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بغداد - وعد الشمري:
كشف اجمللس االسللامي االعلى، 
أمس السبت، أن لقاء زعيمه عمار 
احلكيللم مع زعيم التيللار الصدري 
بعللد  حصللل  الصللدر  مقتللدى 
جولة من التنسلليق املشترك بني 
الطرفني، وفيما أكد ان النقاشات 
انصبت على امللفات السياسللية 
املهمللة فللي مقدمتهللا تفعيللل 
دور مجلللس النواب واالسللراع في 
اقللرار القوانللني املهمة، أشللار إلى 
أن النتائج سللتظهر خللال االيام 

القليلة املقبلة.
وقال القيادي في اجمللس االسامي 
فللادي الشللمري إن "لقللاء زعيللم 
اجمللللس عمللار احلكيم مللع زعيم 
الصدر  الصللدري مقتللدى  التيللار 
حصل بعللد جولة مللن املباحثات 

املهمة طيلة املدة املاضية".
وتابللع الشللمري فللي حديللث مع 
ان "التواصل  "الصبللاح اجلديللد"، 
بني الزعيمللني لم ينقطللع، وبقي 
للتطللوارات  ومواكبللاً  مسللتمراً 
االمنيللة والسياسللية لكللن توج 
باللقللاء الللذي حصل أمللس االول 
الذي له دالالت ايجابية جتاه الشارع 

العراقي".
ولفت إلللى أن "اللقاء كان حميماً 
وديللاً"، نافياً ما تللردده البعض في 
وسللائل االعام ومواقللع التواصل 
االجتماعي بأن "عللدم عقد مؤمتر 
صحفي بني احلكيللم والصدر بعد 
االجتمللاع يللدل على وجللود خاف 

طرأ بينهما".
ونّوه الشمري إلى أن "زعيمي التيار 
الصدري واجمللس االسامي االعلى 
تباحثللا في االفاق املسللتقبلية ملا 
بعد معركة حتريللر املوصل وهزمية 
تنظيم داعش االرهابي، وشددا على 

أهمية االستقرار السياسي".
وأورد أن "اجملتمعللني ابدوا دعمهم 

جلهللود احلكومللة العراقيللة فللي 
واالمنيللة  السياسللية  جهودهللا 

"تضمن  مستدركاً  واالقتصادية"، 
االجتمللاع التأكيللد علللى حاجللة 

العراق ملشروع يجمع ابناءه ويوّحد 
الرؤى للتعامل مع االسللتحقاقات 

املقبلة على جميع االصعدة".
وأسللتطرد القيللادي فللي اجمللللس 

أن "النقاشللات جاءت  االسللامي 
ايضاً علللى رقابة العمل احلكومي 
من خللال املنظومة التشللريعية، 
الفسللاد،  ومكافحللة  وتقويللة 
وتقويللة دور مجلس النللواب وفقاً 
لاختصاصات الدستورية واالسراع 

في تشريع القوانني املهمة".
وأكمل الشمري بالقول إن "نتائج 
خللال  سللتخرج  للقللاء  مهمللة 
االيللام املقبلللة وجميعهللا تصب 
فللي مصلحللة الشللعب العراقي 

والعملية السياسية".
من جانبه، ذكللر القيادي االخر في 
اجمللس االسللامي محمللد جميل 
املياحللي أن "احلكيم يسللعى منذ 
مللدة إلى عقللد اجتماعات مهمة 
مللع زعمللاء التيللارات الشللعبية 
والكتل السياسللية الغرض منها 
توحيد الللرؤى والتعاطي بايجابية 
مع ملللف ادارة الدولللة ملرحلة ما 

بعد تنظيم داعش".
وأضللاف املياحي فللي تصريح إلى 
"الصبللاح اجلديللد"، أن "احلكيللم 
والصللدر جللاءا فللي لقائهما على 
امللفللات املهمللة والعالقة وكانت 
االجواء ايجابيللة ومثمرة مبا يخدم 

املصلحة العامة".
وزاد أن "زعيللم اجمللس االسللامي 
االعلى يحاول البحللث عن اجماع 
وطني ملشروع التسوية السياسية 
بوصفلله آلية تعنللي جميع القوى 

وال تخص كتلة من دون االخرى".
"اللقاءات  أن  املياحللي  وأسللتطرد 
املسللتمرة وسللبب تركيزهللا على 
مرحلة ما بعللد داعش تأتي بهدف 
عللدم التدخل اخلارجي فللي القرار 
العراقي كللون جميع دول املنطقة 
وحتى دول الغرب تنظر للتطوارات، 
وإلللى كيفيللة ادارة الدولللة بعللد 

التخلص من االرهاب".
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الصـدر والحكيـم يتفقـان علـى دعـم
الحكومـة وإقـرار القوانيـن المهمـة

مع حوارات سياسية حثيثة لمناقشة مرحلة ما بعد داعش

اجتماع سابق بني احلكيم والصدر

بغداد ـ الصباح الجديد:
نفت خلية اإلعللام احلربي، وقوع 
ب املوصللل،  جديللدة  "مجللزرة" 
محللذرة القنللوات اإلعامية من 
الوقوع في فخ "اإلعام اإلرهابي" 
ونشللر ما يبثه دون االسللتقصاء 
عللن "الفبركة"، فيمللا اوضحت 
تفاصيللل غللارة جويللة عراقيللة 
تفخيللخ  معمللل  اسللتهدفت 

لل"داعش".
وقالللت اخللية في بيللان اطلعت 
عليلله "الصباح اجلديد"، "نشللر 
إعللام عصابات داعللش مقطعا 
على انه قصف جوي ملبنى يضم 
العديد من عوائل النازحني خللط 

األوراق كما فعل سللابقاً عندما 
اقتللاد مجموعللة مللن العوائللل 
ووضعهللم فللي مبنللى محللاط 
وتقع بعض  املفخخة  بالعجات 
القنللوات اإلعاميللة في فخ هذا 
اإلعام اإلرهابي وتنشللر ما يبثه 
مللن دون التحقق واالسللتقصاء 
عللن الفبركللة التللي حتللدث في 
أثنللاء منتجللة هللذه املقاطللع"، 
موضحللة أن "مللكان القصللف 
كان فللي حي ١٧ متوز وحي الفتح 
فكيللف  تسللميتهم،  حسللب 
هللو مللكان للنازحللني وهو حتت 

سيطرتهم؟".
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بغداد ـ الصباح الجديد:
اإلنسللان  شللبَّهت جلنللة حقوق 
السللبت، حادثة  النيابيللة، امس 
وفاة الشللاب حسللني مازن الذي 
اتهم شللقيقه أفراداً من شرطة 
محافظة كربللاء بتعذيبه حتى 
املوت، مبمارسات النظام العراقي 
بل"معاقبة"  مطالبللة  السللابق، 
الضابط الذي حقللق معه، فيما 
األجهللزة  تنظيللف  إلللى  دعللت 
األمنيللة مللن األشللخاص "غيللر 

املنضبطني".
وقالت اللجنة فللي بيان اطلعت 
إنها  عليلله "الصبللاح اجلديللد"، 

تلقللت "بحللزن بالللغ خبللر وفاه 
الفتى حسللني مازن من سللكنة 
نتيجللة  الديوانيللة  محافظللة 
التعذيللب من ضابللط حتقيق في 
أحللد مراكز التوقيللف مبحافظه 
كرباء"، مؤكللدة أن "هذه احلالة 
هللي مللن ضمللن حللاالت النتزاع 
بالقوة  املتهمني  مللن  االعترافات 
تتنافى مع  واستخدام أسللاليب 
مبللادئ حقللوق اإلنسللان وهي ال 
تختلف عللن أسللاليب التعذيب 
التي كانت متارس بحق املواطنني 

في زمن النظام السابق".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
قال رئيللس أركان اجليللش األميركي 
مللارك ميلللي ان واشللنطن ملتزمة 
بحمايللة اسللتقرار العللراق واقليللم 
كردسللتان فللي املرحلللة التللي تلي 

انتهاء تنظيم داعش.
وقللال اجلنللرال ميلللي فللي تصريللح 
لفضائيللة كردسللتان 24 الناطقللة 
باللغللة الكردية، وتابعتلله "الصباح 
ملتزمللة  "اميللركا  ان  اجلديللد"، 
األمللن  حمايللة  إزاء  بتعهداتهللا 
واقليللم  العللراق  فللي  واالسللتقرار 
كردسللتان وسنستمر بتقدمي الدعم 
املطلللوب للقللوات العراقيللة وقوات 

القللوات  وتسللتمر  البيشللمركة". 
فللي  أمريكللي  وبدعللم  العراقيللة 
حملتها الرامية لتحرير ماتبقى من 
األحياء فللي القسللم الغربي ملدينة 
املوصل وتشللير جميع التوقعات الى 
هزميللة مؤكللدة لتنظيللم داعش في 
املوصللل في ظل دمار كبير تشللهده 
املدينة. وكشف السيناتور االمريكي 
ماركللو روبيللو فللي وقت سللابق عن 
حوارات ومسللاع من قبل شخصيات 
سياسللية أمريكيللة إلمللداد قللوات 
البيشمركة باالسلللحة والعتاد من 

دون العودة الى احلكومة العراقية.
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بغداد - أسامة نجاح:
كشفت قيادة عمليات الرد السريع 
، أمللس السللبت ، عللن حتريللر حللي 
الهرمات االولى في امين املوصل خال 
السللاعات القليلة املاضيللة ، فيما 
تواصل القوات االمنية اشتباكاتها 
مع عناصر داعللش االرهابي في حي 

الهرمات االولى والثانية. 
وقللال مصدر امنللي في قيللادة الرد 
السريع في حديث خاص لصحيفة 
‘‘الصبللاح اجلديللد‘‘ ان "قللوات الللرد 

السللريع تواصل تقدمهللا وتخوض 
اشتباكات عنيفة في داخل منطقة 
الهرمات األولى والثانية منذ 3 أيام"، 
مؤكداً ان "القوات متكنت من تفجير 
مايقارب 3 عجات مفخخة وسللبع 
عبوات ناسفة وقتلت 3 قناصني و7 
الى 10 عناصر من داعش منذ صباح 

يوم امس ". 
وبللني املصللدر الذي لللم يفصح عن 
أسللمه ان "سللاعات قليلللة ويتللم 
انهاء حتريللر الهرمات أألولللى ، الفتا 

الللى ان "حللي الهرمللات يتكون من 
هرمات أولللى وثانية وثالثللة ورابعة 

وخامسة". 
من جانبهللا أفادت قيادة الشللرطة 
أالحتاديللة أمللس السللبت ، بتوغللل 
قواتهللا 500 متر في محور الهرمات 
بأمين املوصل، مشيرة إلى السيطرة 

على عدة مبان. 
وقللال قائللد الشللرطة الفريللق رائد 
تلقللت  بيللان  فللي  جللودت  شللاكر 
‘‘الصباح اجلديد‘‘ نسللخة  صحيفة 

منه إن "قوات الرد السللريع والفرقة 
االليللة توغلللت مبسللافة 500م في 
محور الهرمات شمال غرب املوصل، 
وفرضت سيطرتها على عدة مبان"، 
الفتا إلللى "مقتل 15 إرهابياً وتدمير 

8 آليات ملغمة". 
وأضللاف الفريللق أن "القوات متكنت 
من إجاء العشرات من املدنيني بعد 
حتريرهللم من الدواعللش في مناطق 

االشتباك. 
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
ارتفعللت العقود اآلجلة للنفط 
بعد أن كانت قد تراجعت ألدنى 
مسللتوياتها في سللتة أشهر، 
برنللت واخلللام  لتغلللق أسللعار 
األميركي فللي اقل من 50 دوالراً 

للبرميل الواحد.
ففي بورصللة نيويورك التجارية 
)ناميكس(، أغلقت عقود النفط 
اخلللام اآلجلة عنللد 46.51 دوالراً 
للبرميللل، بعللد أن كانللت قللد 
43.88 خللال  إلللى  انخفضللت 
صباح اجلمعة، وهو أدني سللعر 

لها منذ تشرين الثاني.
مللن جهة أخللرى، وفللي بورصة 
ارتفعت  اآلجلللة،  للعقود  لندن 
اآلجلللة  برنللت  نفللط  عقللود 
بنسبة ٪2.17 أو ما يعادل 1.05 
 49.43 عنللد  لتتللداول  دوالرات 
دوالراً للبرميللل، بعللد أن كانت 
قد انخفضت إلللى 46.74 دوالراً 
للبرميللل فللي وقت سللابق من 
اجللسة، وهو أدنى أسعارها في 

6 أشهر.
وكان النفط قد تراجعت أسعاره 
إدارة  أصللدرت  أن  بعللد  بقللوة 

معلومللات الطاقللة األميركية 
تقريرها األسللبوعي املعتاد يوم 
األربعاء، والذي تضمن عدداً من 
األرقام وعلى رأسللها مخزونات 
النفللط اخلللام والتللي أظهللرت 
انخفاضاً قدره 930 ألف برميل 
لألسللبوع املنتهي فللي 28 آذار 
، وهللو مللا جاء أقللل وبكثير من 

االنخفاض املتوقع.
وكان النفللط قللد بقللي حتللت 
الضغط في اجللسللات األخيرة 
مللع اسللتمرار اخملاوف مللن ان ال 
يكللون أتفللاق أوبك كافيللاً حلل 

العاملي  العرض  وفرة  مشللكلة 
فللي ظل ارتفللاع أنتللاج النفط 
في الواليات املتحدة األمريكية. 
املتداولللون  بعللض  يللزال  فللا 
يشللككون في أن التخفيضات 
املقررة سللوف تكون كبيرة كما 
تتوقع األسللواق حاليللاً. وهناك 
أيضا بعض اخملاوف في السللوق 
حول زيادة اإلنتللاج في الواليات 
املتحدة، ومما أكد هذه اخملاوف، أن 
عدد منصات احلفر في الواليات 
املتحدة مسللتمر فللي االرتفاع 

الذي شهدته األشهر األخيرة.

القّوات المشتركة تتوغل لمسافة 500م
وتسيطر على عدة مباٍن في حي الهرمات بأيمن الموصل

النفط يتعافى ويغلق في أقل من 50 دوالرًا

خاص ـ الصباح الجديد:
ألقى الدكتور عبد اللطيف جمال 
لرئيس  األقدم  رش��يد املستش��ار 
اجلمهورية كلمًة في احلفل اخلاص 
ال��ذي أقي��م ي��وم 2017/4/25 في 
املكت��ب اخل��اص لرئي��س مجلس 
وتوقيع  لعرض  البريطاني  العموم 
الكتاب اجلديد للس��يدة آن كلويد 
النائب��ة العمالي��ة ف��ي مجل��س 
العم��وم البريطاني بعنوان )نضال 
م��ن أج��ل القضي��ة(. كم��ا ألقى 
السياسية  الشخصيات  عدد من 
والبرملانية كلماٍت حّيوا فيها الدور 
الذي لعبته السيدة كلود في دعم  
والدفاع عن حقوق االنسان في أي 
مكان في العالم فضالً عن دعمها 
الك��ردي وجميع  الش��عب  حلقوق 
العراقيني، ونضالهم من أجل  نيل 
احلري��ة وحش��د التأيي��د لهم في 
احملافل األوروبية والعاملية من أجل 
إيصال صوتهم وقضيتهم العادلة 
الى العالم. وأش��ار املشاركون الى 
شجاعة الس��يدة كلود من خالل 

الدكتات��وري  النظ��ام  مجابته��ا 
البائد في العراق وزياراتها املتكررة 

للعراق وإقليم كردستان. 
    وكان رئي��س مجل��س العم��وم 

البريطان��ي )ج��ون بارك��و( وزعيم 
البريطان��ي  العمال��ي  احل��زب 

والزعيم السابق  )جيرمي كوربني( 
للح��زب العم��ال البريطاني )لورد 
تون��ي  الس��يد  وممث��ل  كين��وك( 
بلير )ي��ات ماكي��ادن( وممثل رئيس 
الوزراء األس��بق ج��ون ميجر )جون 
ماكدوناي��ل( وعدد م��ن الوزراء في 
واحلالي��ة  الس��ابقة  احلكوم��ات 
وأعض��اء م��ن مجل��س العم��وم 
واللوردات قد أش��اروا  البريطان��ي 
في كلماتهم الى املواقف النبيلة 
للس��يدة كل��ود حي��ال القضاي��ا 
االنس��انية وتضامنه��ا ودفاعه��ا 
ع��ن حقوق االنس��ان ونض��ال األمم 
ودع��م  املضطه��دة  والقومي��ات 
نضالهم ضد احلكومات واألنظمة 
الدكتاتورية. وسّلطوا الضوء على 
نضال وكفاح الشعب الكردي الذي 
وقف ضد الدكتاتورية بكل بسالة 
وش��جاعة، وأثنوا على صمود هذا 
الشعب أمام الهجمات الشرسة 
للق��وات العراقية خ��الل عمليات 

االنفال سيئة الصيت.
تتمة ص3

مستشار رئيس الجمهورية يشيد
بدور نائبة بريطانية وشجاعتها بدعم العراق

تقريـر

املستشار األقدم لرئيس اجلمهورية في املكتب اخلاص لرئيس مجلس العموم البريطاني

متابعة

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكللد النائللب عللن ائتللاف دولة 
القانللون عبللاس البياتللي، امس 
السبت، وجود أسباب سياسية 
حالت دون إعان سللاعة الصفر 
قضللاء  حتريللر  عمليللات  لبللدء 
تلعفر غربي نينوى، مشلليراً إلى 
أن بعللض الدول مللا زالت ال تريد 
مشاركة "قوة معينة" في حترير 

القضاء.
وقال البياتي في حديث صحفي، 
االسللتعدادات  "جميللع  إن 

العسكرية واللوجستية لتحرير 
مدينللة تلعفللر قد اسللتكملت 
وكان مللن املتوقع أن تبدأ عملية 
حتريرها قبل نهاية هذا الشهر"، 
مبيناً أن "هناك أسبابا سياسية 
حالت دون إعان سللاعة الصفر 

لبدء عمليات حتريرها".
"هنالللك  أن  البياتللي،  وأضللاف 
ال  رمبللا  مازالللت  الللدول  بعللض 
تريد مشللاركة قللوة معينة في 
معركللة حترير املدينللة وتضغط 
باجتاهللات معينة"، مشلليرا إلى 

أن "معركتنا مع داعش وليست 
معركة سياسية".

وأكللد البياتللي أنه "بعللد حترير 
فإن  ونظافتهللا،  احلضللر  مدينة 
البعض  األمللر سلليجعل  هللذا 
يعيدون حساباتهم، وقد تشهد 
األيللام القليلة املقبلة إعان بدء 
معركللة حترير تلعفللر والقيروان 
والبعللاج"، الفتللاً إلللى أن "هذه 
املناطق ستكون عملية حتريرها 
سهلة كونها متثل بؤرا منفصلة 

عن باقي املناطق".

نائب يكشف عن أسباب سياسية
حالت دون بدء عمليات تحرير تلعفر

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت امانة بغداد، امس السبت، 
عن مباشللرتها بإجراءات مشددة 
اليقاف ظاهرة الكتابة على اجلدران 
فللي العاصمة، مبينة انه سلليتم 
االسللتفادة من كاميللرات املراقبة 
املوجودة في الشوارع واملؤسسات 

لرصد اخملالفني ومتابعتهم.
وقالللت االمانة في بيللان اطلعت 

عليه "الصباح اجلديللد" ان "دائرة 
بلدية الصدر االولى باشرت باتخاذ 
االجللراءات الكفيلللة مبنللع قيللام 
بعض ضعللاف النفوس بتشللويه 
جماليللة املدينللة بالكتابللة على 
الصحية  واملراكز  املللدارس  جدران 
لغللرض  اخلدميللة  واملؤسسللات 
او  واخلدمللات  للسلللع  الترويللج 
خط شللعارات مسلليئة وخادشة 

للذوق العام ومشللوهة للمشهد 
للبصللري". واضافللت ان "الدائللرة 
وبسبب امعان البعض في االساءة 
الللى معالللم املدينللة وجماليتها 
قللررت تشللكيل جلللان مشللتركة 
من املراكز البلدية وشللعب الذوق 
العللام والتجللاوزات ملتابعلة هلذه 

احلاالت".
تتمة ص3

إجراءات مشددة إليقاف ظاهرة الكتابة على الجدران

بغداد ـ الصباح الجديد:
دعا رئيس مجلس النواب سليم 
اجلبللوري، امللس السللبت، إلللى 
الزمنيللة  بالتوقيتللات  االلتللزام 
املوضوعللة الختيللار أعضاء جدد 
للمفوضيللة العليللا املسللتقلة 
لانتخابللات، فيمللا أكللد ضرورة 

تفويللت الفرصة على مللن يريد 
أن يللودي ب العللراق إلللى "حافللة 

الهاوية".
وقال اجلبوري خال مؤمتر صحفي 
مشترك مع زعيم التيار الصدري 
مقتللدى الصللدر فللي النجللف 
وتابعتلله "الصبللاح اجلديللد"، إن 

"هناك جلنة خبراء الختيار أعضاء 
مفوضية انتخابات جدد"، مشيرا 
إلى "أهميللة االلتزام بالتوقيتات 
مت  مللا  ألن  املوضوعللة  الزمنيللة 
حتديده في توقيتات محل احترام 

ويجب أن منضي بذلك".
وأضاف اجلبوري أنه "جرى احلديث 

)مللع الصللدر( بشللأن اإلصللاح 
السياسللي وتعاون كل األطراف 
السياسللية لتفويللت الفرصللة 
علللى من يريللد أن يللودي بالعراق 
إلى حافة الهاوية من خال عمل 

سياسي ناضج".
تتمة ص3

سليم الجبوري يلتقي مقتدى الصدر ويشدد على ضرورة اإلصالح السياسي
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السليمانية ـ عباس كاريزي: 

مبناسبة الذكرى السابعة الغتيال 
الصحف��ي زردش��ت عثم��ان على 
خلفية آرائه السياس��ية في اربيل، 
طال��ب مرك��ز ميت��رو للدف��اع عن 
حق��وق الصحفيني باطالق س��راح 
الصحف��ي ابراهي��م عب��اس الذي 
اعتقلته االجه��زة االمنية بتوجيه 
م��ن قيادات علي��ا اول ام��س، على 
خلفية توجيهه انتقادات ش��ديدة 
ال��ى سياس��يني ورم��وز حزبية في 

االقليم.
فف��ي اربي��ل ومبش��اركة نش��طاء 
م��ن  وجم��ع  مدن��ي  مجتم��ع 
الصحفي��ني واالعالميني وبرملانيني، 
الذكرى السابعة  اقيمت مراس��م 
الغتيال الصحفي الشاب سردشت 
عثمان، الذي كان طالباً في جامعة 
صالح الدين، ومت اختطافه من امام 
جامعته ف��ي -5 5 2010- في اربيل 
ومت قتل��ه ورمي جثته ف��ي املوصل 
بس��بب مق��ال كتب��ه بعن��وان انا 

اعشق بنت الرئيس. 
القل��م  ش��هيد  عائل��ة  وقال��ت 
سردش��ت عثمان بهذه املناس��بة 
بانهم ينتظرون بفارغ الصبر ان يتم 
ايج��اد ومحاكمة قتل��ة ابنهم في 
محكمة مستقلة عادلة، واضافت 
ان هذه الس��لطة غير آبهة مبصير 
ابنائها، لذا فان اغتيال الصحفيني 
لم يتوقف واستمر ليشمل أخرين. 
وكان آخر ما نش��ره سردشت قبل 
اغتياله » في األيام القليلة املاضية 
قيل ل��ي انه لم يبق ل��ي في احلياة 
إال القلي��ل، و كما قال��وا أن فرصة 
الهواء أصبحت معدومة،  تنفسي 
لكنني ال ابال��ي باملوت أو التعذيب، 
سأنتظر حتفي وموعد اللقاء األخير 
مع قتلت��ي، وأدعو أن يعطوني موتا 
التراجيدية،  بحياتي  يليق  تراجيديا 
أقول هذا حت��ى تعلموا كم يعاني 
ش��باب ه��ذه الب��الد وان امل��وت هو 
ابس��ط اختياراته��م، حتى تعلموا 
أن الذي يخيفنا هو االس��تمرار في 
احلياة وليس املوت، وهمي األكبر هو 

إخوت��ي الصغار وليس نفس��ي. ما 
يقلقني في هذه التهديدات هو آن 
هناك الكثير الذي البد أن يقال قبل 
أن نرحل، مأساة هذه السلطة هي 

أنها ال تبالي مبوت أبنائها.
م��ن جهت��ه وف��ي مع��رض تناوله 
الوضاع الصحفي��ني وحرية العمل 
الصحف��ي طال��ب مرك��ز ميت��رو 
الس��لطات بتبيان وضع الصحفي 
ابراهي��م عب��اس واطالق س��راحه 

باسرع وقت ممكن.
وكانت قوات االس��ايش ف��ي اربيل 
ق��د القت القبض عل��ى الصحفي 
ابراهيم عب��اس الليلة املاضية، من 
دون توجي��ه اي��ة ته��م او توضي��ح 
االس��باب م��ن وراء اعتقاله، حيث 
قال��ت القوة ان اوام��ر االعتقال قد 

صدرت اليها من جهات عليا.

وقالت زوج��ة الصحفي املعتقل ان 
زوجه��ا الصحف��ي ابراهيم عباس 
تلق��ى ع��دة رس��ائل تهدي��د عبر 
هاتفه عل��ى خلفية آرائه ومواقفه 

من الوضع الراهن في االقليم .
ابراهي��م  الصحف��ي  ان  يذك��ر 
عباس كان يعمل ف��ي اعالم احلزب 
ف��ي  الكردس��تاني  الدميقراط��ي 
السابق، وبدأ بنش��ر اراءه ومقاالته 
بع��د ان ت��رك العمل ف��ي صفوف 
ف��ي  الوض��ع  الدميقراط��ي، ح��ول 
االقلي��م ف��ي الصح��ف واملواق��ع 
االلكتروني��ة، وهو ماأث��ار حفيظة 
احل��زب الدميقراط��ي، ال��ذي يهيمن 
عل��ى مفاصل ومؤسس��ات احلكم 

في االقليم.
رئيس مركز مترو للدفاع عن حقوق 
الصحفي��ني رحم��ن غري��ب وف��ي 

حني طالب ف��ي تصري��ح للصباح 
اجلديد، الس��لطات باطالق س��راح 
الصحفي ابراهيم عب��اس، اكد ان 
مركزه س��جل في احصاء اكثر من 
90 خرقاً وحاالت عنف مورست من 
قبل الس��لطات ض��د الصحفيني 
في اقليم كردس��تان خالل االشهر 

االربعة املاضية.
العم��ل  واق��ع  ان  غري��ب  واض��اف 
تتع��رض  واحلري��ات  الصحف��ي 
النته��اكات كبي��رة وبرغ��م توجيه 
العديد من املناش��دات واملطالبات 
دائم��ا  تتنص��ل  الس��لطات  ان  اال 
من مس��ؤوليتها والتعي��ر اهتماًما 
بالقوان��ني الت��ي صدرت م��ن برملان 
العم��ل  االقلي��م لضم��ان حري��ة 
الصحف��ي وح��ق احلص��ول عل��ى 

املعلومة. 

واكد ان هناك تراجعاً خطيراً حلرية 
اعم��ال  وان  والتعبي��ر  الصحاف��ة 
العنف تصاع��دت بنحو كبير ضد 
الصحفي��ني ف��ي االقلي��م، معرباً 
عن اس��تغرابه من اعتقال وسجن 
الصحفيني من دون اسباب واضحة 
او اوام��ر قضائية، فقط لنش��ر رأي 
او مقال، وناش��د غري��ب املنظمات 
الدولي��ة املعنية بحقوق االنس��ان 
بالدف��اع ع��ن حري��ات الصحفي��ة 
وتدارك املنحدر ال��ذي مير به الواقع 
التي  التج��اوزات  الصحف��ي، ورفع 
ف��ي  الصحفي��ون  له��ا  يتع��رض 

كردستان.
وكان مركز ميت��رو تقريره الفصلي 
لواق��ع احلريات والعم��ل الصحفي 
لالربع��ة اش��هر االولى م��ن العام 
احلالي، ب��ني خالله حصول 90 خرقاً 

وجتاوزاً على الصحفيني.
واض��اف التقري��ر ان الع��داء ما زال 
ه��و القاس��م املش��ترك لتعام��ل 
الس��لطات في االقليم م��ع حرية 
الصحاف��ة، التي يت��م محاصرتها 
يوم��اً بع��د ي��وم آخ��ر، فم��ا زال��ت 
الصحفي��ني  عل��ى  االعت��داءات 
واهانتهم وحتطي��م ادوات عملهم 
باملعلوم��ات  تزويده��م  وع��دم 
الضروري��ة، ب��ل وف��ي كثي��ر م��ن 
االحيان منعهم من تغطية بعض 
الفعاليات س��واء كانت رسمية او 
عام��ة، وكل ذل��ك يتم خ��ارج اطار 
القان��ون والقضاء، وتاب��ع التقرير« 
بل تعدى االمر الى قيام املس��وؤلني 
واصح��اب  واحلزبي��ني  احلكومي��ني 
اج��ل  م��ن  اخلاص��ة،  الش��ركات 
الضغط عل��ى الصحفيني، بتقدمي 
الصحفيني  دع��اوى قضائية ض��د 
ومطالبتهم مببال��غ مالية خيالية 
بحجة التش��هير، وه��ذا بحد ذاته 
يش��كل عامال مؤثرًا يحد من حرية 
الصحاف��ة والصحفي��ني، كم��ا ان 
افالت اجلن��اة من العقاب ما زال هو 

السائد في االقليم«. 
ان كل ذل��ك ادى الى ان تكون تقارير 
املنظمات الدولي��ة اخملتصة بحرية 
الصحافة وحقوق االنسان، تصنف 
اقليم كردس��تان م��ن ضمن الدول 
املنتهكة لهذه احلقوق، ان االعتداء 
عل��ى حقوق الصحفي��ني هي احد 
الصف��ات املالزم��ة لالنظم��ة غير 

الدميقراطية.
وق��د س��جل مرك��ز ميت��رو خ��الل 
االشهر االربعة التي مضت من عام 
2017، أي من��ذ بداي��ة العام احلالي 
وحتى 3 أيار اجلاري، 90 أنتهاكاً حلرية 
الصحاف��ة وحق��وق الصحفي��ني، 
ش��ملت 71 صحفي��اً، م��ن الذي��ن 
س��جلوا تلك االنتهاكات في مركز 
ميترو، وتضمنت تلك االنتهاكات ) 
استش��هاد صحفيني وجرحى أخر 
و 16 حال��ة اعت��داء وض��رب وثمان 
حاالت عرقل��ة واعتراض  و36 حالة 
مصادرة ادوات وتكس��ير مواد عمل 
اعتقال  الصحفيني وخمس حاالت 

من دون اوامر قضائية.

مركز ميترو يطالب بتبيان مصير صحفي 
اعتقلته األجهزة األمنية في أربيل

ارتفاع مستوى التضييق واالعتداءات على حرية الصحافة والرأي في اإلقليم 
طارق حرب  

االس��بوع ال��ذي انتهى ف��ي األول م��ن امس ٥/٥  
ش��هد آخر مبادرات الدعاية االنتخابية واحلمالت 
املقبل��ة  لالنتخاب��ات  والسياس��ية  االعالمي��ة 
وسيزداد ذلك هذا االسبوع والذي بعده اذ اجتماع 
ن��واب رئيس اجلمهورية بالرئيس ولقاء س��ماحة 
الس��يدين احلكيم والصدر وغيرها مما س��نذكره 
يدخل ف��ي هذا الب��اب وان كان املوض��وع ال يعد 
دعاية انتخابية بالنحو احملدد قانوناً ذلك ان قانون 
االنتخابات يحدد موع��د بدء احلمالت االنتخابية 

وموعد نهايتها.
 وعل��ى الرغم م��ن ان موعد انتخاب��ات مجلس 
النواب سيصادف يوم 2018/5/15 أي مازالت اكثر 
من س��نة على موعدها طبق��اً الحكام املادة ٥٦ 
من الدستور والتي قررت ان مدة الدورة االنتخابية  
اربع س��نوات تقوميية تبدأ بأول جلس��ة وتنتهي 
بنهاية الس��نة الرابعة ويج��ري انتخاب مجلس 
الن��واب اجلدي��د قبل ٤٥ يوم��اً من تاري��خ انتهاء 
الدورة االنتخابية ومبا ان اول جلسة للبرملان كانت 
يوم2014/7/1 فان تاريخ انتهاء الدورة االنتخابية 
احلالية سيكون يوم2018/6/30أي ان انتهاء عمر 

البرملان سيكون في هذا اليوم .
ومبا ان الدس��تور كما قرر وجوب اجراء االنتخابات 
قبل ٤٥ يوماً لذا فان موعد االنتخابات س��يكون 
يوم2018/5/15م��ادام ان نهاي��ة ش��هر حزي��ران 
س��يكون نهاية عمر البرملان لذلك فأن منتصف 
حزي��ران م��ن الس��نة املقبل��ة س��يكون موعد 
االنتخاب��ات وعل��ى الرغ��م من وجود ه��ذه املدة 
الطويل��ة وعلى الرغم من قان��ون االنتخابات هو 
الذي يحدد موعد احلمالت االنتخابية بدءا وانتهاء 
فأن احلم��الت االنتخابي��ة  بدعاياته��ا واعالمها 
بدأت بنحو واضح االسبوع املاضي وان كان عمل 
بع��ض النواب ه��و للدعاي��ة االنتخابية ويالحظ 
ذل��ك في قان��ون العفو مثال حي��ث االصرار على 
ش��مول مرتكبي جرائم اخلط��ف وبعض التهم 
االرهابي��ة وكذلك م��ن قانون املوازن��ة والقوانني 
التعويض��ات  كق��رار  ايض��اً  الق��رارات  وبع��ض 
للمؤنفلني وكأنه��ا حالة جديدة واالمثلة كثيرة 
الترويج لالش��خاص والكيان��ات كثيرة كجوالت 
نواب رئيس اجلمهورية قبل يومني في حزام بغداد 
وجول��ة نائبني امس في احل��زام ايًضا على الرغم 
م��ن ان احل��زام ابتلي بداعش قب��ل اكثر من ثالث 
سنوات والتشكيل  شبه العسكري في املوصل 
الحد سياس��ي املوصل ش��كال من ذلك وكذلك 
كثرة ظهور الشخصيات العازمة على االشتراك 
في االنتخابات او الترويج لهم خاصة بالنس��بة 
للج��دد بحي��ث يتح��ول البرنامج م��ن املوضوع 
املعل��ن ال��ى دعاي��ة مباش��رة للضي��ف وكيانه 
السياسي وكثرة تسجيل االحزاب في املفوضية 
واع��داد ادارة جدي��دة ملفوضي��ة االنتخاب��ات عن 
طريق جلنة اخلب��راء البرملانية وصياغة قواعد في 
قان��ون االنتخاب��ات اجلديد يصب في ه��ذا اجملال 
واشكال أخرى للدعاية ال بل حتى ترديد انفصال 
االقليم تدخل في باب الدعاية االنتخابية وهكذا 
باس��تثناء رئيس الوزراء الذي لم يشارك في هذه 
الدعاي��ة ال بل كثرت االكاذي��ب ضده وما قضية 
بق��اء مقاتلني االجان��ب واحدة من اكب��ر الزيف 

والتزوير ضده.

الحمالت االنتخابية.. 
من اآلن

تقـرير

ترجمة: سناء علي* 

هيرس��ت  ديفي��د  الصحف��ي  كت��ب 
مق��ااًل ملوقع »ميدل إيس��ت آي« حول 
االس��تفتاء الترك��ي حيث تس��اءل » 
مت��ى، بالتحدي��د، قرر أردوغ��ان، خالل 
ال�15 عاًما التي قضاها في السلطة، 
أنه، وحده، من ميل��ك مصير تركيا بني 
يدي��ه؟ مت��ى بدأ ف��ي مقارنة نفس��ه 

بأتاتورك واالنغالق على نفسه؟
مضيف��ا » ميلي املنطق علين��ا أنَّ هذا 
األمر قد وقع في تلك الليلة الصيفية 
الدراماتيكية من ش��هر )متوز( املاضي، 
عندما كانت حياته وحياة أسرته على 
احمل��ك. ويضي��ف هيرس��ت، أن املنطق 
ميلي أن ذلك قد حدث بس��بب صدمة 
رؤي��ة مقت��ل 249 ش��خًصا، وتفجير 
البرملان، وحتطيم الدبابات للس��يارات. 
ُقت��ل من األت��راك في ذل��ك اليوم عدد 
أكبر مم��ن قتلتهم داع��ش في عامني. 
ميل��ي املنط��ق أنَّ تل��ك ه��ي اللحظة 
الت��ي ق��رر فيه��ا أردوغ��ان أنَّ عليه أن 
يحك��م بقبضة من حدي��د كما ليس 
ثمة أي عنصر آخر ف��ي اجلدول الدوري 
بإمكانه وصف م��دى حملة التطهير 
التي حدثت منذ ذلك الوقت: طرد أكثر 
من 97 أل��ف موظف حكومي، وإيقاف 
37 ألًفا آخرين، وب��دء إجراءات قانونية 
ضد 103 آالف شخص، منهم 41 ألف 

ش��خص رهن االحتج��از، وفتح 1094 
محاكمًة، وإغالق 158 منفًذا إعالميًّا، 
مبا في ذلك 60 قن��اة تلفازية ومحطة 
إذاعي��ة، و19 صحيفة، و29 دار نش��ر، 
وخمس وكاالت إخبارية، واعتقال أكثر 
م��ن 150 صحافيًّ��ا، وفق��دان 10 آالف 
موظف إعالم��ي وظائفه��م، وانتظار 
اآلالف للمحاكم��ة بس��بب تغريدات 
أو منش��ورات على ش��بكات التواصل 

االجتماعي.« 
هيرس��ت ي��رى ان ثم��ة س��وابق لهذا 
التح��ول لرجل ب��دأ حيات��ه دميقراطيًّا 
يتبن��ى التعددية، ومحادثات الس��الم 
مع حزب العمال الكردستاني، وحكم 
القانون، وس��يادة البرملان لينتهي إلى 
زعيم يتص��رف ويتكلم كم��ا لو كان 
قوميًّا تركيًّا يستمد سلطته وإلهامه 

من التهليل الشعبوي وحده.« 
مضيفا أن » آخر من حتدى أردوغان كان 
رئيس وزرائه السابق، أحمد داود أوغلو. 
ويعود تاريخ انقطاع هذه العالقة إلى 
ش��هر )ش��باط( 2015، عندم��ا حاول 
رئيس ال��وزراء مترير قانون للش��فافية 
يطل��ب م��ن كل م��ن ف��ي الس��لطة 
اإلعالن عن ممتلكاته. في شهر )أيلول( 
من ذلك العام، حيث  تشاجر الرجالن، 
وراء الكواليس، شجارًا ضخًما في أحد 
املؤمترات احلزبية حول تشكيل اللجنة 
التنفيذي��ة املركزي��ة حل��زب العدال��ة 

والتنمية. »  

وبعي��ًدا ع��ن اخلطاب الذي ألق��اه داود 
أوغلو في مدين��ة ديار بكر، عندما قال 
إنَّ املس��ألة الكردي��ة ال ميك��ن حله��ا 
بالوس��ائل العس��كرية وحدها , فقد 
اشار هيرس��ت ان  »  خالفات الرجلني 

ل��م تكن سياس��ية. إذ اتف��ق كالهما 
عل��ى تفاصي��ل صفق��ة الالجئني مع 
بروكس��ل، وش��رط رفع التأشيرة عن 
املواطن��ني األت��راك، وكان أردوغان على 
عل��م بهذا الش��رط , وطبًع��ا لم يِف 

االحت��اد األوروب��ي بوع��وده بخص��وص 
املسألتني )إذ لم تتلق تركيا املال الذي 
وعدت به بروكس��ل، وال حصلت على 
الس��فر م��ن دون فيزا( وه��و ما صارت 
ل مس��ؤوليته اآلن إل��ى االتفاقية  حتمَّ

ذاته��ا. لك��نَّ هذا لم يك��ن ما أغضب 
أردوغان وقتها.« 

كم��ا ب��ني هيرس��ت ان » داود أوغل��و  
انضم لقائمة متزايدة من الش��جعان 
الذي��ن اختلف��وا مع الرئيس. تش��مل 
هذه القائمة عبد اهلل غول، املؤس��س 
املشارك للحزب، ووزير اخلارجية السابق 
والرئيس السابق، وبوليت أرينك رئيس 
البرمل��ان، وفاطم��ة بس��تان أونس��ال 
العضو املؤسس، ونائبة رئيس البرملان، 

وأرطغرل غوناي وزير الثقافة.« 
كم��ا اوض��ح الكات��ب ان » التغييرات 
الدس��تورية ليس��ت ُحّل��ة مفصلة. 
ليس الغرض م��ن التعديالت أن تصب 
ملصلحة حزب واحد، فضاًل عن شخص 
واحد. إنَّ النتيجة التي ال مهرب منها، 
بالنظر إلى س��لوك أردوغ��ان، أنَّ هذه 
التعدي��الت تفصيل على قياس��ه. إنَّ 
تركيا ضعيفة، وهذه املؤسسات التي 
يحركه��ا ش��خص واحد على وش��ك 
أن تصب��ح أضع��ف , كم��ا ان هن��اك  
مفارق��ة ضخم��ة، بالطبع، ف��ي هذا 
احلدث الذي على وش��ك احلدوث. فقد 
أرس��ل املدير الصحافي لرئيس الوزراء، 
ميميت أكاركا، مبناسبة نهاية العام، 
بطاق��ات لص��ق ب��كل منه��ا قطعة 
م��ن الرخام التي س��قطت من حائط 
اجملل��س القومي األعلى بع��د تفجيره 
بطائ��رات إف 16 التي قادها اخملططون 
لالنقالب. تقول ه��ذه البطاقات: »في 

اخلامس عش��ر من ش��هر )متوز( 2016، 
دافع الشعب التركي عن الدميقراطية 
وكم��ا  فعل��وا،  بحياتهم«.وكذل��ك 
كتبت في ذلك الوقت، فقد جاء أولئك 
الناس من كل األحزاب، ومن كل أجزاء 
القوات املس��لحة، للدفاع عن البرملان، 
رمز كفاحهم الذي انتصروا فيه بشق 
األنفس على اجليش والدولة العميقة. 
هذه املؤسسة ذاتها، هذا الرمز، هو ما 

يجري إضعافه اآلن.« 
وفي عدة تس��اؤالت طرحها هيرست 
حول امكاني��ة ان تصبح تركيا قوية , 
وهل علينا ان نسأل روسيا التي فعلت 
األمر ذاته عام 1993 حتت حكم بوريس 
يلتس��ني.  حيث أمر يلتس��ني عش��ر 
دبابات بقصف البيت األبيض الروسي، 
مقر برمل��ان االحتاد الس��وفيتي القدمي, 
وقته��ا كانت الصحافة الغربية كلها 
تؤيد س��حق ما عدته صوتًا منش��ًقا، 
وإحدى اخمللفات الس��وفيتية. وسمت 
املراق  الدم  صحيفة اإليكونوميس��ت 
ف��ي يوم األحد ذلك »ش��رًّا ال بد منه«. 
كانت النتيج��ة أن حصلوا على نظام 
رئاس��ي أكث��ر س��لطوية بقلي��ل من 
يلتس��ني نفسه، حصلوا على فالدميير 

بوتني.« 

آي«  إيس��ت  »مي��دل  موق��ع  *ع��ن 
البريطاني 

خالل 15 عاًما قضاها في السلطة

هل سيكون أردوغان نسخة ثانية من بوتين؟

تظاهرات ضد اضطهاد الصحفيني في أربيل

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أعل��ن نائ��ب رئي��س اجلمهوري��ة إياد 
ع��الوي، ع��ن موافقة الرئاس��ة على 
عقد مؤمت��ر »وطني كبي��ر« كان قد 
دعا إليه ملناقش��ة مستقبل العراق، 
فيما أكد ض��رورة إج��راء تعديل في 
العليا املستقلة  املفوضية  هيكلية 

لالنتخابات وقوانينها.
وقال عالوي في حديث ل� السومرية، 
»إننا ال نس��تطيع السماح للعملية 

السياس��ية أن تس��ير بهذا الطريق 
األع��وج، وله��ذا دع��وت إل��ى مؤمتر 
ملناقش��ة  كبي��ر  عراق��ي  وطن��ي 
إل��ى  الع��راق«، مش��يرا  مس��تقبل 
»موافقة رئاسة اجلمهورية عليه في 
االجتم��اع األخير«. ودعا ع��الوي إلى 
»إجراء تعديل في هيكلية مفوضية 
االنتخاب��ات وقوانينه��ا«، الفت��ا في 
الوق��ت ذات��ه إلى »أننا ل��ن نتفق مع 
كل م��ن يعتم��د النهج السياس��ي 

الطائفي وتسييس الدين«.
وكان رئيس اجلمهورية فؤاد معصوم 
ونواب��ه ن��وري املالك��ي وإي��اد عالوي 
وأس��امة النجيف��ي أك��دوا، أم��س 
اخلمي��س، وج��وب إج��راء االنتخابات 
موعده��ا  ف��ي  املقبل��ة  البرملاني��ة 
الدستوري املس��توجب، فيما شددوا 
عل��ى ض��رورة احلف��اظ على س��يادة 
التدخالت  العراق ورفض  واس��تقالل 

اخلارجية في شؤونه.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت الفرقة التاس��عة في اجليش 
إعتقال  عن  الس��بت،  العراقي،امس 
بحم��ام  داع��ش«  »مدي��ر ش��ريطة 
العلي��ل متس��لالً م��ع النازحني في 

مشيرفة بساحل املوصل األمين.
بي��ان  ف��ي  الفرق��ة  إع��الم  وق��ال 
اطلع��ت علي��ه »الصب��اح اجلديد«، 
املدرع��ة  الفرق��ة  »اس��تخبارات  إن 
التاس��عة متكنت، من القاء القبض 

عل��ى ما يدعى مدير ش��رطة الدولة 
االسالمية في حمام العليل«.

واضاف اعالم الفرقة ان »املعتقل كان 
متسلال مع النازحني في مشيرفة«.

من جهة أخرى اعلنت قيادة عمليات 
اجلزيرة والبادية في محافظة االنبار، 
امس الس��بت، ع��ن اعتق��ال اخللية 
التي خططت لتفجير سوق حديثة 

يوم االول منا امس.
وقال قائ��د عملي��ات اجلزي��رة اللواء 

الرك��ن قاس��م احملمدي ف��ي حديث 
صحف��ي، ان »القوات االمنية متكنت 
وبوقت قياس��ي من اعتق��ال اخللية 
التي خططت لتفجير سوق حديثة 
امس، والذي خل��ف عددا من القتلى 

واجلرحى«.
واض��اف احملم��دي ان »ع��دد عناص��ر 
اخللية هم اربعة ارهابيني«، مش��يرا 
الى انه��م »يخضعون للتحقيق في 

القضاء«.

عالوي يؤكد موافقة الرئاسة على عقد 
مؤتمر وطني لمناقشة مستقبل العراق

القبض على«مدير شرطة داعش« بحمام 
العليل في أيمن الموصل

كانت قوات االسايش 
في اربيل قد القت 
القبض على الصحفي 
ابراهيم عباس الليلة 
الماضية، من دون 
توجيه اية تهم او 
توضيح االسباب من 
وراء اعتقاله، حيث قالت 
القوة ان اوامر االعتقال 
قد صدرت اليها من 
جهات عليا
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بغداد – سطو مسلح 
ذك��ر مص��در امن��ي في الش��رطة 
العراقي��ة ام��س الس��بت، مقت��ل 
مدنين اثن��ن وإصابة ثالثة بإنفجار 
عبوة ناسفة غربي العاصمة بغداد.
وق��ال املص��در  ال��ذي طل��ب ع��دم 
"عب��وة  إن  اس��مه  الكش��ف ع��ن 
ناس��فة كان��ت موضوع��ة بالقرب 
م��ن مرآب للس��يارات ف��ي منطقة 
اب��و غريب غرب��ي العاصم��ة بغداد 
انفجرت، ما اس��فر عن اصابة ثالثة 

مدنين بجروح متفاوتة".

ديالى – عملية عسكرية 
اعل��ن قائ��د عمليات دجل��ة الفريق 
الركن مزهر العزاوي امس الس��بت، 
عن انطالق عملية عسكرية واسعة 
شملت اربعة مناطق مترامية، فيما 
اكد تدمير س��يارة ملغمة من قبل 

طيران اجليش.
الع��زاوي ان  الرك��ن  الفري��ق  وق��ال 
"قوات امنية مشتركة من الشرطة 
واجليش مدعومة ب احلش��د الشعبي 
انطلق��ت فجر يوم امس في عملية 
عس��كرية واس��عة ش��ملت اربعة 
مناطق هي) حوض الن��دا- حمرين- 

وادي ثالب- تالل قزالق(".

صالح الدين –  استهداف دورية  
افاد مصدر مصدر أمني في شرطة 
محافظة صالح الدين امس السبت 
ب��أن ضابط��ا واثن��ن م��ن حمايت��ه 
اصيبوا بانفجار عبوة ناسفة شرقي 

احملافظة.
وق��ال املص��در ال��ذي طل��ب ع��دم 
"عب��وة  إن  اس��مه  الكش��ف ع��ن 
ناس��فة كانت مضوعة على جانب 
الطريق في منطقة الزركة )54كم 
غ��رب قضاء طوز خورماتو(، ش��رقي 

ص��الح الدي��ن انفجرت، صب��اح يوم 
ام��س مس��تهدفة دوري��ة لق��وات 
البيش��مركة، م��ا ادى ال��ى اصاب��ة 
ضاب��ط برتب��ة عمي��د واثن��ن م��ن 

حمايته".

الفلوجة – ضبط عتاد 
اكد مصدر امني في قضاء الفلوجة 
امس الس��بت ان ق��وات اجليش في 
الفرقة الرابعة عشرة ضبطت كدس 
عتاد في قض��اء الفلوجة مبحافظة 
االنب��ار اس��تعملته عصابات داعش 

في عملياتها اإلرهابية.
وذك��ر املص��در االمن��ي ال��ذي رفض 
الكش��ف عن اسمه ان "لواء املشاة 
اخلمس��ن التاب��ع للفرق��ة الرابعة 
عشر عثر على كدس عتاد في قضاء 
الفلوجة، يحتوي على عدد كبير من 
العبوات الناسفة واملتفجرات ومواد 

تستعمل في صناعة املتفجرات".

االنبار – اعتقال مطلوبني 
كش��فت قي��ادة عملي��ات اجلزي��رة 
والبادية في محافظ��ة االنبار امس 
الس��بت، ع��ن اعتقال اخللي��ة التي 
خططت لتفجير س��وق حديثة يوم 

امس االول .
وق��ال قائد عملي��ات اجلزي��رة اللواء 
الركن قاس��م احملم��دي ان "القوات 
االمني��ة متكن��ت وبوق��ت قياس��ي 
من اعتق��ال اخللية الت��ي خططت 
لتفجير س��وق حديث��ة والذي خلف 

عددا من القتلى واجلرحى".
 

الديوانية – عمليات دهم 
اك��د مص��در امن��ي ف��ي ش��رطة 
محافظة الديوانية امس السبت ان 
دوريات ومفارز قسم شرطة النجدة 
متكنت بعملي��ات دهم وتفتيش من 
القاء القبض على عدد من املتهمن 

في انحاء متفرقة من احملافظة.
واف��اد املص��در ال��ذي طل��ب ع��دم 
الكش��ف عن اس��مه ان مف��ارز من 
مكتب مكافح��ة االجرام في قضاء 
احلمزة متكنت من القاء القبض على 

متهم هارب مطلوب للقضاء . 

ذي قار – ضبط عصابة 
أعل��ن قائ��د ش��رطة ذي ق��ار اللواء 
حسن سلمان الزيدي امس السبت 
عن اعتقال عصابة س��طو مسلح 
ترتدي الزي العسكري احدهم برتبة 
رائد وتنتحل صف��ة القوات االمنية 
قيادة عمليات بغداد وتقوم بس��رقة 

دور املواطنن.
وقال اللواء الزيدي ان قس��م شرطة 
النجدة والدوري��ات متكنت من إلقاء 
القبض على شخصن يرتديان الزي 
العس��كري أحدهم يرتدي رتبة رائد 
الق��وات األمنية  وينتح��الن صف��ة 

بعد قيامها بعملية س��طو مسلح 
على دور مواطنن مبنطقة العمارات 
الس��كنية بحي الش��موخ وس��ط 

مدينة الناصرية".

نينوى – ضبط عبوات 
اف��اد مص��در محلي ف��ي محافظة 
نين��وى ام��س الس��بت ان الق��وات 
االمني��ة عثرت على معمل لتصنيع 
املتفجرة  واملواد  الناس��فة  العبوات 
وقط��ع حديدي��ة وصم��ام للعبوات 
في منطقة الفيصلي��ة في اجلانب 

االيسر ملدينة املوصل .
وذك��ر املصدر احمللي الذي فضل عدم 
الكش��ف عن اس��مه انه من خالل 
املتابعة امليدانية املس��تمرة ملعارك 
حتري��ر نين��وى ومواكب��ة القطاعات 
األمني��ة ومبعلوم��ات دقيقة متكنت 
مف��ارز القس��م م��ن العث��ور على 
معمل لتصنيع العبوات الناس��فة 

وقط��ع   }TNT{ املتفج��رة  وامل��واد 
ف��ي  للعب��وات  وصم��ام  حديدي��ة 
الس��احل  الفيصلية في  منطق��ة 

األيسر احملرر ملدينة املوصل". 

البصرة – اشتباكات مسلحة 
كش��ف مص��در امني في ش��رطة 
محافظ��ة البص��رة امس الس��بت 
ان اش��تباكات مس��لحة حدثت بن 
عش��ائر متنازع��ة ف��ي محافظ��ة 
البصرة ، واخذت بالتزايد على نطاق 

واسع.
واوضح املصدر الذي رفض الكشف 
عن اس��مه ان مدينة البصرة حتولت 
الى ساحة مكش��وفة لتنامي قوة 
السالح، وس��قوط هيبة الدولة، مع 
تصاعد نفوذ العش��ائر، على الرغم 
من اهمي��ة املدينة االس��تراتيجية، 
وحساس��ية العالقة بن العش��ائر 

املتناحرة التي تستوطن شمالها.

انفجار عبوة ناسفة في "أبو غريب" غربي بغداد * انطالق عملية عسكرية واسعة جنوب شرقي ديالى 
ضبط معمل لتصنيع العبوات الناسفة أيسر الموصل * اندالع اشتباكات مسّلحة بين العشائر في البصرة

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
شهدت اشتباكات مسلحة بن عشائر متنازعة 
ف��ي محافظة البص��رة، في حدث اخ��ذ بالتزايد 

على نطاق واسع.
وحتولت البصرة الى س��احة مكش��وفة لتنامي 
قوة الس��الح، وسقوط هيبة الدولة، مع تصاعد 
نف��وذ العش��ائر، على الرغم م��ن اهمية املدينة 
االستراتيجية، وحساسية العالقة بن العشائر 

املتناحرة التي تستوطن شمالها.
وفي خطوة للس��يطرة على الوضع املنفلت في 
الش��مال الغني بالنفط، اعلن محافظ البصرة 
ماجد النصراوي في )27 ايلول املاضي( تش��كيل 
ما اسماه ب�"القوة االمنية الضاربة حلل النزاعات 
العش��ائرية"، لكنها سقطت بأول اختبار لفض 

نزاع مسلح.
وق��ال مصدر امني في حدي��ث صحفي، ان نزاعا 
عشائريا وقع بعد منتصف الليل قرب سدة شط 
العرب مقابل منطقة حي العامل اس��تخدمت 

فيه كافة االسلحة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت الس��فارة األميركية في بغداد، عن إعادة 
مكت��ب التحقيق��ات الفدرال��ي "FBI" لوح��ن 
مسمارين إلى سفارة العراق في واشنطن، فيما 
أكدت التزام الواليات املتحدة بالعمل إلعادة اآلثار 

العراقية واحملافظة على التراث الثقافي للبالد.
وقالت السفارة في بيان اطلعت عليه "الصباح 
اجلديد"، "يكن األميركيون احتراما كبيرا للتراث 
الثقافي واآلثار، وف��ي اآلونة األخيرة، أعاد مكتب 
التحقيق��ات الفدرال��ي االف ب��ي أي اثن��ن م��ن 
األلواح املسمارية إلى س��فارة جمهورية العراق 

في واشنطن العاصمة".
وأضافت أن "حكومة الوالي��ات املتحدة ملتزمة 
بالعم��ل م��ع الع��راق إلع��ادة اآلث��ار العراقي��ة 
واحملافظة على التراث الثقافي العراقي الذي هو 

جزء من تاريخ احلضارة".
يذكر أن عمليات تهريب اآلثار العراقية نش��طت 
بش��كل الف��ت لالنتباه بع��د نيس��ان 2003 اثر 
تعرض العديد من املتاحف العراقية إلى عمليات 
الس��لب والنهب م��ع تعرض املواق��ع األثرية في 
عموم البالد إلى عمليات نبش عشوائي وسرقة 

في ظل غياب احلراسة عليها.

اشتباكات عشائرية 
مسلحة في البصرة

"FBI" يعيد لوحين 
مسماريين إلى العراق 

الملف األمني

الصدر واحلكيم يتفقان على دعم
احلكومة وإقرار القوانني املهمة

ونب��ه املياحي أن "توحيد الرؤى بحس��ب 
ما ينطلق من��ه احلكيم في لقاءاته يأتي 
ايضاً للحيلول��ة دون العودة إل��ى الوراء، 
وظهور ارهاب جديد مبسميات اخرى بديالً 

عن تنظيم داعش".
يذك��ر ان احلكيم كان ق��د طرح في وقت 
س��ابق مش��روعاً للتس��وية السياسية 
تأت��ي بنحو تاريخي الغ��رض منه البحث 
عن آلية الدارة الدولة وانهاء املشكلة بعد 

القضاء على تنظيم داعش االرهابي.

سليم اجلبوري يلتقي مقتدى 
الصدر ويشدد على ضرورة اإلصالح 

السياسي
وتابع اجلبوري أن "عمل البرملان ودوره خالل 
الفت��رة املقبلة كان أيض��ا محور احلديث 
وهن��اك بعض التش��ريعات األساس��ية 
املهم��ة قد يقف ف��ي مقدمته��ا قانون 

االنتخابات".
وكان رئيس البرملان سليم اجلبوري التقى، 
ام��س الس��بت، بزعي��م التي��ار الصدري 
مقت��دى الص��در ف��ي منزل��ه مبحافظة 

النجف.

"اإلعالم احلربي" تنفي وقوع "مجزرة" 
جديدة باملوصل

وأضاف��ت اخللية، "حقيقة األم��ر بتاريخ 
)٤ أيار ٢٠١٧(، وبناء على معلومات خلية 
اس��تخبارات عملي��ات قادم��ون يانينوى، 
نف��ذت طائرات الق��وة اجلوي��ة العراقية 
ضرب��ة جوي��ة على هدف مه��م في حي 
١٧ مت��وز ف��ي اجلان��ب األمين م��ن املوصل 

واله��دف عب��ارة ع��ن بناية مس��تعملة 
معمل تفخيخ تتواجد في داخله عجالت 
مفخخة وعجالت حتمل أحادية وعجالت 
حمل مع وجود عناصر مسلحن دواعش 
يقومون بتحميل مواد متفجرة وبعضهم 
ينتش��رون ف��ي نق��اط حماي��ة محيطة 
باملبنى مع وجود س��واتر من أكياس رمل 
على س��طح البناية"، مبينة أن "الطابق 
الثاني يستعمل كموقع للدفاع مع وجود 
هوائ��ي اتصاالت ومن خالل االس��تطالع 
التصوي��ري يتب��ن أن كل املوجودي��ن من 
الرجال املس��لحن وبع��د تنفيذ الضربة 
اجلوي��ة أحدثت انفج��ار عجلة مفخخة 
ومن ثم توال��ت االنفجارات داخل املعمل 
وحرص��ت القوة اجلوية عل��ى عدم إصابة 

املدنين خارج البناية". 
وأوضح��ت، أن "األض��رار حدث��ت داخ��ل 
البناية فقط مع العل��م هناك صهاريج 
وعج��الت مدنية خارج املبن��ى لم تتضرر 
وتلقين��ا اتص��االت من قب��ل العديد من 
املواطن��ن وأكدوا أن كل م��ن قتل داخل 

هذه البناية هم من عناصر داعش .

مطالبات مبعاقبة ضابط التحقيق 
املتسبب في وفاة شاب بالتعذيب

الداخلي��ة  وزارة  اللجن��ة،  وطالب��ت 
ب�"التحقيق الفوري مع ضابط التحقيق 
ال��ذي أودى بحي��اة املتوفي حس��ن مازن 
وإحالت��ه إل��ى القض��اء لين��ال عقاب��ه، 
وتنظيف األجهزة األمنية من األشخاص 

غير املنضبطن".
وأش��ارت اللجنة إل��ى ضرورة "تش��ديد 
اإلجراءات القانوني��ة واالنضباطية بحق 
ضب��اط التحقي��ق الذي��ن يس��تخدمون 

أس��اليب متس الكرامة اإلنس��انية أثناء 
التحقيق مع املتهمن".

محافظ��ة  أهال��ي  م��ن  مواط��ن  وكان 
الديواني��ة اته��م، أم��س اجلمع��ة )5 أيار 
2017(، أفرادا من شرطة محافظة كربالء 
بتعذي��ب ش��قيقه حت��ى املوت بس��بب 
"عدم اصطحابه هوية األحوال املدنية".

ونف��ت مديري��ة ش��رطة كرب��الء، أمس، 
تع��رض الش��اب املتوفى "حس��ن مازن" 
إل��ى التعذي��ب خالل التحقيق، مش��يرة 
إلى أن��ه فارق احلياة ف��ي أثناء عالجه في 
املستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية.

بيد أن إدارة مستشفى الهندية العام في 
محافظة كربالء أكدت، أمس، أن الشاب 
حس��ن مازن وصل إلى ش��عبة الطوارئ 
في املستشفى متوفيا، فيما أشارت إلى 

أن أي خبر عكس ذلك "غير صحيح".

البنتاغون يؤكد التزام أميركا بحماية 
األمن واالستقرار في العراق

وقال أمن ع��ام وزارة البيش��مركة جبار 
ياور ان واش��نطن تعتزم تس��ليح لواءين 
من ألوي��ة البيش��مركة بجميع صنوف 
األسلحة واملدرعات وحتى الثقيلة منها 
مش��يراً الى ان الكونغرس خصص مبلغ 
415 ملي��ون دوالر قبل نح��و عام كرواتب 
لعناصر البيش��مركة املشاركن بشكل 
فعل��ي في املع��ارك الدائرة ض��د تنظيم 

داعش ويبلغ عددهم 36 الف مقاتل.
وتقاتل قوات البيشمركة تنظيم داعش 
من��ذ أكثر م��ن عام��ن بدع��م أميركي 
وش��اركت في املرحلة األولى حلملة حترير 
املوصل بالتنس��يق مع القوات العراقية 
والتحالف الدولي ومتكنت من طرد داعش 

من مساحات شاسعة في سهل نينوى.

القّوات املشتركة تتوغل ملسافة 500م
وتسيطر على عدة مباٍن في حي 

الهرمات بأمين املوصل
مجل��س  عض��و  كش��ف  جهت��ه  م��ن 
محافظ��ة نينوى خلف احلدي��دي ، أمس 
الس��بت  ، ع��ن قي��ام داع��ش االرهاب��ي 
بتحوي��ل حي 17 متوز في امين املوصل الى 

سجن كبير للمدنين. 
وقال احلديدي لصحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ 
ان "ح��ي 17 مت��وز م��ن اكب��ر االحياء في 
اجلانب االمين من مدين��ة املوصل وداعش 
ق��ام بإحاطت��ه باحلواج��ز الكونكريتي��ة 
م��ن جميع اجله��ات وفتح منف��ذاً واحداً 
له فقط حتت حراس��ة مش��ددة من قبل 

عناصر التنظيم اإلرهابي
وأوضح عضو مجل��س احملافظة بأن"هذا 
احلي اصبح س��جناً كبيراً للمدنين حتت 
سطوة التنظيم اجملرم"، داعيا في الوقت 
نفس��ه ، الق��وات االمنية ال��ى التعامل 
بحذر في املناطق املتبقية والبالغ عددها 

7 احياء فقط". 
ال��ى ذلك اعلن��ت وزارة الدفاع يوم ، امس 
الس��بت ، عن تدمي��ر معم��ل لتفخيخ 
العج��الت وصناع��ة العبوات الناس��فة 
بامي��ن  ومف��رزة ه��اون بضرب��ات جوي��ة 

املوصل". 
وذكر بيان لوزارة الدفاع حصلت صحيفة 
‘‘الصب��اح اجلدي��د‘‘ عل��ى نس��خة من��ه 
" ان الطائ��رات احلربي��ة نفذت اس��تناداً 
ملعلومات دقيقة من خلية اس��تخبارات 
عملي��ات "قادم��ون ي��ا نين��وى" املديرية 
العام��ة لالس��تخبارات واألم��ن ، ع��دت 

ضربات جوية ناجحة ، اسفرت عن تدمير 
معم��ل لتفخي��خ العج��الت وصناع��ة 
العبوات الناس��فة ومف��رزة هاون إضافة 
الى تدمير رشاش��ة مقاومة طائرات في 
مناط��ق الهرم��ات وحي اليرم��وك وحي 
اإلصالح الزراعي في الس��احل األمين من 

مدينة املوصل". 
وفي س��ياق متصل أعلنت قوات احلشد 
الش��عبي ، أم��س الس��بت ، ع��ن رف��ع 
عش��رات العبوات الناس��فة التي زرعها 
مجرم��و “داعش” في طريق النازحن نحو 

تل عبطة غربي املوصل. 
وقال��ت الق��وات ف��ي بي��ان له��ا تلق��ت 
صحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ نس��خة منه, 
إن “اجله��د الهندس��ي التاب��ع للحش��د 
الش��عبي/ الل��واء  ٢٨ ش��رع بتفكي��ك 
العش��رات م��ن العبوات الناس��فة التي 
زرعه��ا عناصر داعش لغرض اس��تهداف 
العائ��الت التي تن��زح ليالً باجتاه احلش��د 

الشعبي في محيط تل عبطة”. 
وأضاف أن "اجلهد الهندسي بدأ بعمليات 
رفع العبوات الناسفة من قرية تل الغزال 

غرب مدينة املوصل". 
املش��تركة  االمني��ة  الق��وات  وتواص��ل 
عملياته��ا ضد داعش ف��ي اجلانب االمن 
م��ن املوص��ل وحت��رر املناطق واح��دة تلو 
االخرى من س��يطرة االرهابي��ن بانتظار 

اعالن حترير املدينة بالكامل.

مستشار رئيس اجلمهورية يشيد
بدور نائبة بريطانية وشجاعتها بدعم 

العراق
والقص��ف الكيم��اوي ملدين��ة احللبج��ة 
واملناط��ق األخ��رى وعملي��ات التهجي��ر 

القس��ري وتدمي��ر آالف الق��رى واألرياف. 
وجدير بالذك��ر أن الدكتور عبد اللطيف 
جمال رش��يد قد حضر احلف��ل بناًء على 
دعوة رسمية قّدمت للمشاركة في حفل 
ع��رض الكتاب والذي ل��ه أهمية خاصة؛ 
الس��يما في األبواب التي تتعلق  بنضال 
الش��عب الكردي وجمي��ع العراقين ضد 

الدكتاتورية.
   ونق��ل الدكتور رش��يد حتي��ات الرئيس 
م��ام ج��الل وس��يادة رئي��س اجلمهورية 
الدكت��ور ف��ؤاد معص��وم، وق��ال إنه ملن 
الفخر واالعتزاز أن أكون معكم في حفل 
توقيع ه��ذا الكتاب. وأوضح في احلقيقة 
ال أعلم من أين أبدأ؛ ألنني أعرف السيدة 
كلود منذ زمن بعيد، وهي صديقة عتيدة 
لش��عبي وقد ناضل��ت من أج��ل حقوق 
اإلنس��ان وكان��ت دائماً تط��رح القضية 
الكردية على مسامع الوسائل االعالمية 
العاملية والذين لم يس��معوا ش��يئاً عن 

الكورد وكوردستان.
   وق��ال الس��يد املستش��ار "من��ذ زمٍن 
طويل أصبحت السيدة كلود صوتاً هادراً 
للكورد ف��ي مجلس العم��وم وأروقة ال� 
)وايت ه��ول(. وخاطرت في بعض األوقات 
بحياته��ا وعمله��ا م��ن خ��الل طرحها 
االضطه��اد واملآس��ي الت��ي تع��رض لها 
الش��عب الك��ردي واملكون��ات األخ��رى". 
مؤكداً أنه كلما كان يطرح اسم آن كلود 
كنا نستذكر املقولة الكردية التي تقول 
"ال صدي��ق لنا غير اجلب��ال" وهي مقولة 
كانت قد أصبحت من املاضي الى حدٍّ ما. 
وأشار الى الصداقة احلميمة التي كانت 
تربط الس��يدة كل��ود بالرئيس مام جالل 
والذي تعّرف عليها منذ وقت بعيد، وكان 

يلقّبها مبلكة كردستان. وأضاف الدكتور 
عبد اللطيف رشيد إن السيدة )ان كلود( 
كان��ت أحد الناش��طات التي متكنت من 
التعام��ل مع األح��داث العاملية؛ س��يما 
احلمل��ة التي قام��ت بها حلش��د التأييد 
الدولي التهام صدام وجالوزته وتقدميهم 
للعدالة لينالوا جزائهم على ما اقترفوه 

من اجلرائم. 
  وأشار الس��يد املستشار الى أن  جهود 
الس��يدة كلود في هذا اجملال محل تقدير 
عاٍل وه��ي تدعو الى حي��اة أفضل للفرد 
كم��ا أنه��ا صديق وف��ي اليع��رف الكلل 
وذات شخصية شجاعة لطرح القضايا؛ 
لذلك لن نس��مح أبداً أن تضيع رسالتها 

من احملبة واالحترام.

إجراءات مشددة إليقاف ظاهرة 
الكتابة على اجلدران

مش��يرة ال��ى انه "س��يتم اتخاذ اش��د 
االجراءات املنص��وص عليها في القوانن 

واالنظمة البلدية بحق اخملالفن".
وتابع��ت ان "الدائرة تتجه الى االفادة من 
كامي��رات املراقبة املوجودة في الش��وارع 
واملؤسسات لرصد اخملالفن ومتابعتهم"، 
الفت��ة ال��ى "التنس��يق م��ع منظم��ات 
اجملتم��ع املدني والف��رق التطوعية العادة 
طالء اجل��دران الت��ي ش��وهت بالكتابات 

العشوائية".
يذك��ر ان ظاه��رة الكتابة عل��ى اجلدران 
اخلاصة باملؤسس��ات االمني��ة او املعالم 
احلضاري��ة في العاصمة بغداد انتش��رت 
ف��ي االون��ة االخي��رة، والت��ي ت��ؤدي الى 
تش��ويه جمالية بغداد، في ظل امتعاض 

املواطنن.

تتمات ص1

نينوى ـ خدر خالت:

يحتف��ل  ع��ام،  كل  ربي��ع  ف��ي 
االيزيديون مبناس��بات دينية تسمى 
"الطواف��ات" والتي يق��ول البعض 
انه��ا قريب��ة م��ن  م��ن اخملتص��ن 
املراقد  "التط��واف" ح��ول  كلم��ة 
وامل��زارات الديني��ة االيزيدي��ة ف��ي 
قراه��م وبلداته��م، علم��اً ان لكل 
قري��ة ايزيدية عدداً م��ن الطوافات 
والت��ي يتجمعون فيه��ا حول احد 
امل��زارات قبل غروب الش��مس ويتم 
ترتيل بع��ض التراتيل الدينية على 
روائح البخور مع بعض املوس��يقى 
الدينية عل��ى انغام الدف��وف وآلة 

الشّباب )تشبه الناي(.
وفي صباح الطّوافة، تتوجه اجلموع 
الى نحو  الش��عبية عائالت وافراداً 
امل��زار، وتق��ام الدبكات الش��عبية 
م��ن  حال��ة  وس��ط  الفلكلوري��ة، 
البهج��ة والس��رور جلمي��ع فئ��ات 

اجملتمع.
عقب اجتياح داعش لقضاء سنجار 
ف��ي مطل��ع آب/ اغس��طس 2014 
وسيطرته على سهل نينوى، انكفأ 
االيزيدي��ون على انفس��هم، وغابت 
افراحه��م كما توقفت املوس��يقى 
الشعبية الشهيرة لديهم )الطبل 
والزرنة( عن مناداة عشاقها في ايام 

الطوافات.
في ي��وم اجلمعة، اول ام��س، وقرب 
م��زار )ش��يخوبكري( غرب��ي بل��دة 
بحزاني )ناحية بعش��يقة 17 كلم 
ش��مال ش��رق املوصل( جتمع املئات 
من اهالي البلدة قرب املزار الذي ما 
زال قيد االعمار من قبل متطوعن 
ومن دون أي دعم حكومي ورسمي، 

الحياء طوافة الشيخوبكري.
كان ص��وت الطب��ل والزرنة هو من 
يس��تقبل الزوار من بعيد، واجلموع 
تتواف��د وتعب��ر الع��ازف الش��عبي 
للزرن��ة ورفيق��ه، ف��ي ح��ن بعض 
الزوار يفضل ان يلقي )الش��وباش( 
امتنان��ه  ع��ن  تعبي��رًا  للعازف��ن 

جلهودهم في هكذا مناسبات.

املئ��ات  جتم��ع  امل��زار،  باح��ة  ف��ي 
والرجال  والفتي��ات  الش��باب  م��ن 
واالطف��ال، عقدوا دبكات ش��عبية 
راقص��ة بش��تى االيقاعات وس��ط 
زغاريد واص��وات للفرح كانت تعلو 
ويرد صداها من اجلبل القريب، على 
وقع اصوات انفج��ارات بعيدة تأتي 
بن حن وحن آخ��ر، تأتي من جهة 
مدينة املوصل التي تشهد معارك 

ضارية منذ اكثر من 4 اشهر.
قبل ان حتل الظهيرة، عادت اجلموع 
ال��ى دياره��ا ش��به املهج��ورة في 
البل��دة، بعضه��م لتن��اول الغداء 
االس��تعدادات  الكمال  وبعضه��م 
للحفل��ة الش��عبية العفوية التي 

محلي��اً  واملس��ماة  عص��رًا  تق��ام 
"العصرية او عصرية الطوافة".

ف��ي احدى س��احات القري��ة، بدأت 
اجلموع تتواف��د بعد الرابعة عصرًا، 
ش��ابات ايزيدي��ات يرتدي��ن االزي��اء 
م��كان  نح��و  يتواف��دن  التراثي��ة 
االحتف��ال، وش��باب بعم��ر ال��ورود 
وبش��تى االعم��ار بعضه��م يرتدي 
املالب��س احلديث��ة وبعضهم فضل 
ارتداء زي تراثي كانوا بدورهم ذاهبن 
باجتاه مكان احلفل. عشرات االطفال 
بازي��اء جدي��دة وجميل��ة يحملون 
احللوي��ات او املثلجات برفقة ذويهم 
كان��وا يكملون املش��هد الذي غاب 
لنح��و 3 س��نوات، في ح��ن بعض 

كبار السن فضلوا التموضع مبكان 
قريب من ساحة االحتفال ملشاهدة 
االيام  ذكريات  واس��تعادة  الدبكات 

اخلوالي.
حديث��ة  موس��يقى  انغ��ام  عل��ى 
الش��عبية،  الدبكات  بدأت حلقات 
مبش��اركة العش��رات من الشباب، 
ثم كب��رت حلقة الدبك��ة وانضم 
اليها العش��رات، ورمبا اصبح العدد 
بض��ع مئات، واص��وات الفرح تعلو، 
واملالب��س الزاهي��ة وامللون��ة كانت 

سيدة املكان.
ث��م كان الدور عل��ى عازفة الطبل 
والزرنة، الذين اش��علوا االحتفاالت 
التراثية الش��هيرة لدى  بانغامهم 

اهل املنطقة.
لم يكن صعباً رؤية بعض الشباب 
م��ن الذك��ور وه��م يحتس��ون في 
سياراتهم الشخصية او في مكان 
منزٍو وقريب من ساحة االحتفاالت 

علبة بيرة.
وبرغ��م ان اغلب احلض��ور كانوا من 
اهل املنطقة، بعش��يقة وبحزاني، 
لك��ن كان هنال��ك حض��ور لبعض 

اصدقائهم من بغداد وغيرها.
وبلغت الرقصات الش��عبية اوجها 
بعد مضي س��اعتن عل��ى بدئها، 
الش��عبية  الرقص  وكبرت حلق��ة 
الس��احة  اج��زاء  كام��ل  وغط��ت 
اخملصصة لها وس��ط حضور املئات 

من اجلمهور.
وفيما كان��ت النس��مات الربيعية 
والزرن��ة  الطب��ل  واص��وات  ته��ب، 
تعان��ق اج��واء بعش��يقة وبحزاني 
ف��ي احتفالي��ة ش��عبية الول مرة 
بعد ط��رد تنظيم داع��ش االرهابي 
من مناطقه��م، وبعدما بدأ بعض 
التعب يلوح على البعض، مت االعالن 
عن انتهاء االحتفالية، وسط حالة 
م��ن ع��دم الرض��ا من قب��ل بعض 
املشاركن، الذين اغلبهم يعيشون 
حي��اة النزوح ف��ي محافظة دهوك 
عل��ى  وف��دوا  والذي��ن  واطرافه��ا، 
به��ذه  للمش��اركة  منطقته��م 

االحتفالية السنوية.

في صباح 
الطوّافة، تتوجه 
الجموع الشعبية 
عائالت وأفرادًا 
الى المزار، وتقام 
الدبكات الشعبية 
الفلكلورية، 
وسط حالة من 
البهجة والسرور 
لجميع فئات 
المجتمع.

إيزيديون يحتفلون بـ"الطوافات"

احتفاالت شعبية ورقصات فلكلورية بأجواء ربيعية قرب الموصل

اإليزيديون يحتفلون بـ "الطوافات" ألول مرة بعد طرد داعش من مناطقهم
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ناصر عبد ويس*

اقام��ت هيئ��ة البح��ث والتطوي��ر 
الصناعي التابع��ة لوزارة الصناعة 
واملعادن بالتعاون مع شركة الفرات 
الكيمياوي��ة  العام��ة للصناع��ات 
واملبي��دات دورة تدريبية في )مجال 
تش��غيل االجه��زة اخملتبرية( بهدف 
تدري��ب وتطوي��ر وتعزي��ز امله��ارات 
الفنية واخلبرات في جميع مجاالت 
والس��يطرة  والتس��ويق  االنت��اج 
اخملتبري��ة  والفحوص��ات  النوعي��ة 
فيما نظمت ورشة تدريبية لتوعية 
الباحث��ن وزي��ادة خبراتهم وتوحيد 

جهودهم .
واكد مدير عام الهيئة املهندس عبد 
الغني فخري آل جعفر  بأنه مت اقامة 
دورة عملي��ة بالتع��اون مع ش��ركة 

الفرات العامة  في مجال تش��غيل 
U-VIS.االجهزة اخملتبرية على جهاز

 SPEETRO PHOTOMTER CEIL
7500(( مطيافية فوق البنفسجية 
واملرئية املطيافية االلكترونية والتي 
تعد احد انواع الدراس��ات الطيفية 
والتي تعتمد عل امتصاص االشعة 

فوق البنفسجية او املرئية .
واضاف املدير العام ان هذة التسمية 
جاءت نتيج��ة لعملي��ة امتصاص 
لالشعة في هاتن املنطقتن والتي 
يؤدي الى اثارة االلكترونات في اجلزيء 
الذي ميتص تلك االشعة حيث يتم 
التعرف على طريقة تش��غيل هذا 
اجلهاز واج��زاء الفحوصات اخملتبرية 
ودرج��ة  الكيمياوي��ة  للمنتج��ات 

التركيز لكل منتج فيها.
من جانب اخر بن املدير العام بانه مت 
تنظيم ورشة تدريبية القيت فيها 

ع��دد من احملاضرات التثقيفية حول 
البحث العلمي وآلية استثماره من 
خالل االش��راف املباشر ورفع كفاءة 
االداء ومالءم��ة الهيكل التنظيمي 
للمؤسسة البحثية واعداد اخلطط 
التي تس��هم في انعاش الصناعة 
الوطنية ، مش��يرا الى ان احملاضرات 
اكدت على ضرورة احلرص في اختيار 
مش��اريع البح��ث والتطوي��ر بدقة 
ووضع موازنة لغرض متويل املشاريع 

البحثية .
وقال املدير العام بانه مت التطرق من 
قبل احلاضري��ن الى ان العراق ميتلك 
ث��روات طبيع��ة وصناعي��ة كبيرة 
تدخل في مجال الصناعات الثقيلة 
واخلفيفة وصناعة االدوية ، مشيرين 
الى املعوق��ات التي ترهق الصناعة 
الوطنية والتي من اهمها تس��ويق 
املنتجات ونشر ثقافة اقتنائها من 

قبل املس��تهلك احمللي ، مبينا بانه 
مت خالل الورش��ة اس��تعراض نسب 
تط��ور املش��اريع الصناعي��ة م��ن 
خ��الل البحث والتطوي��ر في الدول 
املتقدم��ة كم��ا مت عرض ع��دد من 
املشاريع املهمة التي اجنزت من قبل 
اجلامع��ات واهمية االحصائيات في 

توحيد جهود الباحثن.   
ولف��ت املدي��ر الع��ام ال��ى أن هذه 
ال��دورات وورش العم��ل التدريبي��ة 
تأت��ي من خ��الل التعاون املش��ترك 
بن شركات وزارة الصناعة واملعادن 
لتعزيز املهارات الفنية واخلبرات في 
جميع اجمل��االت أضافة ال��ى توعية 
الباحث��ن عل��ى امكاني��ة احلصول 
عل��ى مخرج��ات البح��ث العلمي 

محليا وعامليا. 

*اعالم الصناعة    

جولة تفقدية لقرى سهل نينوى لجرد العائدين 
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متابعة الصباح الجديد: 

اعلن��ت وزارة التج��ارة ع��ن زيارة 
التخطي��ط  دائ��رة  ع��ام  مدي��ر 
واملتابعة في وزارة التجارة لفروع 
ش��ركتي جت��ارة امل��واد الغذائية 
والتموين في  احلب��وب  وتصني��ع 
دهوك للوقوف على عملية جتهيز 
العائ��الت املتواجدة ف��ي املناطق 
احملررة باملوصل والعائالت النازحة 
ف��ي مخيم��ات الن��زوح مبفردات 

البطاقة التموينية .
دائ��رة  ع��ام  مدي��رة  واوضح��ت 
ابته��ال  واملتابع��ة  التخطي��ط 
خ��الل  مت  ان��ه  صاب��ط  هاش��م 
االجتماع االطالع على آليات جتهيز 
العائ��الت باملف��ردات التمويني��ة 
النازحة  وعمليات اجلرد للعائالت 
وكميات املفردات التموينية التي 

مت جتهيزها .
م��ن جانبه��ا أعلن��ت الش��ركة 
العامة لتجارة املواد الغذائية في 
وزارة التج��ارة جتهي��ز قرى ناحية 
القيارة بكامل املفردات الغذائية 
من الس��كر وزيت الطع��ام والرز 
فض��ال عن م��ادة الطح��ن التي 

جتهزها شركة تصنيع احلبوب .
وقال املدير العام للشركة قاسم 
حمود منصور بأن مالكات شركته 
جهزت اكثر من ٤٢٥ عائلة وبعدد 
باملفردات  أف��راد ٢٧٧٧ ش��خصا 
الغذائية للق��رى احمليطة بناحية 
القيارة في محيط مدينة املوصل 
، موضحا ان ش��ركته مس��تمرة 
الغذائي��ة  املف��ردات  بتجهي��ز 
الى مناط��ق املوص��ل فضال عن 
توفير خزين أس��تراتيجي للمواد 
الغذائي��ة بغي��ة معاجل��ة حالة 
النق��ص وتهيئة خزي��ن جيد من 
املفردات الى مناطق املوصل التي 

حتررت من ارهاب داعش .
يذك��ر ان مدي��ر ع��ام الش��ركة 
مكل��ف باالش��راف عل��ى غرفة 

املوصل  داخ��ل مدينة  العمليات 
الغذائي��ة  املف��ردات  وجتهي��ز 
للنازح��ن وللمناطق التي حتررت 

من داعش .
عل��ى صعي��د متص��ل اعلن��ت 
لتصني��ع  العام��ة  الش��ركة 
احلب��وب ف��ي وزارة التج��ارة ع��ن 
احلكومية  التاجي  زيارة مطحنة 
لالطالع على حجم االنتاج فيها 
ونسب التجهيز املتحققة ضمن 

احلصة الشهرية املقررة
الش��ركة  ع��ام  مدي��ر  واوض��ح 
املهندس طه ياسن عباس بانه مت 
خالل الزيارة التجوال في اقس��ام 
املطحن��ة ملتابعة س��ير عملية 

االنتاج وصالحية مكائن ومعدات 
املطحن��ة واللقاء ب��ادارة ومالك 
املطحنة وتوجيه العاملن فيها 
باحملافظة على معدات املطحنة 
واج��راء اعمال الصيان��ة بصورة 
مس��تمرة للحيلولة دون حدوث 
عط��الت ق��د تتس��بب بايق��اف 

االنتاج لفترة .
كما اعلنت وزارة التجارة عن زيارة 
وفد خلية ادارة االزمات في الوزارة 
برفقة عضو مجلس النواب نائب 
رئي��س جلنة الهج��رة واملهجرين 
النيابية حنن قدو لقرى س��هل 
نينوى ملعرفة اع��داد واحتياجات 
العائالت  املهجرة ليتم جتهيزهم 

مبفردات البطاقة التموينية. 
وقال��ت الوزارة في بي��ان لها بانه 
مت خ��الل اجلولة الت��ي قامت بها 
مدي��رة ع��ام دائ��رة التخطي��ط 
واملتابع��ة  اللق��اء بالعائالت في 
قرى سهل نينوى واالستماع الى 
، داعياً  احتياجاته��م وطلباتهم 
العائ��الت النازح��ة للع��ودة إلى 
قراه��م ليتم جتهيزه��م مبفردات 
البطاق��ة التمويني��ة بع��د جرد 
العائ��الت م��ن قب��ل ف��رع متوين 
نينوى وضرورة مراجعة املواطنن 
لوكالئهم ف��ي الق��رى املوجودة 
وتس��ليم  نين��وى  س��هل  ف��ي 
مستمسكاتهم ممثله بالبطاقة 

تس��جيلهم  لغرض  التمويني��ة 
جمي��ع  ف��ي  نزوحه��م  والغ��اء 

املناطق. 
م��ن جانب��ه ثم��ن النائ��ب حنن 
ق��دو اجله��ود املبذولة م��ن قبل 
وزارة التج��ارة في تق��دمي الدعم 
الغذائي وتوزيع مفردات البطاقة 
التمويني��ة عل��ى العائ��الت في 
محافظة نينوى ، مبينا ان توزيع 
امل��واد التموينية عل��ى العائالت 
العائدة واملهجرة له اثر نفس��ي 
كبير على تشجيع بقية العائالت 
للعودة بشكل سريع ويوفر امانا 

وضمانة لهذه العائالت .
م��ن جانب اخر بحث��ت مدير عام 

دائ��رة التخطي��ط واملتابع��ة مع 
النائ��ب الثان��ي حملاف��ظ نين��وى  
حس��ن العالق مطالب الفالحن 
واملزارع��ن ف��ي املناط��ق احمل��ررة 
حديث��ا ب��ادراج مناطقهم ضمن 
اخلط��ة الزارعية والت��ي لم يتم 
ادراجه��ا ضمن اخلط��ة الزراعية 
املرسلة الى وزارة الزراعة وكذلك  
تس��هيل وص��ول محاصيله��م 
ال��ى مواق��ع التس��ليم التابعة 
للش��ركة العامة لتجارة احلبوب 
فرع نين��وى في س��ايلو بازوايا   , 
هذا وحضر االجتماع مدير زراعة 
نينوى ومدير فرع جتارة حبوب في 

نينوى .

التجارة تتابع تجهيز العائالت في المناطق المحررة والنازحين بالغذائية 

تستمر وزارة 
التجارة في تجهيز 

مناطق الموصل 
بالمواد الغذائية 
فضال عن توفير 

خزين أستراتيجي 
بغية معالجة حالة 

النقص في المناطق 
التي تحررت من 

إرهاب داعش

جتهيز املناطق احملررة باملواد الغذائية

نفط ميسان تنّفذ 
برنامجا لتطوير حقل 

ديمة الجديد

الصحة تسعى إلى 
استحداث مركز األمراض 
الجلدية في مدينة الطب

ميسان - خاص :
أعلنت شركة نفط ميسان عن بدء العمل 
بتقييم حقل دمية اجلديد ) 80 كم عن مركز 
محافظة ميس��ان( ضمن برنامج متكامل 

ينفذ باجلهد الوطني.
وقال مدير عام الش��ركة املهن��دس عدنان 
نوش��ي س��اجت أن تنفيذ البرنامج لغرض 
تطوي��ر احلق��ل باجله��د الوطن��ي يأتي في 
س��ياق توجهات وزارة النفط ، مضيفا بأنه 
متت املباش��رة الفعلية في برنامج التقييم 
بالتنسيق مع شركة احلفر العراقية ودائرة 

املكامن في وزارة النفط .
وأوض��ح مدير عام الش��ركة ب��ان البرنامج 
يتضم��ن أج��راء عملي��ات التقيي��م ل��كل 
التكوين��ات املكمني��ة املنتج��ة ف��ي البئر 
االستكش��افي دمي��ة 1 الذي مت حف��ره عام 
2012 ، بغي��ة احلصول عل��ى صورة واضحة 
للمخزون النفط��ي وموصفات النفوط في 
هذا احلقل ، مؤكدا بان البرنامج سيستمر 
أكثر م��ن عام ومن املتوقع أن تصل نس��بة 
االجن��از في��ه ال��ى نح��و 88 % نهاي��ة العام 

احلالي.
يش��ار إلى أن دمية 1 الذي مت حفره عام 2012 
هو أول بئر استكشافي في حقول ميسان 
بعد توقف عمليات االستكشافات منذ 30 

عاما . 

بغداد - الصباح الجديد:
تبادل��ت وزيرة الصح��ة والبيئ��ة الدكتورة 
عديل��ة حمود حس��ن االفكار وال��رؤى مع 
الدكت��ور حس��ن التميمي مديرع��ام دائرة 
مدينة الطب حول النهوض بواقع االش��عة 
الطبي��ة  التخصص��ات  ف��ي  التداخلي��ة 
املتعددة ورفد الدائرة باالطباء االختصاص .

كم��ا تناول اللقاء مناقش��ة رفع مس��توى 
اجللدي��ة واالم��راض الزهري��ة ال��ى مرك��ز 
اجللدي��ة  االم��راض  مرك��ز  واس��تحداث 
والزهرية وكذلك استحداث معهد السمع 
والتخاط��ب في دائرة مدين��ة الطب اضافة 
ال��ى اس��تحداث الصيدلية االستش��ارية 
التعليمية في مستشفى بغداد التعليمي 
واس��تحداث مركز االوس��كي لالمتحانات 
والذي يعد االول من نوعه في العراق وبحث 
دع��م مستش��فى حماية االطف��ال التابع 

للدائرة باجهزة انعاش الرئة. 

تقرير

دورات تدريبية لتعزيز المهارات الفنية للمؤسسات الصناعية
بالتعاون مع شركة الفرات العامة للصناعات الكيمياوية والمبيدات

جانب من الدورات التدريبي

يتقدم لفيف من منتسبي معهد اخملتبرات التعليمية بفائق 
الشكر والتقدير ملعالي وزيرة الصحة والبيئة الدكتورة عديلة 
حمود حسن واملدير العام لدائرة مدينة الطب الدكتور حسن 

محمد التميمي ومدير معهد اخملتبرات التعليمية الدكتور ساجد 
نادر عبد القادر واملعاون االداري االستاذ باسم جاسم زاير جلهودهم 

املبذولة في اجناز وافتتاح معهد اخملتبرات التعليمية/املشروع 
الوطني الذي يهدف الى االرتقاء بواقع اخلدمات الصحية والطبية 

خدمة للمرضى واملراجعن الكرام 

شكر وتقدير 

اعالم المحافظة 
حضر محافظ واسط املهندس 
مالك خلف وادي الدريعي اعمال 
املؤمتر السنوي الثالث ملناهضة 
العن��ف ضد املرأة ال��ذي تقيمه 
كلي��ة التربي��ة األساس��ية في 
العزيزي��ة على قاعته��ا ، وحتت 
شعار )املرأة بعاطفتها، انسانية 

تف��وق االنس��ان( ،وبالتعاون مع 
منظمة شباب املستقبل حلقوق 
واس��ط  ومحافظ��ة  االنس��ان 
،وبرعاية مركز السالم االعالمي 
مجل��س  عض��وي  وبحض��ور   ،
احملافظ��ة مه��دي يون��س عيال 
وغال��ب الردين��ي وش��خصيات 
رس��مية ووطني��ة واجتماعي��ة 

،ومبش��اركة نخب من منظمات 
اجملتمع املدني . 

وتخل��ل املؤمت��ر إلق��اء العدي��د 
م��ن الكلم��ات وتقدمي مش��هد 
مس��رحي بعنوان ) ح��واء(، ومن 
ث��م ج��رى تك��رمي عمي��د كلية 
الدكت��ور  األساس��ية  التربي��ة 
علي عز الدين اخلطيب والفنانة 

االب�داع  ب���درع  الربيعي  إنع��ام 
،جلهودهم�ا  احملاف�ظ  قب�ل  م�ن 

املبذول�ة. 
الس��الم  مرك��ز  ك��رم  ب��دوره 
اإلعالم��ي احملافظ ب��درع اإلبداع 
لدوره الفاعل في خدمة اجملتمع 
وإس��هامه في النهوض بالواقع 

العام ألبناء احملافظة 

محافظ واسط يحضر المؤتمر السنوي الثالث لمناهضة العنف ضد المرأة 

بغداد - الصباح الجديد:
اك��دت وزارة التربي��ة التزامه��ا بتوزيع 
رواتب املعلمن واملدرس��ن في الوقت 
مالكاته��ا  ضم��ن  للعامل��ن  احمل��دد 

اإلدارية.
وقال وزير التربية محمد إقبال في بيان 
اطلعت " الصباح اجلديد" على نسخة 
من��ه أن التلك��ؤ احلاص��ل ف��ي صرف 

الروات��ب تتحمل مس��ؤوليته "جهات 
أخ��رى" وإن "موضوع روات��ب املعلمن 
واملدرسن قد مت حسمه مبوجب قانون 
نقل الصالحي��ات من قانون احملافظات 
غير املنتظمة باإلقليم رقم )21( لسنة 

2008 على وفق الفقرة )45( أوالً".
وأض��اف الوزي��ر في بيانه أن��ه "مت نقل 
امله��ام والصالحي��ات اإلداري��ة واملالية 

والقانوني��ة مبوجب األمر الوزاري املرقم 
)2687( ف��ي 2017/2/14 الفق��رة )29( 
التش��غيلية  املوازن��ة  يخ��ص  فيم��ا 
للمديري��ات العام��ة للتربية في ضوء 
قانون املوازن��ة العامة االحتادية للدولة 
والتعليمات الص��ادرة مبوجبه والفقرة 
)35( تش��غيل احلس��ابات اجلارية لدى 
املصارف اخملتصة بصفته أمراً بالصرف 

وبذلك انيط��ت مهمة رواتب املعلمن 
بحس��ب  للمحافظ��ات  واملدرس��ن 

القانون املشار له في أعاله".
وتابع الوزير أن "موضوع التلكؤ احلاصل 
في ص��رف رواتب املعلمن واملدرس��ن 
تتحم��ل مس��ؤوليته جه��ات أخرى ال 
عالقة لوزارة التربية بها كون املوضوع 
أصبح خارج حدود صالحيتها املالية".

بغداد - الصباح الجديد:
أك��د وزير العدل د. حيدر الزاملي، ان 
الوزارة بص��دد التح��ول نحو صرف 
رواتب املوظفن وفقا إللية البطاقة 
الذكي��ة ، بصفتها اح��د متطلبات 
تطبيق برنامج احلكومة االصالحي.

وق��ال الوزير ل��دى لقائ��ه مدير عام 

 )TBI( التج��اري  الع��راق  مص��رف 
فيص��ل الهيم��ص والوف��د املرافق 
ل��ه، ان تطبي��ق آلي��ة توزي��ع رواتب 
موظفي وزارة العدل وفقا للبطاقة 
الذكية سيحقق نقلة نوعية تنهي 
اآلثار الس��لبية املرافق��ة لعمليات 
نقل األموال من املص��ارف الى دوائر 

الوزارة.
وأف��اد الوزي��ر ان البيئ��ة العراقي��ة 
وفي  الواس��ع  صاحل��ة لالس��تثمار 
ستس��تقطب  املقبل��ة  املرحل��ة 
والعربي��ة  العاملي��ة  الش��ركات 
لالس��هام ف��ي أعم��ار البل��د بعد 
حتريره من س��يطرة عصابات داعش 

اإلرهابي��ة ، إضاف��ة إل��ى أن العراق 
يعد من واجهات السياحة الدينية 
والترفيهي��ة املهم��ة كون��ه يضم 
العديد من املراقد املقدسة واملواقع 
االثاري��ة، األمر الذي يؤهله الن يكون 
اح��د اهم البل��دان الس��ياحية في 

املنطقة والعالم.

التربية تؤكد التزامها بتوزيع رواتب المعلمين في أوقاتها المحددة 

وزير العدل يؤكد صرف الرواتب وفقا آللية البطاقة الذكية 
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البصرة - سعدي علي السند:

الط��ب  كلي��ة  اس��اتذة  ناق��ش 
بجامع��ة البصرة عددا من البحوث 
لباحثني من الكلي��ة تناولوا أحدث 
الط��ب  عال��م  ف��ي  املس��تجدات 

مبعاجلة عدد من األمراض.
 فقد ناقش األساتذة بحثا عن داالت 
اخلط��ورة الب��اي وكيميائية ملرضى 
تنخر العظام لدى النساء بعد سن 
احلكمة الالتي لديهن زيادة في الوزن 
او مصابات بالسمنة ولديهن مرض 
الثان��ي للباحثة  الن��وع  الس��كري 

اخالص حسن ابراهيم .
ع��ن ه��ذا البح��ث قال��ت الباحثة 
اخ��الص ل�«الصباح اجلديد« اعددت 
الدراس��ة لقي��اس املؤث��رات الب��اي 
واس��تعمالها  للعظم  وكيميائية 
للتنب��ؤ ف��ي ح��دوث م��رض تنخر 
العظام او فقدان مادة العظم بعد 
س��ن احلكمة ودراس��ة تأثير مرض 
الس��كري والس��يطرة على نسبة 
الس��كر في الدم عل��ى معدل بناء 
وارتش��اف العظ��م والتحق��ق من 
العالق��ة بني مؤث��ر كتلة اجلس��م 

وتنخر العظم .
واك��دت ف��ي نتائج الدراس��ة على 
تغيير داالت العظ��م االيضية لدى 
النس��اء املصابات مبرض الس��كري 
م��ن النوع الثاني وان التغيير كان ذا 
قيمة احصائي��ة معنوية اكثر لدى 
النس��اء الالت��ي يعانني م��ن فقدان 
الس��يطرة االيضية على مس��توى 
السكر ووجد انخفاض في مستوى 
داالت تكوين العظ��م ال  OC  لدى 
النس��اء املصاب��ات بداء الس��كري 
كذلك بينت الدراس��ة ان مس��توى 
 DPD ,( العظ��م  ارتش��اف  داالت 
B-CTX( كان��ت عالي��ة ج��دا لدى 

النساء املصابات بداء السكري . 
وتضمن��ت وصايا البح��ث بأهمية 
خ��الل  العظ��ام  وتقي��م  فح��ص 
معاجلة املرضى املصابني بالسكري 
خصوص��ا عند النس��اء بعدة فترة 
س��ن احلكمة مع تش��جيع املرضى 

إلنقاص الوزن وحتس��ني الس��يطرة 
االيضية ملس��توى السكر في الدم 
وبأج��راء دراس��ات الحقة لدراس��ة 
العالق��ة ب��ني داالت العظ��م الباي 
العظ��م  وكثاف��ة  وكيميائي��ة 
لتوضي��ح التأثي��ر على هشاش��ة 
العظم عند النساء بعد فترة سن 

احلكمة .

مصل األم في النصف الثاني من 
احلمل

 ونوقش��ت بكلي��ة الط��ب ايض��ا 
دراس��ة علمية عن قيمة الوسيط 
للدالئ��ل الث��الث : البروت��ني اجليني 
الف��ا والهرم��ون املش��يمي املوجه 
للغدد التناس��لية بيتا واالستربول 
اخملتزل الال مقترن في مصل األم في 

النصف الثاني من احلمل للنس��اء 
احلوامل ف��ي البصرة للباحثة حنان 

حامد رمضان . 
وتهدف الدراس��ة لتحديد النسب 
الطبيعية للوسيط للدالئل الثالث 
ف��ي النس��اء احلوامل ف��ي البصرة 
ومقارنته��ا م��ع قيم متع��ددة من 
بالوزن  العال��م ودراس��ة عالقته��ا 
لغ��رض  احلم��ل  وعم��ر  والع��رق 
استعمالها في االختبار الثالثي في 
النصف الثاني من احلمل لتشخيص 
العدي��د م��ن ح��االت التش��وهات 

اخللقية والكروموسومية .
 وبين��ت الباحثة حنان بأنه مت حتديد 
قيم��ة الوس��يط ل��كل دالل��ة من 
الدالئل الثالثة في كل اس��بوع من 
احلمل واظهرت الدراسة بان 93,3% 

م��ن احلوامل هم بأعمار اقل من 35 
س��نة ، واش��ارت الدراسة الى عدم 
وجود ف��رق احصائ��ي ذي قيمة بني 
النس��اء االكبر واالقل من 35 سنة 
وتبني وج��ود فرق احصائي ذي قيمة 
بالنس��بة لل��وزن وعالقته مع داللة 
الهرم��ون املش��يمي بيت��ا في حني 
اظهرت الدراسة تأثر الدالئل االخرى 
م��ع الع��رق وعم��ر احلم��ل ووجدت 
الدراسة فرقا احصائيا ذا قيمة في 
مع��دل الدالئل الث��الث مقارنة مع 
دراس��ات اخرى اجري��ت في مناطق 

متعددة من العالم . 
واك��دت بأج��راء االختب��ار الثالث��ي 
للنس��اء احلوامل بني األسبوع -14 
20 م��ن احلم��ل للتأك��د من صحة 
اجلنني قبل الوالدة عن طريق فحص 

دم احلام��ل وان يكون ه��ذا االختبار 
جزءا من الرعاية الصحية الروتينية 

للنساء احلوامل في البصرة.
ونوقشت دراس��ة علمية في كلية 
الط��ب بجامع��ة البص��رة مقارنة 
للس��يتاجلبتني  القلب��ي  التأثي��ر 
عل��ى  واجلليميبي��رد  واملتفورم��ني 
نقص الس��كر في دم االرانب احملدث 
للطالب��ة  االنس��ولني  بواس��طة 

اخالص حياوي حسني .
تأثي��ر  قي��اس  الدراس��ة  وته��دف 
االنس��ولني اخلاف��ض لس��كر الدم 
القل��ب م��ن خ��الل قي��اس  عل��ى 
 ECG , MDA , CRP , البوتاس��يوم
TROPOnin T , ومقارنة التأثير احملتمل 
لألدوية األخرى املضافة لألنس��ولني 
املتفورم��ني   , الس��يتاجلبتني 

واجلليميبيرد على هذه العوامل .
 وبين��ت الدراس��ة ان املتفورمني له 
تأثير مضاد لالكس��دة وفعالية في 
احلماية من امراض القلب حتى في 
االرانب غير املصابة مبرض السكري 
كذلك اجلليميبيرد ل��ه فعالية في 

احلماية من أمراض القلب .

املتابعة الطبية لألطفال 
املصابني بسرطان الدم اللمفاوي

ونوقشت دراس��ة علمية في كلية 
العالقة  البص��رة  الطب بجامع��ة 
بني تركيز ان��زمي ثايوبيوري��ن ميثيل 
دواء  جرع��ة  وتأثي��ر  ترانس��فيريز 
االطف��ال  عن��د  ميركابتوبيوري��ن 
املصابني بس��رطان ال��دم اللمفاوي 
احلاد للباحث أسامة عبد االله علي 

جواد البياتي . 
وتهدف الرس��الة ملعرف��ة االهمية 
الس��ريرية الن��زمي ثايوبيورين ميثيل 
ترانس��فيريز لدى االطفال املصابني 
بسرطان الدم احلاد ولتحديد جرعة 
دواء ميركابتوبيوري��ن عن��د املرضى 
واستعماله قبل اعطاء الدواء وفي 
اثن��اء املتابع��ة لالطف��ال املصابني 

بسرطان الدم احلاد.
وأشار الباحث بانه توجد عالقة بني 
ان��زمي ثابيورين ميثيل ترانس��فيريز 
املصاب��ني  األطف��ال  ومجموع��ة 
بس��رطان الدم احلاد ولم يأخذوا أي 
عالج ووجود عالقة بني انزمي ثابيورين 
ومجموع��ة  ترانس��فيريز  ميثي��ل 
بس��رطان  املصاب��ني  األطف��ال 
ال��دم احل��اد والداومون عل��ى عالج 

امليركابتوبيورين .
 وبني الباحث اسامة ان قياس تركيز 
ان��زمي ثابيورين ميثيل ترانس��فيريز 
قب��ل الب��دء بالع��الج الكيمي��اوي 
وقياس��ه في اثناء الع��الج ملتابعة 
املريض واجراء الدراس��ة على اعداد 
مرضى اكب��ر وقياس تركي��ز االنزمي 
بطرق اخرى HPLC و PCRودراس��ة 
تأثي��ر االمراض مثل ام��راض الكبد 
وغداء املريض وظروف اخرى في اثناء 
وتأثيرها  تواجدهم في املستشفى 

على تركيز االنزمي .

     

 ناقش أساتذة كلية 
طب البصرة بحثا 
عن داالت الخطورة 
لمرضى تنخر 
العظام لدى النساء 
بعد سن الحكمة 
الالتي لديهن زيادة 
في الوزن أو مصابات 
بالسمنة ولديهن 
مرض السكري النوع 
الثاني

الباحثة اخالص حسن ابراهيم تلقي بحثها عن تنخر العظام لدى النساء

بحضور وإشراف عدد من أساتذة كلية طب البصرة

مناقشة عدد من البحوث التي تخص أحدث المستجدات الطبية العالمية
عمليات الرافدين تكشف 
عن استمرار مهمة »وثبة 

األسد« في ميسان 

التجارة تبحث آلية 
استحصال الغرامات 

المفروضة على المطاحن 

  ميسان - خاص:
أك��د  قائد عملي��ات الرافدين الل��واء علي ابراهيم 
املكصوصي بأن القوات العس��كرية املشاركة في 
عملية وثبة االسد االمنية في ميسان والتي جاءت 
م��ن خارج احملافظة لبس��ط االمن وف��رض القانون 
مستمرة في مهمتها وتنفيذ واجباتها وهي باقية 

وثابتة في احملافظة والتنسحب منها.
وكشف اللواء املكصوصي في مؤمتر صحفي عقده 
في مقر قيادة العمليات لبيان طبيعة عملية وثبة 

االسد 
ل���« الصب��اح اجلدي��د« ان هن��اك فوجا عس��كريا  
جديدا س��ينضم الى القوات العسكرية واالمنية 
املتواجدة في احملافظة وس��يكون متواجدا  لتنفيذ 
مهامه االمنية جنوب ميس��ان في نهاية شهر ايار 

اجلاري .

بغداد - الصباح الجديد:  
بحث��ت الش��ركة العام��ة لتصنيع احلب��وب آلية 
اس��تحصال مبال��غ الغرام��ات املفروض��ة عل��ى 
املطاح��ن وامكاني��ة بيع حرير املناخ��ل للمطاحن 

االهلية .
واوضح مدير عام الش��ركة املهندس طه ياس��ني 
عب��اس ان ش��ركته بحثت خ��الل اجتم��اع لهيئة 
املديرين موضوع الش��روط اجلزائية املفروضة على 
املطاحن اخملالفة وآلية اس��تحصالها واملقترحات 
املطروحة في هذا اجملال ومتت احالة املقترحات الى 
جلنة تعديل العقد الدراجه ضمن الفقرات املقترح 

تعديلها .
واضاف املدير العام بانه مت كذلك مناقشة امكانية 
بي��ع حري��ر املناخل للمطاح��ن االهلي��ة بعد عزل 
حاج��ة املطاحن احلكومية للعام��ني املقبلني كما 
تطرق االجتماع الى امكانية رفد قسم التخطيط 

واملتابعة بالعناوين االحصائية .

 
 
 

INVITATION TO BID 
 
The International Organization for Migration (IOM) Mission in Iraq is inviting 
interested parties to submit bids for a twelve Months Long Term Agreement to supply 
various items for the beneficiary of its Community Revitalization Program. 
 
Items included in this bidding exercise are grouped into the following lots: 

Lot 1:  Barber Shop Equipment’s 
Lot 2:  Computer Equipment and Supply 
Lot 3:  Photography Equipment 
Lot 4:  Electrical appliance  
Lot 5:  Food Items 
Lot 6:  Automotive and tires/batteries Supplies 
Lot 7:  Household items  
Lot 8:  bicycles and accessories  
Lot 9:  Power Tools&Pipes 
Lot 10:  Restaurant Equipment & Supplies  
Lot 11:  Construction Equipment and Supplies 
Lot 12:  Shelves 
Lot 13:  Sports Supplies and Uniform 
Lot 14:  Tailoring Equipment  
Lot 15:  Small Generators and Household Equipment 
& Supplies 

 
The detailed list of items in each lot shall be given to qualified bidders as part of the 
bidding documents. 
 
Interested/qualified parties must be registered with pertinent government agencies, 
with at least 1 year of experience in trading business, preferably with experience in 
doing supply agreements with any United Nations agency, international organizations 
or international non-governmental organizations. 
 
Interested/qualified parties are invited to contact the email address below to get the 
accreditation and bidding documents from 7 – 10May 2017. 
 
Bids Evaluation and Awards Committee 
International Organization for Migration 
UNAMI Compound, Erbil, Iraq 
Email:  iomiraqbids@iom.int 

 

 

اعالم المحافظة 
تفق��د محافظ واس��ط املهندس مالك 
خلف وادي الدريعي منطقة الس��فحة 
في حي اجلهاد واس��تمّع الى مطالبهم 
مب��ادة  الش��وارع  ف��رش  خص��ت  الت��ي 
الس��بيس واجراء حملة فك االختناقات 

احلاصلة في التيار الكهربائي .
ووج��ه الدريع��ي ادارة اجلهد الهندس��ي 
العم��ل  مبتابع��ة  البلدي��ة  ومديري��ة 
واالس��راع بفرش الش��وارع ،فيم��ا أوعز 
الى مدير الكهرباء باملباش��ر فورآ باجراء 
حم��الت تاهيل خط��وط الكهرباء الجل 

فك االختناقات .

د. خالد القيسي
أقامت كلية االعالم في اجلامعة العراقية، 
مؤمتره��ا العلم��ي الرابع بعن��وان »االعالم 
وثقافة التعايش الس��لمي«، بالتعاون مع 
نقاب��ة الصحفيني العراقيني، ومبش��اركة 
عدد من الباحثني واالكادمييني في اجلامعات 
. وتضم��ن املؤمتر عددا م��ن البحوث، والتي 
تنوعت عناوينها بني مسؤولية الفضائيات 
العراقية في نشر ثقافة التعايش السلمي، 
ومسؤولية الصحافة العراقية املستقلة 
ف��ي تعزيز قي��م االنتماء الوطن��ي والوئام 
االجتماع��ي، واملعاجل��ة االعالمية لقضايا 
املواطنة في االفالم الس��ينمائية املقدمة 
وانعكاس��اتها  املتخصص��ة  بالقن��وات 
عل��ى مفاهيم الوح��دة الوطنية، واإلعالم 
ودوره في تعزيز التعايش الس��لمي، فضال 
ع��ن دور اإلعالم ف��ي بناء الس��لم األهلي، 
وأثر وس��ائل اإلعالم في حتقي��ق التعايش 
الس��لمي واألمن اجملتمع��ي، ودور القنوات 
التلفزيونية الفضائية العراقية في تعزيز 
روح املواطن��ة. وتناول املؤمت��ر ايضا تفعيل 
لبرام��ج  احلكومي��ة  العام��ة  العالق��ات 

املسؤولية االجتماعية عبر وسائل االتصال 
االجتماعي��ة  واملس��ؤولية  االلكترون��ي، 
للفضائيات العراقية من خالل النش��رات 
ملعان��ي  الرمزي��ة  وال��دالالت  االخباري��ة، 
التس��امح والوحدة ودعم تقافة التعايش 

السلمي والوحدة بني ابناء البلد الواحد.
وخ��رج املؤمتر بعدد م��ن التوصيات تناولت 
أبرزه��ا التأكيد عل��ى دور وس��ائل اإلعالم 
ف��ي تن��اول القضاي��ا واملوضوع��ات التي 
تعمق الس��لم األهلي والتعايش، وتفعيل 

القوان��ني املتعلقة بالدور االيجابي لإلعالم 
في ترسيخ أس��س التعايش السلمي في 
اجملتم��ع العراق��ي، وتس��ليط الضوء على 
ق��ادة الرأي واملفكري��ن واملبدعني وأصحاب 
االبت��كارات ليكون��وا قدوة للش��باب بدالً 
م��ن التركي��ز عل��ى اجلوانب السياس��ية 
وشخصياتها فقط ، وتعزيز لغة التسامح 
بني أوس��اط الش��باب العراق��ي في ضوء 
االهتمام الواس��ع لهذه الشريحة املهمة 

في اجملتمع. 

بغداد - الصباح الجديد:  
تكرميا للي��وم العاملي حلري��ة الصحافة، 
تؤكد وزارة اخلارجية والسفارة األميركية 
ف��ي الع��راق التزامهم��ا بدع��م املبادئ 
األساس��ية لصحاف��ة حرة ومس��تقلة 
في جميع أنح��اء العالم، وتقفان إجالال 
للصحفيني الذين فق��دوا أرواحهم في 
خ��الل ممارس��تهم  ملهنته��م. ان حرية 
ال��كالم والتعبي��ر عن ال��رأي هما حجر 
الزاوي��ة للقي��م الدميقراطي��ة ويبق��ي 

الصحفي��ون واملدون��ون املواطنون على 
عل��ى مصداقي��ة  ويحافظ��ون  إط��الع 
احلكوم��ة وغالباً ما مييط��ون اللثام عن 
حقائ��ق محرجة ، اذ  يتيح اليوم العاملي 
حلري��ة الصحافة الفرص��ة جلميع الدول 
للتندي��د بالرقابة على وس��ائل اإلعالم 
واحترام ودعم حرية التعبير والدعوة إلى 
حماي��ة الصحفيني والدع��وة الى تقبل 
الرأي االخر. ان الس��فارة األميركية تعي 
اخملاط��ر التي يواجهه��ا الصحفيون في 

جمي��ع أنحاء العالم ، وق��د ُقتل العديد 
م��ن الصحفيني الش��جعان أو تعرضوا 
بواجباتهم،  لإلصاب��ة خ��الل قيامه��م 
ويتحت��م توفي��ر احلماي��ة للصحفي��ني 
والس��ماح لهم ب��أداء مهامهم من دون 

مضايقة أو ترهيب.
ان الواليات املتح��دة تدعم بصورة تامة 
حرية الصحافة وحري��ة التعبير، مبا في 
ذلك حرية التعبير على اإلنترنت، كون ان 

ذلك يعد لبنة ألي دميقراطية.

محافظ واسط يوّجه بتحسين 
الخدمات في منطقة السفحة

الجامعة العراقية تعقد مؤتمرها العلمي 
عن اإلعالم وثقافة التعايش السلمي 

الخارجية العراقية والسفارة األميركية 
تعزيان الصحفيين العراقيين 

بالتعاون والتنسيق مع نقابة الصحفيين العراقيين 

بمناسبة ذكرى اليوم العالمي لحرية الصحافة 
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كاراكاس ـ وكاالت: 
عم��د متظاهرون في فنزويال التي تش��هد موجة 
احتجاجات على مدى األس��ابيع املاضية إلى حرق 
وحتطيم متثال الرئيس الس��ابق هوغو تشافيز في 

مدينة »فيال ديل روزاريو«.
وذكرت صحيفة »ناش��يونال« أن احملتجني أضرموا 
الن��ار ف��ي التمثال املنص��وب في إحدى س��احات 

مدينة »فيال ديل روزاريو«، وبعد ذلك حطموه.
وتتفاق��م األزم��ة السياس��ية ف��ي فنزوي��ال م��ع 
اس��تمرار االحتجاجات بني ق��وات األمن والطالب 
املعارضني ملقترح الرئيس نيكوالس مادورو صياغة 

دستور جديد للبالد.
وأس��فرت املظاهرات عن مقتل نحو 35 ش��خصا 
وإصابة 717 آخرين منذ اندالع موجة االحتجاجات 

في بداية نيسان.

الجزائر ـ رويترز:
فاز ح��زب جبهة التحرير الوطن��ي احلاكم باجلزائر 
وحلفاؤه الرئيسيون بأغلبية في انتخابات برملانية 
هيمنت عليها تس��اؤالت بش��أن صح��ة الرئيس 
عبد العزيز بوتفليقة واإلصالحات ملواجهة األزمة 

املالية الناجمة عن هبوط أسعار النفط.
وبذل مس��ؤولو احلكومة واألحزاب جهودا مضنية 
لدف��ع الناخبني للمش��اركة في انتخاب��ات يراها 
محللون وس��يلة لتعزي��ز الدعم لنظ��ام يهيمن 

عليه احلزب احلاكم منذ أمد بعيد.
وأعلن��ت وزارة الداخلية النتائج وقالت إن نس��بة 
اإلقبال بلغت 38.25 في املئة مقارنة بنس��بة 43 
ف��ي املئة قبل خمس س��نوات مم��ا يعكس اعتقاد 
كثير من اجلزائريني بأن برملانا ضعيفا لن يستطيع 
إحداث تغيي��ر في نظام يهيمن عليه حزب جبهة 

التحرير الوطني منذ االستقالل عام 1962.
أم��ا حزب التجم��ع الوطن��ي الدميقراطي احلليف 
للحكوم��ة فحص��ل عل��ى 97 مقع��دا مقارن��ة 

بسبعني مقعدا في االنتخابات السابقة.
وحصل حتالف إسالمي معتدل بقيادة حزب حركة 
مجتمع الس��لم، ال��ذي لع��ب دورا معارضا لكنه 
حتول لتأييد بوتفليقة واالئتالف املؤيد للحكومة، 

على 33 مقعدا في البرملان.

الرباط ـ أ ب ف:
حمل��ت الرباط م��رة أخرى اجلزائر مس��ؤولية نحو 
خمس��ني من الس��وريني عالقني عل��ى احلدود بني 
البلدين، مؤكدة رفضها تس��وية اوضاع مهاجرين 

وصلوا عبر حدود مغلقة.
وقال الوزير املسؤول عن شؤون الهجرة عبد الكرمي 
ب��ن عتيق لفرانس برس ام��س االول  اجلمعة »لقد 
عبروا األراضي اجلزائرية دون أن تعترضهم سلطات 
ه��ذا البل��د. وبالتالي، ف��إن املس��ؤولية تقع على 

اجلزائر«.
واض��اف ان »احلدود مع اجلزائ��ر مغلقة )منذ العام 
1994 ( لك��ن إذا ش��جعنا الناس عل��ى اجمليء عبر 
حدود مغلقة، فس��يخرج الوضع عن الس��يطرة. 

كما اننا سنكون مهددين من اجلانبني«.
وكانت الس��لطات املغربية اتهمت في 22 نيسان 
اجلزائ��ر بترحي��ل مجموعة من 55 س��وريا بينهم 
نس��اء واطفال »في وضع بالغ الهشاشة«، باجتاه 
ح��دود اململك��ة بغ��رض »زرع االضط��راب عل��ى 
مس��توى احلدود املغربي��ة اجلزائرية« و«التس��بب 
في موج��ة هجرة مكثفة وخارج الس��يطرة نحو 

املغرب«.
ذاك، ب��دا العديد م��ن اجلماع��ات احلقوقية يحذر 
من الوض��ع »الكارث��ي« لهؤالء املهاجري��ن الذين 
تقطع��ت بهم الس��بل عل��ى احل��دود، ومتنعهم 
س��لطات البلدين اجلاري��ن من دخ��ول اراضيهما، 

ويتلقون مساعدات من اجملتمع املدني.

المغرب يرفض ادخال سوريين 
وصلوا الى حدوده مع الجزائر

محتجون في فنزويال يحطمون 
تمثال هوغو تشافيز

فوز الحزب الحاكم باالنتخابات 
وسط عزوف الناخبين

متابعة الصباح الجديد: 

ب��دأ امس الس��بت 6 س��ريان اتفاق 
أستانا بشأن مناطق وقف التصعيد 
في س��وريا، أعلن حام��د كينو نائب 
محاف��ظ حل��ب، ف��ي وق��ت أعل��ن 
حام��د كينو نائب محافظ حلب، أن 
السلطات السورية أطلقت عملية 
واسعة النطاق إلعادة آالف النازحني 
في مخي��م »جبري��ن« إل��ى قراهم 
األصلي��ة الت��ي حت��ررت مؤخ��را من 

املسلحني في ضواحي حلب.
وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت 
أن املذك��رة اخلاصة بإنش��اء مناطق 
وقف التصعيد في سوريا ستدخل 
حي��ز التنفيذ في منتصف ليل ال�6 

من مايو.
وأكدت الوزارة أنه مت تعليق استخدام 
الطائرات احلربية الروس��ية في تلك 

املناطق اعتبارا من 1 مايو اجلاري.
وأوضح��ت وزارة الدف��اع خالل إيجاز 
صحف��ي أن فري��ق عمل مش��تركا 
ستشكله الدول الضامنة سيتولى 
إع��داد خرائط حل��دود مناطق وقف 
التصعيد واملناطق العازلة )مناطق 
األم��ن( التي س��تمتد عل��ى حدود 

مناطق وقف التصعيد.
وأكد الفريق أول سيرغي رودسكوي، 
رئي��س إدارة العملي��ات العامة في 
هيئة األركان الروس��ية، أن املناطق 
العازل��ة أو أش��رطة األم��ن، الت��ي 
ته��دف إل��ى من��ع وق��وع صدامات 
عس��كرية ب��ني األط��راف املتنازعة، 
س��تتضمن نقاط��ا للرقاب��ة عل��ى 
االلت��زام بالهدنة وحواج��ز لضمان 
املس��لحني،  غي��ر  املدني��ني  تنق��ل 
وإيصال املساعدات اإلنسانية ودعم 

األنشطة االقتصادية.
وتضم��ن ال��دول الراعي��ة للهدن��ة 
)روس��يا وتركيا وإيران( عمل احلواجز 
ونقاط املراقبة كما أنها تدير املناطق 
اآلمنة اعتم��ادا على قدراتها. وعلى 
أس��اس التوافق بني ال��دول الراعية، 

ميكن إشراك قوات تابعة لدول أخرى 
للعمل في أشرطة األمن.

وأكد املسؤول العس��كري الروسي 
أن املذك��رة الت��ي مت التوقيع عليها 
أمس في اجلولة اخلتامية ملفاوضات 
»أس��تانا 4« تس��مح بزي��ادة ع��دد 

املناطق اآلمنة في املستقبل.
وأكد رودس��كوي أن روس��يا وتركيا 
املشتركة  اجلهود  وإيران س��تواصل 
حملارب��ة التنظيم��ات اإلرهابي��ة في 

أراضي سوريا.
واستطرد قائال: »أريد أن أشدد على 
أن التوقي��ع عل��ى املذك��رة اخلاصة 
بإقامة مناط��ق وقف التصعيد في 
س��وريا ال يعن��ي إنهاء احل��رب ضد 

إرهابيي »داعش« و«النصرة«.
وأوضح أن تنفيذ املذكرة سيسمح 

قوات  بتوجي��ه  الس��وري  للجي��ش 
إضافية حملاربة »داع��ش«، مؤكدا أن 
القوات اجلوية الفضائية الروس��ية 
س��تواصل دعم الق��وات احلكومية 
الس��ورية من أج��ل القض��اء على 
التابع��ة  اإلرهابي��ة  التش��كيالت 
اجله��ود  س��تركز  إذ  ل�«داع��ش«، 
األساس��ية على إحراز تقدم شرقي 
مدين��ة تدمر ولرفع احلص��ار عن دير 
الزور، وكذلك لتحرير املناطق  احملاذية 

لنهر الفرات شرقي ريف حلب.
أوضح رودس��كوي أن أكبر منطقة 
ف��ي ش��مال س��وريا،  إنش��اؤها  مت 
وهي تش��مل ري��ف إدل��ب واملناطق 
احملاذية ،مناطق ش��مال شرقي ريف 
الالذقية، وغربي ريف حلب وش��مال 

ريف حماة.

ويس��كن في هذه املنطقة أكثر من 
ملي��ون ش��خص، وتس��يطر عليها 
تش��كيالت مسلحة تضم أكثر من 

14.5 ألف فرد.
ومتت��د املنطق��ة الثاني��ة ش��مالي 
ريف حمص، وهي تش��مل مدنيتي 
الرسنت وتلبيس��ة واملناطق احملاذية 
اخلاضعة لسيطرة فصائل مسلحة 
تضم نحو 3 آالف فرد. ويس��كن في 

املنطقة قرابة 180 ألف نسمة.
وتش��مل املنطق��ة الثالثة الغوطة 
الشرقية، حيث يس��كن قرابة 690 
ألف مدني. وش��دد رودسكوي على 
أن هذه املنطقة ال تش��مل القابون 
بالكام��ل  عليه��ا  يس��يطر  الت��ي 
ويبقى  النص��رة«.  تنظيم »جبه��ة 
ه��ذا املعق��ل للمعارض��ة مص��درا 

لعملي��ات القص��ف على دمش��ق، 
مبا ف��ي ذلك على محيط الس��فارة 
الروس��ية. وش��دد عل��ى أن عملية 
محارب��ة اإلرهاب في ه��ذه املنطقة 

ستسمر.
أم��ا املنطق��ة الرابع��ة فتمتد في 
جنوب س��وريا في املناط��ق احملاذية 
للح��دود األردني��ة ف��ي ريف��ي درعا 
والقنيطرة. وتخضع أغلبية األراضي 
في هذه املنطقة ملا يسمى »اجلبهة 
اجلنوبية« التي تض��م نحو 15 ألف 
مسلح. ويس��كن في املنطقة نحو 

800 ألف مدني.
وفي الش��أن ذاته أعل��ن حامد كينو 
نائب محافظ حلب، أن الس��لطات 
الس��ورية أطلقت عملية واس��عة 
النط��اق إلع��ادة آالف النازح��ني في 

مخيم »جبرين« إلى قراهم األصلية 
التي حتررت مؤخرا من املسلحني في 

ضواحي حلب.
وق��ال إن من املقرر إع��ادة توطني 12 
ألف ش��خص في قرى بابير فوقاني، 
بابي��ر حتتاني، ربجني عكرا، تل توتون 
وخرب��ة والعمي��اء، الواقع��ة عل��ى 
ط��ول ضفاف نه��ر الف��رات، واعتبر 
أن ه��ذا األم��ر أصبح ممكن��ا بفضل 
تق��دم اجليش الس��وري املدعوم من 
الروس��ي، وحتري��ره ه��ذه  الطي��ران 
املنطق��ة م��ن مس��لحي تنظي��م 
»الدول��ة اإلس��المية« م��ا س��مح 
بعودة سكانها األصليني إليها بعد 
أشهر وحتى سنوات من تهجيرهم 
منها قضوها ف��ي مخيم »جبرين« 

لالجئني في حلب.

باريس ـ وكاالت: 
تعرض��ت حملة مرش��ح الرئاس��ة 
إميانويل ماكرون، لهجوم  الفرنسية 
إلكتروني كبير ومنس��ق استهدف 
عرقل��ة االنتخاب��ات املق��ررة األحد، 
حسبما قال فريق حملته االنتخابية 

قب��ل س��اعات م��ن ب��دء الصم��ت 
االنتخابي.

املتخصص  ويكيليكس  وأكد موقع 
في »الفضائح اإللكترونية« حصول 
تس��ريب كبي��ر ج��دا لرس��ائل بريد 
إلكتروني حلملة املرش��ح الرئاس��ي 

الفرنسي اميانويل ماكرون.
ودعت جلنة مراقبة حمالت املرشحني 
فرنس��ا،  الرئاس��ية في  لالنتخابات 
وس��ائل اإلعالم في الب��الد وخارجها 
إلى االمتناع عن نش��ر البيانات التي 
مت تس��ريبها وقرصنته��ا من حملة 

املرشح ماكرون، وحتمل مسؤوليتها 
ف��ي ه��ذا الوض��ع ال��ذي تتع��رض 
فيه حري��ة التصوي��ت ومصداقيته 
للتهديد واخلطر. وقال فريق املرشح 
ماكرون في بيان أص��دره امس االول 
اجلمعة، إن��ه مت ام��س االول اجلمعة 

تس��ريب وثائق كان قد مت االس��تيالء 
عليها قبل عدة أس��ابيع، عن طريق 
بري��د  رس��ائل  مضم��ون  قرصن��ة 
إلكتروني خاصة مبسؤولني في حزبه 

»ان مارش« )إلى األمام(.
وأوضح��ت احلملة إن��ه مت خلط هذه 

الرس��ائل مع وثائق م��زورة من أجل 
»زرع الش��ك والتضلي��ل«، معتب��رة 
أنه��ا محاول��ة »لزعزع��ة اس��تقرار 
الفرنس��ية«  الرئاس��ية  االنتخابات 
عل��ى غ��رار ما ح��دث ف��ي الواليات 

املتحدة العام املاضي.

واشنطن ـ رويترز:
لرويترز  قال��ت مص��ادر مطلع��ة 
إن واش��نطن تعمل إلب��رام عقود 
بعش��رات  أس��لحة  مبيع��ات 
املليارات من الدوالرات مع اململكة 
بعضه��ا  الس��عودية  العربي��ة 
جديدة والبعض اآلخر قيد اإلعداد 
بالفعل وذل��ك قبيل زيارة الرئيس 
األميركي دونالد ترامب للمملكة 

في وقت الحق الشهر اجلاري.
وستكون السعودية احملطة األولى 
في أول جولة خارجية لترامب منذ 
توليه الس��لطة في مؤش��ر على 
عزمه تعزي��ز العالقات مع حليف 

رئيسي في املنطقة.
وزودت الواليات املتحدة السعودية 
مبعظم حاجاتها العسكرية بدءا 
من مقات��الت إف15- حتى أنظمة 

والس��يطرة في صفقات  القيادة 
بعش��رات املليارات م��ن الدوالرات 
ف��ي الس��نوات األخي��رة. وتعهد 
ترامب بتحفيز االقتصاد األميركي 
بتوفي��ر املزي��د م��ن الوظائف في 

قطاع التصنيع.
وحترص واش��نطن والري��اض على 
التي  الثنائي��ة  العالقات  حتس��ني 
توترت حتت إدارة الرئيس الس��ابق 

باراك أوباما ألس��باب منها تأييده 
أبرمت��ه  ال��ذي  الن��ووي  لالتف��اق 
الق��وى العاملية مع إي��ران خصم 

السعودية الرئيسي باملنطقة.
وقال��ت املصادر إن برامج ش��ركة 
لوكهي��د مارت��ن ف��ي الصفق��ة 
تش��مل بضع بطاري��ات من نظام 
وتصل  )ث��اد(.  الصاروخي  الدف��اع 
تكلف��ة نظ��ام ث��اد، مث��ل ذل��ك 

الذي تنشره واش��نطن في كوريا 
اجلنوبية، حوالي مليار دوالر.

عل��ى  أيض��ا  التف��اوض  ويج��ري 
كمبيوت��ر  برام��ج  منظوم��ة 
للقي��ادة  )سي2بي.إم.س��ي( 
املع��ارك  أثن��اء  والس��يطرة 
واالتص��االت وأيض��ا حزم��ة م��ن 
قدرات األقمار الصناعية وكالهما 

ستقدمه لوكهيد.

وقال��ت املصادر إن عرب��ات قتالية 
بي.أي��ه.إي  ش��ركة  تصنعه��ا 
سيستمز تش��مل عربات قتالية 
من طراز برادل��ي وعربات مدفعية 
م��ن ط��راز إم109 تدخ��ل ضم��ن 
احلزمة السعودية. وشركة الدفاع 
البريطان��ي بي.أيه.إي سيس��تمز 
لديها 29 ألف موظف في الواليات 

املتحدة.

حملة ماكرون تتعرض لهجوم إلكتروني خطير قبيل بدء الصمت االنتخابي

محادثات سعودية أميركية بشأن مبيعات أسلحة بمليارات الدوالرات

آالف النازحين يعودون إلى قراهم المحررة بريف حلب

بدء سريان اتفاق أستانا بشأن مناطق وقف التصعيد 
في سوريا وسط تقاريرعن وقوع اشتباكات

تمتد المنطقة الثانية 
شمالي ريف حمص، 
وهي تشمل مدينتي 

الرستن وتلبيسة 
والمناطق المحاذية 
الخاضعة لسيطرة 

فصائل مسلحة تضم 
نحو 3 آالف فرد. 

ويسكن في المنطقة 
قرابة 180 ألف نسمة

تقـرير

لندن ـ أ ب ف: 

ف��ي  ف��وزا كبي��را  احملافظ��ون  حق��ق 
االنتخابات احمللية البريطانية، ما يصب 
في صالح رئيسة احلكومة تيريزا ماي 
قبل االنتخابات التشريعية التي دعت 

الى اجرائها في الثامن من حزيران.
احل��زب  حص��ول  النتائ��ج  وأظه��رت 
املصنف على أنه مييني وس��طي على 
غالبي��ة األص��وات ف��ي أنح��اء البالد 
مس��تفيدا م��ن س��وء اداء املعارض��ة 

العمالية.
وف��از احملافظون بالغالبي��ة في 28 من 
اصل 88 مجلسا شملتها االنتخابات 
وحصل��وا عل��ى 1900 مقع��د بزي��ادة 
558 مقارنة مع االنتخابات الس��ابقة، 
فيم��ا نال العم��ال 1151 مقع��دا، أي 
أق��ل ب�320 عن االنتخابات الس��ابقة، 
وانخفض عدد مقاعد احلزب الليبرالي 
الدميوقراطي املؤي��د لالحتاد االوروبي ب� 

37 فبات بحوزته 441.
وأما حزب اس��تقالل بريطانيا فلم يفز 
إال مبقع��د واح��د، خاس��را بذلك 114 

مقعدا.

وف��ي اس��كتلندا، ف��از حزب رئيس��ة 
احلكوم��ة هن��اك نيكوال س��تورجون، 
احل��زب الوطن��ي االس��كتلندي ال��ذي 
يحاول الضغط إلجراء استفتاء جديد 
بش��أن االس��تقالل، ب�431 مقعدا، أي 

أكثر ب�31 عن االنتخابات السابقة.
ولكن الفوز األكبر في اسكتلندا كان 
من نصيب احلزب احملافظ الذي زاد عدد 

مقاعده 164 فبلغ 276 مقعدا.
وم��ن ناحيته، أقر زعي��م حزب العمال 
جيرميي كوربن ب��أن حزبه يواجه حاليا 
حتدي��ا »تاريخي��ا« إن كان ين��وي الفوز 
ف��ي انتخاب��ات الثام��ن م��ن حزيران. 
وقال »أنا مص��اب بخيبة أمل من كل 
هزمية عمالية ف��ي االنتخابات احمللية. 
لقد فق��د العديد من رؤس��اء اجملالس 
البلدي��ة الذي��ن عملوا بك��د من أجل 

مجتمعاتهم كراسيهم«.
وأضاف »لدينا خمس��ة أسابيع للفوز 
ف��ي االنتخابات العام��ة لنتمكن من 
حتويل بريطانيا بش��كل جذري ، ندرك 
بأنها مهمة ليست بصغيرة وهو حتد 

على مستوى تاريخي«.
وتأم��ل ماي ب��أن يس��اعدها الفوز في 
االنتخابات املقبلة على تقوية موقعها 

التفاوضي بش��أن خروج بريطانيا من 
االحتاد االوروبي.

وق��ال جون كورتي��س، اس��تاذ العلوم 
السياس��ية في جامعة ستراثكاليد، 

ان احملافظ��ني يحقق��ون حاليا »أفضل 
نتائجهم في االنتخاب��ات احمللية منذ 

عشر سنوات ورمبا منذ 25 عاما«.
وتهدف االنتخاب��ات احمللية التي جرت 

اخلمي��س املاضي الى اختيار خمس��ة 
آالف عض��و ف��ي اجملال��س البلدية في 
أنحاء البالد، باس��تثناء رؤساء بلديات 
العاصم��ة لن��دن وم��دن كب��رى مثل 

مانشستر وليفربول )شمال غرب(.
وق��ال جون ماكدونيل مس��اعد زعيم 
ح��زب العم��ال جيرمي��ي كورب��ن انها 
»كانت ليلة صعبة«. اال انه اضاف انه 
ال يزال كل ش��يء ممكنا في االنتخابات 
التش��ريعية املبك��رة ف��ي الثامن من 
اس��تطالعات  ان  م��ع  حزيران/يوني��و، 
الرأي تتوقع تقدم حزب احملافظني على 

العمال بعشرين نقطة.
م��ن جهته، هن��أ وزير الدف��اع مايكل 
فال��ون حزبه قائ��ال لش��بكة »بي بي 
س��ي« »فه��م الناخب��ون ، أن البل��د 
بحاج��ة إلى حكوم��ة بأغلبية فاعلة 
للتفاوض على خ��روج جيد من االحتاد 
االوروب��ي وبناء مملكة متحدة أكثر قوة 

وعدالة«.
تأتي هذه النتائج قبل خمسة أسابيع 
املبك��رة،  النيابي��ة  االنتخاب��ات  م��ن 
الت��ي دعت اليها م��اي، آملة في زيادة 
أكثريته��ا ف��ي برمل��ان وستمنس��تر، 
فتؤمن بذلك احلرية املطلقة للتفاوض 
املس��ؤولني  م��ع  بريكس��ت  بش��أن 

االوروبيني.
ولك��ن العالق��ات توت��رت ف��ي االي��ام 
االخي��رة، بعدما اعتب��رت ماي االربعاء 

املاض��ي ان »سياس��يني ومس��ؤولني 
اوروبيني وجهوا تهديدات الى اململكة 
املتح��دة«، وان »كل ذلك متت برمجته 
عمدا للتأثير على نتيجة االنتخابات« 

التشريعية.

وس��عى رئيس اجملل��س االوروبي دونالد 
توس��ك إل��ى التهدئة قائ��ال ان »هذه 
املفاوضات صعبة. واذا بدأنا باالختالف 
حت��ى قب��ل انطالقه��ا، فس��تصبح 

مستحيلة«.
وكان الوزير البريطاني املكلف شؤون 
اته��م  ديفي��س،  ديفي��د  بريكس��ت، 
»تخويف  االوروبية مبحاولة  املفوضية 
البريطاني��ني« فيما دع��ا فالون القادة 
االوروبيني إلى التوقف عن »تس��ريب« 

مضامني محادثاتهم مع لندن.
وأم��ا رئيس املفوضي��ة االوروبية، جان 
كل��ود يونك��ر، فأش��ار خ��الل خطاب 
ف��ي ايطاليا إلى أن املس��ألة ليس��ت 
»انفص��ال االحتاد االوروبي عن اململكة 
املتحدة بل هو تخلي اململكة املتحدة 
لالحتاد االوروبي. وهذا التغير في وضع 
)بريطانيا( سيكون ويجب أن يكون له 

أثر خالل السنوات القادمة«.

اختيار خمسة آالف عضو في المجالس البلدية في أنحاء البالد

فوز كبير للمحافظين بزعامة »ماي« في االنتخابات المحلية في بريطانيا
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7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد:

أم��س  النف��ط،  وزارة  أعلن��ت 
السبت، كمية ومبالغ صادراتها 
من النفط اخلام لش��هر نيسان 
املاضي، كاش��فة ع��ن ان معدل 
التصدي��ر اليومي جتاوز 3 ماليني 

برميل نفط.
وقال املتحدث باسم وزارة النفط، 
عاصم جهاد، في بيان صحافي، 
ان »مجم��وع الكميات املصدرة 
للنفط اخلام واإليرادات املتحققة 
لشهر نيس��ان املاضي، بحسب 
اإلحصائي��ة األولية الصادرة عن 
النفط )سومو(،  شركة تسويق 
بلغت 97 مليونا و574 الفا و813 
برميال، بإيرادات بلغت أكثر من 4 
ملي��ارات و612 مليونا 815 ألف 

دوالر«.
الكميات  ان »مجم��وع  وأضاف، 
املصدرة من النفط اخلام لشهر 
احلق��ول  م��ن  املاض��ي  نيس��ان 
النفطي��ة ف��ي وس��ط وجنوب 
الع��راق بلغ��ت 96 مليونا و900 
أل��ف و433 برمي��ال، مت تصديرها 
من املوانئ اجلنوبي��ة والعوامات 
األحادية، ف��ي حني كان مجموع 
الصادرات من نفط كركوك 674 

ألفا و380 برميال.
وتابع ان »معدل التصدير اليومي 
بلغ 3 مالي��ني و252 ألف برميل، 
مبعدل سعر للبرميل الواحد بلغ 

47.275 دوالرا«.
وانخفض مع��دل الصادرات في 
شهر نيس��ان قياسا بشهر آذار 
الصادرات  بلغ��ت  املاضي، حيث 
فيه 101 ملي��ون برميل بإيرادات 
بلغ��ت 4 ملي��ارات و766 مليون 

س��ابق  بي��ان  بحس��ب  دوالر، 
للوزارة.

عاملي��اً، أغلق��ت أس��عار النفط 
مرتفعة 1.5 باملئة متعافية من 
أدنى مستوى في خمسة أشهر 
بع��د بيان��ات وظائ��ف أميركية 
جيدة وتطمينات من السعودية 
بأن روسيا مستعدة للمشاركة 
في متديد اتفاق خفض اإلمدادات 
مع أوب��ك لتخفيف التخمة في 

املعروض من اخلام.
اآلجلة خلام  العق��ود  وارتفع��ت 
القياس العامل��ي مزيج برنت 72 

س��نتا أو م��ا يع��ادل 1.5 باملئ��ة 
للبرميل  دوالرا   49.10 لتس��جل 
زاد  ح��ني  ف��ي  التس��وية  ف��ي 
خ��ام غرب تكس��اس الوس��يط 
األميركي 70 س��نتا أو ما يعادل 
1.5 باملئ��ة ليغل��ق عن��د 46.22 

دوالر للبرميل.
وبع��د أن هبطا بنحو خمس��ة 
باملئة يوم اخلميس واصل اخلامان 
االنهي��ار حي��ث هوى خ��ام غرب 
تكساس الوسيط في تعامالت 
األس��واق اخلارجي��ة إل��ى 43.76 
دوالر للبرميل، وهو أدنى مستوى 

منذ 15 نوفمبر تش��رين الثاني، 
بينما ن��زل برنت إلى 46.64 دوالر 
للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ 

الثالثني من الشهر ذاته.
خس��ائرهما  اخلام��ان  وقل��ص 
بعدما قال محافظ الس��عودية 
لدى أوبك أدي��ب األعمى لرويترز 
املنظم��ة  داخ��ل  املنتج��ني  إن 
التوصل  وخارجها يقترب��ون من 
التفاق بشأن متديد خفض إلنتاج 
مبق��دار 1.8 ملي��ون برميل يوميا 
ملدة ستة أش��هر بدأت في األول 

من يناير كانون الثاني.

وقال األعمى »بن��اء على بيانات 
الي��وم، يوجد اقتن��اع متزايد بأن 
التمدي��د ملدة س��تة أش��هر قد 
يك��ون ضروري��ا إلع��ادة الت��وازن 
إلى الس��وق، لكن فترة التمديد 

ليست مؤكدة حتى اآلن«.
كانت مصادر من أوبك قالت يوم 
اخلمي��س إن من املرج��ح أن متدد 
املنظم��ة حتفيضات اإلنتاج حني 
جتتمع ف��ي 25 مايو أي��ار لكنها 
تخفيضات  تطبيق  اس��تبعدت 

أكبر حجما.
ف��ي الوق��ت ذات��ه تعاف��ى من��و 

الوظائ��ف في الوالي��ات املتحدة 
بش��دة ف��ي نيس��ان وانخفض 
مع��دل البطالة إل��ى 4.4 باملئة 
مقترب��ا م��ن أدنى مس��توى في 
عشر س��نوات بحس��ب بيانات 

حكومية.
ي��وم  مكاس��ب  م��ن  وبالرغ��م 
اجلمعة تراجع اخلامان لألس��بوع 
الثالث عل��ى التوالي حيث هوى 
برنت خمس��ة باملئة وهبط خام 
غرب تكس��اس الوس��يط ستة 
باملئة في أطول موجة خس��ائر 

منذ تشرين الثاني.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ق��ال وزير النف��ط بيج��ن زنكنه انه 
االيرانية  احلكوم��ة  وبفضل جه��ود 
احلالي��ة فان اي��ران باتت م��ن الدول 
املص��درة لزي��ت الغ��از، منوه��ا الي 
توقيع عق��ود نفطية جديدة بقيمة 

80 ملي��ار دوالر في غض��ون العامني 
املقبل��ني، 50 ملي��ار دوالر منه��ا مع 

القطاع الداخلي.
واضاف زنكنه أمس السبت في حفل 
افتتاح املعرض الدولي ال�22 لصناعة 
ان  والبتروكيماويات،  والغ��از  النفط 

جزء العمل األساس��ي ف��ي العقود 
واملقاولني  املنتج��ني  الي  سيس��لم 
االيرانيني وليس للشركات االجنبية. 
ونوه وزي��ر النفط الي انه واس��تنادا 
للخطة التنموية السادس��ة للبالد 
يتعني اس��تثمار 40 ملي��ار دوالر في 

صناعة البتروكيماويات االيرانية. 
وق��ال أن��ه »في غض��ون الس��نوات 
الث��الث والنص��ف املاضي��ة، ارتف��ع 
انتاج الغاز في حق��ل بارس اجلنوبي 
املش��ترك الي الضعف��ني، وبلغ 575 
مليون مترمكع��ب بعد ان كان 285 

مليون مترمكعب«.
وبدأ أعم��ال املعرض الدول��ي الثاني 
والتكرير  والغاز  للنفط  والعش��رين 
والبتروكيماويات، أمس الس��بت في 
طهران مبش��اركة أربعة آالف شركة 

محلية وأجنبية.

وحض��ر حفل اإلفتتاح كل من رئيس 
مجل��س الش��وري اإلس��المي علي 
الريجاني ووزي��ر النفط بيجن زنكنه 
إضافة إلي مدراء ونش��طاء صناعة 
1500 ش��ركة  ومش��اركة  النف��ط 

أجنبية من 37 بلدا.

بغداد ـ الصباح الجديد:
واملي��اه  الزراع��ة  جلن��ة  اك��دت 
واالهوار النيابية، أمس السبت، 
الفالحني لهذا  ان مس��تحقات 
الع��ام س��وف تصرف م��ن دون 
تأخي��ر، مش��يرة ال��ى ان موعد 
الصرف سيكون بعد اسبوعني.

وقال نائب رئيس اللجنة، منصور 
بي��ان صحافي،  في  البعيج��ي، 
إنه »مت االتف��اق مع رئيس الوزراء 
الفالحيني  بصرف مس��تحقات 
للع��ام احلالي خالل اس��بوعيني 

من دون أي تأخير«.
وأض��اف ان »اللجن��ة اجتمعت 

م��ع وزي��ر التج�����ارة وم��دراء 
عامي��ني ف��ي وزارة امل��الية من 
اج��ل حتضي��ر املبال��غ الالزم��ة 
للفالحي��ني خ��الل تس��ويقهم 

له��ذا العام«.
ومض��ى البعيجي ال��ى القول، 
ان »احلكوم��ة خصصت مبلغ 2 
ترلي��ون ملس��تحقات الفالحيني 
للعام احلالي تصرف على شكل 
4 دفعات ملدة 4 اش��هر تباعا اي 
كل ش��هر نصف ترلي��ون لدفع 
باملزارعني  اخلاصة  املس��تحقات 

للعام احلالي«.
وطال��ب البعيج��ي الفالح��ني، 

محاصيله��م  »تس��ويق  ب��� 
ال��ى الدول��ة وعدم بيعه��ا الى 
بش��راء  يس��تغلونهم  جت��ار 
محاصيلهم بنصف املبلغ حتت 
ذريعة ان احلكومة تتأخر بتسديد 
املبال��غ لهم«، مس��تطردا »اننا 
كلجن��ة زراع��ة نيابي��ة نطالب 
احلكومة باإلس��راع بتسديد ما 
بذمته��ا من مبال��غ للفالحيني 
للسنوات املاضية وعدم تأخيرها 
الن الفالح العراقي بات الحول وال 
قوة بس��بب عدم استالم مبالغ 
تس��ويق محاصيله للس��نوات 

املاضية«.

وتابع »بالتالي اننا بالوقت الذي 
نطال��ب في��ه بدع��م القط��اع 
الزراعي وتنش��يط هذا القطاع 
اسعار  بتخفيض  نتفاجأ  املهم 
محصولي احلنطة والشعير من 
قبل احلكومة لذلك سيكون لنا 
رأي به��ذا االمر وس��نعمل على 
إللغاء  املناسبة  الطريقة  ايجاد 

هذا التخفيض«.
وشدد على ان »تسويق املزارعني 
محاصيلهم للع��ام احلالي الى 
الدول��ة ألنه��ا ستس��دد خالل 
اس��بوعيني وهذا االمر محسوم 
واكيد ولن يكون هناك اي تلكؤ 

أو تأخير ومت االتفاق وتوفير املبالغ 
الالزم��ة وس��تدفع م��ن دون اي 

تأخير«.
على صعيد آخ��ر، اعلن مصرف 
الرافدي��ن، أم��س الس��بت، عن 
رواتب موظفي محافظة  صرف 
االنبار بعد استكمال اجراءاتهم 
القانونية، في حني دعا وس��ائل 
االع��الم ال��ى توخ��ي الدقة في 
تداول االخبار التي متس بسمعة 

املصرف.
وقال املص��رف في بي��ان له، انه 
»الصحة لالنباء الت��ي تناولتها 
بعض وس��ائل االعالم عن تأخر 

او ايقاف ص��رف رواتب موظفي 
ونيس��ان«،  آذار  لش��هر  االنب��ار 
مبينا انه »متت املباشرة بعملية 
الص��رف واط��الق رواتبهم وفق 

مدة زمنية محددة«.
واض��اف املص��رف ان��ه »جه��ة 
تنفيذي��ة في صرف الرواتب بعد 
االج��راءات  جمي��ع  اس��تكمال 
االدارية والقانونية من قبل دوائر 
احملافظ��ة وبعدها يت��م صرفها 
مباش��رة وم��ن دون اي تاخي��ر«، 
داعيا وسائل االعالم الى »توخي 
الدق��ة في ت��داول تل��ك االخبار 

التي متس بسمعة املصرف«.

إيران تدخل قائمة الدول المصدرة لزيت الغاز

»الزراعة النيابية«: أسبوعان على صرف مستحقات الفالحين

تعافي سعر الخام عالميًا بفعل تطمينات خفض اإلنتاج

»سومو«: 4.6 مليارات دوالر واردات نفط نيسان الماضي

انخفض معدل 
الصادرات في شهر 
نيسان قياسا بشهر آذار 
الماضي، حيث بلغت 
الصادرات فيه 101 
مليون برميل بإيرادات 
بلغت 4 مليارات و766 
مليون دوالر، بحسب 
بيان سابق للوزارة

القاهرة ـ رويترز:
نقلت وكالة أنباء الش��رق األوسط املصرية أمس 
الس��بت عن وزيرة التخطي��ط واملتابعة واإلصالح 
اإلداري املصري��ة هالة الس��عيد قوله��ا إن معدل 
النمو للرب��ع الثالث من موازنة العام املالي احلالي 
2016-2017 بلغ %3.9 مقارنة مع %3.6 خالل نفس 

الفترة من العام السابق.
ونسبت الوكالة إلى الوزيرة قولها في تصريحات 
صحفي��ة على هام��ش مؤمتر معه��د التخطيط 
القوم��ي إن أكث��ر مع��دالت النم��و حتقق��ت في 

قطاعات الصناعة التحويلية والتشييد والبناء.

لندن ـ رويترز:
بدد الذهب مكاسبه بعد أن أظهرت بيانات تعافي 
منو الوظائف في أميركا في نيس��ان ليظل املعدن 
األصف��ر متجها ص��وب تس��جيل أكبر خس��ارة 
أسبوعية في س��تة أشهر في الوقت الذي تتزايد 
فيه التوقعات برفع أسعار الفائدة األميركية في 
حزيران وتنحس��ر اخملاطر السياسية في منطقة 

اليورو.
وارتفع س��عر الذهب في املعام��الت الفورية 0.05 
باملئة إل��ى 1227.89 دوالر لألوقية )األونصة( لكنه 
يظل متجها ص��وب اختتام األس��بوع منخفضا 
3.2 باملئة، وهو أكبر هبوط أس��بوعي منذ تشرين 
الثان��ي. وانخف��ض الذه��ب ف��ي عق��ود حزي��ران 
األميركي��ة اآلجل��ة 0.14 باملئة في التس��وية إلى 

1226.90 دوالر لألوقية.
وانخف��ض الذه��ب إلى أدنى مس��توى ف��ي نحو 
س��بعة أس��ابيع عند 1225.20 دوالر لألوقية يوم 
اخلميس بعد أن قل��ل مجلس االحتياطي االحتادي 
)البن��ك املرك��زي األميركي( م��ن أي مخاطر تهدد 
الزي��ادات املزمعة ه��ذا العام في أس��عار الفائدة 

ليعزز التوقعات بزيادة أخرى في حزيران.
والذهب حساس الرتفاع أسعار الفائدة األميركية 
ال��ذي يزيد تكلفة الفرص��ة الضائعة على حائزي 
املعدن األصفر الذي ال يدر عائدا بينما يعزز الدوالر 

املقوم به الذهب.

نيويورك ـ رويترز:
س��جل الدوالر أدنى مس��توى أمام اليورو في نحو 
ستة أش��هر بعدما لم تتمكن االنتعاشة القوية 
في منو الوظائف بالواليات املتحدة في نيس��ان من 
تبديد أثر تفاؤل املستثمرين جتاه اليورو قبيل اجلولة 

الثانية من االنتخابات الرئاسية في فرنسا.
وقال��ت وزارة العم��ل إن الوظائ��ف األميركية في 
القطاعات غي��ر الزراعي��ة زادت 211 ألف وظيفة 
الش��هر املاض��ي متفوقة على توقع��ات محللني 
اس��تطلعت رويترز آرائهم بزي��ادة قدرها 185 ألف 

وظيفة.
بي��د أنه ج��رى تعديل منو الوظائف ف��ي آذار نزوليا 
إل��ى 79 ألف وظيفة م��ن 98 ألفا في الوقت الذي 
انخفض فيه معدل مشاركة القوة العاملة قليال 

إلى 62.9 باملئة من 63 باملئة.
وبل��غ الي��ورو 1.0999 دوالر، وه��و أعلى مس��توى 
له من��ذ أوائل تش��رين الثاني، في أعق��اب بيانات 

الوظائف األميركية.
وارتفع الدوالر قليال أمام الني وسجلت أحدث قراءة 
له ارتفاعا نسبته 0.1 باملئة أمام العملة اليابانية 
عند 112.60 ين لكنه يظل دون أعلى مس��توى له 
في نحو سبعة أس��ابيع والذي بلغه يوم اخلميس 

عندما سجل 113.04 ين.
وانخفض مؤش��ر الدوالر الذي يقيس أداء العملة 
األميركية أما س��لة تضم ست عمالت 0.1 باملئة 
في أحدث قراءة له إلى 98.655 بعدما المس أدنى 
مس��توى في نحو ستة أش��هر عند 98.593 بعد 

بيانات الوظائف.

مصر: 3.9 % معدل 
النمو 

الذهب يتجه إلى أكبر 
هبوط أسبوعي

الدوالر يتراجع أمام 
اليورو

تقـرير

متابعة الصباح الجديد:

أعلنت مصادر أن عدد مش��اريع الضيافة 
القائمة في املنطقة بلغ 1153 مشروعاً، 
مع 62 مشروعاً جديداً قيمتها 2.5 مليار 
دوالر، أعل��ن عنه��ا خالل الرب��ع األّول من 
السنة، في ظل التوجه إلى تنويع مصادر 
دخله��ا بعيداً م��ن النف��ط، واحتضانها 
عدداً من الفاعليات الدولية، مثل معرض 
»إكس��بو 2020« في دبي، وبطولة كأس 

العالم لكرة القدم في قطر عام 2022.
ويش��ّكل قطاع الضيافة في دول اخلليج 
نح��و 7 ف�ي املئة م�ن إجمالي املش��اريع 
الن�ش��طة والقائم��ة فعلي��اً في قطاع 
اإلنش��اءات، مبقدار 1153 مشروعاً قائماً 
جت��اوزت قيمتها 148.4 مليار دوالر نهاي�ة 

الربع األول املاضي.
وق��ال الرئي��س التنفيذي لش��بكة »بي 
أن س��ي« آفني جدواني: »م��ع الفاعليات 
الضخمة التي ستشهدها املنطقة في 
املستقبل القريب، ومنها معرض إكسبو 
2020 في دبي، وبطولة كأس العالم لكرة 
الق��دم في قط��ر، تعمل حكوم��ات دول 
اخلليج في شكل حثيث على االستعداد 
لفاعلي��ات عاملي��ة ضخم��ة حتت��اج إلى 

مزيد م��ن املراف��ق الفندقي��ة واخلدمات 
والتسهيالت السياحية التي ستساهم 

بدورها في تنويع مصادر الدخل«.
وأضاف ان »مع تواص��ل عملية التكامل 
االقتص��ادي، تس��تعّد دول اخللي��ج إل��ى 
تطوي��ر س��وٍق مش��تركة، وم��ع اكتمال 
التحتي��ة  البني��ة  رب��ط  أول��ى مراح��ل 
بينها، مثل ش��بكة س��كك احلديد التي 
س��تربط بني كبريات امل��دن في املنطقة، 
سيشهد قطاع الس��ياحة قفزًة نوعية 
في الس��نوات املقبلة، وسيكون بإمكان 
املقيم��ني ف��ي إح��دى املدن الس��فر إلى 
مدينة أخرى لق�ضاء ليلة فيها والعودة 
ف��ي الي��وم التال��ي، م��ن دون احلاجة إلى 
اإلج��راءات احلدودية املعه��ودة، كما هي 
احلال ف��ي دول االحتاد األوروبي، وهذا يعني 
أّن املنطقة على وش��ك أن تشهد حركًة 

سياحية كثيفة«.
وأكدت مصادر في قطاع الس��ياحة في 
اإلمارات أن املس��اهمة املباش��رة لسوق 
السفر والسياحة في الدولة من إجمالي 
الناجت احمللي بلغ��ت نحو 18.7 مليار دوالر، 
أي 5.2 ف��ي املئة م��ن الناجت احملل��ي لعام 
2016. وتوقعت منواً نس��بته 3.2 في املئة 
خالل العام احلالي، ومنواً س��نوياً نس��بته 

5.1 في املئة بني عامي 2017 و2027.

عل��ى  أبوظب��ي  حافظ��ت  ذل��ك،  ال��ى 
صدارتها، كأفضل الوجهات الس��ياحية 
في اإلمارات حتقيقاً لرضا نزالء املنش��آت 
الفندقي��ة وفق��اً لنتائ��ج تقري��ر أوليري 
املتخصص ف��ي بيانات وإحصاءات قطاع 

السياحة والفنادق. 
وأّك��دت نتائ��ج التقرير مكان��ة أبوظبي 
الرائ��دة ب��ني الوجه��ات الس��ياحية في 
الش��رق األوس��ط، حيث س��جّلت 82.8 
نقط��ة عل��ى مؤش��ر التجرب��ة العامة 

للن��زالء، مقاب��ل 82.2 نقطة ف��ي تقرير 
2016، بزيادة قدرها 0.66%. 

وأش��ار الزوار إلى أن الغرف الفندقية في 
أبوظبي هي األكث��ر نظافة واألفضل في 
الش��رق األوس��ط، مع اإلش��ادة مبستوى 

ج��ودة اخلدمة م��ن خالل حتقي��ق 91 من 
100 نقطة على مؤش��ر النظافة، و89.4 
و89.3 نقط��ة في ج��ودة الغرف واخلدمة 

على التوالي.
وأظه��رت النتائج، أن أبوظب��ي توفر أحد 
أفض��ل جتارب ن��زالء املنش��آت الفندقية 
في منطقة الش��رق األوس��ط إلى جانب 
صدارتها الوجهات الس��ياحية في دولة 
اإلم��ارات متقدمة على دبي والش��ارقة، 
وفي ح��ال تصنيفه��ا كوجه��ة منفردة 
بحد ذاتها، تأتي أبوظبي في املركز الثاني 

خلف قبرص.
وحظّيت أبوظب��ي مبا يزيد على 160 ألف 
مراجع��ة ومش��اركة م��ن الن��زالء، وهو 
ما يعك��س موقعها كوجهة س��ياحية 
مفضلة ومتميزة للزوار من رجال األعمال 
واألزواج والعائ��الت، وأبدت ه��ذه الفئات 
بشكل خاص ارتياحها ملستويات اخلدمة 
واجلودة التي استمتعت بها في أبوظبي، 
وأضاف التقرير أن جميع فئات املسافرين 

راضون جداً عن إقامتهم في اإلمارة.
وأشاد الزوار بالقيمة اإلجمالية للخدمات 
مقارنة باإلنفاق، مع حصول أبوظبي في 
هذا املؤش��ر عل��ى 85.7 نقطة، وحققت 
اإلمارة أيضاً 88.6 نقطة ملوقعها املتميز، 

مقابل 87.9 في التقرير السابق.

ويعتمد تقرير أوليري ل�”جتربة النزالء في 
الش��رق األوسط” على بيانات جمعتها 
املؤسس��ة مم��ا يزي��د عل��ى 2.5 مليون 
مراجع��ة ورأي لل��زوار، وذل��ك لتقيي��م 
مس��توى رضا نزالء املنشآت الفندقية 
ف��ي الفترة من 1 نيس��ان 2016 إلى 31 

أذار 2017. 
ويش��كل التقرير حتليالً شامالً لتجربة 
ال��زوار ف��ي املنطق��ة عن طري��ق رصد 
وجتمي��ع وتصنيف جميع بيان��ات اآلراء 
واملراجعات املنش��ورة عبر اإلنترنت عن 

الفنادق وغيرها من منشآت اإلقامة.
يذكر أن الفنادق واملنتجعات والش��قق 
الفندقي��ة في أبوظبي قد اس��تقبلت 
4.4 مالي��ني نزي��ل خ��الل الع��ام 2016، 

بنسبة منو %8 مقارنة بالعام 2015.
وقد وضعت “هيئة أبوظبي للس��ياحة 
للعام  والثقاف��ة” هدف��اً اس��تراتيجياً 
اجل��اري يتمثل باس��تقطاب 4.9 ماليني 
نزي��ل فندقي إل��ى اإلمارة خ��الل العام 
اجلاري، بزيادة س��نوية قدرها %10، وقد 
ارتفع ع��دد ن��زالء املنش��آت الفندقية 
بنس��بة %4 خالل الربع األول من العام 
اجل��اري مقارن��ة بالفت��رة نفس��ها من 
2016، ليبل��غ ملي��ون و164 ألف��اً و313 

نزيالً.

أبوظبي تحافظ على صدارتها كأفضل الوجهات للمسافرين 

الخليج: 2.5 مليار دوالر لمشاريع سياحية 
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كنت من بني الذين توقعوا انطالق 
ماراث��ون الطروح��ات السياس��ية 
احلكوم��ة  بتش��كيل  اخلاص��ة 
العراقي��ة كلما اقتربت االنتخابات 
النيابي��ة م��ن موعدها وس��ينبري 
ق��ادة الكتل السياس��ية باحلديث 
ع��ن التطلعات واالم��ال في انبثاق 
االغلبي��ة  باس��م  م��رة  حكوم��ة 
االغلبية  باس��م  وم��رة  الوطني��ة 

السياسية!.
اتوقع » واهلل اعلم« س��جاال كبيراً 
على تش��كيل احلكوم��ة العراقية 
اذا ل��م يحس��مها تي��ار  املقبل��ة 
الرئي��س العب��ادي باغلبية مقاعد 
تك��ون اكبر من كل الكتل الراهنة 
حيث تسربت معلومات ان الرئيس 
س��يرأس ائتالف دول��ة القانون في 
االنتخاب��ات املقبل��ة لك��ن الرجل 
سينأى عن خيار تشكيل حكومة 

اللون الواحد ال��ى االلوان الوطنية 
املتعددة ش��ريطة احترام املكونات 
وبرنام��ج  لعم��ل  السياس��ية 
احلكوم��ة املقبل��ة وان يكون الوزير  
يتمتع بش��روط ومواصفات الوزير 
»مآس��اة«  التتك��رر  وان  الكف��وء 

خطاب التغيير!.
ان احلدي��ث ع��ن حكوم��ة اغلبية 
سياس��ية ث��أر لتراكم خ��الف بني 
رئي��س ال��وزراء املقبل م��ن الكتلة 
االكبر والوزراء القادمني من الكتل 
االقل حجماً املشاركة في حكومة 
ان  اليعن��ي  االكبر..ه��ذا  الكتل��ة 
طبق��اً  يعمل��ون  الذي��ن  ال��وزراء 
لتوجه��ات كتلهم ف��ي احلكومة 
م��ن الكتل الس��نية » احتاد القوى 
او الوطني��ة« مث��ال بل م��ن الوزراء 
الش��يعة ايضاً لذلك فان امكانية 
تشكيل حكومة اغلبية سياسية 

ل��ن يكت��ب له��ا النج��اح اذا ل��م 
توضع ش��روط موضوعي��ة واتفاق 
حقيق��ي ب��ني الكتل السياس��ية 
وطنية  عل��ى تش��كيل حكوم��ة 
قادرة تتغلب على انا الكتلة االكبر 
ف��ي تش��كيل حكوم��ة االغلبية 
الوطني��ة وان يكون رئي��س الوزراء 
مطلق الي��د في التص��رف واتخاذ 
القرارات وان يك��ون الوزير وزيراً في 
احلكوم��ة وليس س��فيراً من قبل 

قيادته في احلكومة!.
العراق ايها الس��ادة لن يس��تطيع 
احد من القادة السياسيني احلاليني 
الذي��ن عب��ر احدهم ف��ي مقابلة 
تلفزيونية معروفة عن عدم قدرته 
وق��درة الق��ادة اآلخرين عل��ى ادارة 
الدولة العراقية بالقول اننا فشلنا 
في ادارة الدولة العراقية وانا ايضاً 
فشلت في ادارتها وحده او بكتلته 

الن اغلب القادة السياسيني جربوا 
ادارة الدول��ة خصوصاً من عبر عن 
فشله في ادارتها في تلك املقابلة 
التلفزيوني��ة املعروفة فكيف يأتي 
الي��وم ويعل��ن ان الع��راق الحتكمه 
الوطني��ة  االغلبي��ة  صيغ��ة  اال 
االتف��اق  دون  م��ن  السياس��ية  او 
م��ع املكون��ات األخرى باملش��اركة 
والتأس��يس والتعاون ك��ون العراق 
اليحك��م اال باملش��اركة ثم كيف 
يعل��ن عن اس��تقالته ع��ن مهمة 
الذهاب الى خيار االدارة السياسية 
للبلد وهو القائل انه فش��ل وعلى 
الق��ادة االخري��ن ان يفس��حوا في 
اجملال الجي��ال مقبلة تتول��ى ادارة 

البالد؟.
اظن ان الرئي��س العبادي قادر على 
واالنس��جام  والتع��اون  املواءم��ة 
واحلف��اظ عل��ى كي��ان احلكوم��ة 

العراقية برغم املشكالت والعقبات 
الداخل��ي واخلارجي عليها  والتآمر 
بدلي��ل ان حكومت��ه ل��م تش��هد 
انس��حاب وزي��ر واحد م��ن وزرائها 
مببرر االعتراض عل��ى رئيس الوزراء 
وطريقته في التعاطي مع مجلس 
ال��وزراء وادارته وماج��رى بعد بيان 
التغيير الوزاري كان استقاالت على 
خلفي��ة اتاحة الفرص��ة لكفاءات 
عراقي��ة أخ��رى الدارة الدولة وليس 
اعتراضاً على قرار الرئيس بالتغيير 

الوزاري في 2016/2/9.
اق��ول ايض��اً .. ان الع��راق محكوم 
مبب��دأ املش��اركة م��ن رأس��ه الى 
اخم��ص قدمي��ه بس��بب التن��وع 
والواقعيات اجملتمعية والسياسية 
ولي��س  العراقي��ة  الس��احة  ف��ي 
بس��بب االج��راءات والقوانني التي 
اتخذها برمي��ر وقراراته والدس��تور 

العراق��ي ال��ذي كتبت��ه االصاب��ع 
نفس��ها الت��ي تتح��رك االن على 

االغلبية السياسية.
اذا ل��م تتوف��ر القدرة السياس��ية 
التن��وع  اس��تيعاب  وامكاني��ة 
واش��واقه  ومكونات��ه  الوطن��ي 
وتطلعاته في هذا العراق املفتوحة 
ابواب��ه عل��ى خي��ارات التقس��يم 
اوت��ار  عل��ى  واللع��ب  والتجزئ��ة 
»الطائفية املقيت��ة« فعلى القادة 
اللعب  احلاليني عدم  السياس��يني 
مبشاعر الناس والتجاوز على ماهو 
مكت��وب بالدس��تور الن العراقيني 
صوتوا عليه و الطبقة السياسية 
نفس��ها احلالي��ة هي الت��ي دعت 
الناس بقوة ال��ى التصويت وعّدته 
اجنازًا في مرحلة التأسيس ال يعلو 

عليه اجناز!.
ان منطق املشاركة هو الذي يحول 

الدول��ة العراقية ال��ى دولة نامية 
وفاعلة وحقيقية وليس��ت كاذبة 
وان��ا واث��ق ان حكوم��ة االغلبي��ة 
وتش��كيلها  متريره��ا  م��امت  اذا 
كم��ا م��ررت احلكوم��ة االولى في 
انتخاب��ات2007 رغماً ع��ن اغلبية 
اص��وات الن��اس باس��م » الكتلة 
االكبر« فان التحدي سيكون اكبر 
وان الكالم عن التهميش س��يكون 
اعن��ف.. م��ع ان »املكون الس��ني« 
ممثل به��ذه احلكوم��ة واحلكومات 
الس��ابقة لكنه يتحدث دائماً عن 
التهميش فكيف س��يكون شكل 
الكالم الس��ني فيما لو مت تشكيل 
حكوم��ة اغلبي��ة سياس��ية م��ن 
طرف واحد وتنظر للبالد من موقع 
ق��رار االغلبية في مجل��س الوزراء 
ولي��س قرار االغلبي��ة الوطنية في 

الشارع؟!.
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المقاالت و اآلراء التي 
تنشر تعبر عن وجهة نظر 
أصحابها وال تمثل بالضرورة 
رأي الجريدة

ّ
ّ

عمار البغدادي

أندريس فيالسكو

كاتب عراقي

وزير المالية السابق 
في شيلي.

تواجه الصحافة الدولية صعوبة 
في وص��ف املواقف السياس��ية 
المٍيانويل ماكرون الفائز في اجلولة 
األول��ى من االنتخابات الرئاس��ية 
في فرنس��ا. وق��د دع��اه البعض 
باملعت��دل؛  وآخ��رون  بالليبرال��ي؛ 
واس��تقر معظمه��م أخيرا على 

أنه وسطي.
هذا اخلي��ار مقبول، لكن ليس من 
دون مش��كالت. إذ يعن��ي مج��رد 
وس��ط، كم��ا ل��و كان��ت أف��كار 
الوس��ط فقط مزيجا من اليمني 
تنتم��ي  الواق��ع،  ف��ي  واليس��ار. 
احلركات السياس��ية الوس��طية 
الناجح��ة إل��ى ما وصف��ه عالم 
بالوسط  أنتوني جيدنز  االجتماع 
أيديولوجيا  املتطرف: وهي قوي��ة 
ولديها أفكار متميزة خاصة بها.

ماكرون والليبراليون اآلخرون، مثل 
رئيس ال��وزراء الكندي جوس��تني 
ترودو، أو احلزب اجلديد سيودادانوس 
في اٍس��بانيا، ما يزال��ون يعملون 
على حتديد هدفهم. وهذه فكرتي 
ح��ول ما ينبغي أن يتضمن جدول 
الليبرال��ي  السياس��ي  األعم��ال 

احلداثي والوسطي.  
ولنبدأ بفلسفة سياسية. يدعي 
اليمني أنه يدافع عن احلرية. لكن 

فك��رة احلرية هي م��ا أطلق عليه 
إس��ايا برلني »احلرية الس��لبية«: 
التحرر من اإلك��راه احلكومي، من 
التنظي��م املف��رط، أو الضرائ��ب 
العقابية. لك��ن ألن الطفل الذي 
نشأ في الفقر، ودرس في  املدارس 
الفرعية الرديئة، والذي كان يُعامل 
باحتق��ار يفتق��ر إلى ما أس��ماه 
برلني باحلرية »اإليجابية« ليصبح 
عالم فيزي��اء فلكي أو قطب وول 
الوس��طيون  ويعتق��د  س��تريت، 
أن سياس��ة احلكوم��ة يج��ب أن 
تضمن الفرص األساس��ية جلعل 

املواطنني أحرارا.  
ويدعي اليس��ار بدوره أنه يساند 
م��ن  ن��وع  أي  لك��ن  املس��اواة. 
املس��اواة؟ املس��اواة ف��ي الدخل، 
الثروة، الس��عادة أم ف��ي املصير؟ 
وألن��ه يفتقر إلى إجاب��ات دقيقة 
عل��ى هذا الس��ؤال، فإن اليس��ار 
التقلي��دي مييل إل��ى االنفتاح، مما 
يس��مح للحكومة بالتوس��ع بال 
حدود - أو التركيز على الوس��ائل 
بدال م��ن الغاي��ات. على س��بيل 
املثال، يص��ر اليس��اريون على أن 
التعلي��م اجلامعي يجب أن يكون 
مجاني��ا، ب��دال م��ن التركيز على 

نوعية هذا التعليم.

وعلى النقيض م��ن ذلك، يطالب 
بحكومة  احلداثيون  الوس��طيون 
تأم��ني  قوي��ة تضطل��ع مبهم��ة 
احلرية اإليجابية - ال أكثر وال أقل. 
وتدعو الفيلس��وفة السياس��ية 
األميركية إليزابيث أندرسون هذا 
مبس��توى املس��اواة الدميقراطية. 
يجب عل��ى احلكوم��ة أن تضمن 
)وإذا لزم األمر، دفع ثمن( التعليم 
اجلي��د مبا في��ه الكفاي��ة لتلقني 
للمواطنني  التي تسمح  املهارات 
بالتفاعل كمتس��اوين دميقراطيا. 
أو  الصارم��ة  الرياضي��ات  دروس 
اللغ��ة؟ بالتأكيد. دروس التنس أو 

الطبخ؟ رمبا ال.
ينبغي أن يكون الوسط الليبرالي 
اجلديد مؤيدا للسوق، وليس مؤيدا 
لألعمال التجارية. وينبغي أن يبدأ 
بأنه  التجريبي��ة  املالحظ��ة  م��ن 
ل��م ينُم أي اقتصاد على أس��اس 
مس��تدام م��ن دون االعتماد على 
األسواق والتبادل احلر. لكن، خالفا 
للحرفيني، ال يعتقد الوس��طيون 
أن األسواق ميكن أن تعالج جميع 
العلل؛ على العكس من ذلك، في 
بعض احل��االت )التمويل هو املثال 
األكثر وضوحا(، ميكن لألسواق غير 
املنظمة أن تك��ون مصدرا لعدم 

االستقرار. وعلى عكس احملافظني 
املؤيدي��ن لألعم��ال التجاري��ة، ال 
املنافسة  أن  الوس��طيون  يعتقد 
في السوق تنبع من العدم: يجب 
تعزيزها من خالل سياسات قوية 

ملكافحة االحتكار.
وطبيع��ة  احلكوم��ة  حج��م  إن 
ميث��الن مس��ألة  مع��ا  األس��واق 
مح��ددة ف��ي عصرن��ا. والعومل��ة 
عل��ى  يج��ب  أخ��رى.  مس��ألة 
الوطنية  يدعموا  أن  الوس��طيني 
وأن يقف��وا ضد القومي��ة - كما 
جاء في عبارة فيليب س��تيفنس، 
الصحافي بجريدة  »الفينانشال 
الن��اس  إن حري��ة تنق��ل  تامي��ز«. 
والس��لع واخلدم��ات عب��ر احلدود 
الوطنية تعزز الكفاءة وتس��اعد 
البلدان عل��ى حتقيق الرخاء. لكن 
البشر ال يعيشون باالزدهار املادي 
وح��ده. نحن نزده��ر روحيا عندما 
نش��عر بأننا جزء من مجتمع، من 
واليوم  إنساني مشترك.  مشروع 
هذا الش��عور باجملتم��ع، في كثير 
م��ن األحيان، متأصل ف��ي الدولة 

القومية.
ه��ذه  تغيي��ر  إل��ى  الس��بيل  إن 
الدائرة هو اإلش��ارة إلى أننا نحب 
وطننا األم ليس بس��بب ش��عور 

العرقي  بالتف��وق  غي��ر عقالن��ي 
أو األصل��ي، ب��ل ألنه يق��ف على 
ماك��رون  وعاملي��ة.  نبيل��ة  قي��م 
ميك��ن أن يدعو نفس��ه بكل فخر 
الوطن��ي الفرنس��ي بامتي��از ألن 
فرنس��ا أعطت العال��م »احلرية« 
ف��ي  و«األخ��وة«.  و«املس��اواة«،   ،
األخيرة،  الهولندي��ة  االنتخاب��ات 
طالب الليبراليون باحترام حقوق 
املهاجرين ألن االحترام والتسامح 
هما قيمتان هولنديتان تقليديتان، 
ميكن ألي مواطن هولندي أن يفخر 
بهما. ه��ذه أمثلة على ما وصفه 
الفيلس��وف يورغ��ن هابيرم��اس 
)وق��د  الدس��تورية«  »بالوطني��ة 
وصفه البع��ض اآلخر »بالوطنية 

املدنية«(.
ه��ذا املوقف الفلس��في ل��ه آثار 
ف��إن  عام��ة،  وبصف��ة  عملي��ة. 
يؤيدون  الليبرالي��ني  الوس��طيني 
بقوة حركة الناس والبضائع على 
املس��توى الدولي. لك��ن يجب أن 
يكونوا على اس��تعداد للنظر في 
القي��ود عندما يكون التماس��ك 
الوطن��ي عل��ى احمل��ك. وب��دال من 
معارضة الهجرة، يجب أن يقدموا 

سياسة هجرة ذكية.
ومن اآلث��ار األخرى له��ذا املوقف 

الفلس��في أن سياسات الوسط 
ال ميك��ن أن تك��ون تقنوقراطي��ة 
املؤسس��ات  ح��ب  إن  روح.  وب��ال 
لي��س  الليبرالي��ة  الدميقراطي��ة 
عفوي��ا؛ يجب تغذيت��ه وتذكيته. 
اجلمهوري��ات  ه��دف  ه��و  ه��ذا 
واخلطاب السياسي البارز. ويدرك 
الناجحون  السياس��يون  الق��ادة 

أهمية ذلك.
أخيرا وليس آخرا، على الوسطيني 
الشعبوية.  مناهضة  الليبراليني 
الشعبويون هم فوضويون يِعدون 
بأش��ياء مس��تحيلة، وه��م على 
اس��تعداد للتخلص م��ن العجز 
وحتمل الديون التي سيتعني على 
أحفادنا تسديدها. على النقيض 
من ذل��ك، فالليبراليون مقتنعون 
الس��ليم  الكل��ي  االقتص��اد  أن 
سياسة جيدة. وعندما سقطت 
وول س��تريت ف��ي الفت��رة 2008 
و2009، ل��م تتمكن إال احلكومات 
املالية  اإلمكاني��ات  متل��ك  الت��ي 
الهائل��ة من توفي��ر التحفيز لها 
حيث اس��تطاعت احلف��اظ على 
الدعم السياسي. ودولة الشيلي 
مثال على ذلك )الكشف الكامل: 
كنت وزير مالية الشيلي في ذلك 

الوقت(.

لك��ن االقتص��اد الس��ليم ليس 
كافي��ا إلعط��اء الليبرالية دفعة 
الش��عبوية.  ض��د  للكف��اح 
الش��عبويون مبنزل��ة سماس��رة. 
يقولون م��ا يعتقدون أن الناخبني 
ويس��تغلون  س��ماعه  يري��دون 
عل��ى  ومخاوفه��م.  قلقه��م 
النقي��ض م��ن ذلك، يج��ب على 
الوسطيني التعامل مع الناخبني 
كأش��خاص عاقل��ني وإخباره��م 
باحلقيق��ة الواضح��ة وال ش��يء 

سوى احلقيقة.
وط��وال حملت��ه، ق��ال ماك��رون 
للفرنسيني إن بعضهم رمبا ال يريد 
أن يسمع: أن فرنسا فقدت القدرة 
التنافسية، وأن صناعاتها لم تعد 
تقود العالم، وأن على الفرنسيني 
اكتساب مهارات جديدة، وابتكار 
املزيد، وفتح االقتصاد أكثر - ليس 

أقل - للعالم من أجل االزدهار.
لم تكن رسالة س��هلة للتبليغ. 
الفرنس��يني  املواطن��ني  لك��ن 
فهموا - وصوت الكثيرون لصالح 
املتطرفة  السياس��ات  ماك��رون. 
غير مجدية. لكن الصدق املفرط 
عمل��ي ونافع. أيها السياس��يون 
العال��م، »إلى  الوس��طيون ف��ي 

األمام«!

االنضمام إلى الوسط
PROJECT
SYNDICATE

ترامب ينقض على قانون اوباما كير

عبدالمنعم األعسم 

جملة مفيدة

اغرب ما نسمعه من بعض بقايا أهل اليسار والقوميني 
الراديكاليني واالس��الميني نصف املتنوري��ن القول »ما 
لنا واحل��رب على االرهاب؟.. انها ح��رب الغرب.. هو الذي 
صنعه��م وس��لحهم واآلن يحاربهم« اق��ول )البعض( 
حتى اليق��ال : وانت م��ن أي أهل؟ فيم��ا القضية ابعد 
من ش��كليات زاوية النظر، حيث جتاوز االرهاب في طوره 
الداعش��ي كل تعريفات اجلرمية الى الوحشية املنفلتة 
الت��ي تهدد االنس��انية كنوع، وه��ذا ال يلغي او يخفف 
م��ن مس��ؤولية املص��ادر واحلاضن��ات واجله��ات والدول 
التي تولت رعاية )واس��تعمال( هذه الغرسة االجرامية 
اخلبيثة أو التي راهنت عليها او التي وقفت تتفرج على 

مذابحها.
والتساؤل عن احلمية االس��تثنائية للحرب على داعش 
في دول الغرب له ما يبرره في التهديدات التي تواجهها 
من خاليا وافراد ه��ذا التنظيم، االمر الذي اهمله طوال 
سنوات وتركه الى هامش االولويات، وغض عنه الطرف 
في س��احات وانش��طة كثيرة دعائية ومالية وحركية،  
وملاذا يقبض اآلن انفاس��ه حيال خطورة مشروع الدولة 
االس��المية وخالفة داعش في العراق، واحلال، ان ملاذا)ت( 
كثي��رة تالحق ما نتابعه م��ن مظاهر جتييش ودق طبول 
احلرب في واش��نطن ولندن وباريس وبون جلهة تشكيل 
حتالف دولي حملاربة موصوف االرهاب بصفة دولة العراق 

االسالمية في العراق والشام- داعش.
 ال ش��ك ان االجوبة على هذه االسئلة ستتكامل بعد 
انته��اء احلرب، ورمبا س��نطالع الحقاً اس��رارًا كثيرة لها 
عالق��ة بالدور االميركي ف��ي صناعة داع��ش وتأهيلها 
وتس��ليحها، ث��م االنقضاض عليه��ا، تك��راراً لتجربة 
»دعم وتأهيل«صدام حس��ني والكثير من احلكام، وقبل 
ه��ذا ال ب��د من رص��د حقيق��ة ان الكثير م��ن املراقبني 
واالس��تراتيجيني ف��ي الغرب ل��م يكونوا ليق��دروا بأن 
داعش س��تتحول )بهذه الس��رعة( الى مص��در تهديد 
خطير وانها  س��تتحكم في معادل��ة االمن االقليمي، 
مبا يه��دد مصالح الغرب في ارخبي��ل نفطي وجغرافي 
شديد احلساسية، ولم يتوقفوا ملّيا ، وعلى نحو جدي، 
إال مؤخ��رًا عن��د »الدور الترك��ي« في صناع��ة تنظيم 

استقوى على العالم،
 هذا الى جانب املعلومات التي لم تعد اسراراً عن فشل 
ادارة اوبام��ا في ضب��ط قطبي االره��اب وتغيير النظام 
الس��وري، وإدارة املواق��ف والتحذي��رات م��ن تنامي قوة 
اجلماع��ات اجلهادية األجرامية على االرض الس��ورية إذْ 

حظيت بتسهيالت من قطر والسعودية والغرب.
هنا مل��اذ)ات( غزيرة أخرى تالحق فئات وش��خصيات من 
بيننا اس��تقوت بداعش او استس��لمت ل��ه واخذت له 

حتية في ابواب املوصل، يقال ان حسابها عسير.
******

جون كندي:
»على البش��رية أن تضع حداً للح��روب ، وإال فان احلروب 

ستضع حدا للبشرية.«

هل هي حرب الغرب؟
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زهير الجبوري
اس��توقفتني جتربة الشاعر عبد الهادي 
عب��اس م��رات عدي��دة ، فق��د عرفت��ه 
ش��اعراً متأنياً ال يركب موجة الفوضى 
ومغام��رات التجريب وفوض��ى الكتابة 
الشعرية املتشظية ، امنا يعلن صراحة 
متس��كه بلون القصي��دة احلديثة التي 
احترفها منذ سبعينيات القرن املاضي، 
وعلى هذا األس��اس اطلت علينا جتربته 
وه��ي حتم��ل مناخ��ات ش��عرية تفردت 
بلغته��ا احللمية واحساس��ها الغنائي 
ومش��روع القصيدة ذات البناء الداللي، 
ولعلن��ا هن��ا نقف عند اخر اص��دار له ، 
وهي مجموعته )او.. هكذا هي العاصفة 
!!( ، لتتحك��م ف��ي طياته��ا سلس��لة 
م��ن املتوالي��ات املتراكم��ة ل�)الصورة( 
وال�)حبكة( و )الفضاء الّلغوي(، وما الى 

ذلك ..
اتن��اول جتربة عب��د الهادي عب��اس هنا 
)ذوقياً( ، لس��بب ينطوي على تشكالت 
الش��اعر ف��ي جعل قصائ��ده عبارة عن 
لوح��ات س��ريعة البناء والتش��كل ، او 
لنق��ل هي قصائد مش��بعة بش��عرية 
غنائي��ة /ذاتي��ة /ش��فافة ، بعي��دة عن 
الّلعب  قصدي��ة الغم��وض وفض��اءات 
الّلغوي املشحونة بتغريبات مقننة. في 
الوقت الذي حاول فيه الشاعر كسر هذا 
احلاجز، انطالقاً من العنوان مروراً بفنية 
التصميم لغالف اجملموع��ة، لكنه اخذ 
على عاتقه التمس��ك بل��ون القصيدة 

التي كتبها منذ بواكيره األولى ..
حتيلن��ا قصائد )او .. هك��ذا هي العاصفة 
( الى الوق��وف عند قناعة نقدية فحواها 
ان ) كل قصي��دة جنس في ح��د ذاتها( � 
االيطالي كروتشه  الفيلس��وف  بحسب 
� ، ذل��ك ألن جّل القصائ��د اقترنت اقتراناً 
الش��اعر،  واحاس��يس  مب��دركات  وثيق��اً 
استنهضت حالة الشعور العقلي، وهي 
تنتم��ي الى فع��ل القرار م��ن خالل جدل 
املضم��ون، وهن��اك قصائ��د انتم��ت الى 

الش��عور العف��وي ، تلك الت��ي تخللتها 
حالة الشعور )السنتمنتالتي( مع حضور 
االحس��اس الوجدان��ي، كل ذلك لم يعط 
له��ذه التجربة مش��روعاً ش��عرياً ، بقدر 
م��ا تنطوي عليه م��ن موضوعات اقتربت 
بعضه��ا مضمونيا واختل��ف في مناطق 
اخ��رى ، ولكني هن��ا أجزم ب��أن التلقائية 
أحكم��ت الصنع��ة الش��عرية عند عبد 

الهادي عباس ، وهذه حتسب له ..
ما يلف��ت النظر في ه��ذه التجربة، انها 
تخش��ى األبتكار من خ��الل توالد الصور 
الش��عرية ب��أداءات متناظ��رة وش��واهد 
اجتمع��ت ف��ي بوتق��ة واح��دة ، وتعددت 

ف��ي عنوان��ات متفرق��ة ، ولن��ا ف��ي ذلك 
من��اذج كثيرة من القصائ��د التي احتوتها 
اجملموعة، رمبا يعود األم��ر الى ان فضاءات 
الش��اعر حتكمه��ا لغ��ة بنائي��ة ال تقبل 
اخل��روج او التحديث مل��ا تقتضيه تقانات 

القصيدة املعاصرة ..
وفي سياق حتليلنا ايضا ، ال بد من االشارة 
الى فعل االداء الش��عري تكرس في كون 
النص��وص عب��رت ع��ن ح��االت حلظوية 
، ح��االت تعب��ر ع��ن انفع��االت عاطفية 
ملواق��ف معينة ، امس��ك خالله��ا )عبد 
اله��ادي( ثيم��ة ملوضوعت��ه لينتقل الى 
حالة شعورية اخرى ، وهو بذلك يكشف 

ع��ن حاالت يومية )ال اعني ش��عراً يومياً( 
، امنا مش��هدية اليومي كسلوك يلتقط 

املواقف واالحاسيس املباشرة ..
نق��رأ في قصيدة )ص��ورة أب��ي( تراجيديا 

شعرية ملشهدية يومية لصورة )األب(: 
في صورته األولى ..

كان )أبي( بني الّلون ..
في الثانية .. كان مييل الى األصفر 

في الثالثة .. ثلجياً كان .. ( الخ )ص5( .
اخ��رى  قرأن��ا مش��هدية  س��رعان م��ا 
 ، النه��ر   �2  ، توقي��ع   �1  ( للنص��وص 
3� الن��ص ، 4� الفئ��ران ( ، ث��م قصائ��د 
)الطيور( و)الزائر( و)البيت( ، تكشف عن 

وضوح لغة الش��اعر واالمساك بخيوط 
مواقف��ه التي تعبر عن رؤى تس��بح في 
فضاء واح��د ، بل عبرت ع��ن اإلمكانية 
التي يتمت��ع بها الش��اعر، )فالقصيدة 
من وجهة نظر الش��اعر جتس��م موقفاً 
عاطفياً بسيطاً او منفردا ، انها قصيدة 
تعبر مباشرة عن حالة او عن الهام غير 
منقطع � بحس��ب عز الدين اسماعيل 

.. �
احيان��ا تس��حبنا قصائد ال��ى منطقة 
)املنول��وج الداخلي(، لكنها ال تخرج عن 
حدوده��ا البنائي��ة من حيث تش��كلها 
الفني، رمبا ألن عبد الهادي عباس ال يجيد 
البوح ، وهي مسألة ذات تكوين نفسي 
، لكنه شديد األهمية، ألنه اصبح جزءا 
م��ن ش��عرية الش��اعر، ولعل ش��عرية 
املنولوج تس��تنهض وعي الش��اعر في 
ال وعي��ه في حالة التش��كل، وبطبيعة 
احلال تدخل خيوط اخليال وسمات البناء 
الذهني بوصفها عوامل اساس��ية في 
خلق بنية ش��عرية متكامل��ة الداللة، 

نقرأ في قصيدة )احلالم(: 
جاءكم حامالً هّمه 

أجلوا لومكم .. بعد ما تسمعون 
وا كان مندهشاً ..

)ثم بعدها(:
امنح��وه امل��دى .. وه��و يط��وي مس��ار 

احلتوف..
دعوه يغازلها بشجون .)ص44(.

ككل، قدم��ت اجملموع��ة الش��عرية )او 
.. هك��ذا ه��ي العاصفة( امنوذج��ا اولياً 
لكسر مألوفية جتربة عبدالهادي عباس 
م��ن خ��الل العتب��ات األُول ل�)العن��وان( 
و)التصميم / غالف اجملموعة( ، وطريقة 
توزي��ع القصائ��د، لكن��ي أج��زم بأن��ه 
بق��ي داخ��ل اط��ار فضاءات��ه األُول ، لذا 
ننتظر منه ان يق��دم جتربة تتماهى مع 
التحوالت اجلوهرية التي مر بها الشعر 
بعامته , والتجربة العراقية بخاصتها، 
ومن خالل التواصل اجلاد ستعطي هذه 
التجربة فحواه��ا ومواكبتها احلقيقية 

ملا هو جديد ..

حذام يوسف طاهر
تتواص��ل نش��اطات رابط��ة مصطف��ى 
جمال الدين، بعقد جلسات أدبية، ضمن 
منهاجها االس��بوعي، الذي اعتادت على 
اقامت��ه في البصرة مقر الرابطة، مؤخرا 
اس��تثمرت الرابط��ة تواجدها في تونس 
اخلضراء حلضور فعاليات مهرجان ش��عر 
احلري��ة العرب��ي، لتقيم جلس��ة خاصة 
مميزة في )س��يدي بو زيد(، يوسم السبت 
التاس��ع من نيس��ان، ليكون أول نشاط 
ثقافي لها خارج العراق، بحضور حش��د 
من االدباء واملثقف��ني العراقيني والعرب، 
م��ن تون��س واجلزائ��ر وم��ن فلس��طني، 
لتتعان��ق الثقاف��ات العربي��ة من جديد 

وتش��كل قصيدة معبرة ع��ن روح احملبة 
والتآخ��ي، عبر ق��راءات ش��عرية جميلة 
ش��ارك به��ا ع��دد كبي��ر من الش��عراء، 
اجللس��ة ب��دأت بكلمة لرئي��س الرابطة 
الش��اعر محمد مصطفى جمال الدين، 
تون��س بأدباءه��ا وأهلها احملب��ني للعراق 
واهله :« تونس احلبيبة الش��قيقة التي 
اتاح��ت لنا هذه الفرصة الكبيرة فكانت 
انطالقن��ا  محط��ة  لتك��ون  الس��باقة 
االولى، وكل الش��كر للشعب التونسي 
الش��قيق احمل��ب للعراقيني على حس��ن 
االس��تقبال وحتايا احملب��ة التي جندها في 
كل م��كان، وألف ش��كر ملهرجان ش��عر 
احلرية العرب��ي وعلى رأس��هم الصديق 
الش��اعر جنم الدي��ن حمدوني لدعوتهم 
لنا وتعاونهم الالمحدود بتسهيل إقامة 

هذا النشاط.
بعدها ب��دأت القراءات الش��عرية، ليبادر 
الش��اعر جن��م الدي��ن حمدون��ي رئي��س 
مهرج��ان ش��عر احلرية بكلم��ة ترحيبية 
قبل القراءة الذي رحب باحلضور مثمنا دور 
الرابطة في توسيع دائرة الثقافة واملعرفة، 
ليق��رأ قصيدته على احلضور، ويش��اركه 
القراءات الشاعر عبد الرحيم محمود من 
فلس��طني والشاعرة د.ليلى اخلفاجي من 
العراق والشاعر علي مويسات. من اجلزائر 
والش��اعرة فاطمة الش��يري م��ن املغرب 
والش��اعر صالح دَاُودَ من تونس والش��اعر 
عادل بو س��جره من اجلزائ��ر، وغيرهم من 
الش��عراء العرب الذي��ن ازدحمت القاعة 
بهم، اجللسة أدارتها باقتدار  - الشاعرتني 

أمل عزيز أحمد ومتاضر وداعه.

يق��ول االدي��ب ناظ��م ط��ه عن جلس��ة  
رابطة مصطفى جمال الدين في تونس 
:« رابطة مصطف��ى جمال الدين األدبية 
تزرع فس��ائلها، اخلضراء على أرض تونس 

اخلضراء
حاض��رة اليوم واملس��تقبل ، تس��تفيق 
عل��ى إطاللة الق��رن الواحد والعش��رين 
ف��ي ثقاف��ة احملب��ة واجلمال ، لنس��تعيد 
منه��ا وبه��ا خصوصياتن��ا التلي��دة في 
دار الش��علة الوّضاءة ، دار الش������اعر، 
محم�د مصطفى جمال الدين الذي ل�ه 
عالم���ة مميزة في األش���راف والتمويل 
والرعاي��ة الباذخة، فكثير من الش��عراء 
واألدباء والفنان��ني واملثقفني يترددون في 
اللقاء األس���بوعي ف��ي الرابطة، حيُث 
تتعط��ر س��ماء احملب��ة بعط��ر الش��عر 

والقص��ة والنق��د، وكل ش��يء له صلة 
بعلوم اللغة وآدابها، لتكون واحة جماٍل 
تضيء م��ن منبره��ا الس���اجي الضوء 
املل��ون ف��ي بس��اتني اخلير حتمل س��الل 
ال��ورد فتتضوع عط��را حلاضرنا ولألجيال 
القادم��ة، وم��ا فرحتنا إالّ ت��زداد وتتطلع 
ألكث��ر م��ن بس��تان ، فكم��ا كان��ت في 
النجف األش�رف وكما كانت في بغداد، 
الي��وم تضع والدتها اجلدي��دة لتخرج إلى 
بق��اع األرض وأول ه��ذه البق����اع تونس 

اخلضراء..«.
في خت��ام اجللس��ة وزع رئي��س الرابطة 
الش��عراء  عل��ى  تقديري��ة  ش��هادات 
املشاركني، وعلى عريفات احلفل، متمنيا 
تكرار مثل هذه اجللس��ة في العراق على 

شط العرب.

رابطة مصطفى جمال الدين األدبية تحلق في تونس الخضراء

تظ��لُّ القصي��دة دائم��ا أفق��اً للغواية، لي��س ألنها 
تس��اكن االس��تعارة واجمل��از والتورية، بق��در ما أنها 
اللعب��ة الفائقة للش��اعر، وهو ي��راود عبرها اللغة، 
حيث اس��تكناه ما حتمل��ه من هواج��س، وما تثيره 
من أس��ئلة فاجعة، تالمس قلق الش��اعر، وشغفه 
العميق في اس��تحضار ما ه��و غائب في الرؤيا وفي 

اللذة..
الشاعر زهير بهنام بردي يعلن عن إشهاره في كتابة 
نص الغياب، إذ يستحضره بوصفه نصه الشخصي، 
أو بوصفه نص مزاجه في التعبير عن وحشة اجلدب، 
فال ش��يء- هنا- س��وى القصيدة/ اللعب��ة/ املراودة، 
حيث )تتس��ع الرؤيا، وتتسع العبارة( أيضا، فكالهما 
ميارس��ان وظيف��ة الترمي��ز، واالس��تعارة، وكالهم��ا 
ميارسان وظيفة االستثارة، ومبا يجعلهما أكثر تبديا 
في مقاربة غريزة البوح، واس��تدعاء األنثى بوصفها 
التعويضي/ االشباعي، أو بوصفها القاموس احلسي 
الذي يستدعي من خالله ماهو غائب في نص اللذة، 
ونص اخلل��ق، ون��ص التفاصيل، تلك الت��ي يكتبها/ 
يقاربها بوصفها جسدا، أو بيتا، أو غيابا له شفراته 

املوحية..
في كتابه الشعري)العاش��رة نس��اء( الصادر عن دار 
أمل اجلديدة/ دمش��ق/ 2017 تتبدى هواجس الشاعر 
وكأنه��ا محاولة في البحث عن اخلالص، إذ ال ش��يء 
هن��اك س��وى اجلحيم، وال مج��ّس له س��وى اللغة، 
وال مالذ له س��وى األنثى.. فوس��ط هذه التقاطعات 
تتثم��ل القصيدة كل اس��تيهامات الش��اعر، حيث 
روحه الالئبة، توقه للذة، نزوعه للتطهير، حتى بدت 
قصائ��د الكتاب وكأنها محاولة في اس��تدعاء ذلك 

الغائب، عبر كتابة نص االعتراف..
)ش��فرة لغة النثر( هي االس��تهالل األولي للكتاب، 
يقترح له الش��اعر توصيفا طقسيا) كلما ُفتح باب 
الفجر( ليكون األكثر متثال الس��تيهامته، فهو رهانه 
الوجودي والتعبيري، مثلما هو رهانه اجلمالي الرويؤي، 
وبقدر ما اس��تطاع الش��اعر أّن يضعن��ا أمام فضاء 
ش��عري متوهج، فإن��ه كان أكثر خّف��ة  في التعبير 
أنس��نة نص الغائب، ليس بوصفه األس��طوري، بل 
بشغفه االنساني، بتفاصيله، بذاته التي تستعيده 
عب��ر القصيدة بوصف��ه ُمتكأً، عص��اً، ذاكرة لم تزل 

مشبوبة برائحة األنثى، وسحر أمكنتها وغيابها..
// ال أن��ِت اللغة الغواية، وال أن��ِت الكتابة التجريب، 
، فاحلي��اة متضي في غواي��ة، واملاضي في  تعال��ي اليَّ
العتم��ة يت��أوه في كتاب��ه، تعال��ي الى آخ��ر نافذة 
تتدلى من س��رير الليل، منذ طفولتي تركتها هكذا 

مفتوحة لكي تأتني،
تعالي، فأنِت اللغة، وأنا الكتابة//

تنح��از قصائ��د زهير بردى ال��ى مايش��به الهاجس 
العرفان��ي/ التطهيري، حتضر األنثى بوصفها رمزا، أو 
تعاليا، ويحضر الشاعر بوصفه رائيا لتحوالتها عبر 
اجلمل��ة، والصورة واللذة. ماب��ني الرمز والرؤيا تتلّبس 
القصيدة غواي��ة التمّثل، وحدس��ية الترّقب، حيث 
يتقّصى ثنائيات حضوره وغيابه، صحوه وس��كرته، 
ويحّف��ز جملته الش��عرية على أْن تك��ون زوادته في 
تأطير نص االس��تدعاء، اس��تدعاء األنث��ى الغائبة، 
وبغديدا الباحثة عن البحر، وفي التعبير عن طقوس 
القداس والقربان و)فصح البراءة( إذ يصغي الش��اعر 
ال��ى روح األمكنة والنس��اء وهّن يحمل��ّن التعاويذ، 

بحثا عن ذلك الغائب واملمحو..
وبقدر ما كانت تلك القصائد مس��كونة بالهاجس، 
فإنها تش��تغل على داللة اجلس��د بوصفه الفضاء 
احلض��وري احملتش��د بالرم��وز، واجلوه��ر األكث��ر متثال 
ملقاومة الغياب عبر فكرة اخللق، إذ ينش��دّ الش��اعر 
الى ق��ّداس احل��واس، وكأنها هي الت��ي تؤثث اللغة 
باملزيد من االستعارات، وتساكن روح الشاعر املغوية 
واملضطربة، واملشغولة مبراثي الغائب، حّد أنَّ قصائد 
الكتاب الش��عري تبدو األقرب الى هاجس القصيدة 
الواحدة التي تتس��ع، لكنها تتش��ظى الى معاٍن ال 
تختلف كثي��را، وال تخرج عن غواية الش��اعر في أْن 
يلتذ، ويس��وح، ويتناول في قداسه التطهيري، لكي 
يواصل عبر احدى وعش��رين قصيدة كتابة قصيدته 
في االس��تدعاء الغائب احلسي الغائر في روح االنثى 

وفي روح املكان/ بغديدا...

زهير بهنام بردى
غواية الغائب في الرؤيا

شواخص

علي حسن الفواز

قراءة

إل��ى صاحب��ِة اللوحِة ف��ي املكان املناس��ِب 
ضم��ن املعلومات اخلاّص��ة بالطباعة، لكنه 
لألس��ِف لم يفعْل، وظه��ر الكتاُب خلواً من 
اس��مها الذي أظنُّ��ُه كان )) نهل��ة(( أو قريباً 
م  من��ه، لهذا أجُد من األمانِة العلمّيِة أن أقدِّ
ر بعد ه��ذه العقودِ  لها هذا االعت��ذار املتأخِّ

األربعِة العجاف.
 أّم��ا طبعُت��ه الثانية فقد كان��ت في العام 
1984م، ح��ني اتَّفق��ت مع��ي دارُ نش��ٍر على 
إعادِة طبعِه ثانيًة، لكنَّها لألس��ف لم تقْم 
بطباعت��ِه، إمّنا اكتفْت بتصوي��رِه ليس غير، 
رُه وتبيعُه طوال ثالث��ٍة وثالثني  وظل��ت تص��وِّ
عاماً ) منُذ 1984 حتى هذه الساعة( فبقيْت 
أخطاُء طبعِت��ِه األولى هي هي، ألنَّ الطبعة 
األول��ى كان��ت خ��ارج الع��راق، وأنَّ املطبعَة 
، وتصويب أخطائِه  لْت مبراجعت��هِ هناك تكفَّ
الطباعّية دون أن يكون لي، أو لدار الش��ؤون 

الثقافّية شأٌن في ذلك.
 وم��رَِّت األع��واُم، فأدركُت أْن البدَّ م��ن إعادِة 
طبع��ِه مج��ّدداً ك��ي أنقَي��ُه م��ن أخط��اِء 
الطباعِة، وأضيَف إليِه ُملحقاً يس��دُّ نقصاً 
يدخُل في ب��اِب النقِد الثقاف��يِّ حصراً، بعَد 

أْن كان الكت��اُب قائماً على النقِد الفّنيِّ في 
توظيِف األسطورِة أصوالً، ومقاصَد على وفِق 
رؤي��ِة صّناعها الذين هيَّؤوه��ا لتكوَن بوتقًة 
فّس��روا فيها نظرتهم إل��ى احلياِة، وما فيها 
من ظواهرَ كونيٍَّة، وكيَف نظر إليها السّياب 
نظرًة مغاي��رًة خالفْت نظرتَهم البدائّيَة في 
تفس��يرِِه  للحياِة في ك��وٍن مضطرٍب يعجُّ 

باملنازعاِت واحلروب.
 إنَّ هذا املضاَف ))الذي سيكوُن ملحقاً(( مهمُّ 
جّداً في معرفِة السيَّاِب إنساناً، وشاعراً، وقد 
ُث عن  أطلقنا عليِه تسميِة )) السّياُب يتحدَّ
مَة  جتربت��ِه – توليٌف ودراس��ة((، وجعلنا مقدِّ
التوليِف تُعن��ى بعوالِم تل��ك التجربة منُذ 
أْن ابتدأ شاعُرها أولى خطواتِه، حتى نبوغِه 

الذي وصَل إلى كتابِة القصيدِة األمنوذِج .
))التولي��َف((  ه��ذا  أنَّ  الظ��نِّ  كلَّ  ونظ��نُّ   
سيس��اعد في س��دِّ النقّص املعرف��يَّ الذي 
تشكو منه بعض الدراساِت التي ُكِتبْت عن 
السيَّاب، إْن لم يكْن هو وحَدُه كافياً لفهِمه 
كما ينبغي مبدعاً، وإنس��اناً، ش��اكريَن من 
أعاننا على إظهار هذا الكتاب بهذه الطبعة 

املزيدة املنّقحة.

عبد الرضــا علّي
 ظه��ر ه��ذا الكتاب ف��ي طبعِت��ِه األولى في 
الع��ام 1978م،أي قب��َل م��ا يقرُب م��ن أربعنَي 
ة  عام��اً، وكانت دارُ الش��ؤوِن الثقافّي��ِة العامَّ
ببغ��دادَ ق��د اختارت��ُه ضم��َن مجموع��ٍة من 
الكت��ِب ليتمَّ طبُعها في فرنس��ا دوَن علمي، 
وتش��اُء املصادفُة أْن جتمعني مبمثِّل الشركِة 
الت��ي ُكلِّف��ت بطباعتِه في أثن��اء زيارتي لدارِ 
الشؤوِن الثقافّية ) التي كانت بنايُتها تقُع في 
��م مع املكتبِة العاّمِة( وكاَن هذا  الباِب املعظَّ
الرجُل على ُعجالٍة من أمرِه ، وهو يحمُل تلك 
الكت��ب َ اخملتارة، فرجوتُه التريَُّث قليالً، ودلفُت 
 ، إل��ى صالِةٍ أقي��َم فيه��ا معرٌض تش��كيليٌّ
فتبعن��ي إليه��ا، ولم جند أحداً غي��ر اللوحات 
اخملتلفة األحجام، ألنَّ دواَم املوظفني قد أوشَك 
عل��ى االنتهاء، فالتقطُت م��ن املعرِض لوحًة 
معّبرًة صغيرًة لتكوَن غالف��اً للكتاِب، ودوَّنُت 
في ظهرها اس��َم صاحبِة املع��رِض ))لم أعْد 
أتذّكُره اآلن((، واّتفقنا على أن يُش��يرَ الطّباُع 

داُر العارف ببيروت ُتعيُد طباعة
اب( )األسطورة في شعر السيَّ

شعرية الغنائي والذاتي في.. 
)أو.. هكذا هي العاصفة(

غالف الكتاب عبد الهادي عباس
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طبعته الثانية فقد كانت 
في العام 1984م، حين 
اتفقت معي دارُ نشٍر على 
إعادةِ طبعهِ ثانيًة، لكنها 
لألسف لم تقمْ بطباعتهِ، 
إنما اكتفتْ بتصويرهِ 
ليس غير، وظلت تصورهُ 
وتبيعهُ طوال ثالثةٍ 
وثالثين عامًا )منُذ 1984 
حتى هذه الساعة(
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بغداد ـ الصباح الجديد:
وق��ع فريق نفط الوس��ط بكرة 
القدم ضم��ن اجملموعة الثالثة، 
اله��ال  أندي��ة،  جان��ب  إل��ى 
الس��عودي واملري��خ الس��وداني 
التونس��ي،  الرياضي  والترج��ي 
البطول��ة  وذل��ك ف��ي قرع��ة  
العربي��ة لاندية في كرة القدم 
الت��ي س��حبت أول أم��س التي 
تس��تضيفها مصر من 21 متوز 
إلى 5 آب املقبلني ، وأسفرت عن 

ثاث مجموعات نارية.
وأوقعت القرعة األهلي املصري 
ف��ي اجملموعة األولى مع الوحدة 
داي  حس��ني  ونص��ر  اإلمارات��ي 
األردني، في  اجلزائري والفيصلي 
حني ج��اء الزمالك في اجملموعة 
الس��عودي  النصر  الثانية م��ع 
والفتح الرباطي املغربي والعهد 

اللبناني.
وس��تقام منافسات اجملموعتني 
االول��ى والثاني��ة ف��ي القاهرة، 
فيما تقام منافس��ات اجملموعة 
الثالثة في االسكندرية.. وتقام 
البطولة بنظ��ام الدورى من دور 
واح��د حي��ث يتأه��ل بطل كل 
مجموع��ة ال��ى دور االربعة مع 
صاح��ب افضل مرك��ز ثان الذي 
اجملموع��ة  أول  م��ع  س��يلتقي 
األول��ى، ف��ي ح��ني يلتق��ي اول 
الثانية مع اول الثالثة.. واذا كان 

صاح��ب افض��ل مركز ث��ان من 
فرق اجملموعة االولى فيلعب مع 
اول الثاني��ة، في حني يلتقي اول 

االولى مع اول الثالثة.
ه��ذا وتألفت اجملموع��ة األولى، 
والوح��دة  املص��ري  األهل��ي 
داي  حس��ني  ونص��ر  اإلمارات��ي 
اجلزائ��ري والفيصل��ي األردن��ي.. 
فيما تكون��ت اجملموعة الثانية، 
والنص��ر  املص��ري  الزمال��ك 
الرباط��ي  والفت��ح  الس��عودي 
اللبنان��ي..  والعه��د  املغرب��ي 
وضمت اجملموعة الثالثة، الهال 
الس��عودي واملري��خ الس��وداني 
والترج��ي الرياض��ي التونس��ي 

ونفط الوسط العراقي.
من جانب اخر، أكد رئيس االحتاد 
املركزي لكرة القدم عبد اخلالق 
مسعود أن ملف رفع احلظر عن 
ماع��ب الع��راق حظ��ي بدعم 
اجلمعي��ة  أعض��اء  ومس��اندة 
العمومي��ة لاحتاد العربي لكرة 
الذي  اجتماعه��ا  ف��ي  الق��دم، 
انعق��د، أول أمس، ف��ي القاهرة 
النتخاب رئيس وأعضاء املكتب 

التنفيذي لاحتاد العربي.
ف��ي حدي��ث  وق��ال مس��عود   
املصرية  العاصمة  صحفي من 
القاه��رة، لق��د طرحن��ا عل��ى 
طاول��ة اجتماع االحت��اد العربي 
دع��م  قضي��ة  الق��دم  لك��رة 
ومس��اندة ملف رفع احلظر  عن 
الك��رة العراقية قبي��ل اجتماع 
كونغ��رس االحت��اد الدولي لكرة 
الق��دم )فيفا( في احلادي عش��ر 

من الشهر اجلاري.
 وكان رئيس احت��اد الكرة، قد فاز، 
اول امس مبنص��ب النائب الثاني 
لاحت��اد العرب��ي ف��ي االنتخابات 
التي جرت في القاهرة بحصوله 
على س��تة أص��وات مقابل ثاثة 
ملنافس��ه اإلمارات��ي، وبع��د فوزه 
في اجلولة االولى بعضوية االحتاد 
العربي لكرة القدم محققا اعلى 
األصوات في ه��ذه االنتخابات ب 

١٨ صوتا من مجموع ٢٠ صوتاً.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أحرز الع��ب منتخبنا الوطني لفئة 
الشباب علي حسني عبود الوسام 
الس��يف  فعالي��ة  ف��ي  الذهب��ي 
الع��رب  بطول��ة  ضم��ن  العرب��ي 
للناشئني والشباب باملبارزة اجلارية 
منافس��اتها حالياً ف��ي العاصمة 

األردنية عمان.
اعل��ن ذل��ك رئي��س احت��اد املب��ارزة 
ان  مبين��اً  حس��ن،  زي��اد  املرك��زي، 
الع��راق ن��ال الوس��ام الذهبي بعد 
جناح الاعب علي عب��ود في تأكيد 
جدارته ومعانقة الوس��ام الذهبي 
بفعالي��ة الس��يف العرب��ي لفئة 
الش��باب حت��ت 17 س��نة، في حني 
كان الوسام البرونزي في الفعالية 
ذاته��ا من نصي��ب زميل��ه محمد 
حس��ني محب��س، منوه��اً إل��ى ان  
خسارة الاعب كانت امام منافسه 

الكويتي بنتيجة 14/15 نقطة بعد 
تقدميه املستوى الفني االيجابي.

واوضح ان احتاد املبارزة يترقب احراز 
املزيد م��ن األوس��مة املتقدمة في 
املنافس��ات املتواصل��ة ف��ي األردن، 

وال س��يما ان الطاقات الواعدة في 
فئت��ي الناش��ئني والش��باب متلك 
مؤهات فنية عالية بقيادة مدربني 
متخصص��ني وله��م خب��رات ف��ي 

التعامل مع البطوالت اخلارجية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
وقع فريق الش��رطة في فخ التعادل 
الس��لبي أمام الكهرباء في افتتاح 
اجلولة 28 من الدوري املمتاز، ليفقد 
ص��دارة الترتيب لصالح منافس��ه 

النفط.
وعج��ز فريق الش��رطة ع��ن حتقيق 
الف��وز واكتف��ى بالتعادل الس��لبي 
ليتخلى عن الصدارة لفريق النفط 
الذي حقق فوزا متأخرا على ضيفه 
الكرخ بهدف من دون رد جاء بإمضاء 
الاع��ب الش��اب محم��د داود.ورفع 
النف��ط رصي��ده إلى النقط��ة 60 ، 

بفارق نقطتني عن الشرطة صاحب 
ال���58 نقط��ة ،  فيما جتم��د رصيد 
الك��رخ عن��د النقط��ة 14 ، ورف��ع 
الكهرب��اء رصيده إل��ى النقطة 22 

في املركز اخلامس عشر.
حقق فريق الس��ماوة فوزه األول في 
الدوري املمتاز، بتغلبه على مضيفه 
نفط ميس��ان بثاثة أهداف لهدف 
واحد ضم��ن منافس��ات اجلولة ال� 
28، والت��ي جرت في ملعب امليمونة 

مبيسان.
ويحس��ب االنتص��ار األول للم��درب 
اجلديد للفري��ق حازم صال��ح، الذي 

قاد الفريق في مباراة خلفا للمدرب 
املس��تقيل منير جابر.وسجل هدف 
السماوة األول أحمد حسني، وسجل 
زميل��ه عل��ي ص��ال هدف��ني فيما 
س��جل لنفط ميس��ان ك��رار علي. 
وف��ي مباراة أخ��رى عاد احل��دود ب� 3 
نقاط ثمينة من ملعب الزبير بفوزه 
على البحري بثاثة أهداف لهدفني.

ورف��ع احل��دود رصيده إل��ى النقطة 
28 ، فيم��ا جتمد رصيد البحري عند 
النقطة 24.وتعرض الطلبة خلسارة 
مدوية أمام نفط اجلنوب في ملعب 

الثاني بثاثة أهداف من دون رد .
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25 العبًا في بطولة 
بغداد بالتنس

»صاالت الدفاع المدني« تهزم 
الطلبة وتالعب األعظمية غدًا

بغداد ـ عبدالكريم ناصر*
تتواص��ل وعل��ى ماعب فن��دق املنصور ميلي��ا بطولة 
بغ��داد املفتوح��ة بالتنس الت��ي ينظمها ن��ادي امانة 
بغداد بالتع��اون مع احتاد بغداد للتنس ومبش��اركة 25 
العب مثلوا اندية الس��ام والصيد والعلوية واالرمني 
والعدل والش��باب اضافة الى النادي املنظم فريق نادي 
امان��ة بغداد.  وقد اكد احلكم العام هاش��م محمد ان 
الاعبني توزعوا على ارب��ع مجاميع كل مجموعة 8-7 
العب��ني ويكون نظ��ام البطولة اللعب ث��اث مجاميع 
مجموعتني من اربع اش��واط واجملموعة احلاس��مة وفق 
نظام العشرة نقاط , وقد قامة اللجنة املنظمة بوضع 
اسماء العبي املنتخب الوطني على راس اجملاميع حيث 
وضع على راس اجملموعة االولى العب املنتخب الشابي 
يون��س ف��واح ووضع عل��ى راس اجملموع��ة الثانية علي 
هاشم بطل الناشئني واجملموعة الثالثة بطل املوسم 
املاض��ي محمد وائل م��ن نادي العلوي��ة في حني وضع 
الاعب بهاء الدين العب امان��ة بغداد املصنف الثامن 

في العراق على راس اجملموعة الرابعة.
 وقد حضر البطولة الدكتورة بيداء التميمي رئيس��ة 
احتاد بغداد واعضاء االحتاد اسامة الساكني وفؤاد حميد 
وقال��ت الدكتورة بيداء التميمي  ان تش��عر بس��عادة 
كبي��رة وهي ترى ابطال بغداد ف��ي اولى البطوالت بعد 
تسلمها مهام رئاسة احتاد بغداد بعد االنتخابات التي 

اشرف عليها االحتاد العراقي للتنس.

 املنسق اإلعالمي للتنس

بغداد ـ الصباح الجديد:
اس��تطاع فريق الدفاع املدني بكرة الصاالت ان يتلغب 
على فريق الطلبة بس��تة اهداف مقابل هدفني ضمن 
دوري الدرجة االولى للصاالت حلس��اب اجلولة السابعة 
وس��يواجه يوم غد االثن��ني في قاعة ن��ادي االعظمية 

فريق القوة اجلوية.
وقال مدرب فريق الدفاع املدني جال حميد :الفوز على 
فري��ق الطلبة اعطانا االريحية ف��ي االنتقال الى الدور 
التأهيل��ي وبفوزن��ا ه��ذا متركزنا في وصاف��ة اجملموعة 
برصي��د ١٢ نقطة فيم��ا يقف فريق الس��ام بصدارة 
اجملموعة برصي��د١٧ نقطة ويقف فريق الطلبة باملركز 
الثال��ث برصيد ٦ نقاط وس��نواجه فري��ق القوة اجلوية 
ب��روح معنوية عالية وهدفنا حتقي��ق العامة الكاملة 
وجمي��ع الاعبني جاه��زون ملباراة يوم غ��د االثنني التي 
س��تحتضنها قاع��ة ن��ادي االعظمية.. واك��د ان دعم 
االدارة غير محدود وجميعهم مواكبون ملباريات الفريق 
ووفروا لنا جميع املستلزمات وعلينا االجتهاد اكثر وان 
نقدم لهم مس��تويات جيدة فيما تبق��ى من مباريات 

الدوري.

باكو ـ مؤنس عبد اهلل*

اس��ندت ادارة البعث��ة العراقي��ة 
التضام��ن  دورة  ف��ي  املش��اركة 
الرابع��ة  بنس��ختها  االس��امي 
والت��ي م��ن املق��رر ان تق��ام ف��ي 
جمهورية اذربيجان ما بني الثاني 
عشر والثاني والعشرين من شهر 
اي��ار احلال��ي، مهمة رف��ع العلم 
العراق��ي ف��ي احلف��ل الرس��مي 
الفتتاح الدورة الى الرباع س��لوان 
جاس��م عبود، والذي سيقام في 
العاصمة باكو مساء يوم اجلمعة 
املقبل واملوافق الثاني عش��ر من 
ش��هر ايار اجل��اري، فيم��ا اختارت 
الع��ب منتخ��ب القف��ز بالزان��ة 
منتظر فالح لرفع العلم العراقي 
في حفل اخلتام وال��ذي من املقرر 
ان يقام يوم الثاني والعشرين من 

الشهر ذاته.
واكدت ادارة البعث��ة العراقية ان 
49 شخصا موزعني ما بني اداريني 
ورياضي��ات  ورياضي��ني  ومدرب��ني 
س��يمثلون العراق  في مراس��يم 
حف��ل االفتت��اح الرس��مي الذي 
سيقام مساء يوم اجلمعة املقبل 
في العاصم��ة باكو وذلك بعد ان 
طلبت اللجن��ة املنظمة من كل 
دول��ة عددا معينا م��ن الرياضيني 
والرياضيات للمشاركة في حفل 
االفتتاح الرسمي لدورة التضامن 
االس��امي، كما ح��ددت اللجنة 
املنظمة للدورة يوم التاس��ع من 
احلال��ي موعدا رس��ميا  الش��هر 
النتظ��ام وف��ود الدول املش��اركة 
ف��ي القري��ة الرياضي��ة الت��ي مت 

جتهيزها بالكامل من قبل الدولة 
املنظمة، حي��ث تتوفر على كافة 
املس��تلزمات الت��ي م��ن ش��أنها 
اجن��اح منافس��ات دورة التضامن 
االس��امي والت��ي صمم��ت وفق 
ط��راز حديث ابهر جمي��ع الوفود 
االدارية التي قام��ت بزيارة القرية 

الرياضية مؤخرا.
من جهته يواصل منتخب العراق 
بك��رة الي��د وحدات��ه التدريبي��ة 
وبواق��ع وحدت��ني تدريبيت��ني في 
الي��وم الواح��د حتضي��را النطاق 
مباريات مسابقة كرة اليد، حيث 
من املؤم��ل ان يخ��وض منتخبنا 

الوطن��ي باللعب��ة مباراته االولى 
امام منتخب االردن يوم التاس��ع 
ضم��ن  احلال��ي  الش��هر   م��ن 
منافسات مجموعته التي تضم 
ايضا منتخبي تركيا واالردن، ولعب 
املنتخ��ب العراقي اول مباراة ودية 
امام احد االندية التي تنشط في 

اللقاء لصالح  اذربيجان وانته��ى 
املنتخ��ب العراقي بفارق 30 هدفا 
وم��ن  هدف��ا،   15-45 وبنتيج��ة 
املؤمل ان يكون املنتخب قد خاض 
يوم امس )السبت( مباراته الودية 
الثاني��ة، ويضم وفد منتخب اليد 
اجله��از الفن��ي املؤلف م��ن ظافر 

صاحب مدربا وكاظم ناصر مدربا 
مس��اعدا والاعبني بال حس��ن 
واحمد مكي وبدر حمودي وميثم 
ع��ودة ورائ��د عب��د زيد وحس��ني 
حم��زة وعل��ي عدن��ان وعلي عبد 
وعلي  الرض��ا وجاس��م غص��اب 
طارق ومصطفى محمد رس��ول 
ومصطف��ى محمد احمد وماجد 

عبد الرضا ومحمد صاحب.
وتواصل  منتخب��ات العاب القوى 
واجلمناستك واملصارعة والغطس 
التدريبي��ة  وحداته��ا  امل��اء  ال��ى 
اليومية في العاصمة االذربيجانية 
باك��و فيما يت��درب منتخ��ب رفع 
االثقال ف��ي مدينة  منكي فش��ر 
التي تبعد عن العاصمة باكو 350 
كلم، فيم��ا بدأ منتخ��ب الرماية  
تدريباته اليومية في امليدان اخلاص 
باللعب��ة ف��ي مدينة جبل��ة التي 
تبع��د 60 ك��م عن مدين��ة منكي 
فشر اعتبارا من االول من شهر ايار 
احلالي والتحقت باملنتخب الاعبة 
فاطمة عباس وس��تبدأ تدريباتها 
مع بقية  الاعبني والاعبات ابتداء 

من اليوم )االحد(
 ه��ذا ومن املقرر ان يصل منتخب 
املاك��ة الى العاصم��ة باكو يوم 
التاسع من الش��هر اجلاري وذلك 
م��ن مش��اركته  االنته��اء  بع��د 
املهم��ة ف��ي منافس��ات بطولة 
اسيا فيما سيصل منتخب الزور 
خانة الذي يعسكر حاليا في ايران 
ال��ى العاصمة باكو قبيل انطاق 
فعاليات دورة التضامن االسامي 

بأيام قليلة.

* املنسق اإلعالمي للبعثة

منتخباتنا ترفع درجة تحضيراتها للمنافسات

سلوان جاسم يحمل العلم العراقي في افتتاح دورة التضامن اإلسالمي

الرباع سلوان جاسم

عبد اخلالق مسعود
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نجم »التانجو« يتصدر الترتيب العالمي للهدافين

بوينس آيرس ـ وكاالت:

ب��ات ليونيل ميس��ي جنم برش��لونة 
واألرجنتني حراً دولياً بعدما رفع االحتاد 
الدول��ي لكرة الق��دم عقوبة اإليقاف 
عنه وب��ات بإمكانه اس��تكمال أهم 
مباري��ات باده ف��ي تصفي��ات كأس 

العالم روسيا 2018.
ورفع��ت جلن��ة االس��تئناف التابع��ة 
لاحت��اد الدول��ي لكرة الق��دم )فيفا(، 
أول أم��س، العقوب��ة املفروضة على 
مهاج��م منتخب االرجنت��ني ليونيل 
ميسي بااليقاف اربع مباريات بسبب 
شتمه احلكم املساعد في اللقاء ضد 

تشيلي في 24 آذار املاضي.
تص��رف  ان  االس��تئناف  جلن��ة  ورأت 
جنم فريق برش��لونة االس��باني »كان 
ان  اعتب��رت  لكنه��ا  مس��تهجنا«، 
عناصر االثب��ات املتوفرة »غير كافية« 

لفرض مثل هذه العقوبة الكبيرة.
وتعان��ي األرجنتني في تصفيات كاس 
العالم وحتت��ل املركز اخلام��س حاليا 
ب���22 نقط��ة وأمامها أرب��ع مباريات 
الس��تكمال التصفي��ات منه��ا لقاء 
أوروغواي املفصلي في اجلولة القادمة 

رقم 15 في 31 أغس��طس على أرض 
االخي��رة الت��ي متل��ك 23 نقط��ة في 

املركز الثالث.
وكانت األرجنت��ني تعيش حالة خوف 
من تثبيت العقوبة بغياب جنمها عن 
التصفيات ما يش��كل خط��راً كبيراً 

على تأهلها.
ويتأه��ل أصحاب أول أربعة مراكز إلى 
النهائيات في روس��يا مباش��رة فيما 
يلع��ب صاحب املرك��ز اخلامس مباراة 

ملحق.
وجاء في بيان لاحت��اد الدولي: »عقب 
جلس��ة اس��تماع عقدت في زيوريخ 
ألغ��ت جلن��ة   ،2017 أي��ار   4 بتاري��خ 
اتخذت��ه  ال��ذي  الق��رار  االس��تئناف 
اللجن��ة التأديبية لفيف��ا بتاريخ 28 
آذار 2017، اذ خلص��ت ه��ذه األخي��رة 
عم��اً باملادة 77 أ - إل��ى تورط ليونيل 
ميسي في انتهاك املادة 57 من ميثاق 
عقوب��ات فيف��ا بعد أن وّج��ه كلمات 

مهينة ألحد احلكام املساعدين«.
وتاب��ع: »واذ اعتبرت جلنة االس��تئناف 
أن س��لوك ليونيل ميس��ي يستحق 
التوبي��خ، فقد خلص��ت إلى أن األدلة 
املعي��ار  إلثب��ات  تكف��ي  ال  املتاح��ة 
املناس��ب، وف��ق تقدير أعض��اء جلنة 

االس��تئناف، مبا يتيح تطبيق املادة 77 
أ من ميثاق عقوبات فيفا، التي تتولى 
التأديبية مسؤولية  اللجنة  مبوجبها 

االنته��اكات  عل��ى  ف��رض عقوب��ات 
اجلس��يمة التي ال ينتب��ه لها حكام 

املباراة«.

ه��ذا وتص��در املهاج��م األرجنتين��ي 
ن��ادي  مهاج��م  ميس��ي  ليوني��ل 
برش��لونة اإلس��باني الترتيب العاملي 

للهدافني في الع��ام 2017 في كافة 
االس��تحقاقات الرسمية مما يعزز من 
حظوظ��ه في اس��تعادة جائزة الكرة 

الذهبية كأفضل العب في العالم.
»س��بورت«  صحيف��ة  وبحس��ب 
اإلس��بانية، فإن ميسي يقود السباق 
العامل��ي للهدافني برصي��د 27 هدًفا 
س��جلها في ث��اث مس��ابقات منذ 
انط��اق منافس��ات العام اجل��اري، إذ 
وقع على 21 هدًفا في بطولة الدوري 
اإلس��باني، حيث يتصدر ترتيب جائزة 
»البيتشيتش��ي« كأفضل هداف في 
»الليغا »، ليس��اهم ف��ي تصدر نادي 
برش��لونة لص��دارة الترتي��ب الع��ام 
موقًت��ا، بينما س��جل 4 أه��داف في 
مس��ابقة كأس امللك س��اهمت في 
البطولة  لنهائ��ي  »البارس��ا«  بل��وغ 
أالفيس،  بديبورتيفو  الذي سيجمعه 
باإلضاف��ة إل��ى إح��رازه هدف��اً ضمن 
السداس��ية التاريخية التي اكتسح 
به��ا »البلوغران��ا » ضيفه��م ن��ادي 
باريس س��ان جيرمان الفرنس��ي في 
إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في 

»الرميونتادا التاريخية«.
ويتج��ه ميس��ي إلنهاء الع��ام اجلاري 
هّداًف��ا للعالم مثلما كان عليه احلال 

في العام املنصرم 2016 عندما أنهاه 
كأفضل هداف برصيد 59 هدًفا.

خمس��ة  بف��ارق  ميس��ي  ويتف��وق 
أه��داف عن ثاثة هّدافني س��جل كل 
منه��م 22 هدف��اً، وه��م الهولن��دي 
باس دوس��ت مهاجم نادي سبورتنيغ 
والبولن��دي  البرتغال��ي  لش��بونة 
روبرت ليفاندوفس��كي مهاجم نادي 
باي��رن ميونيخ األملان��ي واألوروغوياني 
إدينسون كافاني مهاجم نادي باريس 

سان جيرمان الفرنسي .
أه��داف   6 بف��ارق  ميس��ي  ويبتع��د 
إيريك  الكوس��تاريكي  املهاج��م  عن 
سكوت الذي س��جل 21 هدفاً لنادي 
ليمون الكوس��تاريكي، كم��ا يبتعد 
بفارق 8 أهداف ع��ن غرميه البرتغالي 
كريستيانو رونالدو مهاجم نادي ريال 

مدريد الذي احرز 19 هدفاً.
ه��ذا ويتجه ميس��ي إلنهاء املوس��م 
متوًج��ا   )2017-2016( الرياض��ي 
بجائزت��ي »البيتشيتش��ي« كأفضل 
هداف في الدوري اإلسباني، و »احلذاء 
الذهب��ي« كأفضل هداف ف��ي أوروبا، 
بعدما وقع منذ بداية املوس��م عل�ى 
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نقط�ة.

تقرير

ميسي واألرجنتين يستعيدان الحرية واألمل في تصفيات مونديال روسيا

ميسي

مفكرة الصباح الجديد

ليفربول ـ ساوثهامتون

الكورونا ـ إسبانيول

أرسنال ـ مان يونايتد

فالنسيا ـ أوساسونا 

أودينيزي ـ أتالنتا
التسيو ـ سامبدوريا

ميالن ـ روما

3:30 عصرًا

7:30 مساًء

6:00 مساًء

5:15 عصرًا

1:30 ظهرًا
4:00 عصرًا
9:45 مساًء

الدوري اإلنجليزي

الدوري اإلسباني

الدوري اإليطالي

كرة نفط الوسط في مجموعة قوية
 في البطولة العربية لألندية

ذهبي وبرونزي للمبارزة في منافسات العرب

النفط ينفرد بصدارة الدوري الممتاز 

مسعود نائبًا ثانيًا لالتحاد العربي

مبارزونا يحتفلون باألوسمة
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المادة 4 تسكع

جمال جصاني

نقل��ت وس��ائل اإلعالم والتواص��ل االجتماعي خبر وفاة الش��اب 
حسني مازن من أهالي الديوانية يوم اجلمعة املصادف 2017/5/5، 
بعد أن اعتقلته إحدى مفارز ش��رطة كربالء بتهمة "التس��كع" 
حس��ب تصريح الناطق الرسمي باس��م شرطة كربالء، وبسبب 
عدم اصطحابه هوية األحوال املدنية وفقاً لرواية شقيق املتوفى، 
مم��ا عّرضه الى تعذيب ش��ديد من قب��ل عناصر الش��رطة التي 
نقلته الى مستشفى الهندية متوفياً وفقاً لرواية إدارة املشفى، 
نافي��ة بذلك رواية الش��رطة التي زعمت وفاته في املستش��فى 
ف��ي أثن��اء عالجه من وعكت��ه الصحي��ة. تفصي��الت احلادثة ما 
زال��ت غير واضحة وس��ط هذا التض��ارب بالرواي��ات بني جهتني 
رس��ميتني )الشرطة واملستشفى( وكذلك رواية شقيق املتوفى. 
لكنني شخصياً أرجح حدوث مثل هذه التصرفات والسلوكيات 
املش��ينة من قبل عناصر من هذه املؤسسة )الشرطة( والتي لم 
حتظى باالهتمام الالزم من قبل السلطات العليا في بلد يفترض 
أنه يس��تند ملب��ادئ الدميقراطية وحقوق اإلنس��ان. لقد عش��ت 
ش��خصياً حادثة مش��ابهة مع مفرزة لشرطة النجدة كانت قد 
اعتقلت ابني "منهل" ذو الستة عشر عاماً ومن منطقة سكناه 
بحج��ة عدم اصطحابه لهوي��ة االحوال املدني��ة، وعندما حلقت 
بهم والدته ال��ى اخملفر الذي نقلوه إليه حامل��ة وثائقه الثبوتية 
لم يطلقوا س��راحه بكل صالف��ة متذرعني بأنهم س��يعرضوه 
غ��داً على قاضي التحقيق املعني، وم��ن دون أدنى احترام لوالدته 
وقلقها، وعندما اتصلوا بي وعرفت مبا جرى لهم، اتصلت بصديق 
لي وهو ضابط كبير، اتصل بدوره بقائد النجدة آنذاك، والذي بعث 
ضابطا م��ن طرفه الى ذلك اخملفر، ليتم إطالق س��راحه، وعندما 
كتبت عن ذلك حينها، رد املكتب اإلعالمي للنجدة بشكل بعيد 
ع��ن اجملريات الفعلية لذلك احلدث. تل��ك التجربة وغيرها الكثير 
تدعونا الى التوقف اجلدي واملس��ؤول أمام مثل هذه السلوكيات 
التي تشكل خطراً كبيراً على أمن البلد ووشائج العالقة والثقة 
بهذه املؤسس��ات املوجودة أصالً خلدمة الناس ال االعتداء عليهم 
وانته��اك حقوقه��م وكرامتهم، كما يحدث ف��ي غير مكان مع 
مثل هذه العناصر املنفلتة والتي تنخرط في تشكيالت الشرطة 

واألمن لغايات في نفسها وشخصيتها غير السوية.
قد يبدو اهتمامنا مبثل هذه القضايا واالنتهاكات الس��افرة التي 
ترتكبها هذه املؤسسات احلكومية؛ عبثياً وبال جدوى وسط هذه 
املناخات من الال أبالية والتسويف املهيمنة على املشهد الراهن، 
حيث الفش��ل والعجز مبواجهتها هما الس��ائدان، بهمة اللجان 
التي تش��كل ال من أجل كشف احلقائق ومحاسبة املسؤول عن 
تلك االنتهاكات واجلرائم، بل هي غالباً ما تؤدي دور العقار املسكن 
حتى يقوم الزمن بأداء دوره مع ذاكرتنا التي أدمنت على النسيان 
بوصف��ه نعمة وهبتنا إياه��ا األقدار. مثل هذه اآلراء املتش��ائمة 
تس��تند الى مش��وار طويل من احملاوالت الفاش��لة والعاجزة عن 
إصالح هذا احلطام من املؤسس��ات القدمي��ة التي أعيد ترميمها 
وفق��اً ملعايي��ر وتقاليد منت وترس��خت حتت رعاي��ة أنظمة كانت 
تنظر لغير املنتمني ملنظوماتها القمعية بوصفهم متهمني الى 
أن يثب��ت العكس. بغض النظر عن التفصيالت الفعلية ملأس��اة 
الش��اب املتوفى حس��ني مازن، والت��ي من غير املتوق��ع احلصول 
عليه��ا وفقاً للتجارب الس��ابقة في هذا اجمل��ال، إال أننا هذه املرة 
نرف��ع أيدينا الى الس��ماء عس��ى أن تس��تعمل قدراتها إليقاظ 
طنط��ل املدعي العام ومكاتبه املس��تلقية في جميع احملافظات 
العراقية، عسى أن يلتفت لواجباته الدستورية في ردع مثل هذه 
الطقوس املش��ينة التي تبيح االعتقاالت العش��وائية واملنفلتة 

حتت ذريعة التسكع..؟!

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

بغداد - الصباح الجديد:
مبش��اركة وزير الثقافة والس��ياحة واالثار فري��اد رواندزي، 
افتتحت في مركز حيدر علييف بالعاصمة األذربيجانية 
باكو، اعمال ال��دورة الرابعة للملتقى العاملي للحوار بني 
الثقافات حتت ش��عار "تطوير احل��وار بني الثقافات- األمن 
اإلنس��اني وفرص جديدة للس��الم والتنمية املستدامة" 
بش��راكة اليونس��كو، وحتالف األمم املتح��دة للحضارات، 
ومنظمة الس��ياحة العاملية، ومنظمة األغذية والزراعة، 

ومجلس أوروبا واإليسيسكو.
وحض��ر االفتتاح الرس��مي، الذي اقيم ف��ي احدى قاعات 
متحف حي��در علييف، رئيس جمهوري��ة أذربيجان إلهام 
علييف، والسيدة األولى مهربان علييفا، والتقطت صور 

تذكارية جماعية للرؤساء.
وأعقب احلفل الرس��مي بدء اجللس��ة االولى للملتقى، اذ 
سيعقد امللتقى اجتماعا مشتركاً رفيع املستوى لرؤساء 

املنظمات العاملية، إضافة الى نحو 40 جلسة ومؤمتراً.
يشارك في امللتقى أكثر من 800 ممثل أجنبي، ومن جملته 
أعضاء احلكومة، والشخصيات البارزة، ورؤساء املنظمات 
العاملية، ورؤس��اء البرملان، والعلماء املعروفون، والسفراء، 

والشخصيات العامة.

افتتاح الدورة الرابعة 
للملتقى العالمي 

للحوار بين الثقافات

لندن - ابتسام يوسف:
بحض��ور حش��د كبي��ر م��ن اجلالي��ة 
العراقي��ة ف��ي لن��دن، احتف��ل املقهى 
الثقاف��ي العراقي، مبنجز املنبر الثقافي 
املميز على مدى الست سنوات املاضية، 
من خالل ماقدمه من امسيات ثقافية، 
وفني��ة جميلة، جعلته م��ن اهم املنابر 

العراقية الثقافية واالجتماعية.
نش��أت فك��رة املقهى مبب��ادرة وطموح 
بعض األصدقاء ف��ي منفاهم اللندني، 
إلعادة بعض تراثه��م الوطني، وتقدميه 
ف��ي مقه��ى، يعي��د امج��اد املقاه��ي 
البغدادية، حي��ث كانت مقاهيهم في 
معظم مدن العراق، تش��هد ممارس��ات 
والقصخ��ون،  "احلكوات��ي،  ثقافي��ة 
واملط��اردات  البغ��دادي،  واجلالغ��ي 
...ال��خ(،  الش��عرية، والع��اب احمليب��س 
فكان��ت الفك��رة دعوة الزبائ��ن، واعداد 

مادة ثقافية ما، وأث��ارة موضوع حولها 
ونقاش��ها، وف��ي نيس��ان 2011 حتولت 
الفكرة ال��ى واقع، وتواصل��ت من ذلك 
احلني الى حد االن، وخالل الست سنوات 
املنصرمة، قدمت 63 أمس��ية وطاولة 

مستديرة واحدة.
ف��ي بداي��ة االحتف��ال رحب��ت الكاتبة 
فيحاء عب��د الرزاق، والس��ينمائي علي 
رفي��ق، باحلض��ور، وتناوب��ا عل��ى تقدمي 
األمس��ية، وبرنامجها الذي كان حافال 
بالنق��اش ح��ول تطوير عم��ل املقهى، 
واالصغ��اء الى اقتراح��ات اجلمهور، مع 
فقرات فني��ة ابدعت فيه��ا رؤيا غالب، 

وهاشم السعدي، وامللحن نامق اديب.
زبائ��ن  م��ن  كلم��ات  احلف��ل  وتخل��ل 
املقه��ى، والداعمني ل��ه، الذين اجمعوا 
عل��ى ان املقه��ى أس��هم بالتخفيف 
م��ن االحس��اس بالغرب��ة، وق��ّرب ابناء 

اجلالي��ة لبعضه��م البع��ض، وااله��م 
من ذلك انه اعطى صورة مش��رقة عن 
الثقاف��ة العراقية، بعيدا عن التكتالت 
الطائفية، او القومية، مع التواصل مع 

ابناء اجلالية العربية.

 ثم قدمت الس��يدة ش��فاء "ام نادية"، 
باق��ة زهور للفنان فيص��ل لعيبي، أحد 
اقطاب املقهى الذي أثنى على جمهور 
املقهى، وقال "ان سر استمرارية املقهى 
له��ذه الس��نوات الس��ت املاضية، هو 

الدعم الذي قدمه هذا اجلمهور" وأعرب 
ع��ن بالغ االمتنان لهم: ان املقهى لكل 
العراقيني، وسيواصل مسيرته مستندا 

الى الثقة التي منحتها اجلالية له"
ثم حتدث الس��ينمائي عل��ي رفيق، وهو 
احد املؤسس��ني لفكرة املقهى: ان من 
املع��روف في بغداد، والع��راق بنحو عام 
كث��رة املقاه��ي، التي كان��ت تقدم في 
بعضها فعاليات ثقافية شعبية، وكان 
هناك مقهى يع��ود الى الصديق محي 
بتحويل  بفكرتنا  فرح��ب  الصميدعي، 
مقه��اه في نهاية كل يوم أحد، من كل 
شهر، الى مقهى عراقي، وهكذا كانت 
البداي��ة، فاملقه��ى فض��اء ثقافي آخر 
في لندن، ليس بدي��ال للمنابر الثقافية 
املوجودة في املدين��ة، ويدير العمل فيه 
ش��غيلة م��ن األصدق��اء، هم ليس��وا 
بهيئ��ة، او جمعي��ة، او جلن��ة، واملقهى 

لي��س منظم��ة وال كيان��اً، وه��و يقدم 
أماسي متنوعة، حترث في شتى حقول 
الثقافة، وهذا الفضاء مستقل، يعتمد 

على دعم زبائنه فقط.
ضي��ف الش��رف كان امللح��ن العراقي 
الفن��ان نام��ق أدي��ب، وه��و م��ن الذين 
أسهموا في ارساء االغنية السبعينية، 
وق��د أعرب ع��ن س��عادته باملش��اركة 
في مناس��بة املقهى الثقاف��ي، والذي 
وصفه بأنه هو ال��ذي يجمع العراقيني 
ف��ي غربته��م. وقدم اغنية م��ن أحلانه، 
جت��اوب معها اجلمهور، ث��م ابدعت رؤيا 
غالب، مع هاش��م الس��عدي في تقدمي 
باقة من االغاني العراقية السبعينية، 
املمثل  الشاب  ومعهم  والكالسيكية، 
غال��ب جواد ال��ذي غن��ى )يقولون غني 
بف��رح( لقحطان العطار. مع بعض من 

اغاني ام كلثوم.

المقهى الثقافي العراقي في لندن يطفئ الشمعة السادسة

جانب من االحتفالية

بغداد - حذام يوسف:
احتفالية موسيقية  أجواء  وسط 
وعل��ى قاع��ة اجلواه��ري، احتف��ى 
ملتقى اخلميس االبداعي بالفائزين 
وزارة   / للدول��ة  االب��داع  بجائ��زة 
الثقافة، أدار اجللسة الشاعر علي 
باإلبداع  اليوم نحتف��ي  ش��بيب:" 
العراق��ي وهو يتألق برغم هجمات 
الظ��الم، صناع اجلم��ال يتواصلون 
في ادائهم االبداعي، من اجل اعادة 
بن��اء محيطه��م املعرف��ي، يظل 

االبداع:
يظ��ل ال��ورد فواح��ا اذا م��ا امهل 

القدر 
ل��م  وان  معط��اء  االرض  وتبق��ى 

يسقط املطر 
وضوء الفجر لن يسود ان غابت له 

شمس 
وموج البحر ال يفن��ى اذا ما امهل 

القدر 
ومهم��ا ج��ارت الدنيا فال تنس��ى 

محبتها 
ول��وال احل��ب ال يبقى به��ا خير وال 

بشر 
الكلمة االولى كانت للشاعر عدنان 
الفضلي رئيس امللتقى الذي رحب 
باحلض��ور باس��م امللتقى وباس��م 
احتاد االدباء ، مؤكدا على تواصلهم 

مع اجنازات املبدعني ، "حيث 

مت تكرميه��م الي��وم هو تك��رمي لنا، 
اليوم جنتمع لنكرم أنفسنا بكم"، 
بعده��ا كلم��ة للش��اعر ابراهيم 
اخلياط ، الذي أك��د على أهمية ان 
يك��ون للمبدع موق��ف من قضايا 
وطن��ه، وألن��ه احتف��ال بالفائزين 
ومنه��م املوس��يقار محم��د أمني 
عزت ، ف��كان البد أن يك��ون هناك 
ص��وت املوس��يقى للفن��ان فاضل 
املياح��ي عب��ر قطعة موس��يقية 
م��ن تأليفه واغنية من احلانه، وفي 
خت��ام اجللس��ة وزع��ت ش��هادات 
التقدير مع ل��وح اجلواهري لإلبداع 
للفائزي��ن ف��ي اجلائ��زة م��ن قب��ل 
والشاعر  اجلواهري  الدكتورة خيال 
جب��ار الك��واز والباحث 

حسني اجلاف .

ملتقى الخميس اإلبداعي يكّرم 
الفائزين بجائزة اإلبداع لعام 2016

الصباح الجديد - وكاالت:
كش��ف النجم العاملي ف��ال كيلمر 
بطل فيلم "بامتان لألبد"، أنه مصاب 
مبرض سرطان احلنجرة ويحاربه خالل 

العامني املاضيني.
وصرح كيلمر خ��الل لقاء تليفزيوني 
بإصابته، بعد ما وّجه خالله معجب 
س��ؤاالً لكيلمر بحقيقة الشائعات 
التي تتردد من��ذ 2015 عن مهاجمة 

السرطان له.
وأكد كيلمر في مع��رض إجابته أنه 
بالفع��ل كان يعالج من الس��رطان 
خالل العام��ني املاضيني، في حني لم 
يبِد أي أس��باب عن إصراره على نفي 

هذه احلقيقة طوال هذه املدة.
كيلمر من أبرز جن��وم هوليوود الذين 
ملعوا ف��ي فترة التس��عينيات، حيث 

بأدواره  اش��تهر 
ف��ي أف��الم "بات 
إيفر"  ف��ور  م��ان 
و"توب  و"هي��ت" 

جن".
ممث��ل  ه��و  كيلم��ر 

أميركي. في األصل ممثل 
مس��رحي، أصبح مشهورا 

بع��د   1980 منتص��ف  ف��ي 
سلس��لة من الظه��ور في أفالم 
ب��دءا من "س��رية  الكوميدي��ا، 
للغاي��ة "، )1984(، ث��م عب��ادة 
حقيقي  عبقري  الكالسيكية 
)1985(، وكذلك عمل في أفالم 
احلركة الرائجة، مبا في ذلك دور 
في توب غان، وقام بدور قيادي 

في الصفصاف.

فال كيلمر يكشف عن مرضه 
الذي يحاربه منذ سنتين

الصباح الجديد - وكاالت:
ط��راز  م��ن  طائ��رة  متكن��ت 
"س��ي919 " صينية الصنع، 
اجلمع��ة، م��ن اإلق��الع للمرة 
األولى بنجاح، في تقدم تقني 
يعكس طموح��ات بكني في 

هذا اجملال.
الت��ي  الطائ��رة،  وصمم��ت 
الشركة احلكومية  صنعتها 

)كومرش��ال  "كوم��اك" 
إيركراف��ت كوربوريش��ن أوف 
اجملموعتني  ملنافسة  تشاينا(، 
إيرب���اص  العمالقت���ني 

وبويِن�غ.
للرحالت  الطائ��رة  وأقلع��ت 
املتوسطة، اجلمعة، من مطار 
ش��نغهاي الدول��ي في رحلة 
أن تستغرق  يفترض  جتريبية، 

الساعة،  ونصف  ساعة 
كما ذك��ر صحافيون من 
وكال��ة فران��س برس في 

املكان.

أول طائرة صينية الصنع تحلق بنجاح


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

