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بغداد - وعد الشمري:
اعلن��ت وزارة التخطي��ط، أم��س 
الس��بت، عن خطة س��تقر قريباً 
العادة اعمار املناطق احملررة، وفيما 
لفتت إلى أن تنفيذها سيس��تمر 
حت��ى الع��ام 2027، ق��درت حجم 
االض��رار الت��ي خلفاه��ا تنظي��م 
داع��ش االرهابي بنح��و 100 مليار 
دوالر، مؤكدة أن اخلطة تعتمد في 
تأمني املبالغ على املوازنات العامة، 
إضاف��ة إل��ى الدعم الدول��ي ممثالً 
باجتماع��ات ثالثة س��تعقد قريباً 
في الوالي��ات املتح��دة االميركية 

وتركيا والكويت.
وقال املتحدث باس��م الوزارة عبد 
الزه��رة الهنداوي ف��ي حديث مع 
"الع��راق  إن  اجلدي��د"،  "الصب��اح 
ينتظ��ر االن حتري��ر كام��ل اراضيه 
ألجل البدء باع��ادة اعماره، فلدينا 
اليوم نحو ست محافظات اصابها 
الضرر من العمليات العسكرية".

وتابع الهن��داوي أن "الوزارة اعدت 
خط��ة متتد على عش��ر س��نوات 
م��ن أجل اع��ادة اعم��ار احملافظات 
خ��الل  االره��اب  م��ن  املتض��ررة 

السنوات الثالث املاضية".
وأش��ار إلى أن "اخلطة متضي على 
بتحقي��ق  األول  ثالث��ة مس��ارات، 
والثان��ي متني��ة  تنمي��ة بش��رية، 

البنى  ترميم  والثال��ث  اقتصادية، 
التحتي��ة واعادته��ا إل��ى س��ابق 

عهدها".
ولف��ت الهنداوي إلى أن " الوصول 
إل��ى تل��ك االه��داف يحت��اج إلى 
مش��اريع خدمي��ة وبن��اء واصالح 
اله��دم ال��ذي حل��ق بالعدي��د من 
املبان��ي وهذا لن يحص��ل من دون 

أموال طائلة ينبغي توفيرها".
وأوض��ح أن "اخلط��ة س��وف يت��م 
تنفيذها على مدى عش��ر سنوات 
تب��دأ من الع��ام املقب��ل، وتنتهي 
ف��ي 2018 من خ��الل توفير جميع 
امكانيات الدولة وبالتنس��يق مع 

اجلهات ذات العالقة".
وزارة  باس��م  املتحدث  واس��تطرد 
التخطيط أن "تقديراتنا ملا تتطلبه 
عملية االعمار وصلت بحدود 100 
مليار دوالر يتم انفاقها على مدى 

تنفيذ اخلطة".
وشدد على أن "الوضع االقتصادي 
املتردي نتيجة تراجع اسعار النفط 
املبال��غ  تأم��ني  ال يس��اعد عل��ى 
بالكام��ل وبالتالي يج��ب البحث 
ع��ن حل��ول م��ن خ��الل املوازنات 
العامة للبالد اضاف��ة إلى الدعم 
الدولي س��واء على صعيد املنح أو 

القروض امليّسرة".
تتمة ص3

الحكومة تعدُّ خطًة بدعم دولي
إلعمار المناطق المحررة تنتهي في 2027

آثار الدمار في أحد األحياء احملررة باملوصل

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد رئي��س الوزراء حيدر العبادي، 
أن الص��روح العلمية لها مكانة 
خاصة ومميزة في اجملتمع، داعيا الى 
إبعاد تلك الصروح واجلامعات عن 
الصراعات والنزاعات السياسية 
بوصفها مكانا للعلم والبحوث 

التي تخدم اجلميع.
للعبادي  اإلعالم��ي  املكتب  وقال 
في بي��ان اطلعت عليه "الصباح 
"التق��ى  األخي��ر  إن  اجلدي��د"، 
مبجموع��ة كبي��رة من اس��اتذة 
الكلي��ات  وعم��داء  ورؤس��اء 

واجلامعات".
وأكد العبادي، بحسب البيان، أن 
"الص��روح العلمية له��ا مكانة 
خاصة ومميزة في اجملتمع"، مشيرا 

الى "دعم الدولة لهذه الشريحة 
املهمة في اجملتمع والتي كان لها 
الدور االس��اس في تخريج جميع 
االختصاص��ات الت��ي يحتاجه��ا 
البل��د، واهمي��ة بن��اء االنس��ان 

لنهضة اجملتمع".
"إبع��اد  ال��ى،  العب��ادي  ودع��ا 
العلمية عن  اجلامعات والصروح 
الصراعات والنزاعات السياسية 
بوصفها مكانا للعلم والبحوث 
التي تخ��دم جميع ابناء الوطن"، 
مش��ددا عل��ى "اهمي��ة االرتقاء 
بالتعليم االهل��ي ورعايته وان ال 
يكون الربح على اس��اس العلم 
والرصان��ة الننا لن نس��مح بهذا 

االمر".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
دع��ا رئي��س مجل��س الن��واب، 
س��ليم اجلب��وري، خ��الل زيارته 
العاصم��ة التركي��ة أنقرة، الى 
عقد مؤمتر عربي اسالمي النهاء 
األزم��ات واحلروب ف��ي املنطقة 

وجلب السالم لها.
وجاءت دعوة اجلبوري خالل لقاءه 
بعدد من سفراء الدول العربية 
واالس��المية على دع��وة افطار 
اقامتها الس��فارة العراقية في 

تركيا.
النواب  وأك��د رئي��س مجل��س 

"عل��ى اهمي��ة احل��وار في حل 
املش��اكل بني بعض االش��قاء 
من خالل احلوار الصريح وضرورة 
القض��اء  اج��ل  م��ن  التع��اون 
عل��ى االرهاب ال��ذي اصبح آفة 
تفت في عضد االم��ة العربية 

واالسالمية".
وق��ال ف��ي كلمت��ه "لعلك��م 
تشاطرونني القلق ايها االشقاء 
واالصدقاء مما مت��ر به منطقتنا 
من منعطفات سياسية حادة ، 

تداخل في صنعها عامالن.
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد: 
قدرت األمم املتح��دة، أمس اجلمعة، 
أن أكثر م��ن 100 ألف مدني عراقي 
تنظيم  لدى مس��لحي  محتجزون 
"داعش" في وسط املوصل القدمية 
التي تس��عى القوات العراقية الى 

استعادة السيطرة عليها.
وق��ال ممثل مفوضي��ة الالجئني في 
األمم املتحدة لالجئني العراقيني برونو 
جدو في مؤمتر صحافي ب جنيف، إن 
"أكثر م��ن 100 ألف مدن��ي رمبا ما 

زالوا محتجزين في املدينة القدمية، 
وه��ؤالء املدنيون محتج��زون مبثابة 

دروع بشرية". 
وتش��هد محافظ��ة نين��وى من��ذ 
)17 تش��رين األول 2016(، عملي��ات 
الس��تعادة  واس��عة  عس��كرية 
الت��ي  املوص��ل  عل��ى  الس��يطرة 
اجتاحه��ا تنظي��م "داع��ش" ف��ي 
الق��وات  ومتكن��ت   ،2014 حزي��ران 
األمنية من حترير الس��احل االيسر 

للمدينة بالكامل.

العبادي يدعو إلبعاد الجامعات عن 
الصراعات والنزاعات السياسية

الجبوري يدعو من أنقرة الى مؤتمر 
عربي إسالمي يجلب السالم للمنطقة

األمم المتحدة تكشف عن
احتجاز "داعش" لـ 100 ألف
مدني في الموصل القديمة

مصادر تؤكد هرب قياديي داعش
من الموصل والرقة الى الميادين

مناشدات بوضع حد لـ"جشع"
أصحاب المولدات بالموصل 23

بغداد ـ الصباح الجديد:
املتح��دة  األمم  بعث��ة  أعلن��ت 
أن  )يونام��ي(،  الع��راق  ملس��اعدة 
االنتخابي��ة  املس��اعدة  مكت��ب 
التاب��ع له��ا ال يعت��زم االنخراط 
بأي ش��كل من االش��كال بشأن 

إستفتاء كردستان.
وقال��ت البعثة ف��ي بيان اطلعت 
إن  اجلدي��د"،  "الصب��اح  علي��ه 
"مكت��ب املس��اعدة االنتخابي��ة 
املتح��دة  األمم  لبعث��ة  التاب��ع 
ملس��اعدة الع��راق )يونام��ي( يود 

عق��ب إجتماع��ه م��ع املفوضية 
إقليم  ف��ي  لإلنتحاب��ات  العلي��ا 
يصح��ح  أن  الع��راق  كردس��تان 
التقاري��ر غير الدقيقة التي تفيد 
ب��أن يونامي س��تقوم باإلش��راف 
لعملي��ة  والدع��م  واملراقب��ة 

اإلستفتاء".
أنقرة تؤّك��د أهمية وحدة العراق 
وتعد اس��تفتاء كردستان "خطأ 

كارثيا"
واش��نطن: اجراء االس��تفتاء في 
اقليم كردستان سيصرف االنتباه 

عن احلرب ضد داعش
"مكت��ب  أن  البي��ان  وأض��اف 
املس��اعدة االنتخابية يؤكد بأنه 
ال يعت��زم أن ينخ��رط بأي ش��كل 
م��ن األش��كال ف��ي م��ا يتعل��ق 
باإلس��تفتاء املزم��ع اج��راؤه في 
2017 حس��بما أعلنت  25 أيلول 
رئاس��ة إقليم كردس��تان العراق 
بالقرار رق��م 106/2017، بتاريخ 8 

حزيران/يونيو 2017".
الكردي��ة  االح��زاب  وعق��دت 
 7( املاض��ي،  االربع��اء  اجتماع��ا، 

حزي��ران 2017( في منتجع صالح 
الدين بأربيل ترأس��ه رئيس اقليم 
البرزان��ي  مس��عود  كردس��تان 
وس��ط مقاطع��ة بع��ض القوى 
السياسية، واتفقت تلك االحزاب 
الشعبي  االس��تفتاء  إجراء  على 
على مصي��ر اإلقليم في اخلامس 
والعش��رين م��ن ايل��ول املقب��ل، 
كم��ا اتفق��ت أيضا عل��ى إجراء 
وانتخابات  البرملاني��ة  االنتخابات 
رئاس��ة اإلقليم في السادس من 

تشرين الثاني املقبل.

بغداد ـ الصباح الجديد:
إقليم كردس��تان  رئيس  كش��ف 
فح��وى  ع��ن  بارزان��ي،  مس��عود 
مكاملة هاتفي��ة اجراها مع رئيس 
مجل��س ال��وزراء حي��در العب��ادي 
بش��أن اجراء اس��تفتاء استقالل 
إقليم كردس��تان في شهر أيلول 

املقبل.
وقال بارزاني في مقابلة صحفية 
أجرته مع مجلة "فورن بوليسي" 
االميركي��ة، وتابعته��ا "الصب��اح 
برئيس  اتصل��ت  "لق��د  اجلدي��د" 

ال��وزراء العب��ادي ح��ول مس��ألة 
االس��تفتاء، وأوضح��ت له أن هذا 
وقانوني  االس��تفتاء حق طبيعي 
لش��عبنا، وأنن��ا نري��د بع��د ذلك 
التف��اوض على نتائج االس��تفتاء 
بطريقة سلمية من خالل احلوار".
وأض��اف ان العب��ادي "كان لدي��ه 
فهم لذلك قلنا ل��ه إننا نريد حل 
ه��ذه القضية مع بغداد من خالل 
السالم وليس عن طريق العنف"، 
مش��يرا الى انه "كان إيجابيا في 

تفهم املوضوع".

ومضى بارزاني بالقول ان "قضية 
االس��تفتاء ه��ي مصي��ر ش��عب 
بأكمل��ه"، منوه��ا ال��ى أن "هذه 
القضية أكبر من أي إطار سياسي 
آخر، أو أي أحزاب سياس��ية، أو أي 
مشاكل سياس��ية داخل النظام 

احلزبي".
وتاب��ع بارزاني بالق��ول "أنا متأكد 
ف��ي  الش��عب  غالبي��ة  أن  م��ن 
كوردستان هي مع االستفتاء. أما 
انص��ار األحزاب السياس��ية، فإن 
أغلبي��ة هؤالء هم أيض��ا مؤيدون 

لالس��تفتاء. لقد عقدنا اجتماعا 
إيجابيا للغاية مع جميع األحزاب 
السياسية، وكانوا جميعا يؤيدون 

ذلك".
وأش��ار الى "أننا نريد أن يكون هذا 
االستفتاء - أن نس��أل شعبنا ما 
يريدون. وهذا سوف يساعدنا على 
منع أي عدم اس��تقرار مستقبلي 
محتمل أو قتال دموي س��يتبع إذا 
اس��تمر الوضع. أنت تعرف ما هو 
الوضع األمني في هذه املنطقة".
تفاصيل اوسع ص2

يونامي تؤكد عدم انخراطها
بأي شكل بشأن استفتاء كردستان

اجتماعات قريبة للحصول على دعم مالي في الواليات المتحدة وتركيا والكويت

بارزاني يشدد على حل القضايا
مع بغداد سلميًا "وليس عن طريق العنف"

بغداد - الصباح الجديد:
الصحفي��ة  االس��رة  احتفل��ت 
العراقية يوم أمس بعيدها )148( 
، فيما تقدم العديد من املسؤولني 
الرئاس��ات  مقدمته��م  وف��ي 
باح��ر التهان��ي والتبري��كات إلى 
االعالمي��ني، مش��يدين بدوره��م 
على جميع االصعدة السيما في 
دعم انتص��ارات الق��وات االمنية 

ضد االرهاب.
ف��ؤاد  اجلمهوري��ة  رئي��س  وق��ال 
بأح��ر  يتق��دم  أن��ه  معص��وم 
التهاني إلى جمي��ع الصحفيات 
وإل��ى  العراقي��ني  والصحفي��ني 
واملؤسس��ات  النقاب��ات  جمي��ع 
واإلعالمي��ة في كل  الصحفي��ة 
أنحاء البالد، وحّيا دورهم في نشر 
قيم احلوار والدميقراطية والوحدة 
الوطن��ي وثمن��ه ونثّم��ن دورهم 
املعركة ضد  وتضحياته��م ف��ي 

اإلرهاب.
ودعا معصوم الى "اتخاذ اإلجراءات 
املطلوبة حلمايتهم ورعاية اس��ر 
شهدائهم والى إصدار تشريعات 

تعزز حرية الصحافة وتضمن حق 
الوصول إلى املعلومة".

م��ن جانبه، ش��دد رئيس مجلس 
ال��وزراء حي��در العب��ادي عل��ى أن 

"يكون الصحفي العراقي مصدر 
اله��ام لبقي��ة الش��رائح االخرى 
وق��دوة للعم��ل املهن��ي الصادق 

والهادف".

وأش��ار إلى "حرضنا عل��ى توفير 
كل مستلزمات العمل الصحفي 
وحري��ة  الصحفي��ني  وحماي��ة 
آرائه��م"، مقدم��ا "حتي��ة اجالل 

الصحاف��ة  لش��هداء  وتقدي��ر 
والكلمة احلرة".

بدوره، حتدث رئيس مجلس النواب 
س��ليم اجلبوري عن حرص البرملان 
"على تقدمي كل الدعم واملساندة 
من اج��ل ضم��ان حري��ة التعبير 
وحري��ة احلص��ول عل��ى املعلومة 
وتداوله��ا مب��ا يضم��ن املصلحة 

الوطنية".
وأضاف اجلب��وري أن "ذل��ك يكون 
عن  طريق س��ن التشريعات التي 
تكفل س��المة الصحفيني وتعزز 

مكانة السلطة الرابعة".
وعل��ى صعيد متص��ل افاد رئيس 
ف��ي  العلي��ا  االحتادي��ة  احملكم��ة 
الع��راق القاضي مدح��ت احملمود 
بأن "القضاء يس��اند حرية الرأي 
ويثم��ن  الع��راق،  ف��ي  والتعبي��ر 
دور الصحاف��ة ف��ي التعامل مع 
جمي��ع امللف��ات، حت��ى أصبحت 
اليوم مبنزلة س��لطة رابعة تقدر 
مس��ؤوليتها وتنقل احلقائق بكل 

شفافية".
تتمة ص3

األسرة الصحفية تحتفل بعيدها 148 وبانتصارات القّوات األمنية
تقريـر

متابعة

بغداد ـ الصباح الجديد
أعلنت منظمة الصحة العاملية، 
عن ارتف��اع حصيل��ة ضحايا وباء 
الكوليرا في اليمن إلى 989 حالة، 
منذ ش��هر نيس��ان املاضي، فيما 
اك��د تس��جيل 140 ال��ف حال��ة 

يشتبه باصبتها باملرض.
وأفادت وكالة "األناضول" التركية 
نق��ال ع��ن تقري��ر للمنظم��ة بأن 

اخلبراء سجلوا أكثر من 140 ألف 
حالة يش��تبه ف��ي إصابتها بوباء 
الكولي��را ف��ي 20 م��ن أص��ل 22 

محافظة مينية.
العاصم��ة  أن  التقري��ر  وأوض��ح 
احلدي��دة  ومحافظ��ات  صنع��اء 
وعم��ران وحجة تش��هد األوضاع 
األكثر صعوبة من حيث انتش��ار 

املرض القاتل.

يذك��ر أن تفش��ي الكولي��را ف��ي 
اليمن بدأ في تشرين األول 2016، 
وبالرغ��م م��ن تراج��ع امل��رض في 
نهاية العام نفس��ه، عادت حاالت 
اإلصاب��ة للظهور م��ن جديد في 
نيسان املنصرم، وذلك على خلفية 
األوضاع اإلنس��انية الكارثية التي 
نتيجة استمرار  البالد  تش��هدها 

الصراع املسلح على أراضيها.

وباء الكوليرا يتوسع في اليمن
وتسجيل أكثر من 140 ألف حالة

بغداد ـ الصباح الجديد:
الزبيدي  هنأ املهن��دس باق��ر 
الصحاف��ة  االس��بق  الوزي��ر 
العراقي��ة في عيده��ا ال 48 
بعد املائة واكد في بيان صادر 
عن مكتب��ة االعالمي ببغداد 
"الصب��اح  علي��ه  اطلع��ت 
املطب��وع  رصان��ة  اجلدي��د" 
الصحفي  ورزان��ة  االعالم��ي 
العراق��ي وهو يخ��وض غمار 

التحديات اخملتلفة.

واض��اف الزبي��دي ف��ي بيانه 
ان التح��والت التي جرت بعد 
املمنوح��ة  واحلري��ات   2003
للصحاف��ة العراقي��ة دفعت 
االع��الم العراقي ال��ى التميز 
مبدرسته اخلاصة وخصوصيته 
الوطنية التي تش��كلت بعد 
زوال الدكتاتورية وبناء النظام 

الوطني البديل.
ض��رورة  الزبي��دي  واك��د 
تفعي��ل واقرار قان��ون حماية 

الصحفي��ني من قبل مجلس 
الن��واب لتح��د م��ن عمليات 
الت��ي  والتنكي��ل  اخلط��ف 
يتعرض له��ا الصحفيني من 

بعض اجلهات.
كما طالب الزبيدي بحصانة 
الصحاف��ة  حماي��ة  تكف��ل 
ع��ن  التق��ل  والصحفي��ني 
الن��واب  مجل��س  حصان��ة 
ميث��ل  فاإلع��الم  واعضائ��ه 

السلطة الرابعة.

بغداد - أسامة نجاح:
الش��رطة  ق��وات  قي��ادة  أعلن��ت 
االحتادي��ة ، أمس اجلمعة ، عن فرض 
س��يطرتها عل��ى أكث��ر م��ن 35% 
من حي الش��فاء ش��مال املنطقة 
القدمية آخ��ر معاقل تنظيم داعش 

في اجلانب األمين ملدينة املوصل . 

وقال مص��در امني رفيع املس��توى 
ف��ي قي��ادة الش��رطة االحتادية في 
حدي��ث خاص لصحيف��ة ‘‘الصباح 
اجلديد‘‘ إن "قوات الشرطة االحتادية 
الت��ي تخ��وض قت��اال شرس��ا ضد 
اجلماعات اإلرهابية في امين املوصل 
متكن��ت من الس��يطرة عل��ى أكثر 

من %35 من حي الش��فاء ش��مال 
املدين��ة القدمي��ة"، مش��يرا الى إن 
"داع��ش يتحص��ن وس��ط األزق��ة 
واملباني امللغمة ويستعمل النيران 

البعيدة." 
وأوض��ح املص��در الذي ل��م يفصح 
عن أس��مه إن "قطعات الش��رطة 

األرضية  االحتادية نشرت مصداتها 
وكثف��ت رصده��ا اجل��وي بالطيران 
املس��ير وتقص��ف ثكن��ات الع��دو 
وتقت��ل  والصواري��خ  باملدفعي��ة 
العشرات من الدواعش في الشفاء 
وب��اب الط��وب"، الفتا ال��ى "إجالء 
مئات املدنيني العالقني عبر املمرات 

اآلمنة". 
وم��ن جانب��ه أك��د قائد الش��رطة 
االحتادي��ة الفري��ق رائد ش��اكر يوم 
، ام��س اجلمع��ة ، مواصل��ة قواته 
التق��دم بحي الش��فاء م��ع وجود 
املئ��ات م��ن اإلرهابي��ني غالبيتهم 
م��ن الع��رب واألجان��ب احملاصري��ن 

ف��ي محي��ط جام��ع الن��وري بأمين 
املوصل". 

وقال جودت في بيان تلقت صحيفة 
‘‘الصباح اجلديد‘‘على نس��خة منه 
" إن املعارك تسير على وفق اخلطة 

املرسومة.
تتمة ص3

الشرطة االتحادية تسيطر على 35 % من حي الشفاء شمال المنطقة القديمة في الموصل

من انتصارات اجليش العراقي على عصابات داعش

الزبيدي يشيد بالحريات الممنوحة للصحافة العراقية
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السليمانية ـ عباس كاريزي: 

قال رئيس اقليم كردستان مسعود 
بارزاني انه يرغب بأن ميوت حتت علم 
كردستان مستقل، مؤكدا ان اجراء 
االس��تفتاء يهدف ال��ى اقامة دولة 

مستقلة.  
وتاب��ع بارزاني خالل لق��اء اجراه مع 
مجل��ة فورين بوليس��ي االميركية 
النظ��ام  ان   ،)  Foreign Policy(
معاجل��ة  ف��ي  اخف��ق  الفيدرال��ي 
مش��كالت الع��راق، لذا ف��ام الكرد 

يفكرون في اعالن االستقالل. 
واض��اف انن��ا توصلن��ا ال��ى ه��ذه 
النتيجة منذ فترة طويلة لذا قررنا 
اجراء االس��تفتاء في االقليم خالل 
العام احلالي، لذا فاننا قررنا ان نعود 
الى رأي الش��عب حول االستقالل، 
واوضح ان بغ��داد ال ترغب ان تكون 
ش��ريكاً حقيقا لكردستان، ما دفع 
بن��ا الى البحث عن خي��ارات اخرى، 

بضمنها االستقالل.     
واش��ار بارزان��ي الى ان االس��تفتاء 
هو اخلطوة االولى نحو االس��تقالل، 
بعدها سنبدأ حوارا صريحا مطوالً 
مع االطراف السياسية في العراق، 
فضالً عن اجراء حوار مع املسؤولني 
ف��ي االدارة االميركية، التي تتحمل 
مس��ؤولية كبيرة في العراق، وتابع 
»كذلك س��نفتح حوار م��ع تركيا 
التي عدها شريكا اقتصاديا مهما 

القليم كردستان«.      
وق��ال بارزاني انه اليفكر بترش��يح 
نفس��ه ملنصب رئي��س االقليم في 
املقرر اجرائها  البرملانية  االنتخابات 
في ش��هر تش��رين الثان��ي املقبل، 
ان��ه لن يرش��ح نفس��ه  مضيف��اً 
ملنصب رئي��س االقليم لوالية اخرى 

مقبلة، خالل االنتخابات املقبلة. 
بدورها وفي معرض ردها على تقارير 
مظللة نشرتها وسائل اعالم قريبة 
من احلزب الدميقراطي الكردستاني، 
ع��ن موافق��ة االمم املتح��دة عل��ى 
مراقبة واالش��راف على االستفتاء 
املزم��ع اجرائ��ه ف��ي 25 م��ن ايلول 
املقب��ل في االقليم، اص��درت بعثة 
االمم املتح��دة في الع��راق )يونامي( 
بيان��اً نف��ت في��ه موافقته��ا على 

االشراف على االستفتاء. 
وبع��د  ان��ه  املنظم��ة  واضاف��ت 

إجتماعه��ا م��ع املفوضي��ة العليا 
إقليم كردس��تان  لإلنتحاب��ات في 
املس��اعدة  مكت��ب  ف��ان  الع��راق، 
األمم  لبعث��ة  التاب��ع  االنتخابي��ة 
املتحدة ملس��اعدة العراق )يونامي( 
يود تصحيح التقارير غير الدقيقة 
الت��ي تفي��د ب��أن يونامي س��تقوم 
باإلشراف واملراقبة والدعم لعملية 
اإلستفتاء، ويؤكد مكتب املساعدة 
االنتخابية أن��ه ال يعتزم أن ينخرط 
ب��أي ش��كل م��ن األش��كال في ما 
يتعلق باإلستفتاء املزمع اجراؤه في 
25 أيلول س��بتمبر 2017 حس��بما 
أعلن��ت رئاس��ة إقليم كردس��تان 
 ،106/2017 رق��م  بالق��رار  الع��راق 

بتاريخ 8 حزيران/يونيو 2017.
وكان السفير البريطاني لدى العراق 
فرانك بيك��ر قد نقل خ��الل لقائه 
برئيس إقليم كردستان في منتجع 
ص��الح الدي��ن اول ام��س اخلميس 

رفض ب��الده الجراء االس��تفتاء في 
الوقت الراهن. 

واضاف بيك��ر وفقا لبيان لرئاس��ة 
االقلي��م ان ب��الده تدع��م حق��وق 
الش��عوب واألمم لتقري��ر مصيرها، 
لكنه��ا تعتق��د بأن الوق��ت احلالي 
ليس مناسباً إلجراء اإلستفتاء في 

إقليم كردستان.
من جهته ب��نينَّ بارزاني بأن ش��عب 
كردس��تان يرغب في احلصول على 
حقوقه بأس��اليب س��لمية بعيدة 
عن العن��ف، ويؤك��د إقامة  أفضل 
العالق��ات م��ع بغ��داد ودول اجل��وار 

واملنطقة.
من جهته قال عضو مجلس النواب 
عن حرك��ة التغيير هوش��يار عبد 
اهلل ان السبب الرئيس وراء الصراع 
املس��تمر بني حركة التغيير واحلزب 
الدميقراطي الكردس��تاني، نابع من 
رفض احلركة تأس��يس نظام حكم 

توراث��ي عائلي ف��ي االقليم خاضح 
الرادة تركيا.  

وتاب��ع في تصري��ح تابعته الصباح 
اجلديد ان الذين يدعون متثيل شعب 
كردستاني يردون تأسيس دولة على 
ش��كل قب��رص، ان تك��ون خاضعة 
تل��ك  وان  تركي��ا،  وهيمن��ة  الرادة 
الدولة س��تكون على شكل الدول 

املتخلفة الفاشلة في العالم. 
واض��اف ان��ه في أي وق��ت يتم فيه 
تفعيل عمل برملان كردس��تاني فان 
املهمة الرئيسة واالولية التي يجب 
ان يق��وم بها، يجب ان تكون تعديل 
قان��ون رئاس��ة اقلي��م كردس��تان، 
ومنع اعادة التمدي��د لرئيس احلزب 

الدميقراطي مسعود بارزاني.
وف��ي س��ياق التحش��يد االعالمي 
الذي تقوم به وس��ائل اعالم تابعة 
للح��زب الدميقراطي الكردس��تاني 
باجت��اه توجيه ال��رأي الع��ام لتأييد 

االس��تفتاء نش��رت اح��دى املواقع 
التابعة للح��زب الدمقراطي صورا 
جل��واز الس��فر والعمل��ة الكردي��ة 
وطواب��ع البريد التي ستس��تعمل 

في الدولة الكردية املقبلة. 
ونش��ر املوقع ص��ورا م��ن تصميم 
الرسام الكردي الش��هير اسو مام 
زادة منذ مدة طويلة جلواز الس��فر 
املرتق��ب وعمل��ة كردس��تان ال��ي 
يطلق عليها )دراو( أي عملة باللغة 

الكردية.  
مواطن��ون قال��وا ف��ي تصريح��ات 
اس��تعمال  ان  اجلدي��د  للصب��اح 
ورقة االس��تفتاء من قب��ل االحزاب 
الس��لطة الله��اء املواطن��ني ع��ن 
املش��كالت واالزم��ات التي تعصف 
باالقليم وليس لتحقيق االستقالل 
وه��و رق��ة ضغ��ط سياس��ية ضد 

اخلصوم واملنافسني في العراق.  
هيمن رس��ول وهو معلم في احدى 

م��دارس محافظ��ة الس��ليمانية، 
اضاف في حديث للصباح اجلديد، ان 
استخدام خيار االستفتاء هو ورقة 
ضغط ومحاولة لتحقيق مكاسب 
اكبر من احلكوم��ة االحتادية، واردف 
ف��ي  للمتاجري��ن  مس��عى  »ان��ه 
القضاي��ا الوطنية والقومية لفتح 
قنوات جدي��دة للمتاجرة بتطلعات 

شعب كردستان مع بغداد«. 
االس��تفتاء  مس��ألة  ان  ويضي��ف 
واالستقالل حلم جميل ال يجب ان 
يسيس ويحزب ويجير لصالح جهة 
مح��ددة، تس��تخدمه للخروج من 
مأزق سياسي متر به، وتابع ان اقليم 
كردستان اليستطيع توزيع الرواتب 
عل��ى موظفي��ه وهو يس��تورد كل 
احتياجاته الغذائي��ة واحلياتية من 
اخل��ارج ودول اجلوار، فكيف بامكانه 

تأسيس دولة مستقلة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أفادت مصادر في الواليات املتحدة 
وس��وريا،امس اجلمعة، بأن مدينة 
امليادي��ن الس��ورية الواقع��ة قرب 
احلدود مع العراق باتت مالذ قياديي 
تنظي��م »داع��ش« بع��د املوص��ل 

والرقة. 
ونقلت وكالة »أسوش��يتد برس«، 
ع��ن املص��ادر قوله��ا إن »غالبي��ة 

قيادي��ي تنظي��م داع��ش غ��ادروا 
مدينتي الرقة الس��ورية، واملوصل 
»قيادي��ي  أن  مبين��ة  العراقي��ة«، 
داع��ش هرب��وا إلى محافظ��ة دير 
ال��زور، وأقاموا في مدين��ة امليادين 
احل��دود  م��ن  بالق��رب  الواقع��ة 

السورية العراقية«.
جدير بالذك��ر أن محافظة نينوى 
األول  تش��رين   17( من��ذ  تش��هد 

2016(، عمليات عسكرية واسعة 
الستعادة الس��يطرة على مدينة 
الت��ي  احملافظ��ة  مرك��ز  املوص��ل 
اجتاحه��ا تنظي��م »داع��ش« في 
حزي��ران 2014، ومتكن��ت الق��وات 
األمنية من حترير الس��احل االيسر 
للمدينة بالكام��ل، وتقترب حالياً 

من إعالن حترير الساحل االمين.
فيما تقوم قوات سوريا الدميقراطية 

الس��وريون  األك��راد  ميث��ل  الت��ي 
غالبيته��ا بهجوم بري على الرقة، 
وذل��ك بدع��م الطي��ران الدول��ي، 
وق��وات خاص��ة أمريكي��ة، األم��ر 
ال��ذي يثير احتجاجا لدى دمش��ق 
التي تعتبر وجود وحدات أمريكية 
في ش��مال س��وريا ونشاطها من 
دون موافقة الس��لطات السورية 

تدخال عسكريا.

بغداد ـ الصباح الجديد:
نف��ت وزارة الع��دل، ح��دوث عملية 
»هروب او تهري��ب او اختفاء« لنزيل 
من احد س��جونها، مبينة ان الوزارة 
عمل��ت م��ن خ��الل خط��ة امني��ة 
محكمة بتطبيق اس��لوب األطواق 
احملكم��ة واملتداخل��ة ملن��ع ح��دوث 

هكذا حاالت.
وقال��ت ال��وزارة ف��ي بي��ان اطلعت 

عليه »الصب��اح اجلديد«، إن »االنباء 
التي حتدثت عن ه��روب او تهريب او 
اختفاء اي نزيل من س��جون الوزارة 
سواء كان عراقياً أو من إي جنسية 
أخرى عارية عن الصحة«، مؤكدة ان 
»الهدف منها التش��ويش االعالمي 
على انتص��ارات القوات األمنية في 

نينوى«. 
ودعت ال��وزارة، وس��ائل االعالم الى 

»ع��دم االجن��رار خل��ف الش��ائعات 
واألخبار الكاذبة، والتي حتاول اجلهات 
املغرضة إشاعاتها بني احلني واالخر، 
ضمن أس��لوبها املتكرر إلثارة الرأي 
العام والتشكيك بقدرات ابناء دائرة 
االصالح والقوات االمنية«، مش��يرة 
ال��ى »أهمي��ة اعتم��اد األخب��ار من 

مصادرها الرسمية والرصينة«.
وأك��دت ال��وزارة، أنه��ا »عملت من 

خالل خطة امنية محكمة بتطبيق 
اسلوب األطواق احملكمة واملتداخلة 
والتي تشرف عليها وزارتي الداخلية 
والدف��اع لتأمني األس��وار اخلارجية 
ال��ى  باالضاف��ة  ال��وزارة  لس��جون 
منظوم��ة املراقب��ة الدقيقة والتي 
س��اهمت طيلة الفترة املاضية من 
إنه��اء ح��االت التهري��ب او الهروب 

وبشكل مطلق«.

العدل تنفي حدوث عملية هرب أو تهريب لنزيل من السجون مصادر تؤكد هرب قياديي داعش من الموصل والرقة الى الميادين

بارزاني: رفض بغداد شراكة كردستان 
دفع بنا إلى البحث عن خيارات أخرى

قال إّنه يرغب بأن يموت تحت علم االستقالل
د. عدنان السراج

كيف ميكن للعراق ان يستقل بقراره السياسي 
العراقي في اقام��ة العالقة مع أي دولة ضمن 
مب��دأ مصلح��ة البلدي��ن هذا الس��ؤال املهم 
والذي ستكون إجابته عند السيد العبادي في 

زيارته املرتقبة للسعودية.
عن��د احلدي��ث ع��ن معن��ى ترطي��ب العالقات 
وفت��ح صفح��ة جديدة يعن��ي تغيي��ر لهجة 
االعالم املتبادل من الس��لبي الى اإليجابي وان 
يت��م ترتيب زيارات بني الطرفني على مس��توى 
وزراء اخلارجي��ة وغيرهم وص��وال الى عقد لقاء 
قمة‘ولعلنا ندرك انه لم تكن هناك سابقة ان 
رئيس وزراء العراق يش��ترط بزيارته ان تسبقها 
زيارات ملسؤولني س��عوديني مثل وزير اخلارجية 
السعودي ووزير الطاقة واالستثمار السعودي 
وهذا ي��دل على السياس��ة اجلدي��دة للعبادي 
التعامل باملثل وحس��ب األعراف الدبلوماسية 

املتعارف عليها بني الدول ذات السيادة.
وعلين��ا الق��ول ان الس��يد العبادي اس��تطاع 
خلق خارطة طريق لعالقات العراق مع جيرانه 
وبخطى هادئة وثابت��ة انتجت اهتمام االخرين 
بالعراق كدولة صادقة وواثقة من نفسها، وهنا 
استطاع العراق ان يوضح للعالم ولدول اجلوار، 
ان اولويات��ه ط��رد ومحارب��ة االره��اب وصناعة 
الس��الم باملنطق��ة وه��و ب��ات ش��ريكاً فاعال 
وحيوياً بل هو محراب املواجهة ضد االرهاب مما 
عزز ثقة اجلمي��ع بعد االنتصارات الكبيرة على 

االرهاب والقضاء على داعش.
العبادي في زيارته املرتقبة للس��عودية  سوف 
يس��قط كل التس��ويقات التي كان��ت تتهم 
العراق بهربه من اش��قائه العرب وعزل العراق 
عنه��م وكذلك هو اليتبع أي سياس��ة واليتأثر 
بها.امنا مصلحة العراق هي املسؤولية الكبرى 
امام أي مس��ؤول في ادارته للملف السياسي 
وان العراق ال يري��د ان يكون طرفاً بأي خصومة 
بني دول اجلوار بل على العكس س��وف يعلنها 
صراح��ة ان مصلح��ة املنطق��ة ه��ي التعاون 
املثم��ر بني دوله وهو ما س��وف يقوم به العراق 
الن العب��ادي يعتق��د ان الع��راق ه��و املتض��رر 
األكب��ر ألي خالف ب��ني دول اجلوار وخصوصاً بني 
ايران والس��عودية والتي يرتبط العراق باألولى 
بعالقات وثيقة بش��تى اجمل��االت ويريد ان يبني 
عالق��ات متينة أيضا مع الس��عودية وكل دول 
اجل��وار لكون الع��راق يحتاج أيض��ا الكثير من 
االس��تثمارات والدع��م في اإلعم��ار واخلدمات 
ويعيد بناء منظومت��ه اجملتمعية بتعاون جدي 

من كل دول اجلوار.

جولة العبادي واستقاللية 
القرار السياسي

تقـرير

بقلم: كليفورد ماي*
ترجمة:حسني محسن

ف��ي أعق��اب الفظائع اإلرهابي��ة في 11 
الرئي��س  2001، رس��م  س��بتمبر/أيلول 
جورج ب��وش خطاً في الرم��ال. وقال “ان 
كل دول��ة، في كل منطق��ة، لديها االن 
ق��رار التخ��اذه”. “أم��ا أن تك��ون معنا أو 
مع اإلره��اب”. ومنذ ذلك احل��ني، و بنحو 
مخيب لآلمال، أكثر الدول تالعبت بهذا 
اخلط، حيث وفرت الدعم ألميركا وأعداء 

أميركا على حد سواء.
م��ع  يتعاطف��ون  ألنه��م  ه��ذا  ه��ل 
أه��داف اإلرهابي��ني أم ألنه��م يخاف��ون 
بع��ض  أن هن��اك  أم  اإلرهابي��ني؟،  م��ن 
التفس��يرات األخ��رى؟ هذا غي��ر واضح. 
لك��ن ما هو واض��ح أن��ه : ال توجد دولة 
وضعت رهاناتها على نحو أكثر فظاعة 

من قطر.
إن 313،000 مواط��ن في قطر هم أغنى 
الناس ف��ي العالم بفض��ل احتياطيات 
وهن��اك  الوفي��رة.  الطبيع��ي  الغ��از 
نح��و 2.3 ملي��ون أجنب��ي - مب��ن فيهم 
الهن��ود والنيبالي��ون والبنغالديش��يون 
والفلبينيون - يقوم��ون بالعمل الذي ال 

يريد القطريون القيام به.
م��ا ال��ذي يجع��ل م��ن قط��ر “الصديق 
والع��دو”؟ للواليات املتح��دة، من ناحية، 
تس��تضيف عائل��ة آل ثان��ي احلاكم��ة 

أكبر قاعدة جوية أميركية في الش��رق 
األوس��ط. ومن ناحية أخ��رى، فإنها متد 
اليد الكرمية حلركة طالبان، و توفر مالذاً 
لقادة حماس، و تتخذ موقفاً متسامحاً 
جتاه ممول��ي تنظي��م القاع��دة، و تدعم 
جماع��ة اإلخ��وان املس��لمني، و تنش��ر 
الفكر اإلسالمي املتطرف من خالل قناة 

اجلزيرة.
و ف��ي اآلونة األخي��رة، ضاعفت قطر من 
ه��ذا التعام��ل امل��زدوج. ففي نيس��ان / 
أبري��ل، وفقا ملص��ادر وردت في صحيفة 
فايننشال تاميز البريطانية، دفعت قطر 
ما يقارب املليار دوالر إلى إيران والقاعدة، 
و بدا هذا التمويل ظاهرياً لتأمني اإلفراج 
عن أف��راد العائلة املالك��ة و مرافقيهم 
الذي��ن اختطفوا ف��ي أثن��اء الصيد في 
العراق. وفي مايو / أيار، ذكرت الصحافة 
الس��عودية أن وزير خارجية قطر التقى 

بقاسم سليماني.
ولهذه األس��باب وألس��باب أخرى، يجب 
أن تكون قطر موضوعاً لوس��ائل اإلعالم  
والتدقي��ق العاملي. لكن ل��م يكن األمر 

كذلك. 
هل كانت تبرعاتها الس��خية لعدد من 
املراك��ز الفكري��ة املؤثرة في واش��نطن 
ومؤسس��ة  األميركي��ة  واجلامع��ات 
كلينت��ون عامالً؟ أم ه��ل لبعض النخب 
في واش��نطن و خبراء العالقات العامة 

تأثير في ذلك؟.
ع��ن  الدف��اع  مؤسس��ة  ب��دأت  وق��د 

الدميقراطيات، وهي معهد السياس��ات 
غير احلزبية و التي تأسست بعد هجمات 
11 س��بتمبر / أيلول، وه��ي منظمة لم 
تقب��ل مطلقا أي متويل من احلكومة ألي 
غرض، بدأت بدراس��ة أنشطة قطر منذ 

نصف عقد. في الشهر املاضي، وبالتعاون 
مع معهد هدسون ومركز جامعة جورج 
واش��نطن لألمن اإللكترون��ي والوطني، 
عق��دت املؤسس��ة مؤمتراً حت��ت عنوان: 
“قطر واجله��ات العاملية التابعة جلماعة 

اإلخوان املسلمني: إدارة أميركية جديدة 
تضع سياسات جديدة بعني االعتبار”.

وكان املتح��دث الرئيس��ي روبرت غيتس 
الذي خ��دم حتت حك��م ثمانية رؤس��اء 
أميركيني، وال سيما كوزير الدفاع ومدير 

اخملاب��رات املركزي��ة، قد ناق��ش بصراحة 
دعم النظام األميركي للجهات الشائنة 
وأش��ار إلى أن القاعدة العس��كرية في 
قطر ليس��ت أم��راً “ال ميكن االس��تغناء 
عنه”. من جهته إد رويس، رئيس مجلس 
اإلدارة ف��ي جلن��ة الش��ؤون اخلارجية في 
مجلس النواب أض��اف، أنه إذا لم تتغير 
الس��لوكيات القطرية، “ستكون هناك 
رغب��ة مطلقة ف��ي النظر ف��ي خيارات 

أخرى لوضع قاعدة عسكرية”.
وقال جيك س��وليفان مستش��ار األمن 
القوم��ي الس��ابق لنائ��ب الرئي��س جو 
بايدن ومستشار األمن القومي األسبق 
لهي��الري كلينت��ون “إن الوض��ع الراهن 
لتموي��ل اإلرهاب الذي ينب��ع من اخلليج، 
مبا في ذلك من قطر، غير مستدام، نحن 
نحت��اج إل��ى أن نفعل أكثر مم��ا نقوم به 

حاليا في سبيل إنهائه”.
وبع��د س��اعات م��ن املؤمت��ر األميركي-
اخلليج��ي ، أخذت األحداث مجرى غريب: 
حيث نقل تقري��ر وكالة األنباء القطرية 
الرسمية عن الش��يخ متيم بن حمد آل 
ثاني، إنتقاده للرئيس ترامب، مشيراً إلى 
الصداق��ة مع إي��ران، و مش��يداً بحركة 
حماس وأشار إلى العالقات “اجليدة” مع 
إسرائيل . وس��رعان ما ادعى املسؤولون 
القطري��ون أن التقرير كان أخباراً مزيفة 
- نتيجة لهجوم إلكتروني. لكن إذا كان 
األم��ر كذلك، من هو املس��ؤول عن هذا 

الهجوم؟ 

وقد مت ذكر كل من الس��عودية واإلمارات 
العربية املتحدة وإيران وروسيا كمشتبه 

فيهم.
وبعد بضعة أيام، س��رقت رس��ائل بريد 
إلكترون��ي من وإل��ى يوس��ف العتيبة، 
سفير دولة اإلمارات العربية املتحدة في 
واش��نطن، ثم مت نش��رها، وكانت بعض 
رسائل البريد اإللكتروني التي مت نشرها، 
بني السفير عتيبة وخبراء في مؤسسة 
الدفاع عن الدميقراطيات، و ال ميكن أيضاً 

التكهن من الفاعل هذه املرة.
و ميكنن��ا التفك��ر، ب��أن الرس��ائل قد مت 
تسليمها عمداً إلى مؤسسات إعالمية 
مغرضة ف��ي محاولة إلحراج الس��فير 
اإلمارات��ي و التبري��ر لقط��ر، ث��م فجأة، 
قطعت الس��عودية واإلمارات والبحرين 
ومصر العالقات الدبلوماس��ية والسفر 
والتج��ارة م��ع قطر وأصدرت إن��ذاراً إلى 

األمير: أثبت أنك معنا وليس ضدنا.
ومنذ ذل��ك احلني، ح��اول وزي��ر اخلارجية 
ريك��س تيلرس��ون تهدئ��ة اخلالفات في 
اخلليج. و قد كان ترامب أقل دبلوماسية، 
حيث وافق بش��دة مع السعوديني على 

أن توقف قطر متويل اإلرهاب.
ولفت��ت قن��اة اجلزي��رة إل��ى أن “التعاون 
اخلفي”، فضالً عن “التعاون الواضح” كان 

“حملة للحد من صورة وأهمية قطر”.

*عن واشنطن تاميز. 

في وقت أصبحت فيه قطر الصديق العدو للواليات المتحدة

المقاطعة الخليجية للدوحة تشّكل تحذيرًا أميركيًا أخيرًا لداعمي اإلرهاب

بارزاني

قال بارزاني انه اليفكر 
بترشيح نفسه لمنصب 
رئيس االقليم في 
االنتخابات البرلمانية 
المقرر اجرائها في 
شهر تشرين الثاني 
المقبل، مضيفًا انه لن 
يرشح نفسه لمنصب 
رئيس االقليم لوالية 
اخرى مقبلة، خالل 
االنتخابات المقبلة
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بغداد – انفجار عبوة 
ذكر مصدر امني في الش��رطة العراقية 
ام��س اجلمعة، ب��أن مدنيا قت��ل واصيب 
ثالث��ة اخ��رون بانفج��ار عب��وة ناس��فة 

شمالي بغداد.
وقال املصدر  الذي طلب عدم الكش��ف 
ع��ن اس��مه إن "عب��وة ناس��فة كان��ت 
موضوع��ة عل��ى جان��ب الطري��ق ف��ي 
منطقة ش��ط التاج��ي التابعة لقضاء 
التاجي شمالي بغداد، انفجرت فجر يوم 
ام��س م��ا ادى الى مقتل مدن��ي واصابة 

ثالثة اخرين بجروح".

ديالى – اشتباكات مسلحة 
اعلن قائد عملي��ات دجلة الفريق الركن 
مزه��ر العزاوي ام��س اجلمعة، عن مقتل 
عنصري��ن في ش��بكة خطي��رة لنصب 

العب��وات الناس��فة مرتبط��ة بتنظيم 
"داعش" في ديالى.

وقال الفريق الركن مزهر العزاوي ان "قوة 
امني��ة مش��تركة م��ن اجليش واحلش��د 
الش��عبي جنح��ت م��ن قت��ل عنصري��ن 
ف��ي ش��بكة خطي��رة لنص��ب العبوات 
الناس��فة في محيط قض��اء املقدادية، 
)35كم ش��مال شرق بعقوبة(". مضيفا 
ان "كال العنصري��ن ينتم��ان الى تنظيم 
داع��ش"، مؤك��دا أن "عملي��ة قتلهم��ا 
مت بكم��ني نوع��ي وبناء عل��ى معلومات 

استخبارية دقيقة". 

كركوك – حترير مختطفة 
افاد مصدر أمني في ش��رطة محافظة 
كرك��وك ام��س اجلمعة، بأن ق��وة أمنية 
مش��تركة متكن��ت م��ن حتري��ر طفل��ة 
مختطفة بعد س��اعات من اختطافها 

في احملافظة. 
وقال املصدر االمني الذي طلب عدم ذكر 
اسمه إن "قوة أمنية مشتركة بالتعاون 
م��ع ش��عبة مكافح��ة اج��رام كركوك 
متكن��ت، فجر يوم امس من اعتقال ثالثة 
أشخاص يشكلون عصابة بعد ساعات 
قليل��ة م��ن قيامهم باختط��اف طفلة 

صغيرة وسط مدينة كركوك". 

بابل – اعتقال مطلوبني 
اعلن��ت مديرية ش��رطة محافظة بابل، 
عن القاء القبض على عدد من املتهمني 
بينه��م مطل��وب وفق امل��ادة "4 ارهاب" 
خالل عمليات أمني��ة نفذت في مناطق 

متفرقة من احملافظة.
وق��ال مدي��ر ش��رطة احملافظ��ة الل��واء 
احلقوقي علي حسن مهدي كوة الزغيبي 
، إن مف��ارز م��ن القيادة نف��ذت عمليات 

تفتيش في مناطق متفرقة من احملافظة، 
أس��فرت عن اعتقال عدد م��ن املتهمني 
قانوني��ة  ومخالف��ات  جنائي��ة  بته��م 
متنوعة، مش��يرا الى نقل املتهمني إلى 
اجلهات ذات العالقة متهيدا الس��تكمال 

االجراءات القانونية بحقهم. 

صالح الدين – عملية امنية 
كشفت قيادة عمليات س��امراء واعالم 
سرايا السالم في محافظة صالح الدين 
ام��س اجلمعة، ع��ن متكن ق��وات امنية 
مش��تركة م��ن تفجير ثالث��ة انتحاريني 
وقتل س��تة اخري��ن قب��ل وصولهم الى 

اهدافهم في مدينة سامراء. 
وقال قائد عمليات س��امراء اللواء الركن 
عماد الزهي��ري إن "أبطال قيادة عمليات 
سامراء احبطت، فجر يوم امس هجوما 
لعناصر تنظيم داعش اإلرهابي ومتكنت 

من قتل خمس��ة انتحاريني على أس��وار 
س��امراء قبل وصوله��م الهدافهم بعد 

منتصف الليل من دون خسائر تذكر".

االنبار – عمية امنية 
عق��د مدي��ر ش��رطة محافظ��ة االنبار 
الل��واء احلقوقي هادي رزيج كس��ار امس 
اجلمعة مؤمترا امنيا مع مدير جهاز االمن 
الوطني واملفتشية والش��ؤون واخملابرات 
واجلنس��ية والدفاع املدني واملرور ومدراء 
املديريات وأم��راء األفواج وم��دراء مراكز 
الش��رطة ومدراء االقسام للوقوف على 
س��ير اخلط��ه االمني��ة لش��هر رمضان 
املب��ارك وإعداد خطة امنية خاصة بعيد 

الفطر املبارك.
ومت التأكي��د عل��ى تطبيق خطة ش��هر 
رمض��ان املب��ارك وخط��ة عي��د الفط��ر 
التش��كيالت  كاف��ة  وعل��ى  املب��ارك 

بالواق��ع  اخلط��ه  بتطبي��ق  واملفاص��ل 
امليدان��ي بالتواج��د عل��ى راس القطع و 
على الش��كل الصحيح، واهمية احترام 
املواطن واألس��لوب احلس��ن والالئق في 

التعامل معه .

ميسان – اطالق نار 
اعلن مصدر امني في شرطة محافظة 
ميس��ان ام��س اجلمعة، ب��أن مدنيا قتل 
بنيران مس��لحني مجهول��ني في احدى 

مناطق احملافظة. 
وقال املصدر  الذي طلب عدم ذكر اسمه 
إن "مسلحني مجهولني استوقفوا، في 
س��اعة متقدمة من ليلة ام��س، مدنيا 
كان يقود عجلة نوع س��ايبا قرب معمل 
الدواجن في طريق بغداد، )شمال مدينة 
العم��ارة مرك��ز احملافظ��ة(، وانزل��وه من 
العجل��ة واطلقوا النار عليه، ما اس��فر 

ع��ن مقتله في احلال". الفت��ا الى ان قوة 
امنية فرضت طوقا على املكان .

البصرة – تفجير صوتية 
اك��د مصدر محلي في دي��وان محافظة 
البص��رة ام��س اجلمعة، ب��أن مجهولني 
فج��روا عب��وة صوتي��ة عل��ى دار املدي��ر 
السابق لقسم التعاقدات ألسباب "غير 

واضحة".
وقال املصدر  الذي طلب عدم ذكر اسمه 
إن "مجهول��ني فجروا عبوة صوتية على 
دار س��كنية في حي احلس��ني تعود الى 
مدير قسم التعاقدات في ديوان احملافظة 
جعفر جمي��ل، والذي تخلى عن منصبه 
قبل أيام قليلة للتفرغ إلكمال دراسته"، 
مبيناً أن "االنفجار تس��بب بأضرار مادية 
بس��يطة في واجهة ال��دار، وال توجد أي 

إصابات".

انفجار عبوة في شط التاجي شمالي العاصمة بغداد * مقتل إرهابيين اثنين بعملية أمنية شرقي بعقوبة 
تحرير طفلة مختطفة واعتقال خاطفيها وسط كركوك * قوة أمنية مشتركة تحبط هجومًا مسلحًا على سامراء

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن��ت وزي��رة االعم��ار واالس��كان والبلديات آن 
نافع أوسي اطالق الرواتب املتأخرة ملوظفيها من 
منتسبي تشكيالت الوزارة في محافظة نينوى.
وذكرت وزيرة االعمار بحس��ب بيان العالم الوزارة 
اطلع��ت علي��ه "الصب��اح اجلدي��د"، ان "الوزارة 
قامت مبفاحتة جهاز االمن الوطني لغرض تدقيق 
املعلوم��ات االمنية ملنتس��بي فروع تش��كيالت 
ال��وزارة ف��ي محافظة نين��وى من الذي��ن قاموا 
بتأش��ير مباش��رتهم في دوائرهم لغرض صرف 

الرواتب املتأخرة اثناء فترة داعش".
واضافت "انه مت االيعاز لكافة التش��كيالت ذات 
العالق��ة باالس��راع في ص��رف الروات��ب املدخرة 
ملنتس��بي تش��كيالت الوزارة ف��ي احملافظة بعد 
ورود نتائ��ج التدقيق االمني م��ن اجلهات املعنية 
م��ن الذين لم تظه��ر عليهم مؤش��رات امنية، 
للتش��كيالت  موظف��اً   890 عدده��م  والبال��غ 
)صندوق االس��كان ، دائرة االسكان، دائرة املباني، 
دائرة الطرق واجلس��ور، دائرة االعمار الهندس��ي، 
املركز الوطني للمختبرات االنش��ائية، ش��ركة 
املنصور العامة، دائرة االشغال والصيانة، شركة 
الفاو العامة، شركة اش��ور العامة( اضافًة الى 

موظفي مكتب املفتش العام".

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن��ت الس��لطات األمنية العراقي��ة عن القاء 
القب��ض عل��ى عصابتني احداهم��ا متخصصة 
بالعملة احمللية واألخرى باالجنبية وعلى مطلوب 
وفق املادة الرابعة من قانون مكافحة اإلرهاب في 
محافظة النج��ف واالنبار والعاصم��ة االحتادية 

بغداد.
وقال املتحدث باسم وزارة الداخلية العميد سعد 
معن في بيان له،اطلعت عليه "الصباح اجلديد" 
انه  وردت معلومات الى قس��م مكافحة اجلرمية 
املنظمة/النجف األشرف عن وجود عصابة تقوم 
بتروي��ج العملة املزيفة عن طريق ش��راء دراجات 

ناريه وموبايالت.
وأضاف انه بالفعل مت التوصل الى احد املواطنني 
املتضرري��ن منه��م واحلص��ول عل��ى معلومات 
متكن��ت قواتن��ا من خالله��ا القب��ض على احد 
املتهم��ني وال��ذي اعترف صراحًة مبش��اركته مع 
متهمني اخرين بش��راء العملة املزيفة من بغداد  

مببلغ 350 الف دينار لكل مليون مزيفة.
ون��وه العميد معن الى ان��ه مت التحرك والقبض 
عل��ى باق��ي املتهم��ني الذي��ن اعترف��وا صراحة 
بالتهم��ة ومازال��ت االجراءات مس��تمرة لغرض 

بيان باقي اجلرائم .

"اإلعمار" تطلق رواتب 
موظفيها في نينوى

اإلطاحة بعصابتين 
لتزويير العملة 

األجنبية والمحلية

الملف األمني

احلكومة تعدُّ خطًة بدعم دولي
إلعمار املناطق احملررة تنتهي في 

2027
وأورد الهن��داوي أن "حتركاً دولياً س��وف 
يحص��ل خالل املدة املقبلة دعماً العادة 
اعم��ار املناط��ق احمل��ررة"، وحت��دث ع��ن 
"اجتماع في واشنطن من املؤمل عقده 
في الش��هر املقبل للدول املانحة، يليه 
اجتم��اع اخر ف��ي اس��طنبول يحضره 
تركي��ا  م��ن  ومس��تثمرون  مقاول��ون 

والعراق".
وأكد أن "اجتماعاً ثالثاً سوف يعقد في 
الكويت أما نهاية العام احلالي أو خالل 
الربع االول م��ن 2018 لتحقيق الغرض 
نفس��ه وهو احلصول على الدعم املالي 

العادة اعمار املناطق احملّررة".
"ال��وزارة  أن  إل��ى  الهن��داوي  وأكم��ل 
حالي��اً بص��دد هيكل��ة اخلط��ة وتوزيع 
االدارات ووضع اللمس��ات االخيرة بغية 
التصوي��ت عليه��ا من مجل��س الوزراء 
وتنفيذها بعد اس��تكمال حترير جميع 
املناط��ق املس��يطرة عليه��ا م��ن قبل 

تنظيم داعش اإلرهابي".
بدورها، ذكرت عضو اللجنة االقتصادية 
في مجل��س الن��واب جنيب��ة جنيب في 
تصريح إلى "الصباح اجلديد"، أن "كالم 
وزارة التخطي��ط يتمت��ع بالدق��ة على 
صعي��د حتدي��د مس��توى الدم��ار كون 
االضرار كبيرة نتيجة املعارك وتخربيب 

تنظيم داعش للبنى التحتية".
وأضافت جنيب أن "اجملتمع الدولي عليه 
تقع مسؤولية في الدعم املالي العادة 
االعم��ار ك��ون املوازن��ات االحتادي��ة غير 

كافية".
وأوضح��ت أن "الع��راق ح��ارب االرهاب 
نيابية عن العالم وعليهم دعمنا مادياً 
من أجل ازالة ضرر داعش"، مشيرة إلى 
أن "اع��ادة االعمار يش��مل ايض��اً ازالة 
االنقاض وااللغام وتهيئة االماكن لكي 
تكون صاحلة للعيش وكل ذلك يجب أن 

يدرس بنحو واقعي".
املتح��دة  أن "االمم  واس��تطردت جني��ب 
وعدت العراق مبنحه اموال من موازنتها 
كم��ا حصلن��ا عل��ى وع��ود اخ��رى من 
الوالي��ات املتح��دة االميركي��ة والدول 

االوروبية".
واوردت جني��ب أن "التح��دي االول أم��ام 
العراق يكون بانفاق االموال في محلها 
الصحي��ح، ومحاربة الفس��اد والتمتع 
بالشفافية"، منوهة إلى أن "تخصيص 
االم��وال يج��ب أن يطال ايض��اً املناطق 
التي تعرضت إلى ضرر نتيجة استقبال 

النازحني وتوفير اخلدمات لهم".

الشرطة االحتادية تسيطر على
35 % من حي الشفاء شمال 
املنطقة القدمية في املوصل

حي��ث تتق��دم وح��دات من الش��رطة 
االحتادي��ة ف��ي ح��ي الش��فاء ش��مال 
املدينة القدمية بهدف الس��يطرة على 
ضفة نه��ر دجلة وإح��كام اخلناق على 
اجلماعات اإلرهابية ف��ي محيط جامع 
النوري ، كما تواصل قواته اس��تهداف 
مقرات التنظي��م ودفاعاته بالصواريخ 
الثقيل��ة جنوب  واملدفعي��ة  املوجه��ة 

املدينة القدمية ". 

وأوض��ح " اننا نتوق��ع وجود بضع مئات 
م��ن اإلرهابي��ني غالبيتهم م��ن العرب 
واألجانب وهم محاص��رون في محيط 

جامع النوري". 
وفي اجلانب اإلنس��اني أعلن جودت عن 
فت��ح 4 ممرات رئيس��ية خل��روج املدنيني 
من املدينة القدمي��ة باجتاهاتها األربعة 
، كما كثفنا التواجد االس��تخباري في 
املناط��ق احمل��ررة ملراقبة اخلالي��ا النائمة 

املتوقعة لإلرهابيني".
 وكشف جودت في بيانه ، عن أساليب 
داع��ش ف��ي دفاعه ال��ذي يرتك��ز على 
أس��لحة القنص والعج��الت املفخخة 
الط��رق  ومفترق��ات  املبان��ي  وتلغي��م 
والتحصن في املناطق املزدحمة باملباني 

واألزقة الضيقة". 
م��ن جهته��ا أعلن��ت قي��ادة عمليات 
قادم��ون يانين��وى, أمس اجلمع��ة , عن 
حترير قرى جدي��دة من عصابات تنظيم 

داعش اإلرهابي غربي املوصل. 
وقال قائد العمليات الفريق الركن عبد 
االمير رش��يد ي��اراهلل, في بي��ان تلقت 
صحيف��ة ‘‘الصب��اح اجلديد‘‘, نس��خة 
منه, إن "قطعات فرقة املشاة اخلامسة 
عش��ر ح��ررت ق��رى البوي��ر واللزاك��ة 
والس��الم واملنص��ور غرب��ي املوصل من 

عصابات تنظيم داعش اإلرهابي". 
وأضاف ي��اراهلل, أن "القطع��ات حررت 
للتصني��ع  املنص��ور  منش��أة  أيض��اً 
العس��كري ومحط��ة تصفي��ة مي��اه 
البوير ش��رق طري��ق الكس��ك احمللبية 

غرب املوصل". 
ووجهت طائ��رات اف16 العراقية، أمس 

اجلمعة ، ضربة جوية أس��فرت عن قتل 
العش��رات من عناص��ر تنظيم داعش 
اإلرهاب��ي وتدمي��ر مقرات جتم��ع تابعة 

لهم في قضاء تلعفرغرب املوصل.
وذكرت اخللي��ة في بيان تلقت صحيفة 
‘‘الصب��اح اجلدي��د‘‘, نس��خة من��ه, أنه 
"اس��تنادا ملعلومات خلية استخبارات 
قيادة عمليات قادمون يا نينوى التابعة 
ملديرية االس��تخبارات واألم��ن طائرات 
أف 16 العراقي��ة وجه��ت ضربة جوية 
أس��فرت ع��ن تدمي��ر مخزن أس��لحة 
ومضافة ومعام��ل لتفخيخ العجالت 
تابع��ة لتنظي��م داع��ش اإلرهاب��ي في 

قضاء تلعفر". 
وأضاف البيان، أن "الضربة أسفرت أيضاً 
عن قتل العشرات من عناصر عصابات 
داع��ش االرهابية وتدمي��ر مقرات جتمع 

تابعة لهم". 
وأعلن��ت وزارة الدف��اع ، الثالثاء املاضي 
، ع��ن تدمي��ر ثالث��ة معام��ل لتفخيخ 
العجالت في قضاء تلعفر غرب املوصل 
بضرب��ات جوي��ة نفذتها الق��وة اجلوية 

العراقية.

العبادي يدعو إلبعاد اجلامعات عن 
الصراعات والنزاعات السياسية

"الش��هداء  أن  ال��ى  العب��ادي  ولف��ت 
واجلرح��ى م��ن االس��اتذة والطلبة في 
ح��وادث االره��اب زاد ابناء البل��د اصرارا 
وعزمية عل��ى النهوض واالرتق��اء بواقع 
العل��م والتعليم"، مؤك��دا أن "العراق 
اقترب كثيرا من حتقيق النصر وسيتجه 
بعده��ا لإلعمار والبناء وهو بحاجة الى 

العديد من االختصاصات، باالضافة الى 
اهمية تطوير اجلانب البحثي والعملي 

الذي يخدم البلد".
وكان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي 
دعا، ف��ي )28 ش��باط 2017(، إلى إبعاد 
اجلامعات ع��ن الصراعات السياس��ية 
وع��دم توريط الطلب��ة باخلالفات، فيما 
أكد أن اخلالفات هي من أتت ب�"داعش" 

ويريدون نقلها للجامعات.

اجلبوري يدعو من أنقرة الى مؤمتر 
عربي إسالمي يجلب السالم 

للمنطقة
، داخلي جتلى في القطيعة الش��ديدة 
بني بعض االنظمة وشعوبها مما احدث 
انزياحا عنيفا يكاد يدفع باملنطقة الى 
اتون ح��رب ال حتمد نتائجه��ا، وخارجي 
جتل��ى في املش��اريع املعلن��ة واملضمرة 
لبع��ض الق��وى الدولية ، وف��ي ما بني 
العامل��ني ، كان��ت ش��عوبنا ول��م تزل، 
تدفع م��ن دمائها الكثير وم��ن ثرواتها 
الكثي��ر، وتواجه مس��تقبال يكاد يكون 

مجهوال".
واك��د "ما احوجنا اليوم ايها االش��قاء 
واالصدق��اء ال��ى ان نخ��رج م��ن دائ��رة 
االرتياب واالرتياب املضاد، والكيد والكيد 
املضاد، والندية السياس��ية الس��لبية 
املؤجج��ة للبغض��اء والدافع��ة نح��و 
هاوي��ات التعصب اجلاهلي، وما احوجنا 
ال��ى ان نتجادل بالتي هي احس��ن، بدل 
ان نتجادل بترسانات االسلحة التي لو 
قدر المواله��ا ان تصرف عل��ى جياعنا 
ومشردينا وفقرائنا ملا بقي جائع ومشرد 

وفقير، ولش��اع في الناس سالم عميم 
وخير اعم، والنقش��عت عن س��ماواتنا 

غيوم احلقد االسود".
وأشار اجلبوري "ايها االشقاء واالصدقاء، 
لق��د مثل��ت التجرب��ة العراقي��ة بكل 
صفحاته��ا وصورها وتداخ��ل خنادقها 
وتض��اد عناصره��ا ، امنوذجا ملا ي��راد ان 
تصي��ر الي��ه املنطق��ة، حي��ث الش��د 
الطائفي املريض القائم على هرطقات 
ووع��اظ  املؤرخ��ني  واكاذي��ب  التاري��خ 
السالطني، وبلوغ هذا الشد حدا عنيفا 
اريق��ت خالله الدم��اء البريئة الطهور، 
الع��راق  وكاد  احلرم��ات،  واس��تبيحت 
ان ميض��ي ال��ى هاوية س��حيقة، لعل 
تقسيمه الى كانتونات طائفية هزيلة 
تتقات��ل في م��ا بينها نياب��ة عن االخر 

املتربص والطامع".
ولفت ال��ى ان "ما يحز ف��ي النفس، ان 
البع��ض م��ن االش��قاء واالصدق��اء ال 
يعتبر من التجربة العراقية، وال يقرأها 
قراءة حقيقية منصفة، وظل متشبثا 
برؤيت��ه االحادية، في معاجل��ة اية ازمة 
التلب��ث ان تنبج��س ع��ن ازم��ة اخرى، 
وكأن منطقتنا صارت مفقسا لالزمات 
وسوقا لتصريف اسلحة العالم املنتج 
االسلحة، بش��كليها احملرم وغير احملرم 

دوليا".
واختتم اجلب��وري كلمته بالق��ول "اننا 
في الوقت الذي نن��أى فيه عن التدخل 
في ش��ؤون اي صديق او ش��قيق، وفقا 
لدس��تور جمهورية العراق، فاننا ندعو 
ال��ى مؤمتر عربي اس��المي يكون هدفه 
االس��مى تفكيك االزم��ات في العاملني 

العرب��ي واالس��المي وتصفيره��ا متاما 
كي تعود منطقة بوابة لس��الم العالم 
وأمن��ه وليس��ت بواب��ة حل��رب كوني��ة 
محتمل��ة، فلي��س بالتهدي��د والوعيد 
وترس��انات االس��لحة يصنع الس��الم 

االنساني".

األسرة الصحفية حتتفل بعيدها 
148 وبانتصارات القّوات األمنية

وأش��اد بدور رج��ال الصحافة “في هذه 
املرحلة عل��ى وجه اخلص��وص والعراق 
يواج��ه االره��اب ب��كل ص��وره، وبهذه 
املناسبة نس��تذكر اليوم الشهداء من 
الذين  الصحفيني، مراسلني ومصورين 
س��قطوا ف��ي س��احات املع��ارك وهم 

ينقلون انتصارات قواتنا البطلة”.
نقاب��ة  ذك��رت  ذل��ك،  غض��ون  وف��ي 
الصحفيني العراقيني في بيان لها أنها 
"تس��تقبل املهنئ��ني بعي��د الصحافة 
واالي��ام  ام��س  ي��وم  من��ذ  العراقي��ة 

املقبلة".
وأضاف البي��ان أن "الفعاليات قد بدأت 
تس��تمر اليام وتنته��ي باقامة كرنفال 
عراق��ي كبير تنظم��ه النقابة يحضره 
شخصيات اعالمية وثقافية وسياسية 
عراقية وعربية واجنبية مبشاركة االف 

الصحفيني العراقيني".
العراقي��ون  الصحفي��ون  ويحتف��ل 
ب�"العيد الوطني للصحافة العراقية" 
في ذكراها الثامنة واألربعني بعد املائة، 
حي��ث أعلن ع��ن انط��الق أول صحيفة 
"ال��زوراء" ف��ي العاصم��ة بغ��داد عام 
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نينوى ـ خدر خالت:

بالرغ��م م��ن التحس��ن امللح��وظ 
للكهرباء الوطني��ة مبدينة املوصل 
احمل��ررة بنح��و ش��به كام��ل، ف��ان 
اصحاب املولدات االهلية ال يكترثون 
بذلك ويسعون للحصول على اكبر 
قدر ممكن من االم��وال من االهالي، 
االقتصادي  الوض��ع  مراع��اة  وعدم 
الغلب سكان املدينة، فيما يسعى 
مجلس احملافظة ال��ى ضبط ايقاع 
االسعار وانصاف االهالي واصحاب 

املولدات.
وفي ظل غي��اب أي قان��ون يضبط 
واحمل��ال  املس��اكن  اس��عار جتهي��ز 
التجاري��ة بالكهرباء م��ن املولدات 
االهلي��ة، ومع التباي��ن الواضح في 
س��اعات جتهيز االحياء الس��كنية 
بالكهرباء الوطنية، السباب عديدة، 
لعل ابرزها تضرر الش��بكات بفعل 
العملي��ات احلربية التي حدثت ابان 
حتري��ر املدين��ة، ف��ان س��عر االمبير 
الواحد اجملهزة م��ن املولدات يتراوح 

بني 8 االف دينار الى 18 الف دينار.
يق��ول الناش��ط املوصل��ي محمد 
حسني احليالي ل� "الصباح اجلديد" 
الكهرب��اء  ان "مش��كلة تس��عير 
االهلي��ة  املول��دات  م��ن  املنتج��ة 
ف��ي مدين��ة املوصل ترتب��ط بعدة 
عوام��ل، اهمها س��اعات التجهيز 
والتش��غيل، فضال عن اوقاتها، مع 
االخذ بنظ��ر االعتبار اننا في فصل 
اعطال  واملولدات تصيبها  الصيف 
امللحوظ  االرتف��اع  بس��بب  عديدة 

بدرجات احلرارة".
واضاف "العام��ل الثاني والبارز هو 
الوق��ود الصحاب  توفي��ر  مس��ألة 
املولدات، فهنالك من يقول انه يتم 
جتهي��ز اصح��اب املول��دات بالوقود 
باس��عار بخس��ة او رمزي��ة، فيم��ا 
املول��دات يزعمون  بعض اصح��اب 
انهم يشترون الوقود بأسعار جتارية 
وان م��ا يتم جتهيزهم ب��ه من قبل 

املصادر احلكومية غير كاٍف".
واشار احليالي الى انه "من الضرورة 
مبكان االش��ارة الى انه ال يوجد اية 
الكهرباء  احم��ال عل��ى ش��بكات 
بس��بب توقف الغالبي��ة العظمى 
وبالتالي  واملصان��ع،  املعام��ل  م��ن 

ف��ان الكهرب��اء الوطنية تس��تمر 
لعدة س��اعات تتراوح ب��ني 12 الى 
16 ساعة يوميا، وينبغي باصحاب 

املولدات مراعاة هذه املسألة".
مبينا ان "التباين في س��عر االمبير 
الواح��د ف��ي جانبي املدين��ة والذي 
يت��راوح ب��ني 8 ال��ى 18 ال��ف دينار 
يشير الى وجود شيء من الالمباالة 
من قبل اصح��اب املولدات االهلية، 
ورمبا يعكس ايضا ضعف القانون او 
ضعف م��ن يطبقه، ومن املرجح ان 
ال يلتفت الي قرار بضبط االس��عار 
اصح��اب املول��دات، وق��د يس��مع 
املواط��ن منه��م عب��ارة )اس��حب 
خطك( اذا ما اعترض على االسعار 

او على ساعات التشغيل".
من جانبه، يعكف مجلس محافظة 
نين��وى على ضبط ايقاع االس��عار 
املنتج واملس��تهلك، لكن  وانصاف 

هذه الطموح��ات تصطدم بالواقع 
ال��ذي ما زالت قبض��ة القانون فيه 
ليس��ت باملس��توى املطلوب، على 
اعتب��ار ان هنالك ام��ور اخرى اكثر 

ذات اهمية.
 وبحس��ب املكتب اإلعالمي لرئيس 
مجلس احملافظة  فقد ترأس السيد 
رئي��س مجل��س  الكيك��ي  بش��ار 
األربع��اء  ي��وم  نين��وى  محافظ��ة 
14\6\2017اجللس��ة  املص��ادف 
االعتيادي��ة املرقم��ة 61 ف��ي مق��ر 
اجملل��س باملوصل،وحض��ر اجللس��ة 
مدير كهرباء نينوى الس��يد احمد 
امجد ورئيس جلنة املولدات التابعة 

حملافظة نينوى .
وجاء في محاور اجللسة بخصوص 
انص��اف املواطن��ني فيم��ا يتعل��ق 
والتنس��يق مع  املولدات  بكهرب��اء 
الكهرباء الوطنية ومتت املناقش��ة 

والتصويت على ما يأتي:
1 - يكون الدفع للمشتركني نهاية 
كل شهر مع ضمان حقوق اصحاب 

املولدات بضمانة صاحب الدار.
2 - الس��عر لالمبي��ر الواحد يكون 
موحد ويحس��ب على عدد ساعات 

التشغيل الفعلي للشهر الواحد.
3 - ال��زام اصحاب املول��دات بوضع 
مقايي��س التش��غيل خ��الل م��دة 

اقصاها 1/7 /2017.
4 - ال��زام احملافظ��ة بالبح��ث ع��ن 
الكهربائي��ة  الطاق��ة  مص��ادر 

ومستلزماتها.
5 - تكلي��ف جلن��ة الطاق��ة باعداد 
تقري��ر مفاحت��ة وزارة النف��ط حول 
اس��باب تقلي��ل حصة نين��وى من 
جتهي��ز زي��ت الغ��از وع��دم جتهي��ز 

احملافظة باملنتوج اجملاني.
6 - تخضع عمليات سحب اخلطوط 

الكهربائي��ة للموافقة االمنية من 
مركز الشرطة.

7 - ال��زام محاف��ظ نين��وى مبفاحتة 
وزارة الهج��رة واملهجري��ن بتوفي��ر 
مول��دات كهربائية ل��كل اخمليمات 
الت��ي يتواجد فيه��ا النازحني ومن 
ضمنها مخيمات اقليم كردستان.

8 - ال��زام مديرية الكهرباء بتجهيز 
اخمليمات بالكهرباء الوطنية.

9 - ال��زام جلن��ة املول��دات بتق��دمي 
املوجود  الدقيق��ة عل��ى  البيان��ات 

الفعلي للمولدات في احملافظة.
وصوت اجمللس على تأجيل املناقشة 
والتصوي��ت على الفق��رات االخرى 
املدرجة ضمن ج��دول االعمال الى 

اجللسة املقبلة
فيم��ا اعلن رئي��س جلن��ة املولدات 
املركزي��ة ف��ي نين��وى عل��ي يونس 
ان��ه و بتوجي��ه م��ن احملاف��ظ نوفل 

الس��لطان قد مت تعديل تس��عيرة 
االمبير ملولدات املشتركني االهلية 
لش��هر حزي��ران و ذل��ك ف��ي اثناء 
عق��د اجتماع م��ع رؤس��اء الدوائر 
في دي��وان احملافظ��ة ، حيث خلص 
االجتم��اع ب��أن املناط��ق اخملدوم��ة 
بالكهرب��اء الوطنية في الس��احل 
االيسر س��يكون تس��عيرة االمبير 
فيها 30000 آالف دينار عراقي خالل 
شهر حزيران اجلاري ، فيما ستكون 
تس��عيرة االمبير ف��ي املناطق غير 
اخملدوم��ة بالكهرباء الوطنية والتي 
تشمل #الس��احل_االمين بالكامل 
وبع��ض مناطق الس��احل االيس��ر 
6400 دين��ار خ��الل حزي��ران اجلاري ، 
مبينا ان مدة التش��غيل س��تكون 
من الس��اعة الثانية ظه��راً وحتى 
الس��اعة الثاني��ة عش��ر لي��ال مع 

ساعتني استراحة.

ناشط موصلي: 
مشكلة تسعير 
الكهرباء المنتجة 
من المولدات األهلية 
في مدينة الموصل 
ترتبط بعدة عوامل، 
أهمها ساعات 
التجهيز والتشغيل، 
فضال عن أوقاتها، 
مع األخذ بنظر االعتبار 
أننا في فصل الصيف 
والمولدات تصيبها 
أعطال عديدة بسبب 
االرتفاع الملحوظ 
بدرجات الحرارة

أصحاب املولدات في املوصل

مجلس محافظة نينوى يسعى لضبط إيقاع األسعار

مناشدات بوضع حد لـ"جشع" أصحاب المولدات بالموصل
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بغداد ـ الصباح الجديد:

والش��ؤون  العم��ل  وزارة  اطلق��ت 
االجتماعي��ة  االعان��ة  االجتماعي��ة 
ل���)10( االف و676 مس��تفيدة ف��ي 
بغداد واحملافظات ضمن امللحق الرابع 

للدفعة الثانية من عام 2017 .
وقال��ت مدي��رة ع��ام دائ��رة احلماي��ة 
االجتماعي��ة للمرأة في الوزارة عطور 
حس��ن املوس��وي ان ال��وزارة وحرصا 
منه��ا عل��ى ايص��ال مبال��غ االعانة 
للفق��راء وخاص��ة خ��ال ايام ش��هر 
رمضان الفضيل عملت على تكثيف 
اجلهود م��ن اجل اجناز عمليات حتديث 
االعتراض��ات  واس��تقبال  البيان��ات 
كي يتم اطاق االعانات على ش��كل 
ماح��ق، ولغاي��ة ي��وم 13 اجل��اري ومت 
اط��اق اربعة ماحق ضم��ن الدفعة 

الثانية لعام 2017. 
واضافت املوس��وي ان الوزارة اطلقت 
االعانة ل�)10( االف و676 مس��تفيدة 

وتوقف��ت  بطاقاته��ن  اغلق��ت  مم��ن 
رواتبهن في بغ��داد واحملافظات لعدم 
حتدي��ث بياناتهن، مش��يرة الى ادخال 
معلومات اس��تمارة البحث امليداني 
)pmt( له��ن في واجهة البرنامج بعد 

اجراء املسح امليداني لهن. 
واوضح��ت ان املس��تفيدات اللوات��ي 
اطلق��ت له��ن االعان��ة توزع��ن ب��ن 
)2626( مم��ن ظهرت لهن في ش��ريط 
الراتب عبارة )فوق خط الفقر( وقدمن 
اعتراضاً ، و)8050( ممن حدثن بياناتهن 
وعناوينه��ن ، الفت��ة ال��ى ان��ه يحق 
للمس��تفيدة تقدمي االعت��راض عند 
ظهور عبارة )فوق خ��ط الفقر( وفقا 
للقانون خال ش��هر من تاريخ ظهور 
العب��ارة او التبلي��غ ، داعي��ة جمي��ع 
املستفيدات ممن لم يحدثن بياناتهن 
لإلس��راع في حتديثه��ا الن آخر موعد 
الش��هر  منتص��ف  كان  للتحدي��ث 
اجلاري وبعدها يس��قط حق املطالبة 

باإلعانة وستقطع نهائياً.
عل��ى صعيد متص��ل اعلن��ت هيئة 
واالحتياج��ات  االعاق��ة  ذوي  رعاي��ة 

اخلاص��ة ف��ي وزارة العمل والش��ؤون 
االجتماعية اط��اق دفعة جديدة من 

رات��ب املع��ن املتف��رغ للمدنين في 
محافظ��ات )كرك��وك ، والديواني��ة ، 

واملثن��ى ( بعد ش��مولهم باملادة )19( 
اخلاص��ة باملعن املتفرغ م��ن القانون 

رق��م ) 38 ( لس��نة 2013 واكمالهم 
جميع االجراءات املطلوبة للش��مول 

بالقانون املذكور.
وقال رئي��س الهيئ��ة القاضي أصغر 
عبد الرزاق املوسوي ان الهيئة باشرت 
بتوزيع دفعة جدي��دة من راتب املعن 
املتفرغ ب��ن املدنين وبواق��ع )2154( 
مستفيدا توزعوا بن ثاث محافظات 
هي ) كرك��وك ، والديوانية ، واملثنى ( 
بع��د اج��راء الفح��ص واملعاينة من 
قب��ل اللج��ان الطبي��ة املعتمدة من 
قبل الهيئة وش��مولهم براتب املعن 
املتف��رغ على وف��ق القان��ون املذكور 

انفا.
وب��ن املوس��وي ان املس��تفيدين من 
محافظ��ة كرك��وك البال��غ عددهم 
بتس��لم  باش��روا  )623( مس��تفيدا 
مس��تحقاتهم في مرك��ز محافظة 
كرك��وك / ح��ي الواس��طي / مرك��ز 
تأهيل املعوقن ، اما بالنسبة حملافظة 
الديوانية فكان عدد املستفيدين من 
راتب املعن املتفرغ )943( مس��تفيدا 
يتسلمون مس��تحقاتهم في املركز 

الوطني لرعاية املواهب الرياضية في 
حي العروبة مقابل نقابة املهندسن 
/ ق��رب اذاعة الديوانية ، وفيما يخص 
محافظة املثنى بلغ عدد املستفيدين 
املش��مولن برات��ب املع��ن املتف��رغ 
)588( مس��تفيدا يتسلمون رواتبهم 
ف��ي مرك��ز محافظة املثن��ى / قاعة 
الوقف الش��يعي / قرب دائرة الرعاية 

االجتماعية.
واض��اف رئيس الهيئ��ة ان آلية توزيع 
الرواتب بن املس��تفيدين املشمولن 
برات��ب املع��ن املتف��رغ ه��ي اآللي��ة 
السابقة نفسها في بقية احملافظات 
اذ تك��ون املراجع��ة بحض��ور املع��ن 
فق��ط من دون احلاج��ة حلضور املعوق 
االربعة االصلية  مع املستمس��كات 
واملص��ورة للطرفن )املع��ن واملعوق( 
وص��ور عن التقرير الطب��ي، الفتا الى 
منش��ورة  املس��تفيدين  اس��ماء  ان 
في املوق��ع االلكترون��ي والصفحات 
الرس��مية ل��وزارة العمل والش��ؤون 
االجتماعية وموق��ع هيئة رعاية ذوي 

االعاقة واالحتياجات اخلاصة.

لتحسين أداء شبكات التوزيع والقضاء على الضائعات

محليات 4

بغداد ـ الصباح الجديد:   

الهندس��ية  امل��اكات  تواص��ل 
وزارة  ف��ي  واحلرفي��ة  والفني��ة 
الكهرباء ش��ن حم��ات مكثفة 
لرف��ع التج��اوزات احلاصل��ة على 
الش��بكة م��ن قب��ل املواطن��ن 
ف��ي مناط��ق متفرقة ف��ي مركز 
الك��رخ ومناطق األط��راف والتي 
باتت تش��كل عائقاً أم��ام تدفق 
واس��تمرارية التي��ار الكهربائ��ي 
وتاف��ي ح��االت إنقط��اع التي��ار 
الكهربائ��ي خارج أوق��ات برنامج 
القط��ع املعل��ن وال��ذي تتطلبه 

ظروف منظومة الكهرباء .
وقال املهندس عمر رش��يد خلف 
مدي��ر توزي��ع كهرباء الك��رخ أن 
والفني��ة  الهندس��ية  ماكات��ه 
واحلرفي��ة في القطاعات ش��نت 
التجاوزات  وإزال��ة  لرف��ع  حمات 
احلاصل��ة على ش��بكات التوزيع 
املناط��ق اخلاضع��ة حل��دود  ف��ي 
مس��ؤولية مديريته مع مصادرة 
امل��واد املس��تعملة ف��ي التجاوز 
وقد حقق��ت إجن��ازات كبيرة في 
ذل��ك ش��ملت مناط��ق اخلضراء  
البيط��ري  والط��ب  والعامري��ة 
كذل��ك رفع التج��اوزات احلاصلة 
عل��ى املغذي��ات 5 أندل��س و 10 
أندلس ومغذي 8 و 4البان كذلك 
رفع تبادل التغذية على املغذي 5 
أبومنيصير  متنقلة في منطقة 
األولى ومغذي 15 خان ضاري فيما 
مت رف��ع 140 حالة جتاوز في احملات 
الس��كنية 631و633و634و640 و 

611و612 .
وأش��ار  املهن��دس عم��ر أن تلك 
احلم��ات ستس��تمر عل��ى مدار 
يت��م  حت��ى  املقبل��ة  األس��ابيع 
تنظي��ف الش��بكات ومب��ا يكفل 

التي��ار  وأس��تمرارية  دميوم��ة 
املناطق  في  وخاص��ة  الكهربائي 
الت��ي تعاني م��ن األختناقات في 
التي��ار الكهربائي نتيجة الطلب 
املتزاي��د عل��ى الطاق��ة خاص��ة 
ونحن مع بداية موس��م الصيف 
حيث أرتفاع درجات احلرارة لتصل 
في بعض األحاي��ن الى معدالت 
مرتفع��ة تتج��اوز األربعن مئوية 
مم��ا يضطر املواطن الى تش��غيل 
أجه��زة التكيي��ف والتبريد التي 
وأن  متاح��ة   طاق��ة  تتطل��ب 

الشبكات التي تثقلها التجاوزات 
تك��ون ه��ي معرضة ال��ى خروج 
مغذياته��ا ع��ن العم��ل لكث��رة 

الضائعات .
وأكد مدير توزي��ع كهرباء الكرخ 
املركز أن احلم��ات تضمنت عددا 
م��ن البناي��ات والدور الس��كنية 
بس��بب الربط املباش��ر ، والديون 
، ورص��دت من خاله��ا 140 حالة 
جتاوز ، ومصادرة قابلوات ، واساك 
مختلف��ة االحج��ام ، واالن��واع ، 
ووفرت طاقة متاحة كما رافقتها 

حالة ترشيد مسائية ، حيث متت 
مص��ادرة اجهزة ان��ارة ذات اجلهد 
العال��ي ، وال��زام اصح��اب احملال 
التجاري��ة بااللت��زام بالترش��يد ، 
والتقلي��ل م��ن االس��راف كونها 

متثل حالة حضارية 
وأضاف املهندس عمر ان هذه هذه 
االجراءات الضرورية تأتي من اجل 
احملافظ��ة على دميومة اس��تقرار 
التيار الكهربائي كما أن مجاميع 
الصيانة قد متكنت  من استبدال 
مختلف��ة  مح��والت  ونص��ب 

الس��عات لفك االختناقات ، الى 
وقابلوات  استبدال اساك  جانب 
للضغط��ن العال��ي والواط��ىء 
ألعمال الصيانة اليومية ، اضافة 
الى صيان��ة 40 محولة في ورش 
التصلي��ح ، فضاً عن املباش��رة 
بتحس��ن الش��بكة الكهربائية 
في مناطق النصر والس��ام وابي 
غري��ب  والعامري��ة ، واس��تبدال 
وقابل��وات   ، التالف��ة  االعم��دة 
مبروم��ة لف��ك االختناق��ات في 
قري��ة الزي��دان والذه��ب األبيض 

وأب��و منيصيرواحلمدانية  ونصب 
محوالت في احملات 633 ، 631 .

ودع��ا املهن��دس عم��ر الرش��يد 
املواطن��ن ال��ى اتب��اع اس��اليب 
الترشيد في أس��تهاك الطاقة 
م��ن أجل توفير طاق��ة كهربائية 
متاحة تس��هم في سد النقص 
احلاصل في األنتاج نتيجة الطلب 
املتزايد وكثرة أستعمال املواطنن 
الجه��زة التبريد الت��ي تصنع في 
مناشىء غيرمعرفة عاملياً ورديئة 

الصنع .

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن��ت الش��ركة العام��ة لتج��ارة 
احلبوب في وزارة التجارة عن مواصلة 
اس��طول النق��ل التاب��ع للش��ركة 
مناقل��ة احلنط��ة احمللية املتس��لمة 
من املراكز التسويقية التابعه لفرع 

الشركة في واسط.
واوضح مدير عام الش��ركة املهندس 
هيث��م جمي��ل اخلش��الي ان عملية 
املناقلة تأتي من اج��ل توفير طاقات 

خزني��ة للكمي��ات التي لم تس��وق 
في احملافظ��ة اضافة الى تعزيز خزين 
احملافظ��ات بكمي��ات مناس��بة م��ن 
احلنط��ة، مضيف��اً  بان��ه مت مناقل��ة 
احلنطة احمللية من املراكز التسويقية 
اخلارجي��ة التابعه لفرع واس��ط الى 
محافظ��ة البصرة وكذل��ك مناقلة 
كمي��ات م��ن س��ايلو الصوي��ره الى 
مواق��ع بغداد مبوجب خط��ة املناقلة 

التي اعدها قسم التسويق.

م��ن جان��ب اخر تفق��د املدي��ر العام 
للشركة س��ايلو الدوره ملتابعة سير 
العم��ل لنصب البواب��ة االلكترونية 
في الس��ايلو واالطاع عل��ى مراحل 

االجناز التي وصل اليها املشروع .
على صعي��د متص��ل اعلن��ت دائرة 
الرقاب��ة التجاري��ة واملالية ف��ي وزارة 
التج��ارة عن ضبط عدد من اخملالفات 
ل��وكاء ومطاحن اهلي��ة وحكومية 
مخالف��ة    )63( تس��جيل  مت  حي��ث 

مخالف��ة  و)19(  التموي��ن  ل��وكاء 
للمطاحن احلكومية واالهلية لشهر 

ايار املاضي
واوض��ح مدي��ر ع��ام الدائرة حس��ن 
وزارة  ف��ي  اخلب��ري  للمرك��ز  فرح��ان 
التجارة ان الفرق الرقابية في الدائرة 
كثفت جوالتها امليداني��ة في بغداد 
  )428( واحملافظ��ات حي��ث حقق��ت  
زي��ارة ل��وكاء التموي��ن  و)118( زيارة 
للمطاحن االهلية واحلكومية و)161( 

زيارة ملرك��ز متوين و)40( زيارة لس��وق 
محلي��ة وكذلك )211( زيارة  جملمعات 
اخملازن الغذائية واالنشائية اضافة الى 
)23( زي��ارة لاس��واق املركزية و)184( 
زيارة لس��ايلوات احلب��وب اضافة الى 
استقبال 56 شكوى من املواطنن مت 
خالها رصد 15 مخالفة ومت مفاحتة 
قس��م الش��كوى في الوزارة التخاذ 

االجراءات املطلوبة بحقها.
واضاف املدير العام ان قسم الرقابة 

املالي��ة قام باجراء تدقيق الس��لف 
عدد )12( وتدقيق )11( عقدا وتدقيق 
)3( محاض��ر جلان فت��ح العطاءات 
وتدقيق )3( محاض��ر جلان املراجعة 
وتدقي��ق تضامن عدد  واملصادق��ة 
 )8( ع��دد  مديوني��ة  وتدقي��ق   )71(
وتدقي��ق )84( كتابا للديوان وتدقيق 
)13( محاض��ر ش��طب وتدقيق )5( 
معام��ات جباي��ة مراك��ز متويني��ة 

وتدقيق )6( حوافز املساندين.

الناصرية ـ علي حسين: 
أعلن��ت وزارة النق��ل ع��ن ارتفاع��اً 
املس��افرين  أع��داد  ف��ي  ملحوظ��اً 
والرحات الدولية واحمللية التي تقلع 
وحتط في مط��ار الناصري��ة الدولي 

خال األشهر الثاثة املاضية. 
وق��ال وزي��ر النق��ل كاظ��م فنجان 
احلمام��ي بأن مجم��وع الرحات من 
وإل��ى مط��ار الناصري��ة بل��غ ) 48 ( 
رحلة داخلي��ة وخارجية ، فيما وصل 

عدد املس��افرين فيه إلى نحو )  607 
( مس��افرين ي غضون أقل من ثاثة 

أشهر على افتتاحه.
وأك��د احلمامي أنه يوجد إقبال كبير 
من املسافرين على استعمال النقل 
اجلوي عب��ر مطار الناصرية ، مضيفا 
ان هناك تخفيضات ألسعار التذاكر 
وتوفير سبل الراحة لتلبية احتياجات 
االرتفاع في عدد املسافرين املتزايد ، 
مشددا على أهمية أن يصبح مطار 

الناصري��ة رائداً في مج��ال الطيران 
منخفض التكلفة.

املط��ار  ان  النق��ل  وزي��ر  وأض��اف 
دولي��ة  رحل��ة  سيش��هد إضاف��ة 
جديدة بعد عيد الفطر املبارك إلى 
جان��ب الرحلة اخملصصة للعاصمة 
اإليرانية طهران كل أسبوع ، مبينا 
ان محافظة ذي قار تش��هد رحات 
دولية اسبوعياً إلى طهران وداخلية 

إلى بغداد وأربيل.

بغداد ـ حسين حسن*
للتنمية  العامة  املديرية  ش��اركت 
الصناعي��ة احدى تش��كيات وزارة 
الصناعة واملعادن ف��ي الندوة التي  
نظمه��ا اجلهاز املرك��زي للتقييس 
والس��يطرة النوعي��ة خال ش��هر 
نيس��ان املاضي حتت عنوان )تطبيق 
املطابق��ة(   اس��تدامة  انظم��ة 
بحض��ور مجموع��ة م��ن اصحاب 

مشاريع القطاع اخلاص .

وقال مدي��ر عام املديري��ة املهندس 
س��ام س��عيد احمد ف��ي تصريح 
ملركز االعام والعاقات العامة في 
ال��وزارة ان الهدف م��ن هذه  الندوة 
هو تطبيق نظام اجلودة في معامل 
القطاع اخل��اص بالتحديد والفائدة 
االقتصادي��ة الت��ي تنت��ج عنه من 
خال الشرح املفصل الذي شهدته 
الن��دوة ع��ن تطبي��ق ه��ذا النظام 
الذي يحقق املتطلبات واملواصفات 

املطلوبة داخل املشاريع الصناعية 
على املدى البعيد لي��س بالضرورة 
بصورة آنية ولكن بصورة مستمرة 
وطرق اثب��ات املواصف��ة واهميتها 
س��واء ع��ن طري��ق االختب��ار ملنتج 
مح��دد التفتي��ش ال��ذي يش��مل 
جميع محتويات املشروع الصناعي 
ومن ثم منح الشهادات للمشاريع 

املطابقة .
*اعالم الصناعة 

مطار الناصرية يشهد ارتفاعًا 
في عدد الرحالت والمسافرين

التنمية الصناعية تشارك في ندوة 
تطبيق نظام الجودة في المعامل 

ضبط 82 مخالفًة للوكالء والمطاحن الحكومية واألهلية 

»التجارة« تعلن استمرار مناقلة الحنطة المحلية من واسط إلى بقية المحافظات

وزارة الكهرباء تشّن حمالت مكّثفة لرفع وإزالة التجاوزات

شنت المالكات 
الفنية والهندسية 

في وزارة الكهرباء 
حمالت لرفع وإزالة 
التجاوزات الحاصلة 

على شبكات التوزيع 
في مناطق مركز 
الكرخ واالطراف 
ومصادرة المواد 

المستعملة في 
التجاوز

مدير توزيع كهرباء الكرخ املركز يشرف على حمالت رفع التجاوزات 

الصحة .. والفيزياء 
الطبية 

إستبش��رنا خيراً حينما أخبرتن��ي أبنتي التي كان 
نصيبها ف��ي القب��ول املركزي هو جامع��ة بغداد 
كلي��ة العلوم بنات واس��تقر بها احلال في قس��م 
الفيزي��اء كونه��ا متأخرة في إجراءات التس��جيل 
للظروف األمنية احلرجة التي كانت متر بها الباد .. 
البشرى كانت أنها أختصت في )الفيزياء الطبية 
( التي مت إس��تحداثها من ضمن اجملموعات الطبية 
في الس��نة الرابعة من دراس��تها وحسب األتفاق 
ب��ن وزارة التعليم العال��ي والبحث العلمي ووزارة 
الصح��ة أب��ان حقب��ة الوزير الس��ابق ع��ام 2014 

. -2015
إذ ينص القرار على تعين اجملموعة املكونة من 16 
طالبة مركزياً من قبل وزارة الصحة ومؤسساتها 
حصراً ومت أخذ تعهدات خطية من الطالبات بذلك 

.
ولك��ن ذل��ك األستبش��ار والفرح��ة س��رعان م��ا 
تاش��ت وذهب��ت أدراج الرياح بع��د التخرج للعام 
الدراس��ي 2014-2015 وبعد قض��اء فترة التدريب 
في املستش��فيات واملؤسس��ات الطبية ، عندما 
صدمت اجملموعة الطبية ) للفيزياء الطبية ( بالغاء 
قرار التعين مركزياً من قبل وزارة الصحة.. ومت ترك 
املوضوع واألجتاه للتقدمي على ماك الوزارات األخرى 
فكان اجلواب أن تعين الفيزياء الطبية مركزياً من 

قبل وزارة الصحة .
ومنذ ذلك احلن لم نحصل على أية نتيجة أو جواب 
ش��اف حلل هذه القضية .. وأنا كوالد أريد كبقية 
اخللق أن أؤمن مس��تقبل أبنت��ي بعد أن صرفت دم 
قلبي كما يقال من أجل أن تكمل دراستها وجاءت 
بنتيجة مش��رفة وه��ي من العش��رة األوائل على 

جامعتها .. 
وص��رت أبح��ث عن م��ن يس��اعدني م��ن املعارف 
واألصدقاء فذهبت الى الزميل النائب علي الشاه 
رئيس شبكة األعام العراقي الذي تكرم مشكوراً 
بأرس��ال الطلب الى مكتب وزي��رة الصحة ولكن 
لم يحصل على نتيجة ج��زاه اهلل خيراً وكتب له 
التوفي��ق والنجاح ثم قص��دت مكتب رئيس جلنة 
النزاه��ة البرملاني��ة النائب طال خضي��ر الزوبعي 
الذي استقبلني مشكوراً ورحب بي مع مجموعة 
كبيرة م��ن املواطنن ووعدني خيراً أس��ال اهلل أن 
يوفقه ويس��دد خط��اه ملا فيه اخلير البناء ش��عبه 

وعمومته ..
بعده��ا وألن��ي م��ن األس��رة الصحفي��ة وخدمت 
املس��يرة أكثر من أربعن عاماً التجأت الى الزميل 
الدكت��ور أحمد الدايني مدير أع��ام وزارة الصحة 
الذي حاول مس��اعدتي على قدر صاحياته وعلى 
م��دى أكثر من عام ولم تفلح محاوالته .. ثم مدير 
ش��ؤون املواطن��ن الدكتور رف��اق األعرج��ي الذي 
نصحني ب��أن أكتب طلب��اً خطياً ووعدن��ي بأبداء 
املس��اعدة املمكن��ة م��ع تأكي��ده ان الضوابط ال 
تسمح باجراء اي مقابلة مع الوزيرة ... وأود األشارة 
الى جهود زميلي الدكتور س��يف مدير إعام وزارة 
الصح��ة اجلديد الذي غمرني بفيض أخاقه ونبله 
وكرمه العربي األصيل والذي أكدت له أستعدادي 
لتقدمي أي مساعدة في سبيل خدمة أعام الوزارة 
وإبراز جهودها الكبيرة في خدمة القطاع الصحي 

في عموم بادنا احلبيبة.
ومما تقدم .. فأني أس��وق ذل��ك وكلي أمل بأن تنظر 
معالي وزيرة الصحة الدكتورة عديلة حمود حسن 
الى هذه القضية بعن األبوة والرحمة التي قدمها 
اهلل عل��ى الكثير من املس��ائل .. وجت��د حاً لهذه 
املش��كلة خاص��ة وأن جميع مجموع��ة الفيزياء 
الطبية ق��د أكملن تدريباتهن في املستش��فيات 
احلكومي��ة على أجهزة الدوبلير والرنن والس��ونار 
وغيره��ا .. بهدف تعيينه��ن لتأدية واجباتهنت جتاه 
املواطن��ن م��ن خال ه��ذه املهنة الش��ريفة وفي 
الوقت ذاته لتوفير لقمة العيش لهن ولعائاتهن.

واهلل من وراء القصد ...

تقرير

إطالق اإلعانة للدفعة الثانية من الملحق الرابع للحماية االجتماعية
دفعة جديدة من راتب المعين المتفرغ للمدنيين

محمود خيون 
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البصرة - سعدي علي السند:

 الزي��ارات املتعاقب��ة والتوجيهات 
املهمة لوزير النقل الكابنت كاظم 
فنجان احلمامي واملتابعة احلثيثة 
من قبل مدير عام املوانئ العراقية 
رئيس املهندس��ن رياض س��وادي 
شمخي ومعاونيه وهمة املالكات 
املتخصص��ة العامل��ة في عموم 
مناطق عمل الشركة استطاعت 
الش��ركة العام��ة ملوان��ئ العراق 
النق��ل  وزارة  تش��كيالت  إح��دى 
العراقي��ة أن حتقق اجن��ازات كبيرة 

ومتميزة في مهام عملها.
املس��ؤولون املينائي��ون واملتابعون 
حلركة العمل في ش��ركة املوانئ 
أكدوا ان األشهر القليلة املاضية 
) ش��باط ، آذار ، نيسان ( مت حتقيق 
ق��ل  تقليدي��ة  ليس��ت  اجن��ازات 
العراقية  الش��ركات  في  نظيرها 
والعاملية بس��بب اجله��د املبذول 
والتخطيط الدقيق لكل مفاصل 
العم��ل وفي ش��تى التخصصات 
املينائية وهمة اجلميع في حتقيق 
املزي��د من الفعاليات واألنش��طة 
التي جتع��ل من املوان��ئ العراقية 
موان��ئ اخلطوات اجلدي��ة املباركة 

في اإلجناز .

أرقام كبيرة :
»الصب��اح اجلدي��د« اطلعت على 
تقاري��ر مفرح��ة في ه��ذا اجلانب 
ومنها على س��بيل املث��ال ارتفاع 
والتفريغ  نسبة عمليات الشحن 
واملناولة فيها للبضائع املستوردة 
واملص��درة جلمي��ع ال��دول وذل��ك 
ميزها بأن حتقق املراتب األولى بن 
تتطور  التي  العراقية  الش��ركات 
أصبحت  بصورة س��ريعة حي��ث 
تواك��ب العص��ر اجلدي��د احلاصل 
ف��ي املوان��ئ العاملية وه��ذا إن دل 
على شئ فإمنا يدل على إن املوانئ 
العراقية جنحت في إدارتها بحيث 
عملت مع منتسبيها بجد وبروح 
الفريق الواحد مما أهلها بان تكون 
متمي��زة بنش��اطاتها فقد كانت 
نشاطات الشركة لألشهر الثالثة 
املاضية 2017 تبعث على الفخر.

ففي شهر شباط كانت احلموالت 
موانئ  م��ن  واملص��درة  الواصل��ة 
الع��راق واليه��ا .. مين��اء أم قصر 
الشمالي وميناء أم قصر اجلنوبي 
وميناء خور الزبير وميناء أبو فلوس 
وميناء املعقل بعدد وحدات بحرية 
) 171 ( وح��دة بحري��ة لعملي��ات 
االس��تيرادات مبجم��وع حم��والت 
كان��ت  فيم��ا  طن��ا   )1460106  (
الصادرات ) 40 ( وحدة بحرية فيما 

بلغت احلموالت ) 283762 ( طنا .
احلم��والت  م��ن  اإلجمال��ي  وكان 
الواصلة واملصدرة ) 208 ( وحدات 
 )1743868  ( بحمول��ة  بحري��ة 
طنا فيم��ا كانت عملي��ات أعمار 
البحري��ة في ش��باط  الوح��دات 
 )  100%  ( املس��ح  زورق  املاض��ي 
العاملة  املوان��ئ  إع��داد  وبلغ��ت 
واألرصفة في شهر شباط املاضي 
) 52 ( رصيف��ا كلي��ا بواق��ع ) 48 ( 
رصيف��ا يعم��ل وكان��ت عمليات 
اإلرس��اء واإلق��الع ) 557 ( عملية 
 )  1002  ( الس��احبات  وخدم��ات 
عملية بواقع دالل��ة بحرية ) 582 
( فيم��ا كانت نش��اطات املس��ح 
البح��ري ) 45 ( نش��اطا بحريا إما 
نش��اطات التنوير البح��ري فهي 
صيان��ة وإنارة العوام��ات ) 21, 22 
, 19 , 5 ( وصيان��ة وإن��ارة عوامتي 
املدخل للجس��ر احلديدي وجس��ر 
الش��هيد محمد باقر الصدر) قد 
س ( فيم��ا كان لقس��م اإلنق��اذ 
البحري خالل شهر شباط املاضي 
هو الكش��ف والغوص واالنتشال 
لعدد م��ن الس��احبات والغوا رق 
والبالطون��ات وال��زوارق البحري��ة 
، فيم��ا كان لنش��اط  والنهري��ة 
قسم التفتيش البحري الكشف 

الوح��دات  وتس��جيل  أملوقع��ي 
البح��ري  والتفتي��ش  العائم��ة 
وإص��دار الش��هادات حي��ث بل��غ 
مجموعها ) 78 ( نشاطا فيما كان 
عدد الدورات الداخلية واخلارجية ) 
7 ( دورات بعدد ) 79( مشاركا ، إما 
في ش��هر آذار املاضي لعام 2017 
كانت احلم��والت ) 1103060( طنا 
)27( وح��دة بحمول��ة  ومص��درة 
) 217167( طن��ا بإجمال��ي ع��دد 
وح��دات بحرية ) 137 ( وبحمولة ) 
1320228 ( طن��ا فيما كان ألعمار 
الوحدات البحري��ة وإعداد املوانئ 
العاملة مطابق لش��هر ش��باط 
املاضي وكان نش��اط قسم احلفر 
البح��ري للواجه��ات املائية مليناء 
خور الزبير وأم قصر ونهر أم قصر 
وقناة خور العميق متحقق منها 
) 1575 ( م3 إم��ا نش��اط املس��ح 
البح��ري لقن��وات نه��ر أم قص��ر 
واخلور وخور اخلفكة وخور عبداهلل 
كان��ت ) 57,7 ( ك��م إما نش��اط 
قس��م التفتيش البحري كان ما 
مجموع��ه ) 239 ( ب��ن كش��ف 
موقعي وتس��جيل وحدات عائمة 
وتفتيش بحري وإصدار الشهادات 
وكان ع��دد ال��دورات املقام��ة في 
الشركة لش��هر آذار املاضي ) 12 

( دورة بعدد ) 176 ( مش��اركا فيما 
كان لشهر نيس��ان املاضي 2017 
للحم��والت الواصل��ة واملص��درة 
مليناء أم قصر الشمالي واجلنوبي 
وخ��ور الزبير وأبو فل��وس واملعقل 
 ( بحمول��ة  مس��توردة   )  172  (
1147188( طن��ا ومص��درة ) 49 ( 
بحمول��ة ) 542950 ( طن��ا وبعدد 
219 ( وح��دة بحري��ة   ( إجمال��ي 
بحمول��ة ) 1690138( طن��ا فيما 
كان ألعم��ار الوح��دات البحري��ة 
وع��دد األرصفة الكل��ي والعاملة 
متساوية لألش��هر املاضية فيما 
البحري��ة  املالح��ة  لنش��اط  كان 
واإلق��الع  اإلرس��اء  لعملي��ات 
والدالل��ة  الس��احبات  وخدم��ات 
البحرية لش��هر نيس��ان املاضي 
ه��و ) 677 ( عملية إرس��اء وإقالع 
بواق��ع ) 643 ( داللة بحرية ) 956 ( 
خدمات الساحبات مبجموع كلي 
للعمليات لشهر نيسان ) 2276 ( 
في ما كان لقس��م احلفر البحري 
للواجهات املائية مليناء خور الزبير 
وأم قصر وقناة خور العميق لعدد 

من احلفارات ) 1545( إلف م٣.
إما نش��اط شعبة املسح البحري 
للقنوات املالحية هو ) 56,88 ( كم 
وكان نشاط شعبة التنوير البحري 

هو صيانة وأنارة العوامات البحرية 
و كان لنشاط قسم اإلنقاذ البحري 
الكش��ف واالنتش��ال للعديد من 
الوح��دات )الغ��وارق البحرية( إما 
قس��م التفتي��ش البح��ري فكان 
له الكش��ف املوقعي وتس��جيل 
والتفتي��ش  العائم��ة  الوح��دات 
البح��ري هو إصدار الش��هادات مبا 
مجوع��ة ) 331 ( عملي��ة وكان��ت 
ال��دورات املقامة داخل الش��ركة 
لشهر نيسان املاضي )238 ( بواقع 

) 477 ( مشتركا .
وهن��ا تخ��رج املوان��ئ بحصيل��ة 
مفاده��ا إن موانئ العراق س��باقة 
م��ن  عمله��ا  مج��االت  بجمي��ع 
حاض��رة  ومش��اريع  نش��اطات 
ومس��تقبلية لتكون م��ن املوانئ 
العاملي��ة  للش��ركات  اجلاذب��ة 
البحرية حيث حسنت  والوحدات 
م��ن أعم��اق قنواته��ا وواجه��ات 
ارصف��ة موانئه��ا وأصبحت تروم 
الدخ��ول اليها بواخر كبيرة تدخل 
ألول مرة بلغ��ت أطوالها أكثر من 
)325 ( مت��را مم��ا جعل م��ن موارد 
الشركة تتعاظم  وتزداد إيراداتها 
وعم��ل  إدارته��ا  بجه��ود  وذل��ك 
منتس��بيها ال��دؤوب لي��ل نه��ار 
ومتابعة وإشراف مباشر من قبل 

وزي��ر النقل الكابنت كاظم فنجان 
احلمام��ي حيث ال مير ي��وم اال و له 
متابع��ة ميدانية بجمي��ع املوانئ 
العراقية وبالتالي إن موانئ العراق 
أصبحت شركة يشار لها بالبنان 
وحس��ن اإلدارة والعمل املتميز بن 

الشركات العراقية .

ميناء ام قصر اجلنوبي يعلن عن 
جتاوز ايراداته 6 مليارات لشهر 

ايار 
وق��ال مص��در مخول ف��ي موانئ 
العراق في اثناء زيارة وزير النقل الى 
ميناء ام قصر اجلنوبي قبل اسبوع 
اعلن��ت ادارة املين��اء ع��ن ارتف��اع 
ايراداته الى 6 مليارات لش��هر ايار 
املاضي وفي ازدي��اد ملحوظ الكثر 
من الضعف عن شهر نيسان الذي 
س��بقه حيث وصلت االيرادات الى 
3 مليارات وتأتي هذه االيرادات كما 
اش��ار الوزير احلمامي خالل زيارته 
ان حصيل��ة االي��رادات ج��اءت من 
عمليات الش��حن والتفريغ وايراد 
البرقيات  الوحدات البحرية واجور 
التجارية وااليرادات اآلجلة وكذلك 
.....واثنى على  الس��يارات  مبي��ت 
جهود العامل��ن واالدارة في تقدمي 

االفضل ملستخدمي امليناء ...

تم تحقيق إنجازات 
ليست تقليدية 
قل نظيرها في 
الشركات العراقية 
والعالمية بسبب 
الجهد المبذول 
والتخطيط الدقيق 
لكل مفاصل 
العمل وفي شتى 
التخصصات المينائية 

زيارة وزير النقل كاظم احلمامي مليناء أم قصر األسبوع املاضي

في ظل زيارات ومتابعات وزير النقل وهّمة مالكات الشركة

موانئ العراق تحقق إنجازات كبيرة في عمليات الشحن والتفريغ 
التجارة تستنفر اسطولها 

لمناقلة مواد البطاقة 
التموينية الى مخازن الموصل

مدير النقل الخاص يّطلع 
على سير العمل في 

مرائب بغداد والنجف 

بغداد - الصباح الجديد:
اعلنت الشركة العامة لتجارة املواد الغذائية 
ف��ي وزارة التج��ارة عن اس��تنفار اس��طولها 
ملناقل��ة امل��واد الغذائي��ة من مخ��ازن كركوك 
وتكريت الى مخ��ازن بازوايا وحمام العليل في 

املوصل لتأمن خزين من السكر والزيت
لغ��رض جتهيز العائالت ف��ي املناطق احملررة في 
جانبي امين وايسر املوصل اضافة الى العائالت 

في مخيمات ايواء النازحن وفي كال اجلانبن.
وقال مدير عام الش��ركة قاس��م حمود انه مت 
مناقل��ة كمي��ة 10 االف طن من الس��كر من 
مخازن صالح الدين وكمية 2000 طن من زيت 
الطعام من مخ��ازن فرع كركوك حيث وصلت 
24 ش��احنة زيت طعام و21 شاحنة سكر الى 
مخ��ازن بازوايا بع��د اجراءات تس��هيل مهمة 
دخوله��ا م��ن مركز التنس��يق املش��ترك في 

محافظة اربيل.
واض��اف املدي��ر الع��ام ان ش��ركته تعمل االن 
على زيادة ع��دد قاعات اخلزن الس��تيعاب تلك 
الكمي��ات من مفردات احلصة التموينية تصل 
الى ستة قاعات اضافة الى العمل على توفير 
خزي��ن يكفي لثالثة اش��هر من مادة الس��كر 

اضافة الى تسلم خزين مادة زيت الطعام .
ولفت املدير العام الى ان املراكز التموينية التي 
مت جتهيزه��ا هي الزهور وصالح الدين واليرموك 
واملوص��ل اجلديدة واجلزائر وع��دن واحلضر ووادي 
حجر واملنصور ومخيم حمام العليل والكرامة 
وتلكيف والش��فاء ومخيم ح��اج علي واملثنى 
والشيخان والفاروق – فراج – قيارة داخل وخارج 
وان��ه والنم��رود واحلمداني��ة مخم��ور والكوبر 
االندلس بعش��يقة مخيم النزكزلية ومخيم 
اخل��ازر والنصر – الكلك احمللبية ومخيم جيمة 

كور والوحدة برطلة والشورة.
واوض��ح املدي��ر الع��ام ال��ى الش��ركة العامة 
لتجارة املواد الغذائية تعمل االن بتوفير مادتي 
الزيت والسكر بالكامل من املنتج احمللي والول 
م��رة منذ عام 2003 الذي يس��هم ف��ي توفير 
عملة صعب��ة اضافة الى س��هولة االجراءات 

والتجهيز.  

بغداد - الصباح الجديد:
ق��ام مدير عام الش��ركة العام��ة إلدارة النقل 
اخلاص قيس س��لمان امليال��ي بجولة ميدانية 
ملرائ��ب محافظتي بغ��داد والنجف االش��رف 
، واطل��ع عل��ى طبيع��ة اخلدم��ات املقدم��ة 
للمواطنن في اقس��ام تلك املرائب، مؤكدا ان 
اجلولة تأتي ضمن توجيهات وزير النقل كاظم 
فنج��ان احلمام��ي لالهتم��ام بصيان��ة البنى 
التحتية لتل��ك املرائب من اجل دميومة عملها 

وتواصلها في خدمة املواطنن. 
واض��اف املدي��ر الع��ام بع��د لقائه بع��دد من 
املس��ؤولن والعاملن ف��ي احملافظتن بضرورة 
االهتم��ام بطبيعة اخلدمات الت��ي تقدم لكي 
تكون باملس��توى الطموح التي لطاملا تسعى 
اليه��ا وزارة النق��ل لالرتق��اء بواق��ع اخلدمات 
ف��ي تلك احملافظ��ات التي حتوي عل��ى عدد من 
املرائب اجلديدة س��يما م��رآب النجف اجلنوبي 
الذي سيش��يد عل��ى وفق أح��دث املواصفات 
ومب��ا يليق مبكان��ة النجف االش���رف الديني�ة 

والسياحي�ة. 

اعالم الصناعة 
اص��در وزي��ر الصناع��ة واملع��ادن 
املهندس محمد شياع السوداني 
بإنه��اء  يقض��ي  أم��را  اخلمي��س 
تكليف وتدوير 9 مدراء عامن في 
دوائ��ر الوزارة والش��ركات التابعة 
له��ا اس��تمرارا خلط��ط اإلصالح 
اإلداري الت��ي تبناها منذ تس��نمه 
مهام ال��وزارة من أج��ل النهوض 
بواقع سير العمل واألداء في الوزارة 
وش��ركاتها . وق��ال مدي��ر االعالم 
والعالقات في الوزارة لؤي الوائلي 
ان الوزي��ر اعل��ن خ��الل االجتماع 
الطارئ الذي عقده في مقر الوزارة 
مع املدراء العامن في دوائر الوزارة 
وشركاتها بأن الظرف االقتصادي 
الصعب الذي مير به البلد واحلاجة 
إل��ى إصالح��ات وإج��راءات وعمل 
حقيقي وجاد استوجب منا طيلة 

الفترة املاضية وضع رؤية واضحة 
وحتديد أطر وأسس للعمل اجلديد 
إدارية  والب��دء بإصالحات جزئي��ة 
وفني��ة والدخول بعدها بتفاصيل 
لدعم ملموس لكل امللفات التي 
تخ��ص دوائر ال��وزارة وش��ركاتها 
ومن��ح  التس��هيالت  واب��داء 
الصالحيات واحلصول على قرارات 
من جلنة الشؤون االقتصادية حلل 
االش��كاليات الت��ي تواج��ه عمل 

الشركات .
واضاف الوائلي ان الوزير اشار إلى 
أن��ه بالرغم من كل ذل��ك الدعم 
املؤش��رات  أن  إال  والتس��هيالت 
املتابع��ة  وف��ق  عل��ى  املس��جلة 
املس��تمرة للعمل واألداء لم تكن 
باملستوى املطلوب ولم تشهد أي 
تطور ملحوظ ممكن أن يسهم في 
دعم التوج��ه واخلطط املوضوعة 

والرامي��ة إل��ى تطوي��ر القط��اع 
الصناع��ي احملل��ي وبن��اء صناعة 
وطنية قادرة على املنافسة ودعم 

االقتصاد الوطني ...   
وأعلن السوداني عن قراره  بتدوير 
9 م��دراء عام��ن في دوائ��ر الوزارة 
وش��ركاتها وه��م كل م��ن مدير 
العامة لالسمنت  الش��ركة  عام 
الش��ركة  العراقي��ة ومدي��ر عام 
الس��يارات  لصناع��ة  العام��ة 
الش��ركة  عام  ومدي��ر  واملع��دات 
العام��ة للصناع��ات النحاس��ية 
الدائرة  وامليكانيك��ة ومدير ع��ام 
الفني��ة ف��ي ال��وزارة ومدي��ر عام 
للصناع��ات  العام��ة  الش��ركة 
الهيدروليكي��ة وش��ركة الفارس 
العام��ة  والش��ركة  العام��ة 
للتصميم وتنفيذ املشاريع وانهاء 
تكليف كل من مدير عام ش��ركة 

الهندس��ي  والتأهي��ل  الفح��ص 
ومدير عام شركة كبريت املشراق 
والتغيي��ر  اإلص��الح  أن  ، مؤك��دا 
سيش��مل جمي��ع التش��كيالت 
التابعة للوزارة السيما الشركات 
املش��مولة بخط��ة حتويله��ا إلى 
رابحة خالل ه��ذا العام ، الفتا في 
الوقت نفسه الى ان هذا التغيير 
او  اس��تهدافا  لي��س  واالص��الح 
لدواعي طائفية او مناطقية وامنا 

قضية تنظيمية .
واكد الس��وداني احلاج��ة الى اداء 
س��ليم وتط��ور واض��ح للنهوض 
بالصناعة العراقية ، مبديا دعمه 
الكامل لكل املدراء العامن خالل 
امل��دة املقبل��ة إلثب��ات وجوده��م 
وكفاءتهم وقدرته��م على حتمل 
امللقاة على عاتقهم  املس��ؤولية 
املقبل��ة  التقيي��م  فت��رة  خ��الل 

والبالغة س��تة أش��هر ، مضيفا 
بالقول بأنه إذا لم يتحقق الهدف 
م��ن اإلص��الح والتغيي��ر فإنه لن 
يتأخر في إنه��اء تكليف أي مدير 
ع��ام بالوكالة وتق��دمي طلب إلى 
مجل��س ال��وزراء إلعف��اء امل��دراء 
العام��ن باإلصالة وفس��ح اجملال 
أمام الكفاءات التي لم تسنح لها 
لتبوأ مواقع املس��ؤولية  الفرصة 
ويس��عى  كون��ه مكلف��ا مبهمة 
ويعم��ل جاه��دا للنج��اح فيه��ا 
وبل��وغ الهدف املنش��ود في إعادة 
الصناع��ة العراقي��ة إلى س��ابق 
عهده��ا ، ووج��ه امل��دراء العامن 
باج��راء إع��ادة تقيي��م لألقس��ام 
اإلدارية والفني��ة ومجالس اإلدارة 
في ش��ركاتهم على وفق املعايير 
الوظيف��ي  للعم��ل  الصحيح��ة 

املهني.

بغداد - الصباح الجديد:
ش��اركت وزارة العم��ل والش��ؤون 
االجتماعي��ة ممثلة بوكي��ل الوزارة 
لشؤون العمل الدكتور عبد الكرمي 
عبد اهلل في االجتماع االول للجنة 
التوجيهي��ة العليا املس��ؤولة عن 
والتنفي��ذ  والتوجي��ه  االش��راف 
لبرنامج )بناء القدرات في التعليم 
االبتدائ��ي والثانوي وحتس��ن جودة 
التعلي��م ومس��اواة الف��رص ف��ي 

التعليم( في فندق عشتار.
واك��د وكي��ل العم��ل ان اللجن��ة 
ناقشت مهامها املنوطة بها ومنها 
ان اللجن��ة هي من تق��وم بتحديد 

للبرنام��ج  االس��تراتيجي  املس��ار 
املذك��ور آنف��ا كذلك آلي��ة اصدار 
القرارات مبا يضم��ن تنفيذ برنامج 
بناء قدرات التعليم ، مشيرا الى ان 
االجتماع ناقش توفير مستوى عال 
من الدعم واالش��راف واملراقبة من 
اجل التحقق من النتائج عن طريق 
الس��نوية  التقارير نصف  تس��لم 
م��ن اجمللس الثقافي البريطاني عن 

تقدم العمل وتقدمي املقترحات.
ان  الك��رمي  عب��د  الوكي��ل  وب��ن 
ايضا اس��اليب  ناق��ش  االجتم��اع 
الفرعية وضمان  للج��ان  املراجعة 
التنس��يق ب��ن االط��راف املعني��ة 

بتنفي��ذ البرنامج لضم��ان تنفيذ 
كل ما يتم االتف��اق عليه من قبل 
االطراف ذوي العالق��ة ، وايضا متت 
تس��مية مقرر اللجنة على ان تتم 

مناقشة صالحياته الحقا.
وذكر وكيل وزارة العمل ان اللجنة 
خرجت بع��دة مخرج��ات لعملها 
منها انه س��يتم اص��دار القرارات 
الفاعلة التي تخص تطوير برنامج 
بن��اء ق��درات التعليم ف��ي الوقت 
والظرف املناس��بن، وكذلك تقدمي 
املش��ورة والنصح والدعم وحتديث 
املس��ؤولة  لألط��راف  املعلوم��ات 
ع��ن تنفيذ البرنام��ج كلما تطلب 

واس��تمراريته  التعاون  وايضا  ذلك 
لضمان النجاح.

واضاف الوكي��ل ان اللجنة بحثت 
توفي��ر الدعم املالي وجع��ل املوارد 
البش��رية متاح��ة ومتوف��رة ف��ي 
املناس��ب وحس��ب احلاجة  الوقت 
وكما نص��ت عليه اتفاقية برنامج 
بناء القدرات في التعليم االبتدائي 
والثانوي وحتس��ن ج��ودة التعليم 

ومساواة الفرص في التعليم.
يذكر ان رئاسة اللجنة التوجيهية 
ب��ن  بالش��راكة  تك��ون  س��وف 
الثقافي  واجملل��س  االوروبي  االحت��اد 
التربية والعمل  البريطاني ووزارتي 

والشؤون االجتماعية وايضا هناك 
اقت��راح ان تض��م اللجن��ة ممثل��ن 
عن بعثة اليونس��كو وحتديدا ممثل 
برنام��ج ) تطوي��ر وتدريب املعلمن 
الوطني  واملدرس��ن وتطوير املركز 
للمناهج وتوفير الدعم النفس��ي( 
وممثالً عن بعثة اليونيس��يف التي 
قام��ت بتنفي��ذ برام��ج التعلي��م 
، وايض��ا تض��م اللجنة ممث��الً من 
وزارة التخطيط / قسم سياسات 
التربي��ة والتعليم، عل��ى ان تعقد 
اللجنة اجتماعاته��ا بصورة دورية 
كل اربعة اش��هر وكلم��ا اقتضت 

احلاجة .

وزير الصناعة ينهي تكليف وتدوير 9 مدراء عامين 

العمل تشارك في برنامج بناء قدرات التعليم االبتدائي والثانوي

بغداد - الصباح الجديد:
وق��ع مدي��ر ع��ام الطي��ران املدني 
حس��ن محس��ن كاظ��م ،الي��وم 
اخلمي��س، ملح��ق للعق��د املب��رم 

م��ع ش��ركة س��يركو البريطانية 
املس��ؤولة ع��ن إدارة احلركة اجلوية 

في االجواء العراقية. 
ويتضمن العقد املبرم مع الشركة 

تدري��ب املراقب��ن اجلوي��ن وتطوير 
ال��دورات  خ��الل  م��ن  قابلياته��م 
املس��تمرة الت��ي تقام ف��ي معهد 
الطي��ران م��ن قب��ل مختصن من 

الشركة  في مجال الطيران املدني 
، وق��د مت االتفاق ب��ن الطرفن على 
متديد فت��رة ادارة احلركة اجلوية من 
قب��ل الش��ركة لغاية نهاي��ة عام 

2017  يذك��ر إن وزي��ر النق��ل يولي 
املراقبن  اهتمام��ا خاصا لتطوي��ر 
اجلوي��ن وذل��ك م��ن خ��الل توفي��ر 
بتهيئ��ة  الكفيل��ة  االحتياج��ات 

املالئم��ة لعملهم وتطوير  االجواء 
قدراته��م مبا يتالءم م��ع متطلبات 
املنظم��ة الدولية للطي��ران املدني 

 .ICAO

العراق يوّقع عقدًا مع بريطانيا لتطوير الرقابة الجوية  
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نيويورك ـ أ ب ف:
أقر مجلس الش��يوخ األميركي بأغلبية ساحقة 
ام��س االول اخلمي��س عقوبات قاس��ية بحق إيران 
وروس��يا، وارسل مش��روع قرار إلى مجلس النواب 
مينع الرئيس االميرك��ي دونالد ترامب من تخفيف 

العقوبات ضد روسيا بشكل أحادي.
ويهدف الق��رار، الذي اقر بدعم واس��ع من احلزبني 
اجلمهوري والدميوقراط��ي إذ حصل على 98 صوتا 
مقاب��ل صوت��ني، يه��دف إل��ى معاقب��ة الرئي��س 
الروس��ي فالدميير بوتني بس��بب تدخل روسيا في 
انتخابات الرئاسة االميركية العام املاضي، وجعل 
م��ن الصعب عل��ى البيت األبي��ض تخفيف هذه 

العقوبات أو الغائها.
وخلص مس��ؤولو أجهزة االستخبارات االميركية 
إلى أن روس��يا ش��نت حملة لتقوي��ض العملية 
االنتخابي��ة ف��ي الواليات املتحدة اش��تملت على 
عملي��ات جتس��س وهجمات قرصن��ة معلوماتية 

لترجيح كفة ترامب في االنتخابات.
وقال الس��ناتور الدميوقراطي البارز تش��اك شومر 
قب��ل التصوي��ت »ل��م نكت��ف باق��رار مجموعة 
جديدة من العقوبات القاسية على روسيا بسبب 
تدخلها في انتخاباتنا، بل حولنا العقوبات احلالية 
إلى قانون ما يجعل الغاءها اصعب، وحتركنا لكي 
جنع��ل الكونغرس،وليس الرئي��س احلكم النهائي 

في تخفيف العقوبات عند الضرورة«.

كراكاس ـ رويترز:
 نظم قادة املعارضة والنواب في فنزويال مظاهرات 
ام��س االول اخلميس ض��د الرئيس نيك��وال مادورو 
عل��ى منت احلاف��الت والقطارات في ك��راكاس في 
مس��عى لاللتفاف على إجراءات قوات األمن التي 

تغلق الطرق أمامهم.
ومن��ذ أكثر من ش��هرين ينظم معارض��و مادورو 
مس��يرات وجتمعات يفرقها اجلنود والشرطة عادة 
مما أدى إلى نش��وب اش��تباكات أسفرت عن مقتل 

71 شخصا على األقل.
وق��ال خوان ميخيا وهو نائب مع��ارض في البرملان 
قبل أن يس��تقل إح��دى عربات مت��رو األنفاق في 
العاصمة »رس��التنا س��تنتقل إلى كل محطات 

املترو«.
وأضاف »رس��التنا ستصل إلى جميع الفنزويليني 
الذين عبروا عن رغبته��م في دولة مختلفة لكن 
عليهم أن يخرجوا ويكسبوا قوت يومهم إلطعام 

عائالتهم«.
وقال ميخيا إن املوظفني في ش��بكة مترو األنفاق 
ف��ي العاصم��ة، التي يديره��ا احلزب االش��تراكي 
احلاكم منذ س��نوات، أعلنوا عبر مكبرات الصوت 
إن الرح��الت ق��د تتأخ��ر بس��بب »مجموع��ة من 

املتعاطفني مع املعارضة«.

انقرة ـ أ ب ف:
ش��ارك اآلالف من أنصار حزب الشعب اجلمهوري، 
أب��رز أحزاب املعارضة التركية، امس االول اخلميس 
في مسيرة بقيادة زعيمه كمال كيليتشدار اوغلو 
انطلقت من أنق��رة باجتاه اس��طنبول لالحتجاج 

على سجن أحد نوابه.
وتأتي املسيرة التي سيقطع املشاركون فيها قرابة 
500 كلم تلبية لدعوة أطلقها كيليتشدار اوغلو 
بعدم��ا حكم عل��ى أنيس بربر اوغل��و، الصحافي 
الس��ابق ال��ذي اصب��ح نائب��ا عن حزب الش��عب 
اجلمهوري، بالسجن 25 عاما االربعاء املاضي  بعد 

إدانته بتزويد إحدى الصحف مبعلومات سرية.
وتشكل هذه املسيرة مشهدا غير معتاد للتعبير 
ع��ن الغض��ب جتاه حكوم��ة الرئي��س رجب طيب 
اردوغ��ان، ال��ذي يهيمن عل��ى احلياة السياس��ية 
التركي��ة منذ عقد ونصف عقد، وس��ط اتهامات 

من مناهضيه مبيله أكثر فأكثر نحو االستبداد.
وه��ذه املرة األولى التي يتم فيها س��جن نائب من 
حزب الش��عب اجلمهوري - أبرز األحزاب العلمانية 
املعارضة والذي أسسه مصطفى كمال أتاتورك، 

أول رئيس للجمهورية التركية.

مجلس الشيوخ األميركي يقر 
عقوبات جديدة على روسيا وإيران

قادة المعارضة في فنزويال يتظاهرون 
على متن الحافالت والقطارات

زعيم المعارضة التركية يقود 
مسيرة باتجاه إسطنبول

متابعة الصباح الجديد:

ب��رزت في الس��اعات املاضية بوادر 
ف��ي املواق��ف الدولي��ة املتفاعلة 
م��ع التط��ورات اخلليجية، تش��دد 
على احل��ل اخلليج��ي ملعاجلة أزمة 
الدور القطري في املنطقة. وشدد 
وزي��ر اخلارجي��ة األميرك��ي ريكس 
أج��راه  اتص��ال  خ��الل  تيلرس��ون 
أم��س االول  اخلميس، م��ع نظيره 
الُعماني يوس��ف بن عل��وي، على 
أهمي��ة دع��م جه��ود أمي��ر دولة 
الكوي��ت الش��يخ صب��اح األحمد 
اجلابر الصباح ومس��اعيه الحتواء 
األزمة القطرية. وأش��ار بيان صادر 
ع��ن اخلارجي��ة الُعماني��ة إل��ى أن 
الس��لطنة تتطلع ألن حتظى تلك 
اجله��ود بدع��م جمي��ع األط��راف، 
مؤك��داً أن دور الوالي��ات املتح��دة 
مه��م ومطلوب للتعاون في إيجاد 

احللول لتسوية اخلالفات.
وحثت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا 
ماي قطر على عمل املزيد للتصدي 
للتطرف واإلرهاب، مؤكدة في ذات 
السياق على ضرورة  اتخاذ خطوات 
لتهدئة التوت��رات التي قادت قوى 
كبرى ف��ي العال��م العربي لقطع 

عالقاتها مع قطر.
مص��ادر  ش��ددت  باري��س  وف��ي 
فرنس��ية على دعمها للوس��اطة 
الكويتي��ة انطالق��ا م��ن مب��دأ أن 
»أه��ل اخللي��ج ق��ادرون عل��ى حل 
وأشارت  بأنفسهم«.  مشكالتهم 
تلك املصادر إلى أن هذه الرس��الة 
كررها املسؤولون الفرنسيون أمام 

جميع األطراف.
وأكد وزي��ر اخلارجية التركي مولود 
جاوي��ش أوغل��و بعد وصول��ه إلى 
الكويت أم��س االول اخلميس  من 
الدوح��ة، أن أنقرة »ليس��ت طرفاً 

ف��ي األزم��ة القطري��ة، ألن ذلك ال 
يخدم مصاحلها«.

وأض��اف أن��ه س��يزور الس��عودية 
فهي »الش��قيق األكبر في اخلليج 
العرب��ي، وله��ا دور كبي��ر في أمن 
وق��ال  واس��تقرارها«.  املنطق��ة 
جاويش أوغلو إن بالده ال تنحاز إلى 
أي ط��رف في األزمة بني قطر وعدد 

من الدول العربية.
وأوضح في تصريح بعد وصوله الى 
الكويت، أّن وقوف تركيا إلى جانب 
طرف ض��ّد آخر ال يخدم مصاحلها، 
وأّن أنق��رة اطلع��ت عل��ى وجهات 

نظر كل األطراف وتسعى إلى حل 
وفقاً لذلك، مشيراً الى أنه زار قطر 
وس��يتوجه إلى اململك��ة العربية 
الس��عودية بعد إمت��ام لقاءاته مع 

املسؤولني الكويتيني.
وثّم��ن أوغلو جهود أمي��ر الكويت 
اجلاب��ر  األحم��د  صب��اح  الش��يخ 
الصب��اح الرامية إلى حل اخلالفات 
ب��ني األش��قاء. وع��ن لقاءات��ه مع 
املس��ؤولني القطريني، قال: اجلانب 
القط��ري ال يرغ��ب في اس��تمرار 
ه��ذه األزم��ة، الحظ��ت ذلك خالل 
لقائي األمير متيم بن حمد آل ثاني 

الدوحة  القطري، وتطلب  ونظيري 
رؤي��ة األدل��ة الت��ي تثب��ت صحة 

االتهامات املوجة إليها.
وعن زيارته املرتقبة الى السعودية، 
أوضح أّنه س��ينقل إلى املسؤولني 
هن��اك مواق��ف ب��الده م��ن األزمة 
ورؤيتها للحل. وزاد أّن الس��عودية 
تعتبر الش��قيق األكبر في اخلليج 
العرب��ي، وله��ا دور كبي��ر في أمن 

املنطقة واستقرارها.
وأضاف: ف��ي اليمن وقفت الدوحة 
إلى جانب مجلس التعاون اخلليجي، 
ووقف��ت إل��ى جان��ب الس��عودية 

عندم��ا تعرض��ت س��فارتها ف��ي 
طهران لالعتداء. وعن موقف بالده 
م��ن جماعة »اإلخوان املس��لمني« 
وحركة »حم��اس«، أك��د أّن أنقرة 
كمنظمت��ني  إليهم��ا  تنظ��ر  ال 

إرهابيتني.
وكان الوزي��ر الترك��ي التق��ى في 
الكوي��ت نائ��ب رئيس ال��وزراء وزير 
اخلارجي��ة الش��يخ صب��اح خال��د 
احلم��د الصب��اح. وأش��ارت وكالة 
األنب��اء الكويتية إل��ى أنه مت خالل 
العالق��ات  تعزي��ز  تن��اول  اللق��اء 
البلدي��ن،  ب��ني  املتين��ة  الثنائي��ة 

واس��تعراض التع��اون الوثي��ق بني 
الكويت وتركيا ف��ي اجملاالت كافة 
إلى  ومختل��ف األصع��دة، إضافة 
تبادل وجه��ات النظر في مختلف 
لم  والدولية،  اإلقليمية  التطورات 

تذكر أي شيء عن الوساطة.
وفي مس��قط، أكد وزي��ر اخلارجية 
الُعماني يوس��ف ب��ن علوي أمس 
االول اخلميس ، أهمية دعم جهود 
الكويت ومس��اعيه احلميدة  أمير 

الحتواء األزمة.
وأف��ادت وكال��ة األنب��اء الُعمانية 
بأن هذا املوقف ج��اء خالل اتصال 
هاتفي تلقاه من نظيره األميركي 
ريكس تيلرس��ون الذي بحث معه 
ف��ي األزم��ة اخلليجي��ة الراهن��ة. 
وأضافت الوكالة أن بن علوي أعرب 
عن ثقة الس��لطنة بأن »األشقاء 
في مجلس التعاون لديهم الرغبة 
ف��ي جت��اوز ه��ذه األزم��ة وتفعيل 

منظومة اجمللس«.
على صعيد آخ��ر، أعلنت املنظمة 
الدولي��ة للطي��ران املدن��ي )إيكاو( 
التابعة ل��أمم املتح��دة أنها تنظر 
طلب��اً من قط��ر للتدخ��ل بعد أن 
أغل��ق جيرانه��ا اخلليجي��ون اجملال 
اجل��وي أم��ام رح��الت طيرانها في 
إطار أكبر نزاع ديبلوماس��ي وجتاري 

في املنطقة منذ سنوات.
أنه��ا  املنظم��ة  وأوضح��ت 
وزراء  ستس��تضيف محادثات بني 
ومسؤولني كبار من قطر واإلمارات 
والبحرين ومصر في  والس��عودية 
مقرها س��عياً إلى حل يقوم على 
التوافق ويهدئ اخمل��اوف اإلقليمية 
احلالي��ة. وأضاف��ت في بي��ان أنها 
تراج��ع حالياً طلب��ات من حكومة 
قط��ر لتق��ومي قيود الطي��ران التي 
ويتوقع  يفرضها عليه��ا جيرانها. 
أن يكون معظم املس��ؤولني الذين 
سيحضرون االجتماع وزراء النقل.

القاهرة ـ بي بي سي:
دعت عدة أحزاب وحركات سياسية 
في مص��ر إلى مظاهرات حاش��دة 
احتجاجا على قرار البرملان املوافقة 
على تسليم جزيرتي تيران وصنافير 
االس��تراتيجيتني إل��ى الس��عودية 
بالرغ��م من صدور أكث��ر من حكم 

قضائي ضد التسليم.
إغالق  املصري��ة  الس��لطات  وقررت 

محط��ة قط��ارات األنف��اق مبي��دان 
القاهرة،  العاصمة  التحرير بوسط 

العتبارات أمنية.
وقد استقال نائب مبجلس الشعب، 
يدع��ى محمد ف��ؤاد، م��ن منصبه 
احتجاج��ا عل��ى الق��رار، فيما هدد 

آخرون بأن يحذوا حذوه.
ويحث املعترضون على قرار البرملان 
الرئيس عبد الفتاح السيسي على 

عدم إقراره.
وق��د اعتقل��ت الس��لطات بع��ض 
اجلزيرتني  احملتج��ني عل��ى تس��ليم 

املوجودتني في البحر األحمر.
وكان مجلس الش��عب املصري قد 
وافق في جلسة عامة على اتفاقية 
إع��ادة تعي��ني احل��دود البحرية بني 
مصر والسعودية، التي تقر بسيادة 
اململكة على جزيرتي تيران وصنافير. 

وكان��ت جلنة الدفاع واألمن القومي 
قد ناقش��ت االتفاقي��ة في اجتماع 
مغلق، ثم رفعت تقريرها إلى هيئة 
مكتب اجمللس، الت��ي بدورها حددت 
جلس��ة عامة للتصوي��ت النهائي 

على االتفاقية.
ووافق��ت اللجن��ة عل��ى االتفاقية 
بأغلبي��ة 11 نائب��ا موافق��ا، مقابل 
رفض أربعة نواب فقط. يُذكر أن 22 

عضوا تغيبوا ع��ن اجتماع اللجنة، 
الت��ي يبلغ إجمالي ع��دد أعضائها 
37 نائب��ا. وكان��ت جلس��ة عام��ة 
بالبرمل��ان قد أحال��ت االتفاقية إلى 
جلنة الدفاع واألمن القومي، إلعداد 
تقرير بشأن مضمون االتفاقية، ثم 
إحالت��ه إل��ى اجللس��ة العامة مرة 

أخرى للتصويت عليها. 
وقد وافقت جلنة الشؤون الدستورية 

والتش��ريعية باجمللس ي��وم الثالثاء 
على طريقة إقرار االتفاقية بالعرض 
عل��ى البرمل��ان. وأي��د 35 نائب��ا قرار 

اللجنة، بينما رفضه ثمانية نواب.
اللجن��ة  موافق��ة  إل��ى  ويُنظ��ر 
إق��رار  أنه��ا  عل��ى  التش��ريعية 
بدس��تورية االتفاقي��ة ونصوصها، 
وبأنها ال تخالف صحيح الدس��تور 

والقانون.

دمشق ـ أ ب ف:
أن��ه  الس��وري  اجلي��ش  أعل��ن 
اس��تعاد، ام��س االول اخلمي��س، 
السيطرة على حقل أرك للنفط 
وس��ط س��وريا، في إط��ار احلملة 
العس��كرية التي يخوضها لطرد 
تنظي��م »داع��ش« م��ن منطقة 

البادية.
وق��ال قائ��د ميداني م��ن وحدات 
املقاتل��ة على  الس��وري  اجلي��ش 
مح��ور تدم��ر- أرك ف��ي تصري��ح 
لوكالة »سانا« احلكومية لأنباء: 

»مت��ت عملي��ة الس��يطرة عل��ى 
منطقة أرك بعد عملية عسكرية 
مدروس��ة ومخططة، اس��تخدم 
فيها اجليش وحلفاؤه جميع أنواع 

التكتيك العسكري«.
»العملي��ة  أن  املص��در  وب��ني 
م��ن  تنفيذه��ا  مت  العس��كرية 
ش��رق  ش��مال  ه��ي  مح��اور،   3
تدمر واجلب��ال وصوال إل��ى اجلبال 
احملور  بينم��ا ش��مل  املس��تديرة، 
الثاني منطق��ة تدمر- الصوامع، 
واحمل��ور الثال��ث اجلنوب��ي املتمثل 

باجتاه حمامات زنوبيا«.
وأضاف القائد امليداني: »األهمية 
أرك  ملنطق��ة  االس��تراتيجية 
تأت��ي م��ن كونه��ا راف��دا مهما 
الوطني، بع��ودة هذه  لالقتص��اد 
إل��ى كن��ف  النفطي��ة  احلق��ول 
الدول��ة الس��ورية، ناهي��ك ع��ن 
زيادة املس��احات اجلغرافية اآلمنة 
واملس��تقرة م��ن البادي��ة، بينم��ا 
يواص��ل اجليش العربي الس��وري 
عملياته في مالحقة فلول داعش 

باملنطقة«.

ويخوض اجليش الس��وري منذ أيار 
املاضي حملة عس��كرية واسعة 
للس��يطرة على منطقة البادية، 
التي متتد على مس��احة 90 ألف 
كيلومتر مربع وتربط وسط البالد 

باحلدود العراقية واألردنية.
وأشارت »س��انا« في هذا السياق 
إل��ى أن اجليش الس��وري، املدعوم 
بالق��وات الرديفة، بات يس��يطر، 
النفط��ي،  أرك  حق��ل  بتحري��ره 
 40 نح��و  بع��د  عل��ى  الواق��ع 
كيلومت��را ش��مال ش��رق مدينة 

تدم��ر، م��ن قبض����ة »داع��ش«، 
العظم��ى من  األغلبي��ة  عل��ى 
املنش��آت النفطي��ة والغازية في 

البادية السورية.
وكان تنظي��م داع��ش، املصن��ف 
إرهابيا على املس��توى الدولي، قد 
حول هذه املنشآت إلى مورد مهم 
لتموي��ل أعماله في عموم األرض 

السورية.
ومن املتوقع أن متثل استعادة أرك 
بوابة جديدة ونقطة انطالق نحو 
توس��يع اجليش عملياته في هذا 

احمل��ور باجتاه بلدة الس��خنة على 
طريق تدم��ر دير ال��زور، التي تعد 
أحد املقرات الرئيس��ية للتنظيم 
حم��ص  ري��ف  ف��ي  التكفي��ري 

الشرقي.
وأعلن اجليش الس��وري، الس��بت 
الس��يطرة على  املاضي، بس��ط 
مناطق واس��عة من البادية تصل 
مس��احتها إلى 20 ألف كيلومتر 
مرب��ع، مما أت��اح له الوص��ول إلى 
احل��دود م��ع العراق للم��رة األولى 

منذ العام 2015.

دعوات في مصر لالحتجاج على تسليم جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية

الجيش السوري يستعيد حقل أرك النفطي االستراتيجي في منطقة البادية

إردوغان يدعو العاهل السعودي لحل الخالف مع قطر

المساعي الكويتية تتلقى جرعات دعم وتأييد 
لـ«حّل« دبلوماسي لألزمة القطرية

في باريس شددت 
مصادر فرنسية على 

دعمها للوساطة 
الكويتية انطالقا من مبدأ 

أن »أهل الخليج قادرون 
على حل مشكالتهم 
بأنفسهم«. وأشارت 
تلك المصادر إلى أن 

هذه الرسالة كررها 
المسؤولون الفرنسيون 

أمام جميع األطراف

تقـرير

واشنطن ـ وكاالت:

شوهدت قاذفات نووية أميركية تشارك 
في تدريبات عس��كرية واسعة بقيادة 
الوالي��ات املتح��دة في بح��ر البلطيق. 
وق��ال قائ��د القوات اجلوي��ة األميركية 
اجلن��رال ريتش��ارد كالرك إنَّ القاذف��ات 
م��ن طراز »بي 1 » و »ب��ي 2 » و »بي 52 
» تش��ارك حالًيا في مناورات بالتوبس 
وه��ي التدريب��ات الس��نوية بالذخيرة 
احلية التي تضم 14 دولة وآالف اجلنود. 
وقال اجلنرال كالرك قائد القوات اجلوية 
الثالثة في املانيا: إن »القاذفات تشارك 
في تدريبات مع ش��ركاء الناتو وحلفاء 

أخرين«.
وأظهرت الصور اجلديدة املذهلة بعض 
أف��راد اخلدمة البالغ عدده��م 6 األلف  
ش��خص، فضاًل عن عشرات الطائرات 
والس��فن املش��اركة في املناورات في 

أوس��تكا، في بولندا. وق��د ظهرت في 
األس��بوع نفس��ه عندم��ا اعترض��ت 
طائرة روس��ية مفجرًا أميركًيا عندما 
كانت حتلق ف��وق بح��ر البلطيق الذي 
وصفها كالرك بان��ه »مناورات عادية » 

و »ال تدعو للقلق«.
ويهدف هذا البرنامج إلى توفير تدريب 
للمش��اركني، حيث  املس��توى  عال��ي 
يضم نحو 6000 جندي و 50 س��فينة 
وغواص��ة و 50 طائ��رة أخ��رى. والدول 
املشاركة في هذا احلدث الضخم الذي 
يب��دأ في بولندا وينتهي في أملانيا، هي 
بلجيكا والدامنرك وإس��تونيا وفرنس��ا 
وهولن��دا  وليتواني��ا  والتفي��ا  وأملاني��ا 
والنروي��ج وبولن��دا واململك��ة املتحدة 
والوالي��ات املتحدة وش��ريكي »الناتو«  
فنلن��دا والس��ويد. ويه��دف أيضا إلى 
زيادة »قابلية التشغيل البيني، وتعزيز 
ق��درات االس��تجابة مجتمعة وإظهار 
العزم بني احللفاء والدول الش��ريكة«، 

وفقا للقوات البحرية األميركية.
وق��ال نائب قائ��د البحري��ة األميركية 
االميرال كريس��توفر ج��رادي: »ما نريد 
القي��ام به ه��و املناورة وإثب��ات القدرة 
عل��ى تق��دمي الس��يطرة ف��ي البحر«. 
وتش��مل الطائ��رات التي تش��ارك في 
بالتوب��س، التي بدأت عام 1972، ثماني 
طائرات من ط��راز  F-16s، وأربًعا كك-

135 س��تراتوتانكرز B-52 وس��تراتو و 
B-1 الجنرز.

من ناحية أخ��رى، أعربت دول البلطيق 
ع��ن قلقه��ا م��ن ان الرئيس الروس��ى 
فالدميي��ر بوت��ني يس��تخدم التدريبات 
العس��كرية ف��ى وقت الح��ق من هذا 
الق��وات  لتدعي��م  كغط��اء  الع��ام 
الروس��ية على اجلناح الش��رقي حلدود 
النات��و. يذكر أن وزير الدف��اع الليتواني 
ف��ي  موج��ود  كاروبلي��س  راميون��داس 
واش��نطن للضغ��ط على املس��ؤولني 
واملش��رعني األميركيني للحصول على 

الدع��م، ف��ي الوق��ت الذي تق��وم فيه 
دول البلطيق بتحدي��ث دفاعاتها لردع 
تدخ��ل الكرملني. واس��تطرد قائال إنه 
يش��عر باالمتن��ان والدع��م األميركي 
حللف شمال األطلسي على الرغم من 

انتقاد الرئيس دونالد ترامب للحلف.
الس��نوات  ف��ي  اخمل��اوف  ازدادت  وق��د 
األخي��رة بعد أن نش��ر الرئيس فالدميير 
بوتني القوات الروس��ية وقوات حلفائه 
لالس��تيالء عل��ى أج��زاء م��ن جورجيا 
الوزيرالليتوان��ي  وق��ال  واوكراني��ا. 
لوكال��ة »فرانس برس« في نادي اجليش 
والبحرية في واشنطن إن »بوتني يرغب 
ف��ي اختبار حلف ش��مال األطلس��ي، 
ورمب��ا تكون افضل منطق��ة الختبارها 
ه��ي البلطي��ق«. وق��ال كاروبليس ان 
حكومت��ه تق��در إن 100 ال��ف جندي 
روسي سيش��اركون في هذه املناورات 
التي مت نش��رها ف��ى بي��الروس اجملاورة 

للتوانيا.

المناورات تضم 6 آالف جندي و50 سفينة في »الفناء الخلفي« الروسي

القاذفات األميركية األسرع من الصوت تشارك في تدريبات عسكرية في البلطيق

السبت 17 حزيران 2017 العدد )3723(

Sat. 17 Jun. 2017 issue )3723(



7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد:

تص��در الع��راق ف��ي أي��ار الئحة 
موردي النفط اخلام للهند، وذلك 
للش��هر الثال��ث عل��ى التوالي، 
العربي��ة  اململك��ة  متج��اوزا 
الس��عودية، ف��ي ح��ن توقعت 
النفط  ارتف��اع إم��دادات  الهند 
اخل��ام من العراق ه��ذا العام إلى 

18 مليون طن.
التي  الش��حن،  بيانات  وأظهرت 
جمعته��ا وكال��ة »بلومبي��رغ« 
االقتصادية أن العراق ورد مليون 
برمي��ل من النفط اخل��ام للهند 
خالل الش��هر املاضي، وشكلت 
إم��دادات العراق نح��و %23 من 
إجمالي مش��تريات الهند لذاك 
الشهر، في حن تراجعت حصة 

اململكة إلى 17%.
وبل��غ إجمال��ي م��ا اس��توردته 
الهن��د من النفط اخل��ام في أيار 
نحو 4.35 ملي��ون برميل يومياً. 
وتستورد الهند، التي يبلغ حجم 
أكثر  دوالر،  تريليون��ي  اقتصادها 
من %80 من احتياجاته من املواد 
األولية. وتتوقع الوكالة الدولية 
للطاق��ة أن تكون الهند أس��رع 
مس��تهلك منوا للم��واد األولية 

بحلول عام 2040.
رئي��س  راماش��اندران  ر.  وق��ال 
»به��ارات  ش��ركة  مصاف��ي 
للبت��رول«، ثان��ي أكب��ر مصفاة 
تديره��ا الدول��ة في الهن��د، إن 
»الس��عودية كانوا امللك عندما 
يتعل��ق األم��ر بإم��دادات اخل��ام، 

لكنهم أصبحوا األمير«.
واعتاد الع��راق منذ س��نوات أن 
يك��ون ثان��ي أكب��ر م��ورد نفط 
للهن��د، وذل��ك نتيج��ة التأخير 
في اإلمدادات، بس��بب عواق في 
والناجم��ة  الش��حن  عملي��ات 
ع��ن البني��ة التحتي��ة الفقيرة 

للموانئ، إال أنه أجرى حتس��ينات 
لهذه البنى ف��ي الفترة املاضية 
في خطوة هدفت لتوفير إمدادات 
مس��تقرة، ما ع��زز مكانته في 

األسواق اآلسيوية.
ش��ارما  كوم��ار  أرون  ويتوق��ع 
املدي��ر املال��ي لدى أكبر ش��ركة 
هندية ملعاجل��ة النفط أن ترتفع 
إمدادات النفط اخلام من العراق 
هذا الع��ام إل��ى 18 مليون طن، 
م��ن 15.6 ملي��ون ط��ن بلغتها 
ف��ي 2016، في حن س��تحافط 
اإلم��دادات من الس��عودية على 

نفس املستوى.
على مستوى األسعار، تراجعت 
هذه، اخلميس، وس��ط ش��كوك 
ف��ي ق��درة منظمة أوب��ك على 
كب��ح تخمة املع��روض متضررة 
العاملية  اخملزون��ات  ارتف��اع  م��ن 
وش��كوك ف��ي قدرة أوب��ك على 

تنفيذ تخفيضات اإلنتاج.
وذكرت »رويترز«، أن العقود اآلجلة 
خلام القياس العاملي مزيج برنت 
بلغ 47.06 دوالراً للبرميل بعد أن 
كان 48.38 دوالراً يوم األربعاء، في 
العق��ود اآلجلة  حن انخفضت 

خل��ام غرب تكس��اس الوس��يط 
األميرك��ي لتص��ل 44.70 دوالراً 

للبرميل.
ق��رب  القياس��يان  واخلام��ان 
مس��تويات مسجلة في تشرين 
الثان��ي 2016، ح��ن مت اإلع��الن 
ع��ن تخفيض��ات اإلنت��اج التي 
تقودها منظمة البلدان املصدرة 
للبت��رول )أوب��ك( ف��ي مس��عى 

لدعم األسعار.
وانخف��ض خام��ا برن��ت وغ��رب 
تكساس 12 في املئة مقارنة مع 
س��عر الفتح ف��ي 25 أيار حن مت 

متديد االتفاق على خفض اإلنتاج 
إلى نهاية الرب��ع األول من العام 
املقب��ل عوضا عن انتهاء االتفاق 

هذا الشهر.
ويرجع ذلك إلى أن نيجيريا وليبيا 
عضوي أوبك جرى إعفاؤهما من 
التخفيض��ات وينظر إلى الزيادة 
في إنتاجهما عل��ى أنها تقوض 

اجلهود التي تقودها السعودية.
في الوقت ذات��ه قفز اإلنتاج في 
الواليات املتحدة، التي ال تشارك 
في االتفاق، عشرة في املئة خالل 
الس��نة األخيرة إلى 9.33 مليون 

برميل يوميا.
عل��ى صعي��د متصل، ق��ال وزير 
الطاقة في قازاخس��تان كانات 
بوزومبايي��ف أم��س اجلمع��ة إن 
العاملي  بالده س��تمتثل لالتفاق 
على خف��ض إنت��اج النفط في 
حزيران ومتوز بعد زيادة في اإلنتاج 

على مدى ثالثة أشهر متتالية.
وقال بوزومباييف للصحافين إن 
الطقس الصيفي احلار س��يؤدي 
إلى تقلص اإلنتاج في بعض من 
أكب��ر احلقول الت��ي تعتمد على 

ضخ الغاز في البالد.

أزاح السعودية عن صدارة سوق النفط اآلسيوي

18 مليون طن من الخام العراقي إلى الهند في 2017

بلغ إجمالي ما 
استوردته الهند من 
النفط الخام في أيار 
نحو 4.35 ماليين 
برميل يوميًا. وتستورد 
الهند، التي يبلغ حجم 
اقتصادها تريليوني 
دوالر، أكثر من 80% 
من احتياجاته من 
المواد األولية

أحد املوانئ النفطية في البالد

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أبرمت وزيرة االس��تثمار والتع��اون الدولي املصري 
س��حر نصر، اتفاقات م��ع وزير التنمي��ة والتعاون 
االقتصادي األملاني غيرد مولر، بقيمة 203.5 مليون 
ي��ورو، في مج��االت الطاق��ة املتج��ددة والتعليم 

واملشاريع الصغيرة واملتوسطة والري.
وأوضحت نصر، أن االتفاقات ه��ي »اتفاق التعاون 
االقتص��ادي والتنم��وي« بقيم��ة 50 مل��يون يورو 
لتموي��ل مش��روع »الطاق��ة املتج��ددة - محطة 
اجلدي��دة  الطاق��ة  لهيئ��ة  شمس��ية«  طاق��ة 
واملتج��ددة، ومش��روع »دع��م التعلي��م والتدريب 
الفني واملهني« لوزارة التربية والتعليم، و»منحة 
لدع��م القطاعات التنموي��ة اخملتلفة« بقيمة 12 
مليون يورو لتمويل مش��روع »دعم نظام التعليم 
املزدوج في مصر«، ومش��روع »املبادرات اإلصالحية 
في القطاع احلكومي في مصر«، ومش��روع »دعم 
املشاريع املتناهية الصغر والصغيرة واملتوسطة«، 
واتف��اق املش��اريع األربع��ة ذات األولوي��ة في إطار 
التع��اون املال��ي بقيمة 141.5 مليون ي��ورو، والذي 
يتضمن كالً من متويل مشروع »مزرعة رياح خليج 
الس��ويس« لهيئ��ة الطاق��ة اجلدي��دة واملتجددة 
بقيم��ة 72 مليون يورو، ومش��روع »برنامج كفاءة 
اس��تخدام الطاق��ة« ل��وزارة الكهرب��اء والطاقة 
واجملل��س األعلى للجامعات بقيمة 11 مليون يورو، 
ومشروع »تشجيع املشاريع الصغيرة واملتوسطة« 
للبنك األهلي املصري ب�33.5 مليون يورو، ومشروع 
»البرنامج املتكامل لتحسن طرق الري والصرف« 

لوزارة املوارد املائية والري ب�25 مليون يورو.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أب��دى الرئي��س اجلزائ��ري عبدالعزي��ز بوتفليق��ة 
تشاؤماً واضحاً باستمرار األزمة االقتصادية التي 
مت��ر بها بالده ج��راء تراجع أس��عار النفط. وحض 
رئي��س احلكوم��ة عبداجمليد تبون خ��الل االجتماع 
ال��وزاري األول للجه��از التنفي��ذي اجلدي��د، على 
»مواصل��ة تنفي��ذ سياس��ة ترش��يد النفقات«، 
ما يفيد بإجراءات تقش��فية أكث��ر صرامة للعام 
الثال��ث على التوالي س��يتضمنها قانون املوازنة 

للعام املقبل.
األول للحكوم��ة  االجتم��اع  بوتفليق��ة  وت��رأس 
اجلديدة بقيادة تبون، التي ُخّصصت لبحث بدائل 
مالي��ة في خض��م أزمة اقتصادية تض��رب البالد 

منذ نحو 3 سنوات. 
وقال نقالً ع��ن بيان جمللس الوزراء ص��در، إن »أزمة 
أسعار النفط مستمرة منذ فترة طويلة، وتفرض 
علينا حتديات كبرى تقتض��ي تفعيل اإلصالحات 

الواجب تنفيذها«. 
وأش��ار إلى أن أبرز اإلصالح��ات يتمثل في »ضرورة 
مواصلة تنفيذ سياس��ة ترشيد املوازنة املصادق 
عليها العام املاضي بهدف تصويب املالية العامة 
ف��ي آفاق عام 2019، وترقي��ة التمويالت الداخلية 
غير التقليدية التي ميكن حش��دها خالل سنوات 

االنتقال املالي«.
ويتض��ح من بي��ان مجل��س ال��وزراء أن مخطط 
عم��ل احلكومة الذي س��يعرضه تب��ون خالل أيام 
للتصويت في البرملان، س��يتضمن إجراءات أكثر 
تش��دداً من التي تقررت في عهد رئيس احلكومة 

السابق عبداملالك سالل. 
لفك��رة  واضح��ة  بوتفليق��ة معارض��ة  وأب��دى 
االس��تدانة اخلارجي��ة الت��ي ب��ات بعض ال��وزراء 
يعتقدون أنها حل ال مفر منه ملواجهة نقص املوارد 
املالي��ة. وأبقى على التعليم��ات ذاتها للحكومة 
بتفادي اللجوء إلى االستدانة اخلارجية والتحكم 
أكثر ف��ي حجم ال��واردات من الس��لع واخلدمات 
بهدف احلف��اظ على االحتياط النق��دي، والعمل 
على تثمن أكبر للم��وارد والثروات التي تزخر بها 
الب��الد، من بينها احملروق��ات األحفورية التقليدية 

وغير التقليدية والطاقات املتجددة«.

مصر: اتفاقات 
بـ 203.5 مليون يورو

الجزائر تتوقع 
صعوبات اقتصادية

تقـرير

متابعة الصباح الجديد:

جت��اوزت القيمة الس��وقية للعمالت 
الرقمية املش��فرة، الت��ي يتم التداول 
به��ا عبر اإلنترن��ت، 110 بالي��ن دوالر 
للم��رة األول��ى منذ انطالقه��ا، وهذه 
الزي��ادة العمودي��ة مثيرة للدهش��ة 
ولم يتوقعها أحد، إذ لم تتجاوز خالل 
الشهر األول من العام احلالي 20 مليار 
دوالر. ويع��ود الفض��ل ف��ي دعم هذه 
القيمة الي��وم إلى عملة »بيتكوين«، 
التي ترس��و قيم��ة كل وح��دة منها 
على 2800 دوالر تقريباً، والتي تستأثر 
بنحو 40 في املئة من األسواق العاملية 
للعم��الت املش��فرة. وتبل��غ القيمة 
الس��وقية لعملة »بيتكوين« وحدها 

أكثر من 45 مليار دوالر.
وعن��د احلدي��ث ع��ن عملي��ة اقتحام 
واس��عة للعمالت الرقمية املش��فرة 
لألس��واق العاملي��ة، ال ميك��ن التوقف 
فحس��ب عند عمل��ة »بيتكوين«، إذ 
توج��د حالي��اً عم��الت رقمي��ة أخرى 
تنافس��ها بشراس��ة غير مسبوقة. 
فعل��ى س��بيل املث��ل، هن��اك عملة 
منص��ة  ف��ي  املس��تعملة  »ايثي��ر« 
»ايثي��روم« املالي��ة، اخملصصة للتداول 
ببع��ض العق��ود األوتوماتيكية، التي 
جت��اوزت قيم��ة كل وح��دة منها 400 

دوالر، بينما تتجاوز قيمتها السوقية 
36 ملي��ار دوالر. وتوج��د عملة رقمية 
ثالثة تناف��س »بيتكوين« أخيراً، وهي 
عملة »ريبل«، التي تُستخدم لتحويل 
األموال بن املؤسسات املالية، وتتجاوز 

قيمتها السوقية 10 بالين دوالر.
البورص��ات  ف��ي  مراقب��ون  وأف��اد 
ب��أن تعاظ��م أهمي��ة  السويس��رية 
العم��الت الرقمي��ة عاملي��اً وقيمتها، 
لم يك��ن متوقع��اً في هذا الش��كل 
الكبير. لكن الهجم��ات اإللكترونية 
كانت م��ن العوامل الت��ي عززت ثقل 
عم��الت كهذه ف��ي العال��م، كما أن 
املستثمرين الدولين بدأوا يتعاطفون 
مع هذه العمالت الثورية اجلديدة هرباً 
من التعام��الت التقليدية لألس��واق 
املالية وكل م��ا يحيطها من ضوابط 
املعادالت  عل��ى  واعتماداً  تنظيمي��ة. 
املالية السويسرية، كلما عزز قراصنة 
االنتقامي��ة  هجماته��م  اإلنترن��ت 
أو العش��وائية، كلم��ا أعط��ت هذه 
ملكان��ة  إضافي��اً  زخم��اً  الهجم��ات 

العمالت الرقمية املشفرة دولياً.
وأش��ار خبراء في التجارة اإللكترونية 
في مدينة لوزرن، إلى أن »املستثمرين 
السويسرين لديهم ميول لالنخراط 
في جتارة العمالت الرقمية املش��فرة، 
لك��ن فقاع��ة ضخمة حتي��ط بعالم 
وأكدوا  الي��وم«.  املش��فرة  العم��الت 

أن بيتكوي��ن، س��وية م��ع العم��الت 
األخ��رى املنافس��ة، لديه��ا أكثر من 
نقطة ضع��ف في بنيته��ا التحتية. 
إذ فض��الً ع��ن إم��كان اس��تعمالها 
لتمويل نش��اطات إجرامية وإرهابية، 
تتميز ه��ذه العم��الت بتقلبات حادة 
في القيم��ة، ما يجعل املس��تثمرين 
عرض��ة لدوام��ة من املضارب��ات التي 

من ش��أنها أن تتسبب لهم بخسائر 
كبيرة. وتكمن املشكلة األبرز في أننا 
نريد أن نضع في قلب االقتصاد املالي 
احلقيقي، الذي يرتكز على س��لة من 
العمالت امللموس��ة، أمواالً ناجتة من 
منصة مالية، مس��توطنة فقط في 
الشبكة العنكبوتية، ما يخلق وضعاً 

فاضحاً وشاذاً من عدم التجانس.

توقعت شركة »أس تي أم أي« لتقدمي 
حلول تكنولوجيا املعلومات واألنظمة 
املتكاملة في الشرق األوسط )مقرها 
دبي(، »اس��تثمار مبل��غ 387.85 مليار 
دوالر س��نوياً بحل��ول ع��ام 2021 في 
مجال األنظمة املتكاملة«. وتس��تند 
في تقديراتها إلى »استمرار تطّور هذه 
األنظمة في الشرق األوسط، بالتزامن 

مع من��و التكنولوجي��ا وتطبيقها في 
كل اجمل��االت، واحلفاظ عل��ى معدالت 
الطلب احلالي��ة أو ارتفاعها«. وبلغت 
قيم��ة س��وق خدم��ات تكنولوجي��ا 
واألنظم��ة  آي«  »أس  املعلوم��ات 
املتكاملة في الش��رق األوسط 10.34 
مليار دوالر، بع��د النمو املتزايد احملقق 
في السنوات اخلمس األخيرة، إذ ارتفع 
معدله الس��نوي )س��ي إيه ج��ي آر( 
ليبل��غ 8.87 في املئة، ما يُحدث فرصاً 
إليجاد حلول مبتكرة للتحديات التي 

تواجه القطاعات اجلديدة.
وقال املدي��ر التنفيذي لش��ركة »إس 
»تتح��ول  البي��اع:  أمي��ن  أي«  أم  ت��ي 
الش��ركات حالياً في اجتاه استخدام 
تكنولوجي��ا احلل��ول املتكاملة، خللق 
قيمة مضافة من خالل عملية جمع 
امل��وارد في مص��در واحد وال��ذي يبرز 
فاعلي��ة االس��تثمار في ه��ذا اجملال«. 
وأوض��ح أن قطاعات االتصال واإلعالم 
»كانت األكثر مساهمة في هذا اجملال 
بن عام��ي 2011 و2016، وهي الفترة 
التي ش��هدت فيها ه��ذه الصناعات 
منواً الفتاً«. ولم يس��تبعد أن »يشهد 
املستقبل مساهمة في الطلب على 
احلل��ول املتكاملة م��ن قبل قطاعات، 

مثل الرعاية الصحية واخلدمات«.
وفي وق��ت يش��هد نفط خ��ام برنت 
ثبات��اً عن��د نح��و 54 دوالراً للبرميل، 

فإن ه��ذا القطاع »غي��ر محّصن من 
عملي��ات خفض املوازن��ات كتحديات 
مالي��ة إل��ى جان��ب أخرى ف��ي مجال 
األم��ن اإللكتروني كحف��ظ البيانات 
احملوسبة  املتطلبات  والش��بكات من 
»وعلي��ه  وأض��اف:  للمؤسس��ات«. 
فإن الزبائ��ن الذين يواجه��ون حتديات 
دافع��اً  يش��كلون  موازناته��م  ف��ي 
مل��زودي األنظم��ة املتكامل��ة لتطوير 
تتناس��ب مع  اس��تراتيجيات وحلول 
متطلب��ات الزبائن«. ودع��ا إلى »إعادة 
صياغ��ة اإلس��تراتيجيات الداخلي��ة 

لتعزيز منو األعمال«.
واعتب��ر البي��اع أن »تراج��ع مع��دالت 
اإلنف��اق عموماً في منطقة الش��رق 
األوسط نتيجة تقّلب أسعار النفط، 
رمبا يكون هو الفارق بن النجاة والنمو«، 
بالتال��ي »يُعتبر تبني اس��تراتيجيات 
صحيحة ومناسبة لطبيعة السوق، 
أمراً ضروري��اً للحفاظ على النمو في 

بيئة اقتصادية متقّلبة مالياً«.
وخلُ��ص مؤك��داً »املس��تقبل الزاهر 
لقط��اع حل��ول األنظم��ة املتكاملة، 
طاملا ال ي��زال الطلب عل��ى املنتجات 
واخلدمات الت��ي يقدمها هذا القطاع 
ضم��ن املع��دالت املرتفع��ة ذاته��ا«. 
وش��دد عل��ى أن »حتقي��ق ه��ذا األمر 
يتطلب ابتكاراً أوس��ع وإعادة صياغة 

لالستراتيجيات الداخلية«.

388 مليار دوالر االستثمار باألنظمة المتكاملة في 2021
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شركات الطاقة األميركية وراء
 توسيع العقوبات ضد روسيا

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
جلأت ش��ركات الطاق��ة األميركية 
إل��ى أس��لوب غي��ر نزي��ه ملواجهة 
النفط والغاز الروسين، ويرى املمثل 
التجاري لروسيا في واشنطن أن آثار 
"لوبي مخفي" تظهر في العقوبات 

األخيرة ضد موسكو.
ويعتقد ألكسندر ستادنيك املمثل 
الوالي��ات  ف��ي  لروس��يا  التج��اري 
الطاق��ة  ش��ركات  أن  املتح��دة 
األميركية جلأت خلدم��ات "اللوبي" 
أو "جماع��ات الضغط" لتمرير قرار 
توسيع العقوبات ضد روسيا إلزاحة 

روسيا من أسواق النفط والغاز.
وق��ال س��تادنيك إن العقوبات تبدو 
ليس��ت كورق��ة ضغط سياس��ية 
فق��ط ب��ل وكأداة تس��تخدم ف��ي 

منافس��ة غير عادلة، مش��يرا إلى 
أن ش��ركات الغ��از األميركية باتت 
لبي��ع  جدي��دة  ألس��واق  بحاج��ة 
منتجها بعد بلوغ اإلنتاج مستويات 

مرتفعة.
األميركي  الش��يوخ  وتبنى مجلس 
يوم أم��س اخلميس مش��روع قانون 
يقضي بتشديد وتوسيع العقوبات 
املفروضة ضد روسيا. ومينح املشروع 
للرئيس األميركي دونالد ترامب احلق 
بف��رض عقوبات ضد ش��خصيات، 
تس��تثمر أكث��ر من 5 مالي��ن دوالر 
أو ملي��ون دوالر مرة واح��دة في بناء 

أنابيب روسية لنقل موارد الطاقة.
القان��ون  مش��روع  يش��مل  كم��ا 
م��ادة تفيد ب��أن الوالي��ات املتحدة 
لتنفي��ذ  مبعارضته��ا  متمس��كة 

مش��روع الغاز الروس��ي "الس��يل 
الشمالي 2"، الهادف إلى نقل الغاز 
من روس��يا إلى أوروب��ا عبر قاع بحر 

البلطيق.
وحت��د العقوبات أيض��ا من حصول 
املصارف الروس��ية عل��ى متويل من 
أس��واق امل��ال العاملي��ة ألكث��ر من 
14 يومي��ا )ف��ي الوق��ت احلالي احلد 
األقص��ى 90 يوم��ا(، وحتظر حصول 
ش��ركات النف��ط والغاز الروس��ية 
على قروض ملدة أطول من 30 يوما.

ويرى ستادنيك أن العقوبات اجلديدة 
خلقت إلعاقة منو ش��ركات الطاقة 
وش��ركات  واإليراني��ة  الروس��ية 
الطاق��ة األخ��رى، وذل��ك لتهيئ��ة 
الظروف املناسبة لدخول الشركات 

األميركية إلى سوق الغاز العاملي. 

وفي نيسان 2016، شحنت الواليات 
املتحدة أولى شحنات الغاز املسال 
إلى أوروبا، في محاولة لدخول سوق 
الغاز األوروبي��ة التي تهيمن عليها 
الش��ركات  والت��ي تق��وم  روس��يا، 
الروسية بتوفير نحو ثلث احتياجاته 

من الوقود األزرق.
ويتميز الغاز الروس��ي بتنافس��يته 
العالي��ة، حي��ث مبقدور الش��ركات 
الروس��ية خفض األسعار بسهولة 
إلى مس��توى يجعل ش��حن الغاز 
الطبيع��ي املس��ال م��ن الوالي��ات 
مربح��ة،  غي��ر  عملي��ة  املتح��دة 
وذل��ك عل��ى غ��رار الس��تراتيجية 
الت��ي طبقته��ا اململك��ة العربية 
الس��عودية ف��ي س��وق النفط في 

حربها ضد النفط الصخري.

بروكسيل ـ رويترز: 
قال��ت مدي��رة »صن��دوق النقد 
الغ��ارد،  كريس��تن  الدول��ي« 
وزراء  م��ع  اتف��ق  الصن��دوق  إن 
م��ال منطق��ة الي��ورو، على أنه 
سينضم »من حيث املبدأ« إلى 
برنام��ج اإلنقاذ املال��ي لليونان، 
لكن ص��رف األموال ل��ن يتم إال 
بعد معرفة املزيد من التفاصيل 
تخفي����ف  ش����أن  ف����ي 

الدي��ون.
وأوضح��ت الغ��ارد أن الصندوق 
مستعد للمشاركة في برنامج 
اإلنقاذ املالي الثالث لليونان، بعد 
اجتم��اع مع وزراء م��ال منطقة 
الي��ورو ف��ي لوكس��مبورغ تّوج 
لش��هور،  اس��تمرت  مفاوضات 

لكنه س��ينضم إل��ى البرنامج 
بدعم مالي »ف��ي حدود امللياري 
دوالر« فق��ط، بع��د االتف��اق في 
ش��كل كام��ل على اإلج��راءات 
اإلضافية اخلاصة بتخفيف ديون 

اليونان.
ورحب وزير املال اليوناني يوكليد 
تساكالوتوس، بقرار نظرائه في 
منطق��ة الي��ورو بص��رف أموال 
وتقدمي  إضافي��ة  إنق��اذ  حزم��ة 
املزيد من اإليضاحات في ش��أن 
إع��ادة جدولة ديون ب��الده، وقال: 
»إنه��ا خط��وة كبي��رة لألم��ام 
مم��ا كان على الطاول��ة في آخر 
وتوفر  الي��ورو..  اجتماع جملموعة 
وضوحاً أكبر لألسواق وللشعب 

اليوناني«.

»صندوق النقد« ينضم 
إلى برنامج إنقاذ اليونان
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خورشيد دلي*

إذا كانت السياس��ة اخلارجية للدول 
تقوم على املصالح والعالقات الدولية؛ 
فإن السياس��ة اخلارجية التركية في 
عه��د حكم حزب العدال��ة والتنمية 
برئاس��ة »رجب طيب أردوغان« قامت 
عل��ى مجموعة من احمل��ددات واألبعاد 
والعوام��ل التي راهن��ت عليها تركيا 
قي��ادة  ف��ي  إقليم��ي  دور  لتحقي��ق 
املنطق��ة، وقد بدا ه��ذا األمر واضًحا 
مع انطالق موجة ما يُسمى ب� »ثورات 
الربيع العربي«، وطريقة تعامل أنقرة 

مع األزمات اإلقليمية.
وفي هذا الصدد، تُثار أس��ئلة كثيرة، 
ومنها: إلى أي درج��ة كانت الرهانات 
التركي��ة صائب��ة؟ وهل كان��ت تقوم 
على ق��راءة دقيق��ة لواق��ع املنطقة 
والعالق��ات الدولي��ة؟ واأله��م: كيف 
عل��ى  الرهان��ات  ه��ذه  انعكس��ت 

السياسة اخلارجية التركية؟

معتقدات »أردوغان«
تتمث��ل أهم احمل��ددات والعوامل التي 
تقوم عليها سياس��ة تركيا اخلارجية 

في عهد »أردوغان«، فيما يلي:
1. أن تركيا التي اجتهت في البداية إلى 
االنفتاح على الدول العربية ومجمل 
اجل��وار اجلغرافي انطالًق��ا من نظرية 
»صفر املش��كالت«، وعقدت مع هذه 
الدول سلس��لة اتفاقي��ات على أمل 
التع��اون والتكامل؛ تخل��ت عن هذه 
السياسة لصالح الُبعد األيديولوجي 
الذي جتلى في دعم حركات اإلس��الم 
السياسي، ال س��يما جماعة اإلخوان 
املسلمني، وس��عت أنقرة إلى إيصال 
هذه اجلماعة إلى الس��لطة في عددٍ 
ل جسرًا  من الدول على أمل أن تُش��كِّ

لقيادة تركيا للمنطقة.
2. أّن تركي��ا وف��ي س��عيها لتحقيق 
هدفها الس��ابق اجتهت إلى دعم عدد 
من التنظيمات املس��لحة، وقد جتلى 
ه��ذا األم��ر بنح��و واضح ف��ي األزمة 

السورية.
3. انطلق��ت تركي��ا م��ن قناع��ة بأن 
عضويته��ا ف��ي احلل��ف األطلس��ي 

الغ��رب  م��ع  التاريخي��ة  وعالقته��ا 
تعد  واألوروب��ي،  األميرك��ي  بش��قيه 
مبنزلة موافقة غربية على الدور الذي 
تتطلع إليه أنقرة في املنطقة، خاصة 
وأنها اعتقدت أن امنوذجها السياسي 
حقق املعادلة الصعب��ة في التوفيق 
بني اإلس��الم والعلماني��ة واالقتصاد، 
وأن ه��ذا النموذج هو م��ا يريد الغرب 

تعميمه في املنطقة.
4. إل��ى جان��ب تبني تيارات اإلس��الم 
السياس��ي، ارتك��ز املش��روع التركي 
عل��ى معادلة تاريخية أطلقت عليها 
)العثماني��ة اجلدي��دة(، وه��ي معادلة 
التركية  اخلارجي��ة  السياس��ة  أرادت 
من خاللها االس��تفادة م��ن الروابط 
واالجتماعية  والثقافي��ة  التاريخي��ة 
لبن��اء عالم أو فض��اء جغرافي حيوي 

للسياسة التركية.
وق��د ب��دت ه��ذه الرهان��ات التركية 
واضح��ة في س��احات مص��ر وتونس 
وفلس��طني،  والعراق  وليبيا وس��وريا 
على أمل أن تؤدي هذه السياسة إلى 
قيادة أنقرة للش��رق األوسط في إطار 
النظريات الت��ي ُطرحت إلعادة ترتيب 

الوضع في املنطقة.

مآالت خاسرة
ُيكن الق��ول إن الرهانات التركية في 
اإلقليم كانت أق��رب إلى الطموحات 
األيديولوجي��ة  واألوه��ام  القاتل��ة 
والسياس��ية؛ إذ إن نظ��رًة واحدًة إلى 
م��ا آل��ت إلي��ه السياس��ة اخلارجية 
التركية جتاه دول املنطقة تكشف لنا 
الصورة املأس��اوية التي انتهت إليها 
هذه السياس��ة، ب��ل واألخطر انتقال 
تداعيات هذه السياس��ة إلى الداخل 
الترك��ي على ش��كل تهدي��د ألمنها 

القومي.
ف��ي  الدقيق��ة  فالق��راءة  وبالتال��ي 
مآالت العوامل الت��ي انطلقت منها 
السياسة التركية جتاه العالم العربي 
وُمجمل اجلوار اجلغرافي، تضعنا أمام 

النتائج التالية:
ال��ذي  األيديولوج��ي  الُبع��د  أن   .1
اعتمدت��ه تركي��ا ف��ي دع��م حركات 
إيصالها  بغية  السياس��ي  اإلس��الم 
إلى السلطة، كشف حقيقة قصور 

الوع��ي السياس��ي التركي في فهم 
طبيع��ة العالقات الدولي��ة، وكيفية 
تطوي��ر العالق��ات ب��ني ال��دول عل��ى 
أساس املصالح املش��تركة والتنمية 
ومب��ا يخدم االس��تقرار والديقراطية؛ 
إذ حت��وَّل ه��ذا الُبع��د إلى مش��كلة 
للسياس��ة اخلارجية التركية تبلورت 
في صعوب��ة إقامة عالق��ات إيجابية 
مع العالم العربي، ال س��يما في ظل 

موقفها العدائي من مصر.
كم��ا أن املقارب��ة التركي��ة لقضي��ة 
التصدي للخطر اإليراني في املنطقة 
بدت مكش��وفة؛ إذ ظهرت السياسة 
تنتهج  وكأنه��ا  التركي��ة  اخلارجي��ة 

خطابني متناقضني؛ ففي الوقت الذي 
كانت تؤيد فيه املواقف اخلليجية في 
اليمن وس��وريا، حرصت عل��ى إقامة 
عالقات جي��دة مع إي��ران انطالًقا من 
والتع��اون  االقتصادي��ة  مصاحله��ا 
معها ملواجهة الصع��ود الكردي في 

املنطقة.
2. أن قضي��ة الدعم التركي لعددٍ من 
اجلماعات املس��لحة في سوريا بغية 
التخل��ص م��ن نظام بش��ار األس��د، 
أسفرت عن نتائج في غاية السلبية، 
فمن جهة أدى هذا الدعم إلى عسكرة 
»الثورة السورية«، وحتولها إلى العنف 
املس��لح، وصعود اجلماعات اإلرهابية، 

ال س��يما »داعش« و«النص��رة«، ومن 
جه��ة ثانية كانت س��بًبا ف��ي املزيد 
دت  من التدخالت اخلارجي��ة التي عقَّ
م��ن األزمة الس��ورية، وجعلتها أزمة 

إقليمية ودولية بامتياز.
وق��د كان ملا س��بق تداعي��ات كبيرة 
على السياس��ة التركي��ة جتاه األزمة 
السورية؛ حيث وصلت هذه السياسة 
إلى طريق مسدود، وهو ما أجبر أنقرة 
على االنفتاح والتقارب مع موس��كو 
عبر االنقالب على ش��عار »إس��قاط 
النظام الس��وري«. فبعد خس��ارتها 
معرك��ة حلب لم تع��د تركيا معنية 
بإس��قاط هذا النظام، وإمنا أصبحت 

أولويتها هي كيفية محاربة الصعود 
الكردي في سوريا، ال سيما مع اقتراب 

حسم معركة الرقة.
وفي العمق، باتت تركيا تخشى من أن 
ي��ؤدي حترير األكراد للرقة من »داعش« 
إلى والدة إقليم كردي سوري على غرار 
إقليم كردستان العراق على حدودها 
اجلنوبي��ة، وهو ما تع��ده تركيا خطرًا 
مصيريًّا على أمنه��ا القومي، خاصًة 
وأن ما يجري كرديًّا في سوريا والعراق 
سيشجع ُكرد تركيا على رفع سقف 

مطالبهم القومية.
ولع��ل اجلان��ب اآلخ��ر ال��ذي ال يق��ل 
خط��ورة ع��ن التح��دي الك��ردي هو 
انتقال خط��ر املنظمات اإلرهابية إلى 
الداخ��ل التركي، وانتش��ار الس��الح 
بنح��و كثي��ف؛ حيث ش��هدت تركيا 
خ��الل الفت��رة املاضية سلس��لة من 
التفجي��رات اإلرهابية ف��ي قلب املدن 
الكبرى )مثل: إسطنبول، وأنقرة، وديار 
بكر(، وهو ما دف��ع املعارضة التركية 
إل��ى حتمي��ل حكومة ح��زب العدالة 
والتنمية املس��ئولية عنها بوصفها 
جتاهلت خطر انتق��ال هذه املنظمات 
اإلرهابية إل��ى الداخل التركي عندما 
دعمتها وحاولت استخدامها لتغيير 

أنظمة حاكمة في املنطقة.
3. أثبتت الوقائع أن رهانات تركيا على 
الغرب النتهاج سياس��تها السابقة 
جتاه األزمات التي تش��هدها املنطقة، 
إن  إذ  أو صائب��ة؛  ل��م تك��ن دقيق��ة 
تركيا وبحك��م عضويتها في احللف 
األطلس��ي راهنت على أنها ستنجح 
ف��ي جل��ب احلل��ف إل��ى التدخل في 
األزمة الس��ورية وتغيير النظام، لكن 
حادثة إس��قاط تركيا ملقاتلة روسية 
وم��ن ث��م التصعي��د الذي مارس��ته 
موس��كو ضد أنقرة أثبت عدم صحة 
الرؤي��ة التركي��ة، وخيب��ة أملها من 
احللف األطلس��ي، إلى درجة أن تركيا 
حتدثت عن خيانة احلل��ف لها، وعليه 
بدأ التوت��ر يخيم على عالق��ة تركيا 
م��ع حلف الناتو، ب��ل وصدرت أصوات 
كثيرة عن احللف تطالب بإخراج أنقرة 

من عضويته.
التركي��ة- العالق��ات  تب��دو  أيًض��ا، 
األميركية في أس��وأ حاالتها بسبب 

رفض واشنطن االستجابة للمطالب 
الدع��م  ع��ن  بالتخل��ي  التركي��ة 
وإبعادهم  لُكرد س��وريا،  العس��كري 
ع��ن معركة حتري��ر الرق��ة، واالعتماد 
عل��ى تركيا ب��دال منه��م. وعلى غرار 
الواليات املتحدة، فإن عالقة تركيا مع 
أوروبا س��لبية للغاية ألسباب كثيرة، 
منها ما يتعلق مبشكالت انضمامها 
لالحتاد األوروب��ي، واالنتقادات األوروبية 
لطريقة تعامل أردوغان مع املعارضة 

في الداخل.
4. َحَم��َل ُمجمُل اخلطاب السياس��ي 
الترك��ي جت��اه العال��م العرب��ي نزعًة 
»عثمانية« تتحدث وكأن هذا العالم 
حديقة خلفية لتركيا الطامحة إلى 
اس��تعادة أمجاد الدول��ة العثمانية، 
فالقدس وغزة وحلب وبغداد واملوصل 
وغيرها من العواص��م واملدن العربية 
بدت وكأنها شأن داخلي في خطابات 
أردوغ��ان، وق��د أحيت ه��ذه اخلطابات 
اخمل��اوف ف��ي املنطقة م��ن طموحات 
تركية جامحة، ال سيما عندما حتدث 
أردوغ��ان عن م��وت اتفاقي��ة »لوزان«، 
وإص��راره على املش��اركة في معركة 
املوص��ل، وحديث األوس��اط التركية 
ع��ن حق��وق تاريخي��ة ف��ي املوص��ل 
ومناطق أخرى في الش��مال السوري، 
ف��ي اس��تحضارٍ ل��إرث العثماني، ال 
سيما وأن هذا األمر تزامن مع حتوالت 
ف��ي الداخ��ل الترك��ي عل��ى ش��كل 
التخل��ص من األس��س الت��ي قامت 
عليها اجلمهوري��ة لصالح بناء نظام 
رئاس��ي أعط��ى ألردوغ��ان صالحيات 

شبه مطلقة.
ختاًم��ا، ُيكن القول إن ال��درس الذي 
ينبغي اس��تخالصه هو أن سياس��ة 
الرهان��ات التركي��ة الس��ابقة كانت 
تعبيرًا عن ع��دم فهم دقيق لطبيعة 
ولتعقيداتها  املنطقة  وأزمات  قضايا 
التي لها عالق��ة باملصالح والعالقات 
الدولي��ة واإلقليمي��ة، وه��و م��ا أحلق 
خسارة بهذه السياسة، ووضعها في 
امتحان مع نفس��ها من دون أن تعرف 

كيف تخرج منها حتى اآلن.

للدراس��ات  املس��تقبل  *مرك��ز 
والبحوث املتقدمة.

احمد موسى جياد*
 

الرق��ع  اتفاقي��ات  الثان��ي:  االط��ار 
البن��ى  ومش��اريع  االستكش��افية 

التحتية
اعلنت ش��ركة روس نفط بانها، خالل 
بيترس��برك االقتصادي  مؤمتر س��نت 
الدولي- روس��يا، بداي��ة حزيران 2017، 
ق��د وقعت مع حكوم��ة االقليم على 
بش��أن  االتفاقي��ات  م��ن  مجموع��ة 
»توس��يع تعاونهما في استكش��اف 
التج��ارة  الهايدروكاربون��ات،  وانت��اج 
)االساس��يات  واللوجس��تكس 
بيان الش��ركة  املس��اندة(« وحس��ب 
فقد وقع الطرفان »اتفاقية اس��تثمار 
التزم��ا مبوجبها تطوي��ر تعاونهما في 
االستكش��اف واالنت��اج، االتفاق على 
)مونيتايزيش��ن(  النق��دي  التفعي��ل 
النبوب التصدير في كردستان العراق، 
والدخ��ول ف��ي ع��دد م��ن اتفاقي��ات 
املشاركة في االنتاج«  التي يبدو انها 
تتعلق بخمس رقع استكشافية ذات 
اهمي��ة جيولوجي��ة مهم��ة  وغيرها 

بضمنها مجاالت الغاز.  
اضافة الى ذلك قال مستشار االقليم 
بيوار خنس��ي ان »ش��ركة روزنفط ... 
ستسهم مبساعدة االقليم في انشاء 
بعض املصافي « ولكن اعالن روزنفط 
لم يش��رصراحة الى موضوع انش��اء 

بعض املصافي.
ف��ي ض��وء ماتق��دم يكن تس��جيل 

املالحظات التالية:
اوال: الغياب الشامل للشفافية.

كما ه��ي احلال في عق��د التجهيزات 
النفطية املش��روطة بالدفع املس��بق 
املذك��ور اع��اله لم يتم ن��ش راو توفير 
او  مضام��ني  ع��ن  معلوم��ات  اي��ة  
او  الزمني��ة  التوقيت��ات  او  ش��روط 
االحكام التعاقدية وغيرها من االمور 
االساسية اخلاصة بهذه اجملموعة من 

االتفاقيات.
ثانيا:يوج��د ف��ي االق��ل اربع��ة ان��واع 
من االتفاقي��ات: اتفاقية االس��تثمار، 
اتفاقيات املشاركة في االنتاج اخلاصة 
االتفاقي��ة  االستكش��افية،  بالرق��ع 
املتعلقة بانبوب التصدير واخيرا )رمبا( 
اتفاقي��ة تتعلق بالغاز. ولكن بس��بب 
انع��دام الش��فافية يصع��ب حتدي��د 
وحتليل العالقة بني هذه االتفاقيات ان 
وجدت ام ان كل اتفاقية مستقلة عن 

غيرها.مثال هل تسري احكام اتفاقية 
االس��تثمار على بقية االتفاقيات ام ال 
وفي هذه احلالة م��اذا تغطي اتفاقية 
االس��تثمار هذه مثل مش��اريع البنى 
واللوجس��تكس واملصافي  التحتي��ة 
وغيره��ا ؟ وفيم��ا يتعل��ق باالتفاقية 
املتعلق��ة بانب��وب التصدي��ر هل هي 
اتفاقي��ة ادارة ام تش��غيل )كاملة ام 
مش��تركة( ام متوي��ل ام مزيج من كل 

هذا؟    
ثالثا: اتفاقيات املش��اركة في االنتاج 

اخلاصة بالرقع االستكشافية
لم يتم تس��مية وحتديد مواقع الرقع 
االستكش��افية اخلم��س؛ ه��ل ه��ي 
كلها اوبعض منها ضمن محافظات 
االقلي��م او ضمن »املناط��ق اخملتلف« 
عليه��ا؟ وه��ل روزنفط هي املش��غل 
وضم��ن ائت��الف ام لوحده��ا في كل 
اوبعض من هذه الرقع؟ وهل كل هذه 
الرقع من املتنازل عنها ام تتضمن رقع 

لم يتم التعاقد عليها سابقا؟ وغيرها 
الكثيرمن االسئلة االساسية.

وعل��ى الرغم م��ن او بس��بب انعدام 
الش��فافية فانه يتوقع ان تكون هذه 
روزنفط  االتفاقي��ات لصالح ش��ركة 
على حساب مصلحة االقليم والعراق 

وذلك لالعتبارات التالية:
ا- م��ن املع��روف ان عق��ود املش��اركة 
ف��ي االنت��اج الت��ي وقعته��ا حكومة 
االقليم حلد االن تعطي االفضلية من 
النواح��ي املالية واالقتصادية واالدارية 
النفطي��ة.  للش��ركات  والقانوني��ة 
هذه العقود املوقعة س��ابقا تش��كل 
»س��ابقة قانوني��ة« قوي��ة متث��ل احلد 
االدنى الذي يتوقع ان تبني عليه شركة 
روزنفط موقفها التفاوضي للحصول 
على ش��روط اضافية افض��ل. وان من 
اه��م العوام��ل املالي��ة واالقتصادية 
والتعاقدي��ة التي تس��تطيع روزنفط 
التواف��ض لتحقيقه��ا ه��ي بايج��از 

مايلي:
ا- تقليل نس��بة الري��ع )رويالتي( التي 
تدفع ال��ى حكومة االقليم واس��اس 

احتسابها؛
ب- زي��ادة النس��بة اخملصص��ة لنفط 
لضم��ان  اوي��ل(  )كوس��ت  الكلف��ة 
االسترداد السريع لراس املال املستثمر 
وهذا يعني بالضرورة تخفيض النسبة 

اخملصصة لنفط الربح )بروفت اويل(؛
ج- تغيير الضوابط املتعلقة بعامل-ار 
)ار فاكتر( مما يعطي لروزنفط نس��بة 

اعلى من نفط الربح؛
 د- تخفيض نس��بة احلص��ة احملمولة 
)كاريد انترس��ت( حلكومة االقليم مما 
يعني فعليا تخفيض حصة احلكومة 

من نفط الربح؛  
ه-تقلي��ل مبالغ املدفوع��ات النقدية 
مثل دفعة التوقيع )س��كنجربونص( 
الكلف  اواحتسابها ضمن  وماياثلها 
القابل��ة لالس��ترداد )اي ضم��ن نفط 

الكلفة(؛
الرقع��ة  ك��ون  حال��ة  وف��ي  و- 
االستكش��افية هي م��ن ضمن الرقع 
التي تنازلت عنها الشركات النفطية 
)ريلنكوش��د( يك��ون التقيي��م املالي 
لكافة االصول واملعلومات والنشاطات 

بحدوده الدنيا؛
 ز- اية عوامل اخرى س��واء كانت ذات 

طبيعة مالية او ادارية او تنفيذية.
       

-2 ف��ي املقابل فان حكوم��ة االقليم 
في موقع تفاوضي ضعيف اليس��مح 
لها، افتراضيا، بتحقيق عقود مجزية 
للمش��اركة ف��ي االنتاج م��ع روزنفط 
اوم��ع اية ش��ركة اخ��رى. وكم��ا هو 
موث��ق ومع��روف ل��دى املعني��ني في 
الصناع��ة النفطي��ة االس��تخراجية 
بانه ومنذ عام 2014 قامت الشركات 
النفطية العاملة في االقليم بالتنازل 
اوالتخلي )ريلنكوش��د( عن 19 رقعة 

استكش��افية وانهاء عقود املشاركة 
في االنتاج اخلاصة بها.

لقد استندت جميع تلك الشركات في 
قراراتها بالتخلي عن عقود املشاركة 
في االنتاج،برغم مزاياها العديدة لتلك 
اقتصادية  اعتب��ارات  الى  الش��ركات، 
تتلخ��ص بارتفاع اخملاط��رة في حتقيق 
استكشافات نفطية اوغازية مجزية 
اقتصاديا مبا يضمن استرداد راس املال 
املستثمر ومعدل املردود الداخلي )اي ار 
ار( املطلوب. ومن اجلدير بالذكر ان تلك 
الش��ركات تش��مل ش��ركات نفطية 
كبرى مثل اكس��وون موبل االميركية 
وتوتال الفرنسية وشركات متوسطة 
مثل شركة النفط الكورية و)ام او ال( 
الهنغارية وش��ركات صغيرة نس��بيا 
مث��ل )اويل س��يرج( و)برنكو( و)كولف 

كيستون( و)جنيل انرجي( وغيرها.
اضاف��ة الى تلك الرق��ع املتنازل عنها 
توج��د ثالثة رق��ع )وهي ش��ورش، مال 

عم��ر وقوش��طابا( مازال��ت معروضة 
منذ سنوات ولكن لم تنل أي اهتمام؛ 
وهذا يعني وج��ود 22 رقعة مطروحة 
للتعاقد مما يفسح اجملال امام روزنفط 

اختيار افضل خمس منها.  
كما واوضحت الوثائق السرية املسربة 
والتي نشرها موقع )ويكي ليكس( في 
بداية هذا العام ال��ى التباين الواضح 
ف��ي التقيي��م االقتص��ادي واملكمني 
لبعض احلقول اوالرقع االستكشافية 
بني وزارة املوارد الطبيعية في حكومة 

االقليم ووزارة الطاقة التركية.
كذل��ك اوضح��ت الوثائ��ق االس��باب 
احلقيقية التي دفعت اكس��وون موبل 
الى التن��ازل عن ثالث رقع )قره حاجنير، 
ش��رق ارب��اط وبطواطة( حي��ث كانت 
املعلومات االولية التي وفرتها سابقا 
وزارة امل��وارد الطبيعي��ة ف��ي حكومة 
االقليم تشير الى اهميتها االقتصادية 
ولكن عملي��ات احلفروالتقييم اثبتت 
العك��س!!. علم��ا ان اكس��وون موبل 
كان��ت املش��غل وبحص��ة %80 ف��ي 

جميع هذه الرقع الثالثة.
وهذا رمب��ا يفس��ر احل��ذر الواضح في 
اع��الن ش��ركة روزنف��ط ع��ن حجم 
االحتياطي��ات النفطي��ة والغازية في 
االقلي��م حيث ذك��رت انها »حس��ب 
تقديرات وزارة املوارد الطبيعية القليم 
كردس��تان« . وم��ن اجلدي��ر بالذكر ان 
تقدي��رات وزارة االقلي��م لالحتياطات 
البترولية تعرضت الى تشكيك جدي 
في مصداقيته��ا بعد التخلي عن 19 
رقعة وبعد نش��ر املعلومات املس��ربة 
املش��ار اليها اعاله. يضاف الى ذلك ان 
التقريراملعد حديثا من قبل مكدانيل 
وشركائه قد خفض احتياطيات حقل 
طقطق من 172 مليون برميل املقدرة 
ف��ي نهاية 2015 الى 59 مليون برميل 
ف��ي نهاية ش��هراذار من ه��ذا العام، 
علما ان الشركة املشغلة لهذا احلقل 
)جينيل( س��بق وان خفضت تقديرات 
االحتياط��ي ال��ى النص��ف وذلك في 
ش��هر ش��باط من العام املاضي. كما 
وتش��ير معلومات اخرى الى التشابه 
اجليولوجي ب��ني حقل طقطق  وحقل 
كوردامي��ل مما ق��د يعن��ي باحتمالية 
تخفي��ض احتياط��ي احلق��ل االخي��ر 

ايضا.

واالبح��اث  التنمي��ة  *استش��ارية 
)العراق( في النرويج

كيف تتعامل تركيا مع أزمات اإلقليم؟

رأي بشأن اتفاقيات حكومة إقليم كردستان وشركة روس نفط الروسية

توقيع االتفاقية
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قراءة

رحيل

عبد الغفار العطوي
ص��درت الرواي��ة الثالث��ة ) ام��رأة بطعم 
الت��وت ( للروائي��ة املصري��ة ح��ا املطري  
الطبعة االولى 2017 عن دار تويا للنش��ر 
و التوزي��ع ���� القاه��رة   وم��ن أج��ل ان 
نضم��ن فهما معقوال جملرياته��ا ال بد لنا 
من التميي��ز بني حيثياته��ا التي تتطلب 
معرفة الروافد التي رفدت الرواية ، و كيف 
يعيها قراؤها دون إس��اءة فهم و تش��ويه 
ف��ي احلقائق من املمكن افس��اد مقاصد 
)الكات��ب)ة( من ورائها :���� أوالً � من هذه 
احليثي��ات الت��ي دفعت بالرواي��ة للظهور 
وعمقت مجرياتها الرافد االس��اس الذي 
اوحى للرواية هذا الش��كل م��ن الكتابة 
الصادمة لشريحة واس��عة من اجلمهور  
و جل��م باغته��م مقص��د الكاتب)ة(في 
رف��ع الغط��اء ع��ن املس��كوت عن��ه في 
قضايا االنحراف عن��د ) املرأة( حيث أرادت 
تبني وجهة نظر مح��ددة حوله، ان تقول 
كلمتها بصدق و روية ، و تبني ان قدر املرأة 
) العربية املسلمة  خاصة( لم يكن بيدها 
في قضية غير خلقية متس ليس ش��رف) 
املرأة ( بل تستحضر عائلتها و مجتمعها 
و دينه��ا و حضارته��ا، و بالتالي هويتها و 
عمقها االنس��اني ، مما اضطر حا املطري 
ف��ي االنحي��از الى وض��ع أصب��ع االتهام 
مباش��رة عل��ى الدواف��ع التي تس��ببت 
برس��م تلك الصورة الس��اخرة، و ليست 
اخملجل��ة ) للعاه��رة ( أرادت حا املطري ان 
تقول ان العهر داء  اجتماعي دافعه ديني 
ثقافي يضخ عبر نس��ق س��لوكي تربوي 
تعليمي يسري كس��ريان النار بالهشيم   
و لي��س نتيج��ة أخط��اء تقترفه��ا املرأة 
) رمي عب��د اجل��واد مثاً( عن س��بق إصرار و 
ترص��د  ، له��ذا حرصت الكات��ب)ة( على 
تطعيم الس��رد مبعايير اخاقية انتقادية 
مبا يس��مى تدخل الكاتب)ة( في الس��رد ) 
امليتافكشن( بسلسلة  من املتبنيات  في 
مقدمتها  التضامن االخاقي مع البطلة 
ف��ي كل معاناته��ا و خيباته��ا و جح��ود 
عائلتها ) أبيه��ا و امها فاطمة و اخويها 
فارس و حسام( و إهانة إنسانيتها و هتك 
عذريتها و ش��رفها من قب��ل  مجتمعها 
العربي املصري بتعاقب الرجال عليها في 
دفعها كي تصبح عاهرة )وسيم و مازن و 
مصطفى  و رام��ي( و إيجاد احملفزات التي 
ش��جعتها على االنغماس بتيار العهر و 
السير وراء صديقتها ) آالء( انقياد االعمى  
التي متثل الصيغة املتمردة للمرأة املبكرة 
، و كان  لزام��ا على ح��ا  املطري ان تضع 
بصم��ة تضامنها م��ع ) رمي( في ان جتعل ) 
االنا( هي احلاكمة ، أي أن تتحدث بطلتها 
كأمنا تس��رد سيرتها الذاتية ، و أن تقسم 

الزمن الس��ردي ملاض بريء جميل في اوله 
تتقدم به. 

رويدا حتو عقدة العهر و مصائب السقوط 
ف��ي الرذيل��ة ، و حاض��ر مدق��ع محتش��د 
باملمارسات اجلنسية مع ) االمريكي روبرت 
( تعقبه��ا عملي��ات الطه��ارة و طق��وس 
الصلوات  و ندم عاصف و جس��د متشظ 
، و ه��ي تروي ف��ي )63( مقطعا حياتها مع 
جسد  تأرجح بني البراءة و احلب العذري في 
طفولة سليمة مع ) صمد او عبد الصمد 
في باد الغربة أمري��كا( و كيف انتزع ذلك 
اجلسد من حاضنته املريحة ليلقى في بحر 
متاطم من الش��هوات و احض��ان الرجال 
و الفتي��ان  ، و ب��ني بيئة فاحش��ة موبوءة 
بالفساد ) في   مصر( و مكتظة باالنحراف 
و الكبت  و القمع و الرهاب ، و كان ال بد من 
عقد وجه مقارنة بني الغرب و الشرق ، بني 
املسيحية و االسام ليس من باب الوقوف 

مع االولى ضد الثاني ، إمنا لعكس  كيفية 
تعام��ل الديانت��ني م��ع القضاي��ا اخلطرة 
احلساس��ة ، كيف تس��تقبل املس��يحية 
ارت��كاب آثام اخلط��اة بطق��س ) االعتراف( 
الكنس��ي ،و لون املواجهة االسامية  مع 
اهلل م��ن قب��ل اآلثم��ني  ، االول��ى التعامل 
باللني و الثانية االخذ بالشدة ، كي تخلص 
الكات��ب)ة( الى مرادها في ان الناس، االهل، 
اجملتمع، البيئة و ليس اهلل الذي يوصل املرأة 
الى العهر. لهذا نرى حا املطري تواقة الى 
فض��ح الدوافع التي تقف وراء س��قوط رمي 
عبد اجلواد حيث تنطق  بلسان الساردة في 
ش��يء من االقرار الضمن��ي ال يخفى على 
الق��ارئ الذكي البوح املل��يء باإلمياء ) احلب 
لي��س عدال ، لكن��ه الظلم ال��ذي احببناه 
الخ ص 209(  و تعلو نبرة صوتها احتجاجا 
ف��ي س��ؤال رمي لصديقته��ا آالء في محور 
خطيئة املرأة و بنيان عفتها ) العذرية ( في 

مواجهة الرجل ماذا لو كان  للرجل عذرية 
او غش��اء ب��كارة او اي دليل على عفته ص 
212 ألن تس��اؤل الكات��ب)ة( ينط��وي على 
االش��ارة الى القيم التي رس��خها اجملتمع  
ف��ي مباني��ه ، و ادعى انتس��ابها هلل ، و إن 
جس��د االنثى هو احملور املركزي الذي يرتكز 
علي��ه في معانيه ، و لعل احلاحها في إبراز 
املعطيات االيروس��ية للجسد االنثوي من 
ب��اب نقد تل��ك القيم الت��ي باتت مطلقة 
ال يج��وز مناقش��تها ، ح��ا املط��ري تعي 
احلساس��ية الت��ي قدمته��ا للجمهور في 
ثقافت��ه و باغت��ه اخملتلف��ة و مس��تويات 
فهمه و ادراكه، من هنا اكدت على ان تكون  
الرواي��ة رواية موض��وع و ان تبطل توقعات 
جمهورها الواسع في احلكم  السريع غير 
امل��دروس: ثانياً� البطلة ) رمي( و هي تتجاذب 
ب��ني حتدثها ف��ي املاضي البعي��د و احلاضر 
القريب تتكئ على اجلو النفس��ي  املعقد 

وهي تعيش��ه الذي تهي��ؤه الكاتب)ة( لها، 
بإمداده��ا بعنبتني ، هم��ا االهداء املمضي 
من قبل حا املطري بلس��ان البطلة بعدم 
قداستها وال  طهارتها و ال تشببها بتيريزا، 
إمنا كانت في رسالتها نفحة لهذا اجلسد 
املتعب املليء بشامات تشبه حبات التوت 
التي جرت��ه الى العهر بس��بب غيرة آلهة 
اجلمال منه  حيث تقول البطلة عنه : انظر 
ملرآتي اطالع جسدي الذي بدوره يطالعني 
عاريا ، و بعيني اتتبعها جميعها ش��امات 
سوداء على جسدي –ص9، و العتبة الثانية 
ل)ابراهيم نص��راهلل( التي تهت��م  بفكرة  
النهائية احلكاي��ات، و ان ال جدوى  من اقرار 
نهاي��ات او بدايات، و ه��ذه العتبة  توحي او 
تواف��ق حكاي��ة ) رمي( باعتبارها حكاية  من 
آالف احلكايات تتحدث ع��ن العهر اذ تقول 
البطلة ) اس��مي رمي عبد اجلواد عاهرة و لم 

اخلق عاهرة؟

الجسد االنثوي بين المقدس والمدنس
في رواية )امرأة بطعم  التوت« لحال المطري

يحم��ل احلدي��ث ع��ن ) نوب��ل ( عراقيا ش��يئا من 
الغراب��ة ورمبا اجل��رأة ايض��ا انطاقا م��ن حراجة 
اللحظة العراقية امللتبسة التي نعيشها اليوم ، 
حلظة االنقسام و التشتت السياسي التي تترك 
آثاره��ا ال مناص على مش��هد الثقاف��ة و رموزها 
الذي��ن يعانون إهماال حد اإلحب��اط ، من بني هذه 
العتمة ينهض بريق دعوة ترش��يح شاعر عراقي 
لنيل جائ��زة نعرف أهميتها عل��ى صعيد اجلوائز 
مثلما نعرف حج��م االلتباس و اجلدل الذي يرافق 
معاييره��ا أو ن��وع احلاصلني عليه��ا ، انتماءاتهم 
و حواضنه��م و العوام��ل التي دفع��ت بأغلبهم 
ال��ى احلضور في مش��هد هذه اجلائ��زة و احلصول 

عليه�ا. 
) نوبل ( عراقيا هي رسالة قبل أن تكون سعيا نحو 
أض��واء مجد إعامي يناله احلائز على هذه اجلائزة 
او املرش��ح لها  س��واء كان ) مظفر النواب ( او أي 
رمز عراق��ي  اخر يرى جمه��ور املثقفني انه جدير 
بالترش��يح ، هي االن وقفة خاصة بالنسبة لنا ، 
حتريض و حتفيز ، تذكير باالستحقاقات املنسية ، 
محاولة إليقاف سيل الهدر الذي تعانيه الطاقات 

العراقية على شتى السبل .
) الن��واب ( اختيارا ليس مجامل��ة او اعتباطا الن 
النواب ليس ش��اعرا فحس��ب بل هو سادن أبدي 
في محراب الش��عر ، لي��س مناضا كما ترد هذه 
املف��ردة ف��ي أدبي��ات االح��زاب السياس��ية التي 
الكتها حد االس��تهاك و التزييف بل هو املعّلم 
ال��ذي عّلمنا صوفية النضال ! كيف يكون الزهد 
زاد املس��عى ! و حترير الذات ه��و أروع دروس احلرية 
على طريق منحها لآلخرين ، الشعر عند ) النواب 
( صوت احلرية و صداها و االنسانية هي الطريق .

م��ن الصع��ب جتزئة ) الن��واب ( وج��ودا و خطابا ، 
خطاب��ه صدى وجوده املميز، وجوده احلي ، الفاعل 
الذي يتفصد خطابا ، ه��ذه الكيانية قلما تتوفر 
لدى شعراء اجلمهور و املنصات بل قلما يفكر بها 
أحد من طالبي املردود ، املثابرين  ألجل السلطة ال 
ألجل االنسان كما فعلها ) النواب ( طيلة حياته 
املناضلة و الزاهدة مبا س��يدر عليه املس��عى ! ال 

شيء سوى أن يكون من أجل أن نكون ! 
منذ أن ذاع خبر ترشيح النواب لنوبل نشط اجلدل 
بني االوس��اط حول اهمية و مغزى هذا الترشيح 
و طرح البعض من اصدقائنا اسماء اخرى تنتمي 
الى اش��كال و مدارس شعرية مغايرة لنوع جتربة 
الن��واب الت��ي توزعت ب��ني العامي��ة و الفصيح ، 
القصي��دة و االغنية ، الهم��س و اخلطاب العالي 
، الصم��ت العميق و االحتج��اج الصاخب ، هذه 
الكيمياء لم ينظر لها االصدقاء الذين رشحوا ما 
طاب لهم من أسماء نكّن لها االحترام جميعا .

النواب مرشحا لنوبل ليس النواب الشاعر وحده 
بل االنسان و املناضل االجتماعي و السياسي الذي 
يعد الش��عر واحدا من أصداء روحه الشاسعة ال 
كلها ، النواب الذي إلتذ بزهده و سرى عاريا اال من 
صوته الذي حمله مصباح ) ديوجني ( في ظلمات 

هذا العالم.

نوبل.. عراقيًا 

جمال جاسم أمين 

شريف الشافعي
مغامرة أخيرة، خاضها الشاعر والناقد املصري 
ش��ريف رزق )1965-2017(، صب��اح األربعاء 14 
يونيو/حزيران، متثلت في مصافحته كائن املوت، 
ذلك الرفيق الذي رمبا يكون قد اختطف جسد 
الشاعر، لكنه أبًدا لن يأخذه من وهج قصيدته 

وقلوب قرائه ومحبيه.
نزيف مفاج��ئ في املخ، أعقب��ه بيومني رحيل 
صادم للحداثوي املغامر، ش��عرًا ونقًدا، شريف 
رزق، ابن مدينة »من��وف« بدلتا مصر، التي أبى 
املب��دع إال أن حتتضنه في حلظة اخلت��ام، قابًعا 
ف��ي أح��د مستش��فياتها »العام��ة«، مثلما 
احتضن��ت املدينة ذاتها صرخ��ة مياده األولى 

منذ 52 عاًما.
غي��اب ش��ريف رزق املباغ��ت، قصي��دة برقي��ة 
وامضة، من مثل ما ش��كلته أصابع رجل جيل 
الثمانين��ات املتوهج. وقد وص��ف األمني العام 
للمجلس األعلى للثقاف��ة بالقاهرة، الدكتور 
ح��امت ربيع، الراحل في نعيه بأنه »فقيد احلركة 
الش��عرية من جيل الش��باب، صاحب احلضور 
الفعال واألعمال املتمي��زة«، في حني تلعثمت 
الكلمات الدامية على لساني »قصيدة النثر« 
و«النق��د الطليع��ي« ف��ي نعيهما ألح��د أبرز 

مناصري التجديد من جيل الوسط مبصر.
رزق يع��د صاحب املنجزات الافتة في الش��عر 
والنق��د، ومنه��ا “ال تطف��ئ العتم��ة”، “ه��واء 
العائل��ة”، “ش��عر النَّث��ر العرب��ّي ف��ي الق��رن 
العش��رين”، “األشكاُل النَّثرش��عريَّة في األدِب 
العرب��ّي”، “ش��عريَّة احلي��اة اليوميَّ��ة واخلطاب 
��فاهّي في قصيدة النَّثر العربيَّة اجلديدة”،  الشِّ
“شعريَّاُت َما بَْعَد ‘ِشْعر’.. قصيَدُة النَّثرِ العربيَِّة 
“حت��ّوالت  والثَّمانينيَّ��اِت”،  ��بعينيَّاِت  السَّ ف��ي 

القصيدة العربيَِّة َعْبر العصور”، وغيرها.
إلى جانب جهوده امللموسة في ميداني الشعر 

اجلدي��د والنقد، ثمة وجه آخر من وجوه التميز 
ل��دى ش��ريف رزق، يتمث��ل في االس��تقالية 
والزهد واالس��تغناء والعصامي��ة. لقد اختار 
الش��اعر مس��لكه منذ البداية، مراهًنا على 
فردانيت��ه وانعزاله في مدينت��ه الهادئة، خارج 
ضوض��اء العاصم��ة وبريقها اخمل��ادع. نأى رزق 
بنفسه عن مغريات املؤسسة الرسمية وكل 
ما هو س��لطوي، مدي��رًا “معارك��ه اجلمالية” 
بحري��ة تامة وف��ق قناعاته اخلاص��ة، التي رمبا 

يختلف معها البعض، من تيارات أخرى.
لكن ال يتش��كك أحد في نزاهتها. لم يستمر 
ش��ريف رزق طويًا في عضوية “جلنة الش��عر” 
باجمللس األعلى للثَّقافة، إلحساسه بأن التوجه 
الرسمي غير منحاز للحركة الشعرية اجلديدة 
بالق��در املأمول، لكنه لم يغل��ق باب التعامل 
“الطبيع��ي” مع مؤسس��ات الدول��ة. ومن ثم 
فإنه قبل تكرميه من جانب “املؤمتر العام ألدباء 
مصر”، في ديسمبر/كانون األول املاضي 2016، 

لدوره في إثراء احلركة الّنقدية املصريَّة.
في جتربته الش��عرية، يراهن الش��اعر شريف 
رزق عل��ى التوقد دائًما، حي��ث تعّدل الكائنات 
واألشياء من وضعياتها، وتتشكل بتفجراتها 
املتاحقة في كينونة جديدة، ومن ثم فإنه في 
“مج��رة النهايات”، على س��بيل املثال، يقترح 
ذاته كبداية محتملة، للحراك الذي سيترتب 
عليه كل تغيير، حتى ولو بدا هذا احلراك للرائي 
مبثابة انهيار ظاهري: “اب��دأوا بي/ ِمْن ُهنا/ بي/ 
بانفجاري/ باالنهيارِ الذي يتعثَُّر في سردِِه على 
أنقاضه/ بي/ ِمْن ُهنا/ ِمْن جنازٍة تس��تنُد على 

عظامي/ شاردة”.
هذا التش��ظي للذات الفاعلة، هو اس��تدراج 
للمش��هد، كي يتعدل وفق البصي��رة الرائية 
للمس��تقبل، بع��د ابت��داء الف��راغ، وتفت��ت 

األمكنة.
هكذا آثر الش��اعر، منذ بداياته الش��عرية، أن 
ميضي وحده، إذ ال مجال ملا هو جماعي في ظل 

هذا التشرذم والتفتت واالنهيار.
أم��ا في جتربته النقدية املتمحورة تقريًبا حول 
التنظي��ر لقصي��دة النثر، املصري��ة والعربية، 
وحتليلها فإن الباحث ش��ريف رزق كان محاربًا 
أكثر وضوًحا وجس��ارة، ورمبا أكثر شراس��ة، إذ 
لم يكن يس��تخدم مجازات الش��عر في هذه 
امل��رة، إمن��ا راح يض��ع الكلمات ف��ي موضعها 

املباشر.

• نفض األقنعة السياسية
لم يترك ش��ريف رزق عش دبابي��ر إال وخاضه، 
في كتاباته وآرائ��ه النقدية، ويُاَحظ أن احملرك 
الدائ��م لتجربته ه��و املنطق اخل��اص، ورفض 
الزيف واالدعاء، باإلضافة إلى رغبته في نفض 
األقنعة السياس��ية، والس��لطوية على وجه 

العموم، التي أفسدت كل شيء.
في خضم احلروب الدائ��رة حول واقع “قصيدة 
النث��ر”، املصري��ة والعربية، س��ار ش��ريف رزق 
كثي��رًا ضد التيار الس��ائد، مواجًها مرجعيات 
مركزية في ه��ذا الضمار، منها على س��بيل 
املثال نبوءة سوزان برنار، التي رأت فيها أن هذا 
الن��وع الش��عري )قصيدة النثر( س��يذوب في 
األن��واع األدبي��ة اجمل��اورة، إذ رأى رزق أن “القيمة 
الشعرية في خطاب قصيدة النثر هي القيمة 
املهيمن��ة عل��ى ش��تى اآلليات، الت��ي تنفتح 
عليها، في تفاعلها مع شتى الفنون؛ القولية 

والبصرية”.
وبلغ احتفاء شريف رزق بقصيدة النثر العربية 
مداه، بوصفه إياها بأنها “انتش��لت الشعرية 
العربي��ة ف��ي الوق��ت املناس��ب، فه��ي النوع 

الشعري األكثر حرية وتعبيرًا عن العصر”.
ش��ريف رزق، 25 عاًم��ا م��ن االنتصار للش��عر 
اجلديد، والنقد الطليعي، أسفرت عن مؤلفات 
ب��ارزة، هي آثاره الباقية أب��ًدا، وظاله املضيئة 

التي ال متّحي على األرض.

*نقال عن موقع ميدل ايست اونالين

شريف رزق يترجل باكرًا 
بعد 25 عامًا من االنتصار للشعر*

حال املطري غالف الرواية

بغداد ـ اعالم االتحاد: 

ضّيف االحتاد الع��ام لألدباء والكّتاب 
في الع��راق اجتماع اللجن��ة العليا 
لبغ��داد عاصمة اإلب��داع األدبي. جاء 
ذلك ف��ي تصريح للناط��ق اإلعامي 
الحتاد األدباء الش��اعر عمر الس��راي: 
لإلب��داع  دائم��ة  عاصم��ٌة  »بغ��داد 
األدبي، ولتفعيل هذا املشروع واصل 
االحت��اد دوره في رفد احلرك��ة األدبية 
بأف��كار مبتكرة وممي��زة، وجتيء هذه 
االستضافة متزامنة مع خصوصية 
شهر رمضان املبارك، إذ دأبت اللجنة 
عل��ى عق��د االجتماع��ات الدوري��ة، 
ويعد ه��ذا االجتماع نقطة مضيئة؛ 
لرمزية احتاد األدب��اء ودميومة تواصله 
مع هك��ذا نش��اطات، خصوصاً وأن 
االجتم��اع ضمت��ه مكتبة الش��اعر 
الكبي��ر ألفريد س��معان ف��ي مبنى 

االحتاد«.
ق��د  اليونس��كو كان��ت  أن  ويذك��ر 
اخت��ارت بغ��داد مدينًة أدبي��ة، ومن 
هذا االختي��ار انطلقت النش��اطات 

لتؤرشف الذاكرة احلية للمدينة.
وللنه��وض به��ذا املش��روع، اتفقت 
أطراف معنية باألمر بأن تفاحت رئاسة 

الوزراء العراقية لتبني هذا االختيار، 
فتشكلت جلنة عليا برئاسة السيدة 
أمينة بغداد د.ذكرى علوش، وعضوية 
وزارة الثقافة والسياحة واآلثار ممثلة 
مبدير ع��ام دائرة العاق��ات الثقافية 
الس��يد فاح العاني، ورئيس مجلس 
العراقي  اإلع��ام  األمن��اء لش��بكة 
الش��اعر مجاهد أب��و الهيل، ورئيس 
الش��اعر  العراقي  اإلع��ام  ش��بكة 
د.علي الشاه، والشاعر شوقي عبد 
األمي��ر، وممثل احت��اد األدباء الش��اعر 
د.ع��ارف الس��اعدي، وبي��ت احلكمة 
العراقي ممثاً بالسيد مظفر الربيعي، 
ووزارة التربية العراقية ممثلة بالسيد 
محمود القيس��ي، وكذلك عضوية 
رئيس اجملالس الثقافية السيد صادق 
الربيعي، ومدير إعام وعاقات أمانة 
بغداد الس��يد حكيم عب��د الزهرة، 
والس��يد عادل العرداوي الذي يشغل 
دور مق��رر اللجن��ة، بينم��ا يش��ارك 
املترج��م د.ص��ادق رحم��ة منس��قاً 
للمش��روع، الذي تصّدى له، وأسهم 

في متابعته منذ البداية.
وتتواص��ل اللجنة املذكورة من خال 
اجتماعاته��ا، ورؤاها بتق��دمي كل ما 
من ش��أنه االرتقاء ببغداد، وموقعها 

األدبي عاملياً.

بغداد عاصمة اإلبداع األدبي 
في اتحاد األدباء
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بغداد ـ إعالم المركز الوطني:
ثمن مدير املرك��ز الوطني لرعاية 
املوهبة الرياضي��ة لكرة الطائرة 
الكابنت عالء ش��اكر ب��ادرة االحتاد 
كتاب  بتوجي��ه  للعبة  العراق��ي 
ش��كر وتقدير ملركزه عن انتشار 
العبي��ه ف��ي العدي��د م��ن ف��رق 
االندي��ة واملنتخب��ات الوطنية مما 
ي��دل على جناح املرك��ز في اختيار 
املواهب وتأهيلها بشكل جيد مما 
يَْصب في مصلحة توسيع قاعدة 
اللعب��ة و انتش��ارها ف��ي بغداد 
واحملافظ��ات بحس��ب ماتضمنه 
ن��ص كت��اب الش��كر والتقدي��ر 

املقدم من االحتاد.
ش��اكر اك��د في تصري��ح العالم 
املرك��ز الوطن��ي ان ه��ذه البادرة 

متثل استحقاقاً للمركز يتناسب 
املمت��دة  العم��ل  مس��يرة  م��ع 
ألكثر م��ن اربع س��نوات ، وحالياً 
هناك خمس��ة م��ن العبي املركز 
مت زجه��م ف��ي صف��وف املنتخب 
الوطن��ي ال��ذي يس��تعد خلوض 
العربي��ة  البطول��ة  منافس��ات 
العالق��ة  ان  ، مضيف��اً  املقبل��ة 
بني املركز واالحت��اد العراقي لكرة 
ونعمل  ومتين��ة  الطائ��رة قدمية 
بش��كل متعاون و ممت��از ، وكتاب 
الش��كر دليل عل��ى تقدير االحتاد 
جملهودات املركز في تخريج اجيال 
جديدة ترفد مس��يرة عمل االحتاد 
باالجن��ازات احلالية واملس��تقبلية 
وه��و موضع اعتزاز وامتنان املركز 

باملقابل.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أربي��ل  فت��اة  ن��ادي  العب��ة  تب��دأ 
بالتايكواندو، آية حميد، معس��كراً 
تدريبي��اً يق��ام ف��ي تركي��ا حتضيراً 
للمنافس��ات املقبل��ة، وبين��ت انها 
تترق��ب اكمال ترتيب��ات الدخول في 
املعس��كر التدريب��ي ف��ي انطالي��ا 
التركي��ة في اط��ار رف��ع جاهزيتها 
للمشاركات املقبلة في رياضة الفن 
القتال��ي. واوضح��ت الالعب��ة التي 
س��بق ان احترفت ل� 3 مواس��م في 
نادي كلوتلو كلوب في أنقرة التركية، 
ان املعسكرات التدريبية واالحتكاك 
مع الالعبات األوروبيات يس��هم في 
دعم مس��يرتها في اللعبة، منوهة 
إلى انها حاصلة على احلزام األس��ود 
3 دان، بعد سلسلة جتارب ومحطات 

مرت بها بدات في ن��ادي الكاظمية 
ث��م الن��ادي العربي ال��ذي انطلقت 
منه لتمثيل املنتخبات الوطنية في 
احملافل اخلارجية باشراف العديد من 

املدربني بينهم احم��د عدنان وعادل 
عنيد وعب��د الغفار جب��اري وميثاق 
طال��ب واخري��ن. وقدم��ت الالعب��ة 
آي��ة حميد ش��كرها إل��ى إدارة نادي 

فت��اة أربيل ملا توليه م��ن دعم كبير 
واهتم��ام لالعب��ات الن��ادي بقي��ادة 
امل��درب كاكا مظف��ر، مش��يرة إلى 
ان الدع��م واملس��اندة اس��هما في 
كس��ب الفريق للعديد من األلقاب 
والبط��والت. يش��ار إلى ان مس��يرة 
آية حميد، رياضي��اً لم تقتصر على 
رياض��ة التايكوان��دو القتالي��ة، بل 
لعبت الكرة، وتألقت بنحو كبير مع 
االندية التي دافعت عن الوان كفريق 
املصاف��ي  وكذل��ك  اجلوي��ة  الق��وة 
وبلدي��ة  الش��مال  وغ��از  والنف��ط، 
البص��رة، حيث مثلت ه��ذه االندية 
في بطوالت الس��احات املكش��وفة 
واخلماسي والشاطئية ونالت القاب 
ع��دة منه��ا أفض��ل العب��ة وكاس 

الهداف.

آية حميد تحّضر لنزاالت التايكواندو في تركيا

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشفت الهيئة االدارية لنادي نفط 
الوسط عن رغبة املدرب واالدارة مبنح 
الالعب��ني احلالي��ني الثق��ة الكاملة 
خل��وض منافس��ات بطول��ة االندية 
العربي��ة دون التعاقد م��ع اي العب 
محلي او محترف.وقال عضو الهيئة 
االداري��ة للنادي فراس بحر العلوم ان 
اجتماعاً جرى ب��ني املدرب والالعبني، 
ثقت��ه  يض��ع  ان  باتف��اق  وانته��ى 
بالالعبني واالدارة كذلك حتترم الثقة 
املتبادلة بني اجلهاز الفني والالعبني، 
كما تش��د على يد امل��درب بجميع 
قرارات��ه من اجل دعم مس��يرته مع 

الفري��ق، وبالتال��ي لن تك��ون هناك 
اضافات محلي��ة او محترفون برغم 
اننا كن��ا قد اتفقنا بش��كل نهائي 
م��ع بعض احملترف��ني. واش��ار الى ان 
بعثة نفط الوس��ط س��تتجمع في 
الرابع عشر من شهر متوز املقبل في 
بغداد عل��ى ان تغادر ف��ي منتصف 
الشهر ذاته الى مدينة االسكندرية 
املصرية استعدادا خلوض منافسات 
بطول��ة االندية العربية. يش��ار الى 
ان نفط الوس��ط س��يخوض مباراة 
مؤجلة في الدوري امام القوة اجلوية 
في الثالث عش��ر من الشهر املقبل 

ويغادر بعدها الى مصر.

نفط الوسط: ال تعزيزات 
في البطولة العربية 

كربالء ـ شعبة اإلعالم:
التنس��يقيه  اللجن��ه  عق��دت   
الش��باب  وزارة  م��ن  املش��تركة 
كرب��الء  ومحافظ��ة  والرياض��ة 
املقدسة ودوائرها االمنية واخلدمية 
إجتماعا في مقر الشركة املنفذة 
مللعب كربالء الدولي لغرض الوقوف 
عل��ى آخ��ر التحضي��رات لترتي��ب 
إجراء اللقاءي��ن الوديني للمنتخب 
االوملبي العراقي وشقيقه السوري 
بحضور مستش��ار وزير الش��باب 
الدكتور حس��ن علي ك��رمي ونائب 
محاف��ظ كرب��الء املقدس��ة علي 
امليال��ي ومعاون احملافظ للش��ؤون 

األدارية محمد عريان.
وس��يقام لقاء العراق وس��وريا في 
ملع��ب كرب��الء الدول��ي 30 ال��ف 

متف��رج يومي 26 و299 من ش��هر 
حزي��ران اجل��اري في إطار مس��عى 
رف��ع احلظ��ر الكل��ي ع��ن مالعبنا 

الرياضية.
 وإتف��ق اجملتمع��ون عل��ى العم��ل 
وتظاف��ر  الواح��د  الفري��ق  ب��روح 
جميع اجله��ود كون املهمة وطنية 
والبد م��ن جناحها لنثب��ت للعالم 
أحقيقة العراق في إستعادة حقه 
الطبيع��ي باللع��ب عل��ى أرض��ه 
وب��ني جمه��وره. وش��رعت جميع 
برنامج  بتنفي��ذ  اخلدمية  الدوائ��ر 
العمل امل��وكل بها ألمت��ام املهمة 
قب��ل موع��د اللق��اء األول حي��ث 
ج��رى تنس��يق العم��ل املش��ترك 
بالنسبة لألمور التنظيمية سواء 
امللع��ب وداخل املس��تطيل  داخل 

عل��ى  امللع��ب  وخ��ارج  األخض��ر 
مدير  األجتم��اع  احملافظة.وحض��ر 
واحملافظات  األقالي��م  عام ش��ؤون 
طالب املوس��وي ومدير ع��ام دائرة 
الذاتي علي  والتمويل  األس��تثمار 
الشهرس��تاني ومع��اون محافظ 
كربالء لش��ؤون اخلدمات املهندس 
أحمد نور ومدير الشباب والرياضة 
ولي��د تركي وممثلون ع��ن القيادات 
األمني��ة لقيادة العملي��ات وقيادة 
الش��رطة وم��دراء دوائ��ر البلدي��ة 
واملاء واجمل��اري والنف��ط والكهرباء 
والصح��ة وتنظيم امل��دن والدفاع 
املدني والتنفيذ املباش��ر واملشرف 
على املش��اريع الرياضية املهندس 
حسني علوان ومدير ملعب كربالء 

الدولي عقيل صادق.
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غدًا.. قّمة جماهيرية 
بين الزوراء والجوية 

»ألعاب القوى« 
يعسكر في الهند

تجريبيتا األردن تؤهالن 
الناشئة للمونديال 

بغداد ـ الصباح الجديد:
تس��تأنف يوم غٍد االحد مباريات الدوري احمللي حيث 
يقام لق��اء القمة بني الزوراء والق��وة اجلوية، بعد أن 
ح��ددت جلن��ة املس��ابقات املباريات املؤجل��ة واألدوار 
املتبقية من ال��دوري باالتفاق مع األندية املنافس��ة 

على اللقب.
ويخ��وض الزوراء أول��ى املباريات املؤجل��ة أمام القوة 
اجلوية على ملعب الشعب الدولي يوم في الساعة 
10 من مس��اء يوم غ��ٍد، ويلعب ي��وم الثالثاء املقبل 
املين��اء مع نفط الوس��ط، وي��وم 22 حزي��ران اجلاري 
يواجه النج��ف على ملعبه الزوراء وف��ي اليوم ذاته 

يلتقي القوة اجلوية نظيره الطلبة.
ويلتق��ي القوة اجلوي��ة على ملعبه م��ع كربالء في 
الس��ابع والعش��رين من الش��هر اجلاري وفي اليوم 
ذاته تقام مباراة الشرطة مع نفط الوسط وبعدها 
بيوم يلتقي البحري نظيره الزوراء، وفي األول من متوز 
تق��ام ثالث مباريات يلتقي فيها كربالء نظيره امليناء 
ونفط اجلن��وب مع القوة اجلوية ونفط الوس��ط مع 

نادي احلسني.
وس��يكون موعد املباريات املؤجلة األخرى بعد إقامة 
مباراتي الدور الرابع عش��ر في األي��ام الثالث والرابع 
واخلامس من ش��هر متوز املقبل والدور اخلامس عشر 

في الثامن والتاسع من الشهر ذاته.
وتستأنف املباريات املؤجلة حيث يلعب نفط الوسط 
مع القوة اجلوية في الثالث عشر من الشهر املقبل 
ويواجه نادي احلسني نظيره القوة اجلوية في السابع 

عشر من الشهر ذاته.

بغداد ـ الصباح الجديد:
يدخ��ل منتخب ألع��اب القوى العراقي، معس��كرًا 
تدريبًي��ا في الهن��د ملدة 10 أيام اس��تعدادا لبطولة 
آس��يا الت��ي تضيفها مدينة أوديش��ا للم��دة من 5 

ولغاية 9 من شهر متوز املقبل.
 وق��ال األمني املال��ي الحتاد ألع��اب الق��وى الدكتور 
زي��دون ج��واد، في تصريح��ات ملوق��ع ، إن االحتاد أمن 
معس��كر تدريبي في الهند، مبدينة أوديشا نفسها 
التي تضيف بطولة آس��يا أللعاب القوى، ويس��تمر 
املعسكر من يوم 24 من الشهر اجلاري، حتى انطالق 

البطولة في اخلامس من متوز املقبل.
 وبني أن العراق يش��ارك في البطولة اآلسيوية بعدد 
12 رياضيا ورياضية، ودخل املنتخب معسكرا داخليا 
سابقا في مدينة أربيل، استمر ملدة 20 يوما، حتضيرا 

للبطولة ذاتها.
 وأوضح أن العراق يعول على أبطاله حلصد عدد من 
األوسمة في بطولة آسيا، خصوصا في سباقي رمي 
القرص من الرياضي مصطفى كاظم داغر، وكذلك 
في س��باق القفز بالزانة، من الرياضي منتظر فالح. 
يش��ار إلى أن االحتاد اآلسيوي أللعاب القوى سيعقد 
اجتماع الكوجنرس ف��ي الهند، ضمن جدول أعماله 

على هامش انطالق البطولة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
وص��ل املنتخب الوطني للناش��ئني، حت��ت 17 عاًما، 
بك��رة القدم إل��ى العاصم��ة األردنية عم��ان أمس، 
إلقامة معسكر تدريبي يستمر حتى األربعاء املقبل؛ 

استعدادًا للمشاركة مبونديال الناشئني.
وق��ال قحطان جثي��ر، مدرب الفريق ف��ي تصريحات 
صحفية: »املنتخب سيعسكر في عمان؛ استعدادًا 
ملونديال الناشئني املقرر في الهند بني 6 - 18 تشرين 

أول«.
وأضاف »املعسكر التدريبي يتضمن إقامة مباراتني 
وديتني مع منتخب شباب األردن، األولى يوم غٍد االحد 
18، ويوم  الثالثاء 20 من شهر حزيران اجلاري للوقوف 

على جاهزية الالعبني«.

بغداد ـ الصباح الجديد:

اكد وزير الش��باب والرياضة عبد 
احلسني عبطان حرص الوزارة على 
بغداد  تهيئة متطلبات تضييف 
التصفي��ات االس��يوية املؤهل��ة 
لكأس العالم بكرة الس��لة التي 
س��تقام ف��ي الص��ني 2019 من 
خ��الل التع��اون مع املؤسس��ات 

الرياضية واجلهات الساندة.
جاء ذلك خالل اس��تقبال عبطان 
لالم��ني الع��ام لالحتاد االس��يوي 
لكرة الس��لة هاك��وب خاجريان 
اللبناني اجلنسية بحضور رئيس 
احتاد كرة السلة حسني العميدي 

واالمني العام د. خالد جنم.
وق��ال عبط��ان ان الع��راق لدي��ه 
القدرة عل��ى تضييف البطوالت 
القارية وسنقدم الدعم املطلوب 
م��ن اج��ل ان نعك��س الص��ورة 
املش��رقة عن الرياض��ة العراقية 
التي قطعت اشواطا مهمة في 

املدة املاضية.
من جانبه بني العميدي ان اللقاء 
كان مثمرا ومت خالله التأكيد على 
تهيئ��ة قاعة الش��عب لاللعاب 
منافسات  الستضافة  الرياضية 
التصفيات االسيوية اذ مت االتفاق 

مع الوزير على ضرورة التعاون بني 
املؤسس��ات الرياضي��ة من اجل 

اجناح احلدث االسيوي.
واضاف العميدي ان قاعة الشعب 

الى  الرياضي��ة حتت��اج  لاللع��اب 
مستلزمات عديدة لتكون جاهزة 
وفق متطلبات االحتادين االسيوي 
والدولي لكرة الس��لة لتضييف 

البطوالت الرس��مية وه��و ما مت 
طرحه على الوزير ورئيس اللجنة 
االوملبي��ة رعد حم��ودي ونأمل ان 
تنته��ي جمي��ع املتطلب��ات وفق 

التوقيتات احملددة لها.
يذك��ر ان قرع��ة نهائي��ات كاس 
اسيا التي جرت في لبنان، اوقعت 
منتخبنا في اجملموعة الثانية الى 

جانب منتخبات الصني والفلبني 
وقطر.

م��ن جان��ب اخ��ر، أعل��ن االحت��اد 
ع��ن  الس��لة،  لك��رة  العراق��ي 
ف��ي  األول  املنتخ��ب  مش��اركة 
بطولة وليم جونز الدولية، التي 
س��تقام في الصني، خالل ش��هر 
مت��وز املقبل، قبل خ��وض بطولة 
آسيا بالعاصمة اللبنانية بيروت.
وقال خالد جنم، أمني س��ر االحتاد 
العراقي، في تصريحات صحفية، 
الرافدي��ن  أس��ود  منتخ��ب  إن 
قب��ل  معس��كرين،  س��يخوض 
»املعسكر  البطولة.وتابع  خوض 
األول ف��ي بغداد وينطل��ق اليوم، 
وميتد لفترة أسبوعني على قاعة 
الرياضية، أما  الش��عب لأللعاب 
الثاني س��يكون الش��هر املقبل 

في تركيا«.
ون��وه جن��م، أن منتخ��ب الع��راق 
س��يخوض عدة مباريات جتريبية 
ف��ي تركي��ا، قب��ل التوج��ه إل��ى 
الصني.وأوضح أن املش��اركة في 
بطولة ولي��م جونز، تعد محطة 
إع��داد مهم��ة لبطول��ة آس��يا، 

وتصفيات كأس العالم.
يشار إلى أن االحتاد العراقي تعاقد 
م��ع املدرب الترك��ي ارمان كونتر، 

لقيادة منتخب أسود الرافدين.

العراق يشارك في بطولة وليم جونز

عبطان يبحث مع خاجريان سبل إنجاح تضييف بغداد لتصفيات آسيا بالسلة
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موسكو ـ وكاالت:

تنطلق بطول��ة كأس العالم للقارات 
التي تس��تضيفها روس��يا ابتداًء من 
اليوم الس��بت، وه��ي البطول��ة التي 
جتمع أبطال القارات اخملتلفة، باإلضافة 

إلى منتخب أملانيا بطل العالم.
ومت توزيع املنتخبات الثمانية املشاركة 
األول��ى  ضم��ت  مجموعت��ني،  إل��ى 
منتخبات روسيا والبرتغال واملكسيك 
ونيوزلن��دا، وتكونت اجملموع��ة الثانية 
والكامي��رون  وتش��يلي  أملاني��ا  م��ن 
وأستراليا،وتش��هد الي��وم اقامة لقاًء 
واح��داً بني املنتخب الروس��ي مضيف 
النيوزلن��دي ف��ي  ونظي��ره  البطول��ة 
الس��اعة 6 مس��اًء بتوقي��ت بغ��داد.. 
وأعل��ن االحتاد الدولي لك��رة القدم عن 
جوائ��ز مالي��ة ضخم��ة للمنتخب��ات 
املش��اركة في البطول��ة، وذلك ضمن 
للبطولة، حتى  التس��ويقية  خططه 
يتعام��ل معها اجلمي��ع بجدية وتلقي 
االهتمام، ما يس��اعد على تس��ويقها 
بش��كل أفضل.وتقرر أن يحصل الفائز 
باللق��ب على جائ��زة مالي��ة قدرها 5 
ماليني دوالر، فيما س��يحصل صاحب 

املركز الثاني على 4.5 مليون دوالر.
اجلائزة ستقل مببلغ مليون دوالر للفريق 
الذي سيحقق املركز الثالث وامليدالية 

البرونزي��ة، حيث س��يحصل على 3.5 
مليون دوالر، في حني س��يحصل الرابع 

على 3 ماليني دوالر.
أم��ا أصح��اب املراكز م��ن اخلامس إلى 
الثام��ن، فس��يحصلون عل��ى جائ��زة 
مالية ثابتة قدرها 2 مليون دوالر بصرف 

النظر عن نتائجهم في البطولة.
قوي��ة،  ودواف��ع  مختل��ف  وبطم��وح 
يخوض املنتخب الروسي بطولة كأس 
القارات، التي يستضيفها على أرضه 
قبل انطالق مونديال 2018 بعام واحد.. 
في 3 مرات فقط استطاع مستضيف 
البطولة أن يحقق لقب كأس القارات، 
وكانت األولى في ع��ام 1999، حني فاز 
املنتخب املكسيكي بالكأس، والثانية 
عام 2003 وكان بطلها منتخب فرنسا، 
وأخيرًا منتخب البرازيل في عام 2013.

ويبقى حلم التتوي��ج يداعب اجلمهور 
الروس��ي، برغم أن املنتخ��ب مازال مير 
مبرحلة إح��الل وجتدي��د.. ويتمثل أكبر 
إجناز ملنتخب روسيا في وصوله لنصف 
نهائي ي��ورو 2008، بجي��ل ذهبي ضم 
أندريه أرشافني، جنم آرسنال اإلجنليزي 

السابق.
وف��ي كأس العالم 2014، ودع املنتخب 
الروس��ي املوندي��ال م��ن ال��دور األول، 
بعدم��ا خي��ب اآلم��ال بالتع��ادل م��ع 
كوريا اجلنوبية واجلزائر، واخلس��ارة أمام 

بلجيكا.

وعان��ى منتخ��ب روس��يا م��ن ع��دم 
االس��تقرار الفني، بعد رحي��ل مدربه 
اإليطالي، فابيو كابيلو، في متوز 2015، 
بس��بب س��وء النتائج خالل تصفيات 
ي��ورو 2016، ليتول��ى املهم��ة ليوني��د 

سلوتس��كي مل��دة 10 ش��هور فقط، 
حيث رح��ل أيًضا بعدما ودع اليورو من 

دور اجملموعات.
امل��درب  حالًي��ا  املنتخ��ب  ويق��ود 
الذي  تشيرشيس��وف،  ستانيس��الف 

رمب��ا  الق��ارات  كأس  أن  جي��ًدا  ي��درك 
تكون نقطة فاصلة في مش��واره قبل 
 53 تشيرشيس��وف،  املوندي��ال.وكان 
عاًما، حارس مرمى، ولعب لعدة أندية، 
أبرزها سبارتاك موسكو، ولوكوموتيف 

موسكو، الروسيني، كما لعب ملنتخب 
روسيا على مدار 10 سنوات.

للتدريب عقب  واجته تشيرشيس��وف 
اعتزال��ه بعامني، وبالتحدي��د في عام 
2004، حي��ث عم��ل في النمس��ا مع 
ناديي كوفس��تني وتيرول، قبل أن يقود 
سبارتاك موس��كو ويتنقل بني األندية 
الروس��ية، ث��م يرح��ل لتدري��ب ليجا 
وارس��و البولندي في موس��م »2015 
- 2016«، حي��ث حق��ق لقب��ي الدوري 
وكأس بولندا، ما رشحه بعدها لقيادة 

منتخب بالده.
ويحلم منتخب روسيا بتحقيق نتائج 
جيدة ف��ي مش��اركته األول��ى بكأس 
القارات، خاصًة أنه قدم عرًضا مقبواًل 
ف��ي جتربت��ني وديت��ني قب��ل البطولة، 

بالتعادل مع تشيلي والفوز على اجملر.
ويحاول تشيرشيس��وف صنع توليفة 
م��ن الالعب��ني اجل��دد وعناص��ر اخلبرة، 
املتمثل��ة ف��ي الع��ب الوس��ط، يوري 
جيرك��وف، والعق��ل املفك��ر، ديني��س 

جلوشاكوف.
ويعتم��د مدرب ال��دب الروس��ي على 
اللعب بثالث��ة مدافعني، وهم: اخملضرم 
روستوف،  فيودور كودرياش��وف، العب 
بجانب فيكتور فاس��ني، وشيشيكني، 
ف��ي وج��ود احل��ارس اخملض��رم والقائد، 

إيجور اكينفيف.
ويلع��ب املنتخ��ب الروس��ي بظهيرين 

وهم��ا:  الدفاع��ي،  ل��ألداء  ميي��الن 
يبدو  بينما  سمونليكوف وكومباروف، 
وسط امللعب مليًئا بالالعبني أصحاب 
امل��ردود البدني الكبير، والس��رعة في 
نق��ل الهجمات، خاصًة جلوش��اكوف 
وجيرك��وف،  جولوف��ني  وألكس��ندر 
وس��اميدوف، اجلناح اخلطير، وياروخني، 
في حني يبقى رهان الفريق األساس��ي 

على مهاجمه سومولوف.
الالفت أن القائمة املُستدعاة للبطولة 
تتك��ون بالكامل م��ن العب��ي الدوري 
الروس��ي، خاصًة بعد اس��تبعاد رومان 
التركي،  فنربخشة  مدافع  نويش��تتر، 
وهو الع��ب أملاني من أص��ول كازاخية 

اختار اللعب للمنتخب الروسي.
هذا وتستعد روسيا الستضافة كأس 
العالم للق��ارات 2017 على 4 مالعب 
حديثة البناء تقع في املدن الرئيس��ية 
بالشطر األوروبي من البالد، على الرغم 
من أن عاصمة هذه البطولة لن تكون 
موسكو، بل مدينة س��ان بطرسبرج، 
مسقط رأس الرئيس الروسي فالدميير 

بوتني.
وسيستضيف ملعب كريستوفسكي 
ال��ذي س��يكون  )س��ان بطرس��برج(، 
معقل فري��ق زنيت مس��تقبال، املباراة 
االفتتاحية التي س��تجمع بني روسيا 
اجل��اري،  حزي��ران   17 ف��ي  ونيوزيلن��دا 

والنهائي في الثاني من متوز.

جوائز مالية ضخمة للمشاركين في البطولة

الدب الروسي يسعى إلى الفوز بلقب كأس القارات

تقرير

لقطة أرشيفية للمنتخب الروسي

جانب من لقاء عبطان واألمني العام ألحتاد السّلة اآلسيوي

عالء شاكر

آية حميد

»وطني الطائرة« يتلقى كتاب
 شكر من االتحاد المركزي

»الشباب والرياضة« وحكومة كربالء يناقشان 
برنامج العمل لمباراة العراق وسوريا 



رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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سدنة اإلجرام

جمال جصاني

كل من يتابع نوع اهتمامات سكان هذه البالد، سوف يتوقف 
ال محال��ة أمام ذلك الش��غف الواس��ع لع��دد كبير منهم 
بالدراس��ات العليا والبحث وكتابة األطاريح، ال س��يما في 
حقل العلوم اإلنس��انية واالجتماعية. نت��اج ذلك العنفوان 
والفض��ول "املعرفي" جعلنا منتلك جيش عرمرم من حاملي 
األلق��اب العلمية، لكن عندما نتفح��ص األثر الفعلي لكل 
تلك الكثب��ان من اجلهد املبذول في س��وح العلم واملعرفة؛ 
جند أنفس��نا نردد م��ع اإلمام علي ما قاله ف��ي الكوفة زمن 
محنت��ه: )إني ألفت��ح عيني حني أفتحها/ عل��ى كثير ولكن 
ال أرى أح��دا(. غالبي��ة تلك الكتابات ال تتج��رأ على االقتراب 
من امللفات والقضايا احليوية في حياة العراقيني، وعلل هذه 
الدوامة من الهزائم واالنتهاكات الفظيعة التي لم تخفت 
الى يومنا هذا، ليس هذا وحس��ب بل أن الكثير منها أصبح 
متخصص��اً بتزويق اجلرمية والترويج ألربابها، إذ يتم االحتفاء 
بالقتلة واجملرمني الكبار، وال سيما حيتانهم املتخصصة في 
مجال التجييش والتحريض ونش��ر قيم الكراهة والتشرذم 
واألحق��اد. بعد أن قطعن��ا مراحل مريرة عل��ى هذا الطريق، 
وصلن��ا الى حقبة عصابات داعش الت��ي ارتقت باجلرمية الى 
مس��تويات ل��م تعرف من قب��ل، ميكن التع��ّرف على جزئها 
الظاهر من خالل األرقام التي دونتها التقارير الدولية واحمللية 
ع��ن ماليني الضحايا واملش��ردين والنازح��ني، وما خفي كما 
يق��ول املثل "كان أعظ��م" إذ التبعات النفس��ية والقيمية 

أشد فتكاً من األضرار املكشوفة.
هذا الوب��اء الفت��اك )اإلجرام( وس��دنته والق��وى واملصالح 
والعقائ��د الت��ي تقف خلفه؛ م��ا زال مبق��دوره إنتاج فصوالً 
ال تقل بش��اعة عما س��بق، ألن س��ردياته القاتلة وسدنته 
الكب��ار ل��م يتعرضا ألي مواجه��ة جدية، حتد م��ن قدرتهم 
على إعادة تدوير بضائعهم املميتة. وهذا ما كش��فت عنه 
نشاطات املنابر الوعظية واإلعالمية مؤخراً، حيث اخلطابات 
التحريضي��ة نفس��ها مع قلي��ل من امللطف��ات واملنكهات 
املناس��بة إلكراهات وضع ما بعد كس��ر ظه��ر داعش وقواه 
الضاربة. وعندما نعود للماضي القريب قليالً، جند أن اجملرمني 
ومن ارتكب أبش��ع االنتهاكات؛ قد ظلوا أحرارا ولم يتعرض 
الكثير منهم للمقاضاة والعقوبة التي يستحق، وما مثال 
جالوزة احلرس القومي، من الذين ارتكبوا أبش��ع اجلرائم بعد 
االنقالب الدموي في 8 ش��باط من العام 1963 إال مثال على 
ذلك اخللل البنيوي املس��كوت عنه في هذا الوطن املنكوب، 
عندما تس��للوا بكل يسر الى السلطة مجدداً العام 1968. 
وفي وضعن��ا الراهن ميكن التعرف عل��ى ذلك مبا متخض عن 
إحدى أبشع جرائم عصرنا )مجزرة سبايكر( حيث مرت ثالث 
س��نوات عليها م��ن دون أن تصل جلان التحقيق الى ش��يء 
مغاي��ر عن "الثوابت" التي أش��رنا اليه��ا، واملتخصصة في 

تقنية "إلقاء القبض على الضحية وإطالق سراح اجلاني".
مع مثل هذه االس��تباحات الش��املة لقواعد العيش اآلمن 
للمجتمع��ات احلديث��ة، حي��ث مؤسس��ات الدول��ة عاجزة 
عن القي��ام بواجباتها في فرض س��لطة العدالة والقانون، 
أومتواطئ��ة مع من ينتهك هذه احلقوق )قوانني العفو العام 
وغيره��ا م��ن التش��ريعات(؛ ال ميكن انتظ��ار حصول حتوالت 
جدية وإصالحي��ة في بنية الدولة واجملتم��ع. فتح مثل هذه 
امللفات وتسليط الضوء عليها، تقع على عاتقنا جميعاً وال 
س��يما املنتسبني لشريحة االنتلجينس��يا واإلعالم ومراكز 
الدراس��ات والبح��ث العلمي والعاملني ف��ي مجال القانون 
والقضاة وبقية التخصصات املهتمة بأمر العدالة وترسيخ 
س��لطة القانون. من دون وضع )سدنة اإلجرام( في مكانهم 
الذي يستحقونه )خلف القضبان(؛ يصبح احلديث عن عراق 

جديد ودميقراطي "حديث خرافة".. 

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

أّكدت الفنانة اينت عامر، أّن 
مسلس��ل "حالوة الدنيا"، 
الدرامية  هو أكثر األعمال 
التي نال��ت إعجابها خالل 
موس��م رمض��ان اجل��اري، 
العم��ل  أن  إل��ى  مش��يرة 
وتأّثرت  ملسها بنحو كبير، 
بقصت��ه للغاي��ة م��ا بني 
واحلزن  والس��عادة،  الفرح، 

الذي حمله املسلسل. 
 وأوضح��ت أينت عامر، أنها 
م��ا زال��ت تواص��ل تصوير 
دورها في مسلس��ل "إزاي 
الصحة"، الذي تُشارك به 
في موسم رمضان اجلاري، 
ومؤّكدة على أن املسلسل 
ُمرضي��ة  أص��داء  حّق��ق 

بالتعاون  للغاية، وسعيدة 
وفري��ق  رزق،  أحم��د  م��ع 
العمل بأجمع��ه. ويناقش 
الصحة"،  "إزاي  مسلسل 
الس��لبية  األوض��اع 
املصرية  للمستش��فيات 
وقريب من  بنحو كوميدي 
الواقع، والعمل من بطولة 

أينت عامر، وأحمد رزق.

كش��فت النجمة يس��را، 
ع��ن  اعتذاره��ا  س��بب 
الذي  "الزيبق"  مسلس��ل 
يجري عرضه في موس��م 
رمضان اجلاري، مشيرة إلى 
أن��ه كان م��ن املفترض أن 
تُقّدم دور امرأة يهودية، تُثير 
تعاط��ف اجلمه��ور معها، 
انش��غالها  جان��ب  إل��ى 
مسلس��ل  بتصوي��ر 
"احلس��اب يجم��ع" وه��و 
م��ا ل��م تك��ن تس��تطيع 
التوفي��ق بينهما في وقت 
واح��د. وأوضح��ت يس��را، 
أّن األصداء عن مسلس��ل 
إيجابية  "احلساب يجمع" 

للغاي��ة، مؤك��دة على أن 
العمل نقل صورة واقعية، 
ُمس��تفز  غي��ر  وبنح��و 
للجمهور عن حياة بعض 
األمناط البشرية احلقيقية، 
وأّن عرض املسلسل بنحو 
حصري لم يؤّثر على نسب 

املشاهدة.

هولي��وود  جن��م  أعط��ى 
ليون��اردو دي كابريو، جائزة 
أوس��كار ف��از به��ا املمثل 
مارلون براندو إلى ُمحققني 
أميركي��ني، يُحقق��ون في 
غس��ل أم��وال مزعوم من 
استثماري،  صندوق  جانب 

مملوك للدولة في ماليزيا.
وفي بي��اٍن، أوضح ممثلو دي 
كابري��و، ي��وم أم��س االول 
اخلمي��س، أن��ه ب��ادر أيًضا 
إلى إعادة أش��ياء أخرى لم 
يفصح��وا عنه��ا، كان دي 

كابريو ق��د قبلها كهدايا 
ملزاد خيري، وكان مصدرها 
عالق��ة  له��م  أش��خاص 
بصندوق الث��روة )1إم.دبي.

بي(.

ايتن عامر

ليوناردو دي كابريو

يسرا

أخبــارهــــــــــم

بغداد - عبد العليم البناء:
تواص��ل جمعي��ة كهرمان��ة للفن��ون 
الذاتي��ة لتوفي��ر  س��عيها وجهوده��ا 
الفرص��ة ألعضائها من التش��كيليني 
واألجان��ب،  والع��رب،  العراقي��ني، 
للمش��اركة واحلض��ور الفاعل في عدد 
من املهرجانات املعنية بفن التشكيل، 

في أكثر من دولة عربية واجنبية.
أعلنت ذلك الفنانة التش��كيلية مالك 
جمي��ل رئيس��ة اجلمعي��ة مضيفة: " 
على هذا الصعيد ستش��ارك اجلمعية 
بوف��د تش��كيلي عراق��ي عرب��ي، ف��ي 
املائي��ة  لألل��وان  )زيوغم��ا(  مهرج��ان 
الدولي، ويقام ف��ي مدينة غازي عنتاب 
بتركيا، بالتعاون ما بني اجلمعية املائية 
الدولي��ة )إوس(، وبلدي��ة غ��ازي عنتاب 
متروبوليتان، واجلهات الراعية املرتبطة 
معرض��ا  املهرج��ان  ويتضم��ن  به��ا، 
للرس��م باأللوان املائية، وسلس��لة من 
الفعالي��ات مبا في ذل��ك العروض احلية 
م��ن الفنان��ني املش��اركني،  وجلس��ات 
األسئلة واألجوبة، واالجتماعات اخلاصة 

التي س��يتبادل فيها الفنانون من ذوي 
اخلب��رة، وجه��ات النظر م��ع نظرائهم 
واملش��اركني، ويتضمن أيضا مس��ابقة 
عل��ى الصعيدي��ن الدول��ي والوطن��ي، 

ومنح اجلوائز خالل املهرجان".
وأشارت الى ان " املهرجان الذي سيقام 
ب��ني الس��ادس والتاس��ع من الش��هر 
املقبل، سيش��مل أيضا زيارات ملتاحف 
غ��ازي عنت��اب، مث��ل متح��ف زيوغما 
للفسيفس��اء، الذي ضي��ف مجموعة 
الفسيفس��اء الش��هيرة عاملي��ا م��ن 
مدينة زيوغما القدمي��ة، وأحياء املدينة 
وورش العمل في الهواء الطلق، وزيارات 
إلى مدينة بي��زن، ومتحف مدينة غازي 
عنتاب، وحي ب��اي، وطريق أصول التراث 
الثقافي، ومتحف زيوغما األثري، وإقامة 
ورش عمل بلني للطالء اجلوي في األسواق 
العام��ة، وورش العمل اليدوية، وأماكن 
املاجستير، واألماكن العامة، فضال عن 
ورش العمل في حديقة احليوان، وحدائق 
التاريخية،  املدينة األخ��رى، والب��ازارات 
وتصوي��ر تظاهرات مش��اهير الفنانني 

باألل��وان املائي��ة، واملع��ارض واأللواح" . 
وأوضحت جميل أن " املشاركة الثانية 
س��تكون في املهرج��ان الدولي للفنون 
التش��كيلية، باملنس��تير ف��ي تون��س، 
والذي يقام من 4 إلى 16 أيلول سبتمبر 
2017، بعنوان )الفن رس��الة الشعوب(، 
وتنظم��ه جمعي��ة الفن��ون اجلميل��ة، 

بالتعاون مع املندوبية اجلهوية للثقافة 
باملنس��تير، ضمن مس��اهمة اجلمعية 
ف��ي احتفاالت الذكرى 130، لتأس��يس 
بلدية املنس��تير". وأضافت: " يتضمن 
املهرجان فعالي��ات متنوعة، من بينها 
زي��ارة بثالثة أي��ام للجنوب التونس��ي، 
والصحراء التونس��ية، وورش��ات فنية 

حتت املاء بجزي��رة قورية، ورحالت بحرية 
وبرية لسيدي بوسعيد، وقرطاج، وباردو، 
واجن��از نصب تذكاري باملدينة، من طرف 
جمعية أجنبي��ة متوءم��ة، ومحاضرة 
ح��ول موض��وع ال��دورة )الفن رس��الة 
الش��عوب(، ومحاضرات أخرى حول فن 

الفسيفساء ألساتذة اختصاصيني".
وبين��ت مالك جميل أن : "كل مش��ارك 
باملهرجان عليه اجناز عملني فنيني، يكون 
أحدهما حول مدينة املنس��تير، يتناول 
الع��ادات و التقالي��د، أو املعالم األثرية، 
أو املناظ��ر الطبيعية، وذلك متاش��يا، و 
مس��اهمة من املهرجان في احتفاالت 
لتأسيس��ها،   130 بالذك��رى  البلدي��ة 
وس��عيا من اجلمعي��ة لتحقيق  اجلودة 
في اإلنتاج الفني، وتش��جيع املبدعني، 
وس��تقدم ميدالي��ة املهرجان لصاحب 
أفضل عمل فني أجنز خالل الدورة، ويتم 
انتقاء هذا العمل بصفة س��رية، تقوم 
بها هيئة من الفنانني املشاركني، ممثلة 
من كل الدول املش��اركة، وصاحب هذا 
العمل الفني املتميز، س��يكون ضيف 

ش��رف ال��دورة املقبل��ة م��ن املهرجان، 
وستكون مشاركته فيها مجانية ".

مش��يرة ال��ى أن: "املش��اركني في هذا 
املهرجان، بلغ عددهم أكثر من سبعني 
فنان��ا وفنان��ة تش��كيلية م��ن انح��اء 
العالم، ومن بينهم الفنانني العراقيني: 
مالك جميل، وسندس القصاب، وسحر 
محمد، وغيرهم، مع فنانني من أعضاء 
اجلمعي��ة، وهما  اجلمعية، رش��حتهم 
العمان��ي علي ه��الل، واليماني صادق، 
وذلك لفوزهم مبس��ابقة كهرمانة عن 
الهج��رة، التي ش��ارك فيها خمس��ون 

فنانا عراقيا وعربيا ".
 وختمت مالك جميل رئيس��ة جمعية 
ب��أن  حديثه��ا  للفن��ون  كهرمان��ة 
"هنالك مش��اركات أخرى في معارض 
ومهرجان��ات تش��كيلية ف��ي اليونان، 
وفرنس��ا، وبريطانيا، وبولن��دا، واملغرب، 
والهند، وغيرها، س��يعلن عنها الحقا، 
وكله��ا تهدف الى التعري��ف بالقدرات 
اإلبداعي��ة لفنانينا، وتالق��ح خبراتهم 

مع خبرات فناني العالم ".

بمشاركة عراقية وعربية وأجنبية

كهرمانة للفنون في مهرجانين دوليين بتركيا وتونس

جمعية كهرمانة للفنون

بغداد - الصباح الجديد:
مبناس��بة عيد الصحاف��ة العراقية، وص��دور اول صحيفة 
بتاري��خ 15 من ش��هر حزيران لع��ام 1869، وهي الصحيفة 
املعروفة "الزوراء"، فقد هنأ عدد من الش��خصيات العامة، 
متمن��ني  باملناس��بة،  العراقي��ني  الصحفي��ني  وال��وزارات، 
للصحاف��ة االزده��ار، وللصحفي��ني دوام الثب��ات والعم��ل 

اجملتهد. 
وكان عل��ى قائمة املهنئني، وزير الثقافة والس��ياحة واألثار 
فرياد رواندزي، الذي اشاد في برقية تهنئة، باملسيرة الطويلة 
للصحافة العراقية، وجلهود الرواد األوائل في إرس��اء دعائم 
صحافة عراقية، تتمتع باملهنية، واحلرفية، مثمنا في الوقت 
نفس��ه، التضحيات الكبيرة للصحفيني، وهم يس��اندون 
قواتنا املس��لحة في مقارعة قوى اإلره��اب والظالم، حيث 
متتزج دمائهم بدماء شهداء قواتنا املسلحة، وقوات احلشد 

الشعبي، والبيشمركة، وابناء العشائر.
كما هنأ املفتش العام للوزارة الدكتور علي حميد الشكري، 
الصحفي��ني العراقيني مبناس��بة عيد الصحاف��ة العراقية، 
برس��الة بعثه��ا إلى نقي��ب الصحفي��ني العراقي��ني مؤيد 
الالمي: أبارك جهود أصحاب الكلمة احلرة، واعبر عن أمنياتي 
اخلالصة للصحافة بالرفاهية، واالرتق��اء، واالزدهار بتحقيق 
رسالتها اإلعالمية، من اجل ترسيخ الكلمة الصادقة، وقول 
احل��ق، خدمة للعراق والعراقيني، في ظل انتصارات جيش��نا 

البطل، وحشدنا الشعبي، ضد قوى الكفر والظالم.

تهاني وتبريكات بمناسبة 
يوم الصحافة العراقية

الصباح الجديد - وكاالت:
اتهمت النجمة اللبنانية هيفاء 
وهب��ي، رج��ل أعم��ال، رفض��ت 
اإلفصاح عن اس��مه، بالتعتيم 
مسلس��لها  عل��ى  اإلعالم��ي 
الرمضاني "احلرباية" ، وكتبت عبر 
حس��ابها الش��خصي على "تويتر": "يا 
حبيبي يا معّقد، مهم��ا أمرت صحافيينك 
واإلعالم تبعك بالتعتيم على مسلس��لي في 
إعالم��ك املص��ري الصلب، مش هتق��در تخفي 

جناحه الساحق وال 100 متلك".
يش��ار الى ان هيفاء وهبي في مسلسل احلرباية 

جتسد ش��خصية "عسلية"، وهي فتاة شعبية 
وفقي��رة، تتعرض لضغوط من قبل ش��قيقتها 
الكبرى، وجتس��د دوره��ا الفنان��ة الراقصة دينا، 
وتعيش��ان ف��ي ح��ارة ش��عبية، وجتبره��ا على 
ت��رك الدراس��ة، وتضط��ر الى العم��ل كخادمة 
في البيوت لدى إحدى األس��ر الثرية، وتس��تغل 
شقيقتها هذا األمر هي وزوجها "منذر رياحنة" 
ال��ذي يتاجر في اخملدرات، ومعه ش��قيقه ضمن 
األحداث، والذي يجسد دوره الفنان خالد كمال.

وتق��ع هيف��اء وهبي ف��ي غرام أحد األش��خاص 
ضم��ن األح��داث، وتعي��ش قص��ة حب إل��ى أن 
يقتل��ه الفنان خالد كمال، م��ن دون علم هيفاء 

"عس��لية"، ويطلب يدها إلى الزواج وتتزوج منه 
بالفع��ل، إلى أن تكتش��ف أنه الش��خص الذى 
قتل حبيبها، فتهرب منه، ومن احلارة الشعبية، 
وتقابل عّراف في طريقها، ومعه حرباء في يديه، 
وحتكى هيفاء له قصتها، واملعاناة التي تعيشها 
مع ش��قيقتها الكبرى دينا، واس��تغاللها لها، 
وعمله��ا خادم��ة في البي��وت، وأيض��ا عن قتل 
حبيبه��ا، فيعط��ي لها الع��ّراف احلرباي��ة التي 
يحمله��ا بيده، ويقول له��ا أن تأخذ لون احلرباية 
عبرة في حياتها، وأن تتغير مثلها لكي تتعامل 
مع البشر واحلياة، وتأخذ هيفاء احلرباية وتعيش 

معها في منزلها اجلديد.

هيفاء وهبي تتهم رجل أعمال 
بالتعتيم على مسلسلها "الحرباية"

بغداد - الصباح الجديد:
اس��تقبل وزي��ر الثقافة والس��ياحة 
واالث��ار فري��اد روان��دزي ف��ي مكتب��ه 
الرسمي ببغداد يوم األول اخلميس 15 
حزيران، الفنان اخملرج محمد الدراجي، 

وعدد من الفنانني الشباب. 
وجرى خ��الل اللق��اء مناقش��ة واقع 
السينما، العراقية، ودور الشباب في 
اإلس��هام بتطوي��ر وتنش��يط احلراك 

السينمائي، والفني، والثقافي. 
آرائه��م  إل��ى  الوزي��ر  واس��تمع 
وتطلعاتهم، وقدم الدراجي مش��روع 
قان��ون الصن��دوق الوطن��ي، لدع��م 

السينما العراقية.
 واس��تمع الوزي��ر إلى ش��رح مفصل 
اش��ار  حي��ث  املش��روع،  لتفاصي��ل 
الدراجي الى ان ما يقدمه، هو مشروع 
لصناعة ثقافة عراقية، والتي نريدها 
منتجة ومهم��ة. املش��روع هو دعم 
قطاع السينما عن طريق املنح، وليس 

الهبات، وهو عبارة عن تشكيل هيئة 
تس��اعد على االنت��اج الس��ينمائي، 
وسيس��هم ذل��ك فيما بع��د بإيجاد 
اس��توديوهات حديث��ة باملس��تقبل، 

وستخلق حراكا فنيا كبيرا.
من جانبه أكد وزير الثقافة مساندته 
املش��روع،  لفكرة  وتبني��ه  الكبي��رة، 
والعمل على تقدميه للجهات املعنية، 
ودراسته من النواحي القانونية، ومن 

اجلوانب األخرى ليكون متكامال.
 كما أش��ار الوزي��ر إلى دور الش��باب 
امله��م ف��ي اغن��اء املش��هد الفن��ي 
والس��ينمائي، لوجود طاقات شبابية 
قادرة على إن تقوم بدورها في صناعة 

سينما عراقية جيدة.
 وفي ختام اللق��اء الذي حضره مدير 
الرس��مي  واملتحدث  ال��وزارة،  اع��الم 
عم��ران العبيدي، عّبر اخمل��رج محمد 
الدراج��ي، والوف��د املراف��ق ل��ه ع��ن 

شكرهم، وتقديرهم لهذا اللقاء.

الصباح الجديد - رويترز: 
فيس��بوك  ش��ركة  قدم��ت 
تفاصيل جديدة عن جهودها 
اإلرهاب��ي،  احملت��وى  إلزال��ة 
للضغ��ط  اس��تجابة 
أوروب��ا،  ف��ي  السياس��ي 
بشأن استعمال جماعات 
الش��بكة  متش��ددة 
ف��ي  االجتماعي��ة 

الدعاية والتجنيد.
موني��كا  وأوضح��ت 
إدارة  بيكرت، مدي��رة 
العاملية  السياسات 
فيس��بوك،  ف��ي 
فيش��مان،  وبري��ان 
سياس��ات  مدي��ر 
اإلرهاب،  مكافحة 
أن  تدوين��ة،  ف��ي 
كثفت  فيسبوك 
استعمال الذكاء 
 ، ع��ي صطنا ال ا
مطابق��ة  مث��ل 
الص��ور، وفه��م 
للتعرف  اللغات، 
احملت��وى،  عل��ى 

وحذفه سريعا.
ف��ي  وج��اء 
أن  التدوين��ة 
فيسبوك  موقع 

يس��تعمل 

ال��ذكاء االصطناع��ي، ملطابق��ة 
الص��ور التي تس��مح للش��ركة 
برؤية ما إذا كانت صورة، أو مقطع 
فيديو، يجري حتميله، ويتطابق مع 
صورة، أو مقطع معروف جلماعات 
تنظيم  إرهابية، مث��ل  مصنف��ة 
والقاع��دة،  اإلس��المية،  الدول��ة 

واجلماعات املرتبطة بهما.
وفيس��بوك،  يوتي��وب،  وأس��س 
الع��ام  ومايكروس��وفت  وتويت��ر، 
املاضي، قاعدة بيانات مش��تركة 
لبصمات رقمي��ة، تتعرف تلقائيا 
عل��ى مقاط��ع الفيدي��و، والصور 
ذات احملتوى املتشدد، بحيث يكون 
هن��اك تعاون ف��ي التع��رف على 

احملتوى نفسه.
وحتل��ل فيس��بوك اآلن النصوص 
بالفعل، إلش��ادتها،  أزيل��ت  التي 
أو دعمه��ا منظم��ات متش��ددة، 
وذل��ك لتطوي��ر إش��ارات تعتمد 
على النص��وص، لرصد مثل هذه 

الدعاية.
مقابل��ة  ف��ي  بيك��رت  وقال��ت 
عب��ر الهات��ف "أكثر م��ن نصف 
احلس��ابات الت��ي نزيلها بس��بب 
اإلره��اب، جن��د ان لدين��ا رغبة في 
جعل مجتمعنا يعرف )ما نفعله 
حيالها(، ليدرك أننا حقا ملتزمون 
بجعل فيس��بوك مناخ��ا معاديا 

لإلرهابيني.

المخرج العراقي محمد الدراجي 
في ضيافة وزير الثقافة

فيسبوك تكشف تفصيالت جديدة 
بشأن حذف المحتوى اإلرهابي
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