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تتقدم أسرة تحرير "الصباح الجديد" بأحر 
التعازي والمواساة ألسرة وذوي الفقيد االستاذ 

نوشيروان مصطفى زعيم حركة التغيير 
الكردية، والذي غيبه الموت صباح امس 

الجمعة في السليمانية، وبذلك فقدنا احد 
الرموز المناضلة في الساحة الكردية والوطنية 

والذي كرس حياته للنضال من اجل تحقيق 
السالم والتحرر.

نسأل الباري عز وجل ان يسكنه فسيح جناته، 
وإنا هلل وإنا اليه راجعون.

"          " تنعى
زعيم حركة التغيير

بغداد - أسامة نجاح:
أعلنت قيادة العمليات املشتركة 
ي��وم، أم��س اجلمعة ، ع��ن حترير 
حيي الورش��ان واالقتصاديني في 
الس��احل األمين للموص��ل ورفع 
العلم العراقي فوق املباني ، فيما 
أش��ارت قوات الشرطة االحتادية 
إلى أنها ، تس��يطر على 291كم 

في الساحل األمين من املدينة . 
قي��ادة  باس��م  الناط��ق  وق��ال 
العملي��ات املش��تركة العمي��د 
الركن يحي��ى رس��ول إن "قوات 
مكافح��ة اإلره��اب متكن��ت من 
حترير حي الورش��ان في الساحل 
األمي��ن للموص��ل ورف��ع العل��م 

العراقي فوق مبانيه". 
وأضاف رس��ول في حديث خاص 
اجلدي��د‘‘  ‘‘الصب��اح  لصحيف��ة 
االحتادي��ة  الش��رطة  "ق��وات  إن 
والرد الس��ريع والل��واء املدرع ٣٤ 
الفرقة املدرعة  التاسعة متكنت 
من حتري��ر ح��ي االقتصاديني في 
 ، للمدين��ة"  األمي��ن  الس��احل 
مشيراً إلى أنها" متكنت من رفع 

العلم العراقي فوق مبانيه". 
قي��ادة  أعلن��ت  جانبه��ا  م��ن 
الشرطة االحتادية ، أمس اجلمعة 
، إنه��ا تس��يطر عل��ى 291ك��م 
في الس��احل األمين م��ن مدينة 
املوص��ل، فيم��ا أش��ارت إل��ى إن 
"داعش" جلأ إلى إحراق ش��بكات 

اجمل��اري في حي 17 مت��وز بالنفط 
االسود. 

وق��ال قائ��د الش��رطة االحتادية 
الفري��ق رائد ش��اكر ج��ودت في 
بي��ان تلقت صحيف��ة ‘‘الصباح 
اجلديد‘‘ نسخة منه إن " قطعات 
االحتادي��ة متكنت من  الش��رطة 
فرض س��يطرتها على مساحة 
تقدر 291ك��م من أراضي اجلانب 
األمي��ن ف��ي املوص��ل"، مبينا إن 
"هذه الق��وات أجل��ت 270 ألف 
مدني منذ انط��اق املعركة في 

ال�19 من شباط املاضي". 
وأضاف جودت ان "ه��ذه القوات 
إلج��اء  آمن��ة  مم��رات  فتح��ت 
العائات من مناطق االقتصاديني 
و17مت��وز وتنقلهم الى مخيمات 
إن  ال��ى  مش��يرا  النازح��ني"، 
"التنظيم جلأ الى إغراق شبكات 
اجمل��اري في جن��وب ح��ي 17متوز 
بالس��احل األمين بالنفط األسود 
وإحراقها ملنع طائراتنا املس��يرة 
من رص��د عناصره��م املنهزمة 

باجتاه املدينة القدمية".
الش��رطة  "قطع��ات  إن  وأك��د 
االحتادي��ة ف��ي احمل��ور الش��مالي 
 3 ودم��رت  داعش��ياً   13 قتل��ت 
عجات مفخخة ومفرزة للهاون 
ومضافتني خال تطهير احلافات 

النهائية من حي 17 متوز". 
وفي سياق متصل أعلن الناطق 

الشعبي  باس��م هيئة احلش��د 
ك��رمي الن��وري ع��ن حتري��ر مطار 
سهل سنجار العسكري جنوب 

القيروان، غرب املوصل. 
‘‘الصباح  النوري لصحيفة  وقال 
اجلدي��د‘‘  إن "ق��وات اللواءين 13 

و14 حررت مطار س��هل سنجار 
العسكري  جنوب القيروان". 

وأض��اف أن "ه��ذا املط��ار يع��د 

م��ن املطارات املهمة لوجس��تياً 
واستراتيجيا". 

تتمة ص3

تحرير حيي "االقتصاديين" و"الورشان" في أيمن الموصل
بعد سيطرة القّوات المشتركة على مساحة291 كم من غربي المدينة

القوات املشتركة تفتح ممرات آمنة إلجالء العائالت 

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعل��ن الدي��وان امللك��ي األردن��ي، أن 
العاه��ل االردن��ي عب��د اهلل الثاني 
والرئي��س العراق��ي ف��ؤاد معصوم 
أك��د أهمية تأمني الطري��ق الدولي 
الرابط ب��ني الع��راق واألردن، إضافة 
إل��ى اإلس��راع بتنفيذ خ��ط أنبوب 
نفط البص��رة – العقب��ة، فيما عّد 
العاه��ل األردن��ي أن عم��ان وبغداد 
تقفان في خندق واحد في مواجهة 

خطر "اإلرهاب".

وقال الديوان في بيان اطلعت عليه 
"الصباح اجلدي��د"، إن "عاهل األردن 
املل��ك عب��د اهلل الثان��ي والرئي��س 
العراق��ي فؤاد معص��وم أكدا خال 
مباحثاتهما في عمان أهمية تأمني 
الدولي  والطري��ق  احلدودية  املناف��ذ 
الواص��ل ب��ني البلدي��ن، إضافة إلى 
اإلس��راع بتنفيذ خط أنبوب النفط 
م��ن مدين��ة البص��رة العراقية إلى 

ميناء العقبة".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
تلقى الرئيس الس��وري بشار األسد، 
"رسالة ش��فهية" من رئيس الوزراء 
العراق��ي حي��در العبادي أك��د فيها 
أهمية اس��تمرار التعاون في محاربة 
احل��دود  عل��ى  "داع��ش"  تنظي��م 
املش��تركة ب��ني البلدي��ن، فيم��ا رأى 
األس��د أن أي إجناز يحققه اجليش��ان 
صعي��د  عل��ى  والعراق��ي  الس��وري 
محارب��ة "اإلره��اب" يش��كل خطوة 
مهم��ة عل��ى طري��ق إع��ادة األم��ن 

واالستقرار.

الس��ورية  األنب��اء  وكال��ة  وذك��رت 
الرسمية "س��انا"، أن "الرئيس بشار 
األس��د تلقى رس��الة ش��فهية من 
رئيس ال��وزراء العراقي حيدر العبادي 
نقله��ا مبعوث��ه مستش��ار األم��ن 
الوطني فالح الفياض خال استقبال 
الرئي��س ل��ه "، مبين��ة أن "العب��ادي 
أكد في رس��الته الش��فهية أهمية 
االس��تمرار في تعزيز التعاون القائم 
بني س��ورية والعراق في حربهما ضد 

التنظيمات اإلرهابية التكفيرية.
تتمة ص3

معصوم والعاهل األردني يؤكدان 
أهمية تأمين الطريق الدولي 

ومساعدة الجالية العراقية

رسالة شفوية من العبادي لألسد 
حول تعزيز التعاون لدحر اإلرهاب

عمليات دجلة تعلن نتائج جهدها العسكري 
في ديالى وتؤكد سيطرتها الكاملة

بقايا فلول داعش يلفظون أنفاسهم 
األخيرة ويتشبثون بالشائعات 23

بغداد ـ الصباح الجديد:
اك��د االمني الع��ام جلامعة الدول 
العربي��ة احم��د اب��و الغي��ط ان 
االولوية في العراق يجب ان تكون 
للحفاظ على وح��دة الدولة في 
ظل اعاء سيادة القانون ومبادئ 

الدميقراطية.
وذك��ر بي��ان ص��در ع��ن اجلامعة 
وتابعت��ه "الصب��اح اجلديد" ان " 
ابو الغيط اك��د في لقاء مع وفد 
برملان��ي عراق��ي ح��رص اجلامعة 

عل��ى احت��رام حق��وق االنس��ان 
ومبدأ املواطنة والسعي للوصول 
الى وفاق وطن��ي كامل مبا يقطع 
الطريق امام كل ما من ش��أنه ان 

يخل بأمن واستقرار العراق.
واضاف البيان ان " الوفد برئاسة 
النائ��ب قتيبة اجلب��وري اطلع ابو 
الغي��ط عل��ى ابع��اد التحدي��ات 
العراق  يواجهه��ا  الت��ي  اخملتلفة 
االره��اب  رأس��ها خط��ر  وعل��ى 
اضاف��ة ال��ى تفاق��م مش��كلة 

الى  العراقيني  النازح��ني  ماي��ني 
التنموية في  جان��ب التحدي��ات 

عدد من القطاعات احليوية".
واكد الوفد "االولوية التي توليها 
ومؤسس��اتها  العراقية  الدول��ة 
لتعزي��ز ال��دور العرب��ي للع��راق 
وس��عيه لانخ��راط ف��ي العمل 
العربي املشترك بخاصة في اطار 
نش��اطات جامعة الدول العربية 
العربي��ة  املؤسس��ة  بوصفه��ا 

االم".

بغداد - وعد الشمري:
أم��س  الوطني��ة،  ائت��اف  أك��د 
اجلمع��ة، اس��تمرار حوارات��ه مع 
تيار االحرار، وفيما اش��ار إلى أنها 
ل��م ترتق إلى مس��توى التحالف 
بع��د، توقع حصول��ه قبل أو بعد 
االنتخاب��ات بحس��ب م��ا تص��ل 
اليه نتائج املباحثات املش��تركة، 
الفتاً إلى تبادل رسائل عن الوضع 
العراق��ي بني إياد عاوي والس��يد 

مقتدى الصدر.

يأتي ذل��ك في وقت، اف��اد اجمللس 
االس��امي االعل��ى بع��دم وجود 
مخاوف م��ن خس��ارة الصدريني 
للس��نوات  حلف��اء  بوصفه��م 
االخيرة، الفتاً إلى وجود مشتركات 
بني الطرفني ال ميكن فضها مبجرد 

التفاهم مع ائتاف الوطنية.
وقال النائ��ب عن ائتاف الوطنية 
عبد الك��رمي عبطان ف��ي حديث 
مع "الصباح اجلديد"، أن "حوارات 
مكثف��ة ومس��تمرة جنريها االن 

مع تي��ار االحرار ممث��ل الصدريني، 
وتوج��د هناك رس��ائل متواصلة 
بني إي��اد عاوي والس��يد مقتدى 
الص��در تتضمن بع��ض القضايا 

املشتركة".
وتاب��ع عبطان أن "ه��ذه احلوارات 
ل��م ترت��ق بع��د إل��ى مس��توى 
التحال��ف"، لكنه لم يس��تبعد 
حصوله "س��واء قبل االنتخابات 
أو بعدها بحس��ب ما تصل إليه 

النقاشات".

وذكر ان "االي��ام حبلى باملفاجآت 
السياس��ية الس��يما وأن عاوي 
يس��عى ومن خال اجلهات املؤثرة 
بالش��ارع العراق��ي اخل��روج م��ن 

الوضع احلالي".
ويؤكد عبطان "وجود العديد من 
املش��تركات لدى ائتاف الوطنية 
الصدري��ني، ف��ي مقدمتها  م��ع 
امتاكهما خط��اً عروبياً يحافظ 
على اس��تقال الشعب العراقي 

بجميع طوائفه وقومياته".

ويج��د أن "الطرف��ني وم��ن خال 
مواقفهم��ا ض��د التقس��يم مما 
يجعلهما قريب��ني من بعضهما 
ف��ي اغل��ب ال��رؤى والطروح��ات 

السياسية".
ولف��ت النائب ع��ن الوطنية إلى 
أن "الرس��ائل بني عاوي والصدر 
تتمحور حول وض��ع البلد احلالي 
ومحارب��ة الفاس��دين وتقدميهم 

إلى القضاء.
تتمة ص3

أبو الغيط يؤكد أهمية
الحفاظ على وحدة العراق

المجلس اإلسالمي غير متخوف على مستقبل عالقاته مع األحرار بسبب "عالوي"

الوطنية: حوارات الصدريين مستمرة.. لكنها لم ترتق لمستوى التحالف

السليمانية ـ عباس كاريزي: 
اعلن��ت حرك��ة التغيي��ر رس��مياً 
وف��اة منس��قها العام نوش��يروان 
مصطف��ى امني عن عم��ر ناهز 73 

عاماً بعد صراع طويل مع املرض.
واضاف املتحدث الرس��مي باس��م 
احلركة ش��ورش حاجي ان املنسق 
العام للحركة توفي في الس��اعة 
الثامن��ة م��ن صباح ي��وم اجلمعة 
املص��ادف 19-5-2017 ف��ي منزله 
مبنطق��ة زه ركتة بع��د عودته من 
رحل��ة عاجي��ة اس��تمرت الكث��ر 
م��ن ع��ام قضاه��ا ف��ي العاصمة 

البريطانية لندن.  
واكد حاجي في تصريح تلفزيوني 
مقتضب ان حرك��ة التغيير تؤكد 
بقاءها على النه��ج ذاته والطريق 
االصاحي الذي س��لكه نوشيروان 
مصطفى، وفي حني عزى الشعب 
الكردي بهذا املصاب اجللل، اكد ان 

القضي��ة الكردية قد فقدت بوفاة 
نوش��يروان مصطف��ى اح��د اهم 

اركانها.  
وكان املنسق العام حلركة التغيير 
ق��د ع��اد بطائرة خاصة م��ن لندن 
املنصرم وس��ط تعتيم  االس��بوع 
اعامي، حيث ذكرت مصادر مقربة 
م��ن احلرك��ة، ان صحته ش��هدت 
تراجعاً خطيرًا ما منعه من الظهور 
في وسائل االعام او استقبال احد 

من الراغبني بالترحيب بعودته.  
واعلنت احلركة ان جثمانه سيوارى 
الثرى في الس��اعة العاش��رة من 
صباح اليوم الس��بت 2017-5-20 
خال مراس��يم خاصة تقام بهذه 
املناس��بة االليمة، في غضون ذلك 
جتمع عش��رات اآلالف م��ن املعزين 
ام��ام منزل املنس��ق الع��ام حلركة 

التغيير.
تفصيات ص2

بعد صراع طويل مع المرض 

زعيم حركة التغيير والحركة اإلصالحية
في اإلقليم نوشيروان مصطفى ينتقل إلى جوار ربه

تقريـر

متابعة

بغداد ـ الصباح الجديد:
مغت��رب  عراق��ي  طبي��ب  اب��دى 
م��ن  املزي��د  الج��راء  اس��تعداده 
للمقاتلني  والتدري��ب  العملي��ات 

اجلرحى داخل العراق.
وذك��ر بي��ان ملكتب رئي��س الوزراء 
اطلع��ت عليه "الصب��اح اجلديد" 
ان رئي��س مجل��س ال��وزراء حيدر 
العبادي استقبل الطبيب العراقي 
املدرس  االخصائي منجد  املغترب 

، واثن��ى عل��ى اس��تعداده الجراء 
املزي��د م��ن العملي��ات والتدريب 
للمقاتل��ني اجلرحى داخ��ل العراق 
مبج��ال تخصص��ه ف��ي جراح��ة 
العظام واملفاصل وزراعة االطراف 
االلكترونية ، كما مت منحه شهادة 

تقديرية تكرميا جلهوده" .
العبادي بكف��اءة االطباء  واش��اد 
الوطنية  العراقي��ني ومواقفه��م 
التي يتمتعون  املهنية  والسمعة 

به��ا ب��ني اقرانهم ف��ي بقية دول 
العالم .

واك��د العب��ادي بحس��ب البيان" 
ان توجهن��ا ينص��ب عل��ى جل��ب 
التقني��ات الطبي��ة احلديث��ة الى 
جرح��ى  ملعاجل��ة  الع��راق  داخ��ل 
الق��وات املس��لحة واملدني��ني من 
االرهابي��ة  االعت��داءات  ضحاي��ا 
الطبية  الك��وادر  وباالعتماد على 

العراقية".

طبيب عراقي مغترب يبدي استعداده 
لزراعة األطراف اإللكترونية للمقاتلين

بغداد ـ الصباح الجديد:
البحري��ة  الق��وات  أرس��لت 
األميركي��ة حامل��ة الطائرات 
"رونال��د ريغان" إل��ى منطقة 

شبه اجلزيرة الكورية.
وأوضح��ت قناة "س��ي أن أن"، 
أن هذه اخلطوة مرتبطة بزيادة 
التوتر ف��ي املنطقة بعد إجراء 

بيونغ يانغ جتربة إطاق صاروخ 
بالس��تي، ليلة 13 إلى 14 ايار 

اجلاري.
وأضافت أن حامل��ة الطائرات 
س��تجرى  ريغ��ان"  "رونال��د 
مناورات م��ع حاملة الطائرات 
"كارل فينس��ون" الناش��طة 

في املنطقة.

وكان��ت بيون��غ يان��غ أك��دت، 
يوم 15 أيار، جن��اح جتربة إطاق 
متوس��ط  بالس��تي  ص��اروخ 
املدى، وحل��ق الصاروخ الكوري 
دقيق��ة،   30 مل��دة  الش��مالي 
وقط��ع مس��افة بلغ��ت 800 
كيلومت��ر قبل س��قوطه في 

بحر اليابان.

حاملة الطائرات "رونالد ريغان"
تتوجه إلى شبه الجزيرة الكورية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أفاد مص��در أمني ف��ي محافظة 
نينوى، باعتقال قيادي في "داعش" 
مق��رب م��ن زعي��م التنظيم في 
الساحل األمين من املوصل، مشيراً 
إلى أن��ه أدلى مبعلوم��ات "مهمة 
وخطي��رة" عن أبو بك��ر البغدادي 
ومخططات للتنظيم الستهداف 

مدن عراقية مختلفة.

وقال املص��در في حديث صحفي، 
إن "ق��وة أمني��ة وبع��د معلومات 
اس��تخبارية دقيق��ة متكن��ت من 
اعتق��ال اإلرهابي املدع��و )خ، ش( 
املقرب��ني  القيادي��ني  اح��د  وه��و 
م��ن البغ��دادي بالس��احل األمين 
م��ن مدين��ة املوصل حي��ث أدلى 
مبعلوم��ات مهم��ة ع��ن عصابات 
وخططه��م  اإلرهابي��ة  داع��ش 

وحتركاته��م ف��ي الس��احل األمين 
وبع��ض نواي��ا البغ��دادي وخاياه 
النائم��ة في مدينة بغ��داد والتي 
األمني��ة  الق��وات  أحبطته��ا 

واألجهزة االستخبارية".
"املعتق��ل  أن   ، املص��در  وأض��اف 
أدل��ى مبعلومات غاية في األهمية 
واخلطورة مكن��ت القوات األمنية 
م��ن الوص��ول ملطلوب��ني وأماكن 

عملي��ات  وأحبط��ت  تواجده��م 
إرهابي��ة كادت أن تق��ع في بعض 

املدن العراقية".
وفي س��ياق آخ��ر اعل��ن املتحدث 
باس��م وزارة الداخلي��ة العمي��د 
س��عد مع��ن، ان قوة من ش��ؤون 
الوزارة عثرت على كدس عتاد تابع 
ل�"داعش" في الساحل االيسر من 
املوص��ل، مبين��اً ان الكدس يضم 

مدفع هاون وعبوات ناسفة.
وق��ال معن في بيان اطلعت عليه 
"الصب��اح اجلدي��د" ان "ق��وة من 
ش��ؤون وام��ن محافظ��ة نين��وى 
متكن��ت م��ن العثور عل��ى كدس 
للعتاد في الس��احل األيس��ر من 
مدين��ة املوصل"، مبين��اً ان "هذه 
العملي��ة تأت��ي مبتابعة واش��راف 
م��ن مدير ع��ام ش��ؤون الداخلية 

واألمن اللواء حس��ني عبد الهادي 
محبوبة".

واض��اف معن ان "الك��دس التابع 
لتنظي��م داع��ش كان مخب��أ في 
دار قي��د االنش��اء مبنطق��ة ح��ي 
الشرطة"، مشيرا الى ان "الكدس 
يحتوي عل��ى مدفع هاون عيار ٢١ 

ملم...
تتمة ص3

مقرب من البغدادي يدلي بمعلومات خطيرة عن زعيم داعش ومخططات التنظيم

نوشيروان مصطفى



شؤون عراقية2

السليمانية ـ عباس كاريزي: 

اعلن��ت حرك��ة التغيي��ر رس��مياً 
نوش��يروان  العام  وفاة منس��قها 
مصطفى امني عن عم��ر ناهز 73 

عاماً بعد صراع طويل مع املرض.
باسم  الرس��مي  املتحدث  واضاف 
احلركة ش��ورش حاجي ان املنسق 
العام للحركة توفي في الس��اعة 
الثامن��ة م��ن صباح ي��وم اجلمعة 
املص��ادف 19-5-2017 ف��ي منزله 
مبنطق��ة زه ركتة بع��د عودته من 
رحل��ة عالجي��ة اس��تمرت الكث��ر 
م��ن ع��ام قضاه��ا ف��ي العاصمة 

البريطانية لندن.  
واكد حاجي في تصريح تلفزيوني 
مقتضب ان حرك��ة التغيير تؤكد 
بقاءها على النه��ج ذاته والطريق 
االصالحي الذي س��لكه نوشيروان 
مصطفى، وفي حني عزى الشعب 
الكردي بهذا املصاب اجللل، اكد ان 
القضي��ة الكردية قد فقدت بوفاة 
نوش��يروان مصطف��ى اح��د اهم 

اركانها.  
وكان املنسق العام حلركة التغيير 
ق��د ع��اد بطائرة خاصة م��ن لندن 
االس��بوع املنصرم وس��ط تعتيم 
اعالمي، حيث ذكرت مصادر مقربة 
م��ن احلرك��ة، ان صحته ش��هدت 
تراجعاً خطيرًا ما منعه من الظهور 
في وسائل االعالم او استقبال احد 

من الراغبني بالترحيب بعودته.  
واعلنت احلركة ان جثمانه سيوارى 
الثرى في الس��اعة العاش��رة من 
صباح اليوم الس��بت 2017-5-20 
خالل مراس��يم خاصة تقام بهذه 
املناسبة االليمة، في غضون ذلك 
جتمع عش��رات اآلالف م��ن املعزين 
امام منزل املنس��ق الع��ام حلركة 
التغيير، الذي توفيت زوجته شعلة 

علي قبل شهرين.
ويع��د نوش��يروان مصطفى امني 
السياس��يني  واه��م  اب��رز  اح��د 
واملثقف��ني الكرد وه��و كذلك من 
اب��رز املناضلني الذي��ن انخرط منذ 
نعومة اظافره ضمن حركة التحرر 

الكردية، ولد في محلة سرش��قام 
 ،1944 عام  السليمانية  مبحافظة 
وكان االبن األكبر لوالده مصطفى 
أم��ني، يتقن عدداً م��ن اللغات من 
بينها الكردية )اللغة األم( والعربية 
والفارس��ية واألملاني��ة واإلجنليزية، 
ت��زوج ع��ام 1981 وله ثالث��ة ابناء 

ولدان وبنت.
ف��ي  السياس��ي  ش��وطه  ب��دأ 
أثناء دراس��ته ف��ي كلي��ة العلوم 
السياس��ية، ف��ي بغ��داد والتحق 
حينها باحتاد طلبة كردس��تان، ثم 
الكردس��تاني  الدميقراطي  باحلزب 
بزعام��ة مال مصطف��ى البارزاني، 
ثم تركه واسس مع مجموعة من 
تنظيم  املناضلني  الكرد  الش��باب 
بعد  »عصب��ة كادحي كردس��تان 

األزم��ة الداخلّي��ة الت��ي عصفت 
الكردس��تاني  بالدميقراط��ي 
س��نة 1966، واس��تقالة املكت��ب 
إبراهي��م  بزعام��ة  السياس��ي 
أص��در  وج��الل طالبان��ي،  أحم��د 
مجل��ة »زركاري« )التحري��ر( بداية 
السبعينيات، فحكمت السلطات 
العراقّية عليه باإلعدام، ما اضطره 
للهرب إلى النمسا، والتحق بإحدى 

جامعاتها.
ع��اد إل��ى كردس��تان الع��راق بعد 
التوقيع عل��ى اتفاقّي��ة اجلزائر بني 
ش��اه إي��ران وزعي��م النظ��ام املباد 
صدام حسني س��نة 1975، وتراجع 
احلراك الكردي نتيجة قطع الش��اه 
اإلمدادات العس��كرّية ع��ن الكرد، 
اسهم في تأسيس االحتاد الوطني 

الكردس��تاني عام 1975 في سوريا 
الى جانب جالل طالباني وعادل مراد 
وف��ؤاد معص��وم وعبد ال��رزاق عزيز 

وكمال فؤاد وعمر شيخ موس.
أصبح نائب��اً لالمني الع��ام لإلحتاد 
ج��الل  الكردس��تاني  الوطن��ي 
طالبان��ي، ويعد م��ن أب��رز قيادات 
االحت��اد الوطن��ي الذي��ن عارض��وا 
ووقفوا ضد سياسات الغرمي احلزب 
الدميقراط��ي الكردس��تاني بقيادة 

مسعود بارزاني.
ص��دام  نظ��ام  س��قوط  وعق��ب 
الوطن��ي  االحت��اد  وانخ��راط 
العملّي��ة  ف��ي  الكردس��تاني 
السياس��ّية ورئاس��ة الطالبان��ي 
مجل��س احلك��م االنتقال��ي، تبّنى 
إصالحّي��اً  توّجه��اً  مصطف��ى 

داخ��ل احلزب، يطالب بالش��فافّية 
ومكافحة الفساد، وإعادة هيكلة 

مؤسسات احلزب.
اس��س أواخ��ر ع��ام 2006 بعد ان 
أعلن استقالته من االحتاد الوطني 
ش��ركة وش��ه أي الكلم��ة، والتي 
اصدرت صحيفة اسبوعية باللغة 
الكردية، وانشأت موقعاً إلكترونياً 
www. بعن��وان س��به ي أي الغ��د

sbeiy.com. في بداية سنة 2009 
اس��س حركة التغيي��ر )گڕڕان( ، 
و قاد نوش��يروان مصطفى قائمة 
قوائم  ع��ن  انتخابي��ة منفصل��ة 
األح��زاب األخ��رى ف��ي كردس��تان 
العراق والتي متكنت بعد املشاركة 
في انتخابات برملان كردس��تان عام 
2009 من احلصول على 25 مقعداً 

برملانياً من اصل 111 مقعداً، وبذلك 
أصبحت ثاني أكب��ر كتلة برملانية 
وأصبح��ت أكبر قوة معارضة على 

مستوى اقليم كردستان. 
رعى الى جان��ب صديقه التاريخي 
جالل طالباني العام املاضي 2016 
توقيع اتفاق سياس��ي شامل بعد 
س��نوات م��ن الص��راع م��ع االحتاد 
ان��ه  اال  الكردس��تاني،  الوطن��ي 
ونتيجة ملعارضة احلزب الدميقراطي 
وبن��ود  لتفاصي��ل  الكردس��تاني 
االتفاقي��ة التي عدها اس��تهدافاً 
مباش��رًا له، بقيت االتفاقية حبرًا 
عل��ى ورق، وه��و م��ا دف��ع بحركة 
التغيير واغلب قيادة االحتاد الوطني 
الى االعالن مرارًا التمسك باالتفاق 

والعمل على تنفيذ بنوده.  

زعيم حركة التغيير والحركة اإلصالحية في اإلقليم 
نوشيروان مصطفى ينتقل إلى جوار ربه

بعد صراع طويل مع المرض
د.علي شمخي 

يتناغم الوعي االعالمي مع الوعي السياس��ي 
ومالم يجيد السياس��ي التعامل مع وس��ائل 
االعالم س��يواجه مشكالت قد تفضي بعمله 
ومس��تقبله في اجملال السياس��ي الذي يعمل 
فيه وف��ي دول تتمتع باحلريات العامة وتس��ود 
فيها حري��ة التعبير وحرية ال��رأي والرأي االخر 
تظه��ر متالزمة االع��الم والسياس��ة بثنائية 
واضح��ة وتتفاعل فيه��ا كل اش��كال التأثير 
بالرأي العام وف��ي كل االحوال ان هذا التفاعل 
والتأثي��ر ه��و عالمة م��ن العالم��ات الصحية 
والصحيح��ة للنظ��ام الدميقراط��ي ودميوم��ة 
تدف��ق املعلوم��ات وتأم��ني حق احلص��ول على 
ه��ذه املعلوم��ات بالنس��بة للصحفي��ني في 
كل مج��االت العم��ل االعالم��ي وتلب��ي هذه 
املظاهر ايضا رغبات وس��ائل االعالم والقائمني 
عليه��ا ف��ي التعرف عل��ى احلقائ��ق وتقدميها 
ال��ى اجلمهور الع��ام وبالتاكي��د ان هذه احلرية 
التعني الفوض��ى والتعني جتاوز اخلطوط احلمر 
وانتهاك اخالقي��ات االعالم لكن مايحصل في 
الع��راق ينذر بالكثير من اخلط��ر ويقترب كثيراً 
م��ن الفوضى بغي��اب واض��ح لتنظيم العمل 
االعالم��ي  وتتفاق��م خط��ورة مايحص��ل في 
العراق من تداعيات سياسية يجري توظيفها 
اعالمي��اً بنحو مش��وه م��ع جه��ل الكثير من 
السياس��يني باطر ومبادئ العمل السياس��ي 
والتعامل مع الصحفيني وضعف وعي العديد 
من السياس��يني ف��ي التحك��م بالتصريحات 
وضب��ط ايق��اع النص السياس��ي ال��ذي يبث 
وينش��ر عبر الفضاء االعالمي بكل اش��كاله 
املرئي واملس��موع واملقروء وقد ساهمت مواقع 
التواص��ل االجتماع��ي وحرية انتش��ار وتبادل 
االفكار فيه��ا في صنع فوض��ى كبيرة مبنية 
على اكاذيب واش��اعات وتخمينات واجتهادات 
وحتلي��الت غي��ر متوازن��ة صب��ت جميعها في 
مص��ب االخب��ار ويتداولها في كل ي��وم فئات 
عريض��ة من اجملتمع العراقي ويتأثر مبضامينها 
مالي��ني العراقي��ني وتنعك��س نتائجه��ا على 
الواق��ع السياس��ي وتتس��بب بازم��ات كثيرة 
ومتتالية تعرقل من عمل احلكومة وتوجهاتها 
في تثبيت دعائم االس��تقرار واالمن .. والبد من 
القول ان مس��ؤولية ايقاف هذه الفوضى تقع 
على عاتق الطرفني السياس��يني واالعالميون 
وتتطل��ب وعياً يتنامى ويتصاع��د ويرتقي الى 
مس��توى التحدي��ات الت��ي يواجهه��ا العراق 
فهناك اليوم عش��رات السياسيني الذين تبؤا 
مراك��ز مهم��ة في الدول��ة العراقي��ة من دون 
حيازته��م ح��داً ادنى م��ن الوعي السياس��ي 
والثقاف��ة ف��ي اط��الق التصريحات مم��ا ادخل 
املؤسس��ات الت��ي ميثلها هؤالء السياس��يون 
ف��ي مش��كالت كبي��رة م��ع وس��ائل االعالم 
وباملقابل هناك عش��رات الصحفيني وعشرات 
املؤسس��ات االعالمية التي المتتل��ك الرصانة 
والقدرة ف��ي ادارة العمل االعالمي وتفتقر الى 
منظومة قانونية واخالقية تس��تند اليها في 
تقدمي خدمات االعالم وتتجاوز كثيرا اخالقيات 
االعالم مبا ميس االمن الوطني  ومبا يس��يء الى 
س��معة وخصوصيات االفراد ب��كل عناوينهم 
واحل��ل يكم��ن ف��ي معرف��ة كل ط��رف حلدود 
واخالقي��ات عمل��ه وتنظيم العم��ل االعالمي 
وتنقيته من الطارئني وتفعيل منظومة قوانني 
العم��ل االعالمي مب��ا يوقف االنته��اكات التي 
وصلت الى مس��توى غير مس��موح به في كل 

دول العالم.

في السياسة 
واإلعالم

تقـرير

سايمون هندرسون*

للرئي��س  األول��ى  الرحل��ة  تُعتب��ر 
األمريك��ي دونالد ترام��ب إلى اخلارج 
- وهي جولة تس��تغرق تس��عة أيام 
م��ن املقرر أن تب��دأ هذا األس��بوع - 
طموحة إلى ح��ّد كبير على صعيد 
كل من اجلغرافي��ا )الرياض والقدس 
وبيت حلم وروما وبروكسل وصقلية( 
والسياسة )اإلرهاب، وإيران، والسالم 
في الشرق األوسط، وحلف »الناتو«، 
لتبلور  ونظ��راً  العاملي(.  واالقتص��اد 
توليه  من��ذ  تفضي��الت سياس��ته 
ع��ن  التدقي��ق  س��يتم  منصب��ه، 
كثب ف��ي كل كلمة ينط��ق بها أو 
تعبير يرتس��م على وجه��ه. غير أن 
البديهي��ات تتخط��ى املضمون في 
ظل الظروف الراهنة - فعلى سبيل 
املثال يتجنب جدول األعمال املنشور 
لقم��ة الري��اض أي ذك��ر للمواضيع 
الهامة مث��ل التعامل مع تنظيمي 
»الدول��ة اإلس��المية« و »القاعدة«، 
ومواجهة أعمال الش��غب اإليرانية، 

العرب��ي  بالس��الم  النه��وض  أو 
اإلس��رائيلي. ومع ذلك، هناك فرص 

في كل واحد من هذه اجملاالت.

إيجاد تركيز مشترك على اإلرهاب
من املتوّقع أن يشارك الرئيس ترامب 
فى ث��الث مؤمترات قمة خالل جولته 
ف��ي الري��اض: إحداهم��ا م��ع امللك 
سلمان وأخرى مع قادة دول »مجلس 
التع��اون اخلليجى« وقم��ة ثالثة مع 
قادة من جميع انحاء العالم العربى 
واإلس��المي. وفي احلالة األخيرة، من 
املقرر أن يُلقي خطاباً عن اإلس��الم، 
يُحتمل أن يكون أشبه بحقل ألغام، 
ألن العديد من املس��ؤولني احلاضرين 
س��يصّرحون حتماً بأن اإلس��الم هو 
دين سالم وال عالقة له باإلرهاب. غير 
أن خط��اب ترامب الذي أدلى به أمام 
الكونغ��رس ف��ي 28 ش��باط/فبراير 
تطرق إلى موضوع حماية الش��عب 
األمريك��ي من »اإلرهاب اإلس��المي 
املتطرف«، وشّدد فيه على الكلمات 
إرهابي«.  الثالث »متطرف. إسالمي. 
وش��رح ذلك بأنه الس��بب الذي دفع 

ب��ه إل��ى فرض قي��ود عل��ى الهجرة 
على العديد من الدول اإلس��المية. 
وأفادت بعض التقارير أن »مستشار 
األمن القوم��ي« األمريك��ي إيج. آر. 
ماكماستر حاول إقناع الرئيس ترامب 
بوق��ف اس��تخدام ه��ذا املصطلح، 
لذلك س��وف تنجلي األمور إذا جرى 
اس��تخدامه ف��ي خط��اب الرياض؛ 
وفي 16 أيار/مايو، أخبر ماكماس��تر 
الصحفي��ني ب��أن ترامب »س��يلقى 
خطاباً ملهماً ومباشراً حول احلاجة 
إلى مواجهة اإليديولوجية املتطرفة 
وأن الرئي��س يأم��ل ف��ي تكوين رؤية 
مساملة لإلسالم«. وبغض النظر عما 
سيحدث، فإن ]عرض[ صورة للرئيس 
ترامب محاطاً بأكث��ر من 50 زعيماً 
م��ن العالم اإلس��المي ق��د يقّوض 
االدع��اءات الس��ائدة ف��ي الوالي��ات 

املتحدة بأنه مناهض للمسلمني.
وف��ي مقطع آخ��ر م��ن خطابه في 
شباط/فبراير، ذكر الرئيس األمريكي 
أنه أوعز إلى البنتاغون بوضع خطة 
»لتدمير تنظيم »الدولة اإلسالمية« 
والقض��اء عليه«. ووص��ف اجلماعة 

الهمجي��ني  م��ن  »ش��بكة  بأنه��ا 
اخلارجني عن القانون قتلوا مسلمني 
ومس��يحيني، رجاالً ونس��اء وأطفال 
واملعتق��دات«،  األدي��ان  م��ن كاف��ة 
وتعه��د »بالعمل م��ع حلفائنا، مبن 
ف��ي  وحلفائن��ا  أصدقائن��ا  فيه��م 
العالم اإلس��المي، إلبادة هذا العدو 
اخلبي��ث م��ن كوكبنا«. ورمب��ا تكون 
احلكومة السعودية قد رحبت بهذه 
الصيغة، لك��ن االختالف��ات ال تزال 
تتمث��ل بكيفية جمع السياس��ات 
املناهضة ل� »داعش« مع مستقبل 
س��وريا والتهدي��د املس��تمر ال��ذي 
يش��كله تنظي��م »القاع��دة« ف��ي 
أماك��ن غير خاضع��ة للقانون مثل 
اليم��ن. وق��د اّدع��ى بع��ض كب��ار 
املس��ؤولني الس��عوديني بش��كل ال 
ي��دع مج��االً للش��ك أن تنظيم��ي 
»الدول��ة اإلس��المية« و »القاعدة« 
)جماعتان سّنيتان حصراً( يخضعان 
اإليراني.  الشيعي  النظام  لسيطرة 
وفي املقابل، يُلقي عدد ال بأس به من 
الق��ادة الذين من املق��رر أن يحضروا 
مؤمت��رات القمة في الرياض، الالئمة 

على عل��ى الوهابية حول اس��تمرار 
املتشدد  الفرع  القتالية،  االنتفاضة 
م��ن اإلس��الم ال��ذي نش��ره دع��اة 
س��عوديون في أنحاء العالم لعقود 

من الزمن.

التأثير على املترددين
قبل ي��وم واح��د من وص��ول ترامب 
إل��ى الري��اض، س��تجري االنتخابات 
الرئاس��ية في إيران حيث س��يختار 
الناخب��ون أساس��اً ب��ني اثن��ني من 
الرئيس  الرئيس��يني هما  املرشحني 
اإلصالح��ي احلال��ي حس��ن روحانى 
واملتش��دد ابراهي��م رئيس��ي. ورغم 
أنه قد يكون للنتيجة أثر كبير على 
املنطقة، إاّل أن السعوديني مقتنعني 
بأن النظ��ام اإليراني هو املش��كلة، 
ولي��س م��ن يتول��ى الرئاس��ة. ولم 
توجه الدعوة إل��ى إيران أو عميلتها 
سوريا حلضور القمة اإلسالمية في 
الرياض، ولكن طهران تشّكل محور 
املكاس��ب الت��ي يريد الس��عوديون 
حتقيقه��ا م��ن ه��ذه االجتماع��ات. 
وبص��رف النظ��ر عن تأكي��د مكانة 

اململك��ة كزعيمة للعامل��ني العربي 
واإلسالمي، يرغب السعوديون أيضاً 
ف��ي إظه��ار ق��وة وعم��ق املعارضة 
اإلس��المية لنس��خة طه��ران م��ن 

اإلسالم الشيعي الثوري.
الدول��ة  العدي��د م��ن رج��ال  أّن  إاّل 
القادم��ني إل��ى الرياض رمب��ا يترددون 
في تأييد هذا النهج. فرئيس الوزراء 
الباكستاني نواز شريف يُعتبر مقرباً 
من الس��عوديني، الذين منحوه جلوءاً 
سياس��ياً في مرحلة ما، ولكن بالده 
كانت حريصة عل��ى البقاء محايدة 
ظاهري��اً بس��بب األوض��اع املتوت��رة 
على حدوده��ا مع إيران. كما يتوخى 
الع��راق احلذر بش��كل خ��اص حيال 
طهران، وهو رمبا السبب الذي دفعه 
إل��ى إرس��ال الرئيس ف��ؤاد معصوم 
لتمثيل��ه ف��ي القمة ولي��س رئيس 
ال��وزراء حيدر العبادي ال��ذي تعتبره 

الرياض عميالً إيرانياً.
الس��ائدة،  الظ��روف  ظ��ل  وف��ي 
س��تحقق الرياض ضربة موفقة إذا 
قابوس  الس��لطان  املؤمت��رات  حضر 
حاك��م س��لطنة عم��ان، حي��ث أن 

الزعيم املوالي للغرب مييل عادًة إلى 
احلف��اظ بش��كل حذر عل��ى التوازن 
في عالقته م��ع الس��عودية وإيران. 
ومن املرجح أن يكون العاهل األردني 
امللك عب��داهلل قد خصص قس��ماً 
كبيراً من زيارته في نهاية األس��بوع 
املاضي إلى مس��قط إلقناع قابوس 
باحلضور، غير أن الس��لطان مستاء 
من السعوديني بس��بب عملياتهم 
العس��كرية املس��تمرة ف��ي اليمن، 
التي يحاول فيها حتالف دول اخلليج 
إع��ادة حكوم��ة عب��د رب��ه منصور 
هادي املعت��رف بها دولياً إلى احلكم. 
الرئي��س  وم��ن جهت��ه، س��يحضر 
هادي القمة، لك��ن اخليارات املتاحة 
أمام��ه في هذا اخلص��وص محدودة 
الدبلوماس��يني،  خملتل��ف  فوفق��اً   -
وضع��ه الس��عوديون حت��ت اإلقامة 
اجلبرية في منزله في الرياض ألنهم 
اعتبروا أن نشاطاته السياسية في 
مدينة عدن الس��احلية احملررة تعتبر 

متطّفلة إلى حّد كبير.

*عن معهد واشنطن 

في أول زيارة بعد توليه منصب الرئاسة

ماذا يمكن أن يحقق ترامب في الرياض؟

الراحل نوشيروان مصطفى

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن��ت قي��ادة عملي��ات دجل��ة، 
النهائي��ة للعمليات  النتائج  عن 
العس��كرية الت��ي جرت ش��مال 
محافظ��ة ديال��ى لتعق��ب خاليا 
تنظيم »داع��ش«، فيما اكدت ان 
العمليات اس��همت في متشيط 

مناطق مترامية االطراف.
وقال قائد عملي��ات دجلة الفريق 
الرك��ن مزهر الع��زاوي في حديث 
صحف��ي، ان »نتائ��ج العملي��ات 
الت��ي  الواس��عة  العس��كرية 
انطلق��ت فج��ر ي��وم ام��س في 
شمال محافظة ديالى واستمرت 

لنحو 24 ساعة اسفرت مبجملها 
ع��ن تدمير 7 مضاف��ات لتنظيم 
داع��ش وضبط مخبأي��ن لالعتدة 
واملتفج��رات وابط��ال اربع عبوات 
ناس��فة باالضاف��ة ال��ى تدمي��ر 

سيارتني مفخختني«.
واضاف العزاوي ان »العمليات والتي 
انطلقت من ثالث محاور رئيس��ية 
ابتداء من سرحة واجنانه وصوال الى 
ت��الل حمرين من اجلهة الش��مالية 
حملافظة ديالى اسهمت في متشيط 
مناط��ق مترامي��ة االط��راف رغ��م 
تعقي��دات التضاريس والتي دفعت 
ال��ى اط��الق مف��ارز قتالي��ة راجلة 

ملس��افات طويلة جدا باس��ناد من 
قبل طي��ران اجلي��ش لتعقب فلول 

داعش«.
واكد الع��زاوي ان »عمليات دجلة 
نتائ��ج ممي��زة بعملياتها  حققت 
عل��ى  احل��رب  ف��ي  العس��كرية 
داعش وهي مس��تمرة في تعقب 
مضافات��ه وجيوبه ضم��ن نقاط 

املسؤولية االمنية«.
وكان قائ��د عملي��ات دجلة اعلن 
انط��الق عمليات عس��كرية  عن 
واس��عة ش��مال محافظة ديالى 
من ث��الث مح��اور لتعق��ب خاليا 

»داعش«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اك��د نائب رئي��س اجلمهوري��ة اياد 
عالوي، للسفير االيراني في العراق 
ان املنطق��ة التتحم��ل حربا اخرى، 
فيما اشار السفير الى ان ايران متد 

يد الصداقة للجميع.
وق��ال مكت��ب ع��الوي ف��ي بي��ان 
اطلعت علي��ه »الصب��اح اجلديد« 
ان »نائ��ب رئي��س اجلمهوري��ة اي��اد 
 ، ف��ي مكتب��ه  اس��تقبل  ع��الوي 
الس��فير االيراني ف��ي العراق ايراج 

مسجدي«.
واكد عالوي خالل البيان ان »املنطقة 
التتحم��ل حرب��ا اخ��رى وعلين��ا ان 

نعمل معا على استعادة االستقرار 
لها«، مش��يرا الى ان��ه »مهما كان 
االخت��الف بيننا ف��ان اي��ران مبا لها 
م��ن روابط تاريخي��ة وجغرافية مع 

العراق تبقى جارا مهما«.
واضاف عالوي »اننا اذ ننتقد تدخل 
ايران في الع��راق وفي اماكن اخرى 
من منطقتنا وفي ال��دول العربية 
مما يستدعي حل كل هذه املشاكل، 
فاننا في املقاب��ل نرفض اي عدوان 
عليه��ا، كم��ا نرف��ض ان يصب��ح 
الع��راق منطلقا للع��دوان على اي 

من اآلخرين«.
وج��دد ع��الوي الدعوة ال��ى »عقد 

مؤمتر امن اقليمي وبحضور ايران«، 
مش��ددا عل��ى اهمي��ة »ان ترتك��ز 
العالقات بني بل��دان املنطقة على 
قاع��دة عدم التدخل في الش��ؤون 
الداخلية من جهة وتبادل املصالح 

وتوازنها من جهة اخرى«.
من جانب��ه، عبر الس��فير االيراني 
ايرج مسجدي »عن شكره لعالوي 
على حسن االس��تقبال وصراحته 
املعهودة«، الفتا الى انهم »في ايران 
يثمنون مواقفه الوطنية املتوازنة«، 
متابعا ان »عالوي من وجهة النظر 
وطنية  عراقية  االيرانية شخصية 

معروفة ومحب للعراق«

عمليات دجلة تعلن نتائج جهدها العسكري 
في ديالى وتؤكد سيطرتها الكاملة

عالوي يلتقي السفير اإليراني ويؤّكد: 
المنطقة ال تتحمل حربًا أخرى

كان المنسق العام 
لحركة التغيير قد عاد 
بطائرة خاصة من لندن 
االسبوع المنصرم 
وسط تعتيم اعالمي، 
حيث ذكرت مصادر 
مقربة من الحركة، ان 
صحته شهدت تراجعًا 
خطيرًا ما منعه من 
الظهور في وسائل 
االعالم او استقبال احد 
من الراغبين بالترحيب 
بعودته
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بغداد – هجوم مسلح  
اعلنت امانة بغداد في بيان لها امس 
اجلمع��ة، ع��ن جن��اة مدير التج��اوزات 
في بلدية الص��در االولى من محاولة 
اغتي��ال "فاش��لة" بهجوم مس��لح 
اس��تهدف منزله، فيما عزت الهجوم 
لقيامه بتنفيذ حملة لرفع التجاوزات 
عند اط��راف مدين��ة الصدر ش��رقي 

العاصمة.
عل��ى صعي��د متصل اف��اد املصدر إن 
"عبوة ناسفة كانت موضوعة بالقرب 
من س��وق لبيع االغنام ف��ي منطقة 
س��ويب جنوبي بغ��داد انفج��رت، ما 
ادى مقتل مدن��ي واصابة ثالثة اخرين 

بجروح".

ديالى – ابطال عبوات 
اف��اد مس��ؤول محلي ف��ي محافظة 
ديال��ى امس اجلمعة، ان ف��رق معاجلة 

املتفج��رات ابطل��ت مفع��ول خمس 
عب��وات ناس��فة في حق��ول احلنطة 
ش��مالي  مح��ررة  لقري��ة  العائ��دة 

بعقوبة.
وق��ال رئيس مجلس ناحي��ة العظيم 
محمد ضيف��ان العبي��دي إن "مفارز 
العش��ائري  احلش��د  م��ن  قتالي��ة 
اكتش��فت خالل عمليات التمشيط 
لط��رق زراعية حتي��ط بحقول احلنطة 
في محيط قرية اجملرة )3كم ش��مالي 
العظي��م( خم��س عب��وات ناس��فة 
مت ابط��ال مفعوله��ا من قب��ل مفارز 

معاجلة املتفجرات".

كركوك – سيطرة امنية 
اكد مصدر امني في شرطة محافظة 
كرك��وك ام��س اجلمع��ة ان الق��وات 
االمنية تستعد لنصب سيطرة على 
شارع كركوك – بغداد شمالي قضاء 

اخلالص.

وذك��ر املصدر ال��ذي رفض الكش��ف 
عن اس��مه ان "قائد شرطة احملافظة 
اللواء الركن جاسم حسني السعدي 
اشرف ميدانيا على العمل اجلاري في 
انش��اء س��يطرة الناي الواقعة على 
ش��ارع كركوك - بغداد شمال قضاء 

اخلالص".

صالح الدين – هجمات مسلحة 
كش��ف مص��در امن��ي في ش��رطة 
محافظة ص��الح الدين امس اجلمعة 
عن مقتل عش��رة من عناصر تنظيم 
"واس��ع"  هج��وم  بص��د  "داع��ش" 
للتنظيم على مواقع لقوات احلش��د 
والبيشمركة  )التركماني(  الش��عبي 

على القضاء.
وق��ال املص��در االمن��ي ال��ذي رف��ض 
الكش��ف ع��ن اس��مه إن "ع��ددا من 
عناصر تنظيم داعش بينهم انتحاريون 
ش��نوا، فجر يوم امس هجوما واسعا 

عل��ى مجموعة م��ن املواق��ع التابعة 
لقوات احلشد الشعبي والبيشمركة 

في قضاء الطوز". 

الديوانية – اعتقال مطلوب 
مديري��ة  ف��ي  امن��ي  مص��در  اعل��ن 
ف��ي  املنظم��ة  اجلرمي��ة  مكافح��ة 
محافظ��ة الديواني��ة ام��س اجلمعة 
عن إعتق��ال متهمني أحدهم بحوزته 
مجموع��ة من املسدس��ات الصوتية 

احملورة في احملافظة .
وق��ال املصدر ال��ذي رفض الكش��ف 
عن اس��مه ان قسم مكافحة اجلرمية 
املنظم��ة ف��ي الديواني��ة وم��ن خالل 
املتابع��ة متك��ن م��ن اعتق���ال اح��د 
املتهمني الذين يتعاملون باألس��لحة 
املش��هود  باجل�رم  احمل���ورة  الصوتي�ة 
ناحي���ة  الديواني���ة  مدين���ة  ف���ي 

السني�ة". 

نينوى – ضربة جوية 
اكد مصدر امني في محافظة نينوى 
امس اجلمعة ان القوة اجلوية العراقية 
استهدفت اهدافاً وجتمعات لعصابات 

داعش االرهابية في مدينة املوصل.
وقال املص��در ان "قيادة الق��وة اجلوية 
اس��تناداً   F16 طائ��رات  بواس��طة 
ملعلومات دقيقة من خلية استخبارات 
عملي��ات "قادمون يا نين��وى" املديرية 
العام��ة لالس��تخبارات واألمن نفذت 
ع��دة ضربات جوية حتق��ق من خاللها 
تدمي��ر معم��ل لتفخي��خ العج��الت 
ومضاف��ة لالنتحاري��ني ف��ي منطقة 
حي الش��فاء اجلان��ب األمين من مدينة 

املوصل".

ميسان – عمليات دهم 
أعلن مدير ش��رطة محافظة ميسان 
موه��ي  ن��زار  العمي��د  واملنش��آت 
ألس��اعدي عن متكن قوة من أقس��ام 

ش��رطة احملافظ��ة من إلق��اء القبض 
عل��ى )13( متهم��ا بجرائ��م تنوع��ت 
مابني الس��رقات واخلطف و اخملدرات و 

مواد قانونية أخرى.
وب��ني العمي��د ألس��اعدي ان عملي��ة 
بع��د جم��ع  القب��ض ج��اءت  إلق��اء 
املعلومات والتحري والدقة في تنفيذ 
الواجب أس��همت في إلق��اء القبض 
عل��ى املتهم��ني ف��ي مرك��ز وأقضية 
ونواحي احملافظة ، مشيراً إلى  توقيف 
املتهمني إلكم��ال اإلجراءات القانونية 

بحقهم. 

نينوى – اشتباكات مسلحة 
افاد مصدر امني في شرطة محافظة 
نينوى امس اجلمعة ان قوات مكافحة 
االرهاب متكنت من اقتحام حي جديد 
ف��ي جبه��ة املوص��ل وس��ط انهي��ار 

لدفاعات داعش.
مكافح��ة  جه��از  ان  املص��در  وق��ال 

اإلره��اب اقتح��م حي النجار ش��مال 
غربي املوصل ومتكن من استعادة نحو 
نص��ف احلي ، ووصل��ت القطعات إلى 
مدرس��ة خول��ة بن��ت االزور ، مضيفا 
ان املعارك تش��هد انهيارا في صفوف 
تنظي��م داعش بحي النج��ار واألحياء 

املتبقية األخرى في اجلانب األمين.

البصرة – اعتقال مطلوبني 
كشف مصدر امني في مديرية شرطة 
محافظ��ة البص��رة ام��س اجلمعة ان 
مف��ارز امنية القت القبض على ثالثة 
متهمني بتروي��ج وتعاطي املواد اخملدرة 

خالل عملية امنية.
وبني املصدر االمني الذي رفض الكشف 
عن اس��مه ان مفارزها ضبطت بحوزة 
املتهمني موادا مخدرة وأدوات لتعاطي 
اخملدرات ، مش��يرا الى ان��ه مت احالتهم 
الى اجلهات اخملتصة متهيدا الستكمال 

االجراءات القانونية بحقهم. 

نجاة مدير بلدية من محاولة اغتيال شرقي بغداد * إبطال مفعول 5 عبوات ناسفة بالمجرة شمالي بعقوبة 
مقتل 10 إرهابيين بهجوم مسّلح شرقي صالح الدين * الطيران يستهدف تجمعات مسلحة أيمن الموصل 

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
بعد عدة س��نوات على اغالقهم��ا، اعادت قيادة 
عمليات بغداد افتتاح شارعني مهمني في جانب 

الكرخ من العاصمة.
حيث اع��ادت عمليات بغداد افتتاح ش��ارع قطر 
الن��دى الواقع ف��ي ح��ي املواصالت وال��ذي كان 

مغلقا منذ 10 اعوام.
كم��ا اع��ادت ايض��ا افتت��اح طريق مه��م يربط 
منطقة ال��دوامن مبنطقة الري باجتاه مركز بغداد، 

والذي كان مغلقا منذ 3 او 4 اعوام.
واكد قائ��د عمليات بغداد الفري��ق الركن جليل 
الربيعي ف��ي حديث صحفي، ان "اع��ادة افتتاح 
الطريق��ني سيس��همان بتقليل الزخ��م املروري 

احلاصل في املناطق القريبة منهما".

بغداد ـ الصباح الجديد:
توقعت منسقة األمم املتحدة للشؤون اإلنسانية 
في العراق ليز غراندي، إن نحو 200 ألف شخص 
ق��د يف��رون من املوصل م��ع اش��تداد القتال بني 
القوات العراقية ومسلحي "داعش" في الشطر 

الغربي من املدينة.
وذك��رت غراندي، في بيان اطلعت عليه "الصباح 
اجلديد"، أن "مع اش��تداد العمليات العس��كرية 
واقترابها من منطقة املدينة القدمية في املوصل 
نتوق��ع ف��رار م��ا يصل إل��ى 200 ألف ش��خص 

آخرين".
ويعيش نحو 250 ألف مدني في أحياء الش��طر 
الغربي للموصل، بحس��ب تقدي��رات منظمات 
إنسانية، ويس��تخدم مقاتلو التنظيم املتشدد 
املدنيني دروعا بش��رية، كما ينتزعون منهم آخر 

ما تبقى لهم من مواد غذائية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
توقعت هيئة األنواء اجلوية والرصد الزلزالي، ان 
يكون طقس اليومني املقبلني غائم في شمال 
الب��الد وفرص��ة لعواص��ف ترابية ف��ي اجلنوب 

والوسط في اليومني املقبلني.
وذك��ر بيان للهيئة ورد ال��ى " الصباح اجلديد "، 
أن "طقس الس��بت، س��يكون ف��ي املنطقتني 
الش��مالية والوس��طى، غائماً جزئياً الى غائم 
مع تس��اقط زخات مط��ر خفيفة في املنطقة 
الش��مالية واالقسام الش��مالية من املنطقة 
الوس��طى كم��ا يتصاع��د الغبار ف��ي أماكن 
متعددة من املنطقة الوس��طى وفرصة حلدوث 
عواص��ف ترابية فيها وفي املنطق��ة اجلنوبية، 
صح��واً الى غائ��م جزئياً مع تصاع��د غبار في 
بعض األماكن وفرص��ة حلدوث عواصف ترابية، 
ودرج��ة احل��رارة العظمى املتوقع��ة في مدينة 

بغداد 37 ْم".

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت وزارة الداخلية، أن وزيرها قاسم األعرجي 
وجه بتمديد عمل مديرية اجلنسية في محافظة 

نينوى بواقع وجبتني.
وقال��ت الوزارة في بيان مقتض��ب اطلعت عليه 
"الصباح اجلديد"، إن "وزير الداخلية يأمر بتمديد 
عمل جنس��ية نينوى لوجبتي عم��ل بدل وجبة 

واحدة إلجناز معامالت املواطنني".
وكان وزير الداخلية قاسم األعرجي وصل، صباح 
الي��وم اخلميس، إلى املوصل لالطالع على س��ير 
العملي��ات العس��كرية اجلارية لتحري��ر اجلانب 

األمين للمدينة من سيطرة تنظيم "داعش".

إعادة افتتاح شوارع 
مهمة في بغداد

اأُلمم المتحدة تتوقع 
نزوح 200 ألف مدني 

من الموصل

الطقس: غائم شمااًل 
وعواصف ترابية في 

الجنوب والوسط

"الداخلية" توّجه 
بتمديد عمل جنسية 

نينوى لوجبتين

الملف األمني

حترير حيي "االقتصاديني" 
و"الورشان" في أمين املوصل

م��ن جهتها أف��ادت مديرية إعالم 
احلش��د الش��عبي، أمس اجلمعة 
جن��وب  كرك��ة  قري��ة  بتحري��ر   ،

القيروان، غرب مدينة املوصل. 
وقال إعالم احلش��د في بيان تلقت 
صحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ نسخة 
من��ه، إن "ق��وات الل��واء 13 ف��ي 
احلشد الشعبي متكنت، من حترير 

قرية كركة جنوب القيروان". 
وأضاف البيان أن "القوات مستمرة 

في تقدمها بتحرير املدن". 
ال��ى ذل��ك ح��ررت قوات احلش��د 
الش��عبي ، أمس اجلمعة , قريتي 
اخميسية جنوب القيروان ، وعني 
القي��روان فيما  فتح��ي” ش��مال 
كب��دت عناص��ر داع��ش خس��ائر 

كبيرة. 
وذك��ر بي��ان للحش��د الش��عبي 
تلقت صحيف��ة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ 
نس��خة من��ه ان"  الل��واء الراب��ع 
عشر في احلش��د الشعبي متكن 
من حترير قرية اخميسية بالكامل 
من س��يطرة داعش”, الفتا الى ان 
“قواتنا تواصل تقدمها نحو مطار 

سهل سنجار جنوب القيروان”. 
وأضاف إن" قوات احلشد الشعبي 
اللواء العاش��ر ح��ررت قرية “عني 
وباش��ر  القيروان  فتحي” ش��مال 

بتطهيرها من فلول داعش”. 
ونف��ذت طائ��رات الق��وة اجلوي��ة 
العراقي��ة عدة ضربات في مناطق 
محافظ��ة نين��وى اس��فرت ع��ن 
تدمير معم��ل لتفخيخ العجالت 

الناس��فة  العب��وات  وصناع��ة 
ومضافة لالنتحاريني. 

وذك��ر بيان ل��وزارة الدف��اع تلقت 
صحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘، نسخة 
منه، ان “قيادة القوة اجلوية نفذت 
ع��دة   )F16( طائ��رات  بواس��طة 
ملعلومات  ضربات جوية اس��تناداً 
اس��تخبارات  م��ن خلي��ة  دقيقة 
عملي��ات )قادمون ي��ا نينوى( ، في 
منطقة حي الشفاء اجلانب األمين 
من مدين��ة املوصل اس��فرت عن 
تدمير معم��ل لتفخيخ العجالت 

ومضافة لالنتحاريني”.
وأض��اف البي��ان إن" ضربات أخرى 
اجلوي��ة  الق��وة  طي��ران  نفذه��ا 
عب��ر معلوم��ات املديري��ة العامة 
واألمن اسفرت عن  لالستخبارات 
تدمير مرك��ز للعملي��ات ومخزن 
ومعم��ل  واالعت��دة  لألس��لحة 
لصناع��ة العبوات الناس��فة في 

قضاء تلعفر .

مقرب من البغدادي يدلي 
مبعلومات خطيرة عن زعيم 
داعش ومخططات التنظيم

وقنابر  ناس��فة  عبوات  ومسطرة 
هاون عيار ٦٠ ملم وعبوات ناسفة 
أولي��ة مختلف��ة لصناعة  ومواد 

العبوات".
من جهة أخرى أفاد مصدر مطلع، 
بأنه مت حترير فتات��ني ايزيديتني في 

الساحل األمين ملدينة املوصل.
وق��ال املص��در، إن ق��وة م��ن الرد 
الس��ريع التابعة لقوات الشرطة 
االحتادية متكنت، الي��وم، من حترير 

فتاتني ايزيديتني ف��ي حي 17 متوز 
بأمين املوصل.

الفتات��ني  أن  املص��در،  وأض��اف 
تتمتعان بصحة جيدة.

"داع��ش"  تنظي��م  أن  يذك��ر 
ق��ام بإختط��اف مئ��ات الفتي��ات 
االيزيديات وإع��دام املئات من أبناء 
املك��ون، بع��د اجتياح��ه قض��اء 
س��نجار، فيم��ا أكدت مص��ادر أن 
التنظي��م قام بتوزي��ع اخملتطفات 
على مقاتليه في العراق وس��وريا 

ك�"سبايا".

معصوم والعاهل األردني 
يؤكدان أهمية تأمني الطريق 

الدولي ومساعدة اجلالية 
العراقية

واعتبر معصوم، وفق��اً للبيان، أن 
"خط النفط والغاز اس��تراتيجي 
ومهم للعراق واألردن"، مشيراً إلى 
أن "العمل يجري بش��كل مكثف 
الدول��ي، بوصفه  الطري��ق  لفتح 

يشكل أولوية لبالده".
من جانبه، أكد العاهل االردني ، أن 
"األردن والع��راق يقفان في خندق 
واحد في مواجهة خطر اإلرهاب"، 
األردن  "مصال��ح  أن  مضيف��اً 
بالنس��بة للعراق هي في وحدته 
واستقراره وازدهاره، ليكون سنداً 
ألمت��ه العربي��ة وركنا أساس��يا 

لألمن واالستقرار في املنطقة". 
يذك��ر ان رئي��س اجلموري��ة ف��ؤاد 
معص��وم، عق��د في وقت س��ابق 
اجتماع��اً ثنائي��اً ف��ي العاصم��ة 
االردنية عم��ان مع العاهل االردني 

عب��د اهلل الثان��ي  ، فيما أش��ارت 
رئاسة اجلمهورية الى أن االجتماع 
امللف��ات  م��ن  العدي��د  ناق��ش 
مكافح��ة  أهمه��ا  املش��تركة 
"اإلرهاب" في املنطقة ومساعدة 
اجلالي��ة العراقي��ة املقيم��ة ف��ي 

االردن.
ووص��ل رئي��س اجلمهوري��ة ف��ؤاد 
معصوم، في وقت س��ابق من يوم 
االول من امس اخلميس، إلى عمان 
للمش��اركة في فعاليات املنتدى 
االقتص��ادي العاملي حول الش��رق 

االوسط وشمال افريقيا.

رسالة شفوية من العبادي 
لألسد حول تعزيز التعاون لدحر 

اإلرهاب
وخصوص��اً م��ا يتعلق بتنس��يق 
اجلهود في محاربة تنظيم داعش 
اإلرهابي على احلدود املشتركة بني 

البلدين".
وأضافت الوكالة أن "األس��د أكد 
خالل اس��تقباله الفي��اض أن أي 
إجناز يحققه اجليش��ان الس��وري 
والعراق��ي عل��ى صعي��د محاربة 
اإلره��اب يش��كل خط��وة مهمة 
على طريق إعادة األمن واالستقرار 
إل��ى البلدي��ن فالع��دو مش��ترك 
واملعرك��ة واحدة ض��د اخملططات 
إلى إضعاف وتقس��يم  الهادف��ة 
دول املنطقة عبر األدوات املتمثلة 

بالتنظيمات اإلرهابية".
وتابعت أن "اللقاء ناقش اخلطوات 
للتنس��يق  وامليداني��ة  العملي��ة 
على  اجليش��ني  ب��ني  العس��كري 

طرفي احلدود في ضوء االنتصارات 
الت��ي يحققه��ا اجلي��ش العراقي 
في املوصل كما ج��رى بحث آفاق 
ب��ني  املباش��ر  القري��ب  التع��اون 
اجليش��ني الس��وري والعراقي في 
مكافحة اإلرهاب بنحو مش��ترك 

بني البلدين".

الوطنية: حوارات الصدريني 
مستمرة.. لكنها لم ترتق 

ملستوى التحالف
فضالً عن شكل احلكومة املقبلة 
وهل هي مدنية أم تستمر بطابع 
إل��ى  إضاف��ة  مقي��ت،  طائف��ي 
املس��تقلة  املفوضية  املوقف من 
لالنتخابات، وآلية ادارة مؤسسات 

الدولة املهمة".
وخل��ص عبط��ان أن "املوقف من 
مفوضي��ة لالنتخابات بالنس��بة 
لكل  الوطنية س��يترك  الئت��الف 
نائ��ب وقناعته مبا ورد من اس��ئلة 
وحينه��ا  بحقه��ا،  واتهام��ات 
س��يحدد مصيره��ا في اجللس��ة 
باجلهة  ك��ون املوض��وع مرتبط��اً 
املس��ؤولة ع��ن تنظي��م االقتراع 
وبالتال��ي يجب أن يخ��رج املوقف 

من التخندقات إلى املهنية".
م��ن جانب��ه، يؤك��د القي��ادي في 
اجمللس االس��المي االعلى س��امي 
اجليزاني عدم "وجود مخاوف لدى 
كتلة املواطن من خسارة شريكه 
التيار الص��دري بذهاب االخير إلى 

عقد اجتماعات مع عالوي".
"االط��راف  أن  اجليزان��ي  وأض��اف 
املمثلة للتحال��ف الوطني وايضاً 

التي��ار الص��دري لديها مس��احة 
واسعة من التحرك لكن التواصل 
واالئت��الف االس��تراتيجي ما يزال 

موجوداً".
ولفت إل��ى أن "حتالفنا مس��تمر 
م��ع كتل��ة االح��رار ف��ي مج��ال 
مجال��س احملافظ��ات وايض��اً في 
اغلب القضايا والقوانني اجلوهرية 
لوجود جغرافي��ة واحدة وجمهور 

مشترك".
"م��ن  أن  اجليزان��ي  ويسترس��ل 
مصلحة التحالف الوطني امتالك 
التيار الص��دري عالقات جيدة مع 
كتلة عالوي؛ ألننا نبحث اليوم عن 

ائتالفات عابرة للطائفية".
إال أنه يؤك��د أن "املوقف النهائي 
قان��ون  سيحس��مه  لالئتالف��ات 
االنتخابات الذي سوف يحدد آلية 

توزيع املقاعد".
وزاد اجليزاني "ليس هذا فحس��ب، 
عل��ى  اجلمي��ع  حت��ركات  أن  ب��ل 
الش��ركاء مب��ن فيه��م الصدريني 
عل��ى مس��توى  ايض��اً  متوق��ف 
التمثيل النياب��ي املقبل فأذا بقي 
على وضعه فأعتقد بأن التحالف 
الوطني مبشاركة جميع املكونات 

احلالية سيبقى قائماً".
املاضي  نهاية االس��بوع  والتق��ى 
وفد م��ن التيار الصدري برئاس��ة 
أحم��د الص��در وعضوي��ة ضي��اء 
االسدي وصباح الساعدي وجعفر 
املوسوي ونصار الربيعي، وفداً من 
ائتالف الوطنية برئاسة إياد عالوي 
وعضوية حس��ن ش��ويرد وكاظم 

الشمري وحامد املطلك.

تتمات ص1

نينوى ـ خدر خالت:

حذر مرص��د موصلي مختص في 
مراقبة وحتلي��ل اجراءات الدواعش 
مبحافظة نينوى من املبالغات في 
مس��ألة ع��ودة الدواع��ش احملليني 
باملناطق احمل��ررة مبدينة  ملنازله��م 
املوصل، فيما ع��ّد مصدر امني ان 
هذه املبالغات يقف خلفها انصار 

التنظيم املتطرف.
وق��ال الناش��ط اب��و رؤى العبيدي 
اح��د اعضاء مرص��د "موصليون" 
الى "الصباح اجلديد" ان "االهالي 
باالحياء احملررة في اجلانب االيس��ر 
يتناقل��ون يومياً اخب��اراً عن عودة 
داعش الى املوصل وس��كنهم في 
اجلانب االيس��ر او االمي��ن وجتولهم 
بني الناس ومباش��رة بعضهم في 

دائرته القدمية".
واض��اف "برغ��م ان ه��ذا املوضوع 
بالوق��ت  وحس��اس  ج��داً  خط��ر 
نفس��ه ، ويجب ان يوض��ع له حد 
كل  ومحاكم��ة  اعتق��ال  ويت��م 
ه��ؤالء املتورطني بجرائ��م داعش، 
اال انه ليس باملبالغة التي يقولها 

البعض".
ويرى العبي��دي ان "ع��ودة عناصر 
داع��ش من احمللي��ني ال��ى املناطق 
احملررة في ايس��ر املدين��ة، ال يعني 
انه��م يرت��دون ال��زي القنده��اري 
الس��الح  ويحمل��ون  )االفغان��ي( 
ويجلدون الناس ويقطعون الطرق، 
ب��ل انهم ف��ي احلقيق��ة في اجنب 
احواله��م، واحده��م يتلفت مينة 
ويس��رة وهو داخ��ل منزل��ه خوفاً 
م��ن وصول بالغ علي��ه فيعتقل او 

يقتل".
ع��ادًا ان "املبالغ��ة ف��ي التخويف 
من ع��ودة داعش جع��ل كثيرا من 
الناس يخافون العودة الى املوصل 
بس��ببهم، والبع��ض االخر يخاف 
ان يفت��ح محله او ي��رمم عمارته او 
يظهر ف��ي مقابل��ة تلفزيونية او 

حتى يبّلغ عمن يعرفه منهم".
ونق��ل العبيدي عن اح��د االهالي 
قوله "ف��ي منطقة الف��الح بقي 
احد عناصر داعش في منزله بعد 
التحرير، بل حصل الداعشي على 
تصريح امني مقابل مبلغ من املال 
وهو جالس في بيته، ولكن ما هي 
اال ايام قليلة حتى اتت قوة امنية 
واعتقلت��ه من منزل��ه بعد وصول 

بالغ مؤكد عليه، واختفى اثره".
وتاب��ع "بل وصلنا ان مجموعة من 
النساء النازحات في مخيم حمام 
العلي��ل، هجم��ن عل��ى داعش��ي 

بع��د ان ش��اهدنه ب��ني النازحني، 
واش��بعنه ضرباً ثم جاءت عناصر 
م��ن اجليش واالم��ن واعتقلوه بناًء 

على شهادتهن ضده".
وبحس��ب العبيدي ف��ان "الوضع 
ف��ي االحي��اء احمل��ررة وخاص��ة في 
اجلانب االيس��ر جيد ج��داً وافضل 
من املاضي بكثي��ر, والدواعش لن 
يعودوا مادام هناك من هو حريص 
على التبليغ عنهم وهناك من هو 
جاد باعتقالهم وتصفيتهم، لكن 
هذا س��يكون فق��ط بالتعاون بني 

اجلميع".

من جانبه، قال مصدر امني عراقي 
مطلع ف��ي محافظ��ة نينوى الى 
"الصباح اجلدي��د" ان "بقايا ابواق 
داع��ش ليس في نين��وى فقط، بل 
في مناطق اخرى محررة يستمرون 
بب��ث ش��ائعات مغرض��ة وكاذبة 
ويزعم��ون ان عناصرهم الذين يتم 
القبض عليه��م من قبل االجهزة 
االمني��ة اخملتصة بعد ورود ابالغات 
عنهم من االهالي، يدفعون رشاوى 
مالية للقادة االمنيني مقابل غض 

النظر عنهم".
واض��اف "بل ان ابواق داعش حددت 

اسعارًا وهمية لتهريب عناصرهم، 
حيث يزعمون ان املقاتل االعتيادي 
يخ��رج مقاب��ل 3 االف دوالر، بينما 
االمي��ر يدف��ع 6 االف دوالر وهكذا، 
وجمي��ع هذه االحاديث ال تس��تند 
الي��ة وقائ��ع ب��ل انها ضم��ن آخر 
دعايات وش��ائعات التنظيم الذي 

يتهاوى ويلفظ انفاسه االخيرة".
وتاب��ع املص��در ان "معلوماتنا عن 
الدواعش تقول انهم باتوا يزعمون 
ان )الدولة االسالمية باقية بقلوب 
انصارها( بينما كان شعارهم انها 
باقية وتتم��دد، ونحذر االهالي من 

السقوط بفخ اكاذيب بقايا فلول 
التنظيم االرهابي".

ودعا املصدر "االهالي الى االستمرار 
احمللي��ني  العناص��ر  ع��ن  باالب��الغ 
املتورط��ني باالنضمام لداعش، وان 
ال يركن��وا لهذه الش��ائعات، فرمبا 
يتم القبض على داعشي مشتبه 
به ولكن لع��دم كفاية االدلة لدى 
اجلهة التي اعتقلته قد يتم اطالق 
س��راحه، لكن باالستمرار باالبالغ 
االعتقال  عنه س��يكون مصي��ره 
مج��دداً ومحاس��بته على اجلرائم 

التي قد يكون قد تورط بها".

"موصليون": األهالي 
باألحياء المحررة 
في الجانب األيسر 
يتناقلون يوميًا أخبارًا 
عن عودة داعش إلى 
الموصل وسكنهم 
في الجانب األيسر 
أو األيمن وتجولهم 
بين الناس ومباشرة 
بعضهم في دائرته 
القديمة

القوات العسكرية تطارد فلول داعش في املوصل

تحذيرات من "المبالغة" بعودة عناصر التنظيم المحليين لمنازلهم بالموصل

بقايا فلول داعش يلفظون أنفاسهم األخيرة ويتشبثون بالشائعات
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بغداد - الصباح الجديد:

أعلن��ت ش��بكة نيري��ج للصحاف��ة 
احملام��ن  وش��بكة  االس��تقصائية 
حري��ة  ع��ن  للدف��اع  املتطوع��ن 
التعبي��ر، خ��ال جلس��ة نقاش��ية، 
ع��ن اطاق مش��روع موس��ع لتدريب 
الصحافة االس��تقصائية باجلامعات 
العراقي��ة، يتضم��ن ورش��ا حواري��ة 
تدريبية  ألس��اتذة اجلامعات، وورش��ا 
للطلبة، ومؤمت��را حواريا العداد كتاب 
الصحاف��ة  ع��ن  وتطبيق��ي  نظ��ري 
االس��تقصائية ومتطلب��ات العم��ل 

االستقصائي.
 10 مبش��اركة  املش��روع  وينطل��ق 
جامعات حكومية واهلية، وبدعم من 
األكادميية األملانية لاعام والس��فارة 
الفرنس��ية ومنظم��ة دع��م االعام 
الدول��ي )IMS(وحتت اش��راف ش��بك 
نيريج االستقصائية وشبكة احملامن، 
وميت��د لس��بعة أش��هر ويتضمن 10 
ورش تدريبية ومؤمترا علميا وسلسلة 
ورش حواري��ة ترك��ز عل��ى الصحافة 
م��ن  ومتطلباته��ا  االس��تقصائية 
املتعلق��ة  وتل��ك  املهني��ة  اجلوان��ب 
بقوان��ن النش��ر واخاقي��ات العمل 

الصحفي.

وقال املدير التنفيذي لش��بكة نيريج 
االستقصائية سامان نوح، ان تدريب 
طاب اجلامعات على ثقافة التقصي 
وصوال الجناز حتقيقات اس��تقصائية ، 
امر مهم، كون ه��ذا الفن الصحفي 
االحتراف��ي يعد واحدا م��ن ابرز ادوات 
اخلل��ل  ومواض��ع  احلقائ��ق  كش��ف 
والفس��اد وبالتال��ي ه��و واح��د م��ن 
ادوات الضغ��ط والتغيير والتصحيح 

واحملاسبة«.
ان »الصحافة االستقصائية  وأضاف 
الفن��ون  واح��دة م��ن اصع��ب  ه��ي 
الصحافية واكثرها احترافية، فكتاب 
التحقيق��ات املعمقة يجب ان ميلكوا 
اخلبرة في كل فنون الكتابة الصحفية 
م��ن اخلبر الى التقرير الى القصة الى 
التحقي��ق، كم��ا يفت��رض ان يكونوا 
عل��ى دراية كامل��ة بقوان��ن العمل 
الصحف��ي في بلدانه��م وبأخاقيات 
العم��ل الصحف��ي املعتم��دة ل��دى 
املؤسس��ات الدولية، وه��و ما يجعل 
جزءا من تدريب��ات نيريج للصحفين 
وطاب كليات االعام والصحافة تركز 
على اجلوانب القانونية واالخاقية في 
العمل الصحفي وحتى على التعامل 
م��ع امللفات احلساس��ة وم��ع قضايا 
الضحاي��ا واجملتمع��ات الت��ي تعيش 

حاالت العنف واحلرب«.

من جانبه قال دلوفان برواري املنس��ق 
الع��ام لش��بكة احملام��ن املتطوعن 
للدفاع عن حرية التعبير ان املش��روع 

ثاث��ة  يتضم��ن  اطاق��ه  مت  ال��ذي 
محاورأساسية، هي: جلسات حوارية 
مع االس��اتذة في 10 جامعات يعرض 

خاله��ا املنه��اج التدريبي لش��بكة 
االس��تقصائية،  للصحاف��ة  نيري��ج 
وبع��ض املناهج والنم��اذج التدريبية 

ودولية  ملؤسس��ات صحفية عربي��ة 
رصين��ة، وهي مناه��ج متطابقة الى 
حد بعيد في أس��س العم��ل لكنها 
تختل��ف ف��ي بع��ض التفاصيل وفي 

لغة وأسلوب الطرح. 
فيما يتضمن احملور الثاني عقد مؤمتر 
علمي بحض��ور نحو 20 اس��تاذا من 
اجلامع��ات املش��اركة ف��ي املش��روع 
لاتفاق على مضم��ون كتاب تدريبي 
موس��ع عن الصحافة االستقصائية 
اعتم��ادا على املف��ردات التي حددتها 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
العراقية ، و10 ورش لطاب اجلامعات 
تب��دأ بداية الع��ام الدراس��ي اجلديد  
لضمان خروج بعض مجاميع الطلبة 
املش��اركن ف��ي ال��ورش بتحقيقات 

استقصائية«.
وق��د ب��دأ العم��ل بتنظيم الورش��ة 
احلواري��ة منتص��ف الش��هر اجل��اري 
لنخبة من أس��اتذة جامعات تكريت 
واألنبار واملستنصرية واالمام الصادق، 
وس��تتبعها ورش في جامعات دهوك 
واربيل وجيهان والسليمانية وذي قار 

ودجلة.
وأعرب عدد من املشاركن في اجللسة 
النقاش��ية الت��ي عقدت ف��ي مركز 
االعام املس��تقل ببغداد، عن أملهم 
ف��ي ان يتوس��ع املش��روع وان حتصل 

اجلامعات وطلبتها على دعم أكبر في 
اجملال التدريبي خاصة باحلقول اجلديدة 
لاع��ام مبا فيها االع��ام االجتماعي 
وفي مجال توفير جزء من متطلباتها 
التقني��ة، مب��ا متثل��ه اجلامع��ات م��ن 

حلقات بناء لاعامين.
املدير العام لألكادميية األملانية لاعام 
في العراق دانا اسعد، أبدى استعداد 
االكادميي��ة الى تقدمي كل ما هو ممكن 
لتدري��ب طلب��ة اجلامع��ات وتطوي��ر 
ق��درات اجلامع��ات، مش��يرا ال��ى ان 
االكادميية س��تنظم 10 ورش تدريبية 
لطلبة اجلامعات، معربا عن سعادته 
برغبة اجلامعات في املزج بن التدريس 
والتدري��ب وخل��ق مبادرات لتوس��يع 

مجاالت التدريب في اجلامعات.
وقالت منس��قة مكتب بغداد مبنظمة 
دعم االعام الدولي، ان املنظمة حريصة 
على استمرار دعمها للجامعات ، وهي 
مشاركة في هذا املشروع، كما دعمت 
اجلامع��ات في الع��ام املاض��ي بافتتاح 
وح��دات اس��تقصائية وورش تدريبي��ة، 
ال��ى جانب مش��اريعها ف��ي دعم عدة 
مؤسس��ات اعامية عراقية خاصة في 
مجال دعم الس��لم األهلي، معربة عن 
امله��ا في ان تتمكن ف��ي العام املقبل 
باجن��از مش��اريع اكب��ر بالتنس��يق مع 

اجلامعات بعد معرفة متطلباتها.

جميع دول العالم تقف بوجه »داعش« 
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متابعة الصباح الجديد:

والش��ؤون  العم��ل  وزي��ر  ثم��ن 
االجتماعي��ة وزير الصناعة وكالة 
املهندس محمد شياع السوداني 
موق��ف احلكومة االس��ترالية في 
دعم العملية السياسية بالعراق 
ومش��اركتها في اطاح��ة النظام 
الدكتات��وري ومس��اندتها العراق 
ف��ي حربه ض��د داع��ش االرهابي 
وتق��دمي الدع��م عل��ى املس��توى 
السياس��ي واالمني واالنس��اني ، 
مبينا ان جمي��ع دول العالم تقف 
بوج��ه االره��اب الذي اس��تهدف 

اجلميع من دون استثناء.
واوضح السوداني خال استقباله 
الس��فير االس��ترالي لدى العراق 
كرستوفر النغمان ان وزارة العمل 
لديها مس��ؤولية مضاعفة امام 
احلال��ة االنس��انية للمحافظ��ات 
الت��ي كان��ت مغتصبة م��ن قبل 
عصاب��ات داعش االرهابي��ة ، إذ ان 
ن��زوح اآلالف كان عام��ل ضغ��ط 
عل��ى كل ال��وزارات ، مش��يرا الى 
ان ال��وزارة حاول��ت التخفيف من 
معاناة العائات النازحة من خال 
ص��رف االعان��ات النقدي��ة له��م 
ضمن شبكة احلماية االجتماعية 
للتدري��ب لبعض  وايج��اد ف��رص 
العائات في املناط��ق التي نزحوا 

اليها.
واضاف ان الوزارة وفرت فرص عمل 
وبعض املس��تلزمات للنازحن من 
اجل حتس��ن وضعهم املعيش��ي 
، فضا ع��ن اس��تقبالها الفئات 
الضعيفة من اليتامى واملس��نن 
ال��وزارة  دور  ف��ي  االعاق��ة  وذوي 

االيوائية. 
واش��ار الى ان الوزارة بادرت بتقدمي 
االيزيدي��ات  للنس��اء  املس��اعدة 
النته��اكات  تعرض��ن  اللوات��ي 

البش��عة  داع��ش  واعت��داءات 
احلماي��ة  بش��بكة  وش��مولهن 
االجتماعي��ة ، الفت��ا ال��ى فت��ح 
مق��رات ثابتة في مواق��ع واماكن 
االي��واء الس��تقبال احل��االت التي 
تعرض��ت للعن��ف ، فض��ا ع��ن 
التواصل مع شبكة من املنظمات 
احمللية والدولية لتقدمي املس��اعدة 
للنازح��ن ف��ي اماكن الن��زوح او 
الذين عادوا الى مناطقهم احملررة.

وتابع وزير العمل قوله ان احلكومة 
املتطلب��ات  بتهيئ��ة  باش��رت 
االساس��ية للمدن احمل��ررة واعادة 

فتح دوائرها ملمارس��ة نش��اطها 
م��ن جدي��د ، الفت��ا ال��ى ان وزارة 
العم��ل اول وزارة ب��ادرت بافتت��اح 
دائ��رة للحماي��ة االجتماعية لها 
في الساحل االيسر ملدينة املوصل 
اال ان هناك بع��ض الدور االيوائية 
تعرضت للتدمير وهي بحاجة الى 

تأهيل.
وبن الس��وداني ان نس��بة الفقر 
في الب��اد ارتفعت في ظل موجة 
النزوح الكبيرة الت��ي تزامنت مع 
الذي  النف��ط  انخف��اض اس��عار 
بدوره اثرت على مجمل االنشطة 

العام��ة للدول��ة ، مش��يرا الى ان 
العراق بلد ريعي يعتمد في متويل 
موازنت��ه عل��ى واردات النف��ط  ، 
فض��ا عن اعتماد اغلب املواطنن 
على احلكومة في التوظيف لعدم 
وج��ود قطاع خاص فاعل يس��اند 
القط��اع احلكوم��ي ويول��د فرص 

عمل.
واضاف الوزي��ر ان تفعيل القطاع 
اخل��اص في الب��اد يش��كل حتديا 
كبي��را لك��ون غالبي��ة الس��كان 
ف��ي  الدول��ة  عل��ى  يعتم��دون 
الرواتب  وتأمن  التوظيف  مسألة 

الش��هرية ، مؤكدا احلاجة لعمل 
كبير في اكث��ر من اجتاه للنهوض 
بهذا القطاع وخاصة التشريعات 
الت��ي توفر التس��هيات املطلوبة 
والش��ركات  االعم��ال  لرج��ال 
االس��تثمارية ، مبين��ا ان الع��راق 
فيه ف��رص واعدة كثيرة للنهوض 
باجمل��ال االقتص��ادي واذا متت هذه 
العملي��ة م��ن املمك��ن النهوض 
بالقطاع اخلاص الس��تيعاب عدد 
كبير من املواطنن وتأهيل حاجة 

السوق احمللية.
واكد السوداني ضرورة توفر االمن 

والبيئة اجلاذبة للشركات واعطاء 
الضمان��ات للمس��تثمر للمضي 
 ، بعجل��ة التنمي��ة االقتصادي��ة 
احلكومية  االصاحات  ان  موضحا 
ش��ملت كل اجلوانب بقرارات عدة 
حتى على مس��توى ال��وزارات ، إذ 
ان م��ا تق��وم ب��ه وزارة الصناع��ة 
يؤك��د على مس��ألة الش��فافية 
الفرص االس��تثمارية  في ع��رض 
واعتماد معايير املنافسة العادلة 
بن الش��ركات وفي الوقت نفسه 
ازال��ة الروتن ال��ذي يعترض عمل 

الشركات االستثمارية. 

العراق يبحث مع أستراليا التصدي لإلرهاب وتخفيف معاناة النازحين 

لدى وزارة 
العمل مسؤولية 

مضاعفة أمام 
الحالة اإلنسانية 

للمحافظات التي 
كانت مغتصبة من 

قبل عصابات داعش 
اإلرهابية ، إذ أن 
نزوح اآلالف كان 

عامل ضغط على 
كل الوزارات 

جانب من اللقاء

إطالق مبالغ اإلعانة للمستفيدين 
ممن حدثوا عناوينهم

مطبعة التبوغ العمالقة 
تنّفذ عقدا لطباعة 
الكتب المدرسية 

العراق يبحث مع 
بنغالدش تطوير 

العالقات االقتصادية 

بغداد - الصباح الجديد:
اعل��ن مدير عام  دائرة احلماي��ة االجتماعية في 
وزارة العمل عقيل جاسم املوسوي عن موافقة 
وزير العمل املهندس محمد ش��ياع الس��وداني 
عل��ى اط��اق مبالغ االعان��ة ل�)15( الف��ا و293 
مس��تفيدا من دائ��رة حماية الرجل )الش��مول 
القدمي( ومن وشتى احملافظات ممن راجعوا الدائرة 
واقس��امها وحدثوا عناوينهم  ، مش��يرا الى ان 
ص��رف االعانة لهم س��يتم على وفق الس��لم 

القدمي حلن ورود نتائج التخطيط .
وح��ث املدير العام املس��تفيدين كاف��ة ممن لم 
يحدث��وا عناوينهم على االس��راع ف��ي حتديثها 
خ��ال االيام القليلة املقبلة لغرض اس��تكمال 
اج��راءات ص��رف اعاناتهم ، مؤك��دا انه بخاف 
ذلك س��يتم قطع االعان��ات نهائي��ا ، مطمئناً 
في الوقت نفس��ه كل من راج��ع وحدث مكان 
سكنه او س��يراجع خال االيام القليلة املقبلة 
باجراء عملية املس��ح امليدان��ي واطاق اإلعانة 
وفقاً للس��لم القدمي حلن ورود النتائج من وزارة 

التخطيط.

بغداد - الصباح الجديد:
اطل��ع وكي��ل وزارة التربي��ة ع��وض الدليمي على 
واقع العمل في مطبعة مصنع التبوغ الش��ركة 
العام��ة للمنتج��ات الغذائية احدى تش��كيات 
وزارة الصناعة واملعادن للتع��رف على امكانياتها 

العماقة في مجال الطباعة . 
وقال مدير عام الش��ركة محمد جبار حس��ن في 
تصريح للمرك��ز اإلعامي في الوزارة أن ش��ركته 
تق��وم حالي��ا بتنفيذ عق��د لصال��ح وزارة التربية 
لطباعة الكتب املدرسية وبكميات كبيرة وجودة 
عالي��ة ، مؤك��دا عل��ى ان املطبع��ة حديث��ة ومن 
افضل املناش��ئ االملانية ، الفت��ا الى ان وكيل وزارة 
التربية اثنى خال الزيارة على مواصفات الطباعة 
وجودتها وعلى امكانيات املطبعة التي يندر وجود 
مثيل لها كما أش��اد بامكانيات املاك التشغيلي 
للمطبعة وجهوده املبذولة الجناز العمل على وفق 

املواصفات املطلوبة .
وذك��ر املدي��ر الع��ام ان الوكي��ل ثمن جه��ود وزير 
الصناع��ة واملع��ادن اجل��ادة للنه��وض بالصناعة 
الوطنية واإلنتاج احمللي ،  وأعرب عن شكره وتقديره 
لش��خص الوزير كم��ا أثنى على جه��ود العاملن 

وإدارة الشركة لارتقاء بواقع العمل واإلنتاج .

بغداد - الصباح الجديد: 
اعلن��ت دائ��رة العاقات االقتصادي��ة اخلارجية في 
وزارة التج��ارة عن بحثها مع اجلانب البنغادش��ي 
سبل تطوير وتعزيز العاقات االقتصادية والتجارية 
ب��ن البلدين ومبا يحق��ق املصالح املش��تركة بن 
اجلانبن. اكد ذلك للمركز اخلبري مدير عام الدائرة 
ع��ادل خضير خال لقائه ومدير عام ش��ركة جتارة 
احلبوب املهندس هيثم اخلشالي بسعادة السفير 
البنغاديش��ي ف��ي العراق الس��يد )اب��و مكصود 

محمد فرهاد ( 
واض��اف انه جرى خ��ال االجتماع ط��رح املواضيع 
ذات االهتمام املشترك بن البلدين ومبا يسهم في 

تطوير العاقات .
من جانبه اكد سفير بنغادش رغبة باده للدخول 
للس��وق العراقية لتصدي��ر البضائ��ع واملنتجات 
البنغادشية الى العراق اضافة الى تقدمي اخلبرات 

الفنية بشان زراعة احلبوب وتصنيعها .

تقرير

شبكة نيريج تطلق مشروع الصحافة االستقصائية بالجامعات العراقية
تضّمن مؤتمرًا علميًا وورشًا حوارية وتدريبية مكثفة 

جانب من املؤمتر

بغداد - الصباح الجديد:   
اعلن��ت الش��ركة العام��ة لتجارة 
السيارات واملكائن احدى تشكيات 
وزارة التج��ارة ع��ن بي��ع س��يارات 
ن��وع تويوت��ا/ كوروال مودي��ل 2015 
تايلندي املنشأ وباص تويوتا/ هايس 
موديل 2014 ياباني املنش��أ بنظام 

التقسيط ومن دون فوائد .
واوضح مدي��ر عام الش��ركة علي 
البي��ع  أن عملي��ة  ب��داي  هاش��م 

تش��مل منتس��بي دوائر وشركات 
وزارة التج��ارة كافة وموظفي دوائر 
الدول��ة ومبوج��ب كت��ب رس��مية 
الذين  املوظف��ن  تتضمن أس��ماء 
يرغبون بالش��راء من قبل دوائرهم 
املعني��ة ، مبينا بانه في حال وجود 
اي استفس��ار يت��م مراجعة مقر 
الشركة الكائن في الوزيرية قسم 

التسويق .
وعلى السياق ذاته اشار املدير العام 

الى اعان شركته عن تخفيض في 
أسعار الس��يارات التابعه لشركة 
كي��ا موت��ورز ن��وع )كيا ري��و - كيا 
أوبتم��ا - كيا كارنز - كيا س��يراتو- 
- كي��ا   K2700 kc آب  بي��ك  كي��ا 
بي��ك آب K2700 Dc -كي��ا بيك آب 
K4000 kC ( مودي��ل 2016 ، داعي��ا 
الراغبن بالشراء الى مراجعة مقر 
الشركة في بغداد / الوزيرية قسم 

التسويق .

بغداد - الصباح الجديد:
نف��ذت امانة بغ��داد حملة الزالة 
التجاوزات احلاصلة على الساحات 
العامة والش��وارع الرئيس��ة في 
جانب��ي العاصم��ة بالتع��اون مع 

قيادة عمليات بغداد.«
واالعام  العاقات  وذكرت مديرية 
في امان��ة بغ��داد ان« دائرة بلدية 
االعظمي��ة بالتع��اون مع مديرية 
احلراس��ات واالمن في أمانة بغداد 

وبالتنس��يق م��ع قي��ادة عمليات 
الزال��ة  حمل��ة  نف��ذت  بغ��داد 
التج��اوزات احلاصلة على عدد من 
الشوارع  شملت ازالة مسقفات 
واالكش��اك  التجاري��ة  احمل��ال 
حرك��ة  تع��وق  الت��ي  املتج��اوزة 
انس��يابية س��ير املواطنن وإزالة 
اللوح��ات االعاني��ة التي نصبت 

بصورة عشوائية ».
واش��ارت ال��ى ان« دائ��رة بلدي��ة 

الش��عب نف��ذت حملة واس��عة 
إلزال��ة  التج��اوزات احلاصل��ة من 
قب��ل اصح��اب املش��اتل ومحال 
بيع املواد االنش��ائية في عدد من 
الشوارع الرئيسة الى جانب ازالة 
التجاوزات احلاصلة على ش��ارعي 
البنوك وميسان متثلت باالكشاك 
وبسطيات الباعة اجلوالن وإغاق 
ع��دد م��ن س��احات وق��وف وبيع 

السيارات غيراملرخصة ».

بيع سيارات كوروال وهايس بنظام 
التقسيط لموظفي الدولة 

أمانة بغداد تنّفذ حملًة جديدًة
 إلزالة التجاوزات في العاصمة 

بالتعاون مع قيادة العمليات تخفيض في أسعار الكيا 

سعاد التميمي*
اكدت وزيرة الصحة والبيئة الدكتورة 
عديلة حمود حس��ن ح��رص الوزارة 
ب��أداء  لارتق��اء  ال��دؤوب  وس��عيها 
املؤسس��ات الصحية ف��ي محافظة 

النجف االشرف .
واشارت الوزيرة خال لقائها الدكتور 
علي الش��مري رئيس جلن��ة الصحة 
والبيئة في مجل��س احملافظة اهمية 

تعزي��ز الش��راكة الفاعل��ة والتعاون 
املثمر ب��ن احلكومة احمللية والوزارة مبا 
يعود بالنفع على ابناء املدينة وضمان 
تلقيه��م خدم��ات وقائي��ة وطبي��ة 

وعاجية كفوءة.
 كم��ا ناق��ش اللق��اء ال��ذي حض��ره 
راضي  الصيدالني حس��نن محم��د 
معاون مدير الشركة العامة لتسويق 
االدوية واملستلزمات الطبية للشؤون 

االجناز  االستيرادية مستويات ونسب 
في املستش��فى االملاني س��عة ٤٠٠ 
س��رير ووصوله الى مراحل متقدمة 
ليق��دم خدمات��ه النوعية ال��ى ابناء 
احملافظ��ة واالس��تثمار االمث��ل ملطار 
النجف الدولي في تس��لم وارس��ال 
االدوي��ة واملس��تلزمات الطبي��ة الى 

الدوائر واملؤسسات الصحية .
على صعيد متص��ل اطلعت الوزيرة 

م��ن الصيدالن��ي احمد حمي��د مدير 
عام الشركة العامة لتسويق االدوية 
واملس��تلزمات الطبي��ة عل��ى جتهيز 
وتعزي��ز رصي��د املؤسس��ات والدوائر 
مت  والت��ي  املغذي��ات  م��ن  الصحي��ة 
اطاقه��ا بع��د جناحه��ا ف��ي فحص 

املركز الوطني للرقابة الدوائية
وج��رى التأكي��د خ��ال اللق��اء على 
املؤسس��ات  بتجهي��ز  االس��راع  

الصحي��ة باحتياجاته��ا م��ن ادوي��ة 
التخدي��ر واألدوي��ة املنق��ذة للحي��اة 
واألدوي��ة  املزمن��ة  االم��راض  وأدوي��ة 
الس��رطانية الس��يما بع��د احلصول 
عل��ى التخصيصات املالي��ة اخلاصة 
به��ا .  كما وجهت الوزيرة باإلس��راع 
بتصلي��ح جه��از القس��طرة التاب��ع 
لدائرة صحة املثنى من خال االتصال 
بالش��ركة اجملهزة إلجراء الصيانة ومبا 

يس��هم في تقدمي اخلدم��ات الطبية 
والعاجية الكفوءة ملرضى القلب

الى ذلك تدارس��ت الدكت��ورة عديلة 
م��ع الدكتور حتس��ن الربيع��ي مدير 
مستش��فى االم��ل س��بل االرتق��اء 
باالداء وتق��دمي خدمات كفوءة ملرضى 
االورام الس��رطانية ، وج��رى التأكيد 
خ��ال اللقاء عل��ى تذلي��ل العقبات 

واملعوقات. 

وزيرة الصحة تسعى لالرتقاء بأداء المؤسسات العالجية في النجف 
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لتأمين الحصص المائية للمستفيدين وتقليل الضائعات

بغداد - الصباح الجديد:

باش��رت مديري��ة امل��وارد املائية في 
محافظة البص��رة بأعمال تنظيف 
وتطهي��ر اجل��داول واالنه��ر به��دف 
تأمني احلصص املائية للمستفيدين 
منها ، وتضم��ن العمل تطهير نهر 
الش��يخ منر في ناحية النش��وة من 
االوساخ والترسبات الطينية وفتح 

االختناقات احلاصلة .
من جانب اخر تواصل مديرية املوارد 
املائي��ة في بغ��داد حملته��ا الزالة 
التج��اوزات في القاطع الش��مالي 
ورف��ع الس��ايفونات املنصوبة جتاوزاً 
عل��ى القنوات املائي��ة بهدف تأمني 
احلصص والوصول ال��ى توزيع عادل 

للمياه وتقليل الضائعات 
يش��ار الى ان مديرية امل��وارد املائية 
في محافظ��ة املثنى تواصل اعمال 
صيان��ة وتأهي��ل االلي��ات واملعدات 
بهدف اع��ادة ادخالها ال��ى اخلدمة 

وتكليفه��ا باالعم��ال املناط��ة بها 
ضمن خطة عام 2017

الى ذل��ك واصلت امل��اكات الفنية 
والهندس��ية ف��ي مديري��ة صيانة 
مشاريع الري والبزل في االسحاقي 
الورش��ة الفني��ة أعم��ال الصيانة 
والتاهي��ل لالي��ات واملعدات بهدف 
تهيئاتها واعادتها للعمل من جديد 

، وفي سياق أخر
واصلت املاكات الفنية والهندسية 
ف��ي مديري��ة صيانة مش��اريع الري 
والب��زل ف��ي االس��حاقي أعماله��ا 
بتطهير املبازل واجلداول ضمن قاطع 
تأهيلها  به��دف  املش��اهدة  عم��ل 

للموسم الصيفي احلالي .
نب��ات  أزال��ة  العم��ل  وتضم��ن 
الطيني��ة  والترس��بات  الش��نبان 
وفت��ح االختناق��ات احلاصل��ة حيث 
أس��تعملت االلي��ات املتخصص��ة 
بذلك أضافة الى االليات الس��اندة 

لها .
م��ن جانبها واصل��ت مديرية املوارد 

املائية وبالتنسيق مع مديرية صيانة 
مش��اريع الري والبزل في محافظة 
الديواني��ة لتنظيف اجلداول واالنهر 
بهدف ايصال املياه الى ذنائب االنهر 
، وتضم��ن العم��ل تنظيف ش��ط 
الدغ��ارة من نبات الش��نبان وازالة 

الترسبات الطينية .
كما باش��رت مديرية امل��وارد املائية 
االش��رف/  النجف  ف��ي محافظ��ة 
التحريات  باعم��ال  املس��احة  فريق 
االولية بهدف انشاء ناظم على نهر 
الغزالي ضم��ن ناحية احلرية بهدف 
الس��يطرة على توزي��ع املياه وتأمني 
احلص��ص املائية لاراض��ي الزراعية 
املس��تفيدة كاف��ة ، فيم��ا واصلت 
ش��عبة ري املشخاب بالتنسيق مع 
مديرية صيانة الري والبزل تطهيرها 
قاط��ع  ضم��ن  اليمن��ى  اجلنابي��ة 
املش��خاب به��دف تأم��ني احلصص 
االراض��ي  ال��ى  وأيصاله��ا  املائي��ة 
املس��تفيدة منها ، وش��مل العمل 
أزالة الترسبات الطينية واالعشاب 

التي تنمو وتعوق مجرى املياه.
ال��ى ذلك واصل��ت مديري��ة صيانة 
مشاريع الري والبزل ما بني النهرين 
اعمالها بتطهير وتنظيف مشروع 
اليوس��فية به��دف تامني احلصص 
للموس��م  واالس��تعداد  املائي��ة 
الصيف��ي احلال��ي ، وش��مل العمل 
أزالة الترسبات املتراكمة والنباتات 
التي تنمو بكثرة ، حيث استعملت 
االلي��ات املتخصص��ة أضاف��ة الى 

االليات الساندة لها.
صيان��ة  مديري��ة  واصل��ت  كم��ا 
مش��اريع الري والبزل في محافظة 
باب��ل عملها في تنظيف قناة احللة 
الرئيس��ة وبط��ول )52( كم بهدف 
تأمني احلصص املائية وأيصال املياه 
لذنائ��ب القن��اة ، وش��مل العم��ل 
ازال��ة نبات الش��مبان واالعش��اب 
املائي��ة الض��ارة التي تع��وق مجرى 
القن��اة حي��ث أس��تعملت االليات 
املتخصص��ة أضاف��ة ال��ى االليات 

الساندة لها.

تقرير

الموارد المائية تباشر بأعمال تنظيف الجداول واألنهر في المحافظات  

أعمال تنظيف اجلداول واالنهر في احملافظات

البصرة - سعدي علي السند:

حتت شعار »الكتابة من أجل احلياة 
» ب��دأت فعالي��ات مؤمت��ر الكاتبات 
العراقي��ات وضيف��ات املؤمت��ر م��ن 
الكاتب��ات األملاني��ات والفرنس��يات 

وأستمر ملدة خمس ساعات.
وحضراملؤمتر سفير جمهورية املانيا 
ف��ي الع��راق فران��ز جوزي��ف كرميب 
ف��ي  فرنس��ا  جمهوري��ة  وس��فير 
الع��راق مارك باريتي مبش��اركة عدد 
العراقي��ني والنواب  من املس��ؤولني 
واحلكومة احمللية في البصرة اضافة 
الى ع��دد كبير م��ن مبدعي مدينة 

البصرة بشتى تخصصاتهم .

املستشارة الثقافية االملانية 
تتحدث عن هذه الفعالية

وقبل ب��دء الفعالية قال��ت برجيت 
املستشارة الثقافية بوزارة اخلارجية 
االملاني��ة واملش��رفة عل��ى ال��ورش 
الثقافية لهذه الفعالية التي جاءت 
بتع��اون م��ع مؤسس��ة البرملان��ات 
األملاني��ة ل�«الصب��اح اجلدي��د« اننا 
ف��ي هذا النش��اط نؤس��س لتبادل 
ثقافي بني كاتبات م��ن العراق ومن 
املانيا بتعاون متميز ونتبادل املعرفة 
الثقافية ونحاول ان نتعرف اكثر على 
االدوات واالش��كال الت��ي تعتمدها 
امل��رأة العراقي��ة في الكتاب��ة وماذا 
تعني لها الكتابة وهي خطوة أولى 
من سلس��لة فعاليات وورش عمل 
نحاول م��ن خالها ترتي��ب الكتابة 
إيج��اد عمليات  ونحاول  اإلبداعي��ة 
ايفاد متبادلة ب��ني البلدين في هذا 
اجملال علًما ب��أن فكرة طيبة تكونت 
لدينا في النشاط األول الذي أقمناه 
جملموعة أنانا التي صدرت عبر كتاب 
ض��م نصوًص��ا م��ن األدب العراقي 
املعاصر ألديب��ات عراقيات ونتواصل 
م��ع هذا املوضوع بإقامة الش��راكة 
عبر تش��جيع املرأة العراقية لتكون 
عنص��رًا فاع��ًا وبنحو اكب��ر واكبر 
غوت��ة  ملعه��د  وكان  اجملتم��ع  ف��ي 
اخلط��وة الطيبة في الدع��م املالي 
واللوجس��تي للوصول الى األهداف 
املطلوب��ة ونعم��ل عل��ى تش��جيع 
كل اش��كال التعبير ع��ن العاقات 
االملاني��ة العراقي��ة وخصوًص��ا مع 
ألبصرة ومدى التفاعل بني املثقفات 

واملثقفني في العراق.

جلسة تعارف 
أول��ى الفعالي��ات كان��ت جلس��ة 
تعارف وقراءات ش��عرية وقصصية 
للكاتب��ات العراقي��ات وكاتبات من 
املانيا وفرنسا وادار اجللسة الشاعر 
والش��اعرة  العزي��ز  عب��د  طال��ب 

منتهى عمران وشارك في القراءات 
وغ��رام  طال��ب  عالي��ة  الكاتب��ات 
الربيعي وسليمة س��لطان وخولة 
اجلاب��ري ومتارا  الناه��ي وس��مرقند 
الوائل��ي وعلي��اء  وامي��ان  العطي��ة 
املالك��ي اضافة ال��ى الكاتبة اليزا 
فونتانيللي من باريس وهانا دوبغني 

من برلني.

كلمة مدير آثار وتراث البصرة
ب��دأت بعده��ا احتفالي��ة اختت��ام 
ورش��ة العمل للكاتبات العراقيات 
واالملاني��ات وق��د ب��دأت الفعالي��ة 
قحط��ان  اآلث��ار  خبي��ر  بكلم��ة 
العبي��د مدي��ر اث��ار وت��راث البصرة 
الذي اس��تهلها بكلمات ش��عرية 
للشاعرة السومرية )أحتدوانا( والتي 
تق��ول فيها »مزه��وة بنصري كنت 
ذات م��رة ونفيت م��ن معبدي على 
حني غرة كاخلطاف مرغمة مرغمة 
من نافذتي تس��للت بع��د عمر بني 

رائحة البخور أفنيت ».
واش��ار قحطان العبيد الى ان االدب 
الس��ومري يحتل منزلة عالية بني 
ابداعات االنس��ان املتم��دن الفنية 
واالدبية حيث جن��د ان املقارنة بينه 
وب��ني الروائ��ع االغريقية ت��ؤدي الى 
تعزيز موقعه وريادته وتعكس هذه 

لتلك  الفكري��ة  الروحي��ة  الروائ��ع 
احلض��ارة االصيلة املبدع��ة واننا اذ 
نفخر بأن هذا األحتف��ال وهو يقام 
ف��ي متح��ف البص��رة تزامن��ا مع 
العاملي للمتاحف الس��يما  الي��وم 
وان متح��ف البص��رة امن��وذج فريد 
حي��ث مت انش��اؤه بتع��اون االطراف 
املهتم��ة والداعمة للتراث الثقافي 

االنساني.

كلمة لسفير أملانيا في العراق 
والق��ى بعد ذلك س��فير جمهورية 
املاني��ا ف��ي الع��راق فران��ز جوزيف 
كرميب كلمة ش��كر في مقدمتها 
احلض��ور وبارك للقائم��ني على هذا 
بني  املش��ترك  الثقاف��ي  النش��اط 
الكاتبات العراقيات وضيفات املؤمتر 
من الكاتبات األملانيات والفرنسيات 
كم��ا ش��كر الش��باب الذي��ن ادواّ 
للموس��يقار  موس��يقية  معزوفة 
االملان��ي العامل��ي بيتهوف��ن خ��ال 
افتتاح الفعالي��ة والتي تؤكد على 
جمال اوروبا ، مش��يرا ال��ى ان هذه 
الفعالي��ة الت��ي تواصل��ت لع��دة 
شهور ولعدد من اجللسات والورش 
هي صورة حقيقية للتواصل واحملبة 
ب��ني الش��عوب ألن األدب في جميع 
البل��دان يحقق التواص��ل الثقافي 

آما ب��ان يكون له حض��وره وتعزيز 
هذا احلضور باملزيد من الفعاليات.

وكلمة لسفير فرنسا في العراق 
أعقبه سفير جمهورية فرنسا في 
الع��راق م��ارك باريت��ي بكلمة اكد 
فيها : اننا ممتن��ون ان نبدأ احتفالنا 
األثرية  بع��د مش��اهدتنا للقط��ع 
البص��رة  الت��ي يضمه��ا متح��ف 
والت��ي تؤكد على حض��ارة البصرة 
واهميته��ا ف��ي التاريخ األنس��اني 
وروعة مبدعيها في ش��تى املعارف 
ومنذ تأسيس��ها قبل اكثر من 14 
قرنا ونحن اذ نحضر الى هذا املكان 
فه��و تأكيد عل��ى اعجابن��ا بهذه 
املش��تركة ف��ي خدمة  الفعاليات 
م��ن  األنس��انية  والثقاف��ة  األدب 
الثقافية  خال اعتزازنا باجللس��ات 
املش��تركة لكاتب��ات م��ن الع��راق 
وفرنسا واملانيا وكلنا دعم ملثل هذا 

التوجه الكبير .

كلمات وحوارات
الق��ى بع��د ذل��ك عض��و مجل��س 
محافظ��ة البصرة عقي��ل اخلالدي 
كلمة اكد فيها عل��ى أهمية هذه 
الفعاليات التي جتمع اديبات العراق 
مع أديبات املانيا وفرنس��ا ، موضحا 

ان مجل��س محافظة البصرة داعم 
حقيق��ي ملثل هذه األنش��طة وهو 
حاضر جدا في ان يؤكد حرصه على 

األرتقاء مبثل هذه األنشطة .
وف��ي كلمته نق��ل حس��ن النجار 
مع��اون محاف��ظ البص��رة حتي��ات 
الدكتور ماج��د النصراوي محافظ 
البصرة للحض��ور جميعا واعتزازه 
الثقافي��ة  الفعالي��ات  به��ذه 
املش��تركة ، مؤك��دا انه��ا فرص��ة 
انسانية وابداعية مهمة ان تلتقي 
نخبة م��ن كاتباتن��ا العراقيات مع 
كاتبات من املانيا وفرنس��ا عبر هذه 
ال��ورش الثقافية ونش��د على ايدي 

القائمني عليها .
وأختتمت الفعالية بجلس��ة حوار 
ع��ن دور االدب ف��ي العراق وفرنس��ا 
واملانيا وواقع حال الكاتبات في هذه 
البلدان وش��ارك في احل��وارات عدد 

كبير من احلضور .

معهد غوته األملاني يدعم هذه 
الفعاليات 

وف��ي تصريح خ��ص ب��ه »الصباح 
اجلديد« قال توماس كوس��لير ممثل 
معه��د غوتة األملاني ف��ي املؤمتر إن 
معه��د غوته ه��و املرك��ز الثقافى 
الوحي��د جلمهورية أملاني��ا االحتادية 

الذى ميتد نش��اطه على مس��توى 
العالم فنحن ندع��م تعليم اللغة 
األملاني��ة فى اخل��ارج ونرعى س��بل 
كم��ا  الدول��ي  الثقاف��ي  التع��اون 
نس��هم ف��ى نق��ل صورة ش��املة 
ألملانيا بتق��دمي معلومات عن احلياة 
الثقافية واالجتماعية والسياسية 
به��ا ونح��ن نتول��ى كذل��ك املهام 
بالسياس��ة  اخلاص��ة  الرئيس��ة 
اخلارجية ثقافية كانت أو التعليمية، 
وذلك من خال شبكتنا املكونة من 
معاه��د ومراكز غوت��ه واجلمعيات 
الثقافي��ة ونحن ننهل من الواجهة 
احلضارية املتنوعة جملتمعنا املفتوح 
وللثقاف��ة األملاني��ة املتج��ددة كما 
نربط خبرات وتصورات شركائنا في 
داخل أملانيا وخارجها بإمكاناتنا في 
مجال تخصصن��ا ونعمل في مناخ 
م��ن احلوار املش��ترك وبه��ذا فنحن 
نقدم اخلدمات ، ونعد ش��ركاء لكل 
من له نشاط يتعلق بأملانيا واللغة 
األملانية والثقاف��ة األملانية، ويعمل 
متحم��ا مس��ئووليته اخلاصة من 
دون ارتباطات سياسية نحن نواجه 
ونطور مفاهيم مبتكرة  التحديات 
من أجل عالم أكثر إنسانية ينتشر 
فيه التفاهم ويقدر التنوع الثقافي 

بصفته ثروة قيمة.

المؤتمر يؤسس 
لتبادل ثقافي بين 
كاتبات من العراق 
ومن ألمانيا بتعاون 
متميز ونتبادل 
المعرفة الثقافية 
ومحاولة للتعرف 
أكثر على األدوات 
واإلشكال التي 
تعتمدها المرأة 
العراقية في الكتابة 

جانب من مؤمتر وورشة عمل في البصرة لكاتبات من العراق وأملانيا وفرنسا

تحت شعار » الكتابة من أجل الحياة » :

افتتاح مؤتمر وورشة عمل في البصرة لكاتبات من العراق وألمانيا وفرنسا
الحبوب توزع 

مستحقات المزارعين 
من مسوقي الحنطة 

العراق يبحث مع كندا 
دعم القطاع الزراعي 

وتبادل الخبرات

بغداد - الصباح الجديد:
اعلن��ت الش��ركة العام��ة لتجارة احلب��وب عن 
مباش��رة  املراكز التس��ويقية التابعة للشركة 
في محافظ��ات البصرة وذي قار واملثنى والنجف 
اخلاص��ة  الصك��وك  بتوزي��ع  وباب��ل  االش��رف 
املس��وقني   واملزارع��ني  الفاح��ني  مبس��تحقات 

حملصول احلنطة للموسم احلالي 2017 .
واوضح مدير عام الش��ركة رئيس اللجنة العليا 
للتس��ويق املهن��دس هيث��م جمي��ل اخلش��الي 
بأن الش��ركة قام��ت بتحويل املبال��غ كافة الى 
مواقعه��ا الت��ي باش��رت بتس��لم احلنط��ة من 
الفاحني وان هذه املبالغ موضوعة في حسابات 

فروعنا باملصارف التي يتعاملون معها . 
واضاف املدير العام ان ف��روع محافظات البصرة 
وذي قار والس��ماوة وواس��ط والنجف االش��رف 
وباب��ل باش��رت بتوزي��ع مس��تحقات الفاحني ، 
مبينا بأن الشركة تس��لمت وحسب توجيهات 
رئيس الوزراء  مبلغ )٤٥٠( مليار دينار لش��هر ايار 
مت حتويلها الى احملافظات التي باش��رت بالتسلم 
لتأم��ني مس��تحقات الفاح��ني )١٠٠٪ ( لع��ام 

.٢٠١٧
ولفت املدير العام ال��ى ان عدد الصكوك التي مت 
تنظيمه��ا في فرع املثن��ى بلغت )800 ( صك اما 
في فرع بابل فقد مت تنظيم 600 صك في مجمع 
حبوب احلل��ة اجلديد واجملمع اخملزني ف��ي املرادية ، 
اما في س��ايلو الرفاعي فقد بلغ عدد الصكوك 
املنظم��ه 500 ص��ك ومت توزي��ع 200 ص��ك على 

مستحقيها من الفاحني واملزارعني املسوقني .
م��ن جانب اخر اش��ار املدي��ر العام الى مباش��رة 
مواقع الشركة العامة لتجارة احلبوب بالتنسيق 
مع شركة تصنيع احلبوب في محافظات ذي قار 
وواسط  والديوانية بتجهيز املطاحن بعينات من 
احلنطة املتسلمة من الفاحني واملسوقني للعام 
احلال��ي ٢٠١٧ لغرض طحنه��ا وتصنيع الطحني 
ملعرف��ة جودة الرغي��ف املنتج من ه��ذه احلنطة 
حيث اثمرت التجربة عن جناحها وكانت احلنطة 
املتس��لمة حالي��ا جيدة م��ن حي��ث املواصفات 

الفنية.

ذي قار - علي حسين:
دع��ا محاف��ظ ذي ق��ار يحي��ى الناص��ري،  اجلهات 
الكندية للعمل ف��ي ذي قار ، فيما اعلن القنصل 
االول للس��فارة الكندية عن اط��اق برنامج اداري 
في مجال نقل الصاحيات ومناقش��ة سبل دعم 

القطاع الزراعي وتبادل اخلبرات اجلامعية.
وقال احملافظ خال مؤمتر صحفي مش��ترك عقده 
ف��ي ديوان احملافظ��ة مع القنصل االول للس��فارة 
الكندية كريستال بروسيشن«نحن سعداء بزيارة 
وفد الس��فارة الكندية، ومت التداول في مجموعة 
م��ن النقاط املهم��ة للعمل على االس��تفادة من 
اخلب��رات الكندي��ة وخصوص��ا ف��ي مج��ال دعم 

االهوار«.
واض��اف احملاف��ظ ان »احلكومة احمللية مس��تعدة 
لتقدمي ش��تى س��بل الدعم للمنظمات الكندية 
الراغبة في العمل باحملافظة وتأهيل بعض شرائح 
اجملتمع في مج��ال الفيدرالية او نقل الصاحيات 
وانظمة االقاليم وتلبية بعض احتياجات احملافظة 
م��ن اخلب��رات االداري��ة«، مبينا ان »ذي قار تس��عى 
لاستفادة من اخلبرات الكندية وتبادل اخلبرات بني 

اجلامعات العراقية والكندية«
من جانبها اعربت بروسيشن عن سعادتها لزيارة 
ذي ق��ار واالطاع على مناطق االه��وار فيها واالثار 
وقالت ان »احلكومة الكندي��ة لها برامج متعددة 
وفاعل��ة وخصوصا ف��ي مجال نق��ل الصاحيات 
واحلكوم��ات الفيدرالي��ة، وهذه فرص��ة للمقارنة 
وتبادل اخلبرات بني جت��ارب بلدينا«، مضيفة لقد » 
ناقش��نا خ��ال االجتماع تبادل اخلب��رات اجلامعية 

وتقدمي الدعم للقطاع الزراعي«.
وكان القنص��ل االول للس��فارة الكندي��ة ق��د زار 
محافظ��ة ذي ق��ار والتق��ى محاف��ظ ذي قار في 
مكتبه بديوان احملافظ��ة كما قام بجولة ميدانية 

في مناطق االهوار واالثار .

بغداد - الصباح الجديد:
اك��دت دائ��رة احلماي��ة االجتماعي��ة 
للم��رأة ف��ي وزارة العمل والش��ؤون 
االجتماعية عن اغاق 63 الف بطاقة 

ذكية للمستفيدات.
وق��ال املتحدث باس��م هيئة احلماية 
االجتماعي��ة عمار منع��م ان الدائرة 
ان  ال��ف بطاق��ة بع��د   15 اغلق��ت 
انه��ن  التخطي��ط  نتائ��ج  اظه��رت 
فوق مس��توى خط الفق��ر، داعيا من 
توقفت بطاقاتهن الى تقدمي اعتراض 
خال ش��هر م��ن ظهور عب��ارة )فوق 
مس��توى خط الفق��ر( ، مضيفا انه 
مت اغاق 48 الف بطاقة بس��بب عدم 

حتديث بيانات املستفيدات، داعيا من 
اغلقت بطاقاتهن الى ضرورة االسراع 
بتحديثها لغرض اطاق مبالغ االعانة 

ضمن الدفعة الاحقة.
وكان��ت دائ��رة احلماي��ة االجتماعية 
للمرأة قد ذكرت ان الدائرة استكملت 
املس��ح امليداني للمس��تفيدات في 
بغداد واحملافظات البالغ عددهن )401( 
الفا و469 مستفيدة من اصل )449( 
الفا و626 مس��تفيدة من املوجودات 
ضم��ن قاع��دة بياناته��ا ، مبين��ة ان 
املتبق��ي م��ن املس��تفيدات  الع��دد 
ه��ن م��ن الاتي ل��م يزره��ن الباحث 

االجتماعي.

وف��ي س��ياق متص��ل ذك��ر املتحدث 
احلماي��ة  دائ��رة  ان  الهيئ��ة  باس��م 
االجتماعية اغلق��ت 25 الف بطاقة 
ذكي��ة للمس��تفيدين م��ن الرج��ال، 
مؤك��داً انه مت اغ��اق 11 الف��ا و492 
بطاق��ة لظه��ور نتائ��ج التخطيط 
بانه��م ف��وق مس��توى خ��ط الفقر 
داعيا ه��ؤالء الى تقدمي اعتراض خال 
ش��هر من ظهور عبارة )فوق مستوى 
خ��ط الفق��ر( ، فيم��ا مت اغ��اق  14 
ال��ف بطاقة لعدم حتدي��ث البيانات، 
داعيا م��ن اغلق��ت بطاقاته��م الى 
حتديث بياناته��م لغرض اطاق مبلغ 

اعاناتهم ضمن الدفعة الاحقة. 

الحماية االجتماعية تغلق 63 ألف 
بطاقة ذكية للمستفيدات

دعت الذين تم إيقاف إعاناتهم إلى تحديث بياناتهم

بغداد - الصباح الجديد:
اعلن��ت امان��ة بغ��داد عن الش��روع 
)حمل��ة  توس��يع  خط��ة  بتطبي��ق 
محلت��ي( االجم��ل لتش��مل جمي��ع 
خدم��ات البن��ى التحتية ف��ي احملات 
الس��كنية الت��ي س��يتم اختياره��ا 

باالعتماد على اجلهود الذاتية«.
وذكرت مديرية العاقات واالعام ان« 
الدوائر البلدية شرعت بتطبيق خطة 
توس��يع حمل��ة )محلت��ي األجم��ل( 
التي ترتكز عل��ى اختيار احدى احملات 
السكنية ضمن قاطع كل دائرة بلدية 
ووض��ع خط��ة متكامل��ة لتطويرها 
البن��ى  تش��مل جمي��ع خدم��ات  اذ 

التحتية من ش��بكات م��اء والصرف 
الصحي واكساء الش��وارع الرئيسة 
واالزق��ة الداخلي��ة وأنش��اء مح��اور 
امنوذجية لتجميع النفايات وجتهيزها 
الت��ي جتعله��ا محل��ة  باملتطلب��ات 
امنوذجية باالعتم��اد على االمكانيات 

الذاتية للدوائر البلدية ».
واضاف��ت ان« الدوائ��ر البلدية حددت 
س��يتم  الت��ي  الس��كنية  احمل��ات 
تطويره��ا كمرحلة اول��ى من اخلطة 
اجلدي��دة بالتنس��يق م��ع دوائ��ر املاء 
واجمل��اري واملش��اريع لغ��رض تنس��يق 
بش��كل  احمل��ات  واظه��ار  العم��ل 
غي��ر  اخلط��ة  ان  مبين��ة   ، امنوذج��ي 

محددة بتوقيت��ات زمنية لغرض اجناز 
اعم��ال التطوير والتأهي��ل على وفق 

املواصفات املطلوبة«.
واشارت الى ان« تلك اخلطة ترمي الى 
رف��ع الع��بء عن كاهل س��كنة تلك 
احملات الت��ي عانت منذ م��دة طويلة 
م��ن نقص اخلدم��ات البلدية وتكوين 
قاعدة كبي��رة من احملات الس��كنية 
االمنوذجية في جانبي الكرخ والرصافة 

من العاصمة بغداد«.
الى ذلك واصلت امانة بغداد جهودها 
احلثيث��ة لإلرتق��اء بالواق��ع اخلدم��ي 
عب��ر  بغ��داد  للعاصم��ة  واجلمال��ي 

حماتها الواسعة واملكثفة.

اختيار محلة سكنية ضمن قاطع
 كل دائرة بلدية لتطويرها

الشروع بتطبيق خطة توسيع )حملة محلتي( األجمل  
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باريس ـ رويترز:
أعلنت مارييين لوبان، مرشييحة اليميين املتطرف 
اخلاسييرة فييي االنتخابات الرئاسييية الفرنسييية 
السابقة، أمس االول اخلميس، ترشحها لالنتخابات 

البرملانية في بالدها، املقررة في حزيران املقبل.
وفي تصريحات لقناة »تي إف 1« الفرنسية، قالت 
لوبييان إنها ستترشييح عن بلدية »إينيين بومون« 
في إقليم با دو كاليه، حيث حصدت فيها نسييبة 
%58.2 في اجلولة الثانية من االنتخابات الرئاسية 

املاضية.
وتابعييت: »ال أسييتطيع أن أتخيل أال أكييون قائدة 

ألنصاري في معركة أعتبرها أساسية«.
وانتقييدت لوبييان التعيياون احلالييي بيين عييدد من 
االشييتراكين واجلمهورييين مييع الرئيييس اجلديد 

مانويل ماكرون.

المغرب ـ وكاالت:
شارك آالف املغاربة في مظاهرات احتجاجية، امس 
االول اخلميس ، في مدينة احلسيييمة شييمال البالد، 
التييي تشييهد توتييرا منذ مقتييل بائع سييمك أثناء 
محاولته استعادة أسماكه التي صادرتها الشرطة. 
وتأتييي هييذه االحتجاجات بعد سييبعة أشييهر من 
مقتل بائع السمك محسن فكري، الذي لقي حتفه 
سييحقا داخل شاحنة جلمع القمامة أثناء محاولته 

استرداد أسماكه التي صادرتها شرطة احلسيمة.
وندد املتظاهرون بالفسيياد، مطالبن بالعدالة. وقد 
رفع احملتجون الفتات كتب عليها »هل أنتم حكومة 
أم عصابيية؟« و«إذا كان للوطيين معنييى فعليييه أن 
يحتضن جميع أبنائه« و«املييوت مرة أهون من املوت 

مرات وكل يوم«. 

دمشق ـ أ ب ف:
قتييل أكثيير ميين 50 شييخصا، بينهييم 15 مدنيا، 
امييس االول اخلميييس في هجييوم لتنظيم داعش 
علييى قريتن تسيييطر عليهما قييوات النظام في 
محافظة حماة في وسييط سييوريا، وفييق ما افاد 

املرصد السوري حلقوق االنسان.
وقييال مدييير املرصد السييوري رامي عبييد الرحمن 
لوكالة فرانس برس »شّن تنظيم داعش امس االول 
اخلميس هجومييا على قريتي عقييارب واملبعوجة 
فييي ريييف حميياة الشييرقي«، اللتيين يقطنهما 
مواطنون من املسلمن السنة ومن أبناء الطائفة 

اإلسماعيلية والعلوية.
وأسييفر الهجوم بحسب عبد الرحمن، عن مقتل 
15 مدنيييا فييي قرييية عقييارب، بينهييم خمسيية 

اطفال.
وقتل ثالثة اشخاص هم والد واثنن من اوالده ذبحاً 
علييى يد عناصيير التنظيم وفق املرصييد، الذي لم 
يتمكن من معرفيية اذا كان القتلى الي12 االخرين 

قد اعدموا ام قتلوا خالل املعارك.

لوبان تترشح لالنتخابات 
البرلمانية الفرنسية

آالف المغاربة يشاركون 
في مسيرة احتجاجية

أكثر من 50 قتياًل في هجوم 
لتنظيم »داعش« في سوريا

متابعة الصباح الجديد:

بدأ االيرانيون امس اجلمعة التصويت 
التييي  الرئاسييية  االنتخابييات  فييي 
يتنافييس فيهييا الرئيييس االصالحي 
املنتهية واليته حسيين روحاني الذي 
يريييد مواصليية سياسييته لالنفتاح 
ورجل الدين احملافظ ابراهيم رئيسي 

الذي يريد تعزيز االقتصاد الوطني.
في طهران وفييي املناطق بدا االقبال 
قويييا منذ فتح صناديييق االقتراع مع 
طوابير طويلة بحسب وكالة فرانس 
برس والصور التي ينقلها التلفزيون 

الوطني »ايريب«.
وكان املرشييد االعلييى للجمهورييية 
علييي خامنئي من بيين االوائل الذين 
ادلوا باصواتهم ودعييا مواطنيه الى 
التصويييت »بكثافة وفييي ابكر وقت 

ممكن«.
واضيياف خامنئييي امييام التلفزيييون 
الرسييمي قبييل ادالئييه بصوتييه في 
منزله في طهييران »مصير البالد بن 
ايدي االيرانين الذين يختارون رئيسا 

للسلطة التنفيذية«.
واعتبييرت زهييرة )32 عامييا( طالبيية 
العلوم الغذائية التي أدلت بصوتها 
في احد مراكز العاصميية ان »احلوار 
الييذي يدعو اليه روحانييي مع العالم 
واالعتييدال في اجملتمع امران في غاية 

االهمية«.
وابقييى مرشييحان أقييل أهمية هما 
إصالحي ومحافظ على تشريحيهما، 
ودعييا االول رسييميا الييى التصويت 
بكثافة لصالح روحاني الذي يدعمه 

االصالحيون واملعتدلون.
تتخذ هذه االنتخابات شكل استفتاء 
بيين روحاني )68 عاما( ورئيسييي )56 
عاما( القريب من خامنئي والذي يريد 

تعزيز االقتصاد الوطني.
وُتييرى هييذه االنتخابات التييي دُعي 
56,4 مليييون ناخييب إلى املشيياركة 
فيها، بعد يومن على قرار واشنطن 
متديد تخفيييف العقوبات على إيران 
مبوجييب االتفيياق النييووي املوقع عام 
2015 بن طهييران والقييوى العاملية 

الست وبينها الواليات املتحدة.
ويُعتبيير ذلييك خبييراً سيياّراً للرئيس 
روحانييي الييذي انُتخييب عييام 2013 
وقضييى معظم فتييرة واليتييه التي 
امتييدت أربع سيينوات فييي التفاوض 
علييى االتفيياق النييووي الذي سييمح 

بانفتاح بالده سياسياً واقتصادياً.
ال يييزال انعييدام الثقيية ييين طهران 

اللتن قطعتا عالقاتهما  وواشنطن 
الدبلوماسييية بعيييد قيييام الثييورة 
اإلسييالمية فييي عام 1979، سييائداً. 
فالسييير باالتفاق النييووي ترافق مع 
عقوبييات أميركية جديييدة مرتبطة 
ببرنامج ايران للصواريخ البالستية.

ويشييارك ترامب خالل عطلة نهاية 
االسييبوع في قمة مع قييادة العالم 
اإلسييالمي في السييعودية، املنافس 

اإلقليمي الرئيسي لطهران.
ورغم عييداء واشيينطن املعليين تاه 
بييالده، يطمح روحاني إلييى مواصلة 
االنفتيياح على العالييم بهدف جذب 
مزيد من االستثمارات، في حن يريد 
رئيسييي الدفاع عن الطبقات األكثر 
حرمانييا من خييالل اعطيياء االولوية 
لي«اقتصاد املقاومة« الذي يرّكز على 

االنتاج واالستثمارات احمللية.
وإضافيية إلى االتفاق النييووي، يلعب 
في صالح روحانييي أيضا االنخفاض 
امللحوظ في معييدل التضخم الذي 
كان %40 عييام 2013 وبات نحو 9,5% 

حاليا.
وال يُشّكك رئيسييي باالتفاق النووي 
الذي وافق عليه املرشد األعلى، لكّنه 
ينتقد نتائج هذه التسييوية التي لم 
يسييتفد منها اإليرانيون األكثر فقراً 

والتييي اجتذبت اسييتثمارات ضئيلة 
مقارنًة مبا كان متوقعاً.

وخييالل التجمع االخييير الذي نظمه 
االربعيياء فييي مشييهد )شييرق( قال 
رئيسييي »بدال من اسييتخدام قدرات 
شييبابنا، انهم )روحانييي وحكومته( 
أيييدي  فييي  اقتصادنييا  يضعييون 

األجانب«.
وسّلط رئيسييي الضوء على األرقام 
السيييئة للبطالة التي تطال 12,5% 
ميين السييكان و%27 ميين الشييباب، 
متهمييا حكوميية روحانييي بأنها لم 
تعمل سييوى لصالح »األوليغارشّية 
األكثر ثييراء« في البييالد التي ال متثل 
سييوى أربعة في املئة من السييكان، 

على حد قوله.
وسيييكون ميين الصعييب التكهيين 
االنتخابات،  في  املشيياركة  بنسييبة 
في وقت دعا العديييد من القادة الى 

مشاركة كثيفة.
وقييال خامنئييي االربعيياء املاضي »ان 
املسييؤولن االميركييين واالوروبييين 
والصهاينة يراقبييون انتخاباتنا ليروا 
مستوى املشاركة« معتبرا انه متى 
كانييت هذه املشيياركة »كبيييرة فإّن 

حكمهم سيكون مختلفا«.
وفي أحياء طهران الشييعبية األكثر 

تضررا ميين البطالة والفقر، تسييود 
الالمباالة حيال من سيييفوز، بسبب 
انعييدام الثقة بالتغييرات التي ميكن 
أن يحققها الرئيس املقبل كائنا من 

يكون.
ومع تباطؤ حركة املييرور في طهران، 
احلمييالت  فييي  املشيياركون  انتهييز 
االنتخابييية فرصيية الهييدوء في رفع 
صور الوجه املبتسم للرئيس اإليراني 
حسيين روحاني، ميين خييالل النوافذ 
املفتوحيية للسيييارات ، يدعييون إلى 
التصويت لييه، ويهتفون بشييعارات 
التأييد للرئيس احلالي. وبدوا كأنهم 
مصممون على استغالل كل دقيقة 
في األيييام األخيرة ميين احلملة التي 
بدا فيهييا روحاني أكثيير تقدما أمام 

منافسه احملافظ.
وتنافس على انتخابات امس اجلمعة 
، حيييث حييدد التوجه قصييير املدى 
بالنسييبة للعديد من القضايا التي 
تُخيم علييى حالة البييالد، بداية من 
التاريخي  النووي  االتفاق  مسييتقبل 
لعام 2015 والتقارب اإليراني احلذر مع 
الغرب، واتاه اقتصادها، والسيييطرة 
على حقييول النفط، واحلرية املعطاة 

للمعارضة.
وعلى املدى الطويل، مُيكن لالنتخابات 

أن تُقرر معركة سياسية أكثر أهمية 
، بالنسبة للمرشييد األعلى اإليراني 
املقبييل. فخليفة آييية اهلل اخلميني 
وخامنئييي املقبييل سيييكون أقييوى 
شخص في إيران، والثالث فقط منذ 
تأسيس اجلمهورية اإلسالمية. وكان 
اخلصم الرئيسي لروحاني في اقتراع 
امييس اجلمعة هو رجل الدين احملافظ 
إبراهيم رئيسي البالغ من العمر 56 
عاًما، والييذي قضى معظييم حياته 
املهنييية كمحام ومسييؤول قضائي، 
ولكنييه مغمور نسييبًيا عندما دخل 

السباق.
ومع ذلك، فقد نال دعم املتشييددين 
بشييان  بالقلييق  يشييعرون  الذييين 
تتعييرض  التييي  الدينييية  القضايييا 
للمواجهييات، وأثييار غضب شييعبي 
حول االقتصيياد اإليرانييي الضعيف. 
وشييعاراته مناهضيية للمؤسسيية 
التييي كانت في السييلطة مع تولي 
دونالد ترامب رئاسيية البيت األبيض. 
ومنو اقتصييادي بطيء، مع وجود أكثر 
من واحد من كل أربعة شبان عاطالً 

عن العمل.
وهتييف مؤيدو رايسييي في آخر تمع 
لهم في طهران حيث احتشد اآلالف 
من املصلن في قاعة للصالة ومركز 

للمؤمترات يلوحييون باألعالم اإليرانية 
والورود احلمراء، رمييز حملته بالقول: 
»نحن ال نريد احلكومة بنسييبة 4٪«. 
واليزال االتفاق النووي الذي يُعد  إجناز 
روحاني الرئيسييي قائًما في الطيف 
السياسييي اإليراني، لكنه فشل في 
حتقيق الفوائييد االقتصادية الفورية 
التييي يتوقعها الكثيييرون، وأن فريق 
روحانييي يأمل أن يحمله  ذلك لوالية 

ثانية.
وقييد تييرك ذلييك فرصيية لرئيسييي 
ملهاجمة مشيياركة روحاني الالحقة 
مع الغرب، مطالًبييا احملافظن الذين 
ال يزالون غير مرتاحن بشييأن جهود 
إيران حملاكمة أعدائها القدامى. وقال 
محمد التاجي أنصاري، البروفسييور 
فييي جامعيية األديييان والطوائف في 
مدينة قم: »أنا شخصًيا أؤمن وأؤيد 
األفكار التي تثق في قدرات الشعب 
داخييل إيييران«. وأضاف »اعتقييد أننا 
قادرون على حل مشاكلنا داخل إيران. 
أنييا ال أحييب أولئك الذييين يعتمدون 

على الدول اخلارجية ».
ميين  روحانييي  مؤيييدي  أحييد  وقييال 
الشباب: »نحن لن نصوت للسنوات 
األربع املقبلة فقط، وامنا نحن نصوت 

للسنوات األربعن اآلتية«.

الصراع يحتدم بين معسكري المعتدلين والمحافظين بقيادة روحاني ورئيسي

االنتخابات الرئاسية اإليرانية سُتحدِّد خليفـة 
المـرشد األعلـى المقبـل بعـد رحيـل خامنئي

تجرى هذه االنتخابات 
التي دعي 56,4 مليون 

ناخب إلى المشاركة 
فيها، بعد يومين على 
قرار واشنطن تمديد 

تخفيف العقوبات على 
إيران بموجب االتفاق 

النووي الموقع عام 
2015 بين طهران 

والقوى العالمية الست 
وبينها الواليات المتحدة

روحاني
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لندن ـ أ ب ف: 

طلبييت تيريييزا ميياي امييس االول 
اخلميس ميين البريطانين منحها 
تفويضييا واضحا فييي االنتخابات 
النيابييية فييي الثامن ميين حزيران 
املقبل، متهيدا ملفاوضات بريكست، 
ووعدت باحلد من الهجرة من خارج 
الدول األوروبية، ثم الهجرة اآلتية 

من االحتاد االوروبي.
البريطانية،  الوزراء  رئيسة  وقالت 
خالل تقدمي برنامج حزب احملافظن 
هاليفاكييس  فييي  لالنتخابييات 
)شمال بريطانيا(، "تعالوا انضموا 
إلييي، في وقت أكافح في سييبيل 

اململكة املتحدة".
وفيما تبدأ البالد "الرحلة الكبيرة" 
للخروج من االحتاد االوروبي، شددت 
رئيسيية احلكوميية احملافظة على 
أهمييية احلصييول علييى "تفويض 
واضييح" النتييزاع "أفضييل اتفيياق 
ممكن" خالل مفاوضات اخلروج من 

االحتاد االوروبي.
وأضافت فييي كلميية ألقتها في 
مصنع قدمي للسييجاد ميين القرن 
التاسييع عشيير، أمام جميع وزراء 
حكومتها، ان "السيينوات اخلمس 
منعطفييا  سييتكون  املقبليية 
وحلظيية  املتحييدة،  للمملكيية 
مؤسسيية وحتديا. وكل صوت لي 
ولفريقي سيمدني مبزيد من القوة 

من أجل املفاوضات".
ويتصييدر حييزب احملافظيين الذين 
 ،2010 منييذ  احلكييم  يتولييون 
اسييتطالعات الييرأي قبييل ثالثيية 
االنتخابييات  هييذه  ميين  أسييابيع 
املبكييرة، التي سييتدخل بريطانيا 
موضييوع  صلييب  فييي  بعدهييا 

املفاوضات حول بريكست.
لكيين اسييتطالعا للييرأي أعدتييه 
مؤسسيية ايبسييوس-موري على 
عينة من 1053 بريطانيا ونشييرت 

نتائجه امس االول اخلميس، أشار 
الييى تقييدم كبييير حلييزب العمال 
البريطاني منذ نشر برنامجه الذي 
مييل صراحة الى اليسار. فقد ربح 
حزب جيرميييي كوربن ثماني نقاط 
وارتفعت حظوظييه إلى %34 من 
نوايا التصويت، لكنه ما زال بعيدا 
من حييزب احملافظن الذين حصلوا 

على 49%.
متظاهرون أمام احلافلة التي أقلت 
مسؤولي حزب احملافظن ورئيسة 
وزراء بريطانيييا تيريزا ماي في أثناء 
انطالقهييا لعرض برنامييج احلزب 
في هاليفاكس وتراجعت االحزاب 
االخرى كثيرا، فحصل الليبراليون 
الدميوقراطيييون )مؤيييدون ألوروبا( 
"اسييتقالل  وحييزب   ،7% علييى 
بريطانيا" )يوكيب( الرافض الوروبا 
علييى %2 فقط بعد ان جيياء ثالثا 
في  التشييريعية  انتخابييات  فييي 

2015 بحصوله على 12,6%،
الذييين  احملافظيين  حييزب  وحييرم 
وضعوا مسييألة الهجرة في قلب 
برنامجهييم، حييزب يوكيييب ميين 
موضوعه االساسييي في احلملة. 
ولم تتوان تيريييزا ماي عن ان تكرر 
امس االول اخلميييس هدفها الذي 
يقضي بخفييض الهجرة الى اقل 
من 100 الف شخص في السنة، 
فييي مقابييل 273 الفا فييي 2016، 
ويواجه حزب احملافظن صعوبة في 

حتقيق هذا الوعد منذ سنوات.
احتييل موضييوع الهجييرة مكانة 
اساسية في استفتاء 23 حزيران 
2016 الييذي أيد حوالييى %52 من 
البريطانييين خاللييه اخلييروج من 

االحتاد االوروبي.
وتنوي تيريزا ماي التي تطرقت الى 
"معانيياة أصحاب الدخييل احملدود 
واملرافق العاميية"، في املقام االول 

خفض عييدد الواصليين من خارج 
االحتاد االوروبي، مع زيادة الضرائب 
على أرباب العمل لتوظيف هؤالء 

املهاجرين.
وتبلغ هييذه الضريبة فييي الوقت 
الراهن 364 جنيها )420 يورو( في 
السيينة للمؤسسييات الصغيرة، 
1000 جنيه للمؤسسييات  وحتى 

املتوسطة والكبيرة.
وبعد اخلييروج من االحتيياد االوروبي 
والسييوق املوحييدة خييالل أقل من 
اململكيية  تسييتطيع  سيينتن، 
املتحييدة ان تبييدأ باحلييد ايضا من 
عدد املهاجرييين األوروبين. ويتعذر 
عليها القيييام بذلك فييي الوقت 
الراهن بسبب مبدأ حرية التنقل.

لكيين هييذا الهييدف الييذي تكييرر 
تأكيده، فيما سييجلت البالد ادنى 
مستويات البطالة منذ 1975، اي 
%4,6، تعرض لالنتقادات، حتى في 

صفوف حزب احملافظن.
وحتدثييت صحيفيية "ذي ايفنينييغ 
سييتاندارد" التييي يييرأس حتريرها 
وزير املييال احملافظ السييابق جورج 
أوزبورن، عيين قييرار "غامض" و"ال 

يفقه ألفباء االقتصاد".
وقد تثير تيريزا ماي ايضا اسييتياء 
فئيية أخرى ميين ناخبيها بسييبب 
برنامجهييا، هييم املسيينون، ألنها 
تنييوي تقليص بعض املسيياعدات 
الصحية  الرعاية  لتمويل قطيياع 

املتأزم.
املتظاهرييين  عشييرات  واحتييج 
اخلميس فييي هاليفاكس حاملن 
"اطاحيية  الييى  تدعييو  الفتييات 
بتدمييير  املتهميين  احملافظيين" 
النظييام الصحييي الوطني. وعلى 
هييذا الصعيد، قامييت تيريزا ماي 
بخيييار قييوي عندما أتييت لتقدمي 
برنامجها في دائرة يسيطر عليها 
حييزب العمال منييذ 1987، لكنها 
تنوي منافسييته فيهييا بعد ثالثة 

أسابيع.

شددت على أهمية الحصول على »تفويض واضح« النتزاع أفضل اتفاق 

رئيسة وزراء بريطانيا تطلب من الناخبين 
تفويضًا واضحًا من أجل »بريكست«



7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد:

اعلن وزير الطاق��ة والثروة املعدنية 
األردن��ي إبراهي��م س��يف، إن أنبوب 
النفط العراقي - األردني يقترب من 
مرحلة التنفيذ، مؤكدا أهميته في 
خدمة العراق واألردن ومصر بصفته 
مش��روعا إقليمي��ا يخ��دم جمي��ع 

األطراف.
وقال سيف في تصريحات صحفية 
نقلتها صحيفة »اليوم السابع«، إن 
»وفدا فنيا عراقيا ي��زور األردن حاليا 
لرسم املعالم األولية ألنبوب النفط 
الذى يبدأ ب البص��رة وينتهي ب ميناء 
العقبة على البحر األحمر«. واضاف 
أن »العراق وافق على إحالة املشروع 
على املطور الرئي��س، وجترى عملية 
رسم مسار املشروع الذى من شأنه 
باحتياجاته��ا من  اململك��ة  تزوي��د 
النفط واملس��اهمة في خلق املزيد 

من الصناعات وفرص العمل«.
وكانت وزارة النفط، متمثلة بشركة 
املشاريع النفطية »SCOP« املشرفة 
على العقد وقعت اتفاقا في 2012 
مع االردن تضمن��ت مد انبوب نفط 
عبر خلي��ج العقب��ة بطاقة مليون 
برمي��ل يوميا الى جان��ب مد انبوب 
غاز، كما تتضمن تعزيز التعاون في 
مج��ال النقل والعمل عل��ى الربط 

السككي بني البلدين.
ف��ي الش��أن ذات��ه، أعلنت ش��ركة 
نفط البص��رة تعديل عق��د تطوير 
حقل الس��يبة الغازي الواقع جنوب 
احملافظة مبا يتضمن السماح بدخول 
الهيئ��ة املصري��ة العام��ة للبترول 

كش��ريك في تطوير احلقل بنسبة 
%15 في ضوء تخلي املشغل الرئيس 
للحق��ل ش��ركة »كوي��ت انيرجي« 
عن تلك النس��بة م��ن حصتها في 

مشروع تطوير احلقل البالغة 45%.
وق��ال إع��ام الش��ركة ف��ي بي��ان 
صحافي، إن »ش��ركة نفط البصرة 
)اجلن��وب س��ابقا( وقع��ت التعديل 
اإلضافي لعقد تطوير حقل السيبة 

الغ��ازي مبا يقض��ي انضمام الهيئة 
املصري��ة العامة للبترول كش��ريك 
ف��ي عمليات تطوير احلقل بنس��بة 
%15، وتكون تلك النسبة من حصة 
ش��ركة كويت انيرجي البالغة 45% 

قبل التعديل«.
وأضاف أن »انضمام الهيئة املصرية 
العام��ة للبت��رول ج��اء انطاقا من 
حق املقاول الرئيس )كويت انيرجي( 

في التنازل عن جزء من حصته الى 
شريك آخر يراه مناسبا، خاصة وأن 
الش��ريك اجلديد لديه االستطاعة 
إلدام��ة  وفني��ا  مالي��ا  الكامل��ة 

العقد«.
ونقل البيان ع��ن الرئيس التنفيذي 
العام��ة للبترول  للهيئ��ة املصرية 
عابد عز الرجال قوله، إن »الشراكة 
لتع��اون  اجمل��ال  تفت��ح  اجلدي��دة 

مس��تقبلي أكبر مع ش��ركة نفط 
البصرة والشركاء اآلخرين في حقل 

السيبة الغازي«.
وحق��ل الس��يبة الغ��ازي ه��و أحد 
عل��ى  التعاق��د  مت  الت��ي  احلق��ول 
تطويرها مبوج��ب جولة التراخيص 
الثالثة، وهو احلق��ل الغازي الوحيد 
ف��ي البص��رة، ويق��ع ف��ي منطقة 
اإلداري��ة  احل��دود  ضم��ن  الس��يبة 

لقضاء أبي اخلصيب.
ومتتل��ك ش��ركة »كوي��ت انيرجي« 
نسبة %45، وش��ركة تركية نسبة 
%30، فيما تس��تحوذ شركة نفط 
البص��رة التابعة لوزارة النفط على 
نس��بة %25، وف��ي ض��وء التعديل 
األخير فإن حصة املش��غل الرئيس 
)كوي��ت انيرج��ي( س��وف تنخفض 

الى 30%.

دبي ـ وكاالت:
أعلن وكيل وزارة االقتصاد اإلماراتية 
خدم��ات  أن  صال��ح  آل  اهلل  عب��د 
والطاق��ة  اإلس��امية  الصيرف��ة 
املتجددة واالبتكار والس��ياحة تعد 
اجملاالت الرئيسة للتعاون بني روسيا 

والعالم اإلسامي.
هذا وانطلقت في عاصمة تترستان 
أعم��ال الدورة التاس��عة من »قمة 
كازان االقتصادي��ة الدولي��ة« ب��ني 

روس��يا وبل��دان منظم��ة التع��اون 
اإلسامي، مبش��اركة دولة اإلمارات. 
ومتتد فعالياتها حتى اليوم السبت 

20 أيار.
وركزت اجللس��ة االفتتاحية للقمة 
حتت عن��وان »صناعة احل��ال« على 
مع��دالت الطل��ب املتنامي��ة على 
احل��ال على  واخلدم��ات  املنتج��ات 
الفت��رة  العامل��ي خ��ال  املس��توى 
املاضي��ة وتزاي��د اهتم��ام االقتصاد 

الدولي بهذا القطاع.
واستعرضت التطور، الذي شهدته 
صناعة احلال في روسيا واالهتمام 
املتزايد من قبلها بتعزيز تنافسيتها 
في ه��ذا القطاع احلي��وي من خال 
تعزيز كفاءة عملية إنتاج املنتجات 

احلال وأسواق االستيراد.
من جهت��ه، قال وزير الدولة راش��د 
أحمد بن فهد إن دولة اإلمارات تعتز 
بعاقاتها االقتصادية املتنامية مع 

روسيا، والتي ترتبط معها بالعديد 
م��ن اتفاقي��ات التع��اون النوعي��ة، 
والتي س��اهمت ف��ي توطيد أواصر 
التعاون  وتنمية  بينهما  الش��راكة 
ف��ي  واالقتص��ادي  االس��تثماري 
مختلف اجملاالت احليوية كالصناعة 
والطاق��ة  والتكنولوجي��ا  والنق��ل 

النووية وغيرها.
وأوض��ح أن حجم التب��ادل التجاري 
غي��ر النفطي بني البلدين بلغ خال 

األش��هر التس��عة األول��ى من عام 
2016 أكثر من 1.6 مليار دوالر، وكان 
قد س��جل إجمالي حج��م التبادل 
التجاري أكث��ر من 2.5 ملي��ار دوالر 
بنهاي��ة عام 2015، ف��ي حني وصل 
رصيد االستثمارات الروسية الواردة 
إل��ى اإلم��ارات ف��ي ع��ام 2015 إلى 
أكثر من 870 مليون دوالر، فيما بلغ 
إجمالي االستثمارات اإلماراتية في 

روسيا 18 مليار دوالر.

وقمة ق��ازان االقتصادية هي عبارة 
ع��ن منص��ة دولي��ة للتواص��ل بني 
العال��م  وبل��دان  الروس��ي  االحت��اد 
اإلسامي وجنحت القمة على مدار 
األع��وام املاضي��ة في تطوي��ر آلية 
متقدمة للتحاور وتبادل املعلومات 
والف��رص بش��أن جوان��ب التع��اون 
املشتركة  االس��تثمارات  ومجاالت 
واملش��روعات التنموي��ة، التي ميكن 

تطويرها بني اجلانبني.

ميالنو ـ رويترز:
ارتفعت األس��هم األوروبية قليا 
في بداية التعامات أمس اجلمعة 
لتع��وض بع��ض اخلس��ائر احلادة 
التي تكبدتها في وقت سابق هذا 
األس��بوع بعدما أججت التوترات 

السياس��ية بالوالي��ات املتح��دة 
اخملاوف بش��أن اخلطط التحفيزية 
للرئيس األمريك��ي دونالد ترامب 
وهو ما قلص شهية املستثمرين 

للمخاطرة.
 600 س��توكس  املؤش��ر  وزاد 

باملئ��ة   0.3 األوروبي��ة  لألس��هم 
لكنه هب��ط 1.5 باملئة منذ بداية 
األس��بوع مس��جا أكبر خسارة 
أس��بوعية له منذ أوائل تش��رين 

الثاني.
وارتف��ع املؤش��ر فايننش��ال تاميز 

100 البريطاني 0.4 باملئة في حني 
صعد مؤش��ر األس��هم القيادية 

في منطقة اليورو 0.3 باملئة.
وبينما ش��ملت املكاسب جميع 
القطاعات، قدمت أسهم قطاع 
األدوي��ة والقطاع املالي أكبر دعم 

ارتفاع  للمؤشر س��توكس حيث 
األدوي��ة  لصناع��ة  روش  س��هم 
0.6 باملئة مدعوم��ا برفع باركليز 
زاد  كم��ا  املس��تهدف،  لس��عره 
س��هم بنك س��انتاندر األسباني 

بنسبة 0.8 باملئة.

ومن بني األس��هم التي س��جلت 
أكبر حتركات س��هم دوفري الذي 
صع��د 6.9 باملئة بعدما اش��ترت 
للس��لع  ريتش��مونت  ش��ركة 
الفاخرة حصة نس��بتها خمسة 

باملئة في الشركة.

اتجاهات التعاون بين روسيا والعالم اإلسالمي

تعافي األسهم األوروبية

»نفط البصرة« تعّدل عقد تطوير حقل السيبة

أنبوب الخام العراقي األردني يقترب من التنفيذ

أعلنت شركة نفط البصرة 
تعديل عقد تطوير حقل 
السيبة الغازي الواقع 
جنوب المحافظة بما 
يتضمن السماح بدخول 
الهيئة المصرية العامة 
للبترول كشريك في 
تطوير الحقل بنسبة 15% 
في ضوء تخلي المشغل 
الرئيس للحقل شركة 
»كويت انيرجي« عن تلك 
النسبة من حصتها في 
مشروع تطوير الحقل 
البالغة 45%

نيويورك ـ رويترز:
تعافت البورصة األمريكية من أكبر خسائرها في 
أكثر من ثمانية أشهر بدعم من االجتاه لتخفيف 

قواعد اإلنترنت وصدور بيانات اقتصادية قوية.
وزاد املؤش��ر داو جون��ز الصناع��ي 56.09 نقطة أو 

0.27 باملئة ليغلق عند 20663.02 نقطة.
وارتفع املؤش��ر س��تاندرد آند بورز 500 مبقدار 8.69 

نقطة أو 0.37 باملئة إلى 2365.72 نقطة.
وصعد املؤشر ناسداك اجملمع 43.89 نقطة أو 0.73 

باملئة لينهي يوم اخلميس عند 6055.13 نقطة.

لندن ـ رويترز:
ارتفعت أس��عار الذه��ب أمس اجلمع��ة وتتجه 
لتحقي��ق أكب��ر مكاس��بها األس��بوعية من��ذ 
منتص��ف نيس��ان م��ع تراج��ع ال��دوالر في ظل 

التوترات السياسية بالواليات املتحدة.
وفي اجللس��ة الس��ابقة، أوقف املع��دن األصفر 
موجة صعود اس��تمرت خمس��ة أيام وهبط 1.1 
باملئة بفعل إقبال املستثمرين على جني األرباح 
مس��جا أكبر خسائره اليومية بالنسبة املئوية 

منذ الثالث من أيار.
وارتف��ع الذهب في املعام��ات الفورية 0.4 باملئة 
إل��ى 1250.96 دوالر لألوقي��ة )األونص��ة(. وصعد 
املع��دن 1.9 باملئ��ة من��ذ بداية األس��بوع ويتجه 
لتسجيل أكبر ارتفاع أس��بوعي له في خمسة 

أسابيع.
وتراجع الذهب في العقود األمريكية اآلجلة 0.1 

باملئة إلى 1251.10 دوالر لألوقية.
وانخفض مؤشر الدوالر، الذي يقيس أداء العملة 
األمريكي��ة أمام س��لة من العمات الرئيس��ية، 
بنس��بة 0.3 باملئ��ة يوم اجلمعة بعدما اس��تعاد 
بع��ض عافيته في األس��واق اخلارجية بدعم من 

بيانات اقتصادية أمريكية قوية.
ومن بني املعادن النفيسة األخرى، ارتفع الباديوم 
0.5 باملئة إلى 765.90 دوالر لألوقية. وهبط املعدن 
خمسة باملئة منذ بداية األسبوع متجها لتكبد 

أكبر خسارة أسبوعية منذ أواخر كانون الثاني.

فرانكفورت ـ رويترز:
أظه��رت بيان��ات للبن��ك املرك��زي األوروبي أمس 
اجلمع��ة أن الفائض املعدل ف��ي ميزان املعامات 
اجلارية ملنطقة اليورو تراجع قليا في آذار لكنه ال 

يزال قرب أعلى مستوياته على اإلطاق.
العوام��ل  ألخ��ذ  املع��دل  الفائ��ض  وانخف��ض 
املوس��مية وأي��ام العمل في احلس��بان إلى 34.1 
ملي��ار يورو من 37.8 مليار في الش��هر الس��ابق 

حني بلغ أعلى مستوياته على اإلطاق.
وتشير البيانات غير املعدلة الرتفاع الفائض إلى 
44.8 ملي��ار يورو من 27.8 مليار بفعل زيادة حادة 

في فائض جتارة السلع واخلدمات.
وعل��ى مدى 12 ش��هرا زاد فائ��ض املنطقة التي 
تض��م 19 دول��ة إل��ى 3.4 باملئة من الن��اجت احمللي 

اإلجمالي من 3.3 باملئة قبل عام.

وول ستريت تغلق
على ارتفاع

أكبر مكسب أسبوعي 
للذهب

تراجع فائض المعامالت 
الجارية لمنطقة اليورو

تقـرير

متابعة الصباح الجديد:

البل��دان  مبنظم��ة  مص��ادر  قال��ت 
أم��س  )أوب��ك(  للبت��رول  املص��درة 
اجلمعة إن جلنة م��ن املنظمة تنظر 
ف��ي س��يناريوهات االجتم��اع املقرر 
األس��بوع املقبل لتحديد سياس��ة 
اإلنت��اج ت��درس خي��ار متدي��د اتفاق 
خف��ض إنت��اج النفط ال��ذي تقوده 

أوبك وتعميق التخفيضات.
واجتم��ع مس��ؤولون ممثل��ون للدول 
الث��اث عش��رة األعضاء ف��ي أوبك 
بجانب مسوؤلني من األمانة العامة 
للمنظم��ة بفيين��ا يوم��ي األربعاء 

واخلميس لبحث أوضاع السوق.
وذكر مصدران من أوبك أنه كان من 
املقرر االنتهاء م��ن اجتماع مجلس 
اللجن��ة االقتصادي��ة ي��وم اخلميس 
لكن سيتم اختتامه في وقت الحق 

يوم اجلمعة.
وقال أح��د املصادر »ل��م نتفق على 

السيناريوهات النهائية«.
وأش��ار مص��در ث��ان إل��ى أن تعميق 
تخفيضات اإلم��دادات خيار يعتمد 
عل��ى تقدي��رات من��و اإلم��دادات من 
خ��ارج املنظمة والنف��ط الصخري 

األمريكي.
وكان��ت الس��عودية وروس��يا أكب��ر 
العال��م  ف��ي  للنف��ط  منتج��ني 
اتفقت��ا على ض��رورة متدي��د العمل 
بتخفيضات اإلنتاج احلالية حتى آذار 

.2018

ويس��بق اجتم��اع اللجن��ة اجتماع 
وزراء نفط ال��دول األعضاء في أوبك 
وعدد من املنتجني املستقلني في 25 
مايو أيار التخاذ قرار بخصوص متديد 
اتفاق خفض إنت��اج اخلام ملا بعد 30 

حزيران.
كان��ت أوب��ك وروس��يا وغيرهما من 
املنتج��ني اتفق��وا في األص��ل على 
خف��ض اإلنت��اج بواق��ع 1.8 مليون 
برميل يوميا ملدة س��تة أش��هر تبدأ 
م��ن األول م��ن كان��ون الثاني لدعم 

السوق.
ووجدت أس��عار النف��ط التي يجري 
للبرمي��ل  دوالرا   53 ق��رب  تداوله��ا 
دعما في خفض اإلنتاج لكن ارتفاع 
مس��توى اخملزون��ات ومن��و إم��دادات 
املنتجني غير املش��اركني في االتفاق 
يح��د من ارتف��اع األس��عار، وهو ما 

يعزز مبررات متديد االتفاق.
ولي��س م��ن املتوق��ع أن يتمخ��ض 
اجتم��اع فني ي��وم اجلمعة بني أوبك 
واملنتجني املستقلني املشاركني في 

تخفيضات اإلنتاج عن أي قرار.
وقال مصدر في أوبك »اجتماع اليوم 
جمل��رد تبادل املعلومات، ما من ش��يء 

مهم«.
ال��ى ذل��ك، ق��ال إيج��ور سيتش��ن 
الرئيس التنفيذي لشركة روسنفت 
الروس��ية إن أكب��ر ش��ركة نف��ط 
مدرجة في العالم من حيث اإلنتاج 
للمنافسة  االستعداد  تعكف على 
ف��ي أس��واق النف��ط العاملي��ة بعد 
انتهاء س��ريان اتفاق خفض اإلنتاج 

مع أوبك.
أساس��يا  دورا  روس��نفت  وتلع��ب 
في جه��ود روس��يا الرامي��ة للوفاء 
بالتزاماته��ا ف��ي اتفاق أوب��ك الذي 
وعدت فيه موسكو بخفض اإلنتاج 

300 ألف برميل يوميا.

التزم��ت  الت��ي  روس��يا،  وكان��ت 
باخلفض كاما في نيس��ان، اتفقت 
مع الس��عودية في وقت س��ابق من 
األس��بوع احلالي على ض��رورة متديد 

االتفاق إلى آذار 2018.
وقال سيتش��ن خ��ال زيارت��ه برلني 

الفتت��اح مكتب وحدتها روس��نفت 
دويتش��اند إن روس��نفت س��تضع 
خططها ه��ذا الع��ام بحيث تكون 
ق��ادرة على املنافس��ة في األس��واق 

العاملية عندما ينتهي أجل االتفاق.
وأضاف سيتش��ن »سنرسم خطة 

عملنا حت��ى نهاية الع��ام بطريقة 
جتعلنا نلت��زم باالتفاقات وفي نفس 
الوقت نولي اهتماما خاصا باحلقول 
الناضج��ة حت��ى ال نخس��ر م��وارد 
الازمة  الترتيب��ات  ونتخ��ذ  نفطية 
لتدش��ني حق��ول جدي��دة، ومن ثم 
إذا انتهى االتفاق نكون مس��تعدين 
للمنافس��ة في األس��واق م��ن دون 

خسارة حصتنا السوقية.«
وأض��اف أن الش��ركة تقل��ل اإلنتاج 
في حقولها اجلديدة بناء على اتفاق 
أوبك وال متس احلقوق الناضجة نظرا 
الحتم��ال ع��دم عودتها إل��ى كامل 

طاقتها بعد اخلفض.
وأكد سيتش��ن مجددا أن��ه ينبغي 
آليات  لروس��يا والس��عودية وض��ع 
تتي��ح خروجا »سلس��ا« من االتفاق 
عندما ينتهي أجله لتجنب صدمات 

السوق.
وقال ردا على س��ؤال عم��ا إذا كانت 
السوق ستس��تعيد توازنها بحلول 
موع��د انتهاء االتفاق وم��ا إن كانت 
احلاجة ستس��تدعي متديده مجددا 
»لن أفك��ر فيما بع��د آذار من العام 

املقبل«.
وأضاف »ينبغي أن نرى كيف سيكون 
أداء النف��ط الصخ��ري )في الواليات 

املتحدة(«.
عل��ى صعيد متص��ل، ارتفع النفط 
ف��ي العق��ود اآلجلة أم��س اجلمعة 
ألعل��ى مس��توياته في نحو ش��هر 
وس��ط تنام��ي التف��اؤل ب��أن مي��دد 
كب��ار املنتجني تخفيض��ات اإلنتاج 

لتقليص تخمة املعروض املس��تمرة 
ف��ي الس��وق، ويتج��ه برن��ت واخلام 
مكاس��ب  لتحقي��ق  األمريك��ي 

لألسبوع الثاني.
وزاد خام القياس العاملي مزيج برنت 
28 س��نتا أو 0.5 باملئ��ة إل��ى 52.79 
دوالر للبرمي��ل. وكان اخلام ارتفع في 
وقت س��ابق ألعلى مستوى له منذ 
21 نيس��ان ويتج��ه لتحقي��ق ثاني 
التوالي  مكاس��ب أس��بوعية على 

تقارب نسبتها أربعة باملئة.
وارتف��ع اخلام األمريكي 29 س��نتا أو 
0.6 باملئة إل��ى 49.64 دوالر للبرميل 
مس��جا أعلى مس��توياته منذ 26 
نيس��ان. ويتج��ه اخل��ام لتس��جيل 
صعود أس��بوعي نسبته نحو أربعة 

باملئة أيضا.
ومنذ بداية آذار، تتأرجح أسعار اخلام 
بني م��ا يزيد عل��ى 56 دوالرا إلى أقل 
م��ن 47 دوالرا للبرميل مع انقس��ام 
املتعامل��ني في الس��وق ح��ول تأثير 
زيادة اإلنت��اج األمريكي ف��ي مقابل 
تخفيض��ات اإلنت��اج التي ش��رعت 
فيه��ا منظم��ة البل��دان املص��درة 
املنتجني  وبع��ض  )أوب��ك(  للبت��رول 

خارجها من بينهم روسيا.
لك��ن مراقبي الس��وق ي��زدادون ثقة 
بأن أوبك وروس��يا وغيرهما من كبار 
املنتجني س��يمددون اتف��اق خفض 
اإلنتاج نحو 1.8 مليون برميل يوميا 
حتى نهاي��ة آذار 2018. وال يش��ارك 
املنتجون األمريكيون في أي اتفاقات 

تتعلق بخفض اإلنتاج.

»برنت« القياس إلى نحو 53 دوالرًا

لجنة من أوبك تدرس تمديد تخفيضات اإلنتاج
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عبد علي حسن 
امتلكت القص��ة القصي��رة العراقية إرثا 
وتقالي��دا امتدت عب��ر عق��ود طويلة منذ 
ثالثينيات القرن املاضي ، ولئن بدأ النش��اط 
الس��ردي بالقص��ة القصي��رة فإنه��ا ق��د 
شهدت في العقود الالحقة رفدا مستمرا 
على صعيد كشفها عن ما يدور في الواقع 
من حراك اجتماعي وسياس��ي واقتصادي، 
وقد كانت بسيطة وواقعية ساذجة تفتقر 
ال��ى الكثير من مقومات الس��رد وتقنياته 
وآليات��ه املتطورة ، األمر الذي جعل البعض 
يصفها حتى ستينيات القرن املاضي بأنها 
ليس��ت أكثر من)عرض ح��ال(. وما ان دخل 
العقد الستيني بكل ما افرزه من معطيات 
جس��يمة عل��ى س��بيل االتص��ال باآلخ��ر 
العربي والعاملي وجس��امة األح��داث التي 
شكلت حافزا ودافعا قويا لدى القصاصني 
العراقي��ني لتجاوز اخلط��وط التي وضعتها 
القصة في العقود السابقة، فبدأ التجريب 
القصصي يتخذ وضعا تأسيس��يا للعديد 
من القصصاين الذي��ن ظهر منجزهم في 
هذا العقد وع��د واحدا من الوس��ائل ورمبا 
الغاي��ات في أحيان أخر للتجاوز وتأس��يس 
خط��اب قصص��ي جدي��د ينطلق م��ن ردم 
هفوات ومستوى القصة السابقة وجتاوزها 
بأس��اليب وتقنيات جديدة أشرت إلسلوب 
ه��ذه  واس��تطاعت  ذاك  أو  الق��اص  ه��ذا 
األس��اليب من فرض تأثيره��ا على القصة 
العراقي��ة لعقود الحق��ة. وإزاء ذلك ميكننا 
القول بأن القصة القصيرة العراقية متكنت 
من تس��يد املش��هد الثقافي مشاركة مع 
الش��عر حتى تس��عينيات الق��رن املاضي. 
ولعل من أس��باب تق��دم القصة القصيرة 
املش��هد الثقاف��ي واملؤثر هو اس��تيعابها 
للتح��والت االجتماعية اخلطيرة في البنية 
االجتماسياس��ية العراقية منذ ستينيات 
القرن املاضي وقدرتها على س��حب وإغراء 
املتلق��ي لتقدم له ما ه��و معرفي وجمالي 
حديث يتناس��ب ومس��توى وعيه الذي بدأ 
بالتشكل على نحو واس��ع ومتقدم باجتاه 

املعرفة املمنهجة والشاملة.
لذا فقد كانت القصة القصيرة منسجمة 
مع خطاب الواقع ومعبرة عنه بشكل يلبي 
احلاجة النفسية واالجتماعية والسياسية 
للمتلق��ي العراقي. وعلى الرغم من ظهور 
اثر الفكر الوج��ودي والالمعقول في بعض 
التج��ارب ف��ان ذل��ك كان انعكاس��ا حلراك 
الواق��ع السياس��ي واالجتماع��ي العراقي 
ويع��د أمرا طبيعيا طامل��ا كان الهدف منه 
هو الكش��ف عن املتناقضات وحاالت اجلور 
والظل��م التي تع��رض لها الف��رد العراقي 
واملثق��ف على وج��ه التحدي��د . فضال عن 
حاجة املتلقي ال��ى خطاب ثقافي يتماهى 
ومنطق العصر املتسم بالسرعة والدخول 
ال��ى أعماق الظواه��ر الفاعلة ف��ي احلراك 
االجتماعي عب��ر الرمز والتأوي��ل. فظهرت 
أجيال قصصية منذ الستينيات أسهمت 

ف��ي إث��راء اخلط��اب القصص��ي وتقدم��ه 
املش��هد الثقافي ووض��وح التأثير املعرفي 

لهذا اخلطاب على نحو واسع وايجابي .
البني��ة  ل��ه  تعرض��ت  م��ا  ان  عل��ى 
االجتماسياس��ية العراقي��ة ف��ي نيس��ان 
2003 وحل��د اآلن ق��د ش��هد تراجع��ا ف��ي 
الظهور الق��وي للقصة القصي��رة مقابل 
تقدم وتسيد الظاهرة الروائية على الرغم 
من صدور عدي��د اجملاميع القصصية فضال 
عن ما تنش��ره الصح��ف اليومية الكثيرة 
واجمل��الت األدبي��ة املتخصص��ة من قصص 
قصيرة . ونرى ان الس��بب ال يعود الى الكم 
الكبير من اإلصدارات الروائية بقدر ما توفره 
اخلصائص االجناسية للرواية وقدرتها على 
اس��تيعاب األح��داث الهائلة الت��ي رافقت 
عملية التغيير منذ 2003 . وجتدر اإلش��ارة 
الى ان الس��رد العراقي س��واء كان قصة أو 
رواية ظل مخلصا حلراك الواقع معتبرا إياه 
نقطة شروعه األولى ملد اجلسور واملصاحلة 
بين��ه وبني الواق��ع واملتلقي. وتل��ك تقاليد 
متكن الس��رد العراق��ي املعاصر من احلفاظ 
عليه��ا واإلضافة لها . لذا ف��إن تقلص اثر 

القص��ة القصيرة ف��ي املش��هد الثقافي 
العراق��ي يع��ود الى تفاقم حاج��ة املتلقي 
الى س��عة ف��ي التعبير عن م��ا يجري في 
الواقع العراقي من تضادات دينية وطائفية 
وسياسية وقومية ، هذه التضادات املتخذة 
طابعا مس��لحا مهددا لوجوده اإلنس��اني، 
األم��ر الذي جع��ل احلي��اة اليومي��ة للفرد 
العراق��ي مؤط��رة مبظاه��ر العن��ف واملوت 

واالنتهاكات اإلنسانية بشتى الذرائع.
وعليه فإن الرواية قد تقدمت املش��هد دون 
القص��ة ملا متتلكه من مس��احة واس��عة 
تتناس��ب وحج��م ح��راك خط��اب الواقع 
جتع��ل املتلق��ي ف��ي منطقة اإلحس��اس 
العميق بفداحة اخلسائر التي يعاني منها 
. وبذا فقد اس��تجابت الرواية إليقاع الواقع 

ومعطياته .
 كما انها -- الرواية -- قد استلمت الرسائل 
الت��ي يبثه��ا خط��اب الواقع ال��ذي تعرض 
لرجة اس��تدعت خطابا تعبيريا متناس��با 
والزحزح��ة التي أحدثها ح��راك الواقع في 
تعرض��ه كمتع��ال . ولع��ل ه��ذه احلقيقة 
اجلدلية تس��ري عل��ى كل األجناس واألنواع 

األدبية حني يتعرض فيها املتعالي الى رجة 
فإننا نشهد انقراض أو تراجع أهمية جنس 
أو ن��وع ليخل��ي املكانة الى آخر متناس��ب 
مع��ه .وه��ذا بالضبط ما حص��ل للقصة 
القصي��رة العراقي��ة في زحزح��ة أهميتها 
املكانية في املش��هد الثقافي وتاركة تلك 
املكانة ال��ى الرواية ، فهو لي��س عجزا في 
القدرة لدى كتاب القصة وال هو نقص في 
املنش��ور من القصة مجاميع��ا أو قصصاً 
منف��ردة في هذه الصفحة أو تلك .وإمنا في 
الطبيعة واخلصائص االجناس��ية التي لم 
توفر مس��احة كافية تتناس��ب ومساحة 
اخلط��اب ف��ي الواق��ع املنته��ك واملنفت��ح 
على دراماتيكية متس��عة تتطلب تعميق 
اإلحس��اس برس��ائل خطاب الواق��ع الذي 
كان للرواية مبا متتلكه من إمكانيات بنائية 
الستيعاب آثار ومعطيات الرجة والزحزحة 

التي طالت املتعالي. 
عل��ى ان ذل��ك ال يعن��ي توقف ه��ذا النوع 
الس��ردي وأعن��ي القصة ع��ن أداء دوره في 
االس��تجابة ملعطي��ات الواق��ع وإفرازات��ه ، 
وإمن��ا يبقى لها ومبا متتلك��ه من ارث ثقافي 
وتأثير في الذاك��رة اجلمعية حضورا ثقافيا 
يتشكل عبر اقتناص احلدث اجلزئي املمتلك 
لقوة اإلش��ارة املعنوية الت��ي متنح املتلقي 
حلظة التفاعل مع خطاب الواقع مبا متتلكه 
م��ن خصائ��ص اجناس��ية اس��تطاعت أن 
تأكد حضورها في الوعي املعرفي واجلمالي 
للمتلقي . وإزاء هك��ذا مهمة فان القصة 
أم��ام مس��ؤولية جديدة تتطل��ب قدرا من 
م��ن س��كونيتها  النتش��الها  االجته��اد  
واالنتقال بها ال��ى مناطق أكثر أثارة وإغراء 
للمتلق��ي وال يتأت��ى ذلك إال عبر الس��عي 
وتقني��ات جدي��دة  أس��اليب  الس��تحداث 
تخرجها من منطقتها الس��ابقة للتحول 
البني��وي للمجتم��ع .وهك��ذا س��تتمكن 
م��ن إعادة هيبتها الثقافي��ة املوازية لفعل 
الواقع ومس��تجيبة خلطابه املكتنز والثري 
مبعطياته املتسعة واملتساوقة وعجائبيته 

وغرائبيته اليومية .
 وبق��در تعلق األمر بالقص��ة القصيرة فإن 
فنون��ا وأجناس��اً أخ��رى تتع��رض ألختب��ار 
إمكانيتها في اس��تقبال الرسائل اجلديدة 
الت��ي يبثها خط��اب الواقع اليوم��ي ، فإذا 
م��ا مت أعادة النظر في الثوابت االجناس��ية 
واخلصائص األس��لوبية لهذا اجلنس أو ذاك 
ف��إن البنية الثقافية للمجتمع س��تغتني 
بأمناط إبداعية متتلك التأثير على نحو فاعل 
على املس��تويني االجناس��ي مبا يستحدث 
ب��ه واملتلقي مبا يتلقاه م��ن خطاب معرفي 

وجمالي .
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الجنس والمقدس جديد الباحث ناجح المعموري

كتابة

إصدار

الكتابة السياسية. 
ن��ح اجلائ��زة أله��م األعم��ال املتميزة في  متمُ
الكتاب��ة السياس��ية ألي ع��ام ولكن هذا 
العام يص��ادف ايضا عودة جورج اورويل الى 
قلب اخلطاب السياسي في العالم الغربي 
حيث تس��ود النقاش السياس��ي مفاهيم 
مثل »ما بعد احلقيقة« و«احلقيقة البديلة« 
و«األخب��ار البديل��ة« الت��ي تمُعي��د التذكير 
ب�«اللغة اجلديدة« في رواية اورويل »1984«. 
ورغ��م ان بريكس��يت اس��تأثر باالخبار فان 
كتاباً واحداً فقط من الكتب الس��تة على 
القائم��ة القصي��رة يتن��اول اس��باب أكبر 
حدث وأش��دها تأثيراً في احلياة السياسية 
البريطاني��ة منذ احل��رب العاملي��ة الثانية. 
ولكن اعضاء جلنة احلكام قالوا ان القائمة 

القصي��رة وضع��ت ما يجري ف��ي بريطانيا 
املعاصرة في س��ياق عاملي وتاريخي. وقالت 
جلنة احلكام التي تضم الكاتبة املس��رحية 
واملؤلفة بوني غرير والكاتب واالذاعي مارك 
لوس��ون والكاتبة والناقدة اريكا واغنر: انه 
بصرف النظر عن نتائج االنتخابات العامة 
ف��ي 8 يونيو/حزيران املقبل فان لدى الكتب 
الس��تة كله��ا ما تقول��ه عما يج��ري في 
بريطانيا اآلن وارتباط��ه ارتباطاً ال ينفصم 
بالعالم األوس��ع. س��يمُعلن الفائ��ز بجائزة 
اورويل للكتابة السياس��ية هذا العام في 

حفل يمُقام في لندن في 15 يونيو/حزيران.

*عن موقع ايالف

عمان ـ ميدل ايست اون الين:
 يح��اول بي��ل غيت��س الرئي��س التنفي��ذي 
الس��ابق لشركة مايكروس��وفت أن يشارك 
القراء واملتابعني له على ش��بكات التواصل 
االجتماعي خبرته الطويلة في احلياة وقصة 
جناح��ه، ويق��دم بع��ض احلل��ول للتحدي��ات 

االجتماعية التي تواجه الفرد في العالم.
فرجل األعم��ال واملبرمج األميركي الذي ترك 
مجال املنافسة االلكترونية عام 2000 واجته 
إلى نشاطات إنس��انية وأعمال خيرية يدعو 
الناس إلى التفكير اإليجابي من أجل حتقيق 

أحالمهم ويحثهم على عمل اخلير.
حت��دث غيت��س عل��ى صفحت��ه عل��ى تويتر 
عب��ر تغري��دات متع��ددة ع��ن انعكاس��اته 
الش��خصية عل��ى الطرق التي من��ا بها منذ 

كان شاباً صغيرا. واعترف، وفقا جلريدة االحتاد 
اإلماراتي��ة، بأن��ه اس��تغرق »عق��ودا« ليدرك 
عدم املس��اواة وأنه لم يع��د يعتقد أن هناك 
أي طريق��ة لقياس ال��ذكاء، وحتدث أيضاً عن 
فلس��فته في كل ما يفعله وهي: أن العالم 

يتحسن بشكل متزايد وال يسوء.
وق��ال غيتس إنه اس��تقى ه��ذه األفكار من 
كتاب »املالئكة األفضل لطبيعتنا« الس��تاذ 
علم النفس بجامعة هارفارد ستيفن بينكر، 

الصادر عام 2011.
ويوض��ح الكتاب كي��ف أصبح عاملن��ا اليوم 
أقل عنفا وأقل قس��وة وأكثر س��الما من أي 
فترة س��ابقة رغم األخبار املؤمل��ة التي تذاع 
في وس��ائل اإلعالم كل ي��وم، ورغم الكوارث 
اإلنس��انية والطبيعية لكن الكتاب يعطي 

نظرة تفاؤلية للحاضر واملستقبل أيضا.
كت��ب غيتس في تغريدة »إذا كنت تعتقد أن 
العالم يتحسن، فأنت تريد نشر التقدم إلى 

املزيد من الناس واألماكن«.
ووج��ه غيت��س نصيح��ة إل��ى كل متابعيه 
بقراءة الكت��اب وخاصة اخلريجني اجلدد، وقال 
»لو كان مبق��دوري أن أمنح كل منكم هدية 
تخرج فس��تكون ه��ذا الكت��اب، أكثر كتاب 

إلهاما قرأته في حياتي«.
وبالفعل س��ارع اآلالف إلى اقتن��اء »املالئكة 
س��اعة   24 فخ��الل  لطبيعتن��ا«  األفض��ل 
ارتفعت مبيعات الكت��اب على موقع أمازون 
بنس��بة تزيد عن س��تة آالف ف��ي املئة وفقا 
لصحيفة »واشنطن بوست األميركية« في 

تقرير لها الثالثاء 16 مايو/أيار.

تغريدة لبيل غيتس ترفع مبيعات 
كتاب بعلم النفس

عبد االله مجيد*

تضم القائمة القصيرة لألعمال املتنافسة 
للكتاب��ة  الش��هيرة  اوروي��ل  عل��ى جائ��زة 
السياسية س��تة كتب تبني كيف ان كتاباً 
سياس��يني قبل��وا مواجهة التح��دي الذي 
يطرحه ما يشهده العالم من تغيرات. وقال 
جونثان داربيش��اير عضو جلنة احلكام واحملرر 
ف��ي صفح��ة فايننش��يال تاميز »نح��ن اآلن 
نعيش حلظة هائلة في تاريخ العالم الغربي 
مث��ل صع��ود الص��ني والش��عبوية، وه��ذه 
قضاي��ا اجلميع يتصارع معها« مش��يراً الى 
ان املرش��حني للجائزة تقدموا ملواجهة هذا 
التحدي. واضاف انه متفائل جدا مبس��تقبل 

منها: املقدس في اس��طورة ش��وكاليتودا. 
و: الف��الح الذي صار جنما. و: اس��طورة االم 
السومرية. و: انطلوجيا اجلسد في الشعر 
السومري.. اآللهة عشتار إمنوذجا. و: اناشيد 
احل��ب العراقية القدمي��ة. و: صراع الهامش 
واملرك��ز ف��ي االس��طورة. و: اس��طورة االم 
الكبرى. وف��ي باب قراءات، هناك موضوعان 
هم��ا: االره��اب واجلن��س و: النظ��ام األبوي 

واش��كالية اجلنس عند العرب. ومما جاء في 
مقدمة الكتاب: نش��أ املق��دس في احلياة، 
من��ذ حلظ��ة التكون والنش��وء. ف��ال وجود 
حلياة مقبولة ومتحركة اال اذا اس��تطاعت 
اجلماعة م��ن انتاج تخيالته��ا عن املقدس 
وتروج له وتش��جع عل��ى تداول��ه وتبادله، 
وتؤسس له عقائد متجاورة معه، باإلضافة  
الى مزاوالت وشعائر. هذه كلها تبتكر نوعا  

من الثقافة  الدينية املهيمنة عبر املقدس 
فيه��ا، متمث��ال بوج��ود  املعب��د واآلله��ة. 
حلظتها يتحول تدريجيا  الى متركز/ سلطة 
ووس��يلة ثقافي��ة ودينية ق��ادرة على قمع 
اجلماع��ات واخضاعه��ا، بعدم��ا كانت هي 
املسؤولة عن رسم احلدود اخلاصة باملقدس 

وجعلته حاضرا في محيطه االجتماعي. 
وقد ص��در للباحث املعم��وري، اكثر من 37 

مؤلف��ا، اغلبه��ا ع��ن االس��طورة والنقد. 
املعم��وري، دخل الى ميدان الكتابة من باب 
الس��رد، عب��ر) اغني��ة في قاع ّضي��ق( وهي 
مجموع��ة قصصية ص��درت ع��ام 1969. 
ورواية النهر الصادرة عن وزارة الثقافة عام 
1978. و رواية ش��رق الس��دة، شرق البصرة 
ع��ن وزارة الثقافة ايضا ع��ام 1984. ورواية 

مدينة البحر عام 1986. 

بغداد ـ الصباح الجديد:

ص��در ع��ن دار متوز في س��وريا كتاب) اجلنس 
واملق��دس( للباح��ث ناجح املعم��وري. ويقع 
القط��ع  م��ن  صفح��ة  ف��ي183  الكت��اب 
املتوسط. اشتمل الكتاب على عدة مواضيع 
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يرتب��ط اس��تذكار الراحل��ني ع��ادة، إم��ا بذكرى 
س��نوية متّر على رحيلهم او حدث مش��ابه يوفر 
مب��ررا لالس��تذكار، االم��ر مع الراحل ) حس��ني 
الس��لطاني ( أظن��ه يختل��ف متام��ا مبعن��ى ان 
االبداع احلقيقي وحده يس��تحق ان ينهض مبررا 
كما ان ع��دم االيفاء باس��تحقاقات هذا االبداع 
يوف��ر مطالب��ات أبعد من االس��تذكار االعالمي 
او الترح��م بطريقتنا االجتماعي��ة املعروفة ، ال 
أغالي اذا قلت : ان الراحل السلطاني كان ظاهرة 
ثقافي��ة و ش��عرية حتفل بالكثي��ر و ان ما كتبه 
و ترك��ه لنا لي��س اال جزءا مم��ا كان يختزنه لكن 
املنية عاجلته فأخذت منا ما اخذت ، في شعر و 
قصائد ) حسني ( إحاالت رائعة للمعرفة و الفكر 
و بالتال��ي فهو واح��د من القل��ة الذين يكتبون 
) القصي��دة املفك��رة ( ناهي��ك ع��ن التماعاته 
الثقافية التي تتعدى حدود كتابة الش��عر كما 
للراحل حياة مكتنزة بالرف��ض و االحتجاج. لم 
يكن احلديث مع ) حس��ني ( ي��وم كان حيا باألمر 
الس��هل ! رجل حزين و ناف��ر ، مكتظ ، غير راض 
عن ش��يء ، احالم��ه اكبر من واقع��ه بكثير ، ال 
يهادن بأبس��ط االم��ور فيطالب��ك مبوقف فوري 
من االش��ياء و يهاجمك اذا سكتت ألنك خذلت 
احلقيقة التي يس��تصرخك من اجلها. كم كان 
صادقا مع نفس��ه حّد التع��ب ، ميوت يوميا ألنه 
يح��ب احلياة بطريقة افضل وال يريد لها ان متوت 
! أتذك��ره كيف كان موجوعا بأس��ئلة ال تهدأ ، 
اتذكر طريقه بني بغداد و االس��كندرية ، نظراته 
احلادة لكل ما حوله ، حبه الصادق لألشياء التي 
يحبها فع��ال و رفضه القاطع ملا ال يحب .. عقد 
صداق��ة مع املوت قبل ان ميوت و خاصم الزيف و 

االقنعة ، كان عنيدا حّد الالحد ..
كيف ميوت ) حس��ني الس��لطاني ( ؟ سؤال غير 
ذي اهمية في حسابات االقدار وال يطرأ على بال 
من ال يعرفه ، ماذا علينا ان نفعله االن ونحن في 
معرض اس��تذكاره ؟ هل يكف��ي ان ندعو إلعادة 
طباع��ة كتب��ه و مجاميع��ه الش��عرية ؟ نعم 
الب��د ان يعاد طبعها ألنن��ا نحتاجها وألنه واحد 
من الش��عراء القالئل الذي يعرفون كيف تكتب 
قصيدة النثر ، هذا النوع من الكتابة الش��عرية 
الذي يعاني وفرة فيمن يدعونه و شحة واضحة 
فيم��ن يجيدونه حقا، أفس��ده ك��ّم االدعاء دون 
جدوى ..الس��لطاني لم يكن شاعرا فحسب بل 
هو عاش الش��عر مثلما كتبه ! فهو من القالئل 
الذين اختصروا املس��افة بني العارف و املعرفة ، 
بني الش��عر و املوقف الش��عري ، كانت اصابعه 
ترتع��ش بفع��ل الش��عر و كأنه��ا تعل��م انه��ا 
س��ترتعش يوما بفع��ل صعق��ة الكهرباء التي 
أماتته ! مات نديا مث��ل فجر و جاّدا مثل صرخة 
..يظل الس��لطاني على قيد الذكرى و االهتمام 

ما دمنا مخلصني للشعر و احلقيقة.

حسين السلطاني!

 جمال جاسم أمين 



بغداد ـ الصباح الجديد:
الرياض��ي حلرك��ة  نظ��م القس��م 
عصائب أهل احل��ق مؤخرا عددا من 
اخمليم��ات الرياضية الكش��فيه في 
مناطق مختلفة من عراقنا احلبيب, 
وأول معس��كر كان ف��ي محافظة 
واس��ط وبالتحدي��د ف��ي املناط��ق 
الصحراوي��ة هن��اك ,بغي��ة تعل��م 
الفتي��ان كيفي��ة التعايش مع مثل 

هكذا أجواء صحراوية .
فيم��ا كان الثان��ي ف��ي العاصم��ة 
بغداد بفعالي��ات مختلفة وخاصة 
بوالدة خامت وقائ��م ال محمد اإلمام 
املهدي املنتظر )ع��ج( ,والثالث كان 
في محافظة ميسان للختالط مع 
الشباب العراقي من كل احملافظات 
لتوقية أواصر األلفة واحملبة والتعاون 

في بناء للعراق ونبذ الطائفية.
والثالث كان في محافظة ميس��ان 
لالختالط بني كل الشباب العرراقي 
من كل محافظات العراق والتعرف 
عل��ى الثقفات وطبيع��ه احلياة في 

جنوب العراق.
وحت��دث للصباح اجلديد معاون مدير 
القس��م الرياضي حلرك��ة عصائب 
أهل احلق ومسؤل الفريق الكشفي 
أبو منذر الشمري عن هذه اخمليمات 

الت��ي نظمته��ا احلركة ف��ي الفترة 
املاضي��ة ,قائال هي هادف��ة الى بناء 
جي��ل جدي��د يعيش ويتع��اش وفق 
التع��اون واحملب��ة ومواج��ة  مب��ادئ 
الظ��روف الصعب��ة ,واالبتع��اد عن 
كل األمور الس��لبية التي تؤثر على 
س��ير العراق الى بر األمان ,الس��يما 
أن الش��باب ه��م ق��ادة البل��د ف��ي 

املستقبل القريب .
وأش��ار الى الفريق الكشافة التابع 
للحرك��ه هو من أفض��ل الفرق ,في 
وق��ت يض��م ثالث��ني ش��خص ومن 
ومت  الع��راق  محافظ��ات  مختل��ف 
أختياره��م وفق مواصف��ات خاصة 

,وه��ذا م��ا ب��دى واضحاً م��ن خالل 
واحداً  ف��كل  املاضية  املعس��كرات 
منه��م أدى م��ا علي��ة واجلميع كان 

فرحاً للغاية .
واضاف أن االيام مقبلة ستش��هد  
نش��اطا كش��فيا أخ��ر س��يكون 
املقدس��ة  كرب��الء  مدين��ة  ف��ي 
وس��يختص باجلانب الديني وبأداء 
أعم��ال كل ي��وم من أي��ام رمضان 
الك��رمي ,ونبحث من خالله هنا الى 
تقوي��ة معنوياتهم عل��ى االلتزام 
بالصوم وحثه��م أكثر وأكثر على 
التزام بالتعاليم الدينية الس��يما 

في شهر رمضان الفضيل.

بغداد ـ الصباح الجديد:
تعاقد فريق »صنعت نفت« آبادان 
املنافس بال��دوري االيراني املمتاز 
االيران��ي لكرة القدم، مع الالعب 
العراقي كرار جاس��م )29 عاما(، 
للعب بصفوفه باملوسم الكروي 

املقبل 2018-2017.

وكان الع��ب خط الوس��ط كرار 
جاس��م يلع��ب بصف��وف فريق 
تراكتور سازي تبريز ثالث الدوري 
االيران��ي املمتاز لك��رة القدم في 
املوس��م املنص��رم 2016 2017-، 
كما سبق له االحتراف مع فريق 
العاصمة اس��تقالل طهران ملدة 

عام واحد.
يذك��ر ان الالع��ب عل��ي ص��الح 
انهى موسماً أحترافياً مثل فيه 
فريق نفط عبادان اإليراني، حيث 
متك��ن م��ن املش��اركة ف��ي بقاء 
الفريق بدوري األضواء للموس�م 

اجلدي�د.

بغداد ـ كريمة الركابي*
النهائ��ي خلط��ة  االجتم��اع  عق��د 
اخلدم��ات لقطاعي  واق��ع حتس��ني 
الش��باب والرياض��ة ف��ي مجل��س 
مديريات  بغداد بحض��ور  محافظة 
)الص��در/ بغ��داد  ورياض��ة  ش��باب 
الرصافة/الك��رخ( وقد ادار االجتماع 

االستشاري ملشروع تعزيز احلوكمة 
)تقدم ( املهندس عماد حمزة والذي 
قدم ش��كره وتقديره ال��ى مديريات 
الشباب الجنازها اخلطة املناطة بها 
وفق املعايير املطلوبه وموضحا اجلزء 
االخير م��ن تنفيذ اخلطه وهو كيف 
ميكننا ضم��ان النجاح وم��ا هو دور 

جلنة الرقابة واالشراف التي شكلت 
من قبل املديريات في متابعة تنفيذ 
احلل��ول القصيرة االم��د خالل هذه 
الفت��رة والذي س��يرافق اللجنة في 
التقييم عضو من محافظة بغداد.

* إعالم شباب الصدر

نعمت عباس*
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وعدني األمير 
فأوفى بوعده

ضمن فعاليات جائزة الشيخ محمد بن راشد لالبداع 
الرياض��ي والت��ي إختتمت في الفت��رة املاضية بدبي 
وكان االمير علي بن احلسني رئيس االحتاد االردني لكرة 
القدم ضمن الشخصيات التي حظيت بالتكرمي من 
قبل املسؤولني على جائزة االبداع الرياضي وأنا كنت 
من املدعويني لهذا املؤمتر مع إس��تاذي الدكتور على 

سماكة واالستاذ سامي إمام والكابنت صادق جبر.
 وقد تبادر الى ذهني سؤال لألمير على بن احلسني عن 
رفع احلظر عن العراق وقد ش��جعني األستاذ سامي 
امام املدي��ر االعالمي جمللس دبي الرياض��ي والدكتور 
على سماكة والكابنت صادق جبر علي هذه الفرصة 
وإستغاللها لطرح هذا السؤال فسالت األمير وقلت 
ل��ه من القرن املاض��ى ونحن نعاني م��ن احلظر على 
الك��رة العراقية هل هذه ه��ي عدالة وأنتم تطالبون 
بالش��فافية واحلوكم��ة وخالل نظرات��ي اليه وجدت 
االل��م يعصره واألمل ينتابه ف��ى رفع احلظر وقال لى 
أنا اس��تغرب هذا القرار واألوربيون هم السبب نحن 
الع��رب معكم ومنتخ��ب االردن س��يكون أول فريق 
عربي يلعب في العراق بعد رقع احلظر ، ش��كراً سمو 
االمير علي عهدك ووعدك وأهالً وس��هالً بالنشامى 

في العراق وسعداء بلقائكم في دار السالم.
ضم��ن املدعويني له��ذا املؤمتر ح��ارس منتخب مصر 
الس��ابق ش��وبير وش��اركنا احلزن وااللم وقال لعبنا 
ف��ي بغداد ع��ام 1980 مع منتخب الع��راق وفزنا 1:0 
وس��جل الهدف طاهر أبو زيد وكنت ضمن الالعبني 
اإلحتي��اط وأختم حديثه للع��راق مكانه خاصة في 
قلوبنا ونتمنى أن يرفع احلظر وتعود الس��يادة للكرة 

العراقية.

* مدرب عراقي محترف

بغداد ـ الصباح الجديد:
 افتتح��ت ف��ي العاصم��ة اللبنانية بي��روت، أعمال 
املؤمتر الدولي حول الش��باب وتكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت نحو مواجهة التطرف العنيف بالتعاون 
مع منظمة اليونسكو، ومبشاركة العراق الى جانب 
19 دولة هي االردن وس��وريا وفلس��طني وس��لطنة 
عم��ان والكويت ومص��ر والس��ودان واجلزائر وتونس 
واملغرب وايران وروس��يا وفرنس��ا والسنغال وهولندا 
وغرانادا واململكة املتحدة وغانا بوتسوانا اضافة الى 

البلد املنظم لبنان.

العراق يشارك في 
مؤتمر الشباب بلبنان

بانكوك ـ عدي صبار*

تأه��ل منتخبن��ا الش��بابي بكرة 
الص��االت إلى دور رب��ع نهائي في 
بطولة آس��يا اجلارية منافساتها 
في تايالند بفوز أمس على نظيره 
املاليزي بنتيج��ة 4 أهداف مقابل 
هدفني ملاليزي��ا، وانفرد العراق في 
صدارة ترتيب اجملموعة برصيد 12 

نقاط كاملة من اربع مباريات.
العراق��ي  الفري��ق  وق��ال م��درب 
عل��ي طال��ب : نع��م ان منتخب 
محت��رم  فري��ق  افغانس��تان 
ومتط��ور  وحق��ق نتائ��ج طيب��ة 
ف��ي البطول��ة ، اال انن��ا واثق��ون 
من العبين��ا وامكانيتنا في جتاوز 
الفريق  االفغان��ي وخطف صدارة 

اجملموعة. 
وعبر طالب عن سعادته لتحقيقه 
العالمة الكاملة من النقاط بعد 
مرور ث��الث ج��والت ، مبديا  رضاه 
عن االداء الفني الذي قدمه العبو 
الفريق برغم ضغط املباريات ، اال 
ان منتخبنا على  مس��توى عالي 
م��ن االنضباط واحل��رص لتحقيق 
نتيجة تقربنا من االنتقال الى ربع 
النهائي  واالستمرار في املنافسة 

على البطولة.  
وق��ال مدير اجله��از الفن��ي علي 
طالب محم��د عقب املب��اراة ،إن  
املعنويات كان��ت عالية ومرتفعة 
قبل اللقاء واألجواء التي س��ادت 
بعثة املنتخب إيجابية، والالعبني 
أصروا على تقدمي صورة طيبة في 
البطولة على الرغم من صعوبة 

املباريات التي تقام يومياً في مثل 
هذا احملفل األسيوي ، واكد طالب 
ان املنتخ��ب البحريني يعتبر من 
الروح  القوي��ة لك��ن  املنتخب��ات 
املعنوي��ة العالي��ة الت��ي متلكت 
أبط��ال املنتخب كان��ت أكبر من 

حساسية املباراة واهميتها .
وهنأ رئيس إحت��اد كرة القدم عبد 
اخلالق مسعود ، الالعبني واجلهازين 
الفني واإلداري بعد الفوز و التأهل 
إلى ربع نهائي البطولة، مؤكاد ان 
شباب الصاالت كانوا عند حسن 

الظ��ن، مبينا ان املرحل��ة املقبلة 
تتطل��ب اجتهاد اكث��ر ليحققوا 

اللقب القاري.
وأش��اد« يحيى زغير رئي��س الوفد 
العراق��ي باملس��توى ال��ذي قدمه 
العب��و املنتخب في مباراتهم أمام 

ماليزيا،  ودعاهم إلى التركيز على 
املب��اراة القادمة أمام تايالند اليوم، 
من اجل اثبات اجلدارة واملضي قدما 

نحو معانقة اللقب االسيوي.
ام��ا الالعب حس��ن كاظ��م الذي 
االه��داف  م��ن  هدف��ني  س��جل 

العراقية االربعة قال : اننا سعداء 
بهذا  االنتصار الننا ابعدنا شريكنا 
م��ن  ومتكن��ا  اجملموع��ة  بص��دارة 
التربع على عرش��ها بتسع نقاط 
 كامل��ة ، نع��م نع��ي اننا ف��ي اول 
املشوار وطموحنا املضي قدما في 
البطولة واملنافس��ة على  لقبها ، 
لكن ف��وز اليوم مين��ح الفريق ثقة 

كبيرة. 
واش��ار الى ان االنضب��اط وااللتزام 
كل  وح��رص  امل��درب  بتوجيه��ات 
من��ا بتطبيق الواجب��ات املناط  لنا 
اسهم بش��كل كبير الى اصطياد 
الفريق االفغاني ، منوها ان مباراتنا 
املقبلة امام ماليزيا التقل  شأن عن 
مباراة اليوم وعلينا االستمرار بذات 
الهمة واحلرص من اجل التاهل الى 

ربع النهائي  كبطال للمجموعة. 
وتقام منافسات اجلولة اخلامسة 
في اجملموع��ة اليوم عندما يالعب 

منتخبنا نظيره التايالندي.
وكانت اجلولة األولى ش��هدت يوم 
الثالث��اء فوز الع��راق على البحرين 
4-1 ف��ي ح��ني وش��هدت اجلول��ة 
الثانية يوم األربعاء فوز  العراق على 
برون��اي 6-1 ، في حني فاز منتخبنا 
ايض��ا على نظي��ره االفغاني أمس 

األول بنتيجة 3/4.
كل  م��ن  فريق��ني  أول  ويتأه��ل 
مجموع��ة م��ن اجملموع��ات األربع 
إل��ى الدور ربع النهائ��ي الذي تقام 
 مبارياته يوم بعد غٍد االثنني املقبل 

22 أيار اجلاري.

للجن��ة  اإلعالم��ي  املنس��ق   *
الصاالت.

يواجه تايالند اليوم في ختام مباريات المجموعة األولى

شباب الصاالت« يتأهل إلى ربع نهائي آسيا بجدارة 

جانب من احتفالية الالعبني

فتيان الكشافة
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العواصم ـ وكاالت:

يس��تعيد جمه��ور أياكس أمس��تردام 
ه��ذه األيام ذكريات ال تنس��ى في تاريخ 
النادي الهولن��دي العريق، بعدما وصل 
إلى املب��اراة النهائية ملس��ابقة الدوري 
األوروبي هذا املوس��م، حيث س��يالقي 
ف��ي  اإلجنلي��زي  يونايت��د  مانشس��تر 
س��توكهولم  الس��ويدية  العاصم��ة 

مساء االربعاء املقبل 24 ايار اجلاري.
وبل��غ أياك��س النهائ��ي بفريق ش��اب 
صاحب مع��دل أعمال صغي��ر مقارنة 
بالفرق األخرى املش��اركة في البطولة، 
وهو نهج اعتاد عليه الفريق الهولندي 
مدرس��ة  ألن  الطوي��ل،  تاريخ��ه  عب��ر 
أياكس من أشهر املدارس الكروية التي 
تعتني بالفئات العمرية الصغيرة على 

مستوى العالم. 
فريق أياكس احلالي هو نتاج عمل دؤوب 
قام به املدرب السابق فرانك دي بور، قبل 
انتقاله إلى إنتر ميالن اإليطالي ببداية 
املوس��م احلالي، فقد عم��د دي بور إلى 
ترفي��ع العديد من الالعبني الصغار إلى 
الفريق األول قبل رحيله عن الفريق، وهو 
األمر الذي أتى بنتائج إيجابية، برغم أن 

الفريق فقد فرصة املنافسة على لقب 
الدوري الهولندي هذا املوسم.

اس��تلم بيتر بوس، تدري��ب الفريق بعد 
رحيل دي ب��ور، وواصل العم��ل بالنهج 
ذاته، معتمدا على يافعني صغار حتولوا 
بني ليلة وضحاها إلى أعمدة رئيس��ية 
للفري��ق، وب��ات احمللي��ون منه��م عماد 
املستقبل في املنتخب الهولندي الذي 
يعاني كثيرا على مستوى النتائج منذ 
انتهاء كأس العالم 2014 عندما احتل 

املركز الثالث.
حالي��ا  الفري��ق  تش��كيل  ف��ي  يب��رز 
مدافعون ش��بان ق��ادرون على الصمود 
أم��ام هجم��ات أعت��ى الفري��ق، ونذكر 
منه��م على وجه التحديد، كيني تيتي 
)21 عام��ا( وجاري��و ريديفالد )20 عاما(، 
ويعتب��ر جوي��ل فيلتمان عنص��ر اخلبرة 
في اخل��ط اخللفي رغم أنه ل��م يتجاوز 

اخلامسة والعشرين من عمره.
ف��ي خط الوس��ط، يتألق قائ��د الفريق 
دايفي كالس��ن )24 عام��ا(، ومن حوله 
األملاني أمني يونس، الذي أحرز 4 أهداف 
ف��ي ال��دوري األوروب��ي ه��ذا املوس��م، 
واملغرب��ي حكي��م زي��اش، ال��ذي يعتبر 
من املواهب الصاعدة بقوة في س��ماء 

الدوري الهولندي.

أم��ا خ��ط الهج��وم، فيحت��وي عل��ى 
مهاجمني يتوقع لهما مستقبال باهرا 
ف��ي الك��رة األوروبي��ة، فقد اكتس��ب 
البوركينابي بيرتراند ت��راوري )21 عاما( 

خب��رة جي��دة ف��ي عم��ر صغي��ر ل��دى 
مش��اركته في مباريات املوسم املاضي 
م��ع تشيلس��ي، قب��ل أن ينتق��ل إل��ى 
أياك��س ويحجز مكانا له ف��ي الفريق، 

علما بأنه أحرز 4 أهداف في املس��ابقة 
األوروبية.

لكن الالعب األبرز ف��ي صفوف أياكس 
ه��ذا املوس��م، ه��و الدمناركي كاس��بر 

دولبرج البالغ من العمر 19 عاما، والذي 
بات مطلبا لألندي��ة األوروبية الكبيرة، 
بعدم��ا أح��رز 6 أه��داف ف��ي ال��دوري 
األوروبي، إضافة إلى 16 هدفا في الدوري 

الهولندي.
هذه التشكيلة الش��ابة من الالعبني، 
تذكرن��ا بالفريق الذي أح��رز لقب دوري 
أبطال أوروبا ع��ام 1995 ، بقيادة املدرب 
الش��هير لوي��س ف��ان جال، فق��د كان 
مع��دل أعم��ار الالعبني صغي��را أيضا 
رغم وجود العب الوس��ط فرانك ريكارد 

واملدافع داني بليند.
حارس املرمى حينه��ا كان إدوين فان در 
س��ار )25 عاما(، ال��ذي لعب في مرحلة 
متأخ��رة من مس��يرته مع مانشس��تر 
يونايتد، وتواجد األخ��وان فرانك ورونالد 
دي بور )25 عام��ا(، ومتتع الفريق حينها 
بجناحني مميزين ممثلني بإدجار ديفيز )22 
عام��ا( وكالرينس س��يدورف )19 عاما(، 
ميكنهم��ا متوين رأس احلرب��ة الفنلندي 
يان ليتمانن )25 عاما( بالكرات الالزمة، 
كم��ا دخل النيجيري نوانك��و كانو )19 

عاما( بديال في الشوط الثاني.
لعب أياكس حينها في املباراة النهائية 
أمام ميالن اإليطالي، وجاء هدف املباراة 
الوحي��د عن طري��ق باتري��ك كلويفرت 

)19 عام��ا( بع��د دخول��ه في الش��وط 
الثان��ي، وأم��ام ابنه جاس��نت )18 عاما( 
فرص��ة تكرار إجناز والده في حال حصل 
على فرصة املش��اركة أمام مانشستر 

يونايتد.
إل��ى ذلك، فان 9 اعوام بالتمام والكمال 
غاب فيها العمالق مانشس��تر يونايتد 
عن منص��ات التتوي��ج االوروبية، وذلك 
من��ذ ف��وزه بلق��ب دوري االبط��ال عام 

.2008
الغياب الطويل  زاد من ش��غف عشاق 
الش��ياطني احلم��ر لرؤي��ة فريقهم من 
جدي��د عل��ى منص��ات التتوي��ج وإزداد 
هذا الش��غف مع تأهل الفريق لنهائي 
اليوروبا لي��ج ليواجه اياكس الهولندي 
عل��ى اللق��ب ي��وم 24 اي��ار بالعاصمة 

السويديو ستوكهولم.
وب��ات حل��م الكثير من عش��اق النادي 
حلظ��ة  مش��اهدة  العري��ق  االجنلي��زي 
التتويج الوشيك بلقب اوروبي من قلب 
احلدث مبلع��ب فريندز ارينا الس��ويدي، 
وش��هدت الفت��رة املاضية إقب��اال غير 
عادي من مش��جعي املانيو في العالم 
كله بصفة عامة وفي املنطقة العربية 
بصف��ة خاص��ة ليكونوا ش��هود عيان 

على هذه اللحظات التاريخية.

عشاق مانشستر يونايتد يتسابقون لحضور لحظة التتويج األوروبي الوشيك
تقرير

أياكس أمستردام يعيش ظروف إنجاز 1995 قبل نهائي اليوروباليج

العبو أياكس أمستردام يتطلعون إلجناز أوروبي

مفكرة الصباح الجديد

الكورونا ـ الس بالماس

فيرونا ـ روما

خيخون ـ ريال بيتيس

نابولي ـ فيورنتينا

6:00 مساًء

7:00 مساًء

6:00 مساًء

9:45 مساًء

الدوري اإلسباني

الدوري اإليطالي

 

بغداد ـ قسم اإلعالم:
 ثم��ن وزير الش��باب والرياضة عبد 
الدؤوب  العم��ل  احلس��ني عبط��ان 
للم��الكات والك��وادر العامل��ة في 

مدينة البصرة الرياضية.
 جاء ذلك خالل زيارة الوزير الى مدينة 
البصرة واالجتماع مع العاملني في 
الرياضية حتضيرا لتضييف  املدينة 
املباراة الدولي��ة الودية على ملعب 
البصرة الدولي بني املنتخب الوطني 
ومنتخب االردن والتي متثل االختبار 

االول للعراق بعد قرار االحتاد الدولي 
لكرة الق��دم )فيفا( برفع احلظر عن 

املالعب العراقية.
 وحث الوزي��ر خالل االجتماع جميع 
املدينة  القائم��ني والعامل��ني ف��ي 
الرياضية عل��ى مواصلة جهودهم 
ب��ذات الكف��اءة والهم��ة العالي��ة 
ألظه��ار امللعب الرئيس��ي واملرافق 
االخ��رى امللحقة ب��ه بأفضل صورة 
خصوص��ا وان املب��اراة متثل االختبار 
الفعلي االول بعد ق��رار رفع احلظر، 

مؤك��دا ان ثقت��ه كبي��رة بش��باب 
البصرة في املساهمة بأجناح املباراة 
م��ن خ��الل املش��اركة الفاعلة في 
داخل  للمب��اراة س��واء  التحضي��ر 
املدينة الرياضية او خارجها واظهار 
الناصعة، متهيدا  البصرة بصورتها 
لتضييف مباريات دولية ودية اخرى 
وصوال الى حتقيق الهدف االس��مى 
وه��و تضيي��ف املباري��ات الدولي��ة 
واالندي��ة  للمنتخب��ات  الرس��مية 

العراقية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
تنطلق يوم غٍد االحد مباريات اجلولة 
13 م��ن املرحلة الثانية لدوري الكرة 
املمت��از باقامة مبارات��ان، االولى في 
ملعب الش��عب الدولي بني فريقي 
الطلبة والكرخ، فيما يضيف ملعب 
النجف مب��اراة أهل الدار وضيفهم 

فريق نفط اجلنوب.
ذكر ذلك، مدير جلنة املس��ابقات في 
احتاد الكرة املركزي، ش��هاب أحمد، 

واضاف أحمد ان املباريات تستكمل 
 4 ي��وم بع��د غ��د االثن��ني باج��راء 
مباريات، إذ يلعب نفط ميسان امام 
احلدود في ملعب امليمونة، ويضيف 
ملع��ب زاخو لقاء زاخو والس��ماوة، 
في حني يلتقي في ملعب الكهرباء 
أهل ال��دار بفريق النف��ط، ويتواجه 
في ملعب بغ��داد فريق أمانة بغداد 
وضيف��ه نف��ط الوس��ط، وتاب��ع ان 
يوم الثالثاء سيش��هد اجراء مباراة 

واح��دة في ملعب الش��عب الدولي 
بني فريقي الش��رطة وكربالء، فيما 
تأجل��ت مباراتي البحري أمام الزوراء 
واحلسني امام القوة اجلوية، وحصل 
فري��ق املين��اء على انتظ��ار في هذا 
ان جمي��ع  واوض��ح أحم��د  ال��دور، 
املباريات جترى في الساعة اخلامسة 
اال ربع عصراً، باستثناء املباريات في 
ملعب الش��عب الدولي حيث تقام 

في الساعة 6 مساًء.

عبطان يثمن عمل العاملين في »البصرة الرياضية«

غدًا.. مباراتان في الجولة 13 لدوري الكرة الممتاز

»أهل الحق« تنّظم معسكرات للكشافين الفتيان 

كرار جاسم ينضم لـ »صنعت نفط« آبادان اإليراني »شباب الصدر« تنّظم دورًة في الحوكمة
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العراق في
المرتبة 158 !

جمال جصاني

في التقرير الصادر مؤخراً عن منظمة مراس��لون بال حدود، 
ح��ول التصنيف العامل��ي حلرية الصحافة على مس��توى 
العالم، والذي تبني فيه حالة حرية الصحافة في 180 بلداً؛ 
قبع العراق في املرتبة 158 بعد أن احتلت كوريا الشمالية 
املرتبة األخيرة. ما الذي يعنيه ذلك بالنسبة لنا كعراقيني 

بعد مرور أكثر من 14 عاماً على زوال النظام الشمولي!
كي نصل ال��ى قناعات وفهم يتفق عليه غالبية املهتمني 
به��ذا األم��ر، البد م��ن تن��اول مثل ه��ذه املعطي��ات التي 
كش��ف عنها تقرير هذه املنظمة األممية املعتبرة، بشكل 
موضوع��ي ومهن��ي بعي��د ع��ن الرغب��ات اآليديولوجي��ة 
والش��عبوية املهيمنة على املشهد الراهن. فال جدوى من 
ترسانة املبررات واالجوبة اجلاهزة التي تطلق دائماً مبواجهة 
م��ا تطرحه مثل تل��ك التقارير والدراس��ات، فقد جربنا ما 
ينضح عن خطابات ش��يطنة اآلخ��ر وتبجيل كل ما نقوم 
ب��ه من أعم��ال وتوجه��ات حمقاء. ليس هناك أدنى ش��ك 
م��ن موضوعية ومهني��ة املعايير املتبعة ف��ي قياس مثل 
هذه النس��ب، والتي ج��اء بها تقرير )مراس��لون بال حدود( 
وه��ي املنظم��ة احملترفة في مج��ال عملها، لذل��ك علينا 
كصحفيني وكتاب عراقيني يهمنا انتشال أهم ما حصلنا 
علي��ه بعد زوال النظ��ام املباد؛ أي احلرية، مم��ا انحدرت إليه 
في األعوام األخيرة وال س��يما بعد احتالل عصابات داعش 
الهمجية لثل��ث األراضي العراقية حزيران من العام 2014 

وما تالها من مناخات العسكرة املسعورة.
إن حري��ة الصحاف��ة بش��كل خ��اص ومنظوم��ة احلريات 
بأنواعها اخملتلفة بشكل عام؛ هي الرافعة األساس للنظام 
الدميقراط��ي الذي س��ن م��ن أجله دس��تور الب��الد احلالي، 
وم��ا هذا التدهور الذي أش��ار إليه التقرير، إال مؤش��ر على 
خطورة الوضع بعد الفشل والعجز الذي رافقنا في مهمة 
تأس��يس صحافة حرة ومس��تقلة عل��ى أرض الواقع. لقد 
أفرغت الطبقة السياس��ية املهيمنة عل��ى مقاليد أمور 
البلد من الفاو لزاخو، غالبية التش��ريعات والقوانني التي 
دعت الى تأس��يس إعالم وصحافة حرة ومستقلة، بعد أن 
وضعت مريديه��ا وأتباعها على دفة املفاصل العليا لذلك 
احلق��ل احليوي، لتعي��د ترميم احلطام ال��ذي خلفته أربعة 
عقود من العبودية واالس��تبداد. مث��ل هذه املرتبة )158( ال 
تلي��ق بالعراق بعد م��رور كل هذا الوقت عل��ى ما يفترض 
كونه نظاماً تعددي��اً فيدرالياً ودميقراطياً، وهي تدعونا الى 
إعادة النظر بكل ما جرى في هذا امليدان احليوي )الصحافة 
واإلع��الم( بعد أن جنحت قوى التش��رذم والطفيلية وضيق 
األفق، بتحويله الى ما يش��به اإلقطاعي��ات يوروثونها ملن 

يشاؤون من محظوظي حقبة الفتح الدميقراطي املبني.
ال أح��د ينكر واق��ع وجود ما يعرف ب��� )الصحف الصفراء( 
والعاملني فيه��ا من املرتزقة واملأجورين، ون��وع األدوار التي 
يؤدونه��ا مقاب��ل الصحافة احلرة، لك��ن للعمل الصحفي 
احلر واملس��تقل، مالكات أخرى مترعة بالشجاعة واألمانة 
واإليث��ار والوعي العمي��ق، ومن خالل ما س��طروه من مآثر 
اس��تحقت هذه املهن��ة الراقية لقب )الس��لطة الرابعة( 
والت��ي تعد اليوم الس��لطة األهم بني س��لطات ما يعرف 
بعال��م القري��ة الكونية. ونح��ن اليوم بأم��س احلاجة الى 
حتوالت جذرية ونوعية في هذا احلقل، ومع إدراكنا لصعوبة 
حصول ذلك مع مثل هذه احليتان واالصطفافات السياسية 
واالجتماعية واآليديولوجية املتخلفة، فستظل مثل هذه 
املشاريع بانتظار أجيال أخرى، لها من املواهب واالستعداد 
ما ميكنها م��ن حتويل تلك التطلعات املش��روعة والالئقة 

بالعراق اجلديد الى واقع..  

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

كانت املرأة احملس��ودة من 
ب��ني كل نس��اء العال��م، 
عالقته��ا  ظه��رت  ح��ني 
الهولي��وودي  بالنج��م 
دي  ليون��اردو  الش��هير 
كابريو إلى العلن الصيف 
املاضي، لكن يبدو أن وهج 
احلب خف��ت، حيث أفادت 
انفص��ال  ع��ن  التقاري��ر 
دي كابري��و ع��ن حبيبته 
أغ��دال،  نين��ا  العارض��ة 
االنفصال  وقد أكد خب��ر 

دي  مص��در مق��رب م��ن 
 Mirror ل�موق��ع  كابري��و 
البريطاني، وبأن االنفصال 

مت منذ بضعة أيام.

ق��ال الفنان راغ��ب عالمة: 
برام��ج  ال��ى  أتين��ا  نح��ن 
ك��ي  املواه��ب  إكتش��اف 
والبرنامج  برنامجاً،  نصنع 
يحت��اج إلى أس��مائنا كي 
يُصنع، هذه البرامج تَعتمد 
على أس��ماء كبي��رة، وفي 
الوقت نفسه هناك أسماء 
غي��ر معروف��ة ف��ي جل��ان 
التحكيم، وال ميكن مقارنة 
جتربة فنان بتجربة أي فنان 
آخر، أو أن يحّل فنان مكان 
فن��ان آخ��ر. مث��الً، ال أحد 
ميكن أن يحّل مكان كاظم 
الس��اهر، إلى ذل��ك، ليس 
كل الفنانني املوجودين في 
برامج الهواة محبوبني، بل 
إن بعضهم مكروه، وهؤالء 

به��م  اإلس��تعانة  تت��م 
عمداً". وأض��اف عالمة: أنا 
كنُت في X Factor وكنُت 
س��عيداً ج��داً بالتجرب��ة، 
كثي��راً  س��اعدنا  ونح��ن 
وخّرجنا جنوماً، أهم ش��يء 
أننا خّرجنا جنوم��اً، وكانت 
وأََجْدن��ا  صائب��ة،  آراؤن��ا 
اإلختي��ار، معتمدي��ن على 

خبرتنا الكبيرة".

بعد تسريب مقطع فيديو 
لها عل��ى مواقع التواصل 
وهي تؤّدي رقص��ة جريئة، 
األميركية  املمثلة  رفضت 

جينيفر لورانس اإلعتذار.
صفحته��ا  خ��الل  وم��ن 
اخلاّص��ة على أح��د مواقع 

التواصل اإلجتماعّي،
)27 عاًما(  كتبت لوران��س 
تدوينة لها جاء فيها: كان 
عيد ميالد أفضل أصدقائي، 
وق��د تخلي��ت ع��ن جنون 
العظمة لثانية واحدة من 

إجل اإلستمتاع".
وتابعت:  ل��ن أعتذر، فلقد 
إس��تمتعُت حًقا في هذه 

الليلة.
بنح��و  الفيدي��و  وإنتش��ر 
مواق��ع  عل��ى  س��ريٍع 
وانقسم بشأنه  التواصل، 
اجلمه��ور م��ا ب��ني ُمنتقد 
لها، وآخرون يرون أنها حرة 
ف��ي اإلس��تمتاع بحياتها 

وبخصوصيتها.

ليوناردو دي كابريو

جينيفر لورانس

راغب عالمة

أخبــارهــــــــــم

الصباح الجديد - وكاالت:
تعك��س مب��ادرة "صن��اع األمل"، 
رؤية الش��يخ محمد بن راشد آل 
مكت��وم، رئي��س مجلس ال��وزراء، 
حاكم دبي، لتفعيل قوة األمل في 
اس��تنهاض طاقات أبن��اء الوطن 
العرب��ي، للتح��رك نح��و التغيير 
اإليجاب��ي، واإلس��هام م��ن خالل 
ف��ي  ومبادراته��م،  مش��اريعهم 
جع��ل العطاء ثقاف��ة مجتمعية 

شاملة.
ضم��ن  األم��ل  صن��اع  وتن��درج 
"مب��ادرات محم��د ب��ن راش��د آل 
مكتوم العاملية"، التي تضم حتت 
28 مؤسس��ة إنسانية،  مظلتها 
ومجتمعية،  وتنموي��ة،  وخيري��ة، 
130ملي��ون  تس��تهدف  حي��ث 
ش��خص في العالم، وتنفذ أكثر 
من 1400 برنامج خيري وإنساني.

البيت  الذهبي مؤس��س  هش��ام 

العراق��ي لإلبداع وال��ذي آوى فيه 
عدداً كبيراً من االيتام واملش��ردين 
ليعيد صياغة حياتهم مرة أخرى، 
وهو أحد املكرمني في صناع األمل 
ق��ال: إن أهم ما يس��عى إليه في 
مشروعه هو العمل اإلنساني في 
املقام األول، ألنها مسؤولية ألقيت 
على عاتقه خالل 3 أعوام قضاها 
في رعاية األطفال املشردين، الفتاً 
إلى أنه اكتشف املعنى احلقيقي 
للسعادة بينهم، حيث جمعهم، 
وأعطاهم احلن��ان واألمل فأبدعوا، 
ألن التعاط��ف وحده ال يكفي، فال 
ب��د من إيج��اد حلول، م��ا غّير من 

مفهوم رعاية األطفال.
وأضاف الذهبي: إن رس��الته لكل 
من يس��مع عنه، ويري��د أن يحذو 
ح��ذوه، ه��ي أن العمل اإلنس��اني 
ال يحت��اج إال ال��ى القلي��ل م��ن 
اإلنس��انية، وأن هن��اك أس��اليب 

متع��ددة لصناعة األم��ل في كل 
مكان، الفتاً إلى أنه عندما تقابله 
مش��كلة أو إحب��اط ف��ي عمله، 
ينظ��ر إل��ى بدائ��ل محف��زة مثل 
التق��دم ال��ذي يحققه ف��ي حياة 
أبنائه من األطف��ال "املكفولني"، 

وس��رعان م��ا يتذكر اجلوائ��ز التي 
يحصدها جلهدهم.

وأوضح، أنه لم يقتصر موضوعه 
عل��ى التربية والرعاي��ة فقط، بل 
امتد األمر إلى أنه يتكفل بتوظيف 
ه��ؤالء األطف��ال، وتزويجهم عند 

بلوغهم سن 18 سنة، واألهم من 
كل هذا ه��و دمجهم في اجملتمع، 
ك��ي يتعاملوا مع أبن��اء املنطقة 
ويك��ون لهم أصدق��اء، منوها بأن 
ذلك قوبل برد فعل قاٍس من أهله، 
حيث خاصمه والده 3 أشهر حتى 

اقتنع بدوره الذي يقوم به.
ووج��ه الذهبي الش��كر لصاحب 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم نائ��ب رئيس الدولة، رئيس 
مجل��س الوزراء حاك��م دبي، على 
مبادرت��ه الطيب��ة، والدع��م الذي 
يقدم��ه لكل صن��اع األمل، وعلى 
منحه��م تل��ك الفرص��ة، مؤكداً 
أن التكرمي ميثل له على املس��توى 
الشخصي طاقة إيجابية، ودفعة 

جديدة تزيد من جهده.
وف��ي خت��ام حديث��ه قال ان��ه ينوي 
توسعة املشروع الذي يشرف عليه 
من جوانب متعددة، فس��وف يقوم 

بش��راء قطعة أرض حتتض��ن املزيد 
من األطف��ال املش��ردين، ألن املكان 
لم يعد قادرا على اس��تيعاب املزيد، 
إضافة إلى أنه يريد ضم البنات إلى 
مش��روعه، ولن يكون قاص��راً على 
الذكور فقط من أطفال الش��وارع، 
وهذا سيكون مفاجأة سارة ألبنائه، 
ألنها ستكون لهم كأول بيت ملك 
بعد ما أمضي 14 سنة من اإليجار.

اليوم يؤوي هشام في بيته العراقي 
يطعمه��م،  طف��الً،   33 الداف��ئ 
ويعلِّمهم، وي��روي لهم حكايات ما 
قب��ل النوم، كأب ش��غوف بصغاره، 
بالنسبة له، هؤالء األطفال هم 33 
حلماً جميالً، ينتظرهم مس��تقبل 
واعد، وآمال محققة، بفضل صانع 
أم��ل، صاحب قلب ذهبي كهش��ام 
الذهب��ي، ثم��ة أطفال ف��ي العراق 
ينامون وه��م مطمئنون إلى أن غداً 

هو يوم آخر جميل.

فتح بيته وقلبه لألطفال األيتام في العراق

تكريم هشام الذهبي صانع األمل من قبل حاكم دبي 

جانب من التكرمي

وزارة الثقافة تحتفي 
باليوم العالمي للمتاحف

بغداد - الصباح الجديد:
احتف��ت وزارة الثقاف��ة والس��ياحة واآلثار، ي��وم اخلميس 18 
اي��ار، بالي��وم العاملي للمتاحف، من خالل حف��ل مركزي أقيم 
باملتحف العراقي، الذي ش��ّرع أبوابه في هذا اليوم لدخول زوار 
املتحف مجانا. وأقام املتحف العراقي بهذه املناسبة معرضا 
توثيقي��ا لتاريخ املتحف، إضافة إلى مع��رض صور لآلثار التي 

دمرتها عصابات داعش في املدن التي احتلتها.
 ويوم املتاحف العاملي، هو تاريخ حتتفل به كل متاحف العالم، 
م��ن بينها العراق ملا للمتحف العراقي من مكانة متميزة بني 

متاحف العالم، حيث يحتل العراق املرتبة اخلامسة عامليا. 
وقال وكيل الوزارة لش��ؤون اآلثار قيس حس��ني رش��يد: أقمنا 
هذا املتحف التوثيقي لع��رض وثائق مهمة، حتكي قصة بناء 
املتحف العراق��ي مع بداية الدولة العراقي��ة في بداية القرن 

العشرين، إضافة إلى إقامة فعاليات ثقافية وفنية. 
وقال��ت املش��رفة على قاع��ة املس��كوكات د. جن��ان خضير 
منص��ور: يعد املتحف العراقي من بني أهم أربعة متاحف في 
العالم، وهذه الس��نة كان االحتفال بيوم املتاحف العاملي في 
أروقة املتحف العراقي قسم املسكوكات، حيث عرضت 800 

مسكوكة في قاعة الصراف متثل لفترات تاريخية متعددة. 
وقال مدير النش��ر في املتحف عبد الهادي فنجان الساعدي: 
اش��تركت ع��دة مديري��ات منه��ا املكتب��ة املركزية، وقس��م 
التوثيق، وقسم الدراس��ات قدم مجالت سومر واملسكوكات 

وكتب أخرى مهمة ونادرة. 

الرباط - رويترز: 
اختتم��ت املغني��ة جنوى ك��رم الليالي 
اللبنانية في برنامج الدورة 16 ملهرجان 
موازين إيقاعات العالم، بحفل حضره 
اآلالف م��ن متابعي املهرجان الس��نوي 

األكبر في اململكة املغربية.
اس��تهلت جنوى الس��هرة على مسرح 
)قم��ر  اجلدي��دة  بأغنيته��ا  النهض��ة 
العش��اق( من تأليفه��ا، وأحلان جوزيف 
جحا، وتوزي��ع طارق عاكف. وصاحبتها 
على املسرح فرقة استعراضية ألهبت 

حماسة احلاضرين.
وغازلت اجلمهور املغربي بأغنية خاصة 
بعن��وان )ال بس��تغرب ل��وال الش��مس 
بتش��رق م��ن مغربها(، وه��ي أيضا من 

كلماته��ا، وأحلان وس��ام األمير، لتقدم 
بع��د ذل��ك باقة منوع��ة م��ن أغانيها 
القدمي��ة واحلديثة، منها )م��ا في نوم(، 
و)خلين��ي ش��وفك(، و)هي��دا حك��ي(، 
و)حظ��ي حل��و(، و)م��ا بس��مح ل��ك(، 

و)مغرومة(.
وقال��ت س��امية العلي��وي )24 عام��ا( 
التي حضرت احلف��ل، وهي حتمل صورة 
املغنية اللبناني��ة "انتظرت هذا احلفل 

طويال، وأجلت كل شيء ألحضره".
وأضاف��ت لرويت��رز "أعّده��ا م��ن ب��ني 
الفنان��ات القالئ��ل ف��ي زم��ن انهي��ار 
التج��اري  الل��ون  وس��يطرة  األغني��ة، 
عليها، هي ليس��ت أقل م��ن املطربات 
الكبيرات في عاملنا العربي وبعيدة كل 

البع��د عن الل��ون الغنائي 
التجاري".

وش��مل برنام��ج الدورة 
ملهرج��ان   16

ثالث  موازين 
لي������ال 

لبناني��ة، 
مه��ا  قد

كرم،  ونوال الزغبي، ف��ارس 
وجنوى كرم.

وفي ندوة على هامش املهرجان باليوم 

حلفلها،  الس��ابق 
حتدث��ت جن��وى عن 
الغناء  في  جتربتها 
متذكرة  املشترك، 
الراح��ل  املغن��ي 
الصاف��ي:  ودي��ع 
م��ع  جتربت��ي 
الكبي��ر  العم��الق 
وديع  أستاذ  الراحل 

الصاف��ي ما بتتكرر 
في احلياة.

وأضافت: حتى موهبة 
أستاذ وديع الصافي مش 

بس��هولة تتكرر، ميكن كل 
ألف سنة. 

نجوى كرم تختتم الليالي اللبنانية 
بمهرجان موازين إيقاعات العالم

بغداد - أحالم يوسف:
االجتماع��ي  التواص��ل  موق��ع  حت��ول 
الفيس بوك، الى موقع لنشر الفضائح 
لالس��تغراب،  املثي��رة  والفيديوه��ات 

وأحيانا لالشمئزاز.
فبعد موجة فيديوهات البث املباش��ر 
التي انتش��رت بنحو غريب، حيث أقدم 
أحدهم عل��ى االنتحار، وآخر وبس��بب 
ثورة غض��ب، وانتقاما م��ن زوجته جترأ 
على قت��ل طفلتهما واالنتحار، وغيرها 
من االحداث املرعبة التي وجد اجملرمون، 
وأصح��اب النفوس الضعيفة، الفيديو 
جرائمه��م  لنش��ر  فرص��ة  املباش��ر، 
املروع��ة عل��ى الفي��س بوك، ألس��باب 
غير مفهومة، لكنها تش��ير الى خلل، 

واضطرابات نفسية لدى هؤالء.
ومؤخ��را انتش��ر فيديو لطفل��ة وهي 
تدخ��ن األرجيل��ة، وتتح��دث بطريق��ة 
وقح��ة م��ع والدته��ا، التي يب��دو انها 
كانت غي��ر مبالية، فكانت تتعامل مع 
املوض��وع على ان��ه مزح��ة ال أكثر، لذا 
فقد تعاملت بب��رود مع صراخ الطفلة 
في وجهها، وأمرها جللب األرجيلة لها.

ف��ي النهاي��ة تأخ��ذ االم األرجيلة من 
طفلته��ا كي تدفعه��ا للب��كاء، وفي 
تصوره��ا على ما يبدو ان ذلك س��يثير 

الضحك أكثر من قب��ل اجلمهور، الذي 
لم يجد ش��يئا مضح��كا في الفيديو، 
فق��د امتع��ض الكثي��ر م��ن الفيديو، 

ووجدوا انه فيديو صادم.
ليست تلك اول، وال آخر حادثة من هذا 
الن��وع، فهناك من قام بض��رب طالبه، 
وآخ��ر تعام��ل بطريق��ة مجنون��ة مع 
أبنائه، وجميعه��م قاموا بتصوير تلك 
األفعال املشينة، وال احد يعرف الغاية، 
او السبب من توثيقها بواسطة تصوير 

الفيديو.

بغداد - وداد إبراهيم: 
زار وفد من وزارة الداخلية مهرجان 
احلرف والفنون الشعبية املقام في 
قاعة املع��ارض، في الطابق االرضي 
من مبن��ى وزارة الثقافة صباح يوم 
اخلمي��س، وكان ف��ي اس��تقبالهم 
مدير العالقات محمد دريول، ومدير 
املعارض في الدائرة حسني موحي. 

وكان على رأس الوفد د. اس��ماعيل 
عل��وان مدي��ر قس��م التدريب في 
املعه��د العال��ي للتطوي��ر األمني، 
ممثال عن د. عقي��ل اخلزعلي الوكيل 
االقدم لوزارة الداخلية وعن د. ياسر 
عب��د اجلب��ار عميد املعه��د العالي 
للتطوير االمني في وزارة الداخلية. 
اعجاب��ه  ع��ن  عل��وان  واع��رب   
التي قدمها  وباملنتجات  باملهرجان، 
طلبة واس��اتذة املعه��د، وبطريقة 
ع��رض االعم��ال الفني��ة التي متثل 
تراثن��ا الش��عبي األصي��ل، وال��ذي 
يعد حي��اة تعي��د لن��ا الصناعات، 
متث��ل  الت��ي  الش��عبية،  واحل��رف 
الع��ادات والتقاليد الش��عبية في 
عموم العراق: علينا احلفاظ عليها 
وادامتها م��ن خالل االنتاج واالبداع، 
وم��ن خالل الدراس��ة التي تقدمها 

هذه الدائرة ف��ي معهد احلرف 
الذي يعد  الش��عبية،  والفنون 
املؤسس��ة الوحيدة في العراق 
الت��ي حتاف��ظ على ه��ذا اللون 

التراث��ي العراقي، مؤكدا على ان 
الزيارة هذه تعب��ر عن روح التعاون 

م��ا ب��ني وزارة الداخلية، وال��وزارات 
لدم��ج  األخ��رى، ومحاول��ة ج��ادة 

املؤسس��ة االمنية مع اجملتمع، 
على وفق معطيات فنية، 

وانس��انية،  وثقافية، 
مش��يرا ال��ى ان��ه 

هناك  س��يكون 
عل��ى  تع��اون 
اقامة  صعيد 
امل��ع��ارض 
 ، لفن��ي��ة ا
ع���ل��ى  و

صع�ي��د 
ز  جن������ا ا
االعم��ال 

الفنية.

طفلة مع األرجيلة تثير استياء 
رواد مواقع التواصل االجتماعي

وفد من وزارة الداخلية يزور 
مهرجان الحرف الشعبية 
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