدينة من قبل 

القوات االمنية املشتركة".
وتاب��ع "االمر الواضح ه��و ان اغلبية 

أهال��ي اجلانب االيس��ر يس��تبعدون 
امكاني��ة العيش بأم��ان مع عائالت 
الدواع��ش، والبد من ايجاد حل لهذه 
املعضلة على وفق القوانني العراقية 
الس��ارية، الن حماي��ة االهال��ي من 
واجباته��ا، وف��ي الوقت نفس��ه من 
الصعوب��ة معاقب��ة عائل��ة كاملة 

بجريرة ابن عاق واحد".

استمرار وصول املساعدات 
لنازحي االمين

مع تزايد اع��داد النازحني من اجلانب 
االمين الذي يش��هد مع��ارك ضارية، 
تتزاي��د اع��داد النازح��ني والهارب��ني 

م��ن تل��ك املناط��ق، ومعه��ا ت��زداد 
احلاجة لتقدمي املس��اعدات االغاثية 

العاجلة.
وقد وصل موكب اغاثي من محافظة 
القادسية حتت اسم )لواء الديوانية( 
وقدم وجبات طعام س��اخنة واغذية 
وفواك��ه ومياه ش��رب للمئ��ات من 
العائالت املوصلي��ة النازحة مبناطق 

جنوبي املوصل.
كم��ا ان قافل��ة مس��اعدات عاجلة 
تكفل بجمعها اهالي القيارة لدعم 
نازح��ي امين املوص��ل، كما اس��تمر 
فريق مجلس ش��باب ناحية القيارة 
بتوزي��ع املس��اعدات الهله��م م��ن 

نازحي االمين.
 فيما مواكب أخرى تصل الى نقاط 
املوص��ل  جنوب��ي  النازح��ني  جتم��ع 
م��ن العش��ائر العربية ف��ي جنوب 

محافظة نينوى.
وينتقد ناش��طون موصليون اجلهود 
وبغداد  نين��وى  احلكومية حلكومتي 
التي ليس��ت مبس��توى احل��دث في 
اغاث��ة النازح��ني، كما ينتق��دون دور 
املنظم��ات االنس��انية الدولية التي 
ل��م تقم مب��ا متوقع منه��ا في ظل 
محنة كبيرة تعانيها عشرات األالف 
م��ن العائ��الت الهاربة م��ن مجاعة 

ومن موت محقق.

العشرات من العناصر 
المحلية في تنظيم داعش 
اإلرهابي باتوا يخففون 
لحاهم ويستبدلون زيهم 
القندهاري بزي مدني 
اعتيادي، تسبب بوقوع 
اشتباكات بينهم وبين 
العناصر اإلرهابية من 
حملة الجنسيات األجنبية 
في حيي الرفاعي و 17 
تموز في الطرف الغربي 
من الجانب األيمن من 
الموصل

من حمالت إغاثة عائالت اجلانب األمين للموصل

انطالق دعوات لطرد عائالت التنظيم من أيسر المدينة

اشتباكات بين الدواعش األجانب والمحليين غربي الموصل
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هدى فرحان / ايمان سالم* 

العام��ة  الش��ركة  اعلن��ت 
اح��دى  العراقي��ة  لالس��منت 
ش��ركات وزارة الصناعة واملعادن 
ع��ن حتقيق وفرة مالية تصل الى 
مليارين ونصف مليار دينار وزيادة 
في الطاق��ات االنتاجية ملعملي 
والنج��ف  الكوف��ة  اس��منت 
االش��رف بكمية جت��اوزت املليون 
طن من االس��منت بع��د ادخال 
احملط��ة الكهربائي��ة الى اخلدمة 
وتش��غيلها مطلع العام املاضي 

. 2016
وبني مدير عام الشركة املهندس 
ناصر ادريس املدن��ي في تصريح 
ال��وزارة  االعالم��ي في  للمرك��ز 
محط��ة  وتش��غيل  نص��ب  ان 
الكهرب��اء ج��اء ضم��ن اعم��ال 
التأهي��ل والصيان��ة املع��دة من 
قب��ل ادارة الش��ركة بهدف زيادة 
االنت��اج وتقلي��ل الكل��ف ، الفتا 
ال��ى ان االعتم��اد عل��ى الطاقة 
الكهربائي��ة اجملهزة م��ن احملطة 
الكهربائي��ة ادى ال��ى اس��تقرار 
الظ��روف التش��غيلية ملعمل��ي 
والنج��ف  الكوف��ة  اس��منت 
ف��ي  زي��ادة  وحتقي��ق  االش��رف 

االنتاج.
ان  عل��ى  الع��ام  املدي��ر  واك��د 
اس��تمرار الطاق��ة الكهربائي��ة 
في معامل االس��منت تعد احد 
اه��م متطلبات دميوم��ة االنتاج 
فيه��ا ، مفصح��ا ع��ن س��عي 
وبالتعاون مع معامل  الش��ركة 
لتخفي��ض  اخل��اص  القط��اع 
فائض  االسمنت وحتقيق  اسعار 
ف��ي االنت��اج الس��تئناف تصدير 
االسمنت العراقي الى اخلارج في 
الس��نوات املقبلة الس��يما بعد 
ال��ذي حققت��ه معامل  النجاح 
االس��منت في العراق في حتقيق 
االكتفاء الذات��ي بعد صدور قرار 
مجل��س ال��وزراء مبنع اس��تيراده 

مطلع العام املاضي .
من جانبه اش��ار مدي��ر الصيانة 

ف��ي الش��ركة الى ان تش��غيل 
محط��ة الكهرب��اء بطاقة )30( 
ميكاواط��ا في معمل اس��منت 
جت��اوز  ف��ي  اس��هم  الكوف��ة 
املفاج��ئ  االنقط��اع  مش��كلة 
للكهرب��اء الوطني��ة والذي كان 
ل��ه تأثير س��لبي على االقس��ام 
كاالف��ران  العامل��ة  االنتاجي��ة 
والطواح��ني والتعبئ��ة ك��ون ان 
للخط��وط  املفاج��ئ  التوق��ف 
االنتاجية يؤدي الى حدوث اضرار 
واملعدات وخس��ائر  املكائ��ن  في 
ب��ذل  مايتطل��ب  االنت��اج  ف��ي 
جهود كبيرة العادة التش��غ�يل 

واالنت�اج.

عل��ى صعي��د متص��ل اعلن��ت 
لالنظم��ة  العام��ة  الش��ركة 
وزارة  احدى شركات  االلكترونية 
الصناعة واملع��ادن عن تعاقدها 
م��ع عدد من مؤسس��ات الدولة 

لتجهيزها مبواد متنوعة .
وقال مدير مركز االعالم والعالقات 
العام��ة في ال��وزارة عبد الواحد 
الش��ركة  ان  الش��مري  عل��وان 
تعاق��دت مع عدد م��ن املديريات 
التابع��ة ال��ى وزارة التربية منها 
املديرية العامة للدراسة الكردية 
واملديرية  التجهي��زات  ومديري��ة 
الس��ريانية  للدراس��ة  العام��ة 
واملديرية العامة للشؤون املالية 

لتجهيزها بنظام االرشفة الذي 
يعمل على حفظ جميع الوثائق 
والرس��وم  الرس��مية  والكت��ب 
واخلرائط وامكانية الرجوع اليها 
عند احلاج��ة لذلك وتوفير تقارير 

بالفعاليات املنفذة.
من جانب اخر تواصل الش��ركة 
ال��ورش  اقام��ة  ف��ي  نش��اطها 
وبجمي��ع  التدريبي��ة  وال��دورات 
التخصصات ، اذ بني الشمري ان 
الشركة اقامت عددا من الدورات 
الس��ليمانية  محافظ��ة  ف��ي 
منها ورش��ة عمل قان��ون ) 14 ( 
انضباط موظفي   1991 لس��نة 
الدولة ومبشاركة ) 16( مشاركا 

وواجبات  القان��ون  ع��ن س��ريان 
واثاره��ا  والعقوب��ات  املوظ��ف 
واج��راءات فرضه��ا ودورة اع��داد 
خطة عمل الشركات ومبشاركة 
وض��ع  ح��ول  مش��اركا   )  11  (
للشركات  مركزية  استراتيجية 
العام��ة وكيفي��ة اع��داد خطة 
العم��ل وكيفية التدريب اضافة 
ال��ى دورة ف��ي اعداد احلس��ابات 
اخلتامية بض��وء املعايير الدولية 
باملقارن��ه مع النظام احملاس��بي 
املوحد ومبشاركة ) 16 ( متدربا اذ 
تضمنت عرضا شامال للمقارنه 
ب��ني النظ��ام احملاس��بي املوح��د 

واملعايير الدولية .

كما جتدر االشارة الى ان الشركة 
االلكترونية  لالنظم��ة  العام��ة 
حمالته��ا  بتنفي��ذ  مس��تمرة 
التطوعية لدعم القوات االمنية 
املنتش��رة في قواطع العمليات 
والت��ي ش��ملت خالل االس��بوع 
املاض��ي قاطع عملي��ات تكريت 
وذل��ك  وس��امراء  واالس��حاقي 
اليصال املس��اعدات االنس��انية 
والعينية  والتي اش��تملت على 
مواد غذائية متعددة ومفروشات 
التنظي��ف  وم��واد  واغطي��ة 
والتعقيم واملدافئ الكهربائية .

*اعالم الصناعة 

تحقيق زيادة في الطاقات اإلنتاجية لمعملي اسمنت الكوفة والنجف 

أدى االعتماد على 
الطاقة الكهربائية 

المجهزة من 
المحطة الكهربائية 

الى استقرار 
الظروف التشغيلية 

لمعملي اسمنت 
الكوفة والنجف 

وتحقيق زيادة في 
اإلنتاج

الشركة العامة لالسمنت

الواسطي يجري 
)1116( عملية جراحية 

الحج تستقبل طلبات 
التقديم من قرعة 2018 

وزير التربية يدعو 
إلى معالجة تأثير 
اإلرهاب على الطلبة

اعالم الصحة 
اس��تقبل مستش��فى الواس��طي التعليم��ي 
التاب��ع لدائرة صح��ة بغداد الرصاف��ة اكثر من 
)4( االف مراجع خالل ش��هر شباط املاضي فيما 
اج��رت ص��االت عملي��ات املستش��فى )1116( 
عملي��ة جراحية ضمن عمليات الليزر وبلغ عدد 

الراقدين في الردهات )558( راقدا .
واوض��ح مدي��ر املستش��فى الدكت��ور عب��اس 
محمد الصحن ان العملي��ات اجلراحية توزعت 
بني العملي��ات التجميلية والت��ي بلغت )304( 
عملي��ات ، وجراح��ة العظام والكس��ور بلغت 
)197( عملي��ة فض��الً ع��ن اج��راء ) 31 ( عملية 
جراحة الوج��ه والفكني اضافة الى اجراء ) 532 

( عملية ليزر .
واض��اف الصحن ان االقس��ام الطبي��ة االخرى 
تعمل بصورة مستمرة في تقدمي افضل اخلدمات 
الطبي��ة للمراجع��ني حي��ث اس��تقبلت وحدة 
االشعة )1934( مراجعا ، فيما استقبلت وحدة 
الرن��ني املغناطيس��ي )396( مراجع��ا واملفراس 
احللزون��ي اس��تقبل )227( مراجعا واس��تقبلت 
وحدة العالج الطبيع��ي)2031( مراجعا ، مبيناً 
ان وح��دة تخطي��ط العصب اس��تقبلت )462( 
مراجعا , إضافًة الى وحدة تخطيط القلب التي 
استقبلت )79(مراجعاً ووحدة اخملتبر التي اجنزت 
نحو )9189( فحصا مختبريا ، اما وحدة السونار 
استقبلت )57( مراجعا ووحدة املساند الطبية 
عملت )530( مس��ندا للمرض��ى املراجعني ، اما 
وح��دة كثاف��ة العظام فق��د اس��تقبلت )42( 
مراجعا ،ووحدة الرقوق الش��عاعية اس��تقبلت 

بدورها )2236( مريضا .

بغداد - الصباح الجديد: 
 أعلن��ت الهيئ��ة العلي��ا للحج والعم��رة عن بدء 
اس��تقبال طلب��ات التق��دمي من قرعة ح��ج العام 

املقبل 2018 م الى هذا العام 2017م. 
وقال الناطق الرسمي باس��م الهيئة حسن فهد 
الكنان��ي في بي��ان تس��لمت » الصب��اح اجلديد« 
نس��خة من��ه ان »الهيئ��ة فتح��ت الب��اب ام��ام 
اس��تقبال طلبات الفائزين بقرعة حج 2018م من 
الراغبني بالذهاب الى الديار املقدس��ة لهذا العام 

2017 م«. 
 ودعا الناطق الرس��مي » املواطن��ني الى مراجعة 
مكات��ب الهيئ��ة ف��ي بغ��داد واحملافظ��ات وتقدمي 
طلباته��م خ��الل موع��د اقص��اه نهاي��ة ال��دوام 
الرس��مي ليوم اخلميس املصادف 2017/3/30 إلجناز 

معامالتهم اخلاصة بهذا الشأن«.
وأوض��ح الكناني ان » موعد مراجعة املواطنني في 
محافظ��ة نينوى م��ن الراغبني بالتقدمي س��يمدد 
حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم اخلميس املصادف 
2017/4/27 إلعطاء املكتب فرصة اضافية بسبب 
االوض��اع االمني��ة ف��ي احملافظة وكذلك حلس��م 

موضوع املؤجلني من االعوام السابقة«.

بغداد - الصباح الجديد:
بحث وزير التربية الدكتور محمد اقبال الصيدلي 
مع الوكي��ل العلمي للوزارة رئي��س جلنة النازحني 
ومدراء املناهج والتدريب ومعاونيهم، معاجلة تأثير 
االرهاب على الطلبة في املناطق التي كان يحتلها 
تنظيم داعش االجرامي اضافة الى س��بل االرتقاء 

بالواقع التربوي.
وبني املكتب اإلعالمي اخل��اص للوزير ، أن االجتماع 
ناقش تأثيرات تنظيم داعش اإلرهابي على الطلبة 
والض��رر الذي أص��اب منظوماتن��ا الفكرية خالل 
س��نوات احتاللهم حملافظاتن��ا ، ولذلك فان الوزارة 
وضعت مجموع��ة معاجلات ملا خلف��ه داعش في 

هذا اجملال .
واض��اف املكتب االعالمي ب��أن الوزير وجه بتعميق 
املعاني الوطنية، وترس��يخ رمزي��ة العلم العراقي 
ف��ي املدارس، واالهتمام��ات بالفعاليات الالصفية 
إلعادة صقل عقول طلبتنا على وفق منهج البناء 

الذي شوهه تنظيم داعش االرهابي.
واوضح أن الوزارة تعمل على اعداد كراسات مصغرة 
ومناهج اثرائية، وأن هذه الكراسات ستعمل على 
تعزي��ز اجلان��ب القيم��ي، واش��اعة مفاهيم احملبة 

والوحدة لتكون سبيال لبناء الوطن.

البصرة - سعدي علي السند:

بدع��وة م��ن ش��ركة غ��از البص��رة 
وجلنتي ش��ؤون املرأة في ش��ركة غاز 
البصرة وغاز اجلن��وب زارت جلنة املرأة 
والطفل في قص��ر الثقافة والفنون 
في البص��رة التابع لدائ��رة العالقات 
الثقافية العامة بوزارة الثقافة مقر 

الشركة في خور الزبير .
اجلانب��ان النفط��ي والثقاف��ي تبادال 
بأنش��طة  والتعري��ف  الكلم��ات 
وفعالي��ات جلان املرأة في الش��ركتني 
وف��ي قص��ر الثقاف��ة لغ��رض اعداد 
برامج مش��تركة تخدم املرأة وتخدم 
اجملتمع بشكل عام وأكدا على تنفيذ 

ه��ذه البرامج املش��تركة ف��ي وقت 
قريب جدا .

وخ��الل زيارة العمل القت مس��ؤولة 
قص��ر  ف��ي  والطف��ل  امل��رأة  جلن��ة 
الثقاف��ة ف��ي البص��رة املهندس��ة 
هن��اء حبيب كلمة ف��ي بداية اللقاء 
اك��دت فيه��ا اعت��زاز القص��ر وبكل 
منتس��بيه مبثل هذا التع��اون املثمر 
وتنفي��ذ برام��ج مش��تركة وأوجزت 
في كلمتها مايقدم��ه القصر بكل 
جلان��ه م��ن فعاليات كان��ت ومازالت 
موضع اهتم��ام املبدعني في البصرة 
وبشتى تخصصاتهم وهي فعاليات 
اثبتت فاعليتها ف��ي ميدان الثقافة 

واألبداع.
والق��ى األعالم��ي ش��عالن الدراجي 

مدير إعالم شركة غاز البصرة كلمة 
نياب��ة عن مديرها الع��ام رحب فيها 
مبوظف��ات قصر الثقاف��ة وحرصهن 
عل��ى التع��اون اجل��اد واحلقيقي على 
طريق العمل املش��ترك واس��تعرض 
بعدها فعاليات واجنازات ش��ركة غاز 
البصرة وتنفيذ العديد من املش��اريع 

لألرتقاء باملهام امللقاة على عاتقها.
بعد ذلك التقى مدير عام شركة غاز 
البص��رة  س��اميون دام��ن ليمز وعلي 
س��لمان وكي��ل مدي��ر عام ش��ركة 
غ��از البص��رة و احس��ان عب��د اجلبار 
اس��ماعيل مدي��ر ع��ام غ��از اجلنوب 
مبوظفات قص��ر الثقافة في البصرة 
وبلجنت��ي املرأة في غ��از اجلنوب وغاز 
البص��رة وأثنوا على زيارة العمل هذه 

وأكدوا حرصهم عل��ى تفعيل عمل 
جلان املرأة في الشركتني وحتقيق املزيد 
م��ن التعاون مع جلنة امل��رأة والطفل 
في قص��ر الثقافة في اجمل��االت التي 

يتم حتديدها من قبل هذه اللجان.
وشاركت في زيارة العمل التي قامت 
بها جلن��ة امل��رأة والطفل ف��ي قصر 
الثقاف��ة والفنون ف��ي البصرة هناء 
حبيب واميان ن��وري وليلى عبداالمير 
وباس��مة جبار وس��هام عبداملعبود 
وضح��ى خي��ر اهلل فيم��ا حضر من 
جانب��ي الش��ركتني الس��يدة نضال 
مسؤولة جلنة النهوض باملرأة في غاز 
البصرة والسيدة س��ميرة مسؤولة 
جلنة النهوض بامل��رأة في غاز اجلنوب 

وعضوات اللجنتني .

تقرير

لجنة المرأة والطفل في قصر الثقافة تزور غاز البصرة والجنوب  
االتفاق على تنفيذ العديد من األنشطة المشتركة 

مدير عام شركة غاز البصرة ساميون دامن يستقبل جلنة املرأة في قصر الثقافة

بغداد - الصباح الجديد:
واص��ل اس��طول الش��ركة العام��ة 
لتج��ارة احلب��وب ف��ي وزارة التج��ارة 
ايصال املفردات الغذائية الى العائالت 
النازحة من امين املوصل كذلك تهيئة 
خزي��ن من املواد الغذائية في س��ايلو 
بازوايا جلمي��ع مناطق املوصل وتأمني 

تسلم املواد بصورة متواصلة . 
وقال��ت وزارة التج��ارة في بي��ان لها 
نقال عن املتحدث الرس��مي اطلعت 
" الصباح اجلديد" على نس��خة منه 
واصل��ت  التج��ارة  وزارة  ان م��الكات 
عملي��ات جتهي��ز املف��ردات الغذائية 

ال��ى املواطنني في مخيمات النازحني 
والعائ��الت النازحة م��ن امين املوصل 
وم��ن خ��الل وكالء امل��واد الغذائي��ة 
النازحني  ف��ي مخيم��ات  املتواجدين 
واملناط��ق الس��كنية ف��ي املناط��ق 

احملررة.
واشارت الوزارة في بيانها ان اسطول 
ال��وزارة الناق��ل بدأ ايص��ال املفردات 
الغذائي��ة الى مناط��ق املوصل والى 
العائ��الت النازحة ف��ي اخمليمات وقد 
والزي��ت  الس��كر  مف��ردات  وزع��ت 
والطحني والرز ومت اس��تكمال ايصال 
اكث��ر م��ن الفي طن م��ن م��واد الرز 

كذل��ك ايصال عش��رات االطنان من 
السكر والطحني والزيت .

واوضح بيان الوزارة ان غرفة العمليات 
املش��كلة في وزارة التج��ارة وضعت 
آليات وخطط جدي��دة الهدف منها 
التعامل مع مل��ف النازحني في امين 
املوصل وآليات جتهيز املفردات بصورة 
مس��تقرة بعد عملي��ات التحرير من 
خ��الل اع��ادة العم��ل ب��وكالء املواد 
الغذائية واعادة عمل الدوائر التجارية 
بع��د اس��تكمال اعمار ه��ذه الدوائر 
ملمارس��ة اعمالها بص��ورة طبيعية 

اسوة مبناطق البالد االخرى. 

بغداد - الصباح الجديد:
طالب��ت وزارة الصح��ة والبيئة امانة 
بغ��داد احلد من انتش��ار ظاه��رة بيع 
االغنام واجلزر العشوائي على االرصفة 
والشوارع العامة في محافظة بغداد 

حفاظا على صحة املواطن والبيئة .
وق��ال أمير عل��ي احلس��ون مدير عام 
دائ��رة التوعي��ة واالع��الم البيئ��ي ان 
الفرق الفني��ة التابع��ة ملديرية بيئة 
بغداد نفذت كش��فا بيئيا مش��تركا 
مع ش��رطة حماية بيئ��ة الكرخ في 
منطقتي الشعلة والدورة )أبو دشير( 

مت خالله��ا رصد عدة حاالت جتس��دت 
فيه��ا  تل��ك الظاهرة غي��ر احلضارية 
والت��ي بات��ت منتش��رة ف��ي مناطق 

متعددة من العاصمة بغداد.
وأكد مدير بيئة بغداد مثنى حسن ان 
املديرية طالبت أمان��ة بغداد والدوائر 
البلدي��ة في املناط��ق املذكورة للحد 
م��ن تنام��ي ه��ذه الظاه��رة التخ��اذ 
اإلج��راءات والتدابي��ر املناس��بة لرفع 
تل��ك التج��اوزات الت��ي تؤث��ر بصورة 
كبي��رة عل��ى بيئ��ة وصح��ة املواطن 
إضافة إلى تش��ويه املشهد احلضاري 

للعاصمة .
يشار إلى إن وزارة الصحة والبيئة  وفي 
إطار س��عيها لتنفيذ اإلستراتيجية 
الوطني��ة حلماية البيئة تس��عى الى 
القض��اء على الكثير من املمارس��ات 
البيئي��ة اخلاطئ��ة الت��ي ال تتالءم مع 

احملددات واملعايير البيئية .  
عل��ى صعي��د متصل قامت ش��عبة 
الرقاب��ة الصحي��ة / قس��م الصحة 
العامة في دائرة صحة بغداد / الكرخ 
بإتالف 1000 كغم من الذرة املنتهية 

الصالحية في منطقة التاجي  .

بغداد - الصباح الجديد:
اعل��ن وزي��ر امل��وارد املائية د. حس��ن 
اجلنابي ان مديرية املوارد املائية /وحدة 
احل��ر بالتنس��يق مع مديري��ة صيانة 
مش��اريع ال��ري والب��زل ف��ي كرب��الء 
واصل��ت اعمالها بفت��ح االختناقات 
ف��ي تقاط��ع نه��ر الرش��دية بهدف 
ايصال احلصص املائية للمستفيدين 

منها .
االوس��اخ  ازال��ة  العم��ل  وتضم��ن 
باس��تعمال  املتراكم��ة  والنفاي��ات 
آاللي��ات املتخصص��ة اضاف��ة ال��ى 
االليات الس��اندة لها ، فيما واصلت 
مديرية الصيان��ة حملتها بتنظيف 
وتطهير جدول االعيوج بهدف ايصال 

املياه لذنائب اجلدول. 
الفني��ة  امل��الكات  ان  الوزي��ر  وق��ال 
واصل��ت  ديال��ى  ف��ي  والهندس��ية 
أعمالها مبعاجلة الكس��رات احلاصلة 
في مؤخر س��د الون��د واملغذي جلدول 
ح��اج قرة مع املس��يل املائي للس��د 

به��دف تأمني احلصص املائية وتقليل 
الضائع��ات واحلد من اله��در احلاصل 
معاجل��ة  العم��ل  ش��مل  للمي��اه 
الكس��رات ، حيث استعملت االليات 

املتخصصة واالليات الساندة لها .
من جانبه يواصل قس��م الدراس��ات 
والتصاميم الهندس��ية في مديرية  
املوارد املائية ملشروع املسيب دراسته 
امليداني��ة لواق��ع املناف��ذ الصدري��ة 
لقناة مش��روع املسيب بهدف تأمني 
ال��ى  وأيصاله��ا  املائي��ة  احلص��ص 
املس��تفيدين منها ، وش��مل العمل  
قيام فري��ق العمل بجول��ة ميدانية 
ودراس��ته لواقع القناة ووضع احللول 
ل��كل املش��كالت التي تواج��ه فريق 

العمل.
الى ذلك اجن��زت مديرية زه��رة النيل 
وبالتنس��يق م��ع مديرية امل��وارد في 
واس��ط اعماله��ا بازالة نب��ات زهرة 
الني��ل م��ن نه��ر دجل��ة ف��ي موقع 
املصدات )الصويرة ، كصيبة ، البند( 

,به��دف القض��اء على ه��ذه النبتة 
واحلد من تفاقم انتشارها وللحفاظ 
عل��ى انس��يابية جري��ان املياه.وعلى 
س��ياق متصل واصلت مديرية موارد 
واس��ط متابعته��ا لتطبي��ق نظ��ام 
املراش��نة على نهر اجله��اد بعد غلق 
توفي��ر  .به��دف  املتج��اوزة  املناف��ذ 
احلصص املائية وايصالها الى ناحية 

ال بديرفي الديوانية.
كما واصلت مديرية صيانة مشاريع 
ال��ري والب��زل ف��ي كرب��الء حملتها 
التطهيري��ة جل��دول بني حس��ن في 
قضاء الهندية بهدف تامني احلصص 
املائية لالراضي الزراعية املس��تفيدة 
منه ، وتضمن العمل ازالة االوس��اخ 
والترس��بات الطيني��ة م��ن اجل��دول 
املتخصص��ة  االلي��ات  باس��تعمال 
اضافة الى االليات الساندة لها ، كما 
واصل��ت املديري��ة اعماله��ا بتطهير 
مبزل كريط في كربالء بهدف احلفاظ 

على انسيابية جريان املياه.

بغداد - الصباح الجديد:
الطبي��ة  العي��ادات  دائ��رة  ق��ررت 
الش��عبية إعادة العمل في 17 عيادة 
في محافظة نينوى لتقدمي اخلدمات 

الطبية والعالجية للمواطنني .
وق��ال مدي��ر ع��ام الدائ��رة الدكت��ور 
ح��ازم عبد الرزاق اجلميل��ي ان الدائرة 

ق��ررت إع��ادة العم��ل ف��ي 17 عيادة 
طبية ش��عبية في محافظة نينوى 
بع��د حتريره��ا م��ن عناص��ر اإلرهاب 
والعالجية  الطبي��ة  لتقدمي اخلدمات 
والتش��خيصية ألهالي تلك املناطق 
ف��ي احملافظ��ة ويصب ف��ي املصلحة 

العامة . 

وذكر املدي��ر العام أن العي��ادات التي 
أعي��د العمل به��ا هي عي��ادة النبي 
يون��س ، الزه��ور ، الن��ور ، الس��كر ، 
 ، العرب��ي   ، األيس��ر  اختصاصي��ني 
الرش��يدية ، الزهراء ، اجلزائر ، الوحدة 
، احملارب��ني ، االنتص��ار ، الكوكجل��ي ، 

األقصى ، القاهرة ، القادسية ( . 

»الشعبية« تعيد العمل في 17 عيادة في الموصل

استمرار تدفق المواد الغذائية 
إلى النازحين من أيمن الموصل

»البيئة» تطالب بالحد من ظاهرة
 الجزر العشوائي في شوارع العاصمة 

الموارد المائية تواصل أعمالها 
بتنظيف وتطهير األنهر والجداول 



ذي قار- حسين الساهي:    
 

عندم��ا تك��ون البيئ��ة معط��اءة 
للخير ينعك��س هذا العطاء على 
شخصية اإلنس��ان وهو وسطها، 
وبق��در حجم العط��اء تتولد قيم 
إنسانية متسامحة، يكون التراث 
واألثار بعض سجلها الذي نحتاج 
ألس��تقرائه كي نس��تعيد بعض 
الت��ي هزتها  معالم ش��خصيتنا 
مح��ن احل��روب وظواه��ر س��لبية 

ولدتها.
وم��ن اجل تس��ليط الض��وء على 
عط��اء وادي الرافدي��ن وإعادته إلى 
اذه��ان ابنائ��ه اقام��ت مؤسس��ة 
ام��ار )AMAR( اخليري��ة الدولية 3 
ورش ف��ي ث��اث محافظات تكتظ 
والت��راث  املعط��اء  بالطبيع��ة 
اإلنس��اني الشعبي املتوارث واألثار 
اإلنسانية  املعرفة  عراقة  العريقة 
والعجلة، ويش��هد  األول  واحل��رف 
املتح��ف البريطاني ف��ي قاعة اثار 
وادي الرافدين أنه »في سومر قبل 
3500 ق.م. اخت��رع احلرف«، فكانت 
علمي��اً  املتخصص��ة  العق��ول 
واخلبرات الفنية ومنظمات اجملتمع 
املدني حاضرة في ورش محافظات 

ذي قار وميسان وبابل.
وألن علم��اء األث��ار يرجع��ون بداية 
املعرفة املكتوبة إلى س��ومر حيث 
اخترعت الكتابة املسمارية، كانت 
الورشة األولى ملؤسسة امار فيها، 
التي ش��ارك فيها عدد من اساتذة 
اجلامعة املتخصصني باآلثار وسبل 
البع��د  مش��خصني  حمايته��ا، 
العميق الذي تعنيه اثار سومر في 
الكشف عن قيم إنسانية عريقة 
قام��ت عل��ى ارض وادي الرافدي��ن، 
حيث يس��جل التاريخ قب��ل اكثر 
من 4000 س��نة كيف ان مواطني 
حضارة الرافدين تعايشوا وضمنوا 
حق��وق بعضه��م البع��ض، التي 
ص��ارت  حت��ى  وارتق��ت  تط��ورت 

»شريعة« حمورابي في بابل.
عل��ي ناصر مثنى املدي��ر اإلقليمي 
ملؤسسة امار اخليرية الدولية قال 
في مداخاته املتكررة في الورشات 
الثاث »إن النزعة الذاتية لإلنسان 
لن تتحق��ق للفرد من دون ارتباطه 
ب�«اجلماع��ة«، وه��ذه اجلماعة مع 
ارض،  ف��ي  »توطن��ت«  التحض��ر 
بالتالي فان اجلماعة صارت ش��عبا 
، وامل��كان وطن��ا ، بالتال��ي فص��ار 
ارتب��اط الف��رد بالش��عب والوطن 
س��بيا رئيس��ا من س��بل حتقيق 

الذات بغيرها يضيع اإلنسان.
من ه��ذا املنطلق نح��ن ندعو في 

مؤسس��تنا إلى ض��رورة عمل كل 
م��ا هو ممكن إلب��راز تراثنا احلضاري 
لتعزيز ارتباط اإلنس��ان بجماعته، 
ش��عبه، وباألرض وطن��ه، من اجل 
حش��د كل العوام��ل إلس��ترجاع 
التعاي��ش اجملتمع��ي، ال��ذي يع��د 
الرك��ن الرئي��س ف��ي األس��تقرار 
واألم��ن، مما يفس��ح اجمل��ال عريضاً 
للبناء والتقدم مب��ا يحقق العطاء 

املتبادل للجميع.«
واضاف »أن الدولة ترزح حالياً حتت 
اعب��اء تراج��ع العوائ��د النفطية، 
ومهام دحر ق��وى الظام املعتدية 
على س��يادة العراق وامن ش��عبه، 
وإعادة بناء ما خربوه، بالتالي ليس 
من الصحيح مطالبة الس��لطات 
الس��لطة  باألخ��ص  املعني��ة، 
التنفيذية بالتوجه نحو مش��اريع 
اآلثار والتراث، لك��ن ينبغي عليها 
تسهيل نشاط اجملتمع املدني احمللي 
واملنظمات الدولية، في مقدمتها 
اليونسكو، لدعم مشاريع حماية 
الت��راث اإلنس��اني من آث��ار العراق 
وبقية تراثه، ألنه ثروة لإلنس��انية 
جمع��اء. ومن ه��ذا املنطق ينبغي 
بلورة مش��اريع واضحة وحس��اب 
كلفها لتتوالها جهات مدنية من 
القطاع اخل��اص، وال بأس من دعم 
املنظمات الدولي��ة، لكن املنطلق 
ه��و ان نح��دد م��ا نري��د ووس��ائل 

حتقيق��ه بوضوح وش��فافية ودقة 
وس��بل  الكل��ف  حس��ابات  ف��ي 

األنفاق.«
واس��تنتج قناعة عميق��ة ب� »ان 
س��ومر وبابل وآش��ور هي اكبر من 
املنظم��ات الدولي��ة، واكب��ر م��ن 
يونس��كو، واي��ة منظم��ات دولية 
اخ��رى، مبا فيه��ا املؤسس��ة التي 
امثلها، لكن هذه املؤسس��ات لن 
تتحرك بجدية نحو التعاون معنا، 
ما لم نبدأ نحن العراقيني خطوات 
عملية، قد تكون بسيطة، لكنها 
تش��كل نقطة ش��روع صحيحة ، 
فمث��اً التحديد الواض��ح ملناطق 
اآلث��ار وحمايته��ا، والعم��ل عل��ى 

سامة مواقعها.«
ولفت االنتباه إل��ى »مخاطر عدم 
األقدام عل��ى ما يلب��ي متطلبات 
اليونس��كو وتنفيذ اش��تراطاتها 
بش��أن مس��تلزمات تثبي��ت ادراج 
األه��وار في الت��راث العاملي، حيث 
ان املراجع��ة س��تتم في منتصف 
شهر كانون األول املقبل، وبعكسه 
فان كل اجلهود الت��ي بذلت إلدراج 
األهوار في التراث العاملي ستضيع 

هباء.«
وكانت الس��يدة اجيال املوس��وي 
عضو مجلس محافظة ذي قار قد 
س��جلت على وزارة الثقافة واآلثار 
والسياحة عدم حضور ممثل لوزارة 

الثقافة في اللجنة املش��كلة في 
ذي قار حلماية اآلثار وتطوير األهوار، 
على عكس وزارة البيئة التي تتابع 
وتتعاون. من ناحية اخرى اش��ارت 
إلى ان اللقى املنقولة إلى املتحف 
الوطن��ي ال يت��م عرضه��ا إمنا يتم 
تكديسها بكل ما يعنيه من عدم 

توفير الصيانة واحلماية.
وق��ال محس��ن عزي��ز »إن األهوار 
الت��ي كان��ت تغط��ي 56 الف كم 
مربًع انحس��رت إل��ى 7 االف كم، 
حيث جزء رئيس م��ن 1200 موقع 
اث��ري يق��ع ضمنها ، مش��يرا إلى 
ان لس��ومر مكان��ة ف��ي وج��دان 
اإلنسانية جمعاء، ففي اور مواقع 
يتوق االجانب، بجانب املس��يحيني 
العراقيني، احلجيج لها. ومش��روع 
اح��د معامله��ا  الباب��ا كان  زي��ارة 
العاملي��ة ال��ذي ل��م يتحق��ق مع 
األس��ف ، بجانب األهمال والتلوث 
ال��ذي يدمر بيئ��ة األه��وار ويخرب 
التج��اوزات  إل��ى  إضاف��ة  اآلث��ار، 
والس��رقات احياناً ، كم��ا ان اهوار 
العراق تظل معبراً لهجرة 40 نوعاً 
من الطيور، منه��ا 12 نوعاً مهدداً 

باألنقراض.
وبحكم ما اتسمت به ورشة ذي قار 
من كفاءات علمية، حيث ش��ارك 
فيه��ا حش��د م��ن املتخصصني، 
منهم د. س��دخان الناش��ي الذي 

تن��اول »معايير العم��ل املدني في 
األه��وار بعد اضافته��ا إلى التراث 
العاملي«، ود. ع��دي بجاي والباحث 
عامر عبد ال��رزاق اللذين بحثا في 
»امل��دن األثرية للت��راث العاملي في 
ذي قار بني التصوي��ت والتطبيق«، 
والباحث��ة ش��ذى القيس��ي التي 
تناول��ت »قطاع التربي��ة احليوانية 
واث��ره في تنمية االقتصاد الوطني 
ودع��م مل��ف األه��وار«، فخرجت 
الورشة مبجموعة توصيات تناولت 
النهوض مبستوى السكان احملليني 
وتوفير مشاريع صغيرة للحيلولة 
دون ق��ص القص��ب وحماية حالة 
البيئة القائمة وتنميتها، من خال 
رفع كفاءة سكان األهوار واالرتقاء 
مبهاراته��م وتوظي��ف بعضها في 
صناع��ات تراثية وع��دم اخللط بني 
املكسب السياسي والثقافي في 
ملف األهوار، وحشد كل الطاقات 
لتأهي��ل مل��ف األه��وار ملراجع��ة 
اليونس��كو نهاي��ة الع��ام احلالي، 
ألن النش��اط السياسي وحده لن 
يضم��ن تثبي��ت إدراج األه��وار في 

الئحة التراث العاملي.   
كم��ا تناول��ت التوصي��ات العمل 
على توظي��ف اخلبرات العاملية في 
ترويج األه��وار عاملي��اً واإلفادة من 
اخلب��رات العاملي��ة في ه��ذا اجملال، 
حيث ان صخرة »الروش��ة« حتولت 

إلى معلم س��ياحي عاملي مقارنة 
بكل ما متتلكه اهوارنا من عناصر 
ج��ذب تفتق��ر للتس��ويق وتوعية 
س��كان األه��وار وبقي��ة املواطنني 
مبس��تلزمات احلفاظ عل��ى التنوع 
وحماي��ة  األه��وار  ف��ي  األحيائ��ي 
الطيور املهاجرة من القتل واالجتار 
العش��وائي والعمل عل��ى تهيئة 
محطات استراحة  مناسبة لزوار 
األهوار والسياحة فيه ، مبا يتجاوز 
امل��رور الس��ريع وتش��كيل هيئ��ة 
ترتبط برئيس الوزراء معنية بإدارة 
ملف األهوار واآلث��ار الكامنة فيه، 
لتج��اوز اخللط والتض��ارب القائم 

حالياً.
وتناول��ت التوصيات ايض��ا تنظيم 
اجملتم��ع  حت��رك  تس��هل  اج��راءات 
املدني والقطاع اخلاص ضمن خطة 
إحي��اء األه��وار وتطويره��ا ووض��ع 
خطة عملي��ة تش��جع املواطنني ، 
مادي��اً ومعنوياً ،  عل��ى إعادة اللقى 
واآلثار التي بحوزته��م مع التوعية 
باملسؤولية القانونية التي يتعرض 
له��ا املواطنون مبوجب قان��ون اآلثار 
وإقام��ة   2002 لس��نة   55 رق��م 
جامعة موقعية بالتعاون مع مراكز 
الدراس��ات واجلامع��ات العاملية في 
ذي قار، وتطوير قاعة املتحف احمللي..
)تعه��دت مؤسس��ة ام��ار بتول��ي 

تطوير املتحف احمللي وتأهيله.(
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مؤسسة )امار( الخيرية الدولية تقيم 3 ورش في ذي قار وميسان وبابل 

ثالث محافظات ذي 
قار وميسان وبابل 
تكتظ بالطبيعة 
المعطاء والتراث 
اإلنساني الشعبي 
المتوارث واآلثار 
العريقة عراقة 
المعرفة اإلنسانية 
والحرف األول 
والعجلة 

جانب من االجتماع

صندوق إعادة اإلعمار يتبرع 
بمواد طبية للنازحين 

تأمين مستحقات 
الفالحين والمزارعين 

في المحافظات

المسافرين والوفود 
تفتتح 4 فروع جديدة 
في محور حمام العليل

بغداد - الصباح الجديد:
برعاي��ة صندوق اع��ادة اعمار املناط��ق املتضررة من 
العمليات االرهابية وبالتعاون مع حملة )دواء ووفاء( 
التطوعي��ة التي تقودها الدكت��ورة فريال  فؤاد قام 
مجموع��ة من موظف��ي الصندوق بنقل ش��احنة  
محملة بأحتياج��ات العائ��ات  النازحة في)قضاء 
سنجار( ، باش��راف الدكتور مصطفى محمد امني 

الهيتي رئيس الصندوق .
واوضح��ت دائرة العاقات واالعام في صندوق اعادة 
اعمار املناطق املتضررة م��ن العمليات االرهابية ان 
الشاحنة تضم مجموعات من املستلزمات الطبية 

واملواد الدوائية .
واشارت الدائرة الى ان رئيس الصندوق الهيتي اشاد 
باملوقف االنس��اني الذي اضطلع��ت به حملة )دواء 
ووفاء( واجلهد املب��ذول من قبل الدكتوره فريال فؤاد 
وما قدموه من املس��اعدات للنازحني ، متمنيا لهم 

دوام املوفقية والنجاح خدمة لبلدنا الغالي .

بغداد  - الصباح الجديد: 
اعلنت وزارة التجارة تأمني املبالغ اخلاصة مبستحقات 
الفاح��ني واملزارع��ني املس��وقني حملصول��ي احلنطة 

والشلب في جميع احملافظات .
وقالت الوزارة في بيان لها اطلعت » الصباح اجلديد« 
على نس��خة منه ان م��اكات الوزارة اس��تكملت 
جميع مس��تلزمات توزيع املبالغ على مستحقيها 
من حي��ث اكمال الصك��وك والتدقي��ق في جميع 

معامات التسويق من خال ديوان الرقابة املالية .
واوضحت ان املبالغ اخملصصة للمستحقات وصلت 
املص��ارف ف��ي عم��وم احملافظات وبنس��بة ٨٠٪  من 
محم��وع املس��تحقات حملصولي احلنطة والش��لب 
للع��ام املاض��ي ، مش��يرة ال��ى انه��ا الحظت عدم 
مراجع��ة الفاحني لتس��لم مس��تحقاتهم برغم 
وص��ول املبال��غ الى احملافظ��ات واس��تكمال جميع 

االجراءات املتعلقة بآليات الصرف .
ودع��ت ال��وزارة ف��ي بيانها جمي��ع الفاح��ني الى 
مراجعة فروع الش��ركة العامة لتجارة احلبوب في 
بغداد واحملافظات لتسلم مستحقاتهم وبالنسبة 

التي اعلن عنها مبوافقة مجلس الوزراء . 

بغداد - الصباح الجديد:
اعلنت الش��ركة العامة لنقل املس��افرين والوفود 
احدى تشكيات وزارة النقل وبالتنسيق مع اجلهات 
املعني��ة ضمن اللجنة العليا الغاثة وايواء النازحني 
ع��ن فتح 4 ف��روع جديدة اخرى ضم��ن محور حمام 
العلي��ل )  الش��يخ يون��س،  املط��ار ،  العقرب وفرع 

اخمليم ( لنقل النازحني الى اخمليمات املعدة لهم .
واوض��ح مدي��ر قس��م املس��افرين محم��د دوحي 
املتواجد ضمن محاور املوصل انه بالتزامن مع تقدم 
ابطال القوات االمنية داخل احياء مدينة املوصل مت 
تكليفنا استنادا لتوجيهات املدير العام وبالتنسيق 
املباشر مع اجلهات املعنية لفتح محاور قريبة على 
اماكن تواجد العائات النازحة لنقلهم الى اخمليمات 

املعدة لهم .
وكانت الش��ركة العامة لنقل املس��افرين والوفود 
قد اعلنت مسبقا عن فتح محور حمام العليل مع 

بداية عمليات حترير اجلانب االمين ملدينة املوصل .

سعاد التميمي * 
والبيئ��ة  وزي��رة الصح��ة  اعرب��ت 
الدكتورة عديلة حمود غن غبطتها 
القامة االمتحانات النهائية للبورد 
اجلراح��ة  لتخصص��ات  العرب��ي 
البولي��ة في بغ��داد وعدت��ه اجنازا 
مج��ال  ف��ي  العلمي��ة  للحرك��ة 

الطب.
واك��دت الوزيرة خال اس��تقبالها 
لعدد من االساتذة والطاب العرب 
والعراقي��ني في دائرة مدينة الطب 
بع��د اكم��ال اج��راء االمتحان��ات 
النهائية  ان بغ��داد برغم الظروف 
التي مرت بها اال انها ستبقى رائدة 
في مجال احلركة العلمية الطبية 
خاصة وانه��ا خرج��ت الكثير من 
االس��اتذة الع��رب والعراقيني منذ 

مطلع القرن املاضي ولغاية االن.
من جانبهم ثمن الوفد من اساتذة 

وطاب اجله��ود الكبيرة التي تقوم 
بها وزي��رة الصحة في تطوير واقع 
الصح��ة ف��ي الع��راق والنه��وض 
باملس��توى العلم��ي الطب��ي ف��ي 

الع��راق كم��ا اثن��ى الوف��د الزائ��ر 
على حس��ن احلفاوة والضيافة في 

بلدهم الثاني .
كم��ا عدت وزي��رة الصح��ة اقامة 

للعراقب��ني  اجن��ازا  االمتحان��ات 
الحتض��ان  مدين��ة الط��ب وألول 
مرة منذ عق��ود االمتحان النهائي 
للب��ورد العربي للجراح��ة البولية 

ومبشاركة كبيرة للطلبة العرب 
وتابع مدير عام دائرة مدينة الطب 
الدكتور حس��ن محم��د التميمي 
س��ير االمتحان��ات وتوفي��ر جميع 
الجن��اح  الضروري��ة  املس��تلزمات 

االمتحان ,
وم��ن اجلدي��ر بالذك��ر ان 16 طالبا 
ش��اركوا في االمتحانات من االردن 
وفلسطني واليمن وسورية اضافة 
ال��ى 15 طالب��ا عراقي��ا بأش��راف 
األس��اتذة الع��رب م��ن الس��ودان 
 4 ال��ى  اضاف��ة  واالردن  وس��ورية 

اساتذة من العراق.

*اعالم الصحة 

وزيرة الصحة تعّد البورد
 العربي إنجازًا للحركة العلمية

منى خضير عباس*
بح��ث وف��د م��ن دائ��رة إحي��اء الش��عائر 
احلس��ينية م��ع محم��د القباجن��ي مدير 
مركز الدراس��ات التخصصي��ة في االمام 
امله��دي مبدينة النجف االش��رف ونقل له 
حتيات مدير عام الدائرة رائد داود مش��يهد 
ولاخوة في مركز الدراسات بدوام التوفيق 

في خدمة مذهب اهل البيت )ع( . 
كم��ا بح��ث الوف��د م��ع القباجني س��بل 
التواص��ل املش��ترك والتعاون ف��ي مجال 
طباعة الكت��ب واالصدارات واصدار االفام 
االربعيني��ة  بالزي��ارة  اخلاص��ة  الوثائقي��ة 

الش��ريفة وإظهار اجلوانب املشرقة جلهود 
خدمة زائري سيد الشهداء االمام احلسني 

)ع( .
م��ن جانب��ه رح��ب القباجن��ي بوف��د دائرة 
إحياء الش��عائر احلسينية  معربا عن بالغ 
ش��كره وتقديره للجهود الطيبة ملوظفي 
دائرة إحياء الش��عائر احلسينية لتفانيهم 
ف��ي خدمة زوار اهل البي��ت )ع( حيث ابدى 
القباجني رغبت��ه العميقة في التعاون مع 
دائرة إحياء الش��عائر احلسينية في إنشاء 
قس��م خاص على موقع مركز الدراس��ات 
التخصصية ف��ي االمام امله��دي  بالزيارة 

الص��ور  لع��رض  الش��ريفة   االربعيني��ة 
املش��رقة لش��عائر االم��ام احلس��ني ) ع( 
واجلوان��ب العظيمة للخدمة احلس��ينية 
وص��ور االيثار ف��ي ه��ذا الزح��ف املليوني 

املقدس .
واطلع وف��د الدائرة على ش��عب ووحدات 
مركز الدراس��ات التخصصي��ة في االمام 
امله��دي واالصدارات اخلاص��ة باملركز وادارة 
املوق��ع  وادارة  باملرك��ز  اخلاص��ة  املكتب��ة 

االلكتروني للمركز على شبكة الويب.

*اعالم الدائرة 

بغداد - الصباح الجديد:
أكدت وزارة العمل والشؤون االجتماعية 
ان ص��رف اعان��ة احلماي��ة االجتماعي��ة 
للمس��تفيدين الذين قدم��وا اعتراضات 
الى اللجان العليا للحماية االجتماعية 

سيكون على وفق السلم القدمي. 
وق��ال مدير دائ��رة احلماي��ة االجتماعية 
باش��رت  ال��وزارة  ان  املوس��وي  عقي��ل 
بصرف االعانة على وفق الس��لم القدمي 
الذين  املستفيدين  وكذلك  للمعترضني 
امليدان��ي  املس��ح  اس��تمارات  ارس��لت 
التخطي��ط  وزارة  ال��ى  به��م  اخلاص��ة 

، مش��يرا ال��ى ان املس��تفيدين الذي��ن 
ردت اعتراضاته��م س��يتم ايقاف صرف 
اعاناتهم كونهم متجاوزين على برنامج 

احلماية االجتماعية. 
واضاف مدي��ر الدائ��رة ان املس��تفيدين 
الذين تبني انهم دون مستوى خط الفقر 
يتم صرف االعانة لهم على وفق السلم 
اجلدي��د الذي اقره مجلس ال��وزراء والذي 
يبدأ م��ن 100 أل��ف دينار للف��رد وصوال 
الى 175 لاس��رة املكونة من اربعة افراد 
بالنسبة للرجل والى 225 ألفا بالنسبة 
للمرأة واسرتها املكونة من اربعة افراد. 

الى ذل��ك اعلن املوس��وي ايق��اف صرف 
للمس��تفيدين  االجتماعي��ة  االعان��ة 
الذي��ن يغ��ادرون الع��راق م��ن دون ع��ذر 
مش��روع ملدة تزيد على 6 اش��هر ، الفتا 
ال��ى ان هذا االيقاف يتواف��ق مع الهدف 
االس��اس الذي من اجله مت تشريع قانون 
احلماي��ة االجتماعية وهو ايصال االعانة 
ملستحقيها الفعليني. واوضح ان الوزارة 
تصرف االعانة للمس��تفيدين املوجودين 
داخ��ل الع��راق او الذين غادروه الس��باب 
مش��روعة يت��م اع��ام هيئ��ة احلماي��ة 

االجتماعية بها.

 اعالم الكهرباء
اقيمت في مقر املديرية العامة 
الكهربائي��ة  الطاق��ة  لنق��ل 
ملنطقة الفرات االعلى احتفالية 
مبناس��ية يوم املرأة العاملي الذي 
يصادف في الثام��ن من اذار كل 

عام ..

وك��رم املدي��ر الع��ام املهن��دس 
خال��د غ��زاي عطي��ة ع��ددا من 
املوظف��ات املتمي��زات ف��ي مقر 
املديرية والشبكات التابعة لها 
في محافظ��ات ) االنبار ، ديالى ، 

صاح الدين ( ..
واش��اد املدير الع��ام خال حفل 

التك��رمي ب��دور امل��رأة ف��ي بن��اء 
اجملتمع��ات عل��ى م��ر العص��ور 
وم��ا لعب��ت م��ن دور ف��ي بن��اء 
اجملتمع��ات املتحضرة وخصوصاً 
امل��رأة العراقية ملا س��طرته من 
ف��ي  ومش��رق  مش��رف  تاري��خ 
بن����اء اجملتم��ع العراق��ي برغم 

م��رت  الت��ي  واملأس��ي  احل��روب 
على بلدنا العزي��ز فدورها اليوم 
اليقل اهمي��ة عن دور الرجل في 
نصارع  ونحن  املس��ؤولية  حتمل 
الصعاب من اج��ل بناء مجتمع 
متحضر ودميقراطي وفي جميع 

مفاصل احلياة .

كهرباء الفرات األعلى تنّظم احتفالية بمناسبة يوم المرأة العالمي

صرف اإلعانة للمعترضين ضمن السّلم القديم 

»الشعائر الحسينية« تبحث مع 
القبانجي التعاون في مجال طباعة الكتب 

بغداد - الصباح الجديد:
طالب��ت وزارة الصح��ة والبيئ��ة 
أمان��ة بغ��داد واجله��ات الرقابية 
إيقاف  بالعم��ل عل��ى  اخملتص��ة 
ظاهرة جتريف البساتني واألراضي 
الزراعي��ة ف��ي محافظ��ة بغداد 
وحتديدا في منطقة الدورة ) قرب 

مصفى الدورة ( .
وق��ال  مدي��ر عام دائ��رة التوعية 

واإلعام البيئي أمير علي احلسون 
إن الف��رق الفنية التابعة ملديرية 
بيئة بغداد ولغرض جتريف األرض 
بالتنس��يق م��ع ش��رطة حماية 
بيئة الكرخ رصدت خال كشف 
ميدان��ي عل��ى بس��اتني النخيل 
) ق��رب مصف��ى ال��دورة ( تعرض 
أشجار النخيل إلى موت قممها 
النامي��ة نتيجة اإلهمال املتعمد 

لغرض جتريف األرض واستغالها 
إلغراض أخ��رى مما يع��د مخالفا 

للقوانني البيئية .
واوض��ح مدير بيئة بغ��داد مثنى 
حسن ان ظاهرة جتريف البساتني 
الغط��اء  تناق��ص  ال��ى  ي��ؤدي 
النبات��ي ال��ذي يحم��ي املدن من 
العواص��ف الترابي��ة ، مؤكدا ان  
الوزارة تسعى الى حتسني الواقع 

البيئ��ي للغابات والبس��اتني من 
خ��ال املطالبة بتفعيل القوانني 
والتش��ريعات التي متن��ع جتريف 
العلمية  الطرق  واتباع  البساتني 
واالهتم��ام به��ا وع��دم ممارس��ة 
االشجار بصورة عشوائية  قطع 
، مش��يرا ال��ى توعي��ة املواطنني 
بأهمية احملافظة على املساحات 

اخلضر .

واشار حسن الى ان هناك ضرورة 
الع��داد احصائي��ة ل��كل قضاء 
وناحية ف��ي كل محافظة فيما 
يخص جتريف البس��اتني وظاهرة 
الزحف العمران��ي ألعطاء صورة 
الظاه��رة  ه��ذه  ع��ن  واضح��ة 
لتسهيل عملية املعاجلة وحتديد 
مواقع ه��ذه البس��اتني وتفعيل 

القوانني ذات الصلة بشأنها .

وكان��ت وزارة الصح��ة والبيئ��ة 
ق��د اطلق��ت ف��ي وقت س��ابق 
حتذي��رات متك��ررة م��ن مخاطر 
والغابات  النخيل  جتريف بساتني 
و تعري��ض التن��وع االحيائي في 
واملطالب��ة  للتدمي��ر  الع��راق  
الرادع��ة  القوان��ني  بتفعي��ل 
للحفاظ على ه��ذه االراضي من 

االجنراف . 

البيئة تطالب بإيقاف عمليات تجريف البساتين في بغداد  
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عمان ـ أ ب ف:
أفرج��ت الس��لطات االردني��ة ام��س األح��د ع��ن 
اجلندي أحمد الدقامس��ة الذي قتل سبع طالبات 
انقض��اء  بع��د  وذل��ك   ،1997 اس��رائيليات ع��ام 
محكوميته، بحس��ب ما أف��اد وكالة فرانس برس 

أحد أفراد عائلته.
وف��ي اتص��ال هاتف��ي اجرت��ه معه فران��س برس 
ق��ال محمد يحي��ى الدقامس��ة، وهو عس��كري 
متقاعد وأحد ابناء عمومة اجلندي املفرج عنه، إن 
»السلطات االمنية أفرجت عن احمد الدقامسة 
ف��ي متام الس��اعة الواح��دة من ام��س االحد بعد 

انتهاء محكوميته ليصبح انسانا حرا طليقا«.
وأضاف إن »عائلته وأفراد العشيرة كانوا بانتظاره 
عند اطالق س��راحه من سجن باب الهوى« الواقع 
ف��ي محافظ��ة ارب��د على بع��د 90 كلم ش��مال 

العاصمة عّمان.
والدقامس��ة مس��جون من��ذ 13 آذار 1997 بع��د 
ان اطل��ق النار من س��الح رش��اش عل��ى طالبات 
إس��رائيليات كن ف��ي رحلة عند احل��دود االردنية-
االس��رائيلية فقتل منهن س��بعا وجرح خمس��ا 
وإحدى املدّرس��ات، وذلك بعد ثالث سنوات تقريبا 

على توقيع االردن معاهدة السالم مع اسرائيل.
م��ن جانبه، ق��ال ش��قيقه، باس��م الدقامس��ة 
لفرانس برس عبر الهاتف »أنا وكل واحد من أفراد 

العشيرة فرحتنا ال توصف بهذا اليوم«.
وأض��اف ان »املن��زل مل��يء باملهنئني وه��و جالس 
بصح��ة جيدة يرت��دي بدلة س��وداء وس��ط افراد 
عش��يرته واهل��ه وعائلته ووالدته الت��ي تبلغ من 

العمر 78 عاما«.
والدقامس��ة )46 عام��ا( أب لثالثة ابن��اء وهو من 
س��كان منطقة أبدر الواقعة ف��ي لواء بني كنانة 
في ارب��د ش��مال اململك��ة وكان عم��ره 26 عاما 

عندما حكم عليه بالسجن املؤبد.

تونس ـ رويترز:
قالت مصادر أمنية إن شرطيا واثنني من املسلحني 
امس األحد في تبادل إطالق نار بعد هجوم مباغت 
ملسلحني متطرفني على نقطة تفتيش في مدينة 

قبلي الواقعة جنوب البالد.
وهذا أول هجوم يستهدف دورية أمنية في مناطق 
سكنية منذ هجوم ش��نه مقاتلو تنظيم داعش 
العام املاض��ي على مدينة بن ق��ردان احلدودية مع 
ليبي��ا والتي صدت��ه الق��وات التونس��ية وقتلت 

خاللها عشرات املهاجمني.
وذكرت املصادر أن أربعة أش��خاص ميتطون دراجات 
نارية فتحوا الرصاص على نقطة تفتيش مبنطقة 

جنعورة في قبلي وقتلوا رجل أمن.
وق��ال مص��در أمني »استش��هد رجل أم��ن وُقتل 
إرهابيان اثنان في املواجهة بعد أن هاجم إرهابيون 
نقط��ة تفتيش ف��ي جنع��ورة على م��ن دراجات 

نارية.«

جورجيا ـ وكاالت:
أصيب 33 شخصا بجروح، بينهم 15 شرطيا خالل 
مواجهات اندلعت امس االول الس��بت ، بني قوات 

األمن واملتظاهرين مبدينة باتومي في جورجيا.
وأعلنت السلطات اجلورجية عن حتقيق السيطرة 
على الوضع في باتومي، مضيفة أنه مت توقيف 40 

شخصا خالل تفريق االحتجاجات.
وكانت شرطة باتومي أوقفت، امس االول السبت 
، 6 أش��خاص بعد أن حاولوا تقدمي دعمهم لسائق 

سيارة ارتكب مخالفة مرورية.
وجتمع نحو ألف شخص، في وقت الحق من امس 
االول السبت، بالقرب من مقر إدارة وزارة الداخلية 
ف��ي باتومي للمطالبة بإقالة رئيس ش��رطة مرور 
املدين��ة، حي��ث حتول التجم��ع إلى ان��دالع أعمال 

شغب واشتباكات بني احملتجني ورجال الشرطة.

إصابة 33 شخصًا خالل 
احتجاجات في جورجيا

األردن يفرج عن جندي قتل 
سبع اسرائيليات عام 1997

مقتل شرطي ومسلحين اثنين 
في هجوم جنوب تونس

 
متابعة الصباح الجديد:

كش��ف الرئيس الس��وري بشار 
األسد، عن اس��تعداده للتعاون 
م��ع نظي��ره األميرك��ي دونال��د 
السياس��ات  بش��أن  ترام��ب 
الواع��دة له في احل��رب األهلية 
اإلدارة  حتي��د  ول��م  الس��ورية، 
رس��مًيا عن  اجلديدة  األميركية 
املوق��ف املس��تمر من��ذ فت��رة 
طويل��ة للوالي��ات املتح��دة في 
معارضة نظام األسد مع الدعوة 
إل��ى انتق��ال سياس��ي لضمان 
االستقرار على املدى الطويل، إال 
أن ترام��ب أدى بتصريحات حتمل 
نوًعا م��ن اجملاملة إل��ى الرئيس 
األس��د خالل حملته االنتخابية 
حيث وصفه بأن��ه أكثر صرامة 
كلينت��ون  هي��الري  ع��ن  وذكاء 
وب��اراك أوباما قبل الق��ول بأنه 

كان »رجاًل سيئا«.
وأملح ترامب في إحدى مناظراته 
التليفزيونية إلى وقت مساعدة 
اجلي��ش األميركي والدعم املالي 
للجماع��ات املتمردة الس��ورية، 
مضيفا »نح��ن نعطيهم مزيًدا 
م��ن امل��ال، لكنن��ا ال نعلم من 

يكونوا«.
ترامب عن  ورّك��زت تصريح��ات 
احل��رب األهلية الس��ورية، على 
الفظائع التي ارتكبتها »داعش« 
بدال من جرائم احلرب املنس��وبة 

إل��ى ق��وات األس��د وحلفائ��ه، 
وأفاد الرئيس الس��وري أن تركيز 
ترام��ب يعّد نهًج��ا واعًدا ولكن 
دون ظهور مقترحات ملموسة، 
وأجاب األس��د عند س��ؤاله من 
ع��ن  الصيني��ني،  الصحافي��ني 
إمكانية التعاون مع إدارة ترامب 
»من الناحية النظرية نعم ولكن 
من الناحية العملية ليس بعد 

ألنه ليس هناك رابط بني سورية 
والواليات املتحدة على املتسوى 
الرسمي«، موضًحا أنه »لم يتم 
التواص��ل م��ع الرئي��س ترامب، 
دمش��ق مس��تعدة إل��ى إجراء 
محادث��ات رس��مية، لدينا املزيد 
من اآلمال بشأن احلزب األميركي 

بسبب اإلدارة اجلديدة«.
وأمر ترام��ب في كان��ون الثاني 

القادة العسكريني  بوضع خطة 
لهزمي��ة »داع��ش« ف��ي غضون 
أس��ابيع ولكن لم يت��م اإلعالن 
ع��ن تفاصي��ل االس��تراتيجية، 
ووصل مئات من مشاة البحرية 
األميركية والقادة العس��كريني 
إلى ش��مال س��ورية ف��ي األيام 
حلفائه��م  لتعزي��ز  األخي��رة 
املتمردي��ن ف��ي هجوم وش��يك 

عل��ى »داع��ش« ف��ي العاصمة 
ويكّث��ف  الرق��ة،  الفعلي��ة 
مخط��ط إدارة أوبام��ا التع��اون 
األميرك��ي م��ع ق��وات س��ورية 
الدميقراطية »SDF« والتي متّثل 
حتالف املتمردي��ن األكثر فعالية 
ضد »داع��ش« على األرض، إال أن 
هذه اخلطوة أثارت غضب تركيا 
الكردية  اجلماعات  اعتبرت  التي 

»إرهابي��ني« يدعم��ون فصائ��ل 
اجليش الس��وري احل��ر لدفعهم 
م��ن األراضي احملتل��ة على طول 
احلدود التركية، فيما نفى األسد 
بإعط��اء  اقتراح��ات حكومت��ه 
القوات،  لنش��ر  األخضر  الضوء 
مّتهًما الوالي��ات املتحدة بخلق 
املش��اكل وتدمير البل��دان التي 

تعاني من احلروب التداخلية.

رام اهلل ـ رويترز:
امس  قال مسؤولون فلسطينيون 
االول الس��بت إن مبعوث��ا ل��إدارة 
األميركية س��يصل هذا األس��بوع 
إلى املنطقة إلج��راء مباحثات مع 
اجلانبني الفلسطيني واإلسرائيلي.

وق��ال مس��ؤول فلس��طيني كبير 
األميرك��ي  املبع��وث  إن  لرويت��رز 
س��يلتقي  جرينب��الت  جيس��ون 

بالرئي��س الفلس��طيني محم��ود 
عباس يوم الثالثاء في رام اهلل.

ويأت��ي لقاء املبع��وث األميركي مع 
الرئيس الفلس��طيني بعد مكاملة 
هاتفية ي��وم اجلمع��ة املاضية بني 
عب��اس والرئيس األميرك��ي دونالد 

ترامب.
عض��و  مجدالن��ي  أحم��د  وق��ال 
اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير 

ص��وت  إلذاع��ة  الفلس��طينية 
فلس��طني »خ��الل أي��ام س��يصل 
مستشار للرئيس ترامب للعالقات 
الدولي��ة جرينب��الت. س��يكون له 
لقاء م��ع الرئيس عب��اس ولقاءات 
متع��ددة مع العديد م��ن القيادات 

الفلسطينية اخملتلفة.«
وأض��اف »أعتق��د أن له��ذه الزيارة 
بالدرج��ة  اس��تطالعيا  طابع��ا 

األساسية. س��يركز فيها املبعوث 
عل��ى القضايا األساس��ية ومنها 
بش��كل  االس��تيطان  موض��وع 

رئيسي.«
وأوضح أن »هذه الزيارة قد تساعد 
اإلدارة األميركية على وضع رؤيتها 

للمسيرة السياسية القادمة.«
املس��ؤولني  م��ن  ع��دد  ورأى 
الفلسطينيني في االتصال الهاتفي 

ال��ذي جرى بني عب��اس وترامب يوم 
اجلمعة املاضي تأكيدا على أهمية 

القضية الفلسطينية.
وق��ال نبي��ل أب��و ردين��ة املتح��دث 
باس��م الرئاسة الفلس��طينية أن 
االتص��ال الهاتفي ولقاء عباس مع 
مدي��ر اخملابرات املركزي��ة األمريكية 
قب��ل أس��بوعني »ه��ي ب��ال ش��ك 
تطورات  برس��م مس��ار  تس��اهم 

أحداث املرحلة املقبلة خاصة فيما 
يتعل��ق مبضم��ون أو توقي��ت هذه 

االتصاالت.«
وأضاف في تصري��ح صحفي بثته 
الرسمية  الفلس��طينية  الوكالة 
»أن هذه االتصاالت عالية املستوى 
نزع��ت األوه��ام اإلس��رائيلية ب��ان 
ش��ريكا  لي��س  عب��اس  الرئي��س 

للسالم.«

صنعاء ـ رويترز:
قال مسؤول محلي إن 22 مدنيا على 
األق��ل قتلوا اجلمعة املاضي  وأصيب 
العش��رات عندم��ا أصاب��ت ضرب��ة 
الس��عودية  بقيادة  للتحالف  جوية 
س��وقا بغ��رب اليمن وتس��ببت في 

اندالع حريق.
وأطلق��ت مقاتالت التحالف العربي 
صواريخ سقطت على سوق للقات 
قرب بل��دة اخلوخة الت��ي تطل على 
بصي��د  وتش��تهر  األحم��ر  البح��ر 

األسماك.
وكي��ل  العزع��زي  هاش��م  وق��ال 
محافظ��ة احلديدة إن عم��ال اإلنقاذ 
أخرج��وا جثث��ا م��ن حت��ت األنقاض 
بعضه��ا احت��رق لدرج��ة ش��وهت 

معامله.
وأض��اف »غ��ارة جوي��ة اس��تهدفت 
سوقا شعبية مبديرية اخلوخة فقتل 
جميعه��م  العش��رات.  وج��رح   22
مدني��ون ال يحم��ل أي منه��م حتى 

بندقية صيد.«
وتس��يطر جماعة احلوثي املتحالفة 
م��ع إي��ران عل��ى اخلوخ��ة ومدين��ة 
احلوثيون  اجمل��اورة. وس��يطر  احلديدة 
عل��ى العاصم��ة صنعاء مم��ا اضطر 
حكوم��ة الرئيس عبد رب��ه منصور 

هادي لتركها.
وانتزعت الق��وات اليمنية املدعومة 
من قوات خليجية عربية السيطرة 
عل��ى مدينة اخمل��ا اجلنوبي��ة املطلة 
عل��ى البحر األحمر الش��هر املاضي 

في هجوم مهد الطريق أمام التقدم 
ص��وب مدين��ة احلديدة الس��احلية 

الرئيسية.
وقال متحدث باس��م مفوضية األمم 
املتح��دة العلي��ا لش��ؤون الالجئني 
في مؤمت��ر صحفي ف��ي جنيف يوم 
اجلمعة إن القتال على ساحل اليمن 
الغرب��ي تس��بب في نزوح م��ا يقرب 
من 50 ألف مواطن خالل األس��ابيع 
أطف��ال  بينه��م  األخي��رة  الس��تة 
التغذي��ة اضطرتهم  يعانون س��وء 
الظ��روف للعيش في م��دارس وفي 

خيام نصبت بالشوارع.
ويعرق��ل إغ��الق األط��راف املتحاربة 
طرق��ا رئيس��ية وصول املس��اعدات 

اإلنسانية ملن يحتاجونها.

وفي غضون ذل��ك ارتفعت حصيلة 
قتلى التفجيرين اللذين اس��تهدفا 
احد احياء دمشق القدمية امس االول 
الس��بت ال��ى 74 قتي��ال غالبيتهم 
من ال��زوار العراقيني وبينهم ثمانية 
اطف��ال عل��ى االق��ل، وفق م��ا افاد 
املرصد السوري حلقوق االنسان امس 

االحد.
احدهم��ا  تفجي��ران  واس��تهدف 
الس��وري،  املرص��د  وف��ق  انتح��اري 
ام��س االول الس��بت منطق��ة تقع 
فيها مقب��رة باب الصغي��ر في حي 
الشاغور في املدينة القدمية. وتضم 
املقبرة اضرحة بعضها مزارات دينية 

شيعية وسنية.
وق��ال مدير املرص��د الس��وري رامي 

عبد الرحم��ن لوكال��ة فرانس برس 
»ارتفعت حصيلة التفجيرين لتصل 
ال��ى 74 قتيال، بينه��م 43 من الزوار 
العراقي��ني و11 مدنيا س��وريا فضال 
ع��ن 20 من ق��وات الدف��اع الوطني 

والشرطة السورية«.
واش��ار عب��د الرحمن ال��ى ان ارتفاع 
احلصيل��ة يعود ال��ى وف��اة البعض 
متأثري��ن بجروحهم، موضحا ان بني 
القتل��ى ايضا »ثماني��ة اطفال على 

االقل«.
وكان املرصد الس��وري اف��اد في آخر 
حصيلة له امس االول الس��بت عن 
مقتل 59 ش��خصا، بينه��م 47 من 
زوار املقام��ات الديني��ة و12 مقات��ال 
س��وريا موالي��ا للنظ��ام، فضال عن 

اصابة العشرات بجروح.
وفي وقت س��ابق امس االول السبت 
العراقي��ة  اخلارجي��ة  وزارة  اعلن��ت 
ان »االحص��اءات االولية تش��ير الى 
سقوط قرابة أربعني شهيدا عراقيا 
ومئة وعشرين جريحا بعد استهداف 

حافالتهم بعبوات ناسفة«.
السيدة  ومنطقة  دمش��ق  وتشهد 
حرك��ة  العاصم��ة  جن��وب  زين��ب 
س��ياحية ديني��ة كثيف��ة خصوصا 
للعراقيني وااليرانيني الشيعة الذين 
يأت��ون برغ��م احلرب لزي��ارة املقامات 

الدينية.
وقال احد س��كان احلي لفرانس برس 
ان انفجارا أول دوى تاله الثاني بعدما 

جتمع الناس في املكان قرب املقبرة.

عباس يلتقي بمبعوث أميركي في رام اهلل يوم غدا الثالثاء

مقتل 22 مدنيًا في ضربة جّوّية للتحالف بقيادة السعودية باليمن

توّقع انتهاء الحرب األهلية السورية بحلول عام 2018 بانتصار قّواته

الرئيس بشار األسد يبدي استعداده للتعاون 
مع نظيره ترامب لضمان االستقرار

ألمح ترامب في إحدى 
مناظراته التليفزيونية 

إلى وقت مساعدة 
الجيش األميركي 

والدعم المالي 
للجماعات المتمردة 

السورية، مضيفا »نحن 
نعطيهم مزيدًا من 

المال، لكننا ال نعلم من 
يكونوا

الرئيس السوري بشار األسد

تقـرير

امستردام ـ أ ب ف:

الش��غب  مكافح��ة  ش��رطة  فرق��ت 
الهولندي��ة بالق��وة مظاه��رة مؤي��دة 
للرئي��س الترك��ي رجب طي��ب أردوغان 
ف��ي روت��ردام وس��ط تصاع��د األزم��ة 
الدبلوماس��ية بني تركيا وهولندا التي 
ش��هدت منع وزيرة تركية من الوصول 
إلى مبنى قنصلية بالدها واصطحابها 

إلى خارج احلدود.
واس��تخدمت ق��وات الش��رطة مدافع 
املياه لتفريق احملتجني الذي قدر عددهم 
بنح��و أل��ف متظاه��ر جتمع��وا خارج 

القنصلية.
والش��ؤون  األس��رة  وزي��رة  وكان��ت 
االجتماعي��ة في تركي��ا، فاطمة بيتول 
س��ايان كايا، قد وصلت ع��ن طريق البر 
امس االول السبت قبل جتمع يستهدف 

إقناع الناخبني األتراك في هولندا.
وم��ن املق��رر أن يدلي الناخب��ون األتراك 
بأصواتهم في استفتاء الشهر املقبل 

حول توسيع صالحيات أردوغان.
لك��ن عندما وصل��ت الوزي��رة، رفضت 
الس��لطات الهولندي��ة الس��ماح لها 

بدخ��ول القنصلي��ة، مما أثار س��يال من 
التغريدات الغاضبة مبوقع تويتر.

بعدم��ا  هولن��دا  كاي��ا  غ��ادرت  وق��د 
اصطحبتها الش��رطة إل��ى احلدود مع 
أملاني��ا، وذلك بحس��ب ما أك��ده عمدة 
روت��ردام ف��ي وق��ت مبك��ر م��ن صباح 

األحد.
وكانت هولندا قد منعت السبت هبوط 
طائ��رة وزي��ر اخلارجي��ة مول��ود جاويش 
أوغلو ف��ي روت��ردام. وتوج��ه أوغلو إلى 
مدينة ميت��ز الفرنس��ية إللقاء كلمة 

أمام حشود من األتراك هناك.
وقال رئيس احلكوم��ة الهولندية مارك 
روته على موقع فيسبوك إن »محاوالت 
إيج��اد حل��ول مقبول��ة ب��ني البلدي��ن 
ثبت أنه��ا مس��تحيلة« واصفا وصول 
الوزي��رة التركي��ة إلى روت��ردام بأنه غير 

»مسؤول«.
وردت الوزيرة التركية بتغريدة على تويتر 
قائل��ة »يج��ب على العال��م أن يتحرك 
باس��م الدميقراطية أمام ه��ذا الفعل 
الفاش��ي. هذا الس��لوك ض��د وزيرة ال 

ميكن قبوله«.
وط��ردت اله��اي وزيرة العائل��ة التركية 
التي وصلت الى روتردام بعد ساعات من 

منع الس��لطات الهولندي��ة زيارة لوزير 
اخلارجية التركي ال��ذي كان يفترض ان 
يحضر جتمعا مؤيدا للرئيس رجب طيب 

اردوغان في املدينة نفسها.
وردا عل��ى اع��الن هولن��دا ام��س االول 
الس��بت من��ع هب��وط طائ��رة مول��ود 
تش��اوش اوغلو عل��ى اراضيها، اغلقت 
انق��رة الط��رق املؤدي��ة ال��ى الس��فارة 
والقنصلي��ة الهولنديتني ووصفت قرار 

الهاي بانه من »بقايا النازية«.
وكان يفترض ان يحضر تش��اوش اوغلو 
جتمع��ا نظمت��ه اجلالي��ة التركي��ة في 
روتردام في اطار احلملة قبل االستفتاء 
املق��رر اجراؤه في تركيا في 16 نيس��ان 

حول تعزيز الصالحيات الرئاسية.
لك��ن الوزير التركي متك��ن من الهبوط 
في ميتز بشرق فرنسا حيث يفترض ان 
يش��ارك االحد في جتمع بدعوة من فرع 
احت��اد الدميوقراطيني االت��راك االوروبيني 
ف��ي منطق��ة اللوري��ن، ال��ذي ينظ��م 
جتمع��ات انتخابية حل��زب اردوغان حزب 

العدالة والتنمية.
واك��د مصدر دبلوماس��ي فرنس��ي ان 
»وزارة اخلارجي��ة ابلغت بق��دوم الوزير« 
»حض��ور  ان  عل��ى  مش��ددا  الترك��ي، 

الوزير الترك��ي للتجمع ،مرتبط بحرية 
التجمع«.

ف��ي روتردام، قامت الس��لطات بترحيل 
وزي��رة االس��رة التركي��ة فاطم��ة بتول 
س��ايان كايا التي وصلت برا من مدينة 
دوسلدورف االملانية امس االول السبت.
ووصف��ت احلكوم��ة الهولندي��ة قدوم 
وزيرة االس��رة بانه عمل »ال مس��ؤول«. 
وقالت احلكومة في بيان »قلنا وكررنا ان 
السيدة كايا ليست موضع ترحيب في 

هولندا ،لكنها قررت مع ذلك السفر«.
وق��ال رئي��س بلدي��ة روت��ردام احمد ابو 
طالب للصحافي��ني ان الوزيرة التركية 
»ط��ردت ال��ى البلد ال��ذي ات��ت منه«. 
واضاف انه بعد ساعات من املفاوضات 
»تب��ني انه من املس��تحيل التوصل الى 

حل«.
وكان��ت الوزي��رة التركي��ة صرحت »لن 
ارحل ما لم يسمح لي بلقاء مواطنينا 

ولو خلمس دقائق«.
وجتم��ع نحو الف متظاهر وهم يرفعون 
االع��الم التركي��ة امس االول الس��بت 
ام��ام قنصلي��ة تركيا في روت��ردام قبل 
مس��تخدمة  الش��رطة  تفرقه��م  ان 

خراطيم املياه.

وصفت قرار الهاي بأنه من »بقايا النازية«

أزمة مفتوحة بين أنقرة والهاي وإبعاد وزيرين تركيين من هولندا

تظاهرات األتراك في هولندا
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7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد:

قالت ش��ركة نفط اجلنوب التابعة 
ل��وزارة النف��ط أنه��ا أجن��زت حف��ر 
250 بئراً جديداً ف��ي حقل الرميلة 
النفط��ي غرب��ي البص��رة، لتص��ل 
نس��بة إنتاج احلقل ال��ى 610 آالف 
برميل يوميا، أي ما يعادل نسبة 24 

% من إجمالي اإلنتاج.
وقال مدي��ر الهيئة حس��ن محمد 
حس��ن في تصري��ح صحاف��ي، أن 
»هيئة التشغيل في حقل الرميلة 
أكملت حفر 50 بئ��راً جديدة خالل 
الثمانية عشر ش��هراً فقد متكنت 
الهيئة من إدامة برنامج حفر اآلبار 
اجلديدة برغ��م الضائقة املالية في 
املوازنة التي تس��ببت بخفض عدد 
أبراج احلفر العاملة من س��تة أبراج 

إلى اثنني منذ أوائل عام 2016«.
ويأت��ي أغل��ب االنت��اج العراقي من 
النف��ط اخلام من احلق��ول اجلنوبية 
والوس��طى للبالد الس��يما حقول 
الرميلة التي تنتج نحو النصف من 
االجمال��ي اضافة ال��ى حقول غرب 

القرنة ومجنون في البصرة.
وكان��ت وزارة النف��ط اعلنت حجم 
النهائي��ة للنفط اخلام  الص��ادرات 
وااليرادات املتحققة لشهري كانون 
الثان��ي وش��باط املاضي��ني للع��ام 
2017، الصادرة عن ش��ركة تسويق 
النفط »سومو«، مبينة أن الواردات 
للشهرين املذكورين بلغت نحو 9.5 

مليارات دوالر.
وقال املتحدث الرسمي باسم وزارة 
النفط عاصم جه��اد، ان »مجموع 
الكمي��ات املص��درة 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«.
عاملي��اً، هب��ط النف��ط م��ن جديد 
لتس��جل أسعاره أدنى مستوى في 
ثالثة أش��هر م��ع اس��تمرار تخارج 
املس��تثمرين من مراكز تستند إلى 
توقع��ات بارتفاع اخلام بفعل اخملاوف 
من أن تكون تخفيضات اإلنتاج التي 

قادته��ا أوبك لم تقلص بعد تخمة 
اإلمدادات في األسواق العاملية.

وهبط اخلام األميركي نحو تس��عة 
باملئ��ة منذ إغ��الق ي��وم الثالثاء في 
أكبر انخف��اض على مدار ثالثة أيام 

منذ شباط 2016.
وانخفض اخلام األميركي 79 س��نتا 
أو ما يع��ادل 1.6 باملئ��ة إلى 48.49 
دوالر للبرميل في التسوية في حني 
نزل خام القياس العاملي مزيج برنت 
82 س��نتا أو 1.6 باملئ��ة إلى 51.37 

دوالر للبرميل.
وهبط اخلام األميركي دون 50 دوالرا 
للبرميل ي��وم اخلميس للمرة األولى 

منذ كان��ون األول. وعبر بعض كبار 
منتج��ي النف��ط مثل الس��عودية 
واإلم��ارات ع��ن مخاوفه��م من أن 
ت��ؤدي زيادة إنت��اج النفط الصخري 
األميرك��ي إلى تقوي��ض جهودهم 

الرامية إلى تخفيض اإلنتاج.
وقالت ش��ركة بيك��ر هيوز خلدمات 
الطاق��ة ي��وم اجلمعة إن ش��ركات 
احلفر زادت ع��دد املنصات النفطية 
مبقدار ثماني منصات في األس��بوع 
املنتهي في العاشر من آذار ليرتفع 
إجمال��ي ع��دد منصات احلف��ر إلى 
617 منص��ة وه��و أكبر ع��دد منذ 

أيلول 2015.

»الكهرباء«: 94 % نسبة الدعم الحكومي على التجهيز

»اتحادات مهنية« تطلق مبادرة لتأسيس مجلس اقتصادي أعلى
بإشراك القّطاع الخاص

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن��ت وزارة الكهرباء، أن معدل 
مبل��غ اس��تهالك املواط��ن م��ن 
ضم��ن  الكهربائي��ة  الطاق��ة 
مشروع االس��تثمار ال يتجاوز ال� 

50 ألف دينار شهرياً.
وق��ال املتح��دث باس��م ال��وزارة، 
مصع��ب املدرس، في بي��ان له، أن 

»تعرفة أجور إس��تهالك الطاقة 
الكهربائية مدعومة من احلكومة 
وتصل نس��بة الدع��م احلكومي 
الى %94«، نافي��اً ما مت تناقله في 
بعض وسائل اإلعالم بورود قوائم 

عالية للمواطن.
وأوضح املدرس أن »مبالغ القوائم 
الت��ي صدرت هي مبالغ ميس��رة 

جلمي��ع املش��تركني، ومعدالته��ا 
تراوح��ت ب��ني 5 األف إلى 50 ألف 
دينارش��هرياً, كون احتساب أجور 
اإلس��تهالك جاء عل��ى وفق هذا 
املشروع هي ملدة 30 يوماً بدال من 
60 يوم��اً كما كان في الس��ابق، 
وه��ذا األم��ر يضم��ن للمواط��ن 
العودة إلى نسبة الدعم احلكومي 

العالية كل 30 يوماً«.
امل��الكات  أجن��زت  ذل��ك،  ال��ى 
ف��ي  والفني��ة  الهندس��ية 
املديري��ة العام��ة لنق��ل الطاقة 
الوس��طى  املنطقة  الكهربائية/ 
أعمال الصيانة الدورية لعدد من 
محطاته��ا التحويلي��ة، في وقت 
باشرت فيه املديرية العامة لنقل 

الطاق��ة الكهربائي��ة في اجلنوب 
باعمال الصيانة الدورية لعدد من 

الشبكات الكهربائية.
االعم��ال  ان  امل��درس  واوض��ح 
القرنة  تضمنت صيانة مبحط��ة 
اس��تمرارها  لضم��ان  اجلدي��دة 
بالعم��ل ورف��ع جاهزيته��ا, ال��ى 
جان��ب معاجلة ع��ارض فني على 

احملولة الرئيسة رقم/1 في محطة 
الس��ماوة القدمية واع�ادتها الى 
العمل بوق��ت قياس��ي, وكذلك 
ف��ي  التي��ار  محول��ة  اس��تبدال 

محطة الرفاعي.
وتأتي هذه االعمال من اجل ضمان 
اس��تمرار جتهيز املواطنني بالتيار 

الكهربائي باعلى قدر ممكن. 

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت احت��ادات مهنية متثل جانباً 
مهماً من القطاع اخلاص العراقي، 
تأسيس اجمللس االقتصادي األعلى 
بهدف توحي��د جهود هذا القطاع 
للنه��وض  املس��تقبلية  وال��رؤى 
القط��اع  يك��ون  وأن  باالقتص��اد، 
اخلاص شريكاً رس��مياً للحكومة 

في صنع القرار االقتصادي.
وتضم االحتادات املهنية املؤَسسة 
بقان��ون، »الصناع��ات العراقي��ة« 
و»احت��اد  التجاري��ة«  و»الغ��رف 
الفالحية«  و»اجلمعيات  املقاولني« 
إلى  التأمني«، وص��والً  و»جمعي��ة 
»رابط��ة الس��فر والس��ياحة في 
العراق« ونخبة من خبراء االقتصاد 

ورجال املال واألعمال.

أده��م  املب��ادرة  مؤس��س  وق��ال 
الفخ��ار، إن املب��ادرة الت��ي ُقدمت 
»تضمن��ت  ال��وزراء  رئي��س  ال��ى 
إق��رار الس��تراتيجيات القصي��رة 
أو الطويل��ة األمد والتنس��يق بني 
مفاصل االقتصاد الوطني لقيادة 

امللف االقتصادي«.
وأوض��ح أن ذل��ك يك��ون »برؤي��ة 
موح��دة وملزم��ة للتطبيق لكل 
القطاعات املعنية، ويقابلها تعدد 
مصادر قيادة هذا امللف من جانب 
الدولة إلدارة االقتصاد  مؤسسات 
الوطن��ي، ويكون القط��اع اخلاص 
ش��ريكاً رس��مياً للدول��ة مبوجب 
الدس��تور يعتزم بكل تخصصاته 
ورجاالت��ه وخبراته املش��اركة في 
صن��ع القرار االقتص��ادي الوطني، 

خصوصاً أن ه��ذا القطاع يعتمد 
مب��دأ اجل��دوى الفعلي��ة م��ن أي 
عملي��ة اقتصادي��ة يخت��ص بها، 
ويرفض الفس��اد في مؤسس��اته 

اخلاصة«.
ولف��ت الفخ��ار إل��ى أن األه��داف 
والغايات »تتمثل في قيادة االقتصاد 
كسلطة تنفيذية اقتصادية عليا 
ال��وزراء،  رئي��س مجلس  برئاس��ة 
تض��م ممثل��ي احلكومة م��ن وزراء 
املال والتخطيط والزراعة والنفط 
والنقل واالتصاالت والبنك املركزي 
والكهرب��اء  والتج��ارة  العراق��ي 
واإلس��كان واملوارد املائية. وينضم 
إليها أيضاً خبراء االقتصاد ورجال 
االحت��ادات  وترش��حهم  األعم��ال، 
الرسمية املهنية العاملة مبوجب 

القانون«.
وأش��ار، في حديث نقلته »احلياة« 
الدولية على موقعها اإللكتروني، 
إلى أن اتخاذ القرار في هذه املبادرة 
»يكون بغالبي��ة التصويت 51 في 
املئة وفقاً لعدد احلضور وليس عدد 
األعضاء لتفويت الفرصة أمام أي 

نية لعرقلة اإلقرار أو التشريع«.
ولفت رئيس احتاد الغرف التجارية 
العراقي��ة جعف��ر احلمدان��ي، إلى 
»جهود االحت��ادات املهنية إليصال 
ص��وت القطاع اخل��اص مبا يحمله 
من مش��ورة وخبرات ملرك��ز القرار 
احلكومي«. وأوضح أن االحتاد »يضم 
مراكز استش��ارات اقتصادية من 
خيرة خبراء التجارة، وكانت دؤوبة 
على إع��داد التوصيات واملش��ورة 

لصناع القرار«.
وائ��ل  القضائ��ي  اخلبي��ر  وأك��د 
»وض��ع  أهمي��ة  اللطي��ف  عب��د 
بعدم��ا  واضح��ة،  اس��تراتيجية 
مضت س��نوات م��ن الضياع وفي 
غي��اب رؤية جلي��ة مركزية لقيادة 
الع��راق االقتصادية، ما  مق��درات 
أوصلن��ا الى هذه احل��ال املؤملة في 
انح��دار مؤش��رات تق��ومي الوضع 
االقتص��ادي، م��ا يحتم ض��رورات 
االقتص��ادي  اجملل��س  تأس��يس 

األعلى«.
يتول��ى  أن  وش��دد عل��ى ض��رورة 
القط��اع اخل��اص »إدارة العملي��ة 
االقتصادي��ة مع رس��م سياس��ة 
لتحويل كل قطاعات اإلنتاج العام 
في مؤسسات الدولة إلى القطاع 

اخلاص احلقيقي«.
واعتب��ر رئي��س احت��اد الصناع��ات 
العراق��ي عل��ي صبي��ح، أن »أحد 
إجن��ازات املب��ادرة الوطني��ة يتمثل 
بتوحيد رؤى قيادات ممثلي القطاع 
الرس��ميني  احلقيقي��ني  اخل��اص 
املمَثل��ني باحت��ادات مهني��ة له��ا 
الدول��ة  نش��أة  من��ذ  تاريخه��ا 

العراقية«. 
وق��ال: »ح��ان الوق��ت ك��ي تتبنى 
الرس��مية  املهني��ة  االحت��ادات 
يخولها  قانون  املؤسس��ة مبوجب 
حق اخلطاب الرس��مي املوحد في 
احلكومة  رسمي، ملشاركة  شكل 
في قيادة مقدرات البالد، مقدمني 
خدماته��م مب��ا يعزز مس��يرة بناء 

اقتصاد سليم ومعافى«.

ما يعادل 24 % من اإلجمالي

»نفط الجنوب«: 610 آالف برميل يوميًا إنتاج حقل الرميلة

كانت وزارة النفط 
اعلنت حجم الصادرات 
النهائية للنفط الخام 
وااليرادات المتحققة 
لشهري كانون الثاني 
وشباط الماضيين للعام 
2017، الصادرة عن 
شركة تسويق النفط 
»سومو«

مبنى شركة نفط اجلنوب

الصباح الجديد ـ وكاالت:
زادت روس��يا احتياطياته��ا الدولي��ة، منذ مطلع 
العام اجلاري، مبقدار 19.593 مليار دوالر، لتس��جل 

في آذار رقما عند 397.334 مليار دوالر.
وخ��الل الش��هر املاض��ي، ارتفع��ت االحتياطيات 
مبقدار 6.749 مليار دوالر، بعد أن بلغت في آذار نحو 
397.334 مليار دوالر، مقاب��ل 390.585 مليار دوالر 

في شباط، وفقا لبيانات البنك املركزي الروسي.
وفي الع��ام 2016، صع��دت االحتياطي��ات مبقدار 
9.342 مليار دوالر، من 368.399 مليار دوالر بلغتها 
ف��ي كانون الثاني 2016 إل��ى 377.741 مليار دوالر 

في كانون الثاني 2017.
وبلغت احتياطيات روس��يا الدولية أعلى مستوى 
عل��ى اإلط��الق ف��ي اَب 2008، حينه��ا س��جلت 

596.556 مليار دوالر.
واحتياطات روسيا الدولية، عبارة عن أصول أجنبية 
عالية الس��يولة موج��ودة لدى املص��رف املركزي 
واحلكومة الروس��ية، وتتألف م��ن الذهب، والنقد 
األجنبي، وحقوق الس��حب اخلاص��ة، واالحتياطي 

في صندوق النقد الدولي.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
سجلت الواليات املتحدة، في شباط املاضي، عددا 
كبيرا من الوظائف املس��تحدثة تخطت توقعات 
احملللني، فيما تراجعت نس��بة البطالة، على وفق 

أرقام نشرتها وزارة العمل.
واس��تحدث االقتصاد األميركي 235 ألف وظيفة، 
ف��ي حني كان احملللون يتوقع��ون 188 ألف وظيفة 
جديدة. في املقابل، تراجعت نس��بة البطالة إلى 

.4.7%
وم��ن املتوق��ع أن تدف��ع ه��ذه األرق��ام اإليجابي��ة 
االحتياط��ي الفدرال��ي األميرك��ي، ال��ذي يعق��د 
اجتماعا حول سياس��ته النقدية في 14 و15 من 
آذار، لرفع مع��دالت الفائدة، مثلما أملح إليه قادته 

مرارا.
وتش��ير البيان��ات إل��ى أن قط��اع إنت��اج الس��لع 
اس��تحدث وحده 95 ألف وظيف��ة، محققا رقما 
قياس��يا منذ 17 عاما. ومن عوامل هذا التحسن 
ظروف الطقس اجلي��دة بصورة اس��تثنائية لهذا 
الش��هر من السنة، ما س��اهم في خلق 58 ألف 
وظيف��ة جديدة، ف��ي حني دعم قط��اع التصنيع، 
الذي يش��كل أحد ركائز سياس��ة الرئيس دونالد 

ترامب، البيانات ب� 28 ألف وظيفة.
ومن املؤشرات األخرى على تسارع االقتصاد، زيادة 
متوس��ط األجر مبقدار 6 س��نتات إلى 26.09 دوالر، 
بعدما ارتفع 5 س��نتات في كان��ون الثاني. ويتابع 
البنك املركزي، الذي يرص��د زيادة التضخم، تطور 

األجور عن كثب.

لندن ـ رويترز:
ارتف��ع الذهب بع��د أن هبط في وقت س��ابق من 
اجللسة إلى أدنى مس��توياته في خمسة أسابيع 
بع��د تقرير دون التوقع��ات للوظائف غير الزراعية 
في الواليات املتحدة تس��بب في انخفاض الدوالر 

والعائد على سندات اخلزانة األميركية.
وفاقت بيانات وزارة العمل األميركية، التي تظهر 
أن الوظائ��ف غير الزراعي��ة زادت 235 ألف وظيفة 
الش��هر املاضي، توقعات رس��مية لكنها لم تكن 
كافي��ة إلرض��اء أولئك الذي��ن تع��ززت توقعاتهم 
بفضل بيان��ات قوية للوظائف في القطاع اخلاص 

الصادرة في وقت سابق من هذا األسبوع.
وتظه��ر البيان��ات أن احتم��االت قي��ام مجل��س 
االحتياط��ي االحتادي البنك املركزي األميركي برفع 
أس��عار الفائدة هذا الش��هر مرتفع��ة. ووضعت 
التوقع��ات بزي��ادة الفائدة في م��ارس آذار الذهب 
على مس��ار تسجيل أكبر خس��ارة أسبوعية في 

أربعة أشهر هذا األسبوع.
وارتف��ع الذه��ب 0.1 باملئة في املعام��الت الفورية 
إل��ى 1202.36 دوالر لألوقي��ة األونص��ة بعد أن نزل 
إلى 1194.55 دوالر في وقت سابق من اجللسة وهو 

أدنى مستوى منذ 31 يناير كانون الثاني.
وانخف��ض الذهب في العق��ود األميركية اآلجلة 
تس��ليم نيس��ان 0.2 باملئ��ة ف��ي التس��وية إلى 

1201.40 دوالر لألوقية.
والذهب حساس الرتفاع أسعار الفائدة األميركية 
حي��ث يزيد ذل��ك تكلفة الفرص��ة الضائعة على 
حائ��زي املعدن األصفر الذي ال ي��در عائدا في حني 

يعزز الدوالر املقوم به الذهب.

روسيا تعّزز احتياطياتها 
بـ 20 مليار دوالر

انتعاش سوق العمل 
األميركي

الذهب يرتفع من أدنى 
مستوى له
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منصب��ه  ترم��ب  دونال��د  تول��ى 
واع��داً مبجموع��ة م��ن التغييرات 
االقتصادية الش��املة في الواليات 
املتح��دة. وس��رعان ما اكتش��ف، 
كم��ا اكتش��ف م��ن س��بقه من 
رؤساء الواليات املتحدة، أن النظام 
السياس��ي األميركي مصمم ملنع 
أي تغيي��ر س��ريع واس��ع النط��اق، 
من خالل وضع عقبات مؤسس��ية 
هائل��ة، م��ن الكوجن��رس وموظفي 
إل��ى حكوم��ات  املدني��ة  اخلدم��ة 

الواليات واحملاكم.
ولنب��دأ هنا بخط��ة إصالح ضريبة 
الدخل الش��خصي. الب��د أن يكون 
الرئي��س  ألن  مضمون��اً،  متريره��ا 
والق��ادة اجلمهوريني في الكوجنرس 
عل��ى اتفاق ت��ام في ه��ذا الصدد. 
الواق��ع أن ه��دف ترم��ب املتمث��ل 
ف��ي إخراج ي��د احلكومة من جيوب 
األميركيني، عن طريق خفض معدل 
الضريب��ة الهامش��ي األعلى على 
الدخ��ل االعتيادي م��ن %39.5 إلى 
%33، يتف��ق متاما مع اإليديولوجية 
اجلمهورية الغالبة، والتي مبوجبها 
املرتفعة  الضريبية  املع��دالت  تَُعد 
وس��يلة ملعاقب��ة النج��اح وخن��ق 

اإلبداع.

ولكن لكي تك��ون قابلة للتطبيق 
سياسياً، البد أن تكون التخفيضات 
الكبيرة للضرائ��ب املفروضة على 
بتخفيض��ات  األثري��اء مصحوب��ة 
ضريبية رمزية ف��ي األقل للطبقة 
املتوسطة. ومن شأن التخفيضات 
القاع��دة  العريض��ة  الضريبي��ة 
أن تتس��بب ف��ي إح��داث ثغرة في 
امليزانية فضال عن اس��تفزاز صقور 
العج��ز في الكوجنرس، الذين تبقى 

منهم عدد ال بأس به.
ورمب��ا يتص��ور امل��رء محاولة س��د 
تخفيض��ات  جلع��ل  الثغ��رات 
املعدالت الضريبية محايدة عندما 
يتعل��ق األم��ر باإلي��رادات. ولكن ما 
يعده ش��خص ما ثغ��رة رمبا يكون 
اس��تحقاقاً في نظر شخص آخر. 
فحت��ى عل��ى الرغ��م م��ن احلجج 
االقتصادية لصال��ح إبطال قابلية 
اخلصم من مدفوعات الفائدة على 
الرهن العقاري على س��بيل املثال، 
م��ا علين��ا إال أن نتص��ور صرخات 
أصح��اب  ِقَب��ل  م��ن  االحتج��اج 
املس��اكن، مبا في ذل��ك العديد من 
أولئك الذين صوتوا لصالح ترامب، 
والذين اقترضوا لشراء مساكنهم. 
ولنتخي��ل أيضا ردة ِفع��ل أصدقاء 

ترامب في القطاع العقاري.
وقد تعمل التخفيضات على جانب 
اإلنفاق عل��ى تهدئة صقور العجز. 
وتأتي تخفيضات كبيرة في اإلنفاق 
على هيئة احلماية البيئية، والوكالة 
الدولي��ة،  للتنمي��ة  األميركي��ة 
واإلذاعة العامة الوطنية على رأس 
قائمة املؤسسات التي يستهدفها 
الغالبي��ة  ولك��ن  اجلمهوري��ون. 
العظم��ى م��ن اإلنف��اق الفيدرالي 
تأتي على بنود مثل االستحقاقات، 
واملؤسسة العس��كرية، وغير ذلك 
م��ن بنود »الس��كة الثالثة« والتي 
ميسها املس��ؤولون املنتخبون على 
ببس��اطة  األم��ر  مس��ؤوليتهم. 
اإلنف��اق  تخفيض��ات  ف��رض  أن 
العريضة القاعدة مبا يتناس��ب مع 
التخفيض��ات العريض��ة القاعدة 
لضريبة الدخل أم��ر غير ممكن من 

الناحية السياسية.
رمب��ا يُفض��ي إلغاء إعان��ات الدعم 
التأم��ني  لتغطي��ة  الفيدرالي��ة 
الصح��ي في ظ��ل قان��ون الرعاية 
امليس��رة )»أوباما كي��ر«( إلى توفير 
ما يزيد قلي��ال على 100 مليار دوالر 
س��نوياً للحكوم��ة، أو نحو %3 من 
اإلنف��اق الفيدرالي. ولك��ن إعانات 

د إل��ى حد كبير  الدعم هذه تَُس��دَّ
ع��ن طري��ق الضرائ��ب اخملصص��ة 
له��ا. وع��الوة عل��ى ذل��ك، ي��درك 
ترم��ب واجلمهوريون في الكوجنرس 
اآلن أن تغيي��ر »أوباما كي��ر« فعلياً 
أصع��ب كثي��رًا من اقتراح��ه. ذلك 
أن إص��الح الرعاي��ة الصحية، كما 
كانت هي��الري كلينتون لتخبرهم، 
مس��ألة ش��ديدة التعقي��د. وق��د 
بات من الواض��ح على نحو متزايد 
أن االس��م س��يتغير وحس��ب )ما 
رأيك��م ف��ي »ترامب كي��ر«؟(، ورمبا 
يكون بوس��عنا أن نتوقع من خطة 
اجلمهوري��ني أن تغط��ي ع��دداً أقل 
من الناس؛ ولك��ن القدر األكبر من 

جوهرها لن يتغير.
وألن الضرائب على الش��ركات أقل 
أهمية عندما يتعلق األمر باإليرادات 
الفيدرالي��ة اإلجمالية، فإن خفض 
املعدل الضريب��ي ال يفرض تهديداً 
مماثال على انضب��اط املوازنة. ولكن 
هنا يختفي االتفاق بني الكوجنرس 
وإدارة ترام��ب عل��ى الهيئ��ة التي 
ينبغ��ي ملثل ه��ذه التخفيضات أن 

تتخذها.
ويفض��ل رئيس مجلس النواب بول 
ري��ان وغي��ره االنتقال إل��ى ضريبة 

ضبط احل��دود التي من ش��أنها أن 
التدفقات  عل��ى  الضريب��ة  حتصل 
النقدية للش��ركات بصرف النظر 
ع��ن م��كان إنت��اج الس��لع الت��ي 
تبيعها الش��ركات األميركية، في 
حني تعفي الصادرات. ومن الواضح 
أن آخرين، مثل وزير اخلزانة س��تفني 
منوشني، متشككون. ويتخذ جزء 
كبي��ر من ناخبي ترام��ب من عالَم 
األعم��ال ���� جت��ار التجزئ��ة الذين 
يعتم��دون عل��ى االس��تيراد مث��ل 
»تارج��ت« و«وال مارت« ���� موقفاً 
معادياً. أي أن االتفاق على خطة لن 

يتأتى بسهولة.
يتمث��ل اقت��راح أساس��ي آخر من 
برنام��ج  ف��ي  ترام��ب  مقترح��ات 
األساس��ية  البني��ة  ملش��اريع 
بقيم��ة تريلي��ون دوالر. ولكن هذه 
املب��ادرة س��وف تصط��دم مبخاوف 
العج��ز، وه��ي تتع��ارض جوهري��اً 
التش��كك اجلمهوري بش��أن  م��ع 
احلكوم��ة الضخم��ة، وعل��ى وجه 
التحديد بشأن قدرة القطاع العام 
عل��ى تنفيذ خط��ط اس��تثمارية 
بكفاءة. ويريد ترامب أن يكون قادراً 
عل��ى اإلش��ارة إلى ع��دد قليل من 
املش��اريع الكب��رى. وس��وف يكون 

راغباً ف��ي إقامة جداره احلدودي مع 
املكسيك. ولكن أي إنفاق فيدرالي 
على البنية األساس��ية من املرجح 

أن يكون أكثر ميال إلى الرمزية.
م��اذا قد يفع��ل إذن الرئيس النافد 
الصبر، ال��ذي تطوق��ه اإلحباطات 
م��ن كل جان��ب؟ أوال، س��وف يركز 
ترمب عل��ى مجموع��ة واحدة من 
الت��ي  االقتصادي��ة  السياس��ات 
يس��تطيع أي رئي��س أن يالحقه��ا 
من دون تعاون وثيق من الكوجنرس، 
أو عل��ى وج��ه التحديد تل��ك التي 
تؤث��ر على التج��ارة. فبوس��عه أن 
التجاري  التوسع  قانون  يستحضر 
لع��ام 1962، فيقيد ال��واردات على 
أساس أنها تهدد »املصالح املادية« 
للوالي��ات املتح��دة. ويس��تطيع أن 
يس��تحضر القانون الدولي للقوى 
 1977 االقتصادي��ة الطارئة لع��ام 
على أس��اس أن خس��ارة الوظائف 
والصني تشكل  املكسيك  لصالح 
حال��ة ط��وارئ اقتصادي��ة. وميكنه 
حتى أن يس��تحضر قانون التجارة 
مع العدو لعام 1917 على أس��اس 
أن الوالي��ات املتح��دة لديه��ا قوات 
خاصة نش��طة عاملة في الشرق 

األوسط.

ثانيا، سوف يستجيب ترامب، كما 
يفعل الش��عبويون، مبحاولة صرف 
االنتب��اه عن فش��له في تس��ليم 
املناف��ع االقتصادي��ة. وه��ذا يعني 
أنصاره  وغض��ب  توجي��ه غضب��ه 
نح��و آخرين �� س��واء األع��داء في 
الداخل مث��ل الصحاف��ة، وأجهزة 
أو  أوبام��ا،  وب��اراك  االس��تخبارات، 
خص��وم خارجي��ني مث��ل تنظي��م 
الدول��ة اإلس��المية والص��ني. ولن 
تكون هذه أول مرة يستعمل فيها 
أحد الساس��ة حمالت سياس��ية 
السياس��ة  أو مغام��رات  داخلي��ة 
ع��ن  االنتب��اه  لص��رف  اخلارجي��ة 

إخفاقاته االقتصادية.
فقد رأينا بالفع��ل ميل ترامب إلى 
الهج��وم عل��ى أع��داء متصورين، 
س��واء في اخلارج أو الداخل. ونحن 
نعل��م أن هذا النم��ط القائم على 
املواجه��ة ه��و طريقة عم��ل كبار 
مستش��اري البي��ت األبي��ض مثل 
ستيفني بانون وس��تيفن ميلر. وال 
منلك إال األم��ل في أن تكون الَغلَبة 
للعقول الرزينة. ولكن نظرًا للقيود 
الت��ي حت��ول دون ترام��ب وتنفي��ذ 
أجندته االقتصادية، فمن الصعب 

أن نتحلى بالتفاؤل.

القانون اجلنائي ومبا يحتويه من قوة 
ردعية وزجرية أضحى أهّم الوسائل 
الت��ي متتلكه��ا الدول��ة ملعاجلة أي 
اختالل في النظام اجملتمعي س��واء 
ف��ي القضايا املهمة ممثلة باحلفاظ 
عل��ى االمن واالس��تقرار الداخليني 
او في القضايا االق��ل اهمية ممثلة 
بتحجي��م حري��ة الف��رد وتقنينها 
كلما تعارضت مع مصلحة اجملتمع 
وقيمه العليا حيث ال بد من تطويع 
حرية الفرد وانانيته وجعلها قابلة 
لالندم��اج عل��ى وف��ق مقتضيات 
املصلح��ة العام��ة اليج��اد حال��ة 
من الت��وازن بني املصلح��ة العامة 

واحلريات اخلاصة.
السياس��ة اجلنائي��ة ألي دولة هي 

املعنية مبواجهة كل أشكال التمرد 
الفردي على القيم األساسية التي 
يق��وم عليه��ا التعايش الس��لمي 
ف��ي اجملتمع وم��ن ثم حتجي��م اثره 
وف��رض العقاب علي��ه من خالل ما 
يع��رف بتقنيات التج��رمي والعقاب 
لكن ه��ذه التقني��ات الب��د من ان 
تك��ون معقول��ة ومتوازن��ة وقابلة 
للمراجعة املس��تمرة وحس��ب ما 
التي يشهدها  التطورات  تقتضيه 

اجملتمع.
تقنيات التجرمي والعقاب باعتقادي 
تش��تمل عل��ى مجموع��ة عناصر 
اولها اخلط��اب الزجري الذي حتتويه 
النصوص العقابية وثانيها املصلحة 
االجتماعية واجبة احلماية اجلنائية 

والعنص��ر الثالث هو م��دى الدقة 
القانونية  النص��وص  في صياغ��ة 
العقابية وفي م��ا يتعلق باخلطاب 
الزج��ري للنص��وص العقابي��ة فال 
ب��د من إع��ادة النظر في��ه بتقليل 
منط��ق القس��وة ال��ذي تتضمنه 
مب��دأ  واعتم��اد  النص��وص  ه��ذه 
التدرج ف��ي العقاب وكذلك التنوع 
في صوره وزي��ادة فرص إعادة إدماج 
املعاقبني في اجملتمع بعد تأهيلهم 
انطالقاً من مبدأ قدرة الدولة على 
استعادة ابنائها العاقني وإعادتهم 
كأعضاء  االجتماعية  ملنظومته��ا 
ايجابيني والعنص��ر الثاني املتمثل 
واجب��ة  االجتماعي��ة  باملصلح��ة 
احلماي��ة ف��ان اغل��ب التش��ريعات 

اجته��ت ال��ى الصي��غ العمومي��ة 
والسياس��ة االحتوائي��ة في اطالق 
قائمة املصالح احملمية قانونياً ولم 
يك��ن حتديد تل��ك املصال��ح نوعياً 
وبحسب اولويات اجملتمع ما زاد من 
مساحة األفعال اجملرمة قانوناً على 
حس��اب نوعها وزاد من عدد االبناء 
اجملرمني اما العنصر الثالث فيتمثل 
بض��رورة توخي الدق��ة في صياغة 
النصوص القانونية والتزام الوضوح 
في مضامينها لتقليص مس��احة 
ولتجني��ب  واالجته��اد  التأوي��ل 
الس��لطة القضائية املسؤولة عن 
تطبيق الن��ص حراجة م��ا يعتريه 
م��ن غموض وامكاني��ة تأويل حتى 
ال يعي��ش القض��اة القائمون على 

تطبي��ق النص ما يس��مى مبعركة 
تأويل النص القانوني هذه املعركة 
غي��ر العنفي��ة والتي تتن��ازع فيها 
حجج األش��خاص الذي��ن يحاولون 
تفسير النص وتأويله، ومن اجل ان 
ال يك��ون القاضي امام ما يس��مى 
بالقضية الصعب��ة وهي القضية 
الت��ي ال يجد له��ا نص��اً للتطبيق 
والتأوي��ل  التفس��ير  ال��ى  فيلج��أ 

للنصوص القانونية العقابية.
أي سياس��ة جنائية ال ب��د لها من 
مراع��اة تقنيات التج��رمي والعقاب 
ه��ذه بعناصرها الثالث��ة وان تكون 
العناصر  وتل��ك  السياس��ة  ه��ذه 
مح��ل تقيي��م ومراجع��ة وبصورة 
مستمرة من قبل مختصني باجلانب 

العراق  القانوني واالجتماع��ي, في 
فان عناصر تقنيات اجلرمية والعقاب 
الثالثة حتتاج الى مراجعة فاخلطاب 
الزج��ري للنص��وص العقابية على 
اش��ده وال اجد تنوعا في العقوبات 
الت��ي تف��رض على اجلرائم س��يما 
م��ع غي��اب ت��ام لعقوب��ة العم��ل 
للمنفع��ة العام��ة ه��ذه العقوبة 
الت��ي تضمنتها النظ��م العقابية 
املتطورة  كذلك كثرة التركيز على 
العقوبات املقي��دة للحرية من دون 
الغرام��ات يعد حالة س��لبية كون 
الغرام��ات ميك��ن ان تش��كل رافداً 
مهم��اً للخزين��ة العام��ة وجتن��ب 
الدولة نفق��ات الصرف على اقامة 
فترة قض��اء محكوميتهم  النزالء 

وفي مجال املصلح��ة االجتماعية 
واجب��ة احلماي��ة ف��ي الع��راق أجد 
ان السياس��ة اجلنائي��ة حتت��اج الى 
مراجع��ة ك��م كبير م��ن املصالح 
املس��تحدثة الت��ي رافق��ت تط��ور 
اجملتمع ولم تشمل باحلماية بجانب 
رف��ع احلماي��ة عن بع��ض املصالح 
التي ما عادت تش��كل أولويات في 
سلم احلماية القانونية وفي جانب 
دقة الصياغ��ات القانوني��ة فال بد 
من ان تراعي السلطة التشريعية 
وعند صياغتها للنصوص العقابية 
عل��ى  وداللت��ه  املضم��ون  دق��ة 
املعنى وتقليص ف��رص احلاجة إلى 
تأويل��ه لضمان التطبيق الس��ليم 

للنصوص القانونية العقابية.
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تنشر تعبر عن وجهة نظر 
أصحابها وال تمثل بالضرورة 
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افتح يا سمسم

حينما يقال بأن الكتابة اصبحت مش��كلة بحد ذاتها 
بسبب ضياع  )او اضطراب( قيم املسؤولية ازاء الكلمة، 
وسقوط الشهامة حيال القاريء فهو صحيح الى حد 

كبير وله ما يبرره. 
الى جانب ذلك نش��أت »حركة« ب��ني اصحاب الكلمة 
احلرة تسعى الى حماية الكتابة  من االبتذال واالقصاء 
واالخص��اء لكي تك��رس مكانها في مجرى النش��اط 
االنس��اني، املعولم، والبال��غ التعقيد،وذلك في تنافس 

مع اشكال النشاط االخرى خلدمة صورة املستقبل. 
ام��ا الكتابة في السياس��ة على وج��ه اخلصوص فقد 
جت��اوزت تلك املتطلب��ات الى كونها، م��ن جهة، ضرورة 
لتزييت ماكن��ة املصالح حتى في ابش��ع تطبيقاتها، 
وم��ن جهة اخرى، اصبحت مس��ؤولية باهظة الكلفة 
بالنس��بة للكاتب، فلم تعد هي االداة الوحيدة املتاحة 
لتصوي��ب اجتاهات االح��داث، او خالصاً ل��ه مما يحيطه 
من اس��ئلة، أو وقاي��ة مما يداهم��ه من اخط��ار، او حاّل 
الش��كاليات التعام��ل م��ع الواقع في وقت ي��زداد هذا 

الواقع تعقيداً واحتقاناً. 
فعندم��ا ُحرمت فيرجين��ا وولف م��ن الكتابة واجبرت 
على الع��ودة إلى مصح��ة األمراض العقلي��ة بدعوى 
عدم انس��جامها مع اجملتمع الذي كان يلزم عقل املرأة 
باملشغولية النمطية في مسائل اإلجناب وتدبير املنزل، 
ل��م جتد بًدا م��ن االنتحار. فقد جرب��ت دون جدوى حتدي 
احلرمان من الكتابة، ولم تعد قادرة على مجرد التفكير 
بالعودة إلى املكان الذي سيسلبها حريتها في ممارسة 

حرفتها الوحيدة.
الكات��ب البريطان��ي الش��هير »سومرس��ت موم« في 
كتاب��ه )اخلالصة( يتحدث عن تكاليف الكتابة في زمن 
املس��ؤولية التي حتولت الى معنى التضحية من اجل 
قيم احلياة، وسجل »لقد وجدت نفسي على صفحات 
ال��ورق، فمن يس��تطيع ان يرفعني عنها« وحني س��ئل 
األدي��ب والكاتب أورهان باموك الفائ��ز بجائزة نوبل في 
اآلداب ه��ذا الس��ؤال: مل��اذا تكتب؟ فق��ال: أكتب ألنني 
غاضب منكم جميعاً.. أكتب ألنني ال أس��تطيع حتمل 

احلقيقة إال وأنا أغّيرها«. 
ام��ا ارت بوكوال��ت، اش��هر كات��ب سياس��ي اميركي 
س��اخر فقد كان يقول »على الكات��ب ان يرفع نهايات 
بنطال��ه عندما يري��د ان يخوض في السياس��ة« لكن 
العلم املدرسي للسياس��ة يقول ان كتاب هذا امليدان 
اقل انش��غاال بذواتهم، ألن السياس��ة نفسها، خالف 
أجناس النشاطات االخرى، مطبخاً للظواهر واالحداث 
والتحوالت واالس��ئلة التي جتري خارج الذات والرغبات 
واملشيئات وهي تعني البشرية واجملتمعات والطبقات، 
وان النص السياس��ي يظهر كما لو انه مكتوب بعقل 
اجلماعة، او مكت��وب الى اجلماعة، فيم��ا النص االدبي 

يبقى رهن مبدعه وشكل تفكير شخص واحد. 
 وم��ن هنا تتأكد اهمية ما قاله بوكوالت بوجوب احلذر 
حني يتعني على الكاتب اخلوض في ش��ؤون السياسة، 
االميركي��ة بوجه اخلصوص، والتس��بيب هن��ا واضح، 
ويتصل باملس��ؤولية املباش��رة حيال االخرين بالنسبة 
للكتابة بوجه عام .. تلك املسؤولية التي يتحدث عنها 
كتاب االدب والشعراء بالقول: انا مسؤول امام نفسي . 

امام ضميري. امام  صدقيتي. 
 ************** 

برتولد بريخت 
»لي��س ش��رطا أن تظل األش��ياء على م��ا هي عليه 

ألنها كذلك اآلن«.

عبدالمنعم األعسم 

جملة مفيدة

الكتابة مسؤولية



قبل منتصف الق��رن املاضي واإلعالن عنها 
في الستينيات . 

 ووف��ق العملي��ة املش��ار إليه��ا آنف��ا فإن 
األش��كال األدبية اجلديدة تظه��ر كحاجة 
موضوعية لتس��توعب احل��راك واملضامني 
اجلدي��دة لتتمك��ن م��ن متثي��ل مرجعياتها 
عل��ى ش��كل مضامني جدي��دة ، وهنا يبدو 
أن املضام��ني االجتماعي��ة اجلديدة تفترض 
حصوله��ا حرك��ة التط��ور الطبيع��ي في 
اجملتمعات أما األش��كال املمثلة لها ينبغي 
ان حتمل س��مة التجديد والتج��اوز ..وعليه 
فان التجديد معيار األش��كال الن املضامني 
متحولة دائم��ا .حصلت هذه العملية منذ 
بدء النش��اط املعرفي واإلبداعي لإلنس��ان 
وال تزال وتعد واحدة من س��ن تطور األمناط 
واألجناس األدبية الت��ي يتبناها جيل جديد 
ذو س��مات مش��تركة يحمل لواء التجديد 
وتخليق الش��كل املعبر ع��ن جتاربه املمثلة 
للمرجعي��ات االجتماعي��ة والتاريخية في 
منج��زه اإلبداعي ..هكذا يظهر وتتش��كل 

مالمح األجيال األدبية املتعاقبة . 
وبقدر تعل��ق األم��ر بالش��عر العراقي فإن 
هنال��ك ج��دل يث��ار ب��ني الفين��ة واألخرى 
ينقسم فيه املعنيون بالشعر العراقي من 
نق��اد وش��عراء وباحثني الى قس��مني األول 
يقر بوجود أجيال شعرية ظهرت على نحو 
متعاقب / االريعيني/اخلمسيني /الستيني/
السبعيني /الثمانيني/التسعيني .وينتظر 

ان يسفر العقدان األول والثاني من األلفية 
الثالث��ة ع��ن ظه��ور جي��ل جدي��د يتمثل 
املرجعيات االجتماعي��ة التي ظهرت عقب 
التحول ف��ي البنية االجتماسياس��ية في 
نيس��ان 2003 ..وقس��م آخ��ر ينك��ر وجود 
حتقيب جتييلي للشعر العراقي وإمنا هنالك 
ش��عراء متكنوا من طرح مش��روع ش��عري 
متمي��ز واس��تمروا وهكذا يظهر ش��عراء 
تق��دمي  دون  ومتعاق��ب  مس��تمر  بش��كل 
مب��ررات ظه��ور ه��ذا اجلي��ل أو ذاك .يجدر 
اإلش��ارة الى ان��ه ليس هنالك م��دة زمنية 
مح��ددة لظه��ور اجلي��ل كم��ا حص��ل في 
األجيال الش��عرية العراقية .وبهذا الصدد 
نشير الى ان س��بب التحقيب العقدي هو 
ظهور متغيرات اجتماعية في كل عقد من 
العقود ب��دءا من أربعيني��ات القرن املاضي 
الذي ش��هد ظهور جيل التحديث الشعري 
الثان��ي بعد التحديث الش��عري األول الذي 
ش��هد ظهور املوش��ح الذي ع��د الزحزحة 
األولى لنظام الشطرين الذي ظل راكزا في 
البنية الثقافية العربية لقرون طويلة حتى 
كان التح��ول الصحي��ح في بني��ة اجملتمع 
العربي وانتقاله من البداوة الى التمدن وما 
راف��ق هذا التحول من اس��تقرار في البنية 
واالجتماعي��ة  والسياس��ية  االقتصادي��ة 
فظهر املوش��ح ليس��توعب معطيات هذا 
التح��ول ال��ذي انعك��س في بنية الش��عر 
العربي . أما قصيدة التفعيلة التي شكلت 

التحديث الثاني في الش��عر العربي فانها 
تعد اس��تجابة واس��تيعابا حلرك��ة اجملتمع 
العراقي اجلديدة بعد احلرب العاملية الثانية 
وما جنم عنه��ا من حتوالت وظهور مضامني 
اجتماعية جديدة والى هذا املعنى أش��ارت 
الش��اعرة نازك املالئكة ف��ي كتابها املهم 
)قضاي��ا الش��عر املعاصر( مؤك��دة على ان 
العربي)الشطرين(  القدمي للش��عر  النظام 
لم يعد يس��تجيب ويتناس��ب م��ع اجملتمع 
العراقي اجلديد بعد احلرب العاملية الثانية .

وما ان حلت الس��تينات م��ن القرن املاضي 
حتى ب��دأت تتش��كل مالمح جي��ل جديد 
اس��تجاب ملعطي��ات حتوالت كبي��رة وعلى 
والعربي��ة  العراقي��ة  املس��تويات  كاف��ة 
والعاملي��ة .فعلى الصعي��د العراقي تعرض 
اليس��ار العراق��ي ألعت��ى هجمة شرس��ة 
بح��ق املبدعني في ش��باط/1963 ..وتعرض 
الع��رب لهزمي��ة حزي��ران 1967 .واجتاح��ت 
العال��م الغرب��ي إضراب��ات الطلب��ة  وب��دأ 
عصر ما بعد احلداثة في 1968 في فرنس��ا 
ث��م بقية بل��دان أوربا ..لقد أس��همت هذه 
األح��داث والتحوالت مجتمع��ة في ظهور 
مضام��ني اجتماعي��ة وسياس��ية جديدة 
دفع��ت باملبدع��ني ال��ى متثله��ا بأش��كال 
وتقنيات جديدة جتاوزت املنجز اخلمس��يني 
وكرس��ت لبنى فكري��ة وجمالي��ة جديدة 
وس��مت هذه احلقب��ة عبر منج��زات جيل 
من املبدعني رفع��وا لواء التحدي��ث الثاني 

في حركية املش��هد الثقاف��ي العراقي في 
جميع األجناس األدبية، فضالً عن الش��عر ، 
وبهذا الصدد الميكن جتاهل اطالع املبدعني 
العراقي��ني عل��ى املنجز العامل��ي من خالل 
حركة الترجمة التي أسهمت كثيرا بتقدمي 
األمن��اط اجلديدة في الش��عر العامل��ي وتأثر 

املبدعني العراقيني بها. 
وهكذا ش��هد اجملتم��ع العراق��ي حتوال في 
بنيته االجتماسياس��ية ف��ي كل عقد من 
عقود القرن املنص��رم جنم عنه ظهور جيل 
ومجموع��ة من املبدعني متكن��وا من متثيل 
تل��ك التح��والت بتقني��ات وأش��كال ورؤى 

جديدة تناسبت وتلك التحوالت ..
لذا فان التحقيب العقدي )عش��ر سنوات( 
ل��م يك��ن برغب��ة ه��ذا الناق��د أو ذاك وإمنا 
فرضته��ا طبيع��ة التح��والت البنيوية في 
اجملتمع العراق��ي والتي حصلت في العقود 
املشار إليها ..لذلك فان جيل احلربني نطلقه 
على ما أجنز خالل الثمانينات والتسعينات 
من القرن املاضي ، إذ ش��هد هذان العقدان 
قي��ام حرب��ني ضروس��ني حرق��ت األخض��ر 
والياب��س وانتهكت الش��خصية العراقية 

وعلى كافة األصعدة ..
عل��ى ان أعت��ى واعنف انهي��ار حصل في 
البني��ة االجتماسياس��ية العراقية هو ما 
حدث في نيس��ان/2003 جن��م عنه تفتيت 
واالقتصادي��ة  السياس��ية  املنظوم��ة 
واالجتماعي��ة والثقافي��ة .وم��ا تبعه من 

ظهور ق��وي لالحتراب الطائف��ي والديني 
والقوم��ي ع��رض اجملتمع العراق��ي لويالت 
ال ن��زال نعيش��ها ..إذ رافق تل��ك النزاعات 
بل وكان وس��يلتها العنف املس��لح الذي 
أودى بحياة اآلالف م��ن العراقيني ومن كل 
األعمار .. وإزاء هكذا حتول خطير وما افرزه 
م��ن ظواهر اجتماعية خطي��رة فان املبدع 
العراقي الذي أس��هم مع جيله قبل 2003 
في تش��كيل مالم��ح اجليل ال��ذي ينتمي 
إلي��ه اس��تمر بتمث��ل املعطي��ات اجلديدة 
وفق مشروعه اإلبداعي الذي متيز به ولكن 
س��يظهر حتما جيل إبداعي جديد نش��أ 
وعايش هذه التحوالت سيلفت النظر الى 
طريقة متثله للتحوالت اجلارية بأس��اليب 
وأش��كال جديدة وليدة تلك الوقائع احلادة 
املعتمل��ة في البني��ة االجتماعية اجلديدة 
، وبعد اكتمال نضجها وامتالك ش��رعية 
مش��روعها التجدي��دي فانه��ا س��تظهر 
منبهة الى وجود جيل جديد برؤى وتقنيات 
وأش��كال جديدة .وما على النقد العراقي 
إال متابعة ومراقبة املنجز اإلبداعي س��ردا 
وشعرا وتأش��ير ما ميكن ان يكون متجاوزا 
ملا س��بق من منج��زات إبداعية وامتالكها 
الرؤي��ة اجلمعي��ة لتك��ون مالمح��ا جلي��ل 
جديد ممث��ال لهذه احلقبة املعاص��رة . وارى 
وم��ن خ��الل متابعتنا ملا يط��رح من منجز 
إبداعي ان هنالك مالمح أولية جليل جديد 
يتمثل مبجموعة من الشباب أطلقوا على 
مشروعهم الش��عري )ميليشيا الثقافة( 
ومع��ادال  ردا  ليك��ون   2014 الع��ام  من��ذ 
موضوعي��ا للفوضى والدم��ار الذي يلحق 
بالوط��ن واملواطن كل ي��وم .. وقد أصدرت 
جري��دة املدى واألدي��ب البغدادي��ة ملفات 
لش��عراء ه��ذه اجملموع��ة وكم��ا اهتمت 
مبش��روعهم جهات ثقافية عربية وعاملية 
وعدتهم املش��روع املناس��ب واملستجيب 
للحراك السياس��ي واالجتماعي العراقي 
اجلدي��د، ويذك��ر ان عددا من ش��عراء هذه 
اجملموعة مثل مازن املعموري وكاظم خنجر 
واحمد ضياء ووس��ام علي أص��دروا دواوينا 
ش��عرية إضاف��ة ال��ى ديوانهم املش��ترك 
)الش��عر في حقول األلغام( الذي صدر في 
كانون ثاني عام 2015 عن دار مخطوطات ، 
حملت السمات املشتركة لهذه اجملموعة 
والتي ميكن إجمالها باإلفصاح عن حركية 
الواقع العراقي واالقتراب جدا من مشكالته 
الوجودية،  لقد انطلق هؤالء الشعراء من 
محافظة باب��ل يجمعهم هم مش��ترك. 
فهم أبناء احملنة الوطنية ومتكنوا من خالل 
خلق وس��ائل تلق جديدة م��ن االقتراب من 
الواق��ع العراق��ي املر كاش��فني عن الوجه 
القبيح للق��وى املنتهكة إنس��انية الفرد 
العراق��ي ..وننتظر ان تس��فر جهود هؤالء 
الش��عراء من الش��باب الى ظهور مالمح 
واضح��ة املعالم وتس��م هذي��ن العقدين 
مبنجزهم وليس شرطا ان يكون ظهورهم 
التحقيبي عقديا )عش��ريا( ..وعلى النقد 
العراقي مراقبة ذلك وتأشيره كيما نكون 

إزاء جيل إبداعي جديد .

عبد علي حسن
تتشكل مالمح األجيال األدبية وفق معادلة 
غاية في التعقيد يس��هم طرفاها الشكل 
واملضم��ون والعالق��ة بينهم��ا ف��ي تكريس 
واح��د من س��ن التط��ور والتحديث املهمة 
،أال وه��و قان��ون وحدة وص��راع األض��داد . إذ 
ان املنج��ز األدبي يق��وم بتمثي��ل املرجعيات 
ف��ي  الس��ائدة  والتأريخي��ة  االجتماعي��ة 
البني��ة االجتماعي��ة . وحينم��ا يحصل أميا 
حت��ول أو تغيير في تل��ك البني��ة فانه ينتج 
مضامينا اجتماعية وسياس��ية واقتصادية 
جديدة تعجز األش��كال األدبية السائدة عن 
اس��تيعاب تلك املضامني ، فيحصل تناقض 
وتض��اد ب��ني األش��كال القدمي��ة واملضامني 
اجلديدة يس��فر عنه ظهور أش��كال جديدة 
تس��توعب تلك املضامني فتدخل في وحدة 
معها ال��ى ان يحصل حتول آخ��ر في البنية 
االجتماسياس��ية ينجم عنه ص��راع جديد 
بني األش��كال واملضامني يس��فر عنه ظهور 
أش��كال جديدة ..وهكذا يفعل هذا القانون 
امل��ادي الديالكتيكي فعله في تطور وظهور 
األش��كال األدبي��ة اجلديدة .عل��ى ان مهمة 
البحث ع��ن األش��كال اجلدي��دة وتخليقها 
إمنا تقع على كاه��ل مجموعة من املبدعني 
اجلدي��د  االجتماع��ي  للتح��ول  اس��تجابوا 
ويش��تركون في الس��مات التي تس��تجيب 
لذلك التحول عندئذ تتش��كل مالمح جيل 
أدبي يسهم في متثيل املضامني االجتماعية 
اجلدي��دة عب��ر أش��كال جدي��دة تتناس��ب 
وتستوعب تلك املضامني واألمثلة على ذلك 
كثيرة وعلى سبيل املثال فان امللحمة كانت 
تقوم بتمثيل املرجعيات التي كرستها بنية 
اجملتم��ع اإلقطاعي ومس��توعبة للمضامني 
اإلقطاعي��ة  التش��كيلة  أفرزته��ا  الت��ي 
ولق��رون طويل��ة ف��ان التحول ال��ذي حصل 
ف��ي اجملتمع نتيج��ة صعود جن��م البرجوازية 
في القرن التاس��ع عش��ر من اإلقطاعي الى 
الرأس��مالي حص��ل تناق��ض وتقاط��ع بني 
النم��ط امللحم��ي واملضام��ني االجتماعية 
واالقتصادي��ة والسياس��ية الت��ي أفرزته��ا 
التش��كيلة الرأس��مالية.وكان م��ن نتيجة 
ه��ذا التناقض والص��راع ظه��ور الرواية من 
رح��م امللحمة لتتمكن من متثيل املرجعيات 
اجلديدة في اجملتمع الرأس��مالي . ولئن ارتبط 
ظهور الرواية بعص��ر احلداثة األوربية فان ما 
طرأ عليها من تنويعات شكلية إمنا الغتناء 
اجملتم��ع مبضامني متحولة ضمن تش��كيلة 
اجملتم��ع الرأس��مالي حت��ى ظه��ور الرواي��ة 
الفرنس��ية اجلدي��دة الت��ي كان��ت رد فع��ل 
لألوهام التي كرس��تها الرأسمالية للخروج 
باجملتمع الى منطقة النور اإلنساني املزعوم 
.فتحول��ت الرأس��مالية ال��ى الكولنيالي��ة 
والكولنيالية اجلديدة فظهرت في منتصف 
ستينيات القرن املاضي الرواية اجلديدة التي 
يحرص الفرنسيون على تسميتها بالالرواية 
لتتناسب والوجه البشع اجلديد للرأسمالية 
..بع��د ان مرت هذه الالرواية مبخاض عس��ير 

البصرة ـ باسم القطراني:

احتف��ى إحتاد األدب��اء والكت��اب العراقيني في 
البصرة بالقاص عبداحلس��ني العامر مبناسبة 
اجلدي��دة  القصصي��ة  مجموعت��ه  ص��دور 
)س��يدة الوهم( في إصبوحة الس��بت املوافق 
11/3/2017 قدمه فيها بتفرد الكاتب جاسم 

العايف. 
وفي بداية اجللس��ة طلب العايف من احلضور 
الوقوف دقيقة صمت حدادا على روح املرحوم 
األس��تاذ عبدالغفور النعمة ال��ذي غادرنا الى 
ج��وار ربه قب��ل ثالثة أيام ثم ق��دم للمحتفى 
به باعتباره واحدا م��ن أهم القصاصني الذين 
واجه��وا مصاعب احلياة بكف��اح كبير لتخلق 
من��ه مبدع��ا متمي��زا وإس��تعرض ع��ددا من 
الرس��ائل التي وصلت م��ن مبدعني في عموم 

العراق تهنئ العامر على هذا األصدار . 
أول املتحدث��ني ع��ن احملتف��ى ب��ه كان الناق��د 
مقداد مسعود الذي أكد بأن مجموعة العامر 
يتنازعه��ا احلن��ني واألمل وهي تهت��م باملكان 
وحفريات��ه وبوعي حداثي وباقتصاد إس��لوبي 

ومغذياته��ا  اجملموع��ة  وإس��تعرض قص��ص 
املرجعية . الش��اعر والفنان هاشم تايه حتدث 
عن التشكيل في قصص عبداحلسني العامر 
وإش��تغاالته به��ذا األجتاه وتوظي��ف اللوحات 
لغ��رض بالغي وإس��تنطاق مكون��ات اللوحة 

وخلقها معادال صوريا للغة ما . 
وقرأت في اجللسة أيضا ورقة للقاص املغترب 
رحم��ن خضي��ر عباس أش��اد فيه��ا بقصص 

اجملموعة.
الناق��د جمي��ل الش��بيبي أكد عل��ى أهمية 
العام��ر بأعتب��اره قاص��ا رائ��دا وأش��ار الى أن 
اجملموعة تتن��اول املاضي بحيث نفتقد مالمح 
املروي له وأن الس��ارد والشخصية متماهيان 
مع��ا واألحس��اس بالغربة بقي هاجس��ا في 
أغل��ب قص��ص اجملموع��ة فيما جت��د إهتماما 
بالتشكيل والس��ينما أيضا مشيدا بالتأثيث 
اجلميل القصص ومعتبرا إياها قصصنا نحن 

مباضينا وإستذكاراتنا الرائعة . 
الق��اص والروائي باس��م القطراني أش��ار الى 
تف��رد احملتف��ى به في األش��تغال عل��ى املكان 
ورش��اقة مفردت��ه القصصي��ة ووصف��ه بأنه 

نخلة بصرية تدلت عذوقها. 

اتحاد أدباء البصرة يحتفي 
بـ )سيدة الوهم(

حميد الربيعي
قبل أش��هر كان القاص والروائي سعد محمد 
رحي��م  يعان��ي األمرين مم��ا هو في��ه ، فاملرض 
يحاصر ص��دره بعملية قلب كب��رى ، لم يكن 
ميتلك عش��ر املبلغ املطلوب ألجرائها ،  بيد انه 
ميتل��ك من الس��كون  والهدوء م��ا يجعل كل 

الزوابع  متر .
 في  قصة  قصيرة له باسم ) احلصاة والنهر ( 
، نشرت منذ فترة قريبة ، ثمة شخصان يقفان 
عل��ى ج��رف نه��ر ، األول يرمي صن��ارة وكأنه 
يصطاد س��مكا أو طي��ور الغ��اق ، التي تعوم 
فوق املياه ، اآلخر يحمل كيس اسود، فيه فتات 

خبز،  يرميه إلى الطيور و السمك  . 
املش��هد في غاية اله��دوء والطمأنينة وكأن 
الطبيعة متارس دورتها دون عائق  أو خدش غير 
متوقع ، واملنظر يكشف أيضا أنهما  يشتركان 
في مكونات احلياة التي يعيش��ان في كنفها ، 
وهي هن��ا  : النهر ، الطيور ، الس��مك واملياه ، 
باإلضافة إلى طبيعة امل��كان ، الذي يبدو مثل 
انعطاف��ة لنهر دجلة ف��ي منطقة مفتوحة ، 
والزمان ال��ذي التقيا فيه في ذات صباح ، حني 

ابتدأت حكاية  الصيد .
املش��تركات م��ا بينهما هي ممتل��كات عامة ، 
اعت��ادت الناس التعامل معه��ا بوصفها بذخ 
من الطبيعة لإلنس��ان كي ما ي��وازن وجوده ، 
هذه املش��تركات  تبدو أكث��ر جالء في املناطق 

غير مزدحمة ،  كاألرياف أو املدن الصغرى . 
تب��دأ القصة بح��وار بني الش��خصيتني ، وهو 
حوار ميث��ل في طبيعته العامة كش��ف لكل 
ش��خصية ، بي��د انه ف��ي اآلخر ميثل  كش��فا  
الخت��الف الرؤيا واملفاهيم ما بني الش��خصني 
، إزاء م��ا يق��ع في ظرف احلي��اة  وطريقة تقبل 
كل منهم��ا في التكيف واملعيش��ة ، باملقابل 
يبدو الكشف وكأنه  اتساع الرؤية و الهوة في 

املفاهيم ما بينهما . 
  احل��وار ف��ي نهايت��ه يب��دو  وكأن كل منهما 
كان يحدث نفس��ه وليس اآلخر ، الذي يقابله 

ثقافة10

حصاة سعد ..

ما ان حلت الستينيات 
من القرن الماضي حتى 
بدأت تتشكل مالمح جيل 
جديد استجاب لمعطيات 
تحوالت كبيرة وعلى 
كافة المستويات العراقية 
والعربية والعالمية 
.فعلى الصعيد العراقي 
تعرض اليسار العراقي 
ألعتى هجمة شرسة 
بحق المبدعين في 
شباط/1963..

أو يح��اوره ، مم��ا يعني أن اللغ��ة فيما بينهما 
مقطعة األوص��ال وان ال مفردات مش��تركة 
جتمعهم��ا ،  فيبدوان  م��ن عاملني مختلفني ،  

في التفاصيل اليومية واحلياتية  .
القص��ة ، كما يبدو ل��ي  ، حتاول  عقد مقارنة 
بني احل��وار املتقطع ، الذي اظه��ر مقدار هوة 
االختالف  وبني املشتركات التي يعيشها كال 
الشخصني والتي جتمع فيما بينهما ، لتطرح 
القص��ة عند اخلامت��ة ، ما ابتغ��اه املؤلف في 
حكايته وقصته ، عمن سيغلب ، املشتركات 
أم انغالق الذات باجتاه اآلخر ، وهي من الثيمات  
األثيرة والرئيسية التي يتناولها سعد محمد 
رحيم في كتاباته الفكرية ، خارج أطار السرد 
، لك��ن القصة بحد ذاته��ا  تلقي الضوء عن 
حال��ة الهدوء ، التي دائما ما يتمثلها الكاتب 
نفسه ، وكأن ثمة حتت السطح شخص آخر 
من��اوئ ومختلف  ف��ي توجهات��ه، لكنه غير 
ظاهر. القصة  رغم قص��ر احلكاية ،  طرحت 

رؤاها  املمتعة.

  الحوار في نهايته يبدو  
وكأن كل منهما كان 

يحدث نفسه وليس اآلخر 
، الذي يقابله أو يحاوره ، 
مما يعني أن اللغة فيما 

بينهما مقطعة األوصال 
وان ال مفردات مشتركة 

تجمعهما 

تشّكل األجيال األدبية
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عق��د »معه��د التق��دم للسياس��ات 
االمنائي��ة« ندوة  جرى خاللها تس��ليط 
الض��وء عل��ى مل��ف النازح��ني وملف 
اع��ادة االس��تقرار واالعم��ار للمناطق 
احمل��ررة .. وضيفت الن��دوة االمني العام 
جمللس ال��وزراء الدكتور مه��دي العالق 
ال��ذي ق��دم عرض��اً تفصيلي��اً لتل��ك 
اجلهود ، كما ش��ارك ف��ي الندوة نخبة 
من خبراء االقتصاد واملال والسياس��ة 
والتربي��ة واالجتم��اع ، واداره��ا النائب 
الدكتور مهدي احلافظ الذي حتدث في 
مس��تهلها مش��يراً إلى ان املش��كلة 
الت��ي نتاولها اليوم ه��ي واقع املناطق 
املتضررة بسبب احتالل داعش االرهابي 
وان املشكلة في هذه املناطق اصبحت 
ح��ادة جداً بعد ان وص��ل عدد النازحني 
واملهجري��ن إلى 4 مالي��ني نازح ومهجر 
وه��م في حال��ة صعبة ج��داً .. مقابل 
ذلك ف��ان العراق امام حتد كبير س��واء 
كان مالي��اً او امني��اً ومس��تقبل البلد 
يتوقف على حل هذه املشكلة . معرباً 
عن اسفه ان مشكلة النازحني ترتبط 
بالنواح��ي اجملتمعي��ة وقضايا طائفية 
ماخل��ق اج��واء غي��ر ودي��ة الينبغي ان 
تستمر .. وعلينا ان نتدارس االحتماالت 
والتداعي��ات الت��ي ميك��ن ان تنتج عن 
ه��ذه املش��كلة التي لم تع��د قضية 
اف��راد وامن��ا قضي��ة مجتمعي��ة يجب 
ان حتل باس��لوب مناس��ب وس��لمي .. 
داعياً احلكومة إلى ان تكون باملس��توى 
املطل��وب لتقوم مبتابع��ة جهودها في 
عملية معاجلة هذا امللف السيما فيما 
يتعلق باملصاحلة اجملتمعية التي تهدف 
حتقيق بني املواطنني ويتيح لهم  تكافؤ 
ف��رص ان يتب��وأوا املكان املناس��ب في 
الدولة وان يك��ون النهج العام للدولة 

نهجاً وطنياً ال طائفياً. 
إل��ى ذل��ك اك��د االم��ني الع��ام جمللس 
ال��وزراء الدكتور مهدي العالق ان جهد 
احلكوم��ة في التصدي مل��ا حصل بعد 
احتالل داع��ش الراضينا متثل من خالل 
حزمة م��ن االجراءات املهم��ة  فهناك 
هي��اكل عمل اتص��ف كل منها باجناز 
عمل او مهام محددة وهناك اللجنمة 
العلي��ا الغاث��ة النازحني برئاس��ة وزير 
الهج��رة واملهجري��ن تهدف إل��ى ايواء 
واغاث��ة النازحني .. الفت��اً إلى  ان خلية 
ادارة االزم��ات املدني��ة  باش��رت ومن��ذ 
الس��اعات الولى لعملي��ات حترير املدن 
احملتلة من قبل تنظيم داعش االرهابي 
بوضع  اس��تراتيجية واضحة وسهلة 
إلع��ادة النازحني ال��ى مناطقهم بعد 
حتريره��ا م��ن قب��ل الق��وات األمني��ة 
العراقي��ة ومتثلت هذه االس��تراتيجية 
بوضع خطة مش��تركة س��اهمت بها 
كاف��ة وزارات الدول��ة املعني��ة بإع��ادة 
تأهي��ل البنى التحتية األساس��ية في 
تلك املدن ضمن مرحلة إعادة االستقرار 
وبتعاون وثيق م��ع برنامج األمم املتحدة 
اإلمنائي )UNDP(. .. وتتولى إدارة ش��ؤون 
األزمات التي تتع��رض لها البالد والتي 
تتطل��ب إجراءات طارئ��ة وعاجلة. وقد 
مت تش��كيل الفريق اإلستشاري األعلى 
يتولى تنس��يق فعاليات إيواء النازحني 
من مناطق محافظة نينوى وتنس��يق 
فعالي��ات إغاثة النازح��ني املقدمة من 
اجلهات احلكومية العراقية واملنظمات 

الوطنية والدولية املعنية. 
حض��وره  خ��الل  الع��الق  واس��تعرض 
الندوة الت��ي عقدها »معه��د التقدم 
للسياس��ات االمنائي��ة«  حركة النزوح 
الت��ي ش��هدتها املدن احملتل��ة من قبل 
داع��ش االرهاب��ي  ، مبيناً ن��زوح 9575 
عائل��ة، و)57849 ف��رد( من��ذ إنط��الق 
عمليات حترير اجلانب األمين من املوصل 
ولغاية  آذار اجلاري . ، فيما نزحت 52709 

عائل��ة، و)286902 ف��رد( من��ذ إنطالق 
علمي��ات حتري��ر نينوى في 17 تش��رين 
األول 2016، ولغاية  آذار. .. مش��يراً إلى 
ان عدد العائ��الت واألفراد العائدين الى 
مناطقهم احمل��ررة في محافظة نينوى 
من��ذ إنطالق علميات حتري��ر نينوى في 
17 تش��رين األول 2016 ولغاي��ة 6 آذار 
بلغ 14,150 عائلة، )72,213 فرد(. .. في 
مناط��ق محافظ��ة االنبار فق��د بينت 
مؤش��رات العودة ع��ودة  45395 عائلة  
ف��ي الفلوجة  وف��ي الكرم��ة: 14929 
عائل��ة  وفي الصقالوي��ة: 6848 عائلة  

وفي جزيرة اخلالدية: 540 عائلة. 
الصح��ة  وزارات  ان   الع��الق  واوض��ح 
واالعم��ار والكهرب��اء متكن��ت من اجناز 
الكثير من املهام التي حتققت في ارض 
الواقع ف��ي احملافظات الت��ي مت حتريرها 
ففي االنب��ار مت تأهيل 7مش��اريع مياه 
كبي��رة و80 وح��دة مجمعة.,تركي��ب 
جس��ور س��ريعة النص��ب عل��ى نهر 
الف��رات: اجلس��ر األول يرب��ط مدين��ة 
الرمادي مبنطقة اجلزيرة واجلسر الثاني 
يرب��ط املدينة مبنطق��ة التأميم وذلك 
الهندس��ة  مديري��ة  م��ع  بالتنس��يق 
العسكرية. فضال عن توفير 16 سيارة 
حوضية وإرسال تناكر نقل مياه الشرب 
إلى مخيم��ات النازحني وامل��دن احملررة. 
وتأمني )6( مولدات كهربائية ملش��روع 
م��اء الفلوجة لغ��رض الب��دء بعملية 
تصفي��ة وتوزيع املاء الصالح للش��رب 
وثالث )3( مولدات إلى ناحية الصقالوية. 
وإع��ادة تأهي��ل معمل اإلس��فلت في 
الرمادي.,تأهي��ل وإع��ادة العم��ل ف��ي 
مستشفى الفلوجة التعليمي وجتهيز 
الطبي��ة  باملس��تلزمات  املستش��فى 
واألدوية. وكذل��ك تأهيل وإعادة العمل 
في مستش��فى النس��ائية واألطفال 
ف��ي الفلوج��ة وجتهي��ز املستش��فى 
باملس��تلزمات الطبية واألدوية وتأهيل 
وإعادة العمل في مستش��فى الرمادي 
التعليمي العام ومستش��فى الرمادي 
واألطف��ال  للنس��ائية  التعليم��ي 
وتأهي��ل املراك��ز الصحي��ة واملباش��رة 
بتق��دمي اخلدمات الصحي��ة )العالجية 
– الوقائي��ة( للعائ��الت العائ��دة إل��ى 
مناطق )الكرمة – الصقالوية –احلصي 
– النس��اف – الفلوج��ة – الرم��ادي...(. 
مع اإلش��ارة إلى تضرر 22 مركز صحي 
بنسب مختلفة... هذا اضافة الى إدارة 
وتش��غيل العيادات الطبي��ة املتنقلة 
والكرفانات الصحية بدعم من منظمة 
الصحة العاملية WHO.إفتتاح مصرف 
ال��دم الرئيس��ي في محافظ��ة االنبار.

رافق ذلك عودة أغلب املالكات العاملة 
في املستشفيات واملراكز الصحية.

واش��ار العالق إلى تأهي��ل 14 محطة 
كهرباء وتأهي��ل 12 خط��اً كهربائياً و 
تأهي��ل 24 مغذياً ملديرية توزيع كهرباء 
الفلوج��ة وتأهي��ل 41 مغذي��اً ملديرية 
كهرب��اء الرم��ادي ,وإص��الح مول��دات 
الدي��زل لتغذية مش��روع م��اء الرمادي 
املركزي ومستشفى الرمادي التعليمي 
ودوائ��ر خدمية أخ��رى. وتأهيل خطوط 
إنارة بط��ول 12 كم. وجتهي��ز احملافظة 
ب������ 98 آلي��ة جدي��دة للعم��ل بعد 
تدمير وس��رقة اآلليات القدمية. .. كما 
جرى العمل على فتح دوائر التسجيل 
العقاري وكتاب العدل وكذلك مصرف 
اإلس��كان وف��روع مصرف��ي الرش��يد 
والرافدين في مدينة الرمادي . وتوسيع 
عمل ش��ركات ن��زع األلغام لتش��مل 
الش��وارع ودور املواطنني وعدم اختصار 

عملها على األبنية احلكومية.
ام��ا في محافظ��ة ص��الح الدين فقد 
لف��ت االم��ني الع��ام جمللس ال��وزراء ان 
الوزارات املعنية جنحت في تنفيذ واجناز 
العدي��د م��ن االجن��ازات الت��ي كان لها 

االث��ر الواضح في عودة النازحني وعودة 
احلي��اة إل��ى طبيعته��ا فق��د مت تأهيل 
)11( مش��روعاً ومجم��ع م��اء وتأهيل 
وصيانة الش��بكات مبساعدة منظمة 
اليونسيف و)UNDP( واللجنة الدولية 
للصليب األحمر.وجتهيز 232 اسطوانة 
كلور سعة 1 طن، و33 اسطوانة سعة 
65 كغ��م و100 ط��ن من مادة الش��ب 
و8 ط��ن م��ن م��ادة املس��حوق القاصر 
و5 مضخ��ات أفقية الس��تعمالها في 
املشاريع املتضررة. تزويد مديرية مجاري 
ص��الح الدين مببل��غ )540( مليون دينار 
إضاف��ة إلى مبلغ 90,200,000 دينار ومت 
إعداد كش��وفات أرس��لت إلى مكتب 
اإلدارة اإلستراتيجية في الوزارة لغرض 
متويله��ا وتنفيذه��ا من قب��ل صندوق 
النق��د الدولي ومببل��غ 6,598,800,000 
دين��ار للتأهيل والصيان��ة و3,725,000 
دوالر لتجهي��ز آلي��ات تخصصية ويتم 
تس��ليك وصيان��ة اخلط��وط الناقل��ة 
والش��بكات وتبدي��ل املتض��رر منها. .. 
كم��ا متكن��ت م��الكات وزارة الصح��ة  
م��ن تأهيل املراكز الصحية واملباش��رة 
بتق��دمي اخلدم��ات الصحي��ة الوقائية 
والعالجية في مراكز إبن رش��د، الرازي 
وإبن س��ينا في قطاع تكري��ت ومراكز 
الصحي النموذجي، الصحي الرئيسي 
والشفاء في قطاع الدور، ومركز صحي 
في ناحي��ة العلم. اضاف��ة الى تأهيل 
واملباش��رة في تقدمي اخلدمات الصحية 
في مستش��فى ص��الح الدين. ونصب 
العي��ادة الثابت��ة ف��ي قض��اء بيج��ي. 
وتأهيل واملباش��رة في تق��دمي اخلدمات 
الصحية  في مستش��فى الش��رقاط 
وكذلك املركز الصحي في الشرقاط. 

مشيرًا إلى وجود منجزات أخرى متثلت 
بتفعيل الصلح العش��ائري في مدينة 
بلد والدجيل ويث��رب من خالل التوقيع 
على وثيقة الشرف بني شيوخ العشائر 
ف��ي املنطقة. وق��د متّ تق��دمي تعويض 
لعوائل الش��هداء مببال��غ مالية بنحو 
دين��ار عراقي  )4,000,000,000( ملي��ار 

ووزعت إلى العائالت التي لديها شهيد 
وبع��دد )410( عائلة. وتش��كيل هيئة 
قضائي��ة مس��تقلة للنظ��ر بقضاي��ا 
املتهمني ف��ي ناحية يثرب وحس��مها 
لفرز املتهم��ني احلقيقيني عن أصحاب 
املطلوبني  وحتديد  العشائرية  النزاعات 

على وفق املادة 4/إرهاب. 
الع��الق حت��دث ايض��اً عم��ا مت حتقيقه 
ف��ي محافظة ديالى م��ن قبل اجلهات 
احلكومي��ة واجله��ات الس��اندة ، الفتاً 
إل��ى انه مت تزويد مديري��ة مجاري ديالى 
مببل��غ )560( ملي��ون دين��ار إضافة إلى 
مبل��غ )100( ملي��ون دين��ار م��ن ضمن 
ومت  التش��غيلية  امليزانية  تخصيصات 
إعداد كش��وفات أرس��لت إلى مكتب 
اإلدارة اإلستراتيجية في الوزارة لغرض 
متويله��ا وتنفيذه��ا من قب��ل صندوق 
النق��د الدولي ومببل��غ )355,119,000( 
دينار للتأهي��ل والصيانة و)2,114,000( 
دوالر لتجهي��ز آلي��ات تخصصية ويتم 
تس��ليك وصيان��ة اخلط��وط الناقل��ة 
والش��بكات وتبدي��ل املتض��رر منه��ا 
.وتأهي��ل )8( مش��اريع ومجمعات ماء 
التوزي��ع  ش��بكات  وصيان��ة  وتأهي��ل 
وتنفي��ذ   )2( وصيان��ة مول��دات ع��دد 
ش��بكات جدي��دة إضافة إل��ى صيانة 
واملضخ��ات  احلوضي��ة  الس��يارات 

واخلطوط الناقلة
وفي محافظ��ة نينوى ب��ني العالق انه 
مت تأهيل وتش��غيل )7( مش��اريع مياه 
الش��رب ف��ي عموم امل��دن احمل��ررة في 
احملافظة وجتهيز )82( اس��طوانة كلور 
س��عة )1( طن و)33( اس��طوانة كلور 
س��عة 65 كغ��م و)20( طن م��ن مادة 
الش��ب و)10( طن من مادة املس��حوق 
القاص��ر ومضخ��ات أفقي��ة ع��دد )3( 
وكذل��ك س��يارات حوضية ع��دد )60( 
وقام��ت كوادر ال��وزارة بصيانة وإصالح 
وتبدي��ل الكثير من األنابيب وامللحقات 
اخلاصة بالش��بكات الداخلية وصيانة 
آبار ف��ي برطل��ة وبعش��يقة. وصيانة 
وتأهيل مش��روع ماء الس��المية وضخ 
امل��اء ال��ى قض��اء احلمداني��ة والق��رى 
التابع��ة لناحي��ة النم��رود، وكذلك مت 
تشغيل محطة ماء احلمدانية إضافة 
إلى تأهيل آبار مشروع بازوايا آبار ناحية 
بعش��يقة وكذلك مت توزي��ع املياه على 
املواطنني بواسطة السيارات احلوضية 
، كم��ا مت تزويد مديرية مج��اري نينوى 
مببلغ )99,125,000( دينار عراقي إضافة 
إل��ى مبل��غ )50( مليون دين��ار ومتّ إعداد 
كش��وفات باحتياج��ات املناطق احملررة 
ف��ي س��هل نين��وى ومببلغ كل��ي قدره 
)27.5( مليار دينار عراقي ويتم تسليك 
الداخلية  والشبكات  الناقلة  اخلطوط 
وصيانتها وتبديل املتضرر منها  وتوفير 
)82( آلية لدعم اخلدمات البلدية وفتح 
الط��رق ورف��ع األنقاض ودع��م القوات 
وخط��وط  الس��واتر  لعم��ل  األمني��ة 
الصد األمامية وكذلك اش��تراك )43( 
آلي��ة في اطف��اء حرائ��ق آب��ار النفط 
ف��ي القي��ارة وحرائ��ق معم��ل كبريت 
املشراق ومت إرسال )15( سيارة حوضية 
مؤجرة لتوفير املياه الصاحلة للش��رب 
وكذلك مت رفع األنق��اض والنفايات في 
ش��تى املناط��ق وبلغ��ت ع��دد اآلليات 
املش��اركة )273( آلية، ومت تأهيل جسر 
اخلازر الرابط ب��ني أربيل ونينوى وكذلك 
س��اهمت البلديات في اي��واء وتوطني 
وتق��دمي اخلدمات خمليم��ات النازحني من 
خالل توفير )65( س��يارة مياه حوضية 
وأكياس نفايات وحاويات بالس��تيكية. 
.. فضال عن فتح الش��وارع الرئيس��ية 
والفرعي��ة في جمي��ع املناط��ق احملررة 
وكذل��ك مت تأهيل الش��ارع الرئيس��ي 
اجل��زرة  وزراع��ة  احلمداني��ة  لقض��اء 
الوس��طية باألش��جار وبطول )1200( 

م وق��د بلغ جه��د الوزارة املش��ارك في 
األعم��ال )44( آلي��ة إضافة إل��ى تأجير 
)42( آلية. وتأمني التيار الكهربائي إلى 
مخيم��ات النازحني الت��ي مت بنائها من 
قبل وزارة الهجرة واملهجرين واملنظمات 
الدولية في محافظة نينوى الستقبال 
النازح��ني. وتش��غيل وح��دات محطة 
توليد س��ّد املوصل الرئيس��ي وتغذية 
مدينة املوصل الس��احل األمين بكمية 
)85( مي��كا واط ومبوج��ب برام��ج وزارة 
املوارد املائية لتصريف املياه. وتش��غيل 
محط��ة تولي��د نين��وى الغازي��ة 400 
K.V وتغذية احملاطات احملررة )املش��راق–
وألربع��ة   132K.V القيارة-الش��رقاط( 
م��رات بواق��ع )4-5( س��اعات لكل مرة 
وتغذية مشاريع املاء والدوائر اخلدمية. 
وتش��غيل محط��ات مدين��ة املوص��ل 
)الس��احل األمين( ومحطة الرش��يدية 
فقط للس��احل األيس��ر وبحمل كلي 
املوص��ل.  واط م��ن س��د  مي��كا   )85(
وتشغيل محطات )املش��راق – القيارة 
– الش��رقاط( K.V )4 132-5( س��اعات 
كل ثالث��ة أيام بس��بب ش��حة الوقود 
وعدم جتهيز الوقود حملطة توليد نينوى 

الغازية من وزارة النفط.
الكهرب��اء ايض��ا , كم��ا متكن��ت وزارة 
الكهرباء من اصالح خطوط )شرقاط – 
القيارة( وبعدد )15( قطع في األس��الك 
وتش��غيل محطة الش��رقاط الثانوية 
بع��د تأهيله��ا وحس��ب توف��ر الوقود 
حملط��ة توليد نين��وى الغازية. وتصليح 
خط��وط )قيارة – مش��راق( وبعدد )12( 
قطع في األس��الك وتأهيل وتش��غيل 
محط��ة املش��راق الثانوي��ة والتغذية 
م��ن محط��ة تولي��د نين��وى الغازي��ة 
حس��ب توفر الوقود. وتصليح خطوط 
)توليد نينوى الغازية – القيارة( وتأهيل 
الثانوية وتش��غيلها  القي��ارة  محطة 
حسب توفر الوقود. واستخدام األطوار 
السليمة خلطي )سد املوصل – املوصل 
400( وتش��غيل خ��ط واح��د وتغذي��ة 
األمي��ن(  )الس��احل  املوص��ل  محط��ة 

الثانوية للس��احل  وتغذي��ة احملط��ات 
الرش��يدية(  األمي��ن كاف��ة )ومحط��ة 
في الس��احل األيس��ر فقط. وتشغيل 
محط��ة توليد نين��وى الغازية لفترات 
متقطعة وبواقع )4-5( س��اعات يومياً 
تش��غيل كل ثالثة أيام بس��بب شحة 
الوق��ود وتغذي��ة محطات )املش��راق – 
القي��ارة – الش��رقاط( وبأقص��ى حمل 
األب��راج  وتصلي��ح  واط.  مي��كا   )82(
الس��اقطة عدد/4 وقطوعات األسالك 
عدد )8( خلط )نين��وى الغازية – موصل 
400( وتأهي��ل اخلط لغاي��ة خط الصد 
احلال��ي  .. فيم��ا تس��تمر وزارة التحارة 
بتجهيز العوائل في مخيمات والنزوح 
والعائالت والعائدة ضمن املناطق احملررة 
باملواد الغذائية )سكر، زيت، أرز، طحني( 
وذلك بالتنسيق مع شركات الغذائية، 
احلبوب، وتصنيع احلبوب. وتستمر وزارة 
النفط  بإطفاء حرائ��ق آبار النفط في 

القيارة  والبقية بحدود ثالثة آب�ار.
املهندس االستش��اري هشام املدفعي 
الق��رض  مخرج��ات  ع��ن  تس��اءل 
البريطان��ي املمنوح للع��راق البالغ 10 
ملي��ارات باوند وكيف يتم اس��تثماره 
لتأهي��ل البنى التحتية واع��ادة اعمار 
املناطق احملررة .. ذاكرًا من جانب آخر ان 
املتح��ف البريطاني ب��ادر إلى دعوة كل 
من لدي��ه معلومات عن االثار العراقية 
يقوم بتسليمها لكي تتم اعادتها إلى 
العراق وهذا أمر ينبغي ان تتم متابعته 

مع اجلانب البريطاني الهميته . 
س��يدة االعم��ال زين��ب اجلناب��ي دعت 
احلكومة إلى تقدمي ش��كوى رس��مية 
للمجتم��ع الدول��ي حملاس��بة داع��ش 
ومقاض��اة ال��دول التي ينتم��ي اليها 
الدواعش اقتصاديا اي يجب ان تسهم 
في اعمار ما مت تخريبه من قبل تنظيم 

داعش . 
الدكتور علي الرفيعي دعا احلكومة إلى 
االهتمام باجلانب التربوي ضمن خطط 
احلكوم��ة الع��ادة االعمار واالس��تقرار 
للمناط��ق احمل��ررة فقد تعرض��ت تلك 
املناط��ق إل��ى التخري��ب تس��بب في 
تعطيل الدراس��ة وحرمان الطالب من 
اكمال دراستهم ملدة سنتني االمر الذي 
ستترتب عليه اثار سلبية مستقبال . 

الدكت��ور ابراهي��م العبي��دي دع��ا إلى 
حماية الس��كان وتقليل اخلس��ائر بني 
املدنيني وحماية املنش��آت وان املعركة 
في الساحل االمين تختلف عن نظيرتها 

في االيسر  
اخلبي��ر املصرف��ي س��مير النصي��ري ، 
اش��اد بجه��ود احلكومة ف��ي عمليات 
اعادة االس��تقرار للمناطق احملررة االمر 
الذي اس��هم في عودة النازحني واحلياة 
إلى طبيعتها .. متس��ائال ع��ن الرؤية 
االقتصادي��ة ملرحلة مابعد داعش وهذا 
جانب في غاية االهمية .. مش��يرا إلى 
مبادرة البن��ك املركزي باقراض القطاع 
اخل��اص 6 ترليون��ات دين��ار .. مبين��اً ان 
القطاع املصرفي انخفضت ودائعه من 
70 إل��ى %30 وبالتالي لم يعد بامكانه 
املس��اهمة ف��ي متويل مش��اريع اعادة 
االعمار .. كاش��فا عن وجود 160 فرعا 
من ف��روع املصارف ف��ي املناطق احملررة 
تعرضت إلى الس��رقة بنح��و 1 ترليون 
دين��ار اضافة إلى 7 ترليون��ات دينار في 
بن��وك اربيل والس��ليمانية ه��ي ودائع 
ملواطن��ني لم تت��م اعادتها حل��د االن ، 
فمن س��يعوض القطاع املصرفي هذه 
اخلس��ائر الفادحة لكي يعود فاعال في 

متويل املشاريع . 
اخلبي��ر القانوني عادل الالمي تس��اءل 
عن مدى وج��ود خطة لدفع تعويضات 
للمواطنني الذين تعرضوا لالضرار مثل 
تدمي��ر بيوته��م وممتلكاته��م وهؤالء 
يج��ب ان يحصل��وا عل��ى تعويض��ات 

وليس قروض 
اخلبيرة االقتصاديية اك��رام عبدالعزيز 
اقترح��ت ان يت��م اعتم��اد الكرفان��ات 
بدال م��ن اخليم ف��ي اي��واء النازحني ملا 
توفره الكرفانات من متطلبات حياتية 

التتوفر في اخليم 
الدبلوماسي االس��بق غالب العنبكي 
دعا إل��ى ضرورة العمل بق��وة من اجل 
اقتالع جذور داعش في االرض اقتصادياً 
وفكري��اً واجتماعياً وتربوي��اً  بعد ان مت 

اقتالعه عسكريا ، 
الدكت��ورة فوزي��ة العطية دع��ت إلى 
االس��تعانة بخب��راء االجتم��اع وعلم 
النفس واملرش��دين التربويني من خالل 
مهمته��ا  مختص��ة  جل��ان  تش��كيل 
معاجلة واس��ئصال ج��ذور العنف من 
النفوس بايجاد احللول واملعاجلات التي 

تشيع السالم
ماج��د  الدكت��ور  االقتص��ادي  اخلبي��ر 
الص��وري تس��اءل عن حجم اخلس��ائر 
املادية التي تعرض لها العراق بس��بب 
احتالل داعش لالرض وه��ل هناك رؤية 
ع��ن حج��م االم��وال املطلوب��ة العادة 

االعمار لتلك املناطق 
رئي��س مجل��س  ادارة  ش��ركة  الرهام 
للتأمني عبداحلسن عبيد الزيادي ، اشار 
إلى امكانية اللجوء إلى اسلوب البناء 
اجلاه��ز في بن��اء املدارس ف��ي املناطق 
احمل��ررة فض��ال ع��ن تش��جيع القطاع 
اخلاص في بناء املدارس بس��رعة بعيًدا 

عن الروتني 
وكيل وزارة اخلارجية االس��بق الدكتور 
محم��د احلاج حمود ، اع��رب عن قلقه 
من احتمال وصول اصابع الفس��اد إلى 
االموال اخملصصة العادة اعمار املناطق 

احملررة 
بعد ذل��ك عاد الدكتور مه��دي العالق 
للحديث مرة أخرى مجيباً عن االسئلة 
واالستفس��ارات الت��ي طرح��ت خالل 
الن��دوة مبين��اً ان م��ن ب��ني مخرجات 
الق��رض البريطاني للع��راق تخصيص 
جزء منه اجناز مش��اريع حتلية املياه في 
البصرة وقد مت وضع خطط الس��تثمار 
ه��ذه الق��روض ف��ي تأهيل مش��اريع 
البنى التحتية ومشاريع اعادة االعمار 
للمناط��ق احملررة .. موضح��ا ان اجلانب 
الترب��وي حاضر في جميع اخلطط التي 
وضعتها احلكومة والتركيز حول إعادة 
تأهيل امل��دارس كما يه��م احلكمومة 
حماي��ة االنس��ان وقد مت توزي��ع العمل 
في عملي��ات التحرير عل��ى مجموعة 
م��ن التش��كيالت والصن��وف وهن��اك 
رؤية اقتصادية وتربوي��ة ملرحلة مابعد 
التحرير .. كاش��فاً عن وجود كشوفات 
كامل��ة عن مقدار االض��رار التي حلقت 
باملواطنني على مستوى كل محافظة 
وستباشر اللجنة املشكلة في االمانة 
العام��ة جمللس ال��وزراء بتلق��ي طلبات 
 .. املواطن��ني  قب��ل  التعويض��ات م��ن 
موضحاً ان نس��بة النازح��ني العائدين 
في عم��وم املناطق احملررة جتاوز نس��بة 
ال���%50 وفي بعض املناطق وصلت إلى 
%90 كم��ا هو احلال ف��ي صالح الدين .. 
مبين��اً ان هناك جه��ًدا كبيرًا يبذل من 
قبل منظم��ات اجملتمع املدن��ي لتوفير 
املتطلبات االساس��ية واملؤن للنازحني 
والعائدي��ن م��ن خالل فريق التنس��يق 
احلكوم��ي .. مضيف��اً ان حجم االضرار 
التي حلقت بالبن��ى التحتية بلغت 35 
مليار دوالر ، ولم يستبعد ان يرتفع هذا 
الرقم إلى 50 مليار دوالر للبنى التحتية 
.. لذلك فان التعويل على صندوق اعادة 
االعم��ار والدعم الدول��ي عبر القروض 
امليس��رة واملنح العادة اعم��ار املناطق 
احمل��ررة ، كما  ان احلكوم��ة ماضية في 
تشجيع القطاع اخلاص ليكون شريكا 

في بناء املدارس والتعليم االهلي.

ان مشكلة 
النازحين ترتبط 

بالنواحي 
المجتمعية 

وقضايا طائفية 
ماخلق أجواء غير 
ودية الينبغي أن 

تستمر .. وعلينا أن 
نتدارس االحتماالت 

والتداعيات التي 
يمكن أن تنتج عن 

هذه المشكلة 
التي لم تعد قضية 
أفراد وإنما قضية 
مجتمعية يجب 
أن تحل بأسلوب 
مناسب وسلمي

إن  وزارات الصحة 
واالعمار والكهرباء 

تمكنت من إنجاز 
الكثير من المهام 
التي تحققت في 
أرض الواقع في 

المحافظات التي 
تم تحريرها ففي 
األنبار تم تأهيل 
7مشاريع مياه 

كبيرة و80 وحدة 
مجمعة.,تركيب 

جسور سريعة 
النصب على نهر 

الفرات

مهدي العالق: الجهود نجحت في تحرير األرض ..
وأكثر من 50 % نسبة األسر العائدة إلى المناطق المحررة



بغداد ـ أعالم البارالمبية:
ص��در يوم ام��س الع��دد الثاني من 
مجلة باراملبياد الصادرة عن قس��م 
الباراملبي��ة  اللجن��ة  ف��ي  االع��ام 
الوطنية العراقية، وقال رئيس حترير 
اجمللة الزميل هش��ام الس��لمان ان 
الع��دد اجلديد تضم��ن ملفا كاما 
عن  دورة  العاب غربي اس��يا االولى  
التي اختتمت في االم��ارات مؤخرا 
وت��وج الع��راق بطا له��ا  , و اضواء 
عل��ى بطولة ف��زاع الدولي��ة لرفع 
االثقال، واضاف الس��لمان ان اجمللة 
واخبار  ايض��ا متابع��ات  تضمن��ت 
اللجنة الباراملبية ولقاءات مع عدد 

م��ن املس��ؤولن والاعب��ن  فيها , 
فضا عن ابواب اجمللة الثابتة.

واوضح  ان مجل��ة  باراملبياد تصدر 
ش��هرياً وهي متخصص��ة برياضة 
متح��دي االعاق��ة  وحتظ��ى برعاية 
واهتم��ام رئي��س واعض��اء املكتب 
التنفيذي للجنة الباراملبية الوطنية 
العراقية  ومبباركة االحتادات واللجان 
الفرعية في احملافظات حيث تهدف 
اجملل��ة الى تس��ليط االض��واء على 
رياض��ة هذه الش��ريحة من اجملتمع 
وتوثيق اجنازات ومش��اركات اللجنة 
الباراملبية العراقية في كافة احملافل 

االسيوية والدولية.

15رياضة االثنني 13 آذار 2017 العدد )3647(

بدء منافسات الشركات 
بخماسي الكرة 

الجالية العراقية في اإلمارات 
تنّظم بطولة رفع الحظر الرباعية

»الشباب والرياضة« تنّظم 
احتفالية المحبة والتحدي

»جستن« يغيب عن مباراتي 
أستراليا والسعودية

بغداد ـ جواد كاظم عطية:
مبناسبة انتصارات قواتنا املسلحة واحلشد الشعبي 
في مع��ارك حترير نين��وى من فلول داع��ش والقضاء 
علي��ه وحت��ت عن��وان - النص��ر والس��ام-  انطلقت  
بطولة الشركات  بخماسي كرة القدم التي نظمها 
االحتاد العراقي املركزي الرياضي للشركات مبشاركة 
سبع شركات من بغداد واحملافظات كل من الشركة 
العراقية للس��منت وش��ركة الصناعات النحاسية 
م��ن االنبار وش��ركة صناعة االس��مدة م��ن البصرة 
والش��ركة العام��ة لصناع��ة الس��يارات ف��ي بابل 
وش��ركة نفط الوسط والشركة العامة للصناعات 

الهيدروليكية وشركة االستكشافات النفطية.   

أبو ظبي ـ الصباح الجديد:
تنظ��م اجلالية العراقية في إم��ارة عجمان في دولة 
اإلم��ارات العربية املتحدة بطولة رف��ع احلظر تزامناً 
م��ع املس��اعي احلمي��دة لوزي��ر الش��باب والرياضة 
عبد احلس��ن عبطان واحتاد الك��رة املركزي واللجنة 
االوملبي��ة الوطني��ة العراقي��ة و اإلع��ام الرياض��ي 
وس��تقام البطولة في األيام القريب��ة القادمة بعد 
انته��اء امتحان��ات الاعبن وعل��ى ماعب عجمان 
وبرعاية، عيدان جابر شريف صاحب محات جتهيزات 

السيد الرياضية.
 وستش��ارك في البطولة 4 فرق س��ميت بأس��ماء  
الس��اعن لرفع احلظ��ر فري��ق وزير الش��باب وفريق 
احت��اد الكرة  وفري��ق اللجنة االوملبي��ة وفريق األعام 
الرياضي يشرف على البطولة الكابنت نعمت عباس 
مدرب حراس نادي الوصل اإلماراتي يس��اعده املدرب 
العراقي علي البصراوي مدرب فريق اجلالية العراقية 
في اإلمارات نعمت وعلي يش��كران اإلعام الرياضي 
العراق��ي و اإلمارات��ي الهتمامهم��ا ف��ي تغطي��ة 

النشاطات و البطوالت اخلاصة باجلالية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
يدعو قس��م االع��ام واالتصال احلكوم��ي في وزارة 
الش��باب والرياض��ة، وس��ائل االع��ام ال��ى حضور 
املباراة االحتفالية التي حتمل اس��م احملبة والتحدي 
بن فريق يترأس��ه وزير الش��باب والرياض��ة واملدراء 
العام��ون، وفريق ذوي االعاق��ة واالحتياجات اخلاصة، 
اليوم االثنن في الس��اعة ال�11 صباحاً على ملعب 

الشعب الثاني.

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشف عضو املكتب اإلعامي الحتاد الكرة العراقي، 
حسن اخلرساني، غياب العب منتخب العراق جسنت 
ميرام احملترف بالدوري األمريكي عن مباراتي أستراليا 
والس��عودية في إط��ار اجلولتن األول��ى والثانية من 

املرحلة الثانية لتصفيات مونديال روسيا 2018.
وقال اخلرس��اني ف��ي تصريحات صحفي��ة إن اجلهاز 
اإلداري ب��ذل جهودا كبيرة مع الاعب جس��نت ميرام 
في سبيل إقناعه بالعدول عن فكرة عدم اجمليء إلى 
إيران بس��بب التعليم��ات األخيرة الت��ي صدرت من 

احلكومة األميركية فيما يخص عاقتها مع إيران.
وأش��ار إلى أن املدي��ر اإلداري باس��ل كوركيس حاول 
إقن��اع الاع��ب وعائلته ب��أن دخوله إل��ى طهران لن 
يؤث��ر على وجوده ف��ي أمري��كا إال أن ذلك لم يحدث 
برغم تأكيدات مستش��ار االحت��اد القانوني الدكتور 

نزار أحمد.

بغداد ـ إعالم األولمبية:

ت��دارس رئي��س اللجن��ة االوملبية 
الوطنية العراقية مشروع مذكرة 
تفاهم مع االوملبية االسبانية مع 
نظيره االسباني وامن عام اللجنة 
االوملبي��ة االس��بانية وذل��ك خال 
زيارته إلس��بانيا االس��بوع املاضي 
تلبي��ة لدع��وة وجهته��ا االوملبية 

االسبانية .
وتضمنت املذكرة التي من املؤمل 
ان توق��ع ف��ي وق��ت الح��ق بن��ود 
للتعاون في شتى ميادين الرياضة 
مب��ا يع��زز الرواب��ط الرياضي��ة بن 
ش��باب البلدين ويفت��ح افاق جناح 

جديدة للرياضة العراقية .
وثمن حم��ودي مواق��ف اجلماهير 
الرياضية االس��بانية واملؤسسات 
الرياضي��ة في البل��د الصديق من 
كل ما يجري في بلدنا العراق الذي 
ارهابية  يواج��ه اش��رس هجم��ة 
مش��يداً بتعاطفهم مع ش��هداء 
الرياضة العراقية الذين س��قطوا 
وهم يرسمون الوان االمل في اكثر 
م��ن ملعب عل��ى خارط��ة وطننا 

املنتصر .
واشار حمودي الى انه التقى ممثلن 
عن االحتاد االس��باني لكرة القدم 
وعن ن��ادي ريال مدريد اذ مت التطرق 
ال��ى امكانية التع��اون في مجال 
اقام��ة دورات تدريبي��ة للمدرب��ن 
املعس��كرات  واقام��ة  العراقي��ن 
التدريبي��ة للمنتخب��ات الوطنية 

مستقباً.
وف��ي س��ياق اخ��ر، حق��ق العب��و 

للفروس��ية  الوطن��ي  منتخبن��ا 
الوس��ام الذهبي ضمن منافسات 
الش��اطئية  العال��م  بطول��ة 
لفعالي��ة  االول��ى  بنس��ختها 
التقاط االوتاد التي يقيمها االحتاد 
الدولي للعبة اجلارية منافس��اتها 
في جزي��رة مصير ف��ي العاصمة 

العمانية مسقط .

 وقال رئي��س االحتاد املركزي للعبة 
حي��در عل��ي حس��ن: ان العب��ي 
اس��تطاعوا  الوطن��ي  منتخبن��ا 
بعد  الذهب��ي،  بالوس��ام  التتويج 
ان حصل��وا عل��ى اعل��ى النق��اط 
في الترتيب الع��ام بن املنتخبات 
املتنافسة. كاش��فا عن: ان الفوز 
بأحد االوس��مة الثاث��ة لن يكون 

فرديا بل يحس��ب م��ن خال جمع 
النقاط للمنتخب��ات املتبارية في 

نهاية املطاف .
 وأض��اف رئي��س االحت��اد: ان اآلمال 
معلق��ة على العبين��ا في حتقيق 
وس��ام ثان قبل اس��دال البطولة 
عل��ى الرغ��م من قوة املنافس��ات 
بن املنتخبات املش��اركة، السيما 

وانه��ا اول نس��خة يقيمها االحتاد 
الدولي، حيث كانت مميزة وناجحة 

بكل املقاييس .
يذك��ر ان الوفد مؤلف من محمود 
عب��د  وثعب��ان  رئيس��ا  حس��ن 
محيمي��د اداري��ا وجاس��ب جب��ر 
مدربا، ويضم س��تة فرسان هم : 
عبد احلميد رشيد حميد ومحمد 

مكلف احيمد واسامة لواء بهلول 
ومحمود غامن ومحمد شايع وعبد 

اخلالق اياد النقيب .
من جان��ب اخر، ق��ال االمن املالي 
للجمناس��تك  العراق��ي  لاحت��اد 
صالح مهدي ان احتاد اللعبة سمى 
وفد منتخ��ب املتقدمن الذي من 
املق��رر ان يش��ارك في منافس��ات 
للرج��ال  العال��م  كأس  بطول��ة 
والنساء التي من املقرر ان تنطلق 
فعالياتها في جمهورية اذربيجان 
مابن الرابع عش��ر والعشرين من 
ش��هر اذار احلالي ومبش��اركة عدد 
كبير من اق��وى وافضل املنتخبات 

العاملية برياضة اجلمناستك.
واضاف مهدي ان الوفد س��يكون 
برئاس��ته ويض��م ايض��ا محمود 
صال��ح مدرب��ا للمنتخ��ب وثاثة 
العب��ن ه��م احس��ان زي��اد طارق 
يش��ارك  ان  املؤم��ل  م��ن  ال��ذي 
اجه��زة  س��تة  منافس��ات  ف��ي 
واحللق  واملقاب��ض  االرضي��ة  ه��ي 
والقف��ز واملتوازي واخي��را العقلة 
ال��ذي سيش��ارك  عم��ار  وياس��ر 
في منافس��ات ثاث��ة اجهزة هي 
واخيرا  والعقلة  واملتوازي  املقابض 
الاع��ب علي س��عدي ال��ذي من 
املق��رر ان يش��ارك في منافس��ات 

جهازي القفز واالرضية.
وتابع ان الاعبن الثاثة يواصلون 
ف��ي  التدريب��ي  معس��كرهم 
وذل��ك  االذربيجاني��ة  العاصم��ة 
التحضير واالس��تعداد  اج��ل  من 
بش��كل امثل قبل املش��اركة في 
منافس��ات بطول��ة كأس العالم 

االسبوع احلالي.

الفروسية تحصد ذهب شاطئية العالم.. والجمناستك إلى أذربيجان

»األولمبية« توّقع مذكرة تفاهم رياضية مع نظيرتها »اإلسبانية«

منتخب الفروسية في منافسات شاطئية العالم

مطار »الدون« ُيثير الجدل في البرتغال

العواصم ـ وكاالت:

التحق املهاج��م األرجنتيني ليونيل 
ميسي هداف نادي برشلونة اإلسباني 
بغرميه البرتغالي كريستيانو رونالدو، 
هداف نادي ريال مدريد اإلسباني، في 
صدارة ترتيب هدافي مس��ابقة دوري 

أبطال أوروبا.
وس��جل ميس��ي هدًف��ا م��ن أصل 
السداس��ية الت��ي ف��از به��ا فريقه 
الكتالون��ي عل��ى نادي باريس س��ان 
جيرمان ف��ي إياب ثم��ن نهائي دوري 
أبط��ال أوروبا عل��ى ملعب »الكامب 
ن��و«، ليرف��ع رصي��ده التهديفي في 
هذه البطولة إلى 95 هدًفا، مستغاً 
صيام رونال��دو عن التهديفي القاري 
من��ذ توقيعه على اله��دف رقم 95 
في املباراة ضد نادي بروسيا دورمتوند 
األملاني في دور اجملموعات من نسخة 

هذا املوسم.
وس��جل ميسي أهدافه ال� 95 لذات 
الفريق )برش��لونة(، الذي قاده إلحراز 
»صاحب��ة األذنن« أربع م��رات أعوام 
 ،  2015 و   2011 و   2009 و   2006

بينم��ا س��جل رونال��دو أهداف��ه ال� 
95 لفريق��ن، بعدم��ا وق��ع على 15 
هدًف��ا لصال��ح مانشس��تر يونايتد 
اإلنكلي��زي و 80 هدًفا حلس��اب ريال 
مدريد اإلس��باني الذي يلعب له منذ 
صيف ع��ام 2009 ، حيث نال اللقب 
األوروب��ي ث��اث مرات، م��رة بقميص 
»الش��ياطن احلمر« في ع��ام 2008، 
ومرت��ن بالقمي��ص »امللك��ي« ف��ي 

عامي 2014 و 2016.
وبحس��ب تقري��ر لاحت��اد األوروب��ي 
»يويف��ا«، ف��إن ميس��ي س��جل أول 
أهداف��ه األوروبية ف��ي بطولة دوري 
باناثينايكوس  ن��ادي  األبط��ال ض��د 
اليوناني في دور اجملموعات في شهر 
نوفمبر من عام 2005 ، بينما سجل 
رونالدو أول هدف له في ذات البطولة 
ضد نادي روما في الدور الربع النهائي 

في شهر ابريل من عام 2007.
وباإلضافة إلى األه��داف ال� 95 التي 
سجلها األرجنتيني في دوري أبطال 
أوروبا، فقد سجل أيضا ثاثة أهداف 
في مس��ابقة كأس السوبر األوروبي 
ليصل رصي��ده التهديفي اإلجمالي 
على الصعيد الق��اري إلى 98 هدًفا، 

وهو نفس الرصيد الذي بلغه رونالدو 
أيًض��ا، ال��ذي س��جل ب��دوره هدفن 
في مس��ابقة كأس الس��وبر وهدًفا 

في ال��دور التمهي��دي لبطولة دوري 
رابطة أبط��ال أوروبا ف��ي عام 2005 
عندم��ا كان العًبا ف��ي صفوف نادي 

مانشستر يونايتد.
رونال��دو  و  ويخ��وض ميس��ي  ه��ذا 
تنافس��ا قويا لبلوغ س��قف ال� 100 

هدف عل��ى الصعيد األوروبي ، حيث 
تبدو فرصة ميس��ي أفض��ل بعدما 
تص��در ترتي��ب الهدافن للنس��خة 
احلالي��ة برصي��د 11 هدف��ا مقاب��ل 
تواضع رصيد البرتغالي خال نسخة 
البطولة احلالية ، في انتظار التأكيد 
أو االستفاقة في الدور الربع النهائي 
مع احتمال مواجهة مباشرة بينهما 
ف��ي حال أوقعت القرعة »البارس��ا« 
و »امليرنغ��ي » في نزال كاس��يكي 

جديد.
م��ن جانب اخ��ر، أث��ار إطاق اس��م 
كريس��تيانو رونال��دو، عل��ى املط��ار 
الرئيس��ي، بجزيرة ماديرا البرتغالية، 
مس��قط رأس جنم ن��ادي ريال مدريد 
اإلسباني، الكثير من اجلدل في البلد 

اإليبيري.
رئي��س  البوكيري��ك،  ميغي��ل  وكان 
إقليم مادي��را، قد أعل��ن بعد تتويج 
منتخ��ب البرتغ��ال بلق��ب بطول��ة 
أمم أوروب��ا لك��رة القدم، ف��ي حزيران 
املاضي بفرنس��ا، أنه سيتم تسمية 
باس��م  للمدينة  الرئيس��ي  املط��ار 
»كريس��تيانو رونال��دو«، م��ع نهاية 

شهر اذار 2017.

وسيتم اإلعان بنحو رسمي، تسمية 
املطار باس��م النج��م البرتغالي في 
29 اذار  اجل��اري، وه��ي اخلطوة، القت 
انتق��ادات كثي��رة م��ن العدي��د من 

الشخصيات البارزة وأبناء اإلقليم.
البوكيري��ك  ميغي��ل  وص��ف  وق��د 
من ينتق��د تس��مية املطار باس��م 
كريس��تيانو رونال��دو، ب�«قلة أدب«.. 
وق��ال البوكيري��ك ف��ي تصريح��ات 
نقلتها ش��بكة » ايسبن« العاملية: 
»أنا على حق في تكرمي )كريستيانو(. 
أعتق��د أن من ينتقد ه��ذا األمر، هو 
غب��ي، ولديه الكثير م��ن قلة األدب. 
إنه اعتراف بالرياضي العظيم، الذي 

قدم الكثير لنا«.
ويعتبر كريس��تيانو رونال��دو، واحًدا 
من أعظم ش��خصيات جزيرة ماديرا 
البرتغالي��ة، حي��ث ميل��ك متحف��اً 
جلوائ��زه الفردية الت��ي حصل عليها 
في مسيرته، كما بنى مركب رياضي 

كبير لفائدة شباب املنقطة.
البرتغال��ي،  املنتخ��ب  وس��يخوض 
املباراة األولى له في جزيرة ماديرا، في 
لقاء ودي، على ش��رف إعادة تسمية 

مطار املدينة، باسم قائد املنتخب.

تقرير

ميسي يلتحق برونالدو في صدارة أفضل هدافي دوري أبطال أوروبا

رونالدو

غالف اجمللة
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بغداد ـ قسم اإلعالم:
والرياضة  اطل��ع وزي��ر الش��باب 
عل��ى  عبط��ان،  احلس��ن  عب��د 
س��ير االعمال اجلارية في ملعب 

الزوراء.
وبن الوزير ان الوزارة بالتعاون مع 
الشركة املنفذة للمشروع تعمل 
على زيادة ع��دد مقاعد اجلمهور 
الكبر ع��دد ممكن، وذل��ك بالنظر 
للقاع��دة اجلماهيري��ة الكبي��رة 

لنادي الزوراء الرياضي، وان الوزارة 
لن تقصر باي ش��ي يساعد على 
اجناز امللعب بافضل صورة ممكنة.
واض��اف الوزير، ان مراح��ل البناء 
تس��ير وفق اجلدول الزمني املعد 
لها، ونأم��ل ان يتم افتتاحة قبل 
نهاية العام احلالي، والفضل يعود 
ملهندس��ي الدائ��رة الهندس��ية 
الذين يبذلون جه��ودا كبيرة في 
متابع��ة واكمال املش��اريع التي 

تخدم الرياضة العراقية.
املقيم  املهن��دس  دائ��رة  وقدمت 
ف��ي املش��روع، ش��رحا مفص��ا 
إل��ى الوزير ع��ن مراح��ل العمل 
ونس��ب االجناز في املشروع، واكد 
العامل��ون ف��ي دائ��رة املهن��دس 
املقيم على بذلهم جميع اجلهود 
الجناز امللعب باس��رع وقت ممكن، 
ليكون اضافة كبيرة للمنش��آت 

الرياضية في العاصمة بغداد.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أنهى فري��ق الزوراء بك��رة القدم 
حتضيرات��ه عل��ى ملع��ب العربي 
ملواجه��ة  اس��تعدادا  القط��ري 
اجلي��ش الس��وري الي��وم اإلثن��ن 
ضمن اجلولة الثالثة لكأس االحتاد 

اآلسيوي.
ال��زوراء  م��درب  مس��اعد  وق��ال 
إبراهيم عبد ن��ادر في تصريحات 
صحفي��ة إن فريق ال��زوراء جاهز 
للمب��اراة م��ن الناحي��ة الفني��ة 
اجله��از  أن  موضح��ا  والبدني��ة، 
الفني لديه معلومات كافية عن 
الق��وة والضع��ف للفريق  نقاط 

السوري.
يشار إلى أن الزوراء ميلك في رصيده 
نقطتن من تعادلن أمام السويق 

العماني واألهلي األردني.

إل��ى ذلك تنطلق يوم غ��ٍد مباريات 
اجلول��ة ال�23 م��ن ال��دوري بإقامة 
4 مواجه��ات، تق��ام ف��ي ماع��ب 
واحملافظات، حيث  العاصمة بغداد 
تق��ام جمي��ع املباري��ات الس��اعة 

الثالثة عصرا.
املس��ابقات،  جلن��ة  مدي��ر  وق��ال 
ش��هاب أحمد، إن يوم غ��ٍد الثاثاء 
سيش��هد إقامة 4 مباريات، حيث 
س��يكون املتص��در النف��ط ضيفا 
على منافس��ه فريق احلسن، فيما 
س��يغادر فري��ق الش��رطة ص��وب 
مدينة الس��ماوة مباق��اة فريقها، 
البحري  الطلبة ضيفه  ويستقبل 
في ملع��ب القوة اجلوي��ة، ويواجه 
فري��ق نفط الوس��ط ف��ي ملعبه 

ضيفه احلدود.
وأوضح »تستكمل مباريات اجلولة 

يوم األربعاء بإج��راء مباراتن، ففي 
األولى يضيف فريق نفط ميس��ان 
املب��اراة  وف��ي  املين��اء،  منافس��ه 
الثانية يحل فريق زاخو ضيفا على 

منافسه أمانة بغداد«.
واح��دة  مب��اراة  أن  إل��ى  وأش��ار 
س��تقام يوم اخلميس املقبل، حيث 
س��ياقي فريق الك��رخ في ملعبه 
فري��ق النج��ف، في ح��ن تختتم 
اجلولة ي��وم اجلمعة باللق��اء الذي 
س��يجمع فريق��ي نف��ط اجلن��وب 
أن  إل��ى  والكهرباء.ولف��ت أحم��د 
الدوري س��يتوقف بعد هذه اجلولة 
إلتاح��ة الفرص��ة مل��درب املنتخب 
الوطني راضي شنيش��ل من أجل 
جتمي��ع الفري��ق ملباراتي أس��تراليا 
والس��عودية ضمن تصفيات كأس 

العالم.

صدور العدد الثاني من مجلة بارالمبياد

اليوم.. الزوراء يؤكد جاهزيته
 إليقاف الجيش السوري.. آسيويا

بغداد ـ رافد البدري*
مبش��اركة 12 نادي��اً واكثر من 140 
العب والعبة، اختتم��ت يوم امس 
االول في قاعة فندق برج الس��ام 
ببغداد ، منافس��ات التجمع االول 
لبطول��ة اندية العراق بالش��طرجن 
للدرج��ة املمت��ازة، وتص��در ن��ادي 
 12 جامع��اً  ال��دوري  االتص��االت 
نقطة من 6 جوالت، وهي العامة 
الكاملة، فيما انتزع نادي الكهرباء 
مركز الوصافة من منافس��ه نادي 
اللحظ��ة االخي��رة  زاد ف��ي  خ��ان 
بفارق نقاط الط��اوالت، بعد الفوز 
على نادي النعماني��ة )7-0(، حيث 
تس��اوى الفريقن بالنقاط ، وجمع 
كل منهما 10 نقاط، وجاء خان زاد 
ثالثاً ، فيما حل نادي البيش��مركة 
باملرك��ز الرابع، بقرصي��د 8 نقاط، 
بالنس��بة  الرصي��د  نف��س  وه��و 

لنادي املهندس��ن صاح��ب املركز 
الراب��ع، ولكنه تفوق بف��ارق نقاط 
الطاوالت، وكذلك احلال بالنس��بة 
املرك��ز  صاح��ب  اله��دف  لن��ادي 
ال��ذي احتل  الس��ادس والقيث��ارة 
املركز الس��ابع حيث جمع كاهما 
6 نق��اط، وح��ل القادس��ية ثامناً 
برصيد 5 نقاط، وعش��تار تاس��عاً 
بنفس الرصيد، والنعمانية عاشراً 
برصي��د نقطتن، واحتل الرس��يل 
املرك��ز 11 ب��دون نقاط، وميس��ان 

املركز 12 بدون نقاط ايضاً.
وق��ال ظاف��ر عب��د االمي��ر رئي��س 
االحتاد املركزي للش��طرجن: شهدت 
البطولة منافس��ات شرس��ة بن 
االندي��ة التي حتتل املراك��ز االولى، 
والكهرباء وخانزاد  االتصاالت  وهي 
والبيش��مركة م��ن اج��ل اقتناص 
الص��دارة، ومتكن ن��ادي االتصاالت 

ال��ذي يضم ف��ي صفوف��ه العبن 
محترف��ن م��ن حتقيق الف��وز في 
اجل��والت الس��بعة الت��ي خاضها 
العبوه ، مضيفاً بان وجود الاعبن 
االندي��ة  ف��ي  االجان��ب  احملترف��ن 
املتنافس��ة زاد من ق��وة البطولة، 
واضافوا لها نكه��ة خاصة، حيث 
ض��م فري��ق االتص��االت الاعب��ن 
والاعب��ة  جورجي��ا،  م��ن  مي��راب 
االوكراني��ة اولكا، كم��ا مثل نادي 
الكهرب��اء الاعب الدول��ي الكبير 
الكسي بارس��وف من اوزبكستان، 
كما تواجد الاعب املصري سامح 
محم��د صادق ف��ي صف��وف نادي 
البيش��مركة، وضم ن��ادي خان زاد 

من اربيل العب والعبة ايرانية.

الحت��اد  اإلعالم��ي  املنس��ق   *
الشطرجن

عبطان يّطلع على سير األعمال في »الزوراء«

غدًا.. 4 مباريات في الجولة الرابعة للممتاز

»االتصاالت« يحرز كأس األندية بالشطرنج 
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جمال جصاني

انتشرت لدينا وبفعل التدهور الشديد للوعي والتنظيم في 
اجملتمع ما ميكن أن نطلق عليه بـ )لوكية الشارع( وهم أعداد 
ــميات الثقافية  ــي العناوين والتس ــر قليلة من متقمص غي
ــبة  ــون مناس ــم ال يفوت إذ نراه ــية.  ــة والسياس واألكادميي
هامشية أو مؤثرة إال ودمغوها بآراءهم ومواقفهم املتسرعة 
ــيما ما يتعلق منها بالقضايا احملركة  ــؤولة، وال س وغير املس
ــرف القاصي والداني نوع  ــارع العراقي الراهن، والذي يع للش
ــم كّتابا  ــريحة والتي تض ــغله. هذه الش ــوم التي تش الهم
ــتركون بالعديد من  ــني وأدباء وفنانني وأكادمييني، يش وإعالمي
الصفات أهمها؛ أنهم جميعاً ال يكلفون أنفسهم مراجعة 
ــرار، ولو جمعنا  ــهاالتهم ومواقفهم من أض ــا تخلفه إس م
ــبات التي مررنا  ــات واملناس ــن فضالتهم في احملط ــات م عين
ــدور احلقيقي لهم،  ــفنا ال ــوام األخيرة، الكتش ــا في األع به
ــلة  ــود املتدنية. سلس عبر دغدغاتهم اللجوجة لغرائز احلش
ــاء وبعيدة عن احلكمة من أحداث وقعت وأخرى  مواقف هوج
ــكونة بشيطنة اآلخر  لم حتدث أصالً، إال في مخيالتهم املس
ــات تتنافر وخصال املثقف  ــويه سمعته. سلوك وممارس وتش
ــذي ال يجامل  ــي احلقيقي، ال ــث واإلعالم ــي والباح واألكادمي
ــحاعة،  ليكشف  ــب بل يتصدى له بش وعي القطيع وحس
ــكل  ــيمة على مصالح اجملتمع بش عن قبحه وأضراره اجلس
ــريحة التي تكرس  ــاص، وهي الش ــكل خ ــام وحامليه بش ع
ــة اآلراء  ــال اجلمهور من لعن ــا النتش ــا وقدراته كل مواهبه
ــط بشكل  واملعتقدات الدمياغوجية والتهريجية، والتي تنش

كبير زمن التصدعات واملنعطفات التأريخية احلاسمة.
ــة في متلق  ــات املتخصص ــاطات والتوجه ــذه النش ــل ه مث
ــارع )اجلمهور عاوز كده( هي من أسهمت مع غيرها من  الش
العوامل؛ بكبح إمكانية والدة ومنو قيادات ومالكات قادرة على 
النهوض مبهمات التحول احلقيقي صوب الدميقراطية وإعادة 
ــة ومنظومة القيم  ــاس احلداث ــاء الدولة واجملتمع على أس بن
ــوم. بالرغم من  ــرة الى ما هي عليه الي ــي ارتقت باألمم احل الت
ــرور وقت طويل على زوال الدكتاتورية )14 عاماً( لم يحظى  م
سكان هذا الوطن القدمي، بزعامات وأحزاب وتنظيمات فاعلة 
ــحوفنا املشترك، بل تستمر فصول  وقادرة على انتشال مش
ــتى،  ــها خلف واجهات ش إعادة تدوير الكتل واخمللوقات نفس
وهذا لم يحصل من دون اإلسهام الفاعل لـ )لوكية الشارع( 
ــي للبدائل  ــو الطبيعي والتدريج ــاض عملية النم ــي إجه ف
واالنبثاقات املنشودة، ليبقى املشهد العام على ما هو عليه 
ــوض وضياع وعتمة، وانعدام أية خطوات جادة  من لبس وغم

ومسؤولة صوب التغيير واإلصالح احلقيقيني.
عدد غير قليل من املنتسبني لنادي هذه الشريحة التي أشرنا 
ــارع ويتملقون بشكل مزري حاجاته  إليها، يستعينون بالش
ــتعماله كهراوة  ــوى اس ــيء س ــعبوية والعابرة، ال لش الش
وورقة ضغط بالضد ممن يعتقدونه قد حرمهم من حصتهم 
ــم ال يتوانون  ــة. لذلك جتده ــي الوليمة األزلي ــم ف ومواقعه
ــوق، من أجل  ــعارات واحلق ــفيه أجمل الش ــن انتهاك وتس ع
ــن روح ومغزى تلك  ــول لغاياتهم البعيدة كل البعد ع الوص
ــم آخر من هذه الشريحة  احلقوق واملفاهيم احلضارية. وقس
ال يختلف فهمه ووعيه لتلك الشعارات، عن فهم "الشارع" 
ــتركات ميزة له،  ــا، ويجد في مثل هذه املش ــتعماله له واس
ــق عليه  ــو بذلك ينطب ــك التطلعات، وه ــال لتل ــه ممث بوصف
ــا مراراً من مخاطر  ــل "يجمل الغركان غطة". لقد حّذرن املث
ــارع" ودغدغدة غرائزه البدائية، ال سيما  ــتعانة بـ "الش االس
ممن يدعي االنتساب لالنتلجينيسيا العراقية، والتي يفترض 
ــا تكون صادمة  ــرى، غالباً م ــاطات وأدوار أخ ــة نش بها ممارس
ــي االلتفات له،  ــارع واجلمهور" وهذا ما ينبغ لقناعات "الش

ــئنا مغادرة مهرجانات الدقالت  إن ش
واالستعراضات اخلاوية. 

لوكية الشارع

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

تخوض الفنانة جنالء بدر، 
السباق الرمضاني املقبل 
ــلني،  ــالل مسلس ــن خ م
و  ــوم"،  ي  30" ــا  وهم
ــرمي"، مؤكدة  ــان ك "رمض
ــني  ــا للعمل ــا جذبه أن م
ــالف الكلي ما  ــو االخت ه
بينهما، مشيرة إلى أنها 
ــر  تصوي ــا  حالًي ــل  تُواص
مسلسل  في  مشاهدها 
ــى أن تبدأ  ــوم"، عل "30 ي
ــاهدها  مش أولى  تصوير 
ــان كرمي" خالل  في "رمض

األيام القليلة املقبلة.
ــي  ف ــالء  جن ــفت  وكش
ــا عن  ــاص له ــح خ تصري

ــوم"  ــل "30 ي أن مسلس
ــور،  اجلمه ــيفاجئ  س
مؤكدة في الوقت نفسه، 
على أن الشخصية التي 
تُقدمها من خالل العمل 
ــا، وتدور في  جديدة عليه
إطار مختلف عما ظهرت 

به من قبل.

ــا إلى  تعود الفنانة اليس
بيروت اليوم بعد ان صورت 
ــاس   النح ــتوديو  س ــي  ف
ــة خاصة  ــي مصر حلق ف
لبرنامج "مكس ميوزيك" 
ــني  ــه الفنان ــذي يقدم ال
ــليم، وألني حلود  ــد س خال
ــي. صورت  ــاة دب ــى قن عل
ــا احللقة يوم امس،  اليس
وبناًء على طلب الشركة 
املنتجة، مت منع الصحافة 

من دخول الكواليس.
ــا في  اليس تواجد  وخالل 
استغلت  التصوير  مكان 
كواليس  لدخول  الفرصة 

ــل املمثل املصري  مسلس
عادل إمام" عفاريت عدلي 
ــه  ــت مع ــالم" والتقط ع
ــا  ــت اليس ــورة. والتق ص
ــام وهو  ــي إم ــرج رام باخمل
ــرت  ــادل إمام، ونُش جنل ع

لقطات لهما معاً.

ــرف  أش ــان  الفن ــف  كش
ــي تصريح  ــور، ف عبدالغف
ــده على  ــن تعاق ــاص ع خ
ــان  رمض ــي  ف ــاركة  املش
ــل  مسلس ــي  ف ــل  املقب
"طاقة نور"، بطولة الفنان 
هاني سالمة، لعرضه خالل 
الشهر الكرمي عبر شاشات 

القنوات الفضائية.
ــور، عن  ــد الغف ــن عب وأعل
ــياق  الس ــالل  خ ــوره  ظه
ــل في  ــي للمسلس الدرام
عن  ــة  ــخصية مختلف ش
األدوار التي قدمها سابًقا، 
ــى رؤيته  ــاد الناس عل واعت

ــل  ــًدا أن العم ــا، مؤك فيه
بالفعل مختلف ومميز، آماًل 
ــاب اجلمهور،  ــال إعج أن ين
ــبب بعده عن  ــا س موضًح
ــي أن طبيعة  ــينما ف الس
األدوار التي تعرض عليه ال 

تناسبه.

نجالء بدر

أشرف عبد الغفور

اليسا

أخبــارهــــــــــم

بغداد - وداد إبراهيم:
ــف النقاب عن محاولة لبيع لوحة  مت كش
ــروقة للفنان العراقي "فائق حسن"  مس
ــواري" في مزاد  ــوان "معركة ذات الص بعن

كريستيز العاملي – فرع دبي.
ــي الدليمي مدير  ــك الفنان عل ــرح بذل ص
ــث في وزارة  ــف الوطني للفن احلدي املتح

الثقافة. 
ــي: إن هذه اللوحة فقدت مع  وقال الدليم
ــادي كلية  ــني اخريني من ن لوحتني مهمت
ــة األعظمية، في أثناء  األركان في منطق
ــراق عام  ــالل األميركي للع ــى اإلحت فوض
2003، وقد أوعز السيد وزير الثقافة لوضع 
ــاذ اإلجراءات القانونية  اليد عليهما، إلتخ

لغرض إعادتهما للعراق.
وواصل الفنان الدليمي حديثه: حني افتتح 
ــكري عام 1966، في منطقة  النادي العس
ــة فنانني من قبل رئيس  امليدان، كلف ثالث
العراق السابق عبد الرحمن محمد عارف، 
الجناز اعمال جتسد بطوالت االمة العربية، 
ــف  ــدة الص ــى وح ــد عل ــا، وتؤك وتاريخه
ــون العمل له خلفية  ــي، على ان يك العرب
ــانية، تنطق  ــة، وإنس ــة، ووطني اجتماعي
ــن مئة عام،  ــم الفنية ألكثر م باملفاهي

ــان العربي، واملعارك  ــد بطولة االنس وتخل
ــادي، فقدم  ــدران الن ــالمية، لتزين ج اإلس
الفنان عطا صبري لوحته بعنوان "معركة 
ــني"، فيما قدم الفنان حافظ الدروبي  حط
"معركة عمورية" وقدم الفنان فائق حسن 
"معركة ذات الصواري"، وجميعها لوحات 

زيتية وبحجم واحد"220×170"متراً.
ــي حديثه قائال: كانت اعماال  وتابع الدليم
ــن الرجال  ــا قلة م ــص يرويه ــبه قص تش

ــم حوارا  ــف اعماله ــن تؤل ــغ، والذي النواب
ــاع، ويعطي املعنى  ــخ، واالجتم في التاري
احلقيقي للرسم. وظلت هذه االعمال في 
مكانها في كلية االركان من دون ان تضم 
ــرقت حني  ــف الوطني، لكنها س للمتح
ــات والوزارات احلكومية  تعرضت املؤسس
ــرقة، خالل احداث عام  الى التخريب والس
ــدت لوحة  ــنوات أعي ــل أربع س 2003 وقب
حافظ الدروبي "معركة عمورية" وضمت 

ــرة الفنون  ــة املتحفية، في دائ للمجموع
التشكيلية، فيما نحاول إعادة لوحة فائق 
ــن "ذات الصواري"، املوجودة اآلن في  حس
ــان عطا صبري  ــا لوحة الفن ــزاد دبي، أم م
ــا مجهول،  ــني". فمصيره ــة حط "معرك

ولكنها حتماً ستظهر في يوم ما.
ــة عن ان الفنان  ــد اطلعتنا مصادر فني وق
عطا صبري كان قد استغرق ثالث سنوات 
ــن  ــدث ع ــي تتح ــه، الت ــم لوحت ــي رس ف
ــتعينا  ــوالت صالح الدين االيوبي، مس بط
ــواد في  ــى ج ــر مصطف ــة الكبي بالعالم
ــه عن املصادر التاريخية التي تتحدث  بحث
ــا،  ــخوصها، وإبطاله ــة، وش ــن املعرك ع
ــة،  البريطاني ــوعة  باملوس ــتعينا  ومس
ــن كتب تتحدث  ــى ما جمعه م إضافة ال
ــة، حتى اجنز  ــك املرحل ــن املالبس في تل ع
ــكال التي  ــن االش ــة ع ــات اولي تخطيط
ــة التاريخية،  ــيضعها في هذه امللحم س
ــا اجنز جزءا من امللحمة يقول ال  وكان كلم
ــول لي العالمة مصطفى جواد  اريد ان يق
ــا، فحرص على  ــزء فيه خطأ م ان هذا اجل
ــة، كبيرة من  ــي للوحة مصداقي ان يعط
خالل قراءة مستفيضة ودقيقة لألحداث  

لينجز عمله الكبير معركة حطني.  

لوحة مسروقة لفائق حسن تباع في مزاد كريستيز العالمي

اللوحة مسروقة

متابعة - سالم البغدادي:
ــتى  ــت اجليش العراقي بش ــآت التي واجه ــي املفاج كثيرة ه
ــن تنظيم داعش  ــن براث ــة حتريرها م ــي اثناء عملي ــه ف صنوف
ــى مقابر جماعية، كانت  ــي فقد مت العثور قبل مدة عل االرهاب
ــق االبرياء هناك، واليوم  ــاهدا على ما ارتكب من جرائم بح ش
ــع التواصل االجتماعي  ــطاء على مواق مت تداول عدد من النش
ــت االرض يبلغ طوله نحو  ــوك خبر العثور على نفق حت فيس ب

نصف ميل جنوب املدينة.
ــر فمنهم من ذكر انه  ــطاء الذين نقلوا اخلب ــت اراء النش تباين
ــون جاهزة فيما بعد، فقد  ــق حفر من قبل دول متآمرة لتك نف
كانت فكرة املؤامرة هي اساس ما طرحوه من اراء ومعلومات، 
فيما اوضح اخرون ان النفق عبارة عن محطة قطار قدمية وقد 
ــن اإلرهاب من  ــال التحرير وتنظيف املوصل م ــت لإلهم تعرض

تفقد كل جزء من ارضها، وان ال صلة لداعش باملوضوع. 

الصباح الجديد - وكاالت:
ــيء من  ــاء وجدن ان االحتفال بعيد املرأة فيه ش كثير من النس
ــة املرأة في هذا اجملتمع، او ذاك، فالكثير  اخلدعة وااليهام بأهمي
ــة، تتمثل  ــادر بها احلكوم ــرن هدايا قيمة تب ــن ينتظ منهن ك
بصرف راتب كامل في هذا الشهر، او مكافآت وان كانت رمزية. 
وعلى ذلك فقد قررت الهند متديد إجازة األمومة مدفوعة األجر 
ــوة وصفت بـ  ــام، وذلك في خط ــبوعا، أو نصف ع ــى 26 أس إل

"التاريخية"، بعدما لم تكن مدتها تتجاوز 12 أسبوعا.
ــد تتفوق  ــابل"، فإن الهن ــي موقع "ماش ــى وفق ما جاء ف وعل
ــا يتعلق  ــيوية، فيم ــدول األوروبية، واآلس ــن ال ــى العديد م عل
ــرى مثل بلغاريا،  ــة، في حني تأتي خلف دول أخ بإجازات األموم
ــابل" أن إجازة 26 أسبوعا ستكون  واجملر، واليابان. وأضاف "ماش
متاحة بالنسبة للطفلني األولني فقط، وبعد ذلك سيكون من 

حق املرأة احلصول على 12 أسبوعا. 
ــة معلقا في  ــازات األموم ــل قانون إج ــروع تعدي وظل مش
ــل أن جتري املصادقة  ــهر، قب البرملان الهندي منذ نحو 9 أش

عليه مؤخرا.
ــا، وزير العمل في الهند، اخلطوة بأنها  ووصف باندارو داتاتري
ــال إن القانون  ــرأة"، وق ــوم العاملي للم ــبة الي "هدية مبناس
ستكون له نتائج بعيدة املدى سواء من حيث رعاية األطفال، 

أو من حيث مشاركة القوى العاملة النسائية في البالد.

جدل وتكهنات حول 
نفق تحت أرض الموصل

في عيد المرأة الهند تمنح إجازة 
أمومة "مدفوعة" لـ 6 أشهر

الصباح الجديد - وكاالت:
كشفت الفنانة داليا البحيري، عن سعادتها 
بتقدمي أجزاء أخرى من املسلسل الكوميدي 
ــيرة  ــة أوي "، مش "يوميات زوجة مفروس
ــل تصوير اجلزء الثالث من  إلى أنها تواص
املسلسل في أستوديو "املغربي"، حتى 
يتم االنتهاء من تصويره خالل الفترة 
ــهر املقبل  املقبلة، للعرض خالل الش

عبر القنوات الفضائية .
وأعلنت داليا، أنه من املفترض عرض 
ــهر املقبل، واجلزء  اجلزء الثالث الش
ــان 2017،  ــهر رمض الرابع خالل ش
ــذا األمر ليس ثابتا، وممكن  ولكن ه

ــرة املقبلة  ــالل الفت ــرات، وخ ــدث تغي أن يح
ــي، موضحة أنها  ــو نهائ ــوف يتحدد بنح س
وافقت على تقدمي أجزاء أخرى من املسلسل، 
ــرًا للنجاح الكبير الذي حققه اجلزء األول  نظ
والثاني منه، فضاًل عن أن اجلزء الثالث والرابع 
ــابقة، ويحمل  مختلف متاًما عن األجزاء الس
ــغل  موضوعات وقضايا جديدة ومهمة، وتش
ــي قالب كوميدي  ــرة املصرية ف اهتمام األس

جذاب.
ــاهد  ــعور املش وأكدت البحيري، أن فكرة ش
بامللل من األجزاء اجلديدة مستحيلة متاًما، ال 
ــيما في ظل وجود عناصر جديدة وأبطال  س
اخرين، إضافة إلى أن السيناريو مميز ومحكم، 

ــام ببراعة  ــي ضرغ ــة أمان ــه الكاتب إذ صاغت
شديدة.

فيما يشار إلى أن اجلزء الثالث من مسلسل 
ــد  يُع أوي"،  ــة  مفروس ــة  زوج ــات  يومي  "
ــتكمااًل للجزأين األول والثاني، واللذين  اس
ــع زوجها  ــة تعمل م ــدا رحلة صحافي رص
ــة واحدة، وحتدث فيما بينهما  في مؤسس
املفارقات االجتماعية، ويشارك في بطولته 
ــرحان،  ــب داليا البحيري، وخالد س إلى جان
ــامن، ورجاء  ــمير غ كل من الفنان القدير س
اجلداوي، ومروة عبد املنعم، وشيماء سيف، 
ــي ضرغام،  ــف أمان ــة، وتألي ــت تيخ ومدح

وإخراج أحمد نور.

داليا البحيري سعيدة بتقديم الموسم 
الثالث لـ "يوميات زوجة مفروسة" 

بغداد - الصباح الجديد:
ــداع، اقامت  ــداد مدينة اإلب  في ظل بغ
دائرة العالقات الثقافية العامة بالتعاون 
ــودرا" االثارية البازار  مع منظمة "زيو س
ــعار "بإرادة  التراثي "ميحانة"، وحتت ش
ــنبني  ــراث األجداد س ــى ت ــاظ عل احلف
ــتقبل اآلمن لألحفاد". وبالتنسيق  املس
مع دائرة الفنون التشكيلية، 2017 في 

باحة معهد احلرف والفنون الشعبية.
ــة "زيو  ــن منظم ــر عدي ع ــت عبي وقال
ــازار اخذ  ــذا الب ــة، إن ه ــودرا" االثاري س
ــة مثل  ــع تزايد طبيع ــا م ــا تراثي طابع
ــطة في اآلونة األخيرة، إال إن  هذه األنش
ــا بنحو عام  ــاط يعرف بتراثن هذا النش
ــة،  جلميع املقتنيات، من لوحات، وألبس
ــيراميك، وصناعة احللي  وفخاريات، وس

اليدوية، ورسم باحلناء.
ــكيلية رجاء بهاء الدين،   الفنانة التش

ــرف والفنون  ــية في معهد احل التدريس
ــيراميك، شاركت  الشعبية قسم الس
ــخصي  ــو ش ــاط بنح ــذا النش ــي ه ف
ليتسنى لها عرض أعمالها من لوحات 
ــا تراثيا  ــي تتخذ طابع ــيراميك الت الس
ــع عليها  ــة ليطل ــي فرص ــا، وه بغدادي
ــواء.  من  الطالب واجلمهور على حد س
جانبها بينت الطالبة فاطمة من قسم 
ــاركة  ــاء، إن األعمال املش تصميم األزي
ــن نتاج الطلبة، وهو  في البازار كانت م
شغل يدوي بالكامل من دون استعمال 
ــا  ــا، فيم ــا تراثي ــل طابع ــن، وحتم مكائ
شاركت السيدة جورية داوود، مبجموعة 
من التحف املصنعة من مادة الورق في 
إعادة تدوير لهذه املادة، ومعاجلتها مبادة 
ــكيلها  الغراء، وتلوينها باألصباغ، وتش
كمزهريات، وأوان، وحافظات ذات أشكال 

هندسية، وتراثية جميلة.

:BBC - الصباح الجديد
ــرة أمام اجلمهور  يُعرض ألول م
في مالطا مفتاح زنزانة األديب 
ــكار  "أوس ــهير  الش األيرلندي 
ــغ غاول،  ــجن ريدين ــد" بس وايل
وخطاب كتبه إلحدى الصحف 

من محبسه.
 1895 ــام  ع ــد  وايل ــس  وُحب
ــالل باآلداب العامة،  بتهمة اإلخ
ــي نفاها في  ــة الت ــي التهم وه
ــله  ــط يده، أرس ــاب بخ خط
 1894 ــة عام  إلى الصحيف
ــن  ــه، م ــه في ــرئ نفس يب
ــه املؤلف غير معلوم  كون
الهوية لكتاب "القرنفل 
ــذي ظهر  ــر" ال األخض

في ذلك الوقت.
ــاح  املفت ــرض  ويُع
ــع  م ــاب،  واخلط
ــن  م ــا  غيرهم
ت  ــا مقتني
وايلد  ــكار  أوس
ــة  مؤسس في 
بيتريل  ستورم 
ــة  مدين ــي  ف
ــي  ف ــار  عط
وهي  ــا،  مالط
ــة  سس مؤ
ــة  هادف ــر  غي
ــوم  تق ــح،  للرب

ــال  األعم ــى  عل ــطتها  أنش
التطوعية.

ــي  ــد ف ــة وايل ــاح زنزان ــع مفت وبي
ــمبر/ كانون األول بدار سوذبي  ديس
ــى املقتنيات والتحف،  للمزايدة عل
وهو املفتاح الذي كان يستعمل في 
فتح وغلق الزنزانة رقم 3، في الدور 
ــجن  الثالث، في املبنى الثالث بس
ــهير، حيث قضى وايلد  ريدينغ الش

حكما بالسجن.
واستندت احملكمة إلى الكتاب، الذي 
ــى جانبي األطلنطي،  فجر أزمة عل
ــد، إلثبات  ــد وايل ــة ض ــل إدان كدلي

تهمة اإلخالل باآلداب العامة.
ــخة األولى من كتاب  وتتوافر النس
ــي املعرض  ــر" ف ــل األخض "القرنف
املقام في مالطا ملقتنيات أوسكار 

وايلد.
ــات القيمة  ــذه املقتني ــر ه وتتواف
ــيس باريس"، مؤسس  لدى "فرنس
ــة العقارية في مالطا، الذي  الوكال
ــع مقتنيات  ــؤولية جم يتولى مس

وايلد.
ــال باريس: "لقد أصبحت مولعا  وق
ــام 1966  ــذ ع ــد من ــكار وايل بأوس
ــة عمل في  ــت في رحل ــا كن عندم
ــرحية "زوج  بريطانيا وحضرت مس

مثالي".
ــني، قرأت  ــذ ذلك احل ــاف: "من وأض

جميع كتبه، وأذهلتني عبقريته".

"الثقافة" تفتتح البازار 
التراثي "ميحانة"

مفتاح زنزانة أوسكار وايلد 
ُيعرض للجمهور في مالطا
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