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تتقدم أسرة تحرير "الصباح الجديد" بأحر التعازي الى كوادر الحزب الشيوعي العراقي وعائلة الفقيد 
وجاء في بيان للجنة المركزية للحزب الش��يوعي "حمل��ت المعلومات الواردة اليوم من مدينة اربيل 
خبر وفاة القائد الش��يوعي المخضرم والش��خصية الوطنية العراقي��ة والكردية الكبيرة، المناضل 

الرفيق عزيز محمد )ابو سعود(.
واش��ارت المعلومات الى ان ابو س��عود، الذي تجاوز التس��عين من العمر، كان يعاني في االش��هر 
الماضية ضعفًا عامًا وتدهورًا في الصحة، ناجمين اساس��ًا عن التقدم في الس��ن، وان حالته ساءت 

في األيام األخيرة بصورة ملحوظة.
وقد توقف نبض قلبه بعد ظهر يوم األربعاء الماضي وهو طريح الفراش في منزله بمدينة اربيل. 
وش��يع الى مثواه االخير هناك يوم االول من أمس الخميس وسيقام الحفل التأبيني للفقيد يوم غد 

االحد في قاعة نادي النفط في بغداد.

بغداد - أسامة نجاح:
كشفت قيادة الشرطة االحتادية 
، أمس اجلمعة ، عن عدد مسلحي 
تنظيم داعش في آخر معاقلهم 
ف��ي املوصل بنحو 500 ش��خص 
القدمية  املدين��ة  ف��ي  يتمركزون 
واألزق��ة  الس��كان  آالف  وس��ط 
، فيم��ا متكن��ت م��ن  الضيق��ة 
قتل مايس��مى مبسؤول احلسبة 
لداع��ش في ح��ي الزجنيلي بأمين 

املدينة. 
وقال مصدر امني رفيع املستوى 
ف��ي قي��ادة الش��رطة االحتادي��ة 
ف��ي حدي��ث خ��اص لصحيف��ة 
‘‘الصب��اح اجلدي��د‘‘ إن" التنظيم 
يتبع أسلوب التنقل السريع بني 
البي��وت إليهام الق��وات بأن عدد 
مس��لحيه أكبر م��ن حقيقته ، 
مش��يراً الى ان" عدد مس��لحي 
زمر داعش اإلرهابي يقدر عددهم 
نح��و 500 مقات��ل يتمركزون في 
املدينة القدمية وسط االالف من 

سكان امين املوصل . 
العراقية  الق��وات  ب��أن"  وأوضح 
تتق��دم ببطء في املدينة القدمية 
باملوص��ل حفاظ��اً عل��ى حي��اة 
عشرات اآلالف من املدنيني الذين 
يتخذهم مس��لحو داعش دروعا 

بشرية. 
وأكد املصدر الذي لم يفصح عن 
أس��مه ان " قناصاً في الشرطة 

االحتادي��ة متك��ن من قت��ل ثالثة 
االجرامية  داع��ش  م��ن عناص��ر 
كان��وا يرومون التنق��ل الى منزل 
اخر"، مش��يراً الى ان "الش��رطة 
االحتادي��ة ما زالت مس��تمرة في 
التقدم وحترير م��ا تبقى من حي 

الزجنيلي”. 
وتابع إن" عصابات داعش كثفت 
البش��عة متثلت  ممارس��اتها  من 
بإعدام املئات م��ن املدنيني الذين 
يحاول��ون الف��رار نح��و الق��وات 

األمنية". 
االحتادية  الشرطة  ومتكنت قوات 
م��ن قت��ل مايس��مى مبس��ؤول 
احلسبة لداعش في حي الزجنيلي 

بامين املوصل. 
وذكرت قوات الش��رطة االحتادية 
في بي��ان له��ا تلق��ت صحيفة 
نس��خة  اجلدي��د‘‘   ‘‘الصب��اح 
منه،انه��ا "متكن��ت م��ن حتري��ر 
معظم مس��احة ح��ي الزجنيلي 
في اجلانب االمي��ن ملدينة املوصل 
وقتلت مايسمى مسؤول حسبة 

داعش ومعاونه". 
العمليات  باش��رت  من جانبه��ا 
 ، اجلمع��ة  أم��س   ، املش��تركة 
بحم��الت التدقي��ق االمن��ي في 
املناطق احملررة في الساحل االمين 

للموصل. 
وذكر بيان ل��وزارة الدفاع حصلت 
صحيفة ‘‘الصب��اح اجلديد‘‘ على 

نس��خة منه ان “القوات األمنية 
املش��تركة من اجليش والشرطة 

احمللي��ة واألمن الوطني باش��رت 
بالتدقيق األمني للمناطق احملررة 

في الساحل األيسر للكشف عن 
اإلرهاب  وعناصر  النائم��ة  اخلاليا 

املتخفني بني صفوف املدنيني”.
تتمة ص3

الشرطة االتحادية تحاصر 500 عنصر من
داعش في المدينة القديمة بأيمن الموصل

قوات الشرطة االحتادية في املدينة القدمية للموصل

بغداد ـ الصباح الجديد:
ف��ؤاد  اجلمهوري��ة  رئي��س  بح��ث 
معصوم، مع نائبه اياد عالوي مجمل 
األوض��اع العام��ة في الب��الد، فيما 
أك��دا على ض��رورة االلت��زام باملهل 
االنتخابات في  وإجراء  الدس��تورية 

موعدها احملدد. 
وقال��ت رئاس��ة اجلمهورية في بيان 
اطلعت علي��ه "الصب��اح اجلديد"، 
إن���ه "تواص��الً لسلس��لة لقاءاته 
الرمضانية، زار رئيس اجلمهورية فؤاد 
معصوم ، نائب رئيس اجلمهورية اياد 
عالوي، وبحث معه أهمية مواصلة 

اجله��ود لتعزيز التفاهم بني اجلميع 
والعمل عل��ى تذليل العقبات التي 

تواجه العملية السياسية".
وأضاف��ت أنه "ج��رى خ��الل اللقاء 
التأكيد على ضرورة االلتزام باملهل 
االنتخابات في  وإجراء  الدس��تورية 
موعدها احملدد، كما متت مناقش��ة 
األمني��ة،  األوض��اع  مس��تجدات 
الس��يما انتصارات قواتنا املسلحة 
داع��ش  تنظي��م  عل��ى  احلالي��ة 
والتفجيرات اإلرهابية األخيرة التي 

شهدتها بغداد ومناطق اخرى".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
اصدرت وزارة التربية، ضوابط التقدمي 
الى م��دارس املتميزين وثانوية كلية 

بغداد للعام الدراسي 2018-2017.
وقال��ت مدي��رة العالق��ات العام��ة 
بش��رى  ال��وزارة  ف��ي  واإلع��الم 
حس��ن حمودي ف��ي بي��ان اطلعت 
إنه "لغرض  اجلديد"،  عليه"الصباج 
تنظي��م تقدمي الطلب��ة للقبول في 
م��دارس املتميزي��ن وثانوي��ات كلية 
بغداد للعام الدراس��ي 2018-2017 
واجراء االختبارات التنافس��ية على 
هذه املدارس اصدرت الوزارة تعليمات 

وضوابط التقدمي لهذه املدارس".
"التق��دمي  أن  حم��ودي  واوضح��ت 
املتميزي��ن  م��دارس  ف��ي  للقب��ول 
وثانوي��ات كلي��ة بغداد س��يبدأ يوم 

غ��د االح��د املوافق 4 حزي��ران 2017 
وينتهي نهاية الدوام الرسمي ليوم 
اخلمي��س املوافق 22 حزي��ران 2017، 
عل��ى ان ال يق��ل مجم��وع الطالب 
الراغ��ب بالتقدمي الى ه��ذه املدارس 
ع��ن )570( درجة بالنس��بة للطلبة 
املس��لمني و)475( درج��ة بالنس��بة 

للطلبة غير املسلمني".
م��ن جانب��ه اوض��ح املدي��ر الع��ام 
للتعلي��م العام واألهل��ي واألجنبي 
ف��ي الوزارة علي حمي��د مخلف أنه 
"يح��ق للطلبة املذكوري��ن آنفا من 
الراس��بني في الس��نوات السابقة 
والناجحني في ه��ذا العام بالتقدمي 
الس��ن  ضم��ن  يكون��وا  ان  عل��ى 

النظامية ملدارسنا الثانوية".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن��ت وزارة الدف��اع األميركي��ة أن 
"داعش"  تنظي��م  ع��دد مس��لحي 
املتبقني في مدينة املوصل ال يتجاوز 
ألف عنصر ف��ي املرحلة الراهنة من 

العمليات العسكرية لتحريرها.
وقال املتحدث باسم عملية "العزم 
الصل��ب" الت��ي يش��نها التحالف 
الدول��ي حملاربة "داعش" في س��وريا 
والع��راق بقي��ادة الوالي��ات املتحدة، 
الكولوني��ل رايان ديل��ون، في موجز 
صحفي "وفق��اً لتقديراتن��ا يتبقى 
حالي��اً أق��ل م��ن ألف مس��لح في 

املدينة )املوصل(".
كم��ا أعل��ن ديل��ون عب��ر حس��اب 
عملي��ة "العزم الصل��ب" في تويتر 
أن املس��احة الت��ي ما ت��زال تخضع 
ل�"داعش" بغ��رب املوصل ال تتجاوز 

10 كيلومترات مربعة.
وتوق��ع ديلون في التغريدة نفس��ها 
أن تك��ون معرك��ة األحي��اء األخيرة 
باملوص��ل م��ن أصع��ب العملي��ات 
العس��كرية الت��ي تش��نها القوات 
العراقي��ة منذ انط��الق حملة حترير 

املدينة من تنظيم "داعش".
تتمة ص3

معصوم وعالوي يؤكدان ضرورة 
إجراء االنتخابات في موعدها المحدد

"التربية" تصدر ضوابط التقديم الى 
مدارس المتميزين وثانوية كلية بغداد

البنتاغون :عدد المتبقي من داعش 
في الموصل ال يتجاوز ألف مسلح

العامري يعلن كسر خط الصدّ األول
لـ"داعش" وتحرير منفذ حدودي

"داعش" يدفن قتاله أينما كان ويترك
جثث ضحاياه المدنيين حيث يعدمهم 23

بغداد ـ الصباح الجديد:
الديني��ة  املرجعي��ة  ممث��ل  ع��زى 
في كربالء الش��يخ عب��د املهدي 
الكربالئ��ي، أم��س اجلمعة، أس��ر 
األخي��رة  التفجي��رات  ش��هداء 
داعي��اً  بغ��داد،  ضرب��ت  الت��ي 
القوات األمني��ة الى إجراء حتقيق 
"مهني ودقيق" بأس��باب اختراق 
"العصاب��ات اإلرهابية" للحواجز 
األمني��ة والوص��ول ال��ى مناطق 
سبق وأن استهدفت عدة مرات. 

وق��ال الكربالئ��ي خ��الل خطب��ة 
صالة اجلمعة بالصحن احلسيني 

ف��ي كرب��الء وتابعته��ا "الصباح 
اجلديد"، "ف��ي الوقت الذي نحيي 
في��ه بإج��الل تواص��ل انتصارات 
قواتن��ا املس��لحة ف��ي حتري��ر ما 
تبقى م��ن املوصل والتقدم املبهر 
الباس��لة املساندة لهم  للقوات 
في جبهة غرب نين��وى، نعبر عن 
أملنا وحزننا ملا حدث من تفجيرات 
إرهابي��ة ف��ي بغداد وم��دن أخرى 

ونواسي عوائل الشهداء". 
ودع��ا الكربالئي الق��وات األمنية 
املعنية باملل��ف األمني، خصوصا 
ف��ي املناط��ق التي تك��ررت فيها 

االختراقات ل�"إجراء حتقيق مهني 
دقي��ق باألس��باب الت��ي جعل��ت 
العصاب��ات اإلرهابية تتمكن من 
والوصول  األمنية  احلواجز  اختراق 
الى مناطق سبق وان استهدفتها 

عدة مرات في رمضان".
وش��دد الكربالئي على "ضرورة أن 
تضع اجله��ات املعني��ة معاجلات 
مهني��ة عاجل��ة لتف��ادي وق��وع 
العملي��ات اإلرهابي��ة في مناطق 
املدنيني تواك��ب بها منط اخلطط 
التي تتبعه��ا القوات األمنية في 

حترير املوصل". 

يش��ار إلى أن تس��عة أش��خاص 
قتل��وا وأصيب 36 آخ��رون بينهم 
نس��اء وأطف��ال وعناص��ر أمنية، 
صب��اح الثالث��اء )30 أي��ار 2017(، 
بتفجي��ر س��يارة مفخخ��ة قرب 
العاصمة  جسر الشهداء وسط 
بغداد، وذلك عقب تفجير سيارة 
مفخخ��ة يقودها انتح��اري قرب 
املرطبات  لبي��ع  مطعم ومح��ال 
في منطقة الكرادة خارج وس��ط 
 11 مقت��ل  ع��ن  أس��فر  بغ��داد، 

شخصاً وإصابة 47 آخرين.
تتمة ص3

المرجعية تدعو إلجراء "تحقيق دقيق" بأسباب تفجيرات بغداد

بغداد - وعد الشمري:
العال��ي  التعلي��م  وزارة  اعلن��ت 
والبح��ث عن العلمي ع��ن توقيع 
اخلبرات  بتق��دمي  وثيق��ة متعلقة 
لالستخدامات السلمية للطاقة 
الذرية مع الوكالة الدولية، مبينة 
ان تنفيذه��ا س��يكون على مدى 
خمس س��نوات، فيم��ا اكد خبير 
ان االتف��اق ج��اء لتدعي��م اجلهود 
الطبي��ة ف��ي مواجه��ة االمراض 
االعم��ال  وتطوي��ر  الس��رطانية 

البحثية في اجلامعات واملعاهد.
للوزارة  الرس��مي  املتح��دث  وقال 
حي��در العب��ودي ان "العراق وعلى 
وجوان��ب  التعليم��ي  الصعي��د 
التكنولوجيا لديه تطلعات كبيرة 
في توسيع نشاطاته مبا يتناسب 

مع حالة التقدم الدولية".
وتاب��ع العب��ودي ف��ي تصريح الى 
"الصباح اجلديد"، ان "لدى الوزارة 

خططاً بتوقي��ع اتفاقيات لإلفادة 
من اخلب��رات االجنبية في ش��تى 
املهام التي تدخل ضمن اختصاص 

التعليم والتكنولوجيا".
واش��ار الى ان "اجلهد الذي نبذله 
بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة 
اس��فر ع��ن توقي��ع الع��راق ممثالً 
ب��وزارة التعليم العال��ي والبحث 
العلم��ي والعل��وم والتكنولوجيا 
وثيقة البرنام��ج االطاري الوطني 

.")CPF(
وزاد العبودي ان التوقيع حصل مع 
الوكال��ة الدولي��ة للطاقة الذرية 
بعاصم��ة  الكائ��ن  ف��ي مقره��ا 
النمس��اوية فينا"، ولف��ت الى ان 
االتفاق  البرنامج بحسب  "تنفيذ 
س��يبدأ الع��ام املقب��ل وينته��ي 
الع��ام ٢٠٢٣ أي ان مدت��ه خم��س 

سنوات".
تتمة ص3

العراق يوّقع مع الوكالة الدولية وثيقًة
الستعمال الطاقة الذرية في المجاالت السلمية

تهدف الى تطوير الخبرات وتنفيذها خالل خمس سنوات
تقريـر

متابعة

بغداد ـ الصباح الجديد:
م��ن  النف��ط،  أس��عار  ارتفع��ت 
أدن��ى مس��توى في ثالثة أس��ابيع 
بعدما انخفض��ت مخزونات اخلام 
األميركي��ة بنحو كبي��ر، ما يوحي 
ب��أن س��وق النف��ط ف��ي الواليات 
املتحدة قد تتحس��ن بأس��رع من 

املتوقع.
بتوقيت   09:40 الس��اعة  وبحلول 
غرينيتش زاد س��عر خ��ام القياس 
العاملي مزيج برنت مبقدار 40 سنتاً، 

بحسب موقع "روسيا اليوم"، إلى 
51.16 دوالراً للبرميل، وارتفع اخلام 
األميركي اخلفيف 40 سنتاً أيضا، 

إلى 48.72 دوالراً للبرميل.
النف��ط يهبط أكثر م��ن %1 بعد 
الطاق��ة  معلوم��ات  إدارة  تقري��ر 

األميركية
أسعار النفط ترتفع بدعم بيانات 

أمريكية
وانخف��ض كل م��ن اخلامني بنحو 
%3 ي��وم األربعاء، بع��د أنباء عن أن 

زي��ادة في إم��دادات النفط الليبي 
اس��همت في تعزيز إنتاج "أوبك" 
الش��هري من اخلام ف��ي مايو/أيار، 
وهي أول زيادة شهرية منذ مطلع 

هذا العام.
غير أن بيانات اخملزونات األميركية، 
البت��رول  معه��د  أعلنه��ا  الت��ي 
األميرك��ي في وقت متأخر من يوم 
األربعاء املاضي س��اعدت الس��وق 

على تعويض هذه اخلسائر.
تتمة ص3

النفط يرتفع بعد انخفاض كبير
في المخزونات األميركية

بغداد ـ الصباح الجديد:
ق��ال البي��ت األبي��ض إن الرئي��س 
األميركي دونال��د ترامب وقع قراراً 
يؤجل نقل السفارة األميركية في 
إسرائيل إلى القدس من موقعها 
احلال��ي في تل أبيب متجنباً بذلك 
خطوة مثيرة للجدل من شأنها أن 
تعقد جهوده الستئناف محادثات 
السالم اإلسرائيلية الفلسطينية 

املتوقفة منذ فترة طويلة.
وبدال من ذلك اخت��ار ترامب، الذي 
تعهد خالل حملته الرئاسية في 
الس��فارة، مواصلة  بنق��ل   2016
سياس��ة أس��الفه بالتوقيع على 
ق��رار مدت��ه س��تة أش��هر يعلق 
العم��ل بقان��ون صدر ع��ام 1995 

ويلزم بنقل السفارة إلى القدس.
لك��ن مس��ؤوال أميركي��اً ق��ال إن 

ترام��ب ما ي��زال ملتزم��اً بتعهده 
االنتخابي وس��يفي به في نهاية 
املطاف على الرغم من عدم وضع 

جدول زمني لذلك.
وق��ال البي��ت األبي��ض ف��ي بيان 
"أعلن مرارا نيته نقل الس��فارة.. 
والسؤال هو ليس ما إذا كان النقل 

سيحدث ولكن فقط متى".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
الش��رطة  ف��ي  مص��در  اف��اد 
العراقية، بأن قوة امنية فجرت 
س��يارة مفخخة كما فككت 

اخرى في بغداد.
حدي��ث  ف��ي  املص��در  وق��ال 
صحفي، ان "قوة امنية فجرت 
سيارة مفخخة كانت متروكة 

س��ن  مطع��م  م��ن  بالق��رب 
س��تي بالش��ارع التج��اري في 
منطقة السيدية جنوب غربي 
بغ��داد"، مبينا ان "التفجير لم 
يسفر عن س��قوط اية خسائر 

بشرية".
واض��اف املص��در ، ان "قوة من 
مكافح��ة املتفج��رات فككت 

سيارة مفخخة ثانية في شارع 
الضغ��ط مبنطق��ة ابو دش��ير 
جنوبي بغداد، من دون وقوع أية 

خسائر مادية او بشرية".
وفي س��ياق آخ��ر أف��اد مصدر 
امني في كركوك،امس اجلمعة، 
مبقت��ل 4 من "داع��ش" وإصابة 
12 آخري��ن بقصف جوي جنوب 

غربي احملافظة. 
حدي��ث  ف��ي  املص��در  وق��ال 
صحفي، إن "طي��ران التحالف 
الدول��ي قص��ف، فج��ر اليوم، 
مواق��ع داع��ش في قري��ة عرب 
كواز ومواقع آخر بني ناحية تازة 
وقضاء داق��وق، )35 كم جنوب 
كركوك(، ما أسفر عن مقتل ٤ 

من داعش وإصابة ١٢ آخرين". 
وأض��اف املص��در ، أن "الضربة 
اجلوي��ة نف��ذت بالتنس��يق مع 
أجهزة االستخبارات"، مبيناً أن 
"طيران التحالف الدولي زاد من 
طلعات��ه اجلوية بعد تس��جيل 
التحركات للتنظيم في محور 

قضاء داقوق جنوبي كركوك".

من جهة أخرى أفاد مصدر أمني 
بتدمير  في محافظة كركوك، 
واح��د من أكبر مخ��ازن النفط 
اخلام لدى تنظيم "داعش" و12 
للتحالف  بقص��ف  صهريج��اً 
احلويجة  الدولي عل��ى قض��اء 

جنوب غربي احملافظة.
تتمة ص3

القّوات األمنية تفجر سيارة مفخخة وتفكك أخرى في بغداد

جانب من توقيع االتفاقية 

ترامب يؤجل نقل السفارة األميركية إلى القدس

"الصباح الجديد"تنعى القائد الشيوعي والوطني عزيز محمد

د. مهدي الحافظ 
   فوجئ��ت بح��زن وأل��م بالغني بالغي��اب املفجع ل��أخ الكبير 
والشخصية السياس��ية البارزة عزيز محمد القائد الشيوعي 

الكبير.
كان الرجل مثاال للتس��امح االنس��اني واخللق الق��ومي ومفكراً 
مس��تنيرًا وحريصاً على التجميع وتناس��ي اخلالفات ومكافحاً 
ج��ادًا في وجه االرهاب والطغيان واع��داء الوطن وتعزيز الوحدة 

الوطنية.
لقد س��جل دوره املميز ف��ي حياة احلزب الش��يوعي في مرحلة 
حساسة على الرغم من التباعد الذي مرت به اسرة الشيوعيني 

العراقيني وتعرضت خالله الى مصائب جمة.
انني احيي ذكراه واشد على سواعد عائلته ورفاقه متمنياً لهم 

احلياة االفضل والسالمة الدائمة.

عزيز محمد خالدًا



شؤون عراقية2

السليمانية ـ عباس كاريزي:

مع اقتراب س��اعة احلسم واعالن 
انته��اء وحترير مدين��ة املوصل من 
ارهابي��ي داع��ش يأخ��ذ التصعيد 
ال��ذي بدأ يظهر مؤخ��راً، بني قوات 
البيش��مركة واحلش��د الش��عبي 
ابعاداً جديدة، حيث يتبادل اجلانبان 
التهم بخرق االتفاق والتجاوز على 
احلدود التي يبدو ان االقليم واملركز 
رس��ماها لهما بعد حتري��ر مدينة 

املوصل .
القيادة العامة للقوات املس��لحة 
إقلي��م كردس��تان اص��درت  ف��ي 
بيان��اً ردت في��ه عل��ى العملي��ات 
للحش��د  االخي��رة  العس��كرية 
س��نجار  قض��اء  ف��ي  الش��عبي 

واملناطق التابعة له.
واش��ارت القيادة العام��ة للقوات 
املسلحة في إقليم كردستان في 
البيان الذي اطلعت عليه الصباح 
اجلدي��د ان العمليات العس��كرية 
التي قام بها احلش��د غرب مدينة 
املوصل وقضائي تلعفر وس��نجار، 
تع��د خرق��اً لالتفاق��ات املوقع��ة 
ب��ني اربيل وبغ��داد ح��ول معركة 

املوصل.
وقال��ت القيادة انه على الرغم من 
ذلك ومادام بقي داعش فإن هدفنا 
س��يكون القضاء علي��ه، لكن اذا 
ماتص��ور بعض األش��خاص داخل 
احلشد الشعبي، أو عدد من الكرد 
ممن باعوا وطنهم ان يتم استغالل 
احلرب ضد داعش في هذه املنطقة 
س��كانها  ب��ني  مش��كلة  خلل��ق 
وق��وات البيش��مركة أو التج��اوز 
عل��ى ارض كردس��تان، فإننا نعلن 
لتلك األصوات النش��از بأن أي قوة 
ال تس��تطيع وليس له��ا ان تدخل 
أراضي كردستان، ومن يرغب بذلك 
فليجرب حظه وعندها ستصطدم 

رؤوسهم بجبال كردستان.
واضاف البي��ان »اما فيم��ا يتعلق 
مبصير قضاء سنجار فأن سكانها 
هم من س��يقررون مصيرهم ولن 
يت��م الس��ماح ألي اط��راف أخرى 

بفرض قرارات عليهم.
ق��وات  بق��اء  ان  ال��ى  مش��يرة 

البيش��مركة ف��ي املناط��ق التي 
حررتها بالدماء والتضحيات ضمن 
حدود ما قبل 17 تش��رين االول من 
الع��ام املاض��ي 2016، وه��و اليوم 
ال��ذي ب��دأت في��ه عملي��ات حترير 
املوص��ل امر محس��وم وغير قابل 
للمناقشة بأي نحو من االشكال.

العام��ة  القي��ادة  بي��ان  واض��اف 
إقلي��م  ف��ي  املس��لحة  للق��وات 
كردس��تان، بالقول » اما بالنسبة 
لبق��اء ق��وات البيش��مركة ف��ي 
املناطق الت��ي مت حتريرها بعد ذلك 
التأريخ، فانه يج��ب ان يكون ذلك 
في اطار اتفاقي��ة جديدة مبوافقة 

جميع االطراف املعنية.
م��ن جهت��ه اك��د مس��ؤول رفيع 
رف��ض  س��نجار  ف��ي  املس��توى 
الكش��ف ع��ن اس��مه بتصري��ح 
للصب��اح اجلدي��د ان دخ��ول اعداد 
كبي��رة من وجهاء وقي��ادات وابناء 
الطائف��ة االيزدي��ة ال��ى صف��وف 
احلش��د الش��عبي اغ��اض احل��زب 
الدميقراط��ي الكردس��تاني الت��ي 

يع��د نفس��ه مس��ؤوال ع��ن تلك 
املنطق��ة ويف�رض عل���ى اهله�ا 

سياسات�ه.
وتابع املسؤول ان ابناء هذه املناطق 
يرفض��ون الوصاية التي ميارس��ها 
احلزب الدميقراطي عليهم فضال عن 
مصادراته احلريات العامة واخلاصة 
ومن��ع املواطنني م��ن االنتماء الى 
اجلهة السياسية التي يرونها متثل 
تطلعاتهم، مش��يرًا ال��ى ان ابناء 
مدينة س��نجار لن ينس��وا تخلي 
الدميقراط��ي عنهم  قوات احل��زب 
كفريس��ة س��هلة لداع��ش عام 
2014 وما تس��بب به من مآس��ي 
وويالت لن تنس��ى، وتاب��ع ان ابناء 
تل��ك املناطق انتموا ال��ى فصائل 
احلش��د الش��عبي رغب��ة منه��م 
احتلها  التي  بتحرير مناطقه��م، 
البيش��مركة  ولم حت��رك  داع��ش 
ساكناً، في حني حترك احلشد وقام 
بتحري��ر العديد من الق��رى غربي 

قضاء سنجار مؤخراً. 
وقال ان العديد من الش��خصيات 

والقي��ادات االيزدية برفق��ة املئات 
من ابن��اء الديانة االيزدية انخرطوا 
ف��ي صف��وف احلش��د الش��عبي 
مؤخرًا،بينهم نايف جاس��و رئيس 
عش��يرة قري��ة كوجو ال��ذي كان 
يت��رأس فوج��اً قاتل ببس��الة ضد 
تنظي��م داعش االرهابي، وقاس��م 
فوج��اً  يق��ود  كان  ال��ذي  ش��وان 
عس��كرياً، داف��ع ع��ن احملاصري��ن 
م��ن االيزديني ف��ي جبل س��نجار، 
والنقيب ش��كر ال��ذي كان قيادياً 
ف��ي قيادة س��نجار وانتمى مؤخرًا 
الى احلش��د الش��عبي،مضيفاً ان 
العديد من الش��خصيات  هن��اك 
وعشرات الش��باب ينتقلون يومياً 

الى صفوف احلشد الشعبي.
واكد املسؤول ان املوطنني سئموا 
من الصراعات واملنافسات احلزبية 
الضيق��ة ومص��ادرة احلري��ات من 
واالحزاب  الدميقراط��ي  احلزب  قبل 
عل��ى  املتصارع��ة  والتي��ارات 
الس��لطة في املدينة، مشيرًا الى 
ان الصراعات الطائفية واملعادالت 

وراء  الرئيسي  الس��بب  االقليمية 
الص��راع الدائ��ر للس��يطرة على 
املثلث احل��دودي الرابط بني العراق 
وتركيا وسوريا، هو السبب الرئيس 
وراء احت��دام الص��راع الدائ��ر ف��ي 
املنطقة، واكد ان كال من احلش��د 
الدميقراط��ي  واحل��زب  الش��عبي 
وحزب العمال الكردستاني وتركيا 
يتصارع��ون عل��ى احلف��اظ عل��ى 
نفوذه��م في س��نجار، الت��ي قال 
ان قراب��ة %5 م��ن س��كانها عادوا 
حل��د االن والت��ي مازال��ت تفتق��ر 
ال��ى اخلدمات االساس��ية من ماء 

وكهرباء وبنى حتتية.
وكان امير الطائف��ة االيزيدية في 
العراق والعالم حتسني سعيد بك 
قد ش��كر قوات احلش��د الشعبي 
االيزيدي��ة  مناط��ق  حتري��ر  عل��ى 
وتسليمها إلى االهالي، مؤكداً أن 
احلشد سطر اروع املالحم في كل 
بقع��ة من ارض الع��راق، فيما دعا 
الش��باب االيزيديني إلى االنضمام 

لتشكيالت احلشد.

وقال سعيد بك في بيان »باسمي 
وباس��م اجمللس الروحاني االيزيدي 
اعبر ع��ن خالص امتناني وتقديري 
العميقني لقوات احلشد الشعبي 
العراقي الذين سطروا اروع املالحم 
البطولية ف��ي كل بقعة من ارض 
يعي��دوا  ان  واس��تطاعوا  الع��راق 
اجمل��د والهيب��ة للدول��ة العراقية 
وانتصروا عل��ى ارهابيي داعش في 

كل مكان”.
وأض��اف أن��ه »ف��ي ه��ذه االب��ادة 
الت��ي ارتكبه��ا داع��ش االرهاب��ي 
بحقن��ا كايزيدي��ن , موقف االخوة 
ف��ي جنوب��ي العراق كان مش��رفاً 
وخاص��ة االخوة الش��يعة , حيث 
ان استشهاد ابن البصرة , الطيار 
ماجد التميمي على جبل سنجار 
اصدرتها  التي  التاريخية  والفتوى 
اي��ة اهلل العظم��ى الس��يد علي 
الدم االيزيدي  السيستاني بتحرمي 
س��وف تبقى كش��واهد تاريخية 
عالق��ة في اذهانن��ا ومواقفهم ال 

تنسى”.

قيادة القّوات المسلحة في اإلقليم تدعو
إلى اتفاق عكسري جديد بين بغداد وأربيل  

مع اقتراب ساعة الحسم إلعالن تحرير مدينة الموصل د. علي شمخي

خالل اكثر من خمس��ة عق��ود بقي الص��راع العربي 
االس��رائيلي يش��كل القضي��ة املركزية ف��ي العالم 
العرب��ي وبقي��ت تفاصيل هذا الصراع تش��غل الدول 
العربية انظمة وحكومات وشعوبا ولرمبا اسهم هذا 
الص��راع في التقري��ب مابني هذه ال��دول انطالقاً من 
الروابط التي تربط الش��عب العرب��ي وفي مقدمتها 
روابط الدم والدين اضافة الى روابط اجلغرافية واملصير 
املشترك وكان احتالل فلسطني في كل تلك السنوات 
املاضية قضية جوهرية ومحورية تدور حولها الهموم 
العربي��ة وتنطلق منها سياس��ات العالم العربي مع 
دول العال��م االخرى وتش��ترك فيها هم��وم املواطنني 
العرب في جتمعاتهم ولقاءاتهم وتفاوت االهتمام في 
قضية العرب املركزية بني صعود وهبوط تبعاً لعالقات 
الدول العربية باسرائيل عامة وطبيعة عالقات الدول 
احملاذية لها خاصة ففي سنوات احلرب والصراع املسلح 
كان التوحد العربي في اوج قوته وبعد توقيع معاهدة  
الصلح والس��الم في اجتماعات كام��ب ديفيد وزيارة 
انور السادات الى اسرائيل تشكلت خارطة االنقسام 
العرب��ي وتغي��رت معاملها م��ع تغي��ر التحالفات بني 
االنظمة العربي��ة ورؤيتها في التعام��ل مع االحداث 
املصيري��ة التي اعقبت اتفاقيات كامب ديفيد لتكون 
احلرب العراقية – االيرانية اول فخ سياسي استجابت 
له نوازع اجلهل والفش��ل في انظم��ة احلكم العربية 
وق��د غيبت في هذه احل��رب ارادة الش��عوب وحضرت 
ارادة احلكام حت��ى جاء االحتالل العراقي للكويت عام 
1990 ليقص��م ظهر العالم العربي ويعبث بكل قيم 
التوحد ليدخ��ل العرب في محنة وفتنة ماتزال اثارها 
ماثلة الى اليوم ورسم هذا االحتالل خارطة سياسية 
وامنية واقتصادية جديدة تداعت من خاللها الثوابت 
العربي��ة وتفاوت��ت القيم التي امن به��ا العربي على 
مدى اكثر من خمس��ني س��نة وتراجعت فيها قضية 
فلس��طني واحتالل االراض��ي العربية وتغي��رت فيها 
املواقف والعالقة من اسرائيل وتخلخلت واهتزت في 
العقل العربي شعارات الوحدة واالخوة والصمود وبات 
العال��م العربي عل��ى اعتاب مرحل��ة تاريخية جديدة 
وظف��ت فيه��ا االنظمة احلاكم��ة مصاحلها وفصلت 
اهتماماته��ا ورتبت اولوياتها انس��جاماً مع االحداث 
املفصلي��ة التي اعقبت احت��الل الكويت ومن بعدها 
اس��قاط  نظام صدام ليكون املش��هد العربي اليوم 
مشهداً ضبابياً ومشوش��اً التستطيع الدول االخرى 
تفسيره مبيزان واحد وتداخلت مصالح الدول الكبرى 
والدول االقليمية احمليطة بالعالم العربي مع مصالح 
االنظمة العربية احلاكمة وخسرت الشعوب العربية 
الكثي��ر من مس��احات التأييد والتضام��ن في قضايا 
الصراع مع اس��رائيل وتب��ددت ثروات ال��دول العربية 
في االنفاق العس��كري واالمني حتت منظومة اخلوف 
والتمح��ور في حتالف��ات االضداد ولن يس��تغرب احد 
اليوم هذا االختالف واالحتدام والش��تائم واالتهامات 
والتخوي��ن واجل��دل الكبير ف��ي العال��م العربي الذي 
يت��م رصده ف��ي مواق��ع التواصل االجتماع��ي وعلى 
شاش��ات الفضائي��ات  في كل القضايا السياس��ية 
انطالقاً من اعلى هرم الس��لطة في منظومة احلكم 
العربية وصوال الى ابس��ط انس��ان في الش��ارع الذي 
ينسجم متاماً مع اختالف القيم وتفاوت االهتمام بها 
ب��ني دولة عربي��ة واخرى .ومالم نعي��د للعقل العربي 
االميان والثق��ة بالوجود واالنتماء واالعت��راف بارتكاب 
االنتهاكات لن تنفعنا اي��ة مصاحلات او اجتماعات او 
اتفاقات مع الدول الكبرى ولن نعيش حالة االطمئنان 
واالستقرار في حاضرنا ومستقبلنا وسيكون التحدي 
واملهمة االصعب في االقدام على اخلطوة االولى وهي 
العم��ل على ايقاف او انهاء  مهرجان الش��تائم بيننا 
على شاشات التلفزة ومواقع االعالم االخرى واسدال 
الستار على مسرح الهزمية العربي الذي يتفرج عليه 

العالم منذ عقود من الزمن .

اختالف القيم

تقـرير

زينة كرم*
ترجمة : حسين محسن

يتنفس الناس أس��هل قليالً، في جميع 
أنحاء دمشق، حيث تفتح املتاجر اجلديدة، 
واألعمال التجاري��ة تزدهر، وبعض الناس 
الذين فروا من احلرب األهلية منذ سنوات 

يفكرون بالعودة.
ومن املرجح أن تس��تمر احلرب الس��ورية 
لس��نوات، ويع��ود ذل��ك إل��ى ح��د كبير 
إل��ى تدخل ومنافس��ة الق��وى األجنبية 
ف��ي األراضي الس��ورية. ولك��ن في مقر 
حكوم��ة الرئيس بش��ار األس��د، هناك 
ش��عور عام ب��أن الصراع الذي دام س��ت 

سنوات تنخفض وطأته.
تق��ول علي��اء، وه��ي معلمة ف��ي روضة 
أطف��ال تبل��غ من العم��ر 27 عام��اً في 
دمش��ق تتط��وع ف��ي وق��ت فراغها مع 
منظم��ة ترع��ى النازح��ني القادمني من 
ح��ول العاصم��ة »ل��م أمن جي��داً من��ذ 

أسابيع«.
و قد اس��ترجعت ذكرى أليمة لها حيث 
كانت في احلمام مع والدتها وشقيقتها 
جاث��ني على ركبهم قبل ش��هرين فقط 
عندم��ا اندلعت اش��تباكات عنيفة في 
العاصمة بعد ان تسلل مقاتلو املعارضة 
واالنتحاري��ون للمدين��ة عب��ر انفاق من 
حي القاب��ون الذي تس��يطر عليه قوات 
املعارض��ة. وكان الهج��وم خرقاً مفاجئاً 
للمحي��ط األمني في دمش��ق وأس��تمر 

ع��دة أيام، مم��ا أدى إلى تعطي��ل األعمال 
التجاري��ة و أث��ار مخ��اوف بني الس��كان 
الذين كانوا معزولني نس��بياً عن الدمار 
الكارثي الذي أصاب األجزاء التي تسيطر 

عليها املعارضة في البالد.
و قالت علياء التي أعطت فقط أسمها 
االول  »لم نس��مع أصوات الرصاص منذ 
فترة م��ن االن«، و قالت أن أقرباءها الذين 
هاجروا الى اوروبا بس��بب األوضاع سنة 
2013 س��يزورون دمش��ق للم��رة األولى 
منذ أربع س��نوات و أنه��م يضعون بعني 

االعتبار االستقرار في املدينة.
ومن��ذ ذل��ك احل��ني اس��تعادت احلكومة 
السيطرة الكاملة على كل االحياء التي 
تس��يطر عليه��ا املعارضة ف��ي محيط 
العاصم��ة حيث كانت ق��وات املعارضة 
تستهدف العاصمة املزدحمة بالسكان 
بقذائف اله��اون. وقامت هذا االس��بوع 
اجملموعة األخيرة م��ن مقاتلي املعارضة 
وأس��رهم بإخالء حي برزة ش��مال شرق 
البالد، واستكملت سلسلة من صفقات 
اإلخالء املماثلة في املنطقة، و التي تترك 
حلكومة األس��د س��يطرة حازم��ة على 
العاصم��ة، الت��ي كان��ت حتاصرها قوات 

املعارضة.
وف��ي العاصمة، يكافح الكثيرون للبقاء 
على قيد احلياة وس��ط تفشي التضخم 
الس��كاني، وما يزال الس��كان يشعرون 
بقل��ق عميق إزاء املس��تقبل. وعش��رات 
االالف من الش��بان الذين غادروا البالد لن 
يعودوا م��ادام أن احلرب مس��تمرة، خوفاً 

من جتنيدهم في اجلي��ش. وقد قتل اكثر 
م��ن 400 ال��ف ش��خص، و ن��زح نصف 

سكان البالد.
لكن استعادة احلكومة لشرق حلب في 
أواخ��ر العام املاضي كان��ت نقطة حتول. 

وفى االش��هر املاضية، استعادت القوات 
املس��لحة، مبس��اعدة من احللفاء روسيا 
واي��ران، معاق��ل ق��وات املعارض��ة حول 
العاصم��ة. كثي��رون اآلن مقتنع��ون بأن 
األسد موجود هنا للبقاء على الرغم من 

موقف الرئيس دونال��د ترامب والقصف 
االنتقامي لقاعدة للجيش الس��وري في 
أبريل / نيس��ان، بعد هجوم باألس��لحة 
الكيمياوي��ة حمل الغرب قوات األس��د 

مسؤوليته.

وتس��يطر احلكومة الس��ورية اآلن على 
أكبر أربع مدن في البالد، ويشعر الكثيرون 
بأن الصراع قد مت إحتوائه في األقل حتى 
الشمال، حيث تقاتل اجلماعات اخملتلفة 
تنظيم داعش وبعضها البعض من أجل 

النفوذ.
 و تنتش��ر ف��ي جميع أنح��اء العاصمة، 
املطاعم اجلديدة، واملقاه��ي وغيرها من 
األعم��ال التجارية. و مألت املوس��يقى و 
الرق��ص و ضحكات الش��باب في األزقة 
الضيقة، مش��اهد ال ميكن تصورها قبل 

عامني.
و يقول عمرو توزان��ي،33 عاماً، »إن اجلرح 
العمي��ق و األلم الذي تس��بب به فقدان 
ش��هدائنا يرافقنا دائم��اً، لكننا دائماً ما 
نح��اول اله��رب. هناك فرق كبي��ر بني أن 
حت��اول الهرب م��ن ذكرى مؤمل��ة و بني أن 

تكون غير مكترث بالضحايا.
ترك توزان��ي عمله في ش��حن البضائع  
قبل عامني، وخالل األشهر ال 14 املاضية، 
ق��ام بفتح أربع حانات في منطقة الباب 
الش��رقي. و يق��ول إن��ه لي��س غافال عن 
املوت واملعاناة التي تقع على بعد ميلني 
فقط، لكنه يريد أن يظهر أن هناك جانباً 

آخر لسوريا إلى جانب احلرب.
و أضاف عم��رو توزاني، الذي كان يتحدث 
عن آخر حانات��ه املفتوحة )كوزيت(، »رمبا 
ال أستطيع حمل السالح والقتال، ولكن 

ميكنني القتال بطريقة أخرى«.
وقال وس��ام حالقي، وه��و صيدلي يبلغ 
من العم��ر 36 عاماً، إنه ل��م يفكر يوًما 

في مغادرة س��وريا. وق��ال »لقد حصلت 
على عالمة » صنع في س��وريا »مكتوبة 
على قلب��ي«، واضعاً ي��ده على قلبه مع 

ابتسامة أرتسمت على وجهه.
وق��ال »ان احل��رب س��تنتهي بطريقة او 
بأخرى ألننا بلد استراتيجي نابض باحلياة، 

وستعود سوريا كما كانت واقوى«
ويكافح آخرون لإلحساس بهذا النوع من 
التف��اؤل، وفي املناطق التي اس��تعادتها 
احلكومة الس��ورية، من السهل معرفة 

السبب.
في املعق��ل الس��ابق لق��وات املعارضة 
»الزبدان��ي«، عل��ى بع��د س��اعة واحدة 
بالس��يارة من دمش��ق، الدمار مروع. ما 
اعت��اد أن يكون وجهة س��ياحية نابضة 
باحلي��اة هو اآلن منطق��ة مهجورة حيث 
إنهار كل مبنى. ومعظم سكان الزبداني 
من املسلمني الس��نة و الذين يشكلون 
العمود الفقري للتمرد ضد األس��د - لن 

يجرؤوا على العودة إليها.
وق��ال فايز غص��ن، واقفاً وس��ط أنقاض 
منزل��ه ف��ي الزبداني مؤخ��راً: »ال أعتقد 
أن��ه ميكن أن تكون كم��ا كانت من قبل. 
واضاف »ان الكثير من الناس قد هاجروا، 
وكثي��ر من الناس لق��وا مصرعهم، وقد 

فقد الكثيرون«.
وأضاف إن املسألة حتتاج إلى الوقت ولكن 
نأمل أن يعود الناس، في نهاية املطاف ... 
ال يوجد ش��يء مثل الوطن، بغض النظر 

عن كل شيء.
* عن اسوشييتد برس

برغم تصارع القوى األجنبية على األرض السورية

الشارع الدمشقي يعيش حلم انتهاء الحرب الداخلية قريبًا

قوات البيشمركة »ارشيف«

القيادة العامة للقوات 
المسلحة في إقليم 
كردستان: ان العمليات 
العسكرية التي قام 
بها الحشد غرب مدينة 
الموصل وقضائي تلعفر 
وسنجار، تعد خرقًا 
لالتفاقات الموقعة 
بين اربيل وبغداد حول 
معركة الموصل
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بغداد ـ الصباح الجديد:
وق��ع العراق م��ع الوكال��ة الدولية 
للطاق��ة الذري��ة، وثيق��ة البرنامج 
اإلط��اري الوطن��ي، فيم��ا اش��ارت 
والعل��وم  العال��ي  التعلي��م  وزارة 
والتكنلوجيا الى أن الوكالة ستقوم 
مبوجب هذا البرنامج بتقدمي الدعم 
الفني للع��راق في كاف��ة مجاالت 

االستخدامات السلمية.
وقالت الوزارة في بيان اطلعت عليه 
»الصباح اجلدي��د«، إن »العراق وقع 
مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية 

وثيق��ة البرنامج اإلط��اري الوطني 
 2018- للس��نوات  للع��راق   )CPF(
2023«، مبينًة أن »الوكالة ستقوم 
مبوجب هذا البرنامج بتقدمي الدعم 
الفني للع��راق في كاف��ة مجاالت 
للطاقة  الس��لمية  االستخدامات 

الذرية«.
وقعه��ا  »الوثيق��ة  أن  وأضاف��ت، 
عن اجلان��ب العراقي وكي��ل الوزارة 
ومس��ؤول االتص��ال الوطن��ي م��ع 
الوكال��ة الدولي��ة للطاق��ة الذرية 
فؤاد كاظم املوسوي، وعن الوكالة 

الدولية للطاق��ة الذرية نائب املدير 
برنام��ج  ومدي��ر  للوكال��ة  الع��ام 

التعاون التقني دازهو ياجن«.
وتابعت، أن »مراسيم توقيع الوثيقة 
حضره��ا املمثل الدائم للعراق لدى 
الوكال��ة الدولي��ة للطاق��ة الذرية 
عدي اخلير اهلل وعدد من املسؤولني 
ف��ي العلوم والتكنلوجيا وس��فارة 

العراق في فيينا«.
وص��وت مجل��س الن��واب، ف��ي )7 
تش��رين الثان��ي 2016(، على قانون 

هيئة الطاقة الذرية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعل��ن االم��ني الع��ام ملنظم��ة بدر 
والقيادي في احلشد الشعبي هادي 
العامري، عن كسر خط الصد االول 
منفذ  وحتري��ر  »داع��ش«  لتنظي��م 

حدودي مع سوريا.
وق��ال العامري ف��ي بي��ان اطلهت 
علي��ه »الصباح اجلديد«، إن »ابطال 
احلش��د يواصلون تقدمه��م لليوم 
الثاني على التوال��ي لتحرير احلدود 
أنهم  العراقية الس��ورية«، مبين��اً 
»كس��روا خط الص��د االول للعدو 

الذي يستخدمه لدعم تشكيالته 
من االراضي الس��ورية بسيطرتهم 

على منفذ جاير غلفاس«.
وأضاف، أن القوات »تواصل التقدم 
باجت��اه منف��ذ تل صف��وك احلدودي 
الذي يقع غرب البعاج ومت السيطرة 

بالكامل على احدى القرى«.
وكان العام��ري أعل��ن، ف��ي )29 أيار 
2017(، ع��ن وص��ول قوات احلش��د 
العراقي��ة  ال��ى احل��دود  الش��عبي 
السورية، فيما اكد انه سيتم البدء 

بعملية عسكرية لتطهير احلدود.

العراق يوّقع مع الوكالة الذرية
وثيقة البرنامج اإلطاري الوطني

العامري يعلن كسر خط الصّد األول 
لـ«داعش« وتحرير منفذ حدودي

العامري



بغداد – تفجير ملغمة 
ذكر مصدر امني في الش��رطة العراقية 
يوم ام��س اجلمعة بأن ق��وة امنية فجرت 
س��يارة ملغمة ، كما فكك��ت اخرى في 

بغداد.
وقال املصدر االمني ان "قوة امنية فجرت 
سيارة ملغمة كانت متروكة بالقرب من 
مطعم سن ستي بالش��ارع التجاري في 
منطقة الس��يدية جنوب غرب��ي بغداد"، 
مبينا ان "التفجير لم يسفر عن سقوط 

اية خسائر بشرية".
عل��ى صعيد متصل قال املصدر إن "عبوة 
ناسفة كانت موضوعة على جانب طريق 
في منطقة الرضوانية انفجرت صباح يوم 
امس مس��تهدفة دورية تابع��ة للجيش، 
ما اس��فر ع��ن مقتل جن��دي واصابة اخر 

بجروح".

ديالى – انفجار عبوة 
افاد مص��در امني في ش��رطة محافظة 
ديالى ام��س اجلمع��ة، بأن مدني��ني اثنني 
اصيبا بجروح بانفجار عبوة ناس��فة على 

مركبة شرق احملافظة.
وق��ال املص��در إن "عب��وة ناس��فة كانت 
موضوعة في طريق زراع��ي جنوب قضاء 
بلدروز، )30كم ش��رق بعقوب��ة(، انفجرت 
صباح ي��وم امس على عجلة تقل مدنيني 

ما اسفر عن اصابة اثنني منهما".

كركوك – قصف جوي 
اكد مص��در امني في ش��رطة محافظة 
كرك��وك ام��س اجلمع��ة، مقت��ل 4 م��ن 
"داع��ش" وإصابة 12 آخرين بقصف جوي 

جنوب غربي احملافظة. 
وقال املصدر  إن "طيران التحالف الدولي 

قص��ف، فجر يوم ام��س مواقع داعش في 
قرية عرب كواز ومواقع آخر بني ناحية تازة 
وقضاء داقوق، )35 كم جنوب كركوك(، ما 
أس��فر عن مقتل ٤ من داعش وإصابة ١٢ 

آخرين". 
وأضاف املصدر الذي طلب عدم الكش��ف 
ع��ن اس��مه، أن "الضرب��ة اجلوي��ة نفذت 

بالتنسيق مع أجهزة االستخبارات". 

واسط – خطط امنية 
عقد مدير شرطة محافظة واسط اللواء 
قاس��م راش��د زويد امس اجلمع��ة مؤمترا 
امنيا بحضور مدراء األقسام وأمري األفواج 

و أمري السيطرات وضباط املراكز.
واك��د الل��واء زويد عل��ى اهمي��ة وتنفيذ 
القان��ون ب��كل ح��زم وش��دة واالهتم��ام 
بالقيافة العس��كرية ومضاعفة اجلهود 
خالل ش��هر رمض��ان املب��ارك لكي ميارس 

طمأنين��ة  ب��كل  حياته��م  املواطن��ني 
وسالمة.

كما عقد اللواء زويد مؤمترا اخر مع ضباط 
االس��تخبارات وعدد من ضباط  احملافظة 
وش��دد عل��ى اهمي��ة أداء الواج��ب بكل 
مهنية وخصوصا خالل أيام وليالي شهر 
رمضان املبارك كون اإلرهاب بدأ يستهدف 

احملافظات اآلمنة وجتمعات املواطنني. 

االنبار – انفجار الصقتني 
اعل��ن مصدر امني في ش��رطة هيت في 
محافظ��ة األنب��ار امس اجلمع��ة أن احد 
عناصر احلش��د العش��ائري قت��ل وأصيب 
اخ��ر بانفجارين ف��ي مدينة هي��ت غربي 

احملافظة.
وق��ال املص��در االمن��ي الذي طل��ب عدم 
الكشف عن اس��مه  إن "عبوتني الصقة 
انفجرتا بعدما كانتا موضوعتني اس��فل 

سيارتني ملقاتلني باحلش��د العشائري في 
مدين��ة هي��ت )70ك��م غربي الرم��ادي(". 
وقد اسفرا عن مقتل احد عناصر احلشد 
العشائري واصابة اخر بجروح مت نقله الى 

مستشفى هيت العام لتلقي العالج". 

كربالء – عملية استباقية 
كش��ف مدير ش��رطة محافظ��ة كربالء 
الل��واء احم��د عل��ي زويني ان��ه من خالل 
واالج��راءات  االس��تباقية  العملي��ات 
االحترازي��ة الت��ي انطلق��ت قب��ل ش��هر 
رمض��ان الك��رمي للحف��اظ عل��ى االم��ن 
واالس��تقرار متكن��ت الق��وات األمنية من 
القبض على عدد من املتهمني املطلوبني 
للعدال��ة عل��ى وف��ق اوامر قب��ض وحتري 

اصولية مختلفة.
ولف��ت الل��واء زوين��ي ال��ى ان��ه مت إحالة 
املتهمني الى اجلهات اخملتصة إلستكمال 

اإلج��راءات القانوني��ة بحقه��م لينال��وا 
جزائهم العادل 

نينوى – ضبط معمل تلغيم 
اعلن مصدر محل��ي في محافظة نينوى 
ام��س اجلمعة ان الق��وات األمنية معمال 
للتفخيخ تابع لعصابات داعش اإلرهابية 

في اجلانب األمين من مدينة املوصل.
وذكر املص��در احمللي ان "قطع��ات الفرقة 
عملي��ات  تواص��ل  التاس��عة  املدرع��ة 
التفتيش ملناطق أمين املوصل احملررة، حيث 
عث��رت القطع��ات خالل عملية واس��عة 
ش��رعت به��ا لتفتي��ش منطق��ة حاوي 
الكنيس��ة ف��ي اجلانب األمين م��ن مدينة 
املوص��ل، بع��د حتريره��ا م��ن العصاب��ات 
اإلرهابية خالل األيام املاضية، على معمل 
للتلغي��م وتصني��ع العب��وات الناس��فة 

والصواريخ".

البصرة – سطو مسلح 
كشف مصدر أمني في شرطة محافظة 
البصرة امس اجلمعة، ب��أن قوة من خلية 
الصقور االستخبارية القت القبض على 
أربعة متهمني بتشكيل عصابة للسطو 

على دور سكنية وسرقة السيارات.
وق��ال املص��در إن "ق��وة أمنية م��ن خلية 
الصقور االستخبارية نفذت عملية أمنية 
ف��ي البصرة اس��فرت عن الق��اء القبض 
عل��ى أربع��ة متهمني بتش��كيل عصابة 
لس��رقة السيارات والسطو املسلح على 

دور سكنية".
ولف��ت املصدر الذي طلب عدم الكش��ف 
ع��ن اس��مه ال��ى أن "عملي��ة القب��ض 
عل��ى املتهم��ني متت في ض��وء معلومات 
اس��تخباراتية ومتابعة دقيقة لتحركات 

املتهمني". 

تفجير ملغمة وتفكيك أخرى في السيدية غربي بغداد * انفجار عبوة ناسفة في طوزخرماتو شرقي بعقوبة 
مقتل وإصابة 16 إرهابيًا بقصف جنوبي كركوك * ضبط معمل لتلغيم السيارات في أيمن الموصل

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أف��اد مصدر في الش��رطة، بان��دالع حريق داخل 

مرأب للسيارات وسط العاصمة بغداد.
وق��ال املص��در في حدي��ث صحف��ي، إن "حريقا 
اندلع، ظهري��وم االول من ام��س اخلميس، مرأب 
للس��يارات خلف مستشفى الكرامة في شارع 

ستة وسط بغداد".
وأضاف املصدر ، أن "فرق الدفاع املدني هرعت إلى 

مكان احلريق إلخماد ألسنة اللهب".
يذكر أن بغداد ومحافظات عدة تشهد بني فترة 
وأخرى اندالع حرائق عدة السيما في دوائر الدولة 
واألسواق التجارية الكبيرة، فيما تعزو فرق الدفاع 

املدني غالبيتها إلى حدوث متاس كهربائي.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن��ت امانة بغ��داد، عن حتديدها ش��ارع احمد 
عراب��ي كموقع بديل الصحاب االكش��اك املزالة 
في املنص��ور، مش��يرة الى انه��ا اطلقت حملة 

الزالة جميع التجاوزات من العاصمة بغداد.
وقالت مديرية العالقات واالعالم باالمانة في بيان 
اطلع��ت عليه "الصب��اح اجلديد"انها "باش��رت 
بانش��اء موقع بدي��ل ألصحاب االكش��اك الذين 
أزيلت أكش��اكهم مؤخ��راً ضمن قاط��ع بلدية 
املنصور"، مش��يرة الى انها "حددت شارع احمد 
عرابي عل��ى وفق تصاميم مميزة وبش��كل اليؤثر 

في سير املارة وال في جمالية الشارع".

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن جهاز االمن الوطني، عن اعتقال الشخص 
الذي اخترق موقع��ه االلكتروني بعد اقل من 24 

ساعة من قيامه بعملية االختراق.
وق��ال وكيل رئي��س اجلهاز حميد الش��طري في 
حدي��ث صحف��ي، إن جهاز االم��ن الوطني القى 
القب��ض عل��ى املته��م ال��ذي اخت��رق موقع��ه 
االلكتروني ومواقع رس��مية اخ��رى بعد اقل من 
24 س��اعة من قيامه بعملي��ة االختراق ويحيله 

الى اجلهات القضائية".
وتعرض املوقع اإللكتروني الرس��مي جلهاز األمن 
الوطني العراقي، في )30 ايار 2017(، الختراق أدى 

الى توقفه.

اندالع حريق داخل مرأب 
سيارات وسط بغداد

تخصيص موقع بديل 
ألصحاب األكشاك 

المزالة في المنصور

اعتقال الشخص الذي 
اخترق موقع األمن الوطني

الملف األمني

الشرطة االحتادية حتاصر 500 عنصر 
من  داعش في املدينة القدمية بأمين 

املوصل
وأض��اف البي��ان ان “جه��ود تش��كيالت 
قيادة فرقة املش��اة السادس��ة عش��رة 
والقوات األمنية األخرى اثمرت عن إلقاء 
القبض على عدد من العناصر اإلرهابية 
واملطلوبني من خالل هذه اخلطوة املهمة 
التي أثبتت التعاون الكبير بني املواطنني 

و األجهزة األمنية”. 
من جهته اعلن قائد الش��رطة االحتادية 
الفري��ق رائد ش��اكر ج��ودت ي��وم أمس 
اجلمع��ة ،ع��ن مقت��ل 12 عنص��رًا م��ن 
داعش بينهم عرب خالل توغل الشرطة 
االحتادية واالقتراب من باب سنجار املدخل 

الشمالي للمدينة القدمية باملوصل . 
وق��ال جودت في بي��ان حصلت صحيفة 
‘‘الصب��اح اجلدي��د‘‘ على نس��خة منه " 
ان ق��وات خاصة من الش��رطة االحتادية 
حاص��رت مق��رات الدواع��ش ف��ي ح��ي 
الزجنيل��ي اث��ر الس��يطرة عل��ى اجه��زة 
بالصواري��خ  وقصفته��ا  اتصاالته��م 
احملمولة وقاذفات spg9 وقتلت 12 عنصراً 

منهم ، بينهم عرب اجلنسية". 
وأوض��ح ان" هذه القوات واصلت توغلها 
في عمق 600 م وتقترب من باب س��نجار 

املدخل الشمالي للمدينة القدمية". 
الى ذل��ك نفذت طائ��رات F16  العراقية 
، أم��س اجلمعة ، ضربات جوية اس��فرت 
عن مقتل عش��رات االرهابيني وتدمير و4 

اوكار لداعش في البعاج. 
وقال��ت خلي��ة اإلع��الم احلربي ف��ي بيان 
تلقت صحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ نسخة 
منه،ان "طائرات F16  العراقية واستناداً 

ملعلوم��ات خلي��ة اس��تخبارات قادمون 
واالمن   االس��تخبارات  /مديرية  يانين��وى 
يوجه��ون عدة ضربات جوية تس��فر عن 
تدمي��ر أربع��ة اوكار تابع��ة لعصاب��ات 
داع��ش االرهابية ومس��تودع لألس��لحة 
ومعمل لتصنيع العبوات الناسفة وقتل 
العش��رات من االرهابيني واعطاب جميع 
األس��لحة وامل��واد املتفج��رة التي كانت 

داخلها في قضاء البعاج واحمللبية". 
وفي س��ياق متصل أعلنت قوات احلشد 
الش��عبي يوم امس اجلمع��ة ، عن حترير 
مجمع الصكار الس��كني جنوبي قضاء 
البعاج في املوصل بالكامل من عصابات 

تنظيم داعش اإلرهابي. 
وقال القائد في قوات احلش��د الش��عبي 
ج��واد الطليب��اوي لصحيف��ة ‘‘الصباح 
اجلدي��د‘‘ أن "قطعات احلش��د الش��عبي 
اكملت حترير مجمع الصكار الس��كني 
جن��وب قض��اء البع��اج بالكام��ل غرب 
املوص��ل م��ن عصاب��ات تنظي��م داعش 

اإلرهابي". 
وأضاف أن "القطعات باش��رت بعمليات 
تطهير اجملمع م��ن فلول عصابات داعش 

االجرامية".

القّوات األمنية تفجر سيارة مفخخة 
وتفكك أخرى في بغداد

وق��ال املص��در ف��ي حديث صحف��ي، إن 
"طائ��رات التحال��ف الدول��ي قصف��ت، 
موقع بورصة النفط اخلام التابع لتنظيم 
داعش ف��ي منطقة الش��ميط التابعة 
لقض��اء احلويجة )55 ك��م جنوب غربي 

كركوك(".
وأضاف املصدر ، أن "القصف أس��فر عن 

تدمير نح��و 12 صهريجاً تابعاً للتنظيم 
وواح��د من اكبر مخازن النفط اخلام لدى 
التنظي��م"، مبين��ا أن "الضرب��ة اجلوية 
جاءت ضمن الس��عي لتجفي��ف منابع 

متويل التنظيم".

معصوم وعالوي يؤكدان ضرورة إجراء 
االنتخابات في موعدها احملدد

مبين��ة أن "اللق��اء تناول مس��ألة إجناح 
املصاحل��ة اجملتمعية وبح��ث أيضاً ملف 
تطوي��ر  وض��رورة  الفس��اد  مكافح��ة 
االقتصاد الوطني واعتماد مبادئ املهنية 
والكف��اءة والنزاهة في بناء مؤسس��ات 
الدول��ة ومبا يحقق طموح��ات العراقيني 

في بناء دولة عصرية متقدمة".
واوضح بيان رئاسة اجلمهورية أن "اللقاء 
ناق��ش ايض��ا الس��بل الكفيل��ة بتعزيز 
مكانة الع��راق اإلقليمي��ة والدولية من 
خ��الل اعتم��اد الدبلوماس��ية الواقعية 

املبنية على أساس املنفعة املتبادلة". 
وكان نائب رئيس اجلمهورية نوري املالكي 
كش��ف، الثالثاء املاضي، عن ق��رار دولي 
"مبي��ت" لتش��كيل حكوم��ة ط��وارئ 
به��دف "إقص��اء املش��روع اإلس��المي"، 
مش��يراً إل��ى أن بع��ض املّطلع��ني ف��ي 
بوجود  األميركي��ة "صارح��وه"  الدوائ��ر 
قرارٍ يقضي بتأجيل االنتخابات، في حني 
عّد أن احلكوم��ة احلالية هي من أضعف 
احلكومات بعد "اس��تباحة" مؤسسات 

الدولة ومرافقها.

"التربية" تصدر ضوابط التقدمي الى 
مدارس املتميزين وثانوية كلية بغداد

واض��اف أن "الطالب املتق��دم للقبول 

ي��ؤدي اختب��اراً ف��ي ال��ذكاء واختب��ار 
حتصيلي ف��ي املواد ) اللغ��ة العربية ، 
اللغة االنكليزية ، الرياضيات ، العلوم( 
من مواد الصف الس��ادس االبتدائي"، 
الى أن "االختب��ارات للطلبة  مش��يراً 
املتقدين جتري في الس��اعة التاسعة 
صباح��اً لي��وم الثالثاء املص��ادف 1 آب 
2017 ويك��ون االختب��ار في املدرس��ة 
الت��ي قدم اليه��ا الطال��ب اذ يبدأ اوالً 
االمتحان التحصيلي وبعد اس��تراحة 
مدته��ا ثالث��ني دقيق��ة يب��دأ اختب��ار 
ال��ذكاء مع التقيد بالس��قف الزمني 

لكليهما".
وب��ني أن��ه "يت��م اعتم��اد االس��تمارة 
اخلاصة بالتق��دمي للطلبة املتقدمني"، 
مؤك��داً عل��ى "ادارات امل��دارس ه��ذه 
املدارس عدم اس��تيفاء اية اجور عنها 
ويك��ون التق��دمي للقبول ال��ى مدارس 
في محافظ��ة بغداد حس��ب الرقعة 
اجلغرافية ، اما في احملافظات فحسب 
الرغب��ة وف��ي كليهما يكون حس��ب 
الطاقة االس��تيعابية للمدرس��ة وال 
يحق لهم بالنقل الى مدرسة اخرى".

وأضاف املدير الع��ام انه يحق خلريجي 
اقلي��م  ف��ي  االبتدائي��ة  الدراس��ة 
كردس��تان وكذلك القادمني من الدول 
العربي��ة واألجنبية التق��دمي الى تلك 

املدارس وحسب الضوابط .
وأشار الى أن "نتائج الطلبة املقبولني 
س��تعلن في نفس املدرسة التي قدم 
اليها الطالب ويحق للطلبة االعتراض 
على النتائج في موعد اقصاه اسبوع 

واحد من تاريخ ظهور النتائج".

البنتاغون :عدد املتبقي من داعش 
في املوصل ال يتجاوز ألف مسلح

أف��ادت مص��ادر عس��كرية  أن  وس��بق 
عراقية بأن مساحة س��يطرة "داعش" 
في الس��احل األمين )الغرب��ي( للموصل 
تقلص��ت إلى م��ا ال يزيد عل��ى 5 باملئة 
فقط وذل��ك منذ ش��باط املاضي، حني 
أعلن رئيس ال��وزراء حي��در العبادي بدء 
اقتحام اجلان��ب األمين )الغربي( للمدينة 
العراقي��ة  الق��وات  متكن��ت  أن  بع��د 
املش��تركة من طرد "داعش" من اجلانب 

األيسر للمدينة.
يذكر أن عمليات "قادمون يا نينوى" التي 
يشنها اجليش العراقي بدعم من قوات 
"البيشمركة" الكردية ووحدات "احلشد 
الشعبي" و"احلشد العشائري" وطيران 
التحال��ف الدول��ي، به��دف اس��تعادة 
املوصل من قبضة "داع��ش" متواصلة 

منذ 17 تشرين االول 2016.

املرجعية تدعو إلجراء "حتقيق دقيق" 
بأسباب تفجيرات بغداد

وكان رئيس جلنة األمن والدفاع النيابية 
حاكم الزاملي، كشفت عن أن السيارة 
املفخخة في منطقة الكرادة جاءت من 
القائم ومن خالل سيطرة الصقور، الفتا 
الى أن هن��اك معلومات بش��أنها لكن 
لم يتم الس��يطرة عليها وكان يقودها 

انتحاري واملضافة أي الدليل هو نازح.

العراق يوّقع مع الوكالة الدولية 
وثيقًة الستعمال الطاقة الذرية في 

اجملاالت السلمية
ان  لل��وزارة  الرس��مي  املتح��دث  واورد 

"العراق س��يحصل مبوج��ب االتفاق مع 
الوكال��ة الدولي��ة على مكاس��ب عدة 
من ضمنها دعم فن��ي كبير في جميع 
الس��لمية  االس��تخدامات  مج��االت 

للطاقة الذرية".
واس��تطرد ان "اجلان��ب العراق��ي مثله 
ف��ي مراس��يم توقي��ع الوثيق��ة وكيل 
الوزارة كاظم املوسوي بوصفه مسؤول 
االتص��ال الوطني مع الوكال��ة الدولية 
للطاقة الذرية، اما عن اجلانب اآلخر فقد 
كان نائب املدي��ر العام للوكالة بوصفه 

مدير برنامج التعاون التقني".
ون��وه العب��ودي الى ان "مراس��م توقيع 
الوثيق��ة حضرها س��فير الع��راق لدى 
النمس��ا / املمث��ل الدائم للع��راق لدى 
الوكال��ة الدولية للطاق��ة الذرية وعدد 

من املسؤولني في الوزارة والسفارة".
م��ن جانبه، ذكر اخلبي��ر االقتصادي عبد 
الرحم��ن املش��هداني ف��ي حدي��ث مع 
"الصب��اح اجلديد"، ان "توقي��ع الوثيقة 
م��ع منظم��ة الطاق��ة الدولي��ة ميث��ل 
نقطة مهمة ويعكس اطمئنان العالم 
اخلارج��ي الى الع��راق كونه لن يس��يء 

استعمال طاقته الذرية".
املش��هداني "مس��اع وجهود  واض��اف 
حثيث��ة بذلته��ا احلكومة طيل��ة املدة 

املاضية تكللت بهذا النجاح".
واك��د ان "املعلومات املتوف��رة لدينا بأن 
الع��راق س��وف يس��تعمل مفاعالت��ه 
النووية لغرضني فقط ليس من بينهما 
تنويع مصادر الطاقة او االس��تعماالت 

السلبية".
واردف املشهداني ان "االستعمال االول 
املتعلق باجلوانب الطبّية"، مشدداً على 

"وجود اصابات سرطانية عديدة نحتاج 
ال��ى معاجلته��ا م��ن خ��الل مخرج��ات 

الطاقة الذرية".
واف��اد بأن "ارس��ال املصاب��ني الى خارج 
الع��راق يكّل��ف الدول��ة مبال��غ طائلة، 
وبالتالي فأن االتفاقية ستوفر لنا مردود 

اقتصادي".
ويسترسل املشهداني ان "الغرض اآلخر 
ه��و اجلوان��ب البحثية ك��ون جامعاتنا 
تفتق��ر ال��ى م��ا حتتاجه م��ن مخرجات 

الطاقة الذرية".
ومضى املشهداني الى ان "العراق عانى 
ومنذ ع��ام ١٩٩٠ بعد اجتي��اح الكويت 
من عزلة وانقطاع وق��رارات مبنع نهائي 
الس��تعمال طاقته الذرية، وان الوثيقة 
برغ��م ما تتضمن��ه من تفعي��ل جزئي 
لكنها بارقة للتوسيع مستقبال خدمة 

للمصلحة العامة".

ترامب يؤجل نقل السفارة
األميركية إلى القدس

وأضاف البي��ت األبيض أن ترامب "اتخذ 
ق��راره لتعظيم فرص جن��اح املفاوضات 
إس��رائيل  ب��ني  اتف��اق  إل��ى  للتوص��ل 

والفلسطينيني".

النفط يرتفع بعد انخفاض كبير
في اخملزونات األميركية

وأظهرت بيانات معهد البترول األميركي 
أن مخزونات اخلام األميركية انخفضت 
8.7 ملي��ون برمي��ل، إل��ى 513.2 مليون 
برمي��ل ف��ي األس��بوع املنته��ي في 26 
مايو/أيار، مقابل توقعات سابقة حملللني 

بانخفاضها 2.5 مليون برميل فقط.

تتمات ص1

نينوى ـ خدر خالت:

بدأت روائح غريبة وكريهة تنتش��ر 
ف��ي االحياء احملررة وغي��ر احملررة من 
اجلانب االمي��ن من مدين��ة املوصل 
لتتفوق على رائحة البارود واخلراب، 
انه��ا رائحة اجلثث البش��رية التي 
تع��ود البري��اء اعدمه��م تنظي��م 
داعش االرهابي الس��باب ش��تى او 
لعناصر من التنظيم نفسه الذي 
ل��م يعد يجد متس��عاً من الوقت 

لدفن قتاله.
يق��ول الناش��ط املدن��ي املوصلي 
محمد حس��ني احليالي في حديث 
ال��ى "الصب��اح اجلدي��د" ان "قلقا 
جديدا بدأ ينتاب االهالي احملاصرين 
الباقي��ة  القليل��ة  االحي��اء  ف��ي 
بامي��ن املوصل اخلاضعة لس��يطرة 
عناصر داع��ش االرهابيني، مصدره 
هو الروائ��ح الكريهة املنعبثة من 
جثث متفس��خة تقبع ب��ني ركام 
البيوت التي طالها قصف جوي او 

سقطت جراء مفخخات داعش".
واضاف ان "ناجني من تلك االحياء، 
وخاصة من االحياء القدمية اخملنوقة 
الفوض��وي  بتصميمه��ا  اص��ال 
يتحدثون ع��ن روائ��ح كريهة جداً 
ب��دأت تنبع��ث من اماك��ن عديدة 
في مناطق ما زال داعش يس��يطر 
عليه��ا والتي ب��دأت تضيف حمال 
جديداً على كاهل اهلنا احملاصرين 
الذي��ن يعان��ون م��ن اجملاع��ة اصال 
اضافة للخوف املس��تمر بس��بب 

استمرار القصف واالشتباكات".
ولفت احليالي الى ان "بعض املناطق 
الشعبية في املدينة القدمية، على 
وفق قول ناجني من هناك، لم تعد 
تصل��ح للعيش او لبق��اء االهالي 
في السراديب التي تهويتها سيئة 
اساساً، بسبب تلك الروائح، والتي 
تنبعث م��ن جثث بدأت تتفس��خ 
حت��ت ال��ركام، فض��ال ع��ن جث��ث 
عناصر داع��ش الذين يقوم عناصر 
في التنظي��م بدفنهم على عجل 
في حدائق املنازل او في أية ساحة 

ترابية متوفرة حتى من دون عالمات 
شاخصة".

منوه��اً ال��ى ان "بع��ض الناج��ني 
يتحدث��ون عن رؤيتهم لبقايا جثث 
مغطاة كيفما اتفق، بقطع بالية 
م��ن اغطي��ة الن��وم، وبضمن تلك 
اجلث��ث اجس��اد صغي��رة التي من 
املرج��ح انها الطف��ال او فتيان من 
كال اجلنسني من الصغار بالسن".

وبحس��ب احليال��ي ف��أن "بع��ض 
املناطق في املوصل القدمية تشهد 
روائ��ح ش��ديدة ج��داً، االم��ر الذي 
اجبر العش��رات من العائالت على 
السكن املؤقت في بيوت مزدحمة 
جداً حتت وطأة تهديدات الدواعش، 

لالبتع��اد عن مصدر تل��ك الروائح 
الكريهة وس��ط تكهنات عن قيام 
الدواع��ش باع��دام العش��رات من 
املدني��ني الذي��ن مت القبض عليهم 
وهم يحاولون الهرب باجتاه القوات 
االمني��ة، م��ع رم��ي جثثه��م في 
س��راديب تل��ك البي��وت التي هي 

مصدر لتلك الروائح الكريهة".
محذراً من ان "كارثة صحية وبيئية 
قد تلحق املزيد من االذى بعش��رات 
االل��وف من املدني��ني احملاصرين في 
الباقية بقبضة  القليل��ة  املناطق 
داع��ش بامين املدينة، بس��بب هذه 

الروائح الكريهة".
وكان��ت القوات األمني��ة العراقية 

ق��د اعلن��ت العث��ور عل��ى مقبرة 
جماعية في حي الش��فاء باجلانب 
االمي��ن ملدينة املوص��ل، مبينة انها 
تضم رفات نح��و 60 مدنياً بينهم 
تنظيم  أعدمهم مس��لحو  نساء 

داعش االرهابي في وقت سابق.

مواطن موصلي ينتقم لنفسه
ب��أن  موصلي��ون  ناش��طون  أف��اد 
مواطن��اً موصلياً انتقم لنفس��ه 
ومتك��ن من الكش��ف ع��ن ارهابي 
داعشي اذاقه الويل وشارك بجلده 

في مكان عام.
الناش��طني  رواي��ة  وبحس��ب 
املوصليني ف��أن املواط��ن املوصلي 

ال��ذي كان يس��كن حي الش��فاء، 
س��بق ان مت معاقبته ب��� 30 جلدة 
بزع��م ان��ه مت ضبطه وه��و يدخن 
الس��جائر مببنى قيد االنش��اء في 
اثناء س��يطرة داعش على املدينة، 
وص��در احلك��م بحق��ه ومت تنفيذه 
ف��ي س��احة عامة بحي الش��فاء 
بحضور العشرات من سكان احلي، 
وان داعشي محلي قام بجلده مع 

إسماعه الفاظا مهينة.
اصي��ب  اش��هر،  بضع��ة  وبع��د 
اي��اه بقص��ف ج��وي،  الداعش��ي 
وبترت قدم��اه، لكنه جنا من املوت، 
لك��ن عندما مت حترير بعض املناطق 
وج��د  الش��فاء،  حل��ي  املتاخم��ة 

املواط��ن املوصلي نفس��ه يس��ير 
خل��ف الداعش��ي نفس��ه ال��ذي 
كان يسوق كرس��يه املدولب نحو 
القوات االمنية ويزع��م انه معوق 
وه��ارب م��ن داعش، لك��ن املواطن 
املوصلي صرخ ون��ادى اجلنود باحلذر 
من الداعشي املقعد، منبهاً اياهم 
انه كان يعمل في ما كان يس��مى 
بديوان احلسبة وانه جلد الكثيرين 
م��ن املدنيني االبرياء ل��دواٍع عديدة 
فضال ع��ن جلده بس��بب تدخينه 

للسجائر.
فتم القبض على الداعشي املعوق 
واقتي��اده الح��د املق��رات االمني��ة 

للتحقيق معه.

ناشط موصلي: 
قلقا جديدا بدأ ينتاب 
األهالي المحاصرين 
في األحياء القليلة 
الباقية بأيمن الموصل 
الخاضعة لسيطرة 
عناصر داعش 
اإلرهابيين، مصدره 
هو الروائح الكريهة 
المنبعثة من جثث 
متفسخة تقبع بين 
ركام البيوت التي 
طالها قصف جوي 
أو سقطت جراء 
مفخخات داعش

أحياء اجلانب األمين من املوصل

"رائحة الجثث المتحللة" قلق جديد في أيمن الموصل

"داعش" يدفن قتاله أينما كان ويترك
جثث ضحاياه المدنيين حيث يعدمهم
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حقق معمل اسللمنت كربللاء التابع 
للشركة العامة لاسمنت العراقية 
احدى شركات وزارة الصناعة واملعادن 
العقديللة بعللد  الطاقللة  العراقيللة 
اسللتكمال عملية التأهيل خلطوطه 
االنتاجيللة مللن قبللل شللركة الفارج 

الفرنسية املستثمرة له . 
وقللال  مدير عام االسللمنت العراقية 
املهندس ناصر إدريس املدني إن شركة 
الفارج الفرنسللية املستثمرة ملعمل 
اسللمنت كربللاء حققللت الطاقللة 
اإلنتاجيللة العقديللة ملعمللل كرباء 
والبالغة مليون و800 الف طن سنويا 
بعد االنتهاء من فترة التأهيل احملددة 

مبوجب العقد املبرم بني الطرفني . 
وبللني املدير العللام ان توجه احلكومة 
العراقيللة ووزارة الصناعللة واملعللادن 
الشللركة  معامللل  إسللتثمار  نحللو 
العامة لاسمنت العراقية من خال 
الشللراكة مللع الشللركات الرصينة 

واملتخصصة في صناعة االسللمنت 
وجعلهللا  املعامللل  تلللك  لتطويللر 
منتجللة ورابحة يعد هذا احلل األمثل 
للنهوض بواقع تلك املعامل ، نتيجة 
التقللادم الزمنللي للمعامللل وتراكم 
األعطللال في أجزائها في السللنوات 
املاضية وقلة موارد الشللركة حينها 
فأصبللح من الصعب على الشللركة 
تأهيل وتشللغيل املعامللل والوصول 
بها إلى سللقف يقرب مللن طاقاتها 
التصميمية مما حتم على الشللركة 
إحالتهللا إلى اإلسللتثمار إضافة الى 
املنافسللة غير العادلة مع االسمنت 
املستورد الذي أغرق السوق العراقية 

بعد عام 2003 .
واوضللح املديللر العللام ان كل هللذه 
االسللباب دعللت اإلدارة العليللا فللي 
الشركة العامة لاسمنت العراقية 
خلوض جتربة اإلسللتثمار وقللد أثمرت 
جتربة اإلسللتثمارعن حتقيق معاملنا 
املسللتثمرة عللن حتققللات إنتاجيللة 
كبيرة ، الفتاً إلى جناح كبير في العقد 
املبرم بني الشركة العامة لاسمنت 

العراقيللة مع الشللركة املسللتثمرة 
ملعمل اسمنت كرباء وشركة الفارج 
الفرنسية بعد تأهيلها ألجزاء املعمل 
املتهالك وإستقدام املعدات واألجهزة 
احلديثللة وماكات هندسللية أجنبية 

متخصصة بصناعة االسمنت .
ولفت املدير العللام الى ان هذا ما قد 
نص عليلله العقد املبرم مللن صيانة 
وتأهيل وتشللغيل املعمللل بأعلى ما 
ميكللن مللن الطاقللات اإلنتاجيللة مع 

اإللتللزام الكامل بدفللع جميع رواتب 
ومستحقات املنتسللبني إضافة إلى 
دفللع حصللة مجانية للشللركة من 
اإلنتللاج شللهرياً على وفللق ضوابط 
وكشللوفات للجللان مشللكلة مللن 

املعمللل ومقر الشللركة التي بدورها 
تقوم بتقللدمي كشللوفات دورية ترفع 
بها تقارير مبرمجة شهريا إلى اإلدارة 
العامة لتبيللان التصاعد البياني في 
تنفيللذ بنود العقد وأهللم ما مت إجنازه 
من قبل شركة الفارج ) حتقيق الطاقة 
اإلنتاجية العقديللة ، تنصيب أجهزة 
مختبريللة حديثة وتنصيب منظومة 
أجراء التحاليل الكيميائية ، تنصيب 
منظومة ترسلليب للغبللار في مبرد 
الكلنكر إضافة إلى تنصيب محطة 
) O.R ( ، وكذلللك تنصيللب محطللة 
توليللد الطاقللة الكهربائية باملعمل 
من شركة ) هيونداي ( تعمل بالنفط 
األسللود وبطاقة إنتاجيللة )50( ميكا 
/ واط وإشللراك العاملللني في شللتى 
اإلختصاصات بللدورات تدريبية داخل 
العراق وخارجه ، مشيراً إلى اإليرادات 
املالية املتحققة من إستثمار معمل 

اسمنت كرباء
وكشللف املدني أن جتربة اإلسللتثمار 
ملعامل الشللركة هي إحللدى احللول 
الناجعللة للنهللوض بواقللع صناعة 

وتشللجيع  الوطنيللة  االسللمنت 
القطاع اخلاص وإسللتقطاب األموال 
التللي تعاني الدولة من شللحتها في 
ظل التقشللف لتدني واردات الدخل 
القومللي والريعللي املعتمللدة علللى 

النفط املتهاوي في األسعار . 
ودعللا مدير عام الشللركة في الوقت 
ذاته منتسللبي الشللركة ومعاملها 
مبواصلللة العمللل وتكثيللف اجلهللود 
الامحللدودة  طاقاتهللم  وإسللتثمار 
املشللهود لها في إعاء صرح صناعة 
االسللمنت التي تعد فخراً للصناعة 
الشللائعات  ونبللذ وجتللاوز  الوطنيللة 
املغرضة املستهدفة ملسيرة شركتنا 
التللي حققت جناحات غير مسللبوقة 
خال عام 2016 بعد الدمج وتشكيل 
جمعية مصنعي االسللمنت وصدور 
قللرار )409( القاضللي مبنللع إسللتيراد 
االسللمنت الذي حتقق بعد مطالبات 
ومساع حثيثة من قبل إدارة الشركة 
كلمللة  وتوحيللد  العليللا  للجهللات 
مصنعللي القطللاع العللام واخلللاص 

لاسمنت.

تحت شعار » التبغ خطر يهدد التنمية » 
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برعايللة وزير االعمار واالسللكان 
والبلديات العامة د. املهندسللة 
آن نافع اوسللي وبحضللور وكيل 
الوزارة املهندس استبرق ابراهيم 
الشوك ، نظمت الوزارة بالتعاون 
مللع وزارة الصحة ندوة تثقيفية 
مبناسللبة اليوم العاملي لامتناع 
عن التدخني، حتت الشللعار الذي 
حددته منظمة الصحة العاملية 
لعللام 2017 »التبغ - خطر يهدد 

التنمية«.
وذكللر املركللز االعامي للللوزارة 
انه مت القاء كلمللة ممثل اللجنة 
العليللا ملكافحللة التدخللني في 
وزارة الصحللة الدكتللور عبللاس 
جباراكللد فيهللا ان حملة اليوم 
العاملللي لامتناع عللن التدخني 
تهدف إلللى إذكاء الوعي بالضرر 
الللذي يلحللق بصحللة اجملتمللع 
السياسات  بتفعيل  واالستمرار 
اسللتهاك  من  للحد  الفاعلللة 
التبللغ وتسللليط الضللوء على 
اخملاطر الصحية واخملاطر األخرى 

املرتبطة .
ان  االعامللي  املركللز  واوضللح 
إحصائيللات منظمللة الصحللة 
العاملية تشللير إلى أن وباء التبغ 
العاملي يودي بحياة ما يقرب من 
6 مايني شخص سنوياً، منهم 
أكثر من 600 ألف شللخص من 
استنشاق  املدخنني بسبب  غير 
الدخان بصورة غير مباشللرة وإن 
لم نتحللرك اليللوم، فللإن الوباء 
سلليؤدي إلى وفللاة أكثللر من 8 
مايني شللخص سللنوياً بحلول 

عام 2030.
 واضاف املركز االعامي  أن وزارة 
الصحللة متمثلللة فللي اللجنة 
العليللا ملكافحللة التدخني التي 
تضم ممثلني عللن جميع الوزارات 

تبذل قصللارى جهدها للحد من 
انتشللار التدخني  بجميع صوره 
وأنواعلله وتوعيللة اجملتمللع مللن 
األخطللار الناجتللة عللن التدخني 
الهللدف  حتقيللق  يدعللم  مبللا   ،
االسللتراتيجي للوزارة في تعزيز 
أمناط احلياة الصحية للمجتمع 
واحلللد مللن األمللراض املرتبطللة 
بلله ، الفتللاً إلى الللى ان التدخني 
بات يشللكل خطرا يهللدد حياة 
شريحة مهمة في اجملتمع وهم 
الشللباب ، مشيرا الى التبغ بات 
الميثللل حتديللا صحيللا وحسللب 
لكنلله بات يشللكل خطرا يهدد 

التنمية واالقتصاد الوطني بعد 
ان وصل مايصرف على التبغ الى 

1،5 مليون دوالر يوميا .
ومللن  الصحللة  وزارة  ان  وتابللع 
خللال اللجنة العليللا ملكافحة 
التدخللني عازمللة علللى حماية 
الصحة العامة واالسللتمرار في 
مكافحة التدخني مع شركائها 
اللجنللة  فللي  االسللتراتيجيني 
العليللا ملكافحللة التدخني ، من 
خال تنفيذ بنود القانون االحتادي 
وهذا  يحتاج الللى تعاون اجلميع 
بدءا من البيت واملدرسة والعمل 
واالماكن العامللة ، وهذا يحتاج 

الى عمل اعامي كبير من خال 
وسللائل االعام لتثقيف اجملتمع 
باخلطللر الكبير الذي ميثله التبغ 
، معربا عن شكره لوزارة االعمار 
واالسللكان والبلديللات العامللة 
ملنللع  التدخني سللواء من خال 
التعللاون مللع اللجنة في نشللر 
الوعي الصحي بني موظفيها او 
من خال متابعة تنفيذ القانون 
على اخملالفللني من خال اللجنة 

التنسيقية العليا في الوزارة .
من جانبه حتللدث عضو اللجنة 
املركزية ملكافحللة التدخني في 
الللوزارة / معاون مديللر عام دائرة 

الطرق واجلسللور االستاذ حسام 
فاضل العميري ، عللن االهتمام 
الللوزارة  توليلله  الللذي  الكبيللر 
ملكافحللة التدخللني وذلللك من 
خال الدعم الذي  تلقاه اللجنة 
من قبللل الوزيللرة لتنفيللذ بنود 
القانون داخللل الللوزارة ودوائرها 
كافة ونشر الوعي بني منتسبي 
الللوزارة مبخاطللر التدخللني على 
فللي  وزمائلله  املدخللن  صحللة 

العمل.
واشللتملت النللدوة علللى عللدة 
انشللطة من بينها توزيع فولدر 
مبخاطللر   ) )بروشللور  تعريفللي 

التدخللني على الصحللة العامة 
واضللراره الكبيللرة علللى املللرأة 
احلامللل ، واشللتمل كذلك على 
اخللر االحصللاءات العامليللة عن 
الوفيللات  التبللغ وعللدد  مضللار 
العالم بسببه  الذي يشللهدها 
والتوقعات املستقبلية للوفيات 
في حال استمرت نسبة املدخنني 
حللول العالللم ، كمللا مت عللرض 
فلم يوضللح اخلطر الللذي ميثله 
التبغ على حيللاة املدخنني وغير 
املدخنللني ، فضللا عللن مهارات 
عاج اإلقاع عن التدخني لتعزيز 

كفاءة العاملني.

وزيرة اإلعمار ترعى ندوًة عن اليوم العالمي لالمتناع عن التدخين

 تهدف حملة اليوم 
العالمي لالمتناع عن 

التدخين إلى إذكاء 
الوعي بالضرر 

الذي يلحق بصحة 
المجتمع واالستمرار 

بتفعيل السياسات 
الفاعلة للحد من 

استهالك التبغ 

جانب من احلضور

العمل تحّذر من التعامل مع 
أشخاص يحتالون على المواطنين 

قريبا افتتاح جسر 
فلسطين الحديدي 
في محافظة األنبار

وزيرة الصحة تؤكد أهمية 
الشراكة الفاعلة لالرتقاء 

بالخدمات العالجية 

بغداد - الصباح الجديد:
حتذر وزارة العمل والشللؤون االجتماعية من وجود 
بعللض ضعاف النفللوس الذيللن ينتحلللون صفة 
موظفللني في وزارة العمل يحتالون على املواطنني 
وبعض منظمات اجملتمع املدني في ترويج معامات 
الشللمول باحلمايللة االجتماعيللة او قللروض دعم 
املشاريع الصغيرة او اصدار البطاقة االستشارية 

للباحثني عن العمل مقابل مبالغ مالية. 
نود اعام املواطنني ومنظمات اجملتمع املدني كافة 
انه سبق ان اشرنا الى ضرورة التبليغ عن اي حاالت 
تاعللب او ابتللزاز او احتيللال وخاصة فيمللا يتعلق 
مبعامات االعانة االجتماعية او معامات القروض 
او منح البطاقة االستشللارية للباحث عن العمل 
كونها بطاقة مجانية متنح مبجرد التسللجيل عبر 
املوقع االلكتروني للوزارة ، وبامكانكم التبليغ عبر 
الرقم اخملصللص )07904337679( من اجل القيام 

باالجراءات القانونية بحق اخملالفني.

بغداد - الصباح الجديد:  
اعلنت وزارة االعمار واالسللكان والبلديات العامة 
أن الوزارة شللارفت على اجناز مشللروع اعادة تأهيل 
واعمار جسر فلسطني احلديدي الواقع على طريق 
املرور السللريع في محافظة االنبار بنسللبة بلغت 
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واوضحت الوزارة إن » املاكات الهندسية والفنية 
فللي مديرية طرق وجسللور االنبار التابعللة للوزارة 
تواصل العمل مبشللروع اعادة تأهيل واعمار اجلسر 
الللذي يعللد  مللن اجلسللور املهمللة لكونلله يربط 
مركللز االنبللار باجلزيللرة ومدينة الفلوجللة وطريق 
املرور السللريع رقم /1 ، مؤكللدة أن » االيام املقبلة 

ستشهد افتتاح اجلسر .«   
واضافللت أن » العمللل في املشللروع الللذي بلغت 
كلفتلله املاليللة 130 مليللون دينللار بتمويللل مللن 
احملافظة تضمن نصب جسللر حديدي على اجلسر 
املدمر من قبل اجملاميع االرهابية سللابقا ، مشيرة 
الى ان » االعمال املتبقية تضمنت املباشرة بفتح 

راس االنزال وركم السطح الجنازه قريبا .« 

سعاد التميمي*
اطلعت وزيللرة الصحة والبيئة الدكتللورة عديلة 
حمود حسللني من الوكيل االداري للوزارة الدكتور 
زامل شللياع العريبي على التوصيات التي متخض 
عنها االجتماع الذي جمعه مع ممثلي دائرة الصحة 
العامة والوزارات السللاندة لوزارة الصحة والبيئة 
ومت فيلله مناقشللة االسللتعداد االمثللل ملواجهة 
االمراض االنتقالية خال موسللم الصيف احلالي 

والسيما مرض االسهال الوبائي .
الوزيللرة علللى املسللؤولية التضامنيللة  واكللدت 
والشللراكة الفاعلة والعمل بللروح الفريق الواحد 
مللن قبل الللوزارات االخللرى لدعم واسللناد جهود 
وزارة الصحللة والبيئللة في هذا اجملللال اضافة الى 
تعزيز التواصل والتنسلليق مع مجالس احملافظات 
واحلكومللات احمللية من خللال توفير املياه الصاحلة 
للشللرب للمواطنني واتباع الشروط الصحية في 
املسابح واملطاعم ومنظومات املياه والتاكيد على 
التنسلليق والتواصل مع منظمة الصحة العاملية 

بهذا الشان .
كما اطلعت الوزيللرة من الصيدالني احمد حميد 
االدويللة  لتسللويق  العامللة  الشللركة  مديرعللام 
واملستلزمات الطبية على جتهيز دائرة صحة بابل 
باحلصص االضافيللة من االدوية واملغذيات واالدوية 
املنقللذة للحياة وادوية التخديللر واملصول اخلاصة 
بلسعات العقارب ولدغات االفاعي ومبا يسهم في 
تعزيز اخلدمات التي تقدمها املؤسسات الصحية 

البناء احملافظة الكرام.

تقرير

اسمنت كربالء يحقق الطاقة العقدية البالغة نحو مليوني طن سنويا 
بعد استكمال تأهيله من قبل »الفارج« الفرنسية 

بغداد - الصباح الجديد:
اسللتمراراً مللن املصللرف العراقللي 
شللبكة  بتوسلليع   TBI للتجللارة 
فروعلله مت افتتاح فللرع املصرف في 
شللركة نفط ميسللان ومت مباشرة 
العمللل بِه منذ الل 31 من الشللهر 

املاضي .
وصرح اللمدير العام للمصرف رئيس 
مجلللس االدارة فليصل الهيملص 
بان افتتاح فرع للمصرف في شركة 
نفلط ميسللان جاء لتعزيز توجهنا 
فللي ان نكون قريبني من شللركائنا 
في مجال االعمال لتقدمي املساندة 
املطلوبة من استشللارات وخدمات 
مالية بالقرب من اماكن تواجدهم 

وتعزيز شراكتنا معهم.
املصللرف  ان  الهيمللص  واوضللح 
مسللتمر في افتتاح فللروع جديدة 

له محليا واقليميا في املسللتقبل 
القريللب لتقللدمي خدمللات اوسللع 
لزبائنلله، واضاف ايضا بللان هنالك 
مشللاريع ومنتجات اضافية سيتم 
اطاقهللا في الوقت القللادم لتلبي 

كافللة احتياجات الفرد في القطاع 
بللأن  لزبائلننللا  ونؤكللد  املصرفللي 
املصرف العراقي للتجارة مسللتمر 
فللي تطبيق شللعار " نتغيللر نحو 

االفضل ".

بغداد - الصباح الجديد:
شللارك العللراق ممثللا بللوزارة العمل 
والشللؤون االجتماعيللة فللي اعمال 
اختتمللت  التللي  القوميللة  النللدوة 
اعمالها في العاصمة اجلزائر مؤخرا 
عن اجراءات تفتيش العمل املعتمدة 
ضمن معايير العمل العربية مبشاركة 
15 دولة عربية. وقال املتحدث باسم 
وزارة العمل عمار منعم مدير قسم 
تفتيش العمل محمد سليم شارك 
فللي اعمللال النللدوة التللي تضمنت 
ثللاث جلسللات االولى عللن تفتيش 
العمل والصعوبات التي تواجهه في 
الدول العربية وسللبل جتاوزها ، فيما 
تضمنت اجللسللة الثانية مناقشللة 
مراحللل تطويللر مفتشللية العمللل 
ضمللن التجربة اجلزائرية وتعزيز الدور 
الوقائللي لتفتيللش العمللل وكذلك 

تطويللر اسللاليب وتقنيللات تفتيش 
العمل في الللدول العربية ، الفتا الى 
ان احملاضرات القاها خبراء من منظمة 

العمل العربية والعراق واجلزائر.
واضللاف املتحدث باسللم الللوزارة ان 
اجللسللة الثالثة تضمنت مناقشللة 
آليللات تطويللر التعللاون بللني جهللاز 
التفتيش والقضاء واالجهزة الرقابية 
االخرى والعللروض القطريللة وتقريراً 
ختامياً ، مشلليرا الى ان مدير قسللم 
تفتيللش العمللل فللي وزارة العمللل 
محمد سللليم اجللرى لقللاءات عدة 
مع قنوات جزائرية لتسللليط الضوء 
على جتربللة العراق في مجال تفتيش 

العمل.
واشللار منعم الى ان النللدوة خرجت 
مبجموعة مللن التوصيات منها دعم 
اجهزة تفتيش العمل من خال توفير 

العدد الكافي من املفتشني املؤهلني 
، وحتسللني االوضاع املاديللة واملعنوية 
ملفتشللي العمللل وتوفيللر احلمايللة 
واحلياديللة واالسللتقالية املطلوبللة 
الداء مهامهم ، وتطوير الدور الرقابي 
لتفتيش العمل والقيللام باالجراءات 
الكفيلة بزيللادة فعاليته ، فضا عن 
تعزيز الدور الوقائي لتفتيش العمل.

التوصيللات  ان  منعللم  واوضللح 
علللى  التأكيللد  ايضللا  تضمنللت 
احلديثة  التكنولوجيات  اسللتعمال 
للمعلومللات واالتصال على اوسللع 
نطللاق لتطويللر اداء تفتيش العمل 
، وتخليللص اجهللزة تفتيش العمل 
مللن االعباء االضافيللة املكلفة بها 
، وتوسيع نشللاط اجهزة التفتيش 
ليشمل فئات العمال كافة وشتى 

القطاعات ومنشآت العمل.

افتتاح فرع المصرف العراقي
 للتجارة في شركة نفط ميسان

العراق يشارك في الندوة القومية 
لتفتيش العمل في الجزائر 

بغداد - اعالم التجارة: 
اعلنت دائرة تسللجيل الشركات في 
وزارة التجارة عن نيتهللا ربط برنامج 
تسللجيل الشللركات االكترونللي مع 
دائرة الضريبللة والضمان االجتماعي 
بعد اسللتحصال املوافقات االصولية 

وذلك من اجل تقليل احللقات الزائدة 
ونقللاط االتصال بني املراجللع والدوائر 
االخرى اضافة الى تسللريع وتسهيل 
تسللجيل الشللركات ضريبيللا والذي 
ينعكللس ايجابيا علللى ترتيب العراق 
في قائمة الدول حسللب تقرير البنك 

الدولي .
واوضح مدير عللام الدائرة عبد العزيز 
جبار ان هذا النظام فيما لومت العمل 
به سوف يتم توليد رقم ضريبي واخر 
للضمللان االجتماعللي الذي يسللهل 
ويسرع في عملية تسجيل الشركات 

ضريبيا واختزال عامل الزمن والروتني 
ويسللاعد احلكومللة فللي اجراءاتهللا 
باستحصال الضرائب املستحقة من 
تلك الشركات فضاعن ضمان حقوق 
العاملللني في الشللركات مللع االخذ 
بنظر االعتبار ان هذا النظام معمول 

به دوليا وحسب تقرير البنك املركزي ، 
مضيفا ان هذا النظام يشمل جميع 

الشركات االجنبية واحمللية .
واشللار املدير العام الللى انه جاء ذلك 
خللال لقائه مع ممثلللي دائرة التقاعد 
والضمللان االجتماعللي وخبير البنك 

الدولللي والفريق التقنللي التابع الى 
اللجنللة العليا لتبسلليط االجراءات 
للتباحللث فللي املواضيللع املتعلقللة 
بشللان تسجيل الشللركات االجنبية 
واحمللية واالمور الفنية واللوجسللتية 

املتخذة بشأنها .  

ربط نظام تسجيل الشركات اإلكتروني مع الضريبة والضمان االجتماعي 
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مانيال ـ أ ب ف:
عث��رت الس��لطات الفيليبيني��ة عل��ى جث��ة 36 
ش��خصا داخل كازينو في العاصمة امس اجلمعة 
بعد أن فتح مسلح النار من بندقية اوتوماتيكية 
واضرم النار في اح��دى الغرف، مؤكدة ان الهجوم 

ليس ارهابيا.
وأصيب عش��رات االشخاص بجروح خالل التدافع 
الذي ت��ال اطالق النار في منتج��ع »ريزورتس وورلد 

مانيال« القريب من املطار الرئيسي في البالد.
وبعد نحو خمس س��اعات، عثرت السلطات على 
جث��ة مطل��ق النار متفحم��ة داخل اح��دى غرف 
الفندق بحس��ب ما أعلن قائد ش��رطة الفيليبني 

رونالد ديال روزا.
وتابع قائد الش��رطة ان املهاج��م أطلق النار على 
شاش��ة تلفزي��ون فقط ولم يس��تهدف احدا من 

املوجودين.
وأش��ارت الش��رطة في وقت الحق الى انها عثرت 
داخ��ل الكازين��و على جث��ث 36 ش��خصا قضوا 

نتيجة تنشقهم الدخان.
وتابع دي��ال روزا ان املهاجم فقد أثره لفترة وس��ط 
التدافع والهلع الذي س��اد الكازين��و قبل ان تعثر 

عليه السلطات ميتا في احدى الغرف.
واضاف قائد الشرطة »لقد متدد في سرير وغطى 
نفس��ه ببطانية سميكة ثم سكب عليها وقودا 

على ما يبدو وأضرم النار بها«.

دمشق ـ أ ب ف:
افاد متحدث باسم التحالف الدولي ضد اجلهاديني 
ان نح��و مئتي الف ش��خص غ��ادروا مدينة الرقة 
الس��ورية التي تش��كل »عاصمة« تنظيم داعش 
والتي يس��تعد التحال��ف وحلفاؤه م��ن املقاتلني 

االكراد والعرب لشن هجوم عليها.
وقال الكولوني��ل راين ديلون ام��س االول اخلميس 
ف��ي مؤمتر عبر الدائرة املغلق��ة من بغداد ان »عدد 
النازحني من الرقة ارتفع الى مئتي الف بينهم 92 

الفا« باتوا في مخيمات للنازحني.
ويدعم التحالف الذي تقوده واشنطن منذ تشرين 
الثاني هجوما تش��نه قوات س��وريا الدميوقراطية 

ضد اجلهاديني متهيدا الستعادة الرقة.
وتضي��ق قوات س��وريا الدميوقراطي��ة اخلناق على 
املدين��ة. وذك��ر ديل��ون بانها »ق��ررت ان تطلب من 

املدنيني مغادرة« املدينة قبل بدء الهجوم.
وقالت منظمة أطباء بال حدود اخلميس في باريس 
ان وتيرة فرار املدنيني السوريني من الرقة تتسارع.

وقال��ت ناتالي روبرتس من املنظمة االنس��انية ان 
»800 ش��خص يصل��ون يومي��ا ال��ى مخيم« عني 
عيسى للنازحني الذي يبعد 30 كلم شمال الرقة 

والوضع يزداد صعوبة بسبب االفتقار ال

كراكاس ـ رويترز:
تعهد الرئيس الفنزويل��ي نيكوالس مادورو بإجراء 
استفتاء على دس��تور جديد اقترحه في محاولة 
إلخماد اضطرابات مناهضة للحكومة بدأت قبل 
ش��هرين وأس��فرت عن مقتل 62 ش��خصا على 

األقل.
وج��اءت تصريحات��ه ام��س االول اخلمي��س بع��د 
انتق��ادات م��ن معارضي��ه وم��ن البع��ض داخ��ل 
حكومت��ه قال��وا إن خطته إلنش��اء هيئة جديدة 
تعرف باسم اجلمعية التأسيسية إلعادة صياغة 

الدستور تتنافى مع قواعد الدميقراطية.
وكان��ت املدعي��ة العامة لوي��زا أورتيج��ا قالت إن 
تش��كيل اجلمعية التأسيس��ية بدون اس��تفتاء، 
مثلما حدث ع��ام 1999 حني قام هوجو تش��افيز 
س��لف مادورو بتعديل الدس��تور، يه��دد بالقضاء 

على الدميقراطية في فنزويال.
وقال مادورو عبر التلفزيون الرسمي »سأقترح األمر 
بوضوح، الدس��تور اجلديد س��يطرح في استفتاء 
استشاري حتى يكون الشعب هو من يقول ما إذا 

كان موافقا على الدستور اجلديد أم ال«.

رئيس فنزويال يتعهد 
باستفتاء وارتفاع قتلى 

االضطرابات لـ«62 شخصًا«

مقتل 36 شخصا داخل 
كازينو في الفلبين

التحالف الدولي يعلن 
مغادرة مئتي الف شخص 

من الرقة السورية

متابعة ـ الصباح الجديد:

طالب��ت اللجنة الوطني��ة حلقوق 
اإلنس��ان ف��ي ليبيا بفت��ح حتقيق 
دولي بش��أن »تدخل قطر ودعمها 
للجماع��ات  والعس��كري  املال��ي 
والتنظيم��ات املتطرفة«، في ضوء 
تصريحات للمش��ير خليفة حفتر 
القائد العام للجي��ش الليبي قال 
فيه��ا إن »العم��ل اإلرهاب��ي الذي 
قام��ت ب��ه قط��ر عل��ى األراض��ي 

الليبية، لن مير مجانا«.
واتهم��ت اللجن��ة »قط��ر بتقدمي 
الدعم لعدة ميليش��يات محلية، 
من بينها »مجلس شورى مجاهدي 
درن��ة« التاب��ع لتنظي��م القاعدة، 
و«مجل��س ش��ورى ث��وار بنغ��ازي« 
املتحال��ف م��ع تنظي��م »أنص��ار 
الش��ريعة«، مش��يرة إل��ى أن هذه 
امليليشيات ش��اركت في عمليات 
االغتياالت التي اس��تهدفت املئات 
من ضباط وجنود اجليش والشرطة 
باإلضاف��ة إلى ش��خصيات مدنية 
وصحافي��ة وحقوقية في املنطقة 

الشرقية.
وقال��ت اللجنة إن »قط��ر تعد في 
مقدم��ة ال��دول الت��ي تتدخل في 
الش��ؤون الداخلية لليبيا، وتذكي 
الصراع والنزاع املس��لح في البالد 
من خالل العمل على دعم فصائل 
مس��لحة  ومتطرف��ة  متش��ددة 
وأطراف سياسية تنتهج سياسية 

العنف السياسي«.
إل��ى  أدى  الدع��م  »ه��ذا  أن  ورأت 
تفاقم خطر وتهدي��د التنظيمات 
واجلماع��ات اإلرهابي��ة ف��ي ليبيا، 
ووصفت تدخل قطر في الش��ؤون 
الداخلية في ليبيا منذ عام 2011 
بأن��ه كان تدخال مش��بوها وأذكى 
الصراع املسلح وجر ليبيا إلى حرب 
أهلية وفاقم من املعاناة اإلنسانية 
واألمنية، وأدى إلى تصاعد العنف 
وتصاعد خطر اإلرهاب والتطرف«. 
واعتبرت أن »التدخل القطري يعد 
انته��اكا صارخا مليثاق��ي اجلامعة 
العربية واألمم املتحدة فيما يتعلق 
بالعالقات فيما بني الدول واحترام 

سيادتها واستقاللها«.
وكان مكت��ب املش��ير حفت��ر وزع 

خ��الل  صورت��ه  يحم��ل  ملصق��ا 
عرض عسكري أجرى في املنطقة 
الشرقية الش��هر املاضي، مكتوبا 
عليها نص: »العمل اإلرهابي الذي 
قامت به قطر على األراضي الليبية 
لن مي��ر مجانا«. ولم يوضح املكتب 
ما إذا كانت تلك اجلملة مقتبسة 
من خطاب ألق��اه حفتر خالل هذا 
العرض العس��كري أم إنها تهديد 
جدي��د لقطر. كم��ا كان حفتر قد 
وجه مؤخرا رس��الة إلى قادة قوات 
اجليش اتهم فيها قطر ودوال أخرى 
ل��م يس��مها، بتقدمي دع��م مالي 

جلماعات إرهابية في بالده.
وق��ال إن اجلي��ش »يراق��ب اجلاليات 
التشادية والس��ودانية واألفريقية 
عموم��ا والعربي��ة املوج��ودة على 
الساحة الليبية، التي دخلت إليها 
نتيجة عدم السيطرة على احلدود، 
والتي دعمت وجلبت عن طريق دول 

إقليمية ودول تدعم اإلرهاب«.
وأض��اف: »بع��ض هؤالء تس��لموا 
مبالغ مالية من دولة قطر وكذلك 
م��ن دول أخرى ومن عناصر اإلرهاب 
املتمثل��ة ف��ي بعض امليليش��يات 

اإلرهابية داخل ليبيا«. وطلب حفتر 
ربط اجلن��وب باملناطق الش��مالية 
الشرقية وتشغيل حركة الطيران 
العسكري واملدني للمساهمة في 
توفير متطلبات أهل اجلنوب وتأمني 
تنقالته��م، الفتا إلى أن أمن جنوب 
البالد ال يس��تكمل إال بالسيطرة 

على قاعدة اجلفرة.
إل��ى ذل��ك، أعلن اجمللس الرئاس��ي 
ع��ن  الوطن��ي  الوف��اق  حلكوم��ة 
تأس��يس 7 مناطق عسكرية، في 
ق��رار مثير للجدل ق��د يعمق حدة 
اخلالفات مع املشير حفتر في شرق 

البالد.
صحفت��ه  عب��ر  اجملل��س  ونش��ر 
الرس��مية عل��ى موق��ع التواصل 
االجتماعي »فيسبوك« قرارا ينص 
على إنش��اء 7 مناطق عس��كرية؛ 
وبنغ��ازي وطبرق  ه��ي« طرابل��س 
والكف��رة وس��بها باإلضاف��ة إلى 
املنطقت��ني الوس��طى والغربي��ة. 
ولم يوضح اجمللس الرئاس��ي الذي 
يترأس��ه فائ��ز الس��راج ويحظ��ى 
بدع��م م��ن بعث��ة األمم املتح��دة، 
مب��ررات الق��رار وال دوافعه، لكنها 

املرة األولى التي يوقع فيها اجمللس 
عل��ى أحد قراراته باعتب��اره القائد 

األعلى للجيش الليبي.
في الس��ياق ذاته، قال بيان ملكتب 
حفت��ر إن أعي��ان ومش��ايخ قبائل 
سوكنة وودان وهون رحبوا بدخول 
ق��وات اجليش إلى مناط��ق اجلفرة، 
خالل اجتماعه��م االربعاء املاضي 
بآمر غرف��ة عمليات حتري��ر اجلفرة 
العميد علي عمر وعدد من ضباط 

وضباط صف الغرفة.
ح��ول  ل��ه  تصريح��ات  أول  وف��ي 
الضرب��ات اجلوي��ة الت��ي تش��نها 
طائ��رات مصري��ة وأخ��رى تابع��ة 
الليب��ي ض��د  الوطن��ي  للجي��ش 
معس��كرات اإلره��اب في منطقة 
اجلفرة بوس��ط ليبيا، قال السراج 
وفق��ا لبيان أص��دره مكتبه عقب 
اجتماع��ه بالعاصمة طرابلس مع 
وفد م��ن مدينة هون، إن��ه يواصل 
إجراء االتص��االت الالزمة للتهدئة 
وإنهاء ما تتعرض له منطقة اجلفرة 

من قصف وترويع للمواطنني.
 ودعا الس��راج وفقا لن��ص البيان: 
التحل��ي  إل��ى  األط��راف  »كاف��ة 

بضبط النف��س وإيقاف التصعيد 
العس��كري واجلل��وس إل��ى طاولة 
»التصعي��د  أن  ع��اداً  احل��وار«، 
العسكري يجهض احملاوالت اجلادة 
لتحقي��ق توافق بني أبن��اء الوطن، 
وي��ؤدي إل��ى ردود أفع��ال قد تدخل 
البالد في دوامة جديدة من العنف 

وترسخ االنقسام«.
وكش��فت وكال��ة األنب��اء الليبية 
الرس��مية النقاب عن اتفاق قالت 
إنه مت بني قيادات من اجليش املتمركز 
في مدينة زلة، مع مشايخ ووجهاء 
مدينة سوكنة على دخول املدينة 
دون مقاومة أو اشتباكات وتأمينها 

بالكامل.
وأشارت إلى االتفاق على انسحاب 
كل الش��باب ف��ي نق��اط وبوابات 
للق��وات  وتس��يلمها  التفتي��ش 
املسلحة، ونقلت عن مصادر هروب 
اإلرهابي املدعو عبد الرحمن بشير 
آمر ميليش��يا »تاقرف��ت« القريبة 
من تنظي��م القاعدة إل��ى مدينة 

مصراتة.
من جهة أخرى، كش��ف الس��راج 
النق��اب ع��ن ترتيبات مل��ا وصفها 

بزيارة قريبة وعاجلة لوزير اخلارجية 
فرنسيني  ودبلوماسيني  الفرنسي، 
إل��ى العاصمة طرابل��س. وأوضح 
الفرنس��ي  الرئي��س  أن  الس��راج 
خ��الل  وع��ده  ماك��رون  إميانوي��ل 
بينهم��ا بع��ودة  اتص��ال هاتف��ي 
البعثة الدبلوماس��ية الفرنس��ية 
إل��ى العاصم��ة طرابل��س، وعودة 
الش��ركات الفرنس��ية وخط��وط 

الطيران، في أقرب وقت ممكن.
وق��ال الس��راج ف��ي بي��ان أصدره 
مكتب��ه إن ماك��رون ج��دد موقف 
ب��الده الداع��م حلكومت��ه، مؤكدا 
حرص فرنس��ا على حتقي��ق األمن 
واالس��تقرار ف��ي ليبيا، بن��اء على 
ثوابت االتفاق السياس��ي، مشيرا 
إلى أن بالده ستعمل مع الشركاء 
األوروبي��ني من أجل أن جتت��از ليبيا 
م��ا مت��ر ب��ه م��ن مصاع��ب أمنية 
واقتصادية. ولفت إلى أنهما بحثا 
ما س��بق أن اتفق عليه من برامج 
لتدريب احلرس الرئاسي، والتنسيق 
املش��ترك لتفعي��ل وبن��اء ق��وات 
اجليش والش��رطة، وتأم��ني احلدود 

البرية والبحرية.

القدس ـ بي بي سي:
دونال��د  األميرك��ي،  الرئي��س  وق��ع 
ترامب، على أمر بإرجاء نقل السفارة 
األميركية في إسرائيل من تل أبيب 

إلى القدس مدة ستة أشهر.
وقال البيت األبيض ف��ى بيان صادر 
عن��ه »إن��ه ينبغ��ي أن ال يُنظر إلى 
اخلط��وة على أنها تراجع عن الدعم 
الق��وي، الذي يقدمه الرئيس ترامب 
إلس��رائيل وللتحال��ف األميرك��ي-

اإلسرائيلي«.
وردا عل��ى اخلطوة، أعربت إس��رائيل 
ع��ن خيبة أمله��ا إزاء الق��رار، وقال 
بيان ملكت��ب رئيس ال��وزراء بنيامني 
نتانياهو: »موقف إس��رائيل الثابت 
ه��و أن الس��فارة األميركية، مثلها 
مثل غيرها من سفارات الدول التي 
تربطن��ا به��ا عالقات دبلوماس��ية، 
يجب أن تكون في القدس عاصمتنا 

األبدية«.

وأض��اف البي��ان أن »اإلبق��اء عل��ى 
الس��فارات خارج تلك »العاصمة« 
يجعل الس��الم بعي��د املن��ال، عبر 
اإلبقاء على الوهم الفلسطيني بأن 
الشعب اليهودي والدولة اليهودية 
ليس لديهم ما يربطهم بالقدس«.
أما في غزة، فوصف محمود الزهار، 
القي��ادي ف��ي حركة حم��اس، قرار 
الرئيس األميرك��ي اإلبقاء على قرار 
جتميد نقل السفارة األميركية من 
تل أبيب إلى القدس بأنه تراجع عن 
»وعوده الكاذبة«، التي أطلقها خالل 
حملته اإلنتخابية، قائال: »سنشهد 
مزيدا من التراجعات في سياس��ات 
ترامب، وذلك ألن احلمالت اإلنتخابية 
تشمل وعودا كاذبة دائما ما تنتهي 

بالفشل«.
وق��ال الزهار في مقابل��ة مع بي بي 
سي إن ترامب يعلم أن نقل سفارة 
بالده من تل أبي��ب إلى القدس يعد 

مبثابة إستفزاز لثلث سكان العالم 
من املسلمني، الذين يعدون األقصى 
األماك��ن  أق��دس  »م��ن  والق��دس 

بالنسبة لهم«.
وأض��اف البيت األبيض األميركي أن 
قرار الرئيس ترامب يهدف إلى تعزيز 
ف��رص إج��راء مفاوض��ات ناجح��ة، 
للتوص��ل إل��ى إتف��اق س��الم ب��ني 

إسرائيل والفلسطينيني.
وأشار البيت األبيض إلى نية الرئيس 
ترام��ب نقل الس��فارة، مؤك��دا أن 
األمر ال يتعلق مبب��دأ النقل وإمنا هو 

مسألة وقت فقط.
ال��وزراء  رئي��س  مكت��ب  وق��ال 
أم��ل  خيب��ة  »رغ��م  اإلس��رائيلي: 
إسرائيل من قرار إرجاء نقل السفارة 
ف��ي الوقت الراه��ن، إال أنه��ا تثمن 
تأكيد ترامب الي��وم على الصداقة 
بني البلدين، وتعهده بنقل السفارة 

في املستقبل«.

ترامب يؤجل نقل سفارة بالده إلى القدس

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق يعلن عن تقسيم ليبيا الى 7 مناطق عسكرية

لجنة حقوق اإلنسان تطالب بفتح تحقيق
دولي حول تدخل قطر في الشؤون الليبية

أعلن المجلس 
الرئاسي لحكومة 

الوفاق الوطني عن 
تأسيس 7 مناطق 

عسكرية، في قرار 
مثير للجدل قد يعمق 

حدة الخالفات مع 
المشير حفتر في 

شرق البالد

اجمللس الرئاسي حلكومة الوفاق الليبية

تقـرير

موسكو ـ وكاالت:
ردَّ سياس��يون روس أمس االول اخلميس، 
ف��ي  أعض��اء  وجهه��ا  دع��وات  عل��ى 
الكونغرس األميركي لتشديد العقوبات 
على روس��يا، بينم��ا ردت اخلارجية على 
االتهام��ات باتص��االت ب��ني مستش��ار 
الرئيس األميركي دونالد ترامب والسفير 

الروسي في واشنطن.
وقال��ت وكالة »بلومبي��رغ«، إن عضوين 
ف��ي مجلس الش��يوخ األميركي اقترحا 
تش��ديد العقوبات على روسيا، بسبب 
األحداث في جنوب شرقي أوكرانيا وفي 
س��ورية وتدخلها في الشؤون الداخلية 
للوالي��ات املتح��دة. وأوضح��ت الوكالة 
أن االقت��راح قدم��ه كل من الس��يناتور 
مايك كرابو، رئيس اللجنة املصرفية في 
اجمللس، وشيرود براون، كبير الدميقراطيني 

في اللجنة.
وق��د أع��د العض��وان ف��ي الكونغ��رس 
مشروع قانون ينص على فرض عقوبات 
جدي��دة ض��د قطاع��ات م��ن االقتصاد 

الروس��ي، مثل مجال التعدين وشبكة 
اللجن��ة  وقال��ت  احلديدي��ة.  الس��كك 
املصرفي��ة إن احلدي��ث ي��دور ع��ن اتفاق 
بني احلزبني بخصوص التش��ريعات التي 
من ش��أنها تشديد وتوس��يع العقوبات 

املفروضة على روسيا.
بدورها، أفادت صحف روسية بأن احلديث 
عن اقتراح تشديد العقوبات جرى خالل 
جلس��ة اس��تماع، تناول خاللها عضوا 
الكونغرس »مدى تأثي��ر العقوبات التي 
فرضته��ا الواليات املتحدة على روس��يا 
من��ذ ثالث س��نوات« عل��ى خلفية ضم 

القرم لقوام االحتاد الروسي.
وجرى خالل اجللس��ة بح��ث »آفاق فرض 
عقوبات جديدة« على خلفية الوضع في 
أوكرانيا وس��وريا، والعمليات التخريبية 
اإللكترونية ضد الوالي��ات املتحدة التي 
املس��ؤولية  روس��يا  املش��رعون  حم��ل 
عنها. ووصف عضوا الكونغرس روس��يا 
ب�«الدول��ة العدواني��ة التي تس��تخدم 
التجس��س  وقدرات  العس��كرية  القوة 

واألدوات  اإللكترون��ي  املعلومات��ي 
االقتصادي��ة، لتلح��ق الض��رر بالواليات 
املتحدة ولتخلق ش��رخا بني واش��نطن 
وحلفائها«. ورأت موس��كو أن العقوبات 
اجلديدة املقترحة هي على صلة بالوضع 
الداخلي في الواليات املتحدة، وال عالقة 

له بروسيا.
وقال قس��طنطني كوساتشوف، رئيس 
الدولي��ة ف��ي اجملل��س  جلن��ة الش��ؤون 
»العقوب��ات  إن  الروس��ي،  الفيدرال��ي 
التي يقترحها أعض��اء الكونغرس ضد 
روس��يا ليست سوى اس��تمرار للصراع 
السياس��ي الداخلي في أميركا، ورغبة 
الكونغرس للحد من إمكانيات الرئيس 

دونالد ترامب في السياسة اخلارجية«.
م��ن جانب��ه، رأى رجل األعمال الروس��ي 
الشهير، أندريه كوستني، رئيس مجلس 
إدارة »ف��ي ت��ي ب��ي« املالي��ة احلكومية 
العمالق��ة، أن ه��ذا كل��ه يش��ير إلى أن 
خص��وم دونال��د ترامب ال يري��دون إتاحة 
الفرصة أمامه لينفذ وعوده االنتخابية 

بش��أن إطالق حوار بناء مع روسيا. وقال 
ف��ي تصريحات على هامش مش��اركته 
في أعمال منتدى بطرسبورغ االقتصادي 
الدولي أمس االول اخلميس : »ش��خصيا 
ال أصدق بأن العقوبات سيتم تشديدها. 

أظن أن كل شيء سيبقى على حاله«
في غضون ذلك، قال جون تيفت، سفير 
الوالي��ات املتح��دة في موس��كو، خالل 
مشاركته في منتدى حواري في روسيا، 
والوالي��ات  روس��يا  دولت��ني بحج��م  إن 
املتحدة، ال ميكنهما الس��ماح بأن تبقى 
العالقات بينهما ضمن هذه املستويات 
املتدنية جداً. ودعا روسيا إلى »أخذ زمام 
املب��ادرة ف��ي تنفيذ اتفاقيات مينس��ك 
لتس��وية األزمة األوكراني��ة«، وأعاد إلى 
األذه��ان املوق��ف ال��ذي أعلن عن��ه وزير 
اخلارجي��ة األميرك��ي ريكس تيلرس��ون، 
ح��ني ق��ال: »دون حتقيق تق��دم في إطار 
اتفاقيات مينس��ك، سيبقى الوضع في 
أوكراني��ا عائق��ا أمام حتس��ن العالقات 

الثنائية«، األميركية الروسية.

بعدما اقترح عضوان في مجلس الشيوخ األميركي تشديد العقوبات على موسكو

غضب وصدمة في العالم بعد اعالن ترامب انسحاب بالده من اتفاقية باريس
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7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد:

قالت وزارة النفط إن صادرات البالد 
النفطية س��جلت 3 مليون و262 
ألف برميل يوميا، في أيار املنصرم.

ويأتي ه��ذا الرق��م ارتفاع��ا من 3 
مليون و252 ألف برميل يوميا، في 
نيس��ان املاضي، أي بزيادة 10 آالف 
برميل، بعدما سجل انخفاضا من 
3 ملي��ون و259 أل��ف برميل يوميا 
)بانخف��اض 7 آالف برميل( في آذار 

الذي سبقه.
وقال املتحدث باسم الوزارة عاصم 
جه��اد، ف��ي بي��ان، إن اإلحصائي��ة 
األولية الصادرة عن شركة تسويق 
النفط »سومو« تشير إلى تصدير 
نح��و 101 ملي��ون برمي��ل، مبعدل 
يوم��ي بل��غ 3 ملي��ون و262 أل��ف 

برميل.
حقق��ت  الص��ادرات  أن  وأض��اف 
إيرادات بلغت قيمتها 4 مليار و663 
مليون دوالر، حيث بلغ معدل سعر 

البرميل الواحد 46.108 دوالر.
مجم��وع  أن  »جه��اد«،  وأوض��ح 
الكمي��ات املص��درة م��ن النف��ط 
اخل��ام م��ن احلق��ول النفطية في 
وس��ط وجنوب الب��الد بلغت 100 
مليون و455 أل��ف برميل، في حني 
كان مجم��وع الص��ادرات من نفط 

كركوك 679 ألف و580 برميل.
ووافق العراق عل��ى خفض إنتاجه 
مبع��دل 210 آالف برميل يومياً، إلى 
4 ماليني و350 أل��ف برميل يومياً. 
ويق��ول مس��ؤولو وزارة النف��ط إن 

بغداد التزمت باالتفاق بالكامل.
الى ذل��ك، ق��ال وحي��د الكبيروف 
التنفيذي لش��ركة لوك  الرئي��س 
أوي��ل ثاني أكبر منت��ج للنفط في 
روس��يا أمس اجلمعة إن الش��ركة 
س��تبدأ خف��ض إنت��اج اخل��ام في 
الع��راق اعتب��ارا م��ن حزي��ران في 
إط��ار االتفاق العامل��ي على خفض 

اإلنتاج.
وامتن��ع الرئي��س التنفي��ذي ع��ن 
اخل��وض ف��ي تفاصي��ل مكتفي��ا 
بالقول إن اخلفض لن يكون كبيرا.

في الش��أن ذاته، أك��د وزير النفط، 
جبار اللعيبي، أن إس��تقالل إقليم 
كردس��تان، هو خطوة سياس��ية، 
ول��ن يكون له��ا تأثيراً كبي��راً على 

اسعار النفط.

واضاف اللعيبي، خالل مش��اركته 
في احدى حلقات احلوار املقامة على 
هامش منتدى س��ان بطرس��بورغ 
االقتصادي الدولي في روسيا، قائالً 
» إس��تقالل إقلي��م كردس��تان ال 
عالقة له أبداً بأسعار النفط، ألنها 
خطوة سياس��ية، وال أعتقد أنها 
س��تؤثر كثيراً على أسعار النفط، 

فهي خطوة سياسية بحتة«.
وأش��ار اللعيبي، إلى أن العراق قد 
يحاول مرة أخ��رى اخلروج من اتفاق 
تقلي��ص النف��ط ل��دول »أوب��ك« 

وخارجها.
بطرس��بورغ  منت��دى  ان  يذك��ر 
االقتص��ادي الدولي، يعد س��احة 
عاملي��ة رائ��دة للقاءات ب��ني رجال 
القضاي��ا  ومناقش��ة  األعم��ال 

االقتصادية الرئيسة في العالم.
وعقد اللعيبي ورئيس وزراء إقليم 

كردستان نيجيرفان بارزاني والوفد 
اجتماع��اً  اخلمي��س  ل��ه  املراف��ق 
عل��ى هامش املنت��دى اإلقتصادي 

الدولي.
وقالت مص��ادر مواكبة، ان بارزاني 
وناق��ش  اللعيب��ي  م��ع  اجتم��ع 
اجلانبان املسائل اخلالفية بني أربيل 

وبغداد بشأن مسألة النفط.
وف��ي إطار هذه الزيارة، عقد رئيس 
وزراء إقليم كردس��تان، في مدينة 
س��ان بط��رس ب��ورغ إجتماعاً مع 
مديري ومس��ؤولي ش��ركة روس، 
كبرى ش��ركات القطاع النفطي 

الروسي.
وخ��الل اللق��اء جرى بحث س��بل 
التع��اون ب��ني إقلي��م كردس��تان 
وشركة روس النفطية في الوقت 
احلاضر واملس��تقبل، وآلية إليجاد 
ف��رص اإلس��تثمار للش��ركة في 

اإلقليم واإلستمرار في عقد مثل 
ه��ذه اللق��اءات واإلجتماعات بني 

اجلانبني.
عاملياً، هب��ط خام القياس العاملي 
مزي��ج برنت إلى م��ا دون 50 دوالرا 
للبرمي��ل أم��س اجلمع��ة متجها 
لتكب��د ثاني خس��ارة أس��بوعية 
عل��ى التوال��ي بفعل اخمل��اوف من 
أن ق��رار الرئي��س األمريكي دونالد 
ترام��ب االنس��حاب م��ن اتفاقية 
مكافح��ة تغي��ر املناخ ق��د يعزز 
أنش��طة احلفر للتنقيب عن اخلام 
ف��ي الواليات املتح��دة مبا يزيد من 

تخمة املعروض العاملي.
وانخفض برنت في العقود اآلجلة 
96 س��نتا ع��ن اإلغ��الق الس��ابق 

ليصل إلى 49.67 دوالر للبرميل.
ونزل خام غرب تكساس الوسيط 
األمريك��ي 95 س��نتا إل��ى 47.41 

دوالر للبرميل.
ويتجه اخلامان إلى تكبد خس��ارة 

أسبوعية تقارب خمسة باملئة.
ولقي انس��حاب الواليات املتحدة 
العاملي��ة   2015 اتفاقي��ة  م��ن 
التاريخي��ة ملكافحة تغي��ر املناخ 
إدان��ة م��ن حلفاء واش��نطن وأثار 
النف��ط  إنت��اج  أن  مخ��اوف م��ن 

األمريكي قد يزيد بوتيرة أسرع.
وف��ي األس��بوع املاض��ي زاد إنتاج 
اخلام األمريك��ي بالفعل نحو 500 
أل��ف برمي��ل يوميا عن مس��تواه 
قبل ع��ام، وهو ما يق��وض جهود 
أوب��ك الرامي��ة لتصري��ف تخمة 

املعروض العاملي.
والتق��ت منظمة البلدان املصدرة 
للبت��رول مع ع��دد م��ن املنتجني 
خارجها في فيينا األسبوع املاضي 
لتمديد اتفاق خفض اإلنتاج بواقع 

1.8 ملي��ون برميل يوميا تس��عة 
آذار  أش��هر أخ��رى حت��ى نهاي��ة 

.2018
غير أن أسعار النفط هبطت بعد 
التوص��ل لالتف��اق وس��ط تطلع 

البعض لتخفيضات أكبر.
وقال إيجور سيتشن رئيس شركة 
روس��نفت أكبر منت��ج للخام في 
روس��يا ي��وم اجلمع��ة إن منتجي 
النفط األمريكيني قد يضيفون ما 
يصل إلى 1.5 مليون برميل يوميا 

لإلنتاج العاملي في العام املقبل.
ونزلت أس��عار النفط نحو تسعة 
أوب��ك متدي��د  ق��رار  باملئ��ة من��ذ 

التخفيضات في 25 أيار.
ومما يقوض اجله��ود الرامية لكبح 
اإلم��دادات أيضا تنامي اإلنتاج في 
العضوين  البلدين  وليبيا  نيجيريا 

في أوبك املعفيني من االتفاق.

لوك أويل الروسية تسعى لخفض إنتاجها من الخام العراقي

»سومو«: 3.262 مليون برميل يوميًا صادرات أيار النفطية 

جهاد: إن اإلحصائية 
األولية الصادرة 
عن شركة تسويق 
النفط »سومو« 
تشير إلى تصدير 
نحو 101 مليون 
برميل، بمعدل 
يومي بلغ 3 ماليين 
و262 ألف برميل

أحد احلقول النفطية في البالد

بغداد ـ الصباح الجديد:
بلغت ايرادات اجلمارك عبر منفذ س��فوان احلدودي 

اكثر من 17 مليار دينار خالل شهر ايار املاضي.
ق��ال مدير جمرك منفذ س��فوان احل��دودي عباس 
كاظم في بيان صحاف��ي، ان »ايرادات اجلمارك في 
مركز منفذ س��فوان بلغت ذروتها في ش��هر آيار 
املاضي حيث قدر ب�17072663000 س��بعة عشر 
مليار وس��بعمائة وستة وعش��رين مليون وثالثة 

وستون الف دينار«.
واض��اف البيان، ان »هذا نتيجة العمل بنحو دقيق 
في تطبيق نظام التعرفة اجلمركية وجهود االدارة 
اجلمركي��ة بالرغم م��ن عدم أهلية املنفذ وس��وء 

اخلدمات املوجودة بداخله«.

لندن ـ رويترز:
تراجع الذهب أمس اجلمعة إلى أدنى مس��توى له 
في أسبوع مع صعود أسواق األسهم والدوالر بعد 
صدور بيان��ات إيجابية عن وظائف القطاع اخلاص 
األمريكي والتي عززت على ما يبدو احتماالت رفع 

أسعار الفائدة هذا الشهر.
ويترقب املس��تثمرون صدور بيان��ات الوظائف في 
القطاعات غير الزراعية األمريكية في وقت الحق 
يوم اجلمعة بحثا عن دالئل يسترش��دون بها على 

توقيت رفع الفائدة.
وانخفض الذهب في املعامالت الفورية 0.3 باملئة 
إلى 1262.10 دوالر لألوقية )األونصة( بعدما المس 
في وقت س��ابق أدنى مس��توياته منذ 26 أيار عند 

1258.60 دوالر لألوقية.
ونزل املعدن األصفر 0.4 باملئة منذ بداية األس��بوع 
وقد يس��جل أول خسارة أس��بوعية له في أربعة 

أسابيع.
وتراجع الذه��ب 0.5 باملئة في العق��ود األمريكية 

اآلجلة 0.5 باملئة إلى 1264.40 دوالر لألوقية.
وتس��ارع نش��اط املصانع األمريكية ف��ي أيار بعد 
تباط��ؤه على مدى ش��هرين متتاليني في حني زاد 
أرب��اب العم��ل بالقط��اع اخلاص وتي��رة التوظيف 
مبا يش��ير إل��ى أن االقتصاد يس��تعيد زخمه بعد 

صعوبات واجهها في بداية السنة.
ويفرض رفع أس��عار الفائدة ضغوطا على أسعار 
الذهب كون��ه يزيد م��ن تكلفة الف��رص البديلة 

الضائعة على حائزي املعدن الذي ال يدر عائدا.
وتراجعت الفضة 0.7 باملئة منذ بداية األسبوع في 
حني نزل البالتني 2.6 باملئة ويتجه املعدنان لتكبد 

أول خسائرهما األسبوعية في أربعة أسابيع.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
صعد املؤش��ر فايننش��ال تاميز 100 البريطاني إلى 
مس��توى قياس��ي جدي��د أمس اجلمع��ة مدعوما 
مبوج��ة بيانات اقتصادية إيجابية رفعت األس��هم 

في األسواق األوروبية.
وزاد املؤش��ر س��توكس 600 لألس��هم األوروبي��ة 
0.6 باملئة بينما ارتفع املؤش��ر س��توكس ألسهم 
منطقة اليورو 0.9 باملئة وقفز املؤش��ر س��توكس 
50 لألس��هم القيادية مبنطقة اليورو واحدا باملئة، 
وتتجه املؤش��رات الثالثة لتحقيق أول مكاس��بها 

األسبوعية في شهر.
وزاد فايننشال تاميز 100 بنسبة 0.5 باملئة مبا دفعه 
صوب حتقيق مكاسب أسبوعية مسجال مستوى 
قياسيا جديدا عند 7585.4 نقطة. ودفعت بيانات 
إيجابية ع��ن التوظيف والصناعات التحويلية في 
الواليات املتحدة األس��هم العاملية إلى مستويات 

قياسية مرتفعة.
وق��ادت البنوك املكاس��ب ف��ي أوروب��ا وحلقت بها 
أس��هم قطاع الس��يارات مب��ا دفع مؤش��ر داكس 
األملان��ي ال��ذي يضم كثي��را من ش��ركات صناعة 

السيارات للصعود 0.8 باملئة.
وارتفع س��هم بانكو بوبوالري أربعة باملئة ليعوض 
بعض خسائره بعد الهبوط احلاد الذي سجله يوم 

اخلميس بسبب مخاوف متعلقة بسيولة البنك.

17.7 مليار دينار 
إيرادات جمرك »سفوان«

أدنى مستوى للذهب
 في أسبوع 

ارتفاع األسهم األوروبية

تقـرير

الصباح الجديد ـ وكاالت:

وق��ع الرئي��س املص��ري عب��د الفتاح 
السيس��ي قانون االس��تثمار اجلديد 
الذي ط��ال انتظ��ار املس��تثمرين له 
ويهدف إلى تيس��ير أنشطة األعمال 
وإيج��اد حواف��ز لالس��تثمار. ونش��ر 

القانون في اجلريدة الرسمية.
ومن املتوق��ع أن يدعم القانون اجلديد 
اس��تثمارات حتتاجه��ا مصر بش��دة 
من خالل تيس��ير اإلج��راءات اإلدارية، 
بب��دء  املتعلق��ة  تل��ك  وخصوص��اً 
املش��روعات اجلديدة، وتقدمي املزيد من 
احلوافز للمستثمرين الذين يتطلعون 

إلى ضخ أموال في البالد.
وتتضمن احلوافز خصماً قدره 50 في 
املئ��ة للضريبة على االس��تثمار في 
املناطق األق��ل تنمية ودعماً حكومياً 
لكلفة إدخ��ال املرافق إلى املش��اريع 

اجلديدة.
وقال محمد أبو باشا اخلبير االقتصادي 
ل��دى اجملموعة املالي��ة »هيرميس« إن 
»أبرز ما ف��ي هذا القانون هو أنه مينح 

حوافز لالستثمارات بناء على املواقع 
اجلغرافي��ة ف��ي قطاع��ات ع��دة، في 

شكل إعفاءات ضريبية باألساس«.
يس��تطيع  اجلديد،  القان��ون  ومبوجب 
املستثمرون استرداد نصف ما دفعوه 
لالس��تحواذ عل��ى أراض ملش��روعات 

صناعية إذا بدأ اإلنتاج خالل عامني.
ويعي��د القان��ون أيض��اً مناط��ق حرة 
للقطاع اخل��اص، وهي مناطق معفاة 
من الضرائب واجلمارك، وهي سياسة 
عطلت إقرار القانون بسبب اعتراضات 
على تبديد إيرادات الضرائب في وقت 

تتقشف فيه البالد.
اخلبي��رة  الدس��وقي  ريه��ام  وقال��ت 
االقتصادية لدى »أرق��ام كابيتال« إن 
القانون يبدو نسخة محسنة مما كان 
قائماً في الس��ابق حي��ث يحدد إطاراً 
زمني��اً لبض��ع عملي��ات إداري��ة لكن 
املس��تثمرين س��ينتظرون املزي��د من 

التفاصيل قبل التدافع إلى مصر.
وأضافت قائلة »القانون تطور إيجابي 
لبيئ��ة االس��تثمار لك��ن الش��يطان 
يكم��ن ف��ي التفاصي��ل«، مضيف��ة 
لي��روا  س��ينتظرون  املس��تثمرين  أن 

الالئح��ة التنفيذية للقان��ون. وقالت 
»يتسم املناخ العام لالستثمار بوجود 
صعوب��ات مع ارتفاع أس��عار الفائدة 
وإصالح��ات الصرف األجنب��ي. ال يزال 

االقتصاد املصري يتعافى«.
وقفز االس��تثمار األجنبي املباشر 39 
في املئة في النصف األول من السنة 
املالي��ة الت��ي تنتهي في ال��� 30 من 

حزيران إلى 4.3 بليون دوالر.
وفي تش��رين الثان��ي املاض��ي أنهت 
مص��ر، أكثر ال��دول العربية س��كاناً، 
ربط عملتها بال��دوالر وقبلت برنامج 
ق��رض ألج��ل ث��الث س��نوات بقيمة 
12 بلي��ون دوالر م��ن »صن��دوق النقد 
الدولي« مرتبطاً بإصالحات اقتصادية 
طموحة في إطار محاولة الس��تعادة 
تدفق��ات رؤوس األم��وال التي نضبت 
بع��د انتفاض��ة 2011 الت��ي أبع��دت 

املستثمرين والسياح.
ورفع »البنك املركزي املصري« أس��عار 
نقط��ة   200 األساس��ية  الفائ��دة 
أس��اس في 21 أيار في محاولة لكبح 
التضخم الذي جتاوز 30 في املئة وهو 
أول رف��ع للفائ��دة من��ذ زي��ادة بلغت 

300 نقطة أساس في تشرين الثاني 
املاضي.

عل��ى صعي��د آخر، ق��ال وزي��ر املالية 
عم��رو اجلارح��ي، إن الس��ندات التي 
أصدرتها وزارة املالية مؤخرا بقيمة 3 
ملي��ارات دوالر جاءت بواقع مليار دوالر 
للس��ندات أج��ل 10 س��نوات، و1.25 
مليار للس��ندات أجل 30 سنة، و750 

مليونًا أجل 5 سنوات.
وأوض��ح الوزي��ر، أن %46 من الطلبات 
على السندات جاءت على أجل ال�30 
س��نة، و%34 ج��اء ألجل 10 س��نوات 

و%20 للسندات أجل 5 سنوات.
الس��ندات  عل��ى  اإلقب��ال  أن  وأك��د 
العاملي��ة  األس��واق  ف��ي  املصري��ة 
خصوًصا في اآلج��ال الطويلة يعني 
الثقة في االقتصاد املصري ومقدراته 

على املدى الطويل.
وع��ن حزم��ة احلماي��ة االجتماعي��ة 
اجلدي��دة التي وافقت عليها احلكومة 
قال اجلارحي إنها تبلغ 46 مليار جنيه، 
منه��ا 23 مليارا لزيادة املعاش��ات و7 
الضريبي  باإلعف��اء  مليارات خاص��ة 

للشرائح الضريبية الدنيا.

أصدرت سندات بقيمة 3 مليارات دوالر

مصـر توّقـع قانـون استثمـار جديـد
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بغداد ـ الصباح الجديد: 
تراجع��ت مبيع��ات البن��ك املركزي 
العراقي من العمالت األجنبية خالل 
م��زاده إلى نح��و 151.2 مليون دوالر، 
ف��ي مقابل 155.69 مليون دوالر مبزاد 
ي��وم األربع��اء بإنخفاض بل��غ 4.49 

مليون دوالر، بحسب بيان املركزي.
ونوه املركزي بأن املزاد املُنفذ هو نتائج 

املزاد املقرر األحد 4 يونيو اجلاري. 
وأضاف املركزي في البيان، أن س��عر 
الص��رف بلغ 1182 دين��اراً لكل دوالر 
ف��ي امل��زاد املنعق��د مبش��اركة 38 
للتحوي��ل  ش��ركات  و10  مصرف��اً، 

املالي.
وأش��ار البن��ك ف��ي البي��ان، إلى أن 

حجم املبال��غ املبيعة لتعزيز أرصدة 
املصارف في اخلارج بلغ نحو 117.01 
ملي��ون دوالر، في ح��ني كانت كمية 

املبيعات نقداً 34.19 مليون دوالر.
وأوض��ح املركزي في البي��ان، أن بيع 
املبال��غ احملول��ة حلس��ابات املصارف 
في اخلارج يكون بس��عر 1190 ديناراً 
ا البيع النقدي فيكون  لكل دوالر، أمَّ

بالسعر ذاته.
على صعيد متصل، عّبرت جهات في 
مؤسسات دولية وخبراء اقتصاديني 
عراقيني عن اهتمامهم ودعمهم ملا 
اعتمده البن��ك املركزي العراقي من 
آليات وضوابط لبيع وش��راء العملة 

األجنبية. 

ورأت تل��ك اجله��ات ان التعليم��ات 
االخي��رة للبنك املركزي انطوت على 
معايي��ر عابرة للحكم الش��خصي 
ومت بناءه��ا على اس��س علمية متّيز 
بني املص��ارف وفقا الدائها والتزامها 
بأس��س االمتث��ال وف��ي مقدمتها 
مكافح��ة غس��ل األم��وال ومتوي��ل 
اإلرهاب وتوفير الس��يولة واالسهام 

في التنمية.
وتوقع��ت تل��ك اجلهات ان تس��هم 
ضواب��ط االمتثال الت��ي وضعت في 
رف��ع مس��توى اداء املص��ارف إذ انها 
تغّل��ب التنافس��ية ب��ني املص��ارف 
ف��ي مس��تويات ارتقاءه��ا مبفاهيم 

االمتثال وضوابطها.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلن وزير الطاقة السعودي، خالد 
الفالح، أم��س اجلمعة، أن صندوق 
االس��تثمارات املباش��رة الروس��ي 
والصن��دوق الس��يادي الس��عودي 
يعتزمان تأسيس صندوق مشترك 
بقطاع  لالس��تثمار في مش��اريع 

الطاقة.
ج��اء تصري��ح الفالح خ��الل قمة 
لرؤساء ومدراء الشركات النفطية 
العاملي��ة عق��دت، ام��س اجلمعة، 
على هامش منتدى »بطرس��بورغ 
االقتص��ادي الدول��ي«، والذي جمع 
سياسيني واقتصاديني من مختلف 

بلدان العالم.

ونقلت وكالة »تاس« الروسية عن 
الفالح قوله إن الصندوق املشترك 
سيخلق فرصا للشركات الروسية 
لالس��تثمار ف��ي اململك��ة وبلدان 
أخرى، كما أكد اس��تعداد الرياض 
بح��ث إمكاني��ة االس��تثمار ف��ي 
شركة »أوراسيا دريلينغ كومباني« 

للخدمات النفطية.
االس��تثمارات  صن��دوق  وكش��ف 
املباشرة الروس��ي، في اليوم األول 
الروس��ي،  من منتدى بطرس��بوغ 
ع��ن اتف��اق مبدئ��ي م��ع صناديق 
الش��رق  ف��ي  رائ��دة  اس��تثمارية 
ف��ي ه��ذه  لالس��تثمار  األوس��ط 

الشركة.

وكانت موس��كو والرياض أطلقتا، 
صندوق��ا   ،2015 الع��ام  صي��ف 
مشتركا لالس��تثمار في مشاريع 
بروس��يا، الس��يما ف��ي مش��اريع 
البنية التحتية والزراعة. وفي إطار 
هذه الشراكة، تستثمر السعودية 

10 مليارات دوالر.
والس��عودية،  روس��يا  وقعت  كما 
ف��ي وق��ت س��ابق م��ن األس��بوع 
اجلاري، مذكرة تفاهم لالس��تثمار 
ف��ي مش��روع تطوير موق��ع مطار 
زي��ارة  خ��الل  »توشينو«الس��ابق، 
ولي ولي العهد الس��عودي األمير 
محمد بن س��لمان آل س��عود إلى 

العاصمة الروسية.

مبيعات المركزي تنخفض
 4.5 مليون دوالر

صندوق روسي سعودي 
لالستثمار في الطاقة

الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي
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باريس ـ وكاالت:

تنظر نوغوباال املهاجرة املقيمة 
في مركز إلي��واء طالبي اللجوء 
ف��ي فرنس��ا، إل��ى أظافرها ثم 
إلى املرآة لترى ش��عرها، وتقول 
بفرح »لقد أعادوا لي شيئاً من 
جمالي« ف��ي صالون »جوزفني« 
باري��س الذي  التضامن��ي ف��ي 
النس��اء على  يس��اعد ه��ؤالء 
الش��عور »بأنهن مث��ل غيرهن 

من النساء«.
قبل س��تة أش��هر وصلت هذه 
الش��ابة الهارب��ة من س��احل 
العاج مع طفليها ألنها ال تريد 
أن تُخت��ن ابنته��ا، ومن��ذ ذلك 
احلني وهي تنتظر رداً من املكتب 
الالجئ��ني  حلماي��ة  الفرنس��ي 
وعدميي اجلنس��ية حول طلبها 

للجوء.
هونغب��و  س��ورورو  ويق��ول 
الناش��ط في منظم��ة »أس أو 
أس س��وليداريتي« الت��ي تقدم 
يد الع��ون للمهاجرين إن هؤالء 
معلق��ة  »حياته��ن  النس��اء 
بانتظ��ار هذا اجل��واب، ويصعب 
عليه��ن احلديث في أي موضوع 

آخر«.
التجمي��ل  خدم��ات  أن  وم��ع 
ليست من اختصاص املنظمة، 
إال أن القيم��ني عليها وجدوا أن 
ه��ذا النوع من النش��اطات من 
شأنه أن يجعل النساء ينسني 
الوق��ت مش��كالتهن  لبع��ض 

اإلدارية واالجتماعية العالقة.
ونوغوب��اال واحدة من عش��رين 
ألف ام��رأة مهاج��رة ظروفهن 
صعب��ة، منه��ن م��ن تعرض��ن 
للعنف، وهن يستفدن من هذا 
البرنام��ج لتصفي��ف الش��عر 
والتب��رج وتلق��ي الهداي��ا م��ن 
مس��تحضرات جتمي��ل وحل��ّي 

وحقائب، في األيام التي تنظمها 
اجلمعية بني السادس عشر من 
مايو والس��ادس م��ن يونيو في 

خمس مدن في فرنسا.
وتضي��ف دومينيك بوزانس��ون 
املسؤولة في هذه اجلمعية التي 
توزع في كل أس��بوع ما يعادل 
600 أل��ف ي��ورو من امل��واد غير 

الغذائية غير املباعة، واجملموعة 
من 110 مؤسسة »نتوجه بهذا 
البرنام��ج إلى النس��اء اللواتي 
لم تعد يعرفن تصفيف الشعر 
والتزيني، بسبب ضيق الوقت أو 

الفقر«.
وتابع��ت »م��ن ش��أن ذل��ك أن 
يس��هم في اس��تعادة ثقتهن 

بأنفسهن«. وبحسب اجلمعية، 
يعيش تس��عة ماليني شخص 
في فرنسا حتت عتبة الفقر، 53 

% منهم من النساء.
أح��د  مول��و  جولي��ان  ويب��ني 
ف��ي  املتطوع��ني  املصفف��ني 
ش��مال  الواق��ع  الصال��ون 
العاصم��ة »فيما يتعلق بصبغ 

الشعر، علينا أن نرّكب األلوان، 
والنتائج ال تكون دائماً كما هو 
متوق��ع«، لكن��ه ي��رى أن ما هو 
مهم فعالً هو »الوقت اخملصص 

لهؤالء النساء«.
وتابع املصفف البالغ من العمر 
38 عام��اً إن املواد املس��تعملة 
لهذا املش��روع مصدرها حصراً 
تبرعات إحدى الشركات الكبرى 
في ه��ذا اجمل��ال، ل��ذا »ال يتوفر 
كل ش��يء، بل علين��ا أن نتدبر 
أمرنا«، بحس��ب ما يشرح فيما 
هو ميرر املقص في ش��عر إحدى 

املهاجرات.
م��ن  جولي��ان  ينته��ي  ح��ني 
تصفيف ش��عرها، وهي شابة 
من الكونغو تدع��ى فيرجيني، 
يض��ع مس��حوقاً أبي��ض على 

رأسها.
وتعرب فيرجيني عن س��عادتها 
ألنها متكن��ت أخيراً من العناية 
بش��عرها وإزالة اإلضافات التي 

كانت فيه.
فيرجين��ي وصلت إلى فرنس��ا 
قب��ل عام ونصف الع��ام تاركة 
في بلدها أطفالها الثالثة. ولم 
يك��ن بحوزته��ا س��وى حقيبة 
فيه��ا س��روال واح��د وقميص 
واح��د تق��ول: »ال أملك ش��يئا 
هن��ا وال ميكنن��ي أن أع�ود إل�ى 

بلدي«.
وتضيف »لكنني س��عيدة اآلن 
ألنن��ي في هذا الصال��ون، نحن 
ف��ي حاجة إل��ى ش��يء كهذا، 

أقصد نحن النساء«.

نوع من النشاطات التضامنية المجانية والمواساة الناعمة

صالون تجميل باريسي يعيد لالجئات الثقة بالنفس

من داخل الصالون الباريسي

فنجان قهوة يوميًا يلجم سرطان الكبد
أف��ادت دراس��ة بريطانية حديثة بأن ش��رب فنج��ان واحد من 
القه��وة يومًي��ا ميك��ن أن يقلل من خط��ر اإلصابة بس��رطان 

الكبد.
الدراس��ة أجراها باحثون بجامعة س��اوثهامبتون البريطانية، 
 )British Medical Journal( دوري��ة  ف��ي  نتائجه��ا،  ونش��روا 
العلمية، ولكش��ف العالقة بني ش��رب القه��وة، والوقاية من 
س��رطان الكبد، قام فريق البح��ث بتحليل بيانات أكثر من 26 
دراس��ة أجريت في هذا الشأن، تضمنت أكثر من 2 مليون و25 

ألف مشارك.
ورصد الباحثون عدد أكواب القهوة التي يش��ربها األش��خاص 
يومياً، وم��ا إذا كانت القهوة حتتوي عل��ى الكافيني أو منزوعة 
الكافيني. وأثبتت النتائج، أن األش��خاص الذين يش��ربون كوبًا 
واحًدا م��ن القهوة يومًيا، أقل عرضة خلطر اإلصابة بس��رطان 

الكبد بنسبة 20%.
ووج��د الباحثون أن من يش��ربون كوبني على األق��ل يومًيا، فإن 
خطر اإلصابة بسرطان الكبد يقل لديهم بنسبة %35، بينما 
من يش��رب 3 أكواب يومًيا، تنخف��ض لديهم مخاطر اإلصابة 

بسرطان الكبد بنسبة 50%.
وأكد فريق البح��ث أن القهوة املنزوعة من الكافيني حتمي من 
اإلصابة بسرطان اخلاليا الکبدية، ولکن تأثيرها أقل من القهوة 
التي حتت��وي على الكافيني. وق��ال الباحث��ون إن القهوة غنية 
باملركبات املض��ادة لألكس��دة، املضادة لاللتهاب��ات، واملضادة 

للسرطان.

سمنة األطفال تزيد خطر
إصابتهم بنوبات القلب

كشفت دراسة كبيرة جديدة أن السمنة في مرحلة الطفولة 
تزيد من خطر االصابة بنوبات القلب والسكتات الدماغية في 

مراحل الحقة من احلياة.
وبحسب الدراسة، التي نقلتها صحيفة ديلي ميل البريطانية، 
ف��إن االطف��ال الذين عان��وا من الس��منة في عمر العاش��رة 
أصيبوا بتلف في الش��رايني بعد ذلك ب 25 عاما حتى في حال 

خسارتهم لبعض الوزن في السنوات الفاصلة بني الفترتني.
وخلص��ت النتائج التي توص��ل إليها باحثون بجامعة س��ري 
البريطاني��ة “ إل��ى أن األطف��ال البدناء أكثر عرض��ة لالصابة 
بتصلب الشرايني في مرحلة ما قبل االصابة بالسكري وارتفاع 
ضغ��ط الدم ف��ي مرحلة الكب��ر “ ، وهي جميعها مش��كالت 
تزيد من خطر االصابة بأمراض القلب والس��كتات ومشكالت 

األوعية الدموية في مراحل الحقة من احلياة.

 المشي مدة 25 دقيقة يوميًا
يحد من آثار الخرف

وجدت دراس��ة جديدة أن املش��ي ملدة 25 دقيقة يومياً ميكن أن 
يحسن من وظائف الدماغ مع التخفيف من آثار اخلرف.

ودرس الباحثون في كندا حالة 38 من البالغني، ممن يعانون من 
ضعف اإلدراك الوعائي، الس��بب الثاني األكثر شيوعاً للخرف، 

بعد مرض الزهامير.
ووج��د الباحثون أن الذين مارس��وا املش��ي الس��ريع، مبعدل 3 

ساعات في األسبوع، شهدوا حتسنا في وظيفة الدماغ.
ويعد الدماغ من أهم أعضاء جسم اإلنسان، ويتطلب احلفاظ 
على صحته، تدفق الدم بنحو جيد إليه، لتقدمي املواد الغذائية 

املطلوبة ألنسجته.
ويش��ير ضع��ف اإلدراك الوعائي، إلى تط��ور حالة اخلرف، حيث 

يرجع األمر إلى ضعف أو تضرر بعض أنواع األوعية الدموية.
وذكر الباحثون أن التمارين الرياضية قد تفيد الدماغ، من خالل 
زي��ادة عوامل منو اخلاليا، كما تعمل على حتس��ني صحة القلب 

واألوعية الدموية، وكذلك الصحة الدماغية الوعائية.

ان  مخت��ار احمللة في بغداد ل��م يكن معروفاً 
في العهد العباس��ي وفي فت��رة طويلة من 
العه��د العثماني وطب��ق الول مرة في بغداد 
س��نة 1835 بعد مضي ست س��نوات على 
صدور نظام اخملتارين العثماني لس��نة 1829 
في زمن حركة االصالح التي قادها السلطان 
العثماني محمود الثاني حيث جرت انتخابات 
اخملتارين حملال بغداد زمن والي بغداد علي رضا 
باش��ا الالزر الذي حكم بغ��داد منذ القضاء 
على عهد املماليك س��نة 1831 حتى يسنة 
1842 حيث حل واليا على بغداد محل الوالي 
اململ��وك داوود باش��ا واس��تمر تطبي��ق هذا 
النظ��ام في بغداد لفترة طويلة بحدود املائة 
س��نة حتى ص��در قان��ون ادارة البلديات رقم 
(84( لس��نة 1931 والذي نظم االمور اخلاصة 
باخملتاري��ن . واذا كان الوال��ي علي باش��ا اكثر 
ضرراً عل��ى بغداد من ال��والة املماليك لكنه 
تولى اج��راء اول انتخابات للمختارين س��نة 
1835 حي��ث مت انتخ��اب مخت��ار اول ومختار 
ث��ان ل��كل محل��ة بغدادي��ة واوكل له��ؤالء 
اخملتارين االحتفاظ بس��جل االح��وال املدنية 
لس��كان احمللة ويتم ادراج الوقائ��ع واالموال 
واالح��وال الش��خصية في هذه الس��جالت 
من اثب��ات وحتويل ملكية العق��ارات واصدار 
القسامات الش��رعية لتحديد ورثة املتوفي 
وعقود الزواج والط��الق وغيرها من االثباتات 
التي كان ميارسها س��ابقا ائمة احملال تأكيدا 
ملبدأ احالل سلطة الدولة وتأكيدها وتقليل 
نف��وذ رجال الدين الن نظام اخملتارين اعد هذه 
الوظيفة من املناص��ب احلكومية باعتبار ان 
مختار احمللة حلقة الوصل بني س��كان احمللة 
والدوائ��ر احلكومي��ة وكان للمخت��ار مكانة 
عالية لدى الس��كان الن كثيراً من املعامالت 
التي يقدمها س��كان احمللة ال ب��د من توقيع 
اخملتار عليها وختمه��ا بختمه وكان اخملتارون 
حملال بغداد يرتبط��ون بامانة العاصمة وكان 
للمختار دور في حل اخلالفات التي حتصل في 
احمللة وفي حتديد اس��ماء املشمولني باخلدمة 
العس��كرية لوصوله��م الس��ن القانوني��ة 
واش��ترطت التعليم��ات اخلاص��ة باخملتاري��ن 
اجلنس��ية العراقية والق��راءة والكتابة ودفع 
الضريب��ة للدول��ة واكم��ال 25 س��نة م��ن 

العم��ر وع��دم االصابة مب��رض عقل��ي وان ال 
يكون موظفاً في دوائر الدولة وعدم الس��بق 
باحلك��م عليه ع��ن جناي��ة او جنحة مخلة 
بالشرف وان يكون من سكنة احمللة التي يتم 
انتخابه لها وان ال يكون دالال في دوائر الطابو 
أي دوائر التس��جيل العقاري ويتولى انتخاب 
اخملت��ار اهل احمللة ممن ال  تقل اعمارهم عن 20 

سنة .
ويذكر تاريخ بغداد ان أول مختار كان السيد 
طال��ب اغا مختار محلة الكرخ س��نة 1810 
وم��ن مخت��اري العه��د العثماني االس��طة 
حس��ني في محلة الس��نك واالس��طة ترزي 
ف��ي محل��ة الفضل وعب��د ال��رزاق غالم في 
محلة س��راج الدين والس��يد مهدي مختار 
محلة قرة ش��عبان واحلاج سلمان الطعمة 
مخت��ار الكرمي��ات واحم��د املال عل��ي مختار 
محلة الس��ت هدية 1917 وخميس الشيخ 
عل��ي في محلة الش��يخ علي وعبد اهلل في 
محلة حمام املالح 1918 وبعد انتهاء العهد 
العثماني كان هنال��ك : محمد عبد الوهاب 
مختار الفضل 1928 ،وكاكول انطوان مختار 
محلة كم��ب االرم��ن 1923 ،وثي��ان عاكوب 
مختار كمب الديالني 1925 ،واحلاج س��ملنا 
محم��د مختار محلة الدوريني 1927 ،واحمد 
الصحاف مختار محلة الشيخ صندل 1923 
،وفائق امني مختار كدت الكرد ،1934ومحمود 
عبد اهلل في سوق حمادة 11925 ،وعبد الكرمي 
الفريج��ي جامع عط��ا 1922،وصالح قدوري 

الش��يخ عل��ي 1938 ،وابراهي��م محمد راس 
اجلسر 1936 ، وحسن جاسم في جنيب باشا 
1925 ،ومحم��د عل��ي كاظم في الش��واكة 
ورزوق يعق��وب ف��ي محلة الس��ريان 1928 ، 
وابراهيم يوس��ف في محلة البروتس��تانت 
ويعقوب بولس اخلياط في محلة الكاثوليك 
وجاني لورنس في محلة الياسني 1928 ،وعبد 
اهلل حاج محمد في الفحامة 1936 ،وقاسم 
عبد الوهاب في سوق العجمي 1924 ،واحلاج 
محمود بنية في املهدية 1930 ،وعبد احلميد 
ناصر في املشاهدة 1928 ،وحسن النجم في 
عالوي احللة 1926 ،وس��لمان الهاش��مي في 
البارودية 1924 ونعمة احمد في الشيوخ في 
االعظمية 1934 ،وعبود نعمان في السفينة 
االعظمي��ة 1936 واحل��اج عب��د اله��ادي في 
احلي��در خان��ة 1924 ،وعب��د اللطيف صالح 
ش��كر في قهوة ش��كر ،وابراهيم مال عباس 
في القشلة 1934 ،وكاظم جواد في صبابيغ 
االل 1924 ، وورور دح��روج اجلناب��ي في محلة 
الهبنة في الكاظمي��ة 1931 ،ومحمد علي 
حاج كاظم في الش��واكة 1920، وحسقيل 
اصيالن في قنبر علي 1932، ومحمود س��يد 
يحيى في س��وق الغ��زل 1924 ، وعباس عبد 

اهلل في باب الشيخ 1926 .
وكان هنال��ك مخت��ارون ف��ي مح��ال بغداد 
االخ��رى وحس��بنا ان نذكر ان والدنا قاس��م 
ح��رب كان مخت��اراً حملل��ة الزعفرانية س��نة 

1959 بعد سكناها.

مختارو محالت بغداد في نهاية العهد 
العثماني وبداية الحكم الوطني

طارق حرب
تراثيات

بغداد - الصباح الجديد: 
متك��ن فري��ق بحث��ي م��ن مركز 
بح��وث اب��ن البيط��ار التابع الى 
هيئة البحث والتطوير الصناعي 
التاب��ع لوزارة الصناع��ة واملعادن 
من احلص��ول على ب��راءة اختراع 
ف��ي )فعالية املس��تخلص املائي 
لنبات علك البستج على نسبة 
س��كر الدم( من اجله��از املركزي 

للتقييس والسيطرة النوعية.
وقال مدير ع��ام الهيأة املهندس 
عبد الغني فخ��ري آل جعفر في 

تصريح ملركز االع��الم والعالقات 
العام��ة في الوزارة  : أن  أمكانية 
مس��تخلصات  عل��ى  احلص��ول 
اضاف��ة  واحل��ار(  )الب��ارد  مائي��ة 
امليثانول��ي  املس��تخلص  ال��ى 
والهكسان لنبات علك البستج 
ال��ذي   )  BOSWellia SP  )
ينتم��ي ال��ى العائل��ة النباتي��ة 
باس��تعمال    )BUrseraceae)
التقنيات التقليدية ودراسة تأثير 
جتريع كل منهم على مستويات 
س��كر الدم في الفئران اخملتبرية 

املصابة بالس��كري املس��تحدث 
بفعل االلوكسان من النوع الثاني 
يتم ذلك عب��ر الفعالية املتبعة 
في براءة االخت��راع هذه، مضيفاً 
ان تفس��ير عمل مس��تخلصات 
عل��ك البس��تج ف��ي تخفي��ض 
نس��بة الس��كر في ال��دم يعود 
الحتوائ��ه على عدد م��ن اجملاميع 
الفعال��ة للنبات والت��ي اهم ما 
مييزه��ا مادتي االنول��ني واملرتيلني 
الكربوهيدرات  ضم��ن  املدرجتني 
ملا لهما من تأثير مش��ابه لعمل 

االنسولني. 
املعاجل��ة  ب��ان  جعف��ر  آل  وب��ني 
بهذه  احملض��رة  باملس��تخلصات 
االخ��رى  والطرائ��ق  الطريق��ة 
اظه��رت نتائ��ج ايجابي��ة عن��د 
التجري��ع به��ا بع��د مقارنته��ا 
بالعقار الكيمي��اوي الذي يعمل 
على خفض نس��بة الس��كر في 
حني يعمل املس��تخلص النباتي 
على ترمي��م خاليا بيت��ا التالفة 
أضاف��ة ال��ى خف��ض مس��توى 

السكر في الدم.

الصناعة تعلن عن براءة اختراع في علك »البستج» 

حظك اليوم
الجوزاءالثورالحمل

العذراءاألسدالسرطان

القوسالعقربالميزان

مهنياً: قد تقحم نفس��ك في ن��زاع مع أحد 
النافذي��ن ف��ي العم��ل أو في السياس��ة، ما 
يرهقك نفسياً وجسدياً عاطفياً: تندمج في 
أج��واء العالق��ة اجلديدة، ماذا تنتظ��ر وملاذا ال 

حتسم قراراتك مع احلبيب

مهنياً: املعاكس��ة اليوم قد توّلد تش��نجات 
وس��وء تفاه��م، حاذر فاجل��ّو دقيق ج��داً، وقد 
يش��ير إلى تفاقم بعض املشكالت عاطفياً: 
قد متتن��ع عن التعبير عن رغباتك، أو تش��عر 

بفقدان احلماس

مهنياً: لن تعاكس��ك الظ��روف ولن تتعرض 
إلهانة بل تس��مع أخباراً طيب��ة تفرح قلبك 
عاطفياً: مشاعر احلبيب تتغير فجأة جتاهك، 
ح��اول معرفة األس��باب لت��دارك األمور قبل 

تفاقمها

مهنياً: سلسلة من املواقف احلاسمة تضطر 
إل��ى اتخاذه��ا قريباً، وذل��ك يكون ل��ه مردود 
إيجاب��ي على مس��تقبلك املهن��ي عاطفياً: 
تعمل على تبديد سوء التفاهم، لكّنك ترزح 

حتت الضغوط

مهنياً: قد تغضب عل��ى بعض التصرفات أو 
املواق��ف وتتكلم على نحو جارح فتتس��بب 
بخ��الف أو بخصام عاطفي��اً: تفرحك األجواء 
وتنقل��ك إل��ى موقع آخ��ر، فتعي��ش مغازلة 

جميلة مع الشريك

مهنياً: تش��كو التأخير واالنزعاج، وتبدو غير 
مس��يطر عل��ى األوض��اع، ح��اول أن تتجّنب 
االلتباس والنزاع عاطفياً: ال بّد من أنك حتتاج 
إل��ى تعاطف احلبيب وإل��ى وقوفه بقربك في 

أصعب الظروف

مهنياً: تعيش ارتباكاً وتأجيالً لبعض األعمال، 
لك��ن ال تخف على مس��تقبل مش��اريعك، 
فهي تسير باالجتاه الصحيح عاطفياً: الوضع 
يتطّلب منك تفّهماً للحبيب وملواقفه، حرصاً 

على استقرار العالقة

مهنياً: انفتح على احتماالت جديدة وواعدة، 
قد تهت��م بالتاريخ والقص��ص القدمية التي 
تتحدث عن أحداث ماضية عاطفياً: عليك أن 
تساند احلبيب خالل هذا اليوم فهو في أمّس 

احلاجة إليك جراء ما يعانيه

مهنياً: يحالفك احلظ ويوّلد بعض احلركة في 
األمور املالية وتتغل��ب على بعض التحديات 
وحت��دد األولويات عاطفياً: س��ارع إلى التقرب 
من احلبيب بحنان ولطف النه يستحق منك 

هذا بسبب حبه وتفانيه

مهني��اً: اس��تعّد للنج��اح الذي س��تحققه 
بعد اجلهد الكبي��ر والتفاني في أداء مهامك 
عاطفياً: ال تخِف األسرار عن احلبيب، من شأن 

ذلك أن يفقده ثقته بك ويبعده عنك

مهني��اً: تقوم بخطوة فعال��ة وتلفت االنظار 
واالعج��اب، ترت��اح إل��ى الظ��روف االيجابية 
ورؤي��ة  ملوقف��ك  دع��م  هن��اك  واملطمئن��ة، 
مشتركة لألمور عاطفياً: تقّدم حججاً وتبدو 

مقنعاً في احلوار مع الشريك

الحوتالدلوالجدي

عمودي أفقي
1 - رئيس أميركي سابق

 2 – أحد متصرفي جبل لبنان 
 3 – عكس��ها ال يب��اح – ف��ي 

البيضة – سطل
 4 – إبل – أغنية ملطرب االجيال 

عبد الوهاب
 5 – عكسها أبيض }باألجنبية{ 

– أسم شهر آذار 
6 – يحب نفسه – مدخل 

7 – تشاهدنا
 8 – مدين��ة فرنس��ية – ح��ر 

شديد 
 9 – ممثل مصري .

1 – مرفأ في جزيرة بينانغ 
 2 – م��ن النباتات العطرة – 

نصف مليح
 – بش��فتيه  رش��ف   –  3  

متشابهة
 4 – يرجعون 

 5 – جلم اجلماح – يجيد 
6 – متش��ابهان – أثنى ثناء 

طيباً – خارج املدن 
7 – ممثل مصري راحل 

فرنس��ي  سياس��ي   –  8
أشتهر بدهائه 

9 – شتامي .

1كلمات متقاطعة
1
2
3
4
5
6
7
8
9

23456789

مهنياً: ت��ؤدي دوراً إيجابياً وتتلقى معلومات 
جيدة، ح��اول أن تصغي الى حاجات اآلخرين، 
وانفت��ح عل��ى تغيي��ر واحتم��االت جدي��دة 
والعائلية  الش��خصية  عاطفي��اً: ظروف��ك 

تبعدك عن احلبيب هذا اليوم
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عل��ى  واملش��رف  اإلس��كندرية  جامع��ة 
الديواني��ة: إن الديوانية حت��رص على تقدمي 
من��اذج متنوع��ة وم��دارس مختلف��ة م��ن 
الش��عراء املصري��ن والع��رب، وضيف هذه 
األمس��ية هو شاعر مهم من عرب املهجر، 
يقي��م ف��ي نيوزيلندا ول��ه جتربة ش��عرية 
مختلف��ة نقدم��ه جلمه��ور اإلس��كندرية 

للمرة األولى.
وباس��م ف��رات م��ن موالي��د الع��راق ع��ام 
1967، ش��ارك في عدد كبير من األمسيات 
الشعرية في مناطق مختلفة من العالم، 
يكتب الشعر منذ الصبا، واّتضح اهتمامه 

بالش��عر قبل س��ّن العاش��رة، ثم بدأ نشر 
قصائده ف��ي الصحف والدوريات العراقية، 

بدًءا بجريدة »العراق« عام 1987.
وف��ي الثالث والعش��رين من ش��هر أبريل/

نيس��ان من ع��ام 1993 غ��ادر الع��راق إلى 
م بطلب للجوء السياس��ي  األردن، ث��م تقدَّ
عام 1996، وانتقل إلى نيوزيلندا عام 1997، 
وأطال اإلقامة بها، وش��ارك ف��ي كثير من 
اللق��اءات الثقافي��ة والندوات الش��عرية، 
ونشر قصائده في معظم مجالتها األدبية، 
ومتَّ��ت اس��تضافته ف��ي اإلذاع��ة الوطنية 
النيوزيالندي��ة مرات عدة، ف��ي احلديث عن 

جتربته الشعرية وجتارب اآلخرين. انتقل عام 
2005 إلى هيروش��يما. ثم انتقل عام 2008 

إلى جمهورية الوس، وانتقل عام 2011 إلى 
اإلك��وادور، ثم إلى اخلرطوم )الس��ودان( في 

.2014
وص��در ل��ه بع��ض اجملموع��ات الش��عرية 
)بالعربية( مثل: »أشّد الهديل« عام 1999، 
»خري��ف امل��آذن« ع��ام 2002، »أن��ا ثاني��ًة« 
ع��ام 2006، »إلى لغة الض��وء« عام 2009، 
»بلوغ النهر« عام 2012، »أش��هق بأسالفي 
وأبتس��م« ع��ام 2014. وترجم��ت أعمال��ه 
لإلجنليزية واألس��بانية كم��ا صدر له كتب 
في أدب الرحالت، وصدرت أيضا أربعة كتب 

عن سيرته الذاتية.

كتب عن جتربته الش��عرية والكتابية نحو 
160 ناق��ًدا وش��اعرًا وكاتًبا أجنبًي��ا وعربًيا 
وعراقيًّ��ا، وه��و مهتم بالهوي��ة وتصحيح 
وتوضي��ح  املتوارث��ة،  الش��ائعة  األخط��اء 
االختالفات بن املصطلحات التي لها عالقة 
بالهوي��ة، واألقليات وس��ردياتها وخطابها، 
وكتَب سلس��لة مقاالت في هذا الش��أن، 
ابتدأت مبقالته »العراق اجلغرافية املُ�َغيََّبة« 
والتي كانت ردًّا عل��ى ادعاءات باطلة تزعم 
أن الع��راق وطن اصطنعه اإلجنليز، موضًحا 
باألدل��ة التاريخية واالقتصادي��ة أن العراق 

اقليم جغرافي واضحة معامله.

اإلسكندرية ـ ميدل ايست اون الين:

 تس��تضيف ديوانية الشعر العربي مبكتبة 
اإلس��كندرية في الثامنة والنصف مس��اء 
الش��اعر  الق��ادم  يونيو/حزي��ران   5 االثن��ن 
النيوزيلندي العراقي األصل باسم فرات في 
أمسية شعرية رمضانية يحضرها ويشارك 

فيها نخبة من شعراء اإلسكندرية.
ويقول الدكتور محمد مصطفى أبوشوارب 
رئيس قس��م اللغة العربي��ة بكلية التربية 

»اآلن فق��ط عرف��ت بأن الرق��ص يرافق كل 
شيء املوت, واحلياة, حلظة الذروة , الطيور , 

األشجار الرياح , البحار »
م��ن قصة الرق��ص على مفت��رق األصابع.. 
يضف��ي الكاتب صف��ة احلركة على جميع 
تلك األش��ياء التي ذكرها ولكنها ليس��ت 
احلرك��ة التقليدي��ة التي نعرفه��ا مرافقة 
الهت��زاز األش��جار وحركة الطي��ور بل هي 
حرك��ة مؤط��رة بإط��ار ش��عري )الرق��ص( 
احلرك��ة  ع��ن  املف��ردة  دالل��ة  فتنح��رف 
القاموس��ية الهت��زاز تل��ك األش��ياء , بل 
يضفي عليها نوعا من األنس��نة من خالل 
قصدي��ة احلرك��ة التي هي الرق��ص, ولعل 
الداللة اجلديدة التي اكتسبتها تلك احلركة 
قد اختصرت الكثير من املفردات في تقريب 
الصورة الذهنية التي كان يرمي إليها على 
اختالف مدلوالتها بن رقص احلياة ..ورقص 
امل��وت ..ورقص الطي��ور والبح��ار..... فلكل 

رقصة داللة بعينها.
وب��ن عق��د تلك ال��دالالت يتحقق ش��رط 
اللغ��ة املكثفة الت��ي تتقيد به��ا القصة 

القصيرة جتاوبا مع الس��قف الزمني احملدد 
لها يخضع لغتها لكثافة شديدة جتعلها 
تقترب من لغة الش��عر بل تتس��رب إليها 
في أحي��ان أخرى ..بح��دود حتتفظ للكاتب 
ببصمت��ه اخلاص��ة ؛ فاللغة ه��ي البصمة 
الت��ي متيز مبدع من آخ��ر وهي التي تضمن 

له خصوصيته في النص.
وفي ذات القصة التي بن أيدينا يستحضر 

الزاملي لوحتن مختلفتن ملشهد واحد :
»في تل��ك اللحظة خامرني ش��عور غريب 
وتوضح��ت ل��ي عذوب��ة األصاب��ع عندم��ا 
تتش��ابك مع أخ��رى , كان��ت األصابع فيما 
مضى تخيفني وتبعث في قلبي قلقا مازال 
يرافقني حتى اآلن ؛ كيف ميكنني نسيانها 
لق��د بصم��ت به��ا عل��ى أوراق التحقي��ق 

البيضاء بعد سنوات من االعتقال«. 
مش��هد الرقص أثار في ذهن الش��خصية 
مش��هدا آخر مختلف متاما عن األول على 
أنهما يبثان ضمن حلقة واحدة هي حلقة 
األصاب��ع ومن خ��الل زج الق��ارئ في حدث 
وم��كان وزمان مختلفة متام��ا عن بعضها 

إال أنه��ا حتدث في م��كان واحد وزمان واحد 
وحدث واحد , تل��ك الطاقة الداخلية التي 
اختزنه��ا ذلك النص من خ��الل االنزياحات 
الت��ي جعلت��ه أق��رب بكثي��ر م��ن الن��ص 
الش��عري ولكنها لم تنح��رف إليه لتفقد 
القص خصوصيته ب��ل تتحد معه لتقدم 
نصا متميزا , وهذا مما يحسب للكاتب ذلك 
أن س��حر الش��عر يغري الكثي��ر من كتاب 
القصة إلى درجة تتماهى فيها لغة السرد 
احلكائ��ي مع لغ��ة الش��عر وتضييع حدود 

الكتابة على حد قول عبد الرحمن ياغي .

»كنت أتس��اءل م��ع القمر ع��ن أصدقائي 
وأهلي وأصارح الش��مس عن معش��وقتي 

الوحيدة التي لم أنسها حتى اآلن«
»ه��ا نحن نس��ير م��ع مدينتنا ب��ال هدف, 
نشيخ قبل األوان ومنوت في النهاية بالقرب 
من أحالمنا ليدف��ن بعضنا بعض في أزقة 
صنع��ت نفس��ها خصيصا لتل��ك املهمة 
وأصبحت ش��يئا فش��يئا مقبرة ليس لها 
أصدق��اء ولم يجرؤ بكاء أح��د أو حتى عابر 
س��بيل م��ن الوقوف مج��رد الوق��وف أمام 

أطاللها الهرمة«
ف��ي قص��ة )ه��روب لي��س ببعيد(أنف��اس 
الش��اعر تب��دو واضح��ة ف��ي ه��ذا النص 
املزدحم بالصور التي وظف خدمة لها لغة 
تتج��اوز دالالتها القاموس��ية وكأن للقمر 
والش��مس آذانا تصغي حلديث الشخصية 
الداخلي وتش��اركه في استرجاع ذكرياته, 
وأحالم��ه الت��ي دفن��ت م��ع املدين��ة التي 
ش��اخت وتفاصيل املقب��رة الت��ي أصابها 
الهرم وكأنهم��ا آدميا يخضع لفعل الزمن 
فيترك��ه هرم��ا بعد م��روره الثقي��ل على 

تفاصيل حضوره ....
وف��ي قصة )ح��ذاء املل��ك( يتج��اوز النص 
االنزياح��ات لتق��دمي مس��توى تفكير لدى 
مخلوقات أخ��رى , خوفها , قلقها , وكيف 
يضع الكاتب اصبعه الفني على مستويات 
الذكاء لدى تلك اخمللوقات في حتليل احلدث 
واختالف زوايا النظر في طرح احللول والراوي 
يتح��دث عنها ويق��دم حواراته��ا وخوفها 
وقلقه��ا مما يب��دو لنا س��خيفا اال انه هول 

مفزع ميس وجودها ومملكتها :
»اخلطر محدق من كل صوب, علينا االبتعاد 
عن مناط��ق احلفر والبن��اء واألحذية , نعم 

األحذية »
ورمبا حمل��ت الفكرة مدل��والت أخرى حتيل 
على إطارات أكثر اتساعا تشمل عمومية 
االتف��اق على التعاون ف��ي حماية اململكة 

بغض النظر عن مكوناتها وأفرادها...
يق��دم الزامل��ي ص��ورا رائع��ة م��ن القص 
املزخرف بلغة الش��عر حتفظ للشعر لغته 
وللقص حدوده مكونا بصمة خاصة ينماز 

بها بن أقرانه ضمن نطاق هذا الفن .

نهى جعفر

يغ��ازل احل��رف معناه ف��ي النص��وص التي 
تن��وي أن تفت��ح بابا ب��ن احلقيق��ة واخليال 
ليجس��د خصوصيته وبصمته على أعتاب 
تلك البوابة وفي ذل��ك تكمن فرصة التميز 

وشخصنة النص لكاتبه....
ولعلنا نتفق أن للشعر لغة وللسرد أخرى , 
فالن��ص محكوم بلغة تكونه ال يكونها هو 
من خالل نسجها وترتيب عالقاتها احلضورية 

والغيابية ومن خالل املادة واإلجراء.
والق��ارئ لقص��ص الزاملي يجده��ا  تنماز 
بغناها الفن��ي واللغوي, بتل��ك اللغة التي 
لم تبتعد عن ربط خي��وط رفيعة مع كونه 
ش��اعرا أوال, إال إن تلك اللغة ال تنأى مبادتها 
عن القص بل تنس��ج بينهم��ا وبكل براعة 
نص��ا قصصي��ا مدهش��ا  عل��ى املس��توى 
اللغ��وي والداللي ال يخرج ع��ن إطار فنه بل 
يتداخل مع��ه ليقدمه بنكه��ة ال تكون إال 

للزاملي .

ديوانية الشعر العربي بمكتبة 
اإلسكندرية تضّيف باسم فرات

جتم��ع الدراس��ات الت��ي تناول��ت ملحم��ة كلكامش، 
بأنه��ا نص ش��عري. طه  باقر ي��رى ان امللحمة نّظمت 
بالش��عر البابلي، مثلها مثل النصوص األدبية األخرى. 
ويق��ول فراس الس��واح ف��ي مقدمة كتاب��ه: هو الذي 
رأى.. اع��داد درام��ي مللحمة كلكامش ع��ن النصوص 
األصلي��ة: ملحم��ة كلكام��ش، اول قص��ة ف��ي االدب 
االنس��اني، وهي عبارة عن نص شعري طويل منقوش 
باللغة األكدية البابلية. ام��ا فوزي كرمي، فقد اعتبرها 
في كتاب��ه الصادر حديثا: القل��ب املفكر: اول قصيدة 
مفكرة. وغيرها الكثير من الدراس��ات. فن الشعر في 
ملحمة كلكامش هو كتاب صالح نيازي الصادر عن دار 
امل��دى عام 2007. يتحدث في املقدمة عن قوة وعظمة 
امللحمة. يقول في املقدمة: ما الس��ر في عظمة هذه 
امللحم��ة؟ في تأريخيته��ا؟.... ال ريب ان مؤلف ملحمة 
كلكامش شاعر حاذق، فتقنياته في صناعة الشعر، ال 
تقل عن تقنيات اي شاعر معاصر عربي او اجنبي. ورمبا 
بهذه التقنيات انس��حر ريلكه، كما انس��حر الشاعر 
االنكلي��زي املعاصر ديفيد ال��ذي ترجم امللحمة مؤخرا 
ال��ى اللغة االنكليزية ش��عرا. ويواصل نيازي: ولكن ما 
من احد خصص دراسة خاصة لهذه التقنيات.. وبهذا 
يش��خص نيازي، فراغا مهما، في الدراس��ات الكثيرة 
التي تناولت امللحمة. وني��ازي، لم يزعم انه تناول تلك 
التقني��ات في كتابه ه��ذا، ولكن عن��وان الكتاب: قوة 
الشعر. توحي الى القارئ بأنه يتحدث عن جانب واحد 
ف��ي النص وهو الش��عر. عل��ى عكس الكت��اب الذين 
تناول��وا امللحمة، كان تولد فك��رة الكتابة عنها، ليس 
نتيجة لتعمق الكات��ب بالنص ومحاولة الغوص فيه، 
الكتش��اف املزيد  من الصور والثيم��ات التي لم يصل 
اليه��ا احد، بل ألن��ه اطلع عل��ى كتاب ص��ادر باللغة 
االنكليزية. املش��كلة ان نيازي، يحيل قارئه الى مراجع 
واسماء باللغة االنكليزية، دون حتى ترجمتها، وهو أمر 
يس��تدعي من القارئ بذل جهود مضاعفة في سبيل 
التوصل الى املصادر واالشارات التي جاءت في الكتاب. 
ويدور هنا سؤال مهم: ما دامت امللحمة كتبت شعرا، 
فإن الكتاب يتناول قوة ذلك الش��عر في امللحمة. هذا 
التص��ور قد يتبادر الى قارئ الكتاب. لكن االطالع على 
مضمون��ه واملواضيع التي جاء به��ا، جند انه حتدث عن 
قضاي��ا تناولها اآلخرون بالبحث، كموت انكيدو، قصة 
الطوفان، الع��ودة الى اوروك، رث��اء كلكامش ألنكيدو. 
يتحدث نيازي في فصل واحد فقط عن الوزن الشعري 
في امللحمة اذ ينقل لن��ا رأيا لكاتب انكليزي يقول: ان 
نس��خة ملحمة كلكامش املدونة باللغة اآلش��ورية 
مكتوبة بش��عر م��وزون حر، وفي كل ش��طر منه أربع 
نب��رات، أو وح��دات ايقاعي��ة بينما النس��خة البابلية 
القدمي��ة فأش��طرها أقص��ر، ول��كل ش��طر وحدت��ان 
ايقاعيت��ان. وتن��اول طه باق��ر وكيف انه ح��اول تقليد 
الغربين، لكنه لم يدلنا على تفعيله واحدة، حس��ب 
تعبي��ر ني��ازي. الكتاب هو اض��اءة مهم��ة للملحمة، 
تضاف الى عش��رات الدراس��ات التي تناولت امللحمة، 
وه��و ليس األخير، فامللحمة، خصبة لدرجة انها تقول 
ملن كت��ب عنها: هل من مزيد! لكن الس��ؤال هنا: هل 
حتدث الكتاب عن قوة الشعر في ملحمة كلكامش؟  

قوة الشعر في 
ملحمة كلكامش

سالم مكي

صباح محسن كاظم

حينم��ا أطل��ق محم��ود دروي��ش تلك 
العبارة : لو أردت أن تكون ش��اعراً فكن 
عراقي��اً ..لم يُجانب الص��واب ..فوطن 
الشعر واملالحم والتراتيل من ملحمة 
كلكامش إل��ى اجلواهري ..القوافل من 
الشعراء تتبعها القوافل من املبدعن  
الع��راق،  ب��أرض  يتناس��ل  ..الش��عر 
والش��عراء بعدد نخيله ..وق��د ُكتبت 
الدراس��ات واملؤلف��ات ع��ن  عش��رات 
شعراء العراق من املتنبي إلى من أصدر 
ديوان��ه األول من املبتدئ��ن املعاصرين. 
لكن هذه الدراسة أعدها رحلة علمية 
،وحتليلي��ة ، اس��تحق صاحبها عليها 
ني��ل الدكتوراه ، فلقد حضرت من عام 
80 لليوم عشرات املناقشات للرسائل 
اجلامعية معظمها اعتمد اجلمع  جلهود 
من س��بقه –رمبا حتى ال يذكر املصادر-  
وكأنه من بذل جهده العلمّي لوحده ، 
املنهجية بهذه األطروحة  حققت األثر 
املرجو ،لذلك تس��تحق القراءة ،والثناء 
بتعاطيه��ا املعرف��ّي واجلمال��ّي وف��ق 
التحليل النقدي العميق بهذا الكتاب  
امله��م ) خط��اب اآلخ��ر ف��ي الش��عر 
العراقي الس��بعيني التلقي والتأويل (  
للدكتور علي هاشم طالب الزيرجاوي 
/ الص��ادر ع��ن دار البصائ��ر - بي��روت /
ب373 صفحة ورد مبقدمته ص8 : )) ....

لذا كان البد للبحث من حتديد اخلطاب 
بوصفه رسالة مكتوبة ميكن إيصالها 
بلفظة أو تركيب أو نص  هو في املراتب 
العليا من اإلرس��ال )اخلط��اب( ، واآلخر 
املتك��ّون اجلديد من األنس��اق اللغوية 
والتقانات احلديثة  والثقافية  والتراثية 
بوصفها ممثالت ومثيرات وقيم تسهم 
ف��ي تش��ّكل اخلط��اب وإظه��ار اآلخر 
املتش��ّكل  اجلديد....((.فصل »املؤلف« 
اخلط��اب لغ��ًة واصطالح��اً ، والق��درة 
القصدي��ة  والفاعلي��ة  التواصلي��ة 
أس��اس اخلطاب واملرتكزات في إيصال 
الرس��الة املوجه إلى متلٍق له القابلية 
على أن يصبح منتجاً آخر  يتكئ على 
عوامل عدة  )الزم��ن ،والوعي ،اإلفهام 
،اإلدراك ،والواقع ( س��واء كان ذلك على 
املستوى اإليديولوجي أم اإلنثروبولوجي 
..ويتخلل الفص��ل األول مباحث ملليء 
وتفاصيله��ا  املفاهي��م  ف��ي  الف��راغ 
وش��روحاتها و عالقة اخلط��اب باآلخر 
باملنجز السبعيني ففي املبحث الثاني 
من الفصل األول درس »املؤلف » بعمق 

وجد  خطاب اآلخر األلسني 
اخلط��اب  ب-  املنط��وق   اخلط��اب  أ - 
املكتوب  ليعرج باملبحث الثالث  على 
اخلطاب السبعيني، واسلوبية التلقي  
ث��م  العودة إلى  األصل اللغوي الكبير 
)الق��رآن الك��رمي ( ..ف��ي ص17 : ))  ثمة 
ش��به إجم��اع ب��ن الش��عراء والنقاد 
االنفت��اح  خاصي��ة  عل��ى  احلداثي��ن 

اخلطابي والس��يما القصي��دة احلديثة 
على الرغم من تعدد املس��ميات لذلك 
ف��ي مفه��وم  اآلراء  وتع��دد  اخلط��اب 
العملي��ة التواصلي��ة واختالفها على 
مر األجيال الشعرية واملدارس النقدية 
.....(. وفي الفص��ل الثاني من ص 95 – 
142  اخلط��اب اإلعج��ازي واآلخر  وفي 
الفصل الثالث اخلطاب السيميولوجي 
التأويل��ي  وفق رؤية حتليلية بنقاط 1 - 
اإلشعاع األسطوري 2 - األسطورة حملة 
رمزية 3 - تطويع العنصر األس��طوري 
4 - الزم��كان املقدس اإلس��طوري 5 - 
أس��طرة احلكاية فيم باملبحث الثاني 
م��ن ه��ذا الفص��ل اش��تغل الدكتور 
 -  1 موضوع��ن  عل��ى  اإلزيرج��اوي 
الت��راث والعنونة 2 - االغت��راب الذاتي  
..يؤك��د في ص 163: ) يُش��ّدد  اخلطاب 
الس��يميولوجي عل��ى آلي��ة التولي��د 
الت��ي تتضمنها اخلطاب��ات إذ جتعلها 
ق��ادرة عل��ى اإلفص��اح ع��ن أنظمتها 
فاعلي��ة  ومتنحه��ا  الس��يميولوجية 
إنتاج ال��دالالت في س��ياقها الثقافي 
املش��اركة  آف��اق  وفت��ح  والتاريخ��ي 
الفاعل��ة بوس��اطة الق��راءة والتلقي 
الدائمن بفضل م��ا توفره من تأويالت 
تس��هم في إنتاج خطاٍب آخر بأنساق 
متعددة ومرجعيات مختلفة  تس��هم 

باملشاركة في حتقيق أكثر من آخر في 
طيات اخلطاب وقراءته.(

وق��د أش��بع الفص��ل بحث��اً، وتنقيباً 
،وش��رحاً ،وتفكيكاً ..لنصوص شعرية 
درسها بعمق متناه وحفريات جمالّية 
تتس��اوق مع ماهية رؤى الشعر ،ووفق 
ق��راءة حتليلية ترتبط بش��روحاته عن 
األس��طورة  ،والتركيز على اس��طورة 
كلكامش في النص الشعري العراقي 
ألجيال ش��عرية مختلفة ..من عصور 
شتى وأزمنة عديدة حللها املؤلف وفق 
منظومة النق��د التأويلي والتفكيكي 
لبنية أنساق تلك النصوص مبخططات 
الفه��م والتحليل للخط��اب   من ص 
163إل��ى ص 234..يذك��ر د-عل��ي ف��ي 
تقدم��ان  وال��ذات  اللغ��ة   (  :  172 ص 
ع��ن  مختل��ف  بش��كل  األس��طورة 
بنائها املعقد وعلى القارئ أن ينس��ج 
بن��اًء آخ��ر مختلفاً عن بنائه��ا املعقد 
أو أكث��ر تعقيداً، وهذا ما نلمس��ه في 
اخلطاب السابق ، إذ استبدل بامللحمة 
احلقيقي��ة ملحم��ة خيالي��ة مثلتها 
خطاب��اً  لتصن��ع   ، الش��اعرة  ال��ذات 
جديداً يحمل م��ن الغرائبية ما حتمله 
األس��طورة احلقيقية  بأس��لوب خرق 
اللغة ودوال األس��طورة وخ��رق الزمان 
وامل��كان عندم��ا جع��ل للبح��ر جلاماً 

س��وف ميتطي��ه ويحث اخلط��ى بقلٍب 
س��ليم بعيد عن االضط��راب واخلوف 
،فيس��تدعي امل��كان الواس��ع  القلق 
والزمن اآلني املعيش لغة ......(.بالطبع 
يتجل��ى احلض��ور األس��طوري بالرم��ز 
الذي يعتمده الشاعر ،وأحياناً يختلط 
الواقع��ي باملتخيل واألس��طوري كما 

يذكر املثال اآلتي :
يا امرأة احلانة

إني أسعى لنشيد األبديَّة
ابني طوفاني ألغيِّر ُطوفانَك 

 يوضح »املؤلف » بالشرح  )لقد انطوت  
الرمزي��ة في اخلطاب على داللة اإلدراك 
الذهني لنشيد األبدية املتصل برحلة 
ني��ل اخلل��ود عن��د جلجامش بنس��ق 
الن��داء لني��ل اخللود األب��دي عبر رحلة 
غير متحققة إالّ ف��ي املتخّيل ))الذات 
واللس��ان(( تقترن برحلة غرائبية لنيل 
اخلل��ود الذات واآلخ��ر ))احلبيب��ة (( في 

الوقت نفسه .....(.
وق��د ب��ذل الدكت��ور علي هاش��م  ما 
بوس��عه  من حتليل معتمداً على نقاد 
م��ن املدارس احلديثة عاملي��اً وعربياً في 
تفكيك النص��وص  واإلج��راءات التي 
عم��د وعمل عل��ى تس��ويق طروحاته 
عنه��ا  تصل بالق��ارئ واملتلقي لفهم  
التأوي��ل واآلخر في اخلطاب الش��عري 

العراق��ي الس��بعيني فف��ي فصل��ه 
الراب��ع من الكت��اب القّي��م » اخلطاب 
الفينومينولوج��ي التأويلي » ليناقش 
ويعال��ج  املباحث التفصيلية  املبحث 
األول : فاعلية احللم في اخلطاب اآلخر:

1 - يوتوبي��ا ال��ذات وزمناكي��ة املغلق 
واملفتوح:

2 - فنتازيا الذات في مواجهة اآلخر :
3 - الرؤيا احلاملة :

 فيم��ا ناقش باملبح��ث الثاني من ذات 
الفص��ل موضوعات  تتعلق بالطفولة 

وصدى التذّكر 
1 - الوعي املزدوج ورثاء الذات :

2 - ص��دى الذاك��رة وحركي��ة الزم��ن  
فيما اجنز مببحثه الثال��ث قراءة واعية 
ومعمق��ة في مرايا الذات في مواجهة 

اآلخر : 

1 - املرآة )نسق احلضور والغياب (:
2 - الظ��ّل )نس��ق التوحد والتالش��ي 

(.في توطئة ص 237:
)ال ميكن بأية حال م��ن األحوال اختزال 
ال��ذات بصورة كامل��ة ، ألن غايتنا في 
البح��ث التوس��ط التفكي��ري عل��ى 
الوض��ع املباش��ر لل��ذات الفاعلة كما 
يُعبَّر عنها بصيغ��ة املتكلم )أنا أفكر 

() أنا أوجد(....(.

الشعر العراقي بدراسة مهمة 

محمود دوريش

كتابة

رأي

حميد الزاملي.. قصص تقطر شعرًا

صدر له بعض المجموعات 
الشعرية )بالعربية( مثل: 

»أشدّ الهديل« عام 1999، 
»خريف المآذن« عام 2002، 
»أنا ثانيًة« عام 2006، »إلى 

لغة الضوء« عام 2009، 
»بلوغ النهر« عام 2012، 

»أشهق بأسالفي وأبتسم« 
عام 2014.

لقد حضرت من عام 
80 لليوم عشرات 

المناقشات للرسائل 
الجامعية معظمها 

اعتمد الجمع  لجهود 
من سبقه –ربما حتى ال 
يذكر المصادر-  وكأنه 

من بذل جهده العلميّ 
لوحده ، المنهجية بهذه 

األطروحة  حققت األثر 
المرجو ،لذلك تستحق 

القراءة ،والثناء بتعاطيها 
المعرفيّ والجماليّ وفق 

التحليل النقدي العميق 
بهذا الكتاب  المهم 

)خطاب اآلخر في الشعر 
العراقي السبعيني التلقي 

والتأويل(  

حميد الزاملي
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بهذه األسماء 
لن نصل بعيدًا!!

برغ��م ان املباراة مع الش��قيق االردني كان��ت ودية أفرحنا 
ه��دف تنظيمها اكثر بكثير من ه��دف نتيجتها، اال انها 
أعطتنا انطباع أولي عن سياسة وأسلوب السيد )باسم 
قاس��م( في ادارته الفني��ة للمنتخب الوطن��ي العراقي 
الت��ي أجده��ا وأمتن��ى آك��ون )مخطئ��اً( انه يس��ير على 
خطى س��ابقيه من اعتلى صهوة تدري��ب منتخبنا بكرة 

القدم،اللعب االرجتالي.
اخت��الل نظ��ام اللع��ب وعدم انضب��اط لالع��ب العراقي 
تكتيكياً مازال واضحاً ففي احيان كثيرة اختلطت علينا 
حت��ركات الالعب��ن ولم نعد نع��رف مراكزه��م احلقيقية 
واخلبير في كرة القدم يعل��م جيدا ان نظام اللعب يرتكز 
عل��ى توزيع الالعبن عل��ى ارض امللعب م��ن خالل مراكز 
اللع��ب، االولوية للتقيد به��ا وللمرونة ف��ي اإلبداع حّيز 

واسع!.
 رمبا نعطي العذر للس��يد )باس��م قاسم( هذه الفوضى 
التكتيكي��ة، امل��دة القصيرة وع��دم خبرت��ه الكبيرة في 
تدري��ب املنتخبات الوطنية، او النه يفكر كثيرا في نهائي 
غرب االحتاد االس��يوي مع الوحدة السوري ألقت بظاللها 
على رؤية الرج��ل الفنية وهذه االخي��رة حتتاج الى حلظة 

تأمل.
 هل عدنا ال��ى العهد البائد عندم��ا كان مدرب املنتخب 
الوطني هو مدرب كل الفرق -اندية ومنتخبات-املشاركة 
ف��ي البطوالت القاري��ة بايعاز من رئيس االحت��اد حينذاك 
وبجرة قل��م التي تع��ود عليها العراقين حت��ى )يحترق( 
املدرب املس��كن كروياً ويعلن افالسه لتتم معاقبته ثم 
اس��تبداله، ولكم في االحتاد االرجنتيني أس��وة حس��نة 
عندما دفع الش��رط اجلزائي البال��غ 1.5 مليون يورو ملدرب 
نادي إشبيلية )خورخي سامباولي( ليتفرغ ملنتخب بالده، 
عل��ى احتادن��ا املوقر ان يحس��م موضوع م��درب املنتخب 
الوطني ويفرغ الس��يد )باس��م قاس��م( لتأدي��ة مهمته 
الوطنية كي نس��تطيع ان نحكم على مس��توى الرجل 

الفني بإنصاف وشفافية.
األس��ماء املتواجدة في املنتخب الوطني في املدة احلالية 
اذا استثنينا )احمد ابراهيم وسعد عبد االمير( وبنحو اقل 
)على عدنان واحمد ياسن( وأسماء اخرى قليلة حتتاج الى 
)فلترة( و)غربلة( فنية دقيقة وبعمق ألننا بهذه األس��ماء 
م��ع كل االحترام النس��تطيع منافس��ة اي��ران، االمارات، 
السعودية واوزبكس��تان فكيف بكوريا اجلنوبية ، اليابان 
وأستراليا.المناص من عودة )ياسر قاسم(،)جسنت ميرام( 

وغيرهما من املواهب املغتربة.

* مدرب كروي وناقد رياضي

بغداد ـ الصباح الجديد:
يغادر إلى العاصمة اللبنانية بيروت، 
العب املنتخب العراقي وريزا س��بور 
التركي، ضرغام إس��ماعيل، إلجراء 
جراح��ة ف��ي الركبة، بع��د تعرضه 
لإلصابة في مباراة لفريقه ببطولة 
كأس تركي��ا. وقال مصدر مقرب من 
الالعب إنه س��يصل إلى بغداد غًدا، 

قبل أن يتوجه، الثالث��اء املقبل، إلى 
بي��روت، بعد أن أثبت��ت الفحوصات 
الطبية إصابته بتمزق حاد في الرباط 
الصليب��ي، ومت إرس��ال الفحوصات 
إلى طبيب أمريكي في مستشفى 
اجلامع��ة األمريكية ببيروت. وأضاف 
أن ضرغام أبدى أس��فه للغياب عن 
املنتخب خالل الفترة املقبلة، حيث 

ني النفس بلعب مباراة األردن  كان يمُ
ومرتبطة  تاريخية  لكونه��ا  الودية، 

برفع احلظر عن املالعب العراقية.
وأوضح املصدر أن مدة غياب الالعب 
غير محددة إلى اآلن، إال أنه سيغيب 
بشكل مؤكد عن مباراتي املنتخب 
ف��ي تصفي��ات كأس العال��م، أمام 

اليابان واإلمارات.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعل��ن مدرب املنتخب األوملب��ي لكرة القدم عبد 
الغن��ي ش��هد قائم��ة املنتخب التي تس��تعد 
ملواجهة تايالند مرتن في الس��ابع والعاشر من 
شهر حزيران اجلاري، وديًا في العاصمة بانكوك.

وضمت قائمة شهد 24 العبا هم حيدر محمد 
وأحمد باس��ل وأمجد رحيم ونياز محمد وجبار 
ك��رمي ونوزاد عب��د احلمي��د وعلي كاظ��م وأمير 
صباح وعل��ي رحيم وصفاء هادي وبرهان جمعة 
وفرحان ش��كور ومصطفى األمن وعلي لطيف 
وذوالفق��ار عاي��د ورعد فنر ومازن فياض وبش��ار 
س��عدون وحس��ن علي وأحمد جالل وعالء رعد 
وحم��زة عدن��ان وعب��داهلل عبداألمي��ر ومحمد 

جفال.
وقال ش��هد ف��ي تصريحات صحفي��ة »مباراتا 
منتخ��ب تايالند محط��ة اختب��ار حقيقية لنا، 
لالط��الع عل��ى جاهزي��ة الالعبن، خاص��ة وأن 
الفريق لم يتجمع بس��بب اس��تمرارية الدوري 

احمللي«.
وأض��اف ش��هد: »الوق��ت ال��ذي يفصلن��ا عن 
التصفيات اآلس��يوية قليل ج��دا، وذلك يحتم 
علينا اس��تثمار املباراتن أمام تايالند لرفع وتيرة 
التحضي��رات ك��ون الفريق العراقي س��بق وأن 
توج بطال آلس��يا للمنتخب��ات األوملبية وخاض 
منافس��ات دورة األلع��اب االوملبي��ة ف��ي ريو دي 

جانيرو«.

شهد يعلن قائمة بـ 24 العبًا 
لمواجهتي تايالند

جراحة لضرغام إسماعيل في بيروت

بغداد ـ الصباح الجديد:

اك��د وزير الش��باب والرياضة عبد 
احلس��ن عبط��ان، أم��س، ان جناح 
الع��راق ف��ي اول اختب��ار رس��مي 
دول��ي لرف��ع احلظ��ر ع��ن املالعب 
الرياضي��ة ج��اء بجه��ود وتظافر 
اجلميع والس��يما بعد ق��رار االحتاد 
الدول��ي لكرة الق��دم )فيفا( برفع 
احلظر اجلزئي ع��ن مالعب البصرة 
واربي��ل، مثنيا  املقدس��ة  وكربالء 
على مواقف رئيس االحتاد االسيوي 
لكرة القدم الش��يخ س��لمان بن 
ابراهيم جتاه العراق وشعب العراق 
ورياضي��ه ودعمه الكبير مللف رفع 

احلظر.
 وقال عبطان في تصريح ل�)قسم 
االع��الم واالتصال احلكوم��ي( اننا 
نأمل م��ن رئيس االحتاد االس��يوي 
لكرة القدم زي��ارة العراق وحضور 
املب��اراة املقبلة ف��ي ملعب كربالء 
الدول��ي في اطار مس��اعي العراق 
لرف��ع احلظ��ر الكلي ع��ن املالعب 

الرياضية.
 وبن عبطان انه كان واثقا من قدرة 
العراق على اجتي��از االختبار االول 
في ملعب البصرة والذي س��يزيد 
من همتن��ا وطموحاتن��ا للمضي 
قدم��ا في اقام��ة املب��اراة املقبلة 
ف��ي ملعب كرب��الء الدول��ي ومن 
ثم املطالب��ة برفع احلظ��ر الكلي 
وتضيي��ف البط��والت واملباري��ات 

الدولية في العراق.
وف��ي س��ياق متص��ل، اك��د وزير 
الش��باب والرياضة عبد احلس��ن 
عبطان، عمق العالقات التي تربط 
العراق مع االردن في شتى اجملاالت 
الش��بابي  اجملالن  ف��ي  والس��يما 

والرياضي.
ف��ي تصري��ح  واض��اف عبط��ان   
واالتص��ال  االع��الم  ل�)قس��م 
احلكومي( ان زيارة ابن احلسن الى 
العراق تبن اهمية تعزيز العالقات 
الت��ي جتم��ع ب��ن الع��راق واالردن، 
مثمن��ا موقفه الداعم للعراق في 
قضية رفع احلظ��ر عن كرة القدم 

العراقي��ة، وتأكي��ده عل��ى خوض 
املنتخب األردن��ي اللقاء الودي مع 
الع��راق ليك��ون اول منتخب يزور 
البصرة بع��د قرار االحت��اد الدولي 
لك��رة الق��دم )فيفا( برف��ع احلظر 

اجلزئي عن املالعب الرياضية.
وش��هد ملع��ب البص��رة الدولي 
مس��اء ام��س األول كرنف��ال فرح 
رياضي بحضور اكثر من 600 الف 
متفرج اس��تمتعوا مبب��اراة العراق 
انتهت  الت��ي  االردن��ي  وش��قيقه 

بهدف دون مقابل للعراق.
وحق��ق املنتخ��ب الوطن��ي ف��وزاً 

األردن��ي،  نظي��ره  عل��ى  معنوي��اً 
بهدف من دون رد في املباراة الودية 
التي جرت مس��اء أول أمس، على 
ملعب ج��ذع النخلة ف��ي املدينة 
الرياضي��ة بالبص��رة، والتي ت�أتي 
ضمن إطار اس��تعدادات الفريقن 

لالستحقاقات الدولية.
 ب��دأ منتخبن��ا الوطن��ي متحفزا 
وس��ط صيح��ات اجلماهي��ر التي 
م��أت مدرج��ات امللع��ب ، والذي 
وصل ع��دده نحو 59 ألف متفرج ، 
ليتمكن ع��الء عبد الزهرة، من هز 
شباك معتز ياسن احلارس األردني، 

بع��د أن تلقى متري��رة عرضية من 
حمادي أحمد في الدقيقة 15.

ال��ى ذل��ك، أك��د الع��ب املنتخب 
عب��د  ع��الء  العراق��ي  الوطن��ي 
الزهرة، أن أسود الرافدين أسعدوا 
ملشاهدة  املتعطشة  جماهيرهم 
املباريات الدولية على أرض العراق، 
خالل مواجهة األردن، في البصرة.

وقال عب��د الزهرة ف��ي تصريحات 
صحفي��ة »أن��ا س��عيد ج��دا أني 
موجود في هذه املباراة، فاجلماهير 
العراقية طال صبره��ا وانتظارها 
لرؤي��ة منتخبه��ا الوطن��ي يلعب 

عل��ى مالع��ب الوط��ن«.. وتاب��ع » 
اجلماهي��ر العراقي��ة قدمت لوحة 
فنية حضارية، تعكس من خاللها 
احلق ف��ي رفع احلظر ع��ن املالعب 

العراقية«.
وأش��ار إل��ى أن »وج��ود املنتخ��ب 
األردني الشقيق في املباراة ، ليس 
بالغريب على الدول��ة اجلارة، التي 
أكدت ف��ي أكثر من مرة تضامنها 
مع العراق، من��ذ أن كانت حتتضن 
مبارياتنا الدولي��ة، ونحيي موقف 
األردن األخ��وي ونتمن��ى أن يكونوا 
س��عداء في البصرة، وأن ينتفعوا 

فني��ا من املب��اراة، ألنه��م مقبلن 
على استحقاقات دولية«.

وب��ن أن »الطاقم التدريبي اجلديد 
بقيادة باسم قاس��م، يراهن على 
اس��تثمار املباراة بالشكل األمثل، 
ألن الوق��ت املتبق��ي عل��ى مباراة 
الياب��ان ف��ي التصفي��ات قصي��ر، 
وعلين��ا أن نك��ون عونً��ا للجه��از 
الفني لتهيئة األم��ور الفنية في 

املباريات املقبلة«.
من جانب��ه ب��ارك رئي��س اللجنة 
رعد  العراقية،  الوطني��ة  األوملبية 
حم��ودي، حض��ور منتخ��ب األردن 
البص��رة، خلوض  إل��ى محافظ��ة 
املباراة الدولية الودية بكرة القدم 
أمام منتخب الع��راق ، والتي تعد 
أول اختبار عل��ى طريق رفع احلظر 
الرياض��ي املفروض عل��ى املالعب 

العراقية بنحو كامل.
 وق��ال حم��ودي ف��ي تصريح��ات 
الش��كر  نق��دم  أوال   « صحفي��ة 
القومي��ة  للمواق��ف  والعرف��ان 
لأمير عل��ي بن احلس��ن، ودعمه 
الدائ��م للعبة في مختلف احملافل 
ف��ي  أس��هم  بش��كل  الدولي��ة، 
تذلي��ل الكثي��ر م��ن الصعوب��ات 
التي واجه��ت اجلهود التي بذلتها 
العراق حل��ل هذا امللف الش��ائك، 
وإقن��اع املس��ؤولن ف��ي االحتادين 
اآلسيوي والدولي بعدالة قضيتنا 

ومشروعيتها«.
وب��ارك حمودي النج��اح الذي كان 
حليف��ا للمب��اراة، م��ن الناحيتن 
التنظيمية والفنية، على خلفية 
اجلهود الكبي��رة التي بذلتها وزارة 
الش��باب والرياض��ة ، واحت��اد كرة 
القدم، واجلهات املس��اندة األخرى 
س��واء من داخل احملافظ��ة، أو عن 
طري��ق وزارت��ي الداخلي��ة، والنقل 
ف��ي التهيئة املثالية لهذه املباراة، 
املطل��وب،  بالش��كل  وإخراجه��ا 
فض��ال على م��ا يك��ن أن يقدمه 
الالعب��ون من أداء متميز يس��هم 
املتع��ة للجماهي��ر  ف��ي حتقي��ق 
املتعطش��ة لرؤي��ة جنومها وجنوم 
املنتخب��ات األخ��رى وه��م يتبارون 

على أرض عراقية.

»الشباب والرياضة« تؤكد عمق العالقات مع األردن

العراق يدعو بن إبراهيم لحضور مباراة رفع الحظر في ملعب كربالء 
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العواصم ـ وكاالت:

ال تتوق��ف لغة األرقام ب��ن طرفي املباراة 
النهائي التي س��تجرى اليوم في كارديف 
ف��ي دوري أبط��ال أوروبا هذا الع��ام على 
2017، عل��ى طمع ري��ال مدريد في حصد 
اللق��ب 12 ف��ي تاريخه، ليبتع��د برقمه 
أق��رب  ع��ن  شاس��ع  بف��ارق  القياس��ي 
منافس��يه، أو س��عي فري��ق يوفنت��وس 
لكس��ر عقدة املباراة النهائية، التي فقد 

فيها اللقب األوروبي 6 مرات.
فالفري��ق امللك��ي حصد اللق��ب 11 مرة، 
منه��ا 5 مواس��م متتالية خ��الل الفترة 
م��ن 1956 و1960، وكذل��ك أع��وام 1966 
و1998 و2000 و2002 و2014 و2016، ف��ي 
حن خسر املباراة النهائية وحل وصيًفا 3 

مرات، أعوام 1962 و1964 و1981.
الوضع مختلف متاًما بالنسبة ليوفنتوس، 
ت��وج ب��دوري األبطال مرت��ن عامي 1985 
 1973 أع��وام  6 م��رات  و1996، وخس��ره 

و1983 و1997 و1998 و2003 و2015.
إال أن مس��يرة الفريق��ن ش��هدت تبايًنا 
كبيرًا ف��ي لغة األرقام هذا املوس��م، في 
ظل س��عي الريال لدخ��ول التاريخ كأول 

فريق يت��وج باللقب عام��ن متتالين في 
النس��خة اجلديدة، بينم��ا يطمع اليوفي 

في اللقب الثالث.
لع��ب العم��الق املدري��دي 12 مب��اراة في 
»تش��امبيونز لي��ج«، فاز 8 م��رات، مقابل 
3 تعادالت وخس��ارة وحيدة.. س��جل ريال 
مدري��د 32 هدًفا في ش��باك منافس��يه، 
أحرزه��ا 12 العًبا، والهداف كريس��تيانو 

رونالدو )10 أهداف(.
ودفاعًيا، اهتزت ش��باك ري��ال مدريد ب�16 
هدًفا ف��ي 12 مباراة، وحافظ على نظافة 
شباكه مباراة واحدة فقط أمام أتلتيكو 

مدريد بذهاب الدور قبل النهائي.
حص��ل فريق ريال مدري��د على 15 بطاقة 
صفراء، نالها 10 العبن أكثرهم سيرخيو 

راموس، قائد الفريق برصيد 3 بطاقات.
وداف��ع ع��ن قميص ري��ال مدري��د كتيبة 
من 10 جنسيات، هي إس��بانيا، البرازيل، 
فرنس��ا، البرتغ��ال، أملانيا، كرواتي��ا، ويلز، 
وجمهوري��ة  وكولومبي��ا  كوس��تاريكا، 

الدومينيكان.
اعتمد زين الدين زيدان املدير الفني لريال 
مدريد على 23 العًبا طوال مش��وار دوري 
األبطال هذا املوسم، أكثرهم كريستيانو 
رونالدو بالظهور ف��ي 12 مباراة بإجمالي 

1110 دقيقة، يليه احلارس الكوستاريكي 
كيل��ور نافاس باملش��اركة ف��ي 11 مباراة 

بإجمال��ي 1020 دقيق��ة، وأقلهم الالعب 
الش��اب ماريانو دياز، بالظهور بديالً ملدة 5 

دقائق فقط.
ف��ي اجلانب االخ��ر ولدى يوفنت��وس، ففي 

12 مباراة لعبها عمالق الكالش��يو، فاز 9 
مباري��ات، وتعادل 3 مرات، ولم يخس��ر أي 
لقاء. ن��ال العمالق اإليطال��ي 24 بطاقة 
صفراء، حصل عليه��ا 14 العًبا، أكثرهم 
س��امي خضي��رة، وماري��و ماندزوكيتش 
وليوناردو بونوتش��ي بواقع 3 إنذارات لكل 
منه��م. س��جل يوفنت��وس 21 هدًفا في 
دوري األبطال، سجلها 11 العًبا، والهداف 
جونزال��و هيجواي��ن 5 أه��داف، ف��ي حن 
اهت��زت ش��باك يوفنتوس بثالث��ة أهداف 
فق��ط ط��وال مش��وار البطول��ة، وخرج 

بشباك نظيفة في 9 مباريات.
ومثل فريق السيدة العجوز العبون من 12 
جنس��ية، هي إيطاليا، فرنسا، سويسرا، 
البوس��نة، أملاني��ا، البرازي��ل، األرجنت��ن، 

كولومبيا، غانا، املغرب، كرواتيا واجلابون.
أشرك ماسيمليانو أليجري مدرب اليوفي 
25 العًبا طوال مش��وار دوري األبطال هذا 
املوس��م، أكثرهم جانلويجي بوفون )990 
دقيق��ة( ف��ي 11 مب��اراة، وأقله��م امله��ا 
الشاجمب مويس كن باملشاركة كبديل 

في 6 دقائق فقط.
ه��ذا واحتفلت ويلز بوص��ول كأس نهائي 
دوري أبطال أوروبا بحضورِ س��فير نهائي 
كارديف اي��ان راش وحضورٍ رس��مي رفيع 

الفعالي��ات  بانط��الق  إيذان��ا  املس��توى 
املصاحبة لنهائّي اليوم الس��بت. وسط 
اج��راءات أمنية مش��ددة .. وذك��ر االحتاد 
الويل��زي لكرة الق��دم: »العملية األمنية 
التي تستغرق أربعة أيام بن 1 و4 حزيران ، 
ستكون األكبر حلدث رياضي في اململكة 
املتحدة«.وق��ال االحتاد الويل��زي ان اخملاوف 
االمنية كانت العامل خليار اغالق السقف، 
برغم ع��دم وج��ود أي دليل يه��دد إقامة 
النهائي.ل��ن يس��مح للجماهي��ر بجلب 
حقائبهم ال��ى امللعب الذي س��تتقلص 
س��عته إل��ى 66 أل��ف متفرج م��ن أجل 
املباراة، وش��جعوا على استخدام مرافق 
تخزي��ن االمتع��ة ف��ي وس��ط املدينة.. مت 
حثهم ايضا على القدوم الى امللعب قبل 
س��اعتن من موعد ضربة البداية، إلتاحة 
الوقت إلجراء التدقيقات األمنية.سيجند 
نحو 1500 شرطي للخدمة في العاصمة 
الويلزي��ة في نهاية األس��بوع، ويتم دعم 
الوحدات احمللية بضباط متخصصن من 
مناطق أخ��رى في اململك��ة املتحدة.يقع 
ملع��ب »برينس��يباليتي س��تايدوم« في 
وسط كارديف، ما يعني ان هناك طرقات 
س��يتم اقفالها ي��وم املباراة في وس��ط 

املدينة

ايان راش سفيرًا لنهائي كارديف
تقرير

لغة األرقام تشعل صدام ريال مدريد اليوم مع يوفنتوس

جانب من مباراة العراق واألردن »عدسة: محمد عامر«

مفكرة الصباح الجديد

9:45 مساًءريال مدريد ـ يوفنتوس
نهائي دوري أبطال أوروبا بغداد ـ إعالم المركز الوطني:

االقالي��م  ش��ؤون  دائ��رة  أقام��ت 
واحملافظ��ات ممثلة باملرك��ز الوطني 
لرعاية املوهبة الرياضية للسباحة 
أول أم��س دورة تدريبي��ة على قاعة 
احملاض��رات باملرك��ز الوطن��ي لكرة 
الطائ��رة متح��ورت ح��ول ) التغذية 
وعلم التدري��ب والبايوميكانيك ( ، 
حاضر فيها اس��اتذة مختصون في 

هذه العلوم الرياضية احلديثة .
اس��تمرت  التي  التدريبية  التدويرة 
ليوم واحد كانت بإشراف مدير املركز 
الوطن��ي للس��باحة الكاب��نت عبد 
االمير الضاحي وحضرها املسؤولون 
ف��ي الدائرة وِف��ي مقدمتهم مدير 
قس��م املوهبة الرياضي��ة الكابنت 
بس��ام رؤوف ورئيس القسم االداري 
والقانون��ي حامد حنون و مس��ؤول 
شعبة املتابعة بشير جابر وشارك 
فيها نحو خمسن مدرباً في العاب 
رياضي��ة متنوعة منها الس��باحة 
ورف��ع االثق��ال و املصارع��ة و ك��رة 
الق��دم وألع��اب الق��وى وغيره��ا ، 
بقراءة س��ورة  ال��دورة  واس��تهلت 
الفاحتة ترحماً على ارواح ش��هداء 
الع��راق االبرار ، ب��دوره نقل الكابنت 

بس��ام رؤوف حتي��ات املدي��ر الع��ام 
لدائرة شؤون االقاليم السيد طالب 
بالتوفيق  ومتنيات��ه  املوس��وي  جابر 
والنجاح ال��ى األس��اتذة احملاضرين 
ومنهم د. حس��ن علي حس��ن ود. 
هدى مجيد واحملاضرة هالة حس��ن 
علي و املشرفن من املركز الوطني 
للس��باحة ، مش��يداً ب��دور املرك��ز 
في تنضي��ج املواه��ب الالمعة في 
اللعب��ة فضالً ع��ن دوره في مجال 
تطوير قابلي��ات مدربيه العلمية و 

املهنية .
حس��ن  هال��ة  ألق��ت  بعده��ا 
محاضرته��ا اخلاصة ع��ن التغذية 
بش��كل ع��ام وتقس��يماتها ال��ى 
مجموع��ات واهمية كل مجموعة 
في تكوين جس��م االنسان وإمداده 
بالطاقة بالنس��بة للرياضي وغيره 
وكمية السعرات احلرارية املطلوبة 
احلياتي��ة  الفعالي��ات  لتحقي��ق 
واهمي��ة ذلك ف��ي إمكانية حتقيق 

االجناز الرياضي .

»وطني السباحة« يقيم دورًة في 
»التغذية والتدريب والبايوميكانيك«

جانب من الدورة »عدسة: عباس كردي«

الريال ويوفنتوس في لقاء سابق
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اإلعالم هو اإلعالم

جمال جصاني

 إن فلس��فة اإلعالم ووظائفه األساس��ية تبقى دائماً تدور 
ح��ول األركان املتعارف عليه��ا وهي: املصداقي��ة واملهنية 
واملوضوعية. وكل خروج عن هذه األركان يعّرض النش��اط 
اإلعالم��ي ال��ى أض��رار كبيرة تلح��ق بس��معته ومكانته 
وبالتال��ي قدرته عل��ى التأثي��ر وأداء دوره املطل��وب. وألجل 
امتالك إعالم مؤثر وفاعل؛ البد من جتنيبه افخاخ الطائفية 
والذيلية اآليديولوجي��ة والفئوية وضيق األفق وما يرافقها 
من معايير فاس��دة. وهذا ما يجب مواجهته بشجاعة في 
واقعنا الراه��ن املثقل مبثل هذه اآلف��ات املميتة. إن مهمة 
تفعي��ل اإلعالم ال ميك��ن حتقيقها مع بق��اء قواعد اللعبة 
السياس��ية رهن مش��يئة احملاصص��ة الرث��ة، ومعاييرها 
املتناف��رة ومنظومة القيم التي ارتق��ت بالدول، وجميعنا 
يدرك أنها قد حولت املؤسس��ات احلكومية، الى ما يشبه 
اإلقطاعيات السياسية ألحزابها وكتلها وبالتالي خلطابها 
اإلعالمي الضي��ق، والذي يصطدم ال محالة وأركان اإلعالم 

املهني واملستقل الذي أشرنا إليها.
 في ظل نظام للعدالة االنتقالية، يفترض به أن يقّدم مثاالً 
رائداً على اإلعالم  املهني واملس��ؤول، وأن يستقطب بذلك 
أفضل القدرات واملواهب، املتميزة بالنزاهة واإليثار والوعي 
العمي��ق ملا يواج��ه التجربة الفتية م��ن مخاطر وحتديات. 
أي امت��الك مؤسس��ات إعالمي��ة ال تواص��ل إرث وتقالي��د 
النظام املب��اد في إضفاء "روح النص��ر" على كل موبقاته 
وهزائمه النكراء، البد من إيصال رسالة واضحة ومسؤولة 
جلمهور املتلقني؛ عن الطبيع��ة والوظيفة املغايرة لإلعالم 
اجلديد، من دون ذلك سنبقى مكتوفي األيدي أمام اخلسارة 
املتواصل��ة لثقة املراقب احمللي واإلقليمي والدولي، وس��ط 
هذا الس��يل من التقارير الدولية التي تض��ع العراق غالباً 
على رأس قوائمها للبلدان األكثر فس��اداً في شتى احلقول 
ومنه��ا اإلعالم وحرية التعبير عن ال��رأي. نحتاج الى إعالم 
يعيد ترميم العالقة ومد اجلس��ور الى املتلقني من ش��تى 
املس��تويات، عبر املكاش��فة واملصارحة ومساعدتهم في 
الوص��ول ال��ى املعلوم��ة الصحيحة، وعدم التس��تر على 
اإلخفاقات والتي ترافق كل عمل جاد وتدش��يني في حياة 
اجملتمع��ات وال��دول. إن حص��ر مهمة اإلع��الم بالدفاع عن 
الكي��ان الذي ميثله )ظاملاً كان أم مظلوما( يعني خس��ارته 
لنفس��ه كإعالم، وبالتالي حتوله الى أي شيء عدا اإلعالم. 
وألن يحافظ على عنوانه األس��اس )اإلع��الم( عليه أن يبرر 
ذل��ك في كل أنش��طته ومواقفه جتاه ش��تى القضايا، وال 
يتوانى عن تس��ليط الضوء على بؤر الركود والفس��اد في 
موق��ع عمل��ه أوالً وقب��ل كل ش��يء، كي يق��دم املعلومة 
الصحيح��ة للمتابعني واملهتم��ني واجلمهور من جهة، وأن 
يتصدى لوظيفته األس��اس في تقومي العم��ل واالرتقاء به 

بوصفه سلطة رابعة.
هن��اك العدي��د من التج��ارب اإلعالمية الناجح��ة واجلادة، 
وهي غالبا ال جتد م��ن يرعاها ويعضدها على ذلك الطريق، 
كي تسهم بوضع أس��س التقاليد اجلديدة للعمل املهني 
والش��جاع، والشروع بخطوات متتالية إلعادة الروح لعمل 
يتسم بالديناميكية بعد اغتراب وركود دام طويالً، وفي ظل 
أوضاع غير طبيعية للطبقات االجتماعية، حيث أس��لوب 
فرهدة الثروة واحتضار الطبقة الوس��طى، وما يرافق ذلك 
من قيم وس��لوكيات منحطة.  إن جتربة أربعة عش��ر عاماً 
من "التغيير" تش��ير الى أن مثل ه��ذه التوجهات ما زالت 
بعيدة عن قائمة اهتمامات وأولويات الطبقة السياس��ية 
املهيمنة على مقاليد األمور، إذ انعكس ذلك بنحٍو حاسم 
على هذا احلقل احليوي )اإلعالم( الذي أخفق في تقدمي املثال 

املنشود والالئق بالعراق اجلديد..  

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

العاملي  النجم  اصطحب 
الفنان  ابن��ي  بي��ت  ب��راد 
الراح��ل كري��س كورنيل، 
اس��توديوهات  لزي��ارة 

يونيفرسال.
ذو  املمث��ل  رص��د  ولق��د 
القلب احلنون، والبالغ 53 
عاماً، ف��ي مدينة مالهي، 
ومتنزه في لوس أجنلوس، 
صديق��ه  ابن��ة  برفق��ة 
الراح��ل كورني��ل وتدعى 
طون��ي 12 عام��اً، وابن��ه 
11 عاماً، وقد  كريستوفر 
تنبه زائ��رو املنت��زه لهم، 
"بيت"  اصطح��ب  كم��ا 
الولدين ف��ي نزهة ضمن 

"جوراس��يك  ال�  مرك��ب 
ب��ارك"، كما أنه اش��ترى 
 Hot Chocolate له��م 
حني كانوا يتمش��ون في 
املنت��زه، ولم يرص��د أوالد 
لكن��ه  الس��تة،  "بي��ت" 
حارس��ني  برفق��ة  كان 

شخصيني.

تلفزي��ون  جن��م  أن  يب��دو 
ديسيك  س��كوت  الواقع 
مستعد لتعريض نفسه 
إلى ح��رب ما بين��ه، وبني 
طليقته النجمة كورتني 
كارداش��يان، على خلفية 
الغرامي��ة  مواعي��ده 
أنه  العدي��دة، خصوص��اً 
رص��د برفقة س��ابع فتاة 
يخرج معه��ا في غضون 

اسبوع.
34 عاماً  البال��غ  النج��م 
ال��ذي كان متزوج��اً مل��دة 
كورتن��ي  م��ن  طويل��ة 
م��ع  رص��د  كارداش��يان، 
عدة نس��اء خالل متضيته 
إلجازته ف��ي مدينة كان، 

حتى أنه ت��ورط مع جنمة 
"دين��ي"، الس��ابقة بي��ال 

ثورن.
اجلدي��دة  الفت��اة  ام��ا 
فل��م تتكش��ف هويتها، 
لكنهم��ا ش��وهدا مع��اً 
على منت طائ��رة خاصة، 
احل��ب في  خالل أس��بوع 

الريفييرا الفرنسية.

العراقية  الفنان��ة  أكدت 
شذى حسون، أن التفجير 
قبل  بغ��داد  الذي ض��رب 
أي��ام، وحتدي��ًدا منطق��ة 
الكرادة، مس��تنكرًا على 
جميع الصعد اإلنسانية، 
ش��هر  ف��ي  خصوص��اً 
رمض��ان املب��ارك، حي��ث 
كان الصائمون في املكان 
املس��تهدف، وأشارت إلى 
أن ج��روح وطنه��ا فاقت 
املعق��ول، بع��د أن مت��ادت 

اإلرهابي��ة  العصاب��ات 
باالعت��داء عل��ى الن��اس، 
عبر تلك العبوات القاتلة 

والدموية.

براد بيت

شذى حسون

سكوت ديسيك

أخبــارهــــــــــم

بغداد - وداد إبراهيم:
ج��اء الى وزارة الثقاف��ة، وهو يحمل 
امنوذج جلدارية، وقد اجنزها هذا املبدع 
بعناية ن��ادرة، ومتثل "بغداديات"، من 
اجل ان تكون لوزارة الثقافة الكلمة 
األخيرة، ف��ي وضعها عل��ى جدارية 
والبح��ث  العال��ي  التعلي��م  وزارة 
التش��كيلي  الفن��ان  ان  العلم��ي، 

العراقي ابراهيم العبدلي.
العبدلي ينتمي الى جيل الستينيات 
للق��رن املاضي، الذين اثروا املش��هد 
التش��كيلي العراق��ي بالكثي��ر من 
اإلعمال املتميزة، وع��رف هذا املبدع 
منذ بداياته الفنية، بقدرته الفائقة 
على رس��م "البورتري��ه"، فضال عن 
رس��م الطبيعة والتراث الش��عبي. 
ولد في بغ��داد ع��ام 1940، والتحق 
عام 1962 بقس��م الرس��م بالدورة 
االول��ى ألكادميي��ة الفن��ون اجلميلة 
العليا، كما كانت تس��مى حينذاك، 

وتخ��رج منه��ا في ع��ام 1965، كما 
حصل على ماجس��تير تصميم من 
جامع��ة ماجنس��تر بولتكني��ك في 
بريطانيا ع��ام 1980، ومارس تدريس 
الرس��م في بغداد والسعودية. ومن 
زمالئه كل من الفنانني سالم الدباغ، 
وخضر جرجي��س، ومحمود الراضي، 

وليلى العطار، وسوسن سلمان. 
اعمال��ه جّملت الكثير م��ن املباني 
في بغ��داد، فل��ه جدارية ف��ي قاعة 
كبيرة ف��ي مطار بغداد الدولي، وفي 
ش��ارع حيف��ا، وفي بع��ض البيوتات 
ف��ي بغداد، مش��اهد فني��ة تنهض 
في نفوس��نا، حواضر اجنازات كبيرة، 
بأبعاد ومنطلقات  أجنزت  وراس��خة، 

حانية ومشرقة.

س��ألناه: ماذا لو كلفت اآلن بعمل 
فني في ساحات بغداد؟

فق��ال: ه��ذا م��ا يتمن��اه كل فن��ان 

عراق��ي، قد اخت��ار مكان��اً قريباً من 
لوحة الفنان الكبير فائق حسن في 
س��احة الطيران، وق��د انفذها مبادة 
املوزايي��ك، على الرغم ان ما اجده ان 
ساحات بغداد مهملة من قبل امانة 
بغداد، حتى املباني في بغداد اجدها 

مهمل��ة، وم��ن دون عناي��ة او رعاية، 
مبا ف��ي ذلك البي��وت التراثية.  وهذا 
م��ا يؤل��م كل الفنان��ني العراقيني، 
وبغداد لم تقتني مني أي عمل منذ 
س��نوات، والكل يعرف اهمية وجود 

الفنية  ف��ي س��احات االعمال 

امل��دن، علماً ان امل��دن الكبرى، واملدن 
العاملية، بناها الفنانون.

اما عما يحب العبدلي فقال: اضافة 
ال��ى الرس��م، فأن��ا اعش��ق املق��ام 
العراق��ي، وان��ا ق��ارئ مق��ام، وكنت 
متواصالً مع ق��راءة املقام، ولكن لم 
أعلن عن ذلك، خش��يت من النظرة 
غي��ر املنصف��ة، الت��ي كان��ت ل��دى 
البعض عن الغن��اء بنحو عام، لهذا 
ص��رت اقرأ املق��ام بنحو ش��خصي 
ب��ني االصدقاء واالهل، واجد ان هناك 
ترابط��ا م��ا ب��ني الفن التش��كيلي 
واملق��ام  عام��ة،  بص��ورة  والغن��اء 
العراقي بصورة خاصة، الن التون في 
املقام ه��و ذاته موجود في الرس��م، 
لذلك فق��د حافظت عل��ى موهبة 

قراءة املقام العراقي حتى اآلن.

وأين هو العبدلي اليوم؟
انا أتنقل ما بني املدن، اقيم املعارض 

هن��ا وهناك، واعي��ش حياتي كفنان 
عراقي ملتزم بفنه، واسلوبه.

 ق��ال عن��ه الناق��د الفن��ي ص��الح 
عب��اس: العبدل��ي من جي��ل العقد 
الس��ادس، خري��ج لن��دن، انش��غل 
بالرسم الواقعي، بحيث اتقن اسرار 
االجت��اه الواقعي رس��ما وتخطيطا، 
ويعد واحداً من ابرز االسماء الفنية 
العراقي��ة الت��ي اش��تغلت في هذا 
اجملال، ويعد اس��تاذا للفن االكادميي، 
كم��ا انش��غل بالفن��ون التعبيرية، 
وقدم مناذج من االعمال تعد اكتشافا 
جديدا في مجاالت توظيف الوحدات 
الصوري��ة، وتضمنه��ا تعبي��را على 
درجة عالية من احلساسية، وخاصة 
مجموعة اعماله ع��ن "تل الزعتر"، 
و"احلرب العراقية اإليرانية"، وكذلك 
اح��داث م��ا بع��د 2003، ل��ذا يع��د 
الفنان امللتص��ق بالقضية الوطنية 

العراقية.

التشكيلي إبراهيم العبدلي: أنا عاشق للرسم وقارئ مقام
أنموذج لجدارية تزين "التعليم العالي"

التشكيلي إبراهيم العبدلي

الصباح الجديد - وكاالت:
أنه��ى نحو 22 ألف يابان��ي حياتهم ع��ام 2016، وهو العدد 
األقل، حلاالت االنتحار ف��ي البالد خالل 22 عاما، إال أن معدل 

االنتحار في البالد ما زال سادس أسوأ معدل في العالم.
ووفقا إلحصاءات وكالة الش��رطة الوطني��ة اليابانية، فقد 
انتح��ر 15.121 رج��ال، و6.776 ام��رأة خ��الل الع��ام املاضي، 
وانخفض الع��دد اإلجمالي البالغ 21.897 ش��خصا، إلى ما 
يقارب ثلثي الرقم األضخم، الذي س��جل حلاالت االنتحار في 

البالد عام 2003 والذي بلغ 34.427.
وفي عام 2014، وهو آخر عام تتوافر فيه بيانات ش��املة عن 
منظم��ة الصحة العاملي��ة، بلغ معدل االنتح��ار في اليابان 
19.5 لكل 100 ألف شخص في السنة، أي أقل بنحو الثلث 

من معدل ليتوانيا، وكوريا اجلنوبية.
وق��د ارتفع مع��دل االنتحار في اليابان بس��رعة ف��ي أواخر 
التس��عينيات، حي��ث تعرض البل��د لفترة رك��ود اقتصادي 
طويلة، مصحوبة بانهيار العديد من املؤسس��ات التجارية، 
واالجتماعي��ة التقليدية. وطرحت العديد من التفس��يرات 
النتش��ار االنتحار بني اليابانيني، وأكثرها شيوعا هو انتشار 
العن��ف في امل��دارس، والضغوط��ات من أج��ل الوصول إلى 
املؤسسات األكادميية املرموقة، واملنافسة على فرص العمل، 
واإلره��اق. وقبل عقد من الزمن، وضع��ت احلكومة اليابانية 
برنامجاً خاصاً يس��تهدف "وب��اء" االنتحار، وتعت��زم اليابان 

حاليا خفض معدل االنتحار إلى 13.0 خالل العقد املقبل.

انخفاض معدل 
االنتحار في اليابان

لوس أنجلوس - رويترز: 
الش��هيرة  األميركية  املمثل��ة  عب��رت 
جنيف��ر جارنر عن اس��تيائها، بس��بب 
تقرير نش��رته مجلة للمشاهير، حتدث 
عن حياتها بع��د االنفصال عن النجم 

بن أفليك.
وق��د انفصل��ت جارن��ر ع��ن أفليك في 
2015 بعد زواج دام عشر سنوات، وكان 
انفصالهما حديث هوليوود، خاصة أن 
أفليك ما زال يعيش في أمالك األسرة.

وفي منشور على موقع فيسبوك قالت 

جارن��ر إنها ترغ��ب في توضي��ح األمور 
اخلاص��ة بتلميحات عل��ى غالف مجلة 
)بيب��ول(، ف��ي عدده��ا لي��وم 12 يونيو 

حزيران.
وكتبت جارن��ر )45 عاما( تقول: لم يتم 
التقاط صورة لي من أجل هذا الغالف. 

ولم أشارك أو أسمح بهذه املقالة.
وقال��ت: لم أعت��د أن أتلق��ى اتصاالت 
هاتفية م��ن أحباء لي يعتق��دون أنني 
نس��يت إخبارهم بأني حام��ل... بتوءم، 
لكن هذه األمور سخيفة لدرجة أن من 

السهل جتاهلها.
كان أفليك )45 عام��ا( الذي فاز بجائزة 
أوس��كار عن فيلم )أرجو(، قد أعلن في 
ش��هر آذار، أنه تردد على منشأة للعالج 
من آثار إدم��ان الكحول، وش��كر جارنر 
على دعمها له. وبعد ذلك بشهر اتخذ 
االثنان قرار الطالق، وقاال إن السبب هو 
خالفات ال س��بيل إلصالحها. ولم يتم 

الطالق بعد.
وينقل تقري��ر مجلة )بيبول( عن مصدر 
لم يذكره باالس��م قوله إن جارنر تركز 

ف��ي  وس��تقرر  املس��تقبل،  عل��ى 
النهاي��ة الع��ودة إل��ى املواع��دات 

الغرامية.
وقالت مجل��ة بيبول في بيان يوم 
اخلميس إن التقرير "يتناول جنوم 
هوليوود احملبوبني م��ن اجلمهور، 
وقصتن��ا ع��ن جنيف��ر جارن��ر 

حقيقية. 
وفي الواقع ال تشمل القصة 
أية ش��ائعات، وال تشير إلى 

أنها حامل. 

جنيفر جارنر تنفي تقريرًا عن حياتها 
العاطفية بعد االنفصال عن بن أفليك

بغداد - عبد العليم البناء: 
في تصريح خ��اص، وعبر الهاتف، عبر 
سفير السالم املوسيقار نصير شمه 
عن أمله العميق، وتضامنه الكبير مع 
ضحايا التفجي��رات اإلرهابية األخيرة 
في بغداد عاصمة الع��راق، األمر الذي 
وقف��ة تضامني��ة ش��املة  يتطل��ب 

وموحدة.
وقال ش��مه: "األلم وال ش��يء س��واه. 
كلم��ا  قلوبن��ا  ف��ي  يغم��د  س��كني 
اس��تيقظنا، وعندما ننام، يجهز على 

نومنا".
متسائال: "ما الذي يريده هؤالء القتلة؟ 
م��ا ال��ذي يش��عرون به وه��م يقتلون 
األبري��اء بدم ب��ارد، ومبش��اعر ميتة، بل 
رمب��ا مش��اعر يقظ��ة، ألنها مش��اعر 
حي��وان الغاب��ة. يحاولون قت��ل األمل، 
يحاولون محو املس��تقبل، يخططون 
إلشاعة الظالم، ويفجرون النور. ليس 
من وصف، وال من كلمات بوسعها أن 
تعبر عن ه��ذا اجلرح العمي��ق الذي ال 

يتوقف عن النزيف".
واستطرد في أسئلة اللوعة واألسى: 
"هل أحت��دث عن انفج��ارات اليوم في 
بغ��داد؟ أم ع��ن انفج��ارات األمس؟ أم 
عن موت يومي يقتل كل األحالم؟ هل 
أحتدث عن عشرات األرواح التي تذهب 
ضحية ملن تسكن نفوسهم الشرور، 
واألحقاد، والبش��اعة؟ هل أحتدث عمن 
ينجون من املقبرة، ولكنهم يعيشون 
إل��ى آخر حلظة من عمرهم في مقبرة 
من األلم، بسبب من فقدوا، أو ألعضاء 

م��ن أجس��ادهم عطب��ت؟ م��ا عدت 
اعرف.. حبل األل��م أكبر وأطول من أن 

يحصى..!".
يذك��ر ان الفنان الكبير نصير ش��مه 
أس��هم بنحو كبير في نش��ر رسائل 
احملبة والسالم عبر منجزاته اإلبداعية 
املوس��يقية املتنوع��ة، داخ��ل العراق 
وخارج��ه، فضال ع��ن تنظيمه للكثير 
من املبادرات اإلنس��انية، واالجتماعية، 
والثقافية، واملعرفي��ة، وفي مقدمتها 
حملة دع��م أهلنا النازح��ني، وتفعيل 
واملص��ارف  األعم��ال  رج��ال  وحتفي��ز 
العراقي��ني لإلس��هام ف��ي تق��دمي ما 
مبادرات��ه  لدع��م  باس��تطاعتهم 

املتعددة.

بغداد - الصباح الجديد:
يعكف قس��م االنتاج في ال��دار العراقية 
لألزي��اء البدء باملرحلة الثانية من عمل زي 
القيث��ارة الذي يعود للحقبة الس��ومرية. 
حيث مت اكم��ال املرحلة االولى للزي، وذلك 
باس��تعمال خامة اجللد، إذ تربط قطعها 

بطريقة الشيرازة.
ذكر ذلك مدير القس��م، املصمم س��يف 
العبيدي، مضيف��ا: ان العمل في املرحلة 
االولى اس��تغرق نحو ش��هرين، ابتداًء من 
القالب والتطريز اآللي واليدوي، وصوال الى 

املرحلة الثانية في االجناز.
كما ذكر العبي��دي انه مت تخصيص غرفة 
ف��ي القس��م، يت��م فيه��ا ادام��ة واعادة 
تشكيل البدالت التي تعرضت للتلف، من 
قماش، او مواد تطريز، واس��تبدال التالف 

مبواد جديدة.
يذكر ان هذا العمل يقوم به مبدعو قسم 
االنتاج الذي يعد من االقس��ام املهمة في 

إذ  ال��دار، 
يت��م 
فيه 

تنفيذ 
مي��م  تصا

 ، ء ي�������ا ز أل ا
 ، تش��كيلها و

وتوحيد اخلط، والشكل، 
والنس�����يج،  والل�����ون، 

للحصول على زي متناسق، 
يظه��ر ت��راث وحض��ارة وادي الرافدين 

بأبهى صورها.

في تصريح خاص.. نصير شمه: 
ما الذي يريده هؤالء القتلة؟

قيثارة سومر بأنامل مبدعي
 دار األزياء العراقية
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