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بغداد - وعد الشمري:
أكدت حرك��ة التغيير الكردية، 
أمس االثنني، استحالة حصول 
أي تقارب مس��تقبلي مع احلزب 
الدميقراط��ي الكردس��تاني من 
أج��ل املش��اركة ف��ي انتخابات 
مجلس الن��واب لس��نة 2018، 
وفيما رهنت حتالفها مع االحتاد 
الوطن��ي الكردس��تاني بتنفيذ 
اتف��اق موقع ب��ني الطرفني قبل 
ع��ام، حتدثت في الوقت ذاته عن 
تفاهمات س��ابقة م��ع احلركة 
االس��المي  واالحتاد  االس��المية 
املشتركة  املصالح  مبنية على 

ميكن االفادة منه مستقبالً.
وقال النائب عن احلركة محمود 
رضا ف��ي حديث م��ع "الصباح 
الق��وى  "جمي��ع  إن  اجلدي��د"، 

الكردس��تانية  السياس��ية 
مش��تركة في حكومة االقليم 

وال توجد هناك معارضة".

وتابع رض��ا أن "حرك��ة التغيير 
مت اقصاؤه��ا بقوة الس��الح عن 
للمناص��ب  اس��تحقاقاتها 

سياس��ية  ألس��باب  املهم��ة 
وهي الوحي��دة البعيدة االن عن 

املشاركة".
ولفت إلى أن "االوضاع السياسة 
في االقلي��م اف��رزت لنا خمس 
قوى رئيس��ة ممثل��ة في مجلس 
الن��واب االحت��ادي وه��ي: احل��زب 
الدميقراط��ي، واالحت��اد الوطني، 
واجلماع��ة  التغيي��ر،  وحرك��ة 

االسالمية، االحتاد االسالمي".
"الوض��ع  أن  إل��ى  رض��ا  ون��وه 
السياسي بالنسبة لالنتخابات 
املقبل��ة ل��م يزل معق��داً، لكن 
ثم��ة مؤش��رات ميك��ن التوق��ع 
به��ا ملعرفة ش��كل التحالفات 
في االقلي��م امالً باحلصول على 

املقاعد النيابية".
تتمة ص3

اجتماع للغيير والدميقراطي الكردستاني

"التغيير": عودة التحالف مع االتحاد الوطني 
مرهونة بتنفيذ االتفاقات السابقة

عّدت التقارب مع الديمقراطي الكردستاني "خطًا احمر"
تقريـر

بغداد- أسامة نجاح:
كشفت قيادة قوات جهاز مكافحة 
اإلرهاب يوم أمس االثنني ، عن بقاء 
مس��احة ال تتعدى ما بني 3-4 كم 
مربع حتت س��يطرة تنظيم داعش 
في امين املوصل وبقية املس��احات 
مت تطهيره��ا من قب��ل قوات األمن 
العراقية ، فيما عثرت على  مخزن 
للعتاد والسالح تابع جملاميع داعش 
اإلجرامي��ة في حي الصحة األولى 

غربي أمين املوصل .  

وقال قائد جهاز مكافحة اإلرهاب 
الفريق الركن عبد الغني االسدي 
ان" "قوات جهاز مكافحة اإلرهاب 
قطع��ات  م��ع  االلتق��اء  تترق��ب 
الش��رطة االحتادي��ة وق��وات ال��رد 
الس��ريع واجلي��ش العراق��ي م��ن 
الس��تكمال  الش��مالية  الناحية 
املدين��ة  عل��ى  احلص��ار  إطب��اق 

القدمية". 
وأضاف االس��دي في حديث خاص 
لصحيف��ة ‘‘الصب��اح اجلديد‘‘ ان" 

تنظيم داع��ش اإلرهابي ل��م يتِق 
حتت س��يطرته م��ن ارض املوصل 
سوى مس��احة ال تتعدى من 4-3 
ك��م مرب��ع واملس��احات األخرى مت 
تطهيره��ا م��ن قبل ق��وات االمن 

العراقية .
 وتاب��ع بأن" التح��دي الكبير الذي 
تواجه��ه القوات ف��ي املوصل هو 
وجود ع��دد كبير م��ن املدنيني في 
مناط��ق ضيق��ة تع��ج بالبي��وت 
الصغيرة واملفتوحة على بعضها 

يضاف إل��ى ذلك تس��لل إرهابيي 
داعش وأغلبهم م��ن األجانب بني 
املدني��ني وه��ؤالء يقاتل��ون حت��ى 

يقتلون". 
من جانب��ه أفاد مص��در أمني في 
قيادة عمليات نينوى, أمس االثنني 
, ب��أن القوات األمني��ة عثرت على 
مخزن للعتاد والسالح تابع جملاميع 
داعش اإلجرامية في حي الصحة 

األولى غربي أمين املوصل. 
تتمة ص3

"مكافحة اإلرهاب" يكشف عن سيطرة "داعش"
على مساحة 4 كم مربع فقط من أيمن الموصل

"التعليم" تحدد المناصب الشاغرة 
في الجامعات وتفتح باب الترشيح

"الرافدين" يحدد مبلغ الدفعات
لمنح قرض الـ 50 مليون دينار

بغداد � الصباح اجلديد:
العال��ي  التعلي��م  وزارة  اعلن��ت 
والبح��ث العلم��ي، ع��ن حتديدها 
املناصب الش��اغرة ف��ي اجلامعات 
الترش��يح  ال��ى  دعوته��ا  وجت��دد 
االلكتروني، فيم��ا جددت دعوتها 
الراغبني بالترش��يح ال��ى التقدمي 

عبر آليات الترشيح االلكتروني.
للش��ؤون  ال��وزارة  وكي��ل  وق��ال 
اإلداري��ة محمد الس��راج في بيان 
اطلع��ت عليه "الصب��اح اجلديد" 
ان��ه "مت حتديد املناصب الش��اغرة 
املنظوم��ة  ف��ي اجلامع��ات عب��ر 

االلكترونية اخملصصة لهذا الغرض 
)leadership.rdd.edu.iq("، مبينا ان 
"املواقع الشاغرة هي عميد كلية 
االدارة واالقتص��اد وعمي��د كلي��ة 
التربي��ة / ابن الرش��د في جامعة 
بغ��داد، وعمي��د كلي��ة الصيدلة 
االولى  الهندس��ة  وعميد كلي��ة 
في جامعة املوصل، وعميد كلية 
العلوم في اجلامعة املستنصرية، 
وعميد كلية طب االسنان وعميد 
كلي��ة عل��وم البحار ف��ي جامعة 

البصرة....
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
حدد مص��رف الرافدين امس االثنني 
مبلغ الدفعات التي س��يتم مبوجبه 
منح ق��روض ألغ��راض البن��اء لكل 
مواطن ميتلك قطعة ارض س��كنية 

ال تقل مساحتها عن ) 50 م2 (.
وق��ال املكت��ب االعالم��ي للمصرف 
ف��ي بي��ان، اطلعت علي��ه "الصباح 
اجلدي��د"، ان املص��رف ح��دد الدفعة 
االول��ى والبالغ��ة ) 25 ( مليون دينار 
عن��د اكم��ال الرب��اط ام��ا الدفعة 
الثاني��ة فق��د بلغ��ت ) 15 ( مليون 
دينار عند اكمال التسقيف والثالثة 

وصل��ت الى ) 10 ( ملي��ون دينار عند 
تسليم املفتاح .

وأوض��ح البي��ان ان��ه ال يج��وز نقل 
ملكية العقار او اجراء اية تصرفات 
قانونية اال بعد تس��ديد االلتزامات 
حص��ول  او  املص��رف  جت��اه  كاف��ة 

املوافقة على ذلك.
وكان املصرف قد اعلن يوم االحد عن 
منح قروض للمواطنني تصل الى 50 
مليون دينار ألغراض البناء، مشترطاً 
امتالك املتقدم قطعة ارض سكنية 

ال تقل مساحتها عن ) 50 م2(.
تتمة ص3

بغداد ـ رياض عبد الكريم:
قطعت كل م��ن اململكة العربية 
اإلم��ارات  ودول��ة  الس��عودية 
العربي��ة املتحدة وجمهورية مصر 
العربية ومملك��ة البحرين عالقتها 
الدبلوماس��ية مع قط��ر وتبعتها 
بس��بب  املالدي��ف،  جمهوري��ة 
للجماع��ات  وإيوائه��ا  "دعمه��ا 

اإلرهابية".
وف��ي تط��ور الح��ق قال��ت وكالة 
األنباء اليمنية الرسمية )سبأ( إن 
احلكومة اليمنية قطعت العالقات 

مع قطر امس االثنني.
وأضاف��ت احلكوم��ة ف��ي بي��ان أن 
القرار صدر "بعد اتضاح ممارس��ات 
قطر ودعمها للجماعات املتطرفة 

في اليمن".
كما أعلنت ليبي��ا، قطع عالقاتها 

مع قطر.
وقال وزي��ر اخلارجية ف��ي احلكومة 
ع��ن  ش��رعياً  املنبثق��ة  املؤقت��ة، 
مجلس الن��واب، محم��د الدايري، 
إن ب��الده قررت قط��ع عالقاتها مع 
دول��ة قط��ر تضامناً مع أش��قائنا 
ف��ي مملك��ة البحري��ن واململك��ة 
اإلمارات  ودولة  السعودية  العربية 

العربي��ة املتحدة وجمهورية مصر 
العربية".

وأض��اف الوزير الدايري أن "س��جل 
املتك��ررة  اعتداءاته��ا  ف��ي  قط��ر 
والعدي��دة عل��ى كرامة الش��عب 
الليبي بعد ثورة 17 ش��باط لطاملا 
أغض��ب قطاع��ات عريض��ة م��ن 

الشعب الليبي".
وف��ي اول رد عل��ى ق��رارات قط��ع 
العالقات أعربت اخلارجية القطرية، 
ام��س االثنني، ع��ن أس��فها لقرار 
قط��ع العالق��ات، مش��يرة إلى أن 

اإلجراءات التي تلته "غير مبررة".
القطري��ة،  اخلارجي��ة  ونش��رت 
علي��ه  اطلع��ت  رس��مياً،  بيان��اً 
"الصب��اح اجلدي��د" ردت فيه على 
قرار الس��عودية ومص��ر واإلمارات 
والبحرين على قرار قطع العالقات 
الدبلوماس��ية معه��ا، معربة عن 

أسفها لقرار قطع العالقات.
وتابع��ت قائل��ة، إن "ق��رار قط��ع 
مزاع��م  عل��ى  قائ��م  العالق��ات 
م��ن  له��ا  أس��اس  ال  وادع��اءات 
الصحة"، مشيرة إلى أن اإلجراءات 

التي تلته "غير مبررة".
تفصيالت موسعة ص6

سبع دول تقطع عالقاتها مع قطر
وتتهمها برعاية "الجماعات اإلرهابية "

مجلس التعاون اخلليجي "ارشيف"

بغداد ـ الصباح الجديد:
اك��د رئيس الوزراء حي��در العبادي، 
ان الق��وات االمني��ة قض��ت على 
االرهاب عس��كرياً، فيما اشار الى 
ان احلكومة ال تري��د لهذه القوات 

القتال خارج احلدود.
وق��ال مكت��ب العب��ادي ف��ي بيان 
اجلديد"،  "الصب��اح  اطلعت عليه 
إن "رئيس ال��وزراء حي��در العبادي 
التقى مبجموعة م��ن رجال الدين 
م��ن الوقفني الش��يعي والس��ني 
وش��خصيات دينية اخرى"، مبينا 
انه "ب��ارك حل��ول ش��هر رمضان 
الذي تتعزز من خالله الوحدة بعد 
ان قط��ع العراقيون ش��وطاً كبيراً 
م��ن االنتصارات وهم عل��ى أبواب 

النصر النهائي".
وأك��د العب��ادي خ��الل البي��ان، أن 
ف��ي محاربة  توحدوا  "العراقي��ني 
االرهاب وجنح��وا"، معرباً عن امله 
ان "تستمر وحدتنا للحفاظ على 
ما حتقق، والسير ملا فيه خير للبلد 

واملواطنني".
وتاب��ع ان "م��ا يحز قلوبن��ا ان يتم 
اختط��اف دي��ن الرحمة م��ن قبل 
ه��ؤالء االرهابيني الذين يش��وهون 
ص��ورة االس��الم واالس��الم منهم 
براء"، مش��يرًا ال��ى ان "العراقيني 
ل��ن يس��محوا له��م وانن��ا ف��ي 
طريقن��ا للقضاء عليه��م وليس 

احتواءهم".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
أصدرت وزارة االتصاالت، بياناً بشأن 
األخي��رة  اإللكتروني��ة  الهجم��ات 
التي اس��تهدفت ع��دداً من املواقع 
احلكومي��ة، مؤكدة تس��جيل أكثر 
م��ن 50 ألف محاول��ة اختراق باءت 

جميعها بالفشل.
وقال املتحدث باس��م الوزارة حازم 
محم��د عل��ي ف��ي بي��ان اطلعت 
عليه "الصب��اح اجلديد"، إنه "بعد 
تعرض عدد من املواقع اإللكترونية 
مؤخ��را  الع��راق  ف��ي  احلكومي��ة 
أدت الختراق  الكتروني��ة  لهجمات 
تلك املواقع، فقد الحظنا ولألسف 
الش��ديد توجيه االتهام��ات لوزارة 
االتصاالت من قب��ل بعض اجلهات 

والس��ادة املس��ؤولني والنواب قبل 
تل��ك  أس��باب  م��ن  يتحقق��وا  أن 
اخلروقات"، مبينا أن "تلك االتهامات 
تنم عن عدم دراي��ة باألمور الفنية 

والتخصصية في عمل الوزارة".
وأض��اف عل��ي، أن "له��ذا املوضوع 
عالق��ة  ال  أخ��رى  مبش��اريع  رب��ط 
اإللكتروني��ة  بالهجم��ات  له��ا 
وعملي��ة االخت��راق وبطريقة تدعو 
لالس��تغراب عن الدواف��ع واملبررات 
له��ذه االتهام��ات والنقص الهائل 
ف��ي املعلوم��ات الفنية ل��دى تلك 
اجله��ات، ل��ذا ت��ود وزارة االتصاالت 
أن توضح للجميع أس��باب حدوث 

االختراقات من الناحية الفنية".
تتمة ص3

العبادي يؤكد القضاء على اإلرهاب 
ويشدد "ال نريد القتال خارج الحدود"

"االتصاالت" تنفي مسؤوليتها بشأن 
اختراق مواقع إلكترونية حكومية

إعادة افتتاح أول عيادة طبية
شعبية في أيمن الموصل

الموصليون المحاصرون يبتكرون "خططًا 
يائسة" لضمان الخالص أمواتًا أو أحياًء 23

زلزال يهز العالقات الخليجية والعربية



شؤون عراقية2

السليمانية ـ عباس كاريزي:

السياس��ية  الق��وى  اجمع��ت 
وكتلها في برملان كردس��تان على 
رفض االتفاق��ات النفطية طويلة 
بتوقيعه��ا  الت��ي قام��ت  االج��ل 
حكوم��ة االقلي��م م��ع ش��ركات 
النف��ط العاملي��ة، دون وجود جهة 
رقابية تشرف على صياغة العقود 
وتراقب الي��ة توزيع مواردها املالية 
مب��ا يصب في مصلح��ة املواطنني 

في االقليم.
هوش��يار عبد اهلل عضو مجلس 
الن��واب ع��ن حركة التغيير ش��ن 
هجوم��ا ش��ديد اللهج��ة عل��ى 
ووصفه��م  االقلي��م  س��لطات 
بفاقدي الشرعية، لتمثيل شعب 
مبقدرات��ه  والتص��رف  كردس��تان 
وثرواته النفطية، واضاف عبد اهلل 
في تصريح تابعته الصباح اجلديد 
التجاري��ة  التح��ركات  اغل��ب  ان 
لس��لطات االقلي��م ال تص��ب في 
خدمة الصالح العام، وهي اش��به 
بتصرفات املافيات وال تتس��م باي 
شعور باملس��ؤولية جتاه املواطنني 

في االقليم.
واض��اف عبد اهلل ان��ه عندما يتم 
احلدي��ث ع��ن مل��ف النف��ط في 
االقلي��م ف��ان ذلك ال يحت��اج الى 
ذكاء كي يدرك املواطنني ما جلبه 
هذا امللف من مأس��ي وويالت على 
شعب كردستان، وخصوصا اذا ما 
متعنا ف��ي االتفاقية طويلة االجل 
مل��دة 50 عام��ا الى وقعه��ا احلزب 
الدميقراط��ي مع تركي��ا، او عائلة 
البارزاني مع اردوغ��ان، موضحا ان 
الية توقيع تلك االتفاقيات وقعت 
في ظل ظروف غامضة وال تتسم 
باي قدر من الشفافية وهي فاقدة 
لالس��س والدعائ��م القانونية في 

ظل تعطيل برملان كردستان.
وتاب��ع عبد اهلل ان ه��ذه االتفاقية 
تصب في خدمة سياسة اردوغان، 

وه��ي امت��داد الس��تمرار اجندات 
تركي��ا وهيمنته��ا عل��ى اقلي��م 
كردستان ومقدراته وثرواته، واردف 
»ان ملف نفط كردستان ومقدرات 
االقلي��م السياس��ية خرجت عن 
ارادة عائل��ة بارزاني وه��ي االن بيد 

اردوغان.
بدوره��ا قالت رئي��س كتلة االحتاد 
الوطني في برمل��ان االقليم بيكرد 
ان االحت��اد ل��ن يرض��خ  طالبان��ي 
لف��رض اي��ة اتفاقي��ات اوعقود ال 
تراعي مصال��ح اجلماهير، وتابعت 
نح��ن بانتظ��ار التوضيح��ات من 
ممثلنا ف��ي حكوم��ة االقليم على 
طبيعة ونوع واهمية تلك العقود، 
مشيرة الى ان نائب رئيس حكومة 

االقلي��م قب��اد طالبان��ي مطالب 
بتقدمي التوضيح��ات الالزمة حول 
االتفاق النفطي وتفاصيله، حينها 
س��يكون لكتل��ة االحت��اد الوطني 

موقف واضح جتاه ذلك.
بدوره وص��ف رئيس كتلة اجلماعة 
اإلس��المية ف��ي مجل��س النواب 
العراق��ي احم��د حاج��ي رش��يد 
إلقلي��م  النفطي��ة  السياس��ة 
وغي��ر  ب�«الفاش��لة«  كردس��تان 
شفافة، مؤكداً أن جلنة خاصة في 
رئاسة احلكومة تتحمل املسؤولية 
ف��ي عدم الش��فافية فيما يخص 

السياسة النفطية لإلقليم.
وق��ال رش��يد وه��و مق��رر جلن��ة 
املالي��ة النيابي��ة في تصري��ٍح ان 

االقليم كردس��تان ل��م يوفق في 
تأس��يس سياسة نفطية ناجحة 
يعتمد عليها في حتس��ني الوضع 
أن السياس��ة  اإلقتصادي، مؤكداً 
النفطي��ة املتبعة ف��ي اإلقليم ال 
تتس��م بالش��فافية وهي فاشلة 
اإلتفاقي��ة  معتب��را   بالكام��ل، 
النفطي��ة الت��ي وقعه��ا اإلقليم 
مع ش��ركة »روس نفط« اتفاقية 
نفطية فاشلة،  وأن القائمني على 
اإلقليم  النفطية في  السياس��ة 

يتحملون مسؤولية هذا الفشل.
برمل��ان  ف��ي  كت��ل  ارب��ع  وكان��ت 
كردس��تان قد اصدرت بيانا اعلنت 
فيه معارضتها لسياسة حكومة 
معتب��رة  االقتصادي��ة،  االقلي��م 

ش��ركة  م��ع  النفط��ي  االتف��اق 
روس نفط خطرا على مس��تقبل 

االقليم.
واضاف��ت كت��ل حرك��ة التغيي��ر 
واجلماع��ة  االس��المي  واالحت��اد 
االس��المية،  واحلركة  االس��المية 
ان��ه بالرغم م��ن االوض��اع املزرية 
وارتفاع مس��توى البطالة والفقر 
بش��كل مخيف في االقليم، اال ان 
تصدي��ر مئات االف البراميل يوميا 
من النفط والغ��از لم تتمكن من 
معاجلة املشاكل التي يعاني منها 
املواطن��ون، وان العق��ود النفطية 
التي وقعتها السلطات في االقليم 
مع ش��رطة روس نفط س��تعرض 
مس��تقبل االقليم خملاط��ر كبيرة، 

واذا لم التص��دي لها ومعارضتها 
فانها ستعرض االقليم الى تدمير 

اقتصادي وسياسي كبير.  
واعلنت الكتل االربع��ة في برملان 
االقلي��م رفضها لتوقيع اية عقود 
اقتصادية مع دون مراقبة ودراسة 
م��ن قبل برم��ن االقلي��م املعطل 
تفاصيل  ومعرف��ة  قراب��ةن  من��ذ 
ومحتويات العق��ود طويلة االجل 
الت��ي توقعه��ا حكوم��ة االقليم 
والي��ة ص��رف وتوزي��ع مردوداته��ا 

املالية على اجلوانب ال  
وصف مستش��ار رئي��س حكومة 
اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، 
زي��ارة الوفد الك��ردي الى روس��يا 
باملهمة والناجحة، مشيرا الى دور 

روسيا اجلديد في املنطقة.
وت��رأس نيجيرف��ان بارزان��ي رئيس 
حكومة االقليم وقوب��اد طالباني 
اقلي��م  حكوم��ة  رئي��س  نائ��ب 
كردس��تان، االربع��اء املنصرم، وفد 
حكوم��ة اقلي��م كردس��تان ال��ى 
روس��يا وذلك لبحث ع��دة ملفات 
املش��ترك بضمنها  االهتمام  ذات 
وتطوي��ر  والغ��از  النف��ط  مل��ف 
واحل��رب  روس��يا  م��ع  العالق��ات 
ضد االره��اب، والتق��ى الوفد وزير 
اخلارجية الروسي سيرجي الفروف 
والرئي��س فالدميير بوت��ني كما ابرم 
الوف��د ع��دة اتفاقي��ات ابرزها مع 
ش��ركة روس نفط الروسية وذلك 

مبدينة سان بطرسبوك.
وقال زيرك كمال مستش��ار رئيس 
ان  كردس��تان  اقلي��م  حكوم��ة 
االس��تقبال الروسي لوفد االقليم 
كان متمي��زان وه��و م��ا يعك��س 
مكان��ة االقليم عل��ى الصعيدين 
االقتصادي والسياسي، مشيرا الى 
ان وس��ائل االعالم والش��خصيات 
والدبلوماسية حتدثت  السياسية 
باهمية ع��ن الزيارة، كما اش��ادوا 
بدور قوات بيش��مركة كوردستان 
في دح��ر االره��اب واصف��ا الزيارة 

بالناجحة واملثمرة.

غالبيـة قـوى بـرلمـان كـردستـان تعارض 
وترفض االتفاق النفطي بين اإلقليم وروسيا 

أكدوا أّنها ال تصب سوى في مصلحة تركيا وأردوغان
عبد الزهرة محمد الهنداوي 

لي��س باإلمكان من��ح الرئيس الترك��ي اردوغان براءة 
اخت��راع، بوصف��ه مخت��رع بن��اء اجلدران ح��ول املدن 
واألوط��ان، بعد اعالنه عن بناء س��ور عظيم  مع  دول 
اجل��وار !! .. فقد س��بقه البابليون ببناء اس��وار بابل 
الش��امخة  والصينيون ببناء س��ور الصني العظيم  
قبل آالف  الس��نني، كما ان أجداد اردوغان أنفس��هم 
ش��يدوا اس��وار ديار بكر وطروادة ش��رق وغرب تركيا 
، وهناك س��ور برلني  الذي ش��يد ع��ام  1961 ، وبنى 
االس��رائيليون ايضا خط بارليف على طول الساحل 
الش��رقي لقناة الس��ويس بع��د ح��رب 1967 ولكن 
اجليش املصري حطم اس��طورة بارليف باس��تعمال 
مضخ��ات املياه ع��ام 1973 .. ليس هذا وحس��ب امنا 
نح��ن في بغ��داد رمبا س��بقنا اردوغان  ايض��ا عندما 
ش��رعنا بحف��ر خن��دق  امن��ي ح��ول عاصمتنا قبل 
عامني حلمايتها من االرهابيني املتس��للني من اراضي 
الس��لطان وغيرها ! .. وبعد الضجة التي اثيرت حول 
س��ور بغداد ألنه سيس��هم ف��ي تقطي��ع اوصالها  
وتواصلها م��ع احملافظات األُخر ! لم نعد نس��مع أي 
خبر عن ه��ذا اخلندق، وأين وصلت مراحل العمل فيه 
السيما مع  االس��تهداف املتكرر للعاصمة من قبل 
االرهاب الداعش��ي ، اذ بني احلني واحلني اآلخر يتعرض 
ام��ن بغداد إل��ى اخلرق من خ��الل تفجير الس��يارات 
املفخخة ، وينتهي االمر بتضارب الروايات ، فالبعض 
يق��ول انها قادمة من خلف حدود العاصمة وبالتالي 
كان ميك��ن للخن��دق لو مت اجن��ازه ان يبتلع املفخخات 
ومينعه��ا من الوص��ول إلى اهدافه��ا املتمثلة مبحال 
املرطبات والفالفل !، فيما يقول اخرون إن الس��يارات 
املفخخ��ة يتم جتهيزها في داخل االحياء الس��كنية  

ليتم تفجيرها في االماكن املنتقاة بعناية !! .. 
امله��م ، دعونا نعود إل��ى اخلط��وة االردوغانية املثيرة 
للج��دل واملتمثل��ة ببن��اء س��ور عل��ى ط��ول احلدود 
التركية مع سوريا والعراق وإيران ، اذ اعلن اردوغان ان 
جداراً بطول 650 كلم على احلدود السورية اجنز فعال 
، والعمل مستمر إلكمال هذا السور  ليشمل احلدود 
العراقي��ة و االيراني��ة ايض��ا ! .. وإذا اردن��ا ان نتحدث 
ع��ن هذا اجل��دار بحيادية – وهي غي��ر موجودة أصال ؛ 
ألن االتراك كان��وا ومازالوا يقدم��ون الدعم والرعاية 
لإلره��اب وطاملا اس��هموا ف��ي الس��ماح لإلرهابيني 
بالتس��لل عب��ر حدوده��م إلى الع��راق وس��وريا - .. 
فالقضية ليس��ت ألن عيون العراقيني س��ود وعيون 
السوريني كحلية !!، بل ألن  نار االرهاب بدأت تشتعل 
في بيت الس��لطان  ولم يعد بإمكانهم حتمل املزيد 
م��ن هذه النيران ، ففكروا ببناء اجلدران ليكونوا مبنآى 
ع��ن االرهاب وتأثيراته .. وقد تكون هذه اجلدران مزودة 
ببوابات باجتاه واحد فقط !، أي بإمكان من يريد اخلروج 
ال��ى أي دولة م��ن دول اجلوار املعني��ة باجلدار ان يخرج 
بس��هولة و«الك��روة واصلة« ! ولكن لي��س بإمكانه 
العودة اال اذا كان من )حبال املضيف( !! .. ومن جانب 
آخ��ر قد تعط��ي اخلط��وة التركية هذه ال��دول األخر 
الش��جاعة في اتخ��اذ االجراء نفس��ه والقيام ببناء 
اجل��در فيما بينها ويصار إلى الغاء احلدود البرية متاما 
!! .. وه��ذا االم��ر من مصلحتنا نح��ن !!، فلو اقدمت 
دول اجلوار الستة ببناء احليطان العالية على حدودنا 
عن��د ذاك يصبح العراق محصن��اً من جميع اجلهات 
ونتخلص من )طاليب( االرهاب وننام ملء جفوننا عن 
ش��وارده ويس��هر غيرنا على بناء اجلدران ويختصم .. 
عذراً للمتنبي .. وشكراً اردوغان النك جار طيب ، فقد 
كفيتنا مشقة بناء جدارنا اخلارجي !!! .. يقول حافظ 
إبراهي��م: وابنوا  حوالي حوضكم  من يقظة س��ورا 

وخطوا من حذار خندقا !!

حيطان أردوغان!

تقـرير

سافورا سميث
ترجمة: حسني محسن

لندن- تعهدت رئيسة الوزراء البريطانية 
تيري��زا م��اي يوم األح��د املاض��ي »بتغيير 
األمور« بعد أن قتل س��بعة أشخاص في 
هج��وم بعمليتي ده��س و طعن في قلب 

العاصمة لندن.
وبعد م��دة وجيزة، قالت الش��رطة انه مت 
القب��ض على 12 ش��خصاً ف��ى باركينغ 
شرق لندن حيث واصلت الشرطة البحث 
في عدد من العناوين في املنطقة وذكرت 
الشرطة إن جميع االعتقاالت وقعت في 

باركينغ.
وقال��ت ماي ف��ي بي��ان ش��ديد اللهجة 
للصحفيني خ��ارج مقرها الرس��مي في 
لن��دن ي��وم االح��د »ال ميكنن��ا أن ندع��ي 
أن األم��ور ميك��ن أن تس��تمر كم��ا هي«. 
وأضافت »ألكون صريح��ة- هناك الكثير 

من التسامح مع التطرف في بالدنا«.
م��ن جانبه قال الرئي��س األميركي دونالد 
ترام��ب ف��ي أثناء حض��وره حلف��ل جمع 
التبرع��ات الس��نوية ملس��رح ف��ورد ف��ي 
واش��نطن ليلة األحد أنه حت��دث مع ماي 
و وعده��ا بتق��دمي »دعم ثاب��ت« من قبل 

الواليات املتحدة
و قال ترامب »س��فك الدم��اء هذا البد أن 

يتوقف، و سيتوقف يوماً ما«.
وذكرت وكالة »أعم��اق« التابعة لتنظيم 

داع��ش في وقت متأخر م��ن يوم األحد أن 
اجلماع��ة اإلرهابي��ة تدعي مس��ؤوليتها 
عن الهجمات مس��اء الس��بت. ولم تقم 
ش��بكة ان ب��ي س��ي ني��وز بالتحقق من 

ادعاء داعش بنحو مستقل.
ولقي سبعة اشخاص مصرعهم وأصيب 
م��ا يق��ارب 50 اخرين بجراح على جس��ر 
لن��دن، ث��م بدأ ثالث��ة مهاجم��ني عملية 
طعن في سوق بور اجملاورة. ويعد هذا ثالث 
هجوم إرهابي على األراض��ي البريطانية 

خالل أشهر عديدة.
و كان��ت كريس��تني ارش��يبالد، امرأة من 
محافظة كولومبيا البريطانية في كندا، 

من بني القتلى
وقالت أسرة ارشيبالد في بيان نعت فيه 
أبنتهم يوم األحد »كانت لديها مساحة 
في قلبها للجميع، و كانت تؤمن بش��دة 
بأن كل ش��خص يتعني تقديره واحترامه، 
و لم تكن لتفهم القس��وة التي تسببت 

في وفاتها«.
وقال رئيس الوزراء الكندي جوستني ترودو 
إن ب��الده تش��عر باحل��زن، متمنيني جلميع 

املصابني الشفاء السريع والكامل.
كم��ا ذك��رت الس��فارة الفرنس��ية ف��ي 
اململكة املتحدة ي��وم األحد على »تويتر« 
أنه »يؤس��فنا أن نعلن عن وف��اة مواطن 
فرنسي في الهجمات. وذكرت السفارة ان 
سبعة مواطنني فرنسيني اخرين اصيبوا 
بجراح، بينهم أربعة أش��خاص كانوا في 

حالة سيئة للغاية.

وقالت دائرة الصحة الوطنية في انكلترا 
لش��بكة ان ب��ي س��ي اإلخباري��ة إن 21 
شخصاً من املصابني في الهجوم هم في 

حالة حرجة.
وقالت رئيس��ة الوزراء أن بريطانيا تشهد 
»اجتاها جديدا« في التهديد الذي تواجهه 

البالد. وقالت أن »االره��اب يولد اإلرهاب« 
مضيف��ًة أن الهجم��ات األخي��رة كان��ت 
الش��ريرة  »االيديولوجي��ة  ب  مرتبط��ة 

للتطرف اإلسالمي«
وخاطب��ت م��اي األم��ة بع��د أن ترأس��ت 
اجتماعاً طارئاً جمللس وزرائها. وقالت »لقد 

حتملنا مبا فيه الكفاية«، حيث أعلنت عن 
مجموع��ة من املب��ادرات ملعاجلة التهديد 

اإلرهابي.
وقالت إن أجهزة الشرطة واالستخبارات 
أحبطت خمس مؤام��رات »مؤكدة« منذ 
الهج��وم على البرمل��ان الذي أس��فر عن 

مقتل ثالثة اشخاص في مارس/اذار
مت تس��جيل احل��ادث ي��وم الس��بت ف��ي 
الساعة 10:08 مساء. وذكرت السلطات 
انه خالل ثمان دقائق قتل جميع املشتبه 

فيهم بالرصاص من قبل الشرطة.
وقال مس��اعد ش��رطة العاصم��ة مارك 
رول��ي ف��ي مؤمت��ر صحف��ي أن احملقق��ني 
يحقق��ون »تقدماً كبيرا« في حتديد هوية 
املهاجم��ني الثالثة و التأكد م��ا إذا كانوا 

هم الوحيدون املتورطون.
و أضاف أن الش��رطة قام��وا بإطالق أكثر 
م��ن 50 رصاصة خ��الل محاولتهم لصد 
املهاجم��ني.  و ق��ال رول��ي »لق��د كان��ت 
مس��ألة حياة أو موت فاملهاجمني ظهروا 

و كأنهم يرتدون أحزمة ناسفة«
ف��ي  أثن��اء  امل��ارة  أح��د  أصي��ب  ق��د  و 
االش��تباكات لكنه ل��م يتعرض إلصابات 

مهددة للحياة.
وقالت الش��رطة في وقت س��ابق ان من 
بني املصابني في الهجوم ضابط ش��رطة 

بريطاني خارج اخلدمة.
وق��ال رج��ل ع��اش بج��وار ش��قة مت��ت 
مداهمتها في ش��رق لندن أنه يعتقد أن 
جاره كان واحداً من املشتبه بهم ويعتقد 

أنه شاهده على شاشة التلفزيون.
وقال��ت ماي أن بريطاني��ا حتتاج إلى هزمية 
»اإليديولوجية اإلسالمية« ووصفها بانها 

»اكبر حتد في عصرنا«.
وحتت��اج بريطاني��ا أيض��ا إل��ى التوص��ل 
إل��ى اتفاق��ات دولي��ة لتنظي��م الفضاء 

الذي يس��مح لأليديولوجية باالنتش��ار و 
يعطيها مساحة آمنة.

وف��ي اعقاب الهجم��ات، أوقفت االحزاب 
السياس��ية الرئيس��ة في البالد احلمالت 

االنتخابية قبيل االنتخابات العامة.
وقال��ت ماي في هذا الس��ياق »ان العنف 
ال ميكن ان يس��مح اب��داً بعرقلة العملية 
الدميقراطي��ة، لذلك يج��ب على احلمالت 
االنتخابية أن تس��تمر، و على االنتخابات 

أن جتري كما مخطط لها«.
الس��ابق  الرئي��س  ديل��ون،  بري��ان  وق��ال 
للشرطة املسلحة في شرطة العاصمة 
البريطاني��ة، ان التغيي��رات التي أوجزتها 
م��اي  تب��دوا لي أنه��ا »الش��يء الصائب 

لفعله«.
و ق��د أخب��ر ديل��ون ال���«أن بي س��ي«  أن 
اإلره��اب لي��س جدي��داً، ولك��ن وس��ائل 
االتص��ال قد غي��رت من خطط��ه. وانها 
تس��مح له بتمجيد أعماله والتش��جيع 

على مثل هذه األعمال.
وقال ديلون إن اإلرهاب يحتاج إلى معاجلة 
م��ن جذوره وإن على اجملتم��ع أن ينظر الى 
دوافع املهاجم��ني. وأض��اف »ان الرد على 
هج��وم الس��بت س��ريع جدا، لك��ن هذا 
الرد الس��ريع يتطلب االستثمار وااللتزام 
والتدريب وقال اننا بحاجة الى السيطرة 
على التهديد، واننا نحتاج الى ان نس��أل 

أين سيحدث بعد ذلك.

*عن أن بي سي نيوز

بعد تبني تنظيم داعش الهجوم األخير

رئيسة وزراء بريطانيا تتعهد بالتصرف »بقسوة« مع اإلرهاب

برملان اإلقليم

بغداد ـ الصباح الجديد
العال��ي  التعلي��م  وزارة  أعلن��ت 
والبحث العلمي، عن متديد التقدمي 
للدراس��ات العليا ال��ى يوم اجلمعة 

املقبل.
وقالت الوزارة في بيان اطلعت عليه 
»الصب��اح اجلديد«، إنه »اس��تجابة 
باس��تكمال  الراغب��ني  ملناش��دات 
ومراع��اة  العلم��ي  مش��وارهم 
ملنتسبي الوزارات في احلصول على 
ع��دم املمانعة وتقدي��را خلصوصية 

هذه االيام من شهر رمضان املبارك 
تعلن وزارة التعليم العالي والبحث 
العلم��ي متديد التق��دمي االلكتروني 
الى الدراسات العليا للعام الدراسي 
2017 /2018 حتى الس��اعة الثانية 
عش��رة ليال من يوم اجلمعة املقبل 

املوافق التاسع من حزيران احلالي«.
وأض��اف البي��ان أن��ه »ف��ي الوق��ت 
ال��ذي تؤكد فيه ال��وزارة بقاء موعد 
االمتحان التنافس��ي ضمن موعده 
املقرر ف��ي الثان��ي والعش��رين من 

حزيران فإنها تلفت عناية املتقدمني 
عبر النافذة االلكترونية الى أن باب 
استالم امللفات الورقية سيغلق مع 
انتهاء الدوام الرسمي من يوم االحد 

املقبل املوافق 2017/6/11«.
العال��ي  التعلي��م  وزارة  وكان��ت 
والبح��ث العلم��ي أعلن��ت، ام��س 
الس��بت، ) 3 آي��ار 2017( أن الي��وم 
األحد املواف��ق الرابع من حزيران آخر 
موعد للتقدمي على الدراسات العليا 

للسنة الدراسية 2017/2018.

بغداد ـ الصباح الجديد:
الطبي��ة  العي��ادات  دائ��رة  أعلن��ت 
الشعبية، امس االثنني، إعادة افتتاح 
إحدى عياداتها في الس��احل األمين 
م��ن مدينة املوصل لتقدمي خدماتها 

الطبية والعالجية للمواطنني.
وق��ال مع��اون مدي��ر ع��ام الدائ��رة 
للش��ؤون الفني��ة ش��هاب احم��د 
جاس��م، ف��ي بي��ان اطلع��ت عليه 
»الصب��اح اجلديد«، إن��ه »بناءا على 
مقتضي��ات مصلح��ة العمل قررت 

دائرتن��ا إعادة فتح العي��ادة الطبية 
الش��عبية في منطقة املنصور في 

الساحل األمين من املوصل«. 
واش��ار إلى أن »افتت��اح هذه العيادة 
العائدة إلى مديرية العيادات الطبية 
الش��عبية في نينوى جاءت من اجل 
تقدمي خدماته��ا الطبية والعالجية 
للمواطن��ني هناك«، الفت��ا الى أنها 
»أول عيادة يتم افتتاحها بالساحل 

األمين بعد بدء عملية التحرير«.
وأكد أن »العيادة املذكورة ستباشر 

بأس��تقبال املرض��ى وفحصهم من 
قب��ل الطبي��ب اخملت��ص وإعطاءهم 
ال��دواء املناس��ب ب��دءا م��ن تاري��خ 
صدور أمر اع��ادة افتتاحها في تلك 
املنطقة«، مشيرا الى أن »املواطنني 
بأمس احلاجة إليها ملعاجلة مرضاهم 
خاصة م��ع انقطاع الطرق وصعوبة 
التنقل والبحث عن طبيب خصوصا 
وان الس��احل االمين يشهد عمليات 
عسكرية في عدد من املناطق التي 

لم يكتمل حتريرها من االرهاب«. 

تمديد التقديم للدراسات العليا 
إلى يوم الجمعة المقبل

إعادة افتتاح أول عيادة طّبية شعبية 
في أيمن الموصل
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بغداد – هجوم مسلح 
ذكر مصدر امني في الش��رطة العراقية 
ام��س االثنني، بأن مدنيا يعمل بش��ركة 
اهلية لبيع امل��واد الغذائية قتل بهجوم 
ش��مالي  الصلي��خ  مبنطق��ة  مس��لح 

العاصمة بغداد.
وقال املصدر االمني الذي رفض الكشف 
ع��ن اس��مه إن "مس��لحني مجهول��ني 
فتح��وا نيران اس��لحتهم الكامتة بإجتاه 
ش��خص يعمل بش��ركة اهلي��ة للمواد 
الغدائي��ة بالق��رب من منزل��ه مبنطقة 
صلي��خ ش��مالي بغ��داد، ما اس��فر عن 

مقتله في احلال".

ديالى – عمليات دهم 
اعلن قائد عملي��ات دجلة الفريق الركن 
مزهر الع��زاوي امس االثن��ني، عن تدمير 

منزل��ني ملغم��ني واعتقال عش��رة من 
املشبته بهم في عمليات دهم جرت في 

حوض زراعي شمال شرقي بعقوبة. 
وق��ال الفريق الركن العزاوي إن "االجهزة 
االمني��ة املدعوم��ة باحلش��د الش��عبي 
وقام��ت  ملغم��ني  منزل��ني  ضبط��ت 
الده��م  عملي��ات  خ��ال  بتدميرهم��ا 
والتفتي��ش في ح��وض احلدي��د الزراعي 

)10كم شمال غربي بعقوبة(".

كركوك – عملية امنية 
ش��رطة  ف��ي  امن��ي  مص��در  كش��ف 
محافظة كركوك امس االثنني عن وجود 
معلومات تفيد بقي��ام تنظيم "داعش" 
بنقل عجات ملغمة من قضاء احلويجة 
ف��ي محافظ��ة كرك��وك ال��ى منطقة 
املطيبيج��ة الواقع��ة عل��ى احل��دود بني 
ديالى وص��اح الدين، فيما أش��ار الى أن 

هدف هذه املفخخات ثاث محافظات.
وقال املصدر االمني الذي رفض الكشف 
عن اس��مه إن "لدين��ا معلومات مؤكدة 
بأن تنظيم داعش نقل مركبات مفخخة 
عبر مس��ارات بري��ة من احلويج��ة باجتاه 
املطيبيج��ة الواقع��ة عل��ى احل��دود بني 
ديال��ى وص��اح الدين"، مبين��ا أن "هدف 
هذه امللغم��ات محافظات ديالى وصاح 

الدين وبغداد". 

بابل – اعتقال مطلوبني 
أعل��ن مص��در امن��ي في قيادة ش��رطة 
محافظ��ة بابل ام��س االثن��ني ان مفارز 
امني��ة الق��ت القبض عل��ى 29 متهماً 
على وف��ق م��واد قانوني��ة مختلفة في 
عم��وم مناط��ق احملافظة، خ��ال ال� 24 

ساعة املاضية.
وذكر املص��در االمني ان "عملية القبض 

على املتهم��ني متت على وف��ق مذكرات 
قبض واس��تنادا ملعلومات استخباراتية 

دقيقة".
وأضاف املصدر الذي رفض الكش��ف عن 
اسمه انه "مت احالة املتهمني الى اجلهات 
اخملتص��ة لغرض اس��تكمال االج��راءات 

القانونية بحقهم". 

كربالء – عمليات دهم 
اكد مصدر امني في ش��رطة محافظة 
كرب��اء امس االثنني ان مف��ارز مكافحة 
االج��رام في محافظة كرب��اء من القاء 
القبض على عدد من املتهمني واملطلوبني 
للقضاء عل��ى وفق مواد قانونية وقضايا 
جنائية مختلفة فضا عن القبض على 

مشتبه بهم.
وبني املصدر االمني الذي رفض الكشسف 
ع��ن اس��مه ان مفارز مكافح��ة االجرام 

القت القب��ض على متهم مطلوب وفق 
اح��كام امل��ادة 14 مخ��درات ومتهم اخر 
وفق اح��كام املادة 444 ق.ع ومتهم خال 

قيامه بسرقة دراجة نارية.

الديوانية – عمليات خطف 
ش��رطة  ف��ي  امن��ي  مص��در  كش��ف 
محافظة الديوانية امس االثنني ان مفارز 
قس��م مكافحة االج��رام القت القبض 
عل��ى اربعة اش��قاء متهم��ني باخلطف 
من س��كنة ناحي��ة الس��نية مطلوبني 
للقضاء على وفق امل��ادة 421 وذلك بعد 
جمع املعلوم��ات عنهم حي��ث مت اتخاذ 

االجراءات القانونية بحقهم. 
وب��ني املصدر ال��ذي رفض الكش��ف عن 
اس��مه ان عملي��ة القب��ض مت��ت خال 
ممارسة امنية قامت بها مفارزها ملتابعة 
تنفي��ذ اوامر القاء القب��ض الصادرة من 

القض��اء ، مش��يرة الى قيامه��ا باحالة 
املتهم��ني ال��ى اجلهات اخملتص��ة لغرض 
استكمال االجراءات القانونية بحقهم. 

نينوى – خطة امنية 
افاد مصدر محلي ف��ي محافظة نينوى 
امس االثن��ني ان االج��راءات املتخذة في 
الساحل األيسر من مدينة املوصل تأتي 
ضم��ن اخلطة االمني��ة اخلاصة بش��هر 

رمضان.
وذكر املصدر احمللي الذي رفض الكش��ف 
ع��ن  اس��مه ان "قي��ادة فرق��ة املش��اة 
السادس��ة عش��رة بإش��راف م��ن قيادة 
عملي��ات نين��وى، وضعت خط��ة أمنية 
خاصة حلماية املدنيني في شهر رمضان 
املب��ارك ، موضح��ا ان "اخلط��ة تتضمن 
ف��ي  العس��كرية  القطع��ات  انتش��ار 
املناطق واألس��واق وقرب املساجد، وتبدأ 

من الساعة السادس��ة عصراً وتستمر 
حتى الساعة التاسعة لياً".

البصرة – اطالق نار 
اكد مصدر أمني في ش��رطة محافظة 
البص��رة امس االثنني، ب��أن عاماً يحمل 
اجلنس��ية البنغاديش��ية لقي مصرعه 
ج��راء قي��ام مس��لحني بإطاق ن��ار من 
أسلحة خفيفة على محل جتاري وسط 

املدينة يقع ضمن مركز احملافظة.
وقال املصدر االمني الذي رفض الكشف 
عن اس��مه إن "معرضاً لبيع األثاث يقع 
ف��ي منطق��ة الطويس��ة ضم��ن مركز 
احملافظ��ة تع��رض، صباح ي��وم امس الى 
اط��اق ن��ار بأس��لحة خفيف��ة"، مبيناً 
أن "االعت��داء أس��فر ع��ن مقت��ل عامل 
بنغاديش��ي يعمل ف��ي املعرض بصفة 

حارس".

اغتيال منتسب في شركة أهلية بالصليخ شمالي بغداد * تدمير منزلين ملغمين في عمليات دهم شرقي بعقوبة
  خطة أمنية خاصة لحماية المدنيين أيسر الموصل * مسلحون يطلقون النار في الطويسة وسط البصرة

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت وزارة الع��دل، اإلفراج عن 1323 نزياً خال 

شهر ايار املاضي بينهم 65 امرأة.
وقالت ال��وزارة في بيان اطلع��ت عليه "الصباح 
اجلديد"، إن "عدد املفرج عنهم من سجون الوزارة 
خال الش��هر املاضي بلغ 1323 نزياً من سجون 
الوزارة في بغداد واحملافظات بينهم 65 من النساء 

و1258 من الرجال".
وأضاف��ت، أن "دائ��رة االص��اح قطعت اش��واطاً 
كبي��رة ف��ي مجال عملي��ات اطاق الس��راح مع 
تطبيقها نظام االرشفة االلكترونية والذي يتيح 
امكانية حتديد املنتهية احكامهم القضائية من 
النزالء ويس��اهم بحس��م ملفاتهم وفقاً للمدة 

القانونية احملددة إلطاق السراح".
الش��هري  موقفه��ا  ع��ن  الع��دل  وزارة  وتعل��ن 
اخلاص بعدد املطلق س��راحهم وأعداد املوقوفني 
واحملكومني واملرس��لني إل��ى احملاكم من النس��اء 

والرجال.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن وزير النقل كاظم فنجان احلمامي، مضاعفة 
اإليراد الش��هري مليناء أم قصر اجلنوبي، الفتا الى 
أن املين��اء حقيق إي��رادات مالية تق��در بأكثر من 

ستة مليارات دينار خال شهر أيار املاضي.
وق��ال احلمامي في بيان اطلع��ت عليه "الصباح 
اجلدي��د"، إن "ميناء أم قصر اجلنوبي حقق إيرادات 
مالية تقدر بأكثر من س��تة مليارات دينار عراقي 
لش��هر أيار املاضي أي بنس��بة زيادة قدرها ثاثة 
ملي��ارات دينار عن ش��هر نيس��ان املاضي نتيجة 

اجلهود املتواصلة للعاملني في امليناء".
وأضاف، أن "حصيلة اإليرادات جاءت من عمليات 
التفريغ والش��حن وإيراد الوحدات البحرية وأجور 
البرقيات التجارية وكذلك اإليرادات اآلجلة، فضا 
عن إيراد مبيت الس��يارات"، مثني��اً على "جهود 
العامل��ني في املين��اء والتي أدت ال��ى تقدم وتيرة 
العم��ل واالرتفاع امللح��وظ ملعدل اإلي��راد املالي 

للميناء مقارنة باألشهر السابقة".
يذكر أن محافظة البصرة تضم خمس��ة موانئ 
جتاري��ة أقدمه��ا ميناء املعقل القري��ب من مركز 
املدين��ة، واملوانئ األخرى ه��ي ميناء أم قصر الذي 
انش��أ في ع��ام 1965، وق��د أعلن��ت وزارة النقل 
ف��ي عام 2010 عن ش��طره إل��ى ميناءين جنوبي 
وش��مالي لكل منهما إدارة خاص��ة به، وعادة ما 
يس��تقبل البواخر احململة مبواد مستوردة حلساب 

لوزارة التجارة.

اإلفراج عن 1323 نزياًل 
خالل أيار الماضي

"النقل" تضاعف إيرادات 
ميناء أم قصر الجنوبي

الملف األمني

العبادي يؤكد القضاء على اإلرهاب 
ويشدد "ال نريد القتال خارج احلدود"

وش��دد العب��ادي عل��ى اهمي��ة "ان يكون 
للمبلغ��ني واخلطباء دور كبير في التوعية 
من مخاط��ر التطرف والفك��ر االرهابي"، 
الفتا ال��ى "اننا ال نريد لقواتن��ا وابنائنا ان 
يش��اركوا بالقتال خ��ارج احل��دود وال نريد 
زعزعة أمن الدول، فدس��تورنا ال يس��مح 

بذلك".
واك��د العب��ادي ان "الع��راق حري��ص على 
التع��اون م��ع اآلخري��ن من اج��ل محاربة 
االره��اب"، موضح��ا "انن��ا قضين��ا على 
االرهاب عس��كريا، ويبقى التحدي االمني 

والفكري والعملي الواقعي".
وأكد القائد العام للقوات املسلحة رئيس 
الوزراء حي��در العبادي، ف��ي 30 ايار 2017، 
أن القوات العراقي��ة متكنت من محاصرة 
"اإلرهاب" والسيطرة على حركته، وفيما 
توع��د بع��دم إبق��اء أي "إرهاب��ي"، أش��ار 
إلى وضع خط��ة لتأمني احل��دود العراقية 

السورية.

"االتصاالت" تنفي مسؤوليتها بشأن 
اختراق مواقع إلكترونية حكومية

وأوض��ح، أن "جمي��ع املواق��ع اإللكترونية 
الت��ي مت اس��تضافتها وإدارته��ا م��ن قبل 
الوزارة وماكاتها الهندس��ية لم تتعرض 
للقرصنة أو االختراق ألن جميع اإلجراءات 
الفنية املتبع��ة تخضع للمعايير العاملية 
املعتمدة وباس��تعمال أنظمة وبرامجيات 
حماي��ة مرخصة عامليا وغي��ر جتارية، كما 
تخض��ع لبرامج متابعة دقيق��ة ومراقبة 
فني��ة صارم��ة من قب��ل ماكات ال��وزارة 
على م��دار الس��اعة، إذ مت تس��جيل أكثر 
من خمس��ني الف محاولة اخت��راق باءت 

جميعها بالفشل الذريع".

وأش��ار ال��ى أن "ما حصل لبع��ض املواقع 
التي يتم استضافتها لدى وزارة االتصاالت 
ومتت قرصنتها واختراقها نود اإليضاح بأن 
ه��ذه املواقع مت تصميمه��ا وبرمجتها من 
قب��ل تلك الدوائر بلغة برمجية بس��يطة 
وال تخضع لإلدارة الفنية لوزارة االتصاالت، 
أي أن اإلدارة الفني��ة أو ما يس��مى األدمن 
لتل��ك املواقع تن��درج ضمن مس��ؤوليات 
ومه��ام وصاحيات الدوائ��ر التابعة لهذه 
ال��وزارات والت��ي حتتف��ظ بكلم��ة الس��ر 
لرغباته��ا  وفق��ا  اإللكترون��ي  للموق��ع 
واختيارها وحس��ب العقود املبرمة معها 
وبالتالي هي املسؤولة عن تلك املواقع من 
الناحية الفنية في حال حصول اي اختراق 

أو قرصنة للموقع".
وختم علي قائا، إن "سياس��ة وزارتنا في 
ه��ذا اجملال اعتم��دت على بناء س��يرفرات 
الكتروني��ة  ملواق��ع  وطني��ة  اس��تضافة 
ت��دار من قبل م��اكات هندس��ية كفوءة 
مدرب��ة على التعامل م��ع تلك الهجمات 
ومعاجلتها، حيث س��بق وطالب��ت الوزارة 
جمي��ع ال��وزارات واملؤسس��ات احلكومية 
بض��رورة قيامه��ا باس��تضافة مواقعها 
اإللكترونية ل��دى وزارة االتصاالت ألهمية 
هذا املوضوع وحلماية معلوماتها وبياناتها 
ولكن ولألس��ف الشديد لم يتم التعامل 
بجدي��ة من قب��ل اجلهات املعني��ة وكانت 
مواقعه��ا  واخت��راق  قرصن��ة  النتيج��ة 
املوضوع  له��ذا  اإللكتروني��ة إلهماله��م 

املهم".

"مكافحة اإلرهاب" يكشف عن 
سيطرة "داعش" على مساحة 4 كم 

مربع فقط من أمين املوصل
وقال املصدر لصحيف��ة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ 
إن" قوات الش��رطة االحتادي��ة متكنت من 

العث��ور على مخزن للس��اح والعتاد تابع 
لعصاب��ات داع��ش اإلجرامي��ة ف��ي ح��ي 

الصحة األولى غربي مدينة املوصل. 
وأضاف املصدر الذي فضل عدم الكش��ف 
ع��ن أس��مه أن��ه" مت العثور عل��ى أجهزة 
داخ��ل اخمل��زن, كان  اتص��االت الس��لكية 
يس��تعملها مجرمو داعش ف��ي معركة 

املوصل".
من جهتها أعلنت قيادة الشرطة االحتادية 
، أم��س االثنني ، ع��ن العثور على س��جن 
ل�"داعش" بحي 17 متوز في الساحل األمين 

ملدينة املوصل يضم غرفا للتعذيب. 
وق��ال قائد الش��رطة الفريق رائد ش��اكر 
جودت في بيان تلق��ت صحيفة ‘‘الصباح 
اجلديد‘‘ نس��خة منه، إن "قوات الش��رطة 
عث��رت، عل��ى س��جن لتنظي��م "داعش" 
ف��ي حي 17 مت��وز في اجلان��ب األمين ملدينة 

املوصل". 
وأضاف الفري��ق أن "الس��جن يضم غرفا 

للتعذيب ورفاة ثاث جثث". 
وفي س��ياق متص��ل حررت قوات احلش��د 
الش��عبي, أم��س االثن��ني , قريت��ي تومان 
ورقبة الفرس ش��مال غ��رب البعاج ضمن 

احملور الغربي ملدينة املوصل. 
وقال الناطق باسم هيئة احلشد الشعبي 
ك��رمي النوري لصحيفة ‘‘الصب��اح اجلديد‘‘  
إن" اللواء األول في احلش��د الشعبي متكن 
م��ن حترير قريت��ي توم��ان و رقب��ة الفرس 

بالكامل من سيطرة داعش . 
وأضاف ان" قواتنا تواصل تقدمها لتحقيق 
اهدافها املرس��ومة وحترير القرى املتبقية 

غرب البعاج ". 
ال��ى ذلك أعلن��ت وزارة الدف��اع عن مقتل 
15 إرهابياً خال ص��د هجوم لدعش غرب 

تلعفر . 
وذكر بي��ان لوزارة الدفاع حصلت صحيفة 

‘‘الصب��اح اجلديد‘‘عل��ى نس��خة منه" ان 
ق��وات الفرق��ة 15 متكن��ت م��ن التصدي 
حملاولة تس��لل لعصاب��ات داعش اإلرهابية 
على قرية الريحانية باجتاه جبال عطشانة 
غ��رب املوص��ل ، حيث متكن��ت القوات من 
قت��ل 15 إرهابي��اً وإفش��ال نواي��ا الع��دو 
ومخططاته في زعزعة األمن في املناطق 

احملررة وإيجاد لهم موطئ قدم فيها". 
يشار إلى أن القوات األمنية ال زالت تتقدم 
ف��ي مناط��ق الزجنيلي والش��فاء, وس��ط 
تعقيدات كبيرة بس��بب تواج��د املدنيني 

بكثرة في هذه املناطق. 
وتخوض القوات األمنية منذ نحو س��بعة 
أش��هر مع��ارك محتدمة ف��ي محافظة 
نين��وى لتحريره��ا م��ن س��يطرة تنظيم 
"داعش"، أفضت إلى حترير الساحل األيسر 
للموصل، في حني ما زال التنظيم يسيطر 

على بعض مناطق الساحل األمين.

"التعليم" حتدد املناصب الشاغرة في 
اجلامعات وتفتح باب الترشيح

وعمي��د كلي��ة االدارة واالقتص��اد وعميد 
كلي��ة القان��ون وعمي��د كلي��ة التربي��ة 
وعميد كلية الزراعة في جامعة الكوفة، 
وعميد كلية االدارة واالقتصاد في جامعة 
ميس��ان، وعميد كلي��ة االدارة واالقتصاد 
في جامعة س��ومر، وعميد كلية التربية 
في جامعة س��امراء، وعميد كلية الفنون 
اجلميلة وعميد كلي��ة التربية للبنات في 
جامعة القادس��ية، وعميد كلية التربية 
للعلوم االنسانية وعميد كلية الهندسة 

في جامعة بابل".
واض��اف ان "املواقع تضمن��ت ايضا عميد 
كلية الطب البيطري وعميد كلية الزراعة 
ف��ي جامعة ديال��ى ، وعميد كلي��ة االدارة 
واالقتصاد ف��ي اجلامعة العراقية ، وعميد 

كلي��ة الطب وعميد كلية طب االس��نان 
في جامع��ة االنبار ، وعمي��د كلية االدارة 
واالقتصاد وعميد كلية الطب في جامعة 
الفلوج��ة ، وعمي��د كلية طب االس��نان 
ف��ي جامع��ة اب��ن س��ينا ، وعمي��د كلية 
علوم احلاس��بات واالتص��االت في جامعة 
، وعمي��د كلي��ة  املعلوم��ات  تكنلوجي��ا 
التحسس النائي واجليوفيزياء في جامعة 
الك��رخ للعل��وم ، وعميد كلية هندس��ة 
النف��ط والغاز في جامعة البصرة للنفط 
والغ��از ، وعميد كلية الط��ب في جامعة 
نين��وى ، وعميد كلية العلوم االس��امية 
وعمي��د كلي��ة التربي��ة البدني��ة وعلوم 
الرياضة في جامعة كرباء ، وعميد الكلية 
التقنية الصحية والطبية / بغداد وعميد 
وااللكترونية  الكهربائية  التقنية  الكلية 
في اجلامع��ة التقنية الوس��طى، وعميد 
الكلي��ة التقني��ة االداري��ة / البص��رة في 
اجلامعة التقنية اجلنوبية ، وعميد املعهد 
التقن��ي / كرك��وك في اجلامع��ة التقنية 
التقني��ة  الكلي��ة  ، وعمي��د  الش��مالية 
االداري��ة /الكوفة، وعمي��د املعهد التقني 
/ الس��ماوة في جامعة الفرات االوس��ط ، 
وعميد كلي��ة التربية للعلوم االنس��انية 
وعمي��د كلية التربي��ة للعل��وم الصرفة 
ف��ي جامعة كرك��وك ، وعميد كلية طب 
االس��نان وعميد كلية العلوم االسامية 
في جامعة ذي قار ، وعميد كلية الصيدلة 
في جامعة املثن��ى ، وعميد كلية التربية 

في جامعة احلمدانية".
وتاب��ع الس��راج ان "الترش��يح للعمادات 
ومس��اعدي رؤس��اء اجلامع��ات للش��ؤون 
العلمي��ة يعتم��د عل��ى معايي��ر اخلب��رة 
االداري��ة الت��ي ال تقل عن س��بع س��نوات 
للراغبني بالترشيح فضا عن مراعاة عدد 
البحوث املنش��ورة محليا وأجنبيا وأعداد 

اللجان واملؤمترات واملشاريع التي أسهمت 
ف��ي تطوير املؤسس��ة التعليمي��ة وعدد 
اجلوائ��ز الدولية وب��راءات االختراع والكتب 
أو املترجم��ة وعضوي��ة اجمل��ات  املؤلف��ة 
العلمية ودرجة املرشح على بوابة البحث 
والتدري��س في اجلامعات االجنبية واللقب 
العلمي ) أستاذ أو أستاذ مساعد( وخدمة 

اجملتمع".

"الرافدين" يحدد مبلغ الدفعات
ملنح قرض الـ 50 مليون دينار

وق��ال املكت��ب االعام��ي للمص��رف ، ان 
ق��روض  ملن��ح  ضواب��ط  وض��ع  املص��رف 
للمواطن��ني الغراض البن��اء وهي ان تكون 
قطعة االرض باسمه على وجه االستقال 
او باالس��م املش��ترك مبوجب سند حديث 
االصدار ومزود بتأييد من دائرة التس��جيل 

العقاري اخملتصة.
واشار الى ان التأييد يتضمن صحة صدور 
الس��ند ليت��م رهنه م��ن الدرج��ة االولى 

لصالح املصرف.
واوض��ح البيان ان مدة القرض تكون ) 10 ( 
سنوات أي ) 120 ( شهرًا وبفترة امهال ) 3 

( اشهر وبفائدة قدرها ) %9 ( سنوياً.

"التغيير": عودة التحالف مع االحتاد 
الوطني مرهونة بتنفيذ االتفاقات 

السابقة
وأوض��ح أن "حرك��ة التغيير لن تش��ترك 
حت��ت أي ذريع��ة م��ع احل��زب الدميقراطي 
الكردس��تاني ونعده خطاً احمر بالنسبة 
الين��ا والدخول معه في قائم��ة واحدة أو 

تقارب يعد من سابع املستحيات".
واس��تطرد رضا أن "اتفاقاً لدينا مع االحتاد 
الوطن��ي الكردس��تاني مت ابرامه قبل نحو 
عام، في ما اذا مت تطبيقه على ارض الواقع 

سنش��ترك معهم في االنتخابات املقبلة 
ومن احملتمل حينه��ا النزول بقائمة واحدة 

أو التحالف بعد ظهور النتائج".
وأردف النائب ع��ن التغيير أن "تقارباً لدينا 
وائتافاً غير رس��مي مع االحتاد االس��امي 
واحلركة االسامية ميتد إلى ايام املعارضة 
بالض��د من االحزاب احلاكم��ة في االقليم 
وق��د حصل تناغم ف��ي املواقف باكثر من 

مناسبة".
وأكمل رضا بالقول إن "هذا التقارب املبني 
عل��ى اس��اس املصال��ح املش��تركة ميكن 
االفادة منه في مرحلة االنتخابات املقبلة 
لعلنا نش��كل جبهة قوي��ة متثل الصوت 
الكردي داخل قبة الس��لطة التش��ريعية 

االحتادية".
من جانبها، استبعدت النائبة عن الكتلة 
س��روة عب��د الواح��د "حص��ول أي حتالف 
مستقبلي مع احلزب الدميقراطي السيما 

على صعيد االنتخابات املقبلة".
وذك��رت عب��د الواح��د ف��ي تصري��ح إلى 
"الصب��اح اجلديد"، أن "ه��ذا احلزب متهم 
بس��رقة مال الش��عب ويج��ب محاكمة 

بعض قياداته".
وأشارت إلى أن "احد اسباب االوضاع املزرية 
في االقليم على ش��تى االصعدة السيما 

االقتصادية هو احلزب الدميقراطي".
وشددت على أن "التقارب معهم مرفوض 
وال ميك��ن اخل��وض ب��ه، ونح��ن نبحث عن 
تغيي��ر املنظومة السياس��ية في االقليم 
من خال الوس��ائل الدميقراطية املتمثلة 

بصناديق االقتراع".
يش��ار إلى أن رئاس��ة اقليم كردستان من 
حص��ة احل��زب الدميقراطي الكردس��تاني 
بزعامة مسعود بارزاني، فيما ينتمي نائب 
رئيس ال��وزراء في االقليم قوب��اد طالباني 

إلى االحتاد الوطني الكردستاني.

تتمات ص1

نينوى ـ خدر خالت:
ابتكر املواطن��ون احملاصرون باالجزاء 
القليل��ة املتبقية بي��د داعش بامين 
املدين��ة خطط��اً يائس��ة لضم��ان 
وصوله��م احي��اء او اموات، وس��ط 
اوض��اع كارثي��ة حقيقي��ة، فيم��ا 
والبح��ث عن  االس��تغاثة  ن��داءات 
مفقودين من املدنيني بات الش��غل 
الش��اغل للمئ��ات م��ن العائ��ات 

املوصلية املنكوبة.
واملدني  الناش��ط احلقوق��ي  وق��ال 
املوصل��ي لقمان عم��ر الطائي في 
حديث ال��ى "الصب��اح اجلديد" انه 
"في ظل االجراءات الوحش��ية التي 
ينتهجه��ا تنظيم داع��ش االرهابي 
في من��ع ه��رب املدني��ني احملاصرين 
م��ن املدين��ة القدمي��ة ف��ي املوصل 
وبعض االج��زاء املتبقي��ة من حيي 
واستهدافهم  والزجنيلي،  الش��فاء 
بشتى صنوف االسلحة، كالعبوات 
الناس��فة، الهاون��ات، الدوش��كات 
وحتى الرمانات اليدوية، فقد اضطر 
االهال��ي الى ابتكار خطط يائس��ة 
ق��د تضم��ن س��امتهم او تضمن 

وصول جثامينهم الى ذويهم".
واضاف "في لقاءات لنا مع عدد من 
الناجني من مناطق املوصل القدمية، 
ابلغون��ا ان اليأس دف��ع بالكثير من 
احملاصري��ن بكتاب��ة االس��م الثاثي 
واللق��ب والعن��وان ورق��م موباي��ل 
معارف في مناطق آمنة من املدينة، 
على الذراعني، مع كتابة املعلومات 
نفسها على اكثر من نسخة ورقية 
ووضعه��ا باجليوب، به��دف التعرف 
عليه��م في ح��ال تعرضهم لنيران 
داعش في اثناء الف��رار والذي يعني 

املوت شبه احملتم".
واشار الطائي الى ان "بعض االهالي 
الناجني ابلغونا انهم يحملون ايضا 
س��يم كارت مع مستمس��كاتهم 
الش��خصية كي يت��م االتصال بأي 
من االرق��ام الت��ي يحويه��ا بهدف 

ايصال جثثهم � في حال تعرضهم 
ملك��روه � فيما يقوم اخ��رون بحمل 
م��ع  وعائلي��ة  ش��خصية  ص��ور 

احتياجاتهم للغرض نفسه".
وتاب��ع "بع��ض الناج��ني م��ن تلك 
الوحشية  يرون االس��اليب  املناطق 
التي يتبعها عناصر داعش احملاصرين، 
وخصوص��ا من االرهابي��ني االجانب 
املس��تمرة  والتهدي��دات  والع��رب، 
بابادة املدنيني واب��ادة عائاتهم في 
حال وجود اية شكوك، فيما الكثير 
من املن��ازل واالقبي��ة االرضية باتت 
سجونا ومدافن جماعية للعشرات 

م��وت  ع��ن  االهال��ي، فض��ا  م��ن 
بتلك  العش��رات جوع��اً وعطش��اً 
االقبية التي حوله��ا الدواعش الى 

سجون حقيقية".
ونقل الطائي ع��ن عدد من الناجني 
قولهم ان "اليوم الواحد في املناطق 
التي يسيطر عليها الدواعش يوازي 
س��نة كاملة م��ن الرع��ب واخلوف 
والقل��ق، وان الكثير م��ن املواطنني 
فقدوا رش��دهم وتصيبه��م نوبات 
م��ن الهس��تيريا وهو ي��رون اوضاع 
عائاتهم املزرية من اجلوع والعطش 
واالخطار املستمرة بسبب القصف 

ووحشية الدواعش".
وح��ذر الطائي من "انتش��ار امراض 
نفس��ية وجس��دية ب��ني الهارب��ني 
م��ن بطش داعش، بس��بب االوضاع 
املزري��ة وبس��بب النق��ص احلاد في 
االغذي��ة ومياه الش��رب، فضا عن 
حاالت خطرة م��ن االمراض اجللدية 
التي تظه��ر بعضها على االطفال، 
اضافة الى ضرورة االس��راع بتوفير 
العاجات اخلاصة باالمراض املزمنة 

للمتقدمني بالسن".
واستطرد "مآساة العائات الناجية 
ال تتوقف عند اخل��اص من مناطق 

داع��ش، بل ان هن��اك رحلة مضنية 
م��ن البحث ع��ن بقية االف��راد من 
تلك العائات، الذين تفرقوا بسبب 
تعرضهم لنيران داعش، حيث انهم 
يس��تغيثون ملعرفة مصير ابنائهم 
واطفاله��م، واخ��رون يبحث��ون عن 
امهاته��م وابائهم ف��ي اخمليمات او 
في املستش��فيات، وسط حالة من 

الفوضى العارمة".
وكش��ف توغل عدد من القطعات 
االمنية باملدين��ة القدمية عن وجود 
قب��و يض��م رف��ات 40 ضحي��ة من 
ضحاي��ا داعش بضمنه��م 34 رجا 

و ست نس��اء، والذي من املرجح انه 
قضوا عطش��ا وجوعا مع وجود اثار 

تعذيب على بعض اجلثث.
  وكانت "الصباح اجلديد" اجلديد قد 
كش��فت امس عن تفاصيل )كارثة 
معم��ل البيبس��ي( ف��ي منطق��ة 
الزجنيل��ي الت��ي راح ضحيتها نحو 
200 مدن��ي اغلبه��م من النس��اء 
واالطف��ال والكب��ار بالعم��ر بع��د 
قب��ل عناص��ر  اس��تهدافهم م��ن 
داعش بش��تى االس��لحة في اثناء 
القوات  باجت��اه  الهرب  محاولته��م 

االمنية املشتركة.

في ظل اإلجراءات 
الوحشية التي ينتهجها 
تنظيم داعش اإلرهابي 
في منع هرب المدنيين 
المحاصرين من المدينة 
القديمة في الموصل 
وبعض األجزاء المتبقية 
من حيي الشفاء 
والزنجيلي، واستهدافهم 
بشتى صنوف األسلحة، 
كالعبوات الناسفة، 
الهاونات، الدوشكات 
وحتى الرمانات اليدوية، 
فقد اضطر األهالي 
إلى ابتكار خطط يائسة 
قد تضمن سالمتهم أو 
تضمن وصول جثامينهم 
إلى ذويهم

معاناة األهالي في اجلانب األمين للموصل

"اليوم بسنة" في ظل سطوة داعش بأيمن المدينة

الموصليون المحاصرون يبتكرون "خططًا
يائسة" لضمان الخالص أمواتًا أو أحياًء
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متابعة الصباح الجديد:

يش��ارك الع��راق ف��ي اعم��ال ال��دورة 
)106( ملؤمت��ر العم��ل الدول��ي املنعقد 
ف��ي العاصم��ة السويس��رية جنيف 
بوف��د يترأس��ه وزير العمل والش��ؤون 
االجتماعي��ة املهندس محمد ش��ياع 
ملناقش��ة مواضيع تخص  الس��وداني 
االتفاقي��ات والتوصي��ات الدولي��ة عن 
والعم��ل  والهج��رة  العم��ل  معايي��ر 

الالئق.
وقال املتحدث باسم وزارة العمل عمار 
منع��م ان الوف��د الذي يترأس��ه الوزير 
يضم خب��راء وممثلني عن ال��وزارة واحتاد 
الصناع��ات العراق��ي واالحت��اد الع��ام 
لنقاب��ات العم��ال ف��ي الع��راق، فضال 
عن وفد اقليم كردس��تان برئاسة وزير 
العمل في االقليم ، مش��يرا الى انه مت 
عقد االجتماع التنسيقي للمجموعة 
العربي��ة في منظمة العم��ل الدولية 
ملناقش��ة احمل��اور التي تخ��ص اجراءات 
املؤمت��ر وعم��ل اللج��ان الفني��ة فضال 
ع��ن اجتماعات اط��راف االنتاج الثالثة 
املكونة من )احلكوم��ات وارباب العمل 

والعمال( وذلك النتخاب اعضاء املكتب 
التنفي��ذي وتق��دمي مقترح��ات تتعلق 

بتكوين جلان املؤمتر.
واض��اف منعم ان ج��دول اعمال املؤمتر 
يتضم��ن تقري��را م��ن رئي��س مجلس 
االدارة واملدير الع��ام للمنظمة يتناول 
طيفا واس��عا من القضايا التي تخص 
العمل ومناقش��ة البرنام��ج واملوازنة 
املقترح��ة لعامي 2018 – 2019 ونظرة 
عل��ى االتفاقيات والتوصي��ات الدولية 
التي تخص العمل ، فضال عن مواضيع 
اخرى تخص هج��رة العمل والتوظيف 
ف��ي العم��ل الالئ��ق وتق��ومي اله��دف 
االس��تراتيجي للمب��ادئ واحلق��وق في 
العمل في ضوء اعالن منظمة العمل 
الدولي��ة للعدالة االجتماعية من اجل 
عوملة عادلة، وكذلك ابطال 6 اتفاقيات 
تخ��ص العمل الليلي للنس��اء ووقاية 
العامل��ني ف��ي الس��فن واس��تخدام 
االحداث ف��ي االعمال غي��ر الصناعية 
وتنظيم س��اعات العم��ل والراحة في 

النقل البحري.
واش��ار املتحدث منعم ال��ى ان العراق 
س��يطلب املس��اعدة الفنية واملهنية 
لقطاعات العمل كافة ودعم الشركاء 

االجتماعيني وبناء قدراتهم املؤسسية 
في جميع اجمل��االت لتجاوز حتديات هذه 
املرحل��ة واللح��اق بالدول الت��ي تنعم 
باملردودات االنسانية واحلضارية للتنمية 
املس��تدامة ، فضال عن مناش��دة االمم 
املتح��دة ووكاالتها الدولي��ة بتكثيف 
جهودها الغاثة اكثر من مليونني و900 
ال��ف مواط��ن ف��ي املناط��ق املنكوبة 

واملتضررة من االعمال االرهابية. 
واوض��ح منع��م ان منظم��ة العم��ل 
العربية تس��عى في أعماله��ا للدورة 
احلالية الى تنس��يق اجلهود في ميدان 
العمل والعمال على املستويني العربي 
العمل  وتطوي��ر تش��ريعات  والدول��ي 
في الدول األعض��اء وتوحيدها وكذلك 
حتس��ني ظ��روف وش��روط العم��ل في 
الدول األعضاء وتنمية املوارد البشرية 
طاقاته��ا  م��ن  لالس��تفادة  العربي��ة 
الكامل��ة ف��ي التنمي��ة االقتصادي��ة 

واالجتماعية.
وأكد املتحدث باس��م الوزارة ان جدول 
اعم��ال الدورة يتضم��ن ايضا عدداً من 
املوضوع��ات م��ن بينه��ا، تقري��ر املدير 
العام ملكت��ب العمل العرب��ي بعنوان: 
»التدري��ب املهن��ي ركي��زة أساس��ية 

الس��تراتيجيات التنمي��ة املس��تدامة 
2030 في الوط��ن العربي«، كما يضم 
تقريراً عن نش��اطات وإجنازات املنظمة 

خالل العام 2016.
وبني منع��م ان ج��دول اعم��ال الدورة 
سيتطرق الى قرارات وتوصيات مجلس 
إدارة املنظمة، ومتابع��ة تنفيذ قرارات 
مؤمتر العمل العربي الس��ابق، وتطبيق 
اتفاقي��ات وتوصيات العم��ل العربية، 
وكذل��ك االطالع عل��ى مذك��رة املدير 
الع��ام ع��ن ال��دورة 106 ملؤمت��ر العمل 

الدولي.
وأضاف املتحدث باسم الوزارة أن أعضاء 
املنظمة سيناقشون خالل اجتماعات 
الدورة زيادة االعمال ودورها في التنمية 
والنهوض بالتش��غيل وتعزيز دور املرأة 
في تنفيذ برامج التنمية املس��تدامة 
وكذل��ك حتديد م��كان وج��دول اعمال 
ال��دورة املقبلة للمؤمت��ر املزمع إقامته 

في نيسان 2018.
يذك��ر ان مؤمتر العمل الدولي هو اعلى 
هيئة لصنع القرار في منظمة العمل 
الدولية وعادة ما جتتمع في حزيران من 
كل ع��ام وتضم )187( دول��ة كأعضاء 

في املنظمة.

محققا زيادة مقدارها 5.8 % عن معدل العام الماضي 

محليات 4
محمود خيون 

الثالثاء 6 حزيران 2017 العدد )3714(

Tue. 6 Jun. 2017 issue )3714(

اسامة مثنى صالح*

أشار التقرير السنوي الذي قدمته 
شركة نفط البصرة الى احلكومة 
العراقية، ي��وم اخلامس من حزيران 
2017، إل��ى أن معدل إنتاج النفط 
في حق��ل الرميلة، ق��د وصل إلى 

أعلى مستوى له منذ عام 1989.
وقال التقرير إن معدل األنتاج وصل 
الى مليون و411 الف برميل يوميا، 
خالل ع��ام 2016، محقق��ا بذلك 
زي��ادة مقداره��ا 5.8% ع��ن معدل 

العام املاضي.
وجتدر اإلشارة إلى أن حقل الرميلة 
النفط��ي يتم تش��غيله من قبل 
هيئة تش��غيل الرميل��ة املتكونة 
من الش��راكة بني ش��ركة بي بي 
)BP( البريطاني��ة، وش��ركة نفط 
بتروتش��اينا  وش��ركة  البص��رة، 
الصينية، وشركة تسويق النفط 

)سومو(.
التقرير أوضح أيضا أن أبرز األسباب 
الت��ي أدت إلى زي��ادة اإلنتاج، برغم 
تقلي��ص املوازنة، بطل��ب من وزارة 
النف��ط، بس��بب تراجع األس��عار 
عاملي��ا، هو إطالق مبادرة »حتس��ني 
الكف��اءة« ف��ي جمي��ع مفاص��ل 
وأقس��ام الهيئة ق��د أدى التركيز 
عل��ى رف��ع الكف��اءة، ف��ي مجال 
حقن املياه، وتسليم اآلبار اجلديدة، 
وإس��تصالح اآلب��ار املوج��ودة في 
اخلدمة، وحتسني املنشآت احلقلية، 
إلى إحداث حتسن كبير في معدل 
االنت��اج. علما أن املع��دل اليومي 
حلق��ن امل��اء، ف��ي حق��ل الرميلة 
الش��مالية وص��ل إل��ى 729 ألف 
برميل يوميا، و ذلك بزيادة مقدارها 
%8 عن معدالت ع��ام 2015، و هو 
في الوقت نفس��ه، أعل��ى معدل 
مت حتقيق��ه خ��الل األع��وام ال���15 

املاضية.
وجتدر اإلش��ارة إل��ى ان الهدف من 
حق��ن املي��اه ف��ي حق��ل الرميلة 
الشمالي، هو زيادة اإلنتاج في اآلبار 

واملكامن التي تعاني من مشكلة 
انخفاض الضغط، الذي يؤدي الى 
إنخفاض في اإلنتاجية. وكنتيجة 
ارتف��ع  املي��اه،  حلق��ن  مباش��رة 
إنت��اج النف��ط في حق��ل الرميلة 
الشمالية، إلى أكثر من الضعف، 
و ذلك منذ تأسيس هيئة تشغيل 

الرميلة في عام 2010.
التقرير أشاد أيضا باإلجنازات التي 
شملت حفر 25 بئرا جديدة، خالل 
ع��ام 2016، م��ع حتس��ن كبير في 
مجال تقليص أوقات احلفر. كما مت 
إدخال 23 بئرا في اخلدمة الفعلية، 
م��ع تخفيض الوقت ال��الزم لربط 
اآلبار بنس��بة النصف. كما شهد 
ع��ام 2016 إجناز أعمال الصيانة ل� 

117 بئرا نفطي��ة ، مما أدى الى رفع 
كفاءتها اإلنتاجية.

وبفضل ه��ذه اإلجن��ازات أصبحت 
النفطي��ة  الرميل��ة  محط��ات 
تس��تقبل، في الوقت الراهن، نحو 
ملي��ون و800 ال��ف برمي��ل يوميا، 
الهايدروكاربوني��ة  املوائ��ع  م��ن 
املس��تخرجة، و ه��ي أعلى كمية 
يتم التعام��ل معها خالل األعوام 
ال��� 37 املاضية. و قد متكنت هيئة 
تش��غيل الرملي��ة، م��ن التعامل 
بنج��اح م��ع ه��ذا التح��دي، عبر 
اإلستمرار في تطبيق برنامج إعادة 
التأهيل الكبير، الذي شمل جميع 
محط��ات ع��زل الغ��از ال���14 في 
الرميلة ، وتضم��ن برنامج »إعادة 

التأهيل« نصب معدات تشغيلية 
حديث��ة، ومنش��آت تخزينية على 
مس��توى عال من الكفاءة، فضال 
عن حتدي��ث العديد من املرافق في 

تلك احملطات.  
 وفي إطار تقييم أداء هيئة تشغيل 
الرميلة، خالل عام 2016، قال اريال 
فلورس مدير الهيئة لقد كان عام 
2016 عام��ا آخراً مليئ��اً بالتحدي 
فيم��ا يتعل��ق بأس��عار النف��ط و 
تخفيظ املوازنة التش��غيلية. وقد 
إس��تنفذنا النصف االول من عام 
2016 ف��ي محاول��ة التكي��ف مع 
ه��ذا الواقع اجلدي��د، ووضع االمور 
ف��ي نصابها الصحي��ح،  وتطبيق 
رؤي��ة ثاقبة ترك��ز عل��ى الكفاءة 

و محاول��ة إجن��از املزي��د بتكاليف 
أقل«.

وأضاف مدير الهيئ��ة، أنه بفضل 
تفاني قوانا العاملة و مهاراتهم، 
فق��د ش��هد النص��ف الثاني من 
ع��ام 2016 تعاظ��م الزخم، حيث 
حقق��ت مب��ادرة اإلعتم��اد عل��ى 
املرج��وة منها،  النتائج  الكف��اءة 
حيث نق��وم حالياً مبعاجلة كميات 
قياس��ية م��ن املوائع ف��ي عموم 
احلقل، كم��ا أن انت��اج النفط قد 
بل��غ أعلى مس��توياته خ��الل 27 
عاماً وان اس��اس جناحنا يس��تند 
عل��ى قدرتنا ف��ي حتقي��ق العمل 
اآلم��ن مبوج��ب نظ��ام تش��غيلي 
ص��ارم. وتيجة لذلك، يس��رني أن 

أعلن باننا اصبحنا مؤسسة أكثر 
س��المة و أمنا، حي��ث تراجع عدد 
أي��ام الغي��اب عن العمل بس��بب 
االصابات بنسبة %58، وانخفضت 
حوادث املركبات الشديدة بنسبة 

        ».80%
اما النائب اخلاص ملدير الهيئة عن 
اجلانب الصيني فان جيانبنك فقد 
أشار بالقول: »تبرهن هذه النتائج، 
مرة أخرى، مدى فائدة العمل معاً 
كفريق واحد، حيث تتضافر جميع 
خبرات ومهارات وقدرات العاملني 
من ش��ركة نفط البصرة وشركة 
بي بي )BP( وشركة بتروتشاينا.« 

*اعالم الشركة 

إنتاج نفط حقل الرميلة وصل أعلى مستوى له منذ عام 1989

يتم تشغيل حقل 
الرميلة النفطي من 

قبل هيئة تشغيل 
الرميلة المتكونة 

من الشراكة بين بي 
بي )BP( البريطانية، 

ونفط البصرة، 
وبتروتشاينا الصينية، 

وشركة تسويق 
النفط سومو

أحد احلقول النفطية

الكهرباء.. واالستثمار 
بع��د أعالن وزارة الكهرباء ع��ن عزمها تنفيذ 
مش��روع جديد يصب في مصلحة املنظومة 
الكهربائي��ة واملواط��ن وبين��ت أن��ه يتضمن 
خصخص��ة قطاع التوزي��ع ، إذ مت مبوجب ذلك 
تقس��يم العاصم��ة بغ��داد واحملافظ��ات الى 
180 منطق��ة ، وبدأت الكثير من الش��ركات 
املس��تثمرة بتق��دمي عروضها ومنها ش��ركة 
بهرزي��ار ودي��ار الغ��امن وكريس��تال وخض��راء 

القائم.
وبعد إكمال عملية إرس��اء العروض املقدمة 
نفذت ال��وزارة العقد األول ف��ي ثالث محالت 
ف��ي منطقة زيون��ة واربع مح��الت في جانب 
الك��رخ وحتديداً في منطق��ة اليرموك والذي 
مت تنفيذه من قبل ش��ركة ) ب��ه رزيار ( وكانت 
أول م��ن يطب��ق تل��ك التجربة ، بع��د إحالة 
موضوع جتهيزها بالكهرباء ألحد املستثمرين 
ملدة خمس س��نوات على أن يتقاضى نس��بة 
من أموال اجلباية أن يقوم املس��تثمر بعملية 
اخلدم��ة وجباية األجور من املواطنني ش��هرياً 
على وف��ق التعرفة املعمول بها حالياً ويجهز 
التي��ار الكهربائي على مدار 24 س��اعة كما 
ويق��وم املس��تثمر بنص��ب مقايي��س ذكية 
للس��يطرة على عملية التوزيع وتس��ديد ما 
نسبته 80 باملئة من أجور موظفي القطاعات 

والصيانات التابعة لها .
ومما تق��دم فأن جتربة إس��تثمار قطاع التوزيع 
تص��ب أوالً لتحقي��ق واردات مالي��ة تعزز من 
قدراتها في حتسني أداء شبكات التوزيع التي 
عان��ت ماعانت م��ن األختناق��ات والضياعات 
الت��ي تس��ببها التجاوزات والعب��ث مبكونات 
الش��بكة الكهربائية .. إذ يعد العراق من أول 
البل��دان النامي��ة التي تعاني م��ن الهدر في 
الطاقة النعدام األجواء املناسبة والصحيحة 
التي تس��هم في احلد من التج��اوز وعمليات 

التغذية غير القانونية واألصولية .
ولع��ل م��ن الفوائد الت��ي س��تفرزها خطوة 
ش��مول قطاع التوزي��ع باألس��تثمار هي أوالً 
وترش��يد األس��تهالك  الضائع��ات  لتقلي��ل 
وأنهاء التجاوزات على شبكات التوزيع داخل 
األحياء الس��كنية واملناطق التجارية وضمان 
التوزيع الع��ادل بني املناط��ق وبالتالي حتقيق 
حالة أستقرار املنظومة الكهربائية ، إضافة 
الى أن مش��اريع األس��تثمار ستنظم عملية 
اجلباي��ة التي حتق��ق بالتالي زيادة ف��ي واردات 
الكهرباء بنحو واضح  ينعكس على ترش��يد 
األستهالك وزيادة س��اعات التجهيز وتقليل 
الضائعات وحتس��ني جباية أجور األس��تهالك 
متهي��داً لتطبيقها عل��ى بقي��ة املناطق في 

العاصمة بغداد وجميع احملافظات .
ولكن تبق��ى هذه العملية مه��ددة باألنهيار 
مال��م يلت��زم املواط��ن بترش��يد أس��تهالك 
الطاق��ة وهو حال��ة حضارية قب��ل أن تكون 
عملية إقتصادية .. الترش��يد اليعني حرمان 
املواط��ن م��ن حرية األختي��ار والتص��رف في 
مايري��د فعل��ه أو الب��ذخ فيه وإمن��ا هو هدف 
أس��مى تكون نتائجه إيجابي��ة ومثمرة يؤتي 
مبردودات ومنافع ميكن إس��تغاللها في حتقيق 
األشياء التي تتطلبها مفردات احلياة اليومية 

للفرد أو للمجموعات بصورة عامة .
وبه��ذا الص��دد فق��د دأب��ت دوائ��ر الكهرباء 
وعبروسائل األعالم الى إقامة ندوات ولقاءات 
حتث املواطنني على أتباع أس��اليب الترش��يد 
وبالتال��ي توفي��ر طاق��ة متاح��ة باألم��كان 
أستغاللها لسد النقص احلاصل من الطاقة 

نتيجة الطلب املتزايد عليها .
علي��ه فأن كل الدالئل تش��ير على أن تطبيق 
مثل هكذا مشاريع إستثمارية من دون إتخاذ 
اخلطوات العملي��ة ألجناحها خاصة مايتعلق 
وفه��م املواط��ن ودرايته مبردوداتها املنش��ودة 

تبقى محفوفة مبخاطر كثيرة .

تقرير

العراق يشارك في أعمال الدورة 106 لمؤتمر العمل الدولي في جنيف 
لمناقشة االتفاقيات الدولية المتعلقة بمعايير الهجرة 

املهندس محمد شياع السوداني

متابعة الصباح الجديد: 
واملع��ادن  الصناع��ة  وزي��ر  بح��ث 
املهندس محمد ش��ياع السوداني 
مع وفد من ش��ركات م��اس العراق 
اإلمناء  والصلب وش��ركة  للحدي��د 
لصناع��ة املواد اإلنش��ائية األردنية 
الصيني��ة  الش��ركات  وإح��دى 
املتخصص��ة ف��ي صناع��ة احلديد 
والصل��ب في كرب��الء للبحث حول 
التع��اون والعم��ل  آلي��ات وس��بل 
املش��ترك بني القطاعني احلكومي 
واخلاص لتنش��يط صناع��ة احلديد 

والصلب في العراق .
واشار الوزير إلى أن هذا اللقاء يأتي 
في إط��ار توجه الوزارة وانس��جاما 
مع التوجه احلكومي لدعم ورعاية 
وتش��جيع القطاع اخل��اص وضمن 
اخلطط والرؤى الت��ي تبنتها الوزارة 
لتطوير واقع ش��ركاتها الصناعية 
والنه��وض بقط��اع الصناع��ة في 
العراق ، الفتا إلى ضرورة تشخيص 
املش��كالت واملعوق��ات وإمكاني��ة 
معاجلته��ا وجتاوزها مبايخدم العمل 
ويس��هم في رف��ع مس��توى األداء 
في جمي��ع اجلوانب اإلدارية والفنية 
واإلنتاجية ، مبدي��ا في الوقت ذاته 

ه��ذه  لتذلي��ل  ال��وزارة  اس��تعداد 
املشكالت ووضع اآلليات السليمة 

وامليسرة للتعاون في هذا اجملال . 
وأكد الوزير محمد شياع السوداني 
على أهمية االستفادة من القرارات 
احلكومية  والتش��ريعات  والقوانني 
الداعمة للصناعة الوطنية واملنتج 
احملل��ي وتوج��ه احلكوم��ة احلالي��ة 
احلقيق��ي واجل��اد إلع��ادة الصناعة 

العراقية إلى سابق عهدها .
 من جانبهم عد الوفد الضيف هذا 
اللقاء خطوة ج��ادة ودعوة صادقة 
املش��ترك  والتعاون  العم��ل  لزيادة 
بني القطاع احلكومي واخلاص البرام 
 ، ناجح��ة  واس��تثمارات  اتفاق��ات 
معربا عن شكره وامتنانه الهتمام 
اخل��اص  القط��اع  بإدخ��ال  الوزي��ر 
كش��ريك حقيق��ي واس��تراتيجي 
م��ع القط��اع احلكومي لتش��غيل 
املعامل املتوقفة وتطوير الشركات 
الصناعي��ة م��ن خ��الل الش��راكة 
مش��اريع  وتنفي��ذ  واالس��تثمار 
مشتركة تخدم البلد .                                

على صعيد اخر وبتوجيه ومتابعة 
مباش��رة م��ن الوزي��ر نف��ذت وزارة 
الصناعة واملع��ادن حملة تطوعية 

جدي��دة ضم��ن سلس��لة احلمالت 
التطوعية التي تقوم بها ولالسبوع 
التاسع عشر على التوالي من اجل 
دعم القوات املس��لحة من اجليش 
والش��رطة واالبط��ال م��ن فصائل 
احلش��د الشعبي املقدس املرابطني 
العس��كرية  العمليات  في قواطع 

والعائالت النازحة .
واك��د مص��در مخ��ول ف��ي  وزارة 
الصناع��ة واملع��ادن أن جلنة العمل 
التطوعي في الوزارة ممثلة مبسؤول 
موكب الدعم اللوجس��تي محمد 
عل��ي ج��ار اهلل مس��تمرة بتنفيذ 
مبادراته��ا وحمالته��ا التطوعي��ة 
وللش��هر اخلام��س عل��ى التوال��ي 
قاط��ع عملي��ات  والت��ي ش��ملت 
الفرات االوس��ط  ) النخيب وس��ور 
كربالء ( من خالل أيصال املساعدات 
العيني��ة واالنس��انية ال��ى ابطال 
القوات االمنية ومجاهدي احلش��د 
الشعبي والنازحني ، مشيرا الى ان 
املس��اعدات ش��ملت موادا غذائية 
متنوعة من مياه الشرب والعصائر 
واملعلبات بجميع انواعها واحللويات 
واملعجنات ومواد التنظيف املتنوعة 

وغيرها .

اعالم المحافظة 
اطلع محافظ واسط املهندس مالك 
خلف وادي الدريعي على التشغيل 
التجريب��ي ملعمل االس��فلت التابع 
ملديرية بلدي��ة الكوت، والواقع على 

طريق قضاء احلي.
وأك��د احملافظ على ض��رورة االنتهاء 
س��ريعا من هذا املش��روع، واكمال 
احتياجات��ه بأس��رع وق��ت، موجها 
بافتتاح��ه خ��الل م��دة ش��هر؛ مل��ا 
لهذا املعمل م��ن أهمية في جتهيز 
مادة االس��فلت في مشاريع تبليط 
وصيانة الطرق في احملافظة، خدمة 

للمواطنني.

ذي قار - علي حسين:
اعلن��ت دائرة الهج��رة واملهجرين 
في ذي قار عودة وانتقال 21 اس��رة 
نازح��ة ال��ى املناط��ق احمل��ررة في 

املوصل.
وق��ال مدي��ر الدائرة عل��ي صالح 
الهج��رة  وزارة  ف��رع  ان  احلل��و  

واملهجري��ن ف��ي ذي ق��ار  اش��رف 
على عودة جماعي��ة ل�  21 عائلة 
نازح��ة الى مناطق س��كناها في 
ناحي��ة برطل��ة باملوص��ل ، مبينا 
تتك���ون  العائ��دة  العائ��الت  ان 
م��ن 175 فردا مت نقله��م واثاثهم 
تابع�ة ل�وزارة  بباصات وشاحنات 

النق�ل«.
ولف��ت مدير الدائ��رة االلى ان عدد 
النازح��ني ال��ى محافظ��ة ذي قار 
م��ن احملافظات الس��اخنة يقدر ب� 
2568 عائلة نازحة مس��جلة في 
فرع وزارة الهج��رة واملهجرين في 

احملافظة.

ذي قار تعلن عودة 21 أسرة نازحة إلى مناطقها في الموصل  

السوداني يبحث تفعيل دور القّطاع 
الخاص لتنشيط صناعة الحديد والصلب 

محافظ واسط يطلع على التشغيل 
التجريبي لمعمل االسفلت
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أكد على أهمية الدور النفسي والتربوي للتخفيف عنهم

بغداد - الصباح الجديد:

اس��تمرارا ملنهاجه االنس��اني خالل 
الشهر الفضيل ، شارك وزير العمل 
املهن��دس  االجتماعي��ة  والش��ؤون 
محمد ش��ياع الس��وداني اكثر من 
100 طف��ل وطفل��ة م��ن اليتام��ى 
مأدبة االفطار التي اقامتها منظمة 
»نحن نساعد« التي ترأسها سفيرة 
الطفولة الدكت��ورة زينة القرغولي 
بالتعاون مع عدد من املتطوعني من 
فنان��ني ورياضيني عل��ى حدائق نادي 

العلوية .
وقال املتح��دث باس��م وزارة العمل 
عمار منعم ان الوزير السوداني اكد 
خالل مش��اركته في املأدبة ان وزارة 
العم��ل حريصة على حض��ور مثل 

هك��ذا فعالي��ات ملا لها م��ن اثر في 
نف��وس الفئ��ات  الضعيفة ومنهم 
اليتامى ، مش��يرا الى امي��ان الوزارة 
بالدور النفس��ي والترب��وي واهمية 
التواج��د معه��م للتعوي��ض ع��ن 
احلنان ال��ذي فقدوه نتيجة للظروف 
التي مروا بها ، مؤكدا عمق الرسالة 
توجه  التي  والنفس��ية  االنس��انية 
لألطف��ال اليتامى خاص��ة في ظل 
تواج��د نخب��ة طيب��ة م��ن عناوين 

اجملتمع.  
واض��اف منعم ان الوزير اش��ار خالل 
املأدبة الى ان ايام الش��هر الفضيل 
حتم��ل معه��ا العدي��د م��ن املعاني 
دائم��ا  العم��ل  وزارة  وان  اجلليل��ة 
متواج��دة إلعانة ومس��اعدة جميع 
الفئات الضعيفة واملس��تحقة في 
اجملتم��ع وهو م��ن صمي��م عملها ، 

فضال عن تنفيذ العديد من البرامج 
التربوي��ة والنفس��ية الهادف��ة الى 
التخفيف عن كاه��ل تلك الفئات ، 
مشددا على اهمية االخذ بأيد هؤالء 
اليتامى للتخفيف عن طوق العزلة 
اجملتمعي��ة التي اجبرته��م الظروف 

العيش فيها.  
واشار منعم الى وزير العمل بارك كل 
جهد يصب في مصلحة التخفيف 
ع��ن كاهل اي��ة فئة حتت��اج العون ، 
مؤكدا ان العمل والتعاون بني الوزارة 
ومنظم��ات اجملتمع املدن��ي الفاعلة 
في اجملال االنس��اني اصبح تكامليا 

ومثمرا ، وان القادم افض�ل.  
م��ن جانبهم رحب اصح��اب املبادرة 
الس��وداني وعدوها  الوزير  مبشاركة 
رسالة دعم ايجابية ملن يروم خدمة 

الفقراء من ابناء هذا الوطن. 

واك��د املتحدث باس��م وزارة العمل 
ان املبادرة االنسانية تضمنت اقامة 
العدي��د م��ن االنش��طة الترفيهية 

لألطفال اليتامى.
وكان وزير العمل قد ش��ارك مسني 
ومسنات دار الصليخ افطارهم خالل 
امس��ية رمضاني��ة مبارك��ة اعادت 
بعضا من حنني االب��ن لآلباء، واطلع 
الوزي��ر عل��ى احوالهم املعيش��ية ، 
وان الوزارة مس��تعدة وحريصة على 
تلبية احتياجات الفئات التي ترعاها 
وم��ن ضمنها املس��نني ، بركة هذه 
احلي��اة، برغ��م االزم��ة االقتصادي��ة 
الت��ي مير بها البل��د ، مؤكدا ان هذه 
الزي��ارة هي إلعط��اء الدافع املعنوي 
للمس��نني ، كما تأت��ي تأكيدا على 
عم��ق التواصل بني ال��وزارة والفئات 

التي ترعاها.

تقرير

وزير العمل يرعى مأدبة إفطار لمجموعة من األطفال اليتامى 

مأدبة االفطار التي اقامتها منظمة »نحن نساعد«

متابعة الصباح الجديد:

أعلن��ت امانة بغ��داد عن حتقيق 
نس��ب اجناز متقدمة في أعمال 
تطوير وتأهيل شارع امللك غازي 
)الكفاح( وسط بغداد للحفاظ 

على معامله التراثية« .
وذكرت مديرية العالقات واالعالم 
ان » دائرة بلدي��ة مركز الرصافة 
باإلعتم��اد على اجله��ود الذاتية 
حقق��ت نس��ب اجن��از متقدمة 
في اعمال تطوير وتأهيل ش��ارع 
الكفاح عبر إزال��ة جتاوزات احملال 
التجاري��ة املطلة على الش��ارع 
للمقط��ع املمت��د م��ن س��احة 
الفضل لغاية جامع الشيخ عبد 
الكيالني ضم��ن احملالت  الق��ادر 
)117 و119 و129 و131( تضمنت 
واالعالن��ات  التج��اوزات  إزال��ة 
واالس��الك الكهربائية املشوهة 
ملظهر االبنية وغلق مرائب وقوف 

السيارات اخملالفة».
الدائ��رة  ان  املديري��ة  واضاف��ت 
البلدي��ة وجهت أصحاب االبنية 
املطل��ة عل��ى الش��ارع بض��رور 
احلف��اظ عل��ى النظاف��ة وازالة 
التجاوزات احلاصلة على االعمدة 
وابرازها بالشكل الالئق وصيانة 
انابي��ب امل��اء وش��بكة تصريف 
مياه الصرف الصحي للطبقات  
العلي��ا م��ن االبني��ة فضال عن 
توجي��ه ان��ذار نهائ��ي الصحاب 

املولدات االهلية اخملالفة« .
وبين��ت أن« أمانة بغ��داد اعدت 
خط��ة لتأهيل واجه��ات االبنية 
بالتنس��يق مع عدد من اجلهات 
تت��الءم  واملتخصص��ة  املعني��ة 
م��ع الط��راز التراث��ي واملعماري 
للشارع بعد اكمال اعمال ازالة 
التج��اوزات واللوح��ات االعالنية 

املشوهة للمنظر العام ».
باش��رت  عل��ى صعي��د متصل 
أمان��ة بغداد إنش��اء موقع بديل 
أزيلت  الذين  ألصحاب االكشاك 
أكش��اكهم مؤخراً ضمن قاطع 

بلدية املنصور .
جاء ذل��ك خالل جول��ة ميدانية 
ألمينة بغ��داد الدكت��ورة ذكرى 
علوش في محلة )607( مبنطقة 
املنص��ور ملتابعة اعم��ال حملة 
)احمللة االمنوذجية( واكساء الطرق 
املتض��ررة ف��ي احمللة ال��ى جانب 
متابع��ة اعمال اكس��اء محلة 
)734( منطقة افرازات االسمنت 

ضمن قاطع بلدية الغدير .
وذكرت مديرية العالقات واالعالم 
ان » أمينة بغ��داد اطلعت على 
اعمال اكساء الش��وارع واالزقة 
املتض��ررة ضم��ن محل��ة )607( 
ال��ى جانب االطالع عل��ى املوقع 

البديل ألصحاب االكشاك الذين 
مت��ت ازال��ة جتاوزاته��م مبنطقة 
املنصور مؤخراً الذي سيكون في 
ش��ارع )احمد عرابي ( على وفق 
تصامي��م مميزة وبص��ورة ال تؤثر 
في س��ير املارة وال ف��ي جمالية 

الشارع » .
بغ��داد  امان��ة   « ان  واضاف��ت 
اطلق��ت حمل��ة ش��املة إلزالة 
جميع التج��اوزات في العاصمة 
بالتع��اون م��ع قي��ادة عملي��ات 
بغ��داد ومل��دة ال تتج��اوز ال���)3( 
أشهر  » مبينة ان » امينة بغداد 
إطلع��ت ايض��اً عل��ى األعم��ال 
التي اجنزتها دائرة املش��اريع في 

اعمال اكس��اء وتطوي��ر محلة 
)734( منطقة افرازات االسمنت 
ووجه��ت باإلس��راع ف��ي إكمال 
أعمال اإلكساء لرفع العبء عن 

كاهل ساكنيها » . 
على صعيد متصل حققت امانة 
بغ��داد نس��ب اجن��از متقدمة في 
اعم��ال تنفيذ مش��روع مجمع ) 
ميامة اخلير( السكني االستثماري 
بح��ي الع��دل عبر تفعي��ل قانون 
املس��تثمرين  ودع��م  االس��تثمار 
م��ع  حقيقي��ة  ش��راكة  وخل��ق 

القطاع اخلاص .
وذك��رت مديرية العالقات واالعالم 
ان » إحدى الشركات االستثمارية 

حققت نس��بة اجناز بلغت )45%( 
في اعمال تنفيذ مشروع مجمع ) 
ميامة اخلير( السكني االستثماري 
بح��ي الع��دل وبإش��راف قس��م 
االس��تثمار في أمانة بغ��داد عبر 
انش��اء )28( عم��ارة ب��ني )7 ال��ى 
10( طبق��ات تض��م )868( وح��دة 

سكنية » .
واضاف��ت ان » املش��روع يش��مل 
تنفي��ذ اس��واق جتاري��ة وفعاليات 
ترفيهية وم��دارس ورياض اطفال 
ومالعب ومساحات خضر ليسهم 
ال��ى جان��ب اجملمعات الس��كنية 
االس��تثمارية االخرى في معاجلة 
ازم��ة الس��كن ف��ي العاصمة » ،  

مبين��ة ان » أمانة بغ��داد تطمح 
أن يكون للش��ركات االستثمارية 
دور اكب��ر ف��ي تنفي��ذ املش��اريع 
التي يتم طرحها لالس��تثمار في 
العاصمة السيما بعد مرور البلد 
بضائقة مالية تتطلب مش��اركة 
القطاع اخلاص عبر تفعيل حركة 

االستثمار » . 
يذكر أن أمانة بغداد أعلنت مؤخراً 
عن خريطتها االستثمارية االولى 
التي ضمت )32( فرصة استثمارية 
تنوعت بني القطاعات الس��كنية 
والتجاري��ة والترفيهية والصحية 
والتربوية وغيرها م��ن الفعاليات 
املهمة التي حتتاجها العاصمة» .

حققت أمانة بغداد 
نسب إنجاز متقدمة 
في أعمال تطوير 
وتأهيل شارع الكفاح 
) الملك غازي سابقا( 
عبر إزالة تجاوزات 
المحال التجارية 
المطلة على الشارع 

أعمال تطوير وتأهيل شارع امللك غازي

مواقع بديلة ألصحاب األكشاك في عدد من مناطق العاصمة   

أمانة بغداد تحقق نسب إنجاز متقدمة في تطوير شارع الكفاح 
وزير الصناعة يبحث دعم 
الشراكة بين القطاعين 

العام والمختلط

افتتاح ردهة العناية 
التنفسية لألطفال في 

مستشفى النعمان 

إطالق الدفعة الثانية من 
رواتب اإلعانة االجتماعية 

اعالم الصناعة 
بح��ث وزير الصناعة واملعادن املهندس محمد ش��ياع 
السوداني خالل لقائه مدير شركة بغداد للمشروبات 
الغازية عدنان حس��ني علي س��بل دعم الشراكة بني 
القط��اع الصناعي الع��ام واخل��اص واخملتلط بحضور 

اخلبير االقتصادي باسم جميل أنطوان. 
وأكد الوزير خ��الل اللقاء على أهمية فتح آفاق تعاون 
حقيق��ي وعقد ش��راكة اس��تراتيجية بني ش��ركات 
القط��اع الصناعي الع��ام  واخلاص واخملتل��ط لتنفيذ 
مش��اريع مش��تركة وحتس��ني وتنويع اإلنت��اج احمللي 
مبايسهم في تطوير الواقع الصناعي لتلك الشركات 
وتوس��يع فرص العم��ل واالنتاج الصناع��ي فيها إلى 
جان��ب توفي��ر وخلق ف��رص عم��ل وتش��غيل األيدي 

العاملة .
وش��دد الوزي��ر عل��ى ض��رورة أن يثم��ر ه��ذا التعاون 
والش��راكة عن نتائ��ج إيجابية وملموس��ة من خالل 
إيق��اف اس��تنزاف العمل��ة الصعبة وتلبي��ة احلاجة 

احمللية وتدعيم االقتصاد الوطني . 
واش��اد السوداني بتجربة ش��ركة بغداد للمشروبات 
الغازي��ة في االنفتاح على ش��ركة بيبس��ي العاملية 
لالس��تعانة بخبراته��ا وامكانياته��ا ف��ي التحديث 
والتطوير وعكس هذه التجربة لالس��تفادة منها لدى 
بقية ش��ركات القطاع اخملتلط والعام إلجناح سياسة 
االستثمار وتش��جيع املستهلك على االعتزاز باملنتج 

احمللي والتغلب على نزعة اقتناء املستورد .

بغداد - زينب الحسني: 
ناقش الدكتور عبد الغني س��عدون الس��اعدي مدير 
ع��ام دائرة صح��ة الرصافة مع الدكت��ور صالح العزي 
مدير مستشفى النعمان التعليمي خالل استضافته 
في اجتماع مجلس اإلدارة وبحضور الدكتور ميثم نور 
الش��رع معاون املدي��ر العام للش��ؤون اإلدارية املراحل 
النهائية اخلاصة فتح العناية التنفسية لألطفال  . 

وأش��ار املدير العام ان افتتاح هذه العناية سيس��هم 
في تخفيف معان��اة املواطنني في مناطق عديدة من 
بغداد والس��يما في مجال العناية التنفسية اخلاصة 
باألطفال وس��تكون ه��ذه الردهة هي مع��ززة لردهة 
العناية التنفس��ية اخلاصة باألطفال في مستشفى 
اب��ن البل��دي ووض��ع املقترح��ات التي من ش��أنها ان 

تسهم في االرتقاء باخلدمات اخلاصة .  
وناق��ش مجل��س اإلدارة  العدي��د م��ن املواضيع منها 
الزي��ارات امليدانية وأهمية االرتق��اء باخلدمات الطبية 
والصحي��ة والفندقية في املؤسس��ات الصحية من 
خالل الزيارات امليدانية ومتابعة وتش��خيص املعوقات 
الت��ي تعوق العمل م��ن اجل حله��ا وتذليلها ، فضال 
عن مناقش��ة أهمية التدريب امليداني��ة إلى املالكات 
الطبية والصحية وخصوصا في إثناء حدوث احلوادث 
من اج��ل االرتق��اء باخلدم��ة وتقدمي أفض��ل اخلدمات 

الطبية والصحية في هذا اجملال اخلاص باحلوادث .

بغداد - الصباح الجديد:
اعلنت وزارة العمل والشؤون االجتماعية عن اطالق 
مبال��غ االعانة ل��� 4017 مس��تفيداً ضمن امللحق 
الثال��ث للدفعة الثانية من ع��ام 2017 ممن توقفت 

اعاناتهم في بغداد واحملافظات .
وقال املتحدث باس��م وزارة العم��ل عمار منعم ان 
االعان��ات اطلقت بعد حتديث بيانات املس��تفيدين 
من اصل 11 الف مس��تفيد واجراء املسح امليداني 
 )PMT( وادخال معلومات اس��تمارة البحث امليداني
في واجهة البرنامج داعيا املستفيدين الى مراجعة 

منافذ الصرف لتسلم املبالغ . 
واوض��ح منعم ان ال��وزارة قامت بايق��اف عدد من 
اعانات املس��تفيدين ضمن الدفعة الثانية احترازيا 
بسبب عدم حتديث بياناتهم، داعيا غير احملدثني الى 
ض��رورة مراجعة اقس��ام الدائرة لغ��رض التحديث 
الط��الق االعان��ة املتوقف��ة وبخالفه س��يتم قطع 

االعانة نهائياً. 

بغداد - الصباح الجديد:
دعا محافظ بغداد عطوان العطواني 
مجلس الوزراء لوضع حد للتجاوزات 
احلاصل��ة عل��ى منظوم��ة الكهرباء 
الوطني��ة ، مطالباً مجل��س النواب 
بالوق��وف الى جانب أهال��ي بغداد ملا 
يعانوه من قلة في ساعات التجهيز 

بالطاقة الكهربائية .
لدائ��رة  زيارت��ه  خ��الل  ذل��ك  ج��اء   
التشغيل والتحكم واستمع احملافظ 
الى ش��رح مفصل من قبل مدير عام 
دائرة التش��غيل والتحكم املهندس 
يحيى عباس جابرعن عمل املنظومة 
الع��راق  عم��وم  ف��ي  الكهربائي��ة 
وم��ا تعانيه ف��ي الوق��ت احلاضر من 
مشكالت ومعوقات وصعوبات عمل 

واجله��ود التي يبذله��ا العاملون في 
ال��وزارة بصورة عام��ة للحفاظ على 

دميومة الطاقة الكهربائية .
 واض��اف املدير الع��ام عن قرب دخول 
واملنصوري��ة  )الص��در  محط��ات 
لتش��هد  اخلدم��ة  ال��ى  وبس��ماية( 
العاصمة حتسناً كبيراً في التجهيز 
بالطاقة الكهربائية بعد االتفاق مع 
اجلان��ب االيران��ي على توفي��ر الوقود 

لها.
 كما اطلع احملافظ على الدور الرئيس 
الذي تؤديه دائرة التشغيل والتحكم 
في احلفاظ على املنظومة الكهربائية 
من مراقبة س��ريان االحم��ال وعمل 
)العالي والفائق(  خطوط الضغطني 
والس��يطرة على التردد ضمن احلدود 

التش��غيلية اآلمنة ووضع الفولتية 
واالحمال وحصص احملافظات .

 واك��د احملاف��ظ اس��تعداد احملافظة 
لتذلي��ل  الدائ��رة  م��ع  للتع��اون 
الصعوبات التي تواجهها في عملها 
، مش��دداً ف��ي الوق��ت نفس��ه على 
احملافظات بحصصها  الت��زام  ضرورة 
املقررة من قبل الوزارة كي ال تتعرض 
املنظوم��ة الى التوقف الت��ام ، داعياً 
مجال��س احملافظات ال��ى التعاون مع 

وزارة الكهرباء بهذا الشأن .
وف��ي خت��ام زيارت��ه ثم��ن العطواني 
جهود العاملني في مركز الس��يطرة 
وفني��ني  م��ن مهندس��ني  الوطن��ي 
ش��اكراً اياهم على ما يقدمونه من 

خدمة ألبناء شعبهم العزيز. 

بغداد - الصباح الجديد:
اك��د وزي��ر الزراعة املهن��دس فالح 
حس��ن زي��دان ب��ان توقي��ع مذكرة 
تفاه��م ب��ني الع��راق وأوكرانيا من 
ش��انها فتح أبواب جدي��دة للمزيد 
من التعاون بني البلدين الصديقني 
، وكذلك التمهيد لتوقيع اتفاقيات 
ثنائية بعد احلصول على املوافقات 

األصولية .
اس��تقباله  خ��الل  الوزي��ر  وثم��ن 
بغ��داد  ف��ي  األوكران��ي  الس��فير 
فيكتور نيدوباس والس��كرتير االول 
ف��ي الس��فارة الكس��ندر ك��وزاك 
مبكتب��ه الرس��مي ب��وزارة الزراع��ة 
الدعم العسكري األوكراني للعراق 
ف��ي مواجهت��ه لإلره��اب ، مبدي��ا 

اس��تعداده لب��ذل أقص��ى اجله��ود 
لتوسيع نطاق التعاون بني البلدين 

في اجملاالت الزراعية .
وتاب��ع الوزي��ر حديث��ه ان املنتجات 
األوكرانية لها رواج واستساغة في 
الس��وق العراقية وخاصة منتجات 
اللح��وم ، وكذل��ك مامتخ��ض عنه 
البح��وث  مج��االت  ف��ي  التع��اون 
الزراعي��ة ، حاث��ا اجلان��ب األوكراني 
باالطالع على املواصفات والضوابط 
املعتم��دة لدى ال��وزارة فيما يخص 
املضي  للبلدين  ليتسنى  االستيراد 

في التبادل التجاري .
كم��ا حمل��ت كلم��ة الوزي��ر دعوة 
دوره  اخل��اص  القط��اع  يأخ��ذ  ب��ان 
فاعلي��ة  األكث��ر  اجله��ة  بصفت��ه 

خلدمة للمواط��ن ولتأمني املنتجات 
الغذائية .

م��ن جانبه عبر الس��فير االوكراني 
ع��ن عظيم س��روره به��ذا اللقاء ، 
وحس��ن الضياف��ة والترحيب التي 
استقبل بها، مثمنا التعاون املتميز 
، كم��ا  الصديق��ني  البلدي��ن  ب��ني 
أش��اد باالنتصارات الت��ي يحققها 
اإلره��اب ووقوف  العراقي��ون عل��ى 
الش��عب األوكران��ي معه��م حيث 
يواج��ه ب��الده ه��و أيض��ا إرهابا من 
مجاميع مسلحة ، ووعد باالستمرار 
بتوريد املستلزمات األساسية التي 
يحتاجه��ا كالذرة وعباد الش��مس 
واللحوم مع اس��تعداد الش��ركات 

لدعم القطاع الزراعي .

محافظ بغداد يدعو لوضع حد 
للتجاوزات على منظومة الكهرباء 

العراق يوّقع مع أوكرانيا مذكرة
 تفاهم لتطوير القطاع الزراعي 

ذي قار - علي حسين:
اعلن��ت دائ��رة توزي��ع الكهرباء في 
محافظ��ة ذي ق��ار، ع��ن املباش��رة 
بتنفيذ 17 مش��روعا من مش��اريع 
اخلطة الطارئة لفك االختناقات في 
الش��بكة الكهربائية، وذلك ضمن 
خط��ة مش��اريع املديري��ة العام��ة 
لتوزيع كهرباء اجلنوب البالغ عددها 

150 مش��روعا مزم��ع تنفيذها في 
كل من محافظات البصرة وميسان 

وذي قار واملثنى.
وق��ال مدي��ر توزي��ع الكهرب��اء في 
محافظ��ة ذي قار ظاف��ر حميد ان" 
م��الكات الدائرة باش��رة بتنفيذ 17 
مشروعا من مشاريع اخلطة الطارئة 
لف��ك االختناق��ات ف��ي الش��بكة 

الكهربائية"، الفتا الى ان املش��اريع 
توزع��ت ب��ني تش��ييد 7 خطوط 33 
كي ف��ي لتغذية احملط��ات الثانوية 
في مناطق اريدو واحلي العس��كري 
والف��داء الثاني��ة واالم��ام علي )ع( 
وقضاء س��يد دخي��ل وناحية كرمة 

بني سعيد ومحطة اور املتنقلة".
وتابع مدي��ر التوزيع كم��ا تضمنت 

مش��اريع اخرى لتش��ييد 22 مغذيا 
11 كي ف��ي للمحطات الثانوية في 
مناط��ق املنصورية والف��داء واريدو 
ونواحي الكرمة والعكيكة "، الفتا 
الى ان تلك املش��اريع من شأنها ان 
تس��هم في ف��ك االختناق��ات التي 
تتع��رض لها الش��بكة الكهربائية 
في مناطق املنصوري��ة وحي االمير 

والث��ورة والش��هداء وأم نخل��ة في 
ناحية الكرمة وغليوين وحجام في 

ناحية العكيكة.
وأش��ار مدير توزي��ع الكهرباء الى ان 
تنفيذ املش��اريع اجلدي��دة ياتي بعد 
تخصيص��ات  املالي��ة  وزارة  اط��الق 
مالي��ة م��ن اخلط��ة االس��تثمارية 
لتنفي��ذ املش��اريع الطارئة واملهمة 

لصي��ف ع��ام 2017 بتوجي��ه م��ن 
رئي��س الوزراء العراق��ي ، مرجحا ان 
ينعك��س اجن��از املش��اريع املذكورة 
ايجابا عل��ى الش��بكة الكهربائية 
والتخفيف من مش��كالت االحمال 
الكبيرة الناجمة عن الطلب املتزايد 
عل��ى الطاقة الكهربائية في فصل 

الصيف احلالي.

ذي قار تعلن تنفيذ 17 مشروعًا لفك اختناقات الشبكة الكهربائية 
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لندن ـ رويترز:
توقع��ت ش��ركة )يو ج��وف( الس��تطالعات الرأي 
ام��س االثنني أن يحصد حزب احملافظني البريطاني 
بزعامة رئيس��ة الوزراء تيريزا ماي 305 مقاعد في 
البرملان في االنتخابات العامة املقررة يوم اخلميس 
ما سيحرمه من الفوز باألغلبية في اجمللس بفارق 

21 كرسيا.
وكان ح��زب احملافظني بزعامة ماي يس��يطر على 
330 مقعدا في البرملان عندما دعت ماي النتخابات 

مبكرة في نيسان أبريل.
ويوم السبت قالت شركة )يو جوف( وفق منوذجها 
املتوقع لنتائج االنتخابات إن احملافظني س��ينالون 
308 مقاعد. ورجح االس��تطالع فوز حزب العمال 
بعدد 268 مقعدا بعد أن كانت التوقعات 261 يوم 

السبت املاضي.
وتنبأ منوذج آخر للنتائج املتوقعة من شركة )لورد 
أش��كروفت( لالس��تطالعات في األسبوع املاضي 

اجتاه احملافظني للفوز بالغالبية.

واشنطن ـ رويترز:
ضغ��ط الرئي��س األميركي دونال��د ترامب امس 
االثنني من أجل تنفيذ حظر السفر املثير للجدل 
بعد هجوم لندن داعيا ملراجعة قضائية عاجلة.

وكتب ترامب في سلس��لة تغريدات على تويتر 
»وزارة الع��دل عليه��ا أن تبق��ي حظ��ر الس��فر 
األصل��ي وليس اخملف��ف. النس��خة الصحيحة 
سياس��يا الت��ي قدموه��ا للمحكم��ة العليا« 

األمريكية.
وأض��اف »عل��ى وزارة الع��دل أن تطلب جلس��ة 
عاجلة بشأن حظر السفر اخملفف أمام احملكمة 

العليا وتسعى لنسخة أكثر صرامة«.

دمشق ـ وكاالت: 
متكن��ت »قوات س��وريا الدميقراطي��ة«، بدعم من 
التحال��ف الدول��ي، أم��س االول األحد، م��ن حترير 
بلدتي القحطانية واخلاتونية ش��مال غربي الرقة، 
ما أتاح لها محاصرة 6 قرى يسيطر عليها تنظيم 

»داعش«.
وأك��د بيان أصدرته قيادة عملية »غضب الفرات«، 
على صفحته��ا في »فيس��بوك«، أن هذا التقدم 
أح��رز بع��د يومني م��ن االش��تباكات العنيفة مع 
إرهابيي »داعش«، وقد بدأت القوات املش��اركة في 

العملية بتمشيط املنطقة احملررة.
وأش��ار البيان إلى أن »قوات س��وريا الدميقراطية« 
باتت حتاص��ر، بنتيجة ذلك، منطق��ة فيها 6 قرى 
خاضعة لسيطرة التنظيم اإلرهابي، وهي: يعرب 
وبير الهاش��م والصكورة ورابي��ة والعدنانية وأبو 

السوس.
يذك��ر أن »ق��وات س��وريا الدميقراطي��ة« أعلنت، 
الس��بت املاضي، أن عملية حترير الرقة س��تدخل 

مرحلتها احلاسمة في األيام القليلة املقبلة.

28 مقعدا ستفصل 
بين رئيسة الوزراء 

البريطانية واألغلبية

ترامب يضغط لتنفيذ 
حظر السفر ويدعو 

لمراجعة قضائية عاجلة

قّوات سوريا 
الديمقراطية توسع 
سيطرتها غرب الرقة

بغداد ـ الصباح الجديد:

قطع��ت كل م��ن اململك��ة العربية 
الس��عودية ودولة اإلم��ارات العربية 
العربية  املتح��دة وجمهورية مص��ر 
ومملكة البحري��ن واملالديف عالقتها 
الدبلوماسية مع قطر، بسبب دعمها 

وإيواءها للجماعات اإلرهابية.
وفي تطور الحق قال��ت وكالة األنباء 
اليمنية الرسمية )سبأ( إن احلكومة 
اليمنية قطع��ت العالقات مع قطر 

امس االثنني.
وأضافت احلكومة ف��ي بيان أن القرار 
ص��در »بعد اتض��اح ممارس��ات قطر 
ودعمه��ا للجماع��ات املتطرف��ة في 
اليمن«.كم��ا أعلن��ت ليبي��ا، قط��ع 

عالقاتها مع قطر.
وق��ال وزي��ر اخلارجي��ة ف��ي احلكومة 
املؤقتة، املنبثقة ش��رعيا عن مجلس 
النواب، محمد الدايري، إن بالده قررت 
قطع عالقاتها مع دولة قطر تضامنا 
م��ع أش��قائنا ف��ي مملك��ة البحرين 
ودولة  الس��عودية  العربية  واململكة 
املتحدة وجمهورية  العربية  اإلمارات 

مصر العربية«.
وأضاف الوزير الدايري أن »سجل قطر 
ف��ي اعتداءاته��ا املتك��ررة والعديدة 
على كرامة الشعب الليبي بعد ثورة 
17 ش��باط لطاملا أغض��ب قطاعات 

عريضة من الشعب الليبي«.
قط��ع  ق��رارات  عل��ى  رد  اول  وف��ي 
العالقات أعرب��ت اخلارجية القطرية، 
امس االثنني، عن أس��فها لقرار قطع 
العالقات، مش��يرة إل��ى أن اإلجراءات 

التي تلته »غير مبررة«.
ونش��رت اخلارجي��ة القطري��ة، بيان��ا 
رس��ميا، اطلع��ت علي��ه »الصب��اح 
اجلديد« ردت فيه على قرار السعودية 
ومصر واإلم��ارات والبحرين على قرار 
قطع العالقات الدبلوماس��ية معها، 
معرب��ة ع��ن أس��فها لق��رار قط��ع 

العالقات.
وتابعت قائلة، إن »قرار قطع العالقات 
قائم على مزاعم وادعاءات ال أس��اس 
لها م��ن الصح��ة«، مش��يرة إلى أن 

اإلجراءات التي تلته »غير مبررة«.

وتدهورت عالق��ة قطر بجيرانها منذ 
الرابع والعش��رين من الشهر املاضي 
عندما بثت وس��ائل اإلعالم القطرية 
كلم��ة ألمي��ر قطر الش��يخ متيم بن 
حم��د ملخصه��ا اخلط��وط العامة 
للسياس��ة القطرية التي ال تتس��ق 
وكونه��ا عضو في مجل��س التعاون 
الع��ام  باخل��ط  وملتزم��ة  اخلليج��ي 

لسياساته. 
وجاء في كلمة األمير التي بثت على 
وكال��ة األنباء الرس��مية والتلفزيون 
الرس��مي أن: وج��ود قاع��دة العديد 
األميركي��ة ف��ي ب��الده س��بب ف��ي 
حماي��ة ب��الده »م��ن أطم��اع بعض 
الدول اجملاورة«، مؤكدا أنها )القاعدة( 
»الفرصة الوحي��دة ألميركا المتالك 

النفوذ العسكري باملنطقة«.
وأن ل��دى قط��ر تواصل مس��تمر مع 
إس��رائيل، مش��يرا إلى أن التوتر مع 
الواليات املتحدة لن يستمر »بسبب 
التحقيق��ات العدلية جتاه مخالفات 

وجتاوزات الرئيس األميركي«.
وعن عالق��ات بالده مع إي��ران، أوضح 
أمير قطر أن »إيران متثل ثقال إقليميا 
وإس��الميا ال ميكن جتاهله«، وأن بالده 
حتتفظ بعالق��ات قوية م��ع الواليات 

املتحدة وإيران في وقت واحد.
وأوض��ح ف��ي حديث��ه أن لي��س م��ن 
املصلحة التصعي��د مع إيران خاصة 
أنها قوة كبرى تضمن االستقرار في 
املنطق��ة. كما وصف الش��يخ متيم 
مليش��يات حزب اهلل اللبنانية بأنها 

حركة مقاومة.
وفي اول رد اميركي دعا وزير اخلارجية 
االميرك��ي ريك��س تيلرس��ون الدول 
اخلليجية الى احلف��اظ على وحدتها 

والعمل على تسوية اخلالفات. 
وقال في س��يدني »بالتأكيد نشجع 
االطراف على اجلل��وس معا ومعاجلة 
هذه اخلالفات«، واضاف »اذا كان هناك 
اي دور ميك��ن ان نلعبه ملس��اعدتهم 
عل��ى ذلك، فاعتقد ان��ه مهم جمللس 

التع��اون اخلليج��ي أن يحاف��ظ على 
وحدته«.

وتعد قط��ع العالقات مع قطر أخطر 
أزمة ف��ي مجلس التع��اون اخلليجي 
ويض��م   .1981 ف��ي  إنش��ائه  من��ذ 
اجمللس السعودية والكويت واالمارات 

والبحرين وسلطنة عمان وقطر.
وأعلن��ت ش��ركتا طي��ران االم��ارات 
التابعة إلم��ارة دبي واالحت��اد التابعة 
ألبوظبي امس االثنني تعليق رحالتها 
املتجه��ة ال��ى قط��ر والقادمة منها 
اعتب��ارا م��ن الي��وم الثالث��اء و«حتى 

اشعار آخر«.
كما اعلنت ش��ركة اخلطوط اجلوية 
القطري��ة بدورها تعليق كل رحالتها 
املواطن��ون  أم��ا  الس��عودية،  ال��ى 
القطري��ون فق��د أُمهل��وا 14 يوم��ا 
ملغادرة السعودية واالمارات والبحرين 
الت��ي منعت مواطنيه��ا من التوجه 

الى قطر.
وتأت��ي ه��ذه االزم��ة بع��د أق��ل من 

أس��بوعني عل��ى إع��الن قط��ر أنه��ا 
تعرض��ت لقرصن��ة أدت ال��ى نش��ر 
تصريحات نسبت الى أميرها الشيخ 
متي��م بن حم��د ال ثاني عل��ى وكالة 

االنباء القطرية الرسمية.
وكان��ت زي��ارة ترام��ب ال��ى الري��اض 
ف��ي أول رحل��ة الى اخل��ارج يقوم بها 
اختتم��ت بتوقيع اتفاق ح��ول »رؤية 
استراتيجية« من اجل تعزيز العالقات 
االقتصادية والدفاعية بني السعودية 

والواليات املتحدة.
وفي خطابه ف��ي 21 ايار في الرياض، 
طلب ترامب من قادة الدول االسالمية 
»طرد« املتطرف��ني و«االرهابيني«، في 
اش��ارة الى اجلماع��ات اجلهادية التي 
تنف��ذ هجمات ف��ي دول ع��دة. كما 
طل��ب م��ن االس��رة الدولي��ة »عزل« 

ايران.
وتعود آخ��ر ازمة مفتوحة في اخلليج 
ال��ى 2014 عندم��ا اس��تدعت ثالث 
دول خليجي��ة )الس��عودية واالمارات 

والبحري��ن( س��فراءها م��ن الدوح��ة 
احتجاج��ا عل��ى دعم قط��ر لإلخوان 

املسلمني على حد قولها.
التحال��ف  قي��ادة  أعلن��ت  فيم��ا 
العرب��ي الذي تقوده الس��عودية ضد 
املتمردي��ن احلوثيني ف��ي اليمن امس 
االثنني انهاء مش��اركة قطر في هذا 
التي  التحالف »بس��بب ممارس��اتها 
تع��زز االره��اب«، وذل��ك بعي��د اعالن 
السعودية واالمارات والبحرين ومصر 
قط��ع عالقاته��ا الدبلوماس��ية مع 

الدوحة.
وقالت قيادة »حتالف دعم الش��رعية 
في اليم��ن« في بيان نش��رته وكالة 
االنباء الس��عودية أنه��ا »قررت إنهاء 

مشاركة دولة قطر في التحالف«.
ال��ذي  التحال��ف  قي��ادة  واوضح��ت 
اطلقته السعودية في آذار 2015 انها 
اتخذت هذا القرار »بسبب ممارساتها 
)قط��ر( التي تع��زز اإلره��اب ودعمها 
تنظيماته في اليمن ومنها القاعدة 
املليش��يات  وتعامله��ا مع  وداع��ش 

االنقالبية في اليمن«.
باملقابل ق��ال وزير اخلارجي��ة التركي 
مولود تش��اووش أوغل��و امس االثنني 
إنه يش��عر باألسى للخالف بني قطر 
ودول عربي��ة أخرى ودع��ا للحوار حلل 
الن��زاع. وأض��اف في مؤمت��ر صحفي 
»نعتبر اس��تقرار منطقة اخلليج من 

وحدتنا وتضامننا.
»تطرأ بعض األمور بني الدول بالطبع 
لك��ن احلوار يجب أن يس��تمر حتت أي 
ظرف حلل املش��كالت سلميا. نشعر 
باألس��ى للوضع احلالي وس��نقدم أي 

مساندة إلعادة الوضع لطبيعته«.
كما أعلنت اخلارجية الباكس��تانية، 
ام��س االثنني، أن إس��الم آباد ال تعتزم 
قط��ع العالق��ات الدبلوماس��ية مع 
دول��ة قطر ف��ي الوق��ت الراهن، على 
غ��رار م��ا فعلته كل من الس��عودية 

ومصر والبحرين واإلمارات.
جاء ذلك على لس��ان املتحدث باسم 
اخلارجية الباكستانية، نفيس زكريا، 
ال��ذي قال: »ف��ي املرحل��ة الراهنة، ال 
ننظر في اتخاذ خطوات ما في امللف 
القط��ري، وس��نصدر بيان��ا في حال 

وقوع أي تغيرات«.

لندن ـ أ ب ف:
البريطانية في  أعلن��ت الش��رطة 
بي��ان أّنها قام��ت بعمليت��ي دهم 
امس االثنني في اطار التحقيق في 
االعتداء الذي شهدته لندن مساء 
الس��بت املاض��ي، واعتقلت »عددا 

من االشخاص«.
وقال البيان امس االثنني، قام ضباط 
قي��ادة مكافح��ة االره��اب الذي��ن 
االرهابية  الهجم��ات  يحققون في 

في لندن بري��دج مبداهمة موقعني، 
االول في نيوام والثاني في باركينغ« 
بشرق لندن، موضحا انه »مت توقيف 

عدد من االشخاص«.
وكانت الشرطة البريطانية أوقفت 
امس االول  االحد 12 ش��خصا في 
موق��ف الس��يارات الع��ام في حي 
باركينغ الذي يتسم بتنوع اتني في 
لندن. واملوقوفون هم س��بع نس��اء 
وخمسة رجال تتراوح أعمارهم بني 

19 وستني عاما.
وبع��د ذل��ك، أف��رج ع��ن رج��ل في 

الستني من العمر بدون مالحقته.
وتبن��ى تنظيم داعش ام��س االول 
االحد، وفق وكال��ة اعماق، االعتداء 
ال��ذي نف��ذه ثالثة مهاجم��ني ليل 
الس��بت في لن��دن حيث دهس��وا 
وطعن��وا ع��ددا من االش��خاص مما 
اس��فر عن س��قوط س��بعة قتلى 

وحوالى 50 جريحا.

طرابلس ـ رويترز:
ق��ال مس��ؤولون ليبيون إن س��بعة 
مهاجرين أفارقة ماتوا اختناقا فيما 
يب��دو بع��د أن ظلوا محبوس��ني مع 
آخرين طوال يومني في شاحنة تبريد 
هجرها مهربو بش��ر عند الس��احل 

الليبي الغربي.
 28 الليبي��ة  الس��لطات  وأنق��ذت 
مهاجرا آخرين بينهم خمس نس��اء 
ام��س االول األح��د بع��د اكتش��اف 

الشاحنة في بلدة القره بوللي التي 
تبعد 50 كيلومترا ش��رقي طرابلس 
وتعتب��ر نقط��ة انط��الق معروف��ة 
للمهاجري��ن الذي��ن يحاول��ون عبور 
البحر املتوس��ط ف��ي طريقهم إلى 

إيطاليا.
وقال عادل مصطفى وهو مس��ؤول 
في مكافحة الهجرة غير الشرعية 
ف��ي طرابل��س »تلقين��ا مكاملة من 
مدن��ي أبل��غ ع��ن س��ماعه أصوات 

صادرة من شاحنة ألشخاص يعتقد 
أنهم أفارقة نظرا للغتهم«.

ونقل حسني أبو عيانه وهو مسؤول 
آخر في املركز الذي جرى نقل الناجني 
إليه في طرابلس عن الناجني قولهم 
إن املهربني هم من تركوهم في تلك 
املنطقة. وأضاف الناجون أن س��ائق 
الش��احنة هجر املركبة على جانب 
الطري��ق بع��د أن أطلق مس��لحون 

مجهولون النار على العجالت.

انتشال جثث 7 مهاجرين أفارقة 
من شاحنة مهجورة في ليبيا

الشرطة البريطانية تداهم موقعين 
وتعتقل »عددا من االشخاص«

زلزال يهز العالقات الخليجية والعربية

سبـع دول تقطع عالقاتهـا مع قطـر 
وتتهمها برعاية الجماعات اإلرهابية

عن عالقات بالده مع 
إيران، أوضح أمير قطر 

أن »إيران تمثل ثقال 
إقليميا وإسالميا ال 

يمكن تجاهله«، وأن 
بالده تحتفظ بعالقات 

قوية مع الواليات 
المتحدة وإيران في 

وقت واحد

وزراء خارجية مصر والسعودية

تقـرير

باريس ـ وكاالت:

يتوجه الفرنس��يون مجددًا إلى صناديق 
االقتراع األح��د املقبل، في اجلولة األولى 
م��ن االنتخاب��ات النيابي��ة الت��ي يؤمل 
منه��ا أن توفر للرئي��س إميانويل ماكرون 
أكثري��ة مريح��ة في البرمل��ان متكنه من 
وضع برنامجه ووعوده االنتخابية موضع 

التنفيذ. 
ويتوقع استطالعات الرأي أن يحصل حزب 
»اجلمهورية إلى األمام« »حزب ماركون« 
مع ش��ريكه »احل��زب الدميقراطي« الذي 
يرأس��ه وزير العدل فرنس��وا بايرو، على 
األغلبي��ة، إال أن التش��ويش حلق بحملة 
ماك��رون بس��بب اندالع فضائح فس��اد 
عدة لطخت أحد أقرب املقربني إليه وهو 

ريشار فران، وزير التخطيط احمللي.
وحتوم حول األخير الذي لعب دورًا رئيسًيا 
ف��ي إيصال ماك��رون إلى قص��ر اإلليزيه 
ش��بهات احملس��وبية وسوء اس��تخدام 
السلطة في عملية عقارية متت في عام 
2011 عندم��ا كان ي��رأس مجموعة من 

شركات التأمني العاملة غرب فرنسا. 
وبين��ت اس��تطالعات ال��رأي أن أكثرية 
م��ن الفرنس��يني »52 في املائ��ة« ترغب 
ف��ي أن يتخل��ى ماكرون ع��ن الوزير فران 
الذي يش��غل في الوق��ت عينه منصب 
أمني عام ح��زب »اجلمهورية إلى األمام«، 
وتنس��حب هذه األكثرية على مناصري 
ماك��رون واملنتس��بني إلى حزب��ه اجلديد 

بسب باخلوف من أن تشوه فضائح فران 
ص��ورة العهد اجلدي��د ورغبته في إدخال 

الشفافية إلى العمل السياسي.
وحت��ى اآلن، ال يب��دو أن الرئيس ماكرون 
قد حلقت به الش��ظايا، ذل��ك أن أحدث 
مؤسس��ة  أجرت��ه  لل��رأي  اس��تطالع 
»إيبس��وس« لصالح جري��دة »لو موند« 
ونش��رت نتائج��ه أم��س، يب��ني أن حزب 
ماكرون مع شريكه »احلزب الدميقراطي« 
س��يحصالن على نحو 31 في املائة من 

األصوات. 
وبذلك يتقدمان على األحزاب املتنافسة 
كافة بفارق كبير، فاحلزب الذي يأتي في 
املرتب��ة الثانية هو ح��زب »اجلمهوريون« 
املتوقع ل��ه أن يحصل على 22 في املائة 
من األصوات، وبذلك يكون قد اس��تعاد 
بعًضا من شعبيته التي بددها مرشحه 
الرئاسي فرنسوا فيون، وإذا صدقت هذه 
التوقعات، فإن »اجلمهوريون« س��يتقدم 
على حزب اجلبهة الوطنية التي ترأسها 
املرش��حة الرئاس��ية مارين لوب��ان التي 
هزمها ماك��رون في اجلول��ة االنتخابية 
الثانية للوصول إلى قصر اإلليزيه، ويبني 
االستطالع أن حزب لوبان قد ضمر كثيرًا 
من��ذ االنتخاب��ات الرئاس��ية وتراجعت 
ش��عبيته، حيث إنه لن يحصل إال على 
18 في املائ��ة من األصوات »مقابل 21.3 
ف��ي املائ��ة«، كذلك، فإن جتمع »فرنس��ا 
املتم��ردة« الذي يقوده مرش��ح اليس��ار 
املتشدد الرئاس��ي جان لوك ميلونشون 
ته��اوت ه��و اآلخ��ر مواقعه بنس��بة 8 

نقاط قياًسا ملا حصل عليه ميلونشون 
في اجلولة الرئاس��ية األول��ى »19.5 في 

املائة«.
 ويرج��ع املراقبون األس��باب إلى مواقف 
الدورت��ني  ب��ني  املرتبك��ة  ميلونش��ون 
الدع��وة  ع��ن  وامتناع��ه  الرئاس��يتني 
لالقت��راع لصال��ح ماكرون،  الواضح��ة 
بيد أن اللطمة الكبرى ستصيب احلزب 
انهي��اره  س��يتزايد  ال��ذي  االش��تراكي 
االنتخاب��ي والنيابي، وال ب��د من التذكير 
أن احلزب االش��تراكي حكم فرنس��ا مع 
الرئي��س فرنس��وا هولن��د طيلة خمس 

سنوات »2012 �� 2017«.
 وكان ف��ي م��دة من الفت��رات متحكًما 
مبفاصل الدولة »التشريعية والتنفيذية 
واإلداري��ة واحمللي��ة«، وإذا كان مرش��حه 
الرئاس��ي بونوا هامون قد حصل على 9 
في املائة من األصوات في الدورة األولى، 
ف��إن مرش��حي احل��زب إل��ى االنتخابات 
التشريعية ستهبط نسبتهم إلى 8.5 
في املائة، واخلالصة أنه مع انتهاء اجلولة 
الثاني��ة م��ن االنتخابات ي��وم 18 يونيو 
»حزيران« اجلاري، فإنه س��تكون ملاكرون 
أغلبية مريحة للغاية »ما بني 395 و425 

مقعًدا من أصل 577 مقعًدا«. 
الذين كانوا  وس��يحصل »اجلمهوريون« 
يأمل��ون م��ن جانبه��م ف��ي اس��تعادة 
أكثري��ة نيابي��ة فقدوها ف��ي عام 2012 
على عدد من املقاع��د يتراوح ما بني 95 
و115، أي أنهم سيخس��رون نصف عدد 
املقاع��د الت��ي كان��ت لهم ف��ي اجمللس 
النيابي املنتهية واليته، وبسبب النظام 
االنتخابي األكث��ري من دورتني، فإن حزب 
مارين لوبان سيبقى هامشًيا في الندوة 
البرملاني��ة املقبل��ة، لكنه س��يرفع عدد 
نواب��ه من اثنني حالًيا إل��ى ما بني 5 إلى 

15 مقع��ًدا، أما احلزب االش��تراكي الذي 
كان يتمت��ع باألكثري��ة املطلق��ة ف��إن 
املتوقع ل��ه أن يحصل عل��ى 25 إلى 35 
نائًبا، وسيش��هد البرملان، للمرة األولى، 
دخول ما بني 10 إلى 20 نائًبا من اليسار 
املتش��دد، وإذا حتققت هذه النتائج، فإن 
الرئيس ماكرون س��يكون طليق اليدين 
ولن يك��ون ملزًما بالتفاوض مع األحزاب 
األخ��رى لتكوي��ن أكثري��ة هش��ة وفق 
املشاريع املطروحة للنقاش، إنه بسبب 

القوانني املرجتاة. 
فض��اًل عن ذلك، فإن الكثي��ر من النواب 
من اليمني واليس��ار الذي��ن ال ينتمون ال 
إلى حزب »اجلمهورية إلى األمام« وال إلى 
»احلزب الدميقراطي« أعلنوا سلًفا أنهم 
س��ينضمون إلى األكثرية الرئاسية، بل 
إن الكثير منهم ركز حملته االنتخابية 
على انتمائه املس��بق لها، ولعل أفضل 
مثال على ذلك رئيس الوزراء االشتراكي 
الس��ابق مانويل فالس؛ إذ إن ملصقاته 
»األكثري��ة  عب��ارة  حتم��ل  االنتخابي��ة 

الرئاسية«.
وبع��د انتهاء هذه االنتخابات، س��تكون 
صورة فرنس��ا السياس��ية ق��د انقلبت 
رأًس��ا على عق��ب، واملنتظر أن تش��هد 
الفت��رة الت��ي تليه��ا تغي��رات جذري��ة، 
احلزب��ني  ف��ي  انقس��امات  وخصوًص��ا 
الرئيسيني اللذين تعاقبا على السلطة 
ف��ي فرنس��ا من��ذ إط��الق اجلمهوري��ة 
اخلامسة قبل س��تني عاًما، وهما احلزب 
التقليدي  اليم��ني  االش��تراكي وح��زب 

املسمى حالًيا »اجلمهوريون«. 
احل��زب  ينش��ق  أن  املراقب��ون  ويتوق��ع 
جناح��ه  قس��مني:  إل��ى  االش��تراكي 
اليس��اري الذي س��يكون ف��ي املعارضة 
الراديكالي��ة واملعت��دل الذي س��يحاول 
التقرب من العهد اجلديد، كذلك يتوقع 
أن ينش��ق حزب »اجلمهوري��ون« بني تيار 
براغماتي جاه��ز للتعامل م��ع ماكرون 
وآخر جذري معارض ميثل اليمني املتشدد 
الذي ميثله لوران فوكييز الساعي لترؤس 

احلزب بعد االنتخابات.
ول��ن يوف��ر الزل��زال السياس��ي اليمني 
املتط��رف بع��د الهزمية ف��ي االنتخابات 
الرئاسية وفشل مارين لوبان في جتسيد 
صورة املرش��حة املعتدلة والقادرة على 
فتح بوابة اإلليزيه أمام اجلبهة الوطنية، 
وهك��ذا يكون ماك��رون قد حق��ق أكثر 
من ه��دف في وق��ت قياس��ي: الوصول 
إلى رئاس��ة اجلمهوري��ة واحلصول على 
األكثري��ة النيابي��ة التي يحت��اج إليها، 
لكن أيًضا إحداث زلزال سياسي ناسف 
للتوازنات القدمية ووصول عهد يتخطى 
اليم��ني واليس��ار، ويدخ��ل فرنس��ا في 
عال��م جديد. وإذا أضيف إلى ذلك جناحه 
في خطواته الدبلوماس��ية األولى على 
املستوى الدولي، يكون ماكرون قد اجتاز 
مبه��ارة أول��ى االختبارات وأرس��ى صورة 
رجل الدولة، لكن م��ا يحتاج إليه اليوم 
وس��ريًعا أن »يقل��ع ش��وكة« الفضائح 
الالحقة بالوزير ريشار فران قبل أن تطاله 

وتبدأ بتبديد رأسماله السياسي.

طالبه البعض بالتنصل من الفضائح الالحقة بالوزير »ريشار فران«

الرئيس ماكرون يترقب زلزلة المشهد السياسي في باريس بعد االنتخابات البرلمانية
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7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد: 

أش��ار التقرير السنوي الذي قدمته 
ش��ركة نفط البصرة الى احلكومة 
إلى أن معدل إنتاج النفط في حقل 
الرميلة، قد وصل إلى أعلى مستوى 

له منذ عام 1989.
وذك��ر التقري��ر, أن »مع��دل انت��اج 
النفط في الرميلة, وصل الى 1.411 
ملي��ون برمي��ل يومي��ا، خ��ال عام 
2016، محققا بذلك زيادة مقدارها 

5.8% عن معدل العام املاضي«؟
واوضح أن »أبرز األس��باب التي أدت 
إلى زي��ادة اإلنت��اج، برغ��م تقليص 
املوازن��ة، بطل��ب م��ن وزارة النفط، 
بس��بب تراجع األس��عار عامليا، هو 
إطاق مبادرة »حتسني الكفاءة« في 

جميع مفاصل وأقسام الهيئة«.
وتابع التقرير, »وقد أدى التركيز على 
رفع الكفاءة، في مجال حقن املياه، 
وإستصاح  اجلديدة،  اآلبار  وتسليم 
اآلبار املوجودة في اخلدمة، وحتس��ني 
املنشآت احلقلية، إلى إحداث حتسن 

كبير في معدل االنتاج«.
وذك��ر أن »املعدل اليومي حلقن املاء، 
في حقل الرميلة الش��مالية وصل 
إل��ى 729 ألف برمي��ل يوميا، وذلك 
بزي��ادة مقداره��ا %8 ع��ن معدالت 
عام 2015، وهو في الوقت نفس��ه، 
أعلى معدل مت حتقيقه خال األعوام 

اخلمسة عشر املاضية«.
وأش��اد التقري��ر, ب�«اإلجن��ازات التي 
جدي��دة،  بئ��را   25 حف��ر  ش��ملت 
خال ع��ام 2016، مع حتس��ن كبير 
في مج��ال تقليص أوق��ات احلفر«, 

مس��تدركاً »كما مت إدخ��ال 23 بئرا 
في اخلدم��ة الفعلية، مع تخفيض 
الوق��ت ال��ازم لربط اآلبار بنس��بة 
النص��ف, كما ش��هد ع��ام 2016 
إجن��از أعم��ال الصيانة ل��� 117 بئر 
نفط��ي، مم��ا أدى الى رف��ع كفاءتها 

اإلنتاجية«.
وب��ني, أن »بفض��ل ه��ذه اإلجن��ازات 
الرميل��ة  محط��ات  أصبح��ت 
النفطي��ة تس��تقبل، ف��ي الوق��ت 

برمي��ل  نح��و1.8 ملي��ون  الراه��ن، 
يوميا، م��ن املوائع الهايدروكاربونية 
املستخرجة، وهي أعلى كمية يتم 
التعامل معها خال األعوام ال� 37 
املاضية, وقد متكنت هيئة تشغيل 
الرملية، من التعامل بنجاح مع هذا 
التحدي، عبر اإلستمرار في تطبيق 
برنامج إعادة التأهيل الكبير، الذي 
ش��مل جميع محطات ع��زل الغاز 
األربعة عش��ر في الرميلة«, مشيراً 

إل��ى أن »برنام��ج »إع��ادة التأهيل« 
تضمن نص��ب معدات تش��غيلية 
حديث��ة، ومنش��آت تخزيني��ة على 
مس��توى عالي من الكفاءة، فضا 
ع��ن حتديث العديد م��ن املرافق في 

تلك احملطات«.  
وفي إطار تقييم أداء هيئة تشغيل 
الرميلة، خال عام 2016، قال مدير 
الهيئة اريال فلورس, »لقد كان عام 
2016 عام��ا آخ��راً مليئ��اً بالتحدي 

النف��ط  بأس��عار  يتعل��ق  فيم��ا 
وتخفيظ املوازنة التش��غيلية, وقد 
إس��تنفذنا النص��ف االول من عام 
2016 ف��ي محاول��ة التكي��ف مع 
هذا الواقع اجلديد، ووضع االمور في 
نصابه��ا الصحي��ح، وتطبيق رؤية 
ثاقبة ترك��ز على الكفاءة ومحاولة 

إجناز املزيد بتكاليف أقل«.
وأضاف فل��ورس، أنه »بفضل تفاني 
قوان��ا العامل��ة ومهاراته��م، فقد 

شهد النصف الثاني من عام 2016 
تعاظم الزخم، حيث حققت مبادرة 
اإلعتم��اد عل��ى الكف��اءة النتائ��ج 
املرج��وة منه��ا، حيث نق��وم حالياً 
مبعاجلة كميات قياسية من املوائع 
ف��ي عم��وم احلق��ل، كم��ا أن انتاج 
النف��ط قد بل��غ أعلى مس��توياته 
خال 27 عاماً«, مؤكداً أن »اس��اس 
جناحن��ا يس��تند عل��ى قدرتن��ا في 
حتقي��ق العمل اآلم��ن مبوجب نظام 
تش��غيلي ص��ارم, ونتيج��ة لذلك، 
يس��رني أن أعل��ن بانن��ا اصبحن��ا 
وأمن��ا،  س��امة  أكث��ر  مؤسس��ة 
حيث تراج��ع عدد أي��ام الغياب عن 
العم��ل بس��بب االصابات بنس��بة 
%58, وانخفضت ح��وادث املركبات 

الشديدة بنسبة 80%«.        
اما النائب اخل��اص ملدير الهيئة عن 
اجلانب الصيني فان جيانبنك, فقد 
أش��ار بالقول, »تبرهن هذه النتائج، 
مرة أخرى، مدى فائ��دة العمل معاً 
كفريق واح��د، حيث تتضافر جميع 
العاملني  خبرات ومهارات وق��درات 
من ش��ركة نفط البصرة وش��ركة 

بي بي )BP( وشركة بتروتشاينا«.
 ه��ذا وجتدر اإلش��ارة إل��ى أن حقل 
الرميل��ة النفط��ي يتم تش��غيله 
من قب��ل هيئ��ة تش��غيل الرميلة 
املتكونة من الش��راكة بني شركة 
بي ب��ي )BP( البريطانية، وش��ركة 
نفط البصرة، وش��ركة بتروتشاينا 
الصينية، وش��ركة تسويق النفط 

)سومو(.

متابعة الصباح الجديد:  
ج��اء ق��رار قط��ع الس��عودية ومص��ر واإلمارات 
والبحرين، أمس االثنني، لعاقاتها الدبلوماس��ية 
مع قط��ر متزامنا مع ق��رارات أُخ��ر تخص إغاق 
احل��دود وعب��ور املواطنني وإغاق املناف��ذ البحرية 

واجلوية.
وأوض��ح بيان نقلته وكالة األنباء الس��عودية أنه 
تنفي��ذاً للقرار مين��ع على املواطنني الس��عوديني 
الس��فر إلى دولة قط��ر، أواإلقامة فيه��ا، أواملرور 
عبرها، وعل��ى املقيمني والزائرين منهم س��رعة 

املغادرة خال مدة ال تتجاوز 14 يوماً.
وأعلنت الس��عودية البدء باإلج��راءات القانونية 
الفورية للتفاهم مع الدول الشقيقة والصديقة 
والش��ركات الدولية لتطبيق ذات اإلجراء بأسرع 
وقت ممكن لكافة وس��ائل النقل م��ن وإلى دولة 
قط��ر، وذل��ك ألس��باب تتعل��ق باألم��ن الوطني 

السعودي.
وفي البيان الصادر، أك��دت دولة اإلمارات العربية 
املتحدة وقوفها إلى جانب البحرين والس��عودية 
فيم��ا يتعلق بإقف��ال احلدود اجلوي��ة والبرية أمام 
قطر، وأعلنت إغاق كافة املنافذ البحرية واجلوية 
خال 24 ساعة أمام احلركة القادمة واملغادرة إلى 
قطر ومنع العبور لوسائل النقل القطرية كافة 
القادم��ة واملغادرة واتخ��اذ اإلج��راءات القانونية 
والتفاهم مع الدول الصديقة والشركات الدولية 
بخص��وص عبورهم باألج��واء واملي��اه اإلقليمية 
اإلماراتية م��ن وإلى قطر، وذلك ألس��باب تتعلق 

باألمن الوطني اإلماراتي.
وم��ن ش��أن إقف��ال احل��دود تعطي��ل الكثير من 
املصالح القطري��ة مع جارتها الس��عودية، ومع 
بقي��ة دول اخلليج العربية الت��ي ينفذ القطريون 
إليها من خال السعودية، إن على صعيد األفراد 

أوعلى صعيد املؤسسات والشركات التجارية.
وتش��ير األرقام إلى أن معبر أبوسمرة احلدودي بني 
قطر والسعودية استقبل أكثر من 326 ألف زائر 
فق��ط خال الفترة م��ن 10 كان��ون الثاني إلى 5 
ش��باط املاضي. ويشهد املعبر يوميا عبور ما بني 

600-800 شاحنة.
أما بالنسبة لتأثير القرار على اخلطوط القطرية، 
فيبدوواضحا إذا علمنا حج��م الرحات اليومية 
ب��ني الدوحة وامل��دن اخلليجية وه��ي تقترب على 
س��بيل املثال من 19 رحلة يوميا م��ن مطار دبي 
الدولي، و6 من مط��ار أبوظبي، ومثلها من مطار 
الكوي��ت، و5 من املنام��ة، و3-5 من ج��دة و4 من 

الرياض.
واستقبل مطار الدوحة 37.3 مليون مسافر عام 
2016، بزيادة نحو7 مايني مسافر عن عام 2015.

ال��ى ذلك، تراجعت البورص��ة القطرية بأكثر من 
%8 ف��ي بداية ت��داوالت، أمس االثنني، مبا يش��به 

الس��قوط احل��ر بع��د ق��رار 4 دول عربي��ة قط��ع 
العاقات مع قطر.

وتراجع��ت األس��هم القطرية كاف��ة، وانخفض 
العدي��د منها باحل��دود القصوى بع��د قرار قطع 
العاقات، في وقت بلغت جتاوزت خس��ائر مؤشر 

البورصة 800 نقطة.
في حني تراجع س��هم بنك قط��ر الوطني )أكبر 
بنك في قطر ومحفظة الس��يولة(، أكثر من 10 

في املئة.
وفي الس��اعات األولى من صب��اح االثنني أعلنت 
الس��عودية ومص��ر واإلم��ارات والبحري��ن قطع 
العاقات الدبلوماس��ية مع قطر بسبب دعمها 

جلماعات إرهابية.
وتض��م البورص��ة كب��رى الش��ركات القطري��ة 
اململوك العديد منها من قبل احلكومة القطرية، 

املتحكمة مبفاصل االقتصاد القطري.
قط��ر،  كصناع��ات  ش��ركات  نتائ��ج  وس��تتأثر 
مس��يعيد للبتروكيماويات، والناق��ات، وغيرها، 
التي تتوزع اعمالها في دول مختلفة وعملياتها 
الس��تراتيجية بق��رار قطع العاق��ات األخير، مما 
يفس��ر عمليات البيع على أس��همها في حركة 

استباقية من قبل املستثمرين.
على الصعيد ذاته، كش��ف مص��دران في قطاع 
الغاز، أمس االثنني، إن خط األنابيب دولفني املتجه 
من قطر إلى اإلمارات العربية املتحدة وس��لطنة 
عمان يعمل بش��كل طبيعي بالرغم من اخلاف 
السياس��ي بني الدوحة ودول عربية. بحس��ب ما 

ذكرت رويترز.
وقال مصدر على دراي��ة باملوضوع »خط األنابيب 
م��ا زال يعمل«. ف��ي حني قال مص��در آخر »ال أثر 

على عمان، فالتدفقات ما زالت مستمرة«.
ويربط حقل دولفني للغاز حقل الشمال القطري 
العم��اق باإلم��ارات وس��لطنة عم��ان وكان أول 
مش��روع غاز عابر للح��دود في منطق��ة اخلليج 
ويضخ نحوملياري قدم مكعب��ة من الغاز يوميا 

إلى اإلمارات.
على صعيد آخ��ر، ارتفعت تكلف��ة التأمني على 
الديون السيادية القطرية إلى أعلى مستوياتها 

في شهرين، أمس االثنني.
وارتفعت عقود مبادلة مخاطر االئتمان القطرية 
خلمس س��نوات نقطتي أس��اس عن إغ��اق يوم 
اجلمعة، لتصل إلى 61 نقطة أس��اس مس��جلة 

أعلى مستوى لها منذ أوائل نيسان.
وقال محلل بوكالة موديز للتصنيفات االئتمانية 
إن األزمة قد تؤثر على التصنيف االئتماني لقطر، 
إذا أدت إلى تعطل حركة التجارة وتدفقات رؤوس 

األموال.
كما تراجعت السندات الدوالرية السيادية لقطر 

أيضا.

هبوط حاد لبورصتها.. وارتفاع تكلفة التأمين على الديون 

قطر أمام عزلة عربية اقتصادية

األعلى مستوى منذ 28 عامًا

1.4 مليون برميل يوميًا معدل إنتاج حقل الرميلة

المعدل اليومي لحقن 
الماء، في حقل الرميلة 
الشمالية وصل إلى 729 
ألف برميل يوميا، وذلك 
بزيادة مقدارها %8 عن 
معدالت عام 2015، وهو 
في الوقت نفسه، أعلى 
معدل تم تحقيقه خالل 
األعوام الخمسة عشر 
الماضية

حقل الرميلة

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قالت »مؤسس��ة البترول الكويتي��ة« إن وزير النفط 
عص��ام املرزوق ع��نينّ هيثم الغي��ص محافظاً جديداً 
للكوي��ت ف��ي منظمة »البل��دان املص��درة للنفط« 
)أوب��ك( اعتباراً م��ن األول من حزيران اجل��اري بدالً من 

نوال الفزيع.
وعم��ل الغيص م��ن قبل مدي��راً ل� »دائ��رة البحوث 
التس��ويقية« في »مؤسسة البترول« وكان مسؤوالً 
ع��ن املكات��ب اإلقليمية للمؤسس��ة ف��ي بكني بني 
عام��ي 2005 و2007 وف��ي لندن من ع��ام 2008 إلى 
ع��ام 2013. وحدثت »أوبك« البيان��ات على موقعها 
اإللكتروني لتجعل الغيص محافظاً للكويت. بينما 
ال يزال محمد الش��طي ممثاً للكوي��ت في املنظمة 
وفقاً ملوقعها. من جهة أخ��رى، يواجه اتفاق »أوبك« 
على متديد خفض املعروض النفطي اختباراً حاسماً 
ف��ي الش��هرين املقبل��ني، مع ب��دء موس��م الطلب 
الصيفي، إذ س��يحتاج جتار اخلام واملستثمرون دلياً، 
ال محض تطمينات، على أن السوق في طريقها إلى 

استعادة التوازن.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلن البن��ك املركزي املصري في بي��ان له أمس، 
ارتفاع االحتياطي النقدي من العمات األجنبية 
بنحو6ر8 في املئة بقيمة 485ر2 مليار دوالر ليبلغ 
125ر31 مليار دوالر في نهاية مايواملاضي مقابل 

64ر28 مليار دوالر فى نهاية نيسان 2017.
اجلارح��ي،  عم��رو  املص��ري،  املالي��ة  وزي��ر  وكان 
أعلن في وقت س��ابق إيداع حصيلة الس��ندات 
الدوالري��ة التي طرحتها مصر في بورصتي لندن 
ولوكس��مبورج، وتقدر قيمته��ا بنحو 3 مليارات 
دوالر، في احلسابات الرسمية للدولة يوم األربعاء 
املاض��ي، لتدعم أرصدة احتياطي النقد األجنبي 

بالبنك املركزي املصري.

محافظ جديد للكويت 
في »أوبك«

مصر: ارتفاع احتياطي 
النقد األجنبي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هيئة االغاثة الكاثوليكية .) هي وكالة اإلغاثة والتنمية الدولية CRSهيئة اإلغاثة الكاثوليكية (  
بلدا في القارات الخمس. تعمل لتعزيز التنمية البشرية من خالل  ١٠٠مليون شخص في أكثر من  ١٠٠تدعم أكثر من 

  .سلمية الرعاية الو االستجابة لحاالت الطوارئ الكبرى ومكافحة األمراض والفقر

 Supply Sealing Material and Tools for Unfinished Bulidings -  Baghdad 

بغداد -للهياكل الغير مكتملة اإلغالق و أدوات العمل , تجهيز مواد التغليف    

Instruction to Bidders تعليمات إلى مقدمي العطاءات: 

1- Must be registered to conduct business and complies with government taxes 
regulations 

األعمال التجارية مع ما يتوافق ولوائح الضرائب الحكوميةب لقياملكون مسجال ييجب أن    

2- Experience supplying International Organization, Non-Governmental Organization, 
large private companies will be an advantage. 

لالفضلية ميزةً الشركات الخاصة الكبيرة حكومية، المنظمة غير الدولية، ال اتمنظمالتزويد  فيالخبرة تعتبر   

3- Payment by wire transfer to vendor Bank account or bank cheque will be an 
advantage 

طريق صك بنكياو عن  المزودسيتم الدفع عن طريق التحويل المصرفي إلى حساب   

4- Payment after delivery will be an advantage 
.فضليةلال يعتبر ميزةً الدفع بعد التسليم   
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All vendors must attend mandatory pre-meeting at CRS Baghdad Office on 6 June 2017 at 11 :00am, 
applicants that will not attend will consider their proposals to be rejected, for further information 
please call (07726161503 )  
قدم علما ان المتص  ١١:٠٠في تمام الساعة   ٢٠١٧حزيران  ٦بغداد بتاريخ  في  مين بالتقديم الحضور الى مكتب الهيئةعلى جميع المهت 

) ٠٧٧٢٦١٦١٥٠٣، لمزيد من المعلومات الرجاء االتصال بالرقم (  يحضر سوف يهمل عطاءهن الذي ل  . 

Submission deadline   :  ١٨ June, 2017 at ١١:   ٠٠ AM 

 ص ١١:٠٠ -٢٠١٧ حزيران ١٨ خميسالالتقديم:تاريخ انتهاء   

Contact us at:  iraqprocurement@crs.org

For  

 

 : لمزيد من المعلومات يرجى مراسلتنا من خالل عنوان البريد 
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لس��نة  العراق��ي  الدس��تور  أورد 
2005 كلمة مكونات في س��بعة 
ف��ي  مرت��ن  مختلف��ة،  مواض��ع 
الديباج��ة إضافة إل��ى ايرادها في 
مواد تتعل��ق بوجود املكونات داخل 
مجلس النواب، والقوات املسلحة، 
وجلن��ة تعدي��ل الدس��تور، إضافة 
إلى متثيلهم في العل��م العراقي، 

وضرورة احلفاظ على حقوقهم.
به��دف  وف��ي محاول��ة إلحاط��ة 
املش��رع الدستوري من ذلك ولبيان 
كيفية التعاطي مع املكونات التي 

قصدته��ا الكلمة، وه��ي مكونات 
الشعب العراقي تعاملت احملكمة 
االحتادية العلي��ا في توجهاتها مع 
املفهوم االيجابي لها عندما تقدم 
له��ا طلب بكتابة لوح��ات الدوائر 
الرس��مية في محافظ��ة كركوك 

باللغتن التركمانية والسريانية.
وبرغ��م أن الدس��تور وف��ي الفقرة 
االولى من امل��ادة الرابعة نص على 
اللغ��ة العربي��ة واللغ��ة الكردية 
هم��ا اللغتان الرس��ميتان للعراق، 
وضم��ان ح��ق العراقي��ن بتعليم 

ابنائه��م باللغة األم كالتركمانية 
ف��ي  واألرمني��ة  والس��ريانية 
املؤسس��ات التعليمية احلكومية 
أو  التربوي��ة،  للضواب��ط  وفق��ا 
بأي��ة لغة أخ��رى في املؤسس��ات 
التعليمي��ة اخلاص��ة، لكن��ه ع��اد 
ف��ي الفق��رة الرابع��ة م��ن امل��ادة 
بالنص »اللغة التركمانية واللغة 
رس��ميتان  لغت��ان  الس��ريانية 
آخريان في الوح��دات االدارية التي 
يش��كلون فيها كثافة سكانية«، 
وهنا كان موقف احملكمة االحتادية 

املعروض��ة  الدع��وى  العلي��ا ف��ي 
امامها بخصوص »اللوحات« فقد 
ذهبت بعدما وقف��ت على مدلول 
الكثاف��ة الس��كانية عل��ى أنه��ا 
مقياس يس��تعمل لقياس معدل 
تواجد الس��كان ف��ي منطقة ما، 
فف��ي حالة الدول تق��اس الكثافة 
السكانية نس��بة باملساحة التي 

حتتلها.
بناًء عليه وجدت احملكمة االحتادية 
أن ذل��ك ينص��رف إل��ى اجلماع��ات 
التي تشكل ثقالً وظهوراً بارزاً في 

امل��دن املتكونة من ع��دة قوميات، 
توجد  التي  العراقي��ة  كاحملافظات 
فيها مكون��ات عدة في مقدمتها 
محافظة كركوك حيث يسكنها 
الكرد والعرب والتركمان وقوميات 

اخرى.
وأش��ارت احملكمة إلى أن اجلماعات 
التي تشكل »الكثافة السكانية« 
يجب أن يكون تأثيرها في مس��يرة 
اجملتمع ومش��اركتها ف��ي حركته، 
ينطب��ق  ذل��ك  ان  وج��دت  فيم��ا 
عل��ى التركم��ان والناطقن اللغة 

السيريانية في محافظة كركوك.
للتركم��ان  يح��ق  وبالتال��ي 
لوح��ات  كتاب��ة  والس��يريليانن 
الدالل��ة للدوائر محافظة كركوك 
واقضيته��ا  ومدنه��ا  مبركزه��ا 
العربي��ة  باللغ��ات  ونواحيه��ا 
والكردية والتركمانية والسريانية، 
تطبيقاً سليماً للنص الدستوري.

ن��رى أن م��ا ذهب��ت إلي��ه احملكمة 
االحتادي��ة العليا بق��رار املرقم )15/ 
احتادية/ 2008( جاء منس��جماً مع  
نّص الدس��تور في املادة )125( عند 

تطرق��ه إل��ى االدارات احمللي��ة على 
»يضم��ن ه��ذا الدس��تور احلق��وق 
االداري��ة والسياس��ية والثقافي��ة 
اخملتلفة  للقومي��ات  والتعليمي��ة 
واالشورين،  والكلدان  كالتركمان، 

وسائر املكونات االخرى...«.
وبهذا حس��مت احملكم��ة موضوع 
الكثافة السكانية على اساسن 
دس��توري ولغ��وي وبنح��و يضمن 
حقوق املكونات الرئيس��ة حملافظة 
تتمت��ع بخصوصي��ة متميزة مثل 

كركوك.
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كاريكاتير

عن موقع »كارتون سياسي«

عن المحكمة االتحادية العليا )الحلقة الرابعة- مفهوم الكثافة السكانية(

المكتب الرئيسي:
العراق � بغداد � الوزيرية محلة 

304 زقاق 17 دار 44/1  موبايل 
 00964 - 07901910117

 assabahaljaded@yahoo.com

ايميل رئيس التحرير:
ismaelzayeer@yahoo.com

iz@newsabah.com
ايميل االعالن:

adv.newsabah@yahoo.com 

firiel@newsabah.com
رسائل القراء:

risala@newsabah.com
للمساهمات من الكتاب:

 assabahaljaded@yahoo.com

المقاالت و اآلراء التي 
تنشر تعبر عن وجهة نظر 
أصحابها وال تمثل بالضرورة 
رأي الجريدة

ّ
ّ

إياس الساموك

بنيامين كوهين

كاتب وصحفي عراقي

*أستاذ االقتصاد 
السياسي الدولي في 

جامعة كاليفورنيا.

سانتا باربارا �� أحكمت احلكومة 
الصيني��ة قبضته��ا على س��عر 
ص��رف الرمنينب��ي، لتنك��ث بهذا 
قطعت��ه  كان��ت  وع��داً  فعلي��اً 
على نفس��ها قبل ثمانية عش��ر 
ش��هراً عندما كثف��ت ضغوطها 
وش��قت طريقها إلى داخل سلة 
العمالت التي حت��دد قيمة األصل 
االحتياطي االصطناعي لصندوق 
النقد الدولي، أو ما يعرف بحقوق 

السحب اخلاصة.
ولن يكون للخطوة التي اتخذتها 
الص��ن مؤخ��را تأثي��ر يذك��ر في 
تقوي��ة الثق��ة بعملته��ا. وكم��ا 
ح��ذر البعض من��ا حينه��ا، كان 
إدخال الرمنينبي إلى س��لة حقوق 
الس��حب اخلاصة قرارا سياس��يا 
بالدرج��ة األول��ى رمبا أس��فر عن 
امل��دي  عل��ى  عكس��ية  نتائ��ج 
الطوي��ل. كان��ت الس��لة تقتصر 
قبل ذلك على ال��دوالر األمريكي، 
واليورو، واجلنيه اإلسترليني، والن 
الياباني �� وكله��ا عمالت عاملية 
تس��توفي معيارّي القبول اللذين 

وضعهما صن��دوق النقد الدولي، 
ِقَب��ل دول  وهم��ا: صدوره��ا م��ن 
رائ��دة عامليا في مج��ال التصدير، 
احل��ر«،  و«قابليته��ا لالس��تعمال 
مبعن��ى تبادلها على نطاق واس��ع 

في أنحاء العالم.
باملقارن��ة جن��د أن الرمنينب��ي ق��د 
اس��توفى املعيار األول فقط عند 
إضافته إلى سلة حقوق السحب 
اخلاص��ة. لك��ن مع ك��ون الصن 
وقته��ا أكب��ر دول��ة مص��درة في 
املالية  أس��واقها  كان��ت  العالم، 
بدائية، وعملتها بعيدة كل البعد 
ع��ن القابلي��ة لالس��تخدام احلر. 
فف��ي ع��ام 2015، ح��ل الرمنينبي 
س��ابعا ف��ي احتياطي��ات البنوك 
املركزية العاملية، وثامنا بالنسبة 
إلصدار الس��ندات الدولية، وحادي 
عش��ر في مجال ت��داول العمالت 
العاملي��ة، في حن ظ��ل غير قابل 
ملعظ��م  بالنس��بة  للتحوي��ل 

معامالت حسابات رأس املال.
برغ��م ه��ذا كل��ه، أُدرج الرمنينبي 
حق��وق  عم��الت  س��لة  ضم��ن 

الس��حب اخلاصة. وكانت الصن 
ق��د أوضحت م��رارا وتك��رارا أنها 
ل��ن تك��ون س��عيدة ح��ال صدور 
ق��رار س��لبي، ول��م ي��رد أح��د أن 
يضايق التنن. وبدال من التمسك 
باملعايي��ر املعت��ادة، قب��ل صندوق 
النقد الدولي وأعضاؤه الرئيسون 
وع��د الص��ن الغام��ض بجع��ل 
الرمنينبي أكثر قابلية لالستعمال 

مستقبال.
بن��ك  أن  تاريخي��ا  املع��روف  م��ن 
الش��عب الصين��ي اعت��اد تثبيت 
سعر صرف الرمنينبي على أساس 
يومي، من دون اعتبار لإلحس��اس 
احلقيقي بنبض الس��وق، كما لم 
يكن يس��مح بتداول الرمنينبي إال 
في حدود ضيق��ة. لكن حتى قبل 
صدور قرار صن��دوق النقد الدولي 
بضم الرمنينبي إلى س��لة عمالت 
حقوق الس��حب اخلاص��ة، أعلنت 
احلكوم��ة الصيني��ة أنه��ا بصدد 
إرخاء قبضتها على العملة، كما 
أعل��ن بنك الش��عب الصيني أنه 
س��يبدأ من ذلك الوقت فصاعدا 

ف��ي وض��ع إش��ارات الس��وق في 
االعتبار عند تثبيت سعر الصرف 
اليوم��ي، ووع��د بتحري��ر تدريجي 
رؤوس  عل��ى  املفروض��ة  للقي��ود 
األم��وال ف��ي الصن، األم��ر الذي 
كان من ش��أنه أن يزيد من جاذبية 

الرمنينبي لدى املستثمرين.
لك��ن التحرك األخير للس��لطات 
الصينية يدل عل��ى أنها ال تعتزم 
ب��أي ح��ال االلت��زام بالقواع��د أو 
التعام��ل بنزاه��ة. فب��دال من أن 
يق��وم بن��ك الش��عب الصين��ي 
بإرخ��اء قبضته بنح��و أكبر على 
س��عر الص��رف، وجدن��اه يحكم 
س��يطرته مج��ددا ويهم��ش دور 
إحساس السوق في عملية صنع 

القرار داخل البنك.
الدلي��ل على هذا واض��ح للعيان، 
الرمنينب��ي  أن  ب��ات جلي��ا  حي��ث 
لالس��تخدام  قابلية  أق��ل  أصبح 
احلر عم��ا كان عليه قب��ل ثمانية 
عشر ش��هرا. فقد شرعت الصن 
من��ذ منتص��ف ع��ام 2016 ف��ي 
فرض ضواب��ط جديدة على رؤوس 

األم��وال ملنع تدف��ق الرمنينبي إلى 
خارج البالد وحتويله لدوالرات. كما 
فرضت الص��ن قيودا جديدة على 
االس��تثمارات األجنبية املباش��رة 
للش��ركات الصينية، إضافة إلى 
مراقبته��ا للمعامالت األخرى عبر 

احلدود.
وليس م��ن الصعب فهم س��بب 
تراجع الصن عن وعودها. فطوال 
العام��ن املاضي��ن، كان حديث��و 
الث��راء من الصين��ن يبحثون عن 
طرق لنق��ل ثرواتهم إل��ى اخلارج، 
األمر ال��ذي زاد من ضغوط خفض 
الرمنينب��ي وأجب��ر بنك الش��عب 
الصين��ي عل��ى إنف��اق أكث��ر من 
لتدبي��ر  أمريك��ي  دوالر  تريلي��ون 
احتياطيات من النقد األجنبي في 
مسعى لدعم سعر الصرف. لكن 
ه��ذا لم يك��ن كافيا ملن��ع خدمة 
مودي��ز للمس��تثمرين من خفض 
التصني��ف االئتمان��ي للصن في 
وقت س��ابق من هذا الش��هر، مما 
عّرض صانعي السياسات لالنتقاد 

والهجوم.

وق��د ال تع��دو مش��كالت الصن 
احلالي��ة ع��ن كونه��ا منعطف��ا 
قصيراً على الطريق الطويل نحو 
انفتاح أكبر. لكن قد ال يكون األمر 
كذلك أيض��ا. وإذا كانت احلكومة 
الصيني��ة جادة حيال فتح س��وق 
رأسمالها، فيتحتم عليها تنفيذ 
إصالحات تَنفذ مباشرة إلى قلب 
امنوذج احلزب الش��يوعي الصيني 
واالقتصادية.  السياس��ية  لإلدارة 
ورمبا يتمكن قط��اع مالي منفتح 
وفّعال بحق من تقليص س��لطة 
ال  الصين��ي،  الش��يوعي  احل��زب 
س��يما وأن الكبت املالي يش��كل 
مكونا رئيس��ا في آلية االستبداد 

الصينية.
لقد حترك��ت احلكوم��ة الصينية 
قبل اس��تيفاء الشروط والظروف 
املناس��بة حينم��ا أص��رت عل��ى 
ض��م الرمنينبي إلى س��لة حقوق 
الس��حب اخلاصة. واألمر األس��وأ 
َمت س��ابقة  م��ن ذل��ك أنه��ا َقدَّ
مؤس��فة قد تش��جع اقتصادات 
أخرى ناشئة، مثل الهند أو روسيا، 

على املطالبة باملعاملة لعمالتها 
ع��ن  النظ��ر  بص��رف   ، نفس��ها 
النقد  ملعايير صندوق  استيفائها 
الدول��ي م��ن عدم��ه. ف��إذا كانت 
الصن قد استطاعت دخول مثل 
هذا النادي احلصري رفيع املستوى 
االعتباطي في  برغ��م س��لوكها 
التعام��ل م��ع السياس��ات، فما 
املان��ع م��ن انضمامه��ا إليه هي 
انُتِقَص��ت  إذا  ب��أس  األخ��رى؟ وال 
س��لطة صن��دوق النق��د الدولي 

بشدة نتيجة لهذا.
بالنظ��ر إلى املس��تقبل، ال يوجد 
س��وى حل واحد وهو ضرورة إزالة 
الرمنينبي من سلة حقوق السحب 
اخلاصة، إال إذا اس��تطاعت الصن 
بالش��روع  تعهدات صادقة  تقدمي 
في تنفيذ حترير مال��ي جاد ودائم. 
يَُعد معي��ار االس��تخدام احلر ألي 
عملة تأسيسية ضمانة الستقرار 
النظام املالي العاملي، وال تكتسب 
هذه الضمانة م��ن املصداقية إال 

بقدر مصداقية املعيار ذاته.

هل ينبغي إقصاء الصين من حقوق السحب الخاصة؟
PROJECT
SYNDICATE

ترامب مقابل العالم

عبدالمنعم األعسم 

جملة مفيدة

الغري��ب ف��ي موضوع ق��رار الرئي��س االميركي 
ترامب باالنس��حاب  من اتفاقية باريس اخلاصة 
ب��درء ارتف��اع درجات احل��رارة على وج��ه االرض 
ألكث��ر من درجت��ن مئويتن وجتن��ب االنبعاثات 
الكاربونية ان الواليات املتحدة تش��كل مصدرًا 
رئيًس��ا لتلك االنبعاثات ما يثير اسئلة شرعية 
ع��ن مصير املعايي��ر االخالقية اللتزام��ات ادارة 
ترام��ب حي��ال القضايا االكثر مساس��اً مبصير 
احلي��اة عل��ى كوك��ب االرض، وس��تكبر عالمة 
ان  االس��تفهام ه��ذه ح��ن يصب��ح معروف��اً 
الواليات املتحدة هي املصدر الرئيسي للتمويل 
والتكنولوجيا التي تعتمد عليها الدول النامية 
في مواجهة هذه االخطار، بل ان االمر سيكون 
مثيراً للسخرية السوداء اذا ما وضع هذا القرار 
في سياق خطوات يتابعها ترامب لتصفية آثار 
»املنجزات« التي حققها الرئيس السابق باراك 
اوباما على صعيد الدبلوماسية العاملية وجناحه 
ف��ي التوصل الى اتفاق م��ع الصن في ما ُعرف 
ب� »ائت��الف الطموحات الكبي��رة« ومتخض عن 
التوقيع على اتفاقي��ة باريس، متعدد االطراف، 
ل��درء ارتف��اع درجات احل��رارة واحت��واء االخطار 

الكاربونية، ووضع التزامات بهذا الصدد. 
ال��ى ذل��ك يجم��ع املعلق��ون االس��تراتيجيون 
عل��ى ان االش��ارة الت��ي وجهه��ا ترام��ب ال��ى 
ش��ركائه الغربين عادت اليه بالتحذير من هذا 
النهج الذي س��ُيفقد البي��ت االبيض هوامش 
دبلوماس��ية واقتصادي��ة كبي��رة، وق��د ج��اءه 
التحذير برسالة اطلقها دارين وودز املدير العام 
ألكس��ون موبيل، قال فيها إن الواليات املتحدة 
كانت ف��ي ظل اتفاقية باري��س »تتمتع مبوقف 
قوي للتناف��س« طاملا بقيت ضم��ن االتفاقية، 
وان اس��تمرار االلتزام بها يعني »أنه س��يكون 
للواليات املتح��دة مقعدا ًعلى طاولة التفاوض 

لضمان العدالة في احلقوق والواجبات«.
لكن االكث��ر غرابة في ه��ذه التداعيات يتمثل 
في ان ردود الفع��ل القلقة واملعارضة اقتصرت 
على دول الغرب، الصناعية، والدول االكثر رخاء 
من غيرها، في حن الذت الدول االخرى، وبخاصة 
الفقيرة و »املتسولة« منها، في آسيا وافريقيا، 
بالصمت والتجاه��ل، وكأن االمر ال يعنيها، وال 
يلح��ق بها ضررا عل��ى الرغم م��ن انها عرضة 
للض��رر االكب��ر واالفدح  م��ن تراج��ع )او تلكؤ( 
البرنامج الدولي اكثر من غيرها، لقلة مواردها 
وانع��دام تخصيصاته��ا ملواجه��ة تضاعي��ف 
التغيي��رات املناخية، م��ع التوقعات التي يجري 
احلديث عنها في التقارير االعالمية حول اتساع 
تكوين مس��تعمرات النفاي��ات الكاربونية في 

القارتن.. 
والعاقب��ة تأتي على هيئة حطٍب، حتى تش��ب 

النار. 
 ********

شكسبير: 
»ستتعلم الكثير من دروس احلياة إذا الحظَت 
ان رج��ال اطف��اء احلرائ��ق ال يكافح��ون النار 

بالنار«.

اتفاقية باريس..
والدول المتسّولة



ثقافة10
قصة قصيرة

زهير كريم
في املرة األول��ى لم يصبه، وف��ي الثانية 
والثالث��ة والرابع��ة واخلامس��ة ، وهكذا 
مرت س��اعتان م��ن الرع��ب، كلم��ا رفع 
العريف اخملابر رأس��ه للخروج من احلفرة 
التي بني س��اترين، عاجل��ه القناص الذي 
خل��ف الس��اتر بطلق��ة، السادس��ة لم 
تصب��ه والس��ابعة والثامن��ة أيض��ا، ثم 
وّجه العريف خطاب��ا صامتا لعدّوه الذي 
كان يلص��ق عينه على مرق��اب قناصته: 
س��وف أجنو، أما انت س��وف تفقد األمل. 
قال ذل��ك، وكان��ت العتم��ة تهبط على 
أرض الف��او في الش��هر الثان��ي من عام 
1986، كل ش��يء كان س��اكنا كما لو أن 
ال أحد س��ينجو، وأن هذه الوحش��ة التي 
تس��كنه هي اش��ارة على نهاية العالم، 
وأن هذا القناص يعبث بحياته، وأنه ألمر 
محّي��ر عندما يخطئ ف��ي كل مرة ، وأنه 
ماذا يري��د بالضبط !!،وهل ص��ارت حياة 
الكائن تس��لية في هذا العالم الفاسد ، 
وماهي حقيقة احلرب، وملاذا هو هنا اصال 
؟؟؟، وكان العريف في احلفرة يدخن وينظر 
ال��ى الس��ماء املليئ��ة بس��حب الدخان، 
والقناص م��ازال يعبث كما ل��و أنه يريد 
الوصول ملقام ما : اّي مقام تافه هذا الذي 
الت��ي تريد الوص��ول اليه . ق��ال العريف 
ذلك كأن��ه يحاول ايقاظ ش��خص غافل 
عن احلقيقة التي ف��ي جواره، كائن يغرق 
في لذة الوهم، أو أنه يريد ايقاظ نفسه، 
ثم رفع رأس��ه مرة أخرى فأطلق القناص 
التاسعة ثم العاشرة فاستقرتا معا في 
تلة صغيرة من التراب، تطاير الغبار وتكور 
اجلندي احملاصر مرة اخرى في حفرته التي 
بني س��اترين، وكأن الذي يح��دث بينهما 
يشبه اللعبة، ش��روطها أن يصوب الذي 
خلف الساتر فيخطئ، وأن يتكور احملاصر 
بع��د كل م��رة ف��ال يخ��رج حت��ى يجيء 
اللي��ل، وحاول بعد ذلك كل منهما تكرار 
الفعل ورد الفعل مرات اخرى ، يرفع األول 
رأس��ه ليختب��ر انتباه القن��اص، ويصوب 
القن��اص فيخط��ئ ، ث��م دخ��ن العريف 
س��يجارته احلادية عش��رة بعد االطالقة 
احلادية عش��رة، وبال للمرة الثانية عشرة 
ف��ي ذات احلفرة بع��د الرصاص��ة الثانية 
عش��رة، حتى صعدت أبخرة خانقة ، ولم 
يكن ثمة حل س��وى االنتظ��ار، لكنه في 
اللحظة التي ظن أنها الوقت املناس��ب، 
قررالعري��ف أن ينه��ي ه��ذه اللعب��ة من 
ط��رف واحد على األق��ل ، وكانت العتمة 
قد سالت فعال وغطت العالم من حوله، 
الرص��اص وح��ده كان يعبر على ش��كل 
اس��راب تتقاطع في الس��ماء ، نظر الى 
جنمة وحيدة بدأت تتألأل للتو كما لو انها 
تتحدى كل ه��ذا الدخ��ان ، جنمة وحيدة 
مثله متاما ، أمس��ك بقوة سلك االتصال 
الذي اصابته شظايا في امكنة متعددة 
على ما يب��دو، في املنتصف بني موضعه 
البعيد واحلفرة رمب��ا، أو رمبا في مكان آخر 
قري��ب م��ن الفتح��ة التي بني س��اترين ، 
عل��ق الهات��ف امليداني االخض��ر من نوع 

اريكسون على كتفه، ثبت خوذته، ضبط 
حزام��ه ، وربط بس��طاله ودون ان يصوب 
نظ��رة لعدوه ال��ذي خلف الس��اتر ، وثب 
بكامل فزعه وقطع اخلمس��ني مترا على 
النح��و الذي ب��دا فيه كما لو أنه أس��رع 
حت��ى من رصاصة ش��ريكه ف��ي اللعبة 
، و كان القن��اص ق��د غ��ادر من��ذ دقائق ، 
وبدأت تظهر في الس��ماء قناب��ر التنوير 
والعريف ميسك بس��لك جناته ، ثم تبادل 
جن��ود س��ريته والعدو بعض الرش��قات 
وق��در  ذل��ك  رأى  اخلفيف��ة،  باألس��لحة 
املس��افة فكانت تقريبا عش��ر دقائق من 
الركض، وكان خائفا حقا، قدماه ترجتفان 
وقلبه ينبض، وال دليل له للوصول س��وى 
س��لك االتص��ال ، لكن��ه كان مقطوعا 
بسبب ش��ظية هاون او قذيفة دبابة رمبا 
، كان ذل��ك بعد ث��الث دقائق من الركض، 
ولم يعد في يده سوى طرف واحد، حاول 
أن يزحف ،للبح��ث في العتمة عن طرف 
الس��لك الثاني، ولم يك��ن من املمكن أن 
يحصل هذا الش��يء ، شعر للحظة انه 
س��يموت هنا ، بشظية أو اطالقة ، عليه 
أن يجد السلك ويصلحه، لكن القصف 
ص��ار أكث��ر كثاف��ة، وامللجأ بعي��د، رغم 
أن احلفرة التي يس��ميها امللجأ ليس��ت 
آمنة بالدرجة التي جتعلها شرطا نهائيا 
للنج��اة ، لك��ن رفاقه يصنعون الش��اي 
اآلن، ويفتح��ون عل��ب اجل��ن _كرافت _ 

ويسخنون اخلبز، هكذا تخيل وهو يحتاج 
الي ش��يء حميمي كهذا، الشاي خاصة 
، وكان حظ العري��ف اخملابر جيدا ، تلمس 
جيب��ه، وكان��ت علب��ه الس��جائر نصف 
ممتلئ��ة، بع��ث هذا في نفس��ه ش��عورا 
باالرتياح، ثم قرر أن يركض، لكنه يحتاج 
الى استراحة قصيرة ، لم يعد في جسده 
وقتها تلك الطاقة عل��ى الركض، ولكن 
يج��ب أن يرك��ض، ويركض حت��ى يصل، 
فركض ب��دون أن يفك��ر بتصليح اخلط ، 
رغ��م أن آمر الفوج قال له : يجب ان تأّمن 
االتصال : ولكن كيف يفعل ذلك في هذه 
الظلم��ة . انفلقت قذيف��ة في مكان ما 
في اجلوار، و تعثر هو بش��يء ما ، لم يكن 
حجرا، ولم يكن كيس تراب من ذلك الذي 
يوضع لعمل املتاريس، كان هذا الش��يء 
رخوا، أراد أن ينهض وكان قلبه على وشك 
التوق��ف، رغم ذلك، أح��ّس بهاجس يلح 
عليه ملعرفة ما هو هذا الشيء الذي تعثر 
ب��ه ، وكان العربف صغي��را، وهذه جتربته 
االولى في احلرب، أشعل القداحة، فكانت 
جثة منفوخة فبدا له ان حجمها ضعف 
حج��م جندّي عادي، هبط ف��كان اجلندي 
ساكنا فعال ، دمه قد جف، رمبا من يومني 
أو أكثر، خوذته لم تزل مثبتة على رأسه، 
وي��داه كانتا ممدوت��ني كأنه ين��ام بعمق ، 
هكذا بدا له، حليته خفيفة وفمه مفتوح 
، ش��عر بكثاف��ة الرائحة فنه��ض، وكان 

يريد مواصل��ة الركض،لكن قذيفة اخرى 
انفلق��ت ، كانت قريبة ج��دا وبالصدفة 
وجد نفسه في ملجأ داخل الساتر الذي 
يواجه جانبه اآلخر ق��وات العدو، انزلقت 
قدم��اه وهو يركض فلم يج��د ما يفعله 
سوى يترك جس��ده املتصدع يندفع الى 
الداخ��ل، وكان الش��عور باخلوف اكبر من 
أن يوقفه أي شيء، أنهار جسده وتشتت 
عقل��ه فكانعل��ى حاف��ة اجلن��ون ، أو رمبا 
الس��كتة القلبي��ة ، ات��كأ عل��ى احلائط 
وأحس أنه ليس وحده في املكان، العتمة 
كان��ت كثيفة الى احل��د الذي لم يتمكن 
من رؤية حتى نفس��ه ، لكنه ليس وحده 
بالتأكي��د، ثمة من يش��اركه املكان ،هذا 
ما ش��عر به ، رأى قنبل��ة تنوير، توهجت 
من فتحة في س��قف املوض��ع لفترة ثم 
انطفأت ، قال : لق��د دخلت قذيفة هاون 
رمب��ا فأحدث��ت ه��ذه الفتحة ، ث��م تّيقن 
منطقي��ا ه��ذه امل��رة وليس باحل��دس أن 
امللجأ ليس فارغا أبدا ، اش��عل سيجارة 
فرأى على لهب القداحة بشكل أوضح ، 
القتلى وهم يحيطون به ، كانوا خمسه 
او س��تة قتلى ، فل��م يحتاج خلبرة كبيرة 
كي يتق��ني ان امللجأ قد تعرض للقصف، 
لق��د س��قطت قنبلة ه��اون لتفعل كل 
هذا اخل��راب ، حتى اجلثة التي في اخلارج ، 
لم يكتب لها النجاة ، قال لنفس��ه وهو 
يتذكر تلك العين��ان الباردتان املفتوحتان 

على اتس��اعهما ، شعر بالعطش، كانت 
الرائح��ة كثيف��ة بالقدر ال��ذي جعله ال 
يس��تطيع التنفس، فكر أن يخرج لكنه 
كان خائف��ا وغي��ر واثق م��ن الوصول الى 
موضعه ، وأثناء ذلك ، نسى حتى املهمة 
التي خرج من اجلها ، كان شعوره يتركز 
على جدوى وجوده، ش��يء ه��و مزيح من 
العدمي��ة واخل��وف واألس��ئلة املقلق��ة: 
س��يقولون انه قتل وحس��ب . ق��ال هذا 
كم��ا ل��و انه اتخ��ذ ق��رارا بالبق��اء حتى 
يهدأ القصف عل��ى األقل ، رمى الهاتف 
امليداني من كتفه ، أش��عل القداحة مرة 
اخرى وكان يشعر بالعطش، كانت هناك 
عبوة م��ن املعدن ف��ي الزاوي��ة ، تناولها، 
فتح الغطاء، شرب حتى بلل مالبسه مبا 
تناث��ر من فوهة العبوة ، ثم أحس بالبرد ، 
ارجتف جسده كما لو انه مصاب باحلمى، 
ولم يكن مستحيال أن يحصل على دثار، 
اش��عل س��يجارة أخرى واثناء ذلك بحث 
ع��ن غط��اء ، كان ط��رف بطانية يغطيه 
التراب، س��حبه وكان يدخ��ن عندما هدأ 
في اخلارج كل شيء، لم يعد يسمع حتى 
صوت اطالقة واحدة ، تسلل ضوء القمر 
م��ن الفتحة التي في الس��قف، ش��عر 
بنع��اس أو ما يش��به محاولة لنس��يان 
العال��م ، وضع رأس��ه على بط��ن جثة ، 
أفرد رجليه فتشابكت مع سيقان اخرى، 

أغمض عينيه وبدأ يبكي.

لعبة بين ساترين 

س��رعان م��ا تبدأ ف��ي الُعلوِّ روي��داً، ال أعرف 
من أين ينبعث الص��وت، من غرفة االنتظار، 
م��ن مكتب املمرضة، م��ن مكتب الطبيب؟ 
حس��ناً هذه عيادة طبيب نفسّي وقد قرأت 
مرة أن بعضهم يستعمل املوسيقى كنوع 

م��ن العالج، الغريب أنها كانت إحدى األحلان 
األمازيغية التي أعشق، وها هو صوت »إيدير« 
يص��دح »ها باباي اينوف��ا«، يرقص قلبي من 
التأث��ر، وأش��عر أن صوت قيثارت��ه يعزف في 
دمي، بال ش��عور أفتح عينّي كأن لس��معي 

عالقة بالذي سأراه، لكن أذهلني ما رأيت.
املوس��يقى تندلق م��ن شاش��ة الكمبيوتر 
مثل حمم البركان من فوهته، تس��يل على 
األرض وتفتح نهراً حتت رجلّي ميتّد على طول 
الغرف��ة املس��تطيلة، النوت��ات تس��بح في 

النهر، وبعضها يرتفع في الهواء على شكل 
فقاعات طائرة.

تقفز من الّشاش��ة أش��جار كثي��رة، كبيرة 
خضراء تت��ألأل األوراق عل��ى أغصانها، وتزرع 
نفس��ها عل��ى جانَب��ي النهر ث��م تأخذ في 
التماي��ل م��ع النوت��ات اخلارجة من��ه كأنها 
تالعبها، غيوم بيض��اء تنداح كرغوة صابون 
كثيفة من مغس��لة ثم تستقر في األعلى 
ب��ني س��قف الغرف��ة والنوت��ات الراقص��ة 
ملتصق��ة بعضه��ا ببعض لتش��كل دائرة 

مثل تاج على رأس املشهد.
وق��ع األحذي��ة ينبهني لس��يل ج��ارف من 
أش��خاص يقفزون واحداً تلو واحد من مربع 
الكمبيوتر، أتعرف إل��ى بعضهم وال أتعرف 
إلى آخرين. تبتس��م لي أم��ي، ال يلتفت أبي، 
بينما تغمز لي أختي، تخرج من رأسي خاالتي 
وعمات��ي – لي��س كله��ّن - وبع��ض األقارب 
اآلخرين، رجال كثر أحببتهم في حياتي، نفر 
قليل من معارفي، صديقة أو اثنتني، رئيسي 
في العمل، وما سررُت له حقاً هم جمع من 
األصدقاء الفيس��بوكيني الذين أحبهم ولم 
تسعفني الظروف للقائهم بعد، متكنت من 
رؤية وجوههم بعيداً عن صورهم في مواقع 

التواصل.
بعده��م تتطاير الكت��ب إلى اخل��ارج، كتب 
كثي��رة جداً متيزت بعض عناوينها وكانت مما 

قرأت وعلق في رأسي.
فجأة يثب ميالن كونديرا، نيتش��ه، س��ارتر، 
ألبي��ر كامو، ب��روس الوري، خالد حس��يني، 
ساراماغو، ربيع جابر، تارجي فيساس، رشيد 
الضعيف، ال أصدق ما أراه هل هؤالء جميعاً 

أمامي اآلن؟

وئام غداس

أدخلتن��ي املمرضة إلى غرفة معزولة في آخر 
ال��رواق، الغرفة ضيقة مس��تطيلة، جدرانها 
ناصعة البياض وبال نوافذ، كانت تتسع فقط 
لكرس��ّي كبير مثّبت إلى جان��ب آلة صغيرة 
تخرج منها خيوط متشابكة كثيرة يصعب 
التفكير في عّده��ا، بعضها أخضر وبعضها 
أصفر وبعضه��ا اآلخر أحم��ر. اآللة موصولة 
إلى جهاز كمبيوتر، وعلى شاشة زرقاء كتبت 
حروف كثيرة بلغة فرنس��ية، استطعت متييز 
بع��ض األس��ماء وتواري��خ املي��الد، لكني لم 
أفهم بقي��ة الكلمات الطبي��ة واألرقام ولم 
أجتهد ألفعل، أدخلت الفتاة اس��مي الثالثي 
وتاري��خ ميالدي وب��دأت تقرن أط��راف اخليوط 
البالس��تيكية مبواض��ع معين��ة في رأس��ي، 
تبتس��م وهي تقول أنها ستفسد تسريحة 
ش��عري وأدعوها أن ال تقلق أبداً وأن ذلك ليس 
مهّم��اً، تضغط على أحد أزرار اآللة فأرى على 
الشاش��ة خطوطاً أفقية متوازية ومتعّرجة، 
ه��ذه الص��ورة أعرفه��ا، قب��ل ع��ام أجري��ت 
تخطيط��اً للقلب ورأي��ت ذات الصورة. تؤكد 
الفتاة اللطيفة أن األمر س��يان ذاك تخطيط 
قل��ب وهذا تخطي��ط رأس، تش��خيص حلالة 
العروق وسير الدماء فيها، تطلب مني قبل أن 
تخرج، أن أغمض عينّي حتى تعود وتطمئنني 
بص��وت خفي��ض أن ذل��ك لن يس��تغرق وقتاً 
طويالً، تغلق باب الغرفة وراءها بهدوء، أمتلمل 
في جلستي وأستقّر، عيناي مغمضتان، يداي 
مشبوكتان فوق بطني، أحتّسب أال أذهب في 

النوم، كنت مجهدة.
يقطع اس��ترخائي صوت موس��يقى خافتة، 

سرد

العالم يتقاطر من رأسي

قصيدة

غمكين مراد

على حافِة األنفاِس:
تعتصُر الرئُة هواء احلننِي

تنتفُض نبضاُت القلِب
لُتراقص قشعريرَة الروِح.

أنا غائٌب في حضورِ اجلسِد
أُهادُن العشَق العائَد في هيئِة طيٍف

أقلُب اخلطواِت إلى بساٍط طائٍر
موسيقاي هديُل أجنحٍة للحماِم
أغنيتي أّناُت تعٍب حتملها الرياُح.
في حضِن الليِل: معي قمٌر ضريٌر

يتجوُل في شارٍع لعاهراِت السماِء
في الزاوية غيمٌة عاهرٌة

صاَحَبها شاطرها السريرَ
ولِّدت الغيمُة هالًة حتضُن النجوَم في شباَط

غرزت اللوحُة في الروح سهاَم األنفاِس
قلبتني قمرًا

أجتوُل في شارِع العشاِق
أُصاحُب طيَف احلبِّ
أُشاطُرها اخلطواِت

لكنها تنتثُر بخاراً من دفِء دموعي
تتركني يتيماً

تتصدُق عليَّ الذكرياُت
هكذا: ما أريدُه ال أجدُه
ما ال أحلُم به يُطاردني

ُمقيد األنفاِس
أضلعي قضباُن سجٍن

تشُطرني ظاّللها
في رأسي
عواصف

براكني
وأعاصير

حتبو
تخمُد
تهدأُ

أماَم ضجيِج العالقاِت.
في حبري ما يفتُك باجلمودِ

في حبري ما يُعيد للحبِّ هسيسُه
لكْن ما نقشَتها الكلماُت

تركُه الرحيُل على عتباِت الضياِع
هكذا: ما أتركُه للغد

يخُذلُني
ما أُعيُد إحياَءه

يُجافي الدهشَة
غرائبيُّ احمِلنة

هاجسي ُعذريُّ البقاء
يقيني مسافراً

يتيماً على حدٍّ سواء
وحيداً أكوُن ولغتي

ألبُس ثوَب البقاء
هكذا: على حواِف احلياِة

على عتباتها
أقُف.. أُعيُد َخلَق اجلديِد

من األنفاِس أخلط احلننَي بالرحيل
احلبَّ باحلرماِن

القدر باملستحيل
وأجعلها غذاًء على مائدة اللحظِة

بخارُه يرسُم
صورًة لشجٍن وحيٍد

أن أكوَن ما أريدُه أن أكوَن
أن أعتلي صخرَة الكوِن
وأحملُها بيقنِي شوكة

حتّمي وردًة
هي أنا

على هامِش احلياِة

وأترُك السماء للقمرِ
وأعودُ ألُعيد بالتراِب

تقومياً جديداً للقيامِة.

يقين شوكة

قصيدتان

ما الذي يجعلني اكتُب اليَك 
بعدما انتهى كل شيء، 

وانا اعرف بان حروفي احملترقة 
قد ال تطال عيناك اللوزيتني؟ 
يا لشرود امرأة ال تعرف احلب 

االّ بني ذراعيه االسمرين 
وحبات الكرز املرسومة على 

شفتيه. 
ملاذا اكتب اليَك وامّزق؟ 

اضناني احلنني فساعدني 
على اختيار حياتي من جديد 

يا طفلي الذي ال يعرف ما يريد. 

غفر لي، أبي
انتظرني قليالً

ريثما اعود
وعدتني ان ال تُغمض عينيك

حتى اعود
فانتظرني ارجوك

رباه، رباه
استحلفك بكل القديسني 
الذين رسمتهم على االرض

وبكل الُرسل
ان تنفحه من عمري

حتى اعود
علمتني منذ الصغر

ان اكون قوياً
لكني بصوتك في املساء

ضعفت
فأنتظرني أبي ارجوك.

حسين نهابة

وجع الحنين
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بغداد ـ الصباح الجديد:
املرك��ز الوطن��ي لرعاي��ة املوهبة 
الرياضية، ارضاً خصبة الكتشاف 
والش��قيقان  الواعدة،  الطاق��ات 
يواص��ان  س��ام  وش��هد  أن��س 
التدريب��ات ف��ي التايكواندو وكرة 

الطاولة.
التايكوان��دو،  ف��ي  الع��ب  أن��س 
مواليد 2009، س��عيد بانضمامه 
إلى املركز الوطني لرعاية املوهبة 
الرياضي��ة بدع��م اس��رته الت��ي 
تس��انده ف��ي التدريب��ات وحتضر 
ملتابعت��ه ميداني��اً بنح��و يوم��ي 
متواصل على مدى ايام التدريبات 
عصر ايام السبت واالحد والثاثاء 
واالربعاء، مبيناً ان الدعم االسري 
الكبير اسفر ايضاً عن تفوقه في 
الرياضة وجناحه بتميز إلى الصف 

الرابع االبتدائي.
يقول انه اختار رياضة التايكواندو 
النها لعبة قتالية، ورياضة أوملبية 
فيه��ا ابط��ال العال��م يقدم��ون 
جدارتهم في املنافس��ات، واش��ار 
الى ان يتعلم فيها االعتماد على 
النفس وكذلك االثارة واملنافس��ة 
في النزاالت يعد شيئاً جمياً، كما 
ان توجيه��ات امل��درب لطفي خير 
اهلل وضعت��ه امام حت��ًد متواصل 
لتاكي��د جدارته في التدريبات من 
اجل الوصول الى معانقة االلقاب 
ف��ي البط��والت التي سيش��ترك 

فيها باملدة املقبلة.
واوضح املوهوب أنس، انه يحصل 

في التدريبات عل��ى تطوير مهارة 
تدريب��ات مرونة  وتأهي��ل وكذلك 
باحل��ركات  الدق��ة  ف��ي  وتركي��ز 
االستعراضية، مش��يراً إلى وجود 
العب��ن متميزي��ن غل��ى جانب��ه 
التايكوان��دو  رياض��ة  ميارس��ون 
ه��و  اجلمي��ع  وه��دف  القتالي��ة 
احلص��ول عل��ى االوس��مة ومتثيل 

املنتخبات الوطنية.
ام��ا ش��قيقته املوهوبة، ش��هد، 
فه��ي مواليد 2011 م��ا زالت في 
دور املبتدئن وتنتظم في تدريبات 
ك��رة الطاول��ة باش��راف امل��درب 
كفاح محس��ن الذي يع��د خبيراً 
ف��ي العم��ل التدريبي، يق��ول ان 
الواعدة ش��هد ما زالت في بداية 
حالي��اً  تدريباته��ا  وان  الطري��ق، 

تك��ون مناس��بة لس��نها املبكر، 
مش��يراً إل��ى ام��كان ان تصب��ح 
العبة جيدة في املستقبل، وحاليا 
تلقى تدريبات االحس��اس بالكرة 
والتركيز التدريجي في الفعل ورد 
الفعل وجميع ما يخص البدء في 

اعداد الاعبة املوهوبة.
وتابع امل��درب كفاح محس��ن، ان 
مدير املركز الوطني حكمت جواد، 
يتابع بصورة دؤوبة العمل وكيفية 
االرتقاء بامكانات املواهب الواعدة 
الت��ي تلقى اهتماماً من اس��رتها 
وحتضر في التدريب��ات، وتعد هذه 
النقط��ة مهمة ج��داً ف��ي اطار 
احل��رص الكبير على بن��اء الاعب 
املوه��وب بدعم اس��رته واملاكات 

التدريبية. 
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نجاح رحم ينضم لقائمة 
مقيمي حكام الدوري

طالب جلوب مدربًا لمنتخب 
فئة 2006 بكرة القدم

تايكواندو الشرطة يستعد 
لمنافسات باكو وتونس

بغداد ـ الصباح الجديد:
انضم احلك��م الدولي املس��اعد الس��ابق، الدكتور 
جناح رحم، إلى قائم��ة مقيمي حكام الدوري املمتاز 
للموس��م احلالي 2017/2016، وبحسب رئيس جلنة 
احلكام في االحت��اد املركزي لكرة القدم، طارق أحمد، 
فان اعتماد رحم ضمن قائمة مقيمي الدوري املمتاز 
الت��ي تض��م نح��و 40 مقوم��اً، يأتي ضم��ن منحه 
الفرصة في االستفادة من خبراته لتوظيفها دعمأً 
للطواق��م التحكيمي��ة، ولك��ي ين��ال فرصته بعد 

اعتزاله التحكيم اثر مسيرة طويلة ومتميزة.
واوض��ح أحمد ان جلنة احلكام تس��عى إل��ى تهيئة 
الطواق��م التحكيمية ملنافس��ات املوس��م اجلديد 
باجراء اختب��ارات للفحص الطبي والعيون في دائرة 
الطب الرياضي ابتداء من ي��وم 29 متوز املقبل، فيما 
ستبدأ االختبارات اخلاصة باللياقة البدنية واجلوانب 
االخ��رى الت��ي تخص التحكي��م ابتداء م��ن يوم 17 
آب املقب��ل من اجل تهيئ��ة احل��كام بالنحو االمثل 
للمنافس��ات اخلاص��ة بال��دوري الكروي للموس��م 

.2018/2017

بغداد ـ الصباح الجديد:
تس��لم امل��درب طالب جلوب مهم��ة تدريب منتخب 
فئ��ة 2006 بك��رة الق��دم، مبيناً ان الاعب��ن الذينم 
اش��رف على اعدادهم لنحو سنتن مت ترحيلهم إلى 
منتخب املدرب س��عد هاشم، مش��يراً إلى ان الفترة 
املقبلة ستش��هد تأس��يس جديد للمنتخب الواعد 
الذي سيش��ترك في منافس��ات الرؤية اآلسيوية في 

العام املقبل.
واش��ار جلوب إلى ان املاك التدريبي املس��اعد يبقى 
نفس��ه حيث يضم صبيح رحيم ول��ؤي عبد الواحد 
وص��ادق حن��ون ومدرب ح��راس املرمى محم��د ناصر، 
موضحاً ان حميد رش��يد مديراً إدارياً للمنتخب الذي 
يواصل تدريباته في ملعب املنتخبات خلف مقر احتاد 
الكرة في ش��هر رمضان املبارك برغ��م قلة الاعبن 

بسبب ترحيل اغلب العناصر ملنتخب الفئة االعلى.
يذكر ان جلوب، س��بق ان قاد منتخ��ب براعم العراق 
للمش��اركة في مهرجان الرؤية اآلس��يوية في قطر 
لعامن توج فيهما باللقب، فضألً على خطفه كأس 
غربي اس��يا التي اقيمت في فلسطن، وقاد منتخب 
الناش��ئن في تصفيات اس��يا التي جرت في النيبال 
الت��ي ودعه��ا منتخبنا برغ��م افضليت��ه وكان قريبا 
صمن خطف اح��دى بطاقات التأه��ل، وقدم العديد 
م��ن الاعب��ن املتميزين الذين توزعوا ب��ن املنتخبات 
الوطني��ة، وأندية الدرجة املمت��ازة واألولى على مدى 

املواسم االخيرة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
 يواص��ل فريق نادي الش��رطة بالتايكوان��دو تدريباته 
بواق��ع 4 وحدات تدريبية عصر ايام )الس��بت واالثنن 
واالربعاء واخلميس(، في قاع��ة املركز الوطني لرعاية 
املوهب��ة الرياضية باللعب��ة في املدينة الش��بابية.. 
وبحس��ب مدرب الفريق، نبيل قاس��م، فإن التدريبات 
جترى للحفاظ على مع��دل اللياقة البدنية وجاهزية 
الاعبن قبل بدء التدريبات املكثفة بعد انتهاء شهر 
رمض��ان املبارك، حيث س��تقام بواقع وحدتن صباحاً 

ومساًء حتضيراً للمشاركات املقبلة.
واش��ار قاس��م الى: ان فري��ق النادي لفئة الش��باب 
يس��تعد للمش��اركة في بطولة باكو الدولية التي 
س��تجرى ف��ي أذربيج��ان ابت��داًء من 20 مت��وز املقبل، 
حيث سيش��ترك بخمسة العبن هم )مؤمل محمد 
وامي��ر رحي��م وعلي قاس��م وس��يف أمي��ر ومحمد 
الصدر صادق(، بإش��راف املدرب سام قدوري، أما فئة 
املتقدمن فس��يتم اعدادهم للمشاركة في بطولة 
تون��س الدولية الت��ي جترى للمدة م��ن 21 ولغاية 24 
من الش��هر نفس��ه، وميثل الش��رطة فيها 12 العباً، 

وسأقود الفريق مدرباً في هذه البطولة.

بغداد ـ الصباح الجديد:

غادر وفد منتخبنا االوملبي لكرة 
القدم، مس��اء يوم ام��س األول، 
مطار النج��ف الدولي متوجهاً 
التاياندي��ة  العاصم��ة  ال��ى 
بانكوك من اجل خوض مباراتن 
جتريبيتن امام نظيره التاياندي 
م��ن  والعاش��ر  الس��ابع  ف��ي 
ش��هر حزيران اجلاري، استعدادا 
للتصفي��ات اآلس��يوية املؤهلة 
اس��يا  كاس  نهائي��ات  ال��ى 
الت��ي  األوملبي��ة  للمنتخب��ات 
س��تنطلق في النص��ف الثاني 

من شهر متوز املقبل.
وتأل��ف الوف��د العراق��ي ال��ذي 
يرأس��ه كاظم محمد سلطان 
كل من ك��رمي فرحان مديرا اداريا 
وعبد الغني شهد مدربا وحيدر 
جنم وعب��اس عبيد مس��اعدين 
للمدرب وعبدالكرمي ناعم مدربا 
حلراس املرمى واالسباني غونزالو 
روديغي��ز مدربا للياق��ة البدنية 
وصال��ح ط��رار معاجل��ا وطالب 
إدارين  وصباح مجي��د  منش��د 
اضاف��ة ال��ى 24 العب��ا هم كل 
من امجد رحيم وأحمد باس��ل 
وحي��در محم��د وعل��ي لطيف 
وبره��ان جمعة ورعد فنر وحمزة 
عدنان وعل��ي كاظم ونوزاد عبد 
احلميد وعاء رع��د ونياز محمد 
وعبداهلل عبداألمير وعلي رحيم 
وصف��اء ه��ادي وحس��ن عل��ي 
ومحم��د خالد وذوالفق��ار عايد 
وامي��ر صباح وبش��ار س��عدون 
وجبار كرمي وفرحان شكور ومازن 
فياض ومصطفى األمن وأحمد 

جال.

التصفي��ات  قرع��ة  ان  يذك��ر 
االس��يوية أس��فرت ع��ن وقوع 
الع��راق إل��ى جانب الس��عودية 
والبحري��ن وأفغانس��تان، وم��ن 
الس��عودية  تق��وم  ان  املؤم��ل 

بتضييف مباريات اجملموعة التي 
س��تقام في ش��هر مت��وز املقبل 
األول  املرك��ز  صاح��ب  ويتأه��ل 
إل��ى جانب أفض��ل 5 منتخبات 
حتت��ل املركز الثان��ي في اجملاميع 

املتبقية اضافة الى الصن البلد 
املستضيف للنهائيات.

م��ن جان��ب اخ��ر، تعق��د جلن��ة 
التراخي��ص في احت��اد الكرة في 
الس��اعة الواحدة من بعد ظهر 

ي��وم االربع��اء املقب��ل اجتماعا 
مهم��ا مع اندية ال��دوري املمتاز 
للوقوف على اخر نسب احلصول 
عل��ى الرخ��ص التي جتي��ز لهم 

املشاركة في الدوري املقبل.

س��يف  اللجن��ة  مدي��ر  وق��ال 
القص��اب ان اللجن��ة ارت��أت ان 
رؤس��اء  م��ع  اجتماع��ا  تعق��د 
االندية وم��دراء التراخيص فيها 
االحتاد  رئي��س  حص��را وبحضور 
عبداخلال��ق مس��عود ووس��ائل 
االع��ام اخملتلفة لوض��ع اجلميع 
بالص��ورة املوجودة قب��ل انتهاء 
امل��دة احمل��ددة للحص��ول عل��ى 
الرخصة وهي اخلامس عشر من 

الشهر اجلاري.
واض��اف ان محاوالتنا الس��ابقة 
اثمرت عن حترك نسبي لعدد من 
االندي��ة الس��يما نفط الوس��ط 
واحلسن وكرباء والنفط والكرخ 
وال��زوراء والش��رطة، اذ اقترب��ت 
م��ن اكمال مس��تلزمات املعايير 
مقابل بقاء عدد اخر على حالها 
م��ع وجود اخطاء ف��ي عمل عدد 
اخر م��ن االندية ينبغي مراجعته 

من جديد.
واش��ار القص��اب ال��ى ان نظ��ام 
الصف  الندية  يجي��ز  التراخيص 
الثاني او الصف الثالث باملشاركة 
ف��ي مس��ابقة املوس��م املقب��ل 
في حال اس��تكمال مستلزمات 
احلص��ول على الرخص��ة اذ ترفع 
اللجن��ة توصية ال��ى احتاد الكرة 
بشان تلك االندية من اجل اتخاذ 

القرار مبشاركتهم.
وتاب��ع ان عددا م��ن االندية حتاول 
الضغ��ط عل��ى االحتاد م��ن اجل 
اآلس��يوي  نظي��ره  مخاطب��ة 
لتاجيل القرار ملوسم واحد برغم 
ان تعليم��ات االس��يوي واضحة 
عل��ى  ينبغ��ي  اذ  ذل��ك،  بش��ان 
اجلميع اس��تثمار فرص��ة ونعمة 
تاس��يس  اجل  م��ن  التراخي��ص 

مرحلة مميزة للكرة العراقية.

لجنة التراخيص تعقد اجتماعًا مهمًا مع األندية.. غدًا

»األولمبي« يالقي تايالند في لقاءين تجريبيين تحضيرًا لتصفيات القارة
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العواصم ـ وكاالت:

كش��فت ش��بكة »س��كاي س��بورتس« 
اإليطالي��ة، تفاصي��ل التعاق��د املنتظ��ر 
للدولي املصري محمد صاح، العب روما 
اإليطال��ي، مع ليفرب��ول اإلجنليزي، واملقرر 

اإلعان عنه خال أيام.
وبحسب الصحافة اإلجنليزية، فإّن وكيل 
أعم��ال صاح ف��ي إجنلترا للتف��اوض مع 
الريدز، على تفاصيل املفاوضات على ضم 
الاعب، ف��ي الوقت الذي يقترب الفرعون 
من االنضمام لقلع��ة »أنفيلد« بصفقة 
تص��ل إلى 35 ملي��ون إس��ترليني، وراتب 

أسبوعي يصل إلى 90 ألف إسترليني.
وذكرت الش��بكة أّن عق��د محمد صاح 
سيمتد إلى 4 سنوات، براتب سنوي يصل 
إلى 4 ماين يورو، وقد يصل إلى 5 ماين 
بعد إضاف��ة احلوافز، كم��ا أّن الريدز قّدم 
عرًض��ا أولًيا وصل إل��ى 32 مليون يورو، إال 
أّن الصفقة قد حتس��م مببل��غ 40 إلى 45 

مليون يورو.
فيم��ا أش��ارت صحيف��ة »ديل��ي مي��ل« 
البريطاني��ة إلى أن الريدز، يتوقع حس��م 
صفق��ة محم��د ص��اح نهائًي��ا خ��ال 
األس��بوع اجلاري، بع��د التوص��ل لاتفاق 

حول جميع التفاصيل املمكنة.
وانض��م صاح على س��بيل اإلعارة لروما 
في آب 2015 مببل��غ 5 ماين يورو، قبل أن 
يضم��ه الذئاب بصورة نهائي��ة في العام 

التالي له بصفقة بلغت 15 مليون يورو.
وس��بق ولعب محمد صاح ف��ي الدوري 
اإلجنلي��زي بقمي��ص تشيلس��ي في عام 
2014، إال أّنه لم يحصل على دقائق أكبر 
للمش��اركة في ظ��ل جتاه��ل البرتغالي 

جوزيه مورينيو، مدرب البلوز وقتها، له.
ومن جانبه، فجر رئيس نادي روما جيمس 
بالوت��ا، مفادجأة بنفي��ه  أن يكون صاح 
ق��د انتق��ل فعلًي��ا إل��ى ليفرب��ول، كما 
قال��ت العديد من التقارير الصحفية في 

بريطانيا.
وق��ال بالوت��ا، ف��ي تصريح��ات صحفية، 
عندما ُس��ئل ع��ن انتقال ص��اح: »هذه 
األس��ئلة تبدو كأس��ئلة صحفيي روما، 
عل��ى أي ح��ال ال يوجد أي ش��ئ في هذا 
الوق��ت، والزلن��ا نتلق��ى عروًض��ا لاعبي 
الفريق، وإذا كنا نس��تمع ل��كل العروض 

فسنفقد ثاثة أرباع الاعبن«.
إلى ذل��ك، ومع إصرار ليفرب��ول اإلجنليزي، 
ومدرب��ه يورجن كل��وب، على ضم النجم 
املصري، محمد ص��اح، جناح روما، بدأت 
وس��ائل اإلعام اإليطالية ف��ي طرح أبرز 

األسماء التي ميكن أن حتل محله، في فريق 
العاصمة اإليطالية، املوسم املقبل.

ديلل��و  »كوري��ري  صحيف��ة  ورش��حت 

سبورت« من جانبها، 6 أسماء قالت إنها 
ق��ادرة على م��لء الفراغ الذي س��يتركه 

صاح، وهي:

دومينيكو بي��راردي.. يعد الاعب ذو ال�23 
عاًم��ا أح��د أب��رز املواه��ب اإليطالية في 
الوقت احلال��ي، بعدما انفجر بش��دة مع 

فريقه ساس��ولو خال املواسم األخيرة، 
وقد يصل سعره إلى 35 مليون يورو.

وقد يس��اعد اقت��راب دي فرانشيس��كو، 
املدي��ر الفن��ي لساس��ولو، م��ن خاف��ة 
لوتش��يانو س��باليتي في روما، على إمتام 
الصفق��ة، لكونهم��ا عما س��ويًا طوال 
السنوات املاضية، وكان للمدرب اإليطالي 

دورًا رئيسًيا في تطوير أداء الاعب.
ام��ا  كوينس��ي بروم��س، يبل��غ الاع��ب 
الهولندي من العم��ر 25 عاًما، ويعد أحد 
أب��رز العب��ي فريقه س��بارتاك موس��كو، 

والدوري الروسي بشكل عام.
وأوضح��ت الصحيفة أن ضمه لن يكلف 
روم��ا أكثر من 12 مليون ي��ورو، ما يجعل 
الن��ادي ق��ادرًا عل��ى دع��م بع��ض املراكز 

األخرى أيًضا.
ثالث الاعبن، ه��و، بابو جوميز، يعد جنم 
أتانت��ا أحد أب��رز العبي الكالتش��يو هذا 
املوس��م دون ش��ك، في ظ��ل كونه أحد 
األسباب الرئيسية لتقدمي فريقه موسم 
اس��تثنائي، انته��ى بوصوله إل��ى املركز 
الرابع والتأهل للبطوالت األوروبية مجددًا 
بع��د غي��اب 26 عاًما، واس��تحق الاعب 
تلقي اس��تدعاء لانضم��ام إلى منتخب 

األرجنتن.
وم��ن املتوق��ع أن يطل��ب أتانت��ا نحو 18 

مليون ي��ورو للتخل��ي عن جنم��ه املتألق، 
لدع��م الفري��ق ماديًا قبل املش��اركة في 

بطولة الدوري األوروبي.
رابع املرضحن،  رشيد غزال، يعتبر النجم 
اجلزائ��ري ذو ال���25 عاًما أحد أب��رز العبي 
ليون، حيث لعب دورًا رئيس��ًيا في وصول 
الفريق إلى نصف نهائي الدوري األوروبي.. 
وسيكون انضمام الاعب إلى روما سهًا، 
ألنه س��يكون صفقة مجانية غير مؤثرة 
على ميزانية النادي في سوق االنتقاالت.. 
خامس االسماء، هو ، ش��اكيري، يحظى 
السويس��ري صاحب ال���26 عاًما بخبرة 
كبي��رة ف��ي املاع��ب األوروبي��ة، الرتدائه 
قمص��ان عدد م��ن األندية الكب��رى، مثل 

بايرن ميونيخ وإنتر ميان.
وس��يكلف الاعب خزائن روم��ا ما يقرب 
م��ن 15 ملي��ون ي��ورو، إلقناع مس��ئولي 

ستوك سيتي بالتخلي عنه.
ام��ا الس��ادس فه��و،  خواك��ن كوريا، 
ميتلك النجم األرجنتين��ي خبرة كبيرة 
ف��ي املاع��ب اإليطالية، لس��ابق لعبه 
لنادي س��امبدوريا، قب��ل انضمامه إلى 
إشبيلية اإلسباني، وهو ما قد يساهم 
في تأقلمه س��ريًعا مع روما، وسيكلف 
الاعب النادي العاصمي 20 مليون يورو 

تقريًبا.

6 العبين لخالفة الفرعون في ذئاب روما
تقرير

»سكاي سبورتس« تكشف عن تفصيالت عقد محمد صالح مع »الريدز«

األوملبي والبرازيل في ريو

انس وشهد

محمد صالح

بغداد ـ أحسان المرسومي*
 جنح االحت��اد العراقي لكرة الس��لة 
باالتفاق الرس��مي م��ع كادر تدريبي 
ترك��ي لقي��ادة املنتخ��ب الوطن��ي 
للرج��ال ف��ي بطول��ة اس��يا الت��ي 
ستقام في لبنان في املدة  من ٨-٢٠  
اب املقب��ل  . ويتال��ف الكادر التركي 
من امل��درب    Erman Kunter ايرمان 
كونتر ويس��اعده Atilla celebi اتيا 
  Burak onsay وللياق��ة  ش��ابي 
 Hayrettin واملعالج  اونس��اي  بوراك 
كوروغل��و.  هايراي��ن   Gorgulu
وج��اء اختي��ار  امل��درب التركي  بعد 
ودراس��ة  مس��تفيضة  مناقش��ات 

س��يرته الذاتية والتدريبية من قبل 
اعض��اء االحتاد وجلنة املدربن  . و يعد 
الترك��ي  كونتر من افض��ل املدربن 
في تركيا  ، ويحمل تاريخه التدريبي  
قيادته ملنتخب تركي��ا ونادي غلطة 
س��راي في اليورو ليغ كم��ا قاد عدة 
اندية من  اس��بانيا وفرنسا، ويحمل 
كونت��ر جنس��يتن الفرنس��ية الى 
جان��ب  التركي��ة.  وم��ن  املؤم��ل ان 
يتم جتميع العبو املنتخب منتصف 
الش��هر احلال��ي في قاعة الش��عب 
املغلق��ة حتت قيادة املس��اعد اتيا ، 
ثم يغادر املنتخب مطلع متوز املقبل 
ال��ى تركي��ا للدخول في معس��كر 

خارجي يستمر اسبوعن ومن هناك 
يطير  الى الصن تايبيه للمشاركة 
في بطولة دولي��ة ودية جتع عدد من 
املنتخب��ات االس��يوية القوي��ة ، ثم 
يخت��م جولت��ه باملغادرة ال��ى لبنان 

قبل انطاق نهائيات اسيا .
 وس��يقوم االحتاد بالتشاور مع جلنة 
املدرب��ن واملس��اعد اتي��ا بدعوة ١٨  
العب��ا خال املرحلة االولى في بغداد 
على ان يتم االبق��اء على ١٤ منهم 

في معسكر تركيا.

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

بغداد ـ قسم اإلعالم:
بحث وزير الشباب الرياضة عبد 
احلس��ن عبط��ان مراح��ل اجن��از 
ملع��ب العزيزية ف��ي محافظة 
واس��ط م��ع الش��ركة املنف��ذة 

للملعب.
وق��ال عبطان خال لق��اءه مبدير 
ش��ركة النبال املنف��ذة للملعب 
فرحان حنظل ان العمل بامللعب 
يس��ير بش��كل جيد وان نس��ب 
االجن��از وصل��ت ال��ى 85 باملئ��ة 
ونس��عى إلكم��ال ه��ذا املنش��ا 
الرياض��ي برغم الظ��روف املالية 

الصعبة.. واكد ان الوزارة ماضية 
بأكمال جميع املشاريع الرياضية 
التي هي قيد االجناز ولكن بِنَسب 
متفاوتة بس��بب الظروف املالية 

الصعبة.
م��ن جه��ة اخ��رى، ش��دد وزي��ر 
الش��باب والرياضة عبد احلسن 
عبطان على ضرورة تقدمي الدعم 
لاندية وحصولها على شهادات 
التاسيس بعد اجراء االنتخابات.. 
وق��ال عبطان خ��ال اجتماع مع 
امل��اك املتق��دم ف��ي ال��وزارة ان 
املرحل��ة القادم��ة تتطلب تقدمي 

الدعم الكامل لألندية من خال 
جت��اوز ازماته��ا والصعوبات التي 
متر بها، مضيف��اً ان على االندية 
التعاقدات  نفق��ات  التقليل من 
خ��ال  مباعبه��ا  واالهتم��ام 
الن��ه يصب  القادم��ة  املواس��م 
ف��ي خدمة الرياض��ة العراقية .. 
واض��اف ان الوزارة مس��تمرة في 
تأهيل املاعب واكمال املنش��أت 
الرياضي��ة م��ن اجل االس��تمرار 
بتحقي��ق احلل��م العراق��ي ورفع 
احلظر بش��كل تام ع��ن املاعب 

العراقية.

التركي ايرمان يقود سلة
 الوطني في نهائيات آسيا

85 % نسب إنجاز ملعب العزيزية

أنس وشهد.. موهوبان واعدان
 في التايكواندو وكرة الطاولة
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كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

املصرية  املمثل��ة  أعط��ت 
نش��وى مصطف��ى رأيه��ا 
مبسلس��ل "الزيب��ق" الذي 
عبد  ببطولت��ه كرمي  يقوم 
مني��ر.  وش��ريف  العزي��ز، 
عب��ر صفحته��ا  وكتب��ت 
على أح��د مواقع التواصل 
"محتاج��ن  اإلجتماع��ي: 
أعمال فنية كتير فيها روح 
باتشحن  اللى  اإلحس��اس 
بي��ه.. ك��رمي وش��ريف أن��ا 
مصدقاكم أوى".املسلسل 
مأخوذ من ملفات اخملابرات 
أحداث��ه  وتب��دأ  املصري��ة، 
التس��عينيات،  أواخ��ر  من 

مطل��ع  حت��ى  وتس��تمر 
ك��رمي  ويجس��د  األلفي��ة، 
ش��خصية ش��اب يدع��ى 
فن��ي  ويعم��ل  "عم��ر" 
في حن يجسد  كاميرات، 
ش��ريف مني��ر ش��خصية 

"خالد صبري أبو علم".

أكدت الفنان��ة صابرين أن 
وأبناءها تعرضوا  عائلته��ا 
مش��اهدتها  فور  لصدمة 
بل��وك ش��خصية "زين��ب 
تُقدمها  الت��ي  الغزال��ي"، 
ُمسلس��ل  أح��داث  ضمن 
"اجلماع��ة2" الذي تخوض 
ب��ه املنافس��ة الرمضانية 

اجلارية.
 وأش��ارت صابري��ن إلى أن 
آراء عائلتها وأسرتها حول 
أعمالها الفني��ة، غالًبا ما 
تك��ون صادم��ة مهما كان 
أدائها الفني مميز، ومختلف 
عم��ا تق��وم ب��ه كل عام، 

ل��ذا تؤكد أنها ف��ي صراع 
مع نفس��ها دائًم��ا لتقدمي 
اآلراء  قائلة "هذه  األفضل، 
تكون مفي��دة لها لتتقدم 
لألمام، وُتقق جناح مع كل 
عم��ل فني جدي��د تُقدمه، 
أكبر مما حققته من قبل".

يحي��ى املط��رب اللبناني 
الكبير وليد توفيق حفلة 
أول عي��د الفط��ر املقبل 
ف��ي مص��ر، بأح��د فنادق 
الكب��رى  اإلس��كندرية 

املطلة على الكورنيش.
اللبناني قد  النجم  وكان 
وافق على املش��اركة في 
للثقافة  مهرجان ج��رش 
والفنون، الذى يُقام سنويا 
ف��ي العاصم��ة األردني��ة 
عمان، حيث توافق الدورة 
32، وتقام  املقبل��ة رق��م 
في ش��هر يولي��و املقبل، 
ومت تك��رمي وليد توفيق من 
النائبة س��تريدا جعجع، 

رئيس مهرج��ان األرز، الى 
جانب عدد كبير من جنوم 
الذين س��يحيون  لبن��ان، 
ليال��ي املهرج��ان، بأنحاء 
منهم  اللبناني��ة،  امل��دن 
نانسي عجرم، وجنوى كرم، 
ورامي عياش، وملحم زين، 

ومعن شريف.

نشوى مصطفى

وليد توفيق

صابرين

أخبــارهــــــــــم

بغداد - عبد العليم البناء:
أث��ارت مجزرة س��بايكر البش��عة التي 
ارتكبته��ا عصاب��ات داع��ش اإلرهابية 
بحق ط��الب الق��وة اجلوية ف��ي قاعدة 
س��بايكر، يوم 12 حزيران/يونيو 2014م، 
والتي راح ضحيتها 1700 شاب عراقي، 
العديد من ردود الفعل، ومت تناولها على 
أكث��ر من صعيد، الس��يما على صعيد 

الدراما.
 وفي هذا السياق، فقد أنتجت شبكة 
االعالم العراقي ثالثية درامية تلفزيونية 
عن هذه اجلرمية النكراء، سيتم عرضها 
عل��ى العراقية  في الذكرى الس��نوية 
للح��ادث اإلرهاب��ي، ف��ي 12 من ش��هر 
حزي��ران اجل��اري، وتتح��دث ع��ن قصة 
الناج��ي الوحي��د من مجزرة س��بايكر 
)علي (، الذي يجسد شخصيته الفنان 
الش��اب محم��د الغضبان ف��ي أول دور 
بطولة له ف��ي الدراما التلفزيونية، مع 
نخبة من الفنانن العراقين املعروفن: 
س��امي قفطان، و آس��يا كمال، وأنعام 

الربيعي، وخليل إبراهيم، ومازن محمد 
مصطف��ى، ومحم��د هاش��م، وصب��ا 
إبراهي��م، ودزدمون��ة، وس��يف الغامني، 
ود.أحمد ش��رجي، ونضير ج��واد، ورزاق 
حيدر، الثالثية كتبها الفنان بكر نايف، 

وهي من إخراج الفنان أحمد منادي.
مؤلف الثالثي��ة نايف تدث عن الهدف 
من ه��ذه الثالثي��ة:" اله��دف من هذه 
للدرام��ا  احلي��اة  اع��ادة  ه��و  الثالثي��ة 
العراقي��ة، ف��ي ظ��ل التقش��ف الذي 
وص��ل الى الفن، وه��ذه محاولة لنعلن 
ب��ان احلل��ول موج��ودة، والدرام��ا مؤثرة 
ج��دا باجملتم��ع، ولع��ل س��بايكر كانت 
فاتة خير لقص��ص وابطال ال ميكن ان 
ننس��اهم، ف��ي وقت يجب في��ه توثيق 
كل احداث العراق، وكل ابطال وشهداء 

العراق."
وأضاف نايف: الثالثية تدور حول )علي( 
أحد الناجن املؤثرين دراميا، حيث وجدت 
ان قصت��ه فيها تعبير عن ال��دور الذي 
ميكن أن تلعبه ف��ي املصاحلة الوطنية، 

والتي الميك��ن ألي سياس��ي ان يحقق 
مثله��ا، حت��ى ولو مبالي��ن ال��دوالرات، 
وِف��ي القصة أيض��ا عدد م��ن األبطال 
احلقيقي��ن، وقد جلس��ت م��ع الناجي 
احلقيقي، وأخذت من��ه كل التفاصيل، 

حت��ى وصل االم��ر الي ان��ي ذهبت الى 
س��بايكر، وقابلت عائله خميس جبارة 

الذي احتضن الناجي، وخبأه عندهم".
مش��يرًا الى أن "هناك مشاهد، شارك 
فيها أكثر م��ن 800 طالب من جامعة 

تكريت مش��كورين، ف��ي تصوير بعض 
املش��اهد، وه��ذا اعتق��د أكب��ر ع��دد 
كومبارس يشارك بعمل عراقي، ناهيك 
عن مشاركة جنوم مهمن لهم ثقلهم 
في جتسيد مثل هذا احلدث، ونشر ثقافة 
احل��ب والتالحم، ونب��ذ الطائفية، وابراز 

قذارة داعش، وما فعله بالعراقين".
وفيما يخص اس��ناده دور البطولة الى 
فنان ش��اب، لم تكن له جتارب س��ابقة 
ف��ي الوق��وف ام��ام الكاميرا ق��ال: دور 
البطولة س��يتقبله الناس بنحو جيد، 
وه��ي فرصة مهم��ة لتقدمي الش��باب 
والوج��وه اجلديدة، بهدف تغيير الوجوه، 
فم��ا أجمل ان جند ف��ي كل عام وجوها 

فنية جديدة ".
وختم: مبراهنته على أن " ما سيحققه 
العمل من جناح، س��يدفع احلكومة الى 
املزيد م��ن الثقة، ب��أن الدراما العراقية 
ه��ي أه��م عنص��ر للنه��وض باجملتمع، 
وأهم من يوث��ق ما يحققه األبطال من 

انتصارات. 

أم��ا الفنان الش��اب محم��د الغضبان 
الذي لعب دور البطولة فقال: س��عيت 
من اج��ل تقمصي للش��خصية بنحو 
الش��خصية  فه��م  ال��ى  صحي��ح، 
بالكامل، من خالل س��ؤال كل من كان 
موجودا س��اعة ارتكاب اجلرمية، عن كل 
تفاصي��ل اجملزرة، وحاولت أن أعيش��ها، 
ومتثي��ل بع��ض ه��ذه املش��اهد بنح��و 
منفرد، والذي أث��ار انتباهي هو معجزة 
جناة علي م��ن املوت، حيث أن الس��الح 
كان موجه��ا باجتاهه مباش��رة، وانا لو 
كنت مكانه ملا ظننت ابدا أني س��أجنو 

من هذا املوت احملقق".
وخت��م الغضبان:" ما أردت أن اقوله في 
هذا العمل هو لس��ان حال كل عائالت 
الش��هداء، ال��ذي ل��م يعرف��وا مصير 
أبنائه��م، ول��م يعرف��وا من ق��ام بهذه 
اجلرمي��ة والكارث��ة اإلنس��انية. وإيصال 
رس��الة بأن هذه اجلرمية املفجعة كارثة 
إنس��انية كبي��رة جدا، يج��ب أن تخلد 

بنحو يليق بها.

انتجتها شبكة اإلعالم العراقي 

ثالثية تلفزيونية تجسد مجزرة سبايكر دراميًا

ثالثية تلفزيونية جتسد مجزرة سبايكر

بغداد - الصباح الجديد:
أقامت دائرة قصر املؤمترات يوم األحد أصبوحة رمضانية بعنوان 
"ش��هر رمضان انتم��اء وعبق تراث" اس��تضاف فيها الش��يخ 

محمد ميدان على قاعة القصر.
ت��دث ميدان ع��ن فريض��ة الصوم كرك��ن من أركان اإلس��الم 
اخلمس��ة، وان فريضة الصوم ليست على املسلمن فقط، وإمنا 
تشمل األديان كافة، مع وجود فروقات متباينة في طريقة ووقت 

الصوم، من دين الى دين آخر.
وأكد الش��يخ ف��ي حديثه ب��ان الغاية من الص��وم ليس فقط 
باالمتناع عن الشراب، والطعام، وتمل اجلوع والعطش، وإمنا هي 
مسألة تربوية، وأخالقية، فالغاية منه محاولة تشذيب األخالق، 
وزي��ادة الطاع��ات، ووصل األرح��ام، فمن صام صام��ت جوارحه، 

ففريضة الصوم هو العبادة الوحيدة هلل، وال يشوبها الرياء.

الصباح الجديد - وكاالت:
اختتمت جنمة البوب األميركية أريانا جراندي احلفل اخليري، 
الذي ض��م كوكبة من أملع جنوم الغناء في مانشس��تر يوم 

األحد، لصالح ضحايا تفجير مانشستر.
واتسم احلفل بالبهجة، وشابه احلزن أيضا، وأقيم ملساعدة 
ضحاي��ا التفجير الذي هز املدينة الش��هر املاضي، مع تزايد 
اخمل��اوف األمني��ة بعدما قت��ل مهاجمون في لندن س��بعة 

أشخاص.
واحتش��د قراب��ة 50 ألف ش��خص في ملع��ب الكريكيت 
باس��تاد أولد ترافور، تت مراقبة مئات من أفراد الش��رطة، 
ومنهم عدد كبير من أفراد الشرطة املسلحة، وهو مشهد 

غير معتاد في الظروف االعتيادية.
وش��هد احلفل عروض��ا لنجوم من على ضفتي األطلس��ي، 
من بينهم املغن��ي البريطاني ليام جاالجر، وفريق تيك ذات، 
إلى جانب جنم البوب األميركي فاريل وليامز، ومغنية البوب 
الش��هيرة كاتي بيري، ومغني البوب الكندي جاستن بيبر، 
وفريق الفتي��ات الغنائ��ي البريطاني ليت��ل ميكس، وفريق 

كولدبالي، وفريق بالك آيد بيز، وجراندي.
وتأججت املش��اعر في احلفل ال��ذي كان مزيجا من البهجة 
واحلزن، فقد كانت اجلماهير تقفز تارة من الفرح، في حن كان 
يحمل آخرون الفتات تقول "من أجل مالئكتنا"، وش��وهدوا 
وهم ميس��حون دموعهم. وبدأ احلفل بالوقوف دقيقة حداد 

على ضحايا التفجير، الذي وقع قبل أقل من أسبوعن.

بغداد - الصباح الجديد:
قام الوفد الفرنس��ي املتخصص بش��ؤون املسرح بزيارة العراق 
قبل عدة أي��ام، وقد زار خاللها عدة أماك��ن ابهرتهم من حيث 
جماله��ا، والرس��ائل الت��ي س��عى أصحابه��ا إليصاله��ا الى 
اجلمه��ور، وكانت الغاية من الدع��وة التي وجهت من قبل دائرة 
الس��ينما واملس��رح ف��ي وزارة الثقافة، هي االط��الع على واقع 
احلركة املس��رحية الش��بابية في العراق، لينق��ل الوفد الرؤى 
املس��رحية العراقية الى العالم بأسره، لكونه ميثل مؤسسات 
فنية، وانتاجية، وتس��ويقية متنوعة. وفي ح��وار خاص بإعالم 
دائرة الس��ينما واملس��رح مع الس��يدة ياقوتة بلقاسم مديرة 
الوفد الفرنس��ي، ومديرة االعمال الفنية في ش��ركة )س��يوا( 
الفرنس��ية، ح��ول طبيع��ة الزيارة والغ��رض منه��ا أجابت: ان 
الهدف االساس من الزيارة هو ان الفرنسين بعيدون عن االبداع 
املسرحي العراقي، ولهذا كان لديهم هدف بان يكتشفوا املنجز 

اضاف��ة ال������ى نق��ل املس��رحي الش��بابي العراق��ي، 
العروض،  ه��ذه  وافك�اره��ا جتربة 

ف��ي لل��دول املتط��ورة 
الف��ن  مج��ال 

حي  ملس����ر ا
عامليا.

أصبوحة رمضانية حول 
"رمضان انتماء وعبق تراث" 

حفل خيري لصالح 
ضحايا تفجير مانشستر

مشروع تعاون فني ما 
بين فرنسا والعراق 

الصباح الجديد - وكاالت:
كش��فت النجمة سميرة 
سعيد، أنها سعيدة للغاية 
بغناء تتر مسلسل "أرض 
جو" للفنانة غادة عبد 
ال��رازق، مؤك��دة على 
إعجابه��ا الش��ديد 
بنوعي��ة األعم��ال 
تُقدمه��ا  الت��ي 
وأش��ارت  غادة، 
الوق��ت  ف��ي 
نفسه، إلى أن 

غادة تدثت إليها، وعرضت عليها 
فكرة الغناء للمسلسل، وقبلت، 
ومن ثم جلس��ت مع فريق العمل 
لتقرأ كلمات األغنية، التي كتبها 
محم��ود عبداهلل، وحلنها أش��رف 

سالم.
ع��ن  س��عيد  س��ميرة  وأعرب��ت 
لصالح  الغناء  بفكرة  س��عادتها 
تت��رات األعم��ال الدرامي��ة، والتي 
تعد التجربة الثالثة في شوطها 
الفني بعد تتر "إحكي يا شهرزاد"، 
ومسلسل "سيرة حب"، ومن ثم 

"أرض جو".
 وأوضحت سعيد س��بب غنائها 
للتترات: "أختار األغنية املناسبة، 
والفكرة املميزة، وعنصر التوقيت 
ل��ي،  بالنس��بة  للغاي��ة  مه��م 
الس��يما وأنني اعت��ذرت من قبل 
عن غناء أكثر م��ن تتر، وقبلت ما 
هو مناس��ب ل��ي، فامله��م النوع، 
ولي��س الك��م". أما ع��ن األعمال 
ف��ي  تتابعه��ا  الت��ي  الدرامي��ة 
رمض��ان، فتقول الديف��ا: "أحاول 
مشاهدة بعض األعمال مثل أرض 

جو، وعفاريت عدلي عالم، وحالوة 
الدنيا، واقضي وقت��ي الباقي، مع 
إبني ش��ادي، وبتس��جيل أغنيات 
ألبوم��ي اجلدي��د"، هذا وأش��ارت 
الديفا إلى أن العمل على ألبومها 
اخلليجي يجري على قدم وس��اق، 
حيث تؤكد انتهائها من تسجيل 
نصف أغني��ات األلب��وم، هذا إلى 
جانب أنها ل��م ُتدد موعد نهائي 
لط��رح األلبوم، ولكنه��ا تُرجح أن 
يكون على موس��م رأس الس��نة 

اجلديدة.

سميرة سعيد ُتعّبر عن فرحتها 
بتتر مسلسل "أرض جو"

بغداد - الصباح الجديد:
نظ��م منت��دى االعالمي��ات العراقيات
iwjf ضمن انش��طة "مشروع شهرزاد/ 
مجموعة تركيز" ندوة بحثية حول "اثر 
البيئة القانونية على حماية وس��المة 
املدافعات عن حقوق االنسان"، بحضور 
والنقابي��ات،  الناش��طات،  م��ن  ع��دد 
واالكادميي��ات، واالعالمي��ات م��ن بغداد 

واحملافظات.
افتتح النشاط من قبل رئيسة املنتدى 
الس��يدة نبراس املعم��وري التي رحبت 
باحلض��ور وعرف��ت مبح��اور مجموع��ة 

التركيز البحثية والغاية منها.
واستعرض اس��تاذ القانون في جامعة 
بغ��داد د. مصدق ع��ادل طال��ب ورقته 
البحثي��ة حول "أث��ر البيئ��ة القانونية 
عل��ى حماي��ة وس��المة املدافعات عن 
حق��وق االنس��ان"، والتي قس��مت الى 
قانوني��ة  نظ��رة  األول:  مح��اور،  ث��الث 
تليلية في اعالن حماية املدافعن عن 
حقوق االنس��ان، والثاني: مدى مالئمة 
البنى الدس��تورية العراقية، في توفير 
احلماي��ة القانوني��ة للمدافع��ات ع��ن 
حق��وق االنس��ان، اما احمل��ور الثالث عن 
مدى جناعة املعاجلة التشريعية حلقوق 

املدافعات عن حقوق االنسان.  
وق��د دار نقاش واس��ع ومكثف حول ما 
اخلروج  بإمكاني��ة  الدراس��ة،  طرحت��ه 
بورق��ة سياس��ات عام��ة تش��ريعية، 
تضمن احلماية والس��المة للمدافعات 

عن حقوق االنس��ان، يتم نشرها الحقا 
ضمن دراس��ة موس��عة، تضم محاور 
أخرى ذات عالق��ة، لتكون ورقة اجرائية 

لصانع القرار، واملنظمات الدولية. 
وف��ي ختام النش��اط، وزعت ش��هادات 
مشاركة على الناشطات، ويأتي انعقاد 
نش��اط منتدى االعالمي��ات العراقيات 
ضمن مشروع شهرزاد ملوسمه الثالث 
بالتع��اون م��ع منظمة "جس��ر الى .." 
الدولية للتضامن  اإليطالية، واملب��ادرة 
مع اجملتمع املدني العراقي، وبتمويل من 
جمهوري��ة املانيا االتادية، ومؤسس��ة 

فاي السويسرية.

متابعة - سالم البغدادي:
هن��اك تغيي��رات كثيرة ط��رأت على 
طبيع��ة تعاملن��ا م��ع العديد من 
األم��ور والقضايا، بع��د ان تطورت 
ف��ي  كبي��ر  بنح��و  التكنلوجي��ا 
الس��نن األخيرة، والتي اثرت بنحو 
ما حتى على حياتنا االجتماعية، 
وم��ن جمل��ة التغيي��رات الت��ي 
ط��رأت ه��ي م��ا يتعل��ق مبدف��ع 
اإلفطار، وصوته الذي يعلن انتهاء 

وقت الصيام والبدء باإلفطار.
مدفع االفطار تقلي��د متبع في 
اإلس��المية  الدول  من  العديد 
، حي��ث يقوم اجلي��ش بإطالق 
صوتي��ة  مدفعي��ة  قذيف��ة 
الش��مس،  مغي��ب  حلظ��ة 
معلًنا فك الصوم خالل ش��هر 
رمضان. وقد بدأت الفكرة تنتشر 
في أقط��ار الش��ام أوال، املتمثلة 
بالقدس، ودمش��ق، ومدن الش��ام 
األخ��رى، ث��م إلى بغداد ف��ي أواخر 
القرن التاسع عشر، وبعدها انتقل 
إلى  الكوي��ت، حيث جاء أول مدفع 
للكويت في عه��د  مبارك الصباح، 
وذلك عام1907، ثم انتقل إلى جميع 
أقطار اخلليج قبل بزوغ عصر النفط 
، وكذلك اليمن، والسودان، وحتى 
دول غ��رب أفريقي��ا مث��ل تش��اد، 
والنيجر، ومالي، ودول ش��رق آسيا 
،حيث بدأ مدف��ع اإلفطار عمله 

في إندونسيا سنة 1944. 
يع��د مدفع اإلفطار من أق��دم التقاليد 
عليه��ا  اعتم��دت  الت��ي  الرمضاني��ة 
الش��عوب العربية ألعوام عديدة، قبل 
نه��وض التكنولوجي��ا الت��ي جعل��ت 
معرف��ة الوق��ت أم��را يس��يرا، فهناك 
الهاتف "املوباي��ل" والتلفزيون والراديو، 
إضافة الى الساعة اليدوية والصحف 

التي تعلن عن امساكية الشهر.
ومع التكنلوجيا احلديثة التي حجمت 
دور املدفع اليوم، اال ان املسلمن ما زالوا 
ينتظ��رون إطالق القذيف��ة الرمضانية 
من خالل شاش��ات التلفاز، ليأذن صوت 

املدفع لهم باإلفطار.

منتدى اإلعالميات يبحث تأثيرات 
البيئة القانونية على حقوق اإلنسان

رحلة مدفع اإلفطار 
ما بين الماضي والحاضر
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